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สุรวิทย์ อัสสพันธุ์. (2556). ผลของโครงสร้างเป้ าหมาย ความเชื อ่ เกี ย่ วกับความฉลาด และความมัน่ ใจ
ในความฉลาดของตนเองทีม่ ีต่อเป้ าหมายเชิ งสัมฤทธิ์ และความมุ่งมัน่ ในการเรี ยนรู้เชิ ง
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การศึกษาครัง้ นี ้มีความมุง่ หมายที่จะทดสอบอิทธิพลของโครงสร้ างเป้าหมายและความเชื่อ
เกี่ยวกับความฉลาดของตนเองที่มีผลต่อการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนและอิทธิพลของการมี
เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ที่มีตอ่ ความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรมของผู้เรี ยน รวมถึงการศึกษา
ความสัมพันธ์ข้ามบริ บทของการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ด้วย ทังนี
้ ้โครงสร้ างเป้าหมาย คือ การรับรู้ของ
ผู้เรี ยนถึงข้ อความเกี่ยวกับเป้าหมายของการจัดการเรี ยนรู้ในระดับปริ ญญาตรี ของหลักสูตร หรือชัน้
เรี ยนที่ตนเองเรี ยนอยู่ และเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์คือ ลักษณะทางการรู้คดิ ของผู้เรี ยนที่พยายามกําหนด
สภาพในอนาคตที่เกี่ยวข้ องกับความสามารถเมื่อสิ ้นสุดการเรี ยนในหลักสูตร หรื อ วิชาหนึง่ โดยใน
การศึกษาครัง้ นี ้แบ่งออกเป็ น 2 การศึกษาย่อยซึง่ ดําเนินการคูข่ นานกัน การศึกษาที่ 1 เป็ นการศึกษา
รูปแบบเชิงสาเหตุของเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์และความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรมของนิสิต
นักศึกษาในระดับปริ ญญาตรี สาขาครุศาสตร์ ศกึ ษาศาสตร์ ในกรุงเทพฯและจังหวัดอื่นในภาคกลาง โดย
กลุม่ ตัวอย่างได้ จากการสุม่ หลายขันตอนจํ
้
านวน 1,327 คน นิสิตนักศึกษาที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่างจะตอบ
แบบสอบถามจํานวน 6 ชุด ประกอบด้ วยแบบสอบถามข้ อมูลทัว่ ไป แบบวัดการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์
ในการเรี ยนหลักสูตรวิชาชีพครู แบบวัดโครงสร้ างเป้าหมายในการเรี ยน แบบวัดความเชื่อเกี่ยวกับ
ความฉลาดของตนเอง แบบวัดความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรมในการเรี ยนหลักสูตรวิชาชีพครู
และแบบวัดการมีเป้าหมายในการเรี ยนรายวิชาชีพครู ส่วนการศึกษาที่ 2 เป็ นการศึกษาเชิงทดลองเพื่อ
ศึกษาถึงผลของรูปแบบการจัดโครงสร้ างเป้าหมายที่สง่ ผลต่อการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยน
อิทธิพลของการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ที่มีตอ่ ความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรมของนิสิต และ
ความสัมพันธ์ข้ามบริ บทระหว่างการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนรู้ระหว่างรายวิชา โดยนิสิตที่ลง
เรี ยนวิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้และแรงจูงใจ ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2555 จํานวน 64 คนได้ เข้ าร่วม
วิจยั ในฐานะกลุม่ ตัวอย่าง และถูกแบ่งออกเป็ น 4 กลุม่ ย่อยโดยการสุม่ อย่างง่าย นิสติ จะได้ รับการ
จัดการเรี ยนการสอนเป็ นเวลา 12 สัปดาห์ โดยจะตอบแบบสอบถามการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการ
เรี ยนวิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้และแรงจูงใจ และความเชื่อเกี่ยวกับความฉลาดของตนเองในช่วงก่อนการ
เข้ าร่วมกิจกรรม ตอบแบบสอบถามการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนวิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้และ

แรงจูงใจ และโครงสร้ างเป้าหมาย หลังจากทํากิจกรรมไป 6 สัปดาห์ และหลังการร่วมกิจกรรมแล้ ว
ผู้เข้ าร่วมวิจยั จะตอบแบบสอบถามความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม และการมีเป้าหมายเชิง
สัมฤทธิ์ในการเรี ยนวิชาอื่น โดยการศึกษาที่ 1 ใช้ การวิเคราะห์รูปแบบสมการเชิงโครงสร้ าง (Structural
Equation Modeling) การวิเคราะห์สมั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล (Canonical Correlaton) และ
การวิเคราะห์สมั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบแยกส่วน (Partial Correlaton) ในการวิเคราะห์ข้อมูล ส่วน
การศึกษาที่ 2 ใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมแบบสองทาง (Two-way ANCOVA) การวิเคราะห์
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล(Canonical Correlaton) และการวิเคราะห์สมั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบแยกส่วน (Partial Correlaton) ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการศึกษาที่ 1
1. พบว่าโครงสร้ างเป้าหมายของหลักสูตร และความเชื่อเกี่ยวกับความฉลาดของผู้เรี ยนทํา
ให้ ผ้ เู รี ยนมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์แตกต่างกัน เมื่อพิจาราณาในรายละเอียดพบว่า โครงสร้ างเป้าหมาย
เพื่อการแสดงผลงานทําให้ ผ้ เู รี ยนมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหาและแบบหลีกเลี่ยง ส่วน
โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญทําให้ ผ้ เู รี ยนมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหาและ
แบบหลีกเลี่ยง นอกจากนี ้ยังพบว่า การที่ผ้ เู รี ยนมีความเชื่อว่าความฉลาดเป็ นสิ่งที่เพิ่มขึ ้นได้ นนทํ
ั ้ าให้
ผู้เรี ยนมีเป้าหมายทัง้ 4 แบบ ส่วนความเชื่อว่าความฉลาดเป็ นสิ่งที่ติดตัวมาทําให้ ผ้ เู รี ยนมีเป้าหมาย
เพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงเท่านัน้
2. พบว่า การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ของผู้เรี ยนทําให้ ผ้ เู รี ยนมีความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิง
พฤติกรรม โดยการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหาจะทําให้ ผ้ เู รี ยนมีความมุง่ มัน่ ในการ
เรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม แต่หากผู้เรี ยนมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหาจะทําให้ ผ้ เู รี ยนขาด
ความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม
3. เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ของผู้เรี ยนในการเรี ยนหลักสูตรวิชาชีพครู กับเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์
ของผู้เรี ยนในการเรี ยนรายวิชาชีพครูมีลกั ษณะที่สอดคล้ องกัน
ผลการศึกษาที่ 2
1. การที่ผ้ เู รี ยนได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานทําให้ ผ้ เู รี ยนมีเป้าหมายเพื่อการ
แสดงผลงานแบบเข้ าหาและหลีกเลี่ยง และเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยงทังนี
้ ้หาก
ผู้เรี ยนได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญร่วมด้ วยจะทําให้ ผลของโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อ
การแสดงผลงานที่มีตอ่ การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าสูงขึ ้น ทําให้ เกิดการมีเป้าหมาย
เพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหาด้ วย ในส่วนของโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญพบว่า หาก
ผู้เรี ยนได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญเพียงอย่างเดียวจะทําให้ ผ้ เู รี ยนขาดเป้าหมายเพื่อ

การแสดงผลงานแบบเข้ าหา และไม่ทําให้ เกิดเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา แต่หากได้ รับ
ร่วมกับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแล้ วจะทําให้ ผลตรงข้ าม คือทําให้ เกิดเป้าหมายเพื่อ
การแสดงผลงานแบบเข้ าหา นอกจากนี ้ยังทําให้ เกิดเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหาด้ วย
2. การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหามีอิทธิพลทางบวกต่อความมุง่ มัน่ ในการ
เรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม
3. เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ของผู้เรี ยนในการเรี ยนทฤษฎีการเรี ยนรู้และแรงจูงใจ กับเป้าหมาย
เชิงสัมฤทธิ์ของผู้เรี ยนในการเรี ยนรายเอกวิชาอืน่ มีลกั ษณะที่สอดคล้ องกัน

EFFECTS OF GOAL STRUCTURES, INTELLIGENCE BELIEF, AND CONFIDENCE IN
INTELLIGENCE ON ACHIEVEMENT GOALS AND BEHAVIORAL ENGAGEMENT OF
UNDERGRADUATES IN EDUCATION

AN ABSTACT
BY
SURAWIT ASSAPUN

Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the
Doctor of Philosophy Degree in Applied Behavioral Science Research
at Srinakharinwirot University
September 2013

Surawit Assapun. (2013). Effects of Goal Structures, Intelligence Belief, and Confidence in
Intelligence on Achievement Goals and Behavioral Engagement of
Undergraduates in Education. Dissertation, Ph.D. (Applied Behavioral Science
Research). Bangkok: Graduate School, Srinakharinwirot University, Advisor
Committee: Assoc. Prof. Dr. Dusadee Yoelao, Assist. Prof. Dr. Wiladlak
Chuawanlee, Assist. Prof Dr. Pasana Chularut.
This research aims to examine effects of goal structures and implicited theories of
intelligence on achievement goals and effects of achievement goals on behavioral school
engagement of undergraduates in education and to investigate relation of achievement
goals across contexts. Goal struatures are student perception about goals of their
curriculum or course in which they learn. Achievement goals are cognitive representation of
students that attempt to set the future about their ability when their curriculum or course was
end. This research consisted of 2 studies. Study one investigated the causal model of
achievement goals and behavioral school engagement of educational undergraduates in
Bangkok and central region of Thailand. The multistage random sampling was used to attain
1,327 undergratduates participants. They were asked to complete 6 questionnaires
including achievement goals on teaching profession curriculum questionnaire, goal
structures questionnaire, Intellignece belief questionnaire, behavioral school engagement,
and achievement goals on a teaching profession course questionnaire. Study two was an
experimental study that aimed to investigate effects of goal structures that were manipulated
on achievement goals, effect of achievement goals on behavioral school engagement, and
relation of achievement goals across major course. Sixty-four undergraduates who enrolled
learing theories and motivation course on 2nd semester in 2555 B.E. academic year were join
as participants. They were randomly assigned into 4 groups. The participants learned 12
weeks of learning theories and motivation course. They were asked to complete
achievement goals on learning theories and motivation course questionnaire and
Intellignece belief questionnaire before starting this course and asked to complete
achievement goals on learning theories and motivation course questionnaire and goal
structures questionnaire 6 weeks after. When this course ended, the participants were

asked to complete achievement goals on other major course questionnaire and behavioral
course engagement. The structural equation modeling (SEM), canonical correlation, and
partial correlation were used to analize data in the study one and 2-way ANCOVA, canonical
correlation and partial correlation were used to analize data in the study two
Study 1 results were
1. The effect of goal structures and implicit theories of intelligence on achievement
goals were found. In details, the effect of performance goal structure on performance
approach goal and performance avoidance goal and the effect of mastery goal structure on
mastery approach goal and mastery avoidance goal were found. The effect of incremental
theory of intelligence on all types of goal and the effect of entity theory of intelligence on
performance avoidance goals were found, too
2. The effect of achievement goals on behavioral engagmenet was found. In detail,
the positive effect of mastery-approach goal and the negative effect of performanceapproach goal on behavioral engagmenet were found.
3. The achievement goal on teaching profession curriculum and a teaching
profession course were congruent.
Study 2 results were:
1. The positive effects of performance goals structure on performance-approach
goal performace-avoidance goal and mastery avoidance goal were found. However, when
students received both performance and mastery goal structures, the effect of performance
goals structure on performance-approach was stonger and the positive effect of
performance goal structures on mastery-approach was occurred. Moreover, The negative
effect of mastery goal structures on performance goal was found when students received
only mastery goal structures but the effect would be inverted when students received both
performance and mastery goal structures. The positive effect of mastery goal structure on
mastery-approach was occured when students received both goal structure only.
2. The effect of achievement goals on behavioral engagmenet was found. In detail,
the positive effect of mastery-approach goal on behavioral engagmenet was found.
3. The achievement goal on learning theories and motivation course and another
major course were congruent.
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งานวิจยั นี ้ได้ รับทุนอุดหนุนการวิจยั
จาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

ประกาศคุณูปการ
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ประสบความสําเร็จได้ เป็ นผลจากความช่วยเหลือจากหลายฝ่ ายทังที
้ ่
กล่าวถึง ณ ที่นี ้ หรื อหากไม่ได้ กล่าวถึง ผู้วิจยั ก็ไม่ได้ ละเลย หรื อลืมแต่ประการใด แต่เนื่องจากข้ อจํากัด
ด้ านเนื ้อที่ ผู้วิจยั จึงขออภัยมา ณ ที่นี ้
ผู้วิจยั ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี ที่ได้ ดแู ลและควบคุม
ปริ ญญานิพนธ์ฉบับนี ้ ซึง่ เป็ นผู้ช่วยเหลือ และนําทางในการแก้ ไขปั ญหา รวมถึงตังข้
้ อสงสัยต่าง ๆ
เพื่อให้ ผ้ วู ิจยั นําไปแก้ ไขปรับปรุ งงานให้ ดีขึ ้น และ รองศาสตราจารย์ ดร. ดุษฎี โยเหลา ที่ช่วยเหลือตอบ
ข้ อสงสัยในประเด็นการวิเคราะห์ตา่ ง ๆ และให้ ข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. พาสนา จุลรัตน์ กรรมการควบคุมปริ ญญานิพนธ์อีกท่านหนึง่ ซึง่ เป็ นผู้ช่วยเหลือในการจัดหากลุม่
เพื่อทําการทดลอง และให้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทฤษฎี และการจัดทําเครื่ องมือต่าง ๆ
และผู้วิจยั ยังต้ องขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ อรพินทร์ ชูชม ประธานการสอบปาก
เปล่าปริ ญญานิพนธ์ ที่กรุณาให้ ข้อสังเกต และข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม และ รองศาสตราจารย์ ดร.
อรัญญา ตุ้ยคําภีร์ กรรมการสอบปากเปล่าปริ ญญานิพนธ์ และช่วยเหลือในการตรวจเครื่ องมือในการ
ทดลองด้ วย ซึง่ ช่วยให้ ผ้ วู ิจยั ปรับปรุงงานวิจยั ให้ สมบูรณ์ยิ่งขึ ้นได้
นอกจากนี ้ผู้วิจยั ยังขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่ องมือจัดกระทํา ซึง่ ประกอบด้ วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทศวร มณีศรี ขํา และ อาจารย์ ดร. พัชราภรณ์ ศรี สวัสดิ์ ที่ช่วยให้ คาํ แนะนําใน
การจัดกิจกรรม และให้ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเครื่ องมือจัดกระทําได้ อย่างเหมาะสม นอกจากผู้ยงั
มีผ้ เู ชี่ยวชาญในการตรวจเครื่ องมือวัด ซึง่ ประกอบด้ วย รองศาสตราจารย์ ดร. ประสาร มาลากุล ณ
อยุธยา อาจารย์ ดร. นิยดา จิตจรัส และ อาจารย์ ดร. กุลยา พิสิษฐ์ สงั ฆการ ที่ให้ ข้อเสนอแนะในการ
จัดทํา
ผู้วิจยั ขอขอบพระคุณ คณาจารย์สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ทกุ ท่านที่ประสิทธิ์ประสาท
วิชา และหล่อหลอมความคิดความเชื่อ ซึง่ ถือเป็ นส่วนสําคัญที่ช่วยให้ ผ้ วู ิจยั สามารถทํางานวิจยั ฉบับนี ้
ได้ สําเร็จ รวมถึงคณาจารย์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ที่ให้ ความรู้พื ้นฐานในระดับปริ ญญาตรี และให้ ความช่วยเหลือในการ
ทําวิจยั ในระดับปริ ญญาเอกด้ วย
ผู้วิจยั ขอขอบพระคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒที่ให้ งบประมาณ
อุดหนุนการทําวิจยั ในครัง้ นี ้ และคุณวัลลภา ปั จฉิมสวัสดิ์ ที่จดั หางานและรายได้ ที่ใช้ ในการทําวิจยั
และคอยถามไถ่เกี่ยวกับงานวิจยั ของข้ าเจ้ าอยู่เสมอ

ผู้วิจยั ยังขอขอบคุณ พี่น้อง นิสิตสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ และ เครื อข่ายศิษย์เก่าของ
สาขาวิจยั ทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ให้ ความช่วยเหลือ ประสานงาน
ในการเก็บข้ อมูล ในสถาบันต่าง ๆ คุณสิทธิพร ครามานนท์ ที่ช่วยเหลือในสัมภาษณ์ผ้ เู ข้ าร่วมวิจยั
ในช่วงของการทดสองเพื่อเก็บข้ อมูลเพิ่มเติมในการอภิปรายผล นอกจากนี ้ผู้วิจยั ยังขอขอบคุณพี่น้อง
นิสิตการแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิโรฒ ทังความร่
้
วมมือ ความช่วยเหลือในการทําวิจยั และ
กําลังใจตลอดช่วงของการทําวิจยั รวมถึงนิสิตนักศึกษาที่ชว่ ยเหลือตอบแบบสอบถามทุกคน
สุดท้ ายนี ้ผู้วิจยั ขอขอบพระคุณ คุณสุมาลี จูมทอง พี่ที่ลวงลับไปแล้ ว ที่เป็ นที่ปรึกษาที่ดีให้ แก่
ข้ าพเจ้ าเสมอ คุณวีระเดช อัสสพันธุ์ และคุณสุนทรี ย์ อัสสพันธุ์ บิดาและมารดา ที่คอยให้ กําลังใจ และ
อดทนรอผู้วิจยั สําเร็จการศึกษาในระดับปริ ญญาเอก คุณภัสสพร อัสสพันธุ์ และคุณรัชณัฐ อัสสพันธุ์
น้ องสาว และน้ องชายของผู้วิจยั ที่ให้ ความช่วยเหลือ และให้ กําลังใจผู้วิจยั เสมอมา รวมไปถึง
คุณจอมขวัญ เลื่องลือ และเด็กหญิงจีรวัลย์ อัสสพันธุ์ ภรรยา และบุตร ที่ถือเป็ นกําลังใจที่สําคัญที่สดุ
ของผู้วิจยั
สุรวิทย์ อัสสพันธุ์
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมหิ ลัง

การปฏิรูปการศึกษาของไทยได้ เริ่ มต้ นตังแต่
้ ปี 2542 และขณะนี ้ได้ ก้าวเข้ าสูท่ ศวรรษที่สอง
แล้ ว สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2554) ได้ เสนอให้ มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ
เรี ยนรู้โดยให้ ความสําคัญกับการพัฒนาครูในยุคใหม่ให้ มีทกั ษะสูง ทังนี
้ ้แม้ ว่าสถาบันอุดมศึกษามี
หลักสูตรที่มีเนื ้อหาวิชาครบถ้ วน และผู้สอนที่มคี วามรู้ความสามารถทางวิชาการ แต่การจะผลิตบัณฑิต
ครูที่มีความสามารถในระดับสูงได้ นนจํ
ั ้ าเป็ นต้ องอาศัยลักษณะบางอย่างของผู้เรี ยนเองด้ วย
การศึกษาในอดีตพบว่าลักษณะของผู้เรี ยนที่จะมีความสําคัญต่อความเข้ มแข็งทางวิชาการ
คือ ความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม (Behavioral School Engagement) ซึง่ หมายถึงการที่
ผู้เรี ยนมีพฤติกรรมที่สอดคล้ องกับธรรมเนียมของชันเรี
้ ยน มีความมานะพยายามในการเรี ยน และมี
ส่วนร่วมกับกิจกรรมในชันเรี
้ ยน ผู้เรี ยนที่มีความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรมไม่เพียงแต่จะมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงเพียงเท่านัน้ (Connell; Spencer;& Aber. 1994; Finn;& Rock. 1997;
Marks. 2000; Skinner; Wellborn;& Connell. 1990) แต่ยงั จะเลือกศึกษาต่อในระดับที่สงู ขึ ้น (Finn.
1989) รู้สกึ ถึงความเป็ นส่วนหนึง่ กับสถาบันอื่น ๆ เช่น ครอบครัว และชุมชม (Willms. 2003) และยังลด
ความเสี่ยงที่จะเกิดพฤติกรรมที่ไม่พงึ ประสงค์ เช่น พฤติกรรมการใช้ ยาเสพติด การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่
ปลอดภัย และการก่ออาชญากรรมอีกด้ วย (O’Farrell;& Morrison. 2003)
ทังนี
้ ้ในการสํารวจของ โครงการวัดประเมินผลนักเรี ยนนานาชาติ (Programme for
International Student Assessment: PISA) พบว่า นักเรี ยนไทยมีระดับความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิง
พฤติกรรมตํ่ากว่าระดับค่าเฉลี่ยของการสํารวจ โดยมีจํานวนนักเรี ยนที่มีความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิง
พฤติกรรมในระดับตํ่าถึงร้ อยละ 25.4 ซึง่ มากเป็ นอันดับที่ 16 จากทังหมด
้
42 ประเทศที่มีการสํารวจ
(Willms. 2003) ทําให้ เห็นได้ ว่ามีความจําเป็ นที่จะต้ องพัฒนาความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนไทย
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ ว่า ประเด็นเรื่ องของความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรมมี
ความสําคัญ นักการศึกษาและนักจิตวิทยา จึงให้ ความสนใจที่จะทําให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความมุง่ มัน่ ในการ
เรี ยนรู้เชิงพฤติกรรมในโรงเรี ยน (หรื อชันเรี
้ ยน) โดยจะให้ ความสําคัญกับแรงจูงใจในฐานะที่เป็ นปั จจัย
สําคัญที่ทําให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรมในโรงเรี ยน (Fredricks; Blumenfeld;&
Paris. 2004)
แรงจูงใจเป็ นแรงผลักดันภายในตัวบุคคลให้ แสดงพฤติกรรม และเป็ นสิ่งที่กําหนดว่า ผู้เรี ยน
จะเรี ยนอะไร เรี ยนเมื่อไร และเรี ยนอย่างไร (Pintrich. 2003) ในทางกลับกัน ผู้เรี ยนที่ขาดแรงจูงใจมี
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แนวโน้ มว่าจะละความพยายามในการเรี ยน ไม่พิจารณาถึงผลของการเรี ยนในแง่ของการพัฒนาตนเอง
มองว่ากิจกรรมการเรี ยนรู้ในห้ องเรี ยนเป็ นภาระ และละเลยที่จะทําความเข้ าใจในเนื ้อหาที่ซบั ซ้ อน
(Schunk; Pintrich;& Meece. 2008) ดังนันจึ
้ งเห็นได้ ว่า แรงจูงใจมีผลต่อพฤติกรรมการเรี ยนของ
นักเรี ยน รวมไปถึงเป็ นตัวกําหนดความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรมของผู้เรี ยนด้ วย
วายเนอร์ (Weiner. 1990) ได้ กล่าวว่า ทฤษฎีแรงจูงใจที่ได้ รับความสนใจในปั จจุบนั จะเป็ น
ทฤษฎีที่อธิบายถึงการมีเป้าหมายของบุคคลในการดําเนินกิจกรรม และทฤษฎีการมีเป้าหมายเชิง
สัมฤทธิ์ (Achievement Goal Orientation) นับได้ วา่ เป็ นทฤษฎีหนึง่ ที่ถกู นํามาใช้ อธิบายพฤติกรรมใน
บริ บทการศึกษา (Pintrich. 2000) ดังเห็นได้ จากการที่มีรายงานวิจยั ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับการมีเป้าหมาย
เชิงสัมฤทธิ์ในวารสารระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องในช่วงตังแต่
้ ปี ค.ศ. 2007 – 2011 โดยมีบทความ
บนฐานข้ อมูล ซายส์ไดเร็ก (Science direct) กว่า 100 เรื่ องในช่วงเวลาดังกล่าว ทฤษฎีการมีเป้าหมาย
เชิงสัมฤทธิ์เชื่อว่า บุคคลจะมีพฤติกรรมไปในทิศทางใดนัน้ ขึ ้นอยู่กบั การระบุความสําเร็จ หรื อเหตุผลที่
บุคคลจะแสดงพฤติกรรมนัน้ (Ames. 1992; Urdan. 1997; Elliot. 1999) ดังนันความมุ
้
ง่ มัน่ ในการ
เรี ยนรู้เชิงพฤติกรรมของผู้เรี ยนจะเป็ นอย่างไรนัน้ จึงไม่ได้ ขึ ้นอยู่กบั การมีเป้าหมายมกหรื อน้ อยเพียงใด
เท่านัน้ แต่ยงั ต้ องพิจารณาลักษณะของเป้าหมายนันด้
้ วย ทําให้ นกั วิจยั ให้ ความสําคัญในการศึกษา
ลักษณะของเป้าหมาย และพยายามจัดกลุม่ ลักษณะของเป้าหมายออกเป็ นประเภทต่าง ๆ
ฮัลลิแมน และคณะ (Hulleman; et al. 2010) ได้ ทําการสังเคราะห์การจัดประเภทของ
เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์และพบว่ารูปแบบเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์แบบ 2 x 2 (2x2 Achievement Goal
Framework) ของ อิลเลียท และ แมคเกรเกอร์ (Elliot;& McGregor. 2001) เป็ นรูปแบบที่มีประเภทของ
เป้าหมายครอบคลุมทุกแนวคิด โดยรูปแบบนี ้ แบ่งเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ออกเป็ น 4 ประเภทได้ แก่
1) เป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบเข้ าหา (Performance-Approach Goal) เป็ นเป้าหมายที่จะสร้ างผล
การทํางานที่ดีกว่าผู้อื่น 2) เป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง (Performance-Avoidance
Goal) เป็ นเป้าหมายที่จะหลีกเลี่ยงการสร้ างผลการทํางานที่ด้อยกว่าผู้อื่น 3) เป้าหมายเพื่อความ
เชี่ยวชาญแบบเข้ าหา (Mastery-Approach Goal) เป็ นเป้าหมายที่จะพัฒนาความสามารถของตนเอง
และ 4) เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง (Mastery-Avoidance Goal) เป็ นเป้าหมายที่จะ
หลีกเลี่ยงการขาดความสามารถที่จําเป็ น โดยผู้เรี ยนแต่ละคนจะมีเป้าหมายทัง้ 4 รูปแบบผสมกัน ทังนี
้ ้
ปริ มาณของการมีเป้าหมายทัง้ 4 แบบนี ้เองที่จะเป็ นตัวกําหนดความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน
(Gonida; Voulala;& Kiosseoglou. 2009)
ทฤษฎีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ได้ รับการศึกษาในหลายประเทศ หลายบริบท เช่น ใน
สหรัฐอเมริ กา (Linnenbrink. 2005; Elliot;& Murayama. 2008; Kaplan;& Maehr. 2007: ) ในยุโรป
เช่น ฝรั่งเศส และกรี ซ (Dupeyrat;& Mariné. 2005; Gonida; Voulala;& Kiosseoglou. 2009: ) และ
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ในเอเชีย เช่น ญี่ปนุ่ และ สิงคโปร์ (Tanaka; Takehara;& Yamauchi. 2006; Luo; Hogan;& Paris.
2011; Wang; Willett;& Eccles. 2011: ) รวมถึงการศึกษาในประเทศไทยด้ วยเช่นกัน (Dejitthirat.
2004; ดุสิตา ดีบกุ คํา. 2553) ทังนี
้ ้แม้ ว่าการศึกษาในประเทศไทยยังไม่แพร่หลายนักแต่เพราะความ
เป็ นสากลของทฤษฎีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ก็น่าที่จะนําทฤษฎีดงั กล่าวมาประยุกต์ใช้ ในประเทศไทยได้
เช่นกัน
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ไม่ได้ ศกึ ษาเฉพาะผลของเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ที่มีตอ่ ความมุง่ มัน่ ในการ
เรี ยนรู้เชิงพฤติกรรมเท่านัน้ หากแต่มงุ่ ศึกษาถึงสาเหตุของเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ด้วย โดยในการศึกษา
ครัง้ นี ้จะอาศัยแนวคิดทฤษฎีแห่งตน (Self-Theories) ของดเวก (Dweck. 2000) และแนวคิดโครงสร้ าง
เป้าหมาย (Goal Structure) ของ อาเมส (Ames. 1992) ในการอธิบายสาเหตุที่ทําให้ ผ้ เู รี ยนมี
เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์แตกต่างกัน
ทฤษฎีแห่งตน (Dweck. 2000) เป็ นแนวคิดที่อธิบายถึงผลอันเกิดจากการที่บคุ คลมีชดุ ความ
เชื่อเกี่ยวกับลักษณะต่าง ๆ ของตนเองเช่น ความฉลาด ว่าเพิ่มขึ ้นได้ หรือเป็ นสิ่งที่ติดตัวมา ในทฤษฎีนี ้
ได้ ระบุว่าความเชื่อเกี่ยวกับความฉลาด (Implicit theory of Intelligence) เป็ นปั จจัยสําคัญที่ทําให้
ผู้เรี ยนมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์แตกต่างกัน โดยผู้ที่เชื่อว่าความฉลาดเป็ นสิ่งที่เพิ่มขึ ้นได้ (Incrementary
Theory) จะมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ (Mastery Goal) แต่หากเชื่อว่าความฉลาดเป็ นสิ่งที่ติดตัว
มา (Entity Theory) ก็จะมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน (Performance Goal) ทังนี
้ ้ ดเวกยังกล่าวอีกว่า
ผลอันเกิดจากความเชื่อว่าความฉลาดเป็ นสิ่งที่ติดตัวมานันมี
้ ความมัน่ ใจในความฉลาดของตนเอง
(Confident in Intelligence) ซึง่ เป็ นความเชื่อของผู้เรี ยนว่าตนเองมีความฉลาดในการเรี ยนมาก
เพียงพอหรื อไม่ เป็ นตัวกํากับความสัมพันธ์ดงั กล่าว โดยหาก ผู้เรี ยนมีความเชื่อว่าความฉลาดเป็ นสิ่งที่
ติดตัวมา และมีความมัน่ ใจในความฉลาดของตนเอง จะเป็ นผู้ที่มีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบเข้ า
หา แต่หากผู้เรี ยนคนนันไม่
้ มีความมัน่ ใจในความฉลาดของตนเอง ก็จะเป็ นผู้ที่มีเป้าหมายเพื่อแสดง
ผลงานแบบหลีกเลี่ยง
ในส่วนแนวคิดโครงสร้ างเป้าหมาย ให้ ความสําคัญกับสภาพแวดล้ อมในการจัดประสบการณ์
การเรี ยนรู้ในชันเรี
้ ยนที่จะส่งผลไปยังการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ของผู้เรี ยน โดยโครงสร้ างเป้าหมาย
(Goal Structure) หมายถึง การรับรู้ของผู้เรี ยนเกี่ยวกับเป้าหมายของชันเรี
้ ยนหรื อโรงเรี ยน โดยผู้เรี ยน
จะมีเป้าหมายสอดคล้ องกับโครงสร้ างเป้าหมายของชันเรี
้ ยนที่ผ้ เู รี ยนรับรู้ผ่านกระบวนการจัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู้ (เป็ นกิจกรรมที่อาศัยการร่วมมือ หรื อการแข่งขัน) และวิธีการที่ผ้ สู อนมี
ปฏิสมั พันธ์กบั ผู้เรี ยน (การประเมิน หรื อการให้ รางวัลที่ให้ ความสําคัญกับพัฒนาส่วนบุคคล หรือการ
เปรี ยบเทียบกับผู้อื่น) โดยหากผู้เรี ยนรับรู้วา่ ชันเรี
้ ยนมีโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน
(Performance Goal Structure) ซึง่ จะเป็ นชันเรี
้ ยนที่มีเป้าหมายเพื่อให้ นกั เรี ยนแสดงผลงานออกมาดี
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และให้ ความสําคัญกับการแข่งขัน ผู้เรี ยนก็จะมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน แต่หากผู้เรี ยนรับรู้ว่าชัน้
เรี ยนมีโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ (Mastery Goal Structure) ซึง่ จะเป็ นชันเรี
้ ยนที่มี
เป้าหมายเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความเข้ าใจ ให้ ความสําคัญกับพัฒนาการของผู้เรี ยน ผู้เรี ยนก็จะมี
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญตามไปด้ วยนันเอง
้
(Ames. 1992; Patrick; et al. 2001)
อาเมส (Ames. 1992) ได้ เสนอแนวทางการจัดการประสบการณ์การเรี ยนรู้เพื่อให้ เกิด
โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ โดยนําเอากรอบการจัดการชันเรี
้ ยนทาร์ เกท (TARGET) ของ
เอปส์ทีน (Epstein. 1987) มาใช้ ซึง่ ในกรอบดังกล่าวจะระบุถงึ ลักษณะการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้
ในชันเรี
้ ยน 6 ด้ านได้ แก่ งาน การให้ อิสระ การจดจํา การจัดกลุม่ การประเมิน และการกําหนดเวลา
(Task, Authority, Recognition, Grouping, Evaluation, and Time: TARGET) โดย ผู้สอนจะใช้
กลยุทธ์ในการจัดประสบการณ์เรี ยนรู้ที่ให้ ความสนใจกับความสามารถของผู้เรี ยน และมอบหมายงาน
(Task: T) ให้ มีความท้ าทายกับระดับความสามารถ และตรงกับความสนใจของผู้เรี ยน ในขณะเดียวกัน
ก็ให้ อิสระ (Authority: A) กับผู้เรี ยนในการตัดสินใจในบางประเด็นด้ วยตนเอง ผู้สอนจะจดจํา
(Recognition: R) ผู้เรี ยนจากพัฒนาการ และให้ รางวัลกับการพัฒนาความสามารถ กําหนดให้ มีการ
ทํางานเป็ นกลุม่ (Grouping: G) โดยแต่ละกลุม่ มีขนาดเล็ก สมาชิกของแต่ละกลุม่ จะมีความสามารถที่
ความแตกต่างกัน แต่มคี วามสนใจแบบเดียวกัน เพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจ
(Cooperative Learning) นอกจากนี ้ ผู้เรี ยนจะได้ รับการประเมิน (Evaluation: E) ด้ วยวิธีการที่
หลากหลาย และจากหลายแหล่งข้ อมูล และผู้เรี ยนจะได้ รับการจัดสรรเวลา (Time: T) ในการทํางานให้
เพียงพอที่ผ้ เู รี ยนจะเกิดการเรี ยนรู้ กลวิธีเหล่านี ้จะช่วยสื่อสารให้ ผ้ เู รี ยนรับรู้ถงึ ความมุง่ หมายของการ
จัดการเรี ยนการสอนของชันเรี
้ ยนที่มงุ่ พัฒนาความสามารถของผู้เรี ยนได้ ทังนี
้ ้ ลินเนนบริ งค์
(Linnenbrink. 2005) ได้ ทําการพัฒนาจัดการเรี ยนการสอนเพื่อให้ เกิดโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความ
เชี่ยวชาญ และโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน โดยประยุกต์ใช้ ลกั ษณะบางอย่างในกรอบการ
จัดการเรี ยนรู้ทาร์ เกต (TARGET) พบว่า บรรยากาศที่จดั ขึ ้นทําให้ ผ้ เู รี ยนมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์
สอดคล้ องกับโครงสร้ างเป้าหมายของชันเรี
้ ยนที่กําหนด นอกจากนี ้ยังได้ ทดลองให้ การจัดบรรยากาศ
ของชันเรี
้ ยนทัง้ 2 ลักษณะพร้ อมกัน ซึง่ ยังคงพบว่านักเรี ยนจะมีเป้าหมายสอดคล้ องกับชันเรี
้ ยน
กล่าวคือมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ทงั ้ 2 แบบร่วมกัน
ในการศึกษาครัง้ นี ้นอกจากจะศึกษาสาเหตุและผลของเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ของนักเรี ยนแล้ ว
ยังให้ ความสนใจถึง ลักษณะที่การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ของผู้เรี ยนในสถานการณ์หนึง่ สอดคล้ องกับ
เป้าหมายในอีกสถานการณ์หนึง่ ชังค์ พินทริ ช และมีส์ (Schunk; Pintrich;& Meece. 2008) กล่าวว่า
ธรรมชาติของการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์นนั ้ แม้ จะเป็ นลักษณะที่เกี่ยวข้ องกับบริ บทเฉพาะ แต่ในความ
เป็ นจริ งกลับมีความสัมพันธ์กบั เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในสถานการณ์ที่คล้ ายคลึงกันด้ วย โดยในที่นี ้
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บริ บทที่คล้ ายคลึงกันนันจะแบ่
้
งเป็ น 2 ลักษณะได้ แก่ (1) ความสัมพันธ์ข้ามระดับ เช่น การที่ผ้ เู รี ยนมี
เป้าหมายในการเรี ยนรู้ในการเรี ยนระดับปริ ญญาตรี สอดคล้ องกับเป้าหมายการเรี ยนรู้ในรายวิชาเอก
หรื อ (2) ความสัมพันธ์ข้ามรายวิชา เช่น การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ของผู้เรี ยนในรายวิชาหนึง่
สอดคล้ องกับเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในรายวิชาอื่นด้ วย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นชุดการศึกษา แบ่งการศึกษาออกเป็ น 2 การศึกษาย่อย ที่ดําเนินการ
คูข่ นานกันไป โดยเป็ นการศึกษาในระดับความเฉพาะเจาะจงของสถานการณ์ที่แตกต่างกันไปได้ แก่
บริ บทการเรี ยนในระดับปริ ญญาตรี และบริ บทการเรี ยนในรายวิชาเอกหนึง่ รายวิชา และนําผล
การศึกษาทังสองมาเที
้
ยบเคียงกันทําให้ เข้ าใจถึงการอธิบายของทฤษฎีเดียวกันในรูปแบบความ
เฉพาะเจาะจงที่แตกต่างกัน โดยการศึกษาที่ 1 เป็ นการศึกษาเชิงสหสัมพันธ์เพื่อทดสอบรูปแบบสมการ
เชิงโครงสร้ างของการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ของนิสิตนักศึกษาครุศาสตร์
ศึกษาศาสตร์ โดยศึกษาถึงความสัมพันธ์ของการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายของโรงเรี ยน ความเชื่อ
เกี่ยวกับความฉลาด ความมัน่ ใจในความฉลาดของตนเอง กับการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยน
ระดับปริ ญญาตรี และความสัมพันธ์ของเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนระดับปริ ญญาตรี กบั ความ
มุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม รวมถึงและความสัมพันธ์ของเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนระดับ
ปริ ญญาตรี กบั การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในรายวิชาเอก ส่วนการศึกษาที่ 2 เป็ นการศึกษาเชิงทดลอง
เพื่อทดสอบอิทธิพลของการจัดบรรยากาศการเรี ยนเพื่อมุง่ ให้ เกิดโครงสร้ างเป้าหมายที่มีตอ่ การมี
เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์เมื่อควบคุม ความเชื่อเกี่ยวกับความฉลาด และ ความมัน่ ใจในระดับความฉลาด
ของตนเอง และความสัมพันธ์ของการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์กบั ความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม
ทัว่ ไปในชันเรี
้ ยน และการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในรายวิชาอื่น โดยการศึกษาทังสองนี
้
้เป็ นการศึกษาที่
มีความเฉพาะเจาะจงของเป้าหมายที่แตกต่างกัน การศึกษาที่ 1 เป็ นการศึกษาในระดับหลักสูตร ส่วน
การศึกษาที่ 2 เป็ นการศึกษาในระดับรายวิชา ซึง่ การศึกษาทัง้ 2 นี ้จะช่วยในการเปรี ยบเทียบผลลัพธ์
ของโครงสร้ างเป้าหมาย ความเชื่อในความฉลาด และการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในระดับที่แตกต่างกัน
ได้ นําไปสูก่ ารทําความเข้ าใจการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ และความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้ได้ ดียิ่งขึ ้น ทังนี
้ ้
การศึกษาทังสองจะได้
้
องค์ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในบริ บทการศึกษาใน
ระดับปริ ญญาตรี ของไทย และนําไปสูก่ ารวางแผนในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน หรื อการจัด
กิจกรรมของมหาวิทยาลัยในการพัฒนานิสิตนักศึกษาต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

งานวิจยั ในครัง้ นี ้มุง่ ที่จะตรวจสอบอิทธิพลของการจัดการเรี ยนรู้ และลักษณะของผู้เรี ยน ที่
ส่งผลต่อเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนของผู้เรี ยน และอิทธิพลของเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยน
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ส่งผลต่อความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม และอิทธิพลดังกล่าวจะปรากฎทังในระดั
้
บรายวิชา
และระดับภาพรวมของการเรี ยนในมหาวิทยาลัยหรื อไม่ รวมไปถึงมุง่ ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในสถานการณ์หนึง่ จะมีความสัมพันธ์กบั เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในอีกสถานการณ์
หนึง่ หรื อไม่
สําหรับงานวิจยั ครัง้ นี ้แบ่งออกเป็ น 2 การศึกษาย่อย และมีความมุง่ หมายของแต่ละ
การศึกษาดังนี ้
การศึกษาที่ 1 เป็ นการวิจยั เชิงสหสัมพันธ์ที่มงุ่ ทดสอบรูปแบบสมการเชิงโครงสร้ างของ
เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนระดับปริ ญญาตรี และผลที่มีตอ่ ความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม
ในระดับปริ ญญาตรี ของนิสิตนักศึกษาครุศาสตร์ ศกึ ษาศาตร์ ในส่วนกลาง ภาคกลาง และภาค
ตะวันออก โดยมีความมุง่ หมายเฉพาะดังนี ้
1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปั จจัยนํา ได้ แก่โครงสร้ างเป้าหมาย ความเชื่อเกี่ยวกับความฉลาด
และปฏิสมั พันธ์ระหว่างความเชื่อเกี่ยวกับความฉลาดกับความมัน่ ใจในความฉลาดของตนเอง ที่มีตอ่
เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยน
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ที่มีตอ่ ความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนระดับปริ ญญาตรี กับ
เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนรายวิชาชีพครู
การศึกษาที่ 2 การวิจยั เชิงทดลองที่มงุ่ ศึกษาอิทธิพลของกิจกรรมเพิ่มการรับรู้โครงสร้ าง
เป้าหมายที่มีตอ่ การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ของนิสิต และความสัมพันธ์ของการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์
กับความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรมทัว่ ไปในชันเรี
้ ยน และการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในรายวิชา
อื่นของนิสิตวิชาเอกจิตวิทยาการแนะแนวชันปี
้ ที่ 2 โดยมีความมุง่ หมายเฉพาะดังนี ้
1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการจัดโครงสร้ างเป้าหมายที่มีตอ่ เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยน
ของนิสิตวิชาเอกจิตวิทยาการแนะแนวชันปี
้ ที่ 2 เมื่อควบคุมลักษณะส่วนบุคคลซึง่ ได้ แก่ความเชื่อ
เกี่ยวกับความฉลาด และความมัน่ ใจในความฉลาดของตนเอง
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนกับความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้
ในชันเรี
้ ยน และเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในรายวิชาอื่น ของนิสิตวิชาเอกจิตวิทยาการแนะแนวชันปี
้ ที่ 2
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนวิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้และ
แรงจูงใจ กับเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนรายวิชาเอกอื่น
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ความสําคัญของการวิจยั

งานวิจยั นี ้จะสร้ างความเข้ าใจเกี่ยวกับปั จจัยนําและผลสืบเนื่องของเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ใน
ชันเรี
้ ยนมีความสําคัญซึง่ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
เชิงทฤษฎี
ในการศึกษานี ้จะช่วยให้ เกิดความเข้ าใจถึงการประยุกต์ของทฤษฎีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์
ในบริ บทต่าง ๆ ทังในระดั
้
บรายวิชา และในภาพรวมการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี รวมไปถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ข้ามบริ บทกล่าวคือ จากเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยน
ระดับปริ ญญาตรี กับเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนรายวิชาหนึง่ หรื อ เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์รายวิชา
หนึง่ กับอีกรายวิชาหนึง่ ซึง่ จะทําให้ เข้ าใจถึงธรรมชาติของเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ของบุคคลในบริ บท
ต่างๆ กัน
นอกจากนี ้ผลการศึกษาจะทําให้ เข้ าใจถึงบทบาทของเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ทงั ้ 4 แบบใน
การเป็ นตัวเชื่อมโยงบรรยากาศในชันเรี
้ ยน และลักษณะส่วนบุคคล กับความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิง
พฤติกรรม ซึง่ จะช่วยให้ นกั การศึกษาเข้ าใจถึงสาเหตุของการเกิดความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม
อีกทังยั
้ งสร้ างความเข้ าใจถึงลักษณะการจัดบรรยากาศในการเรี ยนรู้ของผู้สอน ผลที่เกิดขึ ้นจาก
บรรยากาศเพื่อการแสดงผลงาน และบรรยากาศเพื่อความเชี่ยวชาญ ตลอดจนผลที่เกิดขึ ้นเมื่อมีการจัด
บรรยากาศทัง้ 2 ลักษณะพร้ อมกัน
เชิงปฏิบัติ
จากการศึกษาในครัง้ นี ้ จะช่วยให้ องค์ความรู้แก่มหาวิทยาลัย ซึง่ จะเป็ นข้ อมูลในการ
วางแผนในการส่งเสริ มพัฒนาความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรมของนิสิตนักศึกษา โดยผ่านการ
สร้ างบรรยากาศในการเรี ยนในสาขาวิชา หรื อการจัดกิจกรรมพัฒนาลักษณะของผู้เรี ยน รวมถึงการ
สร้ างบรรยากาศในชันเรี
้ ยนเพื่อเอื ้อให้ เกิดความมุง่ มัน่ ในการเรี ยน
งานวิจยั นี ้ยังได้ สร้ างกิจกรรมที่มงุ่ ให้ เกิดโครงสร้ างเป้าหมายทังโครงสร้
้
างเป้าหมายเพื่อ
แสดงผลงานและโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ รวมไปถึงรูปแบบที่จะผสมโครงสร้ าง
เป้าหมายทังสองเข้
้
าด้ วยกัน ซึง่ ทําให้ ผ้ สู อนสามารถนํารูปแบบดังกล่าวไปสอนเพื่อให้ เกิดโครงสร้ าง
เป้าหมายที่เหมาะสมได้

ขอบเขตของการวิจัย

ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรในการศึกษาที่ 1 ได้ แก่ นิสติ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ตังแต่
้ ชนปี
ั ้ ที่ 2 ขึ ้นไป ที่
ศึกษาในสาขาครุศาสตร์ ศกึ ษาศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษาในภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร
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ประชากรในการศึกษาที่ 2 ได้ แก่ นิสติ ชันปี
้ ที่ 2สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุม่ ตัวอย่างในการศึกษาที่ 1 ได้ แก่นิสติ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ตังแต่
้ ชนปี
ั ้ ที่ 2 ขึ ้นไป ที่
ศึกษาในสาขาครุศาสตร์ ศกึ ษาศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษาภาคกลางและกรุงเทพมหานคร จาก 12
สถาบัน รวม 1327 คน
กลุม่ ตัวอย่างในการศึกษาที่ 2 ได้ แก่ นิสิตชชันปี
้ ที่ 2 สาขาวิชา จิตวิทยาการแนะแนว คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ที่ลงเรี ยนวิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้และแรงจูงใจในภาคเรี ยน
ที่ 2 ปี การศึกษา 2555 จํานวน 64 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
การศึกษาที่ 1
ตัวแปรเหตุ
การรั บรู้ โครงสร้ างเป้าหมายของหลักสูตรวิชาชีพครู
การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการพัฒนาตนเอง
การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการสร้ างผลงาน
ความเชื่อเกี่ยวกับความฉลาด
ความเชื่อว่าสติปัญญาเป็ นสิ่งที่ติดตัวมา
ความเชื่อว่าสติปัญญาเป็ นสิ่งที่เพิ่มขึ ้นได้
ความมั่นใจในระดับความฉลาดของตนเอง
ตัวแปรคั่นกลาง
การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนหลักสูตรวิชาชีพครู
การมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบเข้ าหา
การมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง
การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา
การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง
ตัวแปรผล
ความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ เชิงพฤติกรรม

9
ตัวแปรทดสอบความสัมพันธ์ ข้ามบริบท
การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนรายวิชาชีพครู
การมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบเข้ าหา
การมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง
การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา
การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง
การศึกษาที่ 2
ตัวแปรจัดกระทํา
การจัดโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน
การจัดโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
ตัวแปรปรวนร่ วม
การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ก่อนกิจกรรม
การมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบเข้ าหา
การมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง
การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา
การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง
ความเชื่อเกี่ยวกับความฉลาด
ความเชื่อว่าสติปัญญาเป็ นสิ่งที่ติดตัวมา
ความเชื่อว่าสติปัญญาเป็ นสิ่งที่เพิ่มขึ ้นได้
ความมั่นใจในระดับความฉลาดของตนเอง
ตัวแปรตาม
การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์
การมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบเข้ าหา
การมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง
การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา
การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง
ผลสืบเนื่อง
ความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ เชิงพฤติกรรม
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ตัวแปรทดสอบการความสัมพันธ์ ข้ามบริบท
การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในรายวิชาอื่น
การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหา
การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง
การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา
การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง
นิยามปฏิบัตกิ าร
1. การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยน (Achievement Goals) หมายถึง ลักษณะทางการ
รู้คิดของผู้เรี ยนที่พยายามกําหนดสภาพในอนาคตที่เกี่ยวข้ องกับความสามารถเมื่อสิ ้นสุดการเรี ยนใน
ระดับปริ ญญาตรี หรื อในวิชาใดวิชาหนึง่ ทังนี
้ ้บุคคลจะพยายามให้ เกิดสภาพดังกล่าว หรื อหลีกเลี่ยง
สภาพดังกล่าวก็ได้ แบ่งเป้าหมายออกได้ เป็ น 4 ประเภท ดังนี ้
1.1. การมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบเข้ าหา (Performance-Approcah Goal)
หมายถึง ลักษณะทางการรู้คิดของผู้เรี ยนที่จะมุง่ เน้ นไปที่ การแสดงออกถึงความสามารถหรื อศักยภาพ
ของตัวเอง และการตัดสินระดับของความสามารถเมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้อื่น โดยให้ ความสนใจไปที่การ
มีภาพลักษณ์ที่ดี การทําผลงานได้ ดีกว่าผู้อื่น และการมีภาพลักษณ์ที่ดีกว่าผู้อนื่ ในการเรี ยนระดับ
ปริ ญญาตรี หรื อในวิชาใดวิชาหนึง่ การมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบเข้ าหาแบ่งออกได้ เป็ น 3
องค์ประกอบดังนี ้
1.1.1 องค์ประกอบด้ านภาพลักษณ์ (Appearance) เป็ นลักษณะที่จะมุง่ พิสจู น์
ตนเอง หรื อแสดงให้ เห็นว่าตนเองมีความสามารถ ตัวอย่างข้ อคําถามเช่น “ฉันต้ องการพิสจู น์วา่ ฉันก็
เป็ นคนเก่ง”
1.1.2 องค์ประกอบด้ านการแข่งขัน (Competition) เป็ นลักษณะที่จะมุง่ สร้ างผลการ
ทํางานให้ ดีกว่าผู้อื่น ตัวอย่างข้ อคําถามเช่น “ฉันต้ องการที่จะทําคะแนนในการสอบให้ สงู อยู่ในระดับท๊
อปของห้ อง”
1.1.3 องค์ประกอบด้ านการประเมิน (Evaluation) เป็ นลักษณะที่จะมุง่ แสดงให้ ผ้ อู ื่น
เห็นว่าตนเองมีความสามารถสูงกว่าเพื่อน ตัวอย่างข้ อคําถามเช่น “ฉันต้ องการแสดงให้ เพื่อนเห็นว่าฉัน
เก่งกว่าเพื่อนในห้ อง”
1.2. การมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง (Performance-Avoidance Goal)
หมายถึง ลักษณะทางการรู้คิดของผู้เรี ยนที่จะมุง่ เน้ นไปที่ การแสดงออกถึงความสามารถหรื อศักยภาพ
ของตัวเอง และการตัดสินระดับของความสามารถเมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้อื่น โดยให้ ความสนใจไปที่การ
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หลีกเลี่ยงการมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี การทําผลงานด้ อยกว่าผู้อื่น และการมีภาพลักษณ์ที่ด้อยกว่าผู้อื่น ใน
การเรี ยนระดับปริ ญญาตรี หรื อในวิชาใดวิชาหนึง่ การมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง
แบ่งเป็ น 3 องค์ประกอบดังนี ้
1.2.1 องค์ประกอบด้ านภาพลักษณ์ (Appearance) เป็ นลักษณะที่จะหลีกเลี่ยง การ
แสดงออกว่าตนเองด้ อยความสามารถ ตัวอย่างข้ อคําถามเช่น “ฉันจะหลีกเลี่ยงการแสดงออกที่จะทํา
ให้ คนอื่นมองว่าฉันโง่”
1.2.2 องค์ประกอบด้ านการแข่งขัน (Competition) เป็ นลักษณะที่จะหลีกเลี่ยงการ
สร้ างผลการทํางานที่ด้อยกว่าผู้อนื่ ตัวอย่างข้ อคําถามเช่น “ฉันต้ องการทําให้ คะแนนสอบของฉันไม่ตํ่า
กว่าค่าเฉลี่ยของชันเรี
้ ยน”
1.2.3 องค์ประกอบด้ านการประเมิน (Evaluation) เป็ นลักษณะที่จะหลีกเลี่ยงการ
แสดงที่ทําให้ ผ้ อู ื่นเห็นว่าตนเองมีความสามารถด้ อยกว่าเพื่อน ตัวอย่างข้ อคําถามเช่น “ในการเรี ยน ฉัน
ต้ องการให้ อาจารย์มองว่าฉันไม่ได้ เป็ นนักเรี ยนกลุม่ อ่อน”
1.3. การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา (Mastery-Approcah Goal)
หมายถึง ลักษณะทางการรู้คิดของผู้เรี ยนที่จะมุง่ เน้ นไปที่การเปลี่ยนแปลงของความสามารถของ
ตนเองเมื่อสิ ้นสุดการทํางาน โดยให้ ความสนใจที่จะให้ เกิดความเชี่ยวชาญในงาน มีการพัฒนาตนเอง
และสามารถเรี ยนรู้ได้ เต็มศักยภาพ ในการเรี ยนระดับปริ ญญาตรี หรื อในวิชาใดวิชาหนึง่ การมี
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหาแบ่งเป็ น 3 องค์ประกอบดังนี ้
1.3.1 องค์ประกอบด้ านความเชี่ยวชาญในงาน (Task Mastery) เป็ นลักษณะที่มงุ่ ให้
เกิดทักษะที่จะใช้ ในการทํางานหรื อเป็ นพื ้นฐานในการเรี ยนระดับสูงต่อไป ตัวอย่างข้ อคําถามเช่น “ใน
การเรี ยนฉันมุง่ ศึกษาเพือ่ จะสามารถนําความรู้ไปใช้ ทํางานในอนาคตได้ ”
1.3.2 องค์ประกอบด้ านการพัฒนา (Improvement) เป็ นลักษณะที่มงุ่ ทําผลงานให้
ดีกว่าผลงานของตนเองในอดีต ตัวอย่างข้ อคําถามเช่น “ในการเรี ยนฉันพยายามทําผลการเรี ยนให้
ดีกว่าเดิม”
1.3.3 องค์ประกอบด้ านการบรรลุเต็มศักยภาพ (Potential Attainment) เป็ นลักษณะ
ที่มงุ่ จะพัฒนาตนเองให้ สอดคล้ องกับศักยภาพของตนเอง ตัวอย่างข้ อคําถามเช่น “ในการเรี ยนฉัน
พยายามเรี ยนรู้ให้ ได้ เต็มศักยภาพของฉัน”
1.4. การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง (Mastery-Avoidance Goal)
หมายถึง ลักษณะทางการรู้คิดของผู้เรี ยนที่จะมุง่ เน้ นไปที่การเปลี่ยนแปลงของความสามารถของ
ตนเองเมื่อสิ ้นสุดการทํางาน โดยให้ ความสนใจที่จะหลีกเลี่ยงการขาดความเชี่ยวชาญในงาน การขาด
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การพัฒนาตนเอง และไม่ได้ สามารถเรี ยนรู้ เต็มศักยภาพ ในการเรี ยนระดับปริ ญญาตรี หรื อในวิชาใด
วิชาหนึง่ การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยงแบ่งเป็ น 3 องค์ประกอบดังนี ้
1.4.1 องค์ประกอบด้ านความเชี่ยวชาญในงาน (Task Mastery) เป็ นลักษณะที่มงุ่
หลีกเลี่ยงการขาดทักษะในการทํางาน หรื อขาดพื ้นฐานเรี ยนในระดับที่สงู ขึ ้น ตัวอย่างข้ อคําถามเช่น
“ฉันพยายามเรี ยนเพื่อให้ แน่ใจว่าเมื่อฉันไปทํางานฉันไม่ขาดทักษะที่จําเป็ น”
1.4.2 องค์ประกอบด้ านการพัฒนา (Improvement) เป็ นลักษณะที่มงุ่ หลีกเลี่ยงการ
ทําผลงานด้ อยกว่าในอดีต ตัวอย่างข้ อคําถามเช่น “ฉันพยายามทําผลการเรี ยนไม่ให้ ด้อยไปกว่าเดิม”
1.4.3 องค์ประกอบด้ านการบรรลุเต็มศักยภาพ (Potential Attainment) เป็ นลักษณะ
ที่มงุ่ หลีกเลี่ยงการพัฒนาความสามารถน้ อยกว่าศักยภาพหรื อมาตรฐานของตนเอง ตัวอย่างข้ อคําถาม
เช่น “ฉันต้ องการให้ เวลาไม่สญ
ู เปล่าไปเพราะฉันไม่ได้ เรี ยนรู้อย่างเต็มที่”
การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์นี ้วัดโดยใช้ แบบสอบถามที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นเองตามแนวคิด
การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์แบบ 2x2 ของอิลเลียท และแมคเกรเกอร์ (Elliot;& McGregor. 2001) ซึง่ ได้
ปรับปรุ งตามการสังเคราะห์เอกสารของ ฮัลลิแมน และคณะ (Hulleman ; et al. 2010) โดยการ
ดัดแปลงข้ อคําถามบางส่วนมาจาก ชุดมาตรวัดรูปแบบการเรี ยนรู้แบบยืดหยุ่น (Patterns of Adaptive
Learning Scales: PALS) ของมิกค์ลี และคณะ (Midgley; et al. 2000) และจากแบบสอบถามการมี
เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ (Achievement Goal Questionaire) ของ อิลเลียท และแมคเกรเกอร์ (Elliot;&
McGregor. 2001) รวมถึงผู้วิจยั ได้ สร้ างข้ อคําถามเองอีกส่วนหนึง่ ลักษณะแบบสอบถามเป็ นข้ อ
คําถาม กับมาตรประมาณค่า 7 ระดับ
คะแนนที่ได้ จากข้ อคําถามในแต่ละองค์ประกอบย่อยของเป้าหมายจะรวมกันเป็ น
คะแนนของการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์รวมทังสิ
้ ้น 12 องค์ประกอบ ทังนี
้ ้ในการศึกษาที่ 2 คะแนนแต่ละ
องค์ประกอบย่อยจะถูกนํามาคํานวณเป็ นคะแนนของเป้าหมายแต่ละประเภท โดยผู้ที่ได้ คะแนนการมี
เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในด้ านใดสูงกว่าจะมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในด้ านนันสู
้ งกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า
ข้ อคําถามที่ใช้ ในการสอบถามลักษณะของผู้เรี ยนนี ้จะถูกเรี ยงลําดับโดยการสุม่ โดยไม่จําแนกตาม
ประเภทของข้ อคําถามที่ต้องการวัด ทังนี
้ ้ในการศึกษาที่ 1 จะการวัดการมีเป้าหมายใน 2 บริ บทได้ แก่
บริ บทการเรี ยนในระดับปริ ญญาตรี และบริ บทการเรี ยนในรายวิชาเอก ส่วนในการศึกษาที่ 2 จะวัดการ
มีเป้าหมายในบริ บทการเรี ยนในวิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้และแรงจูงใจ และบริ บทในรายวิชาเอกวิชาอื่น
2. ความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนเชิงพฤติกรรม (Behavioral Classroom Engagement) หมายถึง
ลักษณะการแสดงออกของผู้เรี ยนที่แสดงออกว่าตนเองปฏิบตั ิตามกฎของมหาวิทยาลัยหรื อชันเรี
้ ยน
หนึง่ ๆ มีความพยายามในการเรี ยนรู้และมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่น ๆ ในฐานะสมาชิกของ
มหาวิทยาลัย หรื อสมาชิกของชันเรี
้ ยน โดยมีตวั ชี ้วัดเป็ นพฤติกรรม 3 พฤติกรรมดังนี ้
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2.1. พฤติกรรมทัว่ ไปในชันเรี
้ ยน (Conduct Behavior) หมายถึง พฤติกรรมที่เป็ นไปตาม
ระเบียบของชันเรี
้ ยนหรื อโรงเรี ยนประกอบด้ วย การเข้ าเรี ยนตรงต่อเวลา การไม่รบกวนผู้อื่น การไม่
ทุจริ ต ตัวอย่างข้ อคําถามเช่น “ฉันเข้ าเรี ยนตรงเวลา” “ฉันไม่พดู คุยในชันเรี
้ ยน รบกวนผู้อื่น” และ “ฉัน
ไม่นําเอกสารนอกเหนือจากที่อาจารย์กําหนดเข้ าห้ องสอบ”
2.2. พฤติกรรมเพียรพยายาม หมายถึง (Persistance Behavior) พฤติกรรมของบุคคลที่
ใช้ ความพยายามในการเรี ยนรู้ ประกอบด้ วย การรักษาความสนใจในการเรี ยน ความอดทนต่อความ
ยากลําบาก และความทุม่ เทในการทํางาน ตัวอย่างข้ อคําถามเช่น “ฉันมักจะเสียสมาธิในการเรี ยน
หนังสือ กับการทํากิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจกว่า” (ข้ อความทางลบ) “ในบางครัง้ ที่งานที่ได้ รับมอบหมาย
ยากมาก ฉันก็ทําแค่พอให้ มีงานส่งเท่านัน”
้ (ข้ อความทางลบ) และ “ฉันทํางานที่ได้ รับมอบหมายจาก
ครูผ้ สู อนอย่างเต็มความสามารถ”
2.3. พฤติกรรมการมีสว่ นร่วม หมายถึง (Participated Behavior) พฤติกรรมของบุคคลที่
จะมีปฏิสมั พันธ์กบั คนอื่น ในชันเรี
้ ยนในฐานะสมาชิกของชันเรี
้ ยนประกอบด้ วย การเข้ าร่วมกิจกรรม
การเรี ยนการสอน การแสวงหาความช่วยเหลือ และการช่วยเหลือผู้อื่น ข้ อคําถามเช่น “ฉันมักจะร่วม
อภิปรายในประเด็นต่าง ๆ ในชันเรี
้ ยน” “แม้ ฉนั จะมีปัญหาที่ไม่เข้ าใจ ฉันยังหลีกเลี่ยงที่จะสอบถามจาก
อาจารย์” (ข้ อความทางลบ) และ “ในประเด็นที่เพื่อนเกิดข้ อสงสัยในเนื ้อหาที่เรี ยน ฉันจะให้ ความ
ช่วยเหลือหากทําได้ ”
ความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรมนี ้วัดโดยใช้ แบบสอบถามที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นเองทังหมด
้
ตามแนวคิดความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรมตามการประมวลของเฟรดริ ก บลูเมนเฟลด์ และ
ปารี ส (Fredricks; Blumenfeld;& Paris. 2004) ลักษณะแบบสอบถามเป็ นข้ อคําถามกับมาตร
ประมาณค่า 7 ระดับ
คะแนนที่ได้ จากข้ อคําถามในแต่ละองค์ประกอบย่อยของเป้าหมายจะรวมกันเป็ นคะแนนของ
ความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม รวมทังสิ
้ ้น 3 องค์ประกอบ ทังนี
้ ้ในการศึกษาที่ 2 ความมุง่ มัน่ ใน
การเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรมแต่ละองค์ประกอบย่อยจะถูกคํานวณเป็ นคะแนนของความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้
เชิงพฤติกรรม คะแนนความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรมในลักษณะใดสูงกว่าจะเป็ นผู้ที่มีความ
มุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรมในด้ านนันสู
้ งกว่าผู้ที่มีคะแนนตํ่ากว่า ทังนี
้ ้ข้ อคําถามที่ใช้ ในการ
สอบถามลักษณะของผู้เรี ยนนี ้จะถูกเรี ยงลําดับโดยการสุม่ โดยไม่จําแนกตามประเภทของข้ อคําถามที่
ต้ องการวัด
โดยในการศึกษาที่ 1 เป็ นความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้ในบริ บทของการเรี ยนในระดับปริ ญญาตรี
ส่วนการศึกษาที่ 2 เป็ นความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้ในบริ บทของการเรี ยนในรายวิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้และ
แรงจูงใจ
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3. ความเชื่อเกี่ยวกับความฉลาด (Implicit Theories of Intelligence) หมายถึง ความเชื่อ
ของบุคคลเกี่ยวกับลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความฉลาดของตนเองในการเรี ยนในระดับ
มหาวิทยาลัย โดยมีความเชื่อ 2 ลักษณะ ได้ แก่
3.1. ความเชื่อว่าความฉลาดเป็ นสิ่งที่ติดตัวมา (Entity Theory of Intelligence)
หมายถึง ระดับความเชื่อของบุคคลที่ว่า ความฉลาดในด้ านการเรี ยนของตนเองนันจะคงที
้
่ ไม่
เปลี่ยนแปลงแม้ ว่าจะได้ รับประสบการณ์หรื อได้ รับการเรี ยนรู้ก็ตาม ตัวอย่างข้ อคําถามได้ แก่ “ในการ
เข้ ามาเรี ยนในระดับมหาวิทยาลัยนัน้ ฉันรู้ว่าฉันมีความฉลาดระดับหนึง่ แต่มนั ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
ได้ มากนัก”
3.2. ความเชื่อว่าความฉลาดเป็ นสิ่งที่เพิ่มขึ ้นได้ (Incremental Theory of
Intelligence) หมายถึง ระดับความเชื่อที่ว่าความฉลาดในด้ านการเรี ยนของตนเองนันสามารถ
้
เปลี่ยนแปลงได้ พัฒนาได้ และจะเพิ่มขึ ้นหากได้ รับประสบการณ์หรื อผ่านกระบวนการเรี ยนรู้ ตัวอย่าง
ข้ อคําถามได้ แก่ “หากฉันตังใจเรี
้ ยนในระดับมหาวิทยาลัยนัน้ มันจะช่วยให้ ฉนั ฉลาดขึ ้น”
ความเชื่อเกี่ยวกับความฉลาดวัดโดยแบบสอบถามที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นเองตามแนวคิด
ทฤษฎีแห่งของตน (Self-Theories) ของดเวก (Dweck. 2000) โดยการดัดแปลงข้ อคําถามบางส่วนมา
จาก แบบสอบถามของ ดเวก (Dweck. 2000) และแบบสอบถามของอับดุล อัล ฟาตตาฮ์ และ ยาทส์
(Abd-El-Fattah;& Yates. 2006) รวมถึงผู้วิจยั ได้ สร้ างข้ อคําถามเองอีกส่วนหนึง่ ลักษณะ
แบบสอบถามเป็ นข้ อคําถามและมาตรส่วนประมาณค่า 7 ระดับ
คะแนนที่ได้ จากข้ อคําถามการมีความเชื่อว่าสติปัญญาเป็ นสิ่งที่ติดตัวมา จะถูกนํามา
รวมกันเป็ นระดับความเชื่อว่าสติปัญญาเป็ นสิ่งที่ติดตัวมา และคะแนนที่ได้ จากข้ อคําถามการมีความ
เชื่อว่าสติปัญญาเป็ นสิ่งที่เพิ่มขึ ้นได้ จะถูกนํามารวมกันเป็ นคะแนนความเชื่อว่าสติปัญญาเป็ นสิ่งที่
เพิ่มขึ ้นได้
โดยผู้ที่ได้ คะแนนในความเชื่อลักษณะใดสูงกว่าจะเป็ นผู้ที่มีความเชื่อในลักษณะ
ดังกล่าวสูงกว่าผู้ที่มีคะแนนตํ่ากว่า ทังนี
้ ้ข้ อคําถามที่ใช้ ในการสอบถามลักษณะของผู้เรี ยนนี ้จะถูก
เรี ยงลําดับโดยการสุม่ โดยไม่จําแนกตามประเภทของข้ อคําถามที่ต้องการวัด
4. ความมัน่ ใจในความฉลาดในการเรี ยนมหาวิทยาลัยของตนเอง (Confident in
Intelligence) หมายถึง ระดับความเชื่อของบุคคลว่าตนเองมีความฉลาด มีความสามารถในการเรี ยนรู้
สิ่งใหม่ๆ และมีความมัน่ ใจในความสามารถในการคิดของตนเอง ที่จะใช้ ในการเรี ยน
ความมัน่ ใจในความฉลาดในการเรี ยนมหาวิทยาลัยของตนเองนี ้วัดโดยแบบสอบถาม
ที่ผ้ วู ิจยั ดัดแปลงมาจาก แบบวัดความมัน่ ใจในความฉลาดของตนเองของเฮนเดอร์ สนั และ ดเวก
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(Dweck. 2000: citing Handerson and Dweck. 1990) ลักษณะแบบสอบถามเป็ นข้ อคําถามและ
มาตรส่วนประมาณค่า 7 ระดับ
คะแนนที่ได้ จากแต่ละข้ อคําถามจะถูกนํามารวมกันเป็ นคะแนนความมัน่ ใจในความ
ฉลาดของตนเอง โดยผู้ที่ได้ คะแนนความมัน่ ใจในความฉลาดของตนเองสูงกว่าจะเป็ นผู้ที่มีความมัน่ ใจ
ในความฉลาดของตนเองสูงกว่าผู้ที่มีคะแนนตํ่ากว่า
5. ปฏิสมั พันธ์ระหว่างความมัน่ ใจในความฉลาด และ ความเชื่อว่าความฉลาดเป็ นสิ่งที่ติดตัว
มา (Interaction between Confidenct in Intelligence and Entity Thoery of Intelligence) หมายถึง
อิทธิพลของความมัน่ ใจในความฉลาดที่มีผลในการปรับระดับอิทธิพลของความเชื่อว่าความฉลาดเป็ น
สิ่งที่ติดตัวมาที่มีตอ่ เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ ทังนี
้ ้เป็ นไปตามทฤษฎีแห่งตนของ ดเวก (Dweck, 2000)
ทังนี
้ ้ค่าตัวแปรปฏิสมั พันธ์ได้ มาจากผลคูณของคะแนนกลาง (Centering) ของความมัน่ ใจในความ
ฉลาด และ ความเชื่อว่าความฉลาดเป็ นสิ่งที่ตดิ ตัวและนําไปใช้ เป็ นตัวแปรสังเกตในการศึกษาที่หนึง่
6. การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมาย (Classroom Goal Structures) หมายถึง การรับรู้ของผู้เรี ยน
ถึงข้ อความเกี่ยวกับเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ในระดับปริ ญญาตรี ของสาขาที่ตนเองเรี ยนอยู่ หรื อ
ของชันเรี
้ ยนที่ตนเองเรี ยนอยู่ ซึง่ อาจจะเป็ นข้ อความโดยตรง หรื อ ข้ อความโดยนัยผ่านการจัดการและ
นโยบายในการจัดกิจกรรมและบรรยากาศของชันเรี
้ ยนก็ได้ ทังนี
้ ้แบ่งโครงสร้ างเป้าหมายออกได้ เป็ น 2
ประเภท
6.1. โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ (Mastery Goal Structure) หมายถึง การ
รับรู้ของผู้เรี ยนถึงเป้าหมายของการจัดการเรี ยนรู้ในระดับปริ ญญาตรี ของสาขาที่ตนเองเรี ยนอยู่ หรื อชัน้
เรี ยนที่ตนเองเรี ยนอยู่ว่าให้ ความสําคัญกับการเรี ยนรู้ ความเข้ าใจ และการพัฒนาความสามารถ โดย
ข้ อความดังกล่าวจะเป็ นข้ อความโดยตรงจากผู้สอน หรื อ ข้ อความโดยนัยที่นกั เรี ยนสรุปขึ ้นเอง
6.1.1 จากข้ อความโดยตรง (Explicit Goal Structure) หมายถึง การรับรู้ของผู้เรี ยน
ว่าผู้สอนให้ ความสําคัญกับการเรี ยนรู้ ความเข้ าใจ และการพัฒนาความสามารถ ของผู้เรี ยน ตัวอย่าง
ข้ อคําถามเช่น “อาจารย์ของฉันระบุว่าเขาต้ องการให้ นกั เรี ยนเข้ าใจมากกว่าจําได้ ”
6.1.2 จากข้ อความโดยนัย (Implicit Goal Structure) หมายถึง การรับรู้ของผู้เรี ยนถึง
สภาพแวดล้ อมในชันเรี
้ ยนซึง่ เกี่ยวข้ องกับความมุง่ หวังของการจัดการเรี ยนรู้ในชันเรี
้ ยนระดับปริ ญญา
ตรี ที่ตนเองเรี ยนอยู่ หรื อชันเรี
้ ยนที่ตนเองเรี ยนอยู่ว่าให้ ความสําคัญกับการเรี ยนรู้ ความเข้ าใจ และการ
พัฒนาความสามารถ ตัวอย่างข้ อคําถามเช่น “วิชาเอก (สาขา) ที่ฉนั เรี ยน ให้ ความสําคัญกับการ
พัฒนาผู้เรี ยนไม่เฉพาะด้ านวิชาการแต่ยงั รวมถึงทักษะในด้ านอื่น ๆ ที่จําเป็ นในการทํางาน”
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6.2. โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงาน (Performance Goal Structure) หมายถึง
การรับรู้ของผู้เรี ยนถึงเป้าหมายของการจัดการเรี ยนรู้ในระดับปริ ญญาตรี ของสาขาที่ตนเองเรี ยนอยู่
หรื อชันเรี
้ ยนที่ตนเองเรี ยนอยู่ว่าให้ ความสําคัญกับ การเปรี ยบเทียบเชิงสังคมและ การแข่งขัน โดย
ข้ อความดังกล่าวจะเป็ นข้ อความโดยตรงจากผู้สอน หรื อ ข้ อความโดยนัยที่นกั เรี ยนสรุปขึ ้นเอง
6.2.1 จากข้ อความโดยตรง (Explicit Goal Structure) หมายถึง การรับรู้ของผู้เรี ยน
ว่าผู้สอนให้ ความสําคัญกับ การเปรี ยบเทียบเชิงสังคมและการแข่งขัน ตัวอย่างข้ อคําถามเช่น “อาจารย์
ของฉันจะบอกให้ ฉนั รู้ว่าฉันดีหรื อด้ อยกว่าเพื่อนในห้ อง”
6.2.2 จากข้ อความโดยนัย (Implicit Goal Structure) หมายถึง การรับรู้ของผู้เรี ยนถึง
สภาพแวดล้ อมในชันเรี
้ ยนซึง่ เกี่ยวข้ องกับความมุง่ หวังของการจัดการเรี ยนรู้ในชันเรี
้ ยนระดับปริ ญญา
ตรี ที่ตนเองเรี ยนอยู่ หรื อชันเรี
้ ยนที่ตนเองเรี ยนอยู่ว่าให้ ความสําคัญกับ การเปรี ยบเทียบเชิงสังคมและ
การแข่งขัน ตัวอย่างข้ อคําถามเช่น “วิชาเอก (สาขา) ที่ฉนั เรี ยนของฉัน ให้ ความสําคัญกับการเป็ น
นักเรี ยนกลุม่ เก่ง”
การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายนี ้วัดโดยแบบสอบถามที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นเองตามแนวคิด
โครงสร้ างเป้าหมาย โดยการดัดแปลงข้ อคําถามบางส่วนมาจาก ชุดมาตรวัดรูปแบบการเรี ยนรู้แบบ
ยืดหยุ่น (Patterns of Adaptive Learning Scales: PALS) ของมิกค์ลี และคณะ (Midgley ; et al.
2000) และมีการสร้ างข้ อคําถามขึ ้นเองอีกส่วนหนึง่ ลักษณะแบบสอบถามเป็ นข้ อคําถาม กับมาตร
ประมาณค่า 7 ระดับ ตังแต่
้ ไม่จริ งเลย ถึง จริ งที่สดุ
คะแนนที่ได้ จากข้ อคําถามโครงสร้ างเป้าหมายในแต่ละแบบนันจะถู
้ กนํามารวมกันเป็ น
ระดับการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายในแบบนัน้ ๆ โดยผู้ที่มีคะแนนการรับรู้ลกั ษณะใดสูงกว่าจะเป็ นผู้ที่
รับรู้ว่าการเรี ยนรู้ในระดับปริ ญญาตรี ในสาขาของตน หรื อในรายวิชาที่ตนศึกษาอยูน่ นมี
ั ้ โครงสร้ าง
เป้าหมายในลักษณะนันชั
้ ดเจนกว่าผู้ที่มีคะแนนตํ่ากว่า ทังนี
้ ้ข้ อคําถามที่ใช้ ในการสอบถามลักษณะ
ของผู้เรี ยนนี ้จะถูกเรี ยงลําดับโดยการสุม่ โดยไม่จําแนกตามประเภทของข้ อคําถามที่ต้องการวัด
ในการศึกษาที่ 1 จะเป็ นโครงสร้ างเป้าหมายของวิชาเอก หรื อสาขาวิชาในระดับปริ ญญา
ตรี ส่วนการศึกษาที่ 2 จะเป็ นโครงสร้ างเป้าหมายของรายวิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้และแรงจูงใจ
7. การจัดโครงสร้ างเป้าหมาย หมายถึง รูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาทฤษฎี
การเรี ยนรู้และแรงจูงใจ สําหรับนิสิตชันปี
้ ที่สอง สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว โดยการเรี ยนการสอน
ในแค่ละครัง้ ใช้ เวลา 3 ชัว่ โมงประกอบด้ วย การสรุปเนื ้อหา และตอบข้ อซักถามเกี่ยวกับเอกสารที่ให้
อ่าน การทดสอบความรู้ตามที่นิสติ ได้ ศกึ ษาเอกสารที่ผ้ สู อนเตรี ยมให้ การเฉลยข้ อสอบ โดยในการ
จัดการเรี ยนรู้นี ้ผู้สอนจะจัดบรรยากาศโดยอาศัยกรอบแนวคิดการจัดสภาพแวดล้ อมในการเรี ยนรู้ของ
เอปส์ทีน (Epstein. 1987) ซึง่ จะประกอบด้ วย ลักษณะของชันเรี
้ ยน 6 ส่วน แต่ในการศึกษาครัง้ นี ้จัด
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ได้ เพียง 5 ส่วนได้ แก่ งานที่มอบหมาย (Task: T) การจดจํา (Recognition: R) การจัดกลุม่ (Grouping:
G) การประเมิน (Evaluation: E) และการให้ เวลา (Time Allow: T) โดยโครงสร้ างเป้าหมายมีทงหมด
ั้
4
ลักษณะได้ แก่ ลักษณะควบคุม โครงสร้ างเป้าหายเพื่อการแสดงผลงาน โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความ
เชี่ยวชาญ โครงสร้ างเป้าหมายแบบผสม และโดยสภาพแวดล้ อมแต่ละแบบมีลกั ษณะดังนี ้
7.1 ลักษณะควบคุม (Control Group: P0M0) เป็ นรูปแบบการจัดสภาพแวดล้ อม
ทางการเรี ยนรู้ที่ไม่มงุ่ เน้ นประเด็นใดเป็ นพิเศษเพื่อใช้ กบั กลุม่ ควบคุม โดยในงานวิจยั นี ้จะให้ มีการจัด
ดังนี ้
7.1.1 งานที่มอบหมาย (Task) ผู้สอนจะไม่ระบุว่าการสอบย่อยนันมุ
้ ง่ หวังอะไร
เพียงแต่ให้ จดั สอบเพื่อเป็ นส่วนหนึง่ ของการเรี ยนการสอน
7.1.2 การจดจํา (Recognition) ผู้สอนจะให้ ข้อมูลป้อนกลับกับนักเรี ยนเป็ นระดับ
คะแนนที่นกั เรี ยนได้ รับจากการสอบย่อยแต่ละครัง้
7.1.3 การจัดกลุม่ (Grouping) ผู้สอนจะจัดกลุม่ ผู้เรี ยนโดยการสุม่ เพื่อนําคะแนน
สอบของสมาชิกกลุม่ มารวมกันเป็ นคะแนนกลุม่
7.1.4 การประเมิน (Evaluation) ผู้สอนจะประเมินผู้เรี ยนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ โดย
นําคะแนนของแต่ละการสอบย่อยมารวมกัน
7.1.5 การให้ เวลา (Time Allocation) ผู้สอนจะกําหนดเวลาในการสอบอย่างตายตัว
7.2 โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน (Performance Goal Structure Group:
P1M0) เป็ นรูปแบบการจัดสภาพแวดล้ อมเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนรับรู้ว่าชันเรี
้ ยนนี ้ให้ ความสําคัญกับการ
แสดงผลงานเชิงเปรี ยบเทียบ และการแข่งขัน
7.2.1 ด้ านงานที่มอบหมาย (Task) ผู้สอนจะระบุการสอบเป็ นการเปรี ยบเทียบ
ความสามารถของผู้เรี ยนในชันเรี
้ ยน
7.2.2 การจดจํา (Recognition) ผู้สอนจะให้ ข้อมูลป้อนกลับกับนักเรี ยนเป็ นระดับ
คะแนนที่นกั เรี ยนได้ รับจากการสอบย่อยแต่ละครัง้ และลําดับของคะแนนที่นกั เรี ยนได้ รับ ทังคะแนน
้
รวม และคะแนนสะสม
7.2.3 การจัดกลุม่ (Grouping) ผู้สอนจะจัดกลุม่ ผู้เรี ยนโดยผสมนิสิตที่มีระดับ
ความสามารถแตกต่างกัน จากนิสิตในกลุม่ เก่ง กลุม่ กลาง และกลุม่ อ่อน และนําคะแนนในการสอบมา
รวมเป็ นคะแนนกลุม่
7.2.4 การประเมิน (Evaluation) ผู้สอนจะประเมินผู้เรี ยนเชิงเปรี ยบเทียบ โดยใช้
ลําดับของคะแนนการสอบย่อยเป็ นคะแนนในการประเมินผลการเรี ยน ทังคะแนนกลุ
้
ม่ และคะแนน
รายบุคคล
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7.2.5 การให้ เวลา (Time Allocation) ผู้สอนจะกําหนดเวลาในแต่ละกิจกรรมอย่าง
ตายตัว
7.3 โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ (Mastery Goal Structure Group: P0M1)
เป็ นรูปแบบการจัดสภาพแวดล้ อมเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนรับรู้ว่าชันเรี
้ ยนนี ้ให้ ความสําคัญกับ การเรี ยนรู้ ความ
เข้ าใจ และการพัฒนาความสามารถของผู้เรี ยน
7.3.1 ด้ านงานที่มอบหมาย (Task) ผู้สอนจะระบุว่าสอบมุง่ เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนค้ นหาความ
ไม่เข้ าใจ เพื่อแก้ ไขให้ เกิดความเข้ าใจ พัฒนาความสามารถของตนเอง และนําไปใช้ ประโยชน์ใน
อนาคต
7.3.2 การจดจํา (Recognition) ผู้สอนจะให้ ข้อมูลป้อนกลับกับนักเรี ยนเป็ นระดับ
คะแนนที่นกั เรี ยนได้ รับจากการสอบย่อยแต่ละครัง้ และการเปลี่ยนแปลงของคะแนนสอบย่อยของการ
สอบแต่ละครัง้ ในรูปแบบของกราฟพัฒนาการ
7.3.3 การจัดกลุม่ (Grouping) ผู้สอนจะจัดกลุม่ ผู้เรี ยนโดยแบ่งกลุม่ ตามความสมัคร
ใจ เพื่อให้ นิสิตได้ ปรึกษาหารื อถึงคําตอบ ก่อนที่ผ้ สู อนจะทําการเฉลย
7.3.4 การประเมิน (Evaluation) ผู้สอนจะประเมินผู้เรี ยนจากหลายแหล่ง โดยมุง่ ไปที่
พัฒนาการของผู้เรี ยน ได้ แก่ การรายงานการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนเอง
7.3.5 การให้ เวลา (Time Allocation) ผู้สอนจะกําหนดเวลาในแต่ละกิจกรรมอย่าง
ยืดหยุ่น ไม่กําหนดระยะเวลาในการสอบ
7.4 สภาพแวดล้ อมมุง่ เน้ นโครงสร้ างเป้าหมายแบบผสม (Mixed Goal Structure
Group: P1M1) เป็ นรูปแบบการจัดสภาพแวดล้ อมเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนรับรู้ว่าชันเรี
้ ยนนี ้ให้ ความสําคัญกับการ
แสดงผลงานเชิงเปรี ยบเทียบ และการแข่งขัน รวมถึงยังให้ ความสําคัญกับ การเรี ยนรู้ ความเข้ าใจ และ
การพัฒนาความสามารถของผู้เรี ยน
7.4.1 ด้ านงานที่มอบหมาย (Task) ผู้สอนจะระบุว่าการสอบมุง่ เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนทราบถึง
สิ่งที่ตนเองยังไม่เข้ าใจ เพื่อแก้ ไขเกิดความเข้ าใจ พัฒนาความสามารถของตนเอง และนําไปใช้
ประโยชน์ในอนาคต แต่ยงั ใช้ ผลจากงานมาเปรี ยบเทียบความสามารถของผู้เรี ยนอีกด้ วย
7.4.2 การจดจํา (Recognition) ผู้สอนจะให้ ข้อมูลป้อนกลับกับนักเรี ยนเป็ นระดับ
คะแนนที่นกั เรี ยนได้ รับจากการสอบย่อยแต่ละครัง้ ลําดับของคะแนนที่นกั เรี ยนได้ รับ ทังคะแนนรวม
้
และคะแนนสะสม และการเปลี่ยนแปลงของคะแนนสอบย่อยของการสอบแต่ละครัง้ ในรูปแบบของ
กราฟพัฒนาการ
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7.4.3 การจัดกลุม่ (Grouping) ในบางกิจกรรมผู้สอนจะแบ่งกลุม่ ให้ เลือกสมาชิกตาม
ความสมัครใจแต่ระบุว่าต้ องให้ คละความสามารถกัน และนําคะแนนในการสอบมารวมเป็ นคะแนน
กลุม่
7.4.4 การประเมิน (Evaluation) ผู้สอนจะประเมินผู้เรี ยนเชิงเปรี ยบเทียบ โดยใช้
ลําดับของคะแนนการสอบย่อยเป็ นคะแนนในการประเมินผลการเรี ยน ทังคะแนนกลุ
้
ม่ และคะแนน
รายบุคคล ร่วมกับการรายงานการเรี ยนรู้ของตนเอง
7.4.5 การให้ เวลา (Time Allocation) ผู้สอนจะกําหนดเวลาในแต่ละกิจกรรมอย่าง
ยืดหยุ่น หากงานยังไม่สมบูรณ์ผ้ เู รี ยนสามารถขอต่อเวลาได้ ตามความเหมาะสม
ทังนี
้ ้นิสิตทัง้ 4 กลุม่ จะได้ รับการตรวจสอบผลการจัดกระทํา (Manipulation Check) เพื่อ
ตรวจสอบว่าผู้เรี ยนเกิดการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายของชันเรี
้ ยนตามกลุม่ ที่กําหนดไว้ หรื อไม่ โดยการ
เปรี ยบเทียบคะแนนที่ได้ จากแบบสอบถามการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายของชันเรี
้ ยน โดยผู้เรี ยนที่ได้ รับ
สภาพแวดล้ อมมุง่ โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน ควรมีคะแนนการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อ
แสดงผลงานสูงกว่ากลุม่ ที่ ไม่ได้ รับ และกลุม่ ที่ได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญควรจะมี
คะแนนการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญสูงกว่ากลุม่ ที่ ไม่ได้ รับ

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ต่อไปนี ้

ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง และได้ นําเสนอตามหัวข้ อ
1. แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์
1.1. ความหมายของการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์
1.2. ประเภทของการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์
1.3. การวัดการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์
1.4. ขอบเขตความเฉพาะเจาะจงของทฤษฎีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์
1.5. ความสัมพันธ์ข้ามสถานการณ์ของเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์
2. ความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม
2.1. ความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม
2.2. การวัดความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม
2.3. ผลของเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ที่มีตอ่ ความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม
3. ปั จจัยเหตุของเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์
3.1. ทฤษฎีแห่งตน
3.2. โครงสร้ างเป้าหมาย

แนวคิดและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ องกับการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์

หากลองสังเกตพฤติกรรมของผู้เรี ยนแล้ ว ผู้สอนอาจจะพบผู้เรี ยนสองแบบ ที่มีพฤติกรรม
แตกต่างกัน แบบแรกเป็ นผู้เรี ยนที่พยายามแสดงออกถึงความรู้ความสามารถของตนเอง ทํางานที่ได้ รับ
มอบหมายเป็ นอย่างดี ในขณะที่ผ้ เู รี ยนอีกแบบหนึง่ นันพยายามค้
้
นคว้ าศึกษาประเด็นที่ตนเองสนใจ มี
การศึกษาและซักถามปั ญหาที่อยู่เพื่อให้ เกิดความกระจ่าง และอาจศึกษาในประเด็นนันลึ
้ กซึ ้งไปกว่า
บทเรี ยนที่กําหนดไว้
ในสถานการณ์ดงั กล่าว จะกล่าวได้ ว่านักเรี ยนทังสองกลุ
้
ม่ ต่างมีแรงจูงใจในการเรี ยน เพราะ
นักเรี ยนต่างแสดงออกถึงการใช้ ความพยายามในการเรี ยน แต่กลับมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันชัดเจน
จากข้ อสังเกตดังกล่าว นําไปสูค่ วามพยายามหาสาเหตุที่ผ้ เู รี ยนสองกลุม่ นี ้มีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ซึง่
สาเหตุนนอาจจะเป็
ั้
นเพราะผู้เรี ยนมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์แตกต่างกัน
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ความหมายของการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์
การทําความเข้ าใจถึงเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์นนั ้ ควรเริ่ มต้ นจากการพยายามเข้ าใจลักษณะ
ของเป้าหมายในเชิงจิตวิทยาก่อน โดยอิลเลียท และ ฟรายเยอร์ (Elliot;& Fryer. 2008: 245-246) ได้
ทําการวิเคราะห์ลกั ษณะของการมีเป้าหมายในเชิงจิตวิทยาโดยวิธีการวิเคราะห์เชิงภาษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และพบว่าการมีเป้าหมายในเชิงจิตวิทยามีลกั ษณะ 5 ประการได้ แก่
1. เป้าหมายเป็ นสิ่งที่สะท้ อนถึงกระบวนการรู้คิด (Goal is a cognitive representation.)
2. เป้าหมายเป็ นลักษณะที่ให้ ความสําคัญกับอนาคต (Goal is focus on the future.)
3. เป้าหมายจะกํากับพฤติกรรม (The object of goal is the hub or focal point of
regulation.)
4. เมื่อบุคคลรู้สกึ ถึงภาระที่จะต้ องบรรลุเป้าหมายให้ ได้ จงึ จะเรี ยกได้ ว่าบุคคลมีเป้าหมาย
เช่นนัน้ (It is only when an organism commits to... object that a goal may be said to have
been adopted.)
5. บุคคลจะเข้ าหาหรื อรักษาเป้าหมายที่เป็ นบวกและจะออกห่างหรื อรักษาระยะห่างจาก
เป้าหมายที่เป็ นลบ (By approach we move toward or maintain a positively valenced object
and By avod we move or stay away from a negatively valenced object)
จากการสังเคราะห์ดงั กล่าวจะสรุปได้ วา่ เป้าหมาย หมายถึง ลักษณะที่แสดงออกทางการรู้
คิดของบุคคลที่จะเข้ าหา หรื อหลีกเลี่ยงสิ่งหนึง่ สิ่งใดที่อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคต โดยเป้าหมายจะเป็ นตัว
กํากับพฤติกรรมของบุคคล
จากนิยามดังกล่าวจะเห็นได้ ว่า แรงขับ หรื อสัญชาตญาณ หรื อความต้ องการบางประเภท ที่
ไม่เกี่ยวข้ องกับ อนาคต หรื อ ความคาดหวัง ที่ไม่มีความผูกพันธ์กบั ผู้คาดหวังที่จะต้ องบรรลุให้ ได้ ก็ไม่
อาจจะนับรวมเป็ นเป้าหมายได้
สําหรับเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์นนั ้ สิ่ง (Object) ที่เป็ นเป้าหมายคือ ความสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ ้นจาก
การดําเนินกิจกรรมใดๆ โดยจะเกี่ยวข้ องกับศักยภาพของบุคคล ซึง่ อาจจะเป็ นการพัฒนา
ความสามารถ (Mastery) หรื อการแสดงความสามารถ (Performance) ทังนี
้ ้นิยามของเป้าหมายเชิง
สัมฤทธิ์ในอดีตจะแบ่งได้ เป็ น 2 กลุม่ คือ กลุม่ แนวโน้ มเป้าหมาย (Goal Orientation) และ
กลุม่ เป้าหมายเฉพาะส่วน (Achievement Goals)
กรอบแนวคิดที่เป็ นที่ร้ ูจกั กลุม่ แรกได้ แก่ กรอบแนวคิดแนวโน้ มการมีเป้าหมายของบุคคล
(Goal Orientation) เช่น กรอบแนวคิดของ อาเมส และ อาร์ เชอร์ (Ames;& Archer. 1987; Ames;&
Archer. 1988) และ กรอบแนวคิดของนิโคลล์ (Nicholls. 1984) ที่มองการมีเป้าหมายเป็ นลักษณะ
ทัว่ ไปของบุคคล โดยเชื่อว่าการมีเป้าหมายและกระบวนการที่เกี่ยวข้ อง เช่น การให้ เหตุผลของ
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ความสําเร็จ การตอบสนองทางอารมณ์ ความพึงพอใจ เป็ นสิ่งที่กําหนด วิธีการที่บคุ คลจะกระทําเพื่อ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ และไม่สามารถแยกกระบวนการที่เกี่ยวข้ องออกจากเป้าหมายได้
ฮัลลิแมนและคณะ (Hulleman ; et al. 2010) มองว่าการรวมเอาสิ่งที่พยายามให้ เกิดขึ ้นใน
อนาคต เข้ ากับ การอนุมานเชิงสาเหตุ และความรู้สกึ นัน้ เป็ นการทําให้ การมีเป้าหมายนันอาจจะเกิ
้
ด
ปั ญหาในการตีความได้ ทังนี
้ ้ ฮัลเลอแมนได้ ตงข้
ั ้ อสังเกตต่อนิยามของการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ใน
ลักษณะนี ้ ไว้ 2 ประการ ดังนี ้
1. นิยามนี ้อาจจะทําให้ ข้อคําถามบางข้ อในแบบสอบถามการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ไม่มีสว่ น
ของเป้าหมายปรากฏ แต่ข้อคําถามเหล่านันกลั
้ บมีลกั ษณะสอดคล้ องกับการวัดระดับความสนใจ และ
แรงจูงใจภายใน ซึง่ จะส่งผลให้ การแยกแยะการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ ออกจากแรงจูงใจภายใน และ
ความสนใจ เป็ นไปได้ ยาก เช่น “ฉันสนใจที่จะเพิ่มพูนความรู้ให้ ตนเองตลอดเวลา”
2. นิยามนี ้ยังจะทําให้ พบข้ อคําถามที่ไม่ได้ มงุ่ ถามถึงการเข้ าหาสิ่งที่ปราถนา หรื อ หลีกเลี่ยง
สิ่งที่ไม่ปราถนา ที่จะเกิดขึ ้นเมื่องานเสร็จสิ ้น แต่กลับวัดความรู้สกึ ต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นแทน ข้ อคําถาม
ลักษณะนี ้จะทําให้ การอธิบายถึงผลของการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ กับกระบวนการที่เกี่ยวข้ อง เช่น
ความรู้สกึ นันเป็
้ นไปได้ ยากเพราะข้ อคําถาม นันวั
้ ดทัง้ การมีเป้าหมายและผลที่เกิดขึ ้นในข้ อเดียวกัน
เช่น “ฉันรู้สกึ พึงพอใจที่ได้ เรี ยนรู้สิ่งใหม่ ๆ”
ส่วนกรอบแนวคิดอีกกลุม่ หนึง่ คือ กรอบแนวคิดที่ระบุเฉพาะส่วนที่เป็ นเป้าหมายเท่านัน้ เช่น
กรอบแนวคิดที่เห็นว่าเป้าหมายเป็ นความมุง่ หมาย (Dweck;& Elliott. 1983; Harackiewicz;&
Sansone. 1991; Pintrich. 2000; Urdan;& Maehr. 1995) ซึง่ ระบุว่าเป้าหมายเป็ นความมุง่ หมายหรื อ
ความปรารถนาต่อผลลัพธ์ที่บคุ คลใช้ ความพยายามในกิจกรรมเพื่อให้ บรรลุผลสัมฤทธิ์ กรอบแนวคิด
ลักษณะนี ้จะแยกวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนา (เช่น การพัฒนาความรู้) ออกจากเหตุผลที่จะบรรลุ
มาตรฐานที่ตนเลือกไว้ (เช่น ทําคะแนนสอบได้ ดกี ว่าผู้อนื่ ) ลักษณะนี ้สอดคล้ องกับแนวคิดเป้าหมาย
เชิงซ้ อนของ อิลเลียท และทราช (Elliot; & Thrash. 2002) ลักษณะของกรอบแนวคิดกลุม่ นี ้จะไม่
กล่าวถึง กระบวนการ หรื อผลของเป้าหมายในข้ อคําถาม ดังนันจึ
้ งทําให้ สามารถศึกษาถึงปรากฎการณ์
ที่เกิดขึ ้นได้ อย่างชัดเจน และไม่มีความซํ ้าซ้ อนระหว่างนิยามของเป้าหมาย กับนิยามของผลของ
เป้าหมาย ในการศึกษาครัง้ นี ้จะมุง่ สร้ างข้ อคําถามตามกรอบแนวคิดที่มงุ่ เน้ นเฉพาะการวัดการมี
เป้าหมายเพียงเท่านัน้
จากที่กล่าวมาทังหมดนี
้
้ผู้วิจยั ได้ สรุปว่าการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ เป็ นลักษณะทางการรู้คิด
ของบุคคลที่พยายามกําหนดสภาพในอนาคตที่เกี่ยวข้ องกับความสามารถเมื่อสิ ้นสุดการปฏิบตั ิงาน
ได้ แก่ ต้ องการแสดงออกถึงระดับความสามารถของตนเอง หรื อ ต้ องการพัฒนาความสามารถของ
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ตนเอง โดยลักษณะดังกล่าวจะเป็ นแนวทางในการกํากับพฤติกรรมของบุคคล ทังนี
้ ้บุคคลจะพยายาม
ให้ เกิดสภาพดังกล่าว หรื อหลีกเลี่ยงสภาพดังกล่าวก็ได้
ประเภทของการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์
โดยปกติแล้ วทฤษฎีแรงจูงใจทฤษฎีอื่นมักให้ ความสําคัญกับปริ มาณของแรงจูงใจ ว่ามีมาก
น้ อยเพียงใด แต่ลกั ษณะของทฤษฎีเป้าหมายนันสิ
้ ่งสําคัญที่จะกําหนดพฤติกรรมของบุคคลไม่ใช่เพียง
แค่ปริ มาณของการมีเป้าหมายว่ามากน้ อยเพียงใด แต่ทฤษฎีนี ้ยังให้ ความสําคัญกับลักษณะของ
เป้าหมายด้ วย โดยมองว่าลักษณะของเป้าหมายจะเป็ นตัวกําหนดรูปแบบของพฤติกรรม ดังนันการ
้
แบ่งประเภทเป้าหมายจึงมีความสําคัญมาก
ในการศึกษาการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์นนนั
ั ้ กจิตวิทยาได้ แบ่งเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์เป็ น
ประเภทต่างๆ ตามแนวคิดของตนเอง เช่น การมีเป้าหมายเพื่อการเรี ยนรู้ เป้าหมายเพื่อการแสดง
ผลงานของ ดเวก (Dweck;& Leggett. 1988; Elliott;& Dweck. 1988) เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานของ อาเมส (Ames. 1992; Ames;& Archer. 1987; Ames;& Archer.
1988) ลักษณะมุง่ งาน มุง่ แสดงผลงานที่ดี หลีกเลี่ยงการแสดงผลงานที่ไม่ดี ของแมฮร์ มิดค์ลี และ
คณะ (Maehr;& Midgley. 1991; Midgley; et al. 1998) และ แนวโน้ มมุง่ งาน แนวโน้ มมุง่ ตนของ
นิโคลส์ (Nicholls. 1984)
แต่เมื่อพิจารณาวิธีการแบ่งประเภทของการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ตามแนวคิดต่างๆ แล้ ว
พบว่า แม้ จะมีหลักการแบ่งประเภทและชื่อของประเภทของเป้าหมายที่แตกต่างกัน แต่จะมีเป้าหมายที่
มีลกั ษณะและความหมายใกล้ เคียงกันอยู่ พอสรุปได้ ว่าเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ มี 2 ลักษณะได้ แก่
1. การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงาน (Performance Goal) จะมุง่ เน้ นไปที่ การแสดงออก
ถึงความสามารถหรื อศักยภาพของตัวเอง และการตัดสินระดับของความสามารถของตนเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับผู้อื่น
2. การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ (Mastery Goal) จะมุง่ เน้ นไปที่การเรี ยนรู้ ความ
ชํานาญในงาน รวมไปถึง การพัฒนาตนเอง การพัฒนาทักษะใหม่ การพัฒนาหรื อเพิ่มพูนศักยภาพ
ของตัวเอง และพยายามที่เอาชนะข้ อจํากัดทางความสามารถของตนเอง
ดังที่กล่าวในข้ างต้ นแล้ วว่าผู้เรี ยนที่มีเป้าหมายแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมแตกต่างกัน
(Ames. 1992; Urdan. 1997) ตัวอย่างเช่น ผู้เรี ยนที่มีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ จะมีพฤติกรรม
การเรี ยนในระดับลึก ใช้ วิธีการเรี ยนแบบร่วมมือกัน เลือกงานที่มีความท้ าทาย มีความอดทนต่อความ
ยากลําบาก และมีเจตคติทางบวกต่อการเรี ยน ในทางตรงกันข้ าม ผู้เรี ยนที่มีเป้าหมายเพื่อแสดง
ความสามารถจะใช้ กลยุทธ์ในระดับตื ้น เลือกงานที่ง่าย จะเลิกทํางานหากพบความยากลําบาก
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อย่างไรก็ตาม อิลเลียทและคณะ (Elliot;& Church. 1997; Elliot;& Harackiewicz. 1996) ได้
ทําการศึกษาจนพบว่าข้ อสรุปดังกล่าวไม่สอดคล้ องกับข้ อเท็จจริ งนัก กล่าวคือ การมีเป้าหมายเพื่อ
แสดงความสามารถอาจนําไปสูก่ ารเรี ยนรู้ทงในระดั
ั้
บตื ้น และลึกผสมกัน จากข้ อสรุปนี ้นําไปสูก่ าร
พัฒนาแนวคิดเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ใหม่ โดยจําแนกการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ออกเป็ น 3 ลักษณะคือ
การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหา และการมี
เป้าหมายเพื่อแสดงผลผลงานแบบหลีกเลี่ยง
ต่อมามีการศึกษาที่สนับสนุนการแบ่งเป้าหมายออกเป็ น 3 ลักษณะ ดังกล่าวข้ างต้ น(Elliot.
1999; Elliot;& Church. 1997; Middleton;& Midgley. 1997; Skaalvik. 1997; Vandewalle. 1997)
โดยพบว่าผลของเป้าหมาย ทัง้ 3 ลักษณะ มีความแตกต่างกัน โดยผู้เรี ยนที่มีเป้าหมายเพื่อความ
เชี่ยวชาญจะมีความอดทนในการเรี ยน มีการใช้ กระบวนการทางข้ อมูลแบบลึก และมีแรงจูงใจภายใน
ในขณะที่ผ้ เู รี ยนที่มีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง การใช้ กระบวนการข้ อมูลทางแบบตื ้น
ขาดแรงจูงใจภายใน ส่วนผู้เรี ยนที่มีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหานันจะมี
้ ความอดทนใน
การเรี ยน และได้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในระดับสูง แต่จะใช้ กระบวนการทางข้ อมูลแบบตื ้น ทังนี
้ ้ใน
ภายหลังอิลเลียท (Elliot. 1999) และพินทริ ช (Pintrich. 2000) ได้ นําเสนอรูปแบบการมีเป้าหมายเชิง
สัมฤทธ์ แบบ 2 x 2 กล่าวคือ จําแนกการมีเป้าหมายเป็ นลักษณะต่าง ๆ ตามมิติ 2 มิติ ได้ แก่ มิติของ
การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ-เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงาน และมิติการเข้ าหา-การหลีกเลี่ยง
ดังนันการมี
้
เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์จงึ ถูกแบ่งออกเป็ น 4 ลักษณะได้ แก่ การมีเป้าหมายเพื่อการแสดง
ผลงานแบบเข้ าหา (Performance-Approach Goal) การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบ
หลีกเลี่ยง (Performance-Avoidance Goal) การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา
(Mastery-Approach Goal) และการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง(MasteryAvoidance Goal) ดังแสดงในตาราง 1
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ตาราง 1 รูปแบบเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์แบบ 2 x 2
เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ เข้ าหา (Approach)
เพื่อการแสดงผลงาน เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ า
(Performance)
หา (Performance-Approach Goal)
- เป็ นเป้าหมายเพื่อแสดงออกว่า
ตนเองมีความสามารถ ทําผลงานได้ ดีกว่า
คนอื่น หรื อได้ รับการประเมินว่ามี
ความสามารถมากกว่าคนอื่น
เพื่อความเชี่ยวชาญ เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ า
(Mastery)
หา (Mastery-Approach Goal)
- เป็ นเป้าหมายเพื่อให้ ได้ มาซึง่ ความ
เชี่ยวชาญในงาน ความรู้ความสามารถ และ
ทักษะใหม่ๆ หรื อการพัฒนาตนเองเต็ม
ศักยภาพของตนเอง

หลีกเลี่ยง (Avoidance)
เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบ
หลีกเลี่ยง (Performance-Avoidance Goal)
- เป็ นเป้าหมายเพื่อหลีกเลี่ยงจากการ
แสดงออกว่าตนด้ อยความสามารถ ทําผลงาน
ด้ อยกว่าคนอื่น หรื อได้ รับการประเมินว่ามี
ความสามารถด้ อยกว่าคนอื่น
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบ
หลีกเลี่ยง (Mastery-Avoidance Goal)
- เป็ นเป้าหมายเพื่อหลีกเลี่ยงจาก
สภาวะขาดความเชี่ยวชาญในงาน ขาดการ
พัฒนาตนเอง หรื อพัฒนาตนเองได้ ตํ่ากว่า
ศักยภาพของตนเอง

จากตาราง 1 จะเห็นได้ ว่ารูปแบบของเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์แบบใหม่นี ้ จะแบ่งออกโดยอาศัย
มิติของ ความเชี่ยวชาญ การแสดงผลงาน กับมิติของ การเข้ าหา การหลีกเลี่ยง ได้ ออกมาเป็ น
เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ 4 แบบ ในส่วนนี ้จะอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างเป้าหมายเพื่อความ
เชี่ยวชาญแบบเข้ าหา และแบบหลีกเลี่ยงในเบื ้องต้ นดังนี ้ การมีเป้าหมายเพื่อการความเชี่ยวชาญแบบ
เข้ าหาจะเกี่ยวข้ องกับ การพัฒนาความสามารถของตนเอง เช่น นักเรี ยน อาจมีเป้าหมายในการชม
ภาพยนตร์ ตา่ งประเทศเพื่อให้ สามารถสื่อสารกับชาวต่างประเทศได้ (จากที่เคยสื่อสารไม่ได้ เป็ นสื่อสาร
ได้ ) ในขณะที่การมีเป้าหมายเพื่อเพื่อการความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยงจะเกี่ยวข้ องกับ การสูญเสีย
ความสามารถ หรื อการที่ไม่ได้ มาซึง่ ความสามารถที่ควรจะได้ รับ เช่น นักเรี ยนอาจจะชมภาพยนตร์
ต่างประเทศเพื่อให้ ตนเองยังสามารถสื่อสารกับชาวต่างประเทศได้ (เดิมที่สื่อสารได้ อยู่แล้ ว แต่ฝึก
เพื่อให้ ยงั คงสื่อสารได้ ตอ่ ไป) ทังนี
้ ้รายละเอียดของแนวคิดของเป้าหมายแต่ละประเภทจะอธิบายใน
ส่วนต่อไป
การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหา (Performance-Approach Goal)
จากนิยามเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ที่กล่าวไปแล้ วข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่าบุคคลจะมุง่ เน้ นถึง
อนาคตที่จะเกิดขึ ้น โดยสนใจไปที่ประเด็นเรื่ องความสามารถ สําหรับการมีเป้าหมายเพื่อการแสดง
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ผลงานแบบเข้ าหานี ้จะเกี่ยวข้ องกับได้ รับการประเมิน หรื อมีภาพลักษณ์ด้านความสามารถของบุคคลที่
ดีเมื่อสิ ้นสุดการดําเนินงาน
ฮัลลิแมน และคณะ (Hulleman ; et al. 2010) ได้ ทําการศึกษาความหมายของการมี
เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์จากการทบทวนวรรณกรรมและพบว่า นิยามของเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงาน
แบบเข้ าหานันประกอบด้
้
วย 2 องค์ประกอบหลัก คือ องค์ประกอบที่เกี่ยวข้ องกับภาพลักษณ์
(Appearance Component) และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้ องกับบรรทัดฐาน (Normative Component)
เช่น เออร์ ดนั และ แมสทาส (Urdan;& Mestas. 2006) ได้ จําแนกองค์ประกอบออกเป็ นองค์ประกอบที่
เกี่ยวข้ องกับภาพลักษณ์ (Appearance Component) และองค์ประกอบของการแข่งขัน (Competitive
Component) สอดคล้ องกับอิลเลียท (Elliot. 1999) ที่ได้ จําแนกองค์ประกอบที่เกี่ยวกับการนําเสนอ
หรื อการยอมรับตนเอง (Self-Presentation/Apporval Component) และองค์ประกอบเกี่ยวกับการ
เปรี ยบเทียบทางสังคม(Normaltive Component)
อย่างไรก็ดียงั พบนิยามของการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหาในลักษณะ
อื่นอีก เช่น แกรนท์ และ ดเวก (Grant;& Dweck. 2003) ได้ ระบุถงึ องค์ประกอบของการมีเป้าหมาย
เพื่อการแสดงผลงานแตกต่างไปจาก 2 นิยามข้ างต้ นเล็กน้ อย โดยได้ แบ่งออกเป็ น 4 องค์ประกอบได้ แก่
การมีเป้าหมายที่เกี่ยวกับการยอมรับในความสามารถ (ภาพลักษณ์) การเปรี ยบเทียบกับบรรทัดฐาน
(การแข่งขัน หรื อ การเปรี ยบเทียบทางสังคม) ความสามารถเชิงเปรี ยบเทียบ (เป็ นการประกอบกันของ
ความสามารถที่ได้ รับการยอมรับ และการเปรี ยบเทียบกับบรรทัดฐาน) และเป้าหมายมุง่ ถึงผลลัพธ์ (มุง่
ให้ เกิดผลที่ดี เช่น ได้ ผลการเรี ยนที่ดี) อย่างไรก็ดีจากการศึกษาของ แกรนท์ และ ดเวก (Grant;&
Dweck. 2003) และ ไซเดอรี ดิส และมัวราทีดีส (Hulleman ; et al. 2010: citing Sideridis; &
Mouratidis. 2008) `พบว่า เป้าหมายมุง่ ถึงผลลัพธ์นนั ้ เป็ นเป้าหมายที่อาจจะสะท้ อนถึงการมี
เป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน หรื อเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญก็ได้ กล่าวคือ ในกลุม่ คนที่มีเป้าหมาย
เพื่อแสดงผลงาน ก็อาจจะตังเป
้ ้ าหมายเพื่อให้ ได้ คะแนนในระดับสูง เพื่อให้ ถกู ประเมินว่าเป็ นคนเก่ง
ส่วนกลุม่ คนที่มีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ ก็อาจจะมีเป้าหมายที่จะทําคะแนนสูงเพื่อสะท้ อนว่า
ตนเองได้ เรี ยนรู้ในเนื ้อหาของวิชาดังกล่าว ด้ วยเหตุผลนี ้จึงจําเป็ นต้ องตัดการมีเป้าหมายที่เกี่ยวข้ องกับ
ผลลัพธ์จากการเป็ นองค์ประกอบของเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน
จากที่กล่าวมาข้ างต้ นเราจึงสามารถสรุปได้ ว่า การมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบเข้ า
หาประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบหลักดังนี ้
1. องค์ประกอบด้ านภาพลักษณ์ (Appearance) ซึง่ เป็ นเป้าหมายที่มงุ่ เพื่อแสดงและ
ยืนยันความสามารถและคุณค่าของตนเองให้ ผ้ อู ื่นได้ เห็น ที่มงุ่ แสดงความสามารถของตนเองให้ ผ้ อู ื่นได้
เห็นโดยไม่เปรี ยบเทียบกับผู้อื่น โดยองค์ประกอบนี ้จะสอดคล้ องกับองค์ประกอบของนักวิจยั ท่านอื่น
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เช่น องค์ประกอบด้ านภาพลักษณ์แบบเข้ าหา ของ เออร์ ดนั และ แมสทาส (Urdan;& Mestas. 2006)
องค์ประกอบด้ านแนวโน้ มเป้าหมายเพื่อการพิสจู น์ ของ แวนเดอร์ แวล (Vandewalle. 1997) และ
องค์ประกอบด้ านพิสจู น์ความสามารถ ของ แกรนท์ และ ดเวกค์ (Grant;& Dweck. 2003)
2. องค์ประกอบด้ านการแข่งขัน (Competition) ซึง่ เป็ นเป้าหมายที่มงุ่ เพื่อให้ เกิดการ
เปรี ยบเทียบกับบรรทัดฐานที่ปรากฏหรื อการแข่งขัน องค์ประกอบนี ้จะสนใจเกี่ยวกับความต้ องการ
สร้ างผลงานที่สามารถตัดสินได้ วา่ ตนเองทําผลงานได้ ดีกว่าคนอืน่ (เช่น ชนะการแข่งขัน ได้ คะแนนสูง
ที่สดุ ) โดยองค์ประกอบนี ้จะสอดคล้ องกับองค์ประกอบของนักวิจยั ท่านอื่น เช่นองค์ประกอบด้ านการ
แข่งขันแบบเข้ าหา (Urdan;& Mestas. 2006) องค์ประกอบด้ านผลลัพธ์เชิงบรรทัดฐาน (Grant;&
Dweck. 2003) และเพื่อแสดงผลงานแบบเข้ าหา (Elliot;& McGregor. 2001)
3. องค์ประกอบด้ านการประเมิน (Evaluation) เป็ นเป้าหมายที่รวมลักษณะของ
เป้าหมายเพื่อภาพลักษณ์ และเป้าหมายเพื่อการแข่งขันไว้ ด้วยกัน โดยเป้าหมายนี ้จะไม่ได้ เพียงมุง่ ที่จะ
แสดงความสามารถ (ลักษณะของเป้าหมายเพื่อภาพลักษณ์) เท่านันแต่
้ ยงั รวมไปถึงมุง่ ที่จะแสดง
ความสามารถที่เพียงพอที่จะแสดงให้ เห็นว่าตนเองมีความสามารถมากกว่าผู้อนื่ หรื ออีกนัยหนึง่
หมายความว่า ตนเองได้ รับการประเมินว่าตนเองมีความสามารถดีกว่าคนอื่น ดังนันข้
้ อคําถามใน
องค์ประกอบนี ้จึงต้ องมีลกั ษณะที่แสดงให้ เห็นว่ามีผ้ เู ชี่ยวชาญ ผู้มีอํานาจ หรื อผู้สงั เกตการณ์ (เช่น ครู
หรื อเพื่อนนักเรี ยน) จะสามารถประเมินความสามารถของตนเองในเชิงเปรี ยบเทียบกับผู้อื่น โดย
องค์ประกอบนี ้จะสอดคล้ องกับองค์ประกอบของนักวิจยั ท่านอื่น เช่น องค์ประกอบแนวโน้ มมุง่ ตน ของ
มิกค์ลี อรันกูมาร์ เออร์ ดนั (Midgley; Arunkumar;& Urdan. 1996) องค์ประกอบเพื่อแสดงผลงาน
แบบเข้ าหา ของ อิลเลียท และ เชิร์ช (Elliot;& Church. 1997) และ องค์ประกอบแนวโน้ มสร้ างผลงาน
เชิงพิสจู น์ ของ บริ ทท์ และ แวนเดอแวล(Brett;& VandeWalle. 1999)
Goal)

การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง (Performance-Aviodance
การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงนี ้จะยังคงให้ ความสนใจเกี่ยวกับการ
ประเมินความสามารถเมื่อสิ ้นสุดกิจกรรมเช่นเดียวกับการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหา
แต่จะสนใจเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงสภาพในอนาคตที่ไม่พงึ ประสงค์ ซึง่ ในที่นี ้หมายถึงการได้ รับการ
ประเมิน หรื อมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีนนเอง
ั้
ฮัลลิแมน และคณะ (Hulleman ; et al. 2010) ได้ ทําการรวบรวมนิยามของ การมี
เป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง พบว่า สามารถจัดนิยามเหล่านันออกได้
้
เป็ น 4 องค์ประกอบ
โดย 3 องค์ประกอบแรกจะสอดคล้ องกับ การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหาได้ แก่
องค์ประกอบด้ านภาพลักษณ์ (Appearance) องค์ประกอบด้ านการแข่งขัน (Competition) และ
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องค์ประกอบด้ านการประเมิน (Evaluation) ทังนี
้ ้องค์ประกอบที่ 4 คือ อารมณ์ทางลบ (Negative
Emotion)
ในส่วนขององค์ประกอบที่ 4 นันจะเห็
้
นได้ วา่ มีลกั ษณะคล้ ายกับเป็ นผลของเป้าหมาย
มากกว่าเป้าหมาย กล่าวคือ อารมณ์ทางลบเป็ นผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นเมื่อบุคคลมีเป้าหมายเพื่อการแสดง
ผลงานแบบหลีกเลี่ยง ปั ญหานี ้คล้ ายคลึงกับปั ญหาเรื่ องการนิยามเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์แบบแนวโน้ ม
เป้าหมาย (Goal Orientation) ที่กล่าวไปข้ างต้ น และเพื่อให้ การจําแนกเป้าหมายออกจากผลที่ตามมา
ได้ อย่างชัดเจนผู้วิจยั จึงไม่นําองค์ประกอบนี ้เข้ ามาเป็ นส่วนหนึง่ ของการมีเป้าหมายเพื่อการแสดง
ผลงานแบบหลีกเลี่ยง ดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงจึง
ประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบได้ แก่
1. องค์ประกอบด้ านภาพลักษณ์ (Appearance) เป็ นเป้าหมายที่มงุ่ หลีกเลี่ยงการ
แสดงออกว่าตนเองด้ อยความสามารถ มุง่ แสดงความสามารถของตนเองให้ ผ้ อู ื่นได้ เห็นโดยไม่
เปรี ยบเทียบกับผู้อื่น โดยองค์ประกอบนี ้จะสอดคล้ องกับองค์ประกอบของนักวิจยั ท่านอื่น เช่น
องค์ประกอบภาพลักษณ์เชิงหลีกหนี ของ เออร์ ดนั และ แมสทาส (Urdan;& Mestas. 2006)
องค์ประกอบผลงานเชิงหลีกหนี ของ อิลเลียท และ เชิร์ช (Elliot;& Church. 1997) และ องค์ประกอบ
แนวโน้ มหลีกหนี ของ แวนเดอวาลล์ (Vandewalle. 1997)
2. องค์ประกอบด้ านการแข่งขัน (Competition) เป็ นเป้าหมายที่มงุ่ หลีกเลี่ยงการสร้ าง
ผลงานที่ด้อยกว่าคนอืน่ ลักษณะที่สําคัญของเป้าหมายประเภทนี ้คือ ไม่ได้ ให้ ความสําคัญกับความ
คิดเห็นของผู้อื่น แต่ให้ ความสําคัญกับผลงานโดยตรง โดยจะเป็ นการหลีกเลี่ยงการทําผลงานด้ อยกว่า
ผู้อื่น องค์ประกอบนี ้จะสอดคล้ องกับองค์ประกอบของนักวิจยั ท่านอืน่ เช่น องค์ประกอบด้ านการ
แข่งขัน เชิงหลีกหนี ของ เออร์ ดาน และ แมสทาส (Urdan;& Mestas. 2006) และ องค์ประกอบด้ าน
สร้ างผลงาน เชิงหลีกหนีของ อิลเลียท และ แมคเกรเกอร์ (Elliot;& McGregor. 2001)
3. องค์ประกอบด้ านการประเมิน (Evaluation) เป็ นเป้าหมายที่รวมลักษณะของ
เป้าหมายเพื่อภาพลักษณ์ และเป้าหมายเพื่อการแข่งขันไว้ ด้วยกัน โดยเป้าหมายนี ้จะไม่ได้ เพียงมุง่ ที่จะ
หลีกเลี่ยงการแสดงให้ เห็นว่าด้ อยกว่าคนอื่น (ลักษณะของเป้าหมายเพื่อภาพลักษณ์) เท่านันแต่
้ ยงั รวม
ไปถึงมุง่ ที่จะหลีกเลี่ยงการแสดงให้ เห็นว่าตนเองมีความสามารถด้ อยกว่าผู้อื่น หรื ออีกนัยหนึง่
หมายความว่า ตนเองได้ รับการประเมินว่าตนเองมีความสามารถด้ อยกว่าคนอื่น ดังนันข้
้ อคําถามใน
องค์ประกอบนี ้จึงต้ องมีลกั ษณะที่แสดงให้ เห็นว่ามีผ้ เู ชี่ยวชาญ ผู้มีอํานาจ หรื อผู้สงั เกตการณ์ (เช่น ครู
หรื อเพื่อนนักเรี ยน) ประเมินความสามารถของตนเองในเชิงเปรี ยบเทียบกับผู้อื่น โดยองค์ประกอบนี ้จะ
สอดคล้ องกับองค์ประกอบของนักวิจยั ท่านอืน่ เช่น องค์ประกอบด้ านสร้ างผลงาน เชิงหลีกหนี ของ
มิดก์ลี และคณะ (Midgley ; et al. 1998)
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การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา (Mastery-Approach Goal)
การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ จะเป็ นลักษณะที่บคุ คลจะมุง่ ความสนใจไปในเรื่ อง
ของการเปลี่ยนแปลงความสามารถของตนเอง โดยการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหานัน้
บุคคลจะมุง่ ที่จะให้ ตนเองนันมี
้ ความสามารถเพิ่มขึ ้น เมื่อสิ ้นสุดกิจกรรม
ฮัลลิแมน และคณะ (Hulleman ; et al. 2010) ได้ ทําการรวบรวมนิยามของ การมี
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา และพบว่าจากนิยามต่าง ๆ สามารถจําแนกได้ เป็ น 5
องค์ประกอบได้ แก่ความสนใจ (Interest) ความเชี่ยวชาญในงาน (Task Mastery) การพัฒนา
ความสามารถ (Improvement) การบรรลุผลเต็มศักยภาพ (Potency Attainment) และความต้ องการ
ความท้ าทาย (Challenge) จากข้ อค้ นพบดังกล่าวมีประเด็นที่ต้องอภิปรายคือองค์ประกอบด้ านความ
สนใจ และความท้ าทาย
หากพิจารณาข้ อคําถามที่อยู่ในองค์ประกอบด้ านความสนใจ เช่น “ฉันอ่านหนังสือเพราะ
ฉันสนใจในหัวข้ อนัน้ ๆ” (Lepper; Corpus;& Iyengar. 2005) “ฉันรู้สกึ ประสบความสําเร็จเมื่อฉันได้
เรี ยนในสิ่งที่ฉนั สนใจ” (Duda;& Nicholls. 1992) “ฉันทํางานต่าง ๆ ที่ได้ รับจากโรงเรี ยนที่กระตุ้นความ
อยากรู้ของฉันแม้ ว่าจะเป็ นสิ่งที่ยากก็ตาม” (Elliot;& Church. 1997) จะเห็นได้ วา่ ข้ อคําถามเหล่านี ้ ไม่
ระบุถงึ สิ่งที่เกิดขึ ้นในอนาคต ซึง่ หากพิจารณาตามนิยามของเป้าหมายเชิงจิตวิทยาของ (Elliot;& Fryer.
2008: 245-246) จะไม่ถือว่า ความสนใจเป็ นเป้าหมาย เพราะความสนใจเป็ นเพียงลักษณะที่เกิดขึ ้นใน
ปั จจุบนั เท่านัน้ เช่นเดียวกับความท้ าทาย ที่มีข้อคําถามอย่างเช่น “ฉันชอบที่จะทํางานหนักเพราะมัน
เป็ นสิง่ ที่ท้าทาย” (Lepper; Corpus;& Iyengar. 2005) หรื อ “ฉันรู้สกึ ว่าความท้ าทายของงานที่ได้ รับ
มอบหมายในรายวิชานี ้เป็ นสิ่งสําคัญ” (Grant;& Dweck. 2003) เมื่อพิจารณาตามนี ้แล้ ว จึงไม่สามารถ
นําองค์ประกอบด้ านความสนใจ และความท้ าทาย มาเป็ นส่วนหนึง่ ขององค์ประกอบของการมี
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหาได้ จึงสรุปได้ ว่า การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ า
หามี 3 องค์ประกอบได้ แก่
1. ด้ านความเชี่ยวชาญในงาน (Task Mastery) เป็ นเป้าหมายที่เกี่ยวข้ องกับการได้ มาซึง่
ความสามารถที่จะนําไปใช้ ในการทํางาน หรื อเป็ นพื ้นฐานสําหรับการเรี ยนในอนาคต โดยองค์ประกอบ
นี ้จะสอดคล้ องกับองค์ประกอบของนักวิจยั ท่านอื่น เช่น องค์ประกอบด้ านความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา
ของ บาร์ รอน และ ฮาราคกีวิกซ์ (Barron;& Harackiewicz. 2001)
2. ด้ านการพัฒนา (Improvement) เป็ นเป้าหมายที่ทําผลงานได้ ดีกว่าในอดีต โดย
องค์ประกอบนี ้จะสอดคล้ องกับองค์ประกอบของนักวิจยั ท่านอื่น เช่น องค์ประกอบด้ านภายในตัว
บุคคล ของ อิลเลียท (Elliot. 1999) และ องค์ประกอบด้ านการเรี ยนรู้ของแกรนท์ และ ดเวก (Grant;&
Dweck. 2003)
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3. ด้ านการบรรลุผลเต็มศักยภาพ (Potential Attainment) เป็ นเป้าหมายที่เกี่ยวข้ องกับ
การพัฒนาตนเองให้ สอดคล้ องกับศักยภาพของตนเอง โดยองค์ประกอบนี ้จะสอดคล้ องกับ
องค์ประกอบของนักวิจยั ท่านอืน่ เช่น องค์ประกอบความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหาของ อิลเลียท และ แมค
เกรเกอร์ (Elliot;& McGregor. 2001)
การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง (Mastery-Avoidance Goal)
การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยงนี ้ยังคงให้ ความสนใจเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงความสามารถของบุคคลเมื่อสิ ้นสุดกิจกรรม เช่นเดียวกับแบบเข้ าหา แต่แตกต่างกันที่จะ
เป็ นลักษณะของการหลีกเลี่ยงสภาพที่ไม่พงึ ประสงค์เช่น ขาดความสามารถที่จําเป็ น สูญเสีย
ความสามารถ ขาดการพัฒนา หรื อ พัฒนาไม่ได้ เต็มศักยภาพของตนเอง
ในทฤษฎีการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์นนั ้ การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบ
หลีกเลี่ยงเป็ นประเภทของเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ที่ถกู พัฒนาขึ ้นมาใหม่ (Elliot. 1999; Pintrich. 2000)
เป็ นผลให้ ยงั มีงานวิจยั ที่ศกึ ษาโดยมีเป้าหมายลักษณะนี ้มีอยู่ไม่มากนัก จากการสํารวจการนิยามการมี
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยงของ ฮัลลิแมน และคณะ (Hulleman ; et al. 2010) พบว่า
สามารถจําแนกออกได้ เป็ น 4 องค์ประกอบคือ ด้ านความเชี่ยวชาญในงาน (Task Mastery) ด้ านการ
พัฒนา (Improvement) ด้ านการบรรลุผลเต็มศักยภาพ (Potential Attainment) และด้ านอารมณ์ทาง
ลบ (Negative Emotion)
จะเห็นได้ วา่ มี 3 องค์ประกอบที่สอดคล้ องกับองค์ประกอบของการมีเป้าหมายเพื่อความ
เชี่ยวชาญแบบเข้ าหา ส่วนองค์ประกอบด้ านอารมณ์ทางลบนัน้ ก็นบั ได้ ว่าเป็ นปั ญหาเช่นเดียวกับ
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นกับองค์ประกอบด้ านอารมณ์ทางลบของการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบ
หลีกเลี่ยงเช่นกัน ดังนันในการวิ
้
จยั ครัง้ นี ้จะศึกษาการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยงที่มี
3 องค์ประกอบดังนี ้
1. ด้ านความเชี่ยวชาญในงาน (Task Mastery) เป็ นเป้าหมายที่เกี่ยวข้ องกับการ
หลีกเลี่ยงการขาดทักษะ หรื อความรู้ที่จะนําสิ่งที่ได้ ไปใช้ ในการทํางาน หรื อเป็ นพื ้นฐานสําหรับการเรี ยน
ในอนาคต ที่ควรได้ รับจากกิจกรรมนันโดยองค์
้
ประกอบนี ้จะสอดคล้ องกับองค์ประกอบด้ านความ
เชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยงของ อิลเลียท และ มารุยามา (Elliot;& Murayama. 2008)
2. ด้ านการพัฒนา (Improvement) เป็ นเป้าหมายที่จะหลีกเลี่ยงการทําผลงานได้ ด้อย
กว่าในอดีต โดยองค์ประกอบนี ้จะสอดคล้ องกับองค์ประกอบความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง ของ
บารานิก บาร์ รอน และฟิ นนี่ (Baranik; Barron;& Finney. 2007)
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3. ด้ านการบรรลุผลเต็มศักยภาพ (Potential Attainment) เป็ นเป้าหมายที่หลีกเลี่ยงการ
พัฒนาตนเองที่ไม่สอดคล้ องกับศักยภาพ หรื อมาตรฐานที่ตนเองตังไว้
้ โดยองค์ประกอบนี ้จะสอดคล้ อง
กับองค์ประกอบความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยงของ คูรี่ และคณะ (Cury; et al. 2006)
ทังนี
้ ้ผู้วิจยั ได้ สรุปลักษณะของการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในแต่ละลักษณะ โดยจําแนกให้ เห็น
ในแต่ละองค์ประกอบ ดังตาราง 2
ตาราง 2 ประเภทของเป้าหมายเชิงสัมฤทธ์ และองค์ประกอบย่อยของเป้าหมายแต่ละประเภท
ประเภท
เป้าหมายเพื่อแสดง
ผลงานแบบเข้ าหา
PerformanceApprocah Goal

เป้าหมายเพื่อแสดง
ผลงานแบบหลีกเลี่ยง
PerformanceAvoidance Goal

องค์ ประกอบ
ด้ านภาพลักษณ์
Apperance
ด้ านการแข่งขัน
Competition
ด้ านการประเมิน
Evaluation
ด้ านภาพลักษณ์
Apperance
ด้ านการแข่งขัน
Competition
ด้ านการประเมิน
Evaluation

นิยาม
เพื่อพิสจู น์ตนเอง หรื อแสดงให้
เห็นว่าตนเองมีความสามารถ

ตัวอย่ างข้ อคําถาม
ในการเรี ยนในระดับปริ ญญา
ตรี ฉนั ต้ องการพิสจู น์ว่าฉันก็
เป็ นคนเก่ง
เพื่อแสดงผลงานให้ ดีกว่าเพื่อน ฉันต้ องการที่จะทําคะแนนใน
การสอบให้ สงู อยูใ่ นระดับ
ท๊ อปของห้ อง
เพื่อแสดงให้ ผ้ อู ื่นเห็นว่าตนเอง ฉันต้ องการแสดงให้ เพื่อนเห็น
มีความสามารถสูงกว่าเพื่อน
ว่าฉันเก่งกว่าเพื่อนในห้ อง
เพื่อหลีกเลี่ยง การแสดงออกว่า ฉันจะหลีกเลี่ยงการ
ตนเองด้ อยความสามารถ
แสดงออกที่จะทําให้ คนอื่น
มองว่าฉันโง่
เพื่อหลีกเลี่ยงการแสดงผลงาน ฉันต้ องการที่ทําให้ คะแนน
ด้ อยกว่าเพื่อน
สอบของฉันไม่ตํ่ากว่าเพื่อน
ในชันเรี
้ ยน
เพื่อหลีกเลี่ยงการแสดงให้ ผ้ อู ื่น ในการเรี ยน ฉันต้ องการให้
เห็นว่าตนเองมีความสามารถ อาจารย์มองว่าฉันไม่ได้ เป็ น
ด้ อยกว่าเพื่อน
นักเรี ยนกลุม่ อ่อน
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ตาราง 2 (ต่อ)
ประเภท
เป้าหมายเพื่อความ
เชี่ยวชาญแบบเข้ าหา
Mastery-Approace
Goal

เป้าหมายเพื่อความ
เชี่ยวชาญแบบ
หลีกเลี่ยง
Mastery-Avoidance
Goal

องค์ ประกอบ
นิยาม
ด้ านความเชี่ยวชาญในงาน เพื่อให้ เกิดทักษะในการทํางาน
Task Mastery
หรื อเป็ นพื ้นฐานในการเรี ยน
ต่อไป
ด้ านการพัฒนา
เพื่อพัฒนาผลงานให้ ดีกว่าใน
Improvement
อดีต
ด้ านบรรลุผลเต็มศักยภาพ เพื่อพัฒนาความสามารถเต็ม
Potential Attainment
ศักยภาพ

ตัวอย่ างข้ อคําถาม
ในการเรี ยนฉันมุ่งศึกษาเพื่อ
จะสามารถนําความรู้ไปใช้
ทํางานในอนาคตได้
ในการเรี ยนฉันพยายามทํา
ผลการเรี ยนให้ ดีกว่าเดิม
ในการเรี ยนฉันพยายาม
เรี ยนรู้ให้ ได้ เต็มศักยภาพของ
ฉัน
ด้ านความเชี่ยวชาญในงาน เพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทักษะใน ฉันพยายามเรี ยนเพื่อให้ แน่ใจ
Task Mastery
การทํางานหรื อขาดพื ้นฐานใน ว่าเมื่อฉันไปทํางานฉันไม่ขาด
การเรี ยนต่อไป
ทักษะที่จําเป็ น
ด้ านการพัฒนา
เพื่อหลีกเลี่ยงการทําผลงาน
ฉันพยายามทําผลการเรี ยน
Improvement
ด้ อยกว่าในอดีต
ไม่ให้ ด้อยไปกว่าเดิม
ด้ านบรรลุผลเต็มศักยภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงการพัฒนา
ฉันต้ องการให้ เวลาไม่สญ
ู
Potential Attainment
ความสามารถน้ อยกว่า
เปล่าไปเพราะฉันเรี ยนรู้ไม่ได้
ศักยภาพ หรื อมาตรฐานของ
อย่างเต็มที่
ตนเอง

จากที่กล่าวมาทังหมด
้
สามารถสรุปเป็ นนิยามของการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์สําหรับงานวิจยั
ครัง้ นี ้ได้ ดงั นี ้
การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์หมายถึง ลักษณะทางการรู้คิดของบุคคลที่พยายามกําหนดสภาพ
ในอนาคตที่เกี่ยวข้ องกับความสามารถเมื่อสิ ้นสุดการปฏิบตั ิงาน โดยลักษณะดังกล่าวจะเป็ นแนวทาง
ในการกํากับพฤติกรรมของบุคคล ทังนี
้ ้บุคคลจะพยายามให้ เกิดสภาพดังกล่าว หรื อหลีกเลี่ยงสภาพ
ดังกล่าวก็ได้ โดยจะแบ่งเป้าหมาออกได้ เป็ น 4 ประเภท ดังนี ้
1. เป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบเข้ าหา (Performance-Approcah Goal) หมายถึง
ลักษณะทางการรู้คิดของบุคคลที่จะมุง่ เน้ นไปที่ การแสดงออกถึงความสามารถหรื อศักยภาพของ
ตัวเอง และการตัดสินระดับของความสามารถเมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้อื่น โดยให้ ความสนใจไปที่การมี
ภาพลักษณ์ที่ดี การทําผลงานได้ ดีกว่าผู้อื่น และการมีภาพลักษณ์ที่ดีกว่าผู้อื่น โดยแบ่งออกได้ เป็ น 3
องค์ประกอบดังนี ้
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1.1 องค์ประกอบด้ านภาพลักษณ์ เป็ นลักษณะที่จะมุง่ พิสจู น์ตนเอง หรื อแสดงให้ เห็นว่า
ตนเองมีความสามารถ
1.2 องค์ประกอบด้ านการแข่งขัน เป็ นลักษณะที่จะมุง่ สร้ างผลการทํางานให้ ดีกว่าผู้อนื่
1.3 องค์ประกอบด้ านการประเมิน เป็ นลักษณะที่จะมุง่ แสดงให้ ผ้ อู ื่นเห็นว่าตนเองมี
ความสามารถสูงกว่าเพื่อน
2. เป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง (Performance-Avoidance Goal) หมายถึง
ลักษณะทางการรู้คิดของบุคคลที่จะมุง่ เน้ นไปที่ การแสดงออกถึงความสามารถหรื อศักยภาพของ
ตัวเอง และการตัดสินระดับของความสามารถเมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้อื่น โดยให้ ความสนใจไปที่การ
หลีกเลี่ยงการมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี การทําผลงานด้ อยกว่าผู้อื่น และการมีภาพลักษณ์ที่ด้อยกว่าผู้อื่น
โดยแบ่งออกได้ เป็ น 3 องค์ประกอบดังนี ้
2.1 องค์ประกอบด้ านภาพลักษณ์ เป็ นลักษณะที่จะหลีกเลี่ยง การแสดงออกว่าตนเอง
ด้ อยความสามารถ
2.2 องค์ประกอบด้ านการแข่งขัน เป็ นลักษณะที่จะหลีกเลี่ยงการสร้ างผลการทํางานที่
ด้ อยกว่าผู้อนื่
2.3 องค์ประกอบด้ านการประเมิน เป็ นลักษณะที่จะหลีกเลี่ยงการแสดงที่ทําให้ ผ้ อู นื่ เห็น
ว่าตนเองมีความสามารถด้ อยกว่าเพื่อน
3. เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา (Mastery-Approcah Goal) หมายถึง ลักษณะ
ทางการรู้คดิ ของบุคคลที่จะมุง่ เน้ นไปที่การเปลี่ยนแปลงของความสามารถของตนเองเมื่อสิ ้นสุดการ
ทํางาน โดยให้ ความสนใจที่จะให้ เกิดความเชี่ยวชาญในงาน มีการพัฒนาตนเอง และสามารถเรี ยนรู้ได้
เต็มศักยภาพโดยแบ่งออกได้ เป็ น 3 องค์ประกอบดังนี ้
3.1 องค์ประกอบด้ านความเชี่ยวชาญในงาน เป็ นลักษณะที่มงุ่ ให้ เกิดทักษะที่จะใช้ ในการ
ทํางานหรื อเป็ นพื ้นฐานในการเรี ยนระดับสูงต่อไป
3.2 องค์ประกอบด้ านการพัฒนา เป็ นลักษณะที่มงุ่ ทําผลงานให้ ดีกว่าผลงานของตนเอง
ในอดีต
3.3 องค์ประกอบด้ านการบรรลุเต็มศักยภาพ เป็ นลักษณะที่มงุ่ จะพัฒนาตนเองให้
สอดคล้ องกับศักยภาพของตนเอง
4. เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง (Performance-Avoidance Goal) หมายถึง
ลักษณะทางการรู้คิดของบุคคลที่จะมุง่ เน้ นไปที่การเปลี่ยนแปลงของความสามารถของตนเองเมื่อ
สิ ้นสุดการทํางาน โดยให้ ความสนใจที่จะหลีกเลี่ยงการขาดความเชี่ยวชาญในงาน การขาดการพัฒนา
ตนเอง และไม่ได้ สามารถเรี ยนรู้เต็มศักยภาพ แบ่งออกได้ เป็ น 3 องค์ประกอบดังนี ้
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4.1 องค์ประกอบด้ านความเชี่ยวชาญในงาน เป็ นลักษณะที่มงุ่ หลีกเลี่ยงการขาดทักษะ
ในการทํางาน หรื อขาดพื ้นฐานในการเรี ยนในอนาคต
4.2 องค์ประกอบด้ านการพัฒนา เป็ นลักษณะที่มงุ่ หลีกเลี่ยงการทําผลงานด้ อยกว่าใน
อดีต
4.3 องค์ประกอบด้ านการบรรลุเต็มศักยภาพ เป็ นลักษณะที่มงุ่ หลีกเลี่ยงการพัฒนา
ความสามารถน้ อยกว่าศักยภาพหรื อมาตรฐานของตนเอง
การวัดการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์
หากพิจารณาถึงเครื่ องมือที่ใช้ วดั การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์แล้ ว จะพบว่ามีเครื่ องมือวัดที่
นิยมใช้ ในงานวิจยั อยู่ 2 เครื่ องมือ ได้ แก่ แบบสอบถามการวัดเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในชุดมาตรวัด
รูปแบบการเรี ยนรู้อย่างยืดหยุ่น (Patterns of Adaptive Learning Scales: PALS) ซึง่ พัฒนาโดย
มิดค์ลี และคณะ (Midgley ; et al. 2000) โดยใช้ กรอบแนวคิดเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ แบบ 3 ประเภท
เท่านัน้ ได้ แก่
1. การมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบเข้ าหา (Performance-Approach Goal
Orientation) ตัวอย่างข้ อคําถามเช่น “เป้าหมายอย่างหนึง่ ของฉันคือการได้ แสดงผู้อื่นเห็นว่าฉันทํางาน
ที่ได้ รับมอบหมายในชันเรี
้ ยนได้ ดี” ในด้ านนี ้ประกอบด้ วยข้ อคําถามจํานวน 5 ข้ อ โดยมีคา่ ความเชื่อมัน่
เท่ากับ .89
2. การมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง (Performance-Avoidance Goal
Orientation) ตัวอย่างข้ อคําถามเช่น “การที่ฉนั ไม่ถกู คนอื่นมองว่าโง่ในชันเรี
้ ยนเป็ นสิ่งสําคัญสําหรับ
ฉัน” ในด้ านนี ้ประกอบด้ วยข้ อคําถามจํานวน 4 ข้ อ โดยมีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .74
3. การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ (Mastery Goal Orientation) ตัวอย่างข้ อคําถามเช่น
“เป้าหมายอย่างหนึง่ สําหรับการเรี ยนในชันเรี
้ ยนนี ้คือพยายามเรี ยนรู้ให้ ได้ มากที่สดุ เท่าที่จะทําได้ ” ใน
ด้ านนี ้ประกอบด้ วยข้ อคําถามจํานวน 5 ข้ อ โดยมีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .85
โดยแบบสอบถามดังกล่าวจะให้ ผ้ ตู อบเลือกตอบระดับที่ตรงกับความคิดของผู้ตอบโดย
เลือกตอบจากมาตรประมาณค่า 5 ระดับจาก ไม่จริ งเลย ถึง จริ งที่สดุ (“Not at all true – Very true)
โดยข้ อคําถามทังหมดจะถู
้
กเรี ยงลําดับแบบสุม่ ร่วมกับตัวแปรอื่น ๆ เช่น ความเชื่อในความสามารถของ
ตนเองด้ านการเรี ยน และโครงสร้ างเป้าหมายของชันเรี
้ ยนเป็ นต้ น
นอกเหนือจากแบบสอบถามของ มิดค์ลี และคณะ แล้ ว ยังมีแบบสอบถามที่มกั ถูกนําไปใช้ ใน
งานวิจยั อีกชุดหนึง่ นันคื
้ อ แบบสอบถามเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ (Achievement Goal Questionaire) ซึง่
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พัฒนาโดยอิลเลียท และ แมคเกรเกอร์ (Elliot;& McGregor. 2001) โดยพัฒนาขึ ้นจากรูปแบบ
เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์แบบ 2 x 2 ซึง่ แบ่งเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ออกเป็ น 4 ประเภทดังนี ้
1. การมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบเข้ าหา (Performance-Approach Goal) ตัวอย่างข้ อ
คําถามเช่น “เรื่ องสําคัญสําหรับการเรี ยนคือการที่ฉนั ทํางานได้ ดีกว่าผู้อนื่ ” ในด้ านนี ้ประกอบด้ วยข้ อ
คําถามจํานวน 3 ข้ อ โดยมีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .96
2. การมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง (Performance-Avoidance Goal)
ตัวอย่างข้ อคําถามเช่น “สําหรับการเรี ยนในวิชานี ้ฉันแค่ต้องการจะหลีกเลี่ยงการทํางานได้ แย่” ในด้ าน
นี ้ประกอบด้ วยข้ อคําถามจํานวน 3 ข้ อ โดยมีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .82
3. การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา (Mastery-Approach Goal) ตัวอย่างข้ อ
คําถามเช่น “ในการเรี ยนวิชานี ้ฉันต้ องการเรี ยนรู้มากที่สดุ เท่าที่เป็ นไปได้ ” ในด้ านนี ้ประกอบด้ วยข้ อ
คําถามจํานวน 3 ข้ อ โดยมีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .87
4. การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง (Mastery-Avoidance Goal) ตัวอย่าง
ข้ อคําถามเช่น “ฉันมักจะเป็ นกังวลว่าฉันอาจจะไม่ได้ เรี ยนรู้ทกุ สิ่งทุกอย่างที่มีให้ เรี ยนรู้จากการเรี ยนใน
รายวิชานี ้” ในด้ านนี ้ประกอบด้ วยข้ อคําถามจํานวน 3 ข้ อ โดยมีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .84
โดยแบบสอบถามดังกล่าวจะให้ ผ้ ตู อบเลือกตอบระดับที่ตรงกับความคิดของผู้ตอบโดย
เลือกตอบจากมาตรประมาณค่า 7 ระดับจาก ไม่จริ งเลย ถึง จริ งที่สดุ (“Not at all true – Very true of
me) โดยข้ อคําถามทังหมดจะถู
้
กเรี ยงลําดับแบบสุม่
สําหรับการวัดเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในกลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นนักศึกษาไทยพบว่า กุลยา เดชอิทธิ
รัตน์ (Dejitthirat. 2004) ได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์และใช้ เครื่ องมือวัดของ อิลเลียท และ
เชิร์ช (Elliot ;& Church. 1997) ในการศึกษาครัง้ นี ้ใช้ ทงภาษาอั
ั้
งกฤษในกลุม่ นักศึกษาในประเทศ
สหรัฐอเมริ กา และแปลเป็ นฉบับภาษาไทยสําหรับกลุม่ นักศึกษาในประเทศไทย โดยในแบบสอบถามนี ้
ใช้ รูปแบบเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ แบบ 3 ประเภท ดังนี ้
1. การมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบเข้ าหา (Performance-Approach Goal
Orientation) ตัวอย่างข้ อคําถามเช่น “การได้ คะแนนดีกว่าเพื่อนร่วมชันมหาวิ
้
ทยาลัยเป็ นเรื่ องสําคัญ
สําหรับฉัน” ในด้ านนี ้ประกอบด้ วยข้ อคําถามจํานวน 6 ข้ อ โดยมีคา่ ความเชื่อมัน่ ฉบับภาษาอังกฤษ
เท่ากับ .92 และฉบับภาษาไทยเท่ากับ .85
2. การมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง (Performance-Avoidance Goal
Orientation) ตัวอย่างข้ อคําถามเช่น “ฉันมักถามตัวเองว่า จะทําอย่างไรหากได้ คะแนนไม่ดี” ในด้ านนี ้
ประกอบด้ วยข้ อคําถามจํานวน 6 ข้ อ โดยมีคา่ ความเชื่อมัน่ ของฉบับภาษาอังกฤษเท่ากับ .72 และฉบับ
ภาษาไทยเท่ากับ .62
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3. การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ (Mastery Goal Orientation) ตัวอย่างข้ อคําถามเช่น
“ฉันอยากเรี ยนรู้ให้ มากที่สดุ จากชันเรี
้ ยนของฉัน” ในด้ านนี ้ประกอบด้ วยข้ อคําถามจํานวน 6 ข้ อ โดยมี
ค่าความเชื่อมัน่ ฉบับภาษาอังกฤษเท่ากับ .75 และฉบับภาษาไทยเท่ากับ .78
โดยแบบสอบถามดังกล่าวจะให้ ผ้ ตู อบเลือกตอบระดับที่ตรงกับความคิดของผู้ตอบโดย
เลือกตอบจากมาตรประมาณค่า 7 ระดับจาก ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง ถึง เห็นด้ วยอย่างยิ่ง (“Strongly
disagree – Storngly agree) โดยข้ อคําถามทังหมดจะถู
้
กเรี ยงลําดับแบบสุม่ ร่วมกับตัวแปรอื่น ๆ เช่น
ความเชื่อในความสามารถของตนเองด้ านการเรียน และโครงสร้ างเป้าหมายของชันเรี
้ ยนเป็ นต้ น
อย่างไรก็ตามในการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นาแบบสอบถามสําหรับการวัดการมีเป้าหมาย
เชิงสัมฤทธิ์ขึ ้นเองโดยใช้ รูปแบบการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์แบบ 2x2 ซึง่ แต่ละตัวแปรได้ แบ่งเป็ น
องค์ประกอบย่อยตามการทบทวนวรรณกรรมของ ฮัลลิแมน และคณะ (Hulleman ; et al. 2010) เป็ น
แบบสอบถามมาตรประมาณค่า 7 ระดับจากไม่จริ งเลยถึงจริ งที่สดุ และข้ อคําถามจะถูกจัดลําดับโดย
การสุม่
ขอบเขตความเฉพาะเจาะจงของทฤษฎีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์
แม้ ว่าลักษณะของเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์จะเกี่ยวข้ องกับบริ บทที่เฉพาะเจาะจงตามลักษณะ
ของทฤษฎีเป้าหมายอื่น ๆ เช่น ทฤษฎีการตังเป
้ ้ าหมายของล๊ อกและเลเทม (Locke;& Latham. 1990)
แต่กลับพบว่าเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์มีการศึกษาที่มีความเฉพาะเจาะจงของบริ บทน้ อยกว่าทฤษฎีอื่น ๆ
เช่น ในทฤษฎีอื่น อาจจะจําเป็ นต้ องกําหนดบริบทเป็ นการสอบครัง้ ใดครัง้ หนึง่ การทํารายงานเรื่ องใด
เรื่ องหนึง่ แต่ทฤษฎีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์กลับระบุถงึ เป้าหมายในภาพที่กว้ างกว่าคือ เป็ นการเรี ยนวิชา
ใดวิชาหนึง่ หรื อในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึง่
ความไม่เฉพาะเจาะจงนี ้เองที่นําไปสูค่ วามสงสัยในเรื่ องของความสัมพันธ์ข้ามสถานการณ์
ของทฤษฎีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ ซึง่ หมายถึงคําอธิบายหรื อทฤษฎีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์สามารถนําไปใช้
อธิบายกับพฤติกรรม ในระดับมหภาค (ภาพรวมของการเรี ยนในระดับปริ ญญาตรี ) สอดคล้ องกับระดับ
จุลภาค (การเรี ยนในรายวิชาหนึง่ ) ในการศึกษาในอดีตพบรูปแบบของการนําทฤษฎีเป้าหมายเชิง
สัมฤทธิ์อธิบายในระดับโรงเรี ยนเช่นการศึกษาของฟิ นนี ไพเพอร์ และบาร์ รอน (Finney; Pieper;&
Barron. 2004) และการศึกษาในระดับของชันเรี
้ ยนเช่นการศึกษาของโอคุณ และคณะ (Okun; et al.
2006) ในการศึกษาครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ทําการทดสอบทฤษฎีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ทงั ้ 2 บริ บท โดยใน
การศึกษาที่ 1 ผู้วิจยั ได้ ทําการทดสอบรูปแบบสมการเชิงโครงสร้ างของเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ที่มีตอ่
ความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนของนิสิตในระดับปริ ญญาตรี และในการศึกษาที่ 2 ผู้วิจยั ได้ ทําการทดสอบถึง
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อิทธิพลของการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายของผู้เรี ยนที่มีตอ่ เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์และส่งผ่านต่อไปยัง
ความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้ของนิสิตในรายวิชาหนึง่
ความสัมพันธ์ ข้ามสถานการณ์ ของเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์
นอกจากปั ญหาเรื่ องความสามารถในการอธิบายปรากฏการณ์ของทฤษฎีเป้าหมายเชิง
สัมฤทธิ์แล้ ว ความไม่แน่นอนของระดับความเฉพาะเจาะจงของทฤษฎียงั สร้ างคําถามเกี่ยวกับสภาพ
ความสัมพันธ์ข้ามสถานการณ์ของเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ กล่าวคือเมื่อบุคคลมีเป้าหมายลักษณะหนึง่ ใน
สถานการณ์แบบหนึง่ จะมีลกั ษณะเป้าหมายแบบเดียวกันในอีกสถานการณ์หรื อไม่
ชังค์ พินทริ ช และ มีส (Schunk; Pintrich;& Meece. 2008) กล่าวว่า ธรรมชาติของตัวแปร
การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์นนั ้ แม้ จะเป็ นตัวแปรจิตตามสถานการณ์ แต่ในความเป็ นจริ งกลับมี
ความสัมพันธ์กบั เป้าหมายในสถานการณ์ที่ใกล้ เคียงด้ วย สถานการณ์ที่ใกล้ เคียงที่ว่านันแบ่
้ งออกได้
เป็ น 2 ลักษณะได้ แก่ ความสัมพันธ์ข้ามระดับ และความสัมพันธ์ข้ามบริ บท
ความสัมพันธ์ข้ามบริ บท เช่นการที่ผ้ เู รี ยนมีเป้าหมายในการเรี ยนรู้ในการเรี ยนระดับปริ ญญา
ตรี กับเป้าหมายการเรี ยนรู้ในรายวิชาเอก ทังนี
้ ้ฟิ นนี ไพเพอร์ และบาร์ รอน (Finney; Pieper;& Barron.
2004) ได้ นําเอาเครื่ องมือวัดการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ของ อิลเลียท และแมคเกรเกอร์ (Elliot;&
McGregor. 2001) ซึง่ พัฒนาเพื่อวัดการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในรายวิชาใดวิชาหนึง่ มาพัฒนา
สําหรับการวัดมีเป้าหมายในภาคการศึกษาหนึง่ แทน ซึง่ ผลการศึกษาพบว่า แบบสอบถามการมี
เป้าหมายที่ได้ ปรับปรุงมานันมี
้ คณ
ุ ภาพดีเพียงพอที่จะใช้ ได้ และมีรูปแบบการวัดกลมกลืนกับข้ อมูลเชิง
ประจักษ์ ซึง่ หมายความว่าการวัดเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในแต่ละภาคการศึกษา กับการวัดเป้าหมายเชิง
สัมฤทธิ์ในระดับรายวิชา ใช้ รูปแบบเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์แบบ 2x2 เหมือนกัน ทังนี
้ ้ ฟิ นนี ไพเพอร์ และ
บาร์ รอนได้ ตงข้
ั ้ อสังเกตว่า คะแนนของเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ที่วดั ในแต่ละระดับความเฉพาะเจาะจงนัน้
จะมีความสัมพันธ์กนั หรื อไม่ ดังนันในการศึ
้
กษาที่ 1 จึงมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมี
เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนในระดับปริ ญญาตรี กับการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนราย
วิชาเอก
นอกจากความสัมพันธ์ข้ามระดับแล้ ว ยังอาจจะมีลกั ษณะความสัมพันธ์ข้ามบริ บทด้ วย
เช่น การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ของผู้เรี ยนในรายวิชาหนึง่ แล้ ว มีความสัมพันธ์กบั การมีเป้าหมายเชิง
สัมฤทธิ์ในรายวิชาอื่น ทังนี
้ ้ในการศึกษาของโอคุณ และคณะ (Okun ; et al. 2006) ได้ ทําการศึกษาการ
มีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในระดับปริ ญญาตรี จํานวน 325 คน โดยการสํารวจ พบ
ความสัมพันธ์ระหว่างการเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในรายวิชาเอก กับการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธ์ในรายวิชา
จิตวิทยา ทังนี
้ ้ในการศึกษานี ้ผู้วิจยั ได้ ตงข้
ั ้ อสังเกตว่า ในความเป็ นจริ งสภาพแวดล้ อมในการเรี ยนของ
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แต่ละวิชาในระดับปริ ญญาตรี มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกัน ซึง่ อาจเป็ นสาเหตุให้ เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ของ
นักเรี ยนในแต่ละรายวิชาไม่แตกต่างกันก็เป็ นได้ ดังนันจึ
้ งเกิดข้ อสงสัยว่าหากมีการจัดสภาพแวดล้ อม
ให้ เกิดเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในรายวิชาหนึง่ แล้ ว ผลดังกล่าวจะส่งต่อไปยังรายวิชาอื่นหรื อไม่ ดังนันใน
้
การศึกษาที่ 2 จึงมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนรายวิชาที่มี
การจัดกระทํา กับการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนรายวิชาอืน่

ความมุ่งมั่นในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม (Behavioral Academic Engagement)

ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมามีนกั วิจยั ด้ านการศึกษาได้ นําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความมุง่ มัน่ ในการ
เรี ยนรู้ โดยระบุว่าเป็ นปั จจัยสําคัญที่สง่ ผลต่อความสําเร็จในการเรี ยนของผู้เรี ยน (Fredricks;
Blumenfeld;& Paris. 2004) ทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
ในระยะสันนั
้ นผู
้ ้ เรี ยนที่มีความมุง่ มัน่ ในการ
เรี ยนจะมีผลการเรี ยนที่ดี ส่วนในระยะยาวนันผู
้ ้ เรี ยนที่มีความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนจะกําหนดพฤติกรรม
ของบุคคลจะเลือกศึกษาต่อ และสําเร็จการศึกษาในระดับสูงต่อไป (Connell; Spencer;& Aber.
1994; Finn;& Rock. 1997; Jenning. 2003; Jimerson; Campos;& Greif. 2003; Sinclair; et al.
2003) นอกจากนี ้ โอแฟร์ แรลล์ และ มอริ สสัน (O’Farrell;& Morrison. 2003) ได้ ศกึ ษาและพบว่าความ
มุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้ยงั ช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงเช่น การใช้ ยาเสพติด การมีพฤติกรรมเสี่ยงด้ านเพศ และ
การก่ออาชญากรรมอีกด้ วย
จากที่กล่าวมาจึงเห็นได้ ว่าความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้จะเป็ นตัวช่วยให้ ผ้ เู รี ยนประสบความสําเร็จ
ทางวิชาการและช่วยป้องกันพฤติกรรมที่มีปัญหาในวัยรุ่น ในการศึกษาครัง้ นี ้จึงให้ ความสนใจถึงผล
ของเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ที่มีตอ่ ความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรมของนิสิตนักศึกษาครุศาสตร์
ศึกษาศาสตร์ ในระดับปริ ญญาตรี
ความหมายของความมุ่งมั่นในการเรี ยนรู้ เชิงพฤติกรรม
เมื่อพิจารณาความหมายของความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้จะพบว่า มีผ้ ใู ห้ ความหมายและ
แนวคิดเกี่ยวกับความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้อย่างหลากหลาย ซึง่ แต่ละท่านต่างมีวิธีการศึกษา มุมมอง
และแนวคิดแตกต่างกันทําให้ การนิยามแตกต่างกัน เฟรดดริ กส์ บลูเมนเฟล์ด และปารี ส (Fredricks;
Blumenfeld;& Paris. 2004) ได้ ยกตัวอย่างความไม่สอดคล้ องเกี่ยวกับนิยามของความมุง่ มัน่
(Engage) ในพจนานุกรม โดยพบว่าความหมายของพจนานุกรมแต่ละฉบับนัน้ สามารถแบ่งออกได้
เป็ น 2 ลักษณะ คือ ความมุง่ มัน่ เป็ นพฤติกรรมซึง่ ได้ แก่ การมีพนั ธะสัญญา (to commit) หรื อการมีสว่ น
ร่วม (to participate) ในทางตรงข้ ามก็พบนิยามที่มีลกั ษณะเป็ นความรู้สกึ ได้ แก่ เป็ นความสนใจ (to
attract) หรื อ หลอมรวม (to involve)
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ไม่เพียงแต่ในพจนานุกรมเท่านัน้ เฟรดดริกส์ บลูเมนเฟลด์ และปารี ส (Fredricks;
Blumenfeld;& Paris. 2004) ได้ ทําการวิเคราะห์นิยามของความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้ในงานวิจยั ต่าง ๆ
และพบว่า ความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้นนจะนิ
ั ้ ยามออกเป็ น 3 ลักษณะคือ ความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิง
พฤติกรรม ซึง่ เกี่ยวกับการมีสว่ นร่วมในการเรี ยนและ การใช้ ความพยายามในการเรี ยน ความมุง่ มัน่ ใน
การเรี ยนรู้เชิงอารมณ์ความรู้สกึ เป็ นความรู้สกึ ทางบวกต่อครู การเรี ยน โรงเรี ยน และสุดท้ ายคือความ
มุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้ด้านการรู้คิด ซึง่ เป็ นรูปแบบความคิดที่ทําให้ ตนเองยังคงใช้ ความพยายามกับการ
เรี ยนได้ และใช้ รูปแบบการเรี ยนรู้ในระดับลึก ทังนี
้ ้ เฟดดริ กส์ บลูเมนเฟลด์ และปารี ส ไม่ได้ สรุปเป็ น
นิยาม รวมของความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้
มาร์ ค (Marks. 2000) ได้ นิยามความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้ว่าเป็ น กระบวนการทางจิตที่
แสดงความใส่ใจ ให้ ความสนใจ และใช้ ความพยายามของนักเรี ยนในการทํางานที่เกี่ยวกับการเรี ยนรู้
ซึง่ จะเห็นได้ ว่านิยามนี ้สอดคล้ องกับ องค์ประกอบด้ านพฤติกรรม และอารมณ์ของความมุง่ มัน่ ในการ
เรี ยนรู้
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ ว่า ความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้จะแบ่งออกได้ 2 ลักษณะ เป็ นอย่าง
น้ อยคือ ความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม และความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงอารมณ์ความรู้สกึ ซึง่
ในการศึกษาครัง้ นี ้ศึกษาเฉพาะความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรมเท่านัน้
ในการนิยามความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้ด้านพฤติกรรม นักวิจยั ได้ นิยามแบ่งออกเป็ น 3
ลักษณะ โดยลักษณะแรกเป็ นการนิยามความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้ด้านพฤติกรรมว่าเป็ นพฤติกรรมทัว่ ไป
ในชันเรี
้ ยน (Conduct Behavior) พฤติกรรมเพียรพยายาม (Persistance Behavior) และ พฤติกรรม
การมีสว่ นร่วม (Paticipation Behavior)
พฤติกรรมทัว่ ไปในชันเรี
้ ยน (Conduct Behavior) เป็ นการแสดงพฤติกรรมที่สอดคล้ องกับ
ระเบียบ หรื อธรรมเนียมของชันเรี
้ ยน เช่นการเข้ าเรี ยนตรงต่อเวลา ส่งงานที่ได้ รับมอบหมายตาม
กําหนด การปฏิบตั ิตามกฎของโรงเรี ยน (Finn. 1993; Finn;& Pannozzo. 1995; Finn;& Rock. 1997;
Birch;& Ladd. 1997) ในทางตรงกันข้ ามก็หมายถึงการที่บคุ คลจะไม่แสดงพฤติกรรมทางลบ เช่น การ
ขาดเรี ยน การสร้ างปั ญหาในชันเรี
้ ยน การลอกการบ้ าน หรื อการทุจริ ตการสอบ ด้ วย (Finn. 1993;
Finn;& Pannozzo. 1995; Finn;& Rock. 1997)
ด้ านพฤติกรรมเพียรพยายาม (Persistance Behavior) เป็ นพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงถึง
การให้ ความใส่ใจกับการเรี ยน การใช้ ความพยายาม ความอดทน การมีสมาธิในการเรี ยน (Skinner;&
Belmont. 1993; Finn;& Pannozzo. 1995; Birch;& Ladd. 1997)ตัวอย่างข้ อคําถามเช่น “แม้ การบ้ าน
จะยากเพียงใดฉันก็จะมานะพยายามทํา” และ “ฉันจะพยายามทํางานที่ได้ รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ” (Finn;& Pannozzo. 1995) ในทางตรงกันข้ ามอาจจะมีข้อคําถามทางลบเช่น “ในเวลา
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เรี ยนฉันมักจะคิดถึงเรื่ องอื่น ๆ” (Fredricks; Blumenfeld;& Paris. 2004: citing Wellborn & Connell,
1987)
ส่วนความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้ด้านพฤติรรมด้ านสุดท้ ายคือ ด้ านพฤติกรรมการมีสว่ นร่วม
(Paticipation Behavior) เช่น การมีสว่ นร่วมในการอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ ในชันเรี
้ ยน (Finn;&
Pannozzo. 1995) หรื อ การซักถามในประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้ ได้ ข้อมูลเพิ่มเติม (Finn;& Pannozzo.
1995; Birch;& Ladd. 1997: ) ในทางตรงกันข้ ามก็มีข้อคําถามทางลบเช่น การไม่พยายามตอบ
คําถาม หรื อมีปฏิสมั พันธ์กบั อาจารย์ในชันเรี
้ ยน (Finn;& Pannozzo. 1995) ทังนี
้ ้ยังอาจมีความหมาย
รวมไปถึงการเป็ นอาสาสมัคร การช่วยเหลือเพื่อนด้ านการเรี ยน เข้ าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร หรื อ
กิจกรรมนักเรี ยนต่าง ๆ ของทางโรงเรี ยนอีกด้ วย (Finn. 1993; Finn;& Rock. 1997; Appleton; et al.
2006) ซึง่ ในประเด็นนี ้จะเห็นได้ วา่ พฤติกรรมการมีสว่ นร่วมนันจะเกี
้
่ยวข้ องกับพฤติกรรมทางสังคมกับ
สมาชิกในโรงเรี ยน (ได้ แก่ครู และนักเรี ยน)
ในการวัดความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้ด้านพฤติกรรมนัน้ พบว่าในอดีตมีการใช้ วิธีการวัดที่
หลากหลาย เช่น การให้ ครูเป็ นผู้รายงาน หรื อ ให้ นกั เรี ยนรายงานตนเอง โดยส่วนมากจะวัด
องค์ประกอบทัง้ 3 ได้ แก่ ด้ านพฤติกรรมทัว่ ไปในชันเรี
้ ยน ด้ านความมานะพยายาม ด้ านการมีสว่ นร่วม
ตามลักษณะของนิยามที่กล่าวไปข้ างต้ น โดยส่วนมากมักจะรวมคะแนนอยู่ในมาตรเดียวกัน
(Fredricks; Blumenfeld;& Paris. 2004)
การวัดความมุ่งมั่นในการเรี ยนรู้ เชิงพฤติกรรม
ในการวัดความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้ด้านพฤติกรรมนัน้ พบว่าในอดีตมีการใช้ วิธีการวัดที่
หลากหลาย เช่น การให้ ครูเป็ นผู้รายงาน หรื อ ให้ นกั เรี ยนรายงานตนเอง โดยส่วนมากจะวัดรวม
องค์ประกอบทัง้ 3 ได้ แก่ ด้ านพฤติกรรมทัว่ ไปในชันเรี
้ ยน ด้ านพฤติกรรมความเพียรพยายาม ด้ าน
พฤติกรรมการมีสว่ นร่วม เช่น ในการศึกษาของสกินเนอร์ และเบลมอนท์ (Skinner;& Belmont. 1993)
ได้ นําเครื่ องมือของเวลล์บอร์ น (Skinner;& Belmont. 1993: citing wellborn 1991) มาใช้ ซึง่
ประกอบด้ วยเครื่ องมือ 2 ลักษณะ ลักษณะแรกใช้ การวัดความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรมผ่าน
การรับรู้ของครูผ้ สู อน โดยจะประกอบด้ วยข้ อคําถามจํานวน 38 ข้ อ เช่น เมื่อนักเรี ยนพบกับความ
ยากลําบากนักเรี ยนจะไม่แสดงความพยายามออกมา (When face with difficult problem, this
student does not ever try.) เป็ นต้ นให้ ครูเลือกตอบในมาตรประมาณค่า 4 ระดับ ได้ แก่ ไม่จริ งเลย
ไม่จริ ง ค่อนข้ างจริ ง และจริ งที่สดุ (Not at all true, Not true, Sort of true, Very true) ตามระดับการ
รับรู้ถงึ พฤติกรรมของนักเรี ยนคนนัน้ การวัดแบบนี ้มีคา่ ความเชื่อมัน่ ที่ระดับ .88 ในอีกส่วนหนึง่ เป็ น
แบบสอบถามที่ให้ นกั เรี ยนรายงานพฤติกรรมตนเองซึง่ ประกอบด้ วยข้ อคําถามจํานวน 29 ข้ อ ได้ แก่ ฉัน
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มักจะคิดถึงเรื่ องอื่นในห้ องเรี ยน (When I’m in class, I usually think about other things.) ให้
นักเรี ยนเลือกตอบในมาตรประมาณค่า 4 ระดับ ตามระดับพฤติกรรมของตนเอง โดยการวัดลักษณะนี ้
มีคา่ ความเชื่อมัน่ ที่ระดับ .81
ต่อมาในภายหลัง สกินเนอร์ คินเดอร์ แมน และ เฟรเรอร์ (Skinner; Kindermann;& Furrer.
2009) ได้ ใช้ แบบสอบถามของของเวลล์บอร์ น (Skinner; Kindermann;& Furrer. 2009: citing
wellborn 1991) โดยวัดการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรมเพียง 2 ด้ านได้ แก่ ด้ านความมานะพยายาม และด้ าน
การมีสว่ นร่วมเท่านันและได้
้
ตดั แบบสอบถามเหลือเพียง 10 ข้ อ ซึง่ แบบวัดจากครูมีคา่ ความเชื่อมัน่ ที่
ระดับ .93 และแบบวัดจากนักเรี ยนมีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .82 โดยมาตรทังสองมี
้
คา่ สหสัมพันธ์
เท่ากับ .42
นอกเหนือจากงานวิจยั ที่มีการใช้ คะแนนจากพฤติกรรมหลายด้ านผสมกันแล้ ว ยังพบงานที่ใช้
พฤติกรรมเพียงด้ านเดียว เช่น การศึกษาของฟิ นเลย์ (Finlay. 2006) ที่ได้ ทําการพัฒนารูปแบบการวัด
ความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม โดยในการศึกษานี ้กําหนดขอบเขตของความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้
เชิงพฤติกรรมไว้ เพียงด้ านพฤติกรรมทัว่ ไปในชันเรี
้ ยนเท่านัน้ โดยแบบสอบถามดังกล่าวเป็ นแบบ
รายงานตนเองของนักเรี ยนประกอบด้ วยข้ อคําถามจํานวน 7 ข้ อ เช่น “ฉันปฏิบตั ิตามกฎของโรงเรี ยน”
(“I follow the rules at school.”) เป็ นต้ น ซึง่ ได้ คา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .79
ต่อมาในการศึกษาของหวัง วิวเลทท์ และ เอคเคลอส์ (Wang; Willett;& Eccles. 2011) ได้
ทําการศึกษาความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้ตามการทบทวนวรรณกรรมของ เฟรดเดอร์ ลิก บลูเมนเฟล์ด และ
ปารี ส (Fredricks; Blumenfeld;& Paris. 2004) โดยในส่วนความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรมนัน้
ได้ สร้ างมาตรวัดออกมา 2 ด้ านได้ แก่ ด้ านพฤติกรรมตามกฎระเบียบของโรงเรี ยน (School
Compliance) ซึง่ ตรงกับด้ านพฤติกรรมทัว่ ไปในชันเรี
้ ยนของงานวิจยั นี ้ และด้ านความสนใจ
(Attentiveness) ซึง่ ตรงกับด้ านพฤติกรรมเพียรพยายามในงานวิจยั นี ้ ทังนี
้ ้ในด้ านพฤติกรรมตาม
กฎระเบียบของโรงเรี ยนประกอบด้ วยข้ อคําถามจํานวน 4 ข้ อเช่น “คุณไม่เข้ าเรี ยนบ่อยแค่ไหน” (“How
often have you skip class?”) ส่วนด้ านความสนใจประกอบด้ วยข้ อคําถามจํานวน 2 ข้ อ เช่น “คุณมี
ปั ญหากับการให้ ความสนใจกับการเรี ยนบ่อยแค่ไหน” (“How often do you have trouble paying
attention in class?”) โดยทัง้ 2 ด้ านผู้ตอบจะเลือกตอบลงในมาตรประมาณค่า 5 ระดับจาก ไม่เคย
เลย ถึง เป็ นประจํา (Almost never – Almost always) โดยมาตรทังสองจะมี
้
คา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ
.79 และ .83 ตามลําดับ
สําหรับการวัดความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรมในกลุม่ นักเรี ยนไทยนัน้ เคยมีการวัด
เช่นกัน วิมส์ (Willms. 2003) ได้ ทําการประเมินความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนใน 43 ประเทศ
รวมทังประเทศไทย
้
โดยเป็ นส่วนหนึง่ ของโปรแกรมประเมินนักเรี ยนระดับนานาชาติ (Programme for
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International Student Assessment: PISA) ขององค์กรเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ
(Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) โดยในการวัดความมุง่ มัน่
ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรมของนักเรี ยน วิล์มส์ (Willms) ใช้ แบบสอบถามจํานวน 3 ข้ อ สอบถาม
นักเรี ยนถึงจํานวนครัง้ ของพฤติกรรมได้ แก่ การไม่มาเรี ยน การไม่เข้ าชันเรี
้ ยน และการมาโรงเรี ยน
สายในช่วง 2 สัปดาห์นี ้ โดยนักเรี ยนจะเลือกตอบจากมาตรวัด 4 ระดับ ได้ แก่ ไม่มี, 1 – 2 ครัง้ , 3-4 ครัง้
และ 5 ครัง้ ขึ ้นไป โดยแบบสอบถามดังกล่าวเมื่อใช้ ในกลุม่ นักเรี ยนไทยพบว่ามีคา่ ความเชื่อมัน่ ที่ระดับ
.63
ในการศึกษาครัง้ นี ้ผู้วิจยั ใช้ แบบสอบถามให้ นกั ศึกษารายงานพฤติกรรมของตนเองผ่านมาตร
ประมาณค่า 7 ระดับ สําหรับ 3 พฤติกรรมได้ แก่ พฤติกรรมทัว่ ไปในชันเรี
้ ยน พฤติกรรมเพียรพยายาม
และพฤติกรรมการมีสว่ นร่วม ตามที่นิยามไว้ ข้างต้ น โดยข้ อคําถามจะถูกเรี ยงลําดับแบบสุม่
ผลของเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ท่ มี ีต่อความมุ่งมั่นในการเรี ยนรู้ ด้านพฤติกรรม
นักทฤษฎีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์มีแนวคิดเกี่ยวกับผลของเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์เป็ น 2 กลุ่ม คือ
กลุม่ ที่สนับสนุนแนวคิดแบบเป้าหมายเดี่ยว คือ แนวคิดที่สนับสนุนว่าเป้าหมายที่เหมาะสมสําหรับ
นักเรี ยนคือ เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหาเท่านันที
้ ่จะทําให้ เกิดความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้
ด้ านพฤติกรรม และไม่ควรให้ ความสําคัญกับเป้าหมายเพื่อสร้ างผลงานแบบเข้ าหามากนัก (Nicholls.
1979; Ames. 1992; Brophy. 2005) จึงสรุปได้ ว่า เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ที่จะทําให้ เกิดความมุง่ มัน่ ใน
การเรี ยนรู้คือ เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหาเท่านัน้ อย่างไรก็ตามนักทฤษฎีอีกกลุม่ หนึง่
เรี ยกว่า แนวคิดเป้าหมายหลายแบบ (Multiple Goals) มีความเห็นแย้ ง โดยระบุว่าไม่เพียงเฉพาะ
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหาเท่านัน้ ที่จะส่งเสริ มให้ เกิดความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้ด้าน
พฤติกรรม แต่เป้าหมายเพื่อสร้ างผลงานแบบเข้ าหา จะเป็ นส่วนหนึง่ ที่ทําให้ เกิดพฤติกรรมการเรี ยนรู้ที่
เหมาะสมด้ วยเช่นกัน (Midgley; Kaplan;& Middleton. 2001; Harackiewicz; et al. 2002; Kaplan;
et al. 2002: ) หรื อสรุปได้ ว่า เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา และเป้าหมายเพื่อสร้ างผลงาน
แบบเข้ าหา ร่วมกันทําให้ เกิดความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้ด้านพฤติกรรม
กลุม่ แนวคิดทังสองนี
้
้ไม่ได้ มีความแตกต่างเฉพาะเรื่ องของผลของเป้าหมายเพื่อสร้ างผลงาน
แบบเข้ าหาเท่านัน้ แต่ยงั แตกต่างไปในเรื่ องของทฤษฎีในประเด็นอื่น ๆ ด้ วย เช่นในกลุม่ แนวคิด
เป้าหมายหลายแบบนันเน้
้ นการให้ ความหมายของเป้าหมายเพื่อสร้ างผลงานแบบเข้ าหาในลักษณะ
ของการเปรี ยบเทียบ (“ฉันต้ องการที่จะทําคะแนนในการสอบให้ สงู อยู่ในระดับท๊ อปของห้ อง”) แต่ใน
กลุม่ ที่สนับสนุนให้ มงุ่ เน้ นเฉพาะเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหาเท่านัน้ จะนิยามเป้าหมาย
เพื่อการสร้ างผลงานแบบเข้ าหาในลักษณะของภาพลักษณ์เท่านัน้ (“ในการเรี ยนในระดับปริ ญญาตรี
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ฉันต้ องการพิสจู น์ว่าฉันก็เป็ นคนเก่ง”) ไม่เพียงเท่านันกลุ
้ ม่ แนวคิดทังสองยั
้
งอภิปรายนักเรี ยนใน
ระดับชันต่
้ างกันด้ วย กล่าวคือ แนวคิดเป้าหมายหลายแบบจะอธิบายพฤติกรรมของนักเรี ยนใน
ระดับอุดมศึกษาขึ ้นไป แต่แนวคิดเป้าหมายเดียวนันมั
้ กจะอภิปรายในกลุม่ นักเรี ยนในกลุม่ ที่กว้ างกว่า
โดยกล่าวถึงนักเรี ยนในทุกระดับตังแต่
้ การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน จนถึงระดับอุดมศึกษา (Hulleman ; et al.
2010)
ดังนันอาจกล่
้
าวได้ ว่าแนวคิดเป้าหมายหลายแบบนันจะเหมาะสมเฉพาะในบริ
้
บทของการ
เรี ยนในระดับอุดมศึกษา (Midgley; Kaplan;& Middleton. 2001; Hulleman ; et al. 2010) และ
งานวิจยั ฉบับนี ้ศึกษาในนักศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ดงั นันผู
้ ้ วิจยั จึงใช้ แนวคิดเป้าหมายหลายแบบ
(Multiple Goals) เป็ นกรอบในการอภิปรายถึงผลของเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ที่มีตอ่ ความมุง่ มัน่ ในการ
เรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม
สําหรับผลของการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ที่มีตอ่ ความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนด้ านพฤติกรรมนัน้
การศึกษาของ โกนิดา โวลาลา และ คีสเสโอกู (Gonida; Voulala;& Kiosseoglou. 2009) ที่ศกึ ษาผล
ของเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ที่มีตอ่ ความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรมของนักเรี ยนในระดับเกรด 7 ถึง
เกรด 9 ในประเทศกรี ซ พบว่าการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
มุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรมในระดับปานกลางอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ .01 (r = .55) เช่นเดียวกับ
การมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบเข้ าหา มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิง
พฤติกรรมระดับปานกลางอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เช่นกัน (r = .22) ส่วนการมีเป้าหมาย
เพื่อแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงนันกลั
้ บมีความสัมพันธ์ทางลบกับความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิง
พฤติกรรม โดยมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = -.14) ซึง่ จะเห็นได้ วา่ ผลการศึกษาครัง้ นี ้สนับสนุน
แนวคิดเป้าหมายหลายแบบในการศึกษาถึงอิทธิพลของเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ที่มีตอ่ ความมุง่ มัน่ ในการ
เรี ยนรู้เชิงพฤติกรรมนันเอง
้
นอกจากนี ้ยังพบว่ามีการศึกษาที่อธิบายถึงองค์ประกอบย่อยของความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนด้ าน
พฤติกรรม 3 พฤติกรรม ได้ แก่ พฤติกรรมทัว่ ไปในชันเรี
้ ยน พฤติกรรมเพียรพยายาม และพฤติกรรมการ
มีสว่ นร่วมดังนี ้
ในพฤติกรรมทัว่ ไปในชันเรี
้ ยนนัน้ พบว่างานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับความสัมพันธ์ระหว่าง
เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์กบั พฤติกรรมทัว่ ไปในชันเรี
้ ยนนันมี
้ อยู่อย่างจํากัด เมอร์ ดอก เฮล และ เวเบอร์
(Murdock; Hale;& Weber. 2001) ได้ ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์กบั
พฤติกรรมทุจริ ตการสอบ ของนักเรี ยนในระดับเกรด 7 และ เกรด 8 ในสหรัฐอเมริ กา พบว่า การมี
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการทุจริ ตการสอบ อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 (r = -.13) แต่กลับไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างการมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน
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กับพฤติกรรมทุจริ ตการสอบ ทังนี
้ ้เนื่องจากงานวิจยั ดังกล่าวจําแนกเป้าหมายเพียง 2 ลักษณะเท่านัน้
ดังนันในการศึ
้
กษาครัง้ นี ้ผู้วิจยั จึงยังคงทดสอบอิทธิพลของเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ที่มีตอ่ พฤติกรรมทัว่ ไป
ในชันเรี
้ ยนของนักเรี ยน
สําหรับพฤติกรรมเพียรพยายามนัน้ จากการศึกษาของสมิท และ คณะ (Smith; et al. 2002)
ได้ ศกึ ษาถึงการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์กบั การใช้ ความพยายามในการเรี ยนของนักศึกษาในระดับ
ปริ ญญาตรี ในสหราชอาณาจักร พบว่าการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
การใช้ ความพยายามของนักเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 (r = .32) เช่นเดียวกับการมี
เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหาก็มีความสัมพันธ์กบั การใช้ ความพยายามอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .01เช่นกัน (r = .12) อย่างไรก็ตามการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง
กลับมีความสัมพันธ์ทางลบกับการใช้ ความพยายามอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 (r = -.18)
ต่อมา โฮเวลล์ และ วัตสัน (Howell;& Watson. 2007) ได้ ศกึ ษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการ
มีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์กบั พฤติกรรมผัดวันประกันพรุ่ง ซึง่ เป็ นตัวบ่งชี ้ถึงการขาดความมุง่ มัน่ ในการ
เรี ยนรู้เชิงพฤติกรรมด้ านพฤติกรรมเพียรพยายามของนักเรี ยนในระดับปริ ญญาตรี ในแคนนาดา พบว่า
การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา มีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมผัดวันประกันพรุ่ง
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = -.25) อย่างไรก็ตามกลับไม่พบความสัมพันธ์ระหว่าการมี
เป้าหมายในลักษณะอื่นได้ แก่ การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง และการมีเป้าหมาย
เพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหา และแบบหลีกเลี่ยงที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมผลัดวันประกันพรุ่ง
แต่อย่างใด ผลการศึกษานี ้ยืนยันความสัมพันธ์ทางบวกของการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญกับ
พฤติกรรมเพียรพยายาม
ลิ ้ม เหล่า และ นี (Liem; Lau;& Nie. 2008) ได้ ศกึ ษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการมีเป้าหมาย
เชิงสัมฤทธิ์กบั การละความพยายามในการเรี ยนของนักเรี ยนของนักเรี ยนเกรด 9 ในประเทศสิงคโปร์
พบว่าการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญมีความสัมพันธ์ทางลบกับการละความพยายามอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 (r = -.24) ในทางตรงกันข้ ามการมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบ
หลีกเลี่ยงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการละความพยายามอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r =
.42) ทังนี
้ ้ไม่พบความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติของการมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบเข้ า
หากับการละความพยายาม การศึกษานี ้ยืนยันความสัมพันธ์ทางบวกของการมีเป้าหมายเพื่อความ
เชี่ยวชาญกับพฤติกรรมเพียรพยายาม และความสัมพันธ์ทางลบของการมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน
แบบหลีกเลี่ยงกับพฤติกรรมเพียรพยายาม
ในส่วนของพฤติกรรมการมีสว่ นร่วมซึง่ เป็ นลักษณะของพฤติกรรมทางสังคมนัน้ จะพบว่าโดย
ปกติแล้ วนักเรี ยนที่มีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญจะมีพฤติกรรมการมีสว่ นร่วมที่ดีกว่านักเรี ยนที่มี
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เป้าหมายเพื่อสร้ างผลงาน ซึง่ เห็นได้ จากการที่นกั เรี ยนที่มีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญจะมีการ
แลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสารมากกว่านักเรี ยนที่มีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน (Poortvliet; et al. 2007)
รวมถึงจะมีสมั พันธภาพระหว่างกลุม่ ย่อยดีกว่า (Levy; Kaplan;& Patrick. 2004)
จากการศึกษาของทานากะ และคณะ (Tanaka; et al. 2001) เกี่ยวกับการมีเป้าหมายเชิง
สัมฤทธิ์กบั การแสวงหาความช่วยเหลือ ของนักเรี ยนในระดับเกรด 8 และเกรด 9 ในประเทศญี่ปนุ่
พบว่าการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการขอความช่วยเหลือจากเพื่อน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .36) เช่นเดียวกับ การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบ
เข้ าหาก็มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เช่นกัน (r = .44) อย่างไรก็ตาม
ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงกับการแสวงหาความ
ช่วยเหลือ
ส่วนการศึกษาของ ลิ ้ม เหล่า และ นี (Liem; Lau;& Nie. 2008) ที่ได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับการมี
เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์และสัมพันธภาพกับเพื่อน ของนักเรี ยน ปี 9 ในประเทศสิงคโปร์ พบว่า การมี
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญมีความสัมพันธ์กบั สัมพันธภาพระหว่างเพื่อนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 (r = .11) ในทางตรงกันข้ าม การมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงมีความสัมพันธ์
ทางลบกับสัมพันธภาพกับเพื่อนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = -.22) แต่กลับไม่พบ
ความสัมพันธ์ระหว่างการมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบเข้ าหากับสัมพันธภาพกับเพื่อนที่มี
นัยสําคัญทางสถิติ
นอกจากนี ้รอสเซล อิลเลียท และ เฟลทแมน (Roussel; Elliot;& Feltman. 2011) ได้ ศกึ ษาถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์กบั การขอความช่วยเหลือจากเพื่อนของนักเรี ยนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศฝรั่งเศส พบว่า การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญทังแบบเข้
้
าหา
และแบบหลีกเลี่ยง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการขอความช่วยเหลือจากเพื่อน อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 (r = .29 และ .25 ตามลําดับ) ในทางตรงกันข้ ามพบความสัมพันธ์ทางลบระหว่างการ
มีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงกับการขอความช่วยเหลือจากเพื่อนอย่างมีนยั สําคัญที่
ระดับ .01 (r = -.22) แต่ กลับไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ า
หากับการแสวงหาความช่วยเหลือที่มีนยั สําคัญทางสถิติ

ปั จจัยสาเหตุของเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์

ในการศึกษาครัง้ นี ้ผู้วิจยั มิได้ มงุ่ ศึกษาเฉพาะผลของเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ที่มีตอ่ ความมุง่ มัน่
ในการเรี ยนด้ านพฤติกรรมเท่านัน้ แต่ยงั ศึกษาถึงสาเหตุของเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ ทังนี
้ ้ ชัง่ ค์ พินทริ ช
และมีส์(Schunk; Pintrich;& Meece. 2008: :196) ได้ ระบุถงึ ปั จจัยสําคัญที่จะส่งผลทําให้ บคุ คลมี
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เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ที่แตกต่างกัน ซึง่ ได้ แก่ปัจจัยส่วนบุคคล และปั จจัยทางบริ บท ในงานวิจยั นี ้ปั จจัย
ส่วนบุคคลจะใช้ แนวคิดทฤษฎีแห่งตน (Self-Theories) ของ ดเวก (Dweck. 2000) ส่วนปั จจัยด้ าน
บริ บทใช้ แนวคิดโครงสร้ างเป้าหมาย (Goal Structures) ของอาเมส (Ames. 1992) เป็ นกรอบแนวคิด
ในการศึกษา
ทฤษฎีแห่ งตน (Self-Theories)
ดเวก (Dweck. 2000: 1-4) ได้ นําเสนอกรอบแนวคิดทฤษฎีแห่งตนโดยเชื่อว่า ความเชื่อของ
บุคคลที่มีตอ่ ธรรมชาติของความฉลาด บุคลิกภาพ และความเป็ นไปของโลกนันจะเป็
้
นปั จจัยสําคัญที่
ส่งผลต่อแรงจูงใจ บุคลิกภาพ และการพัฒนาของบุคคลนัน้ ทังนี
้ ้จากกรอบแนวคิดดังกล่าวพบว่า
ปั จจัยสําคัญที่จะเป็ นสาเหตุของเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ของบุคคลได้ แก่ ความเชื่อเกี่ยวกับลักษณะความ
ฉลาด หรื อเรี ยกว่า ความเชื่อเกี่ยวกับความฉลาด (Implicited Theories of Intelligence) และความ
มัน่ ใจในระดับความฉลาดของตนเอง (Confidence in Intelligence)
ความเชื่อเกี่ยวกับความฉลาด (Implicited Theories of Intelligence)
ดเวก (Dweck. 2000)ได้ นิยามทฤษฎีเกี่ยวกับความฉลาดของตนเองนัน้ ว่าหมายถึงการ
รับรู้ของบุคคลเกี่ยวกับความฉลาดหรื อความสามารถของตนเองซึง่ สามารถเปลี่ยนแปลงได้
โดยปกติแล้ วบุคคลจะมีความเชื่อเกี่ยวกับความฉลาดของตนเองเป็ น 2 ลักษณะคือ
เชื่อว่าความฉลาดเป็ นสิง่ ที่ติดตัวบุคคลมาและไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงมันได้ มากนัก (Dweck;&
Leggett. 1988) ในทางตรงกันข้ ามบุคคลจะเชื่อว่าความฉลาดนันสามารถพั
้
ฒนาได้ จากการเรียนรู้
เรี ยกว่า ความเชื่อว่าความฉลาดเป็ นสิ่งที่เพิ่มขึ ้นได้ (Incrementary Theory of Intelligence) กล่าวคือ
เป็ นความเชื่อของบุคคลที่เชื่อว่าความฉลาดเป็ นสิ่งที่บคุ คลสามารถพัฒนาได้ หากใช้ ความพยายาม
(Dweck;& Leggett. 1988)
โดยทัว่ ไปแล้ วในการวัดความเชื่อเกี่ยวกับความฉลาดของบุคคลจะวัดโดยใช้ แบบรายงาน
ตนเองที่ประกอบด้ วยมาตรประมาณค่าแบบลิเคิร์ท (Likert) โดยจะแยกออกเป็ น 2 มาตร คือ มาตร
ความเชื่อว่าสติปัญญาเป็ นสิ่งที่ติดตัวมา กับมาตรความเชื่อว่าสติปัญญาเป็ นสิ่งที่เพิ่มขึ ้นได้ (Faria;&
Fontaine. 1997; Dweck. 2000; Abd-El-Fattah;& Yates. 2006) ซึง่ พบว่ามาตรทัง้ 2 นันมี
้
ความสัมพันธ์ทางลบอยูใ่ นระดับปานกลาง
ทังนี
้ ้ ดเวก และ โมลเดิน (Dweck;& Molden. 2005) ได้ อธิบายถึงลักษณะของความเชื่อ
ดังกล่าวของบุคคลนันเปลี
้ ่ยนแปลงไปในแต่ละลักษณะของความฉลาด เช่น บุคคลอาจจะรับรู้ ว่าความ
ฉลาดด้ านคณิตศาสตร์ ของตนเองสามารถเพิ่มขึ ้นได้ แต่ความฉลาดด้ านภาษาของตนเองอาจจะคงที่
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ดังนันในการวั
้
ดระดับของตัวแปรจึงจําเป็ นต้ องระบุถงึ บริ บทที่ชดั เจน ว่าความฉลาดที่กําลังวัดอยู่นนั ้
เป็ นความฉลาดในเรื่ องใด
จากข้ างต้ นผู้วิจยั จึงสรุปเป็ นความหมายของความเชื่อเกี่ยวกับความฉลาดสําหรับ
งานวิจยั นี ้ไว้ ว่า
ความเชื่อเกี่ยวกับความฉลาดของตนเอง หมายถึง ความเชื่อของบุคคลเกี่ยวกับลักษณะ
การเปลี่ยนแปลงของความฉลาดของตนเองในบริ บทของการเรี ยนรู้ โดยมีความเชื่อ 2 ลักษณะ ได้ แก่
1. ความเชื่อว่าสติปัญญาเป็ นสิ่งที่ติดตัวมา หมายถึง ระดับความเชื่อของบุคคลที่วา่
ความฉลาดหรื อความสามารถในด้ านการเรี ยนของตนเองนันจะคงที
้
่ ไม่เปลี่ยนแปลงแม้ ว่าจะได้ รับ
ประสบการณ์หรื อได้ รับการเรี ยนรู้ก็ตาม
2. ความเชื่อว่าสติปัญญาเป็ นสิ่งที่เพิ่มขึ ้นได้ หมายถึง ระดับความเชื่อที่ว่าความ
ฉลาดหรื อความสามารถในด้ านการเรี ยนของตนเองนันสามารถเปลี
้
่ยนแปลงได้ พัฒนาได้ และจะ
เพิ่มขึ ้นหากได้ รับประสบการณ์หรื อผ่านกระบวนการเรี ยนรู้
การวัดความเชื่อเกี่ยวกับความฉลาด
ในการอธิบายทฤษฎีแห่งตน (Self-Theories) ของ ดเวก (Dweck. 2000) ได้ กล่าวถึง
เครื่ องมือในการวัดความเชื่อเกี่ยวกับความฉลาดไว้ โดยประกอบด้ วยข้ อคําถาม สําหรับการมีความเชื่อ
ว่าความฉลาดเป็ นสิ่งที่ติดตัวมา (Entity Theory) ข้ อคําถามมีจํานวน 4 ข้ อ เช่น “คุณตระหนักว่าคุณมี
ความฉลาดอยู่ในระดับหนึง่ และคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรมันได้ มากนัก” (“You have a
certain amount of intelligence, and you can’t really do much to change it.”) และข้ อคําถาม
สําหรับการมีความเชื่อว่าความฉลาดเป็ นสิ่งที่เพิ่มขึ ้นได้ (Incrementary Theory) จํานวน 4 ข้ อเช่นกัน
เช่น “ไม่ว่าคุณเป็ นใคร คุณก็สามารถจะเปลี่ยนแปลงระดับความฉลาดของคุณได้ จนสังเกตได้ อย่าง
ชัดเจน (“No matter you are, you can significantly change your intelligence level.”) โดยให้
ผู้ตอบรายงานเป็ นแบบมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่
้ เห็นด้ วยอย่างยิ่ง เห็นด้ วย ค่อนข้ างเห็นด้ วย
ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง (Strongly Agree, Agree, Mostly Agree,
Mostly Disagree, Disagree, Strongly Disagree) อย่างไรก็ตามไม่มีการรายงานถึงค่าคุณภาพ
เครื่ องมือในเอกสารฉบับนันแต่
้ อย่างใด อย่างไรก็ตาม ฮอง และคณะ (Hong; et al. 1999) ได้ รายงาน
ถึงผลการใช้ แบบวัดฉบับนี ้ว่า แต่ละมาตรมีคา่ ความเชื่อมัน่ ในระดับสูง โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์แอลฟ่ าอยู่
ระหว่าง .94 ถึง .98 และเมื่อทดสอบด้ วยวิธีการวัดซํ ้าพบว่ามีคา่ สหสัมพันธ์ระหว่างการวัด 2 ครัง้ ที่ห่าง
กันประมาณ 2 สัปดาห์เท่ากับ .80
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นอกจากแบบสอบถามของดเวกแล้ ว ยังมีฟาเรี ย และ ฟอนเทน (Faria;& Fontaine.
1997) ได้ สร้ างแบบวัดการรับรู้เกี่ยวกับความฉลาด (Personal Perceptions of Intellignece) เพื่อวัด
ความเชื่อเกี่ยวกับความฉลาดเช่นกัน โดยแบ่งมาตรออกเป็ น 2 มาตรได้ แก่ มาตรสถิตย์ (Static) ซึง่ ตรง
กับการมีความเชื่อว่าความฉลาดเป็ นสิ่งที่ติดตัวมา (Entity Theory) โดยมีข้อคําถามที่ใช้ ได้ ทงหมด
ั้
12
ข้ อ เช่น “คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความฉลาดของคุณได้ ” (“You can’t change your
intelligence.”) มาตรพลวัต (Dynamic) ซึง่ ตรงกับการมีความเชื่อว่าความฉลาดเป็ นสิ่งที่เพิ่มขึ ้นได้
(Incrementory Theory) มีข้อคําถามที่ใช้ ได้ ทงสิ
ั ้ ้น 9 ข้ อ เช่น “คุณสามารถที่จะมีความฉลาดเพิ่มขึ ้นได้
ถ้ าคุณหวังให้ เป็ นเช่นนัน”
้ (“You can become more intelligence, if you wish”) ทังนี
้ ้ผู้ตอบจะตอบ
เลือกระดับความคิดเห็นผ่านมาตรประมาณค่า 6 ระดับ เช่นเดียวกับของ ดเวก (Dweck) โดยมาตร
สถิตย์ มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .80 และมาตรพลวัต มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .77
ต่อมา อับดุล อัล ฟาตตาฮ์ และ ยาทส์ (Abd-El-Fattah;& Yates. 2006) ได้ นํา
แบบสอบถามของ ฟาเรี ย และ ฟอนเทน (Faria;& Fontaine. 1997) มาศึกษาในออสเตรเลีย และ
อียิปต์ โดยตัดข้ อคําถามทัง้ 2 มาตรโดยเปลี่ยนชื่อมาตรให้ สอดคล้ องกับมาตรของดเวก (Dweck.
2000) ลงเหลือเพียง มาตรละ 7 ข้ อคําถาม โดยค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามที่ใช้ ในออสเตรเลีย
ของการมีความเชื่อว่าความฉลาดเป็ นสิ่งที่ติดตัวมา (Entity Theory) เท่ากับ .78 และการมีความเชื่อว่า
ความฉลาดเป็ นสิ่งที่เพิม่ ขึ ้นได้ (Incrementory Theory) เท่ากับ .76 ส่วนในกลุม่ อียิปต์พบว่าความเชื่อ
ว่าความฉลาดเป็ นสิ่งที่ติดตัวมา (Entity Theory) เท่ากับ .83 และการมีความเชื่อว่าความฉลาดเป็ นสิ่ง
ที่เพิ่มขึ ้นได้ (Incrementory Theory)เท่ากับ .75
สําหรับในการศึกษาครัง้ นี ้ผู้วิจยั ใช้ แบบสอบถามที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นเองโดยดัดแปลงจาก
แบบสอบถามของ ดเวก (Dweck. 2000) และแบบสอบถามของอบด์ อับดุล ฟาตตาฮ์ และ ยาทส์
(Abd-El-Fattah;& Yates. 2006) โดยให้ นกั ศึกษารายงานพฤติกรรมของตนเองผ่านมาตรประมาณค่า
6 ระดับ จากไม่จริ งเลย ถึงจริ งที่สดุ
ความมั่นใจในระดับความฉลาดของตนเอง (Confidence in Intelligence)
ในทฤษฎีแห่งตนของดเวก (Dweck) นันนอกจากความเชื
้
่อเกี่ยวกับความฉลาดแล้ ว ยัง
พบว่า ความมัน่ ใจในระดับความฉลาดของตนเองก็เป็ นอีกตัวแปรหนึง่ ที่เกี่ยวข้ องกับการมีเป้าหมายเชิง
สัมฤทธิ์ของบุคคล
ดเวก (Dweck. 2000: 2)ได้ นิยามว่าความมัน่ ใจในระดับความฉลาดของตนเอง หมายถึง
ความเชื่อของบุคคลว่าตนเองนันเป็
้ นคนฉลาด ทังนี
้ ้ดเวกได้ อภิปรายถึงลักษณะความเชื่อของบุคคล
โดยทัว่ ไปว่า คนที่มีความมัน่ ใจในระดับความฉลาดของตนเองนันจะเป็
้
นคนที่สามารถเผชิญกับความ
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ยากลําบากได้ มากกว่าคนที่ไม่มนั่ ใจในความฉลาดของตนเอง อย่างไรก็ตามความเชื่อนันขั
้ ดแย้ งกับ
ข้ อเท็จจริ งที่ว่า ในบางกรณีบคุ คลที่มีความมัน่ ใจในระดับความฉลาดของตนเองตํ่า ก็อาจจะเผชิญกับ
ความยากลําบากได้ ในระดับสูง ได้
จากข้ างต้ นผู้วิจยั จึงสรุปเป็ นความหมายของความมัน่ ใจเกี่ยวกับความฉลาดของตนเอง
ไว้ สาํ หรับงานวิจยั นี ้ไว้ วา่
ความมัน่ ใจในระดับความฉลาดของตนเอง หมายถึง ระดับความเชื่อของบุคคลว่าตนเอง
มีความฉลาด มีความสามารถในการเรี ยนรู้สิ่งใหม่ ๆ และมีความมัน่ ใจในความสามารถในการคิดของ
ตนเอง ที่จะใช้ ในการเรี ยน
การวัดความมั่นใจในความฉลาดของตนเอง
ในการวัดความมัน่ ใจในความฉลาดของตนเองนันพบว่
้
ามีการวัดตัวแปรดังกล่าวใน
การศึกษาของเฮนเดอร์ สนั และ ดเวก (Dweck. 2000: citing Handerson and Dweck 1990) โดย
แบบสอบถามนี ้มีคําถาม 3 ข้ อ โดยแต่ละข้ อคําถามจะถูกแบ่งเป็ น 2 ตอนโดยตอนที่ 1 เป็ นคําถามแบบ
เลือกตอบ ที่ผ้ ตู อบจะเลือกข้ อความที่ตรงกับลักษณะของตนเองโดยข้ อความหนึง่ จะแสดงออกถึงความ
มัน่ ใจในระดับความฉลาดของตนเอง และอีกข้ อความแสดงความไม่มนั่ ใจในระดับความฉลาดของ
ตนเอง เช่น “ฉันมักจะคิดว่าฉันฉลาด” – “ฉันจะแปลกใจถ้ าพบว่าจริ ง ๆ แล้ วฉันก็ฉลาดเหมือนกัน”
จากนันจึ
้ งถามระดับความความสอดคล้ องของข้ อความดังกล่าว แบ่งเป็ น 3 ระดับตังแต่
้ จริ งที่สดุ จริ ง
และค่อนข้ างจริ ง ทังนี
้ ้ข้ อคําถามจะมีการระบุถงึ บริ บทของระดับความฉลาดไว้ ชดั เจน เช่นเดียวกับ
ความเชื่อเกี่ยวกับความฉลาดของบุคคล อย่างไรก็ตามไม่พบการรายงานถึงค่าคุณภาพเครื่ องมือ
ดังกล่าว
สําหรับในการศึกษาครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ทําการพัฒนาแบบสอบถามวัดความมัน่ ใจในความ
ฉลาดของตนเองจากแบบสอบถามที่ใช้ ในการศึกษาของเฮนเดอร์ สนั และ ดเวก (Dweck. 2000: citing
Handerson and Dweck 1990)
ผลของความเชื่อเกี่ยวกับความฉลาดของตนเองและความมั่นใจในระดับความ
ฉลาดของตนเอง ที่มีต่อเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์
ดเวก (Dweck. 2000) ได้ ระบุว่าความเชื่อเกี่ยวกับความฉลาดนันจะเป็
้
นสาเหตุที่ทําให้
บุคคลมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์แตกต่างกัน โดยบุคคลที่มีความเชื่อว่าความฉลาดเป็ นสิ่งที่เพิ่มขึ ้นได้ ก็จะ
ให้ ความสําคัญกับการพัฒนาตนเอง ดังนันบุ
้ คคลเหล่านี ้จึงจะมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ แต่
ในทางตรงกันข้ าม หากบุคคลมีความเชื่อว่าความฉลาดเป็ นสิ่งที่ติดตัวมา บุคคลจะมุง่ เน้ นเกี่ยวกับการ
แสดงออก หรื อภาพลักษณ์ของตนเอง ดังนันบุ
้ คคลเหล่านี ้จึงจะมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงาน
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ในส่วนของความมัน่ ใจในระดับความฉลาดของตนเองนัน้ ดเวก (Dweck. 2000: 4) ได้
กล่าวว่าความมัน่ ใจในระดับความฉลาดของตนเองนันไม่
้ ได้ มีสว่ นโดยตรงกับเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ แต่
มีผลต่อลักษณะของพฤติกรรมที่จะมีแนวโน้ มแบบเข้ าหา (Approach) หรื อแบบหลีกเลี่ยง
(Avoidance) โดยบุคคลที่มีความมัน่ ใจในความฉลาดของตนเองก็จะมีความมานะพยายาม และเลือก
งานที่มีความท้ าทาย ส่วนบุคคลที่ขาดความมัน่ ใจในความฉลาดของตนเองก็จะมีแนวโน้ มที่จะ
หลีกเลี่ยงการแสดงออกต่าง ๆ
อย่างไรก็ตาม ดเวก ได้ อ้างถึงการศึกษาของฮอง และคณะ (Dweck. 2000: citing
Hong; et al. 1998) ที่สะท้ อนให้ เห็นว่า คําอธิบายข้ างต้ นนันอธิ
้ บายได้ เฉพาะในกลุม่ บุคคลที่มีความ
เชื่อว่า ความฉลาดเป็ นสิ่งที่เพิ่มขึ ้นได้ เท่านัน้ แต่ในกลุม่ ที่มีความเชื่อว่าความฉลาดเป็ นสิ่งที่ตดิ ตัวมา
กับพบว่าความแตกต่างของบุคคลที่มีความมัน่ ใจในระดับความฉลาดของตนเองกลับบุคคลที่ขาด
ความมัน่ ใจดังกล่าวกลับมีพฤติกรรมแบบเข้ าหาไม่แตกต่างกัน ทังนี
้ ้ ดเวกอธิบายว่า เพราะบุคคลที่เชื่อ
ว่าความฉลาดเป็ นสิ่งที่เพิ่มขึ ้นได้ นนั ้ จะมุง่ เน้ นไปที่การเรี ยนรู้ ดังนันจึ
้ งกล้ าเผชิญกับความท้ าทายต่าง
ๆ โดยถือว่าเป็ นส่วนหนึง่ ของการเรี ยนรู้
จากที่กล่าวมานี ้ชัง่ ค์ พินทริ ช และมีส (Schunk; Pintrich;& Meece. 2008) ได้ สรุปถึง
สาเหตุของเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ตามทฤษฎีแห่งตนของดเวก ดังนี ้คือ หากบุคคลเชื่อว่าความฉลาดเป็ น
สิ่งที่ติดตัวมาและมีความมัน่ ใจในความสามารถของตนเองจะมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบเข้ าหา
แต่หากขาดความมัน่ ใจในความฉลาดของตนเองก็จะมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง แต่ถ้า
บุคคลนันมี
้ ความเชื่อว่าความฉลาดเป็ นสิ่งที่เพิม่ ขึ ้นได้ ก็จะมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญไม่วา่ บุคคล
นันจะมี
้ ความมัน่ ใจในความฉลาดของตนเองหรือไม่ก็ตาม ดังแสดงให้ เห็นในภาพประกอบ 1
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ความเชื่อเกี่ยวกับความฉลาด
ความฉลาดเป็ นสิ่งที่ติดตัวมา

ความฉลาดเป็ นสิ่งที่เพิ่มขึ ้นได้

ความมัน่ ใจในความฉลาด

เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์

มีความมัน่ ใจ

เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหา

ขาดความมัน่ ใจ

เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง

มีความมัน่ ใจ หรื อ
ขาดความมัน่ ใจก็ได้

เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ

ภาพประกอบ 1 ผลของทฤษฎีโดยนัยเกี่ยวกับความฉลาด และ ความมัน่ ใจในความฉลาดของตนเอง ที่
มีตอ่ เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ดเวก (Dweck)
ที่มา Schunk; Pintrich;& Meece. (2008) Motivation in Education: Theory, Research,
and Application. P.187.
อย่างไรก็ตามพบว่าแนวคิดดังกล่าวมีงานวิจยั ที่สนับสนุนอยู่อย่างจํากัด ซึง่ โดยมาก
มักจะศึกษาเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อเกี่ยวกับความฉลาดและเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์เท่านัน้
ไม่ได้ นําความมัน่ ใจในความฉลาดของตนเองมาร่วมศึกษาด้ วย เช่นงานของ โฮเวลล์ และ บูลโล
(Howell;& Buro. 2009) ที่ได้ ศกึ ษาความสัมพันธ์ดงั กล่าวในกลุม่ นักศึกษาที่เรี ยนวิชาจิตวิทยาทัว่ ไปใน
ระดับมหาวิทยาลัย พบว่า ความเชื่อว่าความฉลาดเป็ นสิ่งที่ตดิ ตัวมามีความสัมพันธ์ทางลบอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 กับเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา (r = -.11) แต่มี
ความสัมพันธ์ทางบวกที่ระดับ .05 กับเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบเข้ า (r = .10) และแบบหลีกเลี่ยง
(r = .10) และมีความสัมพันธ์ทางบวกที่ระดับ .01 กับเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง
(r = .14) ส่วนการมีความเชื่อความความฉลาดเป็ นสิ่งที่เพิ่มขึ ้นได้ นนพบความสั
ั้
มพันธ์ทางลบอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 กับเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง (r = -.12) แต่ไม่พบ
ความสัมพันธ์กบั เป้าหมายประเภทอื่น
ส่วน หวัง หลิว และ ไช้ (Wang; Liu;& Chye. 2010) ได้ ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเชื่อเกี่ยวกับความฉลาดกับการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์เช่นกัน โดยศึกษาในกลุม่ ของนักศึกษา
วิศวกรรมในวิทยาลันโพลีเทคนิคในประเทศสิงคโปร์ พบว่า การมีความเชื่อว่าความฉลาดเป็ นสิ่งที่ติด
ตัวมามีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 กับการมีเป้าหมายเพื่อแสดง
ผลงานแบบเข้ าหา (r = .10) และแบบหลีกเลี่ยง (r = .10) รวมถึงการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
แบบหลีกเลี่ยง (r = .30) แต่มีความสัมพันธ์เป็ นลบอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กับ การมี
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เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา (-.06) ส่วนการมีความเชื่อว่าความฉลาดเป็ นสิ่งที่เพิม่ ขึ ้นได้
นัน้ มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กับการมีเป้าหมายเพื่อความ
เชี่ยวชาญแบบเข้ าหา (r = .34) รวมถึงการมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบเข้ าหา (r = .14) และแบบ
หลีกเลี่ยง (r = .14) แต่ไม่พบความสัมพันธ์ที่มีนยั สําคัญทางสถิติกบั เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบ
หลีกเลี่ยง (r = -.04)
จากที่กล่าวมาทังหมดแม้
้
ว่าผลการศึกษาของทังสองการศึ
้
กษาจะไม่สอดคล้ องกัน
ทังหมด
้
แต่การศึกษาทังสองนี
้
้ไม่ได้ ศกึ ษาถึงอิทธิพลปรับ (Moderation Effect) ของความมัน่ ใจใน
ความฉลาดของตนเอง ดังนันในการศึ
้
กษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั จะทําการศึกษาโดยวิเคราะห์ตามแนวคิดของ
ดเวก (Dweck. 2000) โดยศึกษาถึงอิทธิพลปรับความสัมพันธ์ของความมัน่ ใจในความฉลาดของ
ตนเองที่มีตอ่ ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อเกี่ยวกับความฉลาด และการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ด้วย
โครงสร้ างเป้าหมาย
ในช่วงต้ นเราได้ กล่าวถึงการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ของบุคคล ซึง่ ได้ ให้ ความหมายว่าเป็ น
ลักษณะทางการรู้คิดของบุคคลที่พยายามกําหนดสภาพในอนาคตที่เกี่ยวข้ องการความสามารถเมื่อ
สิ ้นสุดการปฏิบตั ิงาน ทังนี
้ ้ในการศึกษาถึงอิทธิพลของบริ บทที่สง่ ผลต่อการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ของ
บุคคลจะพบการรับรู้ของบุคคลว่าชันเรี
้ ยนหรื อโรงเรี ยนให้ ความสําคัญกับความสามารถของนักเรี ยนใน
ลักษณะใดนัน้ เป็ นปั จจัยสําคัญที่เกี่ยวข้ องกับการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ของนักเรี ยน เป้าหมายของชัน้
เรี ยน หรื อโรงเรี ยนในลักษณะดังกล่าวเรี ยกว่า โครงสร้ างเป้าหมาย (Goal Structures)
ความหมายของโครงสร้ างเป้าหมาย
อาเมส และคณะ (Ames. 1992; Ames;& Archer. 1988) ได้ นิยามว่า โครงสร้ าง
เป้าหมายคือ แนวทางหรื อการดําเนินการของชันเรี
้ ยน หรื อโรงเรี ยน ที่ยื่นเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
หรื อเป้าหมายเพื่อความเป็ นเลิศให้ กบั นักเรี ยน จะเห็นได้ วา่ ในนิยามนี ้ อาเมสจะเน้ นการสื่อสารโดยนัย
(Implicit) เท่านัน้ แต่ โรสเซอร์ มิดค์ลี และ เออร์ ดนั (Roeser; Midgley;& Urdan. 1996) ได้ เพิ่มเติมถึง
การส่งข้ อความเกี่ยวกับเป้าหมายของชันเรี
้ ยนโดยตรง (Explicit Message)
ประเด็นสําคัญที่ต้องอภิปรายคือ ในกิจกรรมเดียวกันนักเรี ยนจะรับรู้ถงึ โครงสร้ าง
เป้าหมายแบบเดียวกันหรื อไม่ คาแปลน และคณะ (Kaplan ; et al. 2002) ได้ เสนอว่าแม้ นกั เรี ยนใน
ห้ องเรี ยนเดียวกันอาจจะตีความข้ อความเกี่ยวกับเป้าหมายที่สื่อผ่านกิจกรรมแตกต่างกันก็ได้ เช่น ใน
การที่ครูประกาศผลการสอบอย่างเป็ นทางการ นักเรี ยนบางคนอาจจะตีความได้ ว่า ครูต้องการสะท้ อน
ถึงระดับความสามารถของนักเรี ยนในขณะนี ้ (ลักษณะของเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ: Mastery)
แต่นกั เรี ยนบางคนอาจตีความได้ วา่ ครูต้องการแสดงผลการเปรี ยบเทียบระดับความสามารถของ
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นักเรี ยนในชันเรี
้ ยน (ลักษณะของเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงาน: Performance) จากที่กล่าวมาเห็นได้
ว่า การประเมินการรับรู้ ของนักเรี ยนนันไม่
้ สามารถประเมินได้ จากกิจกรรมที่ครูจดั ขึ ้น แต่จะต้ อง
ประเมินจากสิ่งที่นกั เรี ยนได้ รับรู้จากกิจกรรมในชันเรี
้ ยน ทังนี
้ ้สอดคล้ องกับงานของมิลเลอร์ และ
เมอร์ ดอกส์ (Miller;& Murdock. 2007) ที่ได้ ศกึ ษาถึงโครงสร้ างเป้าหมายที่วดั จากผู้เรี ยน และทําการ
วิเคราะห์พหุระดับ ทังนี
้ ้พบว่ามีความแปรปรวนของการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายของชันเรี
้ ยนนันจะเกิ
้
ด
ในระดับผู้เรี ยน มากกว่าระดับชันเรี
้ ยน ซึง่ สะท้ อนให้ เห็นว่านักเรี ยนจะรับรู้ถงึ โครงสร้ างเป้าหมาย
แตกต่างกัน แม้ จะอยู่ในชันเรี
้ ยนเดียวกันก็ตาม
แม้ ว่าแนวคิดโครงสร้ างเป้าหมายจะพัฒนามาจากแนวคิดเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ แต่การ
จําแนกโครงสร้ างเป้าหมายนันไม่
้ ได้ จําแนกเป้าหมายออกเป็ น 4 ลักษณะตามแนวคิดเป้าหมายเชิง
สัมฤทธิ์ ยังคงจําแนกเพียง 2 ประเภท คือ ลักษณะของชันเรี
้ ยนที่ทําให้ ผ้ เู รี ยนรับรู้ว่าชันเรี
้ ยนนี ้ให้
ความสําคัญกับการเรี ยนรู้ ความเข้ าใจ และการพัฒนาความสามารถ เรี ยกว่า โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อ
ความเชี่ยวชาญ (Mastery Goal Structure) และ ลักษณะของชันเรี
้ ยนที่ทําให้ ผ้ เู รี ยนรับรู้ว่าชันเรี
้ ยนนี ้
ให้ ความสําคัญกับการเปรี ยบเทียบทางสังคมและการแข่งขัน เรี ยกว่าโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดง
ผลงาน (Performance Goal Structure) (Urdan;& Schoenfelder. 2006) ทังนี
้ ้จากที่กล่าวไปข้ างต้ น
แล้ วว่าโครงสร้ างเป้าหมายนันเป็
้ นผลมาจากการการรับรู้ของผู้เรี ยน ดังนันจึ
้ งเป็ นไปได้ วา่ ผู้เรี ยนอาจจะ
รับรู้ถงึ โครงสร้ างเป้าหมายของชันเรี
้ ยนได้ มากกว่า 1 แบบ เรี ยกว่า โครงสร้ างเป้าหมายหลายแบบ
(Multiple Goal Struture) ซึง่ ทําให้ สรุปได้ ว่าผู้เรี ยนอาจจะรับรู้ว่าชันเรี
้ ยนนันมี
้ โครงสร้ างเป้าหมายแบบ
ใดแบบหนึง่ หรื อทังสองแบบ
้
หรื อไม่รับรู้ถงึ โครงสร้ างเป้าหมายเลยก็ได้ (Kaplan ; et al. 2002)
จากที่กล่าวมาทังหมดนี
้
้สามารถสรุปเป็ นความหมายของโครงสร้ างเป้าหมายได้ ว่า
โครงสร้ างเป้าหมายหมายถึงการรับรู้ของผู้เรี ยนถึงข้ อความเกี่ยวกับเป้าหมายของชันเรี
้ ยน (หรื อ
โรงเรี ยน) ซึง่ อาจจะเป็ นข้ อความโดยตรง หรื อ ข้ อความโดยนัยผ่านการจัดการและนโยบายในการจัด
กิจกรรมและบรรยากาศของชันเรี
้ ยนก็ได้ ทังนี
้ ้แบ่งโครงสร้ างเป้าหมายออกได้ เป็ น 2 ประเภท
1. โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ หมายถึง การรับรู้ของผู้เรี ยนถึงข้ อความ
เกี่ยวกับเป้าหมายของชันเรี
้ ยน (หรื อโรงเรี ยน) ว่าชันเรี
้ ยนให้ ความสําคัญกับการเรี ยนรู้ ความเข้ าใจ
และการพัฒนาความสามารถ โดยข้ อความดังกล่าวจะเป็ นข้ อความโดยตรง หรื อ ข้ อความโดยนัยที่
นักเรี ยนสรุปขึ ้นเอง
2. โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงาน หมายถึง การรับรู้ของผู้เรี ยนถึงข้ อความ
เกี่ยวกับเป้าหมายของชันเรี
้ ยน (หรื อโรงเรี ยน) ว่าชันเรี
้ ยนให้ ความสําคัญกับ การเปรี ยบเทียบเชิงสังคม
และ การแข่งขัน โดยข้ อความดังกล่าวจะเป็ นข้ อความโดยตรง หรื อ ข้ อความโดยนัยที่นกั เรี ยนสรุปขึ ้น
เอง
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การวัดโครงสร้ างเป้าหมาย
สําหรับการวัดโครงสร้ างเป้าหมายของชันเรี
้ ยนนัน้ พบว่าผู้วิจยั มักใช้ แบบวัด
โครงสร้ างเป้าหมายซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของ ชุดมาตรวัดรูปแบบการเรี ยนรู้แบบยืดหยุ่น (Patterns of
Adaptive Learning Scales: PALS) ของมิกค์ลี และคณะ (Midgley ; et al. 2000) โดยในคูม่ ือของ
การใช้ แบบวัดนี ้จะพบการวัดรูปแบบโครงสร้ างเป้าหมายอยู่ 2 ลักษณะคือ วัดการรับรู้ของผู้เรี ยน
เกี่ยวกับความมุง่ หวังของผู้สอน โดยในการวัดโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ จะประกอบด้ วย
ข้ อคําถามจําวน 5 ข้ อ เช่น “ครูของฉันคิดว่าความผิดพลาดเป็ นสิ่งที่ยอมรับได้ ตราบเท่าที่มนั ทําให้
นักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู้” (“My teacher thinks mistakes are okay as long as we are learning.”)
ส่วนการวัดโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน จะประกอบด้ วยข้ อคําถามจํานวน 3 ข้ อ เช่น “ครูของ
ฉันจะชี ้ให้ เห็นว่านักเรี ยนที่ได้ ผลการเรี ยนดีจะเป็ นแบบอย่างของพวกเรา” (“My teacher points out
those students who get good grades as an example to all of us.”) ทังนี
้ ้แบบวัดทังสองมี
้
คา่ ความ
เชื่อมัน่ ที่ระดับ .83 และ .79 ตามลําดับ
นอกจากนี ้ในชุดเครื่ องมือชุดเดียวกันนี ้ยังวัดโครงสร้ างเป้าหมายผ่านการรับรู้ของ
นักเรี ยนเกี่ยวกับชันเรี
้ ยนด้ วย โดยในการวัดโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ จะประกอบด้ วย
ข้ อคําถามจํานวน 6 ข้ อ เช่น “ในชันเรี
้ ยนของฉัน การทํางานอย่างหนักถือเป็ นเรื่ องสําคัญ” (“In our
class, trying hard is very important.”) ส่วนการวัดโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน จะ
ประกอบด้ วยข้ อคําถามจํานวน 3 ข้ อ เช่น “เป้าหมายหลักของชันเรี
้ ยนนี ้คือการทําผลการเรี ยนให้ ดี”
(“In our class, getting good grade is the main goal.”) ทังนี
้ ้แบบวัดทังสองมี
้
คา่ ความเชื่อมัน่ ที่
ระดับ .83 และ .79 ตามลําดับ ทังนี
้ ้ในแบบสอบถามทังหมดจะให้
้
นกั เรี ยนเป็ นผู้รายงานผ่านมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับตังแต่
้ ไม่จริ งเลย- จริ งที่สดุ (Not at all true –Very true)
สําหรับในการศึกษาครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นาแบบวัดโครงสร้ างเป้าหมายขึ ้นเองตาม
นิยามข้ างต้ น โดยให้ นกั ศึกษารายงานการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายของชันเรี
้ ยนผ่านมาตรประมาณค่า
7 ระดับ จากไม่จริ งเลย – จริ งที่สดุ
ผลของโครงสร้ างเป้าหมายที่มีต่อการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ของบุคคล
คาแปลน และคณะ (Kaplan ; et al. 2002) ได้ กล่าวว่าการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายจะ
ส่งผลโดยตรงกับเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ของผู้เรี ยน โดยผู้เรี ยนจะมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ไปตามโครงสร้ าง
เป้าหมายของชันเรี
้ ยนที่ตนเองรับรู้ กล่าวคือหากผู้เรี ยนรับรู้ว่าชันเรี
้ ยนที่ตนเรี ยนอยู่ให้ ความสําคัญกับ
การพัฒนาตนเอง (Mastery Goal Structure) ผู้เรี ยนคนนันก็
้ จะมีแนวโน้ มว่าจะมีเป้าหมายเพื่อความ
เชี่ยวชาญ อาจจะเป็ นแบบเข้ าหา หรื อแบบหลีกเลี่ยงก็ได้ ในทางตรงกันข้ าม หากผู้เรี ยนรับรู้วา่ ชันเรี
้ ยน
ของตนมุง่ เน้ นด้ านการแข่งขัน ให้ ความสําคัญกับการแสดงผลงานเชิงเปรี ยบเทียบ (Performance

55
Goal Structure) ผู้เรี ยนก็จะมีแนวโน้ มว่าจะมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานเช่นกัน ซึง่ อาจจะเป็ นแบบเข้ า
หาหรื อแบบหลีกเลี่ยงก็เป็ นได้
จากการศึกษาในอดีตพบการศึกษาอิทธิพลของโครงสร้ างเป้าหมายต่อเป้าหมายเชิง
สัมฤทธิ์ในระดับโรงเรี ยนโดยในการศึกษาของโรสเซอร์ มิดค์ลี่ และเออร์ ดนั (Roeser; Midgley;&
Urdan. 1996) ได้ ศกึ ษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้ างเป้าหมายของโรงเรี ยนที่มีตอ่ เป้าหมายเชิง
สัมฤทธิ์ของนักเรี ยนในระดับเกรด 8 ในสหรัฐอเมริ กา ทังนี
้ ้การศึกษาครัง้ นี ้ใช้ จําแนกเป้าหมายเชิง
สัมฤทธิ์เพียง 2 ประเภทเท่านัน้ และพบว่า โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญจะมีความสัมพันธ์
กับการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญของผู้เรี ยนโดยมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .34)
เช่นเดียวกับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานมีความสัมพันธ์กบั เป้าหมายเพื่อแสดงผลงานของ
ผู้เรี ยนเช่นกัน โดยมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .40)
ในการศึกษาของ โกนิดา โวลาลา และ คีสเสโอกู (Gonida; Voulala;& Kiosseoglou.
2009) ที่ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายของโรงเรี ยนกับการมีเป้าหมายเชิง
สัมฤทธิ์ของนักเรี ยนในระดับเกรด 7 ถึง เกรด 9 ในประเทศกรี ซ พบว่า โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความ
เชี่ยวชาญจะมีความสัมพันธ์กบั การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญของผู้เรี ยนโดยมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 (r = .38) เช่นเดียวกับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานมีความสัมพันธ์กบั เป้าหมาย
เพื่อแสดงผลงานแบบเข้ าหาและแบบหลีกเลี่ยงของผู้เรี ยนเช่นกัน โดยมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
(r = .13, .18 ตามลําดับ)
ในการศึกษาของคิม ชาลเลิร์ท และคิม (Kim; Schallert;& Kim. 2010) ที่ได้ ศกึ ษาถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้ างเป้าหมายในวิชาคณิตศาสตร์ กบั การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในวิชา
คณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนในประเทศเกาหลีพบว่า โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญจะมี
ความสัมพันธ์กบั การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญของผู้เรี ยนโดยมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
(r = .64) เช่นเดียวกับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานมีความสัมพันธ์กบั เป้าหมายเพื่อแสดง
ผลงานแบบเข้ าหาและแบบหลีกเลี่ยงของผู้เรี ยนเช่นกัน โดยมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 (r = .31,
.42 ตามลําดับ)
และในการศึกษาของ ลอ โฮแกร และปารี ส (Luo; Hogan;& Paris. 2011) ได้ ศกึ ษาถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้ างเป้าหมายในวิชาภาษาอังกฤษกับการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
ในวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรี ยนในระดับมัธยมศึกษาในประเทศสิงคโปร์ พบว่า โครงสร้ างเป้าหมาย
เพื่อความเชี่ยวชาญทังแบบเข้
้
าหา และแบบหลีกเลี่ยงจะมีความสัมพันธ์กบั การมีเป้าความเพื่อความ
เชี่ยวชาญของผู้เรี ยนโดยมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .18, .14 ตามลําดับ) เช่นเดียวกับ
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โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานมีความสัมพันธ์กบั เป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบเข้ าหาและแบบ
หลีกเลี่ยงของผู้เรี ยนเช่นกัน โดยมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .19, .18 ตามลําดับ)
การจัดชัน้ เรี ยนเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการรั บรู้ โครงสร้ างเป้าหมาย
จากนิยามการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายนันจะเห็
้
นได้ ว่า ผู้เรี ยนจะรับรู้โครงสร้ างเป้าหมาย
ของชันเรี
้ ยนผ่านข้ อมูลใน 2 ลักษณะคือ ข้ อความโดยตรง (Explicit Message) และข้ อความโดยนัย
(Implicit Message)
สําหรับข้ อความโดยตรงนันคื
้ อสิ่งที่ผ้ สู อนจะบอกกับผู้เรี ยนในระหว่างการเรี ยนการสอน
ว่าผู้สอนมีเป้าหมายในการสอนอย่างไร โดยหากชันเรี
้ ยนมีโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
ผู้สอนจะบอกกับผู้เรี ยนถึงความมุง่ หมายที่จะพัฒนาความสามารถของผู้เรี ยน ให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้
และมีความเข้ าใจในสิ่งที่เรี ยน แต่ในทางตรงกันข้ าม หากชันเรี
้ ยนมีโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดง
ผลงาน ผู้สอนจะบอกกับผู้เรี ยนถึงการแข่งขัน การเปรี ยบเทียบ และความสําคัญของการแสดง
ความสามารถในเชิงเปรี ยบเทียบในชันเรี
้ ยนนัน้
ในส่วนของข้ อความโดยนัย เป็ นการรับรู้ของผู้เรี ยนผ่านการจัดการเรี ยนรู้ และนโยบาย
ต่าง ๆ ของชันเรี
้ ยนของครูผ้ สู อน ทังนี
้ ้ อาเมส (Ames. 1992) ได้ นําเอากรอบการจัดการชันเรี
้ ยนทาร์
เกท (TARGET) ของ เอปส์ทีน (Epstein. 1987) โดยกรอบดังกล่าวจะพิจารณาถึงลักษณะการจัดการ
ชันเรี
้ ยน 6 ด้ านประกอบด้ วย งาน (Task) การให้ อิสระ (Authority) การจดจํา (Recognition) การจัด
กลุม่ (Grouping) การประเมิน (Evaluation) และ การกําหนดเวลา (Time) ทังนี
้ ้ คาแปลน และ แมร์
(Kaplan; & Maehr) ได้ สรุปเป็ นรูปแบบการจัดการชันเรี
้ ยนเพื่อให้ เกิดการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อ
ความเชี่ยวชาญ และโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน ดังแสดงในตาราง 3
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ตาราง 3 ลักษณะการจัดการชันเรี
้ ยนเพื่อให้ เกิดการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ และ
โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน ตามกรอบการจัดการชันเรี
้ ยนทาร์ เกท (TARGET) ของ
เอปส์ทีน
หัวข้ อ

สิ่งต้ องพิจารณา

งาน (Task)

- ผลผลิตคืออะไร
- มีสว่ นร่วมอย่างไร
- มีปริ มาณเท่าไร
- มีความหมายอย่างไร

การให้ อิสระ
(Authority)

- กฎต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงได้
หรื อไม่
- ผู้เรี ยนมีสว่ นร่วมต่อการ
ตัดสินใจหรื อไม่
- ผู้เรี ยนมีสว่ นร่วมในการ
ตัดสินใจอย่างไร
- ผู้สอนจดจําผู้เรี ยนในประเด็น ผู้สอนจะจดจําผู้เรี ยนจาก ความ
ใดบ้ าง
พยายาม การเลือกงานที่ท้าทาย
- ผู้สอนแสดงออกอย่างไร
ความคิดสร้ างสรรค์ การแสดง
ความคิดเห็น และการเรี ยนรู้จาก
ความผิดพลาด ทั ้งนี ้ผู้สอนจะ
แสดงออกเป็ นการส่วนบุคคล
- การเลือกสมาชิกเป็ นอย่างไร บุคคลจะถูกเลือกเข้ ากลุม่ ตาม
- การปฏิสมั พันธ์ของสมาชิกมี ความสนใจ โดยสมาชิกในกลุม่
มากน้ อยเพียงใด
จะมีความสามารถที่แตกต่างกัน
เพื่อประโยชน์ในการเรี ยนรู้และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทัง้
ภายในและภายนอกกลุม่

การจดจํา
(Recognition)

การจัดกลุม่
(Grouping)

โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความ
เชี่ยวชาญ
ผู้เรี ยนจะได้ รับมอบหมายงานที่มี
ความหมายต่อเขาและมีความ
ท้ าทาย งานมีความยืดหยุน่ และ
ทําให้ เกิดการมีสว่ นร่วม ซึง่ ผลที่
ได้ จะมีประโยชน์ และมี
ความหมายต่อบุคคลนัน้ ๆ
ทังนี
้ ้งานของผู้เรี ยนแต่ละคน
อาจจะแตกต่างกัน
ผู้เรี ยนจะมีสว่ นร่วมในการ
กําหนดกติกาต่าง ๆ ในชันเรี
้ ยน
และจะมีสว่ นในการตัดสินใจถึง
วิธีการและกลยุทธ์ในการทํางาน
ต่าง ๆ

โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดง
ผลงาน
ผู้เรี ยนจะได้ รับมอบหมายให้
ท่องจําสิ่งต่าง ๆ เป็ นจํานวนมาก
หรื องานยากแต่จํากัดการมีสว่ น
ร่วม ซึง่ ผลการทํางานจะมุ่งเพื่อการ
ประเมิน โดยงานของผู้เรี ยนแต่ละ
คนจะมีลกั ษณะเดียวกัน

ผู้เรี ยนจะได้ รับการกระตุ้นจากแรง
ภายนอก (เช่นคะแนน) ในการ
ทํางานโดยจะไม่มีสิทธิ์เลือกวิธีการ
ในการทํางานของตนเอง

ผู้สอนจะจดจําผู้เรี ยนจาก การ
ทํางานโดยใช้ ความพยายามน้ อย
ที่สดุ การทํางานที่ไม่มีความ
ผิดพลาด การทํางานได้ ตามเกณฑ์
ที่ตงไว้
ั ้ ทังนี
้ ้ผู้สอนจะแสดงออกมา
อย่างเปิ ดเผย
บุคคลจะถูกเลือกเข้ ากลุม่ ตาม
ระดับความสามารถ โดยการ
ปฏิสมั พันธ์ภายในกลุม่ มีจํากัด
และจัดให้ มีการแข่งขันระหว่างกลุม่
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ตาราง 3 (ต่อ)
หัวข้ อ

สิ่งต้ องพิจารณา

การประเมิน
(Evaluation)

- ประเมินอะไร
- ประเมินจากแหล่งใด
- ประเมินอย่างไร
- ผลการประเมินเป็ นอย่างไร

การ
กําหนดเวลา
(Time)

- ตารางเวลายืดหยุน่ ได้ แค่ไหน
- การกําหนดเวลามีนยั ยะอะไร
แฝงอยู่

โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความ
เชี่ยวชาญ
ผู้เรี ยนจะถูกประเมินพัฒนาการ
การสร้ างสรรค์ ความเชี่ยวชาญ
โดยประเมินจากหลายแหล่ง และ
หลายวิธีการ ผลการประเมินถือ
เป็ นเรื่ องส่วนบุคคล
เวลาที่มีความยืดหยุน่ ผู้เรี ยน
สามารถทํางานตามจังหวะของ
ตนเองได้ ตารางเวลาสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้ เหมาะสม
กับงานและทําให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการ
เรี ยนรู้

โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดง
ผลงาน
ผู้เรี ยนจะถูกประเมินแบบอิงกลุม่
โดยเปรี ยบเทียบกับบุคคลอื่น
ประเมินด้ วยวิธีการที่ชดั เจน และ
รูปแบบที่ตายตัว จากผู้สอน โดยจะ
ประเมินอย่างเปิ ดเผย
เวลาไม่มีความยืดหยุน่ มีการ
กําหนดเวลาที่แน่นอน ผู้เรี ยน
จะต้ องทํางานภายใต้ แรงกดดัน
จากเวลา และตารางเวลามี
ความสําคัญมาก แม้ จะทําให้
ผู้เรี ยนไม่สามารถผลิตงานที่
สมบูรณ์ หรื อไม่เกิดการเรี ยรู้ก็ตาม

หมายเหตุ ดัดแปลงมาจากตารางของคาแปลน และแมร์ (Kaplan;& Maehr. (2007). The
Contributions and Prospects of Goal Orientation Theory. Educational Psychology Review.
19(2) p. 159)
ทังนี
้ ้พบว่าในงานวิจยั ของ ลินเนนบริ งค์ (Linnenbrink. 2005) ได้ มีการประยุกต์เอา
หลักการดังกล่าวไปใช้ ในการจัดโครงสร้ างเป้าหมายในวิชาคณิตศาสตร์ ผู้วิจยั ได้ จดั กระทําให้ เกิดการ
รับรู้โครงสร้ างเป้าหมาย แบ่งเป็ น 3 ลักษณะได้ แก่ โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ โครงสร้ าง
เป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน และแบบผสม โดยสามารถสรุปประเด็นต่าง ๆ ได้ ตามตาราง 4
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ตาราง 4 การจัดการชันเรี
้ ยนเพื่อให้ เกิดการรับรู้ โครงสร้ างเป้าหมายในแบบต่าง ๆ ในงานวิจยั ของ
ลินเนนบริ งค์ (Linnenbrink. 2005)
กลุม่ ผสม
กลุม่ โครงสร้ าง
ประเด็นของการจัด
กลุม่ โครงสร้ าง
เป้าหมายเพื่อแสดง
กระทํา
เป้าหมายเพื่อความ
ผลงาน
เชี่ยวชาญ
การระบุเป้าหมาย
เป็ นการพัฒนา และ
เป็ นการทําคะแนนได้ สงู เป็ นการพัฒนา การ
การเรี ยนรู้
กว่าเพื่อน
เรี ยนรู้ และการทํา
คะแนนได้ สงู กว่าเพื่อน
ได้ คะแนนพิเศษจาก
การให้ คะแนนพิเศษ
ได้ คะแนนพิเศษจาก
ได้ คะแนนพิเศษจาก
พัฒนาการ
การทําคะแนนกลุม่ ได้ พัฒนาการ โดยจะ
ประกาศคะแนน
ดีกว่ากลุม่ อื่น และ
คะแนนจะประกาศลง พัฒนาการลงบนบอร์ ด
สีเหลืองโดยเรี ยง
ในบอร์ ดโดยเรี ยง
คะแนนตามลําดับ
คะแนนตามลําดับ
ความสนใจในผลลัพธ์ ผู้สอนสนใจวิธีการใน ผู้สอนสนใจในคําตอบที่ ผู้สอนสนใจในวิธีการ
แก้ ปัญหา และบอกกับ
การแก้ ปัญหามากกว่า ถูกต้ อง และการ
ผู้เรี ยนถึงความสําคัญ
เปรี ยบเทียบผลการ
คําตอบที่ถกู ต้ อง
ทํางานกับกลุม่ อื่น โดย ของการเข้ าใจมากกว่า
มีการบันทึกเวลา และ ความเร็วในการ
แก้ ปัญหา แต่บนั ทึก
ระบุเป็ นลําดับ
เวลาการทํางาน และ
ความสามารถ
ประกาศเป็ นลําดับตาม
ความเร็วในการ
แก้ ปัญหา
ทังนี
้ ้ผู้วิจยั ได้ ตระหนังถึงความเป็ นไปได้ ที่จะจัดกระทําไม่สอดคล้ องกับกลุม่ ดังนันผู
้ ้ วิจยั
จึงมีการตรวจสอบผลการจัดกระทําจากการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายของผู้เรี ยน โดยการใช้ แบบวัด
โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการตรวจสอบผลการจัดกระทําอีกครัง้ หนึง่ ด้ วย
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กรอบแนวคิดการวิจยั

จากการทบทวนวรรณกรรมที่กล่าวมาข้ างต้ นทังหมด
้
สรุปเป็ นกรอบแนวคิดของการวิจยั ครัง้ นี ้
ได้ คือ เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์นนสามารถแบ่
ั้
งออกได้ 4 ประเภท ตามรูปแบบเป้าหมายเชิงสัมฤทธ์แบบ
2x2 ของ อิลเลียท และ แมคเกรเกอร์ (Elliot;& McGregor. 2001) คือ เป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบ
เข้ าหา (Performance-Approach Goal) เป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง (PerformanceAvoidance Goal) เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา (Mastery-Approach Goal) และ
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง (Mastery-Avoidance Goal)
แม้ ว่าเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์จะมีลกั ษณะเป็ นจิตลักษณะตามสถานการณ์ แต่จะมี
ความสัมพันธ์ข้ามสถานการณ์ด้วย กล่าวคือเป้าหมายในบริ บทหนึง่ จะส่งผลกับเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์
ในสถานการณ์ที่ใกล้ เคียงด้ วย (Finney; Pieper;& Barron. 2004 ; Okun ; et al. 2006 ; Schunk;
Pintrich;& Meece. 2008)
ในการศึกษาครัง้ นี ้จะมุง่ ศึกษาถึงเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ที่สง่ ผลต่อความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิง
พฤติกรรม โดยใช้ แนวคิดเป้าหมายหลายแบบ (Multiple Goal) คือ เป้าหมายแต่ละแบบต่างช่วยให้ เกิด
ความมุง่ มัน่ การเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม (Harackiewicz ; et al. 2002; Midgley; Kaplan;& Middleton.
2001; Kaplan ; et al. 2002)
ด้ านสาเหตุของเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์นนจะประกอบไปด้
ั้
วย 2 สาเหตุหลักคือ โครงสร้ าง
เป้าหมายและจิตลักษณะของผู้เรี ยน
ในส่วนของปั จจัยจิตลักษณะของผู้เรี ยน ผู้วิจยั ได้ ใช้ แนวคิดทฤษฎีแห่งตนของ ดเวก (Dweck.
2000) ซึง่ มองว่าสาเหตุของเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์นนมาจากจิ
ั้
ตลักษณะ 2 ประการคือ ความเชื่อ
เกี่ยวกับความฉลาดของตนเอง ซึง่ มี 2 ลักษณะได้ แก่ ความเชื่อว่าความฉลาดเป็ นสิ่งที่ติดตัวมา กับ
ความเชื่อว่าความฉลาดเป็ นสิ่งที่เพิ่มขึ ้นได้ ทังนี
้ ้ความเชื่อเกี่ยวกับความฉลาดของตนเองจะมี
ปฏิสมั พันธ์กบั ความมัน่ ใจในความฉลาดของตนเองที่เป็ นสาเหตุให้ บคุ คลมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการ
เรี ยนแตกต่างกัน
โครงสร้ างเป้าหมาย นันเป็
้ นลักษณะการรับรู้เกี่ยวกับสภาพการจัดการหรื อนโยบายของชัน้
เรี ยนเกี่ยวกับเป้าหมายในการจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดของอาเมส (Ames. 1992) แบ่งออกเป็ น 2
ประเภทคือโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ และโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน ซึง่ จะ
ส่งผลต่อเป้าหมายของผู้เรี ยน
ทังนี
้ ้กรอบแนวคิดดังกล่าวนําเสนอไว้ ในภาพประกอบ 2
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การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์

ความเชื่อเกี่ยวกับความฉลาด
- เป็ นสิ่งที่ติดตัวมา
- เป็ นสิ่งที่เพิ่มขึ ้นได้
ความมัน่ ใจในความฉลาด

- เพื่อแสดงผลงานแบบเข้ าหา
- เพื่อแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง
- เพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา
- เพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง

ความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ เชิง

การรั บโครงสร้ างเป้าหมาย
- เพื่อแสดงผลงาน
- เพื่อความเชี่ยวชาญ
การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในบริ บท
- เพื่อแสดงผลงานแบบเข้ าหา
- เพื่อแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง
- เพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา
- เพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดการวิจยั
ในการศึกษาครัง้ นี ้ได้ แบ่งออกเป็ น 2 การศึกษาย่อย โดยการศึกษาที่ 1 เป็ นการศึกษาตาม
กรอบแนวคิดการวิจยั ในการเรี ยนระดับปริ ญญาตรี ของนิสิตครู โดยใช้ การวิเคราะห์สมการโครงสร้ าง
(Structure Equation Modeling) และได้ ศกึ ษาความสัมพันธ์ของเป้าหมายข้ ามบริ บท ในลักษณะของ
เป้าหมายในระดับมหภาค (เป้าหมายในการเรียนในระดับปริ ญญาตรี ) กับเป้าหมายในการเรี ยนใน
ระดับจุลภาค (เป้าหมายในการเรี ยนวิชาเอก) ซึง่ แสดงไว้ ในภาพประกอบ 3
ส่วนในการศึกษาที่ 2 นัน้ เป็ นการศึกษาตามกรอบแนวคิดการวิจยั สําหรับการเรี ยนรู้วิชาใด
วิชาหนึง่ โดยใช้ วิธีการเชิงทดลอง โดยจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ เกิดการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายตาม
กรอบการจัดการเรี ยนรู้ของเอปส์ทีน (Epstein. 1987) เพื่อดูผลที่มีตอ่ การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ของ
นักเรี ยน โดยมีปัจจัยจิตลักษณะของผู้เรี ยนมาเป็ นตัวแปรปรวนร่วม นอกจากนี ้ยังดูผลสืบเนื่องของ
เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ที่มีตอ่ ความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนด้ านพฤติกรรม และศึกษาการขยายผลข้ ามบริ บท
ของการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน คือเป้าหมายในรายวิชาที่มีการจัดกระทําและ
เป้าหมายในรายวิชาเอกวิชาอื่นที่เรี ยนในภาคเรี ยนเดียวกัน โดยกรอบแนวคิดแสดงไว้ ในภาพประกอบ
4

การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ตอ่ การเรี ยนหลักสูตรวิชาชีพครู

ลักษณะส่วนบุคคล

ภาพลักษณ์

ความมัน่ ใจในความฉลาด x ความฉลาดติดตัวมา
ความฉลาดติดตัวมา

ภาพลักษณ์

โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อ
แสดงผลงาน

ข้ อความโดยตรง

งาน

แทน ตัวแปรแฝง ก

ข

แทน ตัวแปรสังเกต ข

พัฒนา

ศักยภาพ

การเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
แบบหลีกเลี่ยงต่อหลักสูตรวิชาชีพ

หมายเหตุ

ก

ความมุง่ มัน่ ในการ
เรี ยนรู้เชิงพฤติรรม

พฤติกรรมตั ้งใจเรี ยน
การมีสว่ นร่วม

ประเมิน

การเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
แบบเข้ าหาต่อหลักสูตรวิชาชีพครู

โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อ
ความเชี่ยวชาญ

ข้ อความโดยอ้ อม

แข่งขัน

พฤติกรรมทัว่ ไป

การเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน
แบบหลีกเลี่ยงต่อหลักสูตรวิชาชีพ

การได้ รับโครงสร้ างเป้าหมาย

ข้ อความโดยอ้ อม

ประเมิน

การเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน
แบบเข้ าหาต่อหลักสูตรวิชาชีพครู

ความฉลาดเพิ่มขึ ้นได้

ข้ อความโดยตรง

แข่งขัน

ก

ข

แทน นํ ้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกต ข กับตัวแปรแฝง ก

ก

ช

แทน นํ ้าหนักอิทธิพลของตัวแปรแฝง ก ต่อ ตัวแปร แฝง ข

งาน

พัฒนา

ศักยภาพ

- การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหาต่อ
รายวิชาชีพครู
- การมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงต่อ
รายวิชาชีพครู
- การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหาต่อ
รายวิชาชีพครู
- การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง
ต่อรายวิชาชีพครู
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ภาพประกอบ 3 กรอบแนวคิดการวิจยั ในการศึกษาที่ 1

การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ตอ่ การเรี ยนรายวิชาชีพ

63

ตัวแปรจัดกระทํา

การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์

โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อ
แสดงผลงาน
- ได้ รับ
- ไม่ได้ รับ

ความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ เชิง

- เพื่อแสดงผลงานแบบเข้ าหา
- เพื่อแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง
- เพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา
- เพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง

โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อ
ความเชี่ยวชาญ
- ได้ รับ
- ไม่ได้ รับ
ตัวแปรปรวนร่ วม
ความเชื่อเกี่ยวกับความฉลาด
- เป็ นสิ่งที่ติดตัวมา
- เป็ นสิ่งที่เพิ่มขึ ้นได้
ความมัน่ ใจในความฉลาด
การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในบริ บท
- เพื่อแสดงผลงานแบบเข้ าหา
- เพื่อแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง
- เพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา
- เพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง

ภาพประกอบ 4 กรอบแนวคิดการวิจยั ในการศึกษาที่ 2

สมมติฐานของงานวิจยั

สมมติฐานสําหรั บการศึกษาที่ 1
ในการศึกษาที่ 1 ผู้วิจยั ได้ ทําการศึกษาโดยใช้ แบบแผนการวิจยั เชิงสํารวจเพื่อทดสอบรูปแบบ
เชิงสาเหตุของเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนระดับอุดมศึกษาและผลสืบเนื่องที่มีตอ่ ความมุง่ มัน่ ใน
การเรี ยนระดับอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล
1. ปั จจัยโครงสร้ างเป้าหมายมีความสัมพันธ์กบั เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนระดับ
ปริ ญญาตรี ของนิสิตนักศึกษา
1.1 โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญของหลักสูตรมีความสัมพันธ์กบั การมี
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญในการเรี ยนระดับปริ ญญาตรี ของนิสิตนักศึกษา
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1.2 โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการสร้ างผลงานของหลักสูตรมีความสัมพันธ์กบั การมี
เป้าหมายเพื่อแสดงผลงานในการเรี ยนระดับปริ ญญาตรี ของนิสิตนักศึกษา
2. ปั จจัยจิตลักษณะของผู้เรี ยนมีความสัมพันธ์กบั เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนระดับ
ปริ ญญาตรี ของนิสิตนักศึกษา
2.1ความเชื่อว่าสติปัญญาเป็ นสิ่งที่เพิ่มขึ ้นได้ ของนิสิตนักศึกษามีความสัมพันธ์กบั การมี
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ ทังแบบเข้
้
าหา และแบบหลีกหนีในการเรี ยนระดับปริ ญญาตรี ของนิสิต
นักศึกษา
2.2ความเชื่อว่าสติปัญญาเป็ นสิ่งที่ติดตัวมาของนิสิตนักศึกษามีความสัมพันธ์กบั การมี
เป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน ทังแบบเข้
้
าหา และแบบหลีกหนีในการเรี ยนระดับปริ ญญาตรี ของนิสิต
นักศึกษา
2.3 ความมัน่ ใจในความฉลาดของตนเองจะเป็ นตัวแปรปรับความสัมพันธ์ระหว่างความ
เชื่อว่าสติปัญญาเป็ นสิ่งที่ติดตัวมาของนิสิตนักศึกษากับเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน ทังแบบเข้
้
าหา และ
แบบหลีกหนีในการเรี ยนระดับปริ ญญาตรี ของนิสิตนักศึกษา
3. การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนระดับปริ ญญาตรี ของนิสิตนักศึกษามีความสัมพันธ์
กับความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรมในระดับปริ ญญาตรี ของนิสิตนักศึกษา
4. การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนระดับปริ ญญาตรี มีความสัมพันธ์กบั การมี
เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนวิชาเอก
สมมติฐานสําหรั บการศึกษาที่ 2
1. นิสิตกลุม่ ที่ได้ รับกิจกรรมเพิ่มการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการพัฒนาตนเองจะมีระดับ
เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์แตกต่างจากลุม่ ที่ไม่ได้ รับเมื่อควบคุมตัวแปรลักษณะส่วนบุคคลไว้
2. นิสิตกลุม่ ที่ได้ รับกิจกรรมเพิ่มการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการสร้ างผลงานจะมีระดับ
เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์แตกต่างจากลุม่ ที่ไม่ได้ รับเมื่อควบคุมตัวแปรลักษณะส่วนบุคคลไว้
3. พบอิทธิพลปฏิสมั พันธ์ของกิจกรรมเพิ่มการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
และกิจกรรมเพิ่มการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการสร้ างผลงานที่สง่ ผลต่อเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ของ
นิสิตเมื่อควบคุมตัวแปรลักษณะส่วนบุคคลไว้
4. การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ของนิสิต มีความสัมพันธ์กบั ความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้ในชัน้
เรี ยน
5. การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ของนิสิต มีความสัมพันธ์กบั การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในราย
วิชาเอกวิชาอืน่

บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจยั
งานวิจยั เรื่ องผลของโครงสร้ างเป้าหมาย ความเชื่อเกี่ยวกับความฉลาด และความมัน่ ใจใน
ความฉลาดของตนเองที่มีตอ่ เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์และความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรมนิสิต
นักศึกษาในระดับปริ ญญาตรี สาขาครุศาสตร์ ศกึ ษาศาสตร์ ในครัง้ นี ้มุง่ ที่จะตรวจสอบอิทธิพลของการ
จัดการเรี ยนรู้ และลักษณะของผู้เรี ยน ที่สง่ ผลต่อเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยน และอิทธิพลของ
เป้าหมายในการเรี ยนส่งผลต่อความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม ตามกรอบแนวคิดที่ได้ ทําการ
ทบทวนมานัน้ ว่าจะสามารถอธิบายปรากฎการณ์ในระดับที่แตกต่างกันได้ แก่ปรากฎการณ์ในระดับ
รายวิชา และปรากฎการณ์ในระดับภาพรวมของการเรี ยนในมหาวิทยาลัยได้ หรื อไม่ รวมไปถึงมุง่
ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในสถานการณ์หนึง่ จะมีความสัมพันธ์กบั
เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในอีกสถานการณ์หนึง่ หรื อไม่
ในการวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นชุดการศึกษา ผู้วิจยั แบ่งการศึกษาออกเป็ น 2 การศึกษาย่อย ที่
ดําเนินการคูข่ นานกันไปแล้ วนําผลการศึกษามาเปรี ยบเทียบกัน โดย
การศึกษาที่ 1 การศึกษารูปแบบสมการเชิงโครงสร้ างของเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยน
ระดับอุดมศึกษาและผลสืบเนื่องที่มีตอ่ ความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนในเชิงพฤติกรรมระดับอุดมศึกษาของ
นิสิตนักศึกษา เป็ นการศึกษาเชิงสหสัมพันธ์ เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ในภาพรวมของการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี และความสัมพันธ์ข้ามระดับของเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์
การศึกษาที่ 2 การศึกษาอิทธิพลของโครงสร้ างเป้าหมายของชันเรี
้ ยนที่มีตอ่ เป้าหมายเชิง
สัมฤทธิ์ของนิสิต และผลสืบเนื่องต่อความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้ในชันเรี
้ ยน และเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ใน
รายวิชาอืน่ ของนิสิตวิชาเอกจิตวิทยาการแนะแนวชันปี
้ ที่ 2 เป็ นการศึกษาเชิงทดลองเพื่อทดสอบ
อิทธิพลในระดับรายวิชา และความสัมพันธ์ข้ามบริ บทของเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์
ทังนี
้ ้การศึกษาทังสองจะได้
้
องค์ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในบริ บท
การศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ของไทย และนําไปสูก่ ารวางแผนในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
หรื อการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในการพัฒนานิสติ นักศึกษาต่อไป โดยการศึกษาทังสองมี
้
รายละเอียดดังนี ้
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การศึกษาที่ 1: การศึกษารูปแบบสมการเชิงโครงสร้ างของเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ใน
การเรียนระดับอุดมศึกษาและผลสืบเนื่องที่มีต่อความมุ่งมั่นในการเรียนในเชิง
พฤติกรรมระดับอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ได้ แก่ นิสติ นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาสาขาวิชาด้ าน
ครุศาสตร์ ศกึ ษาศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษาในส่วนกลาง ภาคกลาง และภาคตะวันออก
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
สําหรับกลุม่ ตัวอย่างที่ศกึ ษาในการศึกษาที่ 1 ซึง่ เป็ นการวิเคราะห์รูปแบบสมการเชิง
โครงสร้ าง (Structural Equation Modeling: SEM) นันจํ
้ าเป็ นต้ องคํานึงถึงกฎของความพอเพียงใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ซึง่ ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างนันจะขึ
้
้นกับจํานวนของพารามิเตอร์ ที่เป็ นอิสระ (Free
Parameter) โดยสัดส่วนระหว่างจํานวนกลุม่ ตัวอย่างกับพารามิเตอร์ ที่เป็ นอิสระควรอยู่ที่ระดับ 10:1
(Kline. 2005: 179) ในการศึกษาครัง้ นี ้มีตวั แปรสังเกตทังสิ
้ ้น 40 ตัว มีพารามิเตอร์ ที่เป็ นอิสระก่อนปรับ
รูปแบบ ประมาณ 90 ตัว ดังนันกลุ
้ ม่ ตัวอย่างจึงควรมีมากกว่า 900 คน โดยในการสุม่ กลุม่ ตัวอย่าง
ผู้วิจยั ใช้ สถาบันอุดมศึกษาเป็ นหน่วยของการสุม่ ได้ ทงหมด
ั้
11 สถาบัน รวมนิสิตนักศึกษาทังสิ
้ ้น
1327 คน โดยมีรูปแบบการสุม่ ดังนี ้
1. สุม่ มหาวิทยาลัยจากรายชื่อมหาวิทยาลัยที่มีการเปิ ดสอนด้ านครุศาสตร์
ศึกษาศาสตร์ ในภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร โดยการสุม่ แบบชันภู
้ มิ (Stratified random
sampling) โดยใช้ ประเภทของมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยของรัฐหรื อในกํากับของรัฐ และ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ) และภูมิภาคของมหาวิทยาลัย (ภาคกลาง และ กรุงเทพมหานคร) เป็ นชันภู
้ มิ ได้
ทังสิ
้ ้น 4 ชันภู
้ มิ (ได้ แก่ มหาวิทยาลัยของรัฐหรือในกํากับของรัฐในภาคกลาง มหาวิทยาลัยของรัฐหรื อ
ในกํากับของรัฐในกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฎในภาคกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฎใน
กรุงเทพมหานคร) ชันภู
้ มิละ 3 มหาวิทยาลัย รวมเป็ นจํานวน 12 มหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามได้ รับ
แบบสอบถามกลับมาเพียง 11 มหาวิทยาลัยเท่านัน้
2. ในแต่ละมหาวิทยาลัยสุม่ กลุม่ ผู้เรี ยน จาก 11 มหาวิทยาลัย โดย 1 กลุม่ ผู้เรี ยน
หมายถึงนิสิตนักศึกษาที่เรี ยนอยู่ในกลุม่ ย่อย (Section) ชันปี
้ และ สาขาวิชาเดียวกัน โดยจะสุม่ ให้ ได้
จํานวนนิสิตนักศึกษารวม 1327 คน
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รู ปแบบการวิจัย
ในการศึกษาที่ 1 ผู้วิจยั ได้ ทําการศึกษาโดยใช้ แบบแผนการวิจยั เชิงความสัมพันธ์เพื่อทดสอบ
รูปแบบเชิงสาเหตุของเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนระดับอุดมศึกษาและผลสืบเนื่องที่มีตอ่ ความ
มุง่ มัน่ ในการเรี ยนระดับอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล โดยมีตวั
แปรที่ศกึ ษาดังต่อไปนี ้
ตัวแปรเหตุ
การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายของสาขาวิชา
- การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการพัฒนาตนเอง
- การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการสร้ างผลงาน
ความเชื่อเกี่ยวกับความฉลาด
- ความเชื่อว่าสติปัญญาเป็ นสิ่งที่ติดตัวมา
- ความเชื่อว่าสติปัญญาเป็ นสิ่งที่เพิ่มขึ ้นได้
ความมัน่ ใจในระดับความฉลาดของตนเอง
ตัวแปรคั่นกลาง
การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนระดับปริ ญญาตรี
- การมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบเข้ าหา
- การมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง
- การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา
- การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง
ตัวแปรผล
ความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ เชิงพฤติกรรมในระดับปริญญาตรี
การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนวิชาเอก
การมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบเข้ าหา
การมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง
การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา
การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
สําหรับเครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลตามการศึกษาที่ 1 เป็ นแบบสอบถามจํานวน 1
ชุด ประกอบด้ วย 7 ตอนดังนี ้ ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้ อมูลทัว่ ไปของนิสิตนักศึกษา ตอนที่ 2
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แบบสอบถามความเชื่อเกี่ยวกับความฉลาดในการเรี ยนมหาวิทยาลัย ตอนที่ 3 แบบสอบถามความ
มัน่ ใจในความฉลาดในการเรี ยนมหาวิทยาลัยของตนเอง ตอนที่ 4 แบบสอบถามการรับรู้โครงสร้ าง
เป้าหมายของการเรี ยนระดับปริ ญญาตรี ตอนที่ 5 แบบสอบถามการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยน
ระดับปริ ญญาตรี ตอนที่ 6 แบบสอบถามความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนเชิงพฤติกรรมในระดับปริ ญญาตรี
ตอนที่ 7 แบบสอบถามการมีความเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนวิชาเอก โดยรายละเอียดของ
เครื่ องมือมีดงั นี ้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้ อมูลทัว่ ไปของนิสิตนักศึกษา ประกอบด้ วยข้ อคําถามปลายเปิ ด
จํานวน 6 ข้ อ สอบถามเกี่ยวกับ สถาบันที่ศกึ ษา วิชาเอก เพศ ชันปี
้ อายุ และ ศาสนา ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
ตัวอย่ างแบบสอบถามข้ อมูลทั่วไป
วิชาเอก.....................................................สถาบัน......................................................
เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง
ชันปี
้ ( ) ชันปี
้ ที่ 2
( ) ชันปี
้ ที่ 3 ( ) ชันปี
้ ที่ 4 ( ) ชันปี
้ ที่ 5
อายุ .....................................................ปี
ศาสนา ( ) พุทธ ( ) อิสลาม ( ) คริ สต์ ( ) อื่น ๆ ระบุ........................................

ตอนที่ 2 แบบสอบถามความเชื่อเกี่ยวกับความฉลาดในการเรี ยนมหาวิทยาลัย เป็ น
แบบสอบถามที่วดั 2 คุณลักษณะ 2 ประการได้ แก่
1. ความมัน่ ในใจความฉลาดของตนเอง ได้ แก่ ความมัน่ ใจในความฉลาดในการเรี ยน
มหาวิทยาลัยของตนเอง เป็ นแบบสอบถามที่วดั ระดับความเชื่อของบุคคลว่าตนเองมีความฉลาด มี
ความสามารถในการเรี ยนรู้สิ่งใหม่ ๆ และมีความมัน่ ใจในความสามารถในการคิดของตนเอง ที่จะใช้ ใน
การเรี ยน
2. ความเชื่อเกี่ยวกับความฉลาดของตนเองในการเรี ยนในระดับมหาวิทยาลัย โดยมีความ
เชื่อ 2 ลักษณะ ได้ แก่
2.1. ความเชื่อว่าความฉลาดเป็ นสิ่งที่ติดตัวมา (Entity Intelligence Belief)
หมายถึง ระดับความเชื่อของบุคคลที่ว่า ความฉลาดในด้ านการเรี ยนของตนเองนันจะคงที
้
่ ไม่
เปลี่ยนแปลงแม้ ว่าจะได้ รับประสบการณ์หรื อได้ รับการเรี ยนรู้ก็ตาม
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2.2. ความเชื่อว่าความฉลาดเป็ นสิง่ ที่เพิ่มขึ ้นได้ (Incremental Intelligence Belief)
หมายถึง ระดับความเชื่อที่ว่าความฉลาดในด้ านการเรี ยนของตนเองนันสามารถเปลี
้
่ยนแปลงได้
พัฒนาได้ และจะเพิ่มขึ ้นหากได้ รับประสบการณ์หรื อผ่านกระบวนการเรี ยนรู้
ความมัน่ ใจในความฉลาดในการเรี ยนมหาวิทยาลัยของตนเองนี ้วัดโดยแบบสอบถาม
ที่ผ้ วู ิจยั ดัดแปลงมาจาก แบบวัดความมัน่ ใจในความฉลาดของตนเองของเฮนเดอร์ สนั และ ดเวก
(Dweck. 2000; citing Handerson; & Dweck 1990) รวมกับแบบสอบถามที่ผ้ วู ิจยั ได้ สร้ างข้ อคําถาม
ขึ ้นเองอีกส่วนหนึง่ ส่วนความเชื่อเกี่ยวกับความฉลาดวัดโดยแบบสอบถามที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นเองตาม
แนวคิดทฤษฎีแห่งของตน (Self-Theories) ของดเวก (Dweck. 2000) โดยการดัดแปลงข้ อคําถาม
บางส่วนมาจาก แบบสอบถามของ ดเวก (Dweck. 2000) และแบบสอบถามของอับดุล อัล ฟาตตาฮ์
และ ยาทส์ (Abd-El-Fattah;& Yates. 2006) รวมถึงผู้วิจยั ได้ สร้ างข้ อคําถามเองอีกส่วนหนึง่ ลักษณะ
แบบสอบถามเป็ นข้ อคําถาม กับมาตรประมาณค่า 7 ระดับ ตังแต่
้ ไม่จริ งเลย ถึง จริ งที่สดุ และให้
คะแนนจาก 1 – 7 ตามลําดับ สําหรับข้ อความทางบวก และ 7 – 1 สําหรับข้ อความทางลบ
คะแนนที่ได้ จากข้ อคําถามความมัน่ ใจในความฉลาดของตนเองถูกรวมเป็ นคะแนน
ความมัน่ ใจในความฉลาดของตนเอง การมีความเชื่อว่าสติปัญญาเป็ นสิ่งที่ติดตัวมา จะถูกนํามา
รวมกันเป็ นระดับความเชื่อว่าสติปัญญาเป็ นสิ่งที่ติดตัวมา และคะแนนที่ได้ จากข้ อคําถามการมีความ
เชื่อว่าสติปัญญาเป็ นสิ่งที่เพิ่มขึ ้นได้ จะถูกนํามารวมกันเป็ นคะแนนความเชื่อว่าสติปัญญาเป็ นสิ่งที่
เพิ่มขึ ้นได้
ทังนี
้ ้ความเชื่อว่าความฉลาดติดตัวมา มีคา่ สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ
.778 และมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรวมกับคะแนนรายข้ อ อยู่ระหว่าง.429 - .564
ส่วนความเชื่อว่าความฉลาดเพิ่มขึ ้นได้ มีคา่ สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ .746 และมีคา่
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรวมกับคะแนนรายข้ อ อยู่ระหว่าง.399 - .596 และความมัน่ ใจ
ในความฉลาด ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ .636 และมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างคะแนนรวมกับคะแนนรายข้ อ อยู่ระหว่าง .334-.454
โดยผู้ที่ได้ คะแนนในความเชื่อลักษณะใดสูงกว่าจะเป็ นผู้ที่มีความเชื่อในลักษณะ
ดังกล่าวสูงกว่าผู้ที่มีคะแนนตํ่ากว่า ทังนี
้ ้ข้ อคําถามที่ใช้ ในการสอบถามลักษณะของผู้เรี ยนนี ้จะถูก
เรี ยงลําดับโดยการสุม่ โดยไม่จําแนกตามประเภทของข้ อคําถามที่ต้องการวัด
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ตัวอย่ างแบบสอบถามความเชื่อเกี่ยวกับความฉลาด
คําชีแ้ จง แบบสอบถามนี ้เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับความสามารถทางสติปัญญา
สําหรับการเรียนหลักสูตรวิชาชีพครูของท่าน ขอให้ ทา่ นพิจารณาว่า ข้ อความทางซ้ ายมือสอดคล้ องกับความ
คิดเห็นของท่านมากน้ อยเพียงใด แล้ ว วงกลม  ล้ อมตัวเลขที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน ดังนี ้

1

2

ไม่จริ งเลย

ไม่จริ ง

3

4

ค่อนข้ างไม่จริ ง ไม่แน่ใจ

5

6

7

ค่อนข้ างจริ ง

จริ ง

จริ งที่สดุ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถทางสติปัญญา
ในการเรี ยนในหลักสูตรวิชาชีพครู ...

ระดับความคิดเห็น

1. คําวิพากษ์ ของคนอื่น จะเป็ นสิ่งที่ชว่ ยพัฒนาความสามารถทางสติปัญญาของฉัน
2. ฉันเกิดมามีความฉลาดแค่ไหนก็จะมีความฉลาดได้ แค่นนั ้
3. ฉันคิดว่าตนเองเป็ นคนมีความสามารถทางสติปัญญา

1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7

หมายเหตุ

ข้ อ 1 เป็ นตัวอย่างข้ อคําถามความเชื่อว่าความฉลาดเป็ นสิ่งที่เพิ่มขึ ้นได้
ข้ อ 2 เป็ นตัวอย่างข้ อคําถามความเชื่อว่าความฉลาดเป็ นสิ่งที่ติดตัวมา
ข้ อ 3 เป็ นตัวอย่างข้ อคําถามความมัน่ ใจในความฉลาดของตนเอง

ตอนที่ 3 แบบสอบถามการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายของการเรี ยนระดับปริ ญญาตรี เป็ น
แบบสอบถามที่วดั การรับรู้ของผู้เรี ยนถึงข้ อความเกี่ยวกับเป้าหมายของการจัดการเรี ยนรู้ในระดับ
ปริ ญญาตรี ของสาขาที่ตนเองเรี ยนอยู่ ซึง่ อาจจะเป็ นข้ อความโดยตรง หรื อ ข้ อความโดยนัยผ่านการ
จัดการและนโยบายในการจัดกิจกรรมและบรรยากาศของชันเรี
้ ยนก็ได้ ทังนี
้ ้แบ่งโครงสร้ างเป้าหมาย
ออกได้ เป็ น 2 ประเภท
1. โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ หมายถึง การรับรู้ของผู้เรี ยนถึงเป้าหมายของ
การจัดการเรี ยนรู้ในระดับปริ ญญาตรี ของสาขาที่ตนเองเรี ยนอยู่ ว่าให้ ความสําคัญกับการเรี ยนรู้ ความ
เข้ าใจ และการพัฒนาความสามารถ โดยข้ อความดังกล่าวจะเป็ นข้ อความโดยตรงจากผู้สอน หรื อ
ข้ อความโดยนัยที่นกั เรี ยนสรุปขึ ้นเอง
1.1 จากข้ อความโดยตรง หมายถึง การรับรู้ของผู้เรี ยนว่าผู้สอนให้ ความสําคัญกับ
การเรี ยนรู้ ความเข้ าใจ และการพัฒนาความสามารถ ของผู้เรี ยน
1.2 จากข้ อความโดยนัย หมายถึง การรับรู้ของผู้เรี ยนถึงสภาพแวดล้ อมในชันเรี
้ ยนซึง่
เกี่ยวข้ องกับความมุง่ หวังของการจัดการเรี ยนรู้ในชันเรี
้ ยนระดับปริ ญญาตรี ที่ตนเองเรี ยนอยู่ หรื อชัน้
เรี ยนที่ตนเองเรี ยนอยู่ว่าให้ ความสําคัญกับการเรี ยนรู้ ความเข้ าใจ และการพัฒนาความสามารถ
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2. โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงาน หมายถึง การรับรู้ของผู้เรี ยนถึงเป้าหมาย
ของการจัดการเรี ยนรู้ในระดับปริ ญญาตรี ของสาขาที่ตนเองเรี ยนอยู่ ว่าให้ ความสําคัญกับ การ
เปรี ยบเทียบเชิงสังคมและ การแข่งขัน โดยข้ อความดังกล่าวจะเป็ นข้ อความโดยตรงจากผู้สอน หรื อ
ข้ อความโดยนัยที่นกั เรี ยนสรุปขึ ้นเอง
2.1 จากข้ อความโดยตรง หมายถึง การรับรู้ของผู้เรี ยนว่าผู้สอนให้ ความสําคัญกับ
การเปรี ยบเทียบเชิงสังคมและการแข่งขัน
2.2 จากข้ อความโดยนัย หมายถึง การรับรู้ของผู้เรี ยนถึงสภาพแวดล้ อมในชันเรี
้ ยนซึง่
เกี่ยวข้ องกับความมุง่ หวังของการจัดการเรี ยนรู้ในชันเรี
้ ยนระดับปริ ญญาตรี ที่ตนเองเรี ยนอยู่ หรื อชัน้
เรี ยนที่ตนเองเรี ยนอยู่ว่าให้ ความสําคัญกับ การเปรี ยบเทียบเชิงสังคมและการแข่งขัน
การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายนี ้วัดโดยแบบสอบถามที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นเองตามแนวคิด
โครงสร้ างเป้าหมาย โดยการดัดแปลงข้ อคําถามบางส่วนมาจาก ชุดมาตรวัดรูปแบบการเรี ยนรู้แบบ
ยืดหยุ่น (Patterns of Adaptive Learning Scales: PALS) ของมิกค์ลี และคณะ (Midgley ; et al.
2000) และมีการสร้ างข้ อคําถามขึ ้นเองอีกส่วนหนึง่ ลักษณะแบบสอบถามเป็ นข้ อคําถาม กับมาตร
ประมาณค่า 7 ระดับ ตังแต่
้ ไม่จริ งเลย ถึง จริ งที่สดุ และให้ คะแนนจาก 1 – 7 ตามลําดับ
คะแนนที่ได้ จากข้ อคําถามโครงสร้ างเป้าหมายในแต่ละแบบนันจะถู
้ กนํามารวมกันเป็ น
ระดับการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายในแบบนัน้ ๆ โดยผู้ที่มีคะแนนการรับรู้ลกั ษณะใดสูงกว่าจะเป็ นผู้ที่
รับรู้ว่าการเรี ยนรู้ในระดับปริ ญญาตรี ในสาขาของตน หรื อในรายวิชาที่ตนศึกษาอยูน่ นมี
ั ้ โครงสร้ าง
เป้าหมายในลักษณะนันชั
้ ดเจนกว่าผู้ที่มีคะแนนตํ่ากว่า ทังนี
้ ้ข้ อคําถามที่ใช้ ในการสอบถามลักษณะ
ของผู้เรี ยนนี ้จะถูกเรี ยงลําดับโดยการสุม่ โดยไม่จําแนกตามประเภทของข้ อคําถามที่ต้องการวัด
ทังนี
้ ้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานมีคา่ สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ
.770 และมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรวมกับคะแนนรายข้ อ อยู่ระหว่าง .411-.623 และ
โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญมีคา่ สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ .794 และมีคา่
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรวมกับคะแนนรายข้ อ อยู่ระหว่าง .460 - .603
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ตัวอย่ างแบบสอบถามการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายของการเรียนระดับปริญญาตรี
คําชีแ้ จง แบบสอบถามนี ้เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของท่ านเกี่ยวกับบรรยากาศในชัน้ เรียนใน
หลักสูตรวิชาชีพครูของท่ าน ขอให้ ทา่ นพิจารณาว่า ข้ อความทางซ้ ายมือสอดคล้ องกับความคิดเห็นของท่านมาก
น้ อยเพียงใด แล้ ว วงกลม  ล้ อมตัวเลขที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน ดังนี ้
1
ไม่จริ งเลย

2
ไม่จริ ง

3
ค่อนข้ างไม่จริ ง

4
ไม่แน่ใจ

5
ค่อนข้ างจริ ง

ข้ อคําถาม
ในการเรียนหลักสูตรวิชาชีพครู...
1. อาจารย์ของฉันแสดงให้ เห็นว่าเขาต้ องการให้ นกั เรี ยนเข้ าใจมากกว่าจําได้
2. วิชาเอก (สาขา) ที่ฉนั เรี ยน ให้ ความสําคัญกับการเป็ นนักเรี ยนกลุม่ เก่ง
3. อาจารย์ของฉันจะบอกว่าตัวฉันนั ้นเรี ยนได้ ดีหรื อไม่เมื่อเปรี ยบเทียบกับเพื่อน
4. วิชาเอก (สาขา) ที่ฉนั เรี ยน ให้ ความสําคัญกับการพัฒนาผู้เรี ยนไม่เฉพาะด้ านวิชาการ
แต่ยงั รวมถึงทักษะในด้ านอื่น ๆ ที่จําเป็ นในการทํางานด้ วย
หมายเหตุ

6
จริ ง

7
จริ งที่สดุ

ระดับความเป็ นจริง
1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

6
6
6
6

7
7
7
7

ข้ อ 1 เป็ นตัวอย่างข้ อคําถามโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญจากข้ อความโดยตรง
ข้ อ 2 เป็ นตัวอย่างข้ อคําถามโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานจากข้ อความโดยนัย
ข้ อ 3 เป็ นตัวอย่างข้ อคําถามโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานจากข้ อความโดยตรง
ข้ อ 4 เป็ นตัวอย่างข้ อคําถามโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญจากข้ อความโดยนัย

ตอนที่ 4 แบบสอบถามการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนระดับปริ ญญาตรี เป็ น
แบบสอบถามรายงานตนเองที่วดั ลักษณะทางการรู้คิดของผู้เรี ยนที่พยายามกําหนดสภาพในอนาคตที่
เกี่ยวข้ องกับความสามารถเมื่อสิ ้นสุดการเรี ยนในระดับปริ ญญาตรี ทังนี
้ ้บุคคลจะพยายามให้ เกิดสภาพ
ดังกล่าว หรื อหลีกเลี่ยงสภาพดังกล่าวก็ได้ แบ่งเป้าหมายออกได้ เป็ น 4 ประเภท ดังนี ้
1. เป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบเข้ าหา (Performance-Approcah Goal) หมายถึง
ลักษณะทางการรู้คิดของผู้เรี ยนที่จะมุง่ เน้ นไปที่ การแสดงออกถึงความสามารถหรื อศักยภาพของ
ตัวเอง และการตัดสินระดับของความสามารถเมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้อื่น โดยให้ ความสนใจไปที่การมี
ภาพลักษณ์ที่ดี การทําผลงานได้ ดีกว่าผู้อื่น และการมีภาพลักษณ์ที่ดีกว่าผู้อื่นในการเรี ยนระดับ
ปริ ญญาตรี แบ่งออกได้ เป็ น 3 องค์ประกอบดังนี ้
1.1 องค์ประกอบด้ านภาพลักษณ์ เป็ นลักษณะที่จะมุง่ พิสจู น์ตนเอง หรื อแสดงให้ เห็น
ว่าตนเองมีความสามารถ
1.2 องค์ประกอบด้ านการแข่งขัน เป็ นลักษณะที่จะมุง่ สร้ างผลการทํางานให้ ดีกว่า
ผู้อื่น
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1.3 องค์ประกอบด้ านการประเมิน เป็ นลักษณะที่จะมุง่ แสดงให้ ผ้ อู ื่นเห็นว่าตนเองมี
ความสามารถสูงกว่าเพื่อน
2. เป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง (Performance-Avoidance Goal) หมายถึง
ลักษณะทางการรู้คิดของผู้เรี ยนที่จะมุง่ เน้ นไปที่ การแสดงออกถึงความสามารถหรื อศักยภาพของ
ตัวเอง และการตัดสินระดับของความสามารถเมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้อื่น โดยให้ ความสนใจไปที่การ
หลีกเลี่ยงการมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี การทําผลงานด้ อยกว่าผู้อื่น และการมีภาพลักษณ์ที่ด้อยกว่าผู้อื่น ใน
การเรี ยนระดับปริ ญญาตรี แบ่งเป็ น 3 องค์ประกอบดังนี ้
2.1 องค์ประกอบด้ านภาพลักษณ์ เป็ นลักษณะที่จะหลีกเลี่ยง การแสดงออกว่า
ตนเองด้ อยความสามารถ
2.2 องค์ประกอบด้ านการแข่งขัน เป็ นลักษณะที่จะหลีกเลี่ยงการสร้ างผลการทํางาน
ที่ด้อยกว่าผู้อื่น
2.3 องค์ประกอบด้ านการประเมิน เป็ นลักษณะที่จะหลีกเลี่ยงการแสดงที่ทําให้ ผ้ อู นื่
เห็นว่าตนเองมีความสามารถด้ อยกว่าเพื่อน
3. เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา (Mastery-Approcah Goal) หมายถึง
ลักษณะทางการรู้คิดของผู้เรี ยนที่จะมุง่ เน้ นไปที่การเปลี่ยนแปลงของความสามารถของตนเองเมื่อ
สิ ้นสุดการทํางาน โดยให้ ความสนใจที่จะให้ เกิดความเชี่ยวชาญในงาน มีการพัฒนาตนเอง และ
สามารถเรี ยนรู้ได้ เต็มศักยภาพ ในการเรี ยนระดับปริ ญญาตรี แบ่งเป็ น 3 องค์ประกอบดังนี ้
3.1 องค์ประกอบด้ านความเชี่ยวชาญในงาน เป็ นลักษณะที่มงุ่ ให้ เกิดทักษะที่จะใช้ ใน
การทํางานหรื อเป็ นพื ้นฐานในการเรี ยนระดับสูงต่อไป
3.2 องค์ประกอบด้ านการพัฒนา เป็ นลักษณะที่มงุ่ ทําผลงานให้ ดีกว่าผลงานของ
ตนเองในอดีต
3.3 องค์ประกอบด้ านการบรรลุเต็มศักยภาพ เป็ นลักษณะที่มงุ่ จะพัฒนาตนเองให้
สอดคล้ องกับศักยภาพของตนเอง
4. เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง (Mastery-Avoidance Goal) หมายถึง
ลักษณะทางการรู้คิดของผู้เรี ยนที่จะมุง่ เน้ นไปที่การเปลี่ยนแปลงของความสามารถของตนเองเมื่อ
สิ ้นสุดการทํางาน โดยให้ ความสนใจที่จะหลีกเลี่ยงการขาดความเชี่ยวชาญในงาน การขาดการพัฒนา
ตนเอง และไม่ได้ สามารถเรี ยนรู้เต็มศักยภาพ ในการเรี ยนระดับปริ ญญาตรี แบ่งเป็ น 3 องค์ประกอบ
ดังนี ้
4.1 องค์ประกอบด้ านความเชี่ยวชาญในงาน เป็ นลักษณะที่มงุ่ หลีกเลี่ยงการขาด
ทักษะในการทํางาน หรือขาดพื ้นฐานเรี ยนในระดับที่สงู ขึ ้น
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4.2 องค์ประกอบด้ านการพัฒนา เป็ นลักษณะที่มงุ่ หลีกเลี่ยงการทําผลงานด้ อยกว่า
ในอดีต
4.3 องค์ประกอบด้ านการบรรลุเต็มศักยภาพ เป็ นลักษณะที่มงุ่ หลีกเลี่ยงการพัฒนา
ความสามารถน้ อยกว่าศักยภาพหรื อมาตรฐานของตนเอง
การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์นี ้วัดโดยใช้ แบบสอบถามที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นเองตามแนวคิดการมี
เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์แบบ 2x2 ของอิลเลียท และแมคเกรเกอร์ (Elliot;& McGregor. 2001) ซึง่ ได้
ปรับปรุ งตามการสังเคราะห์เอกสารของ ฮัลลิแมน และคณะ (Hulleman ; et al. 2010) โดยการ
ดัดแปลงข้ อคําถามบางส่วนมาจาก ชุดมาตรวัดรูปแบบการเรี ยนรู้แบบยืดหยุ่น (Patterns of Adaptive
Learning Scales: PALS) ของมิกค์ลี และคณะ (Midgley ; et al. 2000) และจากแบบสอบถามการมี
เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ (Achievement Goal Questionaire) ของ อิลเลียท และแมคเกรเกอร์ (Elliot;&
McGregor. 2001) รวมถึงผู้วิจยั ได้ สร้ างข้ อคําถามเองอีกส่วนหนึง่ ลักษณะแบบสอบถามเป็ นข้ อ
คําถาม กับมาตรประมาณค่า 7 ระดับ ตังแต่
้ ไม่จริ งเลย ถึง จริ งที่สดุ และให้ คะแนนจาก 1 – 7
ตามลําดับ
คะแนนที่ได้ จากข้ อคําถามในแต่ละองค์ประกอบย่อยของเป้าหมายจะรวมกันเป็ นคะแนน
ของการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในด้ านนัน้ ๆ รวมทังสิ
้ ้น 12 องค์ประกอบ โดยผู้ที่ได้ คะแนนการมี
เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในด้ านใดสูงกว่าจะมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในด้ านนันสู
้ งกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า
ข้ อคําถามที่ใช้ ในการสอบถามลักษณะของผู้เรี ยนนี ้จะถูกเรี ยงลําดับโดยการสุม่ โดยไม่จําแนกตาม
ประเภทของข้ อคําถามที่ต้องการวัด
ทังนี
้ ้เป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบเข้ าหามีคา่ สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ
.903 และมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรวมกับคะแนนรายข้ อ อยู่ระหว่าง .596 - .748
เป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง มีคา่ สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ .824 และมีคา่
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรวมกับคะแนนรายข้ อ อยู่ระหว่าง .371 - .642 เป้าหมายเพื่อ
ความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา มีคา่ สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ .803 และมีคา่ สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรวมกับคะแนนรายข้ อ อยู่ระหว่าง .281 - .596 และ เป้าหมายเพื่อความ
เชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยงมีคา่ สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ .785 และมีคา่ สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรวมกับคะแนนรายข้ อ อยู่ระหว่าง .352 - .593
ตัวอย่ างแบบสอบถามการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ของการเรี ยนระดับปริญญาตรี
คําชีแ้ จง แบบสอบถามนี ้เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดของท่านเกี่ยวกับการเรียนในหลักสูตรวิชาชีพครู
ขอให้ ทา่ นนึกถึงความเป็ นจริ งของตนเอง และพิจารณาว่า ข้ อความทางซ้ ายมือสอดคล้ องกับความคิดเห็นของท่าน
มากน้ อยเพียงใด แล้ ว วงกลม  ล้ อมตัวเลขที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน ดังนี ้
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1
ไม่จริ งเลย

2
ไม่จริ ง

3
ค่อนข้ างไม่จริ ง

4
ไม่แน่ใจ

5
ค่อนข้ างจริ ง

ข้ อคําถาม
ในการเรียนระดับปริญญาตรี....
1. ฉันต้ องการพิสจู น์ว่าฉันก็เป็ นคนเก่ง
2. ฉันพยายามเรี ยนเพื่อให้ แน่ใจว่าเมื่อฉันไปทํางานฉันจะไม่ขาดทักษะที่จําเป็ น
3. ฉันจะหลีกเลี่ยงการแสดงออกที่จะทําให้ คนอื่นมองว่าฉันโง่
4. ในการเรี ยนฉันมุ่งศึกษาเพื่อจะสามารถนําความรู้ไปใช้ ทํางานในอนาคตได้
5. ในการเรี ยนฉันพยายามทําผลการเรี ยนให้ ดีกว่าเดิม
6. ฉันต้ องการที่จะทําคะแนนในการสอบให้ สงู อยูใ่ นระดับท้ อปของห้ อง
7. ฉันพยายามทําผลการเรี ยนไม่ให้ ด้อยไปกว่าเดิม
8. ฉันต้ องการแสดงให้ เพื่อนเห็นว่าฉันเก่งกว่าเพื่อนในห้ อง
9. ฉันต้ องการที่ทําให้ คะแนนสอบของฉันไม่ตํ่ากว่าเพื่อนในชันเรี
้ ยน
10. ในการเรี ยนฉันพยายามเรี ยนรู้ให้ ได้ เต็มศักยภาพของฉัน
11. ฉันต้ องการให้ เวลาไม่สญ
ู เปล่าไปเพราะฉันเรี ยนรู้ไม่ได้ อย่างเต็มที่
12. ในการเรี ยน ฉันต้ องการให้ อาจารย์มองว่าฉันไม่ได้ เป็ นนักเรี ยนกลุม่ อ่อน

6
จริ ง

7
จริ งที่สดุ

ระดับความเป็ นจริง
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

หมายเหตุ
ข้ อ 1 เป็ นตัวอย่างข้ อคําถามการมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบเข้ าหา ด้ านภาพลักษณ์
ข้ อ 2 เป็ นตัวอย่างข้ อคําถามการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง ด้ านความเชี่ยวชาญในงาน
ข้ อ 3 เป็ นตัวอย่างข้ อคําถามการมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบเข้ าหลีกเลี่ยง ด้ านภาพลักษณ์
ข้ อ 4 เป็ นตัวอย่างข้ อคําถามการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา ด้ านความเชี่ยวชาญในงาน
ข้ อ 5 เป็ นตัวอย่างข้ อคําถามการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา ด้ านการพัฒนา
ข้ อ 6 เป็ นตัวอย่างข้ อคําถามการมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบเข้ าหา ด้ านการแข่งขัน
ข้ อ 7 เป็ นตัวอย่างข้ อคําถามการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง ด้ านการพัฒนา
ข้ อ 8 เป็ นตัวอย่างข้ อคําถามการมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบเข้ าหา ด้ านการประเมิน
ข้ อ 9 เป็ นตัวอย่างข้ อคําถามการมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง ด้ านการแข่งขัน
ข้ อ 10 เป็ นตัวอย่างข้ อคําถามการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา ด้ านบรรลุผลเต็มศักยภาพ
ข้ อ 11 เป็ นตัวอย่างข้ อคําถามการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง ด้ านบรรลุผลเต็มศักยภาพ
ข้ อ 12 เป็ นตัวอย่างข้ อคําถามการมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง ด้ านการประเมิน
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5
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ตอนที่ 5 แบบสอบถามความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรมในระดับปริ ญญาตรี เป็ น
แบบสอบถามรายงานตนเองที่วดั ลักษณะการแสดงออกของผู้เรี ยนที่แสดงออกว่าตนเองปฏิบตั ิตาม
กฎ และครรลองของมหาวิทยาลัยหรื อชันเรี
้ ยนหนึง่ ๆ มีความพยายามในการเรี ยนรู้และมีปฏิสมั พันธ์
กับบุคคลอื่น ๆ ในฐานะสมาชิกของมหาวิทยาลัย หรื อสมาชิกของชันเรี
้ ยน โดยแบ่งออกเป็ น 3
องค์ประกอบดังนี ้
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1. พฤติกรรมทัว่ ไปในชันเรี
้ ยน หมายถึงพฤติกรรมที่เป็ นไปตามระเบียบของชันเรี
้ ยนหรื อ
โรงเรี ยนประกอบด้ วย การเข้ าเรี ยนตรงต่อเวลา การไม่รบกวนผู้อื่น การไม่ทจุ ริ ต
2. พฤติกรรมเพียรพยายาม หมายถึงพฤติกรรมของบุคคลที่ใช้ ความพยายามในการ
เรี ยนรู้ ประกอบด้ วย การรักษาความสนใจในการเรี ยน ความอดทนต่อความยากลําบาก และความ
ทุ่มเทในการทํางาน
3. พฤติกรรมการมีสว่ นร่วม หมายถึงพฤติกรรมของบุคคลที่จะมีปฏิสมั พันธ์กบั คนอื่น ใน
ชันเรี
้ ยนในฐานะสมาชิกของชันเรี
้ ยนประกอบด้ วย การเข้ าร่วมกิจกรรมการเรี ยนการสอน การแสวงหา
ความช่วยเหลือ และ การช่วยเหลือผู้อื่น
ความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรมนี ้วัดโดยใช้ แบบสอบถามที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นเอง
ทังหมดตามแนวคิ
้
ดความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรมตามการประมวลของเฟรดริ ก บลูเมนเฟลด์
และปารี ส (Fredricks; Blumenfeld;& Paris. 2004) ลักษณะแบบสอบถามเป็ นข้ อคําถาม กับมาตร
ประมาณค่า 7 ระดับ ตังแต่
้ ไม่จริ งเลย ถึง จริ งที่สดุ โดยในข้ อความทางบวกจะให้ คะแนนจาก 1 – 7
และข้ อความทางลบ จะให้ คะแนนจาก 7 – 1 ตามระดับความเป็ นจริ ง
คะแนนที่ได้ จากข้ อคําถามในแต่ละองค์ประกอบย่อยของเป้าหมายจะรวมกันเป็ นคะแนน
ของความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม โดยผู้ที่ได้ คะแนนความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรมใน
ลักษณะใดสูงกว่าจะเป็ นผู้ที่มีความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรมในด้ านนันสู
้ งกว่าผู้ที่มีคะแนนตํา่
กว่า ทังนี
้ ้ข้ อคําถามที่ใช้ ในการสอบถามลักษณะของผู้เรี ยนนี ้จะถูกเรี ยงลําดับโดยการสุม่ โดยไม่
จําแนกตามประเภทของข้ อคําถามที่ต้องการวัด
ทังนี
้ ้ความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรมมีคา่ สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ
.858 และมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรวมกับคะแนนรายข้ อ อยู่ระหว่าง .305 - .573
ตัวอย่ างแบบสอบถามการความมุ่งมั่นในการเรี ยนรู้ เชิงพฤติกรรมในระดับ
ปริญญาตรี
คําชีแ้ จง แบบสอบถามนี ้เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรี ยนในหลักสูตรวิชาชีพครู
ของท่ าน ขอให้ ท่านพิจารณาว่า ข้ อความทางซ้ ายมือสอดคล้ องกับความคิดเห็นของท่านมากน้ อย
เพียงใด แล้ ว วงกลม  ล้ อมตัวเลขที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน ดังนี ้
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1
ไม่จริ งเลย

2
ไม่จริ ง

3
ค่อนข้ างไม่จริ ง

4
ไม่แน่ใจ

5
ค่อนข้ างจริ ง

ข้ อคําถาม
ในการเรียนระดับปริญญาตรี....
1. ฉันเข้ าเรี ยนตรงเวลา
2. ฉันมักจะเสียสมาธิในการเรี ยนหนังสือ กับทํากิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ (-)
3. ฉันไม่พดู คุยในชั ้นเรี ยน รบกวนผู้อื่น
4. ฉันมักจะร่วมอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ ในชันเรี
้ ยน
5. ในบางครัง้ ที่งานที่ได้ รับมอบหมายยากมาก ฉันก็ทาํ แค่พอให้ มีงานส่งเท่านัน้ (-)
6. ฉันทํางานที่ได้ รับมอบหมายจากครูผ้ สู อนอย่างเต็มความสามารถ
7. แม้ ฉนั จะมีปัญหาที่ไม่เข้ าใจ ฉันยังหลีกเลี่ยงที่จะสอบถามจากอาจารย์ (-)
8. ในประเด็นที่เพื่อนเกิดข้ อสงสัยในเนื ้อหาที่เรี ยน ฉันจะให้ ความช่วยเหลือหากทําได้
9. ฉันไม่นําเอกสารนอกเหนือจากที่อาจารย์กําหนดเข้ าห้ องสอบ

หมายเหตุ
ข้ อ 1 เป็ นตัวอย่างข้ อคําถามความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนเชิงพฤติกรรมด้ านพฤติกรรมทัว่ ไปในชันเรี
้ ยน
ข้ อ 2 เป็ นตัวอย่างข้ อคําถามความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนเชิงพฤติกรรมด้ านพฤติกรรมเพียรพยายาม
ข้ อ 3 เป็ นตัวอย่างข้ อคําถามความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนเชิงพฤติกรรมด้ านพฤติกรรมทัว่ ไปในชันเรี
้ ยน
ข้ อ 4 เป็ นตัวอย่างข้ อคําถามความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนเชิงพฤติกรรมด้ านพฤติกรรมการมีสว่ นร่วม
ข้ อ 5 เป็ นตัวอย่างข้ อคําถามความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนเชิงพฤติกรรมด้ านพฤติกรรมเพียรพยายาม
ข้ อ 6 เป็ นตัวอย่างข้ อคําถามความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนเชิงพฤติกรรมด้ านพฤติกรรมเพียรพยายาม
ข้ อ 7 เป็ นตัวอย่างข้ อคําถามความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนเชิงพฤติกรรมด้ านพฤติกรรมการมีสว่ นร่วม
ข้ อ 8 เป็ นตัวอย่างข้ อคําถามความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนเชิงพฤติกรรมด้ านพฤติกรรมการมีสว่ นร่วม
ข้ อ 9 เป็ นตัวอย่างข้ อคําถามความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนเชิงพฤติกรรมด้ านพฤติกรรมทัว่ ไปในชันเรี
้ ยน

6
จริ ง

7
จริ งที่สดุ

ระดับความเป็ นจริง
1
1
1
1
1
1
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3
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4
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ตอนที่ 6 แบบสอบถามการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนวิชาเอก เป็ นแบบสอบถาม
รายงานตนเองที่วดั ลักษณะทางการรู้คิดของผู้เรี ยนที่พยายามกําหนดสภาพในอนาคตที่เกี่ยวข้ องกับ
ความสามารถเมื่อสิ ้นสุดการเรี ยนในรายวิชาเอกวิชาหนึง่ ทังนี
้ ้บุคคลจะพยายามให้ เกิดสภาพดังกล่าว
หรื อหลีกเลี่ยงสภาพดังกล่าวก็ได้ แบ่งเป้าหมายออกได้ เป็ น 4 ประเภท ดังนี ้
1. เป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบเข้ าหา (Performance-Approcah Goal) หมายถึง
ลักษณะทางการรู้คิดของผู้เรี ยนที่จะมุง่ เน้ นไปที่ การแสดงออกถึงความสามารถหรื อศักยภาพของ
ตัวเอง และการตัดสินระดับของความสามารถเมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้อื่น โดยให้ ความสนใจไปที่การมี
ภาพลักษณ์ที่ดี การทําผลงานได้ ดีกว่าผู้อื่น และการมีภาพลักษณ์ที่ดีกว่าผู้อื่นในรายวิชาเอกวิชาหนึง่
แบ่งออกได้ เป็ น 3 องค์ประกอบดังนี ้
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1.1 องค์ประกอบด้ านภาพลักษณ์ เป็ นลักษณะที่จะมุง่ พิสจู น์ตนเอง หรื อแสดงให้ เห็น
ว่าตนเองมีความสามารถ
1.2 องค์ประกอบด้ านการแข่งขัน เป็ นลักษณะที่จะมุง่ สร้ างผลการทํางานให้ ดีกว่า
ผู้อื่น ตัวอย่างข้ อคําถามเช่น
1.3 องค์ประกอบด้ านการประเมิน เป็ นลักษณะที่จะมุง่ แสดงให้ ผ้ อู ื่นเห็นว่าตนเองมี
ความสามารถสูงกว่าเพื่อน
2. เป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง (Performance-Avoidance Goal) หมายถึง
ลักษณะทางการรู้คิดของผู้เรี ยนที่จะมุง่ เน้ นไปที่ การแสดงออกถึงความสามารถหรื อศักยภาพของ
ตัวเอง และการตัดสินระดับของความสามารถเมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้อื่น โดยให้ ความสนใจไปที่การ
หลีกเลี่ยงการมีภาพลักษณ์ที่แย่ การทําผลงานด้ อยกว่าผู้อนื่ และการมีภาพลักษณ์ที่ด้อยกว่าผู้อื่น ใน
รายวิชาเอกวิชาหนึง่ แบ่งเป็ น 3 องค์ประกอบดังนี ้
2.1 องค์ประกอบด้ านภาพลักษณ์ เป็ นลักษณะที่จะหลีกเลี่ยง การแสดงออกว่า
ตนเองด้ อยความสามารถ
2.2 องค์ประกอบด้ านการแข่งขัน เป็ นลักษณะที่จะหลีกเลี่ยงการสร้ างผลการทํางาน
ที่ด้อยกว่าผู้อื่น
2.3 องค์ประกอบด้ านการประเมิน เป็ นลักษณะที่จะหลีกเลี่ยงการแสดงที่ทําให้ ผ้ อู นื่
เห็นว่าตนเองมีความสามารถด้ อยกว่าเพื่อน
3. เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา (Mastery-Approcah Goal) หมายถึง
ลักษณะทางการรู้คิดของผู้เรี ยนที่จะมุง่ เน้ นไปที่การเปลี่ยนแปลงของความสามารถของตนเองเมื่อ
สิ ้นสุดการทํางาน โดยให้ ความสนใจที่จะให้ เกิดความเชี่ยวชาญในงาน มีการพัฒนาตนเอง และ
สามารถเรี ยนรู้ได้ เต็มศักยภาพในรายวิชาเอกวิชาหนึง่ แบ่งเป็ น 3 องค์ประกอบดังนี ้
3.1 องค์ประกอบด้ านความเชี่ยวชาญในงาน เป็ นลักษณะที่มงุ่ ให้ เกิดทักษะที่จะใช้ ใน
การทํางานหรื อเป็ นพื ้นฐานในการเรี ยนระดับสูงต่อไป
3.2 องค์ประกอบด้ านการพัฒนา เป็ นลักษณะที่มงุ่ ทําผลงานให้ ดีกว่าผลงานของ
ตนเองในอดีต
3.3 องค์ประกอบด้ านการบรรลุเต็มศักยภาพ เป็ นลักษณะที่มงุ่ จะพัฒนาตนเองให้
สอดคล้ องกับศักยภาพของตนเอง
4. เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง (Mastery-Avoidance Goal) หมายถึง
ลักษณะทางการรู้คิดของผู้เรี ยนที่จะมุง่ เน้ นไปที่การเปลี่ยนแปลงของความสามารถของตนเองเมื่อ
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สิ ้นสุดการทํางาน โดยให้ ความสนใจที่จะหลีกเลี่ยงการขาดความเชี่ยวชาญในงาน การขาดการพัฒนา
ตนเอง และไม่ได้ สามารถเรี ยนรู้เต็มศักยภาพ ในรายวิชาเอกวิชาหนึง่ แบ่งเป็ น 3 องค์ประกอบดังนี ้
4.1 องค์ประกอบด้ านความเชี่ยวชาญในงาน เป็ นลักษณะที่มงุ่ หลีกเลี่ยงการขาด
ทักษะในการทํางาน หรือขาดพื ้นฐานเรี ยนในระดับที่สงู ขึ ้น
4.2 องค์ประกอบด้ านการพัฒนา เป็ นลักษณะที่มงุ่ หลีกเลี่ยงการทําผลงานด้ อยกว่า
ในอดีต”
4.3 องค์ประกอบด้ านการบรรลุเต็มศักยภาพ เป็ นลักษณะที่มงุ่ หลีกเลี่ยงการพัฒนา
ความสามารถน้ อยกว่าศักยภาพหรื อมาตรฐานของตนเอง
การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์นี ้วัดโดยใช้ แบบสอบถามที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นเองตามแนวคิด
การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์แบบ 2x2 ของอิลเลียท และแมคเกรเกอร์ (Elliot ; & McGregor. 2001) ซึง่
ได้ ปรับปรุงตามการสังเคราะห์เอกสารของ ฮัลลิแมน และคณะ (Hulleman ; et al. 2010) โดยการ
ดัดแปลงข้ อคําถามบางส่วนมาจาก ชุดมาตรวัดรูปแบบการเรี ยนรู้แบบยืดหยุ่น (Patterns of Adaptive
Learning Scales: PALS) ของมิกค์ลี และคณะ (Midgley ; et al. 2000) และจากแบบสอบถามการมี
เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ (Achievement Goal Questionaire) ของ อิลเลียท และแมคเกรเกอร์ (Elliot;&
McGregor. 2001) รวมถึงผู้วิจยั ได้ สร้ างข้ อคําถามเองอีกส่วนหนึง่ ลักษณะแบบสอบถามเป็ นข้ อ
คําถาม กับมาตรประมาณค่า 7 ระดับ ตังแต่
้ ไม่จริ งเลย ถึง จริ งที่สดุ และให้ คะแนนจาก 1 – 7
ตามลําดับ
คะแนนที่ได้ จากข้ อคําถามในแต่ละองค์ประกอบย่อยของเป้าหมายจะรวมกันเป็ น
คะแนนของการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในด้ านนัน้ ๆ รวมทังสิ
้ ้น 12 องค์ประกอบ โดยผู้ที่ได้ คะแนนการมี
เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในด้ านใดสูงกว่าจะมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในด้ านนันสู
้ งกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า
ข้ อคําถามที่ใช้ ในการสอบถามลักษณะของผู้เรี ยนนี ้จะถูกเรี ยงลําดับโดยการสุม่ โดยไม่จําแนกตาม
ประเภทของข้ อคําถามที่ต้องการวัด
ทังนี
้ ้เป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบเข้ าหามีคา่ สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
เท่ากับ .936 และมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรวมกับคะแนนรายข้ อ อยู่ระหว่าง .676 .811 เป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง มีคา่ สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ .849
และมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรวมกับคะแนนรายข้ อ อยู่ระหว่าง .385 - .710
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา มีคา่ สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ .889 และมีคา่
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรวมกับคะแนนรายข้ อ อยู่ระหว่าง .554 - .702 และ เป้าหมาย
เพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยงมีคา่ สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ .814 และมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรวมกับคะแนนรายข้ อ อยู่ระหว่าง .285 - .641
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ตัวอย่ างแบบสอบถามเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนในรายวิชาเอก
คําชีแ้ จง แบบสอบถามนี ้เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดของท่านเกี่ยวกับ การเรี ยนในรายวิชาชีพครู.... (วิชาที่
ท่านกําลังเรี ยนอยู)่ ขอให้ ทา่ นนึกถึงความเป็ นจริ งของตนเอง และพิจารณาว่า ข้ อความทางซ้ ายมือสอดคล้ องกับ
ความคิดเห็นของท่านมากน้ อยเพียงใด แล้ ว วงกลม  ล้ อมตัวเลขที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน ดังนี ้
1
ไม่จริ งเลย

2
ไม่จริ ง

3
ค่อนข้ างไม่จริ ง

4
ไม่แน่ใจ

5
ค่อนข้ างจริ ง

ข้ อคําถาม
ในการเรียนในรายวิชาชีพครู.... (วิชาที่ท่านกําลังเรียนอยู่)
1. ฉันต้ องการพิสจู น์ว่าฉันก็เป็ นคนเก่ง
2. ฉันพยายามเรี ยนเพื่อให้ แน่ใจว่าเมื่อฉันไปทํางานฉันจะไม่ขาดทักษะที่จําเป็ น
3. ฉันจะหลีกเลี่ยงการแสดงออกที่จะทําให้ คนอื่นมองว่าฉันโง่
4. ในการเรี ยนฉันมุ่งศึกษาเพื่อจะสามารถนําความรู้ไปใช้ ทํางานในอนาคตได้
5. ในการเรี ยนฉันพยายามทําผลการเรี ยนให้ ดีกว่าเดิม
6. ฉันต้ องการที่จะทําคะแนนในการสอบให้ สงู อยูใ่ นระดับท้ อปของห้ อง
7. ฉันพยายามทําผลการเรี ยนไม่ให้ ด้อยไปกว่าเดิม
8. ฉันต้ องการแสดงให้ เพื่อนเห็นว่าฉันเก่งกว่าเพื่อนในห้ อง
9. ฉันต้ องการที่ทําให้ คะแนนสอบของฉันไม่ตํ่ากว่าเพื่อนในชันเรี
้ ยน
10. ในการเรี ยนฉันพยายามเรี ยนรู้ให้ ได้ เต็มศักยภาพของฉัน
11. ฉันต้ องการให้ เวลาไม่สญ
ู เปล่าไปเพราะฉันเรี ยนรู้ไม่ได้ อย่างเต็มที่
12. ในการเรี ยน ฉันต้ องการให้ อาจารย์มองว่าฉันไม่ได้ เป็ นนักเรี ยนกลุม่ อ่อน

6
จริ ง

7
จริ งที่สดุ

ระดับความคิดเห็น
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

หมายเหตุ
ข้ อ 1 เป็ นตัวอย่างข้ อคําถามการมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบเข้ าหา ด้ านภาพลักษณ์
ข้ อ 2 เป็ นตัวอย่างข้ อคําถามการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง ด้ านความเชี่ยวชาญในงาน
ข้ อ 3 เป็ นตัวอย่างข้ อคําถามการมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบเข้ าหลีกเลี่ยง ด้ านภาพลักษณ์
ข้ อ 4 เป็ นตัวอย่างข้ อคําถามการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา ด้ านความเชี่ยวชาญในงาน
ข้ อ 5 เป็ นตัวอย่างข้ อคําถามการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา ด้ านการพัฒนา
ข้ อ 6 เป็ นตัวอย่างข้ อคําถามการมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบเข้ าหา ด้ านการแข่งขัน
ข้ อ 7 เป็ นตัวอย่างข้ อคําถามการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง ด้ านการพัฒนา
ข้ อ 8 เป็ นตัวอย่างข้ อคําถามการมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบเข้ าหา ด้ านการประเมิน
ข้ อ 9 เป็ นตัวอย่างข้ อคําถามการมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงด้ านการแข่งขัน
ข้ อ 10 เป็ นตัวอย่างข้ อคําถามการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา ด้ านบรรลุผลเต็มศักยภาพ
ข้ อ 11 เป็ นตัวอย่างข้ อคําถามการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง ด้ านบรรลุผลเต็มศักยภาพ
ข้ อ 12 เป็ นตัวอย่างข้ อคําถามการมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง ด้ านการประเมิน

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
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ขัน้ ตอนในการสร้ างเครื่ องมือ
1. ศึกษาทฤษฎีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ ทฤษฎีความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม
ทฤษฎีแห่งตน ทฤษฎีโครงสร้ างเป้าหมาย และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
2. กําหนดนิยามปฏิบตั ิการของเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั แต่ละตัวแปร
3. สร้ างตารางการกําหนดลักษณะเฉพาะตามนิยามของตัวแปรที่ใช้ ในการวิจยั แต่ละ
ตัวแปร แล้ วจึงดําเนินการสร้ างข้ อคําถาม
4. นําแบบสอบถามที่สร้ างเสร็จแล้ วไปเสนอคณะกรรมการควบคุมปริ ญญานิพนธ์
เพื่อตรวจสอบความถูกต้ องตามนิยามปฏิบตั ิการ จากนันดํ
้ าเนินการปรับปรุงแก้ ไขตามคําแนะนําของ
คณะกรรมการควบคุมปริ ญญานิพนธ์
5. นําแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ ไขแล้ วไปตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
ประจักษ์ (Face Validity) โดยให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิพิจารณาจํานวน 3 ท่านประกอบด้ วย รองศาสตราจารย์
ดร. ประสาร มาลากุล อาจารย์ ดร.นิยดา จิตต์จรัส และ อาจารย์ ดร. กุลยา พิสิษฐ์ สงั ฆการ เพือ่
ตรวจสอบในเรื่ องของการใช้ ภาษาและความครอบคลุมนิยามของแบบสอบถามว่าสามารถวัดได้
ถูกต้ องตรงตามจุดประสงค์ของเนื ้อหาที่ต้องการวัด โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of
item-objective congruence: IOC) แล้ วคัดเลือกข้ อคําถามที่มีคา่ ดัชนีความสอดคล้ อง (IOC)
มากกว่าหรื อเท่ากับ 0.60 สําหรับนํามาใช้ ในแบบสอบถาม จากนันปรั
้ บปรุงแก้ ไขแบบสอบถามก่อน
นําไปทดลองใช้
6. นําแบบสอบถามที่สร้ างขึ ้นไปทดลองใช้ (Try out) และทําการทดสอบคุณภาพ
เครื่ องมือ โดยรวบรวมข้ อมูลจากนิสิตนักศึกษาด้ านครุศาสตร์ ศกึ ษาศาสตร์ ที่ไม่ได้ เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง
โดยต้ องมีมากเพียงพอที่วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันได้ ทกุ ตัวแปร ซึง่ ในที่นี ้ รูปแบบองค์ประกอบ
เชิงยืนยันที่ต้องอาศัยจํานวนพารามิเตอร์ อิสระมากที่สดุ คือ รูปแบบการวัดของการมีเป้าหมายเชิง
สัมฤทธิ์ซงึ่ มีไม่น้อยกว่า 30 พารามิเตอร์ โดยในสัดส่วนของกลุม่ ตัวอย่างกับพารามิเตอร์ อิสระที่ 10 : 1
ควรมีกลุม่ ตัวอย่างเท่ากับ 300 คน แต่จําต้ องเพิ่มกลุม่ ตัวอย่างเพื่อการปรับปรุ งรูปแบบ จึงรวม
รวมกลุม่ สําหรับการทดลองใช้ เครื่ องมือจํานวน 400 คน
6.1 หาค่าคุณภาพเครื่ องมือรายข้ อ โดยการหาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนราย
ข้ อกับคะแนนรวม (Corrected item-total correlation: CITC) เลือกเฉพาะข้ อที่มีความสัมพันธ์กบั
คะแนนรวมสูงกว่า .20 ไว้ ใช้ ในแบบสอบถาม
6.2 หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยการหาค่าความเชื่อมัน่ แบบความ
สอดคล้ องภายในของแบบสอบถามโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha
Reliability Coefficient)
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6.3 วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ของ
แบบสอบถามแต่ละชุดโดยแต่ละข้ อคําถาม และรูปแบบโดยรวมต้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
ทังนี
้ ้เครื่ องมือที่ใช้ ในการรวบรวมข้ อมูลในครัง้ นี ้จะมีการทดสอบคุณภาพโดยมี
รายละเอียดของการทดสอบตามตาราง 5
ตาราง 5 สถิติคณ
ุ ภาพเครื่ องมือที่ใช้ ในการหาคุณภาพเครื่ องมือของแบบสอบถามแต่ละตอน
เครื่ องมือ
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
ตอนที่ 2 ความเชื่อในความฉลาด
ตอนที่ 3 ความมัน่ ใจในความฉลาด
ตอนที่ 4 โครงสร้ างเป้าหมาย
ตอนที่ 5 เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ (มหาวิทยาลัย)
ตอนที่ 6 ความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม
ตอนที่ 7 เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ (วิชาเอก)

สถิติที่ใช้ ในการทดสอบคุณภาพเครื่ องมือ
CITC
CFA
α’s Cronbach



















7. ปรับปรุงแก้ ไขจนได้ แบบสอบถามที่มีคณ
ุ ภาพดีแล้ วจึงนําเสนอต่อคณะกรรมการ
ควบคุมปริ ญญานิพนธ์ก่อนจะดําเนินการจัดพิมพ์เพื่อทําการเก็บรวบรวมข้ อมูลต่อไป
การดําเนินการวิจัย
1. ผู้วิจยั ทําหนังสือเพื่อขอความร่วมมือไปยังสถาบันต่าง ๆ เพื่อขอเข้ าเก็บข้ อมูลกับนิสิต
นักศึกษาในสถาบันต่าง ๆ
2. นัดพบนักศึกษาที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่างและแจกแบบสอบถามให้ กบั นักศึกษา รวมถึงนัด
หมายการคืนแบบสอบถาม จากนันผู
้ ้ วิจยั จึงขอเก็บแบบสอบถามคืนในวันที่นดั หมายไว้ ด้วยตนเองใน
บางส่วน และฝากผู้ประสานงานในแต่ละสถานบันเก็บแบบสอบถามคืนในบางส่วน
3. ผู้วิจยั นําข้ อมูลที่ได้ มาทําการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิเคราะห์คา่ เฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย ค่าสูงสุดตํ่าสุด
ค่าความเบ้ ความโด่ง เพือ่ บรรยายลักษณะของข้ อมูลและศึกษาการแจกแจงของตัวแปร โดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรู ป
2. วิเคราะห์คา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปร
ที่ศกึ ษา โดยใช้ โปรแกรมสําเร็จรูป และตีความขนาดของความสัมพันธ์ตามข้ อสรุปของไทเลอร์ (Taylor.
1990: 37) ดังแสดงในตาราง 6
ตาราง 6 การตีความขนาดของความสัมพันธ์
ขนาดความสัมพันธ์
-1.00 ถึง -0.68
-0.67 ถึง -0.36
-0.35 ถึง 0.00
0.00 ถึง 0.35
0.35 ถึง 0.67
0.68 ถึง 1.00

ตีความ
ความสัมพันธ์ทางลบระดับสูง
ความสัมพันธ์ทางลบระดับปานกลาง
ความสัมพันธ์ทางลบระดับตํ่า
ความสัมพันธ์ทางบวกระดับตํ่า
ความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลาง
ความสัมพันธ์ทางบวกระดับสูง

3. วิเคราะห์รูปแบบสมการเชิงโครงสร้ าง โดยใช้ โปรแกรมเอ็มพลัส (Mplus) เพื่อใช้ ในการ
ทดสอบสมมติฐาน โดยมีขนตอนในการวิ
ั้
เคราะห์ประกอบด้ วย 5 ขันตอนด้
้
วยกัน ดังนี ้
3.1 การกําหนดข้ อมูลจําเพาะของโมเดล โดยจากการการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องเพื่อกําหนดตัวแปรแฝงภายนอก และ ตัวแปรแฝงภายใน กําหนดตัวแปรสังเกตของตัว
แปรแฝงแต่ละตัว จากนันกํ
้ าหนดความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรแฝง ทังนี
้ ้ในการศึกษาครัง้ นี ้มีการ
ตัวแปรสังเกตที่มีตวั แปรปฏิสมั พันธ์ ทังนี
้ ้ผู้วิจยั ได้ สร้ างตัวแปรปฏิสมั พันธ์โดยการจัดค่าคะแนน
ศูนย์กลาง (Centering) ของตัวแปรที่มีปฏิสมั พันธ์กนั ทังสองตั
้
ว และนําคะแนนที่ได้ มาคูณกัน เป็ นตัว
แปรปฏิสมั พันธ์และนําไปวิเคราะห์ในโมเดลต่อไป
3.2 การระบุความเป็ นไปได้ คา่ เดียวของโมเดล เป็ นการพิจารณาค่าพารามิเตอร์ ที่จะ
ประมาณค่าจากโมเดลที่กําหนดนันสามารถประมาณค่
้
าได้ หรื อไม่และค่าพารามิเตอร์ ที่ประมาณค่าได้ นนั ้
สามารถที่ประมาณค่าที่เป็ นค่าเดียวได้ หรื อไม่ ทังนี
้ ้โมเดลที่สามารถประมาณค่าพารามิเตอร์ ได้ จะต้ องมี
จํานวนพารามิเตอร์ ที่จะทําการประมาณค่าน้ อยกว่าหรื อเท่ากับจํานวนสมการที่ใช้ ในการหา
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ค่าพารามิเตอร์ ซึง่ หาได้ จากสูตร (1/2)(NI)(NI+1) โดย NI คือ จํานวนตัวแปรสังเกต ซึง่ จากโมเดลนี ้มีตวั
แปรสังเกต 21 ตัว สมการที่ใช้ ในการหาค่าพารามิเตอร์ จงึ เท่ากับ 21(21+1)/2 = 231 ทังนี
้ ้ในรูปแบบ
สมมติฐานของการศึกษาครัง้ นี ้ตามกรอบแนวคิดการวิจยั มีคา่ พารามิเตอร์ ที่ต้องการประมาณค่าประมาณ
90 พารามิเตอร์ ดังนัน้ รูปแบบสมการเชิงโครงสร้ างในการศึกษาครัง้ นี ้จึงสามารถประมาณค่าได้
3.3 การประมาณค่าพารามิเตอร์ ผู้วิจยั ใช้ การประมาณค่าด้ วยวิธีไลค์ลฮิ ้ ดู สูงสุด
(Maximum Likelihood = ML) ซึง่ วิธีการนี ้ได้ รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย เป็ นวิธีที่มีความคงเส้ นคง
วา มีประสิทธิภาพและเป็ นอิสระจากมาตรวัดในกรณีที่การแจกแจงของตัวแปรเป็ นโค้ งปกติ
3.4 การตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดล ผู้วิจยั ใช้ ดชั นีดงั ต่อไปนี ้
3.4.1 สถิติไคย์-สแควร์ หากค่าสถิตไิ คสแควร์ ที่คาํ นวณจากฟั งก์ชนั่ การประมาณค่า
คูณกับ (N - 1) เมื่อ N คือ ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างแล้ วนําค่าไคย์-สแควร์ (χ2) ที่ได้ ไปเปรี ยบเทียบกับ
ค่าวิกฤตที่องศาอิสระ (df) เท่ากับ “จํานวนความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วม” ลบ “จํานวน
พารามิเตอร์ ที่ต้องการประมาณค่า” ถ้ าค่าที่คํานวณได้ น้อยกว่าค่าวิกฤตแสดงว่ารูปแบบมีความ
กลมกลืน หมายความว่าความแปรปรวนร่วมระหว่างตัวแปรสังเกตเกิดขึ ้นเพราะความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุตามที่กําหนดไว้ ในโมเดล หรื อโมเดลอธิบายข้ อมูลได้ ดี แต่ทงนี
ั ้ ้การใช้ คา่ สถิติไคย์-สแควร์ มีข้อ
ควรระวังเนื่องจากเป็ นค่าที่ขึ ้นอยู่กบั ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง คือ ถ้ ากลุม่ ตัวอย่างมีขนาดใหญ่มากผล
การทดสอบจะออกมามีนยั สําคัญ หรื อถ้ ากลุม่ ตัวอย่างมีขนาดเล็กเกินไปการประมาณค่าอาจไม่
ถูกต้ อง หรื อใช้ อตั ราส่วนระหว่างค่าไคย์-สแควร์ กบั องศาอิสระ (χ2/df )เรี ยกว่าค่ารี เลทีฟไคย์-สแควร์
(Relative χ2) ซึง่ คาร์ ไมน์; และ แมคเวอร์ (Bollen. 1989: citing Carmine; & Mclver. 1981) เสนอว่า
ควรมีคา่ ไม่เกิน 3 หรื อ 2 หรื อไม่เกิน 5 ในการแสดงถึงว่ารูปแบบมีความกลมกลืนดี ซึง่ เป็ นข้ อแนะนําที่
ยังไม่สอดคล้ องกัน ดังนันในการวิ
้
จยั นี ้กําหนดค่ารี เลทีฟไคย์-สแควร์ (χ2/df) มีคา่ ไม่เกิน 4 ถือว่าโมเดล
มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
3.4.2 ดัชนีในกลุม่ เศษที่เหลือ (Residual Based Fit Indices) ได้ แก่ Standardized
Root Mean Square Residual (SRMR) เป็ นค่าเฉลี่ยของเศษที่เหลือจากการเปรี ยบเทียบค่าความ
แปรปรวนและความแปรปรวนร่วมที่ได้ จากกลุ่มตัวอย่างกับค่าที่ประมาณจากค่าพารามิเตอร์ โดยทัว่ ไป
ค่า SRMR ไม่ควรใหญ่กว่า 0.05 ถ้ าต้ องการสรุปว่ารูปแบบมีความกลมกลืนระดับดี แต่อย่างไรก็ตาม
ค่า SRMR หากน้ อยกว่า 0.10 ก็ยงั เป็ นที่ยอมรับกันทัว่ ไป (Kline. 2005: 141) นอกจากนี ้ยังมีคา่ Root
Mean Squared Error of Approximation (RMSEA) ซึง่ หากมีคา่ ตํา่ กว่า 0.10 แสดงว่าโมเดลมีความ
กลมกลืนระดับดี (Good fit) หากตํา่ กว่า 0.05 แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนระดับดีมาก (Very
good fit) และหากตํ่ากว่า 0.01 แสดงว่ารูปแบบมีความกลมกลืนระดับดีเยี่ยม (Outstanding fit)

85
นอกจากนี ้นักวิชาการบางท่านได้ ให้ รายละเอียดเกี่ยวกับค่าดัชนีว่าหาก RMSEA น้ อยกว่า 0.05 แสดงว่า
มีความกลมกลืนดี (Good fit) หากอยู่ระหว่าง 0.05 ถึง 0.08 แสดงว่ายังมีความกลมกลืนพอสมควร
(Reasonable fit) หากอยู่ระหว่าง 0.08 ถึง 0.10 แสดงว่ามีความกลมกลืนไม่คอ่ ยจะดีนกั (Mediocre
fit) และหากมากกว่า 0.10 แสดงว่ามีความกลมกลืนไม่ดี (Poor fit) (Diamantopoulos;& Siguaw.
2000: 85)
3.4.3 ค่า CFI (Comparative Fit Indices) ดัชนีความกลมกลืนเชิงเปรี ยบเทียบ เป็ นดัชนี
ที่คํานวณขึ ้นจากสถิติคา่ ไคย์-สแควร์ ที่มีการแจกแจงแบบ Noncentral Distribution มีคา่ อยู่ระหว่าง 0 ถึง
1 ค่า CFI มากกว่า 0.90 แสดงว่ารูปแบบมีความกลมกลืนระดับดี (Kelloway. 1998: 31)
3.4.4 ดัชนีความกลมกลืนเชิงเปรี ยบเทียบ แนวคิดนี ้เป็ นการศึกษาดัชนีความกลมกลืน
โดยการเปรี ยบเทียบระหว่างค่าไคย์-สแควร์ ของรูปแบบที่ทําการวิเคราะห์กบั รูปแบบว่าง (Null Model) ซึง่
จะสมมติว่าตัวแปรสังเกตทังหมดไม่
้
มีความสัมพันธ์ตอ่ กันโดยในการศึกษาครัง้ นี ้ใช้ คา่ Tucker-Lewis
Index (TLI) ซึง่ มีคา่ ที่เกิดขึ ้นจะมีคา่ ระหว่าง 0 ถึง 1 ทังนี
้ ้หากมีคา่ มากนันหมายถึ
้
งรูปแบบที่ทําการ
วิเคราะห์มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ดี (Kline. 2005: 143) โดยเกณฑ์ที่ใช้ ในการตัดสินคือมีคา่
สูงกว่า .95
ดังนันในการวิ
้
จยั นี ้ดัชนีที่ใช้ ในการตรวจสอบว่าโมเดลสมมติฐานในการวิจยั ที่พฒ
ั นาขึ ้นมี
ความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ มีดงั นี ้
.
ตาราง 7 ดัชนีที่ใช้ ในการตรวจสอบว่ารูปแบบสมมติฐานในการวิจยั ที่พฒ
ั นาขึ ้นมีความกลมกลืนกับ
ข้ อมูลเชิงประจักษ์
ดัชนี
1. ค่า Relative χ2
2. ค่า SRMR
3. ค่า RMSEA
4. ค่า CFI
5. ค่า TLI

เกณฑ์ที่ใช้ ตดั สินว่าโมเดลมีความกลมกลืน
มีคา่ ไม่เกิน 4
มีคา่ น้ อยกว่า 0.08
มีคา่ น้ อยกว่า 0.05
มีคา่ มากกว่า 0.90
มีคา่ มากกว่า 0.95

3.5 การปรับรูปแบบ ผู้วิจยั จะทําการปรับโมเดลในกรณีที่พบว่ารูปแบบเริ่ มแรกไม่มี
ความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยจะพิจารณาถึงความเป็ นไปได้ ในเชิงทฤษฎีที่นํามาใช้ ในการ
วิจยั ควบคูไ่ ป รายงานดัชนีปรับแก้ (Modification Index) ซึง่ จะรายงานให้ ผ้ วู ิจยั ทราบว่าควรเพิ่มการ
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ประมาณค่าพารามิเตอร์ บางตัวหรื อควรตัดพารามิเตอร์ บางตัวออกไปเพื่อให้ รูปแบบมีความกลมกลืน
มากขึ ้น
4. การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล (Canonical Correlation) การวิเคราะห์คา่
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบแยกส่วน (Partial Correlation) เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 5 ด้ วยโปรแกรม
สําเร็จรูป

การศึกษาที่ 2: การศึกษาอิทธิพลของโครงสร้ างเป้าหมายของชัน้ เรียนที่มีต่อ
เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ของนิสิต และผลสืบเนื่องต่ อความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ ในชัน้
เรียน และเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในรายวิชาอื่น ของนิสิตวิชาเอกจิตวิทยาการแนะ
แนวชัน้ ปี ที่ 2
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ นิสิตชันปี
้ ที่ 2 วิชาเอกจิตวิทยาการแนะแนว คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ที่ลงทะเบียนเรี ยนในวิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้และแรงจูงใจ
ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2555
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ นิสติ ชันปี
้ ที่ 2 วิชาเอกจิตวิทยาการแนะแนว คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ที่ลงทะเบียนเรี ยนในวิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้และแรงจูงใจ
ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 จํานวน 64 คน
ทังนี
้ ้กลุม่ ตัวอย่างจะถูกแบ่งออกเป็ น 4 กลุม่ โดยการสุม่ แบบแบ่งชัน้ (Startified
Random) โดยใช้ เพศ (ชาย/หญิง) เป็ นตัวกําหนดชันภู
้ มิ ในแต่ละกลุม่ จะมีเพศชายและหญิงตาม
สัดส่วนของกลุม่ ประชากร ได้ สมาชิกกลุม่ ละ 16 คนแบ่งออกเป็ น กลุม่ โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการ
พัฒนาตนเอง (P0M1) กลุม่ โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการสร้ างผลงาน (P1M0) กลุม่ โครงสร้ างเป้าหมาย
แบบผสม (P1M1) และกลุม่ ควบคุม (P0M0)
สมาชิกของแต่ละกลุม่ จะต้ องเข้ าร่วมกลุม่ อย่างน้ อยร้ อยละ 75 ของกิจกรรมทังหมด
้
และ
แต่ละกลุม่ จะมีสมาชิกขาดหายได้ ไม่เกิน ร้ อยละ 20
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รู ปแบบการวิจัย
ในการศึกษาที่ 2 นี ้ผู้วิจยั ใช้ ระเบียบวิจยั เชิงทดลอง โดยใช้ แบบแผนการทดลองแบบ
2x2 Completely Randomized Factorial Design With 2 Treatment (CRF 22) (Kirk. 1982: 350)
โดยมี โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ (ได้ รับ/ไม่ได้ รับ) และ โครงสร้ างเป้าหมาย
เพื่อแสดงผลงาน (ได้ รับ/ไม่ได้ รับ) เป็ นตัวแปรแบ่งกลุม่ โดยมี การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ก่อนการ
ทดลอง ความเชื่อเกี่ยวกับสติปัญญา ความมัน่ ใจในความฉลาดของตนเอง และปฏิสมั พันธ์ของความ
เชื่อเกี่ยวกับสติปัญญากับความมัน่ ใจในความฉลาดของตนเองเป็ นตัวแปรปรวนร่วม เพื่อศึกษา
อิทธิพลของโครงสร้ างเป้าหมายของชันเรี
้ ยนที่มีตอ่ เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ของนิสิต และผลสืบเนื่องที่มี
ต่อความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้ และศึกษาความสัมพันธ์ข้ามบริ บทของเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ โดยมีตวั แปร
ที่ทําการศึกษาดังนี ้
ตัวแปรจัดกระทํา
1. กิจกรรมมุง่ สร้ างโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน
2. กิจกรรมมุง่ สร้ างโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
ตัวแปรปรวนร่ วม
1. ความเชื่อเกี่ยวกับสติปัญญา
1.1 ความเชื่อว่าสติปัญญาเป็ นสิ่งที่ติดตัวมา
1.2 ความเชื่อว่าสติปัญญาเป็ นสิ่งที่เพิ่มขึ ้นได้
2. ความมัน่ ใจในความฉลาดของตนเอง
3. เป้าหมายเชิงสัฤทธิ์ก่อนการทดลอง
3.1. เป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบเข้ าหา
3.2. เป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง
3.3. เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา
3.4. เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง
ตัวแปรตาม
การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์
1. เป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบเข้ าหา
2. เป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง
3. เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา
4. เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง
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ผลสืบเนื่อง
1. ความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม
2. เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในรายวิชาอื่น
2.1 การมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบเข้ าหา
2.2 การมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง
2.3 การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา
2.4 การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง
และภาพประกอบแบบแผนการวิจยั แสดงไว้ ในภาพประกอบ 5 และ 6
โครงสร้ างเป้าหมาย
เพื่อความเชี่ยวชาญ (M)
ได้ รับ
โครงสร้ างเป้าหมาย
เพื่อแสดงผลงาน (P)

ไม่ได้ รับ

ได้ รับ

กลุม่ P1M1 16 คน กลุม่ P1M0 16 คน

ไม่ได้ รับ

กลุม่ P0M1 16 คน กลุม่ P0M0 16 คน

ภาพประกอบ 5 แบบแผนการทดลองในการศึกษาที่ 2
P1M1:R
P1M0:R
P0M1:R
P0M0:R

Y1
Y1
Y1
Y1

+X1 +X2
+X1
+X2

Y2
Y2
Y2
Y2

+X1 +X2
+X1
+X2

Y3
Y3
Y3
Y3

ภาพประกอบ 6 แบบแผนการวัดและการจัดกระทําตัวแปรในการศึกษาที่ 2
โดย

P หมายถึง การได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน
M หมายถึง การได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
P1M1 หมายถึง กลุม่ ที่การได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายแบบผสม (ทังสองแบบ)
้
P1M0 หมายถึง กลุม่ ที่การได้ รับเฉพาะโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงาน
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P0M1 หมายถึง กลุม่ ที่การได้ รับเฉพาะโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
P0M0 หมายถึง กลุม่ ควบคุม
R หมายถึง การสุม่ เข้ ากลุม่ (Random Assignment)
Y1 เป็ นการวัดตัวแปรครัง้ ที่ 1 ประกอบด้ วย
1. ความเชื่อเกี่ยวกับสติปัญญา
2. ความมัน่ ใจในความฉลาดของตนเอง
3. การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในวิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้และแรงจูงใจ
Y2 เป็ นการวัดตัวแปรครัง้ ที่ 2 ประกอบด้ วย
1. การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายของชันเรี
้ ยน
2. การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในวิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้และแรงจูงใจ
3. การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในรายวิชาอื่น
Y3 เป็ นการวัดตัวแปรครัง้ ที่ 3 ประกอบด้ วย
1. ความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม
X1 หมายถึง ตัวแปรจัดกระทํา คือ กิจกรรมมุง่ สร้ างโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดง
ผลงาน
X2 หมายถึง ตัวแปรจัดกระทํา คือ กิจกรรมมุง่ สร้ างโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความ
เชี่ยวชาญ
การควบคุมตัวแปร
ในการศึกษาที่ 2 นี ้เป็ นการวิจยั เชิงทดลองดังนันจึ
้ งมีการควบคุมตัวแปรในหลายประเด็น
ซึง่ จะกล่าวถึงเป็ นประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
1. การสุม่ (Random Assignment)
ในการศึกษาครัง้ นี ้ผู้วิจยั ใช้ การสุม่ 2 ส่วนคือ
1.1 สุม่ เข้ านิสิตเข้ ากลุม่ โดยการสุม่ อย่างง่าย (Simple Random) ได้ นิสิต 4 กลุม่
1.2 สุม่ การจัดกระทํา โดยกลุม่ นิสิตที่ได้ จากขันที
้ ่ 1 จํานวน 4 กลุม่ จะถูกสุม่ ว่าจะ
ได้ รับการจัดกระทําแบบใด ได้ แก่ กลุม่ โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการพัฒนาตนเอง (P0M1) กลุม่
โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการสร้ างผลงาน (P1M0) กลุม่ โครงสร้ างเป้าหมายแบบผสม (P1M1) และกลุม่
ควบคุม (P0M0)
2. การทําให้ เป็ นค่าคงที่ (Constant)
2.1 ความคงที่ของกลุม่ ตัวอย่าง
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ในการศึกษาครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ กําหนดขอบเขตไว้ โดยกลุม่ ตัวอย่างจะจํากัดเฉพาะ
นิสิตวิชาเอกจิตวิทยาการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ ชันปี
้ ที่ 2 ในปี การศึกษา 2555 เท่านัน้
2.2 ความคงที่ของรูปแบบโครงสร้ างกิจกรรมการเรี ยนรู้
ในรายวิชาการเรี ยนรู้และแรงจูงใจนัน้ ผู้วิจยั ได้ จดั โครงสร้ างของการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้เพื่อเอื ้อต่อการนําไปประยุกต์กบั การจัดบรรยากาศเพื่อมุง่ เน้ นโครงสร้ างเป้าหมาย โดย
โครงสร้ างดังกล่าวจะถูกนําไปใช้ ในการจัดกิจกรรมในแต่ละคาบเรี ยนของทุกกลุม่ จะมีกิจกรรม
ดังต่อไปนี ้
2.2.1. นิสิตจะได้ รับมอบหมายให้ ศกึ ษาเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับเนื ้อหาที่เรี ยนก่อน
เข้ าเรี ยน
2.2.2. นิสิตจะทําข้ อสอบที่เกี่ยวข้ องกับเอกสารที่นิสิตได้ อา่ น
2.2.3. ผู้สอนเฉลยข้ อสอบในบางข้ อ
2.2.4. ผู้สอนตอบข้ อซักถามอื่น ๆ เพิ่มเติม
2.2.5. นิสิตจะได้ รับมอบหมายให้ ศกึ ษาเอกสารเพิ่มเติมในชันเรี
้ ยนเป็ นกลุม่ ย่อย
2.2.6. นิสิตทําใบงานที่เกี่ยวข้ องกับเอกสารที่พงึ่ ศึกษาไป และรวบรวมในแฟ้ม
สะสมผลงาน
2.2.7. นิสิตในกลุม่ ที่รับผิดชอบ รายงานการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับทฤษฎี
การเรี ยนรู้และแรงจูงใจ
นอกจากนี ้ผู้เรี ยนยังใช้ ตาํ รา เอกสารเพิ่มเติม และข้ อสอบเหมือนกัน ทังนี
้ ้สําหรับ
รายละเอียดของกิจกรรมทังหมด
้
ได้ แสดงไว้ ในภาคผนวก ก
3. การควบคุมด้ วยสถิติ
ในการศึกษาครัง้ นี ้มีการใช้ สถิติตวั แปรปรวนร่วม เพื่อควบคุมอิทธิพลของลักษณะ
ส่วนบุคคล โดยจะมีตวั แปรปรวนร่วมดังต่อไปนี ้
3.1 ความเชื่อเกี่ยวกับสติปัญญา
3.1.1 ความเชื่อว่าสติปัญญาเป็ นสิ่งที่ติดตัวมา
3.1.2 ความเชื่อว่าสติปัญญาเป็ นสิ่งที่เพิ่มขึ ้นได้
3.2 ความมัน่ ใจในความฉลาดของตนเอง
3.3 ปฏิสมั พันธ์ของความเชื่อเกี่ยวกับสติปัญญากับความมัน่ ใจในความฉลาด
3.3.1 ความเชื่อว่าสติปัญญาเป็ นสิ่งที่ติดตัวมา x ความมัน่ ใจในความฉลาด
3.3.2 ความเชื่อว่าสติปัญญาเป็ นสิ่งที่เพิ่มขึ ้นได้ x ความมัน่ ใจในความฉลาด
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การจัดกระทําตัวแปร
การจัดบรรยากาศการเรี ยนเพื่อมุ่งให้ เกิดโครงสร้ างเป้าหมาย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้แม้ ว่าการมีโครงสร้ างการจัดการสอนแบบเดียวกัน แต่ก็มีการจัด
บรรยากาศการเรี ยนในแต่ละกลุม่ แตกต่างกัน 4 แบบได้ แก่ กลุม่ โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน
(P1M0) กลุม่ โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ(P0M1) กลุม่ โครงสร้ างเป้าหมายแบบผสม
(P1M1) กลุม่ ควบคุม (P0M0)ในการจัดบรรยากาศการเรี ยนรู้เพื่อให้ เกิดโครงสร้ างเป้าหมายนี ้ใช้ กรอบ
แนวคิดการจัดสภาพแวดล้ อมในการเรี ยนรู้ของ เอปส์ทีน (Epstein. 1987) ซึง่ จะประกอบด้ วย ลักษณะ
ของชันเรี
้ ยน 6 ลักษณะได้ แก่ งานที่มอบหมาย (Task: T) การให้ อิสระ (Authority: A) การจดจําและ
การให้ รางวัล (Recognition and Reward: R) การจัดกลุม่ (Grouping: G) การประเมิน (Evaluation:
E) และการให้ เวลา (Time Allow: T) ซึง่ ในการดําเนินการวิจยั ครัง้ นี ้จัดการเรี ยนการสอนได้ 4 จาก 6
ลักษณะดังกล่าว โดยลักษณะของชันเรี
้ ยนทัง้ 4 ลักษณะของชันเรี
้ ยนในแต่ละกลุม่ แสดงในตาราง 6
และรายละเอียดความแตกต่างของแผนการสอนแต่ละแผนแสดงไว้ ในภาคผนวก ข และ ค
.
ตาราง 8 ลักษณะของการจัดชันเรี
้ ยนของแต่ละกลุม่ ที่ทําการศึกษา
ลักษณะของ
การจัดชัน้
เรียน
งาน (Ta)

กลุ่มโครงสร้ าง
เป้าหมายเพื่อแสดง
ผลงาน (P1M0)
กิจกรรมต่าง ๆ มุ่งเน้ น
เปรี ยบเทียบกับเพื่อนใน
ชั ้นเรี ยน
การจดจําและ - รายงานคะแนนสอบ
การให้ รางวัล ย่อย
(R)
- รายงานลําดับของ
คะแนนในการสอบย่อย
และคะแนนสะสม
การจัดกลุม่
จัดกลุม่ โดยผสมนิสิตที่มี
(G)
ระดับความสามารถ
แตกต่างกัน

กลุ่มโครงสร้ าง
เป้าหมายเพื่อความ
เชี่ยวชาญ(P0M1)
กิจกรรมต่าง ๆ มุ่งเน้ น
การเรี ยนรู้ และ
พัฒนาการ
- รายงานคะแนนสอบ
ย่อย
- รายงานกราฟ
พัฒนาการ

กลุ่มโครงสร้ างเป้าหมาย
แบบผสม (P1M1)

กิจกรรมต่าง ๆ มุ่งเน้ น
เปรี ยบเทียบกับเพื่อนในชัน้
เรี ยน และการเรี ยนรู้
- รายงานคะแนนสอบย่อย
- รายงานลําดับของคะแนน
ในการสอบย่อย และ
คะแนนสะสม
- รายงานกราฟพัฒนาการ
จัดกลุม่ โดยให้ นิสิตที่มี จัดกลุม่ โดยผสมนิสิตที่มี
ความสนใจเรื่ อง
ระดับความสามารถ
เดียวกันอยูด่ ้ วยกัน
แตกต่างกัน และมีความ
สนใจใกล้ เคียงกัน

กลุ่มควบคุม
(P0M0)
กิจกรรมต่าง ๆ ไม่
มุ่งเน้ นอะไรเป็ น
พิเศษ
- รายงานเพียง
คะแนนสอบย่อย

จัดกลุม่ โดยการ
สุม่
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ตาราง 1 (ต่อ)
ลักษณะของ
การจัดชัน้
เรียน
การประเมิน
ผลการเรี ยน
(E)

กลุ่มโครงสร้ าง
เป้าหมายเพื่อแสดง
ผลงาน (P1M0)
- จากผลการสอบย่อย
แบบอิงกลุม่
-ผลการสอบปลาย
ภาคเรี ยน

กลุ่มโครงสร้ าง
เป้าหมายเพื่อความ
เชี่ยวชาญ(P0M1)
- จากการรายงาน
พัฒนาการของตนเอง
-ผลการสอบปลาย
ภาคเรี ยน

เวลา (Ti)

มีเวลาที่ตายตัวแน่นอน
ในกรอบที่กําหนดไว้

กิจกรรมต่าง ๆ
สามารถยืดเวลา
ออกไปได้ เพื่อให้ เกิด
การเรี ยนรู้

กลุ่มโครงสร้ างเป้าหมาย
แบบผสม (P1M1)

กลุ่มควบคุม
(P0M0)

- จากการรายงาน
พัฒนาการของตนเอง
- จากผลการสอบย่อย
แบบอิงกลุม่
-ผลการสอบปลายภาค
เรี ยน
มีกิจกรรมที่มีกรอบเวลา
ชัดเจนและ
กิจกรรมที่ยืดเวลาออกไปได้
เพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้

- จากคะแนน
การสอบย่อย
- ผลการสอบ
ปลายภาคเรี ยน

มีเวลาที่ตายตัว
แน่นอนในกรอบที่
กําหนดไว้

การตรวจสอบผลการจัดกระทํา (Manipulation Check)
ในการศึกษาครัง้ นี ้เป็ นการจัดสภาพแวดล้ อมในชันเรี
้ ยน ซึง่ ผู้วิจยั จึงควรตรวจสอบว่า
ผู้เรี ยนมีการรับรู้ตรงกับกลุม่ ที่ได้ รับหรื อไม่ เพื่อให้ เกิดความแน่ใจว่าการจัดกระทํานันได้
้ ผลตรงตาม
ความสนใจของผู้วิจยั จริง
การตรวจสอบผลการจัดกระทําโดยก่อนเริ่ มกิจกรรมในครัง้ ที่ 7 ผู้วิจยั ทําการเก็บรวบ
ความข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถามการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายของการเรี ยนในรายวิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้
และแรงจูงใจ เป็ นแบบสอบถามที่วดั การรับรู้ของผู้เรี ยนถึงข้ อความเกี่ยวกับเป้าหมายของการจัดการ
เรี ยนรู้ในรายวิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้และแรงจูงใจ ซึง่ อาจจะเป็ นข้ อความโดยตรง หรื อ ข้ อความโดยนัย
ผ่านการจัดการและนโยบายในการจัดกิจกรรมและบรรยากาศของชันเรี
้ ยนก็ได้ ทังนี
้ ้แบ่งโครงสร้ าง
เป้าหมายออกได้ เป็ น 2 ประเภท
1. โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ หมายถึง การรับรู้ของผู้เรี ยนถึงเป้าหมายของ
การจัดการเรี ยนรู้ในระดับปริ ญญาตรี ของสาขาที่ตนเองเรี ยนอยู่ หรื อชันเรี
้ ยนที่ตนเองเรี ยนอยูว่ ่าให้
ความสําคัญกับการเรี ยนรู้ ความเข้ าใจ และการพัฒนาความสามารถ โดยข้ อความดังกล่าวจะเป็ น
ข้ อความโดยตรงจากผู้สอน หรื อ ข้ อความโดยนัยที่นกั เรี ยนสรุปขึ ้นเอง
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1.1 จากข้ อความโดยตรง หมายถึง การรับรู้ของผู้เรี ยนว่าผู้สอนให้ ความสําคัญกับ
การเรี ยนรู้ ความเข้ าใจ และการพัฒนาความสามารถ ของผู้เรี ยน ตัวอย่างข้ อคําถามเช่น “อาจารย์ของ
ฉันแสดงให้ เห็นว่าเขาต้ องการให้ นกั เรี ยนเข้ าใจมากกว่าจําได้ ”
1.2 จากข้ อความโดยนัย หมายถึง การรับรู้ของผู้เรี ยนถึงสภาพแวดล้ อมในชันเรี
้ ยนซึง่
เกี่ยวข้ องกับความมุง่ หวังของการจัดการเรี ยนรู้ในชันเรี
้ ยนระดับปริ ญญาตรี ที่ตนเองเรี ยนอยู่ หรื อชัน้
เรี ยนที่ตนเองเรี ยนอยู่ว่าให้ ความสําคัญกับการเรี ยนรู้ ความเข้ าใจ และการพัฒนาความสามารถ
ตัวอย่างข้ อคําถามเช่น “วิชาเอก (สาขา) ที่ฉนั เรียน ให้ ความสําคัญกับการพัฒนาผู้เรี ยนไม่เฉพาะด้ าน
วิชาการแต่ยงั รวมถึงทักษะในด้ านอื่น ๆ ที่จําเป็ นในการทํางาน”
2. โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงาน หมายถึง การรับรู้ของผู้เรี ยนถึงเป้าหมาย
ของการจัดการเรี ยนรู้ในระดับปริ ญญาตรี ของสาขาที่ตนเองเรี ยนอยู่ หรื อชันเรี
้ ยนที่ตนเองเรี ยนอยู่ว่าให้
ความสําคัญกับ การเปรี ยบเทียบเชิงสังคมและ การแข่งขัน โดยข้ อความดังกล่าวจะเป็ นข้ อความ
โดยตรงจากผู้สอน หรื อ ข้ อความโดยนัยที่นกั เรี ยนสรุปขึ ้นเอง
2.1 จากข้ อความโดยตรง หมายถึง การรับรู้ของผู้เรี ยนว่าผู้สอนให้ ความสําคัญกับ
การเปรี ยบเทียบเชิงสังคมและการแข่งขัน ตัวอย่างข้ อคําถามเช่น “อาจารย์ของฉันจะบอกให้ ฉนั รู้ว่าฉัน
ดีหรื อด้ อยกว่าเพื่อนในห้ อง”
2.2 จากข้ อความโดยนัย หมายถึง การรับรู้ของผู้เรี ยนถึงสภาพแวดล้ อมในชันเรี
้ ยนซึง่
เกี่ยวข้ องกับความมุง่ หวังของการจัดการเรี ยนรู้ในชันเรี
้ ยนระดับปริ ญญาตรี ที่ตนเองเรี ยนอยู่ หรื อชัน้
เรี ยนที่ตนเองเรี ยนอยู่ว่าให้ ความสําคัญกับ การเปรี ยบเทียบเชิงสังคมและการแข่งขัน ตัวอย่างข้ อ
คําถามเช่น “วิชาเอก (สาขา) ที่ฉนั เรี ยนของฉัน ให้ ความสําคัญกับการเป็ นนักเรี ยนกลุม่ เก่ง”
แบบสอบถามที่ผ้ วู ิจยั ใช้ ร่วมกับการศึกษาที่ 1 โดย คะแนนที่ได้ จากข้ อคําถามโครงสร้ าง
เป้าหมายในแต่ละแบบนันจะถู
้ กนํามารวมกันเป็ นระดับการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายในแบบนัน้ ๆ โดยผู้
ที่มีคะแนนการรับรู้ลกั ษณะใดสูงกว่าจะเป็ นผู้ที่รับรู้ว่าการเรี ยนรู้ในระดับปริ ญญาตรี ในสาขาของตน
หรื อในรายวิชาที่ตนศึกษาอยู่นนมี
ั ้ โครงสร้ างเป้าหมายในลักษณะนันชั
้ ดเจนกว่าผู้ที่มีคะแนนตํา่ กว่า
ทังนี
้ ้ข้ อคําถามที่ใช้ ในการสอบถามลักษณะของผู้เรี ยนนี ้จะถูกเรี ยงลําดับโดยการสุม่ โดยไม่จําแนกตาม
ประเภทของข้ อคําถามที่ต้องการวัด
ทังนี
้ ้ตัวอย่างของแบบสอบถามการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายของการเรี ยนในรายวิชา
ทฤษฎีการเรี ยนรู้และแรงจูงใจ ดูได้ จากบทที่ 3 ในส่วนของการศึกษาที่ 1 หน้ า 69 แต่เปลี่ยนจากการ
ถามในบริ บทการเรี ยนในระดับปริ ญญาตรี เป็ นจะวัดการถามบริ บทการเรี ยนในวิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้
และแรงจูงใจ
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คะแนนที่ได้ จากแบบสอบถามจะถูกนําไปวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมแบบ 2 ทาง
(2 way-ANCOVA) โดยกลุม่ P1M0 และ กลุม่ P1M1 ควรมีการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการสร้ าง
ผลงานของชันเรี
้ ยนรายวิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้และแรงจูงใจ แตกต่างจาก กลุม่ P0M1 และกลุม่ P0M0
รวมถึง กลุม่ P0M1 และ กลุม่ P1M1 ควรมีการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อพัฒนาตนเองของชันเรี
้ ยน
รายวิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้และแรงจูงใจ แตกต่างจาก กลุม่ P1M0 และกลุม่ P0M0
ขัน้ ตอนในการพัฒนาเครื่ องมือจัดกระทําตัวแปร
ในการศึกษาค้ นคว้ าในครัง้ นี ้มีลําดับขันตอนในการพั
้
ฒนาเครื่ องมือจัดกระทําตัวแปร
ดังนี ้
1. ผู้วิจยั ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับโครงสร้ างเป้าหมายของชันเรี
้ ยน
2. กําหนดนิยามปฏิบตั ิการของโครงสร้ างเป้าหมายของชันเรี
้ ยน
3. กําหนดลักษณะของกิจกรรมที่จะดําเนินการในแต่ละกลุม่ ให้ สอดคล้ องกับนิยาม
ปฏิบตั ิการ
4. นํากิจกรรมที่ได้ สร้ างขึ ้นเสนอคณะกรรมการควบคุมปริ ญญานิพนธ์เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้ องตามนิยามปฏิบตั ิการ จากนันดํ
้ าเนินการปรับปรุงแก้ ไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการ
ควบคุมปริ ญญานิพนธ์
5. นํากิจกรรมที่ได้ จากการปรับปรุงตามคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมปริ ญญา
นิพนธ์ไปให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิ จํานวน 3 ท่านประกอบด้ วย รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ตุ้ยคําภีร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทศวร มณีศรี ขํา อาจารย์ ดร.พัชราภรณ์ ศรี สวัสดิ์ ตรวจสอบความสอดคล้ อง
ของกิจกรรมกับนิยามปฏิบตั ิการ
6. นํากิจกรรมที่ได้ รับการปรับปรุงตามคําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิไปทดลองใช้ (Try out)
กับนิสิต เพื่อสํารวจปั ญหาในการดําเนินกิจกรรมที่กําหนดไว้ รวมถึงทดสอบผลการจัดกระทํากับนิสิต
7. นํากิจกรรมที่ได้ รับการปรับปรุง เพื่อจัดการกับปั ญหาที่เกิดขึ ้นระหว่างการทดลองใช้
8. นําชุดกิจกรรมที่ได้ รับการปรับปรุงแล้ วไปใช้ ในการศึกษากับกลุม่ ตัวอย่างจริ ง
เครื่ องมือวัดตัวแปร
ลักษณะเครื่ องมือ
ในการศึกษาครัง้ นี ้ แบบสอบถามจะถูกแบ่งออกเป็ น 6 ชุดดังนี ้
ชุดที่ 1 แบบสอบถามข้ อมูลทัว่ ไปของนิสิต ประกอบด้ วยข้ อคําถามปลายเปิ ดจํานวน
2 ข้ อ สอบถามเกี่ยวกับ เพศ และ อายุ
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ตัวอย่ างแบบสอบถามข้ อมูลทั่วไป
0
00

เพศ……………………
อายุ.............................

ชุดที่ 2 แบบสอบถามความเชื่อเกี่ยวกับความฉลาดในการเรี ยนมหาวิทยาลัย เป็ น
แบบสอบถามที่วดั 2 คุณลักษณะ 2 ประการได้ แก่
1. ความมัน่ ในใจความฉลาดของตนเอง ได้ แก่ ความมัน่ ใจในความฉลาดในการเรี ยน
มหาวิทยาลัยของตนเอง เป็ นแบบสอบถามที่วดั ระดับความเชื่อของบุคคลว่าตนเองมีความฉลาด มี
ความสามารถในการเรี ยนรู้สิ่งใหม่ ๆ และมีความมัน่ ใจในความสามารถในการคิดของตนเอง ที่จะใช้ ใน
การเรี ยน
2. ความเชื่อของบุคคลเกี่ยวกับลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความฉลาดของตนเองใน
การเรี ยนในระดับมหาวิทยาลัย โดยมีความเชื่อ 2 ลักษณะ ได้ แก่
2.1. ความเชื่อว่าความฉลาดเป็ นสิ่งที่ติดตัวมา (Entity Intelligence Belief)
หมายถึง ระดับความเชื่อของบุคคลที่ว่า ความฉลาดในด้ านการเรี ยนของตนเองนันจะคงที
้
่ ไม่
เปลี่ยนแปลงแม้ ว่าจะได้ รับประสบการณ์หรื อได้ รับการเรี ยนรู้ก็ตาม
2.2. ความเชื่อว่าความฉลาดเป็ นสิ่งที่เพิ่มขึ ้นได้ (Incremental Intelligence Belief)
หมายถึง ระดับความเชื่อที่ว่าความฉลาดในด้ านการเรี ยนของตนเองนันสามารถเปลี
้
่ยนแปลงได้
พัฒนาได้ และจะเพิ่มขึ ้นหากได้ รับประสบการณ์หรื อผ่านกระบวนการเรี ยนรู้
ความมัน่ ใจในความฉลาดในการเรี ยนมหาวิทยาลัยของตนเองนี ้วัดโดยแบบสอบถาม
ที่ผ้ วู ิจยั ดัดแปลงมาจาก แบบวัดความมัน่ ใจในความฉลาดของตนเองของเฮนเดอร์ สนั และ ดเวก
(Dweck. 2000; citing Handerson; & Dweck 1990) รวมกับแบบสอบถามที่ผ้ วู ิจยั ได้ สร้ างข้ อคําถาม
ขึ ้นเองอีกส่วนหนึง่ ส่วนความเชื่อเกี่ยวกับความฉลาดวัดโดยแบบสอบถามที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นเองตาม
แนวคิดทฤษฎีแห่งของตน (Self-Theories) ของดเวก (Dweck. 2000) โดยการดัดแปลงข้ อคําถาม
บางส่วนมาจาก แบบสอบถามของ ดเวก (Dweck. 2000) และแบบสอบถามของอับดุล เอล ฟาตตาฮ์
และ ยาทส์ (Abd-El-Fattah;& Yates. 2006) รวมถึงผู้วิจยั ได้ สร้ างข้ อคําถามเองอีกส่วนหนึง่ ลักษณะ
แบบสอบถามเป็ นข้ อคําถาม กับมาตรประมาณค่า 7 ระดับ ตังแต่
้ ไม่จริ งเลย ถึง จริ งที่สดุ และให้
คะแนนจาก 1 – 7 ตามลําดับ
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คะแนนที่ได้ จากข้ อคําถามความมัน่ ใจในความฉลาดของตนเองถูกรวมเป็ นคะแนน
ความมัน่ ใจในความฉลาดของตนเอง การมีความเชื่อว่าสติปัญญาเป็ นสิ่งที่ติดตัวมา จะถูกนํามา
รวมกันเป็ นระดับความเชื่อว่าสติปัญญาเป็ นสิ่งที่ติดตัวมา และคะแนนที่ได้ จากข้ อคําถามการมีความ
เชื่อว่าสติปัญญาเป็ นสิ่งที่เพิ่มขึ ้นได้ จะถูกนํามารวมกันเป็ นคะแนนความเชื่อว่าสติปัญญาเป็ นสิ่งที่
เพิ่มขึ ้นได้
โดยผู้ที่ได้ คะแนนในความเชื่อลักษณะใดสูงกว่าจะเป็ นผู้ที่มีความเชื่อในลักษณะ
ดังกล่าวสูงกว่าผู้ที่มีคะแนนตํ่ากว่า ทังนี
้ ้ข้ อคําถามที่ใช้ ในการสอบถามลักษณะของผู้เรี ยนนี ้จะถูก
เรี ยงลําดับโดยการสุม่ โดยไม่จําแนกตามประเภทของข้ อคําถามที่ต้องการวัด
ทังนี
้ ้ตัวอย่างของแบบสอบถามความเชื่อเกี่ยวกับความฉลาดในการเรี ยน
มหาวิทยาลัยดูได้ จากบทที่ 3 ในส่วนของการศึกษาที่ 1 หน้ า 68
ชุดที่ 3 แบบสอบถามการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนวิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้และ
แรงจูงใจ เป็ นแบบสอบถามรายงานตนเองที่วดั ลักษณะทางการรู้คิดของผู้เรี ยนที่พยายามกําหนด
สภาพในอนาคตที่เกี่ยวข้ องกับความสามารถเมื่อสิ ้นสุดการการเรี ยนในวิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้และ
แรงจูงใจ ทังนี
้ ้บุคคลจะพยายามให้ เกิดสภาพดังกล่าว หรื อหลีกเลี่ยงสภาพดังกล่าวก็ได้ แบ่งเป้าหมาย
ออกได้ เป็ น 4 ประเภท ดังนี ้
1. เป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบเข้ าหา (Performance-Approcah Goal) หมายถึง
ลักษณะทางการรู้คิดของผู้เรี ยนที่จะมุง่ เน้ นไปที่ การแสดงออกถึงความสามารถหรื อศักยภาพของ
ตัวเอง และการตัดสินระดับของความสามารถเมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้อื่น โดยให้ ความสนใจไปที่การมี
ภาพลักษณ์ที่ดี การทําผลงานได้ ดีกว่าผู้อื่น และการมีภาพลักษณ์ที่ดีกว่าผู้อื่นในการเรี ยนในวิชาทฤษฎี
การเรี ยนรู้และแรงจูงใจ แบ่งออกได้ เป็ น 3 องค์ประกอบดังนี ้
1.1 องค์ประกอบด้ านภาพลักษณ์ เป็ นลักษณะที่จะมุง่ พิสจู น์ตนเอง หรื อแสดงให้ เห็น
ว่าตนเองมีความสามารถ
1.2 องค์ประกอบด้ านการแข่งขัน เป็ นลักษณะที่จะมุง่ สร้ างผลการทํางานให้ ดีกว่า
ผู้อื่น
1.3 องค์ประกอบด้ านการประเมิน เป็ นลักษณะที่จะมุง่ แสดงให้ ผ้ อู ื่นเห็นว่าตนเองมี
ความสามารถสูงกว่าเพื่อน
2. เป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง (Performance-Avoidance Goal) หมายถึง
ลักษณะทางการรู้คิดของผู้เรี ยนที่จะมุง่ เน้ นไปที่ การแสดงออกถึงความสามารถหรื อศักยภาพของ
ตัวเอง และการตัดสินระดับของความสามารถเมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้อื่น โดยให้ ความสนใจไปที่การ
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หลีกเลี่ยงการมีภาพลักษณ์ที่แย่ การทําผลงานด้ อยกว่าผู้อนื่ และการมีภาพลักษณ์ที่ด้อยกว่าผู้อื่น การ
เรี ยนในวิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้และแรงจูงใจ แบ่งเป็ น 3 องค์ประกอบดังนี ้
2.1 องค์ประกอบด้ านภาพลักษณ์ เป็ นลักษณะที่จะหลีกเลี่ยง การแสดงออกว่า
ตนเองด้ อยความสามารถ
2.2 องค์ประกอบด้ านการแข่งขัน เป็ นลักษณะที่จะหลีกเลี่ยงการสร้ างผลการทํางาน
ที่ด้อยกว่าผู้อื่น
2.3 องค์ประกอบด้ านการประเมิน เป็ นลักษณะที่จะหลีกเลี่ยงการแสดงที่ทําให้ ผ้ อู นื่
เห็นว่าตนเองมีความสามารถด้ อยกว่าเพื่อน
3. เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา (Mastery-Approcah Goal) หมายถึง
ลักษณะทางการรู้คิดของผู้เรี ยนที่จะมุง่ เน้ นไปที่การเปลี่ยนแปลงของความสามารถของตนเองเมื่อ
สิ ้นสุดการทํางาน โดยให้ ความสนใจที่จะให้ เกิดความเชี่ยวชาญในงาน มีการพัฒนาตนเอง และ
สามารถเรี ยนรู้ได้ เต็มศักยภาพ ในการเรี ยนระดับปริ ญญาตรี หรื อในวิชาใดวิชาหนึง่ แบ่งเป็ น 3
องค์ประกอบดังนี ้
3.1 องค์ประกอบด้ านความเชี่ยวชาญในงาน เป็ นลักษณะที่มงุ่ ให้ เกิดทักษะที่จะใช้ ใน
การทํางานหรื อเป็ นพื ้นฐานในการเรี ยนระดับสูงต่อไป
3.2 องค์ประกอบด้ านการพัฒนา เป็ นลักษณะที่มงุ่ ทําผลงานให้ ดีกว่าผลงานของ
ตนเองในอดีต
3.3 องค์ประกอบด้ านการบรรลุเต็มศักยภาพ เป็ นลักษณะที่มงุ่ จะพัฒนาตนเองให้
สอดคล้ องกับศักยภาพของตนเอง
4. เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง (Mastery-Avoidance Goal) หมายถึง
ลักษณะทางการรู้คิดของผู้เรี ยนที่จะมุง่ เน้ นไปที่การเปลี่ยนแปลงของความสามารถของตนเองเมื่อ
สิ ้นสุดการทํางาน โดยให้ ความสนใจที่จะหลีกเลี่ยงการขาดความเชี่ยวชาญในงาน การขาดการพัฒนา
ตนเอง และไม่ได้ สามารถเรี ยนรู้เต็มศักยภาพ ในการเรี ยนในวิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้และแรงจูงใจ
แบ่งเป็ น 3 องค์ประกอบดังนี ้
4.1 องค์ประกอบด้ านความเชี่ยวชาญในงาน เป็ นลักษณะที่มงุ่ หลีกเลี่ยงการขาด
ทักษะในการทํางาน หรือขาดพื ้นฐานเรี ยนในระดับที่สงู ขึ ้น
4.2 องค์ประกอบด้ านการพัฒนา เป็ นลักษณะที่มงุ่ หลีกเลี่ยงการทําผลงานด้ อยกว่า
ในอดีต
4.3 องค์ประกอบด้ านการบรรลุเต็มศักยภาพ เป็ นลักษณะที่มงุ่ หลีกเลี่ยงการพัฒนา
ความสามารถน้ อยกว่าศักยภาพหรื อมาตรฐานของตนเอง
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การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์นี ้วัดโดยใช้ แบบสอบถามที่ผ้ วู ิจยั ใช้ แบบสอบถามร่วมกับ
การศึกษาที่ 1 แต่เปลี่ยนจากการถามในบริ บทการเรี ยนในระดับปริ ญญาตรี ในการศึกษาที่ 1 เป็ นจะวัด
การถามบริ บทการเรี ยนในวิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้และแรงจูงใจ ลักษณะแบบสอบถามเป็ นข้ อคําถาม กับ
มาตรประมาณค่า 7 ระดับ ตังแต่
้ ไม่จริ งเลย ถึง จริ งที่สดุ และให้ คะแนนจาก 1 – 7 ตามลําดับ
คะแนนที่ได้ จากข้ อคําถามในแต่ละองค์ประกอบย่อยของเป้าหมายจะรวมกันเป็ นคะแนน
ของการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในด้ านนัน้ ๆ รวมทังสิ
้ ้น 12 องค์ประกอบ โดยคะแนนแต่ละ
องค์ประกอบย่อยจะถูกนํามาคํานวณโดยสมการคะแนนองค์ประกอบที่ได้ จากการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่ องมือ เป็ นคะแนนของเป้าหมายแต่ละประเภท โดยผู้ที่ได้ คะแนนการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในด้ าน
ใดสูงกว่าจะมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในด้ านนันสู
้ งกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า ข้ อคําถามที่ใช้ ในการ
สอบถามลักษณะของผู้เรี ยนนี ้จะถูกเรี ยงลําดับโดยการสุม่ โดยไม่จําแนกตามประเภทของข้ อคําถามที่
ต้ องการวัด
ทังนี
้ ้ตัวอย่างของแบบสอบถามการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนวิชาทฤษฎีการ
เรี ยนรู้และแรงจูงใจ ดูได้ จากบทที่ 3 ในส่วนของการศึกษาที่ 1 หน้ า 72 แต่เปลี่ยนจากการถามในบริ บท
การเรี ยนในระดับปริ ญญาตรี เป็ นจะวัดการถามบริ บทการเรี ยนในวิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้และแรงจูงใจ
ชุดที่ 4 แบบสอบถามความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนเชิงพฤติกรรมในวิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้และ
แรงจูงใจ เป็ นแบบสอบถามรายงานตนเองวัดลักษณะการแสดงออกของผู้เรี ยนที่แสดงออกว่าตนเอง
ปฏิบตั ิตามกฎ และครรลองของมหาวิทยาลัยหรื อชันเรี
้ ยนหนึง่ ๆ มีความพยายามในการเรี ยนรู้และมี
ปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่น ๆ ในฐานะสมาชิกของชันเรี
้ ยน โดยแบ่งออกเป็ น 3 องค์ประกอบดังนี ้
1. พฤติกรรมทัว่ ไปในชันเรี
้ ยน หมายถึงพฤติกรรมที่เป็ นไปตามระเบียบของชันเรี
้ ยนหรื อ
โรงเรี ยนประกอบด้ วย การเข้ าเรี ยนตรงต่อเวลา การไม่รบกวนผู้อื่น การไม่ทจุ ริ ต
2. พฤติกรรมเพียรพยายาม หมายถึงพฤติกรรมของบุคคลที่ใช้ ความพยายามในการ
เรี ยนรู้ ประกอบด้ วย การรักษาความสนใจในการเรี ยน ความอดทนต่อความยากลําบาก และความ
ทุ่มเทในการทํางาน
3. พฤติกรรมการมีสว่ นร่วม หมายถึงพฤติกรรมของบุคคลที่จะมีปฏิสมั พันธ์กบั คนอื่น ใน
ชันเรี
้ ยนในฐานะสมาชิกของชันเรี
้ ยนประกอบด้ วย การเข้ าร่วมกิจกรรมการเรี ยนการสอน การแสวงหา
ความช่วยเหลือ และ การช่วยเหลือผู้อื่น
ความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรมนี ้วัดโดยใช้ แบบสอบถามร่วมกับการศึกษาที่ 1 แต่
เปลี่ยนจากการสอบถามในบริ บทการเรี ยนในระดับมหาวิทยาลัย เป็ นการเรี ยนในวิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้
และแรงจูงใจ ลักษณะแบบสอบถามเป็ นข้ อคําถาม กับมาตรประมาณค่า 7 ระดับ ตังแต่
้ ไม่จริ งเลย ถึง
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จริ งที่สดุ โดยในข้ อความทางบวกจะให้ คะแนนจาก 1 – 7 และข้ อความทางลบ จะให้ คะแนนจาก 7 – 1
ตามระดับความเป็ นจริ ง
คะแนนที่ได้ จากข้ อคําถามในแต่ละองค์ประกอบย่อยของเป้าหมายจะรวมกันเป็ นคะแนน
ของความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรมในด้ านนัน้ ๆ รวมทังสิ
้ ้น 3 องค์ประกอบ โดยคะแนนแต่ละ
องค์ประกอบย่อยจะถูกนํามาคํานวณโดยสมการคะแนนองค์ประกอบที่ได้ จากการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่ องมือ เป็ นคะแนนความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรมในแต่ละองค์ประกอบ โดยผู้ที่ได้ คะแนน
ความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรมในองค์ประกอบใดสูงกว่าจะเป็ นผู้ที่มีความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้
เชิงพฤติกรรมในองค์ประกอบนันสู
้ งกว่าผู้ที่มีคะแนนตํ่ากว่า ทังนี
้ ้ข้ อคําถามที่ใช้ ในการสอบถาม
ลักษณะของผู้เรี ยนนี ้จะถูกเรี ยงลําดับโดยการสุม่ โดยไม่จําแนกตามประเภทของข้ อคําถามที่ต้องการ
วัด
ทังนี
้ ้ตัวอย่างของแบบสอบถามความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้ในรายวิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้และ
แรงจูงใจดูได้ จากบทที่ 3 ในส่วนของการศึกษาที่ 1 หน้ า 75 แต่เปลี่ยนจากการถามในบริ บทการเรี ยน
ในระดับปริ ญญาตรี เป็ นจะวัดการถามบริ บทการเรี ยนในวิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้และแรงจูงใจ
ชุดที่ 5 แบบสอบถามการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนวิชาเอกเป็ นแบบสอบถาม
รายงานตนเองที่วดั ลักษณะทางการรู้คิดของผู้เรี ยนที่พยายามกําหนดสภาพในอนาคตที่เกี่ยวข้ องกับ
ความสามารถเมื่อสิ ้นสุดการเรี ยนในรายวิชาเอกวิชาหนึง่ ทังนี
้ ้บุคคลจะพยายามให้ เกิดสภาพดังกล่าว
หรื อหลีกเลี่ยงสภาพดังกล่าวก็ได้ แบ่งเป้าหมายออกได้ เป็ น 4 ประเภท ดังนี ้
1. เป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบเข้ าหา (Performance-Approcah Goal) หมายถึง
ลักษณะทางการรู้คิดของผู้เรี ยนที่จะมุง่ เน้ นไปที่ การแสดงออกถึงความสามารถหรื อศักยภาพของ
ตัวเอง และการตัดสินระดับของความสามารถเมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้อื่น โดยให้ ความสนใจไปที่การมี
ภาพลักษณ์ที่ดี การทําผลงานได้ ดีกว่าผู้อื่น และการมีภาพลักษณ์ที่ดีกว่าผู้อื่นในรายวิชาเอกวิชาหนึง่
แบ่งออกได้ เป็ น 3 องค์ประกอบดังนี ้
1.1 องค์ประกอบด้ านภาพลักษณ์ เป็ นลักษณะที่จะมุง่ พิสจู น์ตนเอง หรื อแสดงให้ เห็น
ว่าตนเองมีความสามารถ
1.2 องค์ประกอบด้ านการแข่งขัน เป็ นลักษณะที่จะมุง่ สร้ างผลการทํางานให้ ดีกว่า
ผู้อื่น ตัวอย่างข้ อคําถามเช่น
1.3 องค์ประกอบด้ านการประเมิน เป็ นลักษณะที่จะมุง่ แสดงให้ ผ้ อู ื่นเห็นว่าตนเองมี
ความสามารถสูงกว่าเพื่อน
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2. เป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง (Performance-Avoidance Goal) หมายถึง
ลักษณะทางการรู้คิดของผู้เรี ยนที่จะมุง่ เน้ นไปที่ การแสดงออกถึงความสามารถหรื อศักยภาพของ
ตัวเอง และการตัดสินระดับของความสามารถเมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้อื่น โดยให้ ความสนใจไปที่การ
หลีกเลี่ยงการมีภาพลักษณ์ที่แย่ การทําผลงานด้ อยกว่าผู้อนื่ และการมีภาพลักษณ์ที่ด้อยกว่าผู้อื่น ใน
รายวิชาเอกวิชาหนึง่ แบ่งเป็ น 3 องค์ประกอบดังนี ้
2.1 องค์ประกอบด้ านภาพลักษณ์ เป็ นลักษณะที่จะหลีกเลี่ยง การแสดงออกว่า
ตนเองด้ อยความสามารถ
2.2 องค์ประกอบด้ านการแข่งขัน เป็ นลักษณะที่จะหลีกเลี่ยงการสร้ างผลการทํางาน
ที่ด้อยกว่าผู้อื่น ตัวอย่างข้ อคําถามเช่น “ฉันต้ องการทําให้ คะแนนสอบของฉันไม่ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยของชัน้
เรี ยน”
2.3 องค์ประกอบด้ านการประเมิน เป็ นลักษณะที่จะหลีกเลี่ยงการแสดงที่ทําให้ ผ้ อู นื่
เห็นว่าตนเองมีความสามารถด้ อยกว่าเพื่อน
3. เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา (Mastery-Approcah Goal) หมายถึง
ลักษณะทางการรู้คิดของผู้เรี ยนที่จะมุง่ เน้ นไปที่การเปลี่ยนแปลงของความสามารถของตนเองเมื่อ
สิ ้นสุดการทํางาน โดยให้ ความสนใจที่จะให้ เกิดความเชี่ยวชาญในงาน มีการพัฒนาตนเอง และ
สามารถเรี ยนรู้ได้ เต็มศักยภาพในรายวิชาเอกวิชาหนึง่ แบ่งเป็ น 3 องค์ประกอบดังนี ้
3.1 องค์ประกอบด้ านความเชี่ยวชาญในงาน เป็ นลักษณะที่มงุ่ ให้ เกิดทักษะที่จะใช้ ใน
การทํางานหรื อเป็ นพื ้นฐานในการเรี ยนระดับสูงต่อไป
3.2 องค์ประกอบด้ านการพัฒนา เป็ นลักษณะที่มงุ่ ทําผลงานให้ ดีกว่าผลงานของ
ตนเองในอดีต
3.3 องค์ประกอบด้ านการบรรลุเต็มศักยภาพ เป็ นลักษณะที่มงุ่ จะพัฒนาตนเองให้
สอดคล้ องกับศักยภาพของตนเอง
4. เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง (Mastery-Avoidance Goal) หมายถึง
ลักษณะทางการรู้คิดของผู้เรี ยนที่จะมุง่ เน้ นไปที่การเปลี่ยนแปลงของความสามารถของตนเองเมื่อ
สิ ้นสุดการทํางาน โดยให้ ความสนใจที่จะหลีกเลี่ยงการขาดความเชี่ยวชาญในงาน การขาดการพัฒนา
ตนเอง และไม่ได้ สามารถเรี ยนรู้เต็มศักยภาพ ในรายวิชาเอกวิชาหนึง่ แบ่งเป็ น 3 องค์ประกอบดังนี ้
4.1 องค์ประกอบด้ านความเชี่ยวชาญในงาน เป็ นลักษณะที่มงุ่ หลีกเลี่ยงการขาด
ทักษะในการทํางาน หรือขาดพื ้นฐานเรี ยนในระดับที่สงู ขึ ้น
4.2 องค์ประกอบด้ านการพัฒนา เป็ นลักษณะที่มงุ่ หลีกเลี่ยงการทําผลงานด้ อยกว่า
ในอดีต”
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4.3 องค์ประกอบด้ านการบรรลุเต็มศักยภาพ เป็ นลักษณะที่มงุ่ หลีกเลี่ยงการพัฒนา
ความสามารถน้ อยกว่าศักยภาพหรื อมาตรฐานของตนเอง
การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์นี ้วัดโดยใช้ แบบสอบถามที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นเองตามแนวคิด
การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์แบบ 2x2 ของอิลเลียท และแมคเกรเกอร์ (Elliot;& McGregor. 2001) ซึง่ ได้
ปรับปรุ งตามการสังเคราะห์เอกสารของ ฮัลลิแมน และคณะ (Hulleman ; et al. 2010) โดยการ
ดัดแปลงข้ อคําถามบางส่วนมาจาก ชุดมาตรวัดรูปแบบการเรี ยนรู้แบบยืดหยุ่น (Patterns of Adaptive
Learning Scales: PALS) ของมิกค์ลี และคณะ (Midgley ; et al. 2000) และจากแบบสอบถามการมี
เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ (Achievement Goal Questionaire) ของ อิลเลียท และแมคเกรเกอร์ (Elliot;&
McGregor. 2001) รวมถึงผู้วิจยั ได้ สร้ างข้ อคําถามเองอีกส่วนหนึง่ ลักษณะแบบสอบถามเป็ นข้ อ
คําถาม กับมาตรประมาณค่า 7 ระดับ ตังแต่
้ ไม่จริ งเลย ถึง จริ งที่สดุ และให้ คะแนนจาก 1 – 7
ตามลําดับ
คะแนนที่ได้ จากข้ อคําถามในแต่ละองค์ประกอบย่อยของเป้าหมายจะรวมกันเป็ นคะแนน
ของการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในด้ านนัน้ ๆ รวมทังสิ
้ ้น 12 องค์ประกอบ โดยคะแนนแต่ละ
องค์ประกอบย่อยจะถูกนํามาคํานวณโดยสมการคะแนนองค์ประกอบที่ได้ จากการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่ องมือ เป็ นคะแนนของเป้าหมายแต่ละประเภท โดยผู้ที่ได้ คะแนนการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในด้ าน
ใดสูงกว่าจะมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในด้ านนันสู
้ งกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า ข้ อคําถามที่ใช้ ในการ
สอบถามลักษณะของผู้เรี ยนนี ้จะถูกเรี ยงลําดับโดยการสุม่ โดยไม่จําแนกตามประเภทของข้ อคําถามที่
ต้ องการวัด
ทังนี
้ ้ตัวอย่างของแบบสอบถามการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนวิชาทฤษฎีเอก ดูได้
จากบทที่ 3 ในส่วนของการศึกษาที่ 1 หน้ า 76 แต่เปลี่ยนจากการถามในบริ บทการเรี ยนในระดับ
ปริ ญญาตรี เป็ นจะวัดการถามบริ บทการเรี ยนในวิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้และแรงจูงใจ
การดําเนินการวิจัย
1. ประชุมนิสิตที่ลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้และแรงจูงใจเพื่อขออนุญาต
ในการวิจยั และแบ่งกลุม่ นิสิตโดยการสุม่
2. นิสิตทําแบบสอบถามเพื่อวัดคะแนนก่อนเข้ าร่วมกิจกรรม ได้ แก่ การมีเป้าหมายในการ
เรี ยนวิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้และแรงจูงใจ และการมีเป้าหมายในการเรี ยนรู้วิชาเอกวิชาอื่น และตัว
แปรปรวนร่วมได้ แก่ ความเชื่อเกี่ยวกับความฉลาด และความมัน่ ใจในความฉลาดของตนเอง
3. ดําเนินกิจกรรมตามแผน ไปจนถึงกิจกรรมครัง้ ที่ 6
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4. นิสิตทําแบบสอบถามเกี่ยวกับโครงสร้ างเป้าหมายของชันเรี
้ ยน เพื่อทดสอบผลการจัด
กระทํา เป้าหมายในรายวิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้และแรงจูงใจ และ เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในรายอื่น เพื่อ
ทดสอบอิทธิพลของผลการจัดการทํากับตัวแปรตามหลักการทํากิจกรรมครัง้ ที่ 6
5. ดําเนินกิจกรรมตามแผน ไปจนถึงกิจกรรมครัง้ ที่ 12
6. หลังเสร็จกิจกรรมครัง้ ที่ 12 ดําเนินการวัดตัวแปรที่เป็ นผลสืบเนื่อง ได้ แก่ ความมุง่ มัน่
ในการเรี ยนรู้ในรายวิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้และแรงจูงใจ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิเคราะห์คา่ เฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย ค่าสูงสุดตํ่าสุด
ค่าความเบ้ ความโด่ง เพือ่ บรรยายลักษณะของข้ อมูลและศึกษาการแจกแจงของตัวแปร โดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรู ป
2. วิเคราะห์คา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรที่ศกึ ษา โดยใช้ โปรแกรมสําเร็จรู ป
3. วิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมแบบสองทาง (2-Way ANCOVA) เพื่อทดสอบสมมติฐาน
ที่ 1 - 3 ด้ วยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยทดสอบเป้าหมายทีละประเภท
4. วิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression) เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 4
ด้ วยโปรแกรมสําเร็จรูป
5. วิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล (Canonical Correlation) สหสัมพันธ์แบบแยกส่วน
(Partial Correlation) เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 5 ด้ วยโปรแกรมสําเร็จรู ป
โดยสถิติและตัวแปรที่ใช้ ในการวิเคราะห์ในแต่ละขันตอนแสดงไว้
้
ในตาราง 9
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ตาราง 9 สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละขันตอน
้
ขั ้นที่
1

2
3

ตัวแปรต้ น
1. ตัวแปรแบ่งกลุม่
- โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน
- โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
3. ตัวแปรปรวนร่วม
- การมีเป้าหมายก่อนเข้ าร่วมการวิจยั
- ความเชื่อว่าความฉลาดเพิ่มขึ ้นได้
- ความเชื่อว่าความฉลาดติดตัวมา
- ความมัน่ ใจในความฉลาด
- ความเชื่อว่าความฉลาดคงที่ x
ความมัน่ ใจในความฉลาด
- ความเชื่อว่าความฉลาดติดตัวมา x
ความมัน่ ใจในความฉลาด
การมีเป้าหมายในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรมในวิชา
ทฤษฎีการเรี ยนรู้และแรงจูงใจ
การมีเป้าหมายในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรมในวิชา
ทฤษฎีการเรี ยนรู้และแรงจูงใจ

ตัวแปรตาม
การมีเป้าหมายในการเรี ยนรู้เชิง
พฤติกรรมในวิชาทฤษฎีการ
เรี ยนรู้และแรงจูงใจ

สถิติที่ใช้
2-Way ANCOVA
(ทดสอบเป้าหมาย
ทีละประเภท)

ความมุ่งมัน่ ในการเรี ยนรู้เชิง
พฤติกรรม
การมีเป้าหมายในการเรี ยนรู้เชิง
พฤติกรรมในวิชาอื่น

MR
Canonical
Correlation,
Partial
Correlation

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ อภิปรายผลการศึกษาที่ 1
การศึกษาที่ 1 มีความมุง่ หมายที่จะศึกษาถึงรูปแบบเชิงสาเหตุของความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้
เชิงพฤติกรรมและการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนหลักสูตรวิชาชีพครูของนิสิตนักศึกษา
ครุศาสตร์ ศกึ ษาศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย และความสัมพันธ์ข้ามบริ บทระหว่างการมีเป้าหมายเชิง
สัมฤทธิ์ในการเรี ยนหลักสูตรวิชาชีพครูกบั การเรียนในรายวิชาชีพครู โดยในการเสนอผลการวิเคราะห์
ข้ อมูลผู้วิจยั ได้ นําเสนอโดยการแบ่งหัวข้ อดังนี ้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์คา่ สถิติพื ้นฐาน ได้ แก่ จํานวน ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ตอนที่ 2 การตรวจสอบข้ อตกลงเบื ้องต้ น
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์รูปแบบสมการเชิงโครงสร้ างของเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์และความมุง่ มัน่
ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนหลักสูตร
วิชาชีพครู กับการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนรายวิชาชีพครู

สัญลักษณ์ ท่ ใี ช้ ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล

ในการรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับการศึกษาที่ 1 นี ้ผู้วิจยั มีการใช้ สญ
ั ลักษณ์ตา่ ง ๆ

ดังนี ้
SD
z
t
F
χ2
df
p หรื อ p-Values
χ2/df
CFI
TLI

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ค่าสถิตทิ ดสอบซี (z-test)
ค่าสถิตทิ อสอบที (t-test)
ค่าสถิตทิ ดสอบเอฟ (F-test)
ค่าสถิตทิ ดสอบไคย์-สแควร์ (Chi-square test)
องศาอิสระ (Degree of freedom)
ระดับความน่าจะเป็ น
ดัชนีรีเรทีฟ ไคย์-สแควร์ (Relative χ2)
ค่าดัชนีความกลมกลืนเชิงเปรี ยบเทียบ (Comparative Fit
Index)
หมายถึง ค่าดัชนีตกั เกอร์ -เลวิส (Tucker-Lewis Index)
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RMSEA
SRMR
SE
R2
b
β
Λ
โครงสร้ าง
มาตราฐาน
% Variance
*
**

หมายถึง ส่วนค่าเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อนจากการ
ประมาณค่า (Root Mean Square Error of Approximation)
หมายถึง ค่าเฉลี่ยกําลังของเศษเหลือแบบมาตรฐาน (Standardized
Root Mean Square Residual)
หมายถึง ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error)
หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์การทํานาย
หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคณ
ู แบบคะแนนดิบ
หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคณ
ู แบบคะแนนมาตรฐาน
หมายถึง ค่าดัชนีแลมดาของวิลค์ (Wilk’s Lamda)
หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์โครงสร้ างในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
คาโนนิคอล
หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์คาโนนิคอลมาตรฐาน
หมายถึง ร้ อยละของความแปรปรวนที่สกัดเป็ นตัวแปรคาโนนิคอล
หมายถึง มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
หมายถึง มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลการศึกษาที่ 1
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์คา่ สถิติพื ้นฐาน ได้ แก่ จํานวน ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์ สนั
ในการนําเสนอข้ อมูลตอนที่ 1 เป็ นการนําเสนอค่าสถิติพื ้นฐานประกอบด้ วย ค่าเฉลี่ยและ
ร้ อยละของลักษณะผู้ตอบ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของตัวแปร และค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกต ดังตาราง ที่ 11 ถึง 12
ในการศึกษาครัง้ นี ้มีผ้ ตู อบแบบสอบถามทังสิ
้ ้น 1849 คน แต่ตอบแบบสอบถามสมบูรณ์เพียง
1327 คน คิดเป็ นร้ อยละ 71.77 ของแบบสอบถามทังหมด
้
โดยมีลกั ษณะทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ดังตาราง 11
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ตาราง 10 จํานวนและร้ อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตาม เขตของมหาวิทยาลัย ประเภทของ
มหาวิทยาลัย เพศ ชันปี
้ และ ศาสนา
จํานวน

ร้ อยละ

กรุงเทพฯ
ภาคกลาง

671
656

50.57
49.43

มหาวิทยาลัยรัฐเดิม
มหาวิทยาลัยราชภัฎ

634
693

47.78
52.22

ชาย
หญิง

211
1109

15.98
84.02

ชันปี
้ 2
ชันปี
้ 3
ชันปี
้ 4
ชันปี
้ 5

696
375
133
94

53.62
28.89
10.25
7.24

พุทธ
อิสลาม
คริ สต์
อื่น ๆ
รวม

1247
56
13
3
1327

94.54
4.25
.99
.23
100.00

ที่ตงของมหาวิ
ั้
ทยาลัย

ประเภทมหาวิทยาลัย

เพศ

ชันปี
้

ศาสนา

จากตาราง 10 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่ศกึ ษาอยู่ในกรุงเทพมหานคร และศึกษาอยู่ใน
ภาคกลางมีสดั ส่วนใกล้ เคียงกัน โดยมีผ้ ศู กึ ษาอยู่ในกรุงเทพมหานครเท่ากับ 671 คน คิดเป็ นร้ อยละ
50.57 ส่วนผู้ที่ศกึ ษาอยูใ่ นเขตภาคกลางมีจํานวน 656 คน คิดเป็ นร้ อยละ 49.43 เมื่อพิจารณาจาก
ลักษณะของสถาบันที่ศกึ ษาพบว่า เป็ นผู้ที่ศกึ ษาในมหาวิทยาลัยรัฐเดิมใกล้ เคียงกับผู้ที่ศกึ ษาใน
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มหาวิทยาลัยราชภัฎ โดยมีผ้ ทู ี่ศกึ ษาในมหาวิทยาลัยรัฐเดิมจํานวน 634 คน คิดเป็ นร้ อยละ 47.78 ส่วน
ผู้ที่ศกึ ษาในมหาวิทยาลัยราชภัฎมีจํานวนเท่ากับ 693 คน คิดเป็ นร้ อยละ 52.22
เมื่อพิจารณาถึงเพศพบว่ามีผ้ ตู อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 1,109 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 84.02 ส่วนเพศชายมีจํานวน 211 คนคิดเป็ นร้ อยละ 15.92 ทังนี
้ ้มีผ้ ไู ม่ตอบ
แบบสอบถามในประเด็นนี ้จํานวน 7 คน คิดเป็ นร้ อยละ .53 จากจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามทังหมด
้
ใน
ส่วนของชันปี
้ ของนิสิตพบว่านิสิตส่วนใหญ่อยู่ในชันปี
้ ที่ 2 จํานวน 696 คน คิดเป็ นร้ อยละ 53.62
รองลงมาได้ แก่ชนปี
ั ้ ที่ 3 จํานวน 375 คน คิดเป็ นร้ อยละ 28.89 ชันปี
้ ที่ 4 จํานวน 133 คนคิดเป็ นร้ อยละ
10.25 และ ชันปี
้ ที่ 5 จํานวน 94 คนคิดเป็ นร้ อยละ 7.24 ทังนี
้ ้มีผ้ ไู ม่ตอบแบบสอบถามในประเด็นนี ้
จํานวน 29 คนคิดเป็ นร้ อยละ 2.19 ของจํานวนผู้ตอบแบบสอบทังหมด
้
และในประเด็นของศาสนา
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธจํานวน 1247 คน คิดเป็ นร้ อยละ 94.54
รองลงมาได้ แก่ศาสนาอิสลาม จํานวน 56 คน คิดเป็ นร้ อยละ 4.25 และศาสนาคริ สต์ จํานวน 13 คน
คิดเป็ นร้ อยละ .99 นอกจากนี ้ยังมีผ้ ทู ี่นบั ถือศาสนาอื่น ๆ อีก จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้ อยละ .23 ทังนี
้ ้มีผ้ ู
ไม่ตอบในประเด็นนี ้จํานวน 8 คน คิดเป็ นร้ อยละ .60 ของจํานวนผู้ตอบแบบสอบทังหมด
้
ตาราง 11 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของ ตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา
ตัวแปร
ค่าเฉลี่ย*
การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนหลักสูตรวิชาชีพครู
1. เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหา
4.02
1.1 องค์ประกอบด้ านภาพลักษณ์
3.83
1.2 องค์ประกอบด้ านการแข่งขัน
4.37
1.3 องค์ประกอบด้ านการประเมิน
3.75
2. เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง
5.26
2.1 องค์ประกอบด้ านภาพลักษณ์
5.36
2.2 องค์ประกอบด้ านการแข่งขัน
5.00
2.3 องค์ประกอบด้ านการประเมิน
5.41
3. เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา
5.83
3.1 องค์ประกอบด้ านความเชี่ยวชาญในงาน
5.64
3.2 องค์ประกอบด้ านการพัฒนา
6.27
3.3 องค์ประกอบด้ านการบรรลุเต็มศักยภาพ
5.74

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.03
1.13
1.09
1.23
.80
.88
1.09
.89
.66
.84
.73
.76
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ตาราง 11 (ต่อ)
ตัวแปร
ค่าเฉลี่ย*
4. เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง
5.21
4.1 องค์ประกอบด้ านความเชี่ยวชาญในงาน
5.22
4.2 องค์ประกอบด้ านการพัฒนา
5.23
4.3 องค์ประกอบด้ านการบรรลุเต็มศักยภาพ
5.18
ความเชื่อเกี่ยวกับความฉลาด
1. ความเชื่อว่าความฉลาดติดตัวมา
3.12
2. ความเชื่อว่าความฉลาดเพิ่มขึ ้นได้
5.71
ความมัน่ ใจในความฉลาดของตนเอง
4.84
การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายในการเรี ยนหลักสูตรวิชาชีพครู
1. โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงาน
3.63
1.1 จากข้ อความโดยตรง
3.48
1.2 จากข้ อความโดยนัย
3.78
2. โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
5.60
2.1 จากข้ อความโดยตรง
5.64
2.2 จากข้ อความโดยนัย
5.56
ความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม
5.25
1. ด้ านพฤติกรรทัว่ ไปในชันเรี
้ ยน
5.54
2. ด้ านพฤติกรรมเพียรพยายาม
4.99
3. ด้ านพฤติกรรมการมีสว่ นร่วม
5.25
การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนรายวิชาชีพครู
1. เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหา
3.85
2. เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง
5.07
3. เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา
5.74
4. เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง
5.25
* พิสยั คะแนนอยู่ระหว่าง 1 – 7

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
.74
.86
.87
.88
.98
.77
.81
1.08
1.16
1.26
.76
.86
.83
.63
.77
.81
.71
1.16
.90
.77
.77
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จากตาราง 11 จะเห็นได้ ว่าเมื่อพิจารณาถึงการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนในหลักสูตร
วิชาชีพครู นิสิตมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหาสูงที่สดุ โดยมีคะแนนเท่ากับ 5.83
(SD = .66) รองลงมาได้ แก่ การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงโดยมีคะแนนเท่ากับ
5.26 (SD = .80) และการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยงโดยมีคะแนนเท่ากับ 5.21 (SD
= .74) ส่วนเป้าหมายเพือ่ การแสดงผลงานแบบเข้ าหามีคะแนนตํา่ ที่สดุ โดยมีคะแนนเท่ากับ 4.02 (SD
= 1.03)
เมื่อพิจารณาถึงโครงสร้ างเป้าหมายพบว่านิสิตรับรู้ว่าชันเรี
้ ยนของตนเองมีโครงสร้ าง
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญสูงกว่าโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงาน โดย คะแนนโครงสร้ าง
เป้ามหายเพื่อความเชี่ยวชาญเท่ากับ 5.60 (SD = .76) ส่วนโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานมี
คะแนนเท่ากับ 3.63 (SD = 1.08)
ในด้ านความเชื่อเกี่ยวกับความฉลาดพบว่า ความเชื่อว่าความฉลาดเพิ่มขึ ้นได้ นนมี
ั ้ คะแนนสูง
กว่าความเชื่อว่าความฉลาดติดตัวมา โดย ความเชื่อว่าความฉลาดเพิ่มขึ ้นได้ มีคะแนนเท่ากับ 5.71
(SD = .77) ขณะที่ความเชื่อว่าความฉลาดติดตัวมามีคะแนนเท่ากับ 3.12 (SD = .98)
ในส่วนของความมัน่ ใจในความฉลาดนันพบว่
้
านันมี
้ คา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.84 (SD = .81) และ
ความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรมมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 5.25 (SD = .63)
และเมื่อพิจารณาถึงการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนในรายวิชาชีพครูนิสิตมีเป้าหมาย
เพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหาสูงที่สดุ โดยมีคะแนนเท่ากับ 5.74 (SD = .77) รองลงมาได้ แก่ การมี
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยงโดยมีคะแนนเท่ากับ 5.25 (SD = .77) และการมี
เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงโดยมีคะแนนเท่ากับ 5.07 (SD = .90) ส่วนเป้าหมายเพื่อ
การแสดงผลงานแบบเข้ าหามีคะแนนตํ่าที่สดุ โดยมีคะแนนเท่ากับ 3.85 (SD = 1.16)

ตาราง 12 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์ สนั ของตัวแปรสังเกตในรูปแบบเชิงสาเหตุของความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรมและการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์
ในการเรี ยนหลักสูตรวิชาชีพครู
ตัวแปร
การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์
1. การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหา
1.1 ด้ านภาพลักษณ์
1.2 ด้ านการแข่งขัน
1.3 ด้ านการประเมิน
2. การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง
2.1 ด้ านภาพลักษณ์
2.2 ด้ านการแข่งขัน
3.3 ด้ านการประเมิน
3. การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา
3.1 ด้ านความเชี่ยวชาญในงาน
3.2 ด้ านการพัฒนา
3.3 ด้ านการบรรลุผลเต็มศักยภาพ
4. การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง
4.1 ด้ านความเชี่ยวชาญในงาน
4.2 ด้ านการพัฒนา
4.3 ด้ านการบรรลุผลเต็มศักยภาพ
ความเชื่อในความฉลาดของตนเอง
5. ความเชื่อว่าความฉลาดของตนเองเป็ นสิง่ ที่ตดิ ตัวมา
6. ความเชื่อว่าความฉลาดของตนเองเป็ นสิง่ ที่เพิม่ ขึ ้นได้
7. ความมัน่ ใจในความฉลาดของตนเอง
การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมาย
8. โครงสร้ างเป้าหมายเพือการแสดงผลงาน
8.1 จากข้ อมูลโดยตรง
8.2 จากข้ อมูลโดยนัย
9. โครงสร้ างเป้าหมายเพือความเชี่ยวชาญ
9.1 จากข้ อมูลโดยตรง
9.2 จากข้ อมูลโดยนัย
10. ความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม
10.1 พฤติกรรมทัว่ ไปในชันเรี
้ ยน
10.2 พฤติกรรมเพียรพยายาม
10.3 พฤติกรรมการมีส่วนร่วม

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

1
.68*
.78*

1
.72*

1

.43*
.50*
.45*

.45*
.65*
.51*

.43*
.59*
.45*

1
.60*
.55*

1
.54*

1

.19*
.09*
.21*

.30*
.19*
.29*

.16*
.07*
.14*

.58*
.38*
.54*

.37*
.26*
.29*

.30*
.37*
.46*

.40*
.44*
.51*

.28*
.39*
.50*

.58*
.68*
.65*

.12*
.09*
.21*

.12*
.17*
.19*

.20*
.06*
.16*

.24*
.31*

.21*
.32*

.04
.08*
-.01
.05
.07*

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์ สนั
4.1
4.2
4.3
5

3.1

3.2

3.3

6

7

.50*
.38*
.37*

1
.47*
.64*

1
.53*

1

.43*
.51*
.59*

.44*
.66*
.59*

.64*
.67*
.56*

.46*
.37*
.38*

.58*
.52*
.52*

1
.60*
.52*

1
.63*

1

-.09*
.41*
.32*

.09*
.22*
.14*

.09*
.33*
.21*

-.15*
.48*
.31*

-.15*
.34*
.19*

-.19*
.47*
.34*

-.08*
.39*
.26*

.00
.44*
.28*

.01
.34*
.26*

.27*
.34*

.04
.16*

.10*
.23*

.12*
.24*

-.04
.05

-.09*
-.01

-.05
.01

.03
.13*

.10*
.19*

.10*
.14*

.03
.10*

.26*
.28*

.15*
.16*

.20*
.28*

.33*
.33*

.25*
.24*

.31*
.29*

.23*
.26*

.06*
.15*
.17*

-.03
-.01
.06*

.12*
.22*
.32*

.07*
.09*
.15*

.10*
.16*
.27*

.25*
.34*
.44*

.20*
.21*
.28*

.23*
.34*
.44*

.21*
.30*
.37*

1
-.16*
-.48*

1
.39*

1

.13*
.21*

.32*
.30*

-.07*
.01

.29*
.36*

.20*
.22*

-.13*
-.07*

.14*
.24*
.35*

.11*
.19*
.28*

-.25*
-.31*
-.19*

8.2

9.1

9.2

-.06*
-.03

1
.60*

1

.34*
.37*

.21*
.21*

-.06*
.00

-.07*
.02

1
.60*

1

.18*
.30*
.39*

.23*
.35*
.35*

-.17*
-.16*
-.04

-.13*
-.11*
.01

.19*
.27*
.39*

.17*
.30*
.38*

10.1

10.2

10.3

1
.63*
.33*

1
.53*

1
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* หมายถึง มีนยั สําคัญที่ระดับ .05

8.1
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จากตาราง 12 เห็นได้ วา่ ตัวแปรสังเกตที่มีองค์ประกอบของตัวแปรแฝงแต่ละตัวนันต่
้ างมีคา่
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในระดับปานกลางทังสิ
้ ้น การในส่วนของการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์นนั ้ ตัวแปร
สังเกตที่เป็ นตัวชี ้วัดของการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหามีความสัมพันธ์กนั อยู่ระหว่าง
.68 - .78 อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ .05 ทังหมด
้
ตัวแปรสังเกตที่เป็ นตัวชี ้วัดของการมีเป้าหมายเพื่อการ
แสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงมีความสัมพันธ์กนั อยู่ระหว่าง .54 - .60 อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ .05
ทังหมด
้
ตัวแปรสังเกตที่เป็ นตัวชี ้วัดของการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหามีความสัมพันธ์
กันอยู่ระหว่าง .47 - .64 อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ .05 ทังหมด
้
และตัวแปรสังเกตที่เป็ นตัวชี ้วัดของการ
มีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยงมีความสัมพันธ์กนั อยู่ระหว่าง .52 - .60 อย่างมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05 ทังหมด
้
ในส่วนของโครงสร้ างเป้าหมายพบว่าตัวแปรสังเกตที่เป็ นตัวชี ้วัดโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการ
แสดงผลงานมีความสัมพันธ์กนั เท่ากับ .60 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เช่นเดียวกับ ตัวแปร
สังเกตที่เป็ นตัวชี ้วัดโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญมีความสัมพันธ์กนั เท่ากับ .60 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 เช่นกัน
สุดท้ ายความมุง่ มัน่ ในการเรี นยรู้เชิงพฤติกรรมพบว่าตัวแปรสังเกตที่เป็ นตัวชี ้วัดความมุง่ มัน่
ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรมนยันมี
้ ความสัมพันธ์กนั อยู่ระหว่าง .33 - .63 อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ .05
ทังนี
้ ้เพื่อพิจารณาถึงตัวแปรสังเกตที่ใช้ ในรูปแบบเชิงโครงสร้ างโดยตรงมี 3 ตัวได้ แก่ความเชื่อ
ว่าความฉลาดของตนเองเป็ นสิ่งที่ติดตัวมา ความเชื่อว่าความฉลาดของตนเองเป็ นสิ่งที่เพิ่มขึ ้นได้ และ
ความมัน่ ใจในความฉลาดของตนเอง พบว่าความเชื่อเกี่ยวกับความฉลาดทังสองแบบนั
้
นมี
้
ความสัมพันธ์กนั ทางลบในระดับตํ่า โดยมีคา่ เท่ากับ -.16 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน
ความสัมพันธ์กบั ความมัน่ ในในความฉลาดพบว่า ความเชื่อว่าความฉลาดของตนเองเป็ นสิ่งที่ติดตัวมา
มีความสัมพันธ์ทางลบกับความมัน่ ในความฉลาดของตนเองโดยมีคา่ เท่ากับ -.48 อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 แต่ความเชื่อว่าความฉลาดของตนเองเป็ นสิ่งที่เพิ่มขึ ้นได้ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความมัน่ ในความฉลาดของตนเองโดยมีคา่ เท่ากับ .39 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตอนที่ 2 การตรวจสอบข้ อตกลงเบื ้องต้ น
ในการนําเสนอผลการวิจยั ตอนที่ 2 นี ้ ผู้วิจยั ได้ นําเสนอการตรวจสอบข้ อตกลงเบื ้องต้ นสําหรับ
การวิเคราะห์รูปแบบสมการเชิงโครงสร้ าง (Structural Equation Modeling: SEM) 2 ประการคือ การ
ตรวจสอบระดับค่าความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือวัด และความเป็ นปกติ ดังแสดงในตาราง 13 และ 14
ตามลําดับ
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ตาราง 13 ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาค และ ช่วงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรวม
กับคะแนนรายข้ อของความเชื่อเกี่ยวกับความฉลาด ความมัน่ ใจในความฉลาด การรับรู้โครงสร้ าง
เป้าหมาย การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในวิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้และแรงจูงใจก่อนและหลังการ
ทดลอง การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในวิชาเอก และความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม
ตัวแปร

ค่าสัมประสิทธิ์ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างคะแนนรวมกับ
แอลฟ่ าของ
คะแนนรายข้ อ
ครอนบาค

การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนหลักสูตรวิชาชีพครู
เป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบเข้ าหา
เป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง
ความเชื่อเกี่ยวกับความฉลาด
ความเชื่อว่าความฉลาดติดตัวมา
ความเชื่อว่าความฉลาดเพิ่มขึ ้นได้
ความมัน่ ใจในความฉลาด
การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายในการเรี ยนหลักสูตรวิชาชีพครู
โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน
โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
ความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม
การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนรายวิชาชีพครู
เป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบเข้ าหา
เป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง

.903
.824
.803
.785

.596 - .748
.371 - .642
.281 - .596
.352 - .593

.778
.746
.636

.429 - .564
.399 - .596
.334 - .454

.770
.794
.858

.411 - .623
.460 - .603
.305 - .573

.936
.849
.889
.814

.676 - .811
.385 - .710
.554 - .702
.285 - .641
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จากตาราง 13 พบว่า ตัวแปรต่าง ๆ ที่ศกึ ษาในงานวิจยั นี ้มีความเชื่อมัน่ ในระดับ .636 - .936
โดยมีตวั แปรที่ตํ่ากว่า .700 เพียงตัวแปรเดียวคือ ความเชื่อมัน่ ในความฉลาดที่มีคา่ ความเชื่อมัน่ ในการ
เรี ยนเพียง .636 อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ วา่ ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรวมกับคะแนนรายข้ อนันอยู
้ ่ใน
ระดับ .334 - .454 ซึง่ มีระดับที่ใกล้ เคียงกัน ซึง่ ยังคงถือว่าระดับที่ยงั ยอมรับได้
ตาราง 14 การทดสอบความเป็ นปกติ (Normality) ของตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา
ตัวแปร
การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนหลักสูตรวิชาชีพครู
1. เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหา
1.1 องค์ประกอบด้ านภาพลักษณ์
1.2 องค์ประกอบด้ านการแข่งขัน
1.3 องค์ประกอบด้ านการประเมิน
2. เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง
2.1 องค์ประกอบด้ านภาพลักษณ์
2.2 องค์ประกอบด้ านการแข่งขัน
2.3 องค์ประกอบด้ านการประเมิน
3. เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา
3.1 องค์ประกอบด้ านความเชี่ยวชาญในงาน
3.2 องค์ประกอบด้ านการพัฒนา
3.3 องค์ประกอบด้ านการบรรลุเต็มศักยภาพ
4. เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง
4.1 องค์ประกอบด้ านความเชี่ยวชาญในงาน
4.2 องค์ประกอบด้ านการพัฒนา
4.3 องค์ประกอบด้ านการบรรลุเต็มศักยภาพ
ความเชื่อเกี่ยวกับความฉลาด
1. ความเชื่อว่าความฉลาดเป็ นสิ่งที่ติดตัวมา
2. ความเชื่อว่าความฉลาดเป็ นสิ่งที่เพิ่มขึ ้นได้
ความมัน่ ใจในความฉลาดของตนเอง
การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายในการเรี ยนหลักสูตรวิชาชีพครู
1. โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงาน
1.1 จากข้ อความโดยตรง
1.2 จากข้ อความโดยนัย
2. โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
2.1 จากข้ อความโดยตรง
2.2 จากข้ อความโดยนัย

ความเบ้

ความโด่ง
Z
p

ความเบ้ และความโด่ง
z
p

z

p

-5.06
-3.77
-2.10

.000
.000
.035

1.24
.56
-1.22

.216
.574
.224

27.15
14.55
5.91

.000
.001
.052

-4.14
-5.11
-6.35

.000
.000
.000

-1.22
.09
.20

.223
.926
.839

18.62
26.09
40.35

.000
.000
.000

-4.81
-11.46
-5.17

.000
.000
.000

-3.42
.98
-1.74

.001
.330
.081

34.82
132.31
29.78

.000
.000
.000

-1.66
-2.54
-1.48

.097
.011
.139

-.51
-1.50
-1.05

.613
.134
.292

3.01
8.67
3.30

.222
.013
.192

3.02
-7.06
-.12

.003
.000
.906

-2.88
3.02
-.15

.004
.003
.885

17.41
58.97
.04

.000
.000
.983

.81
-.13

.419
.897

-2.29
-2.82

.022
.005

5.90
7.99

.052
.018

-7.78
-6.49

.000
.000

1.77
2.93

.076
.003

63.62
50.66

.000
.000
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ตาราง 14 (ต่อ)
ตัวแปร
ความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม
1. ด้ านพฤติกรรทัว่ ไปในชันเรี
้ ยน
2. ด้ านพฤติกรรมเพียรพยายาม
3. ด้ านพฤติกรรมการมีสว่ นร่วม
การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนรายวิชาชีพครู
1. เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหา
1.1 องค์ประกอบด้ านภาพลักษณ์
1.2 องค์ประกอบด้ านการแข่งขัน
1.3 องค์ประกอบด้ านการประเมิน
2. เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง
2.1 องค์ประกอบด้ านภาพลักษณ์
2.2 องค์ประกอบด้ านการแข่งขัน
2.3 องค์ประกอบด้ านการประเมิน
3. เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา
3.1 องค์ประกอบด้ านความเชี่ยวชาญในงาน
3.2 องค์ประกอบด้ านการพัฒนา
3.3 องค์ประกอบด้ านการบรรลุเต็มศักยภาพ
4. เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง
4.1 องค์ประกอบด้ านความเชี่ยวชาญในงาน
4.2 องค์ประกอบด้ านการพัฒนา
4.3 องค์ประกอบด้ านการบรรลุเต็มศักยภาพ

ความเบ้

ความโด่ง
z
p

ความเบ้ และความโด่ง
z
p

z

p

-8.06
.25
-1.90

.000
.806
.058

3.38
-3.17
-.22

.001
.002
.825

76.44
10.12
3.65

.000
.006
.161

-2.51
-4.14
-1.23

.012
.000
.218

-2.15
-.43
-2.58

.032
.670
.010

10.91
17.30
8.19

.004
.000
.017

-3.91
-6.88
-3.14

.000
.000
.002

1.33
2.80
1.93

.184
.005
.054

17.09
55.15
13.58

.000
.000
.001

-4.07
-8.33
-4.89

.000
.000
.000

-3.12
-1.58
-2.80

.002
.115
.005

26.29
71.81
31.71

.000
.000
.000

-2.69
-4.03
-.89

.007
.000
.376

-.76
-1.79
1.24

.446
.073
.216

7.83
19.45
2.31

.020
.000
.315

จากตาราง 14 จะเห็นได้ ว่ามีคา่ ที่มีการกระจายตัวไม่เป็ นปกติ ซึง่ เห็นได้ จากที่มีคา่ ความเบ้
และความโด่ง มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทําการปรับเป็ นปกติ โดยใช้ คําสัง่ Normal Score
ของโปรแกรม LISREL 8.72 ได้ คะแนนเป็ นปกติ แล้ วจึงทําการวิเคราะห์ตอ่ ไป
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์รูปแบบสมการเชิงโครงสร้ างของเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์และความมุง่ มัน่
ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม
ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์รูปแบบสมการเชิงโครงสร้ างของเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์และ
ความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม โดยเริ่ มจากการวิเคราะห์ความกลืมกลืนของรูปแบบสมมติฐาน
และรูปแบบปรับแก้ จากนันจึ
้ งนําเสนอค่าสัมประสิทธิ์นํ ้าหนักองค์ประกอบ ความสัมพันธ์ของตัวแปร
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ในรูปแบบเชิงโครงสร้ าง และค่าสัมประสิทธิ์นํ ้าหนักอิทธิพลตามลําดับ และนําเสนอแผนภาพเพื่อแสดง
รูปแบบโดยรวมทังหมด
้
ซึง่ แสดงในตาราง 15 – 18 และแผนภาพที่ 7
ตาราง 15 ดัชนีความกลมกลืนของรูปแบบเชิงสาเหตุของความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรมและ
การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนหลักสูตรวิชาชีพครู
ดัชนีความกลมกลืน
χ2
df
χ2/df
CFI
TLI
RMSEA
SRMR

ระดับความ
กลมกลืน

น้ อยกว่า 4.00
มากกว่า .90
มากกว่า .95
น้ อยกว่า .05
น้ อยกว่า .05

รูปแบบสมมติฐาน
รูปแบบปรับแก้
ค่าสถิติ การตัดสินใจ ค่าสถิติ
การตัดสินใจ
2610.310
376.011
188
121
13.88 ไม่กลมกลืน
3.11
กลมกลืน
.833
ไม่กลมกลืน
.982
กลมกลืน
.797
ไม่กลมกลืน
.967
กลมกลืน
.099
ไม่กลมกลืน
.040
กลมกลืน
.082
ไม่กลมกลืน
.041
กลมกลืน

จากตาราง 15 การวิเคราะห์รูปแบบเชิงสาเหตุของความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรมและ
การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนรู้หลักสูตรวิชาชีพครูพบว่ารูปแบบสมมติฐานตามกรอบแนวคิด
การวิจยั ในการศึกษาที่ 1 ไม่มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ( χ2 = 2610.310, df = 188,
RMSEA = .099, SRMR = .082, CFI = .833, TFI = .797) ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงทําการปรับปรุงรูปแบบโดย
อาศัยค่าดัชนีการปรับแก้ (Modification Index) ของความสัมพันธ์ของเศษเหลือของตัวแปรสังเกต
และตัวแปรแฝงต่าง ๆ รวมถึงเส้ นอิทธิพลบางเส้ นได้ ผลดังนี ้ ดัชนีไคย์-สแควร์ สมั ผัส (χ2/df) เท่ากับ
3.11 น้ อยกว่าจุดวิกฤติ ที่ระดับ 4.00 ถือว่ากลมกลืน ส่วนค่าเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลือ่ จาก
การประมาณค่า (RMSEA) นันมี
้ คา่ เท่ากับ .040 น้ อยกว่าระดับวิกฤติที่ .050 ถือว่ามีความกลมกลืน
ส่วนค่าเฉลี่ยกําลังของเศษเหลือแบบมาตรฐาน (SRMR) มีคา่ เท่ากับ .041 น้ อยว่าค่าวิกฤติที่ระดับ
.080 ถือว่ามีความกลมกลืนเช่นกัน ส่วนค่าดัชนีความกลมกลืนเชิงเปรี ยบเทียบ (CFI) มีคา่ เท่ากับ .982
โดยมีคา่ สูงกว่าค่าวิกฤติที่ระดับ .900 ถือว่ามีความกลมกลืน และค่าดัชนีตกั เกอร์ -เลวิส (TLI) มีคา่
เท่ากับ .967 มากกว่า .900 ถือว่ากลมกลืน สรุปได้ ว่า รูปแบบที่กําหนดขึ ้นนี ้มีความกลมกลืนกับข้ อมูล
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เชิงประจักษ์ จึงทําการพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ตา่ ง ๆ ในรูปแบบสมการเชิงโครงสร้ างต่อไป ดังตาราง
16 - 18
ตาราง 16 ค่านํ ้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรแฝงในรูปแบบเชิงสาเหตุของความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้
และการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนหลักสูตรวิชาชีพครู
ตัวแปรแฝง

ตัวชี ้วัด

การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหา
ด้ านภาพลักษณ์
ด้ านการแข่งขัน
ด้ านการประเมิน
การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง
ด้ านภาพลักษณ์
ด้ านการแข่งขัน
ด้ านการประเมิน
การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา
ด้ านความเชี่ยวชาญในงาน
ด้ านการพัฒนา
ด้ านการบรรลุเต็มศักยภาพ
การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง
ด้ านความเชี่ยวชาญในงาน
ด้ านการพัฒนา
ด้ านการบรรลุเต็มศักยภาพ
โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงาน
จากข้ อความโดยตรง
จากข้ อความโดยนัย
โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
จากข้ อความโดยตรง
จากข้ อความโดยนัย
ความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม
ด้ านพฤติกรรทัว่ ไปในชันเรี
้ ยน
ด้ านพฤติกรรมเพียรพยายาม
ด้ านพฤติกรรมการมีสว่ นร่วม

ค่านํ ้าหนักองค์ประกอบ
คะแนนดิบ
ค่า
SE

ค่านํ ้าหนัก
องค์ประกอบ
มาตรฐาน

t

p

R2

.853
.945
.964

.029
.027
.031

.764
.879
.795

29.53
35.16
31.41

.000
.000
.000

.583
.772
.633

.819
.690
.742

.024
.027
.023

.932
.636
.841

33.44
25.23
32.66

.000
.000
.000

.868
.404
.707

.605
.351
.528

.031
.026
.028

.726
.485
.707

19.28
13.61
18.90

.000
.000
.000

.527
.235
.500

.622
.723
.648

.022
.020
.021

.724
.834
.734

28.42
35.97
30.45

.000
.000
.000

.523
.696
.539

.916
.896

.034
.032

.794
.708

27.08
27.69

.000
.000

.630
.501

.653
.654

.025
.024

.762
.786

26.25
27.03

.000
.000

.581
.618

.330
.528
.570

.024
.023
.021

.431
.654
.809

14.06
23.19
27.76

.000
.000
.000

.186
.428
.655
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จากตาราง 16 พบว่า รูปแบบในส่วนของการวัด (Measurement Model) ของรูปแบบเชิง
สาเหตุของความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้และการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนหลักสูตรวิชาชีพครู
สอดคล้ องกับรูปแบบสมมติฐาน โดย การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหามี 3 องค์ประกอบ
โดยองค์ประกอบด้ านการแข่งขันมีคา่ นํ ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงที่สดุ เท่ากับ .879 รองลงมา
ได้ แก่ องค์ประกอบด้ านการประเมิน ที่มีภาพลักษณ์ที่มีคา่ เท่ากับ .795 และ องค์ประกอบด้ าน
ภาพลักษณ์ที่มีคา่ เท่ากับ .764
ในส่วนของการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงพบว่ามี 3 องค์ประกอบ โดย
องค์ประกอบด้ าน ภาพลักษณ์มีคา่ นํ ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงที่สดุ เท่ากับ .932 รองลงมาได้ แก่
องค์ประกอบด้ านการประเมินมีคะแนนเท่ากับ .841 และองค์ประกอบด้ านการแข่งขันมีคะแนนเท่ากับ
.636
ส่วนการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหามี 3 องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบด้ าน
ความเชี่ยวชาญในงานมีคา่ นํ ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงที่สดุ เท่ากับ .726 รองลงมาได้ แก่
องค์ประกอบด้ านการบรรลุผลเต็มศักยภาพมีคา่ เท่ากับ .707 และด้ านการพัฒนามีคา่ นํ ้าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ .485
การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยงมี 3 องค์ประกอบเช่นกัน โดยองค์ประกอบ
ด้ านการพัฒนามีคา่ นํ ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงที่สดุ เท่ากับ .834 รองลงมาได้ แก่ องค์ประกอบ
ด้ านการบรรลุผลเต็มศักยภาพมีคา่ เท่ากับ .734 และด้ านความเชี่ยวชาญในงานมีคา่ เท่ากับ .724
ในส่วนของโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงาน มี 2 องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบด้ าน
ข้ อมูลโดยตรงมีคา่ นํ ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงกว่าโดยมีคา่ เท่ากับ .794 ส่วนอีกองค์ประกอบคือ
จากข้ อมูลโดยนัยมีคา่ เท่ากับ .708 ทังนี
้ ้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญที่มี 2 องค์ประกอบ
เช่นกัน แต่องค์ประกอบข้ อมูลโดยนัยมีคา่ นํ ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงกว่า โดยมีคา่ เท่ากับ .786
ส่วนองค์ประกอบด้ านข้ อมูลโดยตรงมีคา่ เท่ากับ .762
สุดท้ าย ความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม มี 3 องค์ประกอบ โดย องค์ประกอบด้ าน
พฤติกรรมการมีสว่ นร่วมมีคา่ นํ ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงที่สดุ โดยมีคา่ เท่ากับ .809 รองลงมา
ได้ แก่ องค์ประกอบด้ านพฤติกรรมเพียรพยายามที่มีคา่ เท่ากับ .654 และองค์ประกอบด้ านพฤติกรรม
ทัว่ ไปในชันเรี
้ ยนมีคา่ เท่ากับ .431
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ตาราง 17 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรรูปแบบเชิงโครงสร้ าง (Structural Model)
ในรูปแบบเชิงสาเหตุของความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้และการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยน
หลักสูตรวิชาชีพครู
ตัวแปรแฝง
1
1. การมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบเข้ าหา
1
2. การมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง
.631
3. การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา
.349
4. การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง .575
5. โครงสร้ างเป้ามหายเพื่อการแสดงผลงาน
.398
6. โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
.092
7. ความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม
.131
8. ความเชื่อว่าความฉลาดเป็ นสิ่งที่ติดตัวมา
.191
9. ความเชื่อว่าความฉลาดเป็ นสิ่งที่เพิ่มขึ ้นได้
.081
10. ความเชื่อว่าความฉลาดเป็ นสิ่งที่ติดตัวมา x
-.031
ความมัน่ ใจในความฉลาด

2

3

1
.297
.944
.129
.205
.407
.436
-.079
-.022

1
.386
-.022
.558
.722
.660
-.259
-.005

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
4
5
6

1
.174
.359
.524
.528
-.104
-.001

1
-.013
-.085
-.034
.380
-.029

7

8

9

1
.608
1
.461 .477
1
-.139 -.298 -.181 1
-.020 .009 .004 .052

จากตาราง 17 พบว่าการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ที่มีตอ่ การเรี ยนในหลักสูตรวิชาชีพครูนนมี
ั้
ความสัมพันธ์กนั ในระดับปานกลางถึงระดับสูง โดยมีสมั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง .349 – .944 ใน
ส่วนของโครงสร้ างเป้าหมายของหลักสูตรวิชาชีพครูนนพบว่
ั้
าความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้ างเป้าหมาย
ทังสองแบบมี
้
อยู่ในระดับตํ่า โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ -.013 เช่นเดียวกับความเชื่อ
เกี่ยวกับความฉลาดที่พบว่า ความเชื่อทังสองแบบได้
้
แก่ความเชื่อว่าความฉลาดเป็ นสิ่งที่ติดตัวมา และ
ความเชื่อว่าความฉลาดเป็ นสิ่งที่เพิ่มขึ ้นได้ นนั ้ มีความสัมพันธ์กนั ทางลบในระดับตํ่า โดยมีคา่
ความสัมพันธ์เท่ากับ -.181
ทังนี
้ ้เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของตัวแปรตามอิทธิพลตามรูปแบบเชิงโครงสร้ างพบว่า การมี
เป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบเข้ าหานันมี
้ ความสัมพันธ์กบั โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานใน
ระดับปานกลาง โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .398 ส่วนความสัมพันธ์กบั ตัวแปรอื่นพบว่า
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กบั โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ เท่ากับ .092 ความเชื่อว่าความ
ฉลาดเป็ นสิ่งที่ติดตัวมา มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .131 ความเชื่อว่าความฉลาดเป็ นสิง่ ที่ติด
ตัวมา มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .191 และ ปฏิสมั พันธ์ระหว่างความเชื่อว่าความฉลาดเป็ นสิ่ง
ที่ติดตัวมากับ ความมัน่ ใจในความฉลาดมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ -.031 จัดอยู่ในระดับตํ่า
ทังหมด
้
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ส่วนการมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงนันมี
้ ความสัมพันธ์กบั ความเชื่อว่าความ
ฉลาดเป็ นสิ่งที่ติดตัวมาโดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .436 โดยความสัมพันธ์จดั อยู่ในระดับ
ปานกลาง ส่วนความสัมพันธ์กบั ตัวแปรอื่นพบว่า มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กบั โครงสร้ างเป้าหมาย
เพื่อความเชี่ยวชาญเท่ากับ .205 กับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงาน มีคา่ สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ .129 ความเชื่อว่าความฉลาดเป็ นสิ่งที่เพิ่มขึ ้นได้ มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ
-.079 และ ปฏิสมั พันธ์ระหว่างความเชื่อว่าความฉลาดเป็ นสิ่งที่ติดตัวมากับ ความมัน่ ใจในความฉลาด
มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ -.022 จัดอยู่ในระดับตํ่าทังหมด
้
ส่วนการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหานันมี
้ ความสัมพันธ์กบั โครงสร้ าง
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .558 และความเชื่อว่าความฉลาด
เป็ นสิ่งที่เพิ่มขึ ้นได้ โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .660 โดยความสัมพันธ์ทงสองจั
ั้
ดอยู่ในระดับ
ปานกลาง ส่วนความสัมพันธ์กบั ตัวแปรอื่นพบว่า มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กบั โครงสร้ างเป้าหมาย
เพื่อการแสดงผลงาน เท่ากับ -.022 ความเชื่อว่าความฉลาดเป็ นสิ่งที่ตดิ ตัวมา มีคา่ สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ -.259 และ ปฏิสมั พันธ์ระหว่างความเชื่อว่าความฉลาดเป็ นสิ่งที่ตดิ ตัวมากับ ความ
มัน่ ใจในความฉลาดมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ -.005 จัดอยู่ในระดับตํ่าทังหมด
้
ส่วนการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยงนันมี
้ ความสัมพันธ์กบั โครงสร้ าง
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .359 และความเชื่อว่าความฉลาด
เป็ นสิ่งที่ติดตัวมาได้ โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .528 โดยความสัมพันธ์ทงสองจั
ั้
ดอยู่ใน
ระดับปานกลาง ส่วนความสัมพันธ์กบั ตัวแปรอื่นพบว่า มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กบั โครงสร้ าง
เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงาน เท่ากับ -.022 ความเชื่อว่าความฉลาดเป็ นสิ่งที่เพิ่มขึ ้นได้ มีคา่
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ -.104 และ ปฏิสมั พันธ์ระหว่างความเชื่อว่าความฉลาดเป็ นสิ่งที่ติดตัวมา
กับ ความมัน่ ใจในความฉลาดมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ -.001 จัดอยู่ในระดับตํ่าทังหมด
้
สุดท้ ายความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม พบว่า มีความสัมพันธ์กบั การมีเป้าหมายเพื่อ
ความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .722 การมีเป้าหมายเพื่อความ
เชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง มีคา่ เท่ากับ .524 และการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงมี
ความสัมพันธ์เท่ากับ .407 ทังหมดจั
้
ดอยู่ในระดับปานกลาง อย่างไรก็ตาม พบว่ามีความสัมพันธ์กบั
การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหาเท่ากับ .131 จัดอยู่ในระดับน้ อย
ทังนี
้ ้ค่าสัมประสิทธิ์นํ ้าหนักอิทธิพลของรูปแบบเชิงสาเหตุของของความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้
และการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนหลักสูตรวิชาชีพครูแสดงไว้ ในตาราง 18
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ตาราง 18 ค่านํ ้าหนักอิทธิพลในรูปแบบเชิงสาเหตุของความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้และการมีเป้าหมายเชิง
สัมฤทธิ์ในการเรี ยนหลักสูตรวิชาชีพครู
ตัวแปร
ตาม

ตัวแปรต้ น

การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหา
โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงาน
ความเชื่อว่าความฉลาดของตนเป็ นสิ่งที่ติดตัวมา
ความเชื่อว่าความฉลาดของตนเป็ นสิ่งที่ติดตัวมา x
ความมัน่ ใจในความฉลาดของตน
ความเชื่อว่าความฉลาดของตนเป็ นสิ่งที่เพิ่มขึ ้นได้
การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง
โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงาน
ความเชื่อว่าความฉลาดของตนเป็ นสิ่งที่ติดตัวมา
ความเชื่อว่าความฉลาดของตนเป็ นสิ่งที่ติดตัวมา x
ความมัน่ ใจในความฉลาดของตน
ความเชื่อว่าความฉลาดของตนเป็ นสิ่งที่เพิ่มขึ ้นได้
การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา
โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
ความเชื่อว่าความฉลาดของตนเป็ นสิ่งที่เพิ่มขึ ้นได้
การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง
โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
ความเชื่อว่าความฉลาดของตนเป็ นสิ่งที่เพิ่มขึ ้นได้
ความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม
การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหา
การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง
การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา
การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง

ค่านํ ้าหนักอิทธิพล
คะแนนดิบ
ค่า
SE

ค่านํ ้าหนัก
อิทธิพล
มาตรฐาน

.420
-.043
-.022

.034
.028
.027

.420
-.042
-.018

.256

.034

.198

.167
-.065
-.018

.028
.021
.020

.167
-.064
-.015

.557

.028

.431

.323
.661
.147
.595
-.430
.012
.781
.583

.037
.044
.033
.035
.063
.207
.056
.217

.323
.551
.147
.460
-.430
.012
.781
.583

R2

สถิติ
ทดสอบ

p

.202

7.80
12.32
-1.54
-.81

.000
..000
.125
.419

7.47
10.46
6.07
-3.15
-.93

.000
.000
.000
.002
.352

20.00
11.76
8.75
14.97
12.21
4.46
17.12
14.52
-6.81
.06
13.99
2.69

.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.956
.000
.007

.215

.518

.296

.660

จากตาราง 18 แสดงค่านํ ้าหนักอิทธิพลของตัวแปรในรูปแบบเชิงโครงสร้ าง (Structural
Model) ของรูปแบบเชิงสาเหตุของความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้และการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยน
หลักสูตรวิชาชีพครูได้ ผลดังนี ้
เมื่อพิจารณาจากการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหา พบว่ามีการดัดแปลงจาก
รูปแบบสมมติฐานโดยเพิ่มอิทธิพลของความเชื่อว่าความฉลาดเพิ่มขึ ้นได้ ผลดังนี ้ โครงสร้ างเป้ามาย
เพื่อการแสดงผลงาน ความเชื่อว่าความฉลาดของตนเป็ นสิ่งที่ติดตัวมา ปฏิสมั พันธ์ระหว่างความเชื่อว่า
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ความฉลาดของตนเป็ นสิ่งที่ติดตัวมากับความมัน่ ใจในความฉลาด และความเชื่อว่าความฉลาดเพิ่มขึ ้น
ได้ นนั ้ อธิบายการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหาเท่ากับร้ อยละ 20.2 อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 (ค่าสถิติทดสอบ = 7.80 , p < .001) โดย โครงสร้ างเป้ามายเพื่อการแสดงผลงาน
มีคา่ นํ ้าหนักอิทธิพลต่อ การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหาสูงที่สดุ โดยมีคา่ เท่ากับ .420
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตที่ระดับ .05 (ค่าสถิตทิ ดสอบ = 12.32, p<.001) รองลงมาได้ แก่ ความเชื่อ
ว่าความฉลาดของตนเป็ นสิ่งที่เพิ่มขึ ้นได้ มีคา่ เท่ากับ .198 (ค่าสถิติทดสอบ = 7.47, p<.001) อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 แต่ความเชื่อว่าความฉลาดของตนเป็ นสิ่งที่ติดตัวมามีคา่ สัมประสิทธิ์
อิทธิพลเท่ากับ -.043 ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (ค่าสถิตทิ ดสอบ = -1.54, p = .125) เช่นเดียวกับ
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างความเชื่อว่าความฉลาดของตนเป็ นสิ่งที่ติดตัวมากับความมัน่ ใจในความฉลาดที่มี
ค่าสัมปรสิทธิอิทธิพลเพียง -.022 ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (ค่าสถิตทิ ดสอบ = -.81, p = .419)
เมื่อพิจารณาจากการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง พบว่ามีการดัดแปลง
จากรูปแบบสมมติฐานโดยเพิ่มอิทธิพลของความเชื่อว่าความฉลาดเพิ่มขึ ้นได้ ผลดังนี ้ โครงสร้ าง
เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงาน ความเชื่อว่าความฉลาดของตนเป็ นสิ่งที่ติดตัวมา ปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
ความเชื่อว่าความฉลาดของตนเป็ นสิ่งที่ติดตัวมากับความมัน่ ใจในความฉลาด และความเชื่อว่าความ
ฉลาดเพิ่มขึ ้นได้ นนั ้ อธิบายการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหาเท่ากับร้ อยละ 21.5 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 (ค่าสถิตทิ ดสอบ = 10.46 , p < .001) โดย ความเชื่อว่าความฉลาดของ
ตนเป็ นสิ่งที่เพิ่มขึ ้นได้ มีคา่ นํ ้าหนักอิทธิพลต่อ การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงสูง
ที่สดุ โดยมีคา่ เท่ากับ .431 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตที่ระดับ .05 (ค่าสถิติทดสอบ = 20.00, p<.001)
รองลงมาได้ แก่ โครงสร้ างเป้ามายเพื่อการแสดงผลงาน มีคา่ เท่ากับ .167 (ค่าสถิติทดสอบ = 6.07,
p<.001) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ ความเชื่อว่าความฉลาดของตนเป็ นสิ่งที่ตดิ ตัวมา
มีคา่ เท่ากับ -.064 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ค่าสถิติทดสอบ = -3.15, p = .002) แต่
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างความเชื่อว่าความฉลาดของตนเป็ นสิ่งที่ติดตัวมากับความมัน่ ใจในความฉลาดมีคา่
สัมประสิทธิ์อทิ ธิพลเพียง -.018 ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (ค่าสถิติทดสอบ = -.93, p = .352)
เมื่อพิจารณาถึงการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหาพบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง
จากรูปแบบสมมติฐาน โดยโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ และความเชื่อว่าความฉลาดของ
ตนเป็ นสิ่งที่เพิ่มขึ ้นได้ อธิบายการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหาเท่ากับร้ อยละ 51.8 อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ค่าสถิติทดสอบ = 11.76, p < .001) โดย ความเชื่อว่าความฉลาด
ของตนเป็ นสิ่งที่เพิ่มขึ ้นได้ มีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลสูงที่สดุ โดยมีคา่ เท่ากับ .551 อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 (ค่าสถิติทดสอบ = 14.97, p <.001) ส่วนโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญมี
ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .323 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เช่นกัน (ค่าสถิติทดสอบ
= 8.75, p <.001)
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เมื่อพิจารณาถึงการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยงพบกว่าไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงจากรูปแบบสมมติฐาน โดยโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ และความเชื่อว่า
ความฉลาดของตนเป็ นสิ่งที่เพิ่มขึ ้นได้ อธิบายการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหาเท่ากับร้ อย
ละ 29.6 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ค่าสถิตทิ ดสอบ = 12.21, p < .001) โดย ความเชื่อว่า
ความฉลาดของตนเป็ นสิ่งที่เพิ่มขึ ้นได้ มีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลสูงที่สดุ โดยมีคา่ เท่ากับ .460 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 (ค่าสถิติทดสอบ = 17.12, p <.001) ส่วนโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความ
เชี่ยวชาญมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .147 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เช่นกัน (ค่าสถิติ
ทดสอบ = 4.46, p <.001)
สุดท้ าย ความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม พบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบ
สมมติฐาน โดยการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ทงั ้ 4 แบบร่วมกับอธิบายความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิง
พฤติกรรมเท่ากับร้ อยละ 66.0 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ค่าสถิตทิ ดสอบ = 14.52,
p < .001) โดยการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหามีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลสูงที่สดุ โดยมีคา่
เท่ากับ .781 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ค่าสถิติทดสอบเท่ากับ 13.99, p < .000)
รองลงมาได้ แก่การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยงโดยมีคา่ เท่ากับ .583 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 (ค่าสถิติทดสอบเท่ากับ 2.69, p = .007) แต่การมีเป้าหมายเพื่อการ
แสดงผลงานแบบเข้ าหามีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลที่มีนยั สําคัญทางสถิติเช่นเดียวกันแต่มีคา่ เป็ นลบ โดย
มีคา่ เท่ากับ -.430 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ค่าสถิติทดสอบเท่ากับ -6.81, p < .000)
ส่วนการมเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงนันมี
้ คา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .012 ไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ (ค่าสถิติทดสอบเท่ากับ .06, p = .956)
สรุปได้ ว่า การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหาได้ รับอิทธิพลจากโครงสร้ าง
เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงาน และ ความเชื่อว่าความฉลาดของตนเป็ นสิ่งที่เพิ่มขึ ้นได้ ส่วนการมี
เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงก็ได้ รับอิทธิพลจากโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดง
ผลงาน และ ความเชื่อว่าความฉลาดของตนเป็ นสิ่งที่เพิ่มขึ ้นได้ เช่นกันแต่ยงั ได้ รับอิทธิพลทางลบจาก
ความเชื่อว่าความฉลาดของตนเป็ นสิ่งที่ติดตัวมา ด้ วย ส่วนการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญทังสอง
้
แบบต่างก็ได้ รับอิทธิพลจากโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ และความเชื่อว่าความฉลาดของ
ตนเป็ นสิ่งที่เพิ่มขึ ้นได้ และสุดท้ ายความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรมได้ รับอิทธิพลทางบวกจากการ
มีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญทังสองแบบ
้
แต่ได้ รับอิทธิพลทางลบจากการมีเป้าหมายเพื่อการแสดง
ผลงานแบบเข้ าหาทังนี
้ ้ผลการวิเคราะห์รูปแบบเชิงสาเหตุของความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม
และการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ตอ่ หลักสูตรวิชาชีพครูแสดงในภาพประกอบ 7
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ภาพประกอบ 7 รูปแบบเชิงสาเหตุของความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรมและการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ตอ่ หลักสูตรวิชาชีพครู
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ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนระดับ
ปริ ญญาตรี กับการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนวิชาชีพครู
ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตอนที่ 4 นี ้ เป็ นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ข้ามบริ บท
ของการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนหลักสูตรวิชาชีพครู และการเรี ยนรายวิชาชีพครู ซึง่ ผู้วิจยั ได้
นําเสนอ ค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์ สนั ของเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ที่นํามาศึกษาก่อน เพื่อให้ ทราบถึงภาพ
ของความสัมพันธ์รายคูข่ องเป้าหมายแต่ละประเภท จากนันจึ
้ งนําเสนอผลการวิเคราะห์คา่ สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์คาโนนิคอล (Canonical Correlation) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของชุดเป้าหมายทังสอง
้
และนําเสนอผลการวิเคราะห์คา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์บางส่วน (Partial Correaltion) เพื่อทดสอบ
ความสัมพันธ์ของเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์เป็ นรายคูเ่ มื่อทําการควบคุมเป้าหมายประเภทอื่นไว้ โดยมีผล
การวิเคราะค์ดงั นี ้
ตาราง 19 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์ สนั ระหว่างการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยน
หลักสูตรวิชาชีพครู กับ การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนรายวิชาชีพครู
ตัวแปร

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์ สนั
1.3 1.4
2.1 2.2 2.3

1.1 1.2
1.การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนหลักสูตรวิชาชีพครู
1.1. เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหา
1 .657* .263* .534*
1.2. เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง
1 .580* .790*
1.3. เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา
1 .751*
1.4. เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง
1
2. การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนรายวิชาชีพครู
2.1. เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหา
2.2. เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง
2.3. เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา
2.4. เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง

.794*
.555*
.146*
.453*
1

.607*
.765*
.437*
.663*

.242*
.541*
.731*
.663*

2.4
.444*
.672*
.628*
.753*

.671* .202* .476*
1 .594* .785*
1 .824*
1

* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 19 เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยน
หลักสูตรวิชาชีพครูกบั การมีเป้าหมาหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนรายวิชาชีพครู พบว่า การมีเป้าหมาย
เพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหาในหลักสูตรวิชาชีพครูนนจะมี
ั ้ ความสัมพันธ์กบั การมีเป้าหมายเพื่อการ
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แสดงผลงานแบบเข้ าหาในรายวิชาชีพครูสงู ที่สดุ รองลงมาได้ แก่ การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงาน
แบบหลีกเลี่ยง การเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง และการมีเป้าหมายเพื่อความ
เชี่ยวชาญแบบเข้ าหา ตามลําดับ
ส่วนการมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงในการเรี ยนหลักสูตรวิชาชีพครูนนจะมี
ั้
ความสัมพันธ์กบั การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงในการเรี ยนรายวิชาชีพครูสงู ที่สดุ
รองลงมาได้ แก่การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงาน
แบบเข้ าหา และการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาถึงการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหาในการเรี ยนหลักสูตรวิชาชีพ
ครูพบความสัมพันธ์กบั การมีเป้าหมายเพื่อการความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหาในการเรี ยนรายวิชาชีพครูสงู
ที่สดุ รองลงมาได้ แก่ การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง การมีเป้าหมายเพื่อการแสดง
ผลงานแบบหลีกเลี่ยงและการมีเป้าหมายเพื่อความการแสดงผลงานแบบเข้ าหาตามลําดับ
สุดท้ ายการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยงในการเรี ยนหลักสูตรวิชาชีพครูมี
ความสัมพันธ์กบั การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยงในการเรี ยนรายวิชาชีพครูสงู ที่สดุ
รองลงมาได้ แก่ การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงาน
แบบหลีกเลี่ยง และการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหาตามลําดับ
จากผลดังกล่าวจะเห็นได้ ว่าการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนหลักสูตรวิชาชพีครูมี
ความสัมพันธ์กบั การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนรายวิชาชีพครู โดยการมีเป้าหมายแต่ละแบบ
จะมีความสัมพันธ์กบั การมีเป้าหมายแบบเดียวกันในรายวิชาอืน่ สูงที่สดุ ทังนี
้ ้การมีเป้าหมายเพื่อการ
แสดงผลงานทังสองแบบ
้
ก็จะมีความสัมพันธ์กบั เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา
ตํ่าที่สดุ ในทางกลับกันหากการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญทังสองแบบ
้
ก็จะมีความสัมพันธ์กบั
เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหาตํา่ ที่สดุ
ทังนี
้ ้จะเห็นได้ ว่าความสัมพันธ์ภายในของการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ทงในส่
ั ้ วนของการเรี ยน
หลักสูตรวิชาชีพครู และในหลักสูตรวิชาชีพครู มีคา่ อยู่ในระดับตํ่าถึงระดับสูง โดยในส่วนการมี
เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนหลักสูตรวิชาชีพครูมีความสัมพันธ์โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์ สนั ระหว่างเป้าหมายแต่ละประเภทอยู่ระหว่าง .263 – .790 ส่วนการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการ
เรี ยนรายวิชีพครูมีความสัมพันธ์โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์ สนั ระหว่างเป้าหมายแต่ละ
ประเภทอยู่ระหว่าง .202 – .824
ดังนี ้ผู้วิจยั จึงทําการวิเคราะห์หาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลต่อไป ดังแสดงในตาราง
20
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ตาราง 20 ผลการวิเคราะห์สมั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการ
เรี ยนหลักสูตรวิชาชีพครู กับรายวิชาชีพครู
ชุดที่ 1
โครงสร้ าง มาตรฐาน
การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนหลักสูตรวิชาชีพครู
- การมีเป้าหมายเพื่อการ
-.908
-.546
แสดงผลงานแบบเข้ าหา
- การมีเป้าหมายเพื่อการ
-.887
-.320
แสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง
- การมีเป้าหมายเพื่อความ
-.489
.083
เชี่ยวชาญแบบเข้ าหา
- การมีเป้าหมายเพื่อความ
-.806
-.324
เชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง
% Variance
.625
% Variance สะสม
.625
ดัชนีความทับซ้ อน
.433
ดัชนีความทับซ้ อนสะสม
.433
การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนรายวิชาชีพครู
- การมีเป้าหมายเพื่อการ
-.896
-.576
แสดงผลงานแบบเข้ าหา
- การมีเป้าหมายเพื่อการ
-.907
-.338
แสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง
- การมีเป้าหมายเพื่อความ
-.552
-.111
เชี่ยวชาญแบบเข้ าหา
- การมีเป้าหมายเพื่อความ
-.780
-.150
เชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง
% Variance
.635
% Variance สะสม
.635
ดัชนีความทับซ้ อน
.440
ดัชนีความทับซ้ อนสะสม
.440
ค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอล
.832
ค่าไอเกน (Eigen Value)
2.256
.105
Λ
2
2966.04
χ
df
16
p
.000

ชุดที่ 2
โครงสร้ าง มาตรฐาน

ชุดที่ 3
โครงสร้ าง มาตรฐาน

ชุดที่ 4
โครงสร้ าง มาตรฐาน

.331

.733

-.226

-.969

-.126

-.340

-.259

-.107

.354

1.599

-.144

-.846

-.806

-.744

-.262

-.796

-.207

-1.127

-.508

-.256

-.036

-.185

.301

1.998

.271
.896
.148
.581

.062
.958
.012
.593

.043
1.000
.003
.596

.403

.673

-.188

-1.132

.000

-.229

-.178

.044

.372

1.697

-.082

-.856

-.803

-.686

-.166

-.937

-.153

-1.520

-.549

-.339

.010

-.011

.299

2.332

.285
.920
.156
.596
.740
1.209
.340
1415.52
9
.000

.050
.970
.010
.606
.441
.242
.752
374.42
4
.000

.030
1.000
.002
.608
.257
.071
.934
89.65
1
.001
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จากตาราง 20 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล พบว่ามีชดุ ความสัมพันธ์ระหว่างการมี
เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนในหลักสูตรวิชาชีพครู และการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนราย
วิชาชีพครูที่มีนยั สําคัญทางสถิตทิ งหมด
ั้
4 ชุด
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลชุดที่ 1 มีคา่ ความสัมพันธ์คาโนนินอลเท่ากับ .832
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Λ =.105, p < .001) โดยจะเห็นได้ ว่าในส่วนของการมี
เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนหลักสูตรวิชาชีพครูนนเป
ั ้ ้ าหมายทุกประเภทต่างมีทิศทางเดียวกัน โดย
การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหามีคา่ สัมประสิทธิ์โครงสร้ างสูงที่สดุ เท่ากับ -.908
รองลงมาได้ แก่ การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง มีคา่ สัมประสิทธิ์โครงสร้ างเท่ากับ
-.887 การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง มีคา่ สัมประสิทธิ์โครงสร้ างเท่ากับ -.806 และ
การมีเป้ามหายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหามีคา่ สัมประสิทธิ์โครงสร้ างเท่ากับ -.489 ตามลําดับ
ส่วนการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนรายวิชาชีพครูนนเป
ั ้ ้ าหมายทุกประเภทต่างมีทิศทางเดียวกัน
เช่นกัน โดยการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงมีคา่ สูงที่สดุ เท่ากับ -.896 รองลงมา
ได้ แก่ การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหามีคา่ สัมประสิทธิ์โครงสร้ างเท่ากับ -.907 การมี
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยงมีคา่ สัมประสิทธิ์โครงสร้ างเท่ากับ -.780 และ การมีเป้า
มหายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหามีคา่ สัมประสิทธิ์โครงสร้ างเท่ากับ -.552 ตามลําดับ จึงเห็นได้ ว่า
ในสัมประสิทธิ์คาโนนิคอลชุดที่ 1 พบความสัมพันธ์คาโนนิคอล โดยค่าสัมประสิทธิ์โครงสร้ างของการมี
เป้าหมายทังสองชุ
้
ด นันมี
้ ทิศทางสอดคล้ องกัน และขนาดใกล้ เคียงกัน
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลชุดที่ 2 มีคา่ ความสัมพันธ์คาโนนินอลเท่ากับ .740
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Λ =.340, p < .001) โดยจะเห็นได้ ว่าในส่วนของการมี
เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนหลักสูตรวิชาชีพครูนนการมี
ั้
เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบ
หลีกเลี่ยง การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา และการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ มี
ค่าสัมประสิทธิ์โครงสร้ างไปในทิศทางเดียวกัน โดยการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญมีคา่ สัมประสิทธิ์
โครงสร้ างสูงที่สดุ เท่ากับ -.806 รองลงมาได้ แก่การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยงมีคา่
สัมประสิทธิ์โครงสร้ างเท่ากับ -.508 และการมีเป้าหมายเพ่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงมีคา่
สัมประสิทธิ์โครงสร้ างเท่ากับ -.259 ส่วนการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหานันมี
้ คา่
สัมประสิทธิ์ที่มีทิศทางตรงข้ ามกับเป้าหมายแบบอื่นโดยมีคา่ สัมประสิทธิ์โครงสร้ างเท่ากับ .331 ในส่วน
ของการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนรายวิชาชีพครูพบว่า การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงาน
แบบหลีกเลี่ยง การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา และการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
แบบเข้ าหามีคา่ สัมประสิทธิ์ไปโครงสร้ างในทิศทางเดียวกัน โดยการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
แบบเข้ าหามีคา่ สัมประสิทธิ์โครงสร้ างสูงที่สดุ เท่ากับ -.803 รองลงมาได้ แก่การมีเป้าหมายเพื่อความ
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เชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยงมีคา่ สัมประสิทธิ์โครงสร้ างเท่ากับ -.549 และการมีเป้าหมายเพื่ออการแสดง
ผลงานแบบหลีกเลี่ยงมีคา่ สัมประสิทธิ์โครงสร้ างเท่ากับ -.178 ส่วนการมีเป้าหมายเพื่อการแสดง
ผลงานแบบเข้ าหานันมี
้ คา่ สัมประสิทธิ์ที่มีทิศทางตรงข้ ามกับเป้าหมายแบบอื่นโดยมีคา่ สัมประสิทธิ์
โครงสร้ างเท่ากับ .403 จึงเห็นได้ วา่ ในสัมประสิทธิ์คาโนนิคอลชุดที่ 2 พบความสัมพันธ์คาโนนิคอล โดย
ค่าสัมประสิทธิ์โครงสร้ างของการมีเป้าหมายทังสองชุ
้
ด นันมี
้ ทิศทางสอดคล้ องกัน และขนาดใกล้ เคียง
กัน
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลชุดที่ 3 มีคา่ ความสัมพันธ์คาโนนินอลเท่ากับ .441
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Λ =.752, p < .001) โดยจะเห็นได้ ว่าในส่วนของการมี
เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนหลักสูตรวิชาชีพครูนนพบว่
ั้
าการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบ
หลีกเลี่ยงมีทิศทางค่าสัมประสิทธิ์โครงสร้ างแตกต่างจากเป้าหมายประเภทอื่น โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์
โครงสร้ างเท่ากับ .354 ทังนี
้ ้เป้าหมายประเภทอื่นนันมี
้ คา่ สัมประสิทธิ์โครงสร้ างในทิศทางตรงข้ ามโดย
การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหามีคา่ สัมประสิทธิ์โครงสร้ างเท่ากับ -.262 การมีเป้าหมาย
เพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหามีคา่ สัมประสิทธิ์โครงสร้ างเท่ากับ -.226 และการมีเป้าหมายเพื่อความ
เชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยงมีคา่ สัมประสิทธิ์โครงสร้ างเท่ากับ -.036 ในส่วนของการมีเป้าหมายเชิง
สัมฤทธิ์ในการเรี ยนรายวิชาชีพครูพบว่า การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงและการมี
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยงนันมี
้ ทิศทางของค่าสัมประสิทธิ์โครงสร้ างไปทางเดียวกัน
โดยการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงมีคา่ สัมประสิทธิ์โครงสร้ างเท่ากับ .372 และ
การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยงมีคา่ สัมประสิทธิ์โครงสร้ างเท่ากับ .010 แต่การมี
เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหา และการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหามีคา่
สัมประสิทธิ์โครงสร้ างในทิศทางตรงข้ ามกับการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหาโดยการมี
เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหามีคา่ สัมประสิทธิ์โครงสร้ างเท่ากับ -.188 และการมีเป้าหมาย
เพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหามีคา่ สัมประสิทธิ์โครงสร้ างเท่ากับ -.166 จึงเห็นได้ ว่าในสัมประสิทธิ์
คาโนนิคอลชุดที่ 2 พบความสัมพันธ์คาโนนิคอล โดยค่าสัมประสิทธิ์โครงสร้ างของการมีเป้าหมายทัง้
สองชุดนันส่
้ วนใหญ่มีทิศทางสอดคล้ องกันและขนาดใกล้ เคียงกัน ทังนี
้ ้แม้ ว่าการมีเป้าหมายเพื่อความ
เชี่ยวชาญแบบเข้ าหาจะมีทิศทางแตกต่างกัน แต่ทงสองค่
ั้
าต่างมีคา่ เข้ าใกล้ กบั ศูนย์
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลชุดที่ 4 มีคา่ ความสัมพันธ์คาโนนิคอลเท่ากับ .257
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Λ =.934, p = .001) โดยจะเห็นได้ ว่าในส่วนของการมี
เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนหลักสูตรวิชาชีพครูนนพบว่
ั้
า ค่าสัมประสิทธิ์โครงสร้ างของการมี
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยงนันมี
้ ทิศทางแตกต่างจากเป้าหมายประเภทอื่น โดยมีคา่
สัมประสิทธิ์โครงสร้ างเท่ากับ .301 ทังนี
้ ้ การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหา การมี

129
เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง และการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหานัน้
ต่างมีความสัมประสิทธิ์โครงสร้ างในทิศทางตรงข้ าม โดยการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ า
หามีคา่ สัมประสิทธิ์โครงสร้ างเท่ากับ -.207 การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงมีคา่
สัมประสิทธิ์โครงสร้ างเท่ากับ -.144 และ การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหามีคา่
สัมประสิทธิ์โครงสร้ างเท่ากับ -.340 ในส่วนของการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนรายวิชาชีพครูนนั ้
พบว่าการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง และการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบ
เข้ าหา มิทิศทางของค่าสัมประสิทธิ์โครงสร้ างไปทิศทางเดียวกัน โดยการมีเป้าหมายเพื่อความ
เชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยงมีคา่ สัมประสิทธิ์โครงสร้ างเท่ากับ .299 และการมีเป้าหมายเพื่อการแสดง
ผลงานแบบเข้ าหามีคา่ สัมประสิทธิ์โครงสร้ างเท่ากับ .000 ในส่วนของการมีเป้าหมายเพื่อการแสดง
ผลงานแบบหลีกเลี่ยง และการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหามีคา่ สัมประสิทธิ์โครงสร้ าง
ทิศทางตรงข้ ามกับการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง โดยการมีเป้าหมายเพื่อความ
เชี่ยวชาญแบบเข้ าหามีคา่ สัมประสิทธิ์โครงสร้ างเท่ากับ -.153 และ การมีเป้าหมายเพื่อการแสดง
ผลงานแบบหลีกเลี่ยงมีคา่ สัมประสิทธิ์โครงสร้ างเท่ากับ -.082 จึงเห็นได้ ว่าในสัมประสิทธิ์
คาโนนิคอลชุดที่ 4 พบความสัมพันธ์คาโนนิคอล โดยค่าสัมประสิทธิ์โครงสร้ างของการมีเป้าหมายทัง้
สองชุดนันส่
้ วนใหญ่มีทิศทางสอดคล้ องกัน และขนาดใกล้ เคียงกัน ทังนี
้ ้พบว่าค่าสัมประสิทธิ์โครงสร้ าง
ของการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหาทังมี
้ คา่ และทิศทางต่างกัน โดยเป้าหมายในการ
เรี ยนหลักสูตรวิชาชีพครูมีคา่ สัมประสิทธิ์โครงสร้ างเท่ากับ -.126 แต่ในการเรี ยนรายวิชาชีพครูกลับมีคา่
สัมประสิทธิ์โครงสร้ างเท่ากับ .000
จากผลการวิเคราะห์ทงหมดพอสรุ
ั้
ปว่า การวิเคราะห์สมั ประสิทธิ์คาโนนิคอลทัง้ 4 ชุดนัน้
แสดงให้ เห็นว่าการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ทงในการเรี
ั้
ยนหลักสูตรวิชาชีพครู และในการเรี ยนราย
วิชาชีพครูมีความสัมพันธ์กนั โดยมีลกั ษณะชุดของสัมประสิทธิ์โครงสร้ างสอดคล้ องใกล้ เคียงกันเกือบ
ทังหมด
้
จึงสรุปได้ ว่ามีความสัมพันธ์ข้ามบริ บทระหว่างการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนหลักสูตร
วิชาชีพครู กับการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนรายวิชาชีพครู อย่างไรก็ตามเพื่อวิเคราะห์ถงึ
ความสัมพันธ์รายคูข่ องตัวแปรทังสอง
้ ผู้วิจยั จึงทําการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบแยกส่วน (Partial
Correlation) ซึง่ เป็ นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยมีการควบคุมเป้าหมายอื่น ๆ ได้ ผลซึง่ แสดงใน
ตาราง 21
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ตาราง 21 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบแยกส่วนของการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนหลักสูตร
วิชาชีพครูกบั การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนรายวิชาชีพครู
การมีเป้าหมาย
การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนรายวิชาชีพครู
เชิงสัมฤทธิ์ในการ เป้าหมายเพื่อ
เป้าหมายเพื่อ
เป้าหมายเพื่อ
เป้าหมายเพื่อ
เรี ยนหลักสูตร การแสดงผลงาน การแสดงผลงาน ความเชี่ยวชาญ ความเชี่ยวชาญ
วิชาชีพครู
แบบหลีกเลี่ยง
แบบเข้ าหา
แบบเหลีกเลี่ยง
แบบเข้ าหา
.636**
-.067
-.004
-.086**
เป้าหมายเพื่อการ
แสดงผลงานแบบ
เข้ าหา
-.139**
.437**
-.056
-.070
เป้าหมายเพื่อการ
แสดงผลงานแบบ
หลีกเลี่ยง
-.108**
-.151**
.426**
-.074**
เป้าหมายเพื่อ
ความเชี่ยวชาญ
แบบเข้ าหา
.050
-.076**
-.075**
.256**
เป้าหมายเพื่อ
ความเชี่ยวชาญ
แบบหลีกเลี่ยง
** หมายถึงมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
จากตาราง 21 เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยน
หลักสูตรวิชาชีพครูกบั การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนรายวิชาชีพครูรายประเภทของเป้าหมาย
โดยมีการควบคุมเป้าหมายประเภทอื่นไว้ ได้ ผลดังนี ้
การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหาในการเรี ยนหลักสูตรวิชาชีพครูมี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับการแสดงผลงานแบบเข้ าหาในการเรี ยนรายวิชาชีพครู แต่
มีความสัมพันธ์ทางลบในระดับตํ่า กับการมีเป้าหมายในลักษณะอื่น
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การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงในการเรี ยนหลักสูตรวิชาชีพครูนนมี
ั้
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับการแสดงผบงานแบบหลีกเลี่ยงในการเรี ยนรายวิชาชีพครู
แต่มีความสัมพันธ์ทางลบในระดับตํ่ากับการมีเป้าหมายในลักษณะอื่น
การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหาในการเรี ยนหลักสูตรวิชาชีพครูมีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับปานกลางกับการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหาในการเรี ยนรายวิชาชีพ
ครูแต่มีความสัมพันธ์ทางลบในระดับตํ่ากับการมีเป้าหมายในลักษณะอื่น
สุดท้ ายการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหาในการเรี ยนหลักสูตรวิชาชีพครูมี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับตํ่ากับการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา และการมี
เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหาในการเรี ยนรายวิชาชีพครู และมีความสัมพันธ์ทางลบใน
ระดับตํ่ากับ การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง และการมีเป้าหมายเพื่อความ
เชี่ยวชาญแบบเข้ าหาในการเรี ยนรายวิชาชีพครู อย่างไรก็ตามระดับของความสัมพันธ์กบั การมี
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหาในรายวิชาชีพครูสงู กว่าความสัมพันธ์กบั เป้าหมายแบบอื่น
สรุปได้ ว่า การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนหลักสูตรวิชาชีพครูนนจะมี
ั ้ ความสัมพันธ์กบั
การเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนรายวิชาชีพครูประเภทเดียวกันสูงกว่าความสัมพันธ์กบั เป้าหมายที่
ต่างประเภทกัน และความสัมพันธ์ดงั กล่าวอยู่ในระดับปานกลางอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ยกเว้ นการ
มีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยงที่อยู่ในระดับตํ่า ทังนี
้ ้จึงสรุปได้ ว่ามีลกั ษณะ
ความสัมพันธ์ข้ามบริ บทของการมีเป้าหมายระหว่างการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนหลักสูตร
วิชาชีพครู และการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนรายวิชาชีพครู

สรุ ปผลการศึกษาที่ 1

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปเป็ นผลการวิจยั ในการศึกษาที่ 1 ได้ ดงั นี ้
1. รูปแบบสมมติฐานนันไม่
้ ได้ สอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ แต่เมื่อปรับปรุงแล้ ว
มีความสอดคล้ องกลมกลืม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1.1 การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานของหลักสูตร และความเชื่อว่าความ
ฉลาดเป็ นสิ่งที่เพิ่มขึ ้นได้ มีอิทธิพลทางบวกต่อการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหา
1.2 การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานของหลักสูตร และ ความเชื่อว่า
ความฉลาดเป็ นสิ่งที่เพิม่ ขึ ้นได้ มีอิทธิพลทางบวกต่อการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง
แต่ความเชื่อว่าความฉลาดเป็ นสิ่งที่ตดิ ตัวมามีอทิ ธิพลทางลบต่อการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงาน
แบบหลีกเลี่ยง
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1.3 การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญของหลักสูตร และความเชื่อว่าความ
ฉลาดเป็ นสิ่งที่เพึม่ ขึ ้นได้ มีอิทธิพลทางบวกต่อการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา
1.4 โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญของหลักสูตร และความเชื่อว่าความฉลาด
เป็ นสิ่งที่เพึม่ ขึ ้นได้ มีอิทธิพลทางบวกต่อการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง
1.5 การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา และการมีเป้าหมายเพื่อความ
เชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยงมีอิทธิพลทางบวกต่อความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม แต่การมี
เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหามีอิทธิพลทางลบต่อความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม
สรุปได้ ว่า การที่ผ้ เู รี ยนจะมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนลักษณะใดนันจะขึ
้
้นอยู่กบั
โครงสร้ างเป้าหมายของชันเรี
้ ยน โดยผู้เรี ยนจะมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์สอดคล้ องกับโครงสร้ างเป้าหมาย
ของชันเรี
้ ยนของตนเอง หากชันเรี
้ ยนมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานผู้เรี ยนก็จะมีเป้าหมายเพื่อการ
แสดงผลงานทังแบบเข้
้
าหาและแบบหลีกเลี่ยงด้ วย และหากชันเรี
้ ยนมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
ผู้เรี ยนก็จะมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญทังแบบเข้
้
าหา และแบบหลีกเลี่ยงด้ วยเช่นกัน นอกจากนี ้การ
มีเป้าหมายของผู้เรี ยนยังเกี่ยวข้ องกับความเชี่อเกี่ยวกับความฉลาดของตนเองอีกด้ วย ส่วนเป้าหมาย
เชิงสัมฤทธิ์ของผู้เรี ยนจะเป็ นตัวกําหนดความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนเชิงพฤติกรรมของผู้เรี ยนต่อไป โดย
ผู้เรี ยนที่มีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหาสูงจะมีความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนเชิงพฤติกรรมสูงด้ วย
แต่หากมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหาสูงจะมีความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนเชิงพฤติกรรมตํ่า
2. การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนหลักสูตรวิชาชีพครูและการมีเป้าหมายในการเรี ยน
รายวิชาชีพครูมีความสัมพันธ์ข้ามบริ บท โดยที่
2.1 การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหาในการเรี ยนหลักสูตรวิชาชีพครูมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหาในการเรี ยนรายวิชาชีพครู
2.2 การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงในการเรี ยนหลักสูตรวิชาชีพครูมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงในการเรี ยนรายวิชาชีพครู
2.3 การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหาในการเรี ยนหลักสูตรวิชาชีพครูมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหาในการเรี ยนรายวิชาชีพครู
2.4 การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยงในการเรี ยนหลักสูตรวิชาชีพครูมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยงในการเรี ยนรายวิชาชีพครู
สรุปได้ ว่าเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ของผู้เรี ยนในการเรี ยนหลักสูตรวิชาชีพครู กับเป้าหมายเชิง
สัมฤทธิ์ของผู้เรี ยนในการเรี ยนรายวิชาชีพครูมีลกั ษณะที่สอดคล้ องกัน
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อภิปรายผลการศึกษาที่ 1

จากผลการการศึกษาที่ 1 ผู้วิจยั ได้ อภิปรายผลดังนี ้
1. รูปแบบสมมติฐานนันไม่
้ ได้ สอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ แต่เมื่อปรับปรุงแล้ ว
มีความสอดคล้ องกลมกลืน ทังนี
้ ้จะเห็นได้ วา่ ตัวแปรที่ใช้ ในรู ปแบบยังคงเป็ นตัวแปรจากทฤษฎีที่ถกู
นํามาใช้ ในการสร้ างกรอบแนวคิดนันคื
้ อ ทฤษฎีแห่งตนของ ดเวก (Dweck. 2000) ทฤษฎีโครงสร้ าง
เป้าหมายของอาร์ เมส (Ames. 1992; Ames;& Archer. 1988) และ ทฤษฎีการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์
ของของอิลเลียท (Elliot;& McGregor. 2001) ซึง่ สามารถนํามาใช้ อธิบายความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้ได้
(Fredricks; Blumenfeld;& Paris. 2004) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1.1 โครงสร้ างเป้าหมายส่งผลต่อเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ จากผลการศึกษาจะเห็นได้ ว่าการ
มีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานทังแบบเข้
้
าหาและแบบหลีกเลี่ยงได้ รับอิทธิพลจากโครงสร้ างเป้าหมาย
เพื่อการแสดงผลงาน ส่วนการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญทังแบบเข้
้
าหาและแบบหลีกเลี่ยงได้ รับ
อิทธิพลจากโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ แสดงให้ เห็นว่าเมือ่ ผู้เรี ยนรับรู้ว่าผู้สอนและชัน้
เรี ยนมีลกั ษณะอย่างไรก็จะรับเอาลักษณะเหล่านันมาเป็
้
นลักษณะของตนด้ วย กล่าวคือ เมื่อผู้เรี ยนรับรู้
ว่าผู้สอนหรื อบรรยากาศของชันเรี
้ ยนกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนแสดงผลงานหรื อแสดงความสามารถเชิง
เปรี ยบเทียบซึง่ หมายถึงโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงาน นักเรี ยนก็จะรับเอาลักษณะดังกล่าว
มาเป็ นเป้าหมายของตนเองด้ วย โดยจะกลายเป็ นเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหา และแบบ
หลีกเลี่ยง ในขณะเดียวกันหากผู้เรี ยนรับรู้วา่ ครูหรื อบรรยากาศในชันเรี
้ ยนมุง่ ให้ ผ้ เู รี ยนพัฒนาตนเอง
ผู้เรี ยนก็จะรับเอาลักษณะดังกล่าวมาเป็ นเป้าหมายในการเรี ยนของตนเองเช่นเดียวกัน โดยจะ
กลายเป็ นเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหาและแบบหลีกเลี่ยง ลักษณะดังกล่าวเป็ นไปตาม
ทฤษฎีโครงสร้ างเป้าหมายของอาเมส (Ames. 1992; Ames;& Archer. 1988) ซึง่ สอดคล้ องกับ
งานวิจยั ในอดีตหลายงานอาทิ การศึกษาของโรเสอร์ มิกค์ลี และเออร์ ดนั (Roeser; Midgley;& Urdan.
1996) ที่พบว่าที่ได้ ศกึ ษากับนักเรี ยนในโรงเรี ยนที่ตงอยู
ั ้ ่ในเขตเมืองของสหรัฐอเมริ กา พบว่าโครงสร้ าง
เป้าหมายมุง่ งาน (Task Goal Structure) หรื อในงานวิจยั ฉบับนี ้คือโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความ
เชี่ยวชาญ มีอิทธิพลทางบวกต่อการมีเป้าหมายมุง่ งานของนักเรี ยน (Task Goal) ซึง่ ในงานวิจยั ฉบับนี ้
คือการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา และแบบหลีกเลี่ยง และโครงสร้ างเป้าหมายมุง่
ความสามารถเชิงเปรี ยบเทียบ (Relative Ability Goal Structure) ซึง่ ในงานวิจยั ฉบับนี ้คือโครงสร้ าง
เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงาน มีอิทธิพลทางบวกต่อการมีเป้าหมายมุง่ ความสามารถเชิงเปรี ยบเทียบ
(Relative Ability Goal) ซึง่ ในงานวิจยั ฉบับนี ้คือการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหาและ
แบบหลีกเลี่ยง เช่นเดียวกับการศึกษาต่อมาของ เชิร์ช อิลเลียท และ กาเบลอ (Church; Elliot;&
Gable. 2001) ที่ทําการศึกษาถึงการรับรู้บรรยากาศในการสอนกับการมีมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ใน
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นักเรี ยนระดับปริ ญญาตรี ที่ลงเรี ยนในโปรแกรมเคมีเชิงปฏิบตั ิการ (Workshop Chemistry Program)
พบว่าการที่นกั เรี ยนรับรู้ถงึ บรรยากาศการสอนที่มงุ่ เน้ นเนื ้อหาวิชา (Lecture Engagement) จะมี
อิทธิพลทางบวกต่อการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ ส่วนการที่นกั เรี ยนรู้ว่าการจัดการเรี ยนการสอน
มุง่ เน้ นการประเมิน (Evaluation Focus) หรื อการรับรู้ว่ามีการประเมินอย่างเข้ มข้ น (Harsh
Evaluation) แล้ วมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหา และแบบ
หลีกเลี่ยง และยังสอดคล้ องกับการศึกษาของ โกนิดา โวลาลา และ คีสเสโอกู (Gonida; Voulala;&
Kiosseoglou. 2009) ที่ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายของโรงเรี ยนกับการมี
เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ของนักเรี ยนในระดับเกรด 7 ถึง เกรด 9 ในประเทศกรี ซ พบว่า โครงสร้ าง
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญจะมีความสัมพันธ์กบั การมีเป้าหมายความเพื่อความเชี่ยวชาญของ
ผู้เรี ยน เช่นเดียวกับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานมีความสัมพันธ์กบั เป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน
แบบเข้ าหาและแบบหลีกเลี่ยงของผู้เรี ยนเช่นกัน รวมถึงสอดคล้ องกับการศึกษาในเอเชียของ ของคิม
ชาลเลิร์ท และคิม (Kim; Schallert;& Kim. 2010) ที่ได้ ศกึ ษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้ าง
เป้าหมายในวิชาคณิตศาสตร์ กบั การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนในประเทศ
เกาหลีพบกว่า โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญจะมีอิทธิพลต่อการมีเป้าหมายเพื่อความ
เชี่ยวชาญของผู้เรี ยน เช่นเดียวกับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานมีอิทธิพลต่อเป้าหมายเพื่อแสดง
ผลงานแบบเข้ าหาและแบบหลีกเลี่ยงของผู้เรี ยนเช่นกัน และในการศึกษาของ ลอ โฮแกน และปารี ส
(Luo; Hogan;& Paris. 2011) ได้ ศกึ ษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้ างเป้าหมายในวิชา
ภาษาอังกฤษกับการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญในวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรี ยนในระดับ
มัธยมศึกษาในประเทศสิงคโปร์ พบว่า โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญทังแบบเข้
้
าหา และแบบ
หลีกเลี่ยงจะมีอิทธิพลต่อการมีเป้าความเพื่อความเชี่ยวชาญของผู้เรี ยน เช่นเดียวกับโครงสร้ าง
เป้าหมายเพื่อแสดงผลงานมีอิทธิพลต่อเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบเข้ าหาและแบบหลีกเลี่ยงของ
ผู้เรี ยนเช่นกัน
1.2 ความเชื่อเกี่ยวกับความฉลาดของตนเองที่สง่ ผลต่อการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์
อิทธิพลนี ้นํามาจากแนวคิดทฤษฎีแห่งตนของดเวก (Dweck. 2000) ซึง่ ระบุว่าการมีเป้าหมายของ
นักเรี ยนนันจะเป็
้
นผลมาจากความเชื่อว่าความฉลาดของตนเองมีลกั ษณะใด โดยหากนักเรี ยนเชื่อว่า
ความฉลาดเป็ นสิ่งที่ตดิ ตัวมา (Entity Theory of Intelligence) ซึง่ หมายถึงผู้เรี ยนเชื่อว่าความฉลาด
ของตนเองมีปริ มาณคงที่เปลี่ยนแปลงได้ เพียงเล็กน้ อย นันจํ
้ าเป็ นต้ องพิจารณาถึงความมัน่ ในความ
ฉลาดของตนเองด้ วย โดยผู้เรี ยนที่เชื่อว่าความฉลาดเปลี่ยนแปลงได้ เล็กน้ อยและเชื่อว่าตนเองเป็ นคนที่
มีความฉลาดก็จะมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหา แต่หากคิดว่าตนเองไม่มีความฉลาดก็จะ
มีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกหนี ในอีกทางหนึง่ หากนักเรี ยนมีความเชื่อว่าความฉลาดของ
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ตนเองเป็ นสิ่งที่เพิ่มขึ ้นได้ (Incremental Theory of Intelligence) นักเรี ยนก็จะมีเป้าหมายเพื่อความ
เชี่ยวชาญโดยมีรายละเอียดดังนี ้
ในการศึกษาครัง้ นี ้พบว่าการที่ผ้ เู รี ยนมีความเชื่อว่าความฉลาดของตนเองเป็ นสิ่งที่
เพิ่มขึ ้นได้ นนจะส่
ั ้ งผลต่อการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญทังแบบเข้
้
าหา และแบบหลีกเลี่ยง
สอดคล้ องกับแนวคิดของดเวกที่กล่าวไปแล้ วข้ างต้ นทังนี
้ ้เพราะว่าผู้เรี ยนที่เชื่อว่าความฉลาดของตนเอง
เพิ่มขึ ้นได้ นนจะมี
ั ้ แนวโน้ มที่จะตังเป
้ ้ าหมายเพื่อพัฒนาความฉลาดดังกล่าวนันเอง
้ สอดคล้ องกับ
การศึกษาของฮองและคณะ (Dweck. 2000; citing Hong; et al. 1998) ที่ได้ ศกึ ษากับนักศึกษาชันปี
้ ที่
1 ในวิชาภาษาอังกฤษระบุว่าบุคคลที่มีความเชื่อว่าความฉลาดเป็ นสิ่งที่ติดตัวมาจะมีเป้าหมายเพื่อ
ความเชี่ยวชาญ ต่อมาแบลกเวล เทรอส์เนียว์สกี และดเวก (Blackwell; Trzesniewski;& Dweck.
2007) ได้ ทําการศึกษากับนักเรี ยนเกรด 7 ในสหรัฐอเมริ กาจํานวน 373 คนพบว่าความเชื่อว่าความ
ฉลาดเป็ นสิ่งที่เพิ่มขึ ้นได้ นนมี
ั ้ อิทธิพลต่อการมีเป้าหมายเพื่อการเรี ยนรู้ (Learning Goal) นอกจากนี ้
หวัง หลิว และ ไช้ (Wang; Liu;& Chye. 2010) ได้ ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อเกี่ยวกับความ
ฉลาดกับการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์เช่นกัน โดยศึกษาในกลุม่ ของนักศึกษาวิศวกรรมในวิทยาลัยโพลี
เทคนิคในประเทศสิงคโปร์ พบว่าการมีความเชื่อว่าความฉลาดเป็ นสิ่งที่เพิ่มขึ ้นได้ นนั ้ มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา
ในผลการศึกษาครัง้ นี ้พบว่าการมีความเชื่อว่าความฉลาดเป็ นสิ่งที่เพิ่มขึ ้นได้ นนไม่
ั ้ ได้
มีผลเฉพาะกับการมีเป้าหมายหมายเพื่อความเชี่ยวชาญทัง้ 2 ประเภทเท่านัน้ แต่ยงั มีผลต่อการมี
เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานทังสองประเภทด้
้
วย ซึง่ ข้ อค้ นพบนี ้ขัดแย้ งกับทฤษฎีของดเวก ทังนี
้ ้ข้ อ
ค้ นพบดังกล่าวสอดคล้ องกับสิ่งที่ปรากฎในการศึกษาของ หวัง หลิว และ ไช้ (Wang; Liu;& Chye.
2010) โดยพบว่าความเชื่อว่าความฉลาดเป็ นสิ่งที่เพิ่มขึ ้นได้ นนั ้ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมี
เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหา และแบบหลีกเลี่ยง การศึกษาดังกล่าวและการศึกษาในครัง้
นี ้เป็ นบริ บทที่ศกึ ษากับผู้เรี ยนชาวตะวันออก ซึง่ มีลกั ษณะที่แตกต่างจากผู้เรี ยนชาวตะวันตก ทังนี
้ ้ใน
การศึกษาของ หวัง หลิว และไช้ นัน้ พบผลที่แตกต่างระหว่างทฤษฎีกบั ข้ อมูลในสิงคโปร์ นนอาจเป็
ั้
น
เพราะสภาพแวดล้ อมโดยรวมทางการศึกษาแตกต่างกัน ทังนี
้ ้สภาพแวดล้ อมในการศึกษาในสิงคโปร์
นันเป็
้ นสภาพที่มีการแข่งขันกันสูงอยู่แล้ ว โดยหากผลการเรี ยนดีจะส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนมีโอกาสทาง
การศึกษาและประสบความสําเร็จในอนาคตสูงกว่า (Luo; Hogan;& Paris. 2011) ลักษณะดังกล่าว
สอดคล้ องกับปรากฎการณ์ที่เกิดขึ ้นกับการศึกษาไทย
ในส่วนของปฎิสมั พันธ์ระหว่างความเชื่อมัน่ ในความฉลาดของตนเอง และความเชื่อ
ว่าความฉลาดของตนเป็ นสิ่งที่ติดตัวมานัน้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ไม่พบปฏิสมั พันธ์ดงั กล่าวที่มีผลต่อ
เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในทุกประเภท ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงขึ
ั ้ ้น ในประเด็นในกล่าวนี ้มี
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การศึกษาอยู่อย่างจํากัด โดยฮองและคณะ (Dweck. 2000: citing Hong; et al. 1998) ได้ ศกึ ษากับ
นักศึกษาชันปี
้ ที่ 1 ในวิชาภาษาอังกฤษระบุว่าอิทธิพลของความเชื่อว่าความฉลาดของตนเองเป็ นสิ่งที่
ติดตัวมาที่มีตอ่ เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานนันได้
้ ผลที่ไม่คงที่ แต่เมื่อศึกษาร่วมกับความมัน่ ใจใน
ความฉลาดแล้ วจะพบว่าหากนักเรี ยนที่มีความเชื่อว่าความฉลาดเป็ นสิ่งที่ติดตัวมาแล้ วมีความมัน่ ใจใน
ความฉลาดก็จะนําไปสูเ่ ป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหา แต่หากนักเรี ยนที่มีความเชื่อว่า
ความฉลาดเป็ นสิ่งที่ตดิ ตัวมาแต่ถ้าไม่มีความมัน่ ใจแล้ วก็จะนําไปสูเ่ ป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบ
หลีกเลี่ยง อย่างไรก็ตามผลการศึกษาด้ วยทฤษฎีแห่งตนของดเวกนันกลั
้ บพบว่าผลนันไม่
้ คงที่ซงึ่ ผู้วิจยั
จะอภิปรายต่อไป
เมื่อไม่พบอิทธิพลปฏิสมั พันธ์ผ้ วู ิจยั จึงสรุปอิทธิพลของความเชื่อว่าความฉลาดของตน
เป็ นสิ่งที่คงที่ที่มีตอ่ การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ของผู้เรี ยนซึง่ พบอิทธิพลทางลบที่มีตอ่ การมีเป้าหมาย
เพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงและไม่พบว่ามีอิทธิพลต่อการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบ
เข้ าหา ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน ที่ระบุว่าความเชื่อว่าความฉลาดของตนเป็ นสิ่งที่คงที่มีอทิ ธิพลต่อ
การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานทังแบบเข้
้
าหาและแบบหลีกเลี่ยง ทังนี
้ ้สะท้ อนให้ เห็นว่าอิทธิพล
ของความเชื่อว่าความฉลาดของตนเป็ นสิ่งที่คงที่ที่มีตอ่ การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ตามคําอธิบายใน
ทฤษฎีแห่งตนนันไม่
้ มีความคงที่ในบางงานเช่นในโฮเวลล์ และ บูลโล (Howell;& Buro. 2009) และ
การศึกษาของหวัง หลิว และ ไช้ (Wang; Liu;& Chye. 2010) พบว่าความเชื่อว่าความฉลาดเป็ นสิ่งที่
ติดตัวมามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบเข้ าหาและแบบหลีกเลี่ยง
ตามแนวคิดของดเวก แต่ในการศึกษาของดูเพยราท และ มารี เน (Dupeyrat;& Mariné. 2005) ที่ได้
ศึกษากับนักเรี ยนหลักสูตรพิเศษ 1 ปี (เทียบเท่า ปวช.) แล้ วไม่พบอิทธิพลของความเชื่อว่าความฉลาด
เป็ นสิ่งที่ติดตัวมาที่มีตอ่ การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงาน ซึง่ ได้ ผลในลักษณะเดียวกันกับการศึกษา
ครัง้ นี ้ ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงตังข้
้ อสังเกตว่าอิทธิพลของความเชื่อว่าความฉลาดเป็ นสิ่งที่ติดตัวมามีตอ่ การมี
เป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบเข้ าหาและแบบหลีกเลี่ยงอาจจะมีปัจจัยอื่นควบคุมทังนี
้ ้อาจจะเป็ น
บรรยากาศหรื อสภาพแวดล้ อมทางการศึกษา หรื อบุคลิกภาพ เป็ นต้ น ซึง่ ไม่สามารถสรุปได้ จาก
การศึกษาในครัง้ นี ้
1.3 จากการศึกษาครัง้ นี ้พบว่าการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์มีอิทธิพลต่อความมุง่ มัน่ ในการ
เรี ยนรู้เชิงพฤติกรรมของผู้เรี ยน โดยลักษณะเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญทังสองประเภทมี
้
อิทธิพล
ทางบวกต่อความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรมแต่การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหา
นันจะมี
้ อิทธิพลทางลบต่อความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม และไม่พบว่าการมีเป้าหมายเพื่อการ
แสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงจะมีอิทธิพลต่อความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม สอดคล้ องกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ และทฤษฎีโครงสร้ างเป้าหมายของอาเมส (Ames. 1992) บางส่วน โดยมีเพียงการมี
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เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงเท่านันที
้ ่ไม่มีอิทธิพลต่อความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิง
พฤติกรรม ซึง่ สะท้ อนให้ เห็นถึงการสนับสนุนแนวคิดแบบเป้าหมายเดียว กล่าวคือมีเฉพาะเป้าหมาย
เพื่อความเชี่ยวชาญเท่านันที
้ ่จะทําให้ เกิดความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม แต่การมีเป้าหมายเพื่อ
การแสดงผลงานแบบเข้ าหานันจะขั
้ ดขวางการเกิดความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม ซึง่ ขัดแย้ งกับ
การศึกษาของโกนิดา โวลาลา และ คีสเสโอกู (Gonida; Voulala;& Kiosseoglou. 2009) ที่ศกึ ษาผล
ของเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ที่มีตอ่ ความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรมของนักเรี ยนในระดับเกรด 7 ถึง
เกรด 9 ในประเทศกรี ซ พบว่าการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญและ การมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน
แบบเข้ าหา มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม ส่วนการมีเป้าหมายเพื่อ
แสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงนันกลั
้ บมีความสัมพันธ์ทางลบกับความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม
ซึง่ จะเห็นได้ ว่าผลการศึกษาครัง้ นี ้สนับสนุนแนวคิดเป้าหมายหลายแบบในการศึกษาถึงอิทธิพลของ
เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ที่มีตอ่ ความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรมนันเอง
้ อย่างไรก็ดีเป็ นที่นา่ สังเกตว่า
ในงานวิจยั นี ้ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงและเป้าหมาย
เพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยงมีคา่ สหสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง อีกทังค่
้ าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ของค่านํ ้าหนักอิทธิพลของทังสองตั
้
วแปรที่มีตอ่ ความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรมก็มีคา่ สูงอีกด้ วย
ดังนันผลที
้
่ได้ อาจจะมีความคลาดเคลื่อนอันเป็ นผลมาจากความสัมพันธ์กนั เองระหว่างเป้าหมายแต่ละ
ประเภท หรื อยังอาจจะมีความเป็ นไปได้ ที่แนวคิดรูปแบบเป้าหมายเชิงสัมฤทธ์แบบ 2x2 ของ อิลเลียท
และ แมคเกรเกอร์ (Elliot;& McGregor. 2001) อาจจะไม่สอดคล้ องกับบริ บทการศึกษาในสังคม
ตะวันออก ดังที่ ลอ โฮเกน และปารี ส (Luo; Hogan;& Paris. 2011) ได้ ระบุว่า ในสิงคโปร์ หากผลการ
เรี ยนดีจะส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนมีโอกาสทางการศึกษาและประสบความสําเร็จในอนาคตสูงกว่าซึง่ เป็ น
ลักษณะที่ตรงกับการศึกษาไทย ส่งผลให้ รูปแบบของเป้าหมายแตกต่างไปจากสังคมตะวันตกได้ ทงนี
ั้ ้
ลักษณะดังกล่าวเป็ นตัวกระตุ้นให้ เกิดบรรยาการของการแสดงผลงานอยู่แล้ ว ดังนันการมี
้
ระดับของ
การกระตุ้นมากเกินไปจึงเกิดผลเสียกับผู้เรี ยน และเป็ นการสกัดกันการเกิ
้
ดความุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิง
พฤติกรรม
อย่างไรก็ตามมีการศึกษาในอดีตที่ได้ ศกึ ษาพฤติกรรมย่อยของความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิง
พฤติกรรมและได้ ผลสอดคล้ องกับการศึกษาในครัง้ นี ้ เช่น เมอร์ ดอก เฮล และ เวเบอร์ (Murdock;
Hale;& Weber. 2001) ได้ ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์กบั พฤติกรรมทุจริ ต
การสอบของนักเรี ยนในระดับเกรด 7 และ เกรด 8 ในสหรัฐอเมริ กา ซึง่ พฤติกรรมการทุจริ ตการสอบเป็ น
ลักษณะหนึง่ ที่แสดงให้ เห็นว่านักเรี ยนขาดความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม พบว่า การมี
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการทุจริ ตการสอบ แต่กลับไม่พบ
ความสัมพันธ์ระหว่างการมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน กับพฤติกรรมทุจริ ตการสอบ โฮเวลล์ และ วัด
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สัน (Howell;& Watson. 2007) ได้ ศกึ ษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์กบั
พฤติกรรมผัดวันประกันพรุ่ง ซึง่ เป็ นตัวบ่งชี ้ถึงการขาดความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรมของ
นักเรี ยนในระดับปริ ญญาตรี ในแคนนาดา พบว่า การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา มี
ความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมผัดวันประกันพรุ่ง อย่างไรก็ตามกลับไม่พบความสัมพันธ์ระหว่าง
การมีเป้าหมายในลักษณะอื่น ลิ ้ม เหล่า และ นี (Liem; Lau;& Nie. 2008) ได้ ศกึ ษาถึงความสัมพันธ์
ระหว่างการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์กบั การละความพยายามในการเรี ยนของนักเรี ยนของนักเรี ยนปี 9
ในประเทศสิงคโปร์ พบว่าการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญมีความสัมพันธ์ทางลบกับการละความ
พยายาม ในทางตรงกันข้ ามการมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
การละความพยายาม ทังนี
้ ้ไม่พบความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติของการมีเป้าหมายเพื่อแสดง
ผลงานแบบเข้ าหากับการละความพยายาม และ รอสเซล อิลเลียท และ เฟลทแมน (Roussel; Elliot;&
Feltman. 2011) ได้ ศกึ ษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์กบั การขอความช่วยเหลือจาก
เพื่อนของนักเรี ยนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศฝรั่งเศส พบว่า การมีเป้าหมายเพื่อความ
เชี่ยวชาญทังแบบเข้
้
าหา และแบบหลีกเลี่ยง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการขอความช่วยเหลือจาก
เพื่อน ในทางตรงกันข้ ามพบความสัมพันธ์ทางลบระหว่างการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบ
หลีกเลี่ยงกับการขอความช่วยเหลือจากเพื่อน แต่กลับไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างการมีเป้าหมายเพื่อ
การแสดงผลงานแบบเข้ าหากับการแสวงหาความช่วยเหลือที่มีนยั สําคัญทางสถิติ
2. นอกเหนือจากการทดสอบรูปแบบโครงสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของการมี
เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์และความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรมแล้ ว ในการศึกษาครัง้ นี ้ยังศึกษาถึง
ความสัมพันธ์ข้ามบริ บทของการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ระหว่างการรับรู้ที่เป็ นภาพใหญ่ได้ แก่เป้าหมาย
เชิงสัมฤทธิ์ที่มีตอ่ การเรี ยนหลักสูตรวิชาชีพครู กับการรับรู้ที่เป็ นภาพย่อยได้ แก่เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ที่มี
ต่อการเรี ยนรายวิชาชีพครู การตรวจสอบในส่วนนี ้เป็ นผลมาจากข้ อสังเกตในการศึกษาของฟิ นนี่ ไฟ
เฟอร์ และ บาร์ รอน (Finney; Pieper;& Barron. 2004) ซึง่ ได้ ทําการศึกษารูปแบบการวัดโดยใช้
แบบสอบถามของ อีลเลียท และแมคเกรเกอร์ (Elliot;& McGregor. 2001) ซึง่ ใช้ วดั การมีเป้าหมายเชิง
สัมฤทธิ์ในการเรี ยนรายวิชาหนึง่ มาใช้ กบั การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนในภาคการศึกษานัน้ ๆ
แทน ซึง่ พบว่าแบบสอบถามดังกล่าวสามารถนํามาใช้ วดั ในระดับที่มีความเฉพาะเจาะจง (Specific)
น้ อยกว่าได้ ทังนี
้ ้ในการศึกษาครัง้ นันได้
้ ตงคํ
ั ้ าถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างการมีเป้าหมายในระดับ
เฉพาะเจาะจงแตกต่างกันไว้
ในการศึกษาครัง้ นี ้ได้ ใช้ วิธีการวิเคราะห์หลายรูปแบบเพื่อทดสอบลักษณะดังกล่าว ได้ แก่การ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบแยกส่วน โดยในการวิเคราะห์
สหสัมพันธ์คาโนนิคอลพบว่าการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนหลักสูตรวิชาชีพครู และการมี
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เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนรายวิชาชีพครูมีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรคาโนนิคอนที่สงั เคราะห์ขึ ้นมา
มีลกั ษณะสอดคล้ องกัน ทังขนาดและทิ
้
ศทางซึง่ ตัวแปรคาโนนิคอลที่สงั เคราะห์ได้ นนก็
ั ้ มีความสัมพันธ์
กันด้ วย ในส่วนของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบแยกส่วนพบว่ามีเฉพาะเป้าหมายแบบเดียวกัน
เท่านันที
้ ่มีความสัมพันธ์เกินระดับ .250 หากเป็ นเป้าหมายที่มีลกั ษณะแตกต่างกันนันจะมี
้ ขนาด
ความสัมพันธ์ในระดับที่ตํ่ากว่า .200 จากการวิเคราะห์ทงั ้ 2 แบบนันจึ
้ งเห็นได้ ว่าได้ ผลในลักษณะ
เดียวกันและสรุปได้ วา่ มีความสัมพันธ์ข้ามบริ บทระหว่างการมีเป้าหมายในการเรี ยนหลักสูตรวิชาชีพครู
กับการมีเป้าหมายในการเรี ยนรายวิชาชีพครู ทังนี
้ ้น่าจะเป็ นเพราะทังการเรี
้
ยนในหลักสูตรวิชาชีพครู
และการเรี ยนในรายวิชาชีพครูตา่ งมีเนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องกับการทํางานในอนาคตทังคู
้ ่ รวมถึงรายวิชาเอก
ถือเป็ นแก่นของหลักสูตรดังนันผู
้ ้ เรี ยนจึงมีเป้าหมายต่อการเรี ยนทังสองในลั
้
กษณะเดียวกัน ทังนี
้ ้หาก
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีเป้าหมายในการเรี ยนหลักสูตรวิชาชีพครูเปรี ยบเทียบกับเป้าหมายใน
การเรี ยนรายวิชาพื ้นฐาน หรื อรายวิชาเลือกเสรี อาจจะทําให้ ผลเปลี่ยนไปในอีกลักษณะได้

บทที่ 5
ผลการวิเคราะห์ อภิปรายผลการศึกษาที่ 2
การศึกษาที่ 2 มีความมุง่ หมายที่จะศึกษาถึงอิทธิพลของโครงสร้ างเป้าหมายที่มีตอ่ การมี
เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ของนักเรี ยน อิทธิพลของการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ที่มีตอ่ ความมุง่ มัน่ ในการ
เรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม และความสัมพันธ์ข้ามบริ บทระหว่างการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยน
รายวิชาหนึง่ กับการเรี ยนในอีกรายวิชาหนึง่ โดยในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจยั ได้ นําเสนอโดย
การแบ่งหัวข้ อดังนี ้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์คา่ สถิติพื ้นฐาน ได้ แก่ จํานวน ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ตอนที่ 2 การตรวจสอบข้ อตกลงเบื ้องต้ น
ตอนที่ 3 การตรวจสอบผลการจัดกระทํา
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ตอนที่ 5 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู
ตอนที่ 6 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนวิชาทฤษฎี
การเรี ยนรู้และแรงจูงใจกับวิชาอื่น

สัญลักษณ์ ท่ ใี ช้ ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล

ในการรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับการศึกษาที่ 2 นี ้ผู้วิจยั มีการใช้ สญ
ั ลักษณ์ตา่ ง ๆ

ดังนี ้

P0M0
P1M0
P0M1
P1M1
SD
df
SS
MS
χ2
t

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

กลุม่ ควบคุม
กลุม่ ที่ได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงาน
กลุม่ ที่ได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
กลุม่ ที่ได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายแบบผสม (ทังสองแบบ)
้
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
องศาอิสระ (Degree of Freedom)
ผลรวมกําลังสองของคะแนนเบี่ยงเบน (Sum of squares)
ค่าเฉลี่ยกําลังสองของคะแนนเบี่ยงเบน (Mean of squares)
ค่าสถิตทิ ดสอบไคย์-สแควร์ (Chi-square test)
ค่าสถิตทิ ดสอบที (t-test)
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F
p หรื อ p-Values
η2
b
β
SEb

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

VIF

หมายถึง

R2
Λ
โครงสร้ าง

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มาตรฐาน หมายถึง
% Variance
หมายถึง
*
หมายถึง
**
หมายถึง

ค่าสถิตทิ ดสอบเอฟ (F-test)
ระดับความน่าจะเป็ น
ขนาดอิทธิพล (Effect Size)
ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคณ
ู แบบคะแนนดิบ
ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคณ
ู แบบคะแนนมาตรฐาน
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์ถดถอย
พหุคณ
ู (Standard Error)
ค่าสัมประสิทธิ์ปัจจัยการเฟ้อของความคลาดเคลื่อน
(Variance Inflation Factor: VIF)
ค่าสัมประสิทธิ์การทํานาย
ค่าดัชนีแลมดาของวิลค์ (Wilk’s Lamda)
ค่าสัมประสิทธิ์โครงสร้ างในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
คาโนนิคอล
ค่าสัมประสิทธิ์คาโนนิคอลมาตรฐาน
ร้ อยละของความแปรปรวนที่สกัดเป็ นตัวแปรคาโนนิคอล
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลการศึกษาที่ 2

ในการศึกษานี ้มีผ้ เู ข้ าร่วม 64 คน แต่ในระหว่างการศึกษามีผ้ ขู าดหายจากการศึกษา 1 คน
และมีผ้ ทู ี่ตอบแบบสอบถามไม่สมบูรณ์ จํานวน 3 คน จึงเหลือผู้เข้ าร่วมวิจยั ที่มีข้อมูลสมบูรณ์เพียง 60
คนเท่านัน้ โดยในการวิเคราะห์ผลการศึกษามีรายละเอียดดังนี ้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์คา่ สถิติพื ้นฐาน ได้ แก่ จํานวน ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

142
ตาราง 22 จํานวน และร้ อยละ ของคุณลักษณะของผู้เข้ าร่วมวิจยั ได้ แก่ เพศ อายุ ศาสนา และ กลุม่ ที่
เข้ าร่วมวิจยั
ตัวแปร
เพศ

อายุ*

จํานวน (คน)

ร้ อยละ

- ชาย
- หญิง

3
57

5.00
95.00

- 18 ปี
- 19 ปี
- 20 ปี

1
23
35

1.69
38.98
59.32

- พุทธ
- อิสลาม

58
2

96.67
3.33

- กลุม่ โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน (P1M0)
- กลุม่ โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ(P0M1)
- กลุม่ โครงสร้ างเป้าหมายแบบผสม (P1M1)
- กลุม่ ควบคุม (P0M0)

15
14
16
15
60

25.00
23.33
26.67
25.00
100.00

ศาสนา

กลุม่

รวม

* มีผ้ ไู ม่ตอบคําถามเรื่ องอายุ จํานวน 1 คน
จากตาราง 22 นิสิตที่เข้ าร่วมการวิจยั ในครัง้ นี ้ ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 57 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 95.00 นอกนันเป็
้ นเพศชาย จํานวน 3 คนคิดเป้นร้ อยละ 5.00 เมื่อพิจารณาถึงอายุพบว่า นิสิต
ส่วนใหญ่มีอายุ 20 ปี จํานวน 35 คนคิดเป็ น 59.32 รองลงมาได้ แก่นิสิตที่มีอายุ 19 ปี จํานวน 23 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 38.98 และนิสิตที่มีอายุ 18 ปี มีเพียง 1 คน คิดเป็ นร้ อยละ 1.69 เมื่อพิจารณาถึงศาสนา
พบว่า นิสิตส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ จํานวน 58 คน คิดเป็ นร้ อยละ 96.67 นอกนันเป็
้ นนิสติ ที่นบั ถือ
ศาสนาอิสลาม จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้ อยละ 3.33
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ทังนี
้ ้ผู้เข้ าร่วมวิจยั จะถูกแบ่งออกเป็ น 4 กลุม่ เท่า ๆ กัน แต่เนื่องจากมีนิสิตที่ขาดหายและ
ตอบแบบสอบถามไม่สมบูรณ์จงึ ทําให้ นิสิตในแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน โดยนิสิตที่อยู่ในกลุม่ ที่ได้ รับ
โครงสร้ างเป้าหมายแบบผสมมีจํานวนมากที่สดุ จํานวน 16 คนคิดเป็ นร้ อยละ 26.67 รองลงมาได้ แก่
นิสิตที่อยู่ในกลุม่ ที่ได้ รับกลุม่ โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน (P) และกลุม่ ควบคุม ที่มีจํานวน 15
คนเท่ากัน คิดเป็ นร้ อยละ 25.00 ส่วนนิสติ ที่อยู่ในกลุม่ ที่ได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญมี
จํานวนน้ อยที่สดุ โดยมีจํานวน 14 คน คิดเป็ นร้ อยละ 23.33 ระดับการขาดหายไปดังกล่าวยังอยู่ใน
ระดับที่สามารถทําการศึกษาได้ ตอ่ ไป
ตาราง 23 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเชื่อเกี่ยวกับความฉลาด ความมัน่ ใจในความ
ฉลาด การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมาย การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในวิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้และ
แรงจูงใจก่อน และหลัง การทดลอง การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในวิชาเอก และความมุง่ มัน่ ในการ
เรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม
ตัวแปร
ความเชื่อเกี่ยวกับความฉลาด
ความเชื่อว่าความฉลาดติดตัวมา
ความเชื่อว่าความฉลาดเพิ่มขึ ้นได้
ความมัน่ ใจในความฉลาด
การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมาย
โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน
โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ก่อนการทดลอง
เป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบเข้ าหา
เป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง
การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์หลังการทดลอง
เป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบเข้ าหา
เป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

2.73
5.69
4.95

.85
.68
.86

3.88
5.52

1.33
.85

3.98
5.07
5.91
5.80

1.19
.79
.70
.65

4.39
5.46

1.16
.84
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ตาราง 23 (ต่อ)
ตัวแปร

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

5.69
5.49

.69
.74

4.45
5.34
5.92
5.54
5.07

1.13
.84
.77
.76
.79

เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง
การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในรายวิชาเอก
เป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบเข้ าหา
เป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง
ความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม
*พิสยั คะแนนอยู่ระหว่าง 1 - 7

จากตาราง 23 พบว่า ผู้เข้ าร่วมวิจยั มีความเชื่อว่าความฉลาดเป็ นสิ่งที่เพิ่มได้ สูงกว่าความ
เชื่อว่าความฉลาดเป็ นสิง่ ที่ติดตัวมา โดยมีคะแนนเท่ากับ 5.69 (SD = .68) ในขณะที่ความเชื่อว่าความ
ฉลาดเป็ นสิ่งที่ติดตัวมาได้ คะแนนเพียง 2.73 (SD = .85) เมื่อพิจารณาถึงความมัน่ ใจในความฉลาด
พบว่าความมัน่ ใจในความฉลาดมีคะแนนเท่ากับ 4.95
ในส่วนของการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมาย พบว่า ผู้เข้ าร่วมวิจยั รับรู้โครงสร้ างเป้าหมายของชัน้
เรี ยนเพื่อความเชี่ยวชาญสูงกว่า โครงสร้ าเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน โดยมีคะแนนเท่ากับ 5.52 (SD =
.85) ในขณะที่การรับรู้โครงสร้ างเป้ามหายเพื่อแสดงผลงานนันได้
้ คะแนนเท่ากับ 3.88 (SD = 1.33)
เมื่อพิจารณาถึงการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์นนั ้ ในช่วงก่อนการทดลอง เป้าหมายเพื่อความ
เชี่ยวชาญแบบเข้ าหามีคะแนนสูงที่สดุ โดยได้ คะแนนเท่ากับ 5.91 (SD = .70) รองลงมาได้ แก่
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง ที่ได้ คะแนนเท่ากับ 5.80 (SD = .65) และเป้าหมายเพื่อ
แสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง ได้ คะแนนเท่ากับ 5.07 (SD = .79) ในขณะที่ เป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน
แบบเข้ าหานันมี
้ คะแนนตํ่าที่สดุ โดยมีคะแนนเท่ากับ 3.98 (SD = 1.19) ในขณะที่เมื่อพิจารณาถึง
เป้าหมายหลังการทดลองแล้ วพบว่า เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหามีคะแนนสูงที่สดุ โดยได้
คะแนนเท่ากับ 5.69 (SD = .70) รองลงมาได้ แก่ เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง ที่ได้
คะแนนเท่ากับ 5.49 (SD = .65) และเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง ได้ คะแนนเท่ากับ 5.46
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(SD = .79) ในขณะที่ เป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบเข้ าหานันมี
้ คะแนนตํา่ ที่สดุ โดยมีคะแนนเท่ากับ
4.39 (SD = 1.19) โดยนิสิตมีความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม เท่ากับ 5.07 (SD = .79)
ทังนี
้ ้เมื่อพิจารณาถึงการมีเป้าหมายชเชิงสัมฤทธิ์ในรายวิชาอื่นพบว่า เป้าหมายเพื่อความ
เชี่ยวชาญแบบเข้ าหามีคะแนนสูงที่สดุ โดยได้ คะแนนเท่ากับ 5.92 (SD = .77) รองลงมาได้ แก่
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง ที่ได้ คะแนนเท่ากับ 5.54 (SD = .65) และเป้าหมายเพื่อ
แสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง ได้ คะแนนเท่ากับ 5.34 (SD = .79) ในขณะที่ เป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน
แบบเข้ าหานันมี
้ คะแนนตํ่าที่สดุ โดยมีคะแนนเท่ากับ 4.45 (SD = 1.19) โดยนิสิตมีความมุง่ มัน่ ในการ
เรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม เท่ากับ 5.10 (SD = .67)
ตอนที่ 2 การตรวจสอบข้ อตกลงเบื ้องต้ น
ในการศึกษาครัง้ นี ้มีการวิเคราะห์ความแปรปรวนดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงได้ ทดสอบข้ อตกลงเบื ้องต้ น
โดยการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือได้ แก่คา่ สัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาค และค่าสหสัมพันธ์
ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวม นอกจากนี ้เนื่องจากกลุม่ ตัวอย่างมีขนาดเล็ก ผู้วิจยั จึงทําการ
ทดสอบการกระจายตัวเป็ นปกติของคะแนนการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในแต่ละกลุม่ ดังนี ้
ตาราง 24 ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาค และ ช่วงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรวม
กับคะแนนรายข้ อของความเชื่อเกี่ยวกับความฉลาด ความมัน่ ใจในความฉลาด การรับรู้โครงสร้ าง
เป้าหมาย การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในวิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้และแรงจูงใจก่อนและหลังการ
ทดลอง การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในวิชาเอก และความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม
ตัวแปร

ความเชื่อเกี่ยวกับความฉลาด
ความเชื่อว่าความฉลาดติดตัวมา
ความเชื่อว่าความฉลาดเพิ่มขึ ้นได้
ความมัน่ ใจในความฉลาด
การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมาย
โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน

ค่าสัมประสิทธิ์ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างคะแนนรวมกับ
แอลฟ่ าของ
คะแนนรายข้ อ
ครอนบาค
.754
.744
.740

.426 – 634
.373 - .611
.502 - .537

.857

.486 - .717
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ตัวแปร

ค่าสัมประสิทธิ์ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างคะแนนรวมกับ
แอลฟ่ าของ
คะแนนรายข้ อ
ครอนบาค

โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ก่อนการทดลอง
เป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบเข้ าหา
เป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา

.818

.444 - .674

.947
.841
.880

.675 - .867
.440 - .751
.501 - .767

เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง
การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์หลังการทดลอง

.828

.421 - .701

เป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบเข้ าหา
เป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง
การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในรายวิชาเอก
เป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบเข้ าหา
เป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง
ความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม

.927
.887
.848
.839

.409 - .818
.463 - .686
.356 - .802
.349 - .656

.933
.884
.880
.857
.849

.309 - .872
.450 - .759
.582 - .791
.454 - .753
.246 – 673

จากตาราง 24 จะเห็นได้ ว่าเครื่ องมือที่ในการวิจยั ครัง้ นี ้ทังหมด
้
มีคา่ ความเชื่อมัน่ โดยค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาคอยู่ในระดับตังแต่
้ ยอมรับได้ ขึ ้นไปทังหมด
้
โดยเครื่ องมือที่มีคา่ ความ
เชื่อมัน่ อยู่ในระดับดีมาก กล่าวคือ มีคา่ มากกว่า .900 ได้ แก่ การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ ประเภท
เป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบเข้ าหา ทังในช่
้ วงก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และที่วดั กับราย
วิชาเอกวิชาอืน่ ส่วนเครื่ องมีที่มีคา่ ความเชื่อมัน่ อยู่ในระดับดี กล่าวคือ มีคา่ อยู่ระหว่าง .800-.899
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ได้ แก่ การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ ประเภทเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง เป้าหมายเพื่อ
ความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา และเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง ทังในช่
้ วงก่อนการ
ทดลอง หลังการทดลอง และที่วดั กับรายวิชาเอกวิชาอื่น รวมถึงการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายทัง้ 2 แบบ
คือ โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงาน และโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ รวมถึงการมี
ความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม ส่วนตัวแปรที่มีคา่ ความเชื่อมัน่ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คือ มีคา่
อยู่ระหว่าง .700-.799 ความเชื่อเกี่ยวกับความฉลาดทังสองแบบ
้
ได้ แก่ ความเชื่อว่าความฉลาดติดตัว
มา และความเชื่อว่าความฉลาดเพิ่มขึ ้นได้ รวมถึงความมัน่ ใจในความฉลาดด้ วย จากที่กล่าวมาเห็นได้
ว่า เครื่ องมือวัดที่ใช้ ในการวัดตัวแปรทุกตัวนันมี
้ ระดับความเชื่อมัน่ ที่ยอมรับได้
ตาราง 25 ความเบ้ ความโด่ง และการทดสอบความเป็ นปกติโดยสถิติ ชาปิ โร่-วิลค์ (Shapiro-Wilk) ของ
การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์หลังการทดลองจําแนกตามกลุม่ ของผู้เข้ าร่วมวิจยั
การมีเป้าหมายเชิง
กลุ่ม
สัมฤทธิ์
เป้าหมายเพื่อการ กลุ่มโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน (P1M0)
แสดงผลงานแบบ กลุ่มโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ(P0M1)
กลุ่มโครงสร้ างเป้าหมายแบบผสม (P1M1)
เข้ าหา
กลุ่มควบคุม (P0M0)
เป้าหมายเพื่อการ กลุ่มโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน (P1M0)
แสดงผลงานแบบ กลุ่มโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ(P0M1)
กลุ่มโครงสร้ างเป้าหมายแบบผสม (P1M1)
หลีกเลี่ยง
กลุ่มควบคุม (P0M0)
เป้าหมายเพื่อ
กลุ่มโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน (P1M0)
ความเชี่ยวชาญ
กลุ่มโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ(P0M1)
แบบเข้ าหา
กลุ่มโครงสร้ างเป้าหมายแบบผสม (P1M1)
กลุ่มควบคุม (P0M0)
เป้าหมายเพื่อ
กลุ่มโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน (P1M0)
ความเชี่ยวชาญ
กลุ่มโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ(P0M1)
แบบหลีกเลี่ยง
กลุ่มโครงสร้ างเป้าหมายแบบผสม (P1M1)
กลุ่มควบคุม (P0M0)

ความเบ้ ความโด่ง
-.571
.165
.164
-.515
-.375
-.343
.174
.479
-.459
.740
-.272
.088
-.027
-.361
-.053
.326

-.476
-1.547
.003
-.450
-.681
-1.105
-.558
.458
-.918
1.036
-.926
-.278
-.474
-.220
-1.091
-.378

หมายเหตุ ค่าความเบ้ และความโด่งทุกค่าไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ

ชาปิ โร่-วิล์ค
ค่าสถิติ p-Value
.950
.523
.910
.156
.973
.881
.960
.698
.949
.511
.913
.173
.941
.357
.970
.862
.939
.373
.952
.587
.951
.510
.958
.655
.968
.825
.938
.392
.928
.223
.975
.925
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จากตาราง 25 จะเห็นได้ ว่า ค่าการกระจายตัวของการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ทงั ้ 4 แบบ ใน
กลุม่ โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงาน กลุม่ โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ กลุม่
โครงสร้ างเป้าหมายแบบผสม และกลุม่ ควบคุม นันมี
้ การกระจายตัวตามปกติทงหมด
ั้
ดังนันจึ
้ งสรุปได้
ว่าสามารถนําข้ อมูลชุดนี ้ไปทําการวิเคราะห์ความแปรปรวนได้
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม
ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตอนที่ 3 นี ้ เป็ นการนําเสนอผลการวิเคราะห์ความ
แปรแปรวนร่วมแบบสองทาง (2-Ways ANCOVA) ของเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ จําแนกตามการได้ รับ
โครงสร้ างเป้าหมาย โดย การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ของผู้เรี ยนก่อนการทดลอง และ การมีความเชื่อ
เกี่ยวกับสติปัญญาของตนเอง ได้ แก่ ความเชื่อว่าสติปัญญาเป็ นสิ่งที่ตดิ ตัวมา ความเชื่อว่าสติปัญญา
เป็ นสิ่งที่เพิ่มขึ ้นได้ และปฏิสมั พันธ์ระหว่างความเชื่อว่าสติปัญญาเป็ นสิ่งที่ติดตัวมากับความเชื่อมัน่ ใน
ความฉลาดของตนเอง เป็ นตัวแปรปรวนร่วม ทังนี
้ ้ผู้วิจยั ได้ ทําการทดสอบผลการจัดกระทําพบว่า
ผู้เรี ยนในกลุม่ โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงาน (P1M0) รับรู้ถงึ โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการ
แสดงผลงานสูงกว่ากลุม่ ควบคุม (P0M0) ในขณะผู้เรี ยนกลุม่ โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
(P0M1) รับรู้ถงึ โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญสูงกว่ากลุม่ ควบคุม ทังนี
้ ้กลุม่ โครงสร้ าง
เป้าหมายแบบผสม (P1M1) นันได้
้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานสูงกว่ากลุม่ ที่ได้ รับ
โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ (P0M1) แต่มีโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญไม่สงู
กว่ากลุม่ ที่ได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงาน (P1M0) ซึง่ แสดงใหเห็นไว้ ในภาคผนวก ง
ผู้วิจยั นําเสนอเป้าหมายทีละแบบ โดยเริ่ มจากการนําเสนอค่าเฉลี่ยของระดับเป้าหมายในแต่
ละกลุม่ แล้ วจึงวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมแบบสองทาง และหากพบว่ามีอิทธิพลปฎิสมั พันธ์ระหว่าง
โครงสร้ างเป้าหมายแล้ วผู้วิจยั จะนําเสนอการวิเคราะห์อิทธิพลหลักอย่างง่าย (Simple Main Effect)
ประกอบด้ วย และสุดท้ ายจึงนําเสนอแผนภาพที่แสดงความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมาร์ จินที่ได้ จากการ
ประมาณค่า (Estimated Marginal Mean)
ทังนี
้ ้ผู้วิจยั ได้ นําเสนอผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมของการมีเป้าหมายเพื่อการแสดง
ผลงานแบบเข้ าหาโดยนําเสนอค่าเฉลี่ยของการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหาในแต่ละ
กลุม่ ดังแสดงไว้ ในตาราง 26
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ตาราง 26 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหาของ
ผู้เข้ าร่วมวิจยั จําแนกตามการได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน และการได้ รับโครงสร้ าง
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
การได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงาน
รวม
การได้ รับ
โครงสร้ าง
ไม่ได้ รับ
ได้ รับ
เป้าหมายเพื่อ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
ความเชี่ยวชาญ
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
ไม่ได้ รับ
4.10
.97
4.63
1.13
4.37
1.07
ได้ รับ
3.77
1.22
4.99
1.01
4.42
1.26
รวม
3.94
1.09
4.81
1.07
4.39
1.16
จากตาราง 26 พบว่า ผู้เข้ าร่วมวิจยั ในกลุม่ ที่ได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายแบบผสมมีระดับการมี
เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหาสูงที่สดุ โดยมีคะแนนเท่ากับ 4.99 (SD = 1.01) รองลงมา
ได้ แก่ กลุม่ ที่ได้ รับเฉพาะโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานโดยมีคะแนนเท่ากับ 4.63
(SD = 1.13) และกลุม่ ควบคุมมีคะแนนเท่ากับ 4.10 (SD = .97) แต่กลุม่ ที่ได้ รับเฉพาะโครงสร้ าง
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญมีระดับการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหาตํา่ ที่สดุ โดยมี
คะแนนเท่ากับ 3.77 (SD = 1.22) จากระดับค่าเฉลี่ยดังกล่าวผู้วิจยั จึงดําเนินการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย
โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมแบบสองทาง จําแนกต่างการได้ รับโครงสร้ างเป้าหมาย และ
กําหนดให้ การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหาก่อนการทดลอง และความเชื่อเกี่ยวกับ
ความฉลาดของตนเองเป็ นตัวแปรปรวนร่วม ดังตาราง 27
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ตาราง 27 การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมแบบสองทาง (2-way ANCOVA) ของการมีเป้าหมายเพื่อ
การแสดงผลงานแบบเข้ าหาจําแนกโดยการได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานและ
การได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ โดยมีความเชื่อเกี่ยวกับความฉลาดของตนเอง
เป็ นตัวแปรปรวนร่วม
แหล่งความแปรปรวน
การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหา
ก่อนการทดลอง
ความเชื่อว่าสติปัญญาเป็ นสิ่งที่ติดตัวมา
ความเชื่อว่าสติปัญญาเป็ นสิ่งที่เพิ่มขึ ้นได้
ความเชื่อว่าสติปัญญาเป็ นสิ่งที่ติดตัวมา x
ความเชื่อมัน่ ในความฉลาดของตนเอง
การได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงาน
การได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
การได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงาน
x การได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
ความคลาดเคลื่อน

df SS
MS
F
p
η2
1 15.57 14.57 18.98 .000 .267
1
1
1

3.81
.08
1.07

3.81
.08
1.07

4.64
.09
1.30

.036 .082
.763 .002
.259 .024

1
1
1

8.91
.13
4.89

8.91
.13
4.89

10.85 .002 .173
.16 .693 .003
5.96 .018 .103

52 42.67

.82

จากตาราง 27 พบอิทธิพลปฏิสมั พันธ์ระหว่างการได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดง
ผลงาน และการได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญที่มีตอ่ การมีเป้าหมายเพื่อการแสดง
ผลงานแบบเข้ าหาของผู้เข้ าร่วมวิจยั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 5.96, p = .018,
η2=.103) โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .103 สะท้ อนว่าอิทธิพลของการได้ รับเป้าหมายเพื่อความ
เชี่ยวชาญ หรื อ การได้ รับเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญที่มีตอ่ การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบ
เข้ าหานัน้ ต้ องพิจารณาถึงการได้ รับเป้าหมายอีกประเภทหนึง่ ร่วมด้ วย ทังนี
้ ้ผลการวิเคราะห์พบอิทธิพล
ของตัวแปรปรวนร่วมได้ แก่ การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหาก่อนทางทดลอง (F =
18.98, p < .001) และความเชื่อว่าความฉลาดเป็ นสิ่งทิ่ติดตัวมา (F = 4.64, p =.036 ) ด้ วย
จากผลการวิเคราะห์ดงั กล่าวที่พบว่ามีอิทธิพลปฏิสมั พันธ์ระหว่างการได้ รับโครงสร้ าง
เป้าหมาย 2 แบบ จึงมีความจําเป็ นต้ องทดสอบอิทธิพลหลักอย่างง่าย (Simple Main Effect) ซึง่ ผู้วิจนั
ได้ แสดงไว้ ในตาราง 28 และ 29
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ตาราง 28 การทดสอบอิทธิพลหลักอย่างง่ายของการได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลที่มีตอ่
การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหาจําแนกตามการได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อ
ความเชี่ยวชาญ
แหล่งความแปรปรวน
df SS
การได้ รับโครงสร้ าง
เป้าหมายเพื่อความ
เชี่ยวชาญ
ไม่ได้ รับ
การได้ รับโครงสร้ างเป้าหมาย 1 .32
เพื่อการแสดงผลงาน
ความคลาดเคลื่อน
52 42.67
ได้ รับ

MS

F

.32

.40

p

η2

.532 .008

.82

การได้ รับโครงสร้ างเป้าหมาย 1 13.55 13.55 16.51 .000 .241
เพื่อการแสดงผลงาน
ความคลาดเคลื่อน
52 42.67 .82

จากตาราง 28 พบว่า ในกลุม่ ผู้เข้ าร่วมวิจยั ที่ไม่ได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
นัน้ ไม่พบอิทธิพลของการได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานที่มีตอ่ การมีเป้าหมายเพื่อการ
แสดงผลงานแบบเข้ าหา ที่มีนยั สําคัญทางสถิติ (F=.40 p = .532) แต่เมื่อพิจารณาในกลุม่ ที่ได้ รับ
โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแล้ วพบว่า การได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงาน
มีอิทธิพลต่อการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหาอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(F = 16.51, p < .001, η2 = .241) โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .241
จึงสรุปได้ ว่าการได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานจะทําให้ ผ้ เู ข้ าร่วมวิจยั มี
เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหาได้ เฉพาะในกลุม่ ที่ได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความ
เชี่ยวชาญเท่านัน้ แต่ในทางกลับกัน ในกลุม่ ที่ไม่ได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญการได้ รับ
โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานจะไม่ช่วยเสริ มสร้ างให้ มีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบ
เข้ าหาแต่อย่างใด
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ตาราง 29 การทดสอบอิทธิพลหลักอย่างง่ายของการได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญที่มี
ต่อการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหาจําแนกตามการได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อ
การแสดงผลงาน
แหล่งความแปรปรวน
df SS MS
การได้ รับโครงสร้ าง
เป้าหมายเพื่อแสดง
ผลงาน
ไม่ได้ รับ
การได้ รับโครงสร้ างเป้าหมาย 1 1.61 1.61
เพื่อความเชี่ยวชาญ
ความคลาดเคลื่อน
52 42.67 .82
ได้ รับ

การได้ รับโครงสร้ างเป้าหมาย 1 3.48 3.48
เพื่อความเชี่ยวชาญ
ความคลาดเคลื่อน
52 42.67 .82

F

p

η2

1.96 .168 .036

4.24 .044 .075

จากตาราง 29 พบว่าในกลุม่ ผู้เข้ าร่วมวิจยั ที่ไม่ได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน ไม่
พบอิทธิพลของการได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญที่มีตอ่ การมีเป้าหมายเพื่อการแสดง
ผลงานแบบเข้ าหาที่มีนยั สําคัญทางสถิติ (F = 1.61, p = .168) แต่เมื่อพิจารณาในกลุม่ ที่ได้ รับ
โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานกลับพบอิทธิพลของการได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความ
เชี่ยวชาญที่มีตอ่ การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหาอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(F = 4.24, p = .044, η2=.075) โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .075
จึงสรุปได้ ว่าการได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญจะทําให้ ผ้ เู ข้ าร่วมวิจยั มี
เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหาได้ เฉพาะในกลุม่ ที่ได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดง
ผลงานเท่านัน้ แต่ในทางกลับกัน ในกลุม่ ที่ไม่ได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานการได้ รับ
โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญจะไม่ช่วยเสริ มสร้ างให้ มีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบ
เข้ าหาแต่อย่างใด
ทังนี
้ ้ระดับคะแนนการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหาของผู้เข้ าร่วมวิจยั ทัง้ 4
กลุม่ ได้ แก่ กลุม่ ได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน กลุม่ ได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความ
เชี่ยวชาญ กลุม่ ได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายแบบผสม และกลุม่ ควบคุม ได้ แสดงในภาพประกอบ 8 ซึง่

153
แสดงระดับค่าเฉลี่ยมาจินอลที่ได้ จากการประมาณค่า (Estimated Maginal Mean) ของเป้าหมายเพื่อ
การแสดงผลงานแบบเข้ าหา
การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหา
7.00
6.00
5.15

5.00
4.00

4.25

4.46
3.75

การได้ รับโครงสร้ าง
เป้าหมายเพื่อการ
แสดงผลงาน
ไม่ได้ รับ
ได้ รับ

3.00
2.00
1.00

P0M0

P1M0

P0M1

P1M1

ไม่ได้ รับ
ได้ รับ
การได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
ภาพประกอบ 8 ค่าเฉลีย่ มาจินอลจากการประมาณค่า (Estimated Marginal Mean)การมีเป้าหมาย
เพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหา จําแนกตามการได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน และ
การได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
สรุปได้ ว่าการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหาของผู้เรี ยนจะได้ รับอิทธิพลจาก
โครงสร้ างเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์เมื่อได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญร่วมด้ วยเท่านัน้
ในขณะที่โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญจะมีอิทธิพลทางลบต่อการมีเป้าหมายเพื่อการแสดง
ผลงานแบบเข้ าหา แต่หากร่วมกับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแล้ วจะมีอิทธิพลเป็ นบวก
ลําดับต่อไปผู้วิจยั ได้ นําเสนอผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมของการมีเป้าหมายเพื่อการ
แสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงโดยนําเสนอค่าเฉลีย่ ของการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบ
หลีกเลี่ยงในแต่ละกลุม่ ดังแสดงไว้ ในตาราง 30
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ตาราง 30 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงของ
ผู้เข้ าร่วมวิจยั จําแนกตามการได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน และการได้ รับโครงสร้ าง
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
การได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงาน
รวม
การได้ รับ
โครงสร้ าง
ไม่ได้ รับ
ได้ รับ
เป้าหมายเพื่อ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
ความเชี่ยวชาญ
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
ไม่ได้ รับ
5.16
.78
5.68
.80
5.42
.82
ได้ รับ
4.94
.78
5.98
.66
5.50
.88
รวม
5.05
.77
5.84
.73
5.46
.84
จากตาราง 30 พบว่า ผู้เข้ าร่วมวิจยั ในกลุม่ ที่ได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายแบบผสมมีระดับการมี
เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงสูงที่สดุ โดยมีคะแนนเท่ากับ 5.98 (SD = .66) รองลงมา
ได้ แก่ กลุม่ ที่ได้ รับเฉพาะโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานโดยมีคะแนนเท่ากับ 5.68 (SD =
.80) และกลุม่ ควบคุมมีคะแนนเท่ากับ 5.16 (SD = .78) แต่กลุม่ ที่ได้ รับเฉพาะโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อ
ความเชี่ยวชาญมีระดับการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงตํ่าที่สดุ โดยมีคะแนนเท่ากับ
4.94 (SD = .78) ) จากระดับค่าเฉลี่ยดังกล่าวผู้วิจยั จึงดําเนินการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยโดยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมแบบสองทางของการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง
จําแนกต่างการได้ รับโครงสร้ างเป้าหมาย โดยการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหลีกเลี่ยง
ก่อนการทดลอง และความเชื่อเกี่ยวกับความฉลาดของตนเองเป็ นตัวแปรปรวนร่วม ดังตาราง 31

155
ตาราง 31 การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่ วมแบบสองทาง (2-way ANCOVA) ของการมีเป้าหมายเพื่อ
การแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงจําแนกโดยการได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานและ
การได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ โดยมีการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบ
หลีกเลี่ยงก่อนการทดลองความเชื่อเกี่ยวกับความฉลาดของตนเองเป็ นตัวแปรปรวนร่วม
แหล่งความแปรปรวน
df
การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง 1
ก่อนการทดลอง
ความเชื่อว่าสติปัญญาเป็ นสิ่งที่ติดตัวมา
1
ความเชื่อว่าสติปัญญาเป็ นสิ่งที่เพิ่มขึ ้นได้
1
ความเชื่อว่าสติปัญญาเป็ นสิ่งที่ติดตัวมา x
1
ความเชื่อมัน่ ในความฉลาดของตนเอง
การได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงาน 1
การได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
1
การได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงาน 1
x การได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
ความคลาดเคลื่อน
52

SS
3.36

MS F
p η2
3.36 6.79 .012 .115

1.16
.16
.00

1.16 2.35 .132 .043
.16 .31 .577 .006
.00 .01 .940 .000

6.34
.09
1.92

6.34 12.79 .001 .197
.09 .17 .678 .003
1.92 3.88 .054 .069

25.77

.50

จากตาราง 31 เห็นได้ วา่ ไม่พบปฏิสมั พันธ์ระหว่างการได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการ
แสดงผลงานและ การได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญที่มีตอ่ การมีเป้าหมายเพื่อการ
แสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงที่มีนยั สําคัญทางสถิต (F = 3.88, p = .054) จึงพิจารณาอิทธิพลหลักต่อไป
เมื่อพิจารณาถึงอิทธิพลหลักพบว่าผู้เข้ าร่วมวิจยั ที่ได้ รับการได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการ
แสดงผลงานมีอิทธิพลต่อการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 (F=12.79, p=.001, η2= .197) โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .197 แต่ไม่พบว่าการได้ รับ
โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญจะมีอิทธิพลต่อการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบ
หลีกเลี่ยงที่มีนยั สําคัญทางสถิติ (F=.17, p=.678) ทังนี
้ ้พบกว่า การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงาน
แบบหลีกเลี่ยงก่อนการทดลองซึง่ เป็ นตัวแปรปรวนร่วมมีอิทธิพลต่อการมีเป้าหมายเพื่อการแสดง
ผลงานแบบหลีกเลี่ยงหลังการทดลองอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ .05 ด้ วย (F= 6.79, P= .012)
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สรุปคือการที่นิสิตได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานจะส่งผลทําให้ นิสติ มี
เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง แต่หากนิสิตได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความ
เชี่ยวชาญนันจะไม่
้
สง่ ผลต่อการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงของนิสิต
ทังนี
้ ้ระดับคะแนนการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงของผู้เข้ าร่วมวิจยั ทัง้ 4
กลุม่ ได้ แก่ กลุม่ ได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน กลุม่ ได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความ
เชี่ยวชาญ กลุม่ ได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายแบบผสม และกลุม่ ควบคุม ได้ แสดงในภาพประกอบ 9 ซึง่
แสดงระดับค่าเฉลี่ยมาจินอลที่ได้ จากการประมาณค่า (Estimated Maginal Mean) ของการมี
เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงของผู้เรี ยน
การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง
7.00
6.00
5.00

5.24

6.01

5.56
4.95

4.00

การได้ รับโครงสร้ าง
เป้าหมายเพื่อการ
แสดงผลงาน
ไม่ได้ รับ
ได้ รับ

3.00
2.00
1.00

P0M0

P1M0

P0M1

P1M1

ไม่ได้ รับ
ได้ รับ
การได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
ภาพประกอบ 9 ค่าเฉลีย่ มาจินอลจากการประมาณค่า (Estimated Marginal Mean) ของการมี
เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง จําแนกตามการได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดง
ผลงาน และการได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
สรุปได้ ว่าการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงของผู้เรี ยนจะได้ รับอิทธิพลจาก
โครงสร้ างเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์แต่ไม่มีอิทธิพลจากโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
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ลําดับต่อไปผู้วิจยั ได้ นําเสนอผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมของการมีเป้าหมายเพื่อ
ความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหาโดยนําเสนอค่าเฉลีย่ ของการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบ
หลีกเลี่ยงในแต่ละกลุม่ ดังแสดงไว้ ในตาราง 32
ตาราง 32 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหาของ
ผู้เข้ าร่วมวิจยั จําแนกตามการได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน และการได้ รับโครงสร้ าง
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
การได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงาน
รวม
การได้ รับ
โครงสร้ าง
ไม่ได้ รับ
ได้ รับ
เป้าหมายเพื่อ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
ความเชี่ยวชาญ
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
ไม่ได้ รับ
5.43
.70
5.79
.59
5.61
.66
ได้ รับ
5.34
.61
6.16
.61
5.78
.73
รวม
5.39
.65
5.98
.62
5.69
.69
จากตาราง 32 พบว่า ผู้เข้ าร่วมวิจยั ในกลุม่ ที่ได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายแบบผสมมีระดับการมี
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหาสูงที่สดุ โดยมีคะแนนเท่ากับ 6.16 (SD = .61) รองลงมาได้ แก่
กลุม่ ที่ได้ รับเฉพาะโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานโดยมีคะแนนเท่ากับ 5.79 (SD = .59) และ
กลุม่ ควบคุมมีคะแนนเท่ากับ 5.43 (SD = .70) แต่กลุม่ ที่ได้ รับเฉพาะโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความ
เชี่ยวชาญมีระดับการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหาตํ่าที่สดุ โดยมีคะแนนเท่ากับ 5.34
(SD = .61) จากระดับค่าเฉลี่ยดังกล่าวผู้วิจยั จึงดําเนินการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยโดยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนร่วมแบบสองทางของการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา จําแนกตามการได้ รับ
โครงสร้ างเป้าหมาย โดยการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหาก่อนการทดลอง และความเชื่อ
เกี่ยวกับความฉลาดของตนเองเป็ นตัวแปรปรวนร่วม ดังตาราง 33
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ตาราง 33 การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมแบบสองทาง (2-way ANCOVA) ของการมีเป้าหมายเพื่อ
ความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหาจําแนกโดยการได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานและการ
ได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ โดยมี การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ า
หาก่อนการทดลอง และความเชื่อเกี่ยวกับความฉลาดของตนเองเป็ นตัวแปรปรวนร่วม
แหล่งความแปรปรวน
การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา
ก่อนการทดลอง
ความเชื่อว่าสติปัญญาเป็ นสิ่งที่ติดตัวมา
ความเชื่อว่าสติปัญญาเป็ นสิ่งที่เพิ่มขึ ้นได้
ความเชื่อว่าสติปัญญาเป็ นสิ่งที่ติดตัวมา x
ความเชื่อมัน่ ในความฉลาดของตนเอง
การได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงาน
การได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
การได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงาน
x การได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
ความคลาดเคลื่อน

df
1

SS
.86

MS
.86

F
2.87

p
η2
.096 .052

1
1
1

.55
.31
.00

.55
.31
.00

1.86
1.05
.02

.178 .035
.311 .020
.900 .000

1
1
1

3.36
.06
1.56

3.36 11.27 .001 .178
.06 .21 .647 .004
1.56 5.23 .026 .091

52 15.49

.30

จากตาราง 33 จะเห็นได้ ว่าพบอิทธิพลปฏิสมั พันธ์ระหว่างการได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อ
การแสดงผลงานและ การได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญที่มีตอ่ การมีเป้าหมายเพื่อ
ความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหาอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (F = 5.23, p = .026, η2 = .091) โดยมีขนาด
อิทธิพลเท่ากับ .091 ทังนี
้ ้ไม่พบว่ามีอิทธิพลจากตัวแปรปรวนร่วมที่นํามาศึกษาร่วมด้ วยที่มีนยั สําคัญ
ทางสถิติ
สรุปได้ ว่าอิทธิพลของโครงสร้ างเป้าหมายแบบหนึง่ ที่มีตอ่ เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบ
เข้ าหานันจะขึ
้
้นกับว่าอิทธิพลของโครงสร้ างเป้าหมายอีกแบบหนึง่ เป็ นอย่างไร ทังนี
้ ้ทําให้ ต้องพิจารณา
ถึงอิทธิพลหลักอย่างง่าย (Simple Main Effect) ซึง่ คืออิทธิพลของการได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายแบบ
หนึง่ ที่มีผลต่อการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา ในแต่ละระดับของการมีโครงสร้ าง
เป้าหมายอีกแบบหนึง่ ดังแสดงในตาราง 34 และ 35
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ตาราง 34 การทดสอบอิทธิพลหลักอย่างง่ายของการได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลที่มีตอ่
การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหาจําแนกตามการได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อ
ความเชี่ยวชาญ
แหล่งความแปรปรวน
df SS
การได้ รับโครงสร้ าง
เป้าหมายเพื่อ
ความเชี่ยวชาญ
ไม่ได้ รับ
การได้ รับโครงสร้ างเป้าหมาย 1 .20
เพื่อการแสดงผลงาน
ความคลาดเคลื่อน
52 15.49

MS

F

.20

.66

ได้ รับ

4.56

การได้ รับโครงสร้ างเป้าหมาย 1 4.56
เพื่อการแสดงผลงาน
ความคลาดเคลื่อน
52 15.49

p

η2

.419 .013

.30
15.32 .000 .228

.30

จากตาราง 34 เมื่อพิจารณาในกลุม่ ที่ได้ รับโครงสร้ างเป้ามหายเพื่อความเชี่ยวชาญนัน้ จะพบ
อิทธิพลของการได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานที่มีตอ่ การมีเป้าหมายเพื่อความ
เชี่ยวชาญแบบเข้ าหาอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 15.32, p < .001, η2 =.228) โดยมี
ขนาดอิทธิพลเท่ากับ .228 แต่ในกลุม่ ที่ไม่ได้ รับเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญนันกลั
้ บไม่พบอิทธิพลของ
การได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานที่มีตอ่ การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ า
หาที่มีนยั สําคัญทางสถิติ (F = .66, p = .419)
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ตาราง 35 การทดสอบอิทธิพลหลักอย่างง่ายของการได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญที่มี
ต่อการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหาจําแนกตามการได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อ
การแสดงผลงาน
แหล่งความแปรปรวน
df SS
การได้ รับโครงสร้ าง
เป้าหมายเพื่อแสดง
ผลงาน
ไม่ได้ รับ
การได้ รับโครงสร้ างเป้าหมาย 1 .46
เพื่อความเชี่ยวชาญ
ความคลาดเคลื่อน
52 15.49
ได้ รับ

MS

.46

F

p

η2

1.55 .218 .029

.30

การได้ รับโครงสร้ างเป้าหมาย 1 1.23 1.23
เพื่อความเชี่ยวชาญ
ความคลาดเคลื่อน
52 15.49 .30

4.13 .047 .074

จากตาราง 35 เมื่อพิจารณาในกลุม่ ที่ได้ รับโครงสร้ างเป้ามหายเพื่อการแสดงผลงานนัน้ จะ
พบอิทธิพลของการได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญที่มีตอ่ การมีเป้าหมายเพื่อความ
เชี่ยวชาญแบบเข้ าหาอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 4.13, p = .047, η2 =.074) โดยมี
ขนาดอิทธิพลเท่ากับ .074 แต่ในกลุม่ ที่ไม่ได้ รับเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานนันกลั
้ บไม่พบอิทธิพลของ
การได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญที่มีตอ่ การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา
ที่มีนยั สําคัญทางสถิติ (F = 1.55, p = .218)
ทังนี
้ ้ระดับคะแนนการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหาของผู้เข้ าร่วมวิจยั ทัง้ 4 กลุม่
ได้ แก่ กลุม่ ได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน กลุม่ ได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความ
เชี่ยวชาญ กลุม่ ได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายแบบผสม และกลุม่ ควบคุม ได้ แสดงในภาพประกอบ 10 ซึง่
แสดงระดับค่าเฉลี่ยมาจินอลที่ได้ จากการประมาณค่า (Estimated Maginal Mean) ของการมี
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหาของผู้เรี ยน
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การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา
7.00
6.00

5.56

5.73

5.00

6.13
5.29

4.00

การได้ รับโครงสร้ าง
เป้าหมายเพื่อการ
แสดงผลงาน
ไม่ได้ รับ
ได้ รับ

3.00
2.00
1.00

P0M0

P1M0

P0M1

P1M1

ไม่ได้ รับ
ได้ รับ
การได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
ภาพประกอบ 10 ค่าเฉลี่ยมาจินอลจากการประมาณค่า (Estimated Marginal Mean) การมีเป้าหมาย
เพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา จําแนกตามการได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน และ
การได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
สรุปได้ ว่าการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา นันจะได้
้
รับอิทธิพลทางบวกจาก
การได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานนันก็
้ ตอ่ เมื่อได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความ
เชี่ยวชาญร่วมด้ วย เช่นเดียวกัน การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา นันจะได้
้
รับอิทธิพล
ทางบวกจากการได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญก็ตอ่ เมื่อได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อ
การแสดงผลงานร่วมด้ วยเช่นกัน
ลําดับต่อไปผู้วิจยั ได้ นําเสนอผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมของการมีเป้าหมายเพื่อ
ความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยงโดยนําเสนอค่าเฉลี่ยของการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบ
หลีกเลี่ยงในแต่ละกลุม่ ดังแสดงไว้ ในตาราง 36
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ตาราง 36 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยงของ
ผู้เข้ าร่วมวิจยั จําแนกตามการได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน และการได้ รับโครงสร้ าง
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
การได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงาน
รวม
การได้ รับ
โครงสร้ าง
ไม่ได้ รับ
ได้ รับ
เป้าหมายเพื่อ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
ความเชี่ยวชาญ
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
ไม่ได้ รับ
5.18
.78
5.49
.64
5.33
.72
ได้ รับ
5.28
.62
5.97
.68
5.65
.73
รวม
5.23
.70
5.74
.69
5.49
.74
จากตาราง 36 พบว่า ผู้เข้ าร่วมวิจยั ในกลุม่ ที่ได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายแบบผสมมีระดับการมี
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยงสูงที่สดุ โดยมีคะแนนเท่ากับ 5.97 (SD = .68) รองลงมา
ได้ แก่ กลุม่ ที่ได้ รับเฉพาะโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานโดยมีคะแนนเท่ากับ 5.49 (SD =
.64) และกลุม่ ที่ได้ รับเฉพาะโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญมีคะแนนเท่ากับ 5.28 (SD = .62)
แต่กลุม่ ควบคุมมีระดับการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยงตํ่าที่สดุ โดยมีคะแนนเท่ากับ
5.18 (SD = .78) จากระดับค่าเฉลี่ยดังกล่าวผู้วิจยั จึงดําเนินการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยโดยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนร่วมแบบสองทางของการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง จําแนกตาม
การได้ รับโครงสร้ างเป้าหมาย โดยการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหลีกเลี่ยงก่อนการ
ทดลอง และความเชื่อเกี่ยวกับความฉลาดของตนเองเป็ นตัวแปรปรวนร่วม ดังตาราง 37
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ตาราง 37 การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่ วมแบบสองทาง (2-way ANCOVA) ของการมีเป้าหมายเพื่อ
ความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยงจําแนกโดยการได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานและ
การได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ โดยมี การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบ
หลีกเลี่ยงก่อนการทดลอง และความเชื่อเกี่ยวกับความฉลาดของตนเองเป็ นตัวแปรปรวนร่วม
แหล่งความแปรปรวน
df SS
การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง 1 1.53
ก่อนการทดลอง
ความเชื่อว่าสติปัญญาเป็ นสิ่งที่ติดตัวมา
1
.23
ความเชื่อว่าสติปัญญาเป็ นสิ่งที่เพิ่มขึ ้นได้
1
.23
ความเชื่อว่าสติปัญญาเป็ นสิ่งที่ติดตัวมา x
1
.04
ความเชื่อมัน่ ในความฉลาดของตนเอง
การได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงาน 1 2.48
การได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
1
.98
การได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงาน 1
.93
x การได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
ความคลาดเคลื่อน
52 20.01

MS
F
p
η2
1.53 3.98 .051 .071
.23
.23
.04

.59
.60
.11

.445 .011
.441 .011
.745 .002

2.48 6.46 .014 .110
.98 2.54 .117 .047
.93 2.42 .126 .044
.38

จากตาราง 37 เห็นได้ วา่ ไม่พบปฏิสมั พันธ์ระหว่างการได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการ
แสดงผลงานและ การได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญที่มีตอ่ การมีเป้าหมายเพื่อความ
เชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยงที่มีนยั สําคัญทางสถิต (F = 2.42, p = .126) จึงพิจารณาอิทธิพลหลักต่อไป
เมื่อพิจารณาถึงอิทธิพลหลักพบว่าผู้เข้ าร่วมวิจยั ที่ได้ รับการได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการ
แสดงผลงานมีอิทธิพลต่อการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 (F= 6.46, p=.014, η2= .110) โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .110 แต่ไม่พบว่าการได้ รับ
โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญจะมีอิทธิพลต่อการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบ
หลีกเลี่ยงที่มีนยั สําคัญทางสถิติ (F=2.54, p=.117)
สรุปคือการที่นิสิตได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานจะส่งผลทําให้ นิสติ มี
เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง แต่หากนิสิตได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความ
เชี่ยวชาญนันจะไม่
้
สง่ ผลต่อการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงของนิสิต
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ทังนี
้ ้ระดับคะแนนการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยงของผู้เข้ าร่วมวิจยั ทัง้ 4
กลุม่ ได้ แก่ กลุม่ ได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน กลุม่ ได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความ
เชี่ยวชาญ กลุม่ ได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายแบบผสม และกลุม่ ควบคุม ได้ แสดงในภาพประกอบ 11 ซึง่
แสดงระดับค่าเฉลี่ยมาจินอลที่ได้ จากการประมาณค่า (Estimated Maginal Mean) ของการมี
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยงของผู้เรี ยน
การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง
7.00
5.96

6.00
5.00

5.25

5.42

5.26

4.00

การได้ รับโครงสร้ าง
เป้าหมายเพื่อการ
แสดงผลงาน
ไม่ได้ รับ
ได้ รับ

3.00
2.00
1.00

P0M0

P1 M0

P0M1

P1M1

ไม่ได้ รับ
ได้ รับ
การได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
ภาพประกอบ 11 ค่าเฉลี่ยมาจินอลจากการประมาณค่า (Estimated Marginal Mean) ของการมี
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง จําแนกตามการได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดง
ผลงาน และการได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
สรุปคือการที่นิสิตได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานจะส่งผลทําให้ นิสติ มี
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง แต่การได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญนัน้
จะไม่สง่ ผลต่อการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยงของนิสิต
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ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู
ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตอนที่ 4 นี ้ เป็ นการนําเสนอผลการศึกษาอิทธิพลของ
การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญของผู้เรี ยนที่มีตอ่ ความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม โดยผู้วิจยั
เริ่ มนําเสนอจากการวิเคราะห์คา่ สัมประสิทธิ๋สหสัมพันธ์รายคู่ เพื่อให้ ทราบเบื ้องต้ นเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรแต่ละคู่ จากนันจึ
้ งทําการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู ต่อไป โดยมีรายละเอียด
ผลการวิเคราะห์ดงั ต่อไปนี ้
ตาราง 38 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์ สนั ระหว่างความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรมและ
เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์
ตัวแปร
1. ความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม
2. เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหา
3. เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง
4. เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา
5. เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์ สนั
1
2
3
4
5
1
.136 .334* .485* .417*
1 .759* .600* .693*
1 .739* .851*
1 .865*
1

จากตาราง 38 พบว่าการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ของผู้เข้ าร่วมวิจยั มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม โดย การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรมโดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์ สนั ท่ากับ .334 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 เช่นเดียวกับ การมีเป้าหมายเพื่อความ
เชี่ยวชาญแบบเข้ าหาที่มีความสัมพันธ์กบั ทางบวกกับความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรมเช่นกัน
โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์ สนั ท่ากับ .485 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และการ
มีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยงมีความสัมพันธ์ทางบวกทางบวกกับความมุง่ มัน่ ในการ
เรี ยนรู้เชิงพฤติกรรมโดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์ สนั ท่ากับ .417 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 อย่างไรก็ไรก็ตามพบว่าการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหานันไม่
้ มี
ความสัมพันธ์กบั ความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์ สนั
เท่ากับ .136 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
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เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์แต่ละประเภทแล้ วพบว่า
ความสัมพันธ์ของเป้าหมาเชิงสัมฤทธิ์แต่ละประเภทอยู่ในระดับปานกลาง ถึงระดับสูง โดยมีคา่ อยู่
ระหว่าง .600 – 865 มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกค่า
ทังนี
้ ้เมื่อทราบถึงภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรรายคูแ่ ล้ ว ผู้วิจยั ได้ ทําการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคณ
ู ต่อไป ดังตาราง 39
ตาราง 39 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู ของการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ที่มีตอ่ ความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้
เชิงพฤติกรรม
สัมประสิทธิ์การทํานาย

b

SEb

ค่าคงที่
เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหา
เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง

1.57
-.23
.12
.56
.13

.772
.121
.226
.258
.314

F

5.44

p-Value
R2
Adj R2
Durbin-Watson

.001
.283
.231
1.96

β

T

p-Value

VIF

-.335
.126
.491
.118

2.03
-1.89
.52
2.16
.40

.047
.063
.607
.035
.690

2.41
4.52
3.98
6.61

จากตาราง 39 ผู้วิจยั ได้ ทําการวิเคราะห์ข้อตกลงเบื ้องต้ นสําหรับการทดสอบการถดถอย
พหุคณ
ู 2 ประกายได้ แก่ สหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ซึง่ ทดสอบความเป็ น
อนุกรมของคะแนน โดยอาศํยสถิติ เดอร์ บิน-วัตสัน (Durbin-Watson) และความสัมพันธ์กนั เอง
ระหว่างตัวแปรทํานายโดยอาศัยค่าประสิทธิ์ปัจจัยการเฟ้อของความคลาดเคลื่อน (Variance Inflation
Factor: VIF) เห็นได้ วา่ ในรูปแบบการวิเคราะห์ที่การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์เป็ นตัวแปรทํานายความ
มุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรมนันไม่
้ พบสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ใน
รูปแบบนี ้โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์ เดอร์ บิน-วัตสัน เท่ากับ 1.96 ใกล้ เคียงกับ 2.00 ถือว่าไม่มีสหสัมพันธ์
ของตัวคลาดเคลื่อน หมายความว่าคะแนนของตัวแปรตามไม่มีลกั ษณะเป็ นอนุกรม
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จากนันผู
้ ้ วิจยั ขึงทําการทดสอบความสัมพันธ์กนั เองระหว่างตัวแปรต้ น (Multicollinearity)
พบว่ามีระดับความสัมพันธ์กนั ของตัวแปรต้ นอยู่ในระดับหนึง่ โดยค่าสัมประสิทธิ์ปัจจัยการเฟ้อของ
ความคลาดเคลื่อน (Variance Inflation Factor: VIF) มีคา่ อยู่ระหว่าง 2.41 – 6.61 ไม่เกิน 10
(O’Brien. 2007: 674) ถือว่าอยู่ในระดับที่ยงั ยอมรับได้ จึงเริ่ มทําการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู ต่อไป
เมื่อพิจารณาถึงรูปแบบการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ที่ทํานายความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิง
พฤติกรรมพบว่า รูปแบบดังกล่าวอธิบายความแปรปรวนของความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรมได้
ร้ อยละ 23.1 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 5.44, p = .001, Adj R2= .231) เมื่อพิจารณา
ถึงค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคณ
ู พบว่า สัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคณ
ู ของการมีเป้าหมายเพื่อการแสดง
ผลงานแบบหลีกเลี่ยงที่มีตอ่ ความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรมมีคา่ เท่ากับ .56 อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 (β = .491, t = 2.16, p = .035) นอกจากนี ้ สัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคณ
ู ของการมี
เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหาที่มีคา่ เท่ากับ -.23 (β = -.355, t = -1.86, p = .063) การมี
เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงที่มีคา่ เท่ากับ .12 (β = .126, t = .52, p = .607) และ
การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยงที่มีตอ่ ความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรมที่มีคา่
เท่ากับ .13 (β = .118, t = .40, p = .690) ต่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิตทิ งสิ
ั ้ ้น
สรุปว่าการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญของผู้เรี ยนจะมีผลทางบวกต่อความมุง่ มัน่ ในการ
เรี ยนรู้เชิงพฤติกรรมของผู้เรี ยน และไม่พบว่าเป้าหมายประเภทอื่นมีอิทธิพลต่อความมุง่ มัน่ ในการ
เรี ยนรู้เชิงพฤติกรรมของผู้เรี ยน
ตอนที่ 5 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนวิชาทฤษฎี
การเรี ยนรู้และแรงจูงใจกับวิชาอื่น
ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตอนที่ 5 นี ้ เป็ นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ข้ามบริ บท
ของการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในวิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้และแรงจูงใจกับในรายวิชาอื่น ซึง่ ผู้วิจยั ได้
นําเสนอ ค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์ สนั ของเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ที่นํามาศึกษาก่อน เพื่อให้ ทราบถึงภาพ
ของความสัมพันธ์รายคูข่ องเป้าหมายแต่ละประเภท จากนันจึ
้ งนําเสนอผลการวิเคราะห์คา่ สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์คาโนนิคอล (Canonical Correlation) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของชุดเป้าหมายทังสอง
้
และนําเสนอผลการวิเคราะห์คา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์บางส่วน (Partial Correaltion) เพื่อทดสอบ
ความสัมพันธ์ของเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์เป็ นรายคูเ่ มื่อทําการควบคุมเป้าหมายประเภทอื่นไว้ โดยมีผล
การวิเคราะค์ดงั นี ้
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ตาราง 40 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์ สนั ระหว่างการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในวิชาทฤษฎีการ
เรี ยนรู้และแรงจูงใจกับวิชาอื่น
ตัวแปร

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์ สนั
1.3 1.4
2.1 2.2 2.3

1.1 1.2
1.การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในวิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้และแรงจูงใจ
1.1. เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหา
1 .759* .600* .693*
1.2. เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง
1 .739* .851*
1.3. เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา
1 .865*
1.4. เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง
1
2. การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในรายวิชาอื่น
2.1. เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหา
2.2. เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง
2.3. เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา
2.4. เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง

.849*
.691*
.505*
.571*
1

.767*
.878*
.697*
.749*

.371*
.630*
.789*
.752*

2.4
.599*
.800*
.770*
.870*

.757* .301* .593*
1 .625* .796*
1 .788*
1

* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 40 เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในวิชาทฤษฎี
การเรี ยนรู้และแรงจูงใจ กับ วิชาอื่น ๆ พบว่า การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหาในวิชา
ทฤษฎีการเรี ยนรู้และแรงจูงใจนันจะมี
้ ความสัมพันธ์กบั การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหา
ในรายวิชาอื่น มากที่สดุ รองลงมาได้ แก่ การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง การ
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง และการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ ามา
ตามลําดับ
ส่วนการมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงในวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจูงใจนัน้
จะมีความสัมพันธ์กบั การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงในรายวิชาอื่นมากที่สดุ
รองลงมาได้ แก่การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงาน
แบบเข้ าหา และการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ ามา ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาถึงการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหาในทฤษฎีการเรี ยนรู้และ
แรงจูงใจพบความสัมพันธ์กบั การมีเป้าหมายเพื่อการความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหาในรายวิชาอืน่ มาก
ที่สดุ รองลงมาได้ แก่ การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง การมีเป้าหมายเพื่อการแสดง
ผลงานแบบหลีกเลี่ยงและการมีเป้าหมายเพื่อความการแสดงผลงานแบบเข้ าหาตามลําดับ
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สุดท้ ายการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยงในรายวิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้และ
แรงจูงใจมีความสัมพันธ์กบั การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยงในรายวิชาอื่นมากที่สดุ
รองลงมาได้ แก่ การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงาน
แบบหลีกเลี่ยง และการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหาตามลําดับ
จากผลดังกล่าวจะเห็นได้ ว่าการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในรายวิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้และ
แรงจูงใจมีความสัมพันธ์กบั การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในรายวิชาอื่น โดยการมีเป้าหมายแต่ละแบบจะ
มีความสัมพันธ์กบั การมีเป้าหมายแบบเดียวกันในรายวิชาอื่นสูงที่สดุ ทังนี
้ ้การมีเป้าหมายเพื่อการ
แสดงผลงานทังสองแบบ
้
ก็จะมีความสัมพันธ์กบั เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา
ตํ่าที่สดุ ในทางกลับกันหากการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญทังสองแบบ
้
ก็จะมีความสัมพันธ์กบั
เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหาตํา่ ที่สดุ
ทังนี
้ ้จะเห็นได้ ว่าความสัมพันธ์ภายในของการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ทงในส่
ั ้ วนของรายวิชา
ทฤษฎีการเรี ยนรู้และแรงจูงใจ และในรายวิชาอืน่ มีคา่ อยู่ในระดับปานกลางถึงระดับสูง โดยในส่วน
การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในรายวิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้และแรงจูงใจมีความสัมพันธ์โดยค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์ สนั ระหว่างเป้าหมายแต่ละประเภทอยู่ระหว่าง .600 – .865 ส่วนการมีเป้าหมาย
เชิงสัมฤทธิ์ในรายวิชาอื่มมีความสัมพันธ์โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์ สนั ระหว่างเป้าหมาย
แต่ละประเภทอยู่ระหว่าง .301 – .796
ดังนี ้ผู้วิจยั จึงทําการวิเคราะห์หาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลต่อไป ดังแสดงในตาราง
41

170
ตาราง 41 ผลการวิเคราะห์สมั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์ คาโนนิคอลระหว่างการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ใน
วิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้และแรงจูงใจ และวิชาอื่น
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
โครงสร้ าง มาตรฐาน โครงสร้ าง มาตรฐาน
การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในวิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้และแรงจูงใจ
- การมีเป้าหมายเพื่อการแสดง
-.868
-.297
.395
1.160
ผลงานแบบเข้ าหา
- การมีเป้าหมายเพื่อการแสดง
-.965
-.548
-.035
.308
ผลงานแบบหลีกเลี่ยง
- การมีเป้าหมายเพื่อความ
-.833
-.226
-.381
-.227
เชี่ยวชาญแบบเข้ าหา
- การมีเป้าหมายเพื่อความ
-.896
-.029
-.375
-1.244
เชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง
% Variance
.795
.111
% Varianceสะสม
.795
.906
ดัชนีการซ้ อนทับ
.674
.073
ดัชนีการซ้ อนทับสะสม
.674
.747
การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในวิชาอื่น
- การมีเป้าหมายเพื่อการแสดง
-.827
-.301
.460
.717
ผลงานแบบเข้ าหา
- การมีเป้าหมายเพื่อการแสดง
-.964
-.476
.086
.529
ผลงานแบบหลีกเลี่ยง
- การมีเป้าหมายเพื่อความ
-.711
-.172
-.607
-.466
เชี่ยวชาญแบบเข้ าหา
- การมีเป้าหมายเพื่อความ
-.885
-.192
-.392
-.871
เชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง
% Variance
.726
.185
% Varianceสะสม
.726
.911
ดัชนีการซ้ อนทับ
.615
.121
ดัชนีการซ้ อนทับสะสม
.615
.736
ค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอล
.921
.809
ค่าไอเกน
5.571
1.900
.036
.235
Λ
2
181.54
78.92
χ
df
16
9
p
.000
.000

ชุดที่ 3
โครงสร้ าง มาตรฐาน

ชุดที่ 4
โครงสร้ าง มาตรฐาน

-.295

-.982

.056

-.099

.236

2.032

.113

.037

-.161

-.014

-.367

-1.969

-.188

-1.223

.147

1.889

.051
.957
.009
.756

.043
1.000
.007
.763

-.318

-1.409

.058

-.474

.251

1.971

-.004

-.164

-.038

-.524

-.353

-1.630

-.089

-.410

.234

1.930

.043
.954
.008
.744
.422
.217
.681
20.92
4
.000

.046
1.000
.008
.752
.414
.206
.829
10.22
1
.001
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จากตาราง 41 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล พบว่ามีชดุ ความสัมพันธ์ระหว่างการมี
เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนวิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้และแรงจูงใจ และการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ใน
การเรี ยนวิชาอื่นที่มีนยั สําคัญทางสถิติทงหมด
ั้
4 ชุด
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลชุดที่ 1 มีคา่ ความสัมพันธ์เท่ากับ .921 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 (Λ =.036, p < .001) โดยจะเห็นได้ วา่ ในส่วนของการมีเป้าหมายเชิง
สัมฤทธิ์ในการเรี ยนวิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้และแรงจูงใจนันเป
้ ้ าหมายทุกประเภทต่างมีทิศทางเดียวกัน
โดยการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหามีคา่ สูงที่สดุ เท่ากับ -.965 รองลงมาได้ แก่ การมี
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง เท่ากับ -.896 การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบ
เข้ าหา เท่ากับ -.868 และ การมีเป้ามหายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา เท่ากับ -.833 ตามลําดับ
ส่วนการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนวิชาอื่นนันเป
้ ้ าหมายทุกประเภทต่างมีทิศทางเดียวกัน
เช่นกัน โดยการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหามีคา่ สูงที่สดุ เท่ากับ -.964 รองลงมาได้ แก่
การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง เท่ากับ -.885 การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงาน
แบบเข้ าหา เท่ากับ -.827 และ การมีเป้ามหายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา เท่ากับ -.711
ตามลําดับ จึงเห็นได้ วา่ ในสัมประสิทธิ์คาโนนิคอลชุดที่ 1 พบความสัมพันธ์คาโนนิคอล โดยค่า
สัมประสิทธิ์โครงสร้ างของการมีเป้าหมายทังสองชุ
้
ด นันมี
้ ทิศทางสอดคล้ องกัน และขนาดใกล้ เคียงกัน
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลชุดที่ 2 มีคา่ ความสัมพันธ์เท่ากับ .809 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 (Λ =.235, p < .001) โดยจะเห็นได้ วา่ ในส่วนของการมีเป้าหมายเชิง
สัมฤทธิ์ในการเรี ยนวิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้และแรงจูงใจนันการมี
้
เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ า
หามีคา่ สัมประสิทธิ์โครงสร้ างที่มีทิศทางต่างกับการมีเป้าหมายแบบอื่นโดนมีคา่ เท่ากับ .395 ส่วนการมี
เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา และการ
มีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง มีคา่ สัมประสิทธิ์โครงสร้ างไปในทิศทางตรงข้ าม โดย
การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหามีคา่ สัมประสิทธิ์โครงสร้ างสูงที่สดุ เท่ากับ -.381 การมี
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยงมีคา่ เท่ากับ -.375 และการมีเป้าหมายเพื่อการแสดง
ผลงานแบบหลีกเลี่ยงมีคา่ สัมประสิทธิ์โครงสร้ างเท่ากับ -.035 ในส่วนของการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ใน
การเรี ยนรายวิชาชีพครูพบว่า การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหา และ การมีเป้าหมายเพื่อ
การแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงนันมี
้ คา่ สัมประสิทธิ์โครงสร้ างไปในทิศทางเดียวกัน โดยการมีเป้าหมาย
เพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงมีคา่ เท่ากับ .460 และ การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบ
หลีกเลี่ยงมีคา่ เท่ากับ .086 แต่การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา และการมีเป้าหมายเพื่อ
ความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยงกับมีคา่ สัมประสิทธิ์โครงสร้ างในทิศทางตรงข้ ามกับการมีเป้าหมายเพื่อ
การแสดงผลงานแบบเข้ าหา โดย การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหามีคา่ เท่ากับ -.607
และการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยงมีคา่ เท่ากับ -.392 จึงเห็นได้ ว่าในสัมประสิทธิ์
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คาโนนิคอลชุดที่ 2 พบความสัมพันธ์คาโนนิคอล โดยค่าสัมประสิทธิ์โครงสร้ างของการมีเป้าหมายเพ่อ
การแสดงผลงานแบบเข้ าหา และการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลียงทังสองชุ
้
ด นันมี
้
ทิศทางสอดคล้ องกัน และขนาดใกล้ เคียงกัน ส่วนการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง
นันแม้
้ จะมีทิศทางตรงข้ ามกันแต่ก็มีขนาดใกล้ เคียงกับ 0 จึงถือได้ ว่ายังมีความใกล้ เคียงกัน แต่การมี
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหานันแม้
้ จะมีทิศทางเดียวกันแต่ก็ถือได้ วา่ มีขนาดแตกต่างกัน
โดยเป้าหมายในการเรี ยนวิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้และแรงจูงใจมีคา่ สัมประสิทธิ์โครงสร้ างเท่ากับ -.381
แต่เป้าหมายในการเรี ยนวิชาอืน่ กลับมีคา่ สัมประสิทธิ์โครงสร้ างเท่ากับ -.607
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลชุดที่ 3 มีคา่ ความสัมพันธ์เท่ากับ .422 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 (Λ =.681, p < .001) โดยจะเห็นได้ วา่ ในส่วนของการมีเป้าหมายเชิง
สัมฤทธิ์ในการเรี ยนวิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้และแรงจูงใจนันพบว่
้
าการมีเป้าหมายเพ่อการแสดงผลงาน
แบบหลีกเลี่ยงมีทิศทางค่าสัมประสิทธิ์โครงสร้ างแตกต่างจากเป้าหมายประเภทอื่น โดยมีคา่
สัมประสิทธิ์โครงสร้ างเท่ากับ .354 ทังนี
้ ้เป้าหมายประเภทอื่นนันมี
้ คา่ สัมประสิทธิ์โครงสร้ างในทิศ
ทางตรงข้ ามโดย การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหามีคา่ เท่ากับ -.262 การมีเป้าหมายเพื่อ
การแสดงผลงานแบบเข้ าหามีคา่ เท่ากับ -.226 และการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยงมี
ค่าเท่ากับ -.036 ในส่วนของการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนรายวิชาชีพครูพบว่า การมีเป้าหมาย
เพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงและการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยงนันมี
้ ทิศทาง
ของค่าสัมประสิทธิ์โครงสร้ างไปทางเดียวกัน โดยการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงมี
ค่าสัมประสิทธิ์โครงสร้ างเท่ากับ .372 และการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยงมีคา่
เท่ากับ .010 แต่การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหา และการมีเป้าหมายเพื่อความ
เชี่ยวชาญแบบเข้ าหานันกลั
้ บมีทิศทางของค่าสัมประสิทธิ์โครงสร้ างตรงข้ ามกับการมีเป้าหมายเพื่อการ
แสดงผลงานแบบเข้ าหาโดยการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหามีคา่ เท่ากับ -.188 และการ
มีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา มีคา่ เท่ากับ -.166 จึงเห็นได้ ว่าในสัมประสิทธิ์คาโนนิคอ
ลชุดที่ 3 พบความสัมพันธ์คาโนนิคอล โดยค่าสัมประสิทธิ์โครงสร้ างของการมีเป้าหมายทังสองชุ
้
ด นันมี
้
ทิศทางสอดคล้ องกัน และขนาดใกล้ เคียงกัน
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลชุดที่ 4 มีคา่ ความสัมพันธ์เท่ากับ .414 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 (Λ =.829, p = .001) โดยจะเห็นได้ วา่ ในส่วนของการมีเป้าหมายเชิง
สัมฤทธิ์ในการเรี ยนวิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้และแรงจูงใจนันพบว่
้
า ค่าสัมประสิทธิ์โครงสร้ างของการมี
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหานันมี
้ ทิศทางแตกต่างจากเป้าหมายประเภทอื่น โดยมีคา่
เท่ากับ -.367 ทังนี
้ ้ การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหา การมีเป้าหมายเพื่อการแสดง
ผลงานแบบหลีกเลี่ยง และการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยงนันต่
้ างมีความ
สัมประสิทธิ์โครงสร้ างในทิศทางตรงข้ าม โดยการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยงมีคา่
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สัมประสิทธิ์โครงสร้ างเท่ากับ .147 การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงมีคา่ เท่ากับ
.113 และ การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหามีคา่ เท่ากับ .056 ในส่วนของการมีเป้าหมาย
เชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนรายวิชาชีพครูนนพบว่
ั้
าการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง และ
การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหา มีทิศทางของค่าสัมประสิทธิ์โครงสร้ างไปทิศทาง
เดียวกัน โดยการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยงมีคา่ สัมประสิทธิ์โครงสร้ างเท่ากับ .234
และการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหามีคา่ สัมประสิทธิ์โครงสร้ างเท่ากับ .058 ในส่วน
ของการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง และการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบ
เข้ าหามีทิศทางของค่าสัมประสิทธิ์โครงสร้ างตรงข้ ามกับการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบ
หลีกเลี่ยง โดยการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหามีคา่ สัมประสิทธิ์โครงสร้ างเท่ากับ -.353
และ การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง -.004 จึงเห็นได้ วา่ ในสัมประสิทธิ์คาโนนิคอ
ลชุดที่ 4 พบความสัมพันธ์คาโนนิคอล โดยค่าสัมประสิทธิ์โครงสร้ างของการมีเป้าหมายทังสองชุ
้
ดนัน้
ส่วนใหญ่มีทิศทางสอดคล้ องกัน และขนาดใกล้ เคียงกัน ทังนี
้ ้พบว่าค่าสัมประสิทธิ์โครงสร้ างของการมี
เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงทังมี
้ คา่ และทิศทางต่างกัน โดยในเป้าหมายในการเรี ยน
หลักสูตรวิชาชีพครูมีคา่ เท่ากับ .113 แต่ในการเรี ยนรายวิชาชีพครูกลับมีคา่ เท่ากับ -.004
จากผลการวิเคราะห์ทงหมดพอสรุ
ั้
ปว่า การวิเคราะห์สมั ประสิทธิ์คาโนนิคอลทัง้ 4 ชุดนัน้
แสดงให้ เห็นว่าการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ทงในการเรี
ั้
ยนวิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้และแรงจูงใจ และในการ
เรี ยนวิชาอื่นมีความสัมพันธ์กนั โดยมีลกั ษณะชุดของสัมประสิทธิ์โครงสร้ างสอดคล้ องใกล้ เคียงกัน
เกือบทังหมด
้
จึงสรุปได้ ว่ามีความสัมพันธ์ข้ามบริ บทระหว่างการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยน
หลักสูตรวิชาชีพครู กับการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนรายวิชาชีพครู อย่างไรก็ตามเพื่อวิเคราะห์
ถึงความสัมพันธ์รายคูข่ องตัวแปรทังสอง
้ ผู้วิจยั จึงจําเป็ นต้ องวิเคราะห์ถงึ ความสัมพันธ์ระหว่างการมี
เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ของทังการเรี
้
ยนหลักสูตรวิชาชีพครู และการเรี ยนในรายวิชาชีพครู โดยการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบแยกส่วน (Partial Correlation) ซึง่ แสดงในตาราง 42
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ตาราง 41 ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ แบบแยกส่วนของการมีเป้าหมายเชิ งสัมฤทธิ์ ในการเรี ยนวิ ชา
ทฤษฎีการเรี ยนรู้และแรงจูงใจกับการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนวิชาอื่น
การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในรายวิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้และแรงจูงใจ
เป้าหมายเพื่อ
เป้าหมายเพื่อการ เป้าหมายเพื่อการ เป้าหมายเพื่อ
แสดงผลงานแบบ แสดงผลงานแบบ ความเชี่ยวชาญ ความเชี่ยวชาญ
แบบหลีกเลี่ยง
แบบเข้ าหา
เหลีกเลี่ยง
เข้ าหา
.620**
.006
.102
-.225
เป้าหมายเพื่อการ
แสดงผลงานแบบ
เข้ าหา
.207
.560**
.085
-.330
เป้าหมายเพื่อการ
แสดงผลงานแบบ
หลีกเลี่ยง
-.124
-.061
.440**
.027
เป้าหมายเพื่อ
ความเชี่ยวชาญ
แบบเข้ าหา
-.301
-.053
-.192
.534**
เป้าหมายเพื่อ
ความเชี่ยวชาญ
แบบหลีกเลี่ยง
การมีเป้าหมาย
เชิงสัมฤทธิ์ใน
รายวิชาอืน่

** หมายถึงมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
จากตาราง 46 เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยน
วิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้และแรงจูงใจกับการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนวิชาอื่นรายประเภทของ
เป้าหมายโดยมีการควบคุมเป้าหมายประเภทอื่นไว้ ได้ ผลดังนี ้
การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหาในการเรี ยนวิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้และ
แรงจูงใจมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับการแสดงผลงานแบบเข้ าหาในการเรี ยนวิชาอืน่
แต่มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับตํ่า กับการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง และมี
ความสัมพันธ์ทางลบในระดับตํ่ากับการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง และการมี
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหาในการเรี ยนวิชาอื่น
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การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงในการเรี ยนวิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้และ
แรงจูงใจนันมี
้ ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงในการเรี ยน
วิชาอื่น แต่มีความสัมพันธ์ทางลบในระดับปานกลางกับการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบ
หลีกเลี่ยง และมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับตํ่ากับการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบ
หลีกเลี่ยงและการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหาในการเรี ยนวิชาอืน่
การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหาในการเรี ยนวิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้และแรงจูงใจ
มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหาใน
รายวิชาอืน่ แต่มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับตํ่ากับการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบ
หลีกเลี่ยงในการเรี ยนวิชาอื่น และมีความสัมพันธ์ทางลบในระดับตํ่ากับการมีเป้าหมายเพื่อการแสดง
ผลงานทังแบบเข้
้
าหาและแบบหลีกเลี่ยง
สุดท้ ายการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยงในการเรี ยนวิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้
และแรงจูงใจมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบ
หลีกเลี่ยงในการเรี ยนวิชาอื่น แต่มีความสัมพันธ์เป็ นลบในระดับปานกลางกับการมีเป้าหมายเพื่อการ
แสดงผลงานแบบเข้ าหาในการเรี ยนวิชาอื่น และมีความสัมพันธ์ทางลบในระดับตํ่ากับ การมีเป้าหมาย
เพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง และการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหาในการเรี ยน
วิชาอื่น
สรุปได้ ว่า การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนวิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้และแรงจูงใจนันจะมี
้
ความสัมพันธ์กบั การเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนวิชาอื่นประเภทเดียวกันสูงกว่าความสัมพันธ์กบั
เป้าหมายที่ตา่ งประเภทกัน รวมทังมี
้ เฉพาะความสัมพันธ์กบั เป้าหมายประเภทเดียวกันเท่านันที
้ ่เป็ น
ความสัมพันธ์ที่มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01จึงสรุปได้ ว่ามีความสัมพันธ์ข้ามบริ บทของการมี
เป้าหมายระหว่างการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนวิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้และแรงจูงใจ และการมี
เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนวิชาอื่น

สรุ ปผลการศึกษาที่ 2

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปเป็ นผลการวิจยั ในการศึกษาที่ 2 ได้ ดงั นี ้
1. นิสิตที่เรี ยนวิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้และแรงจูงใจโดยใช้ กิจกรรมที่มงุ่ เน้ นโครงสร้ างเป้าหมาย
ที่แตกต่างกันจะมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนทฤษฎีการเรี ยนรู้แตกต่างกัน
1.1 การได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานและการได้ รับโครงสร้ างเป้าหมาย
เพื่อความเชี่ยวชาญมีอิทธิพลปฏิสมั พันธ์ที่มีตอ่ การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหาของ
นิสิต

176
1.1.1 ในกลุม่ นิสิตที่ได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายแบบผสมจะมีเป้าหมายเพื่อการแสดง
ผลงานแบบเข้ าหาแตกต่างกับกลุม่ ที่ได้ รับเฉพาะโครงสร้ างเป้ามหายเพื่อความเชี่ยวชาญ แต่นิสิตกลุม่
ที่ได้ รับเฉพาะเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงาน กลับไม่พบความแตกต่างกับนิสิตในกลุม่ ควบคุม
1.1.2 ในกลุม่ นิสิตที่ได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายแบบผสมมีเป้าหมายเพื่อการแสดง
ผลงานแบบเข้ า แตกต่างกับกลุม่ ที่ไดรับเฉพาะเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงาน แต่นิสิตที่ได้ รับเฉพาะ
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญกลับไม่พบความแตกต่างกับนิสิตในกลุม่ ควบคุม
1.2 นิสิตในกลุม่ ที่ได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานจะมีระดับการมี
เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงแตกต่างจากนิสิตในกลุม่ ที่ไม่ได้ รับ
1.3 การได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานและการได้ รับโครงสร้ างเป้าหมาย
เพื่อความเชี่ยวชาญมีอิทธิพลปฏิสมั พันธ์ที่มีตอ่ การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหาของนิสิต
1.3.1 ในกลุม่ นิสิตที่ได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายแบบผสมจะมีเป้าหมายเพื่อความ
เชี่ยวชาญแบบเข้ าหาแตกต่างกับกลุม่ ที่ได้ รับเฉพาะโครงสร้ างเป้ามหายเพื่อความเชี่ยวชาญ แต่นิสิต
กลุม่ ที่ได้ รับเฉพาะเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงาน กลับไม่พบความแตกต่างกับนิสิตในกลุม่ ควบคุม
1.3.2 ในกลุม่ นิสิตที่ได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายแบบผสมมีเป้าหมายเพื่อความ
เชี่ยวชาญแบบเข้ า แตกต่างกับกลุม่ ที่ไดรับเฉพาะเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงาน แต่นิสิตที่ได้ รับเฉพาะ
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญกลับไม่พบความแตกต่างกับนิสิตในกลุม่ ควบคุม
1.4 นิสิตในกลุม่ ที่ได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานจะมีระดับการมี
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยงแตกต่างจากนิสิตในกลุม่ ที่ไม่ได้ รับ
สรุปได้ ว่าการที่ผ้ เู รี ยนได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานทําให้ ผ้ เู รี ยนมีเป้าหมาย
เพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหาและหลีกเลี่ยง และเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยงทังนี
้ ้
หากผู้เรี ยนได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญร่วมด้ วยจะทําให้ ผลของโครงสร้ างเป้าหมาย
เพื่อการแสดงผลงานที่มีตอ่ การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าสูงขึ ้น ทําให้ เกิดการมี
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหาด้ วย ในส่วนของโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
พบว่า หากผู้เรี ยนได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญเพียงอย่างเดียวจะทําให้ ผ้ เู รี ยนขาด
เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหา และไม่ทําให้ เกิดเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา
แต่หากได้ รับร่วมกับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแล้ วจะทําให้ ผลตรงข้ าม คือทําให้ เกิด
เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหา นอกจากนี ้ยังทําให้ เกิดเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบ
เข้ าหาด้ วย
2. การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหามีความสัมพันธ์ทางบวกต่อความมุง่ มัน่ ใน
การเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม
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3. การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนวิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้และแรงจูงใจและการมี
เป้าหมายในการเรี ยนวิชาอื่นมีความสัมพันธ์ข้ามบริ บท โดย
3.1 การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหาในการเรี ยนวิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้และ
แรงจูงใจมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหาในการเรี ยนวิชา
อื่น
3.2 การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงในการเรี ยนวิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้
และแรงจูงใจมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงในการ
เรี ยนวิชาอื่น
3.3 การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหาในการเรี ยนวิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้และ
แรงจูงใจมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหาในการเรี ยนวิชาอืน่
3.4 การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยงในการเรี ยนวิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้
และแรงจูงใจมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยงในการเรี ยน
วิชาอื่น
สรุปได้ ว่าเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ของผู้เรี ยนในการเรี ยนทฤษฎีการเรี ยนรู้และแรงจูงใจ กับ
เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ของผู้เรี ยนในการเรี ยนรายเอกวิชาอื่นมีลกั ษณะที่สอดคล้ องกัน

อภิปรายการศึกษาที่ 2

จากผลการการศึกษาที่ 2 ผู้วิจยั ได้ อภิปรายผลดังนี ้
1. ในการศึกษาครัง้ นี ้ได้ ศกึ ษาถึงอิทธิพลของกิจกรรมที่มงุ่ เน้ นโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการ
แสดงผลงาน และโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ รวมถึงโครงสร้ างเป้าหมายแบบผสม และไม่
มุง่ เน้ นโครงสร้ างเป้าหมายใดเลย โดยภาพรวมพบว่าการที่นกั เรี ยนได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายที่แตกต่าง
กันนันทํ
้ าให้ นกั เรี ยนมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ที่แตกต่างกัน ลักษณะนี ้สะท้ อนให้ เห็นว่าการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอนนันจะช่
้ วยส่งเสริ มการมีเป้าหมายของผู้เรี ยนได้ ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษาของ
ลินเนนบริ งค์ (Linnenbrink. 2005) ที่อาศัยกรอบการจัดบรรยากาศในการเรี ยนเพื่อให้ เกิดการมี
เป้าหมายเพื่อความเชียวชาญตามแนวคิดของ อาเมส (Ames. 1992) ที่เป็ นการเอากรอบการจัดการ
ชันเรี
้ ยนทาร์ เกท (TARGET) ของ เอปส์ทีน (Epstein. 1987) มาประยุกต์ใช้ โดยลินเนนบริ งค์นํามาใช้
ในการจัดการเรี ยนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ และพบว่ารูปแบบการจัดการชันเรี
้ ยนนันสามารถส่
้
งเสริ ม
และสกัดกันการมี
้
เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ของนักเรี ยนได้ เช่นกันทังนี
้ ้เมื่อพิจารณาจากค่าอิทธิพลแล้ วจะ
เห็นได้ ว่าไม่มีอิทธิพลของความเชื่อเกี่ยวกับความฉลาดของตนเองต่อการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ซงึ่
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สะท้ อนให้ เห็นได้ ว่าในการทดลองนี ้การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์นนเป็
ั ้ นผลมาจากการจัดการเรี ยนการ
สอน ทังนี
้ ้ผู้วิจยั ได้ อภิปรายในรายละเอียดของผลการทดลองดังนี ้
1.1 ในการศึกษาครัง้ นี ้ได้ จกั ให้ มีการตรวจสอบผลการจัดกระทําตัวแปรและพบว่าการจัด
กระทําที่นิสิตได้ รับกับการรายงานการรับรู้ของนิสิตไม่สอดคล้ องกันโดย กลุม่ ควบคุม กลุม่ ได้ รับ
กิจกรรมที่มงุ่ เน้ นโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ และกลุม่ ได้ รับกิจกรรมที่มงุ่ เน้ นโครงสร้ าง
เป้าหมายแบบผสมนัน้ รับรู้โครงสร้ างเป้าหมายในลักษณะตามที่ผ้ วู ิจยั กําหนด แต่ในกลุม่ ที่ได้ รับ
กิจกรรมที่มงุ่ เน้ นโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานนันนิ
้ สิตกลับรายงานที่ตีความได้ ว่านิสิต
ได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานและโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญด้ วย ทังนี
้ ้
จากการสัมภาษณ์นิสิตทําให้ ทราบว่านิสิตกลุม่ นี ้มีการตีความถึงเหตุผลของการแข่งขันว่าเพื่อเป็ นการ
กระตุ้นให้ เกิดการเรี ยนรู้ โดยที่ผ้ วู ิจยั ไม่ได้ แสดงลักษณะที่เป็ นการบ่งชี ้ถึงการมุง่ ให้ เกิดการพัฒนาแต่
อย่างใด นอกจากนี ้ยังพบว่านิสิตในแต่ละกลุม่ มีการพูดคุยสอบถามกันถึงลักษณะการจัดกิจกรรมของ
กลุม่ อื่นด้ วย แต่อย่างไรก็ตามพบว่านิสติ ไม่ได้ ทราบถึงรายละเอียด และโครงสร้ างเป้าหมายในแต่ละ
กลุม่ ที่ชดั เจน ดังนันจึ
้ งสรุปได้ ว่าเหตุที่นิสติ ในกลุม่ ที่ได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงาน
รายงานว่าได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญนันอาจเป็
้
นเพราะการรับรู้และการตีความของ
นิสิตเอง ซึง่ อาจจะเป็ นผลจากประสบการณ์และความเชื่อในอดีต หรื ออาจเป็ นเพราะมีการปนเปื อ้ น
ของการจัดกระทําเนื่องจากนิสิตมีการแลกเปลีย่ นข้ อมูลกัน ซึง่ ประเด็นนี ้กลายเป็ นข้ อจํากัดของ
งานวิจยั ฉบับนี ้ที่อาจจะทําให้ ผลการวิจยั คลาดเคลื่อนไป
1.2 ผลของกิจกรรมที่มีตอ่ การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหา และแบบ
หลีกเลี่ยงของนิสิต สะท้ อนให้ เห็นว่าโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานนันทํ
้ าให้ นิสิตมีเป้าหมาย
เพื่อการแสดงผลงานทังแบบแบบเข้
้
าหาและแบบหลีกเลี่ยง โดยนิสิตในกลุม่ ที่ได้ รับโครงสร้ างเป้าหมาย
เพื่อการแสดงผลงาน และกลุม่ ที่ได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายแบบผสมมีระดับของเป้าหมายเพื่อการแสดง
ผลงานแบบเข้ าหาและแบบหลีกเลี่ยงสูงกว่ากลุม่ ที่ไม่ได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงาน จึง
สรุปได้ ว่านิสิตได้ รับเอาเป้าหมายของชันเรี
้ ยนไปเป็ นเป้าหมายของตนเอง ทังนี
้ ้จะพบว่ามีอิทธิพล
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างการจัดกิจกรรมที่มงุ่ เน้ นโครงสร้ างเป้าหมายแบบผสมที่มีตอ่ การมีเป้าหมายเพื่อการ
แสดงผลงานแบบเข้ าหา กล่าวคือ การที่นิสติ ได้ รับโครงสร้ างทังสองแบบคื
้
อ แบบแสดงผลงาน และ
แบบเชี่ยวชาญ จะทําให้ นิสิตมีเป้าหมายเพื่การแสดงผลงานแบบเข้ าหาดีกว่านิสิตที่ได้ รับโครงสร้ าง
เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานเพียงอย่างเดียว ซึง่ แสดงว่า การได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความ
เชี่ยวชาญเป็ นตัวช่วยส่งเสริ ม และการได้ นบั โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญก็ยงั ช่วยให้ นิสิตมี
เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานมากกว่ากลุม่ ที่ไม่ได้ โครงสร้ างเป้าหมายแบบใดเลย
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1.3 ผลของกิจกรรมที่มีตอ่ การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา สะท้ อนให้ เห็น
ว่าโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญจะทําให้ นิสิตมีเป้าหมายเพือ่ ความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหาได้ ก็
ต่อเมื่อนิสิตได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานด้ วย ดังที่เห็นได้ ว่ามีอิทธิพลปฏิสมั พันธ์
ระหว่างโครงสร้ างเป้าหมายทังสองที
้
่มีผลต่อการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา แต่เมื่อ
พิจารณาถึงอิทธิพลหลักอย่างง่ายแล้ วจะเห็นได้ ว่า หากเปรี ยบเทียบเฉพาะ กลุม่ ควบคุมกับกลุม่ ที่ได้
โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญอย่างเดียว จะพบว่ามีระดับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความ
เชี่ยวชาญแบบเข้ าหาไม่แตกต่างกัน แต่หากพิจารณาในกลุม่ ที่ได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสด
ผลงานเพียงอย่างเดียวกับกลุม่ ที่ได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายแบบผสมกลับพบว่ามีระดับของเป้าหมาย
เพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหาความแตกต่างกัน สรุปได้ วา่ นิสิตที่ได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความ
เชี่ยวชาญจะรับเอาเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญจากชันเรี
้ ยนได้ ตอ่ เมื่อในชันเรี
้ ยนนันมี
้ โครงสร้ าง
เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานร่วมด้ วย ทังนี
้ ้เมือ่ พิจารณาจากวิธีการทดลอง การสังเกตพฤติกรรมนิสิต
ในชันเรี
้ ยน และการสัมภาษณ์นิสิตพบว่า นิสิตในกลุม่ ที่ไม่ได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดง
ผลงานนันจะขาดพั
้
นธะสัญญากับเป้าหมาย (Goal Commitment) นันคื
้ อนิสิตในกลุม่ ที่ได้ รับ
โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานและโครงสร้ างเป้าหมายแบบผสมนันรายงานว่
้
าพวกเขารู้สกึ
ถึงความจําเป็ นที่จะต้ องทําคะแนนให้ ได้ สงู กว่าเพื่อนเพราะมีผลต่อการประเมินผลการเรี ยน ในขณะที่
นิสิตในกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ที่ได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญรายงานว่าเขาไม่คิดว่าการ
ทําคะแนนในการสอบย่อยมีความสําคัญอะไร ซึง่ การมีพนั ธะสัญญากับเป้าหมายนี ้เป็ นตัวแปรใน
ทฤษฎีการตังเป
้ ้ าหมายของล๊ อกกับเลแทม (Locke;& Latham. 1990) ข้ อสรุปของผู้วิจยั นี ้สอดคล้ องกับ
ความพยายามของนักวิจยั กลุม่ หนึง่ ซึง่ พยายามนําเอาทฤษฎีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์และทฤษฎีการ
ตังเป
้ ้ าหมายมาร่วมใช้ ร่วมกัน (Seijts; et al. 2004; Radosevich; Allyn;& Yun. 2007)
นอกจากนี ้ยังสังเกตได้ วา่ คะแนนของการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในกลุม่ ที่ได้ รับ
โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงาน นันสู
้ งกว่ากลุม่ ที่มีโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
ซึง่ ในประเด็นดังกล่าวนันอาจเป็
้
นผลจากการที่นิสิตทังสองกลุ
้
ม่ ต่างรับรู้ถงึ การได้ รับโครงสร้ าง
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญทังคู
้ ด่ งั ที่กล่าวไปแล้ วในข้ อ 1.1 ผลดังกล่าวทําให้ นิสติ ในกลุม่ ที่ได้ รับ
โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานรับเอาเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญตามการรับรู้ของตนเอง
เข้ าไปเป็ นเป้าหมายของตนเองด้ วยนันเอง
้
1.4 ผลของกิจกรรมที่มีตอ่ การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง สะท้ อนให้
เห็นว่าโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานนันทํ
้ าให้ นิสิตมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบ
หลีกเลี่ยงกล่าวคือ นิสติ ในกลุม่ ที่ได้ รับเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานอย่างเดียว และกลุม่ ที่ได้ รับ
โครงสร้ างเป้าหมายแบบผสมมีระดับเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยงสูงกว่าในกลุม่
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ควบคุม และกลุม่ ที่ได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญอย่างเดียว ลักษณะดังกล่าวขัดแย้ ง
กับแนวคิดที่ว่าผู้เรี ยนจะรับเอาลักษณะของเป้าหมายของชันเรี
้ ยนไปเป็ นเป้าหมายของตนเอง ทังนี
้ ้อาจ
เป็ นเพราะผู้เรี ยนขาดพันธะสัญญากับเป้าหมาย (Goal Commitment)
1.6 นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ วนันผู
้ ้ วิจยั ยังได้ สงั เกตว่าในการศึกษาครัง้ นี ้ลักษณะของ
สมาชิกในกลุม่ นันมี
้ บทบาทต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้ อมในกลุม่ ด้ วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุม่ ที่
ได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงาน แม้ ว่ากลุม่ นี ้จะมีการแข่งขันกันสูง แต่เนื่องจากนิสิตที่มี
อิทธิพลต่อกลุม่ มากไม่นิยมการแข่งขัน ในขณะผู้เรี ยนที่มีอิทธิพลต่อกลุม่ น้ อยกลับมีลกั ษณะแข่งขันกับ
ผู้อื่น ลักษณะกลุม่ แบบนี ้ทําให้ บรรยากาศของการแข่งขันกลายเป็ นลดระดับความรุนแรงลงไป
นอกเหนือจากนี ้คุณลักษณะของนิสิตในกลุม่ ที่ได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงาน และ
โครงสร้ างเป้าหมายแบบผสม เช่นความหยุ่นตัว ความหวัง และการใช้ กลยุทธ์ในการจัดการอารมณ์ ยัง
ส่งผลต่อพฤติกรรมของนิสิตด้ วย
เมื่อสิ ้นสุดกิจกรรมแล้ วผู้วิจยั ได้ ทําการสัมภาษณ์นิสิตในกลุม่ ควบคุมและพบว่าความไม่
ชัดเจนว่าผู้วิจยั มีความต้ องการอะไรในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนนันส่
้ งผลให้ นิสิตเกิดความวิตก
กังวลว่าผู้วิจยั ต้ องการอะไร ทังนี
้ ้นิสิตยังรายงานต่อว่า ความไม่แน่ใจดังกล่าวส่งผลให้ พวกเขาไม่ตงใจ
ั้
เรี ยน
จากการสัมภาษณ์นิสิตทําให้ ทราบข้ อมูลเพิ่มเติมอีกว่าบทบาทของการจัดการแข่งขัน
ระหว่างกลุม่ นันช่
้ วยส่งเสริ มให้ นิสิตมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหา และการมีเป้าหมาย
เพื่อการความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา โดยนิสิตจะกังวลว่าตนเองเป็ นตัวถ่วงเพื่อนดังนันจึ
้ งพยายามที่ทํา
ผลงานของตัวเองให้ ดีที่สดุ เพื่อให้ คะแนนของกลุม่ อยู่ในระดับสูง จึงมุง่ ที่จะพัฒนาตนเองให้ ดีที่สดุ ดังที่
ดอท์ช (Linnenbrink. 2005 ; citing Deutsch. 1949) พบว่าการแข่งขันระหว่างกลุม่ จะทําให้ ผ้ เู รี ยนมี
รูปแบบการเรี ยนแบบยืดหยุ่น มีความมุง่ มัน่ ในการเรี ยน และมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคมมากกว่าการ
แข่งขันภายในกลุม่ และได้ อภิปรายว่าอาจจะเป็ นเพราะการแข่งขันระหว่ากลุม่ นันจะช่
้ วยเสริ มแรงให้
เกิดความรู้สกึ ของความรับผิดชอบต่อทีมหรื อกลุม่ ซึง่ สอดคล้ องกับเทคนิคการสร้ างกลุม่ ร่วมแรงร่วมใจ
(STAD) ของ สลาวิน (Linnenbrink. 2005 ; citing Slavin. 1995) ที่อาศัยการเปรี ยบเทียบระหว่างกลุม่
ในการกระตุ้นให้ เกิดการสร้ างความร่วมมือร่วมใจ และสอดคล้ องกับจอนสัน และจอนสัน
(Linnenbrink. 2005 ; citing Johnson; & Johnson. 1991) ที่ระบุว่าการแข่งขันระหว่างกลุม่ จะมีผล
ให้ เกิดพลังของกลุม่ ขึ ้นได้ รวมถึง ลินเนนบริ งค์ (Linnenbrink. 2005) ที่ได้ ระบุว่าการแข่งขันระหว่า
กลุม่ นันจะช่
้ วยเสริ มแรงให้ เกิดความรู้สกึ ของความรับผิดชอบต่อทีมหรื อกลุม่ นําไปสูร่ ูปแบบการเรี ยน
แบบยืดหยุ่น มีความมุง่ มัน่ ในการเรี ยน และผลการเรี ยนที่สงู ขึ ้นได้
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2. จากการศึกษาครัง้ นี ้พบว่าการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์มีอิทธิพลต่อความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้
เชิงพฤติกรรมของผู้เรี ยน โดยมีเฉพาะลักษณะเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหามีอิทธิพล
ทางบวกต่อความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม แต่การมีเป้าหมายลักษณะอื่นนันกลั
้ บไม่มีอิทธิพล
ต่อความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ และทฤษฎีโครงสร้ าง
เป้าหมายของอาเมส (Ames. 1992) บางส่วน ซึง่ สะท้ อนให้ เห็นถึงการสนับสนุนแนวคิดแบบเป้าหมาย
เดียว เช่นเดียวกับผลที่เกิดขึ ้นในการศึกษาที่ 1 กล่าวคือมีเฉพาะเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญเท่านันที
้ ่
จะทําให้ เกิดความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม แต่การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหา
นันจะขั
้ ดขวางการเกิดความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม ซึง่ ขัดแย้ งกับการศึกษาของโกนิดา โว
ลาลา และ คีสเสโอกู (Gonida; Voulala;& Kiosseoglou. 2009) ที่ศกึ ษาผลของเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ที่
มีตอ่ ความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรมของนักเรี ยนในระดับเกรด 7 ถึง เกรด 9 ในประเทศกรี ซ
พบว่าการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญและ การมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบเข้ าหา มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม ส่วนการมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน
แบบหลีกเลี่ยงนันกลั
้ บมีความสัมพันธ์ทางลบกับความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม ซึง่ จะเห็นได้ ว่า
ผลการศึกษาครัง้ นี ้สนับสนุนแนวคิดเป้าหมายหลายแบบในการศึกษาถึงอิทธิพลของเป้าหมายเชิง
สัมฤทธิ์ที่มีตอ่ ความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรมนันเอง
้ อย่างไรก็ดีอาจจะมีความเป็ นไปได้ ที่
แนวคิดรูปแบบเป้าหมายเชิงสัมฤทธ์แบบ 2x2 ของ อิลเลียท และ แมคเกรเกอร์ (Elliot;& McGregor.
2001) อาจจะไม่สอดคล้ องกับบริ บทการศึกษาในสังคมตะวันออก ดังที่ ลอ โฮเกน และปารี ส (Luo;
Hogan;& Paris. 2011) ได้ ระบุว่า ในสิงคโปร์ หากผลการเรี ยนดีจะส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนมีโอกาสทาง
การศึกษาและประสบความสําเร็จในอนาคตสูงกว่าซึง่ เป็ นลักษณะที่ตรงกับการศึกษาไทย ทังนี
้ ้
ลักษณะดังกล่าวเป็ นตัวกระตุ้นให้ เกิดบรรยาการของการแสดงผลงานอยู่แล้ ว ดังนันการมี
้
ระดับของ
การกระตุ้นมากเกินไปจึงเกิดผลเสียกับผู้เรี ยน และเป็ นการสกัดกันการเกิ
้
ดความุง่ มันในการเรี
้
ยนรู้เชิง
พฤติกรรม อย่างไรก็ตามมีการศึกษาในอดีตที่ได้ ศกึ ษาพฤติกรรมย่อยของความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิง
พฤติกรรมและได้ ผลสอดคล้ องกับการศึกษาในครัง้ นี ้ เช่น เมอร์ ดอก เฮล และ เวเบอร์ (Murdock;
Hale;& Weber. 2001) ได้ ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์กบั พฤติกรรมทุจริ ต
การสอบ ของนักเรี ยนในระดับเกรด 7 และ เกรด 8 ในสหรัฐอเมริ กา พบว่า การมีเป้าหมายเพื่อความ
เชี่ยวชาญมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการทุจริ ตการสอบ แต่กลับไม่พบความสัมพันธ์ระหว่าง
การมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน กับพฤติกรรมทุจริ ตการสอบส่วน โฮเวลล์ และ วัดสัน (Howell;&
Watson. 2007) ได้ ศกึ ษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์กบั พฤติกรรม
ผลัดวันประกันพรุ่ง ซึง่ เป็ นตัวบ่งชี ้ถึงการขาดความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรมของนักเรี ยนใน
ระดับปริ ญญาตรี ในแคนนาดา พบว่า การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา มีความสัมพันธ์
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ทางลบกับพฤติกรรมผลัดวันประกันพรุ่ง อย่างไรก็ตามกลับไม่พบความสัมพันธ์ระหว่าการมีเป้าหมาย
ในลักษณะอื่น ลิ ้ม เหล่า และ นี (Liem; Lau;& Nie. 2008) ได้ ศกึ ษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการมี
เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์กบั การละความพยายามในการเรี ยนของนักเรี ยนของนักเรี ยนปี 9 ในประเทศ
สิงคโปร์ พบว่าการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญมีความสัมพันธ์ทางลบกับการละความพยายาม
ในทางตรงกันข้ ามการมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการละ
ความพยายาม ทังนี
้ ้ไม่พบความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติของการมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน
แบบเข้ าหากับการละความพยายาม และ รอสเซล อิลเลียท และ เฟลทแมน (Roussel; Elliot;&
Feltman. 2011) ได้ ศกึ ษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์กบั การขอความช่วยเหลือจาก
เพื่อนของนักเรี ยนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศฝรั่งเศส พบว่า การมีเป้าหมายเพื่อความ
เชี่ยวชาญทังแบบเข้
้
าหา และแบบหลีกเลี่ยง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการขอความช่วยเหลือจาก
เพื่อน ในทางตรงกันข้ ามพบความสัมพันธ์ทางลบระหว่างการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบ
หลีกเลี่ยงกับการขอความช่วยเหลือจากเพื่อน แต่กลับไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างการมีเป้าหมายเพื่อ
การแสดงผลงานแบบเข้ าหากับการแสวงหาความช่วยเหลือที่มีนยั สําคัญทางสถิติ ทังนี
้ ้มีข้อสังเกตว่า
การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหานันมี
้ คา่ สัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคณ
ู เป็ นลบในระดับปาน
กลาง แต่กลับไม่มีนยั สําคัญทางสถิติซงึ่ อาจเป็ นเพราะกลุม่ ตัวอย่างมีขนาดเล็ก ส่วนเป้าหมายประเภท
อื่น ๆ นันจะเห็
้
นได้ ว่ามีคา่ สัมประสิทธิ์ปัจจัยการเฟ้อของความคลาดเคลื่อนที่แม้ ว่าจะอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ แต่ถือว่ามีคา่ ค่อนข้ างสูง ซึง่ สะท้ อนให้ เห็นว่าเป้าหมาแต่ละประเภทมีความสัมพันธ์กนั
ภายในก็ถือว่าเป็ นข้ อจํากัดของการวิเคราะห์
3. นอกเหนือจากการทดสอบรูปแบบเชิงสาเหตุของการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์และความ
มุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรมแล้ ว ในการศึกษาครัง้ นี ้ยังศึกษาถึงความสัมพันธ์ข้ามบริ บทของการมี
เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ระหว่างสถานการณ์ที่ใกล้ เคียงกัน ได้ แก่เป้าหมายในการเรี ยนวิชาทฤษฎีการ
เรี ยนรู้และแรงจูงใจ และเป้าหมายในการเรี ยนวิชาเอกวิชาอืน่ โดยการศึกษานี ้สอดค้ ลองกับการศึกษา
ของโอคุน และคณะ (Okun ; et al. 2006) ซึง่ ได้ ทําการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง เป้าหมายระหว่าง
รายวิชาจิตวิทยาเบื ้องต้ น (Introduction to Psychology) กับรายวิชาเอกของตนเอง โดยในการศึกษา
นี ้ระบุว่าแม้ คนละรายวิชากันแต่ผ้ เู รี ยนจะมีเป้าหมายในลักษณะเดียวกัน
ในการศึกษาครัง้ นี ้ได้ ใช้ วิธีการวิเคราะห์หลายรูปแบบเพื่อทดสอบลักษณะดังกล่าว ได้ แก่การ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล การวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู พหุตวั แปร และการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์แบบแยกส่วน โดยในการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลพบว่าตัวแปรคาโนนิคอนที่
สังเคราะห์จากการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนวิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้และแรงจูงใจกับการมี
เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในรายวิชาอืน่ มีความสัมพันธ์ขึ ้นมามีลกั ษณะสอดคล้ องกัน และสัมประสิทธิ์
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โครงสร้ างของเป้าหมายแต่ละประเภทมีความสอดคล้ องกันทังขนาดและทิ
้
ศทาง และในส่วนของการ
วิเคราะห์องค์ประกอบแบบแยกส่วนพบว่าเป้าหมายในลักษณะเดียวกันจะมีความสัมพันธ์ในระดับ
ปานกลาง จากการวิเคราะห์ทงั ้ 2 แบบนันจึ
้ งเห็นได้ ว่าได้ ผลในลักษณะเดียวกันและสรุปได้ วา่ มี
ความสัมพันธ์ข้ามบริ บทระหว่างการมีเป้าหมายในการเรี ยนรายวิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้และแรงจูงใจ กับ
การมีเป้าหมายในการเรี ยนวิชาเอกวิชาอื่น ทังนี
้ ้น่าจะเป็ นเพราะทังสองวิ
้
ชาต่างมีลกั ษณะร่วมกันนันคื
้ อ
ต่างเป็ นวิชาเอกทังคู
้ ่ ทังนี
้ ้หากวิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้และแรงจูงใจเปรี ยบเทียบกับรายวิชาพื ้นฐาน หรื อ
รายวิชาเลือกเสรี อาจจะทําให้ ผลเปลี่ยนไปในอีกลักษณะได้

บทที่ 6
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
งานวิจยั เรื่ องผลของโครงสร้ างเป้าหมาย ความเชื่อเกี่ยวกับความฉลาด และความมัน่ ใจใน
ความฉลาดของตนเองที่มีตอ่ เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์และความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรมนิสิต
นักศึกษาในระดับปริ ญญาตรี สาขาครุศาสตร์ ศกึ ษาศาสตร์ ในครัง้ นี ้มุง่ ที่จะตรวจสอบอิทธิพลของการ
จัดการเรี ยนรู้ และลักษณะของผู้เรี ยน ที่สง่ ผลต่อเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยน และอิทธิพลของ
เป้าหมายในการเรี ยนส่งผลต่อความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม โดยการวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นชุด
การศึกษา ผู้วิจยั แบ่งการศึกษาออกเป็ น 2 การศึกษาย่อย ที่ดาํ เนินการคูข่ นานกันไปแล้ วนําผลมา
เปรี ยบเทียบกัน การศึกษาที่ 1 การศึกษารูปแบบสมการเชิงโครงสร้ างของเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการ
เรี ยนระดับอุดมศึกษาและผลสืบเนื่องที่มีตอ่ ความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนในเชิงพฤติกรรมระดับอุดมศึกษา
ของนิสิตนักศึกษา เป็ นการศึกษาเชิงสหสัมพันธ์ เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ในภาพรวมของการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี และความสัมพันธ์ข้ามระดับของเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ และการศึกษาที่ 2 การศึกษา
อิทธิพลของโครงสร้ างเป้าหมายของชันเรี
้ ยนที่มีตอ่ เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ของนิสิต และผลสืบเนื่องต่อ
ความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้ในชันเรี
้ ยน และเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในรายวิชาอื่น ของนิสิตวิชาเอกจิตวิทยา
การแนะแนวชันปี
้ ที่ 2 เป็ นการศึกษาเชิงทดลองเพื่อทดสอบอิทธิพลในระดับรายวิชา และความสัมพันธ์
ข้ ามบริ บทของเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์
ในบทนี ้ผู้วิจยั ได้ นําเสนอโดยแบ่งออกเป็ น 4 หัวข้ อใหญ่ คือกระบวนการวิจยั โดยสรุป
ประกอบด้ วยสาระสําคัญเกี่ยวกับความมุง่ หมายของการวิจยั สมมติฐานการวิจยั ขอบเขตการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ การวิจยั และการวิเคราะห์ข้อมูล หัวข้ อที่สองเป็ นการสรุปผลการวิจยั หัวข้ อที่สามเป็ น
การอภิปรายผลการวิจยั และหัวข้ อที่สี่เป็ นข้ อเสนอแนะต่างๆ แต่ละหัวข้ อมีรายละเอียดดังนี ้

กระบวนการวิจยั โดยสรุ ป

ความมุ่งหมายของงานวิจัย
สําหรับการศึกษาครัง้ นี ้แบ่งออกเป็ น 2 การศึกษาย่อย และมีความมุง่ หมายของแต่ละ
การศึกษาดังนี ้
การศึกษาที่ 1 เป็ นการวิจยั เชิงสหสัมพันธ์ที่มงุ่ ทดสอบรูปแบบสมการเชิงโครงสร้ างของ
เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนระดับปริ ญญาตรี และผลที่มีตอ่ ความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม
ในระดับปริ ญญาตรี ของนิสิตนักศึกษาครุศาสตร์ -ศึกษาศาตร์ ในส่วนกลาง ภาคกลาง และภาค
ตะวันออก โดยมีความมุง่ หมายเฉพาะดังนี ้
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1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยนํา ได้ แก่ ความเชื่อเกี่ยวกับความฉลาด ความมัน่ ใจ
ในความฉลาดของตนเอง และโครงสร้ างเป้าหมาย กับเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยน
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์กบั ความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิง
พฤติกรรม
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนระดับปริ ญญาตรี กับ
เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนวิชาเอก
การศึกษาที่ 2 การวิจยั เชิงทดลองที่มงุ่ ศึกษาอิทธิพลของกิจกรรมเพิ่มการรับรู้โครงสร้ าง
เป้าหมายที่มีตอ่ การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ของนิสิต และความสัมพันธ์ของการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์
กับความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรมทัว่ ไปในชันเรี
้ ยน และการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในรายวิชา
อื่นของนิสิตวิชาเอกจิตวิทยาการแนะแนวชันปี
้ ที่ 2 โดยมีความมุง่ หมายเฉพาะดังนี ้
1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการจัดบรรยากาศการเรี ยนเพื่อมุง่ ให้ เกิดโครงสร้ างเป้าหมายที่มีตอ่
เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนของนิสิตวิชาเอกจิตวิทยาการแนะแนวชันปี
้ ที่ 2 เมื่อควบคุมลักษณะ
ส่วนบุคคลซึง่ ได้ แก่ความเชื่อเกี่ยวกับความฉลาด และความมัน่ ใจในความฉลาดของตนเอง
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนกับความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้
ในชันเรี
้ ยน และเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในรายวิชาอื่น ของนิสิตวิชาเอกจิตวิทยาการแนะแนวชันปี
้ ที่ 2
สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานสําหรั บการศึกษาที่ 1
ในการศึกษาที่ 1 ผู้วิจยั ได้ ทําการศึกษาโดยใช้ แบบแผนการวิจยั เชิงสํารวจเพื่อทดสอบ
รูปแบบเชิงสาเหตุของเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนระดับอุดมศึกษาและผลสืบเนื่องที่มีตอ่ ความ
มุง่ มัน่ ในการเรี ยนระดับอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล
1. ปั จจัยสภาพแวดล้ อมทางสังคมมีความสัมพันธ์กบั เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยน
ระดับปริ ญญาตรี ของนิสิตนักศึกษา
1.1 โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการพัฒนาตนเองของหลักสูตรมีความสัมพันธ์กบั การมี
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญในการเรี ยนระดับปริ ญญาตรี ของนิสิตนักศึกษา
1.2 โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการสร้ างผลงานของหลักสูตรมีความสัมพันธ์กบั การมี
เป้าหมายเพื่อแสดงผลงานในการเรี ยนระดับปริ ญญาตรี ของนิสิตนักศึกษา
2. ปั จจัยจิตลักษณะของผู้เรี ยนมีความสัมพันธ์กบั เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนระดับ
ปริ ญญาตรี ของนิสิตนักศึกษา
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2.1ความเชื่อว่าสติปัญญาเป็ นสิ่งที่เพิ่มขึ ้นได้ ของนิสิตนักศึกษามีความสัมพันธ์กบั
การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ ทังแบบเข้
้
าหา และแบบหลีกหนีในการเรี ยนระดับปริ ญญาตรี ของ
นิสิตนักศึกษา
2.2ความเชื่อว่าสติปัญญาเป็ นสิ่งที่ติดตัวมาของนิสิตนักศึกษามีความสัมพันธ์กบั การ
มีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน ทังแบบเข้
้
าหา และแบบหลีกหนีในการเรี ยนระดับปริ ญญาตรี ของนิสิต
นักศึกษา
2.3 ความมัน่ ใจในความฉลาดของตนเองจะเป็ นตัวแปรปรับความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเชื่อว่าสติปัญญาเป็ นสิ่งที่ติดตัวมาของนิสติ นักศึกษากับเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน ทังแบบเข้
้
า
หา และแบบหลีกหนีในการเรี ยนระดับปริ ญญาตรี ของนิสิตนักศึกษา
3. การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนระดับปริ ญญาตรี ของนิสิตนักศึกษามี
ความสัมพันธ์กบั ความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรมในระดับปริ ญญาตรี ของนิสิตนักศึกษา
4. การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนระดับปริ ญญาตรี มีความสัมพันธ์กบั การมี
เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนวิชาเอก
สมมติฐานสําหรั บการศึกษาที่ 2
1. นิสิตกลุม่ ที่ได้ รับกิจกรรมเพิ่มการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการพัฒนาตนเองจะมี
ระดับเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์แตกต่างจากลุม่ ที่ไม่ได้ รับเมื่อควบคุมตัวแปรลักษณะส่วนบุคคลไว้
2. นิสิตกลุม่ ที่ได้ รับกิจกรรมเพิ่มการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการสร้ างผลงานจะมี
ระดับเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์แตกต่างจากลุม่ ที่ไม่ได้ รับเมื่อควบคุมตัวแปรลักษณะส่วนบุคคลไว้
3. มีปฏิสมั พันธ์ของกิจกรรมเพิ่มการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ และ
กิจกรรมเพิ่มการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการสร้ างผลงานที่สง่ ผลต่อเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ของนิสิต
เมื่อควบคุมตัวแปรลักษณะส่วนบุคคลไว้
4. การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ของนิสิต มีความสัมพันธ์กบั ความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้ในชัน้
เรี ยน
5. การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ของนิสิต มีความสัมพันธ์กบั การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ใน
รายวิชาเอกวิชาอื่น
ขอบเขตการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรในการศึกษาที่ 1 ได้ แก่ นิสติ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ตังแต่
้ ชนปี
ั ้ ที่ 2 ขึ ้นไป ที่
ศึกษาในสาขาครุศาสตร์ ศกึ ษาศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษาในภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร
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ประชากรในการศึกษาที่ 2 ได้ แก่ นิสติ ชันปี
้ ที่ 2 สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุม่ ตัวอย่างในการศึกษาที่ 1 ได้ แก่นิสติ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ตังแต่
้ ชนปี
ั ้ ที่ 2 ขึ ้นไป
ที่ศกึ ษาในสาขาครุศาสตร์ ศกึ ษาศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษาภาคกลางและกรุงเทพมหานคร จาก 11
สถาบัน รวม 1327 คน
กลุม่ ตัวอย่างในการศึกษาที่ 2 ได้ แก่ นิสิต ชันปี
้ ที่ 2 สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ที่ลงเรี ยนวิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้และแรงจูงใจในภาคเรี ยน
ที่ 2 ปี การศึกษา 2555 จํานวน 64 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
การศึกษาที่ 1
ตัวแปรเหตุ
การรั บรู้ โครงสร้ างเป้าหมายของหลักสูตรวิชาชีพครู
การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการพัฒนาตนเอง
การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการสร้ างผลงาน
ความเชื่อเกี่ยวกับความฉลาด
ความเชื่อว่าสติปัญญาเป็ นสิ่งที่ติดตัวมา
ความเชื่อว่าสติปัญญาเป็ นสิ่งที่เพิ่มขึ ้นได้
ความมัน่ ใจในระดับความฉลาดของตนเอง
ตัวแปรคั่นกลาง
การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนหลักสูตรวิชาชีพครู
การมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบเข้ าหา
การมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง
การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา
การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง
ตัวแปรผล
ความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ เชิงพฤติกรรม
ตัวแปรทดสอบความสัมพันธ์ ข้ามบริบท
การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนรายวิชาชีพครู
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การมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบเข้ าหา
การมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง
การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา
การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง
การศึกษาที่ 2
ตัวแปรจัดกระทํา
การจัดโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน
การจัดโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
ตัวแปรปรวนร่ วม
การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ก่อนกิจกรรม
การมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบเข้ าหา
การมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง
การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา
การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง
ความเชื่อเกี่ยวกับความฉลาด
ความเชื่อว่าสติปัญญาเป็ นสิ่งที่ติดตัวมา
ความเชื่อว่าสติปัญญาเป็ นสิ่งที่เพิ่มขึ ้นได้
ความมั่นใจในระดับความฉลาดของตนเอง
ตัวแปรตาม
การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์
การมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบเข้ าหา
การมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง
การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา
การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง
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ผลสืบเนื่อง
ความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ เชิงพฤติกรรม
ตัวแปรทดสอบความสัมพันธ์ ข้ามบริบท
การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในรายวิชาอื่น
การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหา
การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง
การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา
การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ในการศึกษาครัง้ นี ้แบ่งออกเป็ น 2 การศึกษาย่อยโดยการศึกษาที่ 1 เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้
แบบสอบถามจํานวน 6 ฉบับ ได้ แก่ แบบสอบถามข้ อมูลทัว่ ไป แบบสอบถามการมีเป้าหมายเชิง
สัมฤทธิ์ในการเรี ยนหลักสูตรวิชาชีพครู แบบสอบถามความเชื่อเกี่ยวกับความฉลาด แบบสอบถาม
โครงสร้ างเป้าหมาย แบบสอบถามความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม และแบบสอบถามการมี
เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนรายวิชาชีพครู โดยแบบสอบถามทังหมดมี
้
คา่ ความเชื่อมัน่ โดยค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาคอยู่ที่ระดับ .636 - .936
ในส่วนการศึกษาที่ 2 แบ่งเครื่ องมือออกเป็ นสองส่วนคือ เครื่ องมือจัดกระทําตัวแปร เป็ น
บรรยากาศในชันเรี
้ ยน 4 รูปแบบได้ แก่ รูปแบบโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงพฤติกรรม รูปแบบ
โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ รูปแบบโครงสร้ างเป้าหมายแบบผสมซึง่ เน้ นโครงสร้ างทังสอง
้
แบบ และรูปแบบควบคุมซึง่ จะไม่เน้ นให้ เกิดการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายแบบใด นอกจากนี ้ยังมี
เครื่ องมือวัดตัวแปรได้ แก่ แบบสอบถามโครงสร้ างเป้าหมาย เพื่อทําการตรวจสอบผลการจัดกระทํา
และแบบสอบถามสําหรับเก็บข้ อมูลตัวแปรต่าง ๆ ได้ แก่ แบบสอบถามข้ อมูลทัว่ ไป แบบสอบถามการมี
เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนรายวิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้และแรงจูงใจ แบบสอบถามความเชื่อ
เกี่ยวกับความฉลาดของตนเอง แบบสอบถามความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม และ
แบบสอบถามการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนรายวิชาอื่น แบบสอบถามทังหมดมี
้
คา่ ความ
เชื่อมัน่ โดยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาคอยู่ระหว่าง .740 - .947
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาที่ 1 จะถูกนํามาวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติดงั นี ้
1. วิเคราะห์คา่ เฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย ค่าสูงสุดตํ่าสุด
ค่าความเบ้ ความโด่ง เพือ่ บรรยายลักษณะของข้ อมูลและศึกษาการแจกแจงของตัวแปร โดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรู ป
2. วิเคราะห์คา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปร
ที่ศกึ ษา
3. วิเคราะห์รูปแบบสมการเชิงโครงสร้ าง โดยใช้ โปรแกรมเอ็มพลัส (Mplus)
4. วิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล (Canonical Correlation) การถดถอยพหุคณ
ู พหุตวั
แปร (Multivariate Multiple Regression) สหสัมพันธ์แบบแยกส่วน (Partial Correlation) เพื่อทดสอบ
สมมติฐานที่ 5 ด้ วยโปรแกรมสําเร็จรูป
ข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาที่ 2 จะถูกนํามาวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติดงั นี ้
1. วิเคราะห์คา่ เฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย ค่าสูงสุดตํ่าสุด
ค่าความเบ้ ความโด่ง เพือ่ บรรยายลักษณะของข้ อมูลและศึกษาการแจกแจงของตัวแปร โดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรู ป
2. วิเคราะห์คา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรที่ศกึ ษา โดยใช้ โปรแกรมสําเร็จรู ป
3. วิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 1 - 3 ด้ วย
โปรแกรมสําเร็จรู ป โดยทดสอบเป้าหมายทีละประเภท
4. วิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression) เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 4
ด้ วยโปรแกรมสําเร็จรูป
5. วิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล (Canonical Correlation) การถดถอยพหุคณ
ู พหุตวั
แปร (Multivariate Multiple Regression) สหสัมพันธ์แบบแยกส่วน (Partial Correlation) เพื่อทดสอบ
สมมติฐานที่ 5 ด้ วยโปรแกรมสําเร็จรูป

สรุ ปผลการวิจยั

ในการวิจยั ครัง้ นี ้แบ่งออกเป็ น 2 การศึกษาย่อย ซึง่ ผลการศึกษาที่ 1 มีดงั นี ้
1. รูปแบบสมมติฐานนันไม่
้ ได้ สอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ แต่เมื่อปรับปรุงแล้ ว
มีความสอดคล้ องกลมกลืม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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1.1 โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงาน และความเชื่อว่าความฉลาดเป็ นสิ่งที่
เพิ่มขึ ้นได้ มีอิทธิพลทางบวกต่อการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหา
1.2 โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงาน และ ความเชื่อว่าความฉลาดเป็ นสิ่งที่
เพิ่มขึ ้นได้ มีอิทธิพลทางบวกต่อการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง แต่ความเชื่อว่า
ความฉลาดเป็ นสิ่งที่ตดิ ตัวมามีอิทธิพลทางลบต่อการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง
1.3 โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ และความเชื่อว่าความฉลาดเป็ นสิ่งที่เพึม่ ขึ ้น
ได้ มีอิทธิพลต่อการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา
1.4 โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ และความเชื่อว่าความฉลาดเป็ นสิ่งที่เพึม่ ขึ ้น
ได้ มีอิทธิพลต่อ การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง
1.5 การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา และการมีเป้าหมายเพื่อความ
เชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยงมีอิทธิพลทางบวกต่อความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม แต่การมี
เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหามีอิทธิพลทางลบต่อความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม
สรุปได้ ว่า การที่ผ้ เู รี ยนจะมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนลักษณะใดนันจะขึ
้
้นอยู่กบั
โครงสร้ างเป้าหมายของชันเรี
้ ยน โดยผู้เรี ยนจะมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์สอดคล้ องกับโครงสร้ างเป้าหมาย
ของชันเรี
้ ยนของตนเอง หากชันเรี
้ ยนมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานผู้เรี ยนก็จะมีเป้าหมายเพื่อการ
แสดงผลงานและแบบหลีกเลี่ยงด้ วย และหากชันเรี
้ ยนมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญผู้เรี ยนทังแบบ
้
เข้ าหา และแบบหลีกเลี่ยงด้ วยเช่นกัน นอกจากนี ้เป้าหมายของผู้เรี ยนยังเกี่ยวข้ องกับความเชี่อเกี่ยวกับ
ความฉลาดของตนเองอีกด้ วย ทังนี
้ ้เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ของผู้เรี ยนจะเป็ นตัวกําหนดความมุง่ มัน่ ใน
การเรี ยนเชิงพฤติกรรมของผู้เรี ยนต่อไป โดยผู้เรี ยนที่มีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหาจะมี
ความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนเชิงพฤติกรรมสูง แต่หากมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหาก็จะมี
ความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนเชิงพฤติกรรมตํ่า
2. การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนหลักสูตรวิชาชีพครูและการมีเป้าหมายในการเรี ยน
รายวิชาชีพครูมีความสัมพันธ์ข้ามบริ บทไปถึงกัน โดย
2.1 การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหาในการเรี ยนหลักสูตรวิชาชีพครูมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหาในการเรี ยนรายวิชาชีพครู
2.2 การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงในการเรี ยนหลักสูตรวิชาชีพครูมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงในการเรี ยนรายวิชาชีพครู
2.3 การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหาในการเรี ยนหลักสูตรวิชาชีพครูมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหาในการเรี ยนรายวิชาชีพครู
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2.4 การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยงในการเรี ยนหลักสูตรวิชาชีพครูมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยงในการเรี ยนรายวิชาชีพครู
สรุปได้ ว่าเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ของผู้เรี ยนในการเรี ยนหลักสูตรวิชาชีพครู กับเป้าหมายเชิง
สัมฤทธิ์ของผู้เรี ยนในการเรี ยนรายวิชาชีพครูมีลกั ษณะที่สอดคล้ องกัน
ในส่วนของการศึกษาที่ 2 นันมี
้ ผลการศึกษาดังนี ้
1. นิสิตที่เรี ยนวิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้และแรงจูงใจโดยใช้ กิจกรรมที่มงุ่ เน้ นโครงสร้ างเป้าหมาย
ที่แตกต่างกันจะมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนทฤษฎีการเรี ยนรู้แตกต่างกัน
1.1 การได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานและการได้ รับโครงสร้ างเป้าหมาย
เพื่อความเชี่ยวชาญมีอิทธิพลปฏิสมั พันธ์ที่มีตอ่ การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหาของ
นิสิต
1.1.1 ในกลุม่ นิสิตที่ได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญนันพบว่
้
า การได้ รับ
โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานจะทําให้ การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหาของ
นิสิตแตกต่างกัน แต่ไม่พบความแตกต่างดังกล่าวในกลุม่ นิสิตที่ไม่ได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความ
เชี่ยวชาญ
1.1.2 ในกลุม่ นิสิตที่ได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานนันพบว่
้
า การ
ได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญจะทําให้ การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหา
แตกต่างกัน แต่ไม่พบความแตกต่างดังกล่าวในกลุม่ นิสิตที่ไม่ได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดง
ผลงาน
1.2 นิสิตในกลุม่ ที่ได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานจะมีระดับการมี
เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงแตกต่างจากนิสิตในกลุม่ ที่ไม่ได้ รับ
1.3 การได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานและการได้ รับโครงสร้ างเป้าหมาย
เพื่อความเชี่ยวชาญมีอิทธิพลปฏิสมั พันธ์ที่มีตอ่ การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหาของนิสิต
1.3.1 ในกลุม่ นิสิตที่ได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญนันพบว่
้
า การได้ รับ
โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานจะทําให้ การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหาของ
นิสิตแตกต่างกัน แต่ไม่พบความแตกต่างดังกล่าวในกลุม่ นิสิตที่ไม่ได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความ
เชี่ยวชาญ
1.3.2 ในกลุม่ นิสิตที่ได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานนันพบว่
้
า การ
ได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญจะทําให้ การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา
แตกต่างกัน แต่ไม่พบความแตกต่างดังกล่าวในกลุม่ นิสิตที่ไม่ได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดง
ผลงาน
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1.4 นิสิตในกลุม่ ที่ได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานจะมีระดับการมี
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยงแตกต่างจากนิสิตในกลุม่ ที่ไม่ได้ รับ
สรุปได้ ว่าผู้เรี ยนที่ได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานจะมีเป้าหมายเพื่อการแสดง
ผลงานแบบเข้ าหาหรื อแบบหลีกเลี่ยง โดยโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญจะทําให้ เป้าหมาย
เพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหาลดลง แต่หากได้ รับการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานร่วมด้ วยจะ
ช่วยกระตุ้นให้ เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงนแบบเช้ าหาเพิ่มขึ ้น และเพื่อพิจารณาเป้าหมายเพื่อความ
เชี่ยวชาญพบว่าผู้เรี ยนที่ได้ รับเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานจะทําให้ มีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
ทังแบบเข้
้
าหา และแบบหลีกเลี่ยงเพิ่มขึ ้น แต่หากผู้เรี ยนได้ รับโครงนสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
ร่วมด้ วยก็จะมีเป้าหมายในลักษณะดังกล่าวเพิ่มสูงเมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุม่ ที่ได้ รับโครงสร้ างเป้าหมาย
เพื่อการแสดงผลงานเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตามกลับไม่พบว่ามีผ้ เู รี ยนที่ได้ รับโครงสร้ างเป้าหมาย
เพื่อความเชี่ยวชาญจะมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหาสูงกว่ากลุม่ ที่ไม่ได้ รับ
2. การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหามีอิทธิพลทางบวกต่อความมุง่ มัน่ ในการ
เรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม
3. การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนวิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้และแรงจูงใจและการมี
เป้าหมายในการเรี ยนวิชาอื่นมีความสัมพันธ์ข้ามบริ บท โดย
3.1 การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหาในการเรี ยนวิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้และ
แรงจูงใจมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหาในการเรี ยนวิชา
อื่น
3.2 การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงในการเรี ยนวิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้
และแรงจูงใจมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงในการ
เรี ยนวิชาอื่น
3.3 การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหาในการเรี ยนวิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้และ
แรงจูงใจมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหาในการเรี ยนวิชาอืน่
3.4 การมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยงในการเรี ยนวิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้
และแรงจูงใจมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยงในการเรี ยน
วิชาอื่น
สรุปได้ ว่าเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ของผู้เรี ยนในการเรี ยนทฤษฎีการเรี ยนรู้และแรงจูงใจ กับ
เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ของผู้เรี ยนในการเรี ยนรายเอกวิชาอื่นมีลกั ษณะที่สอดคล้ องกัน
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การอภิปรายผลการวิจยั

การอภิปรายผลทัว่ ไป
จากการศึกษาทัง้ 2 การศึกษาย่อยนันผู
้ ้ วิจยั ขออภิปรายดังต่อไปนี ้
1. ปั จจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์
1.1. อิทธิพลของโครงสร้ างเป้าหมายที่มีตอ่ เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ พบว่า ทังการศึ
้
กษาที่ 1
และการศึกษาที่ 2 ต่างพบว่าโครงสร้ างเป้าหมายนันมี
้ อิทธิพลต่อเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
แสดงให้ เห็นถึงอิทธิพลของสภาพแวดล้ อมคือโครงสร้ างเป้าหมายตามทฤษฎีของอาเมส (Ames.
1992) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1.1.1. อิทธิพลของโครงสร้ างเป้าหมายที่มีตอ่ เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ า
หา และแบบหลีกเลี่ยง การศึกษาทังสองต่
้
างพบว่า โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานมีอิทธิพล
ทางบวกต่อการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงาน ซึง่ สะท้ อนให้ เห็นว่าเมื่อผู้เรี ยนได้ รับโครงสร้ าง
เป้าหมายในลักษณะใดนัน้ ก็จะรับเอาโครงสร้ างเป้าหมายนันไปเป็
้
นเป้าหมายของตนเอง สอดคล้ อง
กับทฤษฎีของ (Ames. 1992) ที่ระบุว่าบุคคลจะรับเอาเป้าหมายของชันเรี
้ ยนไปเป็ นเป้าหมายของ
ตนเองซึง่ ผู้วิจยั ได้ อภิปรายไว้ ในหน้ าที่ 131 และ 176
1.1.2. อิทธิพลของโครงสร้ างเป้าหมายที่มีตอ่ เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ า
หา และแบบหลีกเลี่ยง พบว่าการศึกษาทังสองให้
้
ผลที่แตกต่างกัน คือ ในการศึกษาที่ 1 พบว่า
โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญมีอิทธิพลต่อการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา
และแบบหลีกเลี่ยง สอดคล้ องกับทฤษฎีของ (Ames. 1992) ที่ระบุว่าบุคคลจะรับเอาเป้าหมายของชัน้
เรี ยนไปเป็ นเป้าหมายของตนเอง แต่ในการศึกษาที่ 2 นันกลั
้ บให้ ผลที่ตรงกันข้ ามโดยพบว่าโครงสร้ าง
เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานนันส่
้ งผลต่อเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหาและแบบ
หลีกเลี่ยง ซึง่ ผู้วิจยั ได้ อภิปรายถึงสาเหตุวา่ ที่ โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญไม่มีผลต่อ
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญทังสองแบบนั
้
น้ อาจจะเป็ นเพราะนิสิตขาดพันธะสัญญากับเป้าหมาย
(Goal Commitment) ในส่วนของ โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานที่มีผลต่อเป้าหมายเพื่อ
ความเชี่ยวชาญนัน้ อาจจะเกิดจากปั จจัยหลายประการได้ แก่ การรับรู้เป้าหมายที่คลาดเคลื่อนไปซึง่
อาจจะเป็ นการปนเปื อ้ นหรื อลักษณะธรรมชาติของผู้สอน รวมถึงมีการจัดการแข่งขันระหว่างกลุม่
(Group Competition) ขึ ้น ซึง่ พบว่าทําให้ เกิดเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญได้ ดังที่อภิปรายไว้ ใน
หน้ าที่ 178 – 180
1.2.อิทธิพลของตัวแปรความเชื่อเกี่ยวกับความฉลาดตามทฤษฎีของดเวก (Dweck.
2000) ที่มีผลต่อเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ พบว่า ในการศึกษาที่ 1 พบอิทธิพลของความเชื่อว่าความฉลาด
เป็ นสิ่งที่เพิ่มขึ ้นได้ มีอิทธิพลต่อการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ทงั ้ 4 รูปแบบ ซึง่ สะท้ อนว่าอิทธิพลของ
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ลักษณะส่วนบุคคลนันสอดคล้
้
องกับทฤษฎีเพียงบางส่วนเท่านัน้ แต่ในการศึกษาที่ 2 นันข้
้ อค้ นพบนัน้
กลับมีลกั ษณะแตกต่างออกไป คือไม่พบว่ามีอิทธิพลของตัวแปรความเชื่อเกี่ยวกับความฉลาดที่มีผล
ต่อการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์เลย ทังนี
้ ้จากการอภิปรายในหน้ าที่ 134 ที่สะท้ อนถึงปั ญหาที่ว่าผล
การศึกษาที่เกี่ยวข้ องกับทฤษฎีแห่งตนที่มีผลต่อเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์นี ้ให้ ผลไม่คงที่ โดยเฉพาะกับ
นักเรี ยนในสังคมตะวันออก
และเมื่อพิจารณถึงปั จจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ทงสองกลุ
ั้
ม่ ตามข้ อ 1.1
และ 1.2 แล้ ว จะเห็นได้ ว่าข้ อค้ นพบของการศึกษาทังสองมี
้
ความแตกต่างกัน ซึง่ อาจจะสรุปได้ ว่า เมื่อ
บริ บทมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ ้น อิทธิพลของลักษณะส่วนบุคคลก็จะน้ อยลง ตรงข้ ามกับตัวแปร
สภาพแวดล้ อมที่จะมีอิทธิพลเพิ่มขึ ้นเมื่อบริ บทมีความเฉพาะเจาะจงมากขื ้น
2. ในการศึกษาที่ 1 พบว่าการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์นนมี
ั ้ คา่ ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมาย
อยู่ในระดับที่สงู ซึง่ เป็ นข้ อค้ นพบที่พบทังในการศึ
้
กษาที่ 1 ทังเป
้ ้ าหมายระดับหลักสูตร และระดับ
รายวิชา และในการศึกษาที่ 2 ทังเป
้ ้ าหมายในรายวิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้และแรงจูงใจ และรายวิชาอื่น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ระหว่างการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง กับการมี
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา จะเห็นได้ ว่าผลการศึกษาทังสองนี
้
้มีความสอดคล้ องกัน แต่
กลับไม่สอดคล้ องกับทฤษฎี ที่เป้าหมายทังสองควรมี
้
ความสัมพันธ์กนั ในระดับตํ่าถึงระดับปานกลาง
เท่านัน้ ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะในบริ บทสังคมไทยนัน้ อาจมีการปลูกฝั งความเชื่อในการเรี ยนในชันเรี
้ ยนมา
เป็ นเวลานาน จัดให้ มีการประเมินนักเรี ยนแบบสอบผ่าน กับสอบตก ซึง่ เป็ นการรายงานแบบสรุป
(Summative Feedback) ร่วมกับการสื่อสารกับผู้เรี ยนให้ พฒ
ั นาตนเอง แต่กลับไม่มีการรายงานผล
การเรี ยนแบบให้ ข้อมูล (Fomative Feedback) ซึง่ การรายงานผลแบบสรุปนันเป็
้ นส่วนหนึง่ ของ
โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงาน แต่กลับส่งสารในลักษณะเน้ นความเชี่ยวชาญ โดยไม่ได้ จดั
กิจกรรมการประเมินให้ สอดรับกับสิ่งที่ผ้ สู อนระบุ จากลักษณะดังกล่าวที่นกั เรี ยนได้ รับมาเป็ นเวลานาน
อาจทําให้ ผ้ เู รี ยนรับเป้าหมายทังสองลั
้
กษณะนี ้มาเป็ นเป้าหมายของตนและด้ วยเหตุวา่ ผู้สอนนําเสนอ
เป้าหมายทังสองอย่
้
างนี ้ร่วมกันตลอดทําให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเชื่อมโยงเป้าหมายทังสองอย่
้
างนี ้เข้ าด้ วยกัน
อย่างไรก็ตามในประเด็นนี ้เป็ นเพียงของสันนิษฐานของผู้วิจยั เท่านัน้ ยังจําเป็ นที่จะต้ องศึกษาลักษณะ
พิเศษของปรากฎการณ์เฉพาะบริ บทการศึกษาไทยนี ้ต่อไป
3. ในการศึกษาที่ 1 พบว่าเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์มีอิทธิพลต่อความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิง
พฤติกรรม เช่นเดียวกับการศึกษาที่ 2 และเมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดยิ่งพบว่าการมีเป้าหมายเพื่อ
ความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหานันจะมี
้ อิทธิพลทางบวกต่อความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม ทังสอง
้
งานวิจยั แต่ สําหรับการศึกษาที่ 1 การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหานันจะมี
้ อิทธิพลทาง
ลบ แต่ในการศึกษาที่ 2 กลับไม่พบอิทธิพบที่มีนยั สําคัญ อย่างไรก็ตามแม้ ผลที่ได้ จะขัดแย้ งกันบ้ างแต่
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นําไปสู่ ข้ อสรุปเดียวกันคือ ผลการศึกษาทังสองต่
้
างสนับสนุนแนวคิดการมีเป้าหมายเดียว กล่าวคือ
เฉพาะการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญเท่านันที
้ ่มีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมอันพึงประสงค์ แต่
การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานนันจะมี
้ อิทธิพลทางลบต่อเป้าหมายดังกล่าว ซึง่ ผู้วิจยั ได้ อภิปราย
เพิ่มเติมไว้ ในหน้ า 135 และ หน้ า 180
4. ความสัมพันธ์ข้ามบริ บทของเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ ในการศึกษานี ้มีการทดสอบ
ความสัมพันธ์ข้ามบริ บทในสองลักษณะ คือในการศึกษาที่ 1 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายต่อ
หลักสูตรที่มีระดับความเฉพาะเจาะจงน้ อยกับเป้าหมายต่อรายวิชาที่มคี วามเฉพาะเจาะจงมากกว่า
และในการศึกษาที่ 2 เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายในวิชาหนึง่ กับอีกวิชาหนึง่ จากผลการศึกษา
ทังสองการศึ
้
กษานี ้ทําให้ สรุปได้ วา่ หากบริ บทของเป้าหมายมีลกั ษณะร่ วมกันหรื อคล้ ายคลึงกันนัน้
บุคคลก็จะมีเป้าหมายที่คล้ ายคลึงกัน เช่นในการศึกษานี ้ การพิจารณาถึงหลักสูตรวิชาชีพ กับ ราย
วิชาชีพ ต่างก็เป็ นการนําเอาความรู้ไปใช้ ในการทํางานในอนาคต เช่นเดียวกับอีกการศึกษาหนึง่ ที่
พิจารณาเป้าหมายในรายวิชาเอกสองวิชา ก็เป็ นการนําเอาความรู้ไปใช้ ในอนาคตเช่นกัน ดังนัน้
เป้าหมายของการเรี ยนจึงมีลกั ษณะคล้ ายคลึงและสอดคล้ องกัน อย่างไรก็ตามหากการเปรี ยบเทียบมี
ความแตกต่างออกไป เช่นเปรี ยบเทียบระหว่างเป้าหมายในการเรี ยนหลักสูตรวิชาเลือกเสรี หรื อราย
วิชาเอก กับ เป้าหมายในการเรี ยนวิชาเลือกเสรี หรื อ ในการทํางาน ก็อาจจะพบว่าได้ ผลแตกต่าง
ออกไป ซึง่ ประเด็นดังกล่าวต้ องทําการศึกษาต่อไป

ข้ อจํากัดของงานวิจยั

จากการศึกษาทังสองการศึ
้
กษาย่อยนี ้ ผู้วิจยั พบข้ อจํากัดที่อาจจะทําให้ ผลการศึกษา
คลาดเคลื่อนไปได้ ดงั นี ้
1. เนื่องจากแบบสอบถามที่ใช้ ในการทําการศึกษาครัง้ นี ้มีข้อคําถามจํานวนมาก ดังนันจึ
้ ง
อาจจะเกิดปั ญหาความล้ าในการตอบแบบสอบถาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการศึกษาที่ 1 ซึง่ ตามปกติ
จะเก็บแบบสอบถามทังหมดพร้
้
อมกัน ทังนี
้ ้ผู้วิจยั ได้ พยายามแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว 3 วิธีได้ แก่ (1)
เดินทางไปอธิบายและเก็บแบบสอบถามด้ วยตนเอง (2) แบ่งการเก็บรวบรวมข้ อมูลของการศึกษาที่ 1
เป็ น 3 ครัง้ โดยเก็บสัปดาห์ละ 2 ตอน และ (3) สร้ างข้ อคําถามเพื่อตรวจสอบความจริ งใจในการตอบ
แบบสอบถาม ทังนี
้ ้ในข้ อที่ 1 และ 2 นันประสบปั
้
ญหาในการดําเนินการกล่าวคือในบางสถานที่ผ้ วู ิจยั
ไม่สามารถเดินทางเข้ าไปอธิบายและเก็บแบบสอบถามด้ วยตนเองได้ และในบางกรณีผ้ อู ํานวยความ
สะดวกในการเก็บข้ อมูลไม่สะดวกที่จะให้ เข้ าไปรวบรวมข้ อมูลซํ ้าหลาย ๆ ครัง้ ทังหมดที
้
่กล่าวมานี ้เพื่อ
แสดงให้ เห็นว่าข้ อมูลที่เก็บรวบรวมได้ ในการศึกษาที่ 1 อาจจะยังมีข้อมูลที่ขาดความน่าเชื่อถือในบาง
ชุดแบบสอบถามที่อาจจะทําให้ ผลการศึกษาคลาดเคลื่อนไปได้
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2. จากการตรวจสอบผลการรับรู้ของนิสิตที่เข้ าร่วมการทดลองที่มีตอ่ การจัดโครงสร้ าง
เป้าหมายในการเรี ยนรู้ของผู้วิจยั ในการศึกษาที่ 2 พบว่าการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายมีลกั ษณะผิดปกติ
กล่าวคือผู้เรี ยนในกลุม่ โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานกลับมีระดับการรับรู้โครงสร้ าง
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ ทังนี
้ ้ดังที่อภิปรายไว้ วา่ อาจจะเป็ นผลจากการรับรู้จากประสบการณ์เดิม
หรื อเกิดการปนเปื อ้ นเนื่องจากผู้เรี ยนอยู่ในบริ เวณเดียวกัน หรื อการออกแบบกิจกรรมให้ มีการแข่งขัน
ระหว่างกลุม่ ไปสร้ างให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญขึ ้น ดังนันผลที
้
่เกิด
ขันกั
้ บกลุม่ ที่ได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานจึงอาจจะไม่ใช่อิทธิพลของโครงสร้ าง
เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานเพียงอย่างเดียว แต่อาจจะเป็ นผลมาจากโครงสร้ างเป้าหมายเพือ่ ความ
เชี่ยวชาญด้ วย
3. จากการศึกษาพบว่าอิทธิพลของผู้สอน และสมาชิกของกลุม่ ในการศึกษาที่ 2 นันอาจจะ
้
เป็ นตัวแปรแทรกซ้ อนที่อาจจะส่งผลต่อเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ได้ ทังนี
้ ้ลักษณะดังกล่าวเป็ นลักษณะ
ธรรมชาติของกลุม่ ซึง่ ผู้วิจยั ไม่สามารถกํากับได้ ทังนี
้ ้ลักษณะดังกล่าวอาจจะไม่สามารถตรวจวัดได้
โดยตรงแต่จากการสัมภาษณ์นกั เรี ยน และการสังเกตของผู้วิจยั พบว่าทัง้ อิทธิพลของผู้สอน และ
ธรรมชาติของสมาชิกของกลุม่ ผู้เรี ยนมีผลต่อบรรยากาศของชันเรี
้ ยนจริ ง ดังนันผลการศึ
้
กษาอาจจะ
เปลี่ยนไปหากมีการทําการศึกษาซํ ้า แล้ วเปลี่ยนผู้สอน หรื อ เปลี่ยนกลุม่ ผู้เรี ยนไป
4. ในการศึกษาครัง้ นี ้พบสหสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์แต่ละแบบในระดับที่สงู
ดังนันอาจจะทํ
้
าให้ เกิดปั ญหาเรื่ อง Multicollinearity ได้ และแม้ ว่าการพิจารณาจากค่า VIF จะสรุปว่า
ไม่ละเมินข้ อตกลงข้ อดังกล่าวแต่คา่ ที่เกิดขึ ้นยังคงถือว่ามีคา่ สูง ความสัมพันธ์กนั เองของเป้าหมายแต่
ละประเภทนี ้เองที่อาจจะทําให้ ผลการวิเคราะห์มีความคลาดเคลื่อนได้
5. ในการศึกษาครัง้ นี ้แม้ วา่ จะพบความสัมพันธ์ข้ามบริ บทแต่ในการศึกษานี ้ใช้ แบบสอบถาม
ชุดเดียวกันในการวัดเป้าหมายใน 2 บริ บท ทังนี
้ ้ความสัมพันธ์ที่ปรากฎขึ ้นอาจจะเป็ นความสัมพันธ์ลวง
นันคื
้ อไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ ้นจากการมีเป้าหมายของผู้ตอบ แต่ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ ้นเกิดจาก
ลักษณะของแบบสอบถามที่เหมือนกัน

ข้ อเสนอแนะ

1. ข้ อเสนอแนะสําหรั บการนําไปใช้
1.1 การศึกษาครัง้ นี ้เป็ นการตอกยํ ้าถึงความสําคัญของแรงจูงใจในการจัดการเรี ยนรู้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ที่มีตอ่ พฤติกรรมของผู้เรี ยน ในขณะที่การ
ดําเนินการในการปฏิรูปการศึกษาเน้ นเรื่ องการปรับปรุ งเนื ้อหา โอกาสทางการศึกษา และการมีสว่ น
ร่วมของทุกภาคส่วน แต่ไม่ได้ กล่าวถึงการเสริ มสร้ างแรงจูงใจ หรื อ การสร้ างเป้าหมายทางการเรี ยน
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ให้ กบั นักเรี ยน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2552) ดังนัน้ หน่วยงานที่มีหน้ าที่ดแู ลนโยบาย
ทางการศึกษาจึงควรพิจารณาถึงการเสริ มสร้ างให้ นกั เรี ยนมีเป้าหมายในการเรี ยนรู้ที่จะเอื ้อให้ เกิด
พฤติกรรมการเรี ยนที่ดีด้วย โดยการส่งเสริ มให้ เกิดการวิจยั เกี่ยวกับจัดรูปแบบการสอนเพื่อให้ ผ้ เู รี ยน
เกิดเป้าหมายในการเรี ยน การสนับสนุนให้ ความรู้กบั ครูเกี่ยวกับแรงจูงใจ เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ ในแง่
ของเนื ้อหาและส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนเกิดแรงจูงใจ และมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ ตลอดจนส่งเสริ มให้
สร้ างค่านิยมของครูในการสร้ างแรงจูงใจ และปลูกฝั งการมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญให้ กบั ผู้เรี ยน
ด้ วย
1.2 การจัดบรรยากาศของชันเรี
้ ยน การวางหลักสูตร การจัดการเรี ยนการสอน การจัด
กิจกรรมในชันเรี
้ ยน และการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสูตร ปั จจัยเหล่านี ้จะเกี่ยวข้ องกับโครงสร้ างเป้าหมาย
ของชันเรี
้ ยน และหลักสูตรทังสิ
้ ้น ทังนี
้ ้จากการศึกษาพบว่าหากผู้เรี ยนรับรู้ถงึ โครงสร้ างเป้าหมายของชัน้
เรี ยน และหลักสูตร แล้ วผู้เรี ยนก็จะรับเอาเป้าหมายนันไปเป็
้
นของตนเอง และส่งผลต่อพฤติกรรมการ
เรี ยนของผู้เรี ยนต่อไป ในทางกลับกันจากการสนทนากลุม่ กับผู้ร่วมวิจยั ในการศึกษาที่สองเพิ่มเติม
พบว่าหากผู้เรี ยนไม่สามารถรับรู้ถงึ เป้าหมายของชันเรี
้ ยนหรื อหลักสูตรจะทําให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความเครี ยด
และไม่เกิดพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ดังนันผู
้ ้ ออกแบบหลักสูตร ผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการจัดทําหลักสูตร ครู
และผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการจัดการเรี ยนการสอนควรคํานึงถึงการรับรู้ของผู้เรี ยนในเรื่ องของโครงสร้ าง
เป้าหมายของหลักสูตร และโครงสร้ างเป้าหมายของชันเรี
้ ยนด้ วย
1.3 จากการทดลองนันผู
้ ้ วิจยั พบว่ากิจกรรมในโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงาน
นันบางกิ
้
จกรรมถือว่ามีประโยชน์สําหรับผู้เรี ยนก่อให้ เกิดเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญได้ แก่ การใช้
การแข่งขันในการจัดการเรี ยนการสอนแบบเป็ นกลุม่ แต่ไม่ควรจัดให้ มีการแข่งขันเป็ นรายบุคคล ทังนี
้ ้
การแข่งขันระหว่างกลุม่ ย่อย ผู้เรี ยนจะมีความมุ่งมัน่ พัฒนาตนเองเพื่อกลุม่ นอกจากนี ้ผู้สอนควรให้ ผล
การแข่งขันนันเป็
้ นรางวัลสําหรับผู้ชนะ แต่ไม่ควรให้ เกิดการลงโทษกับผู้แพ้ เช่นการนําผลการแข่งขัน
เป็ นส่วนหนึง่ ของการประเมินผลการเรี ยนซึง่ จะให้ ผลเป็ นโทษกับผู้แพ้ แต่หากจะให้ เป็ นส่วนหนึง่ ของ
การประเมินควรให้ เป็ นคะแนนพิเศษ เพิ่มเติมไปจากคะแนนตามปกติ เพื่อไม่ให้ ผ้ เู รี ยนมีความเครี ยด
มากเกินไป
1.4 ในการทดลองนันผู
้ ้ เรี ยนในกลุม่ ที่ได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญนันได้
้
รายงานว่าตนเองไม่ร้ ูสกึ ถึงความสําคัญของกิจกรรม ซึง่ อาจจะสรุ ปได้ ว่าผู้เรี ยนขาดพันธะสัญญากับ
เป้าหมาย (Goal Commitment) ดังนันผู
้ ้ สอนควรทําให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความผูกพันกับเป้าหมายด้ วย เช่น
อาจให้ ผ้ เู รี ยนบันทึกคะแนนของตนเอง ตังเป
้ ้ าหมายในระยะยาว การใช้ ข้อสอบอัตนัย แล้ วรายงานผล
แบบให้ ข้อมูล (Formative Feedback) เป็ นต้ น

199
2. ข้ อเสนอแนะสําหรั บการทําวิจัยครั ง้ ต่ อไป
2.1 ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้พบว่าเป้าหมายแต่ละประเภทนันมี
้ ความสัมพันธ์กนั ใน
ระดับสูง ซึง่ เป็ นลักษณะที่ปรากฎสอดคล้ องกันของข้ อมูลในระหว่างการทดลองใช้ เครื่ องมือวัด ข้ อมูล
จากการศึกษาที่ 1 และข้ อมูลจากการศึกษาที่ 2 โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ระหว่างการมี
เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงและเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา ซึง่ เป็ น
ลักษณะที่ไม่สอดคล้ องกับทฤษฎี อีกทังในระหว่
้
างการศึกษานี ้ อิลเลียท มุรายามา และ เปอครูน
(Elliot; Murayama;& Pekrun. 2011) ได้ พฒ
ั นากรอบแนวคิดของการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์แบบ 3x2
ขึ ้นมา ซึง่ ประกอบด้ วย เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญในงาน (Task-based Goal) แบบเข้ าหาและแบบ
หลีกเลี่ยง เป้าหมายเพื่อการพัฒนาตนเอง (Self-based Goal) แบบเข้ าหาและแบบหลีกเลี่ยง และ
เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานเชิงเปรี ยบเทียบกับผู้อื่น (Other-based Goal) แบบเช้ าหา และแบบ
หลีกเลี่ยง ดังนันในการศึ
้
กษาครัง้ ต่อไป ผู้วิจยั ควรทําการพัฒนากรอบแนวคิดของเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์
ใหม่ โดยอาศัยเทคนิคทางการวิจยั เชิงคุณภาพ เพื่อให้ ทราบถึงลักษณะของเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ที่
สอดคล้ องกับบริ บทสังคมไทยและทําการเปรี ยบเทียบกับกรอบแนวคิดของเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ทงั ้
แบบ 2x2 เช่นการศึกษาครัง้ นี ้ และแบบ 3x2 ตามการพัฒนาของ อิลเลียท มุรายามา และเปอครูน
2.2 ในการศึกษาครัง้ นี ้ไม่สามารถจําแนกสาเหตุของการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์แบบเข้ า
หาและแบบหลีกเลี่ยงได้ ดังนันผู
้ ้ วิจยั ต่อไปจึงควรศึกษาตัวแปรที่น่าจะเกี่ยวข้ องซึง่ เป็ นสาเหตุที่ทําให้
ผู้เรี ยนมีเป้าหมายแบบเข้ าหา หรื อแบบหลีกเลี่ยง เช่น ความใฝ่ รู้ (Curiosity) ซึง่ เป็ นจิตลักษณะดัง่ เดิม
ของบุคคลที่จะความปราถนาความรู้ (Reiss. 2004) รวมถึงความปราถนาความท้ าทาย (Challenge)
ซึง่ ในทฤษฎีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์แบบแนวโน้ มเป้าหมาย (Goal Orienatation) นําเอาลักษณะดังกล่าว
เป็ นส่วนหนึง่ ของกระบวนการเป้าหมาย (Hulleman; et al.: 2010) การระบุเหตุผลของความสําเร็จ ซึง่
เป็ นตัวแปรดัง่ เดิมที่ใช้ ในการอธิบายเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ และเป็ นตัวแปรในทฤษฎีอนุมานเชิงสาเหตุ
เช่นเดียวกับ ความเชื่อเกี่ยวกับความฉลาดของดเวก (Schunk.; Pintrich.; & Meece. 2008: 168) หรื อ
บุคลิกภาพนิยมความสมบูรณ์แบบ (Perfectionism) ซึง่ อิลเลียด และแมคเกรเกอร์ (Elliot; &
McGregor. 2001) ได้ ระบุไว้ ว่าเป็ นลักษณะเฉพาะของคนที่มีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบ
หลีกเลี่ยงหรื อลักษณะพื ้นอารมณ์ (Temperament) ที่อิลเลียด และทราช (Elliot; & Thrash. 2002) ได้
เคยศึกษาไว้ วา่ เป็ นตัวแปรที่กําหนดพฤติกรรมและแรงจูงใจแบบเข้ าหาหรื อหลีกเลี่ยงของบุคคล
2.3 ในการศึกษาครัง้ นี ้พบอิทธิพลของความเชื่อเกี่ยวกับความฉลาดของตนตามทฤษฎี
แห่งตนของดเวก (Dweck. 2000) ในการอธิบายเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์นนให้
ั ้ ผลไม่คงที่ทงนี
ั ้ ้อาจจะ
เป็ นไปได้ ว่ามีตวั แปรบางตัวทําหน้ าที่ปรับความสัมพันธ์ดงั กล่าว เช่น ความใฝ่ รู้ (Curiosity) ซึง่ เป็ นจิต
ลักษณะดัง่ เดิมของบุคคลที่จะความปราถนาความรู้ (Reiss. 2004) การระบุเหตุผลของความสําเร็จซึง่
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เป็ นตัวแปรดัง่ เดิมที่ใช้ ในการอธิบายเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ และเป็ นตัวแปรในทฤษฎีอนุมานเชิงสาเหตุ
เช่นเดียวกับ ความเชื่อเกี่ยวกับความฉลาดของดเวก (Schunk.; Pintrich.; & Meece. 2008: 168) หรื อ
การมีบคุ ลิกภาพแบบหวัน่ ไหว (Neuroticism) เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ในการศึกษาต่อไป ผู้วิจยั ควรศึกษาและ
สํารวจตัวแปรที่น่าจะเป็ นตัวปรับความสัมพันธ์ดงั กล่าว
2.4 จากข้ อเขียนของเฟรดริ ก บรูเมนฟิ ลด์ และปารี ส (Fredricks; Blumenfeld;& Paris.
2004)ได้ ระบุว่าความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้นนสามารถแบ่
ั้
งออกได้ เป็ น 3 ลักษณะ คือความมุง่ มัน่ ในการ
เรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม เชิงอารมณ์ และเชิงการรู้คิด ในการศึกษาครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาถึงความมุง่ มัน่ ใน
การเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรมเท่านัน้ ในการศึกษาต่อไปจึงควรศึกษาถึงอิทธิพลของการมีเป้าหมายเชิง
สัมฤทธิ์ที่มีตอ่ การศึกษาความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงอารมณ์ และเชิงการรู้คิด ซึง่ จะทําให้ เข้ าใจถึง
ภาพรวมของเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ที่มีอิทธิพลต่อความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้ในทุกด้ าน ได้ ชดั เจนยิ่งชึ ้น
2.5 ดังที่กล่าวไปในการอภิปรายผลของการศึกษาที่สอง ว่าได้ มีความพยายามที่นําเอา
ตัวแปรของทฤษฎีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ และทฤษฎีการตังเป
้ ้ าหมาย ซึง่ ประกอบด้ วย ความยากของ
เป้าหมาย (Goal Difficulty) ความเฉพาะเจาะจงของเป้าหมาย (Goal Specificity) และความใกล้ ชิด
ของเป้าหมาย (Goal Proximity) รวมถึงพันธะสัญญากับเป้าหมาย(Goal Commitment) มาร่วมกัน
สร้ างเป็ นรูปแบบที่จะใช้ ในการอธิบางพฤติกรรมการเรี ยนรู้และผลการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน ในการศึกษา
ครัง้ ต่อไปนันผู
้ ้ วิจยั อาจอาศัยตัวแปรจากทังสองทฤษฎี
้
มาร่วมกันอธิบายความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้ของ
ผู้เรี ยน น่าจะทําให้ สามารถเข้ าใจถึงสาเหตุของความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้ได้ ดียิ่งขึ ้น
2.6 ในการศึกษาที่สองนัน้ ได้ พบว่าการจัดการแข่งขันระหว่างกลุม่ (Group
Competition) นันนั
้ บได้ ว่าเป็ นกลไกสําคัญที่ทําให้ เกิดเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ รวมถึงเป้าหมาย
ทางสังคมก็อาจจะเป็ นอีกปั จจัยที่เป็ นตัวคัน่ กลางระหว่าง การแข่งขันระหว่างกลุม่ กับเป้าหมายเชิง
สัมฤทธิ์ ดังนันในการศึ
้
กษาครัง้ ต่อไป อาจจะทําการศึกษากลไกดังกล่าว เพื่อทําความเข้ าใจถึงการ
ทํางานของการแข่งขันระหว่างกลุม่ ว่าส่งผลต่อแรงจูงใจ เป้าหมาย พฤติกรรมของผู้เรี ยน และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนอย่างไร
2.7 ในการศึกษาที่สองนัน้ การทดลองอาจจะได้ ผลที่คลาดเคลื่อนอันเป็ นผลจากลักษณะ
ของสมาชิกภายในกลุม่ นอกจากนี ้ภาพลักษณ์ และอุปนิสยั ของผู้สอน ก็อาจจะส่งผลต่อความ
คลาดเคลื่อนได้ เช่นกัน ดังนันในการศึ
้
กษาครัง้ ต่อไปผู้วิจยั อาจจะใช้ รูปแบบการศึกษาโดยให้ ความรู้
เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนแก่ผ้ สู อน โดยแบ่งผู้สอนเป็ น 4 กลุม่ และให้ แนวทางการจัดการเรี ยน
การสอนตามโครงสร้ างเป้าหมายแต่ละกลุม่ แตกต่างกันตามรูปแบบโครงสร้ างเป้าหมายแต่ละแบบ
และช่วยเหลือผู้สอนในการสร้ างชุดกิจกรรมสําหรับการเรี ยนการสอน และให้ ผ้ สู อนดําเนินการสอนจริ ง
ตามแผนที่แต่ละคนเขียนขึ ้น จากนันจึ
้ งทําการวัดผลที่เกิดขึ ้นกับผู้เรี ยน การทําเช่นนี ้จะทําให้ อิทธิพลที่
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เกิดจากธรรมชาติของผู้สอน และธรรมชาติของกลุม่ เป็ นไปแบบสุ่ม ซึง่ จะให้ ผลที่สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ ในบริ บทต่าง ๆ ได้ มากยิ่งขึ ้น
2.8 การวัดเป้าหมายในสองบริ บทนันใช้
้ แบบสอบถามชุดเดียวกันซึง่ อาจจะทําให้
ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ ้นนันเป็
้ นความสัมพันธ์ลวง อันเป็ นผลมาจากวิธีการวัดเป็ นวิธีการเดียวกัน สําหรับ
การศึกษาครัง้ ต่อไปนันผู
้ ้ วิจยั อาจจะสร้ างแบบสอบถามคูข่ นานอีก 1 ชุด แล้ วสุม่ แบบสอบถามโดย
ผู้ตอบแบบสอบถามอาจจะได้ รับแบบสอบถามชุดที่ 1 หรื อ 2 ในการวัดเป้าหมายในบริ บทแรก แต่จะ
ได้ รับแบบวัดอีกชุดหนึง่ ที่แตกต่างจากชุดแรกเพื่อลดความสัมพันธ์ลวง และอคติจากการที่
แบบสอบถามต่างชุดกันได้
2.9 ในการศึกษาครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ข้ามบริ บทของเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์
ซึง่ พบว่าเป้าหมายในแต่ละบริ บทนันมี
้ ความสัมพันธ์กนั ซึง่ หมายถึงเป้าหมายในบริ บทที่คล้ ายคลึงกัน
จะมีลกั ษณะคล้ ายกัน อย่างไรก็ตามในการศึกษาลักษณะนี ้ไม่สามารถสรุปได้ ว่าเป้าหมายของผู้เรี ยน
ในการเรี ยนในหลักสูตรวิชาชีพครู เป็ นสาเหตุของเป้าหมายในการเรี ยนรายวิชาชีพครู หรื อ เป้าหมาย
ของการเรี ยนรายวิชาชีพครูเป็ นสาเหตุของเป้าหมายในการเรี ยนหลักสูตรวิชาชีพครู หรื อเป็ นสาเหตุของ
กันและกัน ดังนันในการศึ
้
กษาครัง้ ต่อไปผู้วิจยั อาจจะใช้ เทคนิคทางการวิจยั เชิงทดลองเพื่อหาข้ อสรุป
ดังกล่าว
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ในแบบสอบถามชุดนี้ประกอบด้วยแบบสอบถาม จํานวน 3 หน้า แบ่งเป็นแบบสอบถามย่อยจํานวน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป จํานวน 7 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเกี่ยวกับการเรียนในหลักสูตรวิชาชีพครู จํานวน 37 ข้อ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเกี่ยวกับความสามารถของตนเองในการเรียนหลักสูตรวิชาชีพครู จํานวน 20 ข้อ
ใช้เวลาทําประมาณ 20 นาที
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป
รหัสนิสิต...........................................................
วิชาเอก............................................................................................... สถาบัน...........................................................
เพศ ( ) ชาย
ชั้นปี ( ) ชั้นปีที่ 2

( ) หญิง
( ) ชั้นปีที่ 3

( ) ชั้นปีที่ 4 ( ) ชั้นปีที่ 5

อายุ .....................................................ปี
ศาสนา ( ) พุทธ

( ) อิสลาม ( ) คริสต์

( ) อื่น ๆ ระบุ........................................

ตอนที่ 2
คําชี้แจง แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดของท่านเกี่ยวกับการเรียนในหลักสูตรวิชาชีพครู ขอให้ท่านนึก
ถึงความเป็นจริงของตนเอง และพิจารณาว่า ข้อความทางซ้ายมือสอดคล้องกับความคิดเห็นของท่านมากน้อยเพียงใด แล้ว
วงกลม  ล้อมตัวเลขที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน ดังนี้
1

2

ไม่คิดเลย

ไม่คิด

3

4

5

6

7

แทบไม่คิด

มีคิดบ้าง

คิด

คิดอยู่บ่อย ๆ

คิดอยู่ตลอด

ความคิดเกี่ยวกับการเรียนในหลักสูตรวิชาชีพครู
ในการเรียนในหลักสูตรวิชาชีพครู....
1. ฉันต้องการที่จะพัฒนาความสามารถให้ได้ตามที่ควรจะเป็น
2. ฉันตั้งใจจะทําให้ผลการเรียนดีกว่าเพื่อนคนอื่น ๆ
3. ฉันมีเป้าหมายว่าฉันจะเรียนรู้ไม่ให้ต่ําไปกว่าศักยภาพที่ฉันมี
4. ฉันตั้งใจที่จะแสดงให้เห็นว่าฉันเป็นคนเก่ง
5. ฉันมีเป้าหมายที่จะแสดงให้เห็นว่าฉันเป็นคนเรียนเก่ง
6. ฉันพยายามทําผลงานให้ดีขึ้นสมกับศักยภาพที่ฉันมี
7. ฉันตั้งใจว่าฉันจะทําผลการเรียนให้ดีขึ้น
8. ฉันพยายามจะพิสูจน์ให้คนอื่นเห็นว่าฉันมีศักยภาพสูงกว่าเพื่อน ๆ
9. ฉันไม่ต้องการให้การเรียนรู้ของฉันเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเลย

ระดับความคิดเห็น
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
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1

2

3

4

5

6

7

ไม่คิดเลย

ไม่คิด

แทบไม่คิด

มีคิดบ้าง

คิด

คิดอยู่บ่อย ๆ

คิดอยู่ตลอด

ความคิดเกี่ยวกับการเรียนในหลักสูตรวิชาชีพครู
ในการเรียนในหลักสูตรวิชาชีพครู....
10. ฉันต้องการเรียนรู้เนื้อหาต่าง ๆ ที่เรียนจนเข้าใจ
11. ฉันต้องการทํางานที่ได้รับมอบหมายในการเรียนให้ดีกว่าผู้อื่น
12. ฉันมีเป้าหมายว่าฉันจะไม่พลาดการเรียนรู้เนื้อหาที่เรียน
13. ฉันหวังว่าผลงานของฉันจะไม่ดูแย่ไปกว่าผลงานของเพื่อน
14. ในการทํารายงาน ฉันมุ่งที่จะแสดงให้เห็นว่าฉันไม่ใช่คนที่ทํางานแย่
15. ฉันมุ่งที่จะศึกษาหาความรู้ไม่ให้น้อยไปกว่าระดับที่ฉันควรจะทําได้
16. ฉันพยายามแสดงให้เห็นว่าฉันไม่ใช่คนด้อยศักยภาพ
17. ฉันมุ่งที่จะเก็บเกี่ยวความรู้ให้มากที่สุดเท่าที่ฉันจะทําได้
18. ฉันไม่อยากให้คะแนนของฉันต่ํากว่าเพื่อนคนอื่น
19. ฉันต้องการให้เพื่อนมองว่าฉันมีความสามารถอยู่ในกลุ่มเก่งของห้อง
20. ในการทํางานที่ได้รับมอบหมายเป้าหมายของฉันคือผลงานต้องไม่แย่กว่าคนอื่น
21. ฉันมุ่งที่จะทําคะแนนให้สูงอยู่ในกลุ่มสูง (Top) ของห้อง
22. ฉันต้องการพิสูจน์ว่าฉันเป็นคนฉลาด
23. ฉันได้อ่านข้อคําถามในแบบสอบถามฉบับนี้ทุกคําถาม
24. ฉันมุ่งที่จะพัฒนาผลงานของฉันให้ดีขึ้น
25. ฉันต้องการเรียนรู้จนแน่ใจว่าฉันจะไม่ขาดความสามารถในการนําความรู้ไปใช้
26. ฉันมีเป้าหมายที่จะรักษาผลการเรียนของฉันไม่ให้ต่ํากว่าผลการเรียนในอดีต
27. ฉันต้องการแสดงให้อาจารย์เห็นว่าฉันมีความสามารถสูงกว่าเพื่อนคนอื่น ๆ
28. ฉันพยายามทําผลการเรียนให้ดีกว่าผลการเรียนในอดีต
29. ฉันไม่ต้องการให้เพื่อนคิดว่าฉันอยู่ในกลุ่มเรียนอ่อนของห้อง
30. ฉันมุ่งให้ระดับในการเรียนรู้ของฉันไม่ด้อยไปกว่าความสามารถที่ฉันมี
31. ฉันพยายามตั้งใจเรียนเพื่อที่จะได้นําความรู้ที่ได้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้
32. ฉันมุ่งที่จะเรียนรู้เนื้อหาต่าง ๆ ให้มากที่สุด
33. ฉันพยายามรักษาระดับผลการเรียนไม่ให้ต่ําลง
34. ฉันอยากแสดงให้อาจารย์เห็นว่าฉันไม่ได้โง่กว่าเพื่อนในห้อง
35. ฉันมุ่งที่จะให้เพื่อนเห็นว่าฉันไม่ใช่คนที่จะทํางานแย่กว่าคนอื่น ๆ
36. ฉันไม่อยากพลาดโอกาสการเพิ่มพูนความรู้ของตนเอง
37. ฉันมีเป้าหมายที่จะแสดงออกว่าฉันไม่ใช่คนที่ด้อยความสามารถ

ระดับความคิดเห็น
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ตอนที่ 3
คําชี้แจง แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับความสามารถทางสติปัญญาสําหรับการ
เรียนหลักสูตรวิชาชีพครูของท่าน ขอให้ท่านพิจารณาว่า ข้อความทางซ้ายมือสอดคล้องกับความคิดเห็นของท่านมากน้อย
เพียงใด แล้ว วงกลม  ล้อมตัวเลขที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน ดังนี้
1

2

3

4

5

6

7

ไม่จริงเลย

ไม่จริง

ค่อนข้างไม่จริง

ไม่แน่ใจ

ค่อนข้างจริง

จริง

จริงที่สุด

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถทางสติปัญญา

ระดับความคิดเห็น

ในการเรียนในหลักสูตรวิชาชีพครู...
1. ถ้าหากผลการสอบของฉันออกมาไม่ดี ฉันจะเริ่มคิดว่าจริง ๆ แล้วฉันก็ไม่ได้ฉลาดสักเท่าไร

1 2 3 4 5 6 7

2. ถ้าหากคุณครูสั่งงานที่ยากกว่าปกติ ฉันรู้สึกว่าคุณครูควรเข้าใจว่าความสามารถของฉันมีจํากัด

1 2 3 4 5 6 7

3. ความผิดพลาดในการทํางานจะช่วยให้ฉันพัฒนาความสามารถทางสติปัญญาของฉันขึ้นอีก

1 2 3 4 5 6 7

4. ในการทํางาน หากฉันใช้ความพยายามมากกว่าคนอื่น ก็แสดงว่าฉันไม่ได้ฉลาดสักเท่าไร

1 2 3 4 5 6 7

5. ฉันเกิดมาพร้อมกับความสามารถทางสติปัญญาในระดับหนึ่งซึ่งจะคงที่อยู่อย่างนั้น

1 2 3 4 5 6 7

6. การทํางานได้อย่างประสบความสําเร็จ จะช่วยให้ฉันมีความสามารถทางสติปัญญาเพิ่มขึ้น

1 2 3 4 5 6 7

7. ฉันคิดว่าตนเองเป็นคนมีความสามารถทางสติปัญญา

1 2 3 4 5 6 7

8. คําวิพากษ์ของคนอื่น จะเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาความสามารถทางสติปัญญาของฉัน

1 2 3 4 5 6 7

9. แม้ว่าฉันจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ ๆ แต่ระดับความสามารถทางสติปัญญาของฉันก็ไม่เปลี่ยนแปลง

1 2 3 4 5 6 7

10. ฉันไม่ค่อยมั่นใจในความสามารถทางสติปัญญาของตัวเอง

1 2 3 4 5 6 7

11. ฉันคิดว่าการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เป็นเรื่องยากสําหรับฉัน

1 2 3 4 5 6 7

12. ถ้าหากฉันทํางานแล้วโดนคุณครูตําหนิก็แสดงว่าฉันขาดความสามารถด้านสติปัญญา

1 2 3 4 5 6 7

13. การที่ฉันทํางานได้ดีสะท้อนให้เห็นว่าฉันเป็นคนมีความสามารถทางสติปัญญา

1 2 3 4 5 6 7

14. การที่ฉันเตรียมตัวเป็นอย่างดีเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาความสามารถทาง

1 2 3 4 5 6 7

สติปัญญาของฉัน
15. ฉันไม่เข้าใจข้อคําถามในแบบสอบถามฉบับนี้เลย
16. เวลาเรียนสิ่งใหม่ๆที่โรงเรียนฉันมั่นใจว่าฉันสามารถเรียนมันได้
17. ความพยายามและความทุ่มเทของฉัน จะเป็นตัวช่วยเพิ่มพูนความสามารถทางสติปัญญา
18. การทํางานที่ยากและท้าทาย จะเป็นโอกาสในการพัฒนาความสามารถทางสติปัญญาของฉัน
19. ฉันเกิดมามีความฉลาดแค่ไหนก็จะมีความฉลาดได้แค่นั้น
20. ฉันเชื่อว่าฉันมีสติปัญญาที่หลักแหลม

1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7

226

แบบสอบถามชุดที่ 2
ในแบบสอบถามชุดนี้ประกอบด้วยแบบสอบถาม จํานวน 2 หน้า แบ่งเป็นแบบสอบถามย่อยจํานวน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับบรรยากาศในการเรียน จํานวน 12 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเรื่องพฤติกรรมการเรียน จํานวน 29 ข้อ
ข้อมูลทั่วไป
รหัสนิสิต........................................................................................
วิชาเอก...........................................................................................สถาบัน..................................................................................
ตอนที่ 1
คําชี้แจง แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับบรรยากาศในชั้นเรียนในหลักสูตรวิชาชีพ
ครูของท่าน ขอให้ท่านพิจารณาว่า ข้อความทางซ้ายมือสอดคล้องกับความคิดเห็นของท่านมากน้อยเพียงใด แล้ว วงกลม 
ล้อมตัวเลขที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน ดังนี้
1

2

3

4

5

6

7

ไม่จริงเลย

ไม่จริง

ค่อนข้างไม่จริง

ไม่แน่ใจ

ค่อนข้างจริง

จริง

จริงที่สุด

ความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศในชั้นเรียน
ในการเรียนในหลักสูตรวิชาชีพครู...
1. ในชั้นเรียนนี้ให้ความสําคัญกับความทุ่มเทในการเรียนของผู้เรียน
2. ในชั้นเรียนนี้มุ่งให้ผู้เรียนเกิดแนวคิดใหม่ ๆ
3. อาจารย์ของฉันมักจะแสดงให้ฉันรู้ว่า ฉันเรียนอยู่ในระดับใดของห้อง
4. อาจารย์หวังว่าฉันไม่เพียงแค่จําเนื้อหาได้ แต่ควรจะเข้าใจเนื้อหาเหล่านั้นด้วย
5. อาจารย์เปิดโอกาสให้ฉันได้ทํางานต่าง ๆ ตามวิธีการของตนเองเพื่อให้ฉันได้เกิดการพัฒนา
ความสามารถ
6. ชั้นเรียนของฉันมีการแข่งขันกันสูง
7. อาจารย์ของฉันมักให้ความสนใจกับผู้เรียนกลุ่มเก่งเป็นพิเศษ
8. ในชั้นเรียนนี้มุ่งที่จะพัฒนาทักษะต่าง ๆ ของผู้เรียนที่จําเป็นในการทํางานในอนาคต
9. ในชั้นเรียนของฉัน การได้ผลการเรียนดีกว่าผู้อื่นเป็นเรื่องสําคัญ
10. อาจารย์ให้เวลากับผู้เรียนเพื่อที่จะอธิบายถึงแนวคิด ทฤษฎีที่สอนในแต่ละรายวิชาเพื่อให้
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ
11. ในชั้นเรียนของฉัน การแสดงออกว่าเป็นคนฉลาดเป็นเรื่องสําคัญ
12. มีกิจกรรมการแข่งขันและให้รางวัลสําหรับคนหรือกลุ่มที่มีผลงานดี

ระดับความคิดเห็น
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
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ตอนที่ 2
คําชี้แจง แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนในหลักสูตรวิชาชีพครูของท่าน ขอให้ท่านพิจารณา
ว่า ข้อความทางซ้ายมือสอดคล้องกับความคิดเห็นของท่านมากน้อยเพียงใด แล้ว วงกลม  ตัวเลขที่ตรงกับระดับความ
คิดเห็นของท่าน
1
2
3
4
5
6
7
ไม่จริงเลย
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง
ไม่แน่ใจ
ค่อนข้างจริง
จริง
จริงที่สุด
พฤติกรรมการเรียน
ระดับความคิดเห็น
ในการเรียนในหลักสูตรวิชาชีพครู...
1. ฉันเข้าเรียนอย่างสม่ําเสมอ
2. เมื่อเพื่อนไม่เข้าใจในบางประเด็นที่ฉันเข้าใจแล้ว ฉันจะอธิบายให้เพื่อนฟัง
3. บางครั้งงานยาก ฉันก็จะไม่ทํา
4. เมื่อเพื่อนขาดเรียนฉันจะช่วยเก็บเอกสารให้เพื่อน
5. ฉันแอบเอาเนื้อหาเข้าห้องสอบโดยไม่ได้รับอนุญาต
6. บางครั้งฉันก็ทําให้เพื่อนร่วมชั้นรู้สึกรําคาญ
7. เมื่อฉันเจอเอกสารที่น่าจะเป็นประโยชน์ ฉันจะบอกเพื่อน
8. เมื่อผู้สอนถามคําถามในห้องเรียน ฉันจะร่วมตอบคําถามนั้น
9. ฉันส่งงานตรงเวลา
10. ในระหว่างเรียนหนังสือฉันมักเอางานอื่นขึ้นมาทํา
11. ในการสอบฉันร่วมมือกับเพื่อนในการทุจริตการสอบ
12. ฉันเล่น Smart Phone (BB, iPhone, ฯลฯ) ในระหว่างเรียนหนังสือ
13. ฉันร่วมอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ ที่ผู้สอนตั้งขึ้นมาในห้อง
14. ฉันทํางานที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียนอย่างเต็มความสามารถ
15. ฉันเข้าเรียนตรงเวลาเสมอ
16. เมื่อมีการสอบ ฉันแน่ใจว่าฉันมีการเตรียมตัวมาเป็นอย่างดี
17. ฉันชวนผู้สอนคุยนอกเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน
18. หากฉันจะต้องออกไปรายงานหน้าชั้นเรียน ฉันจะเตรียมตัวมาอย่างดี
19. บางครั้งฉันก็รบกวนสมาธิเพื่อนร่วมชั้นระหว่างเรียน
20. ถ้าหากงานที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียนยากเกินไป ฉันจะทํางานแบบส่ง ๆ ไปเท่านั้น
21. หากผู้สอนอธิบายไม่รู้เรื่อง ฉันก็จะไม่สนใจเรียนต่อไป
22. ฉันไม่ได้ตอบแบบสอบถามฉบับนี้ตามความเป็นจริง
23. ฉันจะซักถามผู้สอนเมื่อเกิดความสงสัย
24. ฉันหลับในระหว่างเรียนหนังสือ
25. เมื่อฉันไม่แน่ใจในงานที่ผู้สอนมอบหมาย ฉันจะสอบถามกับผู้สอนเพื่อให้เกิดความกระจ่าง
26. ฉันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนเมื่อมีโอกาส
27. แม้จะเป็นการบ้านเล็ก ๆ น้อย ๆ ฉันก็ยังตั้งใจทําให้งานออกมาดีที่สุด
28. หากฉันประสบปัญหาในการทํางานที่ได้รับมอบหมาย ฉันจะขอคําปรึกษาจากผู้สอนเพื่อ
หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
29. ฉันลอกเนื้อหาจากตํารา อินเตอร์เนท หรือ รายงานรุ่นพี่ มาเป็นรายงานส่งในรายวิชา
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ในแบบสอบถามชุดนี้ประกอบด้วยแบบสอบถาม จํานวน 2 หน้า ดังนี้
แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป
รหัสนิสิต........................................................................................วิชาเอก..................................................................................
สถาบัน...................................................................รายวิชาที่กําลังเรียนอยู่ในขณะนี้....................................................................
คําชี้แจง แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดของท่านเกี่ยวกับ การเรียนในรายวิชาชีพครู.... (วิชาที่ท่าน
กําลังเรียนอยู่) ขอให้ท่านนึกถึงความเป็นจริงของตนเอง และพิจารณาว่า ข้อความทางซ้ายมือสอดคล้องกับความคิดเห็นของ
ท่านมากน้อยเพียงใด แล้ว วงกลม  ล้อมตัวเลขที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน ดังนี้
1
2
3
4
5
6
7
ไม่คิดเลย

ไม่คิด

แทบไม่คิด

มีคิดบ้าง

คิด

คิดอยู่บ่อย ๆ

ความคิดเรื่องการเรียนในรายวิชาชีพครู (วิชาที่ท่านกําลังเรียนอยู่)
ในการเรียนในรายวิชาชีพครู.... (วิชาที่ท่านกําลังเรียนอยู่)
1. ฉันต้องการที่จะพัฒนาความสามารถให้ได้ตามที่ควรจะเป็น
2. ฉันตั้งใจจะทําให้ผลการเรียนดีกว่าเพื่อนคนอื่น ๆ
3. ฉันมีเป้าหมายว่าฉันจะเรียนรู้ไม่ให้ต่ําไปกว่าศักยภาพที่ฉันมี
4. ฉันตั้งใจที่จะแสดงให้เห็นว่าฉันเป็นคนเก่ง
5. ฉันมีเป้าหมายที่จะแสดงให้เห็นว่าฉันเป็นคนเรียนเก่ง
6. ฉันพยายามทําผลงานให้ดีขึ้นสมกับศักยภาพที่ฉันมี
7. ฉันตั้งใจว่าฉันจะทําผลการเรียนให้ดีขึ้น
8. ฉันพยายามจะพิสูจน์ให้คนอื่นเห็นว่าฉันมีศักยภาพสูงกว่าเพื่อน ๆ
9. ฉันไม่ต้องการให้การเรียนรู้ของฉันเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเลย
10. ฉันต้องการเรียนรู้เนื้อหาต่าง ๆ ที่เรียนจนเข้าใจ
11. ฉันต้องการทํางานที่ได้รับมอบหมายในการเรียนให้ดีกว่าผู้อื่น
12. ฉันมีเป้าหมายว่าฉันจะไม่พลาดการเรียนรู้เนื้อหาที่เรียน
13. ฉันหวังว่าผลงานของฉันจะไม่ดูแย่ไปกว่าผลงานของเพื่อน
14. ในการทํารายงาน ฉันมุ่งที่จะแสดงให้เห็นว่าฉันไม่ใช่คนที่ทํางานแย่
15. ฉันมุ่งที่จะศึกษาหาความรู้ไม่ให้น้อยไปกว่าระดับที่ฉันควรจะทําได้
16. ฉันพยายามแสดงให้เห็นว่าฉันไม่ใช่คนด้อยศักยภาพ
17. ฉันมุ่งที่จะเก็บเกี่ยวความรู้ให้มากที่สุดเท่าที่ฉันจะทําได้
18. ฉันไม่อยากให้คะแนนของฉันต่ํากว่าเพื่อนคนอื่น
19. ฉันต้องการให้เพื่อนมองว่าฉันมีความสามารถอยู่ในกลุ่มเก่งของห้อง

คิดอยู่ตลอด
ระดับความคิดเห็น

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

229
1

2

3

4

5

6

7

ไม่คิดเลย

ไม่คิด

แทบไม่คิด

มีคิดบ้าง

คิด

คิดอยู่บ่อย ๆ

คิดอยู่ตลอด

ความคิดเรื่องการเรียนในรายวิชาชีพครู (วิชาที่ท่านกําลังเรียนอยู่)
ในการเรียนในรายวิชาชีพครู.... (วิชาที่ท่านกําลังเรียนอยู่)
20. ในการทํางานที่ได้รับมอบหมายเป้าหมายของฉันคือผลงานต้องไม่แย่กว่าคนอื่น
21. ฉันมุ่งที่จะทําคะแนนให้สูงอยู่ในกลุ่มสูง (Top) ของห้อง
22. ฉันต้องการพิสูจน์ว่าฉันเป็นคนฉลาด
23. ฉันมุ่งที่จะพัฒนาผลงานของฉันให้ดีขึ้น
24. ฉันต้องการเรียนรู้จนแน่ใจว่าฉันจะไม่ขาดความสามารถในการนําความรู้ไปใช้
25. ฉันมีเป้าหมายที่จะรักษาผลการเรียนของฉันไม่ให้ต่ํากว่าผลการเรียนในอดีต
26. ฉันต้องการแสดงให้อาจารย์เห็นว่าฉันมีความสามารถสูงกว่าเพื่อนคนอื่น ๆ
27. ฉันพยายามทําผลการเรียนให้ดีกว่าผลการเรียนในอดีต
28. ฉันไม่ได้อ่านข้อคําถามในแบบสอบถามฉบับนี้
29. ฉันไม่ต้องการให้เพื่อนคิดว่าฉันอยู่ในกลุ่มเรียนอ่อนของห้อง
30. ฉันมุ่งให้ระดับในการเรียนรู้ของฉันไม่ด้อยไปกว่าความสามารถที่ฉันมี
31. ฉันพยายามตั้งใจเรียนเพื่อที่จะได้นําความรู้ที่ได้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้
32. ฉันมุ่งที่จะเรียนรู้เนื้อหาต่าง ๆ ให้มากที่สุด
33. ฉันพยายามรักษาระดับผลการเรียนไม่ให้ต่ําลง
34. ฉันอยากแสดงให้อาจารย์เห็นว่าฉันไม่ได้โง่กว่าเพื่อนในห้อง
35. ฉันมุ่งที่จะให้เพื่อนเห็นว่าฉันไม่ใช่คนที่จะทํางานแย่กว่าคนอื่น ๆ
36. ฉันไม่อยากพลาดโอกาสการเพิ่มพูนความรู้ของตนเอง
37. ฉันมีเป้าหมายที่จะแสดงออกว่าฉันไม่ใช่คนที่ด้อยความสามารถ
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เอกสารชีแ้ จงผู้เข้ าร่ วมวิจัย
(Participation Information Sheet)
ในเอกสารนีอ้ าจมีข้อความที่ท่านอ่ านแล้ วยังไม่ เข้ าใจ
โปรดสอบถามผู้วจิ ัย ให้ ช่วยอธิบายจนกว่ าจะเข้ าใจชัดเจน
ชื่อผู้วิจัยนายสุรวิทย์ อัสสพันธุ์ นิสติ ปริญญาเอก สาขาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
หมายเลขโทรศัพท์ สําหรับติดต่ อ ได้ ทงั ้ ในและนอกเวลาราชการ 087-155-1662
กรรมการควบคุมการวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี
รองศาสตราจารย์ ดร. ดุษฎี โยเหลา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พาสนา จุลรัตน์
การวิจยั นี ้จัดทําขึ ้นเพื่อศึกษาถึงผลของการจัดการเรี ยนรู้ที่มีตอ่ ความคิดและพฤติกรรมของผู้เรี ยน
โดยคาดหวังว่า ผลการวิจยั จะพิสจู น์ทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์ และนําไปสู่การประยุกต์ใช้ ทฤษฎีในทาง
ปฏิบตั ติ อ่ ไป
ทังนี
้ ้ท่านได้ รับเชิญให้ เข้ าร่ วมการวิจยั ดังกล่าวเพราะ ท่านเป็ นนิสิตด้ านครุ ศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
้
ในระดับปริ ญญาตรี โดยในงานวิจัยนีจ้ ะมีผ้ ูเข้ าร่ วมวิจัยจํ านวน 64 คน เป็ นเวลา 5 เดือน (ตังแต่
พฤศจิกายน 2555 – มีนาคม 2555) โดยหากท่านตัดสินใจเข้ าร่ วมวิจยั แล้ ว จะมีขนตอนการวิ
ั้
จยั ดังต่อไปนี ้
คือ
1. ท่านจะถูกร้ องขอให้ ตอบแบบสอบถามก่อนเข้ าร่วมการวิจยั
2. ท่านจะเข้ าร่ วมในการจัดการเรี ยนการสอนวิชา ทฤษฎี การเรี ยนรู้ และแรงจูงใจ โดยจะแบ่ง
ออกเป็ น 4 กลุม่ กลุม่ ละ 16 คน เป็ นเวลา 14 สัปดาห์
3. ในระหว่างการทําวิจยั ท่านจะได้ รับการร้ องขอให้ ตอบแบบสอบถามอีก 1 ครัง้ ในสัปดาห์ที่ 7
(ต่อด้ านหลัง)
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4. เมื่อสิ ้นสุดการวิจยั แล้ วท่านจะได้ รับการร้ องขอให้ ตอบแบบสอบถามอีกครัง้ หนึง่
5. และเมื่อสิ ้นสุดการดําเนินการวิจยั แล้ ว ท่านจะได้ รับการเชิญให้ ข้อมูลในการจัดการสนทนากลุม่
เกี่ยวกับความคิด ความรู้สกึ และพฤติกรรมของท่าน ในระหว่างการร่วมการวิจยั เป็ นเวลาประมาณ 90 นาที
ทังนี
้ แ้ ม้ ว่าการจัดการเรี ยนการสอนดังกล่าวจะมีผลต่อการประเมินผลการเรี ยนของท่าน แต่การ
ตอบแบบสอบถามและการสนทนากลุ่ม จะไม่มีผลต่อการประเมินผลการเรี ยนในวิชานี ้ของท่าน อย่างไรก็
้ และ
ตามหากท่านรู้ สึกอึดอัด ไม่สบายใจ เครี ยด กับบางคําถามท่านมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบคําถามเหล่านันได้
หากในระหว่า งการวิจัย ท่ า นมี ค วามรู้ สึก เครี ย ด ไม่ส บายใจ หรื อ วิ ต กกัง วล ทางผู้วิ จัย ได้ จัด ให้ มี ผ้ ูใ ห้
คําปรึกษา ในการให้ ความช่วยเหลือท่านหากท่านต้ องการ
ในการเข้ าร่วมการวิจยั ในครัง้ นี ้ ท่านจะได้ รับเชิญเข้ าร่วมงานเลี ้ยงสังสรรปี ใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย
ข้ อ มูล รายบุค คลที่ ไ ด้ ร วบรวมในการวิ จัย ครั ง้ นี จ้ ะถูก เก็ บ รั ก ษาไว้ เ ป็ นความลับ ไม่เ ปิ ดเผยต่อ
สาธารณะ แต่จะถูกรายงานเป็ นผลการวิจยั ในภาพรวมเท่านัน้
ผู้เข้ าร่ วมวิจยั มีสิทธิ์ถอนตัวออกจากโครงการวิจยั เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า และ
ไม่ต้องแจ้ งเหตุผลในการออกจากการวิจยั ทังนี
้ ้การไม่เข้ าร่วมการวิจยั ในครัง้ นี ้ จะไม่มีผลต่อการประเมินผล
การเรี ยนของท่าน
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นส่วนหนึ่งของปริ ญญานิพนธ์ ระดับปริ ญญาเอก สาขาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
ประยุ ก ต์ สถาบั น วิ จั ย พฤติ ก รรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ และในโอกาสนี ผ้ ้ ู วิ จั ย
ขอขอบพระคุณท่านในความร่วมมือในการเข้ าร่วมวิจยั ในครัง้ นี ้

สําหรั บผู้เข้ าร่ วมวิจัย
ข้ าพเจ้ าได้ อ่านรายละเอียดในเอกสารนี ้ครบถ้ วน และมีความเข้ าใจดีทกุ ประการ ทังนี
้ ้ข้ าพเจ้ ายินดี
เข้ าร่วมในโครงการวิจยั ดังกล่าว
ลงชื่อ .................................................(ผู้เข้ าร่วมวิจยั )
(…………………………………………………..)
วันที่....................................................................
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แบบสอบถามชุดที่ 1
ในแบบสอบถามชุดนี้ประกอบด้วยแบบสอบถาม จํานวน 4 หน้า แบ่งเป็นแบบสอบถามย่อยจํานวน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป จํานวน 7 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเกี่ยวกับความสามารถของตนเองในการเรียนวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจูงใจ จํานวน 20 ข้อ
ตอนที่ 3 ใแบบสอบถามความคิดเกี่ยวกับการเรียนในวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจูงใจ จํานวน 37 ข้อ
ช้เวลาทําประมาณ 20 นาที
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป
รหัสนิสิต...........................................................
วิชาเอก............................................................................................... สถาบัน...........................................................
เพศ ( ) ชาย
ชั้นปี ( ) ชั้นปีที่ 2

( ) หญิง
( ) ชั้นปีที่ 3

( ) ชั้นปีที่ 4 ( ) ชั้นปีที่ 5

อายุ .....................................................ปี
ศาสนา ( ) พุทธ

( ) อิสลาม ( ) คริสต์

( ) อื่น ๆ ระบุ........................................
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ตอนที่ 2
คําชี้แจง แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับความสามารถทางสติปัญญาสําหรับการ
เรียนวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจูงใจของท่าน ขอให้ท่านพิจารณาว่า ข้อความทางซ้ายมือสอดคล้องกับความคิดเห็นของ
ท่านมากน้อยเพียงใด แล้ว วงกลม  ล้อมตัวเลขที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน ดังนี้
1

2

3

4

5

6

7

ไม่จริงเลย

ไม่จริง

ค่อนข้างไม่จริง

ไม่แน่ใจ

ค่อนข้างจริง

จริง

จริงที่สุด

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถทางสติปัญญา

ระดับความคิดเห็น

ในการเรียนในวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจูงใจ...
1. ถ้าหากผลการสอบของฉันออกมาไม่ดี ฉันจะเริ่มคิดว่าจริง ๆ แล้วฉันก็ไม่ได้ฉลาดสักเท่าไร

1 2 3 4 5 6 7

2. ถ้าหากคุณครูสั่งงานที่ยากกว่าปกติ ฉันรู้สึกว่าคุณครูควรเข้าใจว่าความสามารถของฉันมีจํากัด

1 2 3 4 5 6 7

3. ความผิดพลาดในการทํางานจะช่วยให้ฉันพัฒนาความสามารถทางสติปัญญาของฉันขึ้นอีก

1 2 3 4 5 6 7

4. ในการทํางาน หากฉันใช้ความพยายามมากกว่าคนอื่น ก็แสดงว่าฉันไม่ได้ฉลาดสักเท่าไร

1 2 3 4 5 6 7

5. ฉันเกิดมาพร้อมกับความสามารถทางสติปัญญาในระดับหนึ่งซึ่งจะคงที่อยู่อย่างนั้น

1 2 3 4 5 6 7

6. การทํางานได้อย่างประสบความสําเร็จ จะช่วยให้ฉันมีความสามารถทางสติปัญญาเพิ่มขึ้น

1 2 3 4 5 6 7

7. ฉันคิดว่าตนเองเป็นคนมีความสามารถทางสติปัญญา

1 2 3 4 5 6 7

8. คําวิพากษ์ของคนอื่น จะเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาความสามารถทางสติปัญญาของฉัน

1 2 3 4 5 6 7

9. แม้ว่าฉันจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ ๆ แต่ระดับความสามารถทางสติปัญญาของฉันก็ไม่เปลี่ยนแปลง

1 2 3 4 5 6 7

10. ฉันไม่ค่อยมั่นใจในความสามารถทางสติปัญญาของตัวเอง

1 2 3 4 5 6 7

11. ฉันคิดว่าการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เป็นเรื่องยากสําหรับฉัน

1 2 3 4 5 6 7

12. ถ้าหากฉันทํางานแล้วโดนคุณครูตําหนิก็แสดงว่าฉันขาดความสามารถด้านสติปัญญา

1 2 3 4 5 6 7

13. การที่ฉันทํางานได้ดีสะท้อนให้เห็นว่าฉันเป็นคนมีความสามารถทางสติปัญญา

1 2 3 4 5 6 7

14. การที่ฉันเตรียมตัวเป็นอย่างดีเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาความสามารถทาง

1 2 3 4 5 6 7

สติปัญญาของฉัน
15. ฉันไม่เข้าใจข้อคําถามในแบบสอบถามฉบับนี้เลย
16. เวลาเรียนสิ่งใหม่ๆที่โรงเรียนฉันมั่นใจว่าฉันสามารถเรียนมันได้
17. ความพยายามและความทุ่มเทของฉัน จะเป็นตัวช่วยเพิ่มพูนความสามารถทางสติปัญญา
18. การทํางานที่ยากและท้าทาย จะเป็นโอกาสในการพัฒนาความสามารถทางสติปัญญาของฉัน
19. ฉันเกิดมามีความฉลาดแค่ไหนก็จะมีความฉลาดได้แค่นั้น
20. ฉันเชื่อว่าฉันมีสติปัญญาที่หลักแหลม

1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7
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ตอนที่ 3
คําชี้แจง แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดของท่านเกี่ยวกับการเรียนในวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจูงใจ
ขอให้ท่านนึกถึงความเป็นจริงของตนเอง และพิจารณาว่า ข้อความทางซ้ายมือสอดคล้องกับความคิดเห็นของท่านมากน้อย
เพียงใด แล้ว วงกลม  ล้อมตัวเลขที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน ดังนี้
1

2

3

4

5

6

7

ไม่คิดเลย

ไม่คิด

แทบไม่คิด

มีคิดบ้าง

คิด

คิดอยู่บ่อย ๆ

คิดอยู่ตลอด

ความคิดเกี่ยวกับการเรียนในวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจูงใจ
ในการเรียนในวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจูงใจ....
1. ฉันต้องการที่จะพัฒนาความสามารถให้ได้ตามที่ควรจะเป็น
2. ฉันตั้งใจจะทําให้ผลการเรียนดีกว่าเพื่อนคนอื่น ๆ
3. ฉันมีเป้าหมายว่าฉันจะเรียนรู้ไม่ให้ต่ําไปกว่าศักยภาพที่ฉันมี
4. ฉันตั้งใจที่จะแสดงให้เห็นว่าฉันเป็นคนเก่ง
5. ฉันมีเป้าหมายที่จะแสดงให้เห็นว่าฉันเป็นคนเรียนเก่ง
6. ฉันพยายามทําผลงานให้ดีขึ้นสมกับศักยภาพที่ฉันมี
7. ฉันตั้งใจว่าฉันจะทําผลการเรียนให้ดีขึ้น
8. ฉันพยายามจะพิสูจน์ให้คนอื่นเห็นว่าฉันมีศักยภาพสูงกว่าเพื่อน ๆ
9. ฉันไม่ต้องการให้การเรียนรู้ของฉันเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเลย
10. ฉันต้องการเรียนรู้เนื้อหาต่าง ๆ ที่เรียนจนเข้าใจ
11. ฉันต้องการทํางานที่ได้รับมอบหมายในการเรียนให้ดีกว่าผู้อื่น
12. ฉันมีเป้าหมายว่าฉันจะไม่พลาดการเรียนรู้เนื้อหาที่เรียน
13. ฉันหวังว่าผลงานของฉันจะไม่ดูแย่ไปกว่าผลงานของเพื่อน
14. ในการทํารายงาน ฉันมุ่งที่จะแสดงให้เห็นว่าฉันไม่ใช่คนที่ทํางานแย่
15. ฉันมุ่งที่จะศึกษาหาความรู้ไม่ให้น้อยไปกว่าระดับที่ฉันควรจะทําได้
16. ฉันพยายามแสดงให้เห็นว่าฉันไม่ใช่คนด้อยศักยภาพ
17. ฉันมุ่งที่จะเก็บเกี่ยวความรู้ให้มากที่สุดเท่าที่ฉันจะทําได้
18. ฉันไม่อยากให้คะแนนของฉันต่ํากว่าเพื่อนคนอื่น
19. ฉันต้องการให้เพื่อนมองว่าฉันมีความสามารถอยู่ในกลุ่มเก่งของห้อง
20. ในการทํางานที่ได้รับมอบหมายเป้าหมายของฉันคือผลงานต้องไม่แย่กว่าคนอื่น
21. ฉันมุ่งที่จะทําคะแนนให้สูงอยู่ในกลุ่มสูง (Top) ของห้อง
22. ฉันต้องการพิสูจน์ว่าฉันเป็นคนฉลาด
23. ฉันได้อ่านข้อคําถามในแบบสอบถามฉบับนี้ทุกคําถาม
24. ฉันมุ่งที่จะพัฒนาผลงานของฉันให้ดีขึ้น
25. ฉันต้องการเรียนรู้จนแน่ใจว่าฉันจะไม่ขาดความสามารถในการนําความรู้ไปใช้
26. ฉันมีเป้าหมายที่จะรักษาผลการเรียนของฉันไม่ให้ต่ํากว่าผลการเรียนในอดีต

ระดับความคิดเห็น
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
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1

2

3

4

5

6

7

ไม่คิดเลย

ไม่คิด

แทบไม่คิด

มีคิดบ้าง

คิด

คิดอยู่บ่อย ๆ

คิดอยู่ตลอด

ความคิดเกี่ยวกับการเรียนในวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจูงใจ
ในการเรียนในวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจูงใจ....
27. ฉันต้องการแสดงให้อาจารย์เห็นว่าฉันมีความสามารถสูงกว่าเพื่อนคนอื่น ๆ
28. ฉันพยายามทําผลการเรียนให้ดีกว่าผลการเรียนในอดีต
29. ฉันไม่ต้องการให้เพื่อนคิดว่าฉันอยู่ในกลุ่มเรียนอ่อนของห้อง
30. ฉันมุ่งให้ระดับในการเรียนรู้ของฉันไม่ด้อยไปกว่าความสามารถที่ฉันมี
31. ฉันพยายามตั้งใจเรียนเพื่อที่จะได้นําความรู้ที่ได้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้
32. ฉันมุ่งที่จะเรียนรู้เนื้อหาต่าง ๆ ให้มากที่สุด
33. ฉันพยายามรักษาระดับผลการเรียนไม่ให้ต่ําลง
34. ฉันอยากแสดงให้อาจารย์เห็นว่าฉันไม่ได้โง่กว่าเพื่อนในห้อง
35. ฉันมุ่งที่จะให้เพื่อนเห็นว่าฉันไม่ใช่คนที่จะทํางานแย่กว่าคนอื่น ๆ
36. ฉันไม่อยากพลาดโอกาสการเพิ่มพูนความรู้ของตนเอง
37. ฉันมีเป้าหมายที่จะแสดงออกว่าฉันไม่ใช่คนที่ด้อยความสามารถ

ระดับความคิดเห็น
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
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แบบสอบถามชุดที่ 2
ในแบบสอบถามชุดนี้ประกอบด้วยแบบสอบถามย่อยจํานวน 2 ตอน ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเกี่ยวกับการ
เรียน จํานวน 37 ข้อ และ แบบสอบถามความคิดเกี่ยวกับบรรยากาศในชั้นเรียน จํานวน 12 ข้อใช้เวลาทําประมาณ 20 นาที
คําชี้แจง แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับบรรยากาศในชั้นเรียนทฤษฎีการเรียนรู้
และแรงจูงใจ ขอให้ท่านพิจารณาว่า ข้อความทางซ้ายมือสอดคล้องกับความคิดเห็นของท่านมากน้อยเพียงใด แล้ว วงกลม 
ล้อมตัวเลขที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน ดังนี้
1

2

3

4

5

6

7

ไม่จริงเลย

ไม่จริง

ค่อนข้างไม่จริง

ไม่แน่ใจ

ค่อนข้างจริง

จริง

จริงที่สุด

ความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศในชั้นเรียน

ระดับความคิดเห็น

ในการเรียนวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจูงใจ...
1. ในชั้นเรียนนี้ให้ความสําคัญกับความทุ่มเทในการเรียนของผู้เรียน
1 2 3 4 5 6 7
2. ในชั้นเรียนนี้มุ่งให้ผู้เรียนเกิดแนวคิดใหม่ ๆ
1 2 3 4 5 6 7
3. อาจารย์ของฉันมักจะแสดงให้ฉันรู้ว่า ฉันเรียนอยู่ในระดับใดของห้อง
1 2 3 4 5 6 7
4. อาจารย์หวังว่าฉันไม่เพียงแค่จําเนื้อหาได้ แต่ควรจะเข้าใจเนื้อหาเหล่านั้นด้วย
1 2 3 4 5 6 7
5. อาจารย์เปิดโอกาสให้ฉันได้ทํางานต่าง ๆ ตามวิธีการของตนเองเพื่อให้ฉันได้เกิดการพัฒนา
1 2 3 4 5 6 7
ความสามารถ
6. ชั้นเรียนของฉันมีการแข่งขันกันสูง
1 2 3 4 5 6 7
7. อาจารย์ของฉันมักให้ความสนใจกับผู้เรียนกลุ่มเก่งเป็นพิเศษ
1 2 3 4 5 6 7
8. ในชั้นเรียนนี้มุ่งที่จะพัฒนาทักษะต่าง ๆ ของผู้เรียนที่จําเป็นในการทํางานในอนาคต
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
9. ในชั้นเรียนของฉัน การได้ผลการเรียนดีกว่าผู้อื่นเป็นเรื่องสําคัญ
10. อาจารย์ให้เวลากับผู้เรียนเพื่อที่จะอธิบายถึงแนวคิด ทฤษฎีที่สอนในแต่ละรายวิชาเพื่อให้
1 2 3 4 5 6 7
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ
11. ในชั้นเรียนของฉัน การแสดงออกว่าเป็นคนฉลาดเป็นเรื่องสําคัญ
1 2 3 4 5 6 7
12. มีกิจกรรมการแข่งขันและให้รางวัลสําหรับคนหรือกลุ่มที่มีผลงานดี
1 2 3 4 5 6 7
คําชี้แจง แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดของท่านเกี่ยวกับการเรียนวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจูงใจ
ขอให้ท่านนึกถึงความเป็นจริงของตนเอง และพิจารณาว่า ข้อความทางซ้ายมือสอดคล้องกับความคิดเห็นของท่านมากน้อย
เพียงใด แล้ว วงกลม  ล้อมตัวเลขที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน ดังนี้
1

2

3

4

5

6

7

ไม่คิดเลย

ไม่คิด

แทบไม่คิด

มีคิดบ้าง

คิด

คิดอยู่บ่อย ๆ

คิดอยู่ตลอด

ความคิดเกี่ยวกับการเรียนในวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจูงใจ
ในการเรียนในวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจูงใจ....
1. ฉันต้องการที่จะพัฒนาความสามารถให้ได้ตามที่ควรจะเป็น
2. ฉันตั้งใจจะทําให้ผลการเรียนดีกว่าเพื่อนคนอื่น ๆ
3. ฉันมีเป้าหมายว่าฉันจะเรียนรู้ไม่ให้ต่ําไปกว่าศักยภาพที่ฉันมี
4. ฉันตั้งใจที่จะแสดงให้เห็นว่าฉันเป็นคนเก่ง
5. ฉันมีเป้าหมายที่จะแสดงให้เห็นว่าฉันเป็นคนเรียนเก่ง

ระดับความคิดเห็น
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
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1

2

3

4

5

6

7

ไม่คิดเลย

ไม่คิด

แทบไม่คิด

มีคิดบ้าง

คิด

คิดอยู่บ่อย ๆ

คิดอยู่ตลอด

ความคิดเกี่ยวกับการเรียนในวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจูงใจ
ในการเรียนในวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจูงใจ....
6. ฉันพยายามทําผลงานให้ดีขึ้นสมกับศักยภาพที่ฉันมี
7. ฉันตั้งใจว่าฉันจะทําผลการเรียนให้ดีขึ้น
8. ฉันพยายามจะพิสูจน์ให้คนอื่นเห็นว่าฉันมีศักยภาพสูงกว่าเพื่อน ๆ
9. ฉันไม่ต้องการให้การเรียนรู้ของฉันเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเลย
10. ฉันต้องการเรียนรู้เนื้อหาต่าง ๆ ที่เรียนจนเข้าใจ
11. ฉันต้องการทํางานที่ได้รับมอบหมายในการเรียนให้ดีกว่าผู้อื่น
12. ฉันมีเป้าหมายว่าฉันจะไม่พลาดการเรียนรู้เนื้อหาที่เรียน
13. ฉันหวังว่าผลงานของฉันจะไม่ดูแย่ไปกว่าผลงานของเพื่อน
14. ในการทํารายงาน ฉันมุ่งที่จะแสดงให้เห็นว่าฉันไม่ใช่คนที่ทํางานแย่
15. ฉันมุ่งที่จะศึกษาหาความรู้ไม่ให้น้อยไปกว่าระดับที่ฉันควรจะทําได้
16. ฉันพยายามแสดงให้เห็นว่าฉันไม่ใช่คนด้อยศักยภาพ
17. ฉันมุ่งที่จะเก็บเกี่ยวความรู้ให้มากที่สุดเท่าที่ฉันจะทําได้
18. ฉันไม่อยากให้คะแนนของฉันต่ํากว่าเพื่อนคนอื่น
19. ฉันต้องการให้เพื่อนมองว่าฉันมีความสามารถอยู่ในกลุ่มเก่งของห้อง
20. ในการทํางานที่ได้รับมอบหมายเป้าหมายของฉันคือผลงานต้องไม่แย่กว่าคนอื่น
21. ฉันมุ่งที่จะทําคะแนนให้สูงอยู่ในกลุ่มสูง (Top) ของห้อง
22. ฉันต้องการพิสูจน์ว่าฉันเป็นคนฉลาด
23. ฉันได้อ่านข้อคําถามในแบบสอบถามฉบับนี้ทุกคําถาม
24. ฉันมุ่งที่จะพัฒนาผลงานของฉันให้ดีขึ้น
25. ฉันต้องการเรียนรู้จนแน่ใจว่าฉันจะไม่ขาดความสามารถในการนําความรู้ไปใช้
26. ฉันมีเป้าหมายที่จะรักษาผลการเรียนของฉันไม่ให้ต่ํากว่าผลการเรียนในอดีต
27. ฉันต้องการแสดงให้อาจารย์เห็นว่าฉันมีความสามารถสูงกว่าเพื่อนคนอื่น ๆ
28. ฉันพยายามทําผลการเรียนให้ดีกว่าผลการเรียนในอดีต
29. ฉันไม่ต้องการให้เพื่อนคิดว่าฉันอยู่ในกลุ่มเรียนอ่อนของห้อง
30. ฉันมุ่งให้ระดับในการเรียนรู้ของฉันไม่ด้อยไปกว่าความสามารถที่ฉันมี
31. ฉันพยายามตั้งใจเรียนเพื่อที่จะได้นําความรู้ที่ได้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้
32. ฉันมุ่งที่จะเรียนรู้เนื้อหาต่าง ๆ ให้มากที่สุด
33. ฉันพยายามรักษาระดับผลการเรียนไม่ให้ต่ําลง
34. ฉันอยากแสดงให้อาจารย์เห็นว่าฉันไม่ได้โง่กว่าเพื่อนในห้อง
35. ฉันมุ่งที่จะให้เพื่อนเห็นว่าฉันไม่ใช่คนที่จะทํางานแย่กว่าคนอื่น ๆ
36. ฉันไม่อยากพลาดโอกาสการเพิ่มพูนความรู้ของตนเอง
37. ฉันมีเป้าหมายที่จะแสดงออกว่าฉันไม่ใช่คนที่ด้อยความสามารถ

ระดับความคิดเห็น
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
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1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
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1 2 3 4 5 6 7
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1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
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แบบสอบถามชุดที่ 3
คําชี้แจง แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนในวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจูงใจ ขอให้ท่าน
พิจารณาว่า ข้อความทางซ้ายมือสอดคล้องกับความคิดเห็นของท่านมากน้อยเพียงใด แล้ว วงกลม  ล้อมตัวเลขที่ตรงกับ
ระดับความคิดเห็นของท่าน ดังนี้
1
ไม่จริงเลย

2
ไม่จริง

3
ค่อนข้างไม่จริง

4
ไม่แน่ใจ

5
ค่อนข้างจริง

6
จริง

7
จริงที่สุด

พฤติกรรมการเรียน

ระดับความคิดเห็น

ในการเรียนในวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจูงใจ...
1. ฉันเข้าเรียนอย่างสม่ําเสมอ
2. เมื่อเพื่อนไม่เข้าใจในบางประเด็นที่ฉันเข้าใจแล้ว ฉันจะอธิบายให้เพื่อนฟัง
3. บางครั้งงานยาก ฉันก็จะไม่ทํา
4. เมื่อเพื่อนขาดเรียนฉันจะช่วยเก็บเอกสารให้เพื่อน
5. ฉันแอบเอาเนื้อหาเข้าห้องสอบโดยไม่ได้รับอนุญาต
6. บางครั้งฉันก็ทําให้เพื่อนร่วมชั้นรู้สึกรําคาญ
7. เมื่อฉันเจอเอกสารที่น่าจะเป็นประโยชน์ ฉันจะบอกเพื่อน
8. เมื่อผู้สอนถามคําถามในห้องเรียน ฉันจะร่วมตอบคําถามนั้น
9. ฉันส่งงานตรงเวลา
10. ในระหว่างเรียนหนังสือฉันมักเอางานอื่นขึ้นมาทํา
11. ในการสอบฉันร่วมมือกับเพื่อนในการทุจริตการสอบ
12. ฉันเล่น Smart Phone (BB, iPhone, ฯลฯ) ในระหว่างเรียนหนังสือ
13. ฉันร่วมอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ ที่ผู้สอนตั้งขึ้นมาในห้อง
14. ฉันทํางานที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียนอย่างเต็มความสามารถ
15. ฉันเข้าเรียนตรงเวลาเสมอ
16. เมื่อมีการสอบ ฉันแน่ใจว่าฉันมีการเตรียมตัวมาเป็นอย่างดี
17. ฉันชวนผู้สอนคุยนอกเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน
18. หากฉันจะต้องออกไปรายงานหน้าชั้นเรียน ฉันจะเตรียมตัวมาอย่างดี
19. บางครั้งฉันก็รบกวนสมาธิเพื่อนร่วมชั้นระหว่างเรียน
20. ถ้าหากงานที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียนยากเกินไป ฉันจะทํางานแบบส่ง ๆ ไปเท่านั้น
21. หากผู้สอนอธิบายไม่รู้เรื่อง ฉันก็จะไม่สนใจเรียนต่อไป
22. ฉันไม่ได้ตอบแบบสอบถามฉบับนี้ตามความเป็นจริง
23. ฉันจะซักถามผู้สอนเมื่อเกิดความสงสัย
24. ฉันหลับในระหว่างเรียนหนังสือ
25. เมื่อฉันไม่แน่ใจในงานที่ผู้สอนมอบหมาย ฉันจะสอบถามกับผู้สอนเพื่อให้เกิดความกระจ่าง
26. ฉันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนเมื่อมีโอกาส
27. แม้จะเป็นการบ้านเล็ก ๆ น้อย ๆ ฉันก็ยังตั้งใจทําให้งานออกมาดีที่สุด
28. หากฉันประสบปัญหาในการทํางานที่ได้รับมอบหมาย ฉันจะขอคําปรึกษาจากผู้สอนเพื่อ
หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
29. ฉันลอกเนื้อหาจากตํารา อินเตอร์เนท หรือ รายงานรุ่นพี่ มาเป็นรายงานส่งในรายวิชา
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คําชี้แจง แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดของท่านเกี่ยวกับการเรียนวิชาอื่น ขอให้ท่านนึกถึงความเป็นจริง
ของตนเอง และพิจารณาว่า ข้อความทางซ้ายมือสอดคล้องกับความคิดเห็นของท่านมากน้อยเพียงใด แล้ว วงกลม  ล้อมตัว
เลขที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน ดังนี้
1

2

3

4

5

6

7

ไม่คิดเลย

ไม่คิด

แทบไม่คิด

มีคิดบ้าง

คิด

คิดอยู่บ่อย ๆ

คิดอยู่ตลอด

ความคิดเกี่ยวกับการเรียนในวิชาอื่น
ในการเรียนในวิชาอื่น....
1. ฉันต้องการที่จะพัฒนาความสามารถให้ได้ตามที่ควรจะเป็น
2. ฉันตั้งใจจะทําให้ผลการเรียนดีกว่าเพื่อนคนอื่น ๆ
3. ฉันมีเป้าหมายว่าฉันจะเรียนรู้ไม่ให้ต่ําไปกว่าศักยภาพที่ฉันมี
4. ฉันตั้งใจที่จะแสดงให้เห็นว่าฉันเป็นคนเก่ง
5. ฉันมีเป้าหมายที่จะแสดงให้เห็นว่าฉันเป็นคนเรียนเก่ง
6. ฉันพยายามทําผลงานให้ดีขึ้นสมกับศักยภาพที่ฉันมี
7. ฉันตั้งใจว่าฉันจะทําผลการเรียนให้ดีขึ้น
8. ฉันพยายามจะพิสูจน์ให้คนอื่นเห็นว่าฉันมีศักยภาพสูงกว่าเพื่อน ๆ
9. ฉันไม่ต้องการให้การเรียนรู้ของฉันเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเลย
10. ฉันต้องการเรียนรู้เนื้อหาต่าง ๆ ที่เรียนจนเข้าใจ
11. ฉันต้องการทํางานที่ได้รับมอบหมายในการเรียนให้ดีกว่าผู้อื่น
12. ฉันมีเป้าหมายว่าฉันจะไม่พลาดการเรียนรู้เนื้อหาที่เรียน
13. ฉันหวังว่าผลงานของฉันจะไม่ดูแย่ไปกว่าผลงานของเพื่อน
14. ในการทํารายงาน ฉันมุ่งที่จะแสดงให้เห็นว่าฉันไม่ใช่คนที่ทํางานแย่
15. ฉันมุ่งที่จะศึกษาหาความรู้ไม่ให้น้อยไปกว่าระดับที่ฉันควรจะทําได้
16. ฉันพยายามแสดงให้เห็นว่าฉันไม่ใช่คนด้อยศักยภาพ
17. ฉันมุ่งที่จะเก็บเกี่ยวความรู้ให้มากที่สุดเท่าที่ฉันจะทําได้
18. ฉันไม่อยากให้คะแนนของฉันต่ํากว่าเพื่อนคนอื่น
19. ฉันต้องการให้เพื่อนมองว่าฉันมีความสามารถอยู่ในกลุ่มเก่งของห้อง
20. ในการทํางานที่ได้รับมอบหมายเป้าหมายของฉันคือผลงานต้องไม่แย่กว่าคนอื่น
21. ฉันมุ่งที่จะทําคะแนนให้สูงอยู่ในกลุ่มสูง (Top) ของห้อง
22. ฉันต้องการพิสูจน์ว่าฉันเป็นคนฉลาด
23. ฉันได้อ่านข้อคําถามในแบบสอบถามฉบับนี้ทุกคําถาม
24. ฉันมุ่งที่จะพัฒนาผลงานของฉันให้ดีขึ้น
25. ฉันต้องการเรียนรู้จนแน่ใจว่าฉันจะไม่ขาดความสามารถในการนําความรู้ไปใช้
26. ฉันมีเป้าหมายที่จะรักษาผลการเรียนของฉันไม่ให้ต่ํากว่าผลการเรียนในอดีต
27. ฉันต้องการแสดงให้อาจารย์เห็นว่าฉันมีความสามารถสูงกว่าเพื่อนคนอื่น ๆ
28. ฉันพยายามทําผลการเรียนให้ดีกว่าผลการเรียนในอดีต
29. ฉันไม่ต้องการให้เพื่อนคิดว่าฉันอยู่ในกลุ่มเรียนอ่อนของห้อง
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1
ไม่คิดเลย

2
ไม่คิด

3

4

5

6

7

แทบไม่คิด

มีคิดบ้าง

คิด

คิดอยู่บ่อย ๆ

คิดอยู่ตลอด

ความคิดเกี่ยวกับการเรียนในวิชาอื่น
ในการเรียนในวิชาอื่น....
30. ฉันมุ่งให้ระดับในการเรียนรู้ของฉันไม่ด้อยไปกว่าความสามารถที่ฉันมี
31. ฉันพยายามตั้งใจเรียนเพื่อที่จะได้นําความรู้ที่ได้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้
32. ฉันมุ่งที่จะเรียนรู้เนื้อหาต่าง ๆ ให้มากที่สุด
33. ฉันพยายามรักษาระดับผลการเรียนไม่ให้ต่ําลง
34. ฉันอยากแสดงให้อาจารย์เห็นว่าฉันไม่ได้โง่กว่าเพื่อนในห้อง
35. ฉันมุ่งที่จะให้เพื่อนเห็นว่าฉันไม่ใช่คนที่จะทํางานแย่กว่าคนอื่น ๆ
36. ฉันไม่อยากพลาดโอกาสการเพิ่มพูนความรู้ของตนเอง
37. ฉันมีเป้าหมายที่จะแสดงออกว่าฉันไม่ใช่คนที่ด้อยความสามารถ
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ตัวอย่ างโครงสร้ างแผนการสอน
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แผนการจัดการเรี ยรู้วิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจูงใจ
หน่ วยที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2555
ชื่อกิจกรรม ปฐมนิเทศ
ความคิดรวบยอด
ลีลาการเรี ยนรู้ หมายถึงวิธีการที่บคุ คลจะใช้ ในการรับ และถ่ายทอดความรู้ อันประกอบด้ วย
4 ช่องทางได้ แก่ การดูภาพ (Visual) การฟั ง (Auditory) การอ่าน/เขียน (Read/Write) และการ
เคลื่อนไหว (Kinesthetic) โดยผู้เรี ยนที่มีลีลาการเรี ยนรู้แตกต่างกันจะมียทุ ธวิธีในการเรี ยนที่เหมาะสม
แตกต่างกันด้ วย
ในการสอนครั ง้ นี ม้ ี การทํ า แบบทดสอบก่ อนเรี ย นด้ วยเพื่ อให้ ผ้ ูสอนทราบถึ งระดับความรู้
พื ้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีการเรี ยนรู้และแรงจูงใจของนิสติ ด้ วย
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
- เพื่อให้ นิสติ ทราบถึงกระบวนการเรี ยนการสอนในรายวิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้และแรงจูงใจ
- เพื่อให้ นิสติ มีความรู้เกี่ยวกับลีลาการเรี ยนรู้
- เพื่อให้ นิสติ ทราบว่าตนเองมีลีลาการเรี ยนรู้ในลักษณะใด
- เพื่อให้ นิสติ ทราบว่าตนเองควรใช้ ยทุ ธวิธีในการเรี ยนแบบใด
เวลาที่ใช้
3 ชัว่ โมง
สื่อการเรียนรู้
1. โครงการสอนวิชาทฤษฏีการเรี ยนรู้และแรงจูงใจ
2. แบบวัดลีลาการเรี ยนรู้ VARK
3. ใบความรู้เรื่ องลีลาการเรี ยนรู้
4. ข้ อสอบก่อนเรี ยน วิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้และแรงจูงใจ
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การดําเนินกิจกรรม
1. ผู้สอนแนะนําตัวเอง (5 นาที)
2. ผู้สอนขอให้ ผ้ เู รี ยนแนะนําตนเองทีละคน โดยแนะนําชื่อ ชื่อเล่น (15 นาที)
โดยผู้สอนกล่าวดังนี ้ “ตอนนี ้ได้รู้จักผมแล้ว ผมขอทํ าความรู้ จักกับนิ สิตบ้าง ขอให้นิสิต
แนะนํ าตัว โดยบอกชื ่อจริ ง ชื ่อเล่น” แล้ วจึงให้ นิสิตบอกชื่อจริ งและชื่อเล่นทีละคน เมื่อครบทุกคนแล้ ว
ผู้สอนจึงทําการสอบถามดังนี ้ “ที นีผ้ มขอรู้จกั นิ สิตเพิ่ มขึ้นอีกสักนิ ด คือผมอยากทราบว่า .......(1)…….
ขอเริ่ ม จาก......................ก่ อ นนะครับ” จากนัน้ จึง สอบถามนิ สิตที ละคนจนครบ โดยลํา ดับ การ
สอบถามได้ มาจากการสุม่ เลือกของผู้สอน
3. ผู้สอนแจกโครงการสอนวิชาทฤษฎีการเรี ยนรู้ และแรงจูงใจ และอธิบายวัตถุประสงค์ของ
รายวิชา (10 นาที)
ผู้สอนอ่านคําอธิบายรายวิชา และวัตถุประสงค์ของรายวิชาตามโครงการสอน ทีละข้ อจน
ครบ จากนันจึ
้ งซักถามผู้เรี ยนว่า ต้ องการเพิ่มวัตถุประสงค์ หรื อต้ องการให้ ปรับปรุ งในข้ อใดบ้ าง หรื อ
ต้ องการให้ มงุ่ เน้ นวัตถุประสงค์ข้อใดเป็ นพิเศษ ....... (2).......
4. อธิบายรูปแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้ในรายวิชา (10นาที)
ผู้สอนอธิบายว่า “การเรี ยนการสอนของเราในรายวิ ชานี ้นะครับ จะมุ่งให้นิสิตศึกษาด้วย
ตนเองร่ วมกับเพื ่อนในกลุ่ม ที ่จัดให้โดย ผมจะจัดเอกสารให้นิ สิตไปทํ าการศึ กษามาก่ อนล่ ว งหน้า
จากนัน้ จะบรรยายสรุปตอนต้นคาบเรี ยน จากนัน้ จึ งทําการสอบเพือ่ ดูว่า .......(3)……. และเปิ ดโอกาส
ให้ซกั ถาม ในประเด็นทีย่ งั สงสัยอยู่” แล้ วผู้สอนอ่านตารางการเรี ยนตามโครงการสอน
5. กําหนดการประเมินผล และสัดส่วนของคะแนน (5 นาที)
.......(4)…….
6. อธิบายเรื่ องลีลาการเรี ยนรู้ (10นาที)
ผู้สอนเริ่ มบรรยายถึงลักษณะลีลาการเรี ยนรู้ โดยบอกความหมายว่าลีลาการเรี ยนรู้ ว่า
หมายถึง รูปแบบและวิธีการที่ผ้ เู รี ยนจะใช้ ในการเรี ยนรู้สงิ่ ต่าง ๆ โดยในที่นี ้จะขอนําเสนอเฉพาะรูปแบบ
VARK ซึง่ จะมุ่งเน้ นการเรี ยนรู้ผ่านช่องทางการสื่อสาร 4 ช่องทาง จากนันผู
้ ้ สอนจึงอธิบายรายละเอียด
ของรูปแบบ VARK ว่ามีแนวคิดอย่างไร
7. ให้ ทําแบบสอบถามลีลาการเรี ยนรู้ VARK (10 นาที)
ผู้สอนแจกแบบสอบถามลีลาการเรี ยนรู้ และกระดาษสําหรับตอบให้ แก่ผ้ ูเรี ยนแต่ละคน
โดยผู้สอนกล่าวว่า “แบบสอบถามที ใ่ ห้นิสิตทํานัน้ เป็ นแบบสอบถามลี ลาการเรี ยนรู้ เพือ่ ให้นกั เรี ยนได้
สํารวจตนเองว่าตนเองมี ลีลาการเรี ยนรู้แบบใด แบบสอบถามนี ไ้ ม่มีถูกหรื อผิ ด จึ งขอให้นิสิตตอบตาม
ความเป็ นจริ ง ทัง้ นี ใ้ ห้นิสิตกากบาทลงในช่องว่างในกระดาษคําตอบทีต่ รงกับคําตอบในแบบสอบถาม

245
โดยแต่ละข้อสามารถเลือกตัวเลือกได้มากกว่า 1 ตัวเลือกหรื อไม่ตอบเลยก็ได้ แต่รวมแล้วทัง้ หมดต้องมี
ตัวเลื อกที ่ถูกเลื อกทัง้ หมดมากกว่า 10 ตัวเลื อก ใช้เวลาประมาณ 10 นาที ครับ” จากนันจึ
้ งปล่อยให้
ผู้เรี ยนทําแบบสอบถามของตนเองจนเสร็จ
8. เฉลย และแจกใบความรู้เรื่ องลีลาการเรี ยนรู้ (10 นาที)
เมื่อนิสิตทําแบบสอบถามเสร็ จแล้ วผู้สอนจึงเฉลยว่า ตัวเลือกในแต่ละข้ อตัวใด ให้ คะแนน
ในมาตรใด ใน 4 มาตร ได้ แก่ มาตร การดูภาพ (Visual) การฟั ง (Auditory) การอ่าน/เขียน
(Read/Write) และการเคลื่อนไหว (Kinesthetic) และให้ นิสิตรวมคะแนน จากนันให้
้ นิสิตศึกษาวิธีการ
ตีความคะแนนจากเอกสาร และให้ นิสิตพิจารณาว่า ตนเองอยู่ในกลุ่มใด เมื่อพิจารณา เรี ยบร้ อยแล้ ว
จึงให้ นิสติ มารับแบบแผนคําแนะนําสําหรับการเรี ยนรู้ในรูปแบบนัน้ ๆ .......(5)…….
9. ผู้สอนกล่าวว่า “ในการเรี ยนครั้งนีผ้ มจะขอแบ่งผูเ้ รี ยนเป็ นกลุ่มย่อยทีจ่ ะทํางานร่ วมกันโดย
แบ่งผูเ้ รี ยนออกเป็ น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 3 คน .......(6)…….”
10. เกริ่ นนํ า และมอบหมายให้ นิสิตศึกษาเอกสาร เกี่ ยวกับเนื อ้ หาเรื่ อง “ความรู้ เบื ้องต้น
เกี ย่ วกับ ทฤษฎี ทางวิ ทยาศาสตร์ การเรี ยนรู้ และแรงจูงใจ” (15 นาที)
ผู้สอนกล่าวว่า “ก่อนที ่เราจะเรี ยนรู้เกี ่ยวกับทฤษฎี การเรี ยนรู้ และแรงจู งใจสิ่ งสํ าคัญที ่สดุ
อย่างหนึ่งคื อเราต้องรู้ ว่า ทฤษฎี คื ออะไร แล้วการเรี ยนรู้และแรงจูงใจคื ออะไร เพือ่ ให้เราแน่ใจว่า เรา
กํ าลังคุยอะไรในรายวิ ชานี ้ ดังนัน้ ในการเรี ยนครั้งแรก ก็ ขอให้นิสิตทํ าความเข้าใจเกี ่ยวกับประเด็น
เกี ย่ วกับความรู้เบือ้ งต้นก่อน” จากนันผู
้ ้ สอนจึงบรรยายสรุปเกี่ยวกับความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยบกับทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์ การเรี ยนรู้ และแรงจูงใจ และเมื่อบรรยายเสร็ จผู้สอนจึงมอบเอกสารให้ กบั นิสติ และกล่าว
ปิ ดท้ ายว่า “หากระหว่างสัปดาห์ นิสิตมี ปัญหาสงสัยเกี ่ยวกับเนื ้อหาในเอกสารขอให้นิสิตสอบถามได้
ทาง Facebook ในกลุ่มทีต่ งั้ ขึ้นสําหรับวิ ชานีน้ ะครับ .......(7)…….”
10. สอบก่อนเรี ยน (เป็ นข้ อสอบ 5 ตัวเลือก จํานวน 120 ข้ อ) (90 นาที)
โดยผู้สอนกล่าวว่า “เพือ่ ให้การเรี ยนการสอนมี ประสิ ทธิ ภาพผมจึงมีความจํ าเป็ นต้องทราบ
.......(8)……. ผมจึ งขอให้นกั เรี ยนทํ าข้อสอบก่อนเรี ยน โดยคะแนนที ่ได้จากการสอบนี ้ไม่นําไปใช้ใน
การประเมิ นผลการเรี ยนของนิ สิต ดังนัน้ ขอให้นิสิตทําเต็มที ่ แต่หากทําไม่ได้ ขอให้ขา้ มข้อนัน้ ไป”

246
แผนการจัดการเรี ยรู้วิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจูงใจ
หน่ วยที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2555
ชื่อกิจกรรม การเรี ยนรู้ และวิธีการศึกษาการเรี ยนรู้
ความคิดรวบยอด
การเรี ยนรู้คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรื อศักยภาพของพฤติกรรมที่คอ่ นข้ างถาวร อันเกิด
จากประสบการณ์ แต่ไม่ได้ เ ป็ นผลจากลักษณะชั่วคราวบางอย่างเช่น การเจ็ บป่ วย หรื อ ยา ส่ว น
แรงจูงใจ หมายถึงกระบวนการที่กระตุ้นให้ บคุ คลจะดําเนินกิจกรรมและคงดําเนินกิจกรรมนันจนบรรลุ
้
เป้ าหมายบางอย่ า งได้ การเรี ย นรู้ มี ค วามสํ า คัญ ต่ อ มนุษ ย์ ทํ า ให้ ม นุ ษ ย์ ส ามารถปรั บ ตัว เข้ า กับ
สิง่ แวดล้ อมได้
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ ในการอธิ บายปรากฎการณ์ ต่าง ๆ โดยปกติแล้ ว
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ จะประกอบด้ วยปรัชญา 2 แนวคือ แนวเหตุผลนิยม และแนวประจักษ์ นิยม ทํา
้ โดยต้ อง
ให้ ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ จะต้ องอธิบายปรากฎการณ์ และสามารถพิสจู น์คําอธิบายนันได้
คํานึงถึงกฎความประหยัดคือ ทฤษฎีที่ดีควรมีความเรี ยบง่าย
จุดประสงค์ การเรียนรู้
- เพื่อให้ นิสติ ทราบถึงนิยามของการเรี ยนรู้ ในเชิงจิตวิทยา
- เพื่อให้ นิสติ ตระหนักถือความสําคัญการศึกษาเกี่ยวกับการเรี ยนรู้ของมนุษย์
- เพื่ อ ให้ นิ สิ ต ได้ ท ราบถึ ง ลัก ษณะของทฤษฎี ท างวิ ท ยาศาตร์ และเข้ า ใจถึ ง ความเป็ น
วิทยาศาสตร์ ของวิชาจิตวิทยา
- เพื่ อ ให้ นิ สิ ต ได้ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความเป็ นนั ก วิ ท ยาศาสตร์ และจรรยาบรรณของ
นักวิทยาศาสตร์
- เพื่อให้ นิสติ ได้ เห็นถึงคุณค่าของวิทยาศาสตร์ ในแง่ของวิธีการแสวงหาความรู้
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เวลาที่ใช้
3 ชัว่ โมง
สื่อการเรียนรู้
- ข้ อสอบ
การดําเนินกิจกรรม
1. ผู้สอนเกรินนําเข้ าสูบ่ ทเรี ยน (5 นาที)
......(9)…….
2. ผู้สอนสรุปเนื ้อหา “การเรี ยนรู้ และวิธีการศึกษาการเรี ยนรู้” (60 นาที)
3. ทําแบบวัดความรู้เรื่ อง “ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ การเรี ยนรู้ และ
แรงจูงใจ” (40 นาที)
ผู้สอนกล่าวว่า “.......(10)……” จากนันผู
้ ้ สอนจึงแจกข้ อสอบและให้ นิสติ ทําข้ อสอบ
4. .......(11)…….
5. ผู้สอนเฉลยข้ อสอบ และอธิบายแนวคิดที่เกี่ยวข้ อง (30 นาที)
.......(12)…….
6. ผู้สอนเปิ ดให้ ผ้ เู รี ยนซักถาม (15 นาที)
ผู้สอนจะให้ นิสติ ซักถามเรื่ องที่ไม่เข้ าใจ โดย.......(13)…….
7. ผู้สอนรายงานผลการสอบ
.......(14)…….
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แผนการจัดการเรี ยรู้วิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจูงใจ
หน่ วยที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2555
ชื่อกิจกรรม ปรัชญาการการเรี ยนรู้ และ ทฤษฎีการเรี ยนรู้ของ Thorndike
ความคิดรวบยอด
วิชาปรัชญาได้ อธิบายประเด็นต่าง ๆ ไว้ หลายประเด็น หนึ่งในนันคื
้ อ ญาณวิทยา ซึง่ เป็ นสาขา
ที่แสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ซงึ่ เป็ นศาสตร์ ที่วา่ ด้ วยเรื่ องของความรู้ โดยนักปรัชญาสมัยกรี กที่สําคัญ
ในช่วงยุคกลางนันวิ
้ ชาปรัชญาไม่ได้ เติบโตมากนักเพราะถูกครอบงําโดยศาสนาจักร ดังนันใน
้
ยุคนี ้จะสนับสนุนแนวคิดแบบของเพลโต เพราะสอดคล้ องกับคําสอนในคําภีร์ไบเบิ ้ลมากกว่า จนกระทัง้
เข้ าสูย่ คุ ฟื น้ ฟูศลิ ปะวัฒนธรรม จึงได้ มีนกั ปรัชญา ที่แม้ จะให้ แนวคิดเบื ้องต้ นผูกกับศาสนา แต่ก็ถือได้ ว่า
เป็ นการเปิ ดทางสู่ก ารแสวงหาความรู้ ใหม่ และพัฒ นามาสู่ใ นยุค แรกของการศึก ษาจิ ต วิท ยาเชิ ง
วิ ท ยาศาสตร์ ซึ่ง ในยุค แรกนี ป้ ระกอบด้ ว ยแนวคิด กลุ่ม โครงสร้ างนิ ย ม กลุ่ม หน้ า ที่ นิ ย ม และกลุ่ม
พฤติกรรมนิยม
ทอร์ นไดค์ เป็ นนักจิตวิทยาอเมริ กัน ที่มีเน้ นการศึกษาจิตวิทยาเปรี ยบเทียบ โดยได้ ศึกษา
รู ปแบบการเรี ยนรู้ ของสัตว์ และนํามาอธิบายการเรี ยนรู้ ของมนุษย์ แนวคิดสําคัญคือ การเรี ยนรู้ แบบ
ลองผิดลองถูก (Trial and Error Learning) โดยในช่วงแรกมีกฎหลัก 3 ข้ อได้ แก่ กฎแห่งความพร้ อม
กฎแห่งผล และกฎแห่งการฝึ กหัด และมีหลักการย่อย 5 ข้ อ ต่อมาภายหลังทอร์ นไดค์ได้ ลดบทบาทของ
กฎแห่งผล และกฎแห่งการฝึ กหัดลง และได้ เพิ่มหลักการย่อยอีก 2 ข้ อ
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
- เพื่อให้ นิสติ ทราบถึงปรัชญาที่เป็ นรากฐานของทฤษฎีการเรี ยนรู้
- เพื่อให้ นิสติ ทราบถึงกลุม่ แนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับทฤษฎีการเรี ยนรู้
- เพื่อให้ นิสติ ทราบถึงแนวคิดพื ้นฐานของทอร์ นไดค์
- เพื่อให้ นิสติ ได้ ทราบถึงการประยุกต์ใช้ ทฤษฎีของทอร์ นไดค์ในการจัดการเรี ยนการสอน
เวลาที่ใช้
3 ชัว่ โมง
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การดําเนินกิจกรรม
1. ผู้สอนเกริ นนําเข้ าสูบ่ ทเรี ยน (5 นาที)
......(14)…….
2. ผู้สอนสรุปเนื ้อหา “” (60 นาที)
3. ทําแบบวัดความรู้เรื่ อง “ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ การเรี ยนรู้ และ
แรงจูงใจ” (40 นาที)
้ ้ สอนจึงแจกข้ อสอบและให้ นิสติ ทําข้ อสอบ
ผู้สอนกล่าวว่า “.......(10)……” จากนันผู
4. .......(11)…….
5. ผู้สอนเฉลยข้ อสอบ และอธิบายแนวคิดที่เกี่ยวข้ อง (30 นาที)
.......(12)…….
6. ผู้สอนเปิ ดให้ ผ้ เู รี ยนซักถาม (15 นาที)
7. ผู้สอนรายงานผลการสอบ
.......(15)…….

ภาคผนวก ค
ลักษณะการสร้ างบรรยากาศในแต่ ละกลุ่ม

กลุ่มโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความ
เชี่ยวชาญ(P0M1)

1

นิ สิตคิ ดว่ าหลังจากเรี ยนในรายวิ ชานี ้แล้ว นิ สิตหวังว่าจะได้อะไรบ้างจากรายวิ ชานี ้ และหากคะแนน
นิ สิตจะได้อะไรบ้างจากรายวิ ชานี ้
เต็ม 100 คะแนนนิ สิตคิ ดว่ าตนเองน่าจะได้คะแนนจาก
รายวิ ชานีป้ ระมาณเท่าไร
ทัง้ นี ผ้ ้ ูสอนอธิ บายต่อถึงความสําคัญ ของ ทัง้ นี ผ้ ้ ูส อนอธิ บ ายต่ อ ถึ ง ความสํ า คัญ ของรายวิ ช านี ว้ ่ า
รายวิชานีว้ ่า “การที ่นิสิตมี ความรู้ เกี ่ยวกับ “การทีน่ ิ สิตมี ความรู้เกี ย่ วกับทฤษฎี เป็ นจํ านวนมาก และมี
ทฤษฎี เป็ นจํ านวนมาก และมี ความเข้าใจ ความเข้าใจทฤษฎี ต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ งนัน้ มี ความสําคัญอยู่
ทฤษฎี ต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ งนัน้ มี ความสําคัญ สองอย่าง คื อ อย่างแรกนิ สิตจะสามารถจํ าความรู้เหล่านี ้
อยู่สองอย่าง คือ อย่างแรกนิ สิตจะสามารถ ไปใช้เป็ นพื ้นฐานในการเรี ยนในรายวิ ชาอื ่น ๆ เช่ น การ
จํ าความรู้ เหล่ า นี ้ไปใช้เป็ นพื ้นฐานในการ ปรับพฤติ กรรม หรื อ กิ จกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ในโรงเรี ยน อี ก
เรี ยนในรายวิ ชาอื ่ น ๆ เช่ น การปรั บ อย่างหนึ่งคือ นิ สิตจะสามารถนําเอาแนวทฤษฎี เหล่านีไ้ ป
พฤติ ก รรม หรื อ กิ จ กรรมกลุ่มสัมพัน ธ์ ใ น ปรับใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชี วิตประจํ าวัน ได้อย่าง
โรงเรี ยน อี กอย่างหนึ่งคื อ นิ สิตจะสามารถ เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในฐานะครู แนะแนว ที ่จะ
นํ าเอาแนวทฤษฎี เหล่านี ้ไปปรับใช้ในการ ช่วยให้นิสิตมี มุมมองในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของนักเรี ยน
แก้ปัญหาต่าง ๆ ในชี วิตประจํ าวัน ได้อย่าง ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี ้ การที ่นิสิตมี ความรู้
เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในฐานะครู เกี ่ยวกับทฤษฎี เป็ นจํ านวนมาก และมี ความเข้าใจทฤษฎี
แนะแนว ที ่จะช่วยให้นิสิตมี มุมมองในการ ต่ า ง ๆ อย่ า งลึ ก ซึ้ ง จะแสดงถึ ง ความสามารถในฐานะ
แก้ ปั ญ หาต่ า ง ๆ ของนัก เรี ย นได้อ ย่ า งมี นักจิ ตวิ ทยา กล่าวคือ เมื ่อเรามี ความรู้เกี ่ยวกับทฤษฎี เป็ น
จํ านวนมากและลึกซึ้ง จะสามารถอธิ บายปรากฎการณ์ ได้
ประสิ ทธิ ภาพ
อย่างน่าเชื อ่ ถื อ ดังนัน้ ความรู้เกี ่ยวกับทฤษฎี จึงเป็ นปั จจัย
หนึ่งทีก่ ําหนดระดับความสามารถของนักจิ ตวิ ทยา”

2

...หากคะแนนเต็ ม 100 คะแนนนิ สิ ต
คิ ดว่ า ตนเองน่ า จะได้ ค ะแนนจาก
รายวิ ชานีป้ ระมาณเท่าไร…
...ทังนี
้ ้ผู้สอนอธิบายต่อถึงความสําคัญ
ของรายวิชานีว้ ่า “การที ่นิสิตมี ความรู้
เกี ่ยวกับทฤษฎี เป็ นจํ านวนมาก และมี
ความเข้าใจทฤษฎี ต่าง ๆ อย่างลึ กซึ้ ง
จะแสดงถึ ง ความสามารถในฐานะ
นักจิ ตวิ ทยา กล่าวคื อ เมื ่อเรามี ความรู้
เกี ่ ย วกับ ทฤษฎี เ ป็ นจํ า นวนมากและ
ลึ ก ซึ้ ง จ ะ ส า ม า ร ถ อ ธิ บ า ย
ปรากฎการณ์ ได้อย่างน่าเชื ่อถื อ ดังนัน้
ความรู้ เ กี ่ ย วกับ ทฤษฎี จึ ง เป็ นปั จ จั ย
หนึ่งที ่กําหนดระดับความสามารถของ
นักจิ ตวิ ทยา”

กลุ่มโครงสร้ างเป้าหมายแบบผสม (P1M1)

หมายเหตุ * เลขลําดับ คือ หมายเลขช่องว่างในตัวอย่างแผนการสอนในภาคผนวก ข

กลุ่มควบคุม (P0M0)
...ทํ าไมนิ สิตถึ งเลื อกสมัคร
เ ข้ า เ รี ย น ใ น ส า ข า วิ ช า
จิ ตวิ ทยาการแนะแนว...
-
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No.* กลุ่มโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดง
ผลงาน (P1M0)

กลุ่ ม โครงสร้ างเป้าหมายเพื่ อความ
เชี่ยวชาญ(P0M1)
“นิ สิต แต่ ละคนนัน้ ศึ ก ษามาได้อ ะไรมา
บ้ า ง มี ป ร ะ เ ด็ น ใ น ที ่ ยั ง อ า จ จ ะ
ค ล า ด เ ค ลื ่ อ น อ ยู่ เ พื ่ อ ผู้ ส อ น จ ะ ไ ด้
เสนอแนะได้อย่างเหมาะสม โดยข้อสอบ
จะเป็ นแบบ Multiple Choice 4
ตัวเลื อก จํ านวน 40 ข้อ ทัง้ นี ้การสอบนี ้
มุ่งเน้นเพื อ่ สังเกตถึงพัฒนาการของนิ สิต
แต่ ล ะคน โดยร่ ว มมื อ กับ เพื ่อ นในกลุ่ม
ข อ ง ต น เ อ ง ใ น ช่ ว ย กั น พั ฒ น า
ความสามารถของตั ว นิ สิ ตเองและ
สมาชิ ก จากนั้น ผมจะให้นิ สิ ต แบ่ ง กลุ่ม
แล้วช่วยกันเฉลยข้อสอบ แล้วผมจึ งค่อย
เฉลย ที ่ห ลัง และอธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม ตาม
ประเด็ น ที ่ นิ สิ ต สงสัย แล้ ว นิ สิ ต จะส่ ง
รายงานการเรี ยนรู้ในคาบเรี ยนให้กบั ผม
ในการเรี ยนครัง้ ต่อไป ”

กลุ่มโครงสร้ างเป้าหมายแบบผสม (P1M1)

กลุ่มควบคุม (P0M0)

“นิ สิ ต แต่ ล ะคนได้ อ ะไรบ้ า งจากการศึ ก ษาเอกสาร มี
อะไรบ้างที ่อาจจะคลาดเคลื ่อนไป และเพื ่อตรวจสอบว่า
นิ สิตคนใดมี ความรู้ ความเข้าใจในเนื ้อหามากกว่าเพื ่อน
และนิ สิตกลุ่มใดจะมี ผลการสอบดี กว่ากลุ่มอื น่ โดยข้อสอบ
จะเป็ นแบบ Multiple Choice 4 ตัวเลื อก จํ านวน 40 ข้อ
ทัง้ นีก้ ารสอบนีม้ ่งุ เน้นเพือ่ สังเกตถึงพัฒนาการของนิ สิตแต่
ละคน โดยร่ วมมื อกับเพื ่อนในกลุ่มของตนเองในช่วยกัน
พัฒนา ความสามารถของตัวนิ สิตเองและสมาชิ ก อย่างไร
ก็ ตามนิ สิตจะได้รับคะแนนสะสมจากลํ าดับของคะแนน
สอบทัง้ ที ่เป็ นรายบุคคล โดยให้คะแนนตัง้ แต่ 16 สําหรับ
คนท้อปและลดลงไปเรื ่อยที ละคะแนน และเป็ นกลุ่มที ่ให้
กลุ่มที ่ได้คะแนนรวมสูงที ่สดุ เท่ากับ 16 คะแนน และค่อย
ๆ ลดลงที ละ 4 คะแนนตามสํ าดับ จากนัน้ ผมจะให้นิสิต
แบ่งกลุ่ม แล้วช่วยกันเฉลยข้อสอบ แล้วผมจึ งค่อยเฉลย ที ่
หลัง และอธิ บายเพิ่ มเติ มตามประเด็นที ่นิสิตสงสัย แล้ว
นิ สิตจะส่งรายงานการเรี ยนรู้ในคาบเรี ยนให้กบั ผมในการ
เรี ยนครัง้ ต่อไป”

…นิ สิตได้อ่านมาหรื อไม่โดย
ข้ อ ส อ บ จ ะ เ ป็ น แ บ บ
Multiple Choice 4 ตัวเลื อก
จํ า นวน 40 ข้ อ โดยมี เ วลา
ทํ า 40 นาที นิ สิ ตควรทํ า
ค ะ แ น น ไ ด้ เ กิ น ค รึ่ ง ห นึ่ ง
จากนั้น ผมจะเฉลยข้ อ สอบ
แ ล้ ว แ ล ะ บ อ ก ค ะ แ น น
ต่อไป…

หมายเหตุ * เลขลําดับ คือ หมายเลขช่องว่างในตัวอย่างแผนการสอนในภาคผนวก ข

252

No. กลุ่มโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดง
ผลงาน (P1M0)
3
“....นิ สิตคนใดมี ความรู้ ความเข้าใจใน
เนื อ้ หามากกว่าเพือ่ น และนิ สิตกลุ่มใด
จะมี ผลการสอบดี กว่ากลุ่มอื ่นข้อสอบ
จะเป็ นแบบ Multiple Choice 4
ตัวเลือก จํ านวน 40 ข้อ โดยมี เวลาทํา
40 นาที นิ สิ ต จะได้รั บ คะแนนสะสม
ลํ า ดับ ของคะแนนสอบ โดยคนที ่ ไ ด้
คะแนนสู ง ที ่ สุ ด จะได้ ค ะแนนสะสม
1,000,000 คะแนน รองลงมาจะได้
700000, 500000, 350000, 250000,
175000, 120000, 85000, 60000,
42000, 30000, 20000, 14000,
10000,7000 และ 5000 ส่วนคะแนน
สะสมของกลุ่ม นั้น กลุ่ม ที ่ ไ ด้ ค ะแนน
สอบรวมสู ง ที ่สุด จะได้ คะแนนสะสม
1000000 รองลงมาจะได้ 250000,
65000
และ 17500 ตามลํ า ดับ
หลัง จากสอบแล้ ว จะเฉลยคํ า ตอบที ่
ถูกต้อง และบอกผลการสอบ”

No. กลุ่มโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดง
ผลงาน (P1M0)
4
ผู้สอนอธิบายการประเมินผลโดยแบ่ง
ออกเป็ นส่วน ๆ ได้ แก่ การเข้ าชันเรี
้ ยน
ลําดับคะแนนที่ได้ จากผลสอบต้ นคาบ
เรี ยนในแต่ละครัง้ การนําเสนอ
การศึกษางานวิจยั และการสอบปลาย
ภาค โดยกําหนดสัดส่วน การเข้ าชัน้
เรี ยน ร้ อยละ 10 ลําดับคะแนนที่ได้ จาก
ผลสอบต้ นคาบเรี ยนโดยเป็ นจาก
คะแนนสะสมส่วนบุคคลร้ อยละ 10
และคะแนนสะสมของกลุม่ อีกร้ อยละ
10 การนําเสนอการศึกษางานวิจยั ร้ อย
ละ 30 และการสอบปลายภาคอีกร้ อย
ละ 40
5

กลุ่ ม โครงสร้ างเป้าหมายเพื่ อความ
เชี่ยวชาญ(P0M1)
ผู้สอนอธิบายการประเมินผลโดยแบ่ง
้ ยน
ออกเป็ นส่วน ๆ ได้ แก่ การเข้ าชันเรี
ลําดับคะแนนที่ได้ จากการประเมิน
ตนเอง การทําใบงาน การนําเสนอ
การศึกษางานวิจยั และการสอบปลาย
ภาค โดยกําหนดสัดส่วน การเข้ าชัน้
เรี ยน ร้ อยละ 10 จากการประเมิน
พัฒนาการของตนเองร้ อยละ 20 การ
นําเสนอการศึกษางานวิจยั ร้ อยละ 30
และการสอบปลายภาคอีกร้ อยละ 40
จากนันจึ
้ งสอบถามนักเรี ยนว่าจะแก้ ไข
สัดส่วนคะแนนส่วนใดบ้ าง

กลุ่มโครงสร้ างเป้าหมายแบบผสม (P1M1)

กลุ่มควบคุม (P0M0)

ผู้สอนอธิบายการประเมินผลโดยแบ่งออกเป็ นส่วน ๆ
ได้ แก่ การเข้ าชันเรี
้ ยน ลําดับคะแนนที่ได้ จากผลสอบต้ น
คาบเรี ยนในแต่ละครัง้ การประเมินตนเอง การนําเสนอ
การศึกษางานวิจยั และการสอบปลายภาค โดยกําหนด
สัดส่วน การเข้ าชันเรี
้ ยน ร้ อยละ 10 คะแนนสะสม
รายบุคคลร้ อยละ 5 คะแนนสะสมของกลุม่ ร้ อยละ 5 จาก
การประเมินพัฒนาการของตนเองร้ อยละ 10 การนําเสนอ
การศึกษางานวิจยั ร้ อยละ 30 และการสอบปลายภาคอีก
ร้ อยละ 40 จากนันจึ
้ งสอบถามนักเรี ยนว่าจะแก้ ไขสัดส่วน
คะแนนส่วนใดบ้ าง

หมายเหตุ * เลขลําดับ คือ หมายเลขช่องว่างในตัวอย่างแผนการสอนในภาคผนวก ข
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ผู้สอนอธิบายการ
ประเมินผลโดยแบ่งออกเป็ น
ส่วน ๆ ได้ แก่ การเข้ าชัน้
เรี ยน การสอบต้ นคาบเรี ยน
การนําเสนอการศึกษา
งานวิจยั และการสอบปลาย
ภาค โดยกําหนดสัดส่วน
การเข้ าชันเรี
้ ยน ร้ อยละ 10
การสอบต้ นคาบเรี ยนของ
ตนเองร้ อยละ 10 และของ
กลุม่ อีกร้ อยละ 10 การ
นําเสนอการศึกษางานวิจยั
ร้ อยละ 30 และการสอบ
ปลายภาคร้ อยละ 40
…ให้ ตนเองสามารถนํ าไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้ ตนเองสามารถนําไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้ ตนเองสามารถนําไปประยุกต์ใช้ ในการเรี ยนรู้ ของ ...เพื่อให้ ตนเองสามารถ
ในการเรี ยนรู้ ของตนเองให้ เกิดผลการ ในการเรี ย นรู้ ของตนเองทํ า ให้ เ กิ ด การ ตนเองให้ เกิ ด ผลการเรี ยนที่ ดี ส อดคล้ องกั บ ระดั บ นําไปประยุกต์ใช้ ตอ่ ไป
และพัฒนาได้ เต็ม ความสามารถของตนเอง รวมไปถึง เพื่อให้ ตนเองสามารถ
เ รี ย น ที่ ดี ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ร ะ ดั บ เรี ยนรู้ ได้ ดียิ่งขึน้
ความสามารถของตนเอง
นํ าไปประยุกต์ ใช้ ในการเรี ยนรู้ ของตนเองทํ าให้ เกิดการ
ศักยภาพ
เรี ยนรู้ได้ ดียิ่งขึ ้น และพัฒนาได้ เต็มศักยภาพ

No. กลุ่มโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดง
ผลงาน (P1M0)
6
...เพื่อช่วยกันทําคะแนนสะสมในการ
แข่งขันแบบกลุม่ ของเรา และเพื่อความ
ยุติธรรมไม่ให้ เกิ ดว่าคนเก่งไปรวมกัน
เป็ นทีมเดียว ผมจะขอกลุ่มตามระดับ
ความสามารถ โดยในแต่ละกลุ่มจะมี
นิ สิ ต ที่ มี ผ ลการเรี ย นระดับ สูง 1 คน
ปานกลาง 2 คน และตํ่า 1 คนยู่ร่วมกัน
โดยใช้ ผลการเรี ยน GPA เป็ นตัวตัดสิน
แล้ วจับฉลากสมาชิกกลุม่ ขึ ้นนะครับ ...

กลุ่ ม โครงสร้ างเป้าหมายเพื่ อความ
เชี่ยวชาญ(P0M1)
...เพื่อช่วยเหลือ และเรี ยนรู้ ร่วมกัน โดย
ขอให้ นิสิตจับกลุ่ม กลุ่มละ ไม่เกิน 4 คน
โดยในการเรี ยนการสอนจริ ง ๆ ผมจะให้
แต่ละคนทําข้ อสอบของตนเองจนเสร็ จ
เสี ย ก่ อ น แล้ ว จึ ง ให้ ช่ ว ยกัน ทํ า ข้ อ สอบ
(ชุดเดิม) เพื่อให้ ช่วยกันคิดก่อนที่ผมจะ
เฉลยอีกครัง้ หนึง่

...และเพื่ อ ไม่ ใ ห้ เป็ นการได้ เปรี ย บ
เสี ย เปรี ย บกั น หากมี ค นถมคํ า ถาม
อ ะ ไ ร ขึ ้ น ม า ผ ม จ ะ นํ า ไ ป ล ง ใ น
Facebook เพื่ อ ให้ ทุ ก คนได้ แข่ ง ขั น
อย่างเท่าเทียมกัน
…ว่านิ สิตมี ความรู้พื้นฐานในการเรี ยน
วิ ช านี ้ ม ากน้อ ยเพี ย งใด เพื ่อ จัด กลุ่ ม
ตามความสามารถของนิ สิตครับ

...และเพื่อให้ เป็ นการเรี ยนรู้ร่วมกัน หาก
มีคนถมคําถามอะไรขึ ้นมา ผมจะเอาไป
ลงใน Facebook เพื่อให้ ทุกคนได้ มี
โอกาสแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกัน

7

8

ว่านิ สิตมี ความรู้พืน้ ฐานในการเรี ยนวิ ชา
นี ม้ ากน้อยเพี ยงใด เพื อ่ ใช้อ้างอิ งในการ
ติ ด ตามพัฒ นาการของนิ สิ ต แต่ ล ะคน
ครับ

กลุ่มโครงสร้ างเป้าหมายแบบผสม (P1M1)

กลุ่มควบคุม (P0M0)

...เพื่อช่วยกันทําคะแนนสะสมในการแข่งขันแบบกลุม่ ของ
เรา และ ช่วยเหลือ และเรี ยนรู้ ร่วมกัน ทีนี ้เพื่อให้ คนเก่งมี
โอกาสช่ ว ยเหลื อ คนอื่ น ผมจะขอกลุ่ ม ตามระดั บ
ความสามารถ โดยในแต่ละกลุ่มจะมีนิสิตที่มีผลการเรี ยน
ระดับสูง 1 คน ปานกลาง 2 คน และตํ่ า 1 คนยู่ร่ว มกัน
โดยใช้ ผลการเรี ยน GPA เป็ นตัวตัดสิน แล้ วให้ นิสิตจับ
กลุ่มกันเองตามนี ้นะครับ โดยในการเรี ยนการสอนจริ ง ๆ
ผมจะให้ แต่ละคนทําข้ อสอบของตนเองจนเสร็ จเสียก่อน
แล้ วจึงให้ ช่วยกันทําข้ อสอบ (ชุดเดิม) เพื่อให้ ช่วยกันคิด
ก่อนที่ผมจะเฉลยอีกครัง้ หนึง่ ...
และเพื่อให้ เป็ นการเรี ยนรู้ ร่วมกัน รวมไปถึงเพื่อไม่ให้ เป็ น
การได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบกัน หากมีคนถมคําถามขึ ้นมา ผม
จะเอาไปลงใน Facebook เพื่ อให้ ทุกคนได้ มีโ อกาส
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ร่วมกัน และเพื่อความยุติธรรมสําหรับ
การแข่งขัน
ว่ า นิ สิ ต มี ค วามรู้ พื้ น ฐานในการเรี ยนวิ ช านี ้ ม ากน้ อ ย
เพี ยงใด เพื อ่ ใช้อ้างอิ งในการติ ดตามพัฒนาการของนิ สิต
แต่ละคนครับ และ เพือ่ จัดกลุ่มความสามารถของนิ สิต

…ทั้ง นี ้ ผ มขอแบ่ ง กลุ่ ม โดย
การจับสลาก เป็ นกลุ่มละ 4
ค น โ ด ย ก า ร ส อ บ แ ต่ ล ะ
สัปดาห์ คะแนนของ 4 คนนี ้
จ ะ ถู ก นํ า ม า ร ว ม กั น
กลายเป็ นคะแนนกลุ่ม เพื่อ
ใช้ ในการประเมิ น ผลการ
เรี ยนต่อไป

...และหากมีคําถามคําถาม
ขึ ้ น ม า ผ ม ก็ จ ะ เ อ า ล ง
Facebook

…ว่ า นิ สิ ต มี ค วามรู้ พื้น ฐาน
ในการเรี ย นวิ ช านี ้ม ากน้อ ย
เพียงใด
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No. กลุ่มโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดง
ผลงาน (P1M0)
9
“ก า ร เ รี ย น รู้ นั บ ไ ด้ ว่ า เ ป็ น สิ่ ง ที่ มี
ความสําคัญมาก แต่การที่เราจะเริ่ ม
ศึกษาเรื่ องการเรี ยนรู้ นัน้ จํ าเป็ นต้ อ ง
เริ่ มต้ นจากการมี นิ ย ามที่ ถู ก ต้ อง
เสียก่อน เพื่อให้ สามารถพูดคุยกับคน
อื่นได้ ร้ ู เรื่ อง ไม่งงว่าเขากําลังพูดอะไร
อยู่ ดั ง นั น้ ในคาบนี เ้ ราจะกล่ า วถึ ง
นิ ย ามของการเรี ยนรู้ รวมไปถึ ง
ความสํ า คั ญ ของการเรี ยนรู้ และ
กระบวนการศึกษาการเรี ยนรู้ ว่าเรา
สามารถศึกษาการเรี ยนรู้ ของมนุษ ย์
แบบวิทยาศาสตร์ ได้ อย่างไร” (เน้ นพูด
ถึงภาพลักษณ์ที่ดี)

กลุ่มโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความ
เชี่ยวชาญ(P0M1)
“การเรี ยนรู้ นับได้ ว่า เป็ นว่าเป็ นสิ่งที่ มี
ความสํ า คัญ มาก แต่ก ารที่ เ ราจะเริ่ ม
ศึก ษาเรื่ อ งการเรี ย นรู้ นัน้ จํ า เป็ นต้ อ ง
เริ่ มต้ นจากการมีนิยาม เพื่อเป็ นการ
กําหนดของเขตของสิ่งที่เราศึกษา และ
ทํ า ให้ เ ราสามารถทํ า ความเข้ า ใจกับ
ปรากฎการณ์ ที่เรี ยกว่าการเรี ยนรู้ ได้ ดี
ยิ่ ง ขึ น้ รวมถึ ง การรู้ ถึ ง การสร้ างองค์
ความรู้ เกี่ ย วกั บ การเรี ยนรู้ ว่ า เป็ น
อย่ า งไรนั น้ ก็ ยิ่ ง ทํ า ให้ เราเข้ าใจการ
้
เ้ ราจะ
เรี ยนรู้ ได้ ดียิ่งขึ ้น ดังนันในคาบนี
กล่าวถึงนิยามของการเรี ยนรู้ รวมไปถึง
ความสํ า คั ญ ของการเรี ยนรู้ และ
กระบวนการศึก ษาการเรี ย นรู้ ว่ า เรา
สามารถศึ ก ษาการเรี ย นรู้ ของมนุษ ย์
แบบวิทยาศาสตร์ ได้ อย่างไร” (เน้ นเรื่ อง
ของการพัฒนา)

กลุ่มโครงสร้ างเป้าหมายแบบผสม (P1M1)

กลุ่มควบคุม (P0M0)

“การเรี ยนรู้นบั ได้ ว่าเป็ นว่าเป็ นสิ่งที่มีความสําคัญมาก แต่การ
ที่เราจะเริ่มศึกษาเรื่ องการเรี ยนรู้นนจํ
ั ้ าเป็ นต้ องเริ่มต้ นจากการ
มีนิยาม เพื่อเป็ นการกําหนดของเขตของสิ่งที่เราศึกษา และ
ทําให้ เราสามารถทําความเข้ าใจกับปรากฎการณ์ ที่เรี ยกว่า
การเรี ยนรู้ ได้ ดียิ่งขึ ้น เพื่อให้ สามารถพูดคุยกับคนอื่นได้ ร้ ู เรื่ อง
ไม่งงว่าเขากําลังพูดอะไรอยู่ รวมถึงการรู้ ถึงการสร้ างองค์
ความรู้ เกี่ ย วกับ การเรี ย นรู้ ว่า เป็ นอย่า งไรนัน้ ก็ ยิ่ ง ทํ า ให้ เ รา
เข้ า ใจการเรี ย นรู้ ได้ ดี ยิ่ ง ขึ น้ ดัง นัน้ ในคาบนี เ้ ราจะกล่า วถึ ง
นิยามของการเรี ยนรู้ รวมไปถึงความสํา คัญของการเรี ยนรู้
และกระบวนการศึกษาการเรี ยนรู้ ว่าเราสามารถศึกษาการ
เรี ยนรู้ ของมนุษย์แบบวิทยาศาสตร์ ได้ อย่างไร” (เน้ นทังเรื
้ ่ อง
การพัฒนา และเรื่ องภาพลักษณ์ที่ดี)

“การเรี ยนรู้ นับได้ ว่าเป็ นว่า
เป็ นสิ่งที่มีความสําคัญมาก
ในคาบนี เ้ ราจะกล่ า วถึ ง
นิยามของการเรี ยนรู้ รวมไป
ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการ
เรี ย นรู้ และกระบวนการ
ศึ ก ษาการเรี ยนรู้ ว่ า เรา
สามารถศึ ก ษาการเรี ย นรู้
ข อ ง ม นุ ษ ย์ แ บ บ
วิทยาศาสตร์ ได้ อย่างไร”
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No. กลุ่มโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดง
ผลงาน (P1M0)
10 “ต่อไปจะเป็ นการสอบเพื่อวัดว่าใครมี
ความรู้มากกว่าใคร และกลุม่ ไหนเป็ น
กลุม่ ที่เก่งที่สดุ นิสติ จะมีเวลาทํา
ข้ อสอบ 40 นาที และเมื่อผมให้
สัญญาณว่าเริ่มทําข้ อสอบ ค่อยลงมือ
ทํานะครับ”
11

12

กลุ่ ม โครงสร้ างเป้าหมายเพื่ อความ
เชี่ยวชาญ(P0M1)
“ต่อไปนี ้จะเป็ นการสอบ ขอให้ เข้ าใจว่า
การสอบนี ้เป็ นเพียงการช่วยให้ นิสติ ได้
สํารวจว่าตนเองมีประเด็นใดที่ยงั ไม่
เข้ าใจ ขอให้ นิสิตค่อย ๆ ทําข้ อสอบด้ วย
้ งส่งข้ อสอบ
ตนเองก่อนจนเสร็จ จากนันจึ
แล้ วจึงร่วมกันเพื่อนอภิปรายถึงคําตอบ
ทีละข้ อ”
นิสติ พักเป็ นเวลาประมาณ 5 นาที
เมื่อนิสติ ส่งข้ อสอบแล้ วขอให้ นิสติ ในแต่
ละกลุม่ ช่วยกันพิจารณาข้ อสอบทีละข้ อ
ว่าตนเองกับเพื่อมีความเห็นสอดคล้ อง
หรื อแตกต่างกันหรื อไม่ อภิปรายว่าข้ อ
ใดถูก ข้ อใดผิดอย่างไรนะครับ
...ผู้ส อนสอบเฉลยคํ า ตอบที ล ะข้ อ จน ...ผู้สอนสอบถามคําตอบของผู้เรี ยนใน
ครบทุ ก ข้ อ ทั ง้ นี ผ้ ้ ู สอนอาจจะมี ก าร แต่ ล ะกลุ่ม และจึ ง เฉลยคํ า ตอบที่ ถู ก
อธิ บ ายเพิ่ มเติม ในบางข้ อ เฉพาะข้ อ ที่ ทังนี
้ ้พยายามกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนอธิบายว่า
ใดจึงถูกข้ อใดจึงผิด ทังนี
้ ้ผู้สอนจะแสดง
ผู้สอนคิดว่ามีความน่าสนใจ
ความคิดเห็นเพิ่มเติมเท่าที่จําเป็ น ...

กลุ่มโครงสร้ างเป้าหมายแบบผสม (P1M1)

กลุ่มควบคุม (P0M0)

“ต่อไปนี ้จะเป็ นการสอบ ขอให้ เข้ าใจว่า การสอบนี ้เป็ น
เพียงการช่วยให้ นิสติ ได้ สํารวจว่าตนเองมีประเด็นใดที่ยงั
ไม่เข้ าใจ และเพื่อ นิสติ วัดว่าใครมีความรู้มากกว่าใคร
และกลุม่ ไหนเป็ นกลุม่ ที่เก่งที่สดุ นิสติ จะมีเวลาทําข้ อสอบ
ประมาณ 40 นาที จะมีเวลาทําข้ อสอบปจนเสร็จ จากนัน้
จึงส่งข้ อสอบแล้ วจึงร่วมกันเพื่อนอภิปรายถึงคําตอบทีละ
ข้ อ”
เมื่อนิสติ ส่งข้ อสอบแล้ วขอให้ นิสติ ในแต่ละกลุม่ ช่วยกัน
พิจารณาข้ อสอบทีละข้ อว่าตนเองกับเพื่อมีความเห็น
สอดคล้ องหรื อแตกต่างกันหรื อไม่ อภิปรายว่าข้ อใดถูก ข้ อ
ใดผิดอย่างไรนะครับ

“ต่ อ ไปนี จ้ ะเป็ นการสอบ
นิสิตจะมีเวลา 40 นาทีเพื่ อ
วัดว่าแต่ละคนมีความเข้ าใจ
ในบทเรี ยนวันนี ้แค่ไหน”

...ผู้สอนสอบถามคําตอบของผู้เรี ยนในแต่ละกลุ่ม และจึง
เฉลยคําตอบที่ถกู ทังนี
้ ้พยายามกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนอธิ บาย
้ ผ้ ้ สู อนจะแสดงความคิดเห็น
ว่าใดจึงถูกข้ อใดจึงผิด ทังนี
เพิ่มเติมเท่าที่จําเป็ น ...

นิสิตพักป็ นเวลาประมาณ 5
นาที

...ผู้สอนสอบเฉลยคําตอบที
ละข้ อจนครบทุ ก ข้ อ ทั ง้ นี ้
ผู้ส อนอาจจะมี ก ารอธิ บ าย
เพิ่มเติมในบางข้ อเฉพาะข้ อ
ที่ ผู้ ส อ น คิ ด ว่ า มี ค ว า ม
น่าสนใจ
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No. กลุ่มโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดง กลุ่ มโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความ กลุ่มโครงสร้ างเป้าหมายแบบผสม (P1M1)
ผลงาน (P1M0)
13

กลุ่มควบคุม (P0M0)

เชี่ยวชาญ(P0M1)

เมื่อสิ ้นสุดคาบเรี ยน ผู้สอนรายงานผล แจกกระดาษแสดงผลการสอบในครัง้ นี ้
การสอบให้ กั บ นิ สิ ต โดยประกาศ ให้ กบั นิสติ
คะแนนสอบไล่จากลําดับตํ่าสุด ไปสูง
ที่สดุ โดยระบุรหัสนิสิต 3 หลักสุดท้ าย
ตามด้ วยคะแนน ยกเว้ น 3 คนที่ ไ ด้
คะแนนสูงที่สดุ ให้ ประกาศชื่อตามด้ วย
คะแนน แล้ ว จึงสรุ ป คะแนนกลุ่ม โดย
บอกเรี ย งจากน้ อ ยไปหามากเช่ น กัน
โดย บอกชื่อกลุม่ ตามด้ วยคะแนน

เมื่อสิ ้นสุดคาบเรี ยน ผู้สอนรายงานผลการสอบให้ กบั นิสิต
โดยประกาศคะแนนสอบไล่จากลําดับตํ่าสุด ไปสูงที่สุด
โดยระบุรหัสนิสิต 3 หลักสุดท้ ายตามด้ วยคะแนน ยกเว้ น
3 คนที่ได้ คะแนนสูงที่สดุ ให้ ประกาศชื่อตามด้ วยคะแนน
แล้ วจึงสรุ ปคะแนนกลุ่ม โดยบอกเรี ยงจากน้ อยไปหามาก
เช่นกัน โดย บอกชื่อกลุม่ ตามด้ วยคะแนน

ป ร ะ ก า ศ ค ะ แ น น นิ สิ ต
ตามลําดับของรหัสนิสิต โดย
ประกาศรหัส 3 หลักสุดท้ าย
ตามด้ วยคะแนน
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No. กลุ่ มโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดง กลุ่ มโครงสร้ างเป้าหมายเพื่ อความ กลุ่มโครงสร้ างเป้าหมายแบบผสม (P1M1)
ผลงาน (P1M0)
เชี่ยวชาญ(P0M1)
14

“สัปดาห์ที่แล้ วเรากล่าวถึงความหมาย
และ การสร้ างความรู้เกี่ยวกับการเรี ยนรู้
แต่ ค วามรู้ เหล่ า นี ส้ ่ ว นใหญ่ เ ริ่ ม ต้ นมี
รากฐานมาจากปรัชญา การที่เราทราบ
ถึงรากเหง้ าของความรู้ ที่เรากําลังเรี ยน
อยู่นี จ้ ะแสดงออกถึง ความสนใจ และ
ความรู้ ความเข้ าใจในเนื อ้ หา ดังนัน้ ใน
วัน นี เ้ ราจะมาทํ า ความรู้ จักกับแนวคิด
ของนักปรัชญาตะวันตก และทฤษฎีของ
นั ก จิ ต วิ ท ยาในยุ ค แรก ๆ เกี่ ย วกั บ
ความรู้ และทฤษฎี เกี่ ยวกับการเรี ยนรู้
ของทอร์ น ไดค์ ซึ่ง ถื อ ได้ ว่ า เป็ นทฤษฎี
แรก ๆ ที่ เ ริ่ ม อธิ บ ายการเรี ย นรู้ ของ
ม นุ ษ ย์ ที่ มี ก า ร ศึ ก ษ า อ ย่ า ง เ ป็ น
วิทยาศาสตร์ ”

“สัปดาห์ที่แล้ วเรากล่าวถึงความหมาย
และ การสร้ างความรู้เกี่ยวกับการเรี ยนรู้
แต่ ค วามรู้ เหล่ า นี ส้ ่ ว นใหญ่ เ ริ่ ม ต้ นมี
รากฐานมาจากปรัชญา การที่เราทราบ
ถึงรากเหง้ าของความรู้ ที่เรากําลังเรี ยน
อยู่นี จ้ ะช่ ว ยเสริ ม สร้ างความเข้ า ใจใน
ทฤษฎี ต่ า ง ๆ ที่ เ ราจะเรี ย นในอนาคต
และสามารถเชื่อมโยงแนวคิดเหล่านี ้เข้ า
ด้ วยกันได้ และเห็นถึงการเกี่ยวข้ องและ
พัฒนาการของแต่ละทฤษฎีได้ เป็ นอย่าง
ดี ดัง นัน้ ในวัน นี เ้ ราจะมาทํ า ความรู้ จัก
กับแนวคิดของนักปรัชญาตะวันตก และ
ทฤษฎี ข องนั ก จิ ต วิ ท ยาในยุ ค แรก ๆ
เกี่ยวกับความรู้ และทฤษฎีเกี่ยวกับการ
เรี ย นรู้ ของทอร์ น ไดค์ ซึ่ ง ถื อ ได้ ว่ า เป็ น
ทฤษฎีแรก ๆ ที่เริ่มอธิบายการเรี ยนรู้ของ
ม นุ ษ ย์ ที่ มี ก า ร ศึ ก ษ า อ ย่ า ง เ ป็ น
วิทยาศาสตร์ ”

“สัป ดาห์ ที่ แ ล้ ว เรากล่ า วถึ ง ความหมายและ การสร้ าง
ความรู้ เกี่ ย วกับ การเรี ย นรู้ แต่ ค วามรู้ เหล่ า นี ส้ ่ ว นใหญ่
เริ่ มต้ น มีรากฐานมาจากปรั ช ญา การที่ เราทราบถึง
รากเหง้ าของความรู้ ที่เรากําลังเรี ยนอยู่นีจ้ ะแสดงออกถึง
ความสนใจ และความรู้ ความเข้ าใจในเนื ้อหา นอกจากนี ้
ยังช่วยเสริมสร้ างความเข้ าใจในทฤษฎีต่าง ๆ ที่เราจะเรี ยน
ในอนาคต และสามารถเชื่อมโยงแนวคิดเหล่านี ้เข้ าด้ วยกัน
ได้ และเห็ น ถึ ง การเกี่ ย วข้ อ งและพัฒ นาการของแต่ ล ะ
ทฤษฎีได้ เป็ นอย่างดี ดังนันในวั
้ นนี ้เราจะมาทําความรู้ จัก
กั บ แนวคิ ด ของนั ก ปรั ช ญาตะวั น ตก และทฤษฎี ข อง
นัก จิ ต วิ ท ยาในยุ ค แรก ๆ เกี่ ย วกั บ ความรู้ และทฤษฎี
เกี่ยวกับการเรี ยนรู้ ของทอร์ นไดค์ ซึ่งถือได้ ว่าเป็ นทฤษฎี
แรก ๆ ที่ เ ริ่ มอธิ บ ายการเรี ย นรู้ ของมนุษ ย์ ที่ มีก ารศึกษา
อย่างเป็ นวิทยาศาสตร์ ”

กลุ่มควบคุม (P0M0)
“สัป ดาห์ ที่ แ ล้ ว เรากล่า วถึง
ความหมายและ การสร้ าง
ความรู้ เกี่ ย วกับ การเรี ย นรู้
แต่ค วามรู้ เหล่า นี ส้ ่ว นใหญ่
เริ่ มต้ นมี ร ากฐานมาจาก
ปรัชญาในวันนี เ้ ราจะมาทํา
ความรู้ จกั กับแนวคิดของนัก
ปรัชญาตะวันตก และทฤษฎี
ของนักจิตวิทยาในยุคแรก ๆ
เกี่ ยวกับความรู้ และทฤษฎี
เกี่ยวกับการเรี ยนรู้ของทอร์ น
ไดค์ ซึ่ง ถื อ ได้ ว่า เป็ นทฤษฎี
แรก ๆ ที่ เ ริ่ มอธิ บ ายการ
เ รี ย น รู้ ข อ ง ม นุ ษ ย์ ที่ มี
ก า ร ศึ ก ษ า อ ย่ า ง เ ป็ น
วิทยาศาสตร์ ”
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No. กลุ่มโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดง กลุ่ ม โครงสร้ างเป้าหมายเพื่ อความ กลุ่มโครงสร้ างเป้าหมายแบบผสม (P1M1)
ผลงาน (P1M0)
เชี่ยวชาญ(P0M1)
15

เมื่อสิ ้นสุดคาบเรี ยน ผู้สอนรายงานผล แจกกราฟแสดงคะแนนในแต่ ล ะครั ง้
การสอบให้ กั บ นิ สิ ต โดยประกาศ เพื่อให้ เห็นพัฒนาการของคะแนนสอบ
คะแนนสอบไล่จากลําดับตํ่าสุด ไปสูง ของตนเองให้ นิสติ เป็ นรายบุคคล
ที่สดุ โดยระบุรหัสนิสิต 3 หลักสุดท้ าย
ตามด้ วยคะแนน ยกเว้ น 3 คนที่ ไ ด้
คะแนนสูงที่สดุ ให้ ประกาศชื่อตามด้ วย
คะแนน แล้ ว จึงสรุ ป คะแนนกลุ่ม โดย
บอกเรี ย งจากน้ อ ยไปหามากเช่ น กัน
โดย บอกชื่อกลุ่มตามด้ วยคะแนน และ
สุ ด ท้ า ย ป ร ะ ก า ศ ค ะ แ น น ส ะ ส ม
รายบุคคล และรายกลุม่ ตามลําดับจาก
น้ อยไปหามาก

เมื่อสิ ้นสุดคาบเรี ยน ผู้สอนรายงานผลการสอบให้ กบั นิสิต
โดยประกาศคะแนนสอบไล่จากลําดับตํ่าสุด ไปสูงที่สุด
โดยระบุรหัสนิสิต 3 หลักสุดท้ ายตามด้ วยคะแนน ยกเว้ น
3 คนที่ได้ คะแนนสูงที่สดุ ให้ ประกาศชื่อตามด้ วยคะแนน
แล้ วจึงสรุ ปคะแนนกลุ่ม โดยบอกเรี ยงจากน้ อยไปหามาก
เช่นกัน โดย บอกชื่ อกลุ่มตามด้ วยคะแนน และสุดท้ า ย
ประกาศคะแนนสะสมรายบุคคล และรายกลุม่ ตามลําดับ
จากน้ อยไปหามาก จากนันจึ
้ งแจกกราฟแสดงคะแนนใน
แต่ละครัง้ เพื่อให้ เห็นพัฒนาการของคะแนนของตนเองให้
นิสติ เป็ นรายบุคคล

กลุ่มควบคุม (P0M0)
ป ร ะ ก า ศ ค ะ แ น น นิ สิ ต
ตามลําดับของรหัสนิสิต โดย
ประกาศรหัส 3 หลักสุดท้ าย
ตามด้ วยคะแนน
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ภาคผนวก ง
การตรวจสอบผลการจัดกระทําในการศึกษาที่ 2
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ในการศึกษาครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ มีการตรวจสอบว่า การดําเนินการของผู้วิจยั นันผู
้ ้ เข้ าร่วมวิจยั ได้ รับ
ตามความต้ องการของผู้วิจัยหรื อไม่ ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงทํ าการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบสอบทาง
(2-Way ANOVA) และการวิเคราะห์อิทธิพลหลักอย่างง่ายของการรับรู้ การได้ รับโครงสร้ างเป้าหมาย
เพื่อแสดงผลงาน และโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญโดยจําแนกตามกลุ่มที่ได้ รับกิจกรรม
ได้ ผลดังต่อไปนี ้
ตาราง 43 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานของ
ผู้เข้ าร่วมวิจยั จําแนกตามการได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน และการได้ รับโครงสร้ าง
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
การได้ รับ
การได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน
รวม
โครงสร้ าง
ไม่ได้ รับ
ได้ รับ
เป้าหมายเพื่อ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่ งเบน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่ งเบน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่ งเบน
ความเชี่ยวชาญ
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
ไม่ได้ รับ
3.17
1.00
4.48
1.03
3.82
1.20
ได้ รับ
3.10
1.58
4.67
.90
3.93
1.47
รวม
3.13
1.29
4.58
.95
3.88
1.33
จากตาราง 43 พบว่า ในกลุม่ ที่ไม่ได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญนัน้ พบว่า
นิสติ ที่ได้ รับเฉพาะโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานจะมีคะแนนการรับรู้เป้าหมายเพื่อการแสดง
ผลงานสูงกว่า นิสติ ที่ไม่ได้ รับโครงสร้ างเป้าหมาย โดยมีคะแนนเท่ากับ 4.48 (SD = 1.03) ในขณะที่
นิสติ ที่ไม่ได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายมีคะแนนเท่ากับ 3.17 (SD = 1.00) และเมื่อพิจารณาถึงกลุม่ ที่ได้ รับ
โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญพบกว่า นิสติ ที่ได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานด้ วย
จะมีคะแนนการรับรู้เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานสูงกว่านิสติ ที่ได้ รับเฉพาะโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อ
ความเชี่ยวชาญ โดยมีคะแนนเท่ากับ 4.67 (SD =.90) ในขณะที่นิสติ ที่ได้ รับเฉพาะโครงสร้ างเป้าหมาย
เพื่อความเชี่ยวชาญมีคะแนนเท่ากับ 3.10 (SD = 1.58)
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ตาราง 44 การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางของการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานของ
ผู้เข้ าร่วมวิจยั จําแนกตามการได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน และการได้ รับโครงสร้ าง
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
แหล่งของความแปรปรวน
โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน
โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน x
โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
ความคลาดเคลื่อน

df
1
1
1

SS
MS
F
p
31.09 31.09 23.73 .000
.05 .05 .04 .843
.25 .25 .19 .662

56

73.37 1.31

2
.298
.001
.003

จากตาราง 44 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางของการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อ
แสดงผลงาน เห็นว่า ไม่พบอิทธิพลปฏิสมั พันธ์ระหว่างการได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน
และการได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อ
แสดงผลงานอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (F = .19, p = .662) จึงทําการพิจารณาอิทธิพลหลักต่อไป
เมื่อพิจารณาถึงอิทธิพลหลัก พบอิทธิพลหลักของการได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดง
ผลงานต่อการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
(F = 23.73, p < .001, 2 = .298) โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .298 แต่ไม่พบอิทธิพลหลักของการ
ได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญที่มีตอ่ การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติ (F = .04, p = .001) ทังนี
้ ้แผนภาพที่แสดงถึงระดับคะแนนแสดงในภาพประกอบ
12
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การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน
6

การได้ รับโครงสร้ าง
เป้าหมายเพื่อแสดง
ผลงาน

5

ไม่ได้ รับ

7

4.67

4.48

ได้ รับ

4
3

3.17

3.10

2
1

P0M0

P1M0

P0M1

P1M1

ไม่ได้ รับ
ได้ รับ
การได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
ภาพประกอบ 12 การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน จําแนกตามการได้ รับโครงสร้ าง
เป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน และการได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
ตาราง 45 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญของ
ผู้เข้ าร่วมวิจยั จําแนกตามการได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน และการได้ รับโครงสร้ าง
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
การได้ รับ
โครงสร้ าง
เป้าหมายเพื่อ
แสดงผลงาน
ไม่ได้ รับ
ได้ รับ
รวม

การได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
รวม
ไม่ได้ รับ
ได้ รับ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่ งเบน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่ งเบน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
4.82
.91
5.87
.80
5.33
1.00
5.59
.60
5.80
.69
5.70
.65
5.21
.85
5.83
.73
5.52
.85
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จากตาราง 45 พบว่าในกลุม่ ที่ไม่ได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานนัน้ พบว่า
นิสติ ที่ได้ รับเฉพาะโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญจะมีคะแนนการรับรู้เป้าหมายเพื่อความ
เชี่ยวชาญสูงกว่า นิสติ ที่ไม่ได้ รับโครงสร้ างเป้าหมาย โดยมีคะแนนเท่ากับ 5.87 (SD = .80) ในขณะที่
นิสติ ที่ไม่ได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายมีคะแนนเท่ากับ 4.82 (SD = .91) และเมื่อพิจารณาถึงกลุม่ ที่ได้ รับ
โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานพบกว่า นิสติ ที่ได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญด้ วย
จะมีคะแนนการรับรู้เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานสูงกว่านิสติ ที่ได้ รับเฉพาะโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อ
การแสดงผลงาน โดยมีคะแนนเท่ากับ 5.80 (SD =.69) ในขณะที่นิสติ ที่ได้ รับเฉพาะโครงสร้ าง
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญมีคะแนนเท่ากับ 5.59 (SD = .85)
ตาราง 46 การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางของการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
ของผู้เข้ าร่วมวิจยั จําแนกตามการได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน และการได้ รับ
โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
แหล่งของความแปรปรวน
โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน
โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน x
โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
ความคลาดเคลื่อน

df
1
1
1

SS
1.83
5.94
2.60

MS
F
p
1.83 3.21 .079
5.94 10.40 .002
2.60 4.55 .037

56

31.99

.57

2
.054
.157
.075

จากตาราง 46 พบอิทธิพลปฎิสมั พันธ์ระหว่างการได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน
กับการได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ ที่สง่ ผลต่อ การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความ
เชี่ยวชาญ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 (F = 4.55, p = .037, 2 = .075) โดยมีขนาดอิทธิพล
เท่ากับ .075 สะท้ อนว่าอิทธิพลของการได้ รับเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญที่มีตอ่ การรับรู้โครงสร้ าง
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญนัน้ ต้ องพิจารณาถึงการได้ รับเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานร่วมด้ วย
ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงทําการทดสอบอิทธิพลหลักอย่างง่าย (Simple Main Effect) ดังแสดงในตาราง 47

265
ตาราง 47 การวิเคราะห์อทิ ธิพลหลักอย่างง่าย (Simple Main Effect) ของการได้ รับโครงสร้ าง
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญที่มีตอ่ การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญของผู้เข้ าร่วม
วิจยั จําแนกตามการได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน
การได้ รับโครงสร้ าง
เป้าหมาย
เพื่อแสดงผลงาน
ไม่ได้ รับ

ได้ รับ

แหล่งของความแปรปรวน

df

SS

การได้ รับโครงสร้ างเป้าหมาย
เพื่อความเชี่ยวชาญ
ความคลาดเคลื่อน
การได้ รับโครงสร้ างเป้าหมาย
เพื่อความเชี่ยวชาญ
ความคลาดเคลื่อน

1

7.94 7.94 13.89 .000 .199

MS

56 31.99 .57
1 .35 .35

F

.62

p

2

.436 .011

56 31.99 .57

จากตาราง 47 พบว่าในนิสิตในกลุ่มที่ได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานนันจะพบ
้
อิทธิพลของการได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญที่มีต่อการรับรู้ โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อ
ความเชี่ยวชาญอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 13.89, p < .001, 2 = .199) โดยมีขนาด
อิทธิพลเท่ากับ .199 แต่กลับไม่พบอิทธิพลของการได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญที่มีตอ่
การรับรู้ โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญที่มีนยั สําคัญทางสถิติในกลุ่มนิสิตที่ได้ รับโครงสร้ าง
เป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน (F = .62, p = .436) ทังนี
้ ้เพื่อให้ เห็นความแตกต่างของคะแนนได้ แสดงไว้
ในภาพประกอบ 13
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การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
7
6
5

5.59

5.87

5.80

4.82

4

การได้ รับโครงสร้ าง
เป้าหมายเพื่อการ
แสดงผลงาน
ไม่ได้ รับ
ได้ รับ

3
2
1

P0M0

P1M0

P0M1

P1M1

ไม่ได้ รับ
ได้ รับ
การได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
ภาพประกอบ 13 การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ จําแนกตามการได้ รับโครงสร้ าง
เป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน และการได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
จากการวิเคราะห์ทงหมดจะเห็
ั้
นได้ วา่ การได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานนัน้
ช่วยทําให้ นิสติ เกิดการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานจริง แต่ในขณะที่การได้ รับ
โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญนันกลั
้ บตังพิ
้ จารณาถึงการรับเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงาน
ร่วมด้ วย โดยหาก ไม่ได้ รับเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานจะ
ทําให้ นิสติ เกิดการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญได้ จริง แต่ในทางตรงข้ าม หากนิสติ ได้ รับ
โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานร่วมด้ วย การได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญจะ
ไม่ทําให้ นิสติ เกิดการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแต่อย่างใด
ทังนี
้ ้เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยจะเห็นได้ วา่ นิสติ ในกลุม่ ที่ได้ รับเฉพาะโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อ
การแสดงผลงานนัน้ มีการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ จึงอาจจะสรุปได้ วา่ มีการ
ปนเปื อ้ นของการได้ รับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญไปยังกลุม่ ที่ได้ รับโครงสร้ างเป้าหมาย
เพื่อการดําเนินการ
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