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การศกึษาครัง้นีมี้ความมุง่หมายท่ีจะทดสอบอิทธิพลของโครงสร้างเป้าหมายและความเช่ือ

เก่ียวกบัความฉลาดของตนเองท่ีมีผลตอ่การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนและอิทธิพลของการมี

เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิท่ีมีตอ่ความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมของผู้ เรียน รวมถงึการศกึษา

ความสมัพนัธ์ข้ามบริบทของการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิด้วย ทัง้นีโ้ครงสร้างเป้าหมาย คือ การรับรู้ของ

ผู้ เรียนถงึข้อความเก่ียวกบัเป้าหมายของการจดัการเรียนรู้ในระดบัปริญญาตรีของหลกัสตูร หรือชัน้

เรียนท่ีตนเองเรียนอยู่ และเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิคือ ลกัษณะทางการรู้คดิของผู้ เรียนท่ีพยายามกําหนด

สภาพในอนาคตท่ีเก่ียวข้องกบัความสามารถเม่ือสิน้สดุการเรียนในหลกัสตูร หรือ วิชาหนึง่ โดยใน

การศกึษาครัง้นีแ้บง่ออกเป็น 2 การศกึษาย่อยซึง่ดําเนินการคูข่นานกนั การศกึษาท่ี 1 เป็นการศกึษา

รูปแบบเชิงสาเหตขุองเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิและความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมของนิสิต

นกัศกึษาในระดบัปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์ศกึษาศาสตร์ในกรุงเทพฯและจงัหวดัอื่นในภาคกลาง โดย

กลุม่ตวัอย่างได้จากการสุม่หลายขัน้ตอนจํานวน 1,327 คน นิสิตนกัศกึษาท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่งจะตอบ

แบบสอบถามจํานวน 6 ชดุ ประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมลูทัว่ไป แบบวดัการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิ

ในการเรียนหลกัสตูรวิชาชีพครู แบบวดัโครงสร้างเป้าหมายในการเรียน แบบวดัความเช่ือเก่ียวกบั

ความฉลาดของตนเอง แบบวดัความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมในการเรียนหลกัสตูรวิชาชีพครู 

และแบบวดัการมีเป้าหมายในการเรียนรายวิชาชีพครู สว่นการศกึษาท่ี 2 เป็นการศกึษาเชิงทดลองเพ่ือ

ศกึษาถงึผลของรูปแบบการจดัโครงสร้างเป้าหมายท่ีสง่ผลตอ่การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียน 

อิทธิพลของการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิท่ีมีตอ่ความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมของนิสิต และ

ความสมัพนัธ์ข้ามบริบทระหว่างการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนรู้ระหว่างรายวิชา โดยนิสิตท่ีลง

เรียนวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจงูใจ ภาคการศกึษาท่ี 2 ปีการศกึษา 2555 จํานวน 64 คนได้เข้าร่วม

วิจยัในฐานะกลุม่ตวัอยา่ง และถกูแบง่ออกเป็น 4 กลุม่ย่อยโดยการสุม่อย่างง่าย นิสติจะได้รับการ

จดัการเรียนการสอนเป็นเวลา 12 สปัดาห์ โดยจะตอบแบบสอบถามการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการ

เรียนวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจงูใจ และความเช่ือเก่ียวกบัความฉลาดของตนเองในช่วงก่อนการ

เข้าร่วมกิจกรรม ตอบแบบสอบถามการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และ



 

 

แรงจงูใจ และโครงสร้างเป้าหมาย หลงัจากทํากิจกรรมไป 6 สปัดาห์ และหลงัการร่วมกิจกรรมแล้ว

ผู้ เข้าร่วมวิจยัจะตอบแบบสอบถามความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม และการมีเป้าหมายเชิง

สมัฤทธ์ิในการเรียนวิชาอื่น โดยการศกึษาท่ี 1 ใช้การวิเคราะห์รูปแบบสมการเชิงโครงสร้าง (Structural 

Equation Modeling) การวิเคราะห์สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์คาโนนิคอล (Canonical Correlaton) และ

การวิเคราะห์สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบแยกส่วน (Partial Correlaton) ในการวิเคราะห์ข้อมลู สว่น

การศกึษาท่ี 2 ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมแบบสองทาง (Two-way ANCOVA) การวิเคราะห์

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์คาโนนิคอล(Canonical Correlaton) และการวิเคราะห์สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์

แบบแยกสว่น (Partial Correlaton) ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

 

ผลการศกึษาท่ี 1 

 1. พบว่าโครงสร้างเป้าหมายของหลกัสตูร และความเช่ือเก่ียวกบัความฉลาดของผู้ เรียนทํา

ให้ผู้ เรียนมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิแตกตา่งกนั เม่ือพิจาราณาในรายละเอียดพบว่า โครงสร้างเป้าหมาย

เพ่ือการแสดงผลงานทําให้ผู้ เรียนมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหาและแบบหลีกเลี่ยง สว่น

โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญทําให้ผู้ เรียนมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหาและ

แบบหลีกเลี่ยง นอกจากนีย้งัพบว่า การท่ีผู้ เรียนมีความเช่ือว่าความฉลาดเป็นสิ่งท่ีเพ่ิมขึน้ได้นัน้ทําให้

ผู้ เรียนมีเป้าหมายทัง้ 4 แบบ สว่นความเช่ือว่าความฉลาดเป็นสิ่งท่ีติดตวัมาทําให้ผู้ เรียนมีเป้าหมาย

เพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงเท่านัน้  

2. พบว่า การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิของผู้ เรียนทําให้ผู้ เรียนมีความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิง

พฤติกรรม โดยการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหาจะทําให้ผู้ เรียนมีความมุง่มัน่ในการ

เรียนรู้เชิงพฤติกรรม แตห่ากผู้ เรียนมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหาจะทําให้ผู้ เรียนขาด

ความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม 

3. เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิของผู้ เรียนในการเรียนหลกัสตูรวิชาชีพครู กบัเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิ

ของผู้ เรียนในการเรียนรายวิชาชีพครูมีลกัษณะท่ีสอดคล้องกนั 

ผลการศกึษาท่ี 2 

1. การท่ีผู้ เรียนได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานทําให้ผู้ เรียนมีเป้าหมายเพ่ือการ

แสดงผลงานแบบเข้าหาและหลีกเลี่ยง และเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยงทัง้นีห้าก

ผู้ เรียนได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญร่วมด้วยจะทําให้ผลของโครงสร้างเป้าหมายเพื่อ

การแสดงผลงานท่ีมีตอ่การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าสงูขึน้ ทําให้เกิดการมีเป้าหมาย

เพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหาด้วย ในสว่นของโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญพบว่า หาก

ผู้ เรียนได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญเพียงอย่างเดียวจะทําให้ผู้ เรียนขาดเป้าหมายเพ่ือ



 

 

การแสดงผลงานแบบเข้าหา และไมทํ่าให้เกิดเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา แตห่ากได้รับ

ร่วมกบัโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแล้วจะทําให้ผลตรงข้าม คือทําให้เกิดเป้าหมายเพ่ือ

การแสดงผลงานแบบเข้าหา นอกจากนีย้งัทําให้เกิดเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหาด้วย  

2. การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหามีอิทธิพลทางบวกตอ่ความมุง่มัน่ในการ

เรียนรู้เชิงพฤติกรรม 

3. เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิของผู้ เรียนในการเรียนทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจงูใจ กบัเป้าหมาย

เชิงสมัฤทธ์ิของผู้ เรียนในการเรียนรายเอกวิชาอืน่มีลกัษณะท่ีสอดคล้องกนั 
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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 performance-

approach 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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ประกาศคุณูปการ 

การศกึษาวิจยัครัง้นีป้ระสบความสําเร็จได้เป็นผลจากความช่วยเหลือจากหลายฝ่ายทัง้ท่ี

กลา่วถงึ ณ ท่ีนี ้หรือหากไมไ่ด้กลา่วถงึ ผู้ วิจยักไ็มไ่ด้ละเลย หรือลืมแตป่ระการใด แตเ่น่ืองจากข้อจํากดั

ด้านเนือ้ท่ี ผู้ วิจยัจงึขออภยัมา ณ ท่ีนี ้

ผู้ วิจยัขอขอบพระคณุ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิลาสลกัษณ์ ชวัวลัลี ท่ีได้ดแูลและควบคมุ

ปริญญานิพนธ์ฉบบันี ้ซึง่เป็นผู้ ช่วยเหลือ และนําทางในการแก้ไขปัญหา รวมถงึตัง้ข้อสงสยัตา่ง ๆ 

เพ่ือให้ผู้ วิจยันําไปแก้ไขปรับปรุงงานให้ดีขึน้ และ รองศาสตราจารย์ ดร. ดษุฎี โยเหลา ท่ีช่วยเหลือตอบ

ข้อสงสยัในประเดน็การวิเคราะห์ตา่ง ๆ และให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ และ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร. พาสนา จลุรัตน์ กรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์อีกท่านหนึง่ ซึง่เป็นผู้ ช่วยเหลือในการจดัหากลุม่

เพ่ือทําการทดลอง และให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัทฤษฎี และการจดัทําเคร่ืองมือตา่ง ๆ  

และผู้ วิจยัยงัต้องขอขอบพระคณุ รองศาสตราจารย์ อรพินทร์ ชชูม ประธานการสอบปาก

เปลา่ปริญญานิพนธ์ ท่ีกรุณาให้ข้อสงัเกต และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม และ รองศาสตราจารย์ ดร. 

อรัญญา ตุ้ยคําภีร์  กรรมการสอบปากเปลา่ปริญญานิพนธ์ และช่วยเหลือในการตรวจเคร่ืองมือในการ

ทดลองด้วย ซึง่ช่วยให้ผู้ วิจยัปรับปรุงงานวิจยัให้สมบรูณ์ย่ิงขึน้ได้ 

นอกจากนีผู้้ วิจยัยงัขอขอบพระคณุผู้ เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือจดักระทํา ซึง่ประกอบด้วย 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทศวร มณีศรีขํา และ อาจารย์ ดร. พชัราภรณ์ ศรีสวสัดิ์ ท่ีช่วยให้คาํแนะนําใน

การจดักิจกรรม และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเคร่ืองมือจดักระทําได้อย่างเหมาะสม นอกจากผู้ยงั

มีผู้ เช่ียวชาญในการตรวจเคร่ืองมือวดั ซึง่ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ประสาร มาลากลุ ณ 

อยธุยา อาจารย์ ดร. นิยดา จิตจรัส และ อาจารย์ ดร. กลุยา พิสิษฐ์สงัฆการ ท่ีให้ข้อเสนอแนะในการ

จดัทํา 

ผู้ วิจยัขอขอบพระคณุ คณาจารย์สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ทกุทา่นท่ีประสิทธ์ิประสาท

วิชา และหลอ่หลอมความคิดความเช่ือ ซึง่ถือเป็นสว่นสาํคญัท่ีช่วยให้ผู้ วิจยัสามารถทํางานวิจยัฉบบันี ้

ได้สําเร็จ รวมถงึคณาจารย์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีให้ความรู้พืน้ฐานในระดบัปริญญาตรี และให้ความช่วยเหลือในการ

ทําวิจยัในระดบัปริญญาเอกด้วย  

ผู้ วิจยัขอขอบพระคณุบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒท่ีให้งบประมาณ

อดุหนนุการทําวิจยัในครัง้นี ้และคณุวลัลภา ปัจฉิมสวสัดิ์ ท่ีจดัหางานและรายได้ ท่ีใช้ในการทําวิจยั 

และคอยถามไถ่เก่ียวกบังานวิจยัของข้าเจ้าอยู่เสมอ 



 

 

ผู้ วิจยัยงัขอขอบคณุ พ่ีน้อง นิสิตสถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ และ เครือขา่ยศิษย์เก่าของ

สาขาวิจยัทางการศกึษา คณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ท่ีให้ความช่วยเหลือ ประสานงาน

ในการเก็บข้อมลู ในสถาบนัตา่ง ๆ คณุสิทธิพร ครามานนท์ ท่ีช่วยเหลือในสมัภาษณ์ผู้ เข้าร่วมวิจยั

ในช่วงของการทดสองเพ่ือเก็บข้อมลูเพ่ิมเติมในการอภิปรายผล นอกจากนีผู้้ วิจยัยงัขอขอบคณุพ่ีน้อง 

นิสิตการแนะแนว มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ทัง้ความร่วมมือ ความช่วยเหลือในการทําวิจยั และ

กําลงัใจตลอดช่วงของการทําวิจยั รวมถงึนิสิตนกัศกึษาท่ีช่วยเหลือตอบแบบสอบถามทกุคน 

สดุท้ายนีผู้้ วิจยัขอขอบพระคณุ คณุสมุาลี จมูทอง พ่ีท่ีลวงลบัไปแล้ว ท่ีเป็นท่ีปรึกษาท่ีดีให้แก่

ข้าพเจ้าเสมอ คณุวีระเดช อสัสพนัธุ์ และคณุสนุทรีย์ อสัสพนัธุ์ บิดาและมารดา ท่ีคอยให้กําลงัใจ และ

อดทนรอผู้ วิจยัสําเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาเอก คณุภสัสพร อสัสพนัธุ์ และคณุรัชณฐั อสัสพนัธุ์ 

น้องสาว และน้องชายของผู้ วิจยั ท่ีให้ความช่วยเหลือ และให้กําลงัใจผู้ วิจยัเสมอมา รวมไปถงึ  

คณุจอมขวญั เลื่องลือ และเดก็หญิงจีรวลัย์ อสัสพนัธุ์ ภรรยา และบตุร ท่ีถือเป็นกําลงัใจท่ีสําคญัท่ีสดุ

ของผู้ วิจยั 

 

สรุวิทย์ อสัสพนัธุ์ 
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บทที่ 1  

บทนํา 

ภมูหิลัง 

การปฏิรูปการศกึษาของไทยได้เร่ิมต้นตัง้แตปี่ 2542 และขณะนีไ้ด้ก้าวเข้าสูท่ศวรรษท่ีสอง

แล้ว สํานกังานเลขาธิการสภาการศกึษา (2554) ได้เสนอให้มีการพฒันาคณุภาพการศกึษาและการ

เรียนรู้โดยให้ความสาํคญักบัการพฒันาครูในยคุใหมใ่ห้มีทกัษะสงู ทัง้นีแ้ม้ว่าสถาบนัอดุมศกึษามี

หลกัสตูรท่ีมีเนือ้หาวิชาครบถ้วน และผู้สอนท่ีมีความรู้ความสามารถทางวิชาการ แตก่ารจะผลติบณัฑิต

ครูท่ีมีความสามารถในระดบัสงูได้นัน้จําเป็นต้องอาศยัลกัษณะบางอย่างของผู้ เรียนเองด้วย 

การศกึษาในอดตีพบว่าลกัษณะของผู้ เรียนท่ีจะมีความสําคญัตอ่ความเข้มแขง็ทางวิชาการ

คือ ความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม (Behavioral School Engagement) ซึง่หมายถงึการท่ี

ผู้ เรียนมีพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกบัธรรมเนียมของชัน้เรียน มีความมานะพยายามในการเรียน และมี

สว่นร่วมกบักิจกรรมในชัน้เรียน ผู้ เรียนท่ีมีความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมไมเ่พียงแตจ่ะมี

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูเพียงเท่านัน้ (Connell; Spencer;& Aber. 1994; Finn;& Rock. 1997; 

Marks. 2000; Skinner; Wellborn;& Connell. 1990) แตย่งัจะเลือกศกึษาตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้ (Finn. 

1989) รู้สกึถงึความเป็นสว่นหนึง่กบัสถาบนัอื่น ๆ เช่น ครอบครัว และชมุชม (Willms. 2003) และยงัลด

ความเสี่ยงท่ีจะเกิดพฤตกิรรมท่ีไมพ่งึประสงค์ เช่น พฤติกรรมการใช้ยาเสพติด การมีเพศสมัพนัธ์ท่ีไม่

ปลอดภยั และการก่ออาชญากรรมอีกด้วย (O’Farrell;& Morrison. 2003)  

ทัง้นีใ้นการสาํรวจของ โครงการวดัประเมินผลนกัเรียนนานาชาติ (Programme for 

International Student Assessment: PISA) พบว่า นกัเรียนไทยมีระดบัความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิง

พฤติกรรมตํ่ากว่าระดบัคา่เฉลี่ยของการสาํรวจ โดยมีจํานวนนกัเรียนท่ีมีความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิง

พฤติกรรมในระดบัตํ่าถึงร้อยละ 25.4 ซึง่มากเป็นอนัดบัท่ี 16 จากทัง้หมด 42 ประเทศท่ีมีการสํารวจ 

(Willms. 2003) ทําให้เห็นได้ว่ามีความจําเป็นท่ีจะต้องพฒันาความมุง่มัน่ในการเรียนรู้ของนกัเรียนไทย 

จากท่ีกลา่วมาจะเห็นได้ว่า ประเดน็เร่ืองของความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมมี

ความสําคญั นกัการศกึษาและนกัจิตวิทยา จงึให้ความสนใจท่ีจะทําให้ผู้ เรียนเกิดความมุง่มัน่ในการ

เรียนรู้เชิงพฤติกรรมในโรงเรียน (หรือชัน้เรียน) โดยจะให้ความสําคญักบัแรงจงูใจในฐานะท่ีเป็นปัจจยั

สําคญัท่ีทําให้ผู้ เรียนเกิดความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมในโรงเรียน (Fredricks; Blumenfeld;& 

Paris. 2004)  

แรงจงูใจเป็นแรงผลกัดนัภายในตวับคุคลให้แสดงพฤติกรรม และเป็นสิ่งท่ีกําหนดวา่ ผู้ เรียน

จะเรียนอะไร เรียนเม่ือไร และเรียนอย่างไร (Pintrich. 2003) ในทางกลบักนั ผู้ เรียนท่ีขาดแรงจงูใจมี
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แนวโน้มวา่จะละความพยายามในการเรียน ไมพิ่จารณาถงึผลของการเรียนในแง่ของการพฒันาตนเอง 

มองว่ากิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนเป็นภาระ และละเลยท่ีจะทําความเข้าใจในเนือ้หาท่ีซบัซ้อน 

(Schunk; Pintrich;& Meece. 2008) ดงันัน้จงึเห็นได้ว่า แรงจงูใจมีผลตอ่พฤติกรรมการเรียนของ

นกัเรียน รวมไปถงึเป็นตวักําหนดความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมของผู้ เรียนด้วย  

วายเนอร์ (Weiner. 1990) ได้กลา่วว่า ทฤษฎีแรงจงูใจท่ีได้รับความสนใจในปัจจบุนั จะเป็น

ทฤษฎีท่ีอธิบายถงึการมีเป้าหมายของบคุคลในการดําเนินกิจกรรม และทฤษฎีการมีเป้าหมายเชิง

สมัฤทธ์ิ (Achievement Goal Orientation) นบัได้วา่เป็นทฤษฎีหนึง่ท่ีถกูนํามาใช้อธิบายพฤติกรรมใน

บริบทการศกึษา  (Pintrich. 2000) ดงัเห็นได้จากการท่ีมีรายงานวิจยัท่ีศกึษาเก่ียวกบัการมีเป้าหมาย

เชิงสมัฤทธ์ิในวารสารระดบันานาชาติอยา่งตอ่เน่ืองในช่วงตัง้แตปี่ ค.ศ. 2007 – 2011 โดยมีบทความ

บนฐานข้อมลู ซายส์ไดเร็ก (Science direct) กว่า 100 เร่ืองในช่วงเวลาดงักลา่ว ทฤษฎีการมีเป้าหมาย

เชิงสมัฤทธ์ิเช่ือว่า บคุคลจะมีพฤติกรรมไปในทิศทางใดนัน้ ขึน้อยู่กบัการระบคุวามสําเร็จ หรือเหตผุลท่ี

บคุคลจะแสดงพฤติกรรมนัน้ (Ames. 1992; Urdan. 1997; Elliot. 1999) ดงันัน้ความมุง่มัน่ในการ

เรียนรู้เชิงพฤติกรรมของผู้ เรียนจะเป็นอย่างไรนัน้ จงึไมไ่ด้ขึน้อยู่กบัการมีเป้าหมายมกหรือน้อยเพียงใด

เท่านัน้ แตย่งัต้องพิจารณาลกัษณะของเป้าหมายนัน้ด้วย ทําให้นกัวิจยัให้ความสําคญัในการศกึษา

ลกัษณะของเป้าหมาย และพยายามจดักลุม่ลกัษณะของเป้าหมายออกเป็นประเภทตา่ง ๆ  

ฮลัลิแมน และคณะ (Hulleman; et al. 2010) ได้ทําการสงัเคราะห์การจดัประเภทของ

เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิและพบว่ารูปแบบเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิแบบ 2 x 2 (2x2 Achievement Goal 

Framework) ของ อิลเลียท และ แมคเกรเกอร์ (Elliot;& McGregor. 2001) เป็นรูปแบบท่ีมีประเภทของ

เป้าหมายครอบคลมุทกุแนวคิด โดยรูปแบบนี ้แบง่เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิออกเป็น 4 ประเภทได้แก่  

1) เป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบเข้าหา (Performance-Approach Goal) เป็นเป้าหมายท่ีจะสร้างผล

การทํางานท่ีดีกวา่ผู้อื่น 2) เป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง (Performance-Avoidance 

Goal) เป็นเป้าหมายท่ีจะหลีกเลี่ยงการสร้างผลการทํางานท่ีด้อยกวา่ผู้อื่น 3) เป้าหมายเพ่ือความ

เช่ียวชาญแบบเข้าหา (Mastery-Approach Goal) เป็นเป้าหมายท่ีจะพฒันาความสามารถของตนเอง 

และ 4) เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง (Mastery-Avoidance Goal) เป็นเป้าหมายท่ีจะ

หลีกเลี่ยงการขาดความสามารถท่ีจําเป็น โดยผู้ เรียนแตล่ะคนจะมีเป้าหมายทัง้ 4 รูปแบบผสมกนั ทัง้นี ้

ปริมาณของการมีเป้าหมายทัง้ 4 แบบนีเ้องท่ีจะเป็นตวักําหนดความมุง่มัน่ในการเรียนรู้ของผู้ เรียน 

(Gonida; Voulala;& Kiosseoglou. 2009) 

ทฤษฎีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิได้รับการศกึษาในหลายประเทศ หลายบริบท เช่น ใน

สหรัฐอเมริกา (Linnenbrink. 2005; Elliot;& Murayama. 2008; Kaplan;& Maehr. 2007: ) ในยโุรป

เช่น ฝร่ังเศส และกรีซ (Dupeyrat;& Mariné. 2005; Gonida; Voulala;& Kiosseoglou. 2009: ) และ
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ในเอเชีย เช่น ญ่ีปุ่ น และ สิงคโปร์ (Tanaka; Takehara;& Yamauchi. 2006; Luo; Hogan;& Paris. 

2011; Wang; Willett;& Eccles. 2011: ) รวมถงึการศกึษาในประเทศไทยด้วยเช่นกนั (Dejitthirat. 

2004; ดสุิตา ดีบกุคํา. 2553) ทัง้นีแ้ม้ว่าการศกึษาในประเทศไทยยงัไมแ่พร่หลายนกัแตเ่พราะความ

เป็นสากลของทฤษฎีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิก็น่าท่ีจะนําทฤษฎีดงักลา่วมาประยกุต์ใช้ในประเทศไทยได้

เช่นกนั  

ในการวิจยัครัง้นีไ้มไ่ด้ศกึษาเฉพาะผลของเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิท่ีมีตอ่ความมุง่มัน่ในการ

เรียนรู้เชิงพฤติกรรมเท่านัน้ หากแตมุ่ง่ศกึษาถงึสาเหตขุองเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิด้วย โดยในการศกึษา

ครัง้นีจ้ะอาศยัแนวคิดทฤษฎีแห่งตน (Self-Theories) ของดเวก (Dweck. 2000) และแนวคิดโครงสร้าง

เป้าหมาย (Goal Structure) ของ อาเมส (Ames. 1992) ในการอธิบายสาเหตท่ีุทําให้ผู้ เรียนมี

เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิแตกตา่งกนั 

ทฤษฎีแห่งตน (Dweck. 2000) เป็นแนวคิดท่ีอธิบายถงึผลอนัเกิดจากการท่ีบคุคลมีชดุความ

เช่ือเก่ียวกบัลกัษณะตา่ง ๆ ของตนเองเช่น ความฉลาด วา่เพ่ิมขึน้ได้ หรือเป็นสิ่งท่ีติดตวัมา ในทฤษฎีนี ้

ได้ระบวุ่าความเช่ือเก่ียวกบัความฉลาด (Implicit theory of Intelligence) เป็นปัจจยัสําคญัท่ีทําให้

ผู้ เรียนมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิแตกตา่งกนั โดยผู้ ท่ีเช่ือว่าความฉลาดเป็นสิ่งท่ีเพ่ิมขึน้ได้ (Incrementary 

Theory) จะมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ (Mastery Goal) แตห่ากเช่ือว่าความฉลาดเป็นสิ่งท่ีติดตวั

มา (Entity Theory) ก็จะมีเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน (Performance Goal) ทัง้นี ้ดเวกยงักลา่วอีกว่า 

ผลอนัเกิดจากความเช่ือว่าความฉลาดเป็นสิ่งท่ีติดตวัมานัน้มี ความมัน่ใจในความฉลาดของตนเอง 

(Confident in Intelligence) ซึง่เป็นความเช่ือของผู้ เรียนว่าตนเองมีความฉลาดในการเรียนมาก

เพียงพอหรือไม ่เป็นตวักํากบัความสมัพนัธ์ดงักลา่ว โดยหาก ผู้ เรียนมีความเช่ือว่าความฉลาดเป็นสิ่งท่ี

ติดตวัมา และมีความมัน่ใจในความฉลาดของตนเอง จะเป็นผู้ ท่ีมีเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบเข้า

หา แตห่ากผู้ เรียนคนนัน้ไมมี่ความมัน่ใจในความฉลาดของตนเอง ก็จะเป็นผู้ ท่ีมีเป้าหมายเพ่ือแสดง

ผลงานแบบหลีกเลี่ยง  

ในสว่นแนวคิดโครงสร้างเป้าหมาย ให้ความสําคญักบัสภาพแวดล้อมในการจดัประสบการณ์

การเรียนรู้ในชัน้เรียนท่ีจะสง่ผลไปยงัการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิของผู้ เรียน โดยโครงสร้างเป้าหมาย 

(Goal Structure) หมายถงึ การรับรู้ของผู้ เรียนเก่ียวกบัเป้าหมายของชัน้เรียนหรือโรงเรียน โดยผู้ เรียน

จะมีเป้าหมายสอดคล้องกบัโครงสร้างเป้าหมายของชัน้เรียนท่ีผู้ เรียนรับรู้ผ่านกระบวนการจดั

ประสบการณ์การเรียนรู้ (เป็นกิจกรรมท่ีอาศยัการร่วมมือ หรือการแขง่ขนั) และวิธีการท่ีผู้สอนมี

ปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ เรียน (การประเมิน หรือการให้รางวลัท่ีให้ความสําคญักบัพฒันาสว่นบคุคล หรือการ

เปรียบเทียบกบัผู้อื่น) โดยหากผู้ เรียนรับรู้วา่ชัน้เรียนมีโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน 

(Performance Goal Structure) ซึง่จะเป็นชัน้เรียนท่ีมีเป้าหมายเพ่ือให้นกัเรียนแสดงผลงานออกมาดี 
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และให้ความสําคญักบัการแขง่ขนั ผู้ เรียนก็จะมีเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน แตห่ากผู้ เรียนรับรู้ว่าชัน้

เรียนมีโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ (Mastery Goal Structure) ซึง่จะเป็นชัน้เรียนท่ีมี

เป้าหมายเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจ ให้ความสําคญักบัพฒันาการของผู้ เรียน ผู้ เรียนก็จะมี

เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญตามไปด้วยนัน้เอง  (Ames. 1992; Patrick; et al. 2001)  

อาเมส (Ames. 1992) ได้เสนอแนวทางการจดัการประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือให้เกิด

โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ โดยนําเอากรอบการจดัการชัน้เรียนทาร์เกท (TARGET) ของ 

เอปส์ทีน (Epstein. 1987) มาใช้ ซึง่ในกรอบดงักลา่วจะระบถุงึลกัษณะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้

ในชัน้เรียน 6 ด้านได้แก ่งาน การให้อิสระ การจดจํา การจดักลุม่ การประเมิน และการกําหนดเวลา 

(Task, Authority, Recognition, Grouping, Evaluation, and Time: TARGET) โดย ผู้สอนจะใช้    

กลยทุธ์ในการจดัประสบการณ์เรียนรู้ท่ีให้ความสนใจกบัความสามารถของผู้ เรียน และมอบหมายงาน 

(Task: T) ให้มีความท้าทายกบัระดบัความสามารถ และตรงกบัความสนใจของผู้ เรียน ในขณะเดียวกนั

ก็ให้อิสระ (Authority: A) กบัผู้ เรียนในการตดัสนิใจในบางประเดน็ด้วยตนเอง ผู้สอนจะจดจํา

(Recognition: R) ผู้ เรียนจากพฒันาการ และให้รางวลักบัการพฒันาความสามารถ กําหนดให้มีการ

ทํางานเป็นกลุม่ (Grouping: G) โดยแตล่ะกลุม่มีขนาดเลก็ สมาชิกของแตล่ะกลุม่จะมีความสามารถท่ี

ความแตกตา่งกนั แตมี่ความสนใจแบบเดียวกนั เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจ 

(Cooperative Learning) นอกจากนี ้ผู้ เรียนจะได้รับการประเมิน (Evaluation: E) ด้วยวิธีการท่ี

หลากหลาย และจากหลายแหลง่ข้อมลู และผู้ เรียนจะได้รับการจดัสรรเวลา (Time: T) ในการทํางานให้

เพียงพอท่ีผู้ เรียนจะเกิดการเรียนรู้ กลวิธีเหลา่นีจ้ะช่วยสื่อสารให้ผู้ เรียนรับรู้ถงึความมุง่หมายของการ

จดัการเรียนการสอนของชัน้เรียนท่ีมุง่พฒันาความสามารถของผู้ เรียนได้ ทัง้นี ้ลินเนนบริงค์ 

(Linnenbrink. 2005) ได้ทําการพฒันาจดัการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดโครงสร้างเป้าหมายเพื่อความ

เช่ียวชาญ และโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน โดยประยกุต์ใช้ลกัษณะบางอย่างในกรอบการ

จดัการเรียนรู้ทาร์เกต (TARGET) พบว่า บรรยากาศท่ีจดัขึน้ทําให้ผู้ เรียนมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิ

สอดคล้องกบัโครงสร้างเป้าหมายของชัน้เรียนท่ีกําหนด นอกจากนีย้งัได้ทดลองให้การจดับรรยากาศ

ของชัน้เรียนทัง้ 2 ลกัษณะพร้อมกนั ซึง่ยงัคงพบว่านกัเรียนจะมีเป้าหมายสอดคล้องกบัชัน้เรียน 

กลา่วคือมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิทัง้ 2 แบบร่วมกนั 

ในการศกึษาครัง้นีน้อกจากจะศกึษาสาเหตแุละผลของเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิของนกัเรียนแล้ว 

ยงัให้ความสนใจถงึ ลกัษณะท่ีการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิของผู้ เรียนในสถานการณ์หนึง่ สอดคล้องกบั

เป้าหมายในอีกสถานการณ์หนึง่ ชงัค์ พินทริช และมีส์ (Schunk; Pintrich;& Meece. 2008) กลา่วว่า 

ธรรมชาติของการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ินัน้ แม้จะเป็นลกัษณะท่ีเก่ียวข้องกบับริบทเฉพาะ แต่ในความ

เป็นจริงกลบัมีความสมัพนัธ์กบัเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในสถานการณ์ท่ีคล้ายคลงึกนัด้วย โดยในท่ีนี ้
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บริบทท่ีคล้ายคลงึกนันัน้จะแบง่เป็น  2 ลกัษณะได้แก่ (1) ความสมัพนัธ์ข้ามระดบั เช่น การท่ีผู้ เรียนมี

เป้าหมายในการเรียนรู้ในการเรียนระดบัปริญญาตรี สอดคล้องกบัเป้าหมายการเรียนรู้ในรายวิชาเอก 

หรือ (2) ความสมัพนัธ์ข้ามรายวิชา เช่น การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิของผู้ เรียนในรายวิชาหนึง่

สอดคล้องกบัเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในรายวิชาอื่นด้วย 

ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นชดุการศกึษา แบง่การศกึษาออกเป็น 2 การศกึษาย่อย ท่ีดําเนินการ

คูข่นานกนัไป โดยเป็นการศกึษาในระดบัความเฉพาะเจาะจงของสถานการณ์ท่ีแตกตา่งกนัไปได้แก่

บริบทการเรียนในระดบัปริญญาตรี และบริบทการเรียนในรายวิชาเอกหนึง่รายวิชา และนําผล

การศกึษาทัง้สองมาเทียบเคียงกนัทําให้เข้าใจถงึการอธิบายของทฤษฎีเดียวกนัในรูปแบบความ

เฉพาะเจาะจงท่ีแตกตา่งกนั โดยการศกึษาท่ี 1 เป็นการศกึษาเชิงสหสมัพนัธ์เพ่ือทดสอบรูปแบบสมการ

เชิงโครงสร้างของการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการศกึษาระดบัปริญญาตรีของนิสิตนกัศกึษาครุศาสตร์

ศกึษาศาสตร์ โดยศกึษาถงึความสมัพนัธ์ของการรับรู้โครงสร้างเป้าหมายของโรงเรียน ความเช่ือ

เก่ียวกบัความฉลาด ความมัน่ใจในความฉลาดของตนเอง กบัการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียน

ระดบัปริญญาตรี และความสมัพนัธ์ของเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนระดบัปริญญาตรีกบัความ

มุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม รวมถงึและความสมัพนัธ์ของเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนระดบั

ปริญญาตรีกบั การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในรายวิชาเอก  สว่นการศกึษาท่ี 2 เป็นการศกึษาเชิงทดลอง

เพ่ือทดสอบอิทธิพลของการจดับรรยากาศการเรียนเพ่ือมุง่ให้เกิดโครงสร้างเป้าหมายท่ีมีตอ่การมี

เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิเม่ือควบคมุ ความเช่ือเก่ียวกบัความฉลาด และ ความมัน่ใจในระดบัความฉลาด

ของตนเอง และความสมัพนัธ์ของการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิกบัความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม

ทัว่ไปในชัน้เรียน และการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในรายวิชาอื่น โดยการศกึษาทัง้สองนีเ้ป็นการศกึษาท่ี

มีความเฉพาะเจาะจงของเป้าหมายท่ีแตกตา่งกนั การศกึษาท่ี 1 เป็นการศกึษาในระดบัหลกัสตูร สว่น

การศกึษาท่ี 2 เป็นการศกึษาในระดบัรายวิชา ซึง่การศกึษาทัง้ 2 นีจ้ะช่วยในการเปรียบเทียบผลลพัธ์

ของโครงสร้างเป้าหมาย ความเช่ือในความฉลาด และการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในระดบัท่ีแตกตา่งกนั

ได้ นําไปสูก่ารทําความเข้าใจการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิ และความมุง่มัน่ในการเรียนรู้ได้ดีย่ิงขึน้ ทัง้นี ้

การศกึษาทัง้สองจะได้องค์ความรู้เก่ียวกบัทฤษฎีการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในบริบทการศกึษาใน

ระดบัปริญญาตรีของไทย และนําไปสูก่ารวางแผนในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน หรือการจดั

กิจกรรมของมหาวิทยาลยัในการพฒันานิสิตนกัศกึษาตอ่ไป 

ความมุ่งหมายของการวจิัย 

งานวิจยัในครัง้นีมุ้ง่ท่ีจะตรวจสอบอิทธิพลของการจดัการเรียนรู้  และลกัษณะของผู้ เรียน ท่ี

สง่ผลตอ่เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนของผู้ เรียน และอิทธิพลของเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียน
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สง่ผลตอ่ความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม และอิทธิพลดงักลา่วจะปรากฎทัง้ในระดบัรายวิชา 

และระดบัภาพรวมของการเรียนในมหาวิทยาลยัหรือไม ่ รวมไปถงึมุง่ตรวจสอบความสมัพนัธ์ระหว่าง

เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในสถานการณ์หนึง่จะมีความสมัพนัธ์กบัเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในอีกสถานการณ์

หนึง่หรือไม ่

สําหรับงานวิจยัครัง้นีแ้บง่ออกเป็น 2 การศกึษาย่อย และมีความมุง่หมายของแตล่ะ

การศกึษาดงันี ้

การศกึษาท่ี 1 เป็นการวิจยัเชิงสหสมัพนัธ์ท่ีมุง่ทดสอบรูปแบบสมการเชิงโครงสร้างของ

เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนระดบัปริญญาตรีและผลท่ีมีตอ่ความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม

ในระดบัปริญญาตรีของนิสิตนกัศกึษาครุศาสตร์ศกึษาศาตร์ในสว่นกลาง ภาคกลาง และภาค

ตะวนัออก โดยมีความมุง่หมายเฉพาะดงันี ้ 

1. เพ่ือศกึษาอิทธิพลของปัจจยันํา ได้แก่โครงสร้างเป้าหมาย ความเช่ือเก่ียวกบัความฉลาด 

และปฏิสมัพนัธ์ระหว่างความเช่ือเก่ียวกบัความฉลาดกบัความมัน่ใจในความฉลาดของตนเอง ท่ีมีตอ่

เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียน  

2. เพ่ือศกึษาอิทธิพลของเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิท่ีมีตอ่ความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม 

3. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนระดบัปริญญาตรี กบั

เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนรายวิชาชีพครู 

การศกึษาท่ี 2 การวิจยัเชิงทดลองท่ีมุง่ศกึษาอิทธิพลของกิจกรรมเพ่ิมการรับรู้โครงสร้าง

เป้าหมายท่ีมีตอ่การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิของนิสิต และความสมัพนัธ์ของการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิ

กบัความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมทัว่ไปในชัน้เรียน และการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในรายวิชา

อื่นของนิสิตวิชาเอกจิตวิทยาการแนะแนวชัน้ปีท่ี 2 โดยมีความมุง่หมายเฉพาะดงันี ้ 

1. เพ่ือศกึษาอิทธิพลของการจดัโครงสร้างเป้าหมายท่ีมีตอ่ เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียน

ของนิสิตวิชาเอกจิตวิทยาการแนะแนวชัน้ปีท่ี 2 เม่ือควบคมุลกัษณะสว่นบคุคลซึง่ได้แก่ความเช่ือ

เก่ียวกบัความฉลาด และความมัน่ใจในความฉลาดของตนเอง 

2. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ของเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนกบัความมุง่มัน่ในการเรียนรู้

ในชัน้เรียน และเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในรายวิชาอื่น ของนิสิตวิชาเอกจิตวิทยาการแนะแนวชัน้ปีท่ี 2 

3. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และ

แรงจงูใจ กบัเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนรายวิชาเอกอื่น 



7 

 

ความสาํคัญของการวจิยั 

งานวิจยันีจ้ะสร้างความเข้าใจเก่ียวกบัปัจจยันําและผลสืบเน่ืองของเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิใน

ชัน้เรียนมีความสําคญัซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้

เชงิทฤษฎี 

 ในการศกึษานีจ้ะช่วยให้เกิดความเข้าใจถงึการประยกุต์ของทฤษฎีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิ

ในบริบทตา่ง ๆ ทัง้ในระดบัรายวิชา และในภาพรวมการศกึษาในระดบัปริญญาตรี รวมไปถงึ

ความสมัพนัธ์ระหว่างเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิข้ามบริบทกลา่วคือ จากเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียน

ระดบัปริญญาตรี กบัเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนรายวิชาหนึง่ หรือ เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิรายวิชา

หนึง่กบัอีกรายวิชาหนึง่  ซึง่จะทําให้เข้าใจถงึธรรมชาติของเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิของบคุคลในบริบท

ตา่งๆ กนั 

 นอกจากนีผ้ลการศกึษาจะทําให้เข้าใจถงึบทบาทของเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิทัง้ 4 แบบใน

การเป็นตวัเช่ือมโยงบรรยากาศในชัน้เรียน และลกัษณะสว่นบคุคล กบัความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิง

พฤติกรรม ซึง่จะช่วยให้นกัการศกึษาเข้าใจถงึสาเหตขุองการเกิดความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม 

อีกทัง้ยงัสร้างความเข้าใจถงึลกัษณะการจดับรรยากาศในการเรียนรู้ของผู้สอน ผลท่ีเกิดขึน้จาก

บรรยากาศเพ่ือการแสดงผลงาน และบรรยากาศเพ่ือความเช่ียวชาญ ตลอดจนผลท่ีเกิดขึน้เม่ือมีการจดั

บรรยากาศทัง้ 2 ลกัษณะพร้อมกนั 

เชงิปฏบิัต ิ

 จากการศกึษาในครัง้นี ้จะช่วยให้องค์ความรู้แก่มหาวิทยาลยั ซึง่จะเป็นข้อมลูในการ

วางแผนในการสง่เสริมพฒันาความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมของนิสิตนกัศกึษา โดยผา่นการ

สร้างบรรยากาศในการเรียนในสาขาวิชา หรือการจดักิจกรรมพฒันาลกัษณะของผู้ เรียน รวมถงึการ

สร้างบรรยากาศในชัน้เรียนเพ่ือเอือ้ให้เกิดความมุง่มัน่ในการเรียน 

 งานวิจยันีย้งัได้สร้างกิจกรรมท่ีมุง่ให้เกิดโครงสร้างเป้าหมายทัง้โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือ

แสดงผลงานและโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ รวมไปถงึรูปแบบท่ีจะผสมโครงสร้าง

เป้าหมายทัง้สองเข้าด้วยกนั ซึง่ทําให้ผู้สอนสามารถนํารูปแบบดงักลา่วไปสอนเพ่ือให้เกิดโครงสร้าง

เป้าหมายท่ีเหมาะสมได้  

ขอบเขตของการวจิัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรในการศกึษาท่ี 1 ได้แก่ นิสตินกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ตัง้แตช่ัน้ปีท่ี 2 ขึน้ไป ท่ี

ศกึษาในสาขาครุศาสตร์ศกึษาศาสตร์ในสถาบนัอดุมศกึษาในภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร  
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ประชากรในการศกึษาท่ี 2 ได้แก่ นิสติชัน้ปีท่ี 2สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว คณะ

ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิัย 

กลุม่ตวัอย่างในการศกึษาท่ี 1 ได้แก่นิสตินกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ตัง้แตช่ัน้ปีท่ี 2 ขึน้ไป ท่ี

ศกึษาในสาขาครุศาสตร์ศกึษาศาสตร์ในสถาบนัอดุมศกึษาภาคกลางและกรุงเทพมหานคร จาก 12 

สถาบนั รวม 1327 คน 

กลุม่ตวัอย่างในการศกึษาท่ี 2 ได้แก่ นิสิตชชัน้ปีท่ี 2 สาขาวิชา จิตวิทยาการแนะแนว คณะ

ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีลงเรียนวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจงูใจในภาคเรียน

ท่ี 2 ปีการศกึษา 2555 จํานวน 64 คน 

ตวัแปรที่ศึกษา 

 การศกึษาที่ 1  

  ตวัแปรเหตุ 

   การรับรู้โครงสร้างเป้าหมายของหลักสูตรวชิาชีพครู 

    การรับรู้โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการพฒันาตนเอง 

การรับรู้โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการสร้างผลงาน 

   ความเช่ือเกี่ยวกับความฉลาด 

    ความเช่ือว่าสติปัญญาเป็นสิ่งท่ีติดตวัมา 

    ความเช่ือว่าสติปัญญาเป็นสิ่งท่ีเพ่ิมขึน้ได้ 

   ความม่ันใจในระดบัความฉลาดของตนเอง 

  ตวัแปรค่ันกลาง 

   การมีเป้าหมายเชงิสัมฤทธิ์ในการเรียนหลักสูตรวชิาชีพครู 

    การมีเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบเข้าหา 

    การมีเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง  

    การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา 

    การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง 

    

ตวัแปรผล 

   ความมุ่งม่ันในการเรียนรู้เชงิพฤตกิรรม 
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  ตวัแปรทดสอบความสัมพนัธ์ข้ามบริบท 

   การมีเป้าหมายเชงิสัมฤทธิ์ในการเรียนรายวชิาชีพครู 

    การมีเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบเข้าหา 

    การมีเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง  

    การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา 

    การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง 

 การศึกษาที่ 2    

  ตวัแปรจัดกระทาํ 

   การจดัโครงสร้างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน 

   การจดัโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ 

  ตวัแปรปรวนร่วม 

   การมีเป้าหมายเชงิสัมฤทธิ์ก่อนกจิกรรม 

    การมีเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบเข้าหา 

    การมีเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง  

    การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา 

    การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง 

   ความเช่ือเกี่ยวกับความฉลาด 

    ความเช่ือว่าสติปัญญาเป็นสิ่งท่ีติดตวัมา 

    ความเช่ือว่าสติปัญญาเป็นสิ่งท่ีเพ่ิมขึน้ได้ 

   ความม่ันใจในระดบัความฉลาดของตนเอง 

  ตวัแปรตาม 

   การมีเป้าหมายเชงิสัมฤทธิ์ 

    การมีเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบเข้าหา 

    การมีเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง  

    การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา 

    การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง 

  ผลสืบเน่ือง 

   ความมุ่งม่ันในการเรียนรู้เชงิพฤตกิรรม 
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  ตวัแปรทดสอบการความสัมพนัธ์ข้ามบริบท 

   การมีเป้าหมายเชงิสัมฤทธิ์ในรายวชิาอ่ืน 

    การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหา 

    การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง  

    การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา 

    การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง 

นิยามปฏบิัตกิาร 

1. การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียน (Achievement Goals) หมายถงึ ลกัษณะทางการ

รู้คิดของผู้ เรียนท่ีพยายามกําหนดสภาพในอนาคตท่ีเก่ียวข้องกบัความสามารถเม่ือสิน้สดุการเรียนใน

ระดบัปริญญาตรี หรือในวิชาใดวิชาหนึง่ ทัง้นีบ้คุคลจะพยายามให้เกิดสภาพดงักลา่ว หรือหลกีเลี่ยง

สภาพดงักลา่วก็ได้ แบง่เป้าหมายออกได้เป็น 4 ประเภท ดงันี ้

 1.1. การมีเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบเข้าหา (Performance-Approcah Goal) 

หมายถงึ ลกัษณะทางการรู้คิดของผู้ เรียนท่ีจะมุง่เน้นไปท่ี การแสดงออกถงึความสามารถหรือศกัยภาพ

ของตวัเอง และการตดัสนิระดบัของความสามารถเม่ือเปรียบเทียบกบัผู้อื่น โดยให้ความสนใจไปท่ีการ

มีภาพลกัษณ์ท่ีดี การทําผลงานได้ดีกวา่ผู้อื่น และการมีภาพลกัษณ์ท่ีดีกว่าผู้อืน่ในการเรียนระดบั

ปริญญาตรี หรือในวิชาใดวิชาหนึง่ การมีเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบเข้าหาแบง่ออกได้เป็น 3 

องค์ประกอบดงันี ้

  1.1.1 องค์ประกอบด้านภาพลกัษณ์ (Appearance) เป็นลกัษณะท่ีจะมุง่พิสจูน์

ตนเอง หรือแสดงให้เห็นว่าตนเองมีความสามารถ ตวัอย่างข้อคาํถามเช่น “ฉนัต้องการพิสจูน์วา่ฉนัก็

เป็นคนเก่ง” 

  1.1.2 องค์ประกอบด้านการแขง่ขนั (Competition) เป็นลกัษณะท่ีจะมุง่สร้างผลการ

ทํางานให้ดีกวา่ผู้อื่น ตวัอย่างข้อคําถามเช่น “ฉนัต้องการท่ีจะทําคะแนนในการสอบให้สงูอยู่ในระดบัท๊

อปของห้อง” 

  1.1.3 องค์ประกอบด้านการประเมิน (Evaluation) เป็นลกัษณะท่ีจะมุง่แสดงให้ผู้อื่น

เห็นว่าตนเองมีความสามารถสงูกว่าเพ่ือน ตวัอย่างข้อคําถามเช่น “ฉนัต้องการแสดงให้เพ่ือนเห็นวา่ฉนั

เก่งกว่าเพ่ือนในห้อง” 

 1.2. การมีเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง (Performance-Avoidance Goal) 

หมายถงึ ลกัษณะทางการรู้คิดของผู้ เรียนท่ีจะมุง่เน้นไปท่ี การแสดงออกถงึความสามารถหรือศกัยภาพ

ของตวัเอง และการตดัสนิระดบัของความสามารถเม่ือเปรียบเทียบกบัผู้อื่น โดยให้ความสนใจไปท่ีการ
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หลีกเลี่ยงการมีภาพลกัษณ์ท่ีไมด่ี การทําผลงานด้อยกวา่ผู้อื่น และการมีภาพลกัษณ์ท่ีด้อยกว่าผู้อื่น ใน

การเรียนระดบัปริญญาตรี หรือในวิชาใดวิชาหนึง่ การมีเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง 

แบง่เป็น 3 องค์ประกอบดงันี ้

  1.2.1 องค์ประกอบด้านภาพลกัษณ์ (Appearance) เป็นลกัษณะท่ีจะหลีกเลี่ยง การ

แสดงออกว่าตนเองด้อยความสามารถ ตวัอย่างข้อคําถามเช่น “ฉนัจะหลีกเลี่ยงการแสดงออกท่ีจะทํา

ให้คนอื่นมองว่าฉนัโง่” 

  1.2.2 องค์ประกอบด้านการแขง่ขนั (Competition) เป็นลกัษณะท่ีจะหลีกเลี่ยงการ

สร้างผลการทํางานท่ีด้อยกว่าผู้อืน่ ตวัอยา่งข้อคาํถามเช่น “ฉนัต้องการทําให้คะแนนสอบของฉนัไมต่ํ่า

กว่าคา่เฉลี่ยของชัน้เรียน” 

  1.2.3 องค์ประกอบด้านการประเมิน (Evaluation) เป็นลกัษณะท่ีจะหลีกเลี่ยงการ

แสดงท่ีทําให้ผู้อื่นเห็นวา่ตนเองมีความสามารถด้อยกว่าเพ่ือน ตวัอย่างข้อคําถามเช่น “ในการเรียน ฉนั

ต้องการให้อาจารย์มองว่าฉนัไมไ่ด้เป็นนกัเรียนกลุม่ออ่น” 

 1.3. การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา (Mastery-Approcah Goal) 

หมายถงึ ลกัษณะทางการรู้คิดของผู้ เรียนท่ีจะมุง่เน้นไปท่ีการเปลี่ยนแปลงของความสามารถของ

ตนเองเม่ือสิน้สดุการทํางาน โดยให้ความสนใจท่ีจะให้เกิดความเช่ียวชาญในงาน มีการพฒันาตนเอง 

และสามารถเรียนรู้ได้เตม็ศกัยภาพ ในการเรียนระดบัปริญญาตรี หรือในวิชาใดวิชาหนึง่ การมี

เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหาแบง่เป็น 3 องค์ประกอบดงันี ้

  1.3.1 องค์ประกอบด้านความเช่ียวชาญในงาน (Task Mastery) เป็นลกัษณะท่ีมุง่ให้

เกิดทกัษะท่ีจะใช้ในการทํางานหรือเป็นพืน้ฐานในการเรียนระดบัสงูตอ่ไป ตวัอย่างข้อคําถามเช่น “ใน

การเรียนฉนัมุง่ศกึษาเพ่ือจะสามารถนําความรู้ไปใช้ทํางานในอนาคตได้”  

  1.3.2 องค์ประกอบด้านการพฒันา (Improvement) เป็นลกัษณะท่ีมุง่ทําผลงานให้

ดีกว่าผลงานของตนเองในอดีต ตวัอย่างข้อคาํถามเช่น “ในการเรียนฉนัพยายามทําผลการเรียนให้

ดีกว่าเดิม” 

  1.3.3 องค์ประกอบด้านการบรรลเุตม็ศกัยภาพ (Potential Attainment) เป็นลกัษณะ

ท่ีมุง่จะพฒันาตนเองให้สอดคล้องกบัศกัยภาพของตนเอง ตวัอย่างข้อคําถามเช่น “ในการเรียนฉนั

พยายามเรียนรู้ให้ได้เตม็ศกัยภาพของฉนั” 

 1.4. การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง (Mastery-Avoidance Goal) 

หมายถงึ ลกัษณะทางการรู้คิดของผู้ เรียนท่ีจะมุง่เน้นไปท่ีการเปลี่ยนแปลงของความสามารถของ

ตนเองเม่ือสิน้สดุการทํางาน โดยให้ความสนใจท่ีจะหลีกเลี่ยงการขาดความเช่ียวชาญในงาน การขาด
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การพฒันาตนเอง และไมไ่ด้สามารถเรียนรู้เตม็ศกัยภาพ ในการเรียนระดบัปริญญาตรี หรือในวิชาใด

วิชาหนึง่ การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยงแบง่เป็น 3 องค์ประกอบดงันี ้

  1.4.1 องค์ประกอบด้านความเช่ียวชาญในงาน (Task Mastery) เป็นลกัษณะท่ีมุง่

หลีกเลี่ยงการขาดทกัษะในการทํางาน หรือขาดพืน้ฐานเรียนในระดบัท่ีสงูขึน้ ตวัอยา่งข้อคําถามเช่น 

“ฉนัพยายามเรียนเพื่อให้แน่ใจว่าเม่ือฉนัไปทํางานฉนัไมข่าดทกัษะท่ีจําเป็น” 

  1.4.2 องค์ประกอบด้านการพฒันา (Improvement) เป็นลกัษณะท่ีมุง่หลีกเลี่ยงการ

ทําผลงานด้อยกว่าในอดีต ตวัอยา่งข้อคําถามเช่น “ฉนัพยายามทําผลการเรียนไมใ่ห้ด้อยไปกว่าเดิม” 

  1.4.3 องค์ประกอบด้านการบรรลเุตม็ศกัยภาพ (Potential Attainment) เป็นลกัษณะ

ท่ีมุง่หลีกเลี่ยงการพฒันาความสามารถน้อยกวา่ศกัยภาพหรือมาตรฐานของตนเอง ตวัอย่างข้อคําถาม

เช่น “ฉนัต้องการให้เวลาไมส่ญูเปลา่ไปเพราะฉนัไมไ่ด้เรียนรู้อย่างเตม็ท่ี” 

  การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ินีว้ดัโดยใช้แบบสอบถามท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้เองตามแนวคดิ

การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิแบบ 2x2 ของอิลเลียท และแมคเกรเกอร์ (Elliot;& McGregor. 2001) ซึง่ได้

ปรับปรุงตามการสงัเคราะห์เอกสารของ ฮลัลิแมน และคณะ (Hulleman ; et al. 2010) โดยการ

ดดัแปลงข้อคําถามบางสว่นมาจาก ชดุมาตรวดัรูปแบบการเรียนรู้แบบยืดหยุ่น (Patterns of Adaptive 

Learning Scales: PALS) ของมิกค์ลี และคณะ (Midgley; et al. 2000) และจากแบบสอบถามการมี

เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิ (Achievement Goal Questionaire) ของ อิลเลียท และแมคเกรเกอร์ (Elliot;& 

McGregor. 2001) รวมถงึผู้ วิจยัได้สร้างข้อคําถามเองอีกสว่นหนึง่ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นข้อ

คําถาม กบัมาตรประมาณคา่ 7 ระดบั  

  คะแนนท่ีได้จากข้อคําถามในแตล่ะองค์ประกอบย่อยของเป้าหมายจะรวมกนัเป็น

คะแนนของการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิรวมทัง้สิน้ 12 องค์ประกอบ ทัง้นีใ้นการศกึษาท่ี 2 คะแนนแตล่ะ

องค์ประกอบย่อยจะถกูนํามาคาํนวณเป็นคะแนนของเป้าหมายแตล่ะประเภท โดยผู้ ท่ีได้คะแนนการมี

เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในด้านใดสงูกว่าจะมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในด้านนัน้สงูกวา่ผู้ ท่ีได้คะแนนตํ่ากวา่ 

ข้อคําถามท่ีใช้ในการสอบถามลกัษณะของผู้ เรียนนีจ้ะถกูเรียงลําดบัโดยการสุม่ โดยไมจํ่าแนกตาม

ประเภทของข้อคําถามท่ีต้องการวดั ทัง้นีใ้นการศกึษาท่ี 1 จะการวดัการมีเป้าหมายใน 2 บริบทได้แก่ 

บริบทการเรียนในระดบัปริญญาตรี และบริบทการเรียนในรายวิชาเอก สว่นในการศกึษาท่ี 2 จะวดัการ

มีเป้าหมายในบริบทการเรียนในวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจงูใจ และบริบทในรายวิชาเอกวิชาอื่น  

2. ความมุง่มัน่ในการเรียนเชิงพฤติกรรม (Behavioral Classroom Engagement) หมายถงึ

ลกัษณะการแสดงออกของผู้ เรียนท่ีแสดงออกว่าตนเองปฏิบตัิตามกฎของมหาวิทยาลยัหรือชัน้เรียน

หนึง่ ๆ มีความพยายามในการเรียนรู้และมีปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลอื่น ๆ ในฐานะสมาชิกของ

มหาวิทยาลยั หรือสมาชิกของชัน้เรียน  โดยมีตวัชีว้ดัเป็นพฤติกรรม 3 พฤติกรรมดงันี ้
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  2.1. พฤติกรรมทัว่ไปในชัน้เรียน (Conduct Behavior) หมายถงึ พฤติกรรมท่ีเป็นไปตาม

ระเบียบของชัน้เรียนหรือโรงเรียนประกอบด้วย การเข้าเรียนตรงตอ่เวลา การไมร่บกวนผู้อื่น การไม่

ทจุริต ตวัอย่างข้อคาํถามเช่น “ฉนัเข้าเรียนตรงเวลา” “ฉนัไมพ่ดูคยุในชัน้เรียน รบกวนผู้อื่น” และ “ฉนั

ไมนํ่าเอกสารนอกเหนือจากท่ีอาจารย์กําหนดเข้าห้องสอบ” 

  2.2. พฤติกรรมเพียรพยายาม หมายถงึ (Persistance Behavior) พฤติกรรมของบคุคลท่ี

ใช้ความพยายามในการเรียนรู้ ประกอบด้วย การรักษาความสนใจในการเรียน ความอดทนตอ่ความ

ยากลําบาก และความทุม่เทในการทํางาน  ตวัอย่างข้อคําถามเช่น “ฉนัมกัจะเสียสมาธิในการเรียน

หนงัสือ กบัการทํากิจกรรมอื่น ๆ ท่ีน่าสนใจกว่า” (ข้อความทางลบ) “ในบางครัง้ท่ีงานท่ีได้รับมอบหมาย

ยากมาก ฉนัก็ทําแคพ่อให้มีงานสง่เท่านัน้” (ข้อความทางลบ) และ “ฉนัทํางานท่ีได้รับมอบหมายจาก

ครูผู้สอนอย่างเตม็ความสามารถ” 

  2.3. พฤติกรรมการมีสว่นร่วม หมายถงึ (Participated Behavior) พฤติกรรมของบคุคลท่ี

จะมีปฏิสมัพนัธ์กบัคนอื่น ในชัน้เรียนในฐานะสมาชิกของชัน้เรียนประกอบด้วย การเข้าร่วมกิจกรรม

การเรียนการสอน การแสวงหาความช่วยเหลือ และการช่วยเหลือผู้อื่น ข้อคําถามเช่น “ฉนัมกัจะร่วม

อภิปรายในประเดน็ตา่ง ๆ ในชัน้เรียน” “แม้ฉนัจะมีปัญหาท่ีไมเ่ข้าใจ ฉนัยงัหลีกเลี่ยงท่ีจะสอบถามจาก

อาจารย์” (ข้อความทางลบ) และ “ในประเดน็ท่ีเพ่ือนเกิดข้อสงสยัในเนือ้หาท่ีเรียน ฉนัจะให้ความ

ช่วยเหลือหากทําได้”  

ความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมนีว้ดัโดยใช้แบบสอบถามท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้เองทัง้หมด

ตามแนวคดิความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมตามการประมวลของเฟรดริก บลเูมนเฟลด์ และ

ปารีส (Fredricks; Blumenfeld;& Paris. 2004)  ลกัษณะแบบสอบถามเป็นข้อคําถามกบัมาตร

ประมาณคา่ 7 ระดบั  

คะแนนท่ีได้จากข้อคําถามในแตล่ะองค์ประกอบย่อยของเป้าหมายจะรวมกนัเป็นคะแนนของ

ความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม รวมทัง้สิน้ 3 องค์ประกอบ ทัง้นีใ้นการศกึษาท่ี 2 ความมุง่มัน่ใน

การเรียนรู้เชิงพฤติกรรมแตล่ะองค์ประกอบย่อยจะถกูคํานวณเป็นคะแนนของความมุง่มัน่ในการเรียนรู้

เชิงพฤติกรรม คะแนนความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมในลกัษณะใดสงูกว่าจะเป็นผู้ ท่ีมีความ

มุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมในด้านนัน้สงูกว่าผู้ ท่ีมีคะแนนตํ่ากว่า ทัง้นีข้้อคําถามท่ีใช้ในการ

สอบถามลกัษณะของผู้ เรียนนีจ้ะถกูเรียงลําดบัโดยการสุม่ โดยไมจํ่าแนกตามประเภทของข้อคําถามท่ี

ต้องการวดั   

โดยในการศกึษาท่ี 1 เป็นความมุง่มัน่ในการเรียนรู้ในบริบทของการเรียนในระดบัปริญญาตรี 

สว่นการศกึษาท่ี 2 เป็นความมุง่มัน่ในการเรียนรู้ในบริบทของการเรียนในรายวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และ

แรงจงูใจ 
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3. ความเช่ือเก่ียวกบัความฉลาด (Implicit Theories of Intelligence) หมายถงึ ความเช่ือ

ของบคุคลเก่ียวกบัลกัษณะการเปลี่ยนแปลงของความฉลาดของตนเองในการเรียนในระดบั

มหาวิทยาลยั โดยมีความเช่ือ 2 ลกัษณะ ได้แก่ 

  3.1. ความเช่ือว่าความฉลาดเป็นสิ่งท่ีติดตวัมา (Entity Theory of Intelligence) 

หมายถงึ ระดบัความเช่ือของบคุคลท่ีว่า ความฉลาดในด้านการเรียนของตนเองนัน้จะคงท่ี ไม่

เปลี่ยนแปลงแม้ว่าจะได้รับประสบการณ์หรือได้รับการเรียนรู้ก็ตาม ตวัอย่างข้อคําถามได้แก่ “ในการ

เข้ามาเรียนในระดบัมหาวิทยาลยันัน้ ฉนัรู้ว่าฉนัมีความฉลาดระดบัหนึง่ แตม่นัไมส่ามารถเปลี่ยนแปลง

ได้มากนกั” 

  3.2. ความเช่ือว่าความฉลาดเป็นสิ่งท่ีเพ่ิมขึน้ได้ (Incremental Theory of 

Intelligence) หมายถงึ ระดบัความเช่ือท่ีว่าความฉลาดในด้านการเรียนของตนเองนัน้สามารถ

เปลี่ยนแปลงได้ พฒันาได้ และจะเพ่ิมขึน้หากได้รับประสบการณ์หรือผ่านกระบวนการเรียนรู้ ตวัอย่าง

ข้อคําถามได้แก่ “หากฉนัตัง้ใจเรียนในระดบัมหาวิทยาลยันัน้ มนัจะช่วยให้ฉนัฉลาดขึน้” 

  ความเช่ือเก่ียวกบัความฉลาดวดัโดยแบบสอบถามท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้เองตามแนวคิด

ทฤษฎีแห่งของตน (Self-Theories) ของดเวก (Dweck. 2000) โดยการดดัแปลงข้อคําถามบางสว่นมา

จาก แบบสอบถามของ ดเวก (Dweck. 2000) และแบบสอบถามของอบัดลุ อลั ฟาตตาฮ์ และ ยาทส์ 

(Abd-El-Fattah;& Yates. 2006) รวมถงึผู้ วิจยัได้สร้างข้อคําถามเองอีกสว่นหนึง่ ลกัษณะ

แบบสอบถามเป็นข้อคําถามและมาตรสว่นประมาณคา่ 7 ระดบั  

  คะแนนท่ีได้จากข้อคําถามการมีความเช่ือว่าสตปัิญญาเป็นสิ่งท่ีติดตวัมา จะถกูนํามา

รวมกนัเป็นระดบัความเช่ือว่าสติปัญญาเป็นสิ่งท่ีติดตวัมา และคะแนนท่ีได้จากข้อคาํถามการมีความ

เช่ือว่าสติปัญญาเป็นสิ่งท่ีเพ่ิมขึน้ได้ จะถกูนํามารวมกนัเป็นคะแนนความเช่ือว่าสติปัญญาเป็นสิ่งท่ี

เพ่ิมขึน้ได้  

  โดยผู้ ท่ีได้คะแนนในความเช่ือลกัษณะใดสงูกว่าจะเป็นผู้ ท่ีมีความเช่ือในลกัษณะ

ดงักลา่วสงูกวา่ผู้ ท่ีมีคะแนนตํ่ากว่า ทัง้นีข้้อคําถามท่ีใช้ในการสอบถามลกัษณะของผู้ เรียนนีจ้ะถกู

เรียงลําดบัโดยการสุม่ โดยไมจํ่าแนกตามประเภทของข้อคําถามท่ีต้องการวดั 

 

4. ความมัน่ใจในความฉลาดในการเรียนมหาวิทยาลยัของตนเอง (Confident in 

Intelligence) หมายถงึ ระดบัความเช่ือของบคุคลว่าตนเองมีความฉลาด มีความสามารถในการเรียนรู้

สิ่งใหม่ๆ  และมีความมัน่ใจในความสามารถในการคิดของตนเอง ท่ีจะใช้ในการเรียน  

  ความมัน่ใจในความฉลาดในการเรียนมหาวิทยาลยัของตนเองนีว้ดัโดยแบบสอบถาม

ท่ีผู้ วิจยัดดัแปลงมาจาก แบบวดัความมัน่ใจในความฉลาดของตนเองของเฮนเดอร์สนั และ ดเวก 



15 

 

(Dweck. 2000: citing Handerson and Dweck. 1990) ลกัษณะแบบสอบถามเป็นข้อคําถามและ

มาตรสว่นประมาณคา่ 7 ระดบั 

  คะแนนท่ีได้จากแตล่ะข้อคําถามจะถกูนํามารวมกนัเป็นคะแนนความมัน่ใจในความ

ฉลาดของตนเอง โดยผู้ ท่ีได้คะแนนความมัน่ใจในความฉลาดของตนเองสงูกว่าจะเป็นผู้ ท่ีมีความมัน่ใจ

ในความฉลาดของตนเองสงูกว่าผู้ ท่ีมีคะแนนตํ่ากว่า 

 

5. ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างความมัน่ใจในความฉลาด และ ความเช่ือว่าความฉลาดเป็นสิ่งท่ีติดตวั

มา (Interaction between Confidenct in Intelligence and Entity Thoery of Intelligence) หมายถงึ

อิทธิพลของความมัน่ใจในความฉลาดท่ีมีผลในการปรับระดบัอิทธิพลของความเช่ือว่าความฉลาดเป็น

สิ่งท่ีติดตวัมาท่ีมีตอ่เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิ ทัง้นีเ้ป็นไปตามทฤษฎีแห่งตนของ ดเวก (Dweck, 2000) 

ทัง้นีค้า่ตวัแปรปฏิสมัพนัธ์ได้มาจากผลคณูของคะแนนกลาง (Centering) ของความมัน่ใจในความ

ฉลาด และ ความเช่ือว่าความฉลาดเป็นสิ่งท่ีตดิตวัและนําไปใช้เป็นตวัแปรสงัเกตในการศกึษาท่ีหนึง่  

 

6. การรับรู้โครงสร้างเป้าหมาย (Classroom Goal Structures) หมายถงึ การรับรู้ของผู้ เรียน

ถงึข้อความเก่ียวกบัเป้าหมายของการจดัการเรียนรู้ในระดบัปริญญาตรีของสาขาท่ีตนเองเรียนอยู่ หรือ

ของชัน้เรียนท่ีตนเองเรียนอยู่ ซึง่อาจจะเป็นข้อความโดยตรง หรือ ข้อความโดยนยัผา่นการจดัการและ

นโยบายในการจดักิจกรรมและบรรยากาศของชัน้เรียนก็ได้ ทัง้นีแ้บง่โครงสร้างเป้าหมายออกได้เป็น 2 

ประเภท 

 6.1. โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ (Mastery Goal Structure) หมายถงึ การ

รับรู้ของผู้ เรียนถงึเป้าหมายของการจดัการเรียนรู้ในระดบัปริญญาตรีของสาขาท่ีตนเองเรียนอยู่ หรือชัน้

เรียนท่ีตนเองเรียนอยู่ว่าให้ความสําคญักบัการเรียนรู้ ความเข้าใจ และการพฒันาความสามารถ โดย

ข้อความดงักลา่วจะเป็นข้อความโดยตรงจากผู้สอน หรือ ข้อความโดยนยัท่ีนกัเรียนสรุปขึน้เอง  

  6.1.1 จากข้อความโดยตรง (Explicit Goal Structure) หมายถงึ การรับรู้ของผู้ เรียน

ว่าผู้สอนให้ความสําคญักบัการเรียนรู้ ความเข้าใจ และการพฒันาความสามารถ ของผู้ เรียน ตวัอย่าง

ข้อคําถามเช่น “อาจารย์ของฉนัระบวุ่าเขาต้องการให้นกัเรียนเข้าใจมากกว่าจําได้” 

  6.1.2 จากข้อความโดยนยั (Implicit Goal Structure) หมายถงึ การรับรู้ของผู้ เรียนถงึ

สภาพแวดล้อมในชัน้เรียนซึง่เก่ียวข้องกบัความมุง่หวงัของการจดัการเรียนรู้ในชัน้เรียนระดบัปริญญา

ตรีท่ีตนเองเรียนอยู่ หรือชัน้เรียนท่ีตนเองเรียนอยู่ว่าให้ความสําคญักบัการเรียนรู้ ความเข้าใจ และการ

พฒันาความสามารถ ตวัอย่างข้อคําถามเช่น “วิชาเอก (สาขา) ท่ีฉนัเรียน ให้ความสาํคญักบัการ

พฒันาผู้ เรียนไมเ่ฉพาะด้านวิชาการแตย่งัรวมถงึทกัษะในด้านอื่น ๆ ท่ีจําเป็นในการทํางาน”  
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 6.2. โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน (Performance Goal Structure) หมายถงึ 

การรับรู้ของผู้ เรียนถงึเป้าหมายของการจดัการเรียนรู้ในระดบัปริญญาตรีของสาขาท่ีตนเองเรียนอยู่ 

หรือชัน้เรียนท่ีตนเองเรียนอยู่ว่าให้ความสาํคญักบั การเปรียบเทียบเชิงสงัคมและ การแขง่ขนั  โดย

ข้อความดงักลา่วจะเป็นข้อความโดยตรงจากผู้สอน หรือ ข้อความโดยนยัท่ีนกัเรียนสรุปขึน้เอง 

  6.2.1 จากข้อความโดยตรง (Explicit Goal Structure) หมายถงึ การรับรู้ของผู้ เรียน

ว่าผู้สอนให้ความสําคญักบั การเปรียบเทียบเชิงสงัคมและการแขง่ขนั ตวัอย่างข้อคําถามเช่น “อาจารย์

ของฉนัจะบอกให้ฉนัรู้ว่าฉนัดหีรือด้อยกวา่เพ่ือนในห้อง” 

  6.2.2 จากข้อความโดยนยั (Implicit Goal Structure) หมายถงึ การรับรู้ของผู้ เรียนถงึ

สภาพแวดล้อมในชัน้เรียนซึง่เก่ียวข้องกบัความมุง่หวงัของการจดัการเรียนรู้ในชัน้เรียนระดบัปริญญา

ตรีท่ีตนเองเรียนอยู่ หรือชัน้เรียนท่ีตนเองเรียนอยู่ว่าให้ความสําคญักบั การเปรียบเทียบเชิงสงัคมและ

การแขง่ขนั ตวัอย่างข้อคําถามเช่น “วิชาเอก (สาขา) ท่ีฉนัเรียนของฉนั ให้ความสําคญักบัการเป็น

นกัเรียนกลุม่เก่ง” 

 การรับรู้โครงสร้างเป้าหมายนีว้ดัโดยแบบสอบถามท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้เองตามแนวคิด

โครงสร้างเป้าหมาย โดยการดดัแปลงข้อคําถามบางสว่นมาจาก ชดุมาตรวดัรูปแบบการเรียนรู้แบบ

ยืดหยุ่น (Patterns of Adaptive Learning Scales: PALS) ของมิกค์ลี และคณะ (Midgley ; et al. 

2000) และมีการสร้างข้อคําถามขึน้เองอีกสว่นหนึง่ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นข้อคําถาม กบัมาตร

ประมาณคา่ 7 ระดบั ตัง้แตไ่มจ่ริงเลย ถงึ จริงท่ีสดุ  

 คะแนนท่ีได้จากข้อคําถามโครงสร้างเป้าหมายในแตล่ะแบบนัน้จะถกูนํามารวมกนัเป็น

ระดบัการรับรู้โครงสร้างเป้าหมายในแบบนัน้ ๆ โดยผู้ ท่ีมีคะแนนการรับรู้ลกัษณะใดสงูกว่าจะเป็นผู้ ท่ี

รับรู้ว่าการเรียนรู้ในระดบัปริญญาตรีในสาขาของตน หรือในรายวิชาท่ีตนศกึษาอยูน่ัน้มีโครงสร้าง

เป้าหมายในลกัษณะนัน้ชดัเจนกว่าผู้ ท่ีมีคะแนนตํ่ากว่า ทัง้นีข้้อคําถามท่ีใช้ในการสอบถามลกัษณะ

ของผู้ เรียนนีจ้ะถกูเรียงลําดบัโดยการสุม่ โดยไมจํ่าแนกตามประเภทของข้อคําถามท่ีต้องการวดั  

 ในการศกึษาท่ี 1 จะเป็นโครงสร้างเป้าหมายของวิชาเอก หรือสาขาวิชาในระดบัปริญญา

ตรี สว่นการศกึษาท่ี 2 จะเป็นโครงสร้างเป้าหมายของรายวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจงูใจ 

7. การจดัโครงสร้างเป้าหมาย  หมายถงึ รูปแบบการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาทฤษฎี

การเรียนรู้และแรงจงูใจ สําหรับนิสิตชัน้ปีท่ีสอง สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว โดยการเรียนการสอน

ในแคล่ะครัง้ใช้เวลา 3 ชัว่โมงประกอบด้วย การสรุปเนือ้หา และตอบข้อซกัถามเก่ียวกบัเอกสารท่ีให้

อา่น การทดสอบความรู้ตามท่ีนิสติได้ศกึษาเอกสารท่ีผู้สอนเตรียมให้ การเฉลยข้อสอบ โดยในการ

จดัการเรียนรู้นีผู้้สอนจะจดับรรยากาศโดยอาศยักรอบแนวคิดการจดัสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ของ 

เอปส์ทีน (Epstein. 1987) ซึง่จะประกอบด้วย ลกัษณะของชัน้เรียน  6 สว่น แตใ่นการศกึษาครัง้นีจ้ดั
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ได้เพียง 5 สว่นได้แก่ งานท่ีมอบหมาย (Task: T) การจดจํา (Recognition: R) การจดักลุม่ (Grouping: 

G) การประเมิน (Evaluation: E) และการให้เวลา (Time Allow: T) โดยโครงสร้างเป้าหมายมีทัง้หมด 4 

ลกัษณะได้แก่ ลกัษณะควบคมุ โครงสร้างเป้าหายเพ่ือการแสดงผลงาน โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความ

เช่ียวชาญ โครงสร้างเป้าหมายแบบผสม และโดยสภาพแวดล้อมแตล่ะแบบมีลกัษณะดงันี ้

 7.1 ลกัษณะควบคมุ (Control Group: P0M0) เป็นรูปแบบการจดัสภาพแวดล้อม

ทางการเรียนรู้ท่ีไมมุ่ง่เน้นประเดน็ใดเป็นพิเศษเพ่ือใช้กบักลุม่ควบคมุ โดยในงานวิจยันีจ้ะให้มีการจดั

ดงันี ้

  7.1.1 งานท่ีมอบหมาย (Task) ผู้สอนจะไมร่ะบวุ่าการสอบย่อยนัน้มุง่หวงัอะไร 

เพียงแตใ่ห้จดัสอบเพ่ือเป็นสว่นหนึง่ของการเรียนการสอน 

  7.1.2 การจดจํา (Recognition) ผู้สอนจะให้ข้อมลูป้อนกลบักบันกัเรียนเป็นระดบั

คะแนนท่ีนกัเรียนได้รับจากการสอบย่อยแตล่ะครัง้ 

   7.1.3 การจดักลุม่ (Grouping) ผู้สอนจะจดักลุม่ผู้ เรียนโดยการสุม่ เพ่ือนําคะแนน

สอบของสมาชิกกลุม่มารวมกนัเป็นคะแนนกลุม่ 

  7.1.4 การประเมิน (Evaluation) ผู้สอนจะประเมินผู้ เรียนตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ โดย

นําคะแนนของแตล่ะการสอบย่อยมารวมกนั 

  7.1.5 การให้เวลา (Time Allocation) ผู้สอนจะกําหนดเวลาในการสอบอย่างตายตวั  

 7.2 โครงสร้างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน (Performance Goal Structure Group: 

P1M0) เป็นรูปแบบการจดัสภาพแวดล้อมเพ่ือให้ผู้ เรียนรับรู้ว่าชัน้เรียนนีใ้ห้ความสําคญักบัการ

แสดงผลงานเชิงเปรียบเทียบ และการแขง่ขนั 

  7.2.1 ด้านงานท่ีมอบหมาย (Task) ผู้สอนจะระบกุารสอบเป็นการเปรียบเทียบ

ความสามารถของผู้ เรียนในชัน้เรียน 

  7.2.2 การจดจํา (Recognition) ผู้สอนจะให้ข้อมลูป้อนกลบักบันกัเรียนเป็นระดบั

คะแนนท่ีนกัเรียนได้รับจากการสอบย่อยแตล่ะครัง้ และลําดบัของคะแนนท่ีนกัเรียนได้รับ ทัง้คะแนน

รวม และคะแนนสะสม 

  7.2.3 การจดักลุม่ (Grouping) ผู้สอนจะจดักลุม่ผู้ เรียนโดยผสมนิสิตท่ีมีระดบั

ความสามารถแตกตา่งกนั จากนิสิตในกลุม่เก่ง กลุม่กลาง และกลุม่ออ่น และนําคะแนนในการสอบมา

รวมเป็นคะแนนกลุม่ 

  7.2.4 การประเมิน (Evaluation) ผู้สอนจะประเมินผู้ เรียนเชิงเปรียบเทียบ โดยใช้

ลําดบัของคะแนนการสอบย่อยเป็นคะแนนในการประเมินผลการเรียน ทัง้คะแนนกลุม่และคะแนน

รายบคุคล 
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  7.2.5 การให้เวลา (Time Allocation) ผู้สอนจะกําหนดเวลาในแตล่ะกิจกรรมอย่าง

ตายตวั  

 7.3 โครงสร้างเป้าหมายเพื่อความเช่ียวชาญ (Mastery Goal Structure Group: P0M1) 

เป็นรูปแบบการจดัสภาพแวดล้อมเพ่ือให้ผู้ เรียนรับรู้ว่าชัน้เรียนนีใ้ห้ความสําคญักบั การเรียนรู้ ความ

เข้าใจ และการพฒันาความสามารถของผู้ เรียน 

  7.3.1 ด้านงานท่ีมอบหมาย (Task) ผู้สอนจะระบวุ่าสอบมุง่เน้นให้ผู้ เรียนค้นหาความ

ไมเ่ข้าใจ เพ่ือแก้ไขให้เกิดความเข้าใจ พฒันาความสามารถของตนเอง และนําไปใช้ประโยชน์ใน

อนาคต   

  7.3.2 การจดจํา (Recognition) ผู้สอนจะให้ข้อมลูป้อนกลบักบันกัเรียนเป็นระดบั

คะแนนท่ีนกัเรียนได้รับจากการสอบย่อยแตล่ะครัง้ และการเปลีย่นแปลงของคะแนนสอบย่อยของการ

สอบแตล่ะครัง้ในรูปแบบของกราฟพฒันาการ  

  7.3.3 การจดักลุม่ (Grouping) ผู้สอนจะจดักลุม่ผู้ เรียนโดยแบง่กลุม่ตามความสมคัร

ใจ เพ่ือให้นิสิตได้ปรึกษาหารือถงึคาํตอบ ก่อนท่ีผู้สอนจะทําการเฉลย 

  7.3.4 การประเมิน (Evaluation) ผู้สอนจะประเมินผู้ เรียนจากหลายแหลง่ โดยมุง่ไปท่ี

พฒันาการของผู้ เรียน ได้แก่ การรายงานการเรียนรู้ของผู้ เรียนเอง  

  7.3.5 การให้เวลา (Time Allocation) ผู้สอนจะกําหนดเวลาในแตล่ะกิจกรรมอย่าง

ยืดหยุ่น ไมกํ่าหนดระยะเวลาในการสอบ 

 7.4 สภาพแวดล้อมมุง่เน้นโครงสร้างเป้าหมายแบบผสม (Mixed Goal Structure 

Group: P1M1) เป็นรูปแบบการจดัสภาพแวดล้อมเพ่ือให้ผู้ เรียนรับรู้ว่าชัน้เรียนนีใ้ห้ความสําคญักบัการ

แสดงผลงานเชิงเปรียบเทียบ และการแขง่ขนั รวมถงึยงัให้ความสําคญักบั การเรียนรู้ ความเข้าใจ และ

การพฒันาความสามารถของผู้ เรียน 

  7.4.1 ด้านงานท่ีมอบหมาย (Task) ผู้สอนจะระบวุ่าการสอบมุง่เน้นให้ผู้ เรียนทราบถงึ

สิ่งท่ีตนเองยงัไมเ่ข้าใจ เพ่ือแก้ไขเกิดความเข้าใจ พฒันาความสามารถของตนเอง และนําไปใช้

ประโยชน์ในอนาคต แตย่งัใช้ผลจากงานมาเปรียบเทียบความสามารถของผู้ เรียนอีกด้วย 

  7.4.2 การจดจํา (Recognition) ผู้สอนจะให้ข้อมลูป้อนกลบักบันกัเรียนเป็นระดบั

คะแนนท่ีนกัเรียนได้รับจากการสอบย่อยแตล่ะครัง้ ลําดบัของคะแนนท่ีนกัเรียนได้รับ ทัง้คะแนนรวม 

และคะแนนสะสม และการเปลี่ยนแปลงของคะแนนสอบย่อยของการสอบแตล่ะครัง้ในรูปแบบของ

กราฟพฒันาการ 
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  7.4.3 การจดักลุม่ (Grouping) ในบางกิจกรรมผู้สอนจะแบง่กลุม่ให้เลือกสมาชิกตาม

ความสมคัรใจแตร่ะบวุ่าต้องให้คละความสามารถกนั และนําคะแนนในการสอบมารวมเป็นคะแนน

กลุม่ 

  7.4.4 การประเมิน (Evaluation) ผู้สอนจะประเมินผู้ เรียนเชิงเปรียบเทียบ โดยใช้

ลําดบัของคะแนนการสอบย่อยเป็นคะแนนในการประเมินผลการเรียน ทัง้คะแนนกลุม่และคะแนน

รายบคุคล ร่วมกบัการรายงานการเรียนรู้ของตนเอง 

  7.4.5 การให้เวลา (Time Allocation) ผู้สอนจะกําหนดเวลาในแตล่ะกิจกรรมอย่าง

ยืดหยุ่น หากงานยงัไมส่มบรูณ์ผู้ เรียนสามารถขอตอ่เวลาได้ ตามความเหมาะสม  

 ทัง้นีนิ้สิตทัง้ 4 กลุม่จะได้รับการตรวจสอบผลการจดักระทํา (Manipulation Check) เพ่ือ

ตรวจสอบว่าผู้ เรียนเกิดการรับรู้โครงสร้างเป้าหมายของชัน้เรียนตามกลุม่ท่ีกําหนดไว้หรือไม ่โดยการ

เปรียบเทียบคะแนนท่ีได้จากแบบสอบถามการรับรู้โครงสร้างเป้าหมายของชัน้เรียน โดยผู้ เรียนท่ีได้รับ

สภาพแวดล้อมมุง่โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน ควรมีคะแนนการรับรู้โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือ

แสดงผลงานสงูกวา่กลุม่ท่ี ไมไ่ด้รับ และกลุม่ท่ีได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญควรจะมี

คะแนนการรับรู้โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญสงูกวา่กลุม่ท่ี ไมไ่ด้รับ 



บทที่ 2  

เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และได้นําเสนอตามหวัข้อ

ตอ่ไปนี ้

1. แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิ 

1.1. ความหมายของการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิ 

1.2. ประเภทของการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิ 

1.3. การวดัการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิ 

1.4. ขอบเขตความเฉพาะเจาะจงของทฤษฎีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิ  

1.5. ความสมัพนัธ์ข้ามสถานการณ์ของเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิ 

2. ความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม 

2.1. ความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม 

2.2. การวดัความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม 

2.3. ผลของเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิท่ีมีตอ่ความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม 

3. ปัจจยัเหตขุองเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิ 

3.1. ทฤษฎีแห่งตน  

3.2. โครงสร้างเป้าหมาย  

แนวคดิและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการมีเป้าหมายเชงิสัมฤทธ์ิ 

หากลองสงัเกตพฤติกรรมของผู้ เรียนแล้ว ผู้สอนอาจจะพบผู้ เรียนสองแบบ ท่ีมีพฤติกรรม

แตกตา่งกนั แบบแรกเป็นผู้ เรียนท่ีพยายามแสดงออกถงึความรู้ความสามารถของตนเอง ทํางานท่ีได้รับ

มอบหมายเป็นอย่างดี ในขณะท่ีผู้ เรียนอีกแบบหนึง่นัน้พยายามค้นคว้าศกึษาประเดน็ท่ีตนเองสนใจ มี

การศกึษาและซกัถามปัญหาท่ีอยู่เพ่ือให้เกิดความกระจ่าง และอาจศกึษาในประเดน็นัน้ลกึซึง้ไปกว่า

บทเรียนท่ีกําหนดไว้  

ในสถานการณ์ดงักลา่ว จะกลา่วได้ว่านกัเรียนทัง้สองกลุม่ตา่งมีแรงจงูใจในการเรียน เพราะ

นกัเรียนตา่งแสดงออกถงึการใช้ความพยายามในการเรียน แตก่ลบัมีพฤติกรรมท่ีแตกตา่งกนัชดัเจน 

จากข้อสงัเกตดงักลา่ว นําไปสูค่วามพยายามหาสาเหตท่ีุผู้ เรียนสองกลุม่นีมี้พฤติกรรมท่ีแตกตา่งกนั ซึง่

สาเหตนุัน้อาจจะเป็นเพราะผู้ เรียนมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิแตกตา่งกนั 
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ความหมายของการมีเป้าหมายเชงิสัมฤทธิ์ 

การทําความเข้าใจถงึเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ินัน้ ควรเร่ิมต้นจากการพยายามเข้าใจลกัษณะ

ของเป้าหมายในเชิงจิตวิทยาก่อน โดยอิลเลียท และ ฟรายเยอร์ (Elliot;& Fryer. 2008: 245-246) ได้

ทําการวิเคราะห์ลกัษณะของการมีเป้าหมายในเชิงจิตวิทยาโดยวิธีการวิเคราะห์เชิงภาษาศาสตร์-

ประวตัิศาสตร์ และพบว่าการมีเป้าหมายในเชิงจิตวิทยามีลกัษณะ 5 ประการได้แก่  

1. เป้าหมายเป็นสิ่งท่ีสะท้อนถงึกระบวนการรู้คิด (Goal is a cognitive representation.)  

2. เป้าหมายเป็นลกัษณะท่ีให้ความสําคญักบัอนาคต (Goal is focus on the future.) 

3. เป้าหมายจะกํากบัพฤติกรรม (The object of goal is the hub or focal point of 

regulation.) 

4. เม่ือบคุคลรู้สกึถงึภาระท่ีจะต้องบรรลเุป้าหมายให้ได้จงึจะเรียกได้ว่าบคุคลมีเป้าหมาย

เช่นนัน้ (It is only when an organism commits to... object that a goal may be said to have 

been adopted.) 

5. บคุคลจะเข้าหาหรือรักษาเป้าหมายท่ีเป็นบวกและจะออกห่างหรือรักษาระยะห่างจาก

เป้าหมายท่ีเป็นลบ  (By approach we move toward or maintain a positively valenced object 

and By avod we move or stay away from a negatively valenced object) 

จากการสงัเคราะห์ดงักลา่วจะสรุปได้วา่ เป้าหมาย หมายถงึ ลกัษณะท่ีแสดงออกทางการรู้

คิดของบคุคลท่ีจะเข้าหา หรือหลีกเลี่ยงสิ่งหนึง่สิ่งใดท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคต โดยเป้าหมายจะเป็นตวั

กํากบัพฤติกรรมของบคุคล  

จากนิยามดงักลา่วจะเหน็ได้ว่า แรงขบั หรือสญัชาตญาณ หรือความต้องการบางประเภท ท่ี

ไมเ่ก่ียวข้องกบั อนาคต หรือ ความคาดหวงั ท่ีไมมี่ความผกูพนัธ์กบัผู้คาดหวงัท่ีจะต้องบรรลใุห้ได้ ก็ไม่

อาจจะนบัรวมเป็นเป้าหมายได้  

สําหรับเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ินัน้ สิ่ง (Object) ท่ีเป็นเป้าหมายคือ ความสมัฤทธ์ิท่ีเกิดขึน้จาก

การดําเนินกิจกรรมใดๆ โดยจะเก่ียวข้องกบัศกัยภาพของบคุคล ซึง่อาจจะเป็นการพฒันา

ความสามารถ (Mastery) หรือการแสดงความสามารถ (Performance) ทัง้นีนิ้ยามของเป้าหมายเชิง

สมัฤทธ์ิในอดีตจะแบง่ได้เป็น 2 กลุม่ คือ กลุม่แนวโน้มเป้าหมาย (Goal Orientation) และ

กลุม่เป้าหมายเฉพาะสว่น (Achievement Goals) 

กรอบแนวคิดท่ีเป็นท่ีรู้จกักลุม่แรกได้แก่ กรอบแนวคิดแนวโน้มการมีเป้าหมายของบคุคล 

(Goal Orientation) เช่น กรอบแนวคิดของ อาเมส และ อาร์เชอร์ (Ames;& Archer. 1987; Ames;& 

Archer. 1988) และ กรอบแนวคิดของนิโคลล์ (Nicholls. 1984) ท่ีมองการมีเป้าหมายเป็นลกัษณะ

ทัว่ไปของบคุคล โดยเช่ือว่าการมีเป้าหมายและกระบวนการท่ีเก่ียวข้อง เช่น การให้เหตผุลของ
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ความสําเร็จ การตอบสนองทางอารมณ์ ความพงึพอใจ เป็นสิ่งท่ีกําหนด วิธีการท่ีบคุคลจะกระทําเพ่ือ

บรรลผุลสมัฤทธ์ิ และไม่สามารถแยกกระบวนการท่ีเก่ียวข้องออกจากเป้าหมายได้  

ฮลัลิแมนและคณะ (Hulleman ; et al. 2010) มองว่าการรวมเอาสิ่งท่ีพยายามให้เกิดขึน้ใน

อนาคต เข้ากบั การอนมุานเชิงสาเหต ุและความรู้สกึนัน้ เป็นการทําให้การมีเป้าหมายนัน้อาจจะเกิด

ปัญหาในการตีความได้ ทัง้นี ้ฮลัเลอแมนได้ตัง้ข้อสงัเกตตอ่นิยามของการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิใน

ลกัษณะนี ้ไว้ 2 ประการ ดงันี ้

1. นิยามนีอ้าจจะทําให้ข้อคําถามบางข้อในแบบสอบถามการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิไมมี่สว่น

ของเป้าหมายปรากฏ แตข้่อคําถามเหลา่นัน้กลบัมีลกัษณะสอดคล้องกบัการวดัระดบัความสนใจ และ 

แรงจงูใจภายใน ซึง่จะส่งผลให้การแยกแยะการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิ ออกจากแรงจงูใจภายใน และ

ความสนใจ เป็นไปได้ยาก เช่น “ฉนัสนใจท่ีจะเพ่ิมพนูความรู้ให้ตนเองตลอดเวลา” 

2. นิยามนีย้งัจะทําให้พบข้อคําถามท่ีไมไ่ด้มุง่ถามถงึการเข้าหาสิ่งท่ีปราถนา หรือ หลีกเลี่ยง

สิ่งท่ีไมป่ราถนา ท่ีจะเกิดขึน้เม่ืองานเสร็จสิน้ แตก่ลบัวดัความรู้สกึตอ่ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้แทน ข้อคําถาม

ลกัษณะนีจ้ะทําให้การอธิบายถงึผลของการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิ กบักระบวนการท่ีเก่ียวข้อง เช่น

ความรู้สกึ นัน้เป็นไปได้ยากเพราะข้อคําถาม นัน้วดัทัง้ การมีเป้าหมายและผลท่ีเกิดขึน้ในข้อเดียวกนั 

เช่น “ฉนัรู้สกึพงึพอใจท่ีได้เรียนรู้สิ่งใหม ่ๆ” 

สว่นกรอบแนวคดิอีกกลุม่หนึง่ คือ กรอบแนวคิดท่ีระบเุฉพาะสว่นท่ีเป็นเป้าหมายเท่านัน้ เช่น

กรอบแนวคิดท่ีเห็นว่าเป้าหมายเป็นความมุง่หมาย (Dweck;& Elliott. 1983; Harackiewicz;& 

Sansone. 1991; Pintrich. 2000; Urdan;& Maehr. 1995) ซึง่ระบวุ่าเป้าหมายเป็นความมุง่หมายหรือ

ความปรารถนาตอ่ผลลพัธ์ท่ีบคุคลใช้ความพยายามในกิจกรรมเพ่ือให้บรรลผุลสมัฤทธ์ิ กรอบแนวคิด

ลกัษณะนีจ้ะแยกวตัถปุระสงค์ท่ีจะพฒันา (เช่น การพฒันาความรู้) ออกจากเหตผุลท่ีจะบรรลุ

มาตรฐานท่ีตนเลือกไว้ (เช่น ทําคะแนนสอบได้ดกีว่าผู้อืน่) ลกัษณะนีส้อดคล้องกบัแนวคดิเป้าหมาย

เชิงซ้อนของ อิลเลียท และทราช (Elliot; & Thrash. 2002) ลกัษณะของกรอบแนวคิดกลุม่นีจ้ะไม่

กลา่วถงึ กระบวนการ หรือผลของเป้าหมายในข้อคําถาม ดงันัน้จงึทําให้สามารถศกึษาถงึปรากฎการณ์

ท่ีเกิดขึน้ได้อยา่งชดัเจน และไมมี่ความซํา้ซ้อนระหว่างนิยามของเป้าหมาย กบันิยามของผลของ

เป้าหมาย ในการศกึษาครัง้นีจ้ะมุง่สร้างข้อคําถามตามกรอบแนวคิดท่ีมุง่เน้นเฉพาะการวดัการมี

เป้าหมายเพียงเท่านัน้ 

จากท่ีกลา่วมาทัง้หมดนีผู้้ วิจยัได้สรุปวา่การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิ เป็นลกัษณะทางการรู้คิด

ของบคุคลท่ีพยายามกําหนดสภาพในอนาคตท่ีเก่ียวข้องกบัความสามารถเม่ือสิน้สดุการปฏิบตัิงาน 

ได้แก่ ต้องการแสดงออกถงึระดบัความสามารถของตนเอง หรือ ต้องการพฒันาความสามารถของ
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ตนเอง โดยลกัษณะดงักลา่วจะเป็นแนวทางในการกํากบัพฤติกรรมของบคุคล ทัง้นีบ้คุคลจะพยายาม

ให้เกิดสภาพดงักลา่ว หรือหลีกเลี่ยงสภาพดงักลา่วกไ็ด้  

ประเภทของการมีเป้าหมายเชงิสัมฤทธิ์ 

โดยปกติแล้วทฤษฎีแรงจงูใจทฤษฎีอื่นมกัให้ความสําคญักบัปริมาณของแรงจงูใจ ว่ามีมาก

น้อยเพียงใด แตล่กัษณะของทฤษฎีเป้าหมายนัน้สิ่งสําคญัท่ีจะกําหนดพฤติกรรมของบคุคลไมใ่ช่เพียง

แคป่ริมาณของการมีเป้าหมายวา่มากน้อยเพียงใด แตท่ฤษฎีนีย้งัให้ความสําคญักบัลกัษณะของ

เป้าหมายด้วย โดยมองว่าลกัษณะของเป้าหมายจะเป็นตวักําหนดรูปแบบของพฤติกรรม ดงันัน้การ

แบง่ประเภทเป้าหมายจงึมีความสําคญัมาก  

ในการศกึษาการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ินัน้นกัจิตวิทยาได้แบง่เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิเป็น

ประเภทตา่งๆ ตามแนวคิดของตนเอง เช่น การมีเป้าหมายเพ่ือการเรียนรู้ เป้าหมายเพ่ือการแสดง

ผลงานของ ดเวก (Dweck;& Leggett. 1988; Elliott;& Dweck. 1988) เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ  

เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานของ อาเมส (Ames. 1992; Ames;& Archer. 1987; Ames;& Archer. 

1988) ลกัษณะมุง่งาน มุง่แสดงผลงานท่ีดี หลกีเลี่ยงการแสดงผลงานท่ีไมด่ี ของแมฮร์ มิดค์ลี และ

คณะ (Maehr;& Midgley. 1991; Midgley; et al. 1998) และ แนวโน้มมุง่งาน แนวโน้มมุง่ตนของ 

นิโคลส์ (Nicholls. 1984) 

แตเ่ม่ือพิจารณาวิธีการแบง่ประเภทของการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิตามแนวคิดตา่งๆ แล้ว

พบว่า แม้จะมีหลกัการแบง่ประเภทและช่ือของประเภทของเป้าหมายท่ีแตกตา่งกนั แตจ่ะมีเป้าหมายท่ี

มีลกัษณะและความหมายใกล้เคียงกนัอยู่ พอสรุปได้ว่าเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิ มี 2 ลกัษณะได้แก่  

1. การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน (Performance Goal) จะมุง่เน้นไปท่ี การแสดงออก

ถงึความสามารถหรือศกัยภาพของตวัเอง และการตดัสินระดบัของความสามารถของตนเม่ือ

เปรียบเทียบกบัผู้อื่น 

2. การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ (Mastery Goal) จะมุง่เน้นไปท่ีการเรียนรู้ ความ

ชํานาญในงาน รวมไปถงึ การพฒันาตนเอง การพฒันาทกัษะใหม ่ การพฒันาหรือเพ่ิมพนูศกัยภาพ

ของตวัเอง และพยายามท่ีเอาชนะข้อจํากดัทางความสามารถของตนเอง 

ดงัท่ีกลา่วในข้างต้นแล้วว่าผู้ เรียนท่ีมีเป้าหมายแตกตา่งกนัจะมีพฤติกรรมแตกตา่งกนั 

(Ames. 1992; Urdan. 1997) ตวัอย่างเช่น ผู้ เรียนท่ีมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ จะมีพฤติกรรม

การเรียนในระดบัลกึ ใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือกนั เลือกงานท่ีมีความท้าทาย มีความอดทนตอ่ความ

ยากลําบาก และมีเจตคติทางบวกตอ่การเรียน ในทางตรงกนัข้าม ผู้ เรียนท่ีมีเป้าหมายเพ่ือแสดง

ความสามารถจะใช้กลยทุธ์ในระดบัตืน้ เลือกงานท่ีง่าย จะเลิกทํางานหากพบความยากลําบาก  
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อย่างไรก็ตาม อิลเลียทและคณะ (Elliot;& Church. 1997; Elliot;& Harackiewicz. 1996) ได้

ทําการศกึษาจนพบวา่ข้อสรุปดงักลา่วไมส่อดคล้องกบัข้อเท็จจริงนกั กลา่วคือ การมีเป้าหมายเพ่ือ

แสดงความสามารถอาจนําไปสูก่ารเรียนรู้ทัง้ในระดบัตืน้ และลกึผสมกนั จากข้อสรุปนีนํ้าไปสูก่าร

พฒันาแนวคิดเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิใหม่ โดยจําแนกการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิออกเป็น 3 ลกัษณะคือ 

การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหา และการมี

เป้าหมายเพ่ือแสดงผลผลงานแบบหลีกเลี่ยง  

ตอ่มามีการศกึษาท่ีสนบัสนนุการแบง่เป้าหมายออกเป็น 3 ลกัษณะ ดงักลา่วข้างต้น(Elliot. 

1999; Elliot;& Church. 1997; Middleton;& Midgley. 1997; Skaalvik. 1997; Vandewalle. 1997) 

โดยพบว่าผลของเป้าหมาย ทัง้ 3 ลกัษณะ มีความแตกตา่งกนั  โดยผู้ เรียนท่ีมีเป้าหมายเพ่ือความ

เช่ียวชาญจะมีความอดทนในการเรียน มีการใช้กระบวนการทางข้อมลูแบบลกึ และมีแรงจงูใจภายใน 

ในขณะท่ีผู้ เรียนท่ีมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง การใช้กระบวนการข้อมลูทางแบบตืน้ 

ขาดแรงจงูใจภายใน สว่นผู้ เรียนท่ีมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหานัน้จะมีความอดทนใน

การเรียน และได้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในระดบัสงู  แตจ่ะใช้กระบวนการทางข้อมลูแบบตืน้ ทัง้นีใ้น

ภายหลงัอิลเลียท (Elliot. 1999) และพินทริช (Pintrich. 2000) ได้นําเสนอรูปแบบการมีเป้าหมายเชิง

สมัฤทธ์ แบบ 2 x 2 กลา่วคือ จําแนกการมีเป้าหมายเป็นลกัษณะตา่ง ๆ ตามมิติ 2 มิติ ได้แก่ มิติของ

การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ-เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน และมิติการเข้าหา-การหลกีเลี่ยง 

ดงันัน้การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิจงึถกูแบง่ออกเป็น 4 ลกัษณะได้แก่ การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดง

ผลงานแบบเข้าหา (Performance-Approach Goal) การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบ

หลีกเลี่ยง (Performance-Avoidance Goal) การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา 

(Mastery-Approach Goal) และการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง(Mastery-

Avoidance Goal) ดงัแสดงในตาราง 1 
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ตาราง 1 รูปแบบเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิแบบ 2 x 2  

 

เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ เข้าหา (Approach) หลีกเล่ียง (Avoidance) 

เพื่อการแสดงผลงาน 

(Performance) 

เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้า

หา (Performance-Approach Goal) 

- เป็นเป้าหมายเพ่ือแสดงออกว่า

ตนเองมีความสามารถ ทําผลงานได้ดีกว่า

คนอ่ืน หรือได้รับการประเมินว่ามี

ความสามารถมากกวา่คนอ่ืน 

เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบ

หลีกเล่ียง (Performance-Avoidance Goal) 

- เป็นเป้าหมายเพ่ือหลีกเลี่ยงจากการ

แสดงออกว่าตนด้อยความสามารถ ทําผลงาน

ด้อยกว่าคนอ่ืน หรือได้รับการประเมินว่ามี

ความสามารถด้อยกว่าคนอ่ืน 

เพื่อความเช่ียวชาญ 

(Mastery) 

เป้าหมายเพื่อความเช่ียวชาญแบบเข้า

หา (Mastery-Approach Goal) 

- เป็นเป้าหมายเพ่ือให้ได้มาซึง่ความ

เช่ียวชาญในงาน ความรู้ความสามารถ และ

ทกัษะใหม่ๆ  หรือการพฒันาตนเองเตม็

ศกัยภาพของตนเอง 

เป้าหมายเพื่อความเช่ียวชาญแบบ

หลีกเล่ียง (Mastery-Avoidance Goal) 

- เป็นเป้าหมายเพ่ือหลีกเลี่ยงจาก

สภาวะขาดความเช่ียวชาญในงาน ขาดการ

พฒันาตนเอง หรือพฒันาตนเองได้ต่ํากว่า

ศกัยภาพของตนเอง 

 

 จากตาราง 1 จะเห็นได้ว่ารูปแบบของเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิแบบใหมนี่ ้จะแบง่ออกโดยอาศยั 

มิติของ ความเช่ียวชาญ การแสดงผลงาน  กบัมิติของ การเข้าหา การหลีกเลี่ยง ได้ออกมาเป็น 

เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิ 4 แบบ ในสว่นนีจ้ะอธิบายถงึความแตกตา่งระหวา่งเป้าหมายเพ่ือความ

เช่ียวชาญแบบเข้าหา และแบบหลีกเลี่ยงในเบือ้งต้นดงันี ้ การมีเป้าหมายเพ่ือการความเช่ียวชาญแบบ

เข้าหาจะเก่ียวข้องกบั การพฒันาความสามารถของตนเอง เช่น นกัเรียน อาจมีเป้าหมายในการชม

ภาพยนตร์ตา่งประเทศเพ่ือให้สามารถสื่อสารกบัชาวตา่งประเทศได้ (จากท่ีเคยสื่อสารไมไ่ด้ เป็นสื่อสาร

ได้) ในขณะท่ีการมีเป้าหมายเพ่ือเพ่ือการความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยงจะเก่ียวข้องกบั การสญูเสีย

ความสามารถ หรือการท่ีไมไ่ด้มาซึง่ความสามารถท่ีควรจะได้รับ เช่น นกัเรียนอาจจะชมภาพยนตร์

ตา่งประเทศเพ่ือให้ตนเองยงัสามารถสื่อสารกบัชาวตา่งประเทศได้ (เดมิท่ีสื่อสารได้อยู่แล้ว แตฝึ่ก

เพ่ือให้ยงัคงสื่อสารได้ตอ่ไป) ทัง้นีร้ายละเอียดของแนวคิดของเป้าหมายแตล่ะประเภทจะอธิบายใน

สว่นตอ่ไป  

การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้าหา (Performance-Approach Goal) 

 จากนิยามเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิท่ีกลา่วไปแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่าบคุคลจะมุง่เน้นถงึ

อนาคตท่ีจะเกิดขึน้ โดยสนใจไปท่ีประเดน็เร่ืองความสามารถ สําหรับการมีเป้าหมายเพ่ือการแสดง
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ผลงานแบบเข้าหานีจ้ะเก่ียวข้องกบัได้รับการประเมิน หรือมีภาพลกัษณ์ด้านความสามารถของบคุคลท่ี

ดีเม่ือสิน้สดุการดาํเนินงาน  

 ฮลัลิแมน และคณะ (Hulleman ; et al. 2010) ได้ทําการศกึษาความหมายของการมี

เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิจากการทบทวนวรรณกรรมและพบว่า นิยามของเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน

แบบเข้าหานัน้ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลกั คือ องค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกบัภาพลกัษณ์ 

(Appearance Component) และองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกบับรรทดัฐาน (Normative Component) 

เช่น เออร์ดนั และ แมสทาส (Urdan;& Mestas. 2006) ได้จําแนกองค์ประกอบออกเป็นองค์ประกอบท่ี

เก่ียวข้องกบัภาพลกัษณ์ (Appearance Component) และองค์ประกอบของการแขง่ขนั (Competitive 

Component) สอดคล้องกบัอิลเลียท (Elliot. 1999) ท่ีได้จําแนกองค์ประกอบท่ีเก่ียวกบัการนําเสนอ

หรือการยอมรับตนเอง (Self-Presentation/Apporval Component) และองค์ประกอบเก่ียวกบัการ

เปรียบเทียบทางสงัคม(Normaltive Component)  

 อย่างไรก็ดียงัพบนิยามของการมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหาในลกัษณะ

อื่นอีก  เช่น แกรนท์ และ ดเวก (Grant;& Dweck. 2003) ได้ระบถุงึองค์ประกอบของการมีเป้าหมาย

เพ่ือการแสดงผลงานแตกตา่งไปจาก 2 นิยามข้างต้นเลก็น้อย โดยได้แบง่ออกเป็น 4 องค์ประกอบได้แก่ 

การมีเป้าหมายท่ีเก่ียวกบัการยอมรับในความสามารถ (ภาพลกัษณ์) การเปรียบเทียบกบับรรทดัฐาน 

(การแขง่ขนั หรือ การเปรียบเทียบทางสงัคม) ความสามารถเชิงเปรียบเทียบ (เป็นการประกอบกนัของ

ความสามารถท่ีได้รับการยอมรับ และการเปรียบเทียบกบับรรทดัฐาน) และเป้าหมายมุง่ถงึผลลพัธ์ (มุง่

ให้เกิดผลท่ีดี เช่น ได้ผลการเรียนท่ีดี) อย่างไรก็ดีจากการศกึษาของ แกรนท์ และ ดเวก (Grant;& 

Dweck. 2003) และ ไซเดอรีดิส และมวัราทีดีส (Hulleman ; et al. 2010: citing Sideridis; & 

Mouratidis. 2008) `พบว่า เป้าหมายมุง่ถงึผลลพัธ์นัน้ เป็นเป้าหมายท่ีอาจจะสะท้อนถงึการมี

เป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน หรือเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญก็ได้ กลา่วคือ ในกลุม่คนท่ีมีเป้าหมาย

เพ่ือแสดงผลงาน ก็อาจจะตัง้เป้าหมายเพ่ือให้ได้คะแนนในระดบัสงู เพ่ือให้ถกูประเมินว่าเป็นคนเก่ง 

สว่นกลุม่คนท่ีมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ ก็อาจจะมีเป้าหมายท่ีจะทําคะแนนสงูเพ่ือสะท้อนว่า

ตนเองได้เรียนรู้ในเนือ้หาของวิชาดงักลา่ว ด้วยเหตผุลนีจ้งึจําเป็นต้องตดัการมีเป้าหมายท่ีเก่ียวข้องกบั

ผลลพัธ์จากการเป็นองค์ประกอบของเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน 

 จากท่ีกลา่วมาข้างต้นเราจงึสามารถสรุปได้ว่า การมีเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบเข้า

หาประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลกัดงันี ้ 

 1. องค์ประกอบด้านภาพลกัษณ์ (Appearance)  ซึง่เป็นเป้าหมายท่ีมุง่เพื่อแสดงและ

ยืนยนัความสามารถและคณุคา่ของตนเองให้ผู้อื่นได้เห็น ท่ีมุง่แสดงความสามารถของตนเองให้ผู้อื่นได้

เห็นโดยไมเ่ปรียบเทียบกบัผู้อื่น โดยองค์ประกอบนีจ้ะสอดคล้องกบัองค์ประกอบของนกัวิจยัท่านอื่น 
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เช่น องค์ประกอบด้านภาพลกัษณ์แบบเข้าหา ของ เออร์ดนั และ แมสทาส (Urdan;& Mestas. 2006) 

องค์ประกอบด้านแนวโน้มเป้าหมายเพ่ือการพิสจูน์ ของ แวนเดอร์แวล (Vandewalle. 1997) และ 

องค์ประกอบด้านพิสจูน์ความสามารถ ของ แกรนท์ และ ดเวกค์ (Grant;& Dweck. 2003) 

 2. องค์ประกอบด้านการแขง่ขนั (Competition) ซึง่เป็นเป้าหมายท่ีมุง่เพื่อให้เกิดการ

เปรียบเทียบกบับรรทดัฐานท่ีปรากฏหรือการแขง่ขนั องค์ประกอบนีจ้ะสนใจเก่ียวกบัความต้องการ

สร้างผลงานท่ีสามารถตดัสินได้วา่ตนเองทําผลงานได้ดีกวา่คนอืน่ (เช่น ชนะการแขง่ขนั ได้คะแนนสงู

ท่ีสดุ) โดยองค์ประกอบนีจ้ะสอดคล้องกบัองค์ประกอบของนกัวิจยัท่านอื่น เช่นองค์ประกอบด้านการ

แขง่ขนัแบบเข้าหา (Urdan;& Mestas. 2006) องค์ประกอบด้านผลลพัธ์เชิงบรรทดัฐาน (Grant;& 

Dweck. 2003) และเพ่ือแสดงผลงานแบบเข้าหา (Elliot;& McGregor. 2001) 

 3. องค์ประกอบด้านการประเมิน (Evaluation) เป็นเป้าหมายท่ีรวมลกัษณะของ

เป้าหมายเพ่ือภาพลกัษณ์ และเป้าหมายเพ่ือการแขง่ขนัไว้ด้วยกนั โดยเป้าหมายนีจ้ะไมไ่ด้เพียงมุง่ท่ีจะ

แสดงความสามารถ (ลกัษณะของเป้าหมายเพื่อภาพลกัษณ์) เท่านัน้แตย่งัรวมไปถงึมุง่ท่ีจะแสดง

ความสามารถท่ีเพียงพอท่ีจะแสดงให้เห็นว่าตนเองมีความสามารถมากกว่าผู้อืน่ หรืออีกนยัหนึง่

หมายความว่า ตนเองได้รับการประเมินว่าตนเองมีความสามารถดีกวา่คนอื่น ดงันัน้ข้อคาํถามใน

องค์ประกอบนีจ้งึต้องมีลกัษณะท่ีแสดงให้เห็นวา่มีผู้ เช่ียวชาญ ผู้ มีอํานาจ หรือผู้สงัเกตการณ์ (เช่น ครู 

หรือเพ่ือนนกัเรียน) จะสามารถประเมินความสามารถของตนเองในเชิงเปรียบเทียบกบัผู้อื่น โดย

องค์ประกอบนีจ้ะสอดคล้องกบัองค์ประกอบของนกัวิจยัทา่นอื่น เช่น องค์ประกอบแนวโน้มมุง่ตน ของ 

มิกค์ลี อรันกมูาร์ เออร์ดนั (Midgley; Arunkumar;& Urdan. 1996) องค์ประกอบเพ่ือแสดงผลงาน

แบบเข้าหา ของ อิลเลียท และ เชิร์ช (Elliot;& Church. 1997) และ องค์ประกอบแนวโน้มสร้างผลงาน

เชิงพิสจูน์ ของ บริทท์ และ แวนเดอแวล(Brett;& VandeWalle. 1999)  

การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง (Performance-Aviodance 

Goal) 

 การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงนีจ้ะยงัคงให้ความสนใจเก่ียวกบัการ

ประเมินความสามารถเม่ือสิน้สดุกิจกรรมเช่นเดียวกบัการมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหา 

แตจ่ะสนใจเก่ียวกบัการหลีกเลี่ยงสภาพในอนาคตท่ีไมพ่งึประสงค์ ซึง่ในท่ีนีห้มายถงึการได้รับการ

ประเมิน หรือมีภาพลกัษณ์ท่ีไมด่ีนัน้เอง  

 ฮลัลิแมน และคณะ (Hulleman ; et al. 2010) ได้ทําการรวบรวมนิยามของ การมี

เป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง พบว่า สามารถจดันิยามเหลา่นัน้ออกได้เป็น 4 องค์ประกอบ 

โดย 3 องค์ประกอบแรกจะสอดคล้องกบั การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหาได้แก ่

องค์ประกอบด้านภาพลกัษณ์ (Appearance) องค์ประกอบด้านการแขง่ขนั (Competition) และ
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องค์ประกอบด้านการประเมิน (Evaluation) ทัง้นีอ้งค์ประกอบท่ี 4 คือ อารมณ์ทางลบ (Negative 

Emotion) 

 ในสว่นขององค์ประกอบท่ี 4 นัน้จะเห็นได้วา่ มีลกัษณะคล้ายกบัเป็นผลของเป้าหมาย

มากกว่าเป้าหมาย กลา่วคือ อารมณ์ทางลบเป็นผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้เม่ือบคุคลมีเป้าหมายเพ่ือการแสดง

ผลงานแบบหลีกเลี่ยง ปัญหานีค้ล้ายคลงึกบัปัญหาเร่ืองการนิยามเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิแบบแนวโน้ม

เป้าหมาย (Goal Orientation) ท่ีกลา่วไปข้างต้น และเพ่ือให้การจําแนกเป้าหมายออกจากผลท่ีตามมา

ได้อย่างชดัเจนผู้ วิจยั จงึไมนํ่าองค์ประกอบนีเ้ข้ามาเป็นสว่นหนึง่ของการมีเป้าหมายเพ่ือการแสดง

ผลงานแบบหลีกเลี่ยง ดงันัน้ ในการวิจยัครัง้นีเ้ป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงจงึ

ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบได้แก่  

 1. องค์ประกอบด้านภาพลกัษณ์ (Appearance) เป็นเป้าหมายท่ีมุง่หลีกเลี่ยงการ

แสดงออกว่าตนเองด้อยความสามารถ มุง่แสดงความสามารถของตนเองให้ผู้อื่นได้เห็นโดยไม่

เปรียบเทียบกบัผู้อื่น โดยองค์ประกอบนีจ้ะสอดคล้องกบัองค์ประกอบของนกัวิจยัท่านอื่น เช่น 

องค์ประกอบภาพลกัษณ์เชิงหลีกหนี ของ เออร์ดนั และ แมสทาส (Urdan;& Mestas. 2006) 

องค์ประกอบผลงานเชิงหลีกหนี ของ อิลเลียท และ เชิร์ช (Elliot;& Church. 1997) และ องค์ประกอบ

แนวโน้มหลีกหนี ของ แวนเดอวาลล์ (Vandewalle. 1997) 

 2. องค์ประกอบด้านการแขง่ขนั (Competition) เป็นเป้าหมายท่ีมุง่หลีกเลี่ยงการสร้าง

ผลงานท่ีด้อยกวา่คนอืน่ ลกัษณะท่ีสําคญัของเป้าหมายประเภทนีค้ือ ไมไ่ด้ให้ความสําคญักบัความ

คิดเห็นของผู้อื่น แตใ่ห้ความสําคญักบัผลงานโดยตรง โดยจะเป็นการหลีกเลี่ยงการทําผลงานด้อยกว่า

ผู้อื่น องค์ประกอบนีจ้ะสอดคล้องกบัองค์ประกอบของนกัวิจยัท่านอืน่ เช่น องค์ประกอบด้านการ

แขง่ขนั เชิงหลีกหนี ของ เออร์ดาน และ แมสทาส (Urdan;& Mestas. 2006) และ องค์ประกอบด้าน

สร้างผลงาน เชิงหลีกหนีของ อิลเลียท และ แมคเกรเกอร์ (Elliot;& McGregor. 2001) 

 3. องค์ประกอบด้านการประเมิน (Evaluation) เป็นเป้าหมายท่ีรวมลกัษณะของ

เป้าหมายเพ่ือภาพลกัษณ์ และเป้าหมายเพ่ือการแขง่ขนัไว้ด้วยกนั โดยเป้าหมายนีจ้ะไมไ่ด้เพียงมุง่ท่ีจะ

หลีกเลี่ยงการแสดงให้เห็นวา่ด้อยกวา่คนอื่น (ลกัษณะของเป้าหมายเพื่อภาพลกัษณ์) เท่านัน้แตย่งัรวม

ไปถงึมุง่ท่ีจะหลีกเลี่ยงการแสดงให้เห็นวา่ตนเองมีความสามารถด้อยกวา่ผู้อื่น หรืออีกนยัหนึง่

หมายความว่า ตนเองได้รับการประเมินว่าตนเองมีความสามารถด้อยกว่าคนอื่น ดงันัน้ข้อคําถามใน

องค์ประกอบนีจ้งึต้องมีลกัษณะท่ีแสดงให้เห็นวา่มีผู้ เช่ียวชาญ ผู้ มีอํานาจ หรือผู้สงัเกตการณ์ (เช่น ครู 

หรือเพ่ือนนกัเรียน) ประเมินความสามารถของตนเองในเชิงเปรียบเทียบกบัผู้อื่น โดยองค์ประกอบนีจ้ะ

สอดคล้องกบัองค์ประกอบของนกัวิจยัท่านอืน่ เช่น องค์ประกอบด้านสร้างผลงาน เชิงหลีกหนี ของ 

มิดก์ลี และคณะ (Midgley ; et al. 1998) 
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การมีเป้าหมายเพื่อความเช่ียวชาญแบบเข้าหา (Mastery-Approach Goal) 

 การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ จะเป็นลกัษณะท่ีบคุคลจะมุง่ความสนใจไปในเร่ือง

ของการเปลี่ยนแปลงความสามารถของตนเอง โดยการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหานัน้ 

บคุคลจะมุง่ท่ีจะให้ตนเองนัน้มีความสามารถเพ่ิมขึน้ เม่ือสิน้สดุกิจกรรม  

 ฮลัลิแมน และคณะ (Hulleman ; et al. 2010) ได้ทําการรวบรวมนิยามของ การมี

เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา และพบว่าจากนิยามตา่ง ๆ สามารถจําแนกได้เป็น 5 

องค์ประกอบได้แก่ความสนใจ (Interest) ความเช่ียวชาญในงาน (Task Mastery) การพฒันา

ความสามารถ (Improvement)   การบรรลผุลเตม็ศกัยภาพ (Potency Attainment) และความต้องการ

ความท้าทาย (Challenge) จากข้อค้นพบดงักลา่วมีประเดน็ท่ีต้องอภิปรายคือองค์ประกอบด้านความ

สนใจ และความท้าทาย  

 หากพิจารณาข้อคาํถามท่ีอยู่ในองค์ประกอบด้านความสนใจ เช่น “ฉนัอา่นหนงัสือเพราะ

ฉนัสนใจในหวัข้อนัน้ ๆ” (Lepper; Corpus;& Iyengar. 2005) “ฉนัรู้สกึประสบความสําเร็จเม่ือฉนัได้

เรียนในสิ่งท่ีฉนัสนใจ” (Duda;& Nicholls. 1992) “ฉนัทํางานตา่ง ๆ ท่ีได้รับจากโรงเรียนท่ีกระตุ้นความ

อยากรู้ของฉนัแม้ว่าจะเป็นสิ่งท่ียากก็ตาม” (Elliot;& Church. 1997) จะเห็นได้วา่ ข้อคําถามเหลา่นี ้ไม่

ระบถุงึสิ่งท่ีเกิดขึน้ในอนาคต ซึง่หากพิจารณาตามนิยามของเป้าหมายเชิงจิตวิทยาของ (Elliot;& Fryer. 

2008: 245-246) จะไม่ถือว่า ความสนใจเป็นเป้าหมาย เพราะความสนใจเป็นเพียงลกัษณะท่ีเกิดขึน้ใน

ปัจจบุนัเท่านัน้ เช่นเดียวกบัความท้าทาย ท่ีมีข้อคําถามอย่างเช่น “ฉนัชอบท่ีจะทํางานหนกัเพราะมนั

เป็นสิ่งท่ีท้าทาย” (Lepper; Corpus;& Iyengar. 2005) หรือ “ฉนัรู้สกึว่าความท้าทายของงานท่ีได้รับ

มอบหมายในรายวิชานีเ้ป็นสิ่งสําคญั” (Grant;& Dweck. 2003) เม่ือพิจารณาตามนีแ้ล้ว จงึไมส่ามารถ

นําองค์ประกอบด้านความสนใจ และความท้าทาย มาเป็นสว่นหนึง่ขององค์ประกอบของการมี

เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหาได้ จงึสรุปได้ว่า การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้า

หามี 3 องค์ประกอบได้แก่  

 1. ด้านความเช่ียวชาญในงาน (Task Mastery) เป็นเป้าหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการได้มาซึง่

ความสามารถท่ีจะนําไปใช้ในการทํางาน หรือเป็นพืน้ฐานสาํหรับการเรียนในอนาคต โดยองค์ประกอบ

นีจ้ะสอดคล้องกบัองค์ประกอบของนกัวิจยัท่านอื่น เช่น องค์ประกอบด้านความเช่ียวชาญแบบเข้าหา 

ของ บาร์รอน และ ฮาราคกีวิกซ์ (Barron;& Harackiewicz. 2001)  

 2. ด้านการพฒันา (Improvement) เป็นเป้าหมายท่ีทําผลงานได้ดีกวา่ในอดีต โดย

องค์ประกอบนีจ้ะสอดคล้องกบัองค์ประกอบของนกัวิจยัทา่นอื่น เช่น องค์ประกอบด้านภายในตวั

บคุคล ของ อิลเลียท (Elliot. 1999) และ องค์ประกอบด้านการเรียนรู้ของแกรนท์ และ ดเวก (Grant;& 

Dweck. 2003) 
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 3. ด้านการบรรลผุลเตม็ศกัยภาพ (Potential Attainment) เป็นเป้าหมายท่ีเก่ียวข้องกบั

การพฒันาตนเองให้สอดคล้องกบัศกัยภาพของตนเอง โดยองค์ประกอบนีจ้ะสอดคล้องกบั

องค์ประกอบของนกัวิจยัท่านอืน่ เช่น องค์ประกอบความเช่ียวชาญแบบเข้าหาของ อิลเลียท และ แมค

เกรเกอร์ (Elliot;& McGregor. 2001) 

การมีเป้าหมายเพื่อความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง (Mastery-Avoidance Goal) 

 การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยงนีย้งัคงให้ความสนใจเก่ียวกบัการ

เปลี่ยนแปลงความสามารถของบคุคลเม่ือสิน้สดุกิจกรรม เช่นเดียวกบัแบบเข้าหา แตแ่ตกตา่งกนัท่ีจะ

เป็นลกัษณะของการหลีกเลี่ยงสภาพท่ีไมพ่งึประสงค์เช่น ขาดความสามารถท่ีจําเป็น สญูเสีย

ความสามารถ ขาดการพฒันา หรือ พฒันาไมไ่ด้เตม็ศกัยภาพของตนเอง  

 ในทฤษฎีการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ินัน้ การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบ

หลีกเลี่ยงเป็นประเภทของเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิท่ีถกูพฒันาขึน้มาใหม ่(Elliot. 1999; Pintrich. 2000) 

เป็นผลให้ยงัมีงานวิจยัท่ีศกึษาโดยมีเป้าหมายลกัษณะนีมี้อยู่ไมม่ากนกั จากการสํารวจการนิยามการมี

เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยงของ ฮลัลิแมน และคณะ (Hulleman ; et al. 2010) พบว่า

สามารถจําแนกออกได้เป็น 4 องค์ประกอบคือ ด้านความเช่ียวชาญในงาน (Task Mastery) ด้านการ

พฒันา (Improvement) ด้านการบรรลผุลเตม็ศกัยภาพ (Potential Attainment) และด้านอารมณ์ทาง

ลบ (Negative Emotion) 

 จะเห็นได้วา่มี 3 องค์ประกอบท่ีสอดคล้องกบัองค์ประกอบของการมีเป้าหมายเพ่ือความ

เช่ียวชาญแบบเข้าหา สว่นองค์ประกอบด้านอารมณ์ทางลบนัน้ ก็นบัได้ว่าเป็นปัญหาเช่นเดียวกบั

ปัญหาท่ีเกิดขึน้กบัองค์ประกอบด้านอารมณ์ทางลบของการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบ

หลีกเลี่ยงเช่นกนั ดงันัน้ในการวิจยัครัง้นีจ้ะศกึษาการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยงท่ีมี 

3 องค์ประกอบดงันี ้

 1. ด้านความเช่ียวชาญในงาน (Task Mastery) เป็นเป้าหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการ

หลีกเลี่ยงการขาดทกัษะ หรือความรู้ท่ีจะนําสิ่งท่ีได้ไปใช้ในการทํางาน หรือเป็นพืน้ฐานสาํหรับการเรียน

ในอนาคต ท่ีควรได้รับจากกิจกรรมนัน้โดยองค์ประกอบนีจ้ะสอดคล้องกบัองค์ประกอบด้านความ

เช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยงของ อิลเลียท และ มารุยามา (Elliot;& Murayama. 2008) 

 2. ด้านการพฒันา (Improvement) เป็นเป้าหมายท่ีจะหลีกเลี่ยงการทําผลงานได้ด้อย

กว่าในอดีต โดยองค์ประกอบนีจ้ะสอดคล้องกบัองค์ประกอบความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง ของ  

บารานิก บาร์รอน และฟินน่ี (Baranik; Barron;& Finney. 2007) 
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 3. ด้านการบรรลผุลเตม็ศกัยภาพ (Potential Attainment) เป็นเป้าหมายท่ีหลีกเลี่ยงการ

พฒันาตนเองท่ีไมส่อดคล้องกบัศกัยภาพ หรือมาตรฐานท่ีตนเองตัง้ไว้ โดยองค์ประกอบนีจ้ะสอดคล้อง

กบัองค์ประกอบความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยงของ คร่ีู และคณะ (Cury; et al. 2006) 

 ทัง้นีผู้้ วิจยัได้สรุปลกัษณะของการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในแตล่ะลกัษณะ โดยจําแนกให้เห็น

ในแตล่ะองค์ประกอบ ดงัตาราง 2 

 

ตาราง 2 ประเภทของเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ และองค์ประกอบย่อยของเป้าหมายแตล่ะประเภท 

 

ประเภท องค์ประกอบ นิยาม ตัวอย่างข้อคาํถาม 

เป้าหมายเพ่ือแสดง

ผลงานแบบเข้าหา 

Performance-

Approcah Goal 

ด้านภาพลกัษณ์  

Apperance 

เพ่ือพิสจูน์ตนเอง หรือแสดงให้

เหน็ว่าตนเองมีความสามารถ 

ในการเรียนในระดบัปริญญา

ตรีฉนัต้องการพิสจูน์ว่าฉนัก็

เป็นคนเก่ง 

ด้านการแข่งขนั  

Competition 

เพ่ือแสดงผลงานให้ดีกวา่เพ่ือน ฉนัต้องการที่จะทําคะแนนใน

การสอบให้สงูอยูใ่นระดบั 

ท๊อปของห้อง 

ด้านการประเมิน  

Evaluation  

เพ่ือแสดงให้ผู้ อ่ืนเหน็ว่าตนเอง

มีความสามารถสงูกวา่เพ่ือน 

ฉนัต้องการแสดงให้เพ่ือนเหน็

ว่าฉนัเก่งกวา่เพ่ือนในห้อง 

เป้าหมายเพ่ือแสดง

ผลงานแบบหลีกเลี่ยง 

Performance-

Avoidance Goal 

ด้านภาพลกัษณ์  

Apperance 

เพ่ือหลีกเลี่ยง การแสดงออกว่า

ตนเองด้อยความสามารถ 

ฉนัจะหลีกเลี่ยงการ

แสดงออกที่จะทําให้คนอ่ืน

มองว่าฉนัโง ่

ด้านการแข่งขนั  

Competition 

เพ่ือหลีกเลี่ยงการแสดงผลงาน

ด้อยกว่าเพ่ือน 

ฉนัต้องการที่ทําให้คะแนน

สอบของฉนัไม่ต่ํากว่าเพ่ือน

ในชัน้เรียน 

ด้านการประเมิน  

Evaluation  

เพ่ือหลีกเลี่ยงการแสดงให้ผู้ อ่ืน

เหน็ว่าตนเองมีความสามารถ

ด้อยกว่าเพ่ือน 

ในการเรียน ฉนัต้องการให้

อาจารย์มองว่าฉนัไม่ได้เป็น

นกัเรียนกลุม่ออ่น 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

 

ประเภท องค์ประกอบ นิยาม ตัวอย่างข้อคาํถาม 

เป้าหมายเพ่ือความ

เช่ียวชาญแบบเข้าหา 

Mastery-Approace 

Goal 

ด้านความเช่ียวชาญในงาน 

Task Mastery 

เพ่ือให้เกิดทกัษะในการทํางาน

หรือเป็นพืน้ฐานในการเรียน

ตอ่ไป 

ในการเรียนฉนัมุ่งศกึษาเพ่ือ

จะสามารถนําความรู้ไปใช้

ทํางานในอนาคตได้ 

ด้านการพฒันา  

Improvement  

เพ่ือพฒันาผลงานให้ดีกว่าใน

อดีต 

ในการเรียนฉนัพยายามทาํ

ผลการเรียนให้ดีกว่าเดิม 

ด้านบรรลผุลเตม็ศกัยภาพ 

Potential Attainment 

เพ่ือพฒันาความสามารถเตม็

ศกัยภาพ 

ในการเรียนฉนัพยายาม

เรียนรู้ให้ได้เตม็ศกัยภาพของ

ฉนั 

เป้าหมายเพ่ือความ

เช่ียวชาญแบบ

หลีกเลี่ยง 

Mastery-Avoidance 

Goal 

ด้านความเช่ียวชาญในงาน 

Task Mastery 

เพ่ือหลีกเลี่ยงการขาดทกัษะใน

การทํางานหรือขาดพืน้ฐานใน

การเรียนตอ่ไป 

ฉนัพยายามเรียนเพ่ือให้แน่ใจ

ว่าเม่ือฉนัไปทํางานฉนัไมข่าด

ทกัษะที่จําเป็น 

ด้านการพฒันา  

Improvement  

เพ่ือหลีกเลี่ยงการทําผลงาน

ด้อยกว่าในอดีต 

ฉนัพยายามทําผลการเรียน

ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม 

ด้านบรรลผุลเตม็ศกัยภาพ 

Potential Attainment 

เพ่ือหลีกเลี่ยงการพฒันา

ความสามารถน้อยกวา่

ศกัยภาพ หรือมาตรฐานของ

ตนเอง 

ฉนัต้องการให้เวลาไม่สญู

เปลา่ไปเพราะฉนัเรียนรู้ไม่ได้

อยา่งเตม็ท่ี 

 

จากท่ีกลา่วมาทัง้หมด สามารถสรุปเป็นนิยามของการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิสําหรับงานวิจยั

ครัง้นีไ้ด้ดงันี ้

การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิหมายถงึ ลกัษณะทางการรู้คิดของบคุคลท่ีพยายามกําหนดสภาพ

ในอนาคตท่ีเก่ียวข้องกบัความสามารถเม่ือสิน้สดุการปฏิบตัิงาน โดยลกัษณะดงักลา่วจะเป็นแนวทาง

ในการกํากบัพฤติกรรมของบคุคล ทัง้นีบ้คุคลจะพยายามให้เกิดสภาพดงักลา่ว หรือหลีกเลี่ยงสภาพ

ดงักลา่วกไ็ด้ โดยจะแบง่เป้าหมาออกได้เป็น 4 ประเภท ดงันี ้

1. เป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบเข้าหา (Performance-Approcah Goal) หมายถงึ 

ลกัษณะทางการรู้คิดของบคุคลท่ีจะมุง่เน้นไปท่ี การแสดงออกถงึความสามารถหรือศกัยภาพของ

ตวัเอง และการตดัสินระดบัของความสามารถเม่ือเปรียบเทียบกบัผู้อื่น โดยให้ความสนใจไปท่ีการมี

ภาพลกัษณ์ท่ีดี การทําผลงานได้ดีกวา่ผู้อื่น และการมีภาพลกัษณ์ท่ีดีกวา่ผู้อื่น โดยแบง่ออกได้เป็น 3 

องค์ประกอบดงันี ้
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 1.1 องค์ประกอบด้านภาพลกัษณ์ เป็นลกัษณะท่ีจะมุง่พิสจูน์ตนเอง หรือแสดงให้เห็นว่า

ตนเองมีความสามารถ 

 1.2 องค์ประกอบด้านการแขง่ขนั เป็นลกัษณะท่ีจะมุง่สร้างผลการทํางานให้ดีกว่าผู้อืน่ 

 1.3 องค์ประกอบด้านการประเมิน เป็นลกัษณะท่ีจะมุง่แสดงให้ผู้อื่นเห็นว่าตนเองมี

ความสามารถสงูกวา่เพ่ือน 

2. เป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง (Performance-Avoidance Goal) หมายถงึ 

ลกัษณะทางการรู้คิดของบคุคลท่ีจะมุง่เน้นไปท่ี การแสดงออกถงึความสามารถหรือศกัยภาพของ

ตวัเอง และการตดัสินระดบัของความสามารถเม่ือเปรียบเทียบกบัผู้อื่น โดยให้ความสนใจไปท่ีการ

หลีกเลี่ยงการมีภาพลกัษณ์ท่ีไมด่ี การทําผลงานด้อยกวา่ผู้อื่น และการมีภาพลกัษณ์ท่ีด้อยกว่าผู้อื่น 

โดยแบง่ออกได้เป็น 3 องค์ประกอบดงันี ้

 2.1 องค์ประกอบด้านภาพลกัษณ์ เป็นลกัษณะท่ีจะหลีกเลี่ยง การแสดงออกว่าตนเอง

ด้อยความสามารถ 

 2.2 องค์ประกอบด้านการแขง่ขนั เป็นลกัษณะท่ีจะหลีกเลี่ยงการสร้างผลการทํางานท่ี

ด้อยกว่าผู้อืน่  

 2.3 องค์ประกอบด้านการประเมิน เป็นลกัษณะท่ีจะหลีกเลี่ยงการแสดงท่ีทําให้ผู้อืน่เห็น

ว่าตนเองมีความสามารถด้อยกว่าเพ่ือน 

3. เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา (Mastery-Approcah Goal) หมายถงึ ลกัษณะ

ทางการรู้คดิของบคุคลท่ีจะมุง่เน้นไปท่ีการเปลี่ยนแปลงของความสามารถของตนเองเม่ือสิน้สดุการ

ทํางาน โดยให้ความสนใจท่ีจะให้เกิดความเช่ียวชาญในงาน มีการพฒันาตนเอง และสามารถเรียนรู้ได้

เตม็ศกัยภาพโดยแบง่ออกได้เป็น 3 องค์ประกอบดงันี ้

 3.1 องค์ประกอบด้านความเช่ียวชาญในงาน เป็นลกัษณะท่ีมุง่ให้เกิดทกัษะท่ีจะใช้ในการ

ทํางานหรือเป็นพืน้ฐานในการเรียนระดบัสงูตอ่ไป  

 3.2 องค์ประกอบด้านการพฒันา เป็นลกัษณะท่ีมุง่ทําผลงานให้ดีกว่าผลงานของตนเอง

ในอดีต 

 3.3 องค์ประกอบด้านการบรรลเุตม็ศกัยภาพ เป็นลกัษณะท่ีมุง่จะพฒันาตนเองให้

สอดคล้องกบัศกัยภาพของตนเอง 

4. เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง (Performance-Avoidance Goal) หมายถงึ 

ลกัษณะทางการรู้คิดของบคุคลท่ีจะมุง่เน้นไปท่ีการเปลี่ยนแปลงของความสามารถของตนเองเม่ือ

สิน้สดุการทํางาน โดยให้ความสนใจท่ีจะหลีกเลี่ยงการขาดความเช่ียวชาญในงาน การขาดการพฒันา

ตนเอง และไมไ่ด้สามารถเรียนรู้เตม็ศกัยภาพ แบง่ออกได้เป็น 3 องค์ประกอบดงันี ้
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 4.1 องค์ประกอบด้านความเช่ียวชาญในงาน เป็นลกัษณะท่ีมุง่หลีกเลี่ยงการขาดทกัษะ

ในการทํางาน หรือขาดพืน้ฐานในการเรียนในอนาคต 

 4.2 องค์ประกอบด้านการพฒันา เป็นลกัษณะท่ีมุง่หลีกเลี่ยงการทําผลงานด้อยกว่าใน

อดีต 

 4.3 องค์ประกอบด้านการบรรลเุตม็ศกัยภาพ เป็นลกัษณะท่ีมุง่หลีกเลี่ยงการพฒันา

ความสามารถน้อยกวา่ศกัยภาพหรือมาตรฐานของตนเอง 

การวัดการมีเป้าหมายเชงิสัมฤทธิ์ 

หากพิจารณาถงึเคร่ืองมือท่ีใช้วดัการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิแล้ว จะพบว่ามีเคร่ืองมือวดัท่ี

นิยมใช้ในงานวิจยัอยู่ 2 เคร่ืองมือ ได้แก่ แบบสอบถามการวดัเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในชดุมาตรวดั

รูปแบบการเรียนรู้อย่างยืดหยุ่น (Patterns of Adaptive Learning Scales: PALS) ซึง่พฒันาโดย 

มิดค์ลี และคณะ (Midgley ; et al. 2000) โดยใช้กรอบแนวคิดเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิ แบบ 3 ประเภท

เท่านัน้ ได้แก่  

1. การมีเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบเข้าหา (Performance-Approach Goal 

Orientation) ตวัอย่างข้อคําถามเช่น “เป้าหมายอย่างหนึง่ของฉนัคือการได้แสดงผู้อื่นเหน็วา่ฉนัทํางาน

ท่ีได้รับมอบหมายในชัน้เรียนได้ดี” ในด้านนีป้ระกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 5 ข้อ โดยมีคา่ความเช่ือมัน่

เท่ากบั .89 

2. การมีเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง (Performance-Avoidance Goal 

Orientation) ตวัอย่างข้อคําถามเช่น “การท่ีฉนัไมถ่กูคนอื่นมองว่าโง่ในชัน้เรียนเป็นสิ่งสําคญัสําหรับ

ฉนั” ในด้านนีป้ระกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 4 ข้อ โดยมีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั .74 

3. การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ (Mastery Goal Orientation) ตวัอย่างข้อคําถามเช่น 

“เป้าหมายอย่างหนึง่สําหรับการเรียนในชัน้เรียนนีค้ือพยายามเรียนรู้ให้ได้มากท่ีสดุเท่าท่ีจะทําได้” ใน

ด้านนีป้ระกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 5 ข้อ โดยมีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั .85  

โดยแบบสอบถามดงักลา่วจะให้ผู้ตอบเลือกตอบระดบัท่ีตรงกบัความคิดของผู้ตอบโดย

เลือกตอบจากมาตรประมาณคา่ 5 ระดบัจาก ไมจ่ริงเลย ถงึ จริงท่ีสดุ (“Not at all true – Very true) 

โดยข้อคําถามทัง้หมดจะถกูเรียงลําดบัแบบสุม่ร่วมกบัตวัแปรอื่น ๆ เช่น ความเช่ือในความสามารถของ

ตนเองด้านการเรียน และโครงสร้างเป้าหมายของชัน้เรียนเป็นต้น  

นอกเหนือจากแบบสอบถามของ มิดค์ลี และคณะ แล้ว ยงัมีแบบสอบถามท่ีมกัถกูนําไปใช้ใน

งานวิจยัอีกชดุหนึง่นัน้คอื แบบสอบถามเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิ (Achievement Goal Questionaire) ซึง่
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พฒันาโดยอิลเลียท และ แมคเกรเกอร์ (Elliot;& McGregor. 2001) โดยพฒันาขึน้จากรูปแบบ

เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิแบบ 2 x 2 ซึง่แบง่เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิออกเป็น 4 ประเภทดงันี ้ 

1. การมีเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบเข้าหา (Performance-Approach Goal) ตวัอย่างข้อ

คําถามเช่น “เร่ืองสําคญัสําหรับการเรียนคือการท่ีฉนัทํางานได้ดีกวา่ผู้อืน่” ในด้านนีป้ระกอบด้วยข้อ

คําถามจํานวน 3 ข้อ โดยมีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั .96 

2. การมีเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง (Performance-Avoidance Goal) 

ตวัอย่างข้อคาํถามเช่น “สําหรับการเรียนในวิชานีฉ้นัแคต้่องการจะหลีกเลี่ยงการทํางานได้แย”่ ในด้าน

นีป้ระกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 3 ข้อ โดยมีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั .82 

3. การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา (Mastery-Approach Goal) ตวัอย่างข้อ

คําถามเช่น “ในการเรียนวิชานีฉ้นัต้องการเรียนรู้มากท่ีสดุเท่าท่ีเป็นไปได้” ในด้านนีป้ระกอบด้วยข้อ

คําถามจํานวน 3 ข้อ โดยมีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั .87 

4. การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง (Mastery-Avoidance Goal) ตวัอยา่ง

ข้อคําถามเช่น “ฉนัมกัจะเป็นกงัวลว่าฉนัอาจจะไมไ่ด้เรียนรู้ทกุสิ่งทกุอยา่งท่ีมีให้เรียนรู้จากการเรียนใน

รายวิชานี”้ ในด้านนีป้ระกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 3 ข้อ โดยมีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั .84  

โดยแบบสอบถามดงักลา่วจะให้ผู้ตอบเลือกตอบระดบัท่ีตรงกบัความคิดของผู้ตอบโดย

เลือกตอบจากมาตรประมาณคา่ 7 ระดบัจาก ไมจ่ริงเลย ถงึ จริงท่ีสดุ (“Not at all true – Very true of 

me) โดยข้อคําถามทัง้หมดจะถกูเรียงลําดบัแบบสุม่ 

สําหรับการวดัเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในกลุม่ตวัอย่างท่ีเป็นนกัศกึษาไทยพบว่า กลุยา เดชอิทธิ

รัตน์ (Dejitthirat. 2004) ได้ศกึษาเก่ียวกบัเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิและใช้เคร่ืองมือวดัของ อิลเลียท และ

เชิร์ช (Elliot ;& Church. 1997) ในการศกึษาครัง้นีใ้ช้ทัง้ภาษาองักฤษในกลุม่นกัศกึษาในประเทศ

สหรัฐอเมริกา และแปลเป็นฉบบัภาษาไทยสาํหรับกลุม่นกัศกึษาในประเทศไทย โดยในแบบสอบถามนี ้

ใช้รูปแบบเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิ แบบ 3 ประเภท ดงันี ้ 

1. การมีเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบเข้าหา (Performance-Approach Goal 

Orientation) ตวัอย่างข้อคําถามเช่น “การได้คะแนนดกีวา่เพ่ือนร่วมชัน้มหาวิทยาลยัเป็นเร่ืองสําคญั

สําหรับฉนั” ในด้านนีป้ระกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 6 ข้อ โดยมีคา่ความเช่ือมัน่ฉบบัภาษาองักฤษ

เท่ากบั .92 และฉบบัภาษาไทยเทา่กบั .85 

2. การมีเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง (Performance-Avoidance Goal 

Orientation) ตวัอย่างข้อคําถามเช่น “ฉนัมกัถามตวัเองว่า จะทําอย่างไรหากได้คะแนนไมด่ี” ในด้านนี ้

ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 6 ข้อ โดยมีคา่ความเช่ือมัน่ของฉบบัภาษาองักฤษเท่ากบั .72 และฉบบั

ภาษาไทยเทา่กบั .62 
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3. การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ (Mastery Goal Orientation) ตวัอย่างข้อคําถามเช่น 

“ฉนัอยากเรียนรู้ให้มากท่ีสดุจากชัน้เรียนของฉนั” ในด้านนีป้ระกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 6 ข้อ โดยมี

คา่ความเช่ือมัน่ฉบบัภาษาองักฤษเท่ากบั .75 และฉบบัภาษาไทยเท่ากบั .78 

โดยแบบสอบถามดงักลา่วจะให้ผู้ตอบเลือกตอบระดบัท่ีตรงกบัความคิดของผู้ตอบโดย

เลือกตอบจากมาตรประมาณคา่ 7 ระดบัจาก ไมเ่ห็นด้วยอย่างย่ิง ถงึ เห็นด้วยอย่างย่ิง (“Strongly 

disagree – Storngly agree) โดยข้อคําถามทัง้หมดจะถกูเรียงลําดบัแบบสุม่ร่วมกบัตวัแปรอื่น ๆ เช่น 

ความเช่ือในความสามารถของตนเองด้านการเรียน และโครงสร้างเป้าหมายของชัน้เรียนเป็นต้น  

อย่างไรก็ตามในการศกึษาครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้พฒันาแบบสอบถามสําหรับการวดัการมีเป้าหมาย

เชิงสมัฤทธ์ิขึน้เองโดยใช้รูปแบบการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิแบบ 2x2 ซึง่แตล่ะตวัแปรได้แบง่เป็น

องค์ประกอบย่อยตามการทบทวนวรรณกรรมของ ฮลัลิแมน และคณะ (Hulleman ; et al. 2010) เป็น

แบบสอบถามมาตรประมาณคา่ 7 ระดบัจากไมจ่ริงเลยถงึจริงท่ีสดุ และข้อคําถามจะถกูจดัลําดบัโดย

การสุม่ 

ขอบเขตความเฉพาะเจาะจงของทฤษฎีเป้าหมายเชงิสัมฤทธิ์ 

แม้ว่าลกัษณะของเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิจะเก่ียวข้องกบับริบทท่ีเฉพาะเจาะจงตามลกัษณะ

ของทฤษฎีเป้าหมายอื่น ๆ เช่น ทฤษฎีการตัง้เป้าหมายของล๊อกและเลเทม (Locke;& Latham. 1990) 

แตก่ลบัพบว่าเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิมีการศกึษาท่ีมีความเฉพาะเจาะจงของบริบทน้อยกว่าทฤษฎีอื่น ๆ 

เช่น ในทฤษฎีอื่น อาจจะจําเป็นต้องกําหนดบริบทเป็นการสอบครัง้ใดครัง้หนึง่ การทํารายงานเร่ืองใด

เร่ืองหนึง่ แตท่ฤษฎีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิกลบัระบถุงึเป้าหมายในภาพท่ีกว้างกว่าคือ เป็นการเรียนวิชา

ใดวิชาหนึง่ หรือในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึง่  

ความไมเ่ฉพาะเจาะจงนีเ้องท่ีนําไปสูค่วามสงสยัในเร่ืองของความสมัพนัธ์ข้ามสถานการณ์

ของทฤษฎีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิ ซึง่หมายถงึคําอธิบายหรือทฤษฎีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิสามารถนําไปใช้

อธิบายกบัพฤติกรรม ในระดบัมหภาค (ภาพรวมของการเรียนในระดบัปริญญาตรี) สอดคล้องกบัระดบั

จลุภาค (การเรียนในรายวิชาหนึง่) ในการศกึษาในอดีตพบรูปแบบของการนําทฤษฎีเป้าหมายเชิง

สมัฤทธ์ิอธิบายในระดบัโรงเรียนเช่นการศกึษาของฟินนี ไพเพอร์ และบาร์รอน (Finney; Pieper;& 

Barron. 2004) และการศกึษาในระดบัของชัน้เรียนเช่นการศกึษาของโอคณุ และคณะ (Okun; et al. 

2006) ในการศกึษาครัง้นีผู้้ วิจยัได้ทําการทดสอบทฤษฎีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิทัง้ 2 บริบท โดยใน

การศกึษาท่ี 1 ผู้ วิจยัได้ทําการทดสอบรูปแบบสมการเชิงโครงสร้างของเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิท่ีมีตอ่

ความมุง่มัน่ในการเรียนของนิสิตในระดบัปริญญาตรี และในการศกึษาท่ี 2 ผู้ วิจยัได้ทําการทดสอบถงึ
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อิทธิพลของการรับรู้โครงสร้างเป้าหมายของผู้ เรียนท่ีมีตอ่เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิและสง่ผ่านตอ่ไปยงั

ความมุง่มัน่ในการเรียนรู้ของนิสิตในรายวิชาหนึง่  

ความสัมพนัธ์ข้ามสถานการณ์ของเป้าหมายเชงิสัมฤทธิ์ 

นอกจากปัญหาเร่ืองความสามารถในการอธิบายปรากฏการณ์ของทฤษฎีเป้าหมายเชิง

สมัฤทธ์ิแล้ว ความไมแ่นน่อนของระดบัความเฉพาะเจาะจงของทฤษฎียงัสร้างคําถามเก่ียวกบัสภาพ

ความสมัพนัธ์ข้ามสถานการณ์ของเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิ กลา่วคือเม่ือบคุคลมีเป้าหมายลกัษณะหนึง่ใน

สถานการณ์แบบหนึง่จะมีลกัษณะเป้าหมายแบบเดียวกนัในอีกสถานการณ์หรือไม ่ 

ชงัค์ พินทริช และ มีส (Schunk; Pintrich;& Meece. 2008) กลา่วว่า ธรรมชาติของตวัแปร

การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ินัน้ แม้จะเป็นตวัแปรจิตตามสถานการณ์ แตใ่นความเป็นจริงกลบัมี

ความสมัพนัธ์กบัเป้าหมายในสถานการณ์ท่ีใกล้เคียงด้วย สถานการณ์ท่ีใกล้เคียงท่ีว่านัน้แบง่ออกได้

เป็น 2 ลกัษณะได้แก่ ความสมัพนัธ์ข้ามระดบั และความสมัพนัธ์ข้ามบริบท 

ความสมัพนัธ์ข้ามบริบท เช่นการท่ีผู้ เรียนมีเป้าหมายในการเรียนรู้ในการเรียนระดบัปริญญา

ตรี กบัเป้าหมายการเรียนรู้ในรายวิชาเอก ทัง้นีฟิ้นนี ไพเพอร์ และบาร์รอน (Finney; Pieper;& Barron. 

2004) ได้นําเอาเคร่ืองมือวดัการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิของ อิลเลียท และแมคเกรเกอร์ (Elliot;& 

McGregor. 2001) ซึง่พฒันาเพ่ือวดัการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในรายวิชาใดวิชาหนึง่ มาพฒันา

สําหรับการวดัมีเป้าหมายในภาคการศกึษาหนึง่แทน ซึง่ผลการศกึษาพบว่า แบบสอบถามการมี

เป้าหมายท่ีได้ปรับปรุงมานัน้มีคณุภาพดีเพียงพอท่ีจะใช้ได้ และมีรูปแบบการวดักลมกลืนกบัข้อมลูเชิง

ประจกัษ์ ซึง่หมายความว่าการวดัเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในแตล่ะภาคการศกึษา กบัการวดัเป้าหมายเชิง

สมัฤทธ์ิในระดบัรายวิชา ใช้รูปแบบเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิแบบ 2x2 เหมือนกนั ทัง้นี ้ฟินนี ไพเพอร์ และ

บาร์รอนได้ตัง้ข้อสงัเกตว่า คะแนนของเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิท่ีวดัในแตล่ะระดบัความเฉพาะเจาะจงนัน้

จะมีความสมัพนัธ์กนัหรือไม ่ดงันัน้ในการศกึษาท่ี 1 จงึมีการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการมี

เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนในระดบัปริญญาตรี กบัการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนราย

วิชาเอก  

 นอกจากความสมัพนัธ์ข้ามระดบัแล้ว ยงัอาจจะมีลกัษณะความสมัพนัธ์ข้ามบริบทด้วย

เช่น การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิของผู้ เรียนในรายวิชาหนึง่แล้ว มีความสมัพนัธ์กบัการมีเป้าหมายเชิง

สมัฤทธ์ิในรายวิชาอื่น ทัง้นีใ้นการศกึษาของโอคณุ และคณะ (Okun ; et al. 2006) ได้ทําการศกึษาการ

มีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิของนกัศกึษาในระดบัปริญญาตรีจํานวน 325 คน โดยการสาํรวจ พบ

ความสมัพนัธ์ระหว่างการเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในรายวิชาเอก กบัการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ในรายวิชา

จิตวิทยา ทัง้นีใ้นการศกึษานีผู้้ วิจยัได้ตัง้ข้อสงัเกตว่า ในความเป็นจริงสภาพแวดล้อมในการเรียนของ
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แตล่ะวิชาในระดบัปริญญาตรีมีลกัษณะคล้ายคลงึกนั ซึง่อาจเป็นสาเหตใุห้เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิของ

นกัเรียนในแตล่ะรายวิชาไมแ่ตกตา่งกนัก็เป็นได้ ดงันัน้จงึเกิดข้อสงสยัวา่หากมีการจดัสภาพแวดล้อม

ให้เกิดเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในรายวิชาหนึง่แล้ว ผลดงักลา่วจะสง่ตอ่ไปยงัรายวิชาอื่นหรือไม ่ดงันัน้ใน

การศกึษาท่ี 2 จงึมีการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนรายวิชาท่ีมี

การจดักระทํา  กบัการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนรายวิชาอืน่ 

ความมุ่งมั่นในการเรียนรู้เชงิพฤตกิรรม (Behavioral Academic Engagement)  

ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมามีนกัวิจยัด้านการศกึษาได้นําเสนอแนวคดิเก่ียวกบัความมุง่มัน่ในการ

เรียนรู้ โดยระบวุ่าเป็นปัจจยัสําคญัท่ีสง่ผลตอ่ความสําเร็จในการเรียนของผู้ เรียน (Fredricks; 

Blumenfeld;& Paris. 2004) ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ในระยะสัน้นัน้ผู้ เรียนท่ีมีความมุง่มัน่ในการ

เรียนจะมีผลการเรียนท่ีดี สว่นในระยะยาวนัน้ผู้ เรียนท่ีมีความมุง่มัน่ในการเรียนจะกําหนดพฤติกรรม

ของบคุคลจะเลือกศกึษาตอ่ และสําเร็จการศกึษาในระดบัสงูตอ่ไป (Connell; Spencer;& Aber. 

1994; Finn;& Rock. 1997; Jenning. 2003; Jimerson; Campos;& Greif. 2003; Sinclair; et al. 

2003) นอกจากนี ้โอแฟร์แรลล์ และ มอริสสนั (O’Farrell;& Morrison. 2003) ได้ศกึษาและพบว่าความ

มุง่มัน่ในการเรียนรู้ยงัช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงเช่น การใช้ยาเสพติด การมีพฤติกรรมเสี่ยงด้านเพศ และ

การก่ออาชญากรรมอีกด้วย 

จากท่ีกลา่วมาจงึเห็นได้ว่าความมุง่มัน่ในการเรียนรู้จะเป็นตวัช่วยให้ผู้ เรียนประสบความสําเร็จ

ทางวิชาการและช่วยป้องกนัพฤติกรรมท่ีมีปัญหาในวยัรุ่น ในการศกึษาครัง้นีจ้งึให้ความสนใจถงึผล

ของเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิท่ีมีตอ่ความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมของนิสิตนกัศกึษาครุศาสตร์

ศกึษาศาสตร์ในระดบัปริญญาตรี 

ความหมายของความมุ่งม่ันในการเรียนรู้เชงิพฤตกิรรม 

 เม่ือพิจารณาความหมายของความมุง่มัน่ในการเรียนรู้จะพบว่า มีผู้ ให้ความหมายและ

แนวคิดเก่ียวกบัความมุง่มัน่ในการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ซึง่แตล่ะทา่นตา่งมีวิธีการศกึษา มมุมอง 

และแนวคิดแตกตา่งกนัทําให้การนิยามแตกตา่งกนั เฟรดดริกส์ บลเูมนเฟล์ด และปารีส (Fredricks; 

Blumenfeld;& Paris. 2004) ได้ยกตวัอยา่งความไมส่อดคล้องเก่ียวกบันิยามของความมุง่มัน่ 

(Engage) ในพจนานกุรม โดยพบว่าความหมายของพจนานกุรมแตล่ะฉบบันัน้ สามารถแบง่ออกได้

เป็น 2 ลกัษณะ คือ ความมุง่มัน่เป็นพฤติกรรมซึง่ได้แก่ การมีพนัธะสญัญา (to commit) หรือการมีสว่น

ร่วม (to participate) ในทางตรงข้ามก็พบนิยามท่ีมีลกัษณะเป็นความรู้สกึ ได้แก่ เป็นความสนใจ (to 

attract) หรือ หลอมรวม (to involve)  
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 ไมเ่พียงแตใ่นพจนานกุรมเท่านัน้ เฟรดดริกส์ บลเูมนเฟลด์ และปารีส (Fredricks; 

Blumenfeld;& Paris. 2004) ได้ทําการวิเคราะห์นิยามของความมุง่มัน่ในการเรียนรู้ในงานวิจยัตา่ง ๆ 

และพบว่า ความมุง่มัน่ในการเรียนรู้นัน้จะนิยามออกเป็น 3 ลกัษณะคือ ความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิง

พฤติกรรม ซึง่เก่ียวกบัการมีสว่นร่วมในการเรียนและ การใช้ความพยายามในการเรียน ความมุง่มัน่ใน

การเรียนรู้เชิงอารมณ์ความรู้สกึเป็นความรู้สกึทางบวกตอ่ครู การเรียน โรงเรียน และสดุท้ายคือความ

มุง่มัน่ในการเรียนรู้ด้านการรู้คิด ซึง่เป็นรูปแบบความคิดท่ีทําให้ตนเองยงัคงใช้ความพยายามกบัการ

เรียนได้ และใช้รูปแบบการเรียนรู้ในระดบัลกึ ทัง้นี ้เฟดดริกส์ บลเูมนเฟลด์ และปารีส ไมไ่ด้สรุปเป็น

นิยาม รวมของความมุง่มัน่ในการเรียนรู้ 

 มาร์ค (Marks. 2000) ได้นิยามความมุง่มัน่ในการเรียนรู้ว่าเป็น กระบวนการทางจิตท่ี

แสดงความใสใ่จ ให้ความสนใจ และใช้ความพยายามของนกัเรียนในการทํางานท่ีเก่ียวกบัการเรียนรู้

ซึง่จะเห็นได้ว่านิยามนีส้อดคล้องกบั องค์ประกอบด้านพฤติกรรม และอารมณ์ของความมุง่มัน่ในการ

เรียนรู้  

 จากท่ีกลา่วมาจะเห็นได้ว่า ความมุง่มัน่ในการเรียนรู้จะแบง่ออกได้ 2 ลกัษณะ เป็นอย่าง

น้อยคือ ความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม และความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงอารมณ์ความรู้สกึ ซึง่

ในการศกึษาครัง้นีศ้กึษาเฉพาะความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมเท่านัน้ 

  ในการนิยามความมุง่มัน่ในการเรียนรู้ด้านพฤตกิรรม นกัวิจยัได้นิยามแบง่ออกเป็น 3 

ลกัษณะ โดยลกัษณะแรกเป็นการนิยามความมุง่มัน่ในการเรียนรู้ด้านพฤติกรรมว่าเป็นพฤติกรรมทัว่ไป

ในชัน้เรียน (Conduct Behavior) พฤติกรรมเพียรพยายาม (Persistance Behavior) และ พฤติกรรม

การมีสว่นร่วม (Paticipation Behavior) 

  พฤติกรรมทัว่ไปในชัน้เรียน (Conduct Behavior) เป็นการแสดงพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกบั

ระเบียบ หรือธรรมเนียมของชัน้เรียน เช่นการเข้าเรียนตรงตอ่เวลา สง่งานท่ีได้รับมอบหมายตาม

กําหนด การปฏิบตัิตามกฎของโรงเรียน (Finn. 1993; Finn;& Pannozzo. 1995; Finn;& Rock. 1997; 

Birch;& Ladd. 1997) ในทางตรงกนัข้ามก็หมายถงึการท่ีบคุคลจะไมแ่สดงพฤติกรรมทางลบ เช่น การ

ขาดเรียน การสร้างปัญหาในชัน้เรียน การลอกการบ้าน หรือการทจุริตการสอบ ด้วย (Finn. 1993; 

Finn;& Pannozzo. 1995; Finn;& Rock. 1997)  

 ด้านพฤติกรรมเพียรพยายาม (Persistance Behavior) เป็นพฤติกรรมของบคุคลท่ีแสดงถงึ

การให้ความใสใ่จกบัการเรียน การใช้ความพยายาม ความอดทน การมีสมาธิในการเรียน (Skinner;& 

Belmont. 1993; Finn;& Pannozzo. 1995; Birch;& Ladd. 1997)ตวัอย่างข้อคําถามเช่น “แม้การบ้าน

จะยากเพียงใดฉนัก็จะมานะพยายามทํา” และ “ฉนัจะพยายามทํางานท่ีได้รับมอบหมายอย่างเตม็

ความสามารถ” (Finn;& Pannozzo. 1995) ในทางตรงกนัข้ามอาจจะมีข้อคําถามทางลบเช่น “ในเวลา
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เรียนฉนัมกัจะคิดถงึเร่ืองอื่น ๆ” (Fredricks; Blumenfeld;& Paris. 2004: citing Wellborn & Connell, 

1987)  

 สว่นความมุง่มัน่ในการเรียนรู้ด้านพฤติรรมด้านสดุท้ายคือ ด้านพฤติกรรมการมีสว่นร่วม 

(Paticipation Behavior) เช่น การมีสว่นร่วมในการอภิปรายในประเดน็ตา่ง ๆ ในชัน้เรียน (Finn;& 

Pannozzo. 1995) หรือ การซกัถามในประเดน็ตา่ง ๆ เพ่ือให้ได้ข้อมลูเพ่ิมเติม (Finn;& Pannozzo. 

1995; Birch;& Ladd. 1997: ) ในทางตรงกนัข้ามก็มีข้อคําถามทางลบเช่น การไมพ่ยายามตอบ

คําถาม หรือมีปฏิสมัพนัธ์กบัอาจารย์ในชัน้เรียน (Finn;& Pannozzo. 1995) ทัง้นีย้งัอาจมีความหมาย

รวมไปถงึการเป็นอาสาสมคัร การช่วยเหลือเพ่ือนด้านการเรียน เข้าร่วมกิจกรรมนอกหลกัสตูร หรือ

กิจกรรมนกัเรียนตา่ง ๆ ของทางโรงเรียนอีกด้วย (Finn. 1993; Finn;& Rock. 1997; Appleton; et al. 

2006) ซึง่ในประเดน็นีจ้ะเห็นได้วา่ พฤติกรรมการมีสว่นร่วมนัน้จะเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมทางสงัคมกบั

สมาชิกในโรงเรียน (ได้แก่ครู และนกัเรียน)  

 ในการวดัความมุง่มัน่ในการเรียนรู้ด้านพฤติกรรมนัน้ พบว่าในอดีตมีการใช้วิธีการวดัท่ี

หลากหลาย เช่น การให้ครูเป็นผู้รายงาน หรือ ให้นกัเรียนรายงานตนเอง โดยสว่นมากจะวดั

องค์ประกอบทัง้ 3 ได้แก่ ด้านพฤติกรรมทัว่ไปในชัน้เรียน ด้านความมานะพยายาม ด้านการมีสว่นร่วม 

ตามลกัษณะของนิยามท่ีกลา่วไปข้างต้น โดยสว่นมากมกัจะรวมคะแนนอยู่ในมาตรเดียวกนั 

(Fredricks; Blumenfeld;& Paris. 2004) 

การวัดความมุ่งม่ันในการเรียนรู้เชงิพฤตกิรรม 

 ในการวดัความมุง่มัน่ในการเรียนรู้ด้านพฤติกรรมนัน้ พบว่าในอดีตมีการใช้วิธีการวดัท่ี

หลากหลาย เช่น การให้ครูเป็นผู้รายงาน หรือ ให้นกัเรียนรายงานตนเอง โดยสว่นมากจะวดัรวม

องค์ประกอบทัง้ 3 ได้แก่ ด้านพฤติกรรมทัว่ไปในชัน้เรียน ด้านพฤติกรรมความเพียรพยายาม ด้าน

พฤติกรรมการมีสว่นร่วม เช่น ในการศกึษาของสกินเนอร์ และเบลมอนท์  (Skinner;& Belmont. 1993) 

ได้นําเคร่ืองมือของเวลล์บอร์น (Skinner;& Belmont. 1993: citing wellborn 1991) มาใช้ ซึง่

ประกอบด้วยเคร่ืองมือ 2 ลกัษณะ ลกัษณะแรกใช้การวดัความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมผ่าน

การรับรู้ของครูผู้สอน โดยจะประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 38 ข้อ เช่น เม่ือนกัเรียนพบกบัความ

ยากลําบากนกัเรียนจะไมแ่สดงความพยายามออกมา (When face with difficult problem, this 

student does not ever try.) เป็นต้นให้ครูเลือกตอบในมาตรประมาณคา่ 4 ระดบั ได้แก่ ไมจ่ริงเลย  

ไมจ่ริง คอ่นข้างจริง และจริงท่ีสดุ (Not at all true, Not true, Sort of true, Very true) ตามระดบัการ

รับรู้ถงึพฤติกรรมของนกัเรียนคนนัน้ การวดัแบบนีมี้คา่ความเช่ือมัน่ท่ีระดบั .88 ในอีกสว่นหนึง่เป็น

แบบสอบถามท่ีให้นกัเรียนรายงานพฤติกรรมตนเองซึง่ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 29 ข้อ ได้แก่ ฉนั
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มกัจะคิดถงึเร่ืองอื่นในห้องเรียน (When I’m in class, I usually think about other things.) ให้

นกัเรียนเลือกตอบในมาตรประมาณคา่ 4 ระดบั ตามระดบัพฤติกรรมของตนเอง โดยการวดัลกัษณะนี ้

มีคา่ความเช่ือมัน่ท่ีระดบั .81 

ตอ่มาในภายหลงั สกินเนอร์ คินเดอร์แมน และ เฟรเรอร์ (Skinner; Kindermann;& Furrer. 

2009) ได้ใช้แบบสอบถามของของเวลล์บอร์น (Skinner; Kindermann;& Furrer. 2009: citing 

wellborn 1991) โดยวดัการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมเพียง 2 ด้านได้แก่ ด้านความมานะพยายาม และด้าน

การมีสว่นร่วมเท่านัน้และได้ตดัแบบสอบถามเหลือเพียง 10 ข้อ ซึง่แบบวดัจากครูมีคา่ความเช่ือมัน่ท่ี

ระดบั .93 และแบบวดัจากนกัเรียนมีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั .82 โดยมาตรทัง้สองมีคา่สหสมัพนัธ์

เท่ากบั .42 

นอกเหนือจากงานวิจยัท่ีมีการใช้คะแนนจากพฤติกรรมหลายด้านผสมกนัแล้ว ยงัพบงานท่ีใช้

พฤติกรรมเพียงด้านเดียว เช่น การศกึษาของฟินเลย์ (Finlay. 2006) ท่ีได้ทําการพฒันารูปแบบการวดั

ความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม โดยในการศกึษานีกํ้าหนดขอบเขตของความมุง่มัน่ในการเรียนรู้

เชิงพฤติกรรมไว้เพียงด้านพฤติกรรมทัว่ไปในชัน้เรียนเท่านัน้ โดยแบบสอบถามดงักลา่วเป็นแบบ

รายงานตนเองของนกัเรียนประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 7 ข้อ เช่น “ฉนัปฏิบตัิตามกฎของโรงเรียน” 

(“I follow the rules at school.”) เป็นต้น ซึง่ได้คา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั .79 

ตอ่มาในการศกึษาของหวงั วิวเลทท์ และ เอคเคลอส์ (Wang; Willett;& Eccles. 2011) ได้

ทําการศกึษาความมุง่มัน่ในการเรียนรู้ตามการทบทวนวรรณกรรมของ เฟรดเดอร์ลิก บลเูมนเฟล์ด และ

ปารีส (Fredricks; Blumenfeld;& Paris. 2004) โดยในสว่นความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมนัน้ 

ได้สร้างมาตรวดัออกมา 2 ด้านได้แก่ ด้านพฤตกิรรมตามกฎระเบียบของโรงเรียน (School 

Compliance) ซึง่ตรงกบัด้านพฤติกรรมทัว่ไปในชัน้เรียนของงานวิจยันี ้และด้านความสนใจ 

(Attentiveness) ซึง่ตรงกบัด้านพฤติกรรมเพียรพยายามในงานวิจยันี ้ทัง้นีใ้นด้านพฤติกรรมตาม

กฎระเบียบของโรงเรียนประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 4 ข้อเช่น “คณุไมเ่ข้าเรียนบอ่ยแคไ่หน” (“How 

often have you skip class?”) สว่นด้านความสนใจประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 2 ข้อ เช่น “คณุมี

ปัญหากบัการให้ความสนใจกบัการเรียนบอ่ยแค่ไหน” (“How often do you have trouble paying 

attention in class?”) โดยทัง้ 2 ด้านผู้ตอบจะเลือกตอบลงในมาตรประมาณคา่ 5 ระดบัจาก ไมเ่คย

เลย ถงึ เป็นประจํา (Almost never – Almost always) โดยมาตรทัง้สองจะมีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั 

.79 และ .83 ตามลําดบั 

สําหรับการวดัความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมในกลุม่นกัเรียนไทยนัน้ เคยมีการวดั

เช่นกนั วิมส์ (Willms. 2003)  ได้ทําการประเมินความมุง่มัน่ในการเรียนรู้ของนกัเรียนใน 43 ประเทศ

รวมทัง้ประเทศไทย โดยเป็นสว่นหนึง่ของโปรแกรมประเมินนกัเรียนระดบันานาชาติ (Programme for 
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International Student Assessment: PISA) ขององค์กรเพ่ือความร่วมมือและพฒันาทางเศรษฐกิจ 

(Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) โดยในการวดัความมุง่มัน่

ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมของนกัเรียน วิล์มส์ (Willms) ใช้แบบสอบถามจํานวน 3 ข้อ สอบถาม

นกัเรียนถงึจํานวนครัง้ของพฤติกรรมได้แก่ การไมม่าเรียน การไมเ่ข้าชัน้เรียน และการมาโรงเรียน

สายในช่วง 2 สปัดาห์นี ้โดยนกัเรียนจะเลือกตอบจากมาตรวดั 4 ระดบั ได้แก่ ไมมี่, 1 – 2 ครัง้, 3-4 ครัง้ 

และ 5 ครัง้ขึน้ไป โดยแบบสอบถามดงักลา่วเม่ือใช้ในกลุม่นกัเรียนไทยพบว่ามีคา่ความเช่ือมัน่ท่ีระดบั 

.63 

ในการศกึษาครัง้นีผู้้ วิจยัใช้แบบสอบถามให้นกัศกึษารายงานพฤติกรรมของตนเองผ่านมาตร

ประมาณคา่ 7 ระดบั สําหรับ 3 พฤติกรรมได้แก่ พฤติกรรมทัว่ไปในชัน้เรียน พฤติกรรมเพียรพยายาม 

และพฤติกรรมการมีสว่นร่วม ตามท่ีนิยามไว้ข้างต้น โดยข้อคําถามจะถกูเรียงลําดบัแบบสุม่ 

ผลของเป้าหมายเชงิสัมฤทธิ์ที่มีต่อความมุ่งม่ันในการเรียนรู้ด้านพฤตกิรรม 

นกัทฤษฎีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิมีแนวคิดเก่ียวกบัผลของเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิเป็น 2 กลุ่ม คือ 

กลุม่ท่ีสนบัสนนุแนวคดิแบบเป้าหมายเดี่ยว คือ แนวคิดท่ีสนบัสนนุวา่เป้าหมายท่ีเหมาะสมสําหรับ

นกัเรียนคือ เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหาเท่านัน้ท่ีจะทําให้เกิดความมุง่มัน่ในการเรียนรู้

ด้านพฤติกรรม และไมค่วรให้ความสาํคญักบัเป้าหมายเพ่ือสร้างผลงานแบบเข้าหามากนกั (Nicholls. 

1979; Ames. 1992; Brophy. 2005) จงึสรุปได้ว่า เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิท่ีจะทําให้เกิดความมุง่มัน่ใน

การเรียนรู้คือ เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหาเท่านัน้ อย่างไรก็ตามนกัทฤษฎีอีกกลุม่หนึง่

เรียกว่า แนวคดิเป้าหมายหลายแบบ (Multiple Goals) มีความเห็นแย้ง โดยระบวุ่าไมเ่พียงเฉพาะ 

เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหาเท่านัน้ ท่ีจะสง่เสริมให้เกิดความมุง่มัน่ในการเรียนรู้ด้าน

พฤติกรรม แตเ่ป้าหมายเพ่ือสร้างผลงานแบบเข้าหา จะเป็นสว่นหนึง่ท่ีทําให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ี

เหมาะสมด้วยเช่นกนั (Midgley; Kaplan;& Middleton. 2001; Harackiewicz; et al. 2002; Kaplan; 

et al. 2002: ) หรือสรุปได้ว่า เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา และเป้าหมายเพ่ือสร้างผลงาน

แบบเข้าหา ร่วมกนัทําให้เกิดความมุง่มัน่ในการเรียนรู้ด้านพฤติกรรม  

กลุม่แนวคิดทัง้สองนีไ้มไ่ด้มีความแตกตา่งเฉพาะเร่ืองของผลของเป้าหมายเพ่ือสร้างผลงาน

แบบเข้าหาเท่านัน้ แตย่งัแตกตา่งไปในเร่ืองของทฤษฎีในประเดน็อื่น ๆ ด้วย เช่นในกลุม่แนวคิด

เป้าหมายหลายแบบนัน้เน้นการให้ความหมายของเป้าหมายเพื่อสร้างผลงานแบบเข้าหาในลกัษณะ

ของการเปรียบเทียบ (“ฉนัต้องการท่ีจะทําคะแนนในการสอบให้สงูอยู่ในระดบัท๊อปของห้อง”) แตใ่น

กลุม่ท่ีสนบัสนนุให้มุง่เน้นเฉพาะเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหาเท่านัน้ จะนิยามเป้าหมาย

เพ่ือการสร้างผลงานแบบเข้าหาในลกัษณะของภาพลกัษณ์เท่านัน้ (“ในการเรียนในระดบัปริญญาตรี
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ฉนัต้องการพิสจูน์ว่าฉนัก็เป็นคนเก่ง”) ไมเ่พียงเท่านัน้กลุม่แนวคดิทัง้สองยงัอภิปรายนกัเรียนใน

ระดบัชัน้ตา่งกนัด้วย กลา่วคือ แนวคิดเป้าหมายหลายแบบจะอธิบายพฤติกรรมของนกัเรียนใน

ระดบัอดุมศกึษาขึน้ไป แตแ่นวคิดเป้าหมายเดยีวนัน้มกัจะอภิปรายในกลุม่นกัเรียนในกลุม่ท่ีกว้างกวา่ 

โดยกลา่วถงึนกัเรียนในทกุระดบัตัง้แตก่ารศกึษาขัน้พืน้ฐาน จนถงึระดบัอดุมศกึษา (Hulleman ; et al. 

2010) 

ดงันัน้อาจกลา่วได้ว่าแนวคิดเป้าหมายหลายแบบนัน้จะเหมาะสมเฉพาะในบริบทของการ

เรียนในระดบัอดุมศกึษา (Midgley; Kaplan;& Middleton. 2001; Hulleman ; et al. 2010) และ

งานวิจยัฉบบันีศ้กึษาในนกัศกึษาในระดบัปริญญาตรีดงันัน้ผู้ วิจยัจงึใช้แนวคิดเป้าหมายหลายแบบ 

(Multiple Goals) เป็นกรอบในการอภิปรายถงึผลของเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิท่ีมีตอ่ความมุง่มัน่ในการ

เรียนรู้เชิงพฤติกรรม 

สําหรับผลของการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิท่ีมีตอ่ความมุง่มัน่ในการเรียนด้านพฤติกรรมนัน้

การศกึษาของ โกนิดา โวลาลา และ คีสเสโอก ู(Gonida; Voulala;& Kiosseoglou. 2009) ท่ีศกึษาผล

ของเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิท่ีมีตอ่ความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมของนกัเรียนในระดบัเกรด 7 ถงึ 

เกรด 9 ในประเทศกรีซ พบว่าการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความ

มุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมในระดบัปานกลางอย่างมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .01 (r = .55) เช่นเดียวกบั 

การมีเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบเข้าหา มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิง

พฤติกรรมระดบัปานกลางอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เช่นกนั (r = .22) สว่นการมีเป้าหมาย

เพ่ือแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงนัน้กลบัมีความสมัพนัธ์ทางลบกบัความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิง

พฤติกรรม โดยมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (r = -.14) ซึง่จะเห็นได้วา่ผลการศกึษาครัง้นีส้นบัสนนุ

แนวคิดเป้าหมายหลายแบบในการศกึษาถงึอิทธิพลของเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิท่ีมีตอ่ความมุง่มัน่ในการ

เรียนรู้เชิงพฤติกรรมนัน้เอง  

นอกจากนีย้งัพบวา่มีการศกึษาท่ีอธิบายถงึองค์ประกอบย่อยของความมุง่มัน่ในการเรียนด้าน

พฤติกรรม 3 พฤติกรรม ได้แก่ พฤติกรรมทัว่ไปในชัน้เรียน พฤติกรรมเพียรพยายาม และพฤติกรรมการ

มีสว่นร่วมดงันี ้

ในพฤติกรรมทัว่ไปในชัน้เรียนนัน้ พบว่างานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความสมัพนัธ์ระหว่าง

เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิกบัพฤติกรรมทัว่ไปในชัน้เรียนนัน้มีอยู่อย่างจํากดั เมอร์ดอก เฮล และ เวเบอร์ 

(Murdock; Hale;& Weber. 2001) ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิกบั

พฤติกรรมทจุริตการสอบ ของนกัเรียนในระดบัเกรด 7 และ เกรด 8 ในสหรัฐอเมริกา พบว่า การมี

เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญมีความสมัพนัธ์ทางลบกบัพฤติกรรมการทจุริตการสอบ อย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิตท่ีิระดบั .01 (r = -.13) แตก่ลบัไมพ่บความสมัพนัธ์ระหว่างการมีเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน 
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กบัพฤติกรรมทจุริตการสอบ ทัง้นีเ้น่ืองจากงานวิจยัดงักลา่วจําแนกเป้าหมายเพียง 2 ลกัษณะเท่านัน้ 

ดงันัน้ในการศกึษาครัง้นีผู้้ วิจยัจงึยงัคงทดสอบอิทธิพลของเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิท่ีมีตอ่พฤติกรรมทัว่ไป

ในชัน้เรียนของนกัเรียน 

สําหรับพฤติกรรมเพียรพยายามนัน้ จากการศกึษาของสมิท และ คณะ (Smith; et al. 2002) 

ได้ศกึษาถงึการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิกบัการใช้ความพยายามในการเรียนของนกัศกึษาในระดบั

ปริญญาตรี ในสหราชอาณาจกัร พบว่าการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบั

การใช้ความพยายามของนกัเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 (r = .32)  เช่นเดียวกบัการมี

เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหาก็มีความสมัพนัธ์กบัการใช้ความพยายามอย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิตท่ีิระดบั .01เช่นกนั (r = .12) อย่างไรก็ตามการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง

กลบัมีความสมัพนัธ์ทางลบกบัการใช้ความพยายามอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 (r = -.18) 

ตอ่มา โฮเวลล์ และ วตัสนั (Howell;& Watson. 2007) ได้ศกึษาถงึความสมัพนัธ์ระหว่างการ

มีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิกบัพฤติกรรมผดัวนัประกนัพรุ่ง ซึง่เป็นตวับง่ชีถ้งึการขาดความมุง่มัน่ในการ

เรียนรู้เชิงพฤติกรรมด้านพฤติกรรมเพียรพยายามของนกัเรียนในระดบัปริญญาตรีในแคนนาดา พบว่า 

การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา มีความสมัพนัธ์ทางลบกบัพฤติกรรมผดัวนัประกนัพรุ่ง

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (r = -.25) อย่างไรก็ตามกลบัไมพ่บความสมัพนัธ์ระหว่าการมี

เป้าหมายในลกัษณะอื่นได้แก่ การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง และการมีเป้าหมาย

เพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหา และแบบหลีกเลี่ยงท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมผลดัวนัประกนัพรุ่ง

แตอ่ย่างใด ผลการศกึษานียื้นยนัความสมัพนัธ์ทางบวกของการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญกบั

พฤติกรรมเพียรพยายาม 

ลิม้ เหลา่ และ นี (Liem; Lau;& Nie. 2008) ได้ศกึษาถงึความสมัพนัธ์ระหว่างการมีเป้าหมาย

เชิงสมัฤทธ์ิกบัการละความพยายามในการเรียนของนกัเรียนของนกัเรียนเกรด 9 ในประเทศสิงคโปร์ 

พบว่าการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญมีความสมัพนัธ์ทางลบกบัการละความพยายามอย่างมี

นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 (r = -.24) ในทางตรงกนัข้ามการมีเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบ

หลีกเลี่ยงมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการละความพยายามอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (r = 

.42) ทัง้นีไ้มพ่บความสมัพนัธ์อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติของการมีเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบเข้า

หากบัการละความพยายาม การศกึษานียื้นยนัความสมัพนัธ์ทางบวกของการมีเป้าหมายเพ่ือความ

เช่ียวชาญกบัพฤติกรรมเพียรพยายาม และความสมัพนัธ์ทางลบของการมีเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน

แบบหลีกเลี่ยงกบัพฤติกรรมเพียรพยายาม 

ในสว่นของพฤติกรรมการมีสว่นร่วมซึง่เป็นลกัษณะของพฤติกรรมทางสงัคมนัน้ จะพบว่าโดย

ปกติแล้วนกัเรียนท่ีมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญจะมีพฤติกรรมการมีสว่นร่วมท่ีดีกวา่นกัเรียนท่ีมี
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เป้าหมายเพ่ือสร้างผลงาน ซึง่เห็นได้จากการท่ีนกัเรียนท่ีมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญจะมีการ

แลกเปลี่ยนข้อมลูขา่วสารมากกว่านกัเรียนท่ีมีเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน (Poortvliet; et al. 2007) 

รวมถงึจะมีสมัพนัธภาพระหว่างกลุม่ย่อยดีกวา่ (Levy; Kaplan;& Patrick. 2004)  

จากการศกึษาของทานากะ และคณะ (Tanaka; et al. 2001) เก่ียวกบัการมีเป้าหมายเชิง

สมัฤทธ์ิกบัการแสวงหาความช่วยเหลือ ของนกัเรียนในระดบัเกรด 8 และเกรด 9 ในประเทศญ่ีปุ่ น 

พบว่าการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการขอความช่วยเหลือจากเพ่ือน 

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (r = .36) เช่นเดียวกบั การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบ

เข้าหาก็มีความสมัพนัธ์ทางบวกอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เช่นกนั (r = .44) อย่างไรก็ตาม

ไมพ่บความสมัพนัธ์ระหว่างการมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงกบัการแสวงหาความ

ช่วยเหลือ  

สว่นการศกึษาของ ลิม้ เหลา่ และ นี (Liem; Lau;& Nie. 2008) ท่ีได้ศกึษาเก่ียวกบัการมี

เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิและสมัพนัธภาพกบัเพ่ือน ของนกัเรียน ปี 9 ในประเทศสิงคโปร์ พบว่า การมี

เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญมีความสมัพนัธ์กบัสมัพนัธภาพระหว่างเพ่ือนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .01 (r = .11) ในทางตรงกนัข้าม การมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงมีความสมัพนัธ์

ทางลบกบัสมัพนัธภาพกบัเพ่ือนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (r = -.22) แตก่ลบัไมพ่บ

ความสมัพนัธ์ระหว่างการมีเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบเข้าหากบัสมัพนัธภาพกบัเพื่อนท่ีมี

นยัสําคญัทางสถิต ิ

นอกจากนีร้อสเซล อิลเลียท และ เฟลทแมน (Roussel; Elliot;& Feltman. 2011) ได้ศกึษาถงึ

ความสมัพนัธ์ระหว่างเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิกบัการขอความช่วยเหลือจากเพื่อนของนกัเรียนในระดบั

มธัยมศกึษาตอนปลายในประเทศฝร่ังเศส พบว่า การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญทัง้แบบเข้าหา 

และแบบหลีกเลี่ยง มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการขอความช่วยเหลือจากเพ่ือน อย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .01 (r = .29 และ .25 ตามลําดบั) ในทางตรงกนัข้ามพบความสมัพนัธ์ทางลบระหว่างการ

มีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงกบัการขอความช่วยเหลอืจากเพ่ือนอย่างมีนยัสาํคญัท่ี

ระดบั .01 (r = -.22) แต ่กลบัไมพ่บความสมัพนัธ์ระหว่างการมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้า

หากบัการแสวงหาความช่วยเหลือท่ีมีนยัสําคญัทางสถิต ิ

ปัจจยัสาเหตุของเป้าหมายเชงิสัมฤทธ์ิ 

 ในการศกึษาครัง้นีผู้้ วิจยัมิได้มุง่ศกึษาเฉพาะผลของเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิท่ีมีตอ่ความมุง่มัน่

ในการเรียนด้านพฤติกรรมเท่านัน้ แตย่งัศกึษาถงึสาเหตขุองเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิ ทัง้นี ้ชัง่ค์ พินทริช 

และมีส์(Schunk; Pintrich;& Meece. 2008: :196)  ได้ระบถุงึปัจจยัสําคญัท่ีจะสง่ผลทําให้บคุคลมี
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เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิท่ีแตกตา่งกนั ซึง่ได้แก่ปัจจยัสว่นบคุคล และปัจจยัทางบริบท ในงานวิจยันีปั้จจยั

สว่นบคุคลจะใช้แนวคดิทฤษฎีแห่งตน (Self-Theories) ของ ดเวก (Dweck. 2000) สว่นปัจจยัด้าน

บริบทใช้แนวคิดโครงสร้างเป้าหมาย (Goal Structures) ของอาเมส (Ames. 1992) เป็นกรอบแนวคิด

ในการศกึษา 

ทฤษฎีแห่งตน (Self-Theories) 

ดเวก (Dweck. 2000: 1-4) ได้นําเสนอกรอบแนวคิดทฤษฎีแห่งตนโดยเช่ือว่า ความเช่ือของ

บคุคลท่ีมีตอ่ธรรมชาติของความฉลาด บคุลิกภาพ และความเป็นไปของโลกนัน้จะเป็นปัจจยัสําคญัท่ี

สง่ผลตอ่แรงจงูใจ บคุลิกภาพ และการพฒันาของบคุคลนัน้ ทัง้นีจ้ากกรอบแนวคิดดงักลา่วพบว่า 

ปัจจยัสําคญัท่ีจะเป็นสาเหตขุองเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิของบคุคลได้แก่ ความเช่ือเก่ียวกบัลกัษณะความ

ฉลาด หรือเรียกวา่ ความเช่ือเก่ียวกบัความฉลาด (Implicited Theories of Intelligence) และความ

มัน่ใจในระดบัความฉลาดของตนเอง (Confidence in Intelligence) 

ความเช่ือเกี่ยวกับความฉลาด (Implicited Theories of Intelligence) 

 ดเวก (Dweck. 2000)ได้นิยามทฤษฎีเก่ียวกบัความฉลาดของตนเองนัน้ ว่าหมายถงึการ

รับรู้ของบคุคลเก่ียวกบัความฉลาดหรือความสามารถของตนเองซึง่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

  โดยปกติแล้วบคุคลจะมีความเช่ือเก่ียวกบัความฉลาดของตนเองเป็น 2 ลกัษณะคือ

เช่ือว่าความฉลาดเป็นสิง่ท่ีติดตวับคุคลมาและไมส่ามารถท่ีจะเปลี่ยนแปลงมนัได้มากนกั (Dweck;& 

Leggett. 1988) ในทางตรงกนัข้ามบคุคลจะเช่ือว่าความฉลาดนัน้สามารถพฒันาได้จากการเรียนรู้ 

เรียกว่า ความเช่ือว่าความฉลาดเป็นสิ่งท่ีเพ่ิมขึน้ได้ (Incrementary Theory of Intelligence) กลา่วคือ 

เป็นความเช่ือของบคุคลท่ีเช่ือว่าความฉลาดเป็นสิ่งท่ีบคุคลสามารถพฒันาได้หากใช้ความพยายาม  

(Dweck;& Leggett. 1988) 

 โดยทัว่ไปแล้วในการวดัความเช่ือเก่ียวกบัความฉลาดของบคุคลจะวดัโดยใช้แบบรายงาน

ตนเองท่ีประกอบด้วยมาตรประมาณคา่แบบลิเคร์ิท (Likert) โดยจะแยกออกเป็น 2 มาตร คือ มาตร

ความเช่ือว่าสติปัญญาเป็นสิ่งท่ีติดตวัมา กบัมาตรความเช่ือว่าสติปัญญาเป็นสิ่งท่ีเพ่ิมขึน้ได้ (Faria;& 

Fontaine. 1997; Dweck. 2000; Abd-El-Fattah;& Yates. 2006) ซึง่พบว่ามาตรทัง้ 2 นัน้มี

ความสมัพนัธ์ทางลบอยูใ่นระดบัปานกลาง  

 ทัง้นี ้ดเวก และ โมลเดิน (Dweck;& Molden. 2005) ได้อธิบายถงึลกัษณะของความเช่ือ

ดงักลา่วของบคุคลนัน้เปลี่ยนแปลงไปในแตล่ะลกัษณะของความฉลาด เช่น บคุคลอาจจะรับรู้ว่าความ

ฉลาดด้านคณิตศาสตร์ของตนเองสามารถเพ่ิมขึน้ได้ แตค่วามฉลาดด้านภาษาของตนเองอาจจะคงท่ี 
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ดงันัน้ในการวดัระดบัของตวัแปรจงึจําเป็นต้องระบถุงึบริบทท่ีชดัเจน ว่าความฉลาดท่ีกําลงัวดัอยู่นัน้

เป็นความฉลาดในเร่ืองใด  

 จากข้างต้นผู้ วิจยัจงึสรุปเป็นความหมายของความเช่ือเก่ียวกบัความฉลาดสําหรับ

งานวิจยันีไ้ว้ว่า  

 ความเช่ือเก่ียวกบัความฉลาดของตนเอง หมายถงึ ความเช่ือของบคุคลเก่ียวกบัลกัษณะ

การเปลี่ยนแปลงของความฉลาดของตนเองในบริบทของการเรียนรู้ โดยมีความเช่ือ 2 ลกัษณะ ได้แก่ 

  1.  ความเช่ือว่าสติปัญญาเป็นสิ่งท่ีติดตวัมา หมายถงึ ระดบัความเช่ือของบคุคลท่ีวา่ 

ความฉลาดหรือความสามารถในด้านการเรียนของตนเองนัน้จะคงท่ี ไมเ่ปลี่ยนแปลงแม้ว่าจะได้รับ

ประสบการณ์หรือได้รับการเรียนรู้ก็ตาม  

  2. ความเช่ือว่าสติปัญญาเป็นสิ่งท่ีเพ่ิมขึน้ได้ หมายถงึ ระดบัความเช่ือท่ีว่าความ

ฉลาดหรือความสามารถในด้านการเรียนของตนเองนัน้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ พฒันาได้ และจะ

เพ่ิมขึน้หากได้รับประสบการณ์หรือผ่านกระบวนการเรียนรู้  

การวัดความเช่ือเกี่ยวกับความฉลาด 

 ในการอธิบายทฤษฎีแห่งตน (Self-Theories) ของ ดเวก (Dweck. 2000) ได้กลา่วถงึ

เคร่ืองมือในการวดัความเช่ือเก่ียวกบัความฉลาดไว้ โดยประกอบด้วยข้อคําถาม สําหรับการมีความเช่ือ

ว่าความฉลาดเป็นสิ่งท่ีติดตวัมา (Entity Theory) ข้อคําถามมีจํานวน 4 ข้อ เช่น “คณุตระหนกัว่าคณุมี

ความฉลาดอยู่ในระดบัหนึง่ และคณุไมส่ามารถเปลี่ยนแปลงอะไรมนัได้มากนกั” (“You have a 

certain amount of intelligence, and you can’t really do much to change it.”) และข้อคําถาม

สําหรับการมีความเช่ือว่าความฉลาดเป็นสิ่งท่ีเพ่ิมขึน้ได้ (Incrementary Theory) จํานวน 4 ข้อเช่นกนั 

เช่น “ไมว่่าคณุเป็นใคร คณุก็สามารถจะเปลี่ยนแปลงระดบัความฉลาดของคณุได้จนสงัเกตได้อย่าง

ชดัเจน  (“No matter you are, you can significantly change your intelligence level.”) โดยให้

ผู้ตอบรายงานเป็นแบบมาตรประมาณคา่ 6 ระดบั ตัง้แตเ่ห็นด้วยอยา่งย่ิง เห็นด้วย คอ่นข้างเหน็ด้วย 

คอ่นข้างไมเ่ห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และไมเ่ห็นด้วยอย่างย่ิง (Strongly Agree, Agree, Mostly Agree, 

Mostly Disagree, Disagree, Strongly Disagree) อย่างไรก็ตามไมมี่การรายงานถงึคา่คณุภาพ

เคร่ืองมือในเอกสารฉบบันัน้แตอ่ย่างใด อย่างไรก็ตาม ฮอง และคณะ (Hong; et al. 1999) ได้รายงาน

ถงึผลการใช้แบบวดัฉบบันีว้่า แตล่ะมาตรมีคา่ความเช่ือมัน่ในระดบัสงู โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าอยู่

ระหว่าง .94 ถงึ .98 และเม่ือทดสอบด้วยวิธีการวดัซํา้พบวา่มีคา่สหสมัพนัธ์ระหว่างการวดั 2 ครัง้ท่ีห่าง

กนัประมาณ 2 สปัดาห์เท่ากบั .80 
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 นอกจากแบบสอบถามของดเวกแล้ว ยงัมีฟาเรีย และ ฟอนเทน (Faria;& Fontaine. 

1997) ได้สร้างแบบวดัการรับรู้เก่ียวกบัความฉลาด (Personal Perceptions of Intellignece) เพ่ือวดั

ความเช่ือเก่ียวกบัความฉลาดเช่นกนั โดยแบง่มาตรออกเป็น 2 มาตรได้แก่ มาตรสถิตย์ (Static) ซึง่ตรง

กบัการมีความเช่ือว่าความฉลาดเป็นสิ่งท่ีติดตวัมา (Entity Theory) โดยมีข้อคําถามท่ีใช้ได้ทัง้หมด 12 

ข้อ เช่น “คณุไมส่ามารถเปลี่ยนแปลงความฉลาดของคณุได้” (“You can’t change your 

intelligence.”) มาตรพลวตั (Dynamic) ซึง่ตรงกบัการมีความเช่ือว่าความฉลาดเป็นสิ่งท่ีเพ่ิมขึน้ได้ 

(Incrementory Theory) มีข้อคําถามท่ีใช้ได้ทัง้สิน้ 9 ข้อ เช่น “คณุสามารถท่ีจะมีความฉลาดเพิ่มขึน้ได้ 

ถ้าคณุหวงัให้เป็นเช่นนัน้” (“You can become more intelligence, if you wish”) ทัง้นีผู้้ตอบจะตอบ

เลือกระดบัความคิดเห็นผ่านมาตรประมาณคา่ 6 ระดบั เช่นเดียวกบัของ ดเวก (Dweck) โดยมาตร

สถิตย์ มีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั .80 และมาตรพลวตั มีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั .77 

 ตอ่มา อบัดลุ อลั ฟาตตาฮ์ และ ยาทส์ (Abd-El-Fattah;& Yates. 2006) ได้นํา

แบบสอบถามของ ฟาเรีย และ ฟอนเทน (Faria;& Fontaine. 1997) มาศกึษาในออสเตรเลีย และ

อียิปต์ โดยตดัข้อคําถามทัง้ 2 มาตรโดยเปลี่ยนช่ือมาตรให้สอดคล้องกบัมาตรของดเวก (Dweck. 

2000) ลงเหลือเพียง มาตรละ 7 ข้อคําถาม โดยคา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามท่ีใช้ในออสเตรเลีย

ของการมีความเช่ือว่าความฉลาดเป็นสิ่งท่ีติดตวัมา (Entity Theory) เท่ากบั .78 และการมีความเช่ือว่า

ความฉลาดเป็นสิ่งท่ีเพ่ิมขึน้ได้ (Incrementory Theory) เท่ากบั .76 สว่นในกลุม่อียิปต์พบว่าความเช่ือ

ว่าความฉลาดเป็นสิ่งท่ีติดตวัมา (Entity Theory) เท่ากบั .83 และการมีความเช่ือว่าความฉลาดเป็นสิ่ง

ท่ีเพ่ิมขึน้ได้ (Incrementory Theory)เท่ากบั .75 

 สําหรับในการศกึษาครัง้นีผู้้ วิจยัใช้แบบสอบถามท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้เองโดยดดัแปลงจาก

แบบสอบถามของ ดเวก (Dweck. 2000) และแบบสอบถามของอบด์ อบัดลุ ฟาตตาฮ์ และ ยาทส์ 

(Abd-El-Fattah;& Yates. 2006) โดยให้นกัศกึษารายงานพฤติกรรมของตนเองผ่านมาตรประมาณคา่ 

6 ระดบั จากไมจ่ริงเลย ถงึจริงท่ีสดุ 

ความม่ันใจในระดบัความฉลาดของตนเอง (Confidence in Intelligence) 

 ในทฤษฎีแห่งตนของดเวก (Dweck) นัน้นอกจากความเช่ือเก่ียวกบัความฉลาดแล้ว ยงั

พบว่า ความมัน่ใจในระดบัความฉลาดของตนเองก็เป็นอีกตวัแปรหนึง่ท่ีเก่ียวข้องกบัการมีเป้าหมายเชิง

สมัฤทธ์ิของบคุคล 

 ดเวก (Dweck. 2000: 2)ได้นิยามว่าความมัน่ใจในระดบัความฉลาดของตนเอง หมายถงึ

ความเช่ือของบคุคลว่าตนเองนัน้เป็นคนฉลาด ทัง้นีด้เวกได้อภิปรายถงึลกัษณะความเช่ือของบคุคล

โดยทัว่ไปว่า คนท่ีมีความมัน่ใจในระดบัความฉลาดของตนเองนัน้จะเป็นคนท่ีสามารถเผชิญกบัความ
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ยากลําบากได้มากกว่าคนท่ีไมม่ัน่ใจในความฉลาดของตนเอง อย่างไรก็ตามความเช่ือนัน้ขดัแย้งกบั

ข้อเท็จจริงท่ีว่า ในบางกรณีบคุคลท่ีมีความมัน่ใจในระดบัความฉลาดของตนเองตํ่า ก็อาจจะเผชิญกบั

ความยากลําบากได้ในระดบัสงู ได้ 

 จากข้างต้นผู้ วิจยัจงึสรุปเป็นความหมายของความมัน่ใจเก่ียวกบัความฉลาดของตนเอง

ไว้สาํหรับงานวิจยันีไ้ว้วา่  

 ความมัน่ใจในระดบัความฉลาดของตนเอง หมายถงึ ระดบัความเช่ือของบคุคลว่าตนเอง

มีความฉลาด มีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม ่ๆ และมีความมัน่ใจในความสามารถในการคิดของ

ตนเอง ท่ีจะใช้ในการเรียน 

การวัดความม่ันใจในความฉลาดของตนเอง 

 ในการวดัความมัน่ใจในความฉลาดของตนเองนัน้พบว่ามีการวดัตวัแปรดงักลา่วใน

การศกึษาของเฮนเดอร์สนั และ ดเวก (Dweck. 2000: citing Handerson and Dweck 1990) โดย

แบบสอบถามนีมี้คําถาม 3 ข้อ โดยแตล่ะข้อคําถามจะถกูแบง่เป็น 2 ตอนโดยตอนท่ี 1 เป็นคําถามแบบ

เลือกตอบ ท่ีผู้ตอบจะเลือกข้อความท่ีตรงกบัลกัษณะของตนเองโดยข้อความหนึง่จะแสดงออกถงึความ

มัน่ใจในระดบัความฉลาดของตนเอง และอีกข้อความแสดงความไมม่ัน่ใจในระดบัความฉลาดของ

ตนเอง เช่น “ฉนัมกัจะคิดว่าฉนัฉลาด” – “ฉนัจะแปลกใจถ้าพบว่าจริง ๆ แล้วฉนัก็ฉลาดเหมือนกนั” 

จากนัน้จงึถามระดบัความความสอดคล้องของข้อความดงักลา่ว แบง่เป็น 3 ระดบัตัง้แต ่จริงท่ีสดุ จริง 

และคอ่นข้างจริง ทัง้นีข้้อคําถามจะมีการระบถุงึบริบทของระดบัความฉลาดไว้ชดัเจน เช่นเดียวกบั

ความเช่ือเก่ียวกบัความฉลาดของบคุคล อยา่งไรก็ตามไมพ่บการรายงานถงึคา่คณุภาพเคร่ืองมือ

ดงักลา่ว 

 สําหรับในการศกึษาครัง้นีผู้้ วิจยัได้ทําการพฒันาแบบสอบถามวดัความมัน่ใจในความ

ฉลาดของตนเองจากแบบสอบถามท่ีใช้ในการศกึษาของเฮนเดอร์สนั และ ดเวก (Dweck. 2000: citing 

Handerson and Dweck 1990)  

ผลของความเช่ือเกี่ยวกับความฉลาดของตนเองและความม่ันใจในระดบัความ

ฉลาดของตนเอง ที่มีต่อเป้าหมายเชงิสัมฤทธิ์ 
 ดเวก (Dweck. 2000) ได้ระบวุ่าความเช่ือเก่ียวกบัความฉลาดนัน้จะเป็นสาเหตท่ีุทําให้

บคุคลมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิแตกตา่งกนั โดยบคุคลท่ีมีความเช่ือว่าความฉลาดเป็นสิ่งท่ีเพ่ิมขึน้ได้ ก็จะ

ให้ความสําคญักบัการพฒันาตนเอง ดงันัน้บคุคลเหลา่นีจ้งึจะมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ แต่

ในทางตรงกนัข้าม หากบคุคลมีความเช่ือว่าความฉลาดเป็นสิ่งท่ีติดตวัมา บคุคลจะมุง่เน้นเก่ียวกบัการ

แสดงออก หรือภาพลกัษณ์ของตนเอง ดงันัน้บคุคลเหลา่นีจ้งึจะมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน 
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 ในสว่นของความมัน่ใจในระดบัความฉลาดของตนเองนัน้  ดเวก (Dweck. 2000: 4) ได้

กลา่วว่าความมัน่ใจในระดบัความฉลาดของตนเองนัน้ไมไ่ด้มีสว่นโดยตรงกบัเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิ แต่

มีผลตอ่ลกัษณะของพฤติกรรมท่ีจะมีแนวโน้มแบบเข้าหา (Approach) หรือแบบหลีกเลี่ยง 

(Avoidance) โดยบคุคลท่ีมีความมัน่ใจในความฉลาดของตนเองก็จะมีความมานะพยายาม และเลือก

งานท่ีมีความท้าทาย สว่นบคุคลท่ีขาดความมัน่ใจในความฉลาดของตนเองก็จะมีแนวโน้มท่ีจะ

หลีกเลี่ยงการแสดงออกตา่ง ๆ  

 อย่างไรก็ตาม ดเวก ได้อ้างถงึการศกึษาของฮอง และคณะ (Dweck. 2000: citing 

Hong; et al. 1998) ท่ีสะท้อนให้เห็นวา่ คําอธิบายข้างต้นนัน้อธิบายได้เฉพาะในกลุม่บคุคลท่ีมีความ

เช่ือว่า ความฉลาดเป็นสิ่งท่ีเพ่ิมขึน้ได้เท่านัน้ แตใ่นกลุม่ท่ีมีความเช่ือวา่ความฉลาดเป็นสิ่งท่ีตดิตวัมา 

กบัพบว่าความแตกตา่งของบคุคลท่ีมีความมัน่ใจในระดบัความฉลาดของตนเองกลบับคุคลท่ีขาด

ความมัน่ใจดงักลา่วกลบัมีพฤติกรรมแบบเข้าหาไมแ่ตกตา่งกนั ทัง้นี ้ดเวกอธิบายว่า เพราะบคุคลท่ีเช่ือ

ว่าความฉลาดเป็นสิ่งท่ีเพ่ิมขึน้ได้นัน้ จะมุง่เน้นไปท่ีการเรียนรู้ ดงันัน้จงึกล้าเผชิญกบัความท้าทายตา่ง 

ๆ โดยถือว่าเป็นสว่นหนึง่ของการเรียนรู้ 

 จากท่ีกลา่วมานีช้ัง่ค์ พนิทริช และมีส (Schunk; Pintrich;& Meece. 2008) ได้สรุปถงึ

สาเหตขุองเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิตามทฤษฎีแห่งตนของดเวก ดงันีค้ือ หากบคุคลเช่ือว่าความฉลาดเป็น

สิ่งท่ีติดตวัมาและมีความมัน่ใจในความสามารถของตนเองจะมีเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบเข้าหา 

แตห่ากขาดความมัน่ใจในความฉลาดของตนเองก็จะมีเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง แตถ้่า

บคุคลนัน้มีความเช่ือว่าความฉลาดเป็นสิ่งท่ีเพ่ิมขึน้ได้ ก็จะมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญไมว่า่บคุคล

นัน้จะมีความมัน่ใจในความฉลาดของตนเองหรือไมก่็ตาม ดงัแสดงให้เห็นในภาพประกอบ 1 
  



51 

 
 

 
 

ภาพประกอบ 1 ผลของทฤษฎีโดยนยัเก่ียวกบัความฉลาด และ ความมัน่ใจในความฉลาดของตนเอง ท่ี

มีตอ่เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิตามแนวคดิของ ดเวก (Dweck) 

 ท่ีมา Schunk; Pintrich;& Meece. (2008) Motivation in Education: Theory, Research, 

and Application. P.187. 
 

  อย่างไรก็ตามพบวา่แนวคิดดงักลา่วมีงานวิจยัท่ีสนบัสนนุอยู่อยา่งจํากดั ซึง่โดยมาก

มกัจะศกึษาเฉพาะความสมัพนัธ์ระหว่างความเช่ือเก่ียวกบัความฉลาดและเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิเท่านัน้ 

ไมไ่ด้นําความมัน่ใจในความฉลาดของตนเองมาร่วมศกึษาด้วย เช่นงานของ โฮเวลล์ และ บลูโล 

(Howell;& Buro. 2009) ท่ีได้ศกึษาความสมัพนัธ์ดงักลา่วในกลุม่นกัศกึษาท่ีเรียนวิชาจิตวิทยาทัว่ไปใน

ระดบัมหาวิทยาลยั พบว่า ความเช่ือว่าความฉลาดเป็นสิ่งท่ีตดิตวัมามีความสมัพนัธ์ทางลบอยา่งมี

นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 กบัเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา (r = -.11) แตมี่

ความสมัพนัธ์ทางบวกท่ีระดบั .05 กบัเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบเข้า (r = .10) และแบบหลีกเลี่ยง 

(r = .10) และมีความสมัพนัธ์ทางบวกท่ีระดบั .01 กบัเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง  

(r = .14) สว่นการมีความเช่ือความความฉลาดเป็นสิ่งท่ีเพ่ิมขึน้ได้นัน้พบความสมัพนัธ์ทางลบอยา่งมี

นยัสําคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05 กบัเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง (r = -.12) แตไ่มพ่บ

ความสมัพนัธ์กบัเป้าหมายประเภทอื่น 

  สว่น หวงั หลวิ และ ไช้ (Wang; Liu;& Chye. 2010) ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่าง

ความเช่ือเก่ียวกบัความฉลาดกบัการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิเช่นกนั โดยศกึษาในกลุม่ของนกัศกึษา

วิศวกรรมในวิทยาลนัโพลีเทคนิคในประเทศสิงคโปร์ พบว่า การมีความเช่ือว่าความฉลาดเป็นสิ่งท่ีติด

ตวัมามีความสมัพนัธ์ทางบวกอย่างมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 กบัการมีเป้าหมายเพ่ือแสดง

ผลงานแบบเข้าหา (r = .10) และแบบหลีกเลี่ยง (r = .10) รวมถงึการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ

แบบหลีกเลี่ยง (r = .30) แตมี่ความสมัพนัธ์เป็นลบอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 กบั การมี

ความเช่ือเก่ียวกบัความฉลาด ความมัน่ใจในความฉลาด เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิ 

 

ความฉลาดเป็นสิ่งที่ติดตวัมา 
มีความมัน่ใจ 

ขาดความมัน่ใจ 

เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหา 

 

ความฉลาดเป็นสิ่งที่เพ่ิมขึน้ได้ 

 

มีความมัน่ใจ หรือ 

ขาดความมัน่ใจก็ได้ 

เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเล่ียง 

 

เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ 
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เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา (-.06) สว่นการมีความเช่ือว่าความฉลาดเป็นสิ่งท่ีเพ่ิมขึน้ได้

นัน้ มีความสมัพนัธ์ทางบวกอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 กบัการมีเป้าหมายเพ่ือความ

เช่ียวชาญแบบเข้าหา (r = .34) รวมถงึการมีเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบเข้าหา (r = .14) และแบบ

หลีกเลี่ยง (r = .14) แตไ่มพ่บความสมัพนัธ์ท่ีมีนยัสําคญัทางสถิติกบัเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบ

หลีกเลี่ยง (r = -.04) 

  จากท่ีกลา่วมาทัง้หมดแม้ว่าผลการศกึษาของทัง้สองการศกึษาจะไมส่อดคล้องกนั

ทัง้หมด แตก่ารศกึษาทัง้สองนีไ้มไ่ด้ศกึษาถงึอทิธิพลปรับ (Moderation Effect) ของความมัน่ใจใน

ความฉลาดของตนเอง ดงันัน้ในการศกึษาครัง้นี ้ผู้ วิจยัจะทําการศกึษาโดยวิเคราะห์ตามแนวคดิของ 

ดเวก (Dweck. 2000) โดยศกึษาถงึอิทธิพลปรับความสมัพนัธ์ของความมัน่ใจในความฉลาดของ

ตนเองท่ีมีตอ่ความสมัพนัธ์ระหว่างความเช่ือเก่ียวกบัความฉลาด และการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิด้วย 

โครงสร้างเป้าหมาย 

ในช่วงต้นเราได้กลา่วถงึการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิของบคุคล ซึง่ได้ให้ความหมายวา่เป็น

ลกัษณะทางการรู้คิดของบคุคลท่ีพยายามกําหนดสภาพในอนาคตท่ีเก่ียวข้องการความสามารถเม่ือ

สิน้สดุการปฏิบตัิงาน ทัง้นีใ้นการศกึษาถงึอทิธิพลของบริบทท่ีสง่ผลตอ่การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิของ

บคุคลจะพบการรับรู้ของบคุคลว่าชัน้เรียนหรือโรงเรียนให้ความสําคญักบัความสามารถของนกัเรียนใน

ลกัษณะใดนัน้ เป็นปัจจยัสําคญัท่ีเก่ียวข้องกบัการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิของนกัเรียน เป้าหมายของชัน้

เรียน หรือโรงเรียนในลกัษณะดงักลา่วเรียกว่า โครงสร้างเป้าหมาย (Goal Structures) 

ความหมายของโครงสร้างเป้าหมาย 

 อาเมส และคณะ (Ames. 1992; Ames;& Archer. 1988) ได้นิยามว่า โครงสร้าง

เป้าหมายคือ แนวทางหรือการดําเนินการของชัน้เรียน หรือโรงเรียน ท่ีย่ืนเป้าหมายเพื่อความเช่ียวชาญ 

หรือเป้าหมายเพื่อความเป็นเลิศให้กบันกัเรียน จะเห็นได้วา่ ในนิยามนี ้อาเมสจะเน้นการสื่อสารโดยนยั 

(Implicit) เท่านัน้ แต ่โรสเซอร์ มิดค์ลี และ เออร์ดนั (Roeser; Midgley;& Urdan. 1996) ได้เพ่ิมเติมถงึ

การสง่ข้อความเก่ียวกบัเป้าหมายของชัน้เรียนโดยตรง (Explicit Message)  

 ประเดน็สําคญัท่ีต้องอภิปรายคือ ในกิจกรรมเดียวกนันกัเรียนจะรับรู้ถงึโครงสร้าง

เป้าหมายแบบเดียวกนัหรือไม ่คาแปลน และคณะ (Kaplan ; et al. 2002) ได้เสนอว่าแม้นกัเรียนใน

ห้องเรียนเดียวกนัอาจจะตีความข้อความเก่ียวกบัเป้าหมายท่ีสื่อผ่านกิจกรรมแตกตา่งกนัก็ได้เช่น ใน

การท่ีครูประกาศผลการสอบอย่างเป็นทางการ นกัเรียนบางคนอาจจะตคีวามได้ว่า ครูต้องการสะท้อน

ถงึระดบัความสามารถของนกัเรียนในขณะนี ้(ลกัษณะของเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ: Mastery) 

แตน่กัเรียนบางคนอาจตีความได้วา่ ครูต้องการแสดงผลการเปรียบเทียบระดบัความสามารถของ
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นกัเรียนในชัน้เรียน (ลกัษณะของเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน: Performance) จากท่ีกลา่วมาเห็นได้

ว่า การประเมินการรับรู้ของนกัเรียนนัน้ไมส่ามารถประเมินได้จากกิจกรรมท่ีครูจดัขึน้ แตจ่ะต้อง

ประเมินจากสิ่งท่ีนกัเรียนได้รับรู้จากกิจกรรมในชัน้เรียน ทัง้นีส้อดคล้องกบังานของมิลเลอร์ และ 

เมอร์ดอกส์ (Miller;& Murdock. 2007) ท่ีได้ศกึษาถงึโครงสร้างเป้าหมายท่ีวดัจากผู้ เรียน และทําการ

วิเคราะห์พหรุะดบั ทัง้นีพ้บว่ามีความแปรปรวนของการรับรู้โครงสร้างเป้าหมายของชัน้เรียนนัน้จะเกิด

ในระดบัผู้ เรียน มากกว่าระดบัชัน้เรียน ซึง่สะท้อนให้เห็นวา่นกัเรียนจะรับรู้ถงึโครงสร้างเป้าหมาย

แตกตา่งกนั แม้จะอยู่ในชัน้เรียนเดียวกนัก็ตาม   

 แม้ว่าแนวคดิโครงสร้างเป้าหมายจะพฒันามาจากแนวคดิเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิ แตก่าร

จําแนกโครงสร้างเป้าหมายนัน้ไมไ่ด้จําแนกเป้าหมายออกเป็น 4 ลกัษณะตามแนวคิดเป้าหมายเชิง

สมัฤทธ์ิ ยงัคงจําแนกเพียง 2 ประเภท คือ ลกัษณะของชัน้เรียนท่ีทําให้ผู้ เรียนรับรู้ว่าชัน้เรียนนีใ้ห้

ความสําคญักบัการเรียนรู้ ความเข้าใจ และการพฒันาความสามารถ เรียกว่า โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือ

ความเช่ียวชาญ (Mastery Goal Structure) และ ลกัษณะของชัน้เรียนท่ีทําให้ผู้ เรียนรับรู้ว่าชัน้เรียนนี ้

ให้ความสําคญักบัการเปรียบเทียบทางสงัคมและการแขง่ขนั เรียกว่าโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือแสดง

ผลงาน (Performance Goal Structure) (Urdan;& Schoenfelder. 2006) ทัง้นีจ้ากท่ีกลา่วไปข้างต้น

แล้ววา่โครงสร้างเป้าหมายนัน้เป็นผลมาจากการการรับรู้ของผู้ เรียน ดงันัน้จงึเป็นไปได้วา่ผู้ เรียนอาจจะ

รับรู้ถงึโครงสร้างเป้าหมายของชัน้เรียนได้มากกว่า 1 แบบ เรียกว่า โครงสร้างเป้าหมายหลายแบบ 

(Multiple Goal Struture) ซึง่ทําให้สรุปได้ว่าผู้ เรียนอาจจะรับรู้ว่าชัน้เรียนนัน้มีโครงสร้างเป้าหมายแบบ

ใดแบบหนึง่ หรือทัง้สองแบบ หรือไมรั่บรู้ถงึโครงสร้างเป้าหมายเลยก็ได้ (Kaplan ; et al. 2002) 

 จากท่ีกลา่วมาทัง้หมดนีส้ามารถสรุปเป็นความหมายของโครงสร้างเป้าหมายได้ว่า 

โครงสร้างเป้าหมายหมายถงึการรับรู้ของผู้ เรียนถงึข้อความเก่ียวกบัเป้าหมายของชัน้เรียน (หรือ

โรงเรียน) ซึง่อาจจะเป็นข้อความโดยตรง หรือ ข้อความโดยนยัผ่านการจดัการและนโยบายในการจดั

กิจกรรมและบรรยากาศของชัน้เรียนก็ได้ ทัง้นีแ้บง่โครงสร้างเป้าหมายออกได้เป็น 2 ประเภท 

 1. โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ  หมายถงึ การรับรู้ของผู้ เรียนถงึข้อความ

เก่ียวกบัเป้าหมายของชัน้เรียน (หรือโรงเรียน) วา่ชัน้เรียนให้ความสําคญักบัการเรียนรู้ ความเข้าใจ 

และการพฒันาความสามารถ โดยข้อความดงักลา่วจะเป็นข้อความโดยตรง หรือ ข้อความโดยนยัท่ี

นกัเรียนสรุปขึน้เอง 

 2. โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน หมายถงึ การรับรู้ของผู้ เรียนถงึข้อความ

เก่ียวกบัเป้าหมายของชัน้เรียน (หรือโรงเรียน) วา่ชัน้เรียนให้ความสําคญักบั การเปรียบเทียบเชิงสงัคม

และ การแขง่ขนั  โดยข้อความดงักลา่วจะเป็นข้อความโดยตรง หรือ ข้อความโดยนยัท่ีนกัเรียนสรุปขึน้

เอง 
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การวัดโครงสร้างเป้าหมาย 

  สําหรับการวดัโครงสร้างเป้าหมายของชัน้เรียนนัน้ พบว่าผู้ วิจยัมกัใช้แบบวดั

โครงสร้างเป้าหมายซึง่เป็นสว่นหนึง่ของ ชดุมาตรวดัรูปแบบการเรียนรู้แบบยืดหยุ่น (Patterns of 

Adaptive Learning Scales: PALS) ของมิกค์ลี และคณะ (Midgley ; et al. 2000) โดยในคูมื่อของ

การใช้แบบวดันีจ้ะพบการวดัรูปแบบโครงสร้างเป้าหมายอยู่ 2 ลกัษณะคือ วดัการรับรู้ของผู้ เรียน

เก่ียวกบัความมุง่หวงัของผู้สอน โดยในการวดัโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ จะประกอบด้วย

ข้อคําถามจําวน 5 ข้อ เช่น “ครูของฉนัคิดว่าความผิดพลาดเป็นสิ่งท่ียอมรับได้ตราบเท่าท่ีมนัทําให้

นกัเรียนเกิดการเรียนรู้” (“My teacher thinks mistakes are okay as long as we are learning.”) 

สว่นการวดัโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน จะประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 3 ข้อ เช่น “ครูของ

ฉนัจะชีใ้ห้เห็นว่านกัเรียนท่ีได้ผลการเรียนดีจะเป็นแบบอย่างของพวกเรา” (“My teacher points out 

those students who get good grades as an example to all of us.”) ทัง้นีแ้บบวดัทัง้สองมีคา่ความ

เช่ือมัน่ท่ีระดบั .83 และ .79 ตามลําดบั 

  นอกจากนีใ้นชดุเคร่ืองมือชดุเดียวกนันีย้งัวดัโครงสร้างเป้าหมายผ่านการรับรู้ของ

นกัเรียนเก่ียวกบัชัน้เรียนด้วย โดยในการวดัโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ จะประกอบด้วย

ข้อคําถามจํานวน 6 ข้อ เช่น “ในชัน้เรียนของฉนั การทํางานอย่างหนกัถือเป็นเร่ืองสําคญั” (“In our 

class, trying hard is very important.”) สว่นการวดัโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน จะ

ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 3 ข้อ เช่น “เป้าหมายหลกัของชัน้เรียนนีค้ือการทําผลการเรียนให้ดี” 

(“In our class, getting good grade is the main goal.”) ทัง้นีแ้บบวดัทัง้สองมีคา่ความเช่ือมัน่ท่ี

ระดบั .83 และ .79 ตามลําดบั ทัง้นีใ้นแบบสอบถามทัง้หมดจะให้นกัเรียนเป็นผู้รายงานผา่นมาตร

ประมาณคา่ 5 ระดบัตัง้แต ่ไมจ่ริงเลย- จริงท่ีสดุ (Not at all true –Very true)  

  สําหรับในการศกึษาครัง้นีผู้้ วิจยัได้พฒันาแบบวดัโครงสร้างเป้าหมายขึน้เองตาม

นิยามข้างต้น โดยให้นกัศกึษารายงานการรับรู้โครงสร้างเป้าหมายของชัน้เรียนผ่านมาตรประมาณคา่ 

7 ระดบั จากไมจ่ริงเลย – จริงท่ีสดุ  

ผลของโครงสร้างเป้าหมายที่มีต่อการมีเป้าหมายเชงิสัมฤทธิ์ของบุคคล 

 คาแปลน และคณะ (Kaplan ; et al. 2002) ได้กลา่วว่าการรับรู้โครงสร้างเป้าหมายจะ

สง่ผลโดยตรงกบัเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิของผู้ เรียน โดยผู้ เรียนจะมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิไปตามโครงสร้าง

เป้าหมายของชัน้เรียนท่ีตนเองรับรู้ กลา่วคือหากผู้ เรียนรับรู้ว่าชัน้เรียนท่ีตนเรียนอยู่ให้ความสาํคญักบั

การพฒันาตนเอง (Mastery Goal Structure) ผู้ เรียนคนนัน้ก็จะมีแนวโน้มว่าจะมีเป้าหมายเพ่ือความ

เช่ียวชาญ อาจจะเป็นแบบเข้าหา หรือแบบหลีกเลี่ยงก็ได้ ในทางตรงกนัข้าม หากผู้ เรียนรับรู้วา่ชัน้เรียน

ของตนมุง่เน้นด้านการแขง่ขนั ให้ความสําคญักบัการแสดงผลงานเชิงเปรียบเทียบ (Performance 
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Goal Structure) ผู้ เรียนก็จะมีแนวโน้มว่าจะมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานเช่นกนั ซึง่อาจจะเป็นแบบเข้า

หาหรือแบบหลีกเลี่ยงก็เป็นได้ 

  จากการศกึษาในอดีตพบการศกึษาอิทธิพลของโครงสร้างเป้าหมายตอ่เป้าหมายเชิง

สมัฤทธ์ิในระดบัโรงเรียนโดยในการศกึษาของโรสเซอร์ มิดค์ลี่ และเออร์ดนั (Roeser; Midgley;& 

Urdan. 1996) ได้ศกึษาถงึความสมัพนัธ์ระหว่างโครงสร้างเป้าหมายของโรงเรียนท่ีมีตอ่เป้าหมายเชิง

สมัฤทธ์ิของนกัเรียนในระดบัเกรด 8 ในสหรัฐอเมริกา ทัง้นีก้ารศกึษาครัง้นีใ้ช้จําแนกเป้าหมายเชิง

สมัฤทธ์ิเพียง 2 ประเภทเท่านัน้ และพบว่า โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญจะมีความสมัพนัธ์

กบัการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญของผู้ เรียนโดยมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (r = .34) 

เช่นเดียวกบัโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานมีความสมัพนัธ์กบัเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานของ

ผู้ เรียนเช่นกนั โดยมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (r = .40) 

 ในการศกึษาของ โกนิดา โวลาลา และ คีสเสโอก ู(Gonida; Voulala;& Kiosseoglou. 

2009) ท่ีศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้โครงสร้างเป้าหมายของโรงเรียนกบัการมีเป้าหมายเชิง

สมัฤทธ์ิของนกัเรียนในระดบัเกรด 7 ถงึ เกรด 9 ในประเทศกรีซ พบว่า โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความ

เช่ียวชาญจะมีความสมัพนัธ์กบัการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญของผู้ เรียนโดยมีนยัสําคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั .01 (r = .38) เช่นเดียวกบัโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานมีความสมัพนัธ์กบัเป้าหมาย

เพ่ือแสดงผลงานแบบเข้าหาและแบบหลีกเลี่ยงของผู้ เรียนเช่นกนั โดยมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

(r = .13, .18 ตามลําดบั) 

 ในการศกึษาของคิม ชาลเลิร์ท และคิม (Kim; Schallert;& Kim. 2010) ท่ีได้ศกึษาถงึ

ความสมัพนัธ์ระหว่างโครงสร้างเป้าหมายในวิชาคณิตศาสตร์กบัการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในวิชา

คณิตศาสตร์ของนกัเรียนในประเทศเกาหลีพบว่า โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญจะมี

ความสมัพนัธ์กบัการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญของผู้ เรียนโดยมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

(r = .64) เช่นเดียวกบัโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานมีความสมัพนัธ์กบัเป้าหมายเพ่ือแสดง

ผลงานแบบเข้าหาและแบบหลีกเลี่ยงของผู้ เรียนเช่นกนั โดยมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 (r = .31, 

.42 ตามลําดบั)  

 และในการศกึษาของ ลอ โฮแกร และปารีส (Luo; Hogan;& Paris. 2011) ได้ศกึษาถงึ

ความสมัพนัธ์ระหว่างโครงสร้างเป้าหมายในวิชาภาษาองักฤษกบัการมีเป้าหมายเพื่อความเช่ียวชาญ

ในวิชาภาษาองักฤษ ของนกัเรียนในระดบัมธัยมศกึษาในประเทศสิงคโปร์ พบว่า โครงสร้างเป้าหมาย

เพ่ือความเช่ียวชาญทัง้แบบเข้าหา และแบบหลีกเลี่ยงจะมีความสมัพนัธ์กบัการมีเป้าความเพ่ือความ

เช่ียวชาญของผู้ เรียนโดยมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (r = .18, .14 ตามลําดบั) เช่นเดียวกบั
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โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานมีความสมัพนัธ์กบัเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบเข้าหาและแบบ

หลีกเลี่ยงของผู้ เรียนเช่นกนั โดยมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (r = .19, .18 ตามลําดบั)  

การจัดชัน้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกดิการรับรู้โครงสร้างเป้าหมาย 

 จากนิยามการรับรู้โครงสร้างเป้าหมายนัน้จะเหน็ได้ว่า ผู้ เรียนจะรับรู้โครงสร้างเป้าหมาย

ของชัน้เรียนผ่านข้อมลูใน 2 ลกัษณะคือ ข้อความโดยตรง (Explicit Message) และข้อความโดยนยั 

(Implicit Message) 

 สําหรับข้อความโดยตรงนัน้คือสิ่งท่ีผู้สอนจะบอกกบัผู้ เรียนในระหว่างการเรียนการสอน

ว่าผู้สอนมีเป้าหมายในการสอนอย่างไร โดยหากชัน้เรียนมีโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ

ผู้สอนจะบอกกบัผู้ เรียนถงึความมุง่หมายท่ีจะพฒันาความสามารถของผู้ เรียน ให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ 

และมีความเข้าใจในสิ่งท่ีเรียน แตใ่นทางตรงกนัข้าม หากชัน้เรียนมีโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือแสดง

ผลงาน ผู้สอนจะบอกกบัผู้ เรียนถงึการแขง่ขนั การเปรียบเทียบ และความสําคญัของการแสดง

ความสามารถในเชิงเปรียบเทียบในชัน้เรียนนัน้  

 ในสว่นของข้อความโดยนยั เป็นการรับรู้ของผู้ เรียนผ่านการจดัการเรียนรู้ และนโยบาย

ตา่ง ๆ ของชัน้เรียนของครูผู้สอน ทัง้นี ้อาเมส (Ames. 1992) ได้นําเอากรอบการจดัการชัน้เรียนทาร์

เกท (TARGET) ของ เอปส์ทีน (Epstein. 1987) โดยกรอบดงักลา่วจะพิจารณาถงึลกัษณะการจดัการ

ชัน้เรียน 6 ด้านประกอบด้วย งาน (Task) การให้อิสระ (Authority) การจดจํา (Recognition) การจดั

กลุม่ (Grouping) การประเมิน (Evaluation) และ การกําหนดเวลา (Time) ทัง้นี ้คาแปลน และ แมร์ 

(Kaplan; & Maehr) ได้สรุปเป็นรูปแบบการจดัการชัน้เรียนเพ่ือให้เกิดการรับรู้โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือ

ความเช่ียวชาญ และโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน ดงัแสดงในตาราง 3  
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ตาราง 3 ลกัษณะการจดัการชัน้เรียนเพ่ือให้เกิดการรับรู้โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ และ

โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน ตามกรอบการจดัการชัน้เรียนทาร์เกท (TARGET) ของ 

เอปส์ทีน  

 

หวัข้อ สิ่งต้องพิจารณา โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความ

เช่ียวชาญ 

โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือแสดง

ผลงาน 

งาน (Task)  - ผลผลิตคืออะไร 

 - มีสว่นร่วมอยา่งไร 

 - มีปริมาณเทา่ไร 

 - มีความหมายอยา่งไร 

ผู้ เรียนจะได้รับมอบหมายงานท่ีมี

ความหมายตอ่เขาและมีความ 

ท้าทาย งานมีความยืดหยุน่และ

ทําให้เกิดการมีสว่นร่วม ซึง่ผลที่

ได้จะมีประโยชน์ และมี

ความหมายตอ่บคุคลนัน้ ๆ  

ทัง้นีง้านของผู้ เรียนแตล่ะคน

อาจจะแตกตา่งกนั 

ผู้ เรียนจะได้รับมอบหมายให้

ทอ่งจําสิ่งตา่ง ๆ เป็นจํานวนมาก 

หรืองานยากแตจํ่ากดัการมีสว่น

ร่วม ซึง่ผลการทํางานจะมุ่งเพ่ือการ

ประเมิน โดยงานของผู้ เรียนแตล่ะ

คนจะมีลกัษณะเดียวกนั 

การให้อิสระ 

(Authority) 

- กฎตา่ง ๆ เปลี่ยนแปลงได้

หรือไม่ 

 - ผู้ เรียนมีสว่นร่วมตอ่การ

ตดัสินใจหรือไม ่

 - ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการ

ตดัสินใจอยา่งไร 

ผู้ เรียนจะมีสว่นร่วมในการ

กําหนดกติกาตา่ง ๆ ในชัน้เรียน 

และจะมีสว่นในการตดัสินใจถงึ

วิธีการและกลยทุธ์ในการทาํงาน

ตา่ง ๆ  

ผู้ เรียนจะได้รับการกระตุ้นจากแรง

ภายนอก (เชน่คะแนน) ในการ

ทํางานโดยจะไม่มีสิทธ์ิเลือกวิธีการ

ในการทํางานของตนเอง 

การจดจํา 

(Recognition) 

 - ผู้สอนจดจําผู้ เรียนในประเดน็

ใดบ้าง 

 - ผู้สอนแสดงออกอยา่งไร  

ผู้สอนจะจดจําผู้ เรียนจาก ความ

พยายาม การเลือกงานที่ท้าทาย 

ความคิดสร้างสรรค์ การแสดง

ความคิดเหน็ และการเรียนรู้จาก

ความผิดพลาด ทัง้นีผู้้สอนจะ

แสดงออกเป็นการสว่นบคุคล 

ผู้สอนจะจดจําผู้ เรียนจาก การ

ทํางานโดยใช้ความพยายามน้อย

ที่สดุ การทํางานที่ไม่มีความ

ผิดพลาด การทํางานได้ตามเกณฑ์

ที่ตัง้ไว้ ทัง้นีผู้้สอนจะแสดงออกมา

อยา่งเปิดเผย 

การจดักลุม่ 

(Grouping) 

 - การเลือกสมาชิกเป็นอยา่งไร 

 - การปฏิสมัพนัธ์ของสมาชิกมี

มากน้อยเพียงใด 

บคุคลจะถกูเลือกเข้ากลุม่ตาม

ความสนใจ โดยสมาชิกในกลุม่

จะมีความสามารถท่ีแตกตา่งกนั

เพ่ือประโยชน์ในการเรียนรู้และ

แลกเปลี่ยนความคิดเหน็ทัง้

ภายในและภายนอกกลุม่ 

บคุคลจะถกูเลือกเข้ากลุม่ตาม

ระดบัความสามารถ โดยการ

ปฏิสมัพนัธ์ภายในกลุม่มีจํากดั 

และจดัให้มีการแข่งขนัระหว่างกลุม่ 
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ตาราง 3 (ตอ่) 

 

หวัข้อ สิ่งต้องพิจารณา โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความ

เช่ียวชาญ 

โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือแสดง

ผลงาน 

 การประเมิน 

(Evaluation) 

- ประเมินอะไร 

- ประเมินจากแหลง่ใด 

- ประเมินอยา่งไร  

- ผลการประเมินเป็นอยา่งไร 

ผู้ เรียนจะถกูประเมินพฒันาการ 

การสร้างสรรค์ ความเช่ียวชาญ 

โดยประเมินจากหลายแหลง่ และ

หลายวิธีการ ผลการประเมินถือ

เป็นเร่ืองสว่นบคุคล 

ผู้ เรียนจะถกูประเมินแบบอิงกลุม่ 

โดยเปรียบเทียบกบับคุคลอ่ืน 

ประเมินด้วยวิธีการที่ชดัเจน และ

รูปแบบที่ตายตวั จากผู้สอน โดยจะ

ประเมินอยา่งเปิดเผย 

การ

กําหนดเวลา 

(Time) 

- ตารางเวลายืดหยุน่ได้แคไ่หน 

- การกําหนดเวลามีนยัยะอะไร

แฝงอยู ่

เวลาที่มีความยืดหยุน่ ผู้ เรียน

สามารถทาํงานตามจงัหวะของ

ตนเองได้ ตารางเวลาสามารถ

เปลี่ยนแปลงได้เพ่ือให้เหมาะสม

กบังานและทําให้ผู้ เรียนเกิดการ

เรียนรู้ 

เวลาไม่มีความยืดหยุน่ มีการ

กําหนดเวลาท่ีแน่นอน ผู้ เรียน

จะต้องทํางานภายใต้แรงกดดนั

จากเวลา และตารางเวลามี

ความสําคญัมาก แม้จะทําให้

ผู้ เรียนไม่สามารถผลิตงานท่ี

สมบรูณ์ หรือไม่เกิดการเรียรู้ก็ตาม 

 

หมายเหต ุดดัแปลงมาจากตารางของคาแปลน และแมร์ (Kaplan;& Maehr. (2007). The 

Contributions and Prospects of Goal Orientation Theory.  Educational Psychology Review.  

19(2)  p. 159) 

 

ทัง้นีพ้บว่าในงานวิจยัของ ลินเนนบริงค์ (Linnenbrink. 2005) ได้มีการประยกุต์เอา

หลกัการดงักลา่วไปใช้ในการจดัโครงสร้างเป้าหมายในวิชาคณิตศาสตร์ ผู้ วิจยัได้จดักระทําให้เกิดการ

รับรู้โครงสร้างเป้าหมาย แบง่เป็น 3 ลกัษณะได้แก่ โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ โครงสร้าง

เป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน และแบบผสม โดยสามารถสรุปประเดน็ตา่ง ๆ ได้ตามตาราง 4 
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ตาราง 4 การจดัการชัน้เรียนเพ่ือให้เกิดการรับรู้โครงสร้างเป้าหมายในแบบตา่ง ๆ ในงานวิจยัของ  

ลินเนนบริงค์ (Linnenbrink. 2005) 

ประเดน็ของการจดั

กระทํา 

กลุม่โครงสร้าง

เป้าหมายเพ่ือความ

เช่ียวชาญ 

กลุม่โครงสร้าง

เป้าหมายเพ่ือแสดง

ผลงาน 

กลุม่ผสม 

การระบเุป้าหมาย เป็นการพฒันา และ

การเรียนรู้ 

เป็นการทําคะแนนได้สงู

กว่าเพ่ือน 

เป็นการพฒันา การ

เรียนรู้ และการทํา

คะแนนได้สงูกว่าเพ่ือน 

การให้คะแนนพิเศษ ได้คะแนนพิเศษจาก

พฒันาการ 

ได้คะแนนพิเศษจาก

การทําคะแนนกลุม่ได้

ดีกว่ากลุม่อื่น และ

คะแนนจะประกาศลง

ในบอร์ดโดยเรียง

คะแนนตามลําดบั 

ได้คะแนนพิเศษจาก

พฒันาการ โดยจะ

ประกาศคะแนน

พฒันาการลงบนบอร์ด

สีเหลืองโดยเรียง

คะแนนตามลําดบั 

ความสนใจในผลลพัธ์ ผู้สอนสนใจวิธีการใน

การแก้ปัญหามากกว่า

คําตอบท่ีถกูต้อง 

ผู้สอนสนใจในคําตอบท่ี

ถกูต้อง และการ

เปรียบเทียบผลการ

ทํางานกบักลุม่อื่น โดย

มีการบนัทกึเวลา และ

ระบเุป็นลําดบั

ความสามารถ 

ผู้สอนสนใจในวิธีการ

แก้ปัญหา และบอกกบั

ผู้ เรียนถงึความสาํคญั

ของการเข้าใจมากกว่า

ความเร็วในการ

แก้ปัญหา แตบ่นัทกึ

เวลาการทํางาน และ

ประกาศเป็นลําดบัตาม

ความเร็วในการ

แก้ปัญหา 

 

  ทัง้นีผู้้ วิจยัได้ตระหนงัถงึความเป็นไปได้ท่ีจะจดักระทําไมส่อดคล้องกบักลุม่ดงันัน้ผู้ วิจยั

จงึมีการตรวจสอบผลการจดักระทําจากการรับรู้โครงสร้างเป้าหมายของผู้ เรียน โดยการใช้แบบวดั

โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการตรวจสอบผลการจดักระทําอีกครัง้หนึง่ด้วย  
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กรอบแนวคดิการวิจยั  

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีกลา่วมาข้างต้นทัง้หมด สรุปเป็นกรอบแนวคิดของการวิจยัครัง้นี ้

ได้คือ เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ินัน้สามารถแบง่ออกได้ 4 ประเภท ตามรูปแบบเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์แบบ 

2x2 ของ อิลเลียท และ แมคเกรเกอร์ (Elliot;& McGregor. 2001) คือ เป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบ

เข้าหา  (Performance-Approach Goal) เป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง (Performance-

Avoidance Goal) เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา (Mastery-Approach Goal) และ 

เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง  (Mastery-Avoidance Goal)  

แม้ว่าเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิจะมีลกัษณะเป็นจิตลกัษณะตามสถานการณ์ แตจ่ะมี

ความสมัพนัธ์ข้ามสถานการณ์ด้วย กลา่วคือเป้าหมายในบริบทหนึง่จะสง่ผลกบัเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิ

ในสถานการณ์ท่ีใกล้เคยีงด้วย (Finney; Pieper;& Barron. 2004 ; Okun ; et al. 2006 ; Schunk; 

Pintrich;& Meece. 2008)  

ในการศกึษาครัง้นีจ้ะมุง่ศกึษาถงึเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิท่ีสง่ผลตอ่ความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิง

พฤติกรรม โดยใช้แนวคิดเป้าหมายหลายแบบ (Multiple Goal) คือ เป้าหมายแตล่ะแบบตา่งช่วยให้เกิด

ความมุง่มัน่การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม (Harackiewicz ; et al. 2002; Midgley; Kaplan;& Middleton. 

2001; Kaplan ; et al. 2002)  

ด้านสาเหตขุองเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ินัน้จะประกอบไปด้วย 2 สาเหตหุลกัคือ โครงสร้าง

เป้าหมายและจิตลกัษณะของผู้ เรียน 

ในสว่นของปัจจยัจิตลกัษณะของผู้ เรียน ผู้ วิจยัได้ใช้แนวคิดทฤษฎีแห่งตนของ ดเวก (Dweck. 

2000) ซึง่มองว่าสาเหตขุองเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ินัน้มาจากจิตลกัษณะ 2 ประการคือ ความเช่ือ

เก่ียวกบัความฉลาดของตนเอง ซึง่มี 2 ลกัษณะได้แก่ ความเช่ือว่าความฉลาดเป็นสิ่งท่ีติดตวัมา กบั

ความเช่ือว่าความฉลาดเป็นสิ่งท่ีเพ่ิมขึน้ได้ ทัง้นีค้วามเช่ือเก่ียวกบัความฉลาดของตนเองจะมี

ปฏิสมัพนัธ์กบัความมัน่ใจในความฉลาดของตนเองท่ีเป็นสาเหตใุห้บคุคลมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการ

เรียนแตกตา่งกนั  

โครงสร้างเป้าหมาย นัน้เป็นลกัษณะการรับรู้เก่ียวกบัสภาพการจดัการหรือนโยบายของชัน้

เรียนเก่ียวกบัเป้าหมายในการจดัการเรียนรู้ ตามแนวคิดของอาเมส (Ames. 1992) แบง่ออกเป็น 2 

ประเภทคือโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ และโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน ซึง่จะ

สง่ผลตอ่เป้าหมายของผู้ เรียน  

ทัง้นีก้รอบแนวคิดดงักลา่วนําเสนอไว้ในภาพประกอบ 2 
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ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

ในการศกึษาครัง้นีไ้ด้แบง่ออกเป็น 2 การศกึษาย่อย โดยการศกึษาท่ี 1 เป็นการศกึษาตาม

กรอบแนวคิดการวิจยัในการเรียนระดบัปริญญาตรีของนิสิตครู โดยใช้การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง 

(Structure Equation Modeling) และได้ศกึษาความสมัพนัธ์ของเป้าหมายข้ามบริบท ในลกัษณะของ

เป้าหมายในระดบัมหภาค (เป้าหมายในการเรียนในระดบัปริญญาตรี) กบัเป้าหมายในการเรียนใน

ระดบัจลุภาค (เป้าหมายในการเรียนวิชาเอก) ซึง่แสดงไว้ในภาพประกอบ 3 

สว่นในการศกึษาท่ี 2 นัน้ เป็นการศกึษาตามกรอบแนวคิดการวิจยัสําหรับการเรียนรู้วิชาใด

วิชาหนึง่ โดยใช้วิธีการเชิงทดลอง โดยจดัการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดการรับรู้โครงสร้างเป้าหมายตาม

กรอบการจดัการเรียนรู้ของเอปส์ทีน (Epstein. 1987) เพ่ือดผูลท่ีมีตอ่การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิของ

นกัเรียน โดยมีปัจจยัจิตลกัษณะของผู้ เรียนมาเป็นตวัแปรปรวนร่วม นอกจากนีย้งัดผูลสืบเน่ืองของ

เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิท่ีมีตอ่ความมุง่มัน่ในการเรียนด้านพฤติกรรม และศกึษาการขยายผลข้ามบริบท

ของการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิท่ีอยู่ในระดบัเดียวกนั คือเป้าหมายในรายวิชาท่ีมีการจดักระทําและ

เป้าหมายในรายวิชาเอกวิชาอื่นท่ีเรียนในภาคเรียนเดียวกนั โดยกรอบแนวคิดแสดงไว้ในภาพประกอบ 

4 

ลักษณะส่วนบุคคล 

ความเช่ือเก่ียวกบัความฉลาด 

- เป็นสิ่งท่ีติดตวัมา 

- เป็นสิ่งท่ีเพ่ิมขึน้ได้ 

ความมัน่ใจในความฉลาด 

การรับโครงสร้างเป้าหมาย 

- เพ่ือแสดงผลงาน 

- เพ่ือความเช่ียวชาญ 

การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธ์ิ 

- เพ่ือแสดงผลงานแบบเข้าหา 

- เพ่ือแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง 

- เพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา 

- เพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง 

ความมุ่งม่ันในการเรียนรู้เชิง

 

การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธ์ิในบริบท

 
- เพ่ือแสดงผลงานแบบเข้าหา 

- เพ่ือแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง 

- เพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา 

- เพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง 
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ลกัษณะสว่นบคุคล 

ความมัน่ใจในความฉลาด x ความฉลาดติดตวัมา 

ความฉลาดติดตวัมา 

ความฉลาดเพ่ิมขึน้ได้ 

การได้รับโครงสร้างเป้าหมาย 

ข้อความโดยตรง 

ข้อความโดยอ้อม 

ข้อความโดยตรง 

ข้อความโดยอ้อม 

โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือ

แสดงผลงาน 

โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือ 

ความเช่ียวชาญ 

การเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน

แบบเข้าหาตอ่หลกัสตูรวิชาชีพครู 

การเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน

แบบหลีกเลี่ยงตอ่หลกัสตูรวิชาชีพ

 

การเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ

แบบเข้าหาตอ่หลกัสตูรวิชาชีพครู 

การเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ

แบบหลีกเลี่ยงตอ่หลกัสตูรวิชาชีพ

 

ภาพลกัษณ์ แขง่ขนั ประเมิน 

ภาพลกัษณ์ แขง่ขนั ประเมิน 

งาน พฒันา ศกัยภาพ 

งาน พฒันา ศกัยภาพ 

การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิตอ่การเรียนหลกัสตูรวิชาชีพครู 

ความมุง่มัน่ในการ

เรียนรู้เชิงพฤติรรม 

 

พฤติกรรมทัว่ไป 

พฤติกรรมตัง้ใจเรียน 

การมีสว่นร่วม 

การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิตอ่การเรียนรายวิชาชีพ

 - การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหาตอ่

รายวิชาชีพครู 

- การมีเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงต่อ

รายวิชาชีพครู 

- การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหาต่อ

รายวิชาชีพครู 

- การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง

ตอ่รายวิชาชีพครู 

 

ก 

ข 

ก ข 

ตวัแปรแฝง ก 

ตวัแปรสงัเกต ข 

นํา้หนกัองค์ประกอบของตวัแปรสงัเกต ข กบัตวัแปรแฝง ก 

ก ช นํา้หนกัอทิธิพลของตวัแปรแฝง ก ต่อ ตวัแปร แฝง ข  

หมายเหต ุ
แทน 

แทน 

แทน 

แทน 

ภาพประกอบ 3 กรอบแนวคิดการวิจยัในการศกึษาท่ี 1 
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ภาพประกอบ 4 กรอบแนวคิดการวิจยัในการศกึษาท่ี 2 

สมมตฐิานของงานวจิยั 
สมมตฐิานสาํหรับการศึกษาที่ 1 

ในการศกึษาท่ี 1 ผู้ วิจยัได้ทําการศกึษาโดยใช้แบบแผนการวิจยัเชิงสํารวจเพ่ือทดสอบรูปแบบ

เชิงสาเหตขุองเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนระดบัอดุมศกึษาและผลสืบเน่ืองท่ีมีตอ่ความมุง่มัน่ใน

การเรียนระดบัอดุมศกึษาของนิสิตนกัศกึษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

1. ปัจจยัโครงสร้างเป้าหมายมีความสมัพนัธ์กบัเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนระดบั

ปริญญาตรีของนิสิตนกัศกึษา 

 1.1 โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญของหลกัสตูรมีความสมัพนัธ์กบัการมี

เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญในการเรียนระดบัปริญญาตรีของนิสิตนกัศกึษา 

 

ตัวแปรปรวนร่วม 

ความเช่ือเก่ียวกบัความฉลาด 

- เป็นสิ่งท่ีติดตวัมา 

- เป็นสิ่งท่ีเพ่ิมขึน้ได้ 

ความมัน่ใจในความฉลาด 

โครงสร้างเป้าหมายเพื่อ

แสดงผลงาน 

- ได้รับ 

- ไมไ่ด้รับ 

การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธ์ิ 

- เพ่ือแสดงผลงานแบบเข้าหา 

- เพ่ือแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง 

- เพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา 

- เพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง 

ความมุ่งม่ันในการเรียนรู้เชิง

 

การมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธ์ิในบริบท

 
- เพ่ือแสดงผลงานแบบเข้าหา 

- เพ่ือแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง 

- เพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา 

- เพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง 

- ได้รับ 

- ไมไ่ด้รับ 

โครงสร้างเป้าหมายเพื่อ

ความเช่ียวชาญ 

ตัวแปรจดักระทาํ 
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 1.2 โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการสร้างผลงานของหลกัสตูรมีความสมัพนัธ์กบัการมี

เป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานในการเรียนระดบัปริญญาตรีของนิสิตนกัศกึษา 

2. ปัจจยัจิตลกัษณะของผู้ เรียนมีความสมัพนัธ์กบัเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนระดบั

ปริญญาตรีของนิสิตนกัศกึษา 

 2.1ความเช่ือว่าสตปัิญญาเป็นสิ่งท่ีเพ่ิมขึน้ได้ของนิสิตนกัศกึษามีความสมัพนัธ์กบัการมี

เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ ทัง้แบบเข้าหา และแบบหลีกหนีในการเรียนระดบัปริญญาตรีของนิสิต

นกัศกึษา 

 2.2ความเช่ือว่าสติปัญญาเป็นสิ่งท่ีติดตวัมาของนิสิตนกัศกึษามีความสมัพนัธ์กบัการมี

เป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน ทัง้แบบเข้าหา และแบบหลีกหนีในการเรียนระดบัปริญญาตรีของนิสิต

นกัศกึษา 

 2.3 ความมัน่ใจในความฉลาดของตนเองจะเป็นตวัแปรปรับความสมัพนัธ์ระหว่างความ

เช่ือว่าสติปัญญาเป็นสิ่งท่ีติดตวัมาของนิสิตนกัศกึษากบัเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน ทัง้แบบเข้าหา และ

แบบหลีกหนีในการเรียนระดบัปริญญาตรีของนิสิตนกัศกึษา 

3. การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนระดบัปริญญาตรีของนิสิตนกัศกึษามีความสมัพนัธ์

กบัความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมในระดบัปริญญาตรีของนิสิตนกัศกึษา 

4. การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนระดบัปริญญาตรี มีความสมัพนัธ์กบัการมี

เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนวิชาเอก 

สมมตฐิานสาํหรับการศึกษาที่ 2 

1. นิสิตกลุม่ท่ีได้รับกิจกรรมเพ่ิมการรับรู้โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการพฒันาตนเองจะมีระดบั

เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิแตกตา่งจากลุม่ท่ีไมไ่ด้รับเม่ือควบคมุตวัแปรลกัษณะสว่นบคุคลไว้  

2. นิสิตกลุม่ท่ีได้รับกิจกรรมเพ่ิมการรับรู้โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการสร้างผลงานจะมีระดบั

เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิแตกตา่งจากลุม่ท่ีไมไ่ด้รับเม่ือควบคมุตวัแปรลกัษณะสว่นบคุคลไว้ 

3. พบอิทธิพลปฏิสมัพนัธ์ของกิจกรรมเพ่ิมการรับรู้โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ 

และกิจกรรมเพ่ิมการรับรู้โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการสร้างผลงานท่ีสง่ผลตอ่เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิของ

นิสิตเม่ือควบคมุตวัแปรลกัษณะสว่นบคุคลไว้ 

4. การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิของนิสิต มีความสมัพนัธ์กบัความมุง่มัน่ในการเรียนรู้ในชัน้

เรียน  

5. การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิของนิสิต มีความสมัพนัธ์กบัการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในราย

วิชาเอกวิชาอืน่ 

 



 

บทที่ 3 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

งานวิจยัเร่ืองผลของโครงสร้างเป้าหมาย ความเช่ือเก่ียวกบัความฉลาด และความมัน่ใจใน

ความฉลาดของตนเองท่ีมีตอ่เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิและความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมนิสิต

นกัศกึษาในระดบัปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์ศกึษาศาสตร์ ในครัง้นีมุ้ง่ท่ีจะตรวจสอบอิทธิพลของการ

จดัการเรียนรู้  และลกัษณะของผู้ เรียน ท่ีสง่ผลตอ่เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียน และอิทธิพลของ

เป้าหมายในการเรียนสง่ผลตอ่ความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม ตามกรอบแนวคิดท่ีได้ทําการ

ทบทวนมานัน้ วา่จะสามารถอธิบายปรากฎการณ์ในระดบัท่ีแตกตา่งกนัได้แก่ปรากฎการณ์ในระดบั

รายวิชา และปรากฎการณ์ในระดบัภาพรวมของการเรียนในมหาวิทยาลยัได้หรือไม ่ รวมไปถงึมุง่

ตรวจสอบความสมัพนัธ์ระหว่างเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในสถานการณ์หนึง่จะมีความสมัพนัธ์กบั

เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในอีกสถานการณ์หนึง่หรือไม ่

ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นชดุการศกึษา ผู้ วิจยัแบง่การศกึษาออกเป็น 2 การศกึษาย่อย ท่ี

ดําเนินการคูข่นานกนัไปแล้วนําผลการศกึษามาเปรียบเทียบกนั โดย 

การศกึษาท่ี 1 การศกึษารูปแบบสมการเชิงโครงสร้างของเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียน

ระดบัอดุมศกึษาและผลสืบเน่ืองท่ีมีตอ่ความมุง่มัน่ในการเรียนในเชิงพฤติกรรมระดบัอดุมศกึษาของ

นิสิตนกัศกึษา เป็นการศกึษาเชิงสหสมัพนัธ์ เพ่ือทดสอบความสมัพนัธ์ในภาพรวมของการศกึษาระดบั

ปริญญาตรี และความสมัพนัธ์ข้ามระดบัของเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิ  

การศกึษาท่ี 2 การศกึษาอิทธิพลของโครงสร้างเป้าหมายของชัน้เรียนท่ีมีตอ่เป้าหมายเชิง

สมัฤทธ์ิของนิสิต และผลสืบเน่ืองตอ่ความมุง่มัน่ในการเรียนรู้ในชัน้เรียน และเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิใน

รายวิชาอืน่ ของนิสิตวิชาเอกจิตวิทยาการแนะแนวชัน้ปีท่ี 2 เป็นการศกึษาเชิงทดลองเพ่ือทดสอบ

อิทธิพลในระดบัรายวิชา และความสมัพนัธ์ข้ามบริบทของเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิ 

ทัง้นีก้ารศกึษาทัง้สองจะได้องค์ความรู้เก่ียวกบัทฤษฎีการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในบริบท

การศกึษาในระดบัปริญญาตรีของไทย และนําไปสูก่ารวางแผนในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

หรือการจดักิจกรรมของมหาวิทยาลยัในการพฒันานิสตินกัศกึษาตอ่ไป โดยการศกึษาทัง้สองมี

รายละเอียดดงันี ้ 



66 

 

การศึกษาที่ 1: การศึกษารูปแบบสมการเชงิโครงสร้างของเป้าหมายเชงิสัมฤทธ์ิใน

การเรียนระดบัอุดมศึกษาและผลสืบเน่ืองที่มีต่อความมุ่งมั่นในการเรียนในเชงิ

พฤตกิรรมระดบัอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

 ประชากรในการศกึษาวิจยัครัง้นีไ้ด้แก่ นิสตินกัศกึษาในระดบัอดุมศกึษาสาขาวิชาด้าน 

ครุศาสตร์ศกึษาศาสตร์ในสถาบนัอดุมศกึษาในสว่นกลาง ภาคกลาง และภาคตะวนัออก 

กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิัย 

 สําหรับกลุม่ตวัอยา่งท่ีศกึษาในการศกึษาท่ี 1 ซึง่เป็นการวิเคราะห์รูปแบบสมการเชิง

โครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) นัน้จําเป็นต้องคํานงึถงึกฎของความพอเพียงใน

การวิเคราะห์ข้อมลู ซึง่ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งนัน้จะขึน้กบัจํานวนของพารามิเตอร์ท่ีเป็นอิสระ (Free 

Parameter) โดยสดัสว่นระหว่างจํานวนกลุม่ตวัอย่างกบัพารามิเตอร์ท่ีเป็นอิสระควรอยู่ท่ีระดบั 10:1 

(Kline. 2005: 179) ในการศกึษาครัง้นีมี้ตวัแปรสงัเกตทัง้สิน้ 40 ตวั มีพารามิเตอร์ท่ีเป็นอิสระก่อนปรับ

รูปแบบ ประมาณ 90 ตวั ดงันัน้กลุม่ตวัอย่างจงึควรมีมากกว่า 900 คน โดยในการสุม่กลุม่ตวัอย่าง

ผู้ วิจยัใช้ สถาบนัอดุมศกึษาเป็นหน่วยของการสุม่ ได้ทัง้หมด 11 สถาบนั รวมนิสิตนกัศกึษาทัง้สิน้ 

1327 คน โดยมีรูปแบบการสุม่ดงันี ้

1. สุม่มหาวิทยาลยัจากรายช่ือมหาวิทยาลยัท่ีมีการเปิดสอนด้านครุศาสตร์

ศกึษาศาสตร์ ในภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร โดยการสุม่แบบชัน้ภมิู (Stratified random 

sampling) โดยใช้ ประเภทของมหาวิทยาลยั (มหาวิทยาลยัของรัฐหรือในกํากบัของรัฐ และ 

มหาวิทยาลยัราชภฎั) และภมิูภาคของมหาวิทยาลยั (ภาคกลาง และ กรุงเทพมหานคร) เป็นชัน้ภมิู ได้

ทัง้สิน้ 4 ชัน้ภมิู (ได้แก่ มหาวิทยาลยัของรัฐหรือในกํากบัของรัฐในภาคกลาง มหาวิทยาลยัของรัฐหรือ

ในกํากบัของรัฐในกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลยัราชภฎัในภาคกลาง มหาวิทยาลยัราชภฎัใน

กรุงเทพมหานคร)  ชัน้ภมิูละ 3 มหาวิทยาลยั รวมเป็นจํานวน 12 มหาวิทยาลยั อย่างไรก็ตามได้รับ

แบบสอบถามกลบัมาเพียง 11 มหาวิทยาลยัเทา่นัน้ 

2. ในแตล่ะมหาวิทยาลยัสุม่กลุม่ผู้ เรียน จาก 11 มหาวิทยาลยั โดย 1 กลุม่ผู้ เรียน

หมายถงึนิสิตนกัศกึษาท่ีเรียนอยู่ในกลุม่ย่อย (Section) ชัน้ปี และ สาขาวิชาเดียวกนั โดยจะสุม่ให้ได้

จํานวนนิสิตนกัศกึษารวม 1327 คน  



67 

 

รูปแบบการวจิัย 

ในการศกึษาท่ี 1 ผู้ วิจยัได้ทําการศกึษาโดยใช้แบบแผนการวิจยัเชิงความสมัพนัธ์เพ่ือทดสอบ

รูปแบบเชิงสาเหตขุองเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนระดบัอดุมศกึษาและผลสืบเน่ืองท่ีมีตอ่ความ

มุง่มัน่ในการเรียนระดบัอดุมศกึษาของนิสิตนกัศกึษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีตวั

แปรท่ีศกึษาดงัตอ่ไปนี ้ 

  ตวัแปรเหตุ 

   การรับรู้โครงสร้างเป้าหมายของสาขาวิชา 

- การรับรู้โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการพฒันาตนเอง 

- การรับรู้โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการสร้างผลงาน 

   ความเช่ือเก่ียวกบัความฉลาด 

- ความเช่ือว่าสติปัญญาเป็นสิ่งท่ีติดตวัมา 

- ความเช่ือว่าสติปัญญาเป็นสิ่งท่ีเพ่ิมขึน้ได้ 

   ความมัน่ใจในระดบัความฉลาดของตนเอง 

  ตวัแปรค่ันกลาง 

   การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนระดบัปริญญาตรี 

- การมีเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบเข้าหา 

- การมีเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง  

- การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา 

- การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง 

ตวัแปรผล 

   ความมุ่งม่ันในการเรียนรู้เชงิพฤตกิรรมในระดบัปริญญาตรี 

   การมีเป้าหมายเชงิสัมฤทธิ์ในการเรียนวชิาเอก 

    การมีเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบเข้าหา 

    การมีเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง  

    การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา 

    การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

สําหรับเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูตามการศกึษาท่ี 1 เป็นแบบสอบถามจํานวน 1 

ชดุ ประกอบด้วย 7 ตอนดงันี ้ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมลูทัว่ไปของนิสิตนกัศกึษา ตอนท่ี 2 
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แบบสอบถามความเช่ือเก่ียวกบัความฉลาดในการเรียนมหาวิทยาลยั ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความ

มัน่ใจในความฉลาดในการเรียนมหาวิทยาลยัของตนเอง ตอนท่ี 4 แบบสอบถามการรับรู้โครงสร้าง

เป้าหมายของการเรียนระดบัปริญญาตรี ตอนท่ี 5 แบบสอบถามการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียน

ระดบัปริญญาตรี ตอนท่ี 6 แบบสอบถามความมุง่มัน่ในการเรียนเชิงพฤติกรรมในระดบัปริญญาตรี 

ตอนท่ี 7 แบบสอบถามการมีความเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนวิชาเอก โดยรายละเอียดของ

เคร่ืองมือมีดงันี ้

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมลูทัว่ไปของนิสิตนกัศกึษา ประกอบด้วยข้อคําถามปลายเปิด

จํานวน 6 ข้อ สอบถามเก่ียวกบั สถาบนัท่ีศกึษา วิชาเอก เพศ ชัน้ปี อาย ุและ ศาสนา ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

 

 ตวัอย่างแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป  

วิชาเอก.....................................................สถาบนั...................................................... 

เพศ (  ) ชาย    (  ) หญิง 

ชัน้ปี (  ) ชัน้ปีท่ี 2     (  ) ชัน้ปีท่ี 3 (  ) ชัน้ปีท่ี 4   (  ) ชัน้ปีท่ี 5 

อาย ุ.....................................................ปี 

ศาสนา   (  ) พทุธ (  ) อิสลาม (  ) คริสต์  (  ) อื่น ๆ  ระบ.ุ....................................... 

  

 

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความเช่ือเก่ียวกบัความฉลาดในการเรียนมหาวิทยาลยั เป็น

แบบสอบถามท่ีวดั 2 คณุลกัษณะ 2 ประการได้แก ่

 1. ความมัน่ในใจความฉลาดของตนเอง ได้แก่ ความมัน่ใจในความฉลาดในการเรียน

มหาวิทยาลยัของตนเอง เป็นแบบสอบถามท่ีวดั ระดบัความเช่ือของบคุคลว่าตนเองมีความฉลาด มี

ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม ่ๆ และมีความมัน่ใจในความสามารถในการคิดของตนเอง ท่ีจะใช้ใน

การเรียน 

 2. ความเช่ือเก่ียวกบัความฉลาดของตนเองในการเรียนในระดบัมหาวิทยาลยั โดยมีความ

เช่ือ 2 ลกัษณะ ได้แก่ 

  2.1.  ความเช่ือว่าความฉลาดเป็นสิ่งท่ีติดตวัมา (Entity Intelligence Belief) 

หมายถงึ ระดบัความเช่ือของบคุคลท่ีว่า ความฉลาดในด้านการเรียนของตนเองนัน้จะคงท่ี ไม่

เปลี่ยนแปลงแม้ว่าจะได้รับประสบการณ์หรือได้รับการเรียนรู้ก็ตาม  
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  2.2. ความเช่ือว่าความฉลาดเป็นสิ่งท่ีเพ่ิมขึน้ได้ (Incremental Intelligence Belief) 

หมายถงึ ระดบัความเช่ือท่ีว่าความฉลาดในด้านการเรียนของตนเองนัน้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

พฒันาได้ และจะเพ่ิมขึน้หากได้รับประสบการณ์หรือผ่านกระบวนการเรียนรู้  

  ความมัน่ใจในความฉลาดในการเรียนมหาวิทยาลยัของตนเองนีว้ดัโดยแบบสอบถาม

ท่ีผู้ วิจยัดดัแปลงมาจาก แบบวดัความมัน่ใจในความฉลาดของตนเองของเฮนเดอร์สนั และ ดเวก 

(Dweck. 2000; citing Handerson; & Dweck 1990) รวมกบัแบบสอบถามท่ีผู้ วิจยัได้สร้างข้อคําถาม

ขึน้เองอีกสว่นหนึง่ สว่นความเช่ือเก่ียวกบัความฉลาดวดัโดยแบบสอบถามท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้เองตาม

แนวคิดทฤษฎีแห่งของตน (Self-Theories) ของดเวก (Dweck. 2000) โดยการดดัแปลงข้อคําถาม

บางสว่นมาจาก แบบสอบถามของ ดเวก (Dweck. 2000) และแบบสอบถามของอบัดลุ อลั ฟาตตาฮ์ 

และ ยาทส์ (Abd-El-Fattah;& Yates. 2006) รวมถงึผู้ วิจยัได้สร้างข้อคาํถามเองอีกสว่นหนึง่ ลกัษณะ

แบบสอบถามเป็นข้อคําถาม กบัมาตรประมาณคา่ 7 ระดบั ตัง้แตไ่มจ่ริงเลย ถงึ จริงท่ีสดุ และให้

คะแนนจาก 1 – 7 ตามลําดบั สําหรับข้อความทางบวก และ 7 – 1 สําหรับข้อความทางลบ 

  คะแนนท่ีได้จากข้อคําถามความมัน่ใจในความฉลาดของตนเองถกูรวมเป็นคะแนน

ความมัน่ใจในความฉลาดของตนเอง การมีความเช่ือว่าสติปัญญาเป็นสิ่งท่ีติดตวัมา จะถกูนํามา

รวมกนัเป็นระดบัความเช่ือว่าสติปัญญาเป็นสิ่งท่ีติดตวัมา และคะแนนท่ีได้จากข้อคาํถามการมีความ

เช่ือว่าสติปัญญาเป็นสิ่งท่ีเพ่ิมขึน้ได้ จะถกูนํามารวมกนัเป็นคะแนนความเช่ือว่าสติปัญญาเป็นสิ่งท่ี

เพ่ิมขึน้ได้  

  ทัง้นีค้วามเช่ือว่าความฉลาดตดิตวัมา มีคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคเท่ากบั 

.778 และมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรวมกบัคะแนนรายข้อ อยู่ระหว่าง.429 - .564 

สว่นความเช่ือว่าความฉลาดเพ่ิมขึน้ได้มีคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคเท่ากบั .746 และมีคา่

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรวมกบัคะแนนรายข้อ อยู่ระหว่าง.399 - .596 และความมัน่ใจ

ในความฉลาด คา่สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคเท่ากบั .636 และมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์

ระหว่างคะแนนรวมกบัคะแนนรายข้อ อยู่ระหวา่ง .334-.454 

  โดยผู้ ท่ีได้คะแนนในความเช่ือลกัษณะใดสงูกว่าจะเป็นผู้ ท่ีมีความเช่ือในลกัษณะ

ดงักลา่วสงูกวา่ผู้ ท่ีมีคะแนนตํ่ากว่า ทัง้นีข้้อคําถามท่ีใช้ในการสอบถามลกัษณะของผู้ เรียนนีจ้ะถกู

เรียงลําดบัโดยการสุม่ โดยไมจํ่าแนกตามประเภทของข้อคําถามท่ีต้องการวดั 
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ตวัอย่างแบบสอบถามความเช่ือเกี่ยวกับความฉลาด 

คาํชีแ้จง  แบบสอบถามนีเ้ป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเหน็ของทา่นเก่ียวกบัความสามารถทางสตปัิญญา

สาํหรับการเรียนหลักสูตรวชิาชีพครูของทา่น ขอให้ทา่นพิจารณาว่า ข้อความทางซ้ายมือสอดคล้องกบัความ

คิดเหน็ของทา่นมากน้อยเพียงใด แล้ว วงกลม  ล้อมตวัเลขท่ีตรงกบัระดบัความคิดเหน็ของทา่น ดงันี ้

 

 1 2 3 4 5 6 7 

 ไมจ่ริงเลย ไมจ่ริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมแ่น่ใจ คอ่นข้างจริง จริง จริงท่ีสดุ 

 ความคดิเหน็เกี่ยวกับความสามารถทางสตปัิญญา ระดบัความคดิเหน็ 

ในการเรียนในหลักสูตรวชิาชีพครู... 

1. คําวิพากษ์ของคนอ่ืน จะเป็นสิ่งที่ชว่ยพฒันาความสามารถทางสติปัญญาของฉนั 1 2 3 4 5 6 7 

2. ฉนัเกิดมามีความฉลาดแคไ่หนก็จะมีความฉลาดได้แคน่ัน้ 1 2 3 4 5 6 7 

3. ฉนัคิดว่าตนเองเป็นคนมีความสามารถทางสติปัญญา 1 2 3 4 5 6 7 

หมายเหต ุ  ข้อ 1 เป็นตวัอยา่งข้อคําถามความเช่ือว่าความฉลาดเป็นสิ่งท่ีเพ่ิมขึน้ได้  

  ข้อ 2 เป็นตวัอยา่งข้อคําถามความเช่ือว่าความฉลาดเป็นสิ่งท่ีติดตวัมา  

  ข้อ 3 เป็นตวัอยา่งข้อคําถามความมัน่ใจในความฉลาดของตนเอง 

 

 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามการรับรู้โครงสร้างเป้าหมายของการเรียนระดบัปริญญาตรีเป็น

แบบสอบถามท่ีวดั การรับรู้ของผู้ เรียนถงึข้อความเก่ียวกบัเป้าหมายของการจดัการเรียนรู้ในระดบั

ปริญญาตรีของสาขาท่ีตนเองเรียนอยู่ ซึง่อาจจะเป็นข้อความโดยตรง หรือ ข้อความโดยนยัผ่านการ

จดัการและนโยบายในการจดักิจกรรมและบรรยากาศของชัน้เรียนกไ็ด้ ทัง้นีแ้บง่โครงสร้างเป้าหมาย

ออกได้เป็น 2 ประเภท 

 1. โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ  หมายถงึ การรับรู้ของผู้ เรียนถงึเป้าหมายของ

การจดัการเรียนรู้ในระดบัปริญญาตรีของสาขาท่ีตนเองเรียนอยู่ ว่าให้ความสําคญักบัการเรียนรู้ ความ

เข้าใจ และการพฒันาความสามารถ โดยข้อความดงักลา่วจะเป็นข้อความโดยตรงจากผู้สอน หรือ 

ข้อความโดยนยัท่ีนกัเรียนสรุปขึน้เอง  

  1.1 จากข้อความโดยตรง หมายถงึ การรับรู้ของผู้ เรียนว่าผู้สอนให้ความสําคญักบั

การเรียนรู้ ความเข้าใจ และการพฒันาความสามารถ ของผู้ เรียน 

  1.2 จากข้อความโดยนยั หมายถงึ การรับรู้ของผู้ เรียนถงึสภาพแวดล้อมในชัน้เรียนซึง่

เก่ียวข้องกบัความมุง่หวงัของการจดัการเรียนรู้ในชัน้เรียนระดบัปริญญาตรีท่ีตนเองเรียนอยู่ หรือชัน้

เรียนท่ีตนเองเรียนอยู่ว่าให้ความสําคญักบัการเรียนรู้ ความเข้าใจ และการพฒันาความสามารถ  
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 2. โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน หมายถงึ การรับรู้ของผู้ เรียนถงึเป้าหมาย

ของการจดัการเรียนรู้ในระดบัปริญญาตรีของสาขาท่ีตนเองเรียนอยู่ วา่ให้ความสําคญักบั การ

เปรียบเทียบเชิงสงัคมและ การแขง่ขนั  โดยข้อความดงักลา่วจะเป็นข้อความโดยตรงจากผู้สอน หรือ 

ข้อความโดยนยัท่ีนกัเรียนสรุปขึน้เอง 

  2.1 จากข้อความโดยตรง หมายถงึ การรับรู้ของผู้ เรียนว่าผู้สอนให้ความสําคญักบั 

การเปรียบเทียบเชิงสงัคมและการแขง่ขนั 

  2.2 จากข้อความโดยนยั หมายถงึ การรับรู้ของผู้ เรียนถงึสภาพแวดล้อมในชัน้เรียนซึง่

เก่ียวข้องกบัความมุง่หวงัของการจดัการเรียนรู้ในชัน้เรียนระดบัปริญญาตรีท่ีตนเองเรียนอยู่ หรือชัน้

เรียนท่ีตนเองเรียนอยู่ว่าให้ความสําคญักบั การเปรียบเทียบเชิงสงัคมและการแขง่ขนั  

 การรับรู้โครงสร้างเป้าหมายนีว้ดัโดยแบบสอบถามท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้เองตามแนวคิด

โครงสร้างเป้าหมาย โดยการดดัแปลงข้อคําถามบางสว่นมาจาก ชดุมาตรวดัรูปแบบการเรียนรู้แบบ

ยืดหยุ่น (Patterns of Adaptive Learning Scales: PALS) ของมิกค์ลี และคณะ (Midgley ; et al. 

2000) และมีการสร้างข้อคําถามขึน้เองอีกสว่นหนึง่ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นข้อคําถาม กบัมาตร

ประมาณคา่ 7 ระดบั ตัง้แตไ่มจ่ริงเลย ถงึ จริงท่ีสดุ และให้คะแนนจาก 1 – 7 ตามลําดบั 

 คะแนนท่ีได้จากข้อคําถามโครงสร้างเป้าหมายในแตล่ะแบบนัน้จะถกูนํามารวมกนัเป็น

ระดบัการรับรู้โครงสร้างเป้าหมายในแบบนัน้ ๆ โดยผู้ ท่ีมีคะแนนการรับรู้ลกัษณะใดสงูกว่าจะเป็นผู้ ท่ี

รับรู้ว่าการเรียนรู้ในระดบัปริญญาตรีในสาขาของตน หรือในรายวิชาท่ีตนศกึษาอยูน่ัน้มีโครงสร้าง

เป้าหมายในลกัษณะนัน้ชดัเจนกว่าผู้ ท่ีมีคะแนนตํ่ากว่า ทัง้นีข้้อคําถามท่ีใช้ในการสอบถามลกัษณะ

ของผู้ เรียนนีจ้ะถกูเรียงลําดบัโดยการสุม่ โดยไมจํ่าแนกตามประเภทของข้อคําถามท่ีต้องการวดั 

  ทัง้นีโ้ครงสร้างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานมีคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคเท่ากบั 

.770 และมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรวมกบัคะแนนรายข้อ อยู่ระหว่าง .411-.623 และ   

โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญมีคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคเท่ากบั .794 และมีคา่

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรวมกบัคะแนนรายข้อ อยู่ระหว่าง .460 - .603   
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 ตัวอย่างแบบสอบถามการรับรู้โครงสร้างเป้าหมายของการเรียนระดับปริญญาตรี 

คาํชีแ้จง แบบสอบถามนีเ้ป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความคดิเหน็ของท่านเกี่ยวกับบรรยากาศในชัน้เรียนใน

หลักสูตรวชิาชีพครูของท่าน ขอให้ทา่นพิจารณาว่า ข้อความทางซ้ายมือสอดคล้องกบัความคิดเหน็ของทา่นมาก

น้อยเพียงใด แล้ว วงกลม  ล้อมตวัเลขที่ตรงกบัระดบัความคิดเหน็ของทา่น ดงันี ้

 1 2 3 4 5 6 7 

 ไม่จริงเลย ไม่จริง คอ่นข้างไม่จริง ไม่แน่ใจ คอ่นข้างจริง จริง จริงท่ีสดุ 

    ข้อคาํถาม    ระดับความเป็นจริง 

ในการเรียนหลักสูตรวชิาชีพครู... 

1. อาจารย์ของฉนัแสดงให้เหน็ว่าเขาต้องการให้นกัเรียนเข้าใจมากกวา่จําได้ 1 2 3 4 5 6 7 

2. วิชาเอก (สาขา) ที่ฉนัเรียน ให้ความสําคญักบัการเป็นนกัเรียนกลุม่เก่ง 1 2 3 4 5 6 7  

3. อาจารย์ของฉนัจะบอกว่าตวัฉนันัน้เรียนได้ดีหรือไม่เม่ือเปรียบเทียบกบัเพ่ือน 1 2 3 4 5 6 7 

4. วิชาเอก (สาขา) ที่ฉนัเรียน ให้ความสําคญักบัการพฒันาผู้ เรียนไม่เฉพาะด้านวิชาการ 1 2 3 4 5 6 7 

   แตย่งัรวมถงึทกัษะในด้านอ่ืน ๆ ที่จําเป็นในการทํางานด้วย  

หมายเหต ุ ข้อ 1 เป็นตวัอยา่งข้อคําถามโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญจากข้อความโดยตรง 

  ข้อ 2 เป็นตวัอยา่งข้อคําถามโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานจากข้อความโดยนยั 

  ข้อ 3 เป็นตวัอยา่งข้อคําถามโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานจากข้อความโดยตรง 

  ข้อ 4 เป็นตวัอยา่งข้อคําถามโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญจากข้อความโดยนยั 

 

 ตอนท่ี 4 แบบสอบถามการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนระดบัปริญญาตรี เป็น

แบบสอบถามรายงานตนเองท่ีวดั ลกัษณะทางการรู้คิดของผู้ เรียนท่ีพยายามกําหนดสภาพในอนาคตท่ี

เก่ียวข้องกบัความสามารถเม่ือสิน้สดุการเรียนในระดบัปริญญาตรี ทัง้นีบ้คุคลจะพยายามให้เกิดสภาพ

ดงักลา่ว หรือหลีกเลี่ยงสภาพดงักลา่วก็ได้ แบง่เป้าหมายออกได้เป็น 4 ประเภท ดงันี ้

 1. เป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบเข้าหา (Performance-Approcah Goal) หมายถงึ 

ลกัษณะทางการรู้คิดของผู้ เรียนท่ีจะมุง่เน้นไปท่ี การแสดงออกถงึความสามารถหรือศกัยภาพของ

ตวัเอง และการตดัสินระดบัของความสามารถเม่ือเปรียบเทียบกบัผู้อื่น โดยให้ความสนใจไปท่ีการมี

ภาพลกัษณ์ท่ีดี การทําผลงานได้ดีกวา่ผู้อื่น และการมีภาพลกัษณ์ท่ีดีกวา่ผู้อื่นในการเรียนระดบั

ปริญญาตรี แบง่ออกได้เป็น 3 องค์ประกอบดงันี ้

  1.1 องค์ประกอบด้านภาพลกัษณ์ เป็นลกัษณะท่ีจะมุง่พิสจูน์ตนเอง หรือแสดงให้เห็น

ว่าตนเองมีความสามารถ  

  1.2 องค์ประกอบด้านการแขง่ขนั เป็นลกัษณะท่ีจะมุง่สร้างผลการทํางานให้ดีกว่า

ผู้อื่น  
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  1.3 องค์ประกอบด้านการประเมิน เป็นลกัษณะท่ีจะมุง่แสดงให้ผู้อื่นเห็นว่าตนเองมี

ความสามารถสงูกวา่เพ่ือน 

 2. เป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง (Performance-Avoidance Goal) หมายถงึ 

ลกัษณะทางการรู้คิดของผู้ เรียนท่ีจะมุง่เน้นไปท่ี การแสดงออกถงึความสามารถหรือศกัยภาพของ

ตวัเอง และการตดัสินระดบัของความสามารถเม่ือเปรียบเทียบกบัผู้อื่น โดยให้ความสนใจไปท่ีการ

หลีกเลี่ยงการมีภาพลกัษณ์ท่ีไมด่ี การทําผลงานด้อยกวา่ผู้อื่น และการมีภาพลกัษณ์ท่ีด้อยกว่าผู้อื่น ใน

การเรียนระดบัปริญญาตรี แบง่เป็น 3 องค์ประกอบดงันี ้

  2.1 องค์ประกอบด้านภาพลกัษณ์ เป็นลกัษณะท่ีจะหลีกเลี่ยง การแสดงออกว่า

ตนเองด้อยความสามารถ  

  2.2 องค์ประกอบด้านการแขง่ขนั เป็นลกัษณะท่ีจะหลีกเลี่ยงการสร้างผลการทํางาน

ท่ีด้อยกวา่ผู้อื่น  

  2.3 องค์ประกอบด้านการประเมิน เป็นลกัษณะท่ีจะหลีกเลี่ยงการแสดงท่ีทําให้ผู้อืน่

เห็นว่าตนเองมีความสามารถด้อยกว่าเพ่ือน  

 3. เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา (Mastery-Approcah Goal) หมายถงึ 

ลกัษณะทางการรู้คิดของผู้ เรียนท่ีจะมุง่เน้นไปท่ีการเปลี่ยนแปลงของความสามารถของตนเองเม่ือ

สิน้สดุการทํางาน โดยให้ความสนใจท่ีจะให้เกิดความเช่ียวชาญในงาน มีการพฒันาตนเอง และ

สามารถเรียนรู้ได้เตม็ศกัยภาพ ในการเรียนระดบัปริญญาตรี แบ่งเป็น 3 องค์ประกอบดงันี ้

  3.1 องค์ประกอบด้านความเช่ียวชาญในงาน เป็นลกัษณะท่ีมุง่ให้เกิดทกัษะท่ีจะใช้ใน

การทํางานหรือเป็นพืน้ฐานในการเรียนระดบัสงูตอ่ไป  

  3.2 องค์ประกอบด้านการพฒันา เป็นลกัษณะท่ีมุง่ทําผลงานให้ดีกว่าผลงานของ

ตนเองในอดีต  

  3.3 องค์ประกอบด้านการบรรลเุตม็ศกัยภาพ เป็นลกัษณะท่ีมุง่จะพฒันาตนเองให้

สอดคล้องกบัศกัยภาพของตนเอง  

 4. เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง (Mastery-Avoidance Goal) หมายถงึ 

ลกัษณะทางการรู้คิดของผู้ เรียนท่ีจะมุง่เน้นไปท่ีการเปลี่ยนแปลงของความสามารถของตนเองเม่ือ

สิน้สดุการทํางาน โดยให้ความสนใจท่ีจะหลีกเลี่ยงการขาดความเช่ียวชาญในงาน การขาดการพฒันา

ตนเอง และไมไ่ด้สามารถเรียนรู้เตม็ศกัยภาพ ในการเรียนระดบัปริญญาตรี แบง่เป็น 3 องค์ประกอบ

ดงันี ้

  4.1 องค์ประกอบด้านความเช่ียวชาญในงาน เป็นลกัษณะท่ีมุง่หลีกเลี่ยงการขาด

ทกัษะในการทํางาน หรือขาดพืน้ฐานเรียนในระดบัท่ีสงูขึน้  
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  4.2 องค์ประกอบด้านการพฒันา เป็นลกัษณะท่ีมุง่หลีกเลี่ยงการทําผลงานด้อยกว่า

ในอดีต  

  4.3 องค์ประกอบด้านการบรรลเุตม็ศกัยภาพ เป็นลกัษณะท่ีมุง่หลีกเลี่ยงการพฒันา

ความสามารถน้อยกวา่ศกัยภาพหรือมาตรฐานของตนเอง  

 การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ินีว้ดัโดยใช้แบบสอบถามท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้เองตามแนวคดิการมี

เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิแบบ 2x2 ของอิลเลียท และแมคเกรเกอร์ (Elliot;& McGregor. 2001) ซึง่ได้

ปรับปรุงตามการสงัเคราะห์เอกสารของ ฮลัลิแมน และคณะ (Hulleman ; et al. 2010) โดยการ

ดดัแปลงข้อคําถามบางสว่นมาจาก ชดุมาตรวดัรูปแบบการเรียนรู้แบบยืดหยุ่น (Patterns of Adaptive 

Learning Scales: PALS) ของมิกค์ลี และคณะ (Midgley ; et al. 2000) และจากแบบสอบถามการมี

เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิ (Achievement Goal Questionaire) ของ อิลเลียท และแมคเกรเกอร์ (Elliot;& 

McGregor. 2001) รวมถงึผู้ วิจยัได้สร้างข้อคําถามเองอีกสว่นหนึง่ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นข้อ

คําถาม กบัมาตรประมาณคา่ 7 ระดบั ตัง้แตไ่ม่จริงเลย ถงึ จริงท่ีสดุ และให้คะแนนจาก 1 – 7 

ตามลําดบั  

 คะแนนท่ีได้จากข้อคําถามในแตล่ะองค์ประกอบย่อยของเป้าหมายจะรวมกนัเป็นคะแนน

ของการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในด้านนัน้ ๆ รวมทัง้สิน้ 12 องค์ประกอบ โดยผู้ ท่ีได้คะแนนการมี

เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในด้านใดสงูกว่าจะมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในด้านนัน้สงูกวา่ผู้ ท่ีได้คะแนนตํ่ากวา่ 

ข้อคําถามท่ีใช้ในการสอบถามลกัษณะของผู้ เรียนนีจ้ะถกูเรียงลําดบัโดยการสุม่ โดยไมจํ่าแนกตาม

ประเภทของข้อคําถามท่ีต้องการวดั  

 ทัง้นีเ้ป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบเข้าหามีคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคเท่ากบั 

.903 และมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรวมกบัคะแนนรายข้อ อยู่ระหว่าง .596 - .748 

เป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง มีคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคเท่ากบั .824 และมีคา่

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรวมกบัคะแนนรายข้อ อยู่ระหว่าง .371 - .642 เป้าหมายเพ่ือ

ความเช่ียวชาญแบบเข้าหา มีคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคเทา่กบั .803 และมีคา่สมัประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรวมกบัคะแนนรายข้อ อยู่ระหว่าง .281 - .596 และ เป้าหมายเพ่ือความ

เช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยงมีคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคเทา่กบั .785 และมีคา่สมัประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรวมกบัคะแนนรายข้อ อยู่ระหว่าง .352 - .593  
 

 ตวัอย่างแบบสอบถามการมีเป้าหมายเชงิสัมฤทธิ์ของการเรียนระดบัปริญญาตรี 

คาํชีแ้จง แบบสอบถามนีเ้ป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดของทา่นเก่ียวกบัการเรียนในหลักสูตรวชิาชีพครู 

ขอให้ทา่นนกึถงึความเป็นจริงของตนเอง และพิจารณาว่า ข้อความทางซ้ายมือสอดคล้องกบัความคิดเหน็ของทา่น

มากน้อยเพียงใด แล้ว วงกลม  ล้อมตวัเลขท่ีตรงกบัระดบัความคิดเหน็ของทา่น ดงันี ้ 
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 1 2 3 4 5 6 7 

 ไม่จริงเลย ไม่จริง คอ่นข้างไม่จริง ไม่แน่ใจ คอ่นข้างจริง จริง จริงท่ีสดุ 

    ข้อคาํถาม    ระดับความเป็นจริง 

ในการเรียนระดับปริญญาตรี.... 

1. ฉนัต้องการพิสจูน์ว่าฉนัก็เป็นคนเก่ง    1 2 3 4 5 6 7 

2. ฉนัพยายามเรียนเพ่ือให้แน่ใจว่าเม่ือฉนัไปทํางานฉนัจะไม่ขาดทกัษะที่จําเป็น 1 2 3 4 5 6 7  

3. ฉนัจะหลีกเลี่ยงการแสดงออกที่จะทําให้คนอ่ืนมองว่าฉนัโง ่ 1 2 3 4 5 6 7 

4. ในการเรียนฉนัมุ่งศกึษาเพ่ือจะสามารถนําความรู้ไปใช้ทํางานในอนาคตได้ 1 2 3 4 5 6 7 

5. ในการเรียนฉนัพยายามทําผลการเรียนให้ดีกว่าเดิม 1 2 3 4 5 6 7 

6. ฉนัต้องการที่จะทําคะแนนในการสอบให้สงูอยูใ่นระดบัท้อปของห้อง 1 2 3 4 5 6 7  

7. ฉนัพยายามทําผลการเรียนไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม  1 2 3 4 5 6 7 

8. ฉนัต้องการแสดงให้เพ่ือนเหน็ว่าฉนัเก่งกว่าเพ่ือนในห้อง 1 2 3 4 5 6 7  

9. ฉนัต้องการที่ทําให้คะแนนสอบของฉนัไม่ต่ํากว่าเพ่ือนในชัน้เรียน 1 2 3 4 5 6 7 

10. ในการเรียนฉนัพยายามเรียนรู้ให้ได้เตม็ศกัยภาพของฉนั 1 2 3 4 5 6 7  

11. ฉนัต้องการให้เวลาไมส่ญูเปลา่ไปเพราะฉนัเรียนรู้ไม่ได้อยา่งเตม็ที่ 1 2 3 4 5 6 7 

12. ในการเรียน ฉนัต้องการให้อาจารย์มองว่าฉนัไม่ได้เป็นนกัเรียนกลุม่ออ่น 1 2 3 4 5 6 7  

หมายเหต ุ  

 ข้อ 1 เป็นตวัอยา่งข้อคําถามการมีเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบเข้าหา ด้านภาพลกัษณ์  

 ข้อ 2 เป็นตวัอยา่งข้อคําถามการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง ด้านความเช่ียวชาญในงาน 

 ข้อ 3 เป็นตวัอยา่งข้อคําถามการมีเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบเข้าหลีกเลี่ยง ด้านภาพลกัษณ์  

 ข้อ 4 เป็นตวัอยา่งข้อคําถามการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา ด้านความเช่ียวชาญในงาน 

 ข้อ 5 เป็นตวัอยา่งข้อคําถามการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา ด้านการพฒันา 

 ข้อ 6 เป็นตวัอยา่งข้อคําถามการมีเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบเข้าหา ด้านการแขง่ขนั  

 ข้อ 7 เป็นตวัอยา่งข้อคําถามการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง ด้านการพฒันา 

 ข้อ 8 เป็นตวัอยา่งข้อคําถามการมีเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบเข้าหา ด้านการประเมิน  

 ข้อ 9 เป็นตวัอยา่งข้อคําถามการมีเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง ด้านการแขง่ขนั 

 ข้อ 10 เป็นตวัอยา่งข้อคําถามการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา ด้านบรรลผุลเต็มศกัยภาพ 

 ข้อ 11 เป็นตวัอยา่งข้อคําถามการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง ด้านบรรลผุลเต็มศกัยภาพ 

 ข้อ 12 เป็นตวัอยา่งข้อคําถามการมีเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง ด้านการประเมิน 

 

  ตอนท่ี 5 แบบสอบถามความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมในระดบัปริญญาตรี เป็น

แบบสอบถามรายงานตนเองท่ีวดั ลกัษณะการแสดงออกของผู้ เรียนท่ีแสดงออกว่าตนเองปฏิบตัิตาม

กฎ และครรลองของมหาวิทยาลยัหรือชัน้เรียนหนึง่ ๆ มีความพยายามในการเรียนรู้และมีปฏิสมัพนัธ์

กบับคุคลอื่น ๆ ในฐานะสมาชิกของมหาวิทยาลยั หรือสมาชิกของชัน้เรียน  โดยแบง่ออกเป็น 3 

องค์ประกอบดงันี ้
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  1. พฤติกรรมทัว่ไปในชัน้เรียน หมายถงึพฤติกรรมท่ีเป็นไปตามระเบียบของชัน้เรียนหรือ

โรงเรียนประกอบด้วย การเข้าเรียนตรงตอ่เวลา การไมร่บกวนผู้อื่น การไมท่จุริต 

  2. พฤติกรรมเพียรพยายาม หมายถงึพฤติกรรมของบคุคลท่ีใช้ความพยายามในการ

เรียนรู้ ประกอบด้วย การรักษาความสนใจในการเรียน ความอดทนตอ่ความยากลาํบาก และความ

ทุ่มเทในการทํางาน  

  3. พฤติกรรมการมีสว่นร่วม หมายถงึพฤติกรรมของบคุคลท่ีจะมีปฏิสมัพนัธ์กบัคนอื่น ใน

ชัน้เรียนในฐานะสมาชิกของชัน้เรียนประกอบด้วย การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน การแสวงหา

ความช่วยเหลือ และ การช่วยเหลือผู้อื่น  

  ความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมนีว้ดัโดยใช้แบบสอบถามท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้เอง

ทัง้หมดตามแนวคิดความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมตามการประมวลของเฟรดริก บลเูมนเฟลด์ 

และปารีส (Fredricks; Blumenfeld;& Paris. 2004)  ลกัษณะแบบสอบถามเป็นข้อคําถาม กบัมาตร

ประมาณคา่ 7 ระดบั ตัง้แตไ่มจ่ริงเลย ถงึ จริงท่ีสดุ โดยในข้อความทางบวกจะให้คะแนนจาก 1 – 7 

และข้อความทางลบ จะให้คะแนนจาก 7 – 1 ตามระดบัความเป็นจริง 

  คะแนนท่ีได้จากข้อคําถามในแตล่ะองค์ประกอบย่อยของเป้าหมายจะรวมกนัเป็นคะแนน

ของความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม โดยผู้ ท่ีได้คะแนนความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมใน

ลกัษณะใดสงูกว่าจะเป็นผู้ ท่ีมีความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมในด้านนัน้สงูกวา่ผู้ ท่ีมีคะแนนตํา่

กว่า ทัง้นีข้้อคําถามท่ีใช้ในการสอบถามลกัษณะของผู้ เรียนนีจ้ะถกูเรียงลําดบัโดยการสุม่ โดยไม่

จําแนกตามประเภทของข้อคําถามท่ีต้องการวดั 

  ทัง้นีค้วามมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมมีคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคเท่ากบั 

.858 และมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรวมกบัคะแนนรายข้อ อยู่ระหว่าง .305 - .573 

 

 ตวัอย่างแบบสอบถามการความมุ่งม่ันในการเรียนรู้เชงิพฤตกิรรมในระดบั

ปริญญาตรี 

คาํชีแ้จง แบบสอบถามนีเ้ป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤตกิรรมการเรียนในหลักสูตรวชิาชีพครู

ของท่าน ขอให้ท่านพิจารณาวา่ ข้อความทางซ้ายมือสอดคล้องกบัความคิดเห็นของท่านมากน้อย

เพียงใด แล้ว วงกลม  ล้อมตวัเลขท่ีตรงกบัระดบัความคิดเห็นของท่าน ดงันี ้
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 1 2 3 4 5 6 7 

 ไม่จริงเลย ไม่จริง คอ่นข้างไม่จริง ไม่แน่ใจ คอ่นข้างจริง จริง จริงท่ีสดุ 

    ข้อคาํถาม    ระดับความเป็นจริง 

ในการเรียนระดับปริญญาตรี.... 

1. ฉนัเข้าเรียนตรงเวลา        1 2 3 4 5 6 7 

2. ฉนัมกัจะเสียสมาธิในการเรียนหนงัสือ กบัทํากิจกรรมตา่ง ๆ ที่น่าสนใจ (-)  1 2 3 4 5 6 7  

3. ฉนัไม่พดูคยุในชัน้เรียน รบกวนผู้ อ่ืน    1 2 3 4 5 6 7 

4. ฉนัมกัจะร่วมอภิปรายในประเด็นตา่ง ๆ ในชัน้เรียน 1 2 3 4 5 6 7 

5. ในบางครัง้ท่ีงานที่ได้รับมอบหมายยากมาก ฉนัก็ทาํแคพ่อให้มีงานสง่เทา่นัน้ (-) 1 2 3 4 5 6 7 

6. ฉนัทํางานที่ได้รับมอบหมายจากครูผู้สอนอยา่งเตม็ความสามารถ 1 2 3 4 5 6 7  

7. แม้ฉนัจะมีปัญหาที่ไม่เข้าใจ ฉนัยงัหลีกเลี่ยงท่ีจะสอบถามจากอาจารย์ (-) 1 2 3 4 5 6 7 

8. ในประเด็นที่เพ่ือนเกิดข้อสงสยัในเนือ้หาที่เรียน ฉนัจะให้ความชว่ยเหลือหากทําได้ 1 2 3 4 5 6 7  

9. ฉนัไม่นําเอกสารนอกเหนือจากที่อาจารย์กําหนดเข้าห้องสอบ 1 2 3 4 5 6 7 

หมายเหต ุ  

 ข้อ 1 เป็นตวัอยา่งข้อคําถามความมุง่มัน่ในการเรียนเชิงพฤติกรรมด้านพฤติกรรมทัว่ไปในชัน้เรียน 

 ข้อ 2 เป็นตวัอยา่งข้อคําถามความมุง่มัน่ในการเรียนเชิงพฤติกรรมด้านพฤติกรรมเพียรพยายาม 

 ข้อ 3 เป็นตวัอยา่งข้อคําถามความมุง่มัน่ในการเรียนเชิงพฤติกรรมด้านพฤติกรรมทัว่ไปในชัน้เรียน 

 ข้อ 4 เป็นตวัอยา่งข้อคําถามความมุง่มัน่ในการเรียนเชิงพฤติกรรมด้านพฤติกรรมการมีสว่นร่วม 

 ข้อ 5 เป็นตวัอยา่งข้อคําถามความมุง่มัน่ในการเรียนเชิงพฤติกรรมด้านพฤติกรรมเพียรพยายาม 

 ข้อ 6 เป็นตวัอยา่งข้อคําถามความมุง่มัน่ในการเรียนเชิงพฤติกรรมด้านพฤติกรรมเพียรพยายาม 

 ข้อ 7 เป็นตวัอยา่งข้อคําถามความมุง่มัน่ในการเรียนเชิงพฤติกรรมด้านพฤติกรรมการมีสว่นร่วม 

 ข้อ 8 เป็นตวัอยา่งข้อคําถามความมุง่มัน่ในการเรียนเชิงพฤติกรรมด้านพฤติกรรมการมีสว่นร่วม 

 ข้อ 9 เป็นตวัอยา่งข้อคําถามความมุง่มัน่ในการเรียนเชิงพฤติกรรมด้านพฤติกรรมทัว่ไปในชัน้เรียน 

 

 ตอนท่ี 6 แบบสอบถามการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนวิชาเอก เป็นแบบสอบถาม

รายงานตนเองท่ีวดั ลกัษณะทางการรู้คิดของผู้ เรียนท่ีพยายามกําหนดสภาพในอนาคตท่ีเก่ียวข้องกบั

ความสามารถเม่ือสิน้สดุการเรียนในรายวิชาเอกวิชาหนึง่ ทัง้นีบ้คุคลจะพยายามให้เกิดสภาพดงักลา่ว 

หรือหลีกเลี่ยงสภาพดงักลา่วกไ็ด้ แบง่เป้าหมายออกได้เป็น 4 ประเภท ดงันี ้

 1. เป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบเข้าหา (Performance-Approcah Goal) หมายถงึ 

ลกัษณะทางการรู้คิดของผู้ เรียนท่ีจะมุง่เน้นไปท่ี การแสดงออกถงึความสามารถหรือศกัยภาพของ

ตวัเอง และการตดัสินระดบัของความสามารถเม่ือเปรียบเทียบกบัผู้อื่น โดยให้ความสนใจไปท่ีการมี

ภาพลกัษณ์ท่ีดี การทําผลงานได้ดีกวา่ผู้อื่น และการมีภาพลกัษณ์ท่ีดีกวา่ผู้อื่นในรายวิชาเอกวิชาหนึง่ 

แบง่ออกได้เป็น 3 องค์ประกอบดงันี ้
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  1.1 องค์ประกอบด้านภาพลกัษณ์ เป็นลกัษณะท่ีจะมุง่พิสจูน์ตนเอง หรือแสดงให้เห็น

ว่าตนเองมีความสามารถ  

  1.2 องค์ประกอบด้านการแขง่ขนั เป็นลกัษณะท่ีจะมุง่สร้างผลการทํางานให้ดีกว่า

ผู้อื่น ตวัอยา่งข้อคําถามเช่น  

  1.3 องค์ประกอบด้านการประเมิน เป็นลกัษณะท่ีจะมุง่แสดงให้ผู้อื่นเห็นว่าตนเองมี

ความสามารถสงูกวา่เพ่ือน  

 2. เป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง (Performance-Avoidance Goal) หมายถงึ 

ลกัษณะทางการรู้คิดของผู้ เรียนท่ีจะมุง่เน้นไปท่ี การแสดงออกถงึความสามารถหรือศกัยภาพของ

ตวัเอง และการตดัสินระดบัของความสามารถเม่ือเปรียบเทียบกบัผู้อื่น โดยให้ความสนใจไปท่ีการ

หลีกเลี่ยงการมีภาพลกัษณ์ท่ีแย่ การทําผลงานด้อยกว่าผู้อืน่ และการมีภาพลกัษณ์ท่ีด้อยกวา่ผู้อื่น ใน

รายวิชาเอกวิชาหนึง่ แบง่เป็น 3 องค์ประกอบดงันี ้

  2.1 องค์ประกอบด้านภาพลกัษณ์ เป็นลกัษณะท่ีจะหลีกเลี่ยง การแสดงออกว่า

ตนเองด้อยความสามารถ 

  2.2 องค์ประกอบด้านการแขง่ขนั เป็นลกัษณะท่ีจะหลีกเลี่ยงการสร้างผลการทํางาน

ท่ีด้อยกวา่ผู้อื่น 

  2.3 องค์ประกอบด้านการประเมิน เป็นลกัษณะท่ีจะหลีกเลี่ยงการแสดงท่ีทําให้ผู้อืน่

เห็นว่าตนเองมีความสามารถด้อยกว่าเพ่ือน  

 3. เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา (Mastery-Approcah Goal) หมายถงึ 

ลกัษณะทางการรู้คิดของผู้ เรียนท่ีจะมุง่เน้นไปท่ีการเปลี่ยนแปลงของความสามารถของตนเองเม่ือ

สิน้สดุการทํางาน โดยให้ความสนใจท่ีจะให้เกิดความเช่ียวชาญในงาน มีการพฒันาตนเอง และ

สามารถเรียนรู้ได้เตม็ศกัยภาพในรายวิชาเอกวิชาหนึง่ แบง่เป็น 3 องค์ประกอบดงันี ้

  3.1 องค์ประกอบด้านความเช่ียวชาญในงาน เป็นลกัษณะท่ีมุง่ให้เกิดทกัษะท่ีจะใช้ใน

การทํางานหรือเป็นพืน้ฐานในการเรียนระดบัสงูตอ่ไป  

  3.2 องค์ประกอบด้านการพฒันา เป็นลกัษณะท่ีมุง่ทําผลงานให้ดีกว่าผลงานของ

ตนเองในอดีต  

  3.3 องค์ประกอบด้านการบรรลเุตม็ศกัยภาพ เป็นลกัษณะท่ีมุง่จะพฒันาตนเองให้

สอดคล้องกบัศกัยภาพของตนเอง  

 4. เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง (Mastery-Avoidance Goal) หมายถงึ 

ลกัษณะทางการรู้คิดของผู้ เรียนท่ีจะมุง่เน้นไปท่ีการเปลี่ยนแปลงของความสามารถของตนเองเม่ือ
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สิน้สดุการทํางาน โดยให้ความสนใจท่ีจะหลีกเลี่ยงการขาดความเช่ียวชาญในงาน การขาดการพฒันา

ตนเอง และไมไ่ด้สามารถเรียนรู้เตม็ศกัยภาพ ในรายวิชาเอกวิชาหนึง่แบง่เป็น 3 องค์ประกอบดงันี ้

  4.1 องค์ประกอบด้านความเช่ียวชาญในงาน เป็นลกัษณะท่ีมุง่หลีกเลี่ยงการขาด

ทกัษะในการทํางาน หรือขาดพืน้ฐานเรียนในระดบัท่ีสงูขึน้  

  4.2 องค์ประกอบด้านการพฒันา เป็นลกัษณะท่ีมุง่หลีกเลี่ยงการทําผลงานด้อยกว่า

ในอดีต” 

  4.3 องค์ประกอบด้านการบรรลเุตม็ศกัยภาพ เป็นลกัษณะท่ีมุง่หลีกเลี่ยงการพฒันา

ความสามารถน้อยกวา่ศกัยภาพหรือมาตรฐานของตนเอง  

  การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ินีว้ดัโดยใช้แบบสอบถามท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้เองตามแนวคดิ

การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิแบบ 2x2 ของอิลเลียท และแมคเกรเกอร์ (Elliot ; & McGregor. 2001) ซึง่

ได้ปรับปรุงตามการสงัเคราะห์เอกสารของ ฮลัลแิมน และคณะ (Hulleman ; et al. 2010) โดยการ

ดดัแปลงข้อคําถามบางสว่นมาจาก ชดุมาตรวดัรูปแบบการเรียนรู้แบบยืดหยุ่น (Patterns of Adaptive 

Learning Scales: PALS) ของมิกค์ลี และคณะ (Midgley ; et al. 2000) และจากแบบสอบถามการมี

เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิ (Achievement Goal Questionaire) ของ อิลเลียท และแมคเกรเกอร์ (Elliot;& 

McGregor. 2001) รวมถงึผู้ วิจยัได้สร้างข้อคําถามเองอีกสว่นหนึง่ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นข้อ

คําถาม กบัมาตรประมาณคา่ 7 ระดบั ตัง้แตไ่ม่จริงเลย ถงึ จริงท่ีสดุ และให้คะแนนจาก 1 – 7 

ตามลําดบั  

  คะแนนท่ีได้จากข้อคําถามในแตล่ะองค์ประกอบย่อยของเป้าหมายจะรวมกนัเป็น

คะแนนของการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในด้านนัน้ ๆ รวมทัง้สิน้ 12 องค์ประกอบ โดยผู้ ท่ีได้คะแนนการมี

เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในด้านใดสงูกว่าจะมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในด้านนัน้สงูกวา่ผู้ ท่ีได้คะแนนตํ่ากวา่ 

ข้อคําถามท่ีใช้ในการสอบถามลกัษณะของผู้ เรียนนีจ้ะถกูเรียงลําดบัโดยการสุม่ โดยไมจํ่าแนกตาม

ประเภทของข้อคําถามท่ีต้องการวดั  

  ทัง้นีเ้ป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบเข้าหามีคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค

เท่ากบั .936 และมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรวมกบัคะแนนรายข้อ อยู่ระหว่าง .676 - 

.811 เป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง มีคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคเท่ากบั .849 

และมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรวมกบัคะแนนรายข้อ อยู่ระหว่าง .385 - .710 

เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา มีคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคเท่ากบั .889 และมีคา่

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรวมกบัคะแนนรายข้อ อยู่ระหว่าง .554 - .702 และ เป้าหมาย

เพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยงมีคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคเท่ากบั .814 และมีค่า

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรวมกบัคะแนนรายข้อ อยู่ระหว่าง .285 - .641  
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ตวัอย่างแบบสอบถามเป้าหมายเชงิสัมฤทธิ์ในการเรียนในรายวชิาเอก 

 

คาํชีแ้จง  แบบสอบถามนีเ้ป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดของทา่นเก่ียวกบั การเรียนในรายวิชาชีพครู.... (วิชาท่ี

ทา่นกําลงัเรียนอยู)่ ขอให้ทา่นนกึถงึความเป็นจริงของตนเอง และพิจารณาว่า ข้อความทางซ้ายมือสอดคล้องกบั

ความคิดเหน็ของทา่นมากน้อยเพียงใด แล้ว วงกลม  ล้อมตวัเลขท่ีตรงกบัระดบัความคิดเหน็ของทา่น ดงันี ้

 1 2 3 4 5 6 7 

 ไม่จริงเลย ไม่จริง คอ่นข้างไม่จริง ไม่แน่ใจ คอ่นข้างจริง จริง จริงท่ีสดุ 

ข้อคาํถาม        ระดบัความคดิเหน็ 
ในการเรียนในรายวชิาชีพครู.... (วชิาที่ท่านกาํลังเรียนอยู่) 

1. ฉนัต้องการพิสจูน์ว่าฉนัก็เป็นคนเก่ง    1 2 3 4 5 6 7 

2. ฉนัพยายามเรียนเพ่ือให้แน่ใจว่าเม่ือฉนัไปทํางานฉนัจะไม่ขาดทกัษะที่จําเป็น 1 2 3 4 5 6 7  

3. ฉนัจะหลีกเลี่ยงการแสดงออกที่จะทําให้คนอ่ืนมองว่าฉนัโง ่ 1 2 3 4 5 6 7 

4. ในการเรียนฉนัมุ่งศกึษาเพ่ือจะสามารถนําความรู้ไปใช้ทํางานในอนาคตได้ 1 2 3 4 5 6 7 

5. ในการเรียนฉนัพยายามทําผลการเรียนให้ดีกว่าเดิม 1 2 3 4 5 6 7 

6. ฉนัต้องการที่จะทําคะแนนในการสอบให้สงูอยูใ่นระดบัท้อปของห้อง 1 2 3 4 5 6 7  

7. ฉนัพยายามทําผลการเรียนไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม  1 2 3 4 5 6 7 

8. ฉนัต้องการแสดงให้เพ่ือนเหน็ว่าฉนัเก่งกว่าเพ่ือนในห้อง 1 2 3 4 5 6 7  

9. ฉนัต้องการที่ทําให้คะแนนสอบของฉนัไม่ต่ํากว่าเพ่ือนในชัน้เรียน 1 2 3 4 5 6 7 

10. ในการเรียนฉนัพยายามเรียนรู้ให้ได้เตม็ศกัยภาพของฉนั 1 2 3 4 5 6 7  

11. ฉนัต้องการให้เวลาไมส่ญูเปลา่ไปเพราะฉนัเรียนรู้ไม่ได้อยา่งเตม็ที่ 1 2 3 4 5 6 7 

12. ในการเรียน ฉนัต้องการให้อาจารย์มองว่าฉนัไม่ได้เป็นนกัเรียนกลุม่ออ่น 1 2 3 4 5 6 7  

หมายเหต ุ  

 ข้อ 1 เป็นตวัอยา่งข้อคําถามการมีเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบเข้าหา ด้านภาพลกัษณ์  

 ข้อ 2 เป็นตวัอยา่งข้อคําถามการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง ด้านความเช่ียวชาญในงาน 

 ข้อ 3 เป็นตวัอยา่งข้อคําถามการมีเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบเข้าหลีกเลี่ยง ด้านภาพลกัษณ์  

 ข้อ 4 เป็นตวัอยา่งข้อคําถามการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา ด้านความเช่ียวชาญในงาน 

 ข้อ 5 เป็นตวัอยา่งข้อคําถามการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา ด้านการพฒันา 

 ข้อ 6 เป็นตวัอยา่งข้อคําถามการมีเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบเข้าหา ด้านการแขง่ขนั  

 ข้อ 7 เป็นตวัอยา่งข้อคําถามการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง ด้านการพฒันา 

 ข้อ 8 เป็นตวัอยา่งข้อคําถามการมีเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบเข้าหา ด้านการประเมิน  

 ข้อ 9 เป็นตวัอยา่งข้อคําถามการมีเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงด้านการแขง่ขนั 

 ข้อ 10 เป็นตวัอยา่งข้อคําถามการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา ด้านบรรลผุลเต็มศกัยภาพ 

 ข้อ 11 เป็นตวัอยา่งข้อคําถามการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง ด้านบรรลผุลเต็มศกัยภาพ 

 ข้อ 12 เป็นตวัอยา่งข้อคําถามการมีเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง ด้านการประเมิน 
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ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 

  1. ศกึษาทฤษฎีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิ ทฤษฎีความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม 

ทฤษฎีแห่งตน ทฤษฎีโครงสร้างเป้าหมาย และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง   

  2.  กําหนดนิยามปฏิบตัิการของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัแตล่ะตวัแปร 

  3.  สร้างตารางการกําหนดลกัษณะเฉพาะตามนิยามของตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยัแตล่ะ 

ตวัแปร แล้วจงึดําเนินการสร้างข้อคําถาม 

  4.  นําแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จแล้วไปเสนอคณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์

เพ่ือตรวจสอบความถกูต้องตามนิยามปฏิบตัิการ จากนัน้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของ

คณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ 

  5.  นําแบบสอบถามท่ีผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง

ประจกัษ์ (Face Validity) โดยให้ผู้ทรงคณุวฒิุพิจารณาจํานวน 3 ท่านประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ 

ดร. ประสาร มาลากลุ อาจารย์ ดร.นิยดา จิตต์จรัส และ อาจารย์ ดร. กลุยา พิสิษฐ์สงัฆการ เพ่ือ

ตรวจสอบในเร่ืองของการใช้ภาษาและความครอบคลมุนิยามของแบบสอบถามว่าสามารถวดัได้

ถกูต้องตรงตามจดุประสงค์ของเนือ้หาท่ีต้องการวดั โดยการหาคา่ดชันีความสอดคล้อง (Index of 

item-objective congruence: IOC) แล้วคดัเลือกข้อคําถามท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) 

มากกว่าหรือเทา่กบั 0.60 สําหรับนํามาใช้ในแบบสอบถาม จากนัน้ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามก่อน

นําไปทดลองใช้ 

  6.  นําแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้ไปทดลองใช้ (Try out) และทําการทดสอบคณุภาพ

เคร่ืองมือ โดยรวบรวมข้อมลูจากนิสิตนกัศกึษาด้านครุศาสตร์ศกึษาศาสตร์ท่ีไมไ่ด้เป็นกลุม่ตวัอย่าง 

โดยต้องมีมากเพียงพอท่ีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัได้ทกุตวัแปร ซึง่ในท่ีนี ้รูปแบบองค์ประกอบ

เชิงยืนยนัท่ีต้องอาศยัจํานวนพารามิเตอร์อิสระมากท่ีสดุคือ รูปแบบการวดัของการมีเป้าหมายเชิง

สมัฤทธ์ิซึง่มีไมน้่อยกว่า 30 พารามิเตอร์ โดยในสดัสว่นของกลุม่ตวัอย่างกบัพารามิเตอร์อิสระท่ี 10 : 1

ควรมีกลุม่ตวัอย่างเทา่กบั 300 คน แตจํ่าต้องเพ่ิมกลุม่ตวัอย่างเพ่ือการปรับปรุงรูปแบบ จงึรวม

รวมกลุม่สําหรับการทดลองใช้เคร่ืองมือจํานวน 400 คน 

   6.1 หาคา่คณุภาพเคร่ืองมือรายข้อ  โดยการหาความสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนราย

ข้อกบัคะแนนรวม (Corrected item-total correlation: CITC) เลือกเฉพาะข้อท่ีมีความสมัพนัธ์กบั

คะแนนรวมสงูกว่า .20 ไว้ใช้ในแบบสอบถาม 

   6.2 หาคา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยการหาคา่ความเช่ือมัน่แบบความ

สอดคล้องภายในของแบบสอบถามโดยหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 

Reliability Coefficient) 
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   6.3 วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis) ของ

แบบสอบถามแตล่ะชดุโดยแตล่ะข้อคําถาม และรูปแบบโดยรวมต้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์  

   ทัง้นีเ้คร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลูในครัง้นีจ้ะมีการทดสอบคณุภาพโดยมี

รายละเอียดของการทดสอบตามตาราง 5 

 

ตาราง 5 สถิติคณุภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการหาคณุภาพเคร่ืองมือของแบบสอบถามแตล่ะตอน 

 

เคร่ืองมือ สถิติท่ีใช้ในการทดสอบคณุภาพเคร่ืองมือ 

CITC α’s Cronbach CFA 

ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป    

ตอนท่ี 2 ความเช่ือในความฉลาด    

ตอนท่ี 3 ความมัน่ใจในความฉลาด    

ตอนท่ี 4 โครงสร้างเป้าหมาย    

ตอนท่ี 5 เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิ (มหาวิทยาลยั)    

ตอนท่ี 6 ความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม    

ตอนท่ี 7 เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิ (วิชาเอก)    

 

  7.  ปรับปรุงแก้ไขจนได้แบบสอบถามท่ีมีคณุภาพดีแล้วจงึนําเสนอตอ่คณะกรรมการ

ควบคมุปริญญานิพนธ์ก่อนจะดําเนินการจดัพิมพ์เพ่ือทําการเก็บรวบรวมข้อมลูตอ่ไป  

การดาํเนินการวจิัย 

1. ผู้ วิจยัทําหนงัสือเพ่ือขอความร่วมมือไปยงัสถาบนัตา่ง ๆ เพ่ือขอเข้าเก็บข้อมลูกบันิสิต

นกัศกึษาในสถาบนัตา่ง ๆ  

2. นดัพบนกัศกึษาท่ีเป็นกลุม่ตวัอย่างและแจกแบบสอบถามให้กบันกัศกึษา รวมถงึนดั

หมายการคืนแบบสอบถาม จากนัน้ผู้ วิจยัจงึขอเก็บแบบสอบถามคืนในวนัท่ีนดัหมายไว้ด้วยตนเองใน

บางสว่น และฝากผู้ประสานงานในแตล่ะสถานบนัเก็บแบบสอบถามคืนในบางสว่น 

3. ผู้ วิจยันําข้อมลูท่ีได้มาทําการวิเคราะห์ข้อมลูตอ่ไป 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. วิเคราะห์คา่เฉลี่ย คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน คา่สมัประสิทธ์ิการกระจาย คา่สงูสดุตํ่าสดุ 

คา่ความเบ้ความโดง่ เพ่ือบรรยายลกัษณะของข้อมลูและศกึษาการแจกแจงของตวัแปร โดยใช้

โปรแกรมสําเร็จรูป  

 2. วิเคราะห์คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรเพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ของตวัแปร

ท่ีศกึษา โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป และตีความขนาดของความสมัพนัธ์ตามข้อสรุปของไทเลอร์ (Taylor. 

1990: 37) ดงัแสดงในตาราง 6 

 

ตาราง 6 การตีความขนาดของความสมัพนัธ์ 

 

ขนาดความสมัพนัธ์ ตีความ 

-1.00 ถงึ -0.68 ความสมัพนัธ์ทางลบระดบัสงู 

-0.67 ถงึ -0.36 ความสมัพนัธ์ทางลบระดบัปานกลาง 

-0.35 ถงึ 0.00 ความสมัพนัธ์ทางลบระดบัตํ่า 

0.00 ถงึ 0.35 ความสมัพนัธ์ทางบวกระดบัตํ่า 

0.35 ถงึ 0.67 ความสมัพนัธ์ทางบวกระดบัปานกลาง 

0.68 ถงึ 1.00 ความสมัพนัธ์ทางบวกระดบัสงู 
 

 3. วิเคราะห์รูปแบบสมการเชิงโครงสร้าง โดยใช้โปรแกรมเอม็พลสั (Mplus) เพ่ือใช้ในการ

ทดสอบสมมติฐาน โดยมีขัน้ตอนในการวิเคราะห์ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอนด้วยกนั ดงันี ้

    3.1  การกําหนดข้อมลูจําเพาะของโมเดล  โดยจากการการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเพ่ือกําหนดตวัแปรแฝงภายนอก และ  ตวัแปรแฝงภายใน กําหนดตวัแปรสงัเกตของตวั

แปรแฝงแตล่ะตวั จากนัน้กําหนดความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองตวัแปรแฝง ทัง้นีใ้นการศกึษาครัง้นีมี้การ

ตวัแปรสงัเกตท่ีมีตวัแปรปฏิสมัพนัธ์ ทัง้นีผู้้ วิจยัได้สร้างตวัแปรปฏิสมัพนัธ์โดยการจดัคา่คะแนน

ศนูย์กลาง (Centering) ของตวัแปรท่ีมีปฏิสมัพนัธ์กนั ทัง้สองตวั และนําคะแนนท่ีได้มาคณูกนั เป็นตวั

แปรปฏิสมัพนัธ์และนําไปวิเคราะห์ในโมเดลตอ่ไป 

    3.2  การระบคุวามเป็นไปได้คา่เดียวของโมเดล เป็นการพิจารณาคา่พารามิเตอร์ท่ีจะ

ประมาณคา่จากโมเดลท่ีกําหนดนัน้สามารถประมาณคา่ได้หรือไมแ่ละคา่พารามิเตอร์ท่ีประมาณคา่ได้นัน้

สามารถท่ีประมาณคา่ท่ีเป็นคา่เดียวได้หรือไม ่ ทัง้นีโ้มเดลท่ีสามารถประมาณคา่พารามิเตอร์ได้จะต้องมี

จํานวนพารามิเตอร์ท่ีจะทําการประมาณคา่น้อยกว่าหรือเทา่กบัจํานวนสมการท่ีใช้ในการหา
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คา่พารามิเตอร์  ซึง่หาได้จากสตูร (1/2)(NI)(NI+1)  โดย  NI คือ จํานวนตวัแปรสงัเกต ซึง่จากโมเดลนีมี้ตวั

แปรสงัเกต 21 ตวั สมการท่ีใช้ในการหาคา่พารามิเตอร์จงึเท่ากบั 21(21+1)/2 = 231 ทัง้นีใ้นรูปแบบ

สมมติฐานของการศกึษาครัง้นีต้ามกรอบแนวคิดการวิจยัมีคา่พารามิเตอร์ท่ีต้องการประมาณคา่ประมาณ 

90 พารามิเตอร์  ดงันัน้ รูปแบบสมการเชิงโครงสร้างในการศกึษาครัง้นีจ้งึสามารถประมาณคา่ได้ 

      3.3  การประมาณคา่พารามิเตอร์  ผู้ วิจยัใช้การประมาณคา่ด้วยวิธีไลค์ลฮิู้ดสงูสดุ  

(Maximum  Likelihood = ML)  ซึง่วิธีการนีไ้ด้รับความนิยมกนัอยา่งแพร่หลาย  เป็นวิธีท่ีมีความคงเส้นคง

วา  มีประสิทธิภาพและเป็นอิสระจากมาตรวดัในกรณีท่ีการแจกแจงของตวัแปรเป็นโค้งปกติ       

     3.4  การตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดล  ผู้ วิจยัใช้ดชันีดงัตอ่ไปนี ้   

      3.4.1  สถิติไคย์-สแควร์  หากคา่สถิตไิคสแควร์ท่ีคาํนวณจากฟังก์ชัน่การประมาณคา่

คณูกบั (N - 1) เม่ือ N คือ ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งแล้วนําคา่ไคย์-สแควร์ (χ2) ท่ีได้ไปเปรียบเทียบกบั

คา่วิกฤตท่ีองศาอิสระ (df)  เท่ากบั “จํานวนความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วม” ลบ “จํานวน

พารามิเตอร์ท่ีต้องการประมาณคา่”  ถ้าคา่ท่ีคํานวณได้น้อยกวา่คา่วิกฤตแสดงวา่รูปแบบมีความ

กลมกลืน หมายความวา่ความแปรปรวนร่วมระหว่างตวัแปรสงัเกตเกิดขึน้เพราะความสมัพนัธ์เชิง

สาเหตตุามท่ีกําหนดไว้ในโมเดล หรือโมเดลอธิบายข้อมลูได้ดี แตท่ัง้นีก้ารใช้คา่สถิติไคย์-สแควร์มีข้อ

ควรระวงัเน่ืองจากเป็นคา่ท่ีขึน้อยู่กบัขนาดของกลุม่ตวัอย่าง คือ ถ้ากลุม่ตวัอย่างมีขนาดใหญ่มากผล

การทดสอบจะออกมามีนยัสําคญั  หรือถ้ากลุม่ตวัอย่างมีขนาดเลก็เกินไปการประมาณคา่อาจไม่

ถกูต้อง  หรือใช้อตัราสว่นระหว่างคา่ไคย์-สแควร์กบัองศาอิสระ (χ2/df )เรียกว่าคา่รีเลทีฟไคย์-สแควร์ 

(Relative χ2) ซึง่คาร์ไมน์; และ แมคเวอร์ (Bollen. 1989: citing Carmine; & Mclver.  1981) เสนอว่า

ควรมีคา่ไมเ่กิน 3 หรือ 2 หรือไมเ่กิน 5 ในการแสดงถงึว่ารูปแบบมีความกลมกลืนดี ซึง่เป็นข้อแนะนําท่ี

ยงัไมส่อดคล้องกนั ดงันัน้ในการวิจยันีกํ้าหนดคา่รีเลทีฟไคย์-สแควร์ (χ2/df) มีคา่ไมเ่กิน 4 ถือว่าโมเดล

มีความกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์   

     3.4.2  ดชันีในกลุม่เศษท่ีเหลือ  (Residual Based Fit Indices) ได้แก่ Standardized 

Root Mean Square Residual (SRMR) เป็นคา่เฉลี่ยของเศษท่ีเหลือจากการเปรียบเทียบคา่ความ

แปรปรวนและความแปรปรวนร่วมท่ีได้จากกลุ่มตวัอย่างกบัคา่ท่ีประมาณจากคา่พารามิเตอร์  โดยทัว่ไป

คา่ SRMR ไมค่วรใหญ่กว่า 0.05  ถ้าต้องการสรุปว่ารูปแบบมีความกลมกลืนระดบัดี  แตอ่ย่างไรก็ตาม 

คา่ SRMR หากน้อยกวา่ 0.10 ก็ยงัเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไป (Kline. 2005: 141) นอกจากนีย้งัมีคา่ Root 

Mean Squared Error of Approximation (RMSEA)  ซึง่หากมีคา่ตํา่กว่า 0.10 แสดงว่าโมเดลมีความ

กลมกลืนระดบัดี (Good fit)  หากตํา่กวา่  0.05  แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนระดบัดีมาก (Very 

good fit)  และหากตํ่ากว่า  0.01  แสดงว่ารูปแบบมีความกลมกลืนระดบัดีเย่ียม (Outstanding fit) 
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นอกจากนีน้กัวิชาการบางท่านได้ให้รายละเอียดเก่ียวกบัคา่ดชันีว่าหาก RMSEA น้อยกว่า 0.05 แสดงว่า

มีความกลมกลืนดี (Good fit) หากอยู่ระหวา่ง 0.05 ถงึ 0.08  แสดงว่ายงัมีความกลมกลืนพอสมควร  

(Reasonable fit)  หากอยู่ระหว่าง 0.08 ถงึ 0.10 แสดงว่ามีความกลมกลืนไมค่อ่ยจะดีนกั (Mediocre 

fit)  และหากมากกวา่ 0.10 แสดงว่ามีความกลมกลืนไมด่ี (Poor fit) (Diamantopoulos;& Siguaw. 

2000: 85) 

     3.4.3  คา่ CFI (Comparative Fit Indices) ดชันีความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ เป็นดชันี

ท่ีคํานวณขึน้จากสถิติคา่ไคย์-สแควร์ ท่ีมีการแจกแจงแบบ Noncentral Distribution มีคา่อยู่ระหว่าง 0 ถงึ 

1 คา่ CFI มากกว่า 0.90 แสดงว่ารูปแบบมีความกลมกลืนระดบัดี (Kelloway. 1998: 31)  

     3.4.4 ดชันีความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ แนวคิดนีเ้ป็นการศกึษาดชันีความกลมกลืน

โดยการเปรียบเทียบระหว่างคา่ไคย์-สแควร์ของรูปแบบท่ีทําการวิเคราะห์กบัรูปแบบว่าง (Null Model) ซึง่

จะสมมติว่าตวัแปรสงัเกตทัง้หมดไมมี่ความสมัพนัธ์ตอ่กนัโดยในการศกึษาครัง้นีใ้ช้คา่ Tucker-Lewis 

Index (TLI) ซึง่มีคา่ท่ีเกิดขึน้จะมีคา่ระหว่าง 0 ถงึ 1 ทัง้นีห้ากมีคา่มากนัน้หมายถงึรูปแบบท่ีทําการ

วิเคราะห์มีความกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ดี (Kline. 2005: 143) โดยเกณฑ์ท่ีใช้ในการตดัสนิคือมีคา่

สงูกว่า .95 

   ดงันัน้ในการวิจยันีด้ชันีท่ีใช้ในการตรวจสอบว่าโมเดลสมมติฐานในการวิจยัท่ีพฒันาขึน้มี

ความกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์  มีดงันี ้

. 

ตาราง 7 ดชันีท่ีใช้ในการตรวจสอบว่ารูปแบบสมมติฐานในการวิจยัท่ีพฒันาขึน้มีความกลมกลืนกบั  

ข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

 

ดชันี เกณฑ์ท่ีใช้ตดัสินว่าโมเดลมีความกลมกลืน 

1. คา่ Relative χ2    มีคา่ไมเ่กิน 4 

2. คา่ SRMR    มีคา่น้อยกว่า 0.08   

3. คา่ RMSEA    มีคา่น้อยกว่า 0.05 

4. คา่ CFI    มีคา่มากกว่า 0.90 

5. คา่ TLI    มีคา่มากกว่า 0.95 

 

 3.5  การปรับรูปแบบ  ผู้ วิจยัจะทําการปรับโมเดลในกรณีท่ีพบว่ารูปแบบเร่ิมแรกไมมี่

ความกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์  โดยจะพิจารณาถงึความเป็นไปได้ในเชิงทฤษฎีท่ีนํามาใช้ในการ

วิจยัควบคูไ่ป รายงานดชันีปรับแก้  (Modification Index) ซึง่จะรายงานให้ผู้ วิจยัทราบว่าควรเพ่ิมการ
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ประมาณคา่พารามิเตอร์บางตวัหรือควรตดัพารามิเตอร์บางตวัออกไปเพ่ือให้รูปแบบมีความกลมกลืน

มากขึน้ 
   

 4. การวิเคราะห์สหสมัพนัธ์คาโนนิคอล (Canonical Correlation) การวิเคราะห์คา่

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบแยกสว่น (Partial Correlation) เพ่ือทดสอบสมมติฐานท่ี 5 ด้วยโปรแกรม

สําเร็จรูป 

การศึกษาที่ 2: การศึกษาอทิธิพลของโครงสร้างเป้าหมายของชัน้เรียนที่มีต่อ

เป้าหมายเชงิสัมฤทธ์ิของนิสิต และผลสืบเน่ืองต่อความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ในชัน้

เรียน และเป้าหมายเชงิสัมฤทธ์ิในรายวชิาอ่ืน ของนิสิตวิชาเอกจติวทิยาการแนะ

แนวชัน้ปีที่ 2 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

 ประชากรในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ นิสิตชัน้ปีท่ี 2 วิชาเอกจิตวิทยาการแนะแนว คณะ

ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีลงทะเบียนเรียนในวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจงูใจ 

ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2555 

กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจัิย 

 กลุม่ตวัอย่างในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ นิสติชัน้ปีท่ี 2 วิชาเอกจิตวิทยาการแนะแนว คณะ

ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีลงทะเบียนเรียนในวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจงูใจ 

ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2555 จํานวน 64 คน  

 ทัง้นีก้ลุม่ตวัอยา่งจะถกูแบง่ออกเป็น 4 กลุม่โดยการสุม่แบบแบง่ชัน้ (Startified 

Random) โดยใช้เพศ (ชาย/หญิง) เป็นตวักําหนดชัน้ภมิู ในแตล่ะกลุม่จะมีเพศชายและหญิงตาม

สดัสว่นของกลุม่ประชากร ได้สมาชิกกลุม่ละ 16 คนแบง่ออกเป็น กลุม่โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการ

พฒันาตนเอง (P0M1) กลุม่โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการสร้างผลงาน (P1M0) กลุม่โครงสร้างเป้าหมาย

แบบผสม (P1M1) และกลุม่ควบคมุ (P0M0)  

 สมาชิกของแตล่ะกลุม่จะต้องเข้าร่วมกลุม่อย่างน้อยร้อยละ 75 ของกิจกรรมทัง้หมด และ

แตล่ะกลุม่จะมีสมาชิกขาดหายได้ไมเ่กิน ร้อยละ 20  
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รูปแบบการวจิัย 

ในการศกึษาท่ี 2 นีผู้้ วิจยัใช้ระเบียบวิจยัเชิงทดลอง โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ  

2x2 Completely Randomized Factorial Design With 2 Treatment (CRF 22) (Kirk. 1982: 350) 

โดยมี โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ (ได้รับ/ไมไ่ด้รับ) และ โครงสร้างเป้าหมาย 

เพ่ือแสดงผลงาน (ได้รับ/ไมไ่ด้รับ) เป็นตวัแปรแบง่กลุม่ โดยมี การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิก่อนการ

ทดลอง ความเช่ือเก่ียวกบัสติปัญญา ความมัน่ใจในความฉลาดของตนเอง และปฏิสมัพนัธ์ของความ

เช่ือเก่ียวกบัสติปัญญากบัความมัน่ใจในความฉลาดของตนเองเป็นตวัแปรปรวนร่วม  เพ่ือศกึษา

อิทธิพลของโครงสร้างเป้าหมายของชัน้เรียนท่ีมีตอ่เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิของนิสิต และผลสืบเน่ืองท่ีมี

ตอ่ความมุง่มัน่ในการเรียนรู้ และศกึษาความสมัพนัธ์ข้ามบริบทของเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิ โดยมีตวัแปร

ท่ีทําการศกึษาดงันี ้

  

 ตวัแปรจัดกระทาํ 

1. กิจกรรมมุง่สร้างโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน 

2. กิจกรรมมุง่สร้างโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ 

  ตวัแปรปรวนร่วม 

1. ความเช่ือเก่ียวกบัสติปัญญา 

1.1 ความเช่ือว่าสติปัญญาเป็นสิ่งท่ีติดตวัมา 

    1.2 ความเช่ือว่าสติปัญญาเป็นสิ่งท่ีเพ่ิมขึน้ได้ 

   2. ความมัน่ใจในความฉลาดของตนเอง 

   3. เป้าหมายเชิงสฤัทธ์ิก่อนการทดลอง 

3.1. เป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบเข้าหา 

3.2. เป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง 

3.3. เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา 

    3.4. เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง 

  ตวัแปรตาม  

   การมีเป้าหมายเชงิสัมฤทธิ์ 

1. เป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบเข้าหา 

2. เป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง 

3. เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา 

4. เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง 
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  ผลสืบเน่ือง 

   1. ความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม 

   2. เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในรายวิชาอื่น 

2.1 การมีเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบเข้าหา 

2.2 การมีเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง 

2.3 การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา 

    2.4 การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลกีเลี่ยง 

 

และภาพประกอบแบบแผนการวิจยัแสดงไว้ในภาพประกอบ 5 และ 6 
 

 
 

ภาพประกอบ 5 แบบแผนการทดลองในการศกึษาท่ี 2 

 
 

P1M1:R Y1 +X1  +X2 Y2 +X1  +X2 Y3 

P1M0:R Y1 +X1   Y2 +X1   Y3 

P0M1:R Y1  +X2 Y2  +X2 Y3 

P0M0:R Y1   Y2   Y3 
 

ภาพประกอบ 6 แบบแผนการวดัและการจดักระทําตวัแปรในการศกึษาท่ี 2 

 

 โดย P หมายถงึ การได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน   

   M หมายถงึ การได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ 

   P1M1 หมายถงึ กลุม่ท่ีการได้รับโครงสร้างเป้าหมายแบบผสม (ทัง้สองแบบ) 

   P1M0 หมายถงึ กลุม่ท่ีการได้รับเฉพาะโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน 

โครงสร้างเป้าหมาย 

เพ่ือความเช่ียวชาญ (M) 

ได้รับ ไมไ่ด้รับ 

โครงสร้างเป้าหมาย 

เพ่ือแสดงผลงาน (P) 

ได้รับ 

ไมไ่ด้รับ 

กลุม่P1M1 16 คน 

กลุม่ P0M1 16 คน 

กลุม่ P1M0 16 คน 

กลุม่ P0M0 16 คน 
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   P0M1 หมายถงึ กลุม่ท่ีการได้รับเฉพาะโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ 

   P0M0 หมายถงึ กลุม่ควบคมุ 

   R หมายถงึ การสุม่เข้ากลุม่ (Random Assignment) 

   Y1 เป็นการวดัตวัแปรครัง้ท่ี 1 ประกอบด้วย  

    1. ความเช่ือเก่ียวกบัสติปัญญา 

    2. ความมัน่ใจในความฉลาดของตนเอง  

    3. การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจงูใจ 

   Y2 เป็นการวดัตวัแปรครัง้ท่ี 2 ประกอบด้วย  

    1. การรับรู้โครงสร้างเป้าหมายของชัน้เรียน  

    2. การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจงูใจ 

    3. การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในรายวิชาอื่น 

   Y3 เป็นการวดัตวัแปรครัง้ท่ี 3 ประกอบด้วย 

    1. ความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม 

  X1 หมายถงึ ตวัแปรจดักระทํา คือ กิจกรรมมุง่สร้างโครงสร้างเป้าหมายเพื่อแสดง

ผลงาน 

  X2 หมายถงึ ตวัแปรจดักระทํา คือ กิจกรรมมุง่สร้างโครงสร้างเป้าหมายเพื่อความ

เช่ียวชาญ 

การควบคุมตวัแปร 

 ในการศกึษาท่ี 2 นีเ้ป็นการวิจยัเชิงทดลองดงันัน้จงึมีการควบคมุตวัแปรในหลายประเดน็ 

ซึง่จะกลา่วถงึเป็นประเดน็ตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

 1. การสุม่ (Random Assignment) 

  ในการศกึษาครัง้นีผู้้ วิจยัใช้การสุม่ 2 สว่นคือ 

  1.1 สุม่เข้านิสิตเข้ากลุม่ โดยการสุม่อย่างง่าย (Simple Random) ได้นิสิต 4 กลุม่ 

  1.2 สุม่การจดักระทํา โดยกลุม่นิสิตท่ีได้จากขัน้ท่ี 1 จํานวน 4 กลุม่ จะถกูสุม่ว่าจะ

ได้รับการจดักระทําแบบใด ได้แก่ กลุม่โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการพฒันาตนเอง (P0M1) กลุม่

โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการสร้างผลงาน (P1M0) กลุม่โครงสร้างเป้าหมายแบบผสม (P1M1) และกลุม่

ควบคมุ (P0M0)  

 2. การทําให้เป็นคา่คงท่ี (Constant) 

  2.1 ความคงท่ีของกลุม่ตวัอย่าง 
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   ในการศกึษาครัง้นีผู้้ วิจยัได้กําหนดขอบเขตไว้โดยกลุม่ตวัอย่างจะจํากดัเฉพาะ

นิสิตวิชาเอกจิตวิทยาการแนะแนว คณะศกึษาศาสตร์ ชัน้ปีท่ี 2 ในปีการศกึษา 2555 เท่านัน้  

  2.2 ความคงท่ีของรูปแบบโครงสร้างกิจกรรมการเรียนรู้  

   ในรายวิชาการเรียนรู้และแรงจงูใจนัน้ ผู้ วิจยัได้จดัโครงสร้างของการจดักิจกรรม

การเรียนรู้เพ่ือเอือ้ตอ่การนําไปประยกุต์กบัการจดับรรยากาศเพ่ือมุง่เน้นโครงสร้างเป้าหมาย โดย

โครงสร้างดงักลา่วจะถกูนําไปใช้ในการจดักิจกรรมในแตล่ะคาบเรียนของทกุกลุม่จะมีกิจกรรม

ดงัตอ่ไปนี ้

   2.2.1. นิสิตจะได้รับมอบหมายให้ศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัเนือ้หาท่ีเรียนก่อน

เข้าเรียน 

   2.2.2. นิสิตจะทําข้อสอบท่ีเก่ียวข้องกบัเอกสารท่ีนิสิตได้อา่น 

   2.2.3. ผู้สอนเฉลยข้อสอบในบางข้อ 

   2.2.4. ผู้สอนตอบข้อซกัถามอื่น ๆ เพ่ิมเติม 

   2.2.5. นิสิตจะได้รับมอบหมายให้ศกึษาเอกสารเพ่ิมเติมในชัน้เรียนเป็นกลุม่ย่อย 

   2.2.6. นิสิตทําใบงานท่ีเก่ียวข้องกบัเอกสารท่ีพึง่ศกึษาไป และรวบรวมในแฟ้ม

สะสมผลงาน 

    2.2.7. นิสิตในกลุม่ท่ีรับผิดชอบ รายงานการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัทฤษฎี

การเรียนรู้และแรงจงูใจ  

  นอกจากนีผู้้ เรียนยงัใช้ตาํรา เอกสารเพ่ิมเติม และข้อสอบเหมือนกนั ทัง้นีส้ําหรับ

รายละเอียดของกิจกรรมทัง้หมด ได้แสดงไว้ในภาคผนวก ก 

 3. การควบคมุด้วยสถิต ิ

  ในการศกึษาครัง้นีมี้การใช้สถิติตวัแปรปรวนร่วม เพื่อควบคมุอิทธิพลของลกัษณะ

สว่นบคุคล โดยจะมีตวัแปรปรวนร่วมดงัตอ่ไปนี ้ 

   3.1 ความเช่ือเก่ียวกบัสติปัญญา 

3.1.1 ความเช่ือว่าสติปัญญาเป็นสิ่งท่ีติดตวัมา 

    3.1.2 ความเช่ือว่าสติปัญญาเป็นสิ่งท่ีเพ่ิมขึน้ได้ 

   3.2 ความมัน่ใจในความฉลาดของตนเอง  

   3.3 ปฏิสมัพนัธ์ของความเช่ือเก่ียวกบัสติปัญญากบัความมัน่ใจในความฉลาด 

    3.3.1 ความเช่ือว่าสติปัญญาเป็นสิ่งท่ีติดตวัมา x ความมัน่ใจในความฉลาด 

    3.3.2 ความเช่ือว่าสติปัญญาเป็นสิ่งท่ีเพ่ิมขึน้ได้ x ความมัน่ใจในความฉลาด 
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การจัดกระทาํตวัแปร 

การจัดบรรยากาศการเรียนเพื่อมุ่งให้เกดิโครงสร้างเป้าหมาย 

  ในการวิจยัครัง้นีแ้ม้ว่าการมีโครงสร้างการจดัการสอนแบบเดียวกนั แตก่็มีการจดั

บรรยากาศการเรียนในแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั 4 แบบได้แก่ กลุม่โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน 

(P1M0) กลุม่โครงสร้างเป้าหมายเพื่อความเช่ียวชาญ(P0M1) กลุม่โครงสร้างเป้าหมายแบบผสม 

(P1M1) กลุม่ควบคมุ (P0M0)ในการจดับรรยากาศการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดโครงสร้างเป้าหมายนีใ้ช้กรอบ

แนวคิดการจดัสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ของ เอปส์ทีน (Epstein. 1987) ซึง่จะประกอบด้วย ลกัษณะ

ของชัน้เรียน 6 ลกัษณะได้แก่ งานท่ีมอบหมาย (Task: T) การให้อิสระ (Authority: A) การจดจําและ

การให้รางวลั (Recognition and Reward: R) การจดักลุม่ (Grouping: G) การประเมิน (Evaluation: 

E) และการให้เวลา (Time Allow: T) ซึง่ในการดําเนินการวิจยัครัง้นีจ้ดัการเรียนการสอนได้ 4 จาก 6 

ลกัษณะดงักลา่ว โดยลกัษณะของชัน้เรียนทัง้ 4 ลกัษณะของชัน้เรียนในแตล่ะกลุม่แสดงในตาราง 6 

และรายละเอียดความแตกตา่งของแผนการสอนแตล่ะแผนแสดงไว้ในภาคผนวก ข และ ค 

. 

ตาราง 8 ลกัษณะของการจดัชัน้เรียนของแตล่ะกลุม่ท่ีทําการศกึษา 

 

ลักษณะของ

การจัดชัน้

เรียน 

กลุ่มโครงสร้าง

เป้าหมายเพื่อแสดง

ผลงาน (P1M0) 

กลุ่มโครงสร้าง

เป้าหมายเพื่อความ

เช่ียวชาญ(P0M1) 

กลุ่มโครงสร้างเป้าหมาย

แบบผสม (P1M1) 

กลุ่มควบคุม  

(P0M0) 

งาน (Ta) กิจกรรมตา่ง ๆ มุ่งเน้น

เปรียบเทียบกบัเพ่ือนใน

ชัน้เรียน 

กิจกรรมตา่ง ๆ มุ่งเน้น

การเรียนรู้ และ

พฒันาการ 

กิจกรรมตา่ง ๆ มุ่งเน้น

เปรียบเทียบกบัเพ่ือนในชัน้

เรียน และการเรียนรู้  

กิจกรรมตา่ง ๆ ไม่

มุ่งเน้นอะไรเป็น

พิเศษ 

การจดจําและ

การให้รางวลั 

(R) 

- รายงานคะแนนสอบ

ยอ่ย 

- รายงานลาํดบัของ

คะแนนในการสอบยอ่ย 

และคะแนนสะสม 

- รายงานคะแนนสอบ

ยอ่ย 

- รายงานกราฟ

พฒันาการ 

- รายงานคะแนนสอบยอ่ย 

- รายงานลาํดบัของคะแนน

ในการสอบยอ่ย และ

คะแนนสะสม 

- รายงานกราฟพฒันาการ 

- รายงานเพียง

คะแนนสอบยอ่ย 

การจดักลุม่ 

(G) 

จดักลุม่โดยผสมนิสิตท่ีมี

ระดบัความสามารถ

แตกตา่งกนั 

จดักลุม่โดยให้นิสิตที่มี

ความสนใจเร่ือง

เดียวกนัอยูด้่วยกนั 

จดักลุม่โดยผสมนิสิตท่ีมี

ระดบัความสามารถ

แตกตา่งกนั และมีความ

สนใจใกล้เคียงกนั 

จดักลุม่โดยการ

สุม่ 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

 

ลักษณะของ

การจัดชัน้

เรียน 

กลุ่มโครงสร้าง

เป้าหมายเพื่อแสดง

ผลงาน (P1M0) 

กลุ่มโครงสร้าง

เป้าหมายเพื่อความ

เช่ียวชาญ(P0M1) 

กลุ่มโครงสร้างเป้าหมาย

แบบผสม (P1M1) 

กลุ่มควบคุม  

(P0M0) 

การประเมิน 

ผลการเรียน

(E) 

  - จากผลการสอบยอ่ย

แบบอิงกลุม่  

  -ผลการสอบปลาย

ภาคเรียน 

  - จากการรายงาน

พฒันาการของตนเอง 

  -ผลการสอบปลาย

ภาคเรียน 

  - จากการรายงาน

พฒันาการของตนเอง 

  - จากผลการสอบยอ่ย

แบบอิงกลุม่  

  -ผลการสอบปลายภาค

เรียน 

   - จากคะแนน

การสอบยอ่ย 

  - ผลการสอบ

ปลายภาคเรียน 

เวลา (Ti) มีเวลาท่ีตายตวัแน่นอน

ในกรอบท่ีกําหนดไว้ 

กิจกรรมตา่ง ๆ 

สามารถยืดเวลา

ออกไปได้เพ่ือให้เกิด

การเรียนรู้ 

มีกิจกรรมที่มีกรอบเวลา

ชดัเจนและ 

กิจกรรมที่ยืดเวลาออกไปได้

เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ 

มีเวลาท่ีตายตวั

แน่นอนในกรอบที่

กําหนดไว้ 

 

การตรวจสอบผลการจัดกระทาํ (Manipulation Check) 

 ในการศกึษาครัง้นีเ้ป็นการจดัสภาพแวดล้อมในชัน้เรียน ซึง่ผู้ วิจยัจงึควรตรวจสอบว่า 

ผู้ เรียนมีการรับรู้ตรงกบักลุม่ท่ีได้รับหรือไม ่เพ่ือให้เกิดความแน่ใจว่าการจดักระทํานัน้ได้ผลตรงตาม

ความสนใจของผู้ วิจยัจริง  

  การตรวจสอบผลการจดักระทําโดยก่อนเร่ิมกิจกรรมในครัง้ท่ี 7 ผู้ วิจยัทําการเก็บรวบ

ความข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามการรับรู้โครงสร้างเป้าหมายของการเรียนในรายวิชาทฤษฎีการเรียนรู้

และแรงจงูใจ เป็นแบบสอบถามท่ีวดัการรับรู้ของผู้ เรียนถงึข้อความเก่ียวกบัเป้าหมายของการจดัการ

เรียนรู้ในรายวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจงูใจ ซึง่อาจจะเป็นข้อความโดยตรง หรือ ข้อความโดยนยั

ผ่านการจดัการและนโยบายในการจดักิจกรรมและบรรยากาศของชัน้เรียนก็ได้ ทัง้นีแ้บง่โครงสร้าง

เป้าหมายออกได้เป็น 2 ประเภท 

 1. โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ  หมายถงึ การรับรู้ของผู้ เรียนถงึเป้าหมายของ

การจดัการเรียนรู้ในระดบัปริญญาตรีของสาขาท่ีตนเองเรียนอยู่ หรือชัน้เรียนท่ีตนเองเรียนอยูว่่าให้

ความสําคญักบัการเรียนรู้ ความเข้าใจ และการพฒันาความสามารถ โดยข้อความดงักลา่วจะเป็น

ข้อความโดยตรงจากผู้สอน หรือ ข้อความโดยนยัท่ีนกัเรียนสรุปขึน้เอง  
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  1.1 จากข้อความโดยตรง หมายถงึ การรับรู้ของผู้ เรียนว่าผู้สอนให้ความสําคญักบั

การเรียนรู้ ความเข้าใจ และการพฒันาความสามารถ ของผู้ เรียน ตวัอย่างข้อคําถามเช่น “อาจารย์ของ

ฉนัแสดงให้เห็นว่าเขาต้องการให้นกัเรียนเข้าใจมากกว่าจําได้” 

  1.2 จากข้อความโดยนยั หมายถงึ การรับรู้ของผู้ เรียนถงึสภาพแวดล้อมในชัน้เรียนซึง่

เก่ียวข้องกบัความมุง่หวงัของการจดัการเรียนรู้ในชัน้เรียนระดบัปริญญาตรีท่ีตนเองเรียนอยู่ หรือชัน้

เรียนท่ีตนเองเรียนอยู่ว่าให้ความสําคญักบัการเรียนรู้ ความเข้าใจ และการพฒันาความสามารถ 

ตวัอย่างข้อคาํถามเช่น “วิชาเอก (สาขา) ท่ีฉนัเรียน ให้ความสาํคญักบัการพฒันาผู้ เรียนไมเ่ฉพาะด้าน

วิชาการแตย่งัรวมถงึทกัษะในด้านอื่น ๆ ท่ีจําเป็นในการทํางาน”  

 2. โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน หมายถงึ การรับรู้ของผู้ เรียนถงึเป้าหมาย

ของการจดัการเรียนรู้ในระดบัปริญญาตรีของสาขาท่ีตนเองเรียนอยู่ หรือชัน้เรียนท่ีตนเองเรียนอยู่ว่าให้

ความสําคญักบั การเปรียบเทียบเชิงสงัคมและ การแขง่ขนั  โดยข้อความดงักลา่วจะเป็นข้อความ

โดยตรงจากผู้สอน หรือ ข้อความโดยนยัท่ีนกัเรียนสรุปขึน้เอง 

  2.1 จากข้อความโดยตรง หมายถงึ การรับรู้ของผู้ เรียนว่าผู้สอนให้ความสําคญักบั 

การเปรียบเทียบเชิงสงัคมและการแขง่ขนั ตวัอย่างข้อคําถามเช่น “อาจารย์ของฉนัจะบอกให้ฉนัรู้ว่าฉนั

ดีหรือด้อยกวา่เพ่ือนในห้อง” 

  2.2 จากข้อความโดยนยั หมายถงึ การรับรู้ของผู้ เรียนถงึสภาพแวดล้อมในชัน้เรียนซึง่

เก่ียวข้องกบัความมุง่หวงัของการจดัการเรียนรู้ในชัน้เรียนระดบัปริญญาตรีท่ีตนเองเรียนอยู่ หรือชัน้

เรียนท่ีตนเองเรียนอยู่ว่าให้ความสําคญักบั การเปรียบเทียบเชิงสงัคมและการแขง่ขนั ตวัอย่างข้อ

คําถามเช่น “วิชาเอก (สาขา) ท่ีฉนัเรียนของฉนั ให้ความสําคญักบัการเป็นนกัเรียนกลุม่เก่ง” 

 แบบสอบถามท่ีผู้ วิจยัใช้ร่วมกบัการศกึษาท่ี 1 โดย คะแนนท่ีได้จากข้อคําถามโครงสร้าง

เป้าหมายในแตล่ะแบบนัน้จะถกูนํามารวมกนัเป็นระดบัการรับรู้โครงสร้างเป้าหมายในแบบนัน้ ๆ โดยผู้

ท่ีมีคะแนนการรับรู้ลกัษณะใดสงูกว่าจะเป็นผู้ ท่ีรับรู้ว่าการเรียนรู้ในระดบัปริญญาตรีในสาขาของตน 

หรือในรายวิชาท่ีตนศกึษาอยู่นัน้มีโครงสร้างเป้าหมายในลกัษณะนัน้ชดัเจนกว่าผู้ ท่ีมีคะแนนตํา่กว่า 

ทัง้นีข้้อคําถามท่ีใช้ในการสอบถามลกัษณะของผู้ เรียนนีจ้ะถกูเรียงลําดบัโดยการสุม่ โดยไมจํ่าแนกตาม

ประเภทของข้อคําถามท่ีต้องการวดั  

 ทัง้นีต้วัอยา่งของแบบสอบถามการรับรู้โครงสร้างเป้าหมายของการเรียนในรายวิชา

ทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจงูใจ ดไูด้จากบทท่ี 3 ในสว่นของการศกึษาท่ี 1 หน้า 69 แตเ่ปลี่ยนจากการ

ถามในบริบทการเรียนในระดบัปริญญาตรี เป็นจะวดัการถามบริบทการเรียนในวิชาทฤษฎีการเรียนรู้

และแรงจงูใจ 
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คะแนนท่ีได้จากแบบสอบถามจะถกูนําไปวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมแบบ 2 ทาง  

(2 way-ANCOVA) โดยกลุม่ P1M0 และ กลุม่ P1M1 ควรมีการรับรู้โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการสร้าง

ผลงานของชัน้เรียนรายวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจงูใจ แตกตา่งจาก กลุม่ P0M1 และกลุม่ P0M0 

รวมถงึ กลุม่ P0M1 และ กลุม่ P1M1 ควรมีการรับรู้โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือพฒันาตนเองของชัน้เรียน

รายวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจงูใจ แตกตา่งจาก กลุม่ P1M0 และกลุม่ P0M0 

ขัน้ตอนในการพัฒนาเคร่ืองมือจัดกระทาํตัวแปร 

 ในการศกึษาค้นคว้าในครัง้นีมี้ลําดบัขัน้ตอนในการพฒันาเคร่ืองมือจดักระทําตวัแปร 

ดงันี ้

 1. ผู้ วิจยัศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัโครงสร้างเป้าหมายของชัน้เรียน 

 2. กําหนดนิยามปฏิบตัิการของโครงสร้างเป้าหมายของชัน้เรียน 

 3. กําหนดลกัษณะของกิจกรรมท่ีจะดําเนินการในแตล่ะกลุม่ให้สอดคล้องกบันิยาม

ปฏิบตัิการ 

 4. นํากิจกรรมท่ีได้สร้างขึน้เสนอคณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบ

ความถกูต้องตามนิยามปฏิบตัิการ จากนัน้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการ

ควบคมุปริญญานิพนธ์ 

 5. นํากิจกรรมท่ีได้จากการปรับปรุงตามคําแนะนําของคณะกรรมการควบคมุปริญญา

นิพนธ์ไปให้ผู้ทรงคณุวฒิุ จํานวน 3 ท่านประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ตุ้ยคําภีร์  

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทศวร มณีศรีขํา อาจารย์ ดร.พชัราภรณ์ ศรีสวสัดิ์ ตรวจสอบความสอดคล้อง

ของกิจกรรมกบันิยามปฏิบตัิการ 

 6. นํากิจกรรมท่ีได้รับการปรับปรุงตามคําแนะนําของผู้ทรงคณุวฒิุไปทดลองใช้ (Try out) 

กบันิสิต เพ่ือสํารวจปัญหาในการดาํเนินกิจกรรมท่ีกําหนดไว้ รวมถงึทดสอบผลการจดักระทํากบันิสิต 

 7. นํากิจกรรมท่ีได้รับการปรับปรุง เพ่ือจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดขึน้ระหว่างการทดลองใช้ 

 8. นําชดุกิจกรรมท่ีได้รับการปรับปรุงแล้วไปใช้ในการศกึษากบักลุม่ตวัอย่างจริง 

เคร่ืองมือวัดตวัแปร 

ลักษณะเคร่ืองมือ 

 ในการศกึษาครัง้นี ้แบบสอบถามจะถกูแบง่ออกเป็น 6 ชดุดงันี ้

  ชดุท่ี 1 แบบสอบถามข้อมลูทัว่ไปของนิสิต ประกอบด้วยข้อคําถามปลายเปิดจํานวน 

2 ข้อ สอบถามเก่ียวกบั เพศ และ อาย ุ
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  ตวัอย่างแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป  

 

0 เพศ……………………  

00 อาย.ุ............................  

  

  ชดุท่ี 2 แบบสอบถามความเช่ือเก่ียวกบัความฉลาดในการเรียนมหาวิทยาลยั เป็น

แบบสอบถามท่ีวดั 2 คณุลกัษณะ 2 ประการได้แก ่

 1. ความมัน่ในใจความฉลาดของตนเอง ได้แก่ ความมัน่ใจในความฉลาดในการเรียน

มหาวิทยาลยัของตนเอง เป็นแบบสอบถามท่ีวดั ระดบัความเช่ือของบคุคลว่าตนเองมีความฉลาด มี

ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม ่ๆ และมีความมัน่ใจในความสามารถในการคิดของตนเอง ท่ีจะใช้ใน

การเรียน 

 2. ความเช่ือของบคุคลเก่ียวกบัลกัษณะการเปลี่ยนแปลงของความฉลาดของตนเองใน

การเรียนในระดบัมหาวิทยาลยั โดยมีความเช่ือ 2 ลกัษณะ ได้แก่ 

  2.1.  ความเช่ือว่าความฉลาดเป็นสิ่งท่ีติดตวัมา (Entity Intelligence Belief) 

หมายถงึ ระดบัความเช่ือของบคุคลท่ีว่า ความฉลาดในด้านการเรียนของตนเองนัน้จะคงท่ี ไม่

เปลี่ยนแปลงแม้ว่าจะได้รับประสบการณ์หรือได้รับการเรียนรู้ก็ตาม  

  2.2. ความเช่ือว่าความฉลาดเป็นสิ่งท่ีเพ่ิมขึน้ได้ (Incremental Intelligence Belief) 

หมายถงึ ระดบัความเช่ือท่ีว่าความฉลาดในด้านการเรียนของตนเองนัน้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

พฒันาได้ และจะเพ่ิมขึน้หากได้รับประสบการณ์หรือผ่านกระบวนการเรียนรู้  

  ความมัน่ใจในความฉลาดในการเรียนมหาวิทยาลยัของตนเองนีว้ดัโดยแบบสอบถาม

ท่ีผู้ วิจยัดดัแปลงมาจาก แบบวดัความมัน่ใจในความฉลาดของตนเองของเฮนเดอร์สนั และ ดเวก 

(Dweck. 2000; citing Handerson; & Dweck 1990) รวมกบัแบบสอบถามท่ีผู้ วิจยัได้สร้างข้อคําถาม

ขึน้เองอีกสว่นหนึง่ สว่นความเช่ือเก่ียวกบัความฉลาดวดัโดยแบบสอบถามท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้เองตาม

แนวคิดทฤษฎีแห่งของตน (Self-Theories) ของดเวก (Dweck. 2000) โดยการดดัแปลงข้อคําถาม

บางสว่นมาจาก แบบสอบถามของ ดเวก (Dweck. 2000) และแบบสอบถามของอบัดลุ เอล ฟาตตาฮ์ 

และ ยาทส์ (Abd-El-Fattah;& Yates. 2006) รวมถงึผู้ วิจยัได้สร้างข้อคาํถามเองอีกสว่นหนึง่ ลกัษณะ

แบบสอบถามเป็นข้อคําถาม กบัมาตรประมาณคา่ 7 ระดบั ตัง้แตไ่มจ่ริงเลย ถงึ จริงท่ีสดุ และให้

คะแนนจาก 1 – 7 ตามลําดบั 
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  คะแนนท่ีได้จากข้อคําถามความมัน่ใจในความฉลาดของตนเองถกูรวมเป็นคะแนน

ความมัน่ใจในความฉลาดของตนเอง การมีความเช่ือว่าสติปัญญาเป็นสิ่งท่ีติดตวัมา จะถกูนํามา

รวมกนัเป็นระดบัความเช่ือว่าสติปัญญาเป็นสิ่งท่ีติดตวัมา และคะแนนท่ีได้จากข้อคาํถามการมีความ

เช่ือว่าสติปัญญาเป็นสิ่งท่ีเพ่ิมขึน้ได้ จะถกูนํามารวมกนัเป็นคะแนนความเช่ือว่าสติปัญญาเป็นสิ่งท่ี

เพ่ิมขึน้ได้  

  โดยผู้ ท่ีได้คะแนนในความเช่ือลกัษณะใดสงูกว่าจะเป็นผู้ ท่ีมีความเช่ือในลกัษณะ

ดงักลา่วสงูกวา่ผู้ ท่ีมีคะแนนตํ่ากว่า ทัง้นีข้้อคําถามท่ีใช้ในการสอบถามลกัษณะของผู้ เรียนนีจ้ะถกู

เรียงลําดบัโดยการสุม่ โดยไมจํ่าแนกตามประเภทของข้อคําถามท่ีต้องการวดั 

  ทัง้นีต้วัอยา่งของแบบสอบถามความเช่ือเก่ียวกบัความฉลาดในการเรียน

มหาวิทยาลยัดไูด้จากบทท่ี 3 ในสว่นของการศกึษาท่ี 1 หน้า 68 

  ชดุท่ี 3 แบบสอบถามการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และ

แรงจงูใจ เป็นแบบสอบถามรายงานตนเองท่ีวดั ลกัษณะทางการรู้คิดของผู้ เรียนท่ีพยายามกําหนด

สภาพในอนาคตท่ีเก่ียวข้องกบัความสามารถเม่ือสิน้สดุการการเรียนในวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และ

แรงจงูใจ ทัง้นีบ้คุคลจะพยายามให้เกิดสภาพดงักลา่ว หรือหลีกเลี่ยงสภาพดงักลา่วกไ็ด้ แบง่เป้าหมาย

ออกได้เป็น 4 ประเภท ดงันี ้

 1. เป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบเข้าหา (Performance-Approcah Goal) หมายถงึ 

ลกัษณะทางการรู้คิดของผู้ เรียนท่ีจะมุง่เน้นไปท่ี การแสดงออกถงึความสามารถหรือศกัยภาพของ

ตวัเอง และการตดัสินระดบัของความสามารถเม่ือเปรียบเทียบกบัผู้อื่น โดยให้ความสนใจไปท่ีการมี

ภาพลกัษณ์ท่ีดี การทําผลงานได้ดีกวา่ผู้อื่น และการมีภาพลกัษณ์ท่ีดีกวา่ผู้อื่นในการเรียนในวิชาทฤษฎี

การเรียนรู้และแรงจงูใจ แบง่ออกได้เป็น 3 องค์ประกอบดงันี ้

  1.1 องค์ประกอบด้านภาพลกัษณ์ เป็นลกัษณะท่ีจะมุง่พิสจูน์ตนเอง หรือแสดงให้เห็น

ว่าตนเองมีความสามารถ 

  1.2 องค์ประกอบด้านการแขง่ขนั เป็นลกัษณะท่ีจะมุง่สร้างผลการทํางานให้ดีกว่า

ผู้อื่น  

  1.3 องค์ประกอบด้านการประเมิน เป็นลกัษณะท่ีจะมุง่แสดงให้ผู้อื่นเห็นว่าตนเองมี

ความสามารถสงูกวา่เพ่ือน  

 2. เป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง (Performance-Avoidance Goal) หมายถงึ 

ลกัษณะทางการรู้คิดของผู้ เรียนท่ีจะมุง่เน้นไปท่ี การแสดงออกถงึความสามารถหรือศกัยภาพของ

ตวัเอง และการตดัสินระดบัของความสามารถเม่ือเปรียบเทียบกบัผู้อื่น โดยให้ความสนใจไปท่ีการ
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หลีกเลี่ยงการมีภาพลกัษณ์ท่ีแย่ การทําผลงานด้อยกว่าผู้อืน่ และการมีภาพลกัษณ์ท่ีด้อยกวา่ผู้อื่น การ

เรียนในวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจงูใจ แบง่เป็น 3 องค์ประกอบดงันี ้

  2.1 องค์ประกอบด้านภาพลกัษณ์ เป็นลกัษณะท่ีจะหลีกเลี่ยง การแสดงออกว่า

ตนเองด้อยความสามารถ  

  2.2 องค์ประกอบด้านการแขง่ขนั เป็นลกัษณะท่ีจะหลีกเลี่ยงการสร้างผลการทํางาน

ท่ีด้อยกวา่ผู้อื่น  

  2.3 องค์ประกอบด้านการประเมิน เป็นลกัษณะท่ีจะหลีกเลี่ยงการแสดงท่ีทําให้ผู้อืน่

เห็นว่าตนเองมีความสามารถด้อยกว่าเพ่ือน  

 3. เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา (Mastery-Approcah Goal) หมายถงึ 

ลกัษณะทางการรู้คิดของผู้ เรียนท่ีจะมุง่เน้นไปท่ีการเปลี่ยนแปลงของความสามารถของตนเองเม่ือ

สิน้สดุการทํางาน โดยให้ความสนใจท่ีจะให้เกิดความเช่ียวชาญในงาน มีการพฒันาตนเอง และ

สามารถเรียนรู้ได้เตม็ศกัยภาพ ในการเรียนระดบัปริญญาตรี หรือในวิชาใดวิชาหนึง่ แบง่เป็น 3 

องค์ประกอบดงันี ้

  3.1 องค์ประกอบด้านความเช่ียวชาญในงาน เป็นลกัษณะท่ีมุง่ให้เกิดทกัษะท่ีจะใช้ใน

การทํางานหรือเป็นพืน้ฐานในการเรียนระดบัสงูตอ่ไป  

  3.2 องค์ประกอบด้านการพฒันา เป็นลกัษณะท่ีมุง่ทําผลงานให้ดีกว่าผลงานของ

ตนเองในอดีต  

  3.3 องค์ประกอบด้านการบรรลเุตม็ศกัยภาพ เป็นลกัษณะท่ีมุง่จะพฒันาตนเองให้

สอดคล้องกบัศกัยภาพของตนเอง  

 4. เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง (Mastery-Avoidance Goal) หมายถงึ 

ลกัษณะทางการรู้คิดของผู้ เรียนท่ีจะมุง่เน้นไปท่ีการเปลี่ยนแปลงของความสามารถของตนเองเม่ือ

สิน้สดุการทํางาน โดยให้ความสนใจท่ีจะหลีกเลี่ยงการขาดความเช่ียวชาญในงาน การขาดการพฒันา

ตนเอง และไมไ่ด้สามารถเรียนรู้เตม็ศกัยภาพ ในการเรียนในวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจงูใจ 

แบง่เป็น 3 องค์ประกอบดงันี ้

  4.1 องค์ประกอบด้านความเช่ียวชาญในงาน เป็นลกัษณะท่ีมุง่หลีกเลี่ยงการขาด

ทกัษะในการทํางาน หรือขาดพืน้ฐานเรียนในระดบัท่ีสงูขึน้  

  4.2 องค์ประกอบด้านการพฒันา เป็นลกัษณะท่ีมุง่หลีกเลี่ยงการทําผลงานด้อยกว่า

ในอดีต  

  4.3 องค์ประกอบด้านการบรรลเุตม็ศกัยภาพ เป็นลกัษณะท่ีมุง่หลีกเลี่ยงการพฒันา

ความสามารถน้อยกวา่ศกัยภาพหรือมาตรฐานของตนเอง  
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 การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ินีว้ดัโดยใช้แบบสอบถามท่ีผู้ วิจยัใช้แบบสอบถามร่วมกบั

การศกึษาท่ี 1 แตเ่ปลี่ยนจากการถามในบริบทการเรียนในระดบัปริญญาตรีในการศกึษาท่ี 1 เป็นจะวดั

การถามบริบทการเรียนในวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจงูใจ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นข้อคําถาม กบั

มาตรประมาณคา่ 7 ระดบั ตัง้แตไ่มจ่ริงเลย ถงึ จริงท่ีสดุ และให้คะแนนจาก 1 – 7 ตามลําดบั  

 คะแนนท่ีได้จากข้อคําถามในแตล่ะองค์ประกอบย่อยของเป้าหมายจะรวมกนัเป็นคะแนน

ของการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในด้านนัน้ ๆ รวมทัง้สิน้ 12 องค์ประกอบ โดยคะแนนแตล่ะ

องค์ประกอบย่อยจะถกูนํามาคาํนวณโดยสมการคะแนนองค์ประกอบท่ีได้จากการตรวจสอบคณุภาพ

เคร่ืองมือ เป็นคะแนนของเป้าหมายแตล่ะประเภท โดยผู้ ท่ีได้คะแนนการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในด้าน

ใดสงูกว่าจะมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในด้านนัน้สงูกว่าผู้ ท่ีได้คะแนนตํ่ากว่า ข้อคําถามท่ีใช้ในการ

สอบถามลกัษณะของผู้ เรียนนีจ้ะถกูเรียงลําดบัโดยการสุม่ โดยไมจํ่าแนกตามประเภทของข้อคําถามท่ี

ต้องการวดั  

 ทัง้นีต้วัอยา่งของแบบสอบถามการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนวิชาทฤษฎีการ

เรียนรู้และแรงจงูใจ ดไูด้จากบทท่ี 3 ในสว่นของการศกึษาท่ี 1 หน้า 72 แตเ่ปลี่ยนจากการถามในบริบท

การเรียนในระดบัปริญญาตรี เป็นจะวดัการถามบริบทการเรียนในวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจงูใจ 

 

 ชดุท่ี 4 แบบสอบถามความมุง่มัน่ในการเรียนเชิงพฤติกรรมในวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และ

แรงจงูใจ เป็นแบบสอบถามรายงานตนเองวดัลกัษณะการแสดงออกของผู้ เรียนท่ีแสดงออกวา่ตนเอง

ปฏิบตัิตามกฎ และครรลองของมหาวิทยาลยัหรือชัน้เรียนหนึง่ ๆ มีความพยายามในการเรียนรู้และมี

ปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลอื่น ๆ ในฐานะสมาชิกของชัน้เรียน  โดยแบง่ออกเป็น 3 องค์ประกอบดงันี ้

  1. พฤติกรรมทัว่ไปในชัน้เรียน หมายถงึพฤติกรรมท่ีเป็นไปตามระเบียบของชัน้เรียนหรือ

โรงเรียนประกอบด้วย การเข้าเรียนตรงตอ่เวลา การไมร่บกวนผู้อื่น การไมท่จุริต 

  2. พฤติกรรมเพียรพยายาม หมายถงึพฤติกรรมของบคุคลท่ีใช้ความพยายามในการ

เรียนรู้ ประกอบด้วย การรักษาความสนใจในการเรียน ความอดทนตอ่ความยากลาํบาก และความ

ทุ่มเทในการทํางาน  

  3. พฤติกรรมการมีสว่นร่วม หมายถงึพฤติกรรมของบคุคลท่ีจะมีปฏิสมัพนัธ์กบัคนอื่น ใน

ชัน้เรียนในฐานะสมาชิกของชัน้เรียนประกอบด้วย การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน การแสวงหา

ความช่วยเหลือ และ การช่วยเหลือผู้อื่น  

  ความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมนีว้ดัโดยใช้แบบสอบถามร่วมกบัการศกึษาท่ี 1 แต่

เปลี่ยนจากการสอบถามในบริบทการเรียนในระดบัมหาวิทยาลยั เป็นการเรียนในวิชาทฤษฎีการเรียนรู้

และแรงจงูใจ  ลกัษณะแบบสอบถามเป็นข้อคําถาม กบัมาตรประมาณคา่ 7 ระดบั ตัง้แตไ่มจ่ริงเลย ถงึ 
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จริงท่ีสดุ โดยในข้อความทางบวกจะให้คะแนนจาก 1 – 7 และข้อความทางลบ จะให้คะแนนจาก 7 – 1 

ตามระดบัความเป็นจริง 

  คะแนนท่ีได้จากข้อคําถามในแตล่ะองค์ประกอบย่อยของเป้าหมายจะรวมกนัเป็นคะแนน

ของความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมในด้านนัน้ ๆ รวมทัง้สิน้ 3 องค์ประกอบ โดยคะแนนแตล่ะ

องค์ประกอบย่อยจะถกูนํามาคาํนวณโดยสมการคะแนนองค์ประกอบท่ีได้จากการตรวจสอบคณุภาพ

เคร่ืองมือ เป็นคะแนนความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมในแตล่ะองค์ประกอบ โดยผู้ ท่ีได้คะแนน

ความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมในองค์ประกอบใดสงูกว่าจะเป็นผู้ ท่ีมีความมุง่มัน่ในการเรียนรู้

เชิงพฤติกรรมในองค์ประกอบนัน้สงูกว่าผู้ ท่ีมีคะแนนตํ่ากว่า ทัง้นีข้้อคําถามท่ีใช้ในการสอบถาม

ลกัษณะของผู้ เรียนนีจ้ะถกูเรียงลําดบัโดยการสุม่ โดยไมจํ่าแนกตามประเภทของข้อคําถามท่ีต้องการ

วดั 

 ทัง้นีต้วัอยา่งของแบบสอบถามความมุง่มัน่ในการเรียนรู้ในรายวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และ

แรงจงูใจดไูด้จากบทท่ี 3 ในสว่นของการศกึษาท่ี 1 หน้า 75 แตเ่ปลี่ยนจากการถามในบริบทการเรียน

ในระดบัปริญญาตรี เป็นจะวดัการถามบริบทการเรียนในวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจงูใจ 

 

 ชดุท่ี 5 แบบสอบถามการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนวิชาเอกเป็นแบบสอบถาม

รายงานตนเองท่ีวดั ลกัษณะทางการรู้คิดของผู้ เรียนท่ีพยายามกําหนดสภาพในอนาคตท่ีเก่ียวข้องกบั

ความสามารถเม่ือสิน้สดุการเรียนในรายวิชาเอกวิชาหนึง่ ทัง้นีบ้คุคลจะพยายามให้เกิดสภาพดงักลา่ว 

หรือหลีกเลี่ยงสภาพดงักลา่วกไ็ด้ แบง่เป้าหมายออกได้เป็น 4 ประเภท ดงันี ้

 1. เป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบเข้าหา (Performance-Approcah Goal) หมายถงึ 

ลกัษณะทางการรู้คิดของผู้ เรียนท่ีจะมุง่เน้นไปท่ี การแสดงออกถงึความสามารถหรือศกัยภาพของ

ตวัเอง และการตดัสินระดบัของความสามารถเม่ือเปรียบเทียบกบัผู้อื่น โดยให้ความสนใจไปท่ีการมี

ภาพลกัษณ์ท่ีดี การทําผลงานได้ดีกวา่ผู้อื่น และการมีภาพลกัษณ์ท่ีดีกวา่ผู้อื่นในรายวิชาเอกวิชาหนึง่ 

แบง่ออกได้เป็น 3 องค์ประกอบดงันี ้

  1.1 องค์ประกอบด้านภาพลกัษณ์ เป็นลกัษณะท่ีจะมุง่พิสจูน์ตนเอง หรือแสดงให้เห็น

ว่าตนเองมีความสามารถ  

  1.2 องค์ประกอบด้านการแขง่ขนั เป็นลกัษณะท่ีจะมุง่สร้างผลการทํางานให้ดีกว่า

ผู้อื่น ตวัอยา่งข้อคําถามเช่น  

  1.3 องค์ประกอบด้านการประเมิน เป็นลกัษณะท่ีจะมุง่แสดงให้ผู้อื่นเห็นว่าตนเองมี

ความสามารถสงูกวา่เพ่ือน  
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 2. เป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง (Performance-Avoidance Goal) หมายถงึ 

ลกัษณะทางการรู้คิดของผู้ เรียนท่ีจะมุง่เน้นไปท่ี การแสดงออกถงึความสามารถหรือศกัยภาพของ

ตวัเอง และการตดัสินระดบัของความสามารถเม่ือเปรียบเทียบกบัผู้อื่น โดยให้ความสนใจไปท่ีการ

หลีกเลี่ยงการมีภาพลกัษณ์ท่ีแย่ การทําผลงานด้อยกว่าผู้อืน่ และการมีภาพลกัษณ์ท่ีด้อยกวา่ผู้อื่น ใน

รายวิชาเอกวิชาหนึง่ แบง่เป็น 3 องค์ประกอบดงันี ้

  2.1 องค์ประกอบด้านภาพลกัษณ์ เป็นลกัษณะท่ีจะหลีกเลี่ยง การแสดงออกว่า

ตนเองด้อยความสามารถ 

  2.2 องค์ประกอบด้านการแขง่ขนั เป็นลกัษณะท่ีจะหลีกเลี่ยงการสร้างผลการทํางาน

ท่ีด้อยกวา่ผู้อื่น ตวัอย่างข้อคําถามเช่น “ฉนัต้องการทําให้คะแนนสอบของฉนัไมต่ํ่ากว่าคา่เฉลี่ยของชัน้

เรียน” 

  2.3 องค์ประกอบด้านการประเมิน เป็นลกัษณะท่ีจะหลีกเลี่ยงการแสดงท่ีทําให้ผู้อืน่

เห็นว่าตนเองมีความสามารถด้อยกว่าเพ่ือน  

 3. เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา (Mastery-Approcah Goal) หมายถงึ 

ลกัษณะทางการรู้คิดของผู้ เรียนท่ีจะมุง่เน้นไปท่ีการเปลี่ยนแปลงของความสามารถของตนเองเม่ือ

สิน้สดุการทํางาน โดยให้ความสนใจท่ีจะให้เกิดความเช่ียวชาญในงาน มีการพฒันาตนเอง และ

สามารถเรียนรู้ได้เตม็ศกัยภาพในรายวิชาเอกวิชาหนึง่ แบง่เป็น 3 องค์ประกอบดงันี ้

  3.1 องค์ประกอบด้านความเช่ียวชาญในงาน เป็นลกัษณะท่ีมุง่ให้เกิดทกัษะท่ีจะใช้ใน

การทํางานหรือเป็นพืน้ฐานในการเรียนระดบัสงูตอ่ไป  

  3.2 องค์ประกอบด้านการพฒันา เป็นลกัษณะท่ีมุง่ทําผลงานให้ดีกว่าผลงานของ

ตนเองในอดีต  

  3.3 องค์ประกอบด้านการบรรลเุตม็ศกัยภาพ เป็นลกัษณะท่ีมุง่จะพฒันาตนเองให้

สอดคล้องกบัศกัยภาพของตนเอง  

 4. เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง (Mastery-Avoidance Goal) หมายถงึ 

ลกัษณะทางการรู้คิดของผู้ เรียนท่ีจะมุง่เน้นไปท่ีการเปลี่ยนแปลงของความสามารถของตนเองเม่ือ

สิน้สดุการทํางาน โดยให้ความสนใจท่ีจะหลีกเลี่ยงการขาดความเช่ียวชาญในงาน การขาดการพฒันา

ตนเอง และไมไ่ด้สามารถเรียนรู้เตม็ศกัยภาพ ในรายวิชาเอกวิชาหนึง่แบง่เป็น 3 องค์ประกอบดงันี ้

  4.1 องค์ประกอบด้านความเช่ียวชาญในงาน เป็นลกัษณะท่ีมุง่หลีกเลี่ยงการขาด

ทกัษะในการทํางาน หรือขาดพืน้ฐานเรียนในระดบัท่ีสงูขึน้  

  4.2 องค์ประกอบด้านการพฒันา เป็นลกัษณะท่ีมุง่หลีกเลี่ยงการทําผลงานด้อยกว่า

ในอดีต” 
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  4.3 องค์ประกอบด้านการบรรลเุตม็ศกัยภาพ เป็นลกัษณะท่ีมุง่หลีกเลี่ยงการพฒันา

ความสามารถน้อยกวา่ศกัยภาพหรือมาตรฐานของตนเอง  

  การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ินีว้ดัโดยใช้แบบสอบถามท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้เองตามแนวคดิ

การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิแบบ 2x2 ของอิลเลียท และแมคเกรเกอร์ (Elliot;& McGregor. 2001) ซึง่ได้

ปรับปรุงตามการสงัเคราะห์เอกสารของ ฮลัลิแมน และคณะ (Hulleman ; et al. 2010) โดยการ

ดดัแปลงข้อคําถามบางสว่นมาจาก ชดุมาตรวดัรูปแบบการเรียนรู้แบบยืดหยุ่น (Patterns of Adaptive 

Learning Scales: PALS) ของมิกค์ลี และคณะ (Midgley ; et al. 2000) และจากแบบสอบถามการมี

เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิ (Achievement Goal Questionaire) ของ อิลเลียท และแมคเกรเกอร์ (Elliot;& 

McGregor. 2001) รวมถงึผู้ วิจยัได้สร้างข้อคําถามเองอีกสว่นหนึง่ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นข้อ

คําถาม กบัมาตรประมาณคา่ 7 ระดบั ตัง้แตไ่ม่จริงเลย ถงึ จริงท่ีสดุ และให้คะแนนจาก 1 – 7 

ตามลําดบั  

 คะแนนท่ีได้จากข้อคําถามในแตล่ะองค์ประกอบย่อยของเป้าหมายจะรวมกนัเป็นคะแนน

ของการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในด้านนัน้ ๆ รวมทัง้สิน้ 12 องค์ประกอบ โดยคะแนนแตล่ะ

องค์ประกอบย่อยจะถกูนํามาคาํนวณโดยสมการคะแนนองค์ประกอบท่ีได้จากการตรวจสอบคณุภาพ

เคร่ืองมือ เป็นคะแนนของเป้าหมายแตล่ะประเภท โดยผู้ ท่ีได้คะแนนการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในด้าน

ใดสงูกว่าจะมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในด้านนัน้สงูกว่าผู้ ท่ีได้คะแนนตํ่ากว่า ข้อคําถามท่ีใช้ในการ

สอบถามลกัษณะของผู้ เรียนนีจ้ะถกูเรียงลําดบัโดยการสุม่ โดยไมจํ่าแนกตามประเภทของข้อคําถามท่ี

ต้องการวดั  

 ทัง้นีต้วัอยา่งของแบบสอบถามการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนวิชาทฤษฎีเอก ดไูด้

จากบทท่ี 3 ในสว่นของการศกึษาท่ี 1 หน้า 76 แตเ่ปลี่ยนจากการถามในบริบทการเรียนในระดบั

ปริญญาตรี เป็นจะวดัการถามบริบทการเรียนในวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจงูใจ 

การดาํเนินการวจิัย 

 1. ประชมุนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจงูใจเพื่อขออนญุาต

ในการวิจยั และแบง่กลุม่นิสิตโดยการสุม่  

 2. นิสิตทําแบบสอบถามเพ่ือวดัคะแนนก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ การมีเป้าหมายในการ

เรียนวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจงูใจ และการมีเป้าหมายในการเรียนรู้วิชาเอกวิชาอื่น และตวั

แปรปรวนร่วมได้แก่ ความเช่ือเก่ียวกบัความฉลาด และความมัน่ใจในความฉลาดของตนเอง 

 3. ดําเนินกิจกรรมตามแผน ไปจนถงึกิจกรรมครัง้ท่ี 6 
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 4. นิสิตทําแบบสอบถามเก่ียวกบัโครงสร้างเป้าหมายของชัน้เรียน เพ่ือทดสอบผลการจดั

กระทํา เป้าหมายในรายวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจงูใจ และ เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในรายอื่น เพ่ือ

ทดสอบอิทธิพลของผลการจดัการทํากบัตวัแปรตามหลกัการทํากิจกรรมครัง้ท่ี 6 

 5. ดําเนินกิจกรรมตามแผน ไปจนถงึกิจกรรมครัง้ท่ี 12 

 6. หลงัเสร็จกิจกรรมครัง้ท่ี 12 ดําเนินการวดัตวัแปรท่ีเป็นผลสืบเน่ือง ได้แก่ ความมุง่มัน่

ในการเรียนรู้ในรายวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจงูใจ   

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. วิเคราะห์คา่เฉลี่ย คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน คา่สมัประสิทธ์ิการกระจาย คา่สงูสดุตํ่าสดุ 

คา่ความเบ้ความโดง่ เพ่ือบรรยายลกัษณะของข้อมลูและศกึษาการแจกแจงของตวัแปร โดยใช้

โปรแกรมสําเร็จรูป 

 2. วิเคราะห์คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรเพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ของ           

ตวัแปรท่ีศกึษา โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 

 3. วิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมแบบสองทาง (2-Way ANCOVA) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน

ท่ี 1 - 3 ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยทดสอบเป้าหมายทีละประเภท 

 4. วิเคราะห์ความถดถอยพหคุณู (Multiple Regression) เพ่ือทดสอบสมมติฐานท่ี 4 

ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป 

 5. วิเคราะห์สหสมัพนัธ์คาโนนิคอล (Canonical Correlation) สหสมัพนัธ์แบบแยกสว่น 

(Partial Correlation) เพ่ือทดสอบสมมติฐานท่ี 5 ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป 

 โดยสถิติและตวัแปรท่ีใช้ในการวิเคราะห์ในแตล่ะขัน้ตอนแสดงไว้ในตาราง 9 
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ตาราง 9 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูในแตล่ะขัน้ตอน    

 

ขัน้ที่ ตวัแปรต้น ตวัแปรตาม สถิติที่ใช้ 

1 1. ตวัแปรแบง่กลุม่  

   - โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน 

   - โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ  

3. ตวัแปรปรวนร่วม 

   - การมีเป้าหมายก่อนเข้าร่วมการวิจยั 

   - ความเช่ือว่าความฉลาดเพ่ิมขึน้ได้ 

   - ความเช่ือว่าความฉลาดติดตวัมา 

   - ความมัน่ใจในความฉลาด  

   - ความเช่ือว่าความฉลาดคงที่ x  

ความมัน่ใจในความฉลาด  

   - ความเช่ือว่าความฉลาดติดตวัมา x  

ความมัน่ใจในความฉลาด  

การมีเป้าหมายในการเรียนรู้เชิง

พฤติกรรมในวิชาทฤษฎีการ

เรียนรู้และแรงจงูใจ 

2-Way ANCOVA 

(ทดสอบเป้าหมาย

ทีละประเภท) 

2 การมีเป้าหมายในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมในวิชา

ทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจงูใจ 

ความมุ่งมัน่ในการเรียนรู้เชิง

พฤติกรรม 

MR 

3 การมีเป้าหมายในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมในวิชา

ทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจงูใจ 

การมีเป้าหมายในการเรียนรู้เชิง

พฤติกรรมในวิชาอ่ืน 

Canonical 

Correlation, 

Partial 

Correlation 

 



บทที่ 4  

ผลการวิเคราะห์ อภปิรายผลการศึกษาที่ 1 

การศกึษาท่ี 1 มีความมุง่หมายท่ีจะศกึษาถงึรูปแบบเชิงสาเหตขุองความมุง่มัน่ในการเรียนรู้

เชิงพฤติกรรมและการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนหลกัสตูรวิชาชีพครูของนิสิตนกัศกึษา 

ครุศาสตร์ศกึษาศาสตร์ในมหาวิทยาลยั และความสมัพนัธ์ข้ามบริบทระหว่างการมีเป้าหมายเชิง

สมัฤทธ์ิในการเรียนหลกัสตูรวิชาชีพครูกบัการเรียนในรายวิชาชีพครู โดยในการเสนอผลการวิเคราะห์

ข้อมลูผู้ วิจยัได้นําเสนอโดยการแบง่หวัข้อดงันี ้ 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์คา่สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ จํานวน ร้อยละ คา่เฉลี่ย และ สว่นเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ตอนท่ี 2 การตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้น 

ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์รูปแบบสมการเชิงโครงสร้างของเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิและความมุง่มัน่

ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม 

ตอนท่ี 4 การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนหลกัสตูร

วิชาชีพครู กบัการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนรายวิชาชีพครู 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมลูสําหรับการศกึษาท่ี 1 นีผู้้ วิจยัมีการใช้สญัลกัษณ์ตา่ง ๆ 

ดงันี ้

 SD     หมายถงึ  สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 z     หมายถงึ คา่สถิตทิดสอบซี (z-test) 

 t     หมายถงึ คา่สถิตทิอสอบที (t-test) 

 F     หมายถงึ คา่สถิตทิดสอบเอฟ (F-test) 

 χ2     หมายถงึ คา่สถิตทิดสอบไคย์-สแควร์ (Chi-square test) 

 df     หมายถงึ องศาอิสระ (Degree of freedom) 

 p หรือ p-Values หมายถงึ ระดบัความน่าจะเป็น 

 χ2/df    หมายถงึ ดชันีรีเรทีฟ ไคย์-สแควร์ (Relative χ2) 

 CFI     หมายถงึ  คา่ดชันีความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit 

Index) 

 TLI     หมายถงึ  คา่ดชันีตกัเกอร์-เลวิส (Tucker-Lewis Index) 
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 RMSEA   หมายถงึ สว่นคา่เฉลี่ยกําลงัสองของความคลาดเคลื่อนจากการ

ประมาณคา่ (Root Mean Square Error of Approximation) 

 SRMR    หมายถงึ คา่เฉลี่ยกําลงัของเศษเหลือแบบมาตรฐาน (Standardized 

Root Mean Square Residual) 

 SE     หมายถงึ คา่ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) 

 R2     หมายถงึ คา่สมัประสิทธ์ิการทํานาย 

 b     หมายถงึ คา่สมัประสิทธ์ิถดถอยพหคุณูแบบคะแนนดิบ 

 β     หมายถงึ คา่สมัประสิทธ์ิถดถอยพหคุณูแบบคะแนนมาตรฐาน 

 Λ      หมายถงึ คา่ดชันีแลมดาของวิลค์ (Wilk’s Lamda) 

 โครงสร้าง   หมายถงึ คา่สมัประสิทธ์ิโครงสร้างในการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ 

คาโนนิคอล 

 มาตราฐาน   หมายถงึ คา่สมัประสิทธ์ิคาโนนิคอลมาตรฐาน 

 % Variance  หมายถงึ ร้อยละของความแปรปรวนท่ีสกดัเป็นตวัแปรคาโนนิคอล 

 *     หมายถงึ มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 **     หมายถงึ มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลการศึกษาที่ 1 

  

 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์คา่สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ จํานวน ร้อยละ คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั  

 ในการนําเสนอข้อมลูตอนท่ี 1 เป็นการนําเสนอคา่สถิติพืน้ฐานประกอบด้วย คา่เฉลี่ยและ 

ร้อยละของลกัษณะผู้ตอบ คา่เฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนของตวัแปร และคา่

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของตวัแปรสงัเกต ดงัตาราง ท่ี 11 ถงึ 12 

ในการศกึษาครัง้นีมี้ผู้ตอบแบบสอบถามทัง้สิน้ 1849 คน แตต่อบแบบสอบถามสมบรูณ์เพียง 

1327 คน คิดเป็นร้อยละ 71.77 ของแบบสอบถามทัง้หมด โดยมีลกัษณะทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ดงัตาราง 11  
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ตาราง 10 จํานวนและร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตาม เขตของมหาวิทยาลยั ประเภทของ

มหาวิทยาลยั เพศ ชัน้ปี และ ศาสนา 

 

 

  จํานวน ร้อยละ 

ท่ีตัง้ของมหาวิทยาลยั   

 

กรุงเทพฯ 671 50.57 

 

ภาคกลาง 656 49.43 

ประเภทมหาวิทยาลยั   

 

มหาวิทยาลยัรัฐเดิม 634 47.78 

 

มหาวิทยาลยัราชภฎั 693 52.22 

เพศ 

 

  

 

ชาย 211 15.98 

 

หญิง 1109 84.02 

ชัน้ปี 

 

  

 

ชัน้ปี 2 696 53.62 

 

ชัน้ปี 3 375 28.89 

 

ชัน้ปี 4 133 10.25 

 

ชัน้ปี 5 94 7.24 

ศาสนา 

 

  

 

พทุธ 1247 94.54 

 

อิสลาม 56 4.25 

 

คริสต์ 13 .99 

 

อื่น ๆ 3 .23 

รวม 1327 100.00 

 

จากตาราง 10 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามท่ีศกึษาอยู่ในกรุงเทพมหานคร และศกึษาอยู่ใน

ภาคกลางมีสดัสว่นใกล้เคียงกนั โดยมีผู้ศกึษาอยู่ในกรุงเทพมหานครเทา่กบั 671 คน คิดเป็นร้อยละ 

50.57 สว่นผู้ ท่ีศกึษาอยูใ่นเขตภาคกลางมีจํานวน 656 คน คิดเป็นร้อยละ 49.43 เม่ือพิจารณาจาก

ลกัษณะของสถาบนัท่ีศกึษาพบว่า เป็นผู้ ท่ีศกึษาในมหาวิทยาลยัรัฐเดิมใกล้เคียงกบัผู้ ท่ีศกึษาใน
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มหาวิทยาลยัราชภฎั โดยมีผู้ ท่ีศกึษาในมหาวิทยาลยัรัฐเดิมจํานวน 634 คน คิดเป็นร้อยละ 47.78 สว่น

ผู้ ท่ีศกึษาในมหาวิทยาลยัราชภฎัมีจํานวนเท่ากบั 693 คน คิดเป็นร้อยละ 52.22 

เม่ือพิจารณาถงึเพศพบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 1,109 คน 

คิดเป็นร้อยละ 84.02 สว่นเพศชายมีจํานวน 211 คนคิดเป็นร้อยละ 15.92 ทัง้นีมี้ผู้ ไมต่อบ

แบบสอบถามในประเด็นนีจํ้านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ .53 จากจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด ใน

สว่นของชัน้ปีของนิสิตพบว่านิสิตสว่นใหญ่อยู่ในชัน้ปีท่ี 2 จํานวน 696 คน คิดเป็นร้อยละ 53.62 

รองลงมาได้แก่ชัน้ปีท่ี 3 จํานวน 375 คน คิดเป็นร้อยละ 28.89 ชัน้ปีท่ี 4 จํานวน 133 คนคดิเป็นร้อยละ 

10.25 และ ชัน้ปีท่ี 5 จํานวน 94 คนคดิเป็นร้อยละ 7.24 ทัง้นีมี้ผู้ ไมต่อบแบบสอบถามในประเด็นนี ้

จํานวน 29 คนคิดเป็นร้อยละ 2.19 ของจํานวนผู้ตอบแบบสอบทัง้หมด และในประเดน็ของศาสนา

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่นบัถือศาสนาพทุธจํานวน 1247 คน คิดเป็นร้อยละ 94.54 

รองลงมาได้แก่ศาสนาอสิลาม จํานวน 56 คน คดิเป็นร้อยละ 4.25 และศาสนาคริสต์ จํานวน 13 คน 

คิดเป็นร้อยละ .99 นอกจากนีย้งัมีผู้ ท่ีนบัถือศาสนาอื่น ๆ อีก จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ .23  ทัง้นีมี้ผู้

ไมต่อบในประเดน็นีจํ้านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ .60 ของจํานวนผู้ตอบแบบสอบทัง้หมด 
 

ตาราง 11 คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของ ตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษา  

 

ตวัแปร คา่เฉลี่ย* สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนหลกัสตูรวิชาชีพครู 

       1. เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหา 4.02 1.03 

        1.1 องค์ประกอบด้านภาพลกัษณ์ 3.83 1.13 

        1.2 องค์ประกอบด้านการแขง่ขนั 4.37 1.09 

        1.3 องค์ประกอบด้านการประเมิน 3.75 1.23 

     2. เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง 5.26 .80 

        2.1 องค์ประกอบด้านภาพลกัษณ์ 5.36 .88 

        2.2 องค์ประกอบด้านการแขง่ขนั 5.00 1.09 

        2.3 องค์ประกอบด้านการประเมิน 5.41 .89 

     3. เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา 5.83 .66 

        3.1 องค์ประกอบด้านความเช่ียวชาญในงาน 5.64 .84 

        3.2 องค์ประกอบด้านการพฒันา 6.27 .73 

        3.3 องค์ประกอบด้านการบรรลเุตม็ศกัยภาพ 5.74 .76 
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ตาราง 11 (ตอ่) 

 

ตวัแปร คา่เฉลี่ย* สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

     4. เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง 5.21 .74 

        4.1 องค์ประกอบด้านความเช่ียวชาญในงาน 5.22 .86 

        4.2 องค์ประกอบด้านการพฒันา 5.23 .87 

        4.3 องค์ประกอบด้านการบรรลเุตม็ศกัยภาพ 5.18 .88 

ความเช่ือเก่ียวกบัความฉลาด 

      1. ความเช่ือว่าความฉลาดตดิตวัมา 3.12 .98 

    2. ความเช่ือว่าความฉลาดเพ่ิมขึน้ได้ 5.71 .77 

ความมัน่ใจในความฉลาดของตนเอง 4.84 .81 

การรับรู้โครงสร้างเป้าหมายในการเรียนหลกัสตูรวิชาชีพครู 

     1. โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน 3.63 1.08 

        1.1 จากข้อความโดยตรง 3.48 1.16 

        1.2 จากข้อความโดยนยั 3.78 1.26 

     2. โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ 5.60 .76 

        2.1 จากข้อความโดยตรง 5.64 .86 

        2.2 จากข้อความโดยนยั 5.56 .83 

ความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม 5.25 .63 

     1. ด้านพฤติกรรทัว่ไปในชัน้เรียน 5.54 .77 

     2. ด้านพฤติกรรมเพียรพยายาม 4.99 .81 

     3. ด้านพฤติกรรมการมีสว่นร่วม 5.25 .71 

การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนรายวิชาชีพครู 

       1. เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหา 3.85 1.16 

     2. เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง 5.07 .90 

     3. เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา 5.74 .77 

     4. เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง 5.25 .77 

 

* พิสยัคะแนนอยู่ระหว่าง 1 – 7 
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จากตาราง 11 จะเห็นได้ว่าเม่ือพิจารณาถงึการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนในหลกัสตูร

วิชาชีพครู นิสิตมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหาสงูท่ีสดุ โดยมีคะแนนเท่ากบั 5.83  

(SD = .66) รองลงมาได้แก่ การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงโดยมีคะแนนเทา่กบั 

5.26 (SD = .80) และการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยงโดยมีคะแนนเท่ากบั 5.21 (SD 

= .74) สว่นเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหามีคะแนนตํา่ท่ีสดุโดยมีคะแนนเท่ากบั 4.02 (SD 

= 1.03)  

เม่ือพิจารณาถงึโครงสร้างเป้าหมายพบว่านิสิตรับรู้ว่าชัน้เรียนของตนเองมีโครงสร้าง

เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญสงูกวา่โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน โดย คะแนนโครงสร้าง

เป้ามหายเพ่ือความเช่ียวชาญเท่ากบั 5.60 (SD = .76) สว่นโครงสร้างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานมี

คะแนนเท่ากบั 3.63 (SD = 1.08)  

ในด้านความเช่ือเก่ียวกบัความฉลาดพบว่า ความเช่ือว่าความฉลาดเพ่ิมขึน้ได้นัน้มีคะแนนสงู

กว่าความเช่ือว่าความฉลาดตดิตวัมา โดย ความเช่ือว่าความฉลาดเพ่ิมขึน้ได้มีคะแนนเท่ากบั 5.71 

(SD = .77) ขณะท่ีความเช่ือว่าความฉลาดตดิตวัมามีคะแนนเท่ากบั 3.12 (SD = .98) 

ในสว่นของความมัน่ใจในความฉลาดนัน้พบวา่นัน้มีคา่เฉลี่ยเทา่กบั 4.84 (SD = .81) และ

ความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 5.25 (SD = .63)  

และเม่ือพิจารณาถงึการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนในรายวิชาชีพครูนิสิตมีเป้าหมาย

เพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหาสงูท่ีสดุ โดยมีคะแนนเท่ากบั 5.74 (SD = .77) รองลงมาได้แก่ การมี

เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยงโดยมีคะแนนเท่ากบั 5.25 (SD = .77) และการมี

เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงโดยมีคะแนนเท่ากบั 5.07 (SD = .90) สว่นเป้าหมายเพ่ือ

การแสดงผลงานแบบเข้าหามีคะแนนตํ่าท่ีสดุโดยมีคะแนนเท่ากบั 3.85 (SD = 1.16) 
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ตาราง 12 คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนัของตวัแปรสงัเกตในรูปแบบเชิงสาเหตขุองความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมและการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิ

ในการเรียนหลกัสตูรวิชาชีพครู 

 
ตวัแปร คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5 6 7 8.1 8.2 9.1 9.2 10.1 10.2 10.3 

การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิ 

                        1. การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหา 

                             1.1 ด้านภาพลกัษณ์  1 

                            1.2 ด้านการแขง่ขนั .68* 1 

                           1.3 ด้านการประเมนิ .78* .72* 1 

                      2. การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเล่ียง 

                             2.1 ด้านภาพลกัษณ์  .43* .45* .43* 1 

                         2.2 ด้านการแขง่ขนั .50* .65* .59* .60* 1 

                        3.3 ด้านการประเมนิ .45* .51* .45* .55* .54* 1 

                   3. การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา 

                             3.1 ด้านความเช่ียวชาญในงาน  .19* .30* .16* .58* .37* .50* 1 

                      3.2 ด้านการพฒันา .09* .19* .07* .38* .26* .38* .47* 1 

                     3.3 ด้านการบรรลผุลเต็มศกัยภาพ .21* .29* .14* .54* .29* .37* .64* .53* 1 

                4. การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเล่ียง 

                             4.1 ด้านความเช่ียวชาญในงาน  .30* .40* .28* .58* .43* .44* .64* .46* .58* 1 

                   4.2 ด้านการพฒันา .37* .44* .39* .68* .51* .66* .67* .37* .52* .60* 1 

                  4.3 ด้านการบรรลผุลเต็มศกัยภาพ .46* .51* .50* .65* .59* .59* .56* .38* .52* .52* .63* 1 

          ความเช่ือในความฉลาดของตนเอง 

                         5. ความเช่ือวา่ความฉลาดของตนเองเป็นสิง่ท่ีตดิตวัมา .12* .12* .20* -.09* .09* .09* -.15* -.15* -.19* -.08* .00 .01 1 

            6. ความเช่ือวา่ความฉลาดของตนเองเป็นสิง่ท่ีเพิม่ขึน้ได้ .09* .17* .06* .41* .22* .33* .48* .34* .47* .39* .44* .34* -.16* 1 

        7. ความมัน่ใจในความฉลาดของตนเอง .21* .19* .16* .32* .14* .21* .31* .19* .34* .26* .28* .26* -.48* .39* 1 

       การรับรู้โครงสร้างเป้าหมาย 

                         8. โครงสร้างเป้าหมายเพือการแสดงผลงาน 

                             8.1 จากข้อมลูโดยตรง .24* .21* .27* .04 .10* .12* -.04 -.09* -.05 .03 .10* .13* .32* -.07* -.06* 1 

             8.2 จากข้อมลูโดยนยั .31* .32* .34* .16* .23* .24* .05 -.01 .01 .13* .19* .21* .30* .01 -.03 .60* 1 

        9. โครงสร้างเป้าหมายเพือความเช่ียวชาญ 

                             9.1 จากข้อมลูโดยตรง .04 .10* .03 .26* .15* .20* .33* .25* .31* .23* .29* .20* -.13* .34* .21* -.06* -.07* 1 

           9.2 จากข้อมลูโดยนยั .08* .14* .10* .28* .16* .28* .33* .24* .29* .26* .36* .22* -.07* .37* .21* .00 .02 .60* 1 

    10. ความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤตกิรรม 

                             10.1 พฤตกิรรมทัว่ไปในชัน้เรียน -.01 .06* -.03 .12* .07* .10* .25* .20* .23* .21* .14* .11* -.25* .18* .23* -.17* -.13* .19* .17* 1 

         10.2 พฤตกิรรมเพียรพยายาม .05 .15* -.01 .22* .09* .16* .34* .21* .34* .30* .24* .19* -.31* .30* .35* -.16* -.11* .27* .30* .63* 1 

        10.3 พฤตกิรรมการมีส่วนร่วม .07* .17* .06* .32* .15* .27* .44* .28* .44* .37* .35* .28* -.19* .39* .35* -.04 .01 .39* .38* .33* .53* 1 

 

* หมายถึง มีนยัสําคญัท่ีระดบั .05
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จากตาราง 12 เห็นได้วา่ตวัแปรสงัเกตท่ีมีองค์ประกอบของตวัแปรแฝงแตล่ะตวันัน้ตา่งมีคา่

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ในระดบัปานกลางทัง้สิน้ การในสว่นของการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ินัน้ ตวัแปร

สงัเกตท่ีเป็นตวัชีว้ดัของการมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหามีความสมัพนัธ์กนัอยู่ระหว่าง 

.68 - .78 อย่างมีนยัสําคญัท่ีระดบั .05 ทัง้หมด ตวัแปรสงัเกตท่ีเป็นตวัชีว้ดัของการมีเป้าหมายเพ่ือการ

แสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงมีความสมัพนัธ์กนัอยู่ระหว่าง .54 - .60 อย่างมีนยัสําคญัท่ีระดบั .05 

ทัง้หมด ตวัแปรสงัเกตท่ีเป็นตวัชีว้ดัของการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหามีความสมัพนัธ์

กนัอยู่ระหว่าง .47 - .64 อย่างมีนยัสําคญัท่ีระดบั .05 ทัง้หมด และตวัแปรสงัเกตท่ีเป็นตวัชีว้ดัของการ

มีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยงมีความสมัพนัธ์กนัอยู่ระหว่าง .52 - .60 อย่างมี

นยัสําคญัท่ีระดบั .05 ทัง้หมด 

ในสว่นของโครงสร้างเป้าหมายพบว่าตวัแปรสงัเกตท่ีเป็นตวัชีว้ดัโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการ

แสดงผลงานมีความสมัพนัธ์กนัเท่ากบั .60 อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เช่นเดียวกบั ตวัแปร

สงัเกตท่ีเป็นตวัชีว้ดัโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญมีความสมัพนัธ์กนัเท่ากบั .60 อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 เช่นกนั 

สดุท้ายความมุง่มัน่ในการเรีนยรู้เชิงพฤติกรรมพบว่าตวัแปรสงัเกตท่ีเป็นตวัชีว้ดัความมุง่มัน่

ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมนยัน้มีความสมัพนัธ์กนัอยู่ระหว่าง .33 - .63 อย่างมีนยัสําคญัท่ีระดบั .05  

ทัง้นีเ้พ่ือพิจารณาถงึตวัแปรสงัเกตท่ีใช้ในรูปแบบเชิงโครงสร้างโดยตรงมี 3 ตวัได้แกค่วามเช่ือ

ว่าความฉลาดของตนเองเป็นสิ่งท่ีติดตวัมา ความเช่ือว่าความฉลาดของตนเองเป็นสิ่งท่ีเพิ่มขึน้ได้ และ 

ความมัน่ใจในความฉลาดของตนเอง พบว่าความเช่ือเก่ียวกบัความฉลาดทัง้สองแบบนัน้มี

ความสมัพนัธ์กนัทางลบในระดบัตํ่า โดยมีคา่เท่ากบั -.16 อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สว่น

ความสมัพนัธ์กบัความมัน่ในในความฉลาดพบว่า ความเช่ือว่าความฉลาดของตนเองเป็นสิ่งท่ีติดตวัมา 

มีความสมัพนัธ์ทางลบกบัความมัน่ในความฉลาดของตนเองโดยมีคา่เท่ากบั -.48 อย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 แตค่วามเช่ือว่าความฉลาดของตนเองเป็นสิ่งท่ีเพ่ิมขึน้ได้ มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบั

ความมัน่ในความฉลาดของตนเองโดยมีคา่เท่ากบั .39 อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ตอนท่ี 2 การตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้น 

 ในการนําเสนอผลการวิจยัตอนท่ี 2 นี ้ผู้ วิจยัได้นําเสนอการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นสําหรับ

การวิเคราะห์รูปแบบสมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) 2 ประการคือ การ

ตรวจสอบระดบัคา่ความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือวดั และความเป็นปกติ ดงัแสดงในตาราง 13 และ 14 

ตามลําดบั  
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ตาราง 13 คา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค และ ช่วงคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรวม

กบัคะแนนรายข้อของความเช่ือเก่ียวกบัความฉลาด ความมัน่ใจในความฉลาด การรับรู้โครงสร้าง

เป้าหมาย การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจงูใจก่อนและหลงัการ

ทดลอง การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในวิชาเอก และความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม 

 

ตวัแปร 

 

คา่สมัประสิทธ์ิ

แอลฟ่าของ 

ครอนบาค 

คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์

ระหว่างคะแนนรวมกบั

คะแนนรายข้อ 

การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนหลกัสตูรวิชาชีพครู 

 

เป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบเข้าหา .903 .596 - .748 

 

เป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง .824 .371 - .642 

 

เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา .803 .281 - .596 

 

เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง .785 .352 - .593 

ความเช่ือเก่ียวกบัความฉลาด 

  

 

ความเช่ือว่าความฉลาดติดตวัมา  .778 .429 - .564 

 

ความเช่ือว่าความฉลาดเพ่ิมขึน้ได้  .746 .399 - .596 

ความมัน่ใจในความฉลาด  .636 .334 - .454 

การรับรู้โครงสร้างเป้าหมายในการเรียนหลกัสตูรวิชาชีพครู 

 

 

โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน   .770 .411 - .623 

 

โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ  .794 .460 - .603 

ความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม .858 .305 - .573 

การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนรายวิชาชีพครู 

 

เป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบเข้าหา .936 .676 - .811 

 

เป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง .849 .385 - .710 

 

เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา .889 .554 - .702 

 

เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง .814 .285 - .641 
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จากตาราง 13 พบว่า ตวัแปรตา่ง ๆ ท่ีศกึษาในงานวิจยันีมี้ความเช่ือมัน่ในระดบั .636 - .936 

โดยมีตวัแปรท่ีตํ่ากว่า .700 เพียงตวัแปรเดียวคือ ความเช่ือมัน่ในความฉลาดท่ีมีคา่ความเช่ือมัน่ในการ

เรียนเพียง .636 อย่างไรก็ตามจะเห็นได้วา่คา่สหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรวมกบัคะแนนรายข้อนัน้อยู่ใน

ระดบั .334 - .454 ซึง่มีระดบัท่ีใกล้เคียงกนั ซึง่ยงัคงถือว่าระดบัท่ียงัยอมรับได้ 

ตาราง 14 การทดสอบความเป็นปกติ (Normality) ของตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษา 

 

ตวัแปร ความเบ้ ความโดง่ ความเบ้และความโดง่ 

 
z p Z p z p 

การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนหลกัสตูรวิชาชีพครู      

     1. เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหา       

        1.1 องค์ประกอบด้านภาพลกัษณ์ -5.06 .000 1.24 .216 27.15 .000 

        1.2 องค์ประกอบด้านการแขง่ขนั -3.77 .000 .56 .574 14.55 .001 

        1.3 องค์ประกอบด้านการประเมิน -2.10 .035 -1.22 .224 5.91 .052 

     2. เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง      

        2.1 องค์ประกอบด้านภาพลกัษณ์ -4.14 .000 -1.22 .223 18.62 .000 

        2.2 องค์ประกอบด้านการแขง่ขนั -5.11 .000 .09 .926 26.09 .000 

        2.3 องค์ประกอบด้านการประเมิน -6.35 .000 .20 .839 40.35 .000 

     3. เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา       

        3.1 องค์ประกอบด้านความเช่ียวชาญในงาน -4.81 .000 -3.42 .001 34.82 .000 

        3.2 องค์ประกอบด้านการพฒันา -11.46 .000 .98 .330 132.31 .000 

        3.3 องค์ประกอบด้านการบรรลเุต็มศกัยภาพ -5.17 .000 -1.74 .081 29.78 .000 

     4. เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง      

        4.1 องค์ประกอบด้านความเช่ียวชาญในงาน -1.66 .097 -.51 .613 3.01 .222 

        4.2 องค์ประกอบด้านการพฒันา -2.54 .011 -1.50 .134 8.67 .013 

        4.3 องค์ประกอบด้านการบรรลเุต็มศกัยภาพ -1.48 .139 -1.05 .292 3.30 .192 

ความเช่ือเก่ียวกบัความฉลาด       

     1. ความเช่ือว่าความฉลาดเป็นสิ่งท่ีติดตวัมา  3.02 .003 -2.88 .004 17.41 .000 

     2. ความเช่ือว่าความฉลาดเป็นสิ่งท่ีเพ่ิมขึน้ได้  -7.06 .000 3.02 .003 58.97 .000 

ความมัน่ใจในความฉลาดของตนเอง -.12 .906 -.15 .885 .04 .983 

การรับรู้โครงสร้างเป้าหมายในการเรียนหลกัสตูรวิชาชีพครู    

     1. โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน       

        1.1 จากข้อความโดยตรง .81 .419 -2.29 .022 5.90 .052 

        1.2 จากข้อความโดยนยั -.13 .897 -2.82 .005 7.99 .018 

     2. โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ       

        2.1 จากข้อความโดยตรง -7.78 .000 1.77 .076 63.62 .000 

        2.2 จากข้อความโดยนยั -6.49 .000 2.93 .003 50.66 .000 
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ตาราง 14 (ตอ่) 

 

ตวัแปร ความเบ้ ความโดง่ ความเบ้และความโดง่ 

 
z p z p z p 

ความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม       

     1. ด้านพฤติกรรทัว่ไปในชัน้เรียน -8.06 .000 3.38 .001 76.44 .000 

     2. ด้านพฤติกรรมเพียรพยายาม .25 .806 -3.17 .002 10.12 .006 

     3. ด้านพฤติกรรมการมีสว่นร่วม -1.90 .058 -.22 .825 3.65 .161 

การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนรายวิชาชีพครู      

     1. เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหา       

        1.1 องค์ประกอบด้านภาพลกัษณ์ -2.51 .012 -2.15 .032 10.91 .004 

        1.2 องค์ประกอบด้านการแขง่ขนั -4.14 .000 -.43 .670 17.30 .000 

        1.3 องค์ประกอบด้านการประเมิน -1.23 .218 -2.58 .010 8.19 .017 

     2. เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง      

        2.1 องค์ประกอบด้านภาพลกัษณ์ -3.91 .000 1.33 .184 17.09 .000 

        2.2 องค์ประกอบด้านการแขง่ขนั -6.88 .000 2.80 .005 55.15 .000 

        2.3 องค์ประกอบด้านการประเมิน -3.14 .002 1.93 .054 13.58 .001 

     3. เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา       

        3.1 องค์ประกอบด้านความเช่ียวชาญในงาน -4.07 .000 -3.12 .002 26.29 .000 

        3.2 องค์ประกอบด้านการพฒันา -8.33 .000 -1.58 .115 71.81 .000 

        3.3 องค์ประกอบด้านการบรรลเุต็มศกัยภาพ -4.89 .000 -2.80 .005 31.71 .000 

     4. เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง      

        4.1 องค์ประกอบด้านความเช่ียวชาญในงาน -2.69 .007 -.76 .446 7.83 .020 

        4.2 องค์ประกอบด้านการพฒันา -4.03 .000 -1.79 .073 19.45 .000 

        4.3 องค์ประกอบด้านการบรรลเุต็มศกัยภาพ -.89 .376 1.24 .216 2.31 .315 

 

จากตาราง 14 จะเห็นได้ว่ามีคา่ท่ีมีการกระจายตวัไมเ่ป็นปกติ ซึง่เห็นได้จากท่ีมีคา่ความเบ้ 

และความโดง่ มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  จงึทําการปรับเป็นปกติ โดยใช้ คําสัง่ Normal Score 

ของโปรแกรม LISREL 8.72 ได้คะแนนเป็นปกติ แล้วจงึทําการวิเคราะห์ตอ่ไป  
 

ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์รูปแบบสมการเชิงโครงสร้างของเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิและความมุง่มัน่

ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม 

 ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์รูปแบบสมการเชิงโครงสร้างของเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิและ

ความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม โดยเร่ิมจากการวิเคราะห์ความกลืมกลืนของรูปแบบสมมติฐาน

และรูปแบบปรับแก้ จากนัน้จงึนําเสนอคา่สมัประสิทธ์ินํา้หนกัองค์ประกอบ ความสมัพนัธ์ของตวัแปร
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ในรูปแบบเชิงโครงสร้าง และคา่สมัประสิทธ์ินํา้หนกัอิทธิพลตามลําดบั และนําเสนอแผนภาพเพ่ือแสดง

รูปแบบโดยรวมทัง้หมด ซึง่แสดงในตาราง 15 – 18 และแผนภาพท่ี 7 

 

ตาราง 15 ดชันีความกลมกลืนของรูปแบบเชิงสาเหตขุองความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมและ

การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนหลกัสตูรวิชาชีพครู 

 

ดชันีความกลมกลืน ระดบัความ

กลมกลืน 

รูปแบบสมมติฐาน รูปแบบปรับแก้ 

คา่สถิต ิ การตดัสินใจ คา่สถิต ิ การตดัสินใจ 

χ2  2610.310  376.011  

df  188  121  

χ2/df น้อยกว่า 4.00 13.88 ไมก่ลมกลืน 3.11 กลมกลืน 

CFI มากกว่า .90 .833 ไมก่ลมกลืน .982 กลมกลืน 

TLI มากกว่า .95 .797 ไมก่ลมกลืน .967 กลมกลืน 

RMSEA น้อยกว่า .05 .099 ไมก่ลมกลืน .040 กลมกลืน 

SRMR น้อยกว่า .05 .082 ไมก่ลมกลืน .041 กลมกลืน 

 

จากตาราง 15 การวิเคราะห์รูปแบบเชิงสาเหตขุองความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมและ

การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนรู้หลกัสตูรวิชาชีพครูพบว่ารูปแบบสมมติฐานตามกรอบแนวคิด

การวิจยัในการศกึษาท่ี 1 ไมมี่ความกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์( χ2 = 2610.310, df = 188, 

RMSEA = .099, SRMR = .082, CFI = .833, TFI = .797)  ดงันัน้ผู้ วิจยัจงึทําการปรับปรุงรูปแบบโดย

อาศยัคา่ดชันีการปรับแก้ (Modification Index) ของความสมัพนัธ์ของเศษเหลือของตวัแปรสงัเกต 

และตวัแปรแฝงตา่ง ๆ รวมถงึเส้นอิทธิพลบางเส้นได้ผลดงันี ้ดชันีไคย์-สแควร์สมัผสั (χ2/df) เท่ากบั 

3.11 น้อยกว่าจดุวิกฤติ ท่ีระดบั 4.00 ถือว่ากลมกลืน สว่นคา่เฉลี่ยกําลงัสองของความคลาดเคลือ่จาก

การประมาณคา่ (RMSEA) นัน้มีคา่เทา่กบั .040 น้อยกว่าระดบัวิกฤติท่ี .050 ถือว่ามีความกลมกลืน 

สว่นคา่เฉลี่ยกําลงัของเศษเหลือแบบมาตรฐาน (SRMR) มีคา่เท่ากบั .041 น้อยวา่คา่วิกฤติท่ีระดบั 

.080 ถือว่ามีความกลมกลืนเช่นกนั สว่นคา่ดชันีความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ (CFI) มีคา่เท่ากบั .982 

โดยมีคา่สงูกวา่คา่วิกฤติท่ีระดบั .900 ถือว่ามีความกลมกลืน และคา่ดชันีตกัเกอร์-เลวิส (TLI) มีคา่

เท่ากบั .967 มากกว่า .900  ถือว่ากลมกลืน สรุปได้ว่า รูปแบบท่ีกําหนดขึน้นีมี้ความกลมกลืนกบัข้อมลู
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เชิงประจกัษ์ จงึทําการพิจารณาคา่สมัประสิทธ์ิตา่ง ๆ ในรูปแบบสมการเชิงโครงสร้างตอ่ไป ดงัตาราง 

16 - 18 
 

ตาราง 16 คา่นํา้หนกัองค์ประกอบของตวัแปรแฝงในรูปแบบเชิงสาเหตขุองความมุง่มัน่ในการเรียนรู้

และการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนหลกัสตูรวิชาชีพครู 

 

ตวัแปรแฝง ตวัชีว้ดั คา่นํา้หนกัองค์ประกอบ

คะแนนดิบ 

คา่นํา้หนกั

องค์ประกอบ

มาตรฐาน 

t p R2 

 

คา่ SE 

การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหา       

 ด้านภาพลกัษณ์ .853 .029 .764 29.53 .000 .583 

 ด้านการแขง่ขนั .945 .027 .879 35.16 .000 .772 

 ด้านการประเมิน .964 .031 .795 31.41 .000 .633 

การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง       

 ด้านภาพลกัษณ์ .819 .024 .932 33.44 .000 .868 

 ด้านการแขง่ขนั .690 .027 .636 25.23 .000 .404 

 ด้านการประเมิน .742 .023 .841 32.66 .000 .707 

การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา       

 ด้านความเช่ียวชาญในงาน .605 .031 .726 19.28 .000 .527 

 ด้านการพฒันา .351 .026 .485 13.61 .000 .235 

 ด้านการบรรลเุต็มศกัยภาพ .528 .028 .707 18.90 .000 .500 

การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง       

 ด้านความเช่ียวชาญในงาน .622 .022 .724 28.42 .000 .523 

 ด้านการพฒันา .723 .020 .834 35.97 .000 .696 

 ด้านการบรรลเุต็มศกัยภาพ .648 .021 .734 30.45 .000 .539 

โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน       

 จากข้อความโดยตรง .916 .034 .794 27.08 .000 .630 

 จากข้อความโดยนยั .896 .032 .708 27.69 .000 .501 

โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ       

 จากข้อความโดยตรง .653 .025 .762 26.25 .000 .581 

 จากข้อความโดยนยั .654 .024 .786 27.03 .000 .618 

ความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม       

 ด้านพฤติกรรทัว่ไปในชัน้เรียน .330 .024 .431 14.06 .000 .186 

 ด้านพฤติกรรมเพียรพยายาม .528 .023 .654 23.19 .000 .428 

 ด้านพฤติกรรมการมีสว่นร่วม .570 .021 .809 27.76 .000 .655 
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จากตาราง 16 พบว่า รูปแบบในสว่นของการวดั (Measurement Model) ของรูปแบบเชิง

สาเหตขุองความมุง่มัน่ในการเรียนรู้และการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนหลกัสตูรวิชาชีพครู 

สอดคล้องกบัรูปแบบสมมติฐาน โดย การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหามี 3 องค์ประกอบ 

โดยองค์ประกอบด้านการแขง่ขนัมีคา่นํา้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานสงูท่ีสดุ เท่ากบั .879 รองลงมา

ได้แก่ องค์ประกอบด้านการประเมิน ท่ีมีภาพลกัษณ์ท่ีมีคา่เท่ากบั .795 และ องค์ประกอบด้าน

ภาพลกัษณ์ท่ีมีคา่เท่ากบั .764  

ในสว่นของการมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงพบว่ามี 3 องค์ประกอบ โดย

องค์ประกอบด้าน ภาพลกัษณ์มีคา่นํา้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานสงูท่ีสดุ เท่ากบั .932 รองลงมาได้แก่ 

องค์ประกอบด้านการประเมินมีคะแนนเท่ากบั .841 และองค์ประกอบด้านการแขง่ขนัมีคะแนนเท่ากบั 

.636  

สว่นการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหามี 3 องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบด้าน

ความเช่ียวชาญในงานมีคา่นํา้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานสงูท่ีสดุ เทา่กบั .726 รองลงมาได้แก่ 

องค์ประกอบด้านการบรรลผุลเตม็ศกัยภาพมีคา่เท่ากบั .707 และด้านการพฒันามีคา่นํา้หนกั

องค์ประกอบเท่ากบั .485 

การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยงมี 3 องค์ประกอบเช่นกนั โดยองค์ประกอบ

ด้านการพฒันามีคา่นํา้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานสงูท่ีสดุ เท่ากบั .834 รองลงมาได้แก่ องค์ประกอบ

ด้านการบรรลผุลเตม็ศกัยภาพมีคา่เท่ากบั .734 และด้านความเช่ียวชาญในงานมีคา่เท่ากบั .724 

ในสว่นของโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน มี 2 องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบด้าน

ข้อมลูโดยตรงมีคา่นํา้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานสงูกวา่โดยมีคา่เท่ากบั .794 สว่นอีกองค์ประกอบคือ

จากข้อมลูโดยนยัมีคา่เท่ากบั .708 ทัง้นีโ้ครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญท่ีมี 2 องค์ประกอบ

เช่นกนั แตอ่งค์ประกอบข้อมลูโดยนยัมีคา่นํา้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานสงูกว่า โดยมีคา่เทา่กบั .786 

สว่นองค์ประกอบด้านข้อมลูโดยตรงมีคา่เท่ากบั .762  

สดุท้าย ความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม มี 3 องค์ประกอบ โดย องค์ประกอบด้าน

พฤติกรรมการมีสว่นร่วมมีคา่นํา้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานสงูท่ีสดุโดยมีคา่เท่ากบั .809 รองลงมา

ได้แก่ องค์ประกอบด้านพฤติกรรมเพียรพยายามท่ีมีคา่เท่ากบั .654 และองค์ประกอบด้านพฤตกิรรม

ทัว่ไปในชัน้เรียนมีคา่เทา่กบั .431 
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ตาราง 17 คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรรูปแบบเชิงโครงสร้าง (Structural Model) 

ในรูปแบบเชิงสาเหตขุองความมุง่มัน่ในการเรียนรู้และการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียน

หลกัสตูรวิชาชีพครู 

ตวัแปรแฝง คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. การมีเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบเข้าหา 1         

2. การมีเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง .631 1        

3. การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา .349 .297 1       

4. การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง .575 .944 .386 1      

5. โครงสร้างเป้ามหายเพ่ือการแสดงผลงาน .398 .129 -.022 .174 1     

6. โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ .092 .205 .558 .359 -.013 1    

7. ความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม .131 .407 .722 .524 -.085 .608 1   

8. ความเช่ือว่าความฉลาดเป็นสิ่งท่ีติดตวัมา .191 .436 .660 .528 -.034 .461 .477 1  

9. ความเช่ือวา่ความฉลาดเป็นสิ่งท่ีเพ่ิมขึน้ได้ .081 -.079 -.259 -.104 .380 -.139 -.298 -.181 1 

10. ความเช่ือว่าความฉลาดเป็นสิ่งท่ีติดตวัมา x  

ความมัน่ใจในความฉลาด 

-.031 -.022 -.005 -.001 -.029 -.020 .009 .004 .052 

 

จากตาราง 17 พบว่าการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิท่ีมีตอ่การเรียนในหลกัสตูรวิชาชีพครูนัน้มี

ความสมัพนัธ์กนัในระดบัปานกลางถงึระดบัสงู โดยมีสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่าง .349 – .944 ใน

สว่นของโครงสร้างเป้าหมายของหลกัสตูรวิชาชีพครูนัน้พบว่าความสมัพนัธ์ระหว่างโครงสร้างเป้าหมาย

ทัง้สองแบบมีอยู่ในระดบัตํ่า โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เท่ากบั -.013 เช่นเดียวกบัความเช่ือ

เก่ียวกบัความฉลาดท่ีพบว่า ความเช่ือทัง้สองแบบได้แก่ความเช่ือว่าความฉลาดเป็นสิ่งท่ีติดตวัมา และ

ความเช่ือว่าความฉลาดเป็นสิ่งท่ีเพ่ิมขึน้ได้นัน้ มีความสมัพนัธ์กนัทางลบในระดบัตํ่า โดยมีคา่

ความสมัพนัธ์เท่ากบั -.181 

ทัง้นีเ้ม่ือพิจารณาความสมัพนัธ์ของตวัแปรตามอิทธิพลตามรูปแบบเชิงโครงสร้างพบว่า การมี

เป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบเข้าหานัน้มีความสมัพนัธ์กบั โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานใน

ระดบัปานกลาง โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เท่ากบั .398 สว่นความสมัพนัธ์กบัตวัแปรอื่นพบว่า 

คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์กบัโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ เท่ากบั .092 ความเช่ือวา่ความ

ฉลาดเป็นสิ่งท่ีติดตวัมา มีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เท่ากบั .131 ความเช่ือว่าความฉลาดเป็นสิง่ท่ีติด

ตวัมา มีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เท่ากบั .191 และ ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างความเช่ือว่าความฉลาดเป็นสิ่ง

ท่ีติดตวัมากบั ความมัน่ใจในความฉลาดมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เท่ากบั -.031 จดัอยู่ในระดบัตํ่า

ทัง้หมด 
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สว่นการมีเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงนัน้มีความสมัพนัธ์กบัความเช่ือว่าความ

ฉลาดเป็นสิ่งท่ีติดตวัมาโดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เท่ากบั .436 โดยความสมัพนัธ์จดัอยู่ในระดบั

ปานกลาง สว่นความสมัพนัธ์กบัตวัแปรอื่นพบว่า มีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์กบัโครงสร้างเป้าหมาย

เพ่ือความเช่ียวชาญเท่ากบั .205 กบัโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน มีคา่สมัประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธ์เท่ากบั .129 ความเช่ือว่าความฉลาดเป็นสิ่งท่ีเพ่ิมขึน้ได้มีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เท่ากบั  

-.079 และ ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างความเช่ือว่าความฉลาดเป็นสิ่งท่ีติดตวัมากบั ความมัน่ใจในความฉลาด

มีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เท่ากบั -.022 จดัอยู่ในระดบัตํ่าทัง้หมด 

สว่นการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหานัน้มีความสมัพนัธ์กบัโครงสร้าง

เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เท่ากบั .558 และความเช่ือว่าความฉลาด

เป็นสิ่งท่ีเพ่ิมขึน้ได้โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เท่ากบั .660 โดยความสมัพนัธ์ทัง้สองจดัอยู่ในระดบั

ปานกลาง สว่นความสมัพนัธ์กบัตวัแปรอื่นพบว่า มีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์กบัโครงสร้างเป้าหมาย

เพ่ือการแสดงผลงาน เทา่กบั -.022 ความเช่ือว่าความฉลาดเป็นสิ่งท่ีตดิตวัมา มีคา่สมัประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธ์เท่ากบั -.259 และ ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างความเช่ือว่าความฉลาดเป็นสิ่งท่ีตดิตวัมากบั ความ

มัน่ใจในความฉลาดมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เท่ากบั -.005 จดัอยู่ในระดบัตํ่าทัง้หมด 

สว่นการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลกีเลี่ยงนัน้มีความสมัพนัธ์กบัโครงสร้าง

เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เท่ากบั .359 และความเช่ือว่าความฉลาด

เป็นสิ่งท่ีติดตวัมาได้โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เท่ากบั .528 โดยความสมัพนัธ์ทัง้สองจดัอยู่ใน

ระดบัปานกลาง สว่นความสมัพนัธ์กบัตวัแปรอื่นพบว่า มีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์กบัโครงสร้าง

เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน เทา่กบั -.022 ความเช่ือว่าความฉลาดเป็นสิ่งท่ีเพ่ิมขึน้ได้ มีคา่

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เท่ากบั -.104 และ ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างความเช่ือว่าความฉลาดเป็นสิ่งท่ีติดตวัมา

กบั ความมัน่ใจในความฉลาดมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เท่ากบั -.001 จดัอยู่ในระดบัตํ่าทัง้หมด 

สดุท้ายความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม พบว่า มีความสมัพนัธ์กบัการมีเป้าหมายเพ่ือ

ความเช่ียวชาญแบบเข้าหา โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เท่ากบั .722 การมีเป้าหมายเพ่ือความ

เช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง มีคา่เท่ากบั .524 และการมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงมี

ความสมัพนัธ์เท่ากบั .407 ทัง้หมดจดัอยู่ในระดบัปานกลาง อย่างไรกต็าม พบว่ามีความสมัพนัธ์กบั

การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหาเท่ากบั .131 จดัอยู่ในระดบัน้อย 

ทัง้นีค้า่สมัประสิทธ์ินํา้หนกัอิทธิพลของรูปแบบเชิงสาเหตขุองของความมุง่มัน่ในการเรียนรู้

และการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนหลกัสตูรวิชาชีพครูแสดงไว้ในตาราง 18 
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ตาราง 18 คา่นํา้หนกัอทิธิพลในรูปแบบเชิงสาเหตขุองความมุง่มัน่ในการเรียนรู้และการมีเป้าหมายเชิง

สมัฤทธ์ิในการเรียนหลกัสตูรวิชาชีพครู 

 

ตวัแปร

ตาม 

ตวัแปรต้น คา่นํา้หนกัอิทธิพล

คะแนนดิบ 

คา่นํา้หนกั

อิทธิพล

มาตรฐาน 

R2 สถิติ

ทดสอบ 

p 

 

คา่ SE 

การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหา    .202 7.80 .000 

 โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน .420 .034 .420  12.32 ..000 

 ความเช่ือว่าความฉลาดของตนเป็นสิ่งท่ีติดตวัมา -.043 .028 -.042  -1.54 .125 

 ความเช่ือว่าความฉลาดของตนเป็นสิ่งท่ีติดตวัมา  x  

     ความมัน่ใจในความฉลาดของตน 

-.022 .027 -.018  -.81 .419 

 ความเช่ือว่าความฉลาดของตนเป็นสิ่งท่ีเพ่ิมขึน้ได้ .256 .034 .198  7.47 .000 

การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง    .215 10.46 .000 

 โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน .167 .028 .167  6.07 .000 

 ความเช่ือว่าความฉลาดของตนเป็นสิ่งท่ีติดตวัมา -.065 .021 -.064  -3.15 .002 

 ความเช่ือว่าความฉลาดของตนเป็นสิ่งท่ีติดตวัมา  x  

     ความมัน่ใจในความฉลาดของตน 

-.018 .020 -.015  -.93 .352 

 ความเช่ือว่าความฉลาดของตนเป็นสิ่งท่ีเพ่ิมขึน้ได้ .557 .028 .431  20.00 .000 

การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา    .518 11.76 .000 

 โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ .323 .037 .323  8.75 .000 

 ความเช่ือว่าความฉลาดของตนเป็นสิ่งท่ีเพ่ิมขึน้ได้ .661 .044 .551  14.97 .000 

การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง    .296 12.21 .000 

 โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ .147 .033 .147  4.46 .000 

 ความเช่ือว่าความฉลาดของตนเป็นสิ่งท่ีเพ่ิมขึน้ได้ .595 .035 .460  17.12 .000 

ความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม    .660 14.52 .000 

 การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหา -.430 .063 -.430  -6.81 .000 

 การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง .012 .207 .012  .06 .956 

 การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา .781 .056 .781  13.99 .000 

 การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง .583 .217 .583  2.69 .007 

 

 จากตาราง 18 แสดงคา่นํา้หนกัอิทธิพลของตวัแปรในรูปแบบเชิงโครงสร้าง (Structural 

Model) ของรูปแบบเชิงสาเหตขุองความมุง่มัน่ในการเรียนรู้และการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียน

หลกัสตูรวิชาชีพครูได้ผลดงันี ้

เม่ือพิจารณาจากการมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหา พบวา่มีการดดัแปลงจาก

รูปแบบสมมติฐานโดยเพ่ิมอิทธิพลของความเช่ือว่าความฉลาดเพ่ิมขึน้ได้ผลดงันี ้ โครงสร้างเป้ามาย

เพ่ือการแสดงผลงาน ความเช่ือว่าความฉลาดของตนเป็นสิ่งท่ีติดตวัมา ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างความเช่ือว่า
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ความฉลาดของตนเป็นสิ่งท่ีติดตวัมากบัความมัน่ใจในความฉลาด และความเช่ือว่าความฉลาดเพ่ิมขึน้

ได้นัน้ อธิบายการมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหาเท่ากบัร้อยละ 20.2 อย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิตท่ีิระดบั .05 (คา่สถิติทดสอบ = 7.80 , p < .001) โดย โครงสร้างเป้ามายเพื่อการแสดงผลงาน

มีคา่นํา้หนกัอิทธิพลตอ่ การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหาสงูท่ีสดุ โดยมีคา่เท่ากบั .420 

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีระดบั .05  (คา่สถิตทิดสอบ = 12.32, p<.001) รองลงมาได้แก่ ความเช่ือ

ว่าความฉลาดของตนเป็นสิ่งท่ีเพ่ิมขึน้ได้ มีคา่เทา่กบั .198 (คา่สถิติทดสอบ = 7.47, p<.001) อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 แตค่วามเช่ือว่าความฉลาดของตนเป็นสิ่งท่ีติดตวัมามีคา่สมัประสิทธ์ิ

อิทธิพลเท่ากบั -.043 ไมมี่นยัสําคญัทางสถิติ (คา่สถิตทิดสอบ = -1.54, p = .125) เช่นเดียวกบั 

ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างความเช่ือว่าความฉลาดของตนเป็นสิ่งท่ีติดตวัมากบัความมัน่ใจในความฉลาดท่ีมี

คา่สมัปรสิทธิอิทธิพลเพียง -.022 ไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ (คา่สถิตทิดสอบ = -.81, p = .419) 

เม่ือพิจารณาจากการมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง พบว่ามีการดดัแปลง

จากรูปแบบสมมติฐานโดยเพิ่มอิทธิพลของความเช่ือว่าความฉลาดเพ่ิมขึน้ได้ผลดงันี ้ โครงสร้าง 

เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน ความเช่ือว่าความฉลาดของตนเป็นสิ่งท่ีติดตวัมา ปฏิสมัพนัธ์ระหว่าง

ความเช่ือว่าความฉลาดของตนเป็นสิ่งท่ีติดตวัมากบัความมัน่ใจในความฉลาด และความเช่ือวา่ความ

ฉลาดเพ่ิมขึน้ได้นัน้ อธิบายการมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหาเท่ากบัร้อยละ 21.5 อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 (คา่สถิตทิดสอบ = 10.46 , p < .001) โดย ความเช่ือว่าความฉลาดของ

ตนเป็นสิ่งท่ีเพ่ิมขึน้ได้มีคา่นํา้หนกัอทิธิพลตอ่ การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงสงู

ท่ีสดุ โดยมีคา่เท่ากบั .431 อย่างมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีระดบั .05  (คา่สถิติทดสอบ = 20.00, p<.001) 

รองลงมาได้แก่ โครงสร้างเป้ามายเพ่ือการแสดงผลงาน มีคา่เทา่กบั .167 (คา่สถิติทดสอบ = 6.07, 

p<.001) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ ความเช่ือว่าความฉลาดของตนเป็นสิ่งท่ีตดิตวัมา

มีคา่เท่ากบั -.064 อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (คา่สถิติทดสอบ = -3.15, p = .002) แต ่

ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างความเช่ือว่าความฉลาดของตนเป็นสิ่งท่ีติดตวัมากบัความมัน่ใจในความฉลาดมีคา่

สมัประสิทธ์ิอิทธิพลเพียง -.018 ไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ (คา่สถิติทดสอบ = -.93, p = .352) 

เม่ือพิจารณาถงึการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหาพบว่าไมมี่การเปลี่ยนแปลง

จากรูปแบบสมมติฐาน โดยโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ และความเช่ือว่าความฉลาดของ

ตนเป็นสิ่งท่ีเพ่ิมขึน้ได้อธิบายการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหาเทา่กบัร้อยละ 51.8 อย่าง

มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (คา่สถิติทดสอบ = 11.76, p < .001) โดย ความเช่ือว่าความฉลาด

ของตนเป็นสิ่งท่ีเพ่ิมขึน้ได้มีคา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลสงูท่ีสดุ โดยมีคา่เท่ากบั .551 อย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 (คา่สถิติทดสอบ = 14.97, p <.001) สว่นโครงสร้างเป้าหมายเพื่อความเช่ียวชาญมี

คา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั .323 อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เช่นกนั (คา่สถิติทดสอบ  

= 8.75, p <.001) 
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เม่ือพิจารณาถงึการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยงพบกว่าไมมี่การ

เปลี่ยนแปลงจากรูปแบบสมมติฐาน โดยโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ และความเช่ือว่า

ความฉลาดของตนเป็นสิ่งท่ีเพ่ิมขึน้ได้อธิบายการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหาเท่ากบัร้อย

ละ 29.6 อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (คา่สถิตทิดสอบ = 12.21, p < .001) โดย ความเช่ือว่า

ความฉลาดของตนเป็นสิ่งท่ีเพ่ิมขึน้ได้มีคา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลสงูท่ีสดุ โดยมีคา่เท่ากบั .460 อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 (คา่สถิติทดสอบ = 17.12, p <.001) สว่นโครงสร้างเป้าหมายเพื่อความ

เช่ียวชาญมีคา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั .147 อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เช่นกนั (คา่สถิติ

ทดสอบ = 4.46, p <.001) 

สดุท้าย ความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม พบว่าไมมี่การเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบ

สมมติฐาน โดยการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิทัง้ 4 แบบร่วมกบัอธิบายความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิง

พฤติกรรมเท่ากบัร้อยละ  66.0 อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (คา่สถิตทิดสอบ = 14.52,  

p < .001) โดยการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหามีคา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลสงูท่ีสดุโดยมีคา่

เท่ากบั .781 อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (คา่สถิติทดสอบเท่ากบั 13.99, p < .000) 

รองลงมาได้แก่การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยงโดยมีคา่เท่ากบั .583 อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 (คา่สถิติทดสอบเท่ากบั 2.69, p = .007) แตก่ารมีเป้าหมายเพ่ือการ

แสดงผลงานแบบเข้าหามีคา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลท่ีมีนยัสําคญัทางสถิติเช่นเดียวกนัแตมี่คา่เป็นลบ โดย

มีคา่เท่ากบั -.430 อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (คา่สถิติทดสอบเท่ากบั -6.81, p < .000) 

สว่นการมเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงนัน้มีคา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั .012 ไม่มี

นยัสําคญัทางสถิติ (คา่สถิติทดสอบเท่ากบั .06, p = .956) 

 สรุปได้ว่า การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหาได้รับอิทธิพลจากโครงสร้าง

เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน และ ความเช่ือว่าความฉลาดของตนเป็นสิ่งท่ีเพ่ิมขึน้ได้ สว่นการมี

เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงก็ได้รับอิทธิพลจากโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดง

ผลงาน และ ความเช่ือว่าความฉลาดของตนเป็นสิ่งท่ีเพ่ิมขึน้ได้ เช่นกนัแตย่งัได้รับอิทธิพลทางลบจาก 

ความเช่ือว่าความฉลาดของตนเป็นสิ่งท่ีติดตวัมา ด้วย สว่นการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญทัง้สอง

แบบตา่งก็ได้รับอิทธิพลจากโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ และความเช่ือว่าความฉลาดของ

ตนเป็นสิ่งท่ีเพ่ิมขึน้ได้ และสดุท้ายความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมได้รับอิทธิพลทางบวกจากการ

มีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญทัง้สองแบบ แตไ่ด้รับอิทธิพลทางลบจากการมีเป้าหมายเพ่ือการแสดง

ผลงานแบบเข้าหาทัง้นีผ้ลการวิเคราะห์รูปแบบเชิงสาเหตขุองความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม

และการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิตอ่หลกัสตูรวิชาชีพครูแสดงในภาพประกอบ 7 
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ภาพประกอบ 7 รูปแบบเชิงสาเหตขุองความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมและการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิตอ่หลกัสตูรวิชาชีพครู
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ตอนท่ี 4 การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนระดบั

ปริญญาตรี กบัการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนวิชาชีพครู 

 ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูในตอนท่ี 4 นี ้เป็นการศกึษาถงึความสมัพนัธ์ข้ามบริบท

ของการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนหลกัสตูรวิชาชีพครู และการเรียนรายวิชาชีพครู ซึง่ผู้ วิจยัได้

นําเสนอ คา่สหสมัพนัธ์ของเพียร์สนัของเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิท่ีนํามาศกึษาก่อน เพ่ือให้ทราบถงึภาพ

ของความสมัพนัธ์รายคูข่องเป้าหมายแตล่ะประเภท จากนัน้จงึนําเสนอผลการวิเคราะห์คา่สมัประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธ์คาโนนิคอล (Canonical Correlation) เพ่ือทดสอบความสมัพนัธ์ของชดุเป้าหมายทัง้สอง 

และนําเสนอผลการวิเคราะห์คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์บางสว่น (Partial Correaltion) เพ่ือทดสอบ

ความสมัพนัธ์ของเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิเป็นรายคูเ่ม่ือทําการควบคมุเป้าหมายประเภทอื่นไว้ โดยมีผล

การวิเคราะค์ดงันี ้

 

ตาราง 19 คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนัระหว่างการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียน

หลกัสตูรวิชาชีพครู กบั การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนรายวิชาชีพครู 

 

ตวัแปร คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั 

  1.1 1.2 1.3 1.4   2.1 2.2 2.3 2.4 

1.การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนหลกัสตูรวิชาชีพครู 
       1.1. เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหา 1 .657* .263* .534*  .794* .607* .242* .444* 

  1.2. เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเล่ียง  1 .580* .790*  .555* .765* .541* .672* 

  1.3. เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา   1 .751*  .146* .437* .731* .628* 

  1.4. เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเล่ียง    1  .453* .663* .663* .753* 

2. การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนรายวิชาชีพครู        

  2.1. เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหา      1 .671* .202* .476* 

  2.2. เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเล่ียง       1 .594* .785* 

  2.3. เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา        1 .824* 

  2.4. เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเล่ียง              1 

 

* มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 จากตาราง 19 เม่ือพิจารณาถงึความสมัพนัธ์ระหว่างการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียน

หลกัสตูรวิชาชีพครูกบัการมีเป้าหมาหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนรายวิชาชีพครู พบว่า การมีเป้าหมาย

เพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหาในหลกัสตูรวิชาชีพครูนัน้จะมีความสมัพนัธ์กบัการมีเป้าหมายเพ่ือการ
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แสดงผลงานแบบเข้าหาในรายวิชาชีพครูสงูท่ีสดุ รองลงมาได้แก่ การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงาน

แบบหลีกเลี่ยง การเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง และการมีเป้าหมายเพ่ือความ

เช่ียวชาญแบบเข้าหา ตามลําดบั  

 สว่นการมีเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงในการเรียนหลกัสตูรวิชาชีพครูนัน้จะมี

ความสมัพนัธ์กบัการมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงในการเรียนรายวิชาชีพครูสงูท่ีสดุ 

รองลงมาได้แก่การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน

แบบเข้าหา และการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา ตามลําดบั 

 เม่ือพิจารณาถงึการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหาในการเรียนหลกัสตูรวิชาชีพ

ครูพบความสมัพนัธ์กบัการมีเป้าหมายเพ่ือการความเช่ียวชาญแบบเข้าหาในการเรียนรายวิชาชีพครูสงู

ท่ีสดุ รองลงมาได้แก่ การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดง

ผลงานแบบหลีกเลี่ยงและการมีเป้าหมายเพ่ือความการแสดงผลงานแบบเข้าหาตามลําดบั 

 สดุท้ายการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยงในการเรียนหลกัสตูรวิชาชีพครูมี

ความสมัพนัธ์กบัการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยงในการเรียนรายวิชาชีพครูสงูท่ีสดุ 

รองลงมาได้แก่ การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน

แบบหลีกเลี่ยง และการมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหาตามลําดบั  

 จากผลดงักลา่วจะเห็นได้ว่าการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนหลกัสตูรวิชาชพีครูมี

ความสมัพนัธ์กบัการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนรายวิชาชีพครู โดยการมีเป้าหมายแตล่ะแบบ

จะมีความสมัพนัธ์กบัการมีเป้าหมายแบบเดียวกนัในรายวิชาอืน่สงูท่ีสดุ ทัง้นีก้ารมีเป้าหมายเพ่ือการ

แสดงผลงานทัง้สองแบบ ก็จะมีความสมัพนัธ์กบัเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา

ตํ่าท่ีสดุ ในทางกลบักนัหากการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญทัง้สองแบบ ก็จะมีความสมัพนัธ์กบั

เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหาตํา่ท่ีสดุ  

ทัง้นีจ้ะเห็นได้ว่าความสมัพนัธ์ภายในของการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิทัง้ในสว่นของการเรียน

หลกัสตูรวิชาชีพครู และในหลกัสตูรวิชาชีพครู มีคา่อยู่ในระดบัตํ่าถงึระดบัสงู โดยในสว่นการมี

เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนหลกัสตูรวิชาชีพครูมีความสมัพนัธ์โดยคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของ

เพียร์สนัระหว่างเป้าหมายแตล่ะประเภทอยู่ระหว่าง .263 – .790 สว่นการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการ

เรียนรายวิชีพครูมีความสมัพนัธ์โดยคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนัระหว่างเป้าหมายแตล่ะ

ประเภทอยู่ระหว่าง .202 – .824 

ดงันีผู้้ วิจยัจงึทําการวิเคราะห์หาสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์คาโนนิคอลตอ่ไป ดงัแสดงในตาราง 

20 
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ตาราง 20 ผลการวิเคราะห์สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์คาโนนิคอลระหวา่งการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการ

เรียนหลกัสตูรวิชาชีพครู กบัรายวิชาชีพครู 

 

 ชดุท่ี 1 ชดุท่ี 2 ชดุท่ี 3 ชดุท่ี 4 

โครงสร้าง มาตรฐาน โครงสร้าง มาตรฐาน โครงสร้าง มาตรฐาน โครงสร้าง มาตรฐาน 

การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนหลกัสตูรวิชาชีพครู 

- การมีเป้าหมายเพ่ือการ

แสดงผลงานแบบเข้าหา 

-.908 -.546 .331 .733 -.226 -.969 -.126 -.340 

- การมีเป้าหมายเพ่ือการ

แสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง 

-.887 -.320 -.259 -.107 .354 1.599 -.144 -.846 

- การมีเป้าหมายเพ่ือความ

เช่ียวชาญแบบเข้าหา 

-.489 .083 -.806 -.744 -.262 -.796 -.207 -1.127 

- การมีเป้าหมายเพ่ือความ

เช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง 

-.806 -.324 -.508 -.256 -.036 -.185 .301 1.998 

     % Variance .625 .271 .062 .043 

     % Variance สะสม .625 .896 .958 1.000 

     ดชันีความทบัซ้อน .433 .148 .012 .003 

     ดชันีความทบัซ้อนสะสม .433 .581 .593 .596 

การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนรายวิชาชีพครู 

- การมีเป้าหมายเพ่ือการ

แสดงผลงานแบบเข้าหา 

-.896 -.576 .403 .673 -.188 -1.132 .000 -.229 

- การมีเป้าหมายเพ่ือการ

แสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง 

-.907 -.338 -.178 .044 .372 1.697 -.082 -.856 

- การมีเป้าหมายเพ่ือความ

เช่ียวชาญแบบเข้าหา 

-.552 -.111 -.803 -.686 -.166 -.937 -.153 -1.520 

- การมีเป้าหมายเพ่ือความ

เช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง 

-.780 -.150 -.549 -.339 .010 -.011 .299 2.332 

     % Variance .635 .285 .050 .030 

     % Variance สะสม .635 .920 .970 1.000 

     ดชันีความทบัซ้อน .440 .156 .010 .002 

     ดชันีความทบัซ้อนสะสม .440 .596 .606 .608 

คา่สหสมัพนัธ์คาโนนิคอล .832 .740 .441 .257 

คา่ไอเกน (Eigen Value) 2.256 1.209 .242 .071 

Λ .105 .340 .752 .934 

χ2 2966.04 1415.52 374.42 89.65 

df 16 9 4 1 

p .000 .000 .000 .001 



127 

 

จากตาราง 20 การวิเคราะห์สหสมัพนัธ์คาโนนิคอล พบว่ามีชดุความสมัพนัธ์ระหว่างการมี

เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนในหลกัสตูรวิชาชีพครู และการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนราย

วิชาชีพครูท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิตทิัง้หมด 4 ชดุ 

คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์คาโนนิคอลชดุท่ี 1 มีคา่ความสมัพนัธ์คาโนนินอลเท่ากบั .832 

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (Λ =.105, p < .001) โดยจะเห็นได้ว่าในสว่นของการมี

เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนหลกัสตูรวิชาชีพครูนัน้เป้าหมายทกุประเภทตา่งมีทิศทางเดียวกนั โดย

การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหามีคา่สมัประสิทธ์ิโครงสร้างสงูท่ีสดุ เท่ากบั -.908 

รองลงมาได้แก่ การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง มีคา่สมัประสิทธ์ิโครงสร้างเท่ากบั  

-.887 การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง มีคา่สมัประสิทธ์ิโครงสร้างเท่ากบั -.806 และ 

การมีเป้ามหายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหามีคา่สมัประสิทธ์ิโครงสร้างเท่ากบั -.489 ตามลําดบั 

สว่นการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนรายวิชาชีพครูนัน้เป้าหมายทกุประเภทตา่งมีทิศทางเดียวกนั

เช่นกนั  โดยการมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงมีคา่สงูท่ีสดุเท่ากบั -.896 รองลงมา

ได้แก่ การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหามีคา่สมัประสิทธ์ิโครงสร้างเท่ากบั -.907 การมี

เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยงมีคา่สมัประสิทธ์ิโครงสร้างเท่ากบั -.780 และ การมีเป้า

มหายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหามีคา่สมัประสิทธ์ิโครงสร้างเท่ากบั -.552 ตามลําดบั จงึเห็นได้ว่า

ในสมัประสิทธ์ิคาโนนิคอลชดุท่ี 1 พบความสมัพนัธ์คาโนนิคอล โดยคา่สมัประสิทธ์ิโครงสร้างของการมี

เป้าหมายทัง้สองชดุ นัน้มีทิศทางสอดคล้องกนั และขนาดใกล้เคียงกนั  

คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์คาโนนิคอลชดุท่ี 2 มีคา่ความสมัพนัธ์คาโนนินอลเท่ากบั .740 

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (Λ =.340, p < .001) โดยจะเห็นได้ว่าในสว่นของการมี

เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนหลกัสตูรวิชาชีพครูนัน้การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบ

หลีกเลี่ยง การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา และการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ มี

คา่สมัประสิทธ์ิโครงสร้างไปในทิศทางเดียวกนั โดยการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญมีคา่สมัประสิทธ์ิ

โครงสร้างสงูท่ีสดุเท่ากบั -.806 รองลงมาได้แก่การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยงมีคา่

สมัประสิทธ์ิโครงสร้างเท่ากบั -.508 และการมีเป้าหมายเพอ่การแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงมีคา่

สมัประสิทธ์ิโครงสร้างเท่ากบั -.259 สว่นการมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหานัน้มีคา่

สมัประสิทธ์ิท่ีมีทิศทางตรงข้ามกบัเป้าหมายแบบอื่นโดยมีคา่สมัประสิทธ์ิโครงสร้างเท่ากบั .331 ในสว่น

ของการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนรายวิชาชีพครูพบว่า การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน

แบบหลีกเลี่ยง การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา และการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ

แบบเข้าหามีคา่สมัประสิทธ์ิไปโครงสร้างในทิศทางเดียวกนั โดยการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ

แบบเข้าหามีคา่สมัประสิทธ์ิโครงสร้างสงูท่ีสดุเท่ากบั -.803 รองลงมาได้แก่การมีเป้าหมายเพ่ือความ
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เช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยงมีคา่สมัประสิทธ์ิโครงสร้างเท่ากบั -.549 และการมีเป้าหมายเพ่ืออการแสดง

ผลงานแบบหลีกเลี่ยงมีคา่สมัประสิทธ์ิโครงสร้างเท่ากบั -.178 สว่นการมีเป้าหมายเพ่ือการแสดง

ผลงานแบบเข้าหานัน้มีคา่สมัประสิทธ์ิท่ีมีทิศทางตรงข้ามกบัเป้าหมายแบบอื่นโดยมีคา่สมัประสิทธ์ิ

โครงสร้างเท่ากบั .403 จงึเห็นได้วา่ในสมัประสิทธ์ิคาโนนิคอลชดุท่ี 2 พบความสมัพนัธ์คาโนนิคอล โดย

คา่สมัประสิทธ์ิโครงสร้างของการมีเป้าหมายทัง้สองชดุ นัน้มีทิศทางสอดคล้องกนั และขนาดใกล้เคียง

กนั 

คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์คาโนนิคอลชดุท่ี 3 มีคา่ความสมัพนัธ์คาโนนินอลเท่ากบั .441 

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (Λ =.752, p < .001) โดยจะเห็นได้ว่าในสว่นของการมี

เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนหลกัสตูรวิชาชีพครูนัน้พบว่าการมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบ

หลีกเลี่ยงมีทิศทางคา่สมัประสิทธ์ิโครงสร้างแตกตา่งจากเป้าหมายประเภทอื่น โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิ

โครงสร้างเท่ากบั .354 ทัง้นีเ้ป้าหมายประเภทอื่นนัน้มีคา่สมัประสิทธ์ิโครงสร้างในทิศทางตรงข้ามโดย 

การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหามีคา่สมัประสิทธ์ิโครงสร้างเท่ากบั -.262 การมีเป้าหมาย

เพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหามีคา่สมัประสิทธ์ิโครงสร้างเท่ากบั -.226 และการมีเป้าหมายเพ่ือความ

เช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยงมีคา่สมัประสิทธ์ิโครงสร้างเท่ากบั -.036 ในสว่นของการมีเป้าหมายเชิง

สมัฤทธ์ิในการเรียนรายวิชาชีพครูพบว่า การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงและการมี

เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยงนัน้มีทิศทางของคา่สมัประสิทธ์ิโครงสร้างไปทางเดยีวกนั 

โดยการมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงมีคา่สมัประสิทธ์ิโครงสร้างเท่ากบั .372 และ

การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยงมีคา่สมัประสิทธ์ิโครงสร้างเท่ากบั .010 แตก่ารมี

เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหา และการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหามีคา่

สมัประสิทธ์ิโครงสร้างในทิศทางตรงข้ามกบัการมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหาโดยการมี

เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหามีคา่สมัประสิทธ์ิโครงสร้างเท่ากบั -.188 และการมีเป้าหมาย

เพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหามีคา่สมัประสิทธ์ิโครงสร้างเท่ากบั -.166 จงึเห็นได้ว่าในสมัประสิทธ์ิ 

คาโนนิคอลชดุท่ี 2 พบความสมัพนัธ์คาโนนิคอล โดยคา่สมัประสิทธ์ิโครงสร้างของการมีเป้าหมายทัง้

สองชดุนัน้สว่นใหญ่มีทิศทางสอดคล้องกนัและขนาดใกล้เคียงกนั ทัง้นีแ้ม้ว่าการมีเป้าหมายเพ่ือความ

เช่ียวชาญแบบเข้าหาจะมีทิศทางแตกตา่งกนั แตท่ัง้สองคา่ตา่งมีคา่เข้าใกล้กบัศนูย์ 

คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์คาโนนิคอลชดุท่ี 4 มีคา่ความสมัพนัธ์คาโนนิคอลเท่ากบั .257 

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (Λ =.934, p = .001) โดยจะเห็นได้ว่าในสว่นของการมี

เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนหลกัสตูรวิชาชีพครูนัน้พบว่า คา่สมัประสิทธ์ิโครงสร้างของการมี

เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยงนัน้มีทิศทางแตกตา่งจากเป้าหมายประเภทอื่น โดยมีคา่

สมัประสิทธ์ิโครงสร้างเท่ากบั .301 ทัง้นี ้การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหา การมี
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เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง และการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหานัน้

ตา่งมีความสมัประสิทธ์ิโครงสร้างในทิศทางตรงข้าม โดยการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้า

หามีคา่สมัประสิทธ์ิโครงสร้างเท่ากบั -.207 การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงมีคา่

สมัประสิทธ์ิโครงสร้างเท่ากบั -.144 และ การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหามีคา่

สมัประสิทธ์ิโครงสร้างเท่ากบั -.340 ในสว่นของการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนรายวิชาชีพครูนัน้

พบว่าการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง และการมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบ

เข้าหา มิทิศทางของคา่สมัประสิทธ์ิโครงสร้างไปทิศทางเดียวกนั โดยการมีเป้าหมายเพ่ือความ

เช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยงมีคา่สมัประสิทธ์ิโครงสร้างเท่ากบั .299 และการมีเป้าหมายเพ่ือการแสดง

ผลงานแบบเข้าหามีคา่สมัประสิทธ์ิโครงสร้างเท่ากบั .000 ในสว่นของการมีเป้าหมายเพ่ือการแสดง

ผลงานแบบหลีกเลี่ยง และการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหามีคา่สมัประสิทธ์ิโครงสร้าง

ทิศทางตรงข้ามกบัการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง โดยการมีเป้าหมายเพ่ือความ

เช่ียวชาญแบบเข้าหามีคา่สมัประสิทธ์ิโครงสร้างเท่ากบั -.153 และ การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดง

ผลงานแบบหลีกเลี่ยงมีคา่สมัประสิทธ์ิโครงสร้างเท่ากบั -.082  จึงเห็นได้ว่าในสมัประสิทธ์ิ 

คาโนนิคอลชดุท่ี 4 พบความสมัพนัธ์คาโนนิคอล โดยคา่สมัประสิทธ์ิโครงสร้างของการมีเป้าหมายทัง้

สองชดุนัน้สว่นใหญ่มีทิศทางสอดคล้องกนั และขนาดใกล้เคียงกนั ทัง้นีพ้บว่าคา่สมัประสิทธ์ิโครงสร้าง

ของการมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหาทัง้มีคา่และทิศทางตา่งกนั โดยเป้าหมายในการ

เรียนหลกัสตูรวิชาชีพครูมีคา่สมัประสิทธ์ิโครงสร้างเท่ากบั -.126 แตใ่นการเรียนรายวิชาชีพครูกลบัมีคา่

สมัประสิทธ์ิโครงสร้างเท่ากบั .000  

จากผลการวิเคราะห์ทัง้หมดพอสรุปว่า การวิเคราะห์สมัประสิทธ์ิคาโนนิคอลทัง้ 4 ชดุนัน้

แสดงให้เห็นวา่การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิทัง้ในการเรียนหลกัสตูรวิชาชีพครู และในการเรียนราย

วิชาชีพครูมีความสมัพนัธ์กนั โดยมีลกัษณะชดุของสมัประสิทธ์ิโครงสร้างสอดคล้องใกล้เคียงกนัเกือบ

ทัง้หมด จงึสรุปได้ว่ามีความสมัพนัธ์ข้ามบริบทระหว่างการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนหลกัสตูร

วิชาชีพครู กบัการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนรายวิชาชีพครู อย่างไรก็ตามเพ่ือวิเคราะห์ถงึ

ความสมัพนัธ์รายคูข่องตวัแปรทัง้สอง ผู้ วิจยัจงึทําการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์แบบแยกสว่น (Partial 

Correlation) ซึง่เป็นการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์โดยมีการควบคมุเป้าหมายอื่น ๆ ได้ผลซึง่แสดงใน

ตาราง 21 
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ตาราง 21 คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบแยกส่วนของการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนหลกัสตูร

วิชาชีพครูกบัการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนรายวิชาชีพครู 

 

การมีเป้าหมาย

เชิงสมัฤทธ์ิในการ

เรียนหลกัสตูร

วิชาชีพครู 

การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนรายวิชาชีพครู 

เป้าหมายเพ่ือ 

การแสดงผลงาน

แบบเข้าหา 

เป้าหมายเพ่ือ 

การแสดงผลงาน

แบบเหลีกเลี่ยง 

เป้าหมายเพ่ือ

ความเช่ียวชาญ

แบบเข้าหา 

เป้าหมายเพ่ือ

ความเช่ียวชาญ

แบบหลีกเลี่ยง 

เป้าหมายเพ่ือการ

แสดงผลงานแบบ

เข้าหา 

.636** -.067 -.004 -.086** 

เป้าหมายเพ่ือการ

แสดงผลงานแบบ

หลีกเลี่ยง 

-.139** .437** -.056 -.070 

เป้าหมายเพ่ือ

ความเช่ียวชาญ

แบบเข้าหา 

-.108** -.151** .426** -.074** 

เป้าหมายเพ่ือ

ความเช่ียวชาญ

แบบหลีกเลี่ยง 

.050 -.076** -.075** .256** 

 

** หมายถงึมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

 

จากตาราง 21 เป็นการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียน

หลกัสตูรวิชาชีพครูกบัการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนรายวิชาชีพครูรายประเภทของเป้าหมาย

โดยมีการควบคมุเป้าหมายประเภทอื่นไว้ ได้ผลดงันี ้

การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหาในการเรียนหลกัสตูรวิชาชีพครูมี

ความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลางกบัการแสดงผลงานแบบเข้าหาในการเรียนรายวิชาชีพครู แต่

มีความสมัพนัธ์ทางลบในระดบัตํ่า กบัการมีเป้าหมายในลกัษณะอื่น  
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การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงในการเรียนหลกัสตูรวิชาชีพครูนัน้มี

ความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลางกบัการแสดงผบงานแบบหลีกเลี่ยงในการเรียนรายวิชาชีพครู 

แตมี่ความสมัพนัธ์ทางลบในระดบัตํ่ากบัการมีเป้าหมายในลกัษณะอื่น 

การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหาในการเรียนหลกัสตูรวิชาชีพครูมีความสมัพนัธ์

ทางบวกในระดบัปานกลางกบัการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหาในการเรียนรายวิชาชีพ

ครูแตมี่ความสมัพนัธ์ทางลบในระดบัตํ่ากบัการมีเป้าหมายในลกัษณะอื่น 

สดุท้ายการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหาในการเรียนหลกัสตูรวิชาชีพครูมี

ความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัตํ่ากบัการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา และการมี

เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหาในการเรียนรายวิชาชีพครู และมีความสมัพนัธ์ทางลบใน

ระดบัตํ่ากบั การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง และการมีเป้าหมายเพ่ือความ

เช่ียวชาญแบบเข้าหาในการเรียนรายวิชาชีพครู อย่างไรก็ตามระดบัของความสมัพนัธ์กบัการมี

เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหาในรายวิชาชีพครูสงูกวา่ความสมัพนัธ์กบัเป้าหมายแบบอื่น 

สรุปได้ว่า การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนหลกัสตูรวิชาชีพครูนัน้จะมีความสมัพนัธ์กบั

การเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนรายวิชาชีพครูประเภทเดียวกนัสงูกว่าความสมัพนัธ์กบัเป้าหมายท่ี

ตา่งประเภทกนั และความสมัพนัธ์ดงักลา่วอยู่ในระดบัปานกลางอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ยกเว้นการ

มีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยงท่ีอยู่ในระดบัตํ่า ทัง้นีจ้งึสรุปได้ว่ามีลกัษณะ

ความสมัพนัธ์ข้ามบริบทของการมีเป้าหมายระหว่างการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนหลกัสตูร

วิชาชีพครู และการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนรายวิชาชีพครู 

สรุปผลการศึกษาที่ 1 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมลูสรุปเป็นผลการวิจยัในการศกึษาท่ี 1 ได้ดงันี ้

1. รูปแบบสมมติฐานนัน้ไมไ่ด้สอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ แตเ่ม่ือปรับปรุงแล้ว

มีความสอดคล้องกลมกลืม โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 1.1 การรับรู้โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานของหลกัสตูร และความเช่ือว่าความ

ฉลาดเป็นสิ่งท่ีเพิ่มขึน้ได้มีอิทธิพลทางบวกตอ่การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหา 

 1.2 การรับรู้โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานของหลกัสตูร และ ความเช่ือว่า

ความฉลาดเป็นสิ่งท่ีเพ่ิมขึน้ได้มีอิทธิพลทางบวกตอ่การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง 

แตค่วามเช่ือว่าความฉลาดเป็นสิ่งท่ีตดิตวัมามีอทิธิพลทางลบตอ่การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน

แบบหลีกเลี่ยง 
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 1.3 การรับรู้โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญของหลกัสตูร และความเช่ือว่าความ

ฉลาดเป็นสิ่งท่ีเพึม่ขึน้ได้มีอิทธิพลทางบวกตอ่การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา  

 1.4 โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญของหลกัสตูร และความเช่ือว่าความฉลาด

เป็นสิ่งท่ีเพึม่ขึน้ได้ มีอิทธิพลทางบวกตอ่การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง 

 1.5 การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา และการมีเป้าหมายเพ่ือความ

เช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยงมีอิทธิพลทางบวกตอ่ความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม แตก่ารมี

เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหามีอิทธิพลทางลบตอ่ความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม  

สรุปได้ว่า การท่ีผู้ เรียนจะมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนลกัษณะใดนัน้จะขึน้อยู่กบั

โครงสร้างเป้าหมายของชัน้เรียน โดยผู้ เรียนจะมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิสอดคล้องกบัโครงสร้างเป้าหมาย

ของชัน้เรียนของตนเอง หากชัน้เรียนมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานผู้ เรียนก็จะมีเป้าหมายเพ่ือการ

แสดงผลงานทัง้แบบเข้าหาและแบบหลีกเลี่ยงด้วย และหากชัน้เรียนมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ

ผู้ เรียนก็จะมีเป้าหมายเพื่อความเช่ียวชาญทัง้แบบเข้าหา และแบบหลีกเลี่ยงด้วยเช่นกนั นอกจากนีก้าร

มีเป้าหมายของผู้ เรียนยงัเก่ียวข้องกบัความเช่ีอเก่ียวกบัความฉลาดของตนเองอีกด้วย สว่นเป้าหมาย

เชิงสมัฤทธ์ิของผู้ เรียนจะเป็นตวักําหนดความมุง่มัน่ในการเรียนเชิงพฤติกรรมของผู้ เรียนตอ่ไป โดย

ผู้ เรียนท่ีมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหาสงูจะมีความมุง่มัน่ในการเรียนเชิงพฤติกรรมสงูด้วย 

แตห่ากมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหาสงูจะมีความมุง่มัน่ในการเรียนเชิงพฤติกรรมตํ่า 

2. การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนหลกัสตูรวิชาชีพครูและการมีเป้าหมายในการเรียน

รายวิชาชีพครูมีความสมัพนัธ์ข้ามบริบท โดยท่ี 

 2.1 การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหาในการเรียนหลกัสตูรวิชาชีพครูมี

ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหาในการเรียนรายวิชาชีพครู 

 2.2 การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงในการเรียนหลกัสตูรวิชาชีพครูมี

ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงในการเรียนรายวิชาชีพครู 

 2.3 การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหาในการเรียนหลกัสตูรวิชาชีพครูมี

ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหาในการเรียนรายวิชาชีพครู 

 2.4 การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลกีเลี่ยงในการเรียนหลกัสตูรวิชาชีพครูมี

ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยงในการเรียนรายวิชาชีพครู 

สรุปได้ว่าเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิของผู้ เรียนในการเรียนหลกัสตูรวิชาชีพครู กบัเป้าหมายเชิง

สมัฤทธ์ิของผู้ เรียนในการเรียนรายวิชาชีพครูมีลกัษณะท่ีสอดคล้องกนั 
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อภปิรายผลการศึกษาที่ 1 

จากผลการการศกึษาท่ี 1 ผู้ วิจยัได้อภิปรายผลดงันี ้

1. รูปแบบสมมติฐานนัน้ไมไ่ด้สอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ แตเ่ม่ือปรับปรุงแล้ว

มีความสอดคล้องกลมกลืน ทัง้นีจ้ะเห็นได้วา่ตวัแปรท่ีใช้ในรูปแบบยงัคงเป็นตวัแปรจากทฤษฎีท่ีถกู

นํามาใช้ในการสร้างกรอบแนวคิดนัน้คือ ทฤษฎีแห่งตนของ ดเวก (Dweck. 2000) ทฤษฎีโครงสร้าง

เป้าหมายของอาร์เมส (Ames. 1992; Ames;& Archer. 1988) และ ทฤษฎีการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิ

ของของอิลเลียท (Elliot;& McGregor. 2001) ซึง่สามารถนํามาใช้อธิบายความมุง่มัน่ในการเรียนรู้ได้ 

(Fredricks; Blumenfeld;& Paris. 2004) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 1.1 โครงสร้างเป้าหมายสง่ผลตอ่เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิ จากผลการศกึษาจะเห็นได้ว่าการ

มีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานทัง้แบบเข้าหาและแบบหลีกเลี่ยงได้รับอิทธิพลจากโครงสร้างเป้าหมาย

เพ่ือการแสดงผลงาน สว่นการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญทัง้แบบเข้าหาและแบบหลีกเลี่ยงได้รับ

อิทธิพลจากโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ แสดงให้เห็นว่าเม่ือผู้ เรียนรับรู้ว่าผู้สอนและชัน้

เรียนมีลกัษณะอย่างไรก็จะรับเอาลกัษณะเหลา่นัน้มาเป็นลกัษณะของตนด้วย กลา่วคือ เม่ือผู้ เรียนรับรู้

ว่าผู้สอนหรือบรรยากาศของชัน้เรียนกระตุ้นให้ผู้ เรียนแสดงผลงานหรือแสดงความสามารถเชิง

เปรียบเทียบซึง่หมายถงึโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน นกัเรียนก็จะรับเอาลกัษณะดงักลา่ว

มาเป็นเป้าหมายของตนเองด้วย โดยจะกลายเป็นเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหา และแบบ

หลีกเลี่ยง ในขณะเดียวกนัหากผู้ เรียนรับรู้วา่ครูหรือบรรยากาศในชัน้เรียนมุง่ให้ผู้ เรียนพฒันาตนเอง

ผู้ เรียนก็จะรับเอาลกัษณะดงักลา่วมาเป็นเป้าหมายในการเรียนของตนเองเช่นเดียวกนั โดยจะ

กลายเป็นเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหาและแบบหลีกเลี่ยง ลกัษณะดงักลา่วเป็นไปตาม

ทฤษฎีโครงสร้างเป้าหมายของอาเมส (Ames. 1992; Ames;& Archer. 1988) ซึง่สอดคล้องกบั

งานวิจยัในอดตีหลายงานอาทิ การศกึษาของโรเสอร์ มิกค์ลี และเออร์ดนั (Roeser; Midgley;& Urdan. 

1996) ท่ีพบว่าท่ีได้ศกึษากบันกัเรียนในโรงเรียนท่ีตัง้อยู่ในเขตเมืองของสหรัฐอเมริกา พบว่าโครงสร้าง

เป้าหมายมุง่งาน (Task Goal Structure) หรือในงานวิจยัฉบบันีค้ือโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความ

เช่ียวชาญ มีอิทธิพลทางบวกตอ่การมีเป้าหมายมุง่งานของนกัเรียน (Task Goal) ซึง่ในงานวิจยัฉบบันี ้

คือการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา และแบบหลีกเลี่ยง และโครงสร้างเป้าหมายมุง่

ความสามารถเชิงเปรียบเทียบ (Relative Ability Goal Structure) ซึง่ในงานวิจยัฉบบันีค้ือโครงสร้าง

เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน มีอิทธิพลทางบวกตอ่การมีเป้าหมายมุง่ความสามารถเชิงเปรียบเทียบ 

(Relative Ability Goal) ซึง่ในงานวิจยัฉบบันีค้ือการมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหาและ

แบบหลีกเลี่ยง เช่นเดียวกบัการศกึษาตอ่มาของ เชิร์ช อิลเลียท และ กาเบลอ (Church; Elliot;& 

Gable. 2001) ท่ีทําการศกึษาถงึการรับรู้บรรยากาศในการสอนกบัการมีมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิใน
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นกัเรียนระดบัปริญญาตรีท่ีลงเรียนในโปรแกรมเคมีเชิงปฏิบตัิการ (Workshop Chemistry Program) 

พบว่าการท่ีนกัเรียนรับรู้ถงึบรรยากาศการสอนท่ีมุง่เน้นเนือ้หาวิชา (Lecture Engagement) จะมี

อิทธิพลทางบวกตอ่การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ สว่นการท่ีนกัเรียนรู้ว่าการจดัการเรียนการสอน

มุง่เน้นการประเมิน (Evaluation Focus) หรือการรับรู้ว่ามีการประเมินอย่างเข้มข้น (Harsh 

Evaluation) แล้วมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหา และแบบ

หลีกเลี่ยง และยงัสอดคล้องกบัการศกึษาของ โกนิดา โวลาลา และ คีสเสโอก ู(Gonida; Voulala;& 

Kiosseoglou. 2009) ท่ีศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้โครงสร้างเป้าหมายของโรงเรียนกบัการมี

เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิของนกัเรียนในระดบัเกรด 7 ถงึ เกรด 9 ในประเทศกรีซ พบว่า โครงสร้าง

เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญจะมีความสมัพนัธ์กบัการมีเป้าหมายความเพ่ือความเช่ียวชาญของ

ผู้ เรียน เช่นเดียวกบัโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานมีความสมัพนัธ์กบัเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน

แบบเข้าหาและแบบหลีกเลี่ยงของผู้ เรียนเช่นกนั รวมถงึสอดคล้องกบัการศกึษาในเอเชียของ ของคิม  

ชาลเลิร์ท และคิม (Kim; Schallert;& Kim. 2010) ท่ีได้ศกึษาถงึความสมัพนัธ์ระหว่างโครงสร้าง

เป้าหมายในวิชาคณิตศาสตร์กบัการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนในประเทศ

เกาหลีพบกว่า โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญจะมีอิทธิพลตอ่การมีเป้าหมายเพ่ือความ

เช่ียวชาญของผู้ เรียน เช่นเดียวกบัโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานมีอิทธิพลตอ่เป้าหมายเพ่ือแสดง

ผลงานแบบเข้าหาและแบบหลีกเลี่ยงของผู้ เรียนเช่นกนั และในการศกึษาของ ลอ โฮแกน และปารีส 

(Luo; Hogan;& Paris. 2011) ได้ศกึษาถงึความสมัพนัธ์ระหว่างโครงสร้างเป้าหมายในวิชา

ภาษาองักฤษกบัการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญในวิชาภาษาองักฤษ ของนกัเรียนในระดบั

มธัยมศกึษาในประเทศสิงคโปร์ พบว่า โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญทัง้แบบเข้าหา และแบบ

หลีกเลี่ยงจะมีอิทธิพลตอ่การมีเป้าความเพ่ือความเช่ียวชาญของผู้ เรียน เช่นเดียวกบัโครงสร้าง

เป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานมีอิทธิพลตอ่เป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบเข้าหาและแบบหลีกเลี่ยงของ

ผู้ เรียนเช่นกนั  

 1.2 ความเช่ือเก่ียวกบัความฉลาดของตนเองท่ีสง่ผลตอ่การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิ 

อิทธิพลนีนํ้ามาจากแนวคิดทฤษฎีแห่งตนของดเวก (Dweck. 2000) ซึง่ระบวุ่าการมีเป้าหมายของ

นกัเรียนนัน้จะเป็นผลมาจากความเช่ือว่าความฉลาดของตนเองมีลกัษณะใด โดยหากนกัเรียนเช่ือว่า

ความฉลาดเป็นสิ่งท่ีตดิตวัมา (Entity Theory of Intelligence) ซึง่หมายถงึผู้ เรียนเช่ือว่าความฉลาด

ของตนเองมีปริมาณคงท่ีเปลี่ยนแปลงได้เพียงเลก็น้อย นัน้จําเป็นต้องพิจารณาถงึความมัน่ในความ

ฉลาดของตนเองด้วย โดยผู้ เรียนท่ีเช่ือว่าความฉลาดเปลี่ยนแปลงได้เลก็น้อยและเช่ือว่าตนเองเป็นคนท่ี

มีความฉลาดก็จะมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหา แตห่ากคดิว่าตนเองไมมี่ความฉลาดก็จะ

มีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกหนี ในอีกทางหนึง่หากนกัเรียนมีความเช่ือว่าความฉลาดของ
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ตนเองเป็นสิ่งท่ีเพ่ิมขึน้ได้ (Incremental Theory of Intelligence) นกัเรียนก็จะมีเป้าหมายเพ่ือความ

เช่ียวชาญโดยมีรายละเอียดดงันี ้

  ในการศกึษาครัง้นีพ้บวา่การท่ีผู้ เรียนมีความเช่ือว่าความฉลาดของตนเองเป็นสิ่งท่ี

เพ่ิมขึน้ได้นัน้จะสง่ผลตอ่การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญทัง้แบบเข้าหา และแบบหลีกเลี่ยง

สอดคล้องกบัแนวคดิของดเวกท่ีกลา่วไปแล้วข้างต้นทัง้นีเ้พราะวา่ผู้ เรียนท่ีเช่ือว่าความฉลาดของตนเอง

เพ่ิมขึน้ได้นัน้จะมีแนวโน้มท่ีจะตัง้เป้าหมายเพ่ือพฒันาความฉลาดดงักลา่วนัน้เอง สอดคล้องกบั

การศกึษาของฮองและคณะ (Dweck. 2000; citing Hong; et al. 1998) ท่ีได้ศกึษากบันกัศกึษาชัน้ปีท่ี 

1 ในวิชาภาษาองักฤษระบวุ่าบคุคลท่ีมีความเช่ือว่าความฉลาดเป็นสิ่งท่ีติดตวัมาจะมีเป้าหมายเพ่ือ

ความเช่ียวชาญ ตอ่มาแบลกเวล เทรอส์เนียว์สกี และดเวก (Blackwell; Trzesniewski;& Dweck. 

2007) ได้ทําการศกึษากบันกัเรียนเกรด 7 ในสหรัฐอเมริกาจํานวน 373 คนพบว่าความเช่ือว่าความ

ฉลาดเป็นสิ่งท่ีเพิ่มขึน้ได้นัน้มีอิทธิพลตอ่การมีเป้าหมายเพ่ือการเรียนรู้ (Learning Goal) นอกจากนี ้

หวงั หลวิ และ ไช้ (Wang; Liu;& Chye. 2010) ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความเช่ือเก่ียวกบัความ

ฉลาดกบัการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิเช่นกนั โดยศกึษาในกลุม่ของนกัศกึษาวิศวกรรมในวิทยาลยัโพลี

เทคนิคในประเทศสิงคโปร์ พบว่าการมีความเช่ือว่าความฉลาดเป็นสิ่งท่ีเพ่ิมขึน้ได้นัน้ มีความสมัพนัธ์

ทางบวกกบัการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา 

  ในผลการศกึษาครัง้นีพ้บว่าการมีความเช่ือว่าความฉลาดเป็นสิ่งท่ีเพ่ิมขึน้ได้นัน้ไมไ่ด้

มีผลเฉพาะกบัการมีเป้าหมายหมายเพ่ือความเช่ียวชาญทัง้ 2 ประเภทเท่านัน้ แตย่งัมีผลตอ่การมี

เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานทัง้สองประเภทด้วย ซึง่ข้อค้นพบนีข้ดัแย้งกบัทฤษฎีของดเวก ทัง้นีข้้อ

ค้นพบดงักลา่วสอดคล้องกบัสิ่งท่ีปรากฎในการศกึษาของ หวงั หลิว และ ไช้ (Wang; Liu;& Chye. 

2010) โดยพบว่าความเช่ือว่าความฉลาดเป็นสิ่งท่ีเพ่ิมขึน้ได้นัน้ มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการมี

เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหา และแบบหลีกเลี่ยง การศกึษาดงักลา่วและการศกึษาในครัง้

นีเ้ป็นบริบทท่ีศกึษากบัผู้ เรียนชาวตะวนัออก ซึง่มีลกัษณะท่ีแตกตา่งจากผู้ เรียนชาวตะวนัตก ทัง้นีใ้น

การศกึษาของ หวงั หลวิ และไช้ นัน้ พบผลท่ีแตกตา่งระหวา่งทฤษฎีกบัข้อมลูในสิงคโปร์นัน้อาจเป็น

เพราะสภาพแวดล้อมโดยรวมทางการศกึษาแตกตา่งกนั ทัง้นีส้ภาพแวดล้อมในการศกึษาในสงิคโปร์

นัน้เป็นสภาพท่ีมีการแขง่ขนักนัสงูอยู่แล้ว โดยหากผลการเรียนดีจะสง่ผลให้ผู้ เรียนมีโอกาสทาง

การศกึษาและประสบความสําเร็จในอนาคตสงูกว่า (Luo; Hogan;& Paris. 2011) ลกัษณะดงักลา่ว

สอดคล้องกบัปรากฎการณ์ท่ีเกิดขึน้กบัการศกึษาไทย 

  ในสว่นของปฎิสมัพนัธ์ระหว่างความเช่ือมัน่ในความฉลาดของตนเอง และความเช่ือ

ว่าความฉลาดของตนเป็นสิ่งท่ีติดตวัมานัน้ ในการศกึษาครัง้นีไ้มพ่บปฏิสมัพนัธ์ดงักลา่วท่ีมีผลตอ่

เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในทกุประเภท ไมส่อดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ขึน้ ในประเดน็ในกลา่วนีมี้
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การศกึษาอยู่อยา่งจํากดั โดยฮองและคณะ (Dweck. 2000: citing Hong; et al. 1998) ได้ศกึษากบั

นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ในวิชาภาษาองักฤษระบวุ่าอทิธิพลของความเช่ือว่าความฉลาดของตนเองเป็นสิ่งท่ี

ติดตวัมาท่ีมีตอ่เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานนัน้ได้ผลท่ีไมค่งท่ี แตเ่ม่ือศกึษาร่วมกบัความมัน่ใจใน

ความฉลาดแล้วจะพบว่าหากนกัเรียนท่ีมีความเช่ือว่าความฉลาดเป็นสิ่งท่ีติดตวัมาแล้วมีความมัน่ใจใน

ความฉลาดก็จะนําไปสูเ่ป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหา แตห่ากนกัเรียนท่ีมีความเช่ือว่า

ความฉลาดเป็นสิ่งท่ีตดิตวัมาแตถ้่าไมมี่ความมัน่ใจแล้วก็จะนําไปสูเ่ป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบ

หลีกเลี่ยง อย่างไรก็ตามผลการศกึษาด้วยทฤษฎีแห่งตนของดเวกนัน้กลบัพบว่าผลนัน้ไมค่งท่ีซึง่ผู้ วิจยั

จะอภิปรายตอ่ไป  

  เม่ือไมพ่บอิทธิพลปฏิสมัพนัธ์ผู้ วิจยัจงึสรุปอิทธิพลของความเช่ือว่าความฉลาดของตน

เป็นสิ่งท่ีคงท่ีท่ีมีตอ่การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิของผู้ เรียนซึง่พบอิทธิพลทางลบท่ีมีตอ่การมีเป้าหมาย

เพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงและไมพ่บว่ามีอิทธิพลตอ่การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบ

เข้าหา ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมติฐาน ท่ีระบวุ่าความเช่ือว่าความฉลาดของตนเป็นสิ่งท่ีคงท่ีมีอทิธิพลตอ่

การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานทัง้แบบเข้าหาและแบบหลีกเลี่ยง ทัง้นีส้ะท้อนให้เห็นว่าอิทธิพล

ของความเช่ือว่าความฉลาดของตนเป็นสิ่งท่ีคงท่ีท่ีมีตอ่การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิตามคําอธิบายใน

ทฤษฎีแห่งตนนัน้ไมมี่ความคงท่ีในบางงานเช่นในโฮเวลล์ และ บลูโล (Howell;& Buro. 2009) และ

การศกึษาของหวงั หลวิ และ ไช้ (Wang; Liu;& Chye. 2010) พบว่าความเช่ือว่าความฉลาดเป็นสิ่งท่ี

ติดตวัมามีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการมีเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบเข้าหาและแบบหลีกเลี่ยง

ตามแนวคดิของดเวก แตใ่นการศกึษาของดเูพยราท และ มารีเน (Dupeyrat;& Mariné. 2005) ท่ีได้

ศกึษากบันกัเรียนหลกัสตูรพิเศษ 1 ปี (เทียบเท่า ปวช.) แล้วไมพ่บอิทธิพลของความเช่ือว่าความฉลาด

เป็นสิ่งท่ีติดตวัมาท่ีมีตอ่การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน ซึง่ได้ผลในลกัษณะเดียวกนักบัการศกึษา

ครัง้นี ้ดงันัน้ผู้ วิจยัจงึตัง้ข้อสงัเกตว่าอิทธิพลของความเช่ือว่าความฉลาดเป็นสิ่งท่ีติดตวัมามีตอ่การมี

เป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบเข้าหาและแบบหลีกเลี่ยงอาจจะมีปัจจยัอื่นควบคมุทัง้นีอ้าจจะเป็น

บรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมทางการศกึษา หรือบคุลิกภาพ เป็นต้น ซึง่ไมส่ามารถสรุปได้จาก

การศกึษาในครัง้นี ้ 

 1.3 จากการศกึษาครัง้นีพ้บว่าการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิมีอิทธิพลตอ่ความมุง่มัน่ในการ

เรียนรู้เชิงพฤติกรรมของผู้ เรียน โดยลกัษณะเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญทัง้สองประเภทมีอิทธิพล

ทางบวกตอ่ความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมแตก่ารมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหา

นัน้จะมีอิทธิพลทางลบตอ่ความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม และไมพ่บว่าการมีเป้าหมายเพ่ือการ

แสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงจะมีอิทธิพลตอ่ความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม สอดคล้องกบั

สมมติฐานท่ีตัง้ไว้และทฤษฎีโครงสร้างเป้าหมายของอาเมส (Ames. 1992) บางสว่น โดยมีเพียงการมี
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เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงเทา่นัน้ท่ีไมมี่อิทธิพลตอ่ความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิง

พฤติกรรม ซึง่สะท้อนให้เห็นถงึการสนบัสนนุแนวคิดแบบเป้าหมายเดียว กลา่วคือมีเฉพาะเป้าหมาย

เพ่ือความเช่ียวชาญเท่านัน้ท่ีจะทําให้เกิดความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม แตก่ารมีเป้าหมายเพ่ือ

การแสดงผลงานแบบเข้าหานัน้จะขดัขวางการเกิดความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม ซึง่ขดัแย้งกบั

การศกึษาของโกนิดา โวลาลา และ คีสเสโอก ู(Gonida; Voulala;& Kiosseoglou. 2009) ท่ีศกึษาผล

ของเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิท่ีมีตอ่ความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมของนกัเรียนในระดบัเกรด 7 ถงึ 

เกรด 9 ในประเทศกรีซ พบว่าการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญและ การมีเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน

แบบเข้าหา มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม สว่นการมีเป้าหมายเพ่ือ

แสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงนัน้กลบัมีความสมัพนัธ์ทางลบกบัความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม 

ซึง่จะเห็นได้ว่าผลการศกึษาครัง้นีส้นบัสนนุแนวคิดเป้าหมายหลายแบบในการศกึษาถงึอิทธิพลของ

เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิท่ีมีตอ่ความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมนัน้เอง อย่างไรก็ดีเป็นท่ีนา่สงัเกตว่า 

ในงานวิจยันีค้า่สหสมัพนัธ์ระหว่างการมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงและเป้าหมาย

เพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยงมีคา่สหสมัพนัธ์อยู่ในระดบัสงู อีกทัง้คา่ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน

ของคา่นํา้หนกัอิทธิพลของทัง้สองตวัแปรท่ีมีตอ่ความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมก็มีคา่สงูอีกด้วย 

ดงันัน้ผลท่ีได้อาจจะมีความคลาดเคลื่อนอนัเป็นผลมาจากความสมัพนัธ์กนัเองระหว่างเป้าหมายแตล่ะ

ประเภท หรือยงัอาจจะมีความเป็นไปได้ท่ีแนวคิดรูปแบบเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์แบบ 2x2 ของ อิลเลียท 

และ แมคเกรเกอร์ (Elliot;& McGregor. 2001) อาจจะไมส่อดคล้องกบับริบทการศกึษาในสงัคม

ตะวนัออก ดงัท่ี ลอ โฮเกน และปารีส (Luo; Hogan;& Paris. 2011) ได้ระบวุ่า ในสิงคโปร์หากผลการ

เรียนดีจะสง่ผลให้ผู้ เรียนมีโอกาสทางการศกึษาและประสบความสําเร็จในอนาคตสงูกว่าซึง่เป็น

ลกัษณะท่ีตรงกบัการศกึษาไทย สง่ผลให้รูปแบบของเป้าหมายแตกตา่งไปจากสงัคมตะวนัตกได้ทัง้นี ้

ลกัษณะดงักลา่วเป็นตวักระตุ้นให้เกิดบรรยาการของการแสดงผลงานอยู่แล้ว ดงันัน้การมีระดบัของ

การกระตุ้นมากเกินไปจงึเกิดผลเสียกบัผู้ เรียน และเป็นการสกดักัน้การเกิดความุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิง

พฤติกรรม  

อย่างไรก็ตามมีการศกึษาในอดีตท่ีได้ศกึษาพฤตกิรรมย่อยของความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิง

พฤติกรรมและได้ผลสอดคล้องกบัการศกึษาในครัง้นี ้เช่น เมอร์ดอก เฮล และ เวเบอร์ (Murdock; 

Hale;& Weber. 2001) ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิกบัพฤติกรรมทจุริต

การสอบของนกัเรียนในระดบัเกรด 7 และ เกรด 8 ในสหรัฐอเมริกา ซึง่พฤติกรรมการทจุริตการสอบเป็น

ลกัษณะหนึง่ท่ีแสดงให้เห็นวา่นกัเรียนขาดความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม พบว่า การมี

เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญมีความสมัพนัธ์ทางลบกบัพฤติกรรมการทจุริตการสอบ แตก่ลบัไมพ่บ

ความสมัพนัธ์ระหว่างการมีเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน กบัพฤติกรรมทจุริตการสอบ โฮเวลล์ และ วดั



138 

 

สนั (Howell;& Watson. 2007) ได้ศกึษาถงึความสมัพนัธ์ระหว่างการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิกบั

พฤติกรรมผดัวนัประกนัพรุ่ง ซึง่เป็นตวับง่ชีถ้งึการขาดความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมของ

นกัเรียนในระดบัปริญญาตรีในแคนนาดา พบว่า การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา มี

ความสมัพนัธ์ทางลบกบัพฤติกรรมผดัวนัประกนัพรุ่ง อย่างไรก็ตามกลบัไมพ่บความสมัพนัธ์ระหว่าง

การมีเป้าหมายในลกัษณะอื่น ลิม้ เหลา่ และ นี (Liem; Lau;& Nie. 2008) ได้ศกึษาถงึความสมัพนัธ์

ระหว่างการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิกบัการละความพยายามในการเรียนของนกัเรียนของนกัเรียนปี 9 

ในประเทศสิงคโปร์ พบว่าการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญมีความสมัพนัธ์ทางลบกบัการละความ

พยายาม ในทางตรงกนัข้ามการมีเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบั

การละความพยายาม ทัง้นีไ้มพ่บความสมัพนัธ์อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติของการมีเป้าหมายเพ่ือแสดง

ผลงานแบบเข้าหากบัการละความพยายาม และ รอสเซล อิลเลียท และ เฟลทแมน (Roussel; Elliot;& 

Feltman. 2011) ได้ศกึษาถงึความสมัพนัธ์ระหว่างเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิกบัการขอความช่วยเหลือจาก

เพ่ือนของนกัเรียนในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในประเทศฝร่ังเศส พบว่า การมีเป้าหมายเพ่ือความ

เช่ียวชาญทัง้แบบเข้าหา และแบบหลีกเลี่ยง มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการขอความช่วยเหลือจาก

เพ่ือน ในทางตรงกนัข้ามพบความสมัพนัธ์ทางลบระหว่างการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบ

หลีกเลี่ยงกบัการขอความช่วยเหลือจากเพื่อน แตก่ลบัไมพ่บความสมัพนัธ์ระหว่างการมีเป้าหมายเพ่ือ

การแสดงผลงานแบบเข้าหากบัการแสวงหาความช่วยเหลือท่ีมีนยัสําคญัทางสถิต ิ

2. นอกเหนือจากการทดสอบรูปแบบโครงสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรของการมี

เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิและความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมแล้ว ในการศกึษาครัง้นีย้งัศกึษาถงึ

ความสมัพนัธ์ข้ามบริบทของการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิระหว่างการรับรู้ท่ีเป็นภาพใหญ่ได้แก่เป้าหมาย

เชิงสมัฤทธ์ิท่ีมีตอ่การเรียนหลกัสตูรวิชาชีพครู กบัการรับรู้ท่ีเป็นภาพย่อยได้แก่เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิท่ีมี

ตอ่การเรียนรายวิชาชีพครู การตรวจสอบในสว่นนีเ้ป็นผลมาจากข้อสงัเกตในการศกึษาของฟินน่ี ไฟ

เฟอร์ และ บาร์รอน (Finney; Pieper;& Barron. 2004) ซึง่ได้ทําการศกึษารูปแบบการวดัโดยใช้

แบบสอบถามของ อีลเลียท และแมคเกรเกอร์ (Elliot;& McGregor. 2001) ซึง่ใช้วดัการมีเป้าหมายเชิง

สมัฤทธ์ิในการเรียนรายวิชาหนึง่ มาใช้กบัการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนในภาคการศกึษานัน้ ๆ 

แทน ซึง่พบว่าแบบสอบถามดงักลา่วสามารถนํามาใช้วดัในระดบัท่ีมีความเฉพาะเจาะจง (Specific) 

น้อยกว่าได้ ทัง้นีใ้นการศกึษาครัง้นัน้ได้ตัง้คําถามถงึความสมัพนัธ์ระหว่างการมีเป้าหมายในระดบั

เฉพาะเจาะจงแตกตา่งกนัไว้  

ในการศกึษาครัง้นีไ้ด้ใช้วิธีการวิเคราะห์หลายรูปแบบเพ่ือทดสอบลกัษณะดงักลา่ว ได้แก่การ

วิเคราะห์สหสมัพนัธ์คาโนนิคอล และการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์แบบแยกสว่น โดยในการวิเคราะห์

สหสมัพนัธ์คาโนนิคอลพบว่าการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนหลกัสตูรวิชาชีพครู และการมี
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เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนรายวิชาชีพครูมีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรคาโนนิคอนท่ีสงัเคราะห์ขึน้มา

มีลกัษณะสอดคล้องกนั ทัง้ขนาดและทิศทางซึง่ตวัแปรคาโนนิคอลท่ีสงัเคราะห์ได้นัน้ก็มีความสมัพนัธ์

กนัด้วย ในสว่นของการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์แบบแยกสว่นพบว่ามีเฉพาะเป้าหมายแบบเดียวกนั

เท่านัน้ท่ีมีความสมัพนัธ์เกินระดบั .250 หากเป็นเป้าหมายท่ีมีลกัษณะแตกตา่งกนันัน้จะมีขนาด

ความสมัพนัธ์ในระดบัท่ีตํ่ากวา่ .200  จากการวิเคราะห์ทัง้ 2 แบบนัน้จงึเห็นได้ว่าได้ผลในลกัษณะ

เดียวกนัและสรุปได้วา่มีความสมัพนัธ์ข้ามบริบทระหว่างการมีเป้าหมายในการเรียนหลกัสตูรวิชาชีพครู 

กบัการมีเป้าหมายในการเรียนรายวิชาชีพครู ทัง้นีน้่าจะเป็นเพราะทัง้การเรียนในหลกัสตูรวิชาชีพครู 

และการเรียนในรายวิชาชีพครูตา่งมีเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกบัการทํางานในอนาคตทัง้คู ่รวมถงึรายวิชาเอก

ถือเป็นแก่นของหลกัสตูรดงันัน้ผู้ เรียนจงึมีเป้าหมายตอ่การเรียนทัง้สองในลกัษณะเดียวกนั ทัง้นีห้าก

ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการมีเป้าหมายในการเรียนหลกัสตูรวิชาชีพครูเปรียบเทียบกบัเป้าหมายใน

การเรียนรายวิชาพืน้ฐาน หรือรายวิชาเลือกเสรีอาจจะทําให้ผลเปลี่ยนไปในอีกลกัษณะได้  



 

บทที่ 5 

ผลการวิเคราะห์ อภปิรายผลการศึกษาที่ 2 

การศกึษาท่ี 2 มีความมุง่หมายท่ีจะศกึษาถงึอิทธิพลของโครงสร้างเป้าหมายท่ีมีตอ่การมี

เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิของนกัเรียน อิทธิพลของการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิท่ีมีตอ่ความมุง่มัน่ในการ

เรียนรู้เชิงพฤติกรรม และความสมัพนัธ์ข้ามบริบทระหว่างการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียน

รายวิชาหนึง่กบัการเรียนในอีกรายวิชาหนึง่ โดยในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูผู้ วิจยัได้นําเสนอโดย

การแบง่หวัข้อดงันี ้ 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์คา่สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ จํานวน ร้อยละ คา่เฉลี่ย และ สว่นเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ตอนท่ี 2 การตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้น 

ตอนท่ี 3 การตรวจสอบผลการจดักระทํา 

ตอนท่ี 4 การวิเคราะห์ความแปรปรวน 

ตอนท่ี 5 การวิเคราะห์ถดถอยพหคุณู 

ตอนท่ี 6 การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนวิชาทฤษฎี

การเรียนรู้และแรงจงูใจกบัวิชาอื่น  

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมลูสําหรับการศกึษาท่ี 2 นีผู้้ วิจยัมีการใช้สญัลกัษณ์ตา่ง ๆ 

ดงันี ้

 P0M0    หมายถงึ กลุม่ควบคมุ 

 P1M0    หมายถงึ กลุม่ท่ีได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน 

 P0M1    หมายถงึ กลุม่ท่ีได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ 

 P1M1    หมายถงึ กลุม่ท่ีได้รับโครงสร้างเป้าหมายแบบผสม (ทัง้สองแบบ) 

 SD     หมายถงึ สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 df     หมายถงึ องศาอิสระ (Degree of Freedom) 

 SS     หมายถงึ ผลรวมกําลงัสองของคะแนนเบ่ียงเบน (Sum of squares) 

 MS     หมายถงึ คา่เฉลี่ยกําลงัสองของคะแนนเบ่ียงเบน (Mean of squares) 

 χ2     หมายถงึ คา่สถิตทิดสอบไคย์-สแควร์ (Chi-square test) 

 t     หมายถงึ คา่สถิตทิดสอบที (t-test) 
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 F     หมายถงึ คา่สถิตทิดสอบเอฟ (F-test) 

 p หรือ p-Values หมายถงึ ระดบัความน่าจะเป็น 

 η2     หมายถงึ ขนาดอิทธิพล (Effect Size) 

 b     หมายถงึ คา่สมัประสิทธ์ิถดถอยพหคุณูแบบคะแนนดิบ 

 β     หมายถงึ คา่สมัประสิทธ์ิถดถอยพหคุณูแบบคะแนนมาตรฐาน 

 SEb    หมายถงึ คา่ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสมัประสิทธ์ิถดถอย

พหคุณู (Standard Error) 

 VIF     หมายถงึ  คา่สมัประสิทธ์ิปัจจยัการเฟ้อของความคลาดเคลื่อน 

(Variance Inflation Factor: VIF) 

 R2     หมายถงึ คา่สมัประสิทธ์ิการทํานาย 

 Λ     หมายถงึ คา่ดชันีแลมดาของวิลค์ (Wilk’s Lamda) 

 โครงสร้าง   หมายถงึ คา่สมัประสิทธ์ิโครงสร้างในการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ 

คาโนนิคอล 

 มาตรฐาน   หมายถงึ คา่สมัประสิทธ์ิคาโนนิคอลมาตรฐาน 

 % Variance  หมายถงึ ร้อยละของความแปรปรวนท่ีสกดัเป็นตวัแปรคาโนนิคอล 

 *     หมายถงึ มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 **     หมายถงึ มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาที่ 2 

 ในการศกึษานีมี้ผู้ เข้าร่วม 64 คน แตใ่นระหว่างการศกึษามีผู้ขาดหายจากการศกึษา 1 คน 

และมีผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามไมส่มบรูณ์ จํานวน 3 คน จงึเหลือผู้ เข้าร่วมวิจยัท่ีมีข้อมลูสมบรูณ์เพียง 60 

คนเท่านัน้ โดยในการวิเคราะห์ผลการศกึษามีรายละเอียดดงันี ้

 

 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์คา่สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ จํานวน ร้อยละ คา่เฉลี่ย และ สว่นเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
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ตาราง 22 จํานวน และร้อยละ ของคณุลกัษณะของผู้ เข้าร่วมวิจยั ได้แก ่เพศ อาย ุศาสนา และ กลุม่ท่ี

เข้าร่วมวิจยั 

 

ตวัแปร  จํานวน (คน) ร้อยละ 

เพศ    

 - ชาย 3 5.00 

 - หญิง 57 95.00 

อาย*ุ    

 - 18 ปี 1 1.69 

 - 19 ปี 23 38.98 

 - 20 ปี 35 59.32 

ศาสนา    

 - พทุธ 58 96.67 

 - อิสลาม 2 3.33 

กลุม่    

 - กลุม่โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน (P1M0) 15 25.00 

 - กลุม่โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ(P0M1) 14 23.33 

 - กลุม่โครงสร้างเป้าหมายแบบผสม (P1M1) 16 26.67 

 - กลุม่ควบคมุ (P0M0) 15 25.00 

รวม 60 100.00 

 

* มีผู้ ไมต่อบคําถามเร่ืองอาย ุจํานวน 1 คน 
 

 จากตาราง 22 นิสิตท่ีเข้าร่วมการวิจยัในครัง้นี ้สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 57 คน คิดเป็น

ร้อยละ 95.00 นอกนัน้เป็นเพศชาย จํานวน 3 คนคิดเป้นร้อยละ 5.00 เม่ือพิจารณาถงึอายพุบว่า นิสิต

สว่นใหญ่มีอาย ุ20 ปี จํานวน 35 คนคิดเป็น 59.32 รองลงมาได้แก่นิสิตท่ีมีอาย ุ19 ปี จํานวน 23 คน 

คิดเป็นร้อยละ 38.98 และนิสิตท่ีมีอาย ุ18 ปี มีเพียง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.69 เม่ือพิจารณาถงึศาสนา

พบว่า นิสิตสว่นใหญ่นบัถือศาสนาพทุธ จํานวน 58 คน คดิเป็นร้อยละ 96.67 นอกนัน้เป็นนิสติท่ีนบัถือ

ศาสนาอิสลาม จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33  
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 ทัง้นีผู้้ เข้าร่วมวิจยัจะถกูแบง่ออกเป็น 4 กลุม่ เท่า ๆ กนั แตเ่น่ืองจากมีนิสิตท่ีขาดหายและ

ตอบแบบสอบถามไมส่มบรูณ์จงึทําให้นิสิตในแตล่ะกลุม่ไมเ่ท่ากนั โดยนิสิตท่ีอยู่ในกลุม่ท่ีได้รับ

โครงสร้างเป้าหมายแบบผสมมีจํานวนมากท่ีสดุ จํานวน 16 คนคิดเป็นร้อยละ 26.67 รองลงมาได้แก่

นิสิตท่ีอยู่ในกลุม่ท่ีได้รับกลุม่โครงสร้างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน (P) และกลุม่ควบคมุ ท่ีมีจํานวน 15 

คนเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 25.00 สว่นนิสติท่ีอยู่ในกลุม่ท่ีได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญมี

จํานวนน้อยท่ีสดุ โดยมีจํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33 ระดบัการขาดหายไปดงักลา่วยงัอยู่ใน

ระดบัท่ีสามารถทําการศกึษาได้ตอ่ไป 
 

ตาราง 23 คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของความเช่ือเก่ียวกบัความฉลาด ความมัน่ใจในความ

ฉลาด การรับรู้โครงสร้างเป้าหมาย การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และ

แรงจงูใจก่อน และหลงั การทดลอง การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในวิชาเอก และความมุง่มัน่ในการ

เรียนรู้เชิงพฤติกรรม 

 

ตวัแปร คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ความเช่ือเก่ียวกบัความฉลาด 

  

 

ความเช่ือว่าความฉลาดติดตวัมา 2.73 .85 

 

ความเช่ือว่าความฉลาดเพ่ิมขึน้ได้ 5.69 .68 

ความมัน่ใจในความฉลาด 4.95 .86 

การรับรู้โครงสร้างเป้าหมาย 

  

 

โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน 3.88 1.33 

 

โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ  5.52 .85 

การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิก่อนการทดลอง 

  

 

เป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบเข้าหา 3.98 1.19 

 

เป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง 5.07 .79 

 

เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา 5.91 .70 

 

เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง 5.80 .65 

การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิหลงัการทดลอง 

  

 

เป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบเข้าหา 4.39 1.16 

 

เป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง 5.46 .84 
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ตาราง 23 (ตอ่) 

 

ตวัแปร คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา 5.69 .69 

 

เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง 5.49 .74 

การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในรายวิชาเอก 

  

 

เป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบเข้าหา 4.45 1.13 

 

เป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง 5.34 .84 

 

เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา 5.92 .77 

 

เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง 5.54 .76 

ความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม 5.07 .79 

 

*พิสยัคะแนนอยู่ระหวา่ง 1 - 7 

 จากตาราง 23 พบว่า ผู้ เข้าร่วมวิจยัมีความเช่ือวา่ความฉลาดเป็นสิ่งท่ีเพ่ิมได้ สงูกว่าความ

เช่ือว่าความฉลาดเป็นสิง่ท่ีติดตวัมา โดยมีคะแนนเท่ากบั 5.69 (SD = .68) ในขณะท่ีความเช่ือว่าความ

ฉลาดเป็นสิ่งท่ีติดตวัมาได้คะแนนเพียง 2.73 (SD = .85) เม่ือพิจารณาถงึความมัน่ใจในความฉลาด

พบว่าความมัน่ใจในความฉลาดมีคะแนนเทา่กบั 4.95 

 ในสว่นของการรับรู้โครงสร้างเป้าหมาย พบว่า ผู้ เข้าร่วมวิจยัรับรู้โครงสร้างเป้าหมายของชัน้

เรียนเพ่ือความเช่ียวชาญสงูกว่า โครงสร้าเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน โดยมีคะแนนเท่ากบั 5.52 (SD = 

.85) ในขณะท่ีการรับรู้โครงสร้างเป้ามหายเพ่ือแสดงผลงานนัน้ได้คะแนนเท่ากบั 3.88 (SD = 1.33)  

 เม่ือพิจารณาถงึการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ินัน้ ในช่วงก่อนการทดลอง เป้าหมายเพ่ือความ

เช่ียวชาญแบบเข้าหามีคะแนนสงูท่ีสดุ โดยได้คะแนนเท่ากบั 5.91 (SD = .70) รองลงมาได้แก่ 

เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง ท่ีได้คะแนนเท่ากบั 5.80 (SD = .65) และเป้าหมายเพ่ือ

แสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง ได้คะแนนเทา่กบั 5.07 (SD = .79) ในขณะท่ี เป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน

แบบเข้าหานัน้มีคะแนนตํ่าท่ีสดุ โดยมีคะแนนเทา่กบั 3.98 (SD = 1.19) ในขณะท่ีเม่ือพิจารณาถงึ

เป้าหมายหลงัการทดลองแล้วพบว่า เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหามีคะแนนสงูท่ีสดุ โดยได้

คะแนนเท่ากบั 5.69 (SD = .70) รองลงมาได้แก่ เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง ท่ีได้

คะแนนเท่ากบั 5.49 (SD = .65) และเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง ได้คะแนนเทา่กบั 5.46 
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(SD = .79) ในขณะท่ี เป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบเข้าหานัน้มีคะแนนตํา่ท่ีสดุ โดยมีคะแนนเท่ากบั 

4.39 (SD = 1.19) โดยนิสิตมีความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม เท่ากบั 5.07 (SD = .79) 

 ทัง้นีเ้ม่ือพิจารณาถงึการมีเป้าหมายชเชิงสมัฤทธ์ิในรายวิชาอื่นพบวา่ เป้าหมายเพ่ือความ

เช่ียวชาญแบบเข้าหามีคะแนนสงูท่ีสดุ โดยได้คะแนนเท่ากบั 5.92 (SD = .77) รองลงมาได้แก่ 

เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง ท่ีได้คะแนนเท่ากบั 5.54 (SD = .65) และเป้าหมายเพ่ือ

แสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง ได้คะแนนเทา่กบั 5.34 (SD = .79) ในขณะท่ี เป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน

แบบเข้าหานัน้มีคะแนนตํ่าท่ีสดุ โดยมีคะแนนเทา่กบั 4.45 (SD = 1.19) โดยนิสิตมีความมุง่มัน่ในการ

เรียนรู้เชิงพฤติกรรม เท่ากบั 5.10 (SD = .67) 

 

 ตอนท่ี 2 การตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้น 

 ในการศกึษาครัง้นีมี้การวิเคราะห์ความแปรปรวนดงันัน้ผู้ วิจยัจงึได้ทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้น 

โดยการตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือได้แก่คา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค และคา่สหสมัพนัธ์

ระหว่างคะแนนรายข้อกบัคะแนนรวม นอกจากนีเ้น่ืองจากกลุม่ตวัอยา่งมีขนาดเลก็ ผู้ วิจยัจงึทําการ

ทดสอบการกระจายตวัเป็นปกติของคะแนนการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในแตล่ะกลุม่ ดงันี ้

 

ตาราง 24 คา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค และ ช่วงคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรวม

กบัคะแนนรายข้อของความเช่ือเก่ียวกบัความฉลาด ความมัน่ใจในความฉลาด การรับรู้โครงสร้าง

เป้าหมาย การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจงูใจก่อนและหลงัการ

ทดลอง การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในวิชาเอก และความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม 

 

ตวัแปร 

 

คา่สมัประสิทธ์ิ

แอลฟ่าของ 

ครอนบาค 

คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์

ระหว่างคะแนนรวมกบั

คะแนนรายข้อ 

ความเช่ือเก่ียวกบัความฉลาด 

  

 

ความเช่ือว่าความฉลาดติดตวัมา  .754 .426 – 634 

 

ความเช่ือว่าความฉลาดเพ่ิมขึน้ได้  .744 .373 - .611 

ความมัน่ใจในความฉลาด  .740 .502 - .537 

การรับรู้โครงสร้างเป้าหมาย 

  

 

โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน   .857 .486 - .717 
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ตาราง 24 (ตอ่) 

 

ตวัแปร คา่สมัประสิทธ์ิ

แอลฟ่าของ 

ครอนบาค 

คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์

ระหว่างคะแนนรวมกบั

คะแนนรายข้อ 

 

โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ  .818 .444 - .674 

การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิก่อนการทดลอง 

  

 

เป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบเข้าหา .947 .675 - .867 

 

เป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง .841 .440 - .751 

 

เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา .880 .501 - .767 

 

เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง .828 .421 - .701 

การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิหลงัการทดลอง 

  

 

เป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบเข้าหา .927 .409 - .818 

 

เป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง .887 .463 - .686 

 

เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา .848 .356 - .802 

 

เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง .839 .349 - .656 

การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในรายวิชาเอก 

  

 

เป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบเข้าหา .933 .309 - .872 

 

เป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง .884 .450 - .759 

 

เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา .880 .582 - .791 

 

เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง .857 .454 - .753 

ความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม .849 .246 – 673 

 

 จากตาราง 24 จะเห็นได้ว่าเคร่ืองมือท่ีในการวิจยัครัง้นีท้ัง้หมด มีคา่ความเช่ือมัน่โดยคา่

สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาคอยู่ในระดบัตัง้แตย่อมรับได้ขึน้ไปทัง้หมด โดยเคร่ืองมือท่ีมีคา่ความ

เช่ือมัน่ อยู่ในระดบัดีมาก กลา่วคือ มีคา่มากกวา่ .900 ได้แก่ การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิ ประเภท

เป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบเข้าหา ทัง้ในช่วงก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และท่ีวดักบัราย

วิชาเอกวิชาอืน่ สว่นเคร่ืองมีท่ีมีคา่ความเช่ือมัน่อยู่ในระดบัดี กลา่วคือ มีคา่อยู่ระหว่าง .800-.899 
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ได้แก่ การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิ ประเภทเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง เป้าหมายเพ่ือ

ความเช่ียวชาญแบบเข้าหา และเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลกีเลี่ยง ทัง้ในช่วงก่อนการ

ทดลอง หลงัการทดลอง และท่ีวดักบัรายวิชาเอกวิชาอื่น รวมถงึการรับรู้โครงสร้างเป้าหมายทัง้ 2 แบบ

คือ โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน และโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ รวมถงึการมี

ความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม สว่นตวัแปรท่ีมีคา่ความเช่ือมัน่อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ คือ มีคา่

อยู่ระหว่าง .700-.799 ความเช่ือเก่ียวกบัความฉลาดทัง้สองแบบ ได้แก่ ความเช่ือว่าความฉลาดติดตวั

มา และความเช่ือว่าความฉลาดเพ่ิมขึน้ได้ รวมถงึความมัน่ใจในความฉลาดด้วย จากท่ีกลา่วมาเห็นได้

ว่า เคร่ืองมือวดัท่ีใช้ในการวดัตวัแปรทกุตวันัน้มีระดบัความเช่ือมัน่ท่ียอมรับได้  
 

ตาราง 25 ความเบ้ ความโดง่ และการทดสอบความเป็นปกติโดยสถิติ ชาปิโร่-วิลค์ (Shapiro-Wilk) ของ

การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิหลงัการทดลองจําแนกตามกลุม่ของผู้ เข้าร่วมวิจยั 

 

การมีเป้าหมายเชิง

สมัฤทธ์ิ 

กลุ่ม ความเบ้ ความโดง่ ชาปิโร่-วิล์ค 

   

คา่สถิต ิ p-Value 

เป้าหมายเพ่ือการ

แสดงผลงานแบบ 

เข้าหา 

กลุ่มโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน (P1M0) -.571 -.476 .950 .523 

กลุ่มโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ(P0M1) .165 -1.547 .910 .156 

กลุ่มโครงสร้างเป้าหมายแบบผสม (P1M1) .164 .003 .973 .881 

 

กลุ่มควบคมุ (P0M0) -.515 -.450 .960 .698 

เป้าหมายเพ่ือการ

แสดงผลงานแบบ

หลีกเล่ียง 

กลุ่มโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน (P1M0) -.375 -.681 .949 .511 

กลุ่มโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ(P0M1) -.343 -1.105 .913 .173 

กลุ่มโครงสร้างเป้าหมายแบบผสม (P1M1) .174 -.558 .941 .357 

 

กลุ่มควบคมุ (P0M0) .479 .458 .970 .862 

เป้าหมายเพ่ือ

ความเช่ียวชาญ

แบบเข้าหา 

กลุ่มโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน (P1M0) -.459 -.918 .939 .373 

กลุ่มโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ(P0M1) .740 1.036 .952 .587 

กลุ่มโครงสร้างเป้าหมายแบบผสม (P1M1) -.272 -.926 .951 .510 

 

กลุ่มควบคมุ (P0M0) .088 -.278 .958 .655 

เป้าหมายเพ่ือ

ความเช่ียวชาญ

แบบหลีกเล่ียง 

กลุ่มโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน (P1M0) -.027 -.474 .968 .825 

กลุ่มโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ(P0M1) -.361 -.220 .938 .392 

กลุ่มโครงสร้างเป้าหมายแบบผสม (P1M1) -.053 -1.091 .928 .223 

 

กลุ่มควบคมุ (P0M0) .326 -.378 .975 .925 

 

หมายเหต ุคา่ความเบ้ และความโดง่ทกุคา่ไมมี่นยัสําคญัทางสถิต ิ

  



148 

 

 จากตาราง 25 จะเห็นได้ว่า คา่การกระจายตวัของการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิทัง้ 4 แบบ ใน

กลุม่โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน กลุม่โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ กลุม่

โครงสร้างเป้าหมายแบบผสม และกลุม่ควบคมุ นัน้มีการกระจายตวัตามปกติทัง้หมด ดงันัน้จงึสรุปได้

ว่าสามารถนําข้อมลูชดุนีไ้ปทําการวิเคราะห์ความแปรปรวนได้  

 

ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม 

 ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูในตอนท่ี 3 นี ้เป็นการนําเสนอผลการวิเคราะห์ความ

แปรแปรวนร่วมแบบสองทาง (2-Ways ANCOVA) ของเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิ จําแนกตามการได้รับ

โครงสร้างเป้าหมาย โดย การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิของผู้ เรียนก่อนการทดลอง และ การมีความเช่ือ

เก่ียวกบัสติปัญญาของตนเอง ได้แก่ ความเช่ือว่าสติปัญญาเป็นสิ่งท่ีตดิตวัมา ความเช่ือว่าสตปัิญญา

เป็นสิ่งท่ีเพ่ิมขึน้ได้ และปฏิสมัพนัธ์ระหว่างความเช่ือว่าสติปัญญาเป็นสิ่งท่ีติดตวัมากบัความเช่ือมัน่ใน

ความฉลาดของตนเอง เป็นตวัแปรปรวนร่วม ทัง้นีผู้้ วิจยัได้ทําการทดสอบผลการจดักระทําพบวา่ 

ผู้ เรียนในกลุม่โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน (P1M0) รับรู้ถงึโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการ

แสดงผลงานสงูกวา่กลุม่ควบคมุ (P0M0) ในขณะผู้ เรียนกลุม่โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ 

(P0M1) รับรู้ถงึโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญสงูกวา่กลุม่ควบคมุ ทัง้นีก้ลุม่โครงสร้าง

เป้าหมายแบบผสม (P1M1) นัน้ได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานสงูกว่ากลุม่ท่ีได้รับ

โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ (P0M1) แตมี่โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญไมส่งู

กว่ากลุม่ท่ีได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน (P1M0) ซึง่แสดงใหเห็นไว้ในภาคผนวก ง 

 ผู้ วิจยันําเสนอเป้าหมายทีละแบบ โดยเร่ิมจากการนําเสนอคา่เฉลี่ยของระดบัเป้าหมายในแต่

ละกลุม่ แล้วจงึวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมแบบสองทาง และหากพบว่ามีอิทธิพลปฎิสมัพนัธ์ระหว่าง

โครงสร้างเป้าหมายแล้วผู้ วิจยัจะนําเสนอการวิเคราะห์อิทธิพลหลกัอยา่งง่าย (Simple Main Effect) 

ประกอบด้วย และสดุท้ายจงึนําเสนอแผนภาพท่ีแสดงความแตกตา่งของคา่เฉลี่ยมาร์จินท่ีได้จากการ

ประมาณคา่ (Estimated Marginal Mean)   

 ทัง้นีผู้้ วิจยัได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมของการมีเป้าหมายเพ่ือการแสดง

ผลงานแบบเข้าหาโดยนําเสนอคา่เฉลี่ยของการมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหาในแตล่ะ

กลุม่ดงัแสดงไว้ในตาราง 26 
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ตาราง 26 คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของการมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหาของ

ผู้ เข้าร่วมวิจยั จําแนกตามการได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน และการได้รับโครงสร้าง

เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ 

 

การได้รับ

โครงสร้าง

เป้าหมายเพ่ือ

ความเช่ียวชาญ 

การได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน รวม 

ไมไ่ด้รับ ได้รับ 

คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ไมไ่ด้รับ 4.10 .97 4.63 1.13 4.37 1.07 

ได้รับ 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 ผู้ เข้าร่วมวิจยัในกลุม่ท่ีได้รับโครงสร้างเป้าหมายแบบผสมมีระดบัการมี

เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหาสงูท่ีสดุโดยมีคะแนนเท่ากบั 4.99 (SD = 1.01) รองลงมา

ได้แก่ กลุม่ท่ีได้รับเฉพาะโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานโดยมีคะแนนเท่ากบั 4.63  

(SD = 1.13) และกลุม่ควบคมุมีคะแนนเท่ากบั 4.10 (SD = .97) แตก่ลุม่ท่ีได้รับเฉพาะโครงสร้าง

เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญมีระดบัการมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหาตํา่ท่ีสดุโดยมี

คะแนนเท่ากบั 3.77 (SD = 1.22) จากระดบัคา่เฉลี่ยดงักลา่วผู้ วิจยัจงึดาํเนินการเปรียบเทียบคา่เฉลี่ย

โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมแบบสองทาง จําแนกตา่งการได้รับโครงสร้างเป้าหมาย และ

กําหนดให้การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหาก่อนการทดลอง และความเช่ือเก่ียวกบั

ความฉลาดของตนเองเป็นตวัแปรปรวนร่วม ดงัตาราง 27 
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ตาราง 27 การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมแบบสองทาง (2-way ANCOVA) ของการมีเป้าหมายเพ่ือ

การแสดงผลงานแบบเข้าหาจําแนกโดยการได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานและ

การได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ โดยมีความเช่ือเก่ียวกบัความฉลาดของตนเอง

เป็นตวัแปรปรวนร่วม 

 

แหลง่ความแปรปรวน df SS MS F p η2 

การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหา

ก่อนการทดลอง 

1 15.57 14.57 18.98 .000 .267 

ความเช่ือว่าสติปัญญาเป็นสิ่งท่ีติดตวัมา 1 3.81 3.81 4.64 .036 .082 

ความเช่ือว่าสติปัญญาเป็นสิ่งท่ีเพ่ิมขึน้ได้ 1 .08 .08 .09 .763 .002 

ความเช่ือว่าสติปัญญาเป็นสิ่งท่ีติดตวัมา x 

ความเช่ือมัน่ในความฉลาดของตนเอง 

1 1.07 1.07 1.30 .259 .024 

การได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน 1 8.91 8.91 10.85 .002 .173 

การได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ 1 .13 .13 .16 .693 .003 

การได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน 

x การได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ 

1 4.89 4.89 5.96 .018 .103 

ความคลาดเคลื่อน 52 42.67 .82    

 

 จากตาราง 27 พบอิทธิพลปฏิสมัพนัธ์ระหว่างการได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดง

ผลงาน และการได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญท่ีมีตอ่การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดง

ผลงานแบบเข้าหาของผู้ เข้าร่วมวิจยัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (F = 5.96, p = .018, 

η2=.103) โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากบั .103 สะท้อนว่าอทิธิพลของการได้รับเป้าหมายเพ่ือความ

เช่ียวชาญ หรือ การได้รับเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญท่ีมีตอ่การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบ

เข้าหานัน้ ต้องพิจารณาถงึการได้รับเป้าหมายอกีประเภทหนึง่ร่วมด้วย ทัง้นีผ้ลการวิเคราะห์พบอิทธิพล

ของตวัแปรปรวนร่วมได้แก่ การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหาก่อนทางทดลอง (F = 

18.98, p < .001) และความเช่ือว่าความฉลาดเป็นสิ่งท่ิติดตวัมา (F = 4.64, p =.036 ) ด้วย  

 จากผลการวิเคราะห์ดงักลา่วท่ีพบว่ามีอิทธิพลปฏิสมัพนัธ์ระหว่างการได้รับโครงสร้าง

เป้าหมาย 2 แบบ จงึมีความจําเป็นต้องทดสอบอิทธิพลหลกัอย่างง่าย (Simple Main Effect) ซึง่ผู้ วิจนั

ได้แสดงไว้ในตาราง 28 และ 29 
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ตาราง 28 การทดสอบอทิธิพลหลกัอย่างง่ายของการได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลท่ีมีตอ่

การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหาจําแนกตามการได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือ

ความเช่ียวชาญ 

 

การได้รับโครงสร้าง

เป้าหมายเพ่ือความ

เช่ียวชาญ 

แหลง่ความแปรปรวน df SS MS F p η2 

ไมไ่ด้รับ การได้รับโครงสร้างเป้าหมาย

เพ่ือการแสดงผลงาน 

1 .32 .32 .40 .532 .008 

 ความคลาดเคลื่อน 52 42.67 .82    

ได้รับ การได้รับโครงสร้างเป้าหมาย

เพ่ือการแสดงผลงาน 

1 13.55 13.55 16.51 .000 .241 

 ความคลาดเคลื่อน 52 42.67 .82    

 

 จากตาราง 28 พบว่า ในกลุม่ผู้ เข้าร่วมวิจยัท่ีไมไ่ด้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ

นัน้ ไมพ่บอิทธิพลของการได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานท่ีมีตอ่การมีเป้าหมายเพ่ือการ

แสดงผลงานแบบเข้าหา ท่ีมีนยัสําคญัทางสถิติ (F=.40 p = .532) แตเ่ม่ือพิจารณาในกลุม่ท่ีได้รับ

โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแล้วพบว่า การได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน

มีอิทธิพลตอ่การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหาอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

(F = 16.51, p < .001, η2 = .241) โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากบั .241 

 จงึสรุปได้ว่าการได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานจะทําให้ผู้ เข้าร่วมวิจยัมี

เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหาได้เฉพาะในกลุม่ท่ีได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความ

เช่ียวชาญเท่านัน้ แตใ่นทางกลบักนั ในกลุม่ท่ีไมไ่ด้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญการได้รับ

โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานจะไมช่่วยเสริมสร้างให้มีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบ

เข้าหาแตอ่ย่างใด  
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ตาราง 29 การทดสอบอทิธิพลหลกัอย่างง่ายของการได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญท่ีมี

ตอ่การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหาจําแนกตามการได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือ

การแสดงผลงาน 

 

การได้รับโครงสร้าง

เป้าหมายเพ่ือแสดง

ผลงาน 

แหลง่ความแปรปรวน df SS MS F p η2 

ไมไ่ด้รับ การได้รับโครงสร้างเป้าหมาย

เพ่ือความเช่ียวชาญ 

1 1.61 1.61 1.96 .168 .036 

 ความคลาดเคลื่อน 52 42.67 .82    

ได้รับ การได้รับโครงสร้างเป้าหมาย

เพ่ือความเช่ียวชาญ 

1 3.48 3.48 4.24 .044 .075 

 ความคลาดเคลื่อน 52 42.67 .82    

 

 จากตาราง 29 พบว่าในกลุม่ผู้ เข้าร่วมวิจยัท่ีไมไ่ด้รับโครงสร้างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน ไม่

พบอิทธิพลของการได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญท่ีมีตอ่การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดง

ผลงานแบบเข้าหาท่ีมีนยัสําคญัทางสถิติ (F = 1.61, p = .168) แตเ่ม่ือพิจารณาในกลุม่ท่ีได้รับ

โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานกลบัพบอิทธิพลของการได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความ

เช่ียวชาญท่ีมีตอ่การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหาอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

(F = 4.24, p = .044, η2=.075) โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากบั .075 

 จงึสรุปได้ว่าการได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญจะทําให้ผู้ เข้าร่วมวิจยัมี

เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหาได้เฉพาะในกลุม่ท่ีได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดง

ผลงานเทา่นัน้ แตใ่นทางกลบักนั ในกลุม่ท่ีไมไ่ด้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานการได้รับ

โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญจะไมช่่วยเสริมสร้างให้มีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบ

เข้าหาแตอ่ย่างใด  

 ทัง้นีร้ะดบัคะแนนการมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหาของผู้ เข้าร่วมวิจยัทัง้ 4 

กลุม่ได้แก่ กลุม่ได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน กลุม่ได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความ

เช่ียวชาญ กลุม่ได้รับโครงสร้างเป้าหมายแบบผสม และกลุม่ควบคมุ ได้แสดงในภาพประกอบ 8 ซึง่
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แสดงระดบัคา่เฉลี่ยมาจินอลท่ีได้จากการประมาณคา่ (Estimated Maginal Mean) ของเป้าหมายเพ่ือ

การแสดงผลงานแบบเข้าหา 

 

 
ภาพประกอบ 8 คา่เฉลีย่มาจินอลจากการประมาณคา่ (Estimated Marginal Mean)การมีเป้าหมาย

เพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหา จําแนกตามการได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน และ

การได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ 

 

สรุปได้ว่าการมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหาของผู้ เรียนจะได้รับอิทธิพลจาก

โครงสร้างเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิเม่ือได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญร่วมด้วยเทา่นัน้ 

ในขณะท่ีโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญจะมีอิทธิพลทางลบตอ่การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดง

ผลงานแบบเข้าหา แตห่ากร่วมกบัโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแล้วจะมีอิทธิพลเป็นบวก 

ลําดบัตอ่ไปผู้ วิจยัได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมของการมีเป้าหมายเพ่ือการ

แสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงโดยนําเสนอคา่เฉลีย่ของการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบ

หลีกเลี่ยงในแตล่ะกลุม่ดงัแสดงไว้ในตาราง 30 
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P1M0 P0M0 P0M1 P1M1 
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ตาราง 30 คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของการมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงของ

ผู้ เข้าร่วมวิจยั จําแนกตามการได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน และการได้รับโครงสร้าง

เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ 

 

การได้รับ

โครงสร้าง

เป้าหมายเพ่ือ

ความเช่ียวชาญ 

การได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน รวม 

ไมไ่ด้รับ ได้รับ 

คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ไมไ่ด้รับ 5.16 .78 5.68 .80 5.42 .82 

ได้รับ 4.94 .78 5.98 .66 5.50 .88 

รวม 5.05 .77 5.84 .73 5.46 .84 

 

 จากตาราง 30 พบว่า ผู้ เข้าร่วมวิจยัในกลุม่ท่ีได้รับโครงสร้างเป้าหมายแบบผสมมีระดบัการมี

เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงสงูท่ีสดุโดยมีคะแนนเทา่กบั 5.98 (SD = .66) รองลงมา

ได้แก่ กลุม่ท่ีได้รับเฉพาะโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานโดยมีคะแนนเท่ากบั 5.68 (SD = 

.80) และกลุม่ควบคมุมีคะแนนเท่ากบั 5.16 (SD = .78) แตก่ลุม่ท่ีได้รับเฉพาะโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือ

ความเช่ียวชาญมีระดบัการมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงตํ่าท่ีสดุโดยมีคะแนนเท่ากบั 

4.94 (SD = .78) ) จากระดบัคา่เฉลี่ยดงักลา่วผู้ วิจยัจงึดําเนินการเปรียบเทียบคา่เฉลี่ยโดยการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมแบบสองทางของการมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง 

จําแนกตา่งการได้รับโครงสร้างเป้าหมาย โดยการมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหลีกเลี่ยง

ก่อนการทดลอง และความเช่ือเก่ียวกบัความฉลาดของตนเองเป็นตวัแปรปรวนร่วม ดงัตาราง 31 
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ตาราง 31 การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมแบบสองทาง (2-way ANCOVA) ของการมีเป้าหมายเพ่ือ

การแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงจําแนกโดยการได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานและ

การได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ โดยมีการมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบ

หลีกเลี่ยงก่อนการทดลองความเช่ือเก่ียวกบัความฉลาดของตนเองเป็นตวัแปรปรวนร่วม 

 

แหลง่ความแปรปรวน df SS MS F p η2 

การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง

ก่อนการทดลอง 

1 3.36 3.36 6.79 .012 .115 

ความเช่ือว่าสติปัญญาเป็นสิ่งท่ีติดตวัมา 1 1.16 1.16 2.35 .132 .043 

ความเช่ือว่าสติปัญญาเป็นสิ่งท่ีเพ่ิมขึน้ได้ 1 .16 .16 .31 .577 .006 

ความเช่ือว่าสติปัญญาเป็นสิ่งท่ีติดตวัมา x 

ความเช่ือมัน่ในความฉลาดของตนเอง 

1 .00 .00 .01 .940 .000 

การได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน 1 6.34 6.34 12.79 .001 .197 

การได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ 1 .09 .09 .17 .678 .003 

การได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน 

x การได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ 

1 1.92 1.92 3.88 .054 .069 

ความคลาดเคลื่อน 52 25.77 .50    

 

 จากตาราง 31 เห็นได้วา่ ไมพ่บปฏิสมัพนัธ์ระหว่างการได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการ

แสดงผลงานและ การได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญท่ีมีตอ่การมีเป้าหมายเพ่ือการ

แสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงท่ีมีนยัสําคญัทางสถิต (F = 3.88, p = .054) จงึพิจารณาอิทธิพลหลกัตอ่ไป 

 เม่ือพิจารณาถงึอิทธิพลหลกัพบว่าผู้ เข้าร่วมวิจยัท่ีได้รับการได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการ

แสดงผลงานมีอิทธิพลตอ่การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั .05 (F=12.79, p=.001, η2= .197) โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากบั .197 แตไ่มพ่บว่าการได้รับ

โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญจะมีอิทธิพลตอ่การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบ

หลีกเลี่ยงท่ีมีนยัสําคญัทางสถิติ (F=.17, p=.678) ทัง้นีพ้บกวา่ การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน

แบบหลีกเลี่ยงก่อนการทดลองซึง่เป็นตวัแปรปรวนร่วมมีอิทธิพลตอ่การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดง

ผลงานแบบหลีกเลี่ยงหลงัการทดลองอยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั .05 ด้วย (F= 6.79, P= .012) 
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 สรุปคือการท่ีนิสิตได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานจะสง่ผลทําให้นิสติมี

เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง แตห่ากนิสิตได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความ

เช่ียวชาญนัน้จะไมส่ง่ผลตอ่การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงของนิสิต  

 ทัง้นีร้ะดบัคะแนนการมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงของผู้ เข้าร่วมวิจยัทัง้ 4 

กลุม่ได้แก่ กลุม่ได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน กลุม่ได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความ

เช่ียวชาญ กลุม่ได้รับโครงสร้างเป้าหมายแบบผสม และกลุม่ควบคมุ ได้แสดงในภาพประกอบ 9 ซึง่

แสดงระดบัคา่เฉลี่ยมาจินอลท่ีได้จากการประมาณคา่ (Estimated Maginal Mean) ของการมี

เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงของผู้ เรียน 

 

 
ภาพประกอบ 9 คา่เฉลีย่มาจินอลจากการประมาณคา่ (Estimated Marginal Mean) ของการมี

เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง จําแนกตามการได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือแสดง

ผลงาน และการได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ 

 

สรุปได้ว่าการมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงของผู้ เรียนจะได้รับอิทธิพลจาก

โครงสร้างเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิแตไ่มมี่อิทธิพลจากโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ  

5.24 
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ได้รับ 

การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง 

การได้รับโครงสร้าง

เป้าหมายเพ่ือการ

แสดงผลงาน 

การได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ 

P1M1 P0M1 P1M0 P0M0 
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ลําดบัตอ่ไปผู้ วิจยัได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมของการมีเป้าหมายเพ่ือ

ความเช่ียวชาญแบบเข้าหาโดยนําเสนอคา่เฉลีย่ของการมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบ

หลีกเลี่ยงในแตล่ะกลุม่ดงัแสดงไว้ในตาราง 32 

 

ตาราง 32 คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหาของ

ผู้ เข้าร่วมวิจยั จําแนกตามการได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน และการได้รับโครงสร้าง

เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ 

 

การได้รับ

โครงสร้าง

เป้าหมายเพ่ือ

ความเช่ียวชาญ 

การได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน รวม 

ไมไ่ด้รับ ได้รับ 

คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ไมไ่ด้รับ 5.43 .70 5.79 .59 5.61 .66 

ได้รับ 5.34 .61 6.16 .61 5.78 .73 

รวม 5.39 .65 5.98 .62 5.69 .69 

 

 จากตาราง 32 พบว่า ผู้ เข้าร่วมวิจยัในกลุม่ท่ีได้รับโครงสร้างเป้าหมายแบบผสมมีระดบัการมี

เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหาสงูท่ีสดุโดยมีคะแนนเท่ากบั 6.16 (SD = .61) รองลงมาได้แก่ 

กลุม่ท่ีได้รับเฉพาะโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานโดยมีคะแนนเท่ากบั 5.79 (SD = .59) และ

กลุม่ควบคมุมีคะแนนเท่ากบั 5.43 (SD = .70) แตก่ลุม่ท่ีได้รับเฉพาะโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความ

เช่ียวชาญมีระดบัการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหาตํ่าท่ีสดุโดยมีคะแนนเท่ากบั 5.34  

(SD = .61) จากระดบัคา่เฉลี่ยดงักลา่วผู้ วิจยัจงึดําเนินการเปรียบเทียบคา่เฉลี่ยโดยการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนร่วมแบบสองทางของการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา จําแนกตามการได้รับ

โครงสร้างเป้าหมาย โดยการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหาก่อนการทดลอง และความเช่ือ

เก่ียวกบัความฉลาดของตนเองเป็นตวัแปรปรวนร่วม ดงัตาราง 33 
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ตาราง 33 การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมแบบสองทาง (2-way ANCOVA) ของการมีเป้าหมายเพ่ือ

ความเช่ียวชาญแบบเข้าหาจําแนกโดยการได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานและการ

ได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ โดยมี การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้า

หาก่อนการทดลอง และความเช่ือเก่ียวกบัความฉลาดของตนเองเป็นตวัแปรปรวนร่วม 

 

แหลง่ความแปรปรวน df SS MS F p η2 

การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา

ก่อนการทดลอง 

1 .86 .86 2.87 .096 .052 

ความเช่ือว่าสติปัญญาเป็นสิ่งท่ีติดตวัมา 1 .55 .55 1.86 .178 .035 

ความเช่ือว่าสติปัญญาเป็นสิ่งท่ีเพ่ิมขึน้ได้ 1 .31 .31 1.05 .311 .020 

ความเช่ือว่าสติปัญญาเป็นสิ่งท่ีติดตวัมา x 

ความเช่ือมัน่ในความฉลาดของตนเอง 

1 .00 .00 .02 .900 .000 

การได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน 1 3.36 3.36 11.27 .001 .178 

การได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ 1 .06 .06 .21 .647 .004 

การได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน 

x การได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ 

1 1.56 1.56 5.23 .026 .091 

ความคลาดเคลื่อน 52 15.49 .30    

 

 จากตาราง 33 จะเห็นได้ว่าพบอิทธิพลปฏิสมัพนัธ์ระหว่างการได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือ

การแสดงผลงานและ การได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญท่ีมีตอ่การมีเป้าหมายเพ่ือ

ความเช่ียวชาญแบบเข้าหาอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (F = 5.23, p = .026, η2 = .091) โดยมีขนาด

อิทธิพลเท่ากบั .091 ทัง้นีไ้มพ่บว่ามีอิทธิพลจากตวัแปรปรวนร่วมท่ีนํามาศกึษาร่วมด้วยท่ีมีนยัสาํคญั

ทางสถิต ิ

 สรุปได้ว่าอทิธิพลของโครงสร้างเป้าหมายแบบหนึง่ท่ีมีตอ่เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบ

เข้าหานัน้จะขึน้กบัว่าอทิธิพลของโครงสร้างเป้าหมายอีกแบบหนึง่เป็นอย่างไร ทัง้นีทํ้าให้ต้องพิจารณา

ถงึอิทธิพลหลกัอย่างง่าย (Simple Main Effect) ซึง่คืออิทธิพลของการได้รับโครงสร้างเป้าหมายแบบ

หนึง่ท่ีมีผลตอ่การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา ในแตล่ะระดบัของการมีโครงสร้าง

เป้าหมายอีกแบบหนึง่ ดงัแสดงในตาราง 34 และ 35 

 



159 

 

ตาราง 34 การทดสอบอทิธิพลหลกัอย่างง่ายของการได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลท่ีมีตอ่

การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหาจําแนกตามการได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือ

ความเช่ียวชาญ 

 

การได้รับโครงสร้าง

เป้าหมายเพ่ือ

ความเช่ียวชาญ 

แหลง่ความแปรปรวน df SS MS F p η2 

ไมไ่ด้รับ การได้รับโครงสร้างเป้าหมาย

เพ่ือการแสดงผลงาน 

1 .20 .20 .66 .419 .013 

 ความคลาดเคลื่อน 52 15.49 .30    

ได้รับ การได้รับโครงสร้างเป้าหมาย

เพ่ือการแสดงผลงาน 

1 4.56 4.56 15.32 .000 .228 

 ความคลาดเคลื่อน 52 15.49 .30    

 

 จากตาราง 34 เม่ือพิจารณาในกลุม่ท่ีได้รับโครงสร้างเป้ามหายเพ่ือความเช่ียวชาญนัน้ จะพบ

อิทธิพลของการได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานท่ีมีตอ่การมีเป้าหมายเพ่ือความ

เช่ียวชาญแบบเข้าหาอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (F = 15.32, p < .001, η2 =.228) โดยมี

ขนาดอิทธิพลเทา่กบั .228 แตใ่นกลุม่ท่ีไมไ่ด้รับเป้าหมายเพื่อความเช่ียวชาญนัน้กลบัไมพ่บอิทธิพลของ

การได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานท่ีมีตอ่การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้า

หาท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติ (F = .66, p = .419) 
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ตาราง 35 การทดสอบอทิธิพลหลกัอย่างง่ายของการได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญท่ีมี

ตอ่การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหาจําแนกตามการได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือ

การแสดงผลงาน 

 

การได้รับโครงสร้าง

เป้าหมายเพ่ือแสดง

ผลงาน 

แหลง่ความแปรปรวน df SS MS F p η2 

ไมไ่ด้รับ การได้รับโครงสร้างเป้าหมาย

เพ่ือความเช่ียวชาญ 

1 .46 .46 1.55 .218 .029 

 ความคลาดเคลื่อน 52 15.49 .30    

ได้รับ การได้รับโครงสร้างเป้าหมาย

เพ่ือความเช่ียวชาญ 

1 1.23 1.23 4.13 .047 .074 

 ความคลาดเคลื่อน 52 15.49 .30    

 

 จากตาราง 35 เม่ือพิจารณาในกลุม่ท่ีได้รับโครงสร้างเป้ามหายเพ่ือการแสดงผลงานนัน้ จะ

พบอิทธิพลของการได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญท่ีมีตอ่การมีเป้าหมายเพ่ือความ

เช่ียวชาญแบบเข้าหาอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (F = 4.13, p = .047, η2 =.074) โดยมี

ขนาดอิทธิพลเทา่กบั .074 แตใ่นกลุม่ท่ีไมไ่ด้รับเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานนัน้กลบัไมพ่บอิทธิพลของ

การได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญท่ีมีตอ่การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา

ท่ีมีนยัสําคญัทางสถิติ (F = 1.55, p = .218)  

 ทัง้นีร้ะดบัคะแนนการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหาของผู้ เข้าร่วมวิจยัทัง้ 4 กลุม่

ได้แก่ กลุม่ได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน กลุม่ได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความ

เช่ียวชาญ กลุม่ได้รับโครงสร้างเป้าหมายแบบผสม และกลุม่ควบคมุ ได้แสดงในภาพประกอบ 10 ซึง่

แสดงระดบัคา่เฉลี่ยมาจินอลท่ีได้จากการประมาณคา่ (Estimated Maginal Mean) ของการมี

เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหาของผู้ เรียน 
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ภาพประกอบ 10 คา่เฉลี่ยมาจินอลจากการประมาณคา่ (Estimated Marginal Mean) การมีเป้าหมาย

เพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา จําแนกตามการได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน และ

การได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ 
 

สรุปได้ว่าการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา นัน้จะได้รับอิทธิพลทางบวกจาก

การได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานนัน้ก็ตอ่เม่ือได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความ

เช่ียวชาญร่วมด้วย เช่นเดียวกนั การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา นัน้จะได้รับอิทธิพล

ทางบวกจากการได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญก็ตอ่เม่ือได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือ

การแสดงผลงานร่วมด้วยเช่นกนั  

ลําดบัตอ่ไปผู้ วิจยัได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมของการมีเป้าหมายเพ่ือ

ความเช่ียวชาญแบบหลกีเลี่ยงโดยนําเสนอคา่เฉลี่ยของการมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบ

หลีกเลี่ยงในแตล่ะกลุม่ดงัแสดงไว้ในตาราง 36 
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ตาราง 36 คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยงของ

ผู้ เข้าร่วมวิจยั จําแนกตามการได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน และการได้รับโครงสร้าง

เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ 

 

การได้รับ

โครงสร้าง

เป้าหมายเพ่ือ

ความเช่ียวชาญ 

การได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน รวม 

ไมไ่ด้รับ ได้รับ 

คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ไมไ่ด้รับ 5.18 .78 5.49 .64 5.33 .72 

ได้รับ 5.28 .62 5.97 .68 5.65 .73 

รวม 5.23 .70 5.74 .69 5.49 .74 

 

 จากตาราง 36 พบว่า ผู้ เข้าร่วมวิจยัในกลุม่ท่ีได้รับโครงสร้างเป้าหมายแบบผสมมีระดบัการมี

เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยงสงูท่ีสดุโดยมีคะแนนเทา่กบั 5.97 (SD = .68) รองลงมา

ได้แก่ กลุม่ท่ีได้รับเฉพาะโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานโดยมีคะแนนเท่ากบั 5.49 (SD = 

.64) และกลุม่ท่ีได้รับเฉพาะโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญมีคะแนนเท่ากบั 5.28 (SD = .62) 

แตก่ลุม่ควบคมุมีระดบัการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยงตํ่าท่ีสดุโดยมีคะแนนเท่ากบั 

5.18 (SD = .78) จากระดบัคา่เฉลี่ยดงักลา่วผู้ วิจยัจงึดําเนินการเปรียบเทียบคา่เฉลี่ยโดยการวิเคราะห์

ความแปรปรวนร่วมแบบสองทางของการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง จําแนกตาม

การได้รับโครงสร้างเป้าหมาย โดยการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหลีกเลี่ยงก่อนการ

ทดลอง และความเช่ือเก่ียวกบัความฉลาดของตนเองเป็นตวัแปรปรวนร่วม ดงัตาราง 37 
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ตาราง 37 การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมแบบสองทาง (2-way ANCOVA) ของการมีเป้าหมายเพ่ือ

ความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยงจําแนกโดยการได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานและ

การได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ โดยมี การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบ

หลีกเลี่ยงก่อนการทดลอง และความเช่ือเก่ียวกบัความฉลาดของตนเองเป็นตวัแปรปรวนร่วม 

 

แหลง่ความแปรปรวน df SS MS F p η2 

การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง

ก่อนการทดลอง 

1 1.53 1.53 3.98 .051 .071 

ความเช่ือว่าสติปัญญาเป็นสิ่งท่ีติดตวัมา 1 .23 .23 .59 .445 .011 

ความเช่ือว่าสติปัญญาเป็นสิ่งท่ีเพ่ิมขึน้ได้ 1 .23 .23 .60 .441 .011 

ความเช่ือว่าสติปัญญาเป็นสิ่งท่ีติดตวัมา x 

ความเช่ือมัน่ในความฉลาดของตนเอง 

1 .04 .04 .11 .745 .002 

การได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน 1 2.48 2.48 6.46 .014 .110 

การได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ 1 .98 .98 2.54 .117 .047 

การได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน 

x การได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ 

1 .93 .93 2.42 .126 .044 

ความคลาดเคลื่อน 52 20.01 .38    

 

 จากตาราง 37 เห็นได้วา่ ไมพ่บปฏิสมัพนัธ์ระหว่างการได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการ

แสดงผลงานและ การได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญท่ีมีตอ่การมีเป้าหมายเพ่ือความ

เช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยงท่ีมีนยัสําคญัทางสถิต (F = 2.42, p = .126) จงึพิจารณาอิทธิพลหลกัตอ่ไป 

 เม่ือพิจารณาถงึอิทธิพลหลกัพบว่าผู้ เข้าร่วมวิจยัท่ีได้รับการได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการ

แสดงผลงานมีอิทธิพลตอ่การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยงอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั .05 (F= 6.46, p=.014, η2= .110) โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากบั .110 แตไ่มพ่บว่าการได้รับ

โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญจะมีอิทธิพลตอ่การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบ

หลีกเลี่ยงท่ีมีนยัสําคญัทางสถิติ (F=2.54, p=.117) 

 สรุปคือการท่ีนิสิตได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานจะสง่ผลทําให้นิสติมี

เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง แตห่ากนิสิตได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความ

เช่ียวชาญนัน้จะไมส่ง่ผลตอ่การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงของนิสิต  
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 ทัง้นีร้ะดบัคะแนนการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยงของผู้ เข้าร่วมวิจยัทัง้ 4 

กลุม่ได้แก่ กลุม่ได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน กลุม่ได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความ

เช่ียวชาญ กลุม่ได้รับโครงสร้างเป้าหมายแบบผสม และกลุม่ควบคมุ ได้แสดงในภาพประกอบ 11 ซึง่

แสดงระดบัคา่เฉลี่ยมาจินอลท่ีได้จากการประมาณคา่ (Estimated Maginal Mean) ของการมี

เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยงของผู้ เรียน 

 

 
ภาพประกอบ 11 คา่เฉลี่ยมาจินอลจากการประมาณคา่ (Estimated Marginal Mean)  ของการมี

เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง จําแนกตามการได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือแสดง

ผลงาน และการได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ 

 

 สรุปคือการท่ีนิสิตได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานจะสง่ผลทําให้นิสติมี

เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง แตก่ารได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญนัน้

จะไมส่ง่ผลตอ่การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยงของนิสิต  
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ตอนท่ี 4 การวิเคราะห์ถดถอยพหคุณู 

 ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูในตอนท่ี 4 นี ้เป็นการนําเสนอผลการศกึษาอิทธิพลของ

การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญของผู้ เรียนท่ีมีตอ่ความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม โดยผู้ วิจยั

เร่ิมนําเสนอจากการวิเคราะห์คา่สมัประสิทธ๋ิสหสมัพนัธ์รายคู ่เพ่ือให้ทราบเบือ้งต้นเก่ียวกบั

ความสมัพนัธ์ของตวัแปรแตล่ะคู ่จากนัน้จงึทําการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูตอ่ไป โดยมีรายละเอียด

ผลการวิเคราะห์ดงัตอ่ไปนี ้ 

 

ตาราง 38 คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนัระหว่างความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมและ

เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิ 

 

ตวัแปร คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั 

 

1 2 3 4 5 

1. ความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม 1 .136 .334* .485* .417* 

2. เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหา  1 .759* .600* .693* 

3. เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง   1 .739* .851* 

4. เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา    1 .865* 

5. เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง    

 

1 

 

 จากตาราง 38 พบว่าการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิของผู้ เข้าร่วมวิจยัมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบั

ความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม โดย การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงมี

ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมโดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของ

เพียร์สนัท่ากบั .334 อย่างมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 เช่นเดียวกบั  การมีเป้าหมายเพ่ือความ

เช่ียวชาญแบบเข้าหาท่ีมีความสมัพนัธ์กบัทางบวกกบัความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมเช่นกนั 

โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนัท่ากบั .485 อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และการ

มีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยงมีความสมัพนัธ์ทางบวกทางบวกกบัความมุง่มัน่ในการ

เรียนรู้เชิงพฤติกรรมโดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนัท่ากบั .417 อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั .05 อย่างไรก็ไรก็ตามพบว่าการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้าหานัน้ไมมี่

ความสมัพนัธ์กบัความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั

เท่ากบั .136  อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ  
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 เม่ือพิจารณาถงึความสมัพนัธ์ระหว่างเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิแตล่ะประเภทแล้วพบว่า 

ความสมัพนัธ์ของเป้าหมาเชิงสมัฤทธ์ิแตล่ะประเภทอยู่ในระดบัปานกลาง ถงึระดบัสงู โดยมีคา่อยู่

ระหว่าง .600 – 865 มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทกุคา่  

 ทัง้นีเ้ม่ือทราบถงึภาพรวมความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรรายคูแ่ล้ว ผู้ วิจยัได้ทําการวิเคราะห์

ถดถอยพหคุณูตอ่ไป ดงัตาราง 39 

 

ตาราง 39 การวิเคราะห์ถดถอยพหคุณูของการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิท่ีมีตอ่ความมุง่มัน่ในการเรียนรู้

เชิงพฤติกรรม 

 

สมัประสิทธ์ิการทํานาย b SEb β T p-Value VIF 

คา่คงท่ี 1.57 .772 

 

 2.03 .047 

 เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหา -.23 .121 -.335 -1.89 .063 2.41 

เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง .12 .226 .126    .52 .607 4.52 

เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา .56 .258 .491  2.16 .035 3.98 

เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง .13 .314 .118    .40 .690 6.61 

F 5.44 

     p-Value .001 

     R2 .283 

     Adj R2 .231 

     Durbin-Watson 1.96 

      

 จากตาราง 39 ผู้ วิจยัได้ทําการวิเคราะห์ข้อตกลงเบือ้งต้นสําหรับการทดสอบการถดถอย

พหคุณู 2 ประกายได้แก่ สหสมัพนัธ์ของตวัคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ซึง่ทดสอบความเป็น

อนกุรมของคะแนน โดยอาศํยสถิต ิเดอร์บิน-วตัสนั (Durbin-Watson)  และความสมัพนัธ์กนัเอง

ระหว่างตวัแปรทํานายโดยอาศยัคา่ประสิทธ์ิปัจจยัการเฟ้อของความคลาดเคลื่อน (Variance Inflation 

Factor: VIF)  เห็นได้วา่ ในรูปแบบการวิเคราะห์ท่ีการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิเป็นตวัแปรทํานายความ

มุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมนัน้ไมพ่บสหสมัพนัธ์ของตวัคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ใน

รูปแบบนีโ้ดยมีคา่สมัประสิทธ์ิ เดอร์บิน-วตัสนั เท่ากบั 1.96 ใกล้เคียงกบั 2.00 ถือว่าไมมี่สหสมัพนัธ์

ของตวัคลาดเคลื่อน หมายความว่าคะแนนของตวัแปรตามไมมี่ลกัษณะเป็นอนกุรม  
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 จากนัน้ผู้ วิจยัขงึทําการทดสอบความสมัพนัธ์กนัเองระหว่างตวัแปรต้น (Multicollinearity) 

พบว่ามีระดบัความสมัพนัธ์กนัของตวัแปรต้นอยู่ในระดบัหนึง่ โดยคา่สมัประสิทธ์ิปัจจยัการเฟ้อของ

ความคลาดเคลื่อน (Variance Inflation Factor: VIF) มีคา่อยู่ระหว่าง 2.41 – 6.61 ไมเ่กิน 10 

(O’Brien. 2007: 674) ถือว่าอยู่ในระดบัท่ียงัยอมรับได้ จงึเร่ิมทําการวิเคราะห์ถดถอยพหคุณูตอ่ไป 

 เม่ือพิจารณาถงึรูปแบบการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิท่ีทํานายความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิง

พฤติกรรมพบว่า รูปแบบดงักลา่วอธิบายความแปรปรวนของความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมได้

ร้อยละ 23.1 อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (F = 5.44, p = .001, Adj R2= .231) เม่ือพิจารณา

ถงึคา่สมัประสิทธ์ิถดถอยพหคุณูพบว่า สมัประสิทธ์ิถดถอยพหคุณูของการมีเป้าหมายเพ่ือการแสดง

ผลงานแบบหลีกเลี่ยงท่ีมีตอ่ความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมมีคา่เท่ากบั .56 อย่างมีนยัสาํคญั

ทางสถิตท่ีิระดบั .05 (β = .491, t = 2.16, p = .035) นอกจากนี ้สมัประสิทธ์ิถดถอยพหคุณูของการมี

เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหาท่ีมีคา่เท่ากบั -.23 (β = -.355, t = -1.86, p = .063)  การมี

เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงท่ีมีคา่เท่ากบั .12  (β = .126, t = .52, p = .607) และ

การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยงท่ีมีตอ่ความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมท่ีมีคา่

เท่ากบั .13  (β = .118, t = .40, p = .690) ตา่งไมมี่นยัสําคญัทางสถิตทิัง้สิน้ 

 สรุปว่าการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญของผู้ เรียนจะมีผลทางบวกตอ่ความมุง่มัน่ในการ

เรียนรู้เชิงพฤติกรรมของผู้ เรียน และไมพ่บว่าเป้าหมายประเภทอื่นมีอิทธิพลตอ่ความมุง่มัน่ในการ

เรียนรู้เชิงพฤติกรรมของผู้ เรียน 

 

ตอนท่ี 5 การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนวิชาทฤษฎี

การเรียนรู้และแรงจงูใจกบัวิชาอื่น  

ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูในตอนท่ี 5 นี ้เป็นการศกึษาถงึความสมัพนัธ์ข้ามบริบท

ของการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจงูใจกบัในรายวิชาอื่น ซึง่ผู้ วิจยัได้

นําเสนอ คา่สหสมัพนัธ์ของเพียร์สนัของเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิท่ีนํามาศกึษาก่อน เพ่ือให้ทราบถงึภาพ

ของความสมัพนัธ์รายคูข่องเป้าหมายแตล่ะประเภท จากนัน้จงึนําเสนอผลการวิเคราะห์คา่สมัประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธ์คาโนนิคอล (Canonical Correlation) เพ่ือทดสอบความสมัพนัธ์ของชดุเป้าหมายทัง้สอง 

และนําเสนอผลการวิเคราะห์คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์บางสว่น (Partial Correaltion) เพ่ือทดสอบ

ความสมัพนัธ์ของเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิเป็นรายคูเ่ม่ือทําการควบคมุเป้าหมายประเภทอื่นไว้ โดยมีผล

การวิเคราะค์ดงันี ้ 
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ตาราง 40 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนัระหว่างการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในวิชาทฤษฎีการ

เรียนรู้และแรงจงูใจกบัวิชาอื่น 

 

ตวัแปร คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั 

  1.1 1.2 1.3 1.4   2.1 2.2 2.3 2.4 

1.การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจงูใจ 
       1.1. เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหา 1 .759* .600* .693*  .849* .767* .371* .599* 

  1.2. เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเล่ียง  1 .739* .851*  .691* .878* .630* .800* 

  1.3. เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา   1 .865*  .505* .697* .789* .770* 

  1.4. เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเล่ียง    1  .571* .749* .752* .870* 

2. การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในรายวิชาอ่ืน          

  2.1. เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหา      1 .757* .301* .593* 

  2.2. เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเล่ียง       1 .625* .796* 

  2.3. เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา        1 .788* 

  2.4. เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเล่ียง                 1 

 

* มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 จากตาราง 40 เม่ือพิจารณาถงึความสมัพนัธ์ระหว่างการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในวิชาทฤษฎี

การเรียนรู้และแรงจงูใจ กบั วิชาอื่น ๆ พบว่า การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหาในวิชา

ทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจงูใจนัน้จะมีความสมัพนัธ์กบัการมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหา

ในรายวิชาอื่น มากท่ีสดุ รองลงมาได้แก่ การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง การ

เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง และการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้ามา 

ตามลําดบั  

 สว่นการมีเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงในวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจงูใจนัน้

จะมีความสมัพนัธ์กบัการมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงในรายวิชาอื่นมากท่ีสดุ 

รองลงมาได้แก่การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง การมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงาน

แบบเข้าหา และการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้ามา ตามลําดบั 

 เม่ือพิจารณาถงึการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหาในทฤษฎีการเรียนรู้และ

แรงจงูใจพบความสมัพนัธ์กบัการมีเป้าหมายเพ่ือการความเช่ียวชาญแบบเข้าหาในรายวิชาอืน่มาก

ท่ีสดุ รองลงมาได้แก่ การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดง

ผลงานแบบหลีกเลี่ยงและการมีเป้าหมายเพ่ือความการแสดงผลงานแบบเข้าหาตามลําดบั 



169 

 

 สดุท้ายการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยงในรายวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และ

แรงจงูใจมีความสมัพนัธ์กบัการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลกีเลี่ยงในรายวิชาอื่นมากท่ีสดุ 

รองลงมาได้แก่ การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน

แบบหลีกเลี่ยง และการมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหาตามลําดบั  

 จากผลดงักลา่วจะเห็นได้ว่าการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในรายวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และ

แรงจงูใจมีความสมัพนัธ์กบัการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในรายวิชาอื่น โดยการมีเป้าหมายแตล่ะแบบจะ

มีความสมัพนัธ์กบัการมีเป้าหมายแบบเดียวกนัในรายวิชาอื่นสงูท่ีสดุ ทัง้นีก้ารมีเป้าหมายเพ่ือการ

แสดงผลงานทัง้สองแบบ ก็จะมีความสมัพนัธ์กบัเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา

ตํ่าท่ีสดุ ในทางกลบักนัหากการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญทัง้สองแบบ ก็จะมีความสมัพนัธ์กบั

เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหาตํา่ท่ีสดุ  

ทัง้นีจ้ะเห็นได้ว่าความสมัพนัธ์ภายในของการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิทัง้ในสว่นของรายวิชา

ทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจงูใจ และในรายวิชาอืน่ มีคา่อยู่ในระดบัปานกลางถงึระดบัสงู โดยในสว่น

การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในรายวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจงูใจมีความสมัพนัธ์โดยคา่สมัประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธ์ของเพียร์สนัระหว่างเป้าหมายแตล่ะประเภทอยู่ระหว่าง .600 – .865 สว่นการมีเป้าหมาย

เชิงสมัฤทธ์ิในรายวิชาอื่มมีความสมัพนัธ์โดยคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนัระหว่างเป้าหมาย

แตล่ะประเภทอยู่ระหว่าง .301 – .796 

ดงันีผู้้ วิจยัจงึทําการวิเคราะห์หาสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์คาโนนิคอลตอ่ไป ดงัแสดงในตาราง 

41 
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ตาราง 41 ผลการวิเคราะห์สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์คาโนนิคอลระหว่างการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิใน

วิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจงูใจ และวิชาอื่น 

 

 ชดุท่ี 1 ชดุท่ี 2 ชดุท่ี 3 ชดุท่ี 4 

โครงสร้าง มาตรฐาน โครงสร้าง มาตรฐาน โครงสร้าง มาตรฐาน โครงสร้าง มาตรฐาน 

การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจงูใจ 

- การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดง

ผลงานแบบเข้าหา 

-.868 -.297 .395 1.160 -.295 -.982 .056 -.099 

- การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดง

ผลงานแบบหลีกเลี่ยง 

-.965 -.548 -.035 .308 .236 2.032 .113 .037 

- การมีเป้าหมายเพ่ือความ

เช่ียวชาญแบบเข้าหา 

-.833 -.226 -.381 -.227 -.161 -.014 -.367 -1.969 

- การมีเป้าหมายเพ่ือความ

เช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง 

-.896 -.029 -.375 -1.244 -.188 -1.223 .147 1.889 

     % Variance .795 .111 .051 .043 

         % Varianceสะสม .795 .906 .957 1.000 

     ดชันีการซ้อนทบั .674 .073 .009 .007 

         ดชันีการซ้อนทบัสะสม .674 .747 .756 .763 

การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในวิชาอ่ืน 

- การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดง

ผลงานแบบเข้าหา 

-.827 -.301 .460 .717 -.318 -1.409 .058 -.474 

- การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดง

ผลงานแบบหลีกเลี่ยง 

-.964 -.476 .086 .529 .251 1.971 -.004 -.164 

- การมีเป้าหมายเพ่ือความ

เช่ียวชาญแบบเข้าหา 

-.711 -.172 -.607 -.466 -.038 -.524 -.353 -1.630 

- การมีเป้าหมายเพ่ือความ

เช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง 

-.885 -.192 -.392 -.871 -.089 -.410 .234 1.930 

     % Variance .726 .185 .043 .046 

         % Varianceสะสม .726 .911 .954 1.000 

     ดชันีการซ้อนทบั .615 .121 .008 .008 

         ดชันีการซ้อนทบัสะสม .615 .736 .744 .752 

คา่สหสมัพนัธ์คาโนนิคอล .921 .809 .422 .414 

คา่ไอเกน 5.571 1.900 .217 .206 

Λ .036 .235 .681 .829 

χ2 181.54 78.92 20.92 10.22 

df 16 9 4 1 

p .000 .000 .000 .001 



171 

 

จากตาราง 41 การวิเคราะห์สหสมัพนัธ์คาโนนิคอล พบว่ามีชดุความสมัพนัธ์ระหว่างการมี

เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจงูใจ และการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิใน

การเรียนวิชาอื่นท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติทัง้หมด 4 ชดุ 

คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์คาโนนิคอลชดุท่ี 1 มีคา่ความสมัพนัธ์เท่ากบั .921 อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 (Λ =.036, p < .001) โดยจะเห็นได้วา่ในสว่นของการมีเป้าหมายเชิง

สมัฤทธ์ิในการเรียนวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจงูใจนัน้เป้าหมายทกุประเภทตา่งมีทิศทางเดยีวกนั 

โดยการมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหามีคา่สงูท่ีสดุ เท่ากบั -.965 รองลงมาได้แก่ การมี

เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง เท่ากบั -.896 การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบ

เข้าหา เท่ากบั -.868 และ การมีเป้ามหายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา เท่ากบั -.833 ตามลําดบั 

สว่นการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนวิชาอื่นนัน้เป้าหมายทกุประเภทตา่งมีทิศทางเดียวกนั

เช่นกนั  โดยการมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหามีคา่สงูท่ีสดุ เท่ากบั -.964 รองลงมาได้แก่ 

การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง เท่ากบั -.885 การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน

แบบเข้าหา เท่ากบั -.827 และ การมีเป้ามหายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา เท่ากบั -.711 

ตามลําดบั จงึเห็นได้วา่ในสมัประสิทธ์ิคาโนนิคอลชดุท่ี 1 พบความสมัพนัธ์คาโนนิคอล โดยคา่

สมัประสิทธ์ิโครงสร้างของการมีเป้าหมายทัง้สองชดุ นัน้มีทิศทางสอดคล้องกนั และขนาดใกล้เคียงกนั  

คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์คาโนนิคอลชดุท่ี 2 มีคา่ความสมัพนัธ์เท่ากบั .809 อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 (Λ =.235, p < .001) โดยจะเห็นได้วา่ในสว่นของการมีเป้าหมายเชิง

สมัฤทธ์ิในการเรียนวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจงูใจนัน้การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้า

หามีคา่สมัประสิทธ์ิโครงสร้างท่ีมีทิศทางตา่งกบัการมีเป้าหมายแบบอื่นโดนมีคา่เทา่กบั .395 ส่วนการมี

เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา และการ

มีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง มีคา่สมัประสิทธ์ิโครงสร้างไปในทิศทางตรงข้าม โดย

การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหามีคา่สมัประสิทธ์ิโครงสร้างสงูท่ีสดุเทา่กบั -.381 การมี

เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยงมีคา่เท่ากบั -.375 และการมีเป้าหมายเพ่ือการแสดง

ผลงานแบบหลีกเลี่ยงมีคา่สมัประสิทธ์ิโครงสร้างเท่ากบั -.035 ในสว่นของการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิใน

การเรียนรายวิชาชีพครูพบว่า การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหา และ การมีเป้าหมายเพ่ือ

การแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงนัน้มีคา่สมัประสิทธ์ิโครงสร้างไปในทิศทางเดียวกนั โดยการมีเป้าหมาย

เพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงมีคา่เท่ากบั .460 และ การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบ

หลีกเลี่ยงมีคา่เท่ากบั .086 แตก่ารมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา และการมีเป้าหมายเพ่ือ

ความเช่ียวชาญแบบหลกีเลี่ยงกบัมีคา่สมัประสิทธ์ิโครงสร้างในทิศทางตรงข้ามกบัการมีเป้าหมายเพ่ือ

การแสดงผลงานแบบเข้าหา โดย การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหามีคา่เท่ากบั -.607 

และการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลกีเลี่ยงมีคา่เท่ากบั -.392 จงึเห็นได้ว่าในสมัประสิทธ์ิ 
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คาโนนิคอลชดุท่ี 2 พบความสมัพนัธ์คาโนนิคอล โดยคา่สมัประสิทธ์ิโครงสร้างของการมีเป้าหมายเพอ่

การแสดงผลงานแบบเข้าหา และการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลียงทัง้สองชดุ นัน้มี

ทิศทางสอดคล้องกนั และขนาดใกล้เคียงกนั สว่นการมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง

นัน้แม้จะมีทิศทางตรงข้ามกนัแตก่็มีขนาดใกล้เคียงกบั 0 จงึถือได้ว่ายงัมีความใกล้เคียงกนั แตก่ารมี

เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหานัน้แม้จะมีทิศทางเดียวกนัแตก่็ถือได้วา่มีขนาดแตกตา่งกนั

โดยเป้าหมายในการเรียนวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจงูใจมีคา่สมัประสิทธ์ิโครงสร้างเท่ากบั -.381 

แตเ่ป้าหมายในการเรียนวิชาอืน่กลบัมีคา่สมัประสิทธ์ิโครงสร้างเท่ากบั -.607 

คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์คาโนนิคอลชดุท่ี 3 มีคา่ความสมัพนัธ์เท่ากบั .422 อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 (Λ =.681, p < .001) โดยจะเห็นได้วา่ในสว่นของการมีเป้าหมายเชิง

สมัฤทธ์ิในการเรียนวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจงูใจนัน้พบว่าการมีเป้าหมายเพอ่การแสดงผลงาน

แบบหลีกเลี่ยงมีทิศทางคา่สมัประสิทธ์ิโครงสร้างแตกตา่งจากเป้าหมายประเภทอื่น โดยมีคา่

สมัประสิทธ์ิโครงสร้างเท่ากบั .354 ทัง้นีเ้ป้าหมายประเภทอื่นนัน้มีคา่สมัประสิทธ์ิโครงสร้างในทิศ

ทางตรงข้ามโดย การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหามีคา่เท่ากบั -.262 การมีเป้าหมายเพ่ือ

การแสดงผลงานแบบเข้าหามีคา่เท่ากบั -.226 และการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยงมี

คา่เท่ากบั -.036 ในสว่นของการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนรายวิชาชีพครูพบว่า การมีเป้าหมาย

เพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงและการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยงนัน้มีทิศทาง

ของคา่สมัประสิทธ์ิโครงสร้างไปทางเดียวกนั โดยการมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงมี

คา่สมัประสิทธ์ิโครงสร้างเท่ากบั .372 และการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยงมีคา่

เท่ากบั .010 แตก่ารมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหา และการมีเป้าหมายเพื่อความ

เช่ียวชาญแบบเข้าหานัน้กลบัมีทิศทางของคา่สมัประสิทธ์ิโครงสร้างตรงข้ามกบัการมีเป้าหมายเพื่อการ

แสดงผลงานแบบเข้าหาโดยการมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหามีคา่เท่ากบั -.188 และการ

มีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา มีคา่เท่ากบั -.166 จงึเห็นได้ว่าในสมัประสิทธ์ิคาโนนิคอ

ลชดุท่ี 3 พบความสมัพนัธ์คาโนนิคอล โดยคา่สมัประสิทธ์ิโครงสร้างของการมีเป้าหมายทัง้สองชดุ นัน้มี

ทิศทางสอดคล้องกนั และขนาดใกล้เคียงกนั  

คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์คาโนนิคอลชดุท่ี 4 มีคา่ความสมัพนัธ์เท่ากบั .414 อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 (Λ =.829, p = .001) โดยจะเห็นได้วา่ในสว่นของการมีเป้าหมายเชิง

สมัฤทธ์ิในการเรียนวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจงูใจนัน้พบว่า คา่สมัประสิทธ์ิโครงสร้างของการมี

เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหานัน้มีทิศทางแตกตา่งจากเป้าหมายประเภทอื่น โดยมีคา่

เท่ากบั -.367 ทัง้นี ้การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหา การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดง

ผลงานแบบหลีกเลี่ยง และการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยงนัน้ตา่งมีความ

สมัประสิทธ์ิโครงสร้างในทิศทางตรงข้าม โดยการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยงมีคา่
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สมัประสิทธ์ิโครงสร้างเท่ากบั .147 การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงมีคา่เท่ากบั 

.113 และ การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหามีคา่เท่ากบั .056 ในสว่นของการมีเป้าหมาย

เชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนรายวิชาชีพครูนัน้พบวา่การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง และ

การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหา มีทิศทางของคา่สมัประสิทธ์ิโครงสร้างไปทิศทาง

เดียวกนั โดยการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยงมีคา่สมัประสิทธ์ิโครงสร้างเท่ากบั .234 

และการมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหามีคา่สมัประสิทธ์ิโครงสร้างเท่ากบั .058 ในสว่น

ของการมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง และการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบ

เข้าหามีทิศทางของคา่สมัประสิทธ์ิโครงสร้างตรงข้ามกบัการมีเป้าหมายเพื่อความเช่ียวชาญแบบ

หลีกเลี่ยง โดยการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหามีคา่สมัประสิทธ์ิโครงสร้างเท่ากบั -.353 

และ การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง -.004  จงึเห็นได้วา่ในสมัประสิทธ์ิคาโนนิคอ

ลชดุท่ี 4 พบความสมัพนัธ์คาโนนิคอล โดยคา่สมัประสิทธ์ิโครงสร้างของการมีเป้าหมายทัง้สองชดุนัน้

สว่นใหญ่มีทิศทางสอดคล้องกนั และขนาดใกล้เคียงกนั ทัง้นีพ้บว่าคา่สมัประสิทธ์ิโครงสร้างของการมี

เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงทัง้มีคา่และทิศทางตา่งกนั โดยในเป้าหมายในการเรียน

หลกัสตูรวิชาชีพครูมีคา่เท่ากบั .113 แตใ่นการเรียนรายวิชาชีพครูกลบัมีคา่เท่ากบั -.004  

จากผลการวิเคราะห์ทัง้หมดพอสรุปว่า การวิเคราะห์สมัประสิทธ์ิคาโนนิคอลทัง้ 4 ชดุนัน้

แสดงให้เห็นวา่การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิทัง้ในการเรียนวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจงูใจ และในการ

เรียนวิชาอื่นมีความสมัพนัธ์กนั โดยมีลกัษณะชดุของสมัประสิทธ์ิโครงสร้างสอดคล้องใกล้เคียงกนั

เกือบทัง้หมด จงึสรุปได้ว่ามีความสมัพนัธ์ข้ามบริบทระหว่างการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียน

หลกัสตูรวิชาชีพครู กบัการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนรายวิชาชีพครู อย่างไรก็ตามเพ่ือวิเคราะห์

ถงึความสมัพนัธ์รายคูข่องตวัแปรทัง้สอง ผู้ วิจยัจงึจําเป็นต้องวิเคราะห์ถงึความสมัพนัธ์ระหว่างการมี

เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิของทัง้การเรียนหลกัสตูรวิชาชีพครู และการเรียนในรายวิชาชีพครู โดยการ

วิเคราะห์ความสมัพนัธ์แบบแยกสว่น (Partial Correlation) ซึง่แสดงในตาราง 42 
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ตาราง 41 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์แบบแยกส่วนของการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนวิชา

ทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจงูใจกบัการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนวิชาอื่น 

 

การมีเป้าหมาย

เชิงสมัฤทธ์ิใน

รายวิชาอืน่ 

การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในรายวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจงูใจ 

เป้าหมายเพ่ือการ

แสดงผลงานแบบ

เข้าหา 

เป้าหมายเพ่ือการ

แสดงผลงานแบบ

เหลีกเลี่ยง 

เป้าหมายเพ่ือ

ความเช่ียวชาญ

แบบเข้าหา 

เป้าหมายเพ่ือ

ความเช่ียวชาญ

แบบหลีกเลี่ยง 

เป้าหมายเพ่ือการ

แสดงผลงานแบบ

เข้าหา 

.620** .006 .102 -.225 

เป้าหมายเพ่ือการ

แสดงผลงานแบบ

หลีกเลี่ยง 

.207 .560** .085 -.330 

เป้าหมายเพ่ือ

ความเช่ียวชาญ

แบบเข้าหา 

-.124 -.061 .440** .027 

เป้าหมายเพ่ือ

ความเช่ียวชาญ

แบบหลีกเลี่ยง 

-.301 -.053 -.192 .534** 

 

** หมายถงึมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

 

จากตาราง 46 เป็นการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียน

วิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจงูใจกบัการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนวิชาอื่นรายประเภทของ

เป้าหมายโดยมีการควบคมุเป้าหมายประเภทอื่นไว้ ได้ผลดงันี ้

การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหาในการเรียนวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และ

แรงจงูใจมีความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลางกบัการแสดงผลงานแบบเข้าหาในการเรียนวิชาอืน่ 

แตมี่ความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัตํ่า กบัการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง และมี

ความสมัพนัธ์ทางลบในระดบัตํ่ากบัการมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง และการมี

เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหาในการเรียนวิชาอื่น 
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การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงในการเรียนวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และ

แรงจงูใจนัน้มีความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลางกบัการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงในการเรียน

วิชาอื่น แตมี่ความสมัพนัธ์ทางลบในระดบัปานกลางกบัการมีเป้าหมายเพื่อความเช่ียวชาญแบบ

หลีกเลี่ยง และมีความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัตํ่ากบัการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบ

หลีกเลี่ยงและการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหาในการเรียนวิชาอืน่ 

การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหาในการเรียนวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจงูใจ

มีความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลางกบัการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหาใน

รายวิชาอืน่ แตมี่ความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัตํ่ากบัการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบ

หลีกเลี่ยงในการเรียนวิชาอื่น และมีความสมัพนัธ์ทางลบในระดบัตํ่ากบัการมีเป้าหมายเพ่ือการแสดง

ผลงานทัง้แบบเข้าหาและแบบหลีกเลี่ยง 

สดุท้ายการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยงในการเรียนวิชาทฤษฎีการเรียนรู้

และแรงจงูใจมีความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลางกบัการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบ

หลีกเลี่ยงในการเรียนวิชาอื่น แตมี่ความสมัพนัธ์เป็นลบในระดบัปานกลางกบัการมีเป้าหมายเพ่ือการ

แสดงผลงานแบบเข้าหาในการเรียนวิชาอื่น และมีความสมัพนัธ์ทางลบในระดบัตํ่ากบั การมีเป้าหมาย

เพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง และการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหาในการเรียน

วิชาอื่น  

สรุปได้ว่า การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจงูใจนัน้จะมี

ความสมัพนัธ์กบัการเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนวิชาอื่นประเภทเดียวกนัสงูกว่าความสมัพนัธ์กบั

เป้าหมายท่ีตา่งประเภทกนั รวมทัง้มีเฉพาะความสมัพนัธ์กบัเป้าหมายประเภทเดียวกนัเท่านัน้ท่ีเป็น

ความสมัพนัธ์ท่ีมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01จงึสรุปได้ว่ามีความสมัพนัธ์ข้ามบริบทของการมี

เป้าหมายระหว่างการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจงูใจ และการมี

เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนวิชาอื่น 

สรุปผลการศึกษาที่ 2 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมลูสรุปเป็นผลการวิจยัในการศกึษาท่ี 2 ได้ดงันี ้

1. นิสิตท่ีเรียนวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจงูใจโดยใช้กิจกรรมท่ีมุง่เน้นโครงสร้างเป้าหมาย

ท่ีแตกตา่งกนัจะมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนทฤษฎีการเรียนรู้แตกตา่งกนั 

 1.1 การได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานและการได้รับโครงสร้างเป้าหมาย

เพ่ือความเช่ียวชาญมีอิทธิพลปฏิสมัพนัธ์ท่ีมีตอ่การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหาของ

นิสิต 
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  1.1.1 ในกลุม่นิสิตท่ีได้รับโครงสร้างเป้าหมายแบบผสมจะมีเป้าหมายเพ่ือการแสดง

ผลงานแบบเข้าหาแตกตา่งกบักลุม่ท่ีได้รับเฉพาะโครงสร้างเป้ามหายเพ่ือความเช่ียวชาญ แตนิ่สิตกลุม่

ท่ีได้รับเฉพาะเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน กลบัไมพ่บความแตกตา่งกบันิสิตในกลุม่ควบคมุ 

  1.1.2 ในกลุม่นิสิตท่ีได้รับโครงสร้างเป้าหมายแบบผสมมีเป้าหมายเพ่ือการแสดง

ผลงานแบบเข้า แตกตา่งกบักลุม่ท่ีไดรับเฉพาะเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน แตนิ่สิตท่ีได้รับเฉพาะ

เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญกลบัไมพ่บความแตกตา่งกบันิสิตในกลุม่ควบคมุ 

 1.2 นิสิตในกลุม่ท่ีได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานจะมีระดบัการมี

เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงแตกตา่งจากนิสิตในกลุม่ท่ีไมไ่ด้รับ 

 1.3 การได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานและการได้รับโครงสร้างเป้าหมาย

เพ่ือความเช่ียวชาญมีอิทธิพลปฏิสมัพนัธ์ท่ีมีตอ่การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหาของนิสิต 

  1.3.1 ในกลุม่นิสิตท่ีได้รับโครงสร้างเป้าหมายแบบผสมจะมีเป้าหมายเพื่อความ

เช่ียวชาญแบบเข้าหาแตกตา่งกบักลุม่ท่ีได้รับเฉพาะโครงสร้างเป้ามหายเพ่ือความเช่ียวชาญ แตนิ่สิต

กลุม่ท่ีได้รับเฉพาะเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน กลบัไมพ่บความแตกตา่งกบันิสิตในกลุม่ควบคมุ 

  1.3.2 ในกลุม่นิสิตท่ีได้รับโครงสร้างเป้าหมายแบบผสมมีเป้าหมายเพ่ือความ

เช่ียวชาญแบบเข้า แตกตา่งกบักลุม่ท่ีไดรับเฉพาะเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน แตนิ่สิตท่ีได้รับเฉพาะ

เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญกลบัไมพ่บความแตกตา่งกบันิสิตในกลุม่ควบคมุ 

 1.4 นิสิตในกลุม่ท่ีได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานจะมีระดบัการมี

เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยงแตกตา่งจากนิสิตในกลุม่ท่ีไมไ่ด้รับ 

สรุปได้ว่าการท่ีผู้ เรียนได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานทําให้ผู้ เรียนมีเป้าหมาย

เพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหาและหลีกเลี่ยง และเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยงทัง้นี ้

หากผู้ เรียนได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญร่วมด้วยจะทําให้ผลของโครงสร้างเป้าหมาย

เพ่ือการแสดงผลงานท่ีมีตอ่การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าสงูขึน้ ทําให้เกิดการมี

เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหาด้วย ในสว่นของโครงสร้างเป้าหมายเพื่อความเช่ียวชาญ

พบว่า หากผู้ เรียนได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญเพียงอยา่งเดียวจะทําให้ผู้ เรียนขาด

เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหา และไมทํ่าให้เกิดเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา 

แตห่ากได้รับร่วมกบัโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแล้วจะทําให้ผลตรงข้าม คือทําให้เกิด

เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหา นอกจากนีย้งัทําให้เกิดเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบ

เข้าหาด้วย 

2. การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหามีความสมัพนัธ์ทางบวกตอ่ความมุง่มัน่ใน

การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม 
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3. การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจงูใจและการมี

เป้าหมายในการเรียนวิชาอื่นมีความสมัพนัธ์ข้ามบริบท โดย 

 3.1 การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหาในการเรียนวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และ

แรงจงูใจมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหาในการเรียนวิชา

อื่น 

 3.2 การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงในการเรียนวิชาทฤษฎีการเรียนรู้

และแรงจงูใจมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงในการ

เรียนวิชาอื่น 

 3.3 การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหาในการเรียนวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และ

แรงจงูใจมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหาในการเรียนวิชาอืน่ 

 3.4 การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลกีเลี่ยงในการเรียนวิชาทฤษฎีการเรียนรู้

และแรงจงูใจมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยงในการเรียน

วิชาอื่น 

สรุปได้ว่าเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิของผู้ เรียนในการเรียนทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจงูใจ กบั

เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิของผู้ เรียนในการเรียนรายเอกวิชาอื่นมีลกัษณะท่ีสอดคล้องกนั 

อภปิรายการศึกษาที่ 2 

จากผลการการศกึษาท่ี 2 ผู้ วิจยัได้อภิปรายผลดงันี ้

1. ในการศกึษาครัง้นีไ้ด้ศกึษาถงึอิทธิพลของกิจกรรมท่ีมุง่เน้นโครงสร้างเป้าหมายเพื่อการ

แสดงผลงาน และโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ รวมถงึโครงสร้างเป้าหมายแบบผสม และไม่

มุง่เน้นโครงสร้างเป้าหมายใดเลย โดยภาพรวมพบว่าการท่ีนกัเรียนได้รับโครงสร้างเป้าหมายท่ีแตกตา่ง

กนันัน้ทําให้นกัเรียนมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิท่ีแตกตา่งกนั ลกัษณะนีส้ะท้อนให้เห็นวา่การจดักิจกรรม

การเรียนการสอนนัน้จะช่วยสง่เสริมการมีเป้าหมายของผู้ เรียนได้ ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาของ 

ลินเนนบริงค์ (Linnenbrink. 2005) ท่ีอาศยักรอบการจดับรรยากาศในการเรียนเพ่ือให้เกิดการมี

เป้าหมายเพ่ือความเชียวชาญตามแนวคิดของ อาเมส (Ames. 1992) ท่ีเป็นการเอากรอบการจดัการ

ชัน้เรียนทาร์เกท (TARGET) ของ เอปส์ทีน (Epstein. 1987) มาประยกุต์ใช้ โดยลินเนนบริงค์นํามาใช้

ในการจดัการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ และพบว่ารูปแบบการจดัการชัน้เรียนนัน้สามารถสง่เสริม

และสกดักัน้การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิของนกัเรียนได้เช่นกนัทัง้นีเ้ม่ือพิจารณาจากคา่อิทธิพลแล้วจะ

เห็นได้ว่าไมมี่อิทธิพลของความเช่ือเก่ียวกบัความฉลาดของตนเองตอ่การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิซึง่
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สะท้อนให้เห็นได้ว่าในการทดลองนีก้ารมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ินัน้เป็นผลมาจากการจดัการเรียนการ

สอน ทัง้นีผู้้ วิจยัได้อภิปรายในรายละเอียดของผลการทดลองดงันี ้

 1.1 ในการศกึษาครัง้นีไ้ด้จกัให้มีการตรวจสอบผลการจดักระทําตวัแปรและพบว่าการจดั

กระทําท่ีนิสิตได้รับกบัการรายงานการรับรู้ของนิสิตไมส่อดคล้องกนัโดย กลุม่ควบคมุ กลุม่ได้รับ

กิจกรรมท่ีมุง่เน้นโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ และกลุม่ได้รับกิจกรรมท่ีมุง่เน้นโครงสร้าง

เป้าหมายแบบผสมนัน้ รับรู้โครงสร้างเป้าหมายในลกัษณะตามท่ีผู้ วิจยักําหนด แตใ่นกลุม่ท่ีได้รับ

กิจกรรมท่ีมุง่เน้นโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานนัน้นิสิตกลบัรายงานท่ีตีความได้ว่านิสิต

ได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานและโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญด้วย ทัง้นี ้

จากการสมัภาษณ์นิสิตทําให้ทราบว่านิสิตกลุม่นีมี้การตีความถงึเหตผุลของการแขง่ขนัว่าเพ่ือเป็นการ

กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ โดยท่ีผู้ วิจยัไมไ่ด้แสดงลกัษณะท่ีเป็นการบง่ชีถ้ึงการมุง่ให้เกิดการพฒันาแต่

อย่างใด นอกจากนีย้งัพบว่านิสิตในแตล่ะกลุม่มีการพดูคยุสอบถามกนัถงึลกัษณะการจดักิจกรรมของ

กลุม่อื่นด้วย แตอ่ย่างไรก็ตามพบว่านิสติไมไ่ด้ทราบถงึรายละเอียด และโครงสร้างเป้าหมายในแตล่ะ

กลุม่ท่ีชดัเจน ดงันัน้จงึสรุปได้ว่าเหตท่ีุนิสติในกลุม่ท่ีได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน

รายงานว่าได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญนัน้อาจเป็นเพราะการรับรู้และการตีความของ

นิสิตเอง ซึง่อาจจะเป็นผลจากประสบการณ์และความเช่ือในอดีต หรืออาจเป็นเพราะมีการปนเปือ้น

ของการจดักระทําเน่ืองจากนิสิตมีการแลกเปลีย่นข้อมลูกนั ซึง่ประเดน็นีก้ลายเป็นข้อจํากดัของ

งานวิจยัฉบบันีท่ี้อาจจะทําให้ผลการวิจยัคลาดเคลื่อนไป 

 1.2 ผลของกิจกรรมท่ีมีตอ่การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหา และแบบ

หลีกเลี่ยงของนิสิต สะท้อนให้เห็นวา่โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานนัน้ทําให้นิสิตมีเป้าหมาย

เพ่ือการแสดงผลงานทัง้แบบแบบเข้าหาและแบบหลีกเลี่ยง โดยนิสิตในกลุม่ท่ีได้รับโครงสร้างเป้าหมาย

เพ่ือการแสดงผลงาน และกลุม่ท่ีได้รับโครงสร้างเป้าหมายแบบผสมมีระดบัของเป้าหมายเพ่ือการแสดง

ผลงานแบบเข้าหาและแบบหลีกเลี่ยงสงูกว่ากลุม่ท่ีไมไ่ด้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน จงึ

สรุปได้ว่านิสิตได้รับเอาเป้าหมายของชัน้เรียนไปเป็นเป้าหมายของตนเอง ทัง้นีจ้ะพบว่ามีอิทธิพล

ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างการจดักิจกรรมท่ีมุง่เน้นโครงสร้างเป้าหมายแบบผสมท่ีมีตอ่การมีเป้าหมายเพ่ือการ

แสดงผลงานแบบเข้าหา กลา่วคือ การท่ีนิสติได้รับโครงสร้างทัง้สองแบบคือ แบบแสดงผลงาน และ

แบบเช่ียวชาญ จะทําให้นิสิตมีเป้าหมายเพ่ืการแสดงผลงานแบบเข้าหาดีกว่านิสิตท่ีได้รับโครงสร้าง

เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานเพียงอย่างเดียว ซึง่แสดงว่า การได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความ

เช่ียวชาญเป็นตวัช่วยสง่เสริม และการได้นบัโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญก็ยงัช่วยให้นิสิตมี

เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานมากกว่ากลุม่ท่ีไมไ่ด้โครงสร้างเป้าหมายแบบใดเลย  
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 1.3 ผลของกิจกรรมท่ีมีตอ่การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา สะท้อนให้เห็น

ว่าโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญจะทําให้นิสิตมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหาได้ก็

ตอ่เม่ือนิสิตได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานด้วย ดงัท่ีเหน็ได้ว่ามีอิทธิพลปฏิสมัพนัธ์

ระหว่างโครงสร้างเป้าหมายทัง้สองท่ีมีผลตอ่การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา แตเ่ม่ือ

พิจารณาถงึอิทธิพลหลกัอย่างง่ายแล้วจะเห็นได้ว่า หากเปรียบเทียบเฉพาะ กลุม่ควบคมุกบักลุม่ท่ีได้

โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญอย่างเดยีว จะพบว่ามีระดบัโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความ

เช่ียวชาญแบบเข้าหาไมแ่ตกตา่งกนั แตห่ากพิจารณาในกลุม่ท่ีได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพื่อการแสด

ผลงานเพียงอย่างเดียวกบักลุม่ท่ีได้รับโครงสร้างเป้าหมายแบบผสมกลบัพบว่ามีระดบัของเป้าหมาย

เพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหาความแตกตา่งกนั สรุปได้วา่นิสิตท่ีได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความ

เช่ียวชาญจะรับเอาเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญจากชัน้เรียนได้ตอ่เม่ือในชัน้เรียนนัน้มีโครงสร้าง

เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานร่วมด้วย ทัง้นีเ้ม่ือพิจารณาจากวิธีการทดลอง การสงัเกตพฤติกรรมนิสิต

ในชัน้เรียน และการสมัภาษณ์นิสิตพบว่า นิสิตในกลุม่ท่ีไมไ่ด้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดง

ผลงานนัน้จะขาดพนัธะสญัญากบัเป้าหมาย (Goal Commitment) นัน้คือนิสิตในกลุม่ท่ีได้รับ

โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานและโครงสร้างเป้าหมายแบบผสมนัน้รายงานวา่พวกเขารู้สกึ

ถงึความจําเป็นท่ีจะต้องทําคะแนนให้ได้สงูกวา่เพ่ือนเพราะมีผลตอ่การประเมินผลการเรียน ในขณะท่ี

นิสิตในกลุม่ควบคมุและกลุม่ท่ีได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญรายงานว่าเขาไมค่ิดว่าการ

ทําคะแนนในการสอบย่อยมีความสําคญัอะไร ซึง่การมีพนัธะสญัญากบัเป้าหมายนีเ้ป็นตวัแปรใน

ทฤษฎีการตัง้เป้าหมายของล๊อกกบัเลแทม (Locke;& Latham. 1990) ข้อสรุปของผู้ วิจยันีส้อดคล้องกบั

ความพยายามของนกัวิจยักลุม่หนึง่ซึง่พยายามนําเอาทฤษฎีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิและทฤษฎีการ

ตัง้เป้าหมายมาร่วมใช้ร่วมกนั (Seijts; et al. 2004; Radosevich; Allyn;& Yun. 2007) 

  นอกจากนีย้งัสงัเกตได้วา่คะแนนของการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในกลุม่ท่ีได้รับ

โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน นัน้สงูกว่ากลุม่ท่ีมีโครงสร้างเป้าหมายเพื่อความเช่ียวชาญ 

ซึง่ในประเดน็ดงักลา่วนัน้อาจเป็นผลจากการท่ีนิสิตทัง้สองกลุม่ตา่งรับรู้ถงึการได้รับโครงสร้าง

เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญทัง้คูด่งัท่ีกลา่วไปแล้วในข้อ 1.1 ผลดงักลา่วทําให้นิสติในกลุม่ท่ีได้รับ

โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานรับเอาเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญตามการรับรู้ของตนเอง

เข้าไปเป็นเป้าหมายของตนเองด้วยนัน้เอง 

 1.4 ผลของกิจกรรมท่ีมีตอ่การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง สะท้อนให้

เห็นว่าโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานนัน้ทําให้นิสิตมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบ

หลีกเลี่ยงกลา่วคือ นิสติในกลุม่ท่ีได้รับเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานอย่างเดียว และกลุม่ท่ีได้รับ

โครงสร้างเป้าหมายแบบผสมมีระดบัเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยงสงูกว่าในกลุม่
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ควบคมุ และกลุม่ท่ีได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญอย่างเดียว ลกัษณะดงักลา่วขดัแย้ง

กบัแนวคิดท่ีว่าผู้ เรียนจะรับเอาลกัษณะของเป้าหมายของชัน้เรียนไปเป็นเป้าหมายของตนเอง ทัง้นีอ้าจ

เป็นเพราะผู้ เรียนขาดพนัธะสญัญากบัเป้าหมาย (Goal Commitment) 

 1.6 นอกเหนือจากท่ีกลา่วมาแล้วนัน้ผู้ วิจยัยงัได้สงัเกตว่าในการศกึษาครัง้นีล้กัษณะของ

สมาชิกในกลุม่นัน้มีบทบาทตอ่บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในกลุม่ด้วย โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุม่ท่ี

ได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน แม้ว่ากลุม่นีจ้ะมีการแขง่ขนักนัสงู แตเ่น่ืองจากนิสิตท่ีมี

อิทธิพลตอ่กลุม่มากไมนิ่ยมการแขง่ขนั ในขณะผู้ เรียนท่ีมีอิทธิพลตอ่กลุม่น้อยกลบัมีลกัษณะแขง่ขนักบั

ผู้อื่น ลกัษณะกลุม่แบบนีทํ้าให้บรรยากาศของการแขง่ขนักลายเป็นลดระดบัความรุนแรงลงไป 

นอกเหนือจากนีค้ณุลกัษณะของนิสิตในกลุม่ท่ีได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน และ

โครงสร้างเป้าหมายแบบผสม เช่นความหยุ่นตวั ความหวงั และการใช้กลยทุธ์ในการจดัการอารมณ์ ยงั

สง่ผลตอ่พฤติกรรมของนิสิตด้วย  

 เม่ือสิน้สดุกิจกรรมแล้วผู้ วิจยัได้ทําการสมัภาษณ์นิสิตในกลุม่ควบคมุและพบว่าความไม่

ชดัเจนว่าผู้ วิจยัมีความต้องการอะไรในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนนัน้สง่ผลให้นิสิตเกิดความวิตก

กงัวลวา่ผู้ วิจยัต้องการอะไร ทัง้นีนิ้สิตยงัรายงานตอ่ว่า ความไมแ่น่ใจดงักลา่วสง่ผลให้พวกเขาไมต่ัง้ใจ

เรียน  

 จากการสมัภาษณ์นิสิตทําให้ทราบข้อมลูเพ่ิมเติมอีกว่าบทบาทของการจดัการแขง่ขนั

ระหว่างกลุม่นัน้ช่วยสง่เสริมให้นิสิตมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหา และการมีเป้าหมาย

เพ่ือการความเช่ียวชาญแบบเข้าหา โดยนิสิตจะกงัวลวา่ตนเองเป็นตวัถว่งเพ่ือนดงันัน้จงึพยายามท่ีทํา

ผลงานของตวัเองให้ดีท่ีสดุเพ่ือให้คะแนนของกลุม่อยู่ในระดบัสงู จงึมุง่ท่ีจะพฒันาตนเองให้ดีท่ีสดุ ดงัท่ี 

ดอท์ช (Linnenbrink. 2005 ; citing Deutsch. 1949) พบว่าการแขง่ขนัระหว่างกลุม่จะทําให้ผู้ เรียนมี

รูปแบบการเรียนแบบยืดหยุ่น มีความมุง่มัน่ในการเรียน และมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมมากกวา่การ

แขง่ขนัภายในกลุม่ และได้อภิปรายว่าอาจจะเป็นเพราะการแขง่ขนัระหว่ากลุม่นัน้จะช่วยเสริมแรงให้

เกิดความรู้สกึของความรับผิดชอบตอ่ทีมหรือกลุม่ ซึง่สอดคล้องกบัเทคนิคการสร้างกลุม่ร่วมแรงร่วมใจ 

(STAD) ของ สลาวิน (Linnenbrink. 2005 ; citing Slavin. 1995) ท่ีอาศยัการเปรียบเทียบระหว่างกลุม่

ในการกระตุ้นให้เกิดการสร้างความร่วมมือร่วมใจ และสอดคล้องกบัจอนสนั และจอนสนั 

(Linnenbrink. 2005 ; citing Johnson; & Johnson. 1991)  ท่ีระบวุ่าการแขง่ขนัระหว่างกลุม่จะมีผล

ให้เกิดพลงัของกลุม่ขึน้ได้ รวมถงึ ลินเนนบริงค์ (Linnenbrink. 2005) ท่ีได้ระบวุ่าการแขง่ขนัระหว่า

กลุม่นัน้จะช่วยเสริมแรงให้เกิดความรู้สกึของความรับผิดชอบตอ่ทีมหรือกลุม่ นําไปสูรู่ปแบบการเรียน

แบบยืดหยุ่น มีความมุง่มัน่ในการเรียน และผลการเรียนท่ีสงูขึน้ได้ 
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2. จากการศกึษาครัง้นีพ้บว่าการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิมีอิทธิพลตอ่ความมุง่มัน่ในการเรียนรู้

เชิงพฤติกรรมของผู้ เรียน โดยมีเฉพาะลกัษณะเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหามีอิทธิพล

ทางบวกตอ่ความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม แตก่ารมีเป้าหมายลกัษณะอื่นนัน้กลบัไมมี่อิทธิพล

ตอ่ความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้และทฤษฎีโครงสร้าง

เป้าหมายของอาเมส (Ames. 1992) บางสว่น ซึง่สะท้อนให้เห็นถงึการสนบัสนนุแนวคิดแบบเป้าหมาย

เดียว เช่นเดียวกบัผลท่ีเกิดขึน้ในการศกึษาท่ี 1 กลา่วคือมีเฉพาะเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญเท่านัน้ท่ี

จะทําให้เกิดความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม แตก่ารมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหา

นัน้จะขดัขวางการเกิดความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม ซึง่ขดัแย้งกบัการศกึษาของโกนิดา โว

ลาลา และ คีสเสโอก ู(Gonida; Voulala;& Kiosseoglou. 2009) ท่ีศกึษาผลของเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิท่ี

มีตอ่ความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมของนกัเรียนในระดบัเกรด 7 ถงึ เกรด 9 ในประเทศกรีซ 

พบว่าการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญและ การมีเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบเข้าหา มี

ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม สว่นการมีเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน

แบบหลีกเลี่ยงนัน้กลบัมีความสมัพนัธ์ทางลบกบัความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม ซึง่จะเห็นได้ว่า

ผลการศกึษาครัง้นีส้นบัสนนุแนวคิดเป้าหมายหลายแบบในการศกึษาถงึอิทธิพลของเป้าหมายเชิง

สมัฤทธ์ิท่ีมีตอ่ความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมนัน้เอง อย่างไรก็ดีอาจจะมีความเป็นไปได้ท่ี

แนวคิดรูปแบบเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์แบบ 2x2 ของ อิลเลียท และ แมคเกรเกอร์ (Elliot;& McGregor. 

2001) อาจจะไมส่อดคล้องกบับริบทการศกึษาในสงัคมตะวนัออก ดงัท่ี ลอ โฮเกน และปารีส (Luo; 

Hogan;& Paris. 2011) ได้ระบวุ่า ในสิงคโปร์หากผลการเรียนดีจะสง่ผลให้ผู้ เรียนมีโอกาสทาง

การศกึษาและประสบความสําเร็จในอนาคตสงูกว่าซึง่เป็นลกัษณะท่ีตรงกบัการศกึษาไทย ทัง้นี ้

ลกัษณะดงักลา่วเป็นตวักระตุ้นให้เกิดบรรยาการของการแสดงผลงานอยู่แล้ว ดงันัน้การมีระดบัของ

การกระตุ้นมากเกินไปจงึเกิดผลเสียกบัผู้ เรียน และเป็นการสกดักัน้การเกิดความุง่มัน้ในการเรียนรู้เชิง

พฤติกรรม อย่างไรก็ตามมีการศกึษาในอดีตท่ีได้ศกึษาพฤติกรรมย่อยของความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิง

พฤติกรรมและได้ผลสอดคล้องกบัการศกึษาในครัง้นี ้เช่น เมอร์ดอก เฮล และ เวเบอร์ (Murdock; 

Hale;& Weber. 2001) ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิกบัพฤติกรรมทจุริต

การสอบ ของนกัเรียนในระดบัเกรด 7 และ เกรด 8 ในสหรัฐอเมริกา พบว่า การมีเป้าหมายเพ่ือความ

เช่ียวชาญมีความสมัพนัธ์ทางลบกบัพฤติกรรมการทจุริตการสอบ แตก่ลบัไมพ่บความสมัพนัธ์ระหว่าง

การมีเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน กบัพฤติกรรมทจุริตการสอบสว่น โฮเวลล์ และ วดัสนั (Howell;& 

Watson. 2007) ได้ศกึษาถงึความสมัพนัธ์ระหว่างการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิกบัพฤติกรรม

ผลดัวนัประกนัพรุ่ง ซึง่เป็นตวับง่ชีถ้งึการขาดความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมของนกัเรียนใน

ระดบัปริญญาตรีในแคนนาดา พบว่า การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา มีความสมัพนัธ์
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ทางลบกบัพฤติกรรมผลดัวนัประกนัพรุ่ง อย่างไรก็ตามกลบัไมพ่บความสมัพนัธ์ระหว่าการมีเป้าหมาย

ในลกัษณะอื่น ลิม้ เหลา่ และ นี (Liem; Lau;& Nie. 2008) ได้ศกึษาถงึความสมัพนัธ์ระหว่างการมี

เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิกบัการละความพยายามในการเรียนของนกัเรียนของนกัเรียนปี 9 ในประเทศ

สิงคโปร์ พบว่าการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญมีความสมัพนัธ์ทางลบกบัการละความพยายาม 

ในทางตรงกนัข้ามการมีเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการละ

ความพยายาม ทัง้นีไ้มพ่บความสมัพนัธ์อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติของการมีเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน

แบบเข้าหากบัการละความพยายาม และ รอสเซล อิลเลียท และ เฟลทแมน (Roussel; Elliot;& 

Feltman. 2011) ได้ศกึษาถงึความสมัพนัธ์ระหว่างเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิกบัการขอความช่วยเหลือจาก

เพ่ือนของนกัเรียนในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในประเทศฝร่ังเศส พบว่า การมีเป้าหมายเพ่ือความ

เช่ียวชาญทัง้แบบเข้าหา และแบบหลีกเลี่ยง มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการขอความช่วยเหลือจาก

เพ่ือน ในทางตรงกนัข้ามพบความสมัพนัธ์ทางลบระหว่างการมีเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบ

หลีกเลี่ยงกบัการขอความช่วยเหลือจากเพื่อน แตก่ลบัไมพ่บความสมัพนัธ์ระหว่างการมีเป้าหมายเพ่ือ

การแสดงผลงานแบบเข้าหากบัการแสวงหาความช่วยเหลือท่ีมีนยัสําคญัทางสถิติ ทัง้นีมี้ข้อสงัเกตว่า

การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหานัน้มีคา่สมัประสิทธ์ิถดถอยพหคุณูเป็นลบในระดบัปาน

กลาง แตก่ลบัไมมี่นยัสาํคญัทางสถิติซึง่อาจเป็นเพราะกลุม่ตวัอย่างมีขนาดเลก็ สว่นเป้าหมายประเภท

อื่น ๆ นัน้จะเห็นได้ว่ามีคา่สมัประสิทธ์ิปัจจยัการเฟ้อของความคลาดเคลื่อนท่ีแม้ว่าจะอยู่ในระดบัท่ี

ยอมรับได้ แตถื่อว่ามีคา่คอ่นข้างสงู ซึง่สะท้อนให้เห็นวา่เป้าหมาแตล่ะประเภทมีความสมัพนัธ์กนั

ภายในก็ถือว่าเป็นข้อจํากดัของการวิเคราะห์ 

3. นอกเหนือจากการทดสอบรูปแบบเชิงสาเหตขุองการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิและความ

มุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมแล้ว ในการศกึษาครัง้นีย้งัศกึษาถงึความสมัพนัธ์ข้ามบริบทของการมี

เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิระหว่างสถานการณ์ท่ีใกล้เคียงกนั ได้แก่เป้าหมายในการเรียนวิชาทฤษฎีการ

เรียนรู้และแรงจงูใจ และเป้าหมายในการเรียนวิชาเอกวิชาอืน่ โดยการศกึษานีส้อดค้ลองกบัการศกึษา

ของโอคนุ และคณะ (Okun ; et al. 2006) ซึง่ได้ทําการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่าง เป้าหมายระหว่าง

รายวิชาจิตวิทยาเบือ้งต้น (Introduction to Psychology) กบัรายวิชาเอกของตนเอง โดยในการศกึษา

นีร้ะบวุ่าแม้คนละรายวิชากนัแตผู่้ เรียนจะมีเป้าหมายในลกัษณะเดียวกนั  

ในการศกึษาครัง้นีไ้ด้ใช้วิธีการวิเคราะห์หลายรูปแบบเพ่ือทดสอบลกัษณะดงักลา่ว ได้แก่การ

วิเคราะห์สหสมัพนัธ์คาโนนิคอล การวิเคราะห์ถดถอยพหคุณูพหตุวัแปร และการวิเคราะห์

ความสมัพนัธ์แบบแยกสว่น โดยในการวิเคราะห์สหสมัพนัธ์คาโนนิคอลพบว่าตวัแปรคาโนนิคอนท่ี

สงัเคราะห์จากการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจงูใจกบัการมี

เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในรายวิชาอืน่มีความสมัพนัธ์ขึน้มามีลกัษณะสอดคล้องกนั และสมัประสิทธ์ิ
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โครงสร้างของเป้าหมายแตล่ะประเภทมีความสอดคล้องกนัทัง้ขนาดและทิศทาง และในสว่นของการ

วิเคราะห์องค์ประกอบแบบแยกสว่นพบว่าเป้าหมายในลกัษณะเดียวกนัจะมีความสมัพนัธ์ในระดบั

ปานกลาง จากการวิเคราะห์ทัง้ 2 แบบนัน้จงึเห็นได้ว่าได้ผลในลกัษณะเดียวกนัและสรุปได้วา่มี

ความสมัพนัธ์ข้ามบริบทระหว่างการมีเป้าหมายในการเรียนรายวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจงูใจ กบั

การมีเป้าหมายในการเรียนวิชาเอกวิชาอื่น ทัง้นีน้่าจะเป็นเพราะทัง้สองวิชาตา่งมีลกัษณะร่วมกนันัน้คือ

ตา่งเป็นวิชาเอกทัง้คู ่ทัง้นีห้ากวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจงูใจเปรียบเทียบกบัรายวิชาพืน้ฐาน หรือ

รายวิชาเลือกเสรีอาจจะทําให้ผลเปลี่ยนไปในอีกลกัษณะได้  

 



 

บทที่ 6 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

งานวิจยัเร่ืองผลของโครงสร้างเป้าหมาย ความเช่ือเก่ียวกบัความฉลาด และความมัน่ใจใน

ความฉลาดของตนเองท่ีมีตอ่เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิและความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมนิสิต

นกัศกึษาในระดบัปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์ศกึษาศาสตร์ ในครัง้นีมุ้ง่ท่ีจะตรวจสอบอิทธิพลของการ

จดัการเรียนรู้  และลกัษณะของผู้ เรียน ท่ีสง่ผลตอ่เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียน และอิทธิพลของ

เป้าหมายในการเรียนสง่ผลตอ่ความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม โดยการวิจยัครัง้นีเ้ป็นชดุ

การศกึษา ผู้ วิจยัแบง่การศกึษาออกเป็น 2 การศกึษาย่อย ท่ีดาํเนินการคูข่นานกนัไปแล้วนําผลมา

เปรียบเทียบกนั การศกึษาท่ี 1 การศกึษารูปแบบสมการเชิงโครงสร้างของเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการ

เรียนระดบัอดุมศกึษาและผลสืบเน่ืองท่ีมีตอ่ความมุง่มัน่ในการเรียนในเชิงพฤติกรรมระดบัอดุมศกึษา

ของนิสิตนกัศกึษา เป็นการศกึษาเชิงสหสมัพนัธ์ เพ่ือทดสอบความสมัพนัธ์ในภาพรวมของการศกึษา

ระดบัปริญญาตรี และความสมัพนัธ์ข้ามระดบัของเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิ และการศกึษาท่ี 2 การศกึษา

อิทธิพลของโครงสร้างเป้าหมายของชัน้เรียนท่ีมีตอ่เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิของนิสิต และผลสืบเน่ืองตอ่

ความมุง่มัน่ในการเรียนรู้ในชัน้เรียน และเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในรายวิชาอื่น ของนิสิตวิชาเอกจิตวิทยา

การแนะแนวชัน้ปีท่ี 2 เป็นการศกึษาเชิงทดลองเพ่ือทดสอบอิทธิพลในระดบัรายวิชา และความสมัพนัธ์

ข้ามบริบทของเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิ  

ในบทนีผู้้ วิจยัได้นําเสนอโดยแบง่ออกเป็น 4 หวัข้อใหญ่ คือกระบวนการวิจยัโดยสรุป 

ประกอบด้วยสาระสําคญัเก่ียวกบัความมุง่หมายของการวิจยั สมมติฐานการวิจยั ขอบเขตการวิจยั 

เคร่ืองมือท่ีใช้การวิจยั และการวิเคราะห์ข้อมลู หวัข้อท่ีสองเป็นการสรุปผลการวิจยั หวัข้อท่ีสามเป็น

การอภิปรายผลการวิจยั และหวัข้อท่ีสี่เป็นข้อเสนอแนะตา่งๆ แตล่ะหวัข้อมีรายละเอียดดงันี ้

กระบวนการวิจยัโดยสรุป 
ความมุ่งหมายของงานวจิัย 

สําหรับการศกึษาครัง้นีแ้บง่ออกเป็น 2 การศกึษาย่อย และมีความมุง่หมายของแตล่ะ

การศกึษาดงันี ้

การศกึษาท่ี 1 เป็นการวิจยัเชิงสหสมัพนัธ์ท่ีมุง่ทดสอบรูปแบบสมการเชิงโครงสร้างของ

เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนระดบัปริญญาตรีและผลท่ีมีตอ่ความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม

ในระดบัปริญญาตรีของนิสิตนกัศกึษาครุศาสตร์-ศกึษาศาตร์ในสว่นกลาง ภาคกลาง และภาค

ตะวนัออก โดยมีความมุง่หมายเฉพาะดงันี ้ 
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 1. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยันํา ได้แก่ ความเช่ือเก่ียวกบัความฉลาด ความมัน่ใจ

ในความฉลาดของตนเอง และโครงสร้างเป้าหมาย กบัเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียน  

2. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิกบัความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิง

พฤติกรรม 

3. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนระดบัปริญญาตรี กบั

เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนวิชาเอก 

การศกึษาท่ี 2 การวิจยัเชิงทดลองท่ีมุง่ศกึษาอิทธิพลของกิจกรรมเพ่ิมการรับรู้โครงสร้าง

เป้าหมายท่ีมีตอ่การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิของนิสิต และความสมัพนัธ์ของการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิ

กบัความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมทัว่ไปในชัน้เรียน และการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในรายวิชา

อื่นของนิสิตวิชาเอกจิตวิทยาการแนะแนวชัน้ปีท่ี 2 โดยมีความมุง่หมายเฉพาะดงันี ้ 

 1. เพ่ือศกึษาอิทธิพลของการจดับรรยากาศการเรียนเพ่ือมุง่ให้เกิดโครงสร้างเป้าหมายท่ีมีตอ่ 

เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนของนิสิตวิชาเอกจิตวิทยาการแนะแนวชัน้ปีท่ี 2 เม่ือควบคมุลกัษณะ

สว่นบคุคลซึง่ได้แก่ความเช่ือเก่ียวกบัความฉลาด และความมัน่ใจในความฉลาดของตนเอง 

2. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ของเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนกบัความมุง่มัน่ในการเรียนรู้

ในชัน้เรียน และเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในรายวิชาอื่น ของนิสิตวิชาเอกจิตวิทยาการแนะแนวชัน้ปีท่ี 2 

สมมตฐิานการวจิัย 

สมมตฐิานสาํหรับการศึกษาที่ 1 

 ในการศกึษาท่ี 1 ผู้ วิจยัได้ทําการศกึษาโดยใช้แบบแผนการวิจยัเชิงสํารวจเพ่ือทดสอบ

รูปแบบเชิงสาเหตขุองเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนระดบัอดุมศกึษาและผลสืบเน่ืองท่ีมีตอ่ความ

มุง่มัน่ในการเรียนระดบัอดุมศกึษาของนิสิตนกัศกึษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

 1. ปัจจยัสภาพแวดล้อมทางสงัคมมีความสมัพนัธ์กบัเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียน

ระดบัปริญญาตรีของนิสิตนกัศกึษา 

  1.1 โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการพฒันาตนเองของหลกัสตูรมีความสมัพนัธ์กบัการมี

เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญในการเรียนระดบัปริญญาตรีของนิสิตนกัศกึษา 

  1.2 โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการสร้างผลงานของหลกัสตูรมีความสมัพนัธ์กบัการมี

เป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานในการเรียนระดบัปริญญาตรีของนิสิตนกัศกึษา 

 2. ปัจจยัจิตลกัษณะของผู้ เรียนมีความสมัพนัธ์กบัเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนระดบั

ปริญญาตรีของนิสิตนกัศกึษา 
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  2.1ความเช่ือว่าสติปัญญาเป็นสิ่งท่ีเพ่ิมขึน้ได้ของนิสิตนกัศกึษามีความสมัพนัธ์กบั

การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ ทัง้แบบเข้าหา และแบบหลีกหนีในการเรียนระดบัปริญญาตรีของ

นิสิตนกัศกึษา 

  2.2ความเช่ือว่าสติปัญญาเป็นสิ่งท่ีติดตวัมาของนิสิตนกัศกึษามีความสมัพนัธ์กบัการ

มีเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน ทัง้แบบเข้าหา และแบบหลีกหนีในการเรียนระดบัปริญญาตรีของนิสิต

นกัศกึษา 

  2.3 ความมัน่ใจในความฉลาดของตนเองจะเป็นตวัแปรปรับความสมัพนัธ์ระหว่าง

ความเช่ือว่าสติปัญญาเป็นสิ่งท่ีติดตวัมาของนิสตินกัศกึษากบัเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน ทัง้แบบเข้า

หา และแบบหลีกหนีในการเรียนระดบัปริญญาตรีของนิสิตนกัศกึษา 

 3. การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนระดบัปริญญาตรีของนิสิตนกัศกึษามี

ความสมัพนัธ์กบัความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมในระดบัปริญญาตรีของนิสิตนกัศกึษา 

 4. การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนระดบัปริญญาตรี มีความสมัพนัธ์กบัการมี

เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนวิชาเอก 

สมมตฐิานสาํหรับการศึกษาที่ 2 

 1. นิสิตกลุม่ท่ีได้รับกิจกรรมเพ่ิมการรับรู้โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการพฒันาตนเองจะมี

ระดบัเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิแตกตา่งจากลุม่ท่ีไมไ่ด้รับเม่ือควบคมุตวัแปรลกัษณะสว่นบคุคลไว้  

 2. นิสิตกลุม่ท่ีได้รับกิจกรรมเพ่ิมการรับรู้โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการสร้างผลงานจะมี

ระดบัเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิแตกตา่งจากลุม่ท่ีไมไ่ด้รับเม่ือควบคมุตวัแปรลกัษณะสว่นบคุคลไว้ 

 3. มีปฏิสมัพนัธ์ของกิจกรรมเพ่ิมการรับรู้โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ และ

กิจกรรมเพ่ิมการรับรู้โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการสร้างผลงานท่ีสง่ผลตอ่เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิของนิสิต

เม่ือควบคมุตวัแปรลกัษณะสว่นบคุคลไว้ 

 4. การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิของนิสิต มีความสมัพนัธ์กบัความมุง่มัน่ในการเรียนรู้ในชัน้

เรียน  

 5. การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิของนิสิต มีความสมัพนัธ์กบัการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิใน

รายวิชาเอกวิชาอื่น 

ขอบเขตการวจิัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรในการศกึษาท่ี 1 ได้แก่ นิสตินกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ตัง้แตช่ัน้ปีท่ี 2 ขึน้ไป ท่ี

ศกึษาในสาขาครุศาสตร์ศกึษาศาสตร์ในสถาบนัอดุมศกึษาในภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร  
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ประชากรในการศกึษาท่ี 2 ได้แก่ นิสติ ชัน้ปีท่ี 2 สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว คณะ

ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจัิย 

กลุม่ตวัอย่างในการศกึษาท่ี 1 ได้แก่นิสตินกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ตัง้แตช่ัน้ปีท่ี 2 ขึน้ไป 

ท่ีศกึษาในสาขาครุศาสตร์ศกึษาศาสตร์ในสถาบนัอดุมศกึษาภาคกลางและกรุงเทพมหานคร จาก 11 

สถาบนั รวม 1327 คน 

กลุม่ตวัอย่างในการศกึษาท่ี 2 ได้แก่ นิสิต ชัน้ปีท่ี 2 สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว คณะ

ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีลงเรียนวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจงูใจในภาคเรียน

ท่ี 2 ปีการศกึษา 2555 จํานวน 64 คน 

ตวัแปรที่ศึกษา 

 การศึกษาที่ 1  

  ตวัแปรเหตุ 

   การรับรู้โครงสร้างเป้าหมายของหลักสูตรวชิาชีพครู 

    การรับรู้โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการพฒันาตนเอง 

การรับรู้โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการสร้างผลงาน 

   ความเช่ือเกี่ยวกับความฉลาด 

    ความเช่ือว่าสติปัญญาเป็นสิ่งท่ีติดตวัมา 

    ความเช่ือว่าสติปัญญาเป็นสิ่งท่ีเพ่ิมขึน้ได้ 

   ความมัน่ใจในระดบัความฉลาดของตนเอง 

  ตวัแปรค่ันกลาง 

   การมีเป้าหมายเชงิสัมฤทธิ์ในการเรียนหลักสูตรวชิาชีพครู 

    การมีเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบเข้าหา 

    การมีเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง  

    การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา 

    การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง 

    

ตวัแปรผล 

   ความมุ่งม่ันในการเรียนรู้เชงิพฤตกิรรม 

  ตวัแปรทดสอบความสัมพนัธ์ข้ามบริบท 

   การมีเป้าหมายเชงิสัมฤทธิ์ในการเรียนรายวชิาชีพครู 
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    การมีเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบเข้าหา 

    การมีเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง  

    การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา 

    การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง 

 การศึกษาที่ 2    

  ตวัแปรจัดกระทาํ 

   การจดัโครงสร้างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน 

   การจดัโครงสร้างเป้าหมายเพื่อความเช่ียวชาญ 

  ตวัแปรปรวนร่วม 

   การมีเป้าหมายเชงิสัมฤทธิ์ก่อนกจิกรรม 

    การมีเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบเข้าหา 

    การมีเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง  

    การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา 

    การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง 

   ความเช่ือเกี่ยวกับความฉลาด 

    ความเช่ือว่าสติปัญญาเป็นสิ่งท่ีติดตวัมา 

    ความเช่ือว่าสติปัญญาเป็นสิ่งท่ีเพ่ิมขึน้ได้ 

   ความม่ันใจในระดบัความฉลาดของตนเอง 

  ตวัแปรตาม 

   การมีเป้าหมายเชงิสัมฤทธิ์ 

    การมีเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบเข้าหา 

    การมีเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง  

    การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา 

    การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง 
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  ผลสืบเน่ือง 

   ความมุ่งม่ันในการเรียนรู้เชงิพฤตกิรรม 

  ตวัแปรทดสอบความสัมพนัธ์ข้ามบริบท 

   การมีเป้าหมายเชงิสัมฤทธิ์ในรายวชิาอ่ืน 

    การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหา 

    การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง  

    การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา 

    การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 

ในการศกึษาครัง้นีแ้บง่ออกเป็น 2 การศกึษาย่อยโดยการศกึษาท่ี 1 เก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้

แบบสอบถามจํานวน 6 ฉบบั ได้แก่ แบบสอบถามข้อมลูทัว่ไป แบบสอบถามการมีเป้าหมายเชิง

สมัฤทธ์ิในการเรียนหลกัสตูรวิชาชีพครู แบบสอบถามความเช่ือเก่ียวกบัความฉลาด แบบสอบถาม

โครงสร้างเป้าหมาย แบบสอบถามความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม และแบบสอบถามการมี

เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนรายวิชาชีพครู โดยแบบสอบถามทัง้หมดมีคา่ความเช่ือมัน่โดยคา่

สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาคอยู่ท่ีระดบั .636 - .936 

ในสว่นการศกึษาท่ี 2 แบง่เคร่ืองมือออกเป็นสองสว่นคือ เคร่ืองมือจดักระทําตวัแปร เป็น

บรรยากาศในชัน้เรียน 4 รูปแบบได้แก่ รูปแบบโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงพฤติกรรม รูปแบบ

โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ รูปแบบโครงสร้างเป้าหมายแบบผสมซึง่เน้นโครงสร้างทัง้สอง

แบบ และรูปแบบควบคมุซึง่จะไม่เน้นให้เกิดการรับรู้โครงสร้างเป้าหมายแบบใด นอกจากนีย้งัมี

เคร่ืองมือวดัตวัแปรได้แก่ แบบสอบถามโครงสร้างเป้าหมาย เพ่ือทําการตรวจสอบผลการจดักระทํา 

และแบบสอบถามสําหรับเก็บข้อมลูตวัแปรตา่ง ๆ ได้แก่ แบบสอบถามข้อมลูทัว่ไป แบบสอบถามการมี

เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนรายวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจงูใจ แบบสอบถามความเช่ือ

เก่ียวกบัความฉลาดของตนเอง แบบสอบถามความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม และ

แบบสอบถามการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนรายวิชาอื่น แบบสอบถามทัง้หมดมีคา่ความ

เช่ือมัน่โดยคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาคอยู่ระหว่าง .740 - .947 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

ข้อมลูท่ีได้จากการศกึษาท่ี 1 จะถกูนํามาวิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิติดงันี ้

 1. วิเคราะห์คา่เฉลี่ย คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน คา่สมัประสิทธ์ิการกระจาย คา่สงูสดุตํ่าสดุ 

คา่ความเบ้ความโดง่ เพ่ือบรรยายลกัษณะของข้อมลูและศกึษาการแจกแจงของตวัแปร โดยใช้

โปรแกรมสําเร็จรูป  

 2. วิเคราะห์คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรเพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ของตวัแปร

ท่ีศกึษา 

 3. วิเคราะห์รูปแบบสมการเชิงโครงสร้าง โดยใช้โปรแกรมเอม็พลสั (Mplus) 

 4. วิเคราะห์สหสมัพนัธ์คาโนนิคอล (Canonical Correlation) การถดถอยพหคุณูพหตุวั

แปร (Multivariate Multiple Regression) สหสมัพนัธ์แบบแยกสว่น (Partial Correlation) เพ่ือทดสอบ

สมมติฐานท่ี 5 ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป 

ข้อมลูท่ีได้จากการศกึษาท่ี 2 จะถกูนํามาวิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิติดงันี ้

 1. วิเคราะห์คา่เฉลี่ย คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน คา่สมัประสิทธ์ิการกระจาย คา่สงูสดุตํ่าสดุ 

คา่ความเบ้ความโดง่ เพ่ือบรรยายลกัษณะของข้อมลูและศกึษาการแจกแจงของตวัแปร โดยใช้

โปรแกรมสําเร็จรูป 

 2. วิเคราะห์คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรเพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ของ           

ตวัแปรท่ีศกึษา โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 

 3. วิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) เพ่ือทดสอบสมมติฐานท่ี 1 - 3 ด้วย

โปรแกรมสําเร็จรูป โดยทดสอบเป้าหมายทีละประเภท 

 4. วิเคราะห์ความถดถอยพหคุณู (Multiple Regression) เพ่ือทดสอบสมมติฐานท่ี 4 

ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป 

 5. วิเคราะห์สหสมัพนัธ์คาโนนิคอล (Canonical Correlation) การถดถอยพหคุณูพหตุวั

แปร (Multivariate Multiple Regression) สหสมัพนัธ์แบบแยกสว่น (Partial Correlation) เพ่ือทดสอบ

สมมติฐานท่ี 5 ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป 

สรุปผลการวิจยั 

ในการวิจยัครัง้นีแ้บง่ออกเป็น 2 การศกึษาย่อย ซึง่ผลการศกึษาท่ี 1 มีดงันี ้

 1. รูปแบบสมมติฐานนัน้ไมไ่ด้สอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ แตเ่ม่ือปรับปรุงแล้ว

มีความสอดคล้องกลมกลืม โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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 1.1 โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน และความเช่ือว่าความฉลาดเป็นสิ่งท่ี

เพ่ิมขึน้ได้มีอิทธิพลทางบวกตอ่การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหา 

 1.2 โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน และ ความเช่ือว่าความฉลาดเป็นสิ่งท่ี

เพ่ิมขึน้ได้มีอิทธิพลทางบวกตอ่การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง แตค่วามเช่ือว่า

ความฉลาดเป็นสิ่งท่ีตดิตวัมามีอิทธิพลทางลบตอ่การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง 

 1.3 โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ และความเช่ือว่าความฉลาดเป็นสิ่งท่ีเพึม่ขึน้

ได้มีอิทธิพลตอ่การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา  

 1.4 โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ และความเช่ือว่าความฉลาดเป็นสิ่งท่ีเพึม่ขึน้

ได้ มีอิทธิพลตอ่ การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง 

 1.5 การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา และการมีเป้าหมายเพ่ือความ

เช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยงมีอิทธิพลทางบวกตอ่ความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม แตก่ารมี

เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหามีอิทธิพลทางลบตอ่ความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม  

สรุปได้ว่า การท่ีผู้ เรียนจะมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนลกัษณะใดนัน้จะขึน้อยู่กบั

โครงสร้างเป้าหมายของชัน้เรียน โดยผู้ เรียนจะมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิสอดคล้องกบัโครงสร้างเป้าหมาย

ของชัน้เรียนของตนเอง หากชัน้เรียนมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานผู้ เรียนก็จะมีเป้าหมายเพ่ือการ

แสดงผลงานและแบบหลีกเลี่ยงด้วย และหากชัน้เรียนมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญผู้ เรียนทัง้แบบ

เข้าหา และแบบหลีกเลี่ยงด้วยเช่นกนั นอกจากนีเ้ป้าหมายของผู้ เรียนยงัเก่ียวข้องกบัความเช่ีอเก่ียวกบั

ความฉลาดของตนเองอกีด้วย ทัง้นีเ้ป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิของผู้ เรียนจะเป็นตวักําหนดความมุง่มัน่ใน

การเรียนเชิงพฤติกรรมของผู้ เรียนตอ่ไป โดยผู้ เรียนท่ีมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหาจะมี

ความมุง่มัน่ในการเรียนเชิงพฤติกรรมสงู แตห่ากมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหาก็จะมี

ความมุง่มัน่ในการเรียนเชิงพฤติกรรมตํ่า 

2. การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนหลกัสตูรวิชาชีพครูและการมีเป้าหมายในการเรียน

รายวิชาชีพครูมีความสมัพนัธ์ข้ามบริบทไปถงึกนั โดย 

 2.1 การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหาในการเรียนหลกัสตูรวิชาชีพครูมี

ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหาในการเรียนรายวิชาชีพครู 

 2.2 การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงในการเรียนหลกัสตูรวิชาชีพครูมี

ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงในการเรียนรายวิชาชีพครู 

 2.3 การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหาในการเรียนหลกัสตูรวิชาชีพครูมี

ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหาในการเรียนรายวิชาชีพครู 



192 

 

 2.4 การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลกีเลี่ยงในการเรียนหลกัสตูรวิชาชีพครูมี

ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยงในการเรียนรายวิชาชีพครู 

สรุปได้ว่าเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิของผู้ เรียนในการเรียนหลกัสตูรวิชาชีพครู กบัเป้าหมายเชิง

สมัฤทธ์ิของผู้ เรียนในการเรียนรายวิชาชีพครูมีลกัษณะท่ีสอดคล้องกนั  

ในสว่นของการศกึษาท่ี 2 นัน้มีผลการศกึษาดงันี ้

1. นิสิตท่ีเรียนวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจงูใจโดยใช้กิจกรรมท่ีมุง่เน้นโครงสร้างเป้าหมาย

ท่ีแตกตา่งกนัจะมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนทฤษฎีการเรียนรู้แตกตา่งกนั 

 1.1 การได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานและการได้รับโครงสร้างเป้าหมาย

เพ่ือความเช่ียวชาญมีอิทธิพลปฏิสมัพนัธ์ท่ีมีตอ่การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหาของ

นิสิต 

  1.1.1 ในกลุม่นิสิตท่ีได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญนัน้พบว่า การได้รับ

โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานจะทําให้การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหาของ

นิสิตแตกตา่งกนั แตไ่มพ่บความแตกตา่งดงักลา่วในกลุม่นิสิตท่ีไมไ่ด้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความ

เช่ียวชาญ 

  1.1.2 ในกลุม่นิสิตท่ีได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานนัน้พบว่า การ

ได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญจะทําให้การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหา

แตกตา่งกนั แตไ่มพ่บความแตกตา่งดงักลา่วในกลุม่นิสิตท่ีไมไ่ด้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดง

ผลงาน 

 1.2 นิสิตในกลุม่ท่ีได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานจะมีระดบัการมี

เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงแตกตา่งจากนิสิตในกลุม่ท่ีไมไ่ด้รับ 

 1.3 การได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานและการได้รับโครงสร้างเป้าหมาย

เพ่ือความเช่ียวชาญมีอิทธิพลปฏิสมัพนัธ์ท่ีมีตอ่การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหาของนิสิต 

  1.3.1 ในกลุม่นิสิตท่ีได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญนัน้พบว่า การได้รับ

โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานจะทําให้การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหาของ

นิสิตแตกตา่งกนั แตไ่มพ่บความแตกตา่งดงักลา่วในกลุม่นิสิตท่ีไมไ่ด้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความ

เช่ียวชาญ 

  1.3.2 ในกลุม่นิสิตท่ีได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานนัน้พบว่า การ

ได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญจะทําให้การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา

แตกตา่งกนั แตไ่มพ่บความแตกตา่งดงักลา่วในกลุม่นิสิตท่ีไมไ่ด้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดง

ผลงาน 
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 1.4 นิสิตในกลุม่ท่ีได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานจะมีระดบัการมี

เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยงแตกตา่งจากนิสิตในกลุม่ท่ีไมไ่ด้รับ 

สรุปได้ว่าผู้ เรียนท่ีได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานจะมีเป้าหมายเพ่ือการแสดง

ผลงานแบบเข้าหาหรือแบบหลีกเลี่ยง โดยโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญจะทําให้เป้าหมาย

เพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหาลดลง แตห่ากได้รับการมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานร่วมด้วยจะ

ช่วยกระตุ้นให้เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงนแบบเช้าหาเพ่ิมขึน้ และเพ่ือพิจารณาเป้าหมายเพ่ือความ

เช่ียวชาญพบว่าผู้ เรียนท่ีได้รับเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานจะทําให้มีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ

ทัง้แบบเข้าหา และแบบหลีกเลี่ยงเพ่ิมขึน้ แตห่ากผู้ เรียนได้รับโครงนสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ

ร่วมด้วยก็จะมีเป้าหมายในลกัษณะดงักลา่วเพ่ิมสงูเม่ือเปรียบเทียบกบักลุม่ท่ีได้รับโครงสร้างเป้าหมาย

เพ่ือการแสดงผลงานเพียงอย่างเดียว อย่างไรกต็ามกลบัไมพ่บว่ามีผู้ เรียนท่ีได้รับโครงสร้างเป้าหมาย

เพ่ือความเช่ียวชาญจะมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหาสงูกว่ากลุม่ท่ีไมไ่ด้รับ 

2. การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหามีอิทธิพลทางบวกตอ่ความมุง่มัน่ในการ

เรียนรู้เชิงพฤติกรรม 

3. การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในการเรียนวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจงูใจและการมี

เป้าหมายในการเรียนวิชาอื่นมีความสมัพนัธ์ข้ามบริบท โดย 

 3.1 การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหาในการเรียนวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และ

แรงจงูใจมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหาในการเรียนวิชา

อื่น 

 3.2 การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงในการเรียนวิชาทฤษฎีการเรียนรู้

และแรงจงูใจมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงในการ

เรียนวิชาอื่น 

 3.3 การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหาในการเรียนวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และ

แรงจงูใจมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหาในการเรียนวิชาอืน่ 

 3.4 การมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลกีเลี่ยงในการเรียนวิชาทฤษฎีการเรียนรู้

และแรงจงูใจมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยงในการเรียน

วิชาอื่น 

สรุปได้ว่าเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิของผู้ เรียนในการเรียนทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจงูใจ กบั

เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิของผู้ เรียนในการเรียนรายเอกวิชาอื่นมีลกัษณะท่ีสอดคล้องกนั 
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การอภปิรายผลการวจิยั 

การอภิปรายผลทัว่ไป 

จากการศกึษาทัง้ 2 การศกึษาย่อยนัน้ผู้ วิจยัขออภิปรายดงัตอ่ไปนี ้

1. ปัจจยัเชิงสาเหตท่ีุมีผลตอ่เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิ 

 1.1. อิทธิพลของโครงสร้างเป้าหมายท่ีมีตอ่เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิ พบว่า ทัง้การศกึษาท่ี 1 

และการศกึษาท่ี 2 ตา่งพบว่าโครงสร้างเป้าหมายนัน้มีอิทธิพลตอ่เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิของนกัศกึษา

แสดงให้เห็นถงึอิทธิพลของสภาพแวดล้อมคือโครงสร้างเป้าหมายตามทฤษฎีของอาเมส (Ames. 

1992) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

  1.1.1. อิทธิพลของโครงสร้างเป้าหมายท่ีมีตอ่เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้า

หา และแบบหลีกเลี่ยง การศกึษาทัง้สองตา่งพบว่า โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานมีอิทธิพล

ทางบวกตอ่การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน ซึง่สะท้อนให้เห็นวา่เม่ือผู้ เรียนได้รับโครงสร้าง

เป้าหมายในลกัษณะใดนัน้ ก็จะรับเอาโครงสร้างเป้าหมายนัน้ไปเป็นเป้าหมายของตนเอง สอดคล้อง

กบัทฤษฎีของ (Ames. 1992) ท่ีระบวุ่าบคุคลจะรับเอาเป้าหมายของชัน้เรียนไปเป็นเป้าหมายของ

ตนเองซึง่ผู้ วิจยัได้อภิปรายไว้ในหน้าท่ี 131 และ 176  

  1.1.2. อิทธิพลของโครงสร้างเป้าหมายท่ีมีตอ่เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้า

หา และแบบหลีกเลี่ยง พบว่าการศกึษาทัง้สองให้ผลท่ีแตกตา่งกนั คือ ในการศกึษาท่ี 1 พบว่า

โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญมีอิทธิพลตอ่การมีเป้าหมายเพื่อความเช่ียวชาญแบบเข้าหา 

และแบบหลีกเลี่ยง สอดคล้องกบัทฤษฎีของ (Ames. 1992) ท่ีระบวุ่าบคุคลจะรับเอาเป้าหมายของชัน้

เรียนไปเป็นเป้าหมายของตนเอง แตใ่นการศกึษาท่ี 2 นัน้กลบัให้ผลท่ีตรงกนัข้ามโดยพบว่าโครงสร้าง

เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานนัน้สง่ผลตอ่เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหาและแบบ

หลีกเลี่ยง ซึง่ผู้ วิจยัได้อภิปรายถงึสาเหตวุา่ท่ี โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญไมมี่ผลตอ่

เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญทัง้สองแบบนัน้ อาจจะเป็นเพราะนิสิตขาดพนัธะสญัญากบัเป้าหมาย 

(Goal Commitment) ในสว่นของ โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานท่ีมีผลตอ่เป้าหมายเพ่ือ

ความเช่ียวชาญนัน้ อาจจะเกิดจากปัจจยัหลายประการได้แก่ การรับรู้เป้าหมายท่ีคลาดเคลื่อนไปซึง่

อาจจะเป็นการปนเปือ้นหรือลกัษณะธรรมชาติของผู้สอน รวมถงึมีการจดัการแขง่ขนัระหว่างกลุม่ 

(Group Competition) ขึน้ ซึง่พบว่าทําให้เกิดเป้าหมายเพื่อความเช่ียวชาญได้ ดงัท่ีอภิปรายไว้ใน

หน้าท่ี 178 – 180  

 1.2.อิทธิพลของตวัแปรความเช่ือเก่ียวกบัความฉลาดตามทฤษฎีของดเวก (Dweck. 

2000) ท่ีมีผลตอ่เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิ พบว่า ในการศกึษาท่ี 1 พบอิทธิพลของความเช่ือว่าความฉลาด

เป็นสิ่งท่ีเพ่ิมขึน้ได้มีอิทธิพลตอ่การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิทัง้ 4 รูปแบบ ซึง่สะท้อนว่าอทิธิพลของ
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ลกัษณะสว่นบคุคลนัน้สอดคล้องกบัทฤษฎีเพียงบางสว่นเทา่นัน้ แตใ่นการศกึษาท่ี 2 นัน้ข้อค้นพบนัน้

กลบัมีลกัษณะแตกตา่งออกไป คือไมพ่บว่ามีอิทธิพลของตวัแปรความเช่ือเก่ียวกบัความฉลาดท่ีมีผล

ตอ่การมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิเลย ทัง้นีจ้ากการอภิปรายในหน้าท่ี 134 ท่ีสะท้อนถงึปัญหาท่ีว่าผล

การศกึษาท่ีเก่ียวข้องกบัทฤษฎีแห่งตนท่ีมีผลตอ่เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ินีใ้ห้ผลไมค่งท่ี โดยเฉพาะกบั

นกัเรียนในสงัคมตะวนัออก 

 และเม่ือพิจารณถงึปัจจยัเชิงสาเหตท่ีุมีผลตอ่เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิทัง้สองกลุม่ตามข้อ 1.1 

และ 1.2 แล้ว จะเห็นได้ว่าข้อค้นพบของการศกึษาทัง้สองมีความแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะสรุปได้ว่า เม่ือ

บริบทมีความเฉพาะเจาะจงมากขึน้ อิทธิพลของลกัษณะสว่นบคุคลก็จะน้อยลง ตรงข้ามกบัตวัแปร

สภาพแวดล้อมท่ีจะมีอิทธิพลเพ่ิมขึน้เม่ือบริบทมีความเฉพาะเจาะจงมากขืน้  

2. ในการศกึษาท่ี 1 พบว่าการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ินัน้มีคา่ความสมัพนัธ์ระหว่างเป้าหมาย

อยู่ในระดบัท่ีสงู ซึง่เป็นข้อค้นพบท่ีพบทัง้ในการศกึษาท่ี 1 ทัง้เป้าหมายระดบัหลกัสตูร และระดบั

รายวิชา และในการศกึษาท่ี 2 ทัง้เป้าหมายในรายวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจงูใจ และรายวิชาอื่น 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงความสมัพนัธ์ระหว่างการมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง กบัการมี

เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา จะเห็นได้ว่าผลการศกึษาทัง้สองนีมี้ความสอดคล้องกนั แต่

กลบัไมส่อดคล้องกบัทฤษฎี ท่ีเป้าหมายทัง้สองควรมีความสมัพนัธ์กนัในระดบัตํ่าถงึระดบัปานกลาง

เท่านัน้ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะในบริบทสงัคมไทยนัน้ อาจมีการปลกูฝังความเช่ือในการเรียนในชัน้เรียนมา

เป็นเวลานาน จดัให้มีการประเมินนกัเรียนแบบสอบผ่าน กบัสอบตก ซึง่เป็นการรายงานแบบสรุป 

(Summative Feedback) ร่วมกบัการสื่อสารกบัผู้ เรียนให้พฒันาตนเอง แตก่ลบัไมมี่การรายงานผล

การเรียนแบบให้ข้อมลู (Fomative Feedback) ซึง่การรายงานผลแบบสรุปนัน้เป็นสว่นหนึง่ของ

โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน แตก่ลบัสง่สารในลกัษณะเน้นความเช่ียวชาญ โดยไมไ่ด้จดั

กิจกรรมการประเมินให้สอดรับกบัสิ่งท่ีผู้สอนระบ ุจากลกัษณะดงักลา่วท่ีนกัเรียนได้รับมาเป็นเวลานาน

อาจทําให้ผู้ เรียนรับเป้าหมายทัง้สองลกัษณะนีม้าเป็นเป้าหมายของตนและด้วยเหตวุา่ผู้สอนนําเสนอ

เป้าหมายทัง้สองอย่างนีร่้วมกนัตลอดทําให้ผู้ เรียนเกิดการเช่ือมโยงเป้าหมายทัง้สองอย่างนีเ้ข้าด้วยกนั 

อย่างไรก็ตามในประเดน็นีเ้ป็นเพียงของสนันิษฐานของผู้ วิจยัเทา่นัน้ ยงัจําเป็นท่ีจะต้องศกึษาลกัษณะ

พิเศษของปรากฎการณ์เฉพาะบริบทการศกึษาไทยนีต้อ่ไป  

3. ในการศกึษาท่ี 1 พบว่าเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิมีอิทธิพลตอ่ความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิง

พฤติกรรม เช่นเดียวกบัการศกึษาท่ี 2 และเม่ือพิจารณาถงึรายละเอียดย่ิงพบว่าการมีเป้าหมายเพ่ือ

ความเช่ียวชาญแบบเข้าหานัน้จะมีอิทธิพลทางบวกตอ่ความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม ทัง้สอง

งานวิจยั แต ่สาํหรับการศกึษาท่ี 1 การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหานัน้จะมีอิทธิพลทาง

ลบ แตใ่นการศกึษาท่ี 2 กลบัไมพ่บอิทธิพบท่ีมีนยัสําคญั อย่างไรก็ตามแม้ผลท่ีได้จะขดัแย้งกนับ้างแต่
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นําไปสู ่ข้อสรุปเดียวกนัคือ ผลการศกึษาทัง้สองตา่งสนบัสนนุแนวคิดการมีเป้าหมายเดียว กลา่วคือ 

เฉพาะการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญเท่านัน้ท่ีมีอิทธิพลทางบวกตอ่พฤติกรรมอนัพงึประสงค์ แต่

การมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานนัน้จะมีอิทธิพลทางลบตอ่เป้าหมายดงักลา่ว ซึง่ผู้ วิจยัได้อภิปราย

เพ่ิมเติมไว้ในหน้า 135 และ หน้า 180  

4. ความสมัพนัธ์ข้ามบริบทของเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิ ในการศกึษานีมี้การทดสอบ

ความสมัพนัธ์ข้ามบริบทในสองลกัษณะ คือในการศกึษาท่ี 1 ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างเป้าหมายตอ่

หลกัสตูรท่ีมีระดบัความเฉพาะเจาะจงน้อยกบัเป้าหมายตอ่รายวิชาท่ีมีความเฉพาะเจาะจงมากกว่า 

และในการศกึษาท่ี 2 เป็นความสมัพนัธ์ระหว่างเป้าหมายในวิชาหนึง่ กบัอีกวิชาหนึง่ จากผลการศกึษา

ทัง้สองการศกึษานีทํ้าให้สรุปได้วา่หากบริบทของเป้าหมายมีลกัษณะร่วมกนัหรือคล้ายคลงึกนันัน้

บคุคลก็จะมีเป้าหมายท่ีคล้ายคลงึกนั เช่นในการศกึษานี ้การพิจารณาถงึหลกัสตูรวิชาชีพ กบั ราย

วิชาชีพ ตา่งก็เป็นการนําเอาความรู้ไปใช้ในการทํางานในอนาคต เช่นเดยีวกบัอีกการศกึษาหนึง่ ท่ี

พิจารณาเป้าหมายในรายวิชาเอกสองวิชา ก็เป็นการนําเอาความรู้ไปใช้ในอนาคตเช่นกนั ดงันัน้

เป้าหมายของการเรียนจงึมีลกัษณะคล้ายคลงึและสอดคล้องกนั อย่างไรก็ตามหากการเปรียบเทียบมี

ความแตกตา่งออกไป เช่นเปรียบเทียบระหว่างเป้าหมายในการเรียนหลกัสตูรวิชาเลือกเสรี หรือราย

วิชาเอก กบั เป้าหมายในการเรียนวิชาเลือกเสรี หรือ ในการทํางาน ก็อาจจะพบว่าได้ผลแตกตา่ง

ออกไป ซึง่ประเดน็ดงักลา่วต้องทําการศกึษาตอ่ไป 

ข้อจาํกัดของงานวิจยั 

จากการศกึษาทัง้สองการศกึษาย่อยนี ้ผู้ วิจยัพบข้อจํากดัท่ีอาจจะทําให้ผลการศกึษา

คลาดเคลื่อนไปได้ดงันี ้

1. เน่ืองจากแบบสอบถามท่ีใช้ในการทําการศกึษาครัง้นีมี้ข้อคําถามจํานวนมาก ดงันัน้จงึ

อาจจะเกิดปัญหาความล้าในการตอบแบบสอบถาม โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการศกึษาท่ี 1 ซึง่ตามปกติ

จะเก็บแบบสอบถามทัง้หมดพร้อมกนั ทัง้นีผู้้ วิจยัได้พยายามแก้ไขปัญหาดงักลา่ว 3 วิธีได้แก่ (1) 

เดินทางไปอธิบายและเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง (2) แบง่การเก็บรวบรวมข้อมลูของการศกึษาท่ี 1 

เป็น 3 ครัง้ โดยเก็บสปัดาห์ละ 2 ตอน และ (3) สร้างข้อคําถามเพ่ือตรวจสอบความจริงใจในการตอบ

แบบสอบถาม ทัง้นีใ้นข้อท่ี 1 และ 2 นัน้ประสบปัญหาในการดําเนินการกลา่วคือในบางสถานท่ีผู้ วิจยั

ไมส่ามารถเดินทางเข้าไปอธิบายและเก็บแบบสอบถามด้วยตนเองได้ และในบางกรณีผู้อํานวยความ

สะดวกในการเก็บข้อมลูไมส่ะดวกท่ีจะให้เข้าไปรวบรวมข้อมลูซํา้หลาย ๆ ครัง้ ทัง้หมดท่ีกลา่วมานีเ้พ่ือ

แสดงให้เห็นวา่ข้อมลูท่ีเก็บรวบรวมได้ในการศกึษาท่ี 1 อาจจะยงัมีข้อมลูท่ีขาดความนา่เช่ือถือในบาง

ชดุแบบสอบถามท่ีอาจจะทําให้ผลการศกึษาคลาดเคลื่อนไปได้ 
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2. จากการตรวจสอบผลการรับรู้ของนิสิตท่ีเข้าร่วมการทดลองท่ีมีตอ่การจดัโครงสร้าง

เป้าหมายในการเรียนรู้ของผู้ วิจยัในการศกึษาท่ี 2 พบว่าการรับรู้โครงสร้างเป้าหมายมีลกัษณะผิดปกติ

กลา่วคือผู้ เรียนในกลุม่โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานกลบัมีระดบัการรับรู้โครงสร้าง

เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ ทัง้นีด้งัท่ีอภิปรายไว้วา่ อาจจะเป็นผลจากการรับรู้จากประสบการณ์เดิม 

หรือเกิดการปนเปือ้นเน่ืองจากผู้ เรียนอยู่ในบริเวณเดียวกนั หรือการออกแบบกิจกรรมให้มีการแขง่ขนั

ระหว่างกลุม่ไปสร้างให้ผู้ เรียนเกิดการรับรู้โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญขึน้ ดงันัน้ผลท่ีเกิด

ขัน้กบักลุม่ท่ีได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานจงึอาจจะไมใ่ช่อิทธิพลของโครงสร้าง

เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานเพียงอย่างเดียว แตอ่าจจะเป็นผลมาจากโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความ

เช่ียวชาญด้วย 

3. จากการศกึษาพบว่าอิทธิพลของผู้สอน และสมาชิกของกลุม่ในการศกึษาท่ี 2 นัน้อาจจะ

เป็นตวัแปรแทรกซ้อนท่ีอาจจะสง่ผลตอ่เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิได้ ทัง้นีล้กัษณะดงักลา่วเป็นลกัษณะ

ธรรมชาติของกลุม่ซึง่ผู้ วิจยัไมส่ามารถกํากบัได้ ทัง้นีล้กัษณะดงักลา่วอาจจะไมส่ามารถตรวจวดัได้

โดยตรงแตจ่ากการสมัภาษณ์นกัเรียน และการสงัเกตของผู้ วิจยัพบว่าทัง้ อิทธิพลของผู้สอน และ

ธรรมชาติของสมาชิกของกลุม่ผู้ เรียนมีผลตอ่บรรยากาศของชัน้เรียนจริง ดงันัน้ผลการศกึษาอาจจะ

เปลี่ยนไปหากมีการทําการศกึษาซํา้ แล้วเปลี่ยนผู้สอน หรือ เปลี่ยนกลุม่ผู้ เรียนไป  

4. ในการศกึษาครัง้นีพ้บสหสมัพนัธ์ระหว่างเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิแตล่ะแบบในระดบัท่ีสงู

ดงันัน้อาจจะทําให้เกิดปัญหาเร่ือง Multicollinearity ได้ และแม้ว่าการพิจารณาจากคา่ VIF จะสรุปว่า

ไมล่ะเมินข้อตกลงข้อดงักลา่วแตค่า่ท่ีเกิดขึน้ยงัคงถือว่ามีคา่สงู ความสมัพนัธ์กนัเองของเป้าหมายแต่

ละประเภทนีเ้องท่ีอาจจะทําให้ผลการวิเคราะห์มีความคลาดเคลื่อนได้ 

5. ในการศกึษาครัง้นีแ้ม้วา่จะพบความสมัพนัธ์ข้ามบริบทแตใ่นการศกึษานีใ้ช้แบบสอบถาม

ชดุเดียวกนัในการวดัเป้าหมายใน 2 บริบท ทัง้นีค้วามสมัพนัธ์ท่ีปรากฎขึน้อาจจะเป็นความสมัพนัธ์ลวง

นัน้คือไมใ่ช่ความสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้จากการมีเป้าหมายของผู้ตอบ แตค่วามสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้เกิดจาก

ลกัษณะของแบบสอบถามท่ีเหมือนกนั  

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะสาํหรับการนําไปใช้ 

 1.1 การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการตอกยํา้ถงึความสาํคญัของแรงจงูใจในการจดัการเรียนรู้

โดยเฉพาะอย่างย่ิงบทบาทของการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิท่ีมีตอ่พฤติกรรมของผู้ เรียน ในขณะท่ีการ

ดําเนินการในการปฏิรูปการศกึษาเน้นเร่ืองการปรับปรุงเนือ้หา โอกาสทางการศกึษา และการมีสว่น

ร่วมของทกุภาคสว่น แตไ่มไ่ด้กลา่วถงึการเสริมสร้างแรงจงูใจ หรือ การสร้างเป้าหมายทางการเรียน
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ให้กบันกัเรียน (สํานกังานเลขาธิการสภาการศกึษา. 2552) ดงันัน้ หนว่ยงานท่ีมีหน้าท่ีดแูลนโยบาย

ทางการศกึษาจงึควรพิจารณาถงึการเสริมสร้างให้นกัเรียนมีเป้าหมายในการเรียนรู้ท่ีจะเอือ้ให้เกิด

พฤติกรรมการเรียนท่ีดีด้วย โดยการสง่เสริมให้เกิดการวิจยัเก่ียวกบัจดัรูปแบบการสอนเพ่ือให้ผู้ เรียน

เกิดเป้าหมายในการเรียน การสนบัสนนุให้ความรู้กบัครูเก่ียวกบัแรงจงูใจ เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิ ในแง่

ของเนือ้หาและสง่เสริมให้ผู้ เรียนเกิดแรงจงูใจ และมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ ตลอดจนสง่เสริมให้

สร้างคา่นิยมของครูในการสร้างแรงจงูใจ และปลกูฝังการมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญให้กบัผู้ เรียน

ด้วย 

  1.2 การจดับรรยากาศของชัน้เรียน การวางหลกัสตูร การจดัการเรียนการสอน การจดั

กิจกรรมในชัน้เรียน และการจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูร ปัจจยัเหลา่นีจ้ะเก่ียวข้องกบัโครงสร้างเป้าหมาย

ของชัน้เรียน และหลกัสตูรทัง้สิน้ ทัง้นีจ้ากการศกึษาพบว่าหากผู้ เรียนรับรู้ถงึโครงสร้างเป้าหมายของชัน้

เรียน และหลกัสตูร แล้วผู้ เรียนก็จะรับเอาเป้าหมายนัน้ไปเป็นของตนเอง และสง่ผลตอ่พฤติกรรมการ

เรียนของผู้ เรียนตอ่ไป ในทางกลบักนัจากการสนทนากลุม่กบัผู้ ร่วมวิจยัในการศกึษาท่ีสองเพ่ิมเติม

พบว่าหากผู้ เรียนไมส่ามารถรับรู้ถงึเป้าหมายของชัน้เรียนหรือหลกัสตูรจะทําให้ผู้ เรียนเกิดความเครียด 

และไมเ่กิดพฤติกรรมการเรียนรู้ ดงันัน้ผู้ออกแบบหลกัสตูร ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการจดัทําหลกัสตูร ครู 

และผู้ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนการสอนควรคาํนงึถงึการรับรู้ของผู้ เรียนในเร่ืองของโครงสร้าง

เป้าหมายของหลกัสตูร และโครงสร้างเป้าหมายของชัน้เรียนด้วย  

 1.3 จากการทดลองนัน้ผู้ วิจยัพบว่ากิจกรรมในโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน

นัน้บางกิจกรรมถือว่ามีประโยชน์สําหรับผู้ เรียนก่อให้เกิดเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญได้แก่ การใช้

การแขง่ขนัในการจดัการเรียนการสอนแบบเป็นกลุม่ แตไ่มค่วรจดัให้มีการแขง่ขนัเป็นรายบคุคล ทัง้นี ้

การแขง่ขนัระหว่างกลุม่ย่อย ผู้ เรียนจะมีความมุ่งมัน่พฒันาตนเองเพ่ือกลุม่ นอกจากนีผู้้สอนควรให้ผล

การแขง่ขนันัน้เป็นรางวลัสําหรับผู้ชนะ แตไ่มค่วรให้เกิดการลงโทษกบัผู้แพ้ เช่นการนําผลการแขง่ขนั

เป็นสว่นหนึง่ของการประเมินผลการเรียนซึง่จะให้ผลเป็นโทษกบัผู้แพ้ แตห่ากจะให้เป็นสว่นหนึง่ของ

การประเมินควรให้เป็นคะแนนพิเศษ เพ่ิมเติมไปจากคะแนนตามปกติ เพ่ือไมใ่ห้ผู้ เรียนมีความเครียด

มากเกินไป  

 1.4 ในการทดลองนัน้ผู้ เรียนในกลุม่ท่ีได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญนัน้ได้

รายงานว่าตนเองไมรู้่สกึถงึความสําคญัของกิจกรรม ซึง่อาจจะสรุปได้ว่าผู้ เรียนขาดพนัธะสญัญากบั

เป้าหมาย (Goal Commitment) ดงันัน้ผู้สอนควรทําให้ผู้ เรียนเกิดความผกูพนักบัเป้าหมายด้วย เช่น 

อาจให้ผู้ เรียนบนัทกึคะแนนของตนเอง ตัง้เป้าหมายในระยะยาว การใช้ข้อสอบอตันยั แล้วรายงานผล

แบบให้ข้อมลู (Formative Feedback) เป็นต้น 
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2. ข้อเสนอแนะสาํหรับการทาํวจัิยครัง้ต่อไป 

 2.1 ในการศกึษาวิจยัครัง้นีพ้บว่าเป้าหมายแตล่ะประเภทนัน้มีความสมัพนัธ์กนัใน

ระดบัสงู ซึง่เป็นลกัษณะท่ีปรากฎสอดคล้องกนัของข้อมลูในระหว่างการทดลองใช้เคร่ืองมือวดั ข้อมลู

จากการศกึษาท่ี 1 และข้อมลูจากการศกึษาท่ี 2 โดยเฉพาะอย่างย่ิงความสมัพนัธ์ระหว่างการมี

เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงและเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา ซึง่เป็น

ลกัษณะท่ีไมส่อดคล้องกบัทฤษฎี อีกทัง้ในระหว่างการศกึษานี ้อิลเลียท มรุายามา และ เปอครูน 

(Elliot; Murayama;& Pekrun. 2011) ได้พฒันากรอบแนวคิดของการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิแบบ 3x2 

ขึน้มา ซึง่ประกอบด้วย เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญในงาน (Task-based Goal) แบบเข้าหาและแบบ

หลีกเลี่ยง เป้าหมายเพ่ือการพฒันาตนเอง (Self-based Goal) แบบเข้าหาและแบบหลีกเลี่ยง และ 

เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานเชิงเปรียบเทียบกบัผู้อื่น (Other-based Goal) แบบเช้าหา และแบบ

หลีกเลี่ยง ดงันัน้ในการศกึษาครัง้ตอ่ไป ผู้ วิจยัควรทําการพฒันากรอบแนวคิดของเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิ

ใหม ่โดยอาศยัเทคนิคทางการวิจยัเชิงคณุภาพ เพ่ือให้ทราบถงึลกัษณะของเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิท่ี

สอดคล้องกบับริบทสงัคมไทยและทําการเปรียบเทียบกบักรอบแนวคิดของเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิทัง้

แบบ 2x2 เช่นการศกึษาครัง้นี ้และแบบ 3x2 ตามการพฒันาของ อิลเลียท มรุายามา และเปอครูน  

 2.2 ในการศกึษาครัง้นีไ้มส่ามารถจําแนกสาเหตขุองการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิแบบเข้า

หาและแบบหลีกเลี่ยงได้ ดงันัน้ผู้ วิจยัตอ่ไปจงึควรศกึษาตวัแปรท่ีน่าจะเก่ียวข้องซึง่เป็นสาเหตท่ีุทําให้

ผู้ เรียนมีเป้าหมายแบบเข้าหา หรือแบบหลีกเลี่ยง เช่น ความใฝ่รู้ (Curiosity) ซึง่เป็นจิตลกัษณะดัง่เดิม

ของบคุคลท่ีจะความปราถนาความรู้ (Reiss. 2004) รวมถงึความปราถนาความท้าทาย (Challenge) 

ซึง่ในทฤษฎีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิแบบแนวโน้มเป้าหมาย (Goal Orienatation) นําเอาลกัษณะดงักลา่ว

เป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการเป้าหมาย (Hulleman; et al.: 2010) การระบเุหตผุลของความสําเร็จ ซึง่

เป็นตวัแปรดัง่เดิมท่ีใช้ในการอธิบายเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิ และเป็นตวัแปรในทฤษฎีอนมุานเชิงสาเหตุ

เช่นเดียวกบั ความเช่ือเก่ียวกบัความฉลาดของดเวก (Schunk.; Pintrich.; & Meece. 2008: 168) หรือ 

บคุลิกภาพนิยมความสมบรูณ์แบบ (Perfectionism) ซึง่อิลเลียด และแมคเกรเกอร์ (Elliot; & 

McGregor. 2001) ได้ระบไุว้ว่าเป็นลกัษณะเฉพาะของคนท่ีมีเป้าหมายเพื่อความเช่ียวชาญแบบ

หลีกเลี่ยงหรือลกัษณะพืน้อารมณ์ (Temperament) ท่ีอิลเลียด และทราช (Elliot; & Thrash. 2002) ได้

เคยศกึษาไว้วา่เป็นตวัแปรท่ีกําหนดพฤติกรรมและแรงจงูใจแบบเข้าหาหรือหลีกเลี่ยงของบคุคล 

 2.3 ในการศกึษาครัง้นีพ้บอิทธิพลของความเช่ือเก่ียวกบัความฉลาดของตนตามทฤษฎี

แห่งตนของดเวก (Dweck. 2000) ในการอธิบายเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ินัน้ให้ผลไมค่งท่ีทัง้นีอ้าจจะ

เป็นไปได้ว่ามีตวัแปรบางตวัทําหน้าท่ีปรับความสมัพนัธ์ดงักลา่ว เช่น ความใฝ่รู้ (Curiosity) ซึง่เป็นจิต

ลกัษณะดัง่เดิมของบคุคลท่ีจะความปราถนาความรู้ (Reiss. 2004) การระบเุหตผุลของความสําเร็จซึง่
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เป็นตวัแปรดัง่เดิมท่ีใช้ในการอธิบายเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิ และเป็นตวัแปรในทฤษฎีอนมุานเชิงสาเหตุ

เช่นเดียวกบั ความเช่ือเก่ียวกบัความฉลาดของดเวก (Schunk.; Pintrich.; & Meece. 2008: 168) หรือ 

การมีบคุลิกภาพแบบหวัน่ไหว (Neuroticism) เป็นต้น ทัง้นีใ้นการศกึษาตอ่ไป ผู้ วิจยัควรศกึษาและ

สํารวจตวัแปรท่ีน่าจะเป็นตวัปรับความสมัพนัธ์ดงักลา่ว 

 2.4 จากข้อเขียนของเฟรดริก บรูเมนฟิลด์ และปารีส (Fredricks; Blumenfeld;& Paris. 

2004)ได้ระบวุ่าความมุง่มัน่ในการเรียนรู้นัน้สามารถแบง่ออกได้เป็น 3 ลกัษณะ คือความมุง่มัน่ในการ

เรียนรู้เชิงพฤติกรรม เชิงอารมณ์ และเชิงการรู้คิด ในการศกึษาครัง้นีเ้ป็นการศกึษาถงึความมุง่มัน่ใน

การเรียนรู้เชิงพฤติกรรมเท่านัน้ ในการศกึษาตอ่ไปจงึควรศกึษาถงึอิทธิพลของการมีเป้าหมายเชิง

สมัฤทธ์ิท่ีมีตอ่การศกึษาความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงอารมณ์ และเชิงการรู้คิด ซึง่จะทําให้เข้าใจถงึ

ภาพรวมของเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิท่ีมีอิทธิพลตอ่ความมุง่มัน่ในการเรียนรู้ในทกุด้าน ได้ชดัเจนย่ิงชึน้ 

 2.5 ดงัท่ีกลา่วไปในการอภิปรายผลของการศกึษาท่ีสอง วา่ได้มีความพยายามท่ีนําเอา

ตวัแปรของทฤษฎีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิ และทฤษฎีการตัง้เป้าหมาย ซึง่ประกอบด้วย ความยากของ

เป้าหมาย (Goal Difficulty) ความเฉพาะเจาะจงของเป้าหมาย (Goal Specificity) และความใกล้ชิด

ของเป้าหมาย (Goal Proximity) รวมถงึพนัธะสญัญากบัเป้าหมาย(Goal Commitment) มาร่วมกนั

สร้างเป็นรูปแบบท่ีจะใช้ในการอธิบางพฤติกรรมการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน ในการศกึษา

ครัง้ตอ่ไปนัน้ผู้ วิจยัอาจอาศยัตวัแปรจากทัง้สองทฤษฎี มาร่วมกนัอธิบายความมุง่มัน่ในการเรียนรู้ของ

ผู้ เรียน น่าจะทําให้สามารถเข้าใจถงึสาเหตขุองความมุง่มัน่ในการเรียนรู้ได้ดีย่ิงขึน้ 

 2.6 ในการศกึษาท่ีสองนัน้ ได้พบวา่การจดัการแขง่ขนัระหว่างกลุม่ (Group 

Competition) นัน้นบัได้ว่าเป็นกลไกสาํคญัท่ีทําให้เกิดเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ รวมถงึเป้าหมาย

ทางสงัคมก็อาจจะเป็นอีกปัจจยัท่ีเป็นตวัคัน่กลางระหว่าง การแขง่ขนัระหว่างกลุม่ กบัเป้าหมายเชิง

สมัฤทธ์ิ ดงันัน้ในการศกึษาครัง้ตอ่ไป อาจจะทําการศกึษากลไกดงักลา่ว เพ่ือทําความเข้าใจถงึการ

ทํางานของการแขง่ขนัระหว่างกลุม่วา่สง่ผลตอ่แรงจงูใจ เป้าหมาย พฤติกรรมของผู้ เรียน และ

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอย่างไร  

 2.7 ในการศกึษาท่ีสองนัน้ การทดลองอาจจะได้ผลท่ีคลาดเคลื่อนอนัเป็นผลจากลกัษณะ

ของสมาชิกภายในกลุม่ นอกจากนีภ้าพลกัษณ์ และอปุนิสยัของผู้สอน ก็อาจจะสง่ผลตอ่ความ

คลาดเคลื่อนได้เช่นกนั ดงันัน้ในการศกึษาครัง้ตอ่ไปผู้ วิจยัอาจจะใช้รูปแบบการศกึษาโดยให้ความรู้

เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนแก่ผู้สอน โดยแบง่ผู้สอนเป็น 4 กลุม่ และให้แนวทางการจดัการเรียน

การสอนตามโครงสร้างเป้าหมายแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนัตามรูปแบบโครงสร้างเป้าหมายแตล่ะแบบ 

และช่วยเหลือผู้สอนในการสร้างชดุกิจกรรมสําหรับการเรียนการสอน และให้ผู้สอนดําเนินการสอนจริง

ตามแผนท่ีแตล่ะคนเขียนขึน้ จากนัน้จงึทําการวดัผลท่ีเกิดขึน้กบัผู้ เรียน การทําเช่นนีจ้ะทําให้อิทธิพลท่ี
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เกิดจากธรรมชาติของผู้สอน และธรรมชาติของกลุม่เป็นไปแบบสุ่ม ซึง่จะให้ผลท่ีสามารถนําไป

ประยกุต์ใช้ในบริบทตา่ง ๆ ได้มากย่ิงขึน้ 

 2.8 การวดัเป้าหมายในสองบริบทนัน้ใช้แบบสอบถามชดุเดียวกนัซึง่อาจจะทําให้

ความสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้นัน้เป็นความสมัพนัธ์ลวง อนัเป็นผลมาจากวิธีการวดัเป็นวิธีการเดียวกนั สาํหรับ

การศกึษาครัง้ตอ่ไปนัน้ผู้ วิจยัอาจจะสร้างแบบสอบถามคูข่นานอีก 1 ชดุ แล้วสุม่แบบสอบถามโดย

ผู้ตอบแบบสอบถามอาจจะได้รับแบบสอบถามชดุท่ี 1 หรือ 2 ในการวดัเป้าหมายในบริบทแรก แตจ่ะ

ได้รับแบบวดัอีกชดุหนึง่ท่ีแตกตา่งจากชดุแรกเพ่ือลดความสมัพนัธ์ลวง และอคติจากการท่ี

แบบสอบถามตา่งชดุกนัได้ 

 2.9 ในการศกึษาครัง้นีเ้ป็นการศกึษาถงึความสมัพนัธ์ข้ามบริบทของเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิ 

ซึง่พบว่าเป้าหมายในแตล่ะบริบทนัน้มีความสมัพนัธ์กนั ซึง่หมายถงึเป้าหมายในบริบทท่ีคล้ายคลงึกนั

จะมีลกัษณะคล้ายกนั อย่างไรก็ตามในการศกึษาลกัษณะนีไ้มส่ามารถสรุปได้ว่าเป้าหมายของผู้ เรียน

ในการเรียนในหลกัสตูรวิชาชีพครู เป็นสาเหตขุองเป้าหมายในการเรียนรายวิชาชีพครู หรือ เป้าหมาย

ของการเรียนรายวิชาชีพครูเป็นสาเหตขุองเป้าหมายในการเรียนหลกัสตูรวิชาชีพครู หรือเป็นสาเหตขุอง

กนัและกนั ดงันัน้ในการศกึษาครัง้ตอ่ไปผู้ วิจยัอาจจะใช้เทคนิคทางการวิจยัเชิงทดลองเพ่ือหาข้อสรุป

ดงักลา่ว  
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เงื่อนไขในการเข้าร่วมวิจัยดีแล้วกรุณาลงชื่อด้านล่าง และส่งเอกสารฉบับนี้แยกออกจากแบบสอบถาม 
 การวิจัยคร้ังนี้เป็นส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และในโอกาสนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านในความร่วมมือในการ
เข้าร่วมวิจัยในคร้ังนี้ 
สําหรับผู้เข้าร่วมวิจัย 
ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดในเอกสารนี้ครบถ้วน และมีความเข้าใจดีทุกประการ ท้ังนี้ข้าพเจ้ายินดีเข้าร่วมในโครงการวิจัย
ดังกล่าว 
            ลงชื่อ .....................................................(ผู้เข้าร่วมวิจัย) 
            (…………………………………………………..) 
            วันท่ี........................................................................... 
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แบบสอบถามชุดที่ 1  
 ในแบบสอบถามชุดนี้ประกอบด้วยแบบสอบถาม จํานวน 3 หน้า แบ่งเป็นแบบสอบถามย่อยจํานวน 3 ตอน  ดังนี ้
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไป จํานวน 7 ข้อ 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเกี่ยวกับการเรียนในหลักสูตรวิชาชีพครู จํานวน 37 ข้อ 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเกี่ยวกับความสามารถของตนเองในการเรียนหลักสูตรวิชาชีพครู จํานวน 20 ข้อ 

ใช้เวลาทําประมาณ 20 นาที  
 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไป  
 

รหัสนิสิต........................................................... 
 

วิชาเอก............................................................................................... สถาบัน........................................................... 
 

เพศ (  ) ชาย    (  ) หญิง 
 

ชั้นปี (  ) ชั้นปีท่ี 2     (  ) ชั้นปีท่ี 3 (  ) ชั้นปีท่ี 4   (  ) ชั้นปีท่ี 5 
 

อายุ .....................................................ป ี

 

ศาสนา   (  ) พุทธ  (  ) อิสลาม (  ) คริสต์  (  ) อ่ืน ๆ  ระบุ........................................ 
 

ตอนท่ี 2 

คําชี้แจง  แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดของท่านเกี่ยวกับการเรียนในหลักสูตรวิชาชีพครู ขอให้ท่านนึก
ถึงความเป็นจริงของตนเอง และพิจารณาว่า ข้อความทางซ้ายมือสอดคล้องกับความคิดเห็นของท่านมากน้อยเพียงใด แล้ว 
วงกลม  ล้อมตัวเลขท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน ดังนี ้

 1 2 3 4 5 6 7 

 ไม่คิดเลย ไม่คิด แทบไม่คิด มีคิดบ้าง คิด คิดอยู่บ่อย ๆ คิดอยู่ตลอด 

 ความคิดเก่ียวกับการเรียนในหลักสูตรวิชาชีพครู ระดับความคิดเห็น 

ในการเรียนในหลักสูตรวิชาชีพครู.... 
1. ฉันต้องการท่ีจะพัฒนาความสามารถให้ได้ตามที่ควรจะเป็น  1 2 3 4 5 6 7 

2. ฉันต้ังใจจะทําให้ผลการเรียนดีกว่าเพ่ือนคนอ่ืน ๆ  1 2 3 4 5 6 7 

3. ฉันมีเป้าหมายว่าฉันจะเรียนรู้ไม่ให้ตํ่าไปกว่าศักยภาพที่ฉันมี   1 2 3 4 5 6 7 

4.  ฉันต้ังใจท่ีจะแสดงให้เห็นว่าฉันเป็นคนเก่ง   1 2 3 4 5 6 7 

5. ฉันมีเป้าหมายท่ีจะแสดงให้เห็นว่าฉันเป็นคนเรียนเก่ง 1 2 3 4 5 6 7 

6. ฉันพยายามทําผลงานให้ดีข้ึนสมกับศักยภาพท่ีฉันมี 1 2 3 4 5 6 7 

7. ฉันต้ังใจว่าฉันจะทําผลการเรียนให้ดีข้ึน    1 2 3 4 5 6 7 

8. ฉันพยายามจะพิสูจน์ให้คนอ่ืนเห็นว่าฉันมีศักยภาพสูงกว่าเพ่ือน ๆ 1 2 3 4 5 6 7 

9. ฉันไม่ต้องการให้การเรียนรู้ของฉันเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเลย  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 

 ความคิดเก่ียวกับการเรียนในหลักสูตรวิชาชีพครู ระดับความคิดเห็น 

ในการเรียนในหลักสูตรวิชาชีพครู.... 
10. ฉันต้องการเรียนรู้เนื้อหาต่าง ๆ ท่ีเรียนจนเข้าใจ  1 2 3 4 5 6 7 

11. ฉันต้องการทํางานท่ีได้รับมอบหมายในการเรียนให้ดีกว่าผู้อ่ืน 1 2 3 4 5 6 7 

12. ฉันมีเป้าหมายว่าฉันจะไม่พลาดการเรียนรู้เนื้อหาท่ีเรียน 1 2 3 4 5 6 7 

13. ฉันหวังว่าผลงานของฉันจะไม่ดูแย่ไปกว่าผลงานของเพื่อน  1 2 3 4 5 6 7 

14. ในการทํารายงาน ฉันมุ่งท่ีจะแสดงให้เห็นว่าฉันไม่ใช่คนท่ีทํางานแย่ 1 2 3 4 5 6 7 

15. ฉันมุ่งท่ีจะศึกษาหาความรู้ไม่ให้น้อยไปกว่าระดับท่ีฉันควรจะทําได้  1 2 3 4 5 6 7 

16. ฉันพยายามแสดงให้เห็นว่าฉันไม่ใช่คนด้อยศักยภาพ 1 2 3 4 5 6 7 

17. ฉันมุ่งท่ีจะเก็บเกี่ยวความรู้ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีฉันจะทําได้  1 2 3 4 5 6 7 

18. ฉันไม่อยากให้คะแนนของฉันตํ่ากว่าเพ่ือนคนอ่ืน   1 2 3 4 5 6 7 

19. ฉันต้องการให้เพ่ือนมองว่าฉันมีความสามารถอยู่ในกลุ่มเก่งของห้อง  1 2 3 4 5 6 7 

20. ในการทํางานท่ีได้รับมอบหมายเป้าหมายของฉันคือผลงานต้องไม่แย่กว่าคนอ่ืน 1 2 3 4 5 6 7 

21. ฉันมุ่งท่ีจะทําคะแนนให้สูงอยู่ในกลุ่มสูง (Top) ของห้อง 1 2 3 4 5 6 7 

22. ฉันต้องการพิสูจน์ว่าฉันเป็นคนฉลาด    1 2 3 4 5 6 7 

23. ฉันได้อ่านข้อคําถามในแบบสอบถามฉบับนี้ทุกคําถาม  1 2 3 4 5 6 7 
24. ฉันมุ่งท่ีจะพัฒนาผลงานของฉันให้ดีข้ึน    1 2 3 4 5 6 7 

25. ฉันต้องการเรียนรู้จนแน่ใจว่าฉันจะไม่ขาดความสามารถในการนําความรู้ไปใช้  1 2 3 4 5 6 7 

26. ฉันมีเป้าหมายท่ีจะรักษาผลการเรียนของฉันไม่ให้ตํ่ากว่าผลการเรียนในอดีต 1 2 3 4 5 6 7 

27. ฉันต้องการแสดงให้อาจารย์เห็นว่าฉันมีความสามารถสูงกว่าเพ่ือนคนอ่ืน ๆ   1 2 3 4 5 6 7 

28. ฉันพยายามทําผลการเรียนให้ดีกว่าผลการเรียนในอดีต 1 2 3 4 5 6 7 

29. ฉันไม่ต้องการให้เพ่ือนคิดว่าฉันอยู่ในกลุ่มเรียนอ่อนของห้อง 1 2 3 4 5 6 7 

30. ฉันมุ่งให้ระดับในการเรียนรู้ของฉันไม่ด้อยไปกว่าความสามารถที่ฉันมี 1 2 3 4 5 6 7 

31. ฉันพยายามตั้งใจเรียนเพ่ือท่ีจะได้นําความรู้ท่ีได้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้ 1 2 3 4 5 6 7 

32. ฉันมุ่งท่ีจะเรียนรู้เนื้อหาต่าง ๆ ให้มากท่ีสุด    1 2 3 4 5 6 7 

33. ฉันพยายามรักษาระดับผลการเรียนไม่ให้ตํ่าลง   1 2 3 4 5 6 7 

34. ฉันอยากแสดงให้อาจารย์เห็นว่าฉันไม่ได้โง่กว่าเพ่ือนในห้อง 1 2 3 4 5 6 7 

35. ฉันมุ่งท่ีจะให้เพ่ือนเห็นว่าฉันไม่ใช่คนท่ีจะทํางานแย่กว่าคนอ่ืน ๆ 1 2 3 4 5 6 7 

36. ฉันไม่อยากพลาดโอกาสการเพิ่มพูนความรู้ของตนเอง 1 2 3 4 5 6 7 

37. ฉันมีเป้าหมายท่ีจะแสดงออกว่าฉันไม่ใช่คนท่ีด้อยความสามารถ 1 2 3 4 5 6 7 
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ตอนท่ี 3 

คําชี้แจง  แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับความสามารถทางสติปัญญาสําหรับการ
เรียนหลักสูตรวิชาชีพครูของท่าน ขอให้ท่านพิจารณาว่า ข้อความทางซ้ายมือสอดคล้องกับความคิดเห็นของท่านมากน้อย
เพียงใด แล้ว วงกลม  ล้อมตัวเลขท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน ดังนี ้

 1 2 3 4 5 6 7 

 ไม่จริงเลย ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่แน่ใจ ค่อนข้างจริง จริง จริงท่ีสุด 

 ความคิดเห็นเก่ียวกับความสามารถทางสติปัญญา ระดับความคิดเห็น 

ในการเรียนในหลักสูตรวิชาชีพครู... 

1. ถ้าหากผลการสอบของฉันออกมาไม่ดี ฉันจะเร่ิมคิดว่าจริง ๆ แล้วฉันก็ไม่ได้ฉลาดสักเท่าไร 1 2 3 4 5 6 7 

2. ถ้าหากคุณครูสั่งงานท่ียากกว่าปกติ ฉันรู้สึกว่าคุณครูควรเข้าใจว่าความสามารถของฉันมีจํากัด 1 2 3 4 5 6 7 

3. ความผิดพลาดในการทํางานจะชว่ยให้ฉันพัฒนาความสามารถทางสติปัญญาของฉันข้ึนอีก 1 2 3 4 5 6 7 

4. ในการทํางาน หากฉันใช้ความพยายามมากกว่าคนอื่น ก็แสดงว่าฉันไม่ได้ฉลาดสักเท่าไร 1 2 3 4 5 6 7 

5. ฉันเกิดมาพร้อมกับความสามารถทางสติปัญญาในระดับหนึ่งซ่ึงจะคงท่ีอยู่อย่างนั้น 1 2 3 4 5 6 7 

6. การทํางานได้อย่างประสบความสาํเร็จ จะช่วยให้ฉันมีความสามารถทางสติปัญญาเพิ่มข้ึน 1 2 3 4 5 6 7 

7. ฉันคิดว่าตนเองเป็นคนมีความสามารถทางสติปัญญา 1 2 3 4 5 6 7 

8. คําวิพากษ์ของคนอ่ืน จะเป็นสิ่งท่ีช่วยพัฒนาความสามารถทางสติปัญญาของฉัน 1 2 3 4 5 6 7 

9. แม้ว่าฉันจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ ๆ แต่ระดับความสามารถทางสติปัญญาของฉันก็ไม่เปลี่ยนแปลง 1 2 3 4 5 6 7 

10. ฉันไม่ค่อยม่ันใจในความสามารถทางสติปัญญาของตัวเอง 1 2 3 4 5 6 7 

11. ฉันคิดว่าการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เป็นเร่ืองยากสําหรับฉัน 1 2 3 4 5 6 7 

12. ถ้าหากฉันทํางานแล้วโดนคุณครูตําหนิก็แสดงว่าฉันขาดความสามารถด้านสติปัญญา 1 2 3 4 5 6 7 

13. การท่ีฉันทํางานได้ดีสะท้อนให้เห็นว่าฉันเป็นคนมีความสามารถทางสติปัญญา 1 2 3 4 5 6 7 

14. การท่ีฉันเตรียมตัวเป็นอย่างดีเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาความสามารถทาง 1 2 3 4 5 6 7 

 สติปัญญาของฉัน 

15. ฉันไม่เข้าใจข้อคําถามในแบบสอบถามฉบับนี้เลย  1 2 3 4 5 6 7 
16.  เวลาเรียนสิ่งใหม่ๆท่ีโรงเรียนฉันม่ันใจว่าฉันสามารถเรียนมันได้ 1 2 3 4 5 6 7 

17. ความพยายามและความทุ่มเทของฉัน จะเป็นตัวช่วยเพ่ิมพูนความสามารถทางสติปัญญา 1 2 3 4 5 6 7 

18. การทํางานท่ียากและท้าทาย จะเป็นโอกาสในการพัฒนาความสามารถทางสติปัญญาของฉัน 1 2 3 4 5 6 7 

19. ฉันเกิดมามีความฉลาดแค่ไหนก็จะมีความฉลาดได้แค่นั้น 1 2 3 4 5 6 7 

20. ฉันเชื่อว่าฉันมีสติปัญญาท่ีหลักแหลม    1 2 3 4 5 6 7 
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แบบสอบถามชุดที่ 2  
 ในแบบสอบถามชุดนี้ประกอบด้วยแบบสอบถาม จํานวน 2 หน้า แบ่งเป็นแบบสอบถามย่อยจํานวน 2 ตอน  ดังนี ้
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับบรรยากาศในการเรียน จํานวน 12 ข้อ 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเร่ืองพฤติกรรมการเรียน จํานวน 29 ข้อ 

 

ข้อมูลท่ัวไป 

 

รหัสนิสิต........................................................................................ 
 

วิชาเอก...........................................................................................สถาบัน.................................................................................. 
 

ตอนท่ี 1 

คําชี้แจง  แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับบรรยากาศในชั้นเรียนในหลักสูตรวิชาชีพ
ครูของท่าน ขอให้ท่านพิจารณาว่า ข้อความทางซ้ายมือสอดคล้องกับความคิดเห็นของท่านมากน้อยเพียงใด แล้ว วงกลม  
ล้อมตัวเลขท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน ดังนี ้

 1 2 3 4 5 6 7 

 ไม่จริงเลย ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่แน่ใจ ค่อนข้างจริง จริง จริงท่ีสุด 

 ความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศในชั้นเรียน ระดับความคิดเห็น 

ในการเรียนในหลักสูตรวิชาชีพครู... 
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 ตามวิธีการของตนเองเพ่ือให้ฉันได้เกิดการพัฒนา 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. ในชั้นเรียนนี้มุ่งท่ีจะพัฒนาทักษะต่าง ๆ ของผู้เรียนท่ีจําเป็นในการทํางานในอนาคต 1 2 3 4 5 6 7 

9. ในชั้นเรียนของฉัน การได้ผลการเรียนดีกว่าผู้อ่ืนเป็นเรื่องสําคัญ 1 2 3 4 5 6 7 

10.  อาจารย์ให้เวลากับผู้เรียนเพ่ือท่ีจะอธิบายถึงแนวคิด ทฤษฎีท่ีสอนในแต่ละรายวิชาเพื่อให้ 1 2 3 4 5 6 7 

ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ 

11. ในชั้นเรียนของฉัน การแสดงออกว่าเป็นคนฉลาดเป็นเรื่องสําคัญ 1 2 3 4 5 6 7 

12. มีกิจกรรมการแข่งขันและให้รางวัลสําหรับคนหรือกลุ่มท่ีมีผลงานดี 1 2 3 4 5 6 7 
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ตอนท่ี 2 

คําชี้แจง  แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนในหลักสูตรวิชาชีพครูของท่าน ขอให้ท่านพิจารณา
ว่า ข้อความทางซ้ายมือสอดคล้องกับความคิดเห็นของท่านมากน้อยเพียงใด แล้ว วงกลม  ตัวเลขท่ีตรงกับระดับความ
คิดเห็นของท่าน  
 1 2 3 4 5 6 7 

 ไม่จริงเลย ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่แน่ใจ ค่อนข้างจริง จริง จริงท่ีสุด 
   พฤติกรรมการเรียน    ระดับความคิดเห็น 

ในการเรียนในหลักสูตรวิชาชีพครู... 

1. ฉันเข้าเรียนอย่างสมํ่าเสมอ      1 2 3 4 5 6 7 

2. เม่ือเพ่ือนไม่เข้าใจในบางประเด็นท่ีฉันเข้าใจแล้ว ฉันจะอธิบายให้เพ่ือนฟัง 1 2 3 4 5 6 7 

3. บางคร้ังงานยาก ฉันก็จะไม่ทํา     1 2 3 4 5 6 7 

4. เม่ือเพ่ือนขาดเรียนฉันจะช่วยเก็บเอกสารให้เพ่ือน 1 2 3 4 5 6 7 

5. ฉันแอบเอาเนื้อหาเข้าห้องสอบโดยไม่ได้รับอนุญาต 1 2 3 4 5 6 7 

6. บางคร้ังฉันก็ทําให้เพ่ือนร่วมชั้นรู้สึกรําคาญ   1 2 3 4 5 6 7 

7. เม่ือฉันเจอเอกสารท่ีน่าจะเป็นประโยชน์ ฉันจะบอกเพื่อน 1 2 3 4 5 6 7 

8. เม่ือผู้สอนถามคําถามในห้องเรียน ฉันจะร่วมตอบคําถามนั้น 1 2 3 4 5 6 7 

9. ฉันส่งงานตรงเวลา        1 2 3 4 5 6 7 

10. ในระหว่างเรียนหนังสือฉันมักเอางานอ่ืนข้ึนมาทํา 1 2 3 4 5 6 7 

11. ในการสอบฉันร่วมมือกับเพ่ือนในการทุจริตการสอบ 1 2 3 4 5 6 7 

12. ฉันเล่น Smart Phone (BB, iPhone, ฯลฯ) ในระหว่างเรียนหนังสือ 1 2 3 4 5 6 7 

13. ฉันร่วมอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ ท่ีผู้สอนต้ังข้ึนมาในห้อง 1 2 3 4 5 6 7 

14. ฉันทํางานท่ีได้รับมอบหมายในชั้นเรียนอย่างเต็มความสามารถ 1 2 3 4 5 6 7 

15. ฉันเข้าเรียนตรงเวลาเสมอ      1 2 3 4 5 6 7 

16. เม่ือมีการสอบ ฉันแน่ใจว่าฉันมีการเตรียมตัวมาเป็นอย่างดี 1 2 3 4 5 6 7 

17. ฉันชวนผู้สอนคุยนอกเรื่องท่ีไม่เกี่ยวกับเนื้อหาท่ีเรียน 1 2 3 4 5 6 7 

18. หากฉันจะต้องออกไปรายงานหน้าชั้นเรียน ฉันจะเตรียมตัวมาอย่างดี  1 2 3 4 5 6 7 

19. บางคร้ังฉันก็รบกวนสมาธิเพ่ือนร่วมชั้นระหว่างเรียน 1 2 3 4 5 6 7 

20.  ถ้าหากงานท่ีได้รับมอบหมายในชั้นเรียนยากเกินไป ฉันจะทํางานแบบส่ง ๆ ไปเท่านั้น 1 2 3 4 5 6 7 

21.  หากผู้สอนอธิบายไม่รู้เร่ือง ฉันก็จะไม่สนใจเรียนต่อไป  1 2 3 4 5 6 7 

22. ฉันไม่ได้ตอบแบบสอบถามฉบับนี้ตามความเป็นจริง 1 2 3 4 5 6 7 

23. ฉันจะซักถามผู้สอนเม่ือเกิดความสงสัย    1 2 3 4 5 6 7 

24. ฉันหลับในระหว่างเรียนหนังสือ     1 2 3 4 5 6 7 

25. เม่ือฉันไม่แน่ใจในงานท่ีผู้สอนมอบหมาย ฉันจะสอบถามกับผู้สอนเพ่ือให้เกิดความกระจ่าง  1 2 3 4 5 6 7 

26. ฉันแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนเม่ือมีโอกาส 1 2 3 4 5 6 7 

27. แม้จะเป็นการบ้านเล็ก ๆ น้อย ๆ ฉันก็ยังต้ังใจทําให้งานออกมาดีท่ีสุด 1 2 3 4 5 6 7 

28. หากฉันประสบปัญหาในการทํางานท่ีได้รับมอบหมาย ฉันจะขอคําปรึกษาจากผู้สอนเพ่ือ  1 2 3 4 5 6 7 

 หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

29. ฉันลอกเนื้อหาจากตํารา อินเตอร์เนท หรือ รายงานรุ่นพ่ี มาเป็นรายงานส่งในรายวิชา 1 2 3 4 5 6 7 
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แบบสอบถามชุดที่ 3  
 ในแบบสอบถามชุดนี้ประกอบด้วยแบบสอบถาม จํานวน 2 หน้า ดังนี้ 
แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไป  
 
รหัสนิสิต........................................................................................วิชาเอก.................................................................................. 
 

สถาบัน...................................................................รายวิชาท่ีกําลังเรียนอยู่ในขณะนี้.................................................................... 

 
คําชี้แจง  แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดของท่านเกี่ยวกับ การเรียนในรายวิชาชีพครู.... (วิชาท่ีท่าน
กําลังเรียนอยู่) ขอให้ท่านนึกถึงความเป็นจริงของตนเอง และพิจารณาว่า ข้อความทางซ้ายมือสอดคล้องกับความคิดเห็นของ
ท่านมากน้อยเพียงใด แล้ว วงกลม  ล้อมตัวเลขท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน ดังนี้ 
 1 2 3 4 5 6 7 

 ไม่คิดเลย ไม่คิด แทบไม่คิด มีคิดบ้าง คิด คิดอยู่บ่อย ๆ คิดอยู่ตลอด 

 ความคิดเรื่องการเรียนในรายวิชาชีพครู (วิชาท่ีท่านกําลังเรียนอยู่) ระดับความคิดเห็น 

ในการเรียนในรายวิชาชีพครู.... (วิชาท่ีท่านกําลังเรียนอยู่) 
1. ฉันต้องการท่ีจะพัฒนาความสามารถให้ได้ตามที่ควรจะเป็น  1 2 3 4 5 6 7 
2. ฉันต้ังใจจะทําให้ผลการเรียนดีกว่าเพ่ือนคนอ่ืน ๆ  1 2 3 4 5 6 7 
3. ฉันมีเป้าหมายว่าฉันจะเรียนรู้ไม่ให้ตํ่าไปกว่าศักยภาพที่ฉันมี   1 2 3 4 5 6 7 
4.  ฉันต้ังใจท่ีจะแสดงให้เห็นว่าฉันเป็นคนเก่ง   1 2 3 4 5 6 7 
5. ฉันมีเป้าหมายท่ีจะแสดงให้เห็นว่าฉันเป็นคนเรียนเก่ง 1 2 3 4 5 6 7 
6. ฉันพยายามทําผลงานให้ดีข้ึนสมกับศักยภาพท่ีฉันมี 1 2 3 4 5 6 7 
7. ฉันต้ังใจว่าฉันจะทําผลการเรียนให้ดีข้ึน    1 2 3 4 5 6 7 
8. ฉันพยายามจะพิสูจน์ให้คนอ่ืนเห็นว่าฉันมีศักยภาพสูงกว่าเพ่ือน ๆ 1 2 3 4 5 6 7 
9. ฉันไม่ต้องการให้การเรียนรู้ของฉันเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเลย  1 2 3 4 5 6 7 
10. ฉันต้องการเรียนรู้เนื้อหาต่าง ๆ ท่ีเรียนจนเข้าใจ   1 2 3 4 5 6 7 
11. ฉันต้องการทํางานท่ีได้รับมอบหมายในการเรียนให้ดีกว่าผู้อ่ืน 1 2 3 4 5 6 7 
12. ฉันมีเป้าหมายว่าฉันจะไม่พลาดการเรียนรู้เนื้อหาท่ีเรียน 1 2 3 4 5 6 7 
13. ฉันหวังว่าผลงานของฉันจะไม่ดูแย่ไปกว่าผลงานของเพื่อน  1 2 3 4 5 6 7 
14. ในการทํารายงาน ฉันมุ่งท่ีจะแสดงให้เห็นว่าฉันไม่ใช่คนท่ีทํางานแย่ 1 2 3 4 5 6 7 
15. ฉันมุ่งท่ีจะศึกษาหาความรู้ไม่ให้น้อยไปกว่าระดับท่ีฉันควรจะทําได้  1 2 3 4 5 6 7 
16. ฉันพยายามแสดงให้เห็นว่าฉันไม่ใช่คนด้อยศักยภาพ 1 2 3 4 5 6 7 
17. ฉันมุ่งท่ีจะเก็บเกี่ยวความรู้ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีฉันจะทําได้  1 2 3 4 5 6 7 
18. ฉันไม่อยากให้คะแนนของฉันตํ่ากว่าเพ่ือนคนอ่ืน   1 2 3 4 5 6 7 
19. ฉันต้องการให้เพ่ือนมองว่าฉันมีความสามารถอยู่ในกลุ่มเก่งของห้อง  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 

 ความคิดเรื่องการเรียนในรายวิชาชีพครู (วิชาท่ีท่านกําลังเรียนอยู่) ระดับความคิดเห็น 

ในการเรียนในรายวิชาชีพครู.... (วิชาท่ีท่านกําลังเรียนอยู่) 
20. ในการทํางานท่ีได้รับมอบหมายเป้าหมายของฉันคือผลงานต้องไม่แย่กว่าคนอ่ืน 1 2 3 4 5 6 7 
21. ฉันมุ่งท่ีจะทําคะแนนให้สูงอยู่ในกลุ่มสูง (Top) ของห้อง 1 2 3 4 5 6 7 
22. ฉันต้องการพิสูจน์ว่าฉันเป็นคนฉลาด    1 2 3 4 5 6 7 
23. ฉันมุ่งท่ีจะพัฒนาผลงานของฉันให้ดีข้ึน    1 2 3 4 5 6 7 
24. ฉันต้องการเรียนรู้จนแน่ใจว่าฉันจะไม่ขาดความสามารถในการนําความรู้ไปใช้  1 2 3 4 5 6 7 
25. ฉันมีเป้าหมายท่ีจะรักษาผลการเรียนของฉันไม่ให้ตํ่ากว่าผลการเรียนในอดีต 1 2 3 4 5 6 7 
26. ฉันต้องการแสดงให้อาจารย์เห็นว่าฉันมีความสามารถสูงกว่าเพ่ือนคนอ่ืน ๆ   1 2 3 4 5 6 7 
27. ฉันพยายามทําผลการเรียนให้ดีกว่าผลการเรียนในอดีต 1 2 3 4 5 6 7 
28. ฉันไม่ได้อ่านข้อคําถามในแบบสอบถามฉบับนี้  1 2 3 4 5 6 7 
29. ฉันไม่ต้องการให้เพ่ือนคิดว่าฉันอยู่ในกลุ่มเรียนอ่อนของห้อง 1 2 3 4 5 6 7 
30. ฉันมุ่งให้ระดับในการเรียนรู้ของฉันไม่ด้อยไปกว่าความสามารถที่ฉันมี 1 2 3 4 5 6 7 
31. ฉันพยายามตั้งใจเรียนเพ่ือท่ีจะได้นําความรู้ท่ีได้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้ 1 2 3 4 5 6 7 
32. ฉันมุ่งท่ีจะเรียนรู้เนื้อหาต่าง ๆ ให้มากท่ีสุด    1 2 3 4 5 6 7 
33. ฉันพยายามรักษาระดับผลการเรียนไม่ให้ตํ่าลง   1 2 3 4 5 6 7 
34. ฉันอยากแสดงให้อาจารย์เห็นว่าฉันไม่ได้โง่กว่าเพ่ือนในห้อง 1 2 3 4 5 6 7 
35. ฉันมุ่งท่ีจะให้เพ่ือนเห็นว่าฉันไม่ใช่คนท่ีจะทํางานแย่กว่าคนอ่ืน ๆ 1 2 3 4 5 6 7 
36. ฉันไม่อยากพลาดโอกาสการเพิ่มพูนความรู้ของตนเอง 1 2 3 4 5 6 7 
37. ฉันมีเป้าหมายท่ีจะแสดงออกว่าฉันไม่ใช่คนท่ีด้อยความสามารถ 1 2 3 4 5 6 7 
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เอกสารชีแ้จงผู้เข้าร่วมวจิัย 
(Participation Information Sheet) 

 
 

ในเอกสารนีอ้าจมีข้อความที่ท่านอ่านแล้วยังไม่เข้าใจ  
โปรดสอบถามผู้วจิัย ให้ช่วยอธิบายจนกว่าจะเข้าใจชัดเจน 

 
 

ช่ือผู้วิจัย นายสรุวิทย์ อสัสพนัธุ์ นิสติปริญญาเอก สาขาการวิจยัพฤตกิรรมศาสตร์ประยกุต์ 
      มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 
หมายเลขโทรศัพท์ สาํหรับตดิต่อ ได้ทัง้ในและนอกเวลาราชการ 087-155-1662 
 
กรรมการควบคุมการวิจัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิลาสลกัษณ์ ชวัวลัลี 
รองศาสตราจารย์ ดร. ดษุฎี โยเหลา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พาสนา จลุรัตน์ 

 
 การวิจยันีจ้ดัทําขึน้เพ่ือศกึษาถึงผลของการจดัการเรียนรู้ท่ีมีตอ่ความคิดและพฤติกรรมของผู้ เรียน

โดยคาดหวงัว่า ผลการวิจยัจะพิสจูน์ทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์ และนําไปสู่การประยกุต์ใช้ทฤษฎีในทาง
ปฏิบตัติอ่ไป  

 
ทัง้นีท้่านได้รับเชิญให้เข้าร่วมการวิจยัดงักล่าวเพราะ ท่านเป็นนิสิตด้านครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 

ในระดบัปริญญาตรี โดยในงานวิจัยนีจ้ะมีผู้ เข้าร่วมวิจัยจํานวน 64 คน เป็นเวลา 5 เดือน (ตัง้แต ่
พฤศจิกายน 2555 – มีนาคม 2555) โดยหากท่านตดัสินใจเข้าร่วมวิจยัแล้ว จะมีขัน้ตอนการวิจยัดงัตอ่ไปนี ้
คือ 

1. ท่านจะถกูร้องขอให้ตอบแบบสอบถามก่อนเข้าร่วมการวิจยั 

2. ท่านจะเข้าร่วมในการจัดการเรียนการสอนวิชา ทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจูงใจ โดยจะแบ่ง

ออกเป็น 4 กลุม่ กลุม่ละ 16 คน เป็นเวลา 14 สปัดาห์ 

3. ในระหวา่งการทําวิจยั ท่านจะได้รับการร้องขอให้ตอบแบบสอบถามอีก 1 ครัง้ในสปัดาห์ท่ี 7  

(ตอ่ด้านหลงั) 
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4. เม่ือสิน้สดุการวิจยัแล้วท่านจะได้รับการร้องขอให้ตอบแบบสอบถามอีกครัง้หนึง่  

5. และเม่ือสิน้สดุการดําเนินการวิจยัแล้ว ท่านจะได้รับการเชิญให้ข้อมลูในการจดัการสนทนากลุม่ 

เก่ียวกบัความคดิ ความรู้สกึ และพฤตกิรรมของท่าน ในระหวา่งการร่วมการวิจยัเป็นเวลาประมาณ 90 นาที 

ทัง้นีแ้ม้ว่าการจดัการเรียนการสอนดงักล่าวจะมีผลต่อการประเมินผลการเรียนของท่าน แต่การ
ตอบแบบสอบถามและการสนทนากลุ่ม จะไม่มีผลต่อการประเมินผลการเรียนในวิชานีข้องท่าน อย่างไรก็
ตามหากท่านรู้สึกอึดอดั ไม่สบายใจ เครียด กบับางคําถามท่านมีสิทธ์ิท่ีจะไม่ตอบคําถามเหล่านัน้ได้ และ
หากในระหว่างการวิจัยท่านมีความรู้สึกเครียด ไม่สบายใจ หรือ วิตกกังวล ทางผู้ วิจัยได้จัดให้มีผู้ ให้
คําปรึกษา ในการให้ความช่วยเหลือท่านหากท่านต้องการ  

ในการเข้าร่วมการวิจยัในครัง้นี ้ท่านจะได้รับเชิญเข้าร่วมงานเลีย้งสงัสรรปีใหม ่โดยไมเ่สียคา่ใช้จ่าย 
ข้อมูลรายบุคคลท่ีได้รวบรวมในการวิจัยครัง้นีจ้ะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณะ แตจ่ะถกูรายงานเป็นผลการวิจยัในภาพรวมเท่านัน้ 
ผู้ เข้าร่วมวิจยัมีสิทธ์ิถอนตวัออกจากโครงการวิจยัเม่ือใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า และ

ไมต้่องแจ้งเหตผุลในการออกจากการวิจยั ทัง้นีก้ารไม่เข้าร่วมการวิจยัในครัง้นี ้จะไม่มีผลตอ่การประเมินผล
การเรียนของท่าน 

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ระดบัปริญญาเอก สาขาการวิจยัพฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ  และในโอกาสนีผู้้ วิจัย
ขอขอบพระคณุท่านในความร่วมมือในการเข้าร่วมวิจยัในครัง้นี ้

 

สาํหรับผู้เข้าร่วมวจิัย 
ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดในเอกสารนีค้รบถ้วน และมีความเข้าใจดีทกุประการ ทัง้นีข้้าพเจ้ายินดี

เข้าร่วมในโครงการวิจยัดงักลา่ว 
 
           ลงช่ือ .................................................(ผู้ เข้าร่วมวิจยั) 
           (…………………………………………………..) 
           วนัท่ี.................................................................... 
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แบบสอบถามชุดที่ 1  
 ในแบบสอบถามชุดนี้ประกอบด้วยแบบสอบถาม จํานวน 4 หน้า แบ่งเป็นแบบสอบถามย่อยจํานวน 3 ตอน  ดังนี ้
 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไป จํานวน 7 ข้อ 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเกี่ยวกับความสามารถของตนเองในการเรียนวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจูงใจ จํานวน 20 ข้อ 

ตอนท่ี 3 ใแบบสอบถามความคิดเกี่ยวกับการเรียนในวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจูงใจ จํานวน 37 ข้อ 

 

ช้เวลาทําประมาณ 20 นาที  
 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไป  
 

รหัสนิสิต........................................................... 

 

วิชาเอก............................................................................................... สถาบัน........................................................... 

 

เพศ (  ) ชาย    (  ) หญิง 
 

ชั้นปี (  ) ชั้นปีท่ี 2     (  ) ชั้นปีท่ี 3 (  ) ชั้นปีท่ี 4   (  ) ชั้นปีท่ี 5 

 

อายุ .....................................................ป ี

 

ศาสนา   (  ) พุทธ  (  ) อิสลาม (  ) คริสต์  (  ) อ่ืน ๆ  ระบุ........................................ 
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ตอนท่ี 2 

คําชี้แจง  แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับความสามารถทางสติปัญญาสําหรับการ
เรียนวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจูงใจของท่าน ขอให้ท่านพิจารณาว่า ข้อความทางซ้ายมือสอดคล้องกับความคิดเห็นของ
ท่านมากน้อยเพียงใด แล้ว วงกลม  ล้อมตัวเลขท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน ดังนี ้

 1 2 3 4 5 6 7 

 ไม่จริงเลย ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่แน่ใจ ค่อนข้างจริง จริง จริงท่ีสุด 

 ความคิดเห็นเก่ียวกับความสามารถทางสติปัญญา ระดับความคิดเห็น 

ในการเรียนในวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจูงใจ... 

1. ถ้าหากผลการสอบของฉันออกมาไม่ดี ฉันจะเร่ิมคิดว่าจริง ๆ แล้วฉันก็ไม่ได้ฉลาดสักเท่าไร 1 2 3 4 5 6 7 

2. ถ้าหากคุณครูสั่งงานท่ียากกว่าปกติ ฉันรู้สึกว่าคุณครูควรเข้าใจว่าความสามารถของฉันมีจํากัด 1 2 3 4 5 6 7 

3. ความผิดพลาดในการทํางานจะชว่ยให้ฉันพัฒนาความสามารถทางสติปัญญาของฉันข้ึนอีก 1 2 3 4 5 6 7 

4. ในการทํางาน หากฉันใช้ความพยายามมากกว่าคนอื่น ก็แสดงว่าฉันไม่ได้ฉลาดสักเท่าไร 1 2 3 4 5 6 7 

5. ฉันเกิดมาพร้อมกับความสามารถทางสติปัญญาในระดับหนึ่งซ่ึงจะคงท่ีอยู่อย่างนั้น 1 2 3 4 5 6 7 

6. การทํางานได้อย่างประสบความสาํเร็จ จะช่วยให้ฉันมีความสามารถทางสติปัญญาเพิ่มข้ึน 1 2 3 4 5 6 7 

7. ฉันคิดว่าตนเองเป็นคนมีความสามารถทางสติปัญญา 1 2 3 4 5 6 7 

8. คําวิพากษ์ของคนอ่ืน จะเป็นสิ่งท่ีช่วยพัฒนาความสามารถทางสติปัญญาของฉัน 1 2 3 4 5 6 7 

9. แม้ว่าฉันจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ ๆ แต่ระดับความสามารถทางสติปัญญาของฉันก็ไม่เปลี่ยนแปลง 1 2 3 4 5 6 7 

10. ฉันไม่ค่อยม่ันใจในความสามารถทางสติปัญญาของตัวเอง 1 2 3 4 5 6 7 

11. ฉันคิดว่าการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เป็นเร่ืองยากสําหรับฉัน 1 2 3 4 5 6 7 

12. ถ้าหากฉันทํางานแล้วโดนคุณครูตําหนิก็แสดงว่าฉันขาดความสามารถด้านสติปัญญา 1 2 3 4 5 6 7 

13. การท่ีฉันทํางานได้ดีสะท้อนให้เห็นว่าฉันเป็นคนมีความสามารถทางสติปัญญา 1 2 3 4 5 6 7 

14. การท่ีฉันเตรียมตัวเป็นอย่างดีเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาความสามารถทาง 1 2 3 4 5 6 7 

 สติปัญญาของฉัน 

15. ฉันไม่เข้าใจข้อคําถามในแบบสอบถามฉบับนี้เลย  1 2 3 4 5 6 7 
16.  เวลาเรียนสิ่งใหม่ๆท่ีโรงเรียนฉันม่ันใจว่าฉันสามารถเรียนมันได้ 1 2 3 4 5 6 7 

17. ความพยายามและความทุ่มเทของฉัน จะเป็นตัวช่วยเพ่ิมพูนความสามารถทางสติปัญญา 1 2 3 4 5 6 7 

18. การทํางานท่ียากและท้าทาย จะเป็นโอกาสในการพัฒนาความสามารถทางสติปัญญาของฉัน 1 2 3 4 5 6 7 

19. ฉันเกิดมามีความฉลาดแค่ไหนก็จะมีความฉลาดได้แค่นั้น 1 2 3 4 5 6 7 

20. ฉันเชื่อว่าฉันมีสติปัญญาท่ีหลักแหลม    1 2 3 4 5 6 7 
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ตอนท่ี 3 

คําชี้แจง  แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดของท่านเกี่ยวกับการเรียนในวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจูงใจ 
ขอให้ท่านนึกถึงความเป็นจริงของตนเอง และพิจารณาว่า ข้อความทางซ้ายมือสอดคล้องกับความคิดเห็นของท่านมากน้อย
เพียงใด แล้ว วงกลม  ล้อมตัวเลขท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน ดังนี ้

 1 2 3 4 5 6 7 

 ไม่คิดเลย ไม่คิด แทบไม่คิด มีคิดบ้าง คิด คิดอยู่บ่อย ๆ คิดอยู่ตลอด 

 ความคิดเก่ียวกับการเรียนในวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจูงใจ ระดับความคิดเห็น 

ในการเรียนในวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจูงใจ.... 
1. ฉันต้องการท่ีจะพัฒนาความสามารถให้ได้ตามที่ควรจะเป็น  1 2 3 4 5 6 7 

2. ฉันต้ังใจจะทําให้ผลการเรียนดีกว่าเพ่ือนคนอ่ืน ๆ  1 2 3 4 5 6 7 

3. ฉันมีเป้าหมายว่าฉันจะเรียนรู้ไม่ให้ตํ่าไปกว่าศักยภาพที่ฉันมี   1 2 3 4 5 6 7 

4.  ฉันต้ังใจท่ีจะแสดงให้เห็นว่าฉันเป็นคนเก่ง   1 2 3 4 5 6 7 

5. ฉันมีเป้าหมายท่ีจะแสดงให้เห็นว่าฉันเป็นคนเรียนเก่ง 1 2 3 4 5 6 7 

6. ฉันพยายามทําผลงานให้ดีข้ึนสมกับศักยภาพท่ีฉันมี 1 2 3 4 5 6 7 

7. ฉันต้ังใจว่าฉันจะทําผลการเรียนให้ดีข้ึน    1 2 3 4 5 6 7 

8. ฉันพยายามจะพิสูจน์ให้คนอ่ืนเห็นว่าฉันมีศักยภาพสูงกว่าเพ่ือน ๆ 1 2 3 4 5 6 7 

9. ฉันไม่ต้องการให้การเรียนรู้ของฉันเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเลย  1 2 3 4 5 6 7 

10. ฉันต้องการเรียนรู้เนื้อหาต่าง ๆ ท่ีเรียนจนเข้าใจ  1 2 3 4 5 6 7 

11. ฉันต้องการทํางานท่ีได้รับมอบหมายในการเรียนให้ดีกว่าผู้อ่ืน 1 2 3 4 5 6 7 

12. ฉันมีเป้าหมายว่าฉันจะไม่พลาดการเรียนรู้เนื้อหาท่ีเรียน 1 2 3 4 5 6 7 

13. ฉันหวังว่าผลงานของฉันจะไม่ดูแย่ไปกว่าผลงานของเพื่อน  1 2 3 4 5 6 7 

14. ในการทํารายงาน ฉันมุ่งท่ีจะแสดงให้เห็นว่าฉันไม่ใช่คนท่ีทํางานแย่ 1 2 3 4 5 6 7 

15. ฉันมุ่งท่ีจะศึกษาหาความรู้ไม่ให้น้อยไปกว่าระดับท่ีฉันควรจะทําได้  1 2 3 4 5 6 7 

16. ฉันพยายามแสดงให้เห็นว่าฉันไม่ใช่คนด้อยศักยภาพ 1 2 3 4 5 6 7 

17. ฉันมุ่งท่ีจะเก็บเกี่ยวความรู้ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีฉันจะทําได้  1 2 3 4 5 6 7 

18. ฉันไม่อยากให้คะแนนของฉันตํ่ากว่าเพ่ือนคนอ่ืน   1 2 3 4 5 6 7 

19. ฉันต้องการให้เพ่ือนมองว่าฉันมีความสามารถอยู่ในกลุ่มเก่งของห้อง  1 2 3 4 5 6 7 

20. ในการทํางานท่ีได้รับมอบหมายเป้าหมายของฉันคือผลงานต้องไม่แย่กว่าคนอ่ืน 1 2 3 4 5 6 7 

21. ฉันมุ่งท่ีจะทําคะแนนให้สูงอยู่ในกลุ่มสูง (Top) ของห้อง 1 2 3 4 5 6 7 

22. ฉันต้องการพิสูจน์ว่าฉันเป็นคนฉลาด    1 2 3 4 5 6 7 

23. ฉันได้อ่านข้อคําถามในแบบสอบถามฉบับนี้ทุกคําถาม  1 2 3 4 5 6 7 
24. ฉันมุ่งท่ีจะพัฒนาผลงานของฉันให้ดีข้ึน    1 2 3 4 5 6 7 

25. ฉันต้องการเรียนรู้จนแน่ใจว่าฉันจะไม่ขาดความสามารถในการนําความรู้ไปใช้  1 2 3 4 5 6 7 

26. ฉันมีเป้าหมายท่ีจะรักษาผลการเรียนของฉันไม่ให้ตํ่ากว่าผลการเรียนในอดีต 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 

 ความคิดเก่ียวกับการเรียนในวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจูงใจ ระดับความคิดเห็น 

ในการเรียนในวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจูงใจ.... 
27. ฉันต้องการแสดงให้อาจารย์เห็นว่าฉันมีความสามารถสูงกว่าเพ่ือนคนอ่ืน ๆ   1 2 3 4 5 6 7 

28. ฉันพยายามทําผลการเรียนให้ดีกว่าผลการเรียนในอดีต 1 2 3 4 5 6 7 

29. ฉันไม่ต้องการให้เพ่ือนคิดว่าฉันอยู่ในกลุ่มเรียนอ่อนของห้อง 1 2 3 4 5 6 7 

30. ฉันมุ่งให้ระดับในการเรียนรู้ของฉันไม่ด้อยไปกว่าความสามารถที่ฉันมี 1 2 3 4 5 6 7 

31. ฉันพยายามตั้งใจเรียนเพ่ือท่ีจะได้นําความรู้ท่ีได้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้ 1 2 3 4 5 6 7 

32. ฉันมุ่งท่ีจะเรียนรู้เนื้อหาต่าง ๆ ให้มากท่ีสุด    1 2 3 4 5 6 7 

33. ฉันพยายามรักษาระดับผลการเรียนไม่ให้ตํ่าลง   1 2 3 4 5 6 7 

34. ฉันอยากแสดงให้อาจารย์เห็นว่าฉันไม่ได้โง่กว่าเพ่ือนในห้อง 1 2 3 4 5 6 7 

35. ฉันมุ่งท่ีจะให้เพ่ือนเห็นว่าฉันไม่ใช่คนท่ีจะทํางานแย่กว่าคนอ่ืน ๆ 1 2 3 4 5 6 7 

36. ฉันไม่อยากพลาดโอกาสการเพิ่มพูนความรู้ของตนเอง 1 2 3 4 5 6 7 

37. ฉันมีเป้าหมายท่ีจะแสดงออกว่าฉันไม่ใช่คนท่ีด้อยความสามารถ 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  แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของท่านเก่ียวกับบรรยากาศในชั้นเรียนทฤษฎีการเรียนรู้
และแรงจูงใจ ขอให้ท่านพิจารณาว่า ข้อความทางซ้ายมือสอดคล้องกับความคิดเห็นของท่านมากน้อยเพียงใด แล้ว วงกลม  
ล้อมตัวเลขท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน ดังนี ้

 1 2 3 4 5 6 7 

 ไม่จริงเลย ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่แน่ใจ ค่อนข้างจริง จริง จริงท่ีสุด 

 ความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศในชั้นเรียน 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 ตามวิธีการของตนเองเพ่ือให้ฉันได้เกิดการพัฒนา 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. ในชั้นเรียนนี้มุ่งท่ีจะพัฒนาทักษะต่าง ๆ ของผู้เรียนท่ีจําเป็นในการทํางานในอนาคต 1 2 3 4 5 6 7 

9. ในชั้นเรียนของฉัน การได้ผลการเรียนดีกว่าผู้อ่ืนเป็นเรื่องสําคัญ 1 2 3 4 5 6 7 

10. อาจารย์ให้เวลากับผู้เรียนเพ่ือท่ีจะอธิบายถึงแนวคิด ทฤษฎีท่ีสอนในแต่ละรายวิชาเพื่อให้ 1 2 3 4 5 6 7 

ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ 

11. ในชั้นเรียนของฉัน การแสดงออกว่าเป็นคนฉลาดเป็นเรื่องสําคัญ 1 2 3 4 5 6 7 

12. มีกิจกรรมการแข่งขันและให้รางวัลสําหรับคนหรือกลุ่มท่ีมีผลงานดี 1 2 3 4 5 6 7 
 

คําชี้แจง  แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดของท่านเกี่ยวกับการเรียนวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจูงใจ 
ขอให้ท่านนึกถึงความเป็นจริงของตนเอง และพิจารณาว่า ข้อความทางซ้ายมือสอดคล้องกับความคิดเห็นของท่านมากน้อย
เพียงใด แล้ว วงกลม  ล้อมตัวเลขท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน ดังนี ้

 1 2 3 4 5 6 7 

 ไม่คิดเลย ไม่คิด แทบไม่คิด มีคิดบ้าง คิด คิดอยู่บ่อย ๆ คิดอยู่ตลอด 

 ความคิดเก่ียวกับการเรียนในวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจูงใจ ระดับความคิดเห็น 

ในการเรียนในวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจูงใจ.... 
1. ฉันต้องการท่ีจะพัฒนาความสามารถให้ได้ตามที่ควรจะเป็น  1 2 3 4 5 6 7 

2. ฉันต้ังใจจะทําให้ผลการเรียนดีกว่าเพ่ือนคนอ่ืน ๆ  1 2 3 4 5 6 7 

3. ฉันมีเป้าหมายว่าฉันจะเรียนรู้ไม่ให้ตํ่าไปกว่าศักยภาพที่ฉันมี   1 2 3 4 5 6 7 

4.  ฉันต้ังใจท่ีจะแสดงให้เห็นว่าฉันเป็นคนเก่ง   1 2 3 4 5 6 7 

5. ฉันมีเป้าหมายท่ีจะแสดงให้เห็นว่าฉันเป็นคนเรียนเก่ง 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 

 ความคิดเก่ียวกับการเรียนในวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจูงใจ ระดับความคิดเห็น 

ในการเรียนในวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจูงใจ.... 
6. ฉันพยายามทําผลงานให้ดีข้ึนสมกับศักยภาพท่ีฉันมี 1 2 3 4 5 6 7 

7. ฉันต้ังใจว่าฉันจะทําผลการเรียนให้ดีข้ึน    1 2 3 4 5 6 7 

8. ฉันพยายามจะพิสูจน์ให้คนอ่ืนเห็นว่าฉันมีศักยภาพสูงกว่าเพ่ือน ๆ 1 2 3 4 5 6 7 

9. ฉันไม่ต้องการให้การเรียนรู้ของฉันเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเลย  1 2 3 4 5 6 7 

10. ฉันต้องการเรียนรู้เนื้อหาต่าง ๆ ท่ีเรียนจนเข้าใจ   1 2 3 4 5 6 7 

11. ฉันต้องการทํางานท่ีได้รับมอบหมายในการเรียนให้ดีกว่าผู้อ่ืน 1 2 3 4 5 6 7 

12. ฉันมีเป้าหมายว่าฉันจะไม่พลาดการเรียนรู้เนื้อหาท่ีเรียน 1 2 3 4 5 6 7 

13. ฉันหวังว่าผลงานของฉันจะไม่ดูแย่ไปกว่าผลงานของเพื่อน  1 2 3 4 5 6 7 

14. ในการทํารายงาน ฉันมุ่งท่ีจะแสดงให้เห็นว่าฉันไม่ใช่คนท่ีทํางานแย่ 1 2 3 4 5 6 7 

15. ฉันมุ่งท่ีจะศึกษาหาความรู้ไม่ให้น้อยไปกว่าระดับท่ีฉันควรจะทําได้  1 2 3 4 5 6 7 

16. ฉันพยายามแสดงให้เห็นว่าฉันไม่ใช่คนด้อยศักยภาพ 1 2 3 4 5 6 7 

17. ฉันมุ่งท่ีจะเก็บเกี่ยวความรู้ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีฉันจะทําได้  1 2 3 4 5 6 7 

18. ฉันไม่อยากให้คะแนนของฉันตํ่ากว่าเพ่ือนคนอ่ืน   1 2 3 4 5 6 7 

19. ฉันต้องการให้เพ่ือนมองว่าฉันมีความสามารถอยู่ในกลุ่มเก่งของห้อง  1 2 3 4 5 6 7 

20. ในการทํางานท่ีได้รับมอบหมายเป้าหมายของฉันคือผลงานต้องไม่แย่กว่าคนอ่ืน 1 2 3 4 5 6 7 

21. ฉันมุ่งท่ีจะทําคะแนนให้สูงอยู่ในกลุ่มสูง (Top) ของห้อง 1 2 3 4 5 6 7 

22. ฉันต้องการพิสูจน์ว่าฉันเป็นคนฉลาด    1 2 3 4 5 6 7 

23. ฉันได้อ่านข้อคําถามในแบบสอบถามฉบับนี้ทุกคําถาม  1 2 3 4 5 6 7 
24. ฉันมุ่งท่ีจะพัฒนาผลงานของฉันให้ดีข้ึน    1 2 3 4 5 6 7 

25. ฉันต้องการเรียนรู้จนแน่ใจว่าฉันจะไม่ขาดความสามารถในการนําความรู้ไปใช้  1 2 3 4 5 6 7 

26. ฉันมีเป้าหมายท่ีจะรักษาผลการเรียนของฉันไม่ให้ตํ่ากว่าผลการเรียนในอดีต 1 2 3 4 5 6 7 

27. ฉันต้องการแสดงให้อาจารย์เห็นว่าฉันมีความสามารถสูงกว่าเพ่ือนคนอ่ืน ๆ   1 2 3 4 5 6 7 

28. ฉันพยายามทําผลการเรียนให้ดีกว่าผลการเรียนในอดีต 1 2 3 4 5 6 7 

29. ฉันไม่ต้องการให้เพ่ือนคิดว่าฉันอยู่ในกลุ่มเรียนอ่อนของห้อง 1 2 3 4 5 6 7 

30. ฉันมุ่งให้ระดับในการเรียนรู้ของฉันไม่ด้อยไปกว่าความสามารถที่ฉันมี 1 2 3 4 5 6 7 

31. ฉันพยายามตั้งใจเรียนเพ่ือท่ีจะได้นําความรู้ท่ีได้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้ 1 2 3 4 5 6 7 

32. ฉันมุ่งท่ีจะเรียนรู้เนื้อหาต่าง ๆ ให้มากท่ีสุด    1 2 3 4 5 6 7 

33. ฉันพยายามรักษาระดับผลการเรียนไม่ให้ตํ่าลง   1 2 3 4 5 6 7 

34. ฉันอยากแสดงให้อาจารย์เห็นว่าฉันไม่ได้โง่กว่าเพ่ือนในห้อง 1 2 3 4 5 6 7 

35. ฉันมุ่งท่ีจะให้เพ่ือนเห็นว่าฉันไม่ใช่คนท่ีจะทํางานแย่กว่าคนอ่ืน ๆ 1 2 3 4 5 6 7 

36. ฉันไม่อยากพลาดโอกาสการเพิ่มพูนความรู้ของตนเอง 1 2 3 4 5 6 7 

37. ฉันมีเป้าหมายท่ีจะแสดงออกว่าฉันไม่ใช่คนท่ีด้อยความสามารถ 1 2 3 4 5 6 7 
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แบบสอบถามชุดที่ 3 
คําชี้แจง  แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนในวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจูงใจ ขอให้ท่าน
พิจารณาว่า ข้อความทางซ้ายมือสอดคล้องกับความคิดเห็นของท่านมากน้อยเพียงใด แล้ว วงกลม  ล้อมตัวเลขท่ีตรงกับ
ระดับความคิดเห็นของท่าน ดังนี้ 
 1 2 3 4 5 6 7 
 ไม่จริงเลย ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่แน่ใจ ค่อนข้างจริง จริง จริงที่สุด 

    พฤติกรรมการเรียน   ระดับความคิดเห็น 

ในการเรียนในวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจูงใจ... 

1. ฉันเข้าเรียนอย่างสมํ่าเสมอ      1 2 3 4 5 6 7 
2. เม่ือเพ่ือนไม่เข้าใจในบางประเด็นท่ีฉันเข้าใจแล้ว ฉันจะอธิบายให้เพ่ือนฟัง 1 2 3 4 5 6 7 
3. บางคร้ังงานยาก ฉันก็จะไม่ทํา      1 2 3 4 5 6 7 
4. เม่ือเพ่ือนขาดเรียนฉันจะช่วยเก็บเอกสารให้เพ่ือน 1 2 3 4 5 6 7 
5. ฉันแอบเอาเนื้อหาเข้าห้องสอบโดยไม่ได้รับอนุญาต 1 2 3 4 5 6 7 
6. บางคร้ังฉันก็ทําให้เพ่ือนร่วมชั้นรู้สึกรําคาญ   1 2 3 4 5 6 7 
7. เม่ือฉันเจอเอกสารท่ีน่าจะเป็นประโยชน์ ฉันจะบอกเพื่อน 1 2 3 4 5 6 7 
8. เม่ือผู้สอนถามคําถามในห้องเรียน ฉันจะร่วมตอบคําถามนั้น 1 2 3 4 5 6 7 
9. ฉันส่งงานตรงเวลา        1 2 3 4 5 6 7 
10. ในระหว่างเรียนหนังสือฉันมักเอางานอ่ืนข้ึนมาทํา  1 2 3 4 5 6 7 
11. ในการสอบฉันร่วมมือกับเพ่ือนในการทุจริตการสอบ 1 2 3 4 5 6 7 
12. ฉันเล่น Smart Phone (BB, iPhone, ฯลฯ) ในระหว่างเรียนหนังสือ 1 2 3 4 5 6 7 
13. ฉันร่วมอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ ท่ีผู้สอนต้ังข้ึนมาในห้อง 1 2 3 4 5 6 7 
14. ฉันทํางานท่ีได้รับมอบหมายในชั้นเรียนอย่างเต็มความสามารถ 1 2 3 4 5 6 7 
15. ฉันเข้าเรียนตรงเวลาเสมอ       1 2 3 4 5 6 7 
16. เม่ือมีการสอบ ฉันแน่ใจว่าฉันมีการเตรียมตัวมาเป็นอย่างดี 1 2 3 4 5 6 7 
17. ฉันชวนผู้สอนคุยนอกเรื่องท่ีไม่เกี่ยวกับเนื้อหาท่ีเรียน 1 2 3 4 5 6 7 
18. หากฉันจะต้องออกไปรายงานหน้าชั้นเรียน ฉันจะเตรียมตัวมาอย่างดี  1 2 3 4 5 6 7 
19. บางคร้ังฉันก็รบกวนสมาธิเพ่ือนร่วมชั้นระหว่างเรียน 1 2 3 4 5 6 7 
20.  ถ้าหากงานท่ีได้รับมอบหมายในชั้นเรียนยากเกินไป ฉันจะทํางานแบบส่ง ๆ ไปเท่านั้น 1 2 3 4 5 6 7 
21.  หากผู้สอนอธิบายไม่รู้เร่ือง ฉันก็จะไม่สนใจเรียนต่อไป  1 2 3 4 5 6 7 
22. ฉันไม่ได้ตอบแบบสอบถามฉบับนี้ตามความเป็นจริง 1 2 3 4 5 6 7 
23. ฉันจะซักถามผู้สอนเม่ือเกิดความสงสัย    1 2 3 4 5 6 7 
24. ฉันหลับในระหว่างเรียนหนังสือ     1 2 3 4 5 6 7 
25. เม่ือฉันไม่แน่ใจในงานท่ีผู้สอนมอบหมาย ฉันจะสอบถามกับผู้สอนเพ่ือให้เกิดความกระจ่าง  1 2 3 4 5 6 7 
26. ฉันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนเมื่อมีโอกาส 1 2 3 4 5 6 7 
27. แม้จะเป็นการบ้านเล็ก ๆ น้อย ๆ ฉันก็ยังต้ังใจทําให้งานออกมาดีท่ีสุด 1 2 3 4 5 6 7 
28. หากฉันประสบปัญหาในการทํางานท่ีได้รับมอบหมาย ฉันจะขอคําปรึกษาจากผู้สอนเพ่ือ  1 2 3 4 5 6 7 
 หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
29. ฉันลอกเนื้อหาจากตํารา อินเตอร์เนท หรือ รายงานรุ่นพ่ี มาเป็นรายงานส่งในรายวิชา 1 2 3 4 5 6 7 
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คําชี้แจง  แบบสอบถามน้ีเป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดของท่านเก่ียวกับการเรียนวิชาอื่น ขอให้ท่านนึกถึงความเป็นจริง
ของตนเอง และพิจารณาว่า ข้อความทางซ้ายมือสอดคล้องกับความคิดเห็นของท่านมากน้อยเพียงใด แล้ว วงกลม  ล้อมตัว
เลขท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน ดังนี้ 

 1 2 3 4 5 6 7 

 ไม่คิดเลย ไม่คิด แทบไม่คิด มีคิดบ้าง คิด คิดอยู่บ่อย ๆ คิดอยู่ตลอด 

 ความคิดเก่ียวกับการเรียนในวิชาอื่น  ระดับความคิดเห็น 

ในการเรียนในวิชาอื่น.... 
1. ฉันต้องการท่ีจะพัฒนาความสามารถให้ได้ตามที่ควรจะเป็น  1 2 3 4 5 6 7 
2. ฉันต้ังใจจะทําให้ผลการเรียนดีกว่าเพ่ือนคนอ่ืน ๆ  1 2 3 4 5 6 7 
3. ฉันมีเป้าหมายว่าฉันจะเรียนรู้ไม่ให้ตํ่าไปกว่าศักยภาพที่ฉันมี   1 2 3 4 5 6 7 
4.  ฉันต้ังใจท่ีจะแสดงให้เห็นว่าฉันเป็นคนเก่ง   1 2 3 4 5 6 7 
5. ฉันมีเป้าหมายท่ีจะแสดงให้เห็นว่าฉันเป็นคนเรียนเก่ง 1 2 3 4 5 6 7 
6. ฉันพยายามทําผลงานให้ดีข้ึนสมกับศักยภาพท่ีฉันมี 1 2 3 4 5 6 7 
7. ฉันต้ังใจว่าฉันจะทําผลการเรียนให้ดีข้ึน    1 2 3 4 5 6 7 
8. ฉันพยายามจะพิสูจน์ให้คนอ่ืนเห็นว่าฉันมีศักยภาพสูงกว่าเพ่ือน ๆ 1 2 3 4 5 6 7 
9. ฉันไม่ต้องการให้การเรียนรู้ของฉันเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเลย  1 2 3 4 5 6 7 
10. ฉันต้องการเรียนรู้เนื้อหาต่าง ๆ ท่ีเรียนจนเข้าใจ   1 2 3 4 5 6 7 
11. ฉันต้องการทํางานท่ีได้รับมอบหมายในการเรียนให้ดีกว่าผู้อ่ืน 1 2 3 4 5 6 7 
12. ฉันมีเป้าหมายว่าฉันจะไม่พลาดการเรียนรู้เนื้อหาท่ีเรียน 1 2 3 4 5 6 7 
13. ฉันหวังว่าผลงานของฉันจะไม่ดูแย่ไปกว่าผลงานของเพื่อน  1 2 3 4 5 6 7 
14. ในการทํารายงาน ฉันมุ่งท่ีจะแสดงให้เห็นว่าฉันไม่ใช่คนท่ีทํางานแย่ 1 2 3 4 5 6 7 
15. ฉันมุ่งท่ีจะศึกษาหาความรู้ไม่ให้น้อยไปกว่าระดับท่ีฉันควรจะทําได้  1 2 3 4 5 6 7 
16. ฉันพยายามแสดงให้เห็นว่าฉันไม่ใช่คนด้อยศักยภาพ 1 2 3 4 5 6 7 
17. ฉันมุ่งท่ีจะเก็บเกี่ยวความรู้ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีฉันจะทําได้  1 2 3 4 5 6 7 
18. ฉันไม่อยากให้คะแนนของฉันตํ่ากว่าเพ่ือนคนอ่ืน   1 2 3 4 5 6 7 
19. ฉันต้องการให้เพ่ือนมองว่าฉันมีความสามารถอยู่ในกลุ่มเก่งของห้อง  1 2 3 4 5 6 7 
20. ในการทํางานท่ีได้รับมอบหมายเป้าหมายของฉันคือผลงานต้องไม่แย่กว่าคนอ่ืน 1 2 3 4 5 6 7 
21. ฉันมุ่งท่ีจะทําคะแนนให้สูงอยู่ในกลุ่มสูง (Top) ของห้อง 1 2 3 4 5 6 7 
22. ฉันต้องการพิสูจน์ว่าฉันเป็นคนฉลาด    1 2 3 4 5 6 7 
23. ฉันได้อ่านข้อคําถามในแบบสอบถามฉบับนี้ทุกคําถาม  1 2 3 4 5 6 7 
24. ฉันมุ่งท่ีจะพัฒนาผลงานของฉันให้ดีข้ึน    1 2 3 4 5 6 7 
25. ฉันต้องการเรียนรู้จนแน่ใจว่าฉันจะไม่ขาดความสามารถในการนําความรู้ไปใช้  1 2 3 4 5 6 7 
26. ฉันมีเป้าหมายท่ีจะรักษาผลการเรียนของฉันไม่ให้ตํ่ากว่าผลการเรียนในอดีต 1 2 3 4 5 6 7 
27. ฉันต้องการแสดงให้อาจารย์เห็นว่าฉันมีความสามารถสูงกว่าเพ่ือนคนอ่ืน ๆ   1 2 3 4 5 6 7 
28. ฉันพยายามทําผลการเรียนให้ดีกว่าผลการเรียนในอดีต 1 2 3 4 5 6 7 
29. ฉันไม่ต้องการให้เพ่ือนคิดว่าฉันอยู่ในกลุ่มเรียนอ่อนของห้อง 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 

  ความคิดเก่ียวกับการเรียนในวิชาอื่น ระดับความคิดเห็น 

ในการเรียนในวิชาอื่น.... 
30. ฉันมุ่งให้ระดับในการเรียนรู้ของฉันไม่ด้อยไปกว่าความสามารถที่ฉันมี 1 2 3 4 5 6 7 
31. ฉันพยายามตั้งใจเรียนเพ่ือท่ีจะได้นําความรู้ท่ีได้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้ 1 2 3 4 5 6 7 
32. ฉันมุ่งท่ีจะเรียนรู้เนื้อหาต่าง ๆ ให้มากท่ีสุด    1 2 3 4 5 6 7 
33. ฉันพยายามรักษาระดับผลการเรียนไม่ให้ตํ่าลง   1 2 3 4 5 6 7 
34. ฉันอยากแสดงให้อาจารย์เห็นว่าฉันไม่ได้โง่กว่าเพ่ือนในห้อง 1 2 3 4 5 6 7 
35. ฉันมุ่งท่ีจะให้เพ่ือนเห็นว่าฉันไม่ใช่คนท่ีจะทํางานแย่กว่าคนอ่ืน ๆ 1 2 3 4 5 6 7 
36. ฉันไม่อยากพลาดโอกาสการเพิ่มพูนความรู้ของตนเอง 1 2 3 4 5 6 7 
37. ฉันมีเป้าหมายท่ีจะแสดงออกว่าฉันไม่ใช่คนท่ีด้อยความสามารถ 1 2 3 4 5 6 7 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ข 
ตวัอย่างโครงสร้างแผนการสอน 
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แผนการจัดการเรียรู้วิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจงูใจ 
หน่วยที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2555 

 
ช่ือกิจกรรม ปฐมนิเทศ 

 
ความคดิรวบยอด 

ลีลาการเรียนรู้ หมายถึงวิธีการท่ีบคุคลจะใช้ในการรับ และถ่ายทอดความรู้ อนัประกอบด้วย 
4 ช่องทางได้แก่ การดภูาพ (Visual) การฟัง (Auditory) การอ่าน/เขียน (Read/Write) และการ

เคล่ือนไหว (Kinesthetic) โดยผู้ เรียนท่ีมีลีลาการเรียนรู้แตกตา่งกนัจะมียทุธวิธีในการเรียนท่ีเหมาะสม
แตกตา่งกนัด้วย 

ในการสอนครัง้นีมี้การทําแบบทดสอบก่อนเรียนด้วยเพ่ือให้ผู้ สอนทราบถึงระดับความรู้

พืน้ฐานเก่ียวกบัทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจงูใจของนิสติด้วย 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
- เพ่ือให้นิสติทราบถึงกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจงูใจ 
- เพ่ือให้นิสติมีความรู้เก่ียวกบัลีลาการเรียนรู้ 
- เพ่ือให้นิสติทราบวา่ตนเองมีลีลาการเรียนรู้ในลกัษณะใด  
- เพ่ือให้นิสติทราบวา่ตนเองควรใช้ยทุธวิธีในการเรียนแบบใด 

 
เวลาที่ใช้ 

3 ชัว่โมง 
 

ส่ือการเรียนรู้ 
1. โครงการสอนวิชาทฤษฏีการเรียนรู้และแรงจงูใจ 
2. แบบวดัลีลาการเรียนรู้ VARK  
3. ใบความรู้เร่ืองลีลาการเรียนรู้ 
4. ข้อสอบก่อนเรียน วิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจงูใจ 
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การดาํเนินกิจกรรม 
1. ผู้สอนแนะนําตวัเอง (5 นาที)  
2. ผู้สอนขอให้ผู้ เรียนแนะนําตนเองทีละคน โดยแนะนําช่ือ ช่ือเลน่ (15 นาที) 

โดยผู้สอนกล่าวดงันี ้“ตอนนี้ได้รู้จักผมแล้ว ผมขอทําความรู้จักกบันิสิตบ้าง ขอให้นิสิต
แนะนําตวั โดยบอกชื่อจริง ชื่อเล่น” แล้วจึงให้นิสิตบอกช่ือจริงและช่ือเล่นทีละคน เม่ือครบทกุคนแล้ว
ผู้สอนจึงทําการสอบถามดงันี ้“ทีนีผ้มขอรู้จกันิสิตเพ่ิมข้ึนอีกสกันิด คือผมอยากทราบว่า .......(1)……. 
ขอเร่ิมจาก......................ก่อนนะครับ” จากนัน้จึงสอบถามนิสิตทีละคนจนครบ โดยลําดับการ
สอบถามได้มาจากการสุม่เลือกของผู้สอน 

3. ผู้สอนแจกโครงการสอนวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจงูใจ และอธิบายวตัถปุระสงค์ของ

รายวิชา (10 นาที)  
ผู้สอนอ่านคําอธิบายรายวิชา และวตัถปุระสงค์ของรายวิชาตามโครงการสอน ทีละข้อจน

ครบ จากนัน้จึงซกัถามผู้ เรียนว่า ต้องการเพิ่มวตัถปุระสงค์ หรือต้องการให้ปรับปรุงในข้อใดบ้าง หรือ
ต้องการให้มุง่เน้นวตัถปุระสงค์ข้อใดเป็นพิเศษ ....... (2)....... 

4. อธิบายรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา (10นาที)  
ผู้สอนอธิบายว่า “การเรียนการสอนของเราในรายวิชานี้นะครับ จะมุ่งให้นิสิตศึกษาด้วย

ตนเองร่วมกับเพื่อนในกลุ่มที่จัดให้โดย ผมจะจัดเอกสารให้นิสิตไปทําการศึกษามาก่อนล่วงหน้า 
จากนัน้จะบรรยายสรุปตอนตน้คาบเรียน จากนัน้จึงทําการสอบเพือ่ดูว่า .......(3)……. และเปิดโอกาส
ใหซ้กัถาม ในประเด็นทีย่งัสงสยัอยู่” แล้วผู้สอนอา่นตารางการเรียนตามโครงการสอน 

5. กําหนดการประเมินผล และสดัสว่นของคะแนน (5 นาที)  
.......(4)……. 

6. อธิบายเร่ืองลีลาการเรียนรู้ (10นาที)  
ผู้สอนเร่ิมบรรยายถึงลกัษณะลีลาการเรียนรู้ โดยบอกความหมายว่าลีลาการเรียนรู้ว่า

หมายถึง รูปแบบและวิธีการท่ีผู้ เรียนจะใช้ในการเรียนรู้สิง่ตา่ง ๆ โดยในท่ีนีจ้ะขอนําเสนอเฉพาะรูปแบบ 
VARK ซึง่จะมุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านช่องทางการส่ือสาร 4 ช่องทาง จากนัน้ผู้สอนจึงอธิบายรายละเอียด
ของรูปแบบ VARK วา่มีแนวคดิอยา่งไร 

7. ให้ทําแบบสอบถามลีลาการเรียนรู้ VARK  (10 นาที)  
ผู้สอนแจกแบบสอบถามลีลาการเรียนรู้ และกระดาษสําหรับตอบให้แก่ผู้ เรียนแต่ละคน 

โดยผู้สอนกล่าวว่า “แบบสอบถามทีใ่ห้นิสิตทํานัน้เป็นแบบสอบถามลีลาการเรียนรู้ เพือ่ให้นกัเรียนได้
สํารวจตนเองว่าตนเองมีลีลาการเรียนรู้แบบใด แบบสอบถามนีไ้ม่มีถูกหรือผิด จึงขอให้นิสิตตอบตาม
ความเป็นจริง ทัง้นีใ้หนิ้สิตกากบาทลงในช่องว่างในกระดาษคําตอบทีต่รงกบัคําตอบในแบบสอบถาม 
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โดยแต่ละขอ้สามารถเลือกตวัเลือกไดม้ากกว่า 1 ตวัเลือกหรือไม่ตอบเลยก็ได ้แต่รวมแลว้ทัง้หมดตอ้งมี
ตวัเลือกที่ถูกเลือกทัง้หมดมากกว่า 10 ตวัเลือก ใช้เวลาประมาณ 10 นาทีครับ” จากนัน้จึงปล่อยให้
ผู้ เรียนทําแบบสอบถามของตนเองจนเสร็จ 

8. เฉลย และแจกใบความรู้เร่ืองลีลาการเรียนรู้  (10 นาที) 
เม่ือนิสิตทําแบบสอบถามเสร็จแล้วผู้สอนจึงเฉลยว่า ตวัเลือกในแตล่ะข้อตวัใด ให้คะแนน

ในมาตรใด ใน 4 มาตร ได้แก่มาตร การดูภาพ (Visual) การฟัง (Auditory) การอ่าน/เขียน 
(Read/Write) และการเคล่ือนไหว (Kinesthetic) และให้นิสิตรวมคะแนน จากนัน้ให้นิสิตศกึษาวิธีการ
ตีความคะแนนจากเอกสาร และให้นิสิตพิจารณาว่า ตนเองอยู่ในกลุ่มใด เม่ือพิจารณา เรียบร้อยแล้ว 
จงึให้นิสติมารับแบบแผนคําแนะนําสําหรับการเรียนรู้ในรูปแบบนัน้ ๆ .......(5)……. 

9. ผู้สอนกลา่ววา่ “ในการเรียนครั้งนีผ้มจะขอแบ่งผูเ้รียนเป็นกลุ่มย่อยทีจ่ะทํางานร่วมกนัโดย
แบ่งผูเ้รียนออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 3 คน .......(6)…….”  

10. เกร่ินนํา และมอบหมายให้นิสิตศึกษาเอกสาร เก่ียวกับเนือ้หาเร่ือง “ความรู้เบื้องต้น
เกีย่วกบั ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ การเรียนรู้ และแรงจูงใจ”  (15 นาที)  

ผู้สอนกล่าวว่า “ก่อนที่เราจะเรียนรู้เกี่ยวกบัทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจูงใจส่ิงสําคญัที่สดุ
อย่างหน่ึงคือเราตอ้งรู้ว่า ทฤษฎี คืออะไร แล้วการเรียนรู้และแรงจูงใจคืออะไร เพือ่ให้เราแน่ใจว่า เรา
กําลงัคุยอะไรในรายวิชานี้ ดงันัน้ในการเรียนครั้งแรก ก็ขอให้นิสิตทําความเข้าใจเกี่ยวกบัประเด็น
เกีย่วกบัความรู้เบือ้งตน้ก่อน” จากนัน้ผู้สอนจงึบรรยายสรุปเก่ียวกบัความรู้เบือ้งต้นเก่ียบกบัทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์ การเรียนรู้ และแรงจงูใจ และเม่ือบรรยายเสร็จผู้สอนจงึมอบเอกสารให้กบันิสติ และกลา่ว
ปิดท้ายว่า “หากระหว่างสปัดาห์นิสิตมีปัญหาสงสยัเกี่ยวกบัเนื้อหาในเอกสารขอให้นิสิตสอบถามได้
ทาง Facebook ในกลุ่มทีต่ัง้ข้ึนสําหรบัวิชานีน้ะครบั .......(7)…….” 

10. สอบก่อนเรียน (เป็นข้อสอบ 5 ตวัเลือก จํานวน 120 ข้อ)  (90 นาที)  
โดยผู้สอนกลา่ววา่ “เพือ่ใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพผมจึงมีความจําเป็นตอ้งทราบ

.......(8)……. ผมจึงขอให้นกัเรียนทําข้อสอบก่อนเรียน โดยคะแนนที่ได้จากการสอบนี้ไม่นําไปใช้ใน
การประเมินผลการเรียนของนิสิต ดงันัน้ขอใหนิ้สิตทําเต็มที ่แต่หากทําไม่ได ้ขอใหข้า้มขอ้นัน้ไป”  
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แผนการจัดการเรียรู้วิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจงูใจ 
หน่วยที่ 2 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2555 

 
ช่ือกิจกรรม การเรียนรู้ และวิธีการศกึษาการเรียนรู้ 

 
ความคดิรวบยอด 

การเรียนรู้คือ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมหรือศกัยภาพของพฤติกรรมท่ีคอ่นข้างถาวร อนัเกิด
จากประสบการณ์ แต่ไม่ได้เป็นผลจากลักษณะชั่วคราวบางอย่างเช่น การเจ็บป่วย หรือ ยา ส่วน
แรงจงูใจ หมายถึงกระบวนการท่ีกระตุ้นให้บคุคลจะดําเนินกิจกรรมและคงดําเนินกิจกรรมนัน้จนบรรลุ
เป้าหมายบางอย่างได้ การเรียนรู้มีความสําคัญต่อมนุษย์ ทําให้มนุษย์สามารถปรับตัวเข้ากับ
สิง่แวดล้อมได้   

ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการอธิบายปรากฎการณ์ต่าง ๆ โดยปกติแล้ว
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์จะประกอบด้วยปรัชญา 2 แนวคือ แนวเหตผุลนิยม และแนวประจกัษ์นิยม ทํา
ให้ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์จะต้องอธิบายปรากฎการณ์ และสามารถพิสจูน์คําอธิบายนัน้ได้ โดยต้อง
คํานงึถึงกฎความประหยดัคือ ทฤษฎีท่ีดีควรมีความเรียบง่าย  

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

- เพ่ือให้นิสติทราบถึงนิยามของการเรียนรู้ ในเชิงจิตวิทยา 
- เพ่ือให้นิสติตระหนกัถือความสําคญัการศกึษาเก่ียวกบัการเรียนรู้ของมนษุย์ 
- เพ่ือให้นิสิตได้ทราบถึงลักษณะของทฤษฎีทางวิทยาศาตร์ และเข้าใจถึงความเป็น

วิทยาศาสตร์ของวิชาจิตวิทยา 
- เ พ่ือให้ นิสิตได้ศึกษาเ ก่ียวกับความเป็นนักวิทยาศาสตร์  และจรรยาบรรณของ

นกัวิทยาศาสตร์ 
- เพ่ือให้นิสติได้เห็นถึงคณุคา่ของวิทยาศาสตร์ในแง่ของวิธีการแสวงหาความรู้ 
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เวลาที่ใช้ 
3 ชัว่โมง 
 

ส่ือการเรียนรู้ 
-  ข้อสอบ  

การดาํเนินกิจกรรม 
1. ผู้สอนเกรินนําเข้าสูบ่ทเรียน (5 นาที)  

......(9)……. 

2. ผู้สอนสรุปเนือ้หา “การเรียนรู้ และวิธีการศกึษาการเรียนรู้” (60 นาที) 

3. ทําแบบวดัความรู้เร่ือง “ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัทฤษฎีทางวทิยาศาสตร์ การเรียนรู้ และ

แรงจงูใจ” (40 นาที) 

ผู้สอนกลา่ววา่ “.......(10)……” จากนัน้ผู้สอนจงึแจกข้อสอบและให้นิสติทําข้อสอบ 

4. .......(11)……. 

5. ผู้สอนเฉลยข้อสอบ และอธิบายแนวคดิท่ีเก่ียวข้อง (30 นาที)  

 .......(12)……. 

6. ผู้สอนเปิดให้ผู้ เรียนซกัถาม (15 นาที) 

ผู้สอนจะให้นิสติซกัถามเร่ืองท่ีไมเ่ข้าใจ โดย.......(13)……. 

7. ผู้สอนรายงานผลการสอบ  

  .......(14)……. 
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แผนการจัดการเรียรู้วิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจงูใจ 
หน่วยที่ 3 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2555 

 
ช่ือกิจกรรม ปรัชญาการการเรียนรู้ และ ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Thorndike 

 
ความคดิรวบยอด 

วิชาปรัชญาได้อธิบายประเด็นตา่ง ๆ ไว้หลายประเด็น หนึ่งในนัน้คือ ญาณวิทยา ซึง่เป็นสาขา
ท่ีแสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ซึง่เป็นศาสตร์ท่ีวา่ด้วยเร่ืองของความรู้ โดยนกัปรัชญาสมยักรีกท่ีสําคญั 

ในช่วงยคุกลางนัน้วิชาปรัชญาไม่ได้เติบโตมากนกัเพราะถกูครอบงําโดยศาสนาจกัร ดงันัน้ใน
ยคุนีจ้ะสนบัสนนุแนวคดิแบบของเพลโต เพราะสอดคล้องกบัคําสอนในคําภีร์ไบเบิล้มากกวา่ จนกระทัง้ 
เข้าสูย่คุฟืน้ฟศูลิปะวฒันธรรม จงึได้มีนกัปรัชญา ท่ีแม้จะให้แนวคดิเบือ้งต้นผกูกบัศาสนา แตก็่ถือได้ว่า
เป็นการเปิดทางสู่การแสวงหาความรู้ใหม่ และพัฒนามาสู่ในยุคแรกของการศึกษาจิตวิทยาเชิง
วิทยาศาสตร์ ซึ่งในยุคแรกนีป้ระกอบด้วยแนวคิดกลุ่มโครงสร้างนิยม กลุ่มหน้าท่ีนิยม และกลุ่ม
พฤตกิรรมนิยม  

ทอร์นไดค์เป็นนักจิตวิทยาอเมริกัน ท่ีมีเน้นการศึกษาจิตวิทยาเปรียบเทียบ โดยได้ศึกษา
รูปแบบการเรียนรู้ของสตัว์ และนํามาอธิบายการเรียนรู้ของมนุษย์ แนวคิดสําคญัคือ การเรียนรู้แบบ
ลองผิดลองถกู (Trial and Error Learning) โดยในช่วงแรกมีกฎหลกั 3 ข้อได้แก่ กฎแห่งความพร้อม 
กฎแห่งผล และกฎแห่งการฝึกหดั และมีหลกัการยอ่ย 5 ข้อ ตอ่มาภายหลงัทอร์นไดค์ได้ลดบทบาทของ
กฎแห่งผล และกฎแห่งการฝึกหดัลง และได้เพิ่มหลกัการยอ่ยอีก 2 ข้อ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

- เพ่ือให้นิสติทราบถึงปรัชญาท่ีเป็นรากฐานของทฤษฎีการเรียนรู้ 
- เพ่ือให้นิสติทราบถึงกลุม่แนวคดิตา่ง ๆ เก่ียวกบัทฤษฎีการเรียนรู้ 
- เพ่ือให้นิสติทราบถึงแนวคดิพืน้ฐานของทอร์นไดค์  
- เพ่ือให้นิสติได้ทราบถึงการประยกุต์ใช้ทฤษฎีของทอร์นไดค์ในการจดัการเรียนการสอน 

 
เวลาที่ใช้ 

3 ชัว่โมง 
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การดาํเนินกิจกรรม 
1. ผู้สอนเกรินนําเข้าสูบ่ทเรียน (5 นาที)  

......(14)……. 

2. ผู้สอนสรุปเนือ้หา “” (60 นาที) 

3. ทําแบบวดัความรู้เร่ือง “ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัทฤษฎีทางวทิยาศาสตร์ การเรียนรู้ และ

แรงจงูใจ” (40 นาที) 

ผู้สอนกลา่ววา่ “.......(10)……” จากนัน้ผู้สอนจงึแจกข้อสอบและให้นิสติทําข้อสอบ 

4. .......(11)……. 

5. ผู้สอนเฉลยข้อสอบ และอธิบายแนวคดิท่ีเก่ียวข้อง (30 นาที)  

 .......(12)……. 

6. ผู้สอนเปิดให้ผู้ เรียนซกัถาม (15 นาที) 

7. ผู้สอนรายงานผลการสอบ  

  .......(15)……. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ลักษณะการสร้างบรรยากาศในแต่ละกลุ่ม 

 



 

หมายเหต ุ* เลขลําดบั คือ หมายเลขช่องวา่งในตวัอยา่งแผนการสอนในภาคผนวก ข 
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No.* กลุ่มโครงสร้างเป้าหมายเพื่อแสดง

ผลงาน (P1M0) 
กลุ่มโครงสร้างเป้าหมายเพื่อความ
เชี่ยวชาญ(P0M1) 

กลุ่มโครงสร้างเป้าหมายแบบผสม (P1M1) กลุ่มควบคุม (P0M0) 

1 ...หากคะแนนเต็ม 100 คะแนนนิสิต
คิดว่าตนเองน่าจะได้คะแนนจาก
รายวิชานีป้ระมาณเท่าไร… 

นิสิตคิดว่าหลงัจากเรียนในรายวิชานี้แล้ว
นิสิตจะไดอ้ะไรบา้งจากรายวิชานี ้

นิสิตหวงัว่าจะไดอ้ะไรบ้างจากรายวิชานี ้และหากคะแนน
เต็ม 100 คะแนนนิสิตคิดว่าตนเองน่าจะได้คะแนนจาก
รายวิชานีป้ระมาณเท่าไร 

...ทําไมนิสิตถึงเลือกสมัคร
เ ข้ า เ รี ย น ใ น ส า ข า วิ ช า 
จิตวิทยาการแนะแนว... 

2 ...ทัง้นีผู้้สอนอธิบายต่อถึงความสําคญั
ของรายวิชานีว้่า “การที่นิสิตมีความรู้
เกี่ยวกบัทฤษฎีเป็นจํานวนมาก และมี
ความเข้าใจทฤษฎีต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ง
จะแสดงถึงความสามารถในฐานะ
นกัจิตวิทยา กล่าวคือ เมื่อเรามีความรู้
เกี่ยวกับทฤษฎีเป็นจํานวนมากและ
ลึ ก ซึ้ ง  จ ะ ส า ม า ร ถ อ ธิ บ า ย
ปรากฎการณ์ไดอ้ย่างน่าเชื่อถือ ดงันัน้
ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีจึงเป็นปัจจัย
หนึ่งที่กําหนดระดบัความสามารถของ
นกัจิตวิทยา” 

ทัง้นีผู้้ สอนอธิบายต่อถึงความสําคัญของ

รายวิชานีว้่า “การที่นิสิตมีความรู้เกี่ยวกบั
ทฤษฎีเป็นจํานวนมาก และมีความเข้าใจ
ทฤษฎีต่าง ๆ อย่างลึกซึ้งนัน้มีความสําคญั
อยู่สองอย่าง คือ อย่างแรกนิสิตจะสามารถ
จําความรู้เหล่านี้ไปใช้เป็นพื้นฐานในการ
เ รียนในรายวิชา อื่น  ๆ  เ ช่น  การปรับ
พฤติกรรม หรือ กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ใน
โรงเรียน อีกอย่างหนึ่งคือ นิสิตจะสามารถ
นําเอาแนวทฤษฎีเหล่านี้ไปปรับใช้ในการ
แกป้ัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจําวนั ไดอ้ย่าง
เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะครู
แนะแนว ที่จะช่วยให้นิสิตมีมุมมองในการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ทัง้นีผู้้ สอนอธิบายต่อถึงความสําคัญของรายวิชานีว้่า 
“การทีน่ิสิตมีความรู้เกีย่วกบัทฤษฎีเป็นจํานวนมาก และมี
ความเข้าใจทฤษฎีต่าง ๆ อย่างลึกซึ้งนัน้มีความสําคญัอยู่
สองอย่าง คือ อย่างแรกนิสิตจะสามารถจําความรู้เหล่านี้
ไปใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนในรายวิชาอื่น ๆ เช่น การ
ปรับพฤติกรรม หรือ กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์ในโรงเรียน อีก
อย่างหนึ่งคือ นิสิตจะสามารถนําเอาแนวทฤษฎีเหล่านีไ้ป
ปรับใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจําวนั ไดอ้ย่าง
เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะครูแนะแนว ที่จะ
ช่วยให้นิสิตมีมุมมองในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของนกัเรียน
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ การที่นิสิตมีความรู้
เกี่ยวกบัทฤษฎีเป็นจํานวนมาก และมีความเข้าใจทฤษฎี
ต่าง ๆ อย่างลึกซึ้งจะแสดงถึงความสามารถในฐานะ
นกัจิตวิทยา กล่าวคือ เมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกบัทฤษฎีเป็น
จํานวนมากและลึกซึ้ง จะสามารถอธิบายปรากฎการณ์ได้
อย่างน่าเชือ่ถือ ดงันัน้ความรู้เกี่ยวกบัทฤษฎีจึงเป็นปัจจยั
หนึ่งทีก่ําหนดระดบัความสามารถของนกัจิตวิทยา” 

- 
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กลุ่มโครงสร้างเป้าหมายแบบผสม (P1M1) กลุ่มควบคุม (P0M0) 

3 “....นิสิตคนใดมีความรู้ความเข้าใจใน
เนือ้หามากกว่าเพือ่น และนิสิตกลุ่มใด
จะมีผลการสอบดีกว่ากลุ่มอื่นข้อสอบ
จะเป็นแบบ Multiple Choice 4 
ตวัเลือก จํานวน 40 ข้อ  โดยมีเวลาทํา 
40 นาที นิสิตจะได้รับคะแนนสะสม
ลําดับของคะแนนสอบ โดยคนที่ได้
คะแนนสูงที่สุดจะได้คะแนนสะสม 
1,000,000 คะแนน รองลงมาจะได ้
700000, 500000, 350000, 250000, 
175000, 120000, 85000, 60000, 
42000, 30000, 20000, 14000, 
10000,7000 และ 5000 ส่วนคะแนน
สะสมของกลุ่มนั้น กลุ่มที่ได้คะแนน
สอบรวมสูงที่สุดจะได้ คะแนนสะสม 
1000000 รองลงมาจะได้ 250000, 
65000 และ 17500 ตามลําดับ  
หลังจากสอบแล้วจะเฉลยคําตอบที่
ถูกตอ้ง และบอกผลการสอบ” 

“นิสิตแต่ละคนนัน้ศึกษามาได้อะไรมา
บ้ า ง  มี ป ร ะ เ ด็ น ใ น ที่ ยั ง อ า จ จ ะ
คล าด เ ค ลื่ อ น อ ยู่ เ พื่ อ ผู้ ส อ นจ ะ ไ ด้
เสนอแนะไดอ้ย่างเหมาะสม โดยข้อสอบ
จะเป็นแบบ Multiple Choice 4 
ตวัเลือก จํานวน 40 ข้อ ทัง้นี้การสอบนี้
มุ่งเนน้เพือ่สงัเกตถึงพฒันาการของนิสิต
แต่ละคน โดยร่วมมือกับเพื่อนในกลุ่ม
ข อ ง ต น เ อ ง ใ น ช่ ว ย กั น พั ฒ น า
ความสามารถของตัว นิ สิตเองและ
สมาชิกจากนั้นผมจะให้นิสิตแบ่งกลุ่ม 
แลว้ช่วยกนัเฉลยข้อสอบ แลว้ผมจึงค่อย
เฉลย ที่หลัง และอธิบายเพิ่มเติมตาม
ประเด็นที่นิสิตสงสัย แล้วนิสิตจะส่ง
รายงานการเรียนรู้ในคาบเรียนให้กบัผม
ในการเรียนครัง้ต่อไป ” 

“นิสิตแต่ละคนได้อะไรบ้างจากการศึกษาเอกสาร มี
อะไรบ้างที่อาจจะคลาดเคลื่อนไป และเพื่อตรวจสอบว่า
นิสิตคนใดมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหามากกว่าเพื่อน 
และนิสิตกลุ่มใดจะมีผลการสอบดีกว่ากลุ่มอืน่โดยข้อสอบ
จะเป็นแบบ Multiple Choice 4 ตวัเลือก จํานวน 40 ข้อ 
ทัง้นีก้ารสอบนีมุ้่งเนน้เพือ่สงัเกตถึงพฒันาการของนิสิตแต่
ละคน โดยร่วมมือกบัเพื่อนในกลุ่มของตนเองในช่วยกนั
พฒันา ความสามารถของตวันิสิตเองและสมาชิก อย่างไร
ก็ตามนิสิตจะได้รับคะแนนสะสมจากลําดบัของคะแนน
สอบทัง้ที่เป็นรายบุคคล โดยให้คะแนนตัง้แต่ 16 สําหรับ
คนท้อปและลดลงไปเรื่อยทีละคะแนน และเป็นกลุ่มที่ให้
กลุ่มที่ไดค้ะแนนรวมสูงที่สดุเท่ากบั 16 คะแนน และค่อย 
ๆ ลดลงทีละ 4 คะแนนตามสําดบั จากนัน้ผมจะให้นิสิต
แบ่งกลุ่ม แลว้ช่วยกนัเฉลยข้อสอบ แลว้ผมจึงค่อยเฉลย ที่
หลงั และอธิบายเพิ่มเติมตามประเด็นที่นิสิตสงสยั แล้ว
นิสิตจะส่งรายงานการเรียนรู้ในคาบเรียนให้กบัผมในการ
เรียนครัง้ต่อไป” 

…นิสิตได้อ่านมาหรือไม่โดย
ข้ อ ส อ บ จ ะ เ ป็ น แ บ บ 
Multiple Choice 4 ตวัเลือก 
จํานวน 40 ข้อ โดยมีเวลา
ทํา  40 นาที  นิ สิตควรทํา
ค ะ แนน ได้ เ กิ น ค รึ่ ง ห นึ่ ง
จากนั้นผมจะเฉลยข้อสอบ 
แ ล้ ว  แ ล ะ บ อ ก ค ะ แ น น
ต่อไป… 
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4 ผู้สอนอธิบายการประเมินผลโดยแบง่

ออกเป็นสว่น ๆ ได้แก่ การเข้าชัน้เรียน 
ลําดบัคะแนนที่ได้จากผลสอบต้นคาบ

เรียนในแตล่ะครัง้ การนําเสนอ
การศกึษางานวิจยั และการสอบปลาย
ภาค โดยกําหนดสดัสว่น การเข้าชัน้
เรียน ร้อยละ 10 ลําดบัคะแนนที่ได้จาก
ผลสอบต้นคาบเรียนโดยเป็นจาก

คะแนนสะสมสว่นบคุคลร้อยละ 10 
และคะแนนสะสมของกลุม่อีกร้อยละ 
10 การนําเสนอการศกึษางานวิจยัร้อย
ละ 30 และการสอบปลายภาคอีกร้อย
ละ 40  

ผู้สอนอธิบายการประเมินผลโดยแบง่

ออกเป็นสว่น ๆ ได้แก่ การเข้าชัน้เรียน 
ลําดบัคะแนนที่ได้จากการประเมิน

ตนเอง การทําใบงาน การนําเสนอ
การศกึษางานวิจยั และการสอบปลาย
ภาค โดยกําหนดสดัสว่น การเข้าชัน้
เรียน ร้อยละ 10 จากการประเมิน
พฒันาการของตนเองร้อยละ 20 การ
นําเสนอการศกึษางานวิจยัร้อยละ 30 
และการสอบปลายภาคอีกร้อยละ 40 
จากนัน้จงึสอบถามนกัเรียนวา่จะแก้ไข

สดัสว่นคะแนนสว่นใดบ้าง 

ผู้สอนอธิบายการประเมินผลโดยแบง่ออกเป็นสว่น ๆ 
ได้แก่ การเข้าชัน้เรียน ลําดบัคะแนนที่ได้จากผลสอบต้น
คาบเรียนในแต่ละครัง้ การประเมินตนเอง การนําเสนอ
การศกึษางานวิจยั และการสอบปลายภาค โดยกําหนด
สดัสว่น การเข้าชัน้เรียน ร้อยละ 10 คะแนนสะสม
รายบคุคลร้อยละ 5 คะแนนสะสมของกลุม่ร้อยละ 5 จาก
การประเมินพฒันาการของตนเองร้อยละ 10 การนําเสนอ
การศกึษางานวิจยัร้อยละ 30 และการสอบปลายภาคอีก
ร้อยละ 40 จากนัน้จงึสอบถามนกัเรียนวา่จะแก้ไขสดัสว่น
คะแนนสว่นใดบ้าง 

ผู้สอนอธิบายการ

ประเมินผลโดยแบง่ออกเป็น

สว่น ๆ ได้แก่ การเข้าชัน้
เรียน การสอบต้นคาบเรียน 
การนําเสนอการศกึษา

งานวิจยั และการสอบปลาย
ภาค โดยกําหนดสดัสว่น 
การเข้าชัน้เรียน ร้อยละ 10 
การสอบต้นคาบเรียนของ

ตนเองร้อยละ 10 และของ
กลุม่อีกร้อยละ 10 การ
นําเสนอการศกึษางานวิจยั

ร้อยละ 30 และการสอบ
ปลายภาคร้อยละ 40  

5 …ให้ตนเองสามารถนําไปประยุกต์ใช้

ในการเรียนรู้ของตนเองให้เกิดผลการ

เ รี ย น ที่ ดี ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ร ะ ดั บ

ความสามารถของตนเอง 

เพื่อให้ตนเองสามารถนําไปประยุกต์ใช้

ในการเรียนรู้ของตนเองทําให้เกิดการ

เรียนรู้ได้ดียิ่งขึน้ และพัฒนาได้เต็ม

ศกัยภาพ 

เพื่อให้ตนเองสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ของ

ตนเองใ ห้ เ กิดผลการ เ รียน ที่ ดีสอดคล้องกับระดับ

ความสามารถของตนเอง รวมไปถึง เพื่อให้ตนเองสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ของตนเองทําให้เกิดการ

เรียนรู้ได้ดียิ่งขึน้ และพฒันาได้เตม็ศกัยภาพ 

...เพื่อให้ตนเองสามารถ
นําไปประยกุต์ใช้ตอ่ไป  
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6 ...เพื่อช่วยกันทําคะแนนสะสมในการ
แข่งขนัแบบกลุม่ของเรา และเพื่อความ
ยุติธรรมไม่ให้เกิดว่าคนเก่งไปรวมกัน

เป็นทีมเดียว ผมจะขอกลุ่มตามระดับ
ความสามารถ โดยในแต่ละกลุ่มจะมี
นิสิตที่มีผลการเรียนระดับสูง 1 คน 
ปานกลาง 2 คน และตํ่า 1 คนยู่ร่วมกนั 
โดยใช้ผลการเรียน GPA เป็นตวัตดัสิน 
แล้วจบัฉลากสมาชิกกลุม่ขึน้นะครับ ... 

...เพื่อช่วยเหลือ และเรียนรู้ร่วมกนั โดย
ขอให้นิสิตจบักลุ่ม กลุ่มละ ไม่เกิน 4 คน 
โดยในการเรียนการสอนจริง ๆ ผมจะให้
แต่ละคนทําข้อสอบของตนเองจนเสร็จ

เสียก่อน แล้วจึงให้ช่วยกันทําข้อสอบ 
(ชุดเดิม) เพื่อให้ช่วยกนัคิดก่อนที่ผมจะ
เฉลยอีกครัง้หนึง่  

...เพื่อช่วยกนัทําคะแนนสะสมในการแข่งขนัแบบกลุม่ของ
เรา และ ช่วยเหลือ และเรียนรู้ร่วมกนั ทีนีเ้พื่อให้คนเก่งมี
โอกาสช่ วย เห ลือคน อื่น  ผมจะขอกลุ่มตามระดับ
ความสามารถ โดยในแต่ละกลุ่มจะมีนิสิตที่มีผลการเรียน
ระดับสูง 1 คน ปานกลาง 2 คน และตํ่า 1 คนยู่ร่วมกัน 
โดยใช้ผลการเรียน GPA เป็นตวัตดัสิน แล้วให้นิสิตจับ
กลุ่มกันเองตามนีน้ะครับ โดยในการเรียนการสอนจริง ๆ 
ผมจะให้แต่ละคนทําข้อสอบของตนเองจนเสร็จเสียก่อน 
แล้วจึงให้ช่วยกันทําข้อสอบ (ชุดเดิม) เพื่อให้ช่วยกันคิด
ก่อนที่ผมจะเฉลยอีกครัง้หนึง่  ... 

…ทั้งนี้ผมขอแบ่งกลุ่มโดย
การจบัสลาก เป็นกลุ่มละ 4 
คน  โ ด ยก า ร สอบแต่ ล ะ
สปัดาห์คะแนนของ 4 คนนี ้
จ ะ ถู ก นํ า ม า ร ว ม กั น

กลายเป็นคะแนนกลุ่ม เพื่อ
ใช้ในการประเมินผลการ

เรียนตอ่ไป 

7 . . .และเพื่อไม่ให้ เป็นการได้เปรียบ
เสียเปรียบกัน  หากมีคนถมคําถาม
อ ะ ไ ร ขึ ้น ม า ผ ม จ ะ นํ า ไ ป ล ง ใ น 
Facebook เ พื่อใ ห้ทุกคนได้แข่ งขัน
อยา่งเทา่เทียมกนั 

...และเพื่อให้เป็นการเรียนรู้ร่วมกนั หาก
มีคนถมคําถามอะไรขึน้มา ผมจะเอาไป
ลงใน Facebook เพื่อให้ทุกคนได้มี

โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกนั  

และเพื่อให้เป็นการเรียนรู้ร่วมกนั รวมไปถึงเพื่อไม่ให้เป็น
การได้เปรียบเสียเปรียบกนั หากมีคนถมคําถามขึน้มา ผม
จะเอาไปลงใน Facebook เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาส

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และเพื่อความยุติธรรมสําหรับ
การแข่งขนั 

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

8 …ว่านิสิตมีความรู้พื้นฐานในการเรียน
วิชานี้มากน้อยเพียงใด เพื่อจัดกลุ่ม
ตามความสามารถของนิสิตครบั 

ว่านิสิตมีความรู้พืน้ฐานในการเรียนวิชา
นีม้ากนอ้ยเพียงใด เพือ่ใช้อ้างอิงในการ
ติดตามพัฒนาการของนิสิตแต่ละคน
ครบั 

ว่านิสิตมีความรู้พื้นฐานในการเรียนวิชานี้มากน้อย
เพียงใด เพือ่ใช้อ้างอิงในการติดตามพฒันาการของนิสิต
แต่ละคนครบั และ เพือ่จดักลุ่มความสามารถของนิสิต 

…ว่านิสิตมีความรู้พื้นฐาน
ในการเรียนวิชานี้มากน้อย
เพียงใด 

 



 

หมายเหต ุ* เลขลําดบั คือ หมายเลขช่องวา่งในตวัอยา่งแผนการสอนในภาคผนวก ข 
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กลุ่มโครงสร้างเป้าหมายเพื่อแสดง
ผลงาน (P1M0) 

กลุ่มโครงสร้างเป้าหมายเพื่อความ
เชี่ยวชาญ(P0M1) 

กลุ่มโครงสร้างเป้าหมายแบบผสม (P1M1) กลุ่มควบคุม (P0M0) 

9 “กา ร เ รี ยน รู้ นับ ไ ด้ ว่ า เ ป็ นสิ่ ง ที่ มี
ความสําคัญมาก แต่การที่เราจะเริ่ม
ศึกษาเรื่องการเรียนรู้นัน้จําเป็นต้อง

เ ริ่มต้นจากการมี นิยามที่ถูก ต้อง

เสียก่อน เพื่อให้สามารถพดูคยุกบัคน
อื่นได้รู้เรื่อง ไม่งงว่าเขากําลงัพดูอะไร
อยู่ ดังนัน้ในคาบนีเ้ราจะกล่าวถึง
นิยามของการ เ รียน รู้  รวมไปถึ ง
ความสําคัญของการเ รียน รู้  และ
กระบวนการศึกษาการเรียนรู้ ว่าเรา
สามารถศึกษาการเรียนรู้ของมนุษย์

แบบวิทยาศาสตร์ได้อยา่งไร” (เน้นพดู
ถงึภาพลกัษณ์ที่ดี) 

“การเรียนรู้นับได้ว่าเป็นว่าเป็นสิ่งที่มี
ความสําคัญมาก แต่การที่เราจะเริ่ม
ศึกษาเรื่องการเรียนรู้นัน้จําเป็นต้อง

เริ่มต้นจากการมีนิยาม เพื่อเป็นการ

กําหนดของเขตของสิ่งที่เราศกึษา และ
ทําให้เราสามารถทําความเข้าใจกับ

ปรากฎการณ์ที่เรียกว่าการเรียนรู้ได้ดี

ยิ่งขึน้ รวมถึงการรู้ถึงการสร้างองค์
ความ รู้ เ กี่ยวกับการ เ รียน รู้ว่ า เ ป็น

อย่างไรนัน้ก็ ยิ่งทําให้เราเข้าใจการ

เรียนรู้ได้ดียิ่งขึน้ ดงันัน้ในคาบนีเ้ราจะ
กลา่วถงึนิยามของการเรียนรู้ รวมไปถึง
ความสําคัญของการ เ รียน รู้  และ
กระบวนการศึกษาการเรียนรู้ ว่าเรา
สามารถศึกษาการเรียนรู้ของมนุษย์

แบบวิทยาศาสตร์ได้อยา่งไร” (เน้นเรื่อง
ของการพฒันา) 

“การเรียนรู้นบัได้ว่าเป็นว่าเป็นสิ่งที่มีความสําคญัมาก แต่การ
ที่เราจะเริ่มศกึษาเรื่องการเรียนรู้นัน้จําเป็นต้องเริ่มต้นจากการ

มีนิยาม เพื่อเป็นการกําหนดของเขตของสิ่งที่เราศึกษา และ
ทําให้เราสามารถทําความเข้าใจกับปรากฎการณ์ที่เรียกว่า

การเรียนรู้ได้ดียิ่งขึน้ เพื่อให้สามารถพดูคยุกบัคนอื่นได้รู้เรื่อง 
ไม่งงว่าเขากําลงัพดูอะไรอยู่ รวมถึงการรู้ถึงการสร้างองค์

ความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ว่าเป็นอย่างไรนัน้ก็ยิ่งทําให้เรา

เข้าใจการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึน้ ดังนัน้ในคาบนีเ้ราจะกล่าวถึง
นิยามของการเรียนรู้ รวมไปถึงความสําคัญของการเรียนรู้ 
และกระบวนการศึกษาการเรียนรู้ ว่าเราสามารถศึกษาการ
เรียนรู้ของมนุษย์แบบวิทยาศาสตร์ได้อย่างไร” (เน้นทัง้เรื่อง
การพฒันา และเรื่องภาพลกัษณ์ที่ดี) 

“การเรียนรู้นับได้ว่าเป็นว่า
เป็นสิ่งที่มีความสําคญัมาก

ในคาบนี เ้ ราจะกล่าวถึง

นิยามของการเรียนรู้ รวมไป
ถึงความสําคัญของการ

เ รียนรู้  และกระบวนการ
ศึกษาการเ รียน รู้  ว่า เรา
สามารถศึกษาการเรียนรู้

ข อ ง ม นุ ษ ย์ แ บ บ

วิทยาศาสตร์ได้อยา่งไร” 
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10 “ตอ่ไปจะเป็นการสอบเพื่อวดัวา่ใครมี
ความรู้มากกวา่ใคร และกลุม่ไหนเป็น
กลุม่ที่เก่งที่สดุ นิสติจะมีเวลาทํา
ข้อสอบ 40 นาที และเมื่อผมให้
สญัญาณวา่เริ่มทําข้อสอบ คอ่ยลงมือ
ทํานะครับ” 

“ตอ่ไปนีจ้ะเป็นการสอบ ขอให้เข้าใจวา่ 
การสอบนีเ้ป็นเพียงการช่วยให้นิสติได้

สํารวจวา่ตนเองมีประเดน็ใดที่ยงัไม่

เข้าใจ ขอให้นิสิตคอ่ย ๆ ทําข้อสอบด้วย
ตนเองก่อนจนเสร็จ จากนัน้จงึสง่ข้อสอบ
แล้วจงึร่วมกนัเพื่อนอภิปรายถงึคําตอบ

ทีละข้อ” 

“ตอ่ไปนีจ้ะเป็นการสอบ ขอให้เข้าใจวา่ การสอบนีเ้ป็น
เพียงการช่วยให้นิสติได้สํารวจว่าตนเองมีประเด็นใดที่ยงั

ไมเ่ข้าใจ และเพื่อ นิสติวดัวา่ใครมีความรู้มากกว่าใคร 
และกลุม่ไหนเป็นกลุม่ที่เก่งที่สดุ นิสติจะมีเวลาทําข้อสอบ 
ประมาณ 40 นาที จะมีเวลาทําข้อสอบปจนเสร็จ จากนัน้
จงึสง่ข้อสอบแล้วจงึร่วมกนัเพื่อนอภิปรายถงึคําตอบทีละ

ข้อ” 

“ต่อไปนี จ้ะ เ ป็นการสอบ 
นิสิตจะมีเวลา 40 นาทีเพื่อ
วดัว่าแต่ละคนมีความเข้าใจ

ในบทเรียนวนันีแ้คไ่หน” 

11 นิสติพกัเป็นเวลาประมาณ 5 นาที เมื่อนิสติสง่ข้อสอบแล้วขอให้นิสติในแต่

ละกลุม่ ช่วยกนัพิจารณาข้อสอบทีละข้อ
วา่ตนเองกบัเพื่อมีความเหน็สอดคล้อง

หรือแตกตา่งกนัหรือไม ่อภิปรายวา่ข้อ
ใดถกู ข้อใดผิดอยา่งไรนะครับ 

เมื่อนิสติสง่ข้อสอบแล้วขอให้นิสติในแตล่ะกลุม่ ช่วยกนั
พิจารณาข้อสอบทีละข้อวา่ตนเองกบัเพื่อมีความเหน็

สอดคล้องหรือแตกตา่งกนัหรือไม ่อภิปรายวา่ข้อใดถกู ข้อ
ใดผิดอยา่งไรนะครับ 

นิสิตพกัป็นเวลาประมาณ 5 
นาที 

12 ...ผู้ สอนสอบเฉลยคําตอบทีละข้อจน
ครบทุกข้อ  ทัง้นีผู้้ สอนอาจจะมีการ
อธิบายเพิ่มเติมในบางข้อเฉพาะข้อที่

ผู้สอนคิดวา่มีความน่าสนใจ 

...ผู้สอนสอบถามคําตอบของผู้ เรียนใน
แต่ละกลุ่ม และจึงเฉลยคําตอบที่ถูก 
ทัง้นีพ้ยายามกระตุ้นให้ผู้ เรียนอธิบายว่า

ใดจึงถกูข้อใดจึงผิด ทัง้นีผู้้สอนจะแสดง
ความคิดเหน็เพิ่มเติมเทา่ที่จําเป็น ... 

...ผู้สอนสอบถามคําตอบของผู้ เรียนในแต่ละกลุ่ม และจึง
เฉลยคําตอบที่ถกู ทัง้นีพ้ยายามกระตุ้นให้ผู้ เรียนอธิบาย
ว่าใดจึงถูกข้อใดจึงผิด ทัง้นีผู้้ สอนจะแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติมเทา่ที่จําเป็น ... 

...ผู้สอนสอบเฉลยคําตอบที
ละข้อจนครบทุกข้อ  ทัง้ นี ้
ผู้ สอนอาจจะมีการอธิบาย

เพิ่มเติมในบางข้อเฉพาะข้อ

ที่ ผู้ ส อ น คิ ด ว่ า มี ค ว า ม

น่าสนใจ 
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13 เมื่อสิน้สดุคาบเรียน ผู้สอนรายงานผล
การสอบให้กับ นิสิต  โดยประกาศ
คะแนนสอบไล่จากลําดับตํ่าสุด ไปสูง
ที่สดุ โดยระบุรหัสนิสิต 3 หลกัสดุท้าย
ตามด้วยคะแนน  ยกเว้น  3 คนที่ได้
คะแนนสงูที่สดุให้ประกาศชื่อตามด้วย

คะแนน แล้วจึงสรุปคะแนนกลุ่ม โดย
บอกเรียงจากน้อยไปหามากเช่นกัน 
โดย บอกชื่อกลุม่ตามด้วยคะแนน 

แจกกระดาษแสดงผลการสอบในครัง้นี ้

ให้กบันิสติ  
เมื่อสิน้สดุคาบเรียน ผู้สอนรายงานผลการสอบให้กบันิสิต 
โดยประกาศคะแนนสอบไล่จากลําดับตํ่าสุด ไปสูงที่สุด 
โดยระบุรหสันิสิต 3 หลกัสดุท้ายตามด้วยคะแนน ยกเว้น 
3 คนที่ได้คะแนนสูงที่สดุให้ประกาศชื่อตามด้วยคะแนน 
แล้วจึงสรุปคะแนนกลุ่ม โดยบอกเรียงจากน้อยไปหามาก
เช่นกนั โดย บอกชื่อกลุม่ตามด้วยคะแนน  

ป ร ะ ก า ศ ค ะ แ น น นิ สิ ต

ตามลําดบัของรหสันิสิต โดย
ประกาศรหสั 3 หลกัสดุท้าย
ตามด้วยคะแนน  
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กลุ่มโครงสร้างเป้าหมายเพื่อแสดง
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14 “สปัดาห์ที่แล้วเรากล่าวถึงความหมาย
และ การสร้างความรู้เกี่ยวกบัการเรียนรู้ 
แต่ความรู้เหล่านีส้่วนใหญ่เ ริ่มต้นมี

รากฐานมาจากปรัชญา การที่เราทราบ
ถึงรากเหง้าของความรู้ที่เรากําลงัเรียน

อยู่นีจ้ะแสดงออกถึงความสนใจ และ
ความรู้ความเข้าใจในเนือ้หา ดังนัน้ใน
วันนีเ้ราจะมาทําความรู้จักกับแนวคิด

ของนกัปรัชญาตะวนัตก และทฤษฎีของ
นัก จิตวิทยาในยุคแรก  ๆ  เ กี่ยวกับ
ความรู้ และทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้
ของทอร์นไดค์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นทฤษฎี
แรก  ๆ  ที่ เ ริ่มอธิบายการเ รียนรู้ของ
ม นุ ษ ย์ ที่ มี ก า ร ศึ ก ษ า อ ย่ า ง เ ป็ น

วิทยาศาสตร์” 

“สปัดาห์ที่แล้วเรากล่าวถึงความหมาย
และ การสร้างความรู้เกี่ยวกบัการเรียนรู้ 
แต่ความรู้เหล่านี ส้่วนใหญ่เ ริ่มต้นมี

รากฐานมาจากปรัชญา การที่เราทราบ
ถึงรากเหง้าของความรู้ที่เรากําลงัเรียน

อยู่นีจ้ะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจใน

ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เราจะเรียนในอนาคต 
และสามารถเชื่อมโยงแนวคิดเหลา่นีเ้ข้า

ด้วยกนัได้ และเห็นถึงการเกี่ยวข้องและ
พฒันาการของแต่ละทฤษฎีได้เป็นอย่าง

ดี ดังนัน้ในวันนีเ้ราจะมาทําความรู้จัก
กบัแนวคิดของนกัปรัชญาตะวนัตก และ
ทฤษฎีของนักจิตวิทยาในยุคแรก  ๆ 
เกี่ยวกบัความรู้ และทฤษฎีเกี่ยวกบัการ
เรียนรู้ของทอร์นไดค์ ซึ่งถือได้ว่าเป็น
ทฤษฎีแรก ๆ ที่เริ่มอธิบายการเรียนรู้ของ
ม นุ ษ ย์ ที่ มี ก า ร ศึ ก ษ า อ ย่ า ง เ ป็ น

วิทยาศาสตร์” 

“สัปดาห์ที่แล้วเรากล่าวถึงความหมายและ การสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ แต่ความรู้เหล่านีส้่วนใหญ่
เริ่มต้นมีรากฐานมาจากปรัชญา การที่เราทราบถึง

รากเหง้าของความรู้ที่เรากําลงัเรียนอยู่นีจ้ะแสดงออกถึง

ความสนใจ และความรู้ความเข้าใจในเนือ้หา นอกจากนี ้
ยงัช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในทฤษฎีต่าง ๆ ที่เราจะเรียน
ในอนาคต และสามารถเชื่อมโยงแนวคิดเหลา่นีเ้ข้าด้วยกนั
ได้ และเห็นถึงการเกี่ยวข้องและพัฒนาการของแต่ละ

ทฤษฎีได้เป็นอย่างดี ดงันัน้ในวนันีเ้ราจะมาทําความรู้จัก
กับแนวคิดของนักปรัชญาตะวันตก  และทฤษฎีของ
นักจิตวิทยาในยุคแรก ๆ เ กี่ยวกับความรู้ และทฤษฎี
เกี่ยวกับการเรียนรู้ของทอร์นไดค์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นทฤษฎี
แรก ๆ ที่เริ่มอธิบายการเรียนรู้ของมนุษย์ที่มีการศึกษา
อยา่งเป็นวิทยาศาสตร์” 

“สัปดาห์ที่แล้วเรากล่าวถึง
ความหมายและ การสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ 
แต่ความรู้เหล่านีส้่วนใหญ่

เ ริ่มต้นมีรากฐานมาจาก

ปรัชญาในวันนีเ้ราจะมาทํา

ความรู้จกักบัแนวคิดของนกั

ปรัชญาตะวนัตก และทฤษฎี
ของนกัจิตวิทยาในยคุแรก ๆ 
เกี่ยวกับความรู้ และทฤษฎี
เกี่ยวกบัการเรียนรู้ของทอร์น

ไดค์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นทฤษฎี
แรก  ๆ  ที่ เ ริ่มอ ธิบายการ
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” 

  



 

หมายเหต ุ* เลขลําดบั คือ หมายเลขช่องวา่งในตวัอยา่งแผนการสอนในภาคผนวก ข 
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No. 
 

กลุ่มโครงสร้างเป้าหมายเพื่อแสดง
ผลงาน (P1M0) 

กลุ่มโครงสร้างเป้าหมายเพื่อความ
เชี่ยวชาญ(P0M1) 

กลุ่มโครงสร้างเป้าหมายแบบผสม (P1M1) กลุ่มควบคุม (P0M0) 

15 เมื่อสิน้สดุคาบเรียน ผู้สอนรายงานผล
การสอบให้กับ นิสิต  โดยประกาศ
คะแนนสอบไล่จากลําดับตํ่าสุด ไปสูง
ที่สดุ โดยระบุรหัสนิสิต 3 หลกัสดุท้าย
ตามด้วยคะแนน  ยกเว้น  3 คนที่ได้
คะแนนสงูที่สดุให้ประกาศชื่อตามด้วย

คะแนน แล้วจึงสรุปคะแนนกลุ่ม โดย
บอกเรียงจากน้อยไปหามากเช่นกัน 
โดย บอกชื่อกลุ่มตามด้วยคะแนน และ
สุ ด ท้ า ย ป ร ะ ก า ศ ค ะ แ น น ส ะ ส ม

รายบคุคล และรายกลุม่ตามลําดบัจาก
น้อยไปหามาก 

แจกกราฟแสดงคะแนนในแต่ละครัง้ 
เพื่อให้เห็นพัฒนาการของคะแนนสอบ

ของตนเองให้นิสติเป็นรายบคุคล 

เมื่อสิน้สดุคาบเรียน ผู้สอนรายงานผลการสอบให้กบันิสิต 
โดยประกาศคะแนนสอบไล่จากลําดับตํ่าสุด ไปสูงที่สุด 
โดยระบุรหสันิสิต 3 หลกัสดุท้ายตามด้วยคะแนน ยกเว้น 
3 คนที่ได้คะแนนสูงที่สดุให้ประกาศชื่อตามด้วยคะแนน 
แล้วจึงสรุปคะแนนกลุ่ม โดยบอกเรียงจากน้อยไปหามาก
เช่นกัน โดย บอกชื่อกลุ่มตามด้วยคะแนน และสุดท้าย
ประกาศคะแนนสะสมรายบคุคล และรายกลุม่ตามลําดบั
จากน้อยไปหามาก จากนัน้จึงแจกกราฟแสดงคะแนนใน
แตล่ะครัง้ เพื่อให้เหน็พฒันาการของคะแนนของตนเองให้
นิสติเป็นรายบคุคล 

ป ร ะ ก า ศ ค ะ แ น น นิ สิ ต

ตามลําดบัของรหสันิสิต โดย
ประกาศรหสั 3 หลกัสดุท้าย
ตามด้วยคะแนน  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
การตรวจสอบผลการจัดกระทาํในการศึกษาที่ 2 
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 ในการศกึษาครัง้นีผู้้วิจยัได้มีการตรวจสอบวา่ การดําเนินการของผู้วิจยันัน้ผู้ เข้าร่วมวิจยัได้รับ
ตามความต้องการของผู้ วิจัยหรือไม่ ดงันัน้ผู้ วิจัยจึงทําการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสอบทาง  
(2-Way ANOVA) และการวิเคราะห์อิทธิพลหลกัอย่างง่ายของการรับรู้การได้รับโครงสร้างเป้าหมาย
เพ่ือแสดงผลงาน และโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญโดยจําแนกตามกลุ่มท่ีได้รับกิจกรรม 
ได้ผลดงัตอ่ไปนี ้
 
ตาราง 43 คา่เฉล่ีย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของการรับรู้โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานของ

ผู้ เข้าร่วมวิจยั จําแนกตามการได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน และการได้รับโครงสร้าง
เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ 

 

การได้รับ

โครงสร้าง

เป้าหมายเพ่ือ

ความเช่ียวชาญ 

การได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน รวม 
ไมไ่ด้รับ ได้รับ 

คา่เฉลี่ย สว่นเบีย่งเบน

มาตรฐาน 
คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ไมไ่ด้รับ 3.17 1.00 4.48 1.03 3.82 1.20 
ได้รับ 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 พบวา่ ในกลุม่ท่ีไมไ่ด้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญนัน้ พบวา่ 
นิสติท่ีได้รับเฉพาะโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานจะมีคะแนนการรับรู้เป้าหมายเพ่ือการแสดง

ผลงานสงูกวา่ นิสติท่ีไมไ่ด้รับโครงสร้างเป้าหมาย โดยมีคะแนนเท่ากบั 4.48 (SD = 1.03) ในขณะท่ี
นิสติท่ีไมไ่ด้รับโครงสร้างเป้าหมายมีคะแนนเทา่กบั 3.17 (SD = 1.00) และเม่ือพิจารณาถึงกลุม่ท่ีได้รับ
โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญพบกวา่ นิสติท่ีได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานด้วย
จะมีคะแนนการรับรู้เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานสงูกวา่นิสติท่ีได้รับเฉพาะโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือ

ความเช่ียวชาญ โดยมีคะแนนเทา่กบั 4.67 (SD =.90) ในขณะท่ีนิสติท่ีได้รับเฉพาะโครงสร้างเป้าหมาย
เพ่ือความเช่ียวชาญมีคะแนนเทา่กบั 3.10 (SD = 1.58) 
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ตาราง 44 การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางของการรับรู้โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานของ

ผู้ เข้าร่วมวิจยั จําแนกตามการได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน และการได้รับโครงสร้าง
เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ 

 

แหลง่ของความแปรปรวน df SS MS F p 2 

โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน 1 31.09 31.09 23.73 .000 .298 
โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ 1 .05 .05 .04 .843 .001 
โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน x 
โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ 

1 .25 .25 .19 .662 .003 

ความคลาดเคล่ือน 56 73.37 1.31    

 
 จากตาราง 44 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางของการรับรู้โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือ
แสดงผลงาน เห็นวา่ ไมพ่บอิทธิพลปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งการได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน 
และการได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ ท่ีมีอิทธิพลตอ่การรับรู้โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือ
แสดงผลงานอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิต ิ(F = .19, p = .662) จงึทําการพิจารณาอิทธิพลหลกัตอ่ไป  
 เม่ือพิจารณาถึงอิทธิพลหลกั พบอิทธิพลหลกัของการได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือแสดง
ผลงานตอ่การรับรู้โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  

(F = 23.73, p < .001, 2 = .298) โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากบั .298 แตไ่มพ่บอิทธิพลหลกัของการ
ได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญท่ีมีตอ่การรับรู้โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน อยา่ง
มีนยัสําคญัทางสถิต ิ(F = .04, p = .001) ทัง้นีแ้ผนภาพท่ีแสดงถงึระดบัคะแนนแสดงในภาพประกอบ 
12 
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ภาพประกอบ 12  การรับรู้โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน จําแนกตามการได้รับโครงสร้าง

เป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน และการได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ 

 
 

ตาราง 45 คา่เฉล่ีย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของการรับรู้โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญของ
ผู้ เข้าร่วมวิจยั จําแนกตามการได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน และการได้รับโครงสร้าง
เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ 

 

การได้รับ

โครงสร้าง

เป้าหมายเพ่ือ

แสดงผลงาน 

การได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ รวม 
ไมไ่ด้รับ ได้รับ 

คา่เฉลี่ย สว่นเบีย่งเบน

มาตรฐาน 
คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ไมไ่ด้รับ 4.82 .91 5.87 .80 5.33 1.00
ได้รับ 5.59 .60 5.80 .69 5.70 .65

รวม 5.21 .85 5.83 .73 5.52 .85

 

3.17 3.10

4.48 4.67

1

2

3

4

5

6

7

ไมไ่ด้รับ ได้รับ

ไมไ่ด้รับ

ได้รับ

การรับรู้โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน

การได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ

การได้รับโครงสร้าง

เป้าหมายเพ่ือแสดง

ผลงาน

P1M1P0M1P1M0P0M0
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 จากตาราง 45 พบวา่ในกลุม่ท่ีไมไ่ด้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานนัน้ พบวา่ 
นิสติท่ีได้รับเฉพาะโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญจะมีคะแนนการรับรู้เป้าหมายเพ่ือความ

เช่ียวชาญสงูกวา่ นิสติท่ีไมไ่ด้รับโครงสร้างเป้าหมาย โดยมีคะแนนเทา่กบั 5.87 (SD = .80) ในขณะท่ี
นิสติท่ีไมไ่ด้รับโครงสร้างเป้าหมายมีคะแนนเทา่กบั 4.82 (SD = .91) และเม่ือพิจารณาถึงกลุม่ท่ีได้รับ
โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานพบกวา่ นิสติท่ีได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญด้วย
จะมีคะแนนการรับรู้เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานสงูกวา่นิสติท่ีได้รับเฉพาะโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือ

การแสดงผลงาน โดยมีคะแนนเทา่กบั 5.80 (SD =.69) ในขณะท่ีนิสติท่ีได้รับเฉพาะโครงสร้าง
เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญมีคะแนนเท่ากบั 5.59 (SD = .85) 
 
ตาราง 46 การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางของการรับรู้โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ

ของผู้ เข้าร่วมวิจยั จําแนกตามการได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน และการได้รับ
โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ 

 

แหลง่ของความแปรปรวน df SS MS F p 2 

โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน 1 1.83 1.83 3.21 .079 .054
โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ 1 5.94 5.94 10.40 .002 .157
โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน x 
โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ 

1 2.60 2.60 4.55 .037 .075

ความคลาดเคล่ือน 56 31.99 .57   
 
 จากตาราง 46 พบอิทธิพลปฎิสมัพนัธ์ระหวา่งการได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน 
กบัการได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ ท่ีสง่ผลตอ่ การรับรู้โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความ

เช่ียวชาญ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 (F = 4.55, p = .037, 2 = .075) โดยมีขนาดอิทธิพล
เท่ากบั .075 สะท้อนวา่อิทธิพลของการได้รับเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญท่ีมีตอ่การรับรู้โครงสร้าง
เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญนัน้ ต้องพจิารณาถงึการได้รับเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานร่วมด้วย 
ดงันัน้ผู้วิจยัจงึทําการทดสอบอิทธิพลหลกัอยา่งง่าย (Simple Main Effect) ดงัแสดงในตาราง 47 
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ตาราง 47 การวิเคราะห์อิทธิพลหลกัอยา่งงา่ย (Simple Main Effect) ของการได้รับโครงสร้าง
เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญท่ีมีตอ่การรับรู้โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญของผู้ เข้าร่วม

วิจยั จําแนกตามการได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน  
 

การได้รับโครงสร้าง

เป้าหมาย 
เพ่ือแสดงผลงาน 

แหลง่ของความแปรปรวน df SS MS F p 2 

ไมไ่ด้รับ การได้รับโครงสร้างเป้าหมาย 
เพ่ือความเช่ียวชาญ 

1 7.94 7.94 13.89 .000 .199

 ความคลาดเคล่ือน 56 31.99 .57   
ได้รับ การได้รับโครงสร้างเป้าหมาย 

เพ่ือความเช่ียวชาญ 
1 .35 .35 .62 .436 .011

 ความคลาดเคล่ือน 56 31.99 .57   
 
 จากตาราง 47 พบว่าในนิสิตในกลุ่มท่ีได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานนัน้จะพบ

อิทธิพลของการได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญท่ีมีต่อการรับรู้โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือ

ความเช่ียวชาญอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (F = 13.89, p < .001, 2 = .199) โดยมีขนาด
อิทธิพลเท่ากบั .199 แตก่ลบัไมพ่บอิทธิพลของการได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญท่ีมีตอ่
การรับรู้โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญท่ีมีนยัสําคญัทางสถิติในกลุ่มนิสิตท่ีได้รับโครงสร้าง

เป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน (F = .62, p = .436) ทัง้นีเ้พ่ือให้เห็นความแตกตา่งของคะแนนได้แสดงไว้
ในภาพประกอบ 13 
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ภาพประกอบ 13  การรับรู้โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ จําแนกตามการได้รับโครงสร้าง

เป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน และการได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ 

 
จากการวิเคราะห์ทัง้หมดจะเห็นได้วา่ การได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานนัน้

ช่วยทําให้นิสติเกิดการรับรู้โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานจริง แตใ่นขณะท่ีการได้รับ
โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญนัน้กลบัตัง้พิจารณาถึงการรับเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน

ร่วมด้วย โดยหาก ไมไ่ด้รับเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน การรับรู้โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานจะ
ทําให้นิสติเกิดการรับรู้โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญได้จริง แตใ่นทางตรงข้าม หากนิสติได้รับ
โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานร่วมด้วย การได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญจะ
ไมทํ่าให้นิสติเกิดการรับรู้โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแตอ่ยา่งใด  

ทัง้นีเ้ม่ือพิจารณาจากคา่เฉล่ียจะเห็นได้วา่ นิสติในกลุม่ท่ีได้รับเฉพาะโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือ
การแสดงผลงานนัน้ มีการรับรู้โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ จงึอาจจะสรุปได้วา่ มีการ
ปนเปือ้นของการได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญไปยงักลุม่ท่ีได้รับโครงสร้างเป้าหมาย

เพ่ือการดําเนินการ  
 

4.82
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