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สาลินี จงใจสุรธรรม. (2559). การวิ จยั ผสานวิ ธีปัจจัยเชิ งเหตุพหุระดับของการกากับตนเองในการ
เรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ทีม่ ี อิทธิ พลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชัน้ มัธยม
ศึกษาปี ที ่ 3. ปริญญานิพนธ์ ปร.ด. (การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์). กรุงเทพฯ: บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ. อาจารย์ที่ปรึ กษาปริญญานิพนธ์ : อาจารย์ ดร.นาชัย
ศุภฤกษ์ชยั สกุล, รองศาสตราจารย์ ดร. วินยั ดาสุวรรณ
.
การวิจยั นี ้แบ่งออกเป็ น 2 ระยะ ระยะที่ 1 เพื่อศึกษากลวิธีการกากับตนเองในการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์
ของนักเรี ยน กลวิธีการกากับตนเองในการเรี ยนรู้ การสอนคณิตศาสตร์ ของครู ผ้ ูสอน และตัวแปรที่
เกี่ยวข้ องต่อการกากับตนเองในการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 และกลวิธีการ
กากับตนเองในการเรี ยนรู้การสอนคณิตศาสตร์ ของครู ผ้ สู อน ระยะที่ 2 ของการวิจยั มีวตั ถุประสงค์ เพื่อ
1) พัฒนาเครื่ องมือวัดการกากับตนเองในการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรี ยน 2) ศึกษาอิทธิพลของปั จจัย
เชิ ง เหตุพ หุระดับของการกากับตนเองในการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนที่ ส่ง ผลต่อผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ และ 3) ศึกษาอิทธิพลของปั จจัยเชิงเหตุของการกากับตนเองในการเรี ยนรู้
การสอนคณิตศาสตร์ ของครูผ้ สู อนที่สง่ ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยน
การวิจยั ระยะแรก เป็ นการวิจยั เชิง คุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ ข้อมูลหลัก ได้ แก่
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 และครูผ้ สู อนคณิตศาสตร์ รวมจานวน 6 คน ผลการวิจยั พบว่า ตัวแปรที่
เกี่ยวข้ องกับกลวิธีการกากับตนเองในการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรี ยน ได้ แก่ แรงบันดาลใจในการเรี ยน
และเจตคติตอ่ การเรี ยนคณิตศาสตร์ ในด้ านครูผ้ สู อน ได้ แก่ แรงบันดาลใจในการสอน
การวิจัยระยะที่ 2 เป็ นการวิจัยเชิ งปริ มาณ ซึ่งตัวแปรที่เกี่ ยวข้ องพัฒนามาจากผลการวิจัย
ระยะแรก กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 จานวน 468 คน และครูผ้ สู อนคณิตศาสตร์
จานวน 100 คน ได้ มาจากการสุ่มแบบหลายขันตอน
้
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั เป็ นแบบวัด จานวน 13
แบบวัด ผลการวิจยั พบว่า โมเดลเชิงสาเหตุการกากับตนเองในการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ ที่มีอิทธิพลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิง
ประจักษ์ หลังจากการปรับโมเดล (2 = 188.528, df = 111, CFI = 0.974, TLI = 0.960, RMSEA = 0.039)
ผลการวิเ คราะห์ระดับ นักเรี ยนพบว่า การรับรู้ ความสามารถของตนทางการเรี ยน แรงบันดาลใจใน
การเรี ย น และการตังเป้
้ าหมายทางการเรี ยนมีอิทธิพลต่อการกากับตนเองในการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ผลการวิเคราะห์ ระดับครู พบว่า การรับรู้ ความสามารถของตน
ทางการสอน และแรงบัน ดาลใจในการสอน มี อิ ท ธิ พ ลต่อ การก ากับ ตนเองในการเรี ย นรู้ การสอน
คณิตศาสตร์ และพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์
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There were two research phases used in this study, the first phase aimed to examine
student self-regulated learning strategies of mathematics, teacher self-regulated learning
teaching strategies of mathematics, and the related variables. The second phase of this
research were: 1) to develop a mathematical self-regulated learning strategies scale of
Mathayomsuksa Three students, 2) to study the effect of patterns on the multilevel causal
factors of self-regulated learning of mathematics influencing the mathematics achievement
of Mathayomsuksa Three students, and 3) to study the effect of patterns on causal factors of
teacher self-regulated learning in teaching mathematics influencing the mathematics
achievement of students.
The first phase was the qualitative research, which consisted of in-depth interviews.
There were six informants including the students and the teachers. The result of the research
revealed that the variables related to mathematical self-regulated learning strategies were
inspiration to learn, and attitudes toward learning mathematics, and with reference to the
teachers were inspiration to teach.
The second phase involved quantitative research and the variables involved in the
results of the research obtained in the first phase. The samples were four hundred and sixty
eight students and one hundred mathematics teachers. The sampling method used was
multi-stage sampling and thirteen questionnaires were used for data collection. The
research findings were as follows: the causal model of self-regulated learning of mathematics
influencing the mathematics achievement of Mathayomsuksa Three students was valid and
well-fitted to the empirical data ( χ 2 =188.528, df =111, CFI =0.974, TLI =0.960, RMSEA = 0.039).
At the students level, self-efficacy for learning, inspiration to learn, and goal setting for
learning had an effect on mathematical self-regulated learning, and mathematics
achievement. At the teacher level, self-efficacy for teaching, and inspiration to teach had an
effect on self-regulated learning in teaching mathematics, and teaching behavior.
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ประจาปี งบประมาณ 2557

ประกาศคุณูปการ
ปริ ญญานิพนธ์ฉบับนี ้ สาเร็ จลุล่วงได้ ด้วยความเมตตาและสนับสนุนช่วยเหลืออันดียิ่งจาก
อาจารย์ ดร.นาชัย ศุภ ฤกษ์ ชัยสกุล และรองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดาสุวรรณ อาจารย์ที่ปรึ กษา
ปริ ญญานิพนธ์ ที่กรุ ณาให้ คาปรึกษา ชี ้แนะแนวทางในทุกขันตอนของการท
้
าวิจยั ตลอดจนตรวจทาน
แก้ ไขให้ ปริญญานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจยั ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี ้
ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.อิศรัฏฐ์ รินไธสง และรองศาสตราจารย์ ดร.อังศินนั ท์ อินทรกาแหง
ประธานและกรรมการสอบปากเปล่า ปริ ญญานิ พ นธ์ ที่ ไ ด้ ให้ คาแนะนาที่ เ ป็ น ประโยชน์ ช่ว ยแก้ ไ ข
ข้ อบกพร่องของงานวิจยั ให้ มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น
ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ชูชม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาสนา จุลรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรี ยม นิลพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณี เจตจานงนุช และ อาจารย์
ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา ที่ได้ ให้ ความกรุณาเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือวัดที่ใช้ ใน
การวิจยั ครัง้ นี ้ ทาให้ เครื่ องมือวัดมีคณ
ุ ภาพสมบูรณ์
ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. ดุษฎี โยเหลา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริ สรา
พึง่ โพธิ์สภ ประธานและเลขานุการหลักสูตรการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์ (เน้ นวิจยั ) ที่กรุณาให้
คาปรึกษา คาแนะนา และดูแลช่วยเหลือตลอดระยะเวลาของการศึกษา
ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ ส ถาบัน วิ จัย พฤติก รรมศาสตร์ ทุก ท่า นที่ ใ ห้ ก ารอบร มสั่ง สอน
ถ่ า ยทอดวิ ช าความรู้ และให้ ค าแนะน าอัน เป็ น ประโยชน์ ต ลอดระยะเวลาของการศึก ษา รวมทัง้
ขอขอบคุณบุคลากรฝ่ ายสนับสนุนของสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัยทุกท่านที่ให้
ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกด้ วยดีตลอดมา
ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาและครูผ้ สู อนคณิตศาสตร์ ของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ที่ ให้ ความอนุเคราะห์
ข้ อมูลและเอื ้ออานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้ อมูลให้ สาเร็ จลุล่วงด้ วยดี ตลอดจนขอขอบใจ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ทุกคนที่ให้ ความร่วมมือเป็ นอย่างดีในการให้ ข้อมูล
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
คณิตศาสตร์ เป็ นพื ้นฐานสําคัญที่ทําให้ มนุษย์มีกระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบ คิดอย่างมีเหตุผล
สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้ อย่างถี่ ถ้วนรอบคอบ ทําให้ สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ
และแก้ ปัญหาได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม ตลอดจนเป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรู้ ศาสตร์ อื่นๆ คณิตศาสตร์ จึง
เป็ นพื ้นฐานสําคัญที่สง่ ผลต่อคุณภาพการเรี ยนรู้ ของทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ แต่สภาพการจัดการเรี ยนการสอน
ที่ผ่านมาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ (สํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา. 2553) จากผลการทดสอบและการประเมินผลการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนไทย ทัง้ ในระดับชาติและ
นานาชาติมีแนวโน้ มตํ่าลงอย่างน่าวิตก ดังจะเห็นได้ จากผลการประเมินนักเรี ยนไทยในกลุ่มอายุ 15 ปี ตาม
โครงการประเมินผลนักเรี ยนนานาชาติ (Program for International Student Assessment- PISA) ซึ่งเป็ น
โครงการสํ ารวจระดับการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนในกลุ่ม ประเทศองค์กรเพื่ อความร่ วมมื อและพัฒ นาทาง
เศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation and Development-OECD. 2013: 47) รวม 65
ประเทศ ในปี พ.ศ.2555 (PISA 2012) ผลการประเมินการรู้ เรื่ องคณิตศาสตร์ (Mathematics Literacy)
ของนักเรี ยนไทยอยูใ่ นลําดับที่ 50 จาก 65 ประเทศ ได้ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 427 ซึ่งตํ่ากว่าคะแนนเฉลี่ยรวม
ของนานาชาติ คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 494 สอดคล้ องกับผลการประเมินโครงการการศึกษาแนวโน้ มการจัด
การศึกษาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (Trends in International Mathematics and Science StudyTIMSS) ในปี พ.ศ.2554 (TIMSS-2011) ประเทศไทยมี ผลคะแนนเฉลี่ ยวิชาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 เท่ากับ 427 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 28 จากประเทศที่เข้ าร่ วมประเมินทังหมด
้
42 ประเทศ
(TIMSS & PIRLS International Study Center. 2012: 144) และยัง สอดคล้ องกับผลการทดสอบ
ทางการศึกษาแห่ง ชาติขัน้ พื น้ ฐาน (Ordinary National Education Test-O-NET) ปี การศึกษา 2556
พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ มีคะแนน
เฉลี่ยน้ อยที่สดุ เมื่อเทียบกับคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ หลัก 8 กลุ่มสาระ คือ 25.45 คะแนน (สํานัก
ทดสอบทางการศึกษา. 2557) ผลการประเมินทางคณิตศาสตร์ ดงั กล่าวข้ างต้ นของนักเรี ยนมีแนวโน้ ม
ตํ่าลง เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี การศึกษา 2556 อย่างเห็นได้ ชดั
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การศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีความจําเป็ นที่จะต้ องสอนนักเรี ยนเกี่ยวกับวิธีการเรี ยนรู้ด้วยตัวเอง
ซึ่งเป็ นสิ่งที่นกั เรี ยนจําเป็ นต้ องตระหนัก เนื่องจากการศึกษาของนักเรี ยนในเวลาเรี ยนปกติของโรงเรี ยนมี
ข้ อจํากัดต่อการฝึ กทักษะ ทัศนคติ และการจัดการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน (Asia society. 2012: 13) การกํากับ
ตนเองในการเรี ยนรู้ (Self-regulated learning) เป็ นการเรี ยนรู้ โดยการใช้ กลวิธี การใช้ อภิปัญญา (Metacognition) และแรงจูงใจในการเรี ยนรู้ (Boekaerts; & Corno. 2005) โดยให้ ความสําคัญกับความคิดที่
เกิ ดขึน้ เองโดยบุคคล เป็ นความรู้ สึก และการกระทําที่ ได้ วางแผนและปรั บอย่างเป็ นวงจร เพื่ อให้ บรรลุ
เป้าหมายของบุคคล (Zimmerman. 1995) เป็ นกระบวนการทํางานให้ บรรลุเป้าหมายโดยการดําเนินการ
เริ่ มจากระยะการคิดล่วงหน้ า (Forethought phrase) ผ่านการเตือนตนเอง (Self-monitoring) และการ
ควบคุมตนเอง (Self-control) ไปยังการสะท้ อนตนเอง (Self-reflection) (Pintrich. 2004) เป็ นแนวคิดที่
สําคัญแนวคิดหนึ่งของทฤษฎีปัญญาสังคม (Social cognitive theory) ของแบนดูรา (Bandura) โดยเป็ น
สื่อกลางระหว่างอิทธิพลภายนอกและปั จจัยภายในของบุคคลจะต้ องมีการควบคุมตนเองเกี่ยวกับความคิด
ความรู้ สึก แรงจูงใจ และการปฏิบตั ิ (Bandura. 1986) ด้ วยเหตุนี ้การกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ จึงเป็ น
สิ่งจําเป็ น จากความต้ องการของสิ่งแวดล้ อมเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ วในปั จจุบนั การกํ ากับตนเองในการ
เรี ยนรู้ เป็ นกระบวนการที่นกั เรี ยนใช้ เพื่อต้ องการทักษะในด้ านวิชาการ ได้ แก่ การตังเป้
้ าหมาย การเลือก
และใช้ กลวิ ธี และการสัง เกตประสิ ทธิ ภ าพของตนมากกว่ าจะเป็ นเหตุก ารณ์ บัง คับให้ นักเรี ยนกระทํ า
(Zimmerman. 2008) ส่งเสริ มให้ เกิดการเรี ยนรู้ที่มีความหมายลึกซึ ้ง รวมถึงมีความสําคัญต่อผลสัมฤทธิ์
ของนักเรี ยน (Vrieling; Bastiaens; & Stijnen. 2010) เป็ น สิ่ง สําคัญ ของการดําเนิน ชีวิตทัง้ หมดและ
สามารถใช้ ได้ อย่างหลากหลาย (Schmitz; et al. 2007) นอกจากนี ้ ความสามารถในการกํากับตนเองใน
การเรี ยนรู้ยงั เป็ นสิ่งจําเป็ นสําหรับการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต (Wirth; & Leutner. 2008)
งานวิ จัย ที่ เ กี่ ยวข้ องกับการกํ า กับตนเองในการเรี ยนรู้ ผู้วิจัย พบว่าเป็ น งานวิ จัยที่ สัม พัน ธ์ กับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เช่น งานวิจยั ที่ศึกษาการใช้ กลวิธีการกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนที่
สัมพันธ์ กบั ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ (Jenkins. 2009; Mousoulides; & Philippou. 2005;
Zimmerman; & Martinez-Pons. 1986; 1990; ผ่องศรี น้ อยปรี ชา. 2545) งานวิจยั ที่ศกึ ษาผลการสอน
การใช้ โปรแกรมการกํากับตนเอง และกระบวนการกํากับตนเองเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน (Arsal.
2007; Chatzistamatiou; & Dermitzaki. 2009; Leidinger; & Perels. 2012; Barrus. 2013; ปิ ยวรรณ
พันธุ์มงคล. 2542; ประภัสสร สิตวงษ์ . 2545; รจเรข รัตนาจารย์. 2547; สุภาวดี คํานาดี. 2551; พลรพี
ทุมมาพันธ์ . 2554; ภูษิต วงศ์หล่อสายชล. 2555) งานวิจยั ที่ศกึ ษาตัวแปรการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้
เป็ นตัวพยากรณ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน (Pintrich; & De-Groot. 1990; จิราภรณ์ กุณสิทธิ์ . 2541)
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งานวิจัยที่ เกี่ ยวกับการรั บรู้ ของการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน (Ray. 2003)
จากผลการวิจยั ทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศที่กล่าวมา จะเห็นได้ วา่ การกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้
ส่งผลให้ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสูงขึ ้น จึงมี ความสําคัญที่ควรส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนได้ ปฏิ บตั ิเพื่ อปรับปรุ ง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนมี หลายปั จจัย ซึ่ง มี ผ ลการวิจัย
สนับสนุน ได้ แก่ การรับรู้ ความสามารถของตน (Chatzistamatiou; & Dermitzaki. 2009; Chularut; &
DeBacker. 2004; Erlich. 2011; Mousoulides; & Philippou. 2005; Yetkin. 2006; ปณิตา นิรมล.
2547; สลิลภรณ์ สุตารักษ์ สนธิ สุต. 2553; อุรัจฉทาธ์ นามรักษ์ . 2555; ไอฝน ตนสาลี. 2549) การ
ตังเป้
้ าหมายทางการเรี ยน (เนาวรัตน์ เลิศมณีพงศ์. 2555; ปณิตา นิรมล. 2547; ไอฝน ตนสาลี. 2549)
การสนับสนุนทางสังคม (ดลหทัย เอกสาร. 2547; พลรพี ทุมมาพันธ์ . 2554; วัฒนา เตชะโกมล. 2541)
การมีตวั แบบ (ปณิตา นิรมล. 2547; สลิลภรณ์ สุตารักษ์ สนธิสตุ . 2553) สําหรับงานวิจยั ที่สร้ างเครื่ องมือวัด
เกี่ยวกับการกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ เช่น ภัทราภรณ์ สังข์ทอง (2550) สร้ างแบบวัดการเรี ยนรู้ โดยการ
กํากับตนเองตามแนวคิดของพินทริ ชและเดอร์ กรู ท (Pintrich; & De Groot. 1990: 33-40) สลิล ภรณ์
สุตารั กษ์ สนธิสตุ (2553) สร้ างแบบสอบถามวัดการกํากับตนเองในการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ ตามแนวคิด
ของซิมเมอร์ แมน (Zimmerman) จากงานวิจยั เกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้
ของนักเรี ยนที่กล่าวมา ส่วนใหญ่เป็ นงานวิจยั ที่ศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวกับนักเรี ยนเพียงอย่างเดียว สําหรับ
งานวิจยั ที่ศกึ ษาปั จจัยด้ านครู ที่ส่งผลต่อการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนยังมีไม่มากนัก ซึ่งตาม
แนวคิดทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางปั ญญาสังคมของแบนดูรา (Bandura. 1986) ให้ ความสําคัญกับปั จจัยบุคคล
และปัจจัยทางสภาพแวดล้ อม ซึง่ สภาพแวดล้ อมที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ในโรงเรี ยนที่สําคัญก็คือครู สอดคล้ อง
กับรายงานผลการประเมิน PISA 2009 ของสถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2552)
ได้ ศึกษาปั จจัยทางโรงเรี ยนที่ทําให้ ระบบประสบความสํ าเร็ จที่นักเรี ยนมีผลการประเมินสูงกว่าค่าเฉลี่ ย
OECD พบว่าครูเป็ นปั จจัยที่สง่ ผลกระทบที่สําคัญมากที่สดุ
วัตถุประสงค์ ข องสมาคมครู คณิ ตศาสตร์ แห่ง สหรั ฐ อเมริ ก า ต้ อ งการให้ ค รู แ ละนักเรี ย นอยู่ใ น
บทบาทที่ตา่ งกันมากกว่าบทบาทที่พวกเขาคุ้นเคย คือ บทบาทของครู ควรจะเป็ นตัวแบบ ผู้อํานวยความ
สะดวก และผู้ฝึกซ้ อมดีกว่าผู้ถ่ายทอดข้ อมูล นักเรี ยนต้ องเป็ นผู้เรี ยนรู้ ด้วยตนเองและสนับสนุนโครงงาน
คณิตศาสตร์ ของโรงเรี ยนด้ วยการเป็ นผู้เรี ยนรู้ จัดระบบตนเอง ซึ่งนักเรี ยนจะสร้ างความเข้ าใจเชิงลึกใน
เนื ้อหาคณิตศาสตร์ ได้ มากกว่าเมื่อพวกเขาควบคุมการเรี ยนรู้ ด้วยตนเองโดยตังเป้
้ าหมาย มีกระบวนการ
เตื อน ประเมิ น และสะท้ อนความคิ ดของตัวเอง มี ค วามเชื่ อมั่น ในความสามารถของตนและมี ความ
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อุตสาหะเมื่อเผชิญกับปั ญหาที่ยาก (National Council of Teachers of Mathematics. 2000) การกํากับ
ตนเองในการเรี ยนรู้ ไม่ได้ มีลักษณะเด่นเพี ยงแค่เป็ นการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนและส่งผลเฉพาะผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรี ยนเท่านัน้ แต่ยงั เป็ นวิธีการที่ครูควรประยุกต์ใช้ สําหรับการมีปฏิสมั พันธ์ กบั นักเรี ยนและโรงเรี ยน
ใช้ ในการจัดการองค์กรอีกด้ วย (Zimmerman. 1989) กล่าวคือ ควรส่งเสริมให้ ครูสงั เกตการสอนในชันเรี
้ ยน
ของตนเองในลักษณะของการพัฒนาบุคคลและงานไปพร้ อมกัน (Wilson; & Berne. 1999) สอดคล้ องกับ
มุมมองของการพัฒนาไปสู่ครู มืออาชีพครู ร่วมสมัยที่เห็นว่าครู คือผู้เรี ยนรู้ อยู่บนทรัพยากรที่ใช้ ในการสอน
เพื่อสะท้ อนการเติบโตของงานและความเป็ นมืออาชีพ (Little. 2003) ครู ที่ดีต้องเรี ยนรู้ ฝึกฝนตนเองตลอด
ชีวิต การเป็ นครูและเรี ยนรู้ จากการปฏิบตั ิหน้ าที่ครู ด้วยหลัก 3 ประการ คือ มีความตังใจอย่
้
างแรงกล้ าที่
จะพัฒนาการทําหน้ าที่ครู หาผลลัพธ์ที่สะท้ อนกลับมาเพื่อทบทวนไตร่ ตรอง การจัดการเรี ยนรู้ ของตนเอง
อันจะนําไปสู่การทําหน้ าที่ครู อย่างสมํ่าเสมอต่อเนื่อง และลงมือปรับปรุ งตนเอง (วิจารณ์ พานิชย์. 2555:
121) นักเรี ยนเป็ นเสมือนคนทํางานที่ได้ แรงจูงใจในการทําภาระงานมาจากครู นัน่ คือ ลักษณะความเป็ น
ครูที่มีลกั ษณะเฉพาะตน (Jackson. 1968) ในงานวิจยั เกี่ยวกับการกํากับตนเอง ได้ ให้ นิยามใหม่เกี่ยวกับ
บทบาทของครู ในการส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนต่อสู้กบั งาน ถึงแม้ จะต้ องฝ่ าฟั นกับอุปสรรคเพื่อให้ บรรลุถึงการ
เรี ยนรู้ ภาระงานตามวัตถุประสงค์ (Corno. 2001) ครู ผ้ ซู ึ่งส่งเสริ มการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ จะเน้ นถึง
การปกครองตนเองและควบคุมภายในบุคคล ซึ่งต้ องสังเกต ควบคุม และกํากับการกระทําไปสู่เป้าหมาย
ของการรับรู้ ความเชี่ยวชาญ และการปรับปรุงตนเอง (Paris; & Paris. 2001: 89)
จากข้ อมูล และผลการวิจัยดัง กล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปั จจัยเชิ งเหตุพหุระดับของการกํ ากับ
ตนเองในการเรี ย นรู้ คณิ ต ศาสตร์ ที่ มี อิท ธิ พ ลต่อ ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ต ศาสตร์ ข องนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยใช้ การวิจยั ผสานวิธีแบบลําดับเชิงสํารวจ (Exploratory sequential design) ซึ่งการ
วิจยั แบ่งเป็ น 2 ระยะ ในระยะที่หนึ่งเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ เพื่ อศึกษากลวิธีการกํ ากับตนเองในการ
เรี ยนรู้ ค ณิต ศาสตร์ ข องนักเรี ย นชั ้นมัธ ยมศึก ษาปี ที่ 3 กลวิธี การกํ า กับ ตนเองในการเรี ย นรู้ การสอน
คณิตศาสตร์ ของครูผ้ สู อน ตัวแปรที่เกี่ยวข้ องต่อการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 และกลวิธีการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ การสอนคณิตศาสตร์ ของครู ผ้ สู อนคณิตศาสตร์
เนื่องจากกลวิธีการกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ ที่ผ้ วู ิจยั ได้ ทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการวัด
การกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ ส่วนใหญ่ พบว่าเป็ นงานวิจยั ที่สร้ างตามแนวคิดของพินทริ ช (Pintrinch) หรื อ
ซิมเมอร์ แมน (Zimmerman) ซึ่งพัฒนาแบบสอบถามก่อนเข้ าสู่ศตวรรษที่ 21 แต่ในบริ บทของนักเรี ยนไทย
ปั จ จุ บัน มี ค วามเป็ นไปได้ ที่ นั ก เรี ย นมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นกลวิ ธี ก ารกํ า กั บ ตนเองในการเรี ย นรู้ ตาม
ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีและแหล่งเรี ยนรู้ ตา่ งๆที่เหมาะสม โดยเฉพาะนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3
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ซึ่งซิมเมอร์ แมน (Zimmerman. 2002) กล่าวว่า มีความคาดหวังจากผลสัมฤทธิ์ ทางวิชาการมากขึ ้น มี
ความตังใจและการสอนโดยตรงจากครู
้
และมี การเปรี ยบเที ยบจากผลลัพธ์ ของผู้ที่เกี่ ยวข้ องสูงขึน้ รวมถึ ง
ความตังใจหรื
้
อเข้ าใจในภาระงานซึ่งต้ องอาศัยการควบคุมตนและกํ ากับตนนอกโรงเรี ยนมากขึ ้น ดังนัน้
ผู้วิจยั จึงต้ องการศึกษากลวิธีการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ ที่นกั เรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ใช้ ในปั จจุบนั
ซึง่ อาจเป็ นกลวิธีใหม่ๆเพิ่มเติม โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้ ได้ กลวิธีที่จะนํามาพัฒนาเป็ นแบบวัดการ
กํากับตนเองในการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ท่ี 3 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ซึ่งจาก
การศึกษางานวิ จัยที่ ผ่านมา โดยใช้ กลวิธี การกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดของพิน ทริ ช และ
ซิม เมอร์ แมนมาปรั บใช้ เป็ น ข้ อคําถาม ยัง ไม่มีการวิเคราะห์ องค์ประกอบของแต่ล ะข้ อในแบบวัดว่ามี
องค์ ประกอบอย่างไร การศึกษาในครั ง้ นี ้ ผู้วิจัยจึง สร้ างข้ อคํ าถามแบบวัดตามแนวคิดทฤษฎี ดัง กล่าว
ร่ วมกับผลจากการสัมภาษณ์ เชิงลึกจากการวิจัยในระยะแรก เพื่อให้ ได้ แบบวัดที่ครอบคลุมการวัดการ
กํากับตนเองในการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ ที่สอดคล้ องกับสภาพสังคมดังที่กล่าวมา หลังจากนันจึ
้ งนําแบบวัด
ที่พฒ
ั นาขึ ้นไปใช้ ในการศึกษาร่ วมกับแบบวัดตัวแปรอื่นๆ ในการศึกษาระยะที่ 2 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 4-5
คือ ศึกษาอิทธิพลของปั จจัยเชิงเหตุพหุระดับของการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ ที่มีอิทธิพลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 และศึกษาอิทธิพลของปั จจัยเชิงเหตุ
ของการกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ การสอนคณิ ตศาสตร์ ของครู ผ้ ูสอนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
คณิ ตศาสตร์ ข องนัก เรี ยน เพื่ อให้ ส ามารถตอบคํ าถามการวิ จัยที่ กํ าหนดไว้ ไ ด้ อย่ างครบถ้ วนสมบูร ณ์
เนื่องจากผู้วิจยั พบว่าตามทฤษฎีปัญญาสังคมของแบนดูรา (Bandura. 1986) การเรี ยนรู้ ของบุคคลเป็ น
ความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัย 3 ด้ าน คือ ปั จจัยบุคคล (Person) สิ่งแวดล้ อม (Environment) และพฤติกรรม
(Behavior) ซึง่ มีอิทธิพลต่อกันและกัน โดยเฉพาะในห้ องเรี ยน ครูเป็ นปั จจัยด้ านสภาพแวดล้ อมที่มีอิทธิพล
มากที่สดุ การเรี ยนรู้ โดยการสังเกตและเลียนแบบของนักเรี ยน จะเกิดขึ ้นได้ เสมอ นอกจากนี ้ผู้วิจยั พบว่า
งานวิจยั เกี่ยวกับการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ ส่วนใหญ่ศกึ ษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการกํากับ
ตนเองในการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนและศึกษาเพียงระดับเดียว มีเพียงส่วนน้ อยที่ศกึ ษาปั จจัยระดับครู ซึ่งมี
ความสําคัญและส่งผลต่อพฤติกรรมนักเรี ยนโดยตรงอีกปั จจัยหนึ่งในด้ านสภาพแวดล้ อม ดังนันการวิ
้
จยั
แบบผสานวิธีครัง้ นี ้ จะทําให้ ได้ องค์ความรู้ ใหม่ที่ลึกซึ ้งและครอบคลุมเกี่ ยวกับกลวิธีการกํากับตนเองใน
การเรี ยนรู้ ตามบริ บทของนักเรี ยนไทย รวมทังปั
้ จจัยเชิงสาเหตุอ่ืนๆที่มีอิทธิพลต่อการกํากับตนเองในการ
เรี ยนรู้ ที่เป็ นประโยชน์ในทางวิชาการและในทางปฏิบตั ิสําหรับครูและผู้มีส่วนเกี่ ยวข้ องใช้ เป็ นแนวทางใน
การศึกษาพฤติกรรมนักเรี ยนและพัฒนาส่งเสริ มนโยบายการจัดการเรี ยนรู้ตอ่ ไป
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ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษากลวิธีการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3
และกลวิธีการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้การสอนคณิตศาสตร์ ของครูผ้ สู อน
2. เพื่อศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้ องต่อการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 และการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้การสอนคณิตศาสตร์ ของครูผ้ สู อน
3. เพื่อพัฒนาแบบวัดการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3
4. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปั จจัยเชิงเหตุพหุระดับของการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์
ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่สง่ ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์
5. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปั จจัยเชิงเหตุของการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้การสอนคณิตศาสตร์
ของครูผ้ สู อนที่สง่ ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยน

ความสําคัญของการวิจัย
1. ในเชิงทฤษฎี เป็ นการเพิ่มพูนเนือ้ หาความรู้ เกี่ ยวกับกลวิธีการกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้
คณิ ตศาสตร์ แ ละกลวิ ธี การกํ ากับตนเองในการเรี ย นรู้ การสอนคณิ ตศาสตร์ ซึ่ง อาจเป็ น กลวิธี ใ หม่ๆ ที่
สอดคล้ องกับบริ บทของการเรี ยนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลง และตรวจสอบแนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับกลวิธีการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ในบริ บทของนักเรี ยนไทยในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีความ
เป็ นไปได้ ที่นกั เรี ยนมีการปรับเปลี่ยนกลวิธีการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ ตามความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี
และแหล่งเรี ยนรู้ตา่ งๆที่เหมาะสม ผลการวิจยั จะเป็ นการขยายขอบเขตความรู้ และการประยุกต์ความรู้ ทาง
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ เพิ่มความเข้ าใจในพฤติกรรมการเรี ยนให้ ดียิ่งขึ ้น
2. ในเชิงระเบียบวิธีวิจยั การวิจยั แบบผสานวิธีในครัง้ นี ้ ทําให้ ได้ เป็ นแบบวัดกลวิธีการกํ ากับ
ตนเองในการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนที่มีความสอดล้ องกับบริ บทการเรี ยนรู้ สอดคล้ องกับยุคสมัย
ซึ่งเป็ นแบบวัดที่พฒ
ั นามาจากหลายขันตอน
้
โดยเริ่ มจากการวิจยั เชิงคุณภาพ เก็บรวมรวมข้ อมูลโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อให้ ได้ กลวิธีการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ ร่วมกับการวิจยั เชิงปริ มาณ โดย
การตรวจสอบคุณภาพแบบวัด สํารวจองค์ประกอบของข้ อคําถามในแบบวัด มีการทดสอบโมเดลเพื่อ
ตรวจสอบความกลมกลื น ของโมเดลองค์ ประกอบ รวมทัง้ ทดสอบนัย สํ า คัญ ทางสถิ ติข องค่านํ า้ หนัก
องค์ประกอบ ผลจากการวิจยั จะทําให้ ได้ ข้อมูลทังสองเติ
้
มเต็มให้ สมบูรณ์ ซึ่งเป็ นประโยชน์ในการสร้ าง
องค์ความรู้เพื่ออธิบายกลวิธีการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนในความรับผิดชอบของ
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โรงเรี ยนทังภาครั
้
ฐและเอกชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง รวมทังเป็
้ นแนวทาง
ในการประยุกต์ใช้ การวิจยั แบบผสานวิธีกบั พฤติกรรมอื่นๆ
3. ในด้ านการปฏิบตั ิ ผลการวิจยั จะเป็ นแนวทางส่งเสริ มและพัฒนาพฤติกรรมการกํากับตนเอง
ในการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ ข องนักเรี ยนและการกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ การสอนคณิ ตศาสตร์ ของครู
รวมทังเป็
้ นข้ อมูลสารสนเทศสําหรับผู้บริ หารในระดับเขตพื ้นที่การศึกษา ระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ระดับ
กระทรวงศึกษาธิการและผู้ที่เกี่ยวข้ อง ใช้ เป็ นแนวทางประกอบการกําหนดเป้าหมายในการพัฒนาครูผ้ สู อน
คณิตศาสตร์ และผู้มีส่วนเกี่ ยวข้ องในการส่งเสริ มนโยบายการจัดการเรี ยนรู้ ให้ สอดคล้ องกับความจําเป็ น
และเป็ นไปอย่างประหยัด โดยจัดการเฉพาะองค์ประกอบที่ควรพัฒนาเท่านัน้ ส่งผลให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนของนักเรี ยนสูงขึ ้น เป็ นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวมต่อไป

ขอบเขตของการวิจัย
ระยะที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ
ผู้ให้ ข้อมูลหลัก
ผู้วิจ ัยได้ กําหนดผู้ใ ห้ ข้อมูล หลักเพื่ อทําการสัม ภาษณ์ เ ชิง ลึก จํานวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 และกลุ่มครู ผ้ สู อนคณิ ตศาสตร์ ของโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ใช้ วิธีการเลือกแบบยึดจุดมุง่ หมายของการศึกษาเป็ นหลัก (Purposeful sampling)
(ชาย โพธิสิตา. 2554: 118-119) โดยใช้ เกณฑ์ในการเลือกผู้ให้ ข้อมูลหลัก เป็ นบุคคลที่มีข้อมูลให้ ศกึ ษา
ในระดับลึกได้ มาก (Information-rich cases) (Patton. 1987: 52) เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่มีความครอบคลุมใน
การสนับสนุนแนวคิดในการวิจยั และข้ อสรุ ปที่จะได้ จากการวิจัย ผู้วิจัยเลื อกผู้ให้ ข้อมูลหลักทัง้ สองกลุ่ม
รวมจํานวน 6 คน ซึง่ มีคณ
ุ ลักษณะ 3 ประเภท (Patton. 1990: 169-183) ดังนี ้
1. ลักษณะเกี่ยวกับนักเรี ยนที่ประสบความสําเร็ จสูง ผู้วิจยั เลือกโรงเรี ยนที่มีนกั เรี ยนซึ่งมี
ผลการสอบ O-NET ปี การศึกษา 2556 รายวิชาคณิตศาสตร์ ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้ คะแนนเต็ม 100
คะแนน โดยผู้วิจยั คัดเลือกนักเรี ยน จํานวน 1 คน และครู ผ้ ูสอนคณิตศาสตร์ ที่สอนนักเรี ยนคนเดียวกัน
จํานวน 1 คน
2. ลักษณะเกี่ ยวกับนักเรี ยนที่ ประสบความสํ าเร็ จมากกว่านักเรี ยนทั่วไป ผู้วิจัยเลื อก
โรงเรี ยนที่ มี นักเรี ยนๆอยู่ในห้ องเรี ยนพิเศษคณิ ตศาสตร์ ชนั ้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยผู้วิจัยทํ าการคัดเลือก
นักเรี ยน จํานวน 1 คน และครูผ้ สู อนคณิตศาสตร์ ที่สอนนักเรี ยนคนเดียวกัน จํานวน 1 คน
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3. ลักษณะที่ให้ ข้อมูลนักเรี ยนทัว่ ไปในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ท่ี 3 ที่เรี ยนคณิตศาสตร์ ของ
ห้ องเรี ยนปกติของโรงเรี ยน โดยผู้วิจยั ทําการคัดเลือกนักเรี ยนที่เรี ยนอยู่ในห้ องเรี ยนปกติ จํานวน 1 คน และ
ครูผ้ สู อนคณิตศาสตร์ ที่สอนนักเรี ยนคนเดียวกัน จํานวน 1 คน
ประเด็นที่ศึกษา
1. กลวิธีการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3
2. กลวิธีการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ การสอนคณิตศาสตร์ ของครูผ้ สู อน
3. ตัวแปรที่เกี่ยวข้ องต่อการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยม
ศึกษาปี ที่ 3
4. ตัวแปรที่เกี่ยวข้ องต่อการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้การสอนคณิตศาสตร์ ของครูผ้ สู อน
ระยะที่ 2 การวิจัยเชิงปริมาณ
ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่างของการวิจยั ระยะที่ 2 ในการศึกษาอิทธิ พลของปั จจัย
เชิ ง เหตุพ หุร ะดับ ของการกํ า กับ ตนเองในการเรี ย นรู้ คณิ ต ศาสตร์ ที่ ส่ ง ผลต่ อ ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
คณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ดังนี ้
2.1 ประชากร
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ แบ่งเป็ นระดับนักเรี ยนและระดับครู ได้ แก่
2.1.1 นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ปี การศึกษา 2557 จํานวน 42 เขตพื ้นที่
การศึกษา จํานวน 424,256 คน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน. 2557: 12)
2.1.2 ครู ผ้ สู อนคณิตศาสตร์ ชนมั
ั ้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ของนักเรี ยนในข้ อ 2.1.1 ของโรงเรี ยน
ในสังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ปี
การศึกษา 2557 จํานวน 42 เขตพื ้นที่การศึกษา
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2.2 กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ แบ่งเป็ นระดับนักเรี ยนและระดับครู ได้ แก่
2.2.1 นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ปี การศึกษา 2557 จํานวน 468 คน
2.2.2 ครู ผ้ สู อนคณิตศาสตร์ ชนมั
ั ้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขต
พื ้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา สังกัดสํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน ปี การศึกษา 2557
จํานวน 100 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ศกึ ษามี 2 ระดับ คือ ระดับนักเรี ยนและระดับครู ดังนี ้
1. ตัวแปรระดับนักเรี ยน ประกอบด้ วย
1.1 ปั จจัยบุคคล ได้ แก่
1.1.1 การรับรู้ ความสามารถของตนทางการเรี ยน
1.1.2 การมีตวั แบบ
1.1.3 การตังเป้
้ าหมายทางการเรี ยน
1.1.4 แรงบันดาลใจในการเรี ยน
1.1.5 เจตคติตอ่ การเรี ยนคณิตศาสตร์
1.2 ปัจจัยสภาพแวดล้ อม ได้ แก่ การรับรู้ การสนับสนุนทางสังคมของนักเรี ยน
1.3 ตัวแปรคัน่ กลาง ได้ แก่ การกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์
1.4 ตัวแปรผล ได้ แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์
2. ตัวแปรระดับครู ประกอบด้ วย
2.1 ปั จจัยบุคคล ได้ แก่
2.1.1 การรับรู้ ความสามารถของตนทางการสอน
2.1.2 การตังเป้
้ าหมายทางการสอน
2.1.3 แรงบันดาลใจในการสอน
2.2 ปั จจัยสภาพแวดล้ อม ได้ แก่ การรับรู้การสนับสนุนทางสังคมของครู
2.3 ตัวแปรคัน่ กลาง ได้ แก่ การกํากับตนเองในการเรี ยนรู้การสอนคณิตศาสตร์
2.4 ตัวแปรผล ได้ แก่ พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
การวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั กําหนดนิยามศัพท์เฉพาะไว้ ดงั นี ้
1. ตัวแปรระดับนักเรี ยน หมายถึง ตัวแปรที่คา่ คะแนนแตกต่างไปตามหน่วยของนักเรี ยนแต่ละคน
เนื่องจากนักเรี ยนแต่ละคนเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ ในห้ องเรี ยนเดียวกันจากครู สอนคณิตศาสตร์ คนเดียวกัน
ในงานวิจยั นี ้ตัวแปรระดับนักเรี ยน จึงเป็ นตัวแปรระดับบุคคล (Micro-level) ที่รวมกลุ่มกันภายใต้ ห้องเรี ยน
ที่สอนโดยครูคณิตศาสตร์ คนเดียวกัน แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ ปั จจัยบุคคล ได้ แก่ การรับรู้ ความสามารถของ
ตนทางการเรี ยน การตังเป้
้ าหมายทางการเรี ยน การมีตวั แบบ แรงบันดาลใจในการเรี ยน และเจตคติต่อ
การเรี ยนคณิตศาสตร์ ปั จจัยสภาพแวดล้ อม ได้ แก่ การรับรู้การสนับสนุนทางสังคมของนักเรี ยน
2. ตั ว แปรระดั บ ครู หมายถึ ง ตัว แปรที่ ค่า คะแนนแตกต่ า งไปตามหน่ ว ยของครู แ ต่ล ะคน
เนื่ องจากการสอนคณิ ตศาสตร์ จะสอนตามห้ องเรี ยนของนักเรี ยน ดังนัน้ ตัวแปรระดับครู จึงเป็ นตัวแปร
ระดับกลุม่ (Macro-level) ที่ใหญ่กว่าตัวแปรระดับนักเรี ยน ในงานวิจยั นี ้ตัวแปรระดับครูแบ่งได้ เป็ น 2 กลุ่ม
คือ ปั จจัยบุคคล ได้ แก่ การรั บรู้ ความสามารถของตนทางการสอน การตังเป้
้ าหมายทางการสอน และ
แรงบันดาลใจในการสอน ปั จจัยสภาพแวดล้ อม ได้ แก่ การรับรู้การสนับสนุนทางสังคมของครู
3. ตัวแปรคั่นกลาง หมายถึง ตัวแปรที่ได้ รับอิทธิพลจากตัวแปรสาเหตุ จากนันจึ
้ งทําหน้ าที่เป็ น
ตัวแปรสาเหตุส่งผลต่อไปยังตัวแปรผลในท้ ายสุด ตัวแปรประเภทนี ้จึงมีบทบาทในการรับอิทธิพลจากตัวแปร
สาเหตุและส่งผ่านอิทธิ พลไปสู่ตวั แปรผล ในงานวิจัยนี ้ ตัวแปรคัน่ กลาง ได้ แก่ การกํ ากับตนเองในการ
เรี ยนรู้คณิตศาสตร์ และการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ การสอนคณิตศาสตร์
4. ตัว แปรผล หมายถึง ตัวแปรที่ไ ด้ รับ อิท ธิ พ ลจากตัวแปรสาเหตุโดยตรงหรื อผ่านตัวแปร
คัน่ กลาง ในงานวิจยั นี ้ ตัวแปรผล ได้ แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ และพฤติกรรมการสอน
คณิตศาสตร์
5. นักเรี ยน หมายถึง นักเรี ยนชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ปี การศึกษา 2557
6. ครู หมายถึง ครู ผ้ สู อนคณิตศาสตร์ ชนมั
ั ้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขต
พื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน ปี การศึกษา 2557 ซึ่ง
เป็ นผู้สอนนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง
7. โรงเรี ย น หมายถึง โรงเรี ย นในสัง กัด สํา นัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึก ษามัธ ยมศึกษา สัง กัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ปี การศึกษา 2557
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นิยามเชิงปฏิบัตกิ าร
การวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั กําหนดนิยามเชิงปฏิบตั กิ ารไว้ ดงั นี ้
การรั บ รู้ ความสามารถของตนทางการเรี ยน หมายถึ ง ความมั่น ใจของนักเรี ยนเกี่ ยวกั บ
ความสามารถของตนเองในการจัดการและปฏิบตั ภิ าระงานให้ สําเร็ จ โดยใช้ กลวิธีการเรี ยนรู้ และการสังเกต
ตนเอง ในการวัดการรับรู้ความสามารถของตนทางการเรี ยนครัง้ นี ้ ผู้วิจยั พัฒนาจากแบบสอบถามการรับรู้
ความสามารถของตนทางคณิตศาสตร์ ของเยทคิน (Yetkin. 2006) เป็ นแบบวัดตามแนวทางของแบนดูรา
(Bandura. 1986) เพื่อประเมินความมัน่ ใจเกี่ยวกับความสามารถของตนเองในการทําภาระงานให้ บรรลุ
ผลสําเร็ จ สะท้ อนความเชื่อมัน่ ของนักเรี ยนเกี่ ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 6
ระดับ มี ค่าคะแนนระหว่าง 1 (น้ อยที่สุด) ถึง 6 (มากที่สุด) จํานวน 5 ข้ อ ผู้ที่ไ ด้ คะแนนจากแบบวัด
ดังกล่าวสูงกว่า แปลว่าเป็ นผู้ที่รับรู้ความสามารถตนทางการเรี ยนสูงกว่าผู้ที่ได้ คะแนนจากแบบวัดตํ่ากว่า
การตั ง้ เป้ า หมายทางการเรี ย น หมายถึ ง การวางแผนการเรี ย นของนักเรี ยนในการเลื อ ก
เป้าหมาย ยึดมัน่ ในเป้าหมาย และปฏิบตั ิตามเป้าหมายเพื่อดําเนินกิจกรรมให้ บรรลุแผนที่วางไว้ การวัดการ
ตังเป้
้ าหมายทางการเรี ยนในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ปรับปรุ งจากการตังเป้
้ าหมายและการวางแผน (Goal setting; &
planning) จากแบบสัมภาษณ์ การกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ (Self-Regulated Learning Interview
Scale: SRLIS) ตามแนวคิดของซิมเมอร์ แมน และมาร์ ติเนซ พอนส์ (Zimmerman; & Martinez-Pons.
1986) เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ มีค่าคะแนนระหว่าง 1 (น้ อยที่สุด) ถึง 6 (มากที่สดุ )
จํานวน 4 ข้ อ ผู้ที่ได้ คะแนนจากแบบวัดดังกล่าวสูงกว่า แปลว่าเป็ นผู้ที่ตงเป้
ั ้ าหมายทางการเรี ยนสูงกว่าผู้ที่
ได้ คะแนนจากแบบวัดตํ่ากว่า
การมีตัวแบบ หมายถึง การเรี ยนรู้ จากการสังเกตตามแบบอย่างในการเรี ยนคณิตศาสตร์ ที่เป็ น
บุคคลซึ่งนักเรี ยนมีความรู้ สึกทางบวก การวัดการมีตวั แบบในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ปรับปรุงจากแบบวัดการยึดตัวแบบ
ในการเรี ยนของสลิลภรณ์ สุตารักษ์ สนธิสตุ (2553) ลักษณะเป็ นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 6
ระดับ มีคา่ คะแนนระหว่าง 1 (ไม่จริ งเลย) ถึง 6 (จริ งที่สดุ ) จํานวน 4 ข้ อ ผู้ที่ได้ คะแนนจากแบบวัดดังกล่าว
สูงกว่า แปลว่าเป็ นผู้ที่มีตวั แบบในการเรี ยนสูงกว่าผู้ที่ได้ คะแนนจากแบบวัดตํ่ากว่า
การรั บรู้ การสนั บสนุ นทางสังคมของนั กเรี ยน หมายถึง สิ่งที่นกั เรี ยนรับรู้ เกี่ ยวกับการได้ รับ
ความช่วยเหลื อจากบุคคลอื่นทังด้
้ านร่ างกายและด้ านจิตใจ การวัดการรับรู้ การสนับสนุนทางสังคมของ
นักเรี ย นในงานวิ จัย ครั ง้ นี ้ ผู้วิจัยปรั บ ปรุ ง จากแบบวัด การสนับสนุน ทางสัง คมของเด็กและวัย รุ่ น ของ
เดอมาเรย์ แ ละมาเลคคี (Demaray; & Malecki. 2002) และงานวิจ ัยของมาเลคคีแ ละเดอมาเรย์
(Malecki; & Demaray. 2003) เพื่อวัดการรับรู้ การสนับสนุนทางสังคมของนักเรี ยน ซึ่งเป็ นมาตรวัดย่อย
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ด้ านพ่อแม่ ครู และเพื่อนร่ วมชัน้ จํานวน 5 ข้ อ ลักษณะเป็ นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 6
ระดับ มีค่าคะแนนระหว่าง 1 (ไม่จริ งเลย) ถึง 6 (จริ งที่สุด) ผู้ที่ได้ คะแนนจากแบบวัดดังกล่าวสูงกว่า
แปลว่าเป็ นผู้ที่รับรู้การสนับสนุนทางสังคมสูงกว่าผู้ที่ได้ คะแนนจากแบบวัดตํ่ากว่า
แรงบันดาลใจในการเรี ยน หมายถึง ความรู้ สึกที่เกิดจากพลังอํานาจในตนเองที่มีแรงผลักจาก
สิ่งใดสิ่งหนึง่ ให้ ขบั เคลื่อนความคิดและพฤติกรรมเพื่อให้ บรรลุผลสําเร็ จทางการเรี ยน การวัดแรงบันดาลใจ
ในการเรี ยนครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ปรับปรุ งจากแบบวัดของแทรชและเอลเลียต (Thrash; & Elliot. 2003) และแบบวัด
ของดุษฎี โยเหลาและคนอื่นๆ (2556) แบบวัดมีจํานวน 8 ข้ อ แบ่งเป็ น 2 องค์ประกอบ ได้ แก่ องค์ประกอบ
ที่ 1 แรงบันดาลใจเพื่อกํากับตนเอง (Inspiration for self-regulation) และองค์ประกอบที่ 2 แรงบันดาลใจ
สูเ่ ป้าหมาย (Inspiration for goal) ลักษณะเป็ นมาตรประเมินค่า 6 ระดับ มีคา่ คะแนนระหว่าง 1 ถึง 6 ผู้ที่
ได้ คะแนนจากแบบวัดดังกล่าวสูงกว่า แปลว่าเป็ นผู้ที่มีแรงบันดาลใจในการเรี ยนสูงกว่าผู้ที่ได้ คะแนนจาก
แบบวัดตํ่ากว่า
เจตคติต่อการเรี ยนคณิตศาสตร์ หมายถึง ความรู้ สึกและความเชื่อของบุคคลที่มีตอ่ การเรี ยน
วิช าคณิ ตศาสตร์ ซึ่ง ส่งผลให้ บุคคลแสดงพฤติกรรมในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ซึ่ง อาจจะโน้ มเอี ยงไป
ทางบวกหรื อลบ การวัดเจตคติตอ่ การเรี ยนคณิตศาสตร์ ในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ปรับปรุ งจากแบบวัดของฟรานซิส
(Francis. 1971) เพื่อวัดเจตคติต่อการเรี ยนคณิตศาสตร์ จํานวน 5 ข้ อ ลักษณะเป็ นแบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า 6 ระดับ มีคา่ คะแนนระหว่าง 1 (ไม่จริ งเลย) ถึง 6 (จริ งที่สดุ ) จํานวน 5 ข้ อ ผู้ที่ได้ คะแนน
จากแบบวัดดังกล่าวสูง กว่าแปลว่าเป็ นผู้ที่มีเ จตคติตอ่ การเรี ยนคณิตศาสตร์ ส ูงกว่าผู้ที่ไ ด้ คะแนนจาก
แบบวัดตํ่ากว่า
การกํากับตนเองในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หมายถึง การกระทําที่สะท้ อนให้ เห็นถึงกลวิธีใน
การสังเกต จัดการและควบคุมการกระทําของนักเรี ยน เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายและการรู้ คิดในการเรี ยนรู้
วิชาคณิ ตศาสตร์ แบบวัดการกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ ในการวิจัยครั ง้ นี ้ เป็ นแบบวัดที่
ผู้วิจยั พัฒนาจากแบบสอบถามกลวิธีการสร้ างแรงจูงใจสําหรับการเรี ยนรู้ (The Motivated Strategies for
Learning Questionnaire: MSLQ) ของพินทริ ชและคนอื่นๆ (Pintrich; et al. 1991) จากแบบสอบถาม
กลวิธีการกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ ของซิมเมอร์ แมนและมาร์ ติเนซ พอนส์ (Zimmerman; & MartinezPons. 1986) และผลจากการสัม ภาษณ์ ใ นการวิจ ัยระยะที่ 1 เพื่ อวัดการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้
คณิ ต ศาสตร์ ข องนักเรี ย นชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 3 จํา นวน 24 ข้ อ แบ่ง ออกเป็ น 4 องค์ป ระกอบ ดัง นี ้
องค์ประกอบที่ 1 ความพร้ อมและการจัดการ (Readiness; & managing) องค์ประกอบที่ 2 ความมุ่งมัน่
(Concentrating) องค์ประกอบที่ 3 การฝึ กฝน (Practicing) และองค์ประกอบที่ 4 การเชื่อมโยง
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(Connecting) ลักษณะข้ อคําถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับของลิเคิร์ท (6-point Likerttype scale) มีคา่ คะแนนระหว่าง 1 ถึง 6 ตังแต่
้ 1 (ไม่เคย) จนถึง 6 (เป็ นประจํา) ประกอบด้ วยคําถามเชิง
บวกและเชิ ง ลบ ผู้ที่ ไ ด้ ค ะแนนจากแบบวัด ดัง กล่ า วสูง กว่ า เป็ น ผู้ที่ มี ก ารกํ า กับ ตนเองในการเรี ย นรู้
คณิตศาสตร์ สงู กว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หมายถึง ผลการเรี ยนรู้ ท่ีสะท้ อนความสามารถของ
นัก เรี ย นในการเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ซึ่ ง สามารถวัด ได้ จ ากแบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
คณิตศาสตร์ ที่ครอบคลุมพฤติกรรมด้ านพุทธิ พิสยั การวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ ของ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 การวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั พัฒนาจากแบบทดสอบ Pre O-NET วิชาคณิตศาสตร์
ชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 3 ปี ก ารศึก ษา 2554-2556 ของสํ า นัก ทดสอบทางศึก ษา (2556) สํา นัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ขอบเขตเนื ้อหาครอบคลุมสาระการเรี ยนรู้ จํานวน 6 สาระ ได้ แก่ สาระ
ที่ 1 จํานวนและการดําเนินการสาระที่ 2 การวัด สาระที่ 3 เรขาคณิต สาระที่ 4 พีชคณิต สาระที่ 5 การ
วิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็ น และสาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ข้ อคําถามเป็ น
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ข้ อ ให้ คะแนนแบบ 0,1 คะแนนเต็ม 20 คะแนน ผู้ที่ได้ คะแนนจาก
แบบทดสอบดังกล่าวสูงกว่า แปลว่าเป็ นผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ สงู กว่าผู้ที่ได้ คะแนนจาก
แบบทดสอบตํ่ากว่า
การรั บ รู้ ความสามารถของตนทางการสอน หมายถึ ง ความมั่น ใจของครู ผ้ ู สอนเกี่ ยวกั บ
ความสามารถของตนเองในการใช้ กลวิธีการสอนและการจัดการชันเรี
้ ยน เพื่อให้ นกั เรี ยนปฏิบตั ิ การวัดการ
รับรู้ ความสามารถของตนทางการสอนในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ปรับปรุ งจากแบบวัดการรับรู้ ความสามารถของครู
ของทัชชานเนน โมรานและวูลฟอร์ ค ฮอย (Tschannen-Moran; & Woolfolk-Hoy. 2001) ตามทฤษฎีของ
แบนดูรา (Bandura. 1977) เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ มีคา่ คะแนนระหว่าง 1 (ไม่จริ ง
เลย) ถึง 6 (จริ ง ที่ สุด ) จํา นวน 6 ข้ อ ผู้ที่ไ ด้ คะแนนจากแบบวัด ดัง กล่าวสูง กว่า แปลว่า เป็ น ผู้ที่ รั บ รู้
ความสามารถตนทางการสอนสูงกว่าผู้ที่ได้ คะแนนจากแบบวัดตํ่ากว่า
การตัง้ เป้ าหมายทางการสอน หมายถึง การวางแผนการสอนของครู ในการเลือกเป้าหมาย
ยึดมัน่ ในเป้าหมาย และปฏิบตั ิตามเป้าหมายเพื่อดําเนินกิจกรรมให้ บรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการสอน การวัด
การตังเป้
้ าหมายทางการสอนในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ปรับปรุ งจากแบบวัดการบรรลุเป้าหมายในการสอนของโชและ
ชิม (Cho; & shim. 2013) ซึ่งพัฒนามาจากแบบวัดการบรรลุเป้าหมายในการสอนของบัทเลอร์ (Butler.
2007) เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ จํานวน 4 ข้ อ มีคา่ คะแนนระหว่าง 1 (ไม่จริ งเลย) ถึง 6
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(จริ งที่สดุ ) ผู้ที่ได้ คะแนนจากแบบวัดดังกล่าวสูงกว่า แปลว่าเป็ นผู้ที่มีการตังเป้
้ าหมายทางการสอนสูงกว่า
ผู้ที่ได้ คะแนนจากแบบวัดตํ่ากว่า
การรั บรู้ การสนับสนุนทางสังคมของครู หมายถึง สิ่งที่ครู ผ้ สู อนรับรู้ เกี่ยวกับการได้ รับความ
ช่วยเหลือจากบุคคลอื่นทังด้
้ านร่ างกายและด้ านจิตใจ การวัดการรับรู้ การสนับสนุนทางสังคมของครู ใน
ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ปรับปรุงจากแบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคมของซาราซันและคนอื่นๆ (Sarason; et al.
1983) และแบบวัดการสนับ สนุน ของเพื่ อ นร่ ว มงานและการจัด การของโรงเรี ยนของซอนเดอร์ เ รน
(Sonderen. 1991) เพื่อวัดการรับรู้ การสนับสนุนทางสังคมของครูจากเพื่อนร่ วมงานและผู้บริ หารสถานศึกษา
จํานวน 5 ข้ อ แบบสอบถามเป็ นแบบประเมินค่า 6 ระดับ มีคา่ คะแนนระหว่าง 1 (น้ อยที่สดุ ) ถึง 6 (มาก
ที่สุด) ผู้ที่ได้ คะแนนจากแบบวัดดังกล่าวสูงกว่า แปลว่าเป็ นผู้ที่รับรู้ การสนับสนุนทางสังคมสูงกว่าผู้ที่ได้
คะแนนจากแบบวัดตํ่ากว่า
แรงบันดาลใจในการสอน หมายถึง ความรู้ สึกที่เกิดจากพลังอํานาจในตนเองที่มีแรงผลักจาก
สิ่งใดสิ่งหนึง่ ให้ ขบั เคลื่อนความคิดและพฤติกรรมเพื่อให้ บรรลุผลสําเร็ จทางการสอน การวัดแรงบันดาลใจใน
การสอนครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ปรับปรุ งจากแบบวัดของแทรชและเอลเลียต (Thrash; & Elliot. 2003) และแบบวัด
ของดุษฎี โยเหลาและคนอื่ นๆ (2556) แบบวัดแรงบันดาลใจในการสอนมี จํานวน 8 ข้ อ แบ่งเป็ น 2
องค์ประกอบ ได้ แก่องค์ประกอบที่ 1 แรงบันดาลใจเพื่อกํ ากับตนเองในการสอน (Inspiration for selfregulated teaching) และองค์ประกอบที่ 2 แรงบันดาลใจสู่เป้าหมายการสอน (Inspiration for goal of
teaching) ลักษณะเป็ นมาตรประเมินค่า 6 ระดับ มีคา่ คะแนนระหว่าง 1 ถึง 6 ผู้ที่ได้ คะแนนจากแบบวัด
ดังกล่าวสูงกว่า แปลว่าเป็ นผู้ที่มีแรงบันดาลใจในการสอนสูงกว่าผู้ที่ได้ คะแนนจากแบบวัดตํ่ากว่า
การกํากับตนเองในการเรียนรู้ การสอนคณิตศาสตร์ หมายถึง การกระทําที่สะท้ อนให้ เห็นถึง
กลวิธีในการสังเกต จัดการและควบคุมการกระทําของครู ผ้ สู อน เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายการสอนและการรู้คิด
ในการเรี ยนรู้วิชาคณิตศาสตร์ แบบวัดการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ การสอนคณิตศาสตร์ ในการวิจยั ครัง้ นี ้
เป็ นแบบวัดที่ผ้ วู ิจยั พัฒนาจากแบบสอบถามกลวิธีการสร้ างแรงจูงใจสําหรับการเรี ยนรู้ (The Motivated
Strategies for Learning Questionnaire: MSLQ) ของพินทริ ชและคนอื่นๆ (Pintrich; et al. 1991)
แบบสอบถามกลวิธีการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ ของซิมเมอร์ แมนและมาร์ ติเนซ พอนส์ (Zimmerman; &
Martinez-Pons. 1986) และผลจากการสัมภาษณ์ ในการวิจยั ระยะที่ 1 เพื่อวัดการกํากับตนเองในการ
เรี ยนรู้การสอนคณิตศาสตร์ จํานวน 28 ข้ อ แบ่งออกเป็ น 4 องค์ประกอบ ได้ แก่ องค์ประกอบที่ 1 การ
ทบทวนการสอน (Review teaching) องค์ประกอบที่ 2 การรับรู้ การสอน (Perceive teaching)
องค์ประกอบที่ 3 ว่า ความมุง่ มัน่ ในการสอน (Engage teaching) และองค์ประกอบที่ 4 การฝึ กฝนการสอน
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(Drill teaching) ลักษณะข้ อคําถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ มีคา่ คะแนนระหว่าง 1 ถึง 6
ตังแต่
้ 1 (น้ อยที่สดุ ) ถึง 6 (มากที่สดุ ) ประกอบด้ วยคําถามเชิงบวกและเชิงลบ ผู้ที่ได้ คะแนนจากแบบวัด
ดังกล่าวสูงกว่า เป็ นผู้มีการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้การสอนคณิตศาสตร์ สงู กว่าผู้ที่ได้ คะแนนจากแบบวัด
ตํ่ากว่า
พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ หมายถึง การปฏิบตั ิการสอนหรื อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
คณิตศาสตร์ ที่สนับสนุนให้ นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ มีกลวิธีการเรี ยนรู้ สามารถสังเกต จัดการ ควบคุม และ
ปรั บปรุ งการเรี ยนรู้ ของตนเพื่อให้ ภาระงานสํ าเร็ จ การวัดพฤติกรรมการสอนคณิ ตศาสตร์ ในงานวิจัยนี ้
ผู้วิจยั ปรั บปรุ งจากรู ปแบบการฝึ กสอนของครู เพื่อใช้ ในการฝึ กส่งเสริ มการกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ ของ
เพอร์ รี่ ฮัทชินสันและธอร์ เบอร์ เกอร์ (Perry; Hutchinson; & Thauberger. 2008) ปรับปรุ งจากแบบวัด
ปั จจัยระดับครู ของอนงค์ อินตาพรหม (2552) และสร้ างข้ อคําถามเพิ่มเติมจากผลการวิจยั ระยะที่ 1 รวม
จํานวน 20 ข้ อ แบ่งออกเป็ น 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ องค์ประกอบที่ 1 การสอนเพื่อส่งเสริ มผู้เรี ยน (Teaching
of encouraging learner) องค์ประกอบที่ 2 การสอนอย่างหลากหลาย (Variety of teaching) และ
องค์ประกอบที่ 3 การสอนอย่างมีส่วนร่ วม (Teaching participation) ข้ อคําถามแต่ละข้ อมีมาตรวัด 6
ระดับ จาก 1 (ไม่จริ งเลย) ถึง 6 (จริ งที่สุด) ผู้ที่ได้ คะแนนจากแบบวัดดังกล่าวสูงกว่า แปลว่าเป็ นผู้ที่มี
พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ สงู กว่าผู้ที่ได้ คะแนนจากแบบวัดตํ่ากว่า

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง โดยแบ่งการนําเสนอ 2 ส่วน
คือ ส่วนแรก เป็ นการประมวลเอกสารเพื่อกําหนดตัวแปรการกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ และตัวแปรผล
ของการกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ ส่วนที่ 2 เป็ นการประมวลเอกสารเกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
กํากับตนเองในการเรี ยนรู้ ซึ่งแบ่งเป็ นปั จจัยระดับนักเรี ยนและปั จจัยระดับครู โดยนําเสนอตามลํ าดับ
หัวข้ อ ดังต่อไปนี ้
1. การกํากับตนเองในการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ และการสอนคณิตศาสตร์
1.1 ทฤษฏีปัญญาสังคม
1.2 การกํากับตนเองในการเรี ยนรู้
2. ตัวแปรผลของการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ และการสอนคณิตศาสตร์
2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์
2.2 พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์
3. ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ และการสอนคณิตศาสตร์
3.1 การรับรู้ความสามารถของตน
3.2 การตังเป้
้ าหมาย
3.3 แรงบันดาลใจ
3.4 การรับรู้การสนับสนุนทางสังคม
3.5 การมีตวั แบบ
3.6 เจตคติตอ่ การเรี ยนคณิตศาสตร์
4. การวิจยั ผสานวิธี
5. การวิเคราะห์พหุระดับ
6. กรอบแนวคิดในการวิจยั
7. สมมติฐานการวิจยั
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1. การกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ และการสอนคณิตศาสตร์
แนวทางการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงเหตุของการกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ ในงานวิจยั นี ้ คือ ทฤษฎี
ปั ญญาสังคม (Social cognitive theory) โดยแบนดูรา (Bandura. 1986) ซึ่งมีแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม
และการเรี ยนรู้ของมนุษย์วา่ เป็ นปฏิสมั พันธ์ที่ตอ่ เนื่องกัน (ความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน) ระหว่าง
ปั จจัยบุคคล (Personal) พฤติกรรม (Behavioral) และสิ่งแวดล้ อม (Environmental) (Bandura. 1989)
ปั จจัยด้ านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน คือ การรับรู้ ความสามารถของตน อารมณ์ ความรู้
และเป้าหมาย ปั จจัยด้ านพฤติกรรม คือ การกระทําที่นกั เรี ยนได้ ปฏิบตั ิหรื อปฏิบตั ิผิดพลาด ปั จจัยด้ าน
บุคคลเป็ นสิ่งแวดล้ อมทางกายภาพของนักเรี ยน (Zimmerman. 1989) ตามทฤษฎีของแบนดูรา การกํากับ
ตนเองเป็ นพื ้นฐานของนักเรี ยนในการปฏิบตั ิตามวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมความคิด ความรู้ สึก และปั จจัย
อื่นที่มีผลต่อการเรี ยนรู้ รวมทังการจั
้
ดระบบในการควบคุมปั จจัยภายนอกที่มีผลต่อนักเรี ยน (Bandura.
1989) การกํากับตนเองตามทฤษฎีการเรี ยนรู้ ทางปั ญญาสังคม จึงเป็ นกระบวนการภายในที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมที่จะแสดงออกมา (Zimmerman. 1989) เมื่อนักเรี ยนเรี ยนรู้ การกํากับตนเอง จะเริ่ มจากการ
ควบคุมวิธีการคิดและวิธีการจัดการกับพฤติกรรมและสิ่งแวดล้ อมที่มีผลต่อการเรี ยนรู้ ของพวกเขาด้ วย
(Medina. 2011)
1.1 ทฤษฎีปัญญาสังคม
แนวคิดทฤษฎี ปัญ ญาสัง คม อธิ บายว่าหน้ าที่ ของมนุษย์ ถูกกํ าหนดโดยมี ปัจ จัยต่างๆ
ประกอบกัน ดัง นัน้ ตัวบุคคลจะเป็ น เพี ยงผู้มี ส่ว นร่ วมมากกว่า จะเป็ นคนกํ าหนดการกระทํ า ทัง้ หมด
(Bandura. 1986) แนวคิดทฤษฎี ปัญ ญาสัง คมเกี่ ยวกับการกํากับตนเอง (Self-regulation) ตั ้งอยู่
บนพื ้นฐานของสมมุติฐานที่เกี่ ยวข้ อง 3 ข้ อ ได้ แก่ a) ตัวแทนในสามองค์ประกอบซึ่งกํ าหนดกันและกัน
(Triadic reciprocal determinism) ระหว่างปั จจัยบุคคล ปั จจัยทางพฤติกรรม และปั จจัยทางสิ่งแวดล้ อม
การกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ จะสําเร็ จได้ โดยมีปฏิสมั พันธ์ ซงึ่ กันและกันทังสามองค์
้
ประกอบของการกํากับ
ตนเองจะเน้ นหนักไปในการให้ ความสํ าคัญ กับ กลไกการกํ า กั บ ตนเองด้ า นการรู้ คิ ด (Cognitive) และ
แรงจูงใจ (Motivation) เช่นเดียวกับการอาศัยกระบวนการกํากับตนเองอย่างต่อเนื่องในปั จจัยสิ่งแวดล้ อมกับ
พฤติกรรม b) อํ านาจและตัวแทนการเรี ยนรู้ นัน่ คือ ผลสํ าเร็ จของการกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ เกิดขึน้
ภายหลังการกระทําของบุคคล (เช่น อํานาจแห่งการเรี ยนรู้ ) และ/หรื อ โดยรูปแบบการสังเกต (เช่น ตัวแทน
การเรี ย นรู้ ) c) ระยะของวงจร กระบวนการสํ า คัญ และความเชื่ อ ที่ ไ ปด้ ว ยกั น ในการกํ า กั บ ตนเอง
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างปั จจัยบุคคล พฤติกรรมและสิ่งแวดล้ อมมีอิทธิพลต่อการกํากับตนเองทัง้ 3 ระยะ ได้ แก่
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ระยะการคิดล่วงหน้ า (Forethought phrase) ระยะการปฏิบตั ิ (Performance phase) และระยะการ
สํารวจตนเอง (Self-Reflection phase) (Zimmerman. 2000) ดังแสดงในภาพประกอบ 1

Person
Covert selfregulation

Environment

Strategy use
Feedback loop

Behavioral
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ภาพประกอบ 1 ความสัมพันธ์สามองค์ประกอบของการกํากับตนเอง
ที่มา: Zimmerman, B.J. (1989). A social cognitive view of self-regulated academic
learning. Journal of Education Psychology. 81(3): p.330.
จากภาพประกอบ 1 การกํากับตนเองด้ านปั จจัยบุคคล ประกอบด้ วยหน้ าที่ทางปั ญญาที่ซ่อนเร้ น
และความเชื่อ เช่น การรับรู้ ความสามารถของตน กระบวนการทางอภิปัญญา กลวิธีทางความรู้ และการ
รับรู้ ของความรู้ สึกและอารมณ์ ปั จจัยทางพฤติกรรม ประกอบด้ วยการกระทําของแต่ละบุคคล การแสดง
คําพูด และการคัดเลือก ปั จจัยทางสิ่งแวดล้ อม ประกอบด้ วย โครงสร้ างของสังคมและบริ บทการเรี ยนรู้ และ
อํานาจจากรู ปแบบของประสบการณ์ การชักจูงทางภาษา และรู ปแบบสัญลักษณ์ที่หลากหลายของข้ อ มูล
(Bandura. 1986) ทังหมดดํ
้
าเนินการโดยมีปฏิสมั พันธ์ ที่มีอิทธิ พลซึ่งกันและกันสองทิศทาง (Bandura.
1991) รายละเอียดของอิทธิพลแต่ละด้ าน มีดงั ต่อไปนี ้
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อิทธิพลด้ านบุคคล
อิทธิพลด้ านบุคคล (Personal influences) ประกอบด้ วยการรับรู้ ความสามารถของตน
ของนักเรี ยน ซึ่งขึ ้นอยู่กับส่วนอื่นๆของอิทธิพลด้ านบุคคลอีก 4 ส่วน คือ ความรู้ ของนักเรี ยน (Students’
knowledge) กระบวนการเมตาคอกนิชนั (Metacognitive process) เป้าหมาย (goals) และ ความรู้ สึก
(Affect) รายละเอียดแต่ละส่วน มีดงั ต่อไปนี ้
1. ความรู้ของนักเรี ยน มี 2 ชนิด คือ
1.1 ความรู้ เชิงเนื ้อหา เป็ นความรู้ ที่ถูกจัดให้ เป็ นระบบอยู่ในรู ปของภาษา (Verbal)
ลําดับ (Sequential) หรื อ โครงสร้ างตามลําดับขั ้น (Hierarchical structure) ซีเกลอ (Siegler. 1982)
กล่าวถึงความรู้ เชิงเนื ้อหาว่า a) ถูกรวบรวมขึ ้นเป็ นวิชาความรู้ (Subjects) และยืนยันได้ (predicates)
b) มีความชัดเจนที่สมั พันธ์ กบั เหตุการณ์ในโลก c) แยกจากโครงสร้ างที่ถูกควบคุม (กระบวนการเมตา
คอกนิชัน) และ d) ไม่มีผลต่อเงื่ อนไขสภาพแวดล้ อม ตัวอย่างความรู้ เชิงเนื อ้ หา เช่น ความหมายของ
คําศัพท์ตามพจนานุกรม
1.2 ความรู้ ในการกํากับตนเอง เช่น กลวิธีการเรี ยนรู้และมาตรฐาน เป็ นทังคุ
้ ณภาพด้ าน
กระบวนการและด้ านเงื่ อนไข ตัวอย่างเช่น กลวิธีการตังเป้
้ าหมายเพื่อแบ่งภาระงานทางคณิ ตศาสตร์ ตาม
สัปดาห์ เป็ นภาระงานประจํ าวันให้ สํ าเร็ จเป็ นทัง้ คุณภาพด้ านกระบวนการ (เช่น แบ่งเบาภาระงานตาม
เป้าหมายย่อยๆ) และคุณภาพด้ านเงื่อนไข (เช่น ดําเนินการใช้ กลวิธีนนไปจนกว่
ั้
าภาระงานจะสําเร็ จ) ความรู้
เชิงเนื ้อหาและความรู้ในการกํากับตนเองมีปฏิสมั พันธ์ซงึ่ กันและกัน เช่น ความรู้ พื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของ
นักเรี ยนจะทําให้ เกิดเป็ นความสามารถได้ โดยแบ่งการมอบภาระงานตามสัปดาห์ไปเป็ นการจัดการภาระงาน
ประจําวัน
2. กระบวนการเมตาคอกนิชนั
ตามทฤษฎีปัญญาสังคม ได้ จําแนกการได้ มาซึง่ ความรู้จากพฤติกรรมการปฏิบตั ิ การใช้
กลวิธีการเรี ยนรู้ การกํากับตนเอง ไม่เพียงแค่ขึ ้นอยู่กบั ความรู้ ในกลวิธี แต่ขึ ้นอยู่กบั กระบวนการตัดสินใจ
ทางอภิปัญญา (Meta-cognitive decision-making processes) และผลการปฏิบตั ิด้วย (Performance
outcomes) โดยระดับแรกของการกํากับตนเอง คือ การวิเคราะห์ภาระงาน (Task analysis) หรื อการวางแผน
(Planning) ได้ นํามาใช้ อธิ บายกระบวนการตัดสินใจสําหรับเลือกหรื อปรับเปลี่ยนกลวิธีการกํากับตนเอง
การวางแผนเกิดขึ ้นจากพื ้นฐานของภาระงาน สิ่งแวดล้ อม การประกาศตนเองและความรู้ ในการกํากับ
ตนเอง (เกี่ยวกับกลวิธี) เป้าหมาย การรับรู้ความสามารถของตนเอง สภาวะทางจิตใจ และผลของการ
ควบคุมพฤติกรรม สําหรับระดับเฉพาะเจาะจงของการกํากับตนเอง คือ กระบวนการควบคุมพฤติกรรม
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(Behavior control processes) นํา ไปสู่ความสนใจ การจัด การ ความคงทน และการสัง เกตการ
ตอบสนองกลวิธีและที่ไม่ใช่กลวิธีในบริ บทเฉพาะ นักเรี ยนที่มีการกํากับตนเองนัน้ กลวิธีการกํากับตนเอง
จะนํ าไปสู่ความพยายามในการควบคุมการเรี ยนรู้ และส่งผลย้ อนกลับซึ่งกันและกันที่ เกิ ดขึน้ จากความ
พยายามเหล่านี ้
3. เป้าหมาย
การตัดสินใจทางอภิ ปัญญาขึน้ อยู่กับเป้าหมายระยะยาวของผู้เรี ยนด้ วย (Long term
goals) กลวิธีที่มีประสิทธิภาพที่นําไปสูเ่ ป้าหมายระยะยาวมีความเกี่ยวข้ องกับการตังเป้
้ าหมายระยะกลาง
(Intermediate goals) ซึ่ง อยู่บนพื น้ ฐานของความจํ าเพาะเจาะจง ระดับความยาก และระยะเวลา
(Bandura. 1982) ตัวอย่างงานวิจยั เกี่ยวกับความจําเพาะเจาะจงที่นกั เรี ยนตังเป้
้ าหมายไว้ เช่น ทําให้ ดี
ที่สุด ไม่ได้ ทําให้ นกั เรี ยนปรับแรงจูงใจหรื อการเรี ยนรู้ มากกว่าไปกว่านัน้ นักเรี ยนที่มีการกํากับตนเอง
สามารถใช้ กลวิ ธี ในการตัง้ เป้าหมายที่ มี ความยากซึ่ง สามารถเป็ นไปได้ และงานวิจัยเกี่ ยวกับการมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรี ยนได้ ชี ้ชัดว่า นักเรี ยนที่มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ตํ่าได้ ตงเป้
ั ้ าหมายสําหรับตนเองที่สงู กว่า
หรื อตํ่ากว่า ซึ่งสามารถช่วยได้ มาก นอกจากนี ้การตังเป้
้ าหมายยังขึ ้นอยู่กบั เวลาอีกด้ วย การตังเป้
้ าหมาย
ระยะสัน้ (Proximal goal) มีความสํ าคัญเพราะว่าผลที่ คาดหวังส่วนใหญ่ไกลเกินไปหรื อกว้ างเกินไปที่จะ
ปฏิบตั ิอย่างเห็นได้ ชดั ในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนหรื อซับซ้ อนมากมาย จึงต้ องตังเป้
้ าหมายระยะสันสํ
้ าหรับ
ตนเองและสร้ างแรงจูงใจสําหรับการปฏิบตั ทิ ี่นําไปสูค่ วามสําเร็ จในระยะยาว (Bandura. 1986: 336)
4. ความรู้สกึ
การตังเป้
้ าหมายระยะยาวของนักเรี ยนและการใช้ กระบวนการควบคุมทางอภิปัญญาเป็ น
ทฤษฎี ที่ ขึน้ อยู่กับการรั บรู้ ความสามารถของตนและความรู้ สึ ก เหมื อนกับ ความรู้ ในการกํ ากับ ตนเอง
นักเรี ยนที่ มีการรั บรู้ ความสามารถของตนเองสูง จะตัง้ เป้าหมายที่ ท้าทายเพื่ อทํ าให้ สําเร็ จ (Bandura.
1986: 348)
อิทธิพลด้ านพฤติกรรม
อิทธิพลด้ านพฤติกรรม (Behavioral influences) ที่สมั พันธ์กบั การเรี ยนรู้ การกํากับตนเอง
ประกอบด้ วย 3 กลุ่มย่อย คือ การสังเกตตนเอง (Self-observation) การตัดสินตนเอง (Self-judgment)
และการแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง (Self-reaction) ถึงแม้ จะมีการอ้ างว่าแต่ละกลุ่มมีอิทธิพลต่อกระบวนการ
ซ่อนเร้ นของบุคคลเช่นเดียวกับสิ่งแวดล้ อม แต่ก็ได้ จดั รวมอยู่ในพฤติกรรมการปฏิบตั ิที่สามารถมองเห็นได้
ฝึ กหัดได้ และมีปฏิสมั พันธ์ อิทธิพลด้ านพฤติกรรมดังกล่าว มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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1. การสังเกตตนเอง
กระบวนการกํากับตนเอง 3 กระบวนการที่ต้องกระทําเพื่อให้ การตังเป้
้ าหมายสําเร็ จ
ประกอบด้ วยกระบวนการแรก คือ การสังเกตตนเอง เป็ นความตังใจในการมองพฤติ
้
กรรมของตนเองอย่าง
ใคร่ครวญ (Bandura. 1986) การสังเกตจะช่วยได้ มากเมื่อระบุเงื่อนไขที่จําเพาะเจาะจงภายใต้ พฤติกรรม
ที่เกิดขึ ้น (Zimmerman; & Schunk. 1989) ผู้เรี ยนไม่สามารถกํากับการกระทําของพวกเขาได้ จนกระทัง่ รู้
ว่าพวกเขาทําอะไร พฤติกรรมสามารถประเมินในทิศทางของปริ มาณ คุณภาพ อัตรา และความคิดริ เริ่ ม
การประเมินพฤติกรรมจะช่วยวัดกระบวนการของเป้าหมาย (Schunk. 1989) การสังเกตตนเองทํางาน
ร่ วมกับการบันทึก ซึ่งพฤติกรรมจะถูกบันทึกตามลักษณะเฉพาะของเวลา สถานที่ และระหว่างเหตุการณ์
(Mace; Belfiore; & Shea. 1989) ถ้ าไม่มีการบันทึก การสังเกตจะไม่ได้ สะท้ อนพฤติกรรมอย่างถูกต้ อง
รวมไปถึงการเลือกจําด้ วย ถึงแม้ การสังเกตตนเองจะถูกบันทึกหรื อไม่ก็ตาม เกณฑ์ 2 สิ่งที่สําคัญของการ
สังเกตตนเอง คือ ความเป็ นปกติและความใกล้ เคียง (Bandura. 1986) ความเป็ นปกติ คือ การสังเกต
พฤติกรรมถี่ บ่อย แทนที่จะสังเกตเป็ นระยะ ผลของการสังเกตอย่างไม่เป็ นปกติทําให้ เข้ าใจคลาดเคลื่อน
ส่วนความใกล้ เคียง หมายถึง พฤติกรรมถูกสังเกตอย่างใกล้ ชิดในเวลาที่เกิดเหตุการณ์มากกว่าการรอคอย
กระทัง่ เวลาของเหตุการณ์ผ่านไปแล้ วหรื อเกิดเหตุการณ์ใหม่ขึ ้น การสังเกตจะให้ ข้อมูลเกี่ยวกับความก้ าวหน้ า
ในการปฏิ บัติ ที่ นํ าไปสู่เป้ าหมาย การสัง เกตตนเองมี อิ ทธิ พ ลต่อกระบวนการของบุคคล เช่น การรั บรู้
ความสามารถของตน การตัง้ เป้า หมาย และการวางแผนทางอภิ ปั ญ ญา เช่ น เดี ย วกับ อิ ท ธิ พ ลด้ า น
พฤติกรรม การสังเกตตนเองมีวิธีการ 2 วิธี คือ การรายงานด้ วยคําพูดหรื อการเขียน และการบันทึกการ
ปฏิบตั แิ ละการตอบสนองทางสถิติ
2. การตัดสินตนเอง
กระบวนการขันที
้ ่สอง คือ การตัดสินตนเอง เป็ นการตอบสนองของนักเรี ยนในการ
เปรี ยบเที ยบผลการปฏิ บัติกับ มาตรฐานหรื อเป้าหมายอย่ างเป็ นระบบ การประเมิ นตนเองขึน้ อยู่กับ
กระบวนการส่วนบุคคล เช่น การรับรู้ ความสามารถของตน การตังเป้
้ าหมาย และความรู้ หรื อมาตรฐาน
เช่นเดียวกับการตอบสนองต่อการสังเกตตนเอง มาตรฐานของความรู้ หรื อเป้าหมายอาจมาจากแหล่งที่
หลากหลาย รวมไปถึงปทัสถานทางสังคม (Social norms) เกณฑ์ชวั่ คราว เช่น แบบทดสอบหรื อเป้าหมาย
วิ ธี ก ารส่ ว นใหญ่ ที่ นั ก เรี ย นใช้ ในประเมิ น พฤติ ก รรมตนเอง คื อ กระบวนการตรวจสอบ (Checking
procedures) เช่น การตรวจคําตอบที่ได้ จากการแก้ ปัญหาคณิตศาสตร์ และการประเมินคําตอบ (Rating)
โดยเปรี ยบเทียบกับคนอื่นหรื อเฉลยคําตอบ การตัดสินตนเองจะมีผลมาจากชนิดของเกณฑ์ (Type of
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standards) ลัก ษณะของเป้า หมาย (Goal properties) และความสํ า คัญ ของการบรรลุ เ ป้ า หมาย
(Importance of goal attainment) ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
เป้าหมายสามารถแบ่งออกเป็ นเกณฑ์ ส มบูรณ์ หรื อเกณฑ์ ปกติ เกณฑ์ สมบูรณ์ จะมี
ค่าคงที่ เช่น นักเรี ยนต้ องมีเป้าหมายการอ่านหนังสือ 15 หน้ าใน 1 ชัว่ โมง เพื่อวัดความก้ าวหน้ าซึ่งขัดแย้ ง
กับเกณฑ์สมบูรณ์นี ้ ระบบการให้ เกรดหลายแห่งอยู่บนพื ้นฐานของเกณฑ์สมบูรณ์ (เช่น A = 93-100, B =
85-92) เกณฑ์ปกติจะอยู่บนพื ้นฐานของการปฏิบตั ิของคนอื่นๆ และหาได้ โดยแบบการสังเกต (Bandura.
1986) การเปรี ยบเที ยบทางสัง คมในการปฏิ บัติของคนๆหนึ่ง กับคนอื่ น ๆ จะช่วยประเมิน พฤติกรรมที่
เหมาะสม การเปรี ยบเทียบนี ้กลายมาเป็ นสิ่งที่นิยมเมื่อเกณฑ์สมบูรณ์ ไม่คงที่หรื อไม่ชดั เจน (Festinger.
1954)
ลักษณะเป้าหมายที่สําคัญคือ จําเพาะเจาะจง มีความใกล้ เคียงและมีระดับความยาก
(Bandura. 1988) เป้าหมายที่เป็ นมาตรฐานการปฏิบตั ิที่เฉพาะเจาะจงจะช่วยเสริ มการเรี ยนรู้ และกระตุ้น
การประเมินตนเองมากกว่าเกณฑ์ทวั่ ไป (เช่น ทําให้ ดีที่สดุ ) เป้าหมายที่จําเพาะเจาะจงจะทําให้ เกิดความ
พยายามให้ ได้ มาซึง่ ความสําเร็จและเพิ่มการรับรู้ ความสามารถของตนเพราะว่ากระบวนการสามารถวัดได้
โดยง่าย เป้าหมายที่ใกล้ จะมาถึงก่อให้ เกิดแรงจูงใจมากกว่าเป้าหมายระยะไกล เพราะมันง่ายที่จะวัด
กระบวนการไปยังเป้าหมายระยะใกล้ และการรับรู้ ของกระบวนการเพิ่มการรับรู้ ความสามารถของตนให้
สูงขึ ้น เป้าหมายระยะใกล้ เหมาะสมกับเด็กๆที่ไม่ต้องนําเสนอเกี่ยวกับผลลัพธ์ในระยะยาว
การตัดสินตนเองส่งผลต่อความสําคัญของการบรรลุเป้าหมาย (Goal attainment) เมื่อ
นักเรี ยนได้ คดิ สักนิดว่าพวกเขาปฏิบตั ไิ ด้ ดีอย่างไร พวกเขาก็จะไม่ประเมินการปฏิบตั ิหรื อใช้ ความพยายาม
ที่จะปรับปรุง (Bandura. 1986)
3. การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง
การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเองของผู้เรี ยนเกี่ยวข้ องกับกระบวนการส่วนบุคคล เช่น
การตังเป้
้ าหมาย การรั บรู้ ความสามารถของตน และการวางแผนทางอภิปัญญา เช่นเดียวกับผลทาง
พฤติกรรม กระบวนการเหล่านี ้มีความสัมพันธ์ แบบแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน เช่น ระดับเริ่ มต้ นของการ
รับรู้ ความสามารถของตนจะส่งผลต่อการเลือกกลวิธีของผู้เรี ยน และสะท้ อนผลตามประสิทธิ ภาพที่เป็ นจริ ง
บางครัง้ การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเองอาจไม่ได้ ส่งเสริ มการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ เช่น การไม่พอใจผล
การประเมินตนเองจะนําไปสูก่ ารถอนตัวหรื อหมดหนทางเรี ยนรู้ เมื่อผู้เรี ยนไม่พยายามต่อไปเพราะว่าพวก
เขาคิดว่าทําต่อไปก็ไม่มีอะไรดีขึ ้น (Seligman. 1975)
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กลวิธีการกํากับตนเองทัง้ 3 กลุ่ม สามารถจําแนกตามทฤษฎีการเรี ยนรู้ปัญญาสังคม
ได้ ดงั นี ้ 1) การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเองด้ านพฤติกรรม โดยนักเรี ยนจะแสวงหาการตอบสนองการเรี ยนรู้อย่าง
จําเพาะเจาะจงในด้ านดี 2) การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเองด้ านบุคคล โดยนักเรี ยนจะแสวงหาการส่งเสริ ม
กระบวนการส่วนบุคคลระหว่างการเรี ยนรู้ และ 3) การแสดงปฏิ กิริยาต่อตนเองด้ านสิ่ งแวดล้ อม โดย
นักเรี ยนจะแสวงหาการปรับปรุงสภาพแวดล้ อมเพื่อการเรี ยนรู้
การแสดงปฏิ กิริยาต่อตนเองไปยังเป้าหมายอาจจะเป็ น การประเมิน (Evaluative)
หรื อความชัดเจน (Tangible) (Bandura. 1986) ปฏิกิริยาในการประเมินเกี่ ยวข้ องกับความเชื่ อของ
นักเรี ยนในกระบวนการของพวกเขา ความเชื่ อที่ตนเองก้ าวหน้ าขึน้ สามารถทํ านายความพึงพอใจใน
ความสําเร็ จของเป้าหมาย ส่งเสริ มการรับรู้ ความสามารถของตนและแรงจูงใจ การประเมินทางลบจะไม่
ลดแรงจูงใจลงถ้ าแต่ละคนเชื่อว่าพวกเขาสามารถพิสจู น์มนั ได้ (เช่น การส่งเสริ มความพยายามหรื อการใช้
กลวิธีที่ดีกว่า) (Schunk. 1989) แรงจูงใจจะไม่เพิ่มขึ ้นถ้ านักเรี ยนเชื่อว่า พวกเขาขาดความสามารถที่จะทํา
สําเร็ จและความพยายามที่มากกว่าหรื อใช้ กลวิธีที่ดีกว่าจะไม่ได้ ช่วยอะไร บางครั ง้ นักเรี ยนโต้ ตอบอย่าง
ชัดเจนต่อความก้ าวหน้ าด้ านวิชาการ โดยซื ้อสิ่งที่ต้องการหรื อหยุดทบทวนบทเรี ยนช่วงกลางคืน สามารถ
ทํานายผลที่ตามมาของพฤติกรรมได้ มากกว่าผลที่ตามมาจากการสร้ างแรงจูงใจ (Bandura. 1986)
สามารถเพิ่ ม การรั บรู้ ความสามารถของตนได้ ด้ วยรางวัล เมื่ อนัก เรี ยนรู้ สึ กเหนื่ อ ยต่อการทํ าให้ สํ าเร็ จ
ตัวอย่างเช่น นักเรี ยนจะได้ เวลาพักเมื่อพวกเขาฝึ กทักษะได้ คล่อง การรับรู้ความสามารถของตนจะเกิดขึ ้น
เมื่อนักเรี ยนทําภาระงานและเกิดความก้ าวหน้ า และมันจะกลายเป็ นรางวัลของความสามารถที่ยิ่งใหญ่
ต่อไป (Schunk. 1989)
4. ปฏิสมั พันธ์ของกระบวนการ (Interaction of Processes)
ปฏิสมั พันธ์ซงึ่ กันและกันของกระบวนการกํากับตนเอง เมื่อนักเรี ยนสังเกตพฤติกรรม
ของตนเอง พวกเขาตัดสินค้ านกับเกณฑ์และมีปฏิกิริยาทางบวกหรื อทางลบ การประเมินหรื อปฏิกิริยา
ก่ อให้ เ กิ ดเงื่ อนไขของการสัง เกตพฤติกรรมเดียวกัน หรื อต่างกัน กระบวนการเหล่านี ม้ ี ปฏิ สัม พันธ์ กับ
สิ่งแวดล้ อมด้ วย (Zimmerman. 1989) นักเรี ยนซึ่งตัดสินกระบวนการเรี ยนรู้ อย่างไม่เพียงพอ จะแสดง
ปฏิกิริยาถามครูเพื่อช่วยเหลือ ในทางกลับกัน ครูอาจสอนวิธีการที่มีประสิทธิภาพแก่นกั เรี ยนเพื่อใช้ ในการ
เรี ยนรู้ ปั จจัยทางสิ่งแวดล้ อมที่สามารถช่วยพัฒนาการกํ ากับตนเองมีความสําคัญ เพราะว่าจะเป็ นการ
เพิ่มนักการศึกษาที่จะช่วยสนับสนุนการสอนกลวิธีการกํากับตนเองของนักเรี ยน (Zimmerman. 1990)
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ทฤษฎีปัญญาสังคมแสดงให้ เห็นว่า การกํากับตนเองประกอบด้ วย 3 กระบวนการย่อย
คือ การสัง เกตตนเอง การตัดสิน ตนเอง และการแสดงปฏิกิริย าต่อตนเอง (Bandura. 1986) การ
ดําเนินการของกระบวนการย่อยดังกล่าวไม่ได้ กระทําแยกกัน ตรงกันข้ าม การดําเนินการจะเป็ นรู ปแบบของ
ปฏิสมั พันธ์ ซึ่งกันและกัน (Zimmerman. 1989) กิจกรรมการเรี ยนรู้ เริ่ มต้ นจากนักเรี ยนมีเป้าหมายที่
ต้ องการทักษะและความรู้ การทํางานให้ สําเร็ จ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่ดี ในระหว่างกิจกรรมการ
กํากับตนเอง นักเรี ยนจะสังเกต ตัดสินและแสดงปฏิกิริยาต่อการรับรู้ ในกระบวนการของเป้าหมาย (Goal
Process) ดังภาพประกอบ 2
การกํากับตนเอง
• การสังเกตตนเอง (Self-observation)
• การตัดสิ นตนเอง (Self-judgment)
- ชนิ ดของเกณฑ์
- ลักษณะของเป้ าหมาย
- ความสําคัญของการบรรลุเป้ าหมาย
• การแสดงปฏิ กิริยาต่อตนเอง(Self-reaction)
- การประเมิ น
- ความชัดเจน

•

เป้ าหมาย

การรับรูค้ วามสามารถของ
ตน
• การให้เหตผล
•

ภาพประกอบ 2 รู ปแบบทางปั ญญาสังคมของการกํากับตนเอง
ที่มา: Schunk, D. H. (1994). Self-regulation of self-efficacy and attributions in academic
settings. In Self-regulation of learning and performance: Issues and educational applications.
Shunk, D. H.; & B. J. Zimmerman. p. 76.
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อิทธิพลด้ านสิ่งแวดล้ อม
อิทธิ พลด้ านสิ่งแวดล้ อม (Environmental influences) ประกอบด้ วยผลจากการปฏิบตั ิ
(Enactive outcomes) ผลของการใช้ ตัวแบบ (Modeling) การพูดชักชวน (Verbal persuasion) และ
โครงสร้ างของสิ่งแวดล้ อมแห่งการเรี ยนรู้ (Structure of the learning context) ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ในด้ านผลจากการปฏิบตั ิ แบนดูรา (Bandura. 1986) สันนิษฐานว่า การเรี ยนรู้ จากการ
สังเกตพฤติกรรมของบุคคลและจากผลจากการปฏิบตั ิ เป็ นวิธีที่มีอิทธิพลมากที่สดุ สําหรับเปลี่ยนแปลงการ
รับรู้ความสามารถในตนเองและความคงทนของความรู้ ในตัวผู้เรี ยน จากข้ อสันนิษฐานนี ้ การตัดสินใจใช้
กลวิธีการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน เช่น การเขียนโครงร่ างเพื่อเตรี ยมสอบ แล้ วตังคํ
้ าถามตนเองว่า “วิธีนี ้เหมาะ
สําหรั บหัวข้ อนี ้หรื อเปล่า” กลวิธีการเขียนโครงร่ างนี ้อาจช่วยนักเรี ยนคนอื่นๆ หรื อช่วยในการเรี ยนหรื อ
ครูผ้ สู อน แต่ถ้าไม่สามารถช่วยปรับการเรี ยนรู้ในการทําภาระงานได้ นักเรี ยนก็จะไม่ทําวิธีนี ้ต่อไป แบนดูรา
เน้ นยํ ้าถึงความสําคัญของการใช้ ประสบการณ์ เพราะช่วยสะท้ อนความสามารถของบุคคล เช่นเดียวกับ
ความรู้ในการกํากับตนเองของผู้เรี ยน การรับรู้ ความสามารถของตนเองสําหรับการเรี ยนรู้ภาระงานจะเป็ น
แรงจูงใจในการเลือกกลวิธีและการปฏิบตั ติ อ่ ไป
ในด้ านผลของการใช้ ตวั แบบ การกํ ากับตนเองเป็ นสิ่งสําคัญในทฤษฎีปัญญาสังคม ตัวแบบ
ของกลวิธีการกํากับตนเองที่มีประสิทธิภาพจะทําให้ ผ้ เู รี ยนพัฒนาความสามารถในตนเอง ตามทฤษฎีของ
แบนดูรา (Bandura. 1986: 400) โมเดลของกลวิธีการจัดการที่มีประสิทธิภาพจะช่วยส่งเสริ มการรับรู้
ความสามารถของตนและความมัน่ ใจในตนเองของนักเรี ยนแต่ละคนที่ผ่านประสบการณ์มากมาย
การพูดชักชวน เป็ นวิธีการที่ นําไปสู่กลวิธีการกํ ากับตนเองที่ได้ ผลน้ อยกว่าอิทธิ พลตัวอื่ น
เนื่องจากขึ ้นอยูก่ บั ระดับความเข้ าใจภาษาของผู้เรี ยน อย่างไรก็ตาม เมื่อนํามาใช้ ร่วมกับตัวแบบทางสังคม
(Social modeling) พบว่า การอธิบายทางภาษาเป็ นอิทธิพลสื่อกลางที่นกั เรี ยนสามารถเรี ยนรู้ ได้ หลากหลาย
ทางพุทธิปัญญา ความรู้สกึ และทักษะทางวิชาการ (Zimmerman; & Rosenthal. 1974)
โครงสร้ างของสิ่งแวดล้ อมแห่งการเรี ยนรู้ เป็ นอิทธิพลตัวสุดท้ ายของการกํากับตนเองในการ
เรี ยนรู้ ของนักเรี ยน โดยเฉพาะภาระงานและสภาพแวดล้ อม ตามทฤษฎี ปัญ ญาสัง คม (Zimmerman.
1983) มนุษย์เรี ยนรู้กบั บริ บทของสิ่งแวดล้ อมในสังคมที่เป็ นอยู่ การเพิ่มระดับความยากของภาระงานหรื อ
เปลี่ ยนสภาพแวดล้ อมทางวิชาการจากสถานที่ ๆมีเสียงดังเป็ นเงี ยบสงบเพื่ อการเรี ยน จะส่ง ผลต่อ การ
กํากับตนเองในการเรี ยนรู้ มีข้อค้ นพบว่า การพิจารณาความสามารถในตนของนักเรี ยนขึ ้นอยู่กบั ความ
ยากของภาระงาน (Bandura. 1986)
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จากที่กล่าวมาข้ างต้ น อิทธิพลด้ านสิ่งแวดล้ อมแต่ละตัว จะมีปฏิสมั พันธ์ แลกเปลี่ยนซึ่งกัน
และกันกับอิทธิพลด้ านบุคคลและด้ านพฤติกรรม เมื่อผู้เรี ยนมีการควบคุมตนเอง อิทธิพลด้ านบุคคล จะ
เป็ นกลวิธีกํากับพฤติกรรมและสิ่งแวดล้ อมทางการเรี ยนรู้ ทันที ผู้เรี ยนที่มีการควบคุมตนเอง จะมีความ
เข้ าใจผลจากสิ่งแวดล้ อมและรู้ ว่าจะต้ องปรับสิ่งแวดล้ อมเพื่อใช้ ในกลวิธีที่หลากหลาย ตามทฤษฎี ทาง
ปั ญญาสังคมในแง่มมุ ของการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน ได้ บรรยายสาเหตุของการแลกเปลี่ยน
ซึง่ กันและกันระหว่างกระบวนการของอิทธิพล 3 ปั จจัย แบนดูรา (Bandura. 1986) อธิบายว่าความแตกต่าง
เกิ ดขึน้ ระหว่างปั จ จัยบุคคล สิ่ง แวดล้ อม และพฤติกรรมของการกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ นักทฤษฎี
ปั ญญาสัง คมกล่าวว่า การกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ ไ ม่ได้ ถกู กํ าหนดโดยกระบวนการส่วนบุคคลเพียง
อย่างเดียว แต่กระบวนการเหล่านี ้ได้ รับอิทธิพลจากการแลกเปลี่ยนกันด้ านสิ่งแวดล้ อมและพฤติกรรมอีก
ด้ วย ตัวอย่างเช่น การแก้ ปัญหาของนักเรี ยนเรื่ องการลบ เช่น 8 – 4 = ? ไม่ได้ ใช้ แค่การรับรู้ ส่วนบุคคลด้ าน
ความสามารถของตัวนักเรี ยนเพียงอย่างเดียว แต่ยังประกอบด้ วยการกระตุ้นจากสิ่งแวดล้ อม เช่น การ
ส่งเสริ มจากครูและผลลัพธ์ที่แสดงออกมา (เช่น ได้ คําตอบที่ถกู ต้ องมาจากปั ญหาที่หาคําตอบมาก่อน) สิ่ง
ที่จําเป็ นสํ าหรับ กฎสามองค์ประกอบของแบนดูรา (Bandura’s triadic formulation) ถูกระบุไ ว้ ว่า
พฤติกรรม คือ ผลผลิตของสิ่งที่เกิดขึ ้นเองในตัวบุคคล (Self-generated) และอิทธิพลจากแหล่งภายนอก
(External Sources) (Bandura. 1986: 454) การกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ จึงเกิดขึ ้นเมื่อนักเรี ยนสามารถ
ใช้ กระบวนการส่วนบุคคล (Personal processes i.e., self-) ในการกํ ากับกลวิธีด้านพฤติกรรมและการ
เรี ยนรู้สิ่งแวดล้ อม (Bandura. 1986)
การกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ ได้ รับอิทธิ พลจากปฏิสัมพันธ์ ระหว่างคุณลักษณะของบุคคล
พฤติ ก รรม และสิ่ ง แวดล้ อ ม คุณ ลัก ษณะด้ า นบุค คลประกอบด้ ว ยปั จ จัย ภายใน เช่ น อภิ ปั ญ ญาและ
แรงจูง ใจ ซึ่ ง กระบวนการทางอภิ ปั ญ ญาเป็ น ความสามารถของนัก เรี ย นในการตัง้ เป้า หมาย สัง เกต
กระบวนการ ปรั บกลวิธี แ ละประเมิน ผลที่ไ ด้ รับ (Zimmerman. 1989a) ส่วนแรงจูง ใจ ประกอบด้ วย
คุณลักษณะเช่น เป้าหมาย ความสนใจ การรั บรู้ ความสามารถของตนในการเรี ยนรู้ และผลที่คาดหวัง
(Schunk; & Zimmerman. 2008) ปั จจัยด้ านสิ่งแวดล้ อมประกอบด้ วยสิ่งแวดล้ อมทางกายภาพและ
ปฏิสมั พันธ์ ทางสังคมกับเพื่อนและบุคคล ส่วนปั จจัยด้ านพฤติกรรมเป็ นความสามารถของนักเรี ยนในการ
กํากับพฤติกรรมและความตังใจเพื
้
่อไปสูเ่ ป้าหมายเฉพาะ (Smith-Donale; et al. 2007)
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1.2 การกํากับตนเองในการเรียนรู้
แนวคิดและทฤษฎีการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้
การกํ า กับ ตนเองในการเรี ย นรู้ (Self-regulated learning) เกิด ขึ ้นในปี 1980
(Cheng. 2011: 1) และรู้ จกั กันอย่างเด่นชัดในปี 1990 ว่าเป็ นแนวคิดที่สําคัญแนวคิดหนึ่งของทฤษฎี
ปั ญ ญาสัง คม เป็ น สื่ อ กลางระหว่า งอิท ธิ พ ลภายนอกและการกระทํ าของบุค คลในการควบคุม ตนเอง
เกี่ยวกับความคิด ความรู้ สึก แรงจูงใจและการปฏิบตั ิ แบนดูรา (Bandura. 1986) มีความเชื่อว่า การ
กํากับตนเองเป็ นการควบคุมกลไกภายในของพฤติกรรมที่ได้ ปฏิบตั ิและเป็ นผลของการบังคับตนเองต่อ
พฤติกรรมนันๆ
้ การกํากับตนเองมีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะทําให้ พฤติกรรมควบคุมภายในเกิดขึ ้นอย่าง
ค่อยเป็ นค่อยไปเพื่อควบคุมพฤติกรรมภายนอก ซึ่งเกิดขึ ้นโดยผ่านบทบาทของการดําเนินการของตนเอง
และแหล่งอิทธิ ภายนอก รวมถึงกรอบของแรงจูงใจ สังคมและคุณธรรม สําหรับการกํากับตนเองในการ
เรี ยนรู้ เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ ของบุคคลซึ่งประกอบด้ วยอภิปัญญา แรงจูงใจและพฤติกรรม ซิมเมอร์ แมน
(Zimmerman. 1989) เป็ นนักวิชาการคนแรกที่ นําเสนอโครงสร้ างของการกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้
ในทางจิตวิทยาการศึกษา โดยเชื่อว่าการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ เป็ นกระบวนการที่ผ้ เู รี ยนมีส่วนร่ วม
อย่างกระตือรื อร้ นในการเรี ยนรู้ทางอภิปัญญา แรงจูงใจ และการปฏิบตั ิ อธิบายความหมายของการกํากับ
ตนเองในการเรี ยนรู้ บนพื ้นฐานของทฤษฎีสามองค์ประกอบของแบนดูรา (Bandura. 1986) ว่าเป็ นความ
พยายามของนักเรี ยนในการกํ ากับการเรี ยนรู้ ที่เกี่ยวข้ องกับองค์ประกอบ 3 ระดับคือ กระบวนการส่วน
บุคคล สภาพแวดล้ อมและพฤติกรรม ส่วนซิมเมอร์ แมนและชุงค์ (Zimmerman; & Schunk. 1989) กล่าวว่า
การกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ เป็ นการเรี ยนรู้ ที่เกิดขึ ้นจากอิทธิพลของความคิดจากนักเรี ยน เป็ นความรู้ สึก
กลวิธีและพฤติกรรมเพื่อบรรลุเป้าหมาย ต่อมาพินทริ ช (Pintrich. 1999) ได้ พฒ
ั นาแนวคิดการกํ ากับ
ตนเองในการเรี ยนรู้ จากรูปแบบการกํ ากับตนเองของแนวคิดการเรี ยนรู้ ทางปั ญญาสังคมของซิมเมอร์ แมน
โดยเชื่ อว่าการกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ เป็ นกลวิ ธี ที่นักเรี ยนใช้ ใ นการกํ ากับทางปั ญ ญา จัดการ และ
ควบคุมกับสิ่งแวดล้ อม และมีอิทธิ พลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ กิจกรรมการ
กํากับตนเองเป็ นตัวกลางระหว่างผู้เรี ยน บริ บทและการเรี ยนรู้ การปฏิบตั ิ โดยพินทริ ชให้ ความสําคัญกับ
การศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน โดยศึกษาผลของแรงจูงใจในการใช้ ปัญญาให้ เป็ นผลสําเร็ จของ
ผู้เรี ยน พินทริ ช (Pintrich. 2000: 453) ให้ ความหมายของการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ ว่าเป็ นการ
กระตุ้น (Active) การสร้ างกระบวนการ (Constructive process) ซึ่งผู้เรี ยนตังเป้
้ าหมายสําหรับการเรี ยนรู้
หลังจากนันจึ
้ งพยายามสังเกต กํ ากับ และควบคุมการรู้ คิด แรงจูงใจและความเชื่ อของตนเอง ซึ่งจะมี
แนวทางจากเป้าหมายและบริ บทจากสิ่งแวดล้ อม สอดคล้ องกับโบเคิอร์ ท (Boekerts. 1997) ที่กล่าวว่า
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การกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ ว่าเป็ นการกระทําที่เกิดขึ ้นเป็ นปกตินิสยั เกิดขึน้ อย่างอัตโนมัติ รวมถึงการ
กระทํ าที่ ซับซ้ อน ต้ องสัง่ การ และพิ จารณาอย่างรอบคอบ โบเคอร์ ท พินทริ ช และซี ดเมอร์ (Boekaerts;
Pintrich; & Zeidmer. 2000) กล่าวถึงความสําคัญของการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ ว่าเป็ นการจัดเตรี ยม
ประสบการณ์ของความสําเร็ จเพื่อส่งเสริ มแรงจูงใจภายในและสนับสนุนความสามารถในการกํากับตนเอง
ซิมเมอร์ แมน (Zimmerman. 2002) อธิบายว่าการกํากับตนเองเป็ นกระบวนการและโต้ แย้ งว่าการกํากับ
ตนเองไม่ใช่ความสามารถของจิตใจ (Mental ability) หรื อทักษะการปฏิบตั ิทางวิชาการ แต่ในทางตรงกันข้ าม
เป็ นกระบวนการบังคับตนเอง (Self-directive process) ที่ผ้ เู รี ยนใช้ ความสามารถด้ านจิตใจและทักษะทาง
วิช าการ ลักษณะดัง กล่าวสามารถตอบได้ ว่า ผู้เ รี ยนสร้ างสิ่ง แวดล้ อมทางการเรี ยนรู้ ของตนเองจาก
เป้าหมายของตนเพื่ อกระบวนการกํ ากับตนเองที่ มี ประสิ ทธิ ภ าพ มากไปกว่านัน้ ชุง ค์และเอิร์ทเมอร์
(Schunk; & Ertmer. 2000) กล่าวถึงการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้เป็ นการรวมกระบวนการ เช่น การ
ตังเป้
้ าหมายสําหรับการเรี ยนรู้ ความตังใจและความมุ
้
่งมัน่ ต่อการเรี ยนรู้ การใช้ กลวิธีที่มีประสิทธิภาพใน
การจัดการ การตังรหั
้ สและฝึ กจําข้ อมูล การสร้ างสิ่งแวดล้ อมที่เอื ้อต่อการทํางาน การใช้ ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ การสังเกตการปฏิบตั ิ การจัดการเวลาที่ดี การมองหาผู้ช่วยที่จําเป็ น มีความเชื่อทางบวก
เกี่ยวกับความสามารถตน ค่านิยมแห่งการเรี ยนรู้ องค์ประกอบที่ช่วยเสริ มการเรี ยนรู้และการคาดเดาผลที่
เกิดขึ ้น ความภาคภูมิใจและพึงพอใจในความพยายาม โบเคิอร์ ทและนีมิเวอร์ ทา (Boekerts; & Niemivirta.
2005) ยํ า้ ชัดว่าการกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ ไม่ไ ด้ เป็ นการสร้ างหน่วยเดียวกัน แต่ม ากไปกว่านัน้ ยัง
รวมถึงปรากฏการณ์ซงึ่ ถูกควบคุมโดยกลไกที่แตกต่างกัน เช่น แรงจูงใจ อภิปัญญา และ/หรื ออารมณ์
สําหรับกลวิธีการกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ (Self-regulated learning strategies) เป็ นการ
กระทําและกระบวนการที่ได้ มาซึ่งข้ อมูลหรื อทักษะเกี่ยวกับตัวแทน จุดประสงค์ และการรับรู้ วิธีการของ
ผู้เรี ยน รวมไปถึงวิธีการ เช่น การจัดการและการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลข่าวสาร การสืบค้ นข้ อมูลข่าวสาร การ
ฝึ กซ้ อมหรื อการใช้ เครื่ องช่วยความจํา (Zimmerman; & Martinez Ponds. 1986) โดยซิมเมอร์ แมน
(Zimmerman. 1989) ได้ กําหนดหน่วยย่อยสําคัญ 3 ส่วน ได้ แก่ กลวิธีการเรี ยนรู้ การกํากับตนเองในการ
เรี ยนรู้ ของนักเรี ยน การรั บรู้ ความสามารถของตนในทักษะปฏิ บัติ และความยึดมั่นต่อเป้าหมายทาง
วิชาการ พินทริ ช (Pintrich. 1999) อธิ บายว่า รู ปแบบกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ ประกอบด้ วยชุดของ
กลวิธี 3 ชุดคือ 1) กลวิธีการเรี ยนรู้ ทางพุทธิปัญญา (กลวิธีการฝึ กซ้ อม การวางแผนอย่างละเอียด และการ
จัดการ) 2) กลวิธีการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ เพื่อควบคุม (กลวิธีการวางแผน การเตือนตนเอง และการ
กํากับตนเอง) และ 3) กลวิธีการจัดการสิ่งแวดล้ อม (การจัดการและควบคุมเวลา ความพยายามและ
สิ่งแวดล้ อมทังหมด)
้
วอลเตอร์ (Wolters. 1999) สนับสนุนการให้ ความหมายของพินทริ ช และชี ้ให้ เห็นว่า
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ประเด็นที่ มีความสํ าคัญที่ สุดประเด็นหนึ่ง ในการกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ คือนักเรี ยนสามารถเลื อก
ประสานและใช้ กลวิธีทางพุทธิปัญญาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เดอ คอร์ เวอร์ เชพเฟ และออฟ อินเด (De
Corte; Verschaffel; & Op't Eynde. 2000: 685) ให้ ความหมายของการกํากับตนเองของการเรี ยนรู้
คณิตศาสตร์ ว่า เป็ นการจัดการให้ สามารถเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ ซึ่งเป็ นเป้าหมายหลักได้ นอกจากนี ้ ยัง
อธิ บายว่า นักวิ ชาการทางคณิ ตศาสตร์ ใ ช้ ทฤษฎี การกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ เป็ นการเปลี่ ยนแปลงที่
สําคัญในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 โดยคาดหวังว่านักเรี ยนจะนํามาใช้ ในการควบคุมการเรี ยนรู้ และการ
แก้ ปัญหาของตนเอง การกํากับตนเองสร้ างลักษณะเด่นของการเรี ยนรู้ และการแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ที่ มี ประสิท ธิ ภ าพ ส่วนผ่องศรี น้ อ ยปรี ช า (2545) ให้ ความหมายของการกํากับ ตนเองของการเรี ยนรู้
คณิตศาสตร์ วา่ นักเรี ยนมีการกํากับตนเองในการเรี ยนคณิตศาสตร์ จะสามารถประสบผลสําเร็ จในการเรี ยน
คณิตศาสตร์ ได้
ลักษณะของครู ที่เป็ นผู้กํากับตนเองในการเรี ยนรู้ จะเป็ นผู้เปิ ดรับความคิดที่แตกต่างและมองหา
สิ่งที่สง่ เสริ มให้ พบกับการสอนที่ท้าทาย (Butler; et al. 2004) การสอนการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ต้อง
เป็ นความตระหนักในความต้ องการและความรู้ ของนักเรี ยน รวมทังความเชี
้
่ยวชาญในการใช้ กลวิธีการ
สอนของครู เมื่อครูผ้ สู อนตระหนักในเรื่ องเหล่านี ้ จึงสามารถจัดกระบวนการเรี ยนรู้ และให้ คําแนะนําที่ดีแก่
นักเรี ยนได้ (Many; et al. 1996) การกํากับตนเองของนักเรี ยนในชันเรี
้ ยน สามารถอธิบายได้ โดยกิจกรรม
สําคัญของการเรี ยนรู้ เช่น การตีความหมายของภาระงานโดยตังเป้
้ าหมายการเรี ยนรู้ การเลือก ปรับ หรื อ
คิดกลวิธีที่จะทําให้ สําเร็ จ สะท้ อนได้ โดยพัฒนาการและการประเมินการปฏิบตั ขิ องตนเอง และการทบทวน
การเข้ าถึงเป้าหมาย เช่นเดียวกับครู ผ้ สู อนที่จะต้ องได้ รับการสนับสนุนให้ มีการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้
เกี่ ยวกับการสอน ครู ผ้ ูสอนต้ องเกี่ ยวพันกับกิ จ กรรมที่ ส่ง เสริ มการสะท้ อนถึง การฝึ กหัดอย่างต่อเนื่ อง
(Borko; & Putnam. 1998) ดังนันการกํ
้
ากับตนเองในการเรี ยนรู้การสอนคณิตศาสตร์ จึงเป็ นตัวแปรสําคัญ
ที่ครู ผ้ สู อนต้ องมีการเรี ยนรู้ เพื่อส่งเสริ มให้ มีความเชี่ยวชาญในการสอนและส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน
การกํากับตนเองของครู เป็ นความสามารถในการส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนใช้ อภิปัญญาและกํากับตนเองในการ
อ่านเพื่อทํ าความเข้ าใจ ซึ่งเป็ นความจํ าเป็ นของครู ท่ีจะต้ องพัฒนาทักษะการกํ ากับตนเอง (Davis; &
Gray. 2007) สอดคล้ องกับความหมายของแรนดี ้ (Randi. 2004) กล่าวคือ การกํากับตนเองของครู เป็ น
ความสามารถในการตัดสินใจ การสะท้ อนให้ นกั เรี ยน และเรี ยนรู้ อย่างอิสระ ส่วนเวยเทนส์ เลนส์ และ
แวนเดนเบอร์ ก (Waeytens; lens; & Vandenberghe. 2002) ให้ ความหมายการกํากับตนเองในการ
เรี ยนรู้ ตามแนวคิดของครู ผ้ ูสอนระดับมัธยมศึกษาว่าเป็ นชุดของทักษะ รวมถึงทักษะการเรี ยน การคิด
วิเคราะห์ การจัดการเวลา การวางแผน และความสามารถในการตังเป้
้ าหมาย การพัฒนาวิชาชีพครู ร่วม
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สมัย (Contemporary teacher professional development) มีแนวคิดว่า ครู เป็ นผู้เรี ยนรู้ ที่ใช้ ทรัพยากร
ในการจัดการเรี ยนรู้และความก้ าวหน้ าในวิชาชีพ (Little. 2003) โดยเปลี่ยนบทบาทของครู เป็ นผู้เรี ยนรู้ ที่
ต้ องพัฒนากลวิธีการเรี ยนรู้ ไม่ใช่เป็ นเพียงแค่คนทํางานในอาชีพครู เท่านัน้ (Randi. 2004) ครามาสกี
และมิแชลสกี (Kramarski; & Michalsky. 2009) อธิบายว่า ครู ที่มีความสามารถในการส่งเสริ มนักเรี ยน
ให้ มีการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ ต้ องเป็ นครู ที่มีกํากับตนเองใน 2 ทาง คือ ประการแรก ครู ผ้ สู อนต้ อง
บรรลุเป้าหมายการกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้เพื่อนักเรี ยน (เช่น มุมมองของนักเรี ยน) และประการที่สอง
ครูผ้ สู อนต้ องมีความเข้ าใจวิธีการช่วยเหลือนักเรี ยนให้ บรรลุเป้าหมายการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ (เช่น
มุมมองของครู ) นอกจากนี ้ การสอนไม่ได้ เป็ นเพี ยงแค่การให้ ความรู้ แต่เป็ นการช่วยนักเรี ยนให้ พัฒนา
แรงจูงใจภายใน การรับรู้ความสามารถของตน และส่งเสริมคุณค่าแห่งการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน ดังนัน้ การ
เกิดขึ ้นของแนวคิดทฤษฎีการกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ และการพัฒนากลวิธีการสอนจึงเป็ นประโยชน์ใน
การส่งเสริ มความสามารถของนักเรี ยนในการเรี ยนรู้ วิธีการเรี ยนรู้ (Cheng. 2011)
จากการศึกษาความหมายของการกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ เนื่ องจากงานวิจัยนี ้ ศึกษาการ
กํากับตนเองในการเรี ยนรู้ทงในระดั
ั้
บนักเรี ยนและระดับครู ผู้วิจยั จึงกําหนดความหมายของตัวแปรทังสอง
้
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ซึ่งมีโครงสร้ างของความหมายเหมือนกัน ต่างกันที่เนื ้อหาที่ใช้ ในแต่ละระดับดังนี ้ การ
กํากับตนเองในการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ หมายถึง การกระทําที่สะท้ อนให้ เห็นถึงกลวิธีในการสังเกต จัดการ
และควบคุมการกระทําของนักเรี ยน เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายและการรู้ คิดในการเรี ยนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ และ
การกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้การสอนคณิตศาสตร์ หมายถึง การกระทําที่สะท้ อนให้ เห็นถึงกลวิธีในการ
สังเกต จัดการและควบคุมการกระทําของครู ผ้ สู อน เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายการสอนและการรู้ คิดในการ
เรี ยนรู้วิชาคณิตศาสตร์
การวัดการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ และการสอนคณิตศาสตร์
เครื่ องมื อที่ใช้ ในการประเมินการกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ ถูกพัฒนาขึ ้นครัง้ แรกในปี 1980
เป็ นแบบรายงานตนเอง คล้ ายแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ (Zimmerman. 2008) ต่อมาแมคเคธี
และพินทริ ช (McKeachie; & Pintrich) สร้ างแบบสอบถามกลวิธีการสร้ างแรงจูงใจสําหรับการเรี ยนรู้ (The
Motivated Strategies for Learning Questionnaire: MSLQ) ในปี 1986 เพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือสําหรับ
ศึกษากรอบความคิดและสังเกตรูปแบบการสร้ างแรงจูงใจและการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนใน
วิทยาลัย ซึ่งยังคงใช้ ในการวิจยั ทางการศึกษามาจนถึงปั จจุบนั (Duncan; & McKeachie. 2005) MSLQ
พัฒนามาจากทฤษฎีปัญญาสังคมในด้ านแรงจูงใจและการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ (Pintrich. 2003)
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ซึ่งแรงจูงใจของนักเรี ยนจะถูกเชื่อมโยงโดยตรงกับความสามารถในการกํากับกิจกรรมการเรี ยนรู้ ของตัว
นักเรี ยนเอง กล่าวได้ ว่า แรงจูงใจและกลวิธีเรี ยนรู้ ไม่ได้ เป็ นคุณลักษณะของผู้เรี ยนที่หยุดนิ่งอยู่กบั ที่ แต่
แรงจูงใจเป็ นกลไก (Dynamic) ของกลวิธีเรี ยนรู้ ซึ่งอยู่ภายใต้ การควบคุมของนักเรี ยนและนักเรี ยนสามารถ
เรี ยนรู้ ได้ (Duncan; & McKeachie. 2005: 17) MSLQ ประกอบด้ วย 81 ข้ อคําถาม แบ่งเป็ น 2 ตอน
คือ แรงจูงใจและกลวิธีเรี ยนรู้ โดยคําถามของแรงจูงใจ ประกอบด้ วย 31 ข้ อคําถาม เพื่อประเมินเป้าหมาย
ของนักเรี ยนและความเชื่อในการเรี ยนวิชานัน้ ความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถในการเรี ยนให้ สําเร็ จในวิชา
นัน้ และความกังวลเกี่ยวกับการสอบ ส่วนคําถามในส่วนของกลวิธีเรี ยนรู้ ประกอบด้ วย 31 ข้ อ ที่เกี่ยวกับ
การใช้ กลวิธีทางปั ญญาและกลวิธีทางอภิ ปัญญาที่ แตกต่างกันของนักเรี ยน นอกจากนี ้ กลวิธีเรี ยนรู้ ยัง
ประกอบด้ วยคําถาม 19 ข้ อเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรี ยนรู้ ต่างๆของนักเรี ยน (Pintrich; et al. 1991: 5)
MSLQ มีความเชื่อมัน่ เที่ยงตรง มีประสิทธิภาพ และสะดวกต่อการวัดสําหรับงานวิจยั ที่ใช้ ตวั แปรหลาย
ชนิด (Duncan; & Mckeachie. 2005) ข้ อคําถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 7 ระดับของลิเคิร์ท
(7-point Likert-type scale) จาก 1 (ไม่เป็ นความจริ งสําหรับฉันเลย) จนถึง 7 (เป็ นจริ งมากที่สดุ สําหรับฉัน)
คะแนนของแต่ละส่วนจะเป็ นผลรวมเฉลี่ยของจํานวนข้ อคําถามในแต่ละส่วนนันๆ
้ เช่น ด้ านความกังวลใน
การสอบประกอบด้ วยคําถาม 5 ข้ อ คะแนนของนักเรี ยนคํานวณได้ โดยการรวมคะแนนทัง้ 5 ข้ อ แล้ วนํามา
หาค่าเฉลี่ย MSLQ ไม่มีเกณฑ์มาตรฐาน แต่เป็ นการวัดการตอบข้ อคําถามของนักเรี ยนที่แตกต่างไปตาม
รายวิชา (เช่น การอ่านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ฯลฯ) หรื อตามบริ บทของ
ห้ องเรี ยน โดยเพิ่มเงื่อนไขในข้ อคําถามให้ นกั เรี ยนพิจารณาสิ่งที่เขาปฏิบตั ติ อ่ รายวิชาหรื อชันเรี
้ ยน เช่น “ใน
ชันเรี
้ ยน” หรื อ “ในวิชานี ้” งานวิจยั ที่สร้ างตามแนวคิดของพินทริ ช เช่น ภัทราภรณ์ สังข์ทอง (2550) สร้ าง
เครื่ องมือวัดการเรี ยนรู้ โดยการกํากับตนเองตามแนวคิดของพินทริ ชและเดอร์ กรู ท (Pintrich; & De Groot.
1990: 33-40) นอกจากนี ้ ซิมเมอร์ แมน และมาร์ ติเนซ พอนส์ (Zimmerman; & Martinez-Pons. 1986)
ได้ พฒ
ั นาแบบสัมภาษณ์เพื่อวัดการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ตามแนวทางของการรายงานตนเอง คือ แบบ
สัมภาษณ์การกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ (Self-Regulated Learning Interview Scale: SRLIS) โครงสร้ าง
ของแบบสัมภาษณ์ ได้ ถูกพัฒนาเพื่อประเมินกลวิธีการกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ 14 ชนิด ประกอบด้ วย
กลวิธีการประเมินตนเอง การจัดการและการเปลี่ยนแปลง การตังเป้
้ าหมายและการวางแผน การสืบค้ น
ข้ อมูล การจดบันทึกและเตือนตนเอง โครงสร้ างทางสิ่งแวดล้ อม การจัดการผลที่เกิดขึ ้นกับตัวเอง การ
ฝึ กซ้ อมและการจํา การหาเพื่ อน ครู หรื อผู้ใหญ่ให้ ช่วยเหลือ และการทบทวนแบบทดสอบ บันทึกหรื อ
ตํารา และวิ ธี อื่น ๆ วิ ธีการใช้ แ บบสอบถามและแบบสัม ภาษณ์ เ หล่านี ้ แสดงความเชื่ อมั่นและความ
เที่ ยงตรงของการศึกษาเพื่ อ ทดสอบความคงอยู่ภ ายในเช่น เดี ยวกับการใช้ เ กณฑ์ ค วามเที่ ย งตรงโดย
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ความสัมพันธ์ ของผลการวิจยั เช่น แบบวัดการปฏิบตั ิ (Pintrich; et al. 1993; Zimmerman; & MartinezPons. 1986) อย่างไรก็ตาม วินและเพอร์ รี (Winne; & Perry. 2000) ได้ จดั ประเภทเครื่ องมือเหล่านี ้เป็ น
การวัดเจตคติต่อการกํากับตนเอง ซึ่งสะท้ อนการนําไปสู่การกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ ที่เป็ นคุณลักษณะ
ภายในองค์ประกอบของรู ปแบบเบื ้องต้ น งานวิจยั ที่สร้ างตามแนวคิดของซิมเมอร์ แมน เช่น สลิลภรณ์
สุตารักษ์ สนธิสตุ (2553) สร้ างแบบสอบถามวัดการกํากับตนเองในการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ ตามแนวคิด
ทฤษฎีของซิมเมอร์ แมนและมาร์ ติเนซ-พอนส์ (Zimmerman; and Martinez –Pons. 1986) มากไปกว่านัน้
ไวด์และชีฟฟิ ลด์ (Wild; & Schiefele. 1994) ได้ นําแบบวัดกลวิธีการเรี ยนรู้ (Learning and Study
Strategies Inventory-LASSI; Weinstein; Schulte; & Palmer. 1987) และแบบสอบถามกลวิธีแรงจูงใจ
สําหรับการเรี ยนรู้ (Motivated Strategies for Learning Questionnaire -MSLQ; Pintrich; et al. 1991)
ทังสองแบบมาพั
้
ฒนาเป็ นแบบบันทึกกลวิธีการเรี ยนรู้ทางวิชาการ (Inventory for Recording Learning
Strategies in Academic Studies) โดยแบ่งเป็ นการวัดพุทธิปัญญา อภิปัญญา และกลวิธีการจัดการ
แหล่งเรี ยนรู้
การวัดการกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ สํ าหรับงานวิจัยนี ้ เป็ น แบบวัดที่ ผ้ ูวิจัยปรั บปรุ ง จาก
แบบสอบถามกลวิธีการสร้ างแรงจูงใจสําหรับการเรี ยนรู้ (MSLQ) ของพินทริ ชและคนอื่นๆ (Pintrich; et al.
1991) แบบสอบถามกลวิ ธี ก ารกํ า กั บ ตนเองในการเรี ย นรู้ ของซิ ม เมอร์ แ มนและมาร์ ติ เ นซ พอนส์
(Zimmerman; & Martinez-Pons. 1986) และผลจากการสัมภาษณ์ในระยะที่ 1 เพื่อสอบถามเกี่ยวกับ
การกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ ของนักเรี ยน จํานวน 30 ข้ อ และการกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้
การสอนคณิตศาสตร์ ของครู ผ้ สู อน จํานวน 30 ข้ อ ลักษณะข้ อคําถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 6
ระดับของลิเคิร์ท (6-point Likert-type scale) มีคา่ คะแนนระหว่าง 1 ถึง 6 ตังแต่
้ 1 (ไม่จริ งเลย) จนถึง 6
(จริ งที่สุด) ประกอบด้ วยคําถามเชิงบวกและเชิงลบ ผู้ที่ได้ คะแนนจากแบบวัดการกํากับตนเองในการ
เรี ยนรู้คณิตศาสตร์ สงู กว่า แปลว่าเป็ นผู้ที่มีการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ สงู กว่าผู้ท่ีได้ คะแนน
จากแบบวัดตํ่ากว่า และผู้ที่ได้ คะแนนจากแบบวัดการกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้การสอนคณิตศาสตร์ สงู กว่า
แปลว่าเป็ นผู้ที่มีการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้การสอนคณิตศาสตร์ สงู กว่าผู้ที่ได้ คะแนนจากแบบวัดตํ่ากว่า
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ และการสอนคณิตศาสตร์
เนื่องจากงานวิจยั นี ้ ศึกษาตัวแปรการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ และการกํ ากับ
ตนเองในการเรี ยนรู้ การสอนคณิ ตศาสตร์ ซึ่งมี ฐานทฤษฎี เ ดียวกัน คือ ทฤษฎี ปัญญาสัง คม ผู้วิจัยจึง
นําเสนองานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องทังในระดั
้
บนักเรี ยนและระดับครู ดังนี ้
งานวิจยั ที่เกี่ยวกับการกํากับตนเองในการเรี ยนของนักเรี ยน มีการศึกษาแตกต่างกันไปตาม
ความสนใจรวมไปถึงด้ านคณิตศาสตร์ (Schoenfeld. 1992) งานวิจยั ที่ศกึ ษาการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้
ในลักษณะที่เป็ นตัวแปรเชิงเหตุ เช่น ศึกษาการใช้ กลวิธีการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนที่สมั พันธ์
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ตัวอย่างเช่น การศึกษาตัวแปรผลของการกํ ากับตนเองของพินทริ ชและเดอ กรู ท
(Pintrich; & De-Groot. 1990) พบว่าการกํากับตนเองในการเรี ยนเป็ นตัวพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนได้ ดีที่สดุ งานวิจยั ของซิมเมอร์ แมนและมาร์ ติเนส พอนส์ (Zimmerman; & Martinez-Pons. 1986)
พบว่า การใช้ กลวิธีกํากับตนเองในการเรี ยน 14 วิธี มีคา่ สหสัมพันธ์ สงู กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน การรับรู้
ของนักเรี ยนทัง้ ด้ านภาษาและความสามารถทางคณิตศาสตร์ มีความสัมพันธ์ กับการใช้ กลวิธีการกํ ากับ
ตนเอง และความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความพยายามใช้ กลวิ ธี ใ นการเรี ย นรู้ ของนั ก เรี ย นกั บ การรั บ รู้
ความสามารถทางวิชาการของนักเรี ยนดังกล่าวยังสอดคล้ องกับทฤษฎี สามองค์ประกอบ (Triadic view)
ของการเรี ยนรู้ การกํากับตนเอง (Zimmerman; & Martinez-Pons. 1990) สอดคล้ องงานวิจยั ของโนตา
โซเรสี และซิมเมอร์ แมน (Nota; Soresi; & Zimmerman. 2004) ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างกลวิธีการ
กํ ากับตนเองของกลุ่ม นักเรี ย นอิ ตาลี ที่ เ รี ย นชัน้ มัธ ยมศึกษาปี สุดท้ ายกับ ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนและ
ผลสัมฤทธิ์ ภายหลังจากเรี ยนระดับอุดมศึกษา พบว่า ผลการศึกษาในระยะแรก เมื่อนักเรี ยนเรี ยนอยู่ชนั ้
มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 81 คน ได้ รับการสัมภาษณ์วิธีการกํากับตนเองและได้ รับคําแนะนําในการ
ปรับปรุงวิธีการกํากับตนเอง ระยะที่สอง นักเรี ยนจากระยะที่ 1 ที่ศกึ ษาต่อในมหาวิทยาลัย จํานวน 49 คน
พบว่า กลวิธีการกํากับตนเองมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนทังที
้ ่เรี ยนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและผลการเรี ยนเฉลี่ยของนักเรี ยนที่ได้ เรี ยนต่อในระดับมหาวิทยาลัย และ
ผ่องศรี น้ อยปรี ชา (2545) ได้ วิเคราะห์ประสิทธิภาพโมเดลลิสเรลตัวแปรที่ สมั พันธ์ กับการเปลี่ยนแปลง
ระยะยาวของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ชี ้ให้ เห็นว่า ถ้ านักเรี ยนมีการกํากับตนเองในการเรี ยน
คณิตศาสตร์ แล้ ว ก็จะสามารถประสบผลสําเร็จในการเรี ยนคณิตศาสตร์ ได้ สอดคล้ องกับปิ ยวรรณ พันธุ์มงคล
(2542) พบว่ าหลัง การทดลองใช้ โปรแกรมการกํ ากับตนเองที่ มี ต่อการมี วิ นัยในตนเองและผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 นักเรี ยนกลุ่มที่ได้ รับโปรแกรมการกํ ากับตนเองมีระดับ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 ผลการวิจัยเป็ นไป
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ในทางเดียวกับสุภาวดี คํานาดี (2551) ได้ ศกึ ษาการวิจยั และพัฒนากระบวนการกํากับตนเองสําหรับ
การจัดการเรี ยนการสอนคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการรับรู้ ความสามารถของตน เจตคติและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 พบว่า นักเรี ยนกลุ่มที่ได้ รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
โดยการกํากับตนเองมีคา่ เฉลี่ยคะแนนการรับรู้ ความสามารถของตนเอง เจตคติ และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ สูงกว่ากลุ่มที่ ไม่ได้ รับการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ โดยกระบวนการกํ ากับตนเองในการ
เรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ในงานวิจยั ของประภัสสร สิตวงษ์ (2545)
ศึกษาผลของการกํ ากับตนเองต่อการรับรู้ อตั สมรรถนะ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ ของ
นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 พบว่า นักเรี ยนกลุม่ ทดลองที่มีความสามารถทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์
แตกต่างกัน หลังจากได้ รับการฝึ กการกํ ากับตนเอง มีผ ลสัม ฤทธิ์ทางการเรี ยนวิช าคณิตศาสตร์ ส งู กว่า
นักเรี ยนกลุ่มควบคุมที่มีความสามารถทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ในงานวิจยั ของเพอร์ รี ฟิ ลิปส์และฮัชชินสัน (Perry; Phillips; & Hutchinson. 2006) พบว่า
ครู ผ้ สู อนของห้ องเรี ยนที่มีการกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ สูงจะส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ที่นกั เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง
ซึง่ พัฒนาความรู้นอกเหนือจากสิ่งที่นกั เรี ยนจําเป็ นต้ องรู้ และความสนใจของนักเรี ยน สอดคล้ องกับครามาสกี
และมิแชลสกี (Kramarski; & Michalsky. 2009) พบว่า ครู ที่มีความสามารถในการส่งเสริ มนักเรี ยนให้ มี
การกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ ต้ องเป็ นครูที่มีกํากับตนเองใน 2 ทาง คือ ประการแรก ครู ผ้ สู อนต้ องบรรลุ
เป้าหมายการกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ เพื่ อนักเรี ยน (เช่น มุม มองของนักเรี ยน) และประการที่ ส อง
ครูผ้ สู อนต้ องมีความเข้ าใจวิธีการช่วยเหลือนักเรี ยนให้ บรรลุเป้าหมายการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ (เช่น
มุมมองของครู ) นอกจากนี ้ การสอนไม่ได้ เป็ นเพี ยงแค่การให้ ความรู้ แต่เป็ นการช่วยนักเรี ยนให้ พัฒนา
แรงจูงใจภายใน การรับรู้ความสามารถของตน และส่งเสริมคุณค่าแห่งการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน ดังนัน้ การ
เกิดขึ ้นของแนวคิดทฤษฎี การกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ และการพัฒนากลวิธีการสอนจึงเป็ นประโยชน์ใน
การส่งเสริ มความสามารถของนักเรี ยนในการเรี ยนรู้ วิธีการเรี ยนรู้ (Cheng. 2011)
จากการประมวลงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้ องข้ างต้ น สรุ ปได้ ว่า การกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ และครูผ้ สู อนที่พฒ
ั นากลวิธีการสอนหรื อมีการกํากับตนเอง
ในการเรี ยนรู้การสอนคณิตศาสตร์ รวมทังส่
้ งเสริ มให้ นกั เรี ยนมีการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้จะช่วยส่งเสริ ม
ความสามารถของนักเรี ยนในการเรี ยนรู้ ให้ สงู ขึ ้น ซึ่งสามารถส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์
ด้ วยเหตุนี ้ งานวิจยั นี ้ จึงกํ าหนดให้ การกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ เป็ นตัวแปรระดับนักเรี ยน
และการกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ การสอนคณิตศาสตร์ เป็ นตัวแปรระดับครู ที่มีอิทธิ พลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยน ดังภาพประกอบ 3
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การกํากับตนเองในการเรี ยนรู้การสอนคณิตศาสตร์
ระดับครู

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ระดับนักเรี ยน
การกํากับตนเองในการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์
ภาพประกอบ 3 ตัวแปรการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ ในระดับนักเรี ยนและการกํากับตนเอง
ในการเรี ยนรู้การสอนคณิตศาสตร์ ในระดับครู

2. ตัวแปรผลของการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ และการสอนคณิตศาสตร์
ในงานวิจยั นี ้ ศึกษาการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ ของบุคคลสองกลุ่ม คือ กลุ่มนักเรี ยนและกลุ่ม
ครูผ้ สู อน ดังนันตั
้ วแปรผลจึงแบ่งออกเป็ นสองประเภทเช่นเดียวกัน ตัวแปรผลของการกํากับตนเองในการ
เรี ยนรู้คณิตศาสตร์ คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ เนื่องจากนักเรี ยนเกี่ยวข้ องกับการเรี ยนรู้
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และตัวแปรผลของการกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ การสอนคณิตศาสตร์ คือ
พฤติก รรมการสอนคณิ ต ศาสตร์ เนื่ อ งจากครู ผ้ ูส อนเกี่ ย วข้ อ งกับ การเรี ย นรู้ ในการสอน ซึ่ง ส่ง ผลต่อ
พฤติกรรมการสอน ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงนําเสนอตัวแปรผลเป็ นสองประเภท รายละเอียดดังต่อไปนี ้
2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
งานวิจัยที่ ผ่านมาพบว่า ความสามารถของบุคคลในการกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ มี
ความสัมพันธ์ กบั ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่สงู ขึ ้น (Schunk. 2005; Zimmerman. 2000) ซิมเมอร์ แมน
(Zimmerman. 2000) ระบุว่า บุคคลที่มีการกํากับตนเองตํ่าจะมีความสัมพันธ์ กบั ผลสัมฤทธิ์ตํ่าในทุกๆเรื่ อง
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของอาซอล (Arsal. 2007) พบว่ากิจกรรมการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ สามารถทํา
ให้ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เพิ่มขึน้ รวมทัง้ เจตคติต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนในกลุ่ม
ทดลองเพิ่มขึ ้นเช่นกัน ส่วนฮาเกน และวีนสตีน (Hagen; & Weinstein. 2000) กล่าวว่า “หากนักเรี ยน
รับผิดชอบในการเรี ยนรู้ ของตนเองมากเท่าใด พวกเขาจะสามารถประสบความสําเร็ จจากความพยายาม
มากขึ ้นเท่านัน”
้ จึงควรสนับสนุนกลวิธีการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนโดยบูรณาการกับการสอน
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คณิตศาสตร์ ในชันเรี
้ ยน (Jenkins. 2009) ดังนัน้ การช่วยให้ นกั เรี ยนกํากับตนเองไม่เพียงแค่ส่งเสริ มให้ มี
อิ ส ระ ความสามารถและแรงจูง ใจของครู แ ละนัก เรี ยนมากขึ น้ เท่า นัน้ แต่ยัง ช่ว ยส่ ง เสริ ม ให้ ค ะแนน
ผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ ้นด้ วย (Paris; & Paris. 2001)
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์
แนวคิดเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ มี
ผู้ให้ ความหมายหลายท่าน เช่น ปราณี กองจินดา (2549) ให้ ความหมายของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
หมายถึง ความสามารถหรื อผลสําเร็ จที่ได้ รับจากกิจกรรมการเรี ยนการสอนเป็ นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
และประสบการณ์ เรี ยนรู้ ทางด้ านพุทธิ พิสยั จิตพิสยั และทักษะพิสยั และยังได้ จําแนกผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนไว้ ตามลักษณะของวัตถุประสงค์ของการเรี ยนการสอนที่แตกต่างกัน สมพร เชื ้อพันธ์ (2547) สรุ ป
ความหมายของผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิ ช าคณิ ตศาสตร์ หมายถึ ง ความสามารถ ความสํ าเร็ จ และ
สมรรถภาพด้ านต่างๆของผู้เรี ยนที่ ได้ จากการเรี ยนรู้ อันเป็ นผลมาจากการเรี ยนการสอน การฝึ กฝนหรื อ
ประสบการณ์ ของแต่ละบุคคลซึ่งสามารถวัดได้ จากการทดสอบด้ วยวิธีการต่างๆ ดุจเดือน พันธุมนาวิน
และอัม พร ม้ า คะนอง (2549) ให้ ค วามหมายเป็ น ระดับ ความสามารถของนัก เรี ย นในการเรี ย นวิ ช า
คณิ ตศาสตร์ ซึ่ ง สามารถวัดได้ จ ากแบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ ที่ ครอบคลุม
พฤติกรรมด้ านพุทธิพิสยั (Cognitive Domain) ซึ่งส่วนใหญ่วดั 4 ระดับในวิชาคณิตศาสตร์ คือ ความรู้
ความจํา ความเข้ าใจ การนําไปใช้ และการวิเคราะห์ สอดคล้ องกับวิลสัน (Wilson. 1971: 643-685) ให้
ความหมายคําว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถทางด้ านสติปัญญา
(Cognitive Domain) ในการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งจําแนกพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทางด้ านพุทธิ พิสยั
ตามกรอบแนวคิดของบลูม (Bloom’s Taxonomy) ไว้ 4 ระดับ ดังนี ้
1. การคิดคํานวณด้ านความรู้ความจํา (Computation) พฤติกรรมในระดับนี ้ ถือว่าเป็ น
พฤติกรรมที่อยูใ่ นระดับตํ่าสุด แบ่งออกเป็ น 3 ขัน้ ได้ แก่
1.1 ความรู้ความจําเกี่ยวกับข้ อเท็จจริ ง (Knowledge of specific facts) เป็ นความสามารถ
ที่ระลึกถึงข้ อเท็จจริ งต่างๆที่นกั เรี ยนเคยได้ รับจากการเรี ยนการสอนมาแล้ ว คําถามที่วดั ความสามารถใน
ระดับนี ้จะเกี่ยวกับข้ อเท็จจริ ง ตลอดจนความรู้พื ้นฐานซึง่ นักเรี ยนได้ สงั่ สมมาเป็ นระยะเวลานานแล้ ว
1.2 ความรู้ความจําเกี่ยวกับศัพท์และนิยาม (Knowledge of Terminology) เป็ นความ
สามารถในการระลึกหรื อจําศัพท์และนิยามต่างๆได้ ซึ่งคําถามในด้ านนี ้จะถามโดยตรงหรื อโดยอ้ อมก็ได้
แต่ไม่ต้องอาศัยการคิดคํานวณ
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1.3 ความสามารถในการใช้ กระบวนการคิดคํานวณ (Ability to Carry out Algorithm) เป็ น
ความสามารถในการใช้ ข้อเท็จจริ งหรื อนิยาม และกระบวนการที่ ได้ เรี ยนมาแล้ วคิดคํานวณตามลํ าดับ
ขันตอนที
้
่เคยเรี ยนรู้มา ซึง่ คําถามในด้ านนี ้จะเป็ นโจทย์ง่ายๆคล้ ายคลึงกับตัวอย่าง นักเรี ยนไม่ต้องพบกับ
ความยุง่ ยากในการตัดสินใจเลือกใช้ กระบวนการ
2. ความเข้ าใจ (Comprehension) เป็ นพฤติกรรมที่ใกล้ เคียงกับพฤติกรรมระดับความรู้
ความจําเกี่ยวกับการคิดคํานวณ แต่ซบั ซ้ อนกว่า แบ่งออกเป็ น 6 ขัน้ ดังนี ้
2.1 ความเข้ าใจเกี่ยวกับมโนมติ (Knowledge of Concepts) เป็ นความสามารถที่
ซับซ้ อนกว่าความรู้ความจําเกี่ยวกับข้ อเท็จจริ ง เพราะมโนมติเป็ นนามธรรมที่ประมวลจากข้ อเท็จจริ งต่างๆ
ต้ องอาศัยการตัด สิ น ใจในการตี ค วามหรื อยกตัวอย่า งของมโนมตินัน้ โดยใช้ คํา พูด ของตนหรื อเลื อ ก
ความหมายที่กําหนดให้ ซึง่ เขียนในรูปใหม่หรื อยกตัวอย่างใหม่ที่แตกต่างไปจากที่เคยเรี ยน
2.2 ความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักการ กฎทางคณิตศาสตร์ และการสรุปอ้ างอิงเป็ นกรณีทวั่ ไป
(Knowledge of Principle, Rules and Generalization) เป็ นความสามารถในการนําหลักการ กฎ และ
ความเข้ าใจเกี่ ยวกับมโนมติไปสัมพันธ์ กบั โจทย์ปัญหาจนได้ แนวทางในการแก้ ปัญหา ถ้ าคําถามนันเป็
้ น
คําถามเกี่ ยวกับหลักการและกฎที่ นักเรี ยนเพิ่งเคยพบเป็ นครั ง้ แรก อาจจัดเป็ นพฤติกรรมในระดับการ
วิเคราะห์ได้
2.3 ความเข้ าใจในโครงสร้ างทางคณิตศาสตร์ (Knowledge of Mathematical Structure)
เป็ นคําถามที่วดั เกี่ยวกับสมบัตขิ องระบบจํานวนและโครงสร้ างทางพีชคณิต
2.4 ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบปัญหา จากแบบหนึง่ ไปเป็ นอีกแบบหนึง่
(Ability to transform problem elements from one mode to another) เป็ นความสามารถในการแปล
ข้ อความที่กําหนดให้ เป็ นข้ อความใหม่หรื อภาษาใหม่ เช่น แปลจากภาษาพูดให้ เป็ นสมการซึ่งมีความหมาย
คงเดิม โดยไม่คํานึงถึงกระบวนการแก้ ปัญหา (Algorithms)
2.5 ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล (Ability to follow a line of reasoning) เป็ น
ความสามารถในการอ่านและเข้ าใจข้ อความทางคณิตศาสตร์ ซึง่ แตกต่างไปจากความสามารถในการอ่าน
ทัว่ ไป
2.6 ความสามารถในการอ่านและตีความโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (Ability to read
and interpret a problem) ข้ อสอบที่วัดความสามารถในขัน้ นี ้ อาจดัดแปลงมาจากข้ อสอบที่ วัด
ความสามารถในขันอื
้ ่นๆ โดยให้ นกั เรี ยนอ่านและตีความโจทย์ปัญหา ซึ่งอาจอยู่ในรู ปของข้ อความ ตัวเลข
ข้ อมูลทางสถิติ หรื อกราฟ
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3. การนําไปใช้ (Application) เป็ นความสามารถในการตัดสินใจแก้ ปัญหาที่นกั เรี ยนคุ้นเคย
เพราะคล้ ายกับปั ญหาที่นกั เรี ยนประสบอยูใ่ นระหว่างเรี ยน หรื อแบบฝึ กหัดที่นกั เรี ยนต้ องเลือกกระบวนการ
แก้ ปัญหาและดําเนินการแก้ ปัญหาได้ โดยไม่ยาก พฤติกรรมในระดับนี ้แบ่งออกเป็ น 4 ขัน้ ดังนี ้
3.1 ความสามารถในการแก้ ปัญหาที่คล้ ายกับปั ญหาที่ประสบอยูใ่ นระหว่างเรี ยน
(Ability to Solve Routine Problem) นักเรี ยนต้ องอาศัยความสามารถในระดับความเข้ าใจและเลือก
กระบวนการแก้ ปัญหาจนได้ คําตอบออกมา
3.2 ความสามารถในการเปรี ยบเทียบ (Ability to make comparisons) เป็ นความสามารถ
ในการค้ นหาความสัมพันธ์ ระหว่างข้ อมูล 2 ชุด เพื่อสรุ ปการตัดสินใจ ซึ่งในการแก้ ปัญหาขันนี
้ ้ อาจต้ องใช้
วิธีการคํานวณ และจําเป็ นต้ องอาศัยความรู้ที่เกี่ยวข้ อง รวมทังความสามารถในการคิ
้
ดอย่างมีเหตุผล
3.3 ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล (Ability to analyze data) เป็ นความสามารถ
ในการตัดสินใจอย่างต่อเนื่องในการหาคําตอบจากข้ อมูลที่กําหนดให้ ซึ่งอาจต้ องอาศัยการแยกข้ อมูลที่
เกี่ยวข้ องออกจากข้ อมูลที่ไม่เกี่ยวข้ อง พิจารณาว่าอะไรคือข้ อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม มีปัญหาใดบ้ างที่อาจ
เป็ นตัวอย่างในการหาคําตอบของปั ญหาที่กําลังประสบอยู่ หรื อต้ องแยกโจทย์ปัญหาออกพิจารณาเป็ น
ส่วนๆ มีการตัดสินใจหลายครัง้ อย่างต่อเนื่อง ตังแต่
้ ต้นจนได้ คําตอบหรื อผลลัพธ์ที่ต้องการ
3.4 ความสามารถในการมองเห็นแบบลักษณะโครงสร้ างที่เหมือนกันและสมมาตร (Ability
to recognize patterns Isomorphism’s and Symmetries) เป็ นความสามารถที่ต้องอาศัยพฤติกรรม
อย่างต่อเนื่อง ตังแต่
้ การระลึกถึงข้ อมูลที่กําหนดให้ การเปลี่ยนรู ปปั ญหา การจัดกระทําข้ อมูล และการ
ระลึกถึงความสัมพันธ์ นักเรี ยนต้ องสํารวจหาสิ่งที่ค้ นุ เคยจากข้ อมูลหรื อสิ่งที่กําหนดจากโจทย์ปัญหาให้ พบ
4. การวิเคราะห์ (Analysis) เป็ นความสามารถในการแก้ ปัญหาที่นกั เรี ยนไม่เคยเห็นหรื อ
ไม่เคยทําแบบฝึ กหัดมาก่อน ส่วนใหญ่จะเป็ นโจทย์พลิกแพลง แต่ก็อยู่ในขอบเขตเนื ้อหาที่เรี ยนการแก้
โจทย์ปัญหาดังกล่าว ต้ องอาศัยความรู้ที่ได้ เรี ยนมารวมกับความคิดสร้ างสรรค์ ผสมผสานกันเพื่อแก้ ปัญหา
พฤติกรรมในระดับนี ้ ถือว่าเป็ นพฤติกรรมขันสู
้ งสุดของการเรี ยนการสอนคณิตศาสตร์ ซงึ่ ต้ องใช้ สมรรถภาพ
สมองระดับสูง
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2552) กล่าวถึง หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ได้ กําหนดให้ มีการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ ใน 4 ระดับ ได้ แก่ ระดับชันเรี
้ ยน ระดับ
สถานศึกษา ระดับเขตพื ้นที่การศึกษา และระดับชาติ ทุกระดับมีเจตนารมณ์เช่นเดียวกัน คือ ตรวจสอบ
ความก้ าวหน้ าในการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนเพื่อนําผลการประเมินมาใช้ เป็ นข้ อมูลในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้ 1) การประเมินระดับชันเรี
้ ยน เป็ นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการ
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จัดการเรี ยนรู้ ผู้สอนดําเนินการเพื่อพัฒนาผู้เรี ยนและตัดสินผลการเรี ยนในรายวิชา/กิจกรรมที่ตนสอน
ผู้สอนประเมินผลการเรี ยนรู้ ตามตัวชี ้วัดที่กําหนดเป็ นเป้าหมายในแต่ละหน่วยการเรี ยนรู้ ด้วยวิธีการต่างๆ
เช่น การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้ าน การแสดงออกในการปฏิบตั ิผลงาน เพื่อดูว่าบรรลุตวั ชี ้วัด
หรื อมีแนวโน้ มว่าจะบรรลุตวั ชี ้วัดเพียงใด แล้ วแก้ ไขข้ อบกพร่ องเป็ นระยะๆอย่างต่อเนื่อง การประเมินเพื่อ
ตัดสินเป็ นการตรวจสอบ ณ จุดที่กําหนด แล้ วตัดสินว่าผู้เรี ยนมีผลอันเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนหรื อไม่ และมากน้ อยเพียงใด ทังนี
้ ้โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเก็บคะแนนของหน่วยการเรี ยนรู้ หรื อของ
การประเมินผลกลางภาค หรื อปลายภาคตามรูปแบบการประเมินที่สถานศึกษากําหนด ผลการประเมิน
นอกจากจะให้ เป็ นคะแนนหรื อระดับผลการเรี ยนแก่ผ้ เู รี ยนแล้ ว ต้ องนํามาเป็ นข้ อมูลใช้ ปรับปรุ งการเรี ยน
การสอนต่อไป 2) การประเมินระดับสถานศึกษา เป็ นการตรวจสอบผลการเรี ยนของผู้เรี ยนเป็ นรายปี /รายภาค
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
การอนุมตั ิผลการเรี ยน การตัดสินการเลื่อนชันเรี
้ ยน และเป็ นการประเมินเพื่อให้ ได้ ข้อมูลเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาว่าส่งผลต่อการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนตามเป้าหมายหรื อไม่ ผู้เรี ยนมีสิ่งที่ต้องได้ รับ
การพัฒนาในด้ านใด รวมทัง้ สามารถนํ าผลการเรี ยนของผู้เรี ยนในสถานศึกษาเปรี ยบเที ยบกับเกณฑ์
ระดับชาติและระดับเขตพื ้นที่การศึกษา 3) การประเมินระดับเขตพื ้นที่การศึกษา เป็ นการประเมินคุณภาพ
ผู้เรี ยนในระดับเขตพื ้นที่การศึกษาตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
พุทธศักราช 2551 เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื ้นที่การศึกษา ตาม
ภาระความรับผิดชอบ สามารถดําเนินการโดยประเมินคุณภาพของผู้เรี ยนด้ วยวิธีการและเครื่ องมือที่เป็ น
มาตรฐานซึ่งจัดทํ าและดํ าเนิ นการโดยเขตพื น้ ที่ การศึกษาหรื อด้ วยความร่ วมมื อกับหน่วยงานต้ นสัง กัด/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และ 4) การประเมินระดับชาติ เป็ นการประเมินคุณภาพผู้เรี ยนในระดับชาติตาม
มาตรฐานการเรี ยนรู้ ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 สถานศึกษาต้ องจัด
ให้ ผ้ เู รี ยนทุกคนที่เรี ยนในชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3 ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 และชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 เข้ ารับการประเมิน ผลจากการประเมินใช้ เป็ นข้ อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษา
ในระดับต่างๆ เพื่ อนํ าไปใช้ ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็ นข้ อมูล
สนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (National Institute of Educational
Testing Service. 2556) สรุ ปลักษณะการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนพื
ั ้ ้นฐาน (O-NET) เป็ น
การสอบความรู้รวบยอดปลายช่วงชัน้ (6 ภาคเรี ยน) ของนักเรี ยนที่กําลังศึกษาในระดับชันประถมศึ
้
กษาปี
ที่ 6 ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 และระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 ตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ หลักสูตร
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แกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่จดั สอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) O-NET เป็ นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์อิงมาตรฐาน (Standard-based achievement
test) ที่เน้ นการออกข้ อสอบวัดการคิดวิเคราะห์ มากกว่าความจํา ใช้ หลักวิชา และหลักการมีส่วนร่ วม
รูปแบบข้ อสอบ มี 2 รูปแบบ คือ 1) ข้ อสอบปรนัย แบบเลือกตอบ (กรณี ป.6 และ ม.3 ใช้ 4 ตัวเลือก ส่วน
ม.6 ใช้ 5 ตัวเลือก) โดยเลือกคําตอบที่ถกู ต้ องที่สดุ เพียง 1 คําตอบ (มีจํานวนไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 80 ของ
คะแนนเต็ม) และ 2) ข้ อสอบปรนัยแบบเติมคําตอบหรื ออื่นๆ (ไม่เกินร้ อยละ 20 ของคะแนนเต็ม) ข้ อสอบ
จะประกอบไปด้ วยเนื ้อหา 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ได้ แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ
สําหรับวิชาคณิตศาสตร์ ชนประถมศึ
ั้
กษาปี ที่ 6 ใช้ เวลาสอบ 50 นาที ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ใช้ เวลาสอบ
90 นาที และชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 ใช้ เวลาสอบ 2 ชัว่ โมง การนําผลคะแนน O-NET ไปใช้ ตามนโยบาย
รัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิ การ คือ 1) กระทรวงศึกษาธิ การได้ ประกาศให้ สถานศึกษาที่ จดั การศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใช้ ผล O-NET ของผู้เรี ยนเป็ นองค์ประกอบ
หนึ่งในการตัดสินผลการเรี ยนของผู้เรี ยนที่ จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื น้ ฐาน
พุทธศักราช 2551 ทังระดั
้ บประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใช้
ผลการเรี ยนของผู้เรี ยนที่ประเมินโดยสถานศึกษา (School assessment) และผล O-NET โดยประกาศใช้
ในปี การศึกษา 2555 เป็ นต้ นไป โดยปี การศึกษา 2555 มีสดั ส่วนเป็ น 80: 20 ปี การศึกษา 2556 มี
สัดส่วนเป็ น 70: 30 ปี การศึกษา 2557 มีสดั ส่วนเป็ น 60: 40 และปี การศึกษา 2558 เป็ นต้ นไป มีสดั ส่วน
เป็ น 50: 50 2) ใช้ เป็ นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกเข้ าศึกษาต่อในชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4
และระดับปริ ญญาตรี 3) ให้ ครู นําไปใช้ ปรับปรุ งการเรี ยนการสอน 4) ใช้ ในการประกันคุณภาพภายใน
และการประเมินคุณภาพภายนอก ฯลฯ
สรุ ปความหมายของผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิ ช าคณิ ตศาสตร์ หมายถึ ง ผลการเรี ยนรู้ ที่
สะท้ อนความสามารถของนักเรี ยนในการเรี ยนวิช าคณิ ตศาสตร์ ซึ่ง สามารถวัดได้ จากแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ที่ครอบคลุมพฤติกรรมด้ านพุทธิพิสยั
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์
การศึกษาของสุภาวดี คํานาดี (2551) ได้ วิจยั และพัฒนากระบวนการกํากับตนเองสําหรับ
การจัดการเรี ยนการสอนคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการรับรู้ ความสามารถของตนเอง เจตคติและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยพัฒนาแบบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการ

41
เรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ซึ่งวัดพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน 4 ด้ าน คือ
ด้ านความรู้ความจํา ความเข้ าใจ การนําไปใช้ และการวิเคราะห์ และวัดความสามารถของนักเรี ยนในด้ าน
ความรู้ และทักษะกระบวนการ เรื่ อง ทฤษฎีบทปี ทาโกรัส ความรู้ เบื ้องต้ นเกี่ ยวกับจํานวนจริ ง และการ
ประยุกต์ของสมการเชิงเส้ นตัวแปรเดียว จํานวน 90 ข้ อ มีคา่ ความเชื่อมัน่ อยู่ระหว่าง .76 -.98 การศึกษา
ของดุจ เดื อ น พัน ธุ ม นาวิ น และอัม พร ม้ า คะนอง (2549) ได้ พัฒ นาแบบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
คณิ ตศาสตร์ เป็ น แบบวัดระดับความสามารถของนัก เรี ยนในการเรี ย นวิ ช าคณิ ตศาสตร์ ที่ ครอบคลุม
พฤติกรรมด้ านพุทธิพิสยั ซึ่งวัด 4 ระดับในวิชาคณิตศาสตร์ คือ ความรู้ ความเข้ าใจ การนําไปใช้ และการ
วิเคราะห์ ประกอบด้ วยข้ อคําถาม 40 ข้ อ แต่ละข้ อประกอบด้ วย 4 ตัวเลือก มีพิส ัยอยู่ระหว่างคะแนน
0 ถึง 40 พิสยั ของค่าอํานาจจําแนกรายข้ อของแบบวัดอยู่ระหว่าง .27 ถึง .73 และพิสยั ของความยากอยู่
ระหว่าง .35 ถึง .77 ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบวัดเท่ากับ .91 สําหรับสํานักทดสอบทางการศึกษา (2556)
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน จัดสร้ างข้ อสอบ 5 กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ หลัก คือ ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อ
เตรี ย มความพร้ อมสํา หรั บการสอบระดับชาติ O-NET (Pre O-NET) ชัน้ ประถมศึกษา ปี ที่ 6 และ
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 เพื่อให้ สถานศึกษาเกิดความตระหนักและเห็นความสําคัญของการนําผลการทดสอบไป
ใช้ ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีข้อมูลจุดด้ อยและข้ อบกพร่อง และเพื่อให้ นกั เรี ยน
คุ้นเคยกับรู ปแบบข้ อสอบที่ถามให้ นกั เรี ยนคิดวิเคราะห์ รวมถึงวิธีการตอบข้ อสอบในรูปแบบต่างๆให้ แก่
เขตพื ้นที่การศึกษาต่างๆ ได้ นําไปใช้ ในการสอบนักเรี ยนก่อนล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1 เดือน เพื่อให้ มีเวลาใน
การแก้ ไขข้ อบกพร่องของผู้เรี ยนได้ ทนั การก่อนจะดําเนินการสอบจริ ง
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ในครัง้ นี ้
ผู้วิจยั พัฒนาจากแบบทดสอบ Pre O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ท่ี 3 ปี การศึกษา 2554-2556
ของสํ านักทดสอบทางศึกษา (2556) สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื น้ ฐาน ขอบเขตเนื อ้ หา
ครอบคลุมสาระการเรี ยนรู้ จํานวน 6 สาระ ได้ แก่ สาระที่ 1 จํานวนและการดําเนินการสาระที่ 2 การวัด
สาระที่ 3 เรขาคณิต สาระที่ 4 พีชคณิต สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็ น และสาระที่ 6
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ประกอบด้ วยข้ อคําถาม จํานวน 20 ข้ อ แต่ละข้ อประกอบด้ วย 4
ตัวเลือก ให้ คะแนนแบบ 0,1 คะแนนเต็ม 20 คะแนน ผู้ที่ได้ คะแนนจากแบบทดสอบดังกล่าวสูงกว่า
แปลว่าเป็ นผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ สงู กว่าผู้ที่ได้ คะแนนจากแบบทดสอบตํ่ากว่า
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์
ในงานวิจยั ของฟั ชส์และคนอื่นๆ (Fuchs; et al. 2003) ศึกษาการใช้ กลวิธีการกํ ากับ
ตนเองในการเรี ยนรู้ เพื่อส่งเสริ มการแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3 จํานวน
395 คนและครู ผ้ สู อนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3 จํานวน 24 คน พบว่าการจัดการเรี ยนรู้ ส่งเสริ มพฤติกรรมการ
กํากับตนเองในการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนและมีความสัมพันธ์ กบั กระบวนการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ โนตา
โซเรสีและซิมเมอร์ แมน (Nota; Soresi; & Zimmerman. 2004) ได้ ศกึ ษาการกํากับตนเองและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักเรี ยนมัธยมศึกษา พบว่า กลวิธีการกํ ากับตนเองทางปั ญญาด้ านการจัดการและการ
ถ่ายโอนข้ อมูลเป็ นตัวทํ านายที่ มีนัยสํ าคัญต่อการผลสัมฤทธิ์ วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนสอดคล้ องกับ
การศึกษาของคามาฮาลัน (Camahalan. 2006) พบว่า การกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-5 ในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ และพฤติกรรมการตังใจเรี
้ ยนตํ่า การศึกษานี ้สนับสนุนแนวคิดที่นกั เรี ยนสามารถ
สอนให้ เป็ นผู้กํากับตนเองในการเรี ยนรู้ ได้ และครูผ้ สู อนสามารถพัฒนากลวิธีการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้
ของนักเรี ยนได้ สอดคล้ องกับการวิจยั ของอาร์ ซอล (Arsal. 2007) ศึกษาผลการสอนการกํากับตนเอง
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ และเจตคติของนักเรี ยนประถมศึกษา พบว่า นักเรี ยนกลุ่ม
ทดลองมี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในเรื่ องเศษส่วนและทศนิยมและเจตคติทางคณิ ตศาสตร์ สูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ผลดังกล่าวสอดคล้ องกับการศึกษาของเมดินา (Medina. 2011)
เกี่ ยวกับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนโดยใช้ การกํ ากับตนเองและการ
ตังเป้
้ าหมาย พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนเกรด 6-8 เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ
จากการประมวลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น สรุปได้ ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์
มีความสัมพันธ์ กับการกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ ของนักเรี ยน ดังนัน้ ในงานวิจยั นี ้ ผู้วิจยั จึง
คาดไว้ ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ จะเป็ นตัวแปรผลระดับนักเรี ยนที่ได้ รับอิทธิพลจากการกํ ากับ
ตนเองในการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์
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2.2 พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์
การกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ตามทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางปัญญาสังคม ส่งเสริ มความเชื่อที่
กล่าวว่า ผู้เรี ยนสามารถเรี ยนรู้การเป็ นผู้กํากับตนเองในการเรี ยนได้ จากปฏิสมั พันธ์ ทางสังคมและการสอน
(Zimmerman. 2000) ซึง่ เทคนิคการสอนของครูสามารถเสริมแรงจูงใจและส่งเสริ มการกํากับตนเองในการ
เรี ยนรู้ของนักเรี ยนได้ (Pintrich. 2003) ดังนันพฤติ
้
กรรมการสอนของครูจึงมีความสําคัญต่อการเรี ยนรู้ ของ
นักเรี ยน
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์
ดุจเดือน พันธุมนาวิน และอัมพร ม้ าคะนอง (2547: 8) กล่าวถึงพฤติกรรมการสอน
หมายถึ ง การกระทํ าหรื อการปฏิ บัติที่เกี่ ยวข้ องกับการจัดเนื อ้ หาและกิ จ กรรมการเรี ยนรู้ โดยแบ่ง เป็ น
ช่วงเวลาเตรี ยมการสอน เช่น การจัดทําแผนการสอนและสื่อการสอน ช่วงขณะสอน เช่น การสอนอย่างเป็ น
เหตุเป็ นผล การถ่ายทอดการนําความรู้ ทางคณิตศาสตร์ ไปใช้ ในชีวิตประจําวัน และช่วงหลังการสอน เช่น
การประเมิ น ผลการสอนของครู แ ละการเรี ยนของนักเรี ยน ส่วนซิม เมอร์ แมน บอร์ น เนอร์ และโควัค
(Zimmerman; Bonner; & Kovach. 1996: 16) กล่าวถึงบทบาทของครูในการพัฒนาการกํากับตนเองในการ
เรี ยนรู้ ของนักเรี ยนต่างจากการสอนในชันเรี
้ ยนแบบเดิม ประกอบด้ วย 3 ประการ สําหรับประการแรก การ
เรี ยนรู้เป็ นความรับผิดชอบของนักเรี ยน คือ 1) ให้ นกั เรี ยนสังเกตตนเอง 2) ช่วยให้ นกั เรี ยนวิเคราะห์ตนเอง
รายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่มย่อย 3) ช่วยให้ นกั เรี ยนตังเป้
้ าหมายและเลือกกลวิธีที่ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ ประการที่
สอง ครู อาจจะสอนเทคนิคการกํากับตนเองโดยเป็ นตัวแบบให้ นกั เรี ยน คือ 1) สาธิ ตกระบวนการสังเกต
ตนเอง 2) ตังสมมติ
้
ฐานในการเลือกกลวิธีและประเมินผลที่ได้ รับ และ 3) ปรับกลวิธีเพื่อให้ ผลที่ดีขึ ้น และ
ประการที่ 3 อาจเป็ นข้ อที่สําคัญที่สดุ คือ ครูสง่ เสริ มให้ นกั เรี ยนสังเกตตนเอง เพื่อจะได้ ปรับกลวิธีการกํากับ
ตนเอง สอดคล้ องกับปารี สและปารี ส (Paris; & Paris. 2001: 89) กล่าวว่า ครู ที่ส่งเสริ มการกํากับตนเอง
ในการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน คือ ครู ที่สอนนักเรี ยนให้ จดั การกับตนเอง ควบคุม สังเกต กํากับการกระทําเพื่อ
เป้าหมาย ความเชี่ ยวชาญและการปรับปรุ ง ตนเอง สอดคล้ องกับเพอร์ รี่ ฟิ ลลิป และดาวเลอร์ (Perry;
Phillips; & Dowler. 2004) อธิบายการสอนในชันเรี
้ ยนควรส่งเสริ มให้ มีการพัฒนาการกํากับตนเองในการ
เรี ยนรู้ ของนักเรี ยนในภาระงานที่ ซบั ซ้ อน ได้ ตดั สินใจในสิ่งที่ นกั เรี ยนเรี ยนรู้ ผลงานที่ ทําเสร็ จ เกณฑ์การ
ประเมิน ความร่วมมือกับเพื่อน และให้ โอกาสในการประเมินตนเองและประเมินโดยเพื่อนในชันเรี
้ ยน ส่วนชุงก์
(Schunk. 1998) แนะนําว่า การส่งเสริ มการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน ครู ควรจัดให้ มีการฝึ ก
สะท้ อนตนเองเพื่อปรับปรุ งทักษะของนักเรี ยนในการสังเกต ประเมิน และปรับปรุ งการปฏิบตั ิในช่วงของ
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กระบวนการเรี ยนรู้ นอกจากนี ้เพอร์ รี่ ฟิ ลลิปและฮัชชินสัน (Perry; Phillips; & Hutchinson. 2006)
เพิ่มเติมว่าครู สามารถส่งเสริ มและเรี ยนรู้การสอนที่สนับสนุนการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ สอดคล้ องกับ
เพอร์ รี่ ฮัทชินสันและธอร์ เบอร์ เกอร์ (Perry; Hutchinson; & Thauberger. 2008) ระบุว่า การสนับสนุน
การกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ของครูผ้ สู อน รวมไปถึงการเสริ มและเทคนิคการสอนอื่นๆที่มนั่ ใจว่าจะทําให้
นักเรี ยนมีกลวิธีการเรี ยนรู้ มีตวั เลือกที่เหมาะสม และใช้ ความพยายามกับภาระงานที่ท้าทาย เช่น แนะนํา
ให้ นกั เรี ยนฝึ กมากกว่าควบคุมการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน หรื อฝึ กใช้ การประเมินที่เพิ่มแรงจูงใจให้ นกั เรี ยนใน
การเรี ยนรู้ (Perry; & VandeKamp. 2000)
จากการประมวลเอกสารข้ างต้ น สรุ ปได้ ว่า พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ หมายถึง
การปฏิบตั กิ ารสอนหรื อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ ที่สนับสนุนให้ นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ มีกลวิธี
การเรี ยนรู้ สามารถสังเกต จัดการ ควบคุม และปรับปรุงการเรี ยนรู้ของตนเพื่อให้ ภาระงานสําเร็ จ
การวัดพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์
ดุจเดือน พันธุมนาวิน และอัมพร ม้ าคะนอง (2547: 58) ได้ พฒ
ั นาแบบวัดพฤติกรรม
การสอน ซึ่งเป็ นแบบวัดการกระทําหรื อการปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ องกับการจัดเนื ้อหาและกิจกรรมการสอน โดย
แบ่งเป็ นช่วงเวลาเตรี ยมการสอน เช่น การจัดทําแผนการสอนและสื่อการสอน ช่วงขณะสอน เช่น การสอน
อย่างเป็ นเหตุเป็ นผล การถ่ายทอดการนําความรู้ ทางคณิตศาสตร์ ไปใช้ ในชีวิตประจําวัน และช่วงหลังการ
สอน เช่น การประเมินผลการสอนของครู และการเรี ยนของนักเรี ยน แบบวัดพฤติกรรมการสอนของครู
ประกอบด้ วย 15 ประโยค แต่ละประโยคมีมาตร 6 หน่วย จาก “จริ งที่สุด” ถึง “ไม่จริ งเลย” ค่าอํานาจ
จําแนกรายข้ อของแบบวัดอยูร่ ะหว่าง 4.46-7.71 และค่าความเชื่อมัน่ แบบแอลฟาเท่ากับ .82 ในการศึกษา
ของอนงค์ อิน ตาพรหม (2552) พัฒ นาแบบสอบถามด้ านรู ป แบบการสอนของครู ตามแนวคิดของ
ออฟดีแนกเกอร์ และแดมม์ (Opdenakker; & Damm) ที่แบ่งรู ปแบบการสอนเป็ น 2 ประเภท คือ แบบยึด
ผู้เรี ยนเป็ นศูนย์ กลาง และแบบยึดครู เป็ นศูนย์ กลาง ซึ่งเป็ นแบบสอบถามมาตรประมาณค่า 6 ระดับ
กําหนดข้ อคําถามที่ระบุพฤติกรรมของครู 7 ด้ าน ได้ แก่ กิจกรรมที่ยึดผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง การสอนของครู
การเชื่อมโยงกับประสบการณ์ การประเมินความต้ องการจําเป็ น การสร้ างบรรยากาศ การมีส่วนร่ วมใน
กระบวนการเรี ยนรู้ และความยืดหยุน่ เปลี่ยนแปลงเพื่อให้ เกิดพัฒนาการในตัวนักเรี ยน รวมจํานวน 40 ข้ อ
มีคา่ ความเที่ยงเท่ากับ 0.92 เพอร์ รี่ ฮัทชินสันและธอร์ เบอร์ เกอร์ (Perry; Hutchinson; & Thauberger.
2008: 97-107) ได้ วิเคราะห์ บนั ทึกจากการอภิปรายของนักศึกษาครู เกี่ ยวกับการสอนใน ชัน้ เรี ยนเพื่ อ
ส่งเสริ มการกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ จํานวน 10 ข้ อ ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ดงั กล่าว เป็ นรู ปแบบการ
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ฝึ กสอนของครูเพื่อใช้ ในการฝึ กส่งเสริ มการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ที่มีนยั สําคัญทางสถิติ ในงานวิจยั ของ
ดิกเนท แวน เออร์ วิกและแวน เดอ เวิร์ฟ (Dignath-van Ewijk; & Van Der Werf. 2012) พัฒนาแบบวัด
ความเชื่อของครูในการส่งเสริ มการกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ ซึ่งประกอบด้ วยการสอนกลวิธีกํากับตนเอง
(การส่งเสริ มการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ทางตรง) และการเรี ยนรู้สิ่งแวดล้ อมที่นําไปสู่การกํากับตนเองใน
การเรี ยนรู้ (การส่งเสริ มการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ทางอ้ อม) สําหรับแบบวัดความเชื่อของครู ในด้ าน
การสอนกลวิธีกํากับตนเอง ได้ พฒ
ั นามาจากแบบวัดความเชื่อของครู ในการกํ ากับตนเองของลอมเบิร์ต
และคนอื่นๆ (Lombaerts; et al. 2009: 84) จํานวน 15 ข้ อคําถาม มีคา่ ความเชื่อมัน่ ของแอลฟาเท่ากับ .75
การวัดพฤติก รรมการสอนคณิ ต ศาสตร์ ใ นงานวิ จัย นี ้ ผู้วิ จัย ปรั บ ปรุ ง จากรู ป แบบการ
ฝึ กสอนของครู เพื่อใช้ ในการฝึ กส่งเสริ มการกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ ของเพอร์ รี่ ฮัทชินสันและธอร์ เบอร์ เกอร์
(Perry; Hutchinson; & Thauberger. 2008) ปรับปรุ งจากแบบวัดปั จจัยระดับครู ของอนงค์ อินตาพรหม
(2552) และสร้ างข้ อคําถามเพิ่มเติมจากผลการวิจยั ระยะที่ 1 รวมจํานวน 20 ข้ อ แต่ละข้ อมีมาตรวัด 6
ระดับ จาก 1 (ไม่จริ งเลย) ถึง 6 (จริ งที่สุด) ผู้ที่ได้ คะแนนจากแบบวัดดังกล่าวสูงกว่า แปลว่าเป็ นผู้ที่มี
พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ สงู กว่าผู้ที่ได้ คะแนนจากแบบวัดตํ่ากว่า
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์
ครามาร์ สกิ และ รี วคั (Kramarski; & Revach. 2009) ศึกษาเรื่ องความท้ าทายในการ
ฝึ กกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ ของครูคณิตศาสตร์ ส่คู วามเป็ นมืออาชีพ พบว่า ครู ที่เข้ าร่ วมโปรแกรมกํากับ
ตนเองในการเรี ยนรู้แสดงทักษะการแก้ ปัญหาที่หลากหลาย (เช่น การสะท้ อนและอธิบายความคิดรวบยอด
ทางคณิตศาสตร์ ) และการวางแผนการสอน (เช่น การให้ ภาระงานและนําเข้ าสู่บทเรี ยน) ได้ ดีกว่าครู ที่ไม่
เข้ าร่ วมโปรแกรม นอกจากนี ้ ครู ที่ได้ รับการฝึ กกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ สาธิตการสอนที่ส่งเสริ มความ
เข้ าใจและสนับสนุนการเรี ยนรู้ โดยการกํ ากับตนเองของนักเรี ยนได้ ดีกว่าครู ที่ไม่ได้ ฝึกกํากับตนเองในการ
เรี ยนรู้ การศึกษาของแมคโดนาฟ และซัลลิวาน (McDonough; & Sullivan. 2008) เกี่ยวกับการกํากับ
ตนเองในการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนเกรด 8 พบว่า 1) การให้ คําถามปลายเปิ ดทําให้ นกั เรี ยน
สามารถสร้ างทางเลือก ทําให้ นกั เรี ยนมีความตังใจทํ
้ า 2) จัดกิจกรรมที่อยู่ในขอบเขตความสามารถจริ งทํา
ให้ นักเรี ยนได้ แสดงศักยภาพ 3) ให้ ปัญ หาที่ท้าทายความสามารถ จากผลการวิจยั จะเห็นได้ ว่า เมื่ อ
ครู ผ้ สู อนให้ จดั การเรี ยนรู้ ตามแนวทางดังกล่าว นักเรี ยนจะพยายามกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ สอดคล้ อง
กับการศึกษาของแกนดีและวาร์ มา (Gandhi; & Varma. 2008) ศึกษากลวิธีการเรี ยนรู้เนื ้อหาเพื่อส่งเสริ ม
การกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ พบว่า นักเรี ยนค่อยๆพัฒนาความรู้ ทางคณิตศาสตร์ และความ
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เชื่อไปในทางบวก รวมทังพั
้ ฒนาความเข้ าใจเกี่ ยวกับปั ญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ กลวิธีการแก้ ปัญหา
นอกจากนี ้ ในด้ านของการจัดการชันเรี
้ ยนของครู ผ้ สู อน อีเชลและโคฮาวี (Eshel; & Kohavi. 2003)
พบว่า กลวิธีการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนเกิดขึ ้นจากการรับรู้ของนักเรี ยนในการจัดการเรี ยนรู้
โดยนักเรี ยนจะใช้ กลวิธีมากขึน้ เมื่ อการควบคุมชัน้ เรี ยนของครู ตํ่า และใช้ กลวิธีน้อยลงเมื่อครู ผ้ ูสอนและ
นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการควบคุมชันเรี
้ ยนด้ วยกัน และสอดคล้ องกับคามาฮาลัน (Camahalan. 2006)
ศึกษาผลของการกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ ของที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์
ของนักเรี ยนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผลการวิจยั สนันสนุนทฤษฎีการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ คือ เมื่อครู
สอนนักเรี ยนให้ ใช้ กลวิธีการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ ส่งผลให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ ้น ในงานวิจยั
ของเพอร์ รี่ ฮัทชินสันและธอร์ เบอร์ เกอร์ (Perry; Hutchinson; & Thauberger. 2008) ได้ ศกึ ษาการพัฒนา
การสอนการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ของนักศึกษาครูและผลของการฝึ กสอนที่ส่งเสริ มการกํากับตนเองใน
การเรี ยนรู้ พบว่า การอภิปรายหลังจากสังเกตการณ์สอน มีการใช้ เนื ้อหาที่สมั พันธ์ กับการกํากับตนเองใน
การเรี ยนรู้ และการส่งเสริ มการกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ในงานวิจยั ของชมิตส์
และวีส (Schmitz; & Wiese. 2006) พบว่า การสอนกลวิธีการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ ทําให้ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนเพิ่มขึ ้นและทักษะการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนเพิ่มขึ ้นเช่นกัน
จากการประมวลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น สรุปได้ ว่า พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ ที่
ส่งเสริ มการกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนทําให้ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเพิ่มขึ ้นและ
ทักษะการกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนเพิ่มขึ ้นเช่นกัน ดังนัน้ ในงานวิจยั นี ้ ผู้วิจยั จึงคาดไว้ ว่า
พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ จะเป็ นตัวแปรระดับครู ที่ได้ รับอิทธิ พลจากการกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้
การสอนคณิตศาสตร์ และส่งผลต่อการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์
สรุปความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ และการสอน
คณิตศาสตร์ กบั ตัวแปรผลในระดับนักเรี ยนและระดับครู ดังภาพประกอบ 4
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การกํากับตนเองในการเรี ยนรู้
การสอนคณิตศาสตร์

พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์

ระดับครู

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ระดับนักเรี ยน
การกํากับตนเองในการเรี ยนรู้
คณิตศาสตร์

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์

ภาพประกอบ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ และการสอน
คณิตศาสตร์ กบั ตัวแปรผลในระดับนักเรี ยนและระดับครู

3. ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่ อการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้
ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ในระดับนักเรี ยนและระดับครู ในงานวิจยั นี ้ ผู้วิจยั
นําเสนอตามข้ อมูลจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎี ปัญญาสังคมและแนวคิดทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้ องกับการกํ ากับ
ตนเองในการเรี ยนรู้ พบว่าตัวแปรการรับรู้ความสามารถของตน การตังเป้
้ าหมาย การมีตวั แบบ และการรับรู้
การสนับสนุนทางสังคม เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ ส่วนแรงบันดาลใจ และ
เจตคติต่อการเรี ยนคณิตศาสตร์ พบจากผลการวิจยั ในระยะที่ 1 โดยผลการสัมภาษณ์ ตัวแปรที่พบในระดับ
นักเรี ยนเท่านัน้ คือ เจตคติตอ่ การเรี ยนคณิตศาสตร์ รายละเอียดดังต่อไปนี ้
3.1 การรั บรู้ ความสามารถของตน
การรั บรู้ ความสามารถของตนมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมของบุคคล นั่นคือ บุคคลจะมี
วิธีการกระทําอย่างไร มีความพยายามเพียงใด อดทนต่ออุปสรรคและความล้ มเหลวได้ มากน้ อยเพียงใด
มีแบบแผนการคิดที่จะขัดขวางหรื อให้ กําลังใจตนเอง มีความเครี ยดเพียงใดในการจัดการกับเหตุการณ์ ที่
ยากลําบาก เป็ นต้ น (วิลาสลักษณ์ ชัววัลลีย์. 2544: 31) การรับรู้ ความสามารถของตน มีอิทธิพลในทุก
ระยะของการกํากับตนเอง (Schunk; & Ertmer, 2000: 634) การรับรู้ ความสามารถของตนของนักเรี ยน
ส่งผลต่อการเลือกกิจกรรมและการตังเป้
้ าหมายในระยะการคิดล่วงหน้ า (Forethought phrase) นักเรี ยน
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ที่ มี ก ารรั บ รู้ ความสามารถของตนเองตํ่ า จะหลี ก เลี่ ย งภาระงานที่ ย าก ส่ ว นนัก เรี ย นที่ เ ชื่ อ มั่ น ใน
ความสามารถตนจะตัง้ เป้า หมายที่ ท้ า ทายและคงไว้ ซึ่ ง ความยึ ด มั่น ผูก พัน เพื่ อ ให้ บ รรลุค วามสํ า เร็ จ
(Bandura. 1997) ระยะการควบคุมการปฏิบตั ิ (Performance control phrase) นักเรี ยนที่มีความเชื่อใน
ความสามารถตนสูงจะใช้ กลวิธีการกํากับตนเอง (Self-regulatory strategies) มากขึ ้น ความพยายามที่
มากขึ ้น และเผชิญกับปั ญหายากๆได้ มากกว่านักเรี ยนที่สงสัยในความสามารถของตน (Zimmerman; &
Martinez-Pons. 1990: 51) ผู้เรี ยนที่เชื่อว่าตนเองสามารถทําสําเร็ จตามคําสัง่ หรื อจุดประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ จะมี
ความเต็มใจในการทํางานชิ ้นนันและจะมี
้
สมาธิ มากกว่าผู้ที่ขาดความเชื่อมัน่ ในตนเอง อีกทังยั
้ งมีความ
มุ่งมัน่ ในการเอาชนะอุปสรรค และมีแนวโน้ มที่จะทํางานที่ท้าทายความสามารถมากขึ ้นด้ วย (สรรพร
เอี่ยมมงคลสกุล; และปั ณณ์ วิชญ์ จาตุกัญญาประทีป. 2557: 9) ในระยะของการสะท้ อนตนเอง (Selfreflection phrase) การประเมิ น ความก้ าวหน้ าของนักเรี ย นกับเป้าหมายมี อิทธิ พ ลต่อ ความเชื่ อใน
ความสามารถของตัวนักเรี ยนโดยการปรับการดําเนินการตามเป้าหมายและสร้ างเป้าหมายใหม่ (Schunk;
& Ertmer. 2000)
แนวคิดและทฤษฎีการรั บรู้ ความสามารถของตน
แบนดูรา (Bandura. 1986) กล่าวไว้ ว่า การรับรู้ ความสามารถของตน คือ การรับรู้
(Perceptions) เกี่ ย วกั บ ความสามารถ (Capabilities) ของตนเองในการจัด การและปฏิ บัติ ใ ห้ สํ า เร็ จ
(Implement) ตลอดจนกํ าหนดทักษะในการปฏิบตั ิสําหรั บภาระงานที่จําเพาะเจาะจง แบนดูราใช้ คําว่า
Perceived self-efficacy ในความหมายของการที่บุคคลรับรู้หรื อตัดสินใจเกี่ ยวกับความสามารถของ
ตนเองเพื่อที่จะได้ จดั การและดําเนินการกระทําพฤติกรรมต่างๆให้ บรรลุเป้าหมายที่ต้องการหรื อตังไว้
้ และ
เสนอว่า การรับรู้ ความสามารถของตนเองจะมีผลต่อการกระทําของแต่ละบุคคล คือ บุคคล 2 คน อาจมี
ความสามารถไม่ต่างกัน แต่อาจะแสดงออกในคุณภาพที่ แตกต่างกันได้ ถ้ าพบว่า 2 คนนีม้ ี การรั บรู้
ความสามารถของตนเองแตกต่างกัน หรื อแม้ แต่ในคนๆเดียวกันแต่เรื่ องที่จะทําด้ วยการรับรู้ ความสามารถ
ที่ต่างกันก็อาจมีพฤติกรรมต่างกันได้ แบนดูรา (Bandura. 1997) ให้ ความหมายเพิ่มเติมว่า การรับรู้
ความสามารถของตน เป็ นระดับของความมัน่ ใจส่วนบุคคลเกี่ยวกับความสามารถในการดําเนินการหรื อ
บรรลุผล นอกจากนี ้ ยังเป็ นองค์ประกอบสํ าคัญที่ มีผลต่อมนุษย์ ตามทฤษฎี ปัญญาสังคม ซึ่งนักทฤษฎี
ปั ญญาสังคมกล่าวว่า การรับรู้ ความสามารถของตนเป็ นตัวแปรสําคัญที่ส่งผลต่อการกํากับตนเองในการ
เรี ยนรู้ (Bandura. 1986) จากทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางปั ญญาสังคม ความเชื่อในการรับรู้ ความสามารถของ
ตนถูกสร้ างจากแหล่งข้ อมูล 4 แหล่ง คือ ประสบการณ์ความสําเร็ จจากการกระทํา (Enactive mastery

49
experiences) การสังเกตประสบการณ์จากผู้อื่น (Vicarious experiences) การชักจูงทางภาษา(Verbal
persuasion) และสภาวะทางร่ างกายและอารมณ์ (Psychological & effective states) (Schunk. 1989)
เพื่อสนับสนุนคํากล่าวนี ้ พบว่า การยอมรับเกี่ยวกับการรับรู้ความสามารถของตนของนักเรี ยนมีความสัมพันธ์
สองลักษณะที่แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน คือ กลวิธีการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนและการสังเกตตนเอง นักเรี ยนที่มี
การรับรู้ ความสามารถของตนสูงแสดงกลวิธีการเรี ยนรู้ ที่มีคณ
ุ ภาพดีกว่า (Kurtz; & Borkowski. 1984)
และมี การสัง เกตตนเองในการเรี ยนรู้ มากกว่านักเรี ยนที่ มี การรั บรู้ ความสามารถของตนเองตํ่ า (Kuhl.
1985) ในทางวิชาการ การรับรู้ ความสามารถของตนเป็ นความเชื่อของนักเรี ยนในความสามารถของตนใน
การเรี ยนรู้ เพื่อบรรลุภาระงานหรื อทํากิจกรรมให้ สําเร็ จ (Woolfolk. 2004) การรับรู้ ความสามารถของตน
อาจจะขึ ้นอยูก่ บั องค์ประกอบที่แตกต่างกัน เช่น ธรรมชาติของภาระงาน ทักษะที่ต้องการ การเตรี ยมพร้ อม
และเงื่อนไขสิ่งแวดล้ อม ตัวอย่างเช่น การรับรู้ ความสามารถของนักเรี ยนในการแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ซึ่ง ต้ อ งการประยุก ต์ ใ ช้ ค วามคิ ด รวบยอดมากกว่ า ความสามารถในการแก้ ปั ญ หาที่ ใ ช้ ทัก ษะพื น้ ฐาน
(Yetkin. 2006) ทัชชานเนน โมราน วูลฟอร์ ค ฮอย และฮอย (Tschannen-Moran; Woolfolk-Hoy; & Hoy.
1998) ให้ ความหมายของการรับรู้ ความสามารถของตนของครู หมายถึง การรับรู้ ในระดับความสามารถ
ทางการสอนของครู ที่มีผลต่อการปฏิบตั ิของนักเรี ยน แบนดูรา (Bandura. 1993) กล่าวว่า การรับรู้
ความสามารถของตนของครู เป็ นความเชื่ อในความสามารถส่วนบุคคลของครู ใ นการจูงใจและทํ าให้
นักเรี ยนมัน่ ใจต่อการเรี ยนรู้ที่สง่ ผลต่อพัฒนาการของการเรี ยนรู้สิ่งแวดล้ อมและความสําเร็ จในทางวิชาการ
ส่วนโบเคอร์ ท (Boekaerts. 2006) ให้ ความหมายของการรับรู้ ความสามารถของตนของครู คือ ความ
มัน่ ใจของครู ในความสามารถของตนในการส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนหรื อการทํางานให้ สําเร็ จ ซึ่ง
ส่งผลต่อกิจกรรม ความพยายาม และความรู้ สึกต่อการเอาชนะต่อความยากเพื่ อทํางานให้ สําเร็ จ ส่วน
ทานริ สเวน (Tanriseven. 2013) กล่าวว่า การรับรู้ความสามารถของตนของครู เป็ นหนึง่ ในปั จจัยที่สําคัญ
ที่สดุ ในการกําหนดการสอนในชันเรี
้ ยน
จากการประมวลเอกสารข้ า งต้ น สรุ ป ได้ ว่ า การรั บรู้ ความสามารถของตนทางการเรี ยน
หมายถึง ความมั่นใจของนักเรี ยนเกี่ ยวกับความสามารถของตนเองในการจัดการและปฏิบตั ิภาระงานให้
สํ าเร็ จ โดยใช้ กลวิธีการเรี ยนรู้ และการสัง เกตตนเอง สําหรับการรั บรู้ ความสามารถของตนทางการสอน
หมายถึง ความมัน่ ใจของครู ผ้ สู อนเกี่ยวกับความสามารถของตนเองในการใช้ กลวิธีการสอนและการจัดการ
ชันเรี
้ ยน เพื่อให้ นกั เรี ยนปฏิบตั ิ
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การวัดการรั บรู้ ความสามารถของตนทางการเรี ยนและการสอน
จากการทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง มีการพัฒนาเครื่ องมือวัดการรับรู้ ความสามารถของ
ตนทางการเรี ย นตามทฤษฎี ข องแบนดู ร า เช่ น ภั ท ราภรณ์ สัง ข์ ท อง (2550) พั ฒ นาแบบวั ด การรั บ รู้
ความสามารถของตนเอง ซึง่ ถามเกี่ยวกับความเชื่อของนักเรี ยนว่ามีความสามารถในการเรี ยนแม้ จะมีความ
ยากหรื ออุปสรรคใดๆและมัน่ ใจว่าจะกระทําพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการเรี ยนให้ บรรลุเป้าหมายที่ตนตังไว้
้ ได้
หรื อไม่ ลักษณะข้ อคําถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 30 ข้ อ มีค่าอํานาจจําแนก
ตังแต่
้ .5142 ถึง .7124 และค่าความเชื่อมัน่ ของแบบวัดเท่ากับ .9541 ในงานวิจยั ของลาวาซานิ เฮจาซีและ
วาร์ เซเนห์ (Lavasani; Hejazi; & Varzaneh. 2011) ได้ พฒ
ั นาแบบวัดการรับรู้ ความสามารถของตนทาง
คณิตศาสตร์ (Math self-efficacy) จํานวน 12 ข้ อคําถามจากครูผ้ สู อนคณิตศาสตร์ ตามทฤษฎีของแบน
ดูรา โครงสร้ างข้ อคําถามแต่ละข้ อประกอบด้ วยปั ญหาทางคณิ ตศาสตร์ ตามหลักสูตรคณิ ตศาสตร์ ของ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 และถามนักเรี ยนให้ คะแนนตนเองด้ วยความมัน่ ใจที่สามารถแก้ ปัญหาได้ จริ ง
จากคะแนน 0 ถึง 20 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสํารวจ ปรากฏว่า คะแนนประกอบด้ วยหนึ่งปั จจัยที่
สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ 60% ด้ วยค่าความเชื่อมัน่ สูง (0.94) ส่วนเยทคิน (Yetkin. 2006) ได้
พัฒนาแบบสอบถามกลวิ ธี และการรั บรู้ ความสามารถของตนทางคณิ ตศาสตร์ โดยปรั บข้ อคํ าถามจาก
แบบสอบถามกลวิธีในการจูงใจการเรี ยนรู้ (The Motivated Strategies for Learning Questionnaire MSLQ) ของพินทริ ชและคนอื่นๆ (Pintrich; et al., 1993) ข้ อคําถามที่ปรับขึ ้นเพื่อประเมินการตัดสินใจ
เกี่ยวกับความสามารถของตนเองในการทําภาระงานให้ บรรลุผลสําเร็ จ หรื อความมัน่ ใจในทักษะของตนใน
การปฏิ บตั ิตามภาระงาน คํ าถามที่ ปรั บขึน้ จะสะท้ อนความเชื่ อมั่นของนักเรี ยนระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนต้ นเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ และปรับมาตราส่วนประมาณค่า 7 ระดับเป็ น 5 ระดับเพื่อความสะดวก
ในการตอบคําถามของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น จํานวน 7 ข้ อ ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม
การรับรู้ ความสามารถของตนจากกลุ่มทดลองจํานวน 35 คน จากสองห้ องเรี ยนซึ่งสอนโดยครูคนเดียวกัน
มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .86 ( x = 4.05, SD= .72) นอกจากนี ้ทรงศรี ชํานาญกิจ (2548: 123-124) ได้
พัฒนาแบบสอบถามวัดการรับรู้ ความสามารถของตนเองทางคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3
เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ จํานวน 27 ข้ อ มีค่าอํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง .248 ถึง .564
ทัชชานเนน โมรานและวูลฟอร์ ค ฮอย (Tschannen-Moran; & Woolfolk-Hoy. 2001) ได้ พฒ
ั นาแบบวัด
การรับรู้ ความสามารถของครู (Teachers’ Sense of Efficacy Scale: TSES) ตามทฤษฎีของแบนดูรา
(Bandura. 1977) ประกอบด้ วยเครื่ องมือ 2 แบบๆละ 3 ด้ าน คือ แบบ 24 ข้ อคําถาม (ด้ านละ 8 ข้ อ
คําถาม) และแบบ 12 คําถาม (ด้ านละ 4 ข้ อคําถาม) คือ ด้ านความยึดมัน่ ผูกพันของนักเรี ยน ด้ านกลวิธี
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การสอน และด้ านการจัดการชันเรี
้ ยน โดยทัง้ 2 แบบ เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 9 ระดับ มีค่า
คะแนนระหว่าง 1 (ไม่มีสิ่งใดเลย) ถึง 9 (จัดการได้ ดีที่สดุ ) สําหรับค่าความเชื่อมัน่ ของแยกรายด้ าน 3 ด้ าน
และความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บ ในแบบ 24 ข้ อคําถาม เท่ากับ .82, .86, .84, และ .93 ตามลําดับ สําหรับค่า
ความเชื่อมัน่ ของแบบ 12 คําถามแยกรายด้ าน 3 ด้ านและความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บ คือ .86, .86, .81, และ .90
ตามลําดับ ต่อมาทานริ สเวน (Tanriseven. 2013) ได้ พฒ
ั นาแบบวัดการรับรู้ ความสามารถของครู ของ
ทัชชานเนน โมรานและวูลฟอร์ ค ฮอย (Tschannen-Moran; & Woolfolk-Hoy. 2001) เป็ นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ มีคา่ คะแนนระหว่าง 1 (ไม่มีสิ่งใดเลย) ถึง 5 (จัดการได้ ดีที่สดุ ) พบว่ามาตรวัด 3
ด้ านย่อย จํานวน 24 ข้ อคําถาม ด้ านความยึดมัน่ ผูกพันของนักเรี ยน มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .85 ด้ าน
กลวิธีการสอน มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .83 และด้ านการจัดการชันเรี
้ ยน มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .85
โดยมีคา่ ความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือเท่ากับ .93 เช่นเดียวกัน
ในการวัดการรับรู้ ความสามารถของตนทางการเรี ยนครัง้ นี ้ ผู้วิจยั พัฒนาจากแบบสอบถาม
การรับรู้ ความสามารถของตนทางคณิตศาสตร์ ของเยทคิน (Yetkin. 2006) เป็ นแบบวัดตามแนวทางของ
แบนดูรา (Bandura. 1986) เพื่อประเมินความมัน่ ใจเกี่ยวกับความสามารถของตนเองในการทําภาระ
งานให้ บรรลุผลสํ าเร็ จ สะท้ อนความเชื่อมัน่ ของนักเรี ยนเกี่ ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ เป็ นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 6 ระดับ มีคา่ คะแนนระหว่าง 1 (น้ อยที่สดุ ) ถึง 5 (มากที่สดุ ) จํานวน 7 ข้ อ ผู้ที่ได้ คะแนนจาก
แบบวัดดังกล่าวสูงกว่าแปลว่าเป็ นผู้ที่รับรู้ ความสามารถตนทางการเรี ยนสูงกว่าผู้ที่ได้ คะแนนจากแบบวัด
ตํ่ากว่า สําหรับการวัดการรับรู้ ความสามารถของตนทางการสอนในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ปรับปรุ งจากแบบวัดการ
รับรู้ ความสามารถของครู ของทัชชานเนน โมรานและวูลฟอร์ ค ฮอย (Tschannen-Moran; & WoolfolkHoy. 2001) ตามทฤษฎีของแบนดูรา (Bandura. 1977) เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ มี
ค่าคะแนนระหว่าง 1 (ไม่จริ งเลย) ถึง 6 (จริ งที่สดุ ) จํานวน 8 ข้ อ ผู้ท่ีได้ คะแนนจากแบบวัดดังกล่าวสูงกว่า
แปลว่าเป็ นผู้ที่รับรู้ความสามารถตนทางการสอนสูงกว่าผู้ที่ได้ คะแนนจากแบบวัดตํ่ากว่า
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการรั บรู้ ความสามารถของตนทางการเรี ยนและการสอน
งานวิจยั ที่ศกึ ษาความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุ พบว่า การรับรู้ ความสามารถของตนทางการเรี ยน
มีอิทธิพลทางตรงต่อการกํากับตนเองในการเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (ปณิตา นิรมล. 2547; สลิลภรณ์
สุตารักษ์ สนธิสตุ . 2553; Chularut; & DeBacker. 2004) ในงานวิจยั ของ อุรัจฉทาธ์ นามรักษ์ (2555)
ศึกษาปั จจัยบางประการที่ ส่งผลต่อการกํ ากับตนเองในการเรี ยนของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 สังกัด
สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 พบว่า ตัวแปรปั จจัย ได้ แก่ การรับรู้ ความสามารถแห่งตน
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน การเปิ ดรับข่าวสาร และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับ
การกํากับตนเองในการเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้ องกับงานวิจยั ของซิมเมอร์ แมน
และมาร์ ติเนซ พอนส์ (Zimmerman; & Martinez-Pons. 1990) พบว่า นักเรี ยนจากห้ องเรี ยนปกติและ
ห้ องเรี ยนพิเ ศษในเกรด 5, 8 และ 11 มี การรั บรู้ ทางภาษาและรั บรู้ ความสามารถตนมี ความสัม พันธ์
ทางบวกกับผลการใช้ กลวิธีการกํากับตนเอง (เช่น การประเมินตนเอง การจดบันทึกและเตือนตนเอง) อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติ สอดคล้ องกับผลการวิจยั ของวอลเตอร์ และพินทริ ช (Wolters; & Pintrich. 1998) ที่พบ
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ (Self-regulated learning components)
ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นในวิชาต่างๆคือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษและสังคม
ศึกษา ส่วนงานวิจยั ของ ภัทราภรณ์ สังข์ทอง (2550) ทําการศึกษาพัฒนาการของการเรี ยนรู้โดยการกํากับ
ตนเองของนักเรี ยนช่วงชันที
้ ่ 2 ที่มีการรับรู้ ความสามารถของตนเองต่างกัน พบว่า นักเรี ยนที่มีการรับรู้
ความสามารถของตนเองสูง มีการเรี ยนรู้โดยการกํากับตนเองสูงกว่านักเรี ยนที่มีการรับรู้ ความสามารถของ
ตนเองปานกลาง ในงานวิจยั ของชาตซิสตามาติออร์ และเดอร์ มิตซากิ (Chatzistamatiou; & Dermitzaki.
2009) พบว่า กลวิธีการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ มีสององค์ประกอบ คือ องค์ประกอบแรก
สะท้ อนการใช้ กลวิธีสําหรับความเข้ าใจเชิงลึกและความจํา และองค์ประกอบที่สอง สะท้ อนการใช้ กลวิธี
การรู้ คิดและการสะท้ อนในการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ ผลการวิเคราะห์โดยใช้ สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ ของ
เพียร์ สนั พบว่า การรับรู้ความสามารถของตนในการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ มีความสัมพันธ์ กบั การใช้ กลวิธีการ
กํ ากับตนเองทัง้ สององค์ประกอบ งานวิจัยของชนิธตา เกตุอําไพ (2549) พบว่า ปั จ จัยด้ านการรั บรู้
ความสามารถของตน การรู้ คิด และความเชื่ ออํ านาจภายใน-ภายนอกตนส่งผลทางบวกต่อการกํ ากับ
ตนเองในการปรับพฤติกรรมก้ าวร้ าวอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ส่วนไอฝน ตนสาลี (2549) พบว่า ปั จจัย
เชิ ง สาเหตุที่ มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงด้ า นบวกต่ อ การกํ า กับ ตนเองในการเรี ย น คื อ การอบรมเลี ย้ งดูแ บบ
ประชาธิ ปไตย การรับรู้ ความสามารถแห่งตน และเป้าหมายในการเรี ยนแบบมุ่งเรี ยนรู้ ในงานวิจยั ของ
ทานริ สเวน (Tanriseven. 2013) ศึกษาระดับความตระหนักของการฝึ กกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ และ
ความรู้ สึกในการรับรู้ ความสามารถของครู โรงเรี ยนประถมศึกษา พบว่า ครู มีความตระหนักที่ ระดับบ่อย
มาก และมีการรับรู้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ยังพบความสัมพันธ์ ระหว่างความตระหนักของการฝึ ก
กํากับตนเองในการเรี ยนรู้ กบั การรับรู้ ความสามารถของตนของครูโรงเรี ยนประถมศึกษาอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิ ติ และเมื่ อ การรั บรู้ ของครู ข ยายไปสู่ความสามารถในการสอนนักเรี ยนให้ มี ผ ลสัม ฤทธิ์ เ พิ่ ม ขึ น้
ความสามารถของนักเรี ยนในการพัฒนาทักษะการกํากับตนเองก็จะเพิ่มขึ ้นด้ วย จากการศึกษาของลอมเบิร์ต
และคนอื่นๆ (Lombaerts; et al. 2009) ผลการวิจยั พบว่าความตระหนักในการฝึ กกํากับตนเองในการ
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เรี ยนรู้ มีความเชื่อมโยงกับลักษณะส่วนบุคคลของครู ผ้ สู อน ซึ่งการรับรู้ความสามารถของตนของครู ผ้ สู อน
อาจเป็ นตัวแปรหนึ่งจากหลายๆตัวแปรที่สัมพันธ์ กับการฝึ กกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ เพราะจากทฤษฎี
ปั ญ ญาสัง คมให้ ค วามสํ า คัญ กับ การรั บ รู้ ความสามารถของตนของครู ว ่า เป็ น ปั จ จัย ที ่ สํ า คัญ ต่อ
พฤติกรรมของครู ผ้ ูสอน (Henson. 2001)
งานวิจยั เกี่ยวกับการรับรู้ ความสามารถของตนที่สมั พันธ์ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ได้ แก่
งานวิ จัยของรจเรข รั ตนาจารย์ (2547) ศึกษาผลของการฝึ กการกํ ากับตนเองในการเรี ยนการสอนวิ ชา
วิทยาศาสตร์ ที่มีตอ่ การรับรู้ความสามารถของตนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 พบว่า ภายหลังการทดลอง คะแนนการรับรู้ ความสามารถของตนในวิชาวิทยาศาสตร์
ของนักเรี ยนกลุ่ ม ที่ มี การฝึ กการกํ า กับตนเองมี ความสัม พัน ธ์ กับคะแนนผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า
วิทยาศาสตร์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .61 ซึ่งสูงกว่า
ก่อนทดลอง สอดคล้ องกับอีเชล และโคฮาวี (Eshel; & Kohavi. 2003) ทําการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่าง
การควบคุมชันเรี
้ ยน กลวิธีการกํ ากับตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ของนักเรี ยนมี
ความสัม พัน ธ์ ท างบวกกับ การรั บ รู้ ความสามารถของตนในการกํ า กั บ ตนเองในการเรี ย นรู้ การรั บ รู้
ความสามารถของตนทางคณิตศาสตร์ และปั จจัยทางวิชาการอื่นๆ เช่นเดียวกับแรงจูงใจภายในและกลวิธี
ทางปั ญญา ส่วนมูซูไลด์ และฟิ ลิปโป (Mousoulides; & Philippou. 2005) พบว่าการรับรู้ ความสามารถ
ของตนเป็ นตัวทํานายที่ดีของผลสัมฤทธิ์ ทางคณิตศาสตร์ ซึ่งสอดคล้ องกับทฤษฎีการรับรู้ ความสามารถ
ของตน (Bandura. 1986) อธิบายว่า การรับรู้ ความสามารถของตนเป็ นการประยุกต์ใช้ และช่วยสนับสนุน
การกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ สุภาวดี คํานาดี (2551) ได้ ศึกษาการวิจัยและพัฒนากระบวนการกํ ากับ
ตนเองสําหรับการจัดการเรี ยนการสอนคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการรับรู้ ความสามารถของตนเอง เจตคติและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 พบว่า นักเรี ยนกลุ่มที่ได้ รับการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยการกํ ากับตนเองมี ค่าเฉลี่ ยคะแนนการรั บรู้ ความสามารถของตนเอง เจตคติ และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ สงู กว่ากลุ่มที่ไม่ได้ รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยกระบวนการ
กํากับตนเองในการเรี ยนวิช าคณิ ตศาสตร์ อย่างมีน ัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 อุรัจ ฉทาธ์ นามรักษ์
(2555) ศึกษาปั จจัยบางประการที่ส่งผลต่อการกํากับตนเองในการเรี ยนของนักเรี ยนชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
สังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 พบว่า ตัวแปรปั จจัย ได้ แก่ การรับรู้ ความสามารถ
แห่งตน ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน การเปิ ดรั บข่าวสาร และการคิดอย่างมี วิจารณญาณ มี ความสัมพันธ์
ทางบวกกับการกํากับตนเองในการเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในงานวิจยั ของโมจาเวซีและ
ทามิซ (Mojavezi; & Tamiz. 2012) พบว่า ครู ที่รับรู้ ความสามารถตนมีอิทธิพลทางบวกต่อแรงจูงใจและ
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน โดยได้ รับอิทธิ พลจากการจัดการเรี ยนรู้ ของครู ความกระตือรื อร้ น
ความยึดมั่นผูกพัน และพฤติกรรมการสอนของครู และผลการวิจัยสอดคล้ องกับแบนดูรา (Bandura.
1994) พบว่า ครูที่รับรู้ ความสามารถตนทางการสอนในระดับสูงจะสามารถจูงใจนักเรี ยนและพัฒนาด้ าน
ความคิดหรื อสติปัญญาของนักเรี ยนได้
จากการประมวลงานวิ จัยที่ เกี่ ยวข้ องข้ างต้ น สรุ ปได้ ว่า การรั บรู้ ความสามารถของตน
ทางการเรี ยน มีความสัมพันธ์ กับการกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ การรับรู้ ความสามารถของตนของครู มี
อิท ธิ พลต่อการกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ ของครู นอกจากนี ย้ ังมี อิทธิ พ ลต่อการเรี ยนรู้ และผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักเรี ยน ดังนัน้ งานวิจยั นี ้ จึงกําหนดให้ การรับรู้ ความสามารถของตนทางการเรี ยนเป็ น
หนึ่งในตัวแปรปั จจัยบุคคลที่มีอิทธิ พลทางตรงต่อการกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ ของนักเรี ยน
และการรับรู้ ความสามารถของตนทางการสอนจะเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้
การสอนคณิตศาสตร์ และพฤติกรรมการสอนของครูเช่นกัน ภาพประกอบ 5
ปั จจัยบุคคล
การรับรู้ความสามารถของตน
ทางการสอน

การกํากับตนเองในการเรี ยนรู้
การสอนคณิตศาสตร์

พฤติกรรมการสอน
คณิตศาสตร์

ระดับครู
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ระดับนักเรี ยน
ปั จจัยบุคคล
การรับรู้ความสามารถของตน
ทางการเรี ยน

การกํากับตนเองในการเรี ยนรู้
คณิตศาสตร์

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
คณิตศาสตร์

ภาพประกอบ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการรับรู้ ความสามารถของตน การกํากับตนเองในการเรี ยนรู้
และตัวแปรผลในระดับนักเรี ยนและระดับครู
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3.2 การตัง้ เป้ าหมาย
แบนดูรา (Bandura. 1997) กล่าวว่า เป้าหมายส่งเสริ มการกํากับตนเองโดยเป็ นผล
ของแรงจูงใจ การเรี ยนรู้ การรับรู้ความสามารถของตน และกระบวนการประเมินตนเอง สอดคล้ องกับชุงก์
และเอิร์ทเมอร์ (Schunk; & Ertmer. 2000) กล่าวว่า การตั ้งเป้าหมายเป็ นตัวแปรสําคัญ ในการวิจ ัย
เกี่ยวกับแรงจูงใจในปัจจุบนั เพราะว่าเป็ นการอ้ างอิงถึงการกําหนดหลักการของตนเองซึ่งเป็ นกระบวนการ
ของการกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ ในอนาคต ตัวอย่าง เช่น การวางแผน การดําเนินการและการสังเกต
ตนเอง เป้าหมายคือ การนําเสนอทางพุทธิปัญญาด้ วยจุดประสงค์หลากหลายที่นกั เรี ยนสามารถปรับปรุง
ในสถานการณ์ที่มีผลต่างกัน (Valle; et al. 2003) ล็อค (Locke. 1968) ได้ พฒ
ั นาทฤษฎีการตังเป้
้ าหมาย
เป็ น ครั ง้ แรกเพื่ อ อธิ บายความพยายามของบุค คลในการทํ า ภาระงานให้ สํ า เร็ จ ว่ า อยู่บ นพื น้ ฐานของ
เป้าหมายที่ควบคุมการกระทํ า ดังนันการตั
้
งเป้
้ าหมายจึงเป็ นการขับเคลื่อนพฤติกรรมของบุคคลในการ
ปฏิบตั ิ เมื่อบุคคลกํ าหนดเป้าหมายของตนเอง ก็จะมีแรงจูงใจของตนเองในการบรรลุเป้าหมายที่ตงไว้
ั้
การตังเป้
้ าหมายเป็ นกระบวนการสําคัญของการกํากับตนเอง ซึ่งเกี่ยวข้ องกับการตังมาตรฐานเชิ
้
งปริ มาณ
หรื อเชิงคุณภาพของการปฏิบตั ิ (Maria; & Acedo. 2010) เช่น นักเรี ยนที่ประสบความสําเร็ จตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ จะมีการรับรู้ ความสามารถของตนเพิ่มขึ ้น ซึ่งจะเป็ นการส่งเสริ มการยึดมัน่ ในเป้าหมายและการ
กํากับตนเองในทางพุทธิปัญญาและแรงจูงใจที่เอื ้อต่อผลสัมฤทธิ์ตอ่ ไป (Pintrich. 2000) ผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์
สูงมาจากผลของการตังเป้
้ าหมายมากกว่าและใช้ บอ่ ยกว่าผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางตํ่า มากไปกว่านัน้ นักเรี ยนยัง
มีแรงจูงใจที่จะทําสิ่งที่วางแผนไว้ ให้ สําเร็ จมากกว่าและมีความตังใจในการทํ
้
างานหนักตามเป้าหมาย ซึ่ง
เป็ นความยึดมัน่ ต่อเป้าหมายสูง (Schunk. 1991) เป้าหมายเป็ นสิ่งที่สะท้ อนจุดมุ่งหมายของพฤติกรรม
และมีอิทธิ พลต่อความรู้ จิตใจและพฤติกรรมในการทําภาระงานและความต้ องการในระยะยาว นอกจากนี ้
เป้าหมายยังมีอิทธิ พลต่อวิธีการจัดการของบุคคลในกระบวนการคิด พฤติกรรมและการตอบสนองทาง
อารมณ์ตามสถานการณ์ของทุกๆวัน (Schutz; Crowder; & White. 2001) ดังนัน้ เป้าหมายจึงมีผลกระทบต่อ
แรงจูงใจ ความยึดมัน่ ผูกพัน และผลสัมฤทธิ์ รวมทังผลที
้ ่ตามมาอย่างมีนยั สําคัญ จึงเป็ นเหตุผลที่คาดหวัง
ว่าเป้าหมายอาจจะมี อิทธิ พลต่อแรงจูงใจและความยึดมั่นผูกพันต่ออาชีพ รวมทังการสอนด้
้
วย (Mansfield;
Wosnitza; & Beltman. 2012) ครู ผ้ สู อนจะต้ องเข้ าใจว่าเป้าหมายแบบไหนที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ ความยึดมัน่
ผูกพันของนักเรี ยนและจะสนับสนุนได้ อย่างไร เพราะว่าเป้าหมายมีความสําคัญต่อการกํากับตนเองในการ
เรี ยนรู้ (Ames. 1992)
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แนวคิดและทฤษฎีการตัง้ เป้ าหมาย
ล็อค (Locke. 1968) ให้ ความหมายของการตังเป้
้ าหมายว่า การตังเป้
้ าหมายเป็ นมโนทัศน์
ทางปั ญญา (Cognitive concept) เป็ นสิ่งที่บคุ คลพยายามเพื่อทําให้ สําเร็ จตามวัตถุประสงค์ ซิมเมอร์ แมน
และมาร์ ติเนซ พอนส์ (Zimmerman; & Martinez-Pons. 1986) ให้ ความหมายของการตังเป้
้ าหมายว่า
เป็ นการวางแผนเพื่อให้ เป็ นไปตามลําดับ การกําหนดเวลา และการดําเนินกิจกรรมให้ สําเร็ จที่สมั พันธ์ กับ
เป้าหมายการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนหรื อสัมพันธ์กบั เป้าหมายย่อยของนักเรี ยนและครู นอกจากนี ้ซิมเมอร์ แมน
แบนดูรา และมาร์ ติเนซ พอนส์ (Zimmerman; Bandura; & Martinez-Pons. 1992) ให้ ความหมายของ
การตังเป้
้ าหมายทางการเรี ยน ว่าเป็ นบทบาทที่เด่นชัดของแบบจําลองในทฤษฎีการเรี ยนรู้ ปัญญาสังคมที่
เกี่ยวข้ องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ซึ่งการบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรวมถึงวงจรการให้ ผลสะท้ อน
กลับทางบวกระหว่างการรั บรู้ ความสามารถของตนและความยึดมั่น ในเป้าหมาย สอดคล้ องกับชุง ก์
(Schunk. 2001) กล่าวว่า เป้าหมายเป็ นมาตรฐานที่กํากับกระทําของบุคคล คุณสมบัติของเป้าหมายที่
ส่งเสริ มการกํ ากับตนเอง 3 ด้ าน ได้ แก่ ความจําเพาะเจาะจง (Specificity) ความใกล้ เคียง (Proximity)
และระดับความยาก (Difficulty) โดยล็อคและลาแธม (Locke; & Latham. 1990) อธิบายว่าความจําเพาะ
เจาะจง คือ เป้าหมายที่ชดั เจนและระบุมาตรฐานการปฏิบตั ิจะเป็ นการส่งเสริ มการเรี ยนรู้และกระตุ้นการ
ประเมินตนเองมากกว่าเป้าหมายทัว่ ไป (เช่น ทําให้ ดีที่สดุ ) เป้าหมายที่จําเพาะเจาะจงช่วยส่งเสริ มความ
พยายามในการปฏิบตั ทิ ี่ต้องการความสําเร็ จและทํานายความพึงพอใจของตนเองได้ มากกว่า เป้าหมายที่
จําเพาะเจาะจงช่วยส่งเสริ มการรับรู้ ความสามารถของตนเพราะว่าสามารถวัดความก้ าวหน้ าได้ ง่าย ส่วน
ความใกล้ เ คี ยงของเป้าหมายจํ าแนกจากระยะเวลาที่ ดําเนิน การสํ าเร็ จ ในอนาคต นั่น คือ เป้าหมาย
ระยะใกล้ จ ะทํ าสํ าเร็ จได้ เ ร็ วกว่า มี ผ ลต่อแรงจูงใจมากกว่า และทํ าให้ กํากับตนเองได้ ดีกว่าเป้าหมาย
ระยะไกล เนื่องจากการสังเกตความก้ าวหน้ าของเป้าหมายระยะใกล้ ง่ายกว่าและการรับรู้ ความก้ าวหน้ า
ส่งผลต่อการรับรู้ ความสามารถของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป้าหมายระยะใกล้ มีอิทธิ พลต่อเด็กซึ่งไม่ได้
นําเสนอผลของความคิดในระยะยาว และสุดท้ าย ความยากของเป้าหมายหรื อระดับประสิทธิ ภาพของ
ภาระงานที่เทียบกับมาตรฐาน มีอิทธิพลต่อความพยายามของผู้เรี ยนในการบรรลุเป้าหมาย เป้าหมายที่
ง่ายเกินไปหรื อยากเกินไปจะไม่ส่งเสริ มการกํากับตนเองของนักเรี ยน เป้าหมายจะต้ องท้ าทายให้ บรรลุผล
สําเร็ จ โดยในระยะแรก นักเรี ยนอาจสงสัยว่าจะบรรลุเป้าหมายที่ยากได้ หรื อไม่ แต่เมื่อทํางานต่อไป พวก
เขาจะเกิดการรับรู้ ความสามารถของตนเอง ล็อคและลาแธม (Locke; & Latham. 2002) ยํ ้าโครงสร้ าง
สําคัญของการตังเป้
้ าหมาย 3 ประการคือ 1) การเลือกเป้าหมายเป็ นการนําเสนอวัตถุประสงค์ที่แท้ จริ งของ
ครูในการใช้ ความพยายามและระดับความสําเร็ จของเป้าหมาย 2) ความยึดมัน่ ในเป้าหมาย เป็ นการระบุ
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ถึงการใช้ ความพยายามของครู ในการทํ าให้ สํ าเร็ จ มากน้ อยเพี ยงใด ระดับของความกระตือรื อร้ นและ
กําหนดวัตถุประสงค์เพื่อทําให้ สําเร็ จ และ 3) การปฏิบตั ิตามเป้าหมาย โดยพยายามทําให้ ผ่านมาตรฐาน
ของการปฏิบตั ิ การใช้ มาตรฐานทางสังคมเปรี ยบเทียบ และการยกระดับให้ เป็ นภาระงานที่ดีที่สดุ ในกลุม่
เป้าหมายเพื่อบรรลุผลทางการสอนของครูผ้ สู อน มีความหมายต่างกันตามความสามารถ
ทางการสอน เช่น ความสามารถในการพัฒนา หรื อความสามารถในการปฏิบตั ิการสอน ดังนันการบรรลุ
้
เป้าหมายของครูจงึ มีหลายชนิด เช่น ครูบางคนมุง่ ไปที่การปรับปรุงทักษะการสอน (เช่น ความเชี่ยวชาญใน
การสอน) ในขณะที่ บ างคนมุ่ ง ไปที่ ค วามสามารถในการสอนให้ แ ก่ ผ้ ู อื่ น (เช่ น ปฏิ บัติ ก ารสอนตาม
เป้าหมาย) หรื อบางคนปกปิ ดการด้ อยความสามารถในการสอน (เช่น ปฏิบตั ิการหลีกเลี่ยงเป้าหมายใน
การสอน) ซึง่ นักเรี ยนต้ องการบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการเรี ยนรู้และปรับปรุงตนเอง (Ames. 1992) นัก
ทฤษฎีเป้าหมายใฝ่ สัมฤทธิ์ (Achievement goal theorists) กล่าวว่า โดยพื ้นฐานเป้าหมายใฝ่ สัมฤทธิ์ แบ่ง
ออกเป็ น 3 ชนิด คือ เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ (Mastery goal) ในการพัฒนาความสามารถ เป้าหมาย
เพื่ อบรรลุผลการปฏิ บตั ิ (Performance-approach goals) ในการแสดงความสามารถทางการสอน และ
เป้าหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิ (Performance-avoidance goals) ในการเก็บซ่อนความสามารถภายใน
(Elliot. 2005) ส่วนบัทเลอร์ (Butler. 2007) แบ่งการตังเป้
้ าหมายใฝ่ สัมฤทธิ์ทางการสอนของครู ออกเป็ น 4
ชนิด ได้ แก่ เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ (Mastery goal) เป้าหมายเพื่อบรรลุผล (Ability-approach goal)
เป้าหมายเพื่อหลีกเลี่ยงผล (Ability-avoidance goal) และเป้าหมายเพื่อหลีกเลี่ยงงาน (Work-avoidance
goal) โดยเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญทางการสอน คือ การพัฒนาความสามารถทางการสอนสู่ความเป็ น
มืออาชีพ รวมทังพั
้ ฒนาทักษะและวิธีการทางการสอน สําหรับเป้าหมายเพื่อบรรลุผลทางการสอน (เช่น เพื่อ
บรรลุผลการปฏิบตั ิ) เป็ นการแสดงความความสามารถทางการสอนและได้ รับความพึงพอใจโดยการประเมิน
จากบุคคลอื่น (เช่น ผู้อํานวยการโรงเรี ยน นักเรี ยน พ่อแม่ และเพื่อนร่วมงาน) ส่วนเป้าหมายเพื่อหลีกเลี่ยง
ความสามารถ (เช่น หลีกเลี่ยงผลการปฏิบตั ิ) คือ การเก็บซ่อนความสามารถทางการสอนที่ยงั ไม่สมบูรณ์
และเป้าหมายเพื่อหลีกเลี่ยงงาน หมายถึง เป้าหมายในการทํางานที่ผ่านไปในหนึ่งวันโดยใช้ ความพยายาม
น้ อยที่สดุ
จากการประมวลเอกสารข้ างต้ นสรุ ปได้ ว่า การตังเป้
้ าหมาย คือการวางแผนในการเลื อก
เป้า หมาย ยึ ดมั่นในเป้าหมาย และปฏิ บัติตามเป้าหมายเพื่ อดํ าเนิ นกิ จกรรมให้ บรรลุแผนที่ วางไว้ หรื อ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป้าหมายของนักเรี ยนหรื อครูผ้ สู อน อาจมีความหมายต่างกันตามความสามารถ
ของแต่ละบุคคล เช่น ความจําเพาะเจาะจง ความใกล้ เคียงของเป้าหมายที่จะดําเนินการให้ สําเร็ จ และ
ระดับความยาก
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การวัดการตัง้ เป้ าหมายทางการเรียนและการตัง้ เป้ าหมายทางการสอน
จากการประมวลผลงานวิจยั พบว่ามีงานวิจยั ที่ทําการวัดการตังเป้
้ าหมายทางการเรี ยน
แบ่ง ตามรู ป แบบของการตัง้ เป้าหมายทางการเรี ยนแตกต่างกันออกไป เช่น แบบวัดการตัง้ เป้าหมาย
ทางการเรี ยนของปณิ ตา นิร มล (2547) เป็ น แบบมาตราส่ว นประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 18 ข้ อ
ประกอบด้ วยการตังเป้
้ าหมาย 2 ด้ าน คือ 1) การตังเป้
้ าหมายเพื่อการเรี ยนรู้ หมายถึง การที่ผ้ เู รี ยนมีความ
ต้ องการเรี ยนเพื่ อพัฒนาตนเองโดยการเรี ยนรู้ ทักษะใหม่ๆ การเผชิญสถานการณ์ใหม่ๆและการเพิ่มพูน
ความสามารถของตนเอง มีข้อคําถาม จํานวน 8 ข้ อ และ 2) การตังเป้
้ าหมายเพื่อผลงาน หมายถึง การที่
ผู้เรี ยนมีความต้ องการเรี ยนเพื่อพิสจู น์ความสามารถของตนเองให้ ตนเองได้ รับการตัดสินในทางที่ดี และ
หลีกเลี่ยงการถูกตัดสิน ในทางลบ มีข้อคําถาม จํานวน 10 ข้ อ มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .8664 ส่วน
แบบสอบถามเป้าหมายในการเรี ยนของไอฝน ตนสาลี (2549) จํานวน 28 ข้ อ โดยแบ่งเป้าหมายในการ
เรี ยนออกเป็ น 3 รู ปแบบ คือ แบบมุ่งเรี ยนรู้ จํานวน 10 ข้ อ มีค่าอํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง .381-.587 ค่า
ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .7786 แบบมุ่งปฏิบตั ิ จํานวน 10 ข้ อ มีคา่ อํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง .386-.473 ค่า
ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .7853 แบบเลี่ยงงาน จํานวน 8 ข้ อ มีคา่ อํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง .322-.519 ค่าความ
เชื่อมัน่ เท่ากับ .7832 ลักษณะข้ อคําถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ คือ เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง สําหรับแบบสอบถามเป้าหมายในการทํ าปริ ญญานิพนธ์ ของ
เนาวรัตน์ เลิศมณีพงศ์ (2555) เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 8 ข้ อ ค่าอํานาจจําแนก
อยู่ระหว่าง .302-.628 และมีคา่ ความเชื่อมัน่ .765 ส่วนแบบสัมภาษณ์การกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ (SelfRegulated Learning Interview Scale: SRLIS) เป็ นเครื่ องมือตามแนวคิดของซิมเมอร์ แมนและมาร์ ติเนซ
พอนส์ (Zimmerman; & Martinez-Pons. 1986) ซึ่งพัฒนาแบบสัมภาษณ์เพื่อวัดการกํากับตนเองในการ
เรี ยนรู้ ตามแนวทางของการรายงานตนเอง โครงสร้ างแบบสัมภาษณ์ ใช้ ในการประเมินกลวิธีการกํ ากับ
ตนเองในการเรี ยนรู้ 14 กลุ่ม ประกอบด้ วย การประเมินตนเอง (Self-evaluation) การจัดการและการ
เปลี่ ยนแปลง (Organizing; & transforming) การตังเป้
้ าหมายและการวางแผน (Goal setting; &
planning) การสืบค้ นข้ อมูล (Seeking information) การจดบันทึกและเตือนตนเอง (Keeping records; &
monitoring) โครงสร้ างทางสิ่งแวดล้ อม (Environmental structuring) การจัดการผลที่เกิดขึ ้นกับตัวเอง
(Self-consequences) การฝึ กซ้ อมและการจํา (Rehearsing; & memorizing) การหาผู้ช่วย (Seeking
social assistance; peer, teacher, adult) การทบทวนสิ่งที่บนั ทึกไว้ (Reviewing records; test, note,
text) และวิธีอื่นๆ (Others) จํานวนข้ อคําถาม 111 ข้ อ ในงานวิจยั ของโชและชิม (Cho; & shim. 2013)
พัฒนาแบบวัดการบรรลุเป้าหมายในการสอนมาจากแบบวัดการบรรลุเป้าหมายในการสอนของบัทเลอร์
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(Butler. 2007) โดยมีโครงสร้ างสําคัญของการตั ้งเป้าหมาย 3 ด้ านคือ เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
เป้าหมายเพื่อบรรลุผลการปฏิบตั ิ และเป้าหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิ โครงสร้ าง 3 ด้ านได้ ปรับปรุ งเพื่อใช้
กับครู ผ้ ูส อนในสหรั ฐ อเมริ กา และใช้ วัดคุณ ลักษณะทางจิตวิท ยา (Shim; Cho; & Cassady. 2013)
ประกอบด้ วย คําถามวัดเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญในการสอน จํานวน 3 ข้ อ (ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบวัด
เท่ากับ .80) เป้าหมายเพื่อบรรลุผลการปฏิบตั ิในการสอน จํานวน 4 ข้ อ (ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบวัดเท่ากับ
.80) และเป้าหมายเพื่ อหลี กเลี่ ยงการปฏิ บตั ิ จํานวน 3 ข้ อ (ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบวัดเท่ากับ .70) ใน
งานวิจยั ของดรี เซลและคนอื่นๆ (Dresel; et al. 2013) ใช้ แบบสอบถามการตังเป้
้ าหมายของครู ซึ่งพัฒนา
โดยนิทส์เชและคนอื่นๆ (Nitsche; et al. 2011) ประกอบด้ วยเป้าหมาย 4 ชนิด ได้ แก่ เป้าหมายเพื่อการ
เรี ยนรู้ (9 ข้ อคําถาม) เป้าหมายเพื่อบรรลุผลการปฏิบตั ิ (12 ข้ อคําถาม) เป้าหมายเพื่อหลีกเลี่ยงผล (9 ข้ อ
คําถาม) และเป้าหมายเพื่อหลีกเลี่ยงงาน (3 ข้ อคําถาม) ลักษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
มีค่าคะแนนระหว่าง 1 (ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง) ถึง 5 (เห็นด้ วยอย่างยิ่ง) ค่าความเชื่อมัน่ ของครอนบาค
ระหว่าง .78-.91
การวัดการตังเป้
้ าหมายทางการเรี ยนในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ปรับปรุงจากการตังเป้
้ าหมายและการ
วางแผน จากแบบสัมภาษณ์การกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ (Self-Regulated Learning Interview ScaleSRLIS) ตามแนวคิดของซิมเมอร์ แมน และมาร์ ติเนซ พอนส์ (Zimmerman; & Martinez-Pons. 1986)
เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ มีคา่ คะแนนระหว่าง 1 (น้ อยที่สดุ ) ถึง 5 (มากที่สดุ ) จํานวน 5 ข้ อ
ผู้ที่ได้ คะแนนจากแบบวัดดังกล่าวสูงกว่าแปลว่าเป็ นผู้ที่ตงเป้
ั ้ าหมายทางการเรี ยนสูงกว่าผู้ที่ได้ คะแนนจาก
แบบวัดตํ่ากว่า สําหรับการวัดการตังเป้
้ าหมายทางการสอน ผู้วิจยั ปรับปรุ งจากแบบวัดการบรรลุเป้าหมาย
ในการสอนของโช และชิม (Cho; & shim. 2013) ซึ่งพัฒนามาจากแบบวัดการบรรลุเป้าหมายในการสอน
ของบัทเลอร์ (Butler. 2007) เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ จํานวน 10 ข้ อ มีคา่ คะแนนระหว่าง
1 (ไม่จริ งเลย) ถึง 6 (จริ งที่สดุ ) ผู้ที่ได้ คะแนนจากแบบวัดดังกล่าวสูงกว่าแปลว่าเป็ นผู้ที่มีการตังเป้
้ าหมาย
ทางการสอนสูงกว่าผู้ที่ได้ คะแนนจากแบบวัดตํ่ากว่า
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการตัง้ เป้ าหมายทางการเรี ยนและการตัง้ เป้ าหมายทางการสอน
สําหรับงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องนัน้ ที่ผ่านมามีการศึกษาความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุระหว่างการ
ตังเป้
้ าหมายทางการเรี ยนและการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ พบว่า การตังเป้
้ าหมายทางการเรี ยนมีอิทธิพล
ทางตรงด้ านบวกต่อการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ ตัวอย่างเช่น ปณิตา นิรมล (2547) ได้ พฒ
ั นาโมเดล
ความสัมพันธ์ เ ชิงสาเหตุการกํ ากับตนเองในการเรี ยนของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 พบว่าการ
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ตังเป้
้ าหมายทางการเรี ยน มีอิทธิ พลทางตรงต่อการกํ ากับตนเองในการเรี ยนอย่างมี นยั สําคัญทางสถิ ติ
ไอฝน ตนสาลี (2549) ศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการกํากับตนเองในการเรี ยน
ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า เป้าหมายในการเรี ยนแบบมุ่งเรี ยนรู้ มีอิทธิพล
ทางตรงด้ านบวกต่อการกํากับตนเองในการเรี ยน เนาวรัตน์ เลิศมณีพงศ์ (2555) ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อ
การกํากับตนเองในการทําปริ ญญานิพนธ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ พบว่า
เจตคติตอ่ การทําปริ ญญานิพนธ์และเป้าหมายในการทําปริ ญญานิพนธ์ ส่งผลต่อการกํากับตนเองในการทํา
ปริ ญญานิพนธ์มากที่สดุ นอกจากนี ้งานวิจยั ของเมดินา (Medina. 2011) ศึกษาการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนโดยใช้ การกํ ากับตนเองและการตังเป้
้ าหมาย พบว่านักเรี ยนเกรด 6-8
ที่ มีการตังเป้
้ าหมายและกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ สูงขึน้ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งวิธีการกํ ากับตนเอง นักเรี ยนได้ เรี ยนรู้ การกําหนดปั จจัยที่ส่งผลต่อการเรี ยนรู้ และ
เลือกใช้ กลวิธีกบั ปั จจัยเหล่านี ้อย่างมีประสิทธิ ภาพ ในงานวิจยั ของดรี เซลและคนอื่นๆ (Dresel; et al.
2013) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการตังเป้
้ าหมายของครู พฤติกรรมการสอนและแรงจูงใจของนักเรี ยน
ผลการศึกษาพบว่า การตังเป้
้ าหมายของครู ส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนและการตังเป้
้ าหมายของนักเรี ยน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ส่วนในงานวิจยั ของโชและชิม (Cho; & shim. 2013) พบว่า โครงสร้ างของ
เป้าหมายเพื่ อความเชี่ยวชาญของโรงเรี ยน และโครงสร้ างเป้าหมายเพื่ อบรรลุผลการสอนสามารถทํานาย
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญของครูและเป้าหมายเพื่อบรรลุผลการสอน ตามลําดับ
จากการประมวลงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ องข้ างต้ น สรุ ปได้ ว่า การตังเป้
้ าหมายทางการเรี ยน มี
อิทธิพลต่อการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ และการตังเป้
้ าหมายทางการสอนของครู ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
สอน และการตังเป้
้ าหมายของนักเรี ยน ซึ่งมีตวั แปรการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
สอน ด้ วยเหตุนี ้ งานวิจยั นี ้ จึงกํ าหนดให้ การตังเป้
้ าหมายทางการเรี ยนเป็ นหนึ่งในตัวแปรปั จจัยบุคคลที่มี
อิทธิพลทางตรงต่อการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ และการตังเป้
้ าหมายทางการสอนของครู จะ
เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ การสอนคณิตศาสตร์ เช่นกัน ดังภาพประกอบ 6
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ปั จจัยบุคคล
การรับรู้ความสามารถของตนทางการสอน
การตังเป้
้ าหมายทางการสอน

การกํากับตนเองในการเรี ยนรู้
การสอนคณิตศาสตร์

พฤติกรรมการสอน
คณิตศาสตร์

ระดับครู
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ระดับนักเรี ยน
ปั จจัยบุคคล
การรับรู้ความสามารถของตนทางการเรี ยน
การตังเป้
้ าหมายทางการเรี ยน

การกํากับตนเองในการ
เรี ยนรู้คณิตศาสตร์

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
คณิตศาสตร์

ภาพประกอบ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการรับรู้ ความสามารถของตน การตังเป้
้ าหมาย
การกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ และตัวแปรผลในระดับนักเรี ยนและระดับครู
3.3 การมีตัวแบบ
ตัวแปรการมีตวั แบบ (Modeling) ในงานวิจยั นี ้ เป็ นตัวแปรในระดับนักเรี ยนที่ผ้ ูวิจยั
ได้ มาจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในระยะที่ 1 ซึ่งพบว่านักเรี ยนมีตวั แบบทางการเรี ยน จึงนําเสนอตัวแปร
การมีตวั แบบของนักเรี ยนเท่านัน้ ผู้วิจยั ได้ ทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการมีตวั แบบ พบว่าเป็ นตัวแปร
ที่มาจากทฤษฎี ปัญญาสังคม ซึ่งกล่าวถึง ปฏิ สัมพันธ์ แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันของระหว่างสิ่งแวดล้ อม
บุคคล และพฤติกรรมของบุคคลนันๆ
้ (Bandura. 1986) การมีตวั แบบเป็ นอิทธิพลที่มีนยั สําคัญในการ
พั ฒ นานั ก เรี ย น ทฤษฎี นี ใ้ ห้ ความสํ า คัญ กั บ การเรี ย นรู้ ของนัก เรี ย นผ่ า นตั ว แบบ ใช้ ตั ว แบบจาก
ความสามารถของครู และสะท้ อนการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ จากการสอนของครู (Davis; & Gray. 2007)
ผลของตั ว แบบในการกํ า กั บ ตนเองเป็ นสิ่ ง ที่ สํ า คั ญ ในทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ ปั ญ ญาสั ง คม ตั ว แบบที่ มี
ความสามารถใกล้ เคียงกับตนเองจะส่งผลให้ เกิดการใช้ กลวิธีกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ที่ประสบผลสําเร็ จ
มากขึ ้น (Zimmerman. 1989)
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แนวคิดและทฤษฎีการมีตัวแบบ
ตัวแบบ หรื อเรี ยกชื่ออื่นว่า การเรี ยนรู้ จากการสังเกตหรื อการเลียนแบบ เป็ นกระบวนการ
ของพฤติกรรมพื ้นฐานที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ ตวั แบบจริ ง (Live model) หรื อตัวแบบสัญลักษณ์ (Symbolic
model) ซึง่ แสดงพฤติกรรม ความคิด หรื อเจตคติที่ผ้ สู งั เกตต้ องการเรี ยนรู้ หรื อปรับเปลี่ยนตาม ในห้ องเรี ยน
ครูเป็ นตัวแบบที่มีอิทธิพลต่อนักเรี ยน นักเรี ยนแต่ละคนเป็ นทังผู
้ ้ สงั เกตและตัวแบบ นักเรี ยนบางคนเป็ นตัว
แบบที่มีอิทธิพลมาก เพราะมีคณ
ุ ลักษณะของตัวแบบที่ดีรวมทังคุ
้ ณลักษณะที่คล้ ายคลึงกับนักเรี ยนคนอื่น
เพราะมี อายุรุ่นราวคราวเดียวกัน นอกจากครู จะสอนนักเรี ยนด้ านวิทยาการแล้ วครู ยังเป็ นตัวแบบของ
นัก เรี ย นในด้ า นพฤติ ก รรมตามที่ สัง คมได้ ตัง้ ความคาดหวัง ไว้ (สุร างค์ โค้ ว ตระกูล . 2552) แบนดูร า
(Bandura. 1986) กล่าวว่า ตัวแบบเป็ นตัวกลางที่สําคัญในการได้ มาซึ่งทักษะ ความเชื่อ และพฤติกรรม
ใหม่ๆ ตัวแบบยังเป็ นแบบของการเปรี ยบเทียบทางสังคม นัน่ คือ บุคคลที่สงั เกตการปฏิบตั ิของผู้อื่นจะเชื่อ
ว่า พวกเขาสามารถทําได้ ดี (Bandura. 1981) เขาเชื่ อ ว่า พฤติก รรมไม่ใ ช่เ พี ย งสิ่ง ที่ ตวั มนุษ ย์ ห รื อ
สิ่ง แวดล้ อมจะกํ าหนดขึน้ มา แต่พ ฤติกรรมเกิ ดขึน้ เพราะตัวเราและสิ่ง แวดล้ อมมี ปฏิ สัม พัน ธ์ กันอย่าง
ซับซ้ อน จึงคิดทฤษฎี ขึ ้นมาใหม่ชื่อ (Observation learning) ที่แสดงให้ เห็นว่า พฤติกรรมไม่จําเป็ นต้ อง
เกี่ยวข้ องกับการเลียนแบบ (Imitation) ผู้สงั เกตการณ์ จะยอมเลียนแบบพฤติกรรมของตัวแบบหรื อไม่นนั ้
ขึ ้นอยู่กับปั จจัยหลายชนิด และมนุษย์สามารถกระทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อควบคุมความคิด ความรู้ สึก
และการกระทํ าของตนเองด้ วยผลกรรมที่กําหนดไว้ สําหรั บตัวเอง ซึ่งความสามารถในการดําเนินการ
ดังกล่าวนี ้ถูกเรี ยกว่า การกํากับตนเอง (สิริอร วิชชาวุธ; และคนอื่นๆ. 2554) ระยะแรกของการพัฒนาการ
กํ ากับตนเองคือกระบวนการสังเกต ซึ่งเกี่ ยวข้ องกับการสัง เกตขัน้ ต้ นของการปฏิ บตั ิ ในระยะของการ
สังเกต ผู้เรี ยนตังใจกั
้ บการปฏิบตั ิหรื อเรี ยนรู้ กับตัวแบบที่เป็ นนามธรรม (Abstract model) หรื อตัวแบบ
ทางสังคม (Social model) การเรี ยนรู้ การสังเกตผ่านตัวแบบเกี่ ยวข้ องกับกระบวนการย่อย 4 ขัน้ คือ
กระบวนการตังใจ
้ (Attention) กระบวนการเก็บจํา (Retention) กระบวนการกระทํา (Reproduction) และ
กระบวนการจูงใจ (Motivation) (Bandura. 1986) การสังเกตเป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่สําคัญในการเรี ยนรู้
จากสิ่งแวดล้ อมที่ผ้ เู รี ยนเรี ยนรู้จากตัวแบบ มันเกิดขึ ้นเมื่อผู้สงั เกตแสดงพฤติกรรมใหม่ๆที่ไม่เคยทํามาก่อน
ซึง่ มาจากพฤติกรรมตัวแบบแสดงให้ เห็น (Schunk. 1998) ลักษณะของแม่แบบตามทฤษฎีปัญญาสังคมมี
หลายแบบ ได้ แก่ 1) แม่แบบทางปั ญญา (Cognitive modeling) เป็ นแม่แบบที่ลกั ษณะอธิบายและสาธิต
พร้ อมทัง้ ใช้ การพูดเหตุผลในการกระทํ า 2) แม่แบบหลายคน (Multiple models) เป็ นการใช้ แม่แบบ
มากกว่าหนึ่งคนในการให้ นักเรี ยนได้ สังเกตความแตกต่างระหว่างแม่แบบ และเลื อกแม่แบบที่เหมือน
ตนเองเป็ นแบบ เช่น แม่แบบที่เป็ นเพื่อนหรื อครู 3) แม่แบบที่ประสบความสําเร็ จและแม่แบบที่สามารถ
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จัดการปั ญ หา (Mastery and coping model) แม่แบบที่ ประสบความสําเร็ จ จะแสดงความสมบูร ณ์
สามารถทํางานได้ อย่างราบรื่ น ส่วนแม่แบบที่สามารถจัดการปั ญหา จะแสดงความพยายาม ความคิดที่จะ
เอาชนะความยากลําบากและสามารถประสบความสําเร็ จได้ ในที่สดุ (Schunk. 1998: 137-159) การสังเกต
ตัวแบบสามารถเพิ่มการรั บรู้ ความสามารถของตนหรื อความเชื่อส่วนบุคคลเกี่ ยวกับความสามารถที่ จะ
เรี ยนรู้ หรื อแสดงพฤติกรรมของผู้สงั เกต (Bandura. 1986) เพราะว่าค่านิยมของการกํากับตนเองเป็ นการ
สนับสนุนแรงจูงใจและผลสัมฤทธิ์ของนักเรี ยน ทฤษฎี ปัญญาสังคม (Bandura. 1986) ยํ ้าถึงเรื่ องการ
เรี ยนรู้ ของนักเรี ยนผ่านตัวแบบผ่านความสามารถของครู ให้ เป็ นตัวแบบและสะท้ อนการกํากับตนเองในการ
เรี ยนรู้ ที่เป็ นส่วนสําคัญของการสอน ในการเรี ยนรู้ จากการสังเกตตัวแบบที่เป็ นครู ผู้ใหญ่ หรื อนักเรี ยน มี
อิ ท ธิ พ ลต่อ การเรี ย นรู้ ของนัก เรี ย นในวัย ต่ า งๆ และในวิ ช าต่ า งๆของโรงเรี ย น เช่ น การเรี ยนรู้ ในวิ ช า
คณิตศาสตร์ (Schunk; & Hanson. 1989) สลิลภรณ์ สุตารักษ์ สนธิ สตุ (2553) ให้ ความหมายของการยึด
ตัวแบบในการเรี ยน หมายถึง การปฏิบตั ติ นของนักเรี ยนตามแบบอย่างของครูและเพื่อนในด้ านการใช้ เวลา
เรี ยน ได้ แ ก่ การตรงต่อเวลาในการเข้ าห้ องเรี ยน การศึกษาค้ นคว้ าหาความรู้ เพิ่ ม เติม การตัง้ ใจเรี ยน
ทบทวนบทเรี ยน การค้ นคว้ านอกห้ องเรี ยน การทําการบ้ านและการเข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆ
จากการประมวลเอกสารข้ างต้ น ผู้วิจยั จึงสรุ ปความหมายของการมีตวั แบบ หมายถึง
การเรี ย นรู้ จากการสัง เกตตามแบบอย่ างที่ เ ป็ นบุคคลในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ซึ่ง นักเรี ยนมี ค วามรู้ สึ ก
ทางบวก
การวัดการมีตัวแบบ
ในงานวิจยั ของปณิตา นิรมล (2547) ได้ พฒ
ั นาแบบสอบถามแม่แบบทางการเรี ยน ซึ่ง
ปรับปรุ งจากแบบสอบถามแม่แบบทางการเรี ยนของขนิษฐา สุวรรณนิตย์ (2553) ลักษณะแบบสอบถาม
เป็ นมาตรประมาณค่า 3 ระดับ จํานวน 5 ข้ อ มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.793 ในงานวิจยั ของสลิลภรณ์
สุตารักษ์ สนธิสตุ (2553) ได้ พฒ
ั นาแบบวัดการยึดตัวแบบในการเรี ยนจากแบบสอบถามวัดการเลียนแบบ
อาจารย์และการเลียนแบบเพื่อนของกันยา สุพรรณกูล (2551: 94-95) โดยพัฒนาเป็ นแบบวัดการยึดตัวแบบ
ในการเรี ยน จํานวน 10 ข้ อ มีคา่ อํานาจจําแนกอยูร่ ะหว่าง .486 ถึง .724 และมีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .884
การวัดการมีตวั แบบในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ปรับปรุงจากแบบวัดการยึดตัวแบบในการเรี ยนของ
สลิลภรณ์ สุตารักษ์ สนธิ สุต (2553) ลักษณะเป็ นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ มีค่า
คะแนนระหว่าง 1 (ไม่จริ งเลย) ถึง 6 (จริ งที่สดุ ) จํานวน 9 ข้ อ ผู้ที่ได้ คะแนนจากแบบวัดดังกล่าวสูงกว่า
แปลว่าเป็ นผู้ที่ยดึ ตัวแบบในการเรี ยนสูงกว่าผู้ที่ได้ คะแนนจากแบบวัดตํ่ากว่า
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการมีตัวแบบ
ในงานวิจัยของปนัดดา ดีพิจารณ์ (2551) พบว่าตัวแปรด้ านบุคคลที่ เ ป็ นแม่แบบมี
อิทธิ พ ลโดยตรงในทิ ศทางบวกกับการกํ า กับ ตนเองในการทํ า วิทยานิ พนธ์ อย่างมี นัยสําคัญ ทางสถิ ติที่
ระดับ .05 จากปั จจัยบุคคลที่เป็ นแม่แบบ คือ การเป็ นแม่แบบของอาจารย์ที่ปรึ กษา การเป็ นแม่แบบของ
เพื่อน และการเป็ นแม่แบบของครอบครัว ในงานวิจยั ของสลิลภรณ์ สุตารักษ์ สนธิสุต (2553) พบว่าการ
ยึดตัวแบบทางการเรี ยนส่งผลต่อการกํ ากับตนเองในการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 งานวิจยั ของศิริพร โอภาสวัตชัย (2543) ศึกษาผลการจัดการเรี ยนการสอนที่อิงตัวแปรคัดสรร
การเรี ยนรู้โดยการกํากับตนเองของนักศึกษาพยาบาล พบว่า แม่แบบเป็ นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการเรี ยนรู้
โดยการกํากับตนเองของนักศึกษาพยาบาลอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีตวั แปรครอบครัวมี
อิทธิ พลต่อการเรี ยนรู้ โดยการกํ ากับตนเอง สํ าหรั บงานวิจยั ของขนิษฐา สุวรรณนิตย์ (2533) ศึกษาปั จจัย
คัดสรรที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ ความสามารถของตนเองของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 พบว่า การเห็น
ผู้อื่นเป็ นตัวแบบ (-.17814) เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลทางตรงเชิงนิเสธ
จากการประมวลงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งข้ า งต้ น สรุ ป ได้ ว่ า การมี ตัว แบบมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน ในงานวิจยั นี ้ ผู้วิจยั จึงคาดไว้ ว่าการมีตวั แบบจะเป็ น
ปัจจัยบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนด้ วย ภาพประกอบ 7
ปั จจัยบุคคล
การรับรู้ความสามารถของตนทางการสอน
การตังเป้
้ าหมายทางการสอน

การกํากับตนเองในการเรี ยนรู้
การสอนคณิตศาสตร์

พฤติกรรมการสอน
คณิตศาสตร์

ระดับครู

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ระดับนักเรี ยน

ปั จจัยบุคคล
การรับรู้ความสามารถของตนทางการเรี ยน
การตังเป้
้ าหมายทางการเรี ยน
การมีตวั แบบ

การกํากับตนเองในการ
เรี ยนรู้คณิตศาสตร์

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
คณิตศาสตร์

ภาพประกอบ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถตน การตังเป้
้ าหมาย การมีตวั แบบ
การกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ และตัวแปรผลในระดับนักเรี ยนและระดับครู
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3.4 การรั บรู้ การสนับสนุนทางสังคม
ตัวแปรการรับรู้ การสนับสนุนทางสังคมในงานวิจยั นี ้ เป็ นการรับรู้ การสนับสนุนทาง
สังคมของนักเรี ยนและการรับรู้ การสนับสนุนทางสังคมของครู ซึ่งผู้วิจยั พบจากการทบทวนเอกสารและ
งานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เป็ น ตัว แปรปั จ จัย สภาพแวดล้ อ มจากการวิ เ คราะห์ ท ฤษฎี ปั ญ ญาสัง คม ซึ่ ง มี
รายละเอียดดังนี ้
การสนับสนุนทางสังคมที่นกั เรี ยนได้ รับจากพ่อแม่ ครู และเพื่อนร่ วมชัน้ มีผลต่อการ
ใช้ กลวิธีการกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน (Zimmerman; & Martinez-Pons.
1990) มีงานวิจยั ที่ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการใช้ กลวิธีการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ และการสนับสนุน
ทางสังคม พบว่ามีความสัมพันธ์ ทางบวกระหว่างความถี่และความสําคัญของการสนับสนุนทางสังคมกับ
การใช้ กลวิธีการกํากับตนเอง (Schunk; & Zimmerman. 1994) นอกจากนี ้มีงานวิจยั ของการสนับสนุน
ทางสังคมจากครูและเพื่อน ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการส่งเสริ มการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนมากขึ ้น
จากการศึกษาของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 พบว่า นักเรี ยนมีความผูกพันในงานและใช้ กลวิธีกํากับ
ตนเองมากขึ ้นเมื่อได้ รับการสนับสนุนจากครู และเพื่อนของเขา (Patrick; Ryan; & Kaplan. 2007) การ
สนับสนุนอาจเป็ นการสะท้ อนผล เช่น มีผลการวิจยั พบว่า การสะท้ อนผลที่มีประสิทธิภาพคือการให้ ข้อมูล
เกี่ยวกับสิ่งที่นกั เรี ยนทําได้ ดี (Labuhn; Zimmerman; & Hasselhorn. 2010) หรื อสะท้ อนสิ่งที่นกั เรี ยน
จําเป็ นต้ องปรับปรุงและพัฒนาในงานของพวกเขา (Hattie; & Timperley. 2007) การสะท้ อนผลมักจะเป็ น
การสะท้ อนความก้ าวหน้ า (Duijnhouwer; Prins; & Stokking. 2010) และสามารถช่วยส่งเสริ มแรงจูงใจ
และการกํากับตนเองของนักเรี ยนอีกด้ วย (Wigfield; Klauda; & Cambria. 2011) การสนับสนุนทาง
สังคมของเพื่อนร่ วมงานและผู้บริ หารโรงเรี ยนสามารถช่วยป้องกันความรู้สึกหมดกําลังใจ ความรู้ สึกด้ านลบ
และไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการทํางานของครูได้ (Glass; & McKnight. 1996) ในงานวิจยั ของเวมีเยอร์
อกรัน และฮิวเกส (Wehmeyer; Agran; & Hughes. 2000) พบว่า มีสิ่งที่เป็ นอุปสรรคของครูในการสอน
การกํากับตนเอง เช่น ข้ อมูลไม่เพียงพอ ความสามารถในการสอนนักเรี ยนให้ กํากับตนเองในการเรี ยนรู้
และขาดบุคคลผู้ช่ วยเหลื อสนับ สนุน ในการจัดการเรี ย นรู้ ตามแนวทางการกํ า กับตนเองในการเรี ยนรู้
อุปสรรคเหล่านี ้จะสามารถจัดการได้ โดยให้ ความรู้ความเข้ าใจและ ส่งเสริ มให้ ครู จดั การเรี ยนรู้ ในชันเรี
้ ยน
ตามแนวทางการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ สอดคล้ องกับแบนดูรา (Bandura. 2002) ที่แนะนําว่า ถ้ าครู
สอนนักเรี ยนให้ เรี ยนรู้ วิ ธีเ รี ยนรู้ การจัดการเรี ยนรู้ ของครู ตามแนวทางดังกล่าวจะประสบความสํ าเร็ จ
ผู้บริ หารโรงเรี ยนจึงควรเป็ นผู้นําทางการศึกษาและช่วยครูผ้ สู อนในการปฏิรูประบบการศึกษาในปั จจุบนั
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แนวคิดและทฤษฎีการรั บรู้ การสนับสนุนทางสังคม
เดอมาเรย์ และมาเลคคี (Demaray; & Malecki. 2003: 471) ให้ ความหมายของการรับรู้
การสนับสนุนทางสังคม คือ การรั บรู้ พฤติกรรมการสนับสนุนทั่วไปหรื อเฉพาะเจาะจงที่ ส่งผลต่อสภาพ
ร่ างกายและจิตใจของบุคคลหรื อปกป้องบุคคลจากความกดดันต่างๆ ส่วนคอบบ์ (Cobb. 1976) ให้
ความหมายการสนับสนุนทางสังคมว่า การที่บุคคลได้ รับข้ อมูลที่ทําให้ เชื่ อว่าเขามีบุคคลที่ให้ ความรัก เห็น
คุณค่า ให้ การยกย่อง และเป็ นส่วนหนึ่ง ของเครื อข่ายในสัง คมร่ วมกัน สํ าหรั บอัง ศินันท์ อิน ทรกํ าแหง
(2556) กล่าวถึงการสนับสนุนทางสังคม หมายถึง สิ่งที่ผ้ รู ับการสนับสนุนทางสังคมได้ รับความช่วยเหลือ
ทางด้ านข้ อมูล ข่าวสาร วัตถุสิ่งของ หรื อการสนับสนุนทางด้ านจิตใจจากผู้ให้ การสนับสนุน ซึ่งอาจเป็ น
บุคคลหรื อกลุ่มคน ซึ่งเป็ นผลทําให้ ผ้ รู ับปฏิบตั ิไปในทางที่ผ้ ใู ห้ ต้องการ ในงานวิจยั ของดุจเดือน พันธุมนาวิน
และอัมพร ม้ าคะนอง (2549) ให้ ความหมายการรับรู้การสนับสนุนทางสังคมจากครู หมายถึง การรับรู้ ของ
นักเรี ยนเกี่ ยวกับการช่วยเหลือ สนับสนุนจากครู คณิตศาสตร์ ใน 2 ด้ าน คือ ด้ านอารมณ์ และด้ านข้ อมูล
ข่าวสาร แคปแลนด์ (Caplan. 1979) แบ่งการสนับสนุนทางสังคมเป็ น 2 ชนิด คือ 1) การสนับสนุนที่เป็ น
รู ปธรรม (Tangible support) และ 2) การสนับสนุนที่เป็ นนามธรรม (Intangible support) ส่วนเบอร์ นาร์ ด
และครู ปัท (Bernard; & Krupat. 1994: 260) แบ่งการสนับสนุนทางสังคมออกเป็ น 5 รู ปแบบ คือ การ
สนับสนุนทางด้ านอารมณ์ (Emotional support) การสนับสนุนด้ านคุณค่า (Esteem support) การ
สนับสนุนด้ านข้ อมูลข่าวสาร (Informational support) การสนับสนุนด้ านวัสดุสิ่งของและบริ การ (Tangible
support) และการสนับสนุนด้ านเครื อข่าย (Network support) ดุจเดือน พันธุมนาวิน (Bhanthumnavin.
2000) สรุ ปนิยามของพฤติกรรมการสนับสนุนทางสังคมว่าหมายถึง ปฏิสมั พันธ์ ระหว่างบุคคลสองคนใน
สถานการณ์ ใดสถานการณ์ หนึ่ง โดยผู้ที่ให้ การสนับสนุนทางสังคม จะให้ การสนับสนุนได้ 3 ด้ าน คือ
1) การสนับสนุนทางด้ านอารมณ์ เช่น การแสดงความเป็ นห่วงเป็ นใย เห็นใจ แสดงความรัก การยอมรับ เป็ นต้ น
2) การสนับสนุนด้ านข้ อมูลข่าวสาร เช่น การให้ ข้อมูลที่เกี่ ยวข้ องกับการทํางาน ข้ อมูลย้ อนกลับ การให้
รางวัล-ลงโทษ การกล่าวติชม เป็ นต้ น และ 3) การสนับสนุนด้ านวัสดุอปุ กรณ์ รวมทังทรั
้ พยากร งบประมาณ
และแรงงาน (Material support) เช่น บริ การ เงิน สิ่งของ เครื่ องมือที่จําเป็ น เป็ นต้ น ทังนี
้ ้เพื่อจุดประสงค์
ของการเพิ่มแรงจูงใจ ผลการปฏิบตั ิงานหรื อประสิทธิ ผลในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งของผู้ที่ได้ รับการสนับสนุน
ทางสังคมนัน้ สอดคล้ องกับเฟเบอร์ (Faber. 1983: 156-157) ให้ ความหมายของการได้ รับการสนับสนุน
ทางสังคมของครู หมายถึง การที่ครูในโรงเรี ยนได้ รับการสนับสนุนช่วยเหลือในด้ านต่างๆทังด้
้ านโอกาสที่ดี
ด้ านอารมณ์ การยอมรั บ ความสนใจ วัตถุสิ่ ง ของ ข้ อมูล ข่าวสาร การให้ คําปรึ กษาแนะนํ าจากเพื่ อ น
ร่ วมงาน ผู้บงั คับบัญชา และจากโรงเรี ยน ทําให้ เกิดความร่ วมมื อความประทับใจในการปฏิ บตั ิงาน ซึ่ง
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กําหนดลักษณะไว้ 3 ประการ คือ 1) การสนับสนุนทางอารมณ์ เป็ นการยอมรับการให้ ความสนใจ การให้
กําลังใจ 2) การสนับสนุนทางด้ านการเงินและวัตถุสิ่งของ และ 3) การได้ รับการปรึ กษาหารื อแนะนําแก้ ไข
ปั ญหาทั ้งงานในหน้ าที่และเรื่ องส่วนตัว ส่วนงานวิจยั ของซาราซันและคนอื่นๆ (Sarason; et al. 1983)
ให้ ความหมายว่า การสนับสนุนทางสังคมคือ การช่วยเหลือของบุคคลที่เราไว้ วางใจ บุคคลที่แสดงความ
เป็ นห่วง แสดงความรัก และให้ การยอมรับเรา
จากการประมวลเอกสารข้ างต้ น สรุ ปความหมายของการรับรู้ การสนับสนุนทางสังคม
ของนักเรี ยน หมายถึง สิ่งที่นกั เรี ยนรับรู้เกี่ยวกับการได้ รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นทังด้
้ านร่างกายและ
ด้ านจิตใจ สําหรับการรับรู้ การสนับสนุนทางสังคมของครู หมายถึง สิ่งที่ครู ผ้ สู อนรับรู้ เกี่ยวกับการได้ รับ
ความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นทังด้
้ านร่างกายและด้ านจิตใจ ซึ่งในงานวิจยั นี ้ ได้ แก่ การสนับสนุนทางสังคม
จากผู้บริ หารสถานศึกษาและเพื่อนร่วมงาน
การวัดการรั บรู้ การสนับสนุนทางสังคมของนักเรี ยนและครู
ในงานวิจยั ของเดอมาเรย์และมาเลคคี (Demaray; & Malecki. 2002) และงานวิจยั ของ
มาเลคคีและเดอมาเรย์ (Malecki; & Demaray. 2003) ได้ พฒ
ั นาแบบวัดการสนับสนุนทางสังคมของเด็ก
และวัยรุ่น (Child and Adolescent Social Support Scale: CASSS) เพื่อวัดการรับรู้การสนับสนุนทาง
สังคมของนักเรี ยน แบ่งออกเป็ นมาตรวัดย่อยด้ านพ่อแม่ ครู และเพื่อนร่วมชัน้ จํานวน 3 ด้ านๆละ 12 ข้ อ
โดยมีคําถาม 2 ชุด คือ 1) ความถี่ของการรู้การสนับสนุนทางสังคม มีมาตร 6 หน่วย จาก “เป็ นประจํา” ถึง
“ไม่เคยเลย” มีพิสยั คะแนนอยู่ระหว่าง 36-216 คะแนน และ 2) ความสําคัญของการรับรู้การสนับสนุน
ทางสังคม มีมาตร 3 หน่วย จาก “สําคัญมาก” ถึง “ไม่สําคัญ” มีพิสยั คะแนนอยู่ระหว่าง 36-108 คะแนน
โดยแบบวัดนี ้มีคา่ ความเชื่อมัน่ แบบแอลฟาระหว่าง .96 ถึง .97 งานวิจยั ของดุจเดือน พันธุมนาวินและอัมพร
ม้ าคะนอง (2549) พัฒนาแบบวัดการรับรู้การสนับสนุนทางสังคมจากครู เป็ นแบบวัดการรับรู้ ของนักเรี ยน
เกี่ยวกับการช่วยเหลือ สนับสนุนจากครู คณิตศาสตร์ ใน 2 ด้ าน คือ ด้ านอารมณ์ และด้ านข้ อมูลข่าวสาร
ประกอบด้ วย 15 ประโยค แต่ละประโยค มีมาตร 6 หน่วย จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” มีคา่ อํานาจ
จําแนกรายข้ อของแบบวัดอยู่ระหว่าง 4.05 ถึง 8.87 ค่าความเชื่อมัน่ แบบแอลฟา เท่ากับ .90 ในงานวิจยั
ของซาราซันและคนอื่นๆ (Sarason; et al. 1983) พัฒนาแบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม (Social
Support Questionnaire: SSQ) จํานวน 27 ข้ อ แต่ละคําถามจะต้ องตอบ 2 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง ระบุ
บุคคลที่ช่วยเหลือหรื อสนับสนุนจากสถานการณ์ที่กําหนดให้ และส่วนที่สอง ระบุระดับความพึงพอใจต่อ
บุคคลที่ตอบในส่วนแรก แบบสอบถามเป็ นแบบประเมินค่า 6 ระดับ มีคา่ คะแนนระหว่าง 1 (ไม่พอใจ
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อย่างมาก) ถึง 6 (พอใจอย่างยิ่ง) โดยมีคา่ ความเชื่อมัน่ แบบแอลฟาเท่ากับ .97 ต่อมาซาราซันและคนอื่นๆ
(Sarason; et al. 1987) พัฒนาแบบสอบถาม QQR เป็ นแบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคมแบบย่อ
(Social Support Questionnaire (Short Form): SSQSR) จํานวน 12 ข้ อ พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
SSQ กับ SSQSR มีคา่ สูง นอกจากนี ้ผลการวิจยั ยังพบว่า การรับรู้การสนับสนุนทางสังคมของผู้ใหญ่อาจ
เป็ นสิ่งสะท้ อนประสบการณ์ เดิม ในงานวิจยั ของบรู เวอร์ ทอมมิค และโบลลูท์ (Brouwers; Tomic; &
Boluijt. 2011) ใช้ แบบวัดการสนับสนุนของเพื่อนร่วมงานและการจัดการของโรงเรี ยน (Colleague and
School Management Support) จากแบบวัดการสนับสนุนทางสังคมด้ านอารมณ์ ของซอนเดอร์ เรน
(Sonderen. 1991) โดยใช้ ข้อคําถามแบบเดียวกันจํานวน 6 ข้ อเพื่อวัดการสนับสนุนของเพื่อนร่ วมงาน
และการสนับสนุนการจัดการของโรงเรี ยน แบบสอบถามเป็ นแบบประเมินค่า 4 ระดับ มีค่าคะแนน
ระหว่าง 1 (ไม่เคยเกิดขึ ้น) ถึง 4 (เกิดขึ ้นบ่อยมาก) โดยมีคา่ ความเชื่อมัน่ แบบแอลฟาเท่ากับ .90 งานวิจยั
ของศิราภรณ์ สุขศีลลํ า้ เลิศ (2550) พัฒนาแบบวัดการสนับสนุนทางสังคมโดยปรับปรุ งจากแบบวัดการ
สนับสนุนทางสังคมของศักดิช์ ยั นิรัญทวี (2532) มีลกั ษณะเป็ นมาตรประเมินค่า 6 ระดับ จากมากที่สดุ ถึง
น้ อยที่สดุ จํานวน 21 ข้ อ แบ่งเป็ นการสนับสนุนทางสังคมจากชุมชน 5 ข้ อ การสนับสนุนทางสังคมจาก
ผู้บริ หาร จํานวน 7 ข้ อ และการสนับสนุนทางสังคมจากผู้ร่วมงาน จํานวน 9 ข้ อ แบบวัดมีคา่ อํานาจจําแนก
อยูร่ ะหว่าง .2014 - .8644 มีคา่ ความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .9096
การวัดการรับรู้การสนับสนุนทางสังคมของนักเรี ยนในงานวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ปรับปรุงจาก
แบบวัดการสนับสนุนทางสังคมของเด็กและวัยรุ่ นของเดอมาเรย์และมาเลคคี (Demaray; & Malecki. 2002)
และงานวิจยั ของมาเลคคีและเดอมาเรย์ (Malecki; & Demaray. 2003) เพื่อวัดการรับรู้ การสนับสนุนทาง
สังคมของนักเรี ยน แบ่งออกเป็ นมาตรวัดย่อยด้ านพ่อแม่ ครู และเพื่อนร่ วมชัน้ จํานวน 3 ด้ านๆละ 5 ข้ อ
ลักษณะเป็ นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ มีคา่ คะแนนระหว่าง 1 (ไม่จริ งเลย) ถึง 6 (จริ ง
ที่สุด) มีพิสยั คะแนนอยู่ระหว่าง 15-75 คะแนน ผู้ที่ได้ คะแนนจากแบบวัดดังกล่าวสูงกว่าแปลว่าเป็ นผู้ที่
รับรู้ การสนับสนุนทางสังคมสูงกว่าผู้ที่ได้ คะแนนจากแบบวัดตํ่ากว่า สําหรับการวัดการรับรู้การสนับสนุน
ทางสังคมของครู ในงานวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ปรับปรุ งจากแบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคมของซาราซัน
และคนอื่นๆ (Sarason; et al. 1983) และแบบวัดการสนับสนุนของเพื่อนร่ วมงานและการจัดการโรงเรี ยน
ของซอนเดอร์ เรน (Sonderen. 1991) เพื่อวัดการรับรู้ การสนับสนุนทางสังคมของครูจากเพื่อนร่ วมงาน
และผู้บริ หารสถานศึกษา จํานวน 10 ข้ อ แบบสอบถามเป็ นแบบประเมินค่า 6 ระดับ มีคา่ คะแนนระหว่าง
1 (น้ อยที่สดุ ) ถึง 6 (มากที่สดุ ) มีพิสยั คะแนนอยู่ระหว่าง 10-60 คะแนน ผู้ที่ได้ คะแนนจากแบบวัดดังกล่าว
สูงกว่า แปลว่าเป็ นผู้ที่รับรู้ การสนับสนุนทางสังคมสูงกว่าผู้ที่ได้ คะแนนจากแบบวัดตํ่ากว่า
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการรั บรู้ การสนับสนุนทางสังคมของนักเรี ยนและครู
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการรับรู้ การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์กบั การกํากับตนเอง
ในการเรี ยนรู้ เช่น รู เบล (Rubel. 2008) ศึกษาการรับรู้ การสนับสนุนของพ่อแม่ ครู และเพื่ อนร่ วมชัน้
และทักษะการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนเกรด 6-8 ผลการศึกษาพบว่า การใช้ กลวิธีทางปั ญญา
และอภิปัญญามีความสัมพันธ์ กับความถี่และความสําคัญของการสนับสนุนของพ่อแม่ ครู และเพื่อนร่วม
ชั น้ อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ในงานวิ จั ย ของลาบั น ซิ ม เมอร์ แ มนและแฮสเซลฮอร์ น (Labuhn;
Zimmerman; & Hasselhorn. 2010) ได้ ตรวจสอบผลการสะท้ อนของครูในการใช้ กลวิธีกํากับตนเองเพื่อ
ปรับปรุ งผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 พบว่านักเรี ยนที่ได้ รับการสะท้ อน
ผลจากครูสามารถใช้ กลวิธีกํากับตนเองในการปรับปรุงคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ ได้ อย่างถูกต้ อง สอดคล้ อง
กับงานวิจัยของดุจเดือน พันธุม นาวิน และอัมพร ม้ าคะนอง (2549) ศึกษาปั จจัยเชิงเหตุและผลของ
พฤติกรรมการพัฒนานักเรี ยนของครู คณิ ตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษา พบว่า พฤติกรรมสนับสนุนทาง
สังคม เป็ นลักษณะของพฤติกรรมการพัฒนานักเรี ยนที่ดีของครู คณิตศาสตร์ เช่น การให้ กําลังใจ การ
ชมเชย หรื อทําให้ นกั เรี ยนรู้สกึ ว่าครู เป็ นที่ปรึ กษาใกล้ ชิด นอกจากนี ้เดอมาเรย์และมาเลคคี (Demaray; &
Malecki. 2002) ได้ ศกึ ษาโดยใช้ แบบวัดการสนับสนุนทางสังคมของเด็กและวัยรุ่น กับนักเรี ยนเกรด 3-12
พบว่า การรับรู้ การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับตัวแปร เช่น ทักษะทางสังคม ความคิด
รวบยอด และทักษะการปรั บตัวของนักเรี ยนในการเรี ยน สอดคล้ องกับงานวิ จัยของพลรพี ทุมมาพันธ์
(2554) ศึกษาผลการใช้ โปรแกรมการกํากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู ที่มีต่อพฤติกรรม
การเรี ยนของนักเรี ยนระดับประถมศึกษาที่ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตํ่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ ง โดย
แบ่งกลุม่ ตัวอย่างเป็ น 3 กลุม่ คือ กลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกํากับตนเองร่วมกันการสนับสนุนทางสังคมของ
ครู กลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกํากับตนเองเพียงอย่างเดียว และกลุ่มที่ไม่ได้ รับโปรแกรม ผลการวิจยั พบว่า
ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมขณะเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มที่ได้ รับโปรแกรมการกํ ากับตนเองร่ วมกันการสนับสนุนทาง
สังคมของครู และกลุ่มที่ได้ รับโปรแกรมการกํ ากับตนเองเพียงอย่างเดียว สูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ รับโปรแกรม
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ทังในระยะทดลองและระยะหลั
้
งทดลอง ในงานวิจยั ของดิวบี ้ (Duby.
2006) ศึกษาบทบาทของผู้บริ หารสถานศึกษาในการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการจัดการ
เรี ยนรู้เพื่อส่งเสริ มการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ในชันเรี
้ ยน พบว่า บทบาทของผู้บริ หารสถานศึกษาคือ การ
จัดวัสดุอปุ กรณ์ให้ แก่ครูในชันเรี
้ ยน ป้องกันสิ่งแวดล้ อมที่รบกวนการสอน ส่งเสริ มการพัฒนาครู ส่มู ืออาชีพ
ส่งเสริ มให้ บคุ คลากรในโรงเรี ยนเข้ าใจเรื่ องการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ ส่งเสริ มความสัมพันธ์ ระหว่างครู
กับพ่อแม่นักเรี ยน กําจัดอุปสรรคต่อการจัดการเรี ยนรู้ ให้ ผลสะท้ อนกลับและวิพากษ์ การจัดการเรี ยนรู้
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ในงานวิจยั ของบรู เวอร์ ทอมมิค และโบลลูท์ (Brouwers; Tomic; & Boluijt. 2011) พบว่า การสนับสนุน
ของเพื่อนร่วมงานส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างความต้ องการเรี ยกร้ องจากการทํางานและความรู้ สึกอ่อน
ล้ าในการทํางานให้ บรรลุผล ในขณะที่การสนับสนุนด้ านการจัดการของโรงเรี ยนส่งผลต่อความเชื่อในการ
รับรู้ความสามารถของตนของครูที่มีตอ่ งานและการบรรลุผลสําเร็ จ
จากการประมวลงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้ องข้ างต้ น สรุ ปได้ ว่า การสนับสนุนทางสังคมจากพ่อ
แม่ ครู และเพื่อนส่งผลต่อพฤติกรรมการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน และการรับรู้ การสนับสนุน
ทางสังคมของครูจากเพื่อนร่วมงานและผู้บริ หารสถานศึกษาส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนและการทํางานให้
บรรลุผลสําเร็ จ ในงานวิจยั นี ้ ผู้วิจยั จึงคาดไว้ ว่าการรับรู้ การสนับสนุนทางสังคมของนักเรี ยนจะเป็ นปั จจัย
ที่มีอิทธิ พลต่อการกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ และการรับรู้ การสนับสนุนทางสังคมของครู จะ
เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้การสอนคณิตศาสตร์ เช่นกัน ดังภาพประกอบ 8
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ปั จจัยบุคคล
การรับรู้ความสามารถของตนทางการสอน
การตังเป้
้ าหมายทางการสอน
ปั จจัยสภาพแวดล้ อม
การรับรู้การสนับสนุนทางสังคมของครู

การกํากับตนเอง
ในการเรี ยนรู้
การสอนคณิตศาสตร์

พฤติกรรมการสอน
คณิตศาสตร์

ระดับครู
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ระดับนักเรี ยน
ปั จจัยบุคคล
การรับรู้ความสามารถของตนทางการเรี ยน
การตังเป้
้ าหมายทางการเรี ยน
การมีตวั แบบ

การกํากับตนเอง
ในการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
คณิตศาสตร์

ปั จจัยสภาพแวดล้ อม
การรับรู้การสนับสนุนทางสังคมของนักเรี ยน

ภาพประกอบ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการรับรู้ ความสามารถของตน การตังเป้
้ าหมาย การมีตวั แบบ
การรับรู้การสนับสนุนทางสังคม การกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ และตัวแปรผลในระดับนักเรี ยนและ
ระดับครู
3.5 แรงบันดาลใจ
แนวคิดและทฤษฎีแรงบันดาลใจ
แรงบันดาลใจ หมายถึง พลังอํานาจในตนเองชนิดหนึ่งที่ใช้ ในการขับเคลื่อน
ความคิดและการกระทําใดๆเพื่อให้ บรรลุผลสําเร็ จได้ ไม่ว่าสิ่งที่ตนกระทํานันจะยากสั
้
กเพียงใด ตนก็พร้ อม
ที่จะฝ่ าฟั นอุปสรรคทังหลายสู
้
่ความสําเร็ จที่ต้องการให้ จงได้ แม้ จะต้ องเสียสละบางสิ่งของตนเองไปบ้ าง ก็
พร้ อมที่จะเสียสละได้ เสมอ ถ้ าจะช่วยนํามาซึ่งผลสําเร็ จที่ต้องการนัน้ (ดุษฎี โยเหลา; และคนอื่นๆ. 2556: 4)
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พจนานุกรมภาษาอังกฤษฉบับอ็อกซ์ฟอร์ ด (Oxford English Dictionary) ให้ ความหมายของแรงบันดาลใจ
คือ การมีชีวิตอยูเ่ พื่อดําเนินการตามความคิด วัตถุประสงค์หรื ออื่นๆ ตามความต้ องการของจิตใจ หรื อสิ่ง
ที่ แ นะนํ า สิ่ ง ที่ ก ระตุ้น หรื อ สร้ างสรรค์ จ ากความรู้ สึ ก หรื อ แรงผลั ก ดัน โดยเฉพาะจากความรู้ สึ ก ที่ ดี
(Simpson; & Weiner. 1989: 1036) ส่วนแทรชและเอลเลียต (Thrash; & Elliot. 2003: 871) กล่าวถึง
แรงบันดาลใจ ว่าเป็ นอิทธิ พลของสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติ (Supernatural) ที่บุคคลใช้ เป็ นเครื่ องมือในการ
ดําเนินการเพื่อไปสู่ความจริ ง อัลโกและเฮดท์ (Algoe; & Haidt. 2009) ให้ ความหมายของแรงบันดาลใจ
ต่อจากแทรชและเอลเลียต (Thrash; & Elliot. 2003) ว่าเป็ นผลของแรงจูงใจจากบุคคลหรื อสิ่งที่ชื่นชมที่
ก่อให้ เกิดพลังงานเพื่อทําให้ ดําเนินการตามป้าหมายหรื อเกิดสัมฤทธิผล เอส.เอส.อนาคามี (2555) ให้
ความหมายของแรงบันดาลใจเป็ นจุดเริ่ มต้ นของความปรารถนาพิเศษจํ าเพาะ ซึ่งอยู่เหนือกว่าความ
ปรารถนาพื ้นฐานโดยทัว่ ไป เพราะแรงบันดาลใจไม่อาจเกิดขึ ้นได้ บ่อยๆ แต่มนั จะต้ องมีจงั หวะและสิ่งที่
บุคคลเห็นว่าพิเศษจนก่อให้ เกิดเจตจํานงอันแน่วแน่วา่ จะคิดหรื อการทําบางสิ่งบางอย่างขึ ้นมา ซึ่งแอบแฝง
ไว้ ด้วยนัยพิเศษ มิใช่เป็ นนัยทัว่ ไป ความปรารถนาพื ้นฐานทัว่ ไปนันเป็
้ นเรื่ องที่เกิดขึ ้นได้ ในชีวิตประจําวัน
ตลอดเวลา หรื ออาจจะเรี ยกว่าเกิดขึ ้นได้ ง่าย แต่สําหรับความปรารถนาพิเศษจําเพาะหรื อแรงบันดาลใจ
แล้ ว มันเป็ นเรื่ องที่เกิดขึ ้นได้ ยากกว่า เพราะต้ องใช้ ศกั ยภาพและความพยายามอันมหาศาลกว่าที่จะก้ าว
ไปสูค่ วามสําเร็ จดังกล่าวได้
สรุปความหมายของแรงบันดาลใจในการเรี ยน หมายถึง ความรู้ สึกที่เกิดจากพลังอํานาจ
ในตนเองที่มีแรงผลักจากสิ่งใดสิ่งหนึง่ ให้ ขบั เคลื่อนความคิดและพฤติกรรมเพื่อให้ บรรลุผลสําเร็ จทางการเรี ยน
และแรงบันดาลใจในการสอน หมายถึง ความรู้ สึกที่เกิดจากพลังอํานาจในตนเองที่มีแรงผลักจากสิ่งใดสิ่ง
หนึง่ ให้ ขบั เคลื่อนความคิดและพฤติกรรมเพื่อให้ บรรลุผลสําเร็ จทางการสอน
การวัดแรงบันดาลใจในการเรี ยนและแรงบันดาลใจในการสอน
แทรชและเอลเลียต (Thrash; & Elliot. 2003) ได้ ศกึ ษาโครงสร้ างทางจิตของตัวแปร
แรงบันดาลใจ และได้ พฒ
ั นาแบบวัดแรงบันดาลใจขึ ้น เพื่อประเมินความถี่ ความเข้ มข้ นและภาพรวมของ
แรงบันดาลใจ ลักษณะเป็ นมาตรประเมินค่า 7 ระดับ ประกอบด้ วยข้ อคําถาม จํานวน 4 ชุด โดยข้ อคําถาม
เกี่ยวกับความถี่ จาก 1 (ไม่เคย) ถึง 7 (บ่อยมาก) และข้ อคําถามเกี่ยวกับความเข้ มข้ นจาก 1 (ไม่ใช่เลย) ถึง 7
(จริ งที่สดุ ) ในงานวิจยั ของดุษฎี โยเหลาและคนอื่นๆ (2556) ศึกษาการประเมินผลจากการชมภาพยนตร์
เพื่อสร้ างแรงบันดาลใจของนิสิตปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ โดยพัฒนาแบบวัดแรงบันดาลใจ
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โดยเป็ นข้ อคํ าถามเกี่ ย วกับความถี่ แ ละความรู้ สึก ของผู้ตอบต่อ ประสบการณ์ ที่เ คยพบ โดยแบบวัด มี
ลักษณะเป็ นมาตรประเมินค่า 6 ระดับ จํานวน 10 ข้ อ
การวัดแรงบันดาลใจในการเรี ยนและแรงบันดาลใจในการสอนในการวิจยั นี ้ ผู้วิจัย
ปรับปรุ งจากแบบวัดของแทรชและเอลเลียต (Thrash; & Elliot. 2003) และแบบวัดของ ดุษฎี โยเหลาและ
คนอื่นๆ (2556) แบบวัดมีลกั ษณะเป็ นมาตรประเมินค่า 6 ระดับ มีคา่ คะแนนระหว่าง 1 ถึง 6 จํานวน 12
ข้ อ ผู้ที่ได้ คะแนนจากแบบวัดดังกล่าวสูงกว่า แปลว่าเป็ นผู้ที่มีแรงบันดาลใจในการเรี ยนหรื อแรงบันดาลใจ
ในการสอนสูงกว่าผู้ที่ได้ คะแนนจากแบบวัดตํ่ากว่า
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับแรงบันดาลใจในการเรี ยนและแรงบันดาลใจในการสอน
ในงานวิจยั ของฟั ลเมอร์ (Fulmer. 2007) ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างผลทางบวก,
ภาวะทางอารมณ์ กับแรงบันดาลใจของนักศึกษาในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยจํานวน 145 คน ตัวแปรที่
ศึกษา ได้ แก่ แรงบันดาลใจ, ผลทางบวก (Positive Effect) และภาวะทางอารมณ์ (Temperament)
เครื่ องมือที่ใช้ วดั แรงบันดาลใจเป็ นแบบวัดของแทรชและเอลเลียต (Thrash; & Elliot. 2003) ผลการวิจยั
ไม่พบความสัมพันธ์ ระหว่างภาวะทางอารมณ์กบั แรงบันดาลใจ แต่พบว่าผลทางบวก (Positive Affect)
ส่งผลต่อแรงบันดาลใจอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ส่วนมิลยาฟสคายา (Milyavskaya. 2011)
ได้ ศึกษาถึ ง อิ ท ธิ พ ลของลักษณะแรงบัน ดาลใจและแรงบัน ดาลใจในเป้าหมายต่อความก้ าวหน้ า ของ
เป้าหมาย ซึ่งทําการศึกษากับนักศึกษาจํานวน 193 คน โดยตัวแปรที่ ศึกษาได้ แก่ แรงบันดาลใจ,
บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ, การอธิบายเป้าหมาย (Goal descriptions), เป้าหมายของแรงบันดาลใจ
(Goal inspiration), และกระบวนการตามเป้าหมาย (Goal progress) เครื่ องมือที่ใช้ วดั ได้ แก่ แบบวัดแรง
บันดาลใจของแทรชและเอลเลียต (Thrash; & Elliot. 2003) แบบวัดบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบของโกสลิง
เรนท์โฟลและสวาน (Gosling; Rentfrow; & Swann. 2003) แบบวัดการอธิบายเป้าหมายของโคเอสเนอร์
และคนอื่นๆ (Koestner; et al. 2008) ส่วนแบบวัดเป้าหมายของแรงบันดาลใจ และกระบวนการตาม
เป้าหมายผู้วิจัยสร้ างขึ ้นเอง ซึ่งผลการศึกษาพบว่าบุคลิกภาพแบบเปิ ดเผยและลักษณะแรงบันดาลใจ
ส่งผลต่อความก้ าวหน้ าของเป้าหมายอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
จากการประมวลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น สรุ ปได้ ว่า การมีความรู้สึกทางบวกส่งผลต่อ
แรงบันดาลใจ และแรงบันดาลใจส่งผลต่อเป้าหมายของบุคคล ในงานวิจัยนี ้ ผู้วิจัยจึง คาดไว้ ว่าแรง
บันดาลใจในการเรี ยนของนักเรี ยนและแรงบันดาลในการสอนของครู ผ้ สู อน จะเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
การกํากับตนเองในการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ เช่นกัน รายละเอียดดังภาพประกอบ 9
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ปั จจัยบุคคล

การรับรู้ความสามารถของตนทางการสอน
การตังเป้
้ าหมายทางการสอน

ปั จจัยสภาพแวดล้ อม

การรับรู้การสนับสนุนทางสังคมของครู

การกํากับตนเอง
ในการเรี ยนรู้
การสอน
คณิตศาสตร์

พฤติกรรมการสอน
คณิตศาสตร์

การกํากับตนเอง
ในการเรี ยนรู้
คณิตศาสตร์

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน
คณิตศาสตร์

ปั จจัยที่พบจากการสัมภาษณ์ ระยะที่ 1
แรงบันดาลใจในการสอน

ระดับครู
ระดับนักเรี ยน
ปั จจัยบุคคล

การรับรู้ความสามารถของตนทางการเรี ยน
การตังเป้
้ าหมายทางการเรี ยน
การมีตวั แบบ

ปั จจัยสภาพแวดล้ อม

การรับรู้การสนับสนุนทางสังคม

ปั จจัยที่พบจากการสัมภาษณ์ ระยะที่ 1

แรงบันดาลใจในการเรี ยน

ภาพประกอบ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการรับรู้ความสามารถตน การตังเป้
้ าหมาย การมีตวั แบบ
การรับรู้การสนับสนุนทางสังคม แรงบันดาลใจ การกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ และตัวแปรผล
ในระดับนักเรี ยนและระดับครู
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3.6 เจตคติต่อการเรี ยนคณิตศาสตร์
การวัดเจตคติ เป็ นสิ่งที่ได้ รับความสนใจมานานในกลุ่มนักจิตวิทยาสังคมชาวอเมริ กัน
การศึกษาวิจยั การพัฒนาวิธีการทางสถิติ และวิธีการวัดทางจิตวิทยา เป็ นผลทําให้ เกิดความก้ าวหน้ าอย่าง
รวดเร็ วในการศึกษาเรื่ องเจตคติ รวมทังความสํ
้
าเร็ จในการวัดเจตคติ (Allport. 1967) ฟี ชบายน์และไอเซ่น
(Fishbein; & Ajzen. 1975) อธิบายว่า เจตคติสามารถทํานายถึงพฤติกรรมได้ โดยในการวัดเจตคติ ควร
วัดเจตคติต่อพฤติกรรมที่จะแสดงต่อสิ่งนัน้ ไม่ใช่วดั เจตคติต่อสิ่งนันโดยตรง
้
เมื่อมี การวัดที่ตรงจุดยิ่งขึน้
เจตคติก็จะสามารถทํานายพฤติกรรมหรื อการกระทําได้
แนวคิดและทฤษฎีเจตคติต่อการเรี ยนคณิตศาสตร์
ในงานวิจยั ของเฌอเมอร์ ฮอร์ น (Schermerhorn. 2000: 75) ให้ ความหมายของเจตคติ คือ
การวางแนวความคิด ความรู้ สึก ให้ ตอบสนองในเชิ งบวกหรื อเชิง ลบต่อคนหรื อต่อสิ่ ง ของ ในสภาวะ
แวดล้ อมของบุคคลนันๆ
้ และเจตคตินนสามารถที
ั้
่จะรู้หรื อถูกตีความได้ จากสิ่งที่คนพูดออกมาอย่างไม่เป็ น
ทางการ หรื อจากการสํารวจที่เป็ นทางการ หรื อจากพฤติกรรมของบุคคลเหล่านัน้ ส่วนศักดิ์ไทย สุรกิจบวร
(2545: 138) ให้ ความหมายของเจตคติ คือ สภาวะความพร้ อมทางจิตที่เกี่ยวข้ องกับความคิด ความรู้ สึก
และแนวโน้ มของพฤติกรรมบุคคลที่มีตอ่ บุคคล สิ่งของ สถานการณ์ตา่ ง ๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง และ
สภาวะความพร้ อมทางจิตนี ้จะต้ องอยูน่ านพอสมควร ชิสา ศาสตรี (2532) ให้ นิยามเจตคติของนักเรี ยน
ต่อวิชาคณิตศาสตร์ หมายถึง ความรู้ สึกของนักเรี ยนต่อวิชาคณิตศาสตร์ ทงทางบวกและทางลบ
ั้
ซึ่งอาจ
แสดงออกมาในลักษณะการเห็นประโยชน์ ความสําคัญของวิชาคณิตศาสตร์ ดุจเดือน พันธุมนาวิน และ
อัมพร ม้ าคะนอง (2547: 37) ให้ ความหมายของทัศนคติที่ดีตอ่ การเรี ยนคณิตศาสตร์ หมายถึง ปริ มาณ
การเห็นประโยชน์และโทษในการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ ความรู้ สึกพอใจและไม่พอใจกับวิชาคณิตศาสตร์ ที่
ตนกําลังเรี ยนและพร้ อมที่จะแสดงพฤติกรรมในการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ ตามความรู้ สึกนึกคิดของตน ใน
การศึกษาของอนงค์ อินตาพรหม (2552: 11) ให้ ความหมายของเจตคติของนักเรี ยนต่อวิชาคณิตศาสตร์
หมายถึง ความรู้สกึ หรื ออารมณ์ที่เป็ นไปได้ ทงทางบวก
ั้
ทางลบ หรื อเป็ นกลางต่อการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรี ยน ส่วนอุทยั วรรณ ปั ญญาวัน (2553: 10) ให้ ความหมายของเจตคติต่อการเรี ยนคณิตศาสตร์
หมายถึง แนวความคิด ความรู้ สึกนึกคิด ความเชื่อของบุคคลที่มีต่อการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ ขึ ้นอยู่กับ
ประสบการณ์ที่เคยได้ รับ ซึง่ จะแสดงออกมาในรูปพฤติกรรมในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ซึ่งอาจจะโน้ มเอียง
ไปทางบวกหรื อลบก็ ได้ เจตคติทางบวกหรื อเจตคติที่ดี จะแสดงออกมาในลักษณะชอบ ความพึงพอใจ
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เห็นด้ วย ทําให้ อยากปฏิบตั ิ ส่วนเจตคติทางลบหรื อเจตคติที่ไม่ดี จะแสดงออกในลักษณะความเกลียด ไม่
พึงพอใจ ไม่สนใจ ไม่เห็นด้ วย อาจทําให้ เกิดความเบื่อหน่าย หรื อต้ องการหนีจากสิ่งนัน้
สรุ ปความหมายของเจตคติตอ่ การเรี ยนคณิตศาสตร์ หมายถึง ความรู้ สึกและความเชื่อ
ของบุคคลที่มีต่อการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งส่งผลให้ บคุ คลแสดงพฤติกรรมในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ซึง่ อาจจะโน้ มเอียงไปทางบวกหรื อลบ
การวัดเจตคติต่อการเรี ยนคณิตศาสตร์
ในงานวิจยั ของดุจเดือน พันธุมนาวิน และอัมพร ม้ าคะนอง (2547: 58) ได้ พฒ
ั นาแบบวัด
ทัศนคติที่ดีต่อการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เป็ น แบบวัดปริ ม าณการเห็น ประโยชน์ และโทษในการเรี ยนวิช า
คณิตศาสตร์ ความรู้ สึกพอใจและไม่พอใจกับวิชาคณิตศาสตร์ และพร้ อมที่จะแสดงพฤติกรรมในการเรี ยน
วิชาคณิตศาสตร์ ตามความรู้ สึกนึกคิดของตน ประกอบด้ วย 10 ประโยค แต่ละประโยคมีมาตร 6 หน่วย
จาก “จริ งที่สุด” ถึง “ไม่จริ งเลย” ค่าอํานาจจําแนกรายข้ อของแบบวัดอยู่ระหว่าง 6.01-11.14 ค่าความ
เชื่อมัน่ แบบแอลฟา เท่ากับ .84 อนงค์ อินตาพรหม (2552: 11) พัฒนาแบบสอบถามด้ านเจตคติตอ่ การ
เรี ยนวิ ช าคณิ ตศาสตร์ เ ป็ น แบบสอบถามมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบด้ วยข้ อ คํ าถามที่ ระบุ
พฤติกรรมของผู้เรี ยนใน 3 ด้ าน ได้ แก่ 1) ความมัน่ ใจ/ความเชื่อมัน่ ในความสามารถทางคณิตศาสตร์ 2)
การรับรู้ /เข้ าใจถึงประโยชน์ที่ได้ รับของวิชาคณิตศาสตร์ และ 3) ความกังวลในความสําเร็ จขณะทําการ
ทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ รวมจํานวน 48 ข้ อ แบบสอบถามมีคา่ ความเที่ยงเท่ากับ 0.91 ส่วนกุลกาญจน์
สุวรรณรักษ์ (2556: 54-55) พัฒนาแบบวัดเจตคติทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ซึ่งมี 3 ประเด็น คือ ด้ าน
ความรู้ สึกต่อครู ผ้ ูส อน ด้ านความรู้ สึกต่อรู ปแบบการสอน และด้ านความรู้ สึกต่อสื่ อและอุปกรณ์ เป็ น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ จํานวน 20 ข้ อ มีคา่ อํานาจจําแนกระหว่าง 1.75-3.20 มี
ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบวัดเท่ากับ 0.62
การวัดเจตคติตอ่ การเรี ยนคณิตศาสตร์ ในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ปรับปรุงจากแบบวัดของฟรานซิส
(Francis. 1971) เพื่อวัดเจตคติตอ่ การเรี ยนคณิตศาสตร์ จํานวน 5 ข้ อ ลักษณะเป็ นแบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า 6 ระดับ มีคา่ คะแนนระหว่าง 1 (ไม่จริ งเลย) ถึง 6 (จริ งที่สดุ ) จํานวน 5 ข้ อ ผู้ที่ได้ คะแนน
จากแบบวัดดังกล่าวสูงกว่าแปลว่าเป็ นผู้ท่ีมีเจตคติตอ่ การเรี ยนคณิตศาสตร์ สงู กว่าผู้ที่ได้ คะแนนจากแบบ
วัดตํ่ากว่า
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับเจตคติต่อการเรี ยนคณิตศาสตร์
ในงานวิจยั ของชิสา ศาสตรี (2532) พบว่า เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ มีความสัมพันธ์
ทางบวกอย่างมีนยั สําคัญกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ (r=0.60, p<.05) จิราภรณ์ กุณสิทธิ์
(2541) ศึกษาเรื่ องการทํานายผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ด้วยตัวแปรด้ านการกํากับตนเองในการ
เรี ยน การรับรู้ ความสามารถของตนทางคณิตศาสตร์ ทัศนคติตอ่ วิชาคณิตศาสตร์ และแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ในกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ของ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 สามารถทํานายได้ จากการกํ ากับตนเองในการเรี ยน การรับรู้ความสามารถ
ของตนทางคณิตศาสตร์ และทัศนคติตอ่ วิชาคณิตศาสตร์ โดยทัศนคติตอ่ วิชาคณิตศาสตร์ เป็ นตัวทํานายที่
สําคัญลําดับที่สอง โดยร่ วมกับการรับรู้ ความสามารถของตนเองทางคณิตศาสตร์ และการกํากับตนเองใน
การเรี ยนคณิตศาสตร์ ซึ่งสามารถทํานายความแปรปรวนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนได้ 54% งานวิจยั
ของวีรนุช วงศ์คงเดช (2547) ศึกษาเจตคติตอ่ การแสวงหาความช่วยเหลือ และการเรี ยนรู้ แบบกํากับตนเอง
ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาที่มีรูปแบบการอบรมเลี ้ยงดูแตกต่างกัน พบว่า การเรี ยนรู้ แบบกํ ากับตนเอง
เจตคติตอ่ การแสวงหาความช่วยเหลือ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเลี ้ยงดู
แบบเอาใจใส่ ในงานวิจยั ของกุลกาญจน์ สุวรรณรักษ์ (2556) พบว่า เจตคติทางการเรี ยนคณิตศาสตร์
เรื่ อง การชัง่ และการตวงของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3 หลังได้ รับการจัดการเรี ยนการสอนโดยการสอน
แนะให้ ร้ ู คิดที่เน้ นทักษะการเชื่ อมโยงระหว่างคณิตศาสตร์ กับชีวิตประจํ าวันสูงกว่าก่อนได้ รับการจัดการ
เรี ยนการสอนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 งานวิจยั ของฟรานซิส (Francis. 1971) ศึกษาเจตคติ
ต่อวิชาคณิตศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนเกรด 4 และเกรด 6 จํานวน 150
คน พบว่า นักเรี ยนที่ มี ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ยนคณิตศาสตร์ ใ นระดับปานกลางและสูงมี เจตคติต่อวิช า
คณิตศาสตร์ ดีกว่านักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ในระดับตํ่า นอกจากนี ้ ยังพบว่านักเรี ยน
เกรด 6 มีเจตคติในเรื่ องความสําคัญของวิชาคณิตศาสตร์ ดีกว่านักเรี ยนเกรด 4 ในงานวิจยั ของอาร์ ซอล
(Arsal. 2007) ศึกษาผลการสอนการกํ ากับตนเองเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ และ
เจตคติของนักเรี ยนประถมศึกษา พบว่า นักเรี ยนกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในเรื่ องเศษส่วนและ
ทศนิยม และเจตคติทางคณิตศาสตร์ สงู กว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
จากการประมวลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น สรุ ปได้ ว่า เจตคติต่อการเรี ยนคณิตศาสตร์
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ สามารถทํานายได้
จากการกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ ของนักเรี ย น ในงานวิจัยนี ้ ผู้วิ จัยจึง คาดไว้ ว่าเจตคติ ต่อการเรี ย น
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คณิ ต ศาสตร์ จะเป็ น ปั จ จัย บุ ค คลที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การกํ า กั บ ตนเองในการเรี ย นรู้ คณิ ต ศาสตร์ เ ช่ น กั น
รายละเอียดดังภาพประกอบ 10
ปั จจัยบุคคล

การรับรู้ความสามารถของตนทางการสอน
การตังเป้
้ าหมายทางการสอน

ปั จจัยสภาพแวดล้ อม

การรับรู้การสนับสนุนทางสังคมของครู

การกํากับตนเอง
ในการเรี ยนรู้
การสอน
คณิตศาสตร์

พฤติกรรมการสอน
คณิตศาสตร์

การกํากับตนเอง
ในการเรี ยนรู้
คณิตศาสตร์

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน
คณิตศาสตร์

ปั จจัยที่พบจากการสัมภาษณ์ ระยะที่ 1
แรงบันดาลใจในการสอน

ระดับครู
ระดับนักเรี ยน
ปั จจัยบุคคล

การรับรู้ความสามารถของตนทางการเรี ยน
การตังเป้
้ าหมายทางการเรี ยน
การมีตวั แบบ

ปั จจัยสภาพแวดล้ อม

การรับรู้การสนับสนุนทางสังคม

ปั จจัยที่พบจากการสัมภาษณ์ ระยะที่ 1

แรงบันดาลใจในการเรี ยน
เจตคติตอ่ การเรียนคณิตศาสตร์

ภาพประกอบ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการรับรู้ ความสามารถตน การตังเป้
้ าหมาย การมีตวั แบบ
การรับรู้การสนับสนุนทางสังคม แรงบันดาลใจ เจตคติตอ่ การเรี ยนคณิตศาสตร์ การกํากับตนเอง
ในการเรี ยนรู้ และตัวแปรผลในระดับนักเรี ยนและระดับครู
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4. การวิจัยผสานวิธี
ระเบียบวิธีแบบผสม เป็ นการออกแบบแผนการวิจัย (Research design) ที่ ผ้ วู ิจัยจะต้ อง
กําหนดประเภท (Type) การวิจัยที่จะต้ องมาผสมกันก่อนว่าจะเป็ นการวิจัยประเภทไหน เช่น กรณี เป็ น
กระบวนทั ศ น์ เ ชิ ง ปริ ม าณ จะเป็ นการวิ จั ย เชิ ง ทดลอง (Experimental) หรื อ ไม่ ใ ช่ เ ชิ ง ทดลอง (Nonexperimental) กรณี เป็ นกระบวนทัศน์เชิงคุณภาพ จะเป็ นการวิจยั เฉพาะกรณี การวิจยั เชิงมานุษยวิทยา
การวิจยั เชิงประวัติศาสตร์ หรื อการวิจยั เชิงปรากฏการณ์ เป็ นต้ น เมื่อกํ าหนดประเภทการวิจยั ที่จะนํามา
ผสมกันแล้ ว ผู้วิจยั ต้ องออกแบบการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง ออกแบบเครื่ องมือ ออกแบบการเก็บรวบรวมข้ อมูล
และออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละประเภทการวิจยั นัน้ (วิโรจน์ สารรัตนะ. 2545: 14)

ความหมายของการวิจัยผสานวิธี
ทาชัคโคริ และเท็ดลี่ (Tashakkori; & Teddlie. 2003: 11) อธิบายว่า การวิจยั เชิงผสานวิธี
หมายถึง การวิจยั ที่ใช้ เทคนิคในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ทงเชิ
ั ้ งปริ มาณและคุณภาพ หรื อใช้ ประเภท
(Types) ของการวิจยั ที่ตา่ งกัน เช่น ใช้ การวิจยั เชิงทดลองในภาคสนามร่ วมกับการวิจยั เชิงชาติพนั ธุ์วรรณา
เป็ น ต้ น หรื อ เป็ น การผสมผสานกั น ของวิ ธี เ ชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุณ ภาพในหลายๆหรื อ ทั ง้ หมดของ
องค์ประกอบหรื อขันตอนของการวิ
้
จยั ได้ แก่ วิธีวิทยา คําถามการวิจยั ประเภทการวิจยั การเก็บรวบรวม
ข้ อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุ ปอ้ างอิง สอดคล้ องกับเครสเวลและพลาโน คลาร์ ก (Creswell; &
Plano-Clark. 2007: 5) ให้ ความหมายของการวิจยั ผสานวิธี เป็ นแบบแผนการวิจยั ที่เป็ นข้ อตกลงเบื ้องต้ น
ทางปรั ช ญาเกี่ ย วกับวิ ธี ก ารสื บ เสาะ ในด้ า นวิ ธี วิท ยา (Methodology) การวิ จัย ผสานวิ ธี ไ ด้ ร วมถึ ง ข้ อ
สันนิษฐานทางการวิจยั ที่เป็ นแนวทางของการรวบรวมข้ อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลและผสมผสานระหว่าง
ข้ อมูลเชิงคุณภาพและข้ อมูลเชิงปริ มาณในหลายระยะของกระบวนการวิจยั ในด้ านวิธีการ (Method) การ
วิจยั ผสานวิธีเน้ นการรวบรวม วิเคราะห์และผสานทังข้
้ อมูลเชิงคุณภาพและปริ มาณในงานวิจยั เดี่ยวหรื อชุด
โครงการวิจยั เพื่อให้ สามารถตอบปั ญหาการวิจยั ได้ ดีกว่าการใช้ วิธีการเดียว ส่วนผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล
และสุภาพ ฉัตราภรณ์ (2555: 343) ให้ ความหมายของการวิจยั ผสานวิธี หมายถึง การเชื่อมผสานระหว่าง
การวิจยั เชิงปริ มาณและการวิจยั เชิงคุณภาพ เพื่อช่วยให้ นกั วิจยั เข้ าถึงความเป็ นจริ งได้ อย่างครอบคลุม
มากยิ่งขึ ้น
สรุ ปความหมายของการวิจยั ผสานวิธี หมายถึง แบบแผนการวิจยั ที่ใช้ วิธีการเชิงปริ มาณและเชิง
คุณภาพในการวิจยั เดี่ยวหรื อชุดโครงการวิจยั

80
จุดมุ่งหมายของการวิจัยผสานวิธี
วิโรจน์ สารรัตนะ (2545: 13) กล่าวถึงระเบียบวิธีแบบผสม (Mixed methods) ว่าเป็ นการ
ออกแบบแผนการวิจยั ที่มีจดุ มุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายประการ ดังนี ้ 1) เพื่อเป็ นการตรวจสอบ
สามเส้ า (Triangulation) ให้ เพิ่มความเชื่อมัน่ ในผลการวิจยั 2) เพื่อเป็ นการเสริ มให้ สมบูรณ์หรื อเติมเต็ม
(Complementarity) เช่น ตรวจสอบประเด็นที่ ซํ ้าซ้ อน หรื อประเด็นที่ แตกต่างของปรากฏการณ์ ที่ศึกษา
เป็ นต้ น 3) เพื่อเป็ นการริ เริ่ ม (Initiation) เช่น ค้ นหาประเด็นที่ผิดปกติ ประเด็นที่ผิดธรรมดา ประเด็นที่
ขัดแย้ งกันหรื อทัศนะใหม่ๆเป็ นต้ น 4) เพื่อเป็ นการพัฒนา (Development) เช่น นําผลจากการศึกษาใน
ขันตอนหนึ
้
ง่ ไปใช้ ให้ เป็ นประโยชน์กบั อีกขันตอนหนึ
้
่ง เป็ นต้ น และ 5) เพื่อเป็ นการขยาย (Expansion) ให้
งานวิจยั มีขอบข่ายที่กว้ างขวางมากขึ ้น
ลักษณะของการวิจัยผสานวิธี
การวิจยั ผสานวิธี เกิดขึ ้นในช่วงทศวรรษ 1960-1980 จําแนกได้ 3 ลักษณะ คือ (วิโรจน์ สารรัตนะ.
2545: 7-11)
1) รู ปแบบผสมอย่างเท่าเทียมกัน (Equivalent status design) ทังกระบวนทั
้
ศน์เชิงปริ มาณ
และกระบวนทัศน์เชิงคุณภาพ จําแนกเป็ นสองลักษณะคือ แบบตามลําดับ (QUAL-QUAN หรื อ QUANQUAL) และแบบคูข่ นาน/พร้ อมกัน (QUAL+QUAN หรื อ QUAN+QUAL)
2) รูปแบบการผสมอย่างเป็ นตัวหลักและตัวรอง (Dominant-less dominant designs) โดยมี
กระบวนทัศน์หนึง่ เป็ นตัวหลักและกระบวนทัศน์หนึ่งเป็ นตัวรอง จําแนกได้ สองลักษณะ คือ แบบตามลําดับ
(QUAL- quan หรื อ QUAN - qual) และแบบคูข่ นาน/พร้ อมกัน (QUAL+quan หรื อ QUAN+qual)
3) รูปแบบการผสมหลายระดับ (Design with multilevel use of approach) (Multilevel)
แบบแผนหลักของการวิจัยผสานวิธี
แบบแผนหลักของการวิจยั ผสานวิธี 4 แบบแผน คือ แบบแผนแบบสามเส้ า (Triangulation
design) แบบแผนแบบฝั งตัวภายใน (Embedded design) แบบแผนเชิงอธิบาย (Explanatory design)
และแบบแผนเชิงสํารวจ (Exploratory design) (Creswell; & Plano-Clark. 2007: 59)
การออกแบบการวิจยั แบบผสานวิธีแบ่งตามเวลาในการดําเนินการวิจยั และความสําคัญของ
การวิจยั ได้ 6 รูปแบบ (Creswell. 2013) ดังนี ้
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1. แบบคูข่ นานพร้ อมกัน (The convergent parallel design) นักวิจยั ดําเนินการตาม
กระบวนการวิจยั เชิงปริ มาณพร้ อมกันกับวิจยั เชิงคุณภาพ โดยให้ ความสําคัญกับการวิจยั ทังสองวิ
้
ธีอย่าง
เท่าเทียมกันและเป็ นอิสระจากกัน เมื่อทําการวิเคราะห์ข้อมูลทังสองวิ
้
ธีเสร็ จสิ ้น จะนําผลการวิจยั ทังสองวิ
้
ธี
มาผสานกันเพื่อตีความผลการวิจยั และตรวจสอบความถูกต้ องสมบูรณ์
2. แบบลําดับเชิงอธิบาย (The explanatory sequential design) แบ่งการวิจยั ออกเป็ น
สองช่วงเวลา โดยช่วงแรกเป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณเป็ นหลัก เมื่อได้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจยั เชิง
ปริ มาณจะนําไปออกแบบการวิจยั เชิงคุณภาพ ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจะนําไปตีความเพื่อ
ช่วยอธิบายผลจากการวิจยั เชิงปริ มาณในระยะแรกให้ กระจ่างยิ่งขึ ้น
3. แบบลําดับเชิงสํารวจ (The exploratory sequential design) แบ่งการวิจยั ออกเป็ น
สองช่วงเวลา โดยให้ ความสําคัญกับการวิจยั เชิงคุณภาพในระยะแรกเป็ นหลัก ผลจากการวิจยั เชิงคุณภาพ
จะนํามาออกแบบการวิจยั เชิงปริ มาณในระยะที่สอง เพื่อตีความและยืนยันผลการวิจยั เชิงปริ มาณที่มีผลจาก
การวิจยั เชิงคุณภาพในระยะแรกด้ วย
4. แบบฝั งตัว (The embedded design) โดยนักวิจยั ดําเนินการวิจยั เชิงปริ มาณหรื อเชิง
คุณภาพอย่างใดอย่างหนึ่งเป็ นหลักอยู่แล้ ว แต่มีการวิจยั ย่อยเป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณหรื อเชิงคุณภาพเข้ าไป
ในการวิ จัยหลักในขัน้ ตอนก่ อน ระหว่ าง หรื อหลังการวิ จัย เพื่ อตี ความและสนับสนุนผลการวิ จัยหลักให้
ครบถ้ วนสมบูรณ์ยิ่งขึ ้น
5. แบบเน้ นการปฏิรูป (The transformative design) นักวิจยั อาศัยกรอบแนวคิดทฤษฎี
เป็ นแนวทางตัดสินใจในการออกแบบการผสานระหว่างการวิจยั เชิงปริ มาณและการวิจยั เชิงคุณภาพ แบบใด
แบบหนึง่ ก่อนได้ อย่างเป็ นอิสระและต่อด้ วยอีกแบบหนึ่ง แล้ วตีความผลการวิจยั ร่ วมกันเพื่อสรุปกรอบแนวคิด
จากผลการวิจยั
6. แบบหลายระยะ (The multiphase design) เป็ นการวิจยั ที่มีหลายรู ปแบบ ทังแบบเป็
้
น
ลําดับและแบบพร้ อมกัน สามารถจํ าแนกเป็ นแบบย่อยๆได้ หลากหลาย ขึน้ อยู่กับวัตถุประสงค์ที่ผ้ วู ิจัย
กําหนดไว้ เพื่อตอบปัญหาการวิจยั อย่างเป็ นระบบ
สําหรับการวิจยั ผสานวิธีในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ใช้ รูปแบบลําดับเชิงสํารวจ (Exploratory sequential
design) แบ่งการวิจยั เป็ น 2 ระยะ โดยเริ่ มจากระยะที่ 1 การวิจยั เชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยการ
สัมภาษณ์ เชิงลึกและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่ อนําผลจากการวิจยั เชิงคุณภาพมาสร้ างเครื่ องมื อวัด
ตัวแปรในการวิ จัยระยะที่ สอง ทํ าการเก็ บรวบรวมข้ อมูลและวิ เคราะห์ ข้อมูลเชิ งปริ มาณ จากนัน้ จึงสรุ ป
ผลการวิจยั เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจยั
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5. การวิเคราะห์ พหุระดับ
การวิเคราะห์พหุระดับ เป็ นเทคนิคทางสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรทํานายหลาย
ระดับที่มีต่อตัวแปรตาม ซึ่ง ตัวแปรทํ านายมีโครงสร้ างเป็ นระดับลดหลั่น (Hierarchical) อย่างน้ อย 2
ระดับ โดยตัวแปรทํ านายและตัวแปรตามที่ อยู่ระดับล่างต่างก็ มีความสัมพันธ์ ซึ่ง กันและกัน และได้ รับ
อิทธิพลร่วมกันจากตัวแปรทํานายที่อยู่ระดับบน (ศิริชยั กาญจนวาสี. 2548) วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์
พหุระดับ คือ เพื่อจําแนกความแปรปรวนและความแปรปรวนร่ วมตามระดับโครงสร้ างของข้ อมูล และเพื่อ
คํานวณค่าความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรที่อยู่ในระดับเดียวกันและต่างระดับกัน (Bryk; & Raudenbush.
2002) ลักษณะความสัมพันธ์ของตัวแปรข้ ามระดับ (Cross-level relationship) มีได้ หลายลักษณะ ได้ แก่
1) ความสัมพันธ์เชิงบริ บท คือ ตัวแปรที่อยูร่ ะดับสูงกว่าอาจส่งผลหรื อมีความสัมพันธ์ กบั ตัวแปรที่อยู่ระดับ
ตํ่ากว่าในรู ปของความสัมพันธ์ เชิงสภาวะแวดล้ อม โดยตัวแปรระดับสูงสร้ างสภาวะครอบคลุมและส่งผล
เชิงบริ บท (Contextual effects) สู่ตวั แปรระดับล่าง ตัวอย่างเช่น สภาวะของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเฉลี่ย
ระดับห้ องเรี ยนส่งผลเชิ งบริ บทต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนแต่ละคนที่ อยู่ในห้ องนัน้ สภาวะ
ดังกล่าวน่าจะทําให้ เด็กอ่อนที่อยูใ่ นชันเรี
้ ยนที่เด็กส่วนใหญ่มีผลการเรี ยนปานกลางและสูง สามารถเรี ยนรู้
ได้ ดีกว่าเด็กอ่อนที่อยูใ่ นชันเรี
้ ยนที่เด็กส่วนใหญ่มีผลการเรี ยนตํ่า 2) ความสัมพันธ์เชิงตัวแบบ คือ ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรที่อยู่ระดับสูงกว่ากับตัวแปรที่อยู่ระดับตํ่ากว่า อาจอยู่ในลักษณะของการสะท้ อนภาพจาก
ตัวแบบ โดยตัวแปรระดับบนสร้ างสภาวะตัวแบบแล้ วสะท้ อนภาพลงมายัง ตัวแปรระดับล่าง (Mirror
effects) ตัวอย่างเช่น ปั จจัยที่สง่ ผลต่อประสิทธิผลของโรงเรี ยนอาจเป็ นตัวแปรชุดเดียวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของห้ องเรี ยนแต่อยูต่ า่ งระดับกัน 3) ความสัมพันธ์เชิงถ่ายโยง คือ ตัวแปรระดับบนจํานวนหนึ่ง
อาจเป็ นตัวแปรเชิงนโยบาย สร้ างเงื่อนไขหรื อสภาวะแรงกระตุ้น ถ่ายโยงสู่ปฏิบตั ิการของตัวแปรระดับล่าง
เพื่ อให้ บรรลุผลตามเป้าหมายที่ พึงปรารถนาร่ วมกัน ตัวอย่างเช่น สภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริ หาร
สถานศึกษา มีผลต่อการพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรี ยน แนวทางการส่งเสริ มสนับสนุนประสิทธิภาพ
การสอนและการพัฒนาสื่อการเรี ยนรู้ ของโรงเรี ยน ซึ่งมีผลต่อการปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนการสอนของครู
และการติดตามพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน ซึ่งน่าจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนใน
ที่สดุ และ 4) ความสัมพันธ์เชิงจูงใจ คือ ตัวแปรที่อยูร่ ะดับสูงกว่าอาจส่งผลหรื อมีความสัมพันธ์ กบั ตัวแปร
ที่อยู่ระดับตํ่ากว่า โดยผ่านการสนับสนุนในรู ปของการสร้ างแรงจูงใจหรื อรางวัล เช่น ระบบการส่งเสริ ม
สนับสนุนและให้ รางวัลของชุมชน คณะกรรมการปกครองท้ องถิ่นหรื อผู้บริ หารการศึกษา มีผลเชิงจูงใจต่อ
แนวทางการบริ หารของผู้บริ หารสถานศึกษา การปรั บปรุ ง คุณภาพการเรี ยนการสอนของครู และการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน (ศิริชยั กาญจนวาสี. 2548)
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โมเดลพหุระดับ สามารถจําแนกได้ หลายประเภทตามเกณฑ์ที่ใช้ ในการจําแนก เช่น จําแนกตาม
โครงสร้ างของข้ อมูล (Data structure) โดยพิจารณาลําดับที่ลดหลัน่ กันของข้ อมูลว่ามีกี่ขนั ้ เรี ยกเป็ นโมเดล
2 ระดับ (Two-Level Models), 3 ระดับ (Three-Level Models), 4 ระดับ (Four -Level Models) เป็ นต้ น
จําแนกตามเป้าหมายของการแปลผล (Interpretation) สามารถเลือกลักษณะโมเดลเป็ นแบบโมเดลเชิง
บวก (Additive Models) ที่มงุ่ ศึกษาผลของตัวแปรทํานายต่างระดับที่ส่งผลโดยตรงร่วมกันต่อตัวแปรตาม
หรื อโมเดลปฏิสมั พันธ์ (Interactive models) ที่ม่งุ ศึกษาผลของตัวแปรทํานายต่างระดับต่อตัวแปรตาม
รวมทังผลต่
้ อความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรทํานายและตัวแปรตามระดับล่าง ส่วนการจําแนกโมเดลการ
วิเคราะห์พหุระดับตามรู ปแบบการวิเคราะห์ สามารถเลือกเป็ นการวิเคราะห์สมการถดถอย (Regression
analysis) ที่ศึกษาเฉพาะผลทางตรง (Direct effects) ของตัวแปรทํ านายต่างระดับ หรื อการวิเคราะห์
สมการโครงสร้ าง (Structural equation analysis) ที่ศกึ ษาทังผลทางตรงและผลทางอ้
้
อม (Indirect effects)
(ศิริชยั กาญจนวาสี. 2548)
เนื่องจากโปรแกรมที่ออกแบบสําหรับการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้ างพหุระดับโดยทัว่ ไป
มีข้อจํากัดในเรื่ องการวิเคราะห์องค์ประกอบพหุระดับ โดยใช้ แนวทางการวิเคราะห์พหุกลุ่ม (Multi-group)
ซึ่ง Mplus สามารถทําได้ โปรแกรม Mplus เป็ นโปรแกรมสําหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติประเภทหนึ่งที่
สามารถวิเคราะห์ ได้ ทงั ้ ข้ อมูลภาคตัดขวางหรื อข้ อมูล ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรื อข้ อมูลระยะยาว (Crosssectional and longitudinal data) ซึง่ พัฒนาโปรแกรม LISCOMP เวอร์ ชนั 1.1 เริ่ มแรกโดยลินดา เค มิวเธ็น
(Linda K. Muthén) และ เบนจ์ โอ มิวเธ็น (Bengt O. Muthén) ในปี 1978 ต่อมาในปี 1998 พัฒนามา
เป็ นโปรแกรม Mplus เวอร์ ชนั 1 และได้ พฒ
ั นาเวอร์ ชนั ต่อมาในปั จจุบนั (บุรทิน ขําภิรัฐ. 2552; อ้ างอิง
จาก Muthén & Muthén. 1998, 2009) โปรแกรม Mplus สามารถวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้ างพหุ
ระดับได้ อย่างกว้ างขวาง ครอบคลุมลักษณะการวิเคราะห์ ประเภทที่มีกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวหรื อหลาย
กลุ่ม (Single or multiple group analysis) ข้ อมูลที่มีค่าขาดหาย (Missing data) ซึ่งโปรแกรมมีการ
ประมาณค่าทดแทนข้ อมูลการสํารวจที่ซบั ซ้ อน (Complex survey data) การวิเคราะห์องค์ประกอบแบบ
ที่เป็ นและไม่เป็ นเส้ นตรงโดยใช้ เทคนิคค่าความเป็ นไปได้ สงู สุด (Latent variable interactions and nonlinear factor analysis using maximum likelihood) โมเดลการวิเคราะห์ที่มีความชันแบบสุ่ม (Random
slope model) ข้ อมูลที่มีการวัดช่วงเวลาที่แตกต่างกัน (Individual varying times of observations)
ข้ อมูลที่ มี การกํ าหนดเงื่ อนไขค่าพารามิเตอร์ แบบเป็ น และไม่เ ป็ น เส้ น ตรง (Linear and non-linear
parameter constraints) โมเดลที่มีอิทธิพลทางอ้ อมรวมทังอิ
้ ทธิพลกําหนด (Indirect effects including
specific paths) การประมาณค่าพารามิเตอร์ ด้วยเทคนิคความเป็ นไปได้ สูงสุดสํ าหรับตัวแปรตามทุก
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ประเภท (Maximum likelihood estimation for all outcome types) ทังตั
้ วแปรต่อเนื่อง ตัวแปรจัด
ประเภท ชนิ ดตัวแปรสองค่า ตัวแปรหลายค่า ตัวแปรวัดในรู ปความถี่ และตัวแปรเรี ยงอัน ดับ เป็ นต้ น
(นงลักษณ์ วิรัชชัย. 2555: 30; อ้ างอิงจาก Muthén; & Muthén. 2003, 2007, 2010) จุดเด่นของ Mplus
คือ สามารถวิ เคราะห์ ตัวแปรผลลัพธ์ ที่มี ความหลากหลายในการวัดได้ พร้ อมกัน เช่น ตัวแปรที่ เป็ นค่า
ต่อเนื่อง เป็ นค่าทวิ (Dichotomous) เรี ยงอันดับ หรื อการแจงนับ สามารถคํานวณอัตราส่วนแต้ มต่อ (Odd
ratio) ให้ อตั โนมัตใิ นกรณีที่เป็ นตัวแปรตามมีคา่ ทวิ สามารถวิเคราะห์ด้วยวิธี ML จากแฟ้มข้ อมูลดิบแม้ จะมี
ข้ อมูลไม่สมบูรณ์ วิเคราะห์มอนติคาโล (Monte Carlo) ด้ วยการจําลองข้ อมูลจากการสุ่มข้ อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง รวมทังสามารถวิ
้
เคราะห์โมเดลสมการโครงสร้ างเชิงสํารวจ (Exploratory structural equation
modeling: ESEM) (อิศรัฏฐ์ ริ นไธสง. 2559: 159; อ้ างอิงจาก Asparouhov; & Muthén. 2009)
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ใช้ การวิเคราะห์เพื่อทดสอบแบบจําลองตามสมมุติฐานการวิจยั โดยใช้
เทคนิควิเคราะห์ความสัมพันธ์ โครงสร้ างเชิงเส้ นพหุระดับ (Multilevel structural equation modeling:
MSEM) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรทังสองระดั
้
บ ตามแนวทางการวิเคราะห์ของมิวเธ็น โดย
หลังจากแบบจําลองในระดับนักเรี ยนมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ แล้ ว จึงทําการวิเคราะห์เพื่อ
ทดสอบความกลมกลืนของแบบจําลองพหุระดับแบบเต็มรู ป

6. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิ จัย นี เ้ ป็ น การวิ จัย ผสานวิ ธี ปั จ จัย เชิ ง เหตุพ หุ ร ะดับ ของการกํ า กับ ตนเองในการเรี ย นรู้
คณิตศาสตร์ ที่มีอิทธิ พลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 โดย
ปั จจัยเชิงเหตุสําคัญของการกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ ดงั กล่าว กํ าหนดขึ ้นโดยอาศัยกรอบ
แนวคิดในการวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดพฤติกรรมมนุษย์ คือ ทฤษฎีปัญญาสังคม ซึ่งมีแนวคิดเกี่ยวกับ
พฤติกรรมและการเรี ยนรู้ ของมนุษย์ว่าเป็ นปฏิสมั พันธ์ ที่ตอ่ เนื่องกัน (ความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน)
ระหว่างปั จจัยบุคคล พฤติกรรม และสิ่งแวดล้ อม (Bandura. 1989) เป็ นกรอบแนวคิดในการประมวล
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง พบว่า มีตวั แปรที่เกี่ยวข้ องกับการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ ในเบื ้องต้ น
และมีตวั แปรที่ได้ จากการวิจยั เชิงคุณภาพระยะที่ 1 โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกเพิ่มเติม ผู้วิจยั แบ่งตัวแปรที่มี
อิทธิ พลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ออกเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับนักเรี ยนและระดับครู ใน
ระดับนักเรี ยน กลุ่มปั จจัยบุคคลมี 5 ตัวแปร ได้ แก่ การรั บรู้ ความสามารถของตนทางการเรี ยน การ
ตังเป้
้ าหมายทางการเรี ยน การมีตวั แบบ ปั จจัยสภาพแวดล้ อม มี 1 ตัวแปร ได้ แก่ การรับรู้ การสนับสนุน
ทางสังคมของนักเรี ยน และปั จจัยบุคคล ที่ ได้ จากการสัมภาษณ์ในการวิจัยเชิงคุณภาพระยะที่ 1 มี 2
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ตัวแปร ได้ แก่ แรงบันดาลใจในการเรี ยน และเจตคติต่อการเรี ยนคณิตศาสตร์ โดยกําหนดให้ ตวั แปรการ
กํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ เ ป็ นตัว แปรคั่น กลางความสัม พัน ธ์ ระหว่างตัว แปรปั จ จัยระดับ
นักเรี ยนและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ส่วนในระดับครู กลุ่มปั จจัยบุคคลมี 2 ตัวแปร ได้ แก่
การรับรู้ ความสามารถของตนทางการสอน และการตังเป้
้ าหมายทางการสอน ปั จจัยสภาพแวดล้ อม มี 1
ตัวแปร ได้ แก่ การรับรู้ การสนับสนุนทางสังคมของครู และปั จจัยบุคคล ที่ได้ จากการสัมภาษณ์ในการวิจยั
เชิงคุณภาพระยะที่ 1 ได้ แก่ แรงบันดาลใจในการสอน โดยกําหนดตัวแปรการกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้
การสอนคณิตศาสตร์ เป็ นตัวแปรคัน่ กลางระหว่างตัวแปรปั จจัยระดับครู กับพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์
โดยอาศัยหลักฐานความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรกลางและตัวแปรตามคูต่ า่ งๆดังปรากฏใน
การประมวลเอกสารบทที่ 2 ซึง่ มีกรอบแนวคิดการวิจยั ดังภาพประกอบ 11
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ปั จจัยบุคคล

การรับรู้ความสามารถของตนทางการสอน
การตังเป้
้ าหมายทางการสอน

ปั จจัยสภาพแวดล้ อม

การรับรู้การสนับสนุนทางสังคมของครู

การกํากับตนเอง
ในการเรี ยนรู้
การสอน
คณิตศาสตร์

พฤติกรรมการสอน
คณิตศาสตร์

การกํากับตนเอง
ในการเรี ยนรู้
คณิตศาสตร์

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน
คณิตศาสตร์

ปั จจัยที่พบจากการสัมภาษณ์ ระยะที่ 1
แรงบันดาลใจในการสอน

ระดับครู
ระดับนักเรี ยน
ปั จจัยบุคคล

การรับรู้ความสามารถของตนทางการเรี ยน
การตังเป้
้ าหมายทางการเรี ยน
การมีตวั แบบ

ปั จจัยสภาพแวดล้ อม

การรับรู้การสนับสนุนทางสังคม

ปั จจัยที่พบจากการสัมภาษณ์ ระยะที่ 1

แรงบันดาลใจในการเรี ยน
เจตคติตอ่ การเรียนคณิตศาสตร์

ภาพประกอบ 11 กรอบแนวคิดการศึกษาอิทธิพลของปัจจัยเชิงเหตุพหุระดับของการกํากับตนเองในการ
เรี ยนรู้คณิตศาสตร์ ที่สง่ ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3
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7. สมมติฐานของการวิจัย
เพื่อให้ ได้ คําตอบตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ผู้วิจยั ได้ กําหนดสมมติฐานการวิจยั ดังนี ้
1. การกํากับตนเองในการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ ได้ รับอิทธิพลจากปั จจัยในระดับนักเรี ยน ได้ แก่
การรับรู้ ความสามารถของตนทางการเรี ยน การตังเป้
้ าหมายทางการเรี ยน การมีตวั แบบ การรับรู้ การ
สนับสนุนทางสังคม แรงบันดาลใจในการเรี ยน และเจตคติตอ่ การเรี ยนคณิตศาสตร์
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยน ได้ รับอิทธิพลจากปั จจัยบุคคล และ
ปั จจัยสภาพแวดล้ อมในระดับนักเรี ยน โดยผ่านการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์
3. การกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ การสอนคณิตศาสตร์ ได้ รับอิทธิพลจากปั จจัยในระดับครู
ได้ แก่ การรับรู้ ความสามารถของตนทางการสอน การตังเป้
้ าหมายทางการสอน การรับรู้ การสนับสนุน
ทางสังคมของครู และแรงบันดาลใจในการสอน
4. พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ ได้ รับอิทธิพลจากปั จจัยบุคคล และปั จจัยสภาพแวดล้ อม
ในระดับครูโดยผ่านการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้การสอนคณิตศาสตร์
5. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ได้ รับอิทธิพลข้ ามระดับจากพฤติกรรมการสอน
คณิตศาสตร์
6. การกํากับตนเองในการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ ได้ รับอิทธิพลข้ ามระดับจากพฤติกรรมการสอน
คณิตศาสตร์
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บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ดําเนินการตามขันตอนดั
้
งนี ้
1. ประชากรและการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
2. การสร้ างและหาคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3. วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล
4. การจัดกระทําข้ อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
แบบแผนการวิจยั ผสานวิธีปัจจัยเชิงเหตุพหุระดับของการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์
ที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ครัง้ นี ้ เป็ นแบบ
ลําดับเชิงสํารวจ (Exploratory sequential design) ผู้วิจยั ได้ ประยุกต์ใช้ แบบแผนการวิจยั ของเครสเวลล์
(Creswell. 2013) โดยเริ่ มจากระยะที่ 1 การวิจยั เชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์
เชิงลึกกับนักเรี ยนและครู ผ้ สู อนที่ เป็ นผู้ให้ ข้อมูลหลัก และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ ได้ กลวิธีการกํ ากับ
ตนเองในการเรี ยนรู้ ตัวแปรที่ เ กี่ ยวข้ อง และสร้ างเครื่ อ งมื อวัดการกํ า กับตนเองในการเรี ยนรู้ โดย
นํามาใช้ ในระยะที่ 2 การวิจยั เชิงปริ มาณ มีจดุ มุง่ หมายเพื่อศึกษาปั จจัยเชิงเหตุพหุระดับของการกํากับ
ตนเองในการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ ที่มีอิทธิ พลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ดังภาพประกอบ 12
การสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth interview)

เครือ่ งมือวัดการกํากับ
ตนเองในการเรียนรู้
และตัวแปรทีเ่ กีย่ วข้อง

การศึกษาพหุระดับ
(Multilevel research)

ผลการวิจยั

ภาพประกอบ 12 แบบแผนการวิจยั ผสานวิธีปัจจัยเชิงเหตุพหุระดับของการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้
คณิตศาสตร์ ที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3
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ระยะที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ
ผู้วิจ ัยได้ กําหนดผู้ใ ห้ ข้อมูล หลักเพื่ อทําการสัม ภาษณ์ เ ชิง ลึก จํานวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 และกลุ่มครู ผ้ สู อนคณิตศาสตร์ ของโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ใช้ วิธีการเลือกแบบยึดจุดมุ่งหมายของการศึกษาเป็ นหลัก (Purposeful sampling)
(ชาย โพธิสิตา. 2554: 118-119) โดยใช้ เกณฑ์ในการเลือกผู้ให้ ข้อมูลหลัก เป็ นบุคคลที่มีข้อมูลให้ ศกึ ษา
ในระดับลึกได้ มาก (Information-rich cases) (Patton. 1987: 52) เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่มีความครอบคลุมใน
การสนับสนุนแนวคิดในการวิจยั และข้ อสรุ ปที่ได้ จากการวิจยั ผู้วิจยั เลือกผู้ให้ ข้อมูลหลักทังสองกลุ
้
่ม รวม
จํานวน 6 คน ซึง่ มีคณ
ุ ลักษณะ 3 ประเภท (Patton. 1990: 169-183) ดังนี ้
1. ลักษณะเกี่ยวกับนักเรี ยนที่ประสบความสําเร็ จสูง ผู้วิจยั เลือกโรงเรี ยนที่มีนกั เรี ยนซึ่งมี
ผลการสอบ O-NET ปี การศึกษา 2556 รายวิชาคณิตศาสตร์ ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้ คะแนนเต็ม
100 คะแนน โดยผู้วิจยั คัดเลือกนักเรี ยน จํานวน 1 คน และครู ผ้ สู อนคณิตศาสตร์ ที่สอนนักเรี ยนคน
เดียวกัน จํานวน 1 คน
2. ลักษณะเกี่ ยวกับนักเรี ยนที่ประสบความสําเร็ จมากกว่านักเรี ยนทั่วไป ผู้วิจัยเลื อก
โรงเรี ยนที่มีนกั เรี ยนๆอยู่ในห้ องเรี ยนพิเศษคณิตศาสตร์ ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยผู้วิจยั ทําการคัดเลือก
นักเรี ยน จํานวน 1 คน และครูผ้ สู อนคณิตศาสตร์ ที่สอนนักเรี ยนคนเดียวกัน จํานวน 1 คน
3. ลักษณะที่ให้ ข้อมูลนักเรี ยนทัว่ ไปในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ท่ี 3 ที่เรี ยนคณิตศาสตร์ ของ
ห้ องเรี ยนปกติของโรงเรี ยน โดยผู้วิจยั ทําการคัดเลือกนักเรี ยนที่เรี ยนอยู่ในห้ องเรี ยนปกติ จํานวน 1 คน
และครูผ้ สู อนคณิตศาสตร์ ที่สอนนักเรี ยนคนเดียวกัน จํานวน 1 คน
ระยะที่ 2 การวิจัยเชิงปริมาณ
2.1 ประชากร
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ แบ่งเป็ นระดับนักเรี ยนและระดับครู ได้ แก่
2.1.1 นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ปี การศึกษา 2557 จํานวน 42 เขต
พื ้นที่การศึกษา จํานวน 424,256 คน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน. 2557: 12)
2.1.2 ครู ผ้ ูสอนคณิ ตศาสตร์ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ของนักเรี ยนในข้ อ 2.1.1 ของ
โรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพื
้ ้นฐาน ปี การศึกษา 2557 จํานวน 42 เขตพื ้นที่การศึกษา
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2.2 กลุ่มตัวอย่ าง
ขนาดของกลุ่มตัวอย่ าง
การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างครั ง้ นี ้ ผู้วิจัยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
แนวทางการกําหนดขนาดตัวอย่างตามแนวคิดของฮอกซ์ (Hox. 2010: 235) ที่แนะนําว่าการศึกษาใน
ลักษณะสมการโครงสร้ างเชิงเส้ นพหุระดับควรมีกลุ่มตัวอย่างระดับกลุ่มไม่ควรน้ อยกว่า 30 กลุ่มหรื อ
หน่วยงาน แต่ถ้าจะให้ ดีไม่ควรน้ อยกว่า 100 หน่วยงาน อย่างไรก็ตามไม่มีกฎตายตัวที่แน่นอน ดังนัน้
กลุ่มตัวอย่างระดับบุคคลถ้ าจะให้ ดีควรมากกว่า 500 คน และระดับกลุ่มที่ยอมรับได้ อยู่ที่ประมาณ
100 หน่วยงานขึ ้นไป ผู้วิจยั ใช้ เกณฑ์ดงั กล่าวในการกํ าหนดจํานวนกลุ่มตัวอย่างระดับนักเรี ยนและ
ระดับครู ดังนี ้
2.2.1 นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ปี การศึกษา 2557 จํานวน 500 คน
2.2.2 ครู ผ้ สู อนคณิตศาสตร์ ชนมั
ั ้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ของนักเรี ยนในข้ อ 2.1.1 ของ
โรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพื
้ ้นฐาน ปี การศึกษา 2557 จํานวน 100 คน
การเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ผู้วิจ ัย ใช้ วิธี ก ารสุ่ม แบบหลายขัน้ ตอน (Multi-stage random sampling)
เนื่องจากเป็ นวิธีการที่เหมาะสําหรับการสุม่ ตัวอย่างจากประชากรที่มีลกั ษณะสอดแทรกเป็ นลําดับชันที
้ ่
ลดหลัน่ ในการวิเคราะห์พหุระดับ (ศิริชยั กาญจนวาสี. 2550) โดยมีขนตอนในการเลื
ั้
อกกลุ่มตัวอย่าง
ดังนี ้
1. การวิจยั นี ้ ใช้ วิธีการสุ่มแบบชันภู
้ มิ (Stratified random sampling) โดยใช้
เขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเป็ นตัวแบ่ง ได้ เขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาจํานวน 42 เขตพื ้นที่
จากนันผู
้ ้ วิจยั สุม่ เลือกโรงเรี ยนมัธยมศึกษาจากเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตละ 1 โรงเรี ยน โดย
วิธีการสุม่ อย่างง่าย (Simple random sampling) ดังนันจะได้
้
จํานวนโรงเรี ยนทังหมด
้
42 โรงเรี ยน
2. ในแต่ละโรงเรี ยน ผู้วิจัยเลื อกครู ผ้ ูสอนคณิ ตศาสตร์ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3
โรงเรี ยนละ 2 คน โดยใช้ วิธีการสุ่มอย่างง่าย ดังนันจะได้
้
จํานวนครูผ้ สู อนคณิตศาสตร์ จํานวน 84 คน
ผู้วิจยั จึงเลือกครูคณิตศาสตร์ เพิ่มเติมให้ ครบ 100 คน จากโรงเรี ยนมัธยมศึกษาที่ได้ รับการสุม่
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3. ในแต่ละห้ องเรี ยนที่มีครูผ้ สู อนคณิตศาสตร์ แตกต่างกัน ให้ ครูผ้ สู อนคณิตศาสตร์
แต่ละคนเลือกนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ท่ี 3 จากห้ องเรี ยนตนเองที่สอนคณิตศาสตร์ จํานวน 5 คน
โดยใช้ สดั ส่วนครูตอ่ นักเรี ยนเป็ น 1:5 โดยใช้ วิธีการสุ่มอย่างง่าย ทําให้ ได้ นกั เรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3
จํานวน 500 คน
4. โดยสรุ ปแล้ ว จากแผนการเลือกกลุ่มตัวอย่างของการวิจยั กลุ่มตัวอย่างของ
การวิจัยนี ้ ประกอบด้ วยนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 จํานวน 500 คน และครู ผ้ สู อนคณิตศาสตร์
จํานวน 100 คน ซึ่งเมื่อเก็ บข้ อมูลจริ งพบว่า บางโรงเรี ยนเก็ บข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่างได้ น้อยกว่า
จํานวนที่วางแผนไว้ ทําให้ สามารถเก็บรวบรวมข้ อมูลของครู ผ้ ูสอนคณิตศาสตร์ ได้ จํานวน 100 คน
และนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ทังหมด
้
468 คน รายละเอียดของการเลือกกลุ่มตัวอย่างตามแผนที่
กําหนดไว้ และที่ได้ จากการเก็บข้ อมูลจริ ง ดังตาราง 1
ตาราง 1 จํานวนกลุม่ ตัวอย่างตามแผนการเลือกกลุม่ ตัวอย่างและตามที่ได้ จากการเก็บข้ อมูลจริ ง
ประเภทของกลุม่ ตัวอย่าง
ครูผ้ สู อนคณิตศาสตร์
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3

ตามแผน
100
500

เก็บได้ จริ ง
100
468

การสร้ างและหาคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัยระยะที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ
ระยะที่ 1 การวิจยั เชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก เครื่ องมือที่ใช้
เป็ นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้ าง (Semi-structured interview protocol) ผู้วิจยั ดําเนินการสร้ างแบบ
สัมภาษณ์นกั เรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 และครู ผ้ สู อนคณิตศาสตร์ เกี่ยวกับกลวิธีการกํากับตนเองใน
การเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 กลวิธีการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ การสอน
คณิ ตศาสตร์ ของครู ผ้ ูสอน และตัวแปรที่ เกี่ ยวข้ องต่อการกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนและ
ครูผ้ สู อนคณิตศาสตร์ โดยใช้ โครงสร้ างการสัมภาษณ์ (Interview guide) ทําประเด็นการสัมภาษณ์
ซึง่ โครงสร้ างการสัมภาษณ์เป็ นเครื่ องมือที่ทําให้ ผ้ วู ิจยั มัน่ ใจว่าผู้ให้ สมั ภาษณ์ทกุ คนจะเล่าเรื่ องราวตาม
ประเด็น ขณะเดี ยวกันผู้สัม ภาษณ์ ยัง มี อิส ระที่ จะสร้ างการสนทนาและคํ าถาม/ประเด็นปลี กย่อย
ภายใต้ โครงสร้ างหลัก (ทวีศกั ดิ์ นพเกษร. 2551) โดยมีขนตอนการหาคุ
ั้
ณภาพของเครื่ องมือ ดังนี ้
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1. ศึกษาทฤษฎี เอกสาร ตําราและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการสร้ างแบบสัมภาษณ์
2. สร้ างแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้ างตามกรอบทฤษฎีการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้
3. นําเครื่ องมือที่สร้ างขึ ้นตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา โดยให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิทางด้ าน
การศึก ษา และผู้ท รงคุณ วุ ฒิ ท างด้ า นพฤติ ก รรมศาสตร์ เ ป็ น ผู้พิ จ ารณา และปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตาม
คําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นําเครื่ องมือที่ผา่ นการปรับปรุงแล้ ว ไปทดลองใช้ กบั นักเรี ยนและครูผ้ สู อนคณิตศาสตร์
จํานวน 2 คน เพื่ อนําข้ อมูลมาวิเคราะห์ และปรับแนวคําถามให้ เหมาะสมก่อนนําไปใช้ ในการเก็ บ
รวบรวมข้ อมูล
ประเด็นการสัมภาษณ์ นักเรี ยน
1. นักเรี ยนมีวิธีการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ อย่างไร
1.1 นักเรี ยนแบ่งเวลาเรี ยน อ่านหนังสือ ทําภาระงาน และทบทวนบทเรี ยนอย่างไร
1.2 นักเรี ยนมีวิธีศกึ ษาหาความรู้ เพิ่มเติมจากแหล่งเรี ยนรู้ อะไร และศึกษาอย่างไร
2. นักเรี ยนวิธีการวางแผนและทําภาระงานให้ สําเร็ จอย่างไร
2.1 นักเรี ยนมีกลวิธีการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ อย่างไร
2.2 สิ่งใดที่เกี่ยวข้ องต่อการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน
3. ความสําเร็ จของการเรี ยน
3.1 นักเรี ยนคิดว่าผลจากการกํากับตนเองเป็ นอย่างไร
3.2 นักเรี ยนมีแรงบันดาลใจอะไรในการทําให้ สําเร็ จ
3.4 นักเรี ยนมีเจตคติตอ่ วิชาคณิตศาสตร์ อย่างไร
ประเด็นการสัมภาษณ์ ครู ผ้ ูสอนคณิตศาสตร์
1. ครูมีวิธีการศึกษาเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ ของตนเองอย่างไร
1.1 ครูแบ่งเวลาศึกษาเพิ่มเติม อ่านหนังสือ เตรี ยมการสอนอย่างไร
1.2 ครูศกึ ษาหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรี ยนรู้ อะไร และศึกษาอย่างไร
2. ครูวิธีการวางแผนและจัดการเรี ยนรู้ให้ สําเร็ จอย่างไร
2.1 ครูมีกลวิธีการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้การสอนคณิตศาสตร์ อย่างไร
2.2 สิ่งใดที่เกี่ยวข้ องต่อการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้การสอนคณิตศาสตร์ ของครู
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3. ความสําเร็ จของการจัดการเรี ยนรู้
3.1 ครูคิดว่าผลจากการกํากับตนเองเป็ นอย่างไร
3.2 ครูมีแรงบันดาลใจอะไรในการทําให้ สําเร็ จ
4. ครูสง่ เสริ มให้ นกั เรี ยนกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ อย่างไร
4.1 ครูมีวิธีการส่งเสริ มนักเรี ยนอย่างไร
4.2 ครูมีวิธีการสังเกตหรื อประเมินผลนักเรี ยนอย่างไร
การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัยระยะที่ 2 การวิจัยเชิงปริมาณ
ระยะที่ 2 การวิจยั เชิงปริ มาณ เป็ นการศึกษาพหุระดับ สร้ างขึ ้นตามขอบเขตของนิยาม
ปฏิ บัติ ก ารของตัว แปรต่ า งๆ โดยเครื่ อ งมื อ ทั ง้ หมดเป็ นแบบวั ด ประเภทมาตรประเมิ น รวมค่ า
(Summated Rating Scale) ผู้วิจยั ได้ ปรับปรุ งพัฒนาจากแบบวัดของต่างประเทศและแบบวัดใน
ประเทศที่ใช้ ในการวิจยั อื่นๆ เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษาพหุระดับ ประกอบด้ วยแบบสอบถาม จํานวน
2 ฉบับ คือ แบบสอบถามสําหรับครู แบบสอบถามและแบบทดสอบสําหรับนักเรี ยน ดังนี ้
1. แบบสอบถามและแบบทดสอบสําหรับนักเรี ยน ใช้ วัดตัวแปรในการวิจัยทัง้ หมด 7
ตัวแปร ประกอบด้ วยตอนที่ 1 ข้ อมูลเบื ้องต้ น เป็ นข้ อคําถามข้ อมูลทัว่ ไปของนักเรี ยน เช่น ชื่อโรงเรี ยน
เพศ อายุ ตอนที่ 2 เป็ นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ตอนที่ 3-9 เป็ นแบบวัด
เกี่ยวกับตัวแปรที่ศกึ ษา ได้ แก่ การกํากับตนเองในการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ การรับรู้ ความสามารถของตน
ทางการเรี ยน การตังเป้
้ าหมายทางการเรี ยน การมีตวั แบบ การรับรู้ การสนับสนุนทางสังคม แรงบันดาลใจ
ในการเรี ยน และเจตคติตอ่ การเรี ยนคณิตศาสตร์
2. แบบสอบถามสําหรับครู ใช้ วดั ตัวแปรในการวิจยั ทังหมด
้
6 ตัวแปร ประกอบด้ วยตอนที่ 1
ข้ อมูลเบื ้องต้ น เป็ นข้ อคําถามข้ อมูลส่วนตัวทัว่ ไปของครู เช่น ชื่อโรงเรี ยน เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สาขาวิชา ประสบการณ์สอนคณิตศาสตร์ ชนมั
ั ้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ตอนที่ 2-7 เป็ นแบบวัดเกี่ยวกับตัวแปร
ที่ศึกษา ได้ แก่ การกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ การสอนคณิ ตศาสตร์ การรั บรู้ ความสามารถของตน
ทางการสอน การตังเป้
้ าหมายทางการสอน การรับรู้ การสนับสนุนทางสังคมของครู แรงบันดาลใจใน
การสอน และพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์
รายละเอียดของขันตอนการสร้
้
างเครื่ องมือและตัวอย่างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั มีดงั นี ้
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ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องตามตัวแปรที่ใช้ ในการวิจยั เพื่อทําความ
เข้ าใจความหมายของตัวแปรตามทฤษฎี และกําหนดนิยามเชิงปฏิบตั กิ ารของตัวแปรที่ต้องการวัด
ขัน้ ตอนที่ 2 สร้ างข้ อคําถามของตัวแปรทุกตัวตามนิ ยามเชิงปฏิ บัติการ ตัวแปรใดที่ มี
เครื่ องมื อมาตรฐานสร้ างไว้ แล้ ว และสอดคล้ องกับนิยามเชิงปฏิ บตั ิการ ผู้วิจัยนํ าเครื่ องมื อนัน้ มา
ปรับปรุ งแก้ ไขให้ เหมาะสมกับบริ บทที่ศึกษา กรณี ที่เป็ นเครื่ องมือจากต่างประเทศ ผู้วิจยั ทําการแปล
เป็ นภาษาไทยแล้ วปรั บภาษาของข้ อคําถามให้ เหมาะสมเสนอต่ออาจารย์ ที่ปรึ กษา และอาจารย์ ที่
ปรึ กษาร่ วม เพื่ อขอคําแนะนํ า ตรวจสอบความถูกต้ องเหมาะสม ความชัดเจน ความครอบคลุมใน
เนื ้อหาของข้ อคําถาม แล้ วนํามาปรับปรุ งแก้ ไขบนพื ้นฐานของบริ บทและสถานการณ์ของการวิจยั เพื่อ
พัฒนาเป็ นเครื่ องมือวิจยั ฉบับร่ าง แบบวัดทังหมดมี
้
ลกั ษณะเป็ นมาตรวัดประเมินค่า 6 ระดับ เกณฑ์
การให้ คะแนน มีอยู่สองเกณฑ์ คือ 1) ถ้ าเป็ นข้ อความทางบวก การให้ คะแนนผู้ตอบได้ คะแนน 1 ถึง 6
จากคําตอบ “ไม่จริ งเลย” ถึง “จริ งที่สดุ ” ตามลําดับ และ 2) ถ้ าเป็ นข้ อความทางลบ การให้ คะแนน
เป็ นไปทิศทางกลับกัน
ขัน้ ตอนที่ 3 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื อ้ หา (Content validity) ของแบบวัดโดย
ผู้เ ชี่ ยวชาญตรวจสอบเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จัย ผู้วิ จัย นํ าแบบวัด ที่ ส ร้ างขึน้ พร้ อมกับรายละเอี ย ด
เกี่ยวกับหัวข้ อวิจยั วัตถุประสงค์ของการวิจยั กรอบแนวคิดในการวิจยั นิยามเชิงปฏิบตั ิการของตัวแปร
ในการวิ จัย ให้ ผ้ ูเ ชี่ ยวชาญ จํ านวน 5 ท่านตรวจสอบ (รายนามผู้เ ชี่ ยวชาญแสดงในภาคผนวก ก)
ประกอบด้ วย ผู้เชี่ยวชาญด้ านพฤติกรรมศาสตร์ จํานวน 2 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้ านทฤษฏีเกี่ยวกับตัวแปร
ที่ใช้ ในการวิจยั จํานวน 1 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้ านจิตวิทยาจํานวน 1 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้ านหลักสูตรและ
การสอน จํ านวน 1 ท่าน ทํ าการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมื อด้ านความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา ความ
ครอบคลุม ความชัดเจนของข้ อคําถาม และความถูกต้ องทางภาษา รวมทัง้ ข้ อเสนอแนะอื่ นๆ แล้ ว
นํ ามาปรั บปรุ งแก้ ไข ข้ อคํ าถามที่ นําไปใช้ ได้ จะต้ องมี การประเมินค่าดัชนี ความสอดคล้ องระหว่าง
เนื ้อหาในคําถามกับคํานิยามเชิงปฏิบตั ิการ (Item-objective congruence index: IOC) และแนวคิด
ทฤษฎีของตัวแปรในการวิจยั โดยได้ กําหนดให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญตัดสินว่าคําถามในแบบสอบถามแต่ละข้ อมี
ความสอดคล้ องกับนิยามเชิงปฏิบตั กิ ารที่มงุ่ วัดหรื อไม่ มีเกณฑ์ดงั นี ้ หากแน่ใจว่าคําถามสอดคล้ องกับ
จุดมุ่งหมายที่ต้องการวัด ให้ คะแนน 1 หากไม่แน่ใจว่าคําถามสอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายที่ต้องการวัด
ให้ คะแนน 0 และหากแน่ใจว่าคําถามไม่สอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายที่ต้องการวัด ให้ คะแนน -1 โดย
พิจารณาใช้ ข้อคําถามที่ มีค่า IOC มากกว่าหรื อเท่ากับ 0.50 ขึน้ ไป (บุญใจ ศรี สถิ ตย์นรากูร. 2555:
122-123) สํ าหรั บข้ อคํ าถามที่ มีค่า IOC ตํ่ากว่าเกณฑ์ เล็กน้ อย ผู้วิจัยนํามาใช้ โดยปรั บปรุ งให้
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สอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายที่ ต้องการวัด คํานิยามเชิงปฏิ บตั ิการ แนวคิดและทฤษฎี ของตัวแปรตาม
ข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญก่อนนํามาใช้
ขัน้ ตอนที่ 4 ปรั บปรุ งแบบวัดฉบับร่ างจากข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ ยวชาญ แล้ วนํ าแบบวัดที่
ผ่านการแก้ ไขปรับปรุงแล้ วนําไปทดลองใช้ กบั กลุ่มตัวอย่างที่มีความคล้ ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่ศกึ ษา
คือ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 จํานวน 50 คนเพื่ อตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมื อด้ านความเชื่อมั่น
(Reliability) โดยพิจารณาความสอดคล้ องภายใน (Internal consistency) ด้ วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’ s alpha coefficient) โดยค่าความเชื่อมัน่ ที่ยอมรับได้ ควรมีคา่ 0.70 ขึ ้นไป
และนําข้ อมูลมาวิเคราะห์รายข้ อ (Item analysis) โดยวิธีการหาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคําถามแต่ละข้ อ
กับคําถามรวมทังฉบั
้ บ (Corrected item - total correlation) โดยคัดเลือกข้ อที่มีคา่ สหสัมพันธ์ ระหว่าง
คําถามแต่ละข้ อกับคําถามรวมทังฉบั
้ บที่เป็ นบวกและมีคา่ ตังแต่
้ 0.30 ขึ ้นไป จากนันจึ
้ งตัดข้ อคําถามที่
มีคา่ อํานาจจําแนกตํ่าออกไป
ขัน้ ตอนที่ 5 ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดด้ านความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ าง (Construct
validity) ของตัวแปรระดับนักเรี ยน โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor
analysis: CFA) ของตัวแปรทุกตัว ยกเว้ นตัวแปรการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ ที่ใช้ การ
วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้ างเชิงสํารวจ (ESEM) เพื่อสํารวจองค์ประกอบของข้ อคําถามในแบบวัด
การกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 เนื่องจากแบบวัดนี ้ได้
พัฒนาขึ ้นใหม่โดยเฉพาะ ดังนันจึ
้ งยังไม่ทราบโครงสร้ างองค์ประกอบที่ชดั เจน จึงใช้ ESEM เพื่อสํารวจ
องค์ ป ระกอบ การวิ เ คราะห์ นี ผ้ สมผสานจุ ด เด่ น ระหว่ า งการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง สํ า รวจ
(Exploratory factor analysis) และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้ าง ทําให้ สามารถวิเคราะห์เพื่อ
สํารวจหรื อค้ นหาองค์ประกอบของชุดตัวแปรได้ เหมือนเช่นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ แต่ได้
ผนวกจุดเด่นของการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้ างในแง่ของการทดสอบโมเดล ทําให้ การวิเคราะห์นี ้
ดี ก ว่ า การวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง สํ า รวจตรงที่ ส ามารถตรวจสอบความกลมกลื น ของโมเดล
องค์ประกอบได้ รวมทังยั
้ งสามารถทดสอบนัยสํ าคัญทางสถิ ติของค่านํ ้าหนักองค์ประกอบได้ ด้วย ซึ่ง
จุดเด่นทังสองข้
้
อนี ้ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจไม่สามารถทําได้ การตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงโครงสร้ างของแต่ละโมเดลพิจารณาจากความสอดคล้ องกลมกลืนของโมเดลกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
หากผลการวิเคราะห์พบว่าโมเดลมีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ แสดงว่าโมเดลมี
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ าง โดยพิจารณาจากเกณฑ์ดชั นี ที่ใช้ ตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดล
ดังนี ้ (Schumacker; & Lomax. 2004: 82; Hair; et al. 2010)
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ค่ าสถิตวิ ัดระดับความกลมกลืนของโมเดล

เกณฑ์ ระดับความกลมกลืน
χ2
ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
Comparative fit index: CFI
มีคา่ มากกว่า 0.90
Tucker-Lewis Index: TLI
มีคา่ มากกว่า 0.90
Root mean squared error of approximation: RMSEA
มีคา่ น้ อยกว่า 0.08
ข้ อยกเว้ นสําหรับค่า χ2 คือ อาจมีนยั สําคัญทางสถิติได้ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีจํานวนมาก
(Schumacker; & Lomax. 2004: 100) ถึงแม้ วา่ แบบจําลองจะมีความกลมกลืนแล้ วก็ตาม
สําหรับโมเดลที่ไม่มีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจยั จะปรับโมเดลแล้ ว
วิเ คราะห์ ใ หม่ การปรั บแก้ จ ะอยู่ภ ายใต้ พื น้ ฐานทางทฤษฏี ที่ผ้ ูวิจัยได้ ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้ผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ และความเที่ยงตรงในการวัด (Construct
reliability and validity ) โดยทําการตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี ้ว่าตัวแปรสังเกตของตัวแปรแฝงมี
ความเชื่อมัน่ และความเที่ยงตรงในการวัดตัวแปรแฝง โดยทําการคํานวณหาค่าความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง
(Construct reliability: CR) ซึ่งเกณฑ์การพิจารณาหากมีค่ามากกว่า 0.70 แสดงว่าตัวแปรสังเกตของ
ตัวแปรแฝงมีความเชื่อมัน่ ในการวัดตัวแปรแฝงหรื อตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์ เฉพาะกับตัวแปรแฝง
ในด้ านที่ตวั แปรสังเกตนันจะวั
้ ด (Hair; et al. 2010: 710) และทําการคํานวณหาค่าเฉลี่ยความ
แปรปรวนของตัวบ่งชี ้ที่ตวั แปรแฝงสามารถอธิบายได้ (Average variance extracted: AVE) เกณฑ์
การพิจารณาหากมีค่ามากกว่า 0.50 แสดงว่าตัวบ่งชี ้นี ้มีความเที่ยงตรงในการวัดตัวแปรแฝงในด้ านที่
ตัวบ่งชี ้นันจะวั
้ ด (Hair; et al. 2010: 709) หลังจากนันทํ
้ าการตรวจสอบความเที่ยงตรงของตัวบ่งชี ้
โดยการหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเสมือน (Convergent validity) โดยตัวบ่งชี ้ของตัวแปรแฝงต้ องมีค่า
นํ ้าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ของตัวแปรแฝงที่วดั อย่างมีนยั สําคัญ ค่านํ ้าหนักองค์ประกอบ
ที่ใช้ ได้ ควรมี ค่า 0.45 นํ ้าหนักองค์ประกอบที่ ดีควรมีค่า 0.55 นํ ้าหนักองค์ประกอบที่ดีมากควรมีค่า
0.63 และนํ ้าหนักองค์ประกอบที่ดีเยี่ยมควรมีคา่ มากกว่า 0.71 (Tabachnick; & Fidell. 2007: 649)
นอกจากนี ้เกณฑ์พิจารณาขันตํ
้ ่าที่ยอมรับได้ ของค่านํ ้าหนักองค์ประกอบควรอยู่ระหว่าง 0.30 ถึง 0.40
(Hair; et al. 2010: 118) และตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงจําแนก (Discriminant validity) คือ ข้ อ
คําถามในแบบวัดเดียวกันไม่ใช่กลายเป็ นองค์ประกอบเดียวกัน แต่เป็ นการวัดองค์ประกอบที่แตกต่าง
กัน ได้ ต ามโครงสร้ างทฤษฎี ข องตัวแปรซึ่ง สามารถใช้ วิธี การตรวจสอบโดยการใช้ วิธี การวิ เ คราะห์
แบบจําลองระหว่างแบบจําลองที่มีองค์ประกอบตามโครงสร้ างทฤษฎี เปรี ยบเทียบกับแบบจําลองที่มี
องค์ประกอบเดียวหรื อสององค์ประกอบ
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เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นแบบวัด จํานวน 13 แบบ และแบบทดสอบ จํานวน 1 ฉบับ
สําหรั บแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ที่ใช้ ในการวิจยั ครั ง้ นี ้ ผู้วิจัยคัดเลื อก
ข้ อสอบจากแบบทดสอบ Pre O-NET สาระการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา
2554-2556 โดยได้ รั บการอนุญ าตจากสํ านัก ทดสอบทางการศึก ษา สํ า นัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน (สํานักทดสอบทางการศึกษา. 2556) ให้ นําไปใช้ ได้ ผู้วิจยั คัดเลือกข้ อสอบตาม
มาตรฐานการเรี ยนรู้ สาระการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ จํานวน 20 ข้ อ ลักษณะข้ อคําถามเป็ นแบบเลือกตอบ
ตอบผิดได้ คะแนน 0 ตอบถูกได้ คะแนน 1 ผู้วิจยั นําไปทดลองใช้ เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือด้ าน
ความเชื่ อมัน่ พบว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ
0.817 มีคา่ อํานาจจําแนกรายข้ ออยูร่ ะหว่าง 0.315-0.658
1. แบบวัดการกํากับตนเองในการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
สําหรับการสร้ างและการหาคุณภาพของแบบวัดการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้
คณิตศาสตร์ ผู้วจิ ยั ได้ กล่าวไว้ ในบทที่ 4 ตามความมุง่ หมายของการวิจยั ข้ อที่ 3
2. แบบวัดการรั บรู้ ความสามารถของตนทางการเรี ยน
การสร้ างแบบวัดการรั บรู้ ความสามารถของตนทางการเรี ยน
แบบวัด การรั บรู้ ความสามารถของตนทางการเรี ยนในครั ง้ นี ้ ผู้วิจัย พัฒ นาจาก
แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนทางคณิตศาสตร์ ของเยทคิน (Yetkin. 2006) เป็ นแบบวัด
ตามแนวทางของแบนดูรา (Bandura. 1986) เพื่อประเมินความมัน่ ใจเกี่ยวกับความสามารถของตน
ในการทําภาระงานให้ บรรลุผลสําเร็ จ สะท้ อนความเชื่อมัน่ ของนักเรี ยนเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ เป็ น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ มีคา่ คะแนนระหว่าง 1 (น้ อยที่สดุ ) ถึง 5 (มากที่สดุ ) จํานวน 7 ข้ อ
ผู้ที่ได้ คะแนนจากแบบวัดดังกล่าวสูงกว่าแปลว่าเป็ นผู้ที่รับรู้ความสามารถตนทางการเรี ยนสูงกว่าผู้ที่ได้
คะแนนจากแบบวัดตํ่ากว่า
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การหาคุณภาพของแบบวัดการรั บรู้ ความสามารถของตนทางการเรี ยน
การหาคุณภาพของแบบวัดการรับรู้ ความสามารถของตนทางการเรี ยน มีขนตอน
ั้
โดยเริ่ ม จากการตรวจสอบความเที่ ยงตรงตามเนื อ้ หาโดยผู้เ ชี่ ยวชาญ พบว่า ค่าความสอดคล้ อ ง
ระหว่างข้ อคําถามกับนิยามเชิงปฏิบตั กิ ารของตัวแปรในการวิจยั (IOC) จากข้ อคําถาม 7 ข้ อ มีคา่ IOC
อยู่ระหว่าง 0.6 - 1.0 ผู้วิจยั นําไปทดลองใช้ เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือด้ านความเชื่อมัน่ พบว่า
แบบวัดการรับรู้ ความสามารถของตนทางการเรี ยน มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.79 มีค่าอํานาจจําแนก
รายข้ ออยูร่ ะหว่าง 0.478-0.703 หลังจากนันนํ
้ าไปเก็บข้ อมูลจริ งมีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.825 มีคา่
อํ านาจจํ าแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.621–0.743 และทํ าการตรวจสอบความตรงเชิ งโครงสร้ างของ
โมเดลการวัดโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า แบบจําลองการรับรู้ ความสามารถของตน
ทางการเรี ยน ยังไม่สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจยั จึงพิจารณาตัดข้ อคําถามที่มีค่านํ ้าหนัก
องค์ประกอบ (Factor loading) น้ อยกว่า 0.3 โดยทําการตัดออกทีละข้ อคําถาม ทําให้ ได้ แบบจําลอง
การรับรู้ความสามารถของตนทางการเรี ยนที่สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้ จากค่าสถิติ
ที่ใช้ ตรวจสอบดัชนีความกลมกลืนของแบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนทางการเรี ยน ได้ แก่ χ2 =
17.38, df = 5, p< .05, CFI=0.99, GFI=0.99, RMSEA = 0.073, SRMR=0.025 พบว่า ดัชนีความ
กลมกลืนผ่านเกณฑ์ทกุ ตัว ดังนันจึ
้ งสรุ ปได้ ว่าแบบจําลองการรับรู้ ความสามารถของตนทางการเรี ยนมี
ความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝงพบว่า CR = 0.85
และ AVE = 0.54 แสดงว่าข้ อคําถามหรื อตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้ านที่
ตัวแปรสังเกตนันจะวั
้ ด และมีจํานวนข้ อคําถามการรับรู้ ความสามารถของตนทางการเรี ยนที่ปรับใหม่
จํานวน 5 ข้ อ
ตัวอย่ างแบบสอบถามวัดการรั บรู้ ความสามารถของตนทางการเรี ยน
ข้ อ
0

สถานการณ์

ฉันมัน่ ใจว่าฉันสามารถใช้ ทกั ษะการคิดวิชา
คณิตศาสตร์ ได้ ดี
00 ฉันมัน่ ใจว่าฉันสามารถหาคําตอบของข้ อที่
ยากที่สดุ วิชาคณิตศาสตร์ ที่สอนในชันเรี
้ ยนได้
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3. แบบวัดการตัง้ เป้ าหมายทางการเรี ยน
การสร้ างแบบวัดการตัง้ เป้ าหมายทางการเรี ยน
แบบวั ด การตั ง้ เป้ า หมายทางการเรี ยนในครั ง้ นี ้ ผู้ วิ จั ย ปรั บ ปรุ ง จากการ
ตังเป้
้ าหมายและการวางแผน (Goal setting; & planning) จากแบบสัมภาษณ์การกํากับตนเองใน
การเรี ยนรู้ (Self-Regulated Learning Interview Scale: SRLIS) ตามแนวคิดของซิมเมอร์ แมน และ
มาร์ ตเิ นซ พอนส์ (Zimmerman; & Martinez-Pons. 1986) เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ
มีคา่ คะแนนระหว่าง 1 (น้ อยที่สดุ ) ถึง 5 (มากที่สดุ ) จํานวน 5 ข้ อ ผู้ที่ได้ คะแนนจากแบบวัดดังกล่าวสูง
กว่าแปลว่าเป็ นผู้ที่ตงเป้
ั ้ าหมายทางการเรี ยนสูงกว่าผู้ที่ได้ คะแนนจากแบบวัดตํ่ากว่า
การหาคุณภาพของแบบวัดการตัง้ เป้ าหมายทางการเรี ยน
การหาคุณภาพของแบบวัดการตังเป้
้ าหมายทางการเรี ยน มีขนตอนโดยเริ
ั้
่ มจาก
การตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื ้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ค่าความสอดคล้ องระหว่างข้ อคําถามกับ
นิยามเชิงปฏิบตั ิการของตัวแปรในการวิจยั (IOC) จากข้ อคําถาม 5 ข้ อ มีคา่ IOC อยู่ระหว่าง 0.6-1.0
ผู้ วิ จั ย นํ า ไปทดลองใช้ เพื่ อ ตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ ด้ านความเชื่ อ มั่ น พบว่ า แบบวั ด การ
ตังเป้
้ าหมายทางการเรี ยน มี ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.746 มี ค่าอํานาจจํ าแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง
0.622-0.675 หลังจากนันนํ
้ าไปเก็บข้ อมูลจริ งมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.703 มีคา่ อํานาจจําแนกราย
ข้ ออยู่ระหว่าง 0.590-0.690 และทํ าการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้ างของโมเดลการวัดโดยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า แบบจําลองการตังเป้
้ าหมายทางการเรี ยน ยังไม่สอดคล้ องกับ
ข้ อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจยั จึงพิจารณาตัดข้ อคําถามที่มีค่านํ ้าหนักองค์ประกอบน้ อยกว่า 0.3 โดยทําการ
ตัดออก 1 ข้ อคําถาม ทํ าให้ ได้ แบบจําลองการตังเป้
้ าหมายทางการเรี ยนที่สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิง
ประจักษ์ พิ จ ารณาได้ จ ากค่าสถิ ติที่ใ ช้ ตรวจสอบดัช นี ความกลมกลื นของแบบวัดการตัง้ เป้าหมาย
ทางการเรี ยน ได้ แก่ χ2 = 4.42, df = 2, p< .05, CFI=1.0, GFI=1.0, RMSEA=0.051, SRMR=0.015
พบว่า ดัชนีความกลมกลืนผ่านเกณฑ์ทกุ ตัว ดังนันจึ
้ งสรุปได้ ว่าแบบจําลองการตังเป้
้ าหมายทางการเรี ยน
มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝงพบว่า CR = 0.82
และ AVE = 0.53 แสดงว่าข้ อคําถามหรื อตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์ เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้ านที่
ตัวแปรสังเกตนันจะวั
้ ด และมีจํานวนข้ อคําถามการตังเป้
้ าหมายทางการเรี ยนที่ปรับใหม่ จํานวน 4 ข้ อ
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ตัวอย่ างแบบสอบถามวัดการตัง้ เป้ าหมายทางการเรียน
ข้ อ
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ฉันกําหนดรายละเอียดกิจกรรมประจําวัน
ทุกวัน
00 ฉันวางแผนสิ่งที่ฉนั ต้ องทําใน 1 สัปดาห์เสมอ
4. แบบวัดการมีตัวแบบ
การสร้ างแบบวัดการมีตัวแบบ
แบบวัดการมีตวั แบบฉบับนี ้ ผู้วิจยั ปรับปรุงจากแบบวัดการยึดตัวแบบในการ
เรี ยนของสลิลภรณ์ สุตารักษ์ สนธิสตุ (2553) ลักษณะเป็ นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 6
ระดับ มีคา่ คะแนนระหว่าง 1 (ไม่จริ งเลย) ถึง 6 (จริ งที่สดุ ) จํานวน 9 ข้ อ ผู้ที่ได้ คะแนนจากแบบวัด
ดังกล่าวสูงกว่าแปลว่าเป็ นผู้ที่มีตวั แบบในการเรี ยนสูงกว่าผู้ที่ได้ คะแนนจากแบบวัดตํ่ากว่า
การหาคุณภาพของแบบวัดการมีตัวแบบ
การหาคุณภาพของแบบวัดการมี ตวั แบบ มี ขนั ้ ตอนโดยเริ่ มจากการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงตามเนื ้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ค่าความสอดคล้ องระหว่างข้ อคําถามกับนิยามเชิง
ปฏิบตั ิการของตัวแปรในการวิจยั (IOC) จากข้ อคําถาม 9 ข้ อ มีคา่ IOC อยู่ระหว่าง 0.6 - 1.0 ผู้วิจยั
นําไปทดลองใช้ เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมื อด้ านความเชื่อมัน่ พบว่า แบบวัดการมีตวั แบบมีค่า
ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.723 มีคา่ อํานาจจําแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.277-0.671 หลังจากนันนํ
้ าไปเก็บ
ข้ อมูลจริงมีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.719 มีคา่ อํานาจจําแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.501-0.692 และทํา
การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้ างของโมเดลการวัดโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า
แบบจําลองการมีตวั แบบยังไม่สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจยั จึงพิจารณาตัดข้ อคําถามที่มีค่า
นํ ้าหนักองค์ประกอบ น้ อยกว่า 0.3 โดยทําการตัดออกทีละข้ อคําถาม ทําให้ ได้ แบบจําลองการมีตวั
แบบที่สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้ จากค่าสถิติที่ใช้ ตรวจสอบดัชนีความกลมกลืนของ
แบบวัดการมีตวั แบบ ได้ แก่ χ2 = 5.98, df = 2, p< .05, CFI=0.95, GFI=0.96, RMSEA=0.065,
SRMR=0.051 พบว่า ดัชนีความกลมกลืนผ่านเกณฑ์ทกุ ตัว ดังนันจึ
้ งสรุ ปได้ ว่าแบบจําลองการมีตวั แบบ
มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝงพบว่า CR = 0.8

101
และ AVE = 0.51 แสดงว่าข้ อคําถามหรื อตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์ เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้ านที่
ตัวแปรสังเกตนันจะวั
้ ดและมีจํานวนข้ อคําถามการมีตวั แบบที่ปรับใหม่ จํานวน 4 ข้ อ
ตัวอย่ างแบบสอบถามวัดการมีตัวแบบ
ข้ อ
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0

ฉันปฏิบตั ิตามครูผ้ สู อนในการเข้ าเรี ยน
ให้ ตรงเวลา
00 ฉันเลียนแบบครู ผ้ สู อนที่เป็ นคนวางแผนก่อน
การทํางาน
5. แบบวัดการรั บรู้ การสนับสนุนทางสังคมของนักเรี ยน
การสร้ างแบบวัดการรั บรู้ การสนับสนุนทางสังคมของนักเรี ยน
การสร้ างแบบวัดการรับรู้การสนับสนุนทางสังคมของนักเรี ยน ผู้วิจยั ปรับปรุ งจาก
แบบวัดการสนับสนุนทางสังคมของเด็กและวัยรุ่ นของเดอมาเรย์และมาเลคคี (Demaray; & Malecki.
2002) และงานวิจยั ของมาเลคคีและเดอมาเรย์ (Malecki; & Demaray. 2003) เพื่อวัดการรับรู้ การ
สนับสนุนทางสังคมของนักเรี ยน ซึ่งเป็ นมาตรวัดย่อยด้ านพ่อแม่ ครู และเพื่อนร่ วมชัน้ จํานวน 3
ด้ านๆละ 3 ข้ อ ลักษณะเป็ นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ มีคา่ คะแนนระหว่าง 1 (ไม่
จริ งเลย) ถึง 6 (จริ งที่สดุ ) ผู้ที่ได้ คะแนนจากแบบวัดดังกล่าวสูงกว่าแปลว่าเป็ นผู้ที่รับรู้ การสนับสนุน
ทางสังคมสูงกว่าผู้ที่ได้ คะแนนจากแบบวัดตํ่ากว่า
การหาคุณภาพของแบบวัดการรั บรู้ การสนับสนุนทางสังคมของนักเรี ยน
การหาคุณภาพของแบบวัดการรับรู้ การสนับสนุนทางสังคมของนักเรี ยน มีขนตอน
ั้
โดยเริ่ ม จากการตรวจสอบความเที่ ยงตรงตามเนื อ้ หาโดยผู้เ ชี่ ยวชาญ พบว่า ค่าความสอดคล้ อ ง
ระหว่างข้ อคําถามกับนิยามเชิงปฏิบตั กิ ารของตัวแปรในการวิจยั (IOC) จากข้ อคําถาม 9 ข้ อ มีคา่ IOC
อยู่ระหว่าง 0.6 - 1.0 ผู้วิจยั นําไปทดลองใช้ เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือด้ านความเชื่อมัน่ พบว่า
แบบวัดการรับรู้ การสนับสนุนทางสังคมของนักเรี ยน มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.780 มีคา่ อํานาจจําแนก
รายข้ ออยู่ระหว่าง 0.311 - 0.726 หลังจากนันนํ
้ าไปเก็บข้ อมูลจริ งมีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.756 มี
ค่าอํานาจจํ าแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.426-0.653 และทํ าการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้ างของ
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โมเดลการวัดโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า แบบจําลองการรับรู้ การสนับสนุนทาง
สัง คมของนักเรี ยน ยัง ไม่ส อดคล้ องกับข้ อมูล เชิง ประจักษ์ ผู้วิจัย จึง พิจ ารณาตัด ข้ อคํ าถามที่ มี ค่า
นํ ้าหนักองค์ประกอบน้ อยกว่า 0.3 โดยทําการตัดออกทีละข้ อคําถาม ทําให้ ได้ แบบจําลองการรับรู้การ
สนับ สนุน ทางสัง คมของนักเรี ยนที่ ส อดคล้ องกับข้ อมูล เชิ ง ประจัก ษ์ พิจ ารณาได้ จ ากค่า สถิ ติ ที่ใ ช้
ตรวจสอบดัช นี ค วามกลมกลื น ของแบบวัด การรั บ รู้ การสนับ สนุ น ทางสัง คมของนัก เรี ย น ได้ แ ก่
χ2= 9.40, df = 5, p< .05, CFI=1.0, GFI=0.99, RMSEA=0.043, SRMR=0.022 พบว่า ดัชนีความ
กลมกลืนผ่านเกณฑ์ทกุ ตัว ดังนันจึ
้ งสรุ ปได้ ว่าแบบจําลองการรับรู้ การสนับสนุนทางสังคมของนักเรี ยน
มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝงพบว่า CR = 0.79
และ AVE = 0.4 แสดงว่าข้ อคําถามหรื อตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้ านที่ตวั
แปรสังเกตนัน้ จะวัดและมีจํานวนข้ อคําถามการรับรู้ การสนับสนุนทางสังคมของนักเรี ยนที่ ปรับใหม่
จํานวน 5 ข้ อ
ตัวอย่ างแบบสอบถามวัดการรั บรู้ การสนับสนุนทางสังคมของนักเรี ยน
ระดับการรั บรู้
ข้ อ
สถานการณ์
ไม่ จริ ง ไม่ ค่ อนข้ าง ค่ อนข้ าง
เลย

จริง

ไม่ จริ ง

จริง

จริง

จริง
ที่สุด

0 พ่อแม่ของฉันช่วยให้ ข้อมูลในการแก้ ปัญหา
00 ครูของฉันให้ เวลากับฉันเมื่อฉันต้ องการ
ความช่วยเหลือ
6. แรงบันดาลใจในการเรี ยน
การสร้ างแบบวัดแรงบันดาลใจในการเรี ยน
แบบวัดแรงบัน ดาลใจในการเรี ยน ผู้วิจัยปรั บปรุ ง จากแบบวัดของแทรชและ
เอลเลียต (Thrash; & Elliot. 2003) และแบบวัดของดุษฎี โยเหลา และคนอื่นๆ (2556) แบบวัดมี
จํานวน 12 ข้ อ ลักษณะเป็ นมาตรประเมินค่า 6 ระดับ มีคา่ คะแนนระหว่าง 1 ถึง 6 ผู้ที่ได้ คะแนนจาก
แบบวัดดังกล่าวสูงกว่าแปลว่าเป็ นผู้ที่มีแรงบันดาลใจในการเรี ยนสูงกว่าผู้ที่ได้ คะแนนจากแบบวัดตํ่ากว่า
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การหาคุณภาพของแบบวัดแรงบันดาลใจในการเรี ยน
การหาคุณภาพของแบบวัดแรงบันดาลใจในการเรี ยน มีขนตอนโดยเริ
ั้
่ มจากการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื ้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ค่าความสอดคล้ องระหว่างข้ อคําถามกับ
นิยามเชิงปฏิบตั กิ ารของตัวแปรในการวิจยั (IOC) จากข้ อคําถาม 12 ข้ อ มีคา่ IOC อยู่ระหว่าง 0.6 - 1.0
ผู้วิจัยนํ าไปทดลองใช้ เพื่ อตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือด้ านความเชื่ อมัน่ พบว่า แบบวัดแรงบันดาลใจใน
การเรี ย น มี ค่ า ความเชื่ อ มั่ น เท่ า กั บ 0.937 มี ค่ า อํ า นาจจํ า แนกรายข้ อ อยู่ ร ะหว่ า ง 0.640-0.799
หลังจากนันนํ
้ าไปเก็บข้ อมูลจริ งมีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.924 มีคา่ อํานาจจําแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง
0.562-0.752 และทํ า การตรวจสอบความตรงเชิ ง โครงสร้ างของโมเดลการวัด โดยการวิ เ คราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า แบบจําลองการวัดแรงบันดาลใจในการเรี ยนยังไม่สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิง
ประจักษ์ ผู้วิ จัยจึ งทํ าการปรั บ โมเดลโดยตรวจสอบเป็ น องค์ ป ระกอบ พบว่ า โมเดลการวัด มี 2
องค์ประกอบ ความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์และมีความเป็ นเอกมิติ พิจารณาได้ จาก
ค่าสถิติที่ใช้ ตรวจสอบดัชนีความกลมกลืนของแบบวัดแรงบันดาลใจในการเรี ยน ได้ แก่ χ2= 64.905,
df = 18, p< .05, CFI=0.980, TLI=0.968, RMSEA=0.075, SRMR=0.028 พบว่า ดัชนีความ
กลมกลืนผ่านเกณฑ์ ทุกตัว ดังนันจึ
้ งสรุ ปได้ ว่าแบบจํ าลองการวัดแรงบันดาลใจในการเรี ยน มี ความ
กลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ และมีจํานวนข้ อคําถามแบบวัดแรงบันดาลใจในการเรี ยน จํานวน 12
ข้ อ โมเดลการวัดมี 2 องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบที่ 1 มีค่านํ ้าหนักองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง
0.720-0.893 ได้ แก่ข้อที่ 1,2,3,4 ผู้วิจยั ตังชื
้ ่อองค์ประกอบที่ 1 ว่า แรงบันดาลใจเพื่อกํากับตนเอง
(Inspiration for self-regulation) เนื่องจากข้ อคําถาม จํานวน 4 ข้ อนัน้ กล่าวถึง การพบหรื อรับ
ประสบการณ์ ที่สร้ างแรงบันดาลใจ การผลักดันแรงบันดาลใจไปสู่เป้าหมาย การสังเกต จัดการและ
ควบคุมการเรี ยน ความเชื่ อมั่นจากแรงบันดาลใจ องค์ประกอบที่ 2 มี ค่านํ า้ หนักองค์ประกอบอยู่
ระหว่าง 0.758-0.884 ได้ แก่ข้อที่ 5,6,7,8,9,10,11,12 ผู้วิจยั ตังชื
้ ่อองค์ประกอบที่ 2 ว่า แรงบันดาลใจ
สู่เป้าหมาย (Inspiration for goal) เนื่องจากข้ อคําถาม จํานวน 8 ข้ อนัน้ กล่าวถึง ลักษณะของ
ประสบการณ์ ที่สร้ างแรงบันดาลใจ สาเหตุ แรงบันดาลใจในการเรี ยนเพื่อเป้าหมาย และความรู้สึกมี
แรงบันดาลใจ
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ตัวอย่ างแบบสอบถามวัดแรงบันดาลใจในการเรี ยน
ข้ อ

สถานการณ์

ระดับความรู้ สึก
ไม่ จริ ง
เลย

ไม่
จริง

ค่ อนข้ าง ค่ อนข้ าง
ไม่ จริ ง
จริง

จริง

จริง
ที่สุด

0 ฉันได้ พบหรื อได้ รับประสบการณ์จากบางสิ่ง
ที่สร้ างแรงบันดาลใจในการเรี ยนคณิตศาสตร์
00 ฉันมีแรงบันดาลใจในการผลักดันตัวเองไป
สูเ่ ป้าหมายในการเรี ยนคณิตศาสตร์
7. แบบวัดเจตคติต่อการเรี ยนคณิตศาสตร์
การสร้ างแบบวัดเจตคติต่อการเรี ยนคณิตศาสตร์
แบบวัดเจตคติต่อการเรี ยนคณิตศาสตร์ ในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ปรับปรุ งจากแบบวัดของ
เฌอเมอร์ ฮอร์ น (Schermerhorn. 2000: 75) แบบวัดมีลกั ษณะเป็ นมาตรประเมินค่า 6 ระดับ มีคา่
คะแนนระหว่าง 1 ถึง 6 จํานวน 5 ข้ อ ผู้ที่ได้ คะแนนจากแบบวัดดังกล่าวสูงกว่าแปลว่าเป็ นผู้ที่มีเจตคติ
ต่อการเรี ยนคณิตศาสตร์ สงู กว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า
การหาคุณภาพของแบบวัดเจตคติต่อการเรี ยนคณิตศาสตร์
การหาคุณภาพของแบบวัดเจตคติตอ่ การเรี ยนคณิตศาสตร์ มีขนตอนโดยเริ
ั้
่ มจาก
การตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื ้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ค่าความสอดคล้ องระหว่างข้ อคําถามกับ
นิยามเชิงปฏิบตั กิ ารของตัวแปรในการวิจยั (IOC) จากข้ อคําถาม 5 ข้ อ มีคา่ IOC อยู่ระหว่าง 0.6 - 1.0
ผู้วิจยั นําไปทดลองใช้ เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือด้ านความเชื่อมัน่ พบว่า แบบวัดเจตคติตอ่ การเรี ยน
คณิ ตศาสตร์ มี ค่าความเชื่ อมั่นเท่ากับ 0.842 มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.511-0.781
หลังจากนันนํ
้ าไปเก็บข้ อมูลจริ งมีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.809 มีคา่ อํานาจจําแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง
0.430-0.755 และทํ า การตรวจสอบความตรงเชิ ง โครงสร้ างของโมเดลการวัด โดยการวิ เ คราะห์
องค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน พบว่ า แบบจํ า ลองการวัด เจตคติ สอดคล้ องกับข้ อมู ลเชิ งประจักษ์ ทุกข้ อ
พิจารณาได้ จากค่าสถิติที่ใช้ ตรวจสอบดัชนีความกลมกลืนของแบบวัดเจตคติตอ่ การเรี ยนคณิตศาสตร์
ได้ แก่ χ2 = 11.47, df = 5, p< .05, CFI=0.99, GFI=0.99, RMSEA=0.053, SRMR=0.024 พบว่า
ดัช นี ค วามกลมกลื น ผ่ า นเกณฑ์ ทุก ตัว ดัง นัน้ จึ ง สรุ ป ได้ ว่ า แบบจํ า ลองการวัด เจตคติ ต่อ การเรี ย น
คณิตศาสตร์ มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝงพบว่า
CR = 0.852 และ AVE = 0.546 แสดงว่าข้ อคําถามหรื อตัวแปรสังเกตมี ความสัมพันธ์ เฉพาะกับ
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ตัวแปรแฝงในด้ านที่ตวั แปรสังเกตนันจะวั
้ ด และมีจํานวนข้ อคําถามของแบบวัดเจตคติ จํานวน 5 ข้ อ
ตัวอย่ างแบบสอบถามวัดเจตคติต่อการเรี ยนคณิตศาสตร์
ระดับความรู้ สึก
ข้ อ
สถานการณ์
ไม่ จริ ง ไม่ ค่ อนข้ าง ค่ อนข้ าง
เลย

จริง

ไม่ จริ ง

จริง

จริง

จริง
ที่สุด

0 ชัว่ โมงเรี ยนคณิตศาสตร์ เป็ นวิชาที่สนุก
00 วิชาคณิตศาสตร์ เป็ นหนึง่ ในวิชาเรี ยนที่
น่าสนใจที่สดุ
8. แบบวัดการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้การสอนคณิตศาสตร์
การสร้ างแบบวัดการกํากับตนเองในการเรียนรู้ การสอนคณิตศาสตร์
แบบวัดการกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ การสอนคณิตศาสตร์ ในการวิจัยนี ้ เป็ น
แบบวัดที่ผ้ วู ิจยั ปรับปรุ งจากแบบสอบถามกลวิธีการสร้ างแรงจูงใจสําหรับการเรี ยนรู้ (The Motivated
Strategies for Learning Questionnaire: MSLQ) ของพินทริ ชและคนอื่นๆ (Pintrich; et al. 1991)
แบบสอบถามกลวิธีการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ของซิมเมอร์ แมนและมาร์ ติเนซ พอนส์ (Zimmerman;
& Martinez-Pons. 1986) และผลจากการสัมภาษณ์ ในระยะที่ 1 เพื่ อสอบถามเกี่ ยวกับการกํากับ
ตนเองในการเรี ยนรู้ การสอนคณิ ตศาสตร์ จํานวน 30 ข้ อ ลักษณะข้ อคําถามเป็ นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 6 ระดับ มีคา่ คะแนนระหว่าง 1 ถึง 6 ตังแต่
้ 1 (น้ อยที่สดุ ) ถึง 6 (มากที่สดุ ) ประกอบด้ วย
คําถามเชิงบวกและเชิงลบ ผู้ที่มีค่าคะแนนสูงกว่า แปลว่าเป็ นผู้ที่มีการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ การ
สอนคณิตศาสตร์ สงู กว่าผู้ที่ได้ คะแนนจากแบบวัดตํ่ากว่า
การหาคุณภาพแบบวัดการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ การสอนคณิตศาสตร์
การหาคุณภาพของแบบวัดการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้การสอนคณิตศาสตร์ มี
ขันตอนโดยเริ
้
่ มจากการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื ้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ค่าความสอดคล้ อง
ระหว่างข้ อคําถามกับนิยามเชิงปฏิบตั ิการของตัวแปรในการวิจยั (IOC) จากข้ อคําถาม 30 ข้ อ มีคา่ IOC
อยู่ระหว่าง 0.6-1.0 ผู้วิจยั นํ าไปทดลองใช้ เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือด้ านความเชื่อมั่น พบว่า
แบบวัดมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.880 มีคา่ อํานาจจําแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.306-0.808 หลังจากนัน้
นําไปเก็บข้ อมูลจริ งมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.907 มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.394-0.719
โดยตัดข้ อคําถามที่มีค่าสหสัมพันธ์ ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวมตํ่ากว่า 0.3 ออก ซึ่งได้ แก่
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ข้ อที่ 6 และข้ อที่ 26 ทํ าการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้ างของโมเดลการวัดโดยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า แบบจําลองการวัดการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้การสอนคณิตศาสตร์
ของครู ยังไม่สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจยั จึงนําผลการวิเคราะห์ของแบบวัดการกํากับตนเองใน
การเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ ซึ่งโมเดลการวัดมี 4 องค์ประกอบ เป็ นข้ อมูลในการแยกองค์ประกอบของแบบวัด
เนื่องจากจํานวนครู ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 100 คน มีจํานวนน้ อยเกินไปในการวิเคราะห์เพื่อหา
โครงสร้ างองค์ประกอบของข้ อคําถามในแบบวัดการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้การสอนคณิตศาสตร์ ว่า
ประกอบด้ วย 4 องค์ประกอบหรื อไม่ ผู้วิจยั จึงตังสมมติ
้
ฐานว่ามี 4 องค์ประกอบเหมือนกับแบบวัดใน
ระดับนักเรี ยน จากการวิเคราะห์โดยใช้ คา่ เฉลี่ยของแต่ละองค์ประกอบ พบว่า โมเดลการวัดการกํากับ
ตนเองในการเรี ยนรู้ การสอนคณิตศาสตร์ ของครู มี 4 องค์ประกอบ มี ความสอดคล้ องกลมกลืนกับ
ข้ อ มูล เชิ ง ประจัก ษ์ พิ จ ารณาจากค่า สถิ ติที่ ใ ช้ ต รวจสอบดัช นี ค วามกลมกลื น ของแบบวัด ได้ แ ก่
χ2 = 0.655, df = 2, p< .05, CFI= 1.000, TLI= 1.004, RMSEA= 0.000, SRMR= 0.003 ดังนันจึ
้ ง
สรุ ปได้ ว่าแบบจําลองการวัดการกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ การสอนคณิตศาสตร์ ของครู มีจํานวนข้ อ
คําถามของแบบวัด จํานวน 28 ข้ อ แบ่งออกเป็ น 4 องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบที่ 1 มีคา่ นํ ้าหนัก
องค์ประกอบ อยู่ระหว่าง 0.271-0.826 ได้ แก่ข้อที่ 1,2,3,4,5,7,8,23,25 ผู้วิจยั ตังชื
้ ่อองค์ประกอบที่ 1
ว่า การทบทวนการสอน (Review teaching) เนื่องจากข้ อคําถาม จํานวน 9 ข้ อนัน้ กล่าวถึงพฤติกรรม
การทบทวน และสรุ ปเนื ้อหาในการสอนคณิตศาสตร์ องค์ประกอบที่ 2 มี ค่านํ ้าหนักองค์ประกอบอยู่
ระหว่าง 0.370-0.838 ได้ แก่ข้อที่ 15,16,17,18,19,20,27,28 ผู้วิจยั ตังชื
้ ่อองค์ประกอบที่ 2 ว่า การรับรู้
การสอน (Perceive teaching) เนื่องจากข้ อคําถาม จํานวน 8 ข้ อนัน้ เป็ นพฤติกรรมในการดําเนินการ
เพื่อรับรู้และสร้ างความเข้ าใจของตนเองในการสอน สําหรับองค์ประกอบที่ 3 มีคา่ นํ ้าหนักองค์ประกอบ
อยู่ระหว่าง 0.400-0.639 ได้ แก่ข้อที่ 10,11,12,13 ผู้วิจยั ตังชื
้ ่อองค์ประกอบที่ 3 ว่า ความมุ่งมัน่ ในการสอน
(Engage teaching) เนื่องจากข้ อคําถาม จํานวน 4 ข้ อนั ้น กล่าวถึงพฤติกรรมการมุ่ง มัน่ ยึดมัน่
พยายามในการสอนคณิตศาสตร์ และองค์ประกอบที่ 4 มีค่านํ ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.2960.551 ได้ แก่ข้อที่ 9,14,21,22,24,29,30 ผู้วิจยั ตังชื
้ ่อองค์ประกอบที่ 4 ว่า การฝึ กฝนการสอน (Drill
teaching) เนื่องจากข้ อคําถาม จํานวน 7 ข้ อนัน้ กล่าวถึงพฤติกรรมการฝึ กฝน ทําความเข้ าใจ เชื่อมโยง
และศึกษาเพื่อการสอนคณิตศาสตร์
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ข้ อ

ตัวอย่ างแบบสอบถามวัดการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ การสอนคณิตศาสตร์
ระดับพฤติกรรม
สถานการณ์
น้ อย
ค่ อนข้ าง ค่ อน
ที่สุด

น้ อย

น้ อย

ข้ างมาก

มาก

มาก
ที่สุด

0

ฉันชอบสอนเนื ้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ที่ยาก
ซึง่ ทําให้ ฉนั ได้ เรี ยนรู้สิ่งใหม่ๆ
00 ฉันศึกษาวิธีการสอนคณิตศาสตร์ จากแหล่ง
เรี ยนรู้ที่หลากหลาย
9. แบบวัดการรั บรู้ ความสามารถของตนทางการสอน
การสร้ างแบบวัดการรั บรู้ ความสามารถของตนทางการสอน
แบบวัดการรับรู้ ความสามารถของตนทางการสอนในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ปรับปรุ งจากแบบ
วัดการรับรู้ ความสามารถของครู ของทัชชานเนน โมรานและวูลฟอร์ ค ฮอย (Tschannen-Moran; &
Woolfolk-Hoy. 2001) ตามทฤษฎีของแบนดูรา (Bandura. 1977) เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
6 ระดับ มีคา่ คะแนนระหว่าง 1 (ไม่จริ งเลย) ถึง 6 (จริ งที่สดุ ) จํานวน 8 ข้ อ ผู้ที่ได้ คะแนนจากแบบวัด
ดังกล่าวสูงกว่า แปลว่าเป็ นผู้ที่รับรู้ความสามารถตนทางการสอนสูงกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า
การหาคุณภาพแบบวัดการรั บรู้ ความสามารถของตนทางการสอน
การหาคุณภาพของแบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนทางการสอน มีขนตอน
ั้
โดยเริ่ ม จากการตรวจสอบความเที่ ยงตรงตามเนื อ้ หาโดยผู้เ ชี่ ยวชาญ พบว่า ค่าความสอดคล้ อ ง
ระหว่างข้ อคําถามกับนิยามเชิงปฏิบตั ิการของตัวแปรในการวิจยั (IOC) จากข้ อคําถาม 12 ข้ อ มีคา่ IOC
อยู่ระหว่าง 0.6 - 1.0 ผู้วิจยั นําไปทดลองใช้ เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือด้ านความเชื่อมัน่ พบว่า
แบบวัดมีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.744 มีคา่ อํานาจจําแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.491-0.843 หลังจากนัน้
นําไปเก็บข้ อมูลจริ งมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.816 มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.227-0.743
และทําการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้ างของโมเดลการวัดโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
พบว่า แบบจําลองการรับรู้ ความสามารถของตนทางการสอน ยังไม่สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
ผู้วิจัยจึงพิจารณาตัดข้ อคําถามที่มีค่านํ ้าหนักองค์ประกอบน้ อยกว่า 0.3 โดยทําการตัดออกทีละข้ อ
คําถาม ทํ าให้ ไ ด้ แ บบจํ าลองการรั บรู้ ความสามารถของตนทางการสอนที่ สอดคล้ องกับข้ อมูล เชิ ง
ประจักษ์ พิจารณาได้ จากค่าสถิตทิ ี่ใช้ ตรวจสอบดัชนีความกลมกลืนของแบบวัดการรับรู้ ความสามารถ
ของตนทางการสอน ได้ แก่ χ2 = 9.98, df = 9, p< .05, CFI=1.00, GFI=0.97, RMSEA=0.041,
SRMR=0.028 พบว่า ดัชนีความกลมกลืนผ่านเกณฑ์ทุกตัว ดังนันจึ
้ งสรุ ปได้ ว่าแบบจํ าลองการรับรู้

108
ความสามารถของตนทางการสอน มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาความเชื่อมัน่
ของตัวแปรแฝงพบว่า CR= 0.88 และ AVE= 0.57 แสดงว่าข้ อคําถามหรื อตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์
เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้ านที่ตวั แปรสังเกตนันจะวั
้ ด และมีจํานวนข้ อคําถามการรับรู้ ความสามารถ
ของตนทางการสอนที่ปรับใหม่ จํานวน 6 ข้ อ
ตัวอย่ างแบบสอบถามวัดการรั บรู้ ความสามารถของตนทางการสอน
ระดับพฤติกรรม
ข้ อ
สถานการณ์
น้ อย
ค่ อนข้ าง ค่ อน
ที่สุด

น้ อย

น้ อย

ข้ างมาก

มาก

มาก
ที่สุด

0

ท่านสามารถจูงใจนักเรี ยนที่มีความตังใจ
้
เรี ยนตํ่าให้ สามารถทําภาระงานสําเร็ จ
00 ท่านสามารถจูงใจนักเรี ยนด้ วยคําถามที่ดี
00 ท่านสามารถควบคุมพฤติกรรมรบกวน
ชันเรี
้ ยนของนักเรี ยนได้
10. แบบวัดการตัง้ เป้ าหมายทางการสอน
การสร้ างแบบวัดการตัง้ เป้ าหมายทางการสอน
การวัดการตังเป้
้ าหมายทางการสอนในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ปรับปรุ งจากแบบวัดการบรรลุ
เป้าหมายในการสอนของโช และชิม (Cho; & shim. 2013) ซึ่งพัฒนามาจากแบบวัดการบรรลุเป้าหมาย
ในการสอนของบัทเลอร์ (Butler. 2007) เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ จํานวน 10 ข้ อ มีคา่
คะแนนระหว่าง 1 (ไม่จริ งเลย) ถึง 6 (จริ งที่สดุ ) ผู้ที่ได้ คะแนนจากแบบวัดดังกล่าวสูงกว่าแปลว่าเป็ นผู้ที่
มีการตังเป้
้ าหมายทางการสอนสูงกว่าผู้ที่ได้ คะแนนจากแบบวัดตํ่ากว่า
การหาคุณภาพแบบวัดการตัง้ เป้ าหมายทางการสอน
การหาคุณภาพของแบบวัดการตังเป้
้ าหมายทางการสอน มีขนตอนโดยเริ
ั้
่ มจาก
การตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื ้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ค่าความสอดคล้ องระหว่างข้ อคําถาม
กับนิยามเชิงปฏิบตั ิการของตัวแปรในการวิจยั (IOC) จากข้ อคําถาม 10 ข้ อ มีคา่ IOC อยู่ระหว่าง 0.6 - 1.0
ผู้วิจัยนํ าไปทดลองใช้ เ พื่ อตรวจสอบคุณ ภาพเครื่ องมื อด้ านความเชื่ อมั่น พบว่าแบบวัดมี ค่าความ
เชื่อมัน่ เท่ากับ 0.325 ซึ่งเป็ นค่าที่ตํ่ากว่าเกณฑ์ ผู้วิจยั จึงทําการปรับปรุ งข้ อคําถามใหม่ ส่วนค่าอํานาจ
จําแนกรายข้ ออยูร่ ะหว่าง 0.428-0.801 หลังจากนันนํ
้ าไปเก็บข้ อมูลจริ งมีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.617
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มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.214-0.550 และทําการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้ างของ
โมเดลการวัดโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า แบบจําลองการตังเป้
้ าหมายทางการสอน
ยังไม่สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจยั จึงพิจารณาตัดข้ อคําถามที่มีคา่ นํ ้าหนักองค์ประกอบน้ อยกว่า
0.3 โดยทําการตัดออกทีละข้ อคําถาม ทําให้ ได้ แบบจําลองการตังเป้
้ าหมายทางการสอนที่สอดคล้ องกับ
ข้ อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้ จากค่าสถิติที่ใช้ ตรวจสอบดัชนี ความกลมกลืนของแบบวัดการตัง้
เป้าหมายทางการสอน ได้ แ ก่ χ2= 6.22, df= 2, p< .05, CFI=0.95, GFI=0.97, RMSEA=0.14,
SRMR=0.055 พบว่า ดัชนี ความกลมกลื นผ่านเกณฑ์ ทุกตัว ดังนัน้ จึงสรุ ปได้ ว่าแบบจําลองการตัง้
เป้าหมายทางการสอน มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง
พบว่า CR = 0.7 และ AVE = 0.39 แสดงว่าข้ อคําถามหรื อตัวแปรสัง เกตมี ความสัม พันธ์ เ ฉพาะ
กับตัวแปรแฝงในด้ านที่ตวั แปรสังเกตนันจะวั
้ ด และมีจํานวนข้ อคําถามการตังเป้
้ าหมายทางการสอน
ที่ปรับใหม่ จํานวน 4 ข้ อ
ตัวอย่ างแบบสอบถามวัดการตัง้ เป้ าหมายทางการสอน
ข้ อ

สถานการณ์

ระดับพฤติกรรม
ไม่ จริ ง
เลย

ไม่
จริง

ค่ อนข้ าง
ไม่ จริ ง

ค่ อน
ข้ างจริง

จริง

จริ ง
ที่สุด

0

หนึง่ ในเป้าหมายทางการสอนของฉัน คือ
พัฒนาวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
00 ความสามารถในการสอนที่มากขึ ้นกว่าครู
คนอื่นมีความสําคัญสําหรับฉัน
000 ฉันไม่ต้องการเป็ นครูที่ไร้ ความสามารถ
11. แบบวัดการรั บรู้การสนับสนุนทางสังคมของครู
การสร้ างแบบวัดการรั บรู้ การสนับสนุนทางสังคมของครู
แบบวัดการรั บ รู้ การสนับ สนุน ทางสัง คมของครู ใ นครั ง้ นี ้ ผู้วิ จัยปรั บ ปรุ ง จาก
แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคมของซาราซันและคณะ (Sarason; et al. 1983) และแบบวัดการ
สนับสนุนของเพื่อนร่ วมงานและการจัดการของโรงเรี ยนของซอนเดอร์ เรน (Sonderen. 1991) เพื่อวัด
การรับรู้การสนับสนุนทางสังคมของครู จากเพื่อนร่ วมงานและผู้บริ หารสถานศึกษา จํานวน 10 ข้ อ แบบวัด
เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ มีคา่ คะแนนระหว่าง 1 ถึง 6 ผู้ที่ได้ คะแนนจากแบบวัดดังกล่าว
สูงกว่าแปลว่าเป็ นผู้ที่รับรู้การสนับสนุนทางสังคมสูงกว่าผู้ที่ได้ คะแนนจากแบบวัดตํ่ากว่า
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การหาคุณภาพแบบวัดการรั บรู้ การสนับสนุนทางสังคมของครู
การหาคุณภาพของแบบวัดพฤติกรรมรับรู้การสนับสนุนทางสังคมของครู เริ่ มจาก
การตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื ้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ค่าความสอดคล้ องระหว่างข้ อคําถาม
กับนิยามเชิงปฏิบตั ิการของตัวแปรในการวิจยั (IOC) จากข้ อคําถาม 10 ข้ อ มีคา่ IOC อยู่ระหว่าง 0.6 -1.0
ผู้วิจยั นําไปทดลองใช้ เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือด้ านความเชื่อมัน่ พบว่าแบบวัดมีคา่ ความเชื่อมัน่
เท่ากับ 0.618 มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.447-0.661 หลังจากนันนํ
้ าไปเก็บข้ อมูลจริ งมีค่า
ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.835 มีคา่ อํานาจจําแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.558-0.744 และทําการตรวจสอบ
ความตรงเชิงโครงสร้ างของโมเดลการวัดโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า แบบจําลอง
การวัดพฤติกรรมรับรู้ การสนับสนุนทางสังคมของครู ยังไม่สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจยั จึง
พิจารณาตัดข้ อคําถามที่มีคา่ นํ ้าหนักองค์ประกอบน้ อยกว่า 0.3 โดยทําการตัดออกทีละข้ อคําถาม ทํา
ให้ ไ ด้ แ บบจํ า ลองการวัด พฤติ กรรมรั บรู้ การสนับ สนุนทางสัง คมของครู ที่ ส อดคล้ องกับ ข้ อมูล เชิ ง
ประจักษ์ พิจารณาได้ จากค่าสถิ ติที่ใช้ ตรวจสอบดัชนีความกลมกลืนของแบบวัดพฤติกรรมรับรู้ การ
สนับสนุนทางสังคมของครู ได้ แก่ χ2 = 17.02, df = 5, p< .05, CFI=0.98, GFI=0.95, RMSEA=0.14,
SRMR=0.014 พบว่า ดัชนีความกลมกลืนผ่านเกณฑ์ทกุ ตัว ดังนันจึ
้ งสรุปได้ ว่าแบบจําลองการการวัด
พฤติกรรมรั บรู้ การสนับสนุนทางสังคมของครู มี ความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ เมื่ อพิจารณา
ความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝงพบว่า CR = 0.93 และ AVE = 0.75 แสดงว่าข้ อคําถามหรื อตัวแปรสังเกต
มีความสัมพันธ์ เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้ านที่ตวั แปรสังเกตนันจะวั
้ ด และมีจํานวนข้ อคําถามการวัด
พฤติกรรมรับรู้การสนับสนุนทางสังคมของครูที่ปรับใหม่ จํานวน 5 ข้ อ

ข้ อ

ตัวอย่ างแบบสอบถามวัดการรั บรู้ การสนับสนุนทางสังคมของครู
ระดับการรั บรู้
สถานการณ์
น้ อย
ค่ อนข้ าง ค่ อน
ที่สุด

0

เพื่อนร่วมงานให้ คําแนะนําในการจัดการ
เรี ยนรู้แก่ฉนั
00 ผู้บริ หารสถานศึกษาส่งเสริ มการจัดกิจกรรม
การจัดการเรี ยนรู้โดยการกํากับตนเอง

น้ อย

น้ อย

ข้ างมาก

มาก

มาก
ที่สุด
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12. แบบวัดแรงบันดาลใจในการสอน
การสร้ างแบบวัดแรงบันดาลใจในการสอน
แบบวัดแรงบันดาลใจในการสอนครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ปรับปรุ งจากแบบวัดของแทรชและ
เอลเลี ยต (Thrash; & Elliot. 2003) และแบบวัดของดุษฎี โยเหลาและคนอื่น ๆ (2556) แบบวัดมี
จํานวน 12 ข้ อ แบ่งเป็ น 2 องค์ประกอบ ได้ แก่องค์ประกอบที่ 1 แรงบันดาลใจเพื่อกํากับตนเองในการสอน
(Inspiration for self-regulated teaching) และองค์ประกอบที่ 2 แรงบันดาลใจสู่เป้าหมายการสอน
(Inspiration for goal of teaching) แบบสอบถามเป็ นแบบประเมินค่า 6 ระดับ มีคา่ คะแนนระหว่าง 1
ถึง 6 ผู้ที่ได้ คะแนนจากแบบวัดดังกล่าวสูงกว่า แปลว่าเป็ นผู้ที่มีแรงบันดาลใจในการสอนสูงกว่าผู้ที่ได้
คะแนนตํ่ากว่า
การหาคุณภาพแบบวัดแรงบันดาลใจในการสอน
การหาคุณภาพของแบบวัดการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ การสอน มีขนตอนโดย
ั้
เริ่ มจากการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื ้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ค่าความสอดคล้ องระหว่างข้ อ
คําถามกับนิยามเชิงปฏิบตั กิ ารของตัวแปรในการวิจยั (IOC) จากข้ อคําถาม 12 ข้ อ มีคา่ IOC อยู่ระหว่าง
0.6-1.0 ผู้วิจยั นําไปทดลองใช้ เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือด้ านความเชื่อมัน่ พบว่า แบบวัดมีค่า
ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.857 มีคา่ อํานาจจําแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.341-0.893 หลังจากนันนํ
้ าไปเก็บ
ข้ อมูลจริ งมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.926 มีคา่ อํานาจจําแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.522-0.841 และทํา
การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้ างของโมเดลการวัดโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า
แบบจําลองการวัดแรงบันดาลใจในการสอนยังไม่สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจยั จึงทําการปรับ
โมเดลโดยตรวจสอบเป็ นองค์ประกอบ พบว่า โมเดลการวัดมี 2 องค์ประกอบ ความสอดคล้ องกลมกลืน
กับ ข้ อ มูล เชิ ง ประจัก ษ์ แ ละมี ค วามเป็ น เอกมิ ติ พิ จ ารณาได้ จ ากค่า สถิ ติ ที่ ใ ช้ ต รวจสอบดัช นี ค วาม
กลมกลืนของแบบวัดแรงบันดาลใจในการสอน ได้ แก่ χ2= 141.793, df = 43, p< .05, CFI=0.904,
TLI=0.853, RMSEA=0.152, SRMR=0.038 พบว่า ดัชนีความกลมกลืนผ่านเกณฑ์ทกุ ตัว ดังนันจึ
้ ง
สรุ ปได้ ว่าแบบจําลองการวัดแรงบันดาลใจในการสอน มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ และมี
จํานวนข้ อคําถามแบบวัดแรงบันดาลใจในการสอน จํานวน 12 ข้ อ โมเดลการวัดมี 2 องค์ประกอบ โดย
องค์ประกอบที่ 1 มีคา่ นํ ้าหนักองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง 0.703-0.895 ได้ แก่ข้อที่ 1,2,3,4 ผู้วิจยั ตังชื
้ ่อ
องค์ประกอบที่ 1 ว่า แรงบันดาลใจเพื่อกํากับตนเองในการสอน (Inspiration for self-regulated
teaching) เนื่องจากข้ อคําถาม จํานวน 4 ข้ อนัน้ กล่าวถึงพฤติกรรมการทบทวน และสรุ ปเนื ้อหาในการ
สอนคณิ ตศาสตร์ องค์ประกอบที่ 2 มีค่านํ า้ หนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.700-0.867 ได้ แก่ข้อที่
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5,6,7,8,9,10,11,12 ผู้วิจยั ตังชื
้ ่อองค์ประกอบที่ 2 ว่า แรงบันดาลใจสู่เป้าหมายการสอน (Inspiration
for goal of teaching) เนื่องจากข้ อคําถาม จํานวน 8 ข้ อนัน้ กล่าวถึง ลักษณะของประสบการณ์ที่สร้ าง
แรงบันดาลใจในการสอน สาเหตุ แรงบันดาลใจในการสอนเพื่อเป้าหมาย และความรู้ สึกมีแรงบันดาลใจ
ในการสอน
ตัวอย่ างแบบสอบถามวัดแรงบันดาลใจในการสอน
ข้ อ

สถานการณ์

ระดับความรู้ สึก
น้ อย
ที่สุด

น้ อย

ค่ อนข้ าง
น้ อย

ค่ อน
ข้ างมาก

มาก

มาก
ที่สุด

0

ฉันได้ พบหรื อได้ รับประสบการณ์จากบางสิ่ง
ที่สร้ างแรงบันดาลใจในการสอนคณิตศาสตร์
00 ฉันมีแรงบันดาลใจในการผลักดันตัวเองไป
สูเ่ ป้าหมายในการสอนคณิตศาสตร์
13. แบบวัดพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์
การสร้ างแบบวัดพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์
แบบวัดพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ ในงานวิจยั นี ้ ผู้วิจยั ปรับปรุ งจากรูปแบบ
การฝึ กสอนของครู เพื่อใช้ ในการฝึ กส่งเสริ มการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ของเพอร์ รี่ ฮัทชินสันและธอร์
เบอร์ เกอร์ (Perry; Hutchinson; & Thauberger. 2008) ปรับปรุ งจากแบบวัดปั จจัยระดับครูของ
อนงค์ อินตาพรหม (2552) และสร้ างข้ อคําถามเพิ่มเติมจากผลการวิจยั ระยะที่ 1 รวมจํานวน 20 ข้ อ
ข้ อคําถามแต่ละข้ อมีมาตรวัด 6 ระดับ จาก 1 (ไม่จริ งเลย) ถึง 6 (จริ งที่สดุ ) ผู้ที่ได้ คะแนนจากแบบวัด
ดังกล่าวสูงกว่า แปลว่าเป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ สงู กว่าผู้ที่ได้ คะแนนจากแบบวัดตํ่ากว่า
การหาคุณภาพแบบวัดพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์
การหาคุณภาพของแบบวัดพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ มีขนตอนโดยเริ
ั้
่ มจาก
การตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื ้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ค่าความสอดคล้ องระหว่างข้ อคําถาม
กับนิยามเชิงปฏิบตั ิการของตัวแปรในการวิจยั (IOC) จากข้ อคําถาม 20 ข้ อ มีคา่ IOC อยู่ระหว่าง
0.6 - 1.0 ผู้วิจยั นําไปทดลองใช้ เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือด้ านความเชื่อมัน่ พบว่า แบบวัดมีคา่
ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.629 ผู้วิจยั จึงทําการปรับปรุงข้ อคําถามของแบบวัด ส่วนค่าอํานาจจําแนกราย
ข้ ออยู่ระหว่าง 0.319-0.822 หลังจากนัน้ นํ าไปเก็ บข้ อมูลจริ งมีค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ 0.919 มี ค่า
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อํานาจจําแนกรายข้ ออยูร่ ะหว่าง 0.386-0.793 และทําการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้ างของโมเดล
การวัด โดยการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน พบว่ า แบบจํ า ลองการวั ด พฤติ ก รรมการสอน
คณิ ต ศาสตร์ ยังไม่ สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิ จัยจึงทํ าการปรั บ โมเดลโดยตรวจสอบเป็ น
องค์ประกอบ พบว่า โมเดลการวัดมี 3 องค์ประกอบ ความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
และมี ค วามเป็ น เอกมิ ติ พิ จ ารณาได้ จ ากค่า สถิ ติ ที่ ใ ช้ ต รวจสอบดัช นี ค วามกลมกลื น ของแบบวัด
พฤติกรรมการสอนคณิ ตศาสตร์ ได้ แก่ χ2 = 33.486, df = 23, p< .05, CFI=0.982, TLI=0.972,
RMSEA=0.067, SRMR=0.043 พบว่า ดัช นี ความกลมกลื นผ่านเกณฑ์ ทุกตัว ดัง นัน้ จึง สรุ ปได้ ว่า
แบบจํ าลองการวัดพฤติกรรมการสอนคณิ ตศาสตร์ มี ความกลมกลื นกับข้ อมูล เชิง ประจักษ์ และมี
จํานวนข้ อคําถามของแบบวัด พฤติก รรมการสอนคณิตศาสตร์ จํ านวน 20 ข้ อ โมเดลการวัดมี 3
องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบที่ 1 ได้ แก่ข้อที่ 4,5,6,7,8,9,10,11,12 ผู้วิจยั ตังชื
้ ่อองค์ประกอบที่ 1 ว่า
การสอนเพื่อส่งเสริ มผู้เรี ยน (Teaching of encouraging learner) เนื่องจากข้ อคําถาม จํานวน 9 ข้ อ
นัน้ กล่าวถึงพฤติกรรมสอนเพื่อการส่งเสริ มผู้เรี ยน เช่น ให้ ค้นพบความรู้ ด้วยตนเอง ให้ คําปรึ กษา สร้ าง
ความสัมพันธ์ อนั ดี องค์ประกอบที่ 2 ได้ แก่ข้อที่ 1,2,3,16,19,20 ผู้วิจยั ตังชื
้ ่อองค์ประกอบที่ 2 ว่า การ
สอนอย่างหลากหลาย (Variety of teaching) เนื่องจากข้ อคําถาม จํานวน 6 ข้ อนัน้ เป็ นพฤติกรรมการ
สอนที่ ใช้ สื่อ แบบฝึ ก วิธีสอนหลายๆวิธีเพื่ อให้ นักเรี ยนได้ เรี ยนรู้ และองค์ประกอบที่ 3 ได้ แก่ข้อที่
13,14,15,17,18 ผู้วิจยั ตังชื
้ ่อองค์ประกอบที่ 3 ว่า การสอนอย่างมีส่วนร่ วม (Teaching participation)
เนื่องจากข้ อคําถาม จํานวน 5 ข้ อนัน้ เป็ นพฤติกรรมการสอนที่ให้ โอกาสนักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการแสดง
ความคิดเห็น
ตัวอย่ างแบบสอบถามวัดพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์
ระดับพฤติกรรม
ข้ อ
สถานการณ์
น้ อย
ค่ อนข้ าง ค่ อน
ที่สุด

0

ฉันใช้ ภาษาที่ชดั เจน เข้ าใจง่ายในการฝึ กให้
นักเรี ยนกํากับตนเองในการเรี ยนรู้
00 ฉันยกตัวอย่างหรื อให้ คําแนะนําในการ
กํากับตนเองในการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน

น้ อย

น้ อย

ข้ างมาก

มาก

มาก
ที่สุด
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูลในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ดําเนินการตามขันตอนดั
้
งนี ้
การเก็บรวบรวมข้ อมูลการวิจัยระยะที่ 1
1. ทําหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้ อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัยไปยังโรงเรี ยนในสังกัด
สํานักงานเขตพื น้ ที่ การศึกษามัธยมศึกษาที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง เพื่ อขอความอนุเคราะห์ เก็ บรวบรวม
ข้ อมูลการวิจยั ทัง้ 2 ระยะพร้ อมแนบรายละเอียดของการวิจยั และตัวอย่างเครื่ องมือ
2. ประสานกับครู ผ้ ูสอนคณิ ตศาสตร์ ของโรงเรี ยนที่ เป็ นผู้ให้ ข้อมูลหลักเพื่อแนะนําตัว
อธิบายวัตถุประสงค์งานวิจยั และนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ของโรงเรี ยนที่จะดําเนินการสัมภาษณ์
ครูและนักเรี ยน
3. ดําเนินการสัมภาษณ์นกั เรี ยนและครูผ้ สู อนครัง้ ละ 1 คนๆละ 2 ชัว่ โมง ดังนี ้
3.1 สร้ างบรรยากาศสนทนา ด้ วยการเริ่ มต้ นสนทนาแบบทักทายสร้ างสัมพันธภาพ
3.2 ผู้วิจยั แนะนําตนเองอย่างชัดเจนและอธิบายวัตถุประสงค์การวิจยั สิ่งที่ผ้ วู ิจยั
ต้ องการจากผู้ให้ ข้อมูล ความสําคัญและสิทธิของผู้ให้ ข้อมูล
3.3 ดําเนินการสัมภาษณ์ตามประเด็นคําถาม
3.4 แสดงความเข้ าใจเรื่ องที่กําลังสนทนา เพื่อกระตุ้นให้ เปิ ดเผยเรื่ องราว
3.5 สนทนาให้ ได้ ความจริ ง จากประสบการณ์ของผู้ให้ ข้อมูล
3.6 ลดระดับอารมณ์ความรู้สกึ โดยการสนทนาประเด็นที่ตอบได้ ง่าย
3.7 ปิ ดการสนทนา กล่าวขอบคุณ มอบของที่ระลึก และยํ ้าถึงการรักษาความลับ
ที่เชื่อใจได้ พร้ อมทังขอติ
้ ดต่อกลับมาอีกครัง้ กรณีที่ต้องการข้ อมูลเพิ่มเติม
4. วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
การเก็บรวบรวมข้ อมูลการวิจัยระยะที่ 2
1. ประสานโรงเรี ยน เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล โดยส่งหนังสือขอ
ความอนุเคราะห์เก็บข้ อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัยไปยังโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพื น้ ที่การศึกษา
มัธยมศึกษาที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้ อมูลจากครูและนักเรี ยนที่เป็ น
และนัดวัน-เวลาในการส่งแบบสอบถามกลับคืน
2. ใช้ ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้ อมูลระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม
2558 ได้ รับแบบสอบถามกลับคืน และสามารถนํ าไปวิเ คราะห์ ได้ จํานวน 568 ฉบับ คิดเป็ นร้ อยละ
90.45 ของจํานวนแบบสอบถามที่สง่ ไปทังหมดจํ
้
านวน 628 ฉบับ
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3. จัดกระทําข้ อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

การจัดการกระทําข้ อมูล
การจัดกระทําข้ อมูลก่อนดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจยั ผู้วิจยั ได้ ตรวจสอบความถูกต้ อง
สมบูรณ์ ของข้ อมูล โดยผู้วิจัยดําเนิ นการบรรณาธิ การกิ จ (Editing) ตรวจสอบความสมบูรณ์ ของ
คําตอบในเครื่ องมือวัดทุกชุด เพื่ อความถูกต้ องสมบูรณ์ ของข้ อมูล และใช้ ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์มา
ดําเนินการวิเคราะห์ทางสถิติ

การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วจิ ยั ดําเนินการดังนี ้
การวิเคราะห์ ข้อมูลการวิจัยระยะที่ 1
ผู้วิจยั ใช้ วิธีการตรวจสอบข้ อมูลแบบสามเส้ า (Triangulation) โดยการตรวจสอบข้ อมูล
สามเส้ าด้ านข้ อมูล (Data triangulation) (วรรณี แกมเกตุ. 2551) คือ นําข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์
มาเปรี ย บเที ย บระหว่ า งโรงเรี ย น นัก เรี ย นและครู ที่ เ ป็ น ผู้ใ ห้ ข้ อ มู ล หลัก และข้ อ มูล ที่ ไ ด้ จ ากการ
สัมภาษณ์ หลังจากนันนํ
้ าข้ อมูลที่ได้ รับการตรวจสอบแล้ ว ว่าเป็ นข้ อมูลที่เหมือนกัน มีความน่าเชื่อถือ
ว่าเป็ นข้ อมูลที่ ถูกต้ อง สมบูรณ์ มาวิเคราะห์ข้ อมูลในขัน้ ต่อไป โดยนํ าข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ และ
ข้ อมูลที่บนั ทึกไว้ ในแถบบันทึกเสียงจากการวิจยั ทําการวิเคราะห์เนื ้อหา (Content analysis) ซึ่งเป็ น
การนําข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ และข้ อมูลที่บนั ทึกไว้ ในแถบบันทึกเสี ยง มาจัดระเบียบข้ อมูล จับ
ประเด็นที่สําคัญ และลงรหัสข้ อมูลแบบอุปนัย (Inductive Coding) โดยเป็ นการลงรหัสเมื่อพบประเด็น
สํา คัญ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เชื่ อ มโยงความสัม พัน ธ์ ข องข้ อ มูล และหาความหมายข้ อ ค้ น พบ (Miles; &
Huberman. 1994) เพื่อตอบตามวัตถุประสงค์การวิจยั สําหรับการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ
ข้ อมูล

116
การวิเคราะห์ ข้อมูลการวิจัยระยะที่ 2
ผู้วิจยั ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ ฐาน ผู้วิจยั ใช้ สถิ ติบรรยายเพื่ออธิ บายลักษณะของตัวแปร
ได้ แก่ การหาความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การวิเ คราะห์ ข้ อ มูล เบื ้องต้ น ของตัว แปรในแบบจํา ลอง ซึ่ง เป็ น ข้ อ มูล ที่ ไ ด้ จ าก
แบบสอบถามมี ลัก ษณะเป็ น แบบวัด มาตราส่ ว นประมาณค่า มาวิ เ คราะห์ โดยใช้ ส ถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการ
วิเคราะห์เบื ้องต้ น ได้ แก่ ค่าสูงสุด ค่าตํ่าสุด ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อศึกษา
ลักษณะการแจกแจง และการกระจายของตัวแปร
3. การวิ เ คราะห์ เ พื่ อ ตรวจสอบคุณ ภาพของแบบวัด และแบบทดสอบ โดยผู้วิ จัย
ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดและแบบทดสอบจากการหาค่าความเชื่อมัน่ ในข้ อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่
มีลกั ษณะสอดคล้ องกับกลุ่มตัวอย่างการวิจยั และข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทังหมดเพื
้
่อพิจารณาความ
แตกต่างของค่าความเชื่ อ มั่น ของตัวแปรในแบบจํ า ลอง 13 ตัวแปร และหาค่า ความเที่ ยงตรงเชิ ง
โครงสร้ าง โดยใช้ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรระดับนักเรี ยนในแบบจําลอง 6 ตัวแปร
4. การวิเคราะห์เพื่อทดสอบแบบจําลองตามสมมุติฐานการวิจยั โดยใช้ เทคนิควิเคราะห์
ความสัมพันธ์ โครงสร้ างเชิงเส้ นพหุระดับ (Multilevel structural equation modeling: MSEM) เพื่อ
ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทังสองระดั
้
บ ตามแนวทางการวิเคราะห์ของมิวเธ็ น โดยหลังจาก
แบบจําลองในระดับนักเรี ยนมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์แล้ ว จึงทําการวิเคราะห์เพื่อทดสอบ
ความกลมกลืนของแบบจําลองพหุระดับแบบเต็มรู ป

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การวิจัย เรื่ อ ง การวิ จัยผสานวิธี ปัจ จัยเชิ ง เหตุพ หุระดับของการก ากับ ตนเองในการเรี ยนรู้
คณิตศาสตร์ ที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ครัง้ นี ้
เป็ นการวิจยั 2 ระยะ โดยมีความมุง่ หมายของการวิจยั ดังนี ้ ระยะที่ 1 เพื่อศึกษากลวิธีการกากับตนเอง
ในการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 กลวิธีการกากับตนเองในการเรี ยนรู้ การ
สอนคณิตศาสตร์ ของครู ผ้ สู อน และตัวแปรที่เกี่ยวข้ องต่อการกากับตนเองในการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ ของ
นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 และกลวิธีการกากับตนเองในการเรี ยนรู้ การสอนคณิตศาสตร์ ของ
ครู ผ้ สู อน ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาเครื่ องมือวัดการกากับตนเองในการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 เพื่อศึกษาอิทธิพลของปั จจัยเชิงเหตุพหุระดับของการกากับตนเองในการเรี ยนรู้
คณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่สง่ ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ และเพื่อ
ศึกษาอิทธิพลของปั จจัยเชิงเหตุของการกากับตนเองในการเรี ยนรู้ การสอนคณิตศาสตร์ ของครู ผ้ สู อนที่
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยน ทังนี
้ ้ผู้วิจยั ได้ นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจยั ดังต่อไปนี ้

1. ผลการศึกษากลวิธีการกากับตนเองในการเรี ยนรู้ และการสอน
ผู้วิจยั ได้ เก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ ข้อมูล หลักซึ่งเป็ นนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 และครูผ้ สู อนคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนที่ให้ ข้อมูล จานวน 3 โรงเรี ยนๆละ 2 คน รวม
จานวน 6 คน มีลกั ษณะดังตาราง 2
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ตาราง 2 ลักษณะข้ อมูลพื ้นฐานของผู้ให้ ข้อมูลหลักในการศึกษากลวิธีการกากับตนเองในการเรี ยนรู้
คณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 และกลวิธีการกากับตนเองในการเรี ยนรู้การสอน
คณิตศาสตร์ ของครูผ้ สู อน
โรงเรี ยน
ลักษณะ
ที่
1
เป็ นโรงเรี ยนที่มีนกั เรี ยนมีผลคะแนนสอบ O-NET
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ ชันมั
้ ธยมศึกษา
ปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2556 ได้ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
2
เป็ นโรงเรี ยนที่มีห้องเรี ยนพิเศษคณิตศาสตร์
3
เป็ นโรงเรี ยนปกติทวั่ ไป

ชื่อนักเรียน

ชื่อครู

นิว
ฟาง
แพร

ครูดา
ครูนชุ
ครูศร

ผลการสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลักทัง้ 6 คน มีผลการวิจยั ดังนี ้
1.1 ผลการศึ กษากลวิธี การก ากั บตนเองในการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ ของนั กเรี ยนชั น้
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
ผลการสัมภาษณ์นกั เรี ยน สรุปได้ วา่ กลวิธีการกากับตนเองในการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์
ของนักเรี ยน ได้ แก่ การตังเป้
้ าหมายทางการเรี ยน การมีตวั แบบ การประเมินตนเอง การสืบค้ นข้ อมูล
การจัดการผลที่เกิดขึ ้นกับตัวเอง การฝึ กซ้ อม การหาเพื่อนหรื อครูให้ ช่วยเหลือ การทบทวนสิ่งที่บนั ทึกไว้
คือ แบบทดสอบ บันทึก หรื อตารา การจัดการเวลา และการเรี ยนพิเศษ (สาลินี จงใจสุรธรรม; นาชัย
ศุภฤกษ์ชยั สกุล; และวินยั ดาสุวรรณ. 2559: 247) ดังรายละเอียด
1.1.1 การตัง้ เป้ าหมายทางการเรี ยน
นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ตังเป้
้ าหมายทางการเรี ยนไว้ 2 แบบ ได้ แก่
เป้าหมายระยะใกล้ คือ เพื่อสอบเข้ าเรี ยนต่อชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ในโรงเรี ยนที่อยากเรี ยน และเป้าหมาย
ระยะไกล คือ เพื่อประกอบอาชีพที่อยากเป็ น ซึ่งเป้าหมายระยะใกล้ นักเรี ยนได้ กล่าวถึงการสอบหรื อ
เรี ยนต่อ ดังคากล่าวว่า
“...ม.1 ขยัน ตัง้ ใจเรี ยน อ่านหนังสื อเพื ่อ สอบเข้าโรงเรี ยนเตรี ยมอุดมฯ...”
(นิ ว)
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“...อยากเรี ยนต่อโรงเรี ยนมหิ ดลวิ ทยานุสรณ์ จะได้เรี ยนทุน มี โอกาสศึกษาต่อ
เยอะ ให้ทนุ เรี ยนต่างประเทศ อยู่ฟรี เรี ยนถึงปริ ญญาเอกได้ ค่าใช้จ่ายไม่
มาก พ่อกับแม่ไม่ตอ้ งลาบาก...”
(ฟาง)
“...อยากทาคณิ ตให้ได้ เพราะอยากสอบเรี ยนต่อ ม.4 ทีโ่ รงเรี ยนนีอ้ ีก...”
(แพร)
สาหรับเป้าหมายระยะไกล นักเรี ยนกล่าวถึงความรู้สึก “อยากเป็ น” หรื อ เมื่อ
สาเร็จการศึกษาจะไปประกอบอาชีพนัน้ ดังคากล่าวว่า
“...อยากเป็ นวิ ศวะ ตัง้ แต่ ม.1 ชอบคิ ดคานวณ ไม่ชอบวิ ชาจาๆ...”
(นิ ว)
“...อยากเป็ นหมอ เป้าหมายคือหมอค่ะ...”
(ฟาง)
“...ถึงไม่ชอบคณิ ต ก็จะเรี ยนให้ได้ดี เพือ่ พ่อแม่ เพือ่ เรี ยนตารวจ
เพือ่ ให้ได้เกรดดีๆค่ะ...”
(แพร)
1.1.2 การมีตัวแบบ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 มีตวั แบบ เป็ นเพื่อน เพื่อนรุ่นพี่ หรื อพี่ชาย โดย
พูดคาว่า “ไอดอล” หรื อกล่าวถึงการสังเกตบุคคลอื่นเพื่อเป็ นตัวแบบ ดังคากล่าวว่า
“...มี เพือ่ นทาให้เราเรี ยนคณิ ตศาสตรได้ดี ทาให้เราแข่งกันทาโจทย์ ...”
(นิ ว)
“...มี ไอดอล เป็ นพีช่ ายทีก่ รุงเทพฯ เมื ่อก่อนไม่เก่งเลย พอเรี ยนไปเรื ่อยๆ
ฉายแวว ขยันเรี ยน สอบได้วิศวะตัง้ แต่เทอมแรก อยากเรี ยนเก่งๆเหมื อน
พีช่ าย เห็นเขาประสบความสาเร็ จ เห็นเขาทาทุกอย่ างที ่ตงั้ ใจไว้ได้ อยาก
เป็ นเหมื อนเขา อยากไปยื นที จ่ ุดๆนัน้ อยากรู้ว่าความรู้สึกของเขาตอนนัน้
มันเป็ นยังไง มี หลายคน เช่น พีช่ าย หรื อหนูดี วนิ ษา อ่านหนังสื อของเขา
ใช้เทคนิ คของเขาบ้าง...”
(ฟาง)
“...คิ ดว่าทาไมเรี ยนคณิ ตอ่อนกว่าเพือ่ น เพือ่ นเรี ยนยังไงถึงเก่ง ก็ดูเพือ่ นที ่
เราจะลองทาตาม เวลาสอบเราก็ตกทุกครั้ง...”
(แพร)
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1.1.3 การประเมินตนเอง
การประเมินตนเองของนักเรี ยน เป็ น คาพูดที่นักเรี ยนกล่าวถึง การประเมิ น
ความรู้ ในการท าข้ อ สอบ ประเมิ นความสามารถในการเรี ยนของตนเองเปรี ยบเที ยบกับ อดี ต หรื อ
เปรี ยบเทียบกับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของตนจากที่เคยทาได้ ดังคากล่าวว่า
“...ผมคิ ดเลขไม่ผิด ทบทวนตอนทาข้อสอบ ข้อทีเ่ ลขหลายๆหลัก ทาเสร็ จ
แล้วเหลืออีกชัว่ โมง อ่านทวนข้อทีค่ ิ ดเสร็ จช้า ซับซ้อน ข้อทีค่ ิ ดว่าน่าจะผิ ด
บางที ก็ไม่ชอบพวกเลขคูณเยอะๆ เช่น Operation ชอบดูแนวคิ ด หาวิ ธีคิด
ชอบแสดงวิ ธีทา คนตรวจได้หลากหลายกว่า ถ้าโจทย์หลายข้อ ชอบ
เลือกตอบ...”
(นิ ว)
“...เมื ่อก่อนไม่เก่งอย่างตอนนี ้ มาฮึดตอน ม. 3 อ่านหนังสือหนักช่วงเทอม 1
ประเมิ นตัวเองหลังสอบเสร็ จ รู้ผลประกาศแล้ว ว่าที เ่ ราทาได้ขนาดนี ้
เพราะเราขยันอ่านหนังสื อมากพอ จนทาให้เราสอบเข้าได้ หนูจะตัง้
ความหวังไว้เสมอ ทุกทีเ่ ลย ประเมิ นว่า เราทาได้กี่เปอร์ เซ็นต์ มี โอกาสจะ
ติ ดไหม…”
(ฟาง)
“...สังเกตจากคะแนนสอบ ทุกเทอมว่าดีขึ้นหรื อลดลงค่ะ ดีขึ้นก็ดีใจ
ถ้าลดลงก็หาวิ ธีพฒ
ั นาตนเอง...”
(แพร)
1.1.4 การสืบค้ นข้ อมูล
นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 กล่าวถึงการสืบค้ นข้ อมูลเป็ นโจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ ทางอินเตอร์ เน็ตและจากหนังสือเรี ยนคณิตศาสตร์ ดังคากล่าวว่า
“...ในอิ นเตอร์ เน็ต หาโจทย์ ก่อนสอบสนามใหญ่ๆ สอบเพือ่ ลองแข่งขัน
มี หลายที ่ โจทย์เก่าที ด่ ูยากๆ น่าสนใจ...”
(นิ ว)
“...เคยเจอข้อยากค่ะ คิ ดไม่ได้ ของ ม.ปลาย ไปหาในอิ นเตอร์ เน็ต
นัง่ เรี ยนไป...”
(ฟาง)
“...ไปหาหนังสื อ หาเนื อ้ หาดู ซื ้อมาแล้วเปิ ดลองทาดู...”
(แพร)
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1.1.5 การจัดการผลที่เกิดขึน้ กับตัวเอง
การจัดการผลที่เกิดขึ ้นกับตัวเองในที่นี ้ แบ่งเป็ น 2 แบบ โดยนักเรี ยนกล่าวถึง
การที่นักเรี ยนให้ รางวัลกับตนเองเมื่อทาภาระงานที่กาหนดไว้ จนส าเร็ จ และการที่นักเรี ยนลงโทษ
ตนเอง เมื่อทาภาระงานที่กาหนดไว้ ไม่สาเร็จ ดังคากล่าวว่า
“...ตอนทาข้อสอบ ผมพนันกับเพือ่ น ถ้าต่ากว่า 90 คะแนน ผมเลีย้ ง
ข้าวเพือ่ น...”
(นิ ว)
“...อ่านหนังสือให้เสร็ จ ให้เล่นคอมพิวเตอร์ เป็ นรางวัล...”
(ฟาง)
“...พีบ่ อกว่าถ้าเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เก่ง จะให้หนังสือนิ ยาย...”
(แพร)
1.1.6 การฝึ กซ้ อม
นักเรี ยนกล่าวถึงการใช้ วิธีการฝึ กซ้ อมและจาเนื ้อหาคณิตศาสตร์ โดยการฝึ ก
ทาโจทย์บอ่ ยๆ ทังที
้ ่เป็ นโจทย์ใหม่ โจทย์เก่า โจทย์ยากหรื อง่าย ดังคากล่าวว่า
“...เปิ ดหาทีน่ ่าสนใจ ถ้าง่าย ก็จะไม่ทา ชอบโจทย์ทา้ ทาย...”
(นิ ว)
“...วิ ชาคณิ ตศาสตร์ ทาโจทย์ เป็ นประสบการณ์ทาบ่อยๆ ถึงแม้เราจะ
เก่งคณิ ต ก็ตอ้ งฝึ กฝนบ่อยๆ เพราะวันข้างหน้าอาจจะลืม ต้องทาบ่อยๆ
เหมื อนกัน ...”
(ฟาง)
“...หาแบบฝึ กเก่าๆมาทาดู ครู ก็ช่วยนาข้อสอบเก่ามาให้ทา ตัง้ แต่ ม.1-3…”
(แพร)
1.1.7 การหาเพื่อนหรื อครู ให้ ช่วยเหลือ
การหาเพื่อนหรื อครูให้ ชว่ ยเหลือ โดยกล่าวถึงการถามเพื่อน เพื่อนรุ่นพี่ หรื อ
ครูผ้ สู อนให้ คิดร่วมกันหรื อเฉลยคาตอบให้ เมื่อนักเรี ยนไม่สามารถหาคาตอบจากโจทย์คณิตศาสตร์ ได้
ดังคากล่าวว่า
“...ถามโจทย์กนั ใน Facebook คุยโทรศัพท์เพือ่ นหลายที ่ เหมื อนมี ตวั ช่วย
เพือ่ นช่วยคิ ด...”
(นิ ว)
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“...มี เพือ่ นสนิ ท ชวนอ่านหนังสือ ช่วยกันเรี ยน ทาข้อสอบ ช่วยกันเฉลย...”
(ฟาง)
“...ทาแบบฝึ กหัด ไม่เข้าใจ ข้ามไปก่อน ทาข้อทีท่ าได้ แล้วถามเพือ่ น ให้
เพือ่ นสอน เฉพาะข้อทีไ่ ม่เข้าใจ ถามวิ ธีคิดของเพือ่ น ถ้าไม่ได้ก็ถามครู
ทีส่ อน...”
(แพร)
1.1.8 การทบทวนสิ่งที่บันทึกไว้ คือ แบบทดสอบ บันทึก หรือตารา
นักเรี ยนทบทวนคณิตศาสตร์ จากสิ่งที่บนั ทึกไว้ โดยกล่าวถึง การสอบ โจทย์
สมุดโน้ ตย่อ และหนังสือเรี ยน ดังคากล่าวว่า
“...เราอยากทาตอนไหนก็ทา สมมุติ สอบแข่งขันสนามนี ้ อยากได้
คะแนนดี ก็ไปหาโจทย์มาทา...”
(นิ ว)
“...ชอบเขี ยน ทาโน้ตย่อ ซื ้อสมุดสรุปเล่มละวิ ชา ทาแผนผัง ทาเฉพาะ
วิ ชาที ต่ อ้ งจา คณิ ต เล่มเล็ก อ่านก่อนสอบ บางสูตรไม่ใช้ก็ลืม ทบทวน
อย่างต่า 2-3 รอบ แล้วกลับมาอ่านใหม่ บางครั้งนัง่ ท่อง...”
(ฟาง)
“...ทบทวนเวลาว่างทัง้ ในเวลาเรี ยนและนอกเวลาเรี ยน ทาแบบฝึ กหัด
ถ้าว่างจริ งๆ ก็จะเปิ ดเนื อ้ หาอ่านล่วงหน้าดู คณิ ต จะเรี ยนไปก่อนแล้ว
ทบทวน...”
(แพร)
1.1.9 การจัดการเวลา
นักเรี ยนมีการจัดการเวลาโดยแบ่งเวลา 2 แบบ โดยกล่าวถึง การทาปฏิทิน
อ่านหนังสือและไม่ทาปฏิทิน การจัดการเวลาจะขึ ้นอยูก่ บั ช่วงของการสอบหรื อภาระงาน คือ ช่วงสอบ
หรื อภาระงานเยอะ จะใช้ เวลาอ่านหรื อทาภาระงานมากกว่าปกติ
“...นอนสีท่ ่มุ งานเยอะจะนอนเทีย่ งคืน ติ วทีโ่ รงเรี ยน 07.15 ประมาณ
หนึ่งชัว่ โมง เทอมแรก 3 วัน เทอมสอง 2 วัน เพือ่ แข่งขัน...”
(นิ ว)
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“...ทาปฏิ ทินของตัวเองทุกวัน ดูความจาเป็ นว่าจะสอบอะไร อะไรด่วน
ถ้าสอบ ตารางอ่านหนังสือสอบก่อนนอนสีท่ ่มุ ครึ่ ง ช่วงสอบ ตืน่ ตี 4 ครึ่ ง
ช่วงไม่สอบ ตืน่ 6 โมง...”
(ฟาง)
“...ไม่ทาปฏิ ทิน แบ่งเวลาเรี ยนค่ะ ถ้ามี การบ้านวิ ชาอืน่ ทาก่อน คณิ ต
ต้องคิ ดนาน ทาที หลังสุด เพราะยากสุด เพราะคณิ ตหนูไม่ได้ วันเสาร์ ถา้
ทาคณิ ตแล้ว ก็ไม่ทาวันอาทิ ตย์ค่ะ...”
(แพร)
1.1.10 การเรียนพิเศษ
การเรี ยนพิเศษ นักเรี ยนกล่างถึงการเรี ยนนอกเวลาเรี ยนปกติ ได้ แก่ การ
เรี ยนช่วงเช้ าหรื อหลังเลิกเรี ยน วันหยุดเสาร์ อาทิตย์ หรื อช่วงปิ ดเทอม วัตถุประสงค์เพื่อทบทวนเนื ้อหา
หรื อแบบฝึ กหัดที่ เรี ยนไปแล้ ว เพื่อเรี ยนเนื ้อหาไปล่วงหน้ าให้ เข้ าใจก่อนเรี ยนในเวลาปกติที่โรงเรี ยน
หรื อเพื่อไปสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ในสนามต่างๆ ดังคากล่าวว่า
“...เนือ้ หาคณิ ต เรี ยนไปไกลแล้ว เรี ยนพิเศษ ช่วงเสาร์ อาทิ ตย์ ผมอ่าน
หนังสือคณิ ต อ่านเนือ้ หา ทฤษฎี ช่วงปิ ดเทอม และไปเข้าค่ายคณิ ต
ประมาณ 20 วัน ได้ติวทีโ่ รงเรี ยนช่วงเช้า 07.15 ประมาณชัว่ โมง เพือ่
แข่งขัน เฉพาะเด็กทีส่ นใจ ช่วยสอนคนอืน่ ด้วย ทาให้เก่งขึ้น...”
(นิ ว)
“...ให้พีช่ ายช่วยติ ว คืออ่านล้าไปของ ม.ปลาย เรี ยนพิเศษเสาร์ -อาทิ ตย์
กับครู ตวั ต่อตัว เรี ยนกับกลุ่มเพือ่ นในห้อง เรี ยนตอนเย็น 6 วัน...”
(ฟาง)
“...หนูจะเรี ยนพิ เศษวันพุธหลังเลิ กเรี ยนกับครู ประมาณสองชัว่ โมงครึ่ งต่อ
อาทิ ตย์ อาทิ ตย์ละครั้ง เป็ นเทอม ได้ทบทวน ทาโจทย์นอก ครู จะสอน
ล่วงหน้าไปก่อน...”
(แพร)
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1.2 ผลการศึกษากลวิธีการกากับตนเองในการเรี ยนรู้ การสอนคณิตศาสตร์
ของครู ผ้ ูสอน
ผลการสัมภาษณ์ครูผ้ สู อน สรุปได้ วา่ กลวิธีการกากับตนเองในการเรี ยนรู้การสอน
คณิตศาสตร์ ได้ แก่ การตังเป้
้ าหมายทางการสอน การประเมินตนเอง การสืบค้ นข้ อมูล การฝึ กซ้ อม
การหาเพื่อนให้ ชว่ ยเหลือ และการจัดการเวลา ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1.2.1 การตัง้ เป้ าหมายทางการสอน
ครูผ้ สู อนคณิตศาสตร์ กล่าวถึงการตังเป้
้ าหมายทางการสอนเพื่อนักเรี ยนหรื อ
เพื่อพัฒนาตนเอง เป็ นการตังเป้
้ าหมายเพื่อให้ มีความเชี่ยวชาญทางการสอนคณิตศาสตร์ และเพื่อวาง
แผนการดาเนินกิจกรรมให้ บรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการสอน ดังคากล่าวว่า
“...อยากเห็นเด็กเรี ยนเก่ง...”
(ครู ดา)
“...ตัง้ เป้าเพือ่ ตัวเอง ได้พฒ
ั นาตนเองตลอด...”
(ครู นชุ )
“...ต้อง Active ตลอด ต้องพัฒนาตัวเอง...”
(ครู ศร)
1.2.2 การประเมินตนเอง
การประเมินตนเองของครูผ้ สู อน ได้ กล่าวถึงการประเมินตัวเองเพื่อทาภาระงาน
หรื อประเมินการจัดการเรี ยนรู้เพื่อปรับปรุงพัฒนาตนเองให้ ดียิ่งขึ ้น ดังคากล่าวว่า
“...ประเมิ นตัวเอง ดูว่างานรี บด่วนไหม พักแล้วกลับมาตรวจการบ้าน...”
(ครู นชุ )
“...ถ้าสอนห้องนีแ้ ล้วนักเรี ยนงง ก็จะไปคิ ดใหม่ว่าจะทายังไงให้เด็กเข้าใจ
มากขึ้น...”
(ครู ศร)
1.2.3 การสืบค้ นข้ อมูล
ครูผ้ สู อนกล่าวถึงวิธีการสืบค้ นข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูล ได้ แก่ หนังสือที่หาซื ้อ
ด้ วยตนเอง หนังสือจากห้ องสมุด จากบุคคลอื่นจัดหามาให้ หรื อสืบค้ นทางอินเตอร์ เน็ต เพื่อเตรี ยมการ
จัดการเรี ยนรู้หรื อหาโจทย์ปัญหาใหม่ๆให้ นกั เรี ยนทา ดังคากล่าวว่า
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“...หาโจทย์จากอิ นเตอร์ เน็ต...”
(ครู ดา)
“...อิ นเตอร์ เน็ตก็จะเข้าไปดู ถ้าน่าจะสนใจ ก็จะปริ้ นซ์ ไว้ก่อน เพิ่ ม
โจทย์เนือ้ หาที ่ยากกว่าห้องอื ่น หาจากหนังสื อเสริ มจากห้องสมุดโรงเรี ยน
ห้องสมุดสาหรับห้องพิ เศษ หนังสือของตัวเองเพิ่มเติ มทีซ่ ื ้อเก็บไว้...”
(ครู นชุ )
“...หาเนื อ้ หา เพือ่ อ่านประกอบเพิ่ มเติ ม ต้องหาเพือ่ จะดูแนวการเขี ยนของ
อาจารย์แต่ละท่าน เนือ้ หาแต่ละเล่มแตกต่างกัน...”
(ครู ศร)
1.2.4 การฝึ กซ้ อม
ครูผ้ สู อนคณิตศาสตร์ มีการฝึ กซ้ อม โดยกล่าวถึง การฝึ กทาโจทย์คณิตศาสตร์
เพื่อเตรี ยมความรู้ก่อนสอน เพื่อประยุกต์ใช้ กบั โจทย์ปัญหาใหม่ที่ตนเองหามาและนักเรี ยนนามาถาม
เพื่อให้ เฉลยคาตอบ ดังคากล่าวว่า
“...ต้องหาโจทย์ใหม่ๆ มาฝึ กทาก่อนสอน...”
(ครู ดา)
“...ครู ตอ้ งฝึ กทาโจทย์ เพราะเด็กเรี ยนพิ เศษ แล้วจะมาถามเรา ต้องไป
ค่ายกับนักเรี ยนด้วย มี กิจกรรมบ่อยๆ...”
(ครู นชุ )
“...ต้องลองทาโจทย์ทกุ ครั้ง เหมื อนนักเรี ยน...”
(ครู ศร)
1.2.5 การหาเพื่อนครู ให้ ช่วยเหลือ
ครูผ้ สู อนหาเพื่อนครูให้ ชว่ ยเหลือ โดยกล่าวถึง การถามครูหรื อเพื่อนครู
เพื่อหาคาตอบให้ แก่นกั เรี ยน ดังคากล่าวว่า
“...มี บางครั้งตอบไม่ได้ ก็ไปถามครู คนอื น่ ...”
(ครู นชุ )
“...มี บางข้อทาไม่ได้ ต้องถามเพือ่ น...”
(ครู ศร)
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1.2.6 การจัดการเวลา
ครูผ้ สู อนมีการจัดการเวลา โดยกล่าวถึงการแบ่งเวลาเพื่อเตรี ยมการจัดการ
เรี ยนรู้และเพื่อพัฒนาตนเองให้ มีทกั ษะทางคณิตศาสตร์ เพิ่มขึ ้น ดังคากล่าวว่า
“...ต้องแบ่งเวลาให้เป็ นค่ะ ศึกษาหาความรู้เพิ่ มเติ มด้วย...”
(ครู ดา)
“...ถ้าไหว จะศึกษาเพิ่ม ครอบครัวให้เวลาในการเตรี ยมการสอน...”
(ครู นชุ )
“...ไม่จากัดเวลาค่ะ แต่ตอ้ งเตรี ยมเสมอ พอว่างจะหยิ บมาอ่าน...”
(ครู ศร)

2. ผลการศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้ องกับกลวิธีการกากับตนเองในการเรี ยนรู้ และการสอน
2.1 ตัวแปรที่เกี่ยวข้ องกับกลวิธีการกากับตนเองในการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์
ตัวแปรที่เกี่ยวข้ องกับกลวิธีการกากับตนเองในการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรี ยน ได้ แก่
การรั บรู้ การสนับสนุนทางสัง คมของนักเรี ยน แรงบันดาลใจในการเรี ยน และเจตคติต่อการเรี ยน
คณิตศาสตร์ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี ้
2.1.1 การรั บรู้ การสนับสนุนทางสังคมของนักเรี ยน
นักเรี ยนรับรู้ การสนับสนุนทางสังคม โดยกล่าวถึง พ่อแม่ พี่ชาย พี่ส าวหรื อ
ญาติ ให้ การสนับสนุนทางการเรี ยน ดังคากล่าวว่า
“...พ่อแม่ช่วยออกค่าหนังสื อ ไปส่งเรี ยนพิเศษ บอกให้ไปอ่านหนังสือ...”
(นิ ว)
“...หนังสือนอก ในโรงเรี ยนบางวิ ชาไม่มี พีร่ หัสส่งให้ เวลาเดิ นทางไป
แข่งขัน บางทีไปกับแม่ เวลาไกลๆ บางทีไปคนเดียว บางที อยากได้
กาลังใจจากพ่อแม่ ให้พ่อแม่ไปด้วย...”
(ฟาง)
“...พีใ่ ห้หนังสือมาหัดทา เพือ่ เตรี ยมตัว ม.4...”
(แพร)
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2.1.2 แรงบันดาลใจในการเรียน
นักเรี ยนกล่าวถึงแรงบันดาลใจในการเรี ยน โดยกล่าวถึงความชอบแข่งขัน
ชอบแก้ โจทย์ปัญหา จากประสบการณ์ ในอดีต จากแรงกดดันที่ได้ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่า ดังคา
กล่าวว่า
“...ชอบแข่งขัน ท้าทายดี ส่วนใหญ่โจทย์ไม่ซ้ า...”
(นิ ว)
“...หนูอยากช่วยคนอื น่ ให้รอดเหมื อนที ห่ มอช่วยหนูให้รอดจนทุกวันนี ้ อยากให้
พ่อแม่สบายด้วยค่ะ อนาคตตัง้ ใจหาเงิ น เลีย้ งพ่อแม่ จะได้ไม่ตอ้ งทางานหนัก
ค่าใช้จ่ายสูง เห็นพ่อแม่เหนื อ่ ย และอยากเป็ นหมอ ได้รักษาพ่อแม่ดว้ ย ...”
(ฟาง)
“...สังเกตตัวเองว่าทาไมเรี ยนคณิ ตอ่อนกว่าเพือ่ น เพือ่ นเรี ยนยังไง เวลา
สอบเราก็ตกทุกครั้ง คนอื น่ ก็ตกบางบท ตอนหนูยงั ไม่ได้เรี ยนพิ เศษ ฟัง
จากครู สอนแล้วไปถามเพือ่ น เพือ่ นก็บอกว่า ไปเรี ยนเอาเองละกัน
เราก็นอ้ ยใจ ทาไมเราถามแล้วไม่บอก รู้สึกว่าทาไมเพือ่ นทาแบบนี ้ ก็
ฮึดขึ้นมา ไปบ้านเปิ ดหาหนังสือ โทรหาพีบ่ า้ ง...”
(แพร)
2.1.3 เจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์
นักเรี ยนกล่าวถึงความรู้สกึ ชอบต่อการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ เหตุผลที่ชอบ
วิชาคณิตศาสตร์ ดังคากล่าวว่า
“...ชอบเรี ยนคณิ ตมากกว่าวิ ชาอืน่ ชอบทาโจทย์คณิ ตศาสตร์ ชอบเพราะ
ไม่ตอ้ งจาเยอะ อ่านทฤษฎี สูตรไม่ค่อยจา ใช้ความเข้าใจ ...”
(นิ ว)
“...ชอบวิ ชาคณิ ตศาสตร์ มากทีส่ ดุ สนุก ชอบวาดเรขา เขี ยนไป หาคาตอบ
ได้ก็ดีใจ เวลาเห็นโจทย์ทีแ่ ก้ยาก อยากแก้ให้ได้ มันค้างคาใจ ถ้าแก้ไม่ได้...”
(ฟาง)
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2.2 ตัวแปรที่เกี่ยวข้ องกับกลวิธีการกากับตนเองในการเรี ยนรู้ การสอนคณิตศาสตร์
ตัวแปรที่เกี่ยวข้ องกับกลวิธีการกากับตนเองในการเรี ยนรู้การสอนคณิตศาสตร์ ได้ แก่
การรับรู้การสนับสนุนทางสังคมของครู และแรงบันดาลใจในการสอน ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
2.2.1 การรั บรู้ การสนับสนุนทางสังคมของครู
ครูผ้ สู อนรับรู้วา่ มีเพื่อนครู ผู้บริหารสถานศึกษา ครอบครัว หรื อมีน โยบายของ
โรงเรี ยนในการสนับสนุนส่งเสริมครูผ้ สู อน ดังคากล่าวว่า
“...มี ผบู้ ริ หารสนับสนุน เมื ่อมี การจัดค่าย เชิ ญให้เป็ นคนติ วนักเรี ยน ให้ไป
สอบชิ งทุนเรี ยนต่อต่างประเทศ มี อะไรก็ยกย่องชมเชย เวลามี โจทย์ยากๆ
เพือ่ นครู ก็จะมาหาเรา...”
(ครู ดา)
“...ครู ทีส่ อนชัน้ อื น่ ปรึ กษาได้ โจทย์ทีเ่ ราทาไม่ได้ ก็ช่วยกันเฉลย ผูบ้ ริ หาร
ก็ ดี บริ หารงบประมาณที ่ เ ก็ บ นัก เรี ยนเอง จัด สื ่ อ พร้ อ มให้ นัก เรี ยน
มากกว่าห้องธรรมดา...”
(ครู นชุ )
“...นโยบายของโรงเรี ยน เพราะต้องการยกระดับ ผลคะแนน O-NET...”
(ครู ศร)
2.2.2 แรงบันดาลใจในการสอน
ครู ผ้ สู อนคณิตศาสตร์ มีแรงบันดาลใจในการสอน โดยกล่าวถึง แรงบันดาลใจ
จากความต้ องการภายในของตัวครู เอง เกิดจากความชอบสอน จากความต้ องการความก้ าวหน้ าใน
วิชาชีพ จากความต้ องการพัฒนาตนเองให้ มีความสามารถเหมือนครูคนอื่น และเป็ นแรงบันดาลใจที่มี
ต่อนักเรี ยนที่ต้องการให้ นกั เรี ยนได้ มีความรู้และทักษะตามความความสามารถของนักเรี ยนแต่ละคน
ดังคากล่าวว่า
“...เป็ นคนชอบสอนหนังสือ ให้ความสาคัญ ใส่ใจกับมัน...”
(ครู ดา)
“...ต้องทา คศ. 2 อยากเป็ นครู เก่ง เหมื อนครู ทีส่ อนอยู่แล้ว...”
(ครู นชุ )
“...ตัวนักเรี ยนทาให้ครู ตอ้ งพัฒนา รองลงมาคื อตัวเรา...”
(ครู ศร)
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การวิเคราะห์ผลการวิจยั ในระยะที่ 1 สามารถสรุปประเด็นตามความมุ่งหมายของการวิจยั
จากข้ อมูลที่ได้ รับของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 และครูผ้ สู อนคณิตศาสตร์ ดังตาราง 3
ตาราง 3 ผลสรุปข้ อมูลที่ได้ รับจากการสัมภาษณ์เชิงลึกนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 และครูผ้ สู อน
คณิตศาสตร์
ระดับ
นักเรี ยน

ครู

ผลสรุ ปข้ อมูลที่ได้ รับจาก
กลวิธีการกากับตนเองในการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์
ตัวแปรที่เกี่ยวข้ อง
1.การตังเป้
้ าหมายทางการเรี ยน
1. แรงบันดาลใจในการเรี ยน
2.การประเมินตนเอง
2. เจตคติตอ่ การเรี ยน
3.การสืบค้ นข้ อมูล
คณิตศาสตร์
4.การฝึ กซ้ อม
5.การหาเพื่อนหรื อครูให้ ช่วยเหลือ
6.การจัดการเวลา
7.การจัดการผลที่เกิดขึ ้นกับตัวเอง
8.การมีตวั แบบ
9.การเรี ยนพิเศษ
10.การทบทวนสิ่งที่บนั ทึกไว้ ; แบบทดสอบ บันทึกหรื อตารา
1.การตังเป้
้ าหมายทางการสอน
แรงบันดาลใจในการสอน
2.การประเมินตนเอง
3.การสืบค้ นข้ อมูล
4.การฝึ กซ้ อม
5.การหาเพื่อนให้ ชว่ ยเหลือ
6.การจัดการเวลา
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3. ผลการพัฒนาแบบวัดการกากับตนเองในการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ ของนักเรี ยน
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3
การพัฒนาแบบวัดการกากับตนเองในการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา
ปี ที่ 3 ผู้วิจยั ดาเนินการดังนี ้
3.1 ศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวกับการวัดการกากับตนเองในการเรี ยนรู้ พบว่า ส่วนใหญ่เป็ น
งานวิจยั ที่สร้ างตามแนวคิดของพินทริ ช (Pintrinch) หรื อซิมเมอร์ แมน (Zimmerman) ซึ่งเป็ นแบบสอบถาม
ก่อนเข้ าสูศ่ ตวรรษที่ 21 จากการวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์กลวิธีการกากับตนเองในการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์
ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 พบว่า นักเรี ยนมีการปรับเปลี่ยนกลวิธีการกากับตนเองในการเรี ยนรู้
ตามความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีและแหล่งเรี ยนรู้ ตา่ งๆ มีความตังใจหรื
้
อเข้ าใจในภาระงานซึ่งต้ อง
อาศัยการควบคุมตนและกากับตนนอกโรงเรี ยนมากขึ ้น โดยเฉพาะนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ซึ่งมี
ความคาดหวังจากผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการมากขึ ้น และมีการเปรี ยบเทียบจากผลลัพธ์ ของผู้ที่เกี่ยวข้ อง
สูงขึ ้น
3.2 วิเคราะห์ข้อคาถามเปรี ยบเทียบแนวคิดของซิมเมอร์ แมนและพินทริ ช เนื่องจาก
กลวิธีการกากับตนเองของแบบวัดทังสองมี
้
บางกลวิธีมีความคล้ ายคลึงกัน เพียงแต่ใช้ ชื่อเรี ยกกลวิธี
แตกต่างกัน และนาผลจากการสัมภาษณ์ ในระยะที่ 1 เพื่อเป็ นข้ อมูลในการสร้ างแบบวัดกลวิธีการ
กากับตนเองในการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ผลการวิเคราะห์ดงั ตาราง 4
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ตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ข้อคาถามเปรี ยบเทียบแนวคิดของซิมเมอร์ แมน พินทริช และผลจากการ
สัมภาษณ์เพื่อสร้ างแบบวัดกลวิธีการกากับตนเองในการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ ของนักเรี ยน
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3
กลวิธีของซิมเมอร์ แมน
1. self-evaluation
2. organizing& transforming

กลวิธีของพินทริช

3. goal setting & planning
4. seeking information
5.keeping records & monitoring

metacognitive selfregulation
metacognitive self-regulation

แบบวัดข้ อที่
1
2
3
4
5
6, 7, 8

6.environmental structuring

time and study environment

9, 10, 11

rehearsal

12
13, 14, 15

7.self-consequences
8.rehearsing & memorizing

organization

9-11. seeking social assistance ;
peer learning
peer, teacher, adult
help seeking
12-14. reviewing records ; test, note,
text
15. other
elaboration
critical Thinking
effort Regulation
ผู้วิจยั สร้ างคาถามเอง

16, 17, 18
19
20,21,22
23,24
25,26,27
28, 29, 30

เหตุผลในการเลือก
ผลการสัมภาษณ์
ค่า r สูง
ค่า r รองลงมา
ผลการสัมภาษณ์
ผลการสัมภาษณ์
ค่า r สูง และผลการ
สัมภาษณ์
ค่า r สูง และผลการ
สัมภาษณ์
ผลการสัมภาษณ์
ค่า r สูง และผลการ
สัมภาษณ์
ค่า r สูง และผลการ
สัมภาษณ์
ผลการสัมภาษณ์
ค่า r สูง

ผลการสัมภาษณ์

3.3 พัฒนาแบบวัดกลวิธีการกากับตนเองในการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ผู้วิจยั ปรับปรุงจากแบบสอบถามกลวิธีการสร้ างแรงจูงใจสาหรับการเรี ยนรู้ (The
motivated strategies for learning questionnaire: MSLQ) ของพินทริชและคนอื่นๆ (Pintrich; et al.
1991) ซึง่ มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.79 จากแบบสัมภาษณ์การกากับตนเองในการเรี ยนรู้ (Self-regulated
learning interview schedule: SRLIS) ของซิมเมอร์ แมนและมาร์ ตเิ นซ พอนส์ (Zimmerman; &
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Martinez-Pons. 1986) ซึง่ มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.86 และผลการสัมภาษณ์จากการวิจยั ระยะที่ 1
โดยสร้ างข้ อคาถามจากผลการวิเคราะห์ในตาราง เพื่อให้ ได้ ข้อคาถามในการวัดกลวิธีการกากับตนเอง
ในการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรี ยน จานวน 30 ข้ อ ลักษณะข้ อคาถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 6 ระดับ มีคา่ คะแนนระหว่าง 1 ถึง 6 ตังแต่
้ 1 (น้ อยที่สดุ ) จนถึง 6 (มากที่สดุ ) ประกอบด้ วยคาถาม
เชิงบวกและเชิงลบ เกณฑ์การให้ คะแนน มีอยูส่ องเกณฑ์ คือ 1) ถ้ าเป็ นข้ อความทางบวก การให้
คะแนนผู้ตอบได้ คะแนน 1 ถึง 6 จากคาตอบ “น้ อยที่สดุ ” ถึง“มากที่สดุ ” ตามลาดับ และ 2) ถ้ าเป็ น
ข้ อความทางลบ การให้ คะแนนเป็ นไปทิศทางกลับกัน
3.4 ทดลองใช้ และหาคุณภาพของแบบวัด โดยนาแบบวัดที่พฒ
ั นาไปตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา โดยให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญที่มีความรู้ความเข้ าใจในด้ านเนื ้อหาของตัวแปรที่ต้องการวัด
จานวน 5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาเกี่ยวกับความครอบคลุมของเนื ้อหา สามารถวัดได้
ตรงตามจุดประสงค์ของเนื ้อหาที่ต้องการวัด รวมทังตรวจความเหมาะสมของภาษาและส
้
านวนถ้ อยคา
ที่ใช้ กบั กลุ่มตัวอย่าง มีคา่ ความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา ระหว่าง 0.6-1.0 แล้ วจึงปรับปรุงแก้ ไขแบบวัดให้
สมบูรณ์ก่อนนาไปทดลองใช้ จากนันจึ
้ งหาค่าอานาจจาแนกรายข้ อ (Item discrimination) โดย
ทดลองใช้ กบั กลุม่ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 จานวน 50 คน แล้ วนาข้ อมูลมาวิเคราะห์หาค่าอานาจ
จาแนกรายข้ อ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ ของคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวม (Item - total
correlation) แล้ วเลือกเฉพาะข้ อคาถามที่มีความสัมพันธ์กบั คะแนนรวมที่มีนยั สาคัญทางสถิติไว้ และ
หาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัด โดยเลือกเฉพาะข้ อที่มี นัยสาคัญสถิติ แล้ วหาค่าความเชื่อมั่นด้ วยวิธี
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) มีคา่ เท่ากับ 0.636
3.5 นาแบบวัดไปใช้ กบั กลุ่มตัวอย่าง ซึง่ เป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 จานวน
468 คน
3.6 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าอานาจจาแนกของข้ อคาถามโดยหาค่า Item-total
correlation พบว่ามีคา่ ตังแต่
้ 0.343-0.677 และมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 โดยตัดข้ อที่มีคา่ น้ อยกว่า
0.3 ออก ได้ แก่ ข้ อที่ 6,15,19,20, 26,28 คงเหลือข้ อคาถามจานวน 24 ข้ อ ดังตาราง 5
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ตาราง 5 ค่าดัชนีทดสอบโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ
จานวน
องค์ประกอบ

χ2 *

df

χ 2 /df

CFI

TLI

RMSEA SRMR

BIC

1 องค์ประกอบ

930.204 252

3.691 0.849 0.835

0.076

0.051 32106.515

2 องค์ประกอบ

722.564 229

3.155 0.890 0.868

0.068

0.041 32040.290

3 องค์ประกอบ

598.648 207

2.892 0.913 0.884

0.064

0.037 32051.640

4 องค์ประกอบ

472.211 186

2.538 0.936 0.906

0.057

0.032 32054.321

5 องค์ประกอบ

380.208 166

2.290 0.952 0.921

0.053

0.027 32085.287

6 องค์ประกอบ

312.708 147

2.127 0.963 0.931

0.049

0.024 32134.609

*หมายถึง p< .05
เนื่องจากแบบวัดนี ้พัฒนาขึ ้นจากการสังเคราะห์กลวิธีของพินทริ ช ซิมเมอร์ แมน และ
ผลจากการสัมภาษณ์ มิติหรื อองค์ประกอบของข้ อคาถามจึงอาจจะเปลี่ยนไปจากเดิม ผู้วิจยั จึงใช้ การ
วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้ างเชิงสารวจ (ESEM) เพื่อสารวจองค์ประกอบของข้ อคาถามในแบบวัด
การวิเคราะห์นีผ้ สมผสานจุดเด่นระหว่างการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory factor
analysis) และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้ าง ทาให้ สามารถวิเคราะห์เพื่อสารวจหรื อค้ นหา
องค์ประกอบของชุดตัวแปรได้ เหมือนเช่นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ แต่ได้ ผนวกจุดเด่นของ
การวิเ คราะห์ โมเดลสมการโครงสร้ างในแง่ ของการทดสอบโมเดล ทาให้ การวิเคราะห์ นีด้ ีกว่าการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจตรงที่สามารถตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบได้
รวมทังยั
้ งสามารถทดสอบนัยสาคัญทางสถิติของค่าน ้าหนัก องค์ประกอบได้ ด้วย ซึ่งจุดเด่นทังสองข้
้
อนี ้
การวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิ งสารวจไม่สามารถทาได้ ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยกาหนดองค์ประกอบที่ จ ะ
สารวจตังแต่
้ 1-6 องค์ประกอบ ผลการวิเคราะห์พบว่า จากตาราง 6 ดัชนีความกลมกลืนทัว่ ไป ซึ่ง
ได้ แก่คา่ χ 2 , ค่าไค-สแควร์ สมั พัทธ์ CFI, TLI, RMSEA และ SRMR จะดีขึ ้นตามจานวนองค์ประกอบที่
เพิ่มขึน้ ทัง้ นีเ้ ป็ น เพราะยิ่งจานวนองค์ประกอบมากขึน้ โมเดลการวัดจะมี ค่าพารามิ เตอร์ เพิ่มมากขึน้
จานวนองศาอิสระ (Degree of freedom) ลดลง ทาให้ โมเดลยิ่งเข้ าใกล้ โมเดลที่กลมกลืนกับข้ อมูล
สมบูรณ์โดยอัตโนมัติ (Saturated model) เพราะโมเดลที่จานวนองศาอิ สระเท่ากับ 0 ก็คือ โมเดลการ
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วัดที่ จ านวนองค์ประกอบเท่ากับจ านวนตัวแปร ดัง นัน้ การตัดสินความกลมกลื นที่ คานึงถึงจ านวน
ค่าพารามิเตอร์ ในโมเดลจึงควรใช้ ดชั นี BIC (Marsh; et al. 2009: 453) โดยโมเดลที่มีคา่ ดัชนี BIC ต่ากว่า
เป็ นโมเดลที่กลมกลืนมากกว่า จากผลวิเคราะห์ตาราง 6 โมเดลที่มีคา่ ดัชนี BIC ต่าคือโมเดลที่มีจานวน
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง 2-4 องค์ประกอบ ผู้วิจยั ตัดสินใจเลือกโมเดลการวัดที่มี 4 องค์ประกอบเพราะ
เป็ นโมเดลที่มีคา่ ดัชนีความกลมกลืนผ่านเกณฑ์ทกุ ตัว ส่วนโมเดลการวัดที่มี 2 องค์ประกอบ มีคา่ CFI
และ TLI ไม่ผ่านเกณฑ์ และโมเดลการวัดที่มี 3 องค์ประกอบ มีคา่ TLI ไม่ผ่านเกณฑ์ รวมทังพิ
้ จารณา
ถึงการแปลความหมายองค์ประกอบที่ได้ ด้วย คือ โมเดลที่มี 4 องค์ประกอบมีข้อคาถามในแต่ละ
องค์ประกอบที่สามารถแปลความหมายองค์ประกอบที่สอดคล้ องกับแนวคิดทฤษฎีมากกว่าโมเดลที่มี
2 หรื อ 3 องค์ประกอบ และค่าน ้าหนักองค์ประกอบของข้ อคาถามทุกค่ามีคา่ สูงและมีนยั สาคัญทาง
สถิติ (สาลินี จงใจสุรธรรม; นาชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล; และวินยั ดาสุวรรณ. 2559: 101)
ตาราง 6 ค่าน ้าหนักองค์ประกอบของข้ อคาถามในแบบวัดกลวิธีการกากับตนเองในการเรี ยนรู้
คณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3
ข้ อคาถามที่
1
2
3
4
5
8
9
12
23
29
30

ค่า item-total
correlation
0.634
0.677
0.567
0.559
0.659
0.642
0.625
0.343
0.585
0.556
0.490

1
0.450
0.546
0.701
0.431
0.731
0.441
0.536
0.303
0.610
0.737
0.392

องค์ประกอบที่
2

3

4
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ตาราง 6 (ต่อ)
ข้ อคาถามที่
10
11
16
17
18
25
27
7
13
14
21
22
24
ชื่อ
องค์ประกอบ

ค่า item-total
correlation
0.567
0.564
0.516
0.564
0.492
0.424
0.395
0.642
0.617
0.654
0.638
0.636
0.654

1

องค์ประกอบที่
2
0.376
0.458
0.435
0.830
0.381
0.375
0.469

3

4

0.541
0.683
0.691
0.595
0.626
0.232
readiness &
managing

concentrating

practicing

connecting

หมายเหตุ ค่าน ้าหนักองค์ประกอบทุกค่ามีนยั สาคัญทางสถิติ (p< .05)
ผู้วิจยั ได้ แปลความหมายองค์ประกอบดังนี ้ องค์ประกอบที่ 1 มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบ
อยู่ระหว่าง 0.303-0.737 ได้ แก่ข้อที่ 1,2,3,4,5,8,9,12,23,29,30 ผู้วิจยั ตังชื
้ ่อองค์ประกอบที่ 1 ว่า
ความพร้ อมและการจัดการ (Readiness; & managing) เนื่องจากข้ อคาถาม จานวน 11 ข้ อนัน้
กล่าวถึงพฤติกรรมการเตรี ยมตัวเพื่อให้ มีความพร้ อมในการเรี ยนและการจัดการตนเองเพื่อการเรี ยนรู้
คณิตศาสตร์ เช่น ฉันตรวจทานงานหรื อการบ้ านคณิตศาสตร์ ของฉันเพื่อให้ แน่ใจว่าฉันทาถูกต้ องแล้ ว ฉัน
สรุ ปเนื ้อหาคณิตศาสตร์ ที่เรี ยนให้ เข้ าใจง่ายขึ ้น เช่น วาดภาพประกอบ ทาตาราง ทาแผนผังความคิด
(Mind map) เป็ นต้ น องค์ประกอบที่ 2 มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.375-0.830 ได้ แก่ข้อที่
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10,11,16,17,18,25,27 ผู้วิจยั ตั ้งชื่อองค์ประกอบที่ 2 ว่า ความมุ่งมัน่ (Concentrating) เนื่องจากข้ อ
คาถาม จานวน 7 ข้ อนัน้ เกี่ยวข้ องกับการมีสมาธิ ความตังใจและความพยายามของนั
้
กเรี ยนในการ
เรี ยนรู้ให้ สาเร็ จ ตัวอย่างคาถามได้ แก่ ฉันมักจะหาสถานที่ที่ฉันจะสามารถมีสมาธิในการอ่านหรื อศึกษา
ทาความเข้ าใจคณิตศาสตร์ ที่เรี ยน ฉันจะถามครูให้ อธิบายเนื ้อหาคณิตศาสตร์ ถ้ าฉันยังไม่เข้ าใจดีพอ
สาหรับองค์ประกอบที่ 3 มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.541-0.691 ได้ แก่ข้อที่ 7,13,14 ผู้วิจยั
ตังชื
้ ่อองค์ประกอบที่ 3 ว่า การฝึ กฝน (Practicing) เนื่องจากข้ อคาถาม จานวน 3 ข้ อนัน้ กล่าวถึง
พฤติกรรมการฝึ กฝนเพื่อการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ เช่น เมื่อฉันสับสนในเนื ้อหาคณิตศาสตร์ ที่เรี ยน ฉันจะ
กลับไปทบทวนและพยายามจนกว่าจะหาคาตอบได้ ในการเตรี ยมตัวสอบวิชาคณิตศาสตร์ ฉันฝึ กทา
แบบฝึ กหัดจนกว่าจะจาสูตรและวิธีทาได้ ส่วนองค์ประกอบที่ 4 มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง
0.232-0.626 ซึ่งมีนัยสาคัญทางสถิติ ได้ แก่ข้อที่ 21,22,24 ผู้วิจยั ตังชื
้ ่อองค์ประกอบที่ 4 ว่า การ
เชื่อ มโยง (Connecting) เนื่อ งจากข้ อ คาถาม จานวน 3 ข้ อ นัน้ กล่า วถึง การเชื่อ มโยงเนื อ้ หา
คณิตศาสตร์ กบั วิชาอื่น เชื่อมโยงกับความรู้เดิมที่ได้ เรี ยนมา หรื อสร้ างความเข้ าใจของตนเอง เช่น ฉัน
พยายามเชื่อมโยงความคิดหลักจากเนื ้อหาวิชาคณิตศาสตร์ กับวิชาอื่นๆ ถ้ าเนื อ้ หาเหล่านัน้ สามารถ
เกี่ยวข้ องหรื อสัมพันธ์ กันได้ ฉันพยายามทาความเข้ าใจเนื ้อหาที่เรี ยนโดยพยายามหาความเชื่อมโยง
ระหว่างสิ่งที่ฉันได้ อ่านมากับสิ่งที่ฉันได้ เรี ยนจากในห้ อง (สาลินี จงใจสุรธรรม; นาชัย ศุภฤกษ์ ชยั สกุล;
และวินยั ดาสุวรรณ. 2559: 102-103)
3.7 หาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบวัดกลวิธีการกากับตนเองในการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์
ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ด้ วยวิธีสมั ประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) มีคา่ เท่ากับ 0.928
4. ผลการวิเคราะห์ แบบจาลองโครงสร้ างความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุพหุระดับของการ
กากับตนเองในการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ส่งผลต่ อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ และการก ากั บ ตนเองในการเรี ยนรู้ การสอนคณิ ต ศาสตร์ ของ
ครู ผ้ ูสอนที่ส่งผลต่ อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์
4.1 ข้ อมูลเบื ้องต้ นของกลุม่ ตัวอย่าง
4.2 สถิตพิ ื ้นฐานของตัวแปรระดับนักเรี ยนที่ใช้ ในการศึกษา
4.3 สถิตพิ ื ้นฐานของตัวแปรระดับครูที่ใช้ ในการศึกษา
4.4 ผลการวิเคราะห์แบบจาลองความสัมพันธ์โครงสร้ างเชิงเส้ นพหุระดับ
4.4.1 ผลการวิเคราะห์แบบจาลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้ างระดับนักเรี ยน
4.4.2 ผลการวิเคราะห์แบบจาลองพหุระดับความสัมพันธ์เชิงโครงสร้ างของตัวแปร
ระดับนักเรี ยนและระดับครู
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การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจยั ในครัง้ นี ้ เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจตรงกัน ผู้วิจยั
ได้ กาหนดชื่อตัวแปรและอักษรย่อที่ใช้ แทนตัวแปรในการวิเคราะห์ จาแนกออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้ แก่ ตัวแปร
ระดับนักเรี ยนและตัวแปรระดับครู ดังต่อไปนี ้
ตัวแปรระดับนักเรียน ได้ แก่
ชื่อตัวแปรแฝง
อักษรย่อที่ใช้
ชื่อตัวแปรสังเกต
อักษรย่อที่ใช้
การก ากับ ตนเองในการเรี ย นรู้
ความพร้ อมและการจัดการ
REM
คณิตศาสตร์
SRL
ความมุง่ มัน่
CCT
การฝึ กฝน
PRA
การเชื่อมโยง
CNT
การกากับตนเองในการเรี ยนรู้
การกากับตนเองในการเรี ยนรู้
คณิตศาสตร์ ที่ยกขึ ้นไปในระดับครู
SLN
คณิตศาสตร์ ที่ยกขึ ้นไปในระดับครู
SLN1
การรับรู้ความสามารถของตน
การรับรู้ความสามารถของตน
ทางการเรี ยน
SES
ทางการเรี ยน
SES1
การมีตวั แบบ
MOS
การมีตวั แบบ
MOS1
การตังเป้
้ าหมายทางการเรี ยน
GSS
การตังเป้
้ าหมายทางการเรี ยน
GSS1
การรับรู้การสนับสนุนทางสังคม
การรับรู้การสนับสนุนทางสังคม
ของนักเรี ยน
SSS
ของนักเรี ยน
SSS1
เจตคติตอ่ การเรี ยนคณิตศาสตร์
ATS
เจตคติตอ่ การเรี ยนคณิตศาสตร์
ATS1
แรงบันดาลใจในการเรี ยน
INS
แรงบันดาลใจเพื่อกากับตนเอง
ISR
แรงบันดาลใจสูเ่ ป้าหมาย
ISG
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์
ACH
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์
ACH1
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์
ที่ยกขึ ้นไปในระดับครู
ACB
ที่ยกขึ ้นไปในระดับครู
ACB1
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ตัวแปรระดับครู ได้ แก่
ชื่อตัวแปรแฝง
การกากับตนเองในการเรี ยนรู้
การสอนคณิตศาสตร์

การรับรู้ความสามารถของตน
ทางการสอน
การตังเป้
้ าหมายทางการสอน
การรับรู้การสนับสนุนทางสังคม
ของครู
แรงบันดาลใจในการสอน

พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์

อักษรย่อที่ใช้ ชื่อตัวแปรสังเกต
อักษรย่อที่ใช้
การทบทวนการสอน
RET
SRT
การรับรู้การสอน
PET
ความมุง่ มัน่ ในการสอน
EGT
การฝึ กฝนการสอน
DRT
การรับรู้ความสามารถของตน
SET
ทางการสอน
SET1
GST
การตังเป้
้ าหมายทางการสอน
GST1
การรับรู้การสนับสนุนทางสังคม
SST
ของครู
SST1
INT
แรงบันดาลใจเพื่อกากับตนเอง
ในการสอน
IST
แรงบันดาลใจสูเ่ ป้าหมายการสอน
IGT
TEA
การสอนเพื่อส่งเสริมผู้เรี ยน
TEL
การสอนอย่างหลากหลาย
VOT
การสอนอย่างมีสว่ นร่วม
TEP

4.1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเบือ้ งต้ นของกลุ่มตัวอย่ าง
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาเชิงปริมาณครัง้ นี ้ เป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3
จานวน 468 คน และครูผ้ สู อนคณิตศาสตร์ จานวน 100 คน ของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ปี การศึกษา 2557 มี
ข้ อมูลเบื ้องต้ น ดังตาราง 7

139

ตาราง 7 จานวน ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้ อมูลเบื ้องต้ นของกลุม่ ตัวอย่าง
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
นักเรียน (n = 468)
เพศ
-ชาย
-หญิง
อายุ (ปี )
ผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม 5 เทอม (GPA)
เป้าหมายหลังจากจบชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3
-เรี ยนต่อ
-ไม่เรี ยนต่อ
การเลือกโรงเรี ยนที่จะเรี ยนต่อ
-โรงเรี ยนเดิม
-โรงเรี ยนใหม่
การเลือกเรี ยนต่อ
-สายสามัญ
-สายอาชีพ
ครู ผ้ ูสอนคณิตศาสตร์ (n = 100)
เพศ
-ชาย
-หญิง
อายุ (ปี )
ประสบการณ์ในการสอนคณิตศาสตร์
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที 3 (ปี )
ระดับการศึกษา
-ปริ ญญาตรี
-ปริ ญญาโท
-ปริ ญญาเอก

จานวน

ร้ อยละ

148
320

31.60
68.40

466
2

99.60
0.40

396
72

84.60
15.40

448
20

95.70
4.30

26
74

26.00
74.00

62
37
1

62.00
37.00
1.00

ค่ าเฉลี่ย

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

14.93
3.11

0.49
1.19

41.76

11.16

12.80

10.95
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จากตาราง 7 กลุ่มตัวอย่างระดับนักเรี ยนที่เป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 จานวน 468
คน เป็ นเพศหญิง จานวน 320 คน (ร้ อยละ 68.40) เพศชาย จานวน 148 คน (ร้ อยละ 31.60) มีอายุ
เฉลี่ย 14.93 ปี มีผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม 5 เทอม (GPA) เท่ากับ 3.11 เป้าหมายหลังจากจบชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 คือ เรี ยนต่อ จานวน 466 คน (ร้ อยละ 99.60) ไม่เรี ยนต่อ จานวน 2 คน (ร้ อยละ
0.40) โดยเลือกเรี ยนต่อที่โรงเรี ยนเดิม จานวน 396 คน (ร้ อยละ 84.60) เลือกเรี ยนต่อที่โรงเรี ยนใหม่
จานวน 72 คน (ร้ อยละ 15.40) ซึง่ นักเรี ยนเลือกเรี ยนต่อสายสามัญ จานวน 448 คน (ร้ อยละ 95.70)
สายอาชีพ จานวน 20 คน (ร้ อยละ 4.30) ส่วนกลุ่มตัวอย่างระดับครู เป็ นครูผ้ สู อนคณิตศาสตร์ ของ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 100 คน เป็ นเพศหญิง จานวน 74 คน (ร้ อยละ
74.00) เพศชาย จานวน 26 คน (ร้ อยละ 26.00) มีอายุเฉลี่ย 41.76 ปี ประสบการณ์ในการสอน
คณิตศาสตร์ ชนมั
ั ้ ธยมศึกษาปี ที 3 เฉลี่ย 12.80 ปี จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มากที่สดุ (ร้ อยละ 62.00)
4.2 สถิตพ
ิ นื ้ ฐานของตัวแปรระดับนักเรียนที่ใช้ ในการศึกษา
ผลการวิเคราะห์คา่ สถิตเิ ชิงบรรยายของตัวแปรระดับนักเรี ยน ดังตาราง 8
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ตาราง 8 ค่าสถิตพิ ื ้นฐานของตัวแปรระดับนักเรี ยน
ตัวแปร
ตัวแปรปั จจัยบุคคล
1.การรับรู้ความสามารถของตนเองทางการเรี ยน
2.การตังเป้
้ าหมายทางการเรี ยน
3.การมีตวั แบบ
4.แรงบันดาลใจในการเรี ยน
4.1 แรงบันดาลใจเพื่อกากับตนเอง
4.2 แรงบันดาลใจสูเ่ ป้าหมาย
5.เจตคติตอ่ การเรี ยนคณิตศาสตร์
ตัวแปรปั จจัยสภาพแวดล้ อม
6.การรับรู้การสนับสนุนทางสังคมของนักเรี ยน
ตัวแปรคั่นกลาง
7.การกากับตนเองในการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์
7.1 ความพร้ อมและการจัดการ
7.2 ความมุง่ มัน่
7.3 การฝึ กฝน
7.4 การเชื่อมโยง
ตัวแปรผล
8.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์

ค่ าต่าสุด ค่ าสูงสุด ค่ าเฉลี่ย

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

1.00
1.00
1.00

6.00
6.00
6.00

3.767
3.796
4.212

0.903
1.005
0.873

1.00
1.00
1.00

6.00
36.00
6.00

4.335
19.917
4.150

0.984
7.002
1.000

2.00

6.00

4.427

0.810

1.00
1.71
1.33
1.00

5.91
5.86
6.00
6.00

3.775
4.232
4.130
3.989

0.797
0.769
0.987
0.887

0.00

20.00

11.380

5.084

จากตาราง 8 พบว่า ตัวแปรสังเกตระดับนักเรี ยน มีคา่ เฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 3.767- 19.917 โดย
ตัวแปรที่มีคา่ เฉลี่ยสูงที่สดุ คือ แรงบันดาลใจสูเ่ ป้าหมาย ส่วนตัวแปรที่มีคา่ เฉลี่ยต่าที่สดุ คือ การรับรู้
ความสามารถของตนเองทางการเรี ยน

142

4.3 สถิตพ
ิ นื ้ ฐานของตัวแปรระดับครู ท่ ีใช้ ในการศึกษา
ผลการวิเคราะห์คา่ สถิตพิ ื ้นฐานของตัวแปรระดับครู ดังตาราง 9
ตาราง 9 ค่าสถิตพิ ื ้นฐานของตัวแปรระดับครู
ส่ วนเบี่ยงเบน
ค่ าต่าสุด ค่ าสูงสุด ค่ าเฉลี่ย
มาตรฐาน

ตัวแปร
ตัวแปรปั จจัยบุคคล
1.การรับรู้ความสามารถของตนทางการสอน
3.29
2.การตังเป้
้ าหมายทางการสอน
2.25
3.แรงบันดาลใจในการสอน
3.1 แรงบันดาลใจเพื่อกากับตนเองในการสอน
3.25
3.2 แรงบันดาลใจสู่เป้าหมายการสอน
4.00
ตัวแปรปั จจัยสภาพแวดล้ อม
4.การรับรู้การสนับสนุนทางสังคมของครู
2.83
ตัวแปรคั่นกลาง
5.การกากับตนเองในการเรี ยนรู้การสอนคณิตศาสตร์
5.1 การทบทวนการสอน
3.45
5.2 การรับรู้การสอน
3.00
5.3 ความมุง่ มัน่ ในการสอน
3.00
5.4 การฝึ กฝนการสอน
3.33
ตัวแปรผล
6.พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์
6.1 การสอนเพื่อส่งเสริมผู้เรี ยน
3.00
6.2 การสอนอย่างหลากหลาย
3.00
6.3 การสอนอย่างมีสว่ นร่วม
3.20

6.00
6.00

4.870
4.345

0.615
0.881

6.00
36.00

4.968
20.030

0.753
6.585

6.00

4.750

0.700

5.91
6.00
6.00
6.00

4.920
4.803
5.053
4.923

0.499
0.676
0.699
0.681

6.00
6.00
6.00

4.996
4.745
4.716

0.648
0.667
0.631

จากตาราง 9 พบว่า ตัวแปรระดับครู มีคา่ เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.345 - 20.030 โดยตัวแปรที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สดุ คือ แรงบัน ดาลใจสู่เ ป้า หมายการสอน ส่วนตัวแปรที่ มี ค่าเฉลี่ ย ต่า ที่ สุด คื อ การ
ตังเป้
้ าหมายทางการสอน
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ตาราง 10 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์ สนั ของตัวแปรสังเกตในโมเดลวิจยั ระดับนักเรี ยน

SES
GSS
MOS
ISR
ISG
ATS
SSS
REM
CCT
PRA
CNT
ACH

SES
1.00
.465**
.492**
.537**
.341**
.529**
.424**
.636**
.549**
.592**
.541**
.127**

GSS

MOS

ISR

ISG

ATS

SSS

REM

CCT

PRA

CNT

ACH

1.00
.613**
.464**
.383**
.351**
.465**
.597**
.520**
.399**
.487**
-.101*

1.00
.533**
.392**
.424**
.505**
.541**
.648**
.487**
.507**
-.022

1.00
.520**
.617**
.548**
.582**
.596**
.552**
.575**
.013

1.00
.363**
.369**
.378**
.409**
.362**
.368**
-.004

1.00
.374**
.477**
.535**
.532**
.498**
.107*

1.00
.434**
.543**
.406**
.425**
-.018

1.00
.643**
.666**
.688**
-.024

1.00
.625**
.648**
.024

1.00
.648**
.165**

1.00
.036

1.00

*p < .05, **p < .01
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ตาราง 11 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์ สนั ของตัวแปรสังเกตในโมเดลวิจยั ระดับครู

SET
GST
IST
IGT
SST
RET
PET
EGT
DRT
TEL
VOT
TEP

SET
1.00
.035
.561**
.345**
.536**
.666**
.567**
.508**
.628**
.608**
.549**
.602**

GST

IST

IGT

SST

RET

PET

EGT

DRT

TEL

VOT

TEP

1.00
.072
.167
.023
.129
.020
.016
-.006
-.014
.027
.038

1.00
.414**
.445**
.565**
.438**
.476**
.646**
.647**
.506**
.535**

1.00
.309**
.354**
.345**
.252*
.300**
.308**
.043
.285**

1.00
.555**
.518**
.418**
.488**
.504**
.381**
.540**

1.00
.709**
.661**
.737**
.651**
.526**
.664**

1.00
.602**
.619**
.504**
.341**
.602**

1.00
.543**
.414**
.266**
.408**

1.00
.623**
.465**
.615**

1.00
.643**
.643**

1.00
.619**

1.00

*p < .05, **p < .01
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จากตาราง 10 พบว่า ค่าสหสัมพันธ์ เพียร์ สนั ของตัวแปรสังเกตในโมเดลวิจยั ระดับ
นักเรี ยน มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จานวน 2 ค่า มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จานวน 57 ค่า
รวมทังหมด
้
59 ค่า โดยภาพรวมความสัมพันธ์ของตัวแปรมีคา่ อยู่ระหว่าง -0.101 ถึง 0.688 ตัวแปรที่
มีความสัมพันธ์กนั สูงสุดและเป็ นความสัมพันธ์ทางบวก คือ การเชื่อมโยง (CNT) กับ ความพร้ อมและ
การจัดการ (REM) มีค่าสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.688 ที่ระดับนัยสาคัญ .01 รองลงมา คือ การฝึ กฝน
(PRA) กับ ความพร้ อมและการจัดการ (REM) มีคา่ สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.666 ที่ระดับนัยสาคัญ .01
จากตาราง 11 พบว่า ค่าสหสัมพันธ์เพียร์ สนั ของตัวแปรสังเกตในโมเดลวิจยั ระดับครู
มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 จานวน 1 ค่า มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 จานวน 53 ค่า รวมทังหมด
้
54 ค่า โดยภาพรวมความสัมพันธ์ของตัวแปรมีคา่ อยูร่ ะหว่าง 0.252- 0.737 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กนั
สูงสุดและเป็ นความสัมพันธ์ทางบวก คือ การฝึ กฝนการสอน (DRT) กับ การทบทวนการสอน (RET)
มีคา่ สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.737 ที่ระดับนัยสาคัญ .01 รองลงมา คือ การรับรู้การสอน (PET) กับ การ
ทบทวนการสอน (RET) มีคา่ สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.709 ที่ระดับนัยสาคัญ .01
จากวัตถุประสงค์ของการวิจยั ข้ อที่ 4 ที่ต้องการศึกษาอิทธิพลของปั จจัยเชิงเหตุพหุ
ระดับของการกากับตนเองในการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ และข้ อที่ 5 ศึกษาอิทธิพลของปั จจัยเชิงเหตุพหุระดับของการ
กากับ ตนเองในการเรี ยนรู้ การสอนคณิ ตศาสตร์ ข องครู ผ้ ูส อนที่ ส่ง ผลต่อผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
คณิตศาสตร์ ผู้วิจยั ใช้ การวิเคราะห์แบบจาลองโครงสร้ างความสัมพันธ์พหุระดับ (MSEM) โดยตัวแปร
สังเกตสร้ างขึน้ จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) การวิเคราะห์ความสอดคล้ องของ
ตัวแปรระดับครู และการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างกลุ่มของตัวแปรพหุระดับที่แสดงผลในขันตอน
้
ก่อนหน้ า ซึง่ ประกอบด้ วยแบบจาลองโครงสร้ างความสัมพันธ์ระดับนักเรี ยนและระดับครูตามแนวทาง
การวิเคราะห์ของมิวเธ็น (Muthén. 1994) ที่ได้ เสนอแนวทางการวิเคราะห์แบบจาลองโครงสร้ าง
ความสัม พันธ์ แบบสอง คื อ วิเ คราะห์ ความสัม พันธ์ ภ ายในกลุ่ม และระหว่างกลุ่ม พร้ อมกันโดยใช้
เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมภายในกลุม่ และระหว่างกลุม่
ส าหรั บ การหาคุ ณ ภาพของแบบวั ด ตัว แปรระดับ นัก เรี ย น โดยการวิ เ คราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) และวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้ างเชิงสารวจ (ESEM) มีคา่ น ้าหนัก
องค์ประกอบของแบบวัดตัวแปรระดับ นักเรี ยนด้ านความเที่ยงตรงเชิง โครงสร้ าง รายละเอียดดัง
ตาราง 12
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ตาราง 12 ค่าน ้าหนักองค์ประกอบของแบบวัดตัวแปรระดับนักเรี ยนด้ านความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ าง
ตัวแปรแฝง
การกากับตนเองในการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์

การรับรู้ความสามารถของตนทางการ
เรี ยน
การตังเป้
้ าหมายทางการเรี ยน
การมีตวั แบบ
การรับรู้การสนับสนุนทางสังคมของนักเรี ยน
แรงบันดาลใจในการเรี ยน
เจตคติตอ่ การเรี ยนคณิตศาสตร์

องค์ ประกอบ ค่ านา้ หนัก
ที่
องค์ ประกอบ
1
0.303-0.737
2
0.375-0.830
3
0.541-0.691
4
0.232-0.626
1
1
1
1
1
2
1

0.740-1.020
0.830-0.990
0.940-1.680
0.530-0.940
0.720-0.893
0.758-0.884
1.040-2.940

ข้ อที่
1,2,3,4,5,8,9,12,23,29,30
10,11,16,17,18,25,27
7,13,14
21,22,24
1,2,3,5,7
1,3,4,5
1,2,3,5
1,2,3,4,5,6
1,2,3,4
5,6,7,8,9,10,11,12
1,2,3,4,5

คุณภาพการวัดตัวแปรระดับครู ผู้วิจยั ทาการวิเคราะห์ หาคุณภาพของแบบวัด
ตัวแปรระดับครู โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) และวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้ าง
เชิงสารวจ (ESEM) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบ (Factor loading) ของแบบวัดตัวแปรระดับ ครู ด้าน
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ าง (Construct validity) มีรายละเอียดดังตาราง 13
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ตาราง 13 ค่าน ้าหนักองค์ประกอบของแบบวัดตัวแปรระดับครูด้านความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ าง
ตัวแปรแฝง
การกากับตนเองในการเรี ยนรู้ การสอน
คณิตศาสตร์

การรับรู้ความสามารถของตน
ทางการสอน
การตังเป้
้ าหมายทางการสอน
การรับรู้การสนับสนุนทางสังคมของครู
แรงบันดาลใจในการสอน
พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์

องค์ ประกอบ
ที่
1
2
3
4

ค่ านา้ หนัก
องค์ ประกอบ
0.380-0.826
0.370-0.838
0.400-0.639
0.439-0.551

1,2,3,5,7,8,23,30
15,16,17,18,19,20,27,28
10,11,12,13
9,21,22,24,29

1
1
1
1
2
1
2
3

0.350-2.520
1.120-1.390
0.750-1.700
0.703-0.895
0.700-0.867
0.507-0.842
0.463-0.761
0.579-0.807

2,3,4,5,7,8
1,3,5,6
2,5,6,7,8
1,2,3,4
5,6,7,8,9,10,11,12
4,5,6,7,8,9,10,11,12
1,2,3,16,19,20
13,14,15,17,18

ข้ อที่

4.4 ผลการวิเคราะห์ แบบจาลองความสัมพันธ์ โครงสร้ างเชิงเส้ นพหุระดับ
4.4.1 ผลการวิเคราะห์ แบบจาลองความสัมพันธ์ เชิงโครงสร้ างของตัวแปร
ระดับนักเรียน
การวิ เ คราะห์ แ บบจ าลองพหุร ะดับ จ าเป็ น ต้ อ งทดสอบแบบจ าลอง
โครงสร้ างความสัมพันธ์ในระดับนักเรี ยน และปรับแบบจาลองให้ มีความกลมกลืนก่อน แล้ วจึงทาการ
วิเ คราะห์ ทัง้ สองระดับ พร้ อมกัน ผลการวิเ คราะห์ แบบจ าลองพหุระดับในระดับนักเรี ย น มี ความ
กลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ดังตาราง 14
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ตาราง 14 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุม่ ของค่าอิทธิพลของตัวแปรปัจจัยเชิงเหตุในระดับ
นักเรี ยนที่มีตอ่ การกากับตนเองในการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์
ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ในระดับนักเรี ยน (แบบจาลองสมมติฐาน)
ดัชนีความ
กลมกลืน

เกณฑ์

ค่ าสถิติ

χ 2 = 153.715, df = 37, p = 0.0000
p.05
CFI
0.959
≥0.90
TLI
0.928
≥0.90
RMSEA
<0.08
0.082
AIC = 15578.095, BIC = 15797.964, Adjusted BIC = 15629.753
χ2

แปลผล
ไม่กลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน
ไม่กลมกลืน

จากตาราง 14 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มของค่าอิทธิพลของตัวแปรปั จจัย
เชิงเหตุในระดับนักเรี ยนที่มีตอ่ การกากับตนเองในการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
คณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ในระดับนักเรี ยน เมื่อพิจารณาดัชนีความกลมกลืนของ
แบบจาลองสมมติฐาน ปรากฏว่าแบบจาลองสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ยงั ไม่มีความกลมกลืนกับข้ อมูล ค่า
RMSEA ยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่ตงไว้
ั ้ ผู้วิจยั จึงปรับแบบจาลองให้ ความคลาดเคลื่อนในการวัดของตัวแปร
บางตัวมีความสัมพันธ์ กันได้ นั่นคือ ตัวแปรการมีตวั แบบกับความมุ่งมั่น และตัวแปรการรับรู้ การ
สนับสนุนทางสังคมของนักเรี ยนกับความมุง่ มัน่ ผลดังตาราง 15
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ตาราง 15 ค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้ างเหตุและผลของการ
กากับตนเองในการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ ที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ของ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ในระดับนักเรี ยนหลังปรับแบบจาลอง
ดัชนีความ
กลมกลืน

เกณฑ์

ค่ าสถิติ

χ 2 = 104.815, df = 35, p = 0.0000
p.05
CFI
0.976
≥0.90
TLI
0.954
≥0.90
RMSEA
<0.08
0.065
AIC = 15533.195, BIC = 15761.361, Adjusted BIC = 15586.802
χ2

แปลผล
ไม่กลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน

จากตาราง 15 ค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้ างเหตุและผล
ของการกากับตนเองในการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ ที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ของ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ในระดับนักเรี ยนหลังปรับแบบจาลอง ปรากฏว่าส่วนใหญ่ ดัชนีความ
กลมกลืนผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ยกเว้ นค่า 2 ที่ ได้ รับผลกระทบจากจานวนกลุ่มตัวอย่างในระดับ
นักเรี ยนที่มีขนาดใหญ่ (468 คน) ทาให้ มีโอกาสที่จะมีนยั สาคัญทางสถิติได้ โดยง่าย จึงควรพิจารณา
จากดัชนีความกลมกลืนอื่นๆประกอบเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามแบบจาลองที่ปรับเป็ นเพียงแบบจาลองที่
จะใช้ ตงต้
ั ้ นในการทดสอบแบบจาลองพหุระดับในลาดับต่อไป ดังนัน้ จึงยังไม่ควรแปลผลความสัมพันธ์
ของตัวแปรที่อยูใ่ นแบบจาลองตังต้
้ นนี ้ เนื่องจากในขันตอนต่
้
อไปของการทดสอบแบบจาลองพหุระดับ
จะมีการนาตัวแปรระดับครู เข้ ามาวิเคราะห์พร้ อมกันในแบบจาลอง อาจทาให้ ได้ รับผลกระทบที่ทาให้
ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลที่ประมาณได้ นนเปลี
ั ้ ่ยนแปลงไป
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* p < .05, ** p < .01, ***p<.001
ภาพประกอบ 13 ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานแบบจาลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้ าง
ในระดับนักเรี ยน
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ตาราง 16 ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานของตัวแปรระดับนักเรี ยนหลังปรับแบบจาลอง
Group

ตัวแปรผล

Within group

SRL

ตัวแปร
สาเหตุ
INS
SES
GSS
MOS
ATS
SSS

Within group

Residual variance
ACH
Residual variance

SRL
GSS

Estimate

SE

Z

P-value

R2

0.297
0.346
0.300
0.052

0.095
0.053
0.104
0.116

3.125**
6.465***
2.871**
0.449

0.002
0.000
0.004
0.653

-

0.114
-0.062
0.184
0.344
-0.369
0.936

0.070
0.062
0.027
0.090
0.095
0.030

1.632
-1.010
6.717***
3.838***
-3.898***
30.712***

0.103
0.313
0.000
0.000
0.000
0.000

0.816

0.064

* p < .05, ** p < .01, ***p<.001
จากตาราง 16 ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานของตัวแปรระดับนักเรี ยนหลังปรับแบบจาลอง
พบว่ า การรั บ รู้ ความสามารถของตนทางการเรี ย น มี อิ ท ธิ พ ลต่อ การก ากับ ตนเองในการเรี ย นรู้
คณิตศาสตร์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์มาตรฐานเท่ากับ 0.346 ส่วน
แรงบันดาลใจในการเรี ยน และการตังเป้
้ าหมายทางการเรี ยนมีอิทธิพลต่อการกากับตนเองในการเรี ยนรู้
คณิตศาสตร์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์มาตรฐานเท่ากับ 0.297 และ
0.300 ตามลาดับ การตังเป้
้ า หมายทางการเรี ยนและการกากับตนเองในการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ มี
อิทธิ พ ลต่อผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .001 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์ มาตรฐานเท่ากับ -0.369 และ 0.344 ตามลาดับ ผู้วิจยั วัดตัวแปรสังเกตโดยใช้ วิธีการ
Loading Identification โดยกาหนดให้ ตวั แปรแฝงมีหน่วยการวัดเดียวกับตัวแปรสังเกตตัวแรก ดังนัน้
ค่านา้ หนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตที่ใช้ กาหนดหน่วยการวัดตัวแปรแฝงจึง ไม่มี การทดสอบ
นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ในกรณี ตัว แปรแฝงที่ วั ด จากตัว แปรสัง เกตเพี ย งตัว เดี ย วก าหนดค่ า ความ
คลาดเคลื่อนในการวัดโดยใช้ วิธีการประมาณค่าจากสูตร (1 – reliability)x variance โดยค่า reliability
ที่นามาคานวนมาจากค่า สัมประสิทธิ์ อัลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient) ของ
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ตัวแปรสังเกตตัวนัน้ ซึ่งได้ แก่ตวั แปรการมีตวั แบบ เจตคติตอ่ การเรี ยนคณิตศาสตร์ และการรับรู้การ
สนับสนุนทางสังคมของนักเรี ยน
4.4.2 ผลการวิเคราะห์ แบบจาลองพหุระดับความสัมพันธ์ เชิงโครงสร้ างของ
ตัวแปรระดับนักเรียนและระดับครู
ในขันตอนนี
้
้ เป็ นการนาแบบจาลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้ างในระดับ
นัก เรี ย นที่ ผ่ า นการปรั บ ให้ มี ค วามกลมกลื น กับ ข้ อ มูล เชิ ง ประจัก ษ์ ม าสร้ างแบบจ าลองพหุร ะดับ
ความสัมพันธ์ เชิงโครงสร้ างเหตุและผลของการกากับตนเองในการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ ที่มีอิทธิพลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ในระดับนักเรี ยนและระดับครู
โดยตัดตัวแปรที่ไม่มีนยั สาคัญทางสถิตใิ นระดับนักเรี ยน จานวน 3 ตัว ได้ แก่ การมีตวั แบบ การรับรู้ การ
สนับสนุนทางสังคมของนักเรี ยน และเจตคติตอ่ การเรี ยนคณิตศาสตร์ เนื่องจากเมื่อขยายตัวแปรระดับ
กลุม่ ทาให้ คา่ พารามิเตอร์ มากเกินกว่าจานวนกลุ่ม จึงต้ องลดค่าสัมประสิทธิ์การประมาณค่า โดยการ
ตัดตัว แปรดัง กล่าวในระดับ นักเรี ยนออก และท าการทดสอบตามสมมติฐ านเดิม ที่ ตัง้ ไว้ ผลการ
วิเคราะห์นาเสนอดังตาราง 17
ตาราง 17 ค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองพหุระดับความสัมพันธ์เชิงโครงสร้ างเหตุและผล
ของการกากับตนเองในการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ ที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์
ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ในระดับนักเรี ยนและระดับครู
ดัชนีความ
เกณฑ์
ค่ าสถิติ
กลมกลืน
p>.05 2 = 208.155, df = 124, p = 0.0000
2
CFI
0.973
≥0.90
TLI
0.962
≥0.90
RMSEA
<0.08
0.038
AIC = 17773.704, BIC = 18184.402, Adjusted BIC = 17870.197

แปลผล
ไม่กลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน

153

จากตาราง 17 ค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองพหุระดับความสัมพันธ์เชิงโครงสร้ าง
เหตุและผลของการกากับตนเองในการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ ที่มี อิทธิ พ ลต่อผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น
คณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ในระดับนักเรี ยนและระดับครู ปรากฏว่าส่วนใหญ่
ดัชนีความกลมกลืนผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ตาราง 18 ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานของตัวแปรระดับนักเรี ยนและระดับครูของแบบจาลอง
โครงสร้ างความสัมพันธ์พหุระดับตัวแปรเชิงเหตุและผลของการกากับตนเองในการเรี ยนรู้
คณิตศาสตร์ ที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3
ตัวแปร
สาเหตุ
INS
SES
GSS

Group

ตัวแปรผล

Within group

SRL

Within group

Residual variance
ACH

Between
group
Between
group
Between
group

Residual variance
ACB
Residual Variance
SLN
Residual Variance
SRT

SRL
GSS
TEA
TEA
SET
SST
INT

Between
group

Residual Variance
TEA
Residual Variance

SRT

Estimate

SE

Z

P-value

R2

0.378
0.377
0.275
0.190
0.435
-0.329
0.917
-0.058
0.997
0.172
0.970
0.456
0.182

0.066
0.053
0.072
0.029
0.110
0.098
0.041
0.142
0.017
0.105
0.036
0.160
0.111

5.710***
7.152***
3.829***
6.502***
3.953***
-3.347***
22.253***
-0.411
60.205***
1.631
26.759***
2.855**
1.641

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.001
0.000
0.681
0.000
0.103
0.000
0.004
0.101

0.810
0.083
0.003
0.030
-

0.370
0.186
0.879
0.228

0.178
0.067
0.044
0.077

2.075*
2.758**
20.087***
2.958**

0.038
0.006
0.000
0.003

0.814
0.772

* p < .05, ** p < .01, ***p<.001
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จากตาราง 18 ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิ พลมาตรฐานของตัวแปรระดับนักเรี ยนและระดับครู ของ
แบบจาลองโครงสร้ างความสัมพันธ์พหุระดับตัวแปรเชิงเหตุและผลของการกากับตนเองในการเรี ยนรู้
คณิ ตศาสตร์ ที่มีอิทธิ พ ลต่อผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ข องนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3
พบว่า การกากับตนเองในการเรี ยนรู้ การสอนคณิ ตศาสตร์ มีอิทธิ พ ลต่อ พฤติกรรมการสอนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐานเท่ากับ 0.879 การรับรู้ความสามารถ
ของตนทางการสอน มี อิ ท ธิ พ ลต่อ การก ากับ ตนเองในการเรี ย นรู้ การสอนคณิต ศาสตร์ อ ย่า งมี
นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี ค่าสัม ประสิทธิ์ ม าตรฐานเท่ากับ 0.456 และแรงบันดาลใจใน
การสอน มีอิทธิพลต่อการกากับตนเองในการเรี ยนรู้ การสอนคณิตศาสตร์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยมี ค่าสัมประสิทธิ์ มาตรฐานเท่ากับ 0.370 การวิ เ คราะห์ แ บบจ าลองพหุ ร ะดับ พบ
ปั ญหาในการวิเคราะห์ เนื่องจากแบบจาลองสมมติฐานมี จานวนค่าสัมประสิทธิ์ ที่ต้องประมาณค่า
มากกว่าจานวนกลุ่ม ทาให้ ส่ง ผลต่อการวิเคราะห์ Non-positive definite matrix จึงจาเป็ นต้ อง
แก้ ปั ญ หาโดยการปรั บ แบบจ าลอง ต้ องลดจ านวนค่าสัม ประสิ ท ธิ์ ที่ป ระมาณค่า ผู้วิ จัยจึง ตัด เส้ น
สัม ประสิ ทธิ์ ที่ไม่มีนัยส าคัญ ในระดับนักเรี ยนออกไป ซึ่ง ได้ แก่ การมี ตวั แบบ เจตคติต่อการเรี ยน
คณิตศาสตร์ และการรับรู้การสนับสนุนทางสังคมของนักเรี ยน
ตาราง 19 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง (Direct Effect: DE) อิทธิพลทางอ้ อม (Indirect Effect: IE)
และอิทธิพลโดยรวม (Total Effect: TE) ของแบบจาลองพหุระดับความสัมพันธ์เชิงโครงสร้ าง
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่สง่ ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3
และพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ ที่แสดงด้ วยค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน

อิทธิพล

เส้ นทาง

Estimate

S.E.

Z

0.164
0.164

0.047
0.047

3.479***
3.479***

ปั จจัยที่ส่งผลต่ อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
Effect from SES to ACH (อิทธิพลระดับนักเรี ยน)
DE
IE
TE

SES  ACH
SES  SRL ACH
SES  ACH
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ตาราง 19 (ต่อ)
อิทธิพล

เส้ นทาง

Estimate

S.E.

Z

-0.329
0.120
-0.210

0.098
0.043
0.080

-3.347***
2.787**
-2.609**

0.164
0.164

0.052
0.052

3.179***
3.179***

0.400
0.400

0.144
0.144

2.781**
2.781**

0.326
0.326

0.157
0.157

2.080*
2.080*

Effect from GSS to ACH (อิทธิพลระดับนักเรี ยน)
DE
IE
TE

GSS  ACH
GSS  SRL ACH
GSS  ACH

Effect from INS to ACH (อิทธิพลระดับนักเรี ยน)
DE
IE
TE

INS  ACH
INS  SRL ACH
INS  ACH

ปั จจัยที่ส่งผลต่ อพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์
Effect from SET to TEA (อิทธิพลระดับครู)
DE
IE
TE

SET  TEA
SET  SRT TEA
SET  TEA

Effect from INT to TEA (อิทธิพลระดับครู)
DE
IE
TE

INT  TEA
INT  SRT TEA
INT  TEA

* p < .05, ** p < .01, ***p<.001
จากตาราง 19 ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานของปั จจัยเชิงสาเหตุพหุระดับ สามารถสรุ ป
ตามตัวแปรผลลัพธ์ของการศึกษาครัง้ นี ้ คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ได้ รับอิทธิพลทางอ้ อม
เชิงบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติจากการรับรู้ความสามารถของตนทางการเรี ยน แรงบันดาลใจในการ
เรี ยน และการตังเป้
้ าหมายทางการเรี ยน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิ พลมาตรฐานเท่ากับ 0.164, 0.164
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และ 0.120 ตามลาดับ และได้ รับอิทธิ พลทางตรงจากการตังเป้
้ าหมายทางการเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิ พลมาตรฐานเท่ากับ -0.329 ตัวแปรพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์
ได้ รับอิทธิพลทางอ้ อมเชิงบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จากการรับรู้ความสามารถของตนทางการสอน
และแรงบัน ดาลใจในการสอน ซึ่ ง มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ อิ ท ธิ พ ลมาตรฐานเท่ า กั บ 0.400 และ 0.326
ตามลาดับ โดยพฤติกรรมการสอนไม่มีนยั สาคัญทางสถิติตอ่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์

ภาพประกอบ 14 สรุปผลการวิเคราะห์พหุระดับและผลของการกากับตนเองในการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์
ที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ในระดับ
นักเรี ยนและระดับครู

บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ อง การวิจัยผสานวิธีปัจจัยเชิงเหตุพหุระดับของการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้
คณิตศาสตร์ ที่มีอิทธิ พลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 มี
การนํ าเสนอสาระสํ าคัญ แบ่งออกเป็ น 4 หัวข้ อใหญ่ คือ หัวข้ อแรก เป็ นกระบวนการวิจัยโดยสรุ ป
ประกอบด้ วย ความมุ่งหมายของการวิจยั สมมติฐานการวิจยั ขอบเขตการวิจยั เครื่ องมือวัดการวิจยั
และการวิเคราะห์ข้อมูล หัวข้ อที่สอง คือ สรุ ปผลการวิจยั หัวข้ อที่สาม คือ อภิปรายผลการวิจยั และ
หัวข้ อสุดท้ าย คือ ข้ อเสนอแนะงานวิจยั ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

กระบวนการวิจัยโดยสรุ ป
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษากลวิธีการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยม
ศึกษาปี ที่ 3 และกลวิธีการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้การสอนคณิตศาสตร์ ของครูผ้ สู อน
2. เพื่ อศึกษาตัวแปรที่ เ กี่ ยวข้ องต่อการกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ ข อง
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 และการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้การสอนคณิตศาสตร์ ของครูผ้ สู อน
3. เพื่อพัฒนาแบบวัดการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยม
ศึกษาปี ที่ 3
4. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยเชิงเหตุพหุระดับของการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้
คณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่สง่ ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์
5. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปั จจัยเชิงเหตุของการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้การสอน
คณิตศาสตร์ ของครูผ้ สู อนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยน
สมมติฐานของการวิจัย
1. การกํากับตนเองในการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ ได้ รับอิทธิพลจากปั จจัยในระดับนักเรี ยน
ได้ แก่ การรับรู้ความสามารถของตนทางการเรี ยน การตังเป้
้ าหมายทางการเรี ยน การมีตวั แบบ การรับรู้
การสนับสนุนทางสังคม แรงบันดาลใจในการเรี ยน และเจตคติตอ่ การเรี ยนคณิตศาสตร์
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยน ได้ รับอิทธิพลจากปั จจัยบุคคล และ
ปั จจัยสภาพแวดล้ อมในระดับนักเรี ยน โดยผ่านการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์
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3. การกํากับตนเองในการเรี ยนรู้การสอนคณิตศาสตร์ ได้ รับอิทธิพลจากปั จจัยในระดับครู
ได้ แก่ การรั บรู้ ความสามารถของตนทางการสอน การตังเป้
้ าหมายทางการสอน การรั บรู้ การ
สนับสนุนทางสังคมของครู และแรงบันดาลใจในการสอน
4. พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ ได้ รับอิทธิ พลจากปั จจัยบุคคล และปั จจัยสภาพแวดล้ อม
ในระดับครูโดยผ่านการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้การสอนคณิตศาสตร์
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ได้ รับอิทธิพลข้ ามระดับจากพฤติกรรมการสอน
คณิตศาสตร์
6. การกํากับตนเองในการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ ได้ รับอิทธิพลข้ ามระดับจากพฤติกรรมการสอน
คณิตศาสตร์
ขอบเขตของการวิจัย
ระยะที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ
ผู้ให้ ข้อมูลหลัก
ผู้วิจยั ได้ กําหนดผู้ให้ ข้อมูลหลักเพื่อทําการสัมภาษณ์เชิงลึก จํานวน 2 กลุ่มคือ กลุ่ม
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 และกลุ่มครู ผ้ สู อนคณิตศาสตร์ ของโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ใช้ วิธีการเลือกแบบยึดจุดมุ่งหมายของการศึกษาเป็ นหลัก (Purposeful sampling)
(ชาย โพธิสิตา. 2554: 118-119) โดยใช้ เกณฑ์ในการเลือกผู้ให้ ข้อมูลหลัก เป็ นบุคคลที่มีข้อมูลให้ ศกึ ษา
ในระดับลึกได้ มาก (Information-rich cases) (Patton. 1987: 52) เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่มีความครอบคลุมใน
การสนับสนุนแนวคิดในการวิจยั และข้ อสรุปที่ได้ จากการวิจยั ผู้วิจยั เลือกผู้ให้ ข้อมูลหลักทังสองกลุ
้
่ม รวม
จํานวน 6 คน ซึง่ มีคณ
ุ ลักษณะ 3 ประเภท (Patton. 1990: 169-183) ดังนี ้
1. ลักษณะเกี่ยวกับนักเรี ยนที่ประสบความสําเร็ จสูง ผู้วิจยั เลือกโรงเรี ยนที่มีนกั เรี ยนซึ่ง
มีผลการสอบ O-NET ปี การศึกษา 2556 รายวิชาคณิตศาสตร์ ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้ คะแนนเต็ม
100 คะแนน โดยผู้วิจยั คัดเลือกนักเรี ยน จํานวน 1 คน และครู ผ้ สู อนคณิตศาสตร์ ที่สอนนักเรี ยนคน
เดียวกัน จํานวน 1 คน
2. ลักษณะเกี่ ยวกับนักเรี ยนที่ประสบความสําเร็ จมากกว่านักเรี ยนทัว่ ไป ผู้วิจยั เลือก
โรงเรี ยนที่มีนกั เรี ยนๆอยู่ในห้ องเรี ยนพิเศษคณิตศาสตร์ ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยผู้วิจยั ทําการคัดเลือก
นักเรี ยน จํานวน 1 คน และครูผ้ สู อนคณิตศาสตร์ ที่สอนนักเรี ยนคนเดียวกัน จํานวน 1 คน
3. ลักษณะที่ให้ ข้อมูลนักเรี ยนทัว่ ไปในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่เรี ยนคณิตศาสตร์
ของห้ องเรี ยนปกติของโรงเรี ยน โดยผู้วิจยั ทําการคัดเลือกนักเรี ยนที่เรี ยนอยู่ในห้ องเรี ยนปกติ จํานวน 1
คน และครูผ้ สู อนคณิตศาสตร์ ที่สอนนักเรี ยนคนเดียวกัน จํานวน 1 คน
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ระยะที่ 2 การวิจัยเชิงปริมาณ
2.1 ประชากร
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ แบ่งเป็ นระดับนักเรี ยนและระดับครู ได้ แก่
2.1.1 นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ปี การศึกษา 2557 จํานวน
42 เขตพื ้นที่การศึกษา จํานวน 424,256 คน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน. 2557: 12)
2.1.2 ครู ผ้ สู อนคณิตศาสตร์ ชนมั
ั ้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ของนักเรี ยนในข้ อ 2.1.1 ของ
โรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพื
้ ้นฐาน ปี การศึกษา 2557 จํานวน 42 เขตพื ้นที่การศึกษา
2.2 กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ แบ่งเป็ นระดับนักเรี ยนและระดับครู ได้ แก่
2.2.1 นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ของโรงเรี ยนในสังกัดสํ านักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ปี การศึกษา 2557 จํานวน
468 คน
2.2.2 ครู ผ้ สู อนคณิตศาสตร์ ชนมั
ั ้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ปี การศึกษา 2557
จํานวน 100 คน
2.3 ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ศกึ ษามี 2 ระดับ คือ ระดับนักเรี ยนและระดับครู ดังนี ้
1. ตัวแปรระดับนักเรี ยน ประกอบด้ วย
1.1 ปั จจัยบุคคล ได้ แก่
1.1.1 การรับรู้ ความสามารถของตนทางการเรี ยน
1.1.2 การตังเป้
้ าหมายทางการเรี ยน
1.1.3 การมีตวั แบบ
1.1.4 แรงบันดาลใจในการเรี ยน
1.1.5 เจตคติตอ่ การเรี ยนคณิตศาสตร์
1.2 ปั จจัยสภาพแวดล้ อม ได้ แก่ การรับรู้การสนับสนุนทางสังคมของนักเรี ยน
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1.3 ตัวแปรคัน่ กลาง ได้ แก่ การกํากับตนเองในการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์
1.4 ตัวแปรผล ได้ แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์
2. ตัวแปรระดับครู ประกอบด้ วย
2.1 ปั จจัยบุคคล ได้ แก่
2.1.1 การรับรู้ ความสามารถของตนทางการสอน
2.1.2 การตังเป้
้ าหมายทางการสอน
2.1.3 แรงบันดาลใจในการสอน
2.2 ปั จจัยสภาพแวดล้ อม ได้ แก่ การรับรู้การสนับสนุนทางสังคมของครู
2.3 ตัวแปรคัน่ กลาง ได้ แก่ การกํากับตนเองในการเรี ยนรู้การสอนคณิตศาสตร์
2.4 ตัวแปรผล ได้ แก่ พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์
ข้ อจํากัดของการวิจัย
1. การวิจยั ในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ใช้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ เป็ นตัวแปรผลของ
ตัว แปรในระดับ นั ก เรี ย นซึ่ ง ได้ จ ากการทดสอบโดยใช้ แบบทดสอบวั ด ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
คณิตศาสตร์ โดยให้ นกั เรี ยนทําในระยะเวลาอันสัน้ มีจํานวนข้ อคําถามในแบบทดสอบน้ อย ซึ่งมีข้อดี
คือ สามารถวัดความสามารถของนักเรี ยนในขณะเดียวกันทุกคน แต่มีข้อจํากัด คืออาจไม่สามารถวัด
ความสามารถที่แท้ จริ งของนักเรี ยน ซึ่งอาจมีตวั แปรแทรกซ้ อนในขณะทําข้ อสอบ เช่น ระยะเวลาจํากัด
ไม่สามารถทําข้ อสอบได้ ทนั เวลา
2. การเก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่างของการวิจยั ในระยะที่ 2 ซึ่งประกอบด้ วย
นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 และครู ผ้ ูสอนคณิ ตศาสตร์ ผู้วิจัยเก็ บข้ อมูลจากเขตพืน้ ที่ การศึกษา
มัธยมศึกษาทังหมด
้
42 เขตพื ้นที่ ซึ่งเมื่อเก็บข้ อมูลจริ งพบว่า การเข้ าถึงโรงเรี ยนบางโรงเรี ยนทําได้
ค่อนข้ างยาก ส่งผลให้ บางโรงเรี ยนเก็บข้ อมูลได้ น้อยกว่าจํานวนที่วางแผนไว้
3. การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ โดยการ
วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้ างเชิงสํารวจ (ESEM) เพื่อสํารวจองค์ประกอบของข้ อคําถามในแบบวัด
พบว่าแบ่งองค์ประกอบได้ เป็ น 4 องค์ประกอบ ส่วนตัวแปรการกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ การสอน
คณิตศาสตร์ เนื่องจากจํานวนครู ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 100 คน มีจํานวนน้ อยเกินไปในการ
วิเคราะห์เพื่อหาโครงสร้ างองค์ประกอบของข้ อคําถามในแบบวัดการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้การสอน
คณิตศาสตร์ ว่าประกอบด้ วย 4 องค์ประกอบหรื อไม่ ผู้วิจัยจึงตังสมมติ
้
ฐานว่ามี 4 องค์ประกอบ
เหมือนกับแบบวัดในระดับนักเรี ยน
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เครื่องมือวัดการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยระยะที่ 1
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ระยะที่ 1 เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก เป็ น
แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้ าง (Semi-structured interview protocol) โดยใช้ โครงสร้ างการสัมภาษณ์
(Interview guide) เพื่อกําหนดตัวแปรที่ใช้ ในการวิจยั โดยทําประเด็นการสัมภาษณ์
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยระยะที่ 2
เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษาพหุระดับ ประกอบด้ วยแบบสอบถาม จํานวน 2 ฉบับ คือ
แบบสอบถามและแบบทดสอบสําหรับนักเรี ยน แบบสอบถามสําหรับครู ดังนี ้
1. แบบสอบถามและแบบทดสอบสําหรับนักเรี ยน ประกอบด้ วยตอนที่ 1 ข้ อมูล
ทัว่ ไป ตอนที่ 2 เป็ นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ตอนที่ 3-9 เป็ นแบบวัด
ได้ แก่ การกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ การรั บรู้ ความสามารถของตนทางการเรี ยน การ
ตังเป้
้ าหมายทางการเรี ยน การมีตวั แบบ การรับรู้ การสนับสนุนทางสังคมของนักเรี ยน แรงบันดาลใจ
ในการเรี ยน และเจตคติตอ่ การเรี ยนคณิตศาสตร์ ตามลําดับ
2. แบบสอบถามสําหรับครู ประกอบด้ วยตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป ตอนที่ 2-7 ได้ แก่
การกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ การสอนคณิตศาสตร์ การรับรู้ความสามารถของตนทางการสอน การ
ตังเป้
้ าหมายทางการสอน การรั บรู้ การสนับสนุนทางสัง คมของครู แรงบันดาลใจในการสอน และ
พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐาน โดยใช้ สถิตบิ รรยาย เพื่ออธิบายลักษณะของตัวแปร
ได้ แก่ การหาความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ ไปของตัวแปร ซึง่ เป็ นข้ อมูลที่ได้ จากแบบสอบถาม โดยใช้ สถิติ
วิเคราะห์ ได้ แก่ ค่าสูงสุด ค่าตํ่าสุด ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. การวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด ด้ วยการหาค่าความเชื่อมัน่ ของ
ข้ อมูลกลุ่มตัวอย่างการวิจยั และหาค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ าง โดยใช้ การวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันด้ วยโปรแกรม LISREL และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้ างเชิงสํารวจ (Exploratory
structural equation model-ESEM) โดยใช้ โปรแกรม Mplus
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4. การวิเคราะห์เพื่อทดสอบแบบจําลองตามสมมติฐานการวิจยั โดยใช้ เทคนิควิเคราะห์
ความสัมพันธ์ โครงสร้ างเชิงเส้ นพหุระดับ (Multilevel structural equation modeling: MSEM) โดยใช้
โปรแกรม Mplus ที่ สามารถทดสอบความสัม พันธ์ ระหว่างตัวแปรทัง้ สองระดับได้ พร้ อมกัน ตาม
แนวทางการวิเคราะห์ของมิวเธ็น (Muthén. 1994)

สรุ ปผลการวิจัย
สรุ ปผลการวิจัยระยะที่ 1
การสรุปผลการวิจยั ระยะที่ 1 ตามความมุง่ หมายของการวิจยั ข้ อที่ 1-2 มีดงั นี ้
1. กลวิธีการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3
ประกอบด้ วย การตังเป้
้ าหมายทางการเรี ยน การมีตวั แบบ การประเมินตนเอง การสืบค้ นข้ อมูล การ
จัดการผลที่เกิดขึ ้นกับตัวเอง การฝึ กซ้ อมและการจํา การหาเพื่อนหรื อครู ให้ ช่วยเหลือ การทบทวนสิ่งที่
บันทึกไว้ ; แบบทดสอบ บันทึก หรื อตํารา การจัดการเวลา และการเรี ยนพิเศษ สําหรับกลวิธีการกํากับ
ตนเองในการเรี ยนรู้ การสอนคณิ ต ศาสตร์ ของครู ผ้ ูส อน ได้ แ ก่ การตัง้ เป้าหมายทางการสอน การ
ประเมินตนเอง การสืบค้ นข้ อมูล การฝึ กซ้ อม การหาเพื่อนให้ ชว่ ยเหลือ และการจัดการเวลา
2. ตัวแปรที่เกี่ยวข้ องกับกลวิธีการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ ของนักเรี ยน
ได้ แก่ แรงบันดาลใจในการเรี ยน และเจตคติตอ่ การเรี ยนคณิตศาสตร์ และในด้ านครูผ้ สู อนคณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ได้ แก่ แรงบันดาลใจในการสอน
สรุ ปผลการวิจัยระยะที่ 2
การสรุปผลการวิจยั ระยะที่ 2 ตามความมุง่ หมายของการวิจยั ข้ อที่ 3-5 ดังนี ้
1. ผลการวิจยั ตามความมุ่งหมายของการวิจยั ข้ อที่ 3 การพัฒนาแบบวัดการกํากับ
ตนเองในการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3
แบบวัดการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่
3 มีจํานวน 24 ข้ อ แบบวัดที่พฒ
ั นาขึ ้นมีการทดลองใช้ และหาคุณภาพ ได้ แก่ ความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา
ค่าอํ านาจจําแนกรายข้ อ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.343-0.677 มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าความ
เชื่ อมั่นเท่ากับ 0.928 โมเดลการวัดมี 4 องค์ประกอบ สอดคล้ องกลมกลื นกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
( χ 2 = 472.211, df = 186, CFI= 0.936, TLI = 0.906, RMSEA= 0.057, SRMR= 0.032)
2. ข้ อมูลเบื ้องต้ นของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้ วยบุคคลสองประเภท ได้ แก่ นักเรี ยน
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 และครูผ้ สู อนคณิตศาสตร์ โดยกลุม่ ตัวอย่างระดับนักเรี ยนเป็ นนักเรี ยนมัธยมศึกษา
ปี ที่ 3 จํานวน 468 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้ อยละ 68.40 รองลงมาเป็ นเพศชาย คิดเป็ น
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ร้ อยละ 31.60 มีอายุเฉลี่ย 14.93 ปี มีผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม 5 เทอม (GPA) เท่ากับ 3.11 เป้าหมาย
หลังจากจบชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 คือ เรี ยนต่อ คิดเป็ นร้ อยละ 99.60 และไม่เรี ยนต่อ คิดเป็ นร้ อยละ 0.40
โดยเลือกเรี ยนต่อที่โรงเรี ยนเดิม คิดเป็ นร้ อยละ 84.60 และเลือกเรี ยนต่อที่โรงเรี ยนใหม่ คิดเป็ นร้ อยละ
15.40 นักเรี ยนเลือกเรี ยนต่อสายสามัญ คิดเป็ นร้ อยละ 95.70 เลือกเรี ยนสายอาชีพ คิดเป็ นร้ อยละ
4.30 กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นครู ผ้ ูสอนคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 จํานวน 100 คน
ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้ อยละ 74.00 รองลงมาเป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้ อยละ 26.00 มีอายุเฉลี่ย
41.76 ปี ประสบการณ์ ในการสอนคณิ ตศาสตร์ ชนั ้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 เฉลี่ ย 12.80 ปี จบการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี มากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 62.00
3. ความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง โครงสร้ างเหตุ แ ละผลของการกํ า กั บ ตนเองในการเรี ย นรู้
คณิตศาสตร์ ท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ใน
ระดับ นัก เรี ย นและระดับ ครู หลัง ปรั บ แบบจํ า ลอง มี ค ่า ดัช นี ค วามกลมกลื น ผ่า นเกณฑ์ ด งั นี ้
χ 2 = 208.155, df = 124, p< .001, CFI= 0.973, TLI= 0.962, RMSEA= 0.038, AIC = 17773.704,
BIC = 18184.402, Adjusted BIC = 17870.197 และความสัมพันธ์ของตัวแปรในแบบจําลองจําแนก
ได้ เป็ น 2 ประเภทคือ อิทธิพลของตัวแปรระดับนักเรี ยน และอิทธิพลของตัวแปรระดับครู
3.1 ในระดับนักเรี ยน การรับรู้ ความสามารถของตนทางการเรี ยน และแรงบันดาล
ใจในการเรี ยน มีอิทธิ พลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ โดยได้ รับอิทธิพลทางอ้ อมเชิงบวก
จากการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ และการตังเป้
้ าหมายทางการเรี ยน
มีอิทธิพลทางตรงเชิงลบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
3.2 ในระดับครู การรับรู้ ความสามารถของตนทางการสอน และ แรงบันดาลใจ
ในการสอน มี อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการสอนคณิ ตศาสตร์ โดยได้ รับอิทธิ พลทางอ้ อมเชิงบวกจากการ
กํากับตนเองในการเรี ยนรู้การสอนคณิตศาสตร์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ
สําหรับผลการวิจยั ในครัง้ นี ้ เมื่อนํามาสรุปผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจยั ตามที่
ผู้วิจยั ได้ ตงสมมติ
ั้
ฐานของการวิจยั ไว้ จํานวน 6 ข้ อนัน้ นําเสนอผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจยั
ดังแสดงในตาราง 20
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ตาราง 20 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั
ผลการทดสอบ
สมมติฐานการวิจัย
การกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ ได้ รับอิทธิ พลจากปั จจัยใน เป็ นไปตามสมมติฐาน
ระดับนักเรี ยน ได้ แก่ การรับรู้ ความสามารถของตนทางการเรี ยน การ
ตังเป้
้ าหมายทางการเรี ยน การมีตวั แบบ การรับรู้ การสนับสนุน ทาง
สังคมของนักเรี ยน และปั จจัยอื่นๆ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ได้ รับอิทธิพลจากปั จจัยบุคคล เป็ นไปตามสมมติฐาน
ปั จจัยสภาพแวดล้ อม และปั จจัยอื่นๆในระดับนักเรี ยน โดยผ่านการ
กํากับตนเองในการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์
การกํ า กั บ ตนเองในการเรี ย นรู้ การสอนคณิ ต ศาสตร์ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ล เป็ นไปตามสมมติฐาน
ทางตรงจากปั จ จัยในระดับครู ได้ แก่ การรั บรู้ ความสามารถของตน
ทางการสอน การตังเป้
้ าหมายทางการสอน การรับรู้ การสนับสนุนทาง
สังคมของครู และปั จจัยอื่นๆ
พฤติ กรรมการสอนคณิ ตศาสตร์ ได้ รั บอิ ทธิ พลจากปั จจัยบุคคล ปั จจัย เป็ นไปตามสมมติฐาน
สภาพแวดล้ อมและปั จจัยอื่นๆในระดับครู โดยผ่านการกํ ากับตนเองใน
การเรี ยนรู้การสอนคณิตศาสตร์
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยน ได้ รับอิทธิ พลข้ าม ไม่เป็ นไปตาม
ระดับจากพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์
สมมติฐาน
การกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ ได้ รับอิทธิพลข้ ามระดับจาก ไม่เป็ นไปตาม
พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์
สมมติฐาน
สมมติฐานการวิจัย

1.

2.

3.

4.

5.
6.
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อภิปรายผลการวิจัย
อภิปรายผลการวิจัยระยะที่ 1
กลวิธีการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนและกลวิธีการกํากับตนเอง
ในการเรี ยนรู้ การสอนคณิตศาสตร์ ที่ได้ จากการดําเนินการวิจัยในครั ง้ นี ้ เป็ นกลวิธีที่ขยายความจาก
ความหมายตามกรอบแนวคิดของการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ ที่เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ ของบุคคลซึ่ง
ประกอบด้ วยอภิปัญญา แรงจูงใจและพฤติกรรมตามทฤษฎีการเรี ยนรู้ ทางปั ญญาสังคม (Bandura.
1986) ต่อมามีการสร้ างแบบสอบถามกลวิธีการสร้ างแรงจูงใจสําหรับการเรี ยนรู้ (MSLQ) ของพินทริ ช
และคนอื่นๆ (Pintrich; et al. 1991) และแบบสอบถามกลวิธีการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ ของซิมเมอร์ แมน
และมาร์ ติเนซ พอนส์ (Zimmerman; & Martinez-Pons. 1986) ซึ่งเป็ นกลวิธีที่ใช้ บริ บทของนักเรี ยน
ในต่างประเทศและเป็ นกลวิธีที่ใช้ ในเวลานัน้ สําหรับกลวิธีที่ได้ จากการสัมภาษณ์ครัง้ นี ้ เป็ นการขยาย
ความตามบริ บทของนักเรี ยนไทยในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ในปั จจุบนั โดยมีทงั ้ กลวิธีท่ีคล้ ายกัน
และแตกต่างจากแบบสอบถามทังสองฉบั
้
บดังกล่าว ผู้วิจยั นําเสนอผลการวิจยั ในประเด็นสําคัญดังนี ้
1. การตังเป้
้ าหมายทางการเรี ยนของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 มีการตังเป้
้ าหมายไว้ 2
แบบ ได้ แก่ เป้าหมายระยะใกล้ คือ เพื่อเรี ยนต่อชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 และเป้าหมายระยะไกล เพื่อ
ประกอบอาชีพ สําหรับเป้าหมายเพื่อเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ท่ี 4 เป็ นเป้าหมายที่เจาะจงว่าต้ องการ
ศึกษาต่อที่ใดและเป็ นเป้าหมายระยะใกล้ ซึ่งต้ องทําให้ สําเร็ จหลังจากเรี ยนจบชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3
ส่วนเป้าหมายเพื่อการประกอบอาชีพเป็ นเป้าหมายระยะไกล และมีความยากในการปฏิบตั ิที่ต้องอาศัย
ความพยายามให้ บรรลุเป้าหมาย ซึ่งการตังเป้
้ าหมายทางการเรี ยนเป็ นกลวิธีสําคัญที่ทําให้ นกั เรี ยน
กํากับตนเองในการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องกับการตังมาตรฐานเชิ
้
งปริ มาณหรื อเชิงคุณภาพของ
การปฏิบตั ิ (Maria; & Acedo. 2010) เช่น นักเรี ยนที่ประสบความสําเร็ จตามเป้าหมายที่วางไว้ จะมี
การรั บรู้ ความสามารถของตนเพิ่ มขึน้ ซึ่งจะเป็ นการส่งเสริ มการยึดมั่นในเป้าหมายและการกํ ากับ
ตนเองในทางพุทธิปัญญาและแรงจูงใจที่เอื ้อต่อผลสัมฤทธิ์ตอ่ ไป (Pintrich. 2000) เป้าหมายเป็ น
มาตรฐานที่กํากับกระทําของบุคคล คุณสมบัติของเป้าหมายที่ส่งเสริ มการกํากับตนเอง 3 ด้ าน ได้ แก่
ความจําเพาะเจาะจง ความใกล้ เคียง และระดับความยาก โดยความจําเพาะเจาะจง คือ เป้าหมายที่
ชัดเจนและระบุม าตรฐานการปฏิ บัติจ ะเป็ น การส่ง เสริ ม การเรี ยนรู้ และกระตุ้น การประเมิน ตนเอง
มากกว่าเป้าหมายทัว่ ไป (เช่น ทําให้ ดีที่สดุ ) เป้าหมายที่จําเพาะเจาะจงช่วยส่งเสริ มความพยายามใน
การปฏิบตั ิที่ต้องการความสําเร็ จและทํานายความพึงพอใจของตนเองได้ มากกว่าเป้าหมายที่จําเพาะ
เจาะจงช่วยส่งเสริ มการรับรู้ความสามารถของตนเพราะว่าสามารถวัดความก้ าวหน้ าได้ ง่าย ส่วนความ
ใกล้ เคียงของเป้าหมายจําแนกจากระยะเวลาที่ดําเนินการสําเร็ จในอนาคต นัน่ คือ เป้าหมายระยะใกล้
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จะทําสําเร็ จได้ เร็ วกว่า มีผลต่อแรงจูงใจมากกว่า และทําให้ กํากับตนเองได้ ดีกว่าเป้าหมายระยะไกล
เนื่องจากการสังเกตความก้ าวหน้ าของเป้าหมายระยะใกล้ ง่ายกว่าและการรับรู้ความก้ าวหน้ าส่งผลต่อ
การรับรู้ความสามารถของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป้าหมายระยะใกล้ มีอิทธิพลต่อเด็กซึ่งไม่ได้ นําเสนอ
ผลของความคิดในระยะยาว และสุดท้ าย ความยากของเป้าหมายหรื อระดับประสิทธิภาพของภาระ
งานที่ เที ยบกับมาตรฐาน มี อิทธิ พลต่อความพยายามของผู้เรี ยนในการบรรลุเป้าหมาย (Schunk.
2001)
2. การมีตวั แบบของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 เป็ นเพื่อน เพื่อนรุ่นพี่หรื อพี่ชายซึง่ เป็ น
ตัวแบบที่มีความสามารถใกล้ เคียงกับตนเองจะส่งผลให้ เกิดการใช้ กลวิธีกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ ที่
ประสบผลสําเร็ จมากขึ ้น (Zimmerman. 1989) ตัวแบบเป็ นตัวกลางที่สําคัญในการได้ มาซึ่งทักษะ
ความเชื่ อ และพฤติกรรมใหม่ๆ บุคคลที่สังเกตการปฏิบตั ิของผู้อื่นจะเชื่อว่าพวกเขาสามารถทําได้ ดี
ซึ่ง การสังเกตตัวแบบสามารถเพิ่ ม การรั บรู้ ความสามารถของตนหรื อความเชื่ อส่วนบุคคลเกี่ ยวกับ
ความสามารถที่จะเรี ยนรู้หรื อแสดงพฤติกรรมของผู้สงั เกตได้ (Bandura. 1986)
3. การจัดการผลที่เกิ ดขึน้ กับตนเอง เป็ นกลวิธีที่นักเรี ยนใช้ ในสถานการณ์ ที่นักเรี ยน
จัดการหรื อให้ รางวัลกับความสําเร็ จหรื อลงโทษเมื่อผิดพลาด เช่น ถ้ าฉันทําข้ อสอบได้ ดี ฉันจะให้ รางวัล
ตัวเองโดยการไปดูหนัง (Zimmerman; & Martinez-Pons. 1986) ผู้วิจยั พบว่า นักเรี ยนจะใช้ วิธีการให้
รางวัลตนเองเมื่อทําสําเร็ จมากกว่าการลงโทษตนเองเมื่อทําไม่สําเร็จ โดยนักเรี ยนจะตังรางวั
้
ลเป็ นสิ่งที่
ตนอยากได้ หรื อสิ่งที่ อยากทํ า เพื่ อทํ าให้ เกิ ดความตังใจ
้ พยายาม และกํ ากับตนเองเพื่อให้ ได้ สิ่งนัน้
สําหรับวิธีการลงโทษตนเองนัน้ นักเรี ยนใช้ เมื่อมีความมัน่ ใจในระดับหนึง่ ว่าจะทําสําเร็จอย่างแน่นอน
4. กลวิธีการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ ด้วยวิธีอื่นๆที่แตกต่างจากกลวิธีของ
ซิมเมอร์ แมนและมาร์ ติเนซ พอนส์ (Zimmerman; & Martinez-Pons. 1986) ได้ แก่ การจัดการเวลา
และการเรี ยนพิเศษ ซึ่งการจัดการเวลา เป็ นกลวิธีที่นกั เรี ยนมีพฤติกรรมในการจัดการกับสิ่งแวดล้ อม
เพื่อควบคุมพฤติกรรมของตนเองในการเรี ยนให้ มีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึน้ สอดคล้ องกับพินทริ ช (Pintrich.
1999) กล่าวว่า กิจกรรมการกํากับตนเองเป็ นตัวกลางระหว่างผู้เรี ยน บริ บทและการเรี ยนรู้ การปฏิบตั ิ
โดยให้ ความสําคัญกับการศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน เป็ นกลวิธีที่นกั เรี ยนใช้ ในการกํ ากับ
ทางปั ญ ญา จัดการ และควบคุม กับสิ่ ง แวดล้ อม และมี อิทธิ พ ลต่อผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ สําหรับการเรี ยนพิเศษ เป็ นกลวิธีที่นกั เรี ยนสามารถสังเกตผลการเรี ยนของตนเอง
จากเนือ้ หาที่ เรี ยนปกติในโรงเรี ยนว่าควรจะเรี ยนเพิ่มเติมเพื่อให้ เข้ าใจมากขึ ้น หรื อเข้ าใจแล้ วจึงควร
เรี ยนเนื ้อหาอื่นล่วงหน้ า เพื่ อสร้ างความเข้ าใจก่อนและได้ ฝึกทําแบบฝึ กหัดหรื อข้ อสอบมากขึ ้น เป็ น
พฤติกรรมที่นักเรี ยนได้ สงั เกตตนเอง ตัดสินตนเองและแสดงปฏิกิริยาต่อตนเองเพื่อให้ มีผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรี ยนสูงขึ ้น ซึง่ กลวิธีที่ได้ จากการสัมภาษณ์ดงั กล่าว เป็ นการปรับตัวของนักเรี ยนเพื่อให้ เข้ ากับ
สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั สอดคล้ องกับสาลินี จงใจสุรธรรม; นําชัย ศุภฤกษ์ ชยั สกุล; และวินยั ดําสุวรรณ.
(2558: 23) กล่าวว่า ปั จ จุบนั เป็ นการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีการใช้ สื่ อเทคโนโลยี เช่น การใช้
อินเตอร์ เน็ตกับเครื่ องมื อสื่อสารหลายช่องทาง สามารถเรี ยนรู้ ได้ หลากหลาย จึงมีความเป็ นไปได้ ที่
นักเรี ยนในปั จจุบนั มีกลวิธีการกํ ากับตนเอง ซึ่งเป็ นการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของผู้เรี ยน
ตามเวลาที่เปลี่ยนไป
5. กลวิธีการกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ การสอนคณิ ตศาสตร์ ของครู ผ้ ูสอน ได้ แก่การ
ตังเป้
้ าหมายทางการสอน การประเมินตนเอง การสื บค้ นข้ อมูล การฝึ กซ้ อมและการจํ า และการหา
เพื่ อนให้ ช่ วยเหลื อ นัน้ เป็ น กลวิ ธี ที่ข ยายความตามการปฏิ บัติข องครู ผ้ ูส อน โดยการตัง้ เป้าหมาย
ทางการสอนเพื่อนักเรี ยนหรื อเพื่อพัฒนาตนเองนัน้ เป็ นลักษณะของการตังเป้
้ าหมายเพื่อให้ มีความ
เชี่ยวชาญทางการสอนคณิตศาสตร์ และเพื่อวางแผนการดําเนินกิจกรรมให้ บรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการสอน
เป้าหมายจึงมีผลกระทบต่อแรงจูงใจ ความยึดมัน่ ผูกพัน และผลสัมฤทธิ์ รวมทังผลที
้ ่ตามมาอย่างมี
นัยสําคัญ จึงมีความคาดหวังว่าเป้าหมายจะมีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจและความยึดมัน่ ผูกพันต่ออาชี พ
รวมทังการสอนด้
้
วย (Mansfield; Wosnitza; & Beltman. 2012) ครู ผ้ สู อนจะต้ องเข้ าใจว่าเป้าหมาย
แบบไหนที่ จะเป็ นประโยชน์ ต่อความยึดมัน่ ผูกพันของนักเรี ยนและจะสนับสนุนได้ อย่างไร เพราะว่า
เป้าหมายมีความสําคัญต่อการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ (Ames. 1992) บัทเลอร์ (Butler. 2007)
แบ่งการตังเป้
้ าหมายใฝ่ สัมฤทธิ์ ทางการสอนของครู ออกเป็ น 4 ชนิด ได้ แก่ เป้าหมายเพื่อความ
เชี่ยวชาญ เป้าหมายเพื่อบรรลุผล เป้าหมายเพื่อหลีกเลี่ยงผล และเป้าหมายเพื่อหลีกเลี่ยงงาน โดย
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญทางการสอน คือ การพัฒนาความสามารถทางการสอนสู่ความเป็ นมือ
อาชีพ รวมทังพั
้ ฒนาทักษะและวิธีการทางการสอน สําหรับเป้าหมายเพื่อบรรลุผลทางการสอน (เช่น
เพื่อบรรลุผลการปฏิบตั ิ) เป็ นการแสดงความสามารถทางการสอนและได้ รับความพึงพอใจโดยการ
ประเมิ นจากบุคคลอื่ น (เช่น ผู้อํานวยการโรงเรี ยน นักเรี ยน พ่อแม่ และเพื่อนร่ วมงาน) ส่วนการ
ประเมินตนเองของครู ผ้ สู อน การสืบค้ นข้ อมูล การฝึ กซ้ อมและการจํา การหาเพื่อนครูให้ ช่วยเหลือ
และการจัดการเวลา มีความหมายเป็ นไปในทิศทางเดียวกับกลวิธีการจัดการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ ของ
นักเรี ยน ส่วนที่ แ ตกต่างกันคื อ ครู ผ้ ูส อนมี บทบาทในการจัดการเรี ยนรู้ อํ านวยความสะดวก และ
กระตุ้นให้ นักเรี ยนได้ กํากับตนเองในการเรี ยนรู้ ในขณะเดียวกัน ก็ มี บทบาทเป็ นผู้เรี ยนที่ต้องศึกษา
สืบค้ น หาความรู้ อยู่เสมอ สอดคล้ องกับของบัทเลอร์ และคนอื่นๆ (Butler; et al. 2004) ซึ่งกล่าวว่า
ลักษณะของครู ที่เป็ นผู้กํากับตนเองในการเรี ยนรู้ จะเป็ นผู้เปิ ดรั บความคิดที่แตกต่างและมองหาสิ่งที่
ส่งเสริ มให้ พบกับการสอนที่ท้าทาย
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6. หลักการวิ เ คราะห์ ตัวแปรที่ เ กี่ ยวข้ องกับการกํ ากับตนเองในการเรี ย นรู้ มี กรอบ
ความคิดในการวิเคราะห์จากการให้ สมั ภาษณ์ถึงพฤติกรรมการใช้ กลวิธีในการกํากับตนเองที่สอดคล้ อง
กับผลของการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ เช่น นักเรี ยนที่มีแรงบันดาลใจในการเรี ยนคณิตศาสตร์ สงู จะ
ใช้ กลวิธีในการเรี ยนอย่างตังใจ
้ มุง่ มัน่ เพื่อกํากับพฤติกรรมตนเองไปสู่เป้าหมายเฉพาะ เช่น จากคําพูด
ของนิว“...ชอบแข่งขัน ท้าทายดี ส่วนใหญ่โจทย์ไม่ซํ้า...” หรื อ คําพูดของฟาง “...หนูอยากช่วยคนอื ่น
ให้ ร อดเหมื อ นที ่ ห มอช่ ว ยหนู ใ ห้ ร อดจนทุ ก วัน นี ้ . ..” สํ า หรั บ นั ก เรี ย นที่ มี เ จตคติ ที่ ดี ต่ อ การเรี ย น
คณิตศาสตร์ ก็เช่นเดียวกัน จะใช้ กลวิธีการกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่ องด้ วยพืน้ ฐานของ
ความชอบและความสุขในการเรี ยน เช่น คํ าพูดของนิ ว“...ชอบเรี ยนคณิ ตมากกว่าวิ ชาอื ่น ชอบทํ าโจทย์
คณิ ตศาสตร์ ...” หรื อคําพูดของฟาง “...ชอบเรี ยนคณิ ตค่ะ เวลาเห็นโจทย์ ที่แก้ยาก อยากแก้ให้ได้...”
นักเรี ยนที่มีแรงบันดาลใจในการเรี ยนคณิตศาสตร์ สงู หรื อมีเจตคติที่ดีตอ่ การเรี ยนคณิตศาสตร์ จะใช้
กลวิธีกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ที่สง่ ผลให้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนดี
7. ตัวแปรที่เกี่ยวข้ องกับการกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ ของนักเรี ยน ได้ แก่
แรงบันดาลใจในการเรี ยน และเจตคติตอ่ การเรี ยนคณิตศาสตร์ สําหรับแรงบันดาลใจในการเรี ยนเป็ น
แรงบันดาลใจที่เกิดจากความชอบแข่งขัน ชอบแก้ โจทย์ปัญหา จากประสบการณ์ ในอดีต สอดคล้ อง
กับอัลโกและเฮดท์ (Algoe; & Haidt. 2009) กล่าวว่าแรงบันดาลใจเป็ นผลของแรงจูงใจจากบุคคลหรื อ
สิ่งที่ชื่นชมที่ก่อให้ เกิดพลังงานเพื่ อทําให้ ดําเนินการตามป้าหมายหรื อเกิดสัมฤทธิ ผล นอกจากนี ้ ผล
จากการสัมภาษณ์ นักเรี ยนพบว่า แรงบันดาลใจในการเรี ยนของนักเรี ยนเกิดจากแรงกดดันที่ได้ ผ ล
สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตํ่า จึงอยากมีผ ลสัม ฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ที่ดีขึ ้น สอดคล้ องกับดุษฎี
โยเหลาและคนอื่นๆ (2556: 4) ที่กล่าวว่า แรงบันดาลใจเป็ นพลังอํานาจในตนเองชนิดหนึง่ ที่ใช้ ในการ
ขับเคลื่ อนความคิดและการกระทํ าใดๆเพื่ อให้ บรรลุผลสําเร็ จ ได้ ไม่ว่าสิ่ง ที่ตนกระทํ านัน้ จะยากสัก
เพียงใด ตนก็พร้ อมที่จะฝ่ าฟั นอุปสรรคทังหลายสู
้
ค่ วามสําเร็ จที่ต้องการให้ จงได้ แม้ จะต้ องเสียสละบาง
สิ่งของตนเองไปบ้ าง ก็พร้ อมที่จะเสียสละได้ เสมอ ถ้ าจะช่วยนํามาซึง่ ผลสําเร็ จที่ต้องการนัน้
8. ตัวแปรที่เกี่ยวข้ องกับการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้การสอนคณิตศาสตร์ ของครู ผ้ สู อน
ได้ แก่ แรงบันดาลใจในการสอน ซึ่งครู ผ้ สู อนมีแรงบันดาลใจจากความต้ องการภายในของตัวครู เอง
เกิดจากความชอบสอน จากความต้ องการความก้ าวหน้ าในวิชาชีพ จากความต้ องการพัฒนาตนเองให้
มีความสามารถเหมือนครูคนอื่น และเป็ นแรงบันดาลใจที่มีตอ่ นักเรี ยนที่ต้องการให้ นกั เรี ยนได้ มีความรู้
และทักษะตามความความสามารถของนักเรี ยนแต่ละคน ทังหมดนี
้
้เป็ นแรงที่เกิดจากการขับเคลื่อน
พลังที่อยู่ภายในของตัวครู เอง สอดคล้ องกับแทรชและเอลเลียต (Thrash; & Elliot. 2003) กล่าวว่า
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แรงบันดาลใจเป็ นอิทธิพลของสิ่งที่อยูเ่ หนือธรรมชาติที่บคุ คลใช้ เป็ นเครื่ องมือในการดําเนินการเพื่อไปสู่
ความจริ ง
อภิปรายผลการวิจัยระยะที่ 2
ในการอภิปรายผลการวิจยั ระยะที่ 2 ผู้วิจยั นําเสนอดังนี ้
1. การกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ เป็ นทฤษฎี ที่สามารถประยุกต์ใช้ ในเรื่ องอื่นๆ
เพื่ออธิบายการเรี ยนรู้ในเรื่ องทัว่ ไปได้ เพราะจากผลการวิจยั ในครัง้ นี ้ ศึกษาตัวแปรการกํากับตนเองใน
การเรี ยนรู้ ที่แตกต่างกัน 2 บริ บท คือ บริ บทของนักเรี ยน ศึกษากํากับตนเองในการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์
และบริ บทของครู ผ้ สู อน ศึกษาการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้การสอนคณิตศาสตร์ จะเห็นได้ ว่าถึงแม้
จะศึกษาในกลุม่ ที่มีบริ บทต่างกัน ศึกษาเรื่ องที่ตา่ งกัน ก็พบว่าการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ สนับสนุน
ผลการวิจยั ทังระดั
้ บนักเรี ยนและระดับครู ผ้ สู อนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ นัน่ คือ การกํากับตนเองใน
การเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ สง่ ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ การกํากับตนเองในการเรี ยนรู้การ
สอนคณิตศาสตร์ ส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ ซึ่งจากผลการวิจยั พบว่า ในระดับนักเรี ยน
การรับรู้ ความสามารถของตนทางการเรี ยน และแรงบันดาลใจในการเรี ยน มี อิทธิ พลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ โดยได้ รับอิทธิ พลทางอ้ อมจากการกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ และในระดับครู การรับรู้ความสามารถของตนทางการสอนและแรงบันดาลใจ
ในการสอน มี อิทธิ พ ลต่อพฤติกรรมการสอนคณิ ตศาสตร์ โดยได้ รับอิ ทธิ พ ลทางอ้ อมจากการกํ ากับ
ตนเองในการเรี ยนรู้ การสอนคณิตศาสตร์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ผลการวิจยั ดังกล่าว สอดคล้ องกับ
การศึกษาตัวแปรผลของการกํากับตนเองของพินทริ ชและเดอ กรู ท (Pintrich; & De-Groot. 1990)
พบว่าการกํากับตนเองในการเรี ยนเป็ นตัวพยากรณ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนได้ ดีที่สดุ เป็ นไปในทิศทาง
เดียวกับงานวิจยั ของซิมเมอร์ แมนและมาร์ ติเนส พอนส์ (Zimmerman; & Martinez-Pons. 1986)
พบว่า การใช้ กลวิธีกํากับตนเองในการเรี ยน 14 วิธี มีคา่ สหสัมพันธ์ สงู กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน การ
รับรู้ของนักเรี ยนทังด้
้ านภาษาและความสามารถทางคณิตศาสตร์ มีความสัมพันธ์กับการใช้ กลวิธีการ
กํากับตนเอง และความสัมพันธ์ ระหว่างความพยายามใช้ กลวิธีในการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนกับการรับรู้
ความสามารถทางวิช าการของนักเรี ยนดัง กล่าวยัง สอดคล้ องกับทฤษฎี สามองค์ ประกอบ (Triadic
view) ของการเรี ยนรู้ การกํ ากับตนเอง (Zimmerman; & Martinez-Pons. 1990) สอดคล้ องกับ
การศึกษาของโนตา โซเรสี และซิมเมอร์ แมน (Nota; Soresi; & Zimmerman. 2004) ศึกษาผลการ
กํากับตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา พบว่า กลวิธีการกํากับตนเองทาง
พุทธิปัญญาด้ านการจัดการข้ อมูลและการถ่ายโอน เป็ นตัวทํานายที่มีนยั สําคัญของระดับผลการเรี ยน
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วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยน นอกจากนี ้ยังสอดคล้ องกับผ่องศรี น้ อยปรี ชา (2545) ได้ วิเคราะห์
ประสิทธิภาพโมเดลลิสเรลตัวแปรที่สมั พันธ์ กบั การเปลี่ยนแปลงระยะยาวของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
คณิ ตศาสตร์ ชี ใ้ ห้ เห็ นว่า ถ้ านักเรี ยนมี การกํ ากับตนเองในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ แล้ ว ก็ จะสามารถ
ประสบผลสําเร็ จในการเรี ยนคณิตศาสตร์ ได้
2. จากผลการวิจยั ในครัง้ นี ้ การรับรู้ ความสามารถของตนมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ และพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ โดยผ่านการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ ซึ่ง
พบทังในระดั
้
บนักเรี ยนและระดับครู ผลการวิจยั สอดคล้ องกับแบนดูรา (Bandura. 1986) กล่าวว่า
การรับรู้ ความสามารถของตนเป็ นตัวแปรสํ าคัญที่ ส่งผลต่อการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ ซึ่งจากที่
ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องพบงานวิจยั ทังในประเทศและต่
้
างประเทศที่มีผลของการ
รั บรู้ ความสามารถของตนทางการเรี ยน มี อิทธิ พ ลทางตรงต่อการกํ ากับตนเองในการเรี ยนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (Richard. 2011; ปณิตา นิรมล. 2547; สลิลภรณ์ สุตารักษ์ สนธิ สตุ . 2553;
Chularut; & DeBacker. 2004) สอดคล้ องกับงานวิจัยของซิมเมอร์ แมนและมาร์ ติเนซ พอนส์
(Zimmerman; & Martinez-Pons. 1990) พบว่า นักเรี ยนจากห้ องเรี ยนปกติและห้ องเรี ยนพิเศษใน
เกรด 5, 8 และ 11 มีการรับรู้ ทางภาษาและรับรู้ ความสามารถตนมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับผลการใช้
กลวิธีการกํ ากับตนเอง (เช่น การประเมินตนเอง การจดบันทึกและเตือนตนเอง) อย่างมีนยั สํ าคัญทาง
สถิติ เช่นเดียวกับในงานวิจยั ของอุรัจฉทาธ์ นามรักษ์ (2555) ศึกษาปั จจัยบางประการที่ส่งผลต่อการ
กํ ากับตนเองในการเรี ยนของนักเรี ยนชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 4 สัง กัดสํ านักงานเขตพื น้ ที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 พบว่า ตัวแปรปั จจัย ได้ แก่ การรับรู้ ความสามารถแห่งตน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
การเปิ ดรั บข่าวสาร และการคิดอย่างมี วิจารณญาณ มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับการกํ ากับตนเองใน
การเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 อาจเนื่องมาจากนักเรี ยนที่มีการรับรู้ ความสามารถของ
ตนในการเรี ยน จะมีความมัน่ ใจในตนเอง มีความพยายามในการจัดการกับภาระงานหรื อการเรี ยน
คณิตศาสตร์ ได้ ม ากกว่านักเรี ยนที่มีการรับรู้ ความสามารถของตนเองในการเรี ยนตํ่า เช่นเดียวกับ
วอลเตอร์ และพินทริ ช (Wolters; & Pintrich. 1998) กล่าวว่า นักเรี ยนที่มีความเชื่อในความสามารถ
ของตนสูงจะใช้ กลวิธีการกํ ากับตนเอง ความพยายามที่มากขึ ้น และเผชิญกับปั ญหายากๆได้ มากกว่า
นักเรี ยนที่ สงสัยในความสามารถของตน ซึ่งจากผลการวิจัยของทัง้ สองคนพบความสัมพันธ์ ระหว่าง
องค์ประกอบการกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ในวิช าต่างๆคือ
คณิ ตศาสตร์ วิ ทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษและสังคมศึกษา เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับการศึกษา
ของภัทราภรณ์ สังข์ทอง (2550) ที่ ไ ด้ ศึก ษาพัฒ นาการของการเรี ย นรู้ โดยการกํ า กับ ตนเองของ
นัก เรี ย นช่ว งชัน้ ที่ 2 ที่ มี ก ารรั บ รู้ ความสามารถของตนเองต่างกัน พบว่า นักเรี ยนที่มีการรับรู้
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ความสามารถของตนเองสูง มีการเรี ยนรู้ โดยการกํากับตนเองสูงกว่านักเรี ยนที่มีการรับรู้ ความสามารถ
ของตนเองปานกลาง โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นสอดคล้ องกันว่าเป็ นวิชาที่
ต้ องอาศัยความคิดรวบยอดของตนเองในการเรี ยน จึงต้ องมีพฤติกรรมการกํากับตนเองในการเรี ยนเป็ น
อย่างดี ดังที่เยทคิน (Yetkin. 2006) กล่าวว่า การรับรู้ ความสามารถของตนขึ ้นอยู่กบั องค์ประกอบที่
แตกต่างกัน เช่น ธรรมชาติของภาระงาน ทักษะที่ต้องการ การเตรี ยมพร้ อม และเงื่อนไขสิ่งแวดล้ อม
ตัวอย่างเช่น การรับรู้ ความสามารถของนักเรี ยนในการแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ซึ่งต้ องการประยุกต์ใช้
ความคิดรวบยอดมากกว่าความสามารถในการแก้ ปัญหาที่ใช้ ทกั ษะพื ้นฐาน
3. แรงบันดาลใจมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ และพฤติกรรม
การสอนคณิ ตศาสตร์ โดยผ่า นการกํ า กับ ตนเองในการเรี ยนรู้ ทัง้ ในระดับนัก เรี ย นและระดับ ครู
ผลการวิจยั เป็ นเช่นนี ้ อาจเป็ นเพราะนักเรี ยนและครู ที่มีแรงบันดาลใจ จะมีแรงผลักให้ พยายามทํางาน
หรื อเป้าหมายให้ บรรลุผลสําเร็ จ สอดคล้ องกับเอส. เอส. อนาคามี (2555) กล่าวว่าแรงบันดาลใจเป็ น
จุดเริ่ มต้ นของความปรารถนาพิเศษจําเพาะ ซึ่งอยู่เหนือกว่าความปรารถนาพื ้นฐานโดยทัว่ ไป เพราะ
แรงบันดาลใจไม่อาจเกิดขึ ้นได้ บอ่ ยๆ แต่มนั จะต้ องมีจงั หวะและสิ่งที่บคุ คลเห็นว่าพิเศษจนก่อให้ เกิด
เจตจํานงอันแน่วแน่วา่ จะคิดหรื อการทําบางสิ่งบางอย่างขึ ้นมา ซึ่งแอบแฝงไว้ ด้วยนัยพิเศษ มิใช่เป็ นนัย
ทัว่ ไป ความปรารถนาพื ้นฐานทัว่ ไปนันเป็
้ นเรื่ องที่เกิดขึ ้นได้ ในชีวิตประจําวันตลอดเวลา หรื ออาจจะ
เรี ยกว่าเกิดขึ ้นได้ ง่าย แต่สําหรับความปรารถนาพิเศษจําเพาะหรื อแรงบันดาลใจแล้ ว มันเป็ นเรื่ องที่
เกิดขึ ้นได้ ยากกว่า เพราะต้ องใช้ ศกั ยภาพและความพยายามอันมหาศาลกว่าที่จะก้ าวไปสู่ความสําเร็ จ
ดังกล่าวได้ ซึ่งเมื่อศึกษางานวิจยั ที่เกี่ ยวข้ อง ผู้วิจยั พบว่าแรงบันดาลใจมีความสัมพันธ์ กับเป้าหมาย
เพื่อไปสู่ผลสําเร็ จเช่นเดียวกัน สอดคล้ องกับงานวิจยั ของมิลยาฟสกายา (Milyavskaya. 2011) ที่
ศึก ษาอิ ท ธิ พ ลของลัก ษณะแรงบัน ดาลใจและแรงบัน ดาลใจในเป้า หมายต่อ ความก้ า วหน้ า ของ
เป้าหมาย ซึ่งทําการศึกษากับนักศึกษาจํานวน 193 คน โดยตัวแปรที่ศึกษาได้ แก่ แรงบันดาลใจ,
บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ, Goal descriptions, Goal inspiration, และ Goal progress ผลการศึกษา
พบว่าบุคลิกภาพแบบเปิ ดเผยและลักษณะแรงบันดาลใจ ส่งผลต่อความก้ าวหน้ าของเป้าหมายอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
4. การตังเป้
้ าหมายทางการเรี ยนมีอิทธิพลทางตรงเชิงลบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนและมีอิทธิพลทางอ้ อมเชิงบวกต่อการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ จากผลการวิจยั จะเห็น
ได้ ว่า การตังเป้
้ าหมายทางการเรี ยนมีอิทธิพลทางตรงเชิงลบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน อาจเป็ นไปได้ ว่า
นักเรี ยนที่มีการตังเป้
้ าหมายทางการเรี ยน เช่น ต้ องการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูง แต่ไม่ได้ กํากับ
ตนเองในการเรี ยนรู้ หรื อไม่ไ ด้ หาวิ ธีการเรี ยนเพื่อให้ บรรลุผลสัมฤทธิ์ ที่ตงั ้ ไว้ อาจทํ าให้ ไ ม่บรรลุผ ล
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ดังกล่าว จึงเป็ นไปในลักษณะตรงกันข้ ามกับการตังเป้
้ าหมายทางการเรี ยนที่มีการกํากับตนเองในการ
เรี ยนรู้ สอดคล้ องกับนักวิจยั ทางการศึกษาที่ระบุว่าผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์สงู มาจากผลของการตังเป้
้ าหมาย
มากกว่าและใช้ บ่อยกว่าผู้ที่มี ผ ลสัม ฤทธิ์ ทางตํ่า มากไปกว่านัน้ นักเรี ยนยังมี แรงจูงใจที่ จ ะทํ าสิ่ง ที่
วางแผนไว้ ให้ สําเร็ จมากกว่าและมีความตังใจในการทํ
้
างานหนักตามเป้าหมาย ซึง่ เป็ นความยึดมัน่ ต่อ
เป้าหมายสูง (Schunk. 1991) เช่น นักเรี ยนที่ประสบความสําเร็ จตามเป้าหมายที่วางไว้ จะมีการรับรู้
ความสามารถของตนเพิ่มขึ ้น ซึ่งจะเป็ นการส่งเสริ มการยึดมัน่ ในเป้าหมายและการกํากับตนเองในทาง
พุทธิปัญญาและแรงจูงใจที่เอื ้อต่อผลสัมฤทธิ์ตอ่ ไป (Pintrich. 2000) การตังเป้
้ าหมายจึงเป็ นตัวแปร
สํ าคัญในการวิจัยเกี่ ยวกับแรงจูงใจในปั จจุบนั เพราะว่าเป็ นการอ้ างอิงถึ งการกํ าหนดหลักการของ
ตนเองซึง่ เป็ นกระบวนการของการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ ในอนาคต ตัวอย่าง เช่น การวางแผน การ
ดําเนินการและการสังเกตตนเอง (Schunk; & Ertmer. 2000) ดังที่มาเรี ย และมาเรี ย ลุยซา ซานส์ เด
อเคโด (Maria; & Maria Luisa Sanz de Acedo. 2010) กล่าวว่า การตังเป้
้ าหมายเป็ นกระบวนการ
สํ าคัญ ของการกํ ากับตนเอง ซึ่งเกี่ ยวข้ องกับการตังมาตรฐานเชิ
้
ง ปริ ม าณหรื อเชิงคุณภาพของการ
ปฏิบตั ิ สอดคล้ องกับชุงก์ (Schunk. 2001) ที่อธิบายว่า เป้าหมายเป็ นมาตรฐานที่กํากับกระทําของ
บุคคล คุณสมบัติของเป้าหมายที่ส่งเสริ มการกํากับตนเอง 3 ด้ าน ได้ แก่ ความจําเพาะเจาะจง ความ
ใกล้ เคียง และระดับความยาก โดยความจําเพาะเจาะจง คือ เป้าหมายที่ชดั เจนและระบุมาตรฐานการ
ปฏิบตั จิ ะเป็ นการส่งเสริมการเรี ยนรู้และกระตุ้นการประเมินตนเองมากกว่าเป้าหมายทัว่ ไป (เช่น ทําให้
ดีที่สดุ ) เป้าหมายที่จําเพาะเจาะจงช่วยส่งเสริ มความพยายามในการปฏิบตั ิที่ต้องการความสําเร็ จและ
ทํ า นายความพึง พอใจของตนเองได้ ม ากกว่ า เป้า หมายที่ จํ า เพาะเจาะจงช่ ว ยส่ ง เสริ ม การรั บ รู้
ความสามารถของตนเพราะว่าสามารถวัดความก้ าวหน้ าได้ ง่าย ส่วนความใกล้ เคียงของเป้าหมาย
จําแนกจากระยะเวลาที่ดําเนินการสําเร็ จในอนาคต นัน่ คือ เป้าหมายระยะใกล้ จะทําสําเร็ จได้ เร็ วกว่า
มีผลต่อแรงจูงใจมากกว่า และทํ าให้ กํากับตนเองได้ ดีกว่าเป้าหมายระยะไกล เนื่องจากการสังเกต
ความก้ าวหน้ าของเป้ า หมายระยะใกล้ ง่ า ยกว่ า และการรั บ รู้ ความก้ าวหน้ าส่ ง ผลต่ อ การรั บ รู้
ความสามารถของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป้าหมายระยะใกล้ มีอิทธิพลต่อเด็กซึ่งไม่ได้ นําเสนอผลของ
ความคิดในระยะยาว และสุดท้ าย ความยากของเป้าหมายหรื อระดับประสิทธิ ภาพของภาระงานที่
เที ยบกับมาตรฐาน มี อิทธิ พลต่อความพยายามของผู้เรี ยนในการบรรลุเป้าหมาย เป้าหมายที่ ง่าย
เกินไปหรื อยากเกินไปจะไม่ส่งเสริ มการกํากับตนเองของนักเรี ยน เป้าหมายจะต้ องท้ าทายให้ บรรลุผล
สําเร็ จ โดยในระยะแรก นักเรี ยนอาจสงสัยว่าจะบรรลุเป้าหมายที่ยากได้ หรื อไม่ แต่เมื่อทํางานต่อไป
พวกเขาจะเกิดการรับรู้ ความสามารถของตนเอง (Locke; & Latham. 1990) ดังการศึกษาของปณิตา
นิรมล (2547) ได้ พฒ
ั นาโมเดลความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุการกํ ากับตนเองในการเรี ยนของนักเรี ยนชัน้
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มัธยมศึกษาปี ที่ 3 พบว่า การตังเป้
้ าหมายทางการเรี ยน มีอิทธิพลทางตรงต่อการกํากับตนเองในการ
เรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เป็ นไปในทิศทางเดียวกับ ไอฝน ตนสาลี (2549) ที่ศกึ ษาความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุของปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการกํากับตนเองในการเรี ยนของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น
จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า เป้าหมายในการเรี ยนแบบมุ่งเรี ยนรู้ มีอิทธิ พลทางตรงด้ านบวกต่อการกํ ากับ
ตนเองในการเรี ยน และสอดคล้ องกับเนาวรัตน์ เลิศมณี พงศ์ (2555) ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการ
กํากับตนเองในการทําปริ ญญานิพนธ์ ของนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ พบว่า
เป้า หมายในการทํ า ปริ ญ ญานิ พ นธ์ ส่ ง ผลทางบวกต่ อ การกํ า กั บ ตนเองในการทํ า ปริ ญ ญานิ พ นธ์
นอกจากนี ้การศึกษาของเมดินา (Medina. 2011) เกี่ยวกับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
คณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนโดยใช้ การกํากับตนเองและการตังเป้
้ าหมาย พบว่านักเรี ยนเกรด 6-8 ที่มีการ
ตัง้ เป้า หมายและกํ า กับ ตนเองในการเรี ย นรู้ มี ผ ลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ สูง ขึ น้ อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิ ติ ซึ่งวิธีการกํ ากับตนเอง นักเรี ยนได้ เรี ยนรู้ การกําหนดปั จจัยที่ส่งผลต่อการเรี ยนรู้
และเลือกใช้ กลวิธีกบั ปั จจัยเหล่านี ้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. การตังเป้
้ าหมายทางการสอนไม่ส่งผลต่อการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ และ
พฤติกรรมการสอนของครู ผลการวิจยั เป็ นเช่นนี ้ อาจเป็ นเพราะว่า การตังเป้
้ าหมายนัน้ จะต้ องมีการ
ปฏิบตั เิ พื่อให้ เป้าหมายนันบรรลุ
้
ผลสําเร็ จ การตังเป้
้ าหมายของครู ผ้ สู อนที่ไม่มีการกํากับตนเองในการ
เรี ยนรู้ จึง ไม่ส่ง ผลต่อพฤติกรรมการสอนเช่นกัน สอดคล้ องกับซิม เมอร์ แมนและมาร์ ติเ นซ พอนส์
(Zimmerman; & Martinez-Pons. 1986) กล่าวว่า การตังเป้
้ าหมายเป็ นการวางแผนเพื่อให้ เป็ นไป
ตามลําดับ การกํ าหนดเวลา และการดําเนินกิจกรรมให้ สําเร็ จที่สมั พันธ์ กับเป้าหมายการเรี ยนรู้ หรื อ
สัมพันธ์ กบั เป้าหมายย่อยของนักเรี ยนและครู จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง พบว่า
เป้าหมายเพื่อบรรลุผลทางการสอนของครูผ้ สู อน มีความหมายต่างกันตามความสามารถทางการสอน
เช่น ความสามารถในการพัฒนา หรื อความสามารถในการปฏิบตั ิการสอน ดังนันการบรรลุ
้
เป้าหมาย
ของครู จึงมีหลายชนิด เช่น ครู บางคนมุ่งไปที่การปรับปรุ งทักษะการสอน (เช่น ความเชี่ยวชาญในการ
สอน) ในขณะที่ บ างคนมุ่ ง ไปที่ ค วามสามารถในการสอนให้ แ ก่ ผ้ ู อื่ น (เช่ น ปฏิ บัติ ก ารสอนตาม
เป้าหมาย) หรื อบางคนปกปิ ดการด้ อยความสามารถในการสอน (เช่น ปฏิบตั ิการหลีกเลี่ยงเป้าหมาย
ในการสอน) (Ames. 1992) ซึง่ อาจเป็ นไปได้ วา่ เป้าหมายของครู ผ้ สู อนที่ตา่ งกันจะส่งผลต่อพฤติกรรม
การสอนที่ตา่ งกันเช่นกัน
6. การรับรู้ การสนับสนุนทางสังคมของนักเรี ยนและครู ไม่ส่งผลต่อการกํากับตนเอง
ในการเรี ย นรู้ ของทัง้ ระดับ นัก เรี ยนและระดับ ครู ผลการวิ จัย เป็ นเช่ น นี ้ อาจมี ห ลายสาเหตุ เช่ น
นักเรี ยนและครู อาจรับรู้ ถึงการสนับสนุนจากบุคคลอื่น แต่การสนับสนุนนันเป็
้ นการสนับสนุนที่ไม่ตรง
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ประเด็น เนื่องจากมีการสนับสนุนหลายประเภท ดังเช่นเบอร์ นาร์ ดและครู ปัท (Bernard; & Krupat.
1994: 260) แบ่งการสนับสนุนทางสังคมออกเป็ น 5 รู ปแบบ คือ การสนับสนุนทางด้ านอารมณ์ การ
สนับสนุนด้ านคุณค่า การสนับสนุนด้ านข้ อมูลข่าวสาร การสนับสนุนด้ านวัสดุสิ่งของและบริ การ และ
การสนับสนุนด้ านเครื อข่าย สอดคล้ องกับดุจเดือน พันธุมนาวิน (Bhanthumnavin. 2000) กล่าวถึง
พฤติ ก รรมการสนั บ สนุ น ทางสัง คมว่ า เป็ นปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลสองคนในสถานการณ์ ใ ด
สถานการณ์หนึง่ โดยผู้ที่ให้ การสนับสนุนทางสังคม จะให้ การสนับสนุนได้ 3 ด้ าน คือ 1) การสนับสนุน
ทางด้ านอารมณ์ เช่น การแสดงความเป็ นห่วงเป็ นใย เห็นใจ แสดงความรัก การยอมรับ เป็ นต้ น 2)
การสนับสนุนด้ านข้ อมูลข่าวสาร เช่น การให้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการทํางาน ข้ อมูลย้ อนกลับ การให้
รางวัล-ลงโทษ การกล่าวติชม เป็ นต้ น และ 3) การสนับสนุนด้ านวัสดุอปุ กรณ์ รวมทังทรั
้ พยากร
งบประมาณ และแรงงาน เช่น บริ การ เงิน สิ่งของ เครื่ องมือที่จําเป็ น เป็ นต้ น ทังนี
้ ้เพื่อจุดประสงค์ของ
การเพิ่มแรงจูงใจ ผลการปฏิบตั ิงานหรื อประสิทธิ ผลในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งของผู้ที่ได้ รับการสนับสนุน
ทางสังคมนัน้ อีกสาเหตุหนึง่ คือ นักเรี ยนและครูรับรู้ถึงการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลแวดล้ อม แต่
ไม่ได้ มีความพยายามหรื อการกํากับตนเองเพื่อให้ การเรี ยนหรื อการสอนประสบผลตามภาระงานหรื อ
เป้าหมายทางตังไว้
้ หากเป็ นเช่นนี ้ การสนับสนุนทางสังคมจะไม่เป็ นไปในทิศทางเดียวกับนักวิชาการ
หลายคนได้ กล่าวไว้ เช่น การสนับสนุนทางสังคมที่นกั เรี ยนได้ รับจากพ่อแม่ ครู และเพื่อนร่ วมชัน้ มี
ผลต่อการใช้ กลวิธี การกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ และผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน (Zimmerman; &
Martinez-Pons. 1990) มีงานวิจยั ที่ ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการใช้ กลวิธีการกํากับตนเองในการ
เรี ยนรู้และการสนับสนุนทางสังคม พบว่ามีความสัมพันธ์ ทางบวกระหว่างความถี่และความสําคัญของ
การสนับสนุนทางสังคมกับการใช้ กลวิธีการกํากับตนเอง (Schunk; & Zimmerman. 1994) นอกจากนี ้
การสนับสนุนทางสังคมของเพื่ อนร่ วมงานและผู้บริ หารโรงเรี ยนสามารถช่วยป้องกันความรู้ สึกหมด
กําลังใจ ความรู้สกึ ด้ านลบและไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการทํางานของครู ได้ (Glass; & McKnight.
1996) ในงานวิจยั ของเวมีเยอร์ อกรัน และฮิวเกส (Wehmeyer; Agran; & Hughes. 2000) พบว่า
มีสิ่งที่เป็ นอุปสรรคของครู ในการสอนการกํ ากับตนเอง เช่น ข้ อมูลไม่เพียงพอ ความสามารถในการ
สอนนักเรี ยนให้ กํากับตนเองในการเรี ยนรู้ และขาดบุคคลผู้ช่วยเหลือสนับสนุนในการจัดการเรี ยนรู้
ตามแนวทางการกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ อุปสรรคเหล่านี ้จะสามารถจัดการได้ โดยให้ ความรู้ ความ
เข้ าใจและส่งเสริ มให้ ครูจดั การเรี ยนรู้ในชันเรี
้ ยนตามแนวทางการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ สอดคล้ อง
กับแบนดูรา (Bandura. 2002) แนะนําว่า ถ้ าครู สอนนักเรี ยนให้ เรี ยนรู้วิธีเรี ยนรู้ การจัดการเรี ยนรู้ ของครู
ตามแนวทางดังกล่าวจะประสบความสําเร็ จ ผู้บริ หารโรงเรี ยนจึงควรเป็ นผู้นําทางการศึกษาและช่วย
ครู ผ้ สู อนในการปฏิรูประบบการศึกษาในปั จจุบนั รู เบล (Rubel. 2008) ศึกษาการรับรู้ การสนับสนุน
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ของพ่อแม่ ครู และเพื่อนร่ วมชัน้ และทักษะการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนเกรด 6-8 ผล
การศึกษาพบว่า การใช้ กลวิธีทางปั ญญาและอภิปัญญามีความสัมพันธ์ กับความถี่ และความสําคัญ
ของการสนับสนุนของพ่อแม่ ครูและเพื่อนร่วมชันอย่
้ างมีนยั สําคัญทางสถิติ
7. เจตคติต่อการเรี ยนคณิ ต ศาสตร์ ไม่ส่ ง ผลต่อการกํ ากับ ตนเองในการเรี ยนรู้
คณิตศาสตร์ ผลการวิจยั เป็ นเช่นนี ้ อาจเป็ นเพราะว่านักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างซึ่งได้ รับการสุ่มจาก
ครูผ้ สู อนคณิตศาสตร์ เป็ นนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูง ซึ่งจะมีการกํากับตนเองในการเรี ยน
รู้ อยู่แล้ ว เจตคติต่อการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนจึงไม่ส่งผลต่อการกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้
คณิตศาสตร์ อีกสาเหตุหนึ่งอาจเป็ นไปได้ ว่า นักเรี ยนที่ได้ รับการสุ่มเป็ นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ชอบ
เรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ จึงไม่สง่ ผลต่อการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ ซึ่งเจตคติตอ่ การเรี ยนคณิตศาสตร์
เป็ นแนวความคิด ความรู้ สึกนึกคิด ความเชื่ อของบุคคลที่ มีต่อการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ขึน้ อยู่กับ
ประสบการณ์ที่เคยได้ รับ ซึ่งจะแสดงออกมาในรู ปพฤติกรรมในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ซึ่งอาจจะโน้ ม
เอียงไปทางบวกหรื อลบก็ได้ เจตคติทางบวกหรื อเจตคติที่ดี จะแสดงออกมาในลักษณะชอบ ความพึง
พอใจ เห็นด้ วย ทําให้ อยากปฏิบตั ิ ส่วนเจตคติทางลงหรื อเจตคติที่ไม่ดี จะแสดงออกในลักษณะความ
เกลี ยด ไม่พึงพอใจ ไม่สนใจ ไม่เห็นด้ วย อาจทํ าให้ เกิดความเบื่อหน่าย หรื อต้ องการหนี จากสิ่งนัน้
(อุทยั วรรณ ปั ญญาวัน. 2553: 10) ซึ่งนักเรี ยนที่ มีการกํ ากับตนเองในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ จะมี
เจตคติที่ดีตอ่ การเรี ยนคณิตศาสตร์ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของจิราภรณ์ กุณสิทธิ์ (2541) ศึกษาเรื่ อง
การทํานายผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ด้วยตัวแปรด้ านการกํากับตนเองในการเรี ยน การรับรู้
ความสามารถของตนทางคณิตศาสตร์ ทัศนคติตอ่ วิชาคณิตศาสตร์ และแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ของนักเรี ยน
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ในกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 สามารถทํานายได้ จากการกํากับตนเองในการเรี ยน การรับรู้ ความสามารถของตน
ทางคณิ ตศาสตร์ และทัศนคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ โดยทัศนคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ เป็ นตัวทํ านายที่
สําคัญลําดับที่สอง โดยร่วมกับการรับรู้ความสามารถของตนเองทางคณิตศาสตร์ และการกํากับตนเอง
ในการเรี ยนคณิตศาสตร์ (Self-regulation) ซึ่งสามารถทํานายความแปรปรวนของผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนได้ 54% เป็ นไปในทิศทางเดียวกับงานวิจยั ของฟรานซิส (Francis. 1971) ที่ศกึ ษาเจตคติตอ่ วิชา
คณิตศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนเกรด 4 และเกรด 6 จํานวน 150 คน
พบว่า นักเรี ยนที่ มีผ ลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ใ นระดับปานกลางและสูง มี เจตคติต่อวิช า
คณิตศาสตร์ ดีกว่านักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ในระดับตํ่า
8. พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ ไม่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์
ที่ เ ป็ น เช่น นี ้ อาจเป็ นเพราะว่ า การสอนคณิ ตศาสตร์ ใ ห้ แก่ นักเรี ยน นัก เรี ยนจะต้ องเป็ นผู้ที่ ฝึ กทํ า
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แบบฝึ กหัด การทบทวนบทเรี ยน ใช้ ทกั ษะในการหาคําตอบจากโจทย์คณิตศาสตร์ ต้ องมีการกํากับ
ตนเองในการเรี ยนจึงจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน สอดคล้ องกับการศึกษาของแมคโดนาฟ
และซัลลิวาน (McDonough; & Sullivan. 2008) เกี่ยวกับการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์
ของนักเรี ยนเกรด 8 พบว่า 1) การให้ คําถามปลายเปิ ดทําให้ นกั เรี ยนสามารถสร้ างทางเลือก ทําให้
นักเรี ยนมี ความตังใจทํ
้ า 2) จัดกิจ กรรมที่ อยู่ใ นขอบเขตความสามารถจริ ง ทํ าให้ นักเรี ยนได้ แ สดง
ศักยภาพ 3) ให้ ปัญหาที่ท้าทายความสามารถ จากผลการวิจยั จะเห็นได้ ว่า เมื่อครู ผ้ สู อนให้ จดั การ
เรี ยนรู้ ตามแนวทางดังกล่าว นักเรี ยนจะพยายามกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ สอดคล้ องกับการศึกษา
ของแกนดี และ วาร์ มา (Gandhi; & Varma. 2008) ศึกษากลวิธีการเรี ยนรู้ เนื ้อหาเพื่อส่งเสริ มการ
กํากับตนเองในการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ พบว่า นักเรี ยนค่อยๆพัฒนาความรู้ ทางคณิตศาสตร์ และความ
เชื่ อ ไปในทางบวก รวมทัง้ พัฒ นาความเข้ า ใจเกี่ ย วกับ ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ โ ดยใช้ ก ลวิ ธี ก าร
แก้ ปัญหา สอดคล้ องกับคามาฮาลัน (Camahalan. 2006) ศึกษาผลของการกํ ากับตนเองในการ
เรี ยนรู้คณิตศาสตร์ ของที่มีตอ่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ผลการวิจยั สนันสนุนทฤษฎีการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ คือ เมื่อครู สอนนักเรี ยนให้ ใช้ กลวิธีการกํากับ
ตนเองในการเรี ยนรู้ ส่งผลให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ ้น เป็ นไปในทิศทางเดียวกับผลการวิจยั ของ
ชมิตส์ และวีส (Scmitz; & Wiese. 2006) พบว่า การสอนกลวิธีการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ ทําให้ ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเพิ่มขึ ้นและทักษะการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนเพิ่มขึ ้นเช่นกัน
9. พฤติ ก รรมการสอนคณิ ตศาสตร์ ไ ม่ ส่ ง ผลต่อ การกํ า กับ ตนเองในการเรี ย นรู้
คณิตศาสตร์ ผลการวิจยั เป็ นเช่นนี ้ อาจเป็ นเพราะว่าพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริ มการ
กํากับตนเองในการเรี ยน จะต้ องมีการปรับเปลี่ยนบทบาทของนักเรี ยนและครู เป็ นผู้เรี ยนรู้ วิธีการเรี ยนรู้
เนื่องจากการสอดแบบวิธีเดิมๆอาจไม่ส่งเสริ มการกํากับตนเองในการเรี ยน สอดคล้ องกับซิมเมอร์ แมน
บอร์ นเนอร์ และโควัค (Zimmerman; Bonner; & Kovach. 1996: 16) กล่าวถึงบทบาทของครู ในการ
พัฒนาการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนต่างจากการสอนในชันเรี
้ ยนแบบเดิม ประกอบด้ วย 3
ประการ สํ าหรั บประการแรก การเรี ยนรู้ เป็ นความรั บผิดชอบของนักเรี ยน คือ 1) ให้ นกั เรี ยนสังเกต
ตนเอง 2) ช่วยให้ นกั เรี ยนวิเคราะห์ตนเองรายบุคคลหรื อเป็ นกลุม่ ย่อย 3) ช่วยให้ นกั เรี ยนตังเป้
้ าหมาย
และเลือกกลวิธีที่ไปสูผ่ ลสัมฤทธิ์ ประการที่สอง ครูอาจจะสอนเทคนิคการกํากับตนเองโดยเป็ นตัวแบบ
ให้ นกั เรี ยน คือ 1) สาธิตกระบวนการสังเกตตนเอง 2) ตังสมมติ
้
ฐานในการเลือกกลวิธีและประเมินผลที่
ได้ รับ และ 3) ปรับกลวิธีเพื่อให้ ผลที่ดีขึ ้น และประการที่ 3 อาจเป็ นข้ อที่สําคัญที่สดุ คือ ครู ส่งเสริ มให้
นักเรี ยนสังเกตตนเอง เพื่อจะได้ ปรับกลวิธีการกํากับตนเอง สอดคล้ องกับชุงก์ (Schunk. 1998)
แนะนําว่า การส่งเสริ มการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน ครูควรจัดให้ มีการฝึ กสะท้ อนตนเอง
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เพื่อปรับปรุ งทักษะของนักเรี ยนในการสังเกต ประเมิน และปรับปรุ งการปฏิบตั ิในช่วงของกระบวนการ
เรี ยนรู้ ปารี สและปารี ส (Paris; & Paris. 2001: 89) กล่าวว่า ครู ที่ส่งเสริ มการกํากับตนเองในการ
เรี ยนรู้ ของนักเรี ยน คือ ครู ที่สอนนักเรี ยนให้ จัดการกับตนเอง ควบคุม สังเกต กํ ากับการกระทําเพื่ อ
เป้าหมาย ความเชี่ยวชาญและการปรับปรุ งตนเอง สอดคล้ องกับเพอร์ รี่ ฟิ ลลิป และดาวเลอร์ (Perry;
Phillips; & Dowler. 2004) อธิบายการสอนในชันเรี
้ ยนควรส่งเสริ มให้ มีการพัฒนาการกํากับตนเองใน
การเรี ยนรู้ของนักเรี ยนในภาระงานที่ซบั ซ้ อน ได้ ตดั สินใจในสิ่งที่นกั เรี ยนเรี ยนรู้ ผลงานที่ทําเสร็ จ เกณฑ์
การประเมิน ความร่ วมมือกับเพื่อน และให้ โอกาสในการประเมินตนเองและประเมินโดยเพื่อนในชันเรี
้ ยน
นอกจากนี ้เพอร์ รี่ ฟิ ลลิปและฮัชชินสัน (Perry; Phillips; & Hutchinson. 2006) เพิ่มเติมว่าครูสามารถ
ส่งเสริ มและเรี ยนรู้ การสอนที่สนับสนุนการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ สอดคล้ องกับเพอร์ รี่ ฮัทชินสัน
และธอร์ เบอร์ เกอร์ (Perry; Hutchinson; & Thauberger. 2008) ระบุว่าการสนับสนุนการกํากับ
ตนเองในการเรี ยนรู้ ของครู ผ้ ูสอน รวมไปถึง การเสริ ม และเทคนิคการสอนอื่ น ๆที่ มั่น ใจว่าจะทํ าให้
นักเรี ยนมีกลวิธีการเรี ยนรู้ มีตวั เลือกที่เหมาะสม และใช้ ความพยายามกับภาระงานที่ท้าทาย เช่น
แนะนําให้ นกั เรี ยนฝึ กมากกว่าควบคุมการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน หรื อฝึ กใช้ การประเมินที่เพิ่มแรงจูงใจให้
นักเรี ยนในการเรี ยนรู้ (Perry; & VandeKamp. 2000)

ข้ อเสนอแนะงานวิจัย
ข้ อเสนอแนะในทางทฤษฎี
1. ในงานวิจยั นี ้ ศึกษาตัวแปรการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้เกี่ยวกับการเรี ยนรู้ ที่แตกต่าง
กันของบุคคล 2 กลุม่ คือ กลุม่ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 และกลุ่มของครู ผ้ สู อนคณิตศาสตร์ ซึ่ง
กลุม่ ของนักเรี ยนศึกษากํากับตนเองในการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ และกลุ่มของครู ศกึ ษาการกํากับตนเอง
ในการเรี ยนรู้การสอนคณิตศาสตร์ จากผลการวิจยั พบว่า การกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ส่งผลต่อตัวแปร
ผลของบุ ค คลทั ง้ สองกลุ่ ม อย่ า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ กล่ า วคื อ การกํ า กั บ ตนเองในการเรี ย นรู้
คณิตศาสตร์ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ และการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้การสอน
คณิ ตศาสตร์ ส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนคณิ ตศาสตร์ จะเห็น ได้ ว่า การกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้
สามารถใช้ ได้ กบั บุคคลหลายกลุ่ม ใช้ ในเรื่ องของการเรี ยนรู้ ได้ หลายเรื่ อง ดังนัน้ ทฤษฎี เกี่ ยวกับการ
กํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ จึงมี ความสํ าคัญในการอธิบายและประยุกต์ใช้ ในการอธิ บายเกี่ ยวกับการ
เรี ยนรู้เรื่ องต่างๆได้ อย่างหลากหลาย
2. จากผลการวิจยั ในครัง้ นี ้ พบว่าการรับรู้ ความสามารถของตนทังในระดั
้
บนักเรี ยนและ
ระดับครู ส่งผลต่อการกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ ซึ่งผลการวิจยั สอดคล้ องกับทฤษฎี ของปั ญญาสังคม
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ของแบนดูรา เนื่องจากฐานของทฤษฎีการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ มาจากทฤษฎีปัญญาสังคม และ
ทฤษฎีการรับรู้ ความสามารถของตนก็เช่นเดียวกัน ดังนันการรั
้
บรู้ ความสามารถของตนจึงเป็ นตัวแปร
ปั จจัยสาเหตุสําคัญของการกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ การศึกษาหรื อขยายขอบเขตการศึกษาต่อไป
อาจศึกษาการรับรู้ ความสามารถของตนในเชิงลึกที่เป็ นตัวแปรสาเหตุที่สําคัญของการกํากับตนเองใน
การเรี ยนรู้
3. ในการพิจารณาปั จจัยเชิงสาเหตุของการกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ อาจพิจารณา
ตัว แปรสาเหตุที่ ม าจากทฤษฎี อื่ น นอกเหนื อ จากทฤษฎี ปั ญ ญาสัง คม เช่ น จากการวิ จัย นี ้ พบว่า
แรงบันดาลใจซึง่ ได้ จากการสัมภาษณ์ในระยะที่ 1 เป็ นตัวแปรสาเหตุของการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้
ที่ส่งผลทังในระดั
้
บนักเรี ยนและระดับครู ดังนันการพั
้
ฒนาทฤษฎี ของการกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้
หรื อหาปั จจัยเชิงสาเหตุ จึงมี ความเป็ นไปได้ ว่าอาจไม่ได้ มาจากทฤษฎี ฐานเกี ยวกัน ดังนัน้ จึงควร
ศึกษาตัวแปรเชิงสาเหตุจากทฤษฎีอื่นที่เกี่ยวข้ องที่น่าจะส่งผลต่อการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้
ข้ อเสนอแนะในการวิจัย
1. ในงานวิจยั นี ้ การกํากับตนเองในการเรี ยนรู้เป็ นตัวแปรที่มาจากทฤษฎีปัญญาสังคมที่
มีความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยบุคคลและปั จจัยสภาพแวดล้ อม ตัวแปรในงานวิจัยนี ้ มีผลที่ ไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ คือ ปั จจัยสภาพแวดล้ อม ได้ แก่ การรับรู้ การสนับสนุนทางสังคม ซึ่งเป็ นตัวแปรไม่
ส่งผลต่อการกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ ทัง้ ในระดับนักเรี ยนและระดับครู ตามทฤษฎี นี ้ ปั จ จัยด้ าน
สภาพแวดล้ อมมีความสําคัญต่อการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ ดังนันการวิ
้
จยั ครัง้ ต่อไป ควรศึกษาเพื่อ
ยื นยันว่าการรั บรู้ การสนับสนุนทางสังคมเป็ นตัวแปรปั จจัยสภาพแวดล้ อมที่ มีอิทธิ พลต่อการกํ ากับ
ตนเองในการเรี ย นรู้ หรื อ ไม่ เพื่ อ ทํ า ให้ ผลการวิ จั ย ชัด เจนมากยิ่ ง ขึ น้ หรื อ อาจศึ ก ษาตัว แปร
สภาพแวดล้ อมอื่นที่นา่ จะส่งผลต่อการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้
2. จากผลการศึกษาตัวแปรการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ การสอนคณิตศาสตร์ ที่ศกึ ษา
จากครู ผ้ ูสอนที่ เป็ นกลุ่ม ตัวอย่าง จํ านวน 100 คน ซึ่งมีจํ านวนน้ อยเกิ นไปในการวิเคราะห์ เพื่อหา
โครงสร้ างองค์ประกอบของข้ อคําถามในแบบวัดการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ การสอนคณิตศาสตร์ ว่า
ประกอบด้ วย 4 องค์ประกอบหรื อไม่ ผู้วิจยั จึงตังสมมติ
้
ฐานว่ามี 4 องค์ประกอบเหมือนกับแบบวัดใน
ระดับนักเรี ยน จึงยังมีผลที่ไม่ชดั เจน ดังนัน้ การศึกษาครัง้ ต่อไปที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็ นครู ผ้ สู อน และ
เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบวัดนี ้ จึงมีความน่าสนใจที่จะตรวจสอบว่ามี 4 องค์ประกอบหรื อไม่ เพื่อ
ยืนยันผลการวิจยั
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3. เนื่องจากงานวิจยั นี ้ มีผลการวิจยั เป็ นประเด็นที่นา่ สนใจ คือ ตัวแปรการตังเป้
้ าหมายมี
อิทธิ พ ลทางตรงเชิ งลบและอิ ทธิ พ ลทางอ้ อมเชิ งบวกต่อผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนโดยผ่านการกํ ากับ
ตนเองในการเรี ยนรู้ ในระดับนักเรี ยน แต่ไ ม่มี อิทธิ พลต่อการกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ ในระดับครู
ดังนัน้ งานวิจยั ครัง้ ต่อไปจึงควรศึกษาหาสาเหตุว่าทําไมผลการวิจยั จึงเป็ นเช่นนี ้ หรื ออาจทําวิจยั เชิง
คุณภาพเพื่อศึกษาในเชิงลึกมากขึ ้น เพื่อนําผลการวิจยั ไปขยายผลต่อไป
4. การวิจยั ในครัง้ นี ้ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเป็ นตัวแปรผลในระดับนักเรี ยนซึ่งได้
จากการทดสอบโดยใช้ แ บบทดสอบ ให้ นัก เรี ย นทํ า ในระยะเวลาอัน สัน้ มี จํ า นวนข้ อ คํ า ถามใน
แบบทดสอบน้ อย ซึง่ มีข้อดีคือ วัดความสามารถของนักเรี ยนในขณะเดียวกันทุกคน แต่มีข้อจํากัด คือ
อาจไม่สามารถวัดความสามารถที่แท้ จริ งของนักเรี ยน ซึ่งอาจมีตวั แปรแทรกซ้ อนในขณะทําข้ อสอบ
เช่น ระยะเวลาจํ ากัด ไม่ส ามารถทํ าข้ อสอบได้ ทันเวลา ดังนัน้ งานวิจัยเรื่ องต่อไปที่ ส นใจศึกษาใน
ประเด็นของการกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ควรโดยใช้ ผลการเรี ยนเฉลี่ย
สะสม (GPA) วิชาคณิตศาสตร์ เป็ นตัวแปรผล เนื่องจากผลจากการสอนของครู เป็ นผลต่อเนื่องระยะ
ยาว จึ ง ควรเป็ น ผลการเรี ย นสะสมมากกว่ า ผลที่ เ กิ ด ขึ น้ ในเวลานัน้ ๆ เพื่ อ ศึก ษาให้ ชัด เจนขึ น้ ว่ า
พฤติกรรมการสอนมีผลต่อการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้หรื อไม่ สามารถวัดความสามารถในสภาพจริ ง
หรื อวัดพัฒนาการของนักเรี ยนได้ หรื อควรขยายขอบเขตการศึกษาโดยการนํ าตัวแปรอื่ นๆร่ วม
พิจารณา เช่น พฤติกรรมการเรี ยน มาศึกษาเพื่อเป็ นการขยายมุมมองทางการศึกษาเพิ่มขึ ้น
5. ในงานวิจยั นี ้ พบปั จจัยเชิงสาเหตุที่สําคัญของการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ ที่ส่งผล
ต่อตัวแปรผล แต่เนื่องจากการศึกษาครัง้ นี ้ เป็ นการศึกษาเชิงสหสัมพันธ์ ดังนันในการวิ
้
จยั ครัง้ ต่อไป
ควรออกแบบเป็ นการวิจยั เชิงทดลองโดยการพัฒนาโปรแกรมเพื่อดูผลเชิงสาเหตุของการกํากับตนเอง
ของครูและนักเรี ยน หรื อการวิจยั ระยะยาว เพื่อให้ เห็นพัฒนาการหรื อสภาพลักษณะการเปลี่ยนแปลง
และเป็ นการยืนยันผลของการศึกษา
6. จากผลการวิจยั ครัง้ นี ้ พบว่า การกํากับตนเองในการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ มีอิทธิพลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน แต่เนื่ องจากตัวแปรพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ ในระดับครู ไม่ส่งผลต่อ
การกํากับตนเองในการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ ซึง่ ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั จึงควรหาตัวแปรระดับ
ห้ องเรี ยนตัวอื่นที่สามารถอธิบายอิทธิพลที่สง่ ผลต่อการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ได้ มากกว่าตัวแปรนี ้
7. จากผลการสัมภาษณ์ในการวิจยั ระยะที่ 1 พบกลวิธีการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ ของนักเรี ยน
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่น่าสนใจ เช่น การเรี ยนพิเศษ การสืบค้ นอินเตอร์ เน็ต ซึ่งเป็ นกลวิธีที่นกั เรี ยน
ส่วนใหญ่ใช้ ในปั จจุบนั ดัง นัน้ ในการวิจ ัย ครั ง้ ต่อ ไป ควรศึก ษาหากลวิธี ก ารเรี ย นรู้ ที่ ทํา ให้ ไ ด้ ผ ลดี
หรื อเปรี ยบเที ยบกลวิธีที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน อาจศึกษาโดยการวิจ ัยเชิงคุณภาพ เช่น
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การศึกษารายกรณี เพื่อสามารถเก็บข้ อมูลเชิงลึกได้ มากกว่าการสัมภาษณ์ เพื่อให้ ได้ ข้อมูลในเชิงลึก
ยิ่งขึ ้น
8. จากผลการวิจัยในครั ง้ นี ้ พบตัวแปรคัน่ กลางและตัวแปรผลในระดับนักเรี ยน คื อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนมีผลแตกต่างไปตามห้ องเรี ยน
แต่เนื่องจากงานวิจยั นี ้ ไม่มีตวั แปรระดับครู ที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัวนี ้ได้ ดังนัน้
งานวิจยั ครัง้ ต่อไป ควรจะศึกษาตัวแปรสาเหตุของการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนตัวอื่นที่สามารถอธิบายได้ ดีกว่า
ข้ อเสนอแนะในทางปฏิบัติ
1. จากผลการในครัง้ นี ้ พบว่าการตังเป้
้ าหมายทางการเรี ยนมีอิทธิพลทางตรงเชิงลบและ
อิทธิ พลทางอ้ อมเชิงบวกต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนโดยผ่านการกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ ซึ่งการ
ตัง้ เป้า หมายที่ จ ะได้ ผ ลดีก็ ต่อ เมื่ อปฏิ บัติค วบคู่กับการใช้ ก ลวิ ธี ก ารกํ า กับ ตนเองในการเรี ย นรู้ หรื อ
ดําเนินการเพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย ผู้มีส่วนเกี่ ยวข้ อง เช่น พ่อแม่ ครู ผ้ ูสอนจึงควรสอนหรื อกระตุ้นให้
นักเรี ยนได้ มีกลวิธีของตนเองในการดําเนินการเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายนัน้ และช่วยส่งเสริ มพฤติกรรม
การเรี ยนของนักเรี ยน เพราะหากตังเป้
้ าหมายโดยไม่ใช้ วิธีดําเนินการใดๆ อาจจะส่งผลเชิงลบเช่นผล
จากงานวิจยั นี ้
2. เนื่องจากผลการศึกษาในงานวิจยั นี ้ พบอิทธิพลของตัวแปรที่เหมือนกันสองคู่ ทังใน
้
ระดับนักเรี ยนและระดับครู คือ ในระดับนักเรี ยน พบว่า การรับรู้ความสามารถของตนทางการเรี ยนและ
แรงบันดาลใจในการเรี ยนส่งผลต่อการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ และในระดับครู การรับรู้
ความสามารถของตนทางการสอนและแรงบันดาลใจในการสอนส่งผลต่อการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้
การสอนคณิตศาสตร์ ดังนันจึ
้ งเป็ นประเด็นที่น่าสนใจที่จะส่งเสริ มการรับรู้ ความสามารถของตนและ
แรงบัน ดาลใจของนักเรี ยนและครู ผ้ ูส อน เพื่ อนํ าไปใช้ อธิ บายหรื อทํ านายปรากฏการณ์ ที่ส่ง ผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและพฤติกรรมการสอนได้
3. จากผลการสัมภาษณ์กลวิธีการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3
พบกลวิธีที่น่าสนใจ เช่น การเรี ยนพิเศษ การสืบค้ นอินเตอร์ เน็ต ซึ่งเป็ นกลวิธีที่นกั เรี ยนส่วนใหญ่ใช้ ใน
ปั จจุบนั และพบกลวิธีการเรี ยนรู้ การสอนคณิตศาสตร์ ของครู ผ้ สู อน เช่น การสืบค้ นข้ อมูล ดัง นัน้ ผู้มี
ส่ว นเกี่ ยวข้ อ งกับ ครู แ ละนัก เรี ย น จึง ควรส่ง เสริ ม การใช้ ก ลวิธี ใ นการกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ ที่
สอดคล้ อ งกับ ยุค สมัย และสนับสนุนส่งเสริ มให้ ดําเนินการในการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่อไป
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แบบสอบถามสําหรั บนักเรี ยน
1. แบบสอบถามฉบับนี ้ แบ่งออกเป็ น 9 ตอน ประกอบด้ วย
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
ตอนที่ 2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์คณิตศาสตร์
ตอนที่ 3 การกํากับตนเองในการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์
ตอนที่ 4 การรับรู้ ความสามารถตนเองทางการเรี ยน
ตอนที่ 5 การตังเป้
้ าหมายทางการเรี ยน
ตอนที่ 6 การมีตวั แบบ
ตอนที่ 7 การรับรู้ การสนับสนุนทางสังคมของนักเรี ยน
ตอนที่ 8 แรงบันดาลใจในการเรี ยน
ตอนที่ 9 เจตคติตอ่ การเรี ยนคณิตศาสตร์
2. ให้ นกั เรี ยนตอบแบบสอบถามและแบบทดสอบลงในฉบับนี ้
3. สําหรับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ให้ นกั เรี ยนทําเครื่ องหมายลงในคําตอบที่ถกู ที่สดุ และสามารถ
ทดเลขลงในแบบทดสอบได้ ทกุ หน้ า
4. ขอให้ นกั เรี ยนตอบแบบสอบถามให้ ครบทุกข้ อด้ วยความจริงใจเพื่อความสมบูรณ์ของข้ อมูลสําหรับ
การวิจยั ต่อไป ผู้วิจยั ขอรับรองว่าการตอบของนักเรี ยนจะเป็ นความลับและไม่มีผลกระทบต่อ
นักเรี ยน ผู้วิจยั จะรายงานผลในภาพรวมเท่านัน้ ขอขอบคุณที่ให้ ความร่ วมมือมา ณ โอกาสนี ้

นิสิตปริ ญญาเอก
สาขาวิชาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ผู้วิจยั
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ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
คําชีแ้ จง กรุณาทําเครื่ องหมาย  ลงในช่องตามความเป็ นจริ งของท่าน
โรงเรี ยน................................................................................................
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ………………….ปี
3. ผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPA สะสม 5 เทอม)................................................................
4. เป้าหมายหลังจากจบชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3
 เรี ยนต่อ
 ไม่เรี ยนต่อ (ถ้ าเลือกข้ อนี ้ ไม่ต้องตอบข้ อ 5-6)
5. ถ้ าเรี ยนต่อ จะเรี ยนที่ใด
 โรงเรี ยนเดิม
 โรงเรี ยนใหม่
6. ถ้ าเรี ยนต่อ จะเลือกเรี ยนสายใด
 สายสามัญ
 สายอาชีพ
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คําชีแ้ จง โปรดพิจารณาข้ อความแต่ละข้ อ แล้ วทําเครื่ องหมาย  ล้ อมรอบตัวเลขที่ตรงกับ
พฤติกรรมของนักเรี ยนตามความเป็ นจริงเพียงช่ องเดียวในแต่ ละข้ อ และกรุ ณาตอบคําถามทุกข้ อ
1
2
3
4
5
6
ไม่จริ งเลย ไม่จริ ง ค่อนข้ างไม่จริ ง ค่อนข้ างจริ ง
จริ ง
จริ งที่สดุ
ระดับพฤติกรรม
ข้ อ
ข้ อความ
ไม่จริงเลย
จริ งที่สดุ
ตอนที่ 3 การกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์
ฉันตรวจทานงานหรื อการบ้ านคณิตศาสตร์ ของฉันเพื่อให้ แน่ใจว่าฉันทํา
1
1 2 3 4 5 6
ถูกต้ องแล้ ว
เมื่อฉันเรี ยนคณิตศาสตร์ ฉันอ่านทบทวนสิ่งที่จดบันทึกและพยายามหา
2
1 2 3 4 5 6
ความคิดรวบยอดที่สําคัญที่สดุ
ฉันสรุปเนื ้อหาคณิตศาสตร์ ที่เรี ยนให้ เข้ าใจง่ายขึ ้น เช่น วาดภาพ
3
1 2 3 4 5 6
ทําตาราง ทําแผนผังความคิด (Mind map) เป็ นต้ น
ฉันทบทวนเนื ้อหาคณิตศาสตร์ ที่เรี ยนอย่างน้ อยสองสัปดาห์ก่อนสอบ
4
1 2 3 4 5 6
เพื่อให้ มีเวลาเพียงพอในการเตรี ยมสอบ
ฉันสืบค้ นข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับหัวข้ อหรื อเนื ้อหาคณิตศาสตร์ ที่เรี ยนให้
5
1 2 3 4 5 6
ได้ มากที่สดุ จากแหล่งต่างๆ เช่น จากห้ องสมุด จากเว็บไซด์ตา่ งๆ
ตอนที่ 4 การรั บรู้ ความสามารถตนเองทางการเรียน
1 ฉันมัน่ ใจว่าฉันสามารถใช้ ทกั ษะการคิดวิชาคณิตศาสตร์ ได้ ดี
1 2 3 4 5 6
ฉันมัน่ ใจว่าฉันสามารถหาคําตอบของข้ อที่ยากที่สดุ วิชาคณิตศาสตร์ ที่สอนใน
2
1 2 3 4 5 6
ชันเรี
้ ยนได้
ฉันมัน่ ใจว่าฉันสามารถทําภาระงานและแก้ ปัญหาการบ้ านวิชา
3
1 2 3 4 5 6
คณิตศาสตร์ ได้ ดี
4 ฉันมัน่ ใจว่าฉันสามารถทํางานที่ซบั ซ้ อนที่สดุ ในชันเรี
1 2 3 4 5 6
้ ยน
ฉันมัน่ ใจว่าฉันสามารถเข้ าใจความรู้พื ้นฐานคณิตศาสตร์ ที่สอนใน
5
1 2 3 4 5 6
ชันเรี
้ ยน
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คําชีแ้ จง โปรดพิจารณาข้ อความแต่ละข้ อ แล้ วทําเครื่ องหมาย  ล้ อมรอบตัวเลขที่ตรงกับ
พฤติกรรมของนักเรี ยนตามความเป็ นจริงเพียงช่ องเดียวในแต่ ละข้ อ และกรุ ณาตอบคําถามทุกข้ อ
1
2
3
4
5
6
ไม่จริ งเลย ไม่จริ ง ค่อนข้ างไม่จริ ง ค่อนข้ างจริ ง
จริ ง
จริ งที่สดุ
ระดับพฤติกรรม
ข้ อ
ข้ อความ
ไม่จริงเลย
จริงที่สดุ
ตอนที่ 5 การตัง้ เป้ าหมายทางการเรี ยน
1 ฉันกําหนดรายละเอียดกิจกรรมประจําวันทุกวัน
1 2 3 4 5 6
2 ฉันคิดว่าไม่ จําเป็ นต้ องทําตารางเวลาทุกกิจกรรมที่ต้องทําให้ สําเร็ จ
1 2 3 4 5 6
3 ฉันวางแผนสิ่งที่ฉนั ต้ องทําใน 1 สัปดาห์เสมอ
1 2 3 4 5 6
4 ฉันวางแผนในสมุดบันทึกตารางเวลา เพื่อทําให้ งานให้ สําเร็ จ
1 2 3 4 5 6
5 ฉันติดตามภาระงานทุกงานที่ต้องทําให้ สมุดบันทึกหรื อปฏิทินงาน
1 2 3 4 5 6
ตอนที่ 6 การมีตัวแบบ
1 ฉันปฏิบตั ิตามครูผ้ สู อนในการเข้ าเรี ยนให้ ตรงเวลา
1 2 3 4 5 6
2 ฉันเลียนแบบครู ผ้ สู อนที่เป็ นคนวางแผนก่อนการทํางาน
1 2 3 4 5 6
3 ฉันเลียนแบบครู ผ้ สู อนที่เป็ นคนมุง่ มัน่ ในการทํางานให้ สําเร็ จ
1 2 3 4 5 6
4 ฉันทําตามเพื่อนที่ทบทวนบทเรี ยนในเวลาว่าง
1 2 3 4 5 6
5 ฉันทําตามเพื่อนในการแบ่งเวลาเรี ยนและเวลาทํากิจกรรม
1 2 3 4 5 6
ตอนที่ 7 การรั บรู้ การสนับสนุนทางสังคมของนักเรี ยน
1 พ่อแม่ของฉันช่วยให้ ข้อมูลในการแก้ ปัญหา
1 2 3 4 5 6
2 พ่อแม่ของฉันให้ คําชมเมื่อฉันทํางานได้ ดี
1 2 3 4 5 6
3 ครูของฉันให้ เวลากับฉันเมื่อฉันต้ องการความช่วยเหลือ
1 2 3 4 5 6
4 ครูของฉันให้ คําแนะนําเมื่อฉันไม่ร้ ูวา่ ต้ องทําอย่างไร
1 2 3 4 5 6
5 เพื่อนร่วมห้ องให้ คําแนะนําแก่ฉนั เมื่อฉันต้ องการความช่วยเหลือ
1 2 3 4 5 6
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คําชีแ้ จง โปรดพิจารณาข้ อความแต่ละข้ อ แล้ วทําเครื่ องหมาย  ล้ อมรอบตัวเลขที่ตรงกับ
พฤติกรรมของนักเรี ยนตามความเป็ นจริงเพียงช่ องเดียวในแต่ ละข้ อ และกรุ ณาตอบคําถามทุกข้ อ
1
2
3
4
5
6
ไม่จริ งเลย ไม่จริ ง ค่อนข้ างไม่จริ ง ค่อนข้ างจริ ง
จริ ง
จริ งที่สดุ
ระดับพฤติกรรม
ข้ อ
ข้ อความ
ไม่จริงเลย
จริงที่สดุ
ตอนที่ 8 แรงบันดาลใจในการเรี ยนคณิตศาสตร์
ฉันได้ พบหรื อได้ รับประสบการณ์จากบางสิ่งที่สร้ างแรงบันดาลใจในการ
1
1 2 3 4 5 6
เรี ยนคณิตศาสตร์
ฉันมีแรงบันดาลใจในการผลักดันตัวเองไปสูเ่ ป้าหมายในการเรี ยน
2
1 2 3 4 5 6
คณิตศาสตร์
ฉันมีแรงบันดาลใจในการสังเกต จัดการและควบคุมการเรี ยน
3
1 2 3 4 5 6
คณิตศาสตร์ ของตนเอง
4 ฉันมีแรงบันดาลใจให้ มีความเชื่อมัน่ ในความสามารถของตนเอง
1 2 3 4 5 6
ตอนที่ 9 เจตคติต่อการเรี ยนคณิตศาสตร์
1 ชัว่ โมงเรี ยนคณิตศาสตร์ เป็ นวิชาที่สนุก
1 2 3 4 5 6
2 วิชาคณิตศาสตร์ เป็ นหนึง่ ในวิชาเรี ยนที่น่าสนใจที่สดุ
1 2 3 4 5 6
ฉันชอบแก้ ปัญหาโดยทําแบบฝึ กหัดด้ วยตัวเองมากกว่าให้ ครูเฉลย
3
1 2 3 4 5 6
คําตอบ
4 ฉันจะมีความสุขที่โรงเรี ยนถ้ าไม่ มีชวั่ โมงเรี ยนคณิตศาสตร์
1 2 3 4 5 6
5 ฉันพยายามและตังใจเรี
้ ยนวิชาคณิตศาสตร์ มาก
1 2 3 4 5 6
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แบบสอบถามสําหรั บครู
1. แบบสอบถามฉบับนี ้ แบ่งออกเป็ น 6 ตอน ประกอบด้ วย
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
ตอนที่ 2 การกํากับตนเองในการเรี ยนรู้การสอนคณิตศาสตร์
ตอนที่ 3 การรับรู้ ความสามารถตนเองทางการสอน
ตอนที่ 4 การตังเป้
้ าหมายทางการสอน
ตอนที่ 5 การรับรู้ การสนับสนุนทางสังคมของครู
ตอนที่ 6 แรงบันดาลใจในการสอนคณิตศาสตร์
ตอนที่ 7 พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์
2. ขอให้ ท่านตอบแบบสอบถามให้ ครบทุกข้ อด้ วยความจริ งใจเพื่อความสมบูรณ์ของข้ อมูลสําหรับ
การวิจยั
3. ผู้วิจยั ขอรับรองว่าการตอบของครูและนักเรี ยนจะเป็ นความลับและไม่มีผลกระทบต่อตัวครูและ
นักเรี ยน ผู้วิจยั จะรายงานผลในภาพรวมเท่านัน้ ขอขอบคุณที่ให้ ความร่ วมมือมา ณ โอกาสนี ้
นิสิตปริญญาเอกสาขาวิชาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ผู้วิจยั
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ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
คําชีแ้ จง กรุณาทําเครื่ องหมาย  ลงในช่องตามความเป็ นจริ งของท่าน
โรงเรี ยน................................................................................................
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ………………….ปี
3. ประสบการณ์ในการสอนคณิตศาสตร์ ชนมั
ั ้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ……………..ปี …………เดือน
4. ระดับการศึกษา
 ปริ ญญาตรี
 ปริ ญญาโท
 ปริ ญญาเอก
 อื่นๆ.......................................................................
5. ตําแหน่งทางวิชาการ
 คศ.1
 คศ.2
 คศ.3
 อื่นๆ...........................................................
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คําชีแ้ จง โปรดพิจารณาข้ อความแต่ละข้ อ แล้ วทําเครื่ องหมาย  ล้ อมรอบตัวเลขที่ตรงกับ
พฤติกรรมของนักเรี ยนตามความเป็ นจริงเพียงช่ องเดียวในแต่ ละข้ อ และกรุ ณาตอบคําถามทุกข้ อ
1
2
3
4
5
6
ไม่จริงเลย ไม่จริ ง ค่อนข้ างไม่จริ ง ค่อนข้ างจริ ง
จริ ง
จริ งที่สดุ
ระดับพฤติกรรม
ข้ อ
ข้ อความ
ไม่จริงเลย
จริงที่สดุ
ตอนที่ 2 การกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ การสอนคณิตศาสตร์
1 ฉันตรวจทานงานของฉันเพื่อทําให้ แน่ใจว่าฉันทําถูกต้ องแล้ ว
1 2 3 4 5 6
เมื่อฉันสอนคณิตศาสตร์ ฉันทบทวน ศึกษา และพยายามหาความคิด
1 2 3 4 5 6
2
รวบยอดที่สําคัญที่สดุ
ฉันสรุปเนื ้อหาคณิตศาสตร์ ที่สอนให้ เข้ าใจง่ายขึ ้น เช่น วาดภาพประกอบ
3
1 2 3 4 5 6
ทําตาราง ทําแผนผังความคิด (Mind map) เป็ นต้ น
ฉันทบทวนเนื ้อหาคณิตศาสตร์ ที่สอนอย่างน้ อยสองสัปดาห์ก่อนสอบ
4
1 2 3 4 5 6
เพื่อให้ มีเวลาเพียงพอในการเตรี ยมแบบทดสอบ
ฉันสืบค้ นข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับหัวข้ อหรื อเนื ้อหาคณิตศาสตร์ ที่สอนให้
5
1 2 3 4 5 6
ได้ มากที่สดุ จากแหล่งต่างๆ เช่น จากห้ องสมุด จากเว็บไซด์ตา่ งๆ
ตอนที่ 3 การรั บรู้ ความสามารถตนเองทางการสอน
ฉันมัน่ ใจว่าฉันสามารถจูงใจนักเรี ยนที่มีความตังใจเรี
้ ยนน้ อยให้ ทํา
1
1 2 3 4 5 6
ภาระงานได้
2 ฉันมัน่ ใจว่าฉันสามารถช่วยให้ นกั เรี ยนเรี ยนรู้ได้ มากขึ ้น
1 2 3 4 5 6
3 ฉันมัน่ ใจว่าฉันมีทกั ษะการใช้ คําถามที่ดีกบั นักเรี ยน
1 2 3 4 5 6
4 ฉันมัน่ ใจว่าฉันใช้ วิธีการประเมินที่หลากหลาย
1 2 3 4 5 6
5 ฉันมัน่ ใจว่าฉันเตรี ยมคําอธิบายหรื อตัวอย่างให้ นกั เรี ยนที่ไม่เข้ าใจ
1 2 3 4 5 6
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คําชีแ้ จง โปรดพิจารณาข้ อความแต่ละข้ อ แล้ วทําเครื่ องหมาย  ล้ อมรอบตัวเลขที่ตรงกับ
พฤติกรรมของนักเรี ยนตามความเป็ นจริงเพียงช่ องเดียวในแต่ ละข้ อ และกรุ ณาตอบคําถามทุกข้ อ
1
2
3
4
5
6
ไม่จริ งเลย ไม่จริ ง ค่อนข้ างไม่จริ ง ค่อนข้ างจริ ง
จริ ง
จริ งที่สดุ
ระดับพฤติกรรม
ข้ อ
ข้ อความ
ไม่จริงเลย
จริงที่สดุ
ตอนที่ 4 การตัง้ เป้ าหมายทางการสอน
1 2 3 4 5 6
1 การเรี ยนรู้เกี่ยวกับการสอนเพิ่มเติมสําคัญสําหรับฉันมาก
1 2 3 4 5 6
2 หนึง่ ในเป้าหมายของฉันคือการพัฒนาวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ
การได้ รับคําชมว่ามีความสามารถในการสอนสูงกว่าครูคนอื่นมี
1 2 3 4 5 6
3
ความสําคัญสําหรับฉันมาก
1 2 3 4 5 6
4 ฉันต้ องการเป็ นครูที่มีความสามารถสูงในกลุม่ เพื่อนครู
ตอนที่ 5 การรั บรู้ การสนับสนุนทางสังคมของครู
1 เพื่อนร่วมงานกระตุ้นหรื อให้ กําลังใจฉัน
1 2 3 4 5 6
2 เพื่อนร่วมงานให้ คําแนะนําที่ดแี ก่ฉนั
1 2 3 4 5 6
3 ผู้บริ หารสถานศึกษากระตุ้นหรื อให้ กําลังใจฉัน
1 2 3 4 5 6
4 ผู้บริ หารสถานศึกษาให้ คําแนะนําที่ดีแก่ฉนั
1 2 3 4 5 6
5 ผู้บริ หารสถานศึกษาช่วยฉันแก้ ปัญหา
1 2 3 4 5 6
ตอนที่ 6 แรงบันดาลใจในการสอนคณิตศาสตร์
ฉันได้ พบหรื อได้ รับประสบการณ์จากบางสิ่งที่สร้ างแรงบันดาลใจในการ
1
1 2 3 4 5 6
สอนคณิตศาสตร์
ฉันมีแรงบันดาลใจในการผลักดันตัวเองไปสูเ่ ป้าหมายในการสอน
2
1 2 3 4 5 6
คณิตศาสตร์
ฉันมีแรงบันดาลใจในการสังเกต จัดการและควบคุมการเรี ยนรู้เพื่อสอน
3
1 2 3 4 5 6
คณิตศาสตร์ ของตนเอง
4 ฉันมีแรงบันดาลใจที่ทําให้ มีความเชื่อมัน่ ในความสามารถของตนเอง
1 2 3 4 5 6
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คําชีแ้ จง โปรดพิจารณาข้ อความแต่ละข้ อ แล้ วทําเครื่ องหมาย  ล้ อมรอบตัวเลขที่ตรงกับ
พฤติกรรมของนักเรี ยนตามความเป็ นจริงเพียงช่ องเดียวในแต่ ละข้ อ และกรุ ณาตอบคําถามทุกข้ อ
1
2
3
4
5
6
ไม่จริ งเลย ไม่จริ ง ค่อนข้ างไม่จริ ง ค่อนข้ างจริ ง
จริ ง
จริ งที่สดุ
ระดับพฤติกรรม
ข้ อ
ข้ อความ
ไม่จริงเลย
จริงที่สดุ
ตอนที่ 7 พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์
1 ฉันมีสื่อการสอนสําหรับนักเรี ยนที่เรี ยนช้ า เช่น แบบฝึ กหัด
1 2 3 4 5 6
ฉันมีแบบฝึ กหัดเสริ มหรื อภาระงานสําหรับนักเรี ยนที่เรี ยนได้ เร็ วกว่า
2
1 2 3 4 5 6
เพื่อน
1 2 3 4 5 6
3 ฉันให้ เวลาในการสังเกตปั ญหาการเรี ยนของนักเรี ยน
4 ฉันช่วยแก้ ปัญหาของนักเรี ยนที่ขอให้ ช่วยด้ วยวิธีการต่างกัน
1 2 3 4 5 6
5 ฉันแจ้ งนักเรี ยนเกี่ยวกับเนื ้อหาวิชาหรื อภาระงานที่นกั เรี ยนต้ องทํา
1 2 3 4 5 6
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