ผลการใช้ โปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับ การสนับสนุนทางสังคมของครูที่มีตอ่ พฤติกรรมการเรี ยน
ของนักเรี ยนระดับประถมศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ ง

ปริญญานิพนธ์
ของ
พลรพี ทุมมาพันธ์

เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ เพื่อเป็ นส่วนหนึง่ ของการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์
พฤษภาคม 2554

ผลการใช้ โปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับ การสนับสนุนทางสังคมของครูที่มีตอ่ พฤติกรรมการเรี ยน
ของนักเรี ยนระดับประถมศึกษาที่มีผลสัม ฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ ง

ปริญญานิพนธ์
ของ
พลรพี ทุมมาพันธ์

เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ เพื่อเป็ นส่วนหนึง่ ของการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์
พฤษภาคม 2554
ลิขสิทธิ์เป็ นของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

ผลการใช้ โปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับ การสนับสนุนทางสังคมของครูที่มีตอ่ พฤติกรรมการเรี ยน
ของนักเรี ยนระดับประถมศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ ง

บทคัดย่อ
ของ
พลรพี ทุมมาพันธ์

เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ เพื่อเป็ นส่วนหนึง่ ของการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์
พฤษภาคม 2554

พลรพี ทุมมาพันธ์ . (2554). ผลการใช้โปรแกรมการกากับตนเองร่ วมกับ การสนับสนุนทางสังคมของครู
ที ม่ ี ต่อพฤติ กรรมการเรี ยนของนักเรี ยนระดับประถมศึกษาที ม่ ี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่ากว่า
ความสามารถทีแ่ ท้จริ ง . ปริญญานิพนธ์ วท.ด. (การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์ ).
กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ . คณะกรรมการควบคุม :
รองศาสตรา จารย์ ดร. ดุษฎี โยเหลา, รองศาสตราจารย์ ดร . สิริพนั ธุ์ สุวรรณมรรคา ,
รองศาสตราจารย์ ดร. วินยั ดาสุวรรณ.
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนระดับประถมศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ ง
และเพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรม
การกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู โดยกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นนักเรี ยน
ระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 ของโรงเรี ยนแห่งหนึง่ ในสังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริง จานวน 19 คน ใน 3 ห้ องเรี ยน แบ่งออกเป็ น
3 กลุม่ ได้ แก่ กลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู จานวน 8
คน กลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองเพียงอย่างเดียว จานวน 6 คน และกลุม่ ที่ไม่ได้ รับโปรแกรม
จานวน 5 คน ตัวแปรตามในการศึก ษาครัง้ นี ้คือ พฤติกรรมการเรี ยน ซึง่ ประกอบด้ วยพฤติกรรมย่อย
3 พฤติกรรม คือ พฤติกรรมก่อนเรี ยน พฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยน และพฤติกรรมหลังเรี ยน การวิจยั
ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ออกแบบการวิจยั แบบ ABA Design เครื่ องมือหลักที่ใช้ ในการวิจยั ประกอบด้ วย
โปรแกรมการกากับตนเอ งร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู โปรแกรมการกากับตนเอง และแบบ
สังเกตและบันทึกพฤติกรรมการเรี ยน การ วิเคราะห์ข้อมูล ใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางแบบ
วัดซ ้า (Two-way MANOVA with Repeated Measures) และนาเสนอข้ อมูล แนวโน้ ม พฤติกรรม
การเรี ยนของนักเรี ยนรายบุคคลโดยใช้ กราฟเส้ น
ผลการวิจยั พบว่า
1. ในภาพรวมนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ งมีพฤติกรรม
การเรี ยนปานกลาง โดย พฤติกรรมก่อนเรี ยน นันไม่
้ เป็ นปั ญหา แต่มีปัญหามากในด้ านพฤติกรรมขณะ
เรี ยนในชันเรี
้ ยนและพฤติกรรมหลังเรี ยน กล่าวคือนักเรี ยนไม่สนใจเรี ยน ไม่ตงใจเรี
ั ้ ยน มีสว่ นร่วมใน
กิจกรรมการเรี ยนน้ อย ไม่กล้ าอภิปรายหรื อแสดงความคิดเห็น ไม่มีสว่ นร่วมในการทางานกลุม่
เมื่อมอบหมายให้ ทางานในชันเรี
้ ยน นักเรี ยนขาดความรับผิดชอบในการทางาน ทางานไม่เสร็จ
บางคนพยายามส่งงานให้ เร็วแต่งานผิ ดพลาด และมีปัญหาอย่างมากในการส่งงานที่ได้ รับมอบหมาย
ไม่ทาการบ้ าน ทางานไม่เสร็จ บางวิชาส่งงาน เป็ นประจาแต่บางวิชาไม่สนใจทางาน และนักเรี ยนไม่

อ่านหนังสือทบทวน หรื อศึกษาค้ นคว้ าหาความรู้เพิ่มเติม อย่างไรก็ดีมีนกั เรี ยนบางคนที่มีพฤติกรรม
การเรี ยนดีในหลายด้ านหรื อบางด้ าน
2. ผลการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมพบว่า
2.1 ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมก่อนเรี ยนของนักเรี ยนกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเอง
เพียงอย่างเดียวในระยะทดลองสูงกว่าระยะเส้ นฐาน และค่าเฉลี่ยพฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยนและ
พฤติกรรมหลังเรี ยนของนักเรี ยนกลุม่ ที่ ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคม
ของครู และกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองเพียงอย่างเดียว ในระยะทดลองสูงกว่าระยะเส้ นฐาน
และระยะหลังทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 นอกจากนี ้ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการเรี ยนรวม
และรายด้ าน ของนักเรี ยนรายบุคคลทัง้ 2 กลุม่ ทุกคน ในระยะทดลองเพิ่มสูงขึ ้นกว่าระยะเส้ นฐาน และ
พฤติกรรมการเรี ยนรวมและพฤติกรรมการเรี ยนรายด้ านส่วนใหญ่ลดลงในระยะหลังทดลอง
2.2 ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยนของนักเรี ยนกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรม
การกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู และกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองเพียง
อย่างเดียว สูงกว่ากลุม่ ที่ไม่ได้ รับโปรแกรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ทังในระยะทดลอง
้
และระยะหลังทดลอง และค่าเฉลี่ยพฤติกรรมหลังเรี ยนของนักเรี ยนกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับ
ตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังค มของครู และกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองเพียงอย่าง
เดียว สูงกว่ากลุม่ ที่ไม่ได้ รับโปรแกรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ในระยะทดลอง
2.3 ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยนของนักเรี ยนกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรม
การกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของ ครู สูงกว่ากลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเอง
เพียงอย่างเดียว อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ในระยะหลังทดลอง
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The purpose of this research is to study learning behaviors of underachieving
primary students. The proponent aims to evaluate the effectiveness of program applying
self-regulation in combination with teacher’s social support developed for improving
learning behaviors of underachieving primary students. The sample consists of 19 primary
students in one of the primary school under Bangkok Metropolitan Education Bureau
identified as underachieving. The subjects in three different classrooms were then divided into
three groups. The experimental group I, consisted of eight persons, was exposed to the
program applying self-regulation in combination with teacher’s social support while
experimental group II, consisted of six people, was treated with program applying only selfregulation and the third group consisted of five students was the control group. The
experimental design implemented was the ABA. The main instruments were program
applying self-regulation in combination with teacher’s social support, program applying selfregulation, and the observational record. Two-way MANOVA with repeated measures was
used for data analysis. Learning behaviors’ trends of individual students were presented by
line graphs.
The results were as follows:
1. Learning behaviors of underachieving primary students were found at the
moderate level, the preparation behavior problem was low, in-class behavior and after-class
behavior were significantly at risk. In detail, students with low lesson engagement, lack of
attention, and low level of class or group learning activity participation can not show and
share their opinion. Furthermore, when assignments are given in the classroom, these pupils
don’t have the sense of responsibility and could not finish their task. Somebody submitted
the practices quickly with many mistakes. In addition, there was a problem regarding

submitting homeworks, reports, and etc. on time. Almost all assignments were not
completely done. Some of them liked to study and work for a particular subject. Reading
books for review contents, preparing further lessons and self-study were rarely done.
However, there were individuals who had good learning behaviors in most or some aspects.
2. The Program effectiveness results were:
2.1 The preparation behavior of experimental group treated with program
applying only self-regulation in the treatment period was significantly higher than its baseline
periods at .05 level. And both in-class and post-class behaviors in the treatment period of
experimental group exposed to the program applying self-regulation in combination with
teacher’s social support and experimental group treated with program applying only selfregulation were significantly higher than their baseline and post-treatment periods at .05
level. Both learning behaviors and sub-behavior of individual students in experimental
groups in treatment period were totally increased from baseline period and typically
declined in post-treatment period.
2.2 In-class behavior of experimental group exposed to the program
applying self-regulation in combination with teacher’s social support and experimental
group treated with program applying only self-regulation were significantly higher than those
of control group both in the treatment and post-treatment periods at .05 level. Post-class
behaviors of experimental group exposed to the program applying self-regulation in
combination with teacher’s social support and experimental group treated with program
applying only self-regulation were significantly higher than those of control group only in the
treatment period.
2.3 Only the in-class behavior of experimental group exposed to the
program applying self-regulation in combination with teacher’s social support in the posttreatment period was found significantly higher than those of experimental group treated
with program applying only self-regulation at .05 level.
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นิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร . สิริพนั ธุ์ สุวรรณมรรคา และรองศาสตราจารย์ ดร . วินยั ดาสุวรรณ
ที่กรุณาถ่ายทอดความรู้ เสียสละเวลาอันมีคา่ ให้ คา แนะนาที่มีประโยชน์ ติดตามตรวจสอบ แก้ ไข
ข้ อบกพร่อง ตลอดจนเป็ นกาลังใจให้ ผ้ วู ิจยั มีความพากเพียร สร้ างสรรค์งานวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพ
ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร . ผ่องพรรณ เกิดพิทกั ษ์ ประธานสอบเค้ าโครงปริญญานิพนธ์
รองศาสตราจารย์ ดร . รุ่งแสง อรุณไพโรจน์ ประธานสอบ ปริญญานิพนธ์ และ รองศาสตราจารย์
ดร. อรพินทร์ ชูชม กรรมการสอบปริญญานิพนธ์ที่ให้ ความคิดเห็นและคาชี ้แนะที่มีประโยชน์อย่างยิ่ ง
รวมทังขอกราบขอบพระคุ
้
ณ ผู้ทรงคุณวุฒิคือ รองศาสตราจารย์ ดร .เวธนี กรี ทอง ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์
ประทีป จินงี่ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรศิริ ปิ ยะพิมลสิทธิ์ และ ดร.ไพรวัลย์ พิทกั ษ์สาลี ที่กรุณา
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือในงานวิจยั และให้ คาแนะนาที่สร้ างความกระจ่างและมีคณ
ุ ค่ายิ่ง
ผู้วิจยั ขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานที่โรงเรี ยนบ้ านโนนกุง สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอานาจเจริญ ที่อนุญาตให้ ผ้ วู ิ จัยได้ ลาศึกษาต่อ และพี่ๆ น้ องๆ เพื่อนร่วมงานที่
สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ที่ให้
ความเข้ าใจในการทางานวิจยั นี ้และความอบอุน่ ในการทางานเสมือนเป็ นพี่น้องในครอบครัว
ผู้วิจยั ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ป ระสาทวิชาให้ กบั ศิษย์อย่างเมตตา
ขอขอบคุณกาลังใจจากคณาจารย์สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ กาลังใจจากพี่ๆ น้ องๆ ปริญญาเอก
สาขาวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์ที่เป็ นกัลยาณมิตรมาโดยตลอด ท้ ายสุดนี ้ ขอ กราบขอบพระคุณ
พ่อกับแม่ที่ ให้ สติปัญญาในการเรี ยนรู้ เห็นความสาคัญของการศึก ษาและส่งเสริมการเรี ยนรู้ และเป็ น
แรงบันดาลใจในการศึกษาให้ กบั ผู้วิจยั รวมทังขอบคุ
้
ณพี่น้องครอบครัว ทุมมาพันธ์ ที่คอยเป็ นกาลังใจ
และสนับสนุนช่วยเหลือการดาเนินการวิจยั ครัง้ นี ้ จนทาให้ ปริญญานิพนธ์ฉบับนี ้สาเร็จสมบูรณ์อย่างดี
พลรพี ทุมมาพันธ์

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี ้ได้ รับ
ทุนสนับสนุนการวิจยั ของนิสิตบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
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บทที่ 1
บทนา
ที่มาและความสาคัญของปั ญหา
“…การศึกษาเป็ นเครื ่องอันสาคัญในการพัฒนา ความรู้ ความคิ ด ความประพฤติ ทัศนคติ ค่านิ ยมและ
คุณธรรมของบุคคล เพือ่ ให้เป็ นพลเมื องดีมีคณ
ุ ภาพและประสิ ทธิ ภาพ เมื ่อบ้านเมื องประกอบไปด้วย
พลเมื องทีม่ ี คณ
ุ ภาพและประสิ ทธิ ภาพ การพัฒนาประเทศชาติ ก็ย่อมทาให้ได้โดยสะดวกราบรื ่น ได้ผลที ่
แน่นอนและรวดเร็ ว… ”
พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั
พระราชทานแก่ครูใหญ่ และนักเรี ยน
ณ ศาลาดุสดิ าลัย พระราชวังดุสติ 22 กรกฎาคม 2520

การพัฒนาบุคคลเต็มตามศักยภาพของความเป็ นมนุษย์เป็ นเป้าหมายหลัก
ของการจัด
การศึกษาทุกรูปแบบ เพื่อให้ บคุ คลได้ ใช้ ศกั ยภาพที่มีอยูอ่ ย่างเต็มความสามารถ เป็ นประโยชน์ตอ่
ตนเองและสังคม พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 (สานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน). 2547) ระบุไว้ อย่างชัดเจนในมาตรา 22 การจัด การศึกษา
ต้ องยึดหลักว่าผู้เรี ยนทุกคนมีความสามารถ เรี ยนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรี ยนมีความสาคัญ
ที่สดุ กระบวนการจัดการศึกษาต้ องส่งเสริมให้ ผ้ เู รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ
แต่จากการจัดการศึกษาที่ผา่ นมาพบว่ายังมีกลุม่ ผู้เรี ยนกลุม่ หนึง่ ที่ ไม่สามารถแสดงออกซึง่
ความสามารถตามศักยภาพที่ตนเองมีอยูไ่ ด้ ซึง่ เรี ยกว่านักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่า
ความสามารถที่แท้ จริง (Underachiever) ซึง่ โดยทัว่ ไปนักวิชาการให้ คาจากัดความการมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริง (Underachievement) ว่าหมายถึง ความแตกต่างระหว่าง
ความสามารถและผลการเรี ยน หรื อระหว่างความสามารถและความสาเร็จในการเรี ยน โดยคะแนน
ผลการเรี ยนหรื อความสาเร็จในการเรี ยนต่ากว่าความสามารถ (Butler-Por. 1987; McCall, Evahn; &
Kratzer. 1992; Peterson; & Colangelo. 1996; Reis; & McCoach. 2000; Rimm. 1997;
Whitmore. 1980) ซึง่ ส่วนมากจะพิจารณาจากคะแนน แบบวัด สติปัญญา (Intelligence) แบบวัด
ความถนัด (Aptitude) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน (Achievement) เทียบกัน (Donna; & Antoinette.
1997; citing Coleman, Gallagher; & Foster. 1994; Ford. 1996)
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ถึงแม้ วา่ จะไม่มีการศึกษาถึงจานวนที่แน่ชดั ของนักเรี ยนในกลุม่ นี ้ แต่จากการศึกษาของ
อัจฉรา สุขารมณ์ และอรพินทร์ ชูชม (2530) พบว่าจานวนนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่า
ความสามารถที่แท้ จริงนัน้ มีมากถึงร้ อยละ 48.83 และบรรเจอดพร รัตนพันธ์ (2540) พบว่ามีจานวน
ร้ อยละ 15.05 โดยนักเรี ยนจะเริ่ มอาการของการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถ
ที่แท้ จริงในระดับประถมศึกษาปี ที่ 3 (Hunter-Braden. 1998; citing Coil. 1992; Schneider. 1998)
และการที่นกั เรี ยนไม่สามารถพัฒนาได้ เต็มตามศักยภาพนี ้ชี ้ให้ เห็นถึงความสูญเปล่าทา งการศึกษา
ที่จาเป็ นต้ องได้ รับการแก้ ไขโดยด่วน เพื่อสร้ างศักยภาพในการแข่งขันด้ านบุคลากรของประเทศ
ในปั จจุบนั และอนาคต
พฤติกรรมปั ญหาที่เด่นชัดอย่างหนึง่ ของนักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่า
ความสามารถที่แท้ จริง และทาให้ นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าค วามสามารถที่แท้ จริง คือ
ปั ญหาด้ านพฤติกรรมการเรี ยน ดังจะเห็นได้ จากลักษณะของนักเรี ยนกลุม่ นี ้หลายประการ เช่น ทางาน
ไม่เสร็จเป็ นประจา ขาดการริเริ่มทางวิชาการ กลัวหรื อเกลียดในการทดสอบหรื อการทางานที่ยาก
ไม่สามารถทางานในฐานะสมาชิกกลุม่ ได้ มีปัญหาทางสังคมหรื อปรับตั วไม่ได้ มีการกระทาที่เป็ น
ความผิดหรื อใส่ร้ายผู้อื่น หดหู่ และกลัวความผิดพลาดหรื อความสาเร็จ เป็ นต้ น (The Association of
Educators of Gifted, Talented and Creative Children in B.C. n.d.; Schneider. 1998) ชไนเดอร์
(Schneider. 1998) ระบุวา่ การหลีกเลี่ยงความรับ ผิดชอบเป็ นลักษณะพื ้นฐานอย่างหนึง่ ของการมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ ง
นอกจากนี ้นักเรี ยนกลุม่ นี ้ ยังมีพฤติกรรม
หลีกเลี่ยงการเรี ยน ไม่มีความมัน่ ใจในตนเองในการเรี ยน ซึง่ จะนาไปสูก่ ารมีนิสยั การเรี ยนที่ไม่ดี
ไม่มีทกั ษะการเรี ยน และมีปัญหาเรื่ อง สังคมและระเบียบวินยั (Whitmore. 1980 quoted in Davis.
1994) ที่นา่ ประหลาดใจ คือ ระหว่าง ร้ อยละ 10-20 ของผู้ ที่ออกจากโรงเรี ยน กลางคัน ในระดับ
มัธยมศึกษามีความสามารถในระดับของผู้มีความสามารถพิเศษ (Zecker. 2002; citing Lajoie; &
Shore. 1981; Whitmore. 1980) ปั ญหาพฤติกรรมการเรี ยนที่ไม่เหมาะสมจะทาให้ ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรี ยนของนักเรี ยนต่า (ทิพวรรณ สุวรรณประเสริฐ . 2541) ฮิลเดรท (Hildreth. 1966: 424) พบว่า
สาเหตุที่เด็กฉลาดจานวนหนึง่ ไม่ประสบผลสาเร็จในการเรี ยนเนื่องมาจากพฤติกรรมการเรี ยนที่ปฏิบตั ิ
อยูเ่ ป็ นประจาไม่เหมาะสม และปั ญหาเหล่านี ้หากไม่ได้ รับการแก้ ไขจะทาให้ บคุ คลนันไม่
้ ประสบ
ความสาเร็จในชีวิตการทางานและ ชีวิตสมรสในอนาคตด้ วย (Mandel. 1997; citing McCall, Evahn;
& Kratzer. 1992) ดังนันการแก้
้
ปัญหานักเรี ยนกลุม่ นี ้จาเป็ นต้ องแก้ ปัญหาพฤติกรรมการเรี ยน
เนื่องจากพฤติกรรมการเรี ยนที่ปฏิบตั อิ ยูเ่ ป็ นประจามีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ถ้ าผู้เรี ยนมีพฤติกรรมการเรี ยนรู้ที่เหมาะสม
ก็ มีแนวโน้ มที่จะประสบผลสาเร็จในการเรี ยนสูง
(Holtzman. 1965)

3
นักเรี ยนที่มีผลสัม ฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ งมีปัญหาการขาด
การกากับตนเอง (Self-regulation) ซึง่ เป็ นกระบวนการหนี่งที่เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาคนให้ เป็ นผู้มี
ความรับผิดชอบ ทางานต่างๆ ได้ อย่างเป็ นระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถกากับพฤติกรรมของ
ตนเองเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ ดังผลการศึกษาของ ซิมเมอร์ แมน (Zimmerman. 1998a)
ที่ ได้ ส รุปลักษณะของนักเรี ยนที่ขาดทักษะการกากับตนเองหลายประการ เช่น เป็ นคนที่ไม่มี
จุดมุง่ หมายที่ชดั เจน มีการรับรู้ความสามารถของตนเองต่า ขาดความสนใจในการเรี ยน ไม่สนใจแผน
มีกลวิธีที่หวังพึง่ คนอื่น ขาดการเตือนตนเอง หลีกเลี่ยงการประเมินตนเอง และไม่มีการปรับตัว เป็ นต้ น
ลักษณะเหล่านี ้สอดคล้ องกับลักษณะของนักเรี ยนที่มีผลสัม ฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่
แท้ จริง จึงกล่าวได้ วา่ นอกเหนือจากพฤติกรรมการเรี ยนจะมีปัญหาแล้ ว นักเรี ยนกลุม่ นี ้ยังมีปัญหาด้ าน
การกากับตนเองด้ วย
ทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางปั ญญาสังคมของแบนดูรา (Bandura. 1986) มีแนวคิดพื ้นฐานว่า
พฤติกรรมของมนุษย์นอกจากจะพัฒนาได้ โดยการเสริมแรงและการลงโทษจากภายนอกแล้ ว ยังสามารถ
พัฒนาได้ โดยการควบคุมความคิด ความรู้สกึ และการกระทาของตนเอง และเรี ยกความสามารถนี ้ว่า
การกากับตนเอง (Self-regulation) สาหรับการกากับตนเองในการเรี ยน (Self-regulation of learning
(เป็ นองค์ประกอบที่มีความสาคัญต่อผู้เรี ยน และเป็ นกระบวนการที่บคุ คลวางแผนควบคุมและกากับ
พฤติกรรมของตนเอง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนไปสูเ่ ป้าหมายที่ต้องการ
(Schunk; & Zimmerman. 1994) การกากับตนเองในการเรี ยนเป็ นกระบวนการที่สามารถปรับพฤติกรรม
ของบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพและมีระบบขันตอนที
้
่ชดั เจน บุคคลจะใช้ มาตรฐานภายในของตนจูงใจ
ตนเองกระทาพฤติกรรมและมีการประเมินการกระทาด้ วยตนเอง การควบคุมตนเองจากกระบวนการ
ภายในย่อมจะช่วยให้ บคุ คลกระทาพฤติกรรมได้ อย่างมีประสิทธิภาพกว่าวิธีการควบคุม จากภายนอก
(Bandura. 1986) การกากับตนเองในการเรี ยนจึงเป็ นปั จจัยที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการเรี ยนและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักเรี ยน เพราะการกากับตนเองในทางปั ญญาและการกากับตนเองทางพฤติกรรมเป็ น
ลักษณะที่สาคัญของการเรี ยนรู้ (Pintrich; & De Groot. 1990; citing Corno; & Mandinace. 1983)
จากงานวิจยั ของแบนดูรา (Bandura. 1986) เพอร์ รี (Perry. 1998) และพุสทิเนน (Puustinen.
1998) พบว่าการกากับตนเองส่งผลต่อพฤติกรรมการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน นอกจากนี ้ผู้เรี ยนที่มี การกากับ
ตนเองมีแนวโน้ มที่จะทาพฤติกรรมได้ สาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ และบุคคลที่ควบคุมตนเองจาก
กระบวนการภายในย่อมจะทาให้ เขากระทาพฤติกรรมได้ บรรลุผลกว่าบุคคลที่มี การกากับตนเอง ต่า
ผู้เรี ยนที่มกี ารกากับตนเองสูงจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงด้ วย (Pintrich; & De Groot. 1990; Staudt.
1995; Williams. 1996) และโบเคี ยร์ ท (Boekaerts. 1997) กล่าวว่า การกากับตนเอง เป็ นทักษะ
ที่มีความสาคัญทังการเรี
้
ยนในโรงเรี ยนและการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองหลังสาเร็จการศึกษาแล้ ว
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นอกจากพฤติกรรมการเรี ยนและการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ ง
จะมีปัจจัยจากตัวนักเรี ยนเองแล้ ว ปั จจัยด้ านโรงเรี ยนและด้ าน ครอบครัว ซึง่ เป็ นสภาพแวดล้ อมทาง
สังคมของนักเรี ยน มีผลต่อตัวนักเรี ยนด้ วยเช่นเดียวกัน
แนวคิดการสนับสนุนทางสังคม (Social
Support) อธิบายว่า การตัดสินใจส่วนใหญ่ของคนนันขึ
้ ้นอยูก่ บั อิทธิพลของบุคคลผู้ซงึ่ มีความสาคัญ
และมีอานาจเหนือกว่าตัวเราอยูต่ ลอดเวลา การสนับสนุน ทางสังคมมีบทบาทสาคัญยิ่งต่อพฤติกรรม
ของคน ทังด้
้ านร่างกายและจิตใจ โดยทัว่ ๆ ไปแล้ ว การสนับสนุนทางสังคมหมายถึง การมีเพื่อนหรื อ
บุคคลอื่นๆที่สามารถขอความช่วยเหลือได้ เมื่อถึงช่วงเวลาวิกฤติ ซึง่ การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม
ทาให้ บคุ คลมุง่ พิจารณาเรื่ องเกี่ยวกับปั ญห าได้ ดีขึ ้น และภาพพจน์ที่ดีเกี่ยวกับตนเอง (Hauenstein.
2001 ) และการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว เพื่อน และสถาบันการศึกษา มีอิทธิพลมากต่อ
ความสาเร็จในการเรี ยนของผู้เรี ยน (Womble. 2001; Berns. 2004) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุน
ทางสังคมของครู เนื่องจากครูเป็ นบุค คลสาคัญที่สง่ ผลต่อการเรี ยนของนักเรี ยน โดยตรง การสนับสนุน
ของครูในหลายๆ ด้ าน มีผลต่อ พฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความตังใจ
้ และ
ความร่วมมือในการสอนของครู (ดุจเดือน พันธุมนาวิน; และ อัมพร ม้ าคนอง. 2547)
จากสภาพปั ญหาด้ านการกากับตนเองและพฤติกรรมก ารเรี ยนของนักเรี ยนที่มี ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริง การแก้ ปัญหาเหล่านี ้จาเป็ นต้ องดาเนินการอย่างเป็ นระบบ
โดยการออกแบบโปรแกรมแก้ ปัญหาที่คานึงถึงปั จจัยภายในตัวผู้เรี ยนและปั จจัยภายนอก ที่สอดคล้ อง
กับลักษณะของนักเรี ยนและสถานการณ์การเรี ยน ซึง่ การออกแบบโปรแกรมโดยใช้ แนวคิดการกากับ
ตนเองและการสนับสนุนทางสังคมของครู น่าจะเป็ นวิธีการที่เหมาะสม ดังนันการวิ
้
จยั ครัง้ นี ้จึงมุง่ พัฒนา
โปรแกรมการกากับตนเอง ร่วมกับการสนับสนุนทางสังคม ของครู เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการเรี ยนของ
นักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าค วามสามารถที่แท้ จริง ในกลุม่ นักเรี ยนระดับประถมศึกษา
เพื่อให้ สามารถแก้ ไขปั ญหาการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ งได้ อย่างทันท่วงที
และมีประสิทธิภาพ รวมทังพั
้ ฒนา นักเรี ยน ให้ มีทกั ษะสาคัญเป็ นพื ้นฐานในการศึกษาขันสู
้ งต่อไป
ข้ อค้ นพบที่ได้ จะช่วยสร้ าง ความเข้ าใจและแนวปฏิบตั ทิ ี่เหมาะสมในการแก้ ไขปั ญหาการมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริงของนักเรี ยนระดับประถมศึกษาต่อไป
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คาถามการวิจัย
1. พฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ ง
เป็ นอย่างไร
2. ในกลุม่ นักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ ง มีวิธีการที่ จะ
พัฒนาพฤติกรรมการเรี ยน อย่างไร และวิธีการฝึ กกากับตนเองกับการสนับสนุนทางสังคมของครูจะใช้
ร่วมกันในโปรแกรมที่มงุ่ พัฒนาพฤติกรรมการเรี ยนอย่างไร
3. โปรแกรม การกากับตนเอง ร่วมกับการสนับสนุนท างสังคม ของครู ทาให้ นกั เรี ยนเกิด
พฤติกรรมการเรี ยนได้ มากน้ อยเพียงไร แตกต่างจากการได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองเพียงอย่างดียว
หรื อไม่ อย่างไร

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนระดับประถมศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริง
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู

ขอบเขตการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างในการวิจัย
ประชากรในการวิจยั เป็ นนักเรี ยนระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 5 ของโรงเรี ยนแห่งหนึง่ ใน
กรุงเทพมหานคร ที่กาลังศึกษาในภาคปลาย ปี การศึกษา 2553 ที่มีคะแนนทีจากคะแนนเฉลี่ยสะสม
(Grade Point Average: GPA) ในระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 ที่วดั ได้ จากการสอบที่โรงเรี ยนจัดขึ ้น
ต่ากว่าคะแนนทีที่ได้ จากแบบทดสอบแมทรี ซีสก้ าวหน้ ามาตรฐาน (Standard Progressive Metrices)
ของราเวน (Raven. 1960) ตังแต่
้ 1 SD (10 หน่วยคะแนนที) จานวนทังสิ
้ ้น 38 คน
กลุม่ ตัวอย่าง เป็ นนักเรี ยนระดับชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 5 ของโรงเรี ยนแห่งหนึง่ ใน
กรุงเทพมหานคร ที่กาลังศึกษาในภาคปลาย ปี การศึกษา 2553 ที่มีคะแนนทีจากคะแนนเฉลี่ยสะสม
(Grade Point Average: GPA) ในระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 ที่วดั ได้ จากการสอบที่โรงเรี ยนจัดขึ ้น
ต่ากว่าคะแนนทีที่ได้ จากแบบทดสอบแมทรี ซีสก้ าวหน้ ามาตรฐาน (Standard Progressive Metrices)
ของราเวน (Raven. 1960) ตังแต่
้ 1 SD (10 หน่วยคะแนนที ) จานวนทังสิ
้ ้น 19 คน แบ่งเป็ น
กลุม่ ทดลอง 2 กลุม่ รวม 14 คน และกลุม่ ควบคุม 5 คน ซึง่ แต่ละกลุม่ อยูต่ า่ งห้ องกัน
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ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้ วย ตัวแปรจัดกระทาและตัวแปรตามดังนี ้
1. ตัวแปรจัดกระทา มี 1 ตัวแปร คือ วิธีการฝึ ก แบ่งออกเป็ น 3 ระดับ คือ
1.1 ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู
(กลุม่ ทดลอง 1)
1.2 ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองเพียงอย่างเดียว (กลุม่ ทดลอง 2)
1.3 ได้ รับการจัดการเรี ยนการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ของครูตามปกติ
(กลุม่ ควบคุม)
2. ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการเรี ยน ประกอบด้ วย พฤติกรรมก่อนเรี ยน พฤติกรรม
ขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยน และพฤติกรรมหลังเรี ยน

นิยามปฏิบัตกิ าร
พฤติกรรมการเรียน หมายถึง การปฏิบตั ติ วั ในการศึกษาเล่าเรี ยนของนักเรี ยนทังในและ
้
นอกห้ องเรี ยน แบ่งออกเป็ น พฤติกรรมก่อนเรี ยน พฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยน และพฤติกรรม
หลังเรี ยน ในภาพรวมวัดได้ ด้วยการสังเกต มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1) พฤติกรรมก่ อนเรียน หมายถึง การแสดงพฤติกรรมของนักเรี ยนที่ได้ สร้ าง
ความพร้ อมให้ แก่ตนเองก่อนเข้ าเรี ยนในชันเรี
้ ยน ได้ แก่ การนาอุปกรณ์การเรี ยนมาเรี ยนอย่างถูกต้ อง
ครบถ้ วน และการเข้ าชันเรี
้ ยนตรงเวลา
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ พฤติกรรมก่อนเรี ยน หมายถึง ค่าเฉลี่ยร้ อยละของคะแนน
พฤติ กรรมก่อนเรี ยน ที่ ได้ จากการหาค่าเฉลี่ยของคะแนน 2 ตัว ในแบบบันทึกคะแนนพฤติกรรม
การเรี ยน คือ (1) คะแนน ร้ อยละของการนาอุปกรณ์การเรี ยนมาเรี ยนอย่างถูกต้ องครบถ้ วน
และ
(2) คะแนนร้ อยละของ การเข้ าชันเรี
้ ยนตรงเวลา ซึง่ ได้ มาด้ วยวิธี การบันทึกผลของพฤติกรรม (Product
recording) ผู้วิจยั และผู้ชว่ ยนักวิจยั เป็ นผู้ดาเนินการสังเกตและบันทึกพฤติกรรม ในช่วง 5 นาทีแรกของ
การเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ สาหรับการเข้ าชันเรี
้ ยนตรงเวลา และหลังเลิกเรี ยนสาหรับการนาอุปกรณ์
การเรี ยนมาเรี ยนอย่างถูกต้ องครบถ้ วน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
การนาอุปกรณ์การเรี ยนมาเรี ยนอย่างถูกต้ องครบถ้ วน พิจารณาจากจานวน
อุปกรณ์ที่นกั เรี ยนนามาวางบนโต๊ ะให้ พ ร้ อมสาหรับการหยิบใช้ ในคาบเรี ยนถู กต้ องและครบถ้ วนตามที่
ครูมอบหมายหรื อตามที่เนื ้อหาการเรี ยนการสอนระบุไว้ ภายในช่วงเวลา 5 นาทีแรกของการเรี ยน
การสอน
การ เข้ าชันเรี
้ ยนตรงเวลา พิจารณ าจากเวลาที่นกั เรี ยนเข้ าชันเรี
้ ยนต้ อง
ไม่ช้ากว่าครูเริ่มสอนเกิน 5 นาที ยกเว้ นมีเหตุจาเป็ นที่เหมาะสม
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2) พฤติกรรมขณะเรียนในชัน้ เรียน หมายถึง การแสดงพฤติกรรมของนักเรี ยนใน
การติดตามการสอนของครูโดยตลอด ได้ แก่ การมองครูและเพื่อน เมื่อครูและเพื่อนพูดเกี่ยวกับเนื ้อ หา
หรื อกระบวนการเรี ยนการสอน และมองดูอปุ กรณ์ กระดานดา หนังสือหรื อสิ่งอื่นๆ ตามไป ขณะที่ครูชี ้
ให้ ดหู รื ออ่านให้ ฟัง รวมทังจดค
้ าอธิบายประกอบการเรี ยนจากครู การตอบคาถาม ถามคาถาม
อภิปรายและเสนอความคิดเห็น รายงานหน้ าชัน้ อ่านหนังสือเรี ยน และการทางานที่ได้ รับมอบหมาย
ในขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยนอย่างต่อเนื่อง โดยไม่แสดงพฤติกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้ องกับงานที่ได้ รับมอบหมาย
เช่น พูดคุย ส่งเสียงรบกวนเพื่อนๆ ลุกออกจากที่นงั่ เป็ นต้ น
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ พฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยน หมายถึง ค่าเฉลี่ยร้ อยละ
ของคะแนนพฤติกรรมขณะเรี ยนในชั ้ นเรี ยน ที่ได้ จากการหาค่าเฉลี่ยของคะแนน 3 ตัว ในแบบบันทึก
คะแนนพฤติกรรมการเรี ยน คือ (1) คะแนน ร้ อยละของการมองครูและเพื่อน เมื่อครูและเพื่อนพูด
เกี่ยวกับเนื ้อหาหรื อกระบวนการเรี ยนการสอน และมองดูอปุ กรณ์ กระดานดา หนังสือหรื อสิ่งอื่นๆ ตาม
ไป ขณะที่ครูชี ้ให้ ดหู รื ออ่านให้ ฟัง รวมทังจดค
้ าอธิบายประกอบการเรี ยนจากครู (2) คะแนนร้ อยละของ
การตอบคาถาม ถามคาถาม อภิปรายและเสนอความคิดเห็น รายงานหน้ าชัน้ อ่านหนังสือเรี ยน และ
(3) คะแนนร้ อยละของการทางานที่ได้ รับมอบหมายในขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยนอย่างต่อเนื่อง โดยไม่แสดง
พฤติกรรมอื่นที่ไม่เกี่ ยวข้ องกับงานที่ได้ รับมอบหมาย เช่น พูดคุย ส่งเสียงรบกวนเพื่อนๆ ลุกออกจาก
ที่นงั่ เป็ นต้ น ซึง่ ได้ มาด้ วยวิธีการบันทึกแบบช่วงเวลา (Interval recording) ผู้วิจยั และผู้ชว่ ยนักวิจยั เป็ น
ผู้ดาเนินการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมในชัว่ โมงคณิตศาสตร์ ในการเรี ยนแต่ละครัง้ ใช้ เวลาสังเกตจริง
36 นาที ติดต่อกันโดยแบ่งการสังเกตเป็ นช่วงละ 3 นาที ถ้ าแต่ละช่วงเวลาที่สงั เกตผู้รับการทดลองมี
พฤติกรรมใดตลอดช่วงเวลา 3 นาที ก็ให้ บนั ทึกพฤติกรรมนันลงในตารางบั
้
นทึกพฤติกรรม
3) พฤติกรรมหลังเรียน หมายถึง การแสดงพฤติกรรมของนักเรี ยนในการทางานที่
ได้ รับมอบหมายให้ แล้ วเสร็จและส่งตามกาหนดเวลา ได้ แก่ การทาแบบฝึ กหัด การบ้ าน และรายงานให้
เสร็จและส่งตามกาหนดเวลา การเตรี ยมบทเรี ยนหรื อทบทวนเนื ้อหาวิชาที่ครูมอบหมาย และการศึกษา
ค้ นคว้ า เข้ าห้ องสมุด ทารายงาน ทาการบ้ านและศึกษาข้ อผิดพลาดด้ วยตนเอง
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ พฤติกรรมหลังเรี ยน หมายถึง ค่าเฉลี่ยร้ อยละของคะแนน
พฤติกรรมหลังเรี ยน ที่ ได้ จากการหาค่าเฉลี่ยของคะแนน 3 ตัว ในแบบบันทึกคะแนนพฤติกรรม
การเรี ยน คือ (1) คะแนนร้ อยละของการทาแบบฝึ กหัด การบ้ าน และรายงานให้ เสร็จและส่งตาม
กาหนดเวลา (2) คะแนนร้ อยละของ การเตรี ยมบทเรี ยน หรื อทบทวนเนื ้อหาวิชาที่ครูมอบหมาย และ
(3) คะแนนร้ อยละของการศึกษาค้ นคว้ า เข้ าห้ องสมุด ทารายงาน ทาการบ้ านและศึกษาข้ อผิดพลาด
ด้ วยตนเองการนาอุปกรณ์การเรี ยนมาเรี ยนอย่างถูกต้ องครบถ้ วน และการเข้ าชันเรี
้ ยนตรงเวลา ผู้วิจยั
และผู้ชว่ ยนักวิจยั เป็ นผู้ดาเนินการสังเกตและ บันทึกพฤติกรรมในชัว่ โมงคณิตศาสตร์ ในช่วงหลังเลิก
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เรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ ซึง่ ได้ มาด้ วยวิธีการ บันทึกผลของพฤติกรรม (Product recording) โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
-การทาแบบฝึ กหัด การบ้ าน และรายงานให้ เสร็จและส่งตามกาหนดเวลา
พิจารณาจากจานวนชิ ้นงานที่นกั เรี ยนทาเสร็จและส่งตามกาหนดเวลา โดยดูจากบันทึกการส่งงานของ
ครู
-การเตรี ยมบทเรี ยนหรื อทบทวนเนื ้อหาวิชาที่ครูมอบหมาย พิจารณาจาก
จานวนชิ ้นงานเกี่ยวกับการเตรี ยมบทเรี ยนหรื อทบทวนเนื ้อหาวิชา ตามที่ครูมอบหมาย ที่นกั เรี ยนทา
เสร็จและนามาส่งครูที่โต๊ ะครู ภายในช่วงเวลา 5 นาทีแรกของการเรี ยนการสอน
การศึกษาค้ นคว้ า เข้ าห้ องสมุด ทารายงาน ทาการบ้ าน และศึกษาข้ อผิดพลาด
ด้ วยตนเอง พิจารณาจากจานวนชิ ้นงานเกี่ยวกับการศึกษาค้ นคว้ า เข้ าห้ องสมุด ทารายงาน ทาการบ้ าน
และศึกษาข้ อผิดพลาดด้ วยตนเอง ตามที่นกั เรี ยนได้ กาหนดเป้าหมายที่จะทาด้ วยตนเอง ที่นกั เรี ยน
ทาเสร็จนามาส่งครูที่โต๊ ะครู ภายในช่วงเวลา 5 นาทีแรกของการเรี ยนการสอน
โปรแกรมการกากับตนเองร่ วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู หมายถึง ชุดกิจกรรม
ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น บนพื ้นฐานแนวคิดการกากับตนเองและการสนับสนุนทางสังคม ด้ วยการบูรณาการ
การกากับตนเองของนักเรี ยนกับการสนับสนุนทางสังคมของครูอย่างเป็ นระบบ เพื่อพัฒนาพฤติกรรม
การเรี ยนของนักเรี ยนระดับประถมศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ ง
ซึง่ ประกอบด้ วยพฤติกรรมก่อนเรี ยน พฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยน และพฤติกรรมหลังเรี ยน โดยใช้
เทคนิควิธีการ (1) การกากับ ตนเอง ซึง่ ประกอบด้ วยขันตอน
้
6 ขัน้ ได้ แก่ การสารวจตนเอง
การตังเป
้ ้ าหมาย การวางแผน การควบคุมตนเองและบันทึกพฤติกรรม การประเมินตนเอง
และ
การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง และ (2) การสนับสนุนทางสังคมด้ านข้ อมูลข่าวสารและด้ านอารมณ์และ
สังคม ที่แสดงถึงการช่วยเหลือนักเรี ยน ในการพัฒนาพฤติกรรมการเรี ยน ด้ วยการชี ้แนะ ทังทางวาจา
้
ด้ วยคาพูดและคาถาม และทางการเขียนบอก และการเปิ ดโอกาสให้ ซกั ถามอย่างใกล้ ชิด ด้ วยความรัก
ความเมตตาและ เอาใจใส่ โดยใช้ เวลาในการดาเนินการทังสิ
้ ้น 20 ครัง้ ประกอบด้ วยกิจกรรม
3 ช่วง รวม 20 ครัง้ ดังนี ้
1) กิจกรรม ช่วงเตรี ยมการ เป็ นการให้ นกั เรี ยนฝึ กกากับตนเองด้ านพฤติกรรม
การเรี ยนครอบคลุมพฤติกรรมการเรี ยนทัง้ 3 ด้ าน และให้ ครูฝึกให้ การสนับสนุนทางสังคม ในด้ านข้ อมูล
ข่าวสารและด้ านอารมณ์และสังคม ไปพร้ อมกัน ใช้ เวลาในการดาเนินการทังสิ
้ ้น
7 ครัง้ ๆ ละ
30-60 นาที
2) กิจกรรมช่วงกากับตนเองพร้ อมการสนับสนุนทางสังคมของครู เป็ นการให้ นกั เรี ยน
ดาเนินการกากับตนเองด้ านพฤติกรรมการเรี ยนในสถานการณ์การเรี ยนจริง พร้ อมได้ รับการสนับสนุน
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ทางสังคมของครู ในด้ านข้ อมูลข่าวสารและด้ านอารมณ์และสังคม และครูเป็ นผู้ให้ การสนับสนุนทาง
สังคม ใช้ เวลาในการดาเนิน การทังสิ
้ ้น 3 สัปดาห์ รวม 12 ครัง้ ๆ ละประมาณ 60 นาที แบ่งเป็ น
4 ครัง้ ต่อสัปดาห์ ตามชัว่ โมงการเรี ยนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
3) กิจกรรมช่วงประเมินผลโปรแกรม การประเมินผลของโปรแกรม ซึง่ จะให้
กลุม่ ตัวอย่างทาแบบประเมินภาพรวมของการเข้ าร่วมโปรแกรม ใช้ เวลา 1 ครัง้ 30 นาที
โปรแกรมการกากับตนเอง หมายถึง ชุดกิจกรรมที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นอย่างเป็ นระบบ ด้ วย
การใช้ แนวคิดการ กากับตนเองเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนระดับประถมศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ ง มีสว่ นประกอบเหมือนกับโปรแกรมการกากับ
ตนเอ งร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู แต่ไม่มีการให้ การสนับสนุนทางสังคมของครูตาม
กระบวนการที่กาหนดไว้
ประสิทธิผลของโปรแกรมการกากับตนเองร่ วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู
หมายถึง ผลการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการเรี ยน หลังจากเข้ าร่วมโปรแกรมของกลุม่ ทดลอง ราย
กลุม่ และราย บุคคล มีระดับที่ดีขึ ้นกว่าก่อนได้ รับโปรแกรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ซึง่ สามารถ
ประเมินได้ จากค่าเฉลี่ยร้ อยละของพฤติกรรมการเรี ยน ของกลุม่ ทดลองรายกลุม่ และรายบุคคล ในระยะ
ทดลองสูงกว่า ระยะหลังทดลอง และระยะเส้ นฐาน และสูงกว่ากลุม่ ควบคุม ในระยะทดลองและระยะ
หลังทดลอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
นักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่ าความสามารถที่แท้ จริง หมายถึง นักเรี ยน
ระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 ของโรงเรี ยนแห่งหนึง่ ในกรุงเทพมหานคร ที่กาลังศึกษาในภาคปลาย
ปี การศึกษา 2553 ที่มีคะแนนทีจากคะแนนเฉลี่ยสะสม (Grade Point Average: GPA) ในระดับ
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 ที่วดั ได้ จากการสอบที่โรงเรี ยนจัดขึ ้น ต่ากว่าคะแนนทีที่ได้ จากแบบทดสอบ
แมทรี ซีสก้ าวหน้ ามาตรฐาน (Standard Progressive Metrices) ของราเวน (Raven. 1960) ตังแต่
้
1 SD (10 หน่วยคะแนนที)
กลุ่มทดลอง หมายถึง กลุม่ นักเรี ยนที่มีผลสัมฤท ธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่
แท้ จริง ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ของครูตามปกติ และได้ รับโปรแกรม
ทดลอง ประกอบด้ วย 2 กลุม่ คือ กลุม่ ทดลอง 1 เป็ นกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับ
การสนับสนุนทางสั งคมของครู และกลุม่ ทดลอง 2 เป็ นกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเอง
เพียงอย่างเดียว
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กลุ่มควบคุม หมายถึง กลุม่ นักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่
แท้ จริง ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ของครูตามปกติ แต่
ไม่ได้ รับ
โปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุ นทางสังคมของครู หรื อโปรแกรมการกากับตนเองเพียง
อย่างเดียว

ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ
1. ทาให้ ทราบรูปแบบหรื อวิธีการที่เหมาะสมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรี ยน
ของ
นักเรี ยนระดับประถมศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ ง
2. ได้ คมู่ ือการใช้ โปรแกรมกา รกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู สาหรับ
ครูผ้ สู อน โรงเรี ยน และผู้ที่เกี่ยวข้ อง ในการดาเนินการแก้ ไขปั ญหาการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่า
ความสามารถที่แท้ จริงของนักเรี ยนระดับประถมศึกษา
3. นักเรี ยนระดับประถมศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริงได้ รับ
การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการใช้ โปรแกรม การกากับตนเอง ร่วมกับ การสนับสนุนทางสังคมของครู เพื่อพัฒนา
พฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนระดับประถมศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่
แท้ จริ ง ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาค้ นคว้ าเอกสารและงานวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องในประเด็นต่อไปนี ้
ตอนที่ 1 การมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ ง
1. ความหมายของการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ ง
2. ลักษณะของนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริง
3. พฤติกรรมของนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ ง
4. ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ ง
ของนักเรี ยน
5. วิธีการแก้ ปัญหาการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเ รี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริงของ
นักเรี ยน และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
6. การคัดเลือกนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ ง
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการเรี ยน
1. ความหมายของพฤติกรรมการเรี ยน
2. องค์ประกอบของพฤติกรรมการเรี ยน
3. พฤติกรรมการเรี ยนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
4. การพัฒนาพฤติกรรมการเรี ยน
5. การวัดพฤติกรรมการเรี ยน
ตอนที่ 3 การกากับตนเอง
1. ความหมายและองค์ปรกอบของการกากับตนเอง
2. กระบวนการกากับตนเอง
3. ผลของการกากับตนเองที่มีตอ่ พฤติกรรม
4. การพัฒนาการกากับตนเอง
5. การวัดการกากับตนเอง
ตอนที่ 4 การสนับสนุนทางสังคม
1. ความหมายของการสนับสนุนทางสังคม
2. ความสาคัญของการสนับสนุนทางสังคม
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3. ประเภทของการสนับสนุนทางสังคม
4. การสนับสนุนทางสังคมของครู
5. การวัดการสนับสนุนทางสังคม
หลังจากนันจึ
้ งได้ สรุปเป็ นกรอบแนวคิดการวิจยั แล ะสมมติฐานการวิจยั ในตอนท้ าย โดยมี
รายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี ้

ตอนที่ 1 การมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่ าความสามารถที่แท้ จริง
(Underachievement)
1. ความหมายของการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่ าความสามารถที่แท้ จริง
การให้ ความหมายของการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริงนัน้
สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2 ลักษณะคือ การให้ ความหมายในเชิงหลักการ (Conceptual definition)
และการให้ ความหมายเชิงปฏิบตั กิ าร (Empirical definition) โดยในเชิงหลักการนันมี
้ มมุ มอง ทาง
ทฤษฎีที่หลากหลาย ซึง่ ในช่วงปี 1960 ส่วนใหญ่เป็ นการศึกษาในกลุม่ เด็กที่มีความสามารถพิเศษ และ
มอง การมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ งว่าเป็ น
ความแตกต่างระหว่าง
ความสามารถตามศักยภาพและผลสัมฤทธิ์โดยเฉลี่ย แต่ในระยะหลังมีการศึกษาในกลุม่ เด็กที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่าในกลุม่ เด็กทัว่ ไปมากขึ ้น ส่วนในเชิ งปฏิบตั กิ ารนันเป็
้ นการให้ คานิยามเชิง
ปฏิบตั กิ าร ซึง่ มีความแตกต่างกันอย่างมาก (Schunk. 1994) ซึง่ จะได้ นาเสนอในเรื่ องการวัด การมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ งต่อไป
โดยทัว่ ไป นักวิชาการ นิยาม การมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ ง
(Underachievement) ว่า เป็ นความแตกต่างระหว่างความสามารถและผลการเรี ยน หรื อระหว่าง
ความสามารถและความสาเร็จในการเรี ยน (Butler-Por. 1987; McCall, Evahn; & Kratzer. 1992;
Peterson; & Colangelo. 1996; Reis; & McCoach. 2000; Rimm. 1997; Whitmore. 1980;
Csikszentmihalyi, Rathunde; & Whalen (Mohamed. 2003; citing Csikszentmihalyi, Rathunde;
& Whalen. 1993) บัทเลอร์ - พอร์ (Butler-Por. 1987) ให้ ความหมายของ การมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริงไว้ อย่างกว้ างๆ ว่าเป็ นความคลาดเคลื่อนอย่างมาก
(A large
discrepancy) ระหว่างผลการปฏิบตั งิ านของนักเรี ยนที่ปรากฏชัดจากการสังเกตของครู ผู้ปกครอง
หรื อจากผลสัมฤทธิ์ กับความสามารถที่แท้ จริ งของนักเรี ยนที่ได้ จากการวัดความคิดสร้ างสรรค์และ
เชาวน์ปัญญา อัลไบลี่ (Albaili. 2003) ให้ คาจากัดความนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่าก ว่า
ความสามารถที่แท้ จริงว่า เป็ นนักเรี ยนที่แสดงความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างความสามารถตาม
ศักยภาพ (ซึง่ วัดโดยการประเมินความสามารถทางปั ญญาที่มีมาตรฐาน ) และความสามารถทางด้ าน
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ผลสัมฤทธิ์ที่แสดงออกมา (ซึง่ วัดโดยคะแนนผลสัมฤทธิ์ของโรงเรี ยน ) โดยจะไม่มองว่าความแตกต่าง นี ้
เป็ นการขาดความสามารถทางการเรี ยนรู้หรื อปั ญหาทางอารมณ์ ปราณี ศิวพรพิทกั ษ์ (2539) สรุปว่า
การมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ ง เป็ นความคลาดเคลื่อนระหว่างคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ ้นจริ งกับคะแนนความถนัดหรื อเชาวน์ปัญญาที่ทานายได้ โดยได้ คะแนนผล สัมฤทธิ์
ต่ากว่าคะแนนความถนัดหรื อเชาวน์ปัญญา
สรุปได้ วา่ การมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ งเป็ นความแตกต่าง
ระหว่างความสามารถตามศักยภาพซึง่ เป็ นความสามารถที่แท้ จริงและความสามารถที่แสดงออก
แนวทางที่ปฏิบตั กิ นั อย่างกว้ างขวางคือการใช้
คะแนนสติปัญญ าและผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
เปรี ยบเทียบกัน เพื่อชี ้ถึงความแตกต่างระหว่างความสามารถที่แท้ จริงกับความสามารถที่แสดงออกได้
2. ลักษณะของนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่ าความสามารถที่แท้ จริง
แมคคอลล์ อีวาห์น และแครทเชอร์ (McCall, Evahn; & Kratzer. 1992) ได้ ระบุคณ
ุ ลักษณะ
ส่วนตัวของผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ งที่มีการบอกเล่ามากที่สดุ ได้ แก่
(1) การรับรู้ตนเอง (Self-perception) ประกอบด้ วย การรับรู้ความสามารถของตนต่า มีมโนทัศน์ในตน
และการตระหนักในคุณค่าของตนเองต่า
(Self-esteem) การ วิพากษ์ตนเอง (Self-critical)
กลัวความล้ มเหลวหรื อความสาเร็จ มีความวิตกกังวล เป็ นประสาท โดยเฉพาะ การแสดงออกมากเกิน
ควร (Over-performance) (2) การมุง่ เป้าหมาย (Goal orientation) ประกอบด้ วย การมีมาตรฐานที่
ไม่เป็ นไปตามความเป็ นจริงหรื อการมุง่ ความสมบูรณ์แบบ ขาดหรื อมีแรงบันดาลใจทางการศึกษาหรื อ
อาชีพน้ อย ขาดความพยายาม ปฏิกิริยาที่หนุ หันพลันแล่นต่อสิ่งที่ท้าทาย
(3) ความสัมพันธ์กบั
กลุม่ เพื่อน (Peer Relations) ประกอบด้ วย การขาดเพื่อน เหงา แปลกแยก แยกตัว การมีทกั ษะทาง
สังคมที่ไม่สมบูรณ์หรื อไม่ได้ ผล เพื่อนไม่ชอบ และรู้สกึ ถูกปฏิเสธ (4) ความสัมพันธ์เชิงอานาจ
(Authority relationships) ประกอบด้ วย การมีความก้ าวร้ าวอย่างเปิ ดเผย ไม่เป็ นมิตร มีปัญหาด้ าน
วินยั กระทาผิดกฎระเบียบ มีความดื ้อรัน้ ขาดการควบคุมตนเอง (Self-control) ขี ้โกง ไม่รับผิดชอบ
ไว้ ใจไม่ได้ และเฉื่อยชา (5) ความเชื่ออานาจ (Locus of control) ประกอบด้ วย การมีความเชื่ออานาจ
นอกตน ตาหนิผ้ อู ื่นเมื่อเกิดปั ญหา และวิพากษ์วิจารณ์ผ้ อู ื่นมาก (Hypercritical) และ(6) การแสดง
อารมณ์ (Emotional expression) ประกอบด้ วย การขาดความรู้สกึ ขาดความสนใจใยดี มีการระเบิด
อารมณ์ ขาดการควบคุมอารมณ์ ไม่มีความสุขหรื อหดหูใ่ จ
บัทเลอร์ - พอร์ (Butler-Por. 1987) แมคคอลล์ อีวาห์น และแครทเชอร์ (McCall, Evahn; &
Kratzer. 1992) และริมม์ (Rimm. 1986) ได้ กล่าวถึงลักษณะของนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริง สรุปได้ ดงั นี ้
1. โดยส่วนใหญ่มีมโนทัศน์เกี่ยวกับตนเองในทางลบ มีคา่ นิยมและเจตคติตอ่ การเรี ยนต่า
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2. มีความเชื่อว่าสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ ้นกับตนเป็ นเรื่ องของโชคชะตา ซึง่ เป็ นการอ้ างสาเหตุจาก
ภายนอก (External locus of control)
3. มีความต้ องการความสาเร็จและกลัวความล้ มเหลว เนื่องจากนักเรี ยนได้ รับการ กระตุ้นจาก
ครอบครัวให้ เรี ยนในสิ่งที่ตนเองไม่ชอบ ในสถานการณ์เช่นนี ้นักเรี ยนจะเกิดความขัดแย้ งในด้ าน
ความต้ องการและความสามารถของนักเรี ยน นักเรี ยนจะเลือกเรี ยนสิ่งที่ง่ายเกินไปหรื อเลือกเรี ยนสิ่งที่
ยากกว่าเพื่อนๆ ซึง่ ทาให้ เกิดการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริง
4. มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการเข้ าสังคมกับเพื่อนๆ ในชันเรี
้ ยน ชอบพูดจาเหยียดหยามคนอื่น
ก้ าวร้ าว
5. เฉื่อยชา ฝั นกลางวัน มักทางานไม่เสร็จ ไม่ทาการบ้ านตามที่ได้ รับมอบหมาย
6. เบื่อโรงเรี ยน ไม่สนใจและไม่เข้ าร่วมกิจกรรมของโรงเรี ยน ขาดเรี ยนบ่อย ขาดคว ามพร้ อม
ด้ านวุฒิภาวะ ขาดทักษะโดยเฉพาะด้ านการอ่านและด้ านคณิตศาสตร์ (Krouse; & Krouse. 1981
quoted in McCall, Evahn; & Kratzer. 1992)
7. การกลัวความสาเร็จ ส่วนใหญ่มกั เกิดกับนักเรี ยนหญิง เช่น นักเรี ยนต้ องการที่จะเรี ยนให้ มี
ผลสัมฤทธิ์สงู แต่สภาพสังคมไม่นิยมให้ ผ้ หู ญิงเก่งกว่า ซึง่ ปั ญหาหรื อความขัดแย้ งทางสังคมนี ้อาจทาให้
เกิดความกลัวความสาเร็จเกิดขึ ้นในใจของนักเรี ยนได้
สาหรับการศึกษาด้ านลักษณะของนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่
แท้ จริงในประเทศไทยนัน้ ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา และคนอื่นๆ (2520) วิมลพักตร์ มนูเศวต
(2523) และอัจฉรา สุขารมณ์ และอรพินท์ ชูชม (2530) ศึกษาได้ ข้อค้ นพบที่สอดคล้ องกันว่า นักเรี ยนที่
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ งมีอตั มโนทัศน์ต่ากว่านักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนปกติ ในด้ านความเป็ นเอกลักษณ์ ด้ านศีลธรรมจรร ยา ด้ านครอบครัว ด้ านพฤติกรรม
ด้ านรูปร่างและบุคลิกภาพของตนเอง ด้ านความวิตกกังวล และด้ านความสุขและความพอใจ
นอกจากนี ้อัจฉรา สุขารมณ์ และอรพินท์ ชูชมยังพบอีกว่านักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่า
ความสามารถที่แท้ จริงมีปัญหาด้ านสุขภาพร่างกาย การปรับตน และแ รงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์มากกว่า
นักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนปกติ บรรเจอดพร รัตนพันธ์ (2540) สรุปว่านักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริง มีการรับรู้ความสามารถของตนต่า ไม่มีความพยายามใน
การเรี ยน และไม่ตงใจเรี
ั ้ ยน รวมทังมี
้ ความสัมพันธ์กั บเพื่อนไม่ดีนกั ทาให้ นกั เรี ยนอยูใ่ นโรงเรี ยนอย่าง
ไม่มีความสุข รู้สกึ โดดเดี่ยวและขาดเพื่อน
จากลักษณะของนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ งข้ างต้ น
สามารถจัดกลุม่ ลักษณะได้ เป็ น 3 กลุม่ ใหญ่ๆ ได้ แก่ (1) ลักษณะด้ านการเรี ยน เช่น เฉื่อยชา
ฝั นกลางวัน มักทางานไม่เสร็จ ไม่ทาการบ้ านตามที่ได้ รับมอบหมาย เบื่อโรงเรี ยน ไม่สนใจและ
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ไม่เข้ าร่วมกิจกรรมของโรงเรี ยน ขาดเรี ยนบ่อย ขาดความพร้ อมด้ านวุฒิภาวะ ขาดทักษะโดยเฉพาะ
ด้ านการอ่านและด้ านคณิตศาสตร์ เป็ นต้ น (2) ลักษณะทางสังคม เช่น มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการเข้ า
สังคมกับเพื่อนๆ ในชันเรี
้ ยน ชอบพูดจาเหยียดหยามคนอื่น ก้ าวร้ าว เป็ นต้ น และ (3) ลักษณะทางจิต
เช่น มีความต้ องการความสาเร็จและกลัวความล้ มเหลว การอ้ างสาเหตุจากภายนอก มีมโนทัศน์
เกี่ยวกับตนเองในทางลบ มีคา่ นิยมและเจตคติตอ่ การเรี ยนต่า กลัวความสาเร็จ เป็ นต้ น
นักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ ง ที่ มีความสามารถระดับสูง
และระดับปกติ มีลกั ษณะ ไม่แตกต่างกัน (Dowdall; & Colangelo. 1982; Butler-Por. 1987)
ในรายละเอียดนัน้ ดอว์ดอล และคอแลงจิโล ได้ สรุปลักษณะของนักเรี ยนทัว่ ไปที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ ง นักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ ง และนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตาม
ความสามารถที่แท้ จริง จากงานวิจยั หลายเรื่ อง ดังนี ้
ตาราง 1 ลักษณะของนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ ง

ลักษณะ

พฤติกรรม
การขาดวุฒิภาวะทาง
สังคม
ปั ญหาทางอารมณ์

นักเรี ยนทัว่ ไปที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรี ยนต่ากว่า
ความสามารถที่แท้ จริ ง

ประเภท
นักเรี ยนที่มีความสามารถ นักเรี ยนที่มีความสามารถ
พิเศษที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง พิเศษที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรี ยนต่ากว่า
การเรี ยนตามระดับ
ความสามารถที่แท้ จริ ง
ความสามารถที่แท้ จริ ง

มีการขาดวุฒิภาวะทาง
สังคม
ปั ญหาทางอารมณ์อย่าง
มาก
พฤติกรรมต่อต้ านสังคม มีพฤติกรรมต่อต้ านสังคม มีพฤติกรรมต่อต้ านสังคม
การเห็นคุณค่าในตนเอง มีการเห็นคุณค่าในตนเอง มีการเห็นคุณค่าในตนเอง
ต่า
ต่า
เพศ
ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย
ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย

ครอบครัว
ความมัน่ คงของ
ครอบครัว

มีการขาดวุฒิภาวะทาง
สังคม
มีปัญหาทางอารมณ์

ครอบครัวไม่มี
ความมัน่ คง

ครอบครัวไม่มี
ความมัน่ คง

มีวฒ
ุ ิภาวะทางสังคม
มีปัญหาทางอารมณ์น้อย
มีพฤติกรรมยอมรับสังคม
มีการเห็นคุณค่าในตนเอง
สูง
ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
(ชันป.1-6)
้
โดยเฉพาะชันม.1-6
้
ครอบครัวมีความมัน่ คง
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ตาราง 1 (ต่อ)

ลักษณะ

สภาพแวดล้ อมใน
ครอบครัว

นักเรี ยนทัว่ ไปที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรี ยนต่ากว่า
ความสามารถที่แท้ จริ ง
สภาพแวดล้ อมใน
ครอบครัวไม่ดี

ประเภท
นักเรี ยนที่มีความสามารถ นักเรี ยนที่มีความสามารถ
พิเศษที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง พิเศษที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรี ยนต่ากว่า
การเรี ยนตามระดับ
ความสามารถที่แท้ จริ ง
ความสามารถที่แท้ จริ ง
สภาพแวดล้ อมใน
สภาพแวดล้ อมใน
ครอบครัวไม่ดี
ครอบครัวทังทางสั
้
งคม
และทางการศึกษาเป็ นไป
ในเชิงบวก

จากตาราง จะเห็นว่านักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ต่ากว่า
ความสามารถที่แท้ จริงมี ลักษณะในภาพรวมคล้ ายคลึงกับนักเรี ยนทัว่ ไปที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริง มากกว่านักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษที่มี ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรี ยนตามความสามารถที่แท้ จริ ง ในรายละเอียดด้ านครอบครัวนันนั
้ กเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริงทังสองกลุ
้
ม่ มีครอบครัวที่ไม่มนั่ คง รายได้ ต่า ได้ รับการอบรม
เลี ้ยงดูจากพ่อหรื อแม่เพียงอย่างเดียว และมีโอกาสทางสังคมหรื อการ ศึกษาน้ อย สิ่งที่แตกต่างระหว่าง
นักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ งและนักเรี ยน
ทัว่ ไปที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ งคือ นักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามาร ถที่แท้ จริงมีคะแนนจากแบบทดสอบ IQ และคะแนนจาก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์สงู กว่า และมีระดับความเข้ มข้ นของปั ญหาโดยเฉพาะปั ญหาทางอารมณ์สงู
กว่า และเมื่อพิจารณานักเรี ยนเป็ นรายกรณี พบว่านักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริงมีลั กษณะอยูไ่ ม่นิ่ง (hyperactive) มากกว่า มีความสนใจ
เร็วกว่า มีความสนใจในด้ านศิลปะและวิทยาศาสตร์ กว้ างกว่า มีการตังเป
้ ้ าหมายที่สงู และไม่สอดคล้ อง
กับความเป็ นจริงซึง่ จะส่งผลให้ เกิดความล้ มเหลวอย่างแน่นอน
โดยสรุป นักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่ แท้ จริงข้ างต้ น มีลกั ษณะ
ที่แบ่งออกเป็ น 3 กลุม่ ใหญ่ๆ ได้ แก่ (1) ลักษณะด้ านการเรี ยน เช่น เฉื่อยชา ฝั นกลางวัน มักทางาน
ไม่เสร็จ ไม่ทาการบ้ านตามที่ได้ รับมอบหมาย เบื่อโรงเรี ยน ไม่สนใจและไม่เข้ าร่วมกิจกรรมของโรงเรี ยน
ขาดเรี ยนบ่อย ขาดความพร้ อมด้ านวุฒิภาวะ ขาดทักษ ะโดยเฉพาะด้ านการอ่านและด้ านคณิตศาสตร์
เป็ นต้ น (2) ลักษณะทางสังคม เช่น มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการเข้ าสังคมกับเพื่อนๆ ในชันเรี
้ ยน
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ชอบพูดจาเหยียดหยามคนอื่น ก้ าวร้ าว เป็ นต้ น และ (3) ลักษณะทางจิต เช่น มีความต้ องการ
ความสาเร็จและกลัวความล้ มเหลว การอ้ างสาเหตุจากภายนอก มีมโนทัศน์เกี่ยวกับตนเองในทางลบ มี
ค่านิยมและเจตคติตอ่ การเรี ยนต่า กลัวความสาเร็จ เป็ นต้ น โดยนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่า
กว่าความสามารถที่แท้ จริงที่มีความสามารถระดับสูงและระดับปกติ มีลกั ษณะไม่แตกต่างกัน
3. พฤติกรรมการเรี ยนของผู้ท่ มี ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ากว่ าความสามารถที่
แท้ จริง
วิธมอร์ (Davis. 1994; citing Whitmore. 1980) ได้ สรุปว่านักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริงมักจะเห็นคุณค่าของตนเองต่า ซึง่ เป็ นปั ญหารากฐานที่สาคัญ
ของนักเรี ยนกลุม่ นี ้ ทาให้ มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการเ รี ยน ไม่มีความมัน่ ใจในตนเองในการเรี ยน ซึง่ จะ
นาไปสูก่ ารมีนิสยั การเรี ยนที่ไม่ดี ไม่มีทกั ษะการเรี ยนและมีปัญหาเรื่ องสังคมและระเบียบวินยั
จากข้ อสรุปของวิธมอร์ จะเห็นว่าบุคลิกลักษณะระดับที่หนึง่ เป็ นลักษณะทางจิต ซึง่ อยูภ่ ายใน
จิตใจของบุคคล ส่วนบุคลิกลักษณะระดับที่ สองเป็ นพฤติกรรมที่แสดงออกและสามารถสังเกตเห็นได้
ซึง่ วิธมอร์ (Hunter-Braden. 1998; citing Whitmore. 1980) ได้ พฒ
ั นาแบบสารวจรายการมาตรฐานที่
นิยมใช้ เป็ นแนวทางในการระบุผ้ ทู ี่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ ง ในกลุม่ เด็ก
ที่มีความสามารถพิเศษ โดยใ นจานวนคุณลักษณะทังหมด
้
20 ประการซึง่ มีคณ
ุ ลักษณะที่บง่ บอกถึง
พฤติกรรมการเรี ยนของผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ งได้ แก่ (1) ทางาน
ประจาวันไม่เสร็จเป็ นประจาหรื อเสร็จแบบย่าแย่ (2) ไม่พงึ พอใจในงานที่ทาเสร็จ (3) หลีกเลี่ยงการทา
กิจกรรมใหม่ (4) หลีกเลี่ยงการทางานที่อาจทาแล้ วคุณภาพงานออกมาไม่ดี (5) ตังใจขาดเรี
้
ยนหรื อมี
พฤติกรรมก้ าวร้ าวในชันเรี
้ ยน (6) ตังความคาดหวั
้
งที่ไม่เหมาะสมกับความเป็ นจริง โดยกาหนด
เป้าหมายต่าหรื อสูงเกินไป (7) ไม่ชอบงานที่ต้องลงมือปฏิบตั ิ การจดจา และการเรี ยนรู้ให้ ชานาญ
โดยทั่ วไปผู้ปกครองหรื อครูสามารถสังเกตอาการที่แสดงถึงการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่า
ความสามารถที่แท้ จริงของนักเรี ยนได้ เช่น ทางานไม่เสร็จเป็ นประจา ขาดการริเริ่มทางวิชาการ กลัว
หรื อเกลียดการทดสอบหรื อการทางานที่ยาก ไม่สามารถทางานในฐานะสมาชิกกลุม่ ได้ มีปัญหาทาง
สังคมหรื อปรับตัวไม่ได้ มีการกระทาที่เป็ นความผิดหรื อใส่ร้ายผู้อื่น หดหู่ และกลัวความผิดพลาดหรื อ
ความสาเร็จ เป็ นต้ น (The Association of Educators of Gifted, Talented and Creative Children
in B.C. n.d.; Schneider. 1998)
พฤติกรรมของนักเรี ยนที่แสดงออกเมื่ออยูใ่ นโ
รงเรี ยนของนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริง ทังด้
้ านกฎเกณฑ์ระเบียบวินยั ของโรงเรี ยน อุปนิสยั ใน
การทางาน ทัศนคติตอ่ โรงเรี ยนและความสัมพันธ์กบั เพื่อน มีลกั ษณะเป็ นไปในทางลบ ยิ่งทาให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่ต่าอยูแ่ ล้ วอาจต่าลงไปอีกได้ ซึง่ พฤติกรรมที่แสดงออกเมื่ออยูใ่ นโรงเรี ยน
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ดังกล่าวข้ างต้ นนัน้ แมคคอล อีวาน และแครทเซอร์ (McCall, Evahn; & Kratzer. 1992) ได้ รวบรวมไว้
ดังนี ้
ด้ านกฎเกณฑ์ระเบียบวินยั ของโรงเรี ยน (Discipline) นักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริงมั กมาโรงเรี ยนสาย ขาดเรี ยนบ่อย มีความยุง่ ยากในการเรี ยน
พูดมาก มีปัญหาด้ านระเบียบวินยั ไม่ถึงพร้ อมทางด้ านวุฒิภาวะ ไม่มีความรักใคร่สามัคคี
ด้ านอุปนิสยั ในการทางาน (Work habits) นักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่า
ความสามารถที่แท้ จริงมีทกั ษะด้ านการเรี ยน น้ อย ขาดทักษะพื ้นฐานด้ านต่างๆ รวมทังทั
้ กษะ
การแก้ ปัญหา ไม่มีความพยายามอย่างเพียงพอในการปฏิบตั งิ านใดๆ ขาดความสนใจในการเรี ยน
ฝั นกลางวัน ซุกซนไม่อยูน่ ิ่ง บางครัง้ มีความจาที่ไขว้ เขว เลอะเลือน ทางานด้ วยความสะเพร่า เลินเล่อ
ไม่มีความพยายามในการทาการบ้ าน หลีกหนี สิ่งที่ต้องเสี่ยง ตื่นเต้ นหรื อท้ าทายความสามารถ และ
หลีกหนีปัญหา
ด้ านทัศนคติตอ่ โรงเรี ยน (School attitude) นักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริงจะเบื่อโรงเรี ยน ไม่สนใจและไม่เข้ าร่วมกิจกรรมกับโรงเรี ยน บางคน
เกลียดโรงเรี ยนที่ทาให้ ตนเองรู้สกึ ล้ มเหลวและผิดหวัง
ด้ านความสัมพันธ์กบั เพื่อน (Interpersonal) นักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริงแสดงความโกรธ ความแค้ น ก้ าวร้ าว และเป็ นศัตรูตอ่ ผู้อื่นอย่างชัดแจ้ ง
ต้ องการได้ รับความสนใจจากผู้อื่น มักร้ องไห้ ง่าย ขี ้อาย และถอยหนีจากสังคม
องค์ประกอบที่เป็ นสาเหตุเบื ้องต้ นของการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่
แท้ จริงเป็ นสิ่งที่นา่ สนใจ ริมม์ (Rimm. 1984) ศรี ยา นิยมธรรม (2532) และอุไรวรรณ เลิศสังข์ (2537)
เป็ นกลุม่ นักวิจยั ที่ได้ สร้ างแบบคัดแยกเด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริงขึ ้น
เพื่อจะค้ นหาว่าเด็กในวัยเรี ยนคนใดที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ งและ
มีลกั ษณะใดทาให้ เกิดผลเช่นนัน้ โดยใช้ การรายงานจากพ่อแม่และตัวเด็กเอง โดยมีแนวคิดพื ้นฐานว่า
องค์ประกอบที่คาดว่าเป็ นสาเหตุเบื ้องต้ น ที่ทาให้ เด็กไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร 5 ประการ
คือการแข่งขัน ความรับผิดชอบ การควบคุมตนเอง การให้ ความสาคัญในเรื่ องผลการเรี ยน และ
การยอมรับนับถือ โดยอุไรวรรณ เลิศสังข์ ให้ คาจากัดความไว้ ดงั นี ้
การแข่งขัน หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่แสดงถึงความใฝ่ ใจที่จะต่ อสู้แข่งขันไม่วา่
ผลที่ออกมาจะแพ้ หรื อชนะ ได้ แก่ การแข่งขันทางด้ านการเรี ยน การกีฬา เป็ นต้ น
ความรับผิดชอบ หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่แสดงถึงความสนใจ ความตังใจ
้
เอาใจใส่ที่จะทางานต่างๆ ที่ได้ รับมอบหมายจากทางโรงเรี ยนหรื อทางบ้ าน เพื่อให้ บรรลุผลสาเร็จตาม
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ความมุ่ งหมาย โดยไม่ต้องให้ พอ่ แม่ ผู้ปกครอง หรื อครูคอยเตือนอยูต่ ลอดเวลา ได้ แก่ การส่งงานตาม
เวลา ทาการบ้ านตามที่ครูมอบหมาย เป็ นต้ น
การควบคุมตนเอง หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่จะละเว้ นการกระทา
บางชนิด หรื อความสามารถที่จะกระทาพฤติกรรมด้ วยเหตุผลและความอดทน สามาร ถอยูใ่ นระเบียบ
วินยั ที่มีเหตุผลของสังคมหรื อของทางโรงเรี ยนด้ วยความรู้สกึ ที่สขุ สบาย โดยไม่ต้องถูกบังคับข่มขูจ่ าก
พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรื อครู
การมองเห็นความสาคัญในเรื่ องผลการเรี ยน หมายถึง ความเข้ าใจถึงความสาคัญ
ของการเรี ยนและผลการเรี ยน โดยที่เด็กได้ รับข้ อความที่ ชัดเจนและคงที่จากพ่อแม่ผ้ ปู กครอง เกี่ยวกับ
ความสาคัญของการเรี ยนและการได้ คะแนนที่ดี
การยอมรับนับถือ หมายถึง ลักษณะที่เด็กรู้สกึ ว่าตนเองให้ ความเคารพต่อพ่อแม่
ผู้ปกครอง และครู ด้ วยการปฏิบตั ติ ามหรื อคล้ อยตามอย่างมีเหตุผล เด็กมองเห็นคุณค่าเกี่ยวกับ
คาแนะนาของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครู
นอกจากนี ้ บัทเลอร์ -พอร์ (Butler-Por. 1987) กล่าวว่าผลที่เกิดขึ ้นจากการปรับสภาพแวดล้ อม
ในการเรี ยนและปรับเปลี่ยนวิธีสอนทาให้ นกั เรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่
แท้ จริงมีการพัฒนาในด้ านต่างๆ ประกอบด้ วยการเข้ าเรี ยน (School attendance) นิสยั ในการทางาน
(Work habits) พฤติกรรมทางสังคม (Social behavior) การตังเป
้ ้ าหมายและการประเมินตนเองที่
สอดคล้ องกับความเป็ นจริง (Realistic goal setting and self-evaluation) และความสาเร็จใน
การเรี ยน (School achievements)
จากการศึกษาพฤติกรรมของนั กเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่
แท้ จริงตามแนวคิดของนักวิชาการที่กล่าวมาข้ างต้ น แม้ จะยังไม่มีข้อสรุปอย่างชัดเจน แต่พบว่ามี
พฤติกรรมที่มีลกั ษณะสอดคล้ องสัมพันธ์กนั หลายประการ และสามารถสรุปเป็ น พฤติกรรมการเรี ยนได้
ว่า นักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง การเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริงมีทกั ษะด้ านการเรี ยนน้ อย ขาด
ทักษะพื ้นฐานด้ านต่างๆ รวมทังทั
้ กษะการแก้ ปัญหา ไม่เห็นความสาคัญของการเรี ยน การได้ คะแนนที่
ดีและผลการเรี ยน ไม่ชอบงานที่ต้องลงมือปฏิบตั ิ การจดจา และการเรี ยนรู้ให้ ชานาญ บางครัง้ มี
ความจาที่ไขว้ เขว เลอ ะเลือน ขาดความสนใจในการเรี ยน ความตังใจ
้ เอาใจใส่ที่จะทางานต่างๆ ที่
ได้ รับมอบหมายจากทางโรงเรี ยนหรื อทางบ้ าน ไม่มีความพยายามอย่างเพียงพอในการปฏิบตั งิ านใดๆ
ขาดความใฝ่ ใจที่จะต่อสู้แข่งขัน ทางานด้ วยความสะเพร่า เลินเล่อ หลีกเลี่ยงการทากิจกรรมใหม่
หลีกเลี่ยงการทาง านที่อาจทาแล้ วคุณภาพของงานออกมาไม่ดี หลีกหนีสิ่งที่ต้องเสี่ยง ตื่นเต้ นหรื อท้ า
ทายความสามารถ และหลีกหนีปัญหา ตังความคาดหวั
้
งที่ไม่เหมาะสมกับความเป็ นจริง โดยกาหนด
เป้าหมายต่าหรื อสูงเกินไป ฝั นกลางวัน ซุกซนไม่อยูน่ ิ่ง ทางานประจาวันไม่เสร็จเป็ นประจาหรื อเสร็จ

20
แบบย่า แย่ ไม่พงึ พอใจในงานที่ทาเสร็จ นอกจากนี ้ยัง ไม่รับฟั งคาแนะนาของผู้อื่น ต้ องการได้ รับความ
สนใจจากผู้อื่น รวมทังเบื
้ ่อโรงเรี ยน มักมาโรงเรี ยนสาย ตังใจขาดเรี
้
ยน ขาดเรี ยนบ่อย ไม่สนใจและไม่
เข้ าร่วมกิจกรรมกับโรงเรี ยน มีปัญหาด้ านระเบียบวินยั บางคนเกลียดโรงเรี ยนที่ทา
ให้ ตนเองรู้สกึ
ล้ มเหลวและผิดหวัง มีความยุง่ ยากในการเรี ยน พูดมาก ไม่ถึงพร้ อมทางด้ านวุฒิภาวะ และไม่มีความ
รักใคร่สามัคคี
4. ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่ าความสามารถที่แท้ จริง
ของนักเรียน
เซคเคอร์ (Zecker. 2002) กล่าวว่า มีหลายเหตุผลที่ เป็ นไปได้ ในการไม่ประสบความสาเร็จ
ทางการเรี ยน ทังปั
้ จจัยด้ านสภาพแวดล้ อม ทังในโรงเรี
้
ยนและที่บ้าน ประเด็นด้ านอารมณ์ /จิตพิสยั
ปั ญหาทางอารมณ์ และอื่นๆ รวมทังการขาดความสามารถทางการเรี
้
ยนรู้ (Learning disabilities)
The Association of Educators of Gifted, Talented and Creative Children in B.C (n.d.) กล่าวว่า
การจะจัดการกับการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ งต้ องจัดการกับปั จจัยต่างๆ
ซึง่ มีหลากหลายมาก เช่น การขาดความสามารถในการเรี ยนรู้มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ในบางด้ าน ความกลัว
หรื อเกลียดอย่างไม่มีเหตุผล (Phobias) เช่น ผู้หญิงกับวิชาคณิตศาสตร์ เป็ นต้ น ความคลัง่ ไคล้ ในเรื่ อง
ที่พิเศษมากๆ เช่น คอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น ซึง่ แยกออกไปจากการเรี ยนรู้ด้านอื่นๆ การเปลี่ยนแปลงของ
ฮอร์ โมน (Hormone discoveries) การเจ็บป่ วย ความขัดแย้ งของผู้ปกครอง ความกดดันจาก
กลุม่ เพื่อน ปฏิสมั พัน ธ์กบั ครูบางคนหรื อหลักสูตรที่ไม่เหมาะสม เป็ นต้ น นอกจากนี ส้ รุ ัตน์ อังกุรวิโรจน์
(2532) ได้ ทาการศึกษาวิเคราะห์ในกลุม่ นักเรี ยนไทย โดยวิเคราะห์ตวั แปรที่จาแนกระหว่างนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าและสูงกว่าระดับความสามารถ พบว่าตัว แปรที่
สาคัญประกอบด้ วยความรับผิดชอบ ความวิตกกังวล นิสยั ทางการเรี ยน แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ปั ญหา
ส่วนตัว และสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม
บัทเลอร์ - พอร์ (Butler-Por. 1987) กล่าวว่าองค์ประกอบสาคัญซึง่ เป็ นสาเหตุของการมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ ง 3 องค์ประกอบได้ แก่ การอบรมเลี ้ยงดูของ
ครอบครัว บุคลิกภาพส่วนตัวของนักเรี ยน และการจัดการด้ านโรงเรี ยน องค์ประกอบทัง้ 3 ประการ
มีผลต่อการเรี ยนรู้ทงในเรื
ั ้ ่ องชีวิตประจาวันและการเรี ยนรู้วิชาการในโรงเรี ยน โดยถ้ าองค์ประกอบ
ทังสามได้
้
รับการตอบสนองในทางบวก การเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนจะเป็ นไปอย่างมีความสุข สนุกสนานกับ
การเรี ยนรู้สิ่งใหม่ๆ แต่ถ้าการตอบสนองเป็ นไปในทางตรงกันข้ าม การเรี ยนรู้ของนักเรี ยนจะเป็ นเรื่ อง
ยาก น่าเบื่อ ไม่นา่ สนใจ ทาให้ นกั เรี ยนไม่อยากเรี ยนรู้ นาไปสูภ่ าวการณ์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริง ซึง่ องค์ประกอบดังกล่าวมีสว่ นประกอบดังนี ้
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องค์ประกอบด้ านการอบรมเลี ้ยงดูของครอบครัว ประกอบด้ วยแรงกดดันจาก
ครอบครัวที่มากเกินไป (Excessive parental pressure) ความคาดหวังของผู้ปกครอง (Parental
expectations) ทัศนคติของผู้ปกครอง (Parental attitudes) บรรยากาศ ภายในครอบครัวและ
การสนับสนุนของครอบครัว (Home climate and support)
องค์ประกอบด้ านบุคลิกภาพส่วนตัวของนักเรี ยน ประกอบด้ วยมโนทัศน์แห่งตน (Selfconcept) การควบคุมตนเอง (Locus of control) ความต้ องการความสาเร็จและความกลัว
ความล้ มเหลว (Need for achievement and fear of failure) ความต้ องการการยอมรับ (Need for
affiliation) ความกลัวความสาเร็จ (Fear of success)
องค์ประกอบด้ านการจัดการด้ านโรงเรี ยน ประกอบด้ วย ทัศนคติที่มีตอ่ โรงเรี ยน
(Attitudinal factors) หลักสูตรและวิธีการสอน (Curriculum and teaching methods) และตัวครู
(Teacher variables)
ในกลุม่ นักเรี ยนฉลาดที่มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ งนัน้
เพอร์ คนิ ส์ (Perkins. 1965) สรุปว่ามีการศึกษาวิจยั ที่พบว่านักเรี ยนที่มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริงกับนักเรี ยนที่ประสบความสาเร็จมีความแต กต่างกันใมนหลายด้ าน อาทิ
ความแตกต่าง ด้ านค่านิยม เป้าหมาย มโนทัศน์ในตน และปั จจัยด้ านจิตวิทยาอื่นๆ (Battle. 1957;
Frankel. 1960; Spaulding. 1960; Fink. 1962) รูปแบบของแรงจูงใจ การรับรู้ และการจัดโครงสร้ าง
ทางปั ญญา รวมทังความแตกต่
้
างทางเพศด้ วย (Bruner; & Caron. 1959; Pierce. 1960) นอกจากนี ้
ยังมีการอภิปรายกันถึงอิทธิพลของค่านิยมของครอบครัวและรูปแบบการอบรมเลี ้ยงดู สถานะทาง
สังคม และเชื ้อชาติที่มีตอ่ ค่านิยมและความสามารถที่แสดงออกด้ วย (Strodtbeck. 1958; Rosen; &
D’Andreade. 1959; Frankel. 1960; Pierce. 1960) ส่วนเพอร์ คนิ ส์ เองนันได้
้ ศกึ ษาความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมการเรี ยน พฤติกรรมของครู และกิจกรรมการเรี ยนกับการเปลี่ยนแปลงของผลสัมฤทธิ์
พบว่าการให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนอย่างสงบ (Quiet study) มีความสัมพันธ์สงู กับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA)
การเรี ยนการสอนโดยครูเป็ นผู้นา (Teacher leading recitation) มีความสัมพันธ์สงู กับคาศัพท์ใน
การอ่าน การให้ เหตุผล และการสะกดคา และการให้ นกั เรี ยนได้ ทางานเดี่ยว (Student individual
work) มีความสัมพันธ์กบั การให้ เหตุผลและการสะกดคา
บวม เรนซุลลี่ และเฮบเบิร์ท (Baum, Renzulli; & Hebert. 1999) กล่าวว่าสาเหตุ ของปั ญหา
การมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ งมีหลายสาเหตุ ประกอบด้ วยด้ านอารมณ์
(ครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์) ด้ านสังคมและพฤติกรรม (อิทธิพลของกลุม่ เพื่อนที่ไม่เหมาะสม) ขาดหลักสูตร
ที่เหมาะสม (นักเรี ยนไม่ได้ รับการจูงใจจากหลักสูตรปกติ ) และการขาดความส ามารถในการเรี ยนรู้หรื อ
การกากับตนเองไม่ดี (Poor self-regulation)
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คอยล์ (Trevallion, n.d.; citing Coyle. 2000) ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริงว่า ประกอบด้ วยการสร้ างการเห็นคุณค่าในตนเอง การปรับแก้
มโนทัศน์ในตน การเพิ่ มแรงจูงใจภายในและภายนอก รวมทังใช้
้ กลยุทธ์ในการปรับปรุงทักษะ
การจัดการ ทักษะการเรี ยน ทักษะการบริหารจัดการเวลา และการแก้ ปัญหาความบกพร่องทางวิชาการ
โดยสรุปปั จจัยที่สง่ ผลต่อการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ งมี
หลากหลาย ประกอบด้ วยทังปั
้ จจัยภา ยในอันได้ แก่ปัจจัยด้ านจิตสังคม (Socio-psychological
factors) ทังการตระหนั
้
กในคุณค่าของตนเอง มโนทัศน์ในตนทางวิชาการและทางสังคม แรงจูงใจ
ภายในและภายนอก และปั จจัยภายนอกอันได้ แก่ปัจจัยด้ านครอบครัว (Family-related factors) ทังใน
้
ด้ านสถานะทางเศรษฐสังคมของครอบครัว ความเชื่อและค่านิยมของผู้ปกครอง และปั จจัยด้ าน
โรงเรี ยน (School-related factors) ทังในด้
้ านทักษะการจัดการ ทักษะการเรี ยน ทักษะ
การบริหารจัดการเวลา และความบกพร่องทางวิชาการ
5. วิธีการแก้ ปัญหาการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่ าความสามารถที่แท้ จริง และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การแก้ ไขปั ญหาการมีผลสัมทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ งต้ องการ
ความพยายามอย่างมากทังส่
้ วนของครู ผู้ให้ คาปรึกษา
(Counselor) รวมทังการเป็
้
นหุ้นส่วน
(Partnership) กับผู้ปกครองและนักเรี ยน (Donna; & Antoinette. 1997; Hunter-Braden. 1998;
citing Coil. 1992) กลยุทธ์ในการช่วยเหลือนักเรี ยนที่มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่
แท้ จริงมีหลากหลาย ทังเทคนิ
้
คที่ดาเนินการโดยนักจิตวิทยาให้ คาปรึกษาที่มงุ่ ช่วยนักเรี ยนให้ สามารถ
จัดการกับปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ ้น และโปรแกรมทางการศึกษาที่ใช้ วิธีการจัดก ารเรี ยนการสอนแบบ
พิเศษที่หลากหลายทังแนวคิ
้
ด เนื ้อหา วิธีการสอน และการประเมินผล นอกจากนี น้ กั วิจยั สรุปตรงกันว่า
การให้ นกั เรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ งเรี ยนร่วมกับนักเรี ยนที่ประสบ
ความสาเร็จในระดับเดียวกันเป็ นผลดีกบั นักเรี ยน (Trevallion. n.d.)
คอยล์ (Hunter-Braden. 1998; citing Coil. 1992) ได้ เสนอแนะวิธีการช่วยเหลือผู้ที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ ง ด้ วยการสร้ างการเห็นคุณค่าในตนเอง (Selfesteem) การแก้ ปัญหาทักษะการเรี ยนและการรักษาจุดอ่อนทางวิชาการ การเสริมแรงจูง ใจให้ แก่
นักเรี ยน ซึง่ เป็ นองค์ประกอบสาคัญของความสาเร็จ ความยืดหยุน่ และความเปลี่ยนแปลงในระบบ
โรงเรี ยน ดอนน่า และอังตัวเนตต์ (Donna; & Antoinette. 1997) กล่าวว่าภาพที่ควรจะเป็ นมากที่สดุ
คือ ครูและผู้ให้ คาปรึกษาต้ องจัดนวัตกรรม (Intervention) ที่สอดคล้ องกับความต้ องการของนักเรี ยน
ซึง่ ต้ องพิจารณาปั จจัยด้ านจิตสังคม ครอบครัว กลุม่ เพื่อน และโรงเรี ยน นวัตกรรมนี ้ต้ องพิจารณาคา
จากัดความของการมีผลสัมทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ งเป็ นทังเชิ
้ งคุณภาพและ
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เชิงปริมาณ และตัวชี ้วัดนันต้
้ องมีความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่ นได้ ส่งเสริมการรับรู้ตนเอง การเห็น
คุณค่าในตนเอง มโนทัศน์ในตนทังทางด้
้
านวิชาการและสังคม แก้ ปัญหาทักษะในการเรี ยนรู้
การจัดการเวลา การจัดระเบียบ และการทาข้ อสอบ รวมทังให้
้ สมาชิกในครอบครัวเป็ นหุ้นส่วนใน
กระบวนการเรี ยนของเด็ก และเน้ นปั จจัยด้ านโรงเรี ยน รวมทังกา
้ รให้ ความรู้แก่ครูและผู้ให้ คาปรึกษา
เกี่ยวกับการตอบสนองความต้ องการด้ านวิชาการและจิตพิสยั ของเด็กด้ วย และที่สาคัญที่สดุ คือ
นวัตกรรมด้ านโรงเรี ยนต้ องเน้ นการปรับเปลี่ยนด้ านหลักสูตรและการสอน ซึง่ จะทาให้ นกั เรี ยนสามารถ
ที่จะเรี ยนรู้ได้ อย่างดีที่สดุ
ซิลเวอร์ แมน (Silverman. 1993) ได้ สรุปแนวทางการจัดเตรี ยมโปรแกรมช่วยเหลือนักเรี ยนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ งว่าจะต้ องดาเนินการอย่างเป็ นระบบ ซึง่ มีขนตอน
ั้
อันประกอบด้ วย การระบุการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ งให้ ได้ อย่างรวดเร็ ว
ดาเนิ นการวินิจฉัยรายบุคคล สัมภาษณ์ผ้ ปู กครองเพื่อสอบถามข้ อมูล เช่น เมื่อไรที่ผ้ ปู กครองเห็น
ปั ญหาเกิดขึ ้น คิดว่าสาเหตุของปั ญหาคืออะไร นิสยั ใจคอของนักเรี ยนที่บ้านเป็ นอย่างไร นักเรี ยนมี
ปั ญหาที่บ้านหรื อไม่ นักเรี ยนทาอะไรนอกโรงเรี ยนและมีความสนใจด้ านใดบ้ าง จากนันด
้ าเนิ นการ
สัมภาษณ์นกั เรี ยนเพื่อสอบถามข้ อมูล เช่น นักเรี ยนชอบเรี ยนวิชาอะไรมากที่สดุ และเพราะเหตุใด
นักเรี ยนไม่ชอบเรี ยนวิชาอะไรมากที่สดุ และเพราะเหตุใด นักเรี ยนมีจดุ แข็ง จุดอ่อน ความสนใจ
ความชอบ ความไม่ชอบอะไรบ้ าง อะไรที่โรงเรี ยนและครอบครัวของนักเรี ยนสามารถทาได้ ในก ารแก้ ไข
ปั ญหาให้ ดีขึ ้น และอะไรคือเป้าหมายที่เป็ นแรงบันดาลใจในระยะสันและระยะยาวของนั
้
กเรี ยน จากนัน้
จึงกาหนดแผนปฏิบตั กิ ารร่วมกับนักเรี ยน ผู้ปกครอง ครู และนักจิตวิทยา และดาเนินการติดตาม
ความก้ าวหน้ าของนักเรี ยนเป็ นระยะๆ โดยทาการตรวจสอบความสามารถ (Performance) ร่ วมกับ
การสัมภาษณ์นกั เรี ยน ผู้ปกครอง และครู ทังนี
้ ้จุดมุง่ หมายของโปรแกรมนี ้ก็คือเพื่อลดการมองตัวเองต่า
ที่เกิดจากเปรี ยบเทียบกับนักเรี ยนที่ประสบความสาเร็จและพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองและมโน
ทัศน์แห่งตนของนักเรี ยน ให้ นกั เรี ยนยอมรับตนเองผ่านทางการยอมรับจากผู้อื่น ที่มีปัญหาเดียวกัน
มีความสุขกับการกระตุ้นทางปั ญญาผ่านหลักสูตรที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญบนพื ้นฐานความสนใจและ
จุดแข็งของนักเรี ยน ได้ รับความรู้สกึ ของความสาเร็จที่แท้ จริง และพัฒนาทักษะทางสังคมและศักยภาพ
ด้ านความเป็ นผู้นา
5.1 วิธีการแก้ ปัญหานักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่
แท้ จริง
วิธีการที่ใช้ ในการแก้ ปัญหาการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่
แท้ จริง หลักๆ สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2 วิธีการใหญ่ๆ ได้ แก่การให้ คาปรึกษา (Counseling) และ
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การปรับหลักสูตรและวิธีการจัดการเรี ยนการสอน (School modification) (Butler-Por. 1987)
ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1. การให้ คาปรึกษา โดยทัว่ ไปการให้ คาปรึกษามักดาเนินการโดยนักให้
คาปรึกษามืออาชีพ ทังนอกและในห้
้
องเรี ยน โดยใช้ วิธีการต่างๆ ได้ แก่ (1) การให้ คาปรึกษาเป็ นกลุม่
(Group counseling) (2) การให้ คาปรึกษาเป็ นกลุม่ ครอบครัว (Family group counseling) (3) การให้
คาปรึกษาเป็ นรายบุคคล (Individual counseling) (4) การให้ คาปรึกษาโดยครู (Teachers as
counselors)
2. การปรับหลักสูตรและวิธีการจัดการเรี ยนการสอน (School modification)
ในกลุม่ นักเรี ยนระดับประถมศึกษา การปรับหลักสูต รและวิธีการจัดการเรี ยนการสอนมีวิธีการ 3 วิธี
ได้ แก่ (1) การปรับเปลี่ยนโดยการจัดกลุม่ ในชันเรี
้ ยน (2) การจัดการเรี ยนการสอนโดยการเยียวยา
และ (3) การปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้ อมทางการศึกษาและวิธีการจัดการเรี ยนการสอน
บัทเลอร์ - พอร์ สรุปว่าการใช้ วิธีการที่มีหลายมิตติ ่ อปั ญหาการมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริง การจัดสภาพแวดล้ อมทางการศึกษาที่เหมาะสมภายใน
ชันเรี
้ ยน และการใช้ วิธีการจัดการเรี ยนการสอนที่ตอบสนองความต้ องการของนักเรี ยน สามารถ
แก้ ปัญหาการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ งของนักเรี
ยนทุกระดับ
ความสามารถได้
จากการศึกษาวิธีการที่ใช้ ในการแก้ ปัญหาการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริงพบว่าวิธีการแต่ละวิธีมีข้อดีและข้ อจากัดที่แตกต่างกัน และวิธีการอย่าง
เดียวให้ ผลที่จากัด นอกจากนี ้ยังต้ องคานึงถึงการนาไปปฏิบตั ใิ นสถานการณ์จริ งด้ วย ดังนันวิ
้ ธีการที่
ควรนาไปใช้ จงึ ควรเป็ นวิธีการสามารถแก้ ปัญหาได้ ทงด้
ั ้ านอารมณ์และการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน ซึง่ ควร
เป็ นวิธีการที่บรู ณาการระหว่างการให้ คาปรึกษาและการปรับหลักสูตรและวิธีการจัดการเรี ยนการสอน
เคราส์ และเคราส์ (Krouse; & Krouse. 1981) ได้ จดั กลุม่ วิธีการแก้ ปัญหา
นักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ ง ไว้ 4 กลุม่ ได้ แก่
1. กลุม่ วิธีการซ่อมเสริมเรื่ องการเรี ยน (Acadamic Remediation) โดยเฉพาะ
เน้ นในเรื่ องทักษะการเรี ยน เช่น วิธีการ SQ3R เป็ นต้ น และซ่อมเสริมทักษะเฉพาะบางอย่างที่นกั เรี ยนที่
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ งไม่มี
2. กลุม่ วิธีการจิตบาบัด (Psychotherapy)
3. กลุม่ วิธีการสนับสนุนส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่า
ความสามารถที่แท้ จริงสามารถควบคุมตนเองกากับตนเอง สามารถให้ การเสริมแรงตนเองและควบคุม
สิ่งเร้ าได้
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4. กลุม่ วิธีการลดความกังวลใจ (Reducing Interfering Anxicty) โดยอาจใช้
แบบวัดความกระวนกระวายใจเพื่อตรวจสอบตัวแปรที่จะสามารถลดความกระวนกระวายใจ แต่วิธีนี ้
ยังไม่ได้ รับรองด้ วยการสังเกตว่ามีผลต่อการพัฒนาผลการเรี ยนด้ วยหรื อไม่
พิรอซโซ (Pirozzo. 1982 quoted in McCall, Evahn; & Kratzer. 1992) เป็ น
อีกผู้หนึง่ ที่ศกึ ษาเรื่ องนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ ง และพบว่างาน
สอนซ่อมเสริ มสาหรับนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความ สามารถที่แท้ จริงทุกเรื่ องต้ องมี
ยุทธวิธีหลัก 2 ข้ อนี ้เสมอ ได้ แก่
1. การให้ คาปรึกษาเป็ นรายบุคคล (Personal Counseling) โดยเฉพาะเพื่อ
ลบล้ างความคิดด้ านไม่ดีที่นกั เรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ งมีตอ่
ตนเอง ความรู้สกึ ต่าต้ อยมีปมด้ อยเรื่ องต่างๆ
2. การจัดกลุม่ ของนักเรี ยนที่มีลกั ษณะเดียวกัน หรื อจัดชันเรี
้ ยนพิเศษสาหรับ
นักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ ง
แต่ก็พบว่าการจัดกลุม่ ตาม
ความสามารถของนักเรี ยนนี ้ไม่จาเป็ นนัก เพราะไม่ได้ ทาให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนดีขึ ้น
ดอว์ดอล และคอแลงจิโล (Dowdall; & Colangelo. 1982) ได้ จดั กลุม่ ของวิธี
แก้ ปัญหานักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ งเป็ น 2 ยุทธวิธีได้ แก่ การให้
คาปรึกษาแนะนา กับการจัดบรรยากาศห้ องเรี ยน ซึง่ พบว่าทัง้ 2 ยุทธวิธีเป็ นเรื่ องจา เป็ นในการจัด
โปรแกรมแก้ ปัญหานักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ ง
เช่นเดียวกับ
แนวคิดของปี รอซโซ นอกจากนัน้ ดอว์ดอลและคอแลนจีโล
ยังได้ นาเสนอเพิ่มเติมว่า ยุทธวิธีจดั
บรรยากาศ ห้ องเรี ยนเพื่อแก้ ปัญหานักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่ าความสามารถที่แท้ จริง
นันไม่
้ ควรรอจนเมื่อถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่จะได้ ประโยชน์มากกว่าถ้ าหากเริ่มเสียแต่เนิ่นๆ
แมคคอล อีวาน และแครทเซอร์ (McCall, Evahn; & Kratzer. 1992) ได้ สรุปวิธีการที่
มักใช้ ในการแก้ ปัญหานักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริงซึง่ วิธีการต่างๆ
เหล่านี ้ควรจะได้ นามาใช้ ร่วมกันในการจัดโปรแกรมแก้ ปัญหานักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริง ได้ แก่
1. ให้ นกั เรี ยนได้ มีประสบการณ์ที่ประสบความสาเร็จอย่างแท้ จริง
2. ในบางโอกาสอาจให้นักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถ
ที่แท้ จริงใช้ ระบบการรายงานความก้ าวหน้ า (Periodic progress report system) ร่วมด้ วย
3. จัดกิจกรรมให้ นกั เรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่
แท้ จริงได้ พฒ
ั นาความคิดเกี่ยวกับตนเองและพัฒนาผลงานตนเอง
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4. ให้ นกั เรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ งได้ ฝึก
ทักษะทางสังคม
5. ให้ นกั เรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ งได้ ฝึก
ทักษะการเรี ยน
6. ให้ ความรู้และคาแนะนาแก่ผ้ ปู กครองของนักเรี ยนที่ มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ งในการปฏิบตั ติ อ่ นักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่า
ความสามารถที่แท้ จริง
7. ให้ นกั เรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ งได้ มี
โอกาสปรึกษาเป็ นรายบุคคล
8. อาจมีการจัด ห้ องเรี ยนพิเศษสาหรับนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริง
5.2 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการแก้ ปัญหานักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่า
ความสามารถที่แท้ จริง
การศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการแก้ ปัญหานักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี
ยนต่ากว่า
ความสามารถที่แท้ จริงมีหลายรูปแบบ ซึง่ ในการนาเสนอนี ้จะได้ จดั ประเภทของการแก้ ปัญหาเป็ น
4 กลุม่ วิธีการตามแนวคิดของแมคคอล อีวาน และแครทเซอร์ (McCall, Evahn; & Kratzer. 1992)
ได้ แก่
5.2.1 การแก้ ปัญหาโดยการฝึ กทักษะทางสังคม (Social skills training) ซึง่
ได้ แก่งานวิจยั ของโรเทอร์ แมน (Rotherman. 1982) และรอค และคนอื่นๆ (Rocks, Baker; & Guerney.
1985)
5.2.2 การแก้ ปัญหาโดยฝึ กทักษะการเรี ยน (Study and acadamic skills)
ซึง่ ได้ แก่งานวิจยั ของฟิ ทแพททริค (Fitzpatrick. 1984) เกอร์ เลอร์ และคนอื่นๆ (Gerler, Kinne; &
Anderson. 1985; Gerler, Bland, Melang; & Miller. 1986) ฟลอเรส (Flores. 1990) เจนเซน
(Jensen. 1992) ทศพร ประเสริฐสุข (2524) และสุวิทย์ เภตรา (2533)
5.2.3 การแก้ ปัญหานักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถ
ที่แท้ จริงโดยจัดโปร แกรมผสมผสาน (Comprehensive programs) ซึง่ ได้ แก่งานวิจยั ของโลเวนสไตน์
(Lowenstein. 1982) แมคไกร์ และไลออน (McGuire; & Lyon. 1985) อุดม จารัสพันธ์ (2524) และ
สาราญ กาจัดภัย (2532)
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5.2.4 การแก้ ปัญหานักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถ
ที่แท้ จริงโดยใช้ ระบบการรายงานความก้ าวหน้ าเป็ นระยะ (Periodic progress report system)
ซึง่ ได้ แก่งานวิจยั ของแอทเคนสัน และฟอร์ แฮนด์ (Atkenson; & Forehand. 1978, 1979)
โดยงานวิจยั ในแต่ละกลุม่ มีสาระสังเขปดังนี ้
5.2.1 การแก้ ปัญหานักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถ
ที่แท้ จริงโดยการฝึ กทักษะทางสังคม (Social skills training)
รอทเทอร์ แมน (Rotherman. 1982) ได้ จดั โปรแกรมฝึ กทักษะทางสังคมให้ แก่
นักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ ง นักเรี ยนที่มาจากครอบครัวแตกแยก
และนักเรี ยนกลุม่ พิเศษ ในระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4, 5 และ 6 โดยเปรี ยบเทียบกับกลุม่ ควบคุมที่
ไม่มีการจัดกระทาใดๆ ในโปรแกรมฝึ กนันประกอบด้
้
วยสถานการณ์ที่เป็ นละคร เกม และการเล่นที่สอน
ให้ นกั เรี ยนกล้ าแสดงออก การแก้ ปัญหาสังคม การร่วมมือกันแก้ ปัญหาต่างๆ การฝึ กพฤติกร รมซ ้าๆ
และนาเสนอข้ อมูลป้อนกลับจากการกระทาของนักเรี ยน โดยให้ นกั เรี ยนฝึ ก12 สัปดาห์ๆ ละ 2 ครัง้ ๆ ละ
1 ชัว่ โมง ผลการศึกษาพบว่านักเรี ยนที่ได้ รับการฝึ กมีทกั ษะการกล้ าแสดงออกมากขึ ้น เพื่อนๆ ชอบ
นักเรี ยนที่ได้ ฝึกมากกว่าเดิมเพราะเขามีทกั ษะการเข้ าสังคมในชันเรี
้ ยน ครูก็พบว่านักเรี ยนที่ผา่ นการฝึ ก
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ ้นกว่ากลุม่ ควบคุมทังที
้ ่วดั ผลหลังจากการฝึ กและการติดตามผลไปอีก
1 ปี
รอค และคนอื่นๆ (Rock; et al. 1985) เป็ นอีกกลุม่ หนึง่ ที่ได้ ศกึ ษาวิจยั
แก้ ปัญหานักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสาม ารถที่แท้ จริงด้ วยการฝึ กทักษะทาง
สังคม โดยคณะผู้วิจยั ได้ ปรับปรุงโปรแกรมการเพิ่มความสัมพันธ์ของเกอร์ เนย์ (Guerney Relationship
Enhancement Program) ที่สร้ างเมื่อปี ค .ศ. 1977 ซึง่ มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงพัฒนาการสื่อสาร
ระหว่างบุคคล และการตระหนักในความรู้สกึ การรั บรู้ การตัดสินใจของผู้อื่น โปรแกรมดังกล่าวนี ้ฝึ ก
ให้ กบั ทังครู
้ และนักเรี ยน วิเคราะห์ข้อมูลจากพฤติกรรมในห้ องเรี ยนก่อนและหลังการทดลองของทังครู
้
และนักเรี ยน พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและทัศนคติตอ่ โรงเรี ยนไม่มีการเปลี่ยนแปลง จึงเสนอแนะ
ว่าการพัฒนาความสัมพันธ์ทางสังคมและพฤติกรรมในห้ องเรี ยนน่าจะเป็ นการฝึ กแบบโดยตรงมากกว่า
5.2.2 การแก้ ปัญหานักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถ
ที่แท้ จริงโดยฝึ กทักษะการเรี ยน (Study and acadamic skills)
ฟิ ทซ์แพทริค (Fitzpatrick. 1984) ได้ ศกึ ษาวิจยั เพื่อแก้ ปัญ หานักเรี ยนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ งชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีความสามารถทาง
สติปัญญาระดับปานกลาง โดยเน้ นการฝึ กทักษะการเรี ยนและพัฒนาอัตมโนทัศน์ ผลการศึกษาพบว่า
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อัตมโนทัศน์ ผลการเรี ยนและทัศนคติตอ่ โรงเรี ยนเพิ่มขึ ้น ทังที
้ ่เมื่อวัดผลทันทีหลังจากจบโปรแกรมและ
ติดตามผลในช่วง 6 เดือน และ 1 ปี
เกอร์ เลอร์ และคนอื่นๆ (Gerler, Kinne; & Anderson. 1985; Gerler, Bland,
Melang; & Miller. 1986) ได้ ศกึ ษาวิธีการแก้ ปัญหานักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่า
ความสามารถที่แท้ จริง ชันประถมศึ
้
กษ าปี ที่ 3 และ 4 ทังแบบรายบุ
้
คคลและเป็ นกลุม่ โดยเน้ นที่
การเรี ยน ทัศนคติตอ่ โรงเรี ยน การเห็นคุณค่าในตนเอง การแสดงออกของอารมณ์ และพฤติกรรม
ภายในบุคคล ซึง่ นักแนะแนวของโรงเรี ยน ได้ ทาสัญญากับนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่า
ความสามารถที่แท้ จริงเกี่ยวกับพฤติ กรรมบางประการและให้ การเสริมแรงกับพฤติกรรมที่เหมาะสม
จากการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนและหลังการทดลอง เปรี ยบเทียบกับกลุม่ ควบคุมที่ไม่มีการจัดกระทาใด
ผลการศึกษาพบว่า นักเรี ยนที่ได้ รับการแนะแนวสามารถพัฒนาพฤติกรรมในชันเรี
้ ยนสูงขึ ้นอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ รวมทังคะแนนในวิ
้
ชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาก็ดีขึ ้นด้ วย แต่ครูผ้ สู อนไม่ได้ รับรู้
ว่าพฤติกรรมในห้ องเรี ยนดีขึ ้นในรายงานฉบับที่ 2 ของเกอร์ เลอร์ พบว่าพฤติกรรมในชันเรี
้ ยนเป็ นไป
อย่างตรงกันข้ ามกับรายงานฉบับแรก ด้ านครูผ้ สู อนซึง่ ทราบว่านักเรี ยนคนใดเข้ าร่วมโปรแกรมรับรู้วา่
พฤติกรรมในชันเรี
้ ยนของนักเรี ยนพัฒนาขึ ้น แต่ตวั นักเรี ยนเองกลับเห็นว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
ฟลอเรส (Flores. 1990) ได้ ใช้ โปรแกรมการสอนเสริมโดยเพื่อนต่างระดับใน
วิชาคณิตศาสตร์ แก้ ปัญหานักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ ง โดยให้
นักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ งชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 เป็ นผู้สอนและ
ให้ นกั เรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ งชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1 เป็ นผู้เรี ยน
ผลการศึกษาพบว่า สมมติฐาน 3 ข้ อจาก 5 ข้ อ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง สถิติ และ
คะแนนลดลงในเวลาต่อมา ส่วนผลสัมฤทธิ์ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 ที่เป็ นผู้สอนที่วดั ด้ วย
เกณฑ์ 2 เกณฑ์ ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
เจนเซน (Jensen. 1992) ได้ ใช้ โปรแกรมการสอนเสริมโดยเพื่อนต่างระดับ
วิชาการอ่าน เพื่อแก้ ปัญหานัก เรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ ง โดยให้
นักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ งชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 เป็ นผู้สอนและ
ให้ นกั เรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ งชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 2 เป็ นผู้เรี ยน
ผลการศึกษาพบว่าโปรแกรมการสอนเสริ มโดยเพื่อนต่างระดับทาให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านของ
นักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ งชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 ซึง่ เป็ นผู้สอน
แตกต่างกับกลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านของนักเ รี ยนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ งชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 2 ซึง่ เป็ นผู้เรี ยนสูงขึ ้นแต่ไม่
พบความแตกต่าง และพบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตใิ นด้ านทัศนคติตอ่ การอ่าน
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ทศพร ประเสริฐสุข (2524) ได้ ศกึ ษาวิจยั เพื่อแก้ ปัญหานักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริง โดยสร้ างโมเดลการสอนแบบกระบวนการกลุม่ เพื่อพัฒนา
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ หรื อโมเดลการสอนแบบ ก .พ.ร. กลุม่ ตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1
โดยกลุม่ ทดลองได้ รับการสอนด้ วยโมเดล ก .พ.ร. ในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทยและ
สังคมศึกษา ส่วนกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ปกติใช้ วิธีสอนแบบทัว่ ไป ใช้ เวลาในการสอนทังสิ
้ ้น 12 สัปดาห์
ผลการศึกษาพบว่านักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ งในกลุม่ ทดลอง
มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชา วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ สังคม และผลสัมฤทธิ์รวม สูงกว่า
กลุม่ ควบคุมและกลุม่ ปกติ แต่ไม่พบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย การศึกษา
ครัง้ นี ้สรุปว่า โมเดลการสอนแบบ ก .พ.ร. สามารถใช้ สอนเพื่อเพิ่มแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริงได้
สุวิทย์ เภตรา (2533) ได้ ศกึ ษาผลของการเสริมแรงทางบวกต่อพฤติกรรมการ
ทาแบบฝึ กหัดวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ ง
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 โดยศึกษาพฤติกรรม 3 ด้ าน ได้ แก่ อัตร าระยะเวลาในการทาแบบฝึ กหัด
ความเร็วในการทาแบบฝึ กหัด และความถูกต้ องในการทาแบบฝึ กหัด โดยแบ่งกลุม่ ตัวอย่าง 9 คนเป็ น
3 กลุม่ ได้ แก่ (1) กลุม่ นักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ งที่ได้ รับ
การเสริมแรงทางบวก (2) กลุม่ นักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริงที่ไม่ได้
รับการเสริมแรงทางบวก และ (3) กลุม่ ควบคุมซึง่ เป็ นนักเรี ยนอ่อนคณิตศาสตร์ ที่ได้ รับการเสริมแรง
ทางบวก ผลการศึกษาพบว่า กลุม่ นักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ งที่
ได้ รับการเสริมแรงทางบวกมีอั ตราส่วนระยะเวลาในการทาแบบฝึ กหัด ความเร็วในการทาแบบฝึ กหัด
ความถูกต้ องในการทาแบบฝึ กหัดมากกว่า และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ สงู กว่า
นักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ งที่ไม่ได้ รับการเสริ มแรงทางบวกอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
บรรเจอดพร รัตนพันธ์ (2540) ได้ พฒ
ั นารูปแบบการส่งเสริมผลการเรี ยนของ
นักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ ง ระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 โดยใช้
เทคนิคการสอนเสริมเพื่อนต่างระดับ ซึง่ รูปแบบมีโครงสร้ าง 5 ส่วน คือ ปั จจัยนาเข้ า กระบวนการ
ผลผลิต กลไกควบคุมของรูปแบบ และข้ อมูลป้อนกลับของรูปแบบ และทาการทดลองใช้ รูปแบบ โดย
กาหนดให้ นกั เรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ งกลุม่ ทดลองจานวน 12 คน
รับบทบาทเป็ นผู้สอนเสริมวิชาภาษาไทยให้ แก่นกั เรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่
2 ที่ มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรี ยนวิชาภาษาไทยในระดับร้ อยละ 30-39 ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ของ
กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมไม่แตกต่างกัน การรับรู้ความสามารถของตนเองและฐานะทางสังคมมิติ
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ของกลุม่ ทดลอง หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง และสูงกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนั ยสาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ .05 และนักเรี ยนกลุม่ ทดลองทุกคนมีร้อยละของเวลาที่แสดงพฤติกรรมตังใจเรี
้ ยนเพิ่มขึ ้น
ดารา สืบสะอาด (2546) ได้ ศกึ ษาความสามารถในการคิดด้ านเหตุผลของ
นักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ ง ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3 ที่ฝึกคิดโดย
ใช้ แบบฝึ กคิดด้ านเหตุผล โดยใช้ ระยะเวลาทดลองทังสิ
้ ้น 6 สัปดาห์ๆ ละ 3 วันๆ ละ 60 นาที
รวม 18 ครัง้ ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถในการคิดด้ านเหตุผลของนักเรี ยนหลังการฝึ กคิดโดยใช้
แบบฝึ กคิดด้ านเหตุผลอยูใ่ นระดับพอใช้ และสูงกว่าก่อนการฝึ กอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อุมาภรณ์ สุขารมณ์ (2550) ได้ ทาการศึกษาและสร้ างโปรแกรมการพัฒนา
แรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่า
ความสามารถที่แท้ จริ ง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษานักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่า กว่าระดับ
ความสามารถและมีแรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ต่ากว่าเปอร์ เซ็นต์ไทล์ที่ 25 ลงมา และเพื่อสร้ าง
โปรแกรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้สาหรับนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่า
ระดับความสามารถ โดยกลุม่ ตัวอย่าง จานวน 20 คน แบ่งเป็ นกลุม่ ทดลอง 10 คน กลุม่ ควบคุม 10 คน
ผลการศึกษาพบว่า นักเรี ยนที่ได้ รับการพัฒนาด้ วยโปรแกรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้มี
แรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้สงู กว่าก่อนการเข้ าร่วมโปรแกรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้
และสูงกว่านักเรี ยนที่ไม่ได้ รับพัฒนาด้ วยโปรแกรมการพัฒนาแรงจู งใจภายในในการเรี ยนรู้ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 นักเรี ยนที่ได้ รับการพัฒนาด้ วยโปรแกรมการพัฒนาแรงจูงใจภายใน
ในการเรี ยนรู้มีแรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ และนักเรี ยนชายและนักเรี ยนหญิงที่ได้ รับการพัฒนาด้ วย
โปรแกรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ มีแรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ไม่แตกต่างกัน
5.2.3 การแก้ ปัญหานักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถ
ที่แท้ จริงโดยจัดโปรแกรมแบบผสมผสาน (Comprehensive programs)
โลเวนสไตน์ (Lowenstein. 1982) ได้ จดั โปรแกรมแบบผสมผสานเพื่อ
แก้ ปัญหานักเรี ยนที่มีผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ งวัย 9-18 ปี โดยกระตุ้นให้
ผู้ปกครองให้ ความสนใจต่อนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ งมากขึ ้น
เอาใจใส่ในเรื่ องการเรี ยนเป็ นพิเศษ
ให้ ครูจดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
มีความสัมพั นธ์กบั นักเรี ยนอย่างเป็ นกันเอง ให้ นกั เรี ยนรู้สกึ อบอุน่ และครูใช้ การเสริมแรง เมื่อนักเรี ยน
ประสบความสาเร็จ นักจิตวิทยาได้ วินิจฉัยและติดตามผล และแก้ ปัญหาทางอารมณ์ของนักเรี ยนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ งหลังการเข้ าร่วมโปรแกรมแล้ ว พบว่านักเรี ยนที่
เข้ าร่วมโปรแกรมสามารถอ่านหนังสือได้ อย่างน่าพอใจมากขึ ้น สามารถสะกดคาได้ ดีขึ ้น แต่ไม่พบ
ความแตกต่างในการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์
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แมคไกร์ และไลออน (McGuie; & Lyon. 1985) เป็ นอีกคณะหนึง่ ที่ได้
ศึกษาวิจยั การแก้ ปัญหานักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริงโดยจัด
โปรแกรมแบบผสมผสานกระตุ้นทังตั
้ วนักเรี ยน ผู้ปกครอง และครู และพบว่าผลการเรี ยนของนักเรี ยนดี
ขึ ้น กล่าวคือ แมคไกร์ และไลออน ได้ พฒ
ั นารูปแบบ “Transcontextual Model” เพื่อทาการบัดรักษา
ด้ วยวิธีจิตบาบัด ให้ แก่ครอบครัวของนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ ง
จานวน 16 ครอบครัว ซึง่ ศูนย์สขุ ภาพชุมชน โรงพยาบาลมิดเวสเทอร์ น ได้ คดั เลือกนักเรี ยนในครอบครัว
ตามด้ วยการร่วมมือกันระหว่างบ้ านและโรงเรี ยน ในการใช้ ระบบรายงานความก้ าวหน้ าเป็ นระยะ
(Periodic Progress Report System) ผลการศึกษาพบว่าหลังการเข้ าร่วมโปรแกรมไปแล้ ว 6 เดือน
มีนกั เรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ ง 7 คนที่มีผลการเรี ยนดีขึ ้นมากกว่า
1 ระดับผลการเรี ยน
บวม เรนซุลลี่ และเฮบเบิร์ท (Baum, Renzulli; & Hebert. 1999) ได้ ใช้
วิธีการผลิตภาพเ ชิงสร้ างสรรค์ (Creative Productivity Type III Enrichment) ในการแก้ ปัญหา
นักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ งจานวน
17 คน อายุ 8-13 ปี โดยครู 12 คนได้ รับการฝึ กอบรม Enrichment Triad Model นักเรี ยนทุกคนได้ รับ
การชี ้แนะจากครูตามวิธีการของ Type III ซึง่ เป็ นการศึก ษาค้ นคว้ าปั ญหาที่เกิดขึ ้นในสถานการณ์จริง
โดยดาเนินการเป็ นรายบุคคลและกลุม่ เล็ก ในช่วงเวลา 1 ปี การศึกษา ผลการวิจยั พบว่า สาเหตุของ
ปั ญหาการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ งมีหลายสาเหตุ ประกอบด้ วยด้ า น
อารมณ์ (ครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ ) ด้ านสังคมและพฤติกรรม (อิทธิพลของกลุม่ เพื่อนที่ไม่เหมาะสม )
ขาดหลักสูตรที่เหมาะสม (นักเรี ยนไม่ได้ รับการจูงใจจากหลักสูตรปกติ ) และการขาดความสามารถใน
การเรี ยนรู้หรื อการกากับตนเองไม่ดี (Poor self-regulation) และผลการใช้ วิธีการผลิต ภาพเชิง
สร้ างสรรค์ทาให้ นกั เรี ยนจานวนร้ อยละ 82 มีการปรับปรุงในทางบวก นักเรี ยนส่วนมากไม่มีภาวะการมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ งในสภาพการณ์ของโรงเรี ยนเมื่อจบโปรแกรม
การทดลอง โดยมีปัจจัยสาคัญคือ (1) ความสัมพันธ์กบั ครู (2) การใช้ กลยุทธ์การกากั บตนเอง
(3) โอกาสที่นกั เรี ยนได้ สารวจและศึกษาการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ ง
ของตนเอง (4) โอกาสในการทางานในสไตล์การเรี ยนรู้ของตนเอง และ (5) โอกาสในการปฏิสมั พันธ์กบั
กลุม่ เพื่อนที่เหมาะสม
บวม เรนซุลลี่ และเฮบเบิร์ทสรุปความสัมพันธ์ของโม เดลการแก้ ปัญหาการมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ งเป็ นปริ ซมึ (Prism Metaphor for Reversing
Underachievement) ว่าประกอบด้ วย 3 ส่วนที่สมั พันธ์กนั ได้ แก่ ภาวะการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริง โปรแกรมการแก้ ปัญหา และภาวะการมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนปกติ
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โดยภาวะการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ ง ประกอบด้ วยปั ญหาการเรี ยนรู้
ปั ญหาทางอารมณ์ หลักสูตรที่ไม่เหมาะสม และปั ญหาสังคม /พฤติกรรม และโปรแกรมการแก้ ปัญหา
ประกอบด้ วยความสัมพันธ์แบบพี่เลี ้ยง การเลือกหัวข้ อการเรี ยนหรื อทางานด้ วยตนเอง การเน้ นจุดแข็ง
การเคารพซึง่ กันและกัน โอกาสในการทาปฏิบตั เิ หมือนเป็ นมืออาชีพ การใช้ ปัญหาในสถานการณ์จริง
ส่วนภาวะการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนปกติ ประกอบด้ วยความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้ใหญ่ พฤติกรรม
การกากับตนเอง ความเข้ าใจตนเอง หลักสูตรที่เน้ นความสนใจของนักเรี ยน และกลุม่ เพื่อนที่ดี
บัทเลอร์ - พอร์ (Butler-Por. 1987) ได้ พฒ
ั นาโมเดลนวัตกรรม (Intervantion)
ขึ ้นมาใช้ ในการแก้ ปัญหาการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ ง ของนักเรี ยน
ระดับประถมศึกษา (อายุ 9-12 ปี ) ที่มีความสามารถระดับสูงและระดับ ปกติ จานวน 72 คน โดย
คัดเลือกนักเรี ยนจากคะแนน IQ และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน โดยยึดแนวคิด 2 ประการคือ
(1) Glasser’s Theory of Reality Therapy (Butler-Por. 1987; citing Glasser. 1965) ที่เน้ น
การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างครูกบั นักเรี ยนเพื่อแก้ ปัญหาภาพลักษณ์ ของนักเรี ยนและทัศนคติตอ่
โรงเรี ยนและความสามารถในการเรี ยน และ (2) ความต้ องการทางจิตวิทยาและการศึกษาของนักเรี ยน
รายบุคคล ทาการทดลองกับกลุม่ นักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ ง
ที่มีความสามารถพิเศษและความสามารถระดับปกติ ผลการวิจยั พบว่า
ลักษณะของนักเรี ยนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ ง ที่มีความสามารถพิเศษและความสามารถระดับ
ปกติไม่แตกต่างกันอย่างชัดเจน นักเรี ยนที่มีความสามารถระดับปกติมีมโนทัศน์แห่งตนในทางลบ
มีความเชื่ออานาจนอกตน และมีความกลัวความสาเร็จต่ากว่านักเรี ยน ที่มีความสามารถระดับสูง
นักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษมีความวิตกกังวลและความกลัวความล้ มเหลวมากกว่า นักเรี ยนหญิงมี
ความกลัวความสาเร็จมากกว่านักเรี ยนชาย สถานภาพทางการเรี ยนของนักเรี ยนมีการปรับปรุงพัฒนา
หลังการทดลอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวแปรทางจิตวิทยา และนักเรี ยนที่ มีความสามารถพิเศษเลือกงาน
และของรางวัลที่หลากหลายมากกว่านักเรี ยนที่มีความสามารถระดับปกติ
เทรวัลเลียน (Trevallion. n.d.) ได้ พฒ
ั นาโมเดลขึ ้นมาใช้ ในแก้ ปัญหานักเรี ยน
ที่มีความสามารถพิเศษที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ ง ระดับประถมศึกษา
ปี ที่ 3 และ 4 จานวน 38 คน คัดเลือกโดยการใช้ แบบทดสอบวัดความสามารถทางสติปัญญา
คือแบบวัด IQ แบบ Stanford-Binet ร่วมกับการ ให้ ครู สงั เกตนักเรี ยนเป็ นเวลา 3 สัปดาห์ตดิ ต่อกัน
ตามแบบสารวจรายการมาตรฐานของวิธมอร์ (Whitmore. 1980) โดยกาหนดเกณฑ์วา่ หากนักเรี ยนมี
คะแนนจากแบบวัด IQ ตังแต่
้ 140 ขึ ้นไป และมีคณ
ุ ลักษณะแบบสารวจรายการมาตรฐานของวิธมอร์
อย่างน้ อย 10 รายการขึ ้นไป แสดงว่านักเรี ยนคนดังกล่าวอาจกาลังอยูใ่ นภาวการณ์มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริง และถ้ านักเรี ยนมีคณ
ุ ลักษณะดังกล่าวตังแต่
้ 3 รายวิชาขึ ้นไป
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ก็จะถูกให้ เข้ าสูโ่ ปรแกรม รวมทังการสั
้
มภาษณ์ครูและให้ ระบุรายชื่อนักเรี ยนด้ วย ผลการวิจยั พบว่า
นักเรี ยน 34 ใน 38 คนมีการพัฒนาทางวิชาการอย่างชัดเจนในทุกกลุม่ วิชา ส่วนที่เหลือมีการพัฒนาใน
3 และ 4 วิชา ซึง่ เทรวัลเลียนสรุปว่าโปรแกรมดังกล่าวประสบความสาเร็จอย่างดีเยี่ยม
อุดม จารัสพันธุ์ (2524) ได้ ศกึ ษาวิจยั บทบาทของการเสริมแรงใน
การพัฒนาแรงจูงใจต่อเนื่องให้ กบั นักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ ง
โดยศึกษาบทบาทของการเสริมแรง 2 แบบได้ แก่ แบบที่ 1 ให้ การเสริมแรงและรายงานให้ ผ้ ปู กครอง
ทราบ แบบที่ 2 ให้ การเสริมแรงเพียงอย่างเดียว กลุม่ ตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริงชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริงที่ได้ รับการฝึ กแบบที่ 2 มีทางเลือกทากิจกรรมเมื่อ มีเวลา
ว่าง มากกว่านักเรี ยนที่ได้ รับการฝึ กแบบที่ 1 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ แต่นกั เรี ยนที่รับการฝึ กแบบที่ 1
กับกลุม่ ควบคุมมีความต้ องการทากิจกรรมเมื่อมีเวลาว่างไม่แตกต่างกัน และนักเรี ยนที่รับการฝึ ก
แบบที่ 1 แบบที่ 2 และกลุม่ ควบคุม มีความต้ องการร่วมกิจกรรมในอนาคต และการใส่ใจกิจกรรมเมื่อมี
เวลาว่างไม่ตา่ งกัน นอกจากนี ้การเลือกทากิจกรรมเมื่อมีเวลาว่างและการใส่ใจกิจกรรมเมื่อมีเวลา
ว่าง มีความสัมพันธ์กบั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ในขณะที่ความต้ องการร่วมกิจกรรมในอนาคตไม่มี
ความสัมพันธ์กบั ทางเลือกทากิจกรรมเมื่อมีเวลาว่าง หรื อการใส่ใจกิจกรรมเมื่อมีเวลาว่าง ซึง่ วิเคราะห์
ได้ วา่ การเสริมแรงและรายงานให้ ผ้ ปู กครองทราบไม่ได้ ทาให้ นกั เรี ยนมีแรงจูงใจต่อเนื่องในกิจกรรม
เกี่ยวกับการเรี ยน แตกต่างจากนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ งที่
ได้ รับการเสริมแรงอย่างเดียว
สาราญ กาจัดภัย (2532) ได้ ศกึ ษาการใช้ บ้านเป็ นหลักฐานในการเสริมแรง
เพื่อพัฒนาแรงจูงใจต่อเนื่อง และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ให้ กบั นักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรี ยน ต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริงชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ซึง่ ได้ ผลแตกต่างกั บงานวิจยั ของ
อุดม จารัส พันธุ์ กล่าวคือ ผลการศึกษาของสาราญ
กาจัดภัย พบว่า เมื่อวัดผลทันทีหลัง
การทดลอง กลุม่ ที่ใช้ บ้านเป็ นฐานในการเสริมแรง (การร่วมมือกัน เสริมแรงระหว่างครูกบั ผู้ปกครอง )
มีแรงจูงใจต่อเอง และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงกว่ากลุม่ ที่ให้ การเสริ มแรงโดยครูเพียงอย่างเดียว และ
สูงกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ เมื่อวัดผลหลังการทดลอง 1 สัปดาห์กลุม่ ที่ใช้ บ้านเป็ น
ฐานในการเสริ มแรงมีแรงจูงใจต่อเนื่องและผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงกว่ากลุม่ เสริ มแรงทางเดียว
ส่วนกลุม่ เสริมแรงทางเดียวมีแรงจูงใจต่อเนื่องสูงกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ แต่ทงสอง
ั้
กลุม่ นี ้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนไม่แตกต่างกัน และแรงจูงใจต่อเนื่องมีความสัมพันธ์ทางบวก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จากการวัดทังสองครั
้
ง้ อีกทังแรงจู
้
งใจต่อเนื่องและ
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของกลุม่ ที่ใช้ บ้านเป็ นฐานในการเส ริมแรง และกลุม่ เสริมแรงทางเดียว
มีความคงทนอย่างน้ อยในระยะ 1 สัปดาห์ หลังจากหยุดให้ การเสริมแรง
5.2.4 การแก้ ปัญหานักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถ
ที่แท้ จริงโดยใช้ ระบบรายงานความก้ าวหน้ าเป็ นระยะ (The periodic progress report system หรื อ
PPRS) แม้ วา่ ระบบนี ้จะไม่ได้ ศกึ ษาในบริ บทของนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่า
ความสามารถที่แท้ จริงก็ตาม แต่ระบบนี ้ก็สามารถใช้ เปลี่ยนพฤติกรรมในโรงเรี ยน
ที่เหมือนกันกับ
บุคลิกภาพของนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ งได้
PPRS
เป็ นบัตรรายงานที่ครอบคลุมพฤติกรรมที่ต้องการเน้ น เช่น การทาการบ้ านเสร็จ การแสดงพฤติกรรมใน
ชันเรี
้ ยนที่เหมาะสม โดยครูอาจรายงานเป็ นรายวัน หรื อรายสัปดาห์ก็ได้ และนาบัตรรายงานนี ้ส่งให้
นักแนะแนวของโรงเรี ยน และผู้ปกครองต่อไปซึง่
ผู้ปกครองเป็ นผู้ให้ รางวัลกับพฤติกรรมแ ละ
ความก้ าวหน้ าของนักเรี ยนตามบัตรรายงาน PPRS ใช้ ได้ ดีในการเปลี่ยนพฤติกรรมในชันเรี
้ ยนของ
นักเรี ยนในหลายช่วงอายุ
การให้ การเสริมแรงด้ วยการชม และรางวัลพิเศษยิ่งเป็ นผลดียิ่งขึ ้น
แอคเคนสันและฟอร์ แฮนด์ (Atkenson; & Forchan.d. 1978, 1979) ได้ นาหลักการ PPRS มาพัฒนา
พฤติกรรมขี ้อายของนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ ง และยังทาให้
นักเรี ยนมีพฤติกรรมก่อกวน ดื ้อรัน้ รับผิดชอบต่อการกระทาของตนเองอย่างได้ ผล แต่มีข้อมูลเพียง
เล็กน้ อยในการใช้ PPRS เปลี่ยนพฤติกรรมอื่นๆ ของนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่า
ความสามารถที่แท้ จริงหรื อการติดตามผลระยะยาวที่จะใช้ ในการแก้ ปัญหานักเรี ยนระดับประถมศึกษา
ก็มีน้อยเช่นกัน
จากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการแก้ ปัญหาของนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริง พบว่ามีวิธีการที่แตกต่างกันและสามา รถจัดกลุม่ ได้ เป็ น 4 กลุม่ ดังกล่าว
ข้ างต้ น และจะเห็นได้ วา่ มุง่ เน้ นการศึกษาตัวแปรตามคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเกือบทังสิ
้ ้น ยกเว้ น
งานวิจยั ของ อุดม จารัสพันธ์ (2524) ที่ศกึ ษาแรงจูงใจต่อเนื่อง อุมาภรณ์ สุขารมณ์ (2550) ศึกษา
แรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ ดารา สืบสะอา ด (2546) ศึกษาความสามารถในการคิดด้ านเหตุผล
เกอร์ เลอร์ และคนอื่นๆ (Gerler, Kinne; & Anderson. 1985; Gerler, Bland, Melang; & Miller.
1986) ศึกษาพัฒนาการของพฤติกรรมในชันเรี
้ ยน แอทเคนสัน และฟอร์ แฮนด์ (Atkenson; &
Forehand. 1978; 1979) ศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมขี ้ อาย ก่อกวน ดื ้อรัน้ และการรับผิดชอบ
การกระทาของตนเอง และบรรเจอดพร รัตนพันธ์ (2540) ศึกษาตัวแปรตามหลายด้ าน ทังผลสั
้ มฤทธิ์
ทางการเรี ยน การรับรู้ความสามารถของตนเอง ฐานะทางสังคมมิติ และพฤติกรรมตังใจเรี
้ ยน ซึง่ ได้
เสนอรายละเอียดไปแล้ วนัน้ โดยวิธีการแก้ ปัญหาทัง้ 4 กลุม่ ตามแนวคิดของแมคคอล อีวาน และ
แครทเซอร์ นี ้สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของกลุม่ ตัวอย่างได้ เกือบทุกงานวิจยั
ยกเว้ น
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งานวิจยั ของฟลอร์ (Flores. 1990) เพียงงานวิจยั เดียว จึงสรุปได้ วา่ การแก้ ปัญหาของนักเรี ยนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถ ที่แท้ จริ งส่วนใหญ่มงุ่ เน้ นไปที่การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน รวมถึงพัการฒนาพฤติกรรมของนักเรี ยน และวิธีการที่ใช้ อาจเลือกวิธีใดวิธีหนึง่ ใน 4 กลุม่
นี ้ได้
6. การคัดเลือกนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่ าความสามารถที่แท้ จริง
ในด้ านการวัดการมีผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ งนัน้ ดอนนา และ
อังตัวเนตต์ (Donna; & Antoinette. 1997) กล่าวว่ามีฉนั ทามิตนิ ้ อยมากเกี่ยวกับการวัดการมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ ง แต่สว่ นมากจะอยูบ่ นพื ้นฐานของคะแนนจาก
แบบวัดความฉลาด (Intelligence) แบบวัดความถนัด (Aptitude) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
(Achievement) (Donna; & Antoinette. 1997; citing Coleman, Gallagher; & Foster. 1994; Ford.
1996) และการเสนอแนะของครูซงึ่ เป็ นวิธีการเชิงคุณภาพหรื ออัตวิสยั (Subjective) กล่าวคือ ถ้ าครู
เชื่อว่านักเรี ยนคนหนึง่ ทาผลงานได้ ไม่เต็มตามศักยภาพทังที
้ ่ควรจะทาได้ ดีกว่า นักเรี ยนคนนันอาจเป็
้
น
ผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ ง แต่ในกรณีที่โรงเรี ยนประยุกต์ใช้ นิยามด้ าน
จิตมิติ (Psychometric) จะเป็ นปั ญหา เพราะนักเรี ยนที่เป็ นคนกลุม่ น้ อยมีแนวโน้ มที่จะ ได้ คะแนนจาก
แบบวัดมาตรฐานไม่ดี (Donna; & Antoinette. 1997)
การคัดเลือกนักเรี ยนที่มี การมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ งนัน้
สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
6.1 การคัดเลือกโดยวิธีการเชิงปริมาณ
6.1.1 Central tendency split เป็ นวิธีการที่แบ่งผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ออกเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับสูงและระดับต่า ดังนันผู
้ ้ ที่มีความสามารถระดับสูงแต่มีผลสัมฤทธิ์ต่า คือ
นักเรี ยนที่ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ ง ผู้ที่มีความสามารถระดับสูงและมี
ผลสัมฤทธิ์สงู และผู้ที่มีความสามารถระดับต่าและมีผลสัมฤท ธิ์ต่าคือ นักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรี ยนปกติ และผู้ที่มีความสามารถระดับต่าแต่มีผลสัมฤทธิ์สงู คือ
นักเรี ยนที่ มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรี ยนสูงกว่าความสามารถที่แท้ จริง(Farquhar; & Payne. 1964 quoted in Annesley; et al. 1970)
6.1.2 Arbitrary partitions–middle grouped eliminated เป็ น
การเปรี ยบเทียบคะแนนความสามารถกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนกลุม่ สูงและกลุม่ ต่า
โดยตัดกลุม่ กลางทิ ้งไป (Farquhar; & Payne. 1964 quoted in Asbury. 1974)
6.1.3 Arbitrary absolute split เป็ นการคัดเลือกนักเรี ยนจากผลรวมคะแนน
ความส ามารถทางการเรี ยนและผลสัมฤทธิ์ โดยเลือกนักเรี ยนที่มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่า
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ความสามารถที่แท้ จริง 1-2 ระดับ เป็ นนักเรี ยนที่มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่
แท้ จริง (Farquhar; & Payne. 1964 quoted in McCall, Evahn; & Kratzer. 1992)
6.1.4 Relative discrepancy split เป็ นการคัดเลือกนักเรี ยนโดยนาคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนกับคะแนนทานายความสามารถมาเรี ยงลาดับ แล้ วเลือกนักเรี ยนที่มี ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริงจากความคลาดเคลื่อนระหว่างคะแนนที่เรี ยงลาดับไว้
(Farquhar; & Payne. 1964 quoted in Asbury. 1974)
6.1.5 Regression model selection เป็ นการคัดเลือกนักเรี ยนที่มี ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ ง โดยใช้ สมการถดถอยทานายผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนจาก
ระดับความสามารถที่วดั ได้ และยึดความคลาดเคลื่อนระหว่างผลสัมฤทธิ์ที่แท้ จริ งกับผ ลสัมฤทธิ์ที่
ทานายได้ (Farquhar; & Payne. 1964 quoted in Asbury. 1974)
6.1.6 วิธีการของพาสลี ย์ และคนอื่นๆ (Pasley; et al. 1964 quoted in
Annesley; et al. 1970) เป็ นการคัดเลือกนักเรี ยนโดยเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนจริ งกับ
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่คา ดหวัง ซึง่ ได้ มาจากแบ่งนักเรี ยนเป็ นกลุม่ ตามระดับคะแนน
ความสามารถทางสติปัญญา จากนันหาคะแนนเฉลี
้
่ยและความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคะแนนจาก
แบบทดสอบ California Achievement Test (CAT) และนาคะแนนความคลาดเคลื่อนมาตรฐานที่ได้
ลบออกจากคะแนนเฉลี่ย นักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ปกติคือนักเรี ยนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนจริ ง
กับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่คาดหวังอยูใ่ นช่วง +/-.60 ส่วนนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริงคือ นักเรี ยนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนจริ งต่ากว่าคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่คาดหวังมากกว่า .60
6.1.7 Achievement within one standard deviation of intelligence เป็ น
การคัดเลือกนักเรี ยนด้ วยการเทียบคะแนนมาตรฐานที (T-scores) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและ
ระดับความสามารถทางสติปัญญา ในพิสยั หนึง่ หน่วยของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน กล่าวคือนักเรี ยนที่ มี
ผลสัมฤทธิ์ปกติ (Adequate achievers) คือผู้ที่มีคะแนนทีของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและระดับ
ความสามารถทางสติปัญญาที่วดั ได้ จากแบบทดสอบความสามารถทางสติปัญญา อยูใ่ นพิสยั
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน +/-1 SD (10 หน่วยคะแนนที ) ดังนันนั
้ กเรี ยนที่มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่ า
ความสามารถที่แท้ จริง คือนักเรี ยนที่มี คะแนนทีของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าคะแนนทีของระดับ
ความสามารถทางสติปัญญาเกินกว่า -1 SD (Annesley; et al. 1970; อัจฉรา สุขารมณ์ และ
อรพินทร์ ชูชม. 2530; ปราณี ศิวพรพิทกั ษ์ . 2539; บรรเจอดพร รัตนพันธ์ . 2540; อุมาภรณ์ สุ ขารมณ์ .
2550)
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6.1.8 Difference between intelligence and achievement scores
relative to standard error of measurement เป็ นการคัดเลือกนักเรี ยนโดยใช้ ความแตกต่างระหว่าง
ผลสัมฤทธิ์และคะแนนความสามารถทางสติปัญญา เทียบกับค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ
การวัด ดังนั ้ นนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนปกติ คือผู้ที่มีคะแนนทีของผลสัมฤทธิ์และ
ความสามารถทางสติปัญญาอยูใ่ นพิสยั +/-1 SEM (Standard error of measurement) ของ
แบบทดสอบความสามารถทางสติปัญญา และถ้ าต่างกันต่ากว่า -1 SEM ถือว่าเป็ นนักเรี ยนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริง (Annesley; et al. 1970)
6.1.9 Difference between achievement scores and predicted
achievement relative to standard error of estimate เป็ นการคัดเลือกนักเรี ยนโดยใช้ สมการถดถอย
เพื่อหาคะแนนผลสัมฤทธิ์ที่ทานายจากคะแนนความสามารถทางสติปั
ญญาที่วดั ได้ ถ้ าคะแนน
ผลสัมฤทธิ์จริ งอยูใ่ นพิสยั +/-1 SEest (Standard error of estimate) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์จาก
การทานาย จัดว่าเป็ นนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนปกติ และถ้ าคะแนนผลสัมฤทธิ์จริ งต่ากว่า
คะแนนผลสัมฤทธิ์จากการทานาย ถือว่าเป็ นนักเรี ยนที่มีผลสัมฤท ธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถ
ที่แท้ จริง (Annesley; et al. 1970)
6.1.10 วิธีการคัดเลือกโดยใช้ แบบคัดแยกนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริง AIM (Achievement Identification Measure) (Rimm. 1984;
ศรี ยา นิยมธรรม . 2532; อุไรวรรณ เลิ ศสังข์ . 2537) เป็ นแบบคัดแยกที่สร้ างขึ ้นเพื่อค้ นหาว่าเด็กใน
วัยเรี ยนคนใดที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ งและมีลกั ษณะใดทาให้ เกิด
ผลเช่นนัน้ โดยใช้ การรายงานจากพ่อแม่และตัวเด็กเอง มีแนวคิดพื ้นฐานว่าองค์ประกอบที่คาดว่าเป็ น
สาเหตุเบื ้องต้ นที่ทา ให้ เด็กไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร 5 ประการ คือการแข่งขัน ความรับผิดชอบ
การควบคุมตนเอง การให้ ความสาคัญในเรื่ องผลการเรี ยน และการยอมรับนับถือ
6.2 การคัดเลือกโดยวิธีการเชิงคุณภาพ
6.2.1 Teacher judgment เป็ นการคัดเลือกนักเรี ยนจากการวินิจฉัยของครู
(Annesley; et al. 1970) ซึง่ แมคคอล อีวาน และแครทเซอร์ (McCall, Evahn; & Kratzer. 1992) ได้ ให้
ข้ อสังเกตว่า ไม่ควรใช้ วิธีการนี ้เพียงอย่างเดียว เพราะจะสามารถคัดเลือกนักเรี ยนที่มี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริง ได้ ถกู ต้ องเพียงร้ อยละ 50
6.2.2 แบบสารวจรายการมาตรฐานของ Whitmore (Hunter-Braden. 1998;
citing Whitmore. 1980) นิยมใช้ เป็ นแนวทางในการระบุผ้ ทู ี่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่า
ความสามารถที่แท้ จริง ในกลุม่ เด็กที่มีความสามารถพิเศษ โดยในจานวนคุณลักษณะทังหมด
้
20 ประการซึง่ มีคณ
ุ ลักษณะ 7 ด้ านที่บง่ บอกถึงพฤติกรรมการเรี ยนของผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
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ต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริงได้ แก่ (1) การทางานประจาวันไม่เสร็จเป็ นประจาหรื อเสร็จแบบย่าแย่
(2) ไม่พงึ พอใจในงานที่ทาเสร็จ (3) หลีกเลี่ยงการทากิจกรรมใหม่ (4) หลีกเลี่ยงการทางานที่
อาจทาแล้ วคุณภาพ ของงานออก มาไม่ดี (5) ตังใจขาดเรี
้
ยนหรื อมีพฤติกรรมก้ าวร้ าวในชันเรี
้ ยน
(6) ตังความคาดหวั
้
งที่ไม่เหมาะสมกับความเป็ นจริง โดยกาหนดเป้าหมายต่าหรื อสูงเกินไป (7) ไม่ชอบ
งานที่ต้องลงมือปฏิบตั ิ การจดจา และการเรี ยนรู้ให้ ชานาญ
6.3 การคัดเลือกโดยวิธีผสมผสาน
วิธีการในแนวทางนี ้ เป็ นการดาเนินการโดยใช้ แบบทดสอบวัดความสามารถทาง
สติปัญญา คือแบบวัด IQ แบบ Stanford-Binet ร่วมกับการให้ ครู สงั เกตนักเรี ยนเป็ นเวลา 3 สัปดาห์
ติดต่อกัน ตามแบบสารวจรายการมาตรฐานของ Whitmore โดยกาหนดเกณฑ์วา่ หากนักเรี ยนมี
คะแนนจากแบบวัด IQ ตังแต่
้ 140 ขึ ้นไป และมีคุ ณลักษณะแบบสารวจรายการมาตรฐานของ
Whitmore อย่างน้ อย 10 รายการขึ ้นไป แสดงว่านักเรี ยนคนดังกล่าวอาจกาลังอยูใ่ นภาวะการมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ ง และถ้ านักเรี ยนมีคณ
ุ ลักษณะดังกล่าวตังแต่
้
3 รายวิชาขึ ้นไป ก็จะถูกให้ เข้ าสูโ่ ปรแกรม (Trevallion. n.d.)
ในการคัดเลือกนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ ง พบว่า วิธีที่
6.1.7 มีข้อดีคือเป็ น การคัดเลือกนักเรี ยนตาม สถานการณ์จริงของการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยน
โดยการเปรี ยบเทียบความสามารถทางสติปัญญากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน ที่ ได้ จาก
การวัดของโรงเรี ยน และยังเป็ นวิธีการที่นิยมใช้ มากที่สดุ ด้ วย จึงน่าจะคัดเลือกนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริงได้ ตรงตามความเป็ นจริงและเหมาะสมกับสภาพการปฏิบตั ิ
จริงด้ วย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการมีผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่า
ความสามารถที่แท้ จริง สรุป ว่า การมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ งเป็ น
ความแตกต่างระหว่างความสามารถตามศักยภาพซึง่ เป็ นความสามารถที่แท้ จริงและความสามารถที่
แสดงออก โดยการใช้ คะแนนสติปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเปรี ยบเทีย
บกัน นักเรี ยนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ งข้ างต้ น มีลกั ษณะที่แบ่งออกเป็ น 3 กลุม่ ใหญ่ๆ
ได้ แก่ (1) ลักษณะด้ านการเรี ยน เช่น เฉื่อยชา ฝั นกลางวัน มักทางานไม่เสร็จ ไม่ทาการบ้ านตามที่ได้ รับ
มอบหมาย เบื่อโรงเรี ยน ไม่สนใจและไม่เข้ าร่วมกิจกรรม ของโรงเรี ยน ขาดเรี ยนบ่อย ขาดความพร้ อม
ด้ านวุฒิภาวะ ขาดทักษะโดยเฉพาะด้ านการอ่านและด้ านคณิตศาสตร์ เป็ นต้ น (2) ลักษณะทางสังคม
เช่น มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการเข้ าสังคมกับเพื่อนๆ ในชันเรี
้ ยน ชอบพูดจาเหยียดหยามคนอื่น ก้ าวร้ าว
เป็ นต้ น และ (3) ลักษณะทางจิต เช่น มีความ ต้ องการความสาเร็จและกลัวความล้ มเหลว การอ้ าง
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สาเหตุจากภายนอก มีมโนทัศน์เกี่ยวกับตนเองในทางลบ มีคา่ นิยมและเจตคติตอ่ การเรี ยนต่า กลัว
ความสาเร็จ เป็ นต้ น
พฤติกรรม การเรี ยน ของนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ ง
ประกอบด้ วยมี ทักษะด้ านการเรี ย นน้ อย ขาดทักษะพื ้นฐานด้ านต่างๆ รวมทังทั
้ กษะการแก้ ปัญหา
ไม่เห็นความสาคัญของการเรี ยน การได้ คะแนนที่ดีและผลการเรี ยน ไม่ชอบงานที่ต้องลงมือปฏิบตั ิ
การจดจา และการเรี ยนรู้ให้ ชานาญ บางครัง้ มีความจาที่ไขว้ เขว เลอะเลือน ขาดความสนใจในการ
เรี ยน ความตังใจ
้ เอาใจใส่ที่จะทางานต่างๆ ที่ได้ รับมอบหมายจากทางโรงเรี ยนหรื อทางบ้ าน ไม่มีความ
พยายามอย่างเพียงพอในการปฏิบตั งิ านใดๆ ขาดความใฝ่ ใจที่จะต่อสู้แข่งขัน ทางานด้ วยความสะเพร่า
เลินเล่อ หลีกเลี่ยงการทากิจกรรมใหม่ หลีกเลี่ยงการทางานที่อาจทาแล้ วคุณภาพของงานออกมาไม่ดี
หลีกหนีสิ่งที่ ต้ องเสี่ยง ตื่นเต้ นหรื อท้ าทายความสามารถ และหลีกหนีปัญหา ตังความคาดหวั
้
งที่ไม่
เหมาะสมกับความเป็ นจริง โดยกาหนดเป้าหมายต่าหรื อสูงเกินไป ฝั นกลางวัน ซุกซนไม่อยูน่ ิ่ง ทางาน
ประจาวันไม่เสร็จเป็ นประจาหรื อเสร็จแบบย่าแย่ ไม่พงึ พอใจในงานที่ทาเสร็จ นอกจากนี ้ยัง ไม่รับฟั ง
คาแนะนาของผู้อื่น ต้ องการได้ รับความสนใจจากผู้อื่น รวมทังเบื
้ ่อโรงเรี ยน มักมาโรงเรี ยนสาย ตังใจ
้
ขาดเรี ยน ขาดเรี ยนบ่อย ไม่สนใจและไม่เข้ าร่วมกิจกรรมกับโรงเรี ยน มีปัญหาด้ านระเบียบวินยั บางคน
เกลียดโรงเรี ยนที่ทาให้ ตนเองรู้สกึ ล้ มเหลวและผิดหวัง มีความยุง่ ยากในการเ รี ยน พูดมาก ไม่ถึงพร้ อม
ทางด้ านวุฒิภาวะ และไม่มีความรักใคร่สามัคคี
สาเหตุของการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริง มีหลากหลาย ทังจาก
้
ตัวนักเรี ยนเอง โรงเรี ยน และครอบครัว แต่สาเหตุเหล่านี ้ก่อให้ เกิดพฤติกรรมการเรี ยนที่ไม่เหมาะสม
ซึง่ เป็ นที่ทราบกั นดีวา่ พฤติกรรมการเรี ยนมีความสัมพันธ์โดยตรงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และ
เนื่องจากการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ ง เป็ นการวัดที่ผลการปฏิบตั งิ านใน
ด้ านการเรี ยน กล่าวคือ วัดโดยตรงจากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ดังนันกล่
้ าวได้ วา่ พฤติกรรม
การเรี ยนเป็ นพฤติกรรมสาเหตุหลักของการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ ง
ซึง่ แสดงว่าหากนักเรี ยนมีพฤติกรรมการเรี ยนที่ไม่เหมาะสม เช่น ทางานประจาวันไม่เสร็จเป็ นประจา
หรื อเสร็จแบบย่าแย่ ตังใจขาดเรี
้
ยนหรื อมีพฤติกรรมก้ าวร้ าวในชันเรี
้ ยน เป็ นต้ น ดังที่กล่ าวมาแล้ ว
นักเรี ยนย่อมไม่สามารถที่จะมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่ดีได้
ดังนันการแก้
้
ปัญหานักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ งจัดการ
กับปั จจัยทังด้
้ านนักเรี ยน โรงเรี ยน และครอบครัว น่าจะเป็ นวิธีแก้ ปัญหาที่สอดคล้ องกับสาเหตุของ
ปั ญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ ง และสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรี ยนของนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ งได้ ดี (The Association
of Educators of Gifted, Talented and Creative Children in B.C. n.d.; McCall, Evahn; &
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Kratzer. 1992) การวิจยั ครัง้ นี ้จึงใช้ แนวคิดโปรแกรมแบบผสมผสาน ในการออกแบบโปรแกรม โดยให้
นักเรี ยนได้ ฝึกการกากับตนเองและได้ รับการสนับสนุนทางสังคมของครูร่วมกัน และพัฒนาพฤติกรรม
การเรี ยนของนักเรี ยน โดยใช้ วิธีการคัดเลือกนักเรี ยนด้ วยการเทียบคะแนนมาตรฐานที (T-scores) ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและระดับความสามารถทางสติปัญญา ในพิสยั หนึง่ หน่วยของค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ซึง่ นักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ ง คือนักเรี ยนที่มี คะแนน
ทีของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าคะแนนทีของระดับความสามารถทางสติปัญญาเกินกว่า -1 SD

ตอนที่ 2 พฤติกรรมการเรี ยน (Learning Behavior)
ในการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรี ยน ประกอบด้ วยความหมาย ความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมการเรี ยนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน การพัฒนาพฤติกรรมการเรี ยน และการวัด ดังนี ้
1. ความหมายของพฤติกรรมการเรียน
พฤติกร รมการเรี ยนจัดเป็ นพฤติกรรมการทางานที่ได้ รับมอบหมายตามบทบาทหน้ าที่ใน
สถานภาพของเยาวชนในวัยเรี ยน
เป็ นหน้ าที่สาคัญที่ได้ รับมอบหมายจากครอบครัวและสังคม
พฤติกรรมการเรี ยนเป็ นพฤติกรรมที่แสดงออกเกี่ยวกับการปฏิบตั หิ น้ าที่ของตนในการเรี ยนด้ วย
ความมุง่ มัน่ ตังใจ
้ ขยันหมั่ นเพียร พยายามทาหน้ าที่ตา่ งๆ อย่างเต็มความสามารถ อดทนต่อสู้ตอ่
อุปสรรค เพื่อให้ การเรี ยนบรรลุผลสาเร็จตามที่คาดหมายไว้ แมดดอกซ์ (Maddox. 1965) กล่าวว่า
พฤติกรรมการเรี ยนหรื อวิธีการเรี ยนของนักเรี ยน จะเป็ นผลให้ ผลสัมฤทธิ์ของนักเรี ยนแตกต่างกันได้
พฤติกรรมการเรี ยนที่ ดียอ่ มนาไปสูค่ วามสาเร็จในการเรี ยน สอดคล้ องกับแอนเดอร์ สนั (Anderson.
1994) ที่กล่าวว่า ความเอาใจใส่ตอ่ การเรี ยน การตังใจเรี
้ ยน มีความสาคัญมากที่สดุ สาหรับผู้เรี ยน
ตลอดจนถึงความรู้สกึ หรื อความคิดเห็นของผู้เรี ยนที่มีตอ่ เนื ้อหาและกิจกรรมการเรี ยนการสอนของครู
และประโยชน์ที่ผ้ เู รี ยนจะได้ รับจากครู จากโรงเรี ยน และเพื่อนร่วมเรี ยน
มีนกั วิชาการให้ ความหมายของพฤติกรรมการเรี ยนไว้ หลากหลายเช่น สุมานิน รุ่งเรื่ องธรรม
(2526) สรุปว่าพฤติกรรมการเรี ยนของผู้เรี ยนมีจดุ มุง่ หมายเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ ผ้ เู รี ยน
มีความเจริญสูงสุด โดยผ่านประสบการณ์ตา่ งๆ ดังนันจึ
้ งอาจกล่าวได้ วา่ พฤติกรรมการเรี ยนของผู้เรี ยน
คือสิ่งที่ผ้ เู รี ยนกระทาขณะที่เรี ยนนัน่ เอง โสภา ชูพิกลุ ชัย (สุวรรณา ทิมสถิตย์ . 2544; อ้ างอิงจาก
โสภา ชูพิกลุ ชัย . 2533) กล่าวว่าพฤติกรรมการเรี ยนหมายถึง การกระทาหรื อกิจกรรมที่นกั เรี ยน
แสดงออกในด้ านการเรี ยน การตอบสนองหรื อปฏิกิริยาที่นกั เรี ยนมีตอ่ ประสบการณ์ สิ่งแวดล้ อมใน
ขณะที่เรี ยนด้ วย พฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนขึ ้นอยูก่ บั ประสบการณ์ของนักเรี ยนเป็ นสาคัญ
อัจฉรา ประไพตระกูล (2539) ทิพวรรณ สุวรรณประเสริฐ (2541) และสุวรรณา ทิมสถิตย์ (2547)
ให้ ความหมาย พฤติกรรมการเรี ยนสอดคล้ องกัน คือหมายถึง พฤติกรรมต่างๆ ที่นกั เรี ยนใช้ ศกึ ษาหา
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ความรู้ การร่วมกิจกรรมการเรี ยนการสอน การแบ่งเวลาเรี ยน ตลอดจนการปฏิบตั ติ นทังในและนอก
้
ห้ องเรี ยนให้ เหมาะสมและสอดคล้ องกับสภาพของตน และกิตติรัตน์ ชัยรัตน์ (2547) สรุปว่าพฤติกรรม
การเรี ยนนัน้ หมายถึง การที่บคุ คลแสดงออกถึงความสนใจ ความตังใจที
้ ่จะศึกษาหาความรู้เพื่อให้
การเรี ยนของตนประสบผลสาเร็จตามความมุง่ หมายและพยายามปรับปรุงการเรี ยนของตนให้ ดียิ่งขึ ้น
โดยสรุปพฤติกรรมการเรี ยน หมายถึง การปฏิบตั ติ วั ในการศึกษาเล่าเรี ยนของนักเรี ยนทังใน
้
และนอกห้ องเรี ยน เพื่อให้ การเรี ยนบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั้
2. องค์ ประกอบของพฤติกรรมการเรียน
องค์ประกอบของพฤติกรรมการเรี ยนนันเกี
้ ่ยวข้ องกับลักษณะของพฤติกรรมการเรี ยน ซึง่ มี
นักวิชาการอธิบายลักษณะของพฤติกรรมการเรี ยนที่ดีไว้ คอ่ นข้ างสอดคล้ องกัน เบคอน (Bacon. 1989)
ศึกษาพบว่านักเรี ยนที่มีพฤติกรรมการเรี ยนที่ดีจะมีคณ
ุ ลักษณะ 6 ประการ คือ (1) การทากิจกรรม
การเรี ยน (2) การเชื่อฟั งครู (3) การตังใจเรี
้ ยน (4) การเรี ยนหรื อการศึกษาค้ นคว้ า (5) การพยายาม
เรี ยน และ (6) การทางานที่ได้ รับมอบหมายหรื อที่เลือกทา
อัจฉรา ประไพตระกูล (2539) สรุปพฤติกรรมการเรี ยน ไว้ ดงั นี ้ (1) ทบทวนวิชาที่เรี ยนมาแล้ ว
(2) เตรี ยมศึกษาบทเรี ยนล่วงหน้ าก่อนเรี ยนตามที่อาจารย์ผ้ สู อนมอบหมาย (3) ทาบันทึกย่อหน้ าใน
การเรี ยนแต่ละวิชา เพื่อช่วยความจา (4) ศึกษาค้ นคว้ าเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่เรี ยนมาแล้ ว
(5) อภิปรายกับเพื่อนหลังจากที่เรี ยนมาแล้ ว (6) ตังใจฟั
้ งคาอธิบายของครูผ้ สู อน (7) จดคาบรรยาย
อย่างละเอียด (8) พยายามตอบคาถามเมื่อาจารย์ถามในห้ องเรี ยน (9) ร่วมกิจกรรมในเวลาเรี ยน
ทุกครัง้ (10) เมื่อมีข้อสงสัยก็ไต่ถามจนกว่าจะเข้ าใจ (11) ทาแบบฝึ กหัดทุกครัง้ ที่อาจารย์มอบหมาย
(12) หาแบบฝึ กหัดทาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่อาจารย์มอบหมาย (13) ทาการบ้ านทันตามเวลาที่
อาจารย์กาหนด (14) แสดงความคิดเห็นทุกครัง้ ที่มีโอกาส และ (15) ทาตารางกาหนดเวลาทางาน
สาหรับตัวเอง
จินตนา ธนวิบลู ย์ชยั (2540) กล่าวว่า กลุม่ นักวิชาการในประเทศไทยอธิบายพฤติกรร ม
การเรี ยนในเชิงการศึกษาเล่าเรี ยน
ว่าเป็ นการตังใจศึ
้ กษาเล่าเรี ยนจนประสบผลสาเร็จตาม
ความมุง่ หมายด้ วยขยันหมัน่ เพียร ละเอียดรอบคอบ อดทน ซื่อสัตย์ และมีระเบียบวินยั โดยมี
พฤติกรรม ประกอบด้ วย (1) ตังใจเรี
้ ยน (2) เข้ าห้ องเรี ยนทันเวลา (3) เข้ าห้ องเรี ยนทุกชัว่ โมง
(4) ส่งงานทันตามกาหนดเวลา (5) มีผลการเรี ยนสม่าเสมอหรื อดีขึ ้น (6) ไม่ทจุ ริตในการสอบ (7) ร่วม
กิจกรรมการเรี ยน (8) รู้สกึ อยากเรี ยน และ (9) มีการตรวจทานงานที่ทาเสร็จแล้ ว
ในการแบ่งองค์ประกอบของพฤติกรรมการเรี ยนนันมี
้ หลายแนวคิด บางแนวคิดแบ่งเป็ น
พฤติกรรมการเรี ยนใน และนอกห้ องเรี ยน (ภิญโญ สาธร . 2531; ทิพวรรณ สุวรรณประเสริฐ . 2541)
บางแนวคิดที่ละเอียดมากขึ ้นแยกพฤติกรรมการเรี ยนออกเป็ นพฤติกรรมที่เกิดขึ ้นตามลาดับขันใน
้
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กระบวนการเรี ยนการสอน คือ พฤติกรรมที่เกิดขึ ้นก่อนการเรี ยนการสอน ระหว่างการเรี ยนการสอน
และหลังการเรี ยนการสอ น ซึง่ มีนกั วิชาการหลายคนที่ให้ คาจากัดความของพฤติกรรมการเรี ยนตาม
แนวทางนี ้ (แหวนไพลิน เย็นสุข . 2538; สุมิตตรา เจิมพันธ์ . 2545; กิตติรัตน์ ชัยรัตน์ . 2547;
ภัทรสิริณ์ เสวตไอยาราม . 2549) ในขณะที่บางแนวคิดแบ่งพฤติกรรมการเรี ยนออกเป็ นพฤติกรรม
ภายในและพฤติกรรมภายนอก (ประณต เค้ าฉิม. 2552)
กิตติรัตน์ ชัยรัตน์ (2547) ได้ แบ่งพฤติกรรมการเรี ยนตามลาดับขันในกระบวนการเรี
้
ยน
การสอน โดยอ้ างอิงจากตัวบ่งชี ้การเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลางของศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพ
การเรี ยนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ โดยให้ ความหมา ยของพฤติกรรม
การเรี ยนสาระวิทยาศาสตร์ วา่ หมายถึง
การปฏิบตั ขิ องนักเรี ยนที่ทาให้ เกิดผลการเรี ยนสาระ
วิทยาศาสตร์ ดี แบ่งออกเป็ น 3 ตัวแปร ตามช่วงเวลาของการเรี ยน คือ (1) พฤติกรรมการเตรี ยมตัวก่อน
เรี ยน หมายถึง การแสดงพฤติกรรมของนักเรี ยนที่ได้ สร้ างความพร้ อมให้ แก่ตนเองก่ อนที่เข้ าเรี ยนใน
สาระวิทยาศาสตร์ ในชันเรี
้ ยน การจัดตารางเรี ยนและเตรี ยมอุปกรณ์ที่ถกู ต้ องครบถ้ วน เพื่อใช้ ใน
การเรี ยนสาระวิทยาศาสตร์ การศึกษาหาความรู้ อ่านและพยายามทาความเข้ าใจในรายละเอียดของ
เนื ้อหาแบบเรี ยน จากเอกสารตาราหรื อสื่อวิทยาศาสตร์ ประเภทต่างๆ ล่วงหน้ า ตลอดจนการคิดโจทย์
ปั ญหาขึ ้นมาเองเพื่อเตรี ยมถามครูผ้ สู อนวิทยาศาสตร์ ในชันเรี
้ ยน (2) พฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยน
หมายถึง การแสดงพฤติกรรมของนักเรี ยนโดยการติดตามการสอนของครู ให้ ความสนใจ การมีสมาธิที่
ดีในการเรี ยน การอภิปรายซักถามครูผ้ สู อนในเนื ้อหาที่ไม่เข้ าใจ อ่านตารา จดคาอธิบายประกอบ
การเรี ยนจากครู ร่วมกิจกรรมกลุม่ เกี่ยวกับสาระวิทยาศาสตร์ การยกมือตอบคาถาม การเตรี ยมคาถาม
ไม่ทาพฤติกรรมนัง่ เหม่อลอย ขาดสมาธิในขณะเรี ยน คุยกับเพื่อน แอบนาเอาวิชาอื่นขึ ้นมาทา
หรื อการนอนหลับในชันเรี
้ ยน และ (3) พฤติกรรมหลังเรี ยน หมายถึง การแสดงพฤติกรรมของนักเรี ยน
ในการทาแบบฝึ กหัดหรื องานในเนื ้อหาสาระวิทยาศาสตร์ ที่อาจจะเป็ นการศึกษาค้ นคว้ า
การเข้ า
ห้ องสมุด การทารายงาน การทาการบ้ านและศึกษาข้ อผิดพลาดด้ วยตนเอง การให้ เวลาในการอ่าน
ตารา การสอบถามเนื ้อหาที่ไม่เข้ าใจจากครูผ้ สู อนหลังชัว่ โมงเรี ยน
การทบทว นเนื ้อหาวิชาที่ครู
มอบหมายให้ นกั เรี ยนนาไปทาให้ เสร็จ แล้ วนามาส่งครูตามวันเวลาที่กาหนด การทบทวนเตรี ยมตัวเพื่อ
สอบ และการทาบันทึกย่อเพื่อไว้ ใช้ ในการทบทวนด้ วนตนเอง
รวมทังศึ
้ กษาเรี ยนรู้เพิ่มเติมเพื่อ
ทบทวนเฉพาะสาระวิทยาศาสตร์ การตามงานเมื่อมีความจาเป็ นต้ องขาดเรี ย น เป็ นต้ น ในขณะที่
ทิพวรรณ สุวรรณประเสริฐ (2541) แบ่งพฤติกรรมการเรี ยนออกเป็ นพฤติกรรมในและนอกห้ องเรี ยน
โดยการปฏิบตั ติ วั ในห้ องเรี ยนที่โรงเรี ยน ขณะที่ครูกาลังสอนในโรงเรี ยน ได้ แก่ นาอุปกรณ์การเรี ยนมา
ครบ เข้ าชันเรี
้ ยนตรงเวลา ตังใจฟั
้ งครูสอน จดคาอธิบายของครูจาก
ความเข้ าใจของตนเอง และ
การปฏิบตั ติ วั นอกห้ องเรี ยน ได้ แก่ การทบทวนบทเรี ยน ทางานที่ได้ รับมอบหมายให้ เสร็จและส่งตาม
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กาหนดเวลา ไม่ละเลยหรื อหลีกเลี่ยงงานที่ได้ รับมอบหมาย พยายามติดตามผลงานของตนที่ทาไปแล้ ว
เพื่อแก้ ไขปรับปรุงงานที่ทาบกพร่องให้ ดียิ่งขึ ้น
จากการศึกษา ของเบคอน (Bacon. 1989) สมพร สุทศั นีย์ (2536) อัจฉรา ประไพตระกูล
(2539) จินตนา ธนวิบลู ย์ชยั (2540) ทิพวรรณ สุวรรณประเสริฐ (2541) และกิตติรัตน์ ชัยรัตน์ (2547)
ผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายการต่างๆ ของพฤติกรรมการเรี ยน พบว่า มี พฤติกรรมที่คล้ ายคลึงกัน
ดังตารางต่อไปนี ้



















กิตติรัตน์ ชัยรั ตน์ (2547)

จินตนา ธนวิบูลย์ ชัย (2540)



ทิพวรรณ สุวรรณประเสริ ฐ (2541)

จัดตารางเรี ยนและเตรี ยมอุปกรณ์ที่ถกู ต้องครบถ้ วน
เข้ าเรี ยนทุกชัว่ โมง
เข้ าชันเรี
้ ยนตรงเวลา
ติดตามการสอนของครู ให้ ความสนใจ มีสมาธิที่ดีในการเรี ยน
ตังใจฟั
้ งครูสอน
ร่วมทากิจกรรมการเรี ยน
อภิปรายซักถามครูผ้ สู อนในเนื ้อหาที่ไม่เข้ าใจ
อ่านตารา จดคาอธิบายประกอบการเรี ยนจากครู
ร่วมกิจกรรมกลุม่
ยกมือตอบคาถาม เตรี ยมคาถาม
ไม่ทาพฤติกรรมนัง่ เหม่อลอย ขาดสมาธิในขณะเรี ยน ไม่คยุ กับ
เพื่อนหรื อพูดคุยกับเพื่อนในขณะที่เรี ยนหนังสือ เฉพาะเมื่อมีธุระ
จาเป็ นเท่านัน้ ไม่แอบนาเอาวิชาอื่นขึ ้นมาทา หรื อไม่นอนหลับใน
ชันเรี
้ ยน
ทางานที่ได้ รับมอบหมายให้ เสร็ จและส่งตามกาหนดเวลา
ไม่ละเลยหรื อหลีกเลีย่ งงานที่ได้ รับมอบหมาย

สมพร สุทัศนีย์ (2536)

Bacon (1989)

พฤติกรรมการเรียน

อัจฉรา ประไพตระกูล (2539)

ตาราง 2 ผลการสังเคราะห์พฤติกรรมการเรี ยน
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ตามงานเมื่อมีความจาเป็ นต้ องขาดเรี ยน
มีการตรวจทานงานที่ทาเสร็ จแล้ ว
ติดตามผลงานของตนที่ทาไปแล้ วเพื่อแก้ ไขปรับปรุงงานที่ทา
บกพร่องให้ ดียิ่งขึ ้น
เตรี ยมบทเรี ยน ทบทวนเนื ้อหาวิชาที่ครูมอบหมายให้ นกั เรี ยน
นาไปทาให้ เสร็ จ แล้ วนามาส่งครูตามวันเวลาที่กาหนด
ศึกษาหาความรู้ อ่านและพยายามทาความเข้ าใจเนื ้อหาล่วงหน้ า
คิดโจทย์ปัญหาขึ ้นมาเองเพื่อเตรี ยมถามครูในชันเรี
้ ยน
ทบทวนบทเรี ยน ทบทวนเตรี ยมตัวเพื่อสอบ
ทาบันทึกย่อเพื่อไว้ ใช้ ในการทบทวนด้ วนตนเอง
ให้ เวลาในการอ่านตารา
ศึกษาค้ นคว้ า เข้ าห้ องสมุด ทารายงาน ทาการบ้ านและศึกษา
ข้ อผิดพลาดด้ วยตนเอง
สอบถามเนื ้อหาที่ไม่เข้ าใจจากครูผ้ สู อน/อภิปรายกับเพื่อน
หลังชัว่ โมงเรี ยน
ศึกษาเรี ยนรู้เพิ่มเติมเพื่อทบทวน
รู้สกึ อยากเรี ยน
พยายามเรี ยน มุง่ มัน่ ต่อการเรี ยน
เชื่อฟั งครู
เล่นและเรี ยนเป็ นเวลา
เข้ าใจระบบการศึกษาของโรงเรี ยน
มีผลการเรี ยนสม่าเสมอหรื อดีขึ ้น
ไม่ทจุ ริ ตการสอบ

กิตติรัตน์ ชัยรั ตน์ (2547)

ทิพวรรณ สุวรรณประเสริ ฐ (2541)

จินตนา ธนวิบูลย์ ชัย (2540)

สมพร สุทัศนีย์ (2536)

Bacon (1989)

พฤติกรรมการเรียน

อัจฉรา ประไพตระกูล (2539)

ตาราง 2 (ต่อ)
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จากผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบดังกล่าว ผู้วิจยั เลือกใช้
พฤติกรรม ที่นกั จิตวิทยาและ
นักการศึกษาใช้ เหมือนกันตังแต่
้ 3 คนขึ ้นไป โดยประกอบด้ วย พฤติกรรมย่อย จานวน 8 พฤติกรรมดังนี ้
(1) จัดตารางเรี ยนและเตรี ยมอุปกรณ์ที่ถกู ต้ องครบถ้ วน (2) เข้ าชันเรี
้ ยนตรงเวลา (3) ติดตามการสอน
ของครู ให้ ความสนใจ มีสมาธิที่ดีในการเรี ยน ตังใจฟั
้ งครูสอน (4) อภิปรายซักถามครูผ้ สู อนในเนื ้อหาที่
ไม่เข้ าใจ (5) อ่านตารา จดคาอธิบายประกอบการเรี ยนจากครู (6) ทางานที่ได้ รับมอบหมายให้ เสร็จ
และส่งตามกาหนดเวลา (7) ศึกษาค้ นคว้ า เข้ าห้ องสมุด ทารายงาน ทาการบ้ านและศึกษาข้ อผิดพลาด
ด้ วยตนเอง และ (8) เตรี ยมบทเรี ยน ทบทวนเนื ้อหาวิชาที่ครูมอบหมายให้ นกั เรี ยนนาไปทาให้ เสร็จ
แล้ วนามาส่งครูตามวันเวลาที่กาหนด
จากการศึกษาวิธีการแบ่งองค์ประกอบของพฤติกรรมการเรี ยนดังกล่าว สามารถแยกเป็ น
พฤติกรรมที่เกิดขึ ้นตามลาดับขันในก
้
ระบวนการเรี ยนการสอน คือ พฤติกรรมที่เกิดขึ ้นก่อนการเรี ยน
การสอน ระหว่างการเรี ยนการสอนและหลังการเรี ยนการสอนซึง่ มีนกั วิชาการหลายคนที่ให้ คาจากัดความ
ของพฤติกรรมการเรี ยนตามแนวทางนี ้ (แหวนไพลิน เย็นสุข . 2538; สุมิตตรา เจิมพันธ์ . 2545;
กิตติรัตน์ ชัยรัตน์ . 2547; ภัทรสิริณ์ เสวตไอยาราม . 2549) ซึง่ ผู้วิจยั เห็น ว่าการแบ่งเช่นนี ้ มีประโยชน์
เนื่องจากกิจกรรมแต่ละช่วงเวลามีเป้าหมายที่แตกต่างกัน ดังนันในการวิ
้
จยั เรื่ องนี ้จึงแบ่งพฤติกรรม
การเรี ยนออกเป็ น แบ่งออกเป็ น 3 ตัวแปร ตามช่วงเวลาของการเรี ยน คือ (1) พฤติกรรมก่อนเรี ยน
หมายถึง การแสดงพฤติกรรมของนักเรี ยนที่ได้ สร้ างความพร้ อมให้ แก่ตนเองก่อนเข้ าเรี ยนในชันเรี
้ ยน
(2) พฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยน หมายถึง การแสดงพฤติกรรมของนักเรี ยนโดยการติดตามการสอน
ของครูโดยตลอด และ (3) พฤติกรรมหลังเรี ยน หมายถึง การแสดงพฤติกรรมของนักเรี ยนในการทางา น
ที่ได้ รับมอบหมายให้ แล้ วเสร็จและส่งตามกาหนดเวลา
และจากการแบ่งพฤติกรรมการเรี ยนตามลาดับขันในกระบวนการเรี
้
ยนการสอน ผู้วิจยั เห็นว่า
พฤติกรรมด้ านที่ 3 อภิปรายซักถามครูผ้ สู อนในเนื ้อหาที่ไม่เข้ าใจ และพฤติกรรมด้ านที่ 4 อ่านตารา
จดคาอธิบายประกอบการเรี ยนจากครู เป็ นการร่วมทากิจกรรมการเรี ยน จึงรวมเป็ นพฤติกรรม เดียวกัน
และพฤติกรรมด้ านที่ 5 ทางานที่ได้ รับมอบหมายให้ เสร็จและส่งตามกาหนดเวลา แบ่งออก เป็ น
พฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยนและพฤติกรรมหลังเรี ยน เนื่องจากในการเรี ยนการสอนมีการมอบหมาย
งานในลักษณะทังในชั
้ นเรี
้ ยนและให้ ไปทาเป็ นการบ้ านหรื อรายงานที่ใช้ เวลาในการทามาก ส่วน
พฤติกรรมที่ 8 เตรี ยมบทเรี ยน ทบทวนเนื ้อหาวิชาที่ครูมอบหมายให้ นกั เรี ยนนาไปทาให้ เสร็จ แล้ วนามา
ส่งครูตามวันเวลาที่กาหนด ปรับเป็ นเตรี ยมบทเรี ยนหรื อทบทวนเนื ้อหาวิชาที่ครูมอบหมาย โดยตัด
การทาให้ เสร็จและส่งตามวันเวลาที่กาหนดออกไป เนื่องจากมีพฤติกรรมที่ 5 ที่ระบุพฤติกรรมนี ้อยูแ่ ล้ ว
โดยสรุป จากการศึกษา องค์ประกอบของ พฤติกรรมการเรี ยนจากการ สังเคราะห์ เอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องสามารถสรุปได้ วา่ พฤติกรรมการเรี ยน ประกอบด้ วยพฤติกรรมก่อนเรี ยน พฤติกรรม
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ขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยน และพฤติกรรมห ลังเรี ยน โดย พฤติกรรมก่ อนเรียน หมายถึง การแสดง
พฤติกรรมของนักเรี ยนที่ได้ สร้ างความพร้ อมให้ แก่ตนเองก่อนเข้ าเรี ยนในชันเรี
้ ยน ได้ แก่ (1) การนา
อุปกรณ์การเรี ยนมาเรี ยนอย่างถูกต้ องครบถ้ วน
และ (2) การเข้ าชันเรี
้ ยนตรงเวลา พฤติกรรม
ขณะเรียนในชัน้ เรียน หมายถึง การแสดงพฤติกรรมของนักเรี ยนในการติดตามการสอนของครูโดย
ตลอด ได้ แก่ (3) การมองครูและเพื่อน เมื่อครูและเพื่อนพูดเกี่ยวกับเนื ้อหาหรื อกระบวนการเรี ยน
การสอน และมองดูอปุ กรณ์ กระดานดา หนังสือหรื อสิ่งอื่นๆ ตามไป ขณะที่ครูชี ้ให้ ดหู รื ออ่านให้ ฟัง
รวมทังจดค
้ าอธิบายประกอบการเรี ยน จากครู (4) การตอบคาถาม ถามคาถาม อภิปรายและเสนอ
ความคิดเห็น รายงานหน้ าชัน้ อ่านหนังสือเรี ยน และ (5) การทางานที่ได้ รับมอบหมายในขณะเรี ยนใน
ชันเรี
้ ยนอย่างต่อเนื่อง พฤติกรรมหลังเรียน หมายถึง การแสดงพฤติกรรมของนักเรี ยนในการทางานที่
ได้ รับมอบหมายให้ แล้ วเสร็จและส่งต ามกาหนดเวลา ได้ แก่ (6) การทาแบบฝึ กหัด การบ้ าน และ
รายงานให้ เสร็จและส่งตามกาหนดเวลา (7) การเตรี ยมบทเรี ยนหรื อทบทวนเนื ้อหาวิชาที่ครูมอบหมาย
และ (8) การศึกษาค้ นคว้ า เข้ าห้ องสมุด ทารายงาน ทาการบ้ านและศึกษาข้ อผิดพลาดด้ วยตนเอง
3. พฤติกรรมการเรี ยนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ถึงแม้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของบุคคลจะขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายอย่าง แต่ก็นา่ จะขึ ้นอยูก่ บั
พฤติกรรมการเรี ยนอยูไ่ ม่น้อย ดังที่มีผ้ ชู ี ้ให้ เห็นความสาคัญของพฤติกรรมการเรี ยนว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนไม่ได้ ขึ ้นอยูก่ บั ความสามารถของบุคคล และการทางานหนักเท่านัน้ แต่ยงั ขึ ้นอยูก่ บั วิธีการ
เรี ยนที่มีประสิทธิภาพด้ วย เพราะมักปรากฏว่านักเรี ยนที่มีสติปัญญาสูงหลายคนสอบตกหรื อทา
คะแนนสอบได้ น้อยกว่าผู้ที่มีสติปัญญาและความถนัดในการเรี ยนปานกลางหรื อต่า ซึง่ ความแตกต่าง
ด้ านผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของแต่ละคนนอกจากจะขึ ้นอยูก่ บั องค์ประกอบ
ทางด้ านสติปัญ ญา
และความสามารถทางสมองร้ อยละ 50–60 แล้ ว ยังขึ ้นอยูก่ บั ความพยายามและวิธีศึ กษาอย่างมี
ประสิทธิภาพร้ อยละ 30–40 (อรพินทร์ ชูชม และอัจฉรา สุขารมณ์ . 2531; อ้ างอิงจาก Maddox. 1963)
แมดดอกซ์ (Maddox. 1965) กล่าวว่า พฤติกรรมการเรี ยนหรื อวิธีการเรี ยนของนั กเรี ยน จะเป็ นผลให้
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรี ยนแตกต่างกันได้ พฤติกรรมการเรี ยนที่ดียอ่ มนาไปสูค่ วามสาเร็จในการเรี ยน
ดังนันพฤติ
้
กรรมการเรี ยนหรื อวิธีการเรี ยนที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็ นองค์ประกอบหนึง่ ที่ทาให้ ผ้ เู รี ยน
ประสบผลสาเร็จในการเรี ยน กล่าวคือ นักเรี ยนที่เรี ยนดีนนั ้ ไม่จาเป็ นต้ องเป็ นคนที่มีสติปัญญาเฉลียว
ฉลาดมาก แต่ต้องเป็ นคนที่ร้ ูจกั ใช้ เวลา ต้ องรู้จกั วิธีเรี ยนและวิธีเรี ยนและวิธีทางานให้ ได้ ผลดี
พฤติกรรมการเรี ยนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้ องกันอย่างมาก เพราะ
การที่นกั เรี ยนมีพฤติกรรมการเรี ยนที่ดี คือ ปฏิ บัตติ วั ในการเรี ยนที่เหมาะสมเอาใจใส่ในการเรี ยนอย่าง
สม่าเสมอ ซักถามเมื่อไม่เข้ าใจ จดบันทึกในสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ รู้จกั แบ่งเวลาอย่างเหมาะสม และทบทวน
ความรู้อยูเ่ สมอ สิ่งเหล่านี ้ย่อมทาให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนสูงขึ ้น พฤติกรรมการเรี ยน จึง
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เป็ นองค์ประกอบหนึ่ งที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน มีสว่ นช่วยในการส่งเสริ มและ
ขัดขวางการเรี ยน นอกเหนือไปจากองค์ประกอบทางสติปัญญา พฤติกรรมการเรี ยนที่ดีเป็ นสิ่งที่มี
คุณค่าและเป็ นประโยชน์ ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนประสบผลสาเร็จในการเรี ยนได้ มีงานวิจยั หลายเรื่ องที่ศกึ ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรี ยนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนซึง่ จะนาเสนอเพียงบางส่วนดังนี ้
ไวคอฟท์ (Wikoft. 1981) ได้ ศกึ ษาประสิทธิภาพของเทคนิคการเรี ยน เจตคติ และนิสยั ใน
การเรี ยน โดยกลุม่ ตัวอย่างเป็ นอาสาสมัครที่เรี ยนวิชาจิตวิทยาจานวน 56 คน แบ่งกลุม่ ตัวอย่างเป็ น
กลุ่มทดลอง 3 กลุม่ และกลุม่ ควบคุม 2 กลุม่ กลุม่ ทดลองกลุม่ หนึง่ ได้ ฝึกอ่าน กลุม่ ทดลองที่สองได้ ฝึก
วิธีจดโน้ ต กลุม่ ทดลองสุดท้ ายทดลองโดยการฝึ กทาข้ อสอบเป็ นเวลา 4 สัปดาห์ ส่วนกลุม่ ควบคุมไม่ได้
รับการฝึ กใด ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์จากการเรี ยน ที่ วดั ได้ จากค่าเฉลี่ยทังภ
้ าคการศึกษาและ
คะแนนนิสยั ในการเรี ยนของกลุม่ ทดลองสูงกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
โอเคบูโคลา (Okebukola. 1985) ได้ ทาการศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนปฏิบตั กิ าร ทาง
วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน กลุม่ ตัวอย่างเป็ นนักเรี ยน ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 11 จานวน 600 คน
ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการเรี ยนปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน มีความสัมพันธ์สงู กับ
ด้ านทักษะในการใช้ เครื่ องมือและการดาเนินการทดลอง และด้ านการสังเกตและการบันทึกผลข้ อมูลมี
ความสัมพันธ์ปานกลางกับด้ านการวางแผน
และการออกแบบการทดลอง และด้ านเจตคติตอ่
การปฏิบตั กิ ารทางวิทย าศาสตร์ และมีความสัมพันธ์ต่ากับด้ านการตีความหมายข้ อมูลและด้ านนิสยั
การทางาน โทบิน และกัล แลเกอร์ (Tobin; & Gallagher. 1987) ได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับบทบาทของนักเรี ยน
ภายในห้ องเรี ยนวิทยาศาสตร์ กลุม่ ตัวอย่างเป็ นนักเรี ยน ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2-6 และครูจานวน 15 คน
จากการศึ กษาพบว่า นักเรี ยนที่มีสว่ นร่วมในปฏิสมั พันธ์ภายในชันเรี
้ ยนมาก
มีแนวโน้ มที่จะมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงและมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่นด้ วย
เค็ง (ผ่องพรรณ เกิดพิทกั ษ์ ; และคมเพชร ฉัตรศุภกุล . 2543; อ้ างอิงจาก Keng. 1996) ได้
ศึกษาพบว่า ยุทธวิธีตา่ งๆ ทางการเรี ยนของนั กเรี ยน ซึง่ ได้ แก่ การจดบันทึก การวางแผนการเรี ยน
การทบทวนบทเรี ยน กลยุทธ์ในการเตรี ยมตัวสอบ จะช่วยเพิ่มความเข้ าใจเกี่ยวกับสิ่งที่เรี ยน และช่วย
ส่งผลให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยนเพิ่มสูงขึ ้น นอกจากนี ้ยังศึกษาพบว่า
การจดบันทึก ซึง่
หมายถึง การเขียนข้ อความ เ พื่อเรี ยบเรี ยงความคิด เพื่อเตือนความเข้ าใจ จะช่วยให้ ร้ ูจกั จาแนก
แยกแยะ มีความสามารถในการอธิบาย และเข้ าใจเนื ้อหาต่างๆ ที่เรี ยนได้ ดีขึ ้น
มิดเกลย์ อาอุนคูมาร์ และเออแดน (Midgley, Aeunkumar; & Urdan. 1996) กล่าวไว้ ใน
งานวิจยั ว่าการสร้ างอุปสรรค ในการเรี ยนของนักเ รี ยน การไม่พยายามอย่างเต็มที่ มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการดูถกู ตัวเอง ทัศนคติที่ไม่ดีตอ่ การศึกษาการยึดติดตัวตนและผลการเรี ยนต่า ซึง่
การสร้ างอุปสรรคการเรี ยนนี ้เป็ นตัวกลางที่แสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ทางลบระหว่างการมีทศั นคติ
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ที่มาดีทางศึกษากับเกรดเฉลี่ยสะสมด้ วย งานวิจยั นี ้ชี ้ให้ เห็นว่าทัศนคติทางการเรี ยน (พฤติกรรม
ภายใน ) สัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน สอดคล้ องกับการศึกษา
ของ ออกบู (Midgley,
Aeunkumar; & Urdan. 1996; citing Ogbu. 1978, 1981) ที่พบว่านักเรี ยนแอฟริกา- อเมริกา
โดยเฉพาะเพศชาย ที่มีผล การเรี ยนไม่ดี เนื่อ งจากการตระหนักรู้ถึงความเ หลื่อมล ้าในเรื่ องโอกาส
พวกเขารับรู้วา่ ถูกจากัดโอกาสในอนาคตซึง่ ทาให้ พวกเขามีความพยายาม ความมุง่ มัน่ และ
ประสิทธิภาพในการเรี ยนต่า แม้ วา่ เด็กเหล่านันจะให้
้
คณ
ุ ค่าแก่การศึกษาก็ตาม
ฮาแร็คคีวิช และคนอื่นๆ (Harackiewiez; et al. 2000) พบว่ าความต้ องการที่จะเรี ยนรู้มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความสนใจ (ทัศนคติที่ดี ) ต่อวิชานัน้ ซึง่ ความสนใจดังกล่าวสัมพันธ์ทางบวก
กับผลการเรี ยนและยังพบอีกว่า การขาดยุทธวิธีการเรี ยน (ทาให้ ผ้ เู รี ยนสับสนว่าควรจะศึกษาวิชาเรี ยน
นี ้ด้ วยวิธีการอย่างไร) มีความสัมพันธ์ทางลบกับผลการเรี ยนของนักศึกษาในวิชาจิตวิทยา จากงานวิจยั
ของเพอร์ รี และคนอื่นๆ (Perry. 2001) เรื่ องการเอาใจใส่ในการเรี ยน และการเอาใจใส่ในการลงมือ
ปฏิบตั ิ ที่มีตอ่ ความสาเร็จในการเรี ยนระดับมหาวิทยาลัยของนักศึกษา โดยใช้ การศึกษาระยะยาว ก็พบ
ผลที่สอดคล้ องกัน คือ พบว่านักเรี ย นชันมั
้ ธยมปลายที่มีความสามารถจานวนมาก ไม่ประสบผลสาเร็จ
เท่าที่ควรในการเรี ยนระดับมหาวิทยาลัย เนื่องจากพวกเขาไม่สามารถที่จะตรวจสอบ และปรับปรุงข้ อ
บทพร่องทางการเรี ยนของตน ตลอดจนขาดการอาใจใส่ในการเรี ยน ซึง่ นักเรี ยนที่เอาใจใส่ในการเรี ยน
สูงจะใส่ความพยายามในการศึกษ ามากกว่า แสดงความวิตกกังวลตลอดจนความเบื่อหน่ายน้ อยกว่า
มีแรงจูงใจในการเรี ยนมากกว่า ใช้ กลยุทธ์เพื่อตรวจสอบตัวเองบ่อยครัง้ แสดงความรู้สกึ มัน่ ใจใน
การจัดการงานที่ได้ รับมอบหมายและชีวิตโดยรวมมากกว่า และมีความเชื่อว่าจะทาสิ่งต่างๆ ได้ ดีขึ ้น
ตลอดจนมีผลการเรี ยนที่ดีกว่านักเรี ยนที่อาใจใส่ในการเรี ยนระดับปานกลาง
สาหรับงานวิจยั ในประเทศไทยที่ศกึ ษาความสัมพันธ์ ของพฤติกรรมการเรี ยนและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนมีอยูห่ ลายเรื่ องซึง่ จะนาเสนอเพียงบางเรื่ อง ดังนี ้
ธาริณี เจียรวัฒนะ (2531) ศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนการสอนสาระวิทยาศาสตร์ ที่ มีสว่ น
ส่งเสริมผลสาเร็จในการเรี ยนวิทยาศาสตร์
ตามการรับรู้ของนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
วิทยาศาสตร์ สงู ผลการวิจยั พบว่าพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนที่มีสว่ นส่งเสริมการเรี ยนในระดับ
มากที่สดุ คือ การตังใจเรี
้ ยนเสมอ การติดตามเรื่ องที่เรี ยนเสมอ การทาการบ้ านด้ วยตนเอง และ
พฤติกรรมการสอนของครูมีสว่ นส่งเสริมการเรี ยนในระดับมากที่สดุ
คือ การให้ เนื ้อหาที่ชดั เจน
การเฉลยข้ อสอบเพื่อให้ นกั เรี ยนรู้จดุ บกพร่องของตนเองทุกครัง้ การให้ การบ้ าน แบบฝึ กหัด หรื อ
แบบทดสอบเสมอ ครูมีความรู้สกึ ที่ดีตอ่ นักเรี ยน
ครูเข้ าใจปั ญหาและความรู้สึ กของนักเรี ยน
การสร้ างบรรยากาศที่ดีในชันเรี
้ ยน ครูมีอารมณ์มนั่ คงแก้ ปัญหาโดยใช้ เหตุผลใจกว้ างและโอบอ้ อมอารี
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ศิริวฒ
ั น์ สงวนหมู่ (2535) ได้ ศกึ ษาพฤติกรรมการเรี ยนรู้ที่สง่ เสริ มผลสัมฤทธิ์ในการเรี ยนวิชา
ฟิ สิกส์ ตามการรับรู้ของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการศึกษาพบว่า นักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิกส์สงู รับรู้วา่ พฤติกรรมที่มีสว่ นส่งเสริ มผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน คือ การเข้ าเรี ยน
อย่างสม่าเสมอและทันเวลา การมีสมาธิในการเรี ยน ฟั งคาอธิบาย และติดตามเรื่ องที่ครูสอนอย่าง
ต่อเนื่องตลอดเวลา นักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิกส์ในระดับต่ารับรู้วา่ พฤติกรรมที่มีสว่ น
ส่งเสริ มผลสัมฤทธิ์ในการเรี ยนวิชาฟิ สิกส์ในระดับมากที่สดุ
คือ การเข้ าเรี ยนอย่างสม่าเสมอ และ
ทันเวลา ปรึกษาครูเมื่อมีปัญหาในการทาการบ้ าน ฝึ กทาโจทย์เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ครูกาหนดให้
จากหนังสือประกอบต่างๆซักถามปั ญหาเกี่ยวกับเนื ้อหาที่เรี ยนกับผู้ร้ ู และสรุปความคิดรวบยอดในแต่
ละบทเรี ยนได้ อย่างต่อเนื่องและสัมพันธ์กนั
ทิพวรรณ สุวรรณประ เสริฐ (2541 ) ศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการเรี ยน ของ
นักเรี ยน ชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดปราจีนบุ
รี พบว่าผลสัมฤทธิ์
ทาง การ เรี ยนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ผ่องพรรณ เกิดพิทกั ษ์ และคมเพชร ฉัตรศุภกุล (2543) ศึกษายุทธวิธีการเรี ยนและการศึกษา ของวัยรุ่น
พบผลประการหนึง่ ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับยุทธวิ ธีทางการศึกษา และ
นุชนาฎ วรยศศรี (2544 ) ศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนอังกฤษของ
นักศึกษามหาลัยราชมงคล วิทยาเขตพระนครได้ พบว่านิสยั ในการเรี ยนมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนอังกฤษอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
สุวรรณา ทิมสถิตย์ (2547) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรี ยน พฤติกรรม
การสอน พื ้นฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ และเจตคติตอ่ วิชาคณิตศาสตร์ กบั ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย กลุม่ ตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4
สังกัดกรมสามัญศึกษา กร ะทรวงศึกษาธิการ ในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 500 คน ผลการวิจยั
พบว่าตัวแปรต้ นทังสี
้ ่ตวั มีความสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ แต่มีเพียง
พื ้นฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ และเจตคติตอ่ วิชาคณิตศาสตร์ เป็ นตัวทานายที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
นอกจากนี ้กิตติรัตน์ ชัยรัตน์ (2547) ได้ ศกึ ษาประสบการณ์ในการเข้ าค่ายวิทยาศาสตร์ และ
ลักษณะจิตใจของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ นที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการเรี ยนสาระวิทยาศาสตร์
ผลการวิจยั พบว่าพฤติกรรมการเรี ยนสาระวิทยาศาสตร์ ทานายผลการเรี ยนทัว่ ไปในกลุม่ นักเรี ยนรวมได้
ร้ อยละ 29.4 ส่วนในกลุม่ ย่อยทานายได้ ระหว่างร้ อยละ 3.1 ถึงร้ อยละ 16.9 ทานายได้ สงู สุดในกลุม่
นักเรี ยนมีเศรษฐกิจของครอบครัวต่ากว่าค่าเฉลี่ย ตัวทานายสาคัญตามลาดับ คือ ด้ านการเตรี ยมตัว
ก่อนเรี ยน และด้ านขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยน
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จึงกล่าวได้ วา่ พฤติกรรมการเรี ยนเป็ นพื ้นฐานที่จะสร้ างให้ เกิดนิสยั ในการเรี ยน เมื่อได้ ปฏิบตั ิ
เป็ นประจา เช่น การเข้ าชันเรี
้ ยนตรงเวลา การมีสว่ นร่วมในขณะเรี ยน การทางานที่ได้ รับมอบหมาย
หรื อ การอ่านหนังสือทบทวน ย่อมจะนาไปสูก่ ารพัฒนาตนเองหรื อการสร้ างนิสยั ในการเรี ยนที่ดีตอ่ ไป
และนาไปสูค่ วามสาเร็จในการเรี ยนตามศักยภาพของตนเองได้ และผลการวิจยั ดังกล่าว ข้ างต้ น ได้ ผล
สอดคล้ องกันว่าพฤติกรรมการเรี ยนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนมีความสัมพันธ์กนั
และพฤติกรรม
การเรี ยนมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
4. การพัฒนาพฤติกรรมการเรียน
กลวิธีการเรี ยนเป็ นองค์ประก อบสาคัญที่นกั การศึกษาเห็นว่าเป็ นแนวทาง ในการพัฒนา
พฤติกรรมการเรี ยน ซึง่ ในการศึกษาเล่าเรี ยน ผู้เรี ยนจะต้ องรู้จกั วางแผนการเรี ยน แบ่งเวลาเรี ยน
มีสมาธิในการเรี ยน ตังใจเรี
้ ยน รู้วิธีอา่ น การบันทึกคาบรรยาย การสรุปย่อ การทบทวนบทเรี ยน
การเอาใจใส่ในการเรี ยน และการมี ทัศนคติที่ดีตอ่ การเรี ยน (ผ่องพรรณ เกิดพิทกั ษ์ ; และคมเพชร
ฉัตรศุภกุล. 2543; อ้ างอิงจาก Wrenn; & Larsen. 1969)
วิธีการแสดงออกที่สาคัญในการเรี ยน ได้ แก่ (1) การใช้ เวลาเรี ยน ประกอบด้ วย การรู้จกั ใช้
เวลาอย่างเหมาะสมในการเรี ยนและทางาน รู้จกั แบ่งเวลาว่าควรจะทาเ รื่ องใดก่อนหลัง ไม่รอเวลา
ไม่หลีกเลี่ยง ไม่ทาในเวลากระชันชิ
้ ด ไม่เสียเวลากับเรื่ องที่ไร้ สาระจนเกินควร ปฏิบตั งิ านที่ได้ รับ
มอบหมายทันเวลา และ (2) วิธีการเรี ยน ประกอบด้ วย การรู้จกั ใช้ วิธีการเรี ยนอย่างถูกต้ อง
มีการวางแผนก่อนลงมือทา รู้จกั แหล่งข้ อมูลที่ต้องก ารทราบ ทางานด้ วยความรอบคอบและเป็ น
ระเบียบ เพื่อให้ งานสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ (ผ่องพรรณ เกิดพิทกั ษ์ ; และคมเพชร ฉัตรศุภกุล .
2543; อ้ างอิงจาก Holtzman. 1967)
จรรจา สุวรรณทัต (2547 ) กล่าวว่า พฤติกรรมการเรี ยนที่จะทาให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเรี ยนรู้
เนื ้อหาสาระที่สลับซั บซ้ อนได้ มากที่สดุ และดีที่สดุ ได้ แก่ พฤติกรรมการเรี ยนที่แสดงความตังใจของ
้
ผู้เรี ยน โดยเฉพาะการตังใจที
้ ่จะสร้ างความหมายจากข้ อมูลประสบการณ์ ความคิดอ่านและ
ความเชื่อของตน นัก เรี ยนที่มีพฤติกรรมที่ประสบความสาเร็จจะแ
สดงความกระตื ้นรื นร้ นสูง
ในการศึกษาเล่าเรี ยน มี เป้าหมายในการเรี ยนที่แน่วแน่ สามารถผลัก ดันตนเองและมีความรับผิดชอบ
ต่อการเรี ยนรู้ของตน
ทิพาวดี เอมะวรรธนะ (2529) ได้ เสนอวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรี ยน ดังนี ้
ขันที
้ ่ 1 ผู้เรี ยนมองเห็นปั ญหาของตน เมื่อผู้เรี ยนตระหนักว่าวิธีการเรี ยนในปั จจุบนั
ของตนยังไม่ดีพ อที่จะประสบผลสาเร็จในการเรี ยนตามที่ตนมุง่ หมายด้ วยสาเหตุใดก็ตาม ก็แสดงว่า
ผู้เรี ยนเริ่มมองเห็นปั ญหาของตนแล้ ว
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ขันที
้ ่ 2 มองวิธีการแก้ ปัญหา เมื่อผู้เรี ยนต้ องการปรับปรุงตนเองก็เริ่มต้ นหาทาง
แก้ ปัญหา ซึง่ ระยะนี ้เป็ นระยะเวลาที่เหมาะสมที่ผ้ เู รี ยนจะแสวงหาผู้ชว่ ยเห ลือ เช่น ปรึกษากับครูหรื อ
ขอรับบริการจากครูแนะแนว
ขันที
้ ่ 3 ดาเนินการแก้ ปัญหา โดยมีหลักการที่ควรยึด 6 ประการด้ วยกันคือ
1. สะสม (Gradualness) คือ การเรี ยนอย่างค่อยเป็ นค่อยไป สะสมวันละนิด
ไม่ใช่หกั โหมเฉพาะก่อนสอบเพียง 5–6 วัน
2. ทาซ ้า (Repetition) คือ การป้องกันการลืมด้ วยการท่องและทา แบบฝึ กหัด
ซ ้าๆ
3. ย ้าแรงเสริม (Reinforcement) อาจเป็ นการให้ รางวัลตนเองชมเชยตนเอง
เพื่อให้ เกิดกาลังใจในการเรี ยน
4. เพิ่มความกระตือรื อร้ น (Active Learning) ต้ องมีความใส่ใจเรื่ องที่อา่ น
ตลอดจนการคิดหรื อการกระทาสิ่งที่ตนต้ องการเสมอ
5. เน้ นการปฏิบตั ิ (Practice) เมื่อศึกษาทฤษฎีแล้ วควรลงมือปฏิบตั ดิ ้ วย
เพื่อให้ เกิดความชานาญและทาได้ แม่น
6. หาสิ่งเร้ า (Stimulus Control) โดยอาศัยการจัดสิ่งแวดล้ อมเข้ าช่วยเป็ น
ตัวกระตุ้นด้ วย
ขันที
้ ่ 4 การปรับปรุงวิธีในการเรี ยน อาจใช้ วิธีการดังนี ้
1. การจัดตารางเรี ยน เป็ นการวางแผนล่วงหน้ า จัดแบ่งเวลาที่เหมาะสมและ
เป็ นตัวกระตุ้นให้ เร่งทางานโดยบรรลุเป้าหมาย
2. เพิ่มแรงจูงใจในการเรี ยนให้ ตนเองด้ วยวิธีที่เหมาะสมกับตนเอง
3. เรี ยนจากตาราด้ วยการอ่าน คิด สรุป และถามตนเอง
4. ฝึ กการบันทึก เช่น การเขียนตัวโน๊ ต เขียนลดหลัน่ กัน ใช้ ปากกาต่างสีขีด
หรื อบันทึกตามลาดับความสาคัญ เป็ นต้ น
5. ฝึ กเทคนิคการอ่านอย่างรวดเร็ว เช่น อ่านนา การอ่านเป็ นช่วงประโยค
การอ่านเฉพาะใจความสาคัญ การอ่านคร่าวๆ หรื ออ่านผ่านตา\
อเซวิโด และครอมเลย์ (Azevedo; & Cromley. 2004) กล่าวถึง การกากับตนเองใน การเรี ยน
(Self Regulated Learning: SRL) ว่าคือกระบวนการที่ชดั เจนในการลงมือปฏิบตั ิ ซึง่ ผู้เรี ยนรู้จะต้ อง
เป้าหมายในการเรี ยนรู้ จากนันก็
้ พยายามตรวจสอบบังคับ และควบคุมความคิด แรงจูงใจ และ
พฤติกรรมของตนให้ สอดคล้ องสนับสนุนกับจุดมุง่ หมายที่ว างไว้ ซึง่ พบว่านักเรี ยนมีผลของคะแนนก่อน
การเรี ยนแะหลังการเรี ยนต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ ควบคุมการเรี ยนรู้ของตนโดยใช้ ยทุ ธวิธีที่มี
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ประสิทธิภาพ วางแผนการเรี ยนรู้โดยสร้ างเป้าหมายย่อยๆ ทบทวนความรู้เก่า ตรวจสอบความเข้ าใจ
ของตน วางแผนเรื่ องเวลา และมีความพยายามในการเรี ยน
อเซวิโด และครอมเลย์ ชี ้ให้ เห็นองค์ประกอบหลักของการกากับตนเองในการเรี ยน คือ
1. วางแผนและตังเป
้ ้ าหมาย รื อ้ ฟื น้ ความทรงจาเกี่ยวกับงานและบริบทแวดล้ อม
ตลอดจนสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างตนกับงานนันๆ
้ ขึ ้นมา
2. ตรวจสอบกระบวนการที่แสดงถึงการตระหนักรู้ทางความคิดแง่มุ มต่างๆ กันในเรื่ อง
เกี่ยวกับตน งาน และบริบท
3. พยายามที่จะควบคุมและปรับแง่มมุ ต่างๆ ในเรื่ องเกี่ยวกับตน งาน และบริบท
4. เปลี่ยนวิธีการตอบสนองในการปฏิบตั ิ และการครุ่นคิดไตร่ตรองในเรื่ องเกี่ยวกับตน
งาน และบริบท
ผลการทดลองของอเซวิโด และครอมเลย์ แสดงให้ เห็นว่ า กระบวนการ การกากับตนเองใน
การเรี ยน นี ้เพิ่มความเข้ าใจในเรื่ องวิทยาศาสตร์ ให้ กบั ผู้เรี ยน ซึง่ ผู้เรี ยนกากับการเรี ยนรู้ของตน โดย
วิธีการดังนี ้
1. มีการวางแผนการ วิธีการที่ใช้ คือ รื อ้ ฟื น้ ความรู้ที่มีอยูก่ ่อนแล้ วและวางแผนลาดับ
การปฏิบตั กิ าร
2. ตรวจสอบระบบการรู้ คิดและความก้ าวหน้ าที่มงุ่ ไปสูเ่ ป้าหมาย วิธีการที่ใช้ คือ
ประเมินการเรี ยนรู้ของตนเอง รับรู้ถึงความรู้ของตน และตรวจสอบดูผลความก้ าวหน้ าที่มงุ่ ไปสู่
เป้าหมาย
3. ใช้ ยทุ ธวิธีชว่ ยในการเรี ยนที่มีประสิทธิภาพ เช่น การวาดแผนผังต่างๆ เข้ าด้ วยกัน
การสรุปสิ่งที่เรี ยนรู้ การจดบันทึกความจา การอ่านบันทึกความจา การขยายความสิ่งที่เรี ยนรู้
การเชื่อมโยงข้ อมูลจากแหล่งต่างๆ เข้ าด้ วยกัน และการมีสติตระหนักรู้ในสิ่งที่ตนกาลังเรี ยนรู้
4. จัดการกับความยากลาบากของงาน โดยการวางแผนในเรื่ องเวลา และความพยายาม
ที่จะใช้ กบั แต่ละงาน และ
5. สนใจในเรื่ องที่เรี ยนรู้
จากคากล่าวข้ างต้ นสรุปได้ วา่ องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาพฤติกรรมการเรี ยน
ของนักเรี ยน ได้ แก่ พฤติกรรมการสอนของครู ความพร้ อมของผู้เรี ยน และสภาพแวดล้ อม และต้ องมี
วิธีการเรี ยนที่มีประสิทธิภาพ ผู้เรี ยนควรทาตารางสาหรับ การเรี ยน ของตนเอง ทบทวนบทเรี ยนอย่าง
สม่าเสมอศึกษาค้ นคว้ าเพิ่มเติม หาสถานที่ศกึ ษาให้ เหมาะ มีแสงสว่างพอเพียง งานที่ได้ รับมอบหมาย
ต้ องทาให้ สาเร็จ ขณะอยูใ่ นห้ องเรี ยนต้ องตังใจฟั
้ งครูอธิบายแล้ วคิดหาเหตุผลตาม ไม่เข้ าใจบทเรี ยน
จะต้ องไต่ถามแล้ วจดโน้ ตย่อสาหรับตนเองไว้ การกากับตนเ องในการเรี ยนเป็ นกลวิธีการเรี ยนที่
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สามารถนามาใช้ ในการพัฒนาพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนได้ วิธีการเรี ยนดังกล่าวเมื่อนามาใช้
อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนประสบความสาเร็จได้ รวดเร็วขึ ้น
ส่วน งานวิจยั ที่ศกึ ษาวิธีการพัฒนาพฤติกรรมการเรี ยน
นัน้ ตัวอย่าง เช่น งานวิจั ยของ
จารุลกั ษณ์ พินพรหมราช (2529) ศึกษาผลของกิจกรรมกลุม่ ที่มีตอ่ การพัฒนาพฤติกรรมการเรี ยนของ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนปทุมคงคา จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยจัดกิจกรรม
12 ครัง้ ๆ ละ 1 ชัว่ โมง 30 นาที ผลการวิจยั พบว่านักเรี ยนที่ได้ รับการฝึ กด้ วยกิจกรรมก ลุม่ มีพฤติกรรม
การเรี ยนสูงกว่าก่อนได้ รับการฝึ กอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ
.01 และสูงกว่ากลุม่ ที่ได้ รับ
ข้ อสนเทศอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
สุปรี ยา อันทิวโรทัย (2529) ได้ ศกึ ษาผลการใช้ แม่แบบในการพัฒนาพฤติกรรมการเรี ยนและ
ทัศนคติในการเรี ยนของนักเรี ยน ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนจันทร์ ประดิษฐารามวิทยาคม
กรุงเทพมหานคร โดยจัดกิจกรรม 15 ครัง้ ๆ ละ 1 ชัว่ โมง สัปดาห์ละ 3 ครัง้ ผลการวิจยั พบว่านักเรี ยนที่
ได้ รับการฝึ กด้ วยการใช้ แม่แบบมีพฤติกรรมการเรี ยน และทัศนคติในการเรี ยน สูงกว่าก่อนได้ รับการฝึ ก
อย่างมีนยั สาคัญทา งสถิตทิ ี่ระดับ .01 และสูงกว่ากลุม่ ที่ได้ รับข้ อสนเทศโครงการอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ .01
สุรางค์ ตันติกลุ วิจิตร (2539) ได้ ศกึ ษาผลของการวางเงื่อนไขเป็ นกลุม่ ควบคูก่ บั การเสริมแรง
ที่มีตอ่ พฤติกรรมการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัดคลองสาน
อาเภอบ้ านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยจัดกิจกรรม 12 ครัง้ ๆ ละ 50 นาที สัปดาห์ละ 2 ครัง้ ผลการวิจยั
พบว่านักเรี ยนที่ได้ รับ การวางเงื่อนไขเป็ นกลุม่ ควบคูก่ บั การเสริมแรง มีพฤติกรรมการเรี ยนเพิ่มขึ ้นอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 โดยผลของการเสริมแ รงโดยใช้ คา่ เฉลี่ยจากกลุม่ เป็ นเกณฑ์และ
การเสริมแรงโดยใช้ การสุม่ รายบุคคลเป็ นเกณฑ์ไม่แตกต่างกัน
ประวีณ สุทธิสง่า (2540) ศึกษาเปรี ยบเทียบผลของการใช้ คาปรึกษาเป็ นกลุม่ และรายบุคคล
แบบเผชิญความจริงที่มีตอ่ พฤติกรรมการเรี ยนสาระวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่
2
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ จ.ชลบุรี ซึง่ เป็ นงานวิจยั เชิงทดลอง กลุม่ ตัวอย่าง จานวน 16 คน แบ่งเป็ น
กลุม่ ทดลอง 2 กลุม่ กลุม่ ละ 8 คน ผลการวิจยั พบว่าหลังจากนักเรี ยนได้ รับการให้ คาปรึกษาเป็ น
รายกลุม่ และรายบุคคลแล้ ว นักเรี ยนมีพฤติกรรมการเรี ยนสาระวิทยาศาสตร์ เพิ่มขึ ้นอย่ างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
นอกจากนี ้ สมพร สุทศั นีย์ (2536) ได้ ทาการเปรี ยบเทียบผลการใช้ เทคนิคการควบคุมตนเอง
ต่อพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหาและต่อพฤติกรรมการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่
4
กลุม่ ตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนวัดเทพนิมิตร อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
จานวน 4 คน ซึง่ มีพฤติกรรมก้ าวร้ าว พฤติกรรมก่อกวนชันเรี
้ ยน พฤติกรรมซนอยูไ่ ม่สขุ เกินปกติ และ
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พฤติกรรมไม่สนใจเรี ยน โดยใช้ เวลาในการฝึ ก 4 สัปดาห์ ในชัว่ โมงภาษาไทยและชัว่ โมงวิทยาศาสตร์
ผลการวิจยั พบว่าระดับพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหาข องผู้รับการทดลองทังสี
้ ่ในระยะการควบคุมตนเองและ
ระยะการเตือนตนเอง ลดลงต่ากว่าระยะเส้ นฐานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ
.05 ระดับ
พฤติกรรมที่เป็ นปั ญหาของผู้รับการทดลองทังสี
้ ่ในระยะการควบคุมตนเองและระยะการเตือนตนเอง
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ
.05 และระดับพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหาของ
ผู้รับการทดลองแต่ละคนในระยะการควบคุมตนเองและในระยะการเตือนตนเอง แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาด้ านพฤติกรรมการเรี ยนรู้พบผลที่สอดคล้ องกัน กล่าวคือ
ระดับพฤติกรรมการเรี ยนรู้ของผู้รับการทดลองทังสี
้ ่ ในระยะการควบคุมตนเองและระยะการเตือน
ตนเอง สูงกว่าระยะเส้ นฐานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ระดับพฤติกรรมการเรี ยนรู้ของ
ผู้รับการทดลองทังสี
้ ่ในระยะการควบคุมตนเองและระยะการเตือนตนเอง ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 และระดับพฤติกรรมการเ รี ยนรู้ของผู้รับการทดลองแต่ละคนในระยะ
การควบคุมตนเองและในระยะการเตือนตนเอง แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องพบว่า วิธีการพัฒนาพฤติกรรมการเรี ยนนัน้
ต้ องพัฒนาให้ นกั เรี ยนมีกลวิธีการเรี ยนที่เหมาะสม มีประสิทธิ ภาพ เทคนิคที่ใช้ ในการพัฒนาพฤติกรรม
การเรี ยนนันมี
้ หลายรูปแบบทัง้ การให้ คาปรึกษา การใช้ แม่แบบ การเสริมแรง การควบคุมตนเอง และ
การกากับตนเอง การจัดกิจกรรมมีจานวนระหว่าง 8-15 ครัง้ แต่ละครัง้ ใช้ เวลา 50-90 นาที
5. การวัดพฤติกรรมการเรียน
ในการวัดพฤติกรรมการเรี ยน มีการใช้ วิธีทงการใช้
ั้
แบบวัดพฤติกรรมที่เป็ นการรายงานตนเอง
การสังเกต และการสัมภาษณ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ในด้ านการใช้ แบบวัดพฤติกรรม มีนกั วิจยั จานวนหนึง่ ได้ สร้ างแบบวัดพฤติกรรมการเรี ยนด้ วย
แบบมาตรประเมินรวมค่า (Summated Rating Scale) ตัวอย่างเช่น อัจฉรา ประไพตระกูล (2539)
ได้ สร้ างแบบสอบถามพฤติกรรมการเรี ยนตามการรับรู้ของนักเรี ยน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น มีข้อ
คาถาม 15 ข้ อ คาถามแต่ละข้ อประกอบด้ วยมาตรวัด 5 หน่วย จาก “ปฏิบตั เิ ป็ นประจาทุกครัง้ ” ถึง
“ปฏิบตั นิ ้ อยที่สดุ ถึงไม่ปฏิบตั เิ ลย ” สุวรรณา ทิมสถิตย์ (2547) ได้ สร้ างแ บบสอบถามพฤติกรรมการ
เรี ยนคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีข้อคาถาม 63 ข้ อ คาถามแต่ละข้ อ
ประกอบด้ วยมาตรวัด 5 หน่วย จาก “ปฏิบตั เิ ป็ นประจาทุกครัง้ ” ถึง “ปฏิบตั นิ ้ อยที่สดุ ถึงไม่ปฏิบตั เิ ลย ”
มีคา่ ความเชื่อมัน่ ด้ วยวิธีสมั ประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .92 นอกจากนี ้ มีการสร้ างแบบวัดพฤติกรรม
การเรี ยนคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ สุมิตตรา เจิมพันธ์ (2545)
โดยแบ่งเป็ น 3 แบบวัด คือ (1) แบบวัด พฤติกรรมก่อนเรี ยน มีข้อคาถาม 10 ข้ อ คาถามแต่ละข้ อ
ประกอบด้ วยมาตรวัด 6 หน่วย จาก “จริงที่สดุ ” ถึง “ไม่จริงเลย” มีคา่ อานาจจาแนกระหว่าง .47-.62
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และค่าความเชื่อมัน่ ด้ วยวิธีสมั ประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .84 (2) แบบวัดพฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยน
มีข้อคาถาม 10 ข้ อ คาถามแต่ละข้ อประกอบด้ วยมาตรวัด 6 หน่วย จาก “จริงที่สดุ ” ถึง “ไม่จริงเลย”
มีคา่ อานาจจาแนกระหว่าง .47-.63 และค่าความเชื่อมัน่ ด้ วยวิธีสมั ประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .85 และ
(3) แบบวัดพฤติกรรมหลังเรี ยน มีข้อคาถาม 10 ข้ อ คาถามแต่ละข้ อประกอบด้ วยมาตรวัด 6 หน่วย
จาก “จริงที่สดุ ” ถึง “ไม่จริงเลย ” มีคา่ อานาจจาแนกระหว่าง .50-.63 และค่าความเชื่อมัน่ ด้ วยวิธี
สัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากั บ .86 และกิตติรัตน์ ชัยรัตน์ (2547) ได้ สร้ างแบบวัดพฤติกรรมการเรี ยนสาระ
วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น โดยแบ่งเป็ น 3 แบบวัด คือ (1) แบบวัด พฤติกรรม
ก่อนเรี ยน มีข้อคาถาม 10 ข้ อ คาถามแต่ละข้ อประกอบด้ วยมาตรวัด 6 หน่วย จาก “จริงที่สดุ ” ถึง
“ไม่จริงเลย” มีคา่ อานาจจาแนกระหว่าง .34-.72 และมีคา่ ความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟา เท่ากับ
.73 (2) แบบวัดพฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยน มีข้อคาถาม 10 ข้ อ คาถามแต่ละข้ อประกอบด้ วย
มาตรวัด 6 หน่วย จาก “จริงที่สดุ ” ถึง “ไม่จริงเลย” มีคา่ อานาจจาแนกระหว่าง .43-.73 และมี
ค่าความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟา เท่ากับ .81 และ (3) แบบวัดพฤติกรรมหลังเรี ยน มีข้อคาถาม
10 ข้ อ คาถามแต่ละข้ อประกอบด้ วยมาตรวัด 6 หน่วย จาก “จริงที่สดุ ” ถึง “ไม่จริงเลย” มีคา่ อานาจ
จาแนกระหว่าง .49-.76 และมีคา่ ความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟา เท่ากับ .82
ในด้ านการสังเกต พฤติกรรม นัน้ สมพร สุทศั นีย์ (2536) ได้ ทาการเปรี ยบเทียบผลการใช้
เทคนิคการควบคุมตนเองต่อพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหาและต่อพฤติกรรมการเรี ยน ของนักเรี ยน
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 และทาการสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยน โดยใช้ วิธีการบันทึกแบบ
ช่วงเวลา (Interval recording) ในเวลา 30 นาที แบ่งออกเป็ น 10 ช่วงๆ ละ 3 นาที พบว่านักเรี ยนมี
พฤติกรรมการเรี ยนในช่วงปรับพฤติกรรมและช่วงติดตามผลประมาณร้ อยละ 70
โสภิดา ลิ ้มวัฒนาพันธ์ (2538) ได้ ทาการเปรี ยบเทียบผลของการควบคุมตนเองและ
การเสริมแรงทางบวกด้ วยเบี ้ยอรรถกร ที่มีต่ อการเพิ่มและการคงอยูข่ องพฤติกรรมความรับผิดชอบใน
งานที่ได้ รับมอบหมายของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค ชันปี
้ ที่
1 และได้ ทาการสังเกตพฤติกรรม
ความรับผิดชอบในงานที่ได้ รับมอบหมาย ของนักศึกษา ด้ วยวิธีการบันทึกแบบช่วงเวลา (Interval
recording) การบันทึกความถี่ของพฤติกรรม (Frequency recording) และการบันทึกผลของ
พฤติกรรม (Product recording) ประกอบด้ วยแบบบันทึกพฤติกรรมตังใจท
้ างานที่เป็ นช่วงเวลา
แบบบันทึกความถี่พฤติกรรมทางานเสร็จและส่งงานตามกาหนด และแบบบันทึกผลคะแนนพฤติกรรม
ปรับปรุงแก้ ไขงาน โดยแบบ บันทึกพฤ๖กรรมตังใจท
้ างานนันมี
้ 3 ลักษณะ คือ แบบช่วงเวลา 10 วินาที
สาหรับใช้ ในการบันทึกพฤติกรรมตังใจท
้ างานเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเป็ นกลุม่ ตัวอย่าง ส่วนแบบบันทึก
พฤติกรรมตังใจท
้ างานแบบช่วงสังเกต 20 วินาที และบันทึก 10 วินาที ใช้ สาหรับผู้วิจยั ใช้ ในการบันทึก
พฤติกรรมตังใจท
้ างานกลุม่ ตัวอย่างในระยะก ารทดลอง และแบบบันทึกพฤติกรรมตังใจท
้ างานแบบ
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ช่วงเวลา 3 นาที สาหรับนักศึกษากลุม่ ทดลองใช้ บนั ทึกพฤติกรรมตังใจท
้ างานด้ วยตนเองในขณะ
ทางานที่ได้ รับมอบหมาย ซึง่ การสังเกตทังหมดนี
้
้ในเวลา 30 นาที
นอกจากนี แ้ ฟลนเดอร์ ส (Flanders. 1970) ได้ วิเคราะห์พฤติกรรมการสอนของครู ซึง่ เป็ น
การกระทาของครูที่เกิดขึ ้นในสถานการณ์ของปฏิสมั พันธ์ในชันเรี
้ ยน สามารถใช้ เป็ นกรอบในการสังเกต
กิจกรรมในชันเรี
้ ยน ได้ โดยแบ่งออกเป็ น 3 กลุม่ ได้ แก่ ครูพดู (Teacher talk) นักเรี ยนพูด (Student
talk) และเงียบ (Silence) ดังตารางต่อไปนี ้
ตาราง 3 กรอบการสังเกตปฏิสมั พันธ์ที่เกิดขึ ้นในชันเรี
้ ยน
กลุ่มพฤติกรรม
ครูพดู (Teacher
talk)

ลักษณะการกระทา
พฤติกรรม
การตอบสนอง
ยอมรับความรู้สกึ ยอมรับทัศนคติหรื อความรู้สกึ ของนักเรี ยน หรื อ
(Response)
ทาให้ กระจ่างชัด โดยไม่แสดงความคุกคาม ความรู้สกึ นี ้อาจเป็ น
ทางบวกหรื อทางลบก็ได้
ชมเชยหรื อกระตุ้น เป็ นการชมเชยหรื อกระตุ้นการกระทาหรื อ
พฤติกรรมของนักเรี ยน รวมถึงการทาเรื่ องตลก การผงกศีรษะ
การพูด “อืม” หรื อการให้ ทาต่อไป
ยอมรับหรื อใช้ ความคิดของนักเรี ยน ได้ แก่ การทาให้ ชดั เจน
การสร้ าง หรื อการพัฒนาความคิดที่นกั เรี ยนเสนอแนะ รวมถึง
การที่ครูขยายความคิดของนักเรี ยนด้ วย แต่ถ้าครูใส่ความคิดของ
ตนเองมากขึ ้นให้ ไปอยูใ่ นกลุม่ ที่ 5
ถามคาถาม เป็ นการถามคาถามเกี่ยวกับเนื ้อหาหรื อกระบวนการ
บนฐานความคิดครู โดยตังใจให้
้
นกั เรี ยนตอบคาถามนัน้
การริ เริ่ ม (Initiation) บรรยาย เป็ นการให้ ข้อเท็จจริ งหรือความเห็นเกี่ยวกับเนื ้อหาหรื อ
กระบวนการ การนาเสนอความคิดของครูเอง การให้ คาอธิบาย
หรื อการอ้ างอิงผู้อื่นที่ไม่ใช่นกั เรี ยน
ให้ แนวทาง การให้ แนวปฏิบตั ิ คาสัง่ ที่คาดหวังให้ นกั เรี ยนทาตาม
วิพากษ์ ผ้ เู ขียน การกล่าวอ้ างที่ตงใจที
ั ้ ่จะเปลีย่ นพฤติกรรมของ
นักเรี ยนจากพฤติกรรมที่ไม่พงึ ประสงค์เป็ นพฤติกรรมที่พงึ ประสงค์
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ตาราง 3 (ต่อ)
กลุ่มพฤติกรรม
นักเรี ยนพูด (Pupil
talk)

เงียบ (Silence)

ลักษณะการกระทา
พฤติกรรม
การตอบสนอง
นักเรี ยนพูด เป็ นการที่นกั เรี ยนพูดตอบสนองการกระทาของครู ครู
(Response)
เป็ นผู้ริเริ่ มกระทากับนักเรี ยน หรื อเป็ นผู้จดั กระทาสถานการณ์
นักเรี ยนไม่ได้ มีอิสระในการนาเสนอความคิดของตนเอง
การริ เริ่ ม (Initiation) นักเรี ยนพูด เป็ นการพูดจากการริ เริ่ มของนักเรี ยนเอง การนาเสนอ
ความคิดของตนเอง ได้ แก่ การเริ่ มหัวข้ อใหม่ มีอิสระในการพัฒนา
ความคิดเห็นหรื อความคิด เช่น ถามคาถามที่นา่ สนใจก้ าวไปเหนือ
โครงสร้ างที่มีอยู่
ความเงียบหรื อความสับสน เป็ นการหยุดชะงัก การเกิดความเงียบ
หรื อความสับสนช่วงสันๆ
้ ซึง่ ผู้สงั เกตไม่สามารถเข้ าใจการสือ่ สาร
ได้

จากแนวทางการสังเกต ปฏิสมั พันธ์ที่เกิดขึ ้นในชันเรี
้ ยน ของแฟลนเดอร์ ส ทาให้ เข้ าใจได้ วา่
พฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนนันเกี
้ ่ยวข้ องกับพฤติกรรมการสอนของครู
สามารถใช้ เป็ นหลักใน
การสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนได้
นอกจากนี ้การวัดพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนยังสามารถดาเนินการได้ ด้วยการสัมภาษณ์
ซึง่ โสภิดา ลิ ้มวัฒนาพันธ์ (2538) ก็ได้ ใช้ วิธีการนี ้ร่วมด้ วย โดยในขันตอนของการคั
้
ดเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
ได้ ทาการสัมภาษณ์ อาจารย์ ผู้สอน โดยก่อนสัมภาษณ์ได้ อธิบายความหมายของพฤติกรรม
ความรับผิดชอบในงานที่ได้ รับมอบหมายตามนิยามไว้ ให้ อาจารย์ ผู้สอนฟั งก่อน และสอบถาม รายชื่อ
ของนักศึกษาที่มี พฤติกรรมดังกล่า วต่า แสดงว่าครูผ้ สู อนหรื อครูประจาชันก็
้ สามารถให้ ข้อมูลเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนได้ เช่นกัน การสัมภาษณ์ครูผ้ สู อนหรื อครูประจาชันจึ
้ งเป็ นวิธีการวัด
พฤติกรรมการเรี ยนได้ อีกทางหนึง่
ดังนันสรุ
้ ปได้ วา่ การวัดพฤติกรรมการเรี ยนนันสามารถใช้
้
ได้ หลากหลายวิธีการ ทังการใช้
้
แบบวัด การสังเกต และการสัมภาษณ์ ซึง่ แต่ละวิธีมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน แต่การสังเกตเป็ นการเก็บ
ข้ อมูลพฤติกรรมโดยตรง ซึง่ สามารถใช้ ได้ ในสถานการณ์ของการเรี ยนการสอนในชันเรี
้ ยนได้ เป็ นอย่างดี
และการสัมภาษณ์ครูที่มีความเกี่ยวข้ องใกล้ ชิดกับนักเรี ยนทาให้ ไ ด้ ข้อมูลครอบคลุมรอบด้ านมากยิ่งขึ ้น
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จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการเรี ยน
สรุป ว่า พฤติกรรม
การเรี ยน หมายถึง การปฏิบตั ติ วั ในการศึกษาเล่าเรี ยนของนักเรี ยนทังในและนอกห้
้
องเรี ยน
เพื่อให้
การเรี ยนบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ประกอบด้ วยพฤติกรรมก่อนเรี ยน พฤติกรรมขณะเรี ยน
ในชันเรี
้ ยน และพฤติกรรมหลังเรี ยน โดย พฤติกรรมก่ อนเรียน หมายถึง การแสดงพฤติกรรมของ
นักเรี ยนที่ได้ สร้ างความพร้ อมให้ แก่ตนเองก่อนเข้ าเรี ยนในชันเรี
้ ยน ได้ แก่ (1) การนาอุปกรณ์การเรี ยน
มาเรี ยนอย่างถูกต้ องครบถ้ วน และ (2) การเข้ าชัน้ เรี ยนตรงเวลา พฤติกรรมขณะเรียนในชัน้ เรียน
หมายถึง การแสดงพฤติกรรมของนักเรี ยนในการติดตามการสอนของครูโดยตลอด ได้ แก่ (3) การมอง
ครูและเพื่อน เมื่อครูและเพื่อนพูดเกี่ยวกับเนื ้อหาหรื อกระบวนการเรี ยนการสอน และมองดูอปุ กรณ์
กระดานดา หนังสือหรื อสิ่งอื่นๆ ตามไป
ขณะที่ ครูชี ้ให้ ดหู รื ออ่านให้ ฟัง รวมทังจดค
้ าอธิบาย
ประกอบการเรี ยนจากครู (4) การตอบคาถาม ถามคาถาม อภิปรายและเสนอความคิดเห็น รายงาน
หน้ าชัน้ อ่านหนังสือเรี ยน และ (5) การทางานที่ได้ รับมอบหมายในขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยนอย่างต่อเนื่อง
พฤติกรรมหลังเรียน หมายถึง การแสดงพฤติกร รมของนักเรี ยนในการทางานที่ได้ รับมอบหมายให้
แล้ วเสร็จและส่งตามกาหนดเวลา ได้ แก่ (6) การทาแบบฝึ กหัด การบ้ าน และรายงานให้ เสร็จและส่ง
ตามกาหนดเวลา (7) การเตรี ยมบทเรี ยนหรื อทบทวนเนื ้อหาวิชาที่ครูมอบหมาย และ (8) การศึกษา
ค้ นคว้ า เข้ าห้ องสมุด ทารายงาน ทาการบ้ านและศึกษาข้ อผิดพลาดด้ วยตนเอง
พฤติกรรมการเรี ยนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนมีความสัมพันธ์กนั และพฤติกรรมการเรี ยนมี
ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน โดยวิธีการพัฒนาพฤติกรรมการเรี ยนนันต้
้ องพัฒนาให้ นกั เรี ยนมีกลวิธี
การเรี ยนที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ เทคนิคที่ใช้ ในการพัฒนาพฤติกรรมกา รเรี ยนนันมี
้ หลายรูปแบบ
ทังการให้
้
คาปรึกษา การใช้ แม่แบบ การเสริมแรง การควบคุมตนเอง และการกากับตนเอง การจัด
กิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมการเรี ยนมีจานวนระหว่าง 8-15 ครัง้ แต่ละครัง้ ใช้ เวลา 50-90 นาที
สาหรับการวัดพฤติกรรมการเรี ยนนันมี
้ ทงการใช้
ั้
แบบวัด การสังเกต และการสั มภาษณ์ ซึง่ ใน
การวิจยั นี ้ผู้วิจยั ใช้ การสังเกต และการสัมภาษณ์ โดยใช้ วิธีการสังเกตตามแนวของสมพร สุทศั นีย์
(2536) และโสภิดา ลิ ้มวัฒนาพันธ์ (2538) โดยใช้ วิธีการสังเกตแบบช่วงเวลา (Interval recording) ใน
การสังเกตพฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยน และการสังเกตผลของพฤติกร รม (Product recording)
สาหรับพฤติกรรมก่อนเรี ยนและพฤติกรรมหลังเรี ยน ในการศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยน และ
ในระยะดาเนินการทดลอง รวมทังใช้
้ การสัมภาษณ์ครูในการศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนด้ วย
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ตอนที่ 3 การกากับตนเอง (Self–Regulation)
1. ความหมายและองค์ประกอบของการกากับตนเอง
การกากับตนเองเป็ นแนวคิดที่สาคัญอีกแนวคิดหนึง่ ของทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางปั ญญาสังคม
(Social Cognitive Theory) ซึง่ แบนดูรา (Bandura. 1986) มีความเชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์เรานัน้
ไม่ได้ เป็ นผลพวงของการเสริมแรงและการลงโทษจากภายนอกแต่เพียงอย่า งเดียว หากแต่วา่ มนุษย์เรา
สามารถกระทาบางสิ่งบางอย่างเพื่อควบคุมความคิด ความรู้สกึ และการกระทาของตนเอง ด้ วยผลกรรม
ที่เขาหามาเองเพื่อตนเอง ซึง่ ความสามารถในการดาเนินการดังกล่าวนี ้ แบนดูราเรี ยกว่าเป็ นการกากับ
ตนเอง
ชุงค์ และซิมเมอร์ แมน (Schunk; & Zimmerman. 1994) กล่าวว่าการกากับตนเองเป็ น
ความคิด ความรู้สกึ และการกระทา ที่เกิดขึ ้นโดยตัวนักเรี ยนเอง ที่มงุ่ หมายอย่างเป็ นระบบ เพื่อให้ บรรลุ
ถึงเป้าหมายของตนเอง โดยโครงสร้ าง (Construct) ของการกากับตนเองชี ้ถึงความสามารถของบุคคลใน
การมีสว่ นร่วมในการเรี ยนรู้ของตนเองอย่างกระตือ รื อร้ น อย่างรู้คดิ (Metacognitively) มีแรงจูงใจ
(Motivationally) และแสดงออกมาในเชิงพฤติกรรม (Behaviorally) (Zimmerman. 1986)
ซิมเมอร์ แมน (Zimmerman. 1998) ให้ ความหมายของการกากับตนเองว่า เป็ นกระบวนการที่
บุคคลตังเป
้ ้ าหมาย บันทึกพฤติกรรมและคิดกลวิธีให้ บรรลุเ ป้าหมายด้ วยตนเอง โดยบุคคลจะเป็ น
ผู้ควบคุมกระบวนการนี ้ด้ วยตนเอง
ดังนันสรุ
้ ปได้ วา่ การกากับตนเอง หมายถึง กระบวนการในการควบคุมตนเองของบุคคลอย่าง
เป็ นระบบ ในด้ านความคิด ความรู้สกึ และการกระทา เพื่อมุง่ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองไปสู่
พฤติกรรมเป้าหมายที่ต้องการ
2. กระบวนการในการกากับตนเอง
การกากับตนเองนี ้ไม่สามารถบรรลุได้ ด้วยอานาจทางจิต หากแต่ต้องฝึ กฝนและพัฒนา เพียง
แค่ ความตังใจและความปรารถนาที
้
่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนเรานันยั
้ งไม่เพียงพอต่อ
การเปลี่ยนแปลง ถ้ าขาดหนทางที่จะนาไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงนัน้ เพราฉะนันบุ
้ คคลควรได้ รับฝึ กฝนกลไก
ของการกากับตนเองซึง่ ประกอบด้ วย3 กระบวนการ (Bandura. 1986) ดังต่อไปนี ้
1. การสังเกตตนเอง (Self-observation) บุคคลไม่มีอิทธิพลใดๆ ต่อการกระทาของ
ตนเองถ้ าเขาไม่สนใจว่าเขากาลังทาอะไรอยู่ ดังนันจุ
้ ดเริ่มต้ นที่สาคัญของการกากับตนเองคือ บุคค ล
จะต้ องรู้วา่ กาลังทาอะไรอยู่ เพราะความสาเร็จของการกากับตนเองนัน้ ส่วนหนึง่ มาจากความชัดเจน
ความสม่าเสมอและความแม่นยาของการสังเกตและบันทึกตนเอง ในกระบวนการสังเกตตนเองนัน้
แบนดูราได้ เสนอว่าควรมีด้านต่างๆที่ควรพิจารณาอยูด่ ้ วยกัน 4 ด้ าน คือ ในด้ านของการกระทา
ซึง่ ผู้สงั เกตตนเองต้ องเลือกว่าจะทาการสังเกตในมิตใิ ดของการกระทาของตนซึง่ มิตติ า่ งๆ ของพฤติกรรม
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ที่ควรพิจารณาทาการสังเกตได้ แก่ มิตดิ ้ านคุณภาพ อัตราความเร็ว ปริมาณ ความคิดริเริ่ม ความสามารถ
ในการเข้ าสังคม จริยธรรมและความเบี่ยงเบน ทังนี
้ ้การที่จะเลือกสังเกตที่มิ ติใดของพฤติกรรมนัน้
ย่อมขึ ้นอยูก่ บั เป้าหมายของผู้สงั เกตและลักษณะของพฤติกรรมเป็ นหลัก เช่น ถ้ าต้ องการสังเกตการวิ่ง
ของนักกีฬา ก็คงต้ องทาการสังเกตในมิตขิ องความเร็ว หรื อถ้ าสังเกตว่าหลังจากการฝึ กทักษะทางสังคม
การปฏิสมั พันธ์กบั สังคมเป็ นเช่นใด อาจสังเกตในมิตขิ องความสามารถในการเข้ าสังคม เป็ นต้ น นอกจาก
ด้ านของการกระทาแล้ ว ยังมีด้านของความสม่าเสมอ ความใกล้ เคียง และความถูกต้ องอีกด้ วยแบนดูรา
แบ่งกระบวนการสังเกตออกเป็ น2 องค์ประกอบ คือ
1.1 การตังเป
้ ้ าหมาย (Goal setting) การตังเป
้ ้ าหมายจะช่วยให้ บคุ คลได้ ร้ ูถึง
พฤติกรรมทีต่ ้ องการกระทาอย่างชัดเจน และใช้ เป็ นเกณฑ์ในการประเมินเพื่อเปรี ยบเทียบกับพฤติกรรมที่
บุคคลกระทา การที่บคุ คลจะตัดสินหรื อประเมินพฤติกรรมตนเองให้ ถกู ต้ อง มีประสิทธิภาพ และสะดวก
ต่อการตัดสินนัน้ แบนดูรา (Bandura. 1986) และชุงค์ (Schunk. 1990) เสนอว่าควรตังเป
้ ้ าหมายให้ มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง และมีทิศทางในการกระทาที่แน่นอน มีลกั ษณะท้ าทาย ระยะสัน้ ใกล้ เคียงกับ
ความเป็ นจริง และสามารถปฏิบตั ไิ ด้ ซึง่ จะทาให้ บคุ คลมีแรงจูงใจที่จะใช้ ความพยายามให้ การกระทานัน้
ประสบความสาเร็จ นอกจากนี ้แบนดูรา และคอร์ เมียร์ (รจเรข รัตนาจารย์. 2547; อ้ างอิงจาก Cormier.
1979) ยังได้ เสนอวิธีการตังเป
้ ้ าหมายไว้ 2 วิธี คือ (1) การตังเป
้ ้ าหมายด้ วยตนเอง มีข้อดีคือ ทาให้ บคุ คล
รู้สกึ ว่าเป็ นผู้กระทาและเป็ นผู้ตดั สินใจด้ วยตนเอง ซึง่ จะทาให้ เกิดความรู้สกึ สบายใจและพยายามกระทา
พฤติกรรมให้ บรรลุเป้าหมายที่ตนเองกาหนดไว้ และ (2) การตังเป
้ ้ าหมายโดยบุคคลอื่น มีข้อดีตรงที่ชว่ ย
แก้ ไขให้ บคุ คลที่ไม่สามารถตังเป
้ ้ าหมายด้ วยตนเองให้ สามารถตังเป
้ ้ าหมายได้ เหมาะสมกับความสามารถ
ของตนเองยิ่งขึ ้น เช่น การที่ครูชว่ ยนักเรี ยนสังเกตตนเองและแนะนาในการตังเป
้ ้ าหมายของนักเรี ยน
1.2
การเตือนตนเอง (Self-monitoring) เป็ นกระบวนการที่บคุ คลทา
การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมเป้าหมายที่เกิดขึ ้นกับตนเอง ใช้ เป็ นข้ อมูลย้ อนกลับให้ ร้ ู ว่าตนเองกระทา
พฤติกรรมในลักษณะใ ด แล้ วก็จะทาให้ เขารู้วา่ ควรจะทาอะ ไรต่อไป เพื่อไปสูพ่ ฤติกรรมเป้าหมายที่
ต้ องการ
คอร์ เมียร์ (รจเรข รัตนาจารย์ . 2547; อ้ างอิงจาก Cormier. 1979) ได้ เสนอขันตอนใน
้
การเตือนตนเองมี 6 ขันตอน
้
คือ (1) ให้ จาแนกพฤติกรรมเป้าหมายให้ ชดั เจนว่าจะต้ องสังเกตพฤติกรรม
อะไร (2) ให้ กาหนดเวลาที่จะสังเกตและบันทึกพฤติกรรม (3) ให้ กาหนดวิธีการบันทึกและเครื่ องมือที่ใช้
ในการบันทึกพฤติกรรม (4) ให้ ทาการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของตนเอง (5) ให้ แสดงผลการบันทึก
พฤติกรรมของตนเองเป็ นกราฟหรื อแผนภาพ (6) ให้ วิเคราะห์ข้อมูลที่บนั ทึก เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลย้ อนกลับ
และเพื่อพิจารณาผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
นอกจากนี ้แบนดูรากล่าวว่า ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิพลต่อการสังเกตตนเองอีก คือ

61
1) เวลาทีท่ าการสังเกตและบันทึกพฤติ กรรมของตนเอง ทาให้ ได้ ข้อมูลที่
ถูกต้ องแม่นยาต่อเนื่อง
2) การให้ข้อมูลย้อนกลับ จะทาให้ บคุ คลทราบว่า ตนกระทาพฤติกรรมเป็ น
อย่างไร เป็ นไปตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ หรื อไม่ แล้ วจะพัฒนาไปในทิศทางใดต่อไป
3) ระดับของแรงจูงใจ บุคคลที่มีแรงจูงใจที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนก็
จะมีการตังเป
้ ้ าหมาย พยายามสังเกต และบันทึกพฤติกรรมของตนมากกว่าที่มีแรงจูงใจต่า
4) คุณค่าของพฤติ กรรมทีส่ งั เกต บุคคลจะให้ ความสนใจในการสังเกต
พฤติกรรมที่บคุ คลเห็นว่ามีคณ
ุ ค่าต่อตนเองมากกว่าพฤติกรรมที่เขาไม่เห็นคุณค่า
5) ความสาเร็ จและความล้มเหลวของพฤติ กรรมทีส่ งั เกต บุคคลจะให้
ความสนใจและบันทึกพฤติกรรมที่สงั เกตของตนเอง มากกว่าพฤติกรรมที่เขากระทาล้ มเหลว
6) ระดับของความสามารถในการควบคุมพฤติ กรรมทีส่ งั เกต บุคคลจะให้
ความสนใจสังเกตและบันทึกพฤติ กรรมของตนเองที่ควบคุมได้ มากกว่าพฤติกรรมที่เขาไม่สามารถ
ควบคุมได้
2. กระบวนการตัดสิน (Judgment process) ข้ อมูลที่ได้ จากการสังเกตตนเองนันจะมี
้
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนไม่มากนักถ้ าปราศจากกระบวนการตัดสิน โดยอาศัยมาตรฐาน
ส่วนบุคคลที่ได้ มาจากการถูกสอนโดยตรง การประเมิน ปฏิกิริยาตอบสนองทางสังคมต่อพฤติกรรมนันๆ
้
และจากการสังเกตตัวแบบ
3. การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง (Self-reaction) การพัฒนามาตรฐานในการประเมิน
และทักษะในการตัดสินใจนัน้ จะนาไปสูก่ ารแสดงปฏิกริยาต่อตนเอง ทังนี
้ ้ย่อมขึ ้นอยูก่ บั สิ่งล่อใจที่จะ
นาไปสูผ่ ลทางบวก ทังในแง่
้
ของผลที่ได้ รับเป็ นสิ่งของที่จบั ต้ องได้ หรื อในแง่ความพึงพอใจในตนเอง ส่วน
มาตรฐานภายในของบุคคล ก็จะทาหน้ าที่เป็ นตัวเกณฑ์ที่ทาให้ บคุ คลคงระดับการแสดงออก อีกทังเป็
้ น
ตัวจูงใจให้ บคุ คลกระทาพฤติกรรมไปสูม่ าตรฐานดังกล่าวด้ วย
สาหรับกระบวนการกากับตนเองเป็ นดังแผนภาพต่อไปนี ้
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การสังเกตตนเอง
(Self-Observation)
-ด้ านการกระทา
คุณภาพ
อัตราความเร็ว
ปริมาณ
ความริเริ่ม
ความสามารถในการ
เข้ าสังคม
จริยธรรม
ความเบี่ยงเบน
-ความสม่าเสมอ
-ความใกล้ เคียง
-ความถูกต้ อง

กระบวนการตัดสินใจ
(Judgment Process)
-มาตรฐานส่วนบุคคล
ท้ าทาย
ชัดแจ้ ง
ความใกล้ ชิด
ทัว่ ๆ ไป
-การกระทาเพื่ออ้ างอิง
บรรทัดฐานที่เป็ น
มาตรฐาน
การเปรี ยบเทียบทาง
สังคม
การเปรี ยบเทียบกับตนเอง
การเปรี ยบเทียบกับกลุม่
-การให้ คณ
ุ ค่าของกิจกรรม
ให้ คณ
ุ ค่าสูงมาก
กลางๆ
ไม่ให้ คณ
ุ ค่า
-การอนุมานความสามารถ
ในการกระทา
แหล่งภายในตนเอง
แหล่งภายนอก

การแสดงปฏิกิริยาต่อ
ตนเอง (Self-Reaction)
-การประเมิน
-การแสดงปฏิกิริยาต่อ
ตนเอง
ทางบวก
ทางลบ
-การแสดงปฏิกิริยาต่อ
ตนเองในลักษณะที่รับรู้
หรื อจับต้ องได้
การให้ รางวัล
การลงโทษ
-ไม่มีปฏิกิริยาต่อตนเอง

ภาพประกอบ 1 กระบวนการกากับตนเอง (Bandura. 1986)
พินทริช และเดอร์ กรูท (Pintrich; & De Groot. 1990) กล่าวว่าการกากับตนเองในด้ าน
ความรู้ ความเข้ าใจ และพฤติกรรมเป็ นสิ่งสาคัญและช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้
และประสบ
ความสาเร็จทางการเรี ยน และองค์ประกอบที่มีความสาคัญที่ทาให้ การกากับตนเองในการเรี ยน
บรรลุผลสาเร็จได้ มีด้วยกัน 3 องค์ประกอบ คือ
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1. กลยุทธ์การรู้คดิ (Metacognitive strategies) เป็ นวิธีการสาหรับการวางแผน
การควบคุม และปรับปรุงการเรี ยนรู้ของตนเอง เช่น การประเมินตนเอง การตังเป
้ ้ าหมายและ
การวางแผน การบันทึกและการตรวจสอบ เป็ นต้ น
2. ผู้เรี ยนมีการจัดการและควบคุมความพยายามของตนเอง (Effort management)
เกี่ยวกับการเรี ยนและงานที่ได้ รับมอบหมายให้ ประสบความสาเร็จ
โดยมีการวางแผน ซึง่ เป็ น
องค์ประกอบที่สาคัญอีกประการหนึง่ ยกตัวอย่างเช่น นักเรี ยนใช้ ค วามพยายามทางานที่ยากและ
ป้องกันสิ่งที่จะมารบกวน (เช่น เพื่อนๆ เสียงดัง ) จัดการสิ่งแวดล้ อมในการเรี ยน โดยการขอ
ความร่วมมือจากเพื่อนในการทางานให้ สาเร็จก่อน หรื อขอความช่วยเหลือจากสังคม ทางานที่ได้ รับ
มอบหมายให้ สาเร็จ โดยมีการจูงใจตนเองโดยการให้ รางวัลต่อความสาเร็ จของตนเอง เป็ นต้ น
3. กลยุทธ์ทางปั ญญา (Cognitive strategies) เป็ นวิธีการที่นกั เรี ยนใช้ ใน
การสร้ างความคิดตามความเป็ นจริงในการเรี ยน การจา และความเข้ าใจ ความแตกต่างของ
กลยุทธ์ทางปั ญญา เช่น การท่องจา การเชื่อมโยงความรู้ การค้ นคว้ าหาข้ อมูล การทบทวนจากบันทึก
ต่างๆ และกลยุทธ์การจัดรูปแบบข้ อมูล เป็ นต้ น ซึง่ ความสามารถทางปั ญญาในการเรี ยนมีรากฐานมา
จากการอบรมเลี ้ยงดู และมีผลต่อความระดับของความสาเร็จ
พินทริช และเดอร์ กรูท ได้ วิเคราะห์องค์ประกอบพื ้นฐานของการกากับตนเองในการเรี ยน
พบว่าการกากับตนเองในการเรี ยนแบ่งเป็ น 2 องค์ประกอบ คือ (1) ด้ านการใช้ กลยุทธ์ทางปั ญญา
(Cognitive strategy use) และ (2) ด้ านการกากับตนเอง (Self-Regulation) ซึง่ เป็ นการรวมเนื ้อหา
ด้ านกลยุทธ์การรู้คดิ (Metacognitive strategies) และด้ านการจัดการและควบคุมความพยายามของ
ตนเอง (Effort management) เข้ าด้ วยกัน ถึงแม้ วา่ ในตอนแรกจะมีการแยกกันวิเคราะห์ แต่โครงสร้ าง
เนื ้อหาในแต่ละด้ านทังสองดั
้
งกล่าวไม่มีความแตกต่างกัน จึงได้ นามาวิเคราะห์ร่วมกัน
สรุปได้ วา่ วิธีการที่นกั เรี ยนใช้ ในการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ของตนเอง ให้ เกิดความรู้
ความเข้ าใจ รวมไปถึงจัดการ ควบคุม และปรับป รุงพฤติกรรมการเรี ยน เพื่อให้ ตนเองประสบ
ความสาเร็จตามเป้าหมาย เรี ยกว่าเป็ นการกากับตนเองในการเรี ยนนัน้ จากการศึกษาของซิมเมอร์ แมน
และมาร์ ตเิ นส-พอนส์ พบว่าวิธีการหรื อกลยุทธ์ที่นกั เรี ยนใช้ โดยทัว่ ไปมี 14 กลยุทธ์ แต่เนื่องจากกลยุทธ์
ที่ 9-11 เกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือจากสังคม และกลยุทธ์ที่ 12-14 เกี่ยวกับ การทบทวนจากบันทึก
ต่างๆ มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกัน จึงสรุปได้ วา่ มีกลยุทธ์หลักๆ 10 กลยุทธ์ และแนวคิดของพินทริช
และเดอร์ กรูท ที่ได้ จาแนกเป็ นองค์ประกอบของการกากับตนเองในการเรี ยนซึง่ สอดคล้ องกับกลยุทธ์
ต่างๆ ที่ซิมเมอร์ แมนและ มาร์ ตเิ นส-พอนส์ ได้ กล่าวไว้ ดังนี ้ (1) ด้ านการใช้ กลยุทธ์ทางปั ญญา ได้ แก่
การจัดรูปแบบและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของข้ อมูล การฝึ กซ ้าและการจา การค้ นคว้ าหาข้ อมูล และ
การทบทวนจากบันทึกต่างๆ และ (2) ด้ านการกากับตนเอง ได้ แก่ การประเมินตนเอง การตังเป
้ ้ าหมาย
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และการวางแผน การบันทึกและตรวจสอบตนเอง การจัดสิ่งแวดล้ อมในการเรี ยน การให้ รางวัลต่อ
ความสาเร็จและการลงโทษต่อความล้ มเหลวของตนเอง และการขอความช่วยเหลือจากสังคม
คลาร์ ก และคนอื่นๆ (Clark; et al. 1992) ได้ เสนอ The “take PRIDE” Program เป็ น
โปรแกรมที่พฒ
ั นาขึ ้นโดยการประยุกต์จากแ นวคิดการกากับตนเอง เพื่อนามาใช้ ในการส่งเสริม
การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง เช่น โรคหัวใจ โรคหอบหืด เป็ นต้ น ซึง่ มีแนวคิดให้ ผ้ ปู ่ วยสังเกต
ตนเอง การตัดสินใจและการควบคุมกากับตนเองในการดูแลสุขภาพตนเอง โดยกระบวนการของ
โปรแกรมนี ้ประกอบด้ วย 2 ขันตอนคื
้
อ
กระบวนการที่ 1 จะต้ องทาให้ ผู้ที่เข้ าร่วมกิจกรรมเห็นประโยชน์ของการกากับตนเอง
และเชื่อว่าพวกเขาสามารถจะสังเกตตนเอง มีการตัดสินใจ และการปฏิบตั ติ วั ในการควบคุม
โรคเบาหวานได้
กระบวนการที่ 2 การช่วยให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมมีการปรับเปลี่ยนหรื อมีการปรั บตัวใน
การดูแลสุขภาพให้ เข้ ากับสภ าพแวดล้ อมที่เป็ นอยูไ่ ด้ ตามกระบวนการของ The “take PRIDE”
Program ซึง่ คาว่า PRIDE ย่อมาจาก P: Problem selection หมายถึงการเลือกปั ญหา R:
Researching the daily routine หมายถึงการค้ นหาสาเหตุปัญหาจากกิจวัตประจาวัน I: Identifying a
disease-self management goal หมายถึงการหาแนวทางการจัดการตนเองให้ ไปสูเ่ ป้าหมายของ
การควบคุมโรค D: Developing a plan to reach the goal หมายถึงการวางแผนการปฏิบตั เิ พื่อให้ ไปสู่
เป้าหมาย E: Establishing a reward for reaching the goal or making process หมายถึงการให้
รางวัลตนเองเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายหรื อทาตามกระบวนการ
ซิมเมอร์ แมน (Zimmerman. 2000) ได้ เสนอขันตอนในการก
้
ากับตนเองของนักเรี ยนโดยมีครู
เป็ นผู้ชว่ ยฝึ กกากับ (Self-regulated learning coaches: SRC) เป็ นการกากับตนเองที่คล้ ายๆ กับวิธี
ของแบนดูรา วิธีนี ้แบ่งการกากับตนเองออกเป็ น 2 ขันตอน
้
โดยขันตอนแรกครู
้
อธิบายการกากับตนเอง
และช่วยนักเรี ยนให้ มีทศั นคติที่ดีตอ่ การกากับตนเอง ขันตอนที
้
่สอง ให้ นกั เรี ยนสารวจตนเอง
ตังเป
้ ้ าหมาย และเลือกวิธีในการกากับตนเอง พร้ อมทังให้
้ ผลตอบสนองต่อการกระทาพฤติกรรมนันเมื
้ ่อ
กากับตนเองได้ ตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั้
จากผลการวิ จัยของลี และยัง (Ley; & Young. 2001) พบว่าองค์ประกอบของการกากับ
ตนเองมี 6 ขันประกอบด้
้
วย การตังเป
้ ้ าหมาย (Goal-setting) การเตรี ยมสถานที่ที่ใช้ ในการเรี ยน
(Preparing a place to study) การจัดการเครื่ องมือ (Organizing materials) การเฝ้าติดตามการเรี ยน
(Monitoring learning) การประเมินผลกระบวนการและหาประสิทธิภาพ (Evaluating progress and
effectiveness) และการทบทวนจากข้ อสอบ (Reviewing tests)
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ลี และยัง สรุปว่ากิจกรรมการกากับตนเองที่สาคัญคือ กิจกรรมตามขันตอนที
้
่
2-4 ซึง่ มี
4 ลักษณะด้ วยกัน คือ
1. การเตรี ยมตัวและจัด สภาพแวดล้ อมในการเรี ยน (Preparing and structuring
learning environment) เป็ นการเลือกหรื อจัดสิ่งแวดล้ อมเพื่อให้ การเรี ยนทาได้ ง่ายขึ ้น โดยวิธีการที่
ผู้สอนแนะนาผู้เรี ยนให้ ร้ ูวา่ วิธีการจัดสิ่งแวดล้ อมทางกายภาพควรเป็ นอย่างไร
2. การจัดรูปแบบและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอุปกรณ์การเรี ยนการสอน (Organizing
and transforming instructional materials) เป็ นการจัดให้ มีการจัดการหรื อเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์
การเรี ยนการสอนเพื่อให้ การเรี ยนการสอนดียิ่งขึ ้น โดยให้ ผ้ เู รี ยนร่างส่วนหนึง่ ที่ต้องทารายงานลงใน
โครงร่างก่อนทารายงาน
3. การเก็บข้ อมูล และเฝ้าติดตาม (Keeping records and monitoring progress)
เป็ นการบันทึกเหตุการณ์และผลที่ได้ รับจากเหตุการณ์นนๆ
ั ้ โดยสอนให้ ผ้ เู รี ยนเก็บเป็ นรายงานขันตอน
้
ของกิจกรรมแต่ละกิจกรรม
4. การประเมินคุณภาพ (Evaluating performance against a standard) เป็ น
การประเมินผลคุ ณภาพของงานที่แล้ วเสร็จ รวมถึงการอ่านซ ้าข้ อสอบ เพื่อที่จะเตรี ยมใช้ ในห้ องเรี ยน
และการสอนครัง้ ต่อไป โดยผู้สอนทาการทบทวนผลการสอบกับผู้เรี ยนเป็ นรายข้ อว่าทาไมจึงถูก และ
วิธีการที่จะตอบให้ ถกู ต้ อง
แฮร์ ริส และแกรห์ม (Harris; & Graham. 2007) ได้ พฒ
ั นายุทธวิธีการกากับตน เอง
(Self-regulated strategy development: SRSD) เพื่อใช้ กบั นักเรี ยนที่มีทกั ษะในการเขียนต่า โดยมี
ขันตอนทั
้
งหมด
้
6 ขันตอน
้
คือ ขันที
้ ่ 1 เป็ นการสนทนาถึงเป้าหมายในอนาคต ขันที
้ ่ 2 พัฒนาทักษะ
พื ้นฐาน ขันที
้ ่ 3 ทาตามแบบแผนที่วางไว้ ขันที
้ ่ 4 บันทึกและจดจาทักษะที่ ได้ ขันที
้ ่ 5 สนับสนุน
การกระทานัน้ และขันที
้ ่ 6 แสดงปฏิกิริยาต่อพฤติกรรมที่ปฏิบตั ิ
วินิชกี (Svinicki. n.d.) กล่าวว่าการกากับตนเองในการเรี ยนเป็ นการที่นกั เรี ยนเรี ยนรู้
โดยใช้ การกากับและการควบคุมอย่างกระตือรื อร้ น ประกอบด้ วยการกากับตนเอง
3 ด้ าน ได้ แก่
(1) ด้ านพฤติกรรมและทรัพยากร ประกอบด้ วยการวางแผนและการใช้ กลยุทธ์การเรี ยนรู้และ
การจัดการทรัพยากร (2) ด้ านแรงจูงใจและอารมณ์ ประกอบด้ วยการกาหนดเป้าหมาย การจูงใจ
ตนเอง และการเสริมแรงตนเอง และ (3) ด้ านกลยุทธ์ทางปั ญญาเพื่อการเรี ยนรู้ (Metacognition)
ประกอบด้ วยการกาหนด เป้าหมาย การวางแผน การควบคุมความใส่ใจ การใช้ กลยุทธ์การเรี ยนรู้และ
การจัดการทรัพยากร และการกากับ ประเมิน และสะท้ อนตนเอง ซึง่ ขันตอนย่
้
อยบางขันตอนนั
้
นเป็
้ น
การกากับตนเองหลายด้ าน เช่น การวางแผนเป็ นการกากับตนเองด้ านแรงจูงใจและอารมณ์ และ
การกากับตนเองด้ านกลยุทธ์ทา งปั ญญาเพื่อการเรี ยนรู้ โดยแต่ละขันตอนเรี
้
ยงตามลาดับดังนี ้
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(1) การกาหนดเป้าหมาย (2) การวางแผน (3) การจูงใจตนเอง (4) การควบคุมความใส่ใจ (5) การใช้
กลยุทธ์การเรี ยนรู้และการจัดการทรัพยากร
(6) การกากับ ประเมิน และสะท้ อนตนเอง และ
(7) การเสริมแรงตนเอง
จากกระบวน การกากับตนเองของ แบนดูรา (Bandura. 1986) พินทริช และเดอร์ กรูท
(Pintrich; & De Groot (1990) คลาร์ ก และคนอื่นๆ (Clark; et al. 1992) ซิมเมอร์ แมน (Zimmerman.
2000) ลีและยัง (Ley; & Young. 2001) แฮร์ ริสและแกรห์ม (Harris; & Graham. 2007) และวินิชกี
(Svinicki. n.d.) ผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์เปรี ยบเทียบขันตอนต่
้
างๆ ของกระบวนการกากับตนเอง พบว่า
มีขนตอนและกระบวนการที
ั้
่คล้ ายคลึงกัน โดยครอบคลุมกระบวนการย่อยของการกากับตนเอง
3 กระบวนการ ได้ แก่ การสังเกตตนเอง การตัดสินตนเอง และการแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง ดังตาราง
ต่อไปนี ้
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้
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การสังเกตตนเอง
การตัดสินตนเอง
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การแสดงปฏิกิริยาต่ อตนเอง
การให้ รางวัลต่อความสาเร็ จและลงโทษต่อความ
ล้ มเหลวของตนเอง
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ตาราง 4 (ต่อ)







จากผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบดังกล่าว ผู้วิจยั ได้ ปรับปรุงและพัฒนาเป็ นกระบวนการกากับ
ตนเอง เพื่อใช้ ในการพัฒนาโปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคม เพื่อพัฒนา
พฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยน โดยเลือกใช้ ขนตอนที
ั้
่นกั จิตวิทยาและนักการศึกษาใช้ เหมือนกันตังแต่
้
3 คนขึ ้นไป นอกจากนี ้ยังพิจารณา ขันตอนที
้
่ พฒ
ั นาขึ ้นตามความเหมาะสมของ วัย เวลาและการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนในห้ องเรี ยน โดยประกอบด้ วยกระบวนการ 3 กระบวนการ ที่มีขนตอนย่
ั้
อย
6 ขันตอน
้
ได้ แก่ (1) กระบวนการสังเกตตนเอง ประกอบด้ วย ขันการส
้
ารวจตนเอง ขันการตั
้
งเป
้ ้ าหมาย
ขันการวางแผน
้
และขันการควบคุ
้
มตนเองและบันทึกพฤติกรรม (2) กระบวนการตัดสินตนเอง คือ
ขันการประเมิ
้
นตนเอง และ (3) กระบวนการแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง คือขันการแสดงปฏิ
้
กิริยาต่อ
ตนเอง โดยขันตอนแต่
้
ละขันตอนสามารถอธิ
้
บายได้ ดงั ตารางต่อไปนี ้
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ตาราง 5 ขันตอนของกระบวนการก
้
ากับตนเองที่ผ้ วู ิจยั พัฒนาขึ ้นเพื่อใช้ ในโปรแกรม
ขัน้ ตอนกระบวนการกากับตนเอง
กระบวนการสังเกตตนเอง
การสารวจตนเอง
การตังเป
้ ้ าหมาย

รายละเอียดของกระบวนการ
สารวจพฤติกรรมการเรี ยนของตนเอง
เลือกพฤติกรรมการเรี ยนที่ต้องการพัฒนา พร้ อมทังก
้ าหนดเป้าหมายในการ
พัฒนาพฤติกรรมที่เลือก
หาวิธีการที่จะทาให้ สามารถทาพฤติกรรมการเรี ยนได้ ตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั้
แต่ละคนดาเนินการควบคุมตนเองให้ ได้ ตามวิธีการกากับตนเองที่เลือกไว้
และบันทึกพฤติกรรมที่เกิดขึ ้น

การวางแผน
การควบคุมตนเองและบันทึก
พฤติกรรม
กระบวนการตัดสินตนเอง
การประเมินตนเอง
ประเมินพฤติกรรมด้ วยตนเองโดยเทียบกับเป้าหมายที่ตงไว้
ั้
กระบวนการแสดงปฏิกิริยาต่ อตนเอง
การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง
แสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง โดยการให้ รางวัลต่อความสาเร็ จและหาแนว
ทางการปรับปรุงแก้ ไขในกรณีที่ไม่บรรลุเป้าหมาย

3. ผลของการกากับตนเองที่มีต่อพฤติกรรม
แบนดูรา (Bandura. 1986) ได้ กล่าวถึงข้ อดีของการปรับพฤติกรรมด้ วยวิธีการกากับตนเอง
สรุปได้ ดงั นี ้
1. การกากับตนเองเป็ นวิธีการที่สะดวก และไม่สิ ้นเปลืองค่าใช้ จา่ ย
2. การกากับตนเอง ทาให้ บคุ คลสามารถรักษามาตรฐานในการแสดงพฤติกรรมของ
ตนเองคงทนขึ ้น ซึง่ ทาให้ พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงได้ ยาวนานกว่าการใช้ วิธีการควบคุมจากภายนอก
3. ผู้ที่สามารถกากับตนเองได้ นนั ้ จะสามารถอดกลันต่
้ อสิ่งเย้ ายวนจากภายนอกได้ ดี
และสามารถแผ่ขยายไปยังพฤติกรรมอื่นได้ ง่าย
4. กระบวนการกากับและติดตามพฤติกรรมของตนเองสามารถทาได้ ตลอดเ วลา ไม่วา่
จะอยูใ่ นสภาพแวดล้ อมใด และบุคคลสามารถแสดงปฏิกิริยาต่อตนเองได้ อย่างทันท่วงที ทังในด้
้ าน
การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเองทางบวกและทางลบ การให้ รางวัลตนเอง และการลงโทษตนเอง
5. การกากับตนเองช่วยลดภาระครู และช่วยให้ ครูมีเวลาสาหรับการเรี ยนการสอนมาก
ขึ ้น
การกากับตนเองมีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ (Bandura. 1986; Zimmerman. 1989) และได้
ถูกนามาใช้ ในการแก้ ปัญหาการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ งของนักเรี ยนด้ วย
โดยการกากับตนเองได้ ถกู นามาใช้ ในการออกแบบโปรแกรมเพื่อแก้ ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนใน
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กลุม่ นักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ งหลายเรื่ อง และมีประสิทธิผลเป็ น
อย่างดี (Baum, Renzulli; & Hebert. 1999)
นอกจากการกากับตนเองจะถูกนามาใช้ ในการแก้ ปัญหานักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่า
กว่าความสามารถที่แท้ จริงแล้ ว ยังถูกนามาใช้ ในการลดและส่งเสริมพฤติกรรมที่คล้ ายคลึงหรื อใกล้ เคียง
กับพฤติกรรมของผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ ง และได้ ผลดีด้วย
เช่นเดียวกัน โดยในแง่ของการลดพฤติกรรมที่ไม่พงึ ประสงค์นนั ้ ผลการวิจยั ของโบลสตาด และจอห์นสัน
(Bolstad; & Johnson. 1972) ที่ได้ ศกึ ษาผลของการกากับตนเองที่มีตอ่ การปรับพฤติกรรมก่อกวน
ชันเรี
้ ยน (Disruptive Classroom Behavior) โดยใช้ การวิจยั เชิงทดลองกับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1
และ 2 ที่มีพฤติกรรมก่อกวนชันเรี
้ ยนจานวน 4 คน ตามแนวคิดการปรับพฤติกรรม โดยเปรี ยบเทียบ
treatment 3 ประเภทคือ การกากับตนเอง การกากับโดยปั จจัยภายนอก (External regulation) และไม่มี
การกากับใดๆ ซึง่ พฤติกรรมก่อกวนชันเรี
้ ยนประกอบด้ วยพฤติกรรม 3 ด้ าน ได้ แก่ การส่งเสียงดัง
(Talking out) การก้ าวร้ าว (Aggression) และการลุกจากที่นงั่ (Out of seat) ซึง่ พฤติกรรมเหล่านี ้เป็ น
พฤติกรรมอย่างหนึง่ ของนักเรี ยนทีม่ ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ ง ผลปรากฏว่า
การกากับตนเองและการกากับโดยปั จจัยภายนอก สามารถลดพฤติกรรมก่อกวนชันเรี
้ ยนอย่างได้ ผล
โดยการกากับตนเองมีประสิทธิผลมากกว่า และยังคงทนอยูจ่ นถึงระยะยับยัง้ (Distinction)
ในแง่ ของการส่งเสริมพฤติกรรมนัน้ การกากับตนเองมีผลต่อแรงจูงใจและการเรี ยนรู้ของ
นักเรี ยน ดังเช่นผลการวิจยั ของ เบมเบนัทที และคนอื่นๆ (Bembenutty; et al. 1998) ที่ได้ ทาการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวลในการทดสอบ (Test anxiety) และการกากับตนเองต่อแรงจูงใจ
และกลวิ ธีการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน โดยแรงจูงใจแบ่งออกเป็ นแรงจูงใจภายใน (Intrinsic motivation)
แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic motivation) คุณค่าที่มีตอ่ งาน (Task value) การรับรู้ความสามารถของ
ตน(Self-efficacy) ความเชื่อในการควบคุม (Control beliefs) ความต้ องการทางสังคม (Social
desirability) ความสามารถ (Competence) ความคาดหวังในความสาเร็จ (Expectancy for
success) ส่วนกลวิธีการเรี ยนรู้แบ่งออกเป็ น
(1) กลยุทธ์ทางปั ญญา (Cognitive strategy)
ประกอบด้ วยการวางแผนอย่างละเอียด (Elaboration) การฝึ กฝน (Rehearsal) การจัดการ
(Organization) และการรู้คดิ (Metacognition) และ (2) กลยุทธ์การจัดการทรัพยากร (Resource
management strategy) ประกอบด้ วยความพยายาม (Effort) การจัดการเวลา (Time management)
การจัดการสภาพแวดล้ อมของการเรี ยนรู้ (Study environmental management) การหาความช่วยเหลือ
(Help seeking) ผลการวิจยั พบว่าไม่พบผลปฏิสมั พันธ์ระหว่างความวิตกกังวลในการทดสอบและ
การกากับตนเอง และพบว่าการกากับตนเองมีผลต่อแรงจูงใจเกือบ
ทุกด้ านยกเว้ นด้ านแรงจูงใจ
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ภายนอกและความเชื่อในการควบคุม และมีผลต่อกลวิธีการเรี ยนรู้ทกุ ด้ าน นอกจากนี ้ยังมีผลต่อเกรด
ของรายวิชาด้ วย
พินทริช และเดอกรูท (Pintrich; & De Groot. 1990) ได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับแรงจูงใจและ
การกากับตนเองในการเรี ยน ซึง่ เป็ นส่วนเสริมความสาเร็จในการจัดการเรี ยนการสอน กลุม่ ตัวอย่างเป็ น
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 จานวน 173 คน โดยใช้ วิธีการรายงานตนเอง (Self-report) วัดในเรื่ อง
การรับรู้ความสามารถของตน ค่านิยมภายใน ความวิตกกังวลในการสอบ การกากับตนเอง และการใช้
กลยุทธ์การเรี ยนรู้ ข้ อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนได้ จากการมอบงานให้ นกั เรี ยนทา ผลการวิจยั พบว่า
การรับรู้ความสามารถของตนและค่านิยมภายในมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเ รี ยน
การวิเคราะห์การถดถอยพบว่าผลที่ได้ จากการวัดขึ ้นอยูก่ บั การกากับตนเอง การรับรู้ความสามารถของ
ตนและความวิตกกังวล เป็ นตัวพยากรณ์ความสาเร็จทางการเรี ยนได้ ดีที่สดุ ส่วนค่านิยมภายในไม่
ส่งผลต่อความสาเร็จในการเรี ยน แต่มีความสัมพันธ์กบั การกากับตนเองและการใช้ กลยุทธ์ ทางปั ญญา
การกากับตนเองมีความสัมพันธ์โดยตรงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้ วย ดังผลการวิจยั ของ
พินทริช และเดอกรูท (Pintrich; & De Groot. 1990) ที่ศกึ ษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน โดยใช้ การวิเคราะห์เส้ นทาง (Path analysis) และพบว่าทักษะการกากับ ตนเองเป็ น
ตัวทานายโดยตรงของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน งานวิจยั ของแอบลาร์ ด และลิพส์ชลู ท์ (Ablard; &
Lipschultz. 1998) ได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับการกากับตนเองในการเรี ยนของนักเรี ยนที่มีความสาเร็จใน
การเรี ยนสูง ตัวแปรที่นามาศึกษา ได้ แก่ การให้ เหตุผลในระดับสูง (Advanced reasoning) การมุง่
เป้าหมาย (Achievement goals) และเพศ กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ เป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 จานวน
222 คน เป็ นนักเรี ยนชาย 118 คน หญิง 104 คน ในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนนักเรี ยนที่ประสบ
ความสาเร็จร้ อยละ 97 ใช้ กลยุทธ์การกากับตนเอง ผลการวิจยั พบว่า การมุง่ เป้าหมายและเพศมี
ความสัมพันธ์กบั การกากับตนเองในการเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ส่วนการให้ เหตุผลในระดับสูง
ไม่มีความสัมพันธ์กบั การกากับตนเอง โดยที่นกั เรี ยนมีการมุง่ เป้าหมายสูงขึ ้น เมื่อมีการใช้ กลยุทธ์
การกากับตนเอง และนักเรี ยนหญิงมีการใช้ กลยุทธ์การกากับตนเองในการเรี ยนมากกว่านักเรี ยนชาย
ซิมเมอร์ แมน และมาร์ ตเิ นส-พอนส์ (Zimmerman; & Martinez-Pons. 1990) ได้ ศกึ ษา
เกี่ยวกับความแตกต่างของนักเรี ยนด้ านการกากับตนเองในการเรี ยน ในเรื่ องระดับชัน้ เพศ และ
การรับรู้ความสามารถของตนและการใช้ กลยุทธ์ตา่ งๆ กลุม่ ตัวอย่าง เป็ นนักเรี ยนชาย 45 คน และ
นักเรี ยนหญิง 45 คน เป็ นนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 และชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่
5 จากโรงเรี ยนสอนเด็กปั ญญาเลิศ และโรงเรี ยนปกติ เป็ นการสอบถามเกี่ยวกับการใช้ กลยุทธ์จาก 14
วิธีในกลยุทธ์การกากับตนเองในการเรี ยน
และแปลคว ามหมายเพื่อประมาณค่า และการรับรู้
ความสามารถทางวิชาคณิตศาสตร์ ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนปั ญญาเลิศมีการรับรู้ความสามารถของ
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ตนในการแปลความหมาย การรับรู้ความสามารถทางวิชาคณิตศาสตร์ และการใช้ กลยุทธ์สงู กว่า
นักเรี ยนปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 มีการใช้ กลยุทธ์กากับตนเองใน
การเรี ยนสูงสุด รองลงมา คือ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 และนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5
ตามลาดับ และการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างเพศในการใช้ กลยุทธ์การกากับตนเองในการเรี ยน
ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนหญิงจะใช้ กลยุทธ์การจดบัน ทึกและเตือนความจา การจัดสภาพแวดล้ อม
และการตังเป
้ ้ าหมายและการวางแผน มากกว่านักเรี ยนชายอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
จิราภรณ์ กุณสิทธิ์ (2541) ได้ ศกึ ษาเรื่ องการทานายผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์
ด้ วยตัวแปรด้ านการกากับตนเองในการเรี ยน การรับรู้ความสามารถของตนท างคณิตศาสตร์ ทัศนคติ
ต่อวิชาคณิตศาสตร์ และแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่
3 ในกรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่
3
สามารถทานายได้ จากการกากับตนเองในการเรี ยนการรับรู้ความสามารถของต นทางคณิตศาสตร์ และ
ทัศนคติตอ่ วิชาคณิตศาสตร์ โดยมีตวั ทานายที่ดีที่สดุ คือ การรับรู้ความสามารถของตนทางคณิตศาสตร์
และการกากับตนเองในการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ ตามลาดับ
กรวรรณ แสงไชย (2551) ได้ ศกึ ษาผลของวิธีสอนแบบกากับตนเองและคะแนนเฉลี่ยสะสมที่
มีตอ่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ และลักษณะพื ้นฐานความเป็ นนักวิจยั ของนักเรี ยน
ผลการวิจยั ที่สาคัญสรุปได้ วา่ (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ผลการกากับตนเองใน
การเรี ยน และ ลักษณะพื ้นฐานความเป็ นนักวิจยั ของนักเรี ยน ที่ได้ รับวิธีสอนที่แตกต่างกันและมีระดับ
คะแนนเฉลี่ยต่างกัน หลังการทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 อิทธิพลของวิธี
สอนค่อนข้ างสูง (F= 34.186, p=.000) เมื่อเปรี ยบเทียบกับอิทธิพลของคะแนนเฉลี่ยสะสม (F=6.438,
p=.001) และ (2) ผลการวิเคราะห์ความตรงโมเดลตามกรอบแนวคิดพบว่าโมเดลสอดคล้ องกลมกลืน
กับข้ อมูลเชิงป ระจักษ์ โดยพิจารณาจากผลการทดสอบค่าไค -สแควร์ (Chi-square) มีคา่ เท่ากับ
19.08; p=.32 ที่องศาอิสระ เท่ากับ 17 มีคา่ GFI เท่ากับ .96 และค่า AGFI เท่ากับ .82 ส่วนค่า RMR
เท่ากับ .034 โมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนในตัวแปรผลการกากับตนเองในการเรี ยน ตัวแปร
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ และตัวแปรลักษณะพื ้นฐานของนักวิจยั ได้ ร้อยละ 65, 59 และ
87 ตามลาดับ
จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการกากับตนเองจะเห็นว่า บุคคลที่มีการกากับตนเองเป็ นบุคคล
ที่มีจดุ มุง่ หมายในการทาสิ่งต่างๆ อย่างชัดเจน หากเป็ นนักเรี ยนจะเป็ นนักเรี ยนที่มีจดุ มุ่
งหมายใน
การเรี ยน มีความสนใจในการเรี ยน มีพฤติกรรมการเรี ยนที่ดีขึ ้น ส่วนนักเรี ยนที่มีการกากับตนเองต่า
จะเป็ นบุคคลที่ไม่มีจดุ มุง่ หมายหรื อแรงจูงใจในการเรี ยน ขาดความสนใจในการเรี ยนและการเรี ยนรู้ก็
เพื่อหวังผลตอบแทนภายนอกเท่านัน้ ดังนันจึ
้ งสรุปได้ วา่ การกากับตนเอง มีผลต่อพฤติกรรมการเรี ยน
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ช่วยให้ นกั เรี ยนสามารถกากับตนเองทังในด้
้ านปั ญญา จิตใจ และพฤติกรรมทาให้ มีพฤติกรรมการเรี ยนที่
พึงประสงค์มากขึ ้น นาไปสูก่ ารเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนได้ ในที่สดุ
4. การพัฒนาการกากับตนเอง
ในการพัฒนาการกากับตนเองนัน้ ลี และยัง (Ley; & Young. 1999) เสนอหลักการสอนหรื อ
การพัฒนาการกากับตนเองเรี ยกว่า POME ซึง่ ประกอบด้ วยขันตอนต่
้
อไปนี ้
1) ขันเตรี
้ ยม (Prepare) เป็ นการส่งเสริมและแนะนาผู้เรี ยนให้ จดั เตรี ยมสภาพแวดล้ อม
ของการเรี ยนรู้ให้ เหมาะสม
2) ขันจั
้ ดการ (Organize) เป็ นการจัดสื่อการเรี ยนรู้ที่หลากห ลาย ที่เอื ้ออานวย
การเรี ยนรู้และการใช้ กลยุทธ์ทางปั ญญาและการรู้คดิ ของผู้เรี ยน
3) ขันก
้ ากับติดตาม (Monitor) เป็ นการให้ ผ้ เู รี ยนบันทึกการเรี ยนรู้ของตนเอง ว่าผู้เรี ยน
มีการเรี ยนรู้อย่างไรและเมื่อไร และผลของการเรี ยนรู้เป็ นอย่างไร และ
4) ขันประเมิ
้
น (Evaluate) เป็ นการให้ ผ้ เู รี ยนตัดสินว่าตนเองมีการเรี ยนรู้ดีหรื อไม่
อย่างไร
นอกจากนี ้ยังมี วิธีการส่ งเสริมการกากับตนเองในการเรียน ซึง่ การกากับตนเองใน
การเรี ยนเป็ นตัวแปรที่มีนกั วิจยั ในทฤษฎีการเรี ยนรู้หลายทฤษฎีมีความสนใจ ดังนันจึ
้ งมีนกั วิจยั ทา
การทดลองและให้ ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการกากับตนเองในการเรี ยนไว้ หลายรูปแบบ หลายระดับ
และมีพื ้นฐานทางทฤษฎีแตกต่างกันไป สาหรับผู้เรี ยนที่อยูใ่ นวัยรุ่นหรื อผู้เรี ยนระดับอุดมศึกษา
มีข้อเสนอแนะและการวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการกากับตนเองในการเรี ยน ดังนี ้
โบเคียร์ ท (Boekaerts. 1997) ได้ เสนอแนะแ นวทางการส่งเสริมการเรี ยนการสอนด้ วย
การกากับตนเอง 4 ประการคือ
1. ควรกระตุ้นความรู้และความสามารถเดิมของผู้เรี ยน และสนับสนุนให้ ผ้ เู รี ยนนา
ความรู้ความสามารถเดิมออกมาใช้ ในการเรี ยนเนื ้อหาใหม่
2. ควรสอนวิธีการกากับตนเองให้ ผ้ เู รี ยน และฝึ กให้ ผ้ เู รี ยนใช้ กลวิธีจนคล่อง แคล่วเป็ น
อัตโนมัติ
3. การสอนกลวิธีกากับตนเองควรแบ่งเป็ น 2 ระยะ คือ ระยะแรกผู้สอนมีบทบาทเป็ น
แม่แบบ เป็ นผู้ฝึกสอน (Coach) ต่อมาให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้โดยการกากับตนเองและไตร่ตรองวิธีการทางาน
ของตนเอง
4. ควรออกแบบงานให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเรี ยนรู้ด้วยการกากับตนเองได้
บัทเลอร์ และวินเน (Butler; & Winne. 1995) กล่าวว่าขณะเรี ยนรู้ด้วยการกากับตนเอง ผู้เรี ยน
อาจมีปัญหาที่เป็ นอุปสรรคในการกากับตนเองในการเรี ยนแยกเป็ น4 ลักษณะ คือ
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1. วิเคราะห์งานไม่ถกู ต้ อง ทาให้ ตงเป
ั ้ ้ าหมายไม่เหมาะสม ทาให้ ใช้ กลวิธีไม่เหมาะสม
และส่งผลต่อการตรวจสอบผลงานตนเองต่อไป
2. ไม่สามารถตรวจสอบความบกพร่องของตนเองได้ ทาให้ งานอาจไม่บรรลุเป้าหมาย
3. ไม่มีทกั ษะบางอย่างที่จาเป็ นต้ องใช้ ในการทางานนัน้ หรื อมีอยูบ่ ้ างแต่ไม่เพียง
พอที่จะทางานสาเร็จได้
4. ไม่มีแรงจูงใจในการทางาน อาจเนื่องจากมีความเชื่อเกี่ยวกับการเรี ยนไม่ ถูกต้ อง
หรื อไม่มีแรงจูงใจในการควบคุมตนเองให้ ทางาน
นอกจากนี ้ บทั เลอร์ และวิน เน ยังเสนอแนวทางในการให้ ข้อมูลป้อนกลับเพื่อส่งเสริม
การกากับตนเองในการเรี ยน ว่าข้ อมูลป้อนกลับควรจะให้ ครอบคลุม และเหมาะสมกับปั ญหาใน
การกากับตนเองในการเรี ยน เช่น การให้ ความรู้หรื อแก้ ไข ความรู้เกี่ยวกับงาน การให้ ความรู้หรื อปรับแก้
ความเข้ าใจหรื อจัดโครงสร้ างความรู้เกี่ยวกับงานให้ ใหม่ การให้ ความรู้หรื อปรับแก้ ความเข้ าใจหรื อจัด
โครงสร้ างความรู้เกี่ยวกับกลวิธีทางานให้ ใหม่ แนะแนวทางการใช้ กลวิธีที่เหมาะสมกับเนื ้อหาหรื องาน
หรื อช่วยเหลือให้ ใช้ กลวิธีไ ด้ คล่องแคล่ว และแก้ ไขความเชื่อเกี่ยวกับตนเองหรื อเกี่ยวกับงานเพื่อเพิ่ม
แรงจูงใจ
กรอลนิก คูโรว์สกี ้ และ เกอร์ แลนด์ (Grolnick, Kurowski; & Gurland. 1999) กล่าวว่า
“การกากับตนเองระดับสูงสุดคือ การที่ผ้ เู รี ยนมีความเต็มใจเรี ยนรู้สิ่งต่างๆ ด้ วยความสนใจด้ วย
ความอยากรู้ของตนเองโดยไม่ต้องบังคับ” ดังนันการสนั
้
บสนุนให้ ผ้ เู รี ยนทางานที่มีธรรมชาติไม่นา่ สนใจ
สาหรับผู้เรี ยน แต่ผ้ สู อนหรื อผู้ใหญ่เห็นความสาคัญและความจาเป็ นที่ต้องเรี ยนรู้ ต้ องอาศัยพ่อแม่ หรื อ
ผู้สอนช่วยเหลือให้ ผ้ เู รี ยนพัฒนาความเป็ นอิสระแห่งตนในการทางาน ดังนันเป
้ ้
าหมายสาคัญของ
การอบรมเลี ้ยงดูของครอบครัวคือ การสนับสนุนและเอื ้ออานวยให้ เด็กนาเอากิจกรรมที่มีคณ
ุ ค่าเข้ าไว้
เป็ นกิจกรรมของตนเอง และการตังเป
้ ้ าหมายสาคัญของการดูแลเด็กนักเรี ยนคือการสนับสนุนให้ เด็กทา
กิจกรรมที่เด็กมีความสนใจด้ วยตนเอง นักวิจยั ที่ทาการวิจยั ด้ วยแนว คิดนี ้เสนอว่า การเลี ้ยงดูเด็กหรื อ
การจัดบรรยากาศการเรี ยนการสอนที่สนับสนุนความเป็ นอิสระ การให้ ความเอาใจใส่และการจัด
โครงสร้ างของกฎระเบียบในบ้ านหรื อในโรงเรี ยนให้ มีความชัดเจนสม่าเสมอ ช่วยสนับสนุนให้ เด็กกากับ
ตนเองได้
นอกจากนี ้ผลงานวิจยั ในประเทศไทยยังได้ พฒ
ั นาการ กากับตนเองดังนี ้ ฐิ ตพิ ฒ
ั น์ สงบกาย
(2533) ได้ ศกึ ษาผลของการกากับตนเองต่อความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถของตนเอง และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 พบว่ากลุม่ ทดลองที่ได้ รับ
การฝึ กการกากับตนเองมีคะแนนความคาดหวังเกี่ยวกับความสา มารถของตนเอง และผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ สงู กว่ากลุม่ ควบคุม
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สุรีย์พร วัชชัย (2539) ได้ ศกึ ษาผลของกลวิธีการเรี ยนรู้และการกากับตนเองที่มีตอ่
ความสามารถในการอ่านเข้ าใจความภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที2่ พบว่านักเรี ยนที่ฝึก
การใช้ กลวิธีการเรี ยนรู้ร่วมกับการกากับตนเองจะมีความสามารถในการอ่านเข้ าใจความภาษาอังกฤษ
สูงกว่านักเรี ยนกลุม่ ควบคุม จันทนา อานมณี (2539) ได้ ศกึ ษาเปรี ยบเทียบความเข้ าใจในการอ่าน
ภาษาไทยและทักษะด้ านเมตต้ าคอกนิชนั่ (Metacognition) ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่เรี ยน
ด้ วยเทค นิคกากับตนเองและเทคนิคนาการอ่าน พบว่านักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยเทคนิคกากับตนเองมี
ความเข้ าใจในการอ่านภาษาไทยสูงกว่านักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยเทคนิคนาการอ่าน และนักเรี ยนที่เรี ยนด้ วย
เทคนิคกากับตนเองมีทกั ษะด้ านเมตต้ าคอกนิชนั่ สูงกว่านักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยเทคนิคนาการอ่าน
ปิ ย วรรณ พันธุ์มงคล (2542) ได้ ศกึ ษาผลของการใช้ โปรแกรมการกากับตนเองที่มีตอ่ การมี
วินยั ในตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 โดยใช้ เวลาในการฝึ ก
15 ครัง้ ๆ ละ 20 นาที พบว่านักเรี ยนกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองมีคะแนนการมีวินยั ในตนเอ ง
สูงกว่านักเรี ยนที่ไม่ได้ รับโปรแกรม
นอกจากนี ้ สมพร สุทศั นีย์ (2536) ได้ เปรี ยบเทียบผลการใช้ เทคนิคการควบคุมตนเอง (Selfcontrol) ต่อพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหาและต่อพฤติกรรมการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที4่ โดยใช้
เวลาในการฝึ ก 4 สัปดาห์ ในชัว่ โมงภาษาไทยและชั่ วโมงวิทยาศาสตร์ พบว่านักเรี ยนมีพฤติกรรมที่เป็ น
ปั ญหาลดลง และมีพฤติกรรมการเรี ยนรู้สงู ขึ ้น
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ข้ างต้ น พบว่าการกากับตนเองสามารถนาไปใช้ ทงั ้
แบบการฝึ กเฉพาะและสอดแทรกในเนื ้อหาวิชาและจากผลงานวิจยั ของฐิ ตพิ ฒ
ั น์ สงบกาย (2533) สมพร
สุทศั นีย์ (2536) สุรีย์พร วัชชัย (2539) จันทนา อานมณี (2539) และปิ ยวรรณ พันธุ์มงคล (2542) ที่มีการ
ฝึ กกากับตนเองพบว่า จานวนครัง้ ของการฝึ กที่สามารถทาให้ นกั เรี ยนสามารถกากับตนเองได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามได้ ดี คืออยูใ่ นระหว่าง
7-20 ครัง้ แต่ละครัง้ ใช้ เวลาตังแต่
้ 20 นาที ถึง 1 ชัว่ โมง ตามวัยของผู้เรี ยน กล่าวคือ ผู้เรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาจะใช้ เวลาในการฝึ กจานวนครัง้ มากกว่า และใช้ เวลาในการฝึ กแต่ละครัง้ นานกว่าผู้เรี ยน
ระดับประถมศึกษา
5. การวัดการกากับตนเอง
ในการวัดการกากั บตนเองนัน้ ซิมเมอร์ แมน และมาร์ ตเิ นส- พอนส์ (Zimmerman; &
Martinez-Pons.1988) ได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างของรูปแบบกลยุทธ์ของนักเรี ยน
ในการกากับตนเองในการเรี ยน ระหว่างการสัมภาษณ์นกั เรี ยนระดับมัธยมศึกษากับการประเมินโดยครู
และทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน กลุม่ ตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชาย 44 คน และนักเรี ยนหญิง 36 คน
โดยสัมภาษณ์เกี่ยวกับการใช้ กลยุทธ์การกากับตนเองในการเรี ยนในเนื ้อหาวิชาต่างๆ
และครูเป็ น
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ผู้ประเมินการเรี ยนรู้โดยการกากับตนเองของนักเรี ยนเป็ นระยะ การวิเคราะห์องค์ประกอบของแบบ
ประเมินของครู พร้ อม ด้ วยคะแนนของนักเรี ยนในการสอบมาตรฐาน วิชาคณิตศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ ผลการวิจยั พบว่า การรายงานการใช้ กลยุทธ์ในการกากับตนเองในการเรี ยนของนักเรี ยน
กับการประเมินของครูมีคา่ สหสัมพันธ์สงู (R =.70) โดยครูประเมินนักเรี ยนในเรื่ องความตรงต่อเวลาใน
การทางาน การซักถามหรื อการข อความช่วยเหลือ การตระหนักถึงผลการสอบโดยการเตรี ยมตัว
ล่วงหน้ า และความสนใจในชันเรี
้ ยน แสดงให้ เห็นว่า การให้ ข้อมูลของนักเรี ยนกับการประเมินของครูมี
ความเที่ยงตรง
วิลาวรรณ บุญชัง (2546) ได้ ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างของแบบการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันแล ะแบบหลายลักษณะหลายวิธีของแบบทดสอบวัดกระบวนการกากับตนเอง
ในการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ ตามแนวทฤษฎีการเรี ยนรู้ปัญญาทางสังคมของบันดูรา โดยมองว่าการวัด
กระบวนการในการกากับตนเอง เป็ นการวัดเกี่ยวกับการควบคุมและการจัดการกับพฤติกรรมของ
ตนเอง ให้ มีการกระทาพฤติกรรมตามกระบวน การที่วางแผนไว้ และเป็ นการกระทาพฤติกรรมตาม
ตัวแบบจนเคยชิน เกิดเป็ นการสร้ างนิสยั ที่ถาวร
และเป็ นบุคลิกภาพของตนเอง จึงใช้ วิธีการวัด
บุคลิกภาพในการสร้ างแบบวัด กลุม่ ตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2545 สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี จานวน 741 คน ซึง่ ได้ มาโดยการสุม่ แบบ
แบ่งชันและเครื
้
่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั เป็ นแบบทดสอบวัดกระบวนการกากับตนเองในการเรี ยนวิชา
คณิตศาสตร์ โดยวัดกระบวนการด้ านการสังเกตตนเอง ด้ านการตัดสินการกระทาของตนเอง และด้ าน
ปฏิกิริยาสะท้ อนของตนเอง ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นตามแนวทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางสังคมของแบนดูรา มี 2 แบบ
คือ แบบข้ อความเป็ นแบบมาตรประมาณค่า 4 ระดับ ด้ านละ 20 ข้ อ รวมจานวนทังสิ
้ ้น 60 ข้ อ และ
แบบสถานการณ์จานวน 20 ข้ อ ผลการวิจยั พบว่า ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างแบบการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบทดสอบวัดกระ บวนการกากับตนเองในการเรี ยนที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นทัง้
แบบข้ อความและแบบสถานการณ์ มีโครงสร้ างสอดคล้ องกับทฤษฎีการเรี ยนรู้ปัญญาทางสังคมของ
แบนดูรา และความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างแบบหลายลักษณะหลายวิธีของแบบทดสอบวัดกระบวนการ
ในการกากับตนเอง มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิ งเหมือนสูงกว่า .50 โดยมีคา่ ตังแต่
้ .64 ถึง .87 และ
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงจาแนกมีคา่ ต่ากว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงเหมือน โดยมีคา่ ตังแต่
้
.22 ถึง .49 แบบวัดกระบวนการกากับตนเองในการเรี ยนแบบข้ อความมีคา่ อานาจจาแนก (t) ตังแต่
้
4.30 ถึง 10.87 ค่าความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .94
กรวรรณ แสงไชย (2552) ได้ สร้ างแบบวัดผลการกากับตนเองในการเรี ยน มีข้อคาถามจานวน
38 ข้ อ แบ่งเป็ นด้ านกระบวนการสังเกตตนเอง จานวน 15 ข้ อ ด้ านกระบวนการตัดสินตนเอง จานวน
8 ข้ อ ด้ านกระบวนการแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง จานวน 15 ข้ อ และได้ วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
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พบว่าโมเดลการกากับตนเองในการเรี ยนมีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยมี
ค่า Chi-square=1.84 df=1 p=.17 ค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ .98 ค่าดัชนีวดั ระดับ
ความกลมกลืนที่ปรับแก้ แล้ ว (AGFI) เท่ากับ .89 ดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกาลังสองของส่วนเหลือ (RMR)
เท่ากับ .006 ซึง่ มีคา่ เข้ าใกล้ ศนู ย์มาก และค่าดัชนีเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐานระหว่างตัวแปรสูงสุด
มีคา่ เท่ากับ .015 ซึง่ ต่ากว่าเกณฑ์ (2.00) ค่าน ้าหนักองค์ประกอบของการกากับตนเองในการเรี ยนทัง้
สามองค์ประกอบมีคา่ เป็ นบวก ตังแต่
้ .90 ถึง .98 ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของตัวแปรสังเกตได้ ทกุ ตัวซึง่
วัดได้ จากค่า R2 และบอกถึงความแปรปรวนร่วมของตัวบ่งชี ้กับตัวแปรการกากับตนเองในการเรี ยนมี
ความแปรปรวนตังแต่
้ ระดับสูง ข้ อคาถามมีคา่ อานาจจาแนกระหว่าง.51-.80 และมีคา่ ความเชื่อมั่นแบบ
สัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .97
อย่างไรก็ดี เนื่องจากการกากับตนเองในการวิจยั ครัง้ นี ้ถูกจัดให้ เป็ นโปรแกรมการทดลอง
การวัดการกากับตนเองจึงกระทาในลักษณะการตรวจสอบการจัดกระทา (Manipulation check) ซึง่ มี
งานวิจยั หลายเรื่ องที่ใช้ แนวคิดการกากับตนเองในการพัฒนานักเ รี ยน โดยให้ นกั เรี ยนบันทึกการกากับ
ตนเองตามกระบวนการที่ผ้ วู ิจยั กาหนดขึ ้น (สุภาวดี คานาดี . 2551; กรวรรณ แสงไชย . 2552;
สมพร สุทศั นีย์ . 2536; โสภิดา ลิ ้มวัฒนาพันธ์ . 2538) ซึง่ ใช้ ประโยชน์ทงในแง่
ั้
เป็ นวิธีการให้ นกั เรี ยน
กากับตนเอง และเป็ นหลักฐานที่สามารถตรวจสอบกา
รปฏิบตั ขิ องนักเรี ยนได้ วา่ นักเรี ยนได้ ทา
การกากับตนเองตามกระบวนการที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นหรื อไม่ ซึง่ การวัดการกากับตนเองลักษณะนี ้สามารถ
ใช้ เป็ นการตรวจสอบการจัดกระทาได้ เป็ นอย่างดี
โดยสรุปจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง การกากับตนเอง หมายถึง
กระบวนการใน การควบคุมตนเองของบุคคลอย่างเป็ นระบบ ในด้ านความคิด ความรู้สกึ และ
การกระทา เพื่อมุง่ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองไปสูพ่ ฤติกรรมเป้าหมายที่ต้องการ ประกอบด้ วย
กระบวนการ 3 กระบวนการ ที่มีขนตอนย่
ั้
อย 6 ขันตอน
้
ได้ แก่ (1) กระบวนการสังเกตตนเอง
ประกอบด้ วย ขันการส
้
ารวจตนเอง ขันการตั
้
งเป
้ ้ าหมาย ขันการวางแผน
้
และขันการควบคุ
้
มตนเองและ
บันทึกพฤติกรรม (2) กระบวนการตัดสินตนเอง คือขันการประเมิ
้
นตนเอง และ (3) กระบวนการแสดง
ปฏิกิริยาต่อตนเอง คือขันการแสดงปฏิ
้
กิริยาต่อตนเอง การกากับตนเองมีผลต่อพฤติกรรมการเรี ยน ซึง่
การกากับตนเองในด้ านพฤติกรรมการเรี ยนช่วยให้ นกั เรี ยนสามารถกากับตนเองทังในด้
้ านปั ญญา
จิตใจ และพฤติกรรม ทาให้ มีพฤติกรรมการเรี ยนที่พงึ ประสงค์มากขึ ้น นาไปสูก่ ารเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนได้ ในที่สดุ
การกากับตนเองสามารถนาไปใช้ ทงแบบการฝึ
ั้
กเฉพาะและสอดแทรกในเนื ้อหาวิชา และจาก
ผลงานวิจยั ของฐิ ตพิ ฒ
ั น์ สงบกาย (2533) สมพร สุทศั นีย์ (2536) สุรีย์พร วัชชัย (2539) จันทนา อานมณี
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(2539) และปิ ยวรรณ พันธุ์มงคล (2542) ที่มีการฝึ กกากับตนเองพบว่า จานวนครัง้ ของการฝึ กที่สามารถ
ทาให้ นกั เรี ยนสามารถกากับตนเองได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแสดงความสัมพันธ์ ระหว่าง
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามได้ ดี คืออยูใ่ นระหว่าง 7-20 ครัง้ แต่ละครัง้ ใช้ เวลาตังแต่
้ 20 นาที ถึง
1 ชัว่ โมง ตามวัยของผู้เรี ยน กล่าวคือ ผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาจะใช้ เวลาในการฝึ กจานวนครัง้ มากกว่า
และใช้ เวลาในการฝึ กแต่ละครัง้ นานกว่าผู้เรี ยนระดับประถมศึกษาส่วนผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาจะดังนัน้
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้เพื่อให้ การกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครูสามารถพัฒนา
พฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนได้ อย่างชัดเจน ผู้วิจยั ได้ ออกแบบโปรแกรม โดยใช้ เวลาในการจัดกิจกรรม
ทังหมด
้
20 ครัง้ ๆ ละ 30 นาทีสาหรับการฝึ กเบื ้องต้ น และ 60 นาทีสาหรับการฝึ กในสถานการณ์จริง
ในด้ านการวัดการกากับตนเองนัน้ เนื่องจากการกากับตนเองในการวิจยั ครัง้ นี ้ถูกจัดให้ เป็ น
โปรแกรมการทดลอง โดยให้ นกั เรี ยนได้ ทาการกากับตนเองตามกระบวนการที่ผ้ วู ิจยั กาหนดขึ ้น
การวิจยั นี ้จึงทาการวัดการกากับตนเองในลัก ษณะของการตรวจสอบการจัดกระทา (Manipulation
check) ดังนันในงานวิ
้
จยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั จึงตรวจสอบการกากับตนเองของนักเรี ยนโดยการสังเกตและ
ตรวจสอบว่า ในการปฏิบตั ขิ องนักเรี ยนนัน้ นักเรี ยนได้ ทาการกากับตนเองตามกระบวนการที่ผ้ วู ิจยั
สร้ างขึ ้นหรื อไม่

ตอนที่ 4 การสนับสนุนทางสังคม (Social Support)
1. ความหมายของการสนับสนุนทางสังคม
แนวคิดเรื่ องการสนับสนุนทางสังคม (Social support) มีพื ้นฐานมาจากทฤษฎีที่เป็ นผลมา
จากการศึกษาทางสังคมจิตวิทยา ซึง่ พบว่าการตัดสินใจส่วนใหญ่ของคนนันขึ
้ ้นอยูก่ บั อิทธิพลของ
บุคคลผู้ซงึ่ มีความสาคัญและมีอานาจเหนือกว่าตัวเราอยูต่ ลอดเวลา การสนับสนุนทางสังคมมีบทบาท
สาคัญยิ่งต่อพฤติกรรมของคน ทังด้
้ านร่างกายและจิตใจ หลักการที่สาคัญของการสนับสนุนทางสังคม
จะต้ องมีการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ให้ และผู้รับการสนับสนุน ลักษณะของการติดต่อสัมพันธ์นนั ้
จะต้ องประกอบไปด้ วยข้ อ มูลข่าวสารที่ทาให้ “ผู้รับ” เชื่อว่า /รู้สกึ ว่าได้ รับการสนับสนุน มีปัจจัยนาเข้ า
ของการสนับสนุนทางสังคม อาจอยูใ่ นรูปของข่าวสาร วัสดุสิ่งของหรื อทางด้ านจิตใจ และการสนับสนุน
ต้ องช่วยให้ ผ้ รู ับได้ บรรลุถึงจุดมุง่ หมายที่เขาต้ องการ
มีผ้ ู ให้ คานิยามการสนับสนุนทางสังคม ไว้ มากมาย แตกต่างไปตามเรื่ องที่ผ้ วู ิจยั ท่านนันๆ
้
สนใจจะศึกษา จึงไม่มีนิยามของการสนับสนุนทางสังคมที่เป็ นมาตรฐานที่ถกู ต้ อง ตายตัวเพียงอันหนึง่
อันใด แต่ขึ ้นอยูก่ บั ว่าผู้วิจยั ต้ องการศึกษาการสนับสนุนทางสังคมในแนวใด แต่โดยทัว่ ๆ ไปแล้ ว
การสนับสนุนทางสังคมหมายถึง ก ารมีเพื่อนหรื อบุคคลอื่นๆที่สามารถขอความช่วยเหลือได้ เมื่อถึง
ช่วงเวลาวิกฤติ การได้ รับการสนับสนุนทางสังคมทาให้ บคุ คลมุง่ พิจารณาเรื่ องเกี่ยวกับปั ญหาได้ ดีขึ ้น
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และภาพพจน์ที่ดีเกี่ยวกับตนเอง (Hauenstein. 2001) หรื อหมายถึงการรับรู้หรื อผ่านประสบการณ์ที่
แสดงให้ เห็นว่าตัวบุคคลเป็ นที่รัก เป็ นที่หว่ งใยน่าภาคภูมิใจ มีคณ
ุ ค่า และเป็ นส่วนหนึง่ ของระบบสังคม
ซึง่ ให้ การช่วยเหลือละมีกฎข้ อบังคับร่วมกัน (Taylor; et al. 2004)
หากพิจารณานิยามทัง้ 2 ดังกล่าว จะพบว่านิยามแรกจะแสดงให้ เห็นการสนับสนุนที่เป็ น
รูปธรรม เป็ นการกระทาที่ชว่ ยเห ลือให้ บคุ คลพ้ นจากวิกฤติ แต่นิยามหลังแสดงให้ เห็นการสนับสนุนซึง่
บุคคลรับรู้ได้ ทางใจ โดยไม่จาเป็ นต้ องได้ รับการช่วยเหลือที่เป็ นการกระทา และเป็ นที่นา่ ประหลาดใจ
เมื่อมีผลงานหลายต่อหลายชิ ้นได้ ผลสรุปว่าการสนับสนุนทางสังคมตามแนวนิยามที่ 2 นี ้ก่อให้ เกิด
ประโยชน์มากกว่ าการสนับสนุนทางสังคมตามแนวทางนิยามแรก (ประณต เค้ าฉิม . 2552) อย่างเช่น
งานของเวททิงตั น และเคสเลอร์ (Wethington; & Kessler. 1986) ที่กล่าวว่า การรับรู้ถึงการสนับสนุน
ทางสังคมเป็ นตัวพยากรณ์ ในเรื่ องการปรับตัวต่อสถานการณ์ ความเครี ยดในชีวิตได้ ดีกว่าการได้ รับ
การสนับสนุนที่เป็ นรูปธรรม นอกจากนี ้งานวิจยั ของโคเฮน และซิมม์ (1985) เลก และเฮลเลอร์ (1988)
และดันเคล- สเคตเตอร์ และเบนเนตต์ (1990 ) ยังปรากฏผลการรับรู้ถึงการสนับสนุนทางสังคม
(การรับรู้วา่ ตนเป็ นที่รัก เป็ นที่หว่ งใย น่าภาคภูมิใจ มีคณ
ุ ค่า
) มีความสัมพันธ์กบั สุขภาพ แ ละ
ความเป็ นอยูท่ ี่ผาสุก มากกว่าการได้ รับการสนับสนุนที่เป็ นรูปธรรม
การให้ นิยามตามแนวทางหลังมีอยูห่ ลายท่าน เช่น นิยามของคอบบ์
(Cobb. 1976 ) ให้
ความหมายของการสนับสนุนทางสังคมว่าคือ การที่บคุ คลได้ รับข้ อมูลข่าวสารที่ทาให้ เข้ าใจว่า มีคนรัก
ยกย่อง และมองเห็นคุณค่ าและรู้สกึ ว่าตนเป็ นส่วนหนึง่ ของสังคม มีความผูกพันธ์ซงึ่ กันและกัน
เช่นเดียวกับลินน์ และคนอื่นๆ (Linn; et al. 1979) อธิบายว่าการสนับสนุนทางสังคม คือ การที่บคุ คล
ได้ มีการติดต่อสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น อาจเป็ นลักษณะเอกบุคคล กลุม่ คน หรื อเป็ นชุมชน การติดต่อ
สัมพันธ์นั ้นทาให้ บคุ คลรู้สกึ อบอุน่ รู้สกึ ว่าตนเองมีความสาคัญ และรู้สกึ ว่าตนเองเป็ นส่วนหนึง่ ของ
สังคม แคปแลน คาสเซล และกอร์ (Kaplan, Cassle; & Gore. 1977) ได้ ให้ ความหมายการสนับสนุน
ทางสังคมไว้ 2 แนว คือ (1) การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง ความพอใจต่อความจาเป็ นพื ้นฐานทาง
สังคมในแต่ละคน ซึง่ ได้ แก่ การได้ รับความรัก การยกย่องว่ามีคณ
ุ ค่า การเป็ นส่วนหนึง่ และการได้ รับ
ความปลอดภัย โดยได้ รับการมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่น และ (2) การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง
ความสัมพันธ์ที่มีอยู่ หรื อขาดหายไปจากบุคคลที่มีความสาคัญต่อบุคคลนัน้
แต่สาหรับบา งท่านจะให้ นิยามผสมกันระหว่างแนวทางแรกและแนวทางหลังดังนิยามของ
ฟาร์ เบอร์ (Farber. 1983) ได้ สรุปว่าการสนับสนุนทางสังคมคือ ความสัมพันธ์ยดึ เหนี่ยวระหว่างบุคคล
ทาให้ เกิดความช่วยเหลือต่อกัน ความสัมพันธ์นนอาจเกิ
ั้
ดจากการสนับสนุนทางด้ านอารมณ์และสังคม
(Socioemotional support) คือการให้ ความสนใจ ให้ กาลังใจ ให้ การยอมรับ ให้ ความสนิทสนม ยินดี
พบปะสังสรรค์ พูดคุย เป็ นประการที่หนึง่ ประการที่สองคือ การสนับสนุนทางการเงินและสิ่งของ
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เครื่ องใช้ (Financial aid) ด้ วยการให้ ความรู้ คาแนะนาในการแก้ ปัญหาหรื อปฏิบตั ติ วั คาห์น (Kahn.
1979) ได้ ให้ คาจากัดความของการสนับสนุนทางสังคมว่า เป็ นการปฏิสมั พันธ์อย่างมีจดุ มุง่ หมาย
ระหว่างบุคคล ซึง่ จะทาให้ เกิดสิ่งเหล่านี ้ขึ ้นหนึง่ หรื อมากกว่าหนึง่ คือ ความผูกพันในแง่ดี จากคนหนึง่
ไปคนหนึง่ การยืนยันรับรองหรื อเห็นพ้ องกับพฤติกรรมของอีกผู้หนึง่ การช่วยเหลือซึ่ งกันและกันในด้ าน
เงินทอง สิ่งของหรื ออื่นๆ ธอยท์ส (Thoits. 1982, 1986) ให้ ความหมายการสนับสนุนทางสังคมว่าเป็ น
ความช่วยเหลือต่อการปรับตัวกับความเครี ยด หรื อการที่บคุ คลอื่นที่มีความสาคัญมีสว่ นร่วมอย่าง
จริงจังต่อความพยายามในการจัดการกับความเครี ยด ในการเปลี่ยนแปล งสถานการณ์ ความหมาย
และปฏิกิริยาทางอารมณ์ โคเฮน และวิลส์ (Cohen; & Wills. 1985) ให้ ความหมายของการสนับสนุน
ทางสังคม ว่าเป็ นทรัพยากรที่ได้ รับจากผู้อื่นเกี่ยวกับข้ อมูล หรื อสิ่งของที่ใช้ ได้ และมีศกั ยภาพ และมีผล
ทางด้ านบวกและทางลบต่อสุขภาพและความอยูด่ ีของบุคคล เฮ้ าส์ (House. 1985) ได้ ให้ ความหมาย
ไว้ วา่ เป็ นปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคล ซึง่ ประกอบด้ วยความรักใคร่ ห่วงใย ความไว้ วางใจ ความรัก
ความผูกพันต่อกัน ความช่วยเหลือด้ านการเงิน สิ่งของ แรงงาน การให้ ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการให้
ข้ อมูลป้อนกลับ และข้ อมูลเพื่อการเรี ยนรู้และการประเมินตนเอง
อย่างไรก็ตาม นิยามการสนับสนุนทางสังคมทัง้ 2 แนวทางนี ้แสดงให้ เห็นว่าการสนับสนุนทาง
สังคม เป็ นการติดต่อสื่อสารที่มีลกั ษณะเฉพาะเกี่ยวพันกับการแสวงหาและการได้ รับการช่วยเหลือ เพื่อ
จะเผชิญหน้ ากับสิ่งที่ก่อให้ เกิดความเครี ยด นอกจากนันการสนั
้
บสนุนทางสัง คมยังแสดงให้ เห็นถึง
การมีความผูกพันต่อสังคม ซึง่ ความผูกพันดังกล่าวเป็ นเครื่ องหมายแห่งการมีสขุ ภาพจิตและสุขภาพ
กายที่ปกติ และถือได้ วา่ เป็ นคุณลักษณะที่เป็ นประโยชน์ (Taylor; et al. 2004)
จากนักวิชาการหลายท่านได้ ให้ ความหมายของการสนับสนุนทางสังคมแตกต่างกันไป
ซึ่งพอสรุปได้ ดงั นี ้ การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง สิ่งที่ผ้ รู ับการสนับสนุนทางสังคมได้ รับ
ความช่วยเหลือทางด้ านข้ อมูล ข่าวสาร วัตถุสิ่งของ หรื อการสนับสนุนทางด้ านจิตใจ จากผู้ให้
การสนับสนุน ซึง่ อาจเป็ นบุคคลหรื อกลุม่ บุคคล ซึง่ เป็ นผลทาให้ ผ้ รู ับปฏิบตั ไิ ปในทางที่ผ้ ู ให้ ต้องการและ
ผู้ให้ ในที่นี ้ คือ ผู้ปกครอง ครู และเพื่อน ส่วนผู้รับ คือ นักเรี ยน และสิ่งที่ผ้ ใู ห้ ต้องการ คือ การมี
พฤติกรรมการเรี ยนที่ดี
2. ความสาคัญของการสนับสนุนทางสังคม
การสนับสนุนทางสังคมน่าจะส่งผลต่อความสาเร็จทางการเรี ยนด้ วย ดุจเดือน พันธุมนาวิน
และอัมพร ม้ าคนอง (2547) กล่าวว่า การแสดงออกของครูตอ่ นักเรี ยนทังในชั
้ นเรี
้ ยนและนอกชันเรี
้ ยน
นอกจากจะมีผลต่อความรู้สกึ ของนักเรี ยน เช่น แรงจูงใจในการเรี ยนและทัศนคติที่ดีตอ่ การเรี ยนแล้ ว
ยังมีผลต่อพฤติกรรมการเรี ยน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตังใจและความร่
้
วมมือขณะที่ครูสอน
การสนับสนุนทางสังคมทาให้ บคุ คลมีสขุ ภาพดี ซึง่ สุขภาพกายย่อมส่งผลถึงสมรรถภาพทางสมอง และ
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ความพร้ อมในการเรี ยน (Pollitt. 1984) กันยา สุวรรณแสง (2538) กล่าวไว้ วา่ ผู้ที่มีสขุ ภาพจิตดียอ่ มมี
จิตใจปลอดโปร่ง สามารถศึกษาได้ สาเร็จ ผู้ที่ได้ รับกาสนับสนุนทางสังคมยังรู้สกึ มีคณ
ุ ค่าในตนเองหรื อ
มีความภาคภูมิใจในตนเอง ซึง่ มีงานวิจยั ที่สนับสนุนให้ เห็นว่าความภาคภูมิใจในตนเองมีความสัมพันธ์
กับผลสัมฤท ธิ์ทางการเรี ยน เช่น งานวิจยั ของ ประภัสสร วงษ์ศรี (2542) ศึกษากับกลุม่ ตัวตัวอย่างที่
เป็ นนักศึกษาพยาบาล พบว่าความภาคภูมิใจในตนเองด้ านการป
รับตัวทางค รอบครัว สามารถ
พยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 นอกจากนันการสนั
้
บสนุน
ทางสังคมยังช่วยยับยังความเครี
้
ยด ซึง่ ความเครี ยดนี ้เป็ นตัวบัน่ ทอนทังประสิ
้
ทธิภาพทางสมอง และ
ประสิทธิภาพในการปรับตัว เพื่อแก้ ไขปั ญหาต่างๆ ทางการเรี ยน ดังที่ปรากฏในผลงานวิจยั เมื่อเกิด
ความเครี ยดมาก ร่างกายจะหลัง่ สารคอร์ ทิซอล (Cortisol) ในปริมาณมาก ซึง่ สารตัวนี ้จะส่งผลทาลาย
ประสิทธิภาพในเรื่ องของความจาของสมอง (Comeau. 2002) และเมื่อประสิทธิ์ภาพของสมองต่าลง
ส่งผลต่อการเรี ยนอย่างไม่ต้องสงสัย ดังนันการสนั
้
บสนุนทางสังคมน่าจะมีความสาคัญกับพฤติกรรม
การเรี ยนด้ วย
มีงานวิจยั หลายเรื่ องที่มีการนาการสนับสนุนทางสังคมมาประยุกต์ใช้ ในการแก้ ปัญหา
พฤติกรรม และพบว่าการสนับสนุนทางสังคมมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่
างมาก และ
การนามาใช้ ในโปรแกรมได้ ผลเป็ นอย่างดี เช่น ผลการวิจั ยของลินเซย์ ด๊ อด และเชน (Lindsay, Dodd;
& Chen. 1985) พบว่าผู้ป่วยมะเร็งที่ได้ รับการสนับสนุนทางสังคมที่เพียงพอ จะสามารถเผชิญปั ญหา
ในภาวะวิกฤตได้ ด้วยความมัน่ ใจ และการปรับตัวได้ เหมาะสมตามการเปลี่ยนแปลงของภาวะสุขภาพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ าเป็ นการสนับสนุนที่ได้ จา กคูส่ มรส อิมมานส์ (Aymanns. 1995) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการรักษาโรคและการสนับสนุนของครอบครัวของผู้ป่วย จานวน 169
คน พบว่า การได้ รับกาลังใจจากครอบครัวส่งผลทาให้ ผ้ ปู ่ วยมีกาลังใจที่เข้ มแข็ง ช่วยให้ การรับรู้
การยอมรับต่อโรคและการร่วมมือในการรักษาของ ผู้ป่วยดีขึ ้น ซึง่ จากการศึกษาแนวคิด การสนับสนุน
ทางสังคม จะเห็นได้ การ สนับสนุนทางสังคมมีผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
นอกจากนี ้
ทิพย์วรรณ จุลิรัชนีกร (2552) ได้ ศกึ ษาผลของการใช้ เทคนิคการชี ้แนะทางวาจาควบคูก่ บั การเสริมแรง
ทางบวกที่มีตอ่ พฤติกรรมการเผชิญปั ญหาของนักเ รี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ซึง่ ให้ คานิยามการชี ้แนะ
ทางวาจา ว่าหมายถึง การให้ สิ่งเร้ าที่เป็ นตัวชี ้นาโดยการใช้ คาพูดต่างๆ ให้ นกั เรี ยนแสดงพฤติกรรม
เป้าหมายได้ อย่างถูกต้ องมากขึ ้นและช่วยลดเวลาในการเรี ยนรู้ลง และการเสริมแรงทางบวกหมายถึง
เป็ นการให้ คาชมเชยหลังจากนักเ รี ยนแสดงพฤติกรรมเป้าหมาย อย่างสม่าเสมอ ซึง่ ประกอบด้ วย
การเสริมแรงทางสังคม ซึง่ เป็ นการให้ คาชมเชยหลังจาก นักเรี ยนแสดงพฤติกรรมเป้าหมายอย่าง
สม่าเสมอ และการเสริมแรงด้ วยเบี ้ยอรรถกร ซึง่ เป็ นการให้ กระดาษสี รูปสามเหลี่ยมหลังจากที่นกั เรี ยน
แสดงพฤติกรรมเป้าหมาย ซึง่ การชี ้แนะทางวาจาและการเสริมแรงทางบวกนี ้ ถือได้ วา่ เป็ นการสนับสนุน
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ทางสังคมอย่างหนึง่ โดย ในงานวิจยั นี ้ ในขันตอนการเผชิ
้
ญปั ญหาอย่างเหมาะสม ผู้นากิจกรรมจะให้
การชี ้แนะต่อพฤติกรรมที่สะท้ อนพฤติกรรมการเผชิญปั ญหาทังหมด
้
8 พฤติกรรม นักเรี ยนจะได้ รับตัว
เสริมแรงด้ วยเบี ้ยอรรถกร (แสตมป์ทังหมด
้
11 ดวง) และการเสริมแรงทางสังคมจานวน 3 ครัง้ ในแต่ละ
กิจกรรม ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่ได้ รับกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมการเผชิญปั ญหาด้ วยเทคนิค
การชี ้แนะควบคูก่ บั การเสริมแรงทางบวกมีพฤติกรรมกรรมการเผชิญปั ญหามากกว่านักเรี ยนที่ไม่ได้ รับ
กิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมการเผชิญปั ญหา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
สรุปได้ วา่ การสนับสนุนทางสังคม การสนับสุนนทางสังคมมีผลต่อพฤติกรรมของบุคคล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบุคคลอยูใ่ นภาวะวิกฤติ การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลที่สาคัญ
ช่วยให้
บุคคลสามารถปรับตัวและมีพฤติกรรมที่ดีขึ ้นได้
3. ประเภทของการสนับสนุนทางสังคม
มีผ้ ศู กึ ษาเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคม และแบ่งประเภทของการสนับสนุนทางสังคมไว้
มากมาย ในที่นี ้จะขอกล่าวเพียงบางส่วนเท่านัน้ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
แคปแลน (ฉัตรวลัย ใจอารี ย์ . 2533; อ้ างอิงจาก Caplan. 1979) แบ่งการสนับสนุ นทาง
สังคมออกเป็ น 2 ชนิดคือ
1. การสนับสนุนที่เป็ นรูปธรรม (Tangible support) เป็ นพฤติกรรมที่ให้ กบั บุคคล
โดยตรงในรูปการให้ วตั ถุ การให้ ความช่วยเหลือด้ านร่างกาย หรื อการให้ ความช่วยเหลือด้ านการเงิน
2. การสนับสนุนที่เป็ นนามธรรม (Intangible support) เป็ นการให้ ความช่วยเหลือ
ด้ านจิตใจ ซึง่ ได้ แก่ การให้ ความรู้ การให้ ข้อมูลข่าวสาร การให้ ความรักหรื อความอบอุน่ ทางอารมณ์
และการสร้ างความรู้สกึ ทางบวก เช่น การยกย่อง และการให้ กาลังใจ
คอบบ์ (Cobb. 1976) กล่าวถึงชนิดของการสนับสนุนทางสังคมว่า ประกอบด้ วยการสนับสนุน
3 ทาง คือ
1. การสนับสนุนทางอารมณ์ (Emotion support) คือ การให้ ความรักและการดูแล
เอาใจใส่
2. การสนับสนุนด้ านการให้ การยอมรับและเห็นคุณค่า (Esteem support) เป็ นข้ อมูล
ที่ย ้าให้ บคุ คลรู้วา่ ตนเป็ นคนมีคา่ เป็ นที่ยอมรับของบุคคลอื่น
3. การสนับสนุนด้ านการได้ มีสว่ นร่วม และเป็ นส่วนหนึง่ ของสังคม (Socially
support) เป็ นข้ อมูลที่ทาให้ บคุ คลรับรู้วา่ ตนเป็ นส่วนหนึง่ ของสังคม มีการช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
คาห์น (Kahn. 1979) แบ่งการสนับสนุนทางสังคมออกเป็ น 3 ประเภท คือ
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1. ความผูกพันธ์ทางด้ านอารมณ์และความคิด (Affection) เป็ นการแสดงออกถึง
อารมณ์ในทางบวกของบุคคลหนึง่ ที่มีตอ่ บุคคลหนึง่
ซึง่ จะแสดงออกในลักษณะของความผูกพัน
การยอมรับ การเคารพ หรื อด้ วยความรัก
2. การยืนยันและรับรองพฤติกรรมของกันและกัน (Affirmation) เป็ นการแสดงออกถึง
การเห็นด้ วย การยอมรับปั ญหาในความถูกต้ องเหมาะสม ทังในการกระท
้
าและความคิดของบุคคล
3. การให้ ความช่วยเหลือ (Aid) เป็ นปฏิสมั พันธ์ที่มีตอ่ บุคคลอื่น โดยการให้ สิ่งของหรื อ
ช่วยเหลือโดยตรง การช่วยเหลือเหล่านัน้ อาจเป็ น เงินทอง ข้ อมูล ข่าวสาร หรื อเวลา
เฮาส์ (Israel. 1985; citing House. 1981) ได้ แบ่งประเภทของพฤติกรรมในการให้
การสนับสนุนทางสังคมเป็ น 4 ประเภท คือ
1. การสนับสนุนทางอารมณ์ (Emotional support) เช่น การให้ ความพอใจ
การยอมรับนับถือ ความห่วงใย การกระตุ้นเตือน
2. การสนับสนุนในการให้ การประเมินผล (Appraisal support) เช่น การให้ ข้อมูล
ย้ อนกลับ (Feed back) การเห็นพ้ องในการรับรอง (Affirmation) รวมถึงการสนับสนุน อาจเป็ น
การช่วยเหลือโดยตรงหรื อโดยอ้ อมก็ได้
3. การสนับสนุนด้ านข้ อมูลข่าวสาร (Information support) เช่น การให้ คาแนะนา
(Suggestion) ตักเตือน ให้ คาปรึกษา (Advice) และการให้ ขา่ วสาร (Information)
4. การสนับสนุนด้ านเครื่ องมือ (Instrumental support) เช่น แรงงาน เงิน เวลา
เป็ นต้ น
ธอยท์ส (Thoits. 1986) ได้ แบ่งการสนับสนุนทางสังคมออกเป็ น 3 ประเภท คือ
1. การสนับสนุนด้ านเครื่ องมือ (Instrument aid) หมายถึง การช่วยเหลือด้ านแรงงาน
อุปกรณ์ สิ่งของ เงินทอง ที่จะทาให้ บคุ คลที่ได้ รับนันสามารถด
้
า รงบทบาท หรื อหน้ าที่รับผิดชอบได้
ตามปกติ
2. การสนับสนุนด้ านข้ อมูลข่าวสาร (Informational aid) หมายถึง การให้ การสนับสนุน
ทางด้ านข้ อมูลข่าวสาร รวมทังการแนะน
้
า และข้ อมูลย้ อนกลับ (Feed back)
3. การสนับสนุนด้ านอารมณ์และสังคม (Socioemotional aid) หมายถึง การให้
ความรัก การดูแลเอาใจใส่ การยอมรับ การเห็นคุณค่า และการเป็ นส่วนหนึง่ ของสังคม
เบอร์ นาร์ ด และครูพตั (Bernard; & Krupat. 1994) แบ่งการสนับสนุนทางสังคมไว้ เป็ น
5 รูปแบบ คือ
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1. การสนับสนุนทางด้ านอารมณ์ (Emotional support) คือ การแสดงออกทังทาง
้
วจนภาษา (Verbal expression) และอวจนภาษา (Nonverbal expression) ที่เป็ นการสนับสนุนให้
กาลังใจ สร้ างความมัน่ ใจ ให้ การปลอบโยน และการให้ ดแู ลเอาใจใส่
2. การสนับสนุนทางด้ านคุณค่า (Esteem support) เป็ นการแสดงออกทังทางด้
้
าน
วจนภาษาและอวจนภาษา ที่ชว่ ยสร้ างความรู้สกึ ที่มีคณ
ุ ค่าใน
ตนเอง รวมทังความรู
้
้ สกึ ถึงการมี
คุณประโยชน์ และมีความสามารถ
3. การสนับสนุนด้ านข้ อมูลข่าวสาร (Information support) คือการได้ รับคาแนะนา
การแนะแนว และแม้ แต่การชี ้นาจากคนอื่นๆ
4. การสนับสนุนด้ านวัสดุสิ่งของและบริการ (Tangible support) คือการได้ รับ
ความช่วยเหลือโดยตรงด้ านปั จจัยในรูปของการบริการและทรัพยากร
5. การสนับสนุนด้ านเครื อข่าย (Network support) คือการเป็ นสมาชิกในกลุม่ ที่มี
การแลกเปลี่ยนความสนใจและกิจกรรมร่วมกัน
จากการศึกษา แนวคิดเกี่ยวกับประเภทของการสนับสนุนทางสังคม พบว่าส่วนใหญ่มี
ความคล้ ายคลึงกัน โดยครอบคลุมด้ านสิ่งของ ข้ อมูล ข่าวสาร และอารมณ์สงั คม ซึง่ สอดคล้ องกับ
แนวคิดของธอยท์ส (Thoits. 1986)
4. การสนับสนุนทางสังคมของครู
โรงเรี ยนเป็ นสถานที่ที่นกั เรี ยนใช้ เวลาส่วนใหญ่เพื่อศึกษาหาความรู้และเป็ นแหล่งที่รวบรวม
ความรู้นานาประการที่จาเป็ นต้ องใช้ ในสังคม เนื่ องจากโรงเรี ยนเป็ นสถาบันหนึง่ ในสังคมที่ถกู จัดตัง้
ขึ ้นมาเพื่อดารงรักษาความรู้ ทักษะ ประเพณี และความเชื่อของสังคมเอาไว้ (Berns. 2004) จากการที่
โรงเรี ยนเป็ นเสมือนสมองของสังคม โรงเรี ยนจึงมีบทบาทในเรื่ องการสนับสนุนทางข้ อมูลข่าวสาร
(Information support) ที่เกี่ ยวข้ องกับการเรี ยน นอกจากนันโรงเรี
้
ยนยังเป็ นแหล่งฝึ กฝนความสามารถ
และสร้ างทัศคติ ในอันที่จะตอบสนองต่อความต้ องการของตัวบุคคลและระบบสังคมด้ วย
(Pollitt.
1984)
คุณภาพของโรงเรี ยน ความชานาญ และรูปแบบในการสอนของครู ความพร้ อมของตารา
ประกอบการเรี ยน และอุปกรณ์การศึกษาอื่นๆ เป็ นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพของกระบวนการให้ ข้อมูล
ทางการศึกษา อันจะส่งผลถึงความสามารถในการเรี ยนของนักเรี ยน (Pollitt. 1984) ซึง่ การพัฒนา
ความสามารถในการเรี ยนของนักเรี ยนก็คือนิยามของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในทัศนะของ อีเบล
(Ebel. 1980) นอกจากโรงเรี ยนจะมอ บข้ อมูลทางวิชาการในวิชาเฉพาะที่สง่ ผลต่อความสามารถ
ทางการเรี ยนตามสาขานันๆ
้ โดยตรงแล้ ว โรงเรี ยนยังมอบข้ อมูลในรูปแบบของการแนะนาทางวิชาการ
ด้ วย ซึง่ การแนะนาทางวิชาการคือ กระบวนการที่จะช่วยให้ นกั เรี ยนมีเป้าหมายในชีวิตและอาชีพ
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ชัดเจน และมีการพัฒนาแผนทางการศึกษาเพื่ อให้ บรรลุเป้าหมายเหล่านัน้ การแนะนาดังกล่าวยังเป็ น
การให้ แนวทาง การสนับสนุน และกาลังใจแก่นกั เรี ยนอีกด้ วย
นอกจากการแนะนาทางวิชาการแล้ ว สถานศึกษายังช่วยในด้ านการปลูกฝั งทัศนคติที่ดีตอ่
การศึกษา ตลอดจนสร้ างความเชื่ออานาจภายในตนให้ เกิดขึ ้นกับบุคคลซึง่ ทัศนคติและคว
ามเชื่อ
ดังกล่าวทาให้ บคุ คลตระหนักถึงคุณค่าภายในตน อันจะส่งผลให้ บคุ คลมีความมัน่ ใจในสิ่งต่างๆ ที่ทา
และมีแนวโน้ มที่จะประสบความสาเร็จในสิ่งที่ทา ซึง่ รวมไปถึงเรื่ องความสาเร็จทาง การเรี ยนด้ วย ดังที่
ฟิ นด์เลย์ และคูเปอร์ (Berns. 2004; citing Findley; & Cooper. 1983) พบว่า นักเรี ยนที่มีความเชื่อ
อานาจภายในตน ได้ คะแนนแบบทดสอบความสาเร็จสูงกว่านักเรี ยนที่มีความเชื่ออานาจภายนอกตน
มีงานวิจยั หลายเรื่ องที่แสดงให้ เห็นว่าการสนับสนุนจากโรงเรี ยนส่งผลต่อพฤติกรรม
การเรี ยน ซึง่ จะยกตัวอย่างเพียงบางเรื่ อง เช่น งานวิจยั ของอุมาพรรณ ชู ชื่นกลิ่น (2531) ได้ ศกึ ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทางบวกของครูตอ่ นักเรี ยนและพฤติกรรมตังใจเรี
้ ยนของนักเรี ยน โดย
ให้ คานิยามพฤติกรรมทางบวกของครูวา่ หมายถึง การกล่าวชมนักเรี ยนเมื่อตอบคาถามได้ ถกู ต้ องหรื อ
ทางานได้ สาเร็จ มองและฟั งนักเรี ยนเมื่อนักเรี ยนถามหรื อตอบคาถ าม มีความเป็ นกันเองกับนักเรี ยน
เช่น ยิ ้มและหัวเราะกับนักเรี ยน ให้ กาลังใจโดยการสัมผัสนักเรี ยนเมื่ออยูใ่ นชันเรี
้ ยน แม้ กลุม่ ตัวอย่างใน
งานวิจยั นี ้ค่อนข้ างน้ อย คือ ครู 3 คน กับนักเรี ยนของครูเหล่านันรวม
้
9 คน แต่ผลการวิจยั พบว่า
นักเรี ยนของครูที่มีพฤติ กรรมทางบวกมา ก เป็ นผู้มีพฤติกรร มตังใจเรี
้ ยนมาก ครี น (Crean. 2004)
ได้ ศกึ ษาการสนับสนุนทางสังคมและความสาเร็จในโรงเรี ยน โดยการสนับสนุนทางสังคมในงานวิจยั นี ้
ประกอบด้ วย 3 แหล่ง คือ จากครอบครัว (พ่อแม่ ) จากครู และจากเพื่อน ผลการศึกษาโดยใช้
การวิเคราะห์ LISRELปรากฏว่าการสนับส นุนทางสังคมเป็ นตัวแปรเชิงเหตุที่มีอิทธิพลทางตรงเป็ น
อันดับแรกอย่างมีนยั สาคัญกับความสาเร็ จในโรงเรี ยน ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลระหว่างการสนับสนุน
ทางสังคมกับความสาเร็จในโรงเรี ยน เท่ากับ
.30 โดยพบในรายละเอียดว่า นักเรี ยนที่ได้ รับ
การสนับสนุนทางสังคมมาก ยิ่งเป็ นผู้ที่มีความสาเร็จในโรงเรี ยนมากด้ วย
ฮอพคินส์ (Hopkins. 1985) ได้ ศกึ ษารูปแบบของห้ องเรี ยนที่สามารถส่งผลต่อทักษะ
กระบวนการแก้ ปัญหาของนักเรี ยนพบว่า จะต้ องเป็ นห้ องเรี ยนที่มีขา่ วสารน่าสนใจให้ นกั เรี ยนได้ อา่ น
ศึกษาค้ นคว้ าทดลองวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารอยูเ่ สมอ
และนักเรี ยนไ ด้ มีโอกาสถกเถียงเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นของตนเองอย่างอิสระ เมื่อผู้เรี ยนพบกับสถานการณ์จากข่าวสาร และกระบวนการเช่นนัน้
ก็จะส่งผลต่อความสามารถในการแก้ ปัญหาที่เหมาะสมต่อไปได้ มาเทนส์ (Martens. 1988) ได้ ศกึ ษา
เฉพาะกรณีพฤติกรรมของครูประถมศึกษาต่อการเปลี่ยนแปลงหลักสู ตรเพื่อส่งเสริมการแก้ ปัญหาใน
หลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั เป็ นการสังเกต การสัมภาษณ์
และการวิเคราะห์เอกสาร ผลการวิจยั พบว่า การพัฒนาความสามารถในการแก้ ปัญหาของนักเรี ยนนัน้
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โรงเรี ยนจะต้ องมีความคล่องตัวในการบริหาร มีอปุ กรณ์วิ ทยาศาสตร์ มากพอ ผู้ปกครองพร้ อมให้
การสนับสนุน ครูผ้ สู อนต้ องจัดระบบการสอนอย่างยืดหยุน่
และมีพื ้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์
มีความสามารถในการดาเนินกิจกรรมและควบคุม ให้ นกั เรี ยนพัฒนาทักษะการคิดไปตามเป้าหมายได้
ข้ อค้ นพบที่เน้ นหนักที่สดุ ในการพัฒนาความสามารถในการแก้ ปัญหา คือต้ องการแบบฝึ กหรื อหนังสือที่
ครอบคลุมเนื ้อหาทางวิทยาศาสตร์ ที่นาไปใช้ แล้ วเชื่อมโยงถึงการแก้ ปัญหาได้ อย่างดี
ดุจเดือน พันธุมนาวิน และอัมพร ม้ าคนอง (2552) กล่าวว่างานวิจยั ในสถานศึกษาส่วนใหญ่
ให้ ความสาคัญกับด้ านข้ อมูลข่าวสารและด้ านอารมณ์สงั คมมากกว่า เนื่องจ ากการสนับสนุนทางด้ าน
สิ่งของนันเป็
้ นหน้ าที่ของผู้ปกครองนักเรี ยนมากกว่าเป็ นหน้ าที่ของครูที่ต้องจัดหามาให้
โดยสรุปการสนับสนุนทางสังคมของครูสามารถดาเนินการได้ ทงใน
ั ้ ด้ านสิ่งของ ข้ อมูลข่าวสาร
และอารมณ์สงั คม แต่เนื่องจากการสนับสนุนทางด้ านสิ่งของนันเป็
้ นหน้ าที่ขอ งผู้ปกครองนักเรี ยน
มากกว่าเป็ นหน้ าที่ของครูที่ต้องจัดหามาให้ ดังนันการวิ
้
จยั เรื่ องนี ้จึงกาหนดให้ การสนับสนุนทางสังคม
เพียง 2 ประเภท คือ การสนับสนุนด้ านข้ อมูลข่าวสาร และการสนับสนุนด้ านอารมณ์และสังคม
5. การวัดการสนับสนุนทางสังคม
จากการสารวจงานวิจยั หลายเรื่ อง พ บว่าการศึกษาการสนับสนุนทางสังคมมักเป็ นการวัด
การรับรู้ของบุคคล ในเรื่ องการได้ รับความมัน่ ใจว่าจะได้ รับความช่วยเหลืออย่างแน่นอนหากบุคคล
ต้ องการ (Measures of perceived support) การวัดการสนับสนุนทางสังคมจากการรับรู้เป็ นเรื่ อง
สาคัญที่สดุ เพราะหากสามารถทาให้ บคุ ค ลรับรู้ได้ วา่ พวกเขาได้ รับความรัก การดูแลเอาใจใส่และ
ถูกมองในแง่ดีแล้ วจะก่อให้ เกิดผลในทางบวกมากกว่าการกระทาพฤติกรรมใดๆ ทังสิ
้ ้น ซึง่ สอดคล้ อง
กับงานวิจยั ของเวททิงตัน และเคสเลอร์ (Taylor; et al. 2004; citing Wethington; & Kessler. 1986)
ที่กล่าวว่า การรับรู้ถึ งการสนับสนุนทางสังคมเป็ นตัวพยากรณ์ในเรื่ องการปรับตัวต่อสถานการณ์
ความเครี ยดในชีวิตได้ ดีกว่าการได้ รับการสนับสนุนทางสังคมที่เป็ นอยูจ่ ริงและสอดคล้ องกับงานวิจยั ที่
พบว่า การรับรู้ถึงการสนับสนุนที่สงั คมให้ (การรับรู้วา่ ตนเป็ นที่รัก เป็ นที่หว่ งใย น่าภาคภูมิใจ มีคุ ณค่า)
มีความสัมพันธ์กบั สุขภาพและความเป็ นอยูท่ ี่ผาสุกมากกว่าได้ รับการ สนับสนุนทางสังคมที่เป็ นอยูจ่ ริง
(Collins; & Feeney. 2004) อย่างไรก็ดี เนื่องจากการสนับสนุนทางสังคมในการวิจยั ครัง้ นี ้ถูกประสาน
เข้ าไปในโปรแกรมการทดลอง การวิจยั นี ้จึงทาการวัดการสนับสนุนทางสั
งคมในลักษณะของ
การตรวจสอบการจัดกระทา (Manipulation check) ดังนันในงานวิ
้
จยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจั ยจึงตรวจสอบการให้
การสนับสนุนทางสังคมของครูโดยการสังเกตและตรวจสอบว่า ในการปฏิบตั กิ ารเรี ยนการสอนของครู
นัน้ ครูได้ ให้ การสนับสนุนทางสังคมตามกระบวนการที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นหรื อไม่
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จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการสนับสนุนทางสังคม พบว่า
การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง สิ่งที่ผ้ รู ับการสนับสนุนทางสังคมได้ รับความช่วยเหลือทางด้ านข้ อมูล
ข่าวสาร วัตถุสิ่งของ หรื อการสนับสนุนทางด้ านจิตใจ จากผู้ให้ การสนับสนุน ซึง่ อาจเป็ นบุค คลหรื อกลุม่
บุคคล ซึง่ เป็ นผลทาให้ ผ้ รู ับปฏิบตั ไิ ปในทางที่ผ้ ใู ห้ ต้องการและผู้ให้ ในที่นี ้ คือ ผู้ปกครอง ครู และเพื่อน
ส่วนผู้รับ คือ นักเรี ยน และสิ่งที่ผ้ ใู ห้ ต้องการ คือ การมีพฤติกรรมการเรี ยนที่ดี การสนับสุนนทางสังคมมี
ผลต่อพฤติกรรมของบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ อบุคคลอยูใ่ นภาวะวิกฤติ ซึง่ เชื่อว่าการสนับสนุนทาง
สังคมจากบุคคลที่สาคัญ ซึง่ ก็คือครูผ้ สู อน น่าจะทาให้ นกั เรี ยนมีพฤติกรรมการเรี ยนที่เหมาะสมได้ ใน
ด้ านประเภทของการสนับสนุนทางสังคม พบว่าส่วนใหญ่มีความคล้ ายคลึงกัน โดยครอบคลุมด้ าน
สิ่งของ ข้ อมูล ข่าวสาร และอารมณ์สั งคม จากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องพบว่าส่วนมากประเภทของ
การสนับสนุนทางสังคมจะเป็ นการให้ คาแนะนา ให้ สิ่งของ /อุปกรณ์ การให้ รางวัล เป็ นต้ น โดยมีทงั ้
นักวิจยั เป็ นผู้ให้ การสนับสนุนเอง และนักวิจยั จัดกระทาให้ บคุ คลอื่นให้ การสนับสนุนทางสังคมโดย
วิธีการต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น การจัดกิจกรรมให้ ความรู้แก่ผ้ ใู ห้ การสนับสนุนทางสังคม การส่ง
จดหมาย การโทรศัพท์กระตุ้นเตือน เป็ นต้ น ซึง่ การจัดกระทามักจะทาในระยะเริ่มต้ นการทดลอง
และทาเป็ นระยะๆ งานวิจยั บางเรื่ องผู้วิจยั จัดกระทาให้ การสนับสนุนทางสังคมเกิดอย่างต่อเนื่อง
แต่งานวิจยั บางเรื่ องจั ดกระทาเพียงครัง้ สองครัง้ เท่านัน้ ในกรณี ครูสามารถให้ การสนับสนุนทางสังคม
ได้ ครอบคลุมทัง้ 3 ด้ าน แต่เนื่องจากการสนับสนุนทางด้ านสิ่งของนันเป็
้ นหน้ าที่ของผู้ปกครองนักเรี ยน
มากกว่าเป็ นหน้ าที่ของครูที่ต้องจัดหามาให้ ดังนันการวิ
้
จยั เรื่ องนี ้จึงกาหนดให้ การสนับสนุนทาง สังคม
เพียง 2 ประเภท คือ การสนับสนุนด้ านข้ อมูลข่าวสาร และการสนับสนุนด้ านอารมณ์และสังคม ดังนัน้
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั จะจัดกระทากับครู เพื่อให้ ครูให้ การสนับสนุนทางสังคมแก่นกั เรี ยน เนื่องจากครู
เป็ นผู้ที่มีบทบาทและอิทธิพลต่อการเรี ยนของนักเรี ยนโดยตรง ตามแนวคิดของธอยท์ส (Thoits. 1986)
โดยกาหนดให้ การสนับสนุนทางสังคมเพียง 2 ประเภท คือ การสนับสนุนด้ านข้ อมูลข่าวสาร และ
การสนับสนุนด้ านอารมณ์และสังคม และเนื่องจากการสนับสนุนทางสังคมในการวิจยั ครัง้ นี ้ถูกประสาน
เข้ าไปในโปรแกรมการทดลอง การวิจยั นี ้จึงทาการวัดการสนับสนุนท
างสังคมในลักษณะของ
การตรวจสอบการจัดกระทา (Manipulation check) ดังนันในงานวิ
้
จยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั จึงตรวจสอบการให้
การสนับสนุนทางสังคมของครูโดยการสังเกตและตรวจสอบว่า ในการปฏิบตั กิ ารเรี ยนการสอนของครู
นัน้ ครูได้ ให้ การสนับสนุนทางสังคมตามกระบวนการที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นหรื อไม่
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กรอบแนวคิดการวิจัย
พฤติกรรมการเรี ยนจัดเป็ นพฤติกรรมการทางานที่ได้ รับมอบหมายตามบทบาทหน้ าที่ใน
สถานภาพของเยาวชนในวัยเรี ยน
เป็ นหน้ าที่สาคัญที่ได้ รับมอบหมายจากครอบครัวและสังคม
พฤติกรรมการเรี ยนเป็ นพฤติกรรมที่แสดงออกเกี่ยวกับการปฏิบตั หิ น้ าที่ของตน
ในการเรี ยนด้ วย
ความมุง่ มัน่ ตังใจ
้ ขยันหมัน่ เพียร พยายามทาหน้ าที่ตา่ งๆ อย่างเต็มความสามารถ อดทนต่อสู้ตอ่
อุปสรรค เพื่อให้ การเรี ยนบรรลุผลสาเร็จตามที่คาดหมายไว้
พฤติกรรมการเรี ยนที่ดียอ่ มนาไปสู่
ความสาเร็จในการเรี ยน (Maddox. 1965) ซึง่ จากการศึกษาแนวคิดของนักวิชา การต่างๆ สรุปได้ วา่
พฤติกรรมการเรี ยน แบ่งออกเป็ น พฤติกรรมก่อนเรี ยน พฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยน และพฤติกรรม
หลังเรี ยน โดย พฤติกรรมก่อนเรี ยน หมายถึง การแสดงพฤติกรรมของนักเรี ยนที่ได้ สร้ างความพร้ อม
ให้ แก่ตนเองก่อนเข้ าเรี ยนในชันเรี
้ ยน ได้ แก่ (1) การนาอุปกรณ์การเรี ย นมาเรี ยนอย่างถูกต้ องครบถ้ วน
และ (2) การเข้ าชันเรี
้ ยนตรงเวลา พฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยน หมายถึง การแสดงพฤติกรรมของ
นักเรี ยนในการติดตามการสอนของครูโดยตลอด ได้ แก่ (3) การมองครูและเพื่อน เมื่อครูและเพื่อนพูด
เกี่ยวกับเนื ้อหาหรื อกระบวนการเรี ยนการสอน และมองดูอปุ ก รณ์ กระดานดา หนังสือหรื อสิ่งอื่นๆ ตาม
ไป ขณะที่ครูชี ้ให้ ดหู รื ออ่านให้ ฟัง รวมทังจดค
้ าอธิบายประกอบการเรี ยนจากครู (4) การตอบคาถาม
ถามคาถาม อภิปรายและเสนอความคิดเห็น รายงานหน้ าชัน้ อ่านหนังสือเรี ยน และ (5) การทางานที่
ได้ รับมอบหมายในขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยนอย่างต่อเนื่ อง พฤติกรรมหลังเรี ยน หมายถึง การแสดง
พฤติกรรมของนักเรี ยนในการทางานที่ได้ รับมอบหมายให้ แล้ วเสร็จและส่งตามกาหนดเวลา
ได้ แก่
(6) การทาแบบฝึ กหัด การบ้ าน และรายงานให้ เสร็จและส่งตามกาหนดเวลา (7) การเตรี ยมบทเรี ยน
หรื อทบทวนเนื ้อหาวิชาที่ครูมอบหมาย และ (8) การศึกษาค้ นคว้ า เข้ าห้ องสมุด ทารายงาน ทาการบ้ าน
และศึกษาข้ อผิดพลาดด้ วยตนเอง (Bacon. 1989; สมพร สุทศั นีย์ . 2536; อัจฉรา ประไพตระกูล .
2539; จินตนา ธนวิบลู ย์ชยั . 2540; ทิพวรรณ สุวรรณประเสริฐ. 2541; กิตติรัตน์ ชัยรัตน์. 2547)
การกากับตนเอง (Self-regualtion) เป็ นวิธีที่ใ ช้ ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลให้
บรรลุสพู่ ฤติกรรมเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ (Bandura. 1986) สอดคล้ องกับผลการศึกษาของนักการศึกษา
หลายท่านดังที่กล่าวมาข้ างต้ น เช่น จากงานวิจยั ของ แบนดูรา (Bandura. 1986) เพอร์ รี (Perry. 1998)
และพุสทิเนน (Puustinen. 1998) พบว่าการกา กับตนเองส่งผลต่อพฤติกรรมการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน
นอกจากนี ้ผู้เรี ยนที่มีการกากับตนเองมีแนวโน้ มที่จะทาพฤติกรรมได้ สาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ และ
บุคคลที่ควบคุมตนเองจากกระบวนการภายในย่อมจะทาให้ เขากระทาพฤติกรรมได้ บรรลุผลกว่าบุคคล
ที่มีการกากับตนเองต่า ผู้เรี ยนที่มี การกากับตนเองสูงจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงด้ วย (Pintrich; &
De Groot. 1990; Staudt. 1995; Williams. 1996) ซึง่ จากการสังเคราะห์แนวคิดของนักวิชาการต่างๆ
สรุปได้ วา่ การกากับตนเองประกอบด้ วย 6 ขัน้ ได้ แก่ (1) การสารวจตนเอง (2) การตังเป
้ ้ าหมาย
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(3) การวางแผน 4) การควบคุมตนเองและบันทึกพฤติกรร (5) การประเมินตนเอง และ (6) การแสดง
ปฏิกิริยาต่อตนเอง (Bandura. 1986; Pintrich; & De Groot. 1990; Clark; et al. 1992; Zimmerman.
2000; Ley; & Young. 2001; Harris; & Graham. 2007; Svinicki. n.d.)
การสนับสนุนทางสังคม (Social Support) เป็ นแนวคิดที่อธิบายความสาคัญของ
สภาพแวดล้ อมทางสังคมที่มีตอ่ บุคคล โดยทัว่ ๆ ไปแล้ ว การสนับสนุนทางสังคมหมายถึง การมีเพื่อน
หรื อบุคคลอื่นๆ ที่สามารถขอความช่วยเหลือได้ เมื่อถึงช่วงเวลาวิกฤติ การได้ รับการสนับสนุนทาง
สังคมทาให้ บคุ คลมุง่ พิจารณาเรื่ องเกี่ยวกับ
ปั ญหาได้ ดีขึ ้น และภาพพจน์ที่ดีเกี่ยวกับตนเอง
(Hauenstein. 2001) การสนับสนุนทางสังคมทาให้ บคุ คลมีสขุ ภาพดี ซึง่ สุขภาพกายย่อมส่งผลถึง
สมรรถภาพทางสมอง และความพร้ อมในการเรี ยน (Pollitt. 1984) ซึง่ สอดคล้ องกับผลการศึกษา
ของครี น (Crean. 2004) ที่พบว่าการสนับสนุนทางสั งคมเป็ นตัวแปรเชิงเหตุที่มีอิทธิพลทางตรงเป็ น
อันดับแรกอย่างมีนยั สาคัญกับความสาเร็ จในโรงเรี ยน ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลระหว่างการสนับสนุน
ทางสังคมกับความสาเร็จในโรงเรี ยน เท่ากับ
.30 โดยพบในรายละเอียดว่า นักเรี ยนที่ได้ รับ
การสนับสนุนทางสังคมมาก ยิ่งเป็ นผู้ที่มีควา มสาเร็จในโรงเรี ยนมากด้ วย และงานวิจยั ของอุมาพรรณ
ชูชื่นกลิ่น (2531) ที่พบว่าพฤติกรรมทางบวกของครูตอ่ นักเรี ยนมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมตังใจเรี
้ ยน
ของนักเรี ยน ซึง่ จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคมของครู พบว่า
ส่วนใหญ่มี
ความคล้ ายคลึงกัน โดยครอบคลุมด้ านสิ่งของ ข้ อมูล และอารมณ์สงั คม แต่งานวิจยั ในสถานศึกษา
ส่วนใหญ่ให้ ความสาคัญกับด้ านข้ อมูลข่าวสารและด้ านอารมณ์สงั คมมากกว่า เนื่องจากการสนับสนุน
ทางด้ านสิ่งของนันเป็
้ นหน้ าที่ของผู้ปกครองนักเรี ยนมากกว่าเป็ นหน้ าที่ของครูที่ต้องจัดหามาให้
(ดุจเดือน พันธุมนาวิน ; และ อัมพร ม้ าคนอง . 2552) การวิจยั เรื่ องนี ้จึงกาหนดให้ การสนับสนุนทาง
สังคมเพียง 2 ประเภท คือ การสนับสนุนด้ านข้ อมูลข่าวสาร และการสนับสนุนด้ านอารมณ์และสังคม
ที่แสดงถึงการช่วยเหลือนักเรี ยนในการพัฒนาพฤติกรรมการเรี ยน ด้ วย การชี ้แนะทังทางวาจาด้
้
วย
คาพูดและคาถาม และ ทางการเขียนบอก และการเปิ ดโอกาสให้ ซกั ถามอย่างใกล้ ชิด ด้ วยความรัก
ความเมตตา เอาใจใส่ และให้ กาลังใจนักเรี ยน
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ผู้วิจยั ได้ นาเสนอแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
กับการกากับตนเอง การสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการเรี ยน สรุปได้ ว่
าเมื่อนักเรี ยนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ งมีการกากับตนเองที่ดี พร้ อมกับได้ รับ
การสนับสนุนทางสังคมจากครู อย่างเหมาะสม นักเรี ยนจะมีพฤติกรรมการเรี ยนดีขึ ้น ผู้วิจยั ได้ สรุปเป็ น
กรอบแนวคิดในการวิจยั เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของการได้ รับโปรแกรมก
ารกากับตนเองร่วมกับ
การสนับสนุนทางสังคม ของครู ที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการเรี ยน ซึง่ โปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับ
การสนับสนุนทางสังคมของครูที่ผ้ วู ิจยั พัฒนาขึ ้นตามหลักการกากับตนเองและการสนับสนุนทางสังคม
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เพื่อ พัฒนาพฤติกรรมการเรี ยน มีกิจกรรมทังหมด
้
20 ครัง้ แบ่งออกเป็ น 2 ขันตอน
้
ได้ แก่ ขันการฝึ
้
ก
กากับตนเอง และขันการก
้
ากับตนเองในสถานการณ์จริง พร้ อมได้ รับการสนับสนุนทางสังคมของครู
ผู้วิจยั เสนอกรอบแนวคิดการวิจยั ดังนี ้
ตัวแปรจัดกระทา
วิธีการฝึ ก
1. ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองร่ วมกับการสนับสนุนทาง
สังคมของครู (กลุ่มทดลอง 1) ประกอบด้ วย
1) กิจกรรมช่ วงเตรียมการ เป็ นการให้ นกั เรี ยนฝึ กกากับ
ตนเองด้ านพฤติกรรมการเรี ยนครอบคลุมพฤติกรรมการเรี ยนทัง้ 3 ด้ าน
และให้ ครูฝึกให้ การสนับสนุนทางสังคม ไปพร้ อมกัน ใช้ เวลาใน
การดาเนินการทังสิ
้ ้น 7 ครัง้ ๆ ละ 30-60 นาที
2) กิจกรรมช่ วงกากับตนเองพร้ อมการสนับสนุนทาง
สังคมของครู เป็ นการให้ นกั เรี ยนดาเนินการกากับตนเองด้ าน
พฤติกรรมการเรี ยนในสถานการณ์การเรี ยนจริ ง ตามขันตอน
้
6 ขันตอน
้
ได้ แก่ (1) การสารวจตนเอง (2) การตังเป
้ ้ าหมาย (3) การวางแผน
(4) การควบคุมตนเองและบันทึกพฤติกรรม (5) การประเมินตนเอง และ
(6) การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง พร้ อมได้ รับการสนับสนุนทางสังคมของ
ครู และครูเป็ นผู้ให้ การสนับสนุนทางสังคมในด้ านข้ อมูลข่าวสารและ
ด้ านอารมณ์และสังคม ด้ วยการชี ้แนะทังทางวาจาด้
้
วยคาพูดและ
คาถาม และทางการเขียนบอก และการเปิ ดโอกาสให้ ซกั ถามอย่าง
ใกล้ ชิด ด้ วยความรักความเมตตาและเอาใจใส่ ใช้ เวลาในการ
ดาเนินการทังสิ
้ ้น 3 สัปดาห์ รวม 12 ครัง้ ๆ ละประมาณ 60 นาที
แบ่งเป็ น 4 ครัง้ ต่อสัปดาห์ ตามชัว่ โมงการเรี ยนการสอนวิชาคณิตศาสตร์

2. ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองเพียงอย่ างเดียว
(กลุ่มทดลอง 2) มีกระบวนการเช่นเดียวกับกลุม่ ทดลอง 1 แต่ครูไม่ให้
การสนับสนุนทางสังคมแก่นกั เรี ยนตามกระบวนการที่กาหนดไว้
3. ไม่ ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองร่ วมกับการสนับสนุนทาง
สังคม (กลุ่มควบคุม)

ตัวแปรตาม
พฤติกรรมการเรียน
1. พฤติกรรมก่อนเรี ยน
2. พฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยน
3. พฤติกรรมหลังเรี ยน
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สมมติฐานการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจยั ที่กล่าวมาข้ างต้ น ผู้วิ จัยจึงสนใจศึกษาผลของ
โปรแกรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการเรี ยนของผู้เรี ยน ที่พฒ
ั นาขึ ้นตามหลักการกากับตนเองและ
การสนับสนุนทางสังคม ที่มีตอ่ การกากับตนเองและ พฤติกรรมการเรี ยน ดังนันในการศึ
้
กษาวิจยั ครัง้ นี ้
ผู้วิจยั จึงตังสมมติ
้
ฐานของการวิจยั ดังนี ้
1. นักเรี ยนกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู และ
กลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองเพียงอย่างเดียว มีพฤติกรรมการเรี ยนรายด้ านในระยะทดลองสูง
กว่าระยะเส้ นฐานและระยะหลังทดลอง
2. นักเรี ยนกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู และ
กลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองเพียงอย่างเดียว มีพฤติกรรมการเรี ยนรายด้ านสูงกว่ากลุม่ ที่ไม่ได้
รับโปรแกรม ในระยะทดลองและระยะหลังทดลอง
3. นักเรี ยน กลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู
มีพฤติกรรมการเรี ยน รายด้ านสูงกว่า กลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองเพียงอย่างเดียว ในระยะ
ทดลองและระยะหลังทดลอง

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ องผลการใช้ โปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู ที่มีตอ่
พฤติกรรมการเรี ยนของ นักเรี ยนระดับประถมศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าค วามสามารถที่
แท้ จริง เป็ นงานวิจยั ที่มงุ่ ศึกษาผลของโปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู
ที่มีตอ่ การกากับตนเองและพฤติกรรมการเรี ยน โดยมีรายละเอียดการดาเนินการวิจยั ดังนี ้
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
2. การออกแบบการวิจยั
3. ขันตอนการวิ
้
จยั
4. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
5. การจัดกระทาและวิเคราะห์ข้อมูล

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการวิจยั เป็ นนักเรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 ของโรงเรี ยน แห่งหนึง่ ใน
กรุงเทพมหานคร ที่กาลังศึกษาในภาคปลาย ปี การศึกษา 2553 ที่มีคะแนนทีจากคะแนนเฉลี่ยสะสม
(Grade Point Average: GPA) ในระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 ที่วดั ได้ จากการสอบที่โรงเรี ยนจัดขึ ้น
ต่ากว่าคะแนนทีที่ได้ จากแบบทดสอบแมทรี ซีสก้ าวหน้ ามาตรฐาน (Standard Progressive Metrices)
ของราเวน (Raven. 1960) ตังแต่
้ 1 SD (10 หน่วยคะแนนที) จานวนทังสิ
้ ้น 38 คน
กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี ้ แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ คือ
1) กลุม่ ตัวอย่างสาหรับการศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนระดับประถมศึกษา
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ ง เป็ นนักเรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 ของ
โรงเรี ยนแห่งหนึง่ ในกรุงเทพมหานคร ที่กาลังศึ กษาในภาคปลาย ปี การศึกษา 2553 ที่มีคะแนนทีจาก
คะแนนเฉลี่ยสะสม (Grade Point Average: GPA) ในระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 ที่วดั ได้ จาก
การสอบที่โรงเรี ยนจัดขึ ้น ต่ากว่าคะแนนทีที่ได้ จากแบบทดสอบแมทรี ซีสก้ าวหน้ ามาตรฐาน (Standard
Progressive Metrices) ของราเวน (Raven. 1960) ตังแต่
้ 1 SD (10 หน่วยคะแนนที ) จานวนทังสิ
้ ้น
38 คน
2) กลุม่ ตัวอย่างสาหรับการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับ
การสนับสนุนทางสังคมของครู เป็ นนักเรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 ของโรงเรี ยนแห่งหนึง่ ใน
กรุงเทพมหานคร ที่กาลังศึกษาในภาคปลาย ปี การศึกษา 2553 ที่มีคะแนนทีจากคะแนนเฉลี่ยสะสม
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(Grade Point Average: GPA) ในระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 ที่วดั ได้ จากการสอบที่โรงเรี ยนจัดขึ ้น
ต่ากว่าคะแนนทีที่ได้ จากแบบทดสอบแมทรี ซีสก้ าวหน้ ามาตรฐาน (Standard Progressive Metrices)
ของราเวน (Raven. 1960) ตังแต่
้ 1 SD (10 หน่วยคะแนนที ) จานวนทังสิ
้ ้น 19 คน แบ่งเป็ น
กลุม่ ทดลอง 2 กลุม่ จานวน 14 คน และกลุม่ ควบคุม จานวน 5 คน ซึง่ นักเรี ยนของแต่ละกลุม่ เป็ น
นักเรี ยนที่อยูต่ า่ งห้ องกัน ดังนี ้
กลุม่ ทดลอง 1 ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทาง
สังคมของครู จานวน 8 คน
กลุม่ ทดลอง 2 ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองเพียงอย่างเดียว จานวน 6 คน
กลุม่ ควบคุม ไม่ได้ รับโปรแกรม (เรี ยนตามปกติ) จานวน 5 คน
กลุม่ ตัวอย่างได้ มาโดยการดาเนินการดังนี ้
1. คัดเลือกโรงเรี ยน
1.1 เป็ นโรงเรี ยนประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีการจัดการเรี ยนการสอน
ไม่แตกต่างจากโรงเรี ยนส่วนใหญ่ในประเทศไทย
1.2 เป็ นโรงเรี ยนที่มีการจัดการเรี ยนการสอนแบบสหศึกษา และภายในห้ องเรี ยน
มีการจัดนักเรี ยนแบบคละความสามารถ
1.3 ผู้บริหารและคณะครูในโรงเรี ยนให้ ความร่วมมือเป็ นอย่างดี
1.4 เป็ นโรงเรี ยนขนาดใหญ่ เพื่อให้ มีจานวนนักเรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 มาก
พอที่จะสามารถคัดเลือกนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ งเพียงพอ
สาหรับการวิจยั
2. คัดเลือกนักเรี ยน โดยวิธีการดังนี ้
2.1 ให้ นักเรี ยน ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 ทุกคนของโรงเรี ยน ทาแบบทดสอบวัด
ความสามารถทางสติปัญญา ชื่อว่า แบบทดสอบแมทรี ซีสก้ าวหน้ ามาตรฐาน (Standard Progressive
Metrices) ของราเวน (Raven. 1960) มีทงหมด
ั้
60 ข้ อ เป็ นแบบทดสอบที่เป็ นอิสระจากเรื่ อง ภาษา
และการเรี ยนรู้จากโรงเรี ยน ประกอบด้ วย ชุดทดสอบ 5 ชุด (ชุด A B C D และ E) ชุดละ 12 ข้ อ
รวม 60 ข้ อ แต่ละข้ อเป็ นเมตริกที่มีชิ ้นส่วนหายไป ผู้รับการทดสอบต้ องเลือกชิ ้นส่วน 1 ชิ ้น จากตัวเลือก
ข้ างล่างมาเติมชิ ้นส่วนที่หายไปให้ สมบูรณ์ โดยชุด A และ B มีตวั เลือก 6 รูป ส่วนชุด C ถึง E มีตวั เลือก
8 รูป และมีเพียง 1 รูปที่ถกู ต้ อง แต่ละชุดมีแนวคิด /หลักการที่แตกต่างกันในการหาชิ ้นที่หายไป และ
ในแต่ละชุดจะเรี ยงลาดับปั ญหาจากง่ายไปยาก ใช้ เวลาในการทดสอบ 45 นาที
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2.2 ตรวจให้ คะแนนจาก แบบทดสอบแมทรี ซีสก้ าวหน้ ามาตรฐาน
(Standard
Progressive Metrices) ของราเวน (Raven. 1960) แปลงคะแนนเป็ น คะแนนที เพื่อทราบคะแนนที
ของคะแนนสติปัญญาของนักเรี ยนแต่ละคน
2.3 รวบรวม คะแนนเฉลี่ยสะสม (Grade Point Average: GPA) ในระดับชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 4 เมื่อสิ ้นปี การศึกษา 2552 ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 ทุกคนของโรงเรี ยน
แปลงคะแนนเป็ นคะแนนที เพื่อทราบคะแนนทีของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
แต่ละคน
2.4 เทียบคะแนนทีของ คะแนนเฉลี่ยสะสม กับคะแนนที ของคะแนนสติปัญญา
ถ้ าคะแนนที ของคะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ากว่าคะแนนที ของคะแนนสติปัญญาตังแต่
้ 1 SD (10 หน่วย
คะแนนที) ถือว่าเป็ นนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ ง ซึง่ ในงานวิจยั นี ้
ได้ นานักเรี ยนที่มีคะแนนใกล้ เคียงกับเกณฑ์ คือมีความต่างระหว่างคะแนนทีของคะแนนเฉลี่ยสะสมกับ
คะแนนทีของคะแนนสติปัญญาน้ อยกว่า 10 คะแนนที เข้ ามาศึกษาด้ วย เพื่อให้ กลุม่ ตัวอย่างมีจานวน
มากพอในการทดลองต่อไป รวมจานวนนักเรี ยนทังหมด
้
38 คน กระจายกันอยูใ่ นห้ องเรี ยนต่างๆ โดย มี
คะแนนความต่างระหว่างคะแนนทีของคะแนนสติปัญญาและคะแนนทีของคะแนนเฉลี่ยสะสม
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 ตังแต่
้ 8.19-37.12 นักเรี ยนกลุม่ นี ้ถือว่าเป็ นกลุม่ ตัวอย่างสาหรับการศึกษา
พฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนระดับประถมศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่
แท้ จริง ข้ อมูลของนักเรี ยนปรากฏดังตารางต่อไปนี ้
ตาราง 6 ข้ อมูลของนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ ง
ระดับชัน้
5/1

ชื่อนักเรียน
(นามสมมติ)
ไชยา
พัชรา
บุญ
พรรณี
อาภา
วิทยา
จิต
นนท์

คะแนนเฉลี่ย
สะสม ชัน้ ป.4
2.31
3.30
1.55
3.01
2.49
2.55
2.98
3.49

คะแนน T
ของ IQ
53.22
64.29
35.99
66.75
55.68
47.06
54.45
64.29

คะแนน T ของ
คะแนนเฉลี่ยสะสม
33.62
51.47
19.76
46.31
36.80
37.88
45.68
55.01

ความต่ าง
19.59
12.81
16.23
20.44
18.88
9.18
8.77
9.28
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ตาราง 6 (ต่อ)
ระดับชัน้
5/2

5/3

5/4

5/5

5/6

ชื่อนักเรียน
(นามสมมติ)
กิตติ
ฉัตรชัย
ศักดิ์
สมชาย
พงษ์
ธิดา
ปั ญญา
เพิ่ม
ธีระ
ประทีป
พล
สุนนั ท์
วัชระ
ธาดา
พร
รัตนา
นุดี
เด่น
ขวัญ
ศิริ
สุพฒ
ั น์
ปิ ยะ
นพดล
สันติ
เด่น
กล้ า
ปรี ชา
ปรัชญา
นิติพล
สินชัย

คะแนนเฉลี่ย
สะสม ชัน้ ป.4
3.20
2.80
3.00
2.70
3.10
3.10
2.70
2.95
3.35
3.20
3.55
2.90
2.05
2.15
3.05
3.05
2.95
2.20
2.65
2.95
3.15
2.60
2.30
1.85
2.65
2.55
2.65
3.10
2.35
1.75

คะแนน T
ของ IQ
66.75
55.68
60.60
67.98
59.37
60.60
54.45
60.60
69.21
58.14
64.29
54.45
44.60
48.29
56.91
58.14
55.68
47.06
54.45
54.45
60.60
50.75
49.52
49.52
54.45
50.75
50.75
58.14
49.52
60.60

คะแนน T ของ
คะแนนเฉลี่ยสะสม
49.75
42.50
46.13
40.69
47.94
47.94
40.69
45.22
52.47
49.75
56.10
44.32
28.91
30.73
47.04
47.04
45.22
31.63
39.79
45.22
48.85
38.88
33.44
25.29
39.79
37.97
39.79
47.94
34.35
23.48

ความต่ าง
17.00
13.17
14.47
27.29
11.43
12.66
13.75
15.37
16.74
8.38
8.19
10.13
15.69
17.57
9.87
11.10
10.45
15.43
14.66
9.22
11.75
11.87
16.08
24.24
14.66
12.78
10.97
10.20
15.17
37.12

95
2.5 คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างสาหรับ การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการกากับตนเอง
ร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู ดังนี ้
2.5.1 เลือกชันเรี
้ ยนที่ได้ รับการสอนโดยครูผ้ สู อนวิชาคณิตศาสตร์ คนเดียวกัน
เป็ นกลุ่มตัวอย่าง คือชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5/1 5/2 และ 5/3 และสุม่ ชันเรี
้ ยนเข้ า เป็ นกลุม่ ทดลองและ
กลุม่ ควบคุม ได้ ชนประถมศึ
ั้
กษาปี ที่ 5/1 เป็ นกลุม่ ทดลอง 1 ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5/2 เป็ นกลุม่ ทดลอง 2
และชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5/3 เป็ นกลุม่ ควบคุม
2.5.2 คัดเลือกนักเรี ยนเข้ าเป็ นกลุม่ ตัวอย่างของการวิจยั โดยเป็ นนักเรี ย นที่มี
ความสมัครใจและได้ รับการยินยอมจากผู้ปกครองให้ เข้ าร่วมการวิจยั รวมทังไม่
้ มีปัญหาด้ านเวลาที่เป็ น
อุปสรรคต่อการวิจยั ซึง่ นักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ งใน
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5/1-5/3 ทุกคน เข้ าร่วมเป็ นกลุม่ ตัวอย่างของการวิจยั

การออกแบบการวิจัย
1. แบบแผนการทดลอง
การวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ใช้ รูปแบบการทดลอง โดยใช้ วิธีการแบบ ABA (Kazdin. 1982) โดยเป็ น
การทดลองที่มีตวั แปรต้ น 2 ตัวแปร โดยเป็ นตัวแปรวัดซ ้า 1 ตัวแปร (Two factors experiment with
repeated measure on one factor) (Winer. 1971) ดังภาพต่อไปนี ้
ระยะ
กลุม่ ตัวอย่าง

A
(2 สัปดาห์)

B
(3 สัปดาห์)

A
(2 สัปดาห์)

กลุม่ ทดลอง 1

ระยะเส้ นฐาน

ระยะหลังทดลอง

กลุม่ ทดลอง 2
กลุม่ ควบคุม

ระยะเส้ นฐาน
ระยะเส้ นฐาน

ระยะทดลองใช้ โปรแกรมการกากับตนเอง
ร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู
ระยะทดลองใช้ โปรแกรมการกากับตนเอง
ได้ รับการจัดการเรี ยนการสอนตาม
แผนการจัดการเรี ยนรู้ของครูตามปกติ

ภาพประกอบ 2 แบบแผนการทดลอง

ระยะหลังทดลอง
ระยะหลังทดลอง
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จากภาพประกอบ 2 ผู้วิจยั ดาเนินการทดลองโดยแบ่งออกเป็ น 3 ระยะ ดังนี ้
1)
ระยะ เส้ น ฐาน (A) เป็ นระยะที่ผ้ วู ิจยั เ ก็บรวบรวมข้ อมูล ตัวแปรตามของ
กลุม่ ตัวอย่างทัง้ 3 กลุม่ ซึง่ ดาเนินการก่อนการใช้ โปรแกรมทดลอง เป็ นเวลา 2 สัปดาห์ ตัวแปรตามที่
เก็บข้ อมูลในระยะนี ้คือ พฤติกรรมการเรี ยน ประกอบด้ วยพฤติกรรมก่อนเรี ยน พฤติกรรมขณะเรี ยนใน
ชันเรี
้ ยน และพฤติกรรมหลังเรี ยน
2) ระยะทดลอง (B) เป็ นระยะที่ผ้ วู ิจยั จัดกระทากา รปรับพฤติกรรมโดย ให้ กลุม่
ทดลอง 1 และกลุม่ ทดลอง 2 ได้ รับโปรแกรมทดลอง และทาการสังเกตและบันทึกพฤติกรรม การเรี ยน
ของกลุม่ ตัวอย่างทัง้ 3 กลุม่ ดังนี ้
กลุม่ ทดลอง 1 ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู
โดยให้ นกั เรี ยนในกลุม่ นี ใ้ ช้ โปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู ในชัว่ โมง
การเรี ยนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ จานวน 12 ครัง้ ๆ ละ 60 นาที
กลุม่ ทดลอง 2 ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองเพียงอย่างเดียว โดยให้ นกั เรี ยนใน
กลุม่ นี ้ใช้ โปรแกรมการกากับตนเอง ในชัว่ โมงการเรี ยนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ จานวน 12 ครัง้ ๆ ละ
60 นาที โดยที่ครูไม่ให้ การสนับสนุนทางสังคมแก่นกั เรี ยนตามกระบวนการที่กาหนดไว้
กลุม่ ควบคุม ได้ รับการจัดการเรี ยนการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ของครู
ตามปกติ แต่ผ้ วู ิจยั เข้ าไปสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่าง
3) ระยะหลังทดลอง (A) เป็ นระยะที่ให้ กลุม่ ทดลองทัง้ 2 กลุม่ ยุติ การใช้ โปรแกรม
และทาการเก็บข้ อมูลตัวแปรตาม กับกลุม่ ตัวอย่างทัง้ 3 กลุม่ ใช้ ระยะเวลา 2 สัปดาห์ภายหลังสิ ้นสุด
การทดลอง ตัวแปรตามที่เก็บข้ อมูลในระยะนี ้ คือ พฤติกรรม การเรี ยน เช่นเดี ยวกับระยะเก็บข้ อมูล
พื ้นฐาน นอกจากนี ้ให้ กลุม่ ทดลองทาแบบประเมินความพึงพอใจภาพรวมของโปรแกรม สัมภาษณ์
กลุม่ ทดลอง เกี่ยวกับผลของโปรแกรม และ สัมภาษณ์ครู เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมที่
เกิดขึ ้นกับกลุม่ ตัวอย่างและความพึงพอใจภาพรวมของโปรแกรม
2. ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้ วย ตัวแปรจัดกระทาและตัวแปรตามดังนี ้
1. ตัวแปรจัดกระทา มี 1 ตัวแปร คือ วิธีการฝึ ก แบ่งออกเป็ น 3 ระดับ คือ
1.1 ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู
(กลุม่ ทดลอง 1)
1.2 ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองเพียงอย่างเดียว (กลุม่ ทดลอง 2)
1.3 ได้ รับการจัดการเรี ยนการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ของครูตามปกติ
(กลุม่ ควบคุม)
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2. ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการเรี ยน ประกอบด้ วย พฤติกรรมก่อนเรี ยน พฤติกรรม
ขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยน และพฤติกรรมหลังเรี ยน
ผู้วิจยั ออกแบบการวิจยั เพื่อให้ ความแปรปรวนที่เกิดจ ากตัวแปร จัดกระทา ที่เป็ นตัวแปร
ทดลอง (Treatment variable) มีคา่ มากที่สดุ (Maximization of systematic variance) โดยทาให้
สภาพการทดลองมีความแตกต่างจากสภาพปกติให้ ได้ มากที่สดุ และ มีการจัดสภาพการทดลองให้ เป็ น
ระบบ มีมาตรฐาน และมีการฝึ กผู้สงั เกตซึง่ เป็ นเครื่ องมือวัดจ นมีคณ
ุ ภาพ ตามเกณฑ์ที่กาหนด ซึง่ จะ
ช่วยลดความแปรปรวนจากความคลาดเคลื่อนในตัวแปรตามต่างๆ ให้ มีคา่ น้ อยลง (Minimization of
error variance) และมีการควบคุมความแปรปรวนที่เกิดจากตัวแปรแทรกซ้ อน (Control extraneous
systematic variance) โดยใช้ วิธีการควบคุมในลักษณะดังนี ้ (1) การควบคุมความแตกต่างระหว่าง
กลุม่ ตัวอย่างแต่ละกลุม่ โดยกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมมีความเท่าเทียมกัน และ จัดให้ กลุม่ ทดลอง
และกลุม่ ควบคุม ได้ รับ treatment โดยวิธีการสุม่ และ (2) การควบคุมตัวแปรความแตกต่างระหว่าง
ครูผ้ สู อน โดยใช้ ครูผ้ สู อนวิชาคณิตศาสตร์ คนเดียวกัน

ขัน้ ตอนการวิจัย
ขันตอนการวิ
้
จยั แบ่งเป็ น 3 ระยะ ดังนี ้
ระยะที่ 1 เป็ นการเตรี ยมการก่อนดาเนินการทดลอง มีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1. ศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่า
ความสามารถที่แท้ จริง ในโรงเรี ยนระดับประถมศึกษา ด้ วยวิธีการ
ศึกษาเอ กสารและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้ อง การสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยน และการสัมภาษณ์ครู ดังนี ้
1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องเกี่ยวกับการมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริง
1.2 สร้ างและตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
1.3 คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่าง โดยการติดต่อขอความร่วมมือจากผู้บริหารและ
คณะครูในโรงเรี ยน 2 แห่ง (สาหรับเป็ นโรงเรี ยนฝึ กการสังเกตและทดลองใช้ โปรแกรม (Try out) 1 แห่ง
และโรงเรี ยนทดลองจริง 1 แห่ง) เพื่อขอความร่วมมือในการ วิจยั รวมทังท
้ าความเข้ าใจกับครูประจาชัน้
และครูผ้ สู อน เพื่อให้ ทราบวัตถุประสงค์ของการวิจยั และให้ ความร่วมมือในการวิจยั
1.4 จัดเตรี ยม สถานที่ อุปกรณ์ตา่ งๆ และ ผู้สงั เกต ซึง่ เป็ นผู้ชว่ ยวิจยั โดยมี
ผู้สงั เกต 2 คน ซึง่ ผู้วิจยั ได้ ทาการฝึ กการสังเกตให้ กบั ผู้สงั เกตในงานวิจยั ดังนี ้
1) ผู้วิจยั อธิบายคาจากัดความของพฤติกรรมการเรี ยน วิธีการสังเกต
และบันทึกพฤติกรรมให้ ผ้ สู งั เกตฟั งอย่างชัดเจน
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2) ทาการฝึ กสังเกตในชัว่ โมงการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 ในโรงเรี ยนที่ไม่ใช่โรงเรี ยนทดลอง ใช้ เวลาทังสิ
้ ้น 2 สัปดาห์ ระหว่างวันที่
20 กันยายน ถึงวั นที่ 1 ตุลาคม 2553 โดยในการฝึ กสังเกต พฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยนใช้ เวลา
36 นาที ทาการสังเกตและบันทึก 2 แบบ คือ แบบช่วงเวลาสังเกต 10 วินาที และแบบช่วงเวลาสังเกต
20 วินาที บันทึก 10 วินาที (โดยเริ่มจากแบบแรกก่อน ) และฝึ กบันทึก พฤติกรรมก่อนเรี ยน และ
พฤติกรรมหลังเรี ยนควบคูก่ นั ไป แต่ละครัง้ ที่ทาการสังเกต พฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยน จะเริ่มสังเกต
หลังจากครูเริ่มสอน ไปแล้ ว 5 นาที
3) ในการฝึ กผู้สงั เกตนี ้ ผู้วิจยั ร่วมสังเกตไปพร้ อมกับผู้สงั เกต
มีการปรึกษาหารื อกันเกี่ยวกับผลการสังเกตและข้ อสงสัยหลังจากสังเกตเสร็จสิ ้นแต่ ละครัง้ และฝึ ก
จนกระทัง่ พบว่าค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้ องในการสังเกต (IOR) ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 80 ของ
การสังเกตแต่ละครัง้ (Kazdin. 1982) เป็ นเวลา 3 วันติดต่อกัน จึงจะถือว่าข้ อมูลที่ได้ จากการสังเกต
และบันทึกนันเชื
้ ่อถือได้ ซึง่ ในการฝึ กนันพบว่
้
า ค่าสัมประสิทธิ์คว ามสอดคล้ อง ระหว่างผู้สงั เกตและ
ผู้วิจยั ในการสังเกตพฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยน สาหรับ แบบช่วงเวลาสังเกต 10 วินาที มีคา่ ระหว่าง
ร้ อยละ 81.03-85.14 และแบบช่วงเวลาสังเกต 20 วินาที บันทึก 10 วินาที มีคา่ ระหว่างร้ อยละ 80.4784.92 เป็ นเวลา 3 วันติดต่อกัน แสดงว่า ผลการ สังเกต เชื่อถือได้ สาหรับ การหาค่าสัมประสิทธิ์
ความสอดคล้ องกันในการสังเกตพฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยน (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต . 2550;
อ้ างอิงจาก Kazdin. 1975) หาได้ จากสูตร

สัมประสิทธิ์ความสอดคล้ อง =

จานวนช่วงเวลาที่บนั ทึกตรงกัน

x 100
จานวนช่วงเวลาที่บนั ทึกตรงกัน+จานวนช่วงเวลาที่บนั ทึกต่างกัน

1.5 สารวจพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่า
ความสามารถที่แท้ จริง ในโรงเรี ย นระดับประถมศึกษา โดยดาเนิน การสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนของ
นักเรี ยน ในโรงเรี ยนทดลอง โดยใช้ วิธีการสังเกตแบบช่วงเวลา (Interval recording) ในการสังเกต
พฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยน และการสังเกตผลของพฤติกรรม
(Product recording) สาหรับ
พฤติกรรมก่อนเรี ยนและพฤติกรรมหลังเรี ยนและสัมภาษณ์ครูผ้ สู อน และครูประจาชัน้ ของนักเรี ยน
ที่มีบทบาทหน้ าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้ องกับนักเรี ยนอย่างใกล้ ชิด และสามารถให้ ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรี ยนได้
ใช้ เวลาทังสิ
้ ้น 3 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 13-31 ธันวาคม 2553
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2. คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่าง ในโรงเรี ยนทดลองจริง เพื่ อเข้ ารับการทดลอง จัดให้ เป็ น
กลุม่ ทดลอง 2 กลุม่ (ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู 1 กลุม่
และได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองเพียงอย่างเดียว 1 กลุม่ ) และกลุม่ ควบคุม 1 กลุม่ (ได้ รับ
การจัดการเรี ยนการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ของครูตามปกติ)
ระยะที่ 2 เป็ นช่วงของการดาเนินการทดลอง ซึง่ ผู้วิจยั เป็ นผู้ ดาเนินการด้ วยตนเอง ระยะที่ 2
นี ้ครอบคลุมการดาเนินการทดลองทังหมดตั
้
งแต่
้ ระยะเส้ นฐาน (A) ระยะทดลอง (B) และระยะหลัง
ทดลอง (A) ซึง่ มี การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยน ที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่างทั ้ ง 3 กลุม่
รวมทังสิ
้ ้น 28 ครัง้ โดยครัง้ ที่ 1-8 เป็ นระยะเส้ นฐาน ครัง้ ที่ 9-20 เป็ นระยะทดลอง และครัง้ ที่ 21-28
เป็ นระยะหลังทดลอง ใช้ เวลาทังสิ
้ ้นประมาณ 10 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 3 มกราคม ถึงวันที่ 14 มีนาคม
2554 โดยดาเนินการวิจยั ตามลาดับขันดั
้ งนี ้
1. ระยะ เส้ น ฐาน (A) เป็ นระยะที่ผ้ วู ิจยั เก็บรวบรวมข้ อมูล ตัวแปรตามของกลุม่
ตัวอย่าง ซึง่ ดาเนินการก่อนการใช้ โปรแกรม ทดลองเป็ นเวลา 2 สัปดาห์ โดยทาการสังเกตและบันทึก
พฤติกรรมการเรี ยนจานวน 8 ครัง้ ใช้ เวลาทังสิ
้ ้นประมาณ 2 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 3-14 มกราคม 2554
2. ระยะทดลอง (B) เป็ นระยะที่ผ้ วู ิจยั ดาเนินการปรับพฤติกรรม โดยดาเนินการดังนี ้
2.1 ส่งจดหมายให้ ผ้ ปู กครองของนักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่าง เพื่อชี ้แจง
วัตถุประสงค์การวิจยั ความสาคัญและประโยชน์ที่จะได้ รับ พร้ อมทังจั
้ ดส่งใบยินยอมให้ นกั เรี ยนใน
ความปกครองเข้ าร่วมโปรแกรมให้ แก่ผ้ ปู กครอง
2.2 ให้ นกั เรี ยนในกลุม่ ทดลอง ทัง้ 2 กลุม่ เข้ าร่วมโปรแกรม ซึง่ ประกอบด้ วย
กิจกรรมช่วงเตรี ยมการ 7 ครัง้ (ไม่มีการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่าง
ทัง้ 3 กลุม่ ) และกิจกรรมช่วงกากับตนเอง พร้ อมการสนับสนุนทางสังคมของครู 12 ครัง้ พร้ อมทังท
้ า
การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการเรี ยน รวมการจัดกิจกรรม ในโปรแกรม ทังหมด
้
19 ครัง้ ใช้ เวลา
ทังสิ
้ ้น 5 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 17-26 มกราคม 2554 สาหรับกิจกรรม ช่วงเตรี ยมการ และวันที่
27 มกราคม ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 สาหรับ กิจกรรมช่วงกากับตนเอง พร้ อมการสนับสนุนทาง
สังคมของครู (เนื่องจากมีวนั หยุด นักขัตฤกษ์ และกิจกรรมของโรงเรี ยน ทาให้ ระยะเวลาในช่วงนี ้เพิ่มขึ ้น )
สาหรับการจัดกิจกรรมกับกลุม่ ตัวอย่างแต่ละกลุม่ เป็ นดังนี ้
กลุม่ ทดลอง 1 ได้ รับโปรแกรมการ กากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทาง
สังคมของครู ประกอบด้ วยกิจกรร มเตรี ยมการและกิจกรรม การกากับตนเองพร้ อมการสนับสนุนทาง
สังคมของครู ดังนี ้
1) กิจกรรมช่วงเตรี ยมการ เป็ นการให้ นกั เรี ยนฝึ กกากับตนเองด้ าน
พฤติกรรมการเรี ยนครอบคลุมพฤติกรรมการเรี ยนทัง้ 3 ด้ าน ตามขันตอน
้
6 ขัน้ ได้ แก่ (1) การสารวจ
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ตนเอง (2) การตังเป
้ ้ าหมาย (3) การวางแผน 4) การควบคุมตนเองและบันทึกพฤติกรร ม
(5) การประเมินตนเอง และ (6) การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง และให้ ครูฝึกให้ การสนับสนุนทางสังคม
ในด้ านข้ อมูลข่าวสารและด้ านอารมณ์และสังคม ไปพร้ อมกัน โดยใช้ เวลาในการดาเนินการทังสิ
้ ้น
7 ครัง้ ๆ ละ 30 นาที ยกเว้ นครัง้ ที่ 3, 5 และ 6 ใช้ เวลา 60 นาที
2) กิจกรรม ช่วงกากับตนเอง พร้ อมการสนับสนุนทางสังคมของครู
เป็ นการให้ นกั เรี ยนดาเนินการกากับตนเอง ด้ านพฤติกรรมการเรี ยนในสถานการณ์การเรี ยนจริง
พร้ อมได้ รับการสนับสนุนทางสังคมของครู และครูเป็ นผู้ให้ การสนับสนุนทางสังคม ใช้ เวลาใน
การดาเนินการทังสิ
้ ้น 3 สัปดาห์ รวม 12 ครัง้ ๆ ละประมาณ 60 นาที แบ่งเป็ น 4 ครัง้ ต่อสัปดาห์ ตาม
ชัว่ โมงการเรี ยนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
กลุม่ ทดลอง 2 ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองเพียงอย่างเดียว ซึง่ มี
กระบวนการเช่นเดียวกับกลุม่ ทดลอง 1 แต่ครูไม่ให้ การสนับสนุนทางสังคมแก่นกั เรี ยนตามกระบวนการ
ที่กาหนดไว้
กลุม่ ควบคุม ได้ รับการจัดการเรี ยนการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ของครู
ตามปกติ แต่ผ้ วู ิจยั เข้ าไปสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่าง
3. ระยะหลังทดลอง (A) เป็ นระยะที่ให้ กลุม่ ทด ลองทัง้ 2 กลุม่ ยุตกิ ารใช้ โปรแ กรม
และทาการเก็บข้ อมูลตัวแปรตาม กับกลุม่ ตัวอย่างทัง้ 3 กลุม่ ใช้ ระยะเวลา 2 สัปดาห์ภายหลังสิ ้นสุด
การทดลอง โดยทาการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมจานวน 8 ครัง้ นอกจากนี ้ให้ กลุม่ ทดลองทา
แบบประเมินความพึงพอใจภาพรวมของโปรแกรม สัมภาษณ์ กลุม่ ทดลอง เกี่ยวกับผลของโปรแกรม
และสัมภาษณ์ครูเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมที่เกิดขึ ้นกับกลุม่ ตัวอย่างและความพึงพอใจ
ภาพรวมของโปรแกรม ใช้ เวลาทังสิ
้ ้นประมาณ 3 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่
11 มีนาคม 2554
ระยะที่ 3 เป็ นการ จัดทาคูม่ ือการใช้ โปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนั บสนุนทาง
สังคมของครู ดาเนินการภายหลังเสร็จสิ ้นการดาเนินการทดลอง
ขันตอนต่
้
างๆ ของการวิจยั สรุปเป็ นแผนภูมิได้ ดงั นี ้
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ระยะที่ 1

ศึกษาพฤติกรรมการเรียนของกลุ่มตัวอย่ าง

จัดกลุ่มตัวอย่ างเข้ ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

กลุ่มทดลอง 1 และ 2

กลุ่มควบคุม

ระยะที่ 2
ระยะเส้ นฐาน
1. ข้ อมูลส่วนบุคคล
2. พฤติกรรมการเรี ยน

ระยะเส้ นฐาน
1. ข้ อมูลส่วนบุคคล
2. พฤติกรรมการเรี ยน

ระยะทดลอง
(ได้ รับโปรแกรม)
1. พฤติกรรมการเรี ยน

ระยะทดลอง
(ไม่ได้ รับโปรแกรม)
1. พฤติกรรมการเรี ยน

ระยะหลังทดลอง
1. พฤติกรรมการเรี ยน
2. ความคิดเห็นของนักเรี ยนและครู

ระยะหลังทดลอง
1. พฤติกรรมการเรี ยน

ระยะที่ 3

จัดทาคู่มือการใช้ โปรแกรม

ภาพประกอบ 3 ขันตอนการวิ
้
จยั
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เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย ประกอบด้ วยเครื่ องมือที่ใ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล และ
เครื่ องมือที่ใช้ ในการทดลอง ได้ แก่
1.1 เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ได้ แก่
1.1.1 แบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการเรี ยน
1.1.2 แนวคาถามในการสัมภาษณ์ครู เกี่ยวกับพฤติกรรมการเรี ยนของ
นักเรี ยน
1.2 เครื่ องมือที่ใช้ ในการทดลอง ได้ แก่
1.2.1 โปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู
1.2.2 โปรแกรมการกากับตนเอง
1.2.3 แบบบันทึกการกากับตนเองของนักเรี ยน
1.2.4 แบบบันทึกการให้ การสนับสนุนทางสังคมของครู
1.2.5 อุปกรณ์ประกอบ เช่น สื่อการสอนต่างๆ เทปสัญญาณเสีย งและ
เครื่ องเล่น และสิ่งเสริมแรง เป็ นต้ น
1.2.6 แบบประเมินภาพรวมของโปรแกรม
1.2.7 แนวคาถามเกี่ยวกับการเข้ าร่วมโปรแกรมของครู
เครื่ องมือดังกล่าวมีรายละเอียดการสร้ าง เกณฑ์การให้ คะแนน และการหาคุณภาพ
เครื่ องมือ ดังนี ้
1.1 เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1.1.1 แบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการเรียน
แบบสังเกต และบันทึก พฤติกรรมการเรี ยน ประกอบด้ วย (1) แบบสารวจ
รายการอุปกรณ์การเรี ยนของนักเรี ยน (2) แบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยนของ
นักเรี ยน ในระยะการศึกษาพฤติกรรมการเรี ยน (3) แบบสังเกตและบันทึ กพฤติกรรมขณะเรี ยนในชัน้
เรี ยนของนักเรี ยน ในระยะทดลอง (4) แบบบันทึกการส่งงาน การอ่านหนังสือทบทวน และการศึกษา
ค้ นคว้ าของนักเรี ยน และ (5) แบบบันทึกคะแนนพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยน เป็ นแบบสังเกต และ
บันทึก พฤติกรรมการเรี ยน ของนักเรี ยนที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น โดยประยุกต์มาจากงานวิจยั อื่น (สมพร สุทศั นีย.์
2536; โสภิดา ลิ ้มวัฒนาพันธ์. 2538) ใช้ ในการสังเกตในระยะ การศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยน
และระยะดาเนินการทดลอง (ตัวอย่างแบบสังเกตแ ละบันทึกพฤติกรรมปรากฏในภาคผนวก ข) มี
รายละเอียดดังนี ้
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ใน การสังเกต พฤติ กรรมก่อนเรี ยน ใช้ วิ ธีการบันทึกผลของพฤติกรรม
(Product recording) ผู้วิจยั และผู้ชว่ ยนักวิจยั เป็ นผู้ดาเนินการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมในช่วง
5 นาทีแรกของการเรี ยนในชัว่ โมงคณิตศาสตร์ ในกรณีการ เข้ าชันเรี
้ ยนตรงเวลา โดยบันทึกลงใน
แบบบันทึกคะเนนพฤติกรรมการเรี ยนโดยตรงในช่อง “เวลา” และช่วงหลังเลิกเรี ยนชัว่ โมงคณิตศาสตร์
สาหรับ การนาอุปกรณ์การเรี ยนมาเรี ยนอย่างถูกต้ องครบถ้ วน โดยใช้ แบบสารวจรายการอุปกรณ์
การเรี ยนของนักเรี ยน และนาคะแนนมาบันทึกลงใน แบบบันทึกคะเนนพฤติกรรมการเรี ยนในช่อง
“อุปกรณ์”
การให้ คะแนน
กรณีการนาอุปกรณ์การเรี ยนมาเรี ยนอย่ างถูกต้ องครบถ้ วน พิจารณาจาก
จานวนอุปกรณ์ที่นกั เรี ยนนามาวางบนโต๊ ะให้ พร้ อมสาหรับการหยิบใช้ ในคาบเรี ยนถู กต้ องและครบถ้ วน
ตามที่ครูมอบหมายหรื อตามที่เนื ้อหาการเรี ยนการสอนระบุไว้ ภายในช่วงเวลา 5 นาทีแรกของการเรี ยน
การสอน โดยนักเรี ยนกรอกลงในแบบตรวจสอบรายการอุปกรณ์การ เรี ยนของนักเรี ยน ผู้วิจยั และผู้ชว่ ย
วิจยั จะเก็บข้ อมูลในช่วงท้ ายของการเรี ยนการสอนจากครูผ้ สู อน โดยผู้วิจยั นับจานวนชนิดของอุปกรณ์
การเรี ยนที่นกั เรี ยน ต้ อง นามา ตามที่ครูมอบหมายหรื อตามที่เนื ้อหาการเรี ยนการสอนระบุไว้
โดย
เทียบเท่ากับร้ อยละ 100 และตรวจดูวา่ นักเรี ยนนาอุ ปกรณ์การเรี ยนเหล่านันมาอย่
้
างถูกต้ องเป็ น
จานวนเท่าใด และเขียนตัวเลขแสดงจานวนเศษส่วนไว้ แล้ วคิดคะแนนเป็ นร้ อยละของการนาอุปกรณ์
การเรี ยนมาเรี ยนอย่างถูกต้ องครบถ้ วน ตัวอย่างเช่น ในการสังเกตครัง้ หนึง่ นักเรี ยนต้ องนาอุปกรณ์
การเรี ยนมา 6 ชนิด นักเรี ยนนามาอย่างถูกต้ อ งเพียง 5 ชนิด ให้ เขียนเลข 5/6 จะคิดคะแนนการนา
อุปกรณ์การเรี ยนมาเรี ยนอย่างถูกต้ องครบถ้ วนเท่ากับร้ อยละ 83.33 เป็ นต้ น
กรณีการเข้ าชันเรี
้ ยนตรงเวลา พิจารณาจากเวลาที่นกั เรี ยนเข้ าชันเรี
้ ยนต้ อง
ไม่ช้ากว่าครูเริ่มสอนเกิน 5 นาที ยกเว้ นมีเหตุจาเป็ นที่เหมาะสม ถ้ านัก เรี ยนทาได้ เขียนเลข 1 และถ้ าทา
ไม่ได้ เขียนเลข 0 ถ้ านักเรี ยนเข้ าชันเรี
้ ยนตรงเวลา จะคิดคะแนนการเข้ าชันเรี
้ ยนตรงเวลาเป็ นร้ อยละ
100 ถ้ านักเรี ยนเข้ าชันเรี
้ ยนไม่ตรงเวลา จะคิดคะแนนการเข้ าชันเรี
้ ยนตรงเวลาเท่ากับร้ อยละ 0
การคานวณค่าคะแนน พฤติ กรรมก่อนเรี ยน หาได้ จากการรวมคะแนนร้ อยละ
ของพฤติกรรมย่อยของ พฤติกรรมก่อนเรี ยน ทัง้ 2 ส่วน คือ (1) การนาอุปกรณ์การเรี ยนมาเรี ยนอย่าง
ถูกต้ องครบถ้ วน และ (2) การเข้ าชันเรี
้ ยนตรงเวลา แล้ วหารด้ วย 2 จะได้ คะแนนพฤติกรรมก่อนเรี ยน ใน
การสังเกตแต่ละครัง้
ส่วนการสังเกตพฤติ กรรมขณะเรี ยนในชัน้ เรี ยน ใช้ วิธีการบันทึกแบบช่วงเวลา
(Interval recording) ผู้วิจยั และผู้ชว่ ยนักวิจยั ดาเนินการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมในชัว่ โมง
คณิตศาสตร์ โดยใช้ แบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยนของนักเรี ยน ซึง่ ใช้ เวลา

104
ทังหมด
้
36 นาที แล้ วนาคะแนนมาบันทึกลงใน แบบบันทึกคะเน นพฤติกรรมการเรี ยนในช่อง
“มอง-จด” “ถาม-ตอบ” “ทางาน” แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ ได้ แก่
1) แบบช่วงเวลา 10 วินาที สาหรับใช้ ในระยะ การศึกษาพฤติกรรมการเรี ยน
ของนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ งตามวัตถุประสงค์การวิจยั ข้ อที่ 1
(ภาคผนวก ข)
2) แบบช่วงสังเกต 20 วินาที บันทึก 10 วินาที ใช้ ในระยะ การดาเนิน
การทดลอง (ภาคผนวก ข)
ในการสังเกต ผู้วิจยั และผู้ชว่ ยนักวิจยั สังเกตว่าช่วงเวลาใด นักเรี ยนมี
พฤติกรรมใด ก็บนั ทึกพฤติกรรมนันโดยใช้
้
สญ
ั ลักษณ์แทนพฤติกรรมดังนี ้
C = การมองครูและเพื่อน เมื่อครู และเพื่อนพูดเกี่ยวกับเนื ้อหาหรื อ
กระบวนการเรี ยนการสอน และมองดูอปุ กรณ์ กระดานดา หนังสือหรื อสิ่งอื่นๆ ตามไป ขณะที่ครูชี ้ให้ ดู
หรื ออ่านให้ ฟัง รวมทังจดค
้ าอธิบายประกอบการเรี ยนจากครู
D = การตอบคาถาม ถามคาถาม อภิปรายและเสนอความคิดเห็น รายงาน
หน้ าชัน้ อ่านหนังสือเรี ยน และ
E = การทางานที่ได้ รับมอบหมายในขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยนอย่างต่อเนื่อง โดย
ไม่แสดงพฤติกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้ องกับงานที่ได้ รับมอบหมาย เช่น พูดคุย
ส่งเสียงรบกวนเพื่อนๆ
ลุกออกจากที่นงั่ เป็ นต้ น
การให้ คะแนน
ถ้ าพฤติกรรมที่ต้องการบันทึกพฤติกรรมใด เกิดขึ ้นในช่วงเวลานันให้
้ นบั เพียง
1 ครัง้ โดยเขียนสัญลักษณ์แทนพฤติกรรมดังกล่าวลงในช่วงเวลาที่เกิดขึ ้น
(ซึง่ มีความหมาย
เช่นเดียวกับการเขียนเลข 1) แต่ถ้าพฤติกรรมที่ต้องการบันทึกไม่เกิดขึ ้นในช่วงเวลานัน้ ให้ เขียนเลข 0
ลงในช่วงเวลานัน้
การให้ คะแนนพฤติกรรมข ณะเรี ยนในชันเรี
้ ยนขึ ้นอยูก่ บั สถานการณ์ของ
การเรี ยนการสอน กล่าวคือ ในแต่ละครัง้ ของการสังเกต นักเรี ยนอาจมีโอกาสในการแสดงพฤติกรรม
ย่อยที่แตกต่างกันขึ ้นอยูก่ บั การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนของครู ในการให้ คะแนนผู้วิจยั
นับ
ช่วงเวลาทังหมดที
้
่นกั เรี ยนต้ องแสดงพฤติกรรมย่ อยแต่ละพฤติกรรม โดยเทียบเท่ากับร้ อยละ 100 และ
ตรวจดูวา่ นักเรี ยนแสดงพฤติกรรมย่อยนันๆ
้
จานวน กี่ชว่ งเวลา แล้ วคิดคะแนน เป็ นร้ อยละของ
พฤติกรรมย่อยนัน้ ตัวอย่างเช่น ในการสังเกตครัง้ หนึง่ นักเรี ยนมีชว่ งเวลาที่ต้อง มองครูและเพื่อน เมื่อ
ครูและเพื่อนพูดเกี่ยวกับเนื ้อหาห รื อกระบวนการเรี ยนการสอน และมองดูอปุ กรณ์ กระดานดา หนังสือ
หรื อสิ่งอื่นๆ ตามไป ขณะที่ครูชี ้ให้ ดหู รื ออ่านให้ ฟัง รวมทังจดค
้ าอธิบายประกอบการเรี ยนจากครู (C)
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30 ช่วงเวลา มีชว่ งเวลาที่ต้องตอบคาถาม ถามคาถาม อภิปรายและเสนอความคิดเห็น รายงานหน้ า
ชัน้ อ่านหนังสือเรี ยน (D) 8 ช่วงเวลา และมีชว่ งเวลาที่ต้อง ทางานที่ได้ รับมอบหมายขณะเรี ยนใน
ชันเรี
้ ยน (E) 34 ช่วงเวลา แต่นกั เรี ยน แสดงพฤติกรรม C จานวน 20 ช่วงเวลา แสดงพฤติกรรม D
จานวน 2 ช่วงเวลา และแสดงพฤติกรรม E จานวน 12 ช่วงเวลา แสดงว่า นักเรี ยนแสดงพฤติกรรม C
เท่ากับร้ อยละ 66.67 แสดงพฤติกรรม D เท่ากับร้ อยละ 25 และแสดงพฤติกรรม E เท่ากับร้ อยละ
35.29 เป็ นต้ น
การคานวณค่าคะแนนพฤติ กรรมขณะเรี ยนในชัน้ เรี ยน หาได้ จากการรวม
คะแนนร้ อยละของพฤติกรรมย่อยของพฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยนทัง้ 3 ส่วน คือ (1) การมองครูและ
เพื่อน เมื่อครูและเพื่อนพูดเกี่ ยวกับเนื ้อหาหรื อกระบวนการเรี ยนการสอน และมองดูอปุ กรณ์ กระดาน
ดา หนังสือหรื อสิ่งอื่นๆ ตามไป ขณะที่ครูชี ้ให้ ดหู รื ออ่านให้ ฟัง รวมทังจดค
้ าอธิบายประกอบการเรี ยน
จากครู (2) การตอบคาถาม ถามคาถาม อภิปรายและเสนอความคิดเห็น รายงานหน้ าชัน้ อ่านหนังสือ
เรี ยน และ (3) การทางานที่ได้ รับมอบหมายในขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยนอย่างต่อเนื่อง โดยไม่แสดง
พฤติกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้ องกับงานที่ได้ รับมอบหมาย เช่น พูดคุย ส่งเสียงรบกวนเพื่อนๆ ลุกออกจาก
ที่นงั่ เป็ นต้ น แล้ วหารด้ วย 3 จะได้ คะแนนพฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยนในการสังเกตแต่ละครัง้
สาหรับ การสังเกตพฤติ กรรม หลัง เรี ยน ใช้ วิธีการบันทึกผลของพฤติกรรม
(Product recording) ผู้วิจยั และผู้ชว่ ยนักวิจยั เป็ นผู้ดาเนินก ารสังเกตและบันทึกพฤติกรรมในช่วง หลัง
เลิกเรี ยนในชัว่ โมงคณิตศาสตร์ โดยใช้ แบบบันทึกการส่งงาน การอ่านหนังสือทบทวน และการศึกษา
ค้ นคว้ าของนักเรี ยน แล้ วนาคะแนนมาบันทึกลงใน แบบบันทึกคะเนนพฤติกรรมการเรี ยนในช่อง
“ส่งงาน” “ทบทวน” “ค้ นคว้ า”
การให้ คะแนน
-กรณีการทาแบบฝึ กหัด การบ้ าน และรายงานให้ เสร็จและส่งตาม
กาหนดเวลา พิจารณาจากจานวนชิ ้นงานที่นกั เรี ยนทา เสร็จและส่งตามกาหนดเวลา โดยดูจากบันทึก
การส่งงานข องครู ถ้ านักเรี ยนทาเสร็จครบถ้ วนและส่งตามกาหนดเวลา ให้ เขียนเลข 1 ถ้ าทาไม่เสร็จ
หรื อไม่ได้ สง่ ตามกาหนดเวลา เขียนเลข 0 ถ้ านักเรี ยนทาแบบฝึ กหัด การบ้ าน และรายงานเสร็จและส่ง
ตามกาหนดเวลา จะคิดคะแนนการทาแบบฝึ กหัด การบ้ าน และรายงานให้ เสร็จและส่งตาม
กาหนดเวลาเท่ากับร้ อ ยละ 100 ถ้ านักเรี ยนทาแบบฝึ กหัด การบ้ าน และรายงานไม่เสร็จหรื อไม่สง่ ตาม
กาหนดเวลา จะคิดคะแนนการทาแบบฝึ กหัด การบ้ าน และรายงานให้ เสร็จและส่งตามกาหนดเวลา
เท่ากับร้ อยละ 0
-กรณีการ เตรี ยมบทเรี ยนหรื อทบทวนเนื ้อหาวิชาที่ครูมอบหมาย
และ
การศึกษาค้ นคว้ า เข้ าห้ องสมุด ทารายงาน ทาการบ้ านและศึกษาข้ อผิดพลาดด้ วยตนเอง พิจารณา
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จากแบบบันทึกการอ่านหนังสือและศึกษาค้ นคว้ าที่มี 2 ข้ อ ซึง่ เมื่อนักเรี ยนทาแล้ วต้ องนามาส่งครูที่โต๊ ะ
ครู ภายในช่วงเวลา 5 นาทีแรกของการเรี ยนการสอน ถ้ านักเรี ยนส่งและทาครบทัง้ 2 ข้ อ ให้ เขียนเลข 1
ลงในช่องทบทวนและ ช่องค้ นคว้ าอย่างละหนึง่ ครัง้ แต่ถ้านักเรี ยนไม่ได้ ทาให้ เขียนเลข 0 ลงในช่อง
ทบทวนและช่องค้ นคว้ าอย่างละหนึง่ ครัง้ และถ้ านักเรี ยนทาเพียงข้ อใดข้ อหนึง่ ให้ เขียนเลข 1 ลงในช่อง
ทบทวนและช่องค้ นคว้ าอย่างใดอย่างหนึง่ ส่วนอีกช่องหนึง่ ที่เหลือให้ เขียนเลข 0 ในการคิดคะแนนเป็ น
ร้ อยละแยกคิดเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การเตรี ยมบทเรี ยนหรื อทบทวนเนื ้อหาวิชาที่ครูมอบหมาย และ
ส่วนที่ 2 การศึกษาค้ นคว้ า เข้ าห้ องสมุด ทารายงาน ทาการบ้ านและศึกษาข้ อผิดพลาดด้ วยตนเอง
แต่ละส่วนมีคะแนนเต็มเป็ นร้ อยละ 100 ถ้ านักเรี ยนส่งแบบบันทึกการอ่านหนังสือและศึ กษาค้ นคว้ า
และทาข้ อ 1 จะคิดคะแนนการเตรี ยมบทเรี ยนหรื อทบทวนเนื ้อหาวิชาที่ครูมอบหมาย เป็ นร้ อยละ 100
ถ้ านักเรี ยนทาข้ อ 2 จะคิดคะแนนการศึกษาค้ นคว้ า เข้ าห้ องสมุด ทารายงาน ทาการบ้ านและศึกษา
ข้ อผิดพลาดด้ วยตนเอง เป็ นร้ อยละ 100 และถ้ านักเรี ยนไม่สง่ หรื อส่งแต่ไม่ทาข้ อใด เลย จะคิดคะแนน
การเตรี ยมบทเรี ยนหรื อทบทวนเนื ้อหาวิชาที่ครูมอบหมาย
และการ ศึกษาค้ นคว้ า เข้ าห้ องสมุด
ทารายงาน ทาการบ้ านและศึกษาข้ อผิดพลาดด้ วยตนเอง เป็ นร้ อยละ 0 ทังสองส่
้
วน
การคานวณค่าคะแนนพฤติ กรรมหลังเรี ยน หาได้ จากการรวมคะแนนร้ อยละ
ของพฤติกรรมย่อยของพฤติกรรมหลังเรี ยนทัง้ 3 ส่วน คือ (1) การทาแบบฝึ กหัด การบ้ าน และรายงาน
ให้ เสร็จและส่งตามกาหนดเวลา (2) การเตรี ยมบทเรี ยนหรื อทบทวนเนื ้อหาวิชาที่ครูมอบหมาย และ
(3) การศึกษาค้ นคว้ า เข้ าห้ องสมุด ทารายงาน ทาการบ้ านและศึกษาข้ อผิดพลาดด้ วยตนเอง แล้ วหาร
ด้ วย 3 จะได้ คะแนนพฤติกรรมหลังเรี ยนในการสังเกตแต่ละครัง้
การคานวณค่ าคะแนนพฤติกรรมการเรียนรวม หาได้ จากการรวมคะแนน
ร้ อยละของพฤติกรรมรายด้ านทัง้ 3 ด้ าน คือ พฤติกรรมก่อนเรี ยน พฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยน และ
พฤติกรรมหลังเรี ยน แล้ วหารด้ วย 3 จะได้ คะแนนพฤติกรรมการเรี ยนรวมในการสังเกตแต่ละครัง้
1.1.2 แนวคาถามในการสัมภาษณ์ครู
แนวคาถามในการสัมภาษณ์ครูใช้ ในการศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของ
นักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ ง โดยสอบถามครูเกี่ยวกับการปฏิบตั ิ
ตัวในด้ านการเรี ยนของนักเรี ยนแต่ละคน เช่น การเตรี ยมพร้ อมก่อนเข้ าเรี ยน การปฏิบตั ติ วั ขณะเรี ยนใน
ชันเรี
้ ยน การปฏิบตั ติ วั หลังจากเรี ยนเสร็จหรื อนอกห้ องเรี ยนหรื อหลังเลิกเรี ยน เป็ นต้ น
(ตัวอย่าง
แนวคาถามในการสัมภาษณ์ครูปรากฏในภาคผนวก ข)
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. การตรวจสอบความตรงตามเนื ้อหา (Content validity)
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นาแบบสังเกต และแนวคาถามในการสัมภาษณ์ครู ที่สร้ างขึ ้นจากการศึกษาเอกสาร
ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องไปให้ อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ หลังจากได้ ปรับปรุงแก้ ไขตาม
ข้ อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ ว นาแบบ สังเกต และแนวคาถามในการสัมภาษณ์ครู ไปให้
ผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิทยาและการสร้ างเครื่ องมือวัดจานวน 5 ท่าน (รายชื่อปรากฏในภาคผนวก ก ) เป็ น
ผู้ตรวจสอบความถูกต้ อง ครอบคลุมของเนื ้อหา และนิยามพฤติกรรมที่ต้องการศึกษา จากนันน
้ ามา
ปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
2. การทดลองใช้ (Try out)
นาแบบสังเกตที่ป รับปรุงแก้ ไขแล้ วไปทดลองใช้ กบั นักเรี ยนที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับ
กลุม่ ตัวอย่าง โดยใช้ ควบคูก่ บั โปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมของการใช้ ซึง่ พบว่าแบบสังเกตที่สร้ างขึ ้นสามารถใช้ ในการสังเกตและบันทึก
พฤติกรรมได้ เป็ นอย่างดี
1.2 เครื่องมือที่ใช้ ในการทดลอง
1.2.1 โปรแกรมการกากับตนเองร่ วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู
(สาหรับกลุ่มทดลอง 1)
โปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู
เพื่อพัฒนา
พฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้
จริง เป็ น
เครื่ องมือหลักที่ใช้ ในการทดลอง สาหรับใช้ ในกลุม่ ทดลอง 1 ซึง่ ผู้วิจยั พัฒนาขึ ้นตามแนวคิดการกากับ
ตนเองและการสนับสนุนทางสังคม และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง (รจเรข รัตนาจารย์. 2547; สุภาวดี คานาดี .
2551; กรวรรณ แสงไชย . 2552; สมพร สุทศั นีย์ . 2536; โสภิดา ลิ ้มวัฒนาพันธ์ . 2538; ดุจเดือน พันธุม
นาวิน; และ อัมพร ม้ าคนอง. 2552; ทิพย์วรรณ จุลิรัชนีกร. 2552) โปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับ
การสนับสนุนทางสังคมของครู เป็ น ชุดกิจกรรมที่สร้ างขึ ้นบนพื ้นฐานแนวคิดการกากับตนเองและการ
สนับสนุนทางสังคม ด้ วยการบูรณาการการกากับตนเองของนั กเรี ยนกับการสนับสนุนทางสังคมของครู
อย่างเป็ นระบบ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยน โดยใช้ เทคนิควิธีการ (1) การกากับตนเอง
ซึง่ ประกอบด้ วยขันตอน
้
6 ขัน้ ได้ แก่ การสารวจตนเอง การตังเป
้ ้ าหมาย การวางแผน การควบคุม
ตนเองและบันทึกพฤติกรรม การประเมินตนเอง และการแ สดงปฏิกิริยาต่อตนเอง และ (2) การ
สนับสนุนทางสังคมด้ านข้ อมูลข่าวสารและด้ านอารมณ์และสังคม ที่แสดงถึงการช่วยเหลือนักเรี ยนใน
การพัฒนาพฤติกรรมการเรี ยน ด้ วย การชี ้แนะทังทางวาจาด้
้
วยคาพูดและคาถาม และทางการเขียน
บอก และการเปิ ดโอกาสให้ ซกั ถามอย่างใกล้ ชิด ด้ วยความรักความ เมตตาและเอาใจใส่ โดยใช้ เวลาใน
การดาเนินการทังสิ
้ ้น 20 ครัง้ ประกอบด้ วยกิจกรรม 3 ช่วง รวม 20 ครัง้ ดังนี ้
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ช่วงที ่ 1 เป็ นการให้ นกั เรี ยนฝึ กกากับตนเองด้ านพฤติกรรมการเรี ยน และให้ ครูฝึกให้
การสนับสนุนทางสังคมไปพร้ อมกัน ใช้ เวลาในการดาเนินการทังสิ
้ ้น 7 ครัง้ ๆ ละ 30-60 นาที
ช่วงที ่ 2 เป็ นการให้ นกั เรี ยนดาเนินการกากับตนเองด้ านพฤติกรรมการเรี ยนใน
สถานการณ์การเรี ยนจริง พร้ อมได้ รับการสนับสนุนทางสังคมของครู และครูเป็ นผู้ให้ การสนับสนุนทาง
สังคม ใช้ เวลาในการดาเนินการทังสิ
้ ้น 3 สัปดาห์ รวม 12 ครัง้ ๆ ละประมาณ 60 นาที แบ่งเป็ น 4 ครัง้
ต่อสัปดาห์ ตามชัว่ โมงการเรี ยนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
ช่วงที ่ 3 เป็ นการประเมินผลของโปรแกรม ซึง่ จะให้ กลุม่ ตัวอย่างทาแบบประเมิน
ภาพรวมของการเข้ าร่วมโปรแกรม ใช้ เวลา 1 ครัง้ 30 นาที
ตัวอย่างโปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครูปรากฏใน
ภาคผนวก ค
1.2.2 โปรแกรมการกากับตนเอง (สาหรับกลุ่มทดลอง 2)
โปรแกรมการกากับตนเอง เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริง เป็ นเครื่ องมือหลักที่ใช้ ในการทดลอง สาหรับใช้ ในกลุม่
ทดลอง 2 ซึง่ ผู้วิจยั พัฒนาขึ ้นตามแนวคิดการกากับตนเอง และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง (รจเรข รัตนาจารย์ .
2547; สุภาวดี คานาดี. 2551; กรวรรณ แสงไชย. 2552; สมพร สุทศั นีย์ . 2536; โสภิดา ลิ ้มวัฒนาพันธ์ .
2538) ประกอบด้ วยกิจกรรมสาหรับนักเรี ยนเพียงอย่างเดียว ลักษณะและกิจกรรมของโปรแกรม
เหมือนกันกับโปรแกรมการ กากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู แต่นกั เรี ยนจะไม่ได้ รับ
การสนับสนุนทางสังคมของครูตามกระบวนการที่กาหนดไว้ กล่าวคือ นักเรี ยนกลุม่ ทดลอง 2 จะเข้ า
ร่วมกิจกรรมเตรี ยมการในส่วนของกิจกรรมสาหรับนักเรี ยน ด้ วยกันกับกลุม่ ทดลอง 1 เมื่อเสร็จแล้ วใน
ขันตอนกิ
้
จกรรมการกากับตนเองพร้ อมการสนับสนุนทางสังคมของครูนนั ้ นักเรี ยนใช้ การกากับตนเอง
ตามกระบวนการเช่นเดียวกับกลุม่ ทดลอง
1 ทุกประการ แต่ครูผ้ สู อนไม่ได้ ดาเนินการให้
การสนับสนุนทางสังคมตามกระบวนการที่กาหนดไว้ ในโปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุน
ทางสังคมของครู และเนื่องจา กกระบวนการของโปรแกรมการกากับตนเองเหมือนกับกระบวนการใน
โปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู จึงนาเสนอเพียงรายละเอียดของ
โปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครูในภาคผนวก ค เท่านัน้
นอกจากนี ้เครื่ องมือที่ใช้ ในการทดลองยังประกอบด้ วย แบบบันทึกการกากับตนเอง
ของนักเรี ยน (สาหรับนักเรี ยน ) แบบบันทึกการให้ การสนับสนุนทางสังคมของครู (สาหรับครู ) และ
สื่อการสอนต่างๆ เทปสัญญาณเสียงและเครื่ องเล่น และสิ่งเสริมแรง ซึง่ อยูใ่ นคูม่ ือการใช้ โปรแกรม
การกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครูในภาคผนวก ค
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1.2.3 แบบบันทึกการกากับตนเองของนักเรียน
แบบบันทึกการกากับตนเอง ของนักเรี ยน เป็ นแบบบันทึกกระบวนการกากับตนเองใน
ด้ านพฤติกรรมการเรี ยน ครอบคลุมทัง้ พฤติกรรมก่อนเรี ยน พฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยน และ
พฤติกรรมหลังเรี ยน ซึง่ เป็ นการปฏิบตั ติ ามโปรแกรม ทังกลุ
้ ม่ ทดลอง 1 และกลุม่ ทดลอง 2 ผู้วิจยั
ประยุกต์ มาจากงานวิจยั อื่น (รจเรข รัตนาจารย์ . 2547; สุภาวดี คานาดี . 2551; กรวรรณ แสงไชย .
2552) ลักษณะของแบบบันทึกการกากับตนเองนี ้ ใช้ ชว่ งเวลาที่นกั เรี ยนต้ องทากิจกรรมต่างๆ ในช่วงวัน
ตังแต่
้ หลังเลิกเรี ยน กลับบ้ าน ก่อนนอน ก่อนเริ่มเรี ยน และในระหว่างเรี ยน เป็ นแนวในการสร้ างแบบ
บันทึก เพื่อให้ สอดคล้ องกับธรรมชาติของการเรี ยนและวัยของนักเรี ยน ตัวอย่างแบบบันทึกปรากฏใน
ภาคผนวก ค
1.2.4 แบบบันทึกการให้ การสนับสนุนทางสังคมของครู
แบบบันทึก การให้ การสนับสนุนทางสังคมของครู เป็ นแบบบันทึกการให้ การสนับส นุน
ในด้ านข้ อมูลข่าวสาร และด้ านอารมณ์และสังคม ผู้วิจยั สร้ างขึ ้นตามแนวคิดการสนับสนุนทางสังคม
ลักษณะของแบบบันทึกการให้ การสนับสนุนทางสังคมนี ้ เป็ นไปตามบทบาทของครูที่ เกี่ยวข้ องกับ
การทากิจกรรมต่างๆ ของนักเรี ยนในช่วงที่นกั เรี ยนอยูใ่ นโรงเรี ยนตังแต่
้ ก่อนเริ่มเรี ย นจนถึงหลังเลิกเรี ยน
ตัวอย่างแบบบันทึกปรากฏในภาคผนวก ค
ขั้นตอนในการสร้ างโปรแกรมการกากับตนเองร่ วมกับการสนับสนุนทางสังคม
ของครู
ในการสร้ างโปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการตามขันตอนต่
้
อไปนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 ขัน้ ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
ผู้วิจยั ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริง เพื่อกาหนดตัวแปรเป้าหมายที่ต้องการปรับเปลี่ยน โดยผู้วิจยั มี
จุดมุง่ หมายที่จะปรับเปลี่ยนตัวแปรพฤติกรรมการเรี ยน หลังจา กนันจึ
้ งศึกษาค้ นคว้ าทฤษฎี เอกสาร
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับตัวแปรพฤ ติกรรมการเรี ยน ผู้วิจยั จึงได้ นาแนวคิดที่เกี่ยวข้ อง 2 แนวคิด คือ
การกากับตนเอง (Self-regulation) และการสนับสนุนทางสังคม (Social support) มาเป็ นแนวคิดหลัก
ในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมในโปรแกรมการกา กับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคม โดยมุง่
หมายที่จะพัฒนาตัวแปรการกากับตนเองด้ านพฤติกรรมการเรี ยน และมีเหตุผลเชิงตรรกว่า เมื่อ
กลุม่ ตัวอย่างมีการกากับตนเองเพิ่มสูงขึ ้น รวมทังได้
้ รับการสนับสนุนทางสังคมที่เหมาะสม ก็จะทาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรี ยนไปในทางบวกได้
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ขัน้ ตอนที่ 2 ขัน้ สร้ างกรอบกิจกรรมในโปรแกรม
จากการประมวลเอกสารและงานวิจยั ในขันตอนที
้
่ 1 ผู้วิจยั ได้ สร้ างกรอบ
กิจกรรมเพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมในโปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับ
การสนับสนุนทางสังคมของครู โดยได้ กาหนดกรอบในการดาเนิน กิจกรรมในโปรแกรม ซึง่ แบ่งออกเป็ น
3 ช่วง แต่ละช่วงมีกิจกรรมสาหรับนักเรี ยน และกิจกรรมสาหรับครู ดังนี ้
ช่วงที ่ 1 เป็ นการให้ นกั เรี ยนฝึ กกากับตนเองด้ านพฤติกรรมการเรี ยน เบื ้องต้ น
และให้ ครูฝึกให้ การสนับสนุนทางสังคมไปพร้ อมกัน ใช้ เวลาในการดาเนินการทังสิ
้ ้น
6 ครัง้ ๆ ละ
30 นาที ยกเว้ นครัง้ ที่ 5 ใช้ เวลา 60 นาที เนื่องจากเป็ นการฝึ กควบคุมและบันทึกพฤติกรรมการเรี ยนใน
ห้ องเรี ยน
ช่วง ที ่ 2 เป็ นการให้ นกั เรี ยนดาเนินการกากับตนเองด้ านพฤติกรรม
การเรี ยนในสถานการณ์การเรี ยนจริง พร้ อมได้ รับการสนับสนุนทางสังคมของครู และครูเป็ นผู้ให้
การสนับสนุนทางสังคม ใช้ เวลาในการดาเนินการทังสิ
้ ้น 3 สัปดาห์ รวม 12 ครัง้ ๆ ละประมาณ
60 นาที แบ่งเป็ น 4 ครัง้ ต่อสัปดาห์ ตามชัว่ โมงการเรี ยนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
ช่วงที ่ 3 เป็ นการประเมินผลของโปรแกรม ซึง่ จะให้ นักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่างทา
แบบวัดตัวแปรพฤติกรรม รวม ทังท
้ าแบบประเมินภาพรวมของการเข้ าร่วมโปรแกรม และสัมภาษณ์ครู
เกี่ยวกับการเข้ าร่วมโปรแกรม
ขัน้ ตอนที่ 3 ขัน้ สร้ างกิจกรรมในโปรแกรม
จากกรอบกิจกรรมที่สร้ างขึ ้นในขันตอนที
้
่ 2 ผู้วิจยั นามาเป็ นแนวทางใน
การกาหนดรูปแบบกิจกรรมที่ใช้ ในโปรแกรมแต่ละครัง้ เพื่อให้ เป้า หมายของกิจกรรมต่างๆ ที่จดั ขึ ้นมี
ความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของโปรแกรม กิจกรรมของโปรแกรมแต่ละครัง้ มีองค์ประกอบคล้ ายกับ
แผนการเรี ยนการสอน กล่าวคือ ประกอบไปด้ วย ชื่อกิจกรรม จุดมุง่ หมายของกิจกรรม ขันตอน
้
การดาเนินกิจกรรม เวลา สื่อ/อุปกรณ์ใบงานต่างๆ และวิธีการประเมินผล โดยรวมกิจกรรมในโปรแกรม
แบ่งออกเป็ นกิจกรรมช่วงเตรี ยมการ และกิจกรรมช่วงกากับตนเองพร้ อมการสนับสนุนทางสังคมของครู
ดังนี ้
1. กิจกรรม ช่วงเตรี ยมการ เป็ นการเตรี ยมนักเรี ยนให้ มีความสามารถใน
การกากับตนเอง และเตรี ยมครูให้ มีความ สามารถในการให้ การสนับสนุนทางสัง คม ประกอบด้ วย
กิจกรรมที่ให้ นกั เรี ยนฝึ กกากับตนเองด้ านพฤติกรรมการเรี ยน และให้ ครูฝึกให้ การสนับสนุนทางสังคม
ไปพร้ อมกัน ใช้ เวลาในการดาเนินการทังสิ
้ ้น 6 ครัง้ ๆ ละ 30 นาที ยกเว้ นครัง้ ที่ 5 ใช้ เวลา 60 นาที โดย
ผู้วิจยั เป็ นผู้ฝึกให้ แก่นกั เรี ยน และครู ในคาบโฮมรูม โดยใช้ เ ทคนิคการบรรยาย เทคนิคการตังค
้ าถาม
เทคนิค การกากับตนเอง ประกอบด้ วย 6 ขันตอน
้
ได้ แก่ (1) การสารวจตนเอง (2) การตังเป
้ ้ าหมาย
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(3) การวางแผน (4) การควบคุมตนเองและบันทึกพฤติกรรม (5) การประเมินตนเอง (6) การแสดง
ปฏิกิริยาต่อตนเอง เทคนิคการสนับสนุนทางสังคม ในด้ านข้ อมู ลข่าวสารและด้ านอารมณ์และสังคม
การสนับสนุนทางสังคมด้ านข้ อมูลข่าวสารและด้ านอารมณ์และสังคม ที่แสดงถึงการช่วยเหลือนักเรี ยน
ในการพัฒนาพฤติกรรมการเรี ยน ด้ วย การชี ้แนะทังทางวาจาด้
้
วยคาพูดและคาถาม และทางการเขียน
บอก และการเปิ ดโอกาสให้ ซกั ถามอย่างใกล้ ชิด ด้ วยความรักควา มเมตตา เอาใจใส่ และให้ กาลังใจ
ดังนี ้
ครัง้ ที่ 1 อธิบายให้ นกั เรี ยนและครูเข้ าใจ พฤติกรรมการเรี ยน
ทัง้ 3 ด้ าน ครอบคลุมพฤติกรรมย่อยทัง้ 8 พฤติกรรม
ครัง้ ที่ 2-6 ฝึ กให้ นกั เรี ยน กากับตนเองตามกระบวนการ
กากับตนเอง 6 ขันตอน
้
และฝึ กให้ ครูให้ การสนับสนุนทางสังคมไปพร้ อมกัน โดยผู้วิจยั อธิบาย
กระบวนการกากับตนเองและวิธีการสนับสนุนทางสังคม และให้ นกั เรี ยนฝึ กปฏิบตั กิ ากับตนเอง
ต่อ
พฤติกรรมการเรี ยนทัง้ 3 ด้ าน และให้ ครูฝึกให้ การสนับสนุนทางสังคมตามวิธีการที่ผ้ วู ิจยั กาหนดขึ ้น
และผู้วิจยั คอยช่วยเหลือแนะนาและให้ ข้อมูลป้อนกลับแก่นกั เรี ยนและครู
2. กิจกรรม ช่วงกากับตนเองพร้ อมการสนับสนุนทางสังคมของครู เป็ น
กิจกรรมที่นกั เรี ยน กากับตนเองในสถานการณ์การเรี ยนจริง และครูให้ การ สนับสนุนทางสังคมแก่
นักเรี ยน ในด้ านพฤติกรรมการเรี ยน อันประกอบด้ วย พฤติกรรมก่อนเรี ยน พฤติกรรม ขณะเรี ยนใน
ชันเรี
้ ยน และพฤติกรรมหลัง เรี ยน ในชัว่ โมงการเรี ยนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ จานวน 12 ครัง้ ๆ ละ
60 นาที เทคนิคที่ใช้ คือเทคนิคการฝึ กกากับตนเองและเทคนิคการสนับสนุนทางสังคม
ทังนี
้ ้ในช่วงเริ่มต้ น นักเรี ยนแต่ละคนสามารถเลือกพฤติกรรมการเรี ยนที่จะทาการกากับตนเอง
แตกต่างกัน ตามสภาพปั ญหาและค วามพร้ อมของนักเรี ยน แต่การกากับตนเองจะเป็ นไปในลักษณะ
สะสม กล่าวคือ พฤติกรรมด้ านที่นกั เรี ยนทาการกากับตนเองไปแล้ ว จะต้ องทาการกากับตนเองด้ าน
พฤติกรรมนันต่
้ อเนื่องควบคูไ่ ปกับพฤติกรรมใหม่ที่นกั เรี ยนเลือกกากับตนเอง และเมื่อโปรแกรมสิ ้นสุด
นักเรี ยนทุกคนจะต้ องได้ กากั บตนเองในพฤติกรรมการเรี ยนครบทุกพฤติกรรมย่อยของพฤติกรรมก่อน
เรี ยน พฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยน และพฤติกรรมหลังเรี ยน
สาหรับวิธีบรู ณาการการกากับตนเองกับการสนับสนุนทางสังคมนัน้ เป็ นการบูรณาการเพียง
บางส่วน เนื่องจากการกากับตนเองเป็ นสิ่งที่นกั เรี ยนดาเนินการเอง นักเ รี ยนสามารถดาเนินการได้
ครอบคลุมพฤติกรรมการเรี ยนทังในโรงเรี
้
ยนและนอกโรงเรี ยน แต่บทบาทของครูในการให้ การสนับสนุน
ทางสังคมแก่นกั เรี ยนเมื่ออยูน่ อกโรงเรี ยนจะทาได้ คอ่ นข้ างยาก ดังนันบทบาทของครู
้
จงึ เน้ น
สถานการณ์เมื่ออยูใ่ นโรงเรี ยน โดยครูให้ การสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติก รรมก่อนเรี ยนและพฤติกรรม
หลังเรี ยน ในขันการส
้
ารวจตนเอง การตังเป
้ ้ าหมาย การวางแผน การควบคุมตนเองและบันทึก
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พฤติกรรม และการประเมินตนเอง และให้ การสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยน
ในขันการควบคุ
้
มตนเองและบันทึกพฤติกรรม และการประเมินตนเอง
ขัน้ ตอนที่ 4 ขัน้ หาคุณภาพและปรับปรุงโปรแกรม
หลังจากได้ โปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู
ผู้วิจยั นาโปรแกรมที่สร้ างขึ ้นไปให้ อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบและพิจารณาปรับปรุงแก้ ไข หลังจากนัน้
นาไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านจิตวิทยา ด้ านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และ ด้ านการพัฒนาหลักสูตรและ
ฝึ กอบรม (รายชื่อปรากฏในภาคผนวก ก ) ทาการตรวจสอบเนื ้อหา โครงสร้ าง แนวคิดทฤษฎีที่นามาใช้
รูปแบบกิจกรรม ความเหมาะสมของกิจกรรมกับวัยของเด็ก หลังจากนันน
้ ามาปรับปรุงแก้ ไขตาม
คาแนะนา
เมื่อ ปรับปรุงโปรแกรมตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญแล้ ว จึงนา โปรแกรมที่
ได้ รับการปรับปรุงไปทดลองใช้ กบั นักเรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 ในโรงเรี ยนใกล้ เคียงกับโรงเรี ยน
ที่ใช้ ในการทดลอง จานวน 1 ห้ องเรี ยน โดยฝึ กกับนักเรี ยนทุกคนให้ ห้องเรี ยน ซึง่ ในห้ องเรี ยนนี ้ มี
นักเรี ยนที่มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ ง จานวน 8 คน รวมจัดกิจกรรม
ทังหมด
้
7 ครัง้ มีการให้ นกั เรี ยนฝึ กกากับตนเองในชันเรี
้ ยน
2 ครัง้ เพื่อทาการประเมิน
ความเหมาะสมด้ านเนื ้อหา ความน่าสนใจของกิจกรรม ความยากง่ายของการใช้ ภาษาและการสื่อ
ความหมาย ระยะเวลา ความสอดคล้ องกับจุดประสงค์ของกิจกรรมหรื อตัวแปรเป้าห มายที่ต้องการ
พัฒนา รวมทังความคิ
้
ดเห็นต่างๆ แล้ วนามาปรับปรุงแก้ ไขก่อนนาไปใช้ จริง
ในการทดลองใช้ ได้
ดาเนินการครบกระบวนการของช่วงฝึ กตามที่กาหนดไว้ ผลการศึกษาพบผลที่นา่ สนใจหลายประการ
และผู้วิจยั ได้ ปรับปรุงแก้ ไขดังนี ้
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ตาราง 7 ผลการทดลองใช้ โปรแกรม (Try out)
ประเด็น
1. การออกแบบกิจกรรมโดยให้ นกั เรี ยนทังห้
้ องเข้ าร่วมกิจกรรม ไม่เป็ นผลดีกบั
นักเรี ยนกลุม่ เป้าหมาย เพราะ
1.1 นักเรี ยนที่เป็ นกลุม่ เป้าหมายถูกละเลย เนื่องจากการทากิจกรรมกับ
นักเรี ยนทังห้
้ องเป็ นเสมือนการจัดการเรี ยนการสอนปกติ ซึง่ นักเรี ยนกลุม่ เป้าหมาย
ไม่คอ่ ยได้ รับการสนใจอยูแ่ ล้ ว ดังนันการแยกจั
้
ดกิจกรรมกับกลุม่ เป้าหมาย
โดยเฉพาะจะทาให้ สามารถให้ ความสนใจ ใส่ใจกับนักเรี ยนกลุม่ เป้าหมายได้ ดีกว่า
1.2 จานวนนักเรี ยนที่มากทาให้ ต้องใช้ เวลาในการทากิจกรรมมากขึ ้น
เพราะต้ องรอให้ นกั เรี ยนทากิจกรรมเสร็ จ จึงทากิจกรรมขันต่
้ อไปได้
2. เมื่อเทียบกับเวลาที่ตงไว้
ั ้ กิจกรรมในแต่ละครัง้ มีเนื ้อหามากเกินไป ทาให้ ไม่
สามารถจัดกิจกรรมได้ ครบตามแผนที่วางไว้

การแก้ ไข
จัดกิจกรรมกับนักเรี ยนที่เป็ น
กลุม่ เป้าหมายโดยเฉพาะ
เพราะจะทาให้ สามารถอธิบาย
ให้ นกั เรี ยนแต่ละคนเข้ าใจได้
มากขึ ้น

ลดขันตอนกิ
้
จกรรมในแต่ละ
ครัง้ ให้ น้อยลง และตัดขันตอน
้
บางขันตอนที
้
่ไม่สาคัญออกไป
เพราะการขยายเวลามากขึ ้นทา
ให้ นกั เรี ยนขาดความสนใจและ
จะกระทบกับชัว่ โมงการเรี ยน
การสอนปกติของโรงเรี ยน
3. นักเรี ยนยังจดจาพฤติกรรมการเรี ยนทังหมดได้
้
ไม่ชดั แต่นกั เรี ยนจะมีความเข้ าใจ ในการฝึ กนักเรี ยน ต้ องเน้ นย ้า
พฤติกรรมที่พงึ ประสงค์อย่างชัดเจน เมื่อตอนที่นกั เรี ยนเห็นแบบบันทึกการ
พฤติกรรมการเรี ยนที่พงึ
ตังเป
้ ้ าหมายและพฤติกรรมการเรี ยน และได้ บนั ทึกตามแบบฟอร์ ม
ประสงค์ให้ มากขึ ้น โดยทบทวน
และสอดแทรกในการจัด
กิจกรรมแต่ละครัง้
4. นักเรี ยนยังมีปัญหาเรื่ องการตังเป
้ ้ าหมายว่าจะต้ องกาหนดเป้าอย่างไร
อธิบายวิธีการตังเป
้ ้ าหมายให้
แต่นกั เรี ยนจะเห็นจากช่องว่างที่ให้ ทาเครื่ องหมายมากกว่า
มากขึ ้น
5. นักเรี ยนกลุม่ เป้าหมายหลายคนมีความกระตือรื อร้ นที่จะกากับตนเองได้ เป็ น
อย่างดี เพราะรู้วา่ เมื่อทาแล้ วจะได้ ของรางวัล รวมทังรู้ ้ วา่ จะต้ องทาพฤติกรรม
การเรี ยนอย่างไร จึงจะทาให้ ได้ คะแนนพฤติกรรมมากขึ ้น
6. ขันตอนการก
้
ากับตนเองที่มีหลายขันตอน
้
ไม่เหมาะสมในกรณีนี ้ เนื่องจาก
การจัดกิจกรรมเป็ นการจัดที่ไม่ได้ ผนวกเข้ าไปในแผนการสอนปกติ ทาให้ มีเวลา
น้ อยกว่า และการฝึ กที่มีเวลาน้ อยนี ้ถ้ ามีขนตอนการจั
ั้
ดกิจกรรมหลายขันตอน
้
ทาให้ ยากเกินไปสาหรับเด็กระดับประถมศึกษา

ปรับขันตอนการก
้
ากับตนเอง
แต่ละขันตอนให้
้
กระชับและ
ชัดเจนมากขึ ้น
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ตาราง 7 (ต่อ)
ประเด็น
7. แบบบันทึกการตังเป
้ ้ าหมายและพฤติกรรมการเรี ยนมีเนื ้อความและช่องว่างให้
เติมมากเกินไปสาหรับนักเรี ยนระดับนี ้ แต่ในส่วนหลักๆ นักเรี ยนสามารถบันทึกได้
ถูกต้ อง
8. การกากับตนเองในชัว่ โมงการเรี ยนการสอนคณิตศาสตร์ เป็ นไปได้ ด้วยดี
นักเรี ยนสามารถกากับตนเองได้ อย่างถูกต้ อง การเปิ ดสัญญาณเสียงไม่รบกวน
การเรี ยนการสอนของครูและนักเรี ยน เพราะมีความดังและความยาวที่พอเหมาะ
ทังนี
้ ้ผู้วิจยั ย ้าว่านักเรี ยนต้ องให้ ความสนใจ ตังใจในการเรี
้
ยนการสอน แต่เมื่อได้ ยิน
สัญญาณเสียง ให้ นกั เรี ยนทาเครื่ องหมาย / ลงในช่อง เท่านัน้ นอกจากนี ้ครูผ้ สู อน
ให้ ความร่วมมือดี
9. ในเรื่ องการเสริ มแรงพบว่านักเรี ยนมีการอยากได้ สงิ่ ของที่หลากหลาย บางคน
อยากได้ ของแพงๆ เช่น คอมพิวเตอร์ ก็มี แต่ก็สามารถตกลงกับนักเรี ยนได้ รวมทัง้
สามารถตกลงว่าจะให้ ของในเวลาใดก็ได้ เช่นเดียวกัน นอกจากนี ้ยังพบว่าในเรื่ อง
การเสริ มแรงควรสารวจตัวเสริ มแรงตังแต่
้ ครังแรกที
้
่จดั กิจกรรมเลยจะดีกว่า เพราะ
นักเรี ยนจะเห็นผลของการกากับตนเองได้ เป็ นรูปธรรมมากขึ ้น
10. นักเรี ยนกับผู้วิจยั มีความสนิทสนมคุ้นเคยกันได้ อย่างรวดเร็ ว ซึง่ ทาให้ เป็ นผลดี
ต่อการจัดกิจกรรม และเมื่อสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนพบว่า
ความสนิทสนมคุ้นเคยนี ้ไม่ได้ มีผลต่อพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนแต่อย่างใด
11. การอธิบายเรื่ องการสนับสนุนทางสังคมให้ ครูทาได้ ตามแผนที่วางไว้ ใช้ เวลาไม่
นาน และในการปฏิบตั ิครูสามารถให้ การสนับสนุนทางสังคมแก่นกั เรี ยนได้
แต่การให้ ครูให้ การสนับสนุนทางสังคมที่มากเกินไปทาให้ ครูพะวักพะวงกับ
การให้ การสนับสนุนทางสังคม และทาให้ ครูให้ ความเอาใจใส่นกั เรี ยนไม่ทวั่ ถึง

การแก้ ไข
ปรับแบบฟอร์ มให้ สนลงและ
ั้
เข้ าใจง่ายขึ ้น โดยยึดช่วงเวลา
ในแต่ละวันเป็ น
แนวในการบันทึก

สารวจตัวเสริ มแรงตังแต่
้ ครัง้
แรกที่จดั กิจกรรม

จัดให้ การสนับสนุนทางสังคม
กับพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหาเป็ น
หลัก

การปรับปรุงแก้ ไขดังกล่าวนามาซึง่ ผลการพัฒนาโปรแกรมกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุ น
ทางสังคมของครู เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนระดับประถมศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริง ได้ โปรแกรมที่มีกิจกรรมแบ่งออกเป็ น 3 ช่วง รวม 20 ครัง้ ดังที่
กล่าวไว้ ในลักษณะของโปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคม ของครู โดยภาพรวม
ของกรอบกิจกรรมในโปรแกรม แสดงดังตารางต่อไปนี ้
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ตาราง 8 ภาพรวมของกรอบกิจกรรมในโปรแกรมที่ใช้ จริง
ครัง้ ที่

เวลา
ที่ใช้
(นาที)

เป้าหมายของกิจกรรมที่
สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์
ของโปรแกรม

ชื่อกิจกรรม

ช่ วงที่ 1
1

30

เพื่ อให้ นกั เรี ยนและครูมีความรู้
เกี่ยวกับพฤติกรรมการเรี ยน

2

30

เพื่อให้ นกั เรี ยนและครูมีความรู้
เกี่ยวกับการกากับตนเอง

3

60

4

60

1. เพื่อให้ นกั เรี ยนสามารถ
ควบคุมตนเองและบันทึก
พฤติกรรมได้

ฝึ กควบคุม
ตนเองและ
บันทึก
พฤติกรรม (1)

5-6

60

1. เพื่อให้ นกั เรี ยนสามารถ
ควบคุมตนเองและบันทึก
พฤติกรรมในชันเรี
้ ยนได้
2. เพื่อให้ ครูสามารถให้ การ
สนับสนุนทางสังคมแก่นกั เรี ยนได้

ฝึ กควบคุม
ตนเองและ
บันทึก
พฤติกรรม (2)

สร้ าง
ความคุ้นเคย

รู้จกั การกากับ
ตนเองและ
การสนับสนุน
ทางสังคม
1. เพื่อให้ นกั เรี ยนสามารถกากับ ฝึ กสารวจ
ตนเองด้ านพฤติกรรมก่อนเรี ยนได้ ตนเอง
2. เพื่อให้ ครูสามารถให้
ตังเป
้ ้ าหมาย
การสนับสนุนทางสังคมได้
และวางแผน

แนวคิดที่ใช้

1. แนวคิดเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการเรี ยน
2. แนวคิดเกี่ยวกับ
การสร้ างความ
ตระหนัก
1. แนวคิดการกากับ
ตนเอง
2. แนวคิดการ
สนับสนุนทางสังคม
1. แนวคิดการกากับ
ตนเอง
2. แนวคิดการ
สนับสนุนทางสังคม

วิธีดาเนินกิจกรรม

- การบรรยาย
- การตังค
้ าถาม
- การอภิปรายกลุม่

- การบรรยาย
- การตังค
้ าถาม
- การอภิปรายกลุม่

- การฝึ กปฏิบตั ิกากับ
ตนเอง 3 ขันตอน
้
ได้ แก่ (1) การสารวจ
ตนเอง (2) การ
ตังเป
้ ้ าหมาย
(3) การวางแผน
-ครูฝึกให้ การ
สนับสนุนทางสังคม
1. แนวคิดการกากับ - นักเรี ยนฝึ กปฏิบตั ิ
ตนเอง
กากับตนเอง ขันตอน
้
ที่ 4 การควบคุม
ตนเองและบันทึก
พฤติกรรม
1. แนวคิดการกากับ - นักเรี ยนฝึ กปฏิบตั ิ
ตนเอง
กากับตนเอง ขันตอน
้
2. แนวคิดการ
ที่ 4 การควบคุม
สนับสนุนทางสังคม ตนเอง (นักเรี ยน)
-ครูฝึกให้ การ
สนับสนุนทางสังคม
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ตาราง 8 (ต่อ)
ครัง้ ที่

เวลา
ที่ใช้
(นาที)

เป้าหมายของกิจกรรมที่
สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์
ของโปรแกรม

ชื่อกิจกรรม

ช่ วงที่ 1
7

30

เพื่อให้ นกั เรี ยนสามารถประเมิน
ตนเองและแสดงปฏิกิริยาต่อ
ตนเองได้

ช่ วงที่ 2
8-19

60

เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการเรี ยน
กากับตนเองใน
โดยใช้ การกากับตนเองใน
ชันเรี
้ ยน
สถานการณ์การเรี ยนจริ ง พร้ อม
ได้ รับการสนับสนุนทางสังคมของ
ครู

ช่ วงที่ 3
20

30

เพื่อประเมินผลของโปรแกรม

แนวคิดที่ใช้

6. ฝึ กประเมิน 1. แนวคิดการกากับ
ตนเองและ
ตนเอง
แสดงปฏิกิริยา
ต่อตนเอง

สาหรับวิธีการสนับสนุนทางสังคมของครู เป็ นดังต่อไปนี ้

1. แนวคิดการกากับ
ตนเอง
2. แนวคิดการ
สนับสนุนทางสังคม

วิธีดาเนินกิจกรรม

- นักเรี ยนฝึ กปฏิบตั ิ
กากับตนเอง ขันตอน
้
ที่ 5 การประเมิน
ตนเอง และขันตอนที
้
่
6 การแสดงปฏิกิริยา
ต่อตนเอง
- การมอบหมายให้
นักเรี ยนกากับตนเอง
ด้ านพฤติกรรมการ
เรี ยนตามที่ได้ ฝึกมา
- การมอบหมายให้
ครูให้ การสนับสนุน
ทางสังคมตามที่ได้
ฝึ กมา
- การนาเสนอ/
ติดตาม ผลการกากับ
ตนเอง การ
เปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ ้น
ปั ญหาอุปสรรคที่พบ
และการให้ ข้อมูล
ย้ อนกลับ
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ตาราง 9 สรุปการบูรณาการการกากับตนเองของนักเรี ยนกับการสนับสนุนทางสังคมของครู
การกากับตนเองในช่ วงเวลาต่ างๆ
1. หลังเลิกเรียนวิชาคณิตศาสตร์
-ประเมินตนเองในภาพรวม
-แสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง
-------------------------------------------สารวจตนเอง ตังเป
้ ้ าหมายพฤติกรรม
หลังเรี ยนของวันปั จจุบนั และวางแผน
โดยต้ องรู้วา่ มีอะไรต้ องทาบ้ าง และจะ
ทาอะไรบ้ าง

วิธีการสนับสนุนทางสังคม

วิธีดาเนินการ

-การสนับสนุนทางสังคมในชันเรี
้ ยน
และนอกชันเรี
้ ยน
-ดาเนินการเมื่อครูจดั กิจกรรมการเรี ยน
การสอนเสร็ จแล้ ว และก่อนที่จะเลิก
เรี ยนในคาบเรี ยนนันๆ
้
-วิธีการชี ้แนะทางวาจาด้ วยคาพูดและ
คาถาม
-วิธีการให้ เวลาและสอนการบ้ าน

1) เขียนบนกระดานดาหรื อบอก
นักเรี ยนให้ ร้ ูวา่ ต้ องไปอ่านหนังสือหน้ า
ไหน พร้ อมกับพูดว่า “ตอนนี ้นักเรี ยนรุ้
แล้ วว่าครูให้ ไปอ่านทบทวนเนื ้อหาวิชา
ที่เพิ่งเรี ยนเสร็ จไป หรื ออ่านหนังสือ
ล่วงหน้ า หน้ า .. นักเรี ยนควรทา เพราะ
มีประโยชน์ตอ่ ตัวนักเรี ยนเอง เมื่อ
นักเรี ยนทาแล้ ว ขอให้ เขียนสรุปเนื ้อหา
ของสิง่ ที่อา่ นมาส่งครู”
2) เขียนบนกระดานดาหรื อบอก
นักเรี ยนให้ ร้ ูวา่ ต้ องไปทาการบ้ านหน้ า
ไหน และส่งเมื่อไร
3) บอกนักเรี ยนให้ ร้ ูวา่ นักเรี ยนควร
ศึกษาค้ นคว้ าเพิ่มเติมด้ วยตนเอง ใน
เรื่ องอะไรก็ได้ ที่เกี่ยวข้ องกับการเรี ยน
คณิตศาสตร์ ตามความสนใจของ
นักเรี ยนเอง โดยแหล่งที่จะศึกษาหา
ความรู้ได้ เช่น หนังสือในห้ องสมุด
อินเทอร์ เน็ต ถามผู้ร้ ู เป็ นต้ น เมื่อ
นักเรี ยนทาแล้ วขอให้ เขียนสรุปเนื ้อหา
ของสิง่ ที่ศกึ ษามาส่งครู
4) จัดสรรเวลาให้ นกั เรี ยนซักถาม
การบ้ านหรื อแบบฝึ กหัด อย่างน้ อย
30 นาที
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ตาราง 9 (ต่อ)
การกากับตนเองในช่ วงเวลาต่ างๆ
1. หลังเลิกเรียนวิชาคณิตศาสตร์
(ต่อ)

วิธีการสนับสนุนทางสังคม

-สารวจตนเอง ตังเป
้ ้ าหมายพฤติกรรม
ก่อนเรี ยนของวันถัดไป และวางแผนโดย
ต้ องรู้วา่ มีอะไรต้ องทาบ้ าง และจะทา
อะไรบ้ าง
2. ตอนเย็น-ก่ อนนอน
-ควบคุมตนเองและบันทึกพฤติกรรม
ทังพฤติ
้ กรรมหลังเรี ยนและพฤติกรรม
ก่อนเรี ยน
3. ก่ อนเริ่มเรียน
-ควบคุมตนเองและบันทึกพฤติกรรม -การสนับสนุนทางสังคมในชันเรี
้ ยน
และประเมินตนเองด้ านพฤติกรรมก่อน -ดาเนินการเมื่อครูเริ่ มจัดกิจกรรม
เรี ยน
การเรี ยนการสอนในคาบเรี ยนนันๆ
้
-วิธีการชี ้แนะทางวาจาด้ วยคาพูด
-ควบคุมตนเองและบันทึกพฤติกรรม
และประเมินตนเองด้ านพฤติกรรมหลัง
เรี ยน
4. ระหว่ างเรียน
-ควบคุมตนเองและบันทึกพฤติกรรม -การสนับสนุนทางสังคมในชันเรี
้ ยน
และประเมินตนเองด้ านพฤติกรรม
-ดาเนินการในขณะที่ครูจดั กิจกรรม
ขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยน
การเรี ยนการสอนในชันเรี
้ ยน
-วิธีการชี ้แนะทางวาจาด้ วยคาพูดและ
คาถาม

วิธีดาเนินการ

1) บอกนักเรี ยนให้ ร้ ูวา่ ขอให้ นกั เรี ยน
นาอุปกรณ์การเรี ยนขึ ้นมาวางบนโต๊ ะ
ให้ พร้ อมสาหรับการเรี ยน

1) เขียนบนกระดานดาหรื อบอก
นักเรี ยนให้ ร้ ูวา่ ต้ องทาแบบฝึ กหัดหน้ า
ไหน จานวนกี่ข้อ
2) บอกนักเรี ยนให้ ร้ ูวา่ ไม่ควรนางาน
อื่นขึ ้นมาทา
3) บอกนักเรี ยนให้ รีบทางานที่ได้ รับ
มอบหมายให้ สาเร็ จ
4) บอกนักเรี ยนให้ ร้ ูวา่ ถ้ านักเรี ยนไม่
เข้ าใจงานที่ครูมอบหมายหรื อทา
แบบฝึ กหัดไม่ได้ นักเรี ยนควรถามครู
ทันที
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ตาราง 9 (ต่อ)
การกากับตนเองในช่ วงเวลาต่ างๆ
4. ระหว่ างเรียน (ต่อ)

วิธีการสนับสนุนทางสังคม

วิธีดาเนินการ
5) เดินตรวจดูการทาแบบฝึ กหัดใน
ห้ องอย่างใกล้ ชิด อย่างน้ อย 1 รอบ
เพื่อให้ นกั เรี ยนซักถาม หรื อซักถาม
นักเรี ยนที่ไม่เข้ าใจ

การวิเคราะห์ ข้อมูล
หลังจากที่ผ้ วู ิจยั ได้ ทาการทดลองและเก็บรวบรวมข้ อมูลเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้วิจยั ดาเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติ ดังนี ้
1. วิเคราะห์ข้อมูล ทัว่ ไปและลักษณะพื ้นฐานของตัวแปร โดยการวิเคราะห์ สถิตเิ ชิงพรรณนา
ได้ แก่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พิสยั
2. วิเคราะห์เพื่อตรวจสอบข้ อตกลงเบื ้องต้ นของการวิเคราะห์ความแป รปรวนพหุนามแบบวัด
ซ ้า (MANOVA with repeated measures) (ผจงจิต อินทสุวรรณ. 2545) โดยใช้ ความเบ้ ความโด่ง
สถิติ Shapiro-Wilk ค่าสหสัมพันธ์อย่างง่ายแบบเพียร์ สนั (Pearson Product-Moment Correlation)
และตรวจสอบความเท่ากันของเมทริกซ์ความแปรปรวน-แปรปรวนร่วมของตัวแปรโดยใช้ Sphericity
3. วิเคราะห์เพื่อตรวจสภาพก่อนการทดลอง โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน ของตัวแปร
พหุนามทางเดียว (one-way MANOVA) (Winer. 1971; ผจงจิต อินทสุวรรณ. 2545) โดยนาคะแนน
พฤติกรรมกา รเรี ยนรายด้ านในระยะเส้ นฐานของนักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่างทัง้ 3 กลุม่ มาเปรี ยบทียบกัน
เพื่อแน่ใจว่าคะแนนพฤติกรรมการเรี ยนรายด้ านก่อนการทดลอง ของนักเรี ยนทัง้ 3 กลุม่ ไม่แตกต่างกัน
4. วิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั ดังนี ้
4.1 วิเคราะห์ความแปรปรวน พหุนามสองทางแบบวัดซ ้า (two-way MANOVA with
repeated measures) แบบ one within-subjects and one between-subjects factor (Winer.
1971; ผจงจิต อินทสุวรรณ. 2545) โดยมีตวั แปรตามคือ พฤติกรรมก่อนเรี ยน พฤติกรรมขณะเรี ยนใน
ชันเรี
้ ยน และพฤติกรรมหลังเรี ยน และมีตวั แปรต้ นคือ ระยะการทดลอง 3 ระยะ และวิธีการฝึ ก 3 ระดับ
4.2 วิเคราะห์ความแปรปรวน สองทางแบบวัดซ ้า (two-way ANOVA with repeated
measure) (Winer. 1971) ของตัวแปรพฤติกรรมการเรี ยนรายด้ าน ทีละตัวแปร เพื่อเปรี ยบเทียบ
ค่าเฉลี่ยร้ อยละของพฤติกรรมการเรี ยน ระหว่างกลุม่ ในระยะเส้ นฐาน ระยะทดลองปรับพฤติกรรม และ
ระยะหลังทดลอง และ เมื่อมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ
ติ ผู้วิจยั ทาการทดสอบ
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ความแตกต่างระหว่างระหว่างค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการเรี ยนด้ วยวิธีการเปรี ยบเทียบภายหลัง ของ
บอนเฟอโรนี (Bonferroni) และเพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยร้ อยละของพฤติกรรมการเรี ยน ของ แต่ละกลุม่
ในระยะเส้ นฐาน ระยะทดลองปรับพฤติกรรม และระยะหลังทดลอง และทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการเรี ยนด้ วยวิธีการเปรี ยบเทียบภายหลังของ บอนเฟอโรนี (Bonferroni)
และแสดงการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการเรี ยนของแต่ละกลุม่ โดยใช้ กราฟเส้ น
5. วิเคราะห์แนวโน้ มพฤติกรรมการเรี ยนรวมของนักเรี ยนกลุม่ ทดลองเป็ นรายบุคคลเทีย บกับ
กลุม่ ควบคุมโดยรวม ในแต่ละระยะ และนาเสนอเป็ นกราฟเส้ น

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนระดับประถมศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ ง และเพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรม
การกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็ น 2 ตอนดังนี ้
ตอนที่ 1 พฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนระดับประถมศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริง
1. พฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนจากการสังเกต
2. พฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนจากการสัมภาษณ์ครู
ตอนที่ 2 ประสิทธิผลของโปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู
1. ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการเรี ยน
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
โดยมีรายละเอียดของผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้

สัญลักษณ์ ท่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
Min
Max
M
SD
SS
df
MS
F
p

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
Pillai’s Trace แทน
Partial 2
แทน
กลุม่ ทดลอง 1 แทน
กลุม่ ทดลอง 2 แทน

ค่าต่าสุด
ค่าสูงสุด
ค่าเฉลี่ย
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลรวมของกาลังสอง (Sum of square)
ค่าองศาอิสระ (Degree of freedom)
ค่าเฉลี่ยของกาลังสอง (Mean of square)
ค่าสถิติ F ที่ได้ จากการคานวณ
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ (* ที่ระดับ .05 และ ** ที่ระดับ .01)
ค่าสถิตทิ ดสอบ Pillai’s Trace
ค่าขนาดอิทธิพล (Effect size หรื อ f )
กลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทาง
สังคมของครู
กลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองเพียงอย่างเดียว
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กลุม่ ควบคุม
apre
b
apost
behav
difab1

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

difab2

แทน

difcde1

แทน

difcde2

แทน

diffgh1

แทน

diffgh2

แทน

differ1

แทน

differ2

แทน

กลุม่ ที่ไม่ได้ รับโปรแกรม
พฤติกรรมการเรี ยนรวมในระยะเส้ นฐาน
พฤติกรรมการเรี ยนรวมในระยะทดลอง
พฤติกรรมการเรี ยนรวมในระยะหลังทดลอง
พฤติกรรมการเรี ยนรวมทัง้ 3 ระยะ
คะแนนความต่างระหว่างพฤติกรรมก่อนเรี ยน
ในระยะทดลองและระยะเส้ นฐาน
คะแนนความต่างระหว่างพฤติกรรมก่อนเรี ยน
ในระยะทดลองและระยะหลังทดลอง
คะแนนความต่างระหว่างพฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยน
ในระยะทดลองและระยะเส้ นฐาน
คะแนนความต่างระหว่างพฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยน
ในระยะทดลองและระยะหลังทดลอง
คะแนนความต่างระหว่างพฤติกรรมหลังเรี ยนในระยะทดลองและ
ระยะเส้ นฐาน
คะแนนความต่างระหว่างพฤติกรรมหลังเรี ยนในระยะทดลองและ
ระยะหลังทดลอง
คะแนนความต่างระหว่างพฤติกรรมการเรี ยนรวมในระยะทดลอง
และระยะเส้ นฐาน
คะแนนความต่างระหว่างพฤติกรรมการเรี ยนรวมในระยะทดลอง
และระยะหลังทดลอง
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ตอนที่ 1 พฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนระดับประถมศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนต่ากว่ าความสามารถที่แท้ จริง
พฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนระดับประถมศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่า
ความสามารถที่แท้ จริง ประกอบด้ วยพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนจากการสังเกต และพฤติกรรม
การเรี ยนของนักเรี ยนจากการสัมภาษณ์ครู ดังนี ้
1. พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนจากการสังเกต
ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนจากการสังเกต พบผลดังตารางต่อไปนี ้
ตาราง 10 พฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยน
พฤติกรรม
พฤติกรรมก่ อนเรียน
การนาอุปกรณ์การเรี ยนมาเรี ยนอย่างถูกต้ อง
ครบถ้ วน
การเข้ าชันเรี
้ ยนตรงเวลา
พฤติกรรมขณะเรียนในชัน้ เรียน
การมองครูและเพื่อน เมื่อครูและเพื่อนพูดเกี่ยวกับ
เนื ้อหาหรื อกระบวนการเรี ยนการสอน และมองดู
อุปกรณ์ กระดานดา หนังสือหรื อสิง่ อื่นๆ ตามไป
ขณะที่ครูชี ้ให้ ดหู รื ออ่านให้ ฟัง
การตอบคาถาม ถามคาถาม อภิปรายและเสนอ
ความคิดเห็น รายงานหน้ าชัน้ อ่านหนังสือเรี ยน จด
คาอธิบายประกอบการเรี ยนจากครู
การทางานที่ได้ รับมอบหมายในขณะเรี ยนในชัน้
เรี ยนอย่างต่อเนื่อง โดยไม่แสดงพฤติกรรมอื่นที่ไม่
เกี่ยวข้ องกับงานที่ได้ รับมอบหมาย เช่น พูดคุย ส่ง
เสียงรบกวนเพื่อนๆ ลุกออกจากที่นงั่ เป็ นต้ น
พฤติกรรมหลังเรียน
การทาแบบฝึ กหัด การบ้ าน และรายงานให้ เสร็จ
และส่งตามกาหนดเวลา

จานวน
(คน)
39
39

Min

Max

M

SD

58.33
50.00

100.00
100.00

87.82
85.04

14.10
17.25

39
39
39

66.67
14.47
13.46

100.00
57.33
83.33

90.60
35.53
44.06

15.20
10.80
17.85

39

.00

36.78

12.67

8.62

39

10.04

76.82

49.51

17.29

39
39

.00
.00

22.22
66.67

11.68
35.04

9.17
27.52
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ตาราง 10 (ต่อ)
พฤติกรรม
การเตรี ยมบทเรี ยนหรื อทบทวนเนื ้อหาวิชาที่ครู
มอบหมาย
การศึกษาค้ นคว้ า เข้ าห้ องสมุด ทารายงาน ทา
การบ้ านและศึกษาข้ อผิดพลาดด้ วยตนเอง
พฤติกรรมการเรียนรวม

จานวน
(คน)
39

Min

Max

M

SD

.00

.00

.00

.00

39

.00

.00

.00

.00

39

29.51

58.93

45.06

7.00

จากตาราง
แสดงให้ เห็นว่าในภาพรวมนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่า
ความสามารถที่แท้ จริง มีพฤติกรรมการเรี ยนในระดับปานกลาง (M= 45.06) เมื่อพิจารณารายด้ าน
พบว่านักเรี ยนมีพฤติกรรมก่อนเรี ยนมากที่สดุ (M= 87.82) รองลงมาคือพฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยน
และพฤติกรรมหลังเรี ยน (M= 35.53 และ11.68 ตามลาดับ)
2. พฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนจากการสัมภาษณ์ ครู
จากการสัมภาษณ์ครูประจาชันและครู
้
ผ้ สู อนของนักเรี ยนพบว่านักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ ง ส่วนใหญ่มีปัญหาด้ านพฤติกรรมการเรี ยน ในด้ านต่างๆ
ดังนี ้
ในด้ านการเตรี ยมตัวให้ พร้ อม ก่อนเข้ า /เริ่ม เรี ยนพบว่า นั กเรี ยนมีอปุ กรณ์การเรี ยนไม่พร้ อม
หรื อไม่ครบ บางครัง้ ก็ลืมสมุด หนังสือ ซึง่ เป็ นสิ่งที่จาเป็ นสาหรับใช้ ประกอบการเรี ยน
“…สุนนั ท์ นีบ่ างครัง้ ก็มีบา้ งที ่ ลืมสมุด ลืมหนังสืออะไรแบบนี ้ อุปกรณ์ก็ไม่ครบ แต่ไม่ดือ้ แต่งานไม่ค่อย
เสร็ จ ไม่ค่อยมี ความรับผิ ดชอบเท่าไหร่ วัชระ นีห่ นักเลย วัชระนีจ่ ะหนังสือไม่มี สมุดไม่มี แล้วรู้สึกจะมี
ปั ญหากับครู ประจาชัน้ เขาด้วย…”
(สัมภาษณ์ครู ก, 21 ธ.ค. 53)
“…ฉัตรชัย นีพ่ ่อกับแม่เลิ กกัน อุปกรณ์การเรี ยน ไม่ครบ ลืมตลอด ตอนหลังมาไม่ลืมแล้ว เพราะมันเหนือ่ ย
ทีจ่ ะมาลอก…”
(สัมภาษณ์ครู ข, 25 ธ.ค. 53)
“. เด่น นีก่ ็เพิ่ งจะโดนไป เด่นไม่มีสมุด หนังสือ ไม่พร้อม แล้วซนด้วย เวลาสอนไม่ค่อยจะฟั ง…”
(สัมภาษณ์ครู ก, 21 ธ.ค. 53)
“…ไชยาไม่ค่อ ยขาดเรี ยน มาเรี ยนประจาแต่ความพร้อมไม่มี อุปกรณ์สมุดบางทีก็หาย คือเขาอ้างน่ะ
อ้างว่าหาย ไม่ได้เอามา ลืมอะไรอย่างนี ้…”
(สัมภาษณ์ครู ก, 21 ธ.ค. 53)
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“…ฉัตรชัยไม่เอามาบ่อย อย่างเช่นพวกปากกาดิ นสอยางลบ มี ไม่ครบหรอก…”
(สัมภาษณ์ครู ค, 22 ธ.ค. 53)

นักเรี ยนบางคนหนีเรี ยนไปห้ องน ้า ทาให้ เข้ าห้ องเรี ยนช้ า
“…ปั ญญานะ ชอบหนีไปเข้าห้องน้ากันด้วยนะ ไปเข้าห้องน้ากัน สมมติ ว่าครู จะเข้ามานี ่ ไปเข้ากัน สัก
ครึ่ งชัว่ โมง หายไป หายไปเลย…”
(สัมภาษณ์ครู ง, 23 ธ.ค. 53)
“…นีไ่ งมี ประทีปนี ่ เข้าห้องน้า เขาจะขออนุญาตไปชัว่ โมง พอหมดชัว่ โมงปุ๊ บเขาจะเข้า พอพีเ่ ข้า ไปก็ตอ้ งรอ
เขา..”
(สัมภาษณ์ครู ข, 25 ธ.ค. 53)
“…ศิ รินี่ เดิ นมาก เขาเรี ยกกันเดิ น เขาเรี ยกกันยายเดิ น เพราะเขาชอบเดิ นไปนูน้ ไปนี ่ ระหว่างทีเ่ รี ยนอยู่ คือ
ขออนุญาตไปนูน้ ไปนีห่ น่อย ไปห้องน้า แต่ถา้ เป็ นชัว่ โมงของครู จะไม่ให้ไปบอ กว่า ถ้าเดิ นไปไหนอีกนะ ไม่
ต้องแล้ว…”
(สัมภาษณ์ครู ง, 23 ธ.ค. 53)
“…พวกบุญ วิ ทยา พวกนี ้ กลุ่มนีจ้ ะไปห้องน้าหมดเลยนะ บุญนีส่ ดุ ๆ เลย แล้วก็ วิ ทยาจะไปอยู่ในห้องน้า
บุญ เขาจะแบบเผลอไม่ได้นะ เข้าห้องน้า สิ บห้า ยีส่ ิ บ เคยมี อยู่ครึ่ งชัว่ โมง…”
(สัมภาษณ์ครู ข, 25 ธ.ค. 53)

ในขณะที่เรี ยนในชันเรี
้ ยนพบว่า นักเรี ยนไม่คอ่ ยสนใจเรี ยน ไม่ตงใจเรี
ั ้ ยน เดินป่ วนไปมา เล่น
มากในเวลาเรี ยน มีความสนใจเรี ยนได้ ไม่นาน
“…วัชระนีน่ ะ ในห้องนี ่ ไม่ฟัง น้อยวิ ทยาทีจ่ ะฟั งนะ อย่างเช่น ถ้าเขากลัวๆ เขาฟั ง ถ้าดุ เขาก็จะทาอะไรของ
เขา จะไปถ ามว่าเขาเขี ยนอะไรไหม ไม่ได้เขี ยนคะ เล่น แล้วก็ชอบไปเอาของเพือ่ นด้วยนะ อยากเช่นของ
เพือ่ นเขามี ของอะไรมาใหม่ๆ ก็ไปเอาของเขา แล้วก็ไปขู่เขาด้วย…”
(สัมภาษณ์ครู ง, 23 ธ.ค. 53)
“…ธาดา นีแ่ ย่ แย่เลย ทัง้ ความรับผิ ดชอบ ทัง้ สติ ปัญญา ทัง้ ผลการเรี ยน พฤติ กรรมในห้อง เรี ยน ไม่ตงั้ ใจ
เรี ยน ไม่ทาการบ้าน สมุดหนังสือไม่มี เรี ยนไม่ดี เหมื อนกับสติ ปัญญาเขาด้วย แล้วก็ไม่มีความรับผิ ดชอบ
ด้วย แต่ไม่ซน ในห้องเขาจะนัง่ คืออยู่ข้างหน้า นัง่ ข้างหน้าเขาจะนัง่ อยู่ตรงนัน้ แล้วเราเผลอก็ไม่ทา เอาของ
เล่นขึ้นมาเล่นบ้าง อะไรแบบนีค้ ะ แอบมัง่ …”
(สัมภาษณ์ครู ก, 21 ธ.ค. 53)
“…นิ ติพล ไม่มีความรับผิ ดชอบ ขี ้เกี ยจมาก ซนด้วย พูดมาก การบ้านไม่ทา ทาครึ่ ง ๆ กลางๆ เล่นในเวลา
เรี ยน เวลาเราสอนนีก่ ็คยุ เล่น กวนเพือ่ นอะไรแบบนี ้ เป็ นตัวป่ วนเลยนิ ติพล แย่ทีส่ ดุ เลย…”
(สัมภาษณ์ครู ก, 21 ธ.ค. 53)
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“…ฉัตรชัยจะเป็ นเบอร์ หนึ่งของห้อง เขาจะเป็ นคนทีเ่ ผลอไม่ได้นะ ถ้าเผลอแป๊ บเดียวเขาจะเอาปากกาขี ด
โต๊ะ อยู่เล่นได้ทกุ อย่างนะ จะเล่นปากา ไส้ แกะ ดึง…”
(สัมภาษณ์ครู ข, 25 ธ.ค. 53)
“…ประทีป เขาเป็ นคน เออเป็ นคนมี จินตนาการสูง เขาเห็นอะไรเขาจ ะเอามาประดิ ษฐ์ เป็ นสิ่ งของๆ เช่นไป
เก็บของมาเป็ นขวดเป็ นหลอด บางทีหนูยึดมา เออมันก็มีความคิ ดดี มันก็จะเอามา มาทาเป็ นของเล่นของ
มันน่ะ มาประดิ ษฐ์ ทาโน่นทานี ่ แต่มนั ไม่ใช่เวลาทีม่ นั จะต้องมาทาไง มันเอามาทาในเวลาเรี ยน…”
(สัมภาษณ์ครู ค, 22 ธ.ค. 53)

และมีนกั เรี ยนบางคนช่างพูดช่างคุย ซึง่ มักจ ะชวนเพื่อนคุยทังเรื
้ ่ องเรี ยนและเรื่ องอื่นๆ ที่ไม่
เกี่ยวข้ องกับเนื ้อหาที่เรี ยน
“…ธี ระ นีเ่ จ้าเหยิ น เหยิ นเขาเป็ นคนคุยเก่งนะ คุยแบบโฉ่งๆ ฟั นเขาจะยืน่ ๆ แหว่งด้วย พีบ่ อกว่าอย่าคุยมาก
แล้วตัง้ ใจเรี ยน…”
(สัมภาษณ์ครู ข, 25 ธ.ค. 53)
“…ประทีป เป็ นเด็กไม่ทางาน เป็ นเด็กทีแ่ บบว่าเดิ นไปเดิ นมา ไม่สนใจ สมุดหนังสือไม่เคยเอามาเลย ไม่มี
ไม่เอามา พอไม่มีก็สบาย จังหวะทีเ่ พือ่ นเขาทางานทาอะไร เขาก็จะไปคุยนูน้ คุยนี…
่ ”
(สัมภาษณ์ครู ข, 25 ธ.ค. 53)
“…ศักดิ์ เวลาเรี ยนในห้อง เค้าก็ถามตอบนะ ถ้าพูดแล้วเด็กคนนีเ้ ค้าจะเป็ นคนทีช่ ่างพูด อืม ช่างพูดและชวน
เพือ่ นพูดด้วยทัง้ เรื ่องเรี ยนและไม่ใช่เรื ่องเรี ยน…”
(สัมภาษณ์ครู จ, 23 ธ.ค. 53)

ในด้ านการร่วมกิจกรรมการเรี ยนพบว่านักเรี ยนมีสว่ นร่วมในกิจกรรมการเรี ยนน้ อย ไม่กล้ า
อภิปรายหรื อแสดงความคิดเห็น และเมื่อต้ องทากิจกรรมกลุม่ พบว่า นักเรี ยนไม่มี ส่วนร่วมหรื อช่วยใน
การทางานกลุม่ ซึง่ ทาให้ เพื่อนไม่ให้ เข้ ากลุม่ ด้ วยเพราะไม่ชว่ ยเพื่อนทางาน
“…งานกลุ่มน่ะ ประทีปนีไ่ ม่เอาอ่าวอะไรซักอย่าง ไม่เอาอะไรเลย เล่น ไม่ทา ไม่ช่วย ไม่อะไร ส่วนมากของ
พี ่ เขาจะได้ใบงานไปทาเดีย่ วๆ…”
(สัมภาษณ์ครู ข, 25 ธ.ค. 53)
“…เพิ่ มนีเ่ หรอ นีเ่ ขาก็มาบอกว่า เพือ่ นไม่ให้เข้ากลุ่ม สมมติ จบั สี ่ จับห้า เขาก็จะโดนแบบเพือ่ นไม่เอา
ปั ญญาก็ไม่เอา ก็เคยพูดกับเขานะว่า รู้ไหมทาไมเพือ่ นไม่ให้เข้ากลุ่ม มันจะมี คนเก่งทีน่ งั่ อยู่ใกล้ ๆ เขา บอก
ว่า ถามว่าทาไมเขาไม่เอาเธอเลยบอกว่า เธอไม่ทาอะไรไง พอเธอเข้าไปกลุ่มนี ่ คือตอนทีเ่ ขาเล่น พีก่ ็เดิ นไป
รู้ไหมทาไมเพือ่ นไม่เอา ก็นีไ่ ง ทาแบบนี ้ เล่นอะไรก็ไม่รู้ เล่นปากกา เอาการ์ ตูนขึ้นมาวาด ในขณะทีเ่ พือ่ น
ทางาน แล้วเธอก็ได้คะแนน…”
(สัมภาษณ์ครู ข, 25 ธ.ค. 53)
“…ไชยา(งานกลุ่ม)ไม่ช่วยทาอะไร นัง่ อืดอยู่อย่างนัน้ แหล่ะ อืดอ้วนอยู่อย่างนัน้ …”
(สัมภาษณ์ครู ข, 25 ธ.ค. 53)
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“…กิ ตติ ให้ทางานกลุ่มให้ตอบคาถามอะไรอย่างนี ้ ไม่ทาหรอก ไม่ทาอะไร ไม่ทาอะไรให้เกิ ดผลกับตัวเอง
กะชี วิตตัวเองหรอก…”
(สัมภาษณ์ครู จ, 23 ธ.ค. 53)

นอกจากนี ้นักเรี ยนยังขาดความรับผิดชอบในการทางานที่ได้ รั บมอบหมาย นาสิ่งของที่ไม่
เกี่ยวข้ องกับเรี ยนขึ ้น เล่น ในระหว่างการทางานที่ได้ รับมอบหมาย ทางานช้ า ทางานไม่เสร็จหรื อเสร็จ
บ้ างเป็ นบางครัง้ แต่ มี น้อยมากที่จะทางานเสร็จในห้ องเรี ยน บางคนพยายามส่งงานให้ เร็วแต่งาน
ผิดพลาด
“…วิ ทยาคือรี บน่ะ เวลาอธิ บายเหมื อนเข้าใจแต่เวลา เวลาให้ทาแล้วกลับมาถามเราอธิ บายไปแล้ว พอ
กลับไปเอามาส่งใหม่ อ้าว เหมื อนเดิ ม คือเหมื อนกับว่าความจาสัน้ น่ะคะ ไม่ค่อยจดจาในสิ่ งทีเ่ ราสอนไป
แต่เหมื อนจะเข้าใจนะคะ เวลาเราอธิ บาย เหมื อนจะเข้าใจ กระตือรื อร้นทา แต่เวลาตอบกลับมาแล้วมัน
ไม่ใช่อย่างทีเ่ ราคิ ด อะไรอย่างนี ้ คือกระตือรื อร้นจะทา จะรี บทา แต่ไม่ถูกน่ะ…”
(สัมภาษณ์ครู ก, 21 ธ.ค. 53)
“…อาภานี ่ เรี ยบร้อยนะคะ งานก็ส่ง แต่ผิด เขาก็ส่งงานตลอด งานเขาจะส่งตลอด แต่ว่าจะไม่ค่อยรู้เรื ่อง
น่ะค่ะ ไม่รู้ว่าเขี ยนอะไรมาอย่างนี…
้ ”
(สัมภาษณ์ครู ก, 21 ธ.ค. 53)
“…งานไม่เคยเสร็ จนะ ไม่เคยได้ส่ง ประทีปเขาไม่ทาหรอก สมมติ พีเ่ อามา เขาก็จะถามคนนูน้ ถามแบบ คือ
ไม่มีความสนใจ ไม่มีความสนใจในเรื ่องทีเ่ รี ยน ในเรื ่องทีท่ า เพราะฉะนัน้ งานไม่เคยเสร็ จเลย ประทีปนีเ่ บอร์
หนึ่งเลยนะ ในกลุ่มนี…
้ ”
(สัมภาษณ์ครู ข, 25 ธ.ค. 53)
“…กล้านี ่ ในห้องกระตือรื อร้น จะทาอะไรเร็ ว รี บทาให้เสร็ จ แต่ว่าไม่มีคณ
ุ ภาพ…”
(สัมภาษณ์ครู ก, 21 ธ.ค. 53)

ในด้ านพฤติกรรมหลังจากเลิกเรี ยนแล้ วพบว่า นักเรี ยนมีปัญหาอย่างมากในด้ านการส่งงานที่
ได้ รับมอบหมาย ไม่ทาการบ้ าน ทางานไม่เสร็จ ลอกงานเพื่อน ทาให้ ครูต้องทวงงานบ่อย บางวิชาส่ง
งานเป็ นประจาแต่บางวิชาไม่สนใจทางานเลย
“…บุญ ต้องตามงานค่ะ ก็อย่างทีบ่ อกแหล่ะ เขาลอกไง ลอกอย่างเดียว…”
(สัมภาษณ์ครู ฉ, 25 ธ.ค. 53)
“…นุดี การบ้านไม่ค่อยเสร็ จ งานไม่ค่อยเสร็ จ…”
(สัมภาษณ์ครู ก, 21 ธ.ค. 53)
“…สุพฒ
ั น์ไม่มีความรับผิ ดชอบ เรื ่ องงาน เรื ่องการบ้าน ไม่เสร็ จ ไม่เคยเสร็ จเลย แต่ว่าชอบมาแบบทาใน
ห้อง เอาการบ้านมาทาในห้อง ตอนเรี ยนอยู่…”
(สัมภาษณ์ครู ก, 21 ธ.ค. 53)
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“…ปรี ชา ตัวเล็ก ๆ ขาวๆ อันนีก้ ็ ไม่ค่อยส่งงานเหมื อนกัน ไม่ค่อยมี ความรับผิ ดชอบเท่าไหร่ การบ้านก็ไม่
ค่อยเสร็ จ สมุดก็มีแต่ว่าทางานไม่ค่อยเรี ยบร้อย ไม่ค่อยเสร็ จ…”
(สัมภาษณ์ครู ก, 21 ธ.ค. 53)

นอกจากนี ้ครูยงั เห็นว่านักเรี ยนไม่ อ่านหนังสือทบทวน หรื อ ศึกษาค้ นคว้ าหาความรู้เพิ่มเติม
ทังจากการเข้
้
าห้ องสมุดหรื อการค้ นคว้ าด้ วยอินเทอร์ เน็ต
“…ห้องสมุดพีก่ ็เคยไปนะ ไปยืมหนังสือ ยืมอะไร ไม่เคยเห็นหน้าเขาหรอก ขนาดเราบังคับให้ไป เขาจะมุด
ไปใต้โต๊ะ สมมติ เวลาไปค้นงานนะ ค้นคาพ้องเสียง คาราชาศัพท์ หนังสือมันจะเยอะไง เราก็ให้ไปค้น บุญ
มุดไปใต้โต๊ะนูน้ ไปใต้โต๊ะ เขาไปนัง่ เขี ยนข้างล่าง ไม่รู้ไปทาอะไรของมันน่ะ มุดไปใต้โต๊ะ ทีแรกก็ทาอยู่บน
โต๊ะอยู่หรอก นัง่ คุยกัน…”
(สัมภาษณ์ครู ข, 25 ธ.ค. 53)
“…เข้าห้องสมุด ไม่เห็นไม่เคยเจอ น่าจะไม่มาเลยนะไชยา…”
(สัมภาษณ์ครู ค, 22 ธ.ค. 53)
“…เพิ่ ม นี ่มาเรี ยนตลอดไม่มีขาดไม่มีลาไม่มีหนี เป็ นคนขยัน แล้วเรื ่องศึกษาหาความรู้เพิ่ มเติ มอย่างเข้า
ห้องสมุดอย่างนี ้ ไม่เห็นนะเพราะส่วนมากเวลาทาอะไรเสร็ จ หนูก็จะเข้าห้องสมุด หนูก็จะเจอบางกลุ่มเด็ก
ของเราบางกลุ่มเขาก็จะเข้ามาทัก มาทักสวัสดีค่ะอย่างนี ้ เด็กคนไหนเข้าบ่อยๆ เราก็จะรู้ แต่เพิ่ มไม่เห็น…”
(สัมภาษณ์ครู ค, 22 ธ.ค. 53)

แม้ วา่ โดยส่วนใหญ่นกั เรี ยนกลุม่ นี ้จะมีปัญหาพฤติกรรมก ารเรี ยน แต่ก็มีนกั เรี ยนบางคนที่มี
พฤติกรรมการเรี ยนดี ในบางด้ านหรื อหลายด้ าน เช่น อุปกรณ์การเรี ยนครบ มาเรี ยนปกติ ตังใจเรี
้ ยนดี
ส่งงานในบางวิชา ชอบทางานกลุม่ กับเพื่อนสนิท มีการศึกษาค้ นคว้ าหาความรู้เพิ่มเติม
“…พัชรา พรรณี อย่างเงีย๊ ะ ไม่มีปัญหา ในวิ ชาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษนะคะ เขาเรี ยนได้ แล้วเขาก็ทางาน…”

คือเขาเรี ยนได้ เขาเรี ยนได้ ในวิ ชา

(สัมภาษณ์ครู ฉ, 25 ธ.ค. 53)
“…นนท์ เก่งนะคะ เก่งภาษาอังกฤษด้วยซ้ า ใช้ได้ เอาใจใส่นะคะ คือสือ่ สาร คือเราให้เขาทา หนึ่ง ความ
สนใจเขา เราสนใจเขานะ จากการสังเกตนะ ความสนใจในการเรี ยน โอเค ใช้ได้ การเตรี ยมอุปกรณ์มา การ
ทางานมาเขาทา เขาทาหมด ให้งานอะไรเขาทาหมด เพราะฉะนัน้ อย่าง
นนท์ นี ่ ไม่มีปัญหาในเชิ ง
ภาษาอังกฤษ ผลคะแนน ก็อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ นะคะ…”
(สัมภาษณ์ครู ฉ, 25 ธ.ค. 53)
“…พรรณี ออกอาการนิ่ ง นิ่ งไม่ยิ้มไม่อะไรเลย แต่เขาทางานทางาน นะคะ ทางาน นีพ่ ูดสาหรับการเรี ยน
อุปกรณ์เขาก็เตรี ยมมาพร้อม นะคะ การเข้าชัน้ เรี ยน ก็เข้าได้ตามปกติ ไม่มีสายไม่มีอะไรนะคะ …”
(สัมภาษณ์ครู ฉ, 25 ธ.ค. 53)
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“…มี นนท์เนีย้ ะ ทีไ่ ม่ตอ้ งตามงาน เอาทีไ่ ม่ตอ้ งตามนะคะ พัชราไม่ตอ้ งตาม นนท์ ไม่ตอ้ งตาม นอกนัน้ แทบ
จะต้องตามทัง้ นัน้ เลยค่ะ…”
(สัมภาษณ์ครู ฉ, 25 ธ.ค. 53)
“…จิ ตเขาก็โอเค เขาก็น่ารัก เขาก็ตงั้ ใจเรี ยน สนใจเรี ยน อยู่ชมรมภาษาอังกฤษด้วยคนนี…
่ ”
(สัมภาษณ์ครู ฉ, 25 ธ.ค. 53)

นอกจากนี ้ยังมีพฤติกรรมอื่นๆ ซึง่ เป็ นเฉพาะกับนักเรี ยนบางคนและเป็ นส่วนน้ อยมากเมื่อ
เทียบกับนักเรี ยนในกลุม่ นี ้ทังหมด
้
เช่น ขาดเรี ยนบ่อย มาโรงเรี ยนสายเป็ นประจา
“…ห้องห้าทับสามนีจ่ ะเข้าห้องช้านะคะ…”
(สัมภาษณ์ครู ฉ, 25 ธ.ค. 53)
“…ธิ ดานีข่ าดเรี ยนบ่อยมาก อันนีส้ อนพีเ่ ขามาด้วย พีเ่ ขาก็แต่ก่อนอยู่หอ้ งครัว เขาก็ไม่มาเรี ยน หยุดเรี ยน
กันไปเฉยๆอย่าง ไปเล่นเกมไปอะไร ติ ดเกม ล่าสุดเขาไปเจอกันนี ่ เขาไปเจอกันอยู่ร้านเกมทัง้ สองคนเลยนะ
พากันไป แล้วเขาขาดเรี ยนบ่อยมาก…”
(สัมภาษณ์ครู ง, 23 ธ.ค. 53)
“…ธิ ดา คุณหญิ งเขาจะแบบขาดเรี ยน สมมติ ว่ามี เวลาเรี ยนเดือนนี ้ ยีส่ ิ บสองวัน เขาจะมาเรี ยนอยู่เก้าวัน
ทีเ่ หลือเขาจะไม่มา…”
(สัมภาษณ์ครู ข, 25 ธ.ค. 53)
“…ธิ ดาขาดเรี ยนบ่อย หัวนีก้ ็พอใช้ขาดเรี ยนแล้วขาดการส่งงาน ไม่เคยส่ง ขาดมันไม่ได้ขาดแค่ 1-2 วัน
บางทีมนั ไปเป็ นเด่น ล่าสุดก็จะมี พีท่ ีข่ าดด้วยกัน ขาดเรี ยนบ่อย…”
(สัมภาษณ์ครู ค, 22 ธ.ค. 53)

และครูยงั เห็นว่า มีนกั เรี ยนบางคนที่เรี ยนช้ า สติปัญญาไม่ดี อ่าน เขียนไม่คล่อง
“…บุญเป็ นเด็กทีเ่ รี ยนช้า แต่ว่ามี ความพยายาม เข าจะเขี ยน เขาจะจดอยู่ตลอดเวลาเลย นะคะ ดูดูแล้ว
เหมื อนกับเป็ นเด็กทีต่ ั้ งใจอยากจะเอา แต่เหมื อนกับว่าเขา อาจจะขาดความเข้าใจพืน้ ฐานนะคะ พืน้ ฐาน
ของเขาไม่ดีพอ ทาให้เขาไม่เกิ ดการเรี ยนรู้ทีด่ ีนกั …”
(สัมภาษณ์ครู ฉ, 25 ธ.ค. 53)
“…จะมี อย่างอาภามี อาการ ถามว่าตัง้ ใจเรี ยน ก็คือตัง้ ใจ แต่เหมื อนคนทีช่ ้าเหมื อนกัน จาอะไรแบบ ไม่แม่น
แต่ยิ้ม หน้าตาสดใส ยิ้ มแย้ม นะนัน้ คือ ก็คือเขาพยายามทีจ่ ะตัง้ ใจเรี ยน แต่เหมื อนเขารับไม่ค่อยได้ ของ
อาภานะคะไม่รู้ว่า จะต้องพูดอะไร จะต้องทาอะไร กับ อาภานีท่ างานไม่ครบ เหมื อนกับว่าพอเขา ไม่ค่อย
เข้าใจอะไรแล้ว ก็เลยทาให้เขาไม่สามารถสร้างชิ้ นงาน หรื อผลงานมาส่งเราได้ ไม่ค่อยถาม อาจารย์ …”
(สัมภาษณ์ครู ฉ, 25 ธ.ค. 53)
“…อาภา เขาเป็ นคนทีห่ วั ช้าแต่ก็จะพ ยายาม แล้วก็ขี้ลืมพึ่งสอนไปนีล่ ืมแระ คือเป็ นคนหัวยังไง ล่ะ หัวไม่ดี
เลย สอนไปแป๊ บๆ ก็ลืม ทุกวิ ชานะ…”
(สัมภาษณ์ครู ค, 22 ธ.ค. 53)
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“…พงษ์ นีอ่ ่านหนังสือไม่ออก เขี ยนไม่ได้ เขี ยนตามเพือ่ น เขี ยนตามหนังสือ ซึ่ งบางทีเขาไม่รู้ดว้ ยซ้ า ว่ามัน
อ่านว่าอะไร อ่านไม่ออกเลย เวลาเขี ยน ให้เขี ยนตามคาพูดนี ่ เขี ยนไม่ได้ แต่ว่าลอกได้ ลอกแล้วบางทีก็ลอก
มาแบบไม่รู้เรื ่อง ลอกแบบไม่รู้ว่าเป็ นตัวอะไร…”
(สัมภาษณ์ครู ก, 21 ธ.ค. 53)
“…ห้าทับห้า ขวัญ นีก่ ็ช้า ช้าเวลาทางานช้า สมองก็ช้า อธิ บายไปแล้วเหมื อนไม่เข้าใจ เหมื อน ๆ เข้าใจ แต่
เวลาเรา เวลาเราเขี ยนตอบ เวลาเราตรวจสมุดตรวจงานอะไรแบบนี ้ ก็เหมื อนกับเขาไม่เข้าใจ ไม่รู้ตอบอะไร
มา นีช่ ้าแต่ไม่ดือ้ ไม่อะไร สมุด การบ้านไม่ค่อยเสร็ จ งานไม่ค่อยส่ง ส่งก็ไม่ค่อยมี คณ
ุ ภาพอะไรแบบนีน้ ะ
คะ ไม่ดือ้ ไม่ซน…”
(สัมภาษณ์ครู ก, 21 ธ.ค. 53)

สรุป ได้ ว่ านักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ ง ส่วนใหญ่มี
ปั ญหาด้ านพฤติกรรมการเรี ยน ทังในด้
้ านพฤติกรรมก่อนเรี ยนที่นกั เรี ยนมีอปุ กรณ์การเรี ยนไม่พร้ อม
ไม่ครบ บางครัง้ ก็ลืมสมุด ลืมหนังสือ นักเรี ยนบางคนเข้ าห้ องเรี ยนช้ า ในด้ านพฤติกรรมขณะเรี ยนใน
ชันเรี
้ ยน นักเรี ยนไม่คอ่ ยสนใจเรี ยน ไม่ตงใจเรี
ั ้ ยน เดินป่ วนไปมา เล่นมากในเวลาเรี ยน มีความสนใจ
เรี ยนไม่นาน ในด้ านการร่วมกิจกรรมการเรี ยนพบว่านักเรี ยนมีสว่ นร่วมในกิจกรรมการเรี ยนน้ อย ไม่กล้ า
อภิปรายหรื อแสดงความคิดเห็น และเมื่อต้ องทากิจกรรมกลุม่ พบว่า นักเรี ยนไม่มี ส่วนร่วมหรื อช่วยใน
การทางานกลุม่ ซึง่ ทาให้ เพื่อนไม่ให้ เข้ ากลุม่ ด้ วยเพราะไม่ชว่ ยเพื่อนทางาน นอกจากนี ้นักเรี ยนยังขาด
ความรับผิดชอบในการทางานที่ได้ รับมอบหมาย นาสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการเรี ยนมาเล่นในระหว่าง
การทางานที่ได้ รับมอบหมาย ทางานช้ า ทางานไม่เสร็จหรื อ เสร็จ เพียงบางครัง้ แต่ มี น้อยมากที่จะ
ทางานเสร็จในห้ องเรี ยน บางคนพยายามส่งงานให้ เร็วแต่งานผิดพลาด สาหรับด้ านพฤติกรรมหลังเรี ยน
พบว่า นักเรี ยนมีปัญหาอย่างมากในด้ านการส่งงานที่ได้ รับมอบหมาย ไม่ทาการบ้ าน ทางานไม่เสร็จ
ลอกงานเพื่อน ทาให้ ครูต้องทวงงานบ่อย บางวิชาส่งงานเป็ นประจา แต่บางวิชาไม่สนใจทางาน เลย
และนักเรี ยนไม่อา่ นหนังสือทบทวน หรื อศึกษาค้ นคว้ าหาความรู้เพิ่มเติม อย่างไรก็ดีแม้ วา่ นักเรี ยน
กลุม่ นี ้ส่วนมากจะมีปัญหาพฤติกรรมการเรี ยน แต่ก็มีนกั เรี ยนบางคนที่มีพฤติกรรมการเรี ยนดี
ในบางด้ านหรื อหลายด้ าน เช่น อุปกรณ์การเรี ยนครบ มาเรี ยนปกติ ตังใจเรี
้ ยนดี ร่วมทากิจกรรม
การเรี ยน ทางานส่งในบางวิชา มีการอ่านหนังสือหรื อศึกษาค้ นคว้ าหาความรู้เพิ่มเติม
โดยสรุป ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่า
ความสามารถที่แท้ จริง จากการสังเกตและ การสัมภาษณ์ ครู พบว่า ในภาพรวมนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริงมีพฤติกรรมการเรี ยนปานกลาง โดยพฤติกรรมก่อนเรี ยนนัน้
ไม่เป็ นปั ญหา แต่มีปัญหามากในด้ านพฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยนและพฤติกรรมหลังเรี ยน กล่าวคือ
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นักเรี ยนไม่สนใจเรี ยน ไม่ตงใจเรี
ั ้ ยน มีสว่ นร่วมใ นกิจกรรมการเรี ยนน้ อย ไม่กล้ าอภิปรายหรื อแสดง
ความคิดเห็น ไม่มีสว่ นร่วมในการทางานกลุม่ เมื่อมอบหมายให้ ทางานในชันเรี
้ ยน นักเรี ยน ขาดความ
รับผิดชอบในการทางาน ทางานไม่เสร็จ บางคนพยายามส่งงานให้ เร็วแต่งานผิดพลาด และมีปัญหา
อย่างมากในการส่งงานที่ได้ รับมอบหมาย ไม่ทาก ารบ้ าน งานไม่ เสร็จ บางวิชาส่ง งานเป็ นประจาแต่
บางวิชาไม่สนใจทางาน เลย และนักเรี ยนไม่อา่ นหนังสือทบทวน หรื อศึกษาค้ นคว้ าหาความรู้เพิ่มเติม
อย่างไรก็ดีแม้ วา่ นักเรี ยนกลุม่ นี ้ส่วนมากจะมีปัญหาพฤติกรรมการเรี ยน แต่ก็มีนกั เรี ยนบางคนที่มี
พฤติกรรมการเรี ยนดีในบางด้ านหรื อหลายด้ าน

ตอนที่ 2 ประสิทธิผลของโปรแกรมการกากับตนเองร่ วมกับการสนับสนุนทางสังคม
ของครู
ประสิทธิผลของโปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู ประเมินได้
จาก 2 ประเด็น คือ (1) ค่าเฉลี่ยร้ อยละของพฤติกรรมการเรี ยนของกลุม่ ทดลองรายกลุม่ และรายบุคคล
ในระยะทดลองสูงกว่าระยะหลังทดลองและระยะเส้ นฐาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ และ (2) ค่าเฉลี่ย
ร้ อยละของพฤติกรรมการเรี ยนของกลุม่ ทดลอง สูงกว่ากลุม่ ควบคุม ในระยะทดลองและระยะหลัง
ทดลอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ซึง่ พิจารณาจากผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ทัง้ 3 ข้ อ ที่ตงไว้
ั้
ดังนี ้
ประเด็น 1 ค่าเฉลี่ยร้ อยละของพฤติกรรมการเรี ยนของกลุม่ ทดลองรายกลุม่ และรายบุคคลใน
ระยะทดลองสูงกว่าระยะหลังทดลอง และระยะเส้ นฐาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ พิจารณาจาก
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบ สมมติฐานการวิจยั ข้ อ 1 นักเรี ยนกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับ
ตนเองร่ว มกับการสนับสนุนทางสังคมของครู และกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองเพียงอย่าง
เดียว มีพฤติกรรมการเรี ยนรายด้ านในระยะทดลองสูงกว่าระยะเส้ นฐานและระยะหลังทดลอง อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ นอกจากนี ้ยังพิจารณาจาก ผลการวิเคราะห์แนวโน้ มพฤติกรรมการเรี ยนรวม
ของนักเรี ยนกลุม่ ทดลองรายบุคคล ในระยะเส้ นฐาน ระยะทดลอง และระยะหลังทดลอง ที่นาเสนอใน
รูปกราฟเส้ นด้ วย
ประเด็นที่ 2 ค่าเฉลี่ยร้ อยละของพฤติกรรมการเรี ยนของกลุม่ ทดลองสูงกว่ากลุม่ ควบคุม ใน
ระยะทดลองและระยะหลังทดลอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ พิจารณาจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
ทดสอบสมมติฐานการวิจยั ข้ อ 2 นักเรี ยนกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุน
ทางสังคมของครู และกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองเพียงอย่างเดียว มีพฤติกรรมการเรี ยนราย
ด้ านสูงกว่ากลุม่ ที่ไม่ได้ รับโปรแกรม ในระยะทดลองและระยะหลังทดลอง และสมมติฐานการวิจยั ข้ อ 3
นักเรี ยนกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู
มีพฤติกรรม

132
การเรี ยนรายด้ านสูงกว่ากลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองเพียงอย่างเดียว ในระยะทดลองและ
ระยะหลังทดลอง
ในการนาเสนอผลการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนั บสนุน
ทางสังคมของครู นัน้ ผู้วิจยั นาเสนอ เป็ น 2 ส่วน ได้ แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
พฤติกรรมการเรี ยน และผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังนี ้
1. ค่ าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการเรียน
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของพฤติกรรมการเรี ยนของกลุม่ ตัวอย่าง ในแต่ละระยะ
ของการทดลองแสดงดังตารางต่อไปนี ้
ตาราง 11 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนพฤติกรรมการเรี ยนของกลุม่ ตัวอย่าง
พฤติกรรม
การเรียน
พฤติกรรม
เตรี ยมตัวก่อน
เรี ยน
พฤติกรรมขณะ
เรี ยนในชันเรี
้ ยน

พฤติกรรม
หลังเรี ยน

พฤติกรรม
การเรี ยนรวม

กลุ่ม

จานวน

กลุม่ ทดลอง 1

8

กลุม่ ทดลอง 2
กลุม่ ควบคุม
รวมทุกกลุม่
กลุม่ ทดลอง 1
กลุม่ ทดลอง 2
กลุม่ ควบคุม
รวมทุกกลุม่
กลุม่ ทดลอง 1
กลุม่ ทดลอง 2
กลุม่ ควบคุม
รวมทุกกลุม่
กลุม่ ทดลอง 1
กลุม่ ทดลอง 2
กลุม่ ควบคุม
รวมทุกกลุม่

6
5
19
8
6
5
19
8
6
5
19
8
6
5
19

ระยะเส้ นฐาน

ระยะทดลอง

M

SD

M

SD

87.76
88.54
87.92
88.05
37.97
38.08
40.59
38.70
10.94
15.28
17.50
14.04
45.56
47.30
48.67
46.93

15.53
8.61
6.81
11.17
7.70
2.10
3.49
5.32
5.87
8.61
10.37
8.12
8.05
4.61
3.64
5.98

95.59
98.07
89.03
94.64
93.13
91.96
52.49
82.07
41.70
45.83
18.89
37.00
76.81
78.62
53.47
71.24

5.93
2.66
6.01
6.06
3.26
3.43
4.58
18.50
15.13
19.62
2.32
18.00
7.44
7.31
2.18
12.53

ระยะหลัง
ทดลอง
M
SD
95.31
97.05
84.17
92.93
73.45
63.05
50.01
64.00
22.40
21.53
19.17
21.27
63.72
60.54
51.11
59.40

8.09
4.24
4.06
7.97
8.13
4.10
2.17
11.21
3.82
8.90
2.28
5.54
5.05
3.17
1.24
6.39
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จากตาราง เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการเรี ยน ของ
กลุม่ ตัวอย่าง พบว่า
ด้ านพฤติกรรมการเรี ยนรวมพบว่า ในระยะเ ส้ นฐานค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการเรี ยนรวม
ของนักเรี ยนทัง้ 3 กลุม่ ใกล้ เคียงกัน โดยค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการเรี ยนรวมของกลุม่ ควบคุมสูงกว่า
กลุม่ ทดลองทัง้ 2 กลุม่ เล็กน้ อย คือมีคา่ 48.67 เมื่อถึงระยะทดลอง กลุม่ ทดลองทัง้ 2 กลุม่ มีคา่ เฉลี่ย
พฤติกรรมการเรี ยนรวมเพิ่มสูงขึ ้นในระดับใกล้ เคียงกัน โดยกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองเพียง
อย่างเดียว มีคา่ เฉลี่ยพฤติกรรมการเรี ยนรวมสูงกว่ากลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับ
การสนับสนุนทางสังคมของครู เล็กน้ อย คือมีคา่ 78.62 และ 76.81 ตามลาดับ ส่วนกลุม่ ควบคุม
มีคา่ เฉลี่ยพฤติกรรมกา รเรี ยนรวมต่ากว่าทังสองกลุ
้
ม่ โดยอยูใ่ นระดับเดียวกับระยะเส้ นฐาน และเมื่อ
สิ ้นสุดการทดลอง กลุม่ ทดลองทัง้ 2 กลุม่ มีคา่ เฉลี่ยพฤติกรรมการเรี ยนรวมลดต่าลง โดยกลุม่ ที่ได้ รับ
โปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู มีคา่ เฉลี่ยพฤติกรรมการเรี ยนรวม
สูงกว่ากลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองเพียงอย่างเดียว เล็กน้ อย คือ ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการเรี ยน
รวมมีคา่ 63.72 และ 60.54 ตามลาดับ แต่ทงั ้ 2 กลุม่ ยังคงมีคา่ เฉลี่ยพฤติกรรมการเรี ยนรวมสูงกว่า
กลุม่ ควบคุม
ด้ านพฤติกรรมก่อนเรี ยน พบว่า ในระยะเส้ นฐานค่าเฉลี่ย พฤติกรรมก่อนเ รี ยนของ
นักเรี ยนทัง้ 3 กลุม่ ใกล้ เคียงกัน คือมีคา่ 87.76-88.54 เมื่อถึงระยะทดลอง กลุม่ ทดลองทัง้ 2 กลุม่
มีคา่ เฉลี่ย พฤติกรรมก่อนเรี ยน เพิ่มสูงขึ ้นในระดับใกล้ เคียงกัน โดยกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับ
ตนเองเพียงอย่างเดียว มีคา่ เฉลี่ย พฤติกรรมก่อนเรี ยน สูงกว่ากลุ่ มที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเอง
ร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู
เล็กน้ อย คือมีคา่ 98.07 และ 95.59 ตามลาดับ ส่วน
กลุม่ ควบคุมมีคา่ เฉลี่ย พฤติกรรมก่อนเรี ยน ต่ากว่าทังสองกลุ
้
ม่ โดยอยูใ่ นระดับเดียวกับระยะเส้ นฐาน
และเมื่อสิ ้นสุดการทดลอง กลุม่ ทดลองทัง้ 2 กลุม่ มีคา่ เฉลี่ย พฤติกรรมก่อนเรี ยน ลดต่าลง โดยกลุม่ ที่
ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองเพียงอย่างเดียวยังคงมีคา่ เฉลี่ย พฤติกรรมก่อนเรี ยน สูงกว่ากลุม่ ที่ได้ รับ
โปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู เล็กน้ อย และทัง้
2 กลุม่ ยังคงมี
ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมก่อนเรี ยนสูงกว่ากลุม่ ควบคุม
เพื่อให้ เห็น ภาพการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมก่อนเรี ยน ของแต่ละกลุม่ ได้ อย่างชัดเจน
ผู้วิจยั จึงนาข้ อมูลมานาเสนอในรูปกราฟเส้ นดังภาพประกอบต่อไปนี ้
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ภาพประกอบ 4 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยพฤติกรรมก่อนเรี ยนของกลุม่ ตัวอย่างในแต่ละระยะ
ของการทดลอง
ด้ านพฤติกรรมข ณะเรี ยนในชันเรี
้ ยนพบว่า ในระยะเส้ นฐานค่าเฉลี่ยพฤติกรรมขณะ
เรี ยนในชันเรี
้ ยนของนักเรี ยนทัง้ 3 กลุม่ ใกล้ เคียงกัน โดยค่าเฉลี่ยพฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยนของ
กลุม่ ควบคุมสูงกว่ากลุม่ ทดลองทัง้ 2 กลุม่ เล็กน้ อย คือมีคา่ 40.59 เมื่อถึงระยะทดลอง กลุม่ ทดลอง
ทัง้ 2 กลุ่ม มีคา่ เฉลี่ยพฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยนเพิ่มสูงขึ ้นในระดับใกล้ เคียงกัน โดย กลุม่ ที่ได้ รับ
โปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู มีคา่ เฉลี่ยพฤติกรรมขณะเรี ยนใน
ชันเรี
้ ยนสูงกว่า กลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองเพียงอย่างเดียว เล็กน้ อย คือมีคา่ 93.13 และ
91.96 ตามลาดับ ส่วนกลุม่ ควบคุมมีคา่ เฉลี่ยพฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยนต่ากว่าทังสองกลุ
้
ม่ แต่มี
ค่าเพิ่มขึ ้นเป็ น 52.49 และเมื่อสิ ้นสุดการทดลอง กลุม่ ทดลองทัง้ 2 กลุม่ มีคา่ เฉลี่ยพฤติกรรมขณะเรี ยน
ในชันเรี
้ ยนลดต่าลง โดยกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเอ งร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู
มีคา่ เฉลี่ยพฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยนสูงกว่ากลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองเพียงอย่างเดียว
คือ มีคา่ 73.45 และ 63.05 ตามลาดับ แต่ทงั ้ 2 กลุม่ ยังคงมีคา่ เฉลี่ยพฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยน
สูงกว่ากลุม่ ควบคุม ซึง่ มีคา่ เพิ่มขึ ้นจากระยะทดลองเล็กน้ อย
เพื่อให้ เห็น ภาพการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยน ของแต่ละกลุม่ ได้
อย่างชัดเจน ผู้วิจยั จึงนาข้ อมูลมานาเสนอในรูปกราฟเส้ นดังภาพประกอบต่อไปนี ้
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ภาพประกอบ 5 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยพฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยนของกลุม่ ตัวอย่างในแต่ล ะระยะ
ของการทดลอง
ด้ านพฤติกรรมหลังเรี ยนพบว่า ในระยะเส้ นฐานค่าเฉลี่ยพฤติกรรมหลังเรี ยนของ
นักเรี ยนกลุม่ ควบคุมมีคา่ สูงสุด คือ 17.50 รองลงมาคือ กลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองเพียง
อย่างเดียวและกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมขอ งครู คือมีคา่
15.28 และ 10.94 ตามลาดับ เมื่อถึงระยะทดลอง กลุม่ ทดลองทัง้ 2 กลุม่ มีคา่ เฉลี่ยพฤติกรรมขณะ
เรี ยนในชันเรี
้ ยนเพิ่มสูงขึ ้น โดยกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองเพียงอย่างเดียว มีคา่ เฉลี่ยสูงที่สดุ
คือ 45.83 และกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองร่วม กับการสนับสนุนทางสังคมของครู มีคา่ เฉลี่ย
41.70 ส่วนกลุม่ ควบคุมมีคา่ เฉลี่ยพฤติกรรมหลังเรี ยนต่ากว่าทังสองกลุ
้
ม่ โดยอยูใ่ นระดับเดียวกับระยะ
เส้ นฐาน และเมื่อสิ ้นสุดการทดลอง กลุม่ ทดลองทัง้ 2 กลุม่ มีคา่ เฉลี่ยพฤติกรรมหลังเรี ยนลดต่าลง
โดยกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกา กับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู มีคา่ เฉลี่ยพฤติกรรม
หลังเรี ยนสูงกว่ากลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองเพียงอย่างเดียว เล็กน้ อย คือมีคา่ 22.40 และ
21.53 ตามลาดับ แต่ทงั ้ 2 กลุม่ ยังคงมีคา่ เฉลี่ยพฤติกรรมหลังเรี ยนสูงกว่ากลุม่ ควบคุม
เพื่อให้ เห็น ภาพการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลังเรี ยน ของแต่ละกลุม่ ได้ อย่างชัดเจน
ผู้วิจยั จึงนาข้ อมูลมานาเสนอในรูปกราฟเส้ นดังภาพประกอบต่อไปนี ้
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ภาพประกอบ 6 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยพฤติกรรมหลังเรี ยนของกลุม่ ตัวอย่างในแต่ละระยะของ
การทดลอง
สรุปได้ วา่ ในระยะเส้ นฐานทัง้ 3 กลุม่ มีค่ าเฉลี่ยพฤติกรรมการเรี ยนรวมและพฤติกรรม
การเรี ยนรายด้ านใกล้ เคียงกัน โดยมีพฤติกรรมก่อนเรี ยน มากที่สดุ รองลงมาคือพฤติกรรมขณะเรี ยนใน
ชันเรี
้ ยนและพฤติกรรมหลังเรี ยน เมื่อถึง ระยะทดลอง กลุม่ ทดลอง ทัง้ 2 กลุม่ มีคา่ เฉลี่ยพฤติกรรม
การเรี ยนรวมและพฤติกรรมการเรี ยนรายด้ านเพิ่มสูงขึ ้นในระดับใกล้ เคียงกัน โดยกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรม
การกากับตนเองเพียงอย่างเดียว มีคา่ เฉลี่ยพฤติกรรมการเรี ยนรวมสูงกว่า กลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรม
การกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู เล็กน้ อย ส่วนกลุม่ ควบคุมมีคา่ เฉลี่ยพฤติกรรม
การเรี ยนรวมและพฤติกรรมการเรี ยนรายด้ านต่ากว่าทังสองกลุ
้
ม่ โดยอยู่ ในระดับเดียวกับระยะเส้ นฐาน
และเมื่อสิ ้นสุดการทดลอง กลุม่ ทดลองทัง้ 2 กลุม่ มีคา่ เฉลี่ยพฤติกรรมการเรี ยนรวมและพฤติกรรม
การเรี ยนรายด้ านลดต่าลง โดย กลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคม
ของครู มีคา่ เฉลี่ยพฤติกรรมการเรี ยนรวมสูงกว่า กลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองเพียงอย่างเดียว
เล็กน้ อย แต่ทงั ้ 2 กลุม่ ยังคงมีคา่ เฉลี่ยพฤติกรรมการเรี ยนรวมและพฤติกรรมการเรี ยน
สูงกว่า
กลุม่ ควบคุม
2. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
ก่อน ทาการทดสอบสมมติฐาน การวิจยั เพื่อศึ กษาประสิทธิผลของโปรแกรม ผู้วิจยั ได้
ตรวจสอบข้ อตกลงเบื ้องต้ นของการวิเคราะห์ที่วา่ ด้ วยการแจกแจงปกติหลายตัวแปรโดยใช้ วิธีดกู ารแจก
แจงความถี่ของตัวแปรทุกตัวโดยพิจารณาค่าความโด่งและความเบ้
ซึง่ พบว่าตัวแปร ส่วนใหญ่ มี
การแจกแจงแบบปกติ รวมถึงการใช้ สถิติ Shapiro Wilk (วัลนิกา ฉลากบาง. 2548; อ้ างอิงจาก
Hair; et al. 1995) ซึง่ ผลการวิเคราะห์พบว่าส่วนใหญ่ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ จึงถือได้ วา่ การแจกแจง
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ของตัวแปรตามในแต่ละกลุม่ ของตัวแปรอิสระส่วนใหญ่เป็ นการแจกแจงแบบปกติ (ผลการวิเคราะห์
ค่าความโด่ง ความเบ้ และค่า Shapiro-Wilk อยูใ่ นภาคผนวก ฉ)
หลังจากนันได้
้ ตรวจสอบความเป็ นเอกพันธ์ของเมทริกซ์ความแปรปรวน
-แปรปรวนร่วม
(Homogeneity of variance-covariance matrices) โดยพิจารณาคุณสมบัตขิ อง Sphericity ของ
เมทริกซ์ความแปรปรวน -แปรปรวนร่วมพบว่า ค่า Epsilon ซึง่ เป็ นดัชนีสะท้ อนความเบี่ยงเบนออกจาก
เงื่อนไขของ Sphericity เป็ น1.0 หรื อเข้ าใกล้ 1.0 จึงถือว่าเป็ นไปตามข้ อตกลงเบื ้องต้ นเรื่ องการเท่ากัน
ของความแปรปรวน-แปรปรวนร่วม (ผจงจิต อินทสุวรรณ. 2545) (ผลการวิเคราะห์อยูใ่ นภาคผนวก ฉ)
ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการเรี ยนรายด้ าน โดยการหาค่าสหสัมพันธ์ อย่าง
ง่ายแบบเพียร์ สนั (Pearson Product- Moment Correlation) ซึง่ พบว่า ในระยะเส้ นฐาน พฤติกรรม
ก่อนเรี ยนกับพฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยน มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 (r=.539) และไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรี ยนรา ยด้ าน
คูอ่ ื่น แสดงว่าสามารถวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุนาม (MANOVA) ได้ และ
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรี ยนรายด้ านในแต่ละระยะพบว่า พฤติกรรมก่อน
เรี ยนในระยะเส้ นฐานกับระยะทดลอง มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับค่อนข้ างสูงอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 (r=.676) พฤติกรรมก่อนเรี ยนในระยะทดลองกับระยะหลังทดลอง มีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับปานกลางอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 (r=.651) และพฤติกรรมก่อนเรี ยนใน
ระยะทดลองกับระยะหลังทดลอง มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงอย่างมีนยั สาคัญทางส ถิตทิ ี่ระดับ
.01 (r=.879) และพบว่าพฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยนในระยะทดลองกับระยะหลังทดลอง
มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับค่อนข้ างสูงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 (r=.799) ส่วนคูอ่ ื่นๆ
ไม่มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ แสดงว่า สามารถใช้ การวิเคราะ ห์ ข้อมูล แบบวัดซ ้า
(Repeated measures) ได้ (ผลการวิเคราะห์อยูใ่ นภาคผนวก ฉ)
นอกจากนี ้ยังได้ วิเคราะห์ ความแตกต่างระหว่างกลุม่ ของพฤติกรรมการเรี ยนในระยะเส้ นฐาน
โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุนามทางเดียว (one-way MANOVA) เพื่อศึกษาความเท่าเทียมกัน
ของกลุม่ ตัวอย่างก่ อนระยะทดลอง ซึง่ พบว่า ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการเรี ยนรวมและพฤติกรรมการเรี ยน
รายด้ านของกลุม่ ตัวอย่างทัง้ 3 กลุม่ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ แสดงว่าพฤติกรรม
การเรี ยนรวมและพฤติกรรมการเรี ยนรายด้ านของกลุม่ ตัวอย่างทัง้ 3 กลุม่ มีความเท่าเทียมกันก่อนเริ่ม
การทดลอง และสามารถวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางพหุนามแบบวัซ ้าได้ (two-way MANOVA
with repeated measures) (ชูศรี วงศ์รัตนะ และองอาจ นัยพัฒน์ . 2551) (ผลการวิเคราะห์ อยู่ใน
ภาคผนวก ฉ)
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ในการทดสอบสมมติฐานการวิจยั นัน้ ผู้วิจยั ใช้ เทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวนของ
คะแนน พฤติกร รมการเรี ยนของนักเรี ยนแยกตาม พฤติกรรมการเรี ยนราย ด้ าน 3 พฤติกรรม
เมื่อพิจารณาตามวิธีการฝึ กและ ระยะการทดลอง (two-way MANOVA with repeated measures)
โดยการทดสอบความแปรปรวนระหว่างกลุม่ เพื่อทาการทดสอบอิทธิพลหลักของวิธีการฝึ ก และทดสอบ
ความแปรปรวนภายในกลุม่ เพื่อทดสอ บอิทธิพลหลักของ ระยะการทดลอง รวมถึงการทดสอบเทอม
ปฏิสมั พันธ์ระหว่าง วิธีการฝึ กและระยะการทดลอง เมื่อพบนัยสาคัญทางสถิตขิ องเทอมปฏิสมั พันธ์ ได้
ทาการวิเคราะห์อิทธิพลย่อย (Simple effect) เพื่อทดสอบอิทธิพลภายในกลุม่ (Within-subject
effects) และทดสอบอิทธิพลระหว่างกลุม่ (Between-subject effects) ส่วนกรณีที่ไม่พบนัยสาคัญทาง
สถิตขิ องเทอมปฏิสมั พันธ์ แต่พบนัยสาคัญทางสถิตขิ องอิทธิพลหลัก ได้ ทาการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
รายคู่ และสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั ตามลาดับ
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั นาเสนอดังต่อไปนี ้
ตาราง 12 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุนามสองทางแบบวัดซ ้า ของพฤติกรรมการเรี ยน
รายด้ าน โดยพิจารณาตามวิธีการฝึ กและระยะการทดลอง
แหล่ งความแปรปรวน
ระหว่ างกลุ่ม
วิธีการฝึ ก (A)
ภายในกลุ่ม
ระยะการทดลอง (B)
ปฏิสมั พันธ์ (AB)

df

Pillai’s Trace

F

P

Partial 2

6

.964

4.653

.002

.482

6
12

.991
1.529

209.314
6.494

.000
.000

.991
.765

จากตาราง สามารถแยกสรุปและแปลผลได้ เป็ น 2 ประเด็นดังนี ้
ประเด็นที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุม่ พบว่า อิทธิพลหลักของ วิธีการฝึ กมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 (F=4.653, p=.002) และขนาดอิทธิพล (Effect size) มีคา่ เท่ากับ .482
แสดงว่านักเรี ยนที่ได้ รับวิธีการฝึ กที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการเรี ยนรายด้ านแตกต่างกัน
ประเด็นที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างภายในกลุม่ พบว่า อิทธิพลหลักของ ระยะ
การทดลองมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 (F=209.314, p=.000) และขนาดอิทธิพล (Effect size)
มีคา่ เท่ากับ .991 แสดงว่า ในระยะการทดลองที่แตกต่างกัน นักเรี ยนมีพฤติกรรมการเรี ยนรายด้ าน
แตกต่างกัน แต่ไม่สามารถสรุปและแปลความหมายอิทธิพลหลักดังกล่าวได้ เนื่องจากพบ
ว่า
ปฏิสมั พันธ์ระหว่าง วิธีการฝึ ก และระยะการ ทดลองมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 (F=6.494,
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p=.000) และขนาดอิทธิพล (Effect size) มีคา่ เท่ากับ .765 แสดงว่าผลของวิธีการฝึ กที่มีตอ่ พฤติกรรม
การเรี ยนรายด้ านเปลี่ยนไปตามระยะการทดลอง
โดยเหตุที่ผ้ วู ิจยั พบนัยสาคัญทางสถิตขิ องเทอมปฏิสมั พันธ์ดงั กล่าว จึงไม่สามารถสรุปผลของ
วิธีการฝึ กและระยะการทดลอง ในการวิเคราะห์ได้ ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงทาการวิเคราะห์ตอ่ โดยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนตัวแปรเดียวสองทางแบบวัดซ ้า (two-way ANOVA with repeated measure) ของ
พฤติกรรมการเรี ยนรายด้ าน เพื่อพิจารณาอิทธิพลของวิธีการฝึ กกับระยะการทดลอง ที่มีตอ่ พฤติกรรม
การเรี ยนแยกเป็ นรายด้ าน โดยมีรายละเอียดของผลการวิเคราะห์ดงั นี ้
ตาราง 13 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรเดียวแบบวัดซ ้าสองทาง ของพฤติกรรมการเรี ยน
รายด้ าน โดยพิจารณาตามวิธีการฝึ กและระยะการทดลอง
แหล่ งความแปรปรวน
พฤติกรรมก่อนเรี ยน
ระหว่ างกลุ่ม
วิธีการฝึ ก (A)
ความคลาดเคลือ่ น
ภายในกลุ่ม
ระยะการทดลอง (B)
ปฏิสมั พันธ์ (AB)
ความคลาดเคลือ่ น
พฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยน
ระหว่ างกลุ่ม
วิธีการฝึ ก (A)
ความคลาดเคลือ่ น
ภายในกลุ่ม
ระยะการทดลอง (B)
ปฏิสมั พันธ์ (AB)
ความคลาดเคลือ่ น

df

SS

MS

F

p

Partial 2

2
16

168.128
866.942

84.064
54.184

1.551

.242

.162

1.308
2.616
20.925

359.389
263.814
683.195

274.799
100.860
32.649

8.417
3.089

.005
.055

.345
.279

2
16

1359.221
286.637

679.611
17.915

37.936

.000

.826

2
4
32

14994.565 7497.283
3585.856 896.464
407.813
12.744

588.292
70.343

.000
.000

.974
.898

140
ตาราง 13 (ต่อ)
แหล่ งความแปรปรวน
พฤติกรรมหลังเรี ยน
ระหว่ างกลุ่ม
วิธีการฝึ ก (A)
ความคลาดเคลือ่ น
ภายในกลุ่ม
ระยะการทดลอง (B)
ปฏิสมั พันธ์ (AB)
ความคลาดเคลือ่ น

df

SS

MS

F

p

Partial 2

2
16

233.668
620.482

116.834
38.780

3.013

.078

.274

1.475
2.950
23.601

4193.197
1762.741
3248.272

2842.676
597.504
137.630

20.654
4.341

.000
.015

.563
.352

จากตาราง สามารถสรุปและแปลผลได้ ดงั นี ้
พฤติกรรมก่อนเรี ยน ผลการวิเคราะห์พบว่ามีเพียงอิทธิพลหลักของระยะการทดลองเท่านันที
้ ่
มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 (F=8.417, p=.000) และขนาดอิทธิพล (Effect size) มีคา่ เท่ากับ
.345 ส่วนอิทธิพลหลักของวิธีการฝึ ก และปฏิสมั พันธ์ของวิธีก ารฝึ กและระยะการทดลองไม่มีนยั สาคัญ
ทางสถิติ แสดงว่าในระยะการทดลองที่แตกต่างกัน นักเรี ยนมีพฤติกรรมก่อนเรี ยนแตกต่างกัน
พฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยน ผลการวิเคราะห์พบว่าอิทธิพลหลักของวิธีการฝึ ก และ
อิทธิพลหลักของระยะการทดลอง มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 (F=37.936, p=.000 และ
F=588.292, p=.000 ตามลาดับ ) และขนาดอิทธิพล (Effect size) มีคา่ เท่ากับ .826 และ .974
ตามลาดับ แต่ไม่สามารถสรุปและแปลความหมายอิทธิพลหลักดังกล่าวได้ เนื่องจากพบว่าปฏิสมั พันธ์
ระหว่างวิธีการฝึ กและระยะการทดลองมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 (F=70.343, p=.000) และ
ขนาดอิทธิพล (Effect size) มีคา่ เท่ากับ .898 แสดงว่าผลของวิธีการฝึ กที่มีตอ่ พฤติกรรมขณะเรี ยนใน
ชันเรี
้ ยนเปลี่ยนไปตามระยะการทดลอง
พฤติกรรมหลังเรี ยน ผลการวิเคราะห์พบว่าอิทธิพลหลักของระยะการทดลองมีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ .01 (F=20.654, p=.000) และขนาดอิทธิพล (Effect size) มีคา่ เท่ากับ .563 แต่ไม่
สามารถสรุปและแปลความหมายอิทธิพลหลักดังกล่าวได้ เนื่องจากพบว่าปฏิสมั พันธ์ระหว่างวิธีการฝึ ก
และระยะการทดลองมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 (F=4.341, p=.015) และขนาดอิทธิพล (Effect
size) มีคา่ เท่ากับ .352 แสดงว่ าผลของวิธีการฝึ กที่มีตอ่ พฤติกรรม หลัง เรี ยนเปลี่ยนไปตามระยะ
การทดลอง
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จากผลการวิเคราะห์ดงั กล่าว เนื่องจากพบนัยสาคัญทางสถิตขิ องเทอมปฏิสมั พันธ์ใน
พฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยนและพฤติกรรมหลังเรี ยน จึงไม่สามารถสรุปผลของวิธีการฝึ กและ
ระยะการทดลองในการวิเคราะห์ได้ ดั งนันผู
้ ้ วิจยั จึงทาการวิเคราะห์อิทธิพลย่อย (Simple effect)
เพื่อ ทดสอบอิทธิพลภายในกลุม่ (Within-subject effects) และ ทดสอบอิทธิพลระหว่างกลุม่
(Between-subject effects) ส่วนในกรณีของพฤติกรรมก่อนเรี ยน ผู้วิจยั ได้ ทาการวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบรายคู่ รายละเอียดนาเสนอในลาดับต่อไป
2.1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัยข้ อ 1 นักเรี ยน
กลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู และกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรม
การกากับตนเองเพียงอย่างเดียว มีพฤติกรรมการเรี ยนรายด้ านในระยะทดลองสูงกว่าระยะเส้ นฐาน
และระยะหลังทดลอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
2.1.1 ผลการทดสอบอิทธิพลของระยะการทดลองต่ อพฤติกรรม
ก่ อนเรียน
สาหรับพฤติกรรมก่อนเรี ยน จากการที่พบอิทธิพลหลักของระยะการทดลองที่มี
นัยสาคัญเพียงอย่างเดียว ผู้วิจยั จึงได้ ทดสอบอิทธิพลภายในกลุม่ ของค่าเฉลี่ย พฤติกรรมก่อน เรี ยน
โดยการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย พฤติกรรมก่อนเรี ยน ตามระยะการทดลอง ของกลุม่ ตัวอย่างแต่ละกลุม่
ผลการทดสอบแยกนาเสนอดังรายละเอียดในตาราง 20 ถึง 22
ตาราง 14 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย พฤติกรรมก่อนเรี ยนในแต่ละระยะการทดลอง
ของกลุม่ ทดลอง 1
แหล่ งความแปรปรวน
ระยะเส้ นฐานกับระยะทดลอง
ความคลาดเคลือ่ น
ระยะทดลองกับระยะหลังทดลอง
ความคลาดเคลือ่ น

Df

SS

MS

F

p

1
7
1
7

490.002
785.933
.600
177.381

490.002
112.276
.600
25.340

4.364

.075

Partial 2
.384

.024

.882

.003

จากตาราง พบว่าคูเ่ ปรี ยบเทียบทัง้ 2 คู่ คือค่าเฉลี่ยพฤติกรรมก่อนเรี ยนในระยะเส้ นฐานกับ
ระยะทดลอง และในระยะทดลองกับระยะหลังทดลอง ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ
.05 แสดงว่านักเรี ยนกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู
มีพฤติกรรมก่อนเรี ยนในระยะทดลองไม่แต กต่างจากในระยะเส้ นฐานและระยะหลังทดลอง สรุปได้ วา่
โปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครูไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมก่อนเรี ยน
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ตาราง 15 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย พฤติกรรมก่อนเรี ยนในแต่ละระยะการทดลอง
ของกลุม่ ทดลอง 2
แหล่ งความแปรปรวน
ระยะเส้ นฐานกับระยะทดลอง
ความคลาดเคลือ่ น
ระยะทดลองกับระยะหลังทดลอง
ความคลาดเคลือ่ น

Df

SS

MS

F

p

1
5
1
5

544.163
238.420
6.202
13.352

544.163
47.684
6.202
2.670

11.412

.020

Partial 2
.695

2.322

.188

.317

จากตาราง พบว่ามีเพียงคูเ่ ปรี ยบเทียบ ระหว่างค่าเฉลี่ ยพฤติกรรมก่อนเรี ยนในระยะเส้ นฐาน
กับระยะทดลองเท่านัน้ ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 (F=11.412, p=.020) และ
ขนาดอิทธิพล (Effect size) มีคา่ เท่ากับ .695 แสดงว่านักเรี ยนกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเอง
เพียงอย่างเดียว มีพฤติกรรมก่อนเรี ยนในระยะทดลองเพิ่มขึ ้นจากระยะเส้ นฐาน (M=98.07 และ 88.54
ตามลาดับ) ส่วนผลการเปรี ยบเทียบระหว่างระยะทดลองกับระยะหลังทดลองพบว่าไม่แตกต่างกัน
ตาราง 16 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย พฤติกรรมก่อนเรี ยนในแต่ละระยะการทดลอง
ของกลุม่ ควบคุม
แหล่ งความแปรปรวน
ระยะเส้ นฐานกับระยะทดลอง
ความคลาดเคลือ่ น
ระยะทดลองกับระยะหลังทดลอง
ความคลาดเคลือ่ น

df

SS

MS

F

p

1
4
1
4

6.160
21.583
118.098
16.833

6.160
5.396
118.098
4.208

1.142

.345

Partial 2
.222

28.063

.006

.875

จากตาราง พบว่ามีเพียงคูเ่ ปรี ยบเทียบ ระหว่างค่าเฉลี่ยพฤ ติกรรมก่อนเรี ยนในระยะทดลอง
กับระยะหลังทดลอง เท่านัน้ ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 (F=28.063, p=.006)
และขนาดอิทธิพล (Effect size) มีคา่ เท่ากับ .875 แสดงว่านักเรี ยนกลุม่ ที่ไม่ได้ รับโปรแกรม
มีพฤติกรรมก่อนเรี ยนในระยะทดลองสูงกว่าระยะหลังทดลอ ง (M=89.03 และ 84.17 ตามลาดับ )
ส่วนผลการเปรี ยบเทียบระหว่างระยะเส้ นฐานกับระยะทดลองพบว่าไม่แตกต่างกัน
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สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัยข้ อ 1 ในกรณี
พฤติกรรมก่ อนเรียน แสดงว่าสมมติฐานไม่เป็ นจริง กล่าวคือ มีเพียง นักเรี ยนกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรม
การกากับตนเองเพียงอย่างเดียว ที่มีพฤติกรรมก่อนเรี ยนในระยะทดลองสูงกว่าเส้ นฐาน
2.1.2 ผลการทดสอบอิทธิพลของระยะการทดลองต่ อพฤติกรรม
ขณะเรียนในชัน้ เรียน
สาหรับ ผลการทดสอบอิทธิพล ของระยะการทดลองต่อ พฤติกรรมขณะเรี ยน
ในชันเรี
้ ยน โดยการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมขณะเ รี ยนในชันเรี
้ ยนตามระยะการทดลอง
ของกลุม่ ตัวอย่างแต่ละกลุม่ แยกนาเสนอดังรายละเอียดในตาราง 17 ถึงตาราง 19
ตาราง 17 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยนในแต่ละ
ระยะการทดลองของกลุม่ ทดลอง 1
แหล่ งความแปรปรวน
ระยะเส้ นฐานกับระยะทดลอง
ความคลาดเคลือ่ น
ระยะทดลองกับระยะหลังทดลอง
ความคลาดเคลือ่ น

df
1
7
1
7

SS

MS

24339.902 24339.902
213.744
30.535
3100.781 3100.781
386.338
55.191

Partial 2
797.118 .000
.991
F

p

56.183

.000

.889

จากตาราง พบว่าในคูเ่ ปรี ยบเทียบ ระหว่างค่าเฉลี่ยพฤติกรร มขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยนในระยะ
เส้ นฐานแตกต่างจากระยะทดลอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 (F=797.118, p=.000)
เช่นเดียวกับคูเ่ ปรี ยบเทียบระหว่างค่าเฉลี่ยพฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยนในระยะทดลองแตกต่างจาก
ระยะหลังทดลอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 (F=56.183, p=.000) และขนาดอิทธิพล
(Effect size) มีคา่ เท่ากับ .991 และ .889 ตามลาดับ สรุปได้ วา่ หลังจากได้ รับการฝึ กแล้ ว นักเรี ยนกลุม่
ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู มีคา่ เฉลี่ยพฤติกรรมขณะเรี ยน
ในชันเรี
้ ยนในระยะทดลองสูงกว่าระยะเส้ นฐาน (M=93.13 และ 37.97 ตามลาดับ ) และนักเรี ยนกลุม่ ที่
ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู มีคา่ เฉลี่ยพฤติกรรมขณะเรี ยนใน
ชันเรี
้ ยนในระยะทดลองสูงกว่าระยะหลังทดลอง (M=93.13 และ 73.45 ตามลาดับ ) แสดงว่านักเรี ยน
กลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองร่วม กับการสนับสนุนทางสังคมของครู มีพฤติกรรมขณะเรี ยนใน
ชันเรี
้ ยนสูงขึ ้นหลังจากได้ รับโปรแกรมในระยะทดลอง และพฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยนลดลง
หลังจากไม่ได้ รับโปรแกรมในระยะหลังทดลอง

144
ตาราง 18 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยนในแต่ละ
ระยะการทดลองของกลุม่ ทดลอง 2
แหล่ งความแปรปรวน
ระยะเส้ นฐานกับระยะทดลอง
ความคลาดเคลือ่ น
ระยะทดลองกับระยะหลังทดลอง
ความคลาดเคลือ่ น

df
1
5
1
5

SS

1536.367

Partial 2
.000
.997

541.264

.000

MS

17420.482 17420.482
56.694
11.339
5015.885 5015.885
46.335
9.267

F

p

.991

จากตาราง พบว่าในคูเ่ ปรี ยบเทียบ ระหว่างค่าเฉลี่ยพฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยนในระยะ
เส้ นฐานแตกต่างจากระยะทดลอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 (F=1536.367, p=.000) และ
ขนาดอิทธิพล (Effect size) มีคา่ เท่ากับ .997 เช่นเดียวกับคู่ เปรี ยบเทียบระหว่ างค่าเฉลี่ยพฤติกรรม
ขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยนในระยะทดลองแตกต่างจากระยะหลังทดลอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ
.05 (F=541.264, p=.000) และขนาดอิทธิพลมีคา่ เท่ากับ .991 สรุปได้ วา่ หลังจากได้ รับการฝึ กแล้ ว
นักเรี ยนกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเอง เพียงอย่างเดียว มีค่ าเฉลี่ยพฤติกรรมขณะเรี ยนใน
ชันเรี
้ ยนในระยะทดลองสูงกว่าระยะเส้ นฐาน (M=91.96 และ 38.08 ตามลาดับ ) และนักเรี ยนกลุม่ ที่
ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเอง เพียงอย่างเดียว มีคา่ เฉลี่ยพฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยนในระยะ
ทดลองสูงกว่าระยะหลังทดลอง (M=91.96 และ 63.05 ตามลาดับ ) แสดงว่านักเรี ยนกลุม่ ที่ได้ รับ
โปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู มีพฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยน
สูงขึ ้นหลังจากได้ รับโปรแกรมในระยะทดลอง และพฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยนลดลงหลังจากไม่ได้
รับโปรแกรมในระยะหลังทดลอง
ตาราง 19 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยนในแต่ละ
ระยะการทดลองของกลุม่ ควบคุม
แหล่ งความแปรปรวน
ระยะเส้ นฐานกับระยะทดลอง
ความคลาดเคลือ่ น
ระยะทดลองกับระยะหลังทดลอง
ความคลาดเคลือ่ น

df

SS

MS

F

p

1
4
1
4

708.050
110.583
30.653
84.735

708.050
27.646
30.653
21.184

25.612

.007

Partial 2
.865

1.447

.295

.266
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จากตาราง พบว่ามีเพียงคูเ่ ปรี ยบเทียบ ระหว่าง ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยนใน
ระยะเส้ นฐานกับระยะทดลองเท่านันที
้ ่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 (F=25.612,
p=.007) และขนาดอิทธิพล (Effect size) มีคา่ เท่ากับ .865 สรุปได้ วา่ นักเรี ยนกลุม่ ควบคุมมีคา่ เฉลี่ย
พฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยนในระยะทดลองสูงกว่าระยะเส้ นฐาน (M=52.49 และ 40.59) แสดงว่า
นักเรี ยนที่ไม่ได้ รับโปรแกรม มีพฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยนสูงขึ ้นในระยะทดลอง ส่วน
ผลการเปรี ยบเทียบระหว่างระยะทดลองกับระยะหลังทดลองพบว่าไม่แตกต่างกัน
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัยข้ อ 1 ในกรณี
พฤติกรรมขณะเรียนในชัน้ เรียน แสดงว่าสมมติฐานเป็ นจริง กล่าวคือ นักเรี ยนกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรม
การกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู และกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองเพียง
อย่างเดียว มีพฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยนในระยะทดลองสูงกว่าระยะเส้ นฐานและระยะหลังทดลอง
2.1.3 ผลการทดสอบอิทธิพลของระยะการทดลองต่ อพฤติกรรม
หลังเรียน
สาหรับผล การทดสอบอิทธิพล ของระยะการทดลองต่อ พฤติกรรมหลังเรี ยน
โดยการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยพฤติกรรมหลังเรี ยนตามระยะการทดลอง ของกลุม่ ตัวอย่างแต่ละกลุม่
แยกนาเสนอดังรายละเอียดในตาราง 20 ถึงตาราง 22
ตาราง 20 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมหลังเรี ยนในแต่ละระยะการทดลองของ
กลุม่ ทดลอง 1
แหล่ งความแปรปรวน
ระยะเส้ นฐานกับระยะทดลอง
ความคลาดเคลือ่ น
ระยะทดลองกับระยะหลังทดลอง
ความคลาดเคลือ่ น

df
1
7
1
7

SS

MS

7571.267 7571.267
1545.519 220.788
2981.850 2981.850
1448.280 206.897

34.292

.001

Partial 2
.830

14.412

.007

.673

F

p

จากตาราง พบว่าในคูเ่ ปรี ยบเทียบ ระหว่าง ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมหลัง เรี ยนในระยะเส้ นฐาน
แตกต่างจากระยะทดลอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 (F=34.292, p=.001) และขนาด
อิทธิพล (Effect size) มีคา่ เท่ากับ .830 เช่นเดียวกับคู่เปรี ยบเทียบระหว่าง ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมหลังเรี ยน
ในระยะทดลองแตกต่างจากระยะหลังทดลอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 (F=14.412,
p=.007) และขนาดอิทธิพล (Effect size) มีคา่ เท่ากับ .673 สรุปได้ วา่ หลังจากได้ รับการฝึ กแล้ ว
นักเรี ยนกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู
มีคา่ เฉลี่ย
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พฤติกรรมหลังเรี ยนในระยะทดลองสูงกว่าระยะเส้ นฐาน (M=41.70 และ 10.94 ตามลาดับ ) และ
มีคา่ เฉลี่ยพฤติกรรมหลังเรี ยนในระยะทดลองสูงกว่าระยะหลังทดลอง
(M=22.40 และ 10.94
ตามลาดับ) แสดงว่านักเรี ยนกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของ
ครู มีพฤติกรรมหลังเรี ยนสูงขึ ้นหลังจากได้ รับโปรแกรมในระยะทดลอง และพ ฤติกรรมหลังเรี ยนลดลง
หลังจากไม่ได้ รับโปรแกรมในระยะหลังทดลอง
ตาราง 21 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมหลังเรี ยนในแต่ละระยะการทดลองของ
กลุม่ ทดลอง 2
แหล่ งความแปรปรวน
ระยะเส้ นฐานกับระยะทดลอง
ความคลาดเคลือ่ น
ระยะทดลองกับระยะหลังทดลอง
ความคลาดเคลือ่ น

df
1
5
1
5

SS

MS

5601.037 5601.037
2596.272 519.254
3544.398 3544.398
2217.337 443.467

F

p

10.787

.022

Partial 2
.683

7.992

.037

.615

จากตาราง พบว่าในคูเ่ ปรี ยบเทียบ ระหว่าง ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมหลังเรี ยนในระยะเส้ นฐาน
แตกต่างจากระยะทดลอง อย่างมีนยั สา คัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 (F=10.787, p=.022) และขนาด
อิทธิพล (Effect size) มีคา่ เท่ากับ .683 เช่นเดียวกับคู่เปรี ยบเทียบระหว่าง ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมหลังเรี ยน
ในระยะทดลองแตกต่างจากระยะหลังทดลอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ
.05 (F=7.992,
p=.037) และขนาดอิทธิพล (Effect size) มีคา่ เท่ากับ .615 สรุปได้ วา่ หลังจากได้ รับการฝึ กแล้ ว
นักเรี ยนกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเอง เพียงอย่างเดียว มีคา่ เฉลี่ยพฤติกรรมหลังเรี ยนในระยะ
ทดลองสูงกว่าระยะเส้ นฐาน (M=45.83 และ 15.28 ตามลาดับ ) และมีคา่ เฉลี่ยพฤติกรรมหลังเรี ยนใน
ระยะทดลองสูงกว่ าระยะหลังทดลอง (M=21.53 และ 15.28 ตามลาดับ ) แสดงว่านักเรี ยนกลุม่ ที่ได้ รับ
โปรแกรมการกากับตนเองเพียงอย่างเดียว มีพฤติกรรมหลังเรี ยนสูงขึ ้นหลังจากได้ รับโปรแกรมในระยะ
ทดลอง และพฤติกรรมหลังเรี ยนลดลงหลังจากไม่ได้ รับโปรแกรมในระยะหลังทดลอง

147
ตาราง 22 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมหลังเรี ยนในแต่ละระยะการทดลองของ
กลุม่ ควบคุม
แหล่ งความแปรปรวน
ระยะเส้ นฐานกับระยะทดลอง
ความคลาดเคลือ่ น
ระยะทดลองกับระยะหลังทดลอง
ความคลาดเคลือ่ น

df

SS

MS

F

p

1
4
1
4

9.633
516.664
.386
28.456

9.633
129.166
.386
7.114

.075

.798

Partial 2
.018

.054

.827

.013

จากตาราง พบว่าผลการเปรี ยบเทียบ ระหว่าง ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมหลังเรี ยนทัง้ 2 คู่ ไม่มี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 (F=.075; p=.798 และ F=.054; p=.827 ตามลาดับ ) แสดงว่านักเรี ยน
กลุม่ ที่ไม่ได้ รับโปรแกรมมีพฤติกรรมหลังเรี ยนไม่แตกต่างกันในทุกระยะการทดลอง
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัยข้ อ 1 ในกรณี
พฤติกรรมหลังเรียน แสดงว่าสมมติฐานเป็ นจริง กล่าวคือ นักเรี ยนกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับ
ตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู และกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองเพี ยงอย่าง
เดียว มีพฤติกรรมหลังเรี ยนในระยะทดลองสูงกว่าระยะเส้ นฐานและระยะหลังทดลอง
2.2 ผลการวิเคราะห์ แนวโน้ มพฤติกรรมการเรียนรวม ของนักเรียน
กลุ่มทดลองรายบุคคล
ผลการศึกษาคะแนนความต่างของพฤติกรรมการเรี ยนรวมและรายด้ านของนักเรี ยน
กลุม่ ตัวอย่าง ระหว่างระยะของการทดลอง ปรากฏดังตารางต่อไปนี ้
ตาราง 23 คะแนนความต่างของพฤติกรรมการเรี ยนรวมและรายด้ านของนักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่าง
ระหว่างระยะของการทดลอง
กลุ่ม

difab1

difab2

difcde1

difcde2

diffgh1

diffgh2

differ1

differ2

กลุ่มทดลอง 1
1

16.47

-6.44

62.20

31.96

32.22

11.39

36.96

12.30

2

.00

.00

58.12

27.98

38.89

26.39

32.34

18.12

3

25.30

10.72

55.75

14.88

11.11

-1.39

30.72

8.07

4

-4.16

-4.16

50.82

11.00

31.94

23.61

26.20

10.15

5

.00

.00

45.79

17.13

50.00

45.83

31.93

20.99
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ตาราง 23 (ต่อ)
กลุ่ม

difab1

difab2

difcde1

difcde2

diffgh1

diffgh2

differ1

differ2

6

16.67

2.09

61.07

24.16

6.95

11.11

28.23

12.45

7

8.34

.00

55.95

16.07

31.94

11.11

32.07

9.06

8

.00

.00

51.57

14.34

43.06

26.39

31.54

13.58

รวม

7.83

.27

55.16

19.69

30.76

19.31

31.25

13.09

กลุ่มทดลอง 2
1

14.59

.00

53.65

25.59

51.38

26.39

39.87

17.32

2

-1.19

-.15

53.17

30.44

2.77

-1.39

18.25

9.63

3

10.42

3.13

48.32

26.45

36.11

27.78

31.62

19.12

4

6.25

.00

55.98

30.67

16.67

20.83

26.30

17.17

5

18.75

3.13

53.75

33.38

15.28

11.11

29.26

15.87

6

8.34

.00

58.44

26.95

61.11

61.11

42.63

29.35

รวม

9.53

1.02

53.88

28.91

30.55

24.31

31.32

18.08

กลุ่มควบคุม
1

1.49

1.49

14.12

1.47

-8.33

-4.17

2.42

-.40

2

-1.29

4.96

19.96

7.26

19.44

2.78

12.70

5.00

3

4.87

4.87

10.37

7.06

-8.33

.00

2.30

3.98

4

.00

6.25

7.34

-3.24

1.39

1.39

2.91

1.47

5

.50

6.75

7.71

-.18

2.77

-1.39

3.66

1.73

รวม

1.11

4.86

11.90

2.48

1.39

-.28

4.80

2.35

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการเรี ยนรวมและรายด้ าน
ของนักเรี ยนกลุม่ ทดลองเป็ น
รายบุคคล พบว่านักเรี ยนทุกคนมีคา่ เฉลี่ยพฤติกรรมการเรี ยนรวมและรายด้ าน
ในระยะทดลอง
เพิ่มสูงขึ ้นกว่าระยะเ ส้ นฐาน และพฤติกรรมการเรี ยนรวมและพฤติกรรมการเรี ยนรายด้ านส่วนใหญ่
ลดลงในระยะหลังทดลอง
ดังนันเพื
้ ่อให้ เห็นการเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมชัดเจนขึ ้น
ผู้วิจยั ได้ ทา
การวิเคราะห์แนวโน้ มพฤติกรรมการเรี ยนรวมของนักเรี ยนกลุม่ ทดลองเป็ นรายบุคคลเทียบกับ
กลุม่ ควบคุมโดยรวม และนาเสนอเป็ นกราฟ ดังนี ้
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2.2.1 ผลการวิเคราะห์ แนวโน้ มพฤติกรรมการเรียนรวม ของนักเรียน
กลุ่มทดลอง 1
1) ผลการวิเคราะห์แนวโน้ มพฤติกรรมการเรี ยนรวม

ของนักเรี ยน

กลุม่ ทดลอง 1 คนที่ 1
ผลการวิเคราะห์แนวโน้ มพฤติกรรมการเรี ยนรวม
กลุม่ ทดลอง 1 คนที่ 1 เป็ นดังภาพประกอบต่อไปนี ้

ของนักเรี ยน

ภาพประกอบ 7 แนวโน้ มและระดับของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการเรี ยนรวม ของนักเรี ยนกลุม่ ทดลอง 1
คนที่ 1 ในระยะเส้ นฐาน ระยะทดลอง และระยะหลังทดลอง เทียบกับกลุม่ ควบคุม
หมายเหตุ ตัวเลข 1-28 หมายถึง ครัง้ ที่สงั เกต โดยครัง้ ที่ 1-8 เป็ นการสังเกตในระยะเส้ นฐาน
ครัง้ ที่ 9-20 เป็ นการสังเกตในระยะทดลอง และครัง้ ที่ 21-28 เป็ นการสังเกตในระยะหลังทดลอง
จากภาพประกอบ แสดงถึงแนวโน้ มของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการเรี ยนรวม
ของนักเรี ยน
กลุม่ ทดลอง 1 คนที่ 1 ตลอดระยะการทดลอง ซึง่ มีการวัดทังหมด
้
28 ครัง้ โดยครัง้ ที่ 1-8 เป็ น
การสังเกตในระยะเส้ นฐาน ครัง้ ที่ 9-20 เป็ นการสังเกตในระยะทดลอง และครัง้ ที่ 21-28 เป็ นการสังเกต
ในระยะหลังทดลอง และเทียบกับกลุม่ ควบคุม ในภาพรวมพบว่าพฤติกรรมการเรี ยนรวมของนักเรี ยนมี
แนวโน้ นเพิ่มขึ ้น โดยในระยะเส้ นฐานนักเรี ยนมีพฤติก รรมการเรี ยนรวมประมาณร้ อยละ 25-45 แต่เมื่อ
ใช้ โปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู ในระยะทดลอง พบว่าพฤติกรรม
การเรี ยนรวมสูงขึ ้นอย่างเห็นได้ ชดั เป็ นประมาณร้ อยละ 60-80 และสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ
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ในช่วงท้ ายของระยะทดลอง และในระยะหลังทดลอง พบว่าพฤติกรรมการเรี ยนรวมลดลงเป็ นประมาณ
ร้ อยละ 50-65 ซึง่ สูงกว่าระยะเส้ นฐาน เมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุม่ ควบคุมพบว่า ในระยะเส้ นฐาน
พฤติกรรมการเรี ยนรวมของนักเรี ยนต่ากว่ากลุม่ ควบคุม แต่สงู กว่ากลุม่ ควบคุมอย่างเห็นได้ ชดั ในระยะ
ทดลอง และสูงกว่าเล็กน้ อยในระยะหลังทดลอง
2) ผลการวิเคราะห์แนวโน้ มพฤติกรรมการเรี ยนรวม ของนักเรี ยน
กลุม่ ทดลอง 1 คนที่ 2
ผลการวิเคราะห์แนวโน้ มพฤติกรรมการเรี ยนรวม
ของนักเรี ยน
กลุม่ ทดลอง 1 คนที่ 2 เป็ นดังภาพประกอบต่อไปนี ้

ภาพประกอบ 8 แนวโน้ มและระดับของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการเรี ยนรวม ของนักเรี ยนกลุ่มทดลอง 1
คนที่ 2 ในระยะเส้ นฐาน ระยะทดลอง และระยะหลังทดลอง เทียบกับกลุม่ ควบคุม
จากภาพประกอบ แสดงถึงแนวโน้ มของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการเรี ยนรวม
ของนักเรี ยน
กลุม่ ทดลอง 1 คนที่ 2 ตลอดระยะการทดลอง เทียบกับกลุม่ ควบคุม ในภาพรวมพบว่าพฤติกรรม
การเรี ยนรวมของนั กเรี ยนมีแนวโน้ นเพิ่มขึ ้น โดยในระยะเส้ นฐานนักเรี ยนมีพฤติกรรมการเรี ยนรวม
ประมาณร้ อยละ 40-55 แต่เมื่อใช้ โปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู
ในระยะทดลอง พบว่าพฤติกรรมการเรี ยนรวมสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่องและเห็นได้ ชดั เป็ นประมาณร้ อยละ
60-100 และในระย ะหลังทดลอง พบว่าพฤติกรรมการเรี ยนรวมลดลงเป็ นประมาณร้ อยละ 50-70
ซึง่ สูงกว่าระยะเส้ นฐาน เมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุม่ ควบคุมพบว่า ในระยะเส้ นฐานพฤติกรรมการเรี ยนรวม
ของนักเรี ยนใกล้ เคียงกับกลุม่ ควบคุม แต่สงู กว่ากลุม่ ควบคุมในระยะทดลองและระยะหลังทดลอง
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3) ผลการวิเคร าะห์แนวโน้ มพฤติกรรมการเรี ยนรวม ของนักเรี ยน
กลุม่ ทดลอง 1 คนที่ 3
ผลการวิเคราะห์แนวโน้ มพฤติกรรมการเรี ยนรวม
กลุม่ ทดลอง 1 คนที่ 3 เป็ นดังภาพประกอบต่อไปนี ้

ของนักเรี ยน

ภาพประกอบ 9 แนวโน้ มและระดับของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการเรี ยนรวม ของนักเรี ยนกลุม่ ทดลอง 1
คนที่ 3 ในระยะเส้ นฐาน ระยะทดลอง และระยะหลังทดลอง เทียบกับกลุม่ ควบคุม
จากภาพประกอบ แสดงถึงแนวโน้ มของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการเรี ยนรวม
ของนักเรี ยน
กลุม่ ทดลอง 1 คนที่ 3 ตลอดระยะการทดลอง เทียบกับกลุม่ ควบคุม ในภาพรวมพบว่าพฤติกรรม
การเรี ยนรวมของนักเรี ยนมีแนว โน้ นเพิ่มขึ ้น โดยในระยะเส้ นฐานนักเรี ยนมีพฤติกรรมการเรี ยนรวม
ประมาณร้ อยละ 30-40 แต่เมื่อใช้ โปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู
ในระยะทดลอง พบว่าพฤติกรรมการเรี ยนรวมสูงขึ ้นอย่างเห็นได้ ชดั เป็ นประมาณร้ อยละ 50-75 และใน
ระยะหลังทดลอง พบว่าพฤติกรรม การเรี ยนรวมลดลงเล็กน้ อยเป็ นประมาณร้ อยละ 50-65 ซึง่ สูงกว่า
ระยะเส้ นฐาน เมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุม่ ควบคุมพบว่า ในระยะเส้ นฐานพฤติกรรมการเรี ยนรวมของ
นักเรี ยนต่ากว่ากลุม่ ควบคุมอย่างเห็นได้ ชดั แต่สงู กว่ากลุม่ ควบคุมเล็กน้ อย ในระยะทดลองและระยะ
หลังทดลอง
4) ผลการวิเ คราะห์แนวโน้ มพฤติกรรมการเรี ยนรวม ของนักเรี ยน
กลุม่ ทดลอง 1 คนที่ 4
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ผลการวิเคราะห์แนวโน้ มพฤติกรรมการเรี ยนรวม
กลุม่ ทดลอง 1 คนที่ 4 เป็ นดังภาพประกอบต่อไปนี ้

ของนักเรี ยน

ภาพประกอบ 10 แนวโน้ มและระดับของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการเรี ยนรวม ของนักเรี ยนกลุม่ ทดลอง 1
คนที่ 4 ในระยะเส้ นฐาน ระยะทดลอง และระยะหลังทดลอง เทียบกับกลุม่ ควบคุม
จากภาพประกอบ แสดงถึงแนวโน้ มของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการเรี ยนรวม
ของนักเรี ยน
กลุม่ ทดลอง 1 คนที่ 4 ตลอดระยะการทดลอง เทียบกับกลุม่ ควบคุม ในภาพรวมพบว่าพฤติกรรม
การเรี ยนรวมของนักเรี ยนมี แนวโน้ นเพิ่มขึ ้น โดยในระยะเส้ นฐานนักเรี ยนมีพฤติกรรมการเรี ยนรวม
ประมาณร้ อยละ 50-60 แต่เมื่อใช้ โปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู
ในระยะทดลอง พบว่าพฤติกรรมการเรี ยนรวมสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่องเป็ นประมาณร้ อยละ 70-90 และใน
ระยะหลังทดลอง พบว่าพฤติกร รมการเรี ยนรวมลดลงเล็กน้ อยเป็ นประมาณร้ อยละ 60-75 ซึง่ สูงกว่า
ระยะเส้ นฐาน เมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุม่ ควบคุมพบว่า ในระยะเส้ นฐานพฤติกรรมการเรี ยนรวมของ
นักเรี ยนใกล้ เคียงกับกลุม่ ควบคุม แต่สงู กว่ากลุม่ ควบคุมในระยะทดลองและระยะหลังทดลอง
5) ผลการวิเคราะห์แนวโน้ มพฤติ กรรมการเรี ยนรวม ของนักเรี ยน
กลุม่ ทดลอง 1 คนที่ 5
ผลการวิเคราะห์แนวโน้ มพฤติกรรมการเรี ยนรวม
ของนักเรี ยน
กลุม่ ทดลอง 1 คนที่ 5 เป็ นดังภาพประกอบต่อไปนี ้
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ภาพประกอบ 11 แนวโน้ มและระดับของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการเรี ยนรวม ของนักเรี ยนกลุม่ ทดลอง 1
คนที่ 5 ในระยะเส้ นฐาน ระยะทดลอง และระยะหลังทดลอง เทียบกับกลุม่ ควบคุม
จากภาพประกอบ แสดงถึงแนวโน้ มของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการเรี ยนรวม
ของนักเรี ยน
กลุม่ ทดลอง 1 คนที่ 5 ตลอดระยะการทดลอง เทียบกับกลุม่ ควบคุม ในภาพรวมพบว่าพฤติกรรม
การเรี ยนรวมของนักเรี ยนมีแนวโน้ นเพิ่มขึ ้ น โดยในระยะเส้ นฐานนักเรี ยนมีพฤติกรรมการเรี ยนรวม
ประมาณร้ อยละ 50-65 แต่เมื่อใช้ โปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู
ในระยะทดลอง พบว่าพฤติกรรมการเรี ยนรวมสูงขึ ้นอย่างมากเป็ นประมาณร้ อยละ 70-100 และใน
ระยะหลังทดลอง พบว่าพฤติกรรมการเรี ยนรวมลดลงเ ป็ นประมาณร้ อยละ 60-70 ซึง่ สูงกว่าระยะ
เส้ นฐานเล็กน้ อย เมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุม่ ควบคุมพบว่า ในระยะเส้ นฐานพฤติกรรมการเรี ยนรวมของ
นักเรี ยนสูงกว่ากลุม่ ควบคุมเล็กน้ อย แต่สงู กว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมากในระยะทดลอง และสูงกว่า
เล็กน้ อยในระยะหลังทดลอง
6) ผลการวิเคราะห์ แนวโน้ มพฤติกรรมการเรี ยนรวม ของนักเรี ยน
กลุม่ ทดลอง 1 คนที่ 6
ผลการวิเคราะห์แนวโน้ มพฤติกรรมการเรี ยนรวม
ของนักเรี ยน
กลุม่ ทดลอง 1 คนที่ 6 เป็ นดังภาพประกอบต่อไปนี ้
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ภาพประกอบ 12 แนวโน้ มและระดับของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการเรี ยนรวม ของนักเรี ยนกลุม่ ทดลอง 1
คนที่ 6 ในระยะเส้ นฐาน ระยะทดลอง และระยะหลังทดลอง เทียบกับกลุม่ ควบคุม
จากภาพประกอบ แสดงถึงแนวโน้ มของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการเรี ยนรวม
ของนักเรี ยน
กลุม่ ทดลอง 1 คนที่ 6 ตลอดระยะการทดลอง เทียบกับกลุม่ ควบคุม ในภาพรวมพบว่าพฤติกรรม
การเรี ยนรวมของนักเรี ยนมีแนวโน้ นเพิ่มขึ ้น โดยในระยะเส้ นฐานนักเรี ยนมีพฤติกรรมการเรี ยนรวม
ประมาณร้ อยละ 35-50 แต่เมื่อใช้ โปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู
ในระยะทดลอง พบว่าพฤติกรรมการเรี ยนรวมสูงขึ ้นอย่างเห็นได้ ชดั เป็ นประมาณร้ อยละ 60-90 และใน
ระยะหลังทดลอง พบว่าพฤติกรรมกา รเรี ยนรวมลดลงเล็กน้ อยเป็ นประมาณร้ อยละ 50-70 ซึง่ สูงกว่า
ระยะเส้ นฐาน เมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุม่ ควบคุมพบว่า ในระยะเส้ นฐานพฤติกรรมการเรี ยนรวมของ
นักเรี ยนใกล้ เคียงกับกลุม่ ควบคุม แต่สงู กว่ากลุม่ ควบคุมในระยะทดลองและระยะหลังทดลอง
7) ผลการวิเคราะห์แนวโน้ มพฤติกรรม การเรี ยนรวม ของนักเรี ยน
กลุม่ ทดลอง 1 คนที่ 7
ผลการวิเคราะห์แนวโน้ มพฤติกรรมการเรี ยนรวม
ของนักเรี ยน
กลุม่ ทดลอง 1 คนที่ 7 เป็ นดังภาพประกอบต่อไปนี ้

155

ภาพประกอบ 13 แนวโน้ มและระดับของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการเรี ยนรวม ของนักเรี ยนกลุม่ ทดลอง 1
คนที่ 7 ในระยะเส้ นฐาน ระยะทดลอง และระยะหลังทดลอง เทียบกับกลุม่ ควบคุม
จากภาพประกอบ แสดงถึงแนวโน้ มของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการเรี ยนรวม
ของนักเรี ยน
กลุม่ ทดลอง 1 คนที่ 7 ตลอดระยะการทดลอง เทียบกับกลุม่ ควบคุม ในภาพรวมพบว่าพฤติกรรม
การเรี ยนรวมของนักเรี ยนมีแนวโน้ นเพิ่มขึ ้น โดยใ นระยะเส้ นฐานนักเรี ยนมีพฤติกรรมการเรี ยนรวม
ประมาณร้ อยละ 40-50 แต่เมื่อใช้ โปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู
ในระยะทดลอง พบว่าพฤติกรรมการเรี ยนรวมสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่องและเห็นได้ ชดั เป็ นประมาณร้ อยละ
75-90 และในระยะหลังทดลอง พบว่าพฤติกรรมการเรี ยนรวมลดลงเป็ นประมาณร้ อยละ 55-75 ซึง่
สูงกว่าระยะเส้ นฐาน เมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุม่ ควบคุมพบว่า ในระยะเส้ นฐานพฤติกรรมการเรี ยนรวม
ของนักเรี ยนใกล้ เคียงกับกลุม่ ควบคุม แต่สงู กว่ากลุม่ ควบคุมอย่างเห็นได้ ชดั ในระยะทดลองและระยะ
หลังทดลอง
8) ผลการวิเคราะห์แนวโน้ มพฤติ กรรมการเรี ยนรวม ของนักเรี ยน
กลุม่ ทดลอง 1 คนที่ 8
ผลการวิเคราะห์แนวโน้ มพฤติกรรมการเรี ยนรวม
ของนักเรี ยน
กลุม่ ทดลอง 1 คนที่ 8 เป็ นดังภาพประกอบต่อไปนี ้
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ภาพประกอบ 14 แนวโน้ มและระดับของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการเรี ยนรวม ของนักเรี ยนกลุม่ ทดลอง 1
คนที่ 8 ในระยะเส้ นฐาน ระยะทดลอง และระยะหลังทดลอง เทียบกับกลุม่ ควบคุม
จากภาพประกอบ แสดงถึงแนวโน้ มของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการเรี ยนรวม
ของนักเรี ยน
กลุม่ ทดลอง 1 คนที่ 8 ตลอดระยะการทดลอง เทียบกับกลุม่ ควบคุม ในภาพรวมพบว่าพฤติกรรม
การเรี ยนรวมของนักเรี ยนมีแนวโน้ นเพิ่มขึ ้ น โดยในระยะเส้ นฐานนักเรี ยนมีพฤติกรรมการเรี ยนรวม
ประมาณร้ อยละ 50-60 แต่เมื่อใช้ โปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู
ในระยะทดลอง พบว่าพฤติกรรมการเรี ยนรวมสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่องและเห็นได้ ชดั เป็ นประมาณร้ อยละ
70-100 และในระยะหลังทดลอง พบว่าพฤติกร รมการเรี ยนรวมลดลงเล็กน้ อยเป็ นประมาณร้ อยละ
65-75 ซึง่ สูงกว่าระยะเส้ นฐาน เมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุม่ ควบคุมพบว่า ในระยะเส้ นฐานพฤติกรรม
การเรี ยนรวมของนักเรี ยนใกล้ เคียงกับกลุม่ ควบคุม แต่สงู กว่ากลุม่ ควบคุมอย่างเห็นได้ ชดั ในระยะ
ทดลองและระยะหลังทดลอง
2.2.2 ผลการวิเคราะห์ แนวโน้ มพฤติกรรมการเรียนรวม ของนักเรียน
กลุ่มทดลอง 2
1) ผลการวิเคราะห์แนวโน้ มพฤติกรรมการเรี ยนรวม ของนักเรี ยน
กลุม่ ทดลอง 2 คนที่ 1
ผลการวิเคราะห์แนวโน้ มพฤติกรรมการเรี ยนรวม
ของนักเรี ยน
กลุม่ ทดลองกลุม่ ทดลอง 2 คนที่ 1 เป็ นดังภาพประกอบต่อไปนี ้
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ภาพประกอบ 15 แนวโน้ มและระดับของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการเรี ยนรวม ของนักเรี ยนกลุม่ ทดลอง 2
คนที่ 1 ในระยะเส้ นฐาน ระยะทดลอง และระยะหลังทดลอง เทียบกับกลุม่ ควบคุม
จากภาพประกอบ แสดงถึงแนวโน้ มของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการเรี ยนรวม
ของนักเรี ยน
กลุม่ ทดลอง 2 คนที่ 1 ตลอดระยะการทดลอง เทียบกับกลุม่ ควบคุม ในภาพรวมพบว่าพฤติกรรม
การเรี ยนรวมของนักเรี ยนมีแนวโน้ นเพิ่มขึ ้น โดยในระยะเส้ นฐานนักเรี ยนมีพฤติกรรมการเรี ยนรวม
ประมาณร้ อยละ 40-50 แต่เมื่อใช้ โปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู
ในระยะทดลอง พบว่าพฤติกรรมการเรี ยนรวมสูงขึ ้นอย่างเห็นได้ ชดั เป็ นประมาณร้ อยละ 65-90 และใน
ระยะหลังทดลอง พบว่าพฤติกรรมการเรี ยนรวมลดลงเล็กน้ อยเป็ นประมาณร้ อยละ 55-75 ซึง่ สูงกว่า
ระยะเส้ นฐาน เมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุม่ ควบคุมพบว่า ในระยะเส้ นฐานพฤติกรรมการเรี ยนรวมของ
นักเรี ยนต่ากว่ากลุม่ ควบคุมเ ล็กน้ อย แต่สงู กว่ากลุม่ ควบคุมอย่างเห็นได้ ชดั ในระยะทดลองและระยะ
หลังทดลอง
2) ผลการวิเคราะห์แนวโน้ มพฤติกรรมการเรี ยนรวม ของนักเรี ยน
กลุม่ ทดลอง 2 คนที่ 2
ผลการวิเคราะห์แนวโน้ มพฤติกรรมการเรี ยนรวม
ของนักเรี ยน
กลุม่ ทดลอง 2 คนที่ 2 เป็ นดังภาพประกอบต่อไปนี ้
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ภาพประกอบ 16 แนวโน้ มและระดับของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการเรี ยนรวม ของนักเรี ยนกลุม่ ทดลอง 2
คนที่ 2 ในระยะเส้ นฐาน ระยะทดลอง และระยะหลังทดลอง เทียบกับกลุม่ ควบคุม
จากภาพประกอบ แสดงถึงแนวโน้ มของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการเรี ยนรวม
ของนักเรี ยน
กลุม่ ทดลอง 2 คนที่ 2 ตลอดระยะการทดลอง เทียบกับกลุม่ ควบคุม ในภาพรวมพบว่าพฤติกรรม
การเรี ยนรวมของนักเรี ยนมีแนวโน้ นเพิ่มขึ ้น โดยในระยะเส้ นฐานนักเรี ยนมีพฤติกรรมการเรี ยนรวม
ประมาณร้ อยละ 45-55 แต่เมื่อใช้ โปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู
ในระยะทดลอง พบว่าพฤ ติกรรมการเรี ยนรวมสูงขึ ้นเป็ นประมาณร้ อยละ 60-80 และในระยะ
หลังทดลอง พบว่าพฤติกรรมการเรี ยนรวมลดลงเล็กน้ อยเป็ นประมาณร้ อยละ 45-70 ซึง่ สูงกว่าระยะ
เส้ นฐาน เมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุม่ ควบคุมพบว่า ในระยะเส้ นฐานพฤติกรรมการเรี ยนรวมของนักเรี ยน
ใกล้ เคียงกับกลุม่ ควบคุม แต่สงู กว่ากลุม่ ควบคุมเล็กน้ อยในระยะทดลองและระยะหลังทดลอง
3) ผลการวิเคราะห์แนวโน้ มพฤติกรรมการเรี ยนรวม ของนักเรี ยน
กลุม่ ทดลอง 2 คนที่ 3
ผลการวิเคราะห์แนวโน้ มพฤติกรรมการเรี ยนรวม
ของนักเรี ยน
กลุม่ ทดลอง 2 คนที่ 3 เป็ นดังภาพประกอบต่อไปนี ้
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ภาพประกอบ 17 แนวโน้ มและระดับของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการเรี ยนรวม ของนักเรี ยนกลุม่ ทดลอง 2
คนที่ 3 ในระยะเส้ นฐาน ระยะทดลอง และระยะหลังทดลอง เทียบกับกลุม่ ควบคุม
จากภาพประกอบ แสดงถึงแนวโน้ มของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการเรี ยนรวม
ของนักเรี ยน
กลุม่ ทดลอง 2 คนที่ 3 ตลอดระยะการทด ลอง เทียบกับกลุม่ ควบคุม ในภาพรวมพบว่าพฤติกรรม
การเรี ยนรวมของนักเรี ยนมีแนวโน้ นเพิ่มขึ ้น โดยในระยะเส้ นฐานนักเรี ยนมีพฤติกรรมการเรี ยนรวม
ประมาณร้ อยละ 50-60 แต่เมื่อใช้ โปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู
ในระยะทดลอง พบว่าพฤติกรรมการเรี ยนรวมสูงขึ ้ นอย่างเห็นได้ ชดั เป็ นประมาณร้ อยละ 70-100 และ
ในระยะหลังทดลอง พบว่าพฤติกรรมการเรี ยนรวมลดลงเป็ นประมาณร้ อยละ 55-75 ซึง่ สูงกว่าระยะ
เส้ นฐาน เมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุม่ ควบคุมพบว่า ในระยะเส้ นฐานพฤติกรรมการเรี ยนรวมของนักเรี ยน
ใกล้ เคียงกับกลุม่ ควบคุม แต่สงู กว่ากลุม่ ควบคุมอย่างเห็นได้ ชดั ในระยะทดลองและระยะหลังทดลอง
4) ผลการวิเคราะห์แนวโน้ มพฤติกรรมการเรี ยนรวม ของนักเรี ยน
กลุม่ ทดลอง 2 คนที่ 4
ผลการวิเคราะห์แนวโน้ มพฤติกรรมการเรี ยนรวม
ของนักเรี ยน
กลุม่ ทดลอง 2 คนที่ 4 เป็ นดังภาพประกอบต่อไปนี ้
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ภาพประกอบ 18 แนวโน้ มและระดับของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการเรี ยนรวม ของนักเรี ยนกลุม่ ทดลอง 2
คนที่ 4 ในระยะเส้ นฐาน ระยะทดลอง และระยะหลังทดลอง เทียบกับกลุม่ ควบคุม
จากภาพประกอบ แสดงถึงแนวโน้ มของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการเรี ยนรวม
ของนักเรี ยน
กลุม่ ทดลอง 2 คนที่ 1 ตลอดระยะการทดลอง เที ยบกับกลุม่ ควบคุม ในภาพรวมพบว่าพฤติกรรม
การเรี ยนรวมของนักเรี ยนมีแนวโน้ นเพิ่มขึ ้น โดยในระยะเส้ นฐานนักเรี ยนมีพฤติกรรมการเรี ยนรวม
ประมาณร้ อยละ 45-60 แต่เมื่อใช้ โปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู
ในระยะทดลอง พบว่าพฤติกรรมการเรี ยนรวมสูงขึ ้นอย่า งต่อเนื่องและเห็นได้ ชดั เป็ นประมาณร้ อยละ
65-100 และในระยะหลังทดลอง พบว่าพฤติกรรมการเรี ยนรวมลดลงเล็กน้ อยเป็ นประมาณร้ อยละ
55-70 ซึง่ สูงกว่าระยะเส้ นฐาน เมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุม่ ควบคุมพบว่า ในระยะเส้ นฐานพฤติกรรม
การเรี ยนรวมของนักเรี ยนใกล้ เคียงกับกลุม่ ควบคุม แต่ สูงกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างเห็นได้ ชดั ในระยะ
ทดลอง และสูงกว่าเล็กน้ อยในระยะหลังทดลอง
5) ผลการวิเคราะห์แนวโน้ มพฤติกรรมการเรี ยนรวม ของนักเรี ยน
กลุม่ ทดลอง 2 คนที่ 5
ผลการวิเคราะห์แนวโน้ มพฤติกรรมการเรี ยนรวม
ของนักเรี ยน
กลุม่ ทดลอง 2 คนที่ 5 เป็ นดังภาพประกอบต่อไปนี ้
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ภาพประกอบ 19 แนวโน้ มและระดับของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการเรี ยนรวม ของนักเรี ยนกลุม่ ทดลอง 2
คนที่ 5 ในระยะเส้ นฐาน ระยะทดลอง และระยะหลังทดลอง เทียบกับกลุม่ ควบคุม
จากภาพประกอบ แสดงถึงแนวโน้ มของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการเรี ยนรวม
ของนักเรี ยน
กลุม่ ทดลอง 2 คนที่ 5 ตลอดระยะการทดลอง เทียบกับกลุม่ ควบคุม ในภาพรวมพบว่าพฤติกรรม
การเรี ยนรวมของนักเรี ยนมีแนวโน้ นเพิ่มขึ ้น โดยในระยะเส้ นฐานนักเรี ยนมีพฤติกรรมการเรี ยนรวม
ประมาณร้ อยละ 30-45 แต่เมื่อใช้ โปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู
ในระยะทดลอง พบว่าพฤติกรรมการเรี ยนรวมสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่องและเห็นได้ ชดั เป็ นประมาณร้ อยละ
60-90 โดยเฉพาะในช่วงท้ ายของระยะทดลอง และในระยะหลังทดลอง พบว่าพฤติกรรมการเรี ยนรวม
ลดลงเล็กน้ อยเป็ นประมาณร้ อยละ 50-65 ซึง่ สูงกว่าระยะเส้ นฐาน เมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุม่ ควบคุม
พบว่า ในระยะเส้ นฐานพฤติกรรมการเรี ยนรวมของนักเรี ยนต่ากว่ากลุม่ ควบคุมเล็กน้ อย แต่สงู กว่ากลุม่
ควบคุมอย่างเห็นได้ ชดั ในระยะทดลอง และสูงกว่าเล็กน้ อยในระยะหลังทดลอง
6) ผลการวิเคราะห์แนวโน้ มพฤติกรรมการเรี ยนรวม ของนักเรี ยน
กลุม่ ทดลอง 2 คนที่ 6
ผลการวิเคราะห์แนวโน้ มพฤติกรร มการเรี ยนรวม ของนักเรี ยน
กลุม่ ทดลอง 2 คนที่ 6 เป็ นดังภาพประกอบต่อไปนี ้
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ภาพประกอบ 20 แนวโน้ มและระดับของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการเรี ยนรวม ของนักเรี ยนกลุม่ ทดลอง 2
คนที่ 6 ในระยะเส้ นฐาน ระยะทดลอง และระยะหลังทดลอง เทียบกับกลุม่ ควบคุม
จากภาพประกอบ แสดงถึงแนวโน้ มของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการเรี ยนรวม
ของนักเรี ยน
กลุม่ ทดลอง 2 คนที่ 1 ตลอดระยะการทดลอง เทียบกับกลุม่ ควบคุม ในภาพรวมพบว่าพฤติกรรม
การเรี ยนรวมของนักเรี ยนมีแนวโน้ นเพิ่มขึ ้น โดยในระยะเส้ นฐานนักเรี ยนมีพฤติกรรมการเรี ยนรวม
ประมาณร้ อยละ 40-50 แต่เมื่อใช้ โปรแก รมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู
ในระยะทดลอง พบว่าพฤติกรรมการเรี ยนรวมสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่องและเห็นได้ ชดั เป็ นประมาณร้ อยละ
75-100 และในระยะหลังทดลอง พบว่าพฤติกรรมการเรี ยนรวมลดลงเป็ นประมาณร้ อยละ 50-65
ซึง่ สูงกว่าระยะเส้ นฐาน เมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุม่ ควบคุมพบว่า ในระยะเส้ นฐานพฤติกรรมการเรี ยนรวม
ของนักเรี ยนใกล้ เคียงกับกลุม่ ควบคุม แต่สงู กว่ากลุม่ ควบคุมอย่างเห็นได้ ชดั ในระยะทดลอง และ
สูงกว่าเล็กน้ อยในระยะหลังทดลอง
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2.2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัยข้ อ 2 นักเรี ยนกลุม่ ที่
ได้ รับโปรแก รมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู
และกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรม
การกากับตนเองเพียงอย่างเดียว มีพฤติกรรมการเรี ยนรายด้ านสูงกว่ากลุม่ ที่ไม่ได้ รับโปรแกรม ในระยะ
ทดลองและระยะหลังทดลอง และสมมติฐานการวิจัยข้ อ 3 นักเรี ยนกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับ
ตนเองร่ วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู
มีพฤติกรรมการเรี ยนรายด้ านสูงกว่ากลุม่ ที่ได้ รับ
โปรแกรมการกากับตนเองเพียงอย่างเดียว ในระยะทดลองและระยะหลังทดลอง
2.2.1 ผลการทดสอบอิทธิพลของวิธีการฝึ กต่ อพฤติกรรมขณะเรียนใน
ชัน้ เรียน เมื่อจาแนกตามระยะการทดลอง
ในกรณีตวั แปรพ ฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยน เนื่องจากพบว่าปฏิสมั พันธ์
ระหว่างวิธีการฝึ กกับระยะการทดลองมีนยั สาคัญ ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงทาการวิเคราะห์อิทธิพลย่อย
เพื่อทดสอบอิทธิพลระหว่างกลุม่ ดังนี ้
ตาราง 24 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยน โดยพิจารณา
ตามวิธีการฝึ กกับระยะการทดลอง
แหล่ งความแปรปรวน

df

SS

MS

F

p

วิธีการฝึ ก x ระยะเส้ นฐาน
ความคลาดเคลือ่ น
วิธีการฝึ ก x ระยะทดลอง
ความคลาดเคลือ่ น
วิธีการฝึ ก x ระยะหลังทดลอง
ความคลาดเคลือ่ น

2
16
2
16
2
16

24.348
485.820
5941.773
216.876
1697.400
565.028

12.174
30.364
2970.887
13.555
848.700
35.314

.401

.676

Partial 2
.048

219.177

.000

.965

24.033

.000

.750

จากตาราง ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนพฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยน
ระหว่างกลุม่ นักเรี ยนที่ได้ รับการฝึ กด้ วยวิธีที่แตกต่างกัน ในระยะเส้ นฐาน พบว่าไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 (F=.401; p=.676) สรุปได้ วา่ ในระยะเส้ นฐานนักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่างทัง้ 3 กลุม่ มีคะแนน
พฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยนไม่แตกต่างกัน ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนพฤติกรรม
ขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยนระหว่างกลุม่ นักเรี ยนที่ได้ รับการฝึ กด้ วยวิธีที่แตกต่างกัน ในระยะทดลองและระยะ
หลังทดลอง พบว่ามีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 (F=219.177; p=.000 และ F=24.033; p=.000
ตามลาดับ) และขนาดอิทธิพล (Effect size) มีคา่ เท่ากับ .965 และ .750 ตามลาดับ สรุปได้ วา่ ในระยะ
ทดลองและระยะหลังทดลอง นักเรี ยนที่ไ ด้ รับวิธีการฝึ กที่แตกต่างกันมีคะแนนพฤติกรรมขณะเรี ยน
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ในชันเรี
้ ยนแตกต่างกัน และโดยเหตุที่ความแตกต่างที่พบในการวัดดังกล่าวเป็ นความแตกต่างใน
ภาพรวม ผู้วิจยั จึงทาการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่
ด้ วยวิธีการของบอนเฟอโรนี
เพื่อค้ นหาคูเ่ ปรี ยบเทียบที่แตกต่าง ในระยะทดลองและระยะหลังทดลอง ดังแสดงในตาราง 25 และ
ตาราง 26
ตาราง 25 ผลการเปรี ยบเทียบรายคูข่ องค่าเฉลี่ยพฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยนในระยะทดลอง
กลุ่ม
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง 1
กลุ่มทดลอง 2

กลุ่มควบคุม
-

กลุ่มทดลอง 1
-40.645*
-

กลุ่มทดลอง 2
-39.475*
1.169
-

*p<.05

จากตาราง เมื่อทาการเปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคูข่ องค่าเฉลี่ยพฤติกรรมขณะเรี ยนใน
ชันเรี
้ ยนในระยะทดลอง พบว่ากลุม่ ทดลอง 1 และกลุม่ ทดลอง 2 มีคา่ เฉลี่ยพฤติกรรมขณะเรี ยนใน
ชันเรี
้ ยนแตกต่างจากกลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญ ทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 แต่ไม่พบความแต กต่าง
ระหว่างกลุม่ ทดลอง 1 และกลุม่ ทดลอง 2 แสดงว่าในระยะทดลอง นักเรี ยนกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรม
การกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู มีคา่ เฉลี่ยพฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยน
เท่ากับ 93.13 และกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองเพียงอย่างเดียว มีคา่ เฉลี่ยพฤติ
กรรม
ขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยนเท่ากับ 96.96 สูงกว่ากลุม่ ที่ไม่ได้ รับโปรแกรม ซึง่ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 56.37
ตาราง 26 ผลการเปรี ยบเทียบรายคูข่ องค่าเฉลี่ยพฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยนในระยะหลังทดลอง
กลุ่ม
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง 1
กลุ่มทดลอง 2

กลุ่มควบคุม
-

กลุ่มทดลอง 1
-23.433*
-

*p<.05

กลุ่มทดลอง 2
-13.038*
10.395*
-
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จากตาราง เมื่อทาการเปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคูข่ องค่าเฉลี่ยพฤติกรรมขณะเรี ยนใน
ชันเรี
้ ยนในระยะหลังทดลอง พบว่ากลุม่ ทดลอง 1 และกลุม่ ทดลอง 2 มีคา่ เฉลี่ยพฤติกรรมขณะเรี ยนใน
ชันเรี
้ ยนแตกต่างจากกลุม่ ควบคุ ม และกลุม่ ทดลอง 1 มีคา่ เฉลี่ยพฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยน
แตกต่างจากกลุม่ ทดลอง 2 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 แสดงว่าในระยะหลังทดลอง
นักเรี ยนกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู
มีคา่ เฉลี่ย
พฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยนเท่ากั บ 73.45 และกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองเพียง
อย่างเดียว มีคา่ เฉลี่ยพฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยนเท่ากับ 63.05 ซึง่ สูงกว่ากลุม่ ที่ไม่ได้ รับโปรแกรม
ซึง่ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 50.01 และกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคม
ของครู มีคา่ เฉ ลี่ยพฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยนสูงกว่ากลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองเพียง
อย่างเดียว
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัยข้ อ 2 ในกรณีพฤติกรรม
ขณะเรียนในชัน้ เรียน แสดงว่าสมมติฐานเป็ นจริง กล่าวคือ นักเรี ยนกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับ
ตนเองร่ วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู และกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองเพียงอย่าง
เดียว มีพฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยนสูงกว่ากลุม่ ที่ไม่ได้ รับโปรแกรม ทังในระยะทดลองและระยะหลั
้
ง
ทดลอง และผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัยข้ อ 3 ในกรณีพฤติกรรม
ขณะเรียนใ นชัน้ เรียน แสดงว่าสมมติฐานเป็ นจริงในกรณีระยะหลังทดลอง แต่ไม่เป็ นจริงในกรณี
ระยะทดลอง กล่าวคือ นักเรี ยนกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคม
ของครู มีพฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยน สูงกว่ากลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองเพียงอย่างเดียว
ในระยะหลังทดลอง แต่ไม่สงู กว่าในระยะทดลอง
2.2.2 ผลการทดสอบอิทธิพลของวิธีการฝึ กต่ อพฤติกรรมหลังเรียน
เมื่อจาแนกตามระยะการทดลอง
ในกรณีตวั แปรพฤติกรรมหลังเรี ยน เนื่องจากพบว่าปฏิสมั พันธ์ระหว่างวิธีการ
ฝึ กกับระยะการทดลองมีนยั สาคัญ ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงทาการวิเคราะ ห์อิทธิพลย่อย เพื่อทดสอบอิทธิพล
ระหว่างกลุม่ ดังนี ้
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ตาราง 27 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมหลังเรี ยน โดยพิจารณาตาม
วิธีการฝึ กกับระยะการทดลอง
แหล่ งความแปรปรวน

Df

SS

MS

F

p

วิธีการฝึ ก x ระยะเส้ นฐาน
ความคลาดเคลือ่ น
วิธีการฝึ ก x ระยะทดลอง
ความคลาดเคลือ่ น
วิธีการฝึ ก x ระยะหลังทดลอง
ความคลาดเคลือ่ น

2
16
2
16
2
16

146.062
1041.682
2285.027
3548.776
32.654
519.261

73.031
65.105
1142.513
221.799
16.327
32.454

1.122

.350

Partial 2
.123

5.151

.019

.392

.503

.614

.059

จากตาราง ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนพฤติกรรมหลังเรี ยน ระหว่างกลุม่
นักเรี ยนที่ได้ รับการฝึ กด้ วยวิธีที่แตกต่างกัน ในระยะเส้ นฐานและระยะหลังทดลอง พบว่าไม่มีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 (F=1.122; p=.350 และ F=.503; p=.614 ตามลาดับ ) สรุปได้ วา่ นักเรี ยนที่ได้ รับ
วิธีการฝึ กที่ แตกต่างกันมีคะแนนพฤติกรรมหลังเรี ยน ไม่แตกต่างกันในระยะเส้ นฐานและระยะ
หลังทดลอง ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนพฤติกรรมหลังเรี ยน ระหว่างกลุม่ นักเรี ยนที่
ได้ รับการฝึ กด้ วยวิธีที่แตกต่างกัน ในระยะทดลอง พบว่ามีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 (F=5.151;
p=.019) และขนาดอิทธิพล (Effect size) มีคา่ เท่ากับ .392 สรุปได้ วา่ นักเรี ยนที่ได้ รับวิธีการฝึ กที่
แตกต่างกัน มีคะแนนพฤติกรรมหลังเรี ยนแตกต่างกันในระยะทดลอง และโดยเหตุที่ความแตกต่างที่
พบในการวัดดังกล่าวเป็ นความแตกต่างในภาพรวม ผู้วิจยั จึงทาการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
ความแต กต่างรายคูด่ ้ วยวิธีการของบอนเฟอโรนี เพื่อค้ นหาคูเ่ ปรี ยบเทียบที่แตกต่างในระยะทดลอง
ดังแสดงในตารางต่อไปนี ้
ตาราง 28 ผลการเปรี ยบเทียบรายคูข่ องค่าเฉลี่ยพฤติกรรมหลังเรี ยนในระยะทดลอง
กลุ่ม
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง 1
กลุ่มทดลอง 2

กลุ่มควบคุม
-

กลุ่มทดลอง 1
-22.813*
-

*p<.05

กลุ่มทดลอง 2
-26.944*
-4.130
-
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จากตาราง เมื่อทาการเปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคูข่ องค่าเฉลี่ยพฤติกรรมหลังเรี ยน
พบว่ากลุม่ ทดลอง 1 และกลุม่ ทดลอง 2 มีคา่ เฉลี่ยพฤติกรรมหลังเรี ยนแตกต่างจากกลุม่ ควบคุมอย่างมี
นัยสาคัญ แต่ไม่พบความแตกต่างระหว่างก ลุม่ ทดลอง 1 และกลุม่ ทดลอง 2 แสดงว่าในระยะทดลอง
นักเรี ยนกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู
มีคา่ เฉลี่ย
พฤติกรรมหลังเรี ยนเท่ากับ 41.70 และกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองเพียงอย่างเดียว
มีคา่ เฉลี่ยพฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยน เท่ากับ 45.83 สูงกว่ากลุม่ ที่ไม่ได้ รับโปรแกรม ซึง่ มีคา่ เฉลี่ย
เท่ากับ 18.89
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัยข้ อ 2 ในกรณีพฤติกรรม
หลังเรียน ซึง่ แสดงว่าสมมติฐานเป็ นจริงในกรณีระยะทดลอง แต่ไม่เป็ นจริงในกรณีระยะหลังทดลอง
กล่าวคือ นักเรี ยนกลุม่ ที่ ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู และ
กลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองเพียงอย่างเดียว มีพฤติกรรม หลังเรี ยน สูงกว่ากลุม่ ที่ไม่ได้ รับ
โปรแกรม ในระยะทดลอง แต่ไม่สงู กว่าในระยะหลังทดลอง และผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อทดสอบ
สมมติฐานการวิจัยข้ อ 3 ในกรณีพฤติกรรมหลังเรียน แสดงว่าสมมติฐานไม่เป็ นจริงทังในกรณี
้
ระยะทดลองและระยะหลังทดลอง กล่าวคือ นักเรี ยนกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับ
การสนับสนุนทางสังคมของครู มีพฤติกรรมหลังเรี ยนไม่ สงู กว่ากลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเอง
เพียงอย่างเดียว ทังในระยะทดลองและระยะหลั
้
งทดลอง
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานทังหมดที
้
่กล่าวมาข้ างต้ นสามารถสรุป
รายละเอียดการวิเคราะห์ได้ ดงั ตารางต่อไปนี ้
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ตาราง 29 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ความแตกต่างที่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
พฤติกรรมก่ อนเรียน
ภายในกลุม่
กลุม่ ทดลอง 1
กลุม่ ทดลอง 2
กลุม่ ควบคุม
ระหว่างกลุม่
กลุม่ ทดลอง 1 กับกลุม่ ควบคุม
กลุม่ ทดลอง 2 กับกลุม่ ควบคุม
กลุม่ ทดลอง 1 กับกลุม่ ทดลอง 2
พฤติกรรมขณะเรียนในชัน้ เรียน
ภายในกลุม่
กลุม่ ทดลอง 1
กลุม่ ทดลอง 2
กลุม่ ควบคุม
ระหว่างกลุม่
กลุม่ ทดลอง 1 กับกลุม่ ควบคุม
กลุม่ ทดลอง 2 กับกลุม่ ควบคุม
กลุม่ ทดลอง 1 กับกลุม่ ทดลอง 2
พฤติกรรมหลังเรียน
ภายในกลุม่
กลุม่ ทดลอง 1
กลุม่ ทดลอง 2
กลุม่ ควบคุม
ระหว่างกลุม่
กลุม่ ทดลอง 1 กับกลุม่ ควบคุม
กลุม่ ทดลอง 2 กับกลุม่ ควบคุม
กลุม่ ทดลอง 1 กับกลุม่ ทดลอง 2

ระยะเส้ นฐาน

ระยะการทดลอง
ระยะทดลอง

ระยะหลังทดลอง

-

เพิ่มขึ ้น
-

ลดลง

-

-

-

-

เพิ่มขึ ้น
เพิ่มขึ ้น
เพิ่มขึ ้น

ลดลง
ลดลง
-

-



-





-

เพิ่มขึ ้น
เพิ่มขึ ้น
-

ลดลง
ลดลง
-

-



-

-
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จากตาราง สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ วา่
พฤติกรรมก่อนเรี ยน นักเรี ยนที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองเพียงอย่างเดียว มีพฤติกรรม
ก่อนเรี ยนสูงขึ ้นหลังจากได้ รับโปรแกรมในระยะทดลอง และนักเรี ยนกลุม่ ควบคุ มมีพฤติกรรมก่อนเรี ยน
ลดลงในระยะหลังทดลอง
พฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยน นักเรี ยนทัง้ 3 กลุม่ มีพฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยนในระยะ
ทดลองเพิ่มขึ ้นจากระยะเส้ นฐาน และนักเรี ยนกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับ
การสนับสนุนทางสังคมของครู และกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองเพียงอย่างเดียว มีพฤติกรรม
ขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยนลดลงหลังจากไม่ได้ รับโปรแกรมในระยะหลังทดลอง
นักเรี ยนกลุม่ ที่ได้ รับ
โปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู และกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับ
ตนเองเพียงอย่างเดียว มีพฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยนในระยะทดลองและระยะหลังทดลองสูงกว่า
กลุม่ ที่ไม่ได้ รับโปรแกรม และในระยะหลังทดลอง กลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับ
การสนับสนุนทางสังคมของครู มีพฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยนสูงกว่ากลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับ
ตนเองเพียงอย่างเดียว
พฤติกรรมหลังเรี ยน นักเรี ยนกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทาง
สังคมของครู และกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองเพียงอย่างเดียว มีพฤติกรรมหลังเรี ยนเพิ่มขึ ้น
ในระยะทดลอง และพฤติกรรมนี ้ลดลงหลังจากไม่ได้ รับโปรแกรมในระยะหลังทดลอง นักเรี ยนกลุม่ ที่
ได้ รับโปรแกรมการกา กับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู และกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรม
การกากับตนเองเพียงอย่างเดียว มีพฤติกรรมหลังเรี ยนในระยะทดลองสูงกว่ากลุม่ ที่ไม่ได้ รับโปรแกรม
เมื่อพิจารณาข้ อมูลดังกล่าวประกอบกับผลการวิเคราะห์แนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่ มทดลองรายบุคคล สามารถ สรุป ได้ วา่ โปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับ
การสนับสนุนทางสังคมของครูมีประสิทธิผล ในการพัฒนาพฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยนและ
พฤติกรรมหลังเรี ยน ซึง่ เป็ นพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหาในกลุม่ นักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่า
ความสามารถที่แท้ จริง ทังในรายกลุ
้
ม่ และรายบุคคล

บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปราย และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนระดับประถมศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ ง และเพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรม
การกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู โดยกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นนักเรี ยน
ระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 ของโรงเรี ยนแห่งหนึง่ ในกรุงเทพมหานคร ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริง จานวน 19 คน ใน 3 ห้ องเรี ยน แบ่งออกเป็ น 3 กลุม่ ได้ แก่ กลุม่ ที่ได้ รับ
โปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู จานวน 8 คน กลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรม
การกากับตนเองเพียงอย่างเดียว จานวน 6 คน และกลุม่ ที่ไม่ได้ รับโปรแกรม จานวน 5 คน ตัวแปรตาม
ในการศึกษาครัง้ นี ้คือ พฤติกรรมการเรี ยน ซึง่ ประกอบด้ วยพฤติกรรมย่อย 3 พฤติกรรม คือ พฤติกรรม
ก่อนเรี ยน พฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยน และพฤติกรรมหลังเรี ยน การวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิ จัยได้ ออกแบบ
การวิจยั แบบ ABA Design เครื่ องมือหลักที่ใช้ ในการวิจยั ประกอบด้ วยโปรแกรมการกากับตนเอง
ร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู โปรแกรมการกากับตนเอง และแบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรม
การเรี ยน การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางแบบวัดซ ้า (Two-way MANOVA
with Repeated Measures) และนาเสนอข้ อมูลของนักเรี ยนรายบุคคลโดยใช้ กราฟเส้ น

สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิจยั สรุปได้ ดงั นี ้
1. ในภาพรวมนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ งมีพฤติกรรม
การเรี ยนปานกลาง โดยพฤติกร รมก่อนเรี ยนนันไม่
้ เป็ นปั ญหา แต่มีปัญหามากในด้ านพฤติกรรมขณะ
เรี ยนในชันเรี
้ ยนและพฤติกรรมหลังเรี ยน กล่าวคือนักเรี ยนไม่สนใจเรี ยน ไม่ตงใจเรี
ั ้ ยน มีสว่ นร่วมใน
กิจกรรมการเรี ยนน้ อย ไม่กล้ าอภิปรายหรื อแสดงความคิดเห็น ไม่มีสว่ นร่วมในการทางานกลุม่
เมื่อมอบหมายให้ ทางาน ในชันเรี
้ ยน นักเรี ยนขาดความรับผิดชอบในการทางาน ทางานไม่เสร็จ
บางคนพยายามส่งงานให้ เร็วแต่งานผิดพลาด และมีปัญหาอย่างมากในการส่งงานที่ได้ รับมอบหมาย
ไม่ทาการบ้ าน ทางานไม่เสร็จ บางวิชาส่งงาน เป็ นประจา แต่บางวิชาไม่สนใจทางาน และนักเรี ยน
ไม่อา่ นหนังสือทบทวน หรื อศึ กษาค้ นคว้ าหาความรู้เพิ่มเติม อย่างไรก็ดีมีนกั เรี ยนบางคนที่มีพฤติกรรม
การเรี ยนดีในหลายด้ านหรื อบางด้ าน
2. ผลการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมพบว่า
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2.1 ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมก่อนเรี ยนของนักเรี ยนกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเอง
เพียงอย่างเดียวในระยะทดลองสู งกว่าระยะเส้ นฐาน และค่าเฉลี่ยพฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยนและ
พฤติกรรมหลังเรี ยนของนักเรี ยนกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคม
ของครู และกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองเพียงอย่างเดียว ในระยะทดลองสูงกว่าระยะเส้ นฐาน
และระยะหลังทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 นอกจากนี ค้ า่ เฉลี่ยพฤติกรรมการเรี ยนรวม
และรายด้ าน ของนักเรี ยนรายบุคคลทัง้ 2 กลุม่ ทุกคน ในระยะทดลองเพิ่มสูงขึ ้นกว่าระยะเส้ นฐาน และ
พฤติกรรมการเรี ยนรวมและพฤติกรรมการเรี ยนรายด้ านส่วนใหญ่ลดลงในระยะหลังทดลอง
2.2 ค่าเฉลี่ยพฤติกรร มขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยนของนักเรี ยนกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการ
กากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู และกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองเพียง
อย่างเดียว สูงกว่ากลุม่ ที่ไม่ได้ รับโปรแกรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ทังในระยะทดลอง
้
และระยะหลังทดลอง และค่า เฉลี่ยพฤติกรรมหลังเรี ยนของนักเรี ยนกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับ
ตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู และกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองเพียงอย่าง
เดียว สูงกว่ากลุม่ ที่ไม่ได้ รับโปรแกรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ในระยะทดลอง
2.3 ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมข ณะเรี ยนในชันเรี
้ ยนของนักเรี ยนกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรม
การกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู สูงกว่ากลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเอง
เพียงอย่างเดียว อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ในระยะหลังทดลอง

อภิปรายผล
จากผลการวิจยั ที่พบในการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั อภิปรายผลตามประเด็นต่อไปนี ้
1. จากสมมติฐานการวิจยั ที่วา่ นักเรี ยนกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับ
การสนับสนุนทางสังคมของครู และกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองเพียงอย่างเดียว มีพฤติกรรม
การเรี ยนรายด้ านในระยะทดลองสูงกว่าระยะเส้ นฐานและระยะหลั งทดลอง ซึง่ ผลการวิจยั พบว่า
นักเรี ยนกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองเพียงอย่างเดียว มีพฤติกรรมก่อนเรี ยนในระยะทดลอง
สูงกว่าระยะเส้ นฐาน และนักเรี ยนกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคม
ของครู และกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองเพีย งอย่างเดียว มีพฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยน
และพฤติกรรมหลังเรี ยน ในระยะทดลองสูงกว่าระยะเส้ นฐานและระยะหลังทดลอง ซึง่ เป็ นไปตาม
สมมติฐานการวิจยั และจากสมมติฐานการวิจยั ที่วา่ นักเรี ยนกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเอง
ร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู และกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองเพียงอย่างเดียว
มีพฤติกรรมการเรี ยนรายด้ านสูงกว่ากลุม่ ที่ไม่ได้ รับโปรแกรม ในระยะทดลองและระยะหลังทดลอง
ซึง่ ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของ
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ครู และกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตน เองเพียงอย่างเดียว มีพฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยนและ
พฤติกรรมหลังเรี ยน สูงกว่ากลุม่ ที่ไม่ได้ รับโปรแกรม ในระยะทดลองและระยะหลังทดลอง ซึง่ เป็ นไป
ตามสมมติฐานการวิจยั และยังพบว่าค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการเรี ยนรวมและรายด้ าน
ของนักเรี ยน
รายบุคคลในกลุม่ ทดลองทัง้ 2 กลุม่ ทุกคน ในระยะทดลองเพิ่มสูงขึ ้นกว่าระยะเส้ นฐาน และพฤติกรรม
การเรี ยนรวมและพฤติกรรมการเรี ยนรายด้ านส่วนใหญ่ลดลงในระยะหลังทดลอง แสดงว่าโปรแกรม
การกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู และโปรแกรมการกากับตนเองเพียงอย่างเดียว
มีประสิทธิผลในการใช้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรี ยน
ข้ อค้ นพบนี ้ สอดคล้ องกับแนวคิดของแบนดูรา (Bandura. 1986) ที่กล่าวว่า มนุษย์เรา
สามารถกระทาบางสิ่งบางอย่างเพื่อควบคุมความคิด ความรู้สกึ
และการกระทาของตนเอง ด้ วย
ผลกรรมที่เขาหามาเองเพื่อตนเอง ซึง่ ความสามารถในการดาเนินการดังกล่าวนี ้ แบนดูราเรี ยกว่าเป็ น
การกากับตนเอง ซึง่ กระบวนการนี ้ประกอบด้ วยการสังเกตตนเอง
(Self-observation) การตัดสิน
(Judgment process) และการแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง (Self-reaction) ซึง่ ในการวิจยั นี ้นักเรี ยนมี
โอกาสได้ ฝึกปฏิบตั ติ นตามกระบวนการดังกล่าวอย่างเป็ นขันตอน
้
เริ่ มจากนักเรี ยนได้ สารวจพฤติกรรม
การเรี ยนของตนเอง ในแต่ละด้ านอย่างครบถ้ วน โดยได้ รับทราบข้ อมูลการแสดงพฤติกรรมการเรี ยน
ในระยะเส้ นฐานของตนเอง ทังพฤติ
้ กรรมก่อนเรี ยน พฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยน และพฤติกรรม
หลังเรี ยน ทาให้ นกั เรี ยนเข้ าใจสภาพปั ญหาพฤติกรรมการเรี ยนของตนเอง ได้ อย่าง ชัดเจน และเกิ ด
ความตระหนัก อยากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง ให้ ดีขึ ้น จากนันนั
้ กเรี ยนได้ ตังเป
้ ้ าหมายใน
การพัฒนาพฤติกรรมตามความต้ องการของตนเอง ซึง่ ช่วยให้ นักเรี ยน ได้ ร้ ูถึงพฤติกรรม การเรี ยน ที่
ต้ องการกระทาอย่างชัดเจน และใช้ เป็ นเกณฑ์ในการประเมินเพื่อเปรี ยบเทียบกับพฤติกรรมที่ นักเรี ยน
กระทา (Bandura. 1986) โดยเป้าหมายนี ้มีลกั ษณะเป็ นคะแนน ซึง่ ง่ายต่อความเข้ าใจของนักเรี ยน
ระดับประถมศึกษา นักเรี ยนเข้ าใจวิธีการให้ คะแนนพฤติกรรมการเรี ยนอย่างชัดเจน และ นักเรี ยนเป็ น
ผู้กาหนดเป้าหมายด้ วยตนเอง ให้ สอดคล้ องกับความสามารถของ ตนเอง โดยมีผ้ ู วิจยั คอยให้ คาปรึกษา
แนะนาในช่วงแรกของการฝึ ก จนนักเรี ยนสามารถทาการตังเป
้ ้ าหมายด้ วย ตนเอง ทาให้ เป้าหมายที่ตงั ้
ไว้ มีความเป็ นไปได้ ในทางปฏิบตั ิ และสามารถปฏิบตั ไิ ด้ จริง ซึง่ มีข้อดีคือ ทาให้ นักเรี ยน รู้สกึ ว่าเป็ น
ผู้กระทาและเป็ นผู้ตดั สินใจด้ วยตนเอง ทาให้ นักเรี ยน เกิดความรู้สึ กสบายใจและพยายามกระทา
พฤติกรรมให้ บรรลุเป้าหมายที่ตนเองกาหนดไว้ (รจเรข รัตนาจารย์ . 2547; อ้ างอิงจาก Cormier. 1979;
Bandura. 1986) และสอดคล้ องกับแนวคิดของ แบนดูรา (Bandura. 1986) และชุงค์ (Schunk. 1990)
ที่เสนอว่าควรตังเป
้ ้ าหมายให้ มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง และมีทิศ ทางในการกระทาที่แน่นอน มีลกั ษณะ
ท้ าทาย ระยะสัน้ ใกล้ เคียงกับความเป็ นจริง และสามารถปฏิบตั ไิ ด้ ซึง่ จะทาให้ บคุ คลมีแรงจูงใจที่จะใช้
ความพยายามให้ การกระทานันประสบความส
้
าเร็จ หลังจากนัน้ นักเรี ยนได้ วางแผน ในการพัฒนา
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พฤติกรรมการเรี ยนของตนเอง โดยการคิดหาวิธีการที่จะทาให้ ตนเองสามารถทาพฤติกรรมได้ ตาม
เป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ รวมทังก
้ าหนดสิ่งเสริมแรงที่นกั เรี ยนต้ องการให้ กบั ตนเองหลังจากที่นกั เรี ยนทา
พฤติกรรมได้ ตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ซึง่ สิ่งเสริมแรงนี ้ทาหน้ าที่เป็ นแรงจูงใจให้ นกั เรี ยนกระทาพฤติกรรม
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะสิ่งเสริมแรง นี ้ได้ มาจากการสารวจความต้ องการของนักเรี ยนและ
มีการตกลงกับนักเรี ยนเกี่ยวกับเกณฑ์การแลกเปลี่ยนสิ่งเสริมแรงด้ วย
หลังจากนันนั
้ กเรี ยนได้ ทา
การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมตนเองครอบคลุมพฤติกรรมการเรี ยนเป้าหมาย ซึง่
การสังเกตและ
บันทึกพฤติกรรมตนเองนี ้เป็ นการเตือนตนเองของ นักเรี ยน โดยเป็ นข้ อมูลป้อนกลับให้ นกั เรี ยนได้ ทราบ
ว่าตนเองกระทาพฤติกรรมเป้าหมายได้ มากน้ อยเพียงใด
และจะปรับปรุงแก้ ไขอย่างไร ต่อไป
(Bandura. 1986) และให้ นกั เรี ยนได้ ประเมินตนเอง โดยแปลงเป็ นคะแนนเทียบกับเป้าหมายที่ตงไว้
ั้
ซึง่ แบนดูรา (Bandura. 1986) กล่าวว่า ข้ อมูลที่ได้ จากการสังเกตตนเองนันจะมี
้ ผลต่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของคนไม่มากนัก ถ้ าปราศจากกระบวนการตัดสิน โดยอาศัยมาตรฐานส่วนบุคคลที่ได้ มา
จากการถูกสอนโดยตรง การประเมิน ปฏิกิริยาตอบสนองทางสังคมต่อพฤติกรรมนันๆ
้ และจาก
การสังเกตตัวแบบ หลังจากประเมินตนเองแล้ ว ถ้ านักเรี ยนพบว่าตนเองทาพฤติกรรมได้ ตามเป้าหมาย
นักเรี ยนก็จะให้ รางวัลต่อความสาเร็จ ทังในแง่
้
ของผลที่ได้ รับเป็ นสิ่งของที่จบั ต้ องได้ หรื อในแง่
ความพึงพอใจในตนเอง และหาแนวทางการปรับปรุงแก้ ไขในกรณีที่ไม่บรรลุเป้าหมาย กระบวนการ
กากับตนเองทังหมดนี
้
้ถูกแปลงลงในแบบบันทึก การกากับตนเองของนักเรี ยน ซึง่ ผู้วิจยั สร้ างขึ ้นให้
สอดคล้ องกับช่วงเวลาในการปฏิบตั ติ นด้ านการเรี ยนของนักเรี ยนในแต่ละวัน ช่วยเอื ้อให้ นกั เรี ยนกากับ
ตนเองและอานวยความสะดวกให้ กบั กับนักเรี ยนบันทึกได้ ง่ายขึ ้น
กล่าวได้ วา่ กระบวนการของ โปรแกรมในภาพรวม สอดคล้ องกับแนวคิดขอ งซิมเมอร์ แมน
(Zimmerman. 1998) ที่กล่าวว่าการกากับตนเอง เป็ นกระบวนการที่บคุ คลตังเป
้ ้ าหมาย บันทึก
พฤติกรรมและคิดกลวิธีให้ บรรลุเป้าหมายด้ วยตนเอง โดยบุคคลจะเป็ นผู้ควบคุมกระบวนการนี ้ด้ วย
ตนเอง และสอดคล้ องกับแนวคิดของ แบนดูรา (Bandura. 1986) ที่กล่าวว่า การกากับตน เองทาให้
บุคคลสามารถรักษามาตรฐานในการแสดงพฤติกรรมของตนเองคงทนขึ ้น ซึง่ ทาให้ พฤติกรรม
เปลี่ยนแปลงได้ ยาวนานกว่าการใช้ วิธีการควบคุมจากภายนอก และกระบวนการกากับและติดตาม
พฤติกรรมของตนเองสามารถทาได้ ตลอดเวลา ไม่วา่ จะอยูใ่ นสภาพแวดล้ อมใด และบุคคลสามารถ
แสดงปฏิกิริยาต่อต นเองได้ อย่างทันท่วงที ทังในด้
้ านการแสดงปฏิกิริยาต่อตนเองทางบวกและทางลบ
การให้ รางวัลตนเอง และการลงโทษตนเอง และแบนดูรายังย ้าว่าการกากับตนเองนี ้ไม่สามารถบรรลุได้
ด้ วยอานาจทางจิต หากแต่ต้องฝึ กฝนและพัฒนา ตามกลไกของการกากับตนเอง แสดงว่ากระบวนการ
ที่ผ้ วู ิจยั พัฒนาขึ ้นให้ นกั เรี ยนได้ ปฏิบตั นิ นเป็
ั ้ นกระบวนการที่สามารถนาไปใช้ ได้ อย่างมีประสิทธิผล
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ผลการวิจยั นี ้สอดคล้ องกับผลงานวิจยั ของบวม เรนซูลลี่ และเฮบเบิร์ท (Baum, Renzulli; &
Hebert. 1999) ที่นาการกากับตนเองมาใช้ ในการออกแบบโปรแกรมเพื่อแก้ ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรี ยนในกลุ่ มนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ ง และมีประสิทธิผล
เป็ นอย่างดี รวมทังผลการวิ
้
จยั พบว่าไม่พบผลปฏิสมั พันธ์ระหว่างความวิตกกังวลในการทดสอบและ
การกากับตนเอง และพบว่าการกากับตนเองมีผลต่อแรงจูงใจเกือบทุกด้ านยกเว้ นด้ านแรงจูงใจ
ภายนอกและความ เชื่อในการควบคุม และมีผลต่อกลวิธีการเรี ยนรู้ทกุ ด้ าน รวมทังมี
้ ผลต่อเกรดของ
รายวิชาด้ วย นอกจากนี ้ยังสอดค ล้ องกับผลการวิจยั ของโบลสตาด และ จอห์นสัน (Bolstad; &
Johnson. 1972) ที่ได้ ศกึ ษาผลของการกากับตนเองที่มีตอ่ การปรับพฤติกรรมก่อกวนชันเรี
้ ยน
(Disruptive classroom Behavior) ผลปรากฏว่าการกากับตนเองและการกากับโดยปั จจัยภายนอกลด
พฤติกรรมก่อกวนชันเรี
้ ยนอย่างได้ ผล โดยการกากับตนเองมีประสิทธิผลมากกว่า และยังคงทนอยู่
จนถึงระยะยับยัง้ (Distinction)
2. จากสมมติฐานการวิจยั ที่วา่ นักเรี ยนกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับ
การสนับสนุนทางสังคมของครู มีพฤติกรรมการเรี ยนรายด้ านสูงกว่ากลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับ
ตนเองเพียงอย่างเดียว ในระยะทดลองและระยะหลังทดลอง ซึง่ ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนกลุม่ ที่ได้ รับ
โปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู มีพฤติกรรมขณะเรี ยนในชัน้ เรี ยนใน
ระยะหลังทดลองเท่านันที
้ ่สงู กว่ากลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองเพียงอย่างเดียว ซึง่ หมายความ
ว่าพฤติกรรมการเรี ยนด้ านอื่น ในระยะอื่นไม่แตกต่างกัน
แสดงว่าโดยส่วนใหญ่ ไม่เป็ นไปตาม
สมมติฐานการวิจยั ทังนี
้ ้เนื่องจากทัง้ 2 กลุม่ ใช้ แนวคิดการกากับตนเองในการปรั บเปลี่ยนพฤติกรรม
การเรี ยนเป็ นหลักเหมือนกัน ดังนันจึ
้ งทาให้ นกั เรี ยนทัง้ 2 กลุม่ มีการพัฒนาพฤติกรรมการเรี ยนในระดับ
ที่ใกล้ เคียงกัน ซึง่ ชุงค์ และซิมเมอร์ แมน (Schunk; & Zimmerman. 1994) กล่าวว่าการกากับตนเอง
เป็ นความคิด ความรู้สกึ และการกระทา ที่เกิดขึ ้นโดยตัวนัก เรี ยนเอง ที่มงุ่ หมายอย่างเป็ นระบบ เพื่อให้
บรรลุถึงเป้าหมายของตนเอง ดังนันการพั
้
ฒนาพฤติกรรมของตนเอง โดยตนเองเป็ นผู้กาหนดนันจึ
้ งมี
ผลค่อนข้ างมาก
นอกจากนี ้ต้ องยอมรับว่าในการจัดการเรี ยนรู้ตามปกติของครูผ้ สู อนนัน้ มีการให้ การสนับสนุน
ทางสังคมแก่ผ้ เู รี ยนอยูแ่ ล้ ว เช่ น การให้ คาชมเชยแก่นกั เรี ยน การกระตุ้นเตือนให้ นกั เรี ยนตังใจฟั
้ งสิ่งที่
ครูสอน หรื อการทวงถามการบ้ านจากนักเรี ยน เป็ นต้ น ซึง่ สภาพการณ์จริงของการวิจยั นี ้เป็ นข้ อจากัด
ของการวิจยั ที่ผ้ วู ิจยั ไม่สามารถจัดกระทาให้ กลุม่ ทดลองกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองเพียง
อย่างเดียว ไม่ได้ รับการสนับสนุนทางสังคมดังกล่าวจากครูได้ จึงอาจกล่าวได้ วา่ นักเรี ยนกลุม่ นี ้ก็ได้ รับ
การสนับสนุนทางสังคมจากครูในระดับหนึง่ ซึง่ เป็ นไปตามธรรมชาติของสภาพการณ์ของการจัด
การเรี ยนรู้ในโรงเรี ยนทัว่ ไป และการได้ รับการสนับสนุนทางสังคมจากครูในสภาพปกตินี ้มีผล
ต่อ
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พฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนเช่นเดียวกับกลุม่ ที่ได้ รับการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทาง
สังคมของครู
อย่างไรก็ดีจะเห็นว่านักเรี ยนกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทาง
สังคมของครู มีพฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยนในระยะหลังทดลองสูงกว่ากลุม่ ที่ ได้ รับโปรแกรม
การกากับตนเองเพียงอย่างเดียว แสดงว่าการได้ รับการสนับสนุนทางสังคมของครูควบคูไ่ ปกับ
การกากับตนเองของนักเรี ยนทาให้ พฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยนของนักเรี ยน ซึง่ แม้ วา่ จะลดลงจาก
ระยะทดลอง แต่ก็ยงั มากกว่ากลุม่ ที่ได้ รับการกากับตนเองเพียงอย่างเดียวอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติ
ทังนี
้ ้เนื่องมาจากการที่ครูให้ การสนับสนุนทางสังคมแก่นกั เรี ยนตามกระบวนการที่กาหนดไว้
ทาให้
การสนับสนุนทางสังคมของครูเป็ นไปอย่างมีระบบ ซึง่ ช่วยเอื ้อให้ นกั เรี ยนทาพฤติกรรมการเรี ยนได้ ดีขึ ้น
ซึง่ สอดคล้ องกับแนวคิดการสนับสนุนทางสังคมของฮอเอนสไตน์ (Hauenstein. 2001) ที่กล่าวว่า เมื่อ
ถึงช่วงเวลาวิกฤติ การได้ รับการสนับสนุนทางสังคมทาให้ บคุ คลมุง่ พิจารณาเรื่ องเกี่ยวกับปั ญหาได้ ดีขึ ้น
และภาพพจน์ที่ดีเกี่ยวกับตนเอง และสอดคล้ องกับแนวคิดของวอมเบิล (Womble. 2001) ที่กล่าวว่า
การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว เพื่ อน และสถาบันการศึกษา มีอิทธิพลมากต่อความสาเร็จใน
การเรี ยนของผู้เรี ยน เพราะการสนับสนุนทางสังคมทาให้ บคุ คลมีสขุ ภาพดี ซึง่ สุขภาพกายย่อมส่งผลถึง
สมรรถภาพทางสมอง และความพร้ อมในการเรี ยน (Pollitt. 1984) เช่นเดียวกับที่ ทรอคเกิล บาร์ นส์
และเอกเกต (Banit. 2005; citing Trocket, Barnes; & Egget. 2000) กล่าวว่า สุขภาพมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับเกรดเฉลี่ยสะสมของนักเรี ยน การสนับสนุนทางสังคมยังทาให้ บคุ คลมี
สุขภาพจิตดี ซึง่ สุขภาพจิตที่ดีก็สง่ ผลถึงการปรับตัวที่ดี อันจะนาไปสูค่ วามสาเร็จทางการเรี ยนด้ วย
ดังนันผลงานวิ
้
จยั นี ้ยังช่วย สนับสนุนคากล่าวที่วา่ การสนับสนุนทางสังคมส่งผลต่อความสาเร็จทาง
การเรี ยนด้ วย ซึง่ ดุจเดือน พันธุมนาวิน และอัมพร ม้ าคนอง (2547) กล่าวว่าการสนับสนุนทางสังคม
ของครูสง่ ผลดีทงทางตรงและทางอ้
ั้
อมต่อพฤติกรรมและผลการเรี ยนของนักเรี ยน
ผลการวิจยั นี ้สอดคล้ องกับงานวิจยั ของอุมาพรรณ ชูชื่นกลิ่น (2531) ที่ได้ ศกึ ษาความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมทางบวกของครูตอ่ นักเรี ยนและพฤติกรรมตังใจเรี
้ ยนของนักเรี ยน โดยให้ คานิยาม
พฤติกรรมทางบวกของครูวา่ หมายถึง การกล่าวชมนักเรี ยนเมื่อตอบคาถามได้ ถกู ต้ องหรื อทางานได้
สาเร็จ มองและฟั งนักเรี ยนเมื่อนักเรี ยนถามหรื อตอบคาถาม มีความเป็ นกันเองกับนักเรี ยน เช่น ยิ ้มและ
หัวเราะกับนักเรี ยน ให้ กาลังใจโดยการสัมผัสนักเรี ยนเมื่ออยูใ่ นชันเรี
้ ยน ผลการวิจยั พบว่านักเรี ยนของ
ครูที่มีพฤติกรรมทางบวกมาก เป็ นผู้มีพฤติกรรามตังใจเรี
้ ยนมาก รวมทังสอดคล้
้
องกับงานวิจยั ของครี น
(Crean. 2004) ซึง่ ศึกษาการสนับสนุนทางสังคมและความสาเร็จในโรงเรี ยน ผลการวิจยั พบว่า
การสนับสนุนทางสังคมเป็ นตัวแปรเชิงเหตุที่มีอิทธิพลทางตรงเป็ นอันดับแรกอย่างมีนยั สาคัญกับ
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ความสาเร็จในโรงเรี ยน กล่าวคือ นักเรี ยนที่ได้ รับการสนับสนุนทางสังคมมาก ยิ่งเป็ นผู้ที่มีความสาเร็จ
ในโรงเรี ยนมากด้ วย
3. ในกรณีของพฤติกรรมก่อนเรี ยนที่พบว่า นักเรี ยนกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเอง
ร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู มีพฤติกรรมก่อนเรี ยนในระยะทดลองไม่แตกต่างจากระยะ
เส้ นฐานและระยะหลังทดลอง และพบว่านักเรี ยนกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองร่วม
กับ
การสนับสนุนทางสังคมของครู และกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองเพียงอย่างเดียว มีพฤติกรรม
ก่อนเรี ยนไม่แตกต่างจากกลุม่ ที่ไม่ได้ รับโปรแกรม ทังในระยะเส้
้
นฐานและระยะหลังทดลอง ซึง่ ไม่
เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ที่ตงไว้
ั ้ จากการพิจารณาค่าเฉลี่ยพฤติกรรมก่อนเรี ย นของนักเรี ยนกลุม่ ที่
ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู
และกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรม
การกากับตนเองเพียงอย่างเดียว ในระยะเส้ นฐาน มีคา่ เท่ากับ 87.76 และ 88.54 ตามลาดับเมื่อถึง
ระยะทดลอง กลุม่ ทดลองทัง้ 2 กลุม่ มีคา่ เฉลี่ยพฤติกรรมก่อนเรี ยนเพิ่ มสูงขึ ้น คือมีคา่ เท่ากับ 95.59
และ 98.07 ซึง่ ถือว่าเกือบถึงคะแนนเต็ม 100 คะแนน และเมื่อสิ ้นสุดการทดลอง กลุม่ ทดลอง
ทัง้ 2 กลุม่ มีคา่ เฉลี่ยพฤติกรรมก่อนเรี ยนลดต่าลง คือมีคา่ เท่ากับ 95.31 และ 97.05 และเมื่อเทียบกับ
กลุม่ ที่ไม่ได้ รับโปรแกรม ในระยะทดลอง มีคา่ เ ฉลี่ยพฤติกรรมก่อนเรี ยนเท่ากับ 89.03 และเมื่อสิ ้นสุด
การทดลอง มีคา่ เท่ากับ 84.17 จากค่าเฉลี่ยดังกล่าว แม้ วา่ จะไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ แต่จะเห็นว่า
พฤติกรรมก่อนเรี ยนของนักเรี ยนกลุม่ ทดลองทัง้ 2 กลุม่ ในระยะทดลองสูงกว่าระยะเส้ นฐานและระยะ
หลังทดลอง และพฤติกรรมก่อนเรี ยนของนักเรี ยนทัง้ 2 กลุม่ ในระยะทดลองและระยะหลังทดลอง
สูงกว่าพฤติกรรมก่อนเรี ยนของกลุม่ ควบคุม ทังนี
้ ้เนื่องจากค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการเรี ยนด้ านนี ้ของ
นักเรี ยนอยูใ่ นระดับสูงมากตังแต่
้ ในระยะเส้ นฐานแล้ ว หรื ออาจเรี ยกได้ วา่ ว่าคะแนนติดเพดานตังแต่
้ ต้น
ทาให้ คา่ เฉลี่ยพ ฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนจากการได้ รับโปรแกรมไม่สามารถพัฒนาสูงขึ ้นได้ มาก
นัก ประกอบกับขนาดกลุม่ ตัวอย่างที่มีขนาดเล็ก ซึง่ เป็ นข้ อจากัดของการวิจยั ทาให้ ความแตกต่างนี ้ไม่
มีนยั สาคัญทางสถิติ
4. จากผลการวิจยั ที่พบว่าพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกร มการกากับ
ตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครูและกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองเพียงอย่างเดียว
ไม่แตกต่างกัน ในลักษณะเช่นนี ้แสดงว่าการสนับสนุนทางสังคมของครูไม่มีผลต่อพฤติกรรมการเรี ยน
ของนักเรี ยน การให้ นกั เรี ยนใช้ การกากับตนเองเพียงอย่างเดียวก็สามารถพัฒนาพ ฤติกรรมการเรี ยน
ของนักเรี ยนได้ ในระดับหนึง่ แต่เมื่อพิจารณารายละเอียดของโปรแกรม พบว่าเมื่อใช้ โปรแกรม
การกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู สามารถทาให้ นกั เรี ยนพัฒนาพฤติกรรม
การเรี ยนอย่างได้ ผล ดังจะเห็นได้ วา่ นักเรี ยนกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการกากับตนเองร่ วมกับการสนับสนุน
ทางสังคมของครู มีพฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยนในระยะหลังทดลองสูงกว่ากลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรม
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การกากับตนเองเพียงอย่างเดียว ดังนันการให้
้
นกั เรี ยนกากับตนเองในการเรี ยนควบคูไ่ ปกับ
การสนับสนุนทางสังคมของครูที่เป็ นระบบ เป็ นรูปธรรมชัดเจน อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ มีประโยชน์
ต่อการพัฒนาพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนอย่างมาก ซึง่ แสดงให้ เห็น ความสาคัญของการสนับสนุน
ทางสังคมของครู และทาให้ เห็นว่าจะต้ องมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในห้ องเรี ยน ให้ เอื ้อต่อการเรี ยนรู้
ของนักเรี ยน กล่าวคือ ครูผ้ สู อนต้ องเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง ซึง่ การสนับสนุนทางสังคมในการวิจยั
ครัง้ นี ้มีลกั ษณะที่เน้ นบทบาทของครูในฐานะผู้อานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ ซึง่ แตกต่างจาก
การสนับสนุนทางสังคมโดยทัว่ ไป เนื่องจากมองว่าในนักเรี ยนกลุม่ นี ้ การสนับสนุนทางสังคมควรมี
ลักษณะ ในด้ านข้ อมูลข่าวสารและด้ านอารมณ์และสังคม โดยการชี ้แนะและการให้ เวลาด้ วยความเอา
ใจใส่และเอื ้ออาทรนัน้ จะช่วยเอื ้อให้ นกั เรี ยนพัฒนาพฤติกรรมการเรี ยนได้ ดีขึ ้น
ซึง่ อาจกล่าวได้ วา่
การสนับสนุนทางสังคมในลักษณะของการชี ้แนะและการให้ เวลานันยั
้ งไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
พฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยน ดังนันการเปลี
้
่ยนแปล งพฤติกรรมของครูควรเป็ นไปในลักษณะ
การสร้ างควา มไว้ วางใจและ บรรยากาศที่ปลอดภัยในการเรี ยน ซึง่ ดุจเดือน พันธุมนาวิน และ
อัมพร ม้ าคนอง (2547) กล่าวว่าในขณะที่ครูสอน หากนักเรี ยนรับรู้วา่ ครูมีความตังใจ
้ หวังดี และ
พยายามช่วยเหลือให้ ตนมีความรู้ความเข้ าใจ นักเรี ยนก็มั กตังใจที
้ ่จะเรี ยนรู้และให้ ความร่วมมือใน
การสอนของครู
ข้ อค้ นพบนี ้เป็ นประโยชน์ สาหรับ ครูหรื อผู้เกี่ยวข้ อง ในการนา โปรแกรมการกากับตนเอง
ร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู ไปใช้ นอก เหนือ จากการฝึ กให้ นกั เรี ยนกากับตนเองในด้ าน
พฤติกรรมการเรี ยน แล้ ว การพัฒนาพฤติกรรมการเรี ย นของนักเรี ยนโดยใช้ โปรแกรมนี ้จะประสบ
ความสาเร็จหรื อไม่ขึ ้นอยูก่ บั การปรับบทบาทของครู ซึง่ นอกจากจะเป็ นผู้อานวยความสะดวกใน
การเรี ยนรู้ของนักเรี ยนแล้ ว ยังต้ องเป็ นผู้สร้ างบรรยากาศของความไว้ วางใจและความปลอดภัยด้ วย

ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ดังกล่าว ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี ้
ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาไปปฏิบัติ
1. ในการนาโปรแกรมนี ้ไปใช้ นอกจาก ผู้ใช้ จะต้ องศึกษาทาความเข้ าใจแนวคิดการกากับ
ตนเอง การสนับสนุนทางสังคม ลักษณะของนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถ
ที่แท้ จริง และคูม่ ือการใช้ โปรแกรมอย่างละเอียดเพื่อให้ สามารถดาเนินการได้ อย่างถูกต้ องแล้ ว ผู้ใช้ ต้อง
มีความเชื่อในศักยภาพและคุณค่าของนักเรี ยนแต่ละคน มีความรู้เกี่ยวกับนักเรี ยนแต่ละคน
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและบทบาทของครูเป็ นผู้อานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน และ
สร้ างบรรยากาศของความไว้ วางใจให้ เกิดขึ ้นด้ วย
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2. ในการใช้ โปรแกรม ผู้ใช้ สามารถปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการเสริมแรงให้ สอดคล้ องกับ
ความต้ องการของนักเรี ยนแต่ละคนมากยิ่งขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ าผู้ใช้ โปรแกรมเป็ นครูหรื อบุคลากร
ในโรงเรี ยน สามารถที่จะให้ นกั เรี ยนแต่ละคนกาหนดสิ่งเสริมแรงได้ อย่างหลากหลาย ซึง่ จะ
ทาให้
นักเรี ยนมีแรงจูงใจในการพัฒนาพฤติกรรมการเรี ยนได้ มากขึ ้น
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. จากผลการวิจยั ที่พบว่าพฤติกรรมการเรี ยนเป็ นพฤติกรรมที่ครอบคลุมหลายพฤติกรรมย่อย
กระบวนการพัฒนาในกลุม่ นักเรี ยนกลุม่ นี ้อาจต้ องใช้ เวลามากขึ ้น ทาให้ เกิดแนวคิดว่าการข
ยาย
ระยะเวลาในช่วงของการกากับตนเองในชันเรี
้ ยนให้ มากขึ ้น จะทาให้ นกั เรี ยนกลุม่ นี ้มีเวลาในการพัฒนา
พฤติกรรมการเรี ยนมากขึ ้น และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรี ยนได้ ดีขึ ้น
ดังนันในการวิ
้
จยั
ครัง้ ต่อไปควรมีการตรวจสอบว่าแนวคิดนี ้ถูกต้ องหรื อไม่ และระยะเวลาที่เหมาะสมคว รเป็ นเท่าใด
จึงจะสามารถพัฒนาพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนได้ อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด
2. ควรมีการศึกษาสัดส่วนของการพัฒนาโปรแกรมให้ ลกึ ซึ ้งขึ ้น เพื่อทราบว่าสัดส่วนระหว่าง
การกากับตนเองและการสนับสนุนทางสังคมของครูควรเป็ นเท่าไร จึงจะสามารถพัฒนาพฤติกรรม
การเรี ยนของนักเรี ยนได้ อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด
3. ควรมีการศึกษาในลักษณะของ ABF Design เพื่อดูวา่ พฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนที่
ได้ รับการพัฒนา ยังคงทนในระยะเวลานานเพียงใด
4. จากการวิจยั พบว่า สิ่งเสริมแรงมีสว่ นสาคัญในการกระตุ้นให้ นกั เรี ยนพัฒนาพฤติกรรม
ดังนันควรมี
้
การศึกษาถึงบทบาทของสิ่งเสริมแรงที่มีตอ่ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ย น
กลุม่ นี ้ให้ ลกึ ซึ ้งขึ ้น เช่น แบบแผนการเลือกสิ่งเสริมแรง (Patterns in the selection of rewards) และ
กลุม่ ของ สิ่งเสริมแรง (Categories) มีความแตกต่างกันตามคุณลักษณะในด้ านต่างๆ ของนักเรี ยน
อย่างไร และมีความสัมพันธ์กบั การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนอย่างไรบ้ าง
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่ องมือที่ใช้ ในการทดลอง
1. รองศาสตราจารย์ ดร. เวธนี กรี ทอง
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
2. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ประทีป จินงี่
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
3. ดร. ไพรวัลย์ พิทกั ษ์สาลี
ผู้อานวยการสานักทดสอบทางการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
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ภาคผนวก ข
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
-แบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน
-แบบสังเกตแบบสารวจรายการอุปกรณ์ การเรียนของนักเรียน
-แบบสังเกตพฤติกรรมขณะเรียนในชัน้ เรียนของนักเรียน ในระยะการศึกษา
พฤติกรรมการเรียน (สาหรั บผู้วิจัยบันทึก)
-แบบสังเกตพฤติกรรมขณะเรียนในชัน้ เรียนของนักเรียน ในระยะทดลอง
(สาหรั บผู้วิจัยบันทึก)
-แบบบันทึกการส่ งงาน การอ่ านหนังสือทบทวน และการศึกษาค้ นคว้ าของ
นักเรียน
-แบบบันทึกคะแนนพฤติกรรมการเรียน
แนวคาถามในการสัมภาษณ์ ครู เกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน
การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนช่ วงเส้ นฐาน
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แบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการเรี ยน
แบบสารวจรายการอุปกรณ์ การเรียนของนักเรียน ชัน้ ......................
วันที่ ..................................................... .. ผู้บันทึก ..............................................................................
เลขที่/ชื่อ
อุปกรณ์ การเรียน
หนังสือ แบบฝึ ก สมุด
ปากกา/ ยางลบ/
ไม้
อื่นๆ …
ดินสอ
ลิควิด บรรทัด
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
…
…
…
40
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แบบบันทึกพฤติกรรมขณะเรี ยนในชัน้ เรี ยน
(สาหรั บผู้วิจยั บันทึกพฤติกรรมขณะเรี ยนในชั ้นเรี ยน ในระยะการศึกษาพฤติกรรมการเรี ยน) แบบช่วง 10 วินาที
พฤติกรรมขณะเรี ยนในชั ้นเรี ยน ใช้ สญ
ั ลักษณ์ ดงั นี ้
C = มองครู และเพื่อนเมื่อครู และเพื่อนพูดเกี่ ยวกับเนื ้อหาหรื อกระบวนการเรี ยนการสอน มองดูอปุ กรณ์ กระดานดา หนังสือหรื อสิ่งอืน่ ๆ ตามไป ขณะที่ครู ชี ้ให้ ดหู รื ออ่านให้ ฟัง
D = ตอบคาถาม ถามคาถาม อภิปรายและเสนอความคิดเห็น รายงานหน้ าชั ้น อ่านหนังสือเรี ยน จดคาอธิ บายประกอบการเรี ยนจากครู
E = ทางานตามที่ครู มอบหมายให้ อย่างต่อเนื่องจนงานนั ้นสาเร็ จ โดยไม่แสดงพฤติกรรมอืน่ ที่ไม่เกี่ ยวข้ องกับงานที่ได้ รับมอบหมาย เช่น พูดคุย ส่งเสียงรบกวนเพื่อนๆ
ลุกออกจากที่นงั่ เป็ นต้ น
ชื่ อ

กลุ่ม ...................................

6

12

ครั ง้ ที่ ...........................

18

24

วันที่ .....................................................

30

38

42

45 รวม IOR%

ผู้สงั เกต ............................................................................
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แบบบันทึกพฤติกรรมขณะเรี ยนในชัน้ เรี ยน
(สาหรั บผู้วิจยั บันทึกพฤติกรรมขณะเรี ยนในชั ้นเรี ยนของนักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง ในระยะทดลอง)
พฤติกรรมขณะเรี ยนในชั ้นเรี ยน ใช้ สญ
ั ลักษณ์ ดงั นี ้
C = มองครู และเพื่อนเมื่อครู และเพื่อนพูดเกี่ ยวกับเนื ้อหาหรื อกระบวนการเรี ยนการสอน มองดูอปุ กรณ์ กระดานดา หนังสือหรื อสิ่งอืน่ ๆ ตามไป ขณะที่ครู ชี ้ให้ ดหู รื ออ่านให้ ฟัง
จดคาอธิ บายประกอบการเรี ยนจากครู
D = ตอบคาถาม ถามคาถาม อภิปรายและเสนอความคิดเห็น รายงานหน้ าชั ้น อ่านหนังสือเรี ยน
E = ทางานตามที่ครู มอบหมายให้ อย่างต่อเนื่องจนงานนั ้นสาเร็ จ โดยไม่แสดงพฤติกรรมอืน่ ที่ไม่เกี่ ยวข้ องกับงานที่ได้ รับมอบหมาย เช่น พูดคุย ส่งเสียงรบกวนเพื่อนๆ
ลุกออกจากที่นงั่ เป็ นต้ น
ชื่ อ

6

12

18

24

30

กลุ่ม ...................................
ครั ง้ ที่ ...........................วันที่ .....................................................

38

42

48

54

60

66

ผู้สงั เกต....................................................................

72

รวม IOR%
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แบบบันทึกการส่ งงาน การอ่ านหนังสือทบทวน และการศึกษาค้ นคว้ า ของนักเรียน ชัน้ ......................
วันที่ ....................................................... ผู้บันทึก ..............................................................................
เลขที่/ชื่อ
การบ้ าน/แบบฝึ กหัด ทบทวน ค้ นคว้ า หมายเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
…
…
…
40
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แบบบันทึกคะแนนพฤติกรรมการเรี ยน
กลุ่ม.....................................

พฤติกรรม อุปกรณ์
1
2
3
4
5
6
7
8

เวลา

ครัง้ ที่ ................ วันที่ ..................................................
ผู้บันทึก ........................................................................
มอง-จด

ถามตอบ

ทางาน

ส่งงาน ทบทวน ค้ นคว้ า

รวม

213

แนวคาถามในการสัมภาษณ์ ครู เกี่ยวกับพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยน
(สาหรั บผู้วิจัยใช้ ในการศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรียน ตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 1)
1. ในชันเรี
้ ยนของท่านมีนกั เรี ยนที่ทา่ นคิดว่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่
แท้ จริงหรื อไม่ ขอให้ ทา่ นระบุชื่อของนักเรี ยนเหล่านัน้
2. นักเรี ยนแต่ละคนมีการปฏิบตั ติ วั ในด้ านการเรี ยนอย่างไรบ้ าง (เช่น การเตรี ยมพร้ อมก่อน
เข้ าเรี ยน การปฏิบตั ติ วั ขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยน การปฏิบตั ติ วั หลังจากเรี ยนเสร็จหรื อนอกห้ องเรี ยนหรื อ
หลังเลิกเรี ยน เป็ นต้ น)
3. สภาพครอบครัวของนักเรี ยนแต่ละคนเป็ นอย่างไร
4. ท่านได้ ให้ การดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนแต่ละคนหรื อไม่ อย่างไร

214

การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนช่ วงเส้ นฐาน
บทบาทของผู้เกี่ยวข้ อง
ครู

ผู้วิจยั และผู้ช่วยวิจยั
-แนะนาผู้วิจยั
1. ขณะที่ครูสอน ผู้วิจยั และผู้ช่วยวิจยั จะเข้ านัง่ ประจาที่ในตาแหน่งที่
-ทาการสอนตามปกติ
สามารถสังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยนผู้รับการทดลองได้ ชดั เจนทุกคน
ขันน
้ า
ขันน
้ า
2. เตรี ยมอุปกรณ์ที่ใช้ ในการบันทึกและสังเกตเช่น วิทยุ เทป
-แจกแบบสารวจรายการอุปกรณ์
-กรอกข้ อมูลในแบบสารวจรายการ สัญญาณเสียงแบบช่วง 3 นาที (ที่เปิ ดให้ นกั เรี ยนฟั ง ใช้ ประกอบการ
การเรี ยนให้ นกั เรี ยนทา
อุปกรณ์การเรี ยน
สังเกตพฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยนด้ วยตนเอง) และเทปสัญญาณเสียง
-ทบทวนเนื ้อหา
-ทบทวนเนื ้อหา
แบบช่วงสังเกต 20 วินาที บันทึก 10 วินาที (ที่ผ้ วู ิจยั ใช้ สงั เกตพฤติกรรม
ขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยนของนักเรี ยน) และแบบบันทึกพฤติกรรมขณะเรี ยนใน
ชันเรี
้ ยนของนักเรี ยนที่ผ้ วู ิจยั และผู้ช่วยวิจยั ใช้ บนั ทึก
3. เมื่อครูเริ่ มจัดกิจกรรมผ่านไป 5 นาที บันทึกการเข้ าเรี ยนตรงเวลาของ
ขันสอน
้
ขันสอน
้
ตรงเวลาของนักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่างลงในแบบบันทึกคะแนนพฤติกรรมการ
-อธิบายเนื ้อหา
-ฟั งครูอธิบาย
เรี ยน
-ทากิจกรรมการเรี ยน/ทาโจทย์
-ร่วมทากิจกรรมการเรี ยน
4. เมื่อเวลาผ่านไป 5 นาที ผู้วิจยั จะเปิ ดเทปสัญญาณ ทัง้ 2 ชุด พร้ อม
(เปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนซักถามข้ อ -ซักถามข้ อสงสัยในเนื ้อหาที่เรี ยน
กัน คือเทปสัญญาณแบบช่วง 3 นาที ของนักเรี ยนสังเกตพฤติกรรม
สงสัยในเนื ้อหาที่สอน
-ทางานที่ได้ รับมอบหมาย
ตนเอง และเทปสัญญาณแบบช่วงสังเกต 20 วินาที บันทึก 10 วินาที
-ให้ นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัด/
-ซักถามข้ อสงสัยในงานที่มอบหมาย สาหรับผู้วิจยั โดยเทปสัญญาณแบบช่วง 3 นาที นันนั
้ กเรี ยนจะไม่เข้ าใจ
-มอบหมายงาน การบ้ าน
จุดมุง่ หมายของการเปิ ดสัญญาณ แต่ผ้ วู ิจยั ต้ องเปิ ดเพื่อให้ เกิดสภาพที่มี
-เปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนซักถามข้ อ
ความเคยชิน และเป็ นตัวแปรที่ควบคุมเพื่อให้ เกิดสภาพการณ์ที่เหมือนกัน

เวลา

สือ่ /อุปกรณ์

นักเรี ยน

(รวม 60 -วิทยุ 1 เครื่ อง
นาที)
-เทปสัญญาณ
10 นาที -แบบบันทึก

ประมาณ

40 นาที
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สงสัยในงานที่มอบหมาย

ในกลุม่ ตัวอย่างทัง้ 3 กลุม่
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การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนช่ วงเส้ นฐาน (ต่ อ)
บทบาทของผู้เกี่ยวข้ อง
ครู

นักเรี ยน

ขันสรุ
้ ป
ขันสรุ
้ ป
-ทบทวนงานที่มอบหมาย
-จดบันทึกการสัง่ งาน
-เก็บแบบสารวจอุปกรณ์การเรี ยน
-นัดหมายการเรี ยนครัง้ ต่อไป

เวลา

ผู้วิจยั และผู้ช่วยวิจยั
5. ผู้วิจยั และผู้ช่วยวิจยั เริ่ มสังเกตและบันทึกพฤติกรรมขณะเรี ยนในชัน้
เรี ยนของนักเรี ยนแต่ละคนพร้ อมกันใน 1 ช่วงเวลา
การบันทึกผลการแสดงพฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยน
ถ้ าผู้วิจยั หรื อผู้ช่วยวิจยั สังเกตเห็นว่า นักเรี ยนมีพฤติกรรมขณะเรี ยนใน
ชันเรี
้ ยน ตามที่กาหนดไว้ ในช่วงเวลาที่สงั เกต ให้ ใส่หมายเลข “1” ลงใน
ช่องแบบบันทึก แต่ถ้าผู้วิจยั หรื อผู้ช่วยวิจยั สังเกตเห็นว่า นักเรี ยนมี
พฤติกรรมไม่ตงใจท
ั ้ างานตามที่นิยามเอาไว้ ในช่วงที่สงั เกต ให้ บนั ทึก
หมายเลข “0” ลงในช่องของช่วงเวลานัน้ ทาเช่นนี ้จนครบตามเวลาที่
กาหนด 36 นาที
6. ผู้วิจยั คิดร้ อยละของการแสดงพฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยน ของ
นักเรี ยนแต่ละคน
10 นาที

สือ่ /อุปกรณ์
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การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนช่ วงเส้ นฐาน (ต่ อ)
บทบาทของผู้เกี่ยวข้ อง
ครู
หลังเสร็ จสิ ้นการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้
-ตรวจงานของนักเรี ยน
-บันทึกการส่งงานของนักเรี ยน ลง
ในแบบบันทึกการส่งงาน

นักเรี ยน
-ทาพฤติกรรมหลังเรี ยน
-ส่งแบบฝึ กหัด การบ้ านที่ครู
มอบหมาย
-ศึกษาค้ นคว้ าหาความรู้เพิ่มเติม
-เตรี ยมบทเรี ยนหรื อทบทวน
เนื ้อหาวิชาตามที่ครูมอบหมาย
-ส่งแบบบันทึกการอ่านหนังสือและ
ศึกษาค้ นคว้ าให้ ครู

เวลา
ผู้วิจยั และผู้ช่วยวิจยั

-บันทึกผลพฤติกรรมนาอุปกรณ์การเรี ยนมาเรี ยนอย่างถูกต้ องครบถ้ วน
และพฤติกรรมหลังเรี ยน โดยดูผลจากแบบสารวจรายการอุปกรณ์การเรี ยน
ของนักเรี ยน ถ้ านักเรี ยนทาพฤติกรรมได้ ผู้วิจยั ใส่หมายเลข “1” แต่ถ้า
นักเรี ยนทาไม่ได้ ผู้วิจยั ใส่หมายเลข “0” บันทึกผลลงในแบบบันทึก
คะแนนพฤติกรรมการเรี ยน
-ผู้วิจยั จะทาการรวบรวมคะแนนพฤติกรรมทัง้ 3 ส่วน แล้ วนามาแปลงทา
เป็ นพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่างแต่ละคน

สือ่ /อุปกรณ์
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ภาคผนวก ค
เครื่ องมือที่ใช้ ในการทดลอง
-

-โปรแกรมการกากับตนเองร่ วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู
-คู่มือการใช้ โปรแกรมการกากับตนเองร่ วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู
หนังสือยินยอมให้ นักเรียนเข้ าร่ วมการวิจัย
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โปรแกรมการกากับตนเองร่ วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู
ความเป็ นมาของโปรแกรม
การพัฒนาบุคคลเต็มตามศักยภาพของความเป็ นมนุษย์เป็ นเป้าหมายหลักของการจัด
การศึกษาทุกรูปแบบ เพื่อให้ บคุ คลได้ ใช้ ศกั ยภาพที่มีอยูอ่ ย่างเต็มความสามารถ เป็ นประโยชน์ตอ่
ตนเองและสังคม แต่จากการจัดการศึกษาที่ผา่ นมาพบว่ายังมีกลุม่ ผู้เรี ยนกลุม่ หนึง่ ที่ไม่สามารถ
แสดงออกซึง่ ความสามารถตามศักยภาพที่ตนเองมีอยูไ่ ด้ ซึง่ เรี ยกว่านักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริง (Underachiever) ซึง่ ปั ญหาการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่าว่า
ความสามารถที่แท้ จริงนี ้ทาให้ นักเรี ยนไม่ประสบความสาเร็จในการเรี ยน และอาจทาให้ ไม่ประสบ
ความสาเร็จในชีวิตด้ วย ปั ญหานี ้นี ้ชี ้ให้ เห็นถึงความสูญเปล่าทางการศึกษาที่จาเป็ นต้ องได้ รับการแก้ ไข
โดยด่วน เพื่อสร้ างศักยภาพในการแข่งขันด้ านบุคลากรของประเทศในปั จจุบนั และอนาคต
การแก้ ปัญหาการมีผลสัมฤทธิ์ท างการเรี ยนต่าว่าความสามารถที่แท้ จริง จาเป็ นต้ องพิจารณา
ทังทางด้
้
านพฤติกรรมและจิตลักษณะ ซึง่ พบว่านักเรี ยนกลุม่ นี ้มีปัญหาด้ านพฤติกรรมและจิตลักษณะ
สาคัญ ที่สง่ ผลให้ นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ ง โดยปั ญหา
พฤติกรรมที่วา่ นันคื
้ อพฤติกรรมก ารเรี ยน ซึง่ สามารถเห็นได้ จากลักษณะหลายประการ เช่น ทางานไม่
เสร็จเป็ นประจา ขาดการริเริ่มทางวิชาการ กลัวหรื อเกลียดในการทดสอบหรื อการทางานที่ยาก ไม่
สามารถทางานในฐานะสมาชิกกลุม่ ได้ มีปัญหาทางสังคมหรื อปรับตัวไม่ได้ มีการกระทาที่เป็ น
ความผิดหรื อใส่ร้ายผู้อื่น หดหู่ และกลัวความผิดพลาดหรื อความสาเร็จ เป็ นต้ น รวมทังมี
้ พฤติกรรม
หลีกเลี่ยงการเรี ยน ไม่มีความมัน่ ใจในตนเองในการเรี ยน ซึง่ จะนาไปสูก่ ารมีนิสยั การเรี ยนที่ไม่ดี ไม่มี
ทักษะการเรี ยนและมีปัญหาเรื่ องสังคมและระเบียบวินยั นอกจากปั ญหาด้ านพฤติกรรมการเรี ยนแล้ ว
นักเรี ยนกลุม่ นี ้ยังสะท้ อนปั ญหาการขาดการกากับตนเอง (Self-regulation) ซึง่ เป็ นคุณลักษณะที่
สาคัญ เช่น เป็ นคนที่ไม่มีจดุ มุง่ หมายที่ชดั เจน มีการรับรู้ความสามารถของตนเองต่า ขาดความสนใจ
ในการเรี ยน ไม่สนใจแผน มีกลวิธีที่หวังพึง่ คนอื่น ขาดการเตือนตนเอง หลีกเลี่ยงการประเมินตนเอง
และไม่มีการปรับตัว เป็ นต้ น
จากสภาพปั ญหาด้ านการกากับตนเองและพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนที่มี ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริง การแก้ ปัญหาเหล่านี ้จาเป็ นต้ องดาเนินการอย่างเป็ นระบบ
โดยการออกแบบโปรแกรมแก้ ปัญหาที่คานึงถึงปั จจัยภายในตัวผู้เรี ยนและ ปั จจัยภายนอก ที่สอดคล้ อง
กับลักษณะของนักเรี ยนและสถานการณ์การเรี ยน ซึง่ ผลงานวิจยั หลายเรื่ องให้ ความสาคัญกับแนวคิด
การกากับตนเองและการสนับสนุนทางสังคม ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคล ดังนันโปรแกรมที
้
่
พัฒนาขึ ้นบนพื ้นฐานของแนวคิดการกากับตนเองและการสนับสนุนทางสังคมของครู จะเป็ นประโยชน์ใน
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การพัฒน าการกากับตนเองและ พฤติกรรมการเรี ยน ของนักเรี ยน ระดับประถมศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริง และช่วยแก้ ไขปั ญหาการมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่า
ความสามารถที่แท้ จริงได้ อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ ของโปรแกรม
1. เพื่อพัฒนาตัวแปรทางจิตที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการเรี ยน โดยมีวตั ถุประสงค์ยอ่ ย คือ
1.1) เพื่อให้ นกั เรี ยนมีความรู้ความเข้ าใจ และเล็งเห็นถึงความสาคัญของพฤติกรรม
การเรี ยน
1.2) เพื่อให้ นกั เรี ยนมีการกากับตนเองด้ านพฤติกรรมการเรี ยนเพิ่ มขึ ้น
1.3) เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ รับการสนับสนุนทางสังคมจากครูเพิ่มขึ ้น
2. เพื่อให้ นกั เรี ยนมีพฤติกรรมการเรี ยนเพิ่มขึ ้น

ตัวแปรตามของโปรแกรม
โปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครูในการศึกษาครัง้ นี ้
ประยุกต์ใช้ แนวคิดการกากับตนเอง (Self-regulation) และการสนับสนุนทางสังคม (Social Support)
ตัวแปรตามของโปรแกรมคือ พฤติกรรมการเรี ยน

กลุ่มเป้าหมาย
กลุม่ เป้าหมายของโปรแกรม คือ นักเรี ยนอายุระหว่าง 10-12 ปี (ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5) ที่ศกึ ษา
อยูใ่ นโรงเรี ยนประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่
แท้ จริง

หลักการและแนวคิดที่ใช้ ในการปรั บเปลี่ยนตัวแปรทางจิตและพฤติกรรม
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่า
ความสามารถที่แท้ จริง และพฤติกรรมการเรี ยน ผู้วิจยั จึงได้ นาแนวคิดที่เกี่ยวข้ อง
2 แนวคิด คือ
การกากับตนเอง (Self-regulation) และการสนับสนุนทางสังคม (Social support) มาเป็ นแนวคิดหลัก
ในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมในโปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคม โดยมุง่
หมายที่จะพัฒนาตัวแปรการกากับตนเองด้ านพฤติกรรมการเรี ยน และมีเหตุผลเชิงตรรกว่า
เมื่อกลุม่ ตัวอย่างมีการกากับตนเองเพิ่มสูงขึ ้น รวมทังได้
้ รับการสนับสนุนทางสังคมที่เหมาะสม ก็จะทา
ให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรี ยนไปในทางบวกได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
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การกากับตนเอง (Self-regulation) เป็ นวิธีที่ใช้ ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลให้
บรรลุ สพู่ ฤติกรรมเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ (Bandura. 1986) สอดคล้ องกับผลการศึกษาของนักการศึกษา
หลายท่านดังที่กล่าวมาข้ างต้ น เช่น จากงานวิจยั ของแบนดูร า (Bandura. 1986) เพอร์ รี่ (Perry. 1998)
และพุสทิเนนท์ (Puustinent. 1999) พบว่าการกากับตนเองส่งผลต่อพฤติกรรมการเรี ยนรู้ขอ งนักเรี ยน
นอกจากนี ้ผู้เรี ยนที่มีการกากับตนเองมีแนวโน้ มที่จะทาพฤติกรรมได้ สาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ และ
บุคคลที่ควบคุมตนเองจากกระบวนการภายในย่อมจะทาให้ เขากระทาพฤติกรรมได้ บรรลุผลกว่าบุคคล
ที่มีการกากับตนเองต่า ผู้เรี ยนที่มีการกากับตนเองสูงจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเ รี ยนสูงด้ วย (Pintrich
and De Groot. 1990; Staudt. 1995; Williams. 1996)
การสนับสนุนทางสังคม (Social
Support) เป็ นแนวคิดที่อธิบายความสาคัญของ
สภาพแวดล้ อมทางสังคมที่มีตอ่ บุคคล โดยทัว่ ๆ ไปแล้ ว การสนับสนุนทางสังคมหมายถึง การมีเพื่อน
หรื อบุคคลอื่นๆ ที่สามารถขอคว ามช่วยเหลือได้ เมื่อถึงช่วงเวลาวิกฤติ การได้ รับการสนับสนุนทาง
สังคมทาให้ บคุ คลมุง่ พิจารณาเรื่ องเกี่ยวกับปั ญหาได้ ดีขึ ้น และภาพพจน์ที่ดีเกี่ยวกับตนเอง
(Hauenstein. 2001: 1) การสนับสนุนทางสังคมทาให้ บคุ คลมีสขุ ภาพดี ซึง่ สุขภาพกายย่อมส่งผลถึง
สมรรถภาพทางสมอง และควา มพร้ อมในการเรี ยน (Pollitt. 1984: 7) ซึง่ สอดคล้ องกับผลการศึกษา
ของครี น (Crean. 2004) ที่พบว่า การสนับสนุนทางสังคมเป็ นตัวแปรเชิงเหตุที่มีอิทธิพลทางตรงเป็ น
อันดับแรกอย่างมีนยั สาคัญกับความสาเร็ จในโรงเรี ยน ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลระหว่างการสนับสนุน
ทางสังคมกับความสา เร็จในโรงเรี ยน เท่ากับ .30 โดยพบในรายละเอียดว่า นักเรี ยนที่ได้ รับการ
สนับสนุนทางสังคมมาก ยิ่งเป็ นผู้ที่มีความสาเร็จในโรงเรี ยนมากด้ วย และงานวิจยั ของอุมาพรรณ ชูชื่น
กลิ่น (2531) ที่พบว่า พฤติกรรมทางบวกของครูตอ่ นักเรี ยน มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมตังใจเรี
้ ยนของ
นักเรี ยน
จากหลักการและแนวคิดที่ใช้ ในการปรับเปลี่ยนตัวแปรทางจิตและพฤติกรรมดังกล่าวข้ างต้ น
สามารถสรุปความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของโปรแกรม แนวคิดที่ใช้ ในโปรแกรม และวิธีดาเนิน
กิจกรรม ดังแสดงในตารางต่อไปนี ้
ตาราง ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของโปรแกรมฯ แนวคิดที่ใช้ ในโปรแกรมฯ และวิธีดาเนิน
กิจกรรม
วัตถุประสงค์ของ
โปรแกรม
ชื่อแนวคิด
1. เพื่อให้ นกั เรี ยนมีความรู้ แนวคิด
ความเข้ าใจ และเล็งเห็น เกี่ยวกับ

แนวคิดที่ใช้
จุดมุง่ หมายของการใช้ แวนคิด
1. เพื่อให้ นกั เรี ยนมีความตระหนัก
ถึงความสาคัญของการเข้ าร่วม

วิธีดาเนินกิจกรรม
- การบรรยาย
- การตังค
้ าถาม
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วัตถุประสงค์ของ
โปรแกรม
ถึงความสาคัญของ
พฤติกรรมการเรี ยน

ชื่อแนวคิด
พฤติกรรม
การเรี ยน

แนวคิดที่ใช้
จุดมุง่ หมายของการใช้ แวนคิด
กิจกรรมตลอดหลักสูตร
2. เพื่อให้ นกั เรี ยนมีแรงจูงใจในการ
เข้ าร่วมกิจกรรมตลอดหลักสูตร
3. เพื่อให้ นกั เรี ยนและครูมีความรู้
เรื่ องพฤติกรรมการเรี ยน

2. เพื่อให้ นกั เรี ยนมีการ
กากับตนเองด้ าน
พฤติกรรมการเรี ยน
เพิ่มขึ ้น

แนวคิดการ
กากับตนเอง

1. เพื่อให้ นกั เรี ยนและครูมีความรู้
เกี่ยวกับการกากับตนเอง
2. เพื่อให้ นกั เรี ยนสามารถกากับ
ตนเองด้ านพฤติกรรมการเรี ยนได้

3. เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ รับ
การสนับสนุนทางสังคม
จากครูเพิ่มขึ ้น

แนวคิดการ
สนับสนุน
ทางสังคม

1. เพื่อให้ ครูมีความรู้เกี่ยวกับการ
สนับสนุนทางสังคม
2. เพื่อให้ ครูสามารถให้ การ
สนับสนุนทางสังคมแก่นกั เรี ยนได้

วิธีดาเนินกิจกรรม
- การอภิปรายกลุม่

- การบรรยาย
- การตังค
้ าถาม
- การอภิปรายกลุม่
- การฝึ กปฏิบตั ิกากับตนเอง 6
ขันตอน
้
ได้ แก่ (1) การสารวจ
ตนเอง (2) การตังเป
้ ้ าหมาย (3)
การวางแผน (4) การควบคุม
ตนเองและบันทึกพฤติกรรม (5)
การประเมินตนเอง (6) การแสดง
ปฏิกิริยาต่อตนเอง
- การมอบหมายให้ ดาเนินการ
กากับตนเองด้ านพฤติกรรมการ
เรี ยนตามที่ได้ ฝึกมา
- การนาเสนอ/ติดตาม ผลการ
กากับตนเอง การเปลีย่ นแปลงที่
เกิดขึ ้น ปั ญหาอุปสรรคที่พบ และ
การให้ ข้อมูลย้ อนกลับ
- การบรรยาย
- การอภิปรายกลุม่
- การให้ ครู ฝึกปฏิบตั ิให้ การ
สนับสนุนทางสังคม ด้ านข้ อมูล
ข่าวสารและด้ านอารมณ์และ
สังคม
- การมอบหมายให้ ดาเนินการ
สนับสนุนทางสังคมตามที่ได้ ฝึก
มา
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วัตถุประสงค์ของ
โปรแกรม

4. เพื่อให้ นกั เรี ยนมี
พฤติกรรมการเรี ยน
เพิ่มขึ ้น

ชื่อแนวคิด

1. แนวคิด
การกากับ
ตนเอง
2. แนวคิด
การสนับสนุน
ทางสังคม

แนวคิดที่ใช้
จุดมุง่ หมายของการใช้ แวนคิด

วิธีดาเนินกิจกรรม

- การนาเสนอ/ติดตาม ผลการ
กากับตนเอง การเปลีย่ นแปลงที่
เกิดขึ ้น ปั ญหาอุปสรรคที่พบ และ
การให้ ข้อมูลย้ อนกลับ
เพื่อให้ นกั เรี ยนสามารถกากับตนเอง ดาเนินกิจกรรมตามแนวคิดต่างๆ
พร้ อมได้ รับการสนับสนุนทางสังคม ดังที่ได้ กล่าวไว้ ข้างต้ น
ของครู

ลักษณะของโปรแกรม
โปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครูเป็ นชุดกิจกรรมที่มี
จุดมุง่ หมายเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรี ยน โดยมีการจัดเนื ้อหาและกิจกรรมที่สง่ เสริมการ
ปรับเปลี่ยนตัวแปรทังทางด้
้
านความรู้ /การคิด ความรู้สกึ /จิตใจ และพฤติกรรม /ทักษะ กิจ กรรมที่จดั ขึ ้น
แบ่งออกเป็ น 3 ระยะ รวม 20 ครัง้ ดังนี ้
ระยะที ่ 1 เป็ นการให้ นกั เรี ยนฝึ กกากับตนเองด้ านพฤติกรรมการเรี ยน เบื ้องต้ น และให้
ครูฝึกให้ การสนับสนุนทางสังคมไปพร้ อมกัน ใช้ เวลาในการดาเนินการทังสิ
้ ้น 7 ครัง้ ๆ ละ 30 นาที
ยกเว้ นครัง้ ที่ 3, 5 และ 6 ใช้ เวลา 60 นาที
ระยะที ่ 2 เป็ นการให้ นกั เรี ยนดาเนินการกากับตนเองด้ านพฤติกรรมการเรี ยนใน
สถานการณ์การเรี ยนจริง พร้ อมได้ รับการสนับสนุนทางสังคมของครู และครูเป็ นผู้ให้ การสนับสนุนทาง
สังคม ใช้ เวลาในการดาเนินการทังสิ
้ ้น 3 สัปดาห์ รวม 12 ครัง้ ๆ ละประมาณ 60 นาที แบ่งเป็ น 4 ครัง้
ต่อสัปดาห์ ตามชัว่ โมงการเรี ยนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
ระยะที ่ 3 เป็ นการประเมินผลของโปรแกรม ซึง่ จะให้ กลุม่ ตัวอย่างทาแบบประเมิน
ภาพรวมของการเข้ าร่วมโปรแกรม ใช้ เวลา 1 ครัง้ 30 นาที
ข้ อมูลภาพรวมของกรอบกิจกรรมในโปรแกรม แสดงดังตารางต่อไปนี ้
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ตาราง ภาพรวมของกรอบกิจกรรมในโปรแกรม
ครัง้ ที่

เวลาที่
ใช้
(นาที)

เป้าหมายของกิจกรรมที่
สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์
ของโปรแกรม

ชื่อกิจกรรม

ระยะที่ 1
1

30

2

30

3

60

4

60

1. เพื่อให้ นกั เรี ยนสามารถ
ควบคุมตนเองและบันทึก
พฤติกรรมได้

ฝึ กควบคุม
ตนเองและ
บันทึก
พฤติกรรม (1)

5-6

60

1. เพื่อให้ นกั เรี ยนสามารถ
ควบคุมตนเองและบันทึก
พฤติกรรมในชันเรี
้ ยนได้
2. เพื่อให้ ครูสามารถให้ การ
สนับสนุนทางสังคมแก่นกั เรี ยนได้

ฝึ กควบคุม
ตนเองและ
บันทึก
พฤติกรรม (2)

7

30

เพื่อให้ นกั เรี ยนสามารถประเมิน

6. ฝึ กประเมิน

เพื่อให้ นกั เรี ยนและครูมีความรู้
เกี่ยวกับพฤติกรรมการเรี ยน

สร้ าง
ความคุ้นเคย

แนวคิดที่ใช้

1. แนวคิดเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการเรี ยน
2. แนวคิดเกี่ยวกับ
การสร้ างความ
ตระหนัก
เพื่อให้ นกั เรี ยนและครูมีความรู้
รู้จกั การกากับ 1. แนวคิดการกากับ
เกี่ยวกับการกากับตนเอง
ตนเองและการ ตนเอง
สนับสนุนทาง 2. แนวคิดการ
สังคม
สนับสนุนทางสังคม
1. เพื่อให้ นกั เรี ยนสามารถกากับ ฝึ กสารวจ
1. แนวคิดการกากับ
ตนเองด้ านพฤติกรรมก่อนเรี ยนได้ ตนเอง
ตนเอง
2. เพื่อให้ ครูสามารถให้ การ
ตังเป
้ ้ าหมาย 2. แนวคิดการ
สนับสนุนทางสังคมได้
และวางแผน สนับสนุนทางสังคม

วิธีดาเนินกิจกรรม

- การบรรยาย
- การตังค
้ าถาม
- การอภิปรายกลุม่

- การบรรยาย
- การตังค
้ าถาม
- การอภิปรายกลุม่

- การฝึ กปฏิบตั ิกากับ
ตนเอง 3 ขันตอน
้
ได้ แก่ (1) การสารวจ
ตนเอง (2) การ
ตังเป
้ ้ าหมาย (3) การ
วางแผน
-ครูฝึกให้ การ
สนับสนุนทางสังคม
1. แนวคิดการกากับ - นักเรี ยนฝึ กปฏิบตั ิ
ตนเอง
กากับตนเอง ขันตอน
้
ที่ 4 การควบคุม
ตนเองและบันทึก
พฤติกรรม
1. แนวคิดการกากับ - นักเรี ยนฝึ กปฏิบตั ิ
ตนเอง
กากับตนเอง ขันตอน
้
2. แนวคิดการ
ที่ 4 การควบคุม
สนับสนุนทางสังคม ตนเอง (นักเรี ยน)
-ครูฝึกให้ การ
สนับสนุนทางสังคม
1. แนวคิดการกากับ - นักเรี ยนฝึ กปฏิบตั ิ
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ครัง้ ที่

เวลาที่
ใช้
(นาที)

เป้าหมายของกิจกรรมที่
สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์
ของโปรแกรม
ตนเองและแสดงปฏิกิริยาต่อ
ตนเองได้

ชื่อกิจกรรม

แนวคิดที่ใช้

ตนเองและ
ตนเอง
แสดงปฏิกิริยา
ต่อตนเอง

ระยะที่ 2
8-19

60

เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการเรี ยน
กากับตนเองใน
โดยใช้ การกากับตนเองใน
ชันเรี
้ ยน
สถานการณ์การเรี ยนจริ ง พร้ อม
ได้ รับการสนับสนุนทางสังคมของ
ครู

ระยะที่ 3
20

30

เพื่อประเมินผลของโปรแกรม

1. แนวคิดการกากับ
ตนเอง
2. แนวคิดการ
สนับสนุนทางสังคม

วิธีดาเนินกิจกรรม

กากับตนเอง ขันตอน
้
ที่ 5 การประเมิน
ตนเอง และขันตอนที
้
่
6 การแสดงปฏิกิริยา
ต่อตนเอง
- การมอบหมายให้
นักเรี ยนกากับตนเอง
ด้ านพฤติกรรมการ
เรี ยนตามที่ได้ ฝึกมา
- การมอบหมายให้
ครูให้ การสนับสนุน
ทางสังคมตามที่ได้
ฝึ กมา
- การนาเสนอ/
ติดตาม ผลการกากับ
ตนเอง การ
เปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ ้น
ปั ญหาอุปสรรคที่พบ
และการให้ ข้อมูล
ย้ อนกลับ

สาหรับส่วนประกอบของกิจกรรม แต่ละกิจกรรมประกอบด้ วย 1) ชื่อกิจกรรม 2) จุดมุง่ หมาย
ของกิจกรรม 3) บทบาทของผู้เกี่ยวข้ อง 4) เวลาที่ใช้ ในการทากิจกรรม 5) สื่อ/อุปกรณ์ที่ใช้ ในกิ จกรรม
6) การประเมินผล และ 7) ภาคผนวก ซึง่ เป็ นเอกสารที่ใช้ ประกอบการจัดกิจกรรม โดยการจัดกิจกรรม
สามารถดาเนินการได้ ในคาบโฮมรูมและคาบเรี ยนของห้ องเรี ยนปกติ
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ขัน้ ตอนการดาเนินโปรแกรม
ขัน้ ตอนการเตรียมการก่ อนการจัดกิจกรรม
ขันตอนการเตรี
้
ยมการก่อนการจัดกิจกรรมแบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ
1. ในส่วนวิทยากร ผู้ชว่ ย หรื อผู้ประสานงานกิจกรรม (Facilitators) ควรศึกษาแนวคิดทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้ องกับการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ งและพฤติกรรมการเรี ยน
แนวคิดเกี่ยวกับการกากับตนเอง แนวคิดการสนับสนุนทางสังคม รวมทังแนวคิ
้
ดที่เ กี่ยวข้ องกับการ
ฝึ กอบรม เทคนิค รูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
2. ในส่วนการเตรี ยมการก่อนการดาเนินกิจกรรม
2.1 กาหนดลักษะของกลุม่ เป้าหมายให้ ชดั เจน คือ
2.1.1 เป็ นนักเรี ยนอายุระหว่าง 10-12 ปี (ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6) ที่ศกึ ษา
อยูใ่ นโรงเรี ยนสังกัด สานักการศึ กษา กรุงเทพมหานคร และ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่า
ความสามารถที่แท้ จริง
2.1.2 มีความสมัครใจและได้ รับการยินยอมจากผู้ปกครองให้ เข้ าร่วมกิจกรรม
2.1.3 ไม่มีโรคประจาตัวที่เป็ นอุปสรรคต่อการเข้ าร่วมกิจกรรมตลอดโปรแกรม
2.1.4 มีปัญหาทางพฤติกรรม การเรี ยน โดยมีการคัดกรองนักเรี ยนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการเรี ยนย้ อนหลัง 2 สัปดาห์ โดยทาการสังเกตพฤติกรรมนักเรี ยน รวมทังเก็
้ บข้ อมูลภูมิหลัง
ของนักเรี ยน ซึง่ ประกอบด้ วย อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา การอบรมเลี ้ยงดูของบิดามารดา และการ
สนับสนุนทางสังคมของบิดามารดา ครู และเพื่อนจากนันพิ
้ จารณานักเรี ยนที่มีระดับพฤติกรรมการเรี ยน
อยูใ่ นระดับต่าหรื อไม่พงึ ประสงค์ แล้ วนานักเรี ยนที่มีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ เข้ าร่วมกิจกรรม
2.2 ติดต่อประสานงานกับครูหรื อผู้ประสานงานของโรงเรี ยน เพื่อชี ้แจงวัตถุประสงค์
ความสาคัญ ประโยชน์ และรายละเอียดขันตอนในการท
้
ากิจกรรมตลอดโปรแกรม
2.3 จัดเตรี ยมสถานที่และอุปกรณ์ตา่ งๆ
2.4 ชี ้แจงวัตถุประสงค์ ความสาคัญ ประโยชน์ และรายละเอียดขันตอนในการท
้
า
กิจกรรมตลอดโปรแกรม
ขัน้ ตอนการเก็บข้ อมูลก่ อนเข้ าร่ วมโปรแกรม
เป็ นการเก็บข้ อมูลของตัวแปรซึง่ เป็ นวัตถุประสงค์หลักของโปรแกรม คือ ตัวแปรพฤ ติกรรมการ
เรี ยน โดยให้ เก็บข้ อมูลพฤติกรรมการเรี ยนของกลุม่ เป้าหมายจากการสังเกต
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ขัน้ ตอนการดาเนินกิจกรรมตามโปรแกรม
1. ให้ กลุม่ เป้าหมายดาเนินกิจกรรมตามโปรแกรม
2. ในระหว่างการดาเนินกิจกรรมที่กลุม่ เป้าหมายกากับตนเองในคาบเรี ยนในแต่ละครัง้ ให้
กลุม่ เป้าหมายบันทึกการกากับตนเองด้ านพฤติ กรรมการเรี ยน แล้ วนาส่ง วิทยากรหรื อผู้ชว่ ยวิทยากร ใน
วันรุ่งขึ ้น เพื่อนับคะแนนสาหรับการแลกเปลี่ยนสิ่งเสริมแรง
ขัน้ ตอนการประเมินผลโปรแกรม
มีการประเมินผล ดังนี ้
1. การประเมินผลกิจกรรมในโปรแกรมแต่ละครัง้ ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ซึง่ มิใช่การ
ประเมินผลตามตัวแปรตาม เช่น การสังเกตความร่วมมือ การมีสว่ นร่วม ความสาเร็จของงานที่ได้
มอบหมาย ความสนใจของนักเรี ยน การตอบคาถามของนักเรี ยน เป็ นต้ น
2. การเก็บข้ อมูลของตัวแปรซึง่ เป็ นวัตถุประสงค์หลักของโปรแกรม คือ ตัวแปรพฤติกรรม การ
เรี ยน โดยเก็บข้ อมูลพฤติกรรมการเรี ยนจากการสังเกต
3. การประเมินความพึงพอใจโดยรวมของโปรแกรม โดยให้ กลุม่ เป้าหมายตอบแบบสอบถาม
ความคิดเห็นที่มีตอ่ การเข้ าร่วมโปรแกรม รวมทังให้
้ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
สาหรับรายละเอียดของการจัดกิจกรรมแต่ละครัง้ ปรากฏในคูม่ ือการใช้ โปรแกรมในลาดับถัดไป
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คูมื
่ อการใช้
โปรแกรมการกากับตนเองรวมกั
บการสนับสนุ นทางสั งคมของครู
่
เพือ
่ ปรับเปลีย
่ นพฤติกรรมการเรียน ของนักเรียนระดับประถมศึ กษา
ทีม
่ ผ
ี ลสั มฤทธิท
์ างการเรียนตา่ กวาความสามารถที
แ
่ ทจริ
่
้ ง

โดย
พลรพี ทุมมาพันธ ์
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คานา
คูม่ ือ การใช้ โปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู เป็ นเอกสารที่
จัดทาขึ ้นโดยใช้ แนวคิดที่ผสมผสานการกากับตนเองและการสนับสนุนทางสังคม เพื่อ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการเรี ยน ของนักเรี ยนระดับประถมศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่
แท้ จริง โดยออกแบบ กระบวนการเรี ยนรู้ที่เป็ นระบบ สอดแทรกสาระความรู้ และฝึ กทักษะต่างๆ เพื่อ
การปฏิบตั ทิ ี่ยงั่ ยืน เพื่อให้ นกั เรี ยนสามารถพัฒนาพฤติกรรมการเรี ยน ทังในบริ
้
บทของการเรี ยน ในชัน้
เรี ยนละนอกห้ องเรี ยน
หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าคูม่ ือ การใช้ โปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของ
ครู ฉบับนี ้ จะเป็ นแนวทางสาหรับครูผ้ สู อน ครูแนะแนว รวมทังผู
้ ้ สนใจในการจัดกิจกรรมเพื่อปรับ
พฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนต่อไป

พลรพี ทุมมาพันธ์
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สารบัญ
คาแนะนาการใช้ โปรแกรม
กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมที่ 4
กิจกรรมที่ 5-6
กิจกรรมที่ 7
กิจกรรมที่ 8-19
กิจกรรมที่ 20

สร้ างความคุ้นเคย
รู้จกั การกากับตนเอง
ฝึ กสารวจตนเอง ตังเป
้ ้ าหมาย และวางแผน
ฝึ กควบคุมตนเองและบันทึกพฤติกรรม (1)
ฝึ กควบคุมตนเองและบันทึกพฤติกรรม (2)
ฝึ กประเมินตนเองและแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง
กากับตนเองและได้ รับการสนับสนุนทางสังคมของครู
ประเมินผลโปรแกรม
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คาแนะนาการใช้ โปรแกรม
โปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคม
ของครูเป็ นชุดกิจกรรมที่มี
จุดมุง่ หมายเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรี ยน โดยมีการจัดเนื ้อหาและกิจกรรมที่สง่ เสริมการ
ปรับเปลี่ยนตัวแปรทังทางด้
้
านความรู้ /การคิด ความรู้สกึ /จิตใจ และพฤติกรรม /ทักษะ กิจกรรมที่จดั ขึ ้น
แบ่งออกเป็ น 3 ระยะ รวม 20 ครัง้ ดังนี ้
ระยะที ่ 1 เป็ นการให้ นกั เรี ยนฝึ กกากับตนเองด้ านพฤติกรรมการเรี ยน เบื ้องต้ น และให้
ครูฝึกให้ การสนับสนุนทางสังคมไปพร้ อมกัน ใช้ เวลาในการดาเนินการทังสิ
้ ้น 7 ครัง้ ๆ ละ 30 นาที
ยกเว้ นครัง้ ที่ 3, 5 และ 6 ใช้ เวลา 60 นาที
ระยะที ่ 2 เป็ นการให้ นกั เรี ยนดาเนินการกากับตนเองด้ านพฤติ กรรมการเรี ยนใน
สถานการณ์การเรี ยนจริง พร้ อมได้ รับการสนับสนุนทางสังคมของครู และครูเป็ นผู้ให้ การสนับสนุนทาง
สังคม ใช้ เวลาในการดาเนินการทังสิ
้ ้น 3 สัปดาห์ รวม 12 ครัง้ ๆ ละประมาณ 60 นาที แบ่งเป็ น 4 ครัง้
ต่อสัปดาห์ ตามชัว่ โมงการเรี ยนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
ระยะที ่ 3 เป็ นการประเมินผลของโปรแกรม ซึง่ จะให้ กลุม่ ตัวอย่างทาแบบประเมิน
ภาพรวมของการเข้ าร่วมโปรแกรม ใช้ เวลา 1 ครัง้ 30 นาที
ข้ อมูลภาพรวมของกรอบกิจกรรมในโปรแกรม แสดงดังตารางต่อไปนี ้
ตาราง ภาพรวมของกรอบกิจกรรมในโปรแกรม
ครัง้ ที่

เวลาที่
ใช้
(นาที)

เป้าหมายของกิจกรรมที่
สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์
ของโปรแกรม

ระยะที่ 1
1

30

เพื่อให้ นกั เรี ยนและครูมีความรู้
เกี่ยวกับพฤติกรรมการเรี ยน

2

30

เพื่อให้ นกั เรี ยนและครูมีความรู้
เกี่ยวกับการกากับตนเอง

3

60

1. เพื่อให้ นกั เรี ยนสามารถกากับ

ชื่อกิจกรรม

สร้ าง
ความคุ้นเคย

แนวคิดที่ใช้

1. แนวคิดเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการเรี ยน
2. แนวคิดเกี่ยวกับ
การสร้ างความ
ตระหนัก
รู้จกั การกากับ 1. แนวคิดการกากับ
ตนเองและการ ตนเอง
สนับสนุนทาง 2. แนวคิดการ
สังคม
สนับสนุนทางสังคม
ฝึ กสารวจ
1. แนวคิดการกากับ

วิธีดาเนินกิจกรรม

- การบรรยาย
- การตังค
้ าถาม
- การอภิปรายกลุม่

- การบรรยาย
- การตังค
้ าถาม
- การอภิปรายกลุม่
- การฝึ กปฏิบตั ิกากับ
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ครัง้ ที่

เวลาที่
ใช้
(นาที)

4

60

5-6

60

7

30

ระยะที่ 2
8-19

60

เป้าหมายของกิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม
สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์
ของโปรแกรม
ตนเองด้ านพฤติกรรมก่อนเรี ยนได้ ตนเอง
2. เพื่อให้ ครูสามารถให้ การ
ตังเป
้ ้ าหมาย
สนับสนุนทางสังคมได้
และวางแผน

แนวคิดที่ใช้

วิธีดาเนินกิจกรรม

ตนเอง 3 ขันตอน
้
ได้ แก่ (1) การสารวจ
ตนเอง (2) การ
ตังเป
้ ้ าหมาย (3) การ
วางแผน
-ครูฝึกให้ การ
สนับสนุนทางสังคม
1. เพื่อให้ นกั เรี ยนสามารถ
ฝึ กควบคุม
1. แนวคิดการกากับ - นักเรี ยนฝึ กปฏิบตั ิ
ควบคุมตนเองและบันทึก
ตนเองและ
ตนเอง
กากับตนเอง ขันตอน
้
พฤติกรรมได้
บันทึก
ที่ 4 การควบคุม
พฤติกรรม (1)
ตนเองและบันทึก
พฤติกรรม
1. เพื่อให้ นกั เรี ยนสามารถ
ฝึ กควบคุม
1. แนวคิดการกากับ - นักเรี ยนฝึ กปฏิบตั ิ
ควบคุมตนเองและบันทึก
ตนเองและ
ตนเอง
กากับตนเอง ขันตอน
้
พฤติกรรมในชันเรี
้ ยนได้
บันทึก
2. แนวคิดการ
ที่ 4 การควบคุม
2. เพื่อให้ ครูสามารถให้ การ
พฤติกรรม (2) สนับสนุนทางสังคม ตนเอง (นักเรี ยน)
สนับสนุนทางสังคมแก่นกั เรี ยนได้
-ครูฝึกให้ การ
สนับสนุนทางสังคม
เพื่อให้ นกั เรี ยนสามารถประเมิน 6. ฝึ กประเมิน 1. แนวคิดการกากับ - นักเรี ยนฝึ กปฏิบตั ิ
ตนเองและแสดงปฏิกิริยาต่อ
ตนเองและ
ตนเอง
กากับตนเอง ขันตอน
้
ตนเองได้
แสดงปฏิกิริยา
ที่ 5 การประเมิน
ต่อตนเอง
ตนเอง และขันตอนที
้
่
6 การแสดงปฏิกิริยา
ต่อตนเอง
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการเรี ยน
กากับตนเองใน
โดยใช้ การกากับตนเองใน
ชันเรี
้ ยน
สถานการณ์การเรี ยนจริ ง พร้ อม
ได้ รับการสนับสนุนทางสังคมของ
ครู

ตนเอง
2. แนวคิดการ
สนับสนุนทางสังคม

1. แนวคิดการกากับ
ตนเอง
2. แนวคิดการ
สนับสนุนทางสังคม

- การมอบหมายให้
นักเรี ยนกากับตนเอง
ด้ านพฤติกรรมการ
เรี ยนตามที่ได้ ฝึกมา
- การมอบหมายให้
ครูให้ การสนับสนุน
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ครัง้ ที่

เวลาที่
ใช้
(นาที)

เป้าหมายของกิจกรรมที่
สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์
ของโปรแกรม

ชื่อกิจกรรม

แนวคิดที่ใช้

วิธีดาเนินกิจกรรม

ทางสังคมตามที่ได้
ฝึ กมา
- การนาเสนอ/
ติดตาม ผลการกากับ
ตนเอง การ
เปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ ้น
ปั ญหาอุปสรรคที่พบ
และการให้ ข้อมูล
ย้ อนกลับ
ระยะที่ 3
20

30

เพื่อประเมินผลของโปรแกรม

สาหรับส่วนประกอบของกิจกรรม แต่ละกิจกรรมประกอบด้ วย 1) ชื่อกิจกรรม 2) จุดมุง่ หมาย
ของกิจกรรม 3) บทบาทของผู้เกี่ยวข้ อง 4) เวลาที่ใช้ ในการทากิจกรรม 5) สื่อ/อุปกรณ์ที่ใช้ ในกิจกรรม
6) การประเมินผล และ 7) ภาคผนวก ซึง่ เป็ นเอกสารที่ใช้ ประกอบกา รจัดกิจกรรม โดยการจัดกิจกรรม
สามารถดาเนินการได้ ในคาบโฮมรูมและคาบเรี ยนของห้ องเรี ยนปกติ
การจัดกิจกรรมของโปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู เป็ น
กระบวนการที่ต้องดาเนินการอย่างเป็ นลาดับขันตอนต่
้
อเนื่องกัน ซึง่ คูม่ ือการใช้ โปรแกรมฉบับนี ้ได้ เขีย น
อธิบายขันตอนและวิ
้
ธีการจัดการเรี ยนรู้อย่างละเอียด ครูผ้ สู อน /จัดกิจกรรมสามารถดาเนินการตาม
ขันตอนต่
้
าง ๆ ที่ผ้ เู ขียนได้ อธิบายไว้ ได้ อย่างสะดวก โดยใช้ คมู่ ือการใช้ โปรแกรมฉบับนี ้เป็ นแนวทางใน
การจัดกิจกรรม ในการใช้ คมู่ ือฉบับนี ้ จาเป็ นต้ องใช้ ร่วมกับโปรแกรมการกากับต
นเองร่วมกับการ
สนับสนุนทางสังคมของครู โดยมีแนวทางการใช้ ดงั ต่อไปนี ้
1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่
แท้ จริงและพฤติกรรมการเรี ยน แนวคิดเกี่ยวกับการกากับตนเอง แนวคิดการสนับสนุนทางสังคม
รวมทังแนวคิ
้
ดที่เกี่ยวข้ องกับการฝึ กอบรม เทคนิค รูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ให้ เข้ าใจ
2. ศึกษาโปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู และคูม่ ือการใช้
โปรแกรม เพื่อทราบรายละเอียดในการดาเนินการตามขันตอนและกิ
้
จกรรมที่กาหนดไว้
3. จัดเตรี ยมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่ องมือประเมินผล ตามที่ระบุไว้ ในโปรแกรม
4. จัดกิจกรรมตามขันตอนและวิ
้
ธีการที่กาหนดไว้
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ในการจัดกิจกรรม หากเวลาดาเนินการไม่เพียงพอหรื อมีผ้ เู รี ยนที่เรี ยนช้ า หรื อทากิจกรรมไม่
ทันเพื่อน ครูสามารถยืดหยุน่ ได้ ตามความเหมาะสม การจัดกิจกรรมโปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับ
การสนับสนุนทางสังคมของครู สามารถดาเนินการตามขันตอนและวิ
้
ธีการ ดังต่อไปนี ้
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ครัง้ ที่ 1
สร้ างความคุ้นเคย
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จุดมุง่ หมายของ
กิจกรรม
ครู
1. เพื่อให้ เกิด
-แนะนาวิทยากร
ความคุ้นเคยระหว่าง
-ร่วมสังเกตการณ์
นักเรี ยนและวิทยากร
2. เพื่อให้ นกั เรี ยนมี
ความตระหนักถึง
ความสาคัญของการเข้ า
ร่วมกิจกรรมตลอด
หลักสูตร
3. เพื่อให้ นกั เรี ยนมี
แรงจูงใจในการเข้ าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตร
4. เพื่อให้ นกั เรี ยนและ
ครูมีความรู้เรื่ อง
พฤติกรรมการเรี ยน
5. เพื่อให้ นกั เรี ยนทราบ
จุดมุง่ หมายของการ
ปรับพฤติกรรมการเรี ยน
ด้ วยโปรแกรมการกากับ

บทบาทของผู้เกี่ยวข้ อง
เวลา
นักเรี ยน
วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร
-ฟั งคาบรรยาย
1. วิทยากรแนะนาตัวเองและทีมงาน
30 นาที
2. ให้ นกั เรี ยนแนะนาตัวเองทีละคน โดยแจกป้ายชื่อให้
นักเรี ยนเขียนชื่อของตนเองแล้ วคล้ องคอไว้
3. วิทยากรอธิบายถึงความสาคัญของพฤติกรรมการ
เรี ยน โดยวิทยากรอธิบายให้ นกั เรี ยนฟั งว่าเป็ นพฤติกรรม
อันพึงประสงค์และส่งผลต่อความสาเร็ จในการเรี ยน
4. วิทยากรแจ้ งให้ นกั เรี ยนทราบจุดมุง่ หมายในการ
ดาเนินกิจกรรม โดยวิทยากรอธิบายให้ นกั เรี ยนฟั งว่า
การดาเนินการในครัง้ นี ้มีจดุ มุง่ หมายเพื่อเพิ่มพฤติกรรม
การเรี ยนของนักเรี ยน โดยใช้ โปรแกรมการกากับตนเอง
ร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู ซึง่ เป็ นวิธีการที่
สามารถช่วยให้ นกั เรี ยนเพิ่มพฤติกรรมการเรี ยนเพิ่มมาก
ขึ ้น หลังจากที่เข้ าร่วมกิจกรรมครบหลักสูตรแล้ ว นักเรี ยน
จะต้ องมีพฤติกรรมการเรี ยนสูงขึ ้น
-อ่านใบความรู้ที่ 1 5. วิทยากรอธิบายถึงเป้าหมาย คือ พฤติกรรมการเรี ยน
ตอบคาถาม แสดง
ให้ นกั เรี ยนทราบ โดยวิทยากรแจกใบความรู้เรื่ อง
ความคิดเห็น
พฤติกรรมการเรี ยน และอธิบายให้ นกั เรี ยนฟั งว่า
พฤติกรรมการเรียน หมายถึง การปฏิบตั ิตวั ใน

สือ่ /อุปกรณ์

การประเมินผล

1. ป้ายชื่อ
2. ใบความรู้เรื่ อง
พฤติกรรมการ
เรี ยน
3. ใบงานที่ 1
ผลเสียของการมี
พฤติกรรมการ
เรี ยนต่า และผลดี
ของการมี
พฤติกรรมการ
เรี ยนสูง
4. แบบสารวจตัว
เสริ มแรง

1. จากการสังเกต ซักถาม
100% ของนักเรี ยนแสดง
ความกระตือรื อร้ น มีความ
ตังใจและตระหนั
้
กถึง
ความสาคัญของการเข้ าร่วม
กิจกรรมในครัง้ ต่อๆไป
2. จากการซักถาม 100%
ของนักเรี ยนตอบคาถาม
เกี่ยวกับพฤติกรรมการเรี ยน
ได้ อย่างถูกต้ อง
3. 100% ของนักเรี ยนตอบ
แบบสารวจตัวเสริ มแรง
ครบถ้ วน
*4. จากการซักถาม ครู ตอบ
คาถามเกี ่ยวกับพฤติ กรรม
การเรี ยนได้อย่างถูกต้อง
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จุดมุง่ หมายของ
กิจกรรม
ตนเองร่วมกับการ
สนับสนุนทางสังคมของ
ครู

ครู

บทบาทของผู้เกี่ยวข้ อง
นักเรี ยน
วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร
การศึกษาเล่าเรี ยนของนักเรี ยนทังในและนอกห้
้
องเรี ยน
แบ่งออกเป็ นพฤติกรรมก่อนเรี ยน พฤติกรรมขณะเรี ยน
ในชันเรี
้ ยน และพฤติกรรมหลังเรี ยน โดยนักเรี ยนต้ องมี
พฤติกรรมครบทัง้ 3 ส่วน มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1) พฤติกรรมก่อนเรี ยน ได้ แก่
- นาอุปกรณ์การเรี ยนมาเรี ยนอย่าง
ถูกต้ องครบถ้ วน และ
- เข้ าชันเรี
้ ยนตรงเวลา
2) พฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยน ได้ แก่
- มองครูและเพื่อนเมื่อครูและเพื่อนพูด
เกี่ยวกับเนื ้อหาหรื อกระบวนการเรี ยนการสอน
- ตอบคาถาม ถามคาถาม อภิปรายและ
เสนอความคิดเห็น รายงานหน้ าชัน้ อ่านหนังสือเรี ยน จด
คาอธิบายประกอบการเรี ยนจากครู และ
- ทางานที่ครูมอบหมายได้ อย่างต่อเนื่อง
จนงานนันส
้ าเร็ จ
3) พฤติกรรมหลังเรี ยน ได้ แก่
- ทาแบบฝึ กหัด การบ้ าน และรายงานให้
เสร็ จและส่งตามกาหนดเวลา

เวลา

สือ่ /อุปกรณ์

การประเมินผล
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จุดมุง่ หมายของ
กิจกรรม

ครู

บทบาทของผู้เกี่ยวข้ อง
นักเรี ยน
วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร
- เตรี ยมบทเรี ยนหรื อทบทวนเนื ้อหาวิชาที่
ครูมอบหมาย และศึกษาค้ นคว้ า เข้ าห้ องสมุด ทา
รายงาน ทาการบ้ านและศึกษาข้ อผิดพลาดด้ วยตนเอง
6. วิทยากรแจ้ งให้ นกั เรี ยนทราบว่าเขามีพฤติกรรมการ
เรี ยนต่า ดังรายการสารวจพฤติกรรม และถามความ
ต้ องการในการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
7. เมื่อนักเรี ยนตระหนักและยอมรับพฤติกรรมที่เป็ น
ปั ญหาและพร้ อมที่จะแก้ ไข วิทยากรทาความตกลงเรื่ อง
การปรับพฤติกรรมด้ วยโปรแกรมการกากับตนเอง
ร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู และพฤติกรรม
เป้าหมายที่ต้องการให้ เกิดขึ ้น โดยให้ นกั เรี ยนเข้ าร่วม
กิจกรรมให้ ครบตลอดโปรแกรม
8. วิทยากรให้ นกั เรี ยนช่วยกันสรุปพฤติกรรมการเรี ยนใน
-ช่วยกันสรุป
แต่ละด้ าน
พฤติกรรมการเรี ยน 9. วิทยากรแจกใบงานที่ 1 เรื่ อง ผลเสียของการมี
พฤติกรรมการเรี ยนต่า และผลดีของการมีพฤติกรรมการ
เรี ยนสูง และแบบสารวจตัวเสริ มแรงให้ นกั เรี ยนเอาไปทา
เป็ นการบ้ าน

เวลา

สือ่ /อุปกรณ์

การประเมินผล
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จุดมุง่ หมายของ
กิจกรรม

ครู
-อภิปรายร่วมกับ
วิทยากร

บทบาทของผู้เกี่ยวข้ อง
นักเรี ยน
วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร
*10. หลังจากเสร็ จกิ จกรรมกับนักเรี ยน วิ ทยากรและครู
ร่ วมอภิ ปรายเกี ่ยวกับพฤติ กรรมการเรี ยน

เวลา

สือ่ /อุปกรณ์

การประเมินผล
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ภาคผนวก

ใบความรู้ท่ ี 1
เรื่องพฤติกรรมการเรียน
พฤติกรรมการเรี ยน หมายถึง การปฏิบตั ิตวั ในการศึกษาเล่าเรี ยนของนักเรี ยนทัง้
ในและนอกห้ องเรี ยน แบ่งออกเป็ น พฤติกรรมก่อนเรี ยน พฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยน
และพฤติกรรมหลังเรี ยน ดังต่อไปนี ้
1) พฤติกรรมก่ อนเรี ยน หมายถึง การแสดงพฤติกรรมของนักเรี ยนที่ได้
สร้ างความพร้ อมให้ แก่ต นเองก่อนเข้ าเรี ยนในชันเรี
้ ยน ได้ แก่ การนาอุปกรณ์การเรี ยนมา
เรี ยนอย่างถูกต้ องครบถ้ วน และการเข้ าชันเรี
้ ยนตรงเวลา
2) พฤติกรรมขณะเรี ยนในชัน้ เรี ยน หมายถึง การแสดงพฤติกรรมของ
นักเรี ยนในการติดตามการสอนของครูโดยตลอด ได้ แก่ การมองครูและเพื่อนเมื่อครูและ
เพื่อนพูดเกี่ยวกับเนื ้อหาหรื อกระบวนการเรี ยนการสอน และจดคาอธิบายประกอบการเรี ยน
จากครู การตอบคาถาม ถามคาถาม อภิปรายและเสนอความคิดเห็น รายงานหน้ าชัน้ อ่าน
หนังสือเรี ยน และการทางานที่ได้ รับมอบหมายขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยน
3) พฤติกรรมหลังเรี ยน หมายถึง การแสดงพฤติกรรมของนักเรี ยน ในการ
ทางานที่ได้ รับมอบหมายให้ แล้ วเสร็จและส่งตามกาหนดเวลา ได้ แก่ การทาแบบฝึ กหัด
การบ้ าน และรายงานให้ เสร็จและส่งตามกาหนดเวลา การเตรี ยมบทเรี ยนหรื อทบทวน
เนื ้อหาวิชาที่ครูมอบหมาย และการศึกษาค้ นคว้ า เข้ าห้ องสมุด ทารายงาน ทาการบ้ านและ
ศึกษาข้ อผิดพลาดด้ วยตนเอง
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ใบงานที่ 1
ผลเสียของการมีพฤติกรรมการเรียนต่า
และผลดีของการมีพฤติกรรมการเรียนสูง
คาชีแ้ จง ขอให้ นกั เรี ยนเขียนข้ อความบอกผลเสียของการมีการมีพฤติกรรมการ
เรี ยนต่า และผลดีของการมีพฤติกรรมการเรี ยนสูง ลงในช่องว่างในตาราง

ลงใน
ใน
ผลเสียของการมีพฤติกรรมการเรี ยน
ต่า

ผลดีของการมีพฤติกรรมการเรี ยนสูง
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แบบสารวจตัวเสริมแรง
ชื่อ-สกุล............................................................................................ ชัน้ .....................
คาชีแ้ จง ขอให้ นกั เรี ยนตอบคาถามต่อไปนี ้ทุกข้ อ ตามความเป็ นจริงที่ตรงกับ
ความต้ องการของนักเรี ยน โดยเรี ยงลาดับจากสิ่งที่นกั เรี ยนต้ องการมากที่สดุ
เป็ นอันดับ 1 สิ่งที่ต้องการรองลงมาเป็ นอันดับ 2 และ 3 ตามลาดับ
1. อาหาร ขนม หรื อผลไม้ ที่นกั เรี ยนชอบมากที่สดุ ได้ แก่
(1) ........................................................................
(2) ........................................................................
(3) ........................................................................
2. อุปกรณ์การเรี ยนที่นกั เรี ยนอยากได้ มากที่สดุ ได้ แก่
(1) ........................................................................
(2) ................................................................. .......
(3) ........................................................................
3. กิจกรรมอะไรที่นกั เรี ยนชอบมากที่สดุ เมื่ออยู่ที่โรงเรี ยน
(1) ........................................................................
(2) ........................................................................
(3) ........................................................................
4. เมื่อนักเรี ยนทาความดีแล้ ว อยากให้ ครูทาอย่างไร
(1) ................................................................ ........
(2) ........................................................................
(3) ........................................................................
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ครัง้ ที่ 2
รู้จักการกากับตนเอง
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จุดมุง่ หมายของ
กิจกรรม
ครู
เพื่อให้ นกั เรี ยนและครูมี -ร่วมสังเกตการณ์
ความรู้เกี่ยวกับการ
กากับตนเอง

บทบาทของผู้เกี่ยวข้ อง
เวลา
นักเรี ยน
วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร
-ช่วยกันทบทวน
1. ให้ นกั เรี ยนส่งแบบสารวจตัวเสริ มแรง
30 นาที
พฤติกรรมการเรี ยน 2. ให้ นกั เรี ยนทบทวนเนื ้อหาเรื่ องพฤติกรรมการเรี ยนว่า
-นาเสนอผลการทา ประกอบด้ วยอะไรบ้ าง
ใบงานที่ 1 และแสดง 3. สุม่ ให้ นกั เรี ยนนาเสนอผลการทาใบงานที่ 1 และให้
ความคิดเห็น
นักเรี ยนร่วมกันอภิปรายถึงผลเสียของการมีพฤติกรรม
-อ่านใบความรู้ที่ 2 การเรี ยนต่า และผลดีของการมีพฤติกรรมการเรี ยนสูง
-ฟั งคาบรรยาย
4. วิทยากรอธิบายขันตอนการก
้
ากับตนเอง พร้ อมแจ้ งให้
นักเรี ยนทราบว่านักเรี ยนจะได้ รับการฝึ กในช่วงต่อไปนี ้
เพื่อให้ นกั เรี ยนทราบว่าจะต้ องทาอะไรบ้ างและทา
อย่างไร โดยแจกใบความรู้เรื่ องการกากับตนเองให้
นักเรี ยน และอธิบายให้ นกั เรี ยนฟั งว่า การกากับตนเอง
หมายถึง กระบวนการในการควบคุมตนเองของบุคคล
อย่างเป็ นระบบ ในด้ านความคิด ความรู้สกึ และการ
กระทา เพื่อมุง่ เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของตนเองไปสู่
พฤติกรรมเป้าหมายที่ต้องการ ประกอบด้ วย
กระบวนการ 3 กระบวนการ ได้ แก่ กระบวนการสังเกต
ตนเอง กระบวนการตัดสินตนเอง และกระบวนการแสดง
ปฏิกิริยาต่อตนเอง โดยแบ่งเป็ นขันตอนย่
้
อย จานวน 6
ขันตอนดั
้
งนี ้ (1) การสารวจตนเอง (2) การตังเป
้ ้ าหมาย

สือ่ /อุปกรณ์

การประเมินผล

1. ใบความรู้เรื่ อง
การกากับตนเอง
2. ใบความรู้เรื่ อง
การสนับสนุนทาง
สังคม

1. 100% ของสมาชิกตังใจ
้
ฟั งการบรรยาย
2. จากการซักถาม 100%
ของนักเรี ยนตอบคาถาม
เกี่ยวกับการกากับตนเองได้
อย่างถูกต้ อง
*4. จากการซักถาม ครู ตอบ
คาถามเกี ่ยวกับการกากับ
ตนเองได้อย่างถูกต้อง
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จุดมุง่ หมายของ
กิจกรรม

ครู

บทบาทของผู้เกี่ยวข้ อง
นักเรี ยน
วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร
(3) การวางแผน (4) การควบคุมตนเองและบันทึก
พฤติกรรม (5) การประเมินตนเอง และ (6) การแสดง
ปฏิกิริยาต่อตนเอง ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1) การสารวจตนเอง โดยนักเรี ยนสารวจ
พฤติกรรมการเรี ยนของตนเอง ทังในด้
้ านพฤติกรรมก่อน
เรี ยน พฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยน และพฤติกรรม
หลังเรี ยน
2) การตังเป
้ ้ าหมาย โดยนักเรี ยนเลือก
พฤติกรรมการเรี ยนที่ต้องการพัฒนา พร้ อมทังก
้ าหนด
เป้าหมายในการพัฒนาพฤติกรรมที่เลือก
3) การวางแผน โดยนักเรี ยนหาวิธีการพัฒนา
พฤติกรรมการเรี ยนที่เลือก ซึง่ นักเรี ยนแต่ละคนจะมี
วิธีการเหมือนหรื อต่างกันก็ได้
4) การควบคุมตนเองและบันทึกพฤติกรรม
โดยนักเรี ยนแต่ละคนดาเนินการควบคุมตนเองให้ ได้ ตาม
วิธีการกากับตนเองที่เลือกไว้ และบันทึกพฤติกรรมที่
เกิดขึ ้น
5) การประเมินตนเอง โดยนักเรี ยนประเมิน
พฤติกรรมด้ วยตนเองด้ วยการเทียบพฤติกรรมที่ตนเอง

เวลา

สือ่ /อุปกรณ์

การประเมินผล
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จุดมุง่ หมายของ
กิจกรรม

ครู

-อภิปรายร่วมกับ
ครู

บทบาทของผู้เกี่ยวข้ อง
นักเรี ยน
วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร
กระทากับเป้าหมายที่ตงไว้
ั้
6) การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง โดยนักเรี ยนให้
รางวัลต่อความสาเร็ จและหาแนวทางการปรับปรุงแก้ ไข
ในกรณีที่ไม่บรรลุเป้าหมาย
5. วิทยากรให้ นกั เรี ยนช่วยกันสรุปขันตอนการก
้
ากับ
ตนเอง โดยการซักถามนักเรี ยน พร้ อมกับเปิ ดโอกาสให้
นักเรี ยนซักถามข้ อสงสัย
*6. หลังจากเสร็ จกิ จกรรมกับนักเรี ยน วิ ทยากรกับครู
ร่ วมกันอภิ ปรายเกี ่ยวกับการกากับตนเอง

เวลา

สือ่ /อุปกรณ์

การประเมินผล
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ภาคผนวก

ใบความรู้ ท่ ี 2
เรื่องการกากับตนเอง
การกากับตนเอง หมายถึง กระบวนการในการควบคุมตนเองของบุคคลอย่างเป็ น
ระบบ ในด้ านความคิด ความรู้สกึ และการกระทา เพื่อมุ่งเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง
ไปสู่พฤติกรรมเป้าหมายที่ต้องการ ประกอบด้ วยกระบวนการ 3 กระบวนการ ได้ แก่
กระบวนการสังเกตตนเอง กระบวนการตัดสินตนเอง และกระบวนการแสดงปฏิกิริยาต่อ
ตนเอง โดยแบ่งเป็ นขันตอนย่
้
อย จานวน 6 ขันตอนดั
้
งนี ้ (1) การสารวจตนเอง (2) การ
ตังเป
้ ้ าหมาย (3) การวางแผน (4) การควบคุมตนเองและบันทึกพฤติกรรม (5) การประเมิน
ตนเอง และ (6) การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1) การสารวจตนเอง โดยนักเรี ยนสารวจพฤติกรรมการเรี ยนของตนเอง ทัง้
ในด้ าน พฤติกรรมก่อนเรี ยน พฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยน และพฤติกรรมหลังเรี ยน
2) การตัง้ เป้าหมาย โดยนักเรี ยนเลือกพฤติกรรมการเรี ยนที่ต้องการพัฒนา
พร้ อมทังก
้ าหนดเป้าหมายในการพัฒนาพฤติกรรมที่เลือก
3) การวางแผน โดยนักเรี ยนหาวิธีการพัฒนาพฤติกรรมการเรี ยนที่เลือก ซึง่
นักเรี ยนแต่ละคนจะมีวิธีการเหมือนหรื อต่างกันก็ได้
4) การควบคุมตนเองและบันทึกพฤติกรรม โดยนักเรี ยนแต่ละคน
ดาเนินการควบคุมตนเองให้ ได้ ตามวิธีการกากับตนเองที่เลือกไว้ และบันทึกพฤติกรรมที่
เกิดขึ ้น
5) การประเมินตนเอง โดยนักเรี ยนประเมินพฤติกรรมด้ วยตนเองด้ วยการ
เทียบพฤติกรรมที่ตนเองกระทากับเป้าหมายที่ตงไว้
ั้
6) การแสดงปฏิกริ ิยาต่ อตนเอง โดยนักเรี ยนให้ รางวัลต่อความสาเร็จและ
หาแนวทางการปรับปรุงแก้ ไขในกรณีที่ไม่บรรลุเป้าหมาย
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ครัง้ ที่ 3
ฝึ กสารวจตนเอง
ตัง้ เป้าหมาย และวางแผน
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จุดมุง่ หมายของ
กิจกรรม
ครู
1. เพื่อให้ นกั เรี ยน
-ร่วมสังเกตการณ์
สามารถสารวจตนเอง
ตังเป
้ ้ าหมาย และ
วางแผนได้
2. เพื่อให้ ครูสามารถให้
การสนับสนุนทางสังคม
ได้

บทบาทของผู้เกี่ยวข้ อง
เวลา
นักเรี ยน
วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร
-ตอบคาถามทบทวน 1. ให้ นกั เรี ยนช่วยกันทบทวนเนื ้อหาเรื่ องพฤติกรรมการ 60 นาที
เรื่ องพฤติกรรมการ เรี ยนว่าประกอบด้ วยอะไรบ้ าง และทบทวนขันตอนการ
้
เรี ยน
กากับตนเอง จากใบความรู้เรื่ องการกากับตนเองที่แจก
-ตอบคาถามทบทวน ให้ นกั เรี ยนในครัง้ ที่แล้ ว
เรื่ องการกากับตนเอง 2. ฝึ กการกากับตนเอง
2.1วิทยากรนาข้ อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรี ยนใน
ด้ านพฤติกรรมก่อนเรี ยน พฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยน
และพฤติกรรมหลังเรี ยน ของนักเรี ยนมาให้ นกั เรี ยนดู
2.2 ให้ นกั เรี ยนแต่ละคนพิจารณาข้ อมูลดังกล่าว ว่า
-พิจารณาข้ อมูล
ตนเองมีพฤติกรรมการเรี ยนเดิมมากน้ อยเพียงใด เพื่อให้
พฤติกรรมการเรี ยน ทราบถึงข้ อมูลพื ้นฐานที่นกั เรี ยนสามารถแสดง
เดิมของตน
พฤติกรรมได้ พร้ อมทังอธิ
้ บายความหมายของคะแนนที่
นักเรี ยนแต่ละคนได้
2.3 สอบถามนักเรี ยนว่าพฤติกรรมใดได้ คะแนนมาก
หรื อน้ อย และอยากให้ พฤติกรรมใดเพิ่มขึ ้นเป็ นเท่า
ใดบ้ าง
2.4 สอบถามนักเรี ยนว่า แล้ วทาอย่างไรจึงจะได้
-ร่วมอภิปราย
คะแนนเพิ่มขึ ้นตามที่อยากได้ ให้ นกั เรี ยนช่วยกันตอบ
และคิดหาวิธีการ โดยถามให้ ครอบคลุมทุกพฤติกรรม

สือ่ /อุปกรณ์

การประเมินผล

1. ใบความรู้เรื่อง
การกากับตนเอง
2. ข้ อมูล
พฤติกรรมการ
เรี ยนเดิมของ
นักเรี ยน
3. แบบบันทึกการ
กากับตนเองของ
นักเรี ยน
4. แบบบันทึกการ
ให้ การสนับสนุน
ทางสังคม (สาหรับ
ครู)

1. 100% ของนักเรี ยนมีสว่ น
ร่วมในการฝึ กกากับตนเอง
2. 100% ของนักเรี ยน
สามารถสารวจตนเอง
ตังเป
้ ้ าหมาย และวางแผน
เพือ่ พัฒนาพฤติกรรมได้
*3. ครู สามารถให้การ
สนับสนุนทางสังคมแก่
นักเรี ยนได้อย่างเหมาะสม
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จุดมุง่ หมายของ
กิจกรรม

ครู

บทบาทของผู้เกี่ยวข้ อง
นักเรี ยน
วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร
2.5 วิทยากรแจกแบบบันทึกการกากับตนเองของ
-พิจารณาแบบบันทึก นักเรี ยน ให้ นกั เรี ยนทุกคน พร้ อมทังอธิ
้ บายส่วนประกอบ
การกากับตนเอง
ทังหมดของแบบบั
้
นทึกให้ นกั เรี ยนเข้ าใจ โดยอธิบาย
เรี ยงตามลาดับช่วงเวลา เริ่ มจากช่วงหลังเลิกเรี ยนไป
เรื่ อยๆ จนครบรอบ และอธิบายให้ นกั เรี ยนฟั งว่าแต่ละ
ช่วงเวลานักเรี ยนต้ องทาอะไรบ้ าง พร้ อมทังให้
้ นกั เรี ยน
ถามในกรณีที่นกั เรี ยนไม่เข้ าใจ
2.6 ให้ นกั เรี ยนแต่ละคนตังเป
้ ้ าหมายด้ วยตนเองใน
-ตังและเขี
้
ยน
การแสดงพฤติกรรมการเรี ยนในแต่ละด้ านของแต่ละวัน
เป้าหมายการแสดง โดยให้ นกั เรี ยนดูแบบบันทึกในส่วนของหลังเลิกเรี ยน ที่มี
พฤติกรรมลงในแบบ พฤติกรรมการเรี ยนที่ต้องพัฒนา 6 ด้ านหลักๆ
บันทึก
ประกอบด้ วย 1) นาอุปกรณ์การเรี ยนมาครบ 2) เข้ าเรี ยน
ตรงเวลา 3) ตังใจเรี
้ ยนในห้ องได้ สงู กว่าหรื อเท่ากับ
เป้าหมาย 4) ส่งแบบฝึ กหัดหรื อการบ้ านให้ ครู 5) อ่าน
หนังสือล่วงหน้ าหรื ออ่านหนังสือทบทวนเนื ้อหาที่เรี ยนไป
แล้ ว และส่งแบบบันทึกให้ ครู และ 6) ศึกษาค้ นคว้ าด้ วย
ตนเอง และส่งแบบบันทึกให้ ครู และใช้ สถานการณ์
สมมติวา่ ถ้ าในวันพรุ่งนี ้ นักเรี ยนจะเลือกพัฒนา
พฤติกรรมอะไรบ้ าง โดยเทียบกับระดับเดิมที่นกั เรี ยนทา

เวลา

สือ่ /อุปกรณ์

การประเมินผล
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จุดมุง่ หมายของ
กิจกรรม

ครู

บทบาทของผู้เกี่ยวข้ อง
นักเรี ยน
วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร
ได้ เมื่อนักเรี ยนเลือกแล้ วรวมทังนั
้ กเรี ยนพิจารณาว่า
ตนเองจะแสดงพฤติกรรมเพิ่มขึ ้นได้ มากน้ อยเพียงใด
ด้ วยตนเอง ซึง่ วิทยากรจะให้ คาแนะนาแก่นกั เรี ยนว่า
การตังเป
้ ้ าหมายนันควรใช้
้
ข้อมูลเดิมเป็ นพื ้นฐาน และ
ตังเป
้ ้ าหมายเพิ่มขึ ้นจากเดิม 10-30% หรื อตังเป
้ ้ าหมาย
ที่นกั เรี ยนคิดว่าตนจะสามารถปฏิบตั ิได้ จริ ง
2.7 เมื่อนักเรี ยนตังเป
้ ้ าหมายการแสดงพฤติกรรม
-นาแบบบันทึกการ เสร็ จแล้ วให้ นามาให้ วิทยากรพิจารณาความเหมาะสม
ตังเป
้ ้ าหมายไปให้
ดังนันทุ
้ กครัง้ ก่อนที่จะเข้ าชันเรี
้ ยน นักเรี ยนต้ อง
วิทยากรพิจารณา
ตังเป
้ ้ าหมายการแสดงพฤติกรรมการเรี ยน แล้ วบอกให้
วิทยากรทราบ พร้ อมทังบั
้ นทึกพฤติกรรมเป้าหมายลงใน
แบบบันทึกพฤติกรรมเป้าหมายไว้
2.8 สมมติให้ นกั เรี ยนทุกคนตังเป
้ ้ าหมายที่จะทา
พฤติกรรมให้ ได้ ครบทุกพฤติกรรม (6 ข้ อ) ให้ นกั เรี ยน
ตังเป
้ ้ าหมายให้ ครบ และมอบหมายให้ นกั เรี ยนกลับไป
กากับตนเองในส่วนของพฤติกรรมก่อนเรี ยนของวัน
ถัดไป พร้ อมทังท
้ าแบบบันทึกในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับ
พฤติกรรมก่อนเรี ยนในหน้ า “หลังเลิกเรี ยนคณิตศาสตร์”
หน้ า “ตอนเย็นถึงก่อนนอน” และหน้ า “ก่อนเริ่ มเรี ยน 5

เวลา

สือ่ /อุปกรณ์

การประเมินผล
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จุดมุง่ หมายของ
กิจกรรม

ครู

-อภิปรายร่วมกับ
วิทยากร
-พิจารณาแบบ
บันทึกการให้ การ
สนับสนุนทาง
สังคม
-ฝึ กให้ การ
สนับสนุนทาง
สังคม

บทบาทของผู้เกี่ยวข้ อง
นักเรี ยน
วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร
นาที” ให้ เสร็ จและนามาส่งในการทากิจกรรมครัง้ ต่อไป
*3. หลังจากเสร็ จกิ จกรรมกับนักเรี ยน วิ ทยากรทา
กิ จกรรมกับครู ดังนี ้
-ให้ครู เล่าถึงความดีความน่ารักของนักเรี ยนแต่ละ
คน
-ให้ครู เล่าถึงวิ ธีการให้การสนับสนุนทางสังคมทีค่ รู
เคยทา
-ให้ครู ดูแบบบันทึกการให้การสนับสนุนทางสังคม
ของครู
-ร่ วมกันอภิ ปรายวิ ธีการให้การสนับสนุนทางสังคมที ่
เหมาะสม และให้ครู ได้ฝึกพูดและทาตามวิ ธีการที ่
กาหนดไว้ในแบบบันทึก โดยให้ครู ใช้วิธีทีอ่ ่อนโยน
แสดงออกถึงความรักความเอาใจใส่ทีม่ ี ต่อนักเรี ยนเข้า
ไปในการกระทาด้วย

เวลา

สือ่ /อุปกรณ์

การประเมินผล
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ภาคผนวก
แบบบันทึกการกากับตนเองของนักเรียน

หลังเลิกเรี ยนคณิตศาสตร์
ชื่อ .............................................................. ชัน้ ............ครัง้ ที่ ......... วันที่ ....................................
1. ภายในวันนีห้ รือในตอนเย็นเมื่อกลับบ้ านไปแล้ ว
 ฉันจะต้ องทาการบ้ าน หน้ า ........................ จานวน ........................ ข้ อ
 ฉันจะต้ องอ่านหนังสือล่วงหน้ าหรื ออ่านทบทวนเนื ้อหาที่เรี ยนไปแล้ ว หน้ า ..................
 ฉันจะไปศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง เรื่ อง .........................................................................
3. พรุ่งนี ้ ฉันจะต้ องนาอุปกรณ์ การเรียนอะไรมาเรียนบ้ าง?
สิ่งที่ต้องนำมำ
ต้ องนำมำ
ไม่ ต้องนำมำ
1) หนังสือเรี ยน
2) สมุดแบบฝึ กหัด
3) ดินสอ/ปากกา
4) ยางลบ/ลิควิดเปเปอร์
5) สมุดจดงาน
6) แบบบันทึกการอ่านหนังสือและศึกษาค้ นคว้ า
7) อื่นๆ

4. พรุ่งนี ้ ฉันจะต้องเข้าเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เวลา ........................ น.
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สรุ ป
วันนี ้

จากคะแนนเต็ม

6 คะแนน ฉันทาได้ ........................... คะแนน

แล้ วนักเรียนพอใจไหม?



 พอใจ แล้วจะให้รางวัลกับตนเองอย่างไร?

............................................................................................................................. .......................



 ไม่พอใจ แล้วจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไร?

............................................................................................................................. .......................

พรุ่ งนี ้
ฉันจะทาให้ ได้ ........................... คะแนน พฤติกรรมที่ฉันจะทา ได้ แก่
 1. นาอุปกรณ์การเรี ยนมาครบ

 2. เข้ าเรี ยนตรงเวลา
 3. ตังใจเรี
้ ยนในห้ องได้ สงู กว่าหรื อเท่ากับเป้าหมาย
 4. ส่งแบบฝึ กหัด/การบ้ านให้ ครู
 5. อ่านหนังสือล่วงหน้ าหรื ออ่านหนังสือทบทวนเนื ้อหาที่เรี ยนไปแล้ ว
และส่งแบบบันทึกให้ ครู

 6. ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง และส่งแบบบันทึกให้ ครู
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ตอนเย็นถึงก่ อนนอน
ชื่อ .............................................................. ชัน้ ............ครัง้ ที่ ......... วันที่ ....................................

ในช่ วงตอนเย็นหรือก่ อนนอน ฉันได้ทาสิ่งต่อไปนีแ้ ล้ วหรือยัง ?
สิ่งที่ต้องทำ
1) ทาการบ้ านเสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว
2) อ่านหนังสือล่วงหน้ าหรื ออ่านทบทวนเนื ้อหาที่
เรี ยนไปแล้ ว และเขียนสรุปลงในแบบฟอร์ มแล้ ว
3) ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง และเขียนสรุปลงใน
แบบฟอร์ มแล้ ว

ทำแล้ ว

ไม่ ได้ ทำ

ในช่ วงตอนเย็นหรือก่ อนนอน ฉันได้จัดอุปกรณ์ การเรียนใส่ ในกระเป๋า และตรวจสอบว่ า
ในกระเป๋าของฉันมีอุปกรณ์ การเรียนต่ อไปนีแ้ ล้ วหรือยัง ?
สิ่งที่ต้องนำมำ
มีแล้ ว
1) หนังสือเรี ยน
2) สมุดแบบฝึ กหัด
3) ดินสอ/ปากกา
4) ยางลบ/ลิควิดเปเปอร์
5) สมุดจดงาน
6) แบบบันทึกการอ่านหนังสือและศึกษาค้ นคว้ า
7) อื่นๆ …

ไม่ มี
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ก่ อนเริ่มเรี ยน 5 นาที
ชื่อ .............................................................. ชัน้ ............ครัง้ ที่ ......... วันที่ ....................................
1. ในช่ วงก่ อนเริ่มเรียน ฉันได้ ส่งงานแล้ วหรือยัง ?
สิ่งที่ต้องทา
ทำเสร็จและส่ ง ไม่ ได้ ทำ/ไม่ ได้ ส่ง
แล้ ว
1) ส่งแบบบันทึกการอ่านหนังสือและศึกษาค้ นคว้ าให้ ครู
2) ส่งการบ้ านให้ ครู
2. นาอุปกรณ์ การเรียนต่ อไปนีข้ นึ ้ มาวางบนโต๊ ะ และตรวจเช็คดูว่ามีหรื อเปล่ า?
มี
ไม่ มี
สิ่งที่ต้องนามา
1) หนังสือเรี ยน
2) สมุดแบบฝึ กหัด
3) ดินสอ/ปากกา
4) ยางลบ/ลิควิดเปเปอร์
5) สมุดจดงาน
6) อื่นๆ …
สรุป นาอุปกรณ์ การเรียนมาครบหรือเปล่ าเอ่ ย ?

 ครบ

 ไม่ครบ

2. เข้าเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เวลา............................. น.
สรุป เข้ าเรียนตรงเวลาหรือเปล่ าเอ่ ย?

 ตรง

 ไม่ตรง
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ระหว่ างเรี ยน
ชื่อ .............................................................. ชัน้ ............ครัง้ ที่ ......... วันที่ ....................................
1. จาได้ ไหมเอ่ ยว่ าเรียนครัง้ นีจ้ ะทาให้ ได้ ก่ ี ช่อง ถ้ าจาได้ แล้ ว วงกลมตัวเลขข้ างล่ างเลย

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

2. ตัง้ ใจทาให้ ได้ นะ แล้ วอย่ าลืมบันทึกด้ วยล่ ะ (12 ช่วงเวลา = 100%)
จาได้ ไหมต้ องทาอะไรบ้ าง?
1) มองครูและเพื่อนเมื่อครูและเพื่อนพูดเกี่ยวกับเนื ้อหาหรื อกระบวนการเรี ยนการสอน มองดู
อุปกรณ์ กระดานดา หนังสือหรื อสิ่งอื่นๆ ตามไป ขณะที่ครูชี ้ให้ ดหู รื ออ่านให้ ฟัง และ
จดคาอธิบายประกอบการเรี ยนจากครู
2) ตอบคาถาม ถามคาถาม อภิปรายและเสนอความคิดเห็น รายงานหน้ าชัน้ อ่านหนังสือเรี ยน
3) ทางานตามที่ครูมอบหมายให้ อย่างต่อเนื่อง โดยไม่แสดงพฤติกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้ องกับงาน
ที่ได้ รับมอบหมาย เช่น พูดคุย ส่งเสียงรบกวนเพื่อนๆ ลุกออกจากที่นงั่ เป็ นต้ น

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

รวมจานวนช่ องที่ทาได้ = ............ ช่อง
3. สรุป ทาได้ ตามที่ตงั ้ ใจไว้ หรือเปล่ าเอ่ ย?

 ทาได้

 ทาไม่ได้
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แบบบันทึกการอ่ านหนังสือและศึกษาค้ นคว้ า
ชื่อ ....................................................... ชัน้ ............ครัง้ ที่ ......... วันที่ ...........................................

 1. ครูให้ อ่านหนังสือล่ วงหน้ าหรืออ่ านทบทวนเนือ้ หาที่เรียนไปแล้ ว หน้ า ........
ฉันอ่านแล้ ว สรุปว่ า ...................................................................................................................
.......................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. .......................
....................................................................................................................................................

2. ฉันได้ ไปศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง เรื่อง ............................................................
ฉันศึกษาแล้ ว สรุปว่ า .................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................
....................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................
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แบบบันทึกการให้ การสนับสนุนทางสังคมของครู (สาหรั บครู )
วันที่ ..............................................................................
ในการสอนคาบที่ผา่ นมา ท่านได้ มีการพูดหรื อเขียนเพื่อให้ นกั เรี ยนได้ รับรู้ หรื อทาในสิ่งต่อไปนี ้
หรื อไม่
การสนับสนุนช่ วยเหลือ
ช่ วงก่ อนเริ่มการเรียนการสอน 5 นาทีแรก
1) บอกนักเรี ยนให้ ร้ ูวา่ ขอให้ นกั เรี ยนนาอุปกรณ์การเรี ยนขึ ้นมาวางบนโต๊ ะ
ให้ พร้ อมสาหรับการเรี ยน
ช่ วงระหว่ างการเรียนการสอน
1) เขียนบนกระดานดาหรื อบอกนักเรี ยนให้ ร้ ูวา่ ต้ องทาแบบฝึ กหัดหน้ าไหน
จานวนกี่ข้อ
2) บอกนักเรี ยนให้ ร้ ูวา่ ไม่ควรนางานอื่นขึ ้นมาทา
3) บอกนักเรี ยนให้ รีบทางานที่ได้ รับมอบหมายให้ สาเร็ จ
4) บอกนักเรี ยนให้ ร้ ูวา่ ถ้ านักเรี ยนไม่เข้ าใจงานที่ครูมอบหมายหรื อทา
แบบฝึ กหัดไม่ได้ นักเรี ยนควรถามครูทนั ที
5) เดินตรวจดูการทาแบบฝึ กหัดในห้ องอย่างใกล้ ชิด อย่างน้ อย
1 รอบ เพื่อให้ นกั เรี ยนซักถาม หรื อซักถามนักเรี ยนที่ไม่เข้ าใจ
ช่ วงท้ ายคาบ ก่ อนเลิกเรียนคาบคณิตศาสตร์
1) เขียนบนกระดานดาหรื อบอกนักเรี ยนให้ ร้ ูวา่ ต้ องไปอ่านหนังสือหน้ าไหน
พร้ อมกับพูดว่า “ตอนนี ้นักเรี ยนรุ้แล้ วว่าครูให้ ไปอ่านทบทวนเนื ้อหาวิชาที่เพิ่ง
เรี ยนเสร็ จไป หรื ออ่านหนังสือล่วงหน้ า หน้ า ... นักเรี ยนควรทา เพราะมี
ประโยชน์ตอ่ ตัวนักเรี ยนเอง เมื่อนักเรี ยนทาแล้ ว ขอให้ เขียนสรุปเนื ้อหาของสิง่ ที่
อ่านมาส่งครู”
2) เขียนบนกระดานดาหรื อบอกนักเรี ยนให้ ร้ ูวา่ ต้ องไปทาการบ้ านหน้ าไหน
และส่งเมื่อไร
3) บอกนักเรี ยนให้ ร้ ูวา่ นักเรี ยนควรศึกษาค้ นคว้ าเพิ่มเติมด้ วยตนเอง ในเรื่ อง
อะไรก็ได้ ที่เกี่ยวข้ องกับการเรี ยนคณิตศาสตร์ ตามความสนใจของนักเรี ยนเอง
โดยแหล่งที่จะศึกษาหาความรู้ได้ เช่น หนังสือในห้ องสมุด อินเทอร์ เน็ต ถามผู้ร้ ู
เป็ นต้ น เมื่อนักเรี ยนทาแล้ วขอให้ เขียนสรุปเนื ้อหาของสิง่ ที่ศกึ ษามาส่งครู
ช่ วงพักกลางวันหรือช่ วงเย็น
1) จัดสรรเวลาให้ นกั เรี ยนซักถามการบ้ านหรื อแบบฝึ กหัด อย่างน้ อย 30
นาที

ทา

ไม่ ทา

หมายเหตุ
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ครัง้ ที่ 4
ฝึ กควบคุมตนเองและบันทึก
พฤติกรรม (1)
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จุดมุง่ หมายของ
กิจกรรม
ครู
1. เพื่อให้ นกั เรี ยน
-ร่วมสังเกตการณ์
สามารถควบคุมตนเอง
และบันทึกพฤติกรรมได้
2. เพื่อให้ ครูมีแนวทาง
ในการเตรี ยมการให้ การ
สนับสนุนทางสังคมได้

บทบาทของผู้เกี่ยวข้ อง
เวลา
นักเรี ยน
วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร
-ส่งแบบบันทึกให้
1. วิทยากรให้ นกั เรี ยนส่งแบบบันทึกการกากับตนเอง
30 นาที
วิทยากรและผู้ช่วย
แล้ วพิจารณาแบบบันทึกที่นกั เรี ยนทาในส่วนของ
วิทยากรตรวจ
พฤติกรรมก่อนเรี ยนว่านักเรี ยนทาหรื อไม่ ทาแล้ วถูกต้ อง
หรื อไม่ หากมีข้อผิดพลาด อธิบายวิธีการให้ นกั เรี ยน
เข้ าใจ
-ดูแบบบันทึกการ
2. วิทยากรให้ นกั เรี ยนดูแบบบันทึกในส่วนของพฤติกรรม
กากับตนเอง (เป็ น
ขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยน ที่นกั เรี ยนตังเป
้ ้ าหมายไว้ รวมทัง้
ข้ อมูลเดิม) และทา ส่วนที่นกั เรี ยนต้ องทาในหน้ า “ระหว่างเรี ยน” ซึง่
แบบบันทึกไปพร้ อมๆ ประกอบด้ วย 2 ส่วนคือส่วนบนและส่วนล่าง ส่วนบน
กัน
เป็ นรางรถไฟมีตวั เลขตังแต่
้ 1-12 เป้าหมายที่นกั เรี ยน
กาหนดว่าจะพัฒนาขึ ้นในแต่ละครัง้ จากนันให้
้ นกั เรี ยน
แต่ละคนวงกลมใส่ตวั เลขในแถวบน สาหรับพฤติกรรม
ระดับเดิม และให้ นกั เรี ยนวงกลมใส่ตวั เลขในแถวล่าง
สาหรับเป้าหมายที่นกั เรี ยนต้ องทาให้ ได้
ให้ นกั เรี ยนดูสว่ นล่าง ของหน้ า “ระหว่างเรี ยน” ซึง่
ประกอบด้ วยช่อง 12 ช่อง คือ 12 ช่วงเวลา โดยวิทยากร
อธิบายว่าในแต่ละช่องหรื อ 1 ช่วงเวลานัน้ ใช้ บนั ทึก
พฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยนของตนเองในช่วงเวลา 3
นาที ซึง่ วิทยากรจะเปิ ดสัญญาณเสียงเตือน ซึง่ จะดังทุก

สือ่ /อุปกรณ์

การประเมินผล

1. แบบบันทึกการ
กากับตนเองของ
นักเรี ยน (เป็ น
ข้ อมูลเดิม)
2. แบบบันทึกการ
กากับตนเองของ
นักเรี ยน (ฉบับ
ใหม่)
3. นาฬิกาแขวน
4. เทปสัญญาณ
5. วิทยุ 1 เครื่ อง
6. ตาราง
แลกเปลีย่ นตัว
เสริ มแรง

1. 100% ของนักเรี ยนบันทึก
พฤติกรรมได้ ถกู ต้ อง
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จุดมุง่ หมายของ
กิจกรรม

ครู

บทบาทของผู้เกี่ยวข้ อง
นักเรี ยน
วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร
3 นาที หลังจากที่ครูเริ่ มสอนหรื อเวลาผ่านไป 10 นาที
แรก เพื่อให้ นกั เรี ยนเริ่ มสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของ
ตนเอง ในขณะที่นกั เรี ยนกาลังเรี ยนอยู่ เมื่อเสียง
สัญญาณดังขึ ้น (วิทยากรทดลองเปิ ดเทปสัญญาณให้
นักเรี ยนฟั ง) นักเรี ยนต้ องสังเกตตนเองว่าในช่วง 3 นาทีที่
ผ่านมานัน้ นักเรี ยนมีพฤติกรรมการเรี ยนเป้าหมาย
หรื อไม่
ถ้ านักเรี ยนมีพฤติกรรมการเรี ยนเป้าหมาย ให้ ใส่
หมายเลข “1” ลงในช่องของแบบบันทึกในช่วงเวลาที่
นักเรี ยนได้ ทาการสังเกตตนเอง แต่ถ้านักเรี ยนสังเกต
ตนเองพบว่านักเรี ยนไม่มีพฤติกรรมการเรี ยนเป้าหมาย
ให้ ใส่หมายเลข “0” ลงในช่องนัน้
ซึง่ แบบบันทึกพฤติกรรมตนเองนี ้ จะมีช่องให้
นักเรี ยนบันทึก 12 ช่อง 12 ครัง้ รวมเวลา 36 นาที
-ฝึ กสังเกตและบันทึก 4. หลังจากนันให้
้ นกั เรี ยนฝึ กสังเกตและบันทึกพฤติกรรม
พฤติกรรมขณะเรี ยน โดยใช้ เวลา 9 นาที วิทยากรทดลองเปิ ดเทปสัญญาณให้
ในชันเรี
้ ยน
นักเรี ยนฟั ง ซึง่ เทปสัญญาณจะดังเป็ นจานวน 4 ครัง้
(ครัง้ แรกเป็ นสัญญาณเริ่ มต้ น)
-นาแบบบันทึกที่
5. เมื่อนักเรี ยนบันทึกข้ อมูลลงในแบบบันทึกเสร็ จแล้ วให้

เวลา

สือ่ /อุปกรณ์

การประเมินผล
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จุดมุง่ หมายของ
กิจกรรม

ครู

-ทบทวนและ
เตรี ยมการให้ การ
สนับสนุนทาง

บทบาทของผู้เกี่ยวข้ อง
นักเรี ยน
วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร
บันทึกเสร็ จแล้ วส่งให้ นามาให้ วิทยากรพิจารณาความถูกต้ อง
วิทยากรตรวจ
6. วิทยากรให้ นกั เรี ยนช่วยกันสรุปวิธีการสังเกตและ
-ช่วยกันสรุปวิธีการ บันทึกพฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยน โดยการซักถาม
สังเกตและบันทึก
นักเรี ยน พร้ อมกับเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนซักถามข้ อสงสัย
พฤติกรรมขณะเรี ยน 7. วิทยากรแจกแบบบันทึกการกากับตนเองฉบับใหม่ให้
ในชันเรี
้ ยน
นักเรี ยนใช้ ในการบันทึกพฤติกรรมก่อนเรี ยน และ
พฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยน ในวันถัดไป
8. วิทยากรอธิบายวิธีการคิดคะแนนของแบบบันทึกการ
กากับตนเองให้ นกั เรี ยนเข้ าใจ ว่ามีคะแนนเต็ม 6 คะแนน
พร้ อมทังให้
้ นกั เรี ยนพิจารณารายการตัวเสริ มแรงและทา
ความตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการแลกตัวเสริ มแรง
9. วิทยากรนัดหมายกับนักเรี ยน โดยแจ้ งว่าในชัว่ โมง
เรี ยนต่อไป นักเรี ยนจะได้ ฝึกสังเกตและบันทึกพฤติกรรม
ตนเอง โดยให้ นกั เรี ยนมาพบวิทยากรก่อนเข้ าชันเรี
้ ยน 5
นาที
*10. หลังจากเสร็ จกิ จกรรมกับนักเรี ยน วิ ทยากรนัด
หมายกับครู เกี ่ยวกับกิ จกรรมในชัว่ โมงต่อไป และซักซ้อม
การให้การสนับสนุนทางสังคม รวมทัง้ แนวการ

เวลา

สือ่ /อุปกรณ์

การประเมินผล
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จุดมุง่ หมายของ
กิจกรรม

ครู
สังคม

บทบาทของผู้เกี่ยวข้ อง
นักเรี ยน
วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร
มอบหมายงานหลังเลิ กเรี ยน (พฤติ กรรมหลังเรี ยน) ให้
นักเรี ยน

เวลา

สือ่ /อุปกรณ์

การประเมินผล
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ภาคผนวก
รายการตัวเสริมแรง
คะแนน
24
19-23
16-18
13-15
10-12
7-9
4-6
1-3

สิ่งของที่สามารถแลกได้
คูปองมูลค่า 50 บาท และครูชมเชย
ลิควิดเปเปอร์ และครูชมเชย
สี 1 กล่อง
สมุด 1 เล่ม
ผลไม้ 1 ถุง/ชิ ้น
ปากกา 1 ด้ าม
ดินสอ 1 แท่ง
ลูกอมหรื อขนม

หมายเหตุ การให้ คะแนนในแต่ ละครัง้
1. นาอุปกรณ์การเรี ยนมาครบ
ได้ 1 คะแนน
2. เข้ าเรี ยนตรงเวลา
ได้ 1 คะแนน
3. ตังใจเรี
้ ยนในห้ องได้ สงู กว่าหรื อเท่ากับเป้าหมาย
ได้ 1 คะแนน
4. ส่งแบบฝึ กหัดหรื อการบ้ านให้ ครู
ได้ 1 คะแนน
5. อ่านหนังสือล่วงหน้ าหรื ออ่านหนังสือทบทวนเนื ้อหาที่เรี ยนไปแล้ ว
และส่งแบบบันทึกให้ ครู
ได้ 1 คะแนน
6. ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง และส่ งแบบบันทึกให้ ครู
ได้ 1 คะแนน
รวม
6 คะแนน

260

ครัง้ ที่ 5-6
ฝึ กควบคุมตนเองและบันทึก
พฤติกรรม (2)
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จุดมุง่ หมายของ
กิจกรรม
1. เพื่อให้ นกั เรี ยน
สามารถควบคุมตนเอง
และบันทึกพฤติกรรมใน
ชันเรี
้ ยนได้
2. เพื่อให้ ครูสามารถให้
การสนับสนุนทางสังคม
แก่นกั เรี ยนได้

ครู
ก่อนเข้ าห้ องเรี ยน
5 นาที
-ทบทวนวิธีการให้
การสนับสนุนทาง
สังคม

บทบาทของผู้เกี่ยวข้ อง
นักเรี ยน
วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร

-แจ้ งเป้าหมาย
พฤติกรรม
-ทบทวนวิธีการ
สังเกตและบันทึก
พฤติกรรม
-สอน
-เรียน
ขันน
้ า
ขันน
้ า
-แจกแบบ
-ทาแบบบันทึก
ตรวจสอบรายการ หน้ า “ก่อนเริ่ มเรี ยน
อุปกรณ์การเรี ยน 5 นาที” ในส่วน
-เริ่ มให้ การ
พฤติกรรมก่อนเรี ยน
สนับสนุนทาง
-ทบทวนเนื ้อหา
สังคม
-ทบทวนเนื ้อหา
ขันสอน
้
ขันสอน
้
-อธิบายเนื ้อหา
-ฟั งครูอธิบาย
-ทากิจกรรมการ -ร่วมทากิจกรรม

1. วิทยากรตรวจสอบการตังเป
้ ้ าหมายและการบันทึก
เดิมของนักเรี ยน รวมทังสอบถามความเข้
้
าใจและให้
คาแนะนาในการปฏิบตั ิแก่นกั เรี ยนและครู

2. ขณะที่ครูสอน วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรจะเข้ านัง่
ประจาที่ในตาแหน่งที่สามารถสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรี ยนผู้รับการทดลองได้ ชดั เจนทุกคน
4. เตรี ยมอุปกรณ์ที่ใช้ ในการบันทึกและสังเกตเช่น วิทยุ
เทปสัญญาณเสียงแบบช่วง 3 นาที (ที่เปิ ดให้ นกั เรี ยน
ฟั ง ใช้ ประกอบการสังเกตพฤติกรรมขณะเรี ยนในชัน้
เรี ยนด้ วยตนเอง) และเทปสัญญาณเสียงแบบช่วง
สังเกต 20 วินาที บันทึก 10 วินาที (ที่วิทยากรใช้
สังเกตพฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยนของนักเรี ยน)
และแบบบันทึกพฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยนของ

เวลา
5 นาที
(ก่อน
เข้ าชัน้
เรี ยน)

สือ่ /อุปกรณ์

1. แบบบันทึกการ
กากับตนเองของ
นักเรี ยน (เป็ น
ข้ อมูลเดิม)
2. แบบบันทึกการ
กากับตนเองของ
นักเรี ยน (ฉบับ
60 นาที ใหม่)
3. แบบบันทึกการ
ให้ การสนับสนุน
ทางสังคม (สาหรับ
ครู)
4. วิทยุ 1 เครื่ อง
5. เทปสัญญาณ
6. แบบบันทึก
พฤติกรรมขณะ
เรี ยนในชันเรี
้ ยน
ของนักเรี ยน
สาหรับวิทยากร

การประเมินผล
1. 100% ของนักเรี ยนสังเกต
และบันทึกพฤติกรรมก่อน
เรี ยน พฤติกรรมขณะเรี ยนใน
ชันเรี
้ ยน และพฤติกรรมหลัง
เรี ยนได้ ถกู ต้ อง
*2. จากการสังเกต ครู ให้การ
สนับสนุนทางสังคมแก่
นักเรี ยนได้

262

จุดมุง่ หมายของ
กิจกรรม

บทบาทของผู้เกี่ยวข้ อง
ครู
นักเรี ยน
วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร
เรี ยน/ทาโจทย์
การเรี ยน
นักเรี ยนที่วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรใช้ บนั ทึก
(เปิ ดโอกาสให้
-ซักถามข้ อสงสัยใน 5. เมื่อผ่านไปประมาณ 5 นาที วิทยากรจะเปิ ดเทป
นักเรี ยนซักถามข้ อ เนื ้อหาที่เรี ยน
สัญญาณ ทัง้ 2 ชุด พร้ อมกัน (คือเทปสัญญาณแบบ
สงสัยในเนื ้อหาที่
-ทางานที่ได้ รับ
ช่วง 3 นาที ของนักเรี ยนสังเกตพฤติกรรมตนเอง และ
สอน
มอบหมาย
เทปสัญญาณแบบช่วงสังเกต 20 วินาที บันทึก 10
-ให้ นกั เรี ยนทา
-ซักถามข้ อสงสัย วินาที สาหรับวิทยากร)
แบบฝึ กหัด/
ในงานที่มอบหมาย 6. ผู้ช่วยวิทยากรเริ่ มสังเกตและบันทึกพฤติกรรมขณะ
-มอบหมายงาน
เรี ยนในชันเรี
้ ยนของนักเรี ยนแต่ละคนพร้ อมกันใน 1
การบ้ าน
ช่วงเวลา ส่วนวิทยากรสังเกตและบันทึกการให้ การ
-เปิ ดโอกาสให้
สนับสนุนทางสังคมของครู
นักเรี ยนซักถามข้ อ
สงสัยในงานที่
การบันทึกผลการแสดงพฤติกรรมขณะเรี ยนในชัน้
มอบหมาย
เรี ยนของนักเรี ยน
-ให้ การ
ถ้ าวิทยากรหรื อผู้ช่วยวิทยากรสังเกตเห็นว่า
สนับสนุนทาง
นักเรี ยนมีพฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยน ตามที่กาหนด
สังคม
ไว้ ในช่วงเวลาที่สงั เกต ให้ ใส่หมายเลข “1” ลงในช่อง
ขันสรุ
้ ป
ขันสรุ
้ ป
แบบบันทึก แต่ถ้าวิทยากรหรื อผู้ช่วยวิทยากรสังเกตเห็น
-ทบทวนงานที่
-จดบันทึกการ
ว่า นักเรี ยนมีพฤติกรรมไม่ตงใจท
ั ้ างานตามที่นิยาม
มอบหมาย
สัง่ งาน
เอาไว้ ในช่วงที่สงั เกต ให้ บนั ทึกหมายเลข “0” ลงใน

เวลา

สือ่ /อุปกรณ์
และผู้ช่วยวิทยากร
ใช้ บนั ทึก
7. แบบสังเกตการ
ให้ การสนับสนุน
ทางสังคมของครู
(ผู้วิจยั บันทึก)

การประเมินผล
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จุดมุง่ หมายของ
กิจกรรม

ครู
-นัดหมายการ
เรี ยนครัง้ ต่อไป
-ให้ การ
สนับสนุนทาง
สังคม
หลังเสร็ จสิ ้นการ
จัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้
-บันทึกการให้ การ
สนับสนุนทาง
สังคมลงในแบบ
บันทึกการให้ การ
สนับสนุนทาง
สังคม (สาหรับครู)
และส่งให้ วิทยากร
-ให้ การสนับสนุน
ทางสังคม
-อภิปรายร่วมกับ
ครู

บทบาทของผู้เกี่ยวข้ อง
นักเรี ยน
วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร
ช่องของช่วงเวลานัน้ ทาเช่นนี ้จนครบตามเวลาที่กาหนด
36 นาที

-ส่งแบบบันทึกให้
วิทยากรตรวจสอบ
ความถูกต้ อง
-ตังเป
้ ้ าหมาย
พฤติกรรมหลังเรี ยน
แจ้ งเป้าหมายให้
วิทยากรทราบ
-ทาแบบบันทึกให้
ครบทุกหน้ า พร้ อม
ทังแบบบั
้
นทึกการ
อ่านและศึกษา
ค้ นคว้ า

7. วิทยากรคิดร้ อยละของการแสดงพฤติกรรมขณะเรี ยน
ในชันเรี
้ ยน ของนักเรี ยนแต่ละคน
8. พิจารณาแบบบันทึกของนักเรี ยนว่านักเรี ยนทาหรื อไม่
ทาแล้ วถูกต้ องหรื อไม่ เปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนซักถามข้ อ
สงสัย
9. วิทยากรให้ แบบบันทึกฉบับใหม่แก่นกั เรี ยน เพื่อให้
นักเรี ยนตังเป
้ ้ าหมายพฤติกรรมหลังเรี ยนและมอบหมาย
ให้ นกั เรี ยนทาแบบบันทึกให้ ครบทุกหน้ า พร้ อมทังนั
้ ด
หมายให้ นกั เรี ยนทากระบวนการนี ้ซ ้าอีกรอบในวันถัดไป
*10. สนทนากับครู เกี ่ยวกับการให้การสนับสนุนทาง
สังคมทีค่ รู ปฏิ บตั ิ ว่ายังมี ข้อปรับปรุงแก้ไขหรื อไม่
อย่างไร

เวลา

สือ่ /อุปกรณ์

การประเมินผล
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แบบบันทึกพฤติกรรมขณะเรี ยนในชัน้ เรี ยน
(สาหรั บผู้วิจยั บันทึกพฤติกรรมขณะเรี ยนในชั ้นเรี ยนของนักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง ในระยะทดลอง)
พฤติกรรมขณะเรี ยนในชั ้นเรี ยน ใช้ สญ
ั ลักษณ์ ดงั นี ้
C = มองครู และเพื่อนเมื่อครู และเพื่อนพูดเกี่ ยวกับเนื ้อหาหรื อกระบวนการเรี ยนการสอน มองดูอปุ กรณ์ กระดานดา หนังสือหรื อสิ่งอืน่ ๆ ตามไป ขณะที่ครู ชี ้ให้ ดหู รื ออ่านให้ ฟัง
จดคาอธิ บายประกอบการเรี ยนจากครู
D = ตอบคาถาม ถามคาถาม อภิปรายและเสนอความคิดเห็น รายงานหน้ าชั ้น อ่านหนังสือเรี ยน
E = ทางานตามที่ครู มอบหมายให้ อย่างต่อเนื่องจนงานนั ้นสาเร็ จ โดยไม่แสดงพฤติกรรมอืน่ ที่ไม่เกี่ ยวข้ องกับงานที่ได้ รับมอบหมาย เช่น พูดคุย ส่งเสียงรบกวนเพื่อนๆ
ลุกออกจากที่นงั่ เป็ นต้ น
ชื่ อ

6

12

18

24

30

กลุ่ม ...................................
ครั ง้ ที่ ...........................วันที่ .....................................................

38

42

48

54

60

66

ผู้สงั เกต....................................................................

72

รวม IOR%
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แบบสังเกตการให้ การสนับสนุนทางสังคมของครู (สาหรับวิทยากร)
วันที่ ..............................................................................
ในการสอนคาบที่ผา่ นมา ครูได้ มีการพูดหรื อเขียนเพื่อให้ นกั เรี ยนได้ รับรู้ หรื อทาในสิ่งต่อไปนี ้
หรื อไม่
การสนับสนุนช่ วยเหลือ
ช่ วงก่ อนเริ่มการเรียนการสอน 5 นาทีแรก
1) บอกนักเรี ยนให้ ร้ ูวา่ ขอให้ นกั เรี ยนนาอุปกรณ์การเรี ยนขึ ้นมาวางบนโต๊ ะ
ให้ พร้ อมสาหรับการเรี ยน
ช่ วงระหว่ างการเรียนการสอน
1) เขียนบนกระดานดาหรื อบอกนักเรี ยนให้ ร้ ูวา่ ต้ องทาแบบฝึ กหัดหน้ าไหน
จานวนกี่ข้อ
2) บอกนักเรี ยนให้ ร้ ูวา่ ไม่ควรนางานอื่นขึ ้นมาทา
3) บอกนักเรี ยนให้ รีบทางานที่ได้ รับมอบหมายให้ สาเร็ จ
4) บอกนักเรี ยนให้ ร้ ูวา่ ถ้ านักเรี ยนไม่เข้ าใจงานที่ครูมอบหมายหรื อทา
แบบฝึ กหัดไม่ได้ นักเรี ยนควรถามครูทนั ที
5) เดินตรวจดูการทาแบบฝึ กหัดในห้ องอย่างใกล้ ชิด อย่างน้ อย
1 รอบ เพื่อให้ นกั เรี ยนซักถาม หรื อซักถามนักเรี ยนที่ไม่เข้ าใจ
ช่ วงท้ ายคาบ ก่ อนเลิกเรียนคาบคณิตศาสตร์
1) เขียนบนกระดานดาหรื อบอกนักเรี ยนให้ ร้ ูวา่ ต้ องไปอ่านหนังสือหน้ าไหน
พร้ อมกับพูดว่า “ตอนนี ้นักเรี ยนรุ้แล้ วว่าครูให้ ไปอ่านทบทวนเนื ้อหาวิชาที่เพิ่ง
เรี ยนเสร็ จไป หรื ออ่านหนังสือล่วงหน้ า หน้ า ... นักเรี ยนควรทา เพราะมี
ประโยชน์ตอ่ ตัวนักเรี ยนเอง เมื่อนักเรี ยนทาแล้ ว ขอให้ เขียนสรุปเนื ้อหาของสิง่ ที่
อ่านมาส่งครู”
2) เขียนบนกระดานดาหรื อบอกนักเรี ยนให้ ร้ ูวา่ ต้ องไปทาการบ้ านหน้ าไหน
และส่งเมื่อไร
3) บอกนักเรี ยนให้ ร้ ูวา่ นักเรี ยนควรศึกษาค้ นคว้ าเพิ่มเติมด้ วยตนเอง ในเรื่ อง
อะไรก็ได้ ที่เกี่ยวข้ องกับการเรี ยนคณิตศาสตร์ ตามความสนใจของนักเรี ยนเอง
โดยแหล่งที่จะศึกษาหาความรู้ได้ เช่น หนังสือในห้ องสมุด อินเทอร์เน็ต ถามผู้ร้ ู
เป็ นต้ น เมื่อนักเรี ยนทาแล้ วขอให้ เขียนสรุปเนื ้อหาของสิง่ ที่ศกึ ษามาส่งครู
ช่ วงพักกลางวันหรือช่ วงเย็น
1) จัดสรรเวลาให้ นกั เรี ยนซักถามการบ้ านหรื อแบบฝึ กหัด อย่างน้ อย 30
นาที

ทา

ไม่ ทา

หมายเหตุ
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ครัง้ ที่ 7
ฝึ กประเมินตนเองและแสดง
ปฏิกริ ิยาต่ อตนเอง
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จุดมุง่ หมายของ
กิจกรรม
เพื่อให้ นกั เรี ยนสามารถ
ประเมินตนเองและ
แสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง
ได้

ครู
-อภิปรายเกี่ยวกับ
ปั ญหาที่เกิดขึ ้น
และวิธีการแก้ ไข
ปั ญหา

บทบาทของผู้เกี่ยวข้ อง
นักเรี ยน
วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร
-อภิปรายเกี่ยวกับ
1. วิทยากรให้ นกั เรี ยนช่วยกันทบทวนวิธีการสังเกตและ
ปั ญหาที่เกิดขึ ้น และ บันทึกพฤติกรรมการเรี ยนทัง้ 3 ด้ าน
วิธีการแก้ ไขปั ญหา 2. วิทยากรร่วมกับนักเรี ยนและครูอภิปรายเกี่ยวกับ
ปั ญหาที่เกิดขึ ้น และวิธีการแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว
3. ฝึ กประเมินตนเอง
-นาผลการสังเกต
วิทยากรอธิบายวิธีการคิดคะแนนของแบบบันทึก
และพฤติกรรมก่อน การกากับตนเองให้ นกั เรี ยนฟั งอีกครัง้ และย ้าว่าข้ อมูลที่
เรี ยน พฤติกรรมขณะ ได้ จากการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมด้ วยตนเองจาก
เรี ยนในชันเรี
้ ยน และ แบบบันทึกการกากับตนเองของนักเรี ยน ต้ องตรงกับ
พฤติกรรมหลังเรี ยน ข้ อมูลของวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร ซึง่ วิทยากรจะ
ให้ วิทยากรตรวจสอบ เทียบให้ นกั เรี ยนดู
-นาข้ อมูลที่วิทยากร
ในกรณีพฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยน ข้ อมูลที่ได้
ตรวจสอบแล้ วไป
จะต้ องตรงกันหรื อต่างกันไม่เกิน 1 ช่วงเวลา ของ
เปรี ยบเทียบกับ
ช่วงเวลาที่นกั เรี ยนทาการสังเกตและบันทึกพฤติกรรม
เป้าหมายพฤติกรรม ตนเอง จึงจะถือว่าข้ อมูลนันใช้
้ ได้
ที่ตนเองตังไว้
้
ให้ นกั เรี ยนนาคะแนนที่ได้ จากการสังเกตและบันทึก
-พิจารณาว่าคะแนน พฤติกรรมด้ วยตนเอง มาเทียบกับคะแนนเป้าหมายที่ตงั ้
การแสดงพฤติกรรม ไว้ ในตอนแรกว่า สูงกว่าคะแนนที่นกั เรี ยนตังเป้าหมายไว้
สูงกว่าหรื อต่ากว่า
หรื อต่ากว่าเป้าหมายที่ตงไว้
ั้

เวลา

สือ่ /อุปกรณ์

การประเมินผล

1. แบบบันทึกการ 1. 100% ของนักเรี ยน
กากับตนเองของ ประเมินตนเอง และแสดง
นักเรี ยน
ปฏิกิริยาต่อตนเองได้ ถกู ต้ อง
2. แบบบันทึก
คะแนนพฤติกรรม
การเรี ยน
3. สมุดบันทึก
คะแนนของกลุม่
ตัวอย่าง
4. ตาราง
แลกเปลีย่ นตัว
เสริ มแรง
5. สิง่ ของที่เป็ นตัว
เสริ มแรงตาม
รายการที่ได้ สารวจ
ไว้
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จุดมุง่ หมายของ
กิจกรรม

ครู

บทบาทของผู้เกี่ยวข้ อง
นักเรี ยน
วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร
คะแนนที่นกั เรี ยน
ตังเป
้ ้ าหมายไว้
-ถ้ าคะแนนที่ได้ จาก 4. ฝึ กแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง
การสังเกตและบันทึก
4.1 วิทยากรเตรี ยมการเสริ มแรงตามรายการตัว
ด้ วยตนเองสูงกว่า
เสริ มแรง
หรื อเท่ากับคะแนนที่
4.2 ให้ นกั เรี ยนแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง ถ้ า
นักเรี ยนตังเป
้ ้ าหมาย คะแนนที่ได้ จากการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมด้ วย
ไว้ ให้ การเสริ มแรง ตนเองเท่ากับคะแนนที่นกั เรี ยนตังเป
้ ้ าหมายไว้ ให้
ตนเองได้ ตามเงื่อนไข นักเรี ยนทาการเสริ มแรงตนเองได้ ตามเงื่อนไขที่กาหนด
ที่กาหนดไว้ ในตาราง ไว้ ในตารางการเสริ มแรงพฤติกรรม
เสริ มแรงพฤติกรรม
ถ้ านักเรี ยนได้ ต่ากว่าเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ จะไม่ได้ รับ
-ถ้ านักเรี ยนได้
การเสริ มแรงตนเอง พร้ อมทังให้
้ เขียนระบุวิธีการปรับปรุง
คะแนนต่ากว่า
แก้ ไขให้ ดีขึ ้น ลงในแบบบันทึก
เป้าหมายที่ตงไว้
ั้
4.3 บันทึกผลข้ อมูลการแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง
นักเรี ยนจะไม่ได้ รับ ของนักเรี ยน เพื่อเก็บเป็ นข้ อมูลในขันต่
้ อไป
การเสริ มแรงตนเอง 5. แจกแบบบันทึกฉบับใหม่เพื่อให้ นกั เรี ยนใช้ ในการ
พร้ อมทังให้
้ เขียนระบุ บันทึกการกากับตนเองต่อไป
วิธีการปรับปรุงแก้ ไข
ให้ ดีขึ ้น

เวลา

สือ่ /อุปกรณ์

การประเมินผล
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จุดมุง่ หมายของ
กิจกรรม

ครู

บทบาทของผู้เกี่ยวข้ อง
นักเรี ยน
วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร
-แจ้ งผลให้ วิทยากร
ทราบเพื่อบันทึกเก็บ
เป็ นข้ อมูลในขัน้
ต่อไป
-ตังเป
้ ้ าหมาย
พฤติกรรม กากับ
ตนเองและทาแบบ
บันทึกในครัง้ ต่อไป

เวลา

สือ่ /อุปกรณ์

การประเมินผล
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แบบบันทึกคะแนนพฤติกรรมการเรียน
กลุ่ม.....................................

พฤติกรรม อุปกรณ์
1
2
3
4
5
6
7
8

เวลา

ครัง้ ที่ ................ วันที่ ..................................................
ผู้บันทึก ........................................................................
มอง-จด

ถามตอบ

ทางาน

ส่งงาน ทบทวน ตนเอง

รวม

271

ครัง้ ที่ 8-19
กากับตนเองและได้ รับ
การสนับสนุนทางสังคมของครู

272

จุดมุง่ หมายของ
กิจกรรม
ครู
เพื่อให้ นกั เรี ยนสามารถ -ก่อนเข้ าชันเรี
้ ยน
กากับตนเองพร้ อมได้ รับ
การสนับสนุนทางสังคม
ของครู
-สอน
ขันน
้ า
-เริ่ มให้ การ
สนับสนุนทาง
สังคม
-ทบทวนเนื ้อหา
ขันสอน
้
-อธิบายเนื ้อหา
-ทากิจกรรมการ
เรี ยน/ทาโจทย์
(เปิ ดโอกาสให้
นักเรี ยนซักถามข้ อ
สงสัยในเนื ้อหาที่
สอน
-ให้ นกั เรี ยนทา

บทบาทของผู้เกี่ยวข้ อง
นักเรี ยน
วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร
1. คอยให้ คาแนะนาแก่นกั เรี ยนที่มีปัญหา

-เรียน
ขันน
้ า
-บันทึกพฤติกรรม
ก่อนเรี ยน
-ทบทวนเนื ้อหา

2. ขณะที่ครูสอน วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรจะเข้ านัง่
ประจาที่ในตาแหน่งที่สามารถสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรี ยนผู้รับการทดลองได้ ชดั เจนทุกคน
3. เตรี ยมอุปกรณ์ที่ใช้ ในการบันทึกและสังเกตเช่น วิทยุ
ขันสอน
้
เทปสัญญาณเสียงแบบช่วง 3 นาที (ที่เปิ ดให้ นกั เรี ยน
-ฟั งครูอธิบาย
ฟั ง ใช้ ประกอบการสังเกตพฤติกรรมขณะเรี ยนในชัน้
-ร่วมทากิจกรรม
เรี ยนด้ วยตนเอง) และเทปสัญญาณเสียงแบบช่วง
การเรี ยน
สังเกต 20 วินาที บันทึก 10 วินาที (ที่วิทยากรใช้
-ซักถามข้ อสงสัยใน สังเกตพฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยนของนักเรี ยน)
เนื ้อหาที่เรี ยน
และแบบบันทึกพฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยนของ
-ทางานที่ได้ รับ
นักเรี ยนที่วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรใช้ บนั ทึก
มอบหมาย
4. เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 5 นาที วิทยากรจะเปิ ดเทป
-ซักถามข้ อสงสัย สัญญาณ ทัง้ 2 ชุด พร้ อมกัน (คือเทปสัญญาณแบบ

เวลา

สือ่ /อุปกรณ์

5 นาที
(ก่อน
เข้ าชัน้
เรี ยน)
(รวม 60 1. แบบบันทึกการ
นาที)
กากับตนเอง
10 นาที 2. แบบบันทึกการ
ให้ การสนับสนุน
ทางสังคม (สาหรับ
ครู)
3. วิทยุ 1 เครื่ อง
4. เทปสัญญาณ
5. แบบบันทึก
พฤติกรรมขณะ
เรี ยนในชันเรี
้ ยน
ของนักเรี ยน
30 นาที สาหรับวิทยากร
และผู้ช่วยวิทยากร
ใช้ บนั ทึก

การประเมินผล
1. 100% ของนักเรี ยนกากับ
ตนเองด้ านพฤติกรรมการ
เรี ยนได้
*2. ครู ให้การสนับสนุนทาง
สังคมแก่นกั เรี ยนได้
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จุดมุง่ หมายของ
กิจกรรม

บทบาทของผู้เกี่ยวข้ อง
ครู
นักเรี ยน
วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร
แบบฝึ กหัด/
ในงานที่มอบหมาย ช่วง 3 นาที ของนักเรี ยนสังเกตพฤติกรรมตนเอง และ
มอบหมายงาน
-สังเกตและบันทึก เทปสัญญาณแบบช่วงสังเกต 20 วินาที บันทึก 10
การบ้ าน
พฤติกรรมขณะเรี ยน วินาที สาหรับวิทยากร)
-เปิ ดโอกาสให้
ในชันเรี
้ ยนเมื่อได้ ยิน 5. ผู้ช่วยวิทยากรเริ่ มสังเกตและบันทึกพฤติกรรมขณะ
นักเรี ยนซักถามข้ อ สัญญาณดังขึ ้น
เรี ยนในชันเรี
้ ยนของนักเรี ยนแต่ละคนพร้ อมกันใน 1
สงสัยในงานที่
ช่วงเวลา วิทยากรสังเกตและบันทึกการให้ การสนับสนุน
มอบหมาย
ทางสังคมของครู
-ให้ การ
สนับสนุนทาง
การบันทึกผลการแสดงพฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยน
สังคม
ถ้ าวิทยากรหรื อผู้ช่วยวิทยากรสังเกตเห็นว่า
ขันสรุ
้ ป
ขันสรุ
้ ป
นักเรี ยนมีพฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยน ตามที่กาหนด
-ทบทวนงานที่
-จดบันทึกการ
ไว้ ในช่วงเวลาทีส่ งั เกต ให้ ใส่หมายเลข “1” ลงในช่อง
มอบหมาย
สัง่ งาน
แบบบันทึก แต่ถ้าวิทยากรหรื อผู้ช่วยวิทยากรสังเกตเห็น
-นัดหมายการ
-ตังเป
้ ้ าหมาย
ว่า นักเรี ยนมีพฤติกรรมไม่ตงใจท
ั ้ างานตามที่นิยาม
เรี ยนครัง้ ต่อไป
พฤติกรรมหลังเรี ยน เอาไว้ ในช่วงที่สงั เกต ให้ บนั ทึกหมายเลข “0” ลงใน
-ให้ การ
แล้ วบันทึกลงในแบบ ช่องของช่วงเวลานัน้ ทาเช่นนี ้จนครบตามเวลาที่กาหนด
สนับสนุนทาง
บันทึกและแจ้ ง
30 นาที
สังคม
วิทยากร
6. วิทยากรคิดร้ อยละของการแสดงพฤติกรรมขณะเรี ยน
ในชันเรี
้ ยน ของนักเรี ยนแต่ละคน

เวลา

สือ่ /อุปกรณ์
6. แบบบันทึก
คะแนนพฤติกรรม
การเรี ยน
7. แบบสังเกตการ
ให้ การสนับสนุน
ทางสังคมของครู
(ผู้วิจยั บันทึก)

การประเมินผล
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จุดมุง่ หมายของ
กิจกรรม

ครู
หลังเสร็ จสิ ้นการ
จัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้
-บันทึกการให้ การ
สนับสนุนทาง
สังคมลงในแบบ
บันทึกการให้ การ
สนับสนุนทาง
สังคม (สาหรับครู)
และส่งให้ วิทยากร
-ให้ การสนับสนุน
ทางสังคม

บทบาทของผู้เกี่ยวข้ อง
นักเรี ยน
วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร

-ส่งแบบบันทึกให้
วิทยากรตรวจสอบ
ถ้ าข้ อมูลถูกต้ อง
นักเรี ยนคิดคะแนน
การแสดงพฤติกรรม
ขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยน
-คิดคะแนนของการ
แสดงพฤติกรรมการ
เรี ยน
-ประเมินตนเองโดย
นักเรี ยนจะนา
คะแนนร้ อยละ
พฤติกรรมการเรี ยน
ไปเปรี ยบเทียบกับ
เป้าหมายการแสดง

-วิทยากรตรวจข้ อมูลการบันทึกผลพฤติกรรมตนเองของ
นักเรี ยน เปรี ยบเทียบกับข้ อมูลที่วิทยากรบันทึก
-วิทยากรบันทึกผลพฤติกรรมก่อนเรี ยน และพฤติกรรม
หลังเรี ยน ถ้ านักเรี ยนทาพฤติกรรมแต่ละด้ านได้
วิทยากรใส่หมายเลข “1” แต่ถ้านักเรี ยนทาไม่ได้
วิทยากรใส่หมายเลข “0” บันทึกผลลงในแบบบันทึก
คะแนนพฤติกรรมการเรี ยน
-จดบันทึกคะแนนการเสริ มแรงไว้
-ในช่วงพัก เปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนได้ ทาการแลกเปลีย่ น
สิง่ ของตามคะแนนที่นกั เรี ยนได้ สะสมไว้
-วิทยากรจะทาการรวบรวมคะแนนพฤติกรรมทัง้ 3 ส่วน
แล้ วนามาแปลงทาเป็ นพฤติกรรมการเรี ยนรวมของ
นักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่างแต่ละคน
-คอยให้ คาแนะนานักเรี ยนด้ านการประเมินผล
พฤติกรรมตนเองทัง้ 3 ส่วน หากนักเรี ยนแสดงพฤติกรรม

เวลา

สือ่ /อุปกรณ์

การประเมินผล
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จุดมุง่ หมายของ
กิจกรรม

ครู

บทบาทของผู้เกี่ยวข้ อง
นักเรี ยน
วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร
พฤติกรรมการเรี ยนที่ ต่ากว่าที่ตงเป
ั ้ ้ าหมายไว้ วิทยากรชี ้แนะแนวทางในการ
นักเรี ยนได้ ตงไว้
ั้
กากับตนเอง โดยให้ นกั เรี ยนปรับปรุงวิธีการหรื อ
ตังแต่
้ แรก ถ้ าพบว่า เป้าหมายใหม่
คะแนนการแสดง
-จดบันทึกการตังเป
้ ้ าหมายของนักเรี ยน พร้ อมทังแนะน
้
า
พฤติกรรมตังใจ
้
ให้ นกั เรี ยนเพิ่มเป้าหมายหลังจากที่สามารถทา
ทางานสูงกว่าหรื อ
พฤติกรรมตามเป้าหมายได้ แล้ วเป็ นเวลา 3 ครัง้
เท่ากับเป้าหมายก็จะ ติดต่อกัน
ให้ การเสริ มแรง เป็ น -ประสานงานและคอยให้ คาแนะนาครูด้านการสนับสนุน
คะแนนตามเกณฑ์ ทางสังคม เพื่อให้ ครูให้ การสนับสนุนทางสังคมแก่
เงื่อนไขที่ได้ ระบุไว้
นักเรี ยนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึง่ คะแนนนี ้นักเรี ยน
สามารถนาไปแลก
สิง่ ของตามตาราง
การเสริ มแรงได้
-เตรี ยม/ตังเป
้ ้ าหมาย
การแสดงพฤติกรรม
การเรี ยนในครัง้ ต่อไป
พร้ อมทังแจ้
้ งวิทยากร
ทราบ

เวลา

สือ่ /อุปกรณ์

การประเมินผล
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ครัง้ ที่ 20
ประเมินผลโปรแกรม
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จุดมุง่ หมายของ
กิจกรรม
ครู
เพื่อประเมินผลภาพรวม ให้ สมั ภาษณ์
ของโปรแกรม

บทบาทของผู้เกี่ยวข้ อง
นักเรี ยน
วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร
ทาแบบประเมินและ 1. วิทยากรแจกแบบประเมินภาพรวมของโปรแกรมให้
ส่งกลับคืนวิทยากร นักเรี ยน และอธิบายวิธีการทาให้ นกั เรี ยนเข้ าใจ
2. วิทยากรสัมภาษณ์ครู

เวลา

สือ่ /อุปกรณ์

30 นาที 1. แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของ
นักเรี ยนที่มีตอ่ การ
เข้ าร่วมกิจกรรม
2. แนวการ
สัมภาษณ์ความ
คิดเห็นของครูที่มี
ต่อการเข้ าร่วม
กิจกรรม

การประเมินผล
1. 100% ของนักเรี ยนส่ง
แบบประเมินผลภาพรวมของ
โปรแกรม
2. ครูให้ ความร่วมมือในการ
สัมภาษณ์
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ภาคผนวก
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเข้ าร่ วมกิจกรรม

ชื่อ .......................................................... ชัน้ ........................
ความรู้สกึ ประทับใจ
............................................................................................................................. .......................
....................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................
แบบประเมินภาพรวมของการเข้ าร่วมกิจกรรมในโปรแกรม
1. นักเรี ยนได้ รับความรู้และประโยชน์อะไรบ้ างจากการเข้ าร่วมกิจกรรม
............................................................................................................................. ...........
................................................................................................................................. .......
........................................................................................................................... .............
2. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นในตัวนักเรี ยนหลังจากเข้ าร่วมกิจกรรมมีอะไรบ้ าง
............................................................................................................................. ...........
........................................................................................................................................
3. นักเรี ยนมีความรู้สกึ อย่างไรต่อการเข้ าร่วมกิจกรรม และสิ่งที่นกั เรี ยนประทับใจมีอะไรบ้ าง
........................................................... .............................................................................
............................................................................................................................. ...........
........................................................................................................................................
4. นักเรี ยนมีข้อเสนอแนะหรื อต้ องการให้ ปรับปรุงสิ่งใดบ้ างในการจัดกิจกรรมต่อไป
................................................................................... .....................................................
............................................................................................................................. ...........
................................................................. .......................................................................
5. นักเรี ยนจะนาความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมการเรี ยนที่ได้ เข้ าร่วมกิจกรรมไป
ประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวันอย่างไรบ้ าง
.............................................................. ..........................................................................
............................................................................................................................. ...........
6. ถ้ ามีการจัดกิจกรรมลักษณะเช่นนี ้อีก นักเรี ยนจะเข้ าร่วมกิจกรรมหรื อไม่ เพราะเหตุใด
............................................................................................................................. ...........
............................................................................... .........................................................
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แนวการสัมภาษณ์ ความคิดเห็นของครู ท่ มี ีต่อการเข้ าร่ วมกิจกรรม
- ความรู้สกึ ประทับใจที่มีตอ่ การเข้ าร่วมกิจกรรม
- การประเมินภาพรวมของการเข้ าร่วมกิจกรรมในโปรแกรม
1. ครูได้ รับความรู้และประโยชน์อะไรบ้ างจากการเข้ าร่วมกิจกรรม
2. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นในตัวครูหลังจากเข้ าร่วมกิจกรรมมีอะไรบ้ าง
3. ครูมีความรู้สกึ อย่างไรต่อการเข้ าร่วมกิจกรรม และสิ่งที่ครูประทับใจมีอะไรบ้ าง
4. ครูมีข้อเสนอแนะหรื อต้ องการให้ ปรับปรุงสิ่งใดบ้ างในการจัดกิจกรรมต่อไป
5. ครูจะนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้ เข้ าร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวัน
อย่างไรบ้ าง
6. ถ้ ามีการจัดกิจกรรมลักษณะเช่นนี ้อีก ครูจะเข้ าร่วมกิจกรรมหรื อไม่ เพราะเหตุใด
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หนังสือยินยอมให้ นักเรียนเข้ าร่ วมการวิจัย
เรียน ท่านผู้ปกครองนักเรี ยน
ด้ วยข้ าพเจ้ า นายพลรพี ทุมมา พันธ์ นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ กาลังทาปริญญานิพนธ์เรื่ อง “ผลการใช้ โปรแกรมการกากับ
ตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครูที่มีตอ่ การกากับตนเอง และพฤติกรรมการเรี ยนของ
นักเรี ยนระดับประถมศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริง”
ในการนี ้จาเป็ นต้ องทดลองใช้ โปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยน โดยดาเนินการกับนักเรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่
5
ซึง่ เป็ นนักเรี ยนในความปกครองของท่าน อย่างต่อเนื่ องตังแต่
้ เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2554
ควบคูไ่ ปกับการเรี ยนการสอนปกติของทางโรงเรี ยน โดยใช้ เวลา
ในคาบโฮมรูม และสอดแทรก
กระบวนการในชัว่ โมงการเรี ยน การสอนวิชาคณิตศาสตร์ ทังนี
้ ้นักเรี ยนที่เข้ าร่วมกิจกรรมจะได้ รับการฝึ ก
และพัฒนา พฤติกรรมการเรี ยนอย่างเป็ นระบบ ช่วยส่ง
เสริมการเรี ยนของนักเรี ยนให้ ดียิ่งขึ ้น
โดยไม่กระทบกับเวลาในการเรี ยนของนักเรี ยน และนักเรี ยนไม่ต้องเสียค่าใช้ จา่ ยใดๆ
จึงเรี ยนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ ได้ โปรดพิจารณาอนุญาตให้ นกั เรี ยนในความปกครองของ
ท่านเข้ าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดกระบวนการ โดยลงนามในหนัง สืออนุญาตให้ นกั เรี ยนเข้ าร่วม
กิจกรรม และขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง ณ โอกาสนี ้
(นายพลรพี ทุมมาพันธ์)
นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
__________________________________________________________________________________
หนังสืออนุญาตให้ นักเรียนเข้ าร่ วมกิจกรรม
เขียนที่…………………………………................
วันที่ ...... เดือน ................................ พ.ศ. ..........
ข้ าพเจ้ า ......................................................... ..................................................................
เป็ นผู้ปกครองของ ............................................................ นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5/ .............
โรงเรี ยน................................. อนุญาตให้ ......................................................... เข้ าร่วมกิจกรรมใน
โปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครูได้ อย่างต่อเนื่อง
(ลงชื่อ) .............................................................
(..........................................................)
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ความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการเข้ าร่ วมกิจกรรม (กลุ่มทดลอง1)
ข้ อ
ความรู้สกึ ประทับใจ

โจทย์

แบบประเมินภาพรวมของการเข้ าร่วมกิจกรรมในโปรแกรม
1 นักเรี ยนได้ รับความรู้และประโยชน์อะไรบ้ างจากการ
เข้ าร่วมกิจกรรม

2

การเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ ้นในตัวนักเรี ยนหลังจากเข้ า
ร่วมกิจกรรมมีอะไรบ้ าง

3

นักเรี ยนมีความรู้สกึ อย่างไรต่อการเข้ าร่วมกิจกรรม
และสิง่ ที่นกั เรี ยนประทับใจมีอะไรบ้ าง

4

นักเรี ยนมีข้อเสนอแนะหรื อต้ องการให้ ปรับปรุงสิง่
ใดบ้ างในการจัดกิจกรรมต่อไป

-

คาตอบ
ได้ ความรู้เกี่ยวกับการตังใจเรี
้ ยน
ทาให้ มีอปุ กรณ์การเรี ยนครบ
ได้ รับของรางวัลเมื่อตังใจเรี
้ ยน
เรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ ได้ ดีขึ ้น
อยากให้ มีกิจกรรมแบบนี ้อีก
มีเพื่อนมากขึ ้น

จานวน
3
1
1
1
1
1

-

รู้จกั ขยันทางานมากขึ ้น
ได้ ร้ ูวิธีการเรี ยนให้ เก่งๆ
เวลาเรี ยนไม่ควรส่งเสียงดัง
ได้ เรี ยนรู้กฎระเบียบในการเรี ยน
ได้ ฝึกพฤติกรรมการตังใจเรี
้ ยน
พูดน้ อยลงขณะเรี ยน
ส่งงานได้ ครบ
ตังใจเรี
้ ยนมากขึ ้น
มีความรู้สกึ ที่ดีตอ่ การเรี ยน
ทางานเสร็ จส่งทันในชัว่ โมงเรี ยน
มีสมาธิเกิดขึ ้นขณะเรี ยน
ส่งงานได้ ครบ
เรี ยนได้ ดีขึ ้น
เข้ าเรี ยนได้ ตรงเวลา
รู้สกึ ว่าเรี ยนได้ ดีขึ ้น
ได้ รับรางวัลเมื่อตังใจเรี
้ ยน
พี่ๆ ใจดี น่ารัก
ได้ ร้ ูจกั เพื่อนต่างห้ อง
ได้ ฝึกระเบียบในการทางาน
อยากให้ มีกิจกรรมนี ้ต่อไป
เข้ าเรี ยนได้ ตรงเวลา
ไม่มี
พี่ๆ พูดจาดี
สอนให้ ตงใจท
ั ้ างาน

2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
5
1
1
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ข้ อ
5

6

โจทย์
นักเรี ยนจะนาความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ
พฤติกรรมการเรี ยนที่ได้ เข้ าร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวันอย่างไรบ้ าง

ถ้ ามีกิจกรรมลักษณะเช่นนี ้อีก นักเรี ยนจะเข้ าร่วม
หรื อไม่ เพราะเหตุใด

คาตอบ
- ตังใจเรี
้ ยนมากขึ ้น
- นาไปใช้ กบั การเรี ยนในวิชาอื่นและใน
ชีวิตประจาวันเวลา
- อยูบ่ ้ านหรื ออยูก่ บั คนอื่นต้ องนิ่งสงบ
- เอาไปสอนน้ องให้ เรี ยนเก่ง
- เอาไปสอนน้ องให้ มีระเบียบในการเรี ยน
- ขยันทางาน
เข้ าร่วม เพราะ...
- อยากให้ ผลการเรี ยนดีขึ ้น
- ได้ ความรู้
- ชอบทากิจกรรมในโรงเรี ยน
- ได้ ฝึกตัวเองในเรื่ องการเรียน
- สนุก
- รุ้จกั เพื่อนมากขึ ้น
- อยากปรับพฤติกรรมด้ านการเรี ยนอีก

จานวน
2
2
1
1
1
1
8
2
1
1
1
1
1
1
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ความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการเข้ าร่ วมกิจกรรม (กลุ่มทดลอง 2)
ข้ อ
ความรู้สกึ ประทับใจ

โจทย์

แบบประเมินภาพรวมของการเข้ าร่วมกิจกรรมในโปรแกรม
1 นักเรี ยนได้ รับความรู้และประโยชน์อะไรบ้ างจากการ
เข้ าร่วมกิจกรรม

2

การเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ ้นในตัวนักเรี ยนหลังจากเข้ า
ร่วมกิจกรรมมีอะไรบ้ าง

คาตอบ
-

พี่ๆ ใจดี
ได้ รับความสนุกสนานในการเรี ยนหนังสือ
ทาให้ พอ่ แม่มีความสุขที่ตงใจเรี
ั ้ ยน
พี่ๆ ดูแลเอาใจใส่ดี
อยากให้ มีกิจกรรมแบบนี ้บ่อยๆ
ได้ รับรางวัลเมื่อตังใจเรี
้ ยน
เวลาเรี ยนต้ องมองครูและไม่คยุ กับเพื่อน
ได้ ปฏิบตั ิตวั เป็ นคนดี

-

ฝึ กสมาธิ
ไม่คยุ กับเพื่อนขณะเรี ยน
ได้ ความรู้เรื่ องการเรี ยนให้ ดี
ทางานได้ เรี ยบร้ อยมากขึ ้น
ได้ ความสามัคคี
ควรดูแลเอาใจใส่กบั งาน
ทาให้ อา่ นหนังสือทุกวัน
รู้จกั การกากับตัวเอง
เวลาครูสอนต้ องมองครู
ทางานส่งครูตรงเวลา
ตังใจเรี
้ ยนมากขึ ้น
มีความรับผิดชอบมากขึ ้น
เป็ นคนดี
ทาตัวให้ มีประโยชน์มากขึ ้น
ทาให้ พอ่ แม่มีความสุข
มองครูขณะที่ครูสอนมากขึ ้น
ไม่คยุ กับเพื่อนเวลาครูสอน
ไม่เล่นกับเพื่อนเวลาครูสอน
ควบคุมตนเองได้ มากขึ ้น
ฟั งครูมากขึ ้น
มีความรับผิดชอบมากขึ ้น

จานวน
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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ข้ อ
3

โจทย์
นักเรี ยนมีความรู้สกึ อย่างไรต่อการเข้ าร่วมกิจกรรม
และสิง่ ที่นกั เรี ยนประทับใจมีอะไรบ้ าง

4

นักเรี ยนมีข้อเสนอแนะหรื อต้ องการให้ ปรับปรุงสิง่
ใดบ้ างในการจัดกิจกรรมต่อไป

5

นักเรี ยนจะนาความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ
พฤติกรรมการเรี ยนที่ได้ เข้ าร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวันอย่างไรบ้ าง

-

คาตอบ
รู้สกึ ดีที่ได้ เข้ าร่วมกิจกรรม
ได้ รับรางวัลเมื่อตังใจเรี
้ ยน
พี่ๆ ใจดี
ทาให้ มีความรับผิดชอบเรื่ องการเรี ยนมาก
ขึ ้น
พี่ๆ เป็ นกันเอง
ไม่คยุ กับเพื่อน
คะแนนเก็บมากขึ ้น
ไม่มี
ปรับปรุงเรื่ องการคุยและการมองครู
ควรมีเกมให้ เล่น
ควรให้ ป.6 ทาบ้ าง
อยากให้ พี่ๆ อยูน่ านๆ
ให้ งานน้ อยลง
ทางานส่งครูทกุ วัน
สอนน้ องให้ เรี ยนได้ ดีขึ ้น
ไม่คยุ กับเพื่อนขณะเรี ยน
เอาไปใช้ ในการทางานเมือ่ โตเป็ นผู้ใหญ่
ใช้ ในการทางานที่บ้าน
ประเมินตนเองในเรื่ องการเรี ยนว่า อาทิตย์นี ้
ตังใจเรี
้ ยนไหม
ตังใจเรี
้ ยน
เวลาครูสอนต้ องมองครู
อ่านหนังสือทุกวัน
ใช้ กบั การเรี ยนในวิชาอื่น

จานวน
3
3
2
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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ข้ อ
6

โจทย์
ถ้ ามีกิจกรรมลักษณะเช่นนี ้อีก นักเรียนจะเข้ าร่วม
หรื อไม่ เพราะเหตุใด

คาตอบ
เข้ า เพราะ...
- ได้ ความรู้เยอะ
- เป็ นคนที่ไม่ชอบมองครุเวลาครูสอน ก็ได้ ฝึก
การมองครู
- สนุก
- ได้ รับของรางวัลเมื่อตังใจเรี
้ ยน
ไม่เข้ าร่วม เพราะ...
- ไม่คอ่ ยมีเวลาทางาน
- ไม่มีสมาธิในการเรี ยนเพราะต้ องคอยฟั ง
นกหวีด
- งานที่ครูให้ มีเยอะ

จานวน
6
1
1
1
1
1
1
1
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บทบาทหน้ าที่ความรั บผิดชอบของครู ท่ ใี ห้ สัมภาษณ์
ที่
1

ชื่อครู
ครู ก

2

ครู ข

3

ครู ค

4

ครู ง

5

ครู จ

6

ครู ฉ

7

ครู ช

บทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบ
ครูประจาชัน้ 5/1
สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5/1-5/6
วิชายุวกาชาด ป. 5/1-5/6
ครูประจาชัน้ 5/2
สอนวิชาภาษาไทย ป. 5/1-5/3
วิชาลูกเสือ ป. 5/1-5/6
ครูประจาชัน้ 5/3
สอนวิชาคณิตศาสตร์ ป. 5/1-5/3
วิชายุวกาชาด ป. 5/1-5/6
ครูประจาชัน้ 5/5
สอนวิชาประวัตศิ าสตร์ ป. 5/1-5/4
วิชาสังคมศึกษา ป. 5/5-5/6
ครูประจาชัน้ 5/6
สอนวิชาภาษาอังกฤษ ป. 5/2 5/4วิชาสุขศึกษา ป. 5/1-5/6
วิชาลูกเสือ ป. 5/1-5/6
สอนวิชาคณิตศาสตร์ ป. 5/5 5/6
วิชาภาษาอังกฤษ ป. 5/1 5/3 5/5 5/6
สอนวิชาคณิตศาสตร์ ป. 5/4
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ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการเรี ยนรวมของนักเรี ยนรายบุคคล
ครัง้ ที่
คนที่

ระยะเส้ นฐาน

ระยะทดอง

ระยะหลังทดลอง

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

1

43.52

35.93

30.76

45.00

26.55

33.86

31.13

32.49

68.50

71.61

58.20

66.61

58.21

72.18

71.03

72.36

72.79

72.85

83.36

94.71

72.71

53.33

58.04

58.15

63.51

41.55

62.49

66.75

2

52.78

45.53

38.91

55.56

52.13

52.86

46.63

40.38

73.33

66.67

61.74

75.24

74.87

76.39

75.79

77.12

88.67

99.50

98.08

97.76

76.05

52.41

61.72

62.08

68.34

45.70

61.11

71.06

3

35.44

31.24

41.67

42.78

26.55

34.00

29.13

31.13

61.36

72.38

56.84

70.08

43.97

75.40

61.11

60.40

64.72

66.34

70.45

73.49

51.48

64.04

54.40

57.66

55.88

47.19

58.14

64.37

4

50.93

48.15

56.09

54.67

48.82

50.32

65.55

41.27

75.30

68.83

74.07

64.12

74.20

74.54

76.59

77.12

96.78

82.21

85.47

88.89

76.10

69.96

61.40

75.47

61.31

64.11

60.32

75.54

5

64.81

53.70

49.24

66.22

56.12

49.47

66.00

42.32

98.13

77.78

74.12

97.92

66.22

88.33

77.51

99.35

99.33

77.61

98.97

99.73

76.68

61.50

73.92

64.06

72.06

64.58

68.16

54.49

6

38.22

50.71

34.10

44.56

49.77

53.57

36.83

35.07

68.58

76.46

59.88

61.15

54.88

63.92

76.19

86.93

65.78

88.56

75.60

75.01

62.33

44.54

51.56

74.41

67.02

43.45

57.57

68.14

7

61.11

40.69

45.77

50.11

39.51

41.18

40.81

38.05

61.99

77.78

61.11

76.14

75.54

76.94

76.98

76.27

73.85

88.39

87.86

87.90

76.04

67.98

55.84

75.21

73.43

63.67

54.59

74.59

8

54.63

61.51

47.85

52.89

53.99

55.49

48.34

41.27

69.06

88.89

73.06

75.89

77.55

76.39

77.25

99.35

88.67

77.44

99.62

99.31

76.07

74.23

72.84

74.82

68.61

64.53

69.60

59.01

กลุม่ ทดลอง 1

กลุม่ ทดลอง 2
1

39.45

39.08

39.73

31.35

46.99

41.97

46.47

50.25

85.35

64.23

77.34

77.11

62.27

77.10

86.44

86.34

88.31

99.83

88.15

88.94

73.80

54.81

55.19

75.60

60.83

57.98

63.69

73.74

2

55.93

46.30

44.15

54.94

47.79

44.44

58.80

52.50

72.75

59.91

63.54

75.74

57.92

62.49

72.33

60.86

76.81

77.28

69.26

77.39

74.04

52.96

46.30

71.22

68.79

49.67

45.73

65.07

3

55.37

55.00

25.80

49.93

53.25

59.59

44.34

59.66

95.23

75.81

71.94

77.78

69.05

73.64

70.49

72.22

87.14

99.67

91.75

99.10

74.67

55.93

40.00

76.82

65.00

62.01

59.56

68.95

4

57.78

58.52

44.59

57.97

56.98

44.59

49.21

52.15

74.75

76.92

65.51

65.28

75.47

64.60

76.95

76.13

77.19

99.67

97.60

98.20

65.02

58.15

57.41

75.44

69.40

50.45

59.43

59.55

5

45.00

27.59

50.94

41.31

40.31

28.41

56.77

47.38

60.35

69.27

64.33

77.78

63.36

62.56

55.26

75.37

76.02

76.63

88.89

87.85

64.88

23.89

55.18

74.15

64.40

49.19

59.14

53.96

6

39.45

51.67

40.43

42.28

54.20

49.76

42.26

47.74

83.08

87.14

77.13

77.33

88.87

77.55

76.75

98.35

99.42

99.67

99.73

98.20

76.49

47.78

46.67

65.71

61.06

50.82

62.83

62.63

1

47.99

41.81

36.08

45.19

50.76

57.22

52.73

47.16

61.42

41.46

38.43

69.05

50.34

56.26

48.06

51.27

36.39

51.69

46.24

46.86

54.15

44.52

52.58

52.43

61.77

47.52

39.08

49.49

2

44.00

32.41

45.37

49.64

37.05

46.95

34.63

52.78

51.32

59.93

45.96

59.55

58.33

57.18

64.31

44.95

53.36

60.58

59.96

51.24

45.05

42.46

58.41

51.04

45.34

51.07

53.92

57.16

3

55.09

48.12

18.78

63.23

45.45

58.89

56.10

67.28

61.63

41.95

44.21

71.51

55.67

48.55

55.58

41.67

61.75

52.05

62.21

50.23

48.01

41.16

53.21

44.51

47.30

57.13

52.19

56.03

4

53.46

40.55

60.18

52.34

54.31

44.17

44.67

56.30

47.35

59.57

46.10

64.24

45.78

55.51

53.30

59.59

41.46

48.36

61.89

60.72

42.07

48.17

61.93

33.86

52.27

67.68

54.82

56.72

5

43.40

31.63

39.89

68.42

50.08

61.67

44.47

66.51

49.25

56.38

56.80

60.90

64.67

46.04

65.81

38.24

56.98

43.49

53.57

60.88

56.90

49.46

52.70

56.22

59.46

52.83

47.16

46.81

กลุม่ ควบคุม
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พฤติกรรมการเรี ยนรวมและรายด้ านของนักเรี ยนรายบุคคล ในแต่ละระยะการทดลอง และคะแนนความต่างของพฤติกรรมการเรี ยนในแต่ละช่วง
คนที่

abpresum

cdepresum

fghpresum

abtsum

cdetsum

fghtsum

abpossum

cdepossum

fghpossum

presum

tsum

possum

diffab1

diffab2

diffcde1

diffcde2

difffgh1

difffgh2

differ1

differ2

1
2

68.75
100.00

31.80
35.95

4.17
8.33

85.22
100.00

94.00
94.07

36.39
47.22

91.67
100.00

62.04
66.09

25.00
20.83

34.91
48.09

71.87
80.43

59.57
62.31

16.47
0.00

-6.44
0.00

62.20
58.12

31.96
27.98

32.22
38.89

11.39
26.39

36.96
32.34

12.30
18.12

3

62.50

31.14

8.33

87.80

86.89

19.44

77.09

72.02

20.83

33.99

64.71

56.65

25.30

10.72

55.75

14.88

11.11

-1.39

30.72

8.07

4
5

100.00
100.00

43.43
51.29

12.50
16.67

95.84
100.00

94.25
97.08

44.44
66.67

100.00
100.00

83.25
79.96

20.83
20.83

51.98
55.99

78.18
87.92

68.03
66.93

-4.16
0.00

-4.16
0.00

50.82
45.79

11.00
17.13

31.94
50.00

23.61
45.83

26.20
31.93

10.15
20.99

6
7
8
รวม
กลุม่ ทดลอง 2
1

79.17
91.67
100.00
87.76

28.56
38.13
43.49
37.98

20.83
4.17
12.50
10.94

95.84
100.00
100.00
95.59

89.63
94.08
95.06
93.14

27.78
36.11
55.56
41.70

93.75
100.00
100.00
95.32

65.47
78.01
80.72
73.44

16.67
25.00
29.17
22.40

42.85
44.66
52.00
45.56

71.08
76.73
83.54
76.81

58.63
67.67
69.96
63.72

16.67
8.34
0.00
7.83

2.09
0.00
0.00
0.27

61.07
55.95
51.57
55.16

24.16
16.07
14.34
19.69

6.95
31.94
43.06
30.76

11.11
11.11
26.39
19.31

28.23
32.07
31.54
31.25

12.45
9.06
13.58
13.09

85.42

36.15

4.17

100.00

89.80

55.55

100.00

64.21

29.17

41.91

81.78

64.46

14.59

0.00

53.65

25.59

51.38

26.39

39.87

17.32

2

100.00

35.15

16.67

98.81

88.32

19.44

98.96

57.88

20.83

50.61

68.86

59.22

-1.19

-0.15

53.17

30.44

2.77

-1.39

18.25

9.63

3

85.42

40.69

25.00

95.84

89.01

61.11

92.71

62.56

33.33

50.37

81.99

62.87

10.42

3.13

48.32

26.45

36.11

27.78

31.62

19.12

4

93.75

39.42

25.00

100.00

95.40

41.67

100.00

64.73

20.83

52.72

79.02

61.86

6.25

0.00

55.98

30.67

16.67

20.83

26.30

17.17

5

75.00

39.15

12.50

93.75

92.89

27.78

90.63

59.51

16.67

42.22

71.47

55.60

18.75

3.13

53.75

33.38

15.28

11.11

29.26

15.87

6
รวม
กลุ่มควบคุม
1
2
3
4
5
รวม

91.67
88.54

37.92
38.08

8.33
15.28

100.00
98.07

96.36
91.96

69.44
45.83

100.00
97.05

69.41
63.05

8.33
21.53

45.97
47.30

88.60
78.62

59.25
60.54

8.34
9.53

0.00
1.02

58.44
53.88

26.95
28.91

61.11
30.55

61.11
24.31

42.63
31.32

29.35
18.08

77.09
91.67
85.42
93.75
91.67
87.92

40.01
36.89
44.44
37.66
43.94
40.59

25.00
0.00
25.00
20.83
16.67
17.50

78.58
90.38
90.28
93.75
92.16
89.03

54.13
56.85
54.81
45.00
51.65
52.48

16.67
19.44
16.67
22.22
19.44
18.89

77.09
85.42
85.42
87.50
85.42
84.17

52.66
49.58
47.75
48.24
51.83
50.01

20.83
16.67
16.67
20.83
20.83
19.17

47.37
42.85
51.62
50.75
50.76
48.67

49.79
55.56
53.92
53.66
54.42
53.47

50.19
50.56
49.94
52.19
52.69
51.11

1.49
-1.29
4.87
0.00
0.50
1.11

1.49
4.96
4.87
6.25
6.75
4.86

14.12
19.96
10.37
7.34
7.71
11.90

1.47
7.26
7.06
-3.24
-0.18
2.48

-8.33
19.44
-8.33
1.39
2.77
1.39

-4.17
2.78
0.00
1.39
-1.39
-0.28

2.42
12.70
2.30
2.91
3.66
4.80

-0.40
5.00
3.98
1.47
1.73
2.35

กลุม่ ทดลอง 1
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ภาคผนวก ฉ
ผลการทดสอบข้ อตกลงเบือ้ งต้ น
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ผลการทดสอบข้ อตกลงเบือ้ งต้ นของการวิเคราะห์ ความแปรปรวนสองทางแบบวัดซา้
(two-way MANOVA with repeated measure) ของตัวแปรพฤติกรรมการเรียนรายด้ าน
ผลการทดสอบความเบ้ (Skewness) ความโด่ ง (Kurtosis) ของตัวแปร
ระยะ
เส้ นฐาน

ตัวแปร
ab

cde

fgh

ทดลอง

ab

cde

fgh

หลังทดลอง ab

cde

fgh

กลุ่ม
กลุม่ ทดลอง 1
กลุม่ ทดลอง 2
กลุม่ ควบคุม
กลุม่ ทดลอง 1
กลุม่ ทดลอง 2
กลุม่ ควบคุม
กลุม่ ทดลอง 1
กลุม่ ทดลอง 2
กลุม่ ควบคุม
กลุม่ ทดลอง 1
กลุม่ ทดลอง 2
กลุม่ ควบคุม
กลุม่ ทดลอง 1
กลุม่ ทดลอง 2
กลุม่ ควบคุม
กลุม่ ทดลอง 1
กลุม่ ทดลอง 2
กลุม่ ควบคุม
กลุม่ ทดลอง 1
กลุม่ ทดลอง 2
กลุม่ ควบคุม
กลุม่ ทดลอง 1
กลุม่ ทดลอง 2
กลุม่ ควบคุม
กลุม่ ทดลอง 1
กลุม่ ทดลอง 2
กลุม่ ควบคุม

จานวน
(คน)
8
6
5
8
6
5
8
6
5
8
6
5
8
6
5
8
6
5
8
6
5
8
6
5
8
6
5

Skewness
Statistic Std. Error
-0.826
0.752
-0.408
0.845
-1.294
0.913
0.540
0.752
-0.353
0.845
0.186
0.913
0.480
0.752
0.053
0.845
-1.671
0.913
-1.135
0.752
-1.107
0.845
-1.918
0.913
-1.178
0.752
0.314
0.845
-1.390
0.913
0.240
0.752
-0.266
0.845
0.517
0.913
-2.014
0.752
-1.034
0.845
-1.945
0.913
-0.246
0.752
0.352
0.845
0.302
0.913
0.491
0.752
-0.137
0.845
-0.609
0.913

Kurtosis
Statistic Std. Error
-1.165
1.481
0.345
1.741
0.905
2.000
-0.535
1.481
-1.282
1.741
-2.872
2.000
-0.567
1.481
-1.723
1.741
2.816
2.000
-0.256
1.481
-0.455
1.741
3.968
2.000
0.970
1.481
-2.244
1.741
2.069
2.000
-0.244
1.481
-1.689
1.741
-0.600
2.000
4.156
1.481
-1.272
1.741
4.171
2.000
-1.897
1.481
-0.024
1.741
-2.535
2.000
0.419
1.481
-0.270
1.741
-3.333
2.000
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ผลการทดสอบการแจกแจงปกติของตัวแปร (Tests of Normality)
ระยะ
เส้ นฐาน

ตัวแปร
ab

cde

fgh

ทดลอง

ab

cde

fgh

หลังทดลอง ab

cde

fgh

กลุ่ม
กลุม่ ทดลอง 1
กลุม่ ทดลอง 2
กลุม่ ควบคุม
กลุม่ ทดลอง 1
กลุม่ ทดลอง 2
กลุม่ ควบคุม
กลุม่ ทดลอง 1
กลุม่ ทดลอง 2
กลุม่ ควบคุม
กลุม่ ทดลอง 1
กลุม่ ทดลอง 2
กลุม่ ควบคุม
กลุม่ ทดลอง 1
กลุม่ ทดลอง 2
กลุม่ ควบคุม
กลุม่ ทดลอง 1
กลุม่ ทดลอง 2
กลุม่ ควบคุม
กลุม่ ทดลอง 1
กลุม่ ทดลอง 2
กลุม่ ควบคุม
กลุม่ ทดลอง 1
กลุม่ ทดลอง 2
กลุม่ ควบคุม
กลุม่ ทดลอง 1
กลุม่ ทดลอง 2
กลุม่ ควบคุม

จานวน
(คน)
8
6
5
8
6
5
8
6
5
8
6
5
8
6
5
8
6
5
8
6
5
8
6
5
8
6
5

Kolmogorov-Smirnov(a)
Statistic
Sig.
.285
.055
.192
.200
.309
.134
.164
.200
.195
.200
.232
.200
.172
.200
.204
.200
.268
.200
.272
.084
.277
.168
.382
.016
.355
.004
.236
.200
.240
.200
.137
.200
.190
.200
.230
.200
.344
.006
.341
.028
.421
.004
.213
.200
.174
.200
.199
.200
.284
.057
.198
.200
.367
.026

Shapiro-Wilk
Statistic
Sig.
.798
.027
.969
.887
.853
.203
.946
.674
.953
.766
.877
.298
.934
.557
.918
.492
.806
.090
.770
.013
.792
.050
.767
.043
.846
.086
.892
.331
.890
.355
.987
.989
.949
.728
.881
.314
.676
.001
.742
.017
.726
.018
.903
.305
.968
.880
.909
.462
.905
.323
.967
.874
.684
.006
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ผลการทดสอบ Compound Symmetry
ตัวแปร

ab
cde
fgh

Mauchly's W Approx. ChiSquare
.471
.921
.644

11.302
1.226
6.597

df

2
2
2

Sig.

.004
.542
.037

HuynhFeldt
.654
.927
.738

Epsilon(a)
LowerGreenhousebound
Geisser
.778
.500
1.000
.500
.896
.500
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ค่ าความสัมพันธ์ รายคู่และผลการทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่ างตัวแปรพฤติกรรมการเรี ยนรายด้ าน
ระยะ
ระยะ
เส้ นฐาน
ระยะ
ทดลอง
ระยะ
หลัง
ทดลอง

ระยะเส้ นฐาน
ab
cde
fgh
ab
cde
fgh
ab
cde
fgh

ab
1
.539**
.065
.676**
.063
.368
.651**
.226
.019

ระยะทดลอง

ระยะหลังทดลอง

cde

Fgh

ab

cde

fgh

Ab

cde

fgh

1
.309
.187
-.124
.318
.167
.167
.087

1
-.130
-.295
-.151
-.195
-.286
.027

1
.572**
.632**
.879**
.506*
.091

1
.668**
.714**
.799**
.175

1
.717**
.644**
.242

1
.599**
.151

1
.220

1

*p<.05, **p<.01
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ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนของพฤติกรรมการเรี ยนในระยะเส้ นฐาน
พฤติกรรมการเรียน
พฤติกรรมเตรี ยมตัว
ก่อนเรี ยน
พฤติกรรมขณะเรี ยน
ในชันเรี
้ ยน
พฤติกรรมหลังเรี ยน
พฤติกรรมการเรี ยน
รวม

แหล่ งความแปรปรวน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่

df
2
16
2
16
2
16
2
16

SS
2.212
2244.520
24.348
485.820
146.062
1041.682
31.002
612.661

MS
1.106
140.283
12.174
30.364
73.031
65.105
15.501
38.291

F
.008

P
.992

.401

.676

1.122

.350

.405

.674
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