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              การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาพฤตกิรรมการเรียนของนกัเรียนระดบัประถมศกึษาท่ีมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง และเพ่ือศกึษาประสิทธิผลของโปรแกรม 
การก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู โดยกลุม่ตวัอยา่งในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นนกัเรียน
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ของโรงเรียนแหง่หนึง่ในสงักดัส านกัการศกึษากรุงเทพมหานคร ท่ีมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้ จริง จ านวน 19 คน ใน 3 ห้องเรียน แบง่ออกเป็น  
3 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู  จ านวน 8 
คน กลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองเพียงอยา่งเดียว  จ านวน 6 คน และกลุม่ท่ีไมไ่ด้รับโปรแกรม 
จ านวน 5 คน ตวัแปรตามในการศกึ ษาครัง้นีคื้อ พฤตกิรรมการเรียน ซึง่ประกอบด้วยพฤตกิรรมยอ่ย  
3 พฤตกิรรม คือ พฤตกิรรมก่อนเรียน พฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียน และพฤตกิรรมหลงัเรียน การวิจยั
ครัง้นีผู้้วิจยัได้ออกแบบการวิจยัแบบ ABA Design เคร่ืองมือหลกัท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย
โปรแกรมการก ากบัตนเอ งร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู  โปรแกรมการก ากบัตนเอง  และแบบ
สงัเกตและบนัทกึพฤตกิรรมการเรียน การ วิเคราะห์ข้อมลู ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางแบบ
วดัซ า้ (Two-way MANOVA with Repeated Measures) และน าเสนอข้อมลู แนวโน้มพฤตกิรรม  
การเรียนของนกัเรียนรายบคุคลโดยใช้กราฟเส้น  
              ผลการวิจยัพบวา่ 
              1. ในภาพรวมนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงมีพฤตกิรรม
การเรียนปานกลาง โดย พฤตกิรรมก่อนเรียน นัน้ไมเ่ป็นปัญหา แตมี่ปัญหามากในด้านพฤตกิรรมขณะ
เรียนในชัน้เรียนและพฤตกิรรมหลงัเรียน  กลา่วคือนกัเรียนไมส่นใจเรียน ไมต่ัง้ใจเรียน มีสว่นร่วมใน
กิจกรรมการเรียนน้อย ไมก่ล้าอภิปรายหรือแสดงความคดิเห็น  ไมมี่สว่นร่วมในการท างานกลุม่  
เม่ือมอบหมายให้ท างานในชัน้เรียน นกัเรียนขาดความรับผิดชอบในการท างาน ท างานไมเ่สร็จ  
บางคนพยายามสง่งานให้เร็วแตง่านผิ ดพลาด และมีปัญหาอยา่งมากในการสง่งานท่ีได้รับมอบหมาย 
ไมท่ าการบ้าน ท างานไมเ่สร็จ  บางวิชาสง่งาน เป็นประจ าแตบ่างวิชาไมส่นใจท างาน และนกัเรียนไม่



อา่นหนงัสือทบทวน หรือศกึษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเตมิ อยา่งไรก็ดีมีนกัเรียนบางคนท่ีมีพฤตกิรรม  
การเรียนดีในหลายด้านหรือบางด้าน 
              2. ผลการศกึษาประสิทธิผลของโปรแกรมพบวา่ 

 2.1 คา่เฉล่ียพฤตกิรรมก่อนเรียนของนกัเรียนกลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเอง
เพียงอยา่งเดียวในระยะทดลองสงูกวา่ระยะเส้นฐาน และคา่เฉล่ียพฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียนและ
พฤตกิรรมหลงัเรียนของนกัเรียนกลุม่ท่ี ได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคม
ของครู และกลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองเพียงอยา่งเดียว ในระยะทดลองสงูกวา่ระยะเส้นฐาน
และระยะหลงัทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 นอกจากนีค้า่เฉล่ียพฤตกิรรมการเรียนรวม
และรายด้าน ของนกัเรียนรายบคุคลทัง้ 2 กลุม่ ทกุคน ในระยะทดลองเพิ่มสงูขึน้กวา่ระยะเส้นฐาน  และ
พฤตกิรรมการเรียนรวมและพฤตกิรรมการเรียนรายด้านสว่นใหญ่ลดลงในระยะหลงัทดลอง 
  2.2 คา่เฉล่ียพฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียนของนกัเรียนกลุม่ท่ีได้รับโปรแกรม  
การก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู และกลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองเพียง
อยา่งเดียว สงูกวา่กลุม่ท่ีไมไ่ด้รับโปรแกรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ทัง้ในระยะทดลอง
และระยะหลงัทดลอง และคา่เฉล่ียพฤตกิรรมหลงัเรียนของนกัเรียนกลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบั
ตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัค มของครู  และกลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองเพียงอยา่ง
เดียว สงูกวา่กลุม่ท่ีไมไ่ด้รับโปรแกรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ในระยะทดลอง 

 2.3 คา่เฉล่ียพฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียนของนกัเรียนกลุม่ท่ีได้รับโปรแกรม 
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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 self-
regulation 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 self-
regulation, 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 self-
regulation 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 post-
treatment period was found significantly higher than those of experimental group treated 
with program applying only self-regulation at .05 level.  
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บทที่ 1  
บทน า 

 
ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 
 “…การศึกษาเป็นเคร่ืองอนัส าคญัในการพฒันา  ความรู้ ความคิด ความประพฤติ  ทศันคติ ค่านิยมและ

คณุธรรมของบคุคล  เพือ่ใหเ้ป็นพลเมืองดีมีคณุภาพและประสิทธิภาพ  เมื่อบา้นเมืองประกอบไปดว้ย
พลเมืองทีมี่คณุภาพและประสิทธิภาพ  การพฒันาประเทศชาติก็ย่อมท าใหไ้ดโ้ดยสะดวกราบร่ืน  ไดผ้ลที่
แน่นอนและรวดเร็ว… ”  

   พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั  
พระราชทานแก่ครูใหญ่ และนกัเรียน  

ณ ศาลาดสุดิาลยั พระราชวงัดสุติ 22 กรกฎาคม 2520 

  
การพฒันาบคุคลเตม็ตามศกัยภาพของความเป็นมนษุย์เป็นเป้าหมายหลกั ของการจดั

การศกึษาทกุรูปแบบ เพ่ือให้บคุคลได้ใช้ศกัยภาพท่ีมีอยูอ่ยา่งเตม็ความสามารถ เป็นประโยชน์ตอ่
ตนเองและสงัคม  พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิ พ .ศ. 2542 (ส านกังานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคณุภาพการศกึษา (องค์กรมหาชน). 2547) ระบไุว้อยา่งชดัเจนในมาตรา 22 การจดัการศกึษา
ต้องยดึหลกัวา่ผู้ เรียนทกุคนมีความสามารถ เรียนรู้และพฒันาตนเองได้ และถือวา่ผู้ เรียนมีความส าคญั
ท่ีสดุ กระบวนการจดัการศกึษาต้องสง่เสริมให้ผู้ เรียนสามารถพฒันาตามธรรมชาตแิละเตม็ตาม
ศกัยภาพ  

แตจ่ากการจดัการศกึษาท่ีผา่นมาพบวา่ยงัมีกลุม่ผู้ เรียนกลุม่หนึง่ท่ี ไมส่ามารถแสดงออกซึง่
ความสามารถตามศกัยภาพท่ีตนเองมีอยูไ่ด้ ซึง่เรียกวา่นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่
ความสามารถท่ีแท้จริง (Underachiever) ซึง่โดยทัว่ไปนกัวิชาการให้ค าจ ากดัความการมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง (Underachievement) วา่หมายถึง ความแตกตา่งระหวา่ง
ความสามารถและผลการเรียน หรือระหวา่งความสามารถและความส าเร็จในการเรียน โดยคะแนน  
ผลการเรียนหรือความส าเร็จในการเรียนต ่ากวา่ความสามารถ (Butler-Por. 1987; McCall, Evahn; & 
Kratzer. 1992; Peterson; & Colangelo. 1996; Reis; & McCoach. 2000; Rimm. 1997; 
Whitmore. 1980) ซึง่สว่นมากจะพิจารณาจากคะแนน แบบวดัสตปัิญญา  (Intelligence) แบบวดั 
ความถนดั (Aptitude) และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  (Achievement) เทียบกนั (Donna; & Antoinette. 
1997; citing Coleman, Gallagher; & Foster. 1994; Ford. 1996)  
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ถึงแม้วา่จะไมมี่การศกึษาถึงจ านวนท่ีแนช่ดัของนกัเรียนในกลุม่นี ้แตจ่ากการศกึษาของ  
อจัฉรา สขุารมณ์ และอรพินทร์  ชชูม (2530) พบวา่จ านวนนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่
ความสามารถท่ีแท้จริงนัน้ มีมากถึงร้อยละ 48.83 และบรรเจอดพร รัตนพนัธ์ (2540) พบวา่มีจ านวน
ร้อยละ 15.05 โดยนกัเรียนจะเร่ิมอาการของการมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถ  
ท่ีแท้จริงในระดบัประถมศกึษาปีท่ี 3 (Hunter-Braden. 1998; citing Coil. 1992; Schneider. 1998) 
และการท่ีนกัเรียนไมส่ามารถพฒันาได้เตม็ตามศกัยภาพนีชี้ใ้ห้เห็นถึงความสญูเปลา่ทา งการศกึษา  
ท่ีจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขโดยดว่น เพ่ือสร้างศกัยภาพในการแขง่ขนัด้านบคุลากรของประเทศ  
ในปัจจบุนัและอนาคต 

พฤตกิรรมปัญหาท่ีเดน่ชดัอยา่งหนึง่ของนกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่
ความสามารถท่ีแท้จริง และท าให้ นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ค วามสามารถท่ีแท้จริง คือ 
ปัญหาด้านพฤตกิรรมการเรียน ดงัจะเห็นได้จากลกัษณะของนกัเรียนกลุม่นีห้ลายประการ เชน่ ท างาน
ไมเ่สร็จเป็นประจ า  ขาดการริเร่ิมทางวิชาการ  กลวัหรือเกลียดในการทดสอบหรือการท างานท่ียาก   
ไมส่ามารถท างานในฐานะสมาชิกกลุม่ได้  มีปัญหาทางสงัคมหรือปรับตั วไมไ่ด้  มีการกระท าท่ีเป็น
ความผิดหรือใสร้่ายผู้ อ่ืน   หดหู่ และกลวัความผิดพลาดหรือความส าเร็จ  เป็นต้น (The Association of 
Educators of Gifted, Talented and Creative Children in B.C. n.d.; Schneider. 1998) ชไนเดอร์ 
(Schneider. 1998) ระบวุา่การหลีกเล่ียงความรับ ผิดชอบเป็นลกัษณะพืน้ฐานอยา่งหนึง่ของการมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง  นอกจากนีน้กัเรียนกลุม่นี ้ ยงัมีพฤตกิรรม
หลีกเล่ียงการเรียน ไมมี่ความมัน่ใจในตนเองในการเรียน ซึง่จะน าไปสูก่ารมีนิสยัการเรียนท่ีไมดี่  
ไมมี่ทกัษะการเรียน  และมีปัญหาเร่ือง สงัคมและระเบียบวินยั (Whitmore. 1980 quoted in Davis. 
1994) ท่ีนา่ประหลาดใจ คือ ระหวา่ง ร้อยละ  10-20 ของผู้ ท่ีออกจากโรงเรียน กลางคนั ในระดบั
มธัยมศกึษามีความสามารถในระดบัของผู้ มีความสามารถพิเศษ (Zecker. 2002; citing Lajoie; & 
Shore. 1981; Whitmore. 1980) ปัญหาพฤตกิรรมการเรียนท่ีไมเ่หมาะสมจะท าให้ผลสมัฤทธ์ิทาง  
การเรียนของนกัเรียนต ่า  (ทิพวรรณ สวุรรณประเสริฐ . 2541) ฮิลเดรท (Hildreth. 1966: 424) พบวา่
สาเหตท่ีุเดก็ฉลาดจ านวนหนึง่ไมป่ระสบผลส าเร็จในการเรียนเน่ืองมาจากพฤตกิรรมการเรียนท่ีปฏิบตัิ
อยูเ่ป็นประจ าไมเ่หมาะสม  และปัญหาเหลา่นีห้ากไมไ่ด้รับการแก้ไขจะท าให้บคุคลนัน้ไมป่ระสบ
ความส าเร็จในชีวิตการท างานและ ชีวิตสมรสในอนาคตด้วย (Mandel. 1997; citing McCall, Evahn; 
& Kratzer. 1992) ดงันัน้การแก้ปัญหานกัเรียนกลุม่นีจ้ าเป็นต้องแก้ปัญหาพฤตกิรรมการเรียน 
เน่ืองจากพฤตกิรรมการเรียนท่ีปฏิบตัอิยูเ่ป็นประจ ามีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
ถ้าผู้ เรียนมีพฤตกิรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม ก็มีแนวโน้มท่ีจะประสบผลส าเร็จในการเรียนสงู  
(Holtzman. 1965)  
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นกัเรียนท่ีมีผลสมั ฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงมีปัญหาการขาด 
การก ากบัตนเอง  (Self-regulation) ซึง่เป็นกระบวนการหน่ีงท่ีเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคนให้เป็นผู้ มี
ความรับผิดชอบ ท างานตา่งๆ ได้อยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถก ากบัพฤตกิรรมของ
ตนเองเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายตามท่ีต้องการ ดงัผลการศกึษาของ ซิมเมอร์แมน (Zimmerman. 1998a) 
ท่ีได้ส รุปลกัษณะของนกัเรียนท่ีขาดทกัษะการก ากบัตนเองหลายประการ เชน่ เป็นคนท่ีไมมี่
จดุมุง่หมายท่ีชดัเจน มีการรับรู้ความสามารถของตนเองต ่า ขาดความสนใจในการเรียน ไมส่นใจแผน 
มีกลวิธีท่ีหวงัพึง่คนอ่ืน ขาดการเตือนตนเอง หลีกเล่ียงการประเมินตนเอง และไมมี่การปรับตวั เป็นต้น  
ลกัษณะเหลา่นีส้อดคล้องกบัลกัษณะของนกัเรียนท่ีมีผลสมั ฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ี
แท้จริง จงึกลา่วได้วา่ นอกเหนือจากพฤตกิรรมการเรียนจะมีปัญหาแล้ว นกัเรียนกลุม่นีย้งัมีปัญหาด้าน
การก ากบัตนเองด้วย  

ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสงัคมของแบนดรูา (Bandura. 1986) มีแนวคดิพืน้ฐานวา่
พฤตกิรรมของมนษุย์นอกจากจะพฒันาได้โดยการเสริมแรงและการลงโทษจากภายนอกแล้ว ยงัสามารถ
พฒันาได้โดยการควบคมุความคดิ ความรู้สกึ และการกระท าของตนเอง และเรียกความสามารถนีว้า่  

การก ากบัตนเอง (Self-regulation) ส าหรับการก ากบัตนเองในการเรียน (Self-regulation of learning 
(เป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคญัตอ่ผู้ เรียน และเป็นกระบวนการท่ีบคุคลวางแผนควบคมุและก ากบั
พฤตกิรรมของตนเอง โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมของตนไปสูเ่ป้าหมายท่ีต้องการ 
(Schunk; & Zimmerman. 1994) การก ากบัตนเองในการเรียนเป็นกระบวนการท่ีสามารถปรับพฤตกิรรม
ของบคุคลอยา่งมีประสิทธิภาพและมีระบบขัน้ตอนท่ีชดั เจน บคุคลจะใช้มาตรฐานภายในของตนจงูใจ
ตนเองกระท าพฤตกิรรมและมีการประเมินการกระท าด้วยตนเอง การควบคมุตนเองจากกระบวนการ
ภายในยอ่มจะชว่ยให้บคุคลกระท าพฤตกิรรมได้อยา่งมีประสิทธิภาพกวา่วิธีการควบคมุ จากภายนอก 
(Bandura. 1986) การก ากบัตนเองในการเรียนจงึเป็นปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่พฤตกิรรมการเรียนและผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียน เพราะการก ากบัตนเองในทางปัญญาและการก ากบัตนเองทางพฤตกิรรมเป็น
ลกัษณะท่ีส าคญัของการเรียนรู้ (Pintrich; & De Groot. 1990; citing Corno; & Mandinace. 1983)  

จากงานวิจยัของแบนดรูา (Bandura. 1986) เพอร์รี (Perry. 1998) และพสุทิเนน (Puustinen. 
1998) พบวา่การก ากบัตนเองสง่ผลตอ่พฤตกิรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน นอกจากนีผู้้ เรียนท่ีมี การก ากบั
ตนเอง มีแนวโน้มท่ีจะท าพฤตกิรรมได้ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ และบคุคลท่ีควบคมุตนเองจาก
กระบวนการภายในยอ่มจะท าให้เขากระท าพฤตกิรรมได้บรรลผุลกวา่บคุคลท่ีมี การก ากบัตนเอง ต ่า 
ผู้ เรียนท่ีมีการก ากบัตนเองสงูจะมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูด้วย (Pintrich; & De Groot. 1990; Staudt. 
1995; Williams. 1996) และโบเคียร์ท (Boekaerts. 1997) กลา่ววา่  การก ากบัตนเอง เป็นทกัษะ  

ท่ีมีความส าคญัทัง้การเรียนในโรงเรียนและการศกึษาเพ่ือพฒันาตนเองหลงัส าเร็จการศกึษาแล้ว  
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นอกจากพฤตกิรรมการเรียนและการมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง
จะมีปัจจยัจากตวันกัเรียนเองแล้ว ปัจจยัด้านโรงเรียนและด้าน ครอบครัว ซึง่เป็นสภาพแวดล้อมทาง
สงัคมของนกัเรียน มีผลตอ่ตวันกัเรียนด้วยเชน่เดียวกนั แนวคดิการสนบัสนนุทางสงัคม (Social 
Support) อธิบายวา่ การตดัสินใจสว่นใหญ่ของคนนัน้ขึน้อยูก่บัอิทธิพลของบคุคลผู้ซึง่มีความส าคญั
และมีอ านาจเหนือกวา่ตวัเราอยูต่ลอดเวลา  การสนบัสนนุทางสงัคมมีบทบาทส าคญัยิ่งตอ่พฤตกิรรม
ของคน ทัง้ด้านร่างกายและจิตใจ โดยทัว่ๆ ไปแล้ว การสนบัสนนุทางสงัคมหมายถึง การมีเพ่ือนหรือ
บคุคลอ่ืนๆท่ีสามารถขอความชว่ยเหลือได้ เม่ือถึงชว่งเวลาวิกฤต ิ ซึง่การได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม
ท าให้บคุคลมุง่พิจารณาเร่ืองเก่ียวกบัปัญห าได้ดีขึน้ และภาพพจน์ท่ีดีเก่ียวกบัตนเอง (Hauenstein. 
2001 ) และการสนบัสนนุทางสงัคมจากครอบครัว เพ่ือน และสถาบนัการศกึษา มีอิทธิพลมากตอ่
ความส าเร็จในการเรียนของผู้ เรียน  (Womble. 2001; Berns. 2004) โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการสนบัสนนุ
ทางสงัคมของครู เน่ืองจากครูเป็นบคุ คลส าคญัท่ีสง่ผลตอ่การเรียนของนกัเรียน โดยตรง  การสนบัสนนุ
ของครูในหลายๆ ด้าน มีผลตอ่พฤตกิรรมการเรียนของนกัเรียน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ความตัง้ใจ  และ
ความร่วมมือในการสอนของครู (ดจุเดือน พนัธุมนาวิน; และ อมัพร ม้าคนอง. 2547)   

จากสภาพปัญหาด้านการก ากบัตนเองและพฤตกิรรมก ารเรียนของนกัเรียนท่ีมี ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง การแก้ปัญหาเหลา่นีจ้ าเป็นต้องด าเนินการอยา่งเป็นระบบ 
โดยการออกแบบโปรแกรมแก้ปัญหาท่ีค านงึถึงปัจจยัภายในตวัผู้ เรียนและปัจจยัภายนอก ท่ีสอดคล้อง
กบัลกัษณะของนกัเรียนและสถานการณ์การเรียน ซึง่ การออกแบบโปรแกรมโดยใช้แนวคดิการก ากบั
ตนเองและการสนบัสนนุทางสงัคมของครู นา่จะเป็นวิธีการท่ีเหมาะสม ดงันัน้การวิจยัครัง้นีจ้งึมุง่พฒันา
โปรแกรมการก ากบัตนเอง ร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคม ของครู  เพ่ือพฒันาพฤตกิรรมการเรียนของ
นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ค วามสามารถท่ีแท้จริง ในกลุม่นกัเรียนระดบัประถมศกึษา 
เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาการมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงได้อยา่งทนัทว่งที
และมีประสิทธิภาพ  รวมทัง้พฒันา นกัเรียน ให้มีทกัษะส าคญัเป็นพืน้ฐานในการศกึษาขัน้สงูตอ่ไป  
ข้อค้นพบท่ีได้จะชว่ยสร้าง ความเข้าใจและแนวปฏิบตัท่ีิเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาการมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงของนกัเรียนระดบัประถมศกึษาตอ่ไป  
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ค าถามการวิจัย 
1. พฤตกิรรมการเรียนของนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง 

เป็นอยา่งไร 
2. ในกลุม่นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง มีวิธีการท่ีจะ

พฒันาพฤตกิรรมการเรียน อยา่งไร และวิธีการฝึกก ากบัตนเองกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครูจะใช้
ร่วมกนัในโปรแกรมท่ีมุง่พฒันาพฤตกิรรมการเรียนอยา่งไร  

3. โปรแกรม การก ากบัตนเอง ร่วมกบัการสนบัสนนุท างสงัคม ของครู  ท าให้นกัเรียนเกิด
พฤตกิรรมการเรียนได้มากน้อยเพียงไร แตกตา่งจากการได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองเพียงอยา่งดียว
หรือไม ่อยา่งไร  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศกึษาพฤตกิรรมการเรียนของนกัเรียนระดบัประถมศกึษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง 

2. เพ่ือศกึษาประสิทธิผลของโปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู  
 

ขอบเขตการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  
ประชากรในการวิจยั  เป็นนกัเรียนระดบัชัน้ ประถมศกึษาปีท่ี 5 ของโรงเรียนแหง่หนึง่ใน

กรุงเทพมหานคร  ท่ีก าลงัศกึษาในภาคปลาย  ปีการศกึษา 2553 ท่ีมีคะแนนทีจากคะแนนเฉล่ียสะสม 
(Grade Point Average: GPA) ในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 ท่ีวดัได้จากการสอบท่ีโรงเรียนจดัขึน้ 
ต ่ากวา่คะแนนทีท่ีได้จากแบบทดสอบแมทรีซีสก้าวหน้ามาตรฐาน  (Standard Progressive Metrices) 
ของราเวน (Raven. 1960) ตัง้แต ่1 SD (10 หนว่ยคะแนนที) จ านวนทัง้สิน้ 38 คน 

กลุม่ตวัอยา่ง เป็นนกัเรียนระดบัชัน้ ประถมศกึษาปีท่ี 5 ของโรงเรียนแหง่หนึง่ใน
กรุงเทพมหานคร ท่ีก าลงัศกึษาในภาคปลาย  ปีการศกึษา 2553 ท่ีมีคะแนนทีจากคะแนนเฉล่ียสะสม 
(Grade Point Average: GPA) ในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  4 ท่ีวดัได้จากการสอบท่ีโรงเรียนจดัขึน้ 
ต ่ากวา่คะแนนทีท่ีได้จากแบบทดสอบแมทรีซีสก้าวหน้ามาตรฐาน  (Standard Progressive Metrices) 
ของราเวน  (Raven. 1960) ตัง้แต ่1 SD (10 หนว่ยคะแนนที ) จ านวนทัง้สิน้ 19 คน แบง่เป็น 
กลุม่ทดลอง 2 กลุม่ รวม 14 คน และกลุม่ควบคมุ 5 คน ซึง่แตล่ะกลุม่อยูต่า่งห้องกนั 
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ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย ตวัแปรจดักระท าและตวัแปรตามดงันี ้
1. ตวัแปรจดักระท า มี 1 ตวัแปร คือ วิธีการฝึก แบง่ออกเป็น 3 ระดบั คือ  
    1.1 ได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู  

(กลุม่ทดลอง 1) 
    1.2  ได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองเพียงอยา่งเดียว (กลุม่ทดลอง 2) 
    1.3 ได้รับการจดัการเรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ของครูตามปกต ิ  

(กลุม่ควบคมุ) 
2. ตวัแปรตาม คือ พฤตกิรรมการเรียน ประกอบด้วย พฤตกิรรมก่อนเรียน  พฤตกิรรม 

ขณะเรียนในชัน้เรียน และพฤตกิรรมหลงัเรียน 
 

นิยามปฏบิัตกิาร 
พฤตกิรรมการเรียน หมายถึง  การปฏิบตัติวัในการศกึษาเลา่เรียนของนกัเรียนทัง้ในและ

นอกห้องเรียน แบง่ออกเป็น พฤตกิรรมก่อนเรียน  พฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียน  และพฤตกิรรม 
หลงัเรียน ในภาพรวมวดัได้ด้วยการสงัเกต มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้  

 1) พฤตกิรรมก่ อนเรียน  หมายถึง  การแสดงพฤตกิรรมของนกัเรียนท่ีได้สร้าง 
ความพร้อมให้แก่ตนเองก่อนเข้าเรียนในชัน้เรียน  ได้แก่ การน าอปุกรณ์การเรียนมาเรียนอยา่งถกูต้อง
ครบถ้วน และการเข้าชัน้เรียนตรงเวลา  

  ในการวิจยัครัง้นี ้ พฤตกิรรมก่อนเรียน  หมายถึง คา่เฉล่ียร้อยละของคะแนน
พฤติกรรมก่อนเรียน  ท่ีได้จากการหาคา่เฉล่ียของคะแนน  2 ตวั ในแบบบนัทกึคะแนนพฤตกิรรม 
การเรียน  คือ (1) คะแนน ร้อยละของการน าอปุกรณ์การเรียนมาเรียนอยา่งถกูต้องครบถ้วน  และ   
(2) คะแนนร้อยละของการเข้าชัน้เรียนตรงเวลา ซึง่ได้มาด้วยวิธี การบนัทกึผลของพฤตกิรรม (Product 
recording) ผู้วิจยัและผู้ชว่ยนกัวิจยัเป็นผู้ด าเนินการสงัเกตและบนัทกึพฤตกิรรม ในชว่ง 5 นาทีแรกของ
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์  ส าหรับการเข้าชัน้เรียนตรงเวลา และหลงัเลิกเรียนส าหรับการน าอปุกรณ์
การเรียนมาเรียนอยา่งถกูต้องครบถ้วน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

  - การน าอปุกรณ์การเรียนมาเรียนอยา่งถกูต้องครบถ้วน  พิจารณาจากจ านวน
อปุกรณ์ท่ีนกัเรียนน ามาวางบนโต๊ะให้พ ร้อมส าหรับการหยิบใช้ในคาบเรียนถู กต้องและครบถ้วนตามท่ี
ครูมอบหมายหรือตามท่ีเนือ้หาการเรียนการสอนระบไุว้ ภายในชว่งเวลา 5 นาทีแรกของการเรียน  
การสอน 

  - การ เข้าชัน้เรียนตรงเวลา พิจารณ าจากเวลาท่ีนกัเรียนเข้าชัน้เรียนต้อง 
ไมช้่ากวา่ครูเร่ิมสอนเกิน 5 นาที ยกเว้นมีเหตจุ าเป็นท่ีเหมาะสม 
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 2) พฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียน  หมายถึง การแสดงพฤตกิรรมของนกัเรียนใน
การตดิตามการสอนของครูโดยตลอด ได้แก่ การมองครูและเพ่ือน เม่ือครูและเพ่ือนพดูเก่ียวกบัเนือ้ หา
หรือกระบวนการเรียนการสอน และมองดอูปุกรณ์ กระดานด า หนงัสือหรือสิ่งอ่ืนๆ ตามไป  ขณะท่ีครูชี ้
ให้ดหูรืออา่นให้ฟัง รวมทัง้จดค าอธิบายประกอบการเรียนจากครู การตอบค าถาม ถามค าถาม 
อภิปรายและเสนอความคดิเห็น รายงานหน้าชัน้ อา่นหนงัสือเรียน  และการท างานท่ีได้รับมอบหมาย
ในขณะเรียนในชัน้เรียนอยา่งตอ่เน่ือง โดยไมแ่สดงพฤตกิรรมอ่ืนท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบังานท่ีได้รับมอบหมาย 
เชน่ พดูคยุ สง่เสียงรบกวนเพ่ือนๆ ลกุออกจากท่ีนัง่ เป็นต้น   

  ในการวิจยัครัง้นี ้พฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียน หมายถึง คา่เฉล่ียร้อยละ
ของคะแนนพฤตกิรรมขณะเรียนในชั ้ นเรียน ท่ีได้จากการหาคา่เฉล่ียของคะแนน  3 ตวั ในแบบบนัทกึ
คะแนนพฤตกิรรมการเรียน คือ (1) คะแนน ร้อยละของการมองครูและเพ่ือน เม่ือครูและเพ่ือนพดู
เก่ียวกบัเนือ้หาหรือกระบวนการเรียนการสอน และมองดอูปุกรณ์ กระดานด า หนงัสือหรือสิ่งอ่ืนๆ ตาม
ไป ขณะท่ีครูชีใ้ห้ดหูรืออา่นให้ฟัง รวมทัง้จดค าอธิบายประกอบการเรียนจากครู (2) คะแนนร้อยละของ
การตอบค าถาม ถามค าถาม อภิปรายและเสนอความคดิเห็น รายงานหน้าชัน้ อา่นหนงัสือเรียน  และ 
(3) คะแนนร้อยละของการท างานท่ีได้รับมอบหมายในขณะเรียนในชัน้เรียนอยา่งตอ่เน่ือง  โดยไมแ่สดง
พฤตกิรรมอ่ืนท่ีไมเ่ก่ี ยวข้องกบังานท่ีได้รับมอบหมาย เชน่ พดูคยุ  สง่เสียงรบกวนเพ่ือนๆ ลกุออกจาก  
ท่ีนัง่ เป็นต้น ซึง่ได้มาด้วยวิธีการบนัทกึแบบชว่งเวลา (Interval recording) ผู้วิจยัและผู้ชว่ยนกัวิจยัเป็น
ผู้ด าเนินการสงัเกตและบนัทกึพฤตกิรรมในชัว่โมงคณิตศาสตร์ ในการเรียนแตล่ะครัง้ใช้ เวลาสงัเกตจริง 
36 นาที ตดิตอ่กนัโดยแบง่การสงัเกตเป็นชว่งละ 3 นาที ถ้าแตล่ะชว่งเวลาท่ีสงัเกตผู้ รับการทดลองมี
พฤตกิรรมใดตลอดชว่งเวลา 3 นาที ก็ให้บนัทกึพฤตกิรรมนัน้ลงในตารางบนัทกึพฤตกิรรม 

 3) พฤตกิรรมหลังเรียน  หมายถึง การแสดงพฤตกิรรมของนกัเรียนในการท างานท่ี
ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จและสง่ตามก าหนดเวลา ได้แก่ การท าแบบฝึกหดั การบ้าน และรายงานให้
เสร็จและสง่ตามก าหนดเวลา การเตรียมบทเรียนหรือทบทวนเนือ้หาวิชาท่ีครูมอบหมาย  และการศกึษา
ค้นคว้า เข้าห้องสมดุ ท ารายงาน ท าการบ้านและศกึษาข้อผิดพลาดด้วยตนเอง  

  ในการวิจยัครัง้นี ้  พฤตกิรรมหลงัเรียน หมายถึง คา่เฉล่ียร้อยละของคะแนน
พฤตกิรรมหลงัเรียน ท่ีได้จากการหาคา่เฉล่ียของคะแนน 3 ตวั ในแบบบนัทกึคะแนนพฤตกิรรม 
การเรียน คือ (1) คะแนนร้อยละของการท าแบบฝึกหดั การบ้าน และรายงานให้เสร็จและสง่ตาม
ก าหนดเวลา (2) คะแนนร้อยละของ การเตรียมบทเรียน หรือทบทวนเนือ้หาวิชาท่ีครูมอบหมาย  และ  
(3) คะแนนร้อยละของการศกึษาค้นคว้า  เข้าห้องสมดุ  ท ารายงาน  ท าการบ้านและศกึษาข้อผิดพลาด
ด้วยตนเองการน าอปุกรณ์การเรียนมาเรียนอยา่งถกูต้องครบถ้วน  และการเข้าชัน้เรียนตรงเวลา ผู้วิจยั
และผู้ชว่ยนกัวิจยัเป็นผู้ด าเนินการสงัเกตและ บนัทกึพฤตกิรรมในชัว่โมงคณิตศาสตร์  ในชว่งหลงัเลิก
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เรียนวิชาคณิตศาสตร์ ซึง่ได้มาด้วยวิธีการ บนัทกึผลของพฤตกิรรม (Product recording) โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

  -การท าแบบฝึกหดั การบ้าน และรายงานให้เสร็จและสง่ตามก าหนดเวลา 
พิจารณาจากจ านวนชิน้งานท่ีนกัเรียนท าเสร็จและส่งตามก าหนดเวลา  โดยดจูากบนัทกึการสง่งานของ
ครู 

  -การเตรียมบทเรียนหรือทบทวนเนือ้หาวิชาท่ีครูมอบหมาย  พิจารณาจาก
จ านวนชิน้งานเก่ียวกบัการเตรียมบทเรียนหรือทบทวนเนือ้หาวิชา ตามท่ีครูมอบหมาย ท่ีนกัเรียนท า
เสร็จและน ามาสง่ครูท่ีโต๊ะครู ภายในชว่งเวลา 5 นาทีแรกของการเรียนการสอน 

  - การศกึษาค้นคว้า เข้าห้องสมดุ ท ารายงาน ท าการบ้าน และศกึษาข้อผิดพลาด
ด้วยตนเอง พิจารณาจากจ านวนชิน้งานเก่ียวกบัการศกึษาค้นคว้า เข้าห้องสมดุ ท ารายงาน ท าการบ้าน  
และศกึษาข้อผิดพลาดด้วยตนเอง ตามท่ีนกัเรียนได้ก าหนดเป้าหมายท่ีจะท าด้วยตนเอง ท่ีนกัเรียน 
ท าเสร็จน ามาสง่ครูท่ีโต๊ะครู ภายในชว่งเวลา 5 นาทีแรกของการเรียนการสอน 

โปรแกรมการก ากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู หมายถึง ชดุกิจกรรม
ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ บนพืน้ฐานแนวคดิการก ากบัตนเองและการสนบัสนนุทางสงัคม ด้วยการบรูณาการ 
การก ากบัตนเองของนกัเรี ยนกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครูอยา่งเป็นระบบ เพ่ือพฒันาพฤตกิรรม
การเรียนของนกัเรียนระดบัประถมศกึษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง  
ซึง่ประกอบด้วยพฤตกิรรมก่อนเรียน  พฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียน  และพฤตกิรรมหลงัเรียน  โดยใช้
เทคนิควิธีการ (1) การก ากบั ตนเอง ซึง่ประกอบด้วยขัน้ตอน 6 ขัน้ ได้แก่ การส ารวจตนเอง  
การตัง้เป้าหมาย การวางแผน การควบคมุตนเองและบนัทกึพฤตกิรรม การประเมินตนเอง และ 
การแสดงปฏิกิริยาตอ่ตนเอง และ (2) การสนบัสนนุทางสงัคมด้านข้อมลูขา่วสารและด้านอารมณ์และ
สงัคม ท่ีแสดงถึงการชว่ยเหลือนกัเรียน ในการพฒันาพฤตกิรรมการเรียน ด้วยการชีแ้นะ ทัง้ทางวาจา
ด้วยค าพดูและค าถาม และทางการเขียนบอก  และการเปิดโอกาสให้ซกัถามอยา่งใกล้ชิด  ด้วยความรัก
ความเมตตาและ เอาใจใส่  โดยใช้เวลาในการด าเนินการทัง้สิน้ 20 ครัง้ ประกอบด้วยกิจกรรม    
3 ชว่ง รวม 20 ครัง้ ดงันี ้

 1) กิจกรรม ชว่งเตรียมการ  เป็นการให้นกัเรียนฝึ กก ากบัตนเองด้านพฤตกิรรม 
การเรียนครอบคลมุพฤตกิรรมการเรียนทัง้ 3 ด้าน และให้ครูฝึกให้การสนบัสนนุทางสงัคม ในด้านข้อมลู
ขา่วสารและด้านอารมณ์และสงัคม  ไปพร้อมกนั ใช้เวลาในการด าเนินการทัง้สิน้  7 ครัง้ๆ ละ  
30-60 นาที  

 2) กิจกรรมช่วงก ากบัตนเองพร้อมการสนบัสนนุทางสงัคมของครู เป็นการให้นกัเรียน
ด าเนินการก ากบัตนเองด้านพฤตกิรรมการเรียนในสถานการณ์การเรียนจริง พร้อมได้รับการสนบัสนนุ
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ทางสงัคมของครู ในด้านข้อมลูขา่วสารและด้านอารมณ์และสงัคม และครูเป็นผู้ให้การสนบัสนนุทาง
สงัคม  ใช้เวลาในการด าเนิน การทัง้สิน้  3 สปัดาห์ รวม  12 ครัง้ๆ ละประมาณ 60 นาที แบง่เป็น  
4 ครัง้ตอ่สปัดาห์ ตามชัว่โมงการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์  

 3) กิจกรรมชว่งประเมินผลโปรแกรม การประเมินผลของโปรแกรม ซึง่จะให้  
กลุม่ตวัอยา่งท าแบบประเมินภาพรวมของการเข้าร่วมโปรแกรม ใช้เวลา 1 ครัง้ 30 นาที 

โปรแกรมการก ากับตนเอง  หมายถึง ชดุกิจกรรมท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้อยา่งเป็นระบบ  ด้วย 
การใช้แนวคดิการ ก ากบัตนเองเพ่ือพฒันาพฤตกิรรมการเรียนของนกัเรียนระดบัประถมศกึษาท่ีมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง  มีสว่นประกอบเหมือนกบัโปรแกรมการก ากบั
ตนเอ งร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู แตไ่มมี่การให้การสนบัสนนุทางสงัคมของครูตาม
กระบวนการท่ีก าหนดไว้ 

ประสิทธิผลของโปรแกรมการก ากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู  
หมายถึง ผลการเปล่ียนแปลงของพฤตกิรรมการเรียน หลงัจากเข้าร่วมโปรแกรมของกลุม่ทดลอง ราย
กลุม่และราย บคุคล มีระดบัท่ีดีขึน้กวา่ก่อนได้รับโปรแกรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  ซึง่สามารถ
ประเมินได้จากคา่เฉล่ียร้อยละของพฤตกิรรมการเรียน ของกลุม่ทดลองรายกลุม่และรายบคุคล ในระยะ
ทดลองสงูกวา่ระยะหลงัทดลอง และระยะเส้นฐาน  และสงูกวา่กลุม่ควบคมุ ในระยะทดลองและระยะ
หลงัทดลอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากว่าความสามารถท่ีแท้จริง  หมายถึง นกัเรียน
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ของโรงเรียนแหง่หนึง่ในกรุงเทพมหานคร ท่ีก าลงัศกึษาในภาคปลาย   
ปีการศกึษา 2553 ท่ีมีคะแนนทีจากคะแนนเฉล่ียสะสม (Grade Point Average: GPA) ในระดบั 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 ท่ีวดัได้จากการสอบท่ีโรงเรียนจดัขึน้ ต ่ากวา่คะแนนทีท่ีได้จากแบบทดสอบ 
แมทรีซีสก้าวหน้ามาตรฐาน  (Standard Progressive Metrices) ของราเวน  (Raven. 1960) ตัง้แต ่ 
1 SD (10 หนว่ยคะแนนที) 

กลุ่มทดลอง  หมายถึง กลุม่นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤท ธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ี
แท้จริง ท่ีได้รับการจดัการเรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ของครูตามปกต ิและได้รับโปรแกรม
ทดลอง ประกอบด้วย 2 กลุม่ คือ กลุม่ทดลอง 1 เป็นกลุม่ ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบั  
การสนบัสนนุทางสั งคมของครู และกลุม่ทดลอง 2 เป็นกลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเอง  
เพียงอยา่งเดียว 
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กลุ่มควบคุม  หมายถึง กลุม่นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ี
แท้จริง ท่ีได้รับการจดัการเรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ของครูตามปกต ิแต่ ไมไ่ด้รับ
โปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนุ นทางสงัคมของครู  หรือโปรแกรมการก ากบัตนเองเพียง
อยา่งเดียว 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. ท าให้ทราบรูปแบบหรือวิธีการท่ีเหมาะสมในการปรับเปล่ียนพฤตกิรรมการเรียน  ของ
นกัเรียนระดบัประถมศกึษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง  

2. ได้คูมื่อการใช้โปรแกรมกา รก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู ส าหรับ
ครูผู้สอน โรงเรียน และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ในการด าเนินการแก้ไขปัญหาการมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่
ความสามารถท่ีแท้จริงของนกัเรียนระดบัประถมศกึษา 

3. นกัเรียนระดบัประถมศกึษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงได้รับ
การพฒันาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  



บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 
ในการใช้โปรแกรม การก ากบัตนเอง ร่วมกบั การสนบัสนนุทางสงัคมของครู  เพ่ือพฒันา

พฤตกิรรมการเรียนของนกัเรียนระดบัประถมศกึษา ท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ี
แท้จริง ผู้วิจยัได้ศกึษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องในประเดน็ตอ่ไปนี ้

ตอนท่ี 1 การมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง  
    1. ความหมายของการมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง  
    2. ลกัษณะของนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง 
    3. พฤตกิรรมของนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง  
    4. ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง

ของนกัเรียน 
     5. วิธีการแก้ปัญหาการมีผลสมัฤทธ์ิทางการเ รียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงของ

นกัเรียน และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
    6. การคดัเลือกนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง  
ตอนท่ี 2 พฤตกิรรมการเรียน 
 1. ความหมายของพฤตกิรรมการเรียน 
 2. องค์ประกอบของพฤตกิรรมการเรียน 
 3. พฤตกิรรมการเรียนกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 4. การพฒันาพฤตกิรรมการเรียน 
 5. การวดัพฤตกิรรมการเรียน 
ตอนท่ี 3 การก ากบัตนเอง 
    1. ความหมายและองค์ปรกอบของการก ากบัตนเอง 
    2. กระบวนการก ากบัตนเอง 
 3. ผลของการก ากบัตนเองท่ีมีตอ่พฤตกิรรม 
 4. การพฒันาการก ากบัตนเอง 
 5. การวดัการก ากบัตนเอง 
ตอนท่ี 4 การสนบัสนนุทางสงัคม 
    1. ความหมายของการสนบัสนนุทางสงัคม 
 2. ความส าคญัของการสนบัสนนุทางสงัคม 
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 3. ประเภทของการสนบัสนนุทางสงัคม 
 4. การสนบัสนนุทางสงัคมของครู 
    5. การวดัการสนบัสนนุทางสงัคม 
หลงัจากนัน้จงึได้สรุปเป็นกรอบแนวคดิการวิจยัแล ะสมมตฐิานการวิจยัในตอนท้าย โดยมี

รายละเอียดตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้
 

ตอนที่ 1 การมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากว่าความสามารถที่แท้จริง 
(Underachievement)  

1. ความหมายของการมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากว่าความสามารถท่ีแท้จริง  
การให้ความหมายของการมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงนัน้

สามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ลกัษณะคือ การให้ความหมายในเชิงหลกัการ (Conceptual definition) 
และการให้ความหมายเชิงปฏิบตักิาร (Empirical definition) โดยในเชิงหลกัการนัน้มีมมุมอง ทาง
ทฤษฎีท่ีหลากหลาย ซึง่ในชว่งปี 1960 สว่นใหญ่เป็นการศกึษาในกลุม่เดก็ท่ีมีความสามารถพิเศษ และ
มอง การมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงวา่เป็น ความแตกตา่งระหวา่ง
ความสามารถตามศกัยภาพและผลสมัฤทธ์ิโดยเฉล่ีย แตใ่นระยะหลงัมีการศกึษาในกลุม่เดก็ท่ีมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่าในกลุม่เดก็ทัว่ไปมากขึน้ สว่นในเชิ งปฏิบตักิารนัน้เป็นการให้ค านิยามเชิง
ปฏิบตักิาร ซึง่มีความแตกตา่งกนัอยา่งมาก (Schunk. 1994) ซึง่จะได้น าเสนอในเร่ืองการวดั การมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงตอ่ไป  

โดยทัว่ไป นกัวิชาการ นิยาม การมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริ ง 
(Underachievement) วา่เป็นความแตกตา่งระหวา่งความสามารถและผลการเรียน หรือระหวา่ง
ความสามารถและความส าเร็จในการเรียน (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) บทัเลอร์-พอร์ (Butler-Por. 1987) ให้ความหมายของการมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงไว้อยา่งกว้างๆ วา่เป็นความคลาดเคล่ือนอยา่งมาก (A large 
discrepancy) ระหวา่งผลการปฏิบตังิานของนกัเรียนท่ีปรากฏชดัจากการสงัเกตของครู ผู้ปกครอง 
หรือจากผลสมัฤทธ์ิ กบัความสามารถท่ีแท้จริงของนกัเรียนท่ีได้จากการวดัความคดิสร้างสรรค์และ
เชาวน์ปัญญา  อลัไบล่ี (Albaili. 2003) ให้ค าจ ากดัความนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่าก วา่
ความสามารถท่ีแท้จริงวา่ เป็นนกัเรียนท่ีแสดงความแตกตา่งอยา่งชดัเจนระหวา่งความสามารถตาม
ศกัยภาพ (ซึง่วดัโดยการประเมินความสามารถทางปัญญาท่ีมีมาตรฐาน ) และความสามารถทางด้าน
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ผลสมัฤทธ์ิท่ีแสดงออกมา (ซึง่วดัโดยคะแนนผลสมัฤทธ์ิของโรงเรียน ) โดยจะไมม่องวา่ความแตกตา่ง นี ้
เป็นการขาดความสามารถทางการเรียนรู้หรือปัญหาทางอารมณ์  ปราณี ศวิพรพิทกัษ์ (2539) สรุปวา่
การมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง เป็นความคลาดเคล่ือนระหวา่งคะแนน
ผลสมัฤทธ์ิท่ีเกิดขึน้จริงกบัคะแนนความถนดัหรือเชาวน์ปัญญาท่ีท านายได้ โดยได้คะแนนผล สมัฤทธ์ิ
ต ่ากวา่คะแนนความถนดัหรือเชาวน์ปัญญา  

สรุปได้วา่การมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงเป็นความแตกตา่ง
ระหวา่งความสามารถตามศกัยภาพซึง่เป็นความสามารถท่ีแท้จริงและความสามารถท่ีแสดงออก 
แนวทางท่ีปฏิบตักินัอยา่งกว้างขวางคือการใช้ คะแนนสตปัิญญ าและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
เปรียบเทียบกนั เพ่ือชีถ้ึงความแตกตา่งระหวา่งความสามารถท่ีแท้จริงกบัความสามารถท่ีแสดงออกได้   
  2. ลักษณะของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากว่าความสามารถท่ีแท้จริง  

แมคคอลล์ อีวาห์น และแครทเชอร์ (McCall, Evahn; & Kratzer. 1992) ได้ระบคุณุลกัษณะ
สว่นตวัของผู้ ท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงท่ีมีการบอกเลา่มากท่ีสดุ  ได้แก่ 
(1) การรับรู้ตนเอง (Self-perception) ประกอบด้วย การรับรู้ความสามารถของตนต ่า มีมโนทศัน์ในตน
และการตระหนกัในคณุคา่ของตนเองต ่า (Self-esteem) การ วิพากษ์ตนเอง (Self-critical)  
กลวัความล้มเหลวหรือความส าเร็จ มีความวิตกกงัวล เป็นประสาท โดยเฉพาะ การแสดงออกมากเกิน
ควร (Over-performance) (2) การมุง่เป้าหมาย (Goal orientation) ประกอบด้วย การมีมาตรฐานท่ี 
ไมเ่ป็นไปตามความเป็นจริงหรือการมุง่ความสมบรูณ์แบบ ขาดหรื อมีแรงบนัดาลใจทางการศกึษาหรือ
อาชีพน้อย ขาดความพยายาม ปฏิกิริยาท่ีหนุหนัพลนัแลน่ตอ่สิ่งท่ีท้าทาย  (3) ความสมัพนัธ์กบั  
กลุม่เพ่ือน (Peer Relations) ประกอบด้วย การขาดเพ่ือน เหงา แปลกแยก แยกตวั การมีทกัษะทาง
สงัคมท่ีไมส่มบรูณ์หรือไมไ่ด้ผล เพื่อนไมช่อบ และรู้สกึ ถกูปฏิเสธ  (4) ความสมัพนัธ์เชิงอ านาจ 
(Authority relationships) ประกอบด้วย การมีความก้าวร้าวอยา่งเปิดเผย ไมเ่ป็นมิตร มีปัญหาด้าน
วินยั กระท าผิดกฎระเบียบ มีความดือ้รัน้ ขาดการควบคมุตนเอง (Self-control) ขีโ้กง ไมรั่บผิดชอบ 
ไว้ใจไมไ่ด้ และเฉ่ือยชา  (5) ความเช่ืออ านาจ (Locus of control) ประกอบด้วย การมีความเช่ืออ านาจ
นอกตน ต าหนิผู้ อ่ืนเม่ือเกิดปัญหา และวิพากษ์วิจารณ์ผู้ อ่ืนมาก (Hypercritical) และ(6) การแสดง
อารมณ์ (Emotional expression) ประกอบด้วย การขาดความรู้สกึ ขาดความสนใจใยดี มีการระเบดิ
อารมณ์ ขาดการควบคมุอารมณ์ ไมมี่ความสขุหรือหดหูใ่จ  

บทัเลอร์-พอร์ (Butler-Por. 1987) แมคคอลล์ อีวาห์น และแครทเชอร์ (McCall, Evahn; & 
Kratzer. 1992) และริมม์ (Rimm. 1986) ได้กลา่วถึงลกัษณะของนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง สรุปได้ดงันี ้

1. โดยสว่นใหญ่มีมโนทศัน์เก่ียวกบัตนเองในทางลบ มีคา่นิยมและเจตคตติอ่การเรียนต ่า 
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2. มีความเช่ือวา่สิ่งตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้กบัตนเป็นเร่ืองของโชคชะตา ซึง่เป็นการอ้างสาเหตจุาก
ภายนอก (External locus of control) 

3. มีความต้องการความส าเร็จและกลวัความล้มเหลว เน่ืองจากนกัเรียนได้รับการ กระตุ้นจาก
ครอบครัวให้เรียนในสิ่งท่ีตนเองไมช่อบ ในสถานการณ์เชน่นีน้กัเรียนจะเกิดความขดัแย้งในด้าน 
ความต้องการและความสามารถของนกัเรียน นกัเรียนจะเลือกเรียนสิ่งท่ีง่ายเกินไปหรือเลือกเรียนสิ่งท่ี
ยากกวา่เพ่ือนๆ ซึง่ท าให้เกิดการมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง 

4. มีพฤตกิรรมหลีกเล่ียงการเข้าสงัคมกบัเพ่ือนๆ ในชัน้เรียน ชอบพดูจาเหยียดหยามคนอ่ืน 
ก้าวร้าว 

5. เฉ่ือยชา ฝันกลางวนั มกัท างานไมเ่สร็จ ไมท่ าการบ้านตามท่ีได้รับมอบหมาย 
6. เบื่อโรงเรียน ไมส่นใจและไมเ่ข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน ขาดเรียนบอ่ย ขาดคว ามพร้อม

ด้านวฒุิภาวะ ขาดทกัษะโดยเฉพาะด้านการอา่นและด้านคณิตศาสตร์ (Krouse; & Krouse. 1981 
quoted in McCall, Evahn; & Kratzer. 1992) 

7. การกลวัความส าเร็จ สว่นใหญ่มกัเกิดกบันกัเรียนหญิง เชน่ นกัเรียนต้องการท่ีจะเรียนให้มี
ผลสมัฤทธ์ิสงูแตส่ภาพสงัคมไมนิ่ยมให้ผู้หญิงเก่งกวา่ ซึง่ปัญหาหรือความขดัแย้งทางสงัคมนีอ้าจท าให้
เกิดความกลวัความส าเร็จเกิดขึน้ในใจของนกัเรียนได้  

ส าหรับการศกึษาด้านลกัษณะของนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ี
แท้จริงในประเทศไทยนัน้ ประสาร มาลากลุ ณ อยธุยา และคนอ่ืนๆ  (2520) วิมลพกัตร์ มนเูศวต 
(2523) และอจัฉรา สขุารมณ์ และอรพินท์ ชชูม (2530) ศกึษาได้ข้อค้นพบท่ีสอดคล้องกนัวา่ นกัเรียนท่ี
มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงมีอตัมโนทศัน์ต ่ากวา่นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนปกต ิในด้านความเป็นเอกลกัษณ์ ด้านศีลธรรมจรร ยา ด้านครอบครัว ด้านพฤตกิรรม 
ด้านรูปร่างและบคุลิกภาพของตนเอง ด้านความวิตกกงัวล และด้านความสขุและความพอใจ 
นอกจากนีอ้จัฉรา สขุารมณ์ และอรพินท์ ชชูมยงัพบอีกวา่นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่
ความสามารถท่ีแท้จริงมีปัญหาด้านสขุภาพร่างกาย การปรับตน และแ รงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิมากกวา่
นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนปกติ  บรรเจอดพร รัตนพนัธ์ (2540) สรุปวา่นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง มีการรับรู้ความสามารถของตนต ่า ไมมี่ความพยายามใน
การเรียน และไมต่ัง้ใจเรียน รวมทัง้มีความสมัพนัธ์กั บเพ่ือนไมดี่นกั ท าให้นกัเรียนอยูใ่นโรงเรียนอยา่ง
ไมมี่ความสขุ รู้สกึโดดเดี่ยวและขาดเพ่ือน 

จากลกัษณะของนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงข้างต้น 
สามารถจดักลุม่ลกัษณะได้เป็น 3 กลุม่ใหญ่ๆ ได้แก่ (1) ลกัษณะด้านการเรียน เชน่ เฉ่ือยชา  
ฝันกลางวนั มกัท างานไมเ่สร็จ ไมท่ าการบ้านตามท่ีได้รับมอบหมาย เบื่อโรงเรียน ไมส่นใจและ 
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ไมเ่ข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน ขาดเรียนบอ่ย ขาดความพร้อมด้านวฒุิภาวะ ขาดทกัษะโดยเฉพาะ
ด้านการอา่นและด้านคณิตศาสตร์ เป็นต้น (2) ลกัษณะทางสงัคม เชน่ มีพฤตกิรรมหลีกเล่ียงการเข้ า
สงัคมกบัเพ่ือนๆ ในชัน้เรียน ชอบพดูจาเหยียดหยามคนอ่ืน ก้าวร้าว เป็นต้น และ (3) ลกัษณะทางจิต 
เชน่ มีความต้องการความส าเร็จและกลวัความล้มเหลว การอ้างสาเหตจุากภายนอก มีมโนทศัน์
เก่ียวกบัตนเองในทางลบ มีคา่นิยมและเจตคตติอ่การเรียนต ่า กลวัความส าเร็จ เป็นต้น 

นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง ท่ี มีความสามารถระดบัสงู
และระดบัปกติ  มีลกัษณะ ไมแ่ตกตา่งกนั (Dowdall; & Colangelo. 1982; Butler-Por. 1987)  
ในรายละเอียดนัน้  ดอว์ดอล และคอแลงจิโล  ได้สรุปลกัษณะของนกัเรียนทัว่ไปท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทาง 
การเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  
ต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง และนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตาม
ความสามารถท่ีแท้จริง จากงานวิจยัหลายเร่ือง ดงันี ้
 
ตาราง 1 ลกัษณะของนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง 
 

 
 

ลักษณะ 

ประเภท 
นกัเรียนทัว่ไปท่ีมี
ผลสมัฤทธ์ิทาง 
การเรียนต ่ากวา่

ความสามารถที่แท้จริง 

นกัเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทาง 

การเรียนต ่ากวา่
ความสามารถที่แท้จริง 

นกัเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษที่มีผลสมัฤทธ์ิทาง 
การเรียนตามระดบั

ความสามารถที่แท้จริง 
พฤติกรรม 
   การขาดวฒุิภาวะทาง
สงัคม 

มีการขาดวฒุิภาวะทาง
สงัคม 

มีการขาดวฒุิภาวะทาง
สงัคม 

มีวฒุิภาวะทางสงัคม 

  ปัญหาทางอารมณ์ มีปัญหาทางอารมณ์ ปัญหาทางอารมณ์อยา่ง
มาก 

มีปัญหาทางอารมณ์น้อย 

  พฤติกรรมตอ่ต้านสงัคม มีพฤติกรรมตอ่ต้านสงัคม มีพฤติกรรมตอ่ต้านสงัคม มีพฤติกรรมยอมรับสงัคม 
  การเห็นคณุคา่ในตนเอง มีการเห็นคณุคา่ในตนเอง

ต ่า 
มีการเห็นคณุคา่ในตนเอง
ต ่า 

มีการเห็นคณุคา่ในตนเอง
สงู 

เพศ สว่นใหญ่เป็นเพศชาย สว่นใหญ่เป็นเพศชาย สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง 
(ชัน้ป.1-6)  
โดยเฉพาะชัน้ม.1-6 

ครอบครัว 
   ความมัน่คงของ
ครอบครัว    

ครอบครัวไมม่ ี
ความมัน่คง 

ครอบครัวไมม่ ี
ความมัน่คง 

ครอบครัวมีความมัน่คง 
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ตาราง 1 (ตอ่) 
 

 
 

ลักษณะ 

ประเภท 
นกัเรียนทัว่ไปท่ีมี
ผลสมัฤทธ์ิทาง 
การเรียนต ่ากวา่

ความสามารถที่แท้จริง 

นกัเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษที่มีผลสมัฤทธ์ิทาง 

การเรียนต ่ากวา่
ความสามารถที่แท้จริง 

นกัเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทาง 
การเรียนตามระดบั

ความสามารถที่แท้จริง 
   สภาพแวดล้อมใน
ครอบครัว 

สภาพแวดล้อมใน
ครอบครัวไมด่ี 

สภาพแวดล้อมใน
ครอบครัวไมด่ี 

สภาพแวดล้อมใน
ครอบครัวทัง้ทางสงัคม
และทางการศกึษาเป็นไป
ในเชิงบวก 

 
จากตาราง  จะเห็นวา่นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ต ่ากวา่

ความสามารถท่ีแท้จริงมี ลกัษณะในภาพรวมคล้ายคลงึกบันกัเรียนทัว่ไปท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทาง 
การเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง มากกวา่นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษท่ีมี ผลสมัฤทธ์ิทาง 
การเรียนตามความสามารถท่ีแท้จริง ในรายละเอียดด้านครอบครัวนัน้นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทาง 
การเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงทัง้สองกลุม่มีครอบครัวท่ีไมม่ัน่คง รายได้ต ่า ได้รับการอบรม
เลีย้งดจูากพอ่หรือแมเ่พียงอยา่งเดียว และมีโอกาสทางสงัคมหรือการ ศกึษาน้อย สิ่งท่ีแตกตา่งระหวา่ง
นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงและนกัเรียน
ทัว่ไปท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงคือ นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษท่ีมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามาร ถท่ีแท้จริงมีคะแนนจากแบบทดสอบ IQ และคะแนนจาก
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิสงูกวา่ และมีระดบัความเข้มข้นของปัญหาโดยเฉพาะปัญหาทางอารมณ์สงู
กวา่ และเม่ือพิจารณานกัเรียนเป็นรายกรณี พบวา่นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษท่ีมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงมีลั กษณะอยูไ่มน่ิ่ง  (hyperactive) มากกวา่ มีความสนใจ
เร็วกวา่ มีความสนใจในด้านศลิปะและวิทยาศาสตร์กว้างกวา่ มีการตัง้เป้าหมายท่ีสงูและไมส่อดคล้อง
กบัความเป็นจริงซึง่จะสง่ผลให้เกิดความล้มเหลวอยา่งแนน่อน 

โดยสรุปนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ี แท้จริงข้างต้น มีลกัษณะ
ท่ีแบง่ออกเป็น 3 กลุม่ใหญ่ๆ ได้แก่ (1) ลกัษณะด้านการเรียน เชน่ เฉ่ือยชา ฝันกลางวนั มกัท างาน  
ไมเ่สร็จ ไมท่ าการบ้านตามท่ีได้รับมอบหมาย เบื่อโรงเรียน ไมส่นใจและไมเ่ข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 
ขาดเรียนบอ่ย ขาดความพร้อมด้านวฒุิภาวะ ขาดทกัษ ะโดยเฉพาะด้านการอา่นและด้านคณิตศาสตร์ 
เป็นต้น (2) ลกัษณะทางสงัคม เชน่ มีพฤตกิรรมหลีกเล่ียงการเข้าสงัคมกบัเพ่ือนๆ ในชัน้เรียน  
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ชอบพดูจาเหยียดหยามคนอ่ืน ก้าวร้าว เป็นต้น และ (3) ลกัษณะทางจิต เชน่ มีความต้องการ
ความส าเร็จและกลวัความล้มเหลว การอ้างสาเหตจุากภายนอก มีมโนทศัน์เก่ียวกบัตนเองในทางลบ มี
คา่นิยมและเจตคตติอ่การเรียนต ่า กลวัความส าเร็จ เป็นต้น  โดยนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า
กวา่ความสามารถท่ีแท้จริงท่ีมีความสามารถระดบัสงูและระดบัปกต ิมีลกัษณะไมแ่ตกตา่งกนั 

3. พฤตกิรรมการเรียนของผู้ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากว่าความสามารถท่ี
แท้จริง 

วิธมอร์ (Davis. 1994; citing Whitmore. 1980) ได้สรุปวา่นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทาง 
การเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงมกัจะเห็นคณุคา่ของตนเองต ่า ซึง่เป็นปัญหารากฐานท่ีส าคญั
ของนกัเรียนกลุม่นี ้ท าให้มีพฤตกิรรมหลีกเล่ียงการเ รียน ไมมี่ความมัน่ใจในตนเองในการเรียน ซึง่จะ
น าไปสูก่ารมีนิสยัการเรียนท่ีไมดี่ ไมมี่ทกัษะการเรียนและมีปัญหาเร่ืองสงัคมและระเบียบวินยั 

จากข้อสรุปของวิธมอร์ จะเห็นวา่บคุลิกลกัษณะระดบัท่ีหนึง่เป็นลกัษณะทางจิต ซึง่อยูภ่ายใน
จิตใจของบคุคล สว่นบคุลิกลกัษณะระดบัท่ี สองเป็นพฤตกิรรมท่ีแสดงออกและสามารถสงัเกตเห็นได้ 
ซึง่วิธมอร์ (Hunter-Braden. 1998; citing Whitmore. 1980) ได้พฒันาแบบส ารวจรายการมาตรฐานท่ี
นิยมใช้เป็นแนวทางในการระบผุู้ ท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง ในกลุม่เดก็
ท่ีมีความสามารถพิเศษ โดยใ นจ านวนคณุลกัษณะทัง้หมด 20 ประการซึง่มีคณุลกัษณะท่ีบง่บอกถึง
พฤตกิรรมการเรียนของผู้ ท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงได้แก่ (1)  ท างาน
ประจ าวนัไมเ่สร็จเป็นประจ าหรือเสร็จแบบย ่าแย่  (2) ไมพ่งึพอใจในงานท่ีท าเสร็จ (3) หลีกเล่ียงการท า
กิจกรรมใหม ่ (4) หลีกเล่ียงการท างานท่ีอาจท าแล้วคณุภาพงานออกมาไมดี่ (5) ตัง้ใจขาดเรียนหรือมี
พฤตกิรรมก้าวร้าวในชัน้เรียน (6) ตัง้ความคาดหวงัท่ีไมเ่หมาะสมกบัความเป็นจริง โดยก าหนด
เป้าหมายต ่าหรือสงูเกินไป (7) ไมช่อบงานท่ีต้องลงมือปฏิบตั ิการจดจ า และการเรียนรู้ให้ช านาญ 
โดยทั่ วไปผู้ปกครองหรือครูสามารถสงัเกตอาการท่ีแสดงถึงการมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่
ความสามารถท่ีแท้จริงของนกัเรียนได้ เชน่ ท างานไมเ่สร็จเป็นประจ า  ขาดการริเร่ิมทางวิชาการ  กลวั
หรือเกลียดการทดสอบหรือการท างานท่ียาก  ไมส่ามารถท างานในฐานะสมาชิกกลุม่ได้  มีปัญหาทาง
สงัคมหรือปรับตวัไมไ่ด้  มีการกระท าท่ีเป็นความผิดหรือใสร้่ายผู้ อ่ืน   หดหู่ และกลวัความผิดพลาดหรือ
ความส าเร็จ  เป็นต้น (The Association of Educators of Gifted, Talented and Creative Children 
in B.C. n.d.; Schneider. 1998)  

พฤตกิรรมของนกัเรียนท่ีแสดงออกเม่ืออยูใ่นโ รงเรียนของนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทาง 
การเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง ทัง้ด้านกฎเกณฑ์ระเบียบวินยัของโรงเรียน อปุนิสยัใน 
การท างาน ทศันคตติอ่โรงเรียนและความสมัพนัธ์กบัเพ่ือน มีลกัษณะเป็นไปในทางลบ ย่ิงท าให้
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีต ่าอยูแ่ล้วอาจต ่าลงไปอีกได้  ซึง่พฤตกิรรมท่ีแสดงออกเม่ืออยูใ่นโรงเรียน
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ดงักล่าวข้างต้นนัน้ แมคคอล อีวาน และแครทเซอร์ (McCall, Evahn; & Kratzer. 1992) ได้รวบรวมไว้
ดงันี ้

    ด้านกฎเกณฑ์ระเบียบวินยัของโรงเรียน (Discipline) นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทาง 
การเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงมั กมาโรงเรียนสาย ขาดเรียนบอ่ย มีความยุง่ยากในการเรียน 
พดูมาก มีปัญหาด้านระเบียบวินยั ไมถ่ึงพร้อมทางด้านวฒุิภาวะ ไมมี่ความรักใคร่สามคัคี 

    ด้านอปุนิสยัในการท างาน (Work habits) นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่
ความสามารถท่ีแท้จริงมีทกัษะด้านการเรียน น้อย ขาดทกัษะพืน้ฐานด้านตา่งๆ รวมทัง้ทกัษะ 
การแก้ปัญหา ไมมี่ความพยายามอยา่งเพียงพอในการปฏิบตังิานใดๆ ขาดความสนใจในการเรียน  
ฝันกลางวนั ซุกซนไมอ่ยูน่ิ่ง บางครัง้มีความจ าท่ีไขว้เขว เลอะเลือน ท างานด้วยความสะเพร่า เลินเลอ่ 
ไมมี่ความพยายามในการท าการบ้าน หลีกหนี สิ่งท่ีต้องเส่ียง ต่ืนเต้นหรือท้าทายความสามารถ และ
หลีกหนีปัญหา  

    ด้านทศันคตติอ่โรงเรียน (School attitude) นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
ต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงจะเบื่อโรงเรียน ไมส่นใจและไมเ่ข้าร่วมกิจกรรมกบัโรงเรียน บางคน
เกลียดโรงเรียนท่ีท าให้ตนเองรู้สกึล้มเหลวและผิดหวงั 

    ด้านความสมัพนัธ์กบัเพ่ือน (Interpersonal) นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  
ต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงแสดงความโกรธ ความแค้น ก้าวร้าว และเป็นศตัรูตอ่ผู้ อ่ืนอยา่งชดัแจ้ง 
ต้องการได้รับความสนใจจากผู้ อ่ืน มกัร้องไห้ง่าย ขีอ้าย และถอยหนีจากสงัคม   

องค์ประกอบท่ีเป็นสาเหตเุบือ้งต้นของการมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ี
แท้จริงเป็นสิ่งท่ีนา่สนใจ ริมม์ (Rimm. 1984) ศรียา นิยมธรรม (2532) และอไุรวรรณ เลิศสงัข์ (2537) 
เป็นกลุม่นกัวิจยัท่ีได้สร้างแบบคดัแยกเดก็ท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงขึน้ 
เพ่ือจะค้นหาวา่เดก็ในวยัเรียนคนใดท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงและ  
มีลกัษณะใดท าให้เกิดผลเชน่นัน้ โดยใช้การรายงานจากพอ่แมแ่ละตวัเดก็เอง โดยมีแนวคดิพืน้ฐานวา่
องค์ประกอบท่ีคาดวา่เป็นสาเหตเุบือ้งต้น ท่ีท าให้เดก็ไมป่ระสบความส าเร็จเทา่ท่ีควร 5 ประการ  
คือการแขง่ขนั ความรับผิดชอบ การควบคมุตนเอง การให้ความส าคญัในเร่ืองผลการเรียน และ 
การยอมรับนบัถือ โดยอไุรวรรณ เลิศสงัข์ ให้ค าจ ากดัความไว้ดงันี ้

    การแขง่ขนั หมายถึง ลกัษณะของบคุคลท่ีแสดงถึงความใฝ่ใจท่ีจะต่ อสู้แขง่ขนัไมว่า่
ผลท่ีออกมาจะแพ้หรือชนะ ได้แก่ การแขง่ขนัทางด้านการเรียน การกีฬา เป็นต้น 

    ความรับผิดชอบ หมายถึง ลกัษณะของบคุคลท่ีแสดงถึงความสนใจ ความตัง้ใจ  
เอาใจใสท่ี่จะท างานตา่งๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียนหรือทางบ้าน เพ่ือให้บรรลผุลส าเร็จตาม
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ความมุ่งหมาย โดยไมต้่องให้พอ่แม ่ผู้ปกครอง หรือครูคอยเตือนอยูต่ลอดเวลา ได้แก่ การสง่งานตาม
เวลา ท าการบ้านตามท่ีครูมอบหมาย เป็นต้น 

    การควบคมุตนเอง หมายถึง ความสามารถของบคุคลท่ีจะละเว้นการกระท า 
บางชนิด หรือความสามารถท่ีจะกระท าพฤตกิรรมด้วยเหตผุลและความอดทน สามาร ถอยูใ่นระเบียบ
วินยัท่ีมีเหตผุลของสงัคมหรือของทางโรงเรียนด้วยความรู้สกึท่ีสขุสบาย โดยไมต้่องถกูบงัคบัขม่ขูจ่าก
พอ่แม ่ผู้ปกครอง หรือครู 

    การมองเห็นความส าคญัในเร่ืองผลการเรียน หมายถึง ความเข้าใจถึงความส าคญั
ของการเรียนและผลการเรียน โดยท่ีเดก็ได้รับข้อความท่ี ชดัเจนและคงท่ีจากพอ่แมผู่้ปกครอง เก่ียวกบั
ความส าคญัของการเรียนและการได้คะแนนท่ีดี 

    การยอมรับนบัถือ หมายถึง ลกัษณะท่ีเดก็รู้สกึวา่ตนเองให้ความเคารพตอ่พอ่แม ่
ผู้ปกครอง และครู ด้วยการปฏิบตัติามหรือคล้อยตามอยา่งมีเหตผุล เดก็มองเห็นคณุคา่เก่ียวกบั
ค าแนะน าของพอ่แม ่ผู้ปกครอง และครู 

นอกจากนี ้บทัเลอร์-พอร์ (Butler-Por. 1987) กลา่ววา่ผลท่ีเกิดขึน้จากการปรับสภาพแวดล้อม
ในการเรียนและปรับเปล่ียนวิธีสอนท าให้นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ี
แท้จริงมีการพฒันาในด้านตา่งๆ ประกอบด้วยการเข้าเรียน (School attendance) นิสยัในการท างาน 
(Work habits) พฤตกิรรมทางสงัคม (Social behavior) การตัง้เป้าหมายและการประเมินตนเองท่ี
สอดคล้องกบัความเป็นจริง (Realistic goal setting and self-evaluation) และความส าเร็จใน 
การเรียน (School achievements) 

จากการศกึษาพฤตกิรรมของนั กเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ี
แท้จริงตามแนวคดิของนกัวิชาการท่ีกลา่วมาข้างต้น แม้จะยงัไมมี่ข้อสรุปอยา่งชดัเจน แตพ่บวา่มี
พฤตกิรรมท่ีมีลกัษณะสอดคล้องสมัพนัธ์กนัหลายประการ และสามารถสรุปเป็น พฤตกิรรมการเรียนได้
วา่ นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทาง การเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงมีทกัษะด้านการเรียนน้อย ขาด
ทกัษะพืน้ฐานด้านตา่งๆ รวมทัง้ทกัษะการแก้ปัญหา ไมเ่ห็นความส าคญัของการเรียน การได้คะแนนท่ี
ดีและผลการเรียน ไมช่อบงานท่ีต้องลงมือปฏิบตั ิการจดจ า และการเรียนรู้ให้ช านาญ บางครัง้มี
ความจ าท่ีไขว้เขว เลอ ะเลือน ขาดความสนใจในการเรียน ความตัง้ใจ เอาใจใสท่ี่จะท างานตา่งๆ ท่ี
ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียนหรือทางบ้าน ไมมี่ความพยายามอยา่งเพียงพอในการปฏิบตังิานใดๆ 
ขาดความใฝ่ใจท่ีจะตอ่สู้แขง่ขนั ท างานด้วยความสะเพร่า เลินเลอ่ หลีกเล่ียงการท ากิจกรรมใหม ่
หลีกเล่ียงการท าง านท่ีอาจท าแล้วคณุภาพของงานออกมาไมดี่ หลีกหนีสิ่งท่ีต้องเส่ียง ต่ืนเต้นหรือท้า
ทายความสามารถ และหลีกหนีปัญหา ตัง้ความคาดหวงัท่ีไมเ่หมาะสมกบัความเป็นจริง โดยก าหนด
เป้าหมายต ่าหรือสงูเกินไป ฝันกลางวนั ซุกซนไมอ่ยูน่ิ่ง ท างานประจ าวนัไมเ่สร็จเป็นประจ าหรือเสร็จ
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แบบย ่าแย่ ไมพ่งึพอใจในงานท่ีท าเสร็จ  นอกจากนีย้งั ไมรั่บฟังค าแนะน าของผู้ อ่ืน ต้องการได้รับความ
สนใจจากผู้ อ่ืน  รวมทัง้เบื่อโรงเรียน มกัมาโรงเรียนสาย ตัง้ใจขาดเรียน ขาดเรียนบอ่ย ไมส่นใจและไม่
เข้าร่วมกิจกรรมกบัโรงเรียน มีปัญหาด้านระเบียบวินยั บางคนเกลียดโรงเรียนท่ีท า ให้ตนเองรู้สกึ
ล้มเหลวและผิดหวงั มีความยุง่ยากในการเรียน พดูมาก ไมถ่ึงพร้อมทางด้านวฒุิภาวะ และไมมี่ความ
รักใคร่สามคัคี  

4. ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากว่าความสามารถท่ีแท้จริง
ของนักเรียน 

เซคเคอร์ (Zecker. 2002) กลา่ววา่ มีหลายเหตผุลท่ี เป็นไปได้ในการไมป่ระสบความส าเร็จ
ทางการเรียน ทัง้ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม ทัง้ในโรงเรียนและท่ีบ้าน ประเดน็ด้านอารมณ์ /จิตพิสยั 
ปัญหาทางอารมณ์ และอ่ืนๆ รวมทัง้การขาดความสามารถทางการเรียนรู้ (Learning disabilities)  
The Association of Educators of Gifted, Talented and Creative Children in B.C (n.d.) กลา่ววา่
การจะจดัการกบัการมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงต้องจดัการกบัปัจจยัตา่งๆ 
ซึง่มีหลากหลายมาก เชน่ การขาดความสามารถในการเรียนรู้มีผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิในบางด้าน ความกลวั
หรือเกลียดอยา่งไมมี่เหตผุล (Phobias) เชน่ ผู้หญิงกบัวิชาคณิตศาสตร์ เป็นต้น ความคลัง่ไคล้ในเร่ือง
ท่ีพิเศษมากๆ เชน่ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ซึง่แยกออกไปจากการเรียนรู้ด้านอ่ืนๆ  การเปล่ียนแปลงของ
ฮอร์โมน (Hormone discoveries) การเจ็บป่วย ความขดัแย้งของผู้ปกครอง  ความกดดนัจาก  
กลุม่เพ่ือน  ปฏิสมัพนัธ์กบัครูบางคนหรือหลกัสตูรท่ีไมเ่หมาะสม  เป็นต้น นอกจากนีส้รัุตน์ องักรุวิโรจน์ 
(2532) ได้ท าการศกึษาวิเคราะห์ในกลุม่นกัเรียนไทย โดยวิเคราะห์ตวัแปรท่ีจ าแนกระหวา่งนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่และสงูกวา่ระดบัความสามารถ พบวา่ตวั แปรท่ี
ส าคญัประกอบด้วยความรับผิดชอบ ความวิตกกงัวล นิสยัทางการเรียน แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ ปัญหา
สว่นตวั และสถานะทางเศรษฐกิจและสงัคม  

บทัเลอร์-พอร์ (Butler-Por. 1987) กลา่ววา่องค์ประกอบส าคญัซึง่เป็นสาเหตขุองการมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง 3 องค์ประกอบได้แก่ การอบรมเลีย้งดขูอง
ครอบครัว บคุลิกภาพสว่นตวัของนกัเรียน และการจดัการด้านโรงเรียน องค์ประกอบทัง้ 3 ประการ  
มีผลตอ่การเรียนรู้ทัง้ในเร่ืองชีวิตประจ าวนัและการเรียนรู้วิชาการในโรงเรียน โดยถ้าองค์ประกอบ 
ทัง้สามได้รับการตอบสนองในทางบวก การเรียนรู้ของนกัเรียนจะเป็นไปอยา่งมีความสขุ สนกุสนานกบั 
การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  แตถ้่าการตอบสนองเป็นไปในทางตรงกนัข้าม การเรียนรู้ของนกัเรียนจะเป็นเร่ือง
ยาก นา่เบื่อ ไมน่า่สนใจ ท าให้นกัเรียนไมอ่ยากเรียนรู้ น าไปสูภ่าวการณ์มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
ต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง ซึง่องค์ประกอบดงักลา่วมีสว่นประกอบดงันี ้
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 องค์ประกอบด้านการอบรมเลีย้งดขูองครอบครัว ประกอบด้วยแรงกดดนัจาก
ครอบครัวท่ีมากเกินไป (Excessive parental pressure) ความคาดหวงัของผู้ปกครอง (Parental 
expectations) ทศันคตขิองผู้ปกครอง (Parental attitudes) บรรยากาศ ภายในครอบครัวและ 
การสนบัสนนุของครอบครัว (Home climate and support) 

 องค์ประกอบด้านบคุลิกภาพสว่นตวัของนกัเรียน ประกอบด้วยมโนทศัน์แหง่ตน (Self-
concept) การควบคมุตนเอง (Locus of control) ความต้องการความส าเร็จและความกลวั 
ความล้มเหลว (Need for achievement and fear of failure) ความต้องการการยอมรับ (Need for 
affiliation) ความกลวัความส าเร็จ (Fear of success) 

 องค์ประกอบด้านการจดัการด้านโรงเรียน ประกอบด้วย ทศันคตท่ีิมีตอ่โรงเรียน 
(Attitudinal factors) หลกัสตูรและวิธีการสอน (Curriculum and teaching methods) และตวัครู  
(Teacher variables)  

ในกลุม่นกัเรียนฉลาดท่ีมี ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงนัน้  
เพอร์คนิส์ (Perkins. 1965) สรุปวา่มีการศกึษาวิจยัท่ีพบวา่นกัเรียนท่ีมี ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
ต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงกบันกัเรียนท่ีประสบความส าเร็จมีความแต กตา่งกนัใมนหลายด้าน อาทิ 
ความแตกตา่ง ด้านคา่นิยม เป้าหมาย มโนทศัน์ในตน และปัจจยัด้านจิตวิทยาอ่ืนๆ (Battle. 1957; 
Frankel. 1960; Spaulding. 1960; Fink. 1962) รูปแบบของแรงจงูใจ การรับรู้ และการจดัโครงสร้าง
ทางปัญญา รวมทัง้ความแตกตา่งทางเพศด้วย (Bruner; & Caron. 1959; Pierce. 1960) นอกจากนี ้
ยงัมีการอภิปรายกนัถึงอิทธิพลของคา่นิยมของครอบครัวและรูปแบบการอบรมเลีย้งด ูสถานะทาง
สงัคม และเชือ้ชาตท่ีิมีตอ่คา่นิยมและความสามารถท่ีแสดงออกด้วย (Strodtbeck. 1958; Rosen; & 
D’Andreade. 1959; Frankel. 1960; Pierce. 1960)  สว่นเพอร์คนิส์เองนัน้ได้ศกึษาความสมัพนัธ์
ระหวา่งพฤตกิรรมการเรียน พฤตกิรรมของครู และกิจกรรมการเรียนกบัการเปล่ียนแปลงของผลสมัฤทธ์ิ 
พบวา่การให้นกัเรียนได้เรียนอยา่งสงบ (Quiet study) มีความสมัพนัธ์สงูกบัคะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) 
การเรียนการสอนโดยครูเป็นผู้น า (Teacher leading recitation) มีความสมัพนัธ์สงูกบัค าศพัท์ใน 
การอา่น การให้เหตผุล และการสะกดค า และการให้นกัเรียนได้ท างานเดี่ยว  (Student individual 
work) มีความสมัพนัธ์กบัการให้เหตผุลและการสะกดค า 

บวม เรนซุลล่ี และเฮบเบร์ิท (Baum, Renzulli; & Hebert. 1999) กลา่ววา่สาเหตุของปัญหา
การมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงมีหลายสาเหต ุประกอบด้วยด้านอารมณ์ 
(ครอบครัวท่ีไมส่มบรูณ์) ด้านสงัคมและพฤตกิรรม (อิทธิพลของกลุม่เพ่ือนท่ีไมเ่หมาะสม) ขาดหลกัสตูร
ท่ีเหมาะสม (นกัเรียนไมไ่ด้รับการจงูใจจากหลกัสตูรปกติ) และการขาดความสามารถในการเรียนรู้หรือ
การก ากบัตนเองไมดี่ (Poor self-regulation) 
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คอยล์ (Trevallion, n.d.; citing Coyle. 2000) ระบปัุจจยัท่ีมีผลตอ่การมีผลสมัฤทธ์ิทาง 
การเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงวา่ ประกอบด้วยการสร้างการเห็นคณุคา่ในตนเอง การปรับแก้
มโนทศัน์ในตน การเพิ่ มแรงจงูใจภายในและภายนอก รวมทัง้ใช้กลยทุธ์ในการปรับปรุงทกัษะ 
การจดัการ ทกัษะการเรียน ทกัษะการบริหารจดัการเวลา และการแก้ปัญหาความบกพร่องทางวิชาการ  

โดยสรุปปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงมี
หลากหลาย ประกอบด้วยทัง้ปัจจยัภา ยในอนัได้แก่ปัจจยัด้านจิตสงัคม (Socio-psychological 
factors) ทัง้การตระหนกัในคณุคา่ของตนเอง มโนทศัน์ในตนทางวิชาการและทางสงัคม  แรงจงูใจ
ภายในและภายนอก และปัจจยัภายนอกอนัได้แก่ปัจจยัด้านครอบครัว (Family-related factors) ทัง้ใน
ด้านสถานะทางเศรษฐสงัคมของครอบครัว  ความเช่ือและคา่นิยมของผู้ปกครอง และปัจจยัด้าน
โรงเรียน (School-related factors) ทัง้ในด้านทกัษะการจดัการ ทกัษะการเรียน ทกัษะ 
การบริหารจดัการเวลา และความบกพร่องทางวิชาการ  

5. วิธีการแก้ปัญหาการมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากว่าความสามารถท่ีแท้จริง และ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

การแก้ไขปัญหาการมีผลสมัทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงต้องการ 
ความพยายามอยา่งมากทัง้สว่นของครู ผู้ให้ค าปรึกษา (Counselor) รวมทัง้การเป็นหุ้นสว่น 
(Partnership) กบัผู้ปกครองและนกัเรียน (Donna; & Antoinette. 1997; Hunter-Braden. 1998; 
citing Coil. 1992) กลยทุธ์ในการชว่ยเหลือนกัเรียนท่ีมี ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ี
แท้จริงมีหลากหลาย ทัง้เทคนิคท่ีด าเนินการโดยนกัจิตวิทยาให้ค าปรึกษาท่ีมุง่ชว่ยนกัเรียนให้สามารถ
จดัการกบัปัญหาตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ และโปรแกรมทางการศกึษาท่ีใช้วิธีการจดัก ารเรียนการสอนแบบ
พิเศษท่ีหลากหลายทัง้แนวคดิ เนือ้หา วิธีการสอน และการประเมินผล นอกจากนีน้กัวิจยัสรุปตรงกนัวา่
การให้นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงเรียนร่วมกบันกัเรียนท่ีประสบ
ความส าเร็จในระดบัเดียวกนัเป็นผลดีกบันกัเรียน (Trevallion. n.d.)  

คอยล์  (Hunter-Braden. 1998; citing Coil. 1992) ได้เสนอแนะวิธีการชว่ยเหลือผู้ ท่ีมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง ด้วยการสร้างการเห็นคณุคา่ในตนเอง (Self-
esteem) การแก้ปัญหาทกัษะการเรียนและการรักษาจดุออ่นทางวิชาการ การเสริมแรงจงู ใจให้แก่
นกัเรียน ซึง่เป็นองค์ประกอบส าคญัของความส าเร็จ ความยืดหยุน่ และความเปล่ียนแปลงในระบบ
โรงเรียน ดอนนา่ และองัตวัเนตต์ (Donna; & Antoinette. 1997) กลา่ววา่ภาพท่ีควรจะเป็นมากท่ีสดุ
คือ ครูและผู้ให้ค าปรึกษาต้องจดันวตักรรม (Intervention) ท่ีสอดคล้องกบัความต้ องการของนกัเรียน 
ซึง่ต้องพิจารณาปัจจยัด้านจิตสงัคม ครอบครัว กลุม่เพ่ือน และโรงเรียน นวตักรรมนีต้้องพิจารณาค า
จ ากดัความของการมีผลสมัทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงเป็นทัง้เชิงคณุภาพและ  
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เชิงปริมาณ และตวัชีว้ดันัน้ต้องมีความเท่ียงตรงและความเช่ือมั่ นได้ สง่เสริมการรับรู้ตนเอง การเห็น
คณุคา่ในตนเอง มโนทศัน์ในตนทัง้ทางด้านวิชาการและสงัคม แก้ปัญหาทกัษะในการเรียนรู้  
การจดัการเวลา การจดัระเบียบ และการท าข้อสอบ  รวมทัง้ให้สมาชิกในครอบครัวเป็นหุ้นสว่นใน
กระบวนการเรียนของเดก็  และเน้นปัจจยัด้านโรงเรียน รวมทัง้กา รให้ความรู้แก่ครูและผู้ให้ค าปรึกษา
เก่ียวกบัการตอบสนองความต้องการด้านวิชาการและจิตพิสยัของเดก็ด้วย และท่ีส าคญัท่ีสดุคือ 
นวตักรรมด้านโรงเรียนต้องเน้นการปรับเปล่ียนด้านหลกัสตูรและการสอน ซึง่จะท าให้นกัเรียนสามารถ
ท่ีจะเรียนรู้ได้อยา่งดีท่ีสดุ 

ซิลเวอร์แมน (Silverman. 1993) ได้สรุปแนวทางการจดัเตรียมโปรแกรมชว่ยเหลือนกัเรียนท่ีมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงวา่จะต้องด าเนินการอยา่งเป็นระบบ  ซึง่มีขัน้ตอน
อนัประกอบด้วย การระบกุารมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงให้ได้อยา่งรวดเร็ว 
ด าเนิ นการวินิจฉยัรายบคุคล สมัภาษณ์ผู้ปกครองเพ่ือสอบถามข้อมลู เชน่ เม่ือไรท่ีผู้ปกครองเห็น
ปัญหาเกิดขึน้ คดิวา่สาเหตขุองปัญหาคืออะไร นิสยัใจคอของนกัเรียนท่ีบ้านเป็นอยา่งไร นกัเรียนมี
ปัญหาท่ีบ้านหรือไม ่นกัเรียนท าอะไรนอกโรงเรียนและมีความสนใจด้านใดบ้าง จากนัน้ด าเนิ นการ
สมัภาษณ์นกัเรียนเพ่ือสอบถามข้อมลู เชน่ นกัเรียนชอบเรียนวิชาอะไรมากท่ีสดุและเพราะเหตใุด 
นกัเรียนไมช่อบเรียนวิชาอะไรมากท่ีสดุและเพราะเหตใุด นกัเรียนมีจดุแข็ง จดุออ่น ความสนใจ 
ความชอบ ความไมช่อบอะไรบ้าง อะไรท่ีโรงเรียนและครอบครัวของนกัเรียนสามารถท าได้ในก ารแก้ไข
ปัญหาให้ดีขึน้ และอะไรคือเป้าหมายท่ีเป็นแรงบนัดาลใจในระยะสัน้และระยะยาวของนกัเรียน จากนัน้
จงึก าหนดแผนปฏิบตักิารร่วมกบันกัเรียน ผู้ปกครอง ครู และนกัจิตวิทยา และด าเนินการตดิตาม
ความก้าวหน้าของนกัเรียนเป็นระยะๆ โดยท าการตรวจสอบความสามารถ (Performance) ร่วมกบั 
การสมัภาษณ์นกัเรียน ผู้ปกครอง และครู ทัง้นีจ้ดุมุง่หมายของโปรแกรมนีก็้คือเพ่ือลดการมองตวัเองต ่า
ท่ีเกิดจากเปรียบเทียบกบันกัเรียนท่ีประสบความส าเร็จและพฒันาการเห็นคณุคา่ในตนเองและมโน
ทศัน์แหง่ตนของนกัเรียน ให้นกัเรียนยอมรับตนเองผา่นทางการยอมรับจากผู้ อ่ืน ท่ีมีปัญหาเดียวกนั  
มีความสขุกบัการกระตุ้นทางปัญญาผา่นหลกัสตูรท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญับนพืน้ฐานความสนใจและ
จดุแข็งของนกัเรียน ได้รับความรู้สกึของความส าเร็จท่ีแท้จริง และพฒันาทกัษะทางสงัคมและศกัยภาพ
ด้านความเป็นผู้น า 

 5.1 วิธีการแก้ปัญหานกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิ ทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ี
แท้จริง 

 วิธีการท่ีใช้ในการแก้ปัญหาการมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ี
แท้จริง หลกัๆ สามารถแบง่ออกได้เป็น 2 วิธีการใหญ่ๆ ได้แก่การให้ค าปรึกษา  (Counseling) และ 
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การปรับหลกัสตูรและวิธีการจดัการเรียนการสอน  (School modification) (Butler-Por. 1987)  
ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 

  1. การให้ค าปรึกษา  โดยทัว่ไปการให้ค าปรึกษามกัด าเนินการโดยนกัให้
ค าปรึกษามืออาชีพ ทัง้นอกและในห้องเรียน โดยใช้วิธีการตา่งๆ ได้แก่ (1) การให้ค าปรึกษาเป็นกลุม่ 
(Group counseling) (2) การให้ค าปรึกษาเป็นกลุม่ ครอบครัว (Family group counseling) (3) การให้
ค าปรึกษาเป็นรายบคุคล (Individual counseling) (4) การให้ค าปรึกษาโดยครู  (Teachers as 
counselors)  

  2. การปรับหลกัสตูรและวิธีการจดัการเรียนการสอน  (School modification) 
ในกลุม่นกัเรียนระดบัประถมศกึษา การปรับหลกัสตู รและวิธีการจดัการเรียนการสอนมีวิธีการ 3 วิธี
ได้แก่ (1) การปรับเปล่ียนโดยการจดักลุม่ในชัน้เรียน (2) การจดัการเรียนการสอนโดยการเยียวยา  
และ (3) การปรับเปล่ียนสภาพแวดล้อมทางการศกึษาและวิธีการจดัการเรียนการสอน  

  บทัเลอร์- พอร์สรุปวา่การใช้วิธีการท่ีมีหลายมิตติ่ อปัญหาการมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง การจดัสภาพแวดล้อมทางการศกึษาท่ีเหมาะสมภายใน 
ชัน้เรียน และการใช้วิธีการจดัการเรียนการสอนท่ีตอบสนองความต้องการของนกัเรียน สามารถ
แก้ปัญหาการมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงของนกัเรี ยนทกุระดบั
ความสามารถได้ 

  จากการศกึษาวิธีการท่ีใช้ในการแก้ปัญหาการมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
ต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงพบวา่วิธีการแตล่ะวิธีมีข้อดีและข้อจ ากดัท่ีแตกตา่งกนั และวิธีการอยา่ง
เดียวให้ผลท่ีจ ากดั นอกจากนีย้งัต้องค านงึถึงการน าไปปฏิบตัใินสถานการณ์จริ งด้วย ดงันัน้วิธีการท่ี
ควรน าไปใช้จงึควรเป็นวิธีการสามารถแก้ปัญหาได้ทัง้ด้านอารมณ์และการเรียนรู้ของนกัเรียน ซึง่ควร
เป็นวิธีการท่ีบรูณาการระหวา่งการให้ค าปรึกษาและการปรับหลกัสตูรและวิธีการจดัการเรียนการสอน 

        เคราส์ และเคราส์ (Krouse; & Krouse. 1981) ได้จดักลุม่วิธีการแก้ปัญหา
นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง ไว้ 4 กลุม่ได้แก่ 

        1. กลุม่วิธีการซอ่มเสริมเร่ืองการเรียน (Acadamic Remediation) โดยเฉพาะ
เน้นในเร่ืองทกัษะการเรียน เชน่ วิธีการ SQ3R เป็นต้น และซอ่มเสริมทกัษะเฉพาะบางอยา่งท่ีนกัเรียนท่ี
มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงไมมี่ 

        2. กลุม่วิธีการจิตบ าบดั (Psychotherapy) 
        3. กลุม่วิธีการสนบัสนนุสง่เสริมให้นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่

ความสามารถท่ีแท้จริงสามารถควบคมุตนเองก ากบัตนเอง  สามารถให้การเสริมแรงตนเองและควบคมุ
สิ่งเร้าได้ 
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        4. กลุม่วิธีการลดความกงัวลใจ  (Reducing Interfering Anxicty) โดยอาจใช้
แบบวดัความกระวนกระวายใจเพ่ือตรวจสอบตวัแปรท่ีจะสามารถลดความกระวนกระวายใจ  แตว่ิธีนี ้
ยงัไมไ่ด้รับรองด้วยการสงัเกตวา่มีผลตอ่การพฒันาผลการเรียนด้วยหรือไม ่

        พิรอซโซ (Pirozzo. 1982 quoted in McCall, Evahn; & Kratzer. 1992) เป็น
อีกผู้หนึง่ท่ีศกึษาเร่ืองนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง และพบวา่งาน
สอนซอ่มเสริมส าหรับนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความ สามารถท่ีแท้จริงทกุเร่ืองต้องมี
ยทุธวิธีหลกั 2 ข้อนีเ้สมอ ได้แก่ 

        1. การให้ค าปรึกษาเป็นรายบคุคล (Personal Counseling) โดยเฉพาะเพื่อ
ลบล้างความคดิด้านไมดี่ท่ีนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงมีตอ่
ตนเอง ความรู้สกึต ่าต้อยมีปมด้อยเร่ืองตา่งๆ 

        2. การจดักลุม่ของนกัเรียนท่ีมีลกัษณะเดียวกนั  หรือจดัชัน้เรียนพิเศษส าหรับ
นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง  แตก็่พบวา่การจดักลุม่ตาม
ความสามารถของนกัเรียนนีไ้มจ่ าเป็นนกั เพราะไมไ่ด้ท าให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดีขึน้ 

        ดอว์ดอล และคอแลงจิโล  (Dowdall; & Colangelo. 1982) ได้จดักลุม่ของวิธี
แก้ปัญหานกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงเป็น 2 ยทุธวิธีได้แก่  การให้
ค าปรึกษาแนะน า กบัการจดับรรยากาศห้องเรียน ซึง่พบวา่ทัง้ 2 ยทุธวิธีเป็นเร่ืองจ า เป็นในการจดั
โปรแกรมแก้ปัญหานกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง  เชน่เดียวกบั 
แนวคดิของปีรอซโซ นอกจากนัน้ ดอว์ดอลและคอแลนจีโล  ยงัได้น าเสนอเพิ่มเตมิวา่ ยทุธวิธีจดั
บรรยากาศ  ห้องเรียนเพ่ือแก้ปัญหานกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากว่ าความสามารถท่ีแท้จริง
นัน้ไมค่วรรอจนเม่ือถึงระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย แตจ่ะได้ประโยชน์มากกวา่ถ้าหากเร่ิมเสียแตเ่นิ่นๆ 

       แมคคอล อีวาน และแครทเซอร์ (McCall, Evahn; & Kratzer. 1992) ได้สรุปวิธีการท่ี
มกัใช้ในการแก้ปัญหานกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงซึง่วิธีการตา่งๆ 
เหลา่นีค้วรจะได้น ามาใช้ร่วมกนัในการจดัโปรแกรมแก้ปัญหานกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
ต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง ได้แก่ 

        1. ให้นกัเรียนได้มีประสบการณ์ท่ีประสบความส าเร็จอยา่งแท้จริง 
        2. ในบางโอกาสอาจให้นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถ

ท่ีแท้จริงใช้ระบบการรายงานความก้าวหน้า (Periodic progress report system) ร่วมด้วย 
        3. จดักิจกรรมให้นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ี

แท้จริงได้พฒันาความคดิเก่ียวกบัตนเองและพฒันาผลงานตนเอง 
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        4. ให้นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงได้ฝึก
ทกัษะทางสงัคม 

        5. ให้นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงได้ฝึก
ทกัษะการเรียน 

        6. ให้ความรู้และค าแนะน าแก่ผู้ปกครองของนกัเรียนท่ี มีผลสมัฤทธ์ิทาง 
การเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงในการปฏิบตัติอ่นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่
ความสามารถท่ีแท้จริง 

        7. ให้นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงได้มี
โอกาสปรึกษาเป็นรายบคุคล 

        8. อาจมีการจดั ห้องเรียนพิเศษส าหรับนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
ต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง 

 5.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการแก้ปัญหานกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่
ความสามารถท่ีแท้จริง 

       การศกึษาวิจยัเก่ียวกบัการแก้ปัญหานกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรี ยนต ่ากวา่
ความสามารถท่ีแท้จริงมีหลายรูปแบบ ซึง่ในการน าเสนอนีจ้ะได้จดัประเภทของการแก้ปัญหาเป็น  
4 กลุม่วิธีการตามแนวคดิของแมคคอล อีวาน และแครทเซอร์ (McCall, Evahn; & Kratzer. 1992) 
ได้แก่  

        5.2.1 การแก้ปัญหาโดยการฝึกทกัษะทางสงัคม (Social skills training) ซึง่
ได้แก่งานวิจยัของโรเทอร์แมน (Rotherman. 1982) และรอค และคนอ่ืนๆ (Rocks, Baker; & Guerney. 
1985) 

        5.2.2 การแก้ปัญหาโดยฝึกทกัษะการเรียน  (Study and acadamic skills) 
ซึง่ได้แก่งานวิจยัของฟิทแพททริค (Fitzpatrick. 1984) เกอร์เลอร์ และคนอ่ืนๆ (Gerler, Kinne; & 
Anderson. 1985; Gerler, Bland, Melang; & Miller. 1986) ฟลอเรส (Flores. 1990) เจนเซน 
(Jensen. 1992) ทศพร ประเสริฐสขุ (2524) และสวุิทย์ เภตรา (2533) 

        5.2.3 การแก้ปัญหานกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถ
ท่ีแท้จริงโดยจดัโปร แกรมผสมผสาน  (Comprehensive programs) ซึง่ได้แก่งานวิจยัของโลเวนสไตน์ 
(Lowenstein. 1982) แมคไกร์ และไลออน (McGuire; & Lyon. 1985) อดุม จ ารัสพนัธ์ (2524) และ
ส าราญ ก าจดัภยั (2532) 



 27 

        5.2.4 การแก้ปัญหานกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถ
ท่ีแท้จริงโดยใช้ระบบการรายงานความก้าวหน้าเป็นระยะ  (Periodic progress report system)  
ซึง่ได้แก่งานวิจยัของแอทเคนสนั และฟอร์แฮนด์ (Atkenson; & Forehand. 1978, 1979) 

       โดยงานวิจยัในแตล่ะกลุม่มีสาระสงัเขปดงันี ้
        5.2.1 การแก้ปัญหานกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถ

ท่ีแท้จริงโดยการฝึกทกัษะทางสงัคม (Social skills training) 
        รอทเทอร์แมน (Rotherman. 1982) ได้จดัโปรแกรมฝึกทกัษะทางสงัคมให้แก่

นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง  นกัเรียนท่ีมาจากครอบครัวแตกแยก 
และนกัเรียนกลุม่พิเศษ ในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4, 5 และ 6 โดยเปรียบเทียบกบักลุม่ควบคมุท่ี  
ไมมี่การจดักระท าใดๆ ในโปรแกรมฝึกนัน้ประกอบด้วยสถานการณ์ท่ีเป็นละคร เกม  และการเลน่ท่ีสอน
ให้นกัเรียนกล้าแสดงออก การแก้ปัญหาสงัคม  การร่วมมือกนัแก้ปัญหาตา่งๆ การฝึกพฤตกิร รมซ า้ๆ 
และน าเสนอข้อมลูป้อนกลบัจากการกระท าของนกัเรียน โดยให้นกัเรียนฝึก 12 สปัดาห์ๆ ละ 2 ครัง้ๆ ละ  
1 ชัว่โมง  ผลการศกึษาพบวา่นกัเรียนท่ีได้รับการฝึกมีทกัษะการกล้าแสดงออกมากขึน้ เพ่ือนๆ  ชอบ
นกัเรียนท่ีได้ฝึกมากกวา่เดมิเพราะเขามีทกัษะการเข้าสงัคมในชัน้เรียน ครูก็พบวา่นกัเรียนท่ีผา่นการฝึก
มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้กวา่กลุม่ควบคมุทัง้ท่ีวดัผลหลงัจากการฝึกและการตดิตามผลไปอีก  
1 ปี 

        รอค และคนอ่ืนๆ (Rock; et al. 1985) เป็นอีกกลุม่หนึง่ท่ีได้ศกึษาวิจยั
แก้ปัญหานกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสาม ารถท่ีแท้จริงด้วยการฝึกทกัษะทาง
สงัคม โดยคณะผู้วิจยัได้ปรับปรุงโปรแกรมการเพิ่มความสมัพนัธ์ของเกอร์เนย์  (Guerney Relationship 
Enhancement Program) ท่ีสร้างเมื่อปี ค .ศ. 1977 ซึง่มีเป้าหมายเพ่ือปรับปรุงพฒันาการส่ือสาร
ระหวา่งบคุคล  และการตระหนกัในความรู้สกึการรั บรู้ การตดัสินใจของผู้ อ่ืน  โปรแกรมดงักลา่วนีฝึ้ก
ให้กบัทัง้ครูและนกัเรียน  วิเคราะห์ข้อมลูจากพฤตกิรรมในห้องเรียนก่อนและหลงัการทดลองของทัง้ครู
และนกัเรียน พบวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและทศันคตติอ่โรงเรียนไมมี่การเปล่ียนแปลง  จงึเสนอแนะ
วา่การพฒันาความสมัพนัธ์ทางสงัคมและพฤตกิรรมในห้องเรียนนา่จะเป็นการฝึกแบบโดยตรงมากกวา่ 

        5.2.2 การแก้ปัญหานกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถ
ท่ีแท้จริงโดยฝึกทกัษะการเรียน (Study and acadamic skills)  

        ฟิทซ์แพทริค (Fitzpatrick. 1984) ได้ศกึษาวิจยัเพ่ือแก้ปัญ หานกัเรียนท่ีมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีความสามารถทาง
สตปัิญญาระดบัปานกลาง  โดยเน้นการฝึกทกัษะการเรียนและพฒันาอตัมโนทศัน์ ผลการศกึษาพบวา่ 
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อตัมโนทศัน์ ผลการเรียนและทศันคตติอ่โรงเรียนเพิ่มขึน้  ทัง้ท่ีเม่ือวดัผลทนัทีหลงัจากจบโปรแกรมและ
ตดิตามผลในชว่ง 6 เดือน และ 1 ปี 

       เกอร์เลอร์ และคนอ่ืนๆ  (Gerler, Kinne; & Anderson. 1985; Gerler, Bland, 
Melang; & Miller. 1986) ได้ศกึษาวิธีการแก้ปัญหานกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่
ความสามารถท่ีแท้จริง ชัน้ประถมศกึษ าปีท่ี 3 และ 4 ทัง้แบบรายบคุคลและเป็นกลุม่ โดยเน้นท่ี  
การเรียน ทศันคตติอ่โรงเรียน  การเห็นคณุคา่ในตนเอง การแสดงออกของอารมณ์ และพฤตกิรรม
ภายในบคุคล  ซึง่นกัแนะแนวของโรงเรียน  ได้ท าสญัญากบันกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่
ความสามารถท่ีแท้จริงเก่ียวกบัพฤติ กรรมบางประการและให้การเสริมแรงกบัพฤตกิรรมท่ีเหมาะสม
จากการวิเคราะห์ข้อมลูก่อนและหลงัการทดลอง  เปรียบเทียบกบักลุม่ควบคมุท่ีไมมี่การจดักระท าใด 
ผลการศกึษาพบวา่  นกัเรียนท่ีได้รับการแนะแนวสามารถพฒันาพฤตกิรรมในชัน้เรียนสงูขึน้อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ  รวมทัง้คะแนนในวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาก็ดีขึน้ด้วย  แตค่รูผู้สอนไมไ่ด้รับรู้
วา่พฤตกิรรมในห้องเรียนดีขึน้ในรายงานฉบบัท่ี 2 ของเกอร์เลอร์  พบวา่พฤตกิรรมในชัน้เรียนเป็นไป
อยา่งตรงกนัข้ามกบัรายงานฉบบัแรก  ด้านครูผู้สอนซึง่ทราบวา่นกัเรียนคนใดเข้าร่วมโปรแกรมรับรู้วา่
พฤตกิรรมในชัน้เรียนของนกัเรียนพฒันาขึน้ แตต่วันกัเรียนเองกลบัเห็นวา่ไมมี่อะไรเปล่ียนแปลง 

        ฟลอเรส (Flores. 1990) ได้ใช้โปรแกรมการสอนเสริมโดยเพ่ือนตา่งระดบัใน
วิชาคณิตศาสตร์  แก้ปัญหานกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง โดยให้
นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 เป็นผู้สอนและ
ให้นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 เป็นผู้ เรียน 
ผลการศกึษาพบวา่  สมมตฐิาน 3 ข้อจาก 5 ข้อ มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง สถิติ และ
คะแนนลดลงในเวลาตอ่มา สว่นผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีเป็นผู้สอนท่ีวดัด้วย
เกณฑ์ 2 เกณฑ์ ไมมี่ความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

        เจนเซน  (Jensen. 1992) ได้ใช้โปรแกรมการสอนเสริมโดยเพ่ือนตา่งระดบั 
วิชาการอา่น เพ่ือแก้ปัญหานกั เรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง  โดยให้
นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 เป็นผู้สอนและ
ให้นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 เป็นผู้ เรียน 
ผลการศกึษาพบวา่โปรแกรมการสอนเสริมโดยเพ่ือนตา่งระดบัท าให้ผลสมัฤทธ์ิทางการอา่นของ
นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  5 ซึง่เป็นผู้สอน
แตกตา่งกบักลุม่ควบคมุอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  สว่นผลสมัฤทธ์ิทางการอา่นของนกัเ รียนท่ีมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 ซึง่เป็นผู้ เรียนสงูขึน้แตไ่ม่
พบความแตกตา่ง และพบวา่ไมมี่ความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตใินด้านทศันคตติอ่การอา่น 
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        ทศพร ประเสริฐสขุ (2524) ได้ศกึษาวิจยัเพ่ือแก้ปัญหานกัเรี ยนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง  โดยสร้างโมเดลการสอนแบบกระบวนการกลุม่เพ่ือพฒันา
แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ   หรือโมเดลการสอนแบบ ก .พ.ร. กลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 
โดยกลุม่ทดลองได้รับการสอนด้วยโมเดล ก .พ.ร. ในวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาไทยและ
สงัคมศกึษา สว่นกลุม่ควบคมุและกลุม่ปกตใิช้วิธีสอนแบบทัว่ไป  ใช้เวลาในการสอนทัง้สิน้ 12 สปัดาห์ 
ผลการศกึษาพบวา่นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงในกลุม่ทดลอง  
มีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา  วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ สงัคม และผลสมัฤทธ์ิรวม สงูกวา่
กลุม่ควบคมุและกลุม่ปกติ  แตไ่มพ่บความแตกตา่งของคะแนนผลสมัฤทธ์ิวิชาภาษาไทย  การศกึษา  
ครัง้นีส้รุปวา่ โมเดลการสอนแบบ ก .พ.ร. สามารถใช้สอนเพ่ือเพิ่มแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ  และผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงได้ 

        สวุิทย์ เภตรา (2533) ได้ศกึษาผลของการเสริมแรงทางบวกตอ่พฤตกิรรมการ
ท าแบบฝึกหดัวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  6 โดยศกึษาพฤตกิรรม 3 ด้าน ได้แก่ อตัร าระยะเวลาในการท าแบบฝึกหดั  
ความเร็วในการท าแบบฝึกหดั  และความถกูต้องในการท าแบบฝึกหดั  โดยแบง่กลุม่ตวัอยา่ง 9 คนเป็น 
3 กลุม่ได้แก่  (1) กลุม่นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงท่ีได้รับ 
การเสริมแรงทางบวก (2) กลุม่นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงท่ีไมไ่ด้
รับการเสริมแรงทางบวก และ (3) กลุม่ควบคมุซึง่เป็นนกัเรียนออ่นคณิตศาสตร์ท่ีได้รับการเสริมแรง
ทางบวก ผลการศกึษาพบวา่  กลุม่นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงท่ี
ได้รับการเสริมแรงทางบวกมีอั ตราสว่นระยะเวลาในการท าแบบฝึกหดั  ความเร็วในการท าแบบฝึกหดั 
ความถกูต้องในการท าแบบฝึกหดัมากกวา่ และคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สงูกวา่
นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงท่ีไมไ่ด้รับการเสริมแรงทางบวกอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

        บรรเจอดพร รัตนพนัธ์ (2540) ได้พฒันารูปแบบการสง่เสริมผลการเรียนของ
นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 โดยใช้
เทคนิคการสอนเสริมเพ่ือนตา่งระดบั ซึง่รูปแบบมีโครงสร้าง 5 สว่น คือ ปัจจยัน าเข้ า กระบวนการ 
ผลผลิต กลไกควบคมุของรูปแบบ และข้อมลูป้อนกลบัของรูปแบบ และท าการทดลองใช้รูปแบบ  โดย
ก าหนดให้นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงกลุม่ทดลองจ านวน 12 คน 
รับบทบาทเป็นผู้สอนเสริมวิชาภาษาไทยให้แก่นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทาง  
การเรียนวิชาภาษาไทยในระดบัร้อยละ 30-39 ผลการศกึษาพบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ของ  
กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุไมแ่ตกตา่งกนั  การรับรู้ความสามารถของตนเองและฐานะทางสงัคมมิติ
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ของกลุม่ทดลอง หลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลอง และสงูกวา่กลุม่ควบคมุอยา่งมีนั ยส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .05 และนกัเรียนกลุม่ทดลองทกุคนมีร้อยละของเวลาท่ีแสดงพฤตกิรรมตัง้ใจเรียนเพิ่มขึน้ 
   ดารา สืบสะอาด (2546) ได้ศกึษาความสามารถในการคดิด้านเหตผุลของ
นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง  ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีฝึกคดิโดย
ใช้แบบฝึกคดิด้านเหตผุล  โดยใช้ระยะเวลาทดลองทัง้สิน้ 6 สปัดาห์ๆ ละ 3 วนัๆ ละ 60 นาที  
รวม 18 ครัง้ ผลการศกึษาพบวา่ความสามารถในการคดิด้านเหตผุลของนกัเรียนหลงัการฝึกคดิโดยใช้
แบบฝึกคดิด้านเหตผุลอยูใ่นระดบัพอใช้ และสงูกวา่ก่อนการฝึกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
   อมุาภรณ์ สขุารมณ์ (2550) ได้ท าการศกึษาและสร้างโปรแกรมการพฒันา
แรงจงูใจภายในในการเรียนรู้ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่
ความสามารถท่ีแท้จริง โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษานกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า กวา่ระดบั
ความสามารถและมีแรงจงูใจภายในในการเรียนรู้ต ่ากวา่เปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี  25 ลงมา และเพ่ือสร้าง
โปรแกรมการพฒันาแรงจงูใจภายในในการเรียนรู้ส าหรับนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่
ระดบัความสามารถ โดยกลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 20 คน แบง่เป็นกลุม่ทดลอง 10 คน กลุม่ควบคมุ 10 คน 
ผลการศกึษาพบวา่ นกัเรียนท่ีได้รับการพฒันาด้วยโปรแกรมการพฒันาแรงจงูใจภายในในการเรียนรู้มี
แรงจงูใจภายในในการเรียนรู้สงูกวา่ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมการพฒันาแรงจงูใจภายในในการเรียนรู้ 
และสงูกวา่นกัเรียนท่ีไมไ่ด้รับพฒันาด้วยโปรแกรมการพฒันาแรงจู งใจภายในในการเรียนรู้  อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 นกัเรียนท่ีได้รับการพฒันาด้วยโปรแกรมการพฒันาแรงจงูใจภายใน  
ในการเรียนรู้มีแรงจงูใจภายในในการเรียนรู้  และนกัเรียนชายและนกัเรียนหญิงท่ีได้รับการพฒันาด้วย
โปรแกรมการพฒันาแรงจงูใจภายในในการเรียนรู้ มีแรงจงูใจภายในในการเรียนรู้ไมแ่ตกตา่งกนั 

  5.2.3 การแก้ปัญหานกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถ
ท่ีแท้จริงโดยจดัโปรแกรมแบบผสมผสาน (Comprehensive programs)  

        โลเวนสไตน์ (Lowenstein. 1982) ได้จดัโปรแกรมแบบผสมผสานเพื่อ
แก้ปัญหานกัเรียนท่ีมีผลสั มฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงวยั 9-18 ปี โดยกระตุ้นให้
ผู้ปกครองให้ความสนใจตอ่นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงมากขึน้  
เอาใจใสใ่นเร่ืองการเรียนเป็นพิเศษ  ให้ครูจดักิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ   
มีความสมัพันธ์กบันกัเรียนอยา่งเป็นกนัเอง ให้นกัเรียนรู้สกึอบอุน่  และครูใช้การเสริมแรง เม่ือนกัเรียน
ประสบความส าเร็จ  นกัจิตวิทยาได้วินิจฉยัและตดิตามผล  และแก้ปัญหาทางอารมณ์ของนกัเรียนท่ีมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมแล้ว  พบวา่นักเรียนท่ี
เข้าร่วมโปรแกรมสามารถอา่นหนงัสือได้อยา่งนา่พอใจมากขึน้  สามารถสะกดค าได้ดีขึน้  แตไ่มพ่บ 
ความแตกตา่งในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
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             แมคไกร์ และไลออน  (McGuie; & Lyon. 1985) เป็นอีกคณะหนึง่ท่ีได้
ศกึษาวิจยัการแก้ปัญหานกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการ เรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงโดยจดั
โปรแกรมแบบผสมผสานกระตุ้นทัง้ตวันกัเรียน ผู้ปกครอง และครู และพบวา่ผลการเรียนของนกัเรียนดี
ขึน้ กลา่วคือ แมคไกร์  และไลออน ได้พฒันารูปแบบ  “Transcontextual Model” เพ่ือท าการบดัรักษา
ด้วยวิธีจิตบ าบดั ให้แก่ครอบครัวของนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง
จ านวน 16 ครอบครัว ซึง่ศนูย์สขุภาพชมุชน โรงพยาบาลมิดเวสเทอร์น ได้คดัเลือกนกัเรียนในครอบครัว  
ตามด้วยการร่วมมือกนัระหวา่งบ้านและโรงเรียน  ในการใช้ระบบรายงานความก้าวหน้าเป็นระยะ 
(Periodic Progress Report System) ผลการศกึษาพบวา่หลงัการเข้าร่วมโปรแกรมไปแล้ว 6 เดือน  
มีนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง  7 คนท่ีมีผลการเรียนดีขึน้มากกวา่  
1 ระดบัผลการเรียน 

  บวม เรนซุลล่ี และเฮบเบร์ิท (Baum, Renzulli; & Hebert. 1999) ได้ใช้
วิธีการผลิตภาพเ ชิงสร้างสรรค์ (Creative Productivity Type III Enrichment) ในการแก้ปัญหา
นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงจ านวน  
17 คน อาย ุ8-13 ปี โดยครู 12 คนได้รับการฝึกอบรม Enrichment Triad Model นกัเรียนทกุคนได้รับ
การชีแ้นะจากครูตามวิธีการของ Type III ซึง่เป็นการศกึษาค้นคว้าปัญหาท่ีเกิดขึน้ในสถานการณ์จริง 
โดยด าเนินการเป็นรายบคุคลและกลุม่เล็ก ในชว่งเวลา 1 ปีการศกึษา ผลการวิจยัพบวา่ สาเหตขุอง
ปัญหาการมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงมีหลายสาเหต ุประกอบด้วยด้า น
อารมณ์ (ครอบครัวท่ีไมส่มบรูณ์ ) ด้านสงัคมและพฤตกิรรม (อิทธิพลของกลุม่เพ่ือนท่ีไมเ่หมาะสม )  
ขาดหลกัสตูรท่ีเหมาะสม (นกัเรียนไมไ่ด้รับการจงูใจจากหลกัสตูรปกติ ) และการขาดความสามารถใน
การเรียนรู้หรือการก ากบัตนเองไมดี่ (Poor self-regulation) และผลการใช้วิธีการผลิต ภาพเชิง
สร้างสรรค์ท าให้นกัเรียนจ านวนร้อยละ 82 มีการปรับปรุงในทางบวก นกัเรียนสว่นมากไมมี่ภาวะการมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงในสภาพการณ์ของโรงเรียนเม่ือจบโปรแกรม 
การทดลอง โดยมีปัจจยัส าคญัคือ (1) ความสมัพนัธ์กบัครู (2) การใช้กลยทุธ์การก ากั บตนเอง  
(3) โอกาสท่ีนกัเรียนได้ส ารวจและศกึษาการมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง
ของตนเอง (4) โอกาสในการท างานในสไตล์การเรียนรู้ของตนเอง และ (5) โอกาสในการปฏิสมัพนัธ์กบั
กลุม่เพ่ือนท่ีเหมาะสม 

  บวม เรนซุลล่ี และเฮบเบร์ิทสรุปความสมัพนัธ์ของโม เดลการแก้ปัญหาการมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงเป็นปริซมึ (Prism Metaphor for Reversing 
Underachievement) วา่ประกอบด้วย 3 สว่นท่ีสมัพนัธ์กนัได้แก่ ภาวะการมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง โปรแกรมการแก้ปัญหา และภาวะการมี ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนปกต ิ
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โดยภาวะการมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง ประกอบด้วยปัญหาการเรียนรู้ 
ปัญหาทางอารมณ์ หลกัสตูรท่ีไมเ่หมาะสม และปัญหาสงัคม /พฤตกิรรม และโปรแกรมการแก้ปัญหา 
ประกอบด้วยความสมัพนัธ์แบบพ่ีเลีย้ง การเลือกหวัข้อการเรียนหรื อท างานด้วยตนเอง การเน้นจดุแข็ง 
การเคารพซึง่กนัและกนั โอกาสในการท าปฏิบตัเิหมือนเป็นมืออาชีพ การใช้ปัญหาในสถานการณ์จริง 
สว่นภาวะการมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนปกต ิประกอบด้วยความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัผู้ใหญ่ พฤตกิรรม
การก ากบัตนเอง ความเข้าใจตนเอง หลกัสตูรท่ีเน้นความสนใจของนกัเรียน และกลุม่เพ่ือนท่ีดี  

  บทัเลอร์-พอร์ (Butler-Por. 1987) ได้พฒันาโมเดลนวตักรรม (Intervantion) 
ขึน้มาใช้ในการแก้ปัญหาการมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง ของนกัเรียน
ระดบัประถมศกึษา (อาย ุ9-12 ปี) ท่ีมีความสามารถระดบัสงูและระดบั ปกต ิจ านวน 72 คน โดย
คดัเลือกนกัเรียนจากคะแนน IQ และคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โดยยดึแนวคดิ 2 ประการคือ  
(1) Glasser’s Theory of Reality Therapy (Butler-Por. 1987; citing Glasser. 1965) ท่ีเน้น 
การพฒันาความสมัพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียนเพ่ือแก้ปัญหาภาพลกัษณ์ ของนกัเรียนและทศันคตติอ่
โรงเรียนและความสามารถในการเรียน และ (2) ความต้องการทางจิตวิทยาและการศกึษาของนกัเรียน
รายบคุคล ท าการทดลองกบักลุม่นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง  
ท่ีมีความสามารถพิเศษและความสามารถระดบัปกต ิผลการวิจยัพบวา่  ลกัษณะของนกัเรียนท่ีมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง ท่ีมีความสามารถพิเศษและความสามารถระดบั
ปกตไิมแ่ตกตา่งกนัอยา่งชดัเจน  นกัเรียนท่ีมีความสามารถระดบัปกตมีิมโนทศัน์แหง่ตนในทางลบ  
มีความเช่ืออ านาจนอกตน และมีความกลวัความส าเร็จต ่ากวา่นกัเรียน ท่ีมีความสามารถระดบัสงู 
นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษมีความวิตกกงัวลและความกลวัความล้มเหลวมากกวา่ นกัเรียนหญิงมี
ความกลวัความส าเร็จมากกวา่นกัเรียนชาย สถานภาพทางการเรียนของนกัเรียนมีการปรับปรุงพฒันา
หลงัการทดลอง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งตวัแปรทางจิตวิทยา และนกัเรียนท่ี มีความสามารถพิเศษเลือกงาน
และของรางวลัท่ีหลากหลายมากกวา่นกัเรียนท่ีมีความสามารถระดบัปกต ิ 

  เทรวลัเลียน (Trevallion. n.d.) ได้พฒันาโมเดลขึน้มาใช้ในแก้ปัญหานกัเรียน
ท่ีมีความสามารถพิเศษท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง ระดบัประถมศกึษา 
ปีท่ี 3 และ 4 จ านวน 38 คน คดัเลือกโดยการใช้แบบทดสอบวดัความสามารถทางสตปัิญญา  
คือแบบวดั IQ แบบ Stanford-Binet ร่วมกบัการ ให้ครูสงัเกตนกัเรียนเป็นเวลา 3 สปัดาห์ตดิตอ่กนั  
ตามแบบส ารวจรายการมาตรฐานของวิธมอร์ (Whitmore. 1980) โดยก าหนดเกณฑ์วา่หากนกัเรียนมี
คะแนนจากแบบวดั IQ ตัง้แต ่140 ขึน้ไป และมีคณุลกัษณะแบบส ารวจรายการมาตรฐานของวิธมอร์ 
อยา่งน้อย 10 รายการขึน้ไป แสดงวา่นกัเรียนคนดงักลา่วอาจก าลงัอยูใ่นภาวการณ์มีผลสมัฤทธ์ิทาง 
การเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง  และถ้านกัเรียนมีคณุลกัษณะดงักลา่วตัง้แต ่ 3 รายวิชาขึน้ไป  
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ก็จะถกูให้เข้าสูโ่ปรแกรม รวมทัง้การสมัภาษณ์ครูและให้ระบรุายช่ือนกัเรียนด้วย ผลการวิจยัพบวา่
นกัเรียน 34 ใน 38 คนมีการพฒันาทางวิชาการอยา่งชดัเจนในทกุกลุม่วิชา สว่นท่ีเหลือมีการพฒันาใน 
3 และ 4 วิชา ซึง่เทรวลัเลียนสรุปวา่โปรแกรมดงักลา่วประสบความส าเร็จอยา่งดีเย่ียม 

  อดุม  จ ารัสพนัธุ์ (2524) ได้ศกึษาวิจยับทบาทของการเสริมแรงใน 
การพฒันาแรงจงูใจตอ่เน่ืองให้กบันกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง
โดยศกึษาบทบาทของการเสริมแรง  2 แบบได้แก่  แบบท่ี 1 ให้การเสริมแรงและรายงานให้ผู้ปกครอง
ทราบ แบบท่ี 2 ให้การเสริมแรงเพียงอยา่งเดียว  กลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทาง 
การเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงท่ีได้รับการฝึกแบบท่ี  2 มีทางเลือกท ากิจกรรมเมื่อ มีเวลา
วา่ง มากกวา่นกัเรียนท่ีได้รับการฝึกแบบท่ี 1 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  แตน่กัเรียนท่ีรับการฝึกแบบท่ี 1 
กบักลุม่ควบคมุมีความต้องการท ากิจกรรมเมื่อมีเวลาวา่งไมแ่ตกตา่งกนั และนกัเรียนท่ีรับการฝึก 
แบบท่ี 1 แบบท่ี 2 และกลุม่ควบคมุ มีความต้องการร่วมกิจกรรมในอนาคต และการใสใ่จกิจกรรมเมื่อมี
เวลาวา่งไมต่า่งกนั นอกจากนีก้ารเลือกท ากิจกรรมเมื่อมีเวลาวา่งและการใสใ่จกิจกรรมเมื่อมีเวลา
วา่ง มีความสมัพนัธ์กบัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  ในขณะท่ีความต้องการร่วมกิจกรรมในอนาคตไมมี่
ความสมัพนัธ์กบัทางเลือกท ากิจกรรมเมื่อมีเวลาวา่ง  หรือการใสใ่จกิจกรรมเมื่อมีเวลาวา่ง  ซึง่วิเคราะห์
ได้วา่การเสริมแรงและรายงานให้ผู้ปกครองทราบไมไ่ด้ท าให้นกัเรียนมีแรงจงูใจตอ่เน่ืองในกิจกรรม
เก่ียวกบัการเรียน  แตกตา่งจากนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงท่ี
ได้รับการเสริมแรงอยา่งเดียว 

        ส าราญ ก าจดัภยั (2532) ได้ศกึษาการใช้บ้านเป็นหลกัฐานในการเสริมแรง 
เพ่ือพฒันาแรงจงูใจตอ่เน่ือง  และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ให้กบันกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทาง  
การเรียน ต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  2 ซึง่ได้ผลแตกตา่งกั บงานวิจยัของ  
อดุม  จ ารัส พนัธุ์  กลา่วคือ ผลการศกึษาของส าราญ  ก าจดัภยั  พบวา่ เม่ือวดัผลทนัทีหลงั  
การทดลอง  กลุม่ท่ีใช้บ้านเป็นฐานในการเสริมแรง  (การร่วมมือกนั  เสริมแรงระหวา่งครูกบัผู้ปกครอง )  
มีแรงจงูใจตอ่เอง และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกวา่กลุม่ท่ีให้การเสริมแรงโดยครูเพียงอยา่งเดียว  และ
สงูกวา่กลุม่ควบคมุอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิเม่ือวดัผลหลงัการทดลอง  1 สปัดาห์กลุม่ท่ีใช้บ้านเป็น
ฐานในการเสริมแรงมีแรงจงูใจตอ่เน่ืองและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกวา่กลุม่เสริมแรงทางเดียว   
สว่นกลุม่เสริมแรงทางเดียวมีแรงจงูใจตอ่เน่ืองสงูกวา่กลุม่ควบคมุอยา่งมีนยั ส าคญัทางสถิติ  แตท่ัง้สอง
กลุม่นีมี้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไมแ่ตกตา่งกนั และแรงจงูใจตอ่เน่ืองมีความสมัพนัธ์ทางบวก
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  จากการวดัทัง้สองครัง้  อีกทัง้แรงจงูใจตอ่เน่ืองและ
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ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของกลุม่ท่ีใช้บ้านเป็นฐานในการเส ริมแรง  และกลุม่เสริมแรงทางเดียว  
มีความคงทนอยา่งน้อยในระยะ 1 สปัดาห์ หลงัจากหยดุให้การเสริมแรง 

  5.2.4 การแก้ปัญหานกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถ
ท่ีแท้จริงโดยใช้ระบบรายงานความก้าวหน้าเป็นระยะ   (The periodic progress report system หรือ 
PPRS) แม้วา่ระบบนีจ้ะไมไ่ด้ศกึษาในบริบทของนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่
ความสามารถท่ีแท้จริงก็ตาม แตร่ะบบนีก็้สามารถใช้เปล่ียนพฤตกิรรมในโรงเรียน  ท่ีเหมือนกนักบั
บคุลิกภาพของนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงได้ PPRS  
เป็นบตัรรายงานท่ีครอบคลมุพฤตกิรรมท่ีต้องการเน้น เชน่ การท าการบ้านเสร็จ  การแสดงพฤตกิรรมใน
ชัน้เรียนท่ีเหมาะสม โดยครูอาจรายงานเป็นรายวนั  หรือรายสปัดาห์ก็ได้ และน าบตัรรายงานนีส้ง่ให้  
นกัแนะแนวของโรงเรียน  และผู้ปกครองตอ่ไปซึง่  ผู้ปกครองเป็นผู้ให้รางวลักบัพฤตกิรรมแ ละ
ความก้าวหน้าของนกัเรียนตามบตัรรายงาน  PPRS ใช้ได้ดีในการเปล่ียนพฤตกิรรมในชัน้เรียนของ
นกัเรียนในหลายชว่งอายุ  การให้การเสริมแรงด้วยการชม และรางวลัพิเศษยิ่งเป็นผลดีย่ิงขึน้   
แอคเคนสนัและฟอร์แฮนด์ (Atkenson; & Forchan.d. 1978, 1979) ได้น าหลกัการ PPRS มาพฒันา
พฤตกิรรมขีอ้ายของนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง  และยงัท าให้
นกัเรียนมีพฤตกิรรมก่อกวน ดือ้รัน้  รับผิดชอบตอ่การกระท าของตนเองอยา่งได้ผล  แตมี่ข้อมลูเพียง
เล็กน้อยในการใช้ PPRS เปล่ียนพฤตกิรรมอ่ืนๆ  ของนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรี ยนต ่ากวา่
ความสามารถท่ีแท้จริงหรือการตดิตามผลระยะยาวท่ีจะใช้ในการแก้ปัญหานกัเรียนระดบัประถมศกึษา
ก็มีน้อยเชน่กนั  

       จากงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการแก้ปัญหาของนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  
ต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง พบวา่มีวิธีการท่ีแตกตา่งกนัและสามา รถจดักลุม่ได้เป็น  4 กลุม่ดงักล่าว
ข้างต้น และจะเห็นได้วา่มุง่เน้นการศกึษาตวัแปรตามคือ  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเกือบทัง้สิน้ ยกเว้น
งานวิจยัของ  อดุม จ ารัสพนัธ์ (2524) ท่ีศกึษาแรงจงูใจตอ่เน่ือง อมุาภรณ์ สขุารมณ์ (2550) ศกึษา
แรงจงูใจภายในในการเรียนรู้ ดารา สืบสะอา ด (2546) ศกึษาความสามารถในการคดิด้านเหตผุล  
เกอร์เลอร์ และคนอ่ืนๆ (Gerler, Kinne; & Anderson. 1985; Gerler, Bland, Melang; & Miller. 
1986)  ศกึษาพฒันาการของพฤตกิรรมในชัน้เรียน แอทเคนสนั และฟอร์แฮนด์ (Atkenson; & 
Forehand. 1978; 1979) ศกึษาการพฒันาพฤตกิรรมขี ้ อาย ก่อกวน ดือ้รัน้  และการรับผิดชอบ  
การกระท าของตนเอง และบรรเจอดพร รัตนพนัธ์ (2540) ศกึษาตวัแปรตามหลายด้าน ทัง้ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน การรับรู้ความสามารถของตนเอง ฐานะทางสงัคมมิต ิและพฤตกิรรมตัง้ใจเรียน ซึง่ได้
เสนอรายละเอียดไปแล้วนัน้  โดยวิธีการแก้ปัญหาทัง้  4 กลุม่ ตามแนวคดิของแมคคอล อีวาน และ  
แครทเซอร์นีส้ามารถยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของกลุม่ตวัอยา่งได้เกือบทกุงานวิจยั  ยกเว้น
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งานวิจยัของฟลอร์  (Flores. 1990) เพียงงานวิจยัเดียว จงึสรุปได้วา่ การแก้ปัญหาของนกัเรียนท่ีมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถ ท่ีแท้จริงสว่นใหญ่มุง่เน้นไปท่ีการยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน รวมถึงพกัารฒนาพฤตกิรรมของนกัเรียน และวิธีการท่ีใช้อาจเลือกวิธีใดวิธีหนึง่ใน 4 กลุม่
นีไ้ด้        

6. การคัดเลือกนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากว่าความสามารถท่ีแท้จริง 
ในด้านการวดัการมีผลสั มฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงนัน้ ดอนนา และ 

องัตวัเนตต์ (Donna; & Antoinette. 1997) กลา่ววา่มีฉนัทามิตน้ิอยมากเก่ียวกบัการวดัการมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง แตส่ว่นมากจะอยูบ่นพืน้ฐานของคะแนนจาก
แบบวดัความฉลาด  (Intelligence) แบบวดัความถนดั (Aptitude) และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  
(Achievement) (Donna; & Antoinette. 1997; citing Coleman, Gallagher; & Foster. 1994; Ford. 
1996) และการเสนอแนะของครูซึง่เป็นวิธีการเชิงคณุภาพหรืออตัวิสยั (Subjective) กลา่วคือ ถ้าครู  
เช่ือวา่นกัเรียนคนหนึง่ท าผลงานได้ไมเ่ตม็ตามศกัยภาพทัง้ท่ีควรจะท าได้ดีกวา่ นกัเรียนคนนัน้อาจเป็น
ผู้ ท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง แตใ่นกรณีท่ีโรงเรียนประยกุต์ใช้นิยามด้าน 
จิตมิติ (Psychometric) จะเป็นปัญหา เพราะนกัเรียนท่ีเป็นคนกลุม่น้อยมีแนวโน้มท่ีจะ ได้คะแนนจาก
แบบวดัมาตรฐานไมดี่  (Donna; & Antoinette. 1997) 

การคดัเลือกนกัเรียนท่ีมี การมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงนัน้ 
สามารถสรุปได้ดงันี ้

 6.1 การคดัเลือกโดยวิธีการเชิงปริมาณ 
  6.1.1 Central tendency split เป็นวิธีการท่ีแบง่ผลสมัฤทธ์ิ ทางการเรียน

ออกเป็น 2 ระดบั คือ ระดบัสงูและระดบัต ่า ดงันัน้ผู้ ท่ีมีความสามารถระดบัสงูแตมี่ผลสมัฤทธ์ิต ่า คือ 
นกัเรียนท่ี มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง ผู้ ท่ีมีความสามารถระดบัสงูและมี
ผลสมัฤทธ์ิสงู และผู้ ท่ีมีความสามารถระดบัต ่าและมีผลสมัฤท ธ์ิต ่าคือ นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทาง 
การเรียนปกต ิและผู้ ท่ีมีความสามารถระดบัต ่าแตมี่ผลสมัฤทธ์ิสงูคือ นกัเรียนท่ี มีผลสมัฤทธ์ิทาง 
การเรียนสงูกวา่ความสามารถท่ีแท้จริง (Farquhar; & Payne. 1964 quoted in Annesley; et al. 1970) 

  6.1.2 Arbitrary partitions–middle grouped eliminated เป็น 
การเปรียบเทียบคะแนนความสามารถกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนกลุม่สงูและกลุม่ต ่า  
โดยตดักลุม่กลางทิง้ไป (Farquhar; & Payne. 1964 quoted in Asbury. 1974) 

  6.1.3 Arbitrary absolute split เป็นการคดัเลือกนกัเรียนจากผลรวมคะแนน
ความส ามารถทางการเรียนและผลสมัฤทธ์ิ โดยเลือกนกัเรียนท่ีมี ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่



 36 

ความสามารถท่ีแท้จริง 1-2 ระดบั เป็นนกัเรียนท่ีมี ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ี
แท้จริง (Farquhar; & Payne. 1964 quoted in McCall, Evahn; & Kratzer. 1992) 

  6.1.4 Relative discrepancy split เป็นการคดัเลือกนกัเรียนโดยน าคะแนน
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกบัคะแนนท านายความสามารถมาเรียงล าดบั แล้วเลือกนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงจากความคลาดเคล่ือนระหวา่งคะแนนท่ีเรียงล าดบัไว้ 
(Farquhar; & Payne. 1964 quoted in Asbury. 1974) 

  6.1.5 Regression model selection เป็นการคดัเลือกนกัเรียนท่ีมี ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง โดยใช้สมการถดถอยท านายผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจาก
ระดบัความสามารถท่ีวดัได้ และยดึความคลาดเคล่ือนระหวา่งผลสมัฤทธ์ิท่ีแท้จริงกบัผ ลสมัฤทธ์ิท่ี
ท านายได้ (Farquhar; & Payne. 1964 quoted in Asbury. 1974) 

  6.1.6 วิธีการของพาสลี ย์ และคนอ่ืนๆ  (Pasley; et al. 1964 quoted in 
Annesley; et al. 1970) เป็นการคดัเลือกนกัเรียนโดยเทียบคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจริงกบั
คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีคา ดหวงั ซึง่ได้มาจากแบง่นกัเรียนเป็นกลุม่ตามระดบัคะแนน
ความสามารถทางสตปัิญญา จากนัน้หาคะแนนเฉล่ียและความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของคะแนนจาก
แบบทดสอบ California Achievement Test (CAT) และน าคะแนนความคลาดเคล่ือนมาตรฐานท่ีได้
ลบออกจากคะแนนเฉล่ีย นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิปกตคืิอนกัเรียนท่ีมีคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจริง
กบัคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีคาดหวงัอยูใ่นชว่ง +/-.60 สว่นนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงคือ นกัเรียนท่ีมีคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจริงต ่ากวา่คะแนน
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีคาดหวงัมากกวา่ .60 

  6.1.7 Achievement within one standard deviation of intelligence เป็น
การคดัเลือกนกัเรียนด้วยการเทียบคะแนนมาตรฐานที (T-scores) ของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและ
ระดบัความสามารถทางสตปัิญญา ในพิสยัหนึง่หนว่ยของคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน กลา่วคือนกัเรียนท่ี มี
ผลสมัฤทธ์ิปกต ิ (Adequate achievers) คือผู้ ท่ีมีคะแนนทีของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและระดบั
ความสามารถทางสตปัิญญาท่ีวดัได้จากแบบทดสอบความสามารถทางสตปัิญญา อยูใ่นพิสยั  
คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน +/-1 SD (10 หนว่ยคะแนนที ) ดงันัน้นกัเรียนท่ีมี ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากว่ า
ความสามารถท่ีแท้จริง คือนกัเรียนท่ีมี คะแนนทีของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่คะแนนทีของระดบั
ความสามารถทางสตปัิญญาเกินกวา่  -1 SD (Annesley; et al. 1970; อจัฉรา  สขุารมณ์  และ 
อรพินทร์ ชชูม. 2530; ปราณี ศวิพรพิทกัษ์ . 2539; บรรเจอดพร รัตนพนัธ์ . 2540; อมุาภรณ์ สุขารมณ์. 
2550) 
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  6.1.8 Difference between intelligence and achievement scores 
relative to standard error of measurement เป็นการคดัเลือกนกัเรียนโดยใช้ความแตกตา่งระหวา่ง
ผลสมัฤทธ์ิและคะแนนความสามารถทางสตปัิญญา เทียบกบัคา่ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของ 
การวดั ดงันั ้ นนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนปกต ิคือผู้ ท่ีมีคะแนนทีของผลสมัฤทธ์ิและ
ความสามารถทางสตปัิญญาอยูใ่นพิสยั +/-1 SEM (Standard error of measurement) ของ
แบบทดสอบความสามารถทางสตปัิญญา และถ้าตา่งกนัต ่ากวา่  -1 SEM ถือวา่เป็นนกัเรียนท่ีมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง (Annesley; et al. 1970) 

  6.1.9 Difference between achievement scores and predicted 
achievement relative to standard error of estimate เป็นการคดัเลือกนกัเรียนโดยใช้สมการถดถอย 
เพ่ือหาคะแนนผลสมัฤทธ์ิท่ีท านายจากคะแนนความสามารถทางสตปัิ ญญาท่ีวดัได้ ถ้าคะแนน
ผลสมัฤทธ์ิจริงอยูใ่นพิสยั +/-1 SEest (Standard error of estimate) ของคะแนนผลสมัฤทธ์ิจาก 
การท านาย จดัวา่เป็นนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนปกต ิและถ้าคะแนนผลสมัฤทธ์ิจริงต ่ากวา่
คะแนนผลสมัฤทธ์ิจากการท านาย ถือวา่เป็นนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤท ธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถ
ท่ีแท้จริง (Annesley; et al. 1970) 

  6.1.10 วิธีการคดัเลือกโดยใช้แบบคดัแยกนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทาง 
การเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง AIM (Achievement Identification Measure) (Rimm. 1984; 
ศรียา นิยมธรรม . 2532; อไุรวรรณ เลิ ศสงัข์ . 2537) เป็นแบบคดัแยกท่ีสร้างขึน้เพ่ือค้นหาวา่เดก็ใน  
วยัเรียนคนใดท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงและมีลกัษณะใดท าให้เกิด  
ผลเชน่นัน้ โดยใช้การรายงานจากพอ่แมแ่ละตวัเดก็เอง มีแนวคดิพืน้ฐานวา่องค์ประกอบท่ีคาดวา่เป็น
สาเหตเุบือ้งต้นท่ีท า ให้เดก็ไมป่ระสบความส าเร็จเทา่ท่ีควร 5 ประการ คือการแขง่ขนั ความรับผิดชอบ 
การควบคมุตนเอง การให้ความส าคญัในเร่ืองผลการเรียน และการยอมรับนบัถือ  

 6.2 การคดัเลือกโดยวิธีการเชิงคณุภาพ  
  6.2.1 Teacher judgment เป็นการคดัเลือกนกัเรียนจากการวินิจฉยัของครู 

(Annesley; et al. 1970) ซึง่แมคคอล อีวาน และแครทเซอร์  (McCall, Evahn; & Kratzer. 1992) ได้ให้
ข้อสงัเกตวา่ ไมค่วรใช้วิธีการนีเ้พียงอยา่งเดียว เพราะจะสามารถคดัเลือกนกัเรียนท่ีมี ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง ได้ถกูต้องเพียงร้อยละ 50 

  6.2.2 แบบส ารวจรายการมาตรฐานของ Whitmore (Hunter-Braden. 1998; 
citing Whitmore. 1980) นิยมใช้เป็นแนวทางในการระบผุู้ ท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่
ความสามารถท่ีแท้จริง ในกลุม่เดก็ท่ีมีความสามารถพิเศษ โดยในจ านวนคณุลกัษณะทัง้หมด  
20 ประการซึง่มีคณุลกัษณะ 7 ด้านท่ีบง่บอกถึงพฤตกิรรมการเรียนของผู้ ท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  
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ต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงได้แก่ (1)  การท างานประจ าวนัไมเ่สร็จเป็นประจ าหรือเสร็จแบบย ่าแย่   
(2) ไมพ่งึพอใจในงานท่ีท าเสร็จ (3) หลีกเล่ียงการท ากิจกรรมใหม ่ (4) หลีกเล่ียงการท างานท่ี 
อาจท าแล้วคณุภาพ ของงานออก มาไมดี่ (5) ตัง้ใจขาดเรียนหรือมีพฤตกิรรมก้าวร้าวในชัน้เรียน  
(6) ตัง้ความคาดหวงัท่ีไมเ่หมาะสมกบัความเป็นจริง โดยก าหนดเป้าหมายต ่าหรือสงูเกินไป (7) ไมช่อบ
งานท่ีต้องลงมือปฏิบตั ิการจดจ า และการเรียนรู้ให้ช านาญ  

 6.3 การคดัเลือกโดยวิธีผสมผสาน 
 วิธีการในแนวทางนี ้ เป็นการด าเนินการโดยใช้แบบทดสอบวดัความสามารถทาง

สตปัิญญา คือแบบวดั IQ แบบ Stanford-Binet ร่วมกบัการให้ครูสงัเกตนกัเรียนเป็นเวลา 3 สปัดาห์
ตดิตอ่กนั ตามแบบส ารวจรายการมาตรฐานของ Whitmore โดยก าหนดเกณฑ์วา่หากนกัเรียนมี
คะแนนจากแบบวดั IQ ตัง้แต ่ 140 ขึน้ไป และมีคุ ณลกัษณะแบบส ารวจรายการมาตรฐานของ 
Whitmore อยา่งน้อย 10 รายการขึน้ไป แสดงวา่นกัเรียนคนดงักลา่วอาจก าลงัอยูใ่นภาวะการมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง  และถ้านกัเรียนมีคณุลกัษณะดงักลา่วตัง้แต ่ 
3 รายวิชาขึน้ไป ก็จะถกูให้เข้าสูโ่ปรแกรม (Trevallion. n.d.) 

ในการคดัเลือกนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง พบวา่ วิธีท่ี 
6.1.7 มีข้อดีคือเป็น การคดัเลือกนกัเรียนตาม สถานการณ์จริงของการเรียนการสอนในโรงเรียน   
โดยการเปรียบเทียบความสามารถทางสตปัิญญากบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน ท่ีได้จาก  
การวดัของโรงเรียน และยงัเป็นวิธีการท่ีนิยมใช้มากท่ีสดุด้วย จงึนา่จะคดัเลือกนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงได้ตรงตามความเป็นจริงและเหมาะสมกบัสภาพการปฏิบตัิ
จริงด้วย 

 
จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการมีผลสั มฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่

ความสามารถท่ีแท้จริง สรุป วา่การมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงเป็น  
ความแตกตา่งระหวา่งความสามารถตามศกัยภาพซึง่เป็นความสามารถท่ีแท้จริงและความสามารถท่ี
แสดงออก โดยการใช้คะแนนสตปัิญญาและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเปรียบเทีย บกนั นกัเรียนท่ีมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงข้างต้น มีลกัษณะท่ีแบง่ออกเป็น 3 กลุม่ใหญ่ๆ 
ได้แก่ (1) ลกัษณะด้านการเรียน เชน่ เฉ่ือยชา ฝันกลางวนั มกัท างานไมเ่สร็จ ไมท่ าการบ้านตามท่ีได้รับ
มอบหมาย เบ่ือโรงเรียน ไมส่นใจและไมเ่ข้าร่วมกิจกรรม ของโรงเรียน ขาดเรียนบอ่ย ขาดความพร้อม
ด้านวฒุิภาวะ ขาดทกัษะโดยเฉพาะด้านการอา่นและด้านคณิตศาสตร์ เป็นต้น (2) ลกัษณะทางสงัคม 
เชน่ มีพฤตกิรรมหลีกเล่ียงการเข้าสงัคมกบัเพ่ือนๆ ในชัน้เรียน ชอบพดูจาเหยียดหยามคนอ่ืน ก้าวร้าว 
เป็นต้น และ (3) ลกัษณะทางจิต เชน่ มีความ ต้องการความส าเร็จและกลวัความล้มเหลว การอ้าง
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สาเหตจุากภายนอก มีมโนทศัน์เก่ียวกบัตนเองในทางลบ มีคา่นิยมและเจตคตติอ่การเรียนต ่า กลวั
ความส าเร็จ เป็นต้น  

พฤตกิรรม การเรียน ของนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง
ประกอบด้วยมี ทกัษะด้านการเรีย นน้อย ขาดทกัษะพืน้ฐานด้านตา่งๆ รวมทัง้ทกัษะการแก้ปัญหา  
ไมเ่ห็นความส าคญัของการเรียน การได้คะแนนท่ีดีและผลการเรียน ไมช่อบงานท่ีต้องลงมือปฏิบตั ิ  
การจดจ า และการเรียนรู้ให้ช านาญ บางครัง้มีความจ าท่ีไขว้เขว เลอะเลือน ขาดความสนใจในการ
เรียน ความตัง้ใจ เอาใจใสท่ี่จะท างานตา่งๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียนหรือทางบ้าน ไมมี่ความ
พยายามอยา่งเพียงพอในการปฏิบตังิานใดๆ ขาดความใฝ่ใจท่ีจะตอ่สู้แขง่ขนั ท างานด้วยความสะเพร่า 
เลินเลอ่ หลีกเล่ียงการท ากิจกรรมใหม ่หลีกเล่ียงการท างานท่ีอาจท าแล้วคณุภาพของงานออกมาไมดี่ 
หลีกหนีสิ่งท่ี ต้องเส่ียง ต่ืนเต้นหรือท้าทายความสามารถ และหลีกหนีปัญหา ตัง้ความคาดหวงัท่ีไม่
เหมาะสมกบัความเป็นจริง โดยก าหนดเป้าหมายต ่าหรือสงูเกินไป ฝันกลางวนั ซุกซนไมอ่ยูน่ิ่ง ท างาน
ประจ าวนัไมเ่สร็จเป็นประจ าหรือเสร็จแบบย ่าแย่  ไมพ่งึพอใจในงานท่ีท าเสร็จ  นอกจากนีย้งั ไมรั่บฟัง
ค าแนะน าของผู้ อ่ืน ต้องการได้รับความสนใจจากผู้ อ่ืน  รวมทัง้ เบื่อโรงเรียน มกัมาโรงเรียนสาย ตัง้ใจ
ขาดเรียน ขาดเรียนบอ่ย ไมส่นใจและไมเ่ข้าร่วมกิจกรรมกบัโรงเรียน มีปัญหาด้านระเบียบวินยั บางคน
เกลียดโรงเรียนท่ีท าให้ตนเองรู้สกึล้มเหลวและผิดหวงั มีความยุง่ยากในการเ รียน พดูมาก ไมถ่ึงพร้อม
ทางด้านวฒุิภาวะ และไมมี่ความรักใคร่สามคัคี 

สาเหตขุองการมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรี ยนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง มีหลากหลาย ทัง้จาก
ตวันกัเรียนเอง โรงเรียน และครอบครัว แตส่าเหตเุหลา่นีก้่อให้เกิดพฤตกิรรมการเรียนท่ีไมเ่หมาะสม  
ซึง่เป็นท่ีทราบกั นดีวา่พฤตกิรรมการเรียนมีความสมัพนัธ์โดยตรงกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และ
เน่ืองจากการมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง เป็นการวดัท่ีผลการปฏิบตังิานใน
ด้านการเรียน กลา่วคือ วดัโดยตรงจากคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ดงันัน้กลา่วได้วา่พฤตกิรรม  
การเ รียนเป็นพฤตกิรรมสาเหตหุลกัของการมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง   
ซึง่แสดงวา่หากนกัเรียนมีพฤตกิรรมการเรียนท่ีไมเ่หมาะสม เชน่ ท างานประจ าวนัไมเ่สร็จเป็นประจ า
หรือเสร็จแบบย ่าแย่  ตัง้ใจขาดเรียนหรือมีพฤตกิรรมก้าวร้าวในชัน้เรียน เป็นต้น ดงัท่ีกล่ าวมาแล้ว 
นกัเรียนยอ่มไมส่ามารถท่ีจะมีคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีได้  

ดงันัน้การแก้ปัญหานกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงจดัการ
กบัปัจจยัทัง้ด้านนกัเรียน โรงเรียน และครอบครัว นา่จะเป็นวิธีแก้ปัญหาท่ีสอดคล้องกบัสาเหตขุอง
ปัญหาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง และสามารถยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทาง 
การเรียนของนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงได้ดี (The Association 
of Educators of Gifted, Talented and Creative Children in B.C. n.d.; McCall, Evahn; & 
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Kratzer. 1992) การวิจยัครัง้นีจ้งึใช้แนวคดิโปรแกรมแบบผสมผสาน  ในการออกแบบโปรแกรม โดยให้
นกัเรียนได้ฝึกการก ากบัตนเองและได้รับการสนบัสนนุทางสงัคมของครูร่วมกนั  และพฒันาพฤตกิรรม
การเรียนของนกัเรียน โดยใช้วิธีการคดัเลือกนกัเรียนด้วยการเทียบคะแนนมาตรฐานที (T-scores) ของ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและระดบัความสามารถทางสตปัิญญา ในพิสยัหนึง่หนว่ยของคา่เบ่ียงเบน
มาตรฐาน ซึง่นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง คือนกัเรียนท่ีมี คะแนน
ทีของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่คะแนนทีของระดบัความสามารถทางสตปัิญญาเกินกวา่ -1 SD  
 
ตอนที่ 2 พฤตกิรรมการเรียน (Learning Behavior) 

ในการศกึษาเก่ียวกบัพฤตกิรรมการเรียน  ประกอบด้วยความหมาย  ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
พฤตกิรรมการเรียนกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน การพฒันาพฤตกิรรมการเรียน และการวดั ดงันี ้

1. ความหมายของพฤตกิรรมการเรียน 
พฤตกิร รมการเรียนจดัเป็นพฤตกิรรมการท างานท่ีได้รับมอบหมายตามบทบาทหน้าท่ีใน

สถานภาพของเยาวชนในวยัเรียน  เป็นหน้าท่ีส าคญัท่ีได้รับมอบหมายจากครอบครัวและสงัคม  
พฤตกิรรมการเรียนเป็นพฤตกิรรมท่ีแสดงออกเก่ียวกบัการปฏิบตัหิน้าท่ีของตนในการเรียนด้วย 
ความมุง่มัน่ตัง้ใจ  ขยนัหมั่นเพียร พยายามท าหน้าท่ีตา่งๆ  อยา่งเตม็ความสามารถ  อดทนตอ่สู้ตอ่
อปุสรรค เพ่ือให้การเรียนบรรลผุลส าเร็จตามท่ีคาดหมายไว้  แมดดอกซ์ (Maddox. 1965) กลา่ววา่ 
พฤตกิรรมการเรียนหรือวิธีการเรียนของนกัเรียน  จะเป็นผลให้ผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียนแตกตา่งกนัได้  
พฤตกิรรมการเรียนท่ี ดียอ่มน าไปสูค่วามส าเร็จในการเรียน สอดคล้องกบัแอนเดอร์สนั  (Anderson. 
1994) ท่ีกลา่ววา่  ความเอาใจใสต่อ่การเรียน  การตัง้ใจเรียน  มีความส าคญัมากท่ีสดุส าหรับผู้ เรียน  
ตลอดจนถึงความรู้สกึหรือความคดิเห็นของผู้ เรียนท่ีมีตอ่เนือ้หาและกิจกรรมการเรียนการสอนของครู  
และประโยชน์ท่ีผู้ เรียนจะได้รับจากครู จากโรงเรียน และเพ่ือนร่วมเรียน  

มีนกัวิชาการให้ความหมายของพฤตกิรรมการเรียนไว้หลากหลายเชน่  สมุานิน รุ่งเร่ืองธรรม 
(2526) สรุปวา่พฤตกิรรมการเรียนของผู้ เรียนมีจดุมุง่หมายเพ่ือเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมให้ผู้ เรียน 
มีความเจริญสงูสดุ โดยผา่นประสบการณ์ตา่งๆ ดงันัน้จงึอาจกลา่วได้วา่พฤตกิรรมการเรียนของผู้ เรียน
คือสิ่งท่ีผู้ เรียนกระท าขณะท่ีเรียนนัน่เอง  โสภา ชพูิกลุชยั (สวุรรณา ทิมสถิตย์ . 2544; อ้างอิงจาก  
โสภา ชพูิกลุชยั . 2533) กลา่ววา่พฤตกิรรมการเรียนหมายถึง การกระท าหรือกิจกรรมท่ีนกัเรียน
แสดงออกในด้านการเรียน การตอบสนองหรือปฏิกิริยาท่ีนกัเรียนมีตอ่ประสบการณ์ สิ่งแวดล้อมใน
ขณะท่ีเรียนด้วย พฤตกิรรมการเรียนของนกัเรียนขึน้อยูก่บัประสบการณ์ของนกัเรียนเป็นส าคญั   
อจัฉรา ประไพตระกลู (2539) ทิพวรรณ สวุรรณประเสริฐ (2541) และสวุรรณา ทิมสถิตย์ (2547)  
ให้ความหมาย พฤตกิรรมการเรียนสอดคล้องกนั คือหมายถึง พฤตกิรรมตา่งๆ ท่ีนกัเรียนใช้ศกึษาหา
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ความรู้ การร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน การแบง่เวลาเรียน ตลอดจนการปฏิบตัตินทัง้ในและนอก
ห้องเรียนให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัสภาพของตน และกิตตรัิตน์ ชยัรัตน์  (2547) สรุปวา่พฤตกิรรม
การเรียนนัน้  หมายถึง  การท่ีบคุคลแสดงออกถึงความสนใจ  ความตัง้ใจท่ีจะศกึษาหาความรู้เพ่ือให้  
การเรียนของตนประสบผลส าเร็จตามความมุง่หมายและพยายามปรับปรุงการเรียนของตนให้ดียิ่งขึน้  

โดยสรุปพฤตกิรรมการเรียน หมายถึง การปฏิบตัติวัในการศกึษาเลา่เรียนของนกัเรียนทัง้ใน
และนอกห้องเรียน เพ่ือให้การเรียนบรรลผุลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้  

2. องค์ประกอบของพฤตกิรรมการเรียน 
องค์ประกอบของพฤตกิรรมการเรียนนัน้เก่ียวข้องกบัลกัษณะของพฤตกิรรมการเรียน ซึง่ มี

นกัวิชาการอธิบายลกัษณะของพฤตกิรรมการเรียนท่ีดีไว้คอ่นข้างสอดคล้องกนั เบคอน  (Bacon. 1989) 
ศกึษาพบวา่นกัเรียนท่ีมีพฤตกิรรมการเรียนท่ีดีจะมีคณุลกัษณะ  6 ประการ คือ (1) การท ากิจกรรม  
การเรียน (2) การเช่ือฟังครู  (3) การตัง้ใจเรียน  (4) การเรียนหรือการศกึษาค้นคว้า  (5) การพยายาม
เรียน และ (6) การท างานท่ีได้รับมอบหมายหรือท่ีเลือกท า  

อจัฉรา ประไพตระกลู (2539) สรุปพฤตกิรรมการเรียน ไว้ดงันี ้(1) ทบทวนวิชาท่ีเรียนมาแล้ว  
(2) เตรียมศกึษาบทเรียนลว่งหน้าก่อนเรียนตามท่ีอาจารย์ผู้สอนมอบหมาย  (3) ท าบนัทกึยอ่หน้าใน
การเรียนแตล่ะวิชา  เพ่ือชว่ยความจ า  (4) ศกึษาค้นคว้าเพิ่มเตมินอกเหนือจากท่ีเรียนมาแล้ว   
(5) อภิปรายกบัเพ่ือนหลงัจากท่ีเรียนมาแล้ว  (6) ตัง้ใจฟังค าอธิบายของครูผู้สอน  (7) จดค าบรรยาย
อยา่งละเอียด  (8) พยายามตอบค าถามเม่ือาจารย์ถามในห้องเรียน  (9) ร่วมกิจกรรมในเวลาเรียน  
ทกุครัง้ (10) เม่ือมีข้อสงสยัก็ไตถ่ามจนกวา่จะเข้าใจ  (11) ท าแบบฝึกหดัทกุครัง้ท่ีอาจารย์มอบหมาย   
(12) หาแบบฝึกหดัท าเพิ่มเตมินอกเหนือจากท่ีอาจารย์มอบหมาย  (13) ท าการบ้านทนัตามเวลาท่ี
อาจารย์ก าหนด  (14) แสดงความคดิเห็นทกุครัง้ท่ีมีโอกาส  และ (15) ท าตารางก าหนดเวลาท างาน
ส าหรับตวัเอง  

จินตนา  ธนวิบลูย์ชยั  (2540) กลา่ววา่ กลุม่นกัวิชาการในประเทศไทยอธิบายพฤตกิรร ม 
การเรียนในเชิงการศกึษาเลา่เรียน  วา่เป็นการตัง้ใจศกึษาเลา่เรียนจนประสบผลส าเร็จตาม  
ความมุง่หมายด้วยขยนัหมัน่เพียร  ละเอียดรอบคอบ  อดทน  ซ่ือสตัย์  และมีระเบียบวินยั  โดยมี
พฤตกิรรม  ประกอบด้วย  (1) ตัง้ใจเรียน  (2) เข้าห้องเรียนทนัเวลา  (3) เข้าห้องเรียนทกุชัว่โมง   
(4) สง่งานทนัตามก าหนดเวลา  (5) มีผลการเรียนสม ่าเสมอหรือดีขึน้  (6) ไมท่จุริตในการสอบ  (7) ร่วม
กิจกรรมการเรียน (8) รู้สกึอยากเรียน และ (9) มีการตรวจทานงานท่ีท าเสร็จแล้ว  

ในการแบง่องค์ประกอบของพฤตกิรรมการเรียนนัน้มีหลายแนวคดิ บางแนวคดิแบง่เป็น
พฤตกิรรมการเรียนใน และนอกห้องเรียน (ภิญโญ สาธร . 2531; ทิพวรรณ สวุรรณประเสริฐ . 2541)  
บางแนวคดิท่ีละเอียดมากขึน้แยกพฤตกิรรมการเรียนออกเป็นพฤตกิรรมท่ีเกิดขึน้ตามล าดบัขัน้ใน
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กระบวนการเรียนการสอน  คือ พฤตกิรรมท่ีเกิดขึน้ก่อนการเรียนการสอน  ระหวา่งการเรียนการสอน  
และหลงัการเรียนการสอ น ซึง่มีนกัวิชาการหลายคนท่ีให้ค าจ ากดัความของพฤตกิรรมการเรียนตาม
แนวทางนี ้ (แหวนไพลิน  เย็นสขุ . 2538; สมุิตตรา  เจิมพนัธ์ . 2545; กิตตรัิตน์ ชยัรัตน์ . 2547;  
ภทัรสิริณ์ เสวตไอยาราม . 2549) ในขณะท่ีบางแนวคดิแบง่พฤตกิรรมการเรียนออกเป็นพฤตกิรรม
ภายในและพฤตกิรรมภายนอก (ประณต เค้าฉิม. 2552) 

กิตตรัิตน์ ชยัรัตน์ (2547) ได้แบง่พฤตกิรรมการเรียนตามล าดบัขัน้ในกระบวนการเรียน 
การสอน โดยอ้างอิงจากตวับง่ชีก้ารเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางของศนูย์พฒันาคณุภาพ
การเรียนการสอน  ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ  โดยให้ความหมา ยของพฤตกิรรม 
การเรียนสาระวิทยาศาสตร์วา่หมายถึง  การปฏิบตัขิองนกัเรียนท่ีท าให้เกิดผลการเรียนสาระ
วิทยาศาสตร์ดี แบง่ออกเป็น 3 ตวัแปร ตามชว่งเวลาของการเรียน  คือ (1) พฤตกิรรมการเตรียมตวัก่อน
เรียน หมายถึง  การแสดงพฤตกิรรมของนกัเรียนท่ีได้สร้างความพร้อมให้แก่ตนเองก่ อนท่ีเข้าเรียนใน
สาระวิทยาศาสตร์ในชัน้เรียน  การจดัตารางเรียนและเตรียมอปุกรณ์ท่ีถกูต้องครบถ้วน  เพ่ือใช้ใน 
การเรียนสาระวิทยาศาสตร์  การศกึษาหาความรู้  อา่นและพยายามท าความเข้าใจในรายละเอียดของ
เนือ้หาแบบเรียน  จากเอกสารต าราหรือส่ือวิทยาศาสตร์ประเภทตา่งๆ ลว่งหน้า  ตลอดจนการคดิโจทย์
ปัญหาขึน้มาเองเพื่อเตรียมถามครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ในชัน้เรียน (2) พฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียน  
หมายถึง การแสดงพฤตกิรรมของนกัเรียนโดยการตดิตามการสอนของครู  ให้ความสนใจ  การมีสมาธิท่ี
ดีในการเรียน  การอภิปรายซกัถามครูผู้สอนในเนือ้หาท่ีไมเ่ข้าใจ  อา่นต ารา  จดค าอธิบายประกอบ 
การเรียนจากครู ร่วมกิจกรรมกลุม่เก่ียวกบัสาระวิทยาศาสตร์ การยกมือตอบค าถาม  การเตรียมค าถาม  
ไมท่ าพฤตกิรรมนัง่เหมอ่ลอย  ขาดสมาธิในขณะเรียน  คยุกบัเพ่ือน  แอบน าเอาวิชาอ่ืนขึน้มาท า   
หรือการนอนหลบัในชัน้เรียน  และ (3) พฤตกิรรมหลงัเรียน หมายถึง  การแสดงพฤตกิรรมของนกัเรียน
ในการท าแบบฝึกหดัหรืองานในเนือ้หาสาระวิทยาศาสตร์ท่ีอาจจะเป็นการศกึษาค้นคว้า  การเข้า
ห้องสมดุ การท ารายงาน  การท าการบ้านและศกึษาข้อผิดพลาดด้วยตนเอง  การให้เวลาในการอา่น
ต ารา  การสอบถามเนือ้หาท่ีไมเ่ข้าใจจากครูผู้สอนหลงัชัว่โมงเรียน  การทบทว นเนือ้หาวิชาท่ีครู
มอบหมายให้นกัเรียนน าไปท าให้เสร็จ แล้วน ามาสง่ครูตามวนัเวลาท่ีก าหนด  การทบทวนเตรียมตวัเพ่ือ
สอบ  และการท าบนัทกึยอ่เพ่ือไว้ใช้ในการทบทวนด้วนตนเอง  รวมทัง้ศกึษาเรียนรู้เพิ่มเตมิเพ่ือ  
ทบทวนเฉพาะสาระวิทยาศาสตร์  การตามงานเม่ือมีความจ าเป็นต้องขาดเรีย น เป็นต้น ในขณะท่ี  
ทิพวรรณ สวุรรณประเสริฐ (2541) แบง่พฤตกิรรมการเรียนออกเป็นพฤตกิรรมในและนอกห้องเรียน 
โดยการปฏิบตัติวัในห้องเรียนท่ีโรงเรียน ขณะท่ีครูก าลงัสอนในโรงเรียน ได้แก่ น าอปุกรณ์การเรียนมา
ครบ เข้าชัน้เรียนตรงเวลา ตัง้ใจฟังครูสอน จดค าอธิบายของครูจาก ความเข้าใจของตนเอง และ  
การปฏิบตัติวันอกห้องเรียน ได้แก่ การทบทวนบทเรียน ท างานท่ีได้รับมอบหมายให้เสร็จและสง่ตาม
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ก าหนดเวลา ไมล่ะเลยหรือหลีกเล่ียงงานท่ีได้รับมอบหมาย พยายามตดิตามผลงานของตนท่ีท าไปแล้ว
เพ่ือแก้ไขปรับปรุงงานท่ีท าบกพร่องให้ดียิ่งขึน้  

จากการศกึษาของเบคอน  (Bacon. 1989) สมพร สทุศันีย์ (2536) อจัฉรา ประไพตระกลู 
(2539) จินตนา ธนวิบลูย์ชยั  (2540) ทิพวรรณ สวุรรณประเสริฐ  (2541) และกิตตรัิตน์ ชยัรัตน์ (2547) 
ผู้วิจยัได้วิเคราะห์เปรียบเทียบรายการตา่งๆ ของพฤตกิรรมการเรียน  พบวา่ มีพฤตกิรรมท่ีคล้ายคลงึกนั 
ดงัตารางตอ่ไปนี ้
 
ตาราง 2 ผลการสงัเคราะห์พฤตกิรรมการเรียน 
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จดัตารางเรียนและเตรียมอปุกรณ์ที่ถกูต้องครบถ้วน       
เข้าเรียนทกุชัว่โมง       
เข้าชัน้เรียนตรงเวลา       
ติดตามการสอนของครู ให้ความสนใจ มีสมาธิที่ดีในการเรียน 
ตัง้ใจฟังครูสอน 

      

ร่วมท ากิจกรรมการเรียน        
  อภิปรายซกัถามครูผู้สอนในเนือ้หาที่ไมเ่ข้าใจ        
  อา่นต ารา จดค าอธิบายประกอบการเรียนจากครู       
  ร่วมกิจกรรมกลุม่       
  ยกมือตอบค าถาม เตรียมค าถาม       
  ไมท่ าพฤติกรรมนัง่เหมอ่ลอย ขาดสมาธิในขณะเรียน ไมค่ยุกบั
เพื่อนหรือพดูคยุกบัเพื่อนในขณะที่เรียนหนงัสอื เฉพาะเมื่อมีธุระ
จ าเป็นเทา่นัน้ ไมแ่อบน าเอาวิชาอื่นขึน้มาท า หรือไมน่อนหลบัใน
ชัน้เรียน  

      

ท างานท่ีได้รับมอบหมายให้เสร็จและสง่ตามก าหนดเวลา       
ไมล่ะเลยหรือหลกีเลีย่งงานท่ีได้รับมอบหมาย        
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ตาราง 2 (ตอ่) 
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ตามงานเมื่อมีความจ าเป็นต้องขาดเรียน       
มีการตรวจทานงานท่ีท าเสร็จแล้ว        
ติดตามผลงานของตนที่ท าไปแล้วเพื่อแก้ไขปรับปรุงงานท่ีท า
บกพร่องให้ดียิ่งขึน้ 

      

เตรียมบทเรียน ทบทวนเนือ้หาวิชาที่ครูมอบหมายให้นกัเรียน
น าไปท าให้เสร็จ แล้วน ามาสง่ครูตามวนัเวลาที่ก าหนด 

      

ศกึษาหาความรู้ อา่นและพยายามท าความเข้าใจเนือ้หาลว่งหน้า       
คิดโจทย์ปัญหาขึน้มาเองเพื่อเตรียมถามครูในชัน้เรียน       
ทบทวนบทเรียน ทบทวนเตรียมตวัเพื่อสอบ       
ท าบนัทกึยอ่เพื่อไว้ใช้ในการทบทวนด้วนตนเอง       
ให้เวลาในการอา่นต ารา       
ศกึษาค้นคว้า เข้าห้องสมดุ ท ารายงาน ท าการบ้านและศกึษา
ข้อผิดพลาดด้วยตนเอง  

      

สอบถามเนือ้หาที่ไมเ่ข้าใจจากครูผู้สอน/อภิปรายกบัเพื่อน  
หลงัชัว่โมงเรียน 

      

ศกึษาเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อทบทวน       
รู้สกึอยากเรียน       
พยายามเรียน มุง่มัน่ตอ่การเรียน       
เช่ือฟังครู       
เลน่และเรียนเป็นเวลา       
เข้าใจระบบการศกึษาของโรงเรียน       
มีผลการเรียนสม ่าเสมอหรือดีขึน้       
ไมท่จุริตการสอบ       
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จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบดงักลา่ว ผู้วิจยัเลือกใช้ พฤตกิรรม ท่ีนกัจิตวิทยาและ  
นกัการศกึษาใช้เหมือนกนัตัง้แต ่3 คนขึน้ไป โดยประกอบด้วย พฤตกิรรมยอ่ย จ านวน 8 พฤตกิรรมดงันี ้ 
(1) จดัตารางเรียนและเตรียมอปุกรณ์ท่ีถกูต้องครบถ้วน  (2) เข้าชัน้เรียนตรงเวลา (3) ตดิตามการสอน
ของครู ให้ความสนใจ มีสมาธิท่ีดีในการเรียน ตัง้ใจฟังครูสอน  (4) อภิปรายซกัถามครูผู้สอนในเนือ้หาท่ี
ไมเ่ข้าใจ (5) อา่นต ารา  จดค าอธิบายประกอบการเรียนจากครู  (6) ท างานท่ีได้รับมอบหมายให้เสร็จ
และสง่ตามก าหนดเวลา (7) ศกึษาค้นคว้า เข้าห้องสมดุ ท ารายงาน  ท าการบ้านและศกึษาข้อผิดพลาด
ด้วยตนเอง  และ (8) เตรียมบทเรียน  ทบทวนเนือ้หาวิชาท่ีครูมอบหมายให้นกัเรียนน าไปท าให้เสร็จ  
แล้วน ามาสง่ครูตามวนัเวลาท่ีก าหนด  

จากการศกึษาวิธีการแบง่องค์ประกอบของพฤตกิรรมการเรียนดงักลา่ว สามารถแยกเป็น
พฤตกิรรมท่ีเกิดขึน้ตามล าดบัขัน้ในก ระบวนการเรียนการสอน  คือ พฤตกิรรมท่ีเกิดขึน้ก่อนการเรียน  
การสอน ระหวา่งการเรียนการสอน และหลงัการเรียนการสอน ซึง่มีนกัวิชาการหลายคนท่ีให้ค าจ ากดัความ
ของพฤตกิรรมการเรียนตามแนวทางนี ้ (แหวนไพลิน  เย็นสขุ . 2538; สมุิตตรา  เจิมพนัธ์ . 2545;  
กิตตรัิตน์ ชยัรัตน์ . 2547; ภทัรสิริณ์ เสวตไอยาราม . 2549) ซึง่ผู้วิจยัเห็น วา่การแบง่เชน่นี ้ มีประโยชน์
เน่ืองจากกิจกรรมแตล่ะชว่งเวลามีเป้าหมายท่ีแตกตา่งกนั ดงันัน้ในการวิจยัเร่ืองนีจ้งึแบง่พฤตกิรรม  
การเรียนออกเป็น แบง่ออกเป็น  3 ตวัแปร ตามชว่งเวลาของการเรียน  คือ (1) พฤตกิรรมก่อนเรียน  
หมายถึง การแสดงพฤตกิรรมของนกัเรียนท่ีได้สร้างความพร้อมให้แก่ตนเองก่อนเข้าเรียนในชัน้เรียน  
(2) พฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียน หมายถึง การแสดงพฤตกิรรมของนกัเรียนโดยการตดิตามการสอน
ของครูโดยตลอด และ (3) พฤตกิรรมหลงัเรียน หมายถึง การแสดงพฤตกิรรมของนกัเรียนในการท างา น
ท่ีได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จและสง่ตามก าหนดเวลา  

และจากการแบง่พฤตกิรรมการเรียนตามล าดบัขัน้ในกระบวนการเรียนการสอน ผู้วิจยัเห็นวา่ 
พฤตกิรรมด้านท่ี 3 อภิปรายซกัถามครูผู้สอนในเนือ้หาท่ีไมเ่ข้าใจ และพฤตกิรรมด้านท่ี 4 อา่นต ารา   
จดค าอธิบายประกอบการเรียนจากครู  เป็นการร่วมท ากิจกรรมการเรียน จงึรวมเป็นพฤตกิรรม เดียวกนั 
และพฤตกิรรมด้านท่ี 5 ท างานท่ีได้รับมอบหมายให้เสร็จและสง่ตามก าหนดเวลา แบง่ออก เป็น
พฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียนและพฤตกิรรมหลงัเรียน เน่ืองจากในการเรียนการสอนมีการมอบหมาย
งานในลกัษณะทัง้ในชัน้เรียนและให้ไปท าเป็ นการบ้านหรือรายงานท่ีใช้เวลาในการท ามาก สว่น
พฤตกิรรมท่ี 8 เตรียมบทเรียน ทบทวนเนือ้หาวิชาท่ีครูมอบหมายให้นกัเรียนน าไปท าให้เสร็จ แล้วน ามา
สง่ครูตามวนัเวลาท่ีก าหนด  ปรับเป็นเตรียมบทเรียนหรือทบทวนเนือ้หาวิชาท่ีครูมอบหมาย โดยตดั 
การท าให้เสร็จและสง่ตามวนัเวลาท่ีก าหนดออกไป เน่ืองจากมีพฤตกิรรมท่ี 5 ท่ีระบพุฤตกิรรมนีอ้ยูแ่ล้ว 

โดยสรุปจากการศกึษา องค์ประกอบของ พฤตกิรรมการเรียนจากการ สงัเคราะห์ เอกสารและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องสามารถสรุปได้วา่ พฤตกิรรมการเรียน ประกอบด้วยพฤตกิรรมก่อนเรียน  พฤตกิรรม
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ขณะเรียนในชัน้เรียน  และพฤตกิรรมห ลงัเรียน  โดย  พฤตกิรรมก่อนเรียน  หมายถึง  การแสดง
พฤตกิรรมของนกัเรียนท่ีได้สร้างความพร้อมให้แก่ตนเองก่อนเข้าเรียนในชัน้เรียน  ได้แก่ (1) การน า
อปุกรณ์การเรียนมาเรียนอยา่งถกูต้องครบถ้วน  และ (2) การ เข้าชัน้เรียนตรงเวลา พฤตกิรรม  

ขณะเรียนในชัน้เรียน  หมายถึง การแสดงพฤตกิรรมของนกัเรียนในการตดิตามการสอนของครูโดย
ตลอด ได้แก่ (3) การมองครูและเพ่ือน เม่ือครูและเพ่ือนพดูเก่ียวกบัเนือ้หาหรือกระบวนการเรียน  
การสอน และมองดอูปุกรณ์ กระดานด า หนงัสือหรือสิ่งอ่ืนๆ ตามไป  ขณะท่ีครูชีใ้ห้ดหูรืออา่นให้ฟัง 
รวมทัง้จดค าอธิบายประกอบการเรียน จากครู (4) การตอบค าถาม ถามค าถาม อภิปรายและเสนอ  
ความคดิเห็น รายงานหน้าชัน้ อา่นหนงัสือเรียน  และ (5) การท างานท่ีได้รับมอบหมายในขณะเรียนใน
ชัน้เรียนอยา่งตอ่เน่ือง พฤตกิรรมหลังเรียน หมายถึง การแสดงพฤตกิรรมของนกัเรียนในการท างานท่ี
ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จและสง่ต ามก าหนดเวลา ได้แก่ (6) การท าแบบฝึกหดั การบ้าน และ
รายงานให้เสร็จและสง่ตามก าหนดเวลา (7) การเตรียมบทเรียนหรือทบทวนเนือ้หาวิชาท่ีครูมอบหมาย  
และ (8) การศกึษาค้นคว้า เข้าห้องสมดุ ท ารายงาน ท าการบ้านและศกึษาข้อผิดพลาดด้วยตนเอง  

3. พฤตกิรรมการเรียนกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ถึงแม้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของบคุคลจะขึน้อยูก่บัปัจจยัหลายอยา่ง แตก็่นา่จะขึน้อยูก่บั

พฤตกิรรมการเรียนอยูไ่มน้่อย ดงัท่ีมีผู้ ชีใ้ห้เห็นความส าคญัของพฤตกิรรมการเรียนวา่ ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนไมไ่ด้ขึน้อยูก่บัความสามารถของบคุคล และการท างานหนกัเทา่นัน้ แตย่งัขึน้อยูก่บัวิธีการ
เรียนท่ีมีประสิทธิภาพด้วย เพราะมกัปรากฏวา่นกัเรียนท่ีมีสตปัิญญาสงูหลายคนสอบตกหรือท า
คะแนนสอบได้น้อยกวา่ผู้ ท่ีมีสตปัิญญาและความถนดัในการเรียนปานกลางหรือต ่า  ซึง่ความแตกตา่ง
ด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของแตล่ะคนนอกจากจะขึน้อยูก่บัองค์ประกอบ ทางด้านสตปัิญ ญา 
และความสามารถทางสมองร้อยละ 50–60 แล้ว ยงัขึน้อยูก่บัความพยายามและวิธีศึ กษาอยา่งมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 30–40 (อรพินทร์ ชชูม และอจัฉรา สขุารมณ์ . 2531; อ้างอิงจาก  Maddox. 1963) 
แมดดอกซ์ (Maddox. 1965) กลา่ววา่ พฤตกิรรมการเรียนหรือวิธีการเรียนของนั กเรียน จะเป็นผลให้
ผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียนแตกตา่งกนัได้  พฤตกิรรมการเรียนท่ีดียอ่มน าไปสูค่วามส าเร็จในการเรียน 
ดงันัน้พฤตกิรรมการเรียนหรือวิธีการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ จงึเป็นองค์ประกอบหนึง่ท่ีท าให้ผู้ เรียน
ประสบผลส าเร็จในการเรียน กลา่วคือ นกัเรียนท่ีเรียนดีนัน้ ไมจ่ าเป็นต้องเป็นคนท่ีมีสตปัิญญาเฉลียว
ฉลาดมาก แตต้่องเป็นคนท่ีรู้จกัใช้เวลา ต้องรู้จกัวิธีเรียนและวิธีเรียนและวิธีท างานให้ได้ผลดี 

พฤตกิรรมการเรียนกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมีความสมัพนัธ์เก่ียวข้องกนัอยา่งมาก เพราะ
การท่ีนกัเรียนมีพฤตกิรรมการเรียนท่ีดี คือ ปฏิ บตัติวัในการเรียนท่ีเหมาะสมเอาใจใสใ่นการเรียนอยา่ง
สม ่าเสมอ ซกัถามเม่ือไมเ่ข้าใจ จดบนัทกึในสิ่งท่ีได้เรียนรู้ รู้จกัแบง่เวลาอยา่งเหมาะสม และทบทวน
ความรู้อยูเ่สมอ สิ่งเหลา่นีย้อ่มท าให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนสงูขึน้ พฤตกิรรมการเรียน จงึ
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เป็นองค์ประกอบหนึ่ งท่ีมีผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน มีสว่นชว่ยในการสง่เสริมและ
ขดัขวางการเรียน นอกเหนือไปจากองค์ประกอบทางสตปัิญญา พฤตกิรรมการเรียนท่ีดีเป็นสิ่งท่ีมี
คณุคา่และเป็นประโยชน์ ชว่ยให้ผู้ เรียนประสบผลส าเร็จในการเรียนได้มีงานวิจยัหลายเร่ืองท่ีศกึษา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤตกิรรมการเรียนกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนซึง่จะน าเสนอเพียงบางสว่นดงันี ้

ไวคอฟท์  (Wikoft. 1981) ได้ศกึษาประสิทธิภาพของเทคนิคการเรียน เจตคต ิและนิสยัใน 
การเรียน โดยกลุม่ตวัอยา่งเป็นอาสาสมคัรท่ีเรียนวิชาจิตวิทยาจ านวน 56 คน แบง่กลุม่ตวัอยา่งเป็น
กลุ่มทดลอง 3 กลุม่ และกลุม่ควบคมุ 2 กลุม่ กลุม่ทดลองกลุม่หนึง่ได้ฝึกอา่น กลุม่ทดลองท่ีสองได้ฝึก
วิธีจดโน้ต กลุม่ทดลองสดุท้ายทดลองโดยการฝึกท าข้อสอบเป็นเวลา 4 สปัดาห์ สว่นกลุม่ควบคมุไมไ่ด้
รับการฝึกใด ผลการวิจยัพบวา่ ผลสมัฤทธ์ิจากการเรียน ท่ีวดัได้จากคา่เฉล่ียทัง้ภ าคการศกึษาและ
คะแนนนิสยัในการเรียนของกลุม่ทดลองสงูกวา่กลุม่ควบคมุอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

โอเคบโูคลา  (Okebukola. 1985) ได้ท าการศกึษาพฤตกิรรมการเรียนปฏิบตักิาร ทาง
วิทยาศาสตร์ของนกัเรียน  กลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัเรียน ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  11 จ านวน 600 คน  
ผลการศกึษาพบวา่ พฤตกิรรมการเรียนปฏิบตักิารทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน  มีความสมัพนัธ์สงูกบั
ด้านทกัษะในการใช้เคร่ืองมือและการด าเนินการทดลอง และด้านการสงัเกตและการบนัทกึผลข้อมลูมี
ความสมัพนัธ์ปานกลางกบัด้านการวางแผน  และการออกแบบการทดลอง และด้านเจตคตติอ่ 
การปฏิบตักิารทางวิทย าศาสตร์ และมีความสมัพนัธ์ต ่ากบัด้านการตีความหมายข้อมลูและด้านนิสยั
การท างาน  โทบนิ และกลัแลเกอร์ (Tobin; & Gallagher. 1987) ได้ศกึษาเก่ียวกบับทบาทของนกัเรียน
ภายในห้องเรียนวิทยาศาสตร์  กลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัเรียน ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2-6 และครูจ านวน 15 คน 
จากการศึ กษาพบวา่  นกัเรียนท่ีมีสว่นร่วมในปฏิสมัพนัธ์ภายในชัน้เรียนมาก  มีแนวโน้มท่ีจะมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูและมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนด้วย  

เคง็ (ผอ่งพรรณ เกิดพิทกัษ์ ; และคมเพชร ฉตัรศภุกลุ . 2543; อ้างอิงจาก  Keng. 1996) ได้
ศกึษาพบวา่ ยทุธวิธีตา่งๆ ทางการเรียนของนั กเรียน ซึง่ได้แก่ การจดบนัทกึ การวางแผนการเรียน  
การทบทวนบทเรียน กลยทุธ์ในการเตรียมตวัสอบ จะชว่ยเพิ่มความเข้าใจเก่ียวกบัสิ่งท่ีเรียน และชว่ย
สง่ผลให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนเพิ่มสงูขึน้ นอกจากนีย้งัศกึษาพบวา่  การจดบนัทกึ ซึง่
หมายถึง การเขียนข้อความ เ พ่ือเรียบเรียงความคดิ เพ่ือเตือนความเข้าใจ จะชว่ยให้รู้จกัจ าแนก 
แยกแยะ มีความสามารถในการอธิบาย และเข้าใจเนือ้หาตา่งๆ ท่ีเรียนได้ดีขึน้ 

มิดเกลย์ อาอนุคมูาร์ และเออแดน (Midgley, Aeunkumar; & Urdan. 1996)  กลา่วไว้ใน
งานวิจยัวา่การสร้างอปุสรรค ในการเรียนของนกัเ รียน การไมพ่ยายามอยา่งเตม็ท่ี มีความสมัพนัธ์
ทางบวกกบัการดถูกูตวัเอง ทศันคตท่ีิไมดี่ตอ่การศกึษาการยดึตดิตวัตนและผลการเรียนต ่า ซึง่ 
การสร้างอปุสรรคการเรียนนีเ้ป็นตวักลางท่ีแสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ทางลบระหวา่งการมีทศันคติ
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ท่ีมาดีทางศกึษากบัเกรดเฉล่ียสะสมด้วย  งานวิจยันีชี้ใ้ห้เห็นวา่ทศันคตทิางการเรียน  (พฤตกิรรม
ภายใน ) สมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน สอดคล้องกบัการศกึษา ของ ออกบ ู (Midgley, 
Aeunkumar; & Urdan.  1996 ; citing Ogbu. 1978, 1981) ท่ีพบวา่นกัเรียนแอฟริกา- อเมริกา
โดยเฉพาะเพศชาย ท่ีมีผล การเรียนไมดี่ เน่ือ งจากการตระหนกัรู้ถึงความเ หล่ือมล า้ในเร่ืองโอกาส  
พวกเขารับรู้วา่ถกูจ ากดัโอกาสในอนาคตซึง่ท าให้พวกเขามีความพยายาม ความมุง่มัน่ และ
ประสิทธิภาพในการเรียนต ่า แม้วา่เดก็เหลา่นัน้จะให้คณุคา่แก่การศกึษาก็ตาม 

ฮาแร็คคีวิช และคนอ่ืนๆ   (Harackiewiez; et al. 2000) พบว่าความต้องการท่ีจะเรียนรู้มี
ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความสนใจ (ทศันคตท่ีิดี) ตอ่วิชานัน้ ซึง่ความสนใจดงักลา่วสมัพนัธ์ทางบวก
กบัผลการเรียนและยงัพบอีกวา่ การขาดยทุธวิธีการเรียน (ท าให้ผู้ เรียนสบัสนวา่ควรจะศกึษาวิชาเรียน
นีด้้วยวิธีการอยา่งไร) มีความสมัพนัธ์ทางลบกบัผลการเรียนของนกัศกึษาในวิชาจิตวิทยา  จากงานวิจยั
ของเพอร์รี และคนอ่ืนๆ  (Perry. 2001) เร่ืองการเอาใจใสใ่นการเรียน และการเอาใจใสใ่นการลงมือ
ปฏิบตั ิท่ีมีตอ่ความส าเร็จในการเรียนระดบัมหาวิทยาลยัของนกัศกึษา โดยใช้การศกึษาระยะยาว ก็พบ
ผลท่ีสอดคล้องกนั คือพบวา่นกัเรียนชัน้มธัยมปลาย ท่ีมีความสามารถจ านวนมาก ไมป่ระสบผลส าเร็จ
เทา่ท่ีควรในการเรียนระดบัมหาวิทยาลยั เน่ืองจากพวกเขาไมส่ามารถท่ีจะตรวจสอบ และปรับปรุงข้อ
บทพร่องทางการเรียนของตน ตลอดจนขาดการอาใจใสใ่นการเรียน ซึง่นกัเรียนท่ีเอาใจใสใ่นการเรียน
สงูจะใสค่วามพยายามในการศกึษ ามากกวา่ แสดงความวิตกกงัวลตลอดจนความเบื่อหนา่ยน้อยกวา่ 
มีแรงจงูใจในการเรียนมากกวา่ ใช้กลยทุธ์เพ่ือตรวจสอบตวัเองบอ่ยครัง้ แสดงความรู้สกึมัน่ใจใน  
การจดัการงานท่ีได้รับมอบหมายและชีวิตโดยรวมมากกวา่ และมีความเช่ือวา่จะท าสิ่งตา่งๆ  ได้ดีขึน้ 
ตลอดจนมีผลการเรียนท่ีดีกวา่นกัเรียนท่ีอาใจใสใ่นการเรียนระดบัปานกลาง 

ส าหรับงานวิจยัในประเทศไทยท่ีศกึษาความสมัพนัธ์ ของพฤตกิรรมการเรียนและผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนมีอยูห่ลายเร่ืองซึง่จะน าเสนอเพียงบางเร่ือง ดงันี ้ 

ธาริณี  เจียรวฒันะ  (2531) ศกึษาพฤตกิรรมการเรียนการสอนสาระวิทยาศาสตร์ท่ี มีสว่น
สง่เสริมผลส าเร็จในการเรียนวิทยาศาสตร์  ตามการรับรู้ของนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์สงู  ผลการวิจยัพบวา่พฤตกิรรมการเรียนของนกัเรียนท่ีมีสว่นสง่เสริมการเรียนในระดบั
มากท่ีสดุ  คือ การตัง้ใจเรียนเสมอ การตดิตามเร่ืองท่ีเรียนเสมอ  การท าการบ้านด้ วยตนเอง  และ
พฤตกิรรมการสอนของครูมีสว่นสง่เสริมการเรียนในระดบัมากท่ีสดุ  คือ การให้เนือ้หาท่ีชดัเจน   
การเฉลยข้อสอบเพ่ือให้นกัเรียนรู้จดุบกพร่องของตนเองทกุครัง้  การให้การบ้าน  แบบฝึกหดั  หรือ
แบบทดสอบเสมอ  ครูมีความรู้สกึท่ีดีตอ่นกัเรียน  ครูเข้าใจปัญหาและความรู้สึ กของนกัเรียน   
การสร้างบรรยากาศท่ีดีในชัน้เรียน ครูมีอารมณ์มัน่คงแก้ปัญหาโดยใช้เหตผุลใจกว้างและโอบอ้อมอารี  
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ศริิวฒัน์ สงวนหมู ่ (2535) ได้ศกึษาพฤตกิรรมการเรียนรู้ท่ีสง่เสริมผลสมัฤทธ์ิในการเรียนวิชา
ฟิสิกส์  ตามการรับรู้ของนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย  ผลการศกึษาพบวา่ นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์สงูรับรู้วา่พฤตกิรรมท่ีมีสว่นสง่เสริมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน   คือ การเข้าเรียน
อยา่งสม ่าเสมอและทนัเวลา   การมีสมาธิในการเรียน ฟังค าอธิบาย   และตดิตามเร่ืองท่ีครูสอนอยา่ง
ตอ่เน่ืองตลอดเวลา นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ในระดบัต ่ารับรู้วา่  พฤตกิรรมท่ีมีสว่น
สง่เสริมผลสมัฤทธ์ิในการเรียนวิชาฟิสิกส์ในระดบัมากท่ีสดุ  คือ การเข้าเรียนอยา่งสม ่าเสมอ   และ
ทนัเวลา ปรึกษาครูเม่ือมีปัญหาในการท าการบ้าน   ฝึกท าโจทย์เพิ่มเตมินอกเหนือจากท่ีครูก าหนดให้
จากหนงัสือประกอบตา่งๆซกัถามปัญหาเก่ียวกบัเนือ้หาท่ีเรียนกบัผู้ รู้   และสรุปความคดิรวบยอดในแต่
ละบทเรียนได้อยา่งตอ่เน่ืองและสมัพนัธ์กนั 

ทิพวรรณ สวุรรณประ เสริฐ   (2541 ) ศกึษาตวัแปรท่ีเก่ียวข้องกบัพฤตกิรรมการเรียน ของ
นกัเรียน ชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น สงักดักรมสามญัศกึษา จงัหวดัปราจีนบุ รี พบวา่ผลสมัฤทธ์ิ  
ทาง การ เรียนมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤตกิรรมการเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ  
ผอ่งพรรณ เกิดพิทกัษ์ และคมเพชร ฉตัรศภุกลุ  (2543) ศกึษายทุธวิธีการเรียนและการศกึษา ของวยัรุ่น 
พบผลประการหนึง่วา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัยทุธวิ ธีทางการศกึษา  และ
นชุนาฎ วรยศศรี  (2544 ) ศกึษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนองักฤษของ
นกัศกึษามหาลยัราชมงคล วิทยาเขตพระนครได้ พบวา่นิสยัในการเรียนมีความสมัพนัธ์ ทางบวกกบั
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนองักฤษอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ

สวุรรณา ทิมสถิตย์ (2547) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤตกิรรมการเรียน พฤตกิรรม 
การสอน พืน้ฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ และเจตคตติอ่วิชาคณิตศาสตร์กบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย กลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 
สงักดักรมสามญัศกึษา กร ะทรวงศกึษาธิการ ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 500 คน ผลการวิจยั
พบวา่ตวัแปรต้นทัง้ส่ีตวัมีความสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ แตมี่เพียง 
พืน้ฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ และเจตคตติอ่วิชาคณิตศาสตร์เป็นตวัท านายท่ีมีผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทาง 
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ 

นอกจากนีกิ้ตตรัิตน์ ชยัรัตน์ (2547) ได้ศกึษาประสบการณ์ในการเข้าคา่ยวิทยาศาสตร์และ
ลกัษณะจิตใจของนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนต้นท่ีเก่ียวข้องกบัพฤตกิรรมการเรียนสาระวิทยาศาสตร์ 
ผลการวิจยัพบวา่พฤตกิรรมการเรียนสาระวิทยาศาสตร์ท านายผลการเรียนทัว่ไปในกลุม่นกัเรียนรวมได้
ร้อยละ 29.4 สว่นในกลุม่ยอ่ยท านายได้ระหวา่งร้อยละ  3.1 ถึงร้อยละ  16.9 ท านายได้สงูสดุในกลุม่
นกัเรียนมีเศรษฐกิจของครอบครัวต ่ากวา่คา่เฉล่ีย  ตวัท านายส าคญัตามล าดบั  คือ ด้านการเตรียมตวั
ก่อนเรียน และด้านขณะเรียนในชัน้เรียน 
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จงึกลา่วได้วา่ พฤตกิรรมการเรียนเป็นพืน้ฐานท่ีจะสร้างให้เกิดนิสยัในการเรียน  เม่ือได้ปฏิบตัิ
เป็นประจ า  เชน่ การเข้าชัน้เรียนตรงเวลา การมีสว่นร่วมในขณะเรียน  การท างานท่ีได้รับมอบหมาย 
หรือการอา่นหนงัสือทบทวน ยอ่มจะน าไปสูก่ารพฒันาตนเองหรือการสร้างนิสยัในการเรียนท่ีดีตอ่ไป  
และน าไปสูค่วามส าเร็จในการเรียนตามศกัยภาพของตนเองได้  และผลการวิจยัดงักลา่ว ข้างต้นได้ผล
สอดคล้องกนัวา่พฤตกิรรมการเรียนและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมีความสมัพนัธ์กนั  และพฤตกิรรม  
การเรียนมีผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

4. การพัฒนาพฤตกิรรมการเรียน  
กลวิธีการเรียนเป็นองค์ประก อบส าคญัท่ีนกัการศกึษาเห็นวา่เป็นแนวทาง ในการพฒันา

พฤตกิรรมการเรียน ซึง่ ในการศกึษาเลา่เรียน ผู้ เรียนจะต้องรู้จกัวางแผนการเรียน แบง่เวลาเรียน  
มีสมาธิในการเรียน ตัง้ใจเรียน รู้วิธีอา่น การบนัทกึค าบรรยาย การสรุปยอ่ การทบทวนบทเรียน  
การเอาใจใสใ่นการเรียน และการมี ทศันคตท่ีิดีตอ่การเรียน  (ผอ่งพรรณ เกิดพิทกัษ์ ; และคมเพชร 
ฉตัรศภุกลุ. 2543; อ้างอิงจาก Wrenn; & Larsen. 1969)  

วิธีการแสดงออกท่ีส าคญัในการเรียน ได้แก่  (1) การใช้เวลาเรียน ประกอบด้วย การรู้จกัใช้
เวลาอยา่งเหมาะสมในการเรียนและท างาน รู้จกัแบง่เวลาวา่ควรจะท าเ ร่ืองใดก่อนหลงั ไมร่อเวลา  
ไมห่ลีกเล่ียง ไมท่ าในเวลากระชัน้ชิด ไมเ่สียเวลากบัเร่ืองท่ีไร้สาระจนเกินควร ปฏิบตังิานท่ีได้รับ
มอบหมายทนัเวลา และ  (2) วิธีการเรียน ประกอบด้วย การรู้จกัใช้วิธีการเรียนอยา่งถกูต้อง  
มีการวางแผนก่อนลงมือท า รู้จกัแหลง่ข้อมลูท่ีต้องก ารทราบ ท างานด้วยความรอบคอบและเป็น
ระเบียบ  เพ่ือให้งานส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ  (ผอ่งพรรณ เกิดพิทกัษ์ ; และคมเพชร ฉตัรศภุกลุ . 
2543; อ้างอิงจาก Holtzman. 1967) 

จรรจา สวุรรณทตั  (2547 ) กลา่ววา่ พฤตกิรรมการเรียนท่ีจะท าให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้
เนือ้หาสาระท่ีสลบัซั บซ้อนได้มากท่ีสดุและดีท่ีสดุ ได้แก่ พฤตกิรรมการเรียนท่ีแสดงความตัง้ใจของ
ผู้ เรียน โดยเฉพาะการตัง้ใจท่ีจะสร้างความหมายจากข้อมลูประสบการณ์ ความคดิอา่นและ 
ความเช่ือของตน นกั เรียนท่ีมีพฤตกิรรมท่ีประสบความส าเร็จจะแ สดงความกระตืน้รื นร้นสงู  
ในการศกึษาเลา่เรียน มี เป้าหมายในการเรียนท่ีแนว่แน ่สามารถผลกั ดนัตนเองและมีความรับผิดชอบ
ตอ่การเรียนรู้ของตน 

ทิพาวดี เอมะวรรธนะ (2529) ได้เสนอวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน ดงันี ้
  ขัน้ท่ี 1 ผู้ เรียนมองเห็นปัญหาของตน  เม่ือผู้ เรียนตระหนกัวา่วิธีการเรียนในปัจจบุนั
ของตนยงัไมดี่พ อท่ีจะประสบผลส าเร็จในการเรียนตามท่ีตนมุง่หมายด้วยสาเหตใุดก็ตาม  ก็แสดงวา่
ผู้ เรียนเร่ิมมองเห็นปัญหาของตนแล้ว 
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  ขัน้ท่ี 2 มองวิธีการแก้ปัญหา  เม่ือผู้ เรียนต้องการปรับปรุงตนเองก็เร่ิมต้นหาทาง
แก้ปัญหา ซึง่ระยะนีเ้ป็นระยะเวลาท่ีเหมาะสมท่ีผู้ เรียนจะแสวงหาผู้ชว่ยเห ลือ เชน่ ปรึกษากบัครูหรือ
ขอรับบริการจากครูแนะแนว 
  ขัน้ท่ี 3 ด าเนินการแก้ปัญหา โดยมีหลกัการท่ีควรยดึ 6 ประการด้วยกนัคือ 
   1. สะสม (Gradualness) คือ การเรียนอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป  สะสมวนัละนิด  
ไมใ่ชห่กัโหมเฉพาะก่อนสอบเพียง 5–6 วนั 
   2. ท าซ า้ (Repetition) คือ การป้องกนัการลืมด้วยการทอ่งและท า แบบฝึกหดั
ซ า้ๆ 
   3. ย า้แรงเสริม  (Reinforcement) อาจเป็นการให้รางวลัตนเองชมเชยตนเอง
เพ่ือให้เกิดก าลงัใจในการเรียน 
   4. เพิ่มความกระตือรือร้น  (Active Learning) ต้องมีความใสใ่จเร่ืองท่ีอา่น
ตลอดจนการคดิหรือการกระท าสิ่งท่ีตนต้องการเสมอ 
   5. เน้นการปฏิบตัิ  (Practice) เม่ือศกึษาทฤษฎีแล้วควรลงมือปฏิบตัด้ิวย  
เพ่ือให้เกิดความช านาญและท าได้แมน่ 
   6. หาสิ่งเร้า  (Stimulus Control) โดยอาศยัการจดัสิ่งแวดล้อมเข้าชว่ยเป็น
ตวักระตุ้นด้วย 
  ขัน้ท่ี 4 การปรับปรุงวิธีในการเรียน อาจใช้วิธีการดงันี ้
   1. การจดัตารางเรียน  เป็นการวางแผนลว่งหน้า  จดัแบง่เวลาท่ีเหมาะสมและ
เป็นตวักระตุ้นให้เร่งท างานโดยบรรลเุป้าหมาย 
   2. เพิ่มแรงจงูใจในการเรียนให้ตนเองด้วยวิธีท่ีเหมาะสมกบัตนเอง 
   3. เรียนจากต าราด้วยการอา่น คดิ สรุป และถามตนเอง 
   4. ฝึกการบนัทกึ  เชน่ การเขียนตวัโน๊ต  เขียนลดหลัน่กนั  ใช้ปากกาตา่งสีขีด
หรือบนัทกึตามล าดบัความส าคญั เป็นต้น 
   5. ฝึกเทคนิคการอา่นอยา่งรวดเร็ว  เชน่ อา่นน า การอา่นเป็นชว่งประโยค   
การอา่นเฉพาะใจความส าคญั การอา่นคร่าวๆ หรืออา่นผา่นตา\ 

อเซวิโด และครอมเลย์  (Azevedo; & Cromley. 2004) กลา่วถึงการก ากบัตนเองในการเรียน 
(Self Regulated Learning:  SRL) วา่คือกระบวนการท่ีชดัเจนในการลงมือปฏิบตั ิซึง่ผู้ เรียนรู้จะต้อง
เป้าหมายในการเรียนรู้ จากนัน้ก็พยายามตรวจสอบบงัคบั และควบคมุความคดิ แรงจงูใจ และ
พฤตกิรรมของตนให้สอดคล้องสนบัสนนุกบัจดุมุง่หมายท่ีวางไว้ ซึง่พบวา่นกัเรียนมีผลของคะแนนก่อน
การเรียนแะหลงัการเรียนตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญั ควบคมุการเรียนรู้ของตนโดยใช้ยทุธวิธีท่ีมี
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ประสิทธิภาพ วางแผนการเรียนรู้โดยสร้างเป้าหมายยอ่ยๆ ทบทวนความรู้เก่า ตรวจสอบความเข้าใจ
ของตน วางแผนเร่ืองเวลา และมีความพยายามในการเรียน 

อเซวิโด และครอมเลย์ ชีใ้ห้เห็นองค์ประกอบหลกัของการก ากบัตนเองในการเรียน คือ 
 1. วางแผนและตัง้เป้าหมาย รือ้ฟืน้ความทรงจ าเก่ียวกบังานและบริบทแวดล้อม

ตลอดจนสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งตนกบังานนัน้ๆ ขึน้มา 
 2. ตรวจสอบกระบวนการท่ีแสดงถึงการตระหนกัรู้ทางความคดิแง่มุมตา่งๆ กนัในเร่ือง

เก่ียวกบัตน งาน และบริบท 
 3. พยายามท่ีจะควบคมุและปรับแง่มมุตา่งๆ ในเร่ืองเก่ียวกบัตน งาน และบริบท 
 4. เปล่ียนวิธีการตอบสนองในการปฏิบตั ิและการครุ่นคดิไตร่ตรองในเร่ืองเก่ียวกบัตน 

งาน และบริบท 
ผลการทดลองของอเซวิโด และครอมเลย์ แสดงให้เห็นว่ า กระบวนการ การก ากบัตนเองใน

การเรียน นีเ้พิ่มความเข้าใจในเร่ืองวิทยาศาสตร์ให้กบัผู้ เรียน ซึง่ผู้ เรียนก ากบัการเรียนรู้ของตน โดย
วิธีการดงันี ้ 

  1. มีการวางแผนการ วิธีการท่ีใช้คือ รือ้ฟืน้ความรู้ท่ีมีอยูก่่อนแล้วและวางแผนล าดบั
การปฏิบตักิาร  

  2. ตรวจสอบระบบการรู้ คดิและความก้าวหน้าท่ีมุง่ไปสูเ่ป้าหมาย วิธีการท่ีใช้คือ 
ประเมินการเรียนรู้ของตนเอง รับรู้ถึงความรู้ของตน และตรวจสอบดผูลความก้าวหน้าท่ีมุง่ไปสู่
เป้าหมาย 

  3. ใช้ยทุธวิธีชว่ยในการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ เชน่ การวาดแผนผงัตา่งๆ เข้าด้วยกนั 
การสรุปสิ่งท่ีเรียนรู้  การจดบนัทกึความจ า การอา่นบนัทกึความจ า การขยายความสิ่งท่ีเรียนรู้  
การเช่ือมโยงข้อมลูจากแหลง่ตา่งๆ เข้าด้วยกนั และการมีสตติระหนกัรู้ในสิ่งท่ีตนก าลงัเรียนรู้  

 4. จดัการกบัความยากล าบากของงาน โดยการวางแผนในเร่ืองเวลา และความพยายาม 
ท่ีจะใช้กบัแตล่ะงาน และ  

  5. สนใจในเร่ืองท่ีเรียนรู้ 
 จากค ากลา่วข้างต้นสรุปได้วา่   องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลตอ่การพฒันาพฤตกิรรมการเรียน

ของนกัเรียน ได้แก่  พฤตกิรรมการสอนของครู ความพร้อมของผู้ เรียน และสภาพแวดล้อม  และต้องมี
วิธีการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ ผู้ เรียนควรท าตารางส าหรับ การเรียน ของตนเอง  ทบทวนบทเรียนอยา่ง
สม ่าเสมอศกึษาค้นคว้าเพิ่มเตมิ หาสถานท่ีศกึษาให้เหมาะ  มีแสงสวา่งพอเพียง  งานท่ีได้รับมอบหมาย
ต้องท าให้ส าเร็จ  ขณะอยูใ่นห้องเรียนต้องตัง้ใจฟังครูอธิบายแล้วคดิหาเหตผุลตาม  ไมเ่ข้าใจบทเรียน
จะต้องไตถ่ามแล้วจดโน้ตยอ่ส าหรับตนเองไว้  การก ากบัตนเ องในการเรียนเป็นกลวิธีการเรียนท่ี
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สามารถน ามาใช้ในการพฒันาพฤตกิรรมการเรียนของนกัเรียนได้ วิธีการเรียนดงักลา่วเม่ือน ามาใช้
อยา่งมีประสิทธิภาพจะชว่ยให้ผู้ เรียนประสบความส าเร็จได้รวดเร็วขึน้ 

สว่น งานวิจยัท่ีศกึษาวิธีการพฒันาพฤตกิรรมการเรียน นัน้  ตวัอยา่ง เชน่ งานวิจั ยของ 
จารุลกัษณ์ พินพรหมราช (2529) ศกึษาผลของกิจกรรมกลุม่ท่ีมีตอ่การพฒันาพฤตกิรรมการเรียนของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนปทมุคงคา จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยจดักิจกรรม  
12 ครัง้ๆ ละ 1 ชัว่โมง 30 นาที ผลการวิจยัพบวา่นกัเรียนท่ีได้รับการฝึกด้วยกิจกรรมก ลุม่มีพฤตกิรรม
การเรียนสงูกวา่ก่อนได้รับการฝึกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .01 และสงูกวา่กลุม่ท่ีได้รับ
ข้อสนเทศอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  

สปุรียา อนัทิวโรทยั (2529) ได้ศกึษาผลการใช้แมแ่บบในการพฒันาพฤตกิรรมการเรียนและ
ทศันคตใินการเรียนของนกัเรียน ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนจนัทร์ประดษิฐารามวิทยาคม 
กรุงเทพมหานคร โดยจดักิจกรรม 15 ครัง้ๆ ละ 1 ชัว่โมง สปัดาห์ละ 3 ครัง้ ผลการวิจยัพบวา่นกัเรียนท่ี
ได้รับการฝึกด้วยการใช้แมแ่บบมีพฤตกิรรมการเรียน และทศันคตใินการเรียน สงูกวา่ก่อนได้รับการฝึก
อยา่งมีนยัส าคญัทา งสถิตท่ีิระดบั  .01 และสงูกวา่กลุม่ท่ีได้รับข้อสนเทศโครงการอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .01 

สรุางค์ ตนัตกิลุวิจิตร (2539) ได้ศกึษาผลของการวางเง่ือนไขเป็นกลุม่ควบคูก่บัการเสริมแรง  
ท่ีมีตอ่พฤตกิรรมการเรียนวิชาภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดัคลองสาน 
อ าเภอบ้านโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยจดักิจกรรม 12 ครัง้ๆ ละ 50 นาที สปัดาห์ละ 2 ครัง้ ผลการวิจยั
พบวา่นกัเรียนท่ีได้รับการวางเง่ือนไขเป็นกลุม่ควบคูก่บัการเสริมแรง มีพฤตกิรรมการเรียนเพิ่มขึน้อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .01 โดยผลของการเสริมแ รงโดยใช้คา่เฉล่ียจากกลุม่เป็นเกณฑ์และ 
การเสริมแรงโดยใช้การสุม่รายบคุคลเป็นเกณฑ์ไมแ่ตกตา่งกนั 

ประวีณ สทุธิสง่า (2540) ศกึษาเปรียบเทียบผลของการใช้ค าปรึกษาเป็นกลุม่และรายบคุคล
แบบเผชิญความจริงท่ีมีตอ่พฤตกิรรมการเรียนสาระวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  2  
โรงเรียนอสัสมัชญั  จ.ชลบรีุ ซึง่เป็นงานวิจยัเชิงทดลอง  กลุม่ตวัอยา่ง  จ านวน  16 คน แบง่เป็น 
กลุม่ทดลอง  2 กลุม่ กลุม่ละ  8 คน ผลการวิจยัพบวา่หลงัจากนกัเรียนได้รับการให้ค าปรึกษาเป็น 
รายกลุม่และรายบคุคลแล้ว  นกัเรียนมีพฤตกิรรมการเรียนสาระวิทยาศาสตร์เพิ่มขึน้อย่ างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .01  

นอกจากนี ้สมพร สทุศันีย์ (2536) ได้ท าการเปรียบเทียบผลการใช้เทคนิคการควบคมุตนเอง
ตอ่พฤตกิรรมท่ีเป็นปัญหาและตอ่พฤตกิรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4  
กลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนวดัเทพนิมิตร อ าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
จ านวน 4 คน ซึง่มีพฤตกิรรมก้าวร้าว พฤตกิรรมก่อกวนชัน้เรียน พฤตกิรรมซนอยูไ่มส่ขุเกินปกต ิและ
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พฤตกิรรมไมส่นใจเรียน โดยใช้เวลาในการฝึก 4 สปัดาห์ ในชัว่โมงภาษาไทยและชัว่โมงวิทยาศาสตร์  

ผลการวิจยัพบวา่ระดบัพฤตกิรรมท่ีเป็นปัญหาข องผู้ รับการทดลองทัง้ส่ีในระยะการควบคมุตนเองและ
ระยะการเตือนตนเอง ลดลงต ่ากวา่ระยะเส้นฐานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ระดบั
พฤตกิรรมท่ีเป็นปัญหาของผู้ รับการทดลองทัง้ส่ีในระยะการควบคมุตนเองและระยะการเตือนตนเอง 
ไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .05 และระดบัพฤตกิรรมท่ีเป็นปัญหาของ 
ผู้ รับการทดลองแตล่ะคนในระยะการควบคมุตนเองและในระยะการเตือนตนเอง แตกตา่งกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 เม่ือพิจารณาด้านพฤตกิรรมการเรียนรู้พบผลท่ีสอดคล้องกนั กลา่วคือ 
ระดบัพฤตกิรรมการเรียนรู้ของผู้ รับการทดลองทัง้ส่ี ในระยะการควบคมุตนเองและระยะการเตือน
ตนเอง สงูกวา่ระยะเส้นฐานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ระดบัพฤตกิรรมการเรียนรู้ของ 
ผู้ รับการทดลองทัง้ส่ีในระยะการควบคมุตนเองและระยะการเตือนตนเอง ไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 และระดบัพฤตกิรรมการเ รียนรู้ของผู้ รับการทดลองแตล่ะคนในระยะ 
การควบคมุตนเองและในระยะการเตือนตนเอง แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องพบวา่ วิธีการพฒันาพฤตกิรรมการเรียนนัน้
ต้องพฒันาให้นกัเรียนมีกลวิธีการเรียนท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ เทคนิคท่ีใช้ในการพฒันาพฤตกิรรม
การเรียนนัน้มีหลายรูปแบบทัง้ การให้ค าปรึกษา การใช้แมแ่บบ การเสริมแรง การควบคมุตนเอง และ
การก ากบัตนเอง การจดักิจกรรมมีจ านวนระหวา่ง 8-15 ครัง้ แตล่ะครัง้ใช้เวลา 50-90 นาที  

5. การวัดพฤตกิรรมการเรียน  
ในการวดัพฤตกิรรมการเรียน มีการใช้วิธีทัง้การใช้แบบวดัพฤตกิรรมท่ีเป็นการรายงานตนเอง 

การสงัเกต และการสมัภาษณ์ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
ในด้านการใช้แบบวดัพฤตกิรรม มีนกัวิจยัจ านวนหนึง่ได้สร้างแบบวดัพฤตกิรรมการเรียนด้วย

แบบมาตรประเมินรวมคา่  (Summated Rating Scale) ตวัอยา่งเชน่  อจัฉรา ประไพตระกลู (2539)  
ได้สร้างแบบสอบถามพฤตกิรรมการเรียนตามการรับรู้ของนกัเรียน ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น มีข้อ
ค าถาม 15 ข้อ ค าถามแตล่ะข้อประกอบด้วยมาตรวดั  5 หนว่ย จาก “ปฏิบตัเิป็นประจ าทกุครัง้ ” ถึง 
“ปฏิบตัน้ิอยท่ีสดุถึงไมป่ฏิบตัเิลย ” สวุรรณา ทิมสถิตย์ (2547) ได้สร้างแ บบสอบถามพฤตกิรรมการ
เรียนคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  มีข้อค าถาม  63 ข้อ ค าถามแตล่ะข้อ
ประกอบด้วยมาตรวดั  5 หนว่ย จาก “ปฏิบตัเิป็นประจ าทกุครัง้ ” ถึง “ปฏิบตัน้ิอยท่ีสดุถึงไมป่ฏิบตัเิลย ” 
มีคา่ความเช่ือมัน่ด้วยวิธีสมัประสิทธ์ิแอลฟาเทา่กบั  .92 นอกจากนี  ้ มีการสร้างแบบวดัพฤตกิรรม 
การเรียนคณิตศาสตร์  ของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  คือ สมุิตตรา  เจิมพนัธ์  (2545)  
โดยแบง่เป็น  3 แบบวดั คือ (1) แบบวดัพฤตกิรรมก่อนเรียน มีข้อค าถาม  10 ข้อ ค าถามแตล่ะข้อ
ประกอบด้วยมาตรวดั  6 หนว่ย จาก “จริงท่ีสดุ” ถึง “ไมจ่ริงเลย” มีคา่อ านาจจ าแนกระหวา่ง  .47-.62 
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และคา่ความเช่ือมัน่ด้วยวิธีสมัประสิทธ์ิแอลฟาเทา่กบั  .84 (2) แบบวดัพฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียน  
มีข้อค าถาม  10 ข้อ ค าถามแตล่ะข้อประกอบด้วยมาตรวดั  6 หนว่ย จาก “จริงท่ีสดุ” ถึง “ไมจ่ริงเลย”  
มีคา่อ านาจจ าแนกระหวา่ง  .47-.63 และค่าความเช่ือมัน่ด้วยวิธีสมัประสิทธ์ิแอลฟาเทา่กบั  .85 และ  
(3) แบบวดัพฤตกิรรมหลงัเรียน  มีข้อค าถาม  10 ข้อ ค าถามแตล่ะข้อประกอบด้วยมาตรวดั  6 หนว่ย 
จาก “จริงท่ีสดุ” ถึง “ไมจ่ริงเลย ” มีคา่อ านาจจ าแนกระหวา่ง .50-.63 และคา่ความเช่ือมัน่ด้วยวิธี
สมัประสิทธ์ิแอลฟาเทา่กั บ .86 และกิตตรัิตน์ ชยัรัตน์  (2547) ได้สร้างแบบวดัพฤตกิรรมการเรียนสาระ
วิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น  โดยแบง่เป็น  3 แบบวดั คือ (1) แบบวดัพฤตกิรรม
ก่อนเรียน มีข้อค าถาม  10 ข้อ ค าถามแตล่ะข้อประกอบด้วยมาตรวดั  6 หนว่ย จาก “จริงท่ีสดุ” ถึง  
“ไมจ่ริงเลย” มีคา่อ านาจจ าแนกระหวา่ง .34-.72 และมีคา่ความเช่ือมัน่แบบสมัประสิทธ์ิแอลฟา  เทา่กบั 
.73 (2) แบบวดัพฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียน  มีข้อค าถาม  10 ข้อ ค าถามแตล่ะข้อประกอบด้วย 
มาตรวดั  6 หนว่ย จาก “จริงท่ีสดุ” ถึง “ไมจ่ริงเลย ” มีคา่อ านาจจ าแนกระหวา่ง  .43-.73 และมี 
คา่ความเช่ือมัน่แบบสมัประสิทธ์ิแอลฟา  เทา่กบั .81 และ (3) แบบวดัพฤตกิรรมหลงัเรียน  มีข้อค าถาม   
10 ข้อ ค าถามแตล่ะข้อประกอบด้วยมาตรวดั  6 หนว่ย จาก “จริงท่ีสดุ” ถึง “ไมจ่ริงเลย” มีคา่อ านาจ
จ าแนกระหวา่ง .49-.76 และมีคา่ความเช่ือมัน่แบบสมัประสิทธ์ิแอลฟา เทา่กบั .82  

ในด้านการสงัเกต พฤตกิรรม นัน้ สมพร สทุศันีย์ (2536) ได้ท าการเปรียบเทียบผลการใช้
เทคนิคการควบคมุตนเองตอ่พฤตกิรรมท่ีเป็นปัญหาและตอ่พฤตกิรรมการเรียน ของนกัเรียน  
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 และท าการสงัเกตพฤตกิรรมการเรียนของนกัเรียน โดยใช้วิธีการบนัทกึแบบ
ชว่งเวลา (Interval recording) ในเวลา 30 นาที แบง่ออกเป็น 10 ชว่งๆ ละ 3 นาที พบวา่นกัเรียนมี
พฤตกิรรมการเรียนในชว่งปรับพฤตกิรรมและชว่งตดิตามผลประมาณร้อยละ 70  

โสภิดา ลิม้วฒันาพนัธ์ (2538) ได้ ท าการเปรียบเทียบผลของการควบคมุตนเองและ 
การเสริมแรงทางบวกด้วยเบีย้อรรถกร ท่ีมีต่ อการเพิ่มและการคงอยูข่องพฤตกิรรมความรับผิดชอบใน
งานท่ีได้รับมอบหมายของนกัศกึษาวิทยาลยัเทคนิค ชัน้ปีท่ี 1 และได้ ท าการสงัเกตพฤตกิรรม  
ความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย ของนกัศกึษา ด้วยวิธีการบนัทกึแบบชว่งเวลา (Interval 
recording) การบนัทกึความถ่ีของพฤตกิรรม (Frequency recording) และการบนัทกึผลของ
พฤตกิรรม (Product recording) ประกอบด้วยแบบบนัทกึพฤตกิรรมตัง้ใจท างานท่ีเป็นชว่งเวลา  
แบบบนัทกึความถ่ีพฤตกิรรมท างานเสร็จและสง่งานตามก าหนด และแบบบนัทกึผลคะแนนพฤตกิรรม
ปรับปรุงแก้ไขงาน โดยแบบ บนัทกึพฤ๖กรรมตัง้ใจท างานนัน้มี 3 ลกัษณะ คือ แบบชว่งเวลา 10 วินาที 
ส าหรับใช้ในการบนัทกึพฤตกิรรมตัง้ใจท างานเพ่ือคดัเลือกนกัศกึษาเป็นกลุม่ตวัอยา่ง สว่นแบบบนัทกึ
พฤตกิรรมตัง้ใจท างานแบบชว่งสงัเกต 20 วินาที และบนัทกึ 10 วินาที ใช้ส าหรับผู้วิจยัใช้ในการบนัทกึ
พฤตกิรรมตัง้ใจท างานกลุม่ตวัอยา่งในระยะก ารทดลอง และแบบบนัทกึพฤตกิรรมตัง้ใจท างานแบบ
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ชว่งเวลา 3 นาที ส าหรับนกัศกึษากลุม่ทดลองใช้บนัทกึพฤตกิรรมตัง้ใจท างานด้วยตนเองในขณะ
ท างานท่ีได้รับมอบหมาย ซึง่การสงัเกตทัง้หมดนีใ้นเวลา 30 นาที    

นอกจากนี แ้ฟลนเดอร์ส (Flanders. 1970) ได้วิเคราะห์พฤตกิรรมการสอนของครู  ซึง่เป็น 
การกระท าของครูท่ีเกิดขึน้ในสถานการณ์ของปฏิสมัพนัธ์ในชัน้เรียน สามารถใช้เป็นกรอบในการสงัเกต
กิจกรรมในชัน้เรียน ได้ โดยแบง่ออกเป็น 3 กลุม่ ได้แก่ ครูพดู (Teacher talk) นกัเรียนพดู (Student 
talk) และเงียบ (Silence) ดงัตารางตอ่ไปนี ้
 
ตาราง 3 กรอบการสงัเกตปฏิสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้ในชัน้เรียน 
 

กลุ่มพฤติกรรม ลักษณะการกระท า พฤติกรรม 
ครูพดู (Teacher 
talk) 
 
 
 

 

การตอบสนอง 
(Response) 

ยอมรับความรู้สกึ ยอมรับทศันคติหรือความรู้สกึของนกัเรียน หรือ
ท าให้กระจ่างชดั โดยไมแ่สดงความคกุคาม ความรู้สกึนีอ้าจเป็น
ทางบวกหรือทางลบก็ได้ 
ชมเชยหรือกระตุ้น เป็นการชมเชยหรือกระตุ้นการกระท าหรือ
พฤติกรรมของนกัเรียน  รวมถึงการท าเร่ืองตลก การผงกศีรษะ 
การพดู “อืม” หรือการให้ท าตอ่ไป 
ยอมรับหรือใช้ความคิดของนกัเรียน ได้แก่ การท าให้ชดัเจน  
การสร้าง หรือการพฒันาความคิดที่นกัเรียนเสนอแนะ รวมถงึ 
การท่ีครูขยายความคิดของนกัเรียนด้วย แตถ้่าครูใสค่วามคิดของ
ตนเองมากขึน้ให้ไปอยูใ่นกลุม่ที่ 5 
ถามค าถาม เป็นการถามค าถามเก่ียวกบัเนือ้หาหรือกระบวนการ
บนฐานความคิดครู โดยตัง้ใจให้นกัเรียนตอบค าถามนัน้ 

การริเร่ิม (Initiation) บรรยาย เป็นการให้ข้อเท็จจริงหรือความเห็นเก่ียวกบัเนือ้หาหรือ
กระบวนการ การน าเสนอความคิดของครูเอง การให้ค าอธิบาย 
หรือการอ้างอิงผู้อื่นท่ีไมใ่ช่นกัเรียน 
ให้แนวทาง  การให้แนวปฏิบตัิ ค าสัง่ ท่ีคาดหวงัให้นกัเรียนท าตาม 
วิพากษ์ผู้ เขียน  การกลา่วอ้างที่ตัง้ใจที่จะเปลีย่นพฤติกรรมของ
นกัเรียนจากพฤติกรรมที่ไมพ่งึประสงค์เป็นพฤติกรรมที่พงึประสงค์ 
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ตาราง 3 (ตอ่) 
 

กลุ่มพฤติกรรม ลักษณะการกระท า พฤติกรรม 
นกัเรียนพดู (Pupil 
talk) 

การตอบสนอง 
(Response) 

นกัเรียนพดู เป็นการท่ีนกัเรียนพดูตอบสนองการกระท าของครู ครู
เป็นผู้ ริเร่ิมกระท ากบันกัเรียน หรือเป็นผู้จดักระท าสถานการณ์ 
นกัเรียนไมไ่ด้มีอิสระในการน าเสนอความคิดของตนเอง 

 การริเร่ิม (Initiation) นกัเรียนพดู เป็นการพดูจากการริเร่ิมของนกัเรียนเอง การน าเสนอ
ความคิดของตนเอง ได้แก่ การเร่ิมหวัข้อใหม ่มีอิสระในการพฒันา
ความคิดเห็นหรือความคิด เช่น ถามค าถามที่นา่สนใจก้าวไปเหนือ
โครงสร้างที่มีอยู ่

เงียบ (Silence)  ความเงียบหรือความสบัสน เป็นการหยดุชะงกั การเกิดความเงียบ
หรือความสบัสนช่วงสัน้ๆ ซึง่ผู้สงัเกตไมส่ามารถเข้าใจการสือ่สาร
ได้ 

 
จากแนวทางการสงัเกต ปฏิสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้ในชัน้เรียน ของแฟลนเดอร์ส ท าให้เข้าใจได้วา่

พฤตกิรรมการเรียนของนกัเรียนนัน้เก่ียวข้องกบัพฤตกิรรมการสอนของครู สามารถใช้เป็นหลกัใน  
การสงัเกตพฤตกิรรมการเรียนของนกัเรียนได้ 

นอกจากนีก้ารวดัพฤตกิรรมการเรียนของนกัเรียนยงัสามารถด าเนินการได้ด้วยการสมัภาษณ์ 
ซึง่ โสภิดา ลิม้วฒันาพนัธ์ (2538) ก็ได้ใช้วิธีการนีร่้วมด้วย โดยในขัน้ตอนของการคดัเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 
ได้ท าการสมัภาษณ์ อาจารย์ ผู้สอน  โดยก่อนสมัภาษณ์ได้อธิบายความหมายของพฤตกิรรม  
ความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมายตามนิยามไว้ให้อาจารย์ ผู้สอนฟังก่อน และสอบถาม รายช่ือ
ของนกัศกึษาท่ีมีพฤตกิรรมดงักลา่ วต ่า แสดงวา่ครูผู้สอนหรือครูประจ าชัน้ก็สามารถให้ข้อมลูเก่ียวกบั
พฤตกิรรมการเรียนของนกัเรียนได้เชน่กนั การสมัภาษณ์ครูผู้สอนหรือครูประจ าชัน้จงึเป็นวิธีการวดั
พฤตกิรรมการเรียนได้อีกทางหนึง่ 

ดงันัน้ สรุปได้วา่ การวดัพฤตกิรรมการเรียนนัน้สามารถใช้ ได้หลากหลายวิธีการ  ทัง้การใช้  
แบบวดั การสงัเกต และการสมัภาษณ์ ซึง่แตล่ะวิธีมีข้อดีข้อเสียแตกตา่งกนั แต่การสงัเกตเป็นการเก็บ
ข้อมลูพฤตกิรรมโดยตรง ซึง่สามารถใช้ได้ในสถานการณ์ของการเรียนการสอนในชัน้เรียนได้เป็นอยา่งดี  
และการสมัภาษณ์ครูท่ีมีความเก่ียวข้องใกล้ชิดกบันกัเรียนท าให้ได้ข้อมลูครอบคลมุรอบด้านมากย่ิงขึน้  
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จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัพฤตกิรรมการเรียน สรุปวา่ พฤตกิรรม  
การเรียน หมายถึง การปฏิบตัติวัในการศกึษาเลา่เรียนของนกัเรียนทัง้ในและนอกห้องเรียน เพ่ือให้  
การเรียนบรรลผุลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ ประกอบด้วยพฤตกิรรมก่อนเรียน พฤตกิรรมขณะเรียน
ในชัน้เรียน  และพฤตกิรรมหลงัเรียน  โดย พฤตกิรรมก่อนเรียน หมายถึง  การแสดงพฤตกิรรมของ
นกัเรียนท่ีได้สร้างความพร้อมให้แก่ตนเองก่อนเข้าเรียนในชัน้เรียน  ได้แก่ (1) การน าอปุกรณ์การเรียน
มาเรียนอยา่งถกูต้องครบถ้วน  และ (2) การเข้าชัน้เรียนตรงเวลา พฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียน  
หมายถึง การแสดงพฤตกิรรมของนกัเรียนในการตดิตามการสอนของครูโดยตลอด ได้แก่ (3) การมอง
ครูและเพ่ือน เม่ือครูและเพ่ือนพดูเก่ียวกบัเนือ้หาหรือกระบวนการเรียนการสอน และมองดอูปุกรณ์ 
กระดานด า หนงัสือหรือสิ่งอ่ืนๆ ตามไป  ขณะท่ี ครูชีใ้ห้ดหูรืออา่นให้ฟัง รวมทัง้จดค าอธิบาย
ประกอบการเรียนจากครู (4) การตอบค าถาม ถามค าถาม อภิปรายและเสนอความคดิเห็น รายงาน
หน้าชัน้ อา่นหนงัสือเรียน  และ (5) การท างานท่ีได้รับมอบหมายในขณะเรียนในชัน้เรียนอยา่งตอ่เน่ือง  
พฤตกิรรมหลังเรียน  หมายถึง  การแสดงพฤตกิร รมของนกัเรียนในการท างานท่ีได้รับมอบหมายให้
แล้วเสร็จและสง่ตามก าหนดเวลา ได้แก่ (6) การท าแบบฝึกหดั การบ้าน และรายงานให้เสร็จและสง่
ตามก าหนดเวลา (7) การเตรียมบทเรียนหรือทบทวนเนือ้หาวิชาท่ีครูมอบหมาย  และ (8) การศกึษา
ค้นคว้า เข้าห้องสมดุ ท ารายงาน ท าการบ้านและศกึษาข้อผิดพลาดด้วยตนเอง  

พฤตกิรรมการเรียนและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมีความสมัพนัธ์กนั  และพฤตกิรรมการเรียนมี
ผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โดยวิธีการพฒันาพฤตกิรรมการเรียนนัน้ต้องพฒันาให้นกัเรียนมีกลวิธี
การเรียนท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ เทคนิคท่ีใช้ในการพฒันาพฤตกิรรมกา รเรียนนัน้มีหลายรูปแบบ
ทัง้การให้ค าปรึกษา การใช้แมแ่บบ การเสริมแรง การควบคมุตนเอง และการก ากบัตนเอง การจดั
กิจกรรมพฒันาพฤตกิรรมการเรียนมีจ านวนระหวา่ง 8-15 ครัง้ แตล่ะครัง้ใช้เวลา 50-90 นาที  

ส าหรับการวดัพฤตกิรรมการเรียนนัน้มีทัง้การใช้แบบวดั  การสงัเกต และการสัมภาษณ์ ซึง่ใน
การวิจยันีผู้้วิจยัใช้การสงัเกต และการสมัภาษณ์  โดยใช้วิธีการสงัเกตตามแนวของสมพร สทุศันีย์ 
(2536) และโสภิดา ลิม้วฒันาพนัธ์ (2538) โดยใช้วิธีการสงัเกตแบบชว่งเวลา (Interval recording) ใน
การสงัเกตพฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียน และการสงัเกตผลของพฤตกิร รม (Product recording) 
ส าหรับพฤตกิรรมก่อนเรียนและพฤตกิรรมหลงัเรียน ในการศกึษาพฤตกิรรมการเรียนของนกัเรียน และ
ในระยะด าเนินการทดลอง รวมทัง้ใช้การสมัภาษณ์ครูในการศกึษาพฤตกิรรมการเรียนของนกัเรียนด้วย 
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ตอนที่ 3 การก ากับตนเอง (Self–Regulation)  
1. ความหมายและองค์ประกอบของการก ากับตนเอง  
การก ากบัตนเองเป็นแนวคดิท่ีส าคญัอีกแนวคดิหนึง่ของทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสงัคม  

(Social Cognitive Theory) ซึง่แบนดรูา (Bandura. 1986) มีความเช่ือวา่พฤตกิรรมของมนษุย์เรานัน้
ไมไ่ด้เป็นผลพวงของการเสริมแรงและการลงโทษจากภายนอกแตเ่พียงอยา่งเดียว หากแตว่า่มนษุย์เรา
สามารถกระท าบางสิ่งบางอยา่งเพื่อควบคมุความคดิ ความรู้สกึ และการกระท าของตนเอง ด้วยผลกรรม
ท่ีเขาหามาเองเพ่ือตนเอง ซึง่ความสามารถในการด าเนินการดงักลา่วนี ้แบนดรูาเรียกวา่เป็นการก ากบั
ตนเอง 

ชงุค์ และซิมเมอร์แมน  (Schunk; & Zimmerman. 1994) กลา่ววา่การก ากบัตนเองเป็น
ความคดิ ความรู้สกึ และการกระท า ท่ีเกิดขึน้โดยตวันกัเรียนเอง ท่ีมุง่หมายอยา่งเป็นระบบ เพ่ือให้บรรลุ
ถึงเป้าหมายของตนเอง โดยโครงสร้าง (Construct) ของการก ากบัตนเองชีถ้ึงความสามารถของบคุคลใน
การมีสว่นร่วมในการเรียนรู้ของตนเองอยา่งกระตือ รือร้น อยา่ง รู้คดิ (Metacognitively) มีแรงจงูใจ 
(Motivationally) และแสดงออกมาในเชิงพฤตกิรรม (Behaviorally) (Zimmerman. 1986)  

ซิมเมอร์แมน (Zimmerman. 1998) ให้ความหมายของการก ากบัตนเองวา่ เป็นกระบวนการท่ี
บคุคลตัง้เป้าหมาย บนัทกึพฤตกิรรมและคดิกลวิธีให้บรรลเุ ป้าหมายด้วยตนเอง โดยบคุคลจะเป็น 
ผู้ควบคมุกระบวนการนีด้้วยตนเอง  

ดงันัน้สรุปได้วา่ การก ากบัตนเอง หมายถึง กระบวนการในการควบคมุตนเองของบคุคลอยา่ง
เป็นระบบ ในด้านความคดิ ความรู้สกึ และการกระท า เพ่ือมุง่ เปล่ียนแปลงพฤตกิรรมของตนเองไปสู่
พฤตกิรรมเป้าหมายท่ีต้องการ 

2. กระบวนการในการก ากับตนเอง 
การก ากบัตนเองนีไ้มส่ามารถบรรลไุด้ด้วยอ านาจทางจิต  หากแตต้่องฝึกฝนและพฒันา เพียง

แค่ความตัง้ใจและความปรารถนาท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมของคนเรานัน้ยงัไมเ่พียงพอตอ่  
การเปล่ียนแปลง ถ้าขาดหนทางท่ีจะน าไปสูก่ารเปล่ียนแปลงนัน้ เพราฉะนัน้บคุคลควรได้รับฝึกฝนกลไก
ของการก ากบัตนเองซึง่ประกอบด้วย 3 กระบวนการ (Bandura. 1986) ดงัตอ่ไปนี ้ 

  1. การสงัเกตตนเอง  (Self-observation) บคุคลไมมี่อิทธิพลใดๆ ตอ่การกระท าของ
ตนเองถ้าเขาไมส่นใจวา่เขาก าลงัท าอะไรอยู่  ดงันัน้จดุเร่ิมต้นท่ีส าคญัของการก ากบัตนเองคือ บคุค ล
จะต้องรู้วา่ก าลงัท าอะไรอยู่  เพราะความส าเร็จของการก ากบัตนเองนัน้ สว่นหนึง่มาจากความชดัเจน  

ความสม ่าเสมอและความแมน่ย าของการสงัเกตและบนัทกึตนเอง ในกระบวนการสงัเกตตนเองนัน้   
แบนดรูา ได้เสนอวา่ควรมีด้านตา่งๆท่ีควรพิจารณาอยูด้่วยกนั 4 ด้าน คือ  ในด้านของการกระท า  
ซึง่ผู้สงัเกตตนเองต้องเลือกวา่จะท าการสงัเกตในมิตใิดของการกระท าของตน ซึง่มิตติา่งๆ ของพฤตกิรรม
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ท่ีควรพิจารณาท าการสงัเกตได้แก่ มิตด้ิานคณุภาพ อตัราความเร็ว ปริมาณ ความคดิริเร่ิม ความสามารถ
ในการเข้าสงัคม  จริยธรรมและความเบี่ยงเบน ทัง้นีก้ารท่ีจะเลือกสงัเกตท่ีมิ ตใิดของพฤตกิรรมนัน้  

ยอ่มขึน้อยูก่บัเป้าหมายของผู้สงัเกตและลกัษณะของพฤตกิรรมเป็นหลกั  เชน่ ถ้าต้องการสงัเกตการว่ิง
ของนกักีฬา ก็คงต้องท าการสงัเกตในมิตขิองความเร็ว หรือถ้าสงัเกตวา่หลงัจากการฝึกทกัษะทางสงัคม 
การปฏิสมัพนัธ์กบัสงัคมเป็นเชน่ใด อาจสงัเกตในมิตขิองความสามารถในการเข้าสงัคม เป็นต้น นอกจาก
ด้านของการกระท าแล้ว ยงัมีด้านของความสม ่าเสมอ ความใกล้เคียง และความถกูต้องอีกด้วย แบนดรูา
แบง่กระบวนการสงัเกตออกเป็น 2 องค์ประกอบ คือ 
   1.1 การตัง้เป้าหมาย (Goal setting) การตัง้เป้าหมายจะชว่ยให้บคุคลได้รู้ถึง
พฤตกิรรมท่ีต้องการกระท าอยา่งชดัเจน และใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินเพื่อเปรียบเทียบกบัพฤตกิรรมท่ี
บคุคลกระท า การท่ีบคุคลจะตดัสินหรือประเมินพฤตกิรรมตนเองให้ถกูต้อง มีประสิทธิภาพ และสะดวก
ตอ่การตดัสินนัน้ แบนดรูา (Bandura. 1986) และชงุค์ (Schunk. 1990) เสนอวา่ควรตัง้เป้าหมายให้มี
ลกัษณะเฉพาะเจาะจง และมีทิศทางในการกระท าท่ีแนน่อน มีลกัษณะท้าทาย ระยะสัน้ ใกล้เคียงกบั
ความเป็นจริง และสามารถปฏิบตัไิด้ ซึง่จะท าให้บคุคลมีแรงจงูใจท่ีจะใช้ความพยายามให้การกระท านัน้
ประสบความส าเร็จ นอกจากนีแ้บนดรูา และคอร์เมียร์ (รจเรข รัตนาจารย์. 2547; อ้างอิงจาก Cormier. 
1979) ยงัได้เสนอวิธีการตัง้เป้าหมายไว้ 2 วิธี คือ (1) การตัง้เป้าหมายด้วยตนเอง มีข้อดีคือ ท าให้บคุคล
รู้สกึวา่เป็นผู้กระท าและเป็นผู้ตดัสินใจด้วยตนเอง ซึง่จะท าให้เกิดความรู้สกึสบายใจและพยายามกระท า
พฤตกิรรมให้บรรลเุป้าหมายท่ีตนเองก าหนดไว้ และ (2) การตัง้เป้าหมายโดยบคุคลอ่ืน มีข้อดีตรงท่ีชว่ย
แก้ไขให้บคุคลท่ีไมส่ามารถตัง้เป้าหมายด้วยตนเองให้สามารถตัง้เป้าหมายได้เหมาะสมกบัความสามารถ
ของตนเองยิ่งขึน้ เชน่ การท่ีครูชว่ยนกัเรียนสงัเกตตนเองและแนะน าในการตัง้เป้าหมายของนกัเรียน 
   1.2 การเตือนตนเอง (Self-monitoring) เป็นกระบวนการท่ีบคุคลท า 
การสงัเกตและบนัทกึพฤตกิรรมเป้าหมายท่ีเกิดขึน้กบัตนเอง ใช้เป็นข้อมลูย้อนกลบัให้รู้ วา่ตนเองกระท า
พฤตกิรรมในลกัษณะใ ด แล้วก็จะท าให้เขารู้วา่ควรจะท าอะ ไรตอ่ไป เพ่ือไปสูพ่ฤตกิรรมเป้าหมายท่ี
ต้องการ 
  คอร์เมียร์ (รจเรข รัตนาจารย์. 2547; อ้างอิงจาก Cormier. 1979) ได้เสนอขัน้ตอนใน
การเตือนตนเองมี 6 ขัน้ตอน คือ (1) ให้จ าแนกพฤตกิรรมเป้าหมายให้ชดัเจนวา่จะต้องสงัเกตพฤตกิรรม
อะไร (2) ให้ก าหนดเวลาท่ีจะสงัเกตและบนัทกึพฤตกิรรม (3) ให้ก าหนดวิธีการบนัทกึและเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการบนัทกึพฤตกิรรม (4) ให้ท าการสงัเกตและบนัทกึพฤตกิรรมของตนเอง (5) ให้แสดงผลการบนัทกึ
พฤตกิรรมของตนเองเป็นกราฟหรือแผนภาพ (6) ให้วิเคราะห์ข้อมลูท่ีบนัทกึ เพ่ือใช้เป็นข้อมลูย้อนกลบั 
และเพ่ือพิจารณาผลการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรม 
  นอกจากนีแ้บนดรูากลา่ววา่ ยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลตอ่การสงัเกตตนเองอีก คือ 
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   1) เวลาทีท่ าการสงัเกตและบนัทึกพฤติกรรมของตนเอง  ท าให้ได้ข้อมลูท่ี
ถกูต้องแมน่ย าตอ่เน่ือง 
   2) การใหข้้อมูลยอ้นกลบั  จะท าให้บคุคลทราบวา่ ตนกระท าพฤตกิรรมเป็น
อยา่งไร เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้หรือไม ่แล้วจะพฒันาไปในทิศทางใดตอ่ไป 
   3) ระดบัของแรงจูงใจ บคุคลท่ีมีแรงจงูใจท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมของตนก็
จะมีการตัง้เป้าหมาย พยายามสงัเกต และบนัทกึพฤตกิรรมของตนมากกวา่ท่ีมีแรงจงูใจต ่า 
   4) คณุค่าของพฤติกรรมทีส่งัเกต  บคุคลจะให้ความสนใจในการสงัเกต
พฤตกิรรมท่ีบคุคลเห็นวา่มีคณุคา่ตอ่ตนเองมากกวา่พฤตกิรรมท่ีเขาไมเ่ห็นคณุคา่ 
   5) ความส าเร็จและความลม้เหลวของพฤติกรรมทีส่งัเกต  บคุคลจะให้ 
ความสนใจและบนัทกึพฤตกิรรมท่ีสงัเกตของตนเอง มากกวา่พฤตกิรรมท่ีเขากระท าล้มเหลว 
   6) ระดบัของความสามารถในการควบคมุพฤติกรรมทีส่งัเกต  บคุคลจะให้ 
ความสนใจสงัเกตและบนัทกึพฤติ กรรมของตนเองท่ีควบคมุได้มากกวา่พฤตกิรรมท่ีเขาไมส่ามารถ
ควบคมุได้ 

2. กระบวนการตดัสิน (Judgment process) ข้อมลูท่ีได้จากการสงัเกตตนเองนัน้จะมี
ผลตอ่การเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมของคนไมม่ากนกั ถ้าปราศจากกระบวนการตดัสิน โดยอาศยัมาตรฐาน
สว่นบคุคลท่ีได้มาจากการถกูสอนโดยตรง การประเมิน ปฏิกิริยาตอบสนองทางสงัคมตอ่พฤตกิรรมนัน้ๆ 
และจากการสงัเกตตวัแบบ  

3. การแสดงปฏิกิริยาตอ่ตนเอง (Self-reaction) การพฒันามาตรฐานในการประเมิน  

และทกัษะในการตดัสินใจนัน้ จะน าไปสูก่ารแสดงปฏิกริยาตอ่ตนเอง  ทัง้นีย้อ่มขึน้อยูก่บัสิ่งลอ่ใจท่ีจะ
น าไปสูผ่ลทางบวก ทัง้ในแง่ของผลท่ีได้รับเป็นสิ่งของท่ีจบัต้องได้ หรือในแง่ความพงึพอใจในตนเอง สว่น
มาตรฐานภายในของบคุคล ก็จะท าหน้าท่ีเป็นตวัเกณฑ์ท่ีท าให้บคุคลคงระดบัการแสดงออก  อีกทัง้เป็น
ตวัจงูใจให้บคุคลกระท าพฤตกิรรมไปสูม่าตรฐานดงักลา่วด้วย 

ส าหรับกระบวนการก ากบัตนเองเป็นดงัแผนภาพตอ่ไปนี ้
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ภาพประกอบ 1 กระบวนการก ากบัตนเอง (Bandura. 1986) 
 

พินทริช และเดอร์กรูท  (Pintrich; & De Groot. 1990) กลา่ววา่การก ากบัตนเองในด้าน
ความรู้  ความเข้าใจ  และพฤตกิรรมเป็นสิ่งส าคญัและชว่ยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้  และประสบ
ความส าเร็จทางการเรียน  และองค์ประกอบท่ีมีความส าคญัท่ีท าให้การก ากบัตนเองในการเรียน
บรรลผุลส าเร็จได้มีด้วยกนั 3 องค์ประกอบ คือ  

การสงัเกตตนเอง 
(Self-Observation) 

กระบวนการตดัสินใจ 
(Judgment Process) 

การแสดงปฏิกิริยาตอ่
ตนเอง (Self-Reaction) 

-ด้านการกระท า 
   คณุภาพ 
   อตัราความเร็ว 
   ปริมาณ 
   ความริเร่ิม 
   ความสามารถในการ
เข้าสงัคม 
   จริยธรรม 
   ความเบี่ยงเบน 
-ความสม ่าเสมอ 
-ความใกล้เคียง 
-ความถกูต้อง 

-มาตรฐานสว่นบคุคล 
   ท้าทาย 
   ชดัแจ้ง 
   ความใกล้ชิด 
   ทัว่ๆ ไป 
-การกระท าเพ่ืออ้างอิง 
   บรรทดัฐานท่ีเป็น
มาตรฐาน 
   การเปรียบเทียบทาง
สงัคม 
   การเปรียบเทียบกบัตนเอง 
   การเปรียบเทียบกบักลุม่ 
-การให้คณุคา่ของกิจกรรม 
   ให้คณุคา่สงูมาก 
   กลางๆ 
   ไมใ่ห้คณุคา่ 
-การอนมุานความสามารถ
ในการกระท า 
   แหลง่ภายในตนเอง 
   แหลง่ภายนอก 

-การประเมิน 
-การแสดงปฏิกิริยาตอ่
ตนเอง 
   ทางบวก 
   ทางลบ 
-การแสดงปฏิกิริยาตอ่
ตนเองในลกัษณะท่ีรับรู้
หรือจบัต้องได้ 
   การให้รางวลั 
   การลงโทษ 
-ไมมี่ปฏิกิริยาตอ่ตนเอง 
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  1. กลยทุธ์การรู้คดิ  (Metacognitive strategies) เป็นวิธีการส าหรับการวางแผน   
การควบคมุ  และปรับปรุงการเรียนรู้ของตนเอง  เชน่  การประเมินตนเอง  การตัง้เป้าหมายและ   
การวางแผน การบนัทกึและการตรวจสอบ เป็นต้น  
  2. ผู้ เรียนมีการจดัการและควบคมุความพยายามของตนเอง  (Effort management) 
เก่ียวกบัการเรียนและงานท่ีได้รับมอบหมายให้ประสบความส าเร็จ  โดยมีการวางแผน  ซึง่เป็น
องค์ประกอบท่ีส าคญัอีกประการหนึง่  ยกตวัอยา่งเชน่  นกัเรียนใช้ค วามพยายามท างานท่ียากและ
ป้องกนัสิ่งท่ีจะมารบกวน  (เชน่  เพ่ือนๆ  เสียงดงั ) จดัการสิ่งแวดล้อมในการเรียน  โดยการขอ  
ความร่วมมือจากเพ่ือนในการท างานให้ส าเร็จก่อน  หรือขอความชว่ยเหลือจากสงัคม  ท างานท่ีได้รับ
มอบหมายให้ส าเร็จ โดยมีการจงูใจตนเองโดยการให้รางวลัตอ่ความส าเร็จของตนเอง เป็นต้น  
  3. กลยทุธ์ทางปัญญา  (Cognitive strategies) เป็นวิธีการท่ีนกัเรียนใช้ใน 
การสร้างความคดิตามความเป็นจริงในการเรียน  การจ า  และความเข้าใจ  ความแตกตา่งของ 
กลยทุธ์ทางปัญญา  เชน่ การทอ่งจ า  การเช่ือมโยงความรู้  การค้นคว้าหาข้อมลู  การทบทวนจากบนัทกึ
ตา่งๆ และกลยทุธ์การจดัรูปแบบข้อมลู  เป็นต้น ซึง่ความสามารถทางปัญญาในการเรียนมีรากฐานมา
จากการอบรมเลีย้งด ูและมีผลตอ่ความระดบัของความส าเร็จ  

พินทริช  และเดอร์กรูท  ได้วิเคราะห์องค์ประกอบพืน้ฐานของการก ากบัตนเองในการเรียน  
พบวา่การก ากบัตนเองในการเรียนแบง่เป็น  2 องค์ประกอบ คือ (1) ด้านการใช้กลยทุธ์ทางปัญญา  
(Cognitive strategy use) และ (2) ด้านการก ากบัตนเอง  (Self-Regulation) ซึง่เป็นการรวมเนือ้หา
ด้านกลยทุธ์การรู้คดิ  (Metacognitive strategies) และด้านการจดัการและควบคมุความพยายามของ
ตนเอง (Effort management) เข้าด้วยกนั  ถึงแม้วา่ในตอนแรกจะมีการแยกกนัวิเคราะห์  แตโ่ครงสร้าง
เนือ้หาในแตล่ะด้านทัง้สองดงักลา่วไมมี่ความแตกตา่งกนั จงึได้น ามาวิเคราะห์ร่วมกนั  

สรุปได้วา่  วิธีการท่ีนกัเรียนใช้ในการพฒันากระบวนการเรียนรู้ของตนเอง  ให้เกิดความรู้  
ความเข้าใจ  รวมไปถึงจดัการ  ควบคมุ  และปรับป รุงพฤตกิรรมการเรียน  เพ่ือให้ตนเองประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมาย เรียกวา่เป็นการก ากบัตนเองในการเรียนนัน้ จากการศกึษาของซิมเมอร์แมน
และมาร์ตเินส-พอนส์ พบวา่วิธีการหรือกลยทุธ์ท่ีนกัเรียนใช้โดยทัว่ไปมี  14 กลยทุธ์ แตเ่น่ืองจากกลยทุธ์
ท่ี 9-11 เก่ียวกบัการขอความชว่ยเหลือจากสงัคม และกลยทุธ์ท่ี 12-14 เก่ียวกบั การทบทวนจากบนัทกึ
ตา่งๆ มีลกัษณะคล้ายคลงึกนั  จงึสรุปได้วา่มีกลยทุธ์หลกัๆ  10 กลยทุธ์  และแนวคดิของพินทริช   
และเดอร์กรูท  ท่ีได้จ าแนกเป็นองค์ประกอบของการก ากบัตนเองในการเรียนซึง่สอดคล้องกบักลยทุธ์
ตา่งๆ ท่ีซิมเมอร์แมนและมาร์ตเินส-พอนส์ได้กลา่วไว้  ดงันี ้ (1) ด้านการใช้กลยทุธ์ทางปัญญา  ได้แก่  
การจดัรูปแบบและการเปล่ียนแปลงรูปแบบของข้อมลู  การฝึกซ า้และการจ า  การค้นคว้าหาข้อมลู  และ
การทบทวนจากบนัทกึตา่งๆ และ (2) ด้านการก ากบัตนเอง  ได้แก่ การประเมินตนเอง  การตัง้เป้าหมาย
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และการวางแผน  การบนัทกึและตรวจสอบตนเอง  การจดัสิ่งแวดล้อมในการเรียน  การให้รางวลัตอ่
ความส าเร็จและการลงโทษตอ่ความล้มเหลวของตนเอง และการขอความชว่ยเหลือจากสงัคม  

คลาร์ก  และคนอ่ืนๆ  (Clark; et al. 1992) ได้เสนอ The “take PRIDE” Program เป็น
โปรแกรมท่ีพฒันาขึน้โดยการประยกุต์จากแ นวคดิการก ากบัตนเอง เพ่ือน ามาใช้ในการสง่เสริม 
การดแูลตนเองของผู้ ป่วยโรคเรือ้รัง เชน่ โรคหวัใจ โรคหอบหืด เป็นต้น ซึง่มีแนวคดิให้ผู้ ป่วยสงัเกต
ตนเอง การตดัสินใจและการควบคมุก ากบัตนเองในการดแูลสขุภาพตนเอง โดยกระบวนการของ
โปรแกรมนีป้ระกอบด้วย 2 ขัน้ตอนคือ  

 กระบวนการท่ี 1 จะต้องท าให้ผู้ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเห็นประโยชน์ของการก ากบัตนเอง 
และเช่ือวา่พวกเขาสามารถจะสงัเกตตนเอง มีการตดัสินใจ และการปฏิบตัติวัในการควบคมุ
โรคเบาหวานได้ 

 กระบวนการท่ี 2 การชว่ยให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมีการปรับเปล่ียนหรือมีการปรั บตวัใน
การดแูลสขุภาพให้ เข้ากบัสภ าพแวดล้อมท่ีเป็นอยูไ่ด้ ตามกระบวนการของ The “take PRIDE” 
Program ซึง่ค าวา่ PRIDE ยอ่มาจาก P: Problem selection หมายถึงการเลือกปัญหา R: 
Researching the daily routine หมายถึงการค้นหาสาเหตปัุญหาจากกิจวตัประจ าวนั I: Identifying a 
disease-self management goal หมายถึงการหาแนวทางการจดัการตนเองให้ไปสูเ่ป้าหมายของ 
การควบคมุโรค D: Developing a plan to reach the goal หมายถึงการวางแผนการปฏิบตัเิพ่ือให้ไปสู่
เป้าหมาย E: Establishing a reward for reaching the goal or making process หมายถึงการให้
รางวลัตนเองเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายหรือท าตามกระบวนการ 

ซิมเมอร์แมน (Zimmerman. 2000) ได้เสนอขัน้ตอนในการก ากบัตนเองของนกัเรียนโดยมีครู
เป็นผู้ชว่ยฝึกก ากบั (Self-regulated learning coaches: SRC) เป็นการก ากบัตนเองท่ีคล้ายๆ กบัวิธี
ของแบนดรูา วิธีนีแ้บง่การก ากบัตนเองออกเป็น 2 ขัน้ตอน โดยขัน้ตอนแรกครูอธิบายการก ากบัตนเอง
และชว่ยนกัเรียนให้มีทศันคตท่ีิดีตอ่การก ากบัตนเอง ขัน้ตอนท่ีสอง ให้นกัเรียนส ารวจตนเอง 
ตัง้เป้าหมาย และเลือกวิธีในการก ากบัตนเอง พร้อมทัง้ให้ผลตอบสนองตอ่การกระท าพฤตกิรรมนัน้เม่ือ
ก ากบัตนเองได้ตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ 

จากผลการวิ จยัของ ลี และยงั (Ley; & Young. 2001) พบวา่องค์ประกอบของการก ากบั
ตนเองมี 6 ขัน้ประกอบด้วย การตัง้เป้าหมาย (Goal-setting) การเตรียมสถานท่ีท่ีใช้ในการเรียน 
(Preparing a place to study) การจดัการเคร่ืองมือ (Organizing materials) การเฝ้าตดิตามการเรียน 
(Monitoring learning) การประเมินผลกระบวนการและหาประสิทธิภาพ (Evaluating progress and 
effectiveness) และการทบทวนจากข้อสอบ (Reviewing tests)  
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ลี และยงั สรุปวา่กิจกรรมการก ากบัตนเองท่ีส าคญัคือ กิจกรรมตามขัน้ตอนท่ี 2-4 ซึง่มี  
4 ลกัษณะด้วยกนั คือ 
  1. การเตรียมตวัและจดั สภาพแวดล้อมในการเรียน (Preparing and structuring 
learning environment) เป็นการเลือกหรือจดัสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้การเรียนท าได้ง่ายขึน้ โดยวิธีการท่ี
ผู้สอนแนะน าผู้ เรียนให้รู้วา่ วิธีการจดัสิ่งแวดล้อมทางกายภาพควรเป็นอยา่งไร 
  2. การจดัรูปแบบและการเปล่ียนแปลงรูปแบบอปุกรณ์การเรียนการสอน (Organizing 
and transforming instructional materials) เป็นการจดัให้มีการจดัการหรือเปล่ียนแปลงอปุกรณ์ 
การเรียนการสอนเพ่ือให้การเรียนการสอนดียิ่งขึน้ โดยให้ผู้ เรียนร่างสว่นหนึง่ท่ีต้องท ารายงานลงใน
โครงร่างก่อนท ารายงาน 
  3. การเก็บข้อมลู และเฝ้าตดิตาม (Keeping records and monitoring progress) 
เป็นการบนัทกึเหตกุารณ์และผลท่ีได้รับจากเหตกุารณ์นัน้ๆ โดยสอนให้ผู้ เรียนเก็บเป็นรายงานขัน้ตอน
ของกิจกรรมแตล่ะกิจกรรม 
  4. การประเมินคณุภาพ (Evaluating performance against a standard) เป็น 
การประเมินผลคุ ณภาพของงานท่ีแล้วเสร็จ รวมถึงการอา่นซ า้ข้อสอบ เพ่ือท่ีจะเตรียมใช้ในห้องเรียน
และการสอนครัง้ตอ่ไป โดยผู้สอนท าการทบทวนผลการสอบกบัผู้ เรียนเป็นรายข้อวา่ท าไมจงึถกู และ
วิธีการท่ีจะตอบให้ถกูต้อง 

แฮร์ริส  และแกรห์ม (Harris; & Graham. 2007) ได้พฒันายทุธวิธีการก ากบัตน เอง  
(Self-regulated strategy development: SRSD) เพ่ือใช้กบันกัเรียนท่ีมีทกัษะในการเขียนต ่า โดยมี
ขัน้ตอนทัง้หมด 6 ขัน้ตอน คือ ขัน้ท่ี 1 เป็นการสนทนาถึงเป้าหมายในอนาคต ขัน้ท่ี 2 พฒันาทกัษะ
พืน้ฐาน ขัน้ท่ี 3 ท าตามแบบแผนท่ีวางไว้ ขัน้ท่ี 4 บนัทกึและจดจ าทกัษะท่ี ได้ ขัน้ท่ี 5 สนบัสนนุ 
การกระท านัน้ และขัน้ท่ี 6 แสดงปฏิกิริยาตอ่พฤตกิรรมท่ีปฏิบตั ิ

วินิชกี  (Svinicki. n.d.) กลา่ววา่การก ากบัตนเองในการเรียนเป็นการท่ีนกัเรียนเรียนรู้ 
โดยใช้การก ากบัและการควบคมุอยา่งกระตือรือร้น ประกอบด้วยการก ากบัตนเอง 3 ด้าน ได้แก่  
(1) ด้านพฤตกิรรมและทรัพยากร ประกอบด้วยการวางแผนและการใช้กลยทุธ์การเรียนรู้และ 
การจดัการทรัพยากร (2) ด้านแรงจงูใจและอารมณ์ ประกอบด้วยการก าหนดเป้าหมาย การจงูใจ
ตนเอง และการเสริมแรงตนเอง และ (3) ด้านกลยทุธ์ทางปัญญาเพื่อการเรียนรู้ (Metacognition) 
ประกอบด้วยการก าหนด เป้าหมาย การวางแผน การควบคมุความใสใ่จ การใช้กลยทุธ์การเรียนรู้และ
การจดัการทรัพยากร และการก ากบั ประเมิน และสะท้อนตนเอง ซึง่ขัน้ตอนยอ่ยบางขัน้ตอนนัน้เป็น
การก ากบัตนเองหลายด้าน เชน่ การวางแผนเป็นการก ากบัตนเองด้านแรงจงูใจและอารมณ์ และ 
การก ากบัตนเองด้านกลยทุธ์ทา งปัญญาเพื่อการเรียนรู้ โดยแตล่ะขัน้ตอนเรียงตามล าดบัดงันี ้   
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(1) การก าหนดเป้าหมาย  (2) การวางแผน  (3) การจงูใจตนเอง  (4) การควบคมุความใสใ่จ  (5) การใช้
กลยทุธ์การเรียนรู้และการจดัการทรัพยากร  (6) การก ากบั ประเมิน และสะท้อนตนเอง และ   
(7) การเสริมแรงตนเอง  

จากกระบวน การก ากบัตนเองของ แบนดรูา  (Bandura. 1986) พินทริช  และเดอร์กรูท  
(Pintrich; & De Groot (1990) คลาร์ก และคนอ่ืนๆ  (Clark; et al. 1992) ซิมเมอร์แมน (Zimmerman. 
2000) ลีและยงั (Ley; & Young. 2001) แฮร์ริสและแกรห์ม (Harris; & Graham. 2007) และวินิชกี  
(Svinicki. n.d.) ผู้วิจยัได้วิเคราะห์เปรียบเทียบขัน้ตอนตา่งๆ ของกระบวนการก ากบัตนเอง พบวา่  
มีขัน้ตอนและกระบวนการท่ีคล้ายคลงึกนั โดยครอบคลมุกระบวนการยอ่ยของการก ากบัตนเอง 
3 กระบวนการ ได้แก่ การสงัเกตตนเอง การตดัสินตนเอง และการแสดงปฏิกิริยาตอ่ตนเอง ดงัตาราง
ตอ่ไปนี ้
 
ตาราง 4 ผลการสงัเคราะห์กลยทุธ์การก ากบัตนเองในการเรียน 
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การสังเกตตนเอง        

    การส ารวจตนเอง        
    การตัง้เป้าหมาย        
    การวางแผน        
    การเลอืกวิธีในการก ากบัตนเอง        
    การเตือนตนเอง        
    การพฒันาทกัษะพืน้ฐาน        
    การท าตามแบบแผนท่ีวางไว้/การใช้กลยทุธ์การ
เรียนรู้และการจดัการทรพยากร 

       

    การบนัทกึและตรวจสอบ        
    การสนบัสนนุการกระท านัน้/การจงูใจตนเอง        
    การทบทวนจากข้อสอบ        
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ตาราง 4 (ตอ่) 
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การสังเกตตนเอง        

การตัดสินตนเอง        
    การประเมินตนเอง        
การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง        

    การให้รางวลัตอ่ความส าเร็จและลงโทษตอ่ความ
ล้มเหลวของตนเอง 

       

    การควบคมุความใสใ่จ        

 
จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบดงักลา่ว ผู้วิจยัได้ปรับปรุงและพฒันาเป็นกระบวนการก ากบั

ตนเอง เพ่ือใช้ในการพฒันาโปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคม เพ่ือพฒันา
พฤตกิรรมการเรียนของนกัเรียน โดยเลือกใช้ขัน้ตอนท่ีนกัจิตวิทยาและนกัการศกึษาใช้ เหมือนกนัตัง้แต ่
3 คนขึน้ไป นอกจากนีย้งัพิจารณา ขัน้ตอนท่ีพฒันาขึน้ตามความเหมาะสมของ วยั เวลาและการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน  โดยประกอบด้วยกระบวนการ 3 กระบวนการ ท่ีมีขัน้ตอนยอ่ย  
6 ขัน้ตอน ได้แก่ (1) กระบวนการสงัเกตตนเอง ประกอบด้วย ขัน้การส ารวจตนเอง  ขัน้การตัง้เป้าหมาย 
ขัน้การวางแผน และขัน้การควบคมุตนเองและบนัทกึพฤตกิรรม (2) กระบวนการตดัสินตนเอง คือ 
ขัน้การประเมินตนเอง และ (3) กระบวนการแสดงปฏิกิริยาตอ่ตนเอง คือขัน้การแสดงปฏิกิริยาตอ่
ตนเอง โดยขัน้ตอนแตล่ะขัน้ตอนสามารถอธิบายได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้ 
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ตาราง 5 ขัน้ตอนของกระบวนการก ากบัตนเองท่ีผู้วิจยัพฒันาขึน้เพ่ือใช้ในโปรแกรม 
 
ขัน้ตอนกระบวนการก ากับตนเอง รายละเอียดของกระบวนการ 
กระบวนการสังเกตตนเอง 
การส ารวจตนเอง  ส ารวจพฤติกรรมการเรียนของตนเอง  
การตัง้เป้าหมาย  เลอืกพฤติกรรมการเรียนที่ต้องการพฒันา พร้อมทัง้ก าหนดเป้าหมายในการ

พฒันาพฤติกรรมที่เลอืก  
การวางแผน  หาวิธีการท่ีจะท าให้สามารถท าพฤติกรรมการเรียนได้ตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้  
การควบคมุตนเองและบนัทกึ
พฤติกรรม 

แตล่ะคนด าเนินการควบคมุตนเองให้ได้ตามวิธีการก ากบัตนเองที่เลอืกไว้ 
และบนัทกึพฤติกรรมที่เกิดขึน้ 

กระบวนการตัดสินตนเอง 
การประเมินตนเอง  ประเมินพฤติกรรมด้วยตนเองโดยเทียบกบัเป้าหมายที่ตัง้ไว้ 
กระบวนการแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง 
การแสดงปฏิกิริยาตอ่ตนเอง แสดงปฏิกิริยาตอ่ตนเอง โดยการให้รางวลัตอ่ความส าเร็จและหาแนว

ทางการปรับปรุงแก้ไขในกรณีที่ไมบ่รรลเุป้าหมาย 

 
3. ผลของการก ากับตนเองที่มีต่อพฤตกิรรม 
แบนดรูา (Bandura. 1986) ได้กลา่วถึงข้อดีของการปรับพฤตกิรรมด้วยวิธีการก ากบัตนเอง 

สรุปได้ดงันี ้

1. การก ากบัตนเองเป็นวิธีการท่ีสะดวก และไมส่ิน้เปลืองคา่ใช้จา่ย 
2. การก ากบัตนเอง ท าให้บคุคลสามารถรักษามาตรฐานในการแสดงพฤตกิรรมของ

ตนเองคงทนขึน้ ซึง่ท าให้พฤตกิรรมเปล่ียนแปลงได้ยาวนานกวา่การใช้วิธีการควบคมุจากภายนอก 
3. ผู้ ท่ีสามารถก ากบัตนเองได้นัน้ จะสามารถอดกลัน้ตอ่สิ่งเย้ายวนจากภายนอกได้ดี 

และสามารถแผข่ยายไปยงัพฤตกิรรมอ่ืนได้ง่าย 
4. กระบวนการก ากบัและตดิตามพฤตกิรรมของตนเองสามารถท าได้ตลอดเ วลา ไมว่า่

จะอยูใ่นสภาพแวดล้อมใด และบคุคลสามารถแสดงปฏิกิริยาตอ่ตนเองได้อยา่งทนัทว่งที ทัง้ในด้าน  
การแสดงปฏิกิริยาตอ่ตนเองทางบวกและทางลบ การให้รางวลัตนเอง และการลงโทษตนเอง 

5. การก ากบัตนเองชว่ยลดภาระครู และชว่ยให้ครูมีเวลาส าหรับการเรียนการสอนมาก
ขึน้ 

การก ากบัตนเองมีผลตอ่พฤตกิรรมของมนษุย์ (Bandura. 1986; Zimmerman. 1989) และได้
ถกูน ามาใช้ในการแก้ปัญหาการมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงของนกัเรียนด้วย 
โดยการก ากบัตนเองได้ถกูน ามาใช้ในการออกแบบโปรแกรมเพ่ือแก้ปัญหาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนใน
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กลุม่นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงหลายเร่ือง และมีประสิทธิผลเป็น
อยา่งดี (Baum, Renzulli; & Hebert. 1999)  

นอกจากการก ากบัตนเองจะถกูน ามาใช้ในการแก้ปัญหานกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า
กวา่ความสามารถท่ีแท้จริงแล้ว ยงัถกูน ามาใช้ในการลดและสง่เสริมพฤตกิรรมท่ีคล้ายคลงึหรือใกล้เคียง
กบัพฤตกิรรมของผู้ ท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง และได้ผลดีด้วย
เชน่เดียวกนั โดยในแง่ของการลดพฤตกิรรมท่ีไมพ่งึประสงค์นัน้ ผลการวิจยัของโบลสตาด และจอห์นสนั 
(Bolstad; & Johnson. 1972) ท่ีได้ศกึษาผลของการก ากบัตนเองท่ีมีตอ่การปรับพฤตกิรรมก่อกวน  
ชัน้เรียน (Disruptive Classroom Behavior) โดยใช้การวิจยัเชิงทดลองกบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 

และ 2 ท่ีมีพฤตกิรรมก่อกวนชัน้เรียนจ านวน 4 คน ตามแนวคดิการปรับพฤตกิรรม โดยเปรียบเทียบ 
treatment 3 ประเภทคือ การก ากบัตนเอง การก ากบัโดยปัจจยัภายนอก (External regulation) และไมมี่
การก ากบัใดๆ ซึง่พฤตกิรรมก่อกวนชัน้เรียนประกอบด้วยพฤตกิรรม 3 ด้าน ได้แก่ การสง่เสียงดงั 
(Talking out) การก้าวร้าว (Aggression) และการลกุจากท่ีนัง่ (Out of seat) ซึง่พฤตกิรรมเหลา่นีเ้ป็น
พฤตกิรรมอยา่งหนึง่ของนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง ผลปรากฏวา่
การก ากบัตนเองและการก ากบัโดยปัจจยัภายนอก สามารถลดพฤตกิรรมก่อกวนชัน้เรียนอยา่งได้ผล  
โดยการก ากบัตนเองมีประสิทธิผลมากกวา่ และยงัคงทนอยูจ่นถึงระยะยบัยัง้ (Distinction)  

ในแง่ ของการสง่เสริมพฤตกิรรมนัน้ การก ากบัตนเองมีผลตอ่แรงจงูใจและการเรียนรู้ของ
นกัเรียน ดงัเชน่ผลการวิจยัของ เบมเบนทัที  และคนอ่ืนๆ  (Bembenutty; et al. 1998) ท่ีได้ท าการศกึษา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งความวิตกกงัวลในการทดสอบ (Test anxiety) และการก ากบัตนเองตอ่แรงจงูใจ
และกลวิ ธีการเรียนรู้ของนกัเรียน โดยแรงจงูใจแบง่ออกเป็นแรงจงูใจภายใน (Intrinsic motivation) 
แรงจงูใจภายนอก (Extrinsic motivation) คณุคา่ท่ีมีตอ่งาน (Task value) การรับรู้ความสามารถของ
ตน(Self-efficacy) ความเช่ือในการควบคมุ (Control beliefs) ความต้องการทางสงัคม (Social 
desirability) ความสามารถ (Competence) ความคาดหวงัในความส าเร็จ (Expectancy for 
success) สว่นกลวิธีการเรียนรู้แบง่ออกเป็น  (1) กลยทุธ์ทางปัญญา (Cognitive strategy) 
ประกอบด้วยการวางแผนอยา่งละเอียด (Elaboration) การฝึกฝน (Rehearsal) การจดัการ 
(Organization) และการรู้คดิ (Metacognition) และ (2) กลยทุธ์การจดัการทรัพยากร (Resource 
management strategy) ประกอบด้วยความพยายาม (Effort) การจดัการเวลา (Time management) 
การจดัการสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ (Study environmental management) การหาความชว่ยเหลือ 
(Help seeking) ผลการวิจยัพบวา่ไมพ่บผลปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งความวิตกกงัวลในการทดสอบและ 
การก ากบัตนเอง และพบวา่การก ากบัตนเองมีผลตอ่แรงจงูใจเกือบ ทกุด้านยกเว้นด้านแรงจงูใจ
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ภายนอกและความเช่ือในการควบคมุ และมีผลตอ่กลวิธีการเรียนรู้ทกุด้าน นอกจากนีย้งัมีผลตอ่เกรด
ของรายวิชาด้วย  

พินทริช  และเดอกรูท  (Pintrich; & De Groot. 1990) ได้ศกึษาเก่ียวกบัแรงจงูใจและ 
การก ากบัตนเองในการเรียน ซึง่เป็นสว่นเสริมความส าเร็จในการจดัการเรียนการสอน กลุม่ตวัอยา่งเป็น
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  1 จ านวน 173 คน โดยใช้วิธีการรายงานตนเอง  (Self-report) วดัในเร่ือง
การรับรู้ความสามารถของตน คา่นิยมภายใน ความวิตกกงัวลในการสอบ  การก ากบัตนเอง  และการใช้
กลยทุธ์การเรียนรู้  ข้อมลูผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนได้จากการมอบงานให้นกัเรียนท า  ผลการวิจยัพบวา่  
การรับรู้ความสามารถของตนและคา่นิยมภายในมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเ รียน 
การวิเคราะห์การถดถอยพบวา่ผลท่ีได้จากการวดัขึน้อยูก่บัการก ากบัตนเอง  การรับรู้ความสามารถของ
ตนและความวิตกกงัวล  เป็นตวัพยากรณ์ความส าเร็จทางการเรียนได้ดีท่ีสดุ  สว่นคา่นิยมภายในไม่
สง่ผลตอ่ความส าเร็จในการเรียน แตมี่ความสมัพนัธ์กบัการก ากบัตนเองและการใช้กลยทุธ์ทางปัญญา  

การก ากบัตนเองมีความสมัพนัธ์โดยตรงกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนด้วย ดงัผลการวิจยัของ 
พินทริช และเดอกรูท  (Pintrich; & De Groot. 1990) ท่ีศกึษาความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน โดยใช้การวิเคราะห์เส้นทาง (Path analysis) และพบวา่ทกัษะการก ากบั ตนเองเป็น  
ตวัท านายโดยตรงของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน งานวิจยัของแอบลาร์ด  และลิพส์ชลูท์  (Ablard; & 
Lipschultz. 1998) ได้ศกึษาเก่ียวกบัการก ากบัตนเองในการเรียนของนกัเรียนท่ีมีความส าเร็จใน 
การเรียนสงู  ตวัแปรท่ีน ามาศกึษา  ได้แก่ การให้เหตผุลในระดบัสงู  (Advanced reasoning) การมุง่
เป้าหมาย (Achievement goals) และเพศ กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  5 จ านวน 
222 คน เป็นนกัเรียนชาย  118 คน หญิง 104 คน ในการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนนกัเรียนท่ีประสบ
ความส าเร็จร้อยละ  97 ใช้กลยทุธ์การก ากบัตนเอง  ผลการวิจยัพบวา่  การมุง่เป้าหมายและเพศมี
ความสมัพนัธ์กบัการก ากบัตนเองในการเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  สว่นการให้เหตผุลในระดบัสงู  
ไมมี่ความสมัพนัธ์กบัการก ากบัตนเอง  โดยท่ีนกัเรียนมีการมุง่เป้าหมายสงูขึน้  เม่ือมีการใช้กลยทุธ์ 
การก ากบัตนเอง และนกัเรียนหญิงมีการใช้กลยทุธ์การก ากบัตนเองในการเรียนมากกวา่นกัเรียนชาย  

ซิมเมอร์แมน  และมาร์ตเินส-พอนส์ (Zimmerman; & Martinez-Pons. 1990) ได้ศกึษา
เก่ียวกบัความแตกตา่งของนกัเรียนด้านการก ากบัตนเองในการเรียน  ในเร่ืองระดบัชัน้  เพศ และ  
การรับรู้ความสามารถของตนและการใช้กลยทุธ์ตา่งๆ  กลุม่ตวัอยา่ง เป็นนกัเรียนชาย  45 คน และ
นกัเรียนหญิง  45 คน เป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  5 ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  1 และชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  
5 จากโรงเรียนสอนเดก็ปัญญาเลิศ  และโรงเรียนปกติ  เป็นการสอบถามเก่ียวกบัการใช้กลยทุธ์จาก  14 
วิธีในกลยทุธ์การก ากบัตนเองในการเรียน  และแปลคว ามหมายเพ่ือประมาณคา่  และการรับรู้
ความสามารถทางวิชาคณิตศาสตร์ ผลการวิจยัพบวา่  นกัเรียนปัญญาเลิศมีการรับรู้ความสามารถของ
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ตนในการแปลความหมาย  การรับรู้ความสามารถทางวิชาคณิตศาสตร์  และการใช้กลยทุธ์สงูกวา่
นกัเรียนปกตอิยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปี ท่ี 5 มีการใช้กลยทุธ์ก ากบัตนเองใน
การเรียนสงูสดุ  รองลงมา  คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  1 และนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  5 
ตามล าดบั และการวิเคราะห์ความแตกตา่งระหวา่งเพศในการใช้กลยทุธ์การก ากบัตนเองในการเรียน  
ผลการวิจยัพบวา่  นกัเรียนหญิงจะใช้กลยทุธ์การจดบนั ทกึและเตือนความจ า  การจดัสภาพแวดล้อม  
และการตัง้เป้าหมายและการวางแผน มากกวา่นกัเรียนชายอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

จิราภรณ์ กณุสิทธ์ิ (2541) ได้ศกึษาเร่ืองการท านายผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ด้วยตวัแปรด้านการก ากบัตนเองในการเรียน  การรับรู้ความสามารถของตนท างคณิตศาสตร์  ทศันคติ
ตอ่วิชาคณิตศาสตร์และแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  3 ในกรุงเทพมหานคร   
ผลการศกึษาพบวา่  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  3 
สามารถท านายได้จากการก ากบัตนเองในการเรียนการรับรู้ความสามารถของต นทางคณิตศาสตร์และ
ทศันคตติอ่วิชาคณิตศาสตร์ โดยมีตวัท านายท่ีดีท่ีสดุคือ การรับรู้ความสามารถของตนทางคณิตศาสตร์
และการก ากบัตนเองในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ตามล าดบั 

กรวรรณ  แสงไชย (2551) ได้ศกึษาผลของวิธีสอนแบบก ากบัตนเองและคะแนนเฉล่ียสะสมท่ี
มีตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรี ยนคณิตศาสตร์และลกัษณะพืน้ฐานความเป็นนกัวิจยัของนกัเรียน  
ผลการวิจยัท่ีส าคญัสรุปได้วา่ (1)  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์   ผลการก ากบัตนเองใน 
การเรียน และ ลกัษณะพืน้ฐานความเป็นนกัวิจยัของนกัเรียน ท่ีได้รับวิธีสอนท่ีแตกตา่งกนัและมีระดบั
คะแนนเฉล่ียตา่งกนั หลงัการทดลอง แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 อิทธิพลของวิธี
สอนคอ่นข้างสงู (F= 34.186, p=.000) เม่ือเปรียบเทียบกบัอิทธิพลของคะแนนเฉล่ียสะสม (F=6.438, 
p=.001) และ (2) ผลการวิเคราะห์ความตรงโมเดลตามกรอบแนวคดิพบวา่โมเดลสอดคล้องกลมกลืน
กบัข้อมลูเชิงป ระจกัษ์   โดยพิจารณาจากผลการทดสอบคา่ไค -สแควร์  (Chi-square) มีคา่เทา่กบั  
19.08; p=.32 ท่ีองศาอิสระ  เทา่กบั 17 มีคา่ GFI เทา่กบั .96 และคา่ AGFI เทา่กบั .82 สว่นคา่ RMR 
เทา่กบั .034 โมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนในตวัแปรผลการก ากบัตนเองในการเรียน  ตวัแปร
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์  และตวัแปรลกัษณะพืน้ฐานของนกัวิจยั ได้ร้อยละ 65, 59 และ 
87 ตามล าดบั 

จากการศกึษาแนวคดิเก่ียวกบัการก ากบัตนเองจะเห็นวา่ บคุคลท่ีมีการก ากบัตนเองเป็นบคุคล
ท่ีมีจดุมุง่หมายในการท าสิ่งตา่งๆ อยา่งชดัเจน หากเป็นนกัเรียนจะเป็นนกัเรียนท่ีมีจดุมุ่ งหมายใน  
การเรียน มีความสนใจในการเรียน มีพฤตกิรรมการเรียนท่ีดีขึน้ สว่นนกัเรียนท่ีมีการก ากบัตนเองต ่า  
 จะเป็นบคุคลท่ีไมมี่จดุมุง่หมายหรือแรงจงูใจในการเรียน ขาดความสนใจในการเรียนและการเรียนรู้ก็
เพ่ือหวงัผลตอบแทนภายนอกเทา่นัน้ ดงันัน้จงึสรุปได้วา่การก ากบัตนเอง มีผลตอ่พฤตกิรรมการเรียน   
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ชว่ยให้นกัเรียนสามารถก ากบัตนเองทัง้ในด้านปัญญา จิตใจ และพฤตกิรรม ท าให้มีพฤตกิรรมการเรียนท่ี 
พงึประสงค์มากขึน้ น าไปสูก่ารเพิ่มผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนได้ในท่ีสดุ  

4. การพัฒนาการก ากับตนเอง 
ในการพฒันาการก ากบัตนเองนัน้ ลี และยงั (Ley; & Young. 1999) เสนอหลกัการสอนหรือ

การพฒันาการก ากบัตนเองเรียกวา่ POME ซึง่ประกอบด้วยขัน้ตอนตอ่ไปนี ้ 
1) ขัน้เตรียม (Prepare) เป็นการสง่เสริมและแนะน าผู้ เรียนให้จดัเตรียมสภาพแวดล้อม

ของการเรียนรู้ให้เหมาะสม 
2) ขัน้จดัการ (Organize) เป็นการจดัส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากห ลาย ท่ีเอือ้อ านวย  

การเรียนรู้และการใช้กลยทุธ์ทางปัญญาและการรู้คดิของผู้ เรียน 
3) ขัน้ก ากบัตดิตาม (Monitor) เป็นการให้ผู้ เรียนบนัทกึการเรียนรู้ของตนเอง วา่ผู้ เรียน

มีการเรียนรู้อยา่งไรและเม่ือไร และผลของการเรียนรู้เป็นอยา่งไร และ 
4) ขัน้ประเมิน (Evaluate) เป็นการให้ผู้ เรียนตดัสินวา่ตนเองมีการเรียนรู้ดีหรือไม ่

อยา่งไร    
นอกจากนีย้งัมี วิธีการส่งเสริมการก ากับตนเองในการเรียน  ซึง่การก ากบัตนเองใน  

การเรียนเป็นตวัแปรท่ีมีนกัวิจยัในทฤษฎีการเรียนรู้หลายทฤษฎีมีความสนใจ ดงันัน้จงึมีนกัวิจยัท า  
การทดลองและให้ข้อเสนอแนะในการสง่เสริมการก ากบัตนเองในการเรียนไว้หลายรูปแบบ หลายระดบั 
และมีพืน้ฐานทางทฤษฎีแตกตา่งกนัไป ส าหรับผู้ เรียนท่ีอยูใ่นวยัรุ่นหรือผู้ เรียนระดบัอดุมศกึษา  
มีข้อเสนอแนะและการวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการก ากบัตนเองในการเรียน ดงันี ้ 

โบเคียร์ท (Boekaerts. 1997) ได้เสนอแนะแ นวทางการสง่เสริมการเรียนการสอนด้วย  
การก ากบัตนเอง 4 ประการคือ 

1. ควรกระตุ้นความรู้และความสามารถเดมิของผู้ เรียน และสนบัสนนุให้ผู้ เรียนน า
ความรู้ความสามารถเดมิออกมาใช้ในการเรียนเนือ้หาใหม่ 

2. ควรสอนวิธีการก ากบัตนเองให้ผู้ เรียน และฝึกให้ผู้ เรียนใช้กลวิธีจนคลอ่ง แคลว่เป็น
อตัโนมตั ิ

3. การสอนกลวิธีก ากบัตนเองควรแบง่เป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรกผู้สอนมีบทบาทเป็น
แมแ่บบ เป็นผู้ ฝึกสอน (Coach) ตอ่มาให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้โดยการก ากบัตนเองและไตร่ตรองวิธีการท างาน
ของตนเอง 

4. ควรออกแบบงานให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยการก ากบัตนเองได้ 
บทัเลอร์ และวินเน (Butler; & Winne. 1995) กลา่ววา่ขณะเรียนรู้ด้วยการก ากบัตนเอง ผู้ เรียน

อาจมีปัญหาท่ีเป็นอปุสรรคในการก ากบัตนเองในการเรียนแยกเป็น 4 ลกัษณะ คือ 
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1. วิเคราะห์งานไมถ่กูต้อง ท าให้ตัง้เป้าหมายไมเ่หมาะสม ท าให้ใช้กลวิธีไมเ่หมาะสม 
และสง่ผลตอ่การตรวจสอบผลงานตนเองตอ่ไป 

2. ไมส่ามารถตรวจสอบความบกพร่องของตนเองได้ ท าให้งานอาจไมบ่รรลเุป้าหมาย 
3. ไมมี่ทกัษะบางอยา่งท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการท างานนัน้ หรือมีอยูบ้่างแตไ่มเ่พียง

พอท่ีจะท างานส าเร็จได้ 
4. ไมมี่แรงจงูใจในการท างาน อาจเน่ืองจากมีความเช่ือเก่ียวกบัการเรียนไม่ ถกูต้อง 

หรือไมมี่แรงจงูใจในการควบคมุตนเองให้ท างาน 
นอกจากนี ้บทัเลอร์ และวิน เน ยงัเสนอแนวทางในการให้ข้อมลูป้อนกลบัเพ่ือสง่เสริม  

การก ากบัตนเองในการเรียน วา่ข้อมลูป้อนกลบัควรจะให้ครอบคลมุ และเหมาะสมกบัปัญหาใน  
การก ากบัตนเองในการเรียน เชน่ การให้ความรู้หรือแก้ไข ความรู้เก่ียวกบังาน การให้ความรู้หรือปรับแก้
ความเข้าใจหรือจดัโครงสร้างความรู้เก่ียวกบังานให้ใหม ่การให้ความรู้หรือปรับแก้ความเข้าใจหรือจดั
โครงสร้างความรู้เก่ียวกบักลวิธีท างานให้ใหม ่แนะแนวทางการใช้กลวิธีท่ีเหมาะสมกบัเนือ้หาหรืองาน
หรือชว่ยเหลือให้ใช้กลวิธีไ ด้คลอ่งแคลว่ และแก้ไขความเช่ือเก่ียวกบัตนเองหรือเก่ียวกบังานเพ่ือเพิ่ม
แรงจงูใจ 

กรอลนิก คโูรว์สกี ้และ เกอร์แลนด์ (Grolnick, Kurowski; & Gurland. 1999) กลา่ววา่  
“การก ากบัตนเองระดบัสงูสดุคือ การท่ีผู้ เรียนมีความเตม็ใจเรียนรู้สิ่งตา่งๆ ด้วยความสนใจด้วย  
ความอยากรู้ของตนเองโดยไมต้่องบงัคบั”  ดงันัน้การสนบัสนนุให้ผู้ เรียนท างานท่ีมีธรรมชาตไิมน่า่สนใจ
ส าหรับผู้ เรียน แตผู่้สอนหรือผู้ใหญ่เห็นความส าคญัและความจ าเป็นท่ีต้องเรียนรู้ ต้องอาศยัพอ่แม ่หรือ
ผู้สอนชว่ยเหลือให้ผู้ เรียนพฒันาความเป็นอิสระแหง่ตนในการท างาน ดงันัน้เป้ าหมายส าคญัของ  
การอบรมเลีย้งดขูองครอบครัวคือ การสนบัสนนุและเอือ้อ านวยให้เดก็น าเอากิจกรรมท่ีมีคณุคา่เข้าไว้
เป็นกิจกรรมของตนเอง และการตัง้เป้าหมายส าคญัของการดแูลเดก็นกัเรียนคือการสนบัสนนุให้เดก็ท า
กิจกรรมท่ีเดก็มีความสนใจด้วยตนเอง นกัวิจยัท่ีท าการวิจยัด้วยแนว คดินีเ้สนอวา่ การเลีย้งดเูดก็หรือ  
การจดับรรยากาศการเรียนการสอนท่ีสนบัสนนุความเป็นอิสระ การให้ความเอาใจใสแ่ละการจดั
โครงสร้างของกฎระเบียบในบ้านหรือในโรงเรียนให้มีความชดัเจนสม ่าเสมอ ชว่ยสนบัสนนุให้เดก็ก ากบั
ตนเองได้ 

นอกจากนีผ้ลงานวิจยัในประเทศไทยยงัได้พฒันาการ ก ากบัตนเองดงันี ้ ฐิตพิฒัน์ สงบกาย 
(2533) ได้ศกึษาผลของการก ากบัตนเองตอ่ความคาดหวงัเก่ียวกบัความสามารถของตนเอง และ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 พบวา่กลุม่ทดลองท่ีได้รับ
การฝึกการก ากบัตนเองมีคะแนนความคาดหวงัเก่ียวกบัความสา มารถของตนเอง และผลสมัฤทธ์ิทาง 
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์สงูกวา่กลุม่ควบคมุ  
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สรีุย์พร วชัชยั (2539) ได้ศกึษาผลของกลวิธีการเรียนรู้และการก ากบัตนเองท่ีมีตอ่
ความสามารถในการอา่นเข้าใจความภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 พบวา่นกัเรียนท่ีฝึก
การใช้กลวิธีการเ รียนรู้ร่วมกบัการก ากบัตนเองจะมีความสามารถในการอา่นเข้าใจความภาษาองักฤษ 
สงูกวา่นกัเรียนกลุม่ควบคมุ  จนัทนา อานมณี (2539) ได้ศกึษาเปรียบเทียบความเข้าใจในการอา่น
ภาษาไทยและทกัษะด้านเมตต้าคอกนิชัน่ (Metacognition) ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีเรียน
ด้วยเทค นิคก ากบัตนเองและเทคนิคน าการอา่น พบวา่นกัเรียนท่ีเรียนด้วยเทคนิคก ากบัตนเองมี  
ความเข้าใจในการอา่นภาษาไทยสงูกวา่นกัเรียนท่ีเรียนด้วยเทคนิคน าการอา่น และนกัเรียนท่ีเรียนด้วย
เทคนิคก ากบัตนเองมีทกัษะด้านเมตต้าคอกนิชัน่สงูกวา่นกัเรียนท่ีเรียนด้วยเทคนิคน าการอา่น 

ปิยวรรณ พนัธุ์มงคล (2542) ได้ศกึษาผลของการใช้โปรแกรมการก ากบัตนเองท่ีมีตอ่การมี  
วินยัในตนเองและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โดยใช้เวลาในการฝึก  
15 ครัง้ๆ ละ 20 นาที พบวา่นกัเรียนกลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองมีคะแนนการมีวินยัในตนเอ ง
สงูกวา่นกัเรียนท่ีไมไ่ด้รับโปรแกรม 

นอกจากนี  ้สมพร สทุศันีย์ (2536) ได้เปรียบเทียบผลการใช้เทคนิคการควบคมุตนเอง (Self-
control) ตอ่พฤตกิรรมท่ีเป็นปัญหาและตอ่พฤตกิรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 โดยใช้
เวลาในการฝึก 4 สปัดาห์ ในชัว่โมงภาษาไทยและชั่วโมงวิทยาศาสตร์ พบวา่นกัเรียนมีพฤตกิรรมท่ีเป็น
ปัญหาลดลง และมีพฤตกิรรมการเรียนรู้สงูขึน้ 

จากการศกึษาแนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจยัข้างต้น พบวา่การก ากบัตนเองสามารถน าไปใช้ทัง้
แบบการฝึกเฉพาะและสอดแทรกในเนือ้หาวิชา และจากผลงานวิจยัของฐิตพิฒัน์ สงบกาย (2533) สมพร 
สทุศันีย์ (2536) สรีุย์พร วชัชยั (2539) จนัทนา อานมณี (2539) และปิยวรรณ พนัธุ์มงคล (2542) ท่ีมีการ
ฝึกก ากบัตนเองพบวา่ จ านวนครัง้ของการฝึกท่ีสามารถท าให้นกัเรียนสามารถก ากบัตนเองได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ และสามารถแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตามได้ดี คืออยูใ่นระหวา่ง 
7-20 ครัง้ แตล่ะครัง้ใช้เวลาตัง้แต ่ 20 นาที ถึง 1 ชัว่โมง ตามวยัของผู้ เรียน กลา่วคือ ผู้ เรียนระดบั
มธัยมศกึษาจะใช้เวลาในการฝึกจ านวนครัง้มากกวา่ และใช้เวลาในการฝึกแตล่ะครัง้นานกวา่ผู้ เรียน
ระดบัประถมศกึษา  

5. การวัดการก ากับตนเอง 
ในการวดัการก ากั บตนเองนัน้ ซิมเมอร์แมน  และมาร์ตเินส- พอนส์  (Zimmerman; & 

Martinez-Pons.1988) ได้ศกึษาเก่ียวกบัความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของรูปแบบกลยทุธ์ของนกัเรียน
ในการก ากบัตนเองในการเรียน ระหวา่งการสมัภาษณ์นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษากบัการประเมินโดยครู  
และทดสอบผลสมัฤทธ์ิ  ทางการเรียน กลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชาย  44 คน และนกัเรียนหญิง  36 คน 
โดยสมัภาษณ์เก่ียวกบัการใช้กลยทุธ์การก ากบัตนเองในการเรียนในเนือ้หาวิชาตา่งๆ  และครูเป็น  
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ผู้ประเมินการเรียนรู้โดยการก ากบัตนเองของนกัเรียนเป็นระยะ  การวิเคราะห์องค์ประกอบของแบบ
ประเมินของครู  พร้อม ด้วยคะแนนของนกัเรียนในการสอบมาตรฐาน วิชาคณิตศาสตร์  และ
ภาษาองักฤษ ผลการวิจยัพบวา่ การรายงานการใช้กลยทุธ์ในการก ากบัตนเองในการเรียนของนกัเรียน
กบัการประเมินของครูมีคา่สหสมัพนัธ์สงู (R =.70) โดยครูประเมินนกัเรียนในเร่ืองความตรงตอ่เวลาใน
การท างาน  การซกัถามหรือการข อความชว่ยเหลือ  การตระหนกัถึงผลการสอบโดยการเตรียมตวั
ลว่งหน้า และความสนใจในชัน้เรียน  แสดงให้เห็นวา่  การให้ข้อมลูของนกัเรียนกบัการประเมินของครูมี
ความเท่ียงตรง  

วิลาวรรณ  บญุชงั (2546) ได้ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของแบบการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยนัแล ะแบบหลายลกัษณะหลายวิธีของแบบทดสอบวดักระบวนการก ากบัตนเอง
ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้ปัญญาทางสงัคมของบนัดรูา  โดยมองวา่การวดั
กระบวนการในการก ากบัตนเอง  เป็นการวดัเก่ียวกบัการควบคมุและการจดัการกบัพฤตกิรรมของ
ตนเอง  ให้มีการกระท าพฤตกิรรมตามกระบวน การท่ีวางแผนไว้   และเป็นการกระท าพฤตกิรรมตาม 
ตวัแบบจนเคยชิน เกิดเป็นการสร้างนิสยัท่ีถาวร  และเป็นบคุลิกภาพของตนเอง จงึใช้วิธีการวดั
บคุลิกภาพในการสร้างแบบวดั  กลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  3 ภาคเรียนท่ี  2  
ปีการศกึษา  2545 สงักดักรมสามญัศกึษา  จงัหวดัปราจีนบรีุ  จ านวน 741 คน ซึง่ได้มาโดยการสุม่แบบ
แบง่ชัน้และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบทดสอบวดักระบวนการก ากบัตนเองในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์โดยวดักระบวนการด้านการสงัเกตตนเอง  ด้านการตดัสินการกระท าของตนเอง  และด้าน
ปฏิกิริยาสะท้อนของตนเอง ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคมของแบนดรูา  มี 2 แบบ
คือ แบบข้อความเป็นแบบมาตรประมาณคา่ 4 ระดบั ด้านละ 20 ข้อ รวมจ านวนทัง้สิน้ 60 ข้อ และ
แบบสถานการณ์จ านวน 20 ข้อ ผลการวิจยัพบวา่  ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างแบบการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยนัของแบบทดสอบวดักระ บวนการก ากบัตนเองในการเรียนท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ทัง้
แบบข้อความและแบบสถานการณ์  มีโครงสร้างสอดคล้องกบัทฤษฎีการเรียนรู้ปัญญาทางสงัคมของ
แบนดรูา และความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างแบบหลายลกัษณะหลายวิธีของแบบทดสอบวดักระบวนการ
ในการก ากบัตนเอง มีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เชิ งเหมือนสงูกวา่ .50 โดยมีคา่ตัง้แต ่ .64 ถึง .87 และ
คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เชิงจ าแนกมีคา่ต ่ากวา่คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เชิงเหมือน โดยมีคา่ตัง้แต ่
.22 ถึง .49 แบบวดักระบวนการก ากบัตนเองในการเรียนแบบข้อความมีคา่อ านาจจ าแนก (t) ตัง้แต ่
4.30 ถึง 10.87 คา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัแบบสมัประสิทธ์ิแอลฟาเทา่กบั .94 

กรวรรณ แสงไชย (2552) ได้สร้างแบบวดัผลการก ากบัตนเองในการเรียน มีข้อค าถามจ านวน  
38 ข้อ แบง่เป็นด้านกระบวนการสงัเกตตนเอง จ านวน 15 ข้อ ด้านกระบวนการตดัสินตนเอง จ านวน  
8 ข้อ ด้านกระบวนการแสดงปฏิกิริยาตอ่ตนเอง จ านวน 15 ข้อ และได้วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั
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พบวา่โมเดลการก ากบัตนเองในการเรียนมีความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ โดยมี  
คา่ Chi-square=1.84 df=1 p=.17 คา่ดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI) เทา่กบั .98 คา่ดชันีวดัระดบั
ความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI) เทา่กบั .89 ดชันีรากของคา่เฉล่ียก าลงัสองของสว่นเหลือ (RMR) 
เทา่กบั .006 ซึง่มีคา่เข้าใกล้ศนูย์มาก และคา่ดชันีเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐานระหวา่งตวัแปรสงูสดุ
มีคา่เทา่กบั .015 ซึง่ต ่ากวา่เกณฑ์ (2.00) คา่น า้หนกัองค์ประกอบของการก ากบัตนเองในการเรียนทัง้
สามองค์ประกอบมีคา่เป็นบวก ตัง้แต ่.90 ถึง .98 คา่สมัประสิทธ์ิความเท่ียงของตวัแปรสงัเกตได้ทกุตวัซึง่
วดัได้จากคา่ R2 และบอกถึงความแปรปรวนร่วมของตวับง่ชีก้บัตวัแปรการก ากบัตนเองในการเรียนมี
ความแปรปรวนตัง้แตร่ะดบัสงู ข้อค าถามมีคา่อ านาจจ าแนกระหวา่ง .51-.80 และมีคา่ความเช่ือมั่นแบบ
สมัประสิทธ์ิแอลฟาเทา่กบั .97 

อยา่งไรก็ดี เน่ืองจากการก ากบัตนเองในการวิจยัครัง้นีถ้กูจดัให้เป็นโปรแกรมการทดลอง   
การวดัการก ากบัตนเองจงึกระท าในลกัษณะการตรวจสอบการจดักระท า (Manipulation check) ซึง่มี
งานวิจยัหลายเร่ืองท่ีใช้แนวคดิการก ากบัตนเองในการพฒันานกัเ รียน โดยให้นกัเรียนบนัทกึการก ากบั
ตนเองตามกระบวนการท่ีผู้วิจยัก าหนดขึน้ (สภุาวดี ค านาดี . 2551; กรวรรณ แสงไชย . 2552;  
สมพร สทุศันีย์ . 2536; โสภิดา ลิม้วฒันาพนัธ์ . 2538) ซึง่ใช้ประโยชน์ทัง้ในแง่เป็นวิธีการให้นกัเรียน
ก ากบัตนเอง และเป็นหลกัฐานท่ีสามารถตรวจสอบกา รปฏิบตัขิองนกัเรียนได้วา่นกัเรียนได้ท า  
การก ากบัตนเองตามกระบวนการท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้หรือไม ่ซึง่การวดัการก ากบัตนเองลกัษณะนีส้ามารถ
ใช้เป็นการตรวจสอบการจดักระท าได้เป็นอยา่งดี 

 
โดยสรุปจากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง การก ากบัตนเอง หมายถึง 

กระบวนการใน การควบคมุตนเองของบคุคลอยา่งเป็นระบบ ในด้านความคดิ ความรู้สกึ และ  
การกระท า เพ่ือมุง่เปล่ียนแปลงพฤตกิรรมของตนเองไปสูพ่ฤตกิรรมเป้าหมายท่ีต้องการ  ประกอบด้วย
กระบวนการ 3 กระบวนการ ท่ีมีขัน้ตอนยอ่ย 6 ขัน้ตอน ได้แก่ (1) กระบวนการสงัเกตตนเอง 
ประกอบด้วย ขัน้การส ารวจตนเอง ขัน้การตัง้เป้าหมาย ขัน้การวางแผน และขัน้การควบคมุตนเองและ
บนัทกึพฤตกิรรม (2) กระบวนการตดัสินตนเอง คือขัน้การประเมินตนเอง และ (3) กระบวนการแสดง
ปฏิกิริยาตอ่ตนเอง คือขัน้การแสดงปฏิกิริยาตอ่ตนเอง  การก ากบัตนเองมีผลตอ่พฤตกิรรมการเรียน ซึง่
การก ากบัตนเองในด้ านพฤตกิรรมการเรียนชว่ยให้นกัเรียนสามารถก ากบัตนเองทัง้ในด้านปัญญา 
จิตใจ และพฤตกิรรม ท าให้มีพฤตกิรรมการเรียนท่ีพงึประสงค์มากขึน้ น าไปสูก่ารเพิ่มผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนได้ในท่ีสดุ 

การก ากบัตนเองสามารถน าไปใช้ทัง้แบบการฝึกเฉพาะและสอดแทรกในเนือ้หาวิชา และจาก
ผลงานวจิยัของฐิตพิฒัน์ สงบกาย (2533) สมพร สทุศันีย์ (2536) สรีุย์พร วชัชยั (2539) จนัทนา อานมณี 
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(2539) และปิยวรรณ พนัธุ์มงคล (2542) ท่ีมีการฝึกก ากบัตนเองพบวา่ จ านวนครัง้ของการฝึกท่ีสามารถ
ท าให้นกัเรียนสามารถก ากบัตนเองได้อยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถแสดงความสมัพนัธ์ ระหวา่ง  
ตวัแปรอิสระและตวัแปรตามได้ดี คืออยูใ่นระหวา่ง 7-20 ครัง้ แตล่ะครัง้ใช้เวลาตัง้แต ่ 20 นาที ถึง  
1 ชัว่โมง ตามวยัของผู้ เรียน กลา่วคือ ผู้ เรียนระดบัมธัยมศกึษาจะใช้เวลาในการฝึกจ านวนครัง้มากกวา่ 
และใช้เวลาในการฝึกแตล่ะครัง้นานกวา่ผู้ เรียนระดบัประถมศกึษา สว่นผู้ เรียนระดบัมธัยมศกึษาจะดงันัน้
ในการศกึษาวิจยัครัง้นีเ้พ่ือให้การก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครูสามารถพฒันา
พฤตกิรรมการเรียนของนกัเรียนได้อยา่งชดัเจน ผู้วิจยัได้ออกแบบโปรแกรม โดยใช้เวลาในการจดักิจกรรม
ทัง้หมด 20 ครัง้ๆ ละ 30 นาทีส าหรับการฝึกเบือ้งต้น และ 60 นาทีส าหรับการฝึกในสถานการณ์จริง  
 ในด้านการวดัการก ากบัตนเองนัน้ เน่ืองจากการก ากบัตนเองในการวิจยัครัง้นีถ้กูจดัให้เป็น
โปรแกรมการทดลอง โดยให้นกัเรียนได้ท าการก ากบัตนเองตามกระบวนการท่ีผู้วิจยัก าหนดขึน้  
การวิจยันีจ้งึท าการวดัการก ากบัตนเองในลกั ษณะของการตรวจสอบการจดักระท า (Manipulation 
check) ดงันัน้ในงานวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัจงึตรวจสอบการก ากบัตนเองของนกัเรียนโดยการสงัเกตและ
ตรวจสอบวา่ ในการปฏิบตัขิองนกัเรียนนัน้ นกัเรียนได้ท าการก ากบัตนเองตามกระบวนการท่ีผู้วิจยั
สร้างขึน้หรือไม ่

 
ตอนที่ 4 การสนับสนุนทางสังคม (Social Support) 

1. ความหมายของการสนับสนุนทางสังคม 
แนวคดิเร่ืองการสนบัสนนุทางสงัคม  (Social support) มีพืน้ฐานมาจากทฤษฎีท่ีเป็นผลมา

จากการศกึษาทางสงัคมจิตวิทยา  ซึง่พบวา่การตดัสินใจสว่นใหญ่ของคนนัน้ขึน้อยูก่บัอิทธิพลของ
บคุคลผู้ซึง่มีความส าคญัและมีอ านาจเหนือกวา่ตวัเราอยูต่ลอดเวลา  การสนบัสนนุทางสงัคมมีบทบาท
ส าคญัยิ่งตอ่พฤตกิรรมของคน ทัง้ด้านร่างกายและจิตใจ หลกัการท่ีส าคญัของการสนบัสนนุทางสงัคม  
จะต้องมีการตดิตอ่ส่ือสารระหวา่งผู้ให้  และผู้ รับการสนบัสนนุ  ลกัษณะของการตดิตอ่สมัพนัธ์นัน้
จะต้องประกอบไปด้วยข้อ มลูขา่วสารท่ีท าให้  “ผู้ รับ” เช่ือวา่/รู้สกึวา่ได้รับการสนบัสนนุ มีปัจจยัน าเข้า
ของการสนบัสนนุทางสงัคม อาจอยูใ่นรูปของขา่วสาร วสัดสุิ่งของหรือทางด้านจิตใจ และการสนบัสนนุ
ต้องชว่ยให้ผู้ รับได้บรรลถุึงจดุมุง่หมายท่ีเขาต้องการ 

มีผู้ ให้ค านิยามการสนบัสนนุทางสงัคม ไว้มากมาย แตกตา่งไปตามเร่ืองท่ีผู้วิจยัทา่นนัน้ๆ 
สนใจจะศกึษา จงึไมมี่นิยามของการสนบัสนนุทางสงัคมท่ีเป็นมาตรฐานท่ีถกูต้อง ตายตวัเพียงอนัหนึง่
อนัใด แตข่ึน้อยูก่บัวา่ผู้วิจยัต้องการศกึษาการสนบัสนนุทางสงัคมในแนวใด แตโ่ดยทัว่ๆ ไปแล้ว  
การสนบัสนนุทางสงัคมหมายถึง ก ารมีเพ่ือนหรือบคุคลอ่ืนๆท่ีสามารถขอความชว่ยเหลือได้ เม่ือถึง
ชว่งเวลาวิกฤต ิการได้รับการสนบัสนนุทางสงัคมท าให้บคุคลมุง่พิจารณาเร่ืองเก่ียวกบัปัญหาได้ดีขึน้ 
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และภาพพจน์ท่ีดีเก่ียวกบัตนเอง (Hauenstein. 2001) หรือหมายถึงการรับรู้หรือผา่นประสบการณ์ท่ี
แสดงให้เห็นวา่ตวับคุคลเป็นท่ีรัก เป็นท่ีหว่งใยนา่ภาคภมูิใจ มีคณุคา่ และเป็นสว่นหนึง่ของระบบสงัคม
ซึง่ให้การชว่ยเหลือละมีกฎข้อบงัคบัร่วมกนั (Taylor; et al. 2004)   

หากพิจารณานิยามทัง้ 2 ดงักลา่ว จะพบวา่นิยามแรกจะแสดงให้เห็นการสนบัสนนุท่ีเป็น
รูปธรรม เป็นการกระท าท่ีชว่ยเห ลือให้บคุคลพ้นจากวิกฤต ิแตน่ิยามหลงัแสดงให้เห็นการสนบัสนนุซึง่
บคุคลรับรู้ได้ทางใจ โดยไมจ่ าเป็นต้องได้รับการชว่ยเหลือท่ีเป็นการกระท า และเป็นท่ีนา่ประหลาดใจ
เม่ือมีผลงานหลายตอ่หลายชิน้ได้ผลสรุปวา่การสนบัสนนุทางสงัคมตามแนวนิยามท่ี 2 นีก้่อให้เกิด
ประโยชน์มากกว่ าการสนบัสนนุทางสงัคมตามแนวทางนิยามแรก  (ประณต เค้าฉิม . 2552) อยา่งเชน่
งานของเวททิงตัน และเคสเลอร์ (Wethington; & Kessler. 1986) ท่ีกลา่ววา่ การรับรู้ถึงการสนบัสนนุ
ทางสงัคมเป็นตวัพยากรณ์ ในเร่ืองการปรับตวัตอ่สถานการณ์ ความเครียดในชีวิตได้ดีกวา่การได้รับ
การสนบัสนนุท่ีเป็นรูปธรรม นอกจากนีง้านวิจยัของโคเฮน  และซิมม์ (1985) เลก และเฮลเลอร์ (1988) 
และดนัเคล- สเคตเตอร์ และเบนเนตต์ (1990 ) ยงัปรากฏผลการรับรู้ถึงการสนบัสนนุทางสงัคม  
(การรับรู้วา่ตนเป็นท่ีรัก เป็นท่ีหว่งใย นา่ภาคภมูิใจ มีคณุคา่ ) มีความสมัพนัธ์กบัสขุภาพ แ ละ 
ความเป็นอยูท่ี่ผาสกุ มากกวา่การได้รับการสนบัสนนุท่ีเป็นรูปธรรม 

การให้นิยามตามแนวทางหลงัมีอยูห่ลายทา่น เชน่ นิยามของคอบบ์  (Cobb. 1976 ) ให้
ความหมายของการสนบัสนนุทางสงัคมวา่คือ การท่ีบคุคลได้รับข้อมลูขา่วสารท่ีท าให้เข้าใจวา่  มีคนรัก 
ยกยอ่ง  และมองเห็นคณุค่ าและรู้สกึวา่ตนเป็นสว่นหนึง่ของสงัคม  มีความผกูพนัธ์ซึง่กนัและกนั  
เชน่เดียวกบัลินน์ และคนอ่ืนๆ   (Linn; et al. 1979) อธิบายวา่การสนบัสนนุทางสงัคม คือ การท่ีบคุคล
ได้มีการตดิตอ่สมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืน อาจเป็นลกัษณะเอกบคุคล กลุม่คน หรือเป็นชมุชน การตดิตอ่
สมัพนัธ์นั ้นท าให้บคุคลรู้สกึอบอุน่ รู้สกึ ว่าตนเองมีความส าคญั และรู้สกึวา่ตนเองเป็นสว่นหนึง่ของ
สงัคม แคปแลน คาสเซล และกอร์ (Kaplan, Cassle; & Gore. 1977) ได้ให้ความหมายการสนบัสนนุ
ทางสงัคมไว้  2 แนว คือ (1) การสนบัสนนุทางสงัคม  หมายถึง ความพอใจตอ่ความจ าเป็นพืน้ฐานทาง
สงัคมในแตล่ะคน  ซึง่ได้แก่ การได้รับความรัก  การยกยอ่งวา่มีคณุคา่  การเป็นสว่นหนึง่และการได้รับ
ความปลอดภยั  โดยได้รับการมีปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืน  และ (2) การสนบัสนนุทางสงัคม  หมายถึง 
ความสมัพนัธ์ท่ีมีอยู ่หรือขาดหายไปจากบคุคลท่ีมีความส าคญัตอ่บคุคลนัน้ 

แตส่ าหรับบา งทา่นจะให้นิยามผสมกนัระหวา่งแนวทางแรกและแนวทางหลงัดงันิยามของ 
ฟาร์เบอร์ (Farber. 1983) ได้สรุปวา่การสนบัสนนุทางสงัคมคือ ความสมัพนัธ์ยดึเหน่ียวระหวา่งบคุคล 
ท าให้เกิดความชว่ยเหลือตอ่กนั ความสมัพนัธ์นัน้อาจเกิดจากการสนบัสนนุทางด้านอารมณ์และสงัคม 
(Socioemotional support) คือการให้ความสนใจ ให้ก าลงัใจ ให้การยอมรับ ให้ความสนิทสนม ยินดี
พบปะสงัสรรค์ พดูคยุ เป็นประการท่ีหนึง่ ประการท่ีสองคือ การสนบัสนนุทางการเงินและสิ่งของ
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เคร่ืองใช้ (Financial aid) ด้วยการให้ความรู้ ค าแนะน าในการแก้ปัญหาหรือปฏิบตัติวั  คาห์น (Kahn. 
1979) ได้ให้ค าจ ากดัความของการสนบัสนนุทางสงัคมวา่  เป็นการปฏิสมัพนัธ์อยา่งมีจดุมุง่หมาย
ระหวา่งบคุคล  ซึง่จะท าให้เกิดสิ่งเหลา่นีข้ึน้หนึง่หรือมากกวา่หนึง่  คือ ความผกูพนัในแง่ดี  จากคนหนึง่
ไปคนหนึง่ การยืนยนัรับรองหรือเห็นพ้องกบัพฤตกิรรมของอีกผู้หนึง่ การชว่ยเหลือซึ่ งกนัและกนัในด้าน
เงินทอง สิ่งของหรืออ่ืนๆ  ธอยท์ส (Thoits. 1982, 1986) ให้ความหมายการสนบัสนนุทางสงัคมวา่เป็น
ความชว่ยเหลือตอ่การปรับตวักบัความเครียด  หรือการท่ีบคุคลอ่ืนท่ีมีความส าคญัมีสว่นร่วมอยา่ง
จริงจงัตอ่ความพยายามในการจดัการกบัความเครียด  ในการเปล่ียนแปล งสถานการณ์  ความหมาย
และปฏิกิริยาทางอารมณ์  โคเฮน และวิลส์ (Cohen; & Wills. 1985) ให้ความหมายของการสนบัสนนุ
ทางสงัคม วา่เป็นทรัพยากรท่ีได้รับจากผู้ อ่ืนเก่ียวกบัข้อมลู  หรือสิ่งของท่ีใช้ได้และมีศกัยภาพ  และมีผล
ทางด้านบวกและทางลบตอ่สขุภาพและความอยูดี่ของบคุคล  เฮ้าส์ (House. 1985) ได้ให้ความหมาย
ไว้วา่ เป็นปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล  ซึง่ประกอบด้วยความรักใคร่  หว่งใย ความไว้วางใจ  ความรัก  
ความผกูพนัตอ่กนั  ความชว่ยเหลือด้านการเงิน  สิ่งของ แรงงาน การให้ข้อมลูขา่วสาร  ตลอดจนการให้
ข้อมลูป้อนกลบั และข้อมลูเพื่อการเรียนรู้และการประเมินตนเอง 

อยา่งไรก็ตาม นิยามการสนบัสนนุทางสงัคมทัง้ 2 แนวทางนีแ้สดงให้เห็นวา่การสนบัสนนุทาง
สงัคม เป็นการตดิตอ่ส่ือสารท่ีมีลกัษณะเฉพาะเก่ียวพนักบัการแสวงหาและการได้รับการชว่ยเหลือ เพ่ือ
จะเผชิญหน้ากบัสิ่งท่ีก่อให้เกิดความเครียด นอกจากนัน้การสนบัสนนุทางสงั คมยงัแสดงให้เห็นถึง 
การมีความผกูพนัตอ่สงัคม ซึง่ความผกูพนัดงักลา่วเป็นเคร่ืองหมายแหง่การมีสขุภาพจิตและสขุภาพ
กายท่ีปกต ิและถือได้วา่เป็นคณุลกัษณะท่ีเป็นประโยชน์  (Taylor; et al. 2004)  

จากนกัวิชาการหลายทา่นได้ให้ความหมายของการสนบัสนนุทางสงัคมแตกตา่งกนัไป   
ซึ่งพอสรุปได้ดงันี ้  การสนบัสนนุทางสงัคม  หมายถึง  สิ่งท่ีผู้ รับการสนบัสนนุทางสงัคมได้รับ 
ความชว่ยเหลือทางด้านข้อมลู  ขา่วสาร  วตัถสุิ่งของ  หรือการสนบัสนนุทางด้านจิตใจ  จากผู้ให้ 
การสนบัสนนุ ซึง่อาจเป็นบคุคลหรือกลุม่บคุคล ซึง่เป็นผลท าให้ผู้ รับปฏิบตัไิปในทางท่ีผู้ ให้ต้องการและ
ผู้ให้ในท่ีนี  ้ คือ ผู้ปกครอง ครู และเพ่ือน สว่นผู้ รับ  คือ นกัเรียน  และสิ่งท่ีผู้ให้ต้องการ  คือ การมี
พฤตกิรรมการเรียนท่ีดี 

2. ความส าคัญของการสนับสนุนทางสังคม 
การสนบัสนนุทางสงัคมนา่จะสง่ผลตอ่ความส าเร็จทางการเรียนด้วย ดจุเดือน พนัธุมนาวิน 

และอมัพร ม้าคนอง (2547) กลา่ววา่ การแสดงออกของครูตอ่นกัเรียนทัง้ในชัน้เรียนและนอกชัน้เรียน 
นอกจากจะมีผลตอ่ความรู้สกึของนกัเรียน เชน่ แรงจงูใจในการเรียนและทศันคตท่ีิดีตอ่การเรียนแล้ว 
ยงัมีผลตอ่พฤตกิรรมการเรียน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งความตัง้ใจและความร่วมมือขณะท่ีครูสอน  
การสนบัสนนุทางสงัคมท าให้บคุคลมีสขุภาพดี ซึง่สขุภาพกายยอ่มสง่ผลถึงสมรรถภาพทางสมอง และ



 80 

ความพร้อมในการเรียน  (Pollitt. 1984) กนัยา สวุรรณแสง (2538) กลา่วไว้วา่ผู้ ท่ีมีสขุภาพจิตดียอ่มมี
จิตใจปลอดโปร่ง สามารถศกึษาได้ส าเร็จ ผู้ ท่ีได้รับกาสนบัสนนุทางสงัคมยงัรู้สกึ มีคณุคา่ในตนเองหรือ
มีความภาคภมูิใจในตนเอง ซึง่มีงานวิจยัท่ีสนบัสนนุให้เห็นวา่ความภาคภมูิใจในตนเองมีความสมัพนัธ์
กบัผลสมัฤท ธ์ิทางการเรียน เชน่ งานวิจยัของ ประภสัสร วงษ์ศรี  (2542) ศกึษากบักลุม่ตวัตวัอยา่งท่ี
เป็นนกัศกึษาพยาบาล พบวา่ความภาคภมูิใจในตนเองด้านการป รับตวัทางค รอบครัว สามารถ
พยากรณ์ผลสมัฤทธ์ิ ทางการเรียนได้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิท่ีระดบั .01 นอกจากนัน้การสนบัสนนุ
ทางสงัคมยงัชว่ยยบัยัง้ความเครียด ซึง่ความเครียดนีเ้ป็นตวับัน่ทอนทัง้ประสิทธิภาพทางสมอง และ
ประสิทธิภาพในการปรับตวั เพ่ือแก้ไขปัญหาตา่งๆ  ทางการเรี ยน ดงัท่ีปรากฏในผลงานวิจยัเม่ือเกิด
ความเครียดมาก  ร่างกายจะหลัง่สารคอร์ทิซอล (Cortisol) ในปริมาณมาก ซึง่สารตวันีจ้ะสง่ผลท าลาย
ประสิทธิภาพในเร่ืองของความจ าของสมอง (Comeau. 2002) และเม่ือประสิทธ์ิภาพของสมองต ่าลง
สง่ผลตอ่การเรียนอยา่งไมต้่องสงสยั ดงันัน้การสนั บสนนุทางสงัคมนา่จะมีความส าคญักบัพฤตกิรรม
การเรียนด้วย  

มีงานวิจยัหลายเร่ืองท่ีมีการน าการสนบัสนนุทางสงัคมมาประยกุต์ใช้ในการแก้ปัญหา
พฤตกิรรม และพบวา่การสนบัสนนุทางสงัคมมีผลตอ่การเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมอย่ างมาก และ 
การน ามาใช้ในโปรแกรมได้ผลเป็นอยา่งดี เชน่ ผลการวิจั ยของลินเซย์ ด๊อด และเชน (Lindsay, Dodd; 
& Chen. 1985) พบวา่ผู้ ป่วยมะเร็งท่ีได้รับการสนบัสนนุทางสงัคมท่ีเพียงพอ  จะสามารถเผชิญปัญหา
ในภาวะวิกฤตได้ด้วยความมัน่ใจ  และการปรับตวัได้เหมาะสมตามการเปล่ียนแปลงของภาวะสขุภาพ  
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งถ้าเป็นการสนบัสนนุท่ีได้จา กคูส่มรส  อิมมานส์  (Aymanns. 1995) ศกึษา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤตกิรรมการรักษาโรคและการสนบัสนนุของครอบครัวของผู้ ป่วย  จ านวน 169 
คน พบวา่  การได้รับก าลงัใจจากครอบครัวสง่ผลท าให้ผู้ ป่วยมีก าลงัใจท่ีเข้มแข็ง  ชว่ยให้การรับรู้   
การยอมรับตอ่โรคและการร่วมมือในการรักษาของ ผู้ ป่วยดีขึน้  ซึง่จากการศกึษาแนวคดิ การสนบัสนนุ
ทางสงัคม  จะเห็นได้ การสนบัสนนุทางสงัคมมีผลตอ่การปรับเปล่ียนพฤตกิรรม  นอกจากนี ้  
ทิพย์วรรณ จลุิรัชนีกร (2552) ได้ศกึษาผลของการใช้เทคนิคการชีแ้นะทางวาจาควบคูก่บัการเสริมแรง
ทางบวกท่ีมีตอ่พฤตกิรรมการเผชิญปัญหาของนกัเ รียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  1 ซึง่ให้ค านิยามการชีแ้นะ
ทางวาจา วา่หมายถึง การให้สิ่งเร้าท่ีเป็นตวัชีน้ าโดยการใช้  ค าพดูตา่งๆ  ให้นกัเรียนแสดงพฤตกิรรม
เป้าหมายได้อยา่งถกูต้องมากขึน้และชว่ยลดเวลาในการเรียนรู้ลง  และการเสริมแรงทางบวกหมายถึง 
เป็นการให้ค าชมเชยหลงัจากนกัเ รียนแสดงพฤตกิรรมเป้าหมาย  อยา่งสม ่าเสมอ  ซึง่ประกอบด้วย  
การเสริมแรงทางสงัคม  ซึง่เป็นการให้ค าชมเชยหลงัจาก  นกัเรียนแสดงพฤตกิรรมเป้าหมายอยา่ง
สม ่าเสมอ และการเสริมแรงด้วยเบีย้อรรถกร ซึง่เป็นการให้กระดาษสี  รูปสามเหล่ียมหลงัจากท่ีนกัเรียน
แสดงพฤตกิรรมเป้าหมาย ซึง่การชีแ้นะทางวาจาและการเสริมแรงทางบวกนี ้ถือได้วา่เป็นการสนบัสนนุ
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ทางสงัคมอยา่งหนึง่ โดย ในงานวิจยันี ้ในขัน้ตอนการเผชิญปัญหาอยา่งเหมาะสม  ผู้น ากิจกรรมจะให้
การชีแ้นะตอ่พฤตกิรรมท่ีสะท้อนพฤตกิรรมการเผชิญปัญหาทัง้หมด  8 พฤตกิรรม  นกัเรียนจะได้รับตวั
เสริมแรงด้วยเบีย้อรรถกร (แสตมป์ทัง้หมด 11 ดวง) และการเสริมแรงทางสงัคมจ านวน  3 ครัง้ ในแตล่ะ
กิจกรรม ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนท่ีได้รับกิจกรรมพฒันาพฤตกิรรมการเผชิญปัญหาด้วยเทคนิค  
การชีแ้นะควบคูก่บัการเสริมแรงทางบวกมีพฤตกิรรมกรรมการเผชิญปัญหามากกวา่นกัเรียนท่ีไมไ่ด้รับ
กิจกรรมพฒันาพฤตกิรรมการเผชิญปัญหา อยา่งมีนยัสาคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

สรุปได้วา่การสนบัสนนุทางสงัคม การสนบัสนุนทางสงัคมมีผลตอ่พฤตกิรรมของบคุคล 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือบคุคลอยูใ่นภาวะวิกฤต ิการสนบัสนนุทางสงัคมจากบคุคลท่ีส าคญั ชว่ยให้
บคุคลสามารถปรับตวัและมีพฤตกิรรมท่ีดีขึน้ได้  

3. ประเภทของการสนับสนุนทางสังคม 
มีผู้ศกึษาเก่ียวกบัการสนบัสนนุทางสงัคม  และแบง่ประเภทของการสนบัสนนุทางสงัคมไว้

มากมาย ในท่ีนีจ้ะขอกลา่วเพียงบางสว่นเทา่นัน้ ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
แคปแลน  (ฉตัรวลยั ใจอารีย์ . 2533 ; อ้างอิงจาก  Caplan. 1979) แบง่การสนบัสนุ นทาง

สงัคมออกเป็น 2 ชนิดคือ 
  1. การสนบัสนนุท่ีเป็นรูปธรรม  (Tangible support) เป็นพฤตกิรรมท่ีให้กบับคุคล
โดยตรงในรูปการให้วตัถ ุการให้ความชว่ยเหลือด้านร่างกาย หรือการให้ความชว่ยเหลือด้านการเงิน 
  2. การสนบัสนนุท่ีเป็นนามธรรม  (Intangible support) เป็นการให้ความชว่ยเหลือ
ด้านจิตใจ ซึง่ได้แก่ การให้ความรู้ การให้ข้อมลูขา่วสาร การให้ความรักหรือความอบอุน่ทางอารมณ์ 
และการสร้างความรู้สกึทางบวก เชน่ การยกยอ่ง และการให้ก าลงัใจ 

คอบบ์ (Cobb. 1976) กลา่วถึงชนิดของการสนบัสนนุทางสงัคมวา่ ประกอบด้วยการสนบัสนนุ  
3 ทาง คือ  

 1. การสนบัสนนุทางอารมณ์  (Emotion support) คือ การให้ความรักและการดแูล 
เอาใจใส ่

 2. การสนบัสนนุด้านการให้การยอมรับและเห็นคณุคา่  (Esteem support) เป็นข้อมลู
ท่ีย า้ให้บคุคลรู้วา่ตนเป็นคนมีคา่ เป็นท่ียอมรับของบคุคลอ่ืน 

 3. การสนบัสนนุด้านการได้มีสว่นร่วม  และเป็ นสว่นหนึง่ของสงัคม  (Socially 
support) เป็นข้อมลูท่ีท าให้บคุคลรับรู้วา่ตนเป็นสว่นหนึง่ของสงัคม มีการชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั 

คาห์น (Kahn. 1979) แบง่การสนบัสนนุทางสงัคมออกเป็น 3 ประเภท คือ 
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 1. ความผกูพนัธ์ทางด้านอารมณ์และความคดิ  (Affection) เป็นการแสดงออกถึง
อารมณ์ในทางบวกของบคุคลหนึง่ท่ีมีตอ่บคุคลหนึง่  ซึง่จะแสดงออกในลกัษณะของความผกูพนั   
การยอมรับ การเคารพ หรือด้วยความรัก 

 2. การยืนยนัและรับรองพฤตกิรรมของกนัและกนั  (Affirmation) เป็นการแสดงออกถึง
การเห็นด้วย การยอมรับปัญหาในความถกูต้องเหมาะสม ทัง้ในการกระท าและความคดิของบคุคล 

 3. การให้ความชว่ยเหลือ (Aid) เป็นปฏิสมัพนัธ์ท่ีมีตอ่บคุคลอ่ืน โดยการให้สิ่งของหรือ
ชว่ยเหลือโดยตรง การชว่ยเหลือเหลา่นัน้ อาจเป็น เงินทอง ข้อมลู ขา่วสาร หรือเวลา 

เฮาส์  (Israel. 1985; citing House. 1981) ได้แบง่ประเภทของพฤตกิรรมในการให้ 
การสนบัสนนุทางสงัคมเป็น 4 ประเภท คือ 

 1. การสนบัสนนุทางอารมณ์  (Emotional support) เชน่  การให้ความพอใจ   
การยอมรับนบัถือ ความหว่งใย การกระตุ้นเตือน 

 2. การสนบัสนนุในการให้การประเมินผล  (Appraisal support) เชน่ การให้ข้อมลู
ย้อนกลบั  (Feed back) การเห็นพ้องในการรับรอง  (Affirmation) รวมถึงการสนบัสนนุ  อาจเป็น 
การชว่ยเหลือโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ได้ 

 3. การสนบัสนนุด้านข้อมลูขา่วสาร  (Information support) เชน่ การให้ค าแนะน า  
(Suggestion) ตกัเตือน ให้ค าปรึกษา (Advice) และการให้ขา่วสาร (Information) 

 4. การสนบัสนนุด้านเคร่ืองมือ  (Instrumental support) เชน่ แรงงาน  เงิน เวลา  
เป็นต้น 

ธอยท์ส (Thoits. 1986) ได้แบง่การสนบัสนนุทางสงัคมออกเป็น 3 ประเภท คือ 
 1. การสนบัสนนุด้านเคร่ืองมือ  (Instrument aid) หมายถึง การชว่ยเหลือด้านแรงงาน

อปุกรณ์ สิ่งของ  เงินทอง  ท่ีจะท าให้บคุคลท่ีได้รับนัน้สามารถด า รงบทบาท  หรือหน้าท่ีรับผิดชอบได้
ตามปกต ิ

 2. การสนบัสนนุด้านข้อมลูขา่วสาร (Informational aid) หมายถึง การให้การสนบัสนนุ
ทางด้านข้อมลูขา่วสาร รวมทัง้การแนะน า และข้อมลูย้อนกลบั (Feed back) 

 3. การสนบัสนนุด้านอารมณ์และสงัคม  (Socioemotional aid) หมายถึง  การให้ 
ความรัก การดแูลเอาใจใส ่การยอมรับ การเห็นคณุคา่ และการเป็นสว่นหนึง่ของสงัคม 

เบอร์นาร์ด และครูพตั   (Bernard; & Krupat. 1994) แบง่การสนบัสนนุทางสงัคมไว้เป็น  
5 รูปแบบ คือ 
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  1. การสนบัสนนุทางด้านอารมณ์ (Emotional support) คือ การแสดงออกทัง้ทาง 
วจนภาษา (Verbal expression) และอวจนภาษา (Nonverbal expression) ท่ีเป็นการสนบัสนนุให้
ก าลงัใจ สร้างความมัน่ใจ ให้การปลอบโยน และการให้ดแูลเอาใจใส่ 
  2. การสนบัสนนุทางด้านคณุคา่  (Esteem support) เป็นการแสดงออกทัง้ทางด้าน 
วจนภาษาและอวจนภาษา ท่ีชว่ยสร้างความรู้สกึท่ีมีคณุคา่ใน ตนเอง รวมทัง้ความรู้สกึถึงการมี
คณุประโยชน์ และมีความสามารถ 
  3. การสนบัสนนุด้านข้อมลูขา่วสาร  (Information support) คือการได้รับค าแนะน า 
การแนะแนว และแม้แตก่ารชีน้ าจากคนอ่ืนๆ 
  4. การสนบัสนนุด้านวสัดสุิ่งของและบริการ  (Tangible support) คือการได้รับ 
ความชว่ยเหลือโดยตรงด้านปัจจยัในรูปของการบริการและทรัพยากร 
  5. การสนบัสนนุด้านเครือขา่ย  (Network support) คือการเป็นสมาชิกในกลุม่ท่ีมี 
การแลกเปล่ียนความสนใจและกิจกรรมร่วมกนั 

จากการศกึษา แนวคดิเก่ียวกบัประเภทของการสนบัสนนุทางสงัคม พบวา่สว่นใหญ่มี 
ความคล้ายคลงึกนั โดยครอบคลมุด้านสิ่งของ ข้อมลู ขา่วสาร  และอารมณ์สงัคม ซึง่สอดคล้องกบั
แนวคดิของธอยท์ส (Thoits. 1986) 

4. การสนับสนุนทางสังคมของครู 
โรงเรียนเป็นสถานท่ีท่ีนกัเรียนใช้เวลาสว่นใหญ่เพ่ือศกึษาหาความรู้และเป็นแหลง่ท่ีรวบรวม

ความรู้นานาประการท่ีจ าเป็นต้องใช้ในสงัคม เน่ื องจากโรงเรียนเป็นสถาบนัหนึง่ในสงัคมท่ีถกูจดัตัง้
ขึน้มาเพื่อด ารงรักษาความรู้ ทกัษะ ประเพณี และความเช่ือของสงัคมเอาไว้  (Berns. 2004) จากการท่ี
โรงเรียนเป็นเสมือนสมองของสงัคม โรงเรียนจงึมีบทบาทในเร่ืองการสนบัสนนุทางข้อมลูขา่วสาร 
(Information support) ท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียน นอกจากนัน้โรงเรียนยงัเป็นแหลง่ฝึกฝนความสามารถ 
และสร้างทศัคต ิในอนัท่ีจะตอบสนองตอ่ความต้องการของตวับคุคลและระบบสงัคมด้วย (Pollitt. 
1984)  

คณุภาพของโรงเรียน ความช านาญ และรูปแบบในการสอนของครู ความพร้อมของต ารา
ประกอบการเรียน และอปุกรณ์การศกึษา อ่ืนๆ เป็นสิ่งท่ีมีอิทธิพลตอ่คณุภาพของกระบวนการให้ข้อมลู
ทางการศกึษา อนัจะสง่ผลถึงความสามารถในการเรียนของนกัเรียน  (Pollitt. 1984) ซึง่การพฒันา
ความสามารถในการเรียนของนกัเรียนก็คือนิยามของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในทศันะของ อีเบล  
(Ebel. 1980) นอกจากโรงเรียนจะมอ บข้อมลูทางวิชาการในวิชาเฉพาะท่ีสง่ผลตอ่ความสามารถ
ทางการเรียนตามสาขานัน้ๆ โดยตรงแล้ว โรงเรียนยงัมอบข้อมลูในรูปแบบของการแนะน าทางวิชาการ
ด้วย ซึง่การแนะน าทางวิชาการคือ กระบวนการท่ีจะชว่ยให้นกัเรียนมีเป้าหมายในชีวิตและอาชีพ
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ชดัเจน และมีการพฒันาแผนทางการศกึษาเพ่ื อให้บรรลเุป้าหมายเหลา่นัน้ การแนะน าดงักลา่วยงัเป็น
การให้แนวทาง การสนบัสนนุ และก าลงัใจแก่นกัเรียนอีกด้วย 

นอกจากการแนะน าทางวิชาการแล้ว สถานศกึษายงัชว่ยในด้านการปลกูฝังทศันคตท่ีิดีตอ่
การศกึษา ตลอดจนสร้างความเช่ืออ านาจภายในตนให้เกิดขึน้กบับคุคลซึง่ทศันคตแิละคว ามเช่ือ
ดงักลา่วท าให้บคุคลตระหนกัถึงคณุคา่ภายในตน อนัจะสง่ผลให้บคุคลมีความมัน่ใจในสิ่งตา่งๆ ท่ีท า
และมีแนวโน้มท่ีจะประสบความส าเร็จในสิ่งท่ีท า ซึง่รวมไปถึงเร่ืองความส าเร็จทาง การเรียนด้วย ดงัท่ี 
ฟินด์เลย์ และคเูปอร์  (Berns. 2004; citing Findley; & Cooper. 1983) พบวา่ นกัเรียนท่ีมีความเช่ือ
อ านาจภายในตน ได้คะแนนแบบทดสอบความส าเร็จสงูกวา่นกัเรียนท่ีมีความเช่ืออ านาจภายนอกตน 

มีงานวิจยัหลายเร่ืองท่ีแสดงให้เห็นวา่การสนบัสนนุจากโรงเรียนสง่ผลตอ่พฤตกิรรม 
การเรียน ซึง่จะยกตวัอยา่งเพียงบางเร่ือง เชน่ งานวิจยัของอมุาพรรณ ชู ช่ืนกลิ่น (2531) ได้ศกึษา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤตกิรรมทางบวกของครูตอ่นกัเรียนและพฤตกิรรมตัง้ใจเรียนของนกัเรียน โดย
ให้ค านิยามพฤตกิรรมทางบวกของครูวา่หมายถึง การกลา่วชมนกัเรียนเม่ือตอบค าถามได้ถกูต้องหรือ
ท างานได้ส าเร็จ มองและฟังนกัเรียนเม่ือนกัเรียนถามหรือตอบค าถ าม มีความเป็นกนัเองกบันกัเรียน 
เชน่ ยิม้และหวัเราะกบันกัเรียน ให้ก าลงัใจโดยการสมัผสันกัเรียนเม่ืออยูใ่นชัน้เรียน แม้กลุม่ตวัอยา่งใน
งานวิจยันีค้อ่นข้างน้อย คือ ครู 3 คน กบันกัเรียนของครูเหลา่นัน้รวม 9 คน แต่ผลการวิจยัพบวา่
นกัเรียนของครูท่ีมีพฤติ กรรมทางบวกมา ก เป็นผู้ มีพฤตกิรร มตัง้ใจเรียนมาก ครีน (Crean. 2004)  
ได้ศกึษาการสนบัสนนุทางสงัคมและความส าเร็จในโรงเรียน โดยการสนบัสนนุทางสงัคมในงานวิจยันี ้
ประกอบด้วย 3 แหลง่ คือ จากครอบครัว (พอ่แม่ ) จากครู และจากเพ่ือน ผลการศกึษาโดยใช้ 
การวิเคราะห์ LISRELปรากฏวา่การสนบัส นนุทางสงัคมเป็นตวัแปรเชิงเหตท่ีุมีอิทธิพลทางตรงเป็น
อนัดบัแรกอยา่งมีนยัส าคญักบัความส าเร็จในโรงเรียน คา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลระหวา่งการสนบัสนนุ
ทางสงัคมกบัความส าเร็จในโรงเรียน เทา่กบั .30 โดยพบในรายละเอียดวา่ นกัเรียนท่ีได้รับ 
การสนบัสนนุทางสงัคมมาก ยิ่งเป็นผู้ ท่ีมีความส าเร็จในโรงเรียนมากด้วย 

ฮอพคนิส์  (Hopkins. 1985) ได้ศกึษารูปแบบของห้องเรียนท่ีสามารถสง่ผลตอ่ทกัษะ
กระบวนการแก้ปัญหาของนกัเรียนพบวา่  จะต้องเป็นห้องเรียนท่ีมีขา่วสารนา่สนใจให้นกัเรียนได้อา่น
ศกึษาค้นคว้าทดลองวิเคราะห์ข้อมลูขา่วสารอยูเ่สมอ  และนกัเรียนไ ด้มีโอกาสถกเถียงเก่ียวกบั 
ความคดิเห็นของตนเองอยา่งอิสระ เม่ือผู้ เรียนพบกบัสถานการณ์จากขา่วสาร  และกระบวนการเชน่นัน้  
ก็จะสง่ผลตอ่ความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมตอ่ไปได้  มาเทนส์ (Martens. 1988) ได้ศกึษา
เฉพาะกรณีพฤตกิรรมของครูประถมศกึษาตอ่การเปล่ียนแปลงหลกัสู ตรเพ่ือสง่เสริมการแก้ปัญหาใน
หลกัสตูรวิชาวิทยาศาสตร์  ระดบัประถมศกึษา  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นการสงัเกต  การสมัภาษณ์
และการวิเคราะห์เอกสาร  ผลการวิจยัพบวา่  การพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหาของนกัเรียนนัน้  
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โรงเรียนจะต้องมีความคลอ่งตวัในการบริหาร  มีอปุกรณ์วิ ทยาศาสตร์มากพอ  ผู้ปกครองพร้อมให้ 
การสนบัสนนุ  ครูผู้สอนต้องจดัระบบการสอนอยา่งยืดหยุน่  และมีพืน้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์   
มีความสามารถในการด าเนินกิจกรรมและควบคมุ  ให้นกัเรียนพฒันาทกัษะการคดิไปตามเป้าหมายได้  
ข้อค้นพบท่ีเน้นหนกัท่ีสดุในการพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหา คือต้องการแบบฝึกหรือหนงัสือท่ี
ครอบคลมุเนือ้หาทางวิทยาศาสตร์ท่ีน าไปใช้แล้วเช่ือมโยงถึงการแก้ปัญหาได้อยา่งดี 

ดจุเดือน พนัธุมนาวิน และอมัพร ม้าคนอง (2552) กลา่ววา่งานวิจยัในสถานศกึษาสว่นใหญ่
ให้ความส าคญักบัด้านข้อมลูขา่วสารและด้านอารมณ์สงัคมมากกวา่ เน่ืองจ ากการสนบัสนนุทางด้าน
สิ่งของนัน้เป็นหน้าท่ีของผู้ปกครองนกัเรียนมากกวา่เป็นหน้าท่ีของครูท่ีต้องจดัหามาให้  

โดยสรุปการสนบัสนนุทางสงัคมของครูสามารถด าเนินการได้ทัง้ใน ด้านสิ่งของ ข้อมลูขา่วสาร 
และอารมณ์สงัคม แตเ่น่ืองจากการสนบัสนนุทางด้านสิ่งของนัน้เป็นหน้าท่ีขอ งผู้ปกครองนกัเรียน
มากกวา่เป็นหน้าท่ีของครูท่ีต้องจดัหามาให้ ดงันัน้การวิจยัเร่ืองนีจ้งึก าหนดให้การสนบัสนนุทางสงัคม
เพียง 2 ประเภท คือ การสนบัสนนุด้านข้อมลูขา่วสาร และการสนบัสนนุด้านอารมณ์และสงัคม 

5. การวัดการสนับสนุนทางสังคม  
จากการส ารวจงานวิจยัหลายเร่ือง พ บวา่การศกึษาการสนบัสนนุทางสงัคมมกัเป็นการวดั 

การรับรู้ของบคุคล ในเร่ืองการได้รับความมัน่ใจวา่จะได้รับความชว่ยเหลืออยา่งแนน่อนหากบคุคล
ต้องการ  (Measures of perceived support) การวดัการสนบัสนนุทางสงัคมจากการรับรู้เป็นเร่ือง
ส าคญัท่ีสดุ เพราะหากสามารถท าให้บคุค ลรับรู้ได้วา่พวกเขาได้รับความรัก การดแูลเอาใจใสแ่ละ 
ถกูมองในแง่ดีแล้วจะก่อให้เกิดผลในทางบวกมากกวา่การกระท าพฤตกิรรมใดๆ ทัง้สิน้ ซึง่สอดคล้อง
กบังานวิจยัของเวททิงตัน และเคสเลอร์  (Taylor; et al. 2004; citing Wethington; & Kessler. 1986) 
ท่ีกลา่ววา่ การรับรู้ถึ งการสนบัสนนุทางสงัคมเป็นตวัพยากรณ์ในเร่ืองการปรับตวัตอ่สถานการณ์
ความเครียดในชีวิตได้ดีกวา่การได้รับการสนบัสนนุทางสงัคมท่ีเป็นอยูจ่ริงและสอดคล้องกบังานวิจยัท่ี
พบวา่ การรับรู้ถึงการสนบัสนนุท่ีสงัคมให้ (การรับรู้วา่ตนเป็นท่ีรัก เป็นท่ีหว่งใย นา่ภาคภมูิใจ มีคุ ณคา่) 
มีความสมัพนัธ์กบัสขุภาพและความเป็นอยูท่ี่ผาสกุมากกวา่ได้รับการ สนบัสนนุทางสงัคมท่ีเป็นอยูจ่ริง 
(Collins; & Feeney. 2004) อยา่งไรก็ดี เน่ืองจากการสนบัสนนุทางสงัคมในการวิจยัครัง้นีถ้กูประสาน
เข้าไปในโปรแกรมการทดลอง การวิจยันีจ้งึท าการวดัการสนบัสนนุทางสั งคมในลกัษณะของ 
การตรวจสอบการจดักระท า (Manipulation check) ดงันัน้ในงานวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจั ยจงึตรวจสอบการให้
การสนบัสนนุทางสงัคมของครูโดยการสงัเกตและตรวจสอบวา่ ในการปฏิบตักิารเรียนการสอนของครู
นัน้ ครูได้ให้การสนบัสนนุทางสงัคมตามกระบวนการท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้หรือไม ่
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จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสนบัสนนุทางสงัคม พบวา่ 
การสนบัสนนุทางสงัคม หมายถึง สิ่งท่ีผู้ รับการสนบัสนนุทางสงัคมได้รับความชว่ยเหลือทางด้านข้อมลู  
ขา่วสาร วตัถสุิ่งของ หรือการสนบัสนนุทางด้านจิตใจ จากผู้ให้การสนบัสนนุ ซึง่อาจเป็นบคุคลหรือกลุม่
บคุคล ซึง่เป็นผลท าให้ผู้ รับปฏิบตัไิปในทางท่ีผู้ให้ต้องการและผู้ให้ในท่ีนี ้  คือ ผู้ปกครอง ครู  และเพ่ือน 
สว่นผู้ รับ คือ นกัเรียน และสิ่งท่ีผู้ให้ต้องการ  คือ การมีพฤตกิรรมการเรียนท่ีดี  การสนบัสนุนทางสงัคมมี
ผลตอ่พฤตกิรรมของบคุคล โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ื อบคุคลอยูใ่นภาวะวิกฤต ิซึง่เช่ือวา่การสนบัสนนุทาง
สงัคมจากบคุคลท่ีส าคญั ซึง่ก็คือครูผู้สอน นา่จะท าให้นกัเรียนมีพฤตกิรรมการเรียนท่ีเหมาะสมได้ ใน
ด้านประเภทของการสนบัสนนุทางสงัคม พบวา่สว่นใหญ่มีความคล้ายคลงึกนั โดยครอบคลมุด้าน
สิ่งของ ข้อมลู ขา่วสาร  และอารมณ์สั งคม จากงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องพบวา่สว่นมากประเภทของ  
การสนบัสนนุทางสงัคมจะเป็นการให้ค าแนะน า ให้สิ่งของ /อปุกรณ์ การให้รางวลั เป็นต้น โดยมีทัง้
นกัวิจยัเป็นผู้ให้การสนบัสนนุเอง และนกัวิจยัจดักระท าให้บคุคลอ่ืนให้การสนบัสนนุทางสงัคมโดย
วิธีการตา่งๆ ท่ีหลากหลาย เชน่  การจดักิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ให้การสนบัสนนุทางสงัคม การสง่
จดหมาย การโทรศพัท์กระตุ้นเตือน เป็นต้น ซึง่การจดักระท ามกัจะท าในระยะเร่ิมต้นการทดลอง  
และท าเป็นระยะๆ งานวิจยับางเร่ืองผู้วิจยัจดักระท าให้การสนบัสนนุทางสงัคมเกิดอยา่งตอ่เน่ือง  
แตง่านวิจยับางเร่ืองจั ดกระท าเพียงครัง้สองครัง้เทา่นัน้ ในกรณี ครูสามารถให้การสนบัสนนุทางสงัคม
ได้ครอบคลมุทัง้ 3 ด้าน แตเ่น่ืองจากการสนบัสนนุทางด้านสิ่งของนัน้เป็นหน้าท่ีของผู้ปกครองนกัเรียน
มากกวา่เป็นหน้าท่ีของครูท่ีต้องจดัหามาให้ ดงันัน้การวิจยัเร่ืองนีจ้งึก าหนดให้การสนบัสนนุทาง สงัคม
เพียง 2 ประเภท คือ  การสนบัสนนุด้านข้อมลูขา่วสาร  และการสนบัสนนุด้านอารมณ์และสงัคม  ดงันัน้
ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัจะจดักระท ากบัครู เพ่ือให้ครูให้การสนบัสนนุทางสงัคมแก่นกัเรียน  เน่ืองจากครู
เป็นผู้ ท่ีมีบทบาทและอิทธิพลตอ่การเรียนของนกัเรียนโดยตรง ตามแนวคดิของธอยท์ส  (Thoits. 1986) 
โดยก าหนดให้การสนบัสนนุทางสงัคมเพียง 2 ประเภท คือ  การสนบัสนนุด้านข้อมลูขา่วสาร  และ 
การสนบัสนนุด้านอารมณ์และสงัคม และเน่ืองจากการสนบัสนนุทางสงัคมในการวิจยัครัง้นีถ้กูประสาน
เข้าไปในโปรแกรมการทดลอง การวิจยันีจ้งึท าการวดัการสนบัสนนุท างสงัคมในลกัษณะของ  
การตรวจสอบการจดักระท า (Manipulation check) ดงันัน้ในงานวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัจงึตรวจสอบการให้
การสนบัสนนุทางสงัคมของครูโดยการสงัเกตและตรวจสอบวา่ ในการปฏิบตักิารเรียนการสอนของครู
นัน้ ครูได้ให้การสนบัสนนุทางสงัคมตามกระบวนการท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้หรือไม ่
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
พฤตกิรรมการเรียนจดัเป็นพฤตกิรรมการท างานท่ีได้รับมอบหมายตามบทบาทหน้าท่ีใน

สถานภาพของเยาวชนในวยัเรียน  เป็นหน้าท่ีส าคญัท่ีได้รับมอบหมายจากครอบครัวและสงัคม  
พฤตกิรรมการเรียนเป็นพฤตกิรรมท่ีแสดงออกเก่ียวกบัการปฏิบตัหิน้าท่ีของตน ในการเรียนด้วย 
ความมุง่มัน่ตัง้ใจ  ขยนัหมัน่เพียร  พยายามท าหน้าท่ีตา่งๆ  อยา่งเตม็ความสามารถ  อดทนตอ่สู้ตอ่
อปุสรรค  เพ่ือให้การเรียนบรรลผุลส าเร็จตามท่ีคาดหมายไว้  พฤตกิรรมการเรียนท่ีดียอ่มน าไปสู่
ความส าเร็จในการเรียน  (Maddox. 1965) ซึง่จากการศกึษาแนวคดิของนกัวิชา การต่างๆ สรุปได้วา่ 
พฤตกิรรมการเรียน แบง่ออกเป็นพฤตกิรรมก่อนเรียน  พฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียน  และพฤตกิรรม
หลงัเรียน  โดย พฤตกิรรมก่อนเรียน  หมายถึง  การแสดงพฤตกิรรมของนกัเรียนท่ีได้สร้างความพร้อม
ให้แก่ตนเองก่อนเข้าเรียนในชัน้เรียน  ได้แก่ (1) การน าอปุกรณ์การเรีย นมาเรียนอยา่งถกูต้องครบถ้วน  
และ (2) การเข้าชัน้เรียนตรงเวลา พฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียน  หมายถึง การแสดงพฤตกิรรมของ
นกัเรียนในการตดิตามการสอนของครูโดยตลอด ได้แก่ (3) การมองครูและเพ่ือน เม่ือครูและเพ่ือนพดู
เก่ียวกบัเนือ้หาหรือกระบวนการเรียนการสอน และมองดอูปุก รณ์ กระดานด า หนงัสือหรือสิ่งอ่ืนๆ ตาม
ไป ขณะท่ีครูชีใ้ห้ดหูรืออา่นให้ฟัง รวมทัง้จดค าอธิบายประกอบการเรียนจากครู (4) การตอบค าถาม 
ถามค าถาม อภิปรายและเสนอความคดิเห็น รายงานหน้าชัน้ อา่นหนงัสือเรียน  และ (5) การท างานท่ี
ได้รับมอบหมายในขณะเรียนในชัน้เรียนอยา่งตอ่เน่ื อง พฤตกิรรมหลงัเรียน หมายถึง  การแสดง
พฤตกิรรมของนกัเรียนในการท างานท่ีได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จและสง่ตามก าหนดเวลา ได้แก่  
(6) การท าแบบฝึกหดั การบ้าน และรายงานให้เสร็จและสง่ตามก าหนดเวลา (7) การเตรียมบทเรียน
หรือทบทวนเนือ้หาวิชาท่ีครูมอบหมาย และ (8) การศกึษาค้นคว้า เข้าห้องสมดุ ท ารายงาน  ท าการบ้าน
และศกึษาข้อผิดพลาดด้วยตนเอง  (Bacon. 1989; สมพร สทุศันีย์ . 2536; อจัฉรา ประไพตระกลู . 
2539; จินตนา ธนวิบลูย์ชยั. 2540; ทิพวรรณ สวุรรณประเสริฐ. 2541; กิตตรัิตน์ ชยัรัตน์. 2547) 

การก ากบัตนเอง (Self-regualtion) เป็นวิธีท่ีใ ช้ในการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมของบคุคลให้
บรรลสุูพ่ฤตกิรรมเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ (Bandura. 1986) สอดคล้องกบัผลการศกึษาของนกัการศกึษา
หลายทา่นดงัท่ีกลา่วมาข้างต้น เชน่ จากงานวิจยัของ แบนดรูา (Bandura. 1986) เพอร์รี (Perry. 1998) 
และพสุทิเนน (Puustinen. 1998) พบวา่การก า กบัตนเองสง่ผลตอ่พฤตกิรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน 
นอกจากนีผู้้ เรียนท่ีมีการก ากบัตนเองมีแนวโน้มท่ีจะท าพฤตกิรรมได้ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ และ
บคุคลท่ีควบคมุตนเองจากกระบวนการภายในยอ่มจะท าให้เขากระท าพฤตกิรรมได้บรรลผุลกวา่บคุคล
ท่ีมีการก ากบัตนเองต ่า ผู้ เรียนท่ีมี การก ากบัตนเองสงูจะมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูด้วย (Pintrich; & 
De Groot. 1990; Staudt. 1995; Williams. 1996) ซึง่จากการสงัเคราะห์แนวคดิของนกัวิชาการตา่งๆ 
สรุปได้วา่การก ากบัตนเองประกอบด้วย 6 ขัน้ ได้แก่ (1) การส ารวจตนเอง (2) การตัง้เป้าหมาย  
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(3) การวางแผน 4) การควบคมุตนเองและบนัทกึพฤตกิรร (5) การประเมินตนเอง และ (6) การแสดง
ปฏิกิริยาตอ่ตนเอง  (Bandura. 1986; Pintrich; & De Groot. 1990; Clark; et al. 1992; Zimmerman. 
2000; Ley; & Young. 2001; Harris; & Graham. 2007; Svinicki. n.d.) 

การสนบัสนนุทางสงัคม (Social Support) เป็นแนวคดิท่ีอธิบายความส าคญัของ
สภาพแวดล้อมทางสงัคมท่ีมีตอ่บคุคล โดยทัว่ๆ ไปแล้ว การสนบัสนนุทางสงัคมหมายถึง การมีเพ่ือน
หรือบคุคลอ่ืนๆ ท่ีสามารถขอความชว่ยเหลือได้ เม่ือถึงชว่งเวลาวิกฤต ิการได้รับการสนบัสนนุทาง
สงัคมท าให้บคุคลมุง่พิจารณาเร่ืองเก่ียวกบั ปัญหาได้ดีขึน้ และภาพพจน์ท่ีดีเก่ียวกบัตนเอง 
(Hauenstein. 2001) การสนบัสนนุทางสงัคมท าให้บคุคลมีสขุภาพดี ซึง่สขุภาพกายยอ่มสง่ผลถึง
สมรรถภาพทางสมอง และความพร้อมในการเรียน  (Pollitt. 1984) ซึง่สอดคล้องกบัผลการศกึษา
ของครีน (Crean. 2004) ท่ีพบวา่การสนบัสนนุทางสั งคมเป็นตวัแปรเชิงเหตท่ีุมีอิทธิพลทางตรงเป็น
อนัดบัแรกอยา่งมีนยัส าคญักบัความส าเร็จในโรงเรียน คา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลระหวา่งการสนบัสนนุ
ทางสงัคมกบัความส าเร็จในโรงเรียน เทา่กบั .30 โดยพบในรายละเอียดวา่ นกัเรียนท่ีได้รับ 
การสนบัสนนุทางสงัคมมาก ยิ่งเป็นผู้ ท่ีมีควา มส าเร็จในโรงเรียนมากด้วย และงานวิจยัของอมุาพรรณ 
ชช่ืูนกลิ่น (2531) ท่ีพบวา่พฤตกิรรมทางบวกของครูตอ่นกัเรียนมีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมตัง้ใจเรียน
ของนกัเรียน ซึง่จากการศกึษาแนวคดิเก่ียวกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู พบวา่  สว่นใหญ่มี 
ความคล้ายคลงึกนั โดยครอบคลมุด้ านสิ่งของ ข้อมลู และอารมณ์สงัคม แตง่านวิจยัในสถานศกึษา
สว่นใหญ่ให้ความส าคญักบัด้านข้อมลูขา่วสารและด้านอารมณ์สงัคมมากกวา่ เน่ืองจากการสนบัสนนุ
ทางด้านสิ่งของนัน้เป็นหน้าท่ีของผู้ปกครองนกัเรียนมากกวา่เป็นหน้าท่ีของครูท่ีต้องจดัหามาให้  
(ดจุเดือน พนัธุมนาวิน ; และ  อมัพร ม้าคนอง . 2552) การวิจยัเร่ืองนีจ้งึก าหนดให้การสนบัสนนุทาง
สงัคมเพียง 2 ประเภท คือ  การสนบัสนนุด้านข้อมลูขา่วสาร  และการสนบัสนนุด้านอารมณ์และสงัคม   
ท่ีแสดงถึงการชว่ยเหลือนกัเรียนในการพฒันาพฤตกิรรมการเรียน ด้วย การชีแ้นะทัง้ทางวาจาด้วย
ค าพดูและค าถาม และ ทางการเขียนบอก และการเปิดโอกาสให้ซกัถามอยา่งใกล้ชิด  ด้วยความรัก
ความเมตตา เอาใจใส ่และให้ก าลงัใจนกัเรียน 

จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ผู้วิจยัได้น าเสนอแนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง
กบัการก ากบัตนเอง การสนบัสนนุทางสงัคม และพฤตกิรรมการเรียน สรุปได้ว่ าเม่ือนกัเรียนท่ีมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงมีการก ากบัตนเองท่ีดี พร้อมกบัได้รับ 
การสนบัสนนุทางสงัคมจากครู อยา่งเหมาะสม  นกัเรียนจะมีพฤตกิรรมการเรียนดีขึน้ ผู้วิจยัได้สรุปเป็น
กรอบแนวคดิในการวิจยัเพ่ือแสดงความสมัพนัธ์ของการได้รับโปรแกรมก ารก ากบัตนเองร่วมกบั 
การสนบัสนนุทางสงัคม ของครู  ท่ีสง่ผลตอ่พฤตกิรรมการเรียน ซึง่ โปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบั 
การสนบัสนนุทางสงัคมของครูท่ีผู้วิจยัพฒันาขึน้ตามหลกัการก ากบัตนเองและการสนบัสนนุทางสงัคม 
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เพ่ือพฒันาพฤตกิรรมการเรียน มีกิจกรรมทัง้หมด 20 ครัง้ แบง่ออกเป็ น 2 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้การฝึก
ก ากบัตนเอง  และขัน้การก ากบัตนเองในสถานการณ์จริง  พร้อมได้รับการสนบัสนนุทางสงัคมของครู  

ผู้วิจยัเสนอกรอบแนวคดิการวิจยั ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรจัดกระท า 
วิธีการฝึก 
 
   1. ได้รับโปรแกรมการก ากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทาง
สังคมของครู (กลุ่มทดลอง 1) ประกอบด้วย 
 1) กิจกรรมช่วงเตรียมการ เป็นการให้นกัเรียนฝึกก ากบั
ตนเองด้านพฤติกรรมการเรียนครอบคลมุพฤติกรรมการเรียนทัง้ 3 ด้าน 
และให้ครูฝึกให้การสนบัสนนุทางสงัคม ไปพร้อมกนั ใช้เวลาใน 
การด าเนินการทัง้สิน้ 7 ครัง้ๆ ละ 30-60 นาท ี 
            2) กิจกรรมช่วงก ากับตนเองพร้อมการสนับสนุนทาง
สังคมของครู เป็นการให้นกัเรียนด าเนินการก ากบัตนเองด้าน
พฤติกรรมการเรียนในสถานการณ์การเรียนจริง ตามขัน้ตอน 6 ขัน้ตอน  
ได้แก่ (1) การส ารวจตนเอง (2) การตัง้เป้าหมาย (3) การวางแผน  
(4) การควบคมุตนเองและบนัทกึพฤติกรรม (5) การประเมินตนเอง และ 
(6) การแสดงปฏิกิริยาตอ่ตนเอง พร้อมได้รับการสนบัสนนุทางสงัคมของ
ครู และครูเป็นผู้ให้การสนบัสนนุทางสงัคมในด้านข้อมลูขา่วสารและ
ด้านอารมณ์และสงัคม ด้วยการชีแ้นะทัง้ทางวาจาด้วยค าพดูและ
ค าถาม และทางการเขียนบอก และการเปิดโอกาสให้ซกัถามอยา่ง
ใกล้ชิด ด้วยความรักความเมตตาและเอาใจใส ่ใช้เวลาในการ
ด าเนินการทัง้สิน้ 3 สปัดาห์ รวม 12 ครัง้ๆ ละประมาณ 60 นาที 
แบง่เป็น 4 ครัง้ตอ่สปัดาห์ ตามชัว่โมงการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 

 
   2. ได้รับโปรแกรมการก ากับตนเองเพียงอย่างเดียว  
(กลุ่มทดลอง 2) มีกระบวนการเช่นเดียวกบักลุม่ทดลอง 1 แตค่รูไมใ่ห้
การสนบัสนนุทางสงัคมแก่นกัเรียนตามกระบวนการท่ีก าหนดไว้ 
 
   3. ไม่ได้รับโปรแกรมการก ากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทาง
สังคม (กลุ่มควบคุม) 

ตัวแปรตาม 
พฤติกรรมการเรียน 
1. พฤติกรรมก่อนเรียน 
2. พฤติกรรมขณะเรียนในชัน้เรียน 
3. พฤติกรรมหลงัเรียน 
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สมมตฐิานการวิจัย 
จากการศกึษาแนวคดิทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีกลา่วมาข้างต้น ผู้วิ จยัจงึสนใจศกึษาผลของ

โปรแกรมเพ่ือพฒันาพฤตกิรรมการเรียนของผู้ เรียน ท่ีพฒันาขึน้ตามหลกัการก ากบัตนเองและ 
การสนบัสนนุทางสงัคม ท่ีมีตอ่ การก ากบัตนเองและ พฤตกิรรมการเรียน ดงันัน้ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้
ผู้วิจยัจงึตัง้สมมตฐิานของการวิจยั ดงันี ้

1. นกัเรียนกลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู   และ
กลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองเพียงอยา่งเดียว มีพฤตกิรรมการเรียนรายด้านในระยะทดลองสงู
กวา่ระยะเส้นฐานและระยะหลงัทดลอง 

2. นกัเรียนกลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู   และ
กลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองเพียงอยา่งเดียว มีพฤตกิรรมการเรียนรายด้านสงูกวา่กลุม่ท่ีไมไ่ด้
รับโปรแกรม ในระยะทดลองและระยะหลงัทดลอง  

3. นกัเรียน กลุม่ ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู   
มีพฤตกิรรมการเรียน รายด้านสงูกวา่กลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองเพียงอยา่งเดียว  ในระยะ
ทดลองและระยะหลงัทดลอง  
  



บทที่ 3 
วธีิด าเนินการวจิัย 

 
การวิจยัเร่ืองผลการใช้โปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู ท่ีมีตอ่

พฤตกิรรมการเรียนของนกัเรียนระดบัประถมศกึษา ท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ค วามสามารถท่ี
แท้จริง เป็นงานวิจยัท่ีมุง่ศกึษาผลของโปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู 
ท่ีมีตอ่การก ากบัตนเองและพฤตกิรรมการเรียน โดยมีรายละเอียดการด าเนินการวิจยัดงันี ้

1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
2. การออกแบบการวิจยั 
3. ขัน้ตอนการวิจยั 
4. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
5. การจดักระท าและวิเคราะห์ข้อมลู 
  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการวิจยั  เป็นนกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ของโรงเรียน แหง่หนึง่ใน

กรุงเทพมหานคร ท่ีก าลงัศกึษาในภาคปลาย  ปีการศกึษา 2553 ท่ีมีคะแนนทีจากคะแนนเฉล่ียสะสม 
(Grade Point Average: GPA) ในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 ท่ีวดัได้จากการสอบท่ีโรงเรียนจดัขึน้ 
ต ่ากวา่คะแนนทีท่ีได้จากแบบทดสอบแมทรีซีสก้าวหน้ามาตรฐาน  (Standard Progressive Metrices) 
ของราเวน (Raven. 1960) ตัง้แต ่1 SD (10 หนว่ยคะแนนที) จ านวนทัง้สิน้ 38 คน 

กลุม่ตวัอยา่งในการวิจยัครัง้นี ้แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ คือ  
 1) กลุม่ตวัอยา่งส าหรับการศกึษาพฤตกิรรมการเรียนของนกัเรียนระดบัประถมศกึษา

ท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง เป็นนกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ของ
โรงเรียนแหง่หนึง่ในกรุงเทพมหานคร ท่ีก าลงัศึ กษาในภาคปลาย  ปีการศกึษา 2553 ท่ีมีคะแนนทีจาก
คะแนนเฉล่ียสะสม (Grade Point Average: GPA) ในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 ท่ีวดัได้จาก  
การสอบท่ีโรงเรียนจดัขึน้ ต ่ากวา่คะแนนทีท่ีได้จากแบบทดสอบแมทรีซีสก้าวหน้ามาตรฐาน  (Standard 
Progressive Metrices) ของราเวน  (Raven. 1960) ตัง้แต ่1 SD (10 หนว่ยคะแนนที ) จ านวนทัง้สิน้  
38 คน 

 2) กลุม่ตวัอยา่งส าหรับการศกึษาประสิทธิผลของโปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบั
การสนบัสนนุทางสงัคมของครู  เป็นนกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ของโรงเรียนแหง่หนึง่ใน
กรุงเทพมหานคร  ท่ีก าลงัศกึษาในภาคปลาย  ปีการศกึษา 2553 ท่ีมีคะแนนทีจากคะแนนเฉล่ียสะสม 
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(Grade Point Average: GPA) ในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 ท่ีวดัได้จากการสอบท่ีโรงเรียนจดัขึน้ 
ต ่ากวา่คะแนนทีท่ีได้จากแบบทดสอบแมทรีซีสก้าวหน้ามาตรฐาน  (Standard Progressive Metrices) 
ของราเวน  (Raven. 1960) ตัง้แต่ 1 SD (10 หนว่ยคะแนนที ) จ านวนทัง้สิน้ 19 คน แบง่เป็น 
กลุม่ทดลอง 2 กลุม่ จ านวน 14 คน และกลุม่ควบคมุ จ านวน 5 คน ซึง่นกัเรียนของแตล่ะกลุม่เป็น
นกัเรียนท่ีอยูต่า่งห้องกนั ดงันี ้
   กลุม่ทดลอง 1 ได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทาง
สงัคมของครู จ านวน 8 คน  
   กลุม่ทดลอง 2 ได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองเพียงอยา่งเดียว จ านวน 6 คน  
   กลุม่ควบคมุ ไมไ่ด้รับโปรแกรม (เรียนตามปกต)ิ จ านวน 5 คน 

กลุม่ตวัอยา่งได้มาโดยการด าเนินการดงันี ้
1. คดัเลือกโรงเรียน  

  1.1 เป็นโรงเรียนประถมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร  ท่ีมีการจดัการเรี ยนการสอน 
ไมแ่ตกตา่งจากโรงเรียนสว่นใหญ่ในประเทศไทย 
  1.2 เป็นโรงเรียนท่ีมีการจดัการเรียนการสอนแบบสหศกึษา และภายในห้องเรียน 
มีการจดันกัเรียนแบบคละความสามารถ  
  1.3 ผู้บริหารและคณะครูในโรงเรียนให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดี 
  1.4 เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ เพ่ือให้มีจ านวนนกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 มาก
พอท่ีจะสามารถคดัเลือกนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงเพียงพอ
ส าหรับการวิจยั 

2. คดัเลือกนกัเรียน โดยวิธีการดงันี ้
  2.1 ให้นกัเรียน ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ทกุคนของโรงเรียน ท าแบบทดสอบวดั
ความสามารถทางสตปัิญญา ช่ือวา่ แบบทดสอบแมทรีซีสก้าวหน้ามาตรฐาน  (Standard Progressive 
Metrices) ของราเวน  (Raven. 1960) มีทัง้หมด 60 ข้อ เป็นแบบทดสอบท่ีเป็นอิสระจากเร่ือง ภาษา
และการเรียนรู้จากโรงเรียน  ประกอบด้วย  ชดุทดสอบ 5 ชดุ (ชดุ A B C D และ E) ชดุละ 12 ข้อ  
รวม 60 ข้อ แตล่ะข้อเป็นเมตริกท่ีมีชิน้สว่นหายไป ผู้ รับการทดสอบต้องเลือกชิน้สว่น 1 ชิน้ จากตวัเลือก
ข้างลา่งมาเตมิชิน้สว่นท่ีหายไปให้สมบรูณ์ โดยชดุ A และ B มีตวัเลือก 6 รูป สว่นชดุ C ถึง E มีตวัเลือก 
8 รูป และมีเพียง 1 รูปท่ีถกูต้อง  แตล่ะชดุมีแนวคดิ /หลกัการท่ีแตกตา่งกนัในการหาชิน้ท่ีหายไป  และ 
ในแตล่ะชดุจะเรียงล าดบัปัญหาจากง่ายไปยาก ใช้เวลาในการทดสอบ 45 นาที 



 93 

  2.2 ตรวจให้คะแนนจาก แบบทดสอบแมทรีซีสก้าวหน้ามาตรฐาน  (Standard 
Progressive Metrices) ของราเวน  (Raven. 1960) แปลงคะแนนเป็นคะแนนที  เพ่ือทราบคะแนนที
ของคะแนนสตปัิญญาของนกัเรียนแตล่ะคน 
  2.3 รวบรวมคะแนนเฉล่ียสะสม (Grade Point Average: GPA) ในระดบัชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 4 เม่ือสิน้ปีการศกึษา 2552 ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ทกุคนของโรงเรียน 
แปลงคะแนนเป็นคะแนนที  เพ่ือทราบคะแนนทีของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรี ยน 
แตล่ะคน 

 2.4 เทียบคะแนนทีของ คะแนนเฉล่ียสะสม กบัคะแนนที ของคะแนนสตปัิญญา  
ถ้าคะแนนที ของคะแนนเฉล่ียสะสม ต ่ากวา่คะแนนที ของคะแนนสตปัิญญาตัง้แต ่ 1 SD (10 หนว่ย
คะแนนที) ถือวา่เป็นนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง  ซึง่ในงานวิจยันี ้
ได้น านกัเรียนท่ีมีคะแนนใกล้เคียงกบัเกณฑ์ คือมีความตา่งระหวา่งคะแนนทีของคะแนนเฉล่ียสะสมกบั
คะแนนทีของคะแนนสตปัิญญาน้อยกวา่ 10 คะแนนที เข้ามาศกึษาด้วย เพ่ือให้กลุม่ตวัอยา่งมีจ านวน
มากพอในการทดลองตอ่ไป รวมจ านวนนกัเรียนทัง้หมด 38 คน กระจายกนัอยูใ่นห้องเรียนตา่งๆ โดย มี
คะแนนความตา่งระหวา่งคะแนนทีของคะแนนสตปัิญญาและคะแนนทีของคะแนนเฉล่ียสะสม 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 ตัง้แต ่8.19-37.12 นกัเรียนกลุม่นีถื้อวา่เป็นกลุม่ตวัอยา่งส าหรับการศกึษา
พฤตกิรรมการเรียนของนกัเรียนระดบัประถมศกึษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ี
แท้จริง ข้อมลูของนกัเรียนปรากฏดงัตารางตอ่ไปนี ้
 
ตาราง 6 ข้อมลูของนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง  
 
ระดับชัน้ ชื่อนักเรียน 

(นามสมมต)ิ 
คะแนนเฉลี่ย
สะสม ชัน้ ป.4 

คะแนน T  
ของ IQ 

คะแนน T ของ
คะแนนเฉลี่ยสะสม 

ความต่าง 

5/1 ไชยา 2.31 53.22 33.62 19.59 
พชัรา 3.30 64.29 51.47 12.81 
บญุ 1.55 35.99 19.76 16.23 
พรรณี 3.01 66.75 46.31 20.44 
อาภา 2.49 55.68 36.80 18.88 
วิทยา 2.55 47.06 37.88 9.18 
จิต 2.98 54.45 45.68 8.77 
นนท์ 3.49 64.29 55.01 9.28 
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ตาราง 6 (ตอ่) 
 
ระดับชัน้ ชื่อนักเรียน 

(นามสมมต)ิ 
คะแนนเฉลี่ย
สะสม ชัน้ ป.4 

คะแนน T  
ของ IQ 

คะแนน T ของ
คะแนนเฉลี่ยสะสม 

ความต่าง 

5/2 กิตต ิ 3.20 66.75 49.75 17.00 
ฉตัรชยั 2.80 55.68 42.50 13.17 
ศกัดิ ์ 3.00 60.60 46.13 14.47 
สมชาย 2.70 67.98 40.69 27.29 
พงษ์ 3.10 59.37 47.94 11.43 
ธิดา 3.10 60.60 47.94 12.66 

5/3 ปัญญา 2.70 54.45 40.69 13.75 
เพิ่ม 2.95 60.60 45.22 15.37 
ธีระ 3.35 69.21 52.47 16.74 
ประทีป 3.20 58.14 49.75 8.38 
พล 3.55 64.29 56.10 8.19 

5/4 
 

สนุนัท์ 2.90 54.45 44.32 10.13 
วชัระ 2.05 44.60 28.91 15.69 
ธาดา 2.15 48.29 30.73 17.57 
พร 3.05 56.91 47.04 9.87 
รัตนา 3.05 58.14 47.04 11.10 
นดุี 2.95 55.68 45.22 10.45 
เดน่ 2.20 47.06 31.63 15.43 

5/5 ขวญั 2.65 54.45 39.79 14.66 
ศิริ 2.95 54.45 45.22 9.22 
สพุฒัน์ 3.15 60.60 48.85 11.75 
ปิยะ 2.60 50.75 38.88 11.87 
นพดล 2.30 49.52 33.44 16.08 

5/6 สนัติ 1.85 49.52 25.29 24.24 
เดน่ 2.65 54.45 39.79 14.66 
กล้า 2.55 50.75 37.97 12.78 
ปรีชา 2.65 50.75 39.79 10.97 
ปรัชญา 3.10 58.14 47.94 10.20 
นิติพล 2.35 49.52 34.35 15.17 
สนิชยั 1.75 60.60 23.48 37.12 
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   2.5 คดัเลือกกลุม่ตวัอยา่งส าหรับการศกึษาประสิทธิผลของโปรแกรมการก ากบัตนเอง
ร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู ดงันี ้
    2.5.1 เลือกชัน้เรียนท่ีได้รับการสอนโดยครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์คนเดียวกนั
เป็นกลุ่มตวัอยา่ง คือชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5/1 5/2 และ 5/3 และสุม่ชัน้เรียนเข้า เป็นกลุม่ทดลองและ 
กลุม่ควบคมุ ได้ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5/1 เป็นกลุม่ทดลอง 1 ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5/2 เป็นกลุม่ทดลอง 2 

และชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5/3 เป็นกลุม่ควบคมุ 
    2.5.2 คดัเลือกนกัเรียนเข้าเป็นกลุม่ตวัอยา่งของการวิจยั โดยเป็นนกัเรีย นท่ีมี
ความสมคัรใจและได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองให้เข้าร่วมการวิจยั รวมทัง้ไมมี่ปัญหาด้านเวลาท่ีเป็น
อปุสรรคตอ่การวิจยั  ซึง่นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงใน  
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5/1-5/3 ทกุคน เข้าร่วมเป็นกลุม่ตวัอยา่งของการวิจยั  
 
การออกแบบการวิจัย 

1. แบบแผนการทดลอง 
การวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัใช้รูปแบบการทดลอง  โดยใช้วิธีการแบบ ABA (Kazdin. 1982) โดยเป็น

การทดลองท่ีมีตวัแปรต้น 2 ตวัแปร โดยเป็นตวัแปรวดัซ า้ 1 ตวัแปร (Two factors experiment with 
repeated measure on one factor) (Winer. 1971) ดงัภาพตอ่ไปนี ้ 

 
ระยะ 

กลุม่ตวัอยา่ง 
A 

(2 สปัดาห์) 
B 

(3 สปัดาห์) 
A 

(2 สปัดาห์) 
    
กลุม่ทดลอง 1 ระยะเส้นฐาน ระยะทดลองใช้โปรแกรมการก ากบัตนเอง

ร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู 
ระยะหลงัทดลอง 

กลุม่ทดลอง 2 ระยะเส้นฐาน ระยะทดลองใช้โปรแกรมการก ากบัตนเอง ระยะหลงัทดลอง 
กลุม่ควบคมุ ระยะเส้นฐาน ได้รับการจดัการเรียนการสอนตาม

แผนการจดัการเรียนรู้ของครูตามปกต ิ
ระยะหลงัทดลอง 

    
 

ภาพประกอบ 2 แบบแผนการทดลอง 
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จากภาพประกอบ 2 ผู้วิจยัด าเนินการทดลองโดยแบง่ออกเป็น 3 ระยะ ดงันี ้
   1) ระยะ เส้น ฐาน (A) เป็นระยะท่ีผู้วิจยัเ ก็บรวบรวมข้อมลู ตวัแปรตามของ  
กลุม่ตวัอยา่งทัง้ 3 กลุม่ ซึง่ด าเนินการก่อนการใช้ โปรแกรมทดลอง เป็นเวลา 2 สปัดาห์ ตวัแปรตามท่ี
เก็บข้อมลูในระยะนีคื้อ พฤตกิรรมการเรียน  ประกอบด้วยพฤตกิรรมก่อนเรียน พฤตกิรรมขณะเรียนใน
ชัน้เรียน และพฤตกิรรมหลงัเรียน 
  2) ระยะทดลอง (B) เป็นระยะท่ีผู้วิจยั จดักระท ากา รปรับพฤตกิรรมโดย ให้กลุม่
ทดลอง 1 และกลุม่ทดลอง 2 ได้รับโปรแกรมทดลอง  และท าการสงัเกตและบนัทกึพฤตกิรรม การเรียน
ของกลุม่ตวัอยา่งทัง้ 3 กลุม่ ดงันี ้
  กลุม่ทดลอง 1 ได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู 
โดยให้นกัเ รียนในกลุม่นี ใ้ช้โปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู ในชัว่โมง
การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 12 ครัง้ๆ ละ 60 นาที  
  กลุม่ทดลอง 2 ได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองเพียงอยา่งเดียว โดยให้นกัเรียนใน 
กลุม่นีใ้ช้โปรแกรมการก ากบัตนเอง ในชัว่โมงการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์  จ านวน 12 ครัง้ๆ ละ 
60 นาที โดยท่ีครูไมใ่ห้การสนบัสนนุทางสงัคมแก่นกัเรียนตามกระบวนการท่ีก าหนดไว้  
  กลุม่ควบคมุ ได้รับการจดัการเรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ของครู
ตามปกต ิแตผู่้วิจยัเข้าไปสงัเกตและบนัทกึพฤตกิรรมการเรียนของนกัเรียนกลุม่ตวัอยา่ง  
   3) ระยะหลังทดลอง  (A) เป็นระยะท่ีให้กลุม่ ทดลองทัง้ 2 กลุม่ ยตุิการใช้โปรแกรม 
และท าการเก็บข้อมลูตวัแปรตาม กบักลุม่ตวัอยา่งทัง้ 3 กลุม่ ใช้ระยะเวลา 2 สปัดาห์ภายหลงัสิน้สดุ 
การทดลอง  ตวัแปรตามท่ีเก็บข้อมลูในระยะนี ้ คือ พฤตกิรรม การเรียน  เชน่เดียวกบัระยะเก็บข้อมลู
พืน้ฐาน นอกจากนีใ้ห้กลุม่ทดลองท าแบบประเมินความพงึพอใจภาพรวมของโปรแกรม  สมัภาษณ์  
กลุม่ทดลอง เก่ียวกบัผลของโปรแกรม และ สมัภาษณ์ครู เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงทางพฤตกิรรมท่ี  
เกิดขึน้กบักลุม่ตวัอยา่งและความพงึพอใจภาพรวมของโปรแกรม 

2. ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย ตวัแปรจดักระท าและตวัแปรตามดงันี ้
  1. ตวัแปรจดักระท า มี 1 ตวัแปร คือ วิธีการฝึก แบง่ออกเป็น 3 ระดบั คือ  

     1.1 ได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู 
(กลุม่ทดลอง 1) 

     1.2 ได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองเพียงอยา่งเดียว (กลุม่ทดลอง 2) 
     1.3 ได้รับการจดัการเรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ของครูตามปกต ิ

(กลุม่ควบคมุ) 
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 2. ตวัแปรตาม คือ พฤตกิรรมการเรียน ประกอบด้วย พฤตกิรรมก่อนเรียน  พฤตกิรรม
ขณะเรียนในชัน้เรียน และพฤตกิรรมหลงัเรียน 

ผู้วิจยัออกแบบการวิจยัเพ่ือให้ความแปรปรวนท่ีเกิดจ ากตวัแปร จดักระท า ท่ีเป็นตวัแปร
ทดลอง (Treatment variable) มีคา่มากท่ีสดุ (Maximization of systematic variance) โดยท าให้
สภาพการทดลองมีความแตกตา่งจากสภาพปกตใิห้ได้มากท่ีสดุ และ มีการจดัสภาพการทดลองให้เป็น
ระบบ มีมาตรฐาน และมีการฝึกผู้สงัเกตซึง่เป็นเคร่ืองมือวดัจ นมีคณุภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  ซึง่จะ
ชว่ยลดความแปรปรวนจากความคลาดเคล่ือนในตวัแปรตามตา่งๆ ให้มีคา่น้อยลง (Minimization of 
error variance) และมีการควบคมุความแปรปรวนท่ีเกิดจากตวัแปรแทรกซ้อน (Control extraneous 
systematic variance) โดยใช้วิธีการควบคมุในลกัษณะดงันี ้  (1) การควบคมุความแตกตา่งระหวา่ง
กลุม่ตวัอยา่งแตล่ะกลุม่ โดยกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุมีความเทา่เทียมกนั และ จดัให้กลุม่ทดลอง
และกลุม่ควบคมุ ได้รับ treatment โดยวิธีการสุม่  และ (2) การควบคมุตวัแปรความแตกตา่งระหวา่ง
ครูผู้สอน โดยใช้ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์คนเดียวกนั  
 
ขัน้ตอนการวิจัย 

ขัน้ตอนการวิจยั แบง่เป็น 3 ระยะ ดงันี ้
ระยะที่ 1 เป็นการเตรียมการก่อนด าเนินการทดลอง มีขัน้ตอนดงันี ้

   1. ศกึษาพฤตกิรรมการเรียนของนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่
ความสามารถท่ีแท้จริง ในโรงเรียนระดบัประถมศกึษา ด้วยวิธีการ ศกึษาเอ กสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้อง การสงัเกตพฤตกิรรมการเรียนของนกัเรียน และการสมัภาษณ์ครู ดงันี ้
     1.1 ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกบัการมีผลสมัฤทธ์ิทาง 
การเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง 

  1.2 สร้างและตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  
    1.3 คดัเลือกกลุม่ตวัอยา่ง โดยการตดิตอ่ขอความร่วมมือจากผู้บริหารและ
คณะครูในโรงเรียน 2 แหง่ (ส าหรับเป็นโรงเรียนฝึกการสงัเกตและทดลองใช้โปรแกรม  (Try out) 1 แหง่ 
และโรงเรียนทดลองจริง 1 แหง่) เพ่ือขอความร่วมมือในการ วิจยั รวมทัง้ท าความเข้าใจกบัครูประจ าชัน้
และครูผู้สอน เพ่ือให้ทราบวตัถปุระสงค์ของการวิจยั และให้ความร่วมมือในการวิจยั  
    1.4 จดัเตรียม สถานท่ี อปุกรณ์ตา่งๆ และ ผู้สงัเกต ซึง่เป็นผู้ชว่ยวิจยั  โดยมี 
ผู้สงัเกต 2 คน ซึง่ผู้วิจยัได้ท าการฝึกการสงัเกตให้กบัผู้สงัเกตในงานวิจยั ดงันี ้
     1) ผู้วิจยัอธิบายค าจ ากดัความของพฤตกิรรมการเรียน วิธีการสงัเกต
และบนัทกึพฤตกิรรมให้ผู้สงัเกตฟังอยา่งชดัเจน  
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      2) ท าการฝึกสงัเกตในชัว่โมงการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ระดบั  
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ในโรงเรียนท่ีไมใ่ชโ่รงเรียนทดลอง  ใช้เวลาทัง้สิน้ 2 สปัดาห์ ระหวา่งวนัท่ี  
20 กนัยายน ถึงวั นท่ี 1 ตลุาคม 2553 โดยในการฝึกสงัเกต พฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียนใช้เวลา  
36 นาที ท าการสงัเกตและบนัทกึ  2 แบบ คือ แบบชว่งเวลาสงัเกต 10 วินาที และแบบชว่งเวลาสงัเกต 
20 วินาที บนัทกึ 10 วินาที (โดยเร่ิมจากแบบแรกก่อน ) และฝึกบนัทกึ พฤตกิรรมก่อนเรียน และ
พฤตกิรรมหลงัเรียนควบคูก่นัไป แตล่ะครัง้ท่ีท าการสงัเกต พฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียน จะเร่ิมสงัเกต
หลงัจากครูเร่ิมสอน ไปแล้ว 5 นาที  
     3) ในการฝึกผู้สงัเกตนี ้ ผู้วิจยัร่วมสงัเกตไปพร้อมกบัผู้สงัเกต  
มีการปรึกษาหารือกนัเก่ียวกบัผลการสงัเกตและข้อสงสยัหลงัจากสงัเกตเสร็จสิน้แต่ ละครัง้ และฝึก
จนกระทัง่ พบวา่คา่สมัประสิทธ์ิความสอดคล้องในการสงัเกต (IOR) ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 80 ของ 
การสงัเกตแตล่ะครัง้  (Kazdin. 1982) เป็นเวลา 3 วนัตดิตอ่กนั จงึจะถือวา่ข้อมลูท่ีได้จากการสงัเกต
และบนัทกึนัน้เช่ือถือได้ ซึง่ในการฝึกนัน้พบวา่  คา่สมัประสิทธ์ิคว ามสอดคล้อง ระหวา่งผู้สงัเกตและ
ผู้วิจยัในการสงัเกตพฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียน  ส าหรับแบบชว่งเวลาสงัเกต 10 วินาที มีคา่ระหวา่ง
ร้อยละ 81.03-85.14 และแบบชว่งเวลาสงัเกต 20 วินาที บนัทกึ 10 วินาที มีคา่ระหวา่งร้อยละ 80.47-
84.92 เป็นเวลา 3 วนัตดิตอ่กนั แสดงวา่ ผลการ สงัเกต เช่ือถือได้ ส าหรับ การหาคา่สมัประสิทธ์ิ 
ความสอดคล้องกนัในการสงัเกตพฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียน (สมโภชน์ เอ่ียมสภุาษิต . 2550; 
อ้างอิงจาก Kazdin. 1975) หาได้จากสตูร 
  
                  จ านวนชว่งเวลาท่ีบนัทกึตรงกนั 
สมัประสิทธ์ิความสอดคล้อง   =                                                                               x 100 
             จ านวนชว่งเวลาท่ีบนัทกึตรงกนั+จ านวนชว่งเวลาท่ีบนัทกึตา่งกนั 
      
     1.5 ส ารวจพฤตกิรรมการเรียนของนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่
ความสามารถท่ีแท้จริง ในโรงเรีย นระดบัประถมศกึษา โดยด าเนินการสงัเกตพฤตกิรรมการเรียนของ
นกัเรียน ในโรงเรียนทดลอง  โดยใช้ วิธีการสงัเกตแบบชว่งเวลา (Interval recording) ในการสงัเกต
พฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียน และการสงัเกตผลของพฤตกิรรม (Product recording) ส าหรับ
พฤตกิรรมก่อนเรียนและพฤตกิรรมหลงัเรี ยนและสมัภาษณ์ครูผู้สอน และครูประจ าชัน้ ของนกัเรียน  
ท่ีมีบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวข้องกบันกัเรียนอยา่งใกล้ชิด และสามารถให้ข้อมลูเก่ียวกบันกัเรียนได้ 
ใช้เวลาทัง้สิน้ 3 สปัดาห์ ระหวา่งวนัท่ี 13-31 ธนัวาคม 2553 
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 2. คดัเลือกกลุม่ตวัอยา่ง ในโรงเรียนทดลองจริง เพ่ือเข้ารับการทดลอง  จดัให้เป็น 
กลุม่ทดลอง  2 กลุม่ (ได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู  1 กลุม่ 
และได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองเพียงอยา่งเดียว 1 กลุม่ ) และกลุม่ควบคมุ  1 กลุม่ (ได้รับ  
การจดัการเรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ของครูตามปกต)ิ 

ระยะที่ 2 เป็นชว่งของการด าเนินการทดลอง  ซึง่ผู้วิจยัเป็นผู้ ด าเนินการด้วยตนเอง  ระยะท่ี 2 
นีค้รอบคลมุการด าเนินการทดลองทัง้หมดตัง้แตร่ะยะเส้นฐาน (A) ระยะทดลอง (B) และระยะหลงั
ทดลอง (A) ซึง่มีการสงัเกตและบนัทกึพฤตกิรรมการเรียนของนกัเรียน ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่งทั ้ ง 3 กลุม่ 
รวมทัง้สิน้ 28 ครัง้ โดยครัง้ท่ี 1-8 เป็นระยะเส้นฐาน ครัง้ท่ี 9-20 เป็นระยะทดลอง และครัง้ท่ี 21-28 
เป็นระยะหลงัทดลอง ใช้เวลาทัง้สิน้ประมาณ 10 สปัดาห์ ระหวา่งวนัท่ี 3 มกราคม ถึงวนัท่ี 14 มีนาคม 
2554 โดยด าเนินการวิจยัตามล าดบัขัน้ดงันี ้
   1. ระยะ เส้นฐาน (A) เป็นระยะท่ีผู้วิจยัเก็บรวบรวมข้อมลู ตวัแปรตามของกลุม่
ตวัอยา่ง  ซึง่ด าเนินการก่อนการใช้โปรแกรม ทดลองเป็นเวลา 2 สปัดาห์ โดยท าการสงัเกตและบนัทกึ
พฤตกิรรมการเรียนจ านวน 8 ครัง้ ใช้เวลาทัง้สิน้ประมาณ 2 สปัดาห์ ระหวา่งวนัท่ี 3-14 มกราคม 2554 
   2. ระยะทดลอง (B) เป็นระยะท่ีผู้วิจยัด าเนินการปรับพฤตกิรรม โดยด าเนินการดงันี ้
     2.1 สง่จดหมายให้ผู้ปกครองของนกัเรียนกลุม่ตวัอยา่ง เพ่ือชีแ้จง
วตัถปุระสงค์การวิจยั ความส าคญัและประโยชน์ท่ีจะได้รับ พร้อมทัง้จดัสง่ใบยินยอมให้นกัเรียนใน
ความปกครองเข้าร่วมโปรแกรมให้แก่ผู้ปกครอง  
     2.2 ให้นกัเรียนในกลุม่ทดลอง ทัง้ 2 กลุม่ เข้าร่วมโปรแกรม ซึง่ประกอบด้วย
กิจกรรมชว่งเตรียมการ 7 ครัง้ (ไมมี่การสงัเกตและบนัทกึพฤตกิรรมการเรียนของนกัเรียนกลุม่ตวัอยา่ง
ทัง้ 3 กลุม่) และกิจกรรมชว่งก ากบัตนเอง พร้อมการสนบัสนนุทางสงัคมของครู 12 ครัง้ พร้อมทัง้ท า 
การสงัเกตและบนัทกึพฤตกิรรมการเรียน  รวมการจดักิจกรรม ในโปรแกรม ทัง้หมด 19 ครัง้ ใช้เวลา
ทัง้สิน้ 5 สปัดาห์ ระหวา่งวนัท่ี 17-26 มกราคม 2554 ส าหรับกิจกรรม ชว่งเตรียมการ  และวนัท่ี  
27 มกราคม ถึงวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2554 ส าหรับกิจกรรมชว่งก ากบัตนเองพร้อมการสนบัสนนุทาง
สงัคมของครู (เน่ืองจากมีวนัหยดุนกัขตัฤกษ์และกิจกรรมของโรงเรียน ท าให้ระยะเวลาในชว่งนีเ้พิ่มขึน้ ) 
ส าหรับการจดักิจกรรมกบักลุม่ตวัอยา่งแตล่ะกลุม่เป็นดงันี ้ 
     กลุม่ทดลอง 1 ได้รับโปรแกรมการ ก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทาง
สงัคมของครู ประกอบด้วยกิจกรร มเตรียมการและกิจกรรม การก ากบัตนเองพร้อมการสนบัสนนุทาง
สงัคมของครู ดงันี ้
    1) กิจกรรมชว่งเตรียมการ  เป็นการให้นกัเรียนฝึกก ากบัตนเองด้าน
พฤตกิรรมการเรียนครอบคลมุพฤตกิรรมการเรียนทัง้ 3 ด้าน ตามขัน้ตอน 6 ขัน้ ได้แก่  (1) การส ารวจ
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ตนเอง (2) การตัง้เป้าหมาย (3) การวางแผน 4) การควบคมุตนเองและบนัทกึพฤตกิรร ม  
(5) การประเมินตนเอง และ (6) การแสดงปฏิกิริยาตอ่ตนเอง  และให้ครูฝึกให้การสนบัสนนุทางสงัคม
ในด้านข้อมลูขา่วสารและด้านอารมณ์และสงัคม ไปพร้อมกนั โดยใช้เวลาในการด าเนินการทัง้สิน้   
7 ครัง้ๆ ละ 30 นาที ยกเว้นครัง้ท่ี 3, 5 และ 6 ใช้เวลา 60 นาที 
    2) กิจกรรมชว่งก ากบัตนเอง พร้อมการสนบัสนนุทางสงัคมของครู 
เป็นการให้นกัเรียนด าเนินการก ากบัตนเอง ด้านพฤตกิรรมการเรียนในสถานการณ์การเรียนจริง  
พร้อมได้รับการสนบัสนนุทางสงัคมของครู และครูเป็นผู้ให้การสนบัสนนุทางสงัคม ใช้เวลาใน  
การด าเนินการทัง้สิน้ 3 สปัดาห์ รวม  12 ครัง้ๆ ละประมาณ 60 นาที แบง่เป็น 4 ครัง้ตอ่สปัดาห์ ตาม
ชัว่โมงการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 
   กลุม่ทดลอง 2 ได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองเพียงอยา่งเดียว ซึง่มี
กระบวนการเชน่เดียวกบักลุม่ทดลอง 1 แตค่รูไมใ่ห้การสนบัสนนุทางสงัคมแก่นกัเรียนตามกระบวนการ
ท่ีก าหนดไว้  
   กลุม่ควบคมุ ได้รับการจดัการเรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ของครู
ตามปกต ิแตผู่้วิจยัเข้าไปสงัเกตและบนัทกึพฤตกิรรมการเรียนของนกัเรียนกลุม่ตวัอยา่ง  
   3. ระยะหลังทดลอง   (A)  เป็นระยะท่ีให้กลุม่ทดลองทัง้ 2 กลุม่ ยตุกิารใช้โปรแ กรม 
และท าการเก็บข้อมลูตวัแปรตาม กบักลุม่ตวัอยา่งทัง้ 3 กลุม่ ใช้ระยะเวลา 2 สปัดาห์ภายหลงัสิน้สดุ 
การทดลอง  โดยท าการสงัเกตและบนัทกึพฤตกิรรมจ านวน 8 ครัง้ นอกจากนีใ้ห้กลุม่ทดลองท า 
แบบประเมินความพงึพอใจภาพรวมของโปรแกรม  สมัภาษณ์กลุม่ทดลอง เก่ียวกบัผลของโปรแกรม 
และสมัภาษณ์ครูเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงทางพฤตกิรรมท่ีเกิดขึน้กบักลุม่ตวัอยา่งและความพงึพอใจ
ภาพรวมของโปรแกรม  ใช้เวลาทัง้สิน้ประมาณ 3 สปัดาห์ ระหวา่งวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ ถึงวนัท่ี  
11 มีนาคม 2554  

ระยะที่ 3 เป็นการ จดัท าคูมื่อการใช้โปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนั บสนนุทาง
สงัคมของครู ด าเนินการภายหลงัเสร็จสิน้การด าเนินการทดลอง 

ขัน้ตอนตา่งๆ ของการวิจยัสรุปเป็นแผนภมูิได้ดงันี ้
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ภาพประกอบ 3 ขัน้ตอนการวิจยั 

ระยะที่ 1 

ระยะที่ 2 

ระยะที่ 3 จัดท าคู่ มือการใช้โปรแกรม 

กลุ่มทดลอง 1 และ 2 

ระยะเส้นฐาน 
1. ข้อมลูสว่นบคุคล 
2. พฤติกรรมการเรียน 
 

ระยะหลังทดลอง 
1. พฤติกรรมการเรียน 
2. ความคิดเห็นของนกัเรียนและครู 
 
 

ระยะทดลอง 
(ได้รับโปรแกรม) 

1. พฤติกรรมการเรียน 

กลุ่มควบคุม 

ระยะเส้นฐาน 
1. ข้อมลูสว่นบคุคล 
2. พฤติกรรมการเรียน 
 

ระยะทดลอง 
(ไมไ่ด้รับโปรแกรม) 

1. พฤติกรรมการเรียน 
 

ศึกษาพฤติกรรมการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง 

จัดกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

ระยะหลังทดลอง 
1. พฤติกรรมการเรียน 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วยเคร่ืองมือท่ีใ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู และ

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง ได้แก่ 
  1.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ได้แก่  
   1.1.1 แบบสงัเกตและบนัทกึพฤตกิรรมการเรียน 
   1.1.2 แนวค าถามในการสมัภาษณ์ครู เก่ียวกบัพฤตกิรรมการเรียนของ
นกัเรียน 
  1.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง ได้แก่  
   1.2.1 โปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู  
   1.2.2 โปรแกรมการก ากบัตนเอง 
   1.2.3 แบบบนัทกึการก ากบัตนเองของนกัเรียน 
   1.2.4 แบบบนัทกึการให้การสนบัสนนุทางสงัคมของครู  
   1.2.5 อปุกรณ์ประกอบ เชน่ ส่ือการสอนตา่งๆ  เทปสญัญาณเสีย งและ 
เคร่ืองเลน่ และสิ่งเสริมแรง เป็นต้น 
   1.2.6 แบบประเมินภาพรวมของโปรแกรม 
   1.2.7 แนวค าถามเก่ียวกบัการเข้าร่วมโปรแกรมของครู 

 เคร่ืองมือดงักลา่วมีรายละเอียดการสร้าง เกณฑ์การให้คะแนน และการหาคณุภาพ
เคร่ืองมือ ดงันี ้

 1.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   1.1.1 แบบสังเกตและบันทกึพฤตกิรรมการเรียน  
   แบบสงัเกต และบนัทกึ พฤตกิรรมการเรียน  ประกอบด้วย  (1) แบบส ารวจ
รายการอปุกรณ์การเรียนของนกัเรียน  (2) แบบสงัเกตและบนัทกึพฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียนของ
นกัเรียน ในระยะการศกึษาพฤตกิรรมการเรียน (3) แบบสงัเกตและบนัทึ กพฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้
เรียนของนกัเรียน  ในระยะทดลอง  (4) แบบบนัทกึการสง่งาน การอา่นหนงัสือทบทวน และการศกึษา
ค้นคว้าของนกัเรียน และ (5) แบบบนัทกึคะแนนพฤตกิรรมการเรียนของนกัเรียน  เป็นแบบสงัเกต และ
บนัทกึพฤตกิรรมการเรียน ของนกัเรียนท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ โดยประยกุต์มาจากงานวิจยัอ่ืน (สมพร สทุศันีย์. 
2536; โสภิดา ลิม้วฒันาพนัธ์. 2538) ใช้ในการสงัเกตในระยะ การศกึษาพฤตกิรรมการเรียนของนกัเรียน
และระยะด าเนินการทดลอง  (ตวัอยา่งแบบสงัเกตแ ละบนัทกึพฤตกิรรมปรากฏในภาคผนวก ข) มี
รายละเอียดดงันี ้
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   ในการสงัเกต พฤติกรรมก่อนเรียน  ใช้วิ ธีการบนัทกึผลของพฤตกิรรม 
(Product recording) ผู้วิจยัและผู้ชว่ยนกัวิจยัเป็นผู้ด าเนินการสงัเกตและบนัทกึพฤตกิรรมในชว่ง  
5 นาทีแรกของการเรียนในชัว่โมงคณิตศาสตร์  ในกรณีการ เข้าชัน้เรียนตรงเวลา  โดยบนัทกึลงใน  
แบบบนัทกึคะเนนพฤตกิรรมการเรียนโดยตรงในชอ่ง “เวลา” และช่วงหลงัเลิกเรียนชัว่โมงคณิตศาสตร์  
ส าหรับ การน าอปุกรณ์การเรียนมาเรียนอยา่งถกูต้องครบถ้วน  โดยใช้แบบส ารวจรายการอปุกรณ์  
การเรียนของนกัเรียน และน าคะแนนมาบนัทกึลงใน แบบบนัทกึคะเนนพฤตกิรรมการเรียนในชอ่ง 
“อปุกรณ์” 
   การให้คะแนน 
   - กรณีการน าอปุกรณ์การเรียนมาเรียนอย่ างถกูต้องครบถ้วน  พิจารณาจาก
จ านวนอปุกรณ์ท่ีนกัเรียนน ามาวางบนโต๊ะให้พร้อมส าหรับการหยิบใช้ในคาบเรียนถู กต้องและครบถ้วน
ตามท่ีครูมอบหมายหรือตามท่ีเนือ้หาการเรียนการสอนระบไุว้ ภายในชว่งเวลา 5 นาทีแรกของการเรียน
การสอน โดยนกัเรียนกรอกลงในแบบตรวจสอบรายการอปุกรณ์การ เรียนของนกัเรียน  ผู้วิจยัและผู้ชว่ย
วิจยัจะเก็บข้อมลูในชว่งท้ายของการเรียนการสอนจากครูผู้สอน โดยผู้วิจยันบัจ านวนชนิดของอปุกรณ์
การเรียนท่ีนกัเรียน ต้องน ามา ตามท่ีครูมอบหมายหรือตามท่ีเนือ้หาการเรียนการสอนระบไุว้  โดย
เทียบเทา่กบัร้อยละ 100 และตรวจดวูา่นกัเรียนน าอุ ปกรณ์การเรียนเหลา่นัน้มาอยา่งถกูต้องเป็น
จ านวนเทา่ใด และเขียนตวัเลขแสดงจ านวนเศษสว่นไว้ แล้วคดิคะแนนเป็นร้อยละของการน าอปุกรณ์
การเรียนมาเรียนอยา่งถกูต้องครบถ้วน ตวัอยา่งเชน่ ในการสงัเกตครัง้หนึง่นกัเรียนต้องน าอปุกรณ์ 
การเรียนมา 6 ชนิด นกัเรียนน ามาอยา่งถกูต้อ งเพียง 5 ชนิด ให้เขียนเลข 5/6 จะคดิคะแนนการน า
อปุกรณ์การเรียนมาเรียนอยา่งถกูต้องครบถ้วนเทา่กบัร้อยละ 83.33 เป็นต้น 
   - กรณีการเข้าชัน้เรียนตรงเวลา พิจารณาจากเวลาท่ีนกัเรียนเข้าชัน้เรียนต้อง
ไมช้่ากวา่ครูเร่ิมสอนเกิน 5 นาที ยกเว้นมีเหตจุ าเป็นท่ีเหมาะสม ถ้านกัเรียนท าได้เขียนเลข 1 และถ้าท า
ไมไ่ด้ เขียนเลข 0 ถ้านกัเรียนเข้าชัน้เรียนตรงเวลา จะคดิคะแนนการเข้าชัน้เรียนตรงเวลาเป็นร้อยละ 
100 ถ้านกัเรียนเข้าชัน้เรียนไมต่รงเวลา จะคดิคะแนนการเข้าชัน้เรียนตรงเวลาเทา่กบัร้อยละ 0 
   การค านวณค่าคะแนนพฤติกรรมก่อนเรียน  หาได้จากการรวมคะแนนร้อยละ
ของพฤตกิรรมยอ่ยของ พฤตกิรรมก่อนเรียน ทัง้ 2 สว่น คือ (1) การน าอปุกรณ์การเรียนมาเรียนอยา่ง
ถกูต้องครบถ้วน และ (2) การเข้าชัน้เรียนตรงเวลา แล้วหารด้วย 2 จะได้คะแนนพฤตกิรรมก่อนเรียน ใน
การสงัเกตแตล่ะครัง้  
   สว่นการสงัเกตพฤติกรรมขณะเรียนในชัน้เรี ยน ใช้วิธีการบนัทกึแบบชว่งเวลา 
(Interval recording) ผู้วิจยัและผู้ชว่ยนกัวิจยัด าเนินการสงัเกตและบนัทกึพฤตกิรรมในชัว่โมง
คณิตศาสตร์ โดยใช้ แบบสงัเกตและบนัทกึพฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียนของนกัเรียน  ซึง่ใช้เวลา
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ทัง้หมด 36 นาที แล้วน าคะแนนมาบนัทกึลงใน แบบบนัทกึคะเน นพฤตกิรรมการเรียนในชอ่ง  
“มอง-จด” “ถาม-ตอบ” “ท างาน” แบง่ออกเป็น 2 ลกัษณะ ได้แก่ 
   1) แบบชว่งเวลา 10 วินาที ส าหรับใช้ในระยะ การศกึษาพฤตกิรรมการเรียน
ของนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงตามวตัถปุระสงค์การวิจยัข้อท่ี 1 
(ภาคผนวก ข)  
   2) แบบชว่งสงัเกต 20 วินาที บนัทกึ 10 วินาที ใช้ในระยะ การด าเนิน  
การทดลอง (ภาคผนวก ข) 
   ในการสงัเกต ผู้วิจยัและผู้ชว่ยนกัวิจยั สงัเกตวา่ชว่งเวลาใด นกัเรียนมี
พฤตกิรรมใด ก็บนัทกึพฤตกิรรมนัน้โดยใช้สญัลกัษณ์แทนพฤตกิรรมดงันี ้
   C = การมองครูและเพ่ือน เม่ือครู และเพ่ือนพดูเก่ียวกบัเนือ้หาหรือ
กระบวนการเรียนการสอน และมองดอูปุกรณ์ กระดานด า หนงัสือหรือสิ่งอ่ืนๆ ตามไป  ขณะท่ีครูชีใ้ห้ดู
หรืออา่นให้ฟัง รวมทัง้จดค าอธิบายประกอบการเรียนจากครู  
   D = การตอบค าถาม ถามค าถาม อภิปรายและเสนอความคดิเห็น รายงาน
หน้าชัน้ อา่นหนงัสือเรียน และ 
   E = การท างานท่ีได้รับมอบหมายในขณะเรียนในชัน้เรียนอยา่งตอ่เน่ือง  โดย
ไมแ่สดงพฤตกิรรมอ่ืนท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบังานท่ีได้รับมอบหมาย เชน่ พดูคยุ  สง่เสียงรบกวนเพ่ือนๆ  
ลกุออกจากท่ีนัง่ เป็นต้น   
   การให้คะแนน  
   - ถ้าพฤตกิรรมท่ีต้องการบนัทกึพฤตกิรรมใด เกิดขึน้ในชว่งเวลานัน้ให้นบัเพียง 
1 ครัง้ โดยเขียนสญัลกัษณ์แทนพฤตกิรรมดงักลา่วลงในชว่งเวลาท่ีเกิดขึน้ (ซึง่มีความหมาย
เชน่เดียวกบัการเขียนเลข 1) แตถ้่าพฤตกิรรมท่ีต้องการบนัทกึไมเ่กิดขึน้ในชว่งเวลานัน้ ให้เขียนเลข 0 
ลงในชว่งเวลานัน้  
   - การให้คะแนนพฤตกิรรมข ณะเรียนในชัน้เรียนขึน้อยูก่บัสถานการณ์ของ 
การเรียนการสอน กลา่วคือ ในแตล่ะครัง้ของการสงัเกต นกัเรียนอาจมีโอกาสในการแสดงพฤตกิรรม
ยอ่ยท่ีแตกตา่งกนัขึน้อยูก่บัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครู ในการให้คะแนนผู้วิจยั นบั
ชว่งเวลาทัง้หมดท่ีนกัเรียนต้องแสดงพฤตกิรรมย่ อยแตล่ะพฤตกิรรม โดยเทียบเทา่กบัร้อยละ 100 และ
ตรวจดวูา่นกัเรียนแสดงพฤตกิรรมยอ่ยนัน้ๆ จ านวน ก่ีชว่งเวลา แล้วคดิคะแนน เป็นร้อยละของ
พฤตกิรรมยอ่ยนัน้ ตวัอยา่งเชน่ ในการสงัเกตครัง้หนึง่ นกัเรียนมีชว่งเวลาท่ีต้อง มองครูและเพ่ือน เม่ือ
ครูและเพ่ือนพดูเก่ียวกบัเนือ้หาห รือกระบวนการเรียนการสอน และมองดอูปุกรณ์ กระดานด า หนงัสือ
หรือสิ่งอ่ืนๆ ตามไป  ขณะท่ีครูชีใ้ห้ดหูรืออา่นให้ฟัง รวมทัง้จดค าอธิบายประกอบการเรียนจากครู (C) 



 105 

30 ชว่งเวลา มีชว่งเวลาท่ีต้องตอบค าถาม ถามค าถาม อภิปรายและเสนอความคดิเห็น รายงานหน้า
ชัน้ อา่นหนงัสือเรียน (D) 8 ชว่งเวลา และมีชว่งเวลาท่ีต้อง ท างานท่ีได้รับมอบหมายขณะเรียนใน  
ชัน้เรียน (E) 34 ชว่งเวลา แตน่กัเรียน แสดงพฤตกิรรม C จ านวน 20 ชว่งเวลา แสดงพฤตกิรรม D 
จ านวน 2 ชว่งเวลา และแสดงพฤตกิรรม E จ านวน 12 ชว่งเวลา แสดงวา่ นกัเรียนแสดงพฤตกิรรม  C 
เทา่กบัร้อยละ 66.67 แสดงพฤตกิรรม D เทา่กบัร้อยละ 25 และแสดงพฤตกิรรม E เทา่กบัร้อยละ 
35.29 เป็นต้น  
   การค านวณค่าคะแนนพฤติกรรมขณะเรียนในชัน้เรียน  หาได้จากการรวม
คะแนนร้อยละของพฤตกิรรมยอ่ยของพฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียนทัง้ 3 สว่น คือ (1) การมองครูและ
เพ่ือน เม่ือครูและเพ่ือนพดูเก่ี ยวกบัเนือ้หาหรือกระบวนการเรียนการสอน และมองดอูปุกรณ์ กระดาน
ด า หนงัสือหรือสิ่งอ่ืนๆ ตามไป  ขณะท่ีครูชีใ้ห้ดหูรืออา่นให้ฟัง รวมทัง้จดค าอธิบายประกอบการเรียน
จากครู (2) การตอบค าถาม ถามค าถาม อภิปรายและเสนอความคดิเห็น รายงานหน้าชัน้ อา่นหนงัสือ
เรียน  และ (3) การท างานท่ีได้รับมอบหมายในขณะเรียนในชัน้เรียนอยา่งตอ่เน่ือง  โดยไมแ่สดง
พฤตกิรรมอ่ืนท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบังานท่ีได้รับมอบหมาย เชน่ พดูคยุ  สง่เสียงรบกวนเพ่ือนๆ ลกุออกจาก 
ท่ีนัง่ เป็นต้น แล้วหารด้วย 3 จะได้คะแนนพฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียนในการสงัเกตแตล่ะครัง้  
   ส าหรับการสงัเกตพฤติกรรม หลงัเรียน  ใช้วิธีการบนัทกึผลของพฤตกิรรม 
(Product recording) ผู้วิจยัและผู้ชว่ยนกัวิจยัเป็นผู้ด าเนินก ารสงัเกตและบนัทกึพฤตกิรรมในชว่ง หลงั
เลิกเรียนในชัว่โมงคณิตศาสตร์  โดยใช้แบบบนัทกึการสง่งาน การอา่นหนงัสือทบทวน และการศกึษา
ค้นคว้าของนกัเรี ยน แล้วน าคะแนนมาบนัทกึลงใน แบบบนัทกึคะเนนพฤตกิรรมการเรียนในชอ่ง  
“สง่งาน” “ทบทวน” “ค้นคว้า” 
   การให้คะแนน 
   -กรณีการท าแบบฝึกหดั การบ้าน และรายงานให้เสร็จและสง่ตาม
ก าหนดเวลา พิจารณาจากจ านวนชิน้งานท่ีนกัเรียนท า เสร็จและสง่ตามก าหนดเวลา  โดยดจูากบนัทกึ
การสง่งานของครู ถ้านกัเรียนท าเสร็จครบถ้วนและสง่ตามก าหนดเวลา ให้เขียนเลข 1 ถ้าท าไมเ่สร็จ
หรือไมไ่ด้สง่ตามก าหนดเวลา เขียนเลข 0 ถ้านกัเรียนท าแบบฝึกหดั การบ้าน และรายงานเสร็จและสง่
ตามก าหนดเวลา จะคดิคะแนนการท าแบบฝึกหดั การบ้าน และรายงานให้เสร็จและสง่ตาม
ก าหนดเวลาเทา่กบัร้อยละ 100 ถ้านกัเรียนท าแบบฝึกหดั การบ้าน และรายงานไมเ่สร็จหรือไมส่ง่ตาม
ก าหนดเวลา จะคดิคะแนนการท าแบบฝึกหดั การบ้าน และรายงานให้เสร็จและสง่ตามก าหนดเวลา
เทา่กบัร้อยละ 0 
   -กรณีการ เตรียมบทเรียนหรือทบทวนเนือ้หาวิชาท่ีครูมอบหมาย  และ
การศกึษาค้นคว้า  เข้าห้องสมดุ  ท ารายงาน ท าการบ้านและศกึษาข้อผิดพลาดด้วยตนเอง  พิจารณา
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จากแบบบนัทกึการอา่นหนงัสือและศกึษาค้นคว้าท่ีมี 2 ข้อ ซึง่เม่ือนกัเรียนท าแล้วต้องน ามาสง่ครูท่ีโต๊ะ
ครู ภายในชว่งเวลา 5 นาทีแรกของการเรียนการสอน ถ้านกัเรียนสง่และท าครบทัง้ 2 ข้อ ให้เขียนเลข 1 
ลงในชอ่งทบทวนและ ชอ่งค้นคว้าอยา่งละหนึง่ครัง้ แตถ้่านกัเรียนไมไ่ด้ท าให้เขียนเลข 0 ลงในชอ่ง
ทบทวนและชอ่งค้นคว้าอยา่งละหนึง่ครัง้ และถ้านกัเรียนท าเพียงข้อใดข้อหนึง่ให้เขียนเลข 1 ลงในชอ่ง
ทบทวนและชอ่งค้นคว้าอยา่งใดอยา่งหนึง่ สว่นอีกชอ่งหนึง่ท่ีเหลือให้เขียนเลข 0 ในการคดิคะแนนเป็ น
ร้อยละแยกคดิเป็น 2 สว่น คือ สว่นท่ี 1 การเตรียมบทเรียนหรือทบทวนเนือ้หาวิชาท่ีครูมอบหมาย  และ
สว่นท่ี 2 การศกึษาค้นคว้า  เข้าห้องสมดุ  ท ารายงาน  ท าการบ้านและศกึษาข้อผิดพลาดด้วยตนเอง  
แตล่ะสว่นมีคะแนนเตม็เป็นร้อยละ 100 ถ้านกัเรียนสง่แบบบนัทกึการอา่นหนงัสือและศึ กษาค้นคว้า  
และท าข้อ 1 จะคดิคะแนนการเตรียมบทเรียนหรือทบทวนเนือ้หาวิชาท่ีครูมอบหมาย  เป็นร้อยละ 100 
ถ้านกัเรียนท าข้อ 2 จะคดิคะแนนการศกึษาค้นคว้า  เข้าห้องสมดุ  ท ารายงาน  ท าการบ้านและศกึษา
ข้อผิดพลาดด้วยตนเอง เป็นร้อยละ 100 และถ้านกัเรียนไมส่ง่หรือสง่แตไ่มท่ าข้อใด เลย จะคดิคะแนน
การเตรียมบทเรียนหรือทบทวนเนือ้หาวิชาท่ีครูมอบหมาย  และการ ศกึษาค้นคว้า  เข้าห้องสมดุ   
ท ารายงาน ท าการบ้านและศกึษาข้อผิดพลาดด้วยตนเอง เป็นร้อยละ 0 ทัง้สองสว่น  
   การค านวณค่าคะแนนพฤติกรรมหลงัเรียน  หาได้จากการรวมคะแนนร้อยละ
ของพฤตกิรรมยอ่ยของพฤตกิรรมหลงัเรียนทัง้ 3 สว่น คือ (1) การท าแบบฝึกหดั การบ้าน และรายงาน
ให้เสร็จและสง่ตามก าหนดเวลา (2) การเตรียมบทเรียนหรือทบทวนเนือ้หาวิชาท่ีครูมอบหมาย  และ  
(3) การศกึษาค้นคว้า เข้าห้องสมดุ  ท ารายงาน  ท าการบ้านและศกึษาข้อผิดพลาดด้วยตนเอง แล้วหาร
ด้วย 3 จะได้คะแนนพฤตกิรรมหลงัเรียนในการสงัเกตแตล่ะครัง้  
   การค านวณค่าคะแนนพฤตกิรรมการเรียนรวม หาได้จากการรวมคะแนน
ร้อยละของพฤตกิรรมรายด้านทัง้ 3 ด้าน คือ พฤตกิรรมก่อนเรียน  พฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียน และ
พฤตกิรรมหลงัเรียน แล้วหารด้วย 3 จะได้คะแนนพฤตกิรรมการเรียนรวมในการสงัเกตแตล่ะครัง้  
   1.1.2 แนวค าถามในการสมัภาษณ์ครู 
   แนวค าถามในการสมัภาษณ์ครูใช้ในการศกึษาพฤตกิรรมการเรียนของ
นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง โดยสอบถามครูเก่ียวกบัการปฏิบตัิ
ตวัในด้านการเรียนของนกัเรียนแตล่ะคน เชน่ การเตรียมพร้อมก่อนเข้าเรียน การปฏิบตัติวัขณะเรียนใน
ชัน้เรียน การปฏิบตัติวัหลงัจากเรียนเสร็จหรือนอกห้องเรียนหรือหลงัเลิกเรียน เป็นต้น (ตวัอยา่ง  
แนวค าถามในการสมัภาษณ์ครูปรากฏในภาคผนวก ข) 

 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. การตรวจสอบความตรงตามเนือ้หา (Content validity) 
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 น าแบบสงัเกต และแนวค าถามในการสมัภาษณ์ครู ท่ีสร้างขึน้จากการศกึษาเอกสาร 
ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบ หลงัจากได้ปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษาแล้ว น าแบบ สงัเกต และแนวค าถามในการสมัภาษณ์ครู ไปให้
ผู้ เช่ียวชาญทางจิตวิทยาและการสร้างเคร่ืองมือวดัจ านวน 5 ทา่น (รายช่ือปรากฏในภาคผนวก ก ) เป็น
ผู้ตรวจสอบความถกูต้อง ครอบคลมุของเนือ้หา และนิยามพฤตกิรรมท่ีต้องการศกึษา จากนัน้น ามา
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ  

  2. การทดลองใช้ (Try out) 
  น าแบบสงัเกตท่ีป รับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กบันกัเรียนท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกบั

กลุม่ตวัอยา่ง โดยใช้ควบคูก่บัโปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู เพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมของการใช้ ซึง่พบวา่แบบสงัเกตท่ีสร้างขึน้สามารถใช้ในการสงัเกตและบนัทกึ
พฤตกิรรมได้เป็นอยา่งดี  

1.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง  
  1.2.1 โปรแกรมการก ากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู  
(ส าหรับกลุ่มทดลอง 1) 

 โปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู  เพ่ือพฒันา
พฤตกิรรมการเรียนของนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้ จริง เป็น
เคร่ืองมือหลกัท่ีใช้ในการทดลอง ส าหรับใช้ในกลุม่ทดลอง 1 ซึง่ผู้วิจยัพฒันาขึน้ ตามแนวคดิการก ากบั
ตนเองและการสนบัสนนุทางสงัคม และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง (รจเรข รัตนาจารย์. 2547; สภุาวดี ค านาดี . 
2551; กรวรรณ แสงไชย . 2552; สมพร สทุศันีย์ . 2536; โสภิดา ลิม้วฒันาพนัธ์ . 2538; ดจุเดือน พนัธุม
นาวิน; และ อมัพร ม้าคนอง. 2552; ทิพย์วรรณ จลุิรัชนีกร. 2552) โปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบั
การสนบัสนนุทางสงัคมของครู  เป็นชดุกิจกรรมท่ีสร้างขึน้บนพืน้ฐานแนวคดิการก ากบัตนเองและการ
สนบัสนนุทางสงัคม ด้วยการบรูณาการการก ากบัตนเองของนักเรียนกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู
อยา่งเป็นระบบ เพ่ือพฒันาพฤตกิรรมการเรียนของนกัเรียน  โดยใช้เทคนิควิธีการ (1) การก ากบัตนเอง 
ซึง่ประกอบด้วยขัน้ตอน 6 ขัน้ ได้แก่ การส ารวจตนเอง การตัง้เป้าหมาย การวางแผน การควบคมุ
ตนเองและบนัทกึพฤตกิรรม การประเมินตนเอง และการแ สดงปฏิกิริยาตอ่ตนเอง และ (2) การ
สนบัสนนุทางสงัคมด้านข้อมลูขา่วสารและด้านอารมณ์และสงัคม ท่ีแสดงถึงการชว่ยเหลือนกัเรียนใน
การพฒันาพฤตกิรรมการเรียน ด้วย การชีแ้นะทัง้ทางวาจาด้วยค าพดูและค าถาม และทางการเขียน
บอก และการเปิดโอกาสให้ซกัถามอยา่งใกล้ชิด  ด้วยความรักความ เมตตาและเอาใจใส่  โดยใช้เวลาใน
การด าเนินการทัง้สิน้ 20 ครัง้ ประกอบด้วยกิจกรรม 3 ชว่ง รวม 20 ครัง้ ดงันี ้
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 ช่วงที ่1 เป็นการให้นกัเรียนฝึกก ากบัตนเองด้านพฤตกิรรมการเรียน และให้ครูฝึกให้
การสนบัสนนุทางสงัคมไปพร้อมกนั ใช้เวลาในการด าเนินการทัง้สิน้ 7 ครัง้ๆ ละ 30-60 นาที  

  ช่วง ที ่2 เป็นการให้นกัเรียนด าเนินการก ากบัตนเองด้านพฤตกิรรมการเรียนใน
สถานการณ์การเรียนจริง พร้อมได้รับการสนบัสนนุทางสงัคมของครู และครูเป็นผู้ให้การสนบัสนนุทาง
สงัคม ใช้เวลาในการด าเนินการทัง้สิน้  3 สปัดาห์ รวม  12 ครัง้ๆ ละประมาณ 60 นาที แบง่เป็น 4 ครัง้
ตอ่สปัดาห์ ตามชัว่โมงการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์  

  ช่วงที ่3 เป็นการประเมินผลของโปรแกรม ซึง่จะให้กลุม่ตวัอยา่งท าแบบประเมิน
ภาพรวมของการเข้าร่วมโปรแกรม ใช้เวลา 1 ครัง้ 30 นาที 
  ตวัอยา่งโปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครูปรากฏใน
ภาคผนวก ค 
  1.2.2 โปรแกรมการก ากับตนเอง (ส าหรับกลุ่มทดลอง 2) 
  โปรแกรมการก ากบัตนเอง  เพ่ือพฒันาพฤตกิรรมการเรียนของนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง เป็นเคร่ืองมือหลกัท่ีใช้ในการทดลอง  ส าหรับใช้ในกลุม่
ทดลอง 2 ซึง่ผู้วิจยัพฒันาขึน้ตามแนวคดิการก ากบัตนเอง และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง (รจเรข รัตนาจารย์ . 
2547; สภุาวดี ค านาดี. 2551; กรวรรณ แสงไชย. 2552; สมพร สทุศันีย์ . 2536; โสภิดา ลิม้วฒันาพนัธ์ . 
2538) ประกอบด้วยกิจกรรมส าหรับนกัเรียนเพียงอยา่งเดียว ลกัษณะและกิจกรรมของโปรแกรม
เหมือนกนักบัโปรแกรมการ ก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู  แตน่กัเรียนจะไมไ่ด้รับ
การสนบัสนนุทางสงัคมของครูตามกระบวนการท่ีก าหนดไว้  กลา่วคือ นกัเรียนกลุม่ทดลอง 2 จะเข้า
ร่วมกิจกรรมเตรียมการในสว่นของกิจกรรมส าหรับนกัเรียน ด้วยกนักบักลุม่ทดลอง 1 เม่ือเสร็จแล้วใน
ขัน้ตอนกิจกรรมการก ากบัตนเองพร้อมการสนบัสนนุทางสงัคมของครูนัน้ นกัเรียนใช้การก ากบัตนเอง
ตามกระบวนการเชน่เดียวกบักลุม่ทดลอง 1 ทกุประการ แตค่รูผู้สอนไมไ่ด้ด าเนินการให้ 
การสนบัสนนุทางสงัคมตามกระบวนการท่ีก าหนดไว้ในโปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุ
ทางสงัคมของครู  และเน่ืองจากกระบวนการของโปรแกรมการก ากบัตนเองเหมือนกบักระบวนการใน
โปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู จงึน าเสนอเพียงรายละเอียดของ
โปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครูในภาคผนวก ค เทา่นัน้ 
  นอกจากนีเ้คร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลองยงัประกอบด้วย  แบบบนัทกึการก ากบัตนเอง
ของนกัเรียน  (ส าหรับนกัเรียน ) แบบบนัทกึการให้การสนบัสนนุทางสงัคมของครู  (ส าหรับครู ) และ 
ส่ือการสอนตา่งๆ  เทปสญัญาณเสียงและเคร่ืองเลน่ และสิ่งเสริมแรง  ซึง่อยูใ่นคูมื่อการใช้โปรแกรม  
การก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครูในภาคผนวก ค 
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  1.2.3 แบบบันทกึการก ากับตนเองของนักเรียน 
  แบบบนัทกึการก ากบัตนเอง ของนกัเรียน เป็นแบบบนัทกึกระบวนการก ากบัตนเองใน
ด้านพฤตกิรรมการเรียน ครอบคลมุทัง้ พฤตกิรรมก่อนเรียน  พฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียน  และ
พฤตกิรรมหลงัเรียน ซึง่เป็นการปฏิบตัติามโปรแกรม ทัง้กลุม่ทดลอง  1 และกลุม่ทดลอง 2 ผู้วิจยั
ประยกุต์มาจากงานวิจยัอ่ืน (รจเรข รัตนาจารย์ . 2547; สภุาวดี ค านาดี . 2551; กรวรรณ แสงไชย . 
2552) ลกัษณะของแบบบนัทกึการก ากบัตนเองนี ้ใช้ชว่งเวลาท่ีนกัเรียนต้องท ากิจกรรมตา่งๆ ในชว่งวนั
ตัง้แตห่ลงัเลิกเรียน กลบับ้าน ก่อนนอน ก่อนเร่ิมเรี ยน และในระหวา่งเรียน เป็นแนวในการสร้างแบบ
บนัทกึ เพ่ือให้สอดคล้องกบัธรรมชาตขิองการเรียนและวยัของนกัเรียน ตวัอยา่งแบบบนัทกึปรากฏใน
ภาคผนวก ค 
  1.2.4 แบบบันทกึการให้การสนับสนุนทางสังคมของครู 
  แบบบนัทกึการให้การสนบัสนนุทางสงัคมของครู เป็นแบบบนัทกึการให้การสนบัส นนุ 
ในด้านข้อมลูขา่วสาร และด้านอารมณ์และสงัคม  ผู้วิจยัสร้างขึน้ตามแนวคดิการสนบัสนนุทางสงัคม 
ลกัษณะของแบบบนัทกึการให้การสนบัสนนุทางสงัคมนี ้ เป็นไปตามบทบาทของครูท่ี เก่ียวข้องกบั 
การท ากิจกรรมตา่งๆ ของนกัเรียนในชว่งท่ีนกัเรียนอยูใ่นโรงเรียนตัง้แตก่่อนเร่ิมเรียนจนถึงหลงัเลิกเรียน 
ตวัอยา่งแบบบนัทกึปรากฏในภาคผนวก ค 
  ข้ันตอนในการสร้างโปรแกรมการก ากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคม
ของครู 
   ในการสร้างโปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู 
ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้
   ขัน้ตอนท่ี 1 ขัน้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เก่ียวข้อง  
   ผู้ วิจยัศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการมีผลสมัฤทธ์ิทาง 
การเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง เพื่อก าหนดตวัแปรเป้าหมายท่ีต้องการปรับเปล่ียน  โดยผู้วิจยัมี
จดุมุง่หมายท่ีจะปรับเปล่ียนตวัแปรพฤตกิรรมการเรียน หลงัจา กนัน้จงึศกึษาค้นคว้าทฤษฎี เอกสาร 
และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัตวัแปรพฤ ตกิรรมการเรียน ผู้วิจยัจงึได้น าแนวคดิท่ีเก่ียวข้อง  2 แนวคดิ คือ 
การก ากบัตนเอง (Self-regulation) และการสนบัสนนุทางสงัคม (Social support) มาเป็นแนวคดิหลกั
ในการพฒันารูปแบบกิจกรรมในโปรแกรมการก า กบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคม โดยมุง่
หมายท่ีจะพฒันาตวัแปรการก ากบัตนเองด้านพฤตกิรรมการเรียน และมีเหตผุลเชิงตรรกวา่ เม่ือ 
กลุม่ตวัอยา่งมีการก ากบัตนเองเพิ่มสงูขึน้ รวมทัง้ได้รับการสนบัสนนุทางสงัคมท่ีเหมาะสม ก็จะท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมการเรียนไปในทางบวกได้  
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  ขัน้ตอนท่ี 2 ขัน้สร้างกรอบกิจกรรมในโปรแกรม  
  จากการประมวลเอกสารและงานวิจยัในขัน้ตอนท่ี 1 ผู้วิจยัได้สร้างกรอบ

กิจกรรมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบกิจกรรมในโปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบั 
การสนบัสนนุทางสงัคมของครู โดยได้ก าหนดกรอบในการด าเนิน กิจกรรมในโปรแกรม ซึง่แบง่ออกเป็น 
3 ชว่ง แตล่ะชว่งมีกิจกรรมส าหรับนกัเรียน และกิจกรรมส าหรับครู ดงันี ้

  ช่วงที ่1 เป็นการให้นกัเรียนฝึกก ากบัตนเองด้านพฤตกิรรมการเรียน เบือ้งต้น  
และให้ครูฝึกให้การสนบัสนนุทางสงัคมไปพร้อมกนั ใช้เวลาในการด าเนินการทัง้สิน้  6 ครัง้ๆ ละ  
30 นาที ยกเว้นครัง้ท่ี 5 ใช้เวลา 60 นาที เน่ืองจากเป็นการฝึกควบคมุและบนัทกึพฤตกิรรมการเรียนใน
ห้องเรียน 

   ช่วง ที ่2 เป็นการให้นกัเรียนด าเนินการก ากบัตนเองด้านพฤตกิรรม 
การเรียนในสถานการณ์การเรียนจริง พร้อมได้รับการสนบัสนนุทางสงัคมของครู และครูเป็นผู้ให้ 
การสนบัสนนุทางสงัคม ใช้เวลาในการด าเนินการทัง้สิน้  3 สปัดาห์ รวม  12 ครัง้ๆ ละประมาณ 
60 นาที แบง่เป็น 4 ครัง้ตอ่สปัดาห์ ตามชัว่โมงการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์  

   ช่วงที ่3 เป็นการประเมินผลของโปรแกรม ซึง่จะให้ นกัเรียนกลุม่ตวัอยา่งท า
แบบวดัตวัแปรพฤตกิรรม รวม ทัง้ท าแบบประเมินภาพรวมของการเข้าร่วมโปรแกรม  และสมัภาษณ์ครู
เก่ียวกบัการเข้าร่วมโปรแกรม 

  ขัน้ตอนท่ี 3 ขัน้สร้างกิจกรรมในโปรแกรม  
   จากกรอบกิจกรรมท่ีสร้างขึน้ในขัน้ตอนท่ี 2 ผู้วิจยัน ามาเป็นแนวทางใน 
การก าหนดรูปแบบกิจกรรมท่ีใช้ในโปรแกรมแตล่ะครัง้ เพื่อให้เป้า หมายของกิจกรรมตา่งๆ ท่ีจดัขึน้มี
ความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของโปรแกรม กิจกรรมของโปรแกรมแตล่ะครัง้มีองค์ประกอบคล้ายกบั
แผนการเรียนการสอน กลา่วคือ ประกอบไปด้วย ช่ือกิจกรรม จดุมุง่หมายของกิจกรรม ขัน้ตอน 
การด าเนินกิจกรรม เวลา ส่ือ/อปุกรณ์ใบงานตา่งๆ และวิธีการประเมินผล โดยรวมกิจกรรมในโปรแกรม
แบง่ออกเป็นกิจกรรมชว่งเตรียมการ และกิจกรรมชว่งก ากบัตนเองพร้อมการสนบัสนนุทางสงัคมของครู 
ดงันี ้
   1. กิจกรรม ชว่ง เตรียมการ เป็นการเตรียมนกัเรียนให้มีความสามารถใน 
การก ากบัตนเอง และเตรียมครูให้มีความ สามารถในการให้ การสนบัสนนุทางสงั คม ประกอบด้วย
กิจกรรมท่ีให้นกัเรียนฝึกก ากบัตนเองด้านพฤตกิรรมการเรียน และให้ครูฝึกให้การสนบัสนนุทางสงัคม
ไปพร้อมกนั ใช้เวลาในการด าเนินการทัง้สิน้  6 ครัง้ๆ ละ 30 นาที ยกเว้นครัง้ท่ี 5 ใช้เวลา 60 นาที โดย
ผู้วิจยัเป็นผู้ ฝึกให้แก่นกัเรียน และครูในคาบโฮมรูม  โดยใช้เทคนิคการบรรยาย  เทคนิคการตัง้ค าถาม 
เทคนิคการก ากบัตนเอง  ประกอบด้วย 6 ขัน้ตอน ได้แก่ (1) การส ารวจตนเอง (2) การตัง้เป้าหมาย  
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(3) การวางแผน (4) การควบคมุตนเองและบนัทกึพฤตกิรรม (5) การประเมินตนเอง (6) การแสดง
ปฏิกิริยาตอ่ตนเอง เทคนิคการสนบัสนนุทางสงัคม ในด้านข้อมู ลขา่วสารและด้านอารมณ์และสงัคม 
การสนบัสนนุทางสงัคมด้านข้อมลูขา่วสารและด้านอารมณ์และสงัคม ท่ีแสดงถึงการชว่ยเหลือนกัเรียน
ในการพฒันาพฤตกิรรมการเรียน ด้วย การชีแ้นะทัง้ทางวาจาด้วยค าพดูและค าถาม และทางการเขียน
บอก และการเปิดโอกาสให้ซกัถามอยา่งใกล้ชิด  ด้วยความรักควา มเมตตา เอาใจใส่  และให้ก าลงัใจ 
ดงันี ้

 ครัง้ท่ี 1 อธิบายให้นกัเรียนและครูเข้าใจ พฤตกิรรมการเรียน
ทัง้ 3 ด้าน ครอบคลมุพฤตกิรรมยอ่ยทัง้ 8 พฤตกิรรม  
     ครัง้ท่ี 2-6 ฝึกให้นกัเรียน ก ากบัตนเองตามกระบวนการ
ก ากบัตนเอง 6 ขัน้ตอน และฝึกให้ครูให้การสนบัสนนุทางสงัคมไปพร้ อมกนั โดยผู้วิจยัอธิบาย
กระบวนการก ากบัตนเองและวิธีการสนบัสนนุทางสงัคม และให้นกัเรียนฝึกปฏิบตักิ ากบัตนเอง ตอ่
พฤตกิรรมการเรียนทัง้ 3 ด้าน และให้ครูฝึกให้การสนบัสนนุทางสงัคมตามวิธีการท่ีผู้วิจยัก าหนดขึน้ 
และผู้วิจยัคอยชว่ยเหลือแนะน าและให้ข้อมลูป้อนกลบัแก่นกัเรียนและครู 
   2. กิจกรรม ชว่งก ากบัตนเองพร้อมการสนบัสนนุทางสงัคมของครู เป็น
กิจกรรมท่ีนกัเรียน ก ากบัตนเองในสถานการณ์การเรียนจริง และครูให้การ สนบัสนนุทางสงัคมแก่
นกัเรียน  ในด้านพฤตกิรรมการเรียน อนัประกอบด้วย พฤตกิรรมก่อนเรียน  พฤตกิรรม ขณะเรียนใน  
ชัน้เรียน  และพฤตกิรรมหลงัเรียน ในชัว่โมงการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์  จ านวน 12 ครัง้ๆ ละ  
60 นาที เทคนิคท่ีใช้คือเทคนิคการฝึกก ากบัตนเองและเทคนิคการสนบัสนนุทางสงัคม  

ทัง้นีใ้นชว่งเร่ิมต้น นกัเรียนแตล่ะคนสามารถเลือกพฤตกิรรมการเรียนท่ีจะท าการก ากบัตนเอง
แตกตา่งกนั ตามสภาพปัญหาและค วามพร้อมของนกัเรียน แตก่ารก ากบัตนเองจะเป็นไปในลกัษณะ
สะสม กลา่วคือ พฤตกิรรมด้านท่ีนกัเรียนท าการก ากบัตนเองไปแล้ว จะต้องท าการก ากบัตนเองด้าน
พฤตกิรรมนัน้ตอ่เน่ืองควบคูไ่ปกบัพฤตกิรรมใหมท่ี่นกัเรียนเลือกก ากบัตนเอง และเมื่อโปรแกรมสิน้สดุ 
นกัเรียนทกุคนจะต้องได้ก ากั บตนเองในพฤตกิรรมการเรียนครบทกุพฤตกิรรมยอ่ยของพฤตกิรรมก่อน
เรียน พฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียน และพฤตกิรรมหลงัเรียน 

ส าหรับวิธีบรูณาการการก ากบัตนเองกบัการสนบัสนนุทางสงัคมนัน้ เป็นการบรูณาการเพียง
บางสว่น เน่ืองจากการก ากบัตนเองเป็นสิ่งท่ีนกัเรียนด าเนินการเอง นกัเ รียนสามารถด าเนินการได้
ครอบคลมุพฤตกิรรมการเรียนทัง้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แตบ่ทบาทของครูในการให้การสนบัสนนุ
ทางสงัคมแก่นกัเรียนเม่ืออยูน่อกโรงเรียนจะท าได้คอ่นข้างยาก ดงันัน้บทบาทของครูจงึเน้น
สถานการณ์เม่ืออยูใ่นโรงเรียน โดยครูให้การสนบัสนนุทางสงัคมตอ่พฤตกิ รรมก่อนเรียนและพฤตกิรรม
หลงัเรียน ในขัน้การส ารวจตนเอง การตัง้เป้าหมาย การวางแผน การควบคมุตนเองและบนัทกึ
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พฤตกิรรม และการประเมินตนเอง และให้การสนบัสนนุทางสงัคมตอ่พฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียน 
ในขัน้การควบคมุตนเองและบนัทกึพฤตกิรรม และการประเมินตนเอง  
   ขัน้ตอนท่ี 4 ขัน้หาคุณภาพและปรับปรุงโปรแกรม  

   หลงัจากได้โปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู 
ผู้วิจยัน าโปรแกรมท่ีสร้างขึน้ไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบและพิจารณาปรับปรุงแก้ไข หลงัจากนัน้
น าไปให้ผู้ เช่ียวชาญด้านจิตวิทยา ด้านการปรับเปล่ียนพฤตกิรรม และ ด้านการพฒันาหลกัสตูรและ
ฝึกอบรม (รายช่ือปรากฏในภาคผนวก ก ) ท าการตรวจสอบเนือ้หา โครงสร้าง แนวคดิทฤษฎีท่ีน ามาใช้ 
รูปแบบกิจกรรม ความเหมาะสมของกิจกรรมกบัวยัของเดก็ หลงัจากนัน้น ามาปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน า  
   เม่ือปรับปรุงโปรแกรมตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญแล้ว จงึน า โปรแกรมท่ี
ได้รับการปรับปรุงไปทดลองใช้กบันกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ในโรงเรียนใกล้เคียงกบัโรงเรียน
ท่ีใช้ในการทดลอง จ านวน 1 ห้องเรียน โดยฝึกกบันกัเรียนทกุคนให้ห้องเรียน ซึง่ในห้องเรียนนี ้ มี
นกัเรียนท่ีมี ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง  จ านวน 8 คน รวมจดักิจกรรม
ทัง้หมด 7 ครัง้ มีการให้นกัเรียนฝึกก ากบัตนเองในชัน้เรียน 2 ครัง้ เพ่ือท าการประเมิน 
ความเหมาะสมด้านเนือ้หา ความนา่สนใจของกิจกรรม ความยากง่ายของการใช้ภาษาและการส่ือ 
ความหมาย ระยะเวลา ความสอดคล้องกบัจดุประสงค์ของกิจกรรมหรือตวัแปรเป้าห มายท่ีต้องการ
พฒันา รวมทัง้ความคดิเห็นตา่งๆ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้จริง  ในการทดลองใช้ ได้
ด าเนินการครบกระบวนการของชว่งฝึกตามท่ีก าหนดไว้ ผลการศกึษาพบผลท่ีนา่สนใจหลายประการ 
และผู้วิจยัได้ปรับปรุงแก้ไขดงันี ้
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ตาราง 7 ผลการทดลองใช้โปรแกรม (Try out) 
 

ประเด็น การแก้ไข 
1. การออกแบบกิจกรรมโดยให้นกัเรียนทัง้ห้องเข้าร่วมกิจกรรม ไมเ่ป็นผลดีกบั
นกัเรียนกลุม่เป้าหมาย เพราะ 
 1.1 นกัเรียนที่เป็นกลุม่เป้าหมายถกูละเลย เนื่องจากการท ากิจกรรมกบั
นกัเรียนทัง้ห้องเป็นเสมือนการจดัการเรียนการสอนปกติ ซึง่นกัเรียนกลุม่เป้าหมาย
ไมค่อ่ยได้รับการสนใจอยูแ่ล้ว ดงันัน้การแยกจดักิจกรรมกบักลุม่เป้าหมาย
โดยเฉพาะจะท าให้สามารถให้ความสนใจ ใสใ่จกบันกัเรียนกลุม่เป้าหมายได้ดีกวา่ 
 1.2 จ านวนนกัเรียนที่มากท าให้ต้องใช้เวลาในการท ากิจกรรมมากขึน้ 
เพราะต้องรอให้นกัเรียนท ากิจกรรมเสร็จ จึงท ากิจกรรมขัน้ตอ่ไปได้ 

จดักิจกรรมกบันกัเรียนที่เป็น
กลุม่เป้าหมายโดยเฉพาะ 
เพราะจะท าให้สามารถอธิบาย
ให้นกัเรียนแตล่ะคนเข้าใจได้
มากขึน้ 

2. เมื่อเทียบกบัเวลาที่ตัง้ไว้ กิจกรรมในแตล่ะครัง้มีเนือ้หามากเกินไป ท าให้ไม่
สามารถจดักิจกรรมได้ครบตามแผนท่ีวางไว้  
 

ลดขัน้ตอนกิจกรรมในแตล่ะ
ครัง้ให้น้อยลง และตดัขัน้ตอน
บางขัน้ตอนท่ีไมส่ าคญัออกไป 
เพราะการขยายเวลามากขึน้ท า
ให้นกัเรียนขาดความสนใจและ
จะกระทบกบัชัว่โมงการเรียน
การสอนปกติของโรงเรียน 

3. นกัเรียนยงัจดจ าพฤติกรรมการเรียนทัง้หมดได้ไมช่ดั แตน่กัเรียนจะมีความเข้าใจ
พฤติกรรมที่พงึประสงค์อยา่งชดัเจน เมื่อตอนท่ีนกัเรียนเห็นแบบบนัทกึการ
ตัง้เป้าหมายและพฤติกรรมการเรียน และได้บนัทกึตามแบบฟอร์ม  
 

ในการฝึกนกัเรียน ต้องเน้นย า้
พฤติกรรมการเรียนที่พงึ
ประสงค์ให้มากขึน้ โดยทบทวน
และสอดแทรกในการจดั
กิจกรรมแตล่ะครัง้ 

4. นกัเรียนยงัมีปัญหาเร่ืองการตัง้เป้าหมายวา่จะต้องก าหนดเป้าอยา่งไร  
แตน่กัเรียนจะเห็นจากช่องวา่งที่ให้ท าเคร่ืองหมายมากกวา่ 

อธิบายวิธีการตัง้เป้าหมายให้
มากขึน้ 

 
5. นกัเรียนกลุม่เป้าหมายหลายคนมีความกระตือรือร้นท่ีจะก ากบัตนเองได้เป็น
อยา่งดี เพราะรู้วา่เมื่อท าแล้วจะได้ของรางวลั รวมทัง้รู้วา่จะต้องท าพฤติกรรม 
การเรียนอยา่งไร จึงจะท าให้ได้คะแนนพฤติกรรมมากขึน้ 

 

6. ขัน้ตอนการก ากบัตนเองที่มีหลายขัน้ตอน ไมเ่หมาะสมในกรณีนี ้เนื่องจาก 
การจดักิจกรรมเป็นการจดัที่ไมไ่ด้ผนวกเข้าไปในแผนการสอนปกติ ท าให้มีเวลา
น้อยกวา่ และการฝึกที่มีเวลาน้อยนีถ้้ามีขัน้ตอนการจดักิจกรรมหลายขัน้ตอน  
ท าให้ยากเกินไปส าหรับเด็กระดบัประถมศกึษา  

ปรับขัน้ตอนการก ากบัตนเอง
แตล่ะขัน้ตอนให้กระชบัและ
ชดัเจนมากขึน้ 
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ตาราง 7 (ตอ่) 
 

ประเด็น การแก้ไข 

7. แบบบนัทกึการตัง้เป้าหมายและพฤติกรรมการเรียนมีเนือ้ความและช่องวา่งให้
เติมมากเกินไปส าหรับนกัเรียนระดบันี ้แตใ่นสว่นหลกัๆ นกัเรียนสามารถบนัทกึได้
ถกูต้อง  

ปรับแบบฟอร์มให้สัน้ลงและ
เข้าใจง่ายขึน้ โดยยดึช่วงเวลา
ในแตล่ะวนัเป็น 
แนวในการบนัทกึ 

8. การก ากบัตนเองในชัว่โมงการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เป็นไปได้ด้วยดี 
นกัเรียนสามารถก ากบัตนเองได้อยา่งถกูต้อง การเปิดสญัญาณเสยีงไมร่บกวน 
การเรียนการสอนของครูและนกัเรียน เพราะมีความดงัและความยาวที่พอเหมาะ 
ทัง้นีผู้้วิจยัย า้วา่นกัเรียนต้องให้ความสนใจ ตัง้ใจในการเรียนการสอน แตเ่มื่อได้ยิน
สญัญาณเสยีง ให้นกัเรียนท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง เทา่นัน้ นอกจากนีค้รูผู้สอน
ให้ความร่วมมือดี  

 

9. ในเร่ืองการเสริมแรงพบวา่นกัเรียนมีการอยากได้สิง่ของที่หลากหลาย บางคน
อยากได้ของแพงๆ เช่น คอมพิวเตอร์ ก็มี แตก็่สามารถตกลงกบันกัเรียนได้ รวมทัง้
สามารถตกลงวา่จะให้ของในเวลาใดก็ได้เช่นเดียวกนั นอกจากนีย้งัพบวา่ในเร่ือง
การเสริมแรงควรส ารวจตวัเสริมแรงตัง้แตค่รัง้แรกที่จดักิจกรรมเลยจะดีกวา่ เพราะ
นกัเรียนจะเห็นผลของการก ากบัตนเองได้เป็นรูปธรรมมากขึน้ 

ส ารวจตวัเสริมแรงตัง้แตค่รัง้
แรกที่จดักิจกรรม 

10. นกัเรียนกบัผู้วิจยัมีความสนิทสนมคุ้นเคยกนัได้อยา่งรวดเร็ว ซึง่ท าให้เป็นผลดี
ตอ่การจดักิจกรรม และเมื่อสงัเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียนพบวา่  
ความสนิทสนมคุ้นเคยนีไ้มไ่ด้มีผลตอ่พฤติกรรมการเรียนของนกัเรียนแตอ่ยา่งใด 

 

11. การอธิบายเร่ืองการสนบัสนนุทางสงัคมให้ครูท าได้ตามแผนท่ีวางไว้ ใช้เวลาไม่
นาน และในการปฏิบตัิครูสามารถให้การสนบัสนนุทางสงัคมแก่นกัเรียนได้  
แตก่ารให้ครูให้การสนบัสนนุทางสงัคมที่มากเกินไปท าให้ครูพะวกัพะวงกบั 
การให้การสนบัสนนุทางสงัคม และท าให้ครูให้ความเอาใจใสน่กัเรียนไมท่ัว่ถึง 

จดัให้การสนบัสนนุทางสงัคม
กบัพฤติกรรมที่เป็นปัญหาเป็น
หลกั 

 
การปรับปรุงแก้ไขดงักลา่วน ามาซึง่ผลการพฒันาโปรแกรมก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนุ น

ทางสงัคมของครู เพ่ือพฒันาพฤตกิรรมการเรียนของนกัเรียนระดบัประถมศกึษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทาง  
การเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง  ได้โปรแกรมท่ีมีกิจกรรมแบง่ออกเป็น 3 ชว่ง รวม 20 ครัง้ ดงัท่ี
กลา่วไว้ในลกัษณะของโปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคม ของครู โดยภาพรวม
ของกรอบกิจกรรมในโปรแกรม แสดงดงัตารางตอ่ไปนี ้
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ตาราง 8 ภาพรวมของกรอบกิจกรรมในโปรแกรมท่ีใช้จริง 
 
ครัง้ที่  

 
เวลา 
ที่ใช้ 

(นาที) 

เป้าหมายของกิจกรรมที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ของโปรแกรม 

ชื่อกิจกรรม แนวคิดที่ใช้ วิธีด าเนินกิจกรรม 

ช่วงที่ 1      
1 30 เพื่ อให้นกัเรียนและครูมีความรู้

เก่ียวกบัพฤติกรรมการเรียน 
สร้าง
ความคุ้นเคย 

1. แนวคิดเก่ียวกบั
พฤติกรรมการเรียน 
2. แนวคิดเก่ียวกบั
การสร้างความ
ตระหนกั 

- การบรรยาย 
- การตัง้ค าถาม 
- การอภิปรายกลุม่ 

2 30 เพื่อให้นกัเรียนและครูมีความรู้
เก่ียวกบัการก ากบัตนเอง 

รู้จกัการก ากบั
ตนเองและ 
การสนบัสนนุ
ทางสงัคม 

1. แนวคิดการก ากบั
ตนเอง 
2. แนวคิดการ
สนบัสนนุทางสงัคม 

- การบรรยาย 
- การตัง้ค าถาม 
- การอภิปรายกลุม่ 
 

3 60 1. เพื่อให้นกัเรียนสามารถก ากบั
ตนเองด้านพฤติกรรมก่อนเรียนได้ 
2. เพื่อให้ครูสามารถให้ 
การสนบัสนนุทางสงัคมได้ 
 

ฝึกส ารวจ
ตนเอง 
ตัง้เป้าหมาย 
และวางแผน 

1. แนวคิดการก ากบั
ตนเอง 
2. แนวคิดการ
สนบัสนนุทางสงัคม 

- การฝึกปฏิบตัิก ากบั
ตนเอง 3 ขัน้ตอน 
ได้แก่ (1) การส ารวจ
ตนเอง (2) การ
ตัง้เป้าหมาย  
(3) การวางแผน  
-ครูฝึกให้การ
สนบัสนนุทางสงัคม 

4 60 1. เพื่อให้นกัเรียนสามารถ
ควบคมุตนเองและบนัทกึ
พฤติกรรมได้  
 

ฝึกควบคมุ
ตนเองและ
บนัทกึ
พฤติกรรม (1) 

1. แนวคิดการก ากบั
ตนเอง 
 

- นกัเรียนฝึกปฏิบตัิ
ก ากบัตนเอง ขัน้ตอน
ที่ 4 การควบคมุ
ตนเองและบนัทกึ
พฤติกรรม 

5-6 60 1. เพื่อให้นกัเรียนสามารถ
ควบคมุตนเองและบนัทกึ
พฤติกรรมในชัน้เรียนได้ 
2. เพื่อให้ครูสามารถให้การ
สนบัสนนุทางสงัคมแก่นกัเรียนได้ 

ฝึกควบคมุ
ตนเองและ
บนัทกึ
พฤติกรรม (2) 

1. แนวคิดการก ากบั
ตนเอง 
2. แนวคิดการ
สนบัสนนุทางสงัคม 

- นกัเรียนฝึกปฏิบตัิ
ก ากบัตนเอง ขัน้ตอน
ที่ 4 การควบคมุ
ตนเอง (นกัเรียน) 
-ครูฝึกให้การ
สนบัสนนุทางสงัคม 
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ตาราง 8 (ตอ่) 
 
ครัง้ที่  

 
เวลา 
ที่ใช้ 

(นาที) 

เป้าหมายของกิจกรรมที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ของโปรแกรม 

ชื่อกิจกรรม แนวคิดที่ใช้ วิธีด าเนินกิจกรรม 

ช่วงที่ 1      
7 30 เพื่อให้นกัเรียนสามารถประเมิน

ตนเองและแสดงปฏิกิริยาตอ่
ตนเองได้ 

6. ฝึกประเมิน
ตนเองและ
แสดงปฏิกิริยา
ตอ่ตนเอง 

1. แนวคิดการก ากบั
ตนเอง 
 

- นกัเรียนฝึกปฏิบตัิ
ก ากบัตนเอง ขัน้ตอน
ที่ 5 การประเมิน
ตนเอง และขัน้ตอนท่ี 
6 การแสดงปฏิกิริยา
ตอ่ตนเอง 

ช่วงที่ 2      
8-19 60 เพื่อพฒันาพฤติกรรมการเรียน 

โดยใช้การก ากบัตนเองใน
สถานการณ์การเรียนจริง พร้อม
ได้รับการสนบัสนนุทางสงัคมของ
ครู 

ก ากบัตนเองใน
ชัน้เรียน 

1. แนวคิดการก ากบั
ตนเอง 
2. แนวคิดการ
สนบัสนนุทางสงัคม 

- การมอบหมายให้
นกัเรียนก ากบัตนเอง
ด้านพฤติกรรมการ
เรียนตามที่ได้ฝึกมา  
- การมอบหมายให้
ครูให้การสนบัสนนุ
ทางสงัคมตามที่ได้
ฝึกมา 
- การน าเสนอ/
ติดตาม ผลการก ากบั
ตนเอง การ
เปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้ 
ปัญหาอปุสรรคที่พบ 
และการให้ข้อมลู
ย้อนกลบั 

ช่วงที่ 3      
20 30 เพื่อประเมินผลของโปรแกรม    

 
ส าหรับวิธีการสนบัสนนุทางสงัคมของครู เป็นดงัตอ่ไปนี ้
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ตาราง 9 สรุปการบรูณาการการก ากบัตนเองของนกัเรียนกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู  
 
การก ากับตนเองในช่วงเวลาต่างๆ วิธีการสนับสนุนทางสงัคม วิธีด าเนินการ 

1. หลังเลิกเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
    -ประเมินตนเองในภาพรวม  
    -แสดงปฏิกิริยาตอ่ตนเอง 
------------------------------------------- 
    -ส ารวจตนเอง ตัง้เป้าหมายพฤติกรรม
หลงัเรียนของวนัปัจจบุนั และวางแผน
โดยต้องรู้วา่มีอะไรต้องท าบ้าง และจะ
ท าอะไรบ้าง    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 
 
 
-การสนบัสนนุทางสงัคมในชัน้เรียน 
และนอกชัน้เรียน 
-ด าเนินการเมื่อครูจดักิจกรรมการเรียน
การสอนเสร็จแล้ว และก่อนที่จะเลกิ
เรียนในคาบเรียนนัน้ๆ 
-วิธีการชีแ้นะทางวาจาด้วยค าพดูและ
ค าถาม 
-วิธีการให้เวลาและสอนการบ้าน 

 
 
 
 
   1) เขียนบนกระดานด าหรือบอก
นกัเรียนให้รู้วา่ต้องไปอา่นหนงัสอืหน้า
ไหน พร้อมกบัพดูวา่ “ตอนนีน้กัเรียนรุ้
แล้ววา่ครูให้ไปอา่นทบทวนเนือ้หาวิชา
ที่เพิ่งเรียนเสร็จไป หรืออา่นหนงัสอื
ลว่งหน้า หน้า .. นกัเรียนควรท า เพราะ
มีประโยชน์ตอ่ตวันกัเรียนเอง เมื่อ
นกัเรียนท าแล้ว ขอให้เขียนสรุปเนือ้หา
ของสิง่ที่อา่นมาสง่ครู” 
   2) เขียนบนกระดานด าหรือบอก
นกัเรียนให้รู้วา่ต้องไปท าการบ้านหน้า
ไหน และสง่เมื่อไร 
   3) บอกนกัเรียนให้รู้วา่ นกัเรียนควร
ศกึษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง ใน
เร่ืองอะไรก็ได้ที่เก่ียวข้องกบัการเรียน
คณิตศาสตร์ ตามความสนใจของ
นกัเรียนเอง โดยแหลง่ที่จะศกึษาหา
ความรู้ได้ เช่น หนงัสอืในห้องสมดุ 
อินเทอร์เน็ต ถามผู้ รู้ เป็นต้น เมื่อ
นกัเรียนท าแล้วขอให้เขียนสรุปเนือ้หา
ของสิง่ที่ศกึษามาสง่ครู 
   4) จดัสรรเวลาให้นกัเรียนซกัถาม
การบ้านหรือแบบฝึกหดั อยา่งน้อย  
30 นาที 
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ตาราง 9 (ตอ่) 
 
การก ากับตนเองในช่วงเวลาต่างๆ วิธีการสนับสนุนทางสังคม วิธีด าเนินการ 

1. หลังเลิกเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
(ตอ่) 
 
    -ส ารวจตนเอง ตัง้เป้าหมายพฤติกรรม
ก่อนเรียนของวนัถดัไป และวางแผนโดย
ต้องรู้วา่มีอะไรต้องท าบ้าง และจะท า
อะไรบ้าง 

  

2. ตอนเยน็-ก่อนนอน 
    -ควบคมุตนเองและบนัทกึพฤติกรรม
ทัง้พฤติกรรมหลงัเรียนและพฤติกรรม
ก่อนเรียน 

  

3. ก่อนเร่ิมเรียน 
   -ควบคมุตนเองและบนัทกึพฤติกรรม 
และประเมินตนเองด้านพฤติกรรมก่อน
เรียน  
 
-ควบคมุตนเองและบนัทกึพฤติกรรม 
และประเมินตนเองด้านพฤติกรรมหลงั
เรียน 

 
-การสนบัสนนุทางสงัคมในชัน้เรียน 
-ด าเนินการเมื่อครูเร่ิมจดักิจกรรม 
การเรียนการสอนในคาบเรียนนัน้ๆ 
-วิธีการชีแ้นะทางวาจาด้วยค าพดู 
 
 
 

    
   1) บอกนกัเรียนให้รู้วา่ ขอให้นกัเรียน
น าอปุกรณ์การเรียนขึน้มาวางบนโต๊ะ
ให้พร้อมส าหรับการเรียน    
 
    
 

4. ระหว่างเรียน  
   -ควบคมุตนเองและบนัทกึพฤติกรรม
และประเมินตนเองด้านพฤติกรรม 
ขณะเรียนในชัน้เรียน  

 
-การสนบัสนนุทางสงัคมในชัน้เรียน 
-ด าเนินการในขณะที่ครูจดักิจกรรม
การเรียนการสอนในชัน้เรียน 
-วิธีการชีแ้นะทางวาจาด้วยค าพดูและ
ค าถาม 

 
   1) เขียนบนกระดานด าหรือบอก
นกัเรียนให้รู้วา่ต้องท าแบบฝึกหดัหน้า
ไหน จ านวนก่ีข้อ 
   2) บอกนกัเรียนให้รู้วา่ ไมค่วรน างาน
อื่นขึน้มาท า 
   3) บอกนกัเรียนให้รีบท างานท่ีได้รับ
มอบหมายให้ส าเร็จ 
   4) บอกนกัเรียนให้รู้วา่ ถ้านกัเรียนไม่
เข้าใจงานท่ีครูมอบหมายหรือท า
แบบฝึกหดัไมไ่ด้ นกัเรียนควรถามครู
ทนัที 
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ตาราง 9 (ตอ่) 
 
การก ากับตนเองในช่วงเวลาต่างๆ วธีิการสนับสนุนทางสังคม วิธีด าเนินการ 

4. ระหว่างเรียน (ตอ่) 
 

 
 

 
   5) เดินตรวจดกูารท าแบบฝึกหดัใน
ห้องอยา่งใกล้ชิด อยา่งน้อย 1 รอบ 
เพื่อให้นกัเรียนซกัถาม หรือซกัถาม
นกัเรียนที่ไมเ่ข้าใจ 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

หลงัจากท่ีผู้วิจยัได้ท าการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมลูเรี ยบร้อยแล้ว ผู้วิจยัด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิต ิดงันี ้

1. วิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปและลกัษณะพืน้ฐานของตวัแปร โดยการวิเคราะห์สถิตเิชิงพรรณนา 
ได้แก่ ร้อยละ คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน พิสยั  

2. วิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นของการวิเคราะห์ความแป รปรวนพหนุามแบบวดั
ซ า้ (MANOVA with repeated measures) (ผจงจิต อินทสวุรรณ . 2545) โดยใช้ความเบ้ ความโดง่ 
สถิต ิShapiro-Wilk คา่สหสมัพนัธ์อยา่งง่ายแบบเพียร์สนั  (Pearson Product-Moment Correlation) 
และตรวจสอบความเทา่กนัของเมทริกซ์ความแปรปรวน-แปรปรวนร่วมของตวัแปรโดยใช้ Sphericity  

3. วิเคราะห์เพ่ือตรวจสภาพก่อนการทดลอง โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน ของตวัแปร 
พหนุามทางเดียว (one-way MANOVA) (Winer. 1971; ผจงจิต อินทสวุรรณ . 2545) โดยน าคะแนน
พฤตกิรรมกา รเรียนรายด้านในระยะเส้นฐานของนกัเรียนกลุม่ตวัอยา่งทัง้ 3 กลุม่ มาเปรียบทียบกนั 
เพ่ือแนใ่จวา่คะแนนพฤตกิรรมการเรียนรายด้านก่อนการทดลอง ของนกัเรียนทัง้ 3 กลุม่ ไมแ่ตกตา่งกนั 

4. วิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมตฐิานการวิจยั ดงันี ้
 4.1 วิเคราะห์ความแปรปรวน พหนุามสองทางแบบวดัซ า้  (two-way MANOVA with 

repeated measures) แบบ one within-subjects and one between-subjects factor (Winer. 
1971; ผจงจิต อินทสวุรรณ . 2545) โดยมีตวัแปรตามคือ พฤตกิรรมก่อนเรียน  พฤตกิรรมขณะเรียนใน
ชัน้เรียน และพฤตกิรรมหลงัเรียน และมีตวัแปรต้นคือ ระยะการทดลอง 3 ระยะ และวิธีการฝึก 3 ระดบั  

 4.2 วิเคราะห์ความแปรปรวน สองทางแบบวดัซ า้  (two-way ANOVA with repeated 
measure) (Winer. 1971) ของตวัแปรพฤตกิรรมการเรียนรายด้าน ทีละตวัแปร  เพ่ือเปรียบเทียบ
คา่เฉล่ียร้อยละของพฤตกิรรมการเรียน ระหวา่งกลุม่ในระยะเส้นฐาน ระยะทดลองปรับพฤตกิรรม และ
ระยะหลงัทดลอง  และ เม่ือมีความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิ ต ิผู้วิจยัท าการทดสอบ  
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ความแตกตา่งระหวา่งระหวา่งคา่เฉล่ียของพฤตกิรรมการเรียนด้วยวิธีการเปรียบเทียบภายหลงั ของ
บอนเฟอโรนี (Bonferroni) และเพ่ือเปรียบเทียบคา่เฉล่ียร้อยละของพฤตกิรรมการเรียน ของ แตล่ะกลุม่
ในระยะเส้นฐาน ระยะทดลองปรับพฤตกิรรม และระยะหลงัทดลอง และทดสอบความแตกตา่งระหวา่ง
ระหวา่งคา่เฉล่ียของพฤตกิรรมการเรียนด้วยวิธีการเปรียบเทียบภายหลงัของ บอนเฟอโรนี  (Bonferroni) 
และแสดงการเปล่ียนแปลงของพฤตกิรรมการเรียนของแตล่ะกลุม่ โดยใช้กราฟเส้น 

5. วิเคราะห์แนวโน้มพฤตกิรรมการเรียนรวมของนกัเรียนกลุม่ทดลองเป็นรายบคุคลเทีย บกบั
กลุม่ควบคมุโดยรวม ในแตล่ะระยะ และน าเสนอเป็นกราฟเส้น  



บทที่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาพฤตกิรรมการเรียนของนกัเรียนระดบัประถมศกึษาท่ีมี

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง และเพ่ือศกึษาประสิทธิผลของโปรแกรม  
การก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู ผลการวิเคราะห์ข้อมลูแบง่ออกเป็น 2 ตอนดงันี ้

ตอนท่ี 1 พฤตกิรรมการเรียนของนกัเรียนระดบัประถมศกึษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
ต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง 

 1. พฤตกิรรมการเรียนของนกัเรียนจากการสงัเกต 
 2. พฤตกิรรมการเรียนของนกัเรียนจากการสมัภาษณ์ครู 
ตอนท่ี 2 ประสิทธิผลของโปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู  
 1. คา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤตกิรรมการเรียน  
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อทดสอบสมมตฐิาน 
โดยมีรายละเอียดของผลการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี  ้
 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
Min  แทน คา่ต ่าสดุ 
Max  แทน คา่สงูสดุ 
M   แทน  คา่เฉล่ีย 
SD   แทน  คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
SS   แทน  ผลรวมของก าลงัสอง (Sum of square) 
df   แทน  คา่องศาอิสระ (Degree of freedom) 
MS   แทน  คา่เฉล่ียของก าลงัสอง (Mean of square) 
F   แทน  คา่สถิติ F ท่ีได้จากการค านวณ 
p   แทน  ระดบันยัส าคญัทางสถิติ (* ท่ีระดบั .05 และ ** ท่ีระดบั .01) 
Pillai’s Trace  แทน  คา่สถิตทิดสอบ Pillai’s Trace   
Partial 2  แทน  คา่ขนาดอิทธิพล (Effect size หรือ f ) 
กลุม่ทดลอง 1 แทน กลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทาง 

    สงัคมของครู 
กลุม่ทดลอง 2 แทน กลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองเพียงอยา่งเดียว 
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กลุม่ควบคมุ แทน กลุม่ท่ีไมไ่ด้รับโปรแกรม  

apre   แทน พฤตกิรรมการเรียนรวมในระยะเส้นฐาน 
b   แทน พฤตกิรรมการเรียนรวมในระยะทดลอง 
apost   แทน พฤตกิรรมการเรียนรวมในระยะหลงัทดลอง 
behav  แทน พฤตกิรรมการเรียนรวมทัง้ 3 ระยะ 
difab1  แทน  คะแนนความตา่งระหวา่งพฤตกิรรมก่อนเรียน 

    ในระยะทดลองและระยะเส้นฐาน 
difab2  แทน  คะแนนความตา่งระหวา่งพฤตกิรรมก่อนเรียน 

    ในระยะทดลองและระยะหลงัทดลอง 
difcde1 แทน  คะแนนความตา่งระหวา่งพฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียน 

    ในระยะทดลองและระยะเส้นฐาน 
difcde2 แทน  คะแนนความตา่งระหวา่งพฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียน 

    ในระยะทดลองและระยะหลงัทดลอง 
diffgh1 แทน  คะแนนความตา่งระหวา่งพฤตกิรรมหลงัเรียนในระยะทดลองและ 

    ระยะเส้นฐาน 
diffgh2 แทน  คะแนนความตา่งระหวา่งพฤตกิรรมหลงัเรียนในระยะทดลองและ 

    ระยะหลงัทดลอง 
differ1  แทน  คะแนนความตา่งระหวา่งพฤตกิรรมการเรียนรวมในระยะทดลอง 

    และระยะเส้นฐาน 
differ2  แทน  คะแนนความตา่งระหวา่งพฤตกิรรมการเรียนรวมในระยะทดลอง 

    และระยะหลงัทดลอง 
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ตอนที่ 1 พฤตกิรรมการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนต ่ากว่าความสามารถที่แท้จริง 

พฤตกิรรมการเรียนของนกัเรียนระดบัประถมศกึษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่
ความสามารถท่ีแท้จริง ประกอบด้วยพฤตกิรรมการเรียนของนกัเรียนจากการสงัเกต และพฤตกิรรม  
การเรียนของนกัเรียนจากการสมัภาษณ์ครู ดงันี ้

1. พฤตกิรรมการเรียนของนักเรียนจากการสังเกต 
ผลการวิเคราะห์พฤตกิรรมการเรียนของนกัเรียนจากการสงัเกต พบผลดงัตารางตอ่ไปนี ้

 
ตาราง 10 พฤตกิรรมการเรียนของนกัเรียน 
 

พฤติกรรม จ านวน 
(คน) 

Min Max M SD 

พฤติกรรมก่อนเรียน 39 58.33 100.00 87.82 14.10 
การน าอปุกรณ์การเรียนมาเรียนอยา่งถกูต้อง
ครบถ้วน 

39 50.00 100.00 85.04 17.25 

การเข้าชัน้เรียนตรงเวลา 39 66.67 100.00 90.60 15.20 
พฤติกรรมขณะเรียนในชัน้เรียน 39 14.47 57.33 35.53 10.80 
การมองครูและเพื่อน เมื่อครูและเพื่อนพดูเก่ียวกบั
เนือ้หาหรือกระบวนการเรียนการสอน และมองดู
อปุกรณ์ กระดานด า หนงัสอืหรือสิง่อื่นๆ ตามไป 
ขณะที่ครูชีใ้ห้ดหูรืออา่นให้ฟัง 

39 13.46 83.33 44.06 17.85 

การตอบค าถาม ถามค าถาม อภิปรายและเสนอ
ความคิดเห็น รายงานหน้าชัน้ อา่นหนงัสอืเรียน จด
ค าอธิบายประกอบการเรียนจากครู 

39 .00 36.78 12.67 8.62 

การท างานท่ีได้รับมอบหมายในขณะเรียนในชัน้
เรียนอยา่งตอ่เนื่อง โดยไมแ่สดงพฤติกรรมอื่นที่ไม่
เก่ียวข้องกบังานท่ีได้รับมอบหมาย เช่น พดูคยุ สง่
เสยีงรบกวนเพื่อนๆ ลกุออกจากที่นัง่ เป็นต้น 

39 10.04 76.82 49.51 17.29 

พฤติกรรมหลังเรียน 39 .00 22.22 11.68 9.17 
การท าแบบฝึกหดั การบ้าน และรายงานให้เสร็จ
และสง่ตามก าหนดเวลา 

39 .00 66.67 35.04 27.52 
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ตาราง 10 (ตอ่) 
 

พฤติกรรม จ านวน 
(คน) 

Min Max M SD 

การเตรียมบทเรียนหรือทบทวนเนือ้หาวิชาที่ครู
มอบหมาย 

39 .00 .00 .00 .00 

การศกึษาค้นคว้า เข้าห้องสมดุ ท ารายงาน ท า
การบ้านและศกึษาข้อผิดพลาดด้วยตนเอง 

39 .00 .00 .00 .00 

พฤติกรรมการเรียนรวม 39 29.51 58.93 45.06 7.00 

 
จากตาราง  แสดงให้เห็นวา่ในภาพรวมนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่

ความสามารถท่ีแท้จริง มีพฤตกิรรมการเรียนในระดบัปานกลาง (M= 45.06) เม่ือพิจารณารายด้าน
พบวา่นกัเรียนมีพฤตกิรรมก่อนเรียนมากท่ีสดุ (M= 87.82) รองลงมาคือพฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียน
และพฤตกิรรมหลงัเรียน (M= 35.53 และ11.68 ตามล าดบั) 

2. พฤตกิรรมการเรียนของนักเรียนจากการสัมภาษณ์ครู 
จากการสมัภาษณ์ครูประจ าชัน้และครูผู้สอนของนกัเรียนพบวา่นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริ ง สว่นใหญ่มีปัญหาด้านพฤตกิรรมการเรียน  ในด้านตา่งๆ 
ดงันี ้

ในด้านการเตรียมตวัให้พร้อม ก่อนเข้า/เร่ิมเรียนพบวา่ นั กเรียนมีอปุกรณ์การเรียนไมพ่ร้อม
หรือไมค่รบ บางครัง้ก็ลืมสมดุ หนงัสือ ซึง่เป็นสิ่งท่ีจ าเป็นส าหรับใช้ประกอบการเรียน 

“…สนุนัท์ นีบ่างครัง้ก็มีบา้งที่ ลืมสมดุ ลืมหนงัสืออะไรแบบนี ้อปุกรณ์ก็ไม่ครบ แต่ไม่ดือ้ แต่งานไม่ค่อย
เสร็จ ไม่ค่อยมีความรบัผิดชอบเท่าไหร่ วชัระ  นีห่นกัเลย วชัระนีจ่ะหนงัสือไม่มี สมดุไม่มี แลว้รู้สึกจะมี
ปัญหากบัครูประจ าชัน้เขาดว้ย…” 

     (สมัภาษณ์ครู ก, 21 ธ.ค. 53) 
“…ฉตัรชยั นีพ่่อกบัแม่เลิกกนั อปุกรณ์การเรียน ไม่ครบ ลืมตลอด ตอนหลงัมาไม่ลืมแลว้ เพราะมนัเหนือ่ย
ทีจ่ะมาลอก…” 

       (สมัภาษณ์ครู ข, 25 ธ.ค. 53) 
“. เด่น นีก็่เพ่ิงจะโดนไป เด่นไม่มีสมดุ หนงัสือ ไม่พร้อม แลว้ซนดว้ย เวลาสอนไม่ค่อยจะฟัง…” 

     (สมัภาษณ์ครู ก, 21 ธ.ค. 53) 
“…ไชยา ไม่ค่อยขาดเรียน มาเรียนประจ าแต่ความพร้อมไม่มี อปุกรณ์สมดุบางทีก็หาย คือเขาอา้งน่ะ 
อา้งว่าหาย ไม่ไดเ้อามา ลืมอะไรอย่างนี้…” 

     (สมัภาษณ์ครู ก, 21 ธ.ค. 53) 
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“…ฉตัรชยัไม่เอามาบ่อย อย่างเช่นพวกปากกาดินสอยางลบ มีไม่ครบหรอก…” 
     (สมัภาษณ์ครู ค, 22 ธ.ค. 53) 

 
นกัเรียนบางคนหนีเรียนไปห้องน า้ ท าให้เข้าห้องเรียนช้า 

“…ปัญญานะ ชอบหนีไปเข้าหอ้งน ้ากนัดว้ยนะ ไปเข้าหอ้งน ้ากนั สมมติว่าครูจะเข้ามานี ่ไปเข้ากนั สกั 
คร่ึงชัว่โมง หายไป หายไปเลย…” 

   (สมัภาษณ์ครู ง, 23 ธ.ค. 53) 
“…นีไ่งมีประทีปนี ่เข้าหอ้งน ้า เขาจะขออนญุาตไปชัว่โมง พอหมดชัว่โมงปุ๊ บเขาจะเข้า พอพีเ่ข้าไปก็ตอ้งรอ
เขา..” 

     (สมัภาษณ์ครู ข, 25 ธ.ค. 53) 
“…ศิรินี ่เดินมาก เขาเรียกกนัเดิน เขาเรียกกนัยายเดิน เพราะเขาชอบเดินไปนูน้ไปนี ่ระหว่างทีเ่รียนอยู่ คือ
ขออนญุาตไปนูน้ไปนีห่น่อย ไปหอ้งน ้า แต่ถา้เป็นชัว่โมงของครูจะไม่ใหไ้ปบอ กว่า ถา้เดินไปไหนอีกนะ ไม่
ตอ้งแลว้…”     

 (สมัภาษณ์ครู ง, 23 ธ.ค. 53) 
“…พวกบญุ วิทยา พวกนี ้กลุ่มนีจ้ะไปหอ้งน ้าหมดเลยนะ บญุนีส่ดุๆ เลย แลว้ก็ วิทยาจะไปอยู่ในหอ้งน ้า  
บญุ เขาจะแบบเผลอไม่ไดน้ะ เข้าหอ้งน ้า สิบหา้ ยีสิ่บ เคยมีอยู่คร่ึงชัว่โมง…” 

     (สมัภาษณ์ครู ข, 25 ธ.ค. 53) 

 
 
ในขณะท่ีเรียนในชัน้เรียนพบวา่ นกัเรียนไมค่อ่ยสนใจเรียน ไมต่ัง้ใจเรียน เดนิป่วนไปมา เลน่

มากในเวลาเรียน มีความสนใจเรียนได้ไมน่าน  
“…วชัระนีน่ะ ในหอ้งนี ่ไม่ฟัง นอ้ยวิทยาทีจ่ะฟังนะ อย่างเช่น ถา้เขากลวัๆ เขาฟัง ถา้ด ุเขาก็จะท าอะไรของ
เขา จะไปถามว่าเขาเขียนอะไรไหม ไม่ไดเ้ขียนคะ เล่น แลว้ก็ชอบไปเอาของเพือ่นดว้ยนะ อยากเช่นของ
เพือ่นเขามีของอะไรมาใหม่ๆ ก็ไปเอาของเขา แลว้ก็ไปขู่เขาดว้ย…” 

     (สมัภาษณ์ครู ง, 23 ธ.ค. 53) 
“…ธาดา นีแ่ย่ แย่เลย ทัง้ความรบัผิดชอบ ทัง้สติปัญญา ทัง้ผลการเรียน พฤติกรรมในหอ้ง เรียน ไม่ตัง้ใจ
เรียน ไม่ท าการบา้น สมดุหนงัสือไม่มี เรียนไม่ดี เหมือนกบัสติปัญญาเขาดว้ย แลว้ก็ไม่มีความรบัผิดชอบ
ดว้ย แต่ไม่ซน ในหอ้งเขาจะนัง่ คืออยู่ข้างหนา้ นัง่ข้างหนา้เขาจะนัง่อยู่ตรงนัน้ แลว้เราเผลอก็ไม่ท า เอาของ
เล่นข้ึนมาเล่นบา้ง อะไรแบบนีค้ะ แอบมัง่…” 

    (สมัภาษณ์ครู ก, 21 ธ.ค. 53) 
“…นิติพล ไม่มีความรบัผิดชอบ ขี้เกียจมาก ซนดว้ย พูดมาก การบา้นไม่ท า ท าคร่ึง ๆ กลางๆ เล่นในเวลา
เรียน เวลาเราสอนนีก็่คยุ เล่น กวนเพือ่นอะไรแบบนี ้เป็นตวัป่วนเลยนิติพล แย่ทีส่ดุเลย…” 

     (สมัภาษณ์ครู ก, 21 ธ.ค. 53) 
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“…ฉตัรชยัจะเป็นเบอร์หน่ึงของหอ้ง เขาจะเป็นคนทีเ่ผลอไม่ไดน้ะ ถา้เผลอแป๊บเดียวเขาจะเอาปากกาขีด
โต๊ะ อยู่เล่นไดท้กุอย่างนะ จะเล่นปากา ไส ้แกะ ดึง…” 

     (สมัภาษณ์ครู ข, 25 ธ.ค. 53) 
“…ประทีป เขาเป็นคน เออเป็นคนมีจินตนาการสูง เขาเห็นอะไรเขาจ ะเอามาประดิษฐ์เป็นส่ิงของๆ เช่นไป
เก็บของมาเป็นขวดเป็นหลอด บางทีหนูยึดมา เออมนัก็มีความคิดดี มนัก็จะเอามา มาท าเป็นของเล่นของ
มนัน่ะ มาประดิษฐ์ท าโน่นท านี ่แต่มนัไม่ใช่เวลาทีม่นัจะต้องมาท าไง  มนัเอามาท าในเวลาเรียน…” 

       (สมัภาษณ์ครู ค, 22 ธ.ค. 53) 

 
และมีนกัเรียนบางคนชา่งพดูชา่งคยุ ซึง่มกัจ ะชวนเพ่ือนคยุทัง้เร่ืองเรียนและเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีไม่

เก่ียวข้องกบัเนือ้หาท่ีเรียน 
“…ธีระ นีเ่จ้าเหยิน เหยินเขาเป็นคนคยุเก่งนะ คยุแบบโฉ่งๆ ฟันเขาจะยืน่ๆ แหว่งดว้ย พีบ่อกว่าอย่าคยุมาก
แลว้ตัง้ใจเรียน…” 

     (สมัภาษณ์ครู ข, 25 ธ.ค. 53) 
“…ประทีปเป็นเด็กไม่ท างาน เป็ นเด็กทีแ่บบว่าเดินไปเดินมา ไม่สนใจ สมดุหนงัสือไม่เคยเอามาเลย ไม่มี 
ไม่เอามา พอไม่มีก็สบาย จงัหวะทีเ่พือ่นเขาท างานท าอะไร เขาก็จะไปคยุนูน้คยุนี…่” 

     (สมัภาษณ์ครู ข, 25 ธ.ค. 53) 
“…ศกัด์ิเวลาเรียนในหอ้ง เคา้ก็ถามตอบนะ ถา้พูดแลว้เด็กคนนีเ้คา้จะเป็นคนทีช่่างพูด อืม ช่างพูดและชวน
เพือ่นพูดดว้ยทัง้เร่ืองเรียนและไม่ใช่เร่ืองเรียน…” 

     (สมัภาษณ์ครู จ, 23 ธ.ค. 53) 

ในด้านการร่วมกิจกรรมการเรียนพบวา่นกัเรียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนน้อย ไมก่ล้า
อภิปรายหรือแสดงความคดิเห็น  และเม่ือต้องท ากิจกรรมกลุม่พบวา่ นกัเรียนไมมี่ สว่นร่วมหรือชว่ยใน
การท างานกลุม่ ซึง่ท าให้เพ่ือนไมใ่ห้เข้ากลุม่ด้วยเพราะไมช่ว่ยเพ่ือนท างาน 

“…งานกลุ่มน่ะ ประทีปนีไ่ม่เอาอ่าวอะไรซกัอย่าง ไม่เอาอะไรเลย เล่น ไม่ท า ไม่ช่วย ไม่อะไร ส่วนมากของ
พี ่เขาจะไดใ้บงานไปท าเดีย่วๆ…” 

     (สมัภาษณ์ครู ข, 25 ธ.ค. 53) 
“…เพ่ิมนีเ่หรอ นีเ่ขาก็มาบอกว่า เพือ่นไม่ใหเ้ข้ากลุ่ม สมมติจบัสี ่จบัหา้ เขาก็จะโดนแบบเพือ่นไม่เอา
ปัญญาก็ไม่เอา ก็เคยพูดกบัเขานะว่า รู้ไหมท าไมเพือ่นไม่ใหเ้ข้ากลุ่ม มนัจะมีคนเก่งทีน่ ัง่อยู่ใกล้ๆ เขา บอก
ว่า ถามว่าท าไมเขาไม่เอาเธอเลยบอกว่า เธอไม่ท าอะไรไง พอเธอเข้าไปกลุ่มนี ่คือตอนทีเ่ขาเล่น พีก็่เดินไป 
รู้ไหมท าไมเพือ่นไม่เอา ก็นีไ่ง ท าแบบนี ้เล่นอะไรก็ไม่รู้ เล่นปากกา เอาการ์ตูนข้ึนมาวาด ในขณะทีเ่พือ่น
ท างาน แลว้เธอก็ไดค้ะแนน…” 

     (สมัภาษณ์ครู ข, 25 ธ.ค. 53) 
“…ไชยา(งานกลุ่ม)ไม่ช่วยท าอะไร นัง่อืดอยู่อย่างนัน้แหล่ะ อืดอว้นอยู่อย่างนัน้…” 

     (สมัภาษณ์ครู ข, 25 ธ.ค. 53) 
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“…กิตติ ใหท้ างานกลุ่มใหต้อบค าถามอะไรอย่างนี ้ไม่ท าหรอก ไม่ท าอะไร ไม่ท าอะไรใหเ้กิดผลกบัตวัเอง
กะชีวิตตวัเองหรอก…” 

     (สมัภาษณ์ครู จ, 23 ธ.ค. 53) 

 
นอกจากนีน้กัเรียนยงัขาดความรับผิดชอบในการท างานท่ีได้รั บมอบหมาย น าสิ่งของท่ีไม่

เก่ียวข้องกบัเรียนขึน้ เลน่ในระหวา่งการท างานท่ีได้รับมอบหมาย  ท างานช้า ท างานไมเ่สร็จหรือเสร็จ
บ้าง เป็นบางครัง้  แต่มีน้อยมากท่ีจะท างานเสร็จในห้องเรียน  บางคนพยายามสง่งานให้เร็วแตง่าน
ผิดพลาด 

“…วิทยาคือรีบน่ะ เวลาอธิบายเหมือนเข้าใจแต่เวลา  เวลาใหท้ าแลว้กลบัมาถามเราอธิบายไปแลว้ พอ
กลบัไปเอามาส่งใหม่ อา้ว เหมือนเดิม คือเหมือนกบัว่าความจ าสัน้น่ะคะ ไม่ค่อยจดจ าในส่ิงทีเ่ราสอนไป 
แต่เหมือนจะเข้าใจนะคะ เวลาเราอธิบาย เหมือนจะเข้าใจ กระตือรือร้นท า แต่เวลาตอบกลบัมาแลว้มนั
ไม่ใช่อย่างทีเ่ราคิด อะไรอย่างนี้ คือกระตือรือร้นจะท า จะรีบท า แต่ไม่ถูกน่ะ…” 

    (สมัภาษณ์ครู ก, 21 ธ.ค. 53) 
“…อาภานี ่เรียบร้อยนะคะ งานก็ส่ง แต่ผิด เขาก็ส่งงานตลอด งานเขาจะส่งตลอด แต่ว่าจะไม่ค่อยรู้เร่ือง
น่ะค่ะ ไม่รู้ว่าเขียนอะไรมาอย่างนี…้” 

     (สมัภาษณ์ครู ก, 21 ธ.ค. 53) 
“…งานไม่เคยเสร็จนะ ไม่เคยไดส่้ง ประทีปเขาไม่ท าหรอก สมมติพีเ่อามา เขาก็จะถามคนนูน้ถามแบบ คือ
ไม่มีความสนใจ ไม่มีความสนใจในเร่ืองทีเ่รียน ในเร่ืองทีท่ า เพราะฉะนัน้งานไม่เคยเสร็จเลย ประทีปนีเ่บอร์
หน่ึงเลยนะ ในกลุ่มนี…้” 

     (สมัภาษณ์ครู ข, 25 ธ.ค. 53) 
“…กลา้นี ่ในหอ้งกระตือรือร้น จะท าอะไรเร็ว รีบท าใหเ้สร็จ แต่ว่าไม่มีคณุภาพ…” 

     (สมัภาษณ์ครู ก, 21 ธ.ค. 53) 

       
ในด้านพฤตกิรรมหลงัจากเลิกเรียนแล้วพบวา่ นกัเรียนมีปัญหาอยา่งมากในด้านการสง่งานท่ี

ได้รับมอบหมาย ไมท่ าการบ้าน ท างานไมเ่สร็จ ลอกงานเพ่ือน ท าให้ครูต้องทวงงานบอ่ย  บางวิชาสง่
งานเป็นประจ าแตบ่างวิชาไมส่นใจท างานเลย  

 “…บญุ ตอ้งตามงานค่ะ ก็อย่างทีบ่อกแหล่ะ เขาลอกไง ลอกอย่างเดียว…” 
     (สมัภาษณ์ครู ฉ, 25 ธ.ค. 53) 

“…นดีุ การบา้นไม่ค่อยเสร็จ งานไม่ค่อยเสร็จ…” 
    (สมัภาษณ์ครู ก, 21 ธ.ค. 53) 

“…สพุฒัน์ไม่มีความรบัผิดชอบ เร่ื องงาน เร่ืองการบา้น ไม่เสร็จ ไม่เคยเสร็จเลย แต่ว่าชอบมาแบบท าใน
หอ้ง เอาการบา้นมาท าในหอ้ง ตอนเรียนอยู่…” 

    (สมัภาษณ์ครู ก, 21 ธ.ค. 53) 



128 

“…ปรีชา ตวัเล็กๆ ขาวๆ อนันีก็้ไม่ค่อยส่งงานเหมือนกนั ไม่ค่อยมีความรบัผิดชอบเท่าไหร่ การบา้นก็ไม่
ค่อยเสร็จ สมดุก็มีแต่ว่าท างานไม่ค่อยเรียบร้อย ไม่ค่อยเสร็จ…” 

     (สมัภาษณ์ครู ก, 21 ธ.ค. 53) 

 
นอกจากนีค้รูยงัเห็นวา่นกัเรียนไม่ อา่นหนงัสือทบทวน หรือ ศกึษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเตมิ 

ทัง้จากการเข้าห้องสมดุหรือการค้นคว้าด้วยอินเทอร์เน็ต 
“…หอ้งสมดุพีก็่เคยไปนะ ไปยืมหนงัสือ ยืมอะไร ไม่เคยเห็นหนา้เขาหรอก ขนาดเราบงัคบัใหไ้ป เขาจะมดุ
ไปใตโ้ต๊ะ สมมติเวลาไปคน้งานนะ คน้ค าพอ้งเสียง ค าราชาศพัท์ หนงัสือมนัจะเยอะไง เราก็ใหไ้ปคน้ บญุ
มดุไปใตโ้ต๊ะนูน้ ไปใตโ้ต๊ะ เขาไปนัง่เขียนข้างล่าง ไม่รู้ไปท าอะไรของมนัน่ะ มดุไปใตโ้ต๊ะ ทีแรกก็ท าอยู่บน
โต๊ะอยู่หรอก นัง่คยุกนั…” 

     (สมัภาษณ์ครู ข, 25 ธ.ค. 53) 
“…เข้าหอ้งสมดุ ไม่เห็นไม่เคยเจอ น่าจะไม่มาเลยนะไชยา…” 

     (สมัภาษณ์ครู ค, 22 ธ.ค. 53) 
“…เพ่ิมนี่มาเรียนตลอดไม่มีขาดไม่มีลาไม่มีหนี เป็นคนขยนั แลว้เร่ืองศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมอย่างเข้า
หอ้งสมดุอย่างนี ้ไม่เห็นนะเพราะส่วนมากเวลาท าอะไรเสร็จ หนูก็จะเข้าหอ้งสมดุ หนูก็จะเจอบางกลุ่มเด็ก
ของเราบางกลุ่มเขาก็จะเข้ามาทกั มาทกัสวสัดีค่ะอย่างนี ้เด็กคนไหนเข้าบ่อยๆ เราก็จะรู้ แต่เพ่ิมไม่เห็น…” 

      (สมัภาษณ์ครู ค, 22 ธ.ค. 53) 

 
แม้วา่โดยสว่นใหญ่นกัเรียนกลุม่นีจ้ะมีปัญหาพฤตกิรรมก ารเรียน แตก็่มีนกัเรียนบางคนท่ีมี

พฤตกิรรมการเรียนดี ในบางด้านหรือหลายด้าน  เชน่ อปุกรณ์การเรียนครบ มาเรียนปกต ิตัง้ใจเรียนดี 
สง่งานในบางวิชา ชอบท างานกลุม่กบัเพ่ือนสนิท มีการศกึษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเตมิ  

“…พชัรา  พรรณี  อย่างเงีย๊ะ ไม่มีปัญหา ในวิชาภาษาองักฤษ  คือเขาเรียนได ้เขาเรียนได ้ในวิชา
ภาษาองักฤษนะคะ เขาเรียนได ้แลว้เขาก็ท างาน…” 

     (สมัภาษณ์ครู ฉ, 25 ธ.ค. 53) 
“…นนท์ เก่งนะคะ เก่งภาษาองักฤษดว้ยซ ้า ใช้ได ้เอาใจใส่นะคะ คือสือ่สาร คือเราใหเ้ขาท า หน่ึง ความ
สนใจเขา เราสนใจเขานะ จากการสงัเกตนะ ความสนใจในการเรียน โอเค ใช้ได ้การเตรียมอปุกรณ์มา การ
ท างานมาเขาท า เขาท าหมด ใหง้านอะไรเขาท าหมด เพราะฉะนัน้อย่าง นนท์ นี่ ไม่มีปัญหาในเชิง
ภาษาองักฤษ ผลคะแนน ก็อยู่ในเกณฑ์ใช้ได ้นะคะ…” 

     (สมัภาษณ์ครู ฉ, 25 ธ.ค. 53) 
“…พรรณีออกอาการน่ิง น่ิงไม่ย้ิมไม่อะไรเลย แต่เขาท างานท างาน  นะคะ ท างาน นีพู่ดส าหรบัการเรียน  
อปุกรณ์เขาก็เตรียมมาพร้อม นะคะ การเข้าชัน้เรียน ก็เข้าไดต้ามปกติไม่มีสายไม่มีอะไรนะคะ …” 

      (สมัภาษณ์ครู ฉ, 25 ธ.ค. 53) 
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“…มีนนท์เนีย้ะ ทีไ่ม่ตอ้งตามงาน เอาทีไ่ม่ตอ้งตามนะคะ พชัราไม่ตอ้งตาม นนท์ไม่ตอ้งตาม นอกนัน้แทบ
จะตอ้งตามทัง้นัน้เลยค่ะ…” 

     (สมัภาษณ์ครู ฉ, 25 ธ.ค. 53) 
“…จิตเขาก็โอเค เขาก็น่ารกั เขาก็ตัง้ใจเรียน สนใจเรียน อยู่ชมรมภาษาองักฤษดว้ยคนนี…่” 

     (สมัภาษณ์ครู ฉ, 25 ธ.ค. 53) 

 
นอกจากนีย้งัมีพฤตกิรรมอ่ืนๆ ซึง่เป็นเฉพาะกบันกัเรียนบางคนและเป็นสว่นน้อยมากเม่ือ

เทียบกบันกัเรียนในกลุม่นีท้ัง้หมด เชน่ ขาดเรียนบอ่ย มาโรงเรียนสายเป็นประจ า  
 “…หอ้งหา้ทบัสามนีจ่ะเข้าหอ้งช้านะคะ…” 

     (สมัภาษณ์ครู ฉ, 25 ธ.ค. 53) 
“…ธิดานีข่าดเรียนบ่อยมาก อนันีส้อนพีเ่ขามาดว้ย พีเ่ขาก็แต่ก่อนอยู่หอ้งครวั เขาก็ไม่มาเรียน หยดุเรียน
กนัไปเฉยๆอย่าง ไปเล่นเกมไปอะไร ติดเกม ล่าสดุเขาไปเจอกนันี ่เขาไปเจอกนัอยู่ร้านเกมทัง้สองคนเลยนะ 
พากนัไป แลว้เขาขาดเรียนบ่อยมาก…” 

     (สมัภาษณ์ครู ง, 23 ธ.ค. 53) 
 “…ธิดา คณุหญิงเขาจะแบบขาดเรียน สมมติว่ามีเวลาเรียนเดือนนี ้ยีสิ่บสองวนั เขาจะมาเรียนอยู่เก้าวนั 
ทีเ่หลือเขาจะไม่มา…” 

     (สมัภาษณ์ครู ข, 25 ธ.ค. 53) 
“…ธิดาขาดเรียนบ่อย หวันีก็้พอใช้ขาดเรียนแลว้ขาดการส่งงาน ไม่เคยส่ง ขาดมนัไม่ไดข้าดแค่ 1-2 วนั 
บางทีมนัไปเป็นเด่น ล่าสดุก็จะมีพีที่ข่าดดว้ยกนั ขาดเรียนบ่อย…” 

     (สมัภาษณ์ครู ค, 22 ธ.ค. 53) 

 
และครูยงัเห็นวา่ มีนกัเรียนบางคนท่ีเรียนช้า สตปัิญญาไมดี่ อา่น เขียนไมค่ลอ่ง  

“…บญุเป็นเด็กทีเ่รียนช้า แต่ว่ามีความพยายาม เข าจะเขียน เขาจะจดอยู่ตลอดเวลาเลย นะคะ ดูดูแลว้
เหมือนกบัเป็นเด็กทีต่ั้ งใจอยากจะเอา แต่เหมือนกบัว่าเขา อาจจะขาดความเข้าใจพืน้ฐานนะคะ พืน้ฐาน
ของเขาไม่ดีพอ ท าใหเ้ขาไม่เกิดการเรียนรู้ทีดี่นกั…” 

   (สมัภาษณ์ครู ฉ, 25 ธ.ค. 53) 
“…จะมีอย่างอาภามีอาการ ถามว่าตัง้ใจเรียน ก็คือตัง้ใจ แต่เหมือนคนทีช่้าเหมือนกนั จ าอะไรแบบ ไม่แม่น 
แต่ย้ิม หนา้ตาสดใส ย้ิมแยม้ นะนัน้คือ ก็คือเขาพยายามทีจ่ะตัง้ใจเรียน แต่เหมือนเขารบัไม่ค่อยได้  ของ
อาภานะคะไม่รู้ว่า จะตอ้งพูดอะไร จะตอ้งท าอะไร กบั อาภานีท่ างานไม่ครบ เหมือนกบัว่าพอเขา ไม่ค่อย
เข้าใจอะไรแลว้ ก็เลยท าใหเ้ขาไม่สามารถสร้างช้ินงาน หรือผลงานมาส่งเราได ้ไม่ค่อยถาม อาจารย์…” 

      (สมัภาษณ์ครู ฉ, 25 ธ.ค. 53) 
“…อาภา เขาเป็นคนทีห่วัช้าแต่ก็จะพ ยายาม แลว้ก็ข้ีลืมพ่ึงสอนไปนีลื่มแระ คือเป็นคนหวัยงัไง ล่ะ หวัไม่ดี
เลย สอนไปแป๊บๆ ก็ลืม ทกุวิชานะ…” 

      (สมัภาษณ์ครู ค, 22 ธ.ค. 53) 
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“…พงษ์ นีอ่่านหนงัสือไม่ออก เขียนไม่ได ้เขียนตามเพือ่น เขียนตามหนงัสือ ซ่ึงบางทีเขาไม่รู้ดว้ยซ ้า ว่ามนั
อ่านว่าอะไร อ่านไม่ออกเลย เวลาเขียน ใหเ้ขียนตามค าพูดนี ่เขียนไม่ได ้แต่ว่าลอกได ้ลอกแลว้บางทีก็ลอก
มาแบบไม่รู้เร่ือง ลอกแบบไม่รู้ว่าเป็นตวัอะไร…” 

      (สมัภาษณ์ครู ก, 21 ธ.ค. 53) 
“…หา้ทบัหา้ ขวญั นีก็่ช้า ช้าเวลาท างานช้า สมองก็ช้า อธิบายไปแลว้เหมือนไม่เข้าใจ เหมือน ๆ เข้าใจ แต่
เวลาเรา เวลาเราเขียนตอบ เวลาเราตรวจสมดุตรวจงานอะไรแบบนี ้ก็เหมือนกบัเขาไม่เข้าใจ ไม่รู้ตอบอะไร
มา นีช่้าแต่ไม่ดือ้ ไม่อะไร สมดุ การบา้นไม่ค่อยเสร็จ งานไม่ค่อยส่ง ส่งก็ไม่ค่อยมีคณุภาพอะไรแบบนีน้ะ
คะ ไม่ดือ้ ไม่ซน…” 

      (สมัภาษณ์ครู ก, 21 ธ.ค. 53) 

 
สรุปได้ว่ านกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง สว่นใหญ่มี

ปัญหาด้านพฤตกิรรมการเรียน  ทัง้ในด้านพฤตกิรรมก่อนเรียนท่ีนกัเรียนมีอปุกรณ์การเรียนไมพ่ร้อม  
ไมค่รบ บางครัง้ก็ลืมสมดุ ลืมหนงัสือ นกัเรียนบางคนเข้าห้องเรียนช้า ในด้านพฤตกิรรมขณะเรียนใน  
ชัน้เรียน นกัเรียนไมค่อ่ยสนใจเรียน ไมต่ัง้ใจเรียน เดนิป่วนไปมา เลน่มากในเวลาเรียน มีความสนใจ
เรียนไมน่าน ในด้านการร่วมกิจกรรมการเรียนพบวา่นกัเรียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนน้อย ไมก่ล้า
อภิปรายหรือแสดงความคดิเห็น  และเม่ือต้องท ากิจกรรมกลุม่พบวา่ นกัเรียนไมมี่ สว่นร่วมหรือชว่ยใน
การท างานกลุม่ ซึง่ท าให้เพ่ือนไมใ่ห้เข้ากลุม่ด้วยเพราะไมช่ว่ยเพ่ือนท างาน นอกจากนีน้กัเรียนยงัขาด
ความรับผิดชอบในการท างานท่ีได้รับมอบหมาย น าสิ่งของท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัการเรียนมาเลน่ในระหวา่ง
การท างานท่ีได้รับมอบหมาย ท างานช้า ท างานไมเ่สร็จหรือ เสร็จ เพียงบางครัง้  แต่มีน้อยมากท่ีจะ
ท างานเสร็จในห้องเรียน บางคนพยายามสง่งานให้เร็วแตง่านผิดพลาด ส าหรับด้านพฤตกิรรมหลงัเรียน
พบวา่ นกัเรียนมีปัญหาอยา่งมากในด้านการสง่งานท่ีได้รับมอบหมาย ไมท่ าการบ้าน ท างานไมเ่สร็จ 
ลอกงานเพ่ือน ท าให้ครูต้องทวงงานบอ่ย  บางวิชาส่งงานเป็นประจ า แตบ่างวิชาไมส่นใจท างาน เลย 
และนกัเรียนไมอ่า่นหนงัสือทบทวน หรือศกึษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเตมิ อยา่งไรก็ดีแม้วา่นกัเรียน  
กลุม่นีส้ว่นมากจะมีปัญหาพฤตกิรรมการเรียน แตก็่มีนกัเรียนบางคนท่ีมีพฤตกิรรมการเรียนดี  
ในบางด้านหรือหลายด้าน เชน่ อปุกรณ์การเรี ยนครบ มาเรียนปกต ิตัง้ใจเรียนดี ร่วมท ากิจกรรม  
การเรียน ท างานสง่ในบางวิชา มีการอา่นหนงัสือหรือศกึษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเตมิ 

 
โดยสรุป ผลการศกึษาพฤตกิรรมการเรียนของนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่

ความสามารถท่ีแท้จริง จากการสงัเกตและ การสมัภาษณ์ครูพบว่า ในภาพรวมนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงมีพฤตกิรรมการเรียนปานกลาง โดยพฤตกิรรมก่อนเรียนนัน้
ไมเ่ป็นปัญหา แตมี่ปัญหามากในด้านพฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียนและพฤตกิรรมหลงัเรียน  กลา่วคือ
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นกัเรียนไมส่นใจเรียน ไมต่ัง้ใจเรียน มีสว่นร่วมใ นกิจกรรมการเรียนน้อย ไมก่ล้าอภิปรายหรือแสดง
ความคดิเห็น  ไมมี่สว่นร่วมในการท างานกลุม่ เม่ือมอบหมายให้ท างานในชัน้เรียน นกัเรียน ขาดความ
รับผิดชอบในการท างาน ท างานไมเ่สร็จ บางคนพยายามสง่งานให้เร็วแตง่านผิดพลาด และมีปัญหา
อยา่งมากในการสง่งานท่ีได้รับมอบหมาย ไมท่ าก ารบ้าน งานไม่ เสร็จ บางวิชาสง่งานเป็นประจ า แต่
บางวิชาไมส่นใจท างาน เลย และนกัเรียนไมอ่า่นหนงัสือทบทวน หรือศกึษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเตมิ 
อยา่งไรก็ดีแม้วา่นกัเรียนกลุม่นีส้ว่นมากจะมีปัญหาพฤตกิรรมการเรียน แตก็่มีนกัเรียนบางคนท่ีมี
พฤตกิรรมการเรียนดีในบางด้านหรือหลายด้าน  
 
ตอนที่ 2 ประสิทธิผลของโปรแกรมการก ากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคม
ของครู  

ประสิทธิผลของโปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู ประเมินได้
จาก 2 ประเดน็ คือ (1) คา่เฉล่ียร้อยละของพฤตกิรรมการเรียนของกลุม่ทดลองรายกลุม่และรายบคุคล
ในระยะทดลองสงูกวา่ระยะหลงัทดลองและระยะเส้นฐาน  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  และ (2) คา่เฉล่ีย
ร้อยละของพฤตกิรรมการเรียนของกลุม่ทดลอง สงูกวา่กลุม่ควบคมุ ในระยะทดลองและระยะหลงั
ทดลอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  ซึง่พิจารณาจากผลการทดสอบสมมตฐิานการวิจยั ทัง้ 3 ข้อ ท่ีตัง้ไว้ 
ดงันี ้

ประเดน็ 1 คา่เฉล่ียร้อยละของพฤตกิรรมการเรียนของกลุม่ทดลองรายกลุม่และรายบคุคลใน
ระยะทดลองสงูกวา่ระยะหลงัทดลอง และระยะเส้นฐาน  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  พิจารณาจาก  
ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อทดสอบ สมมตฐิานการวิจยัข้อ 1 นกัเรียนกลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบั
ตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู  และกลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองเพียงอยา่ง
เดียว มีพฤตกิรรมการเรียนรายด้านในระยะทดลองสงูกวา่ระยะเส้นฐานและระยะหลงัทดลอง  อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิต ินอกจากนีย้งัพิจารณาจาก ผลการวิเคราะห์แนวโน้มพฤตกิรรมการเรียนรวม   
ของนกัเรียนกลุม่ทดลองรายบคุคล  ในระยะเส้นฐาน  ระยะทดลอง  และระยะหลงัทดลอง  ท่ีน าเสนอใน
รูปกราฟเส้นด้วย 

ประเดน็ท่ี 2 คา่เฉล่ียร้อยละของพฤตกิรรมการเรียนของกลุม่ทดลองสงูกวา่กลุม่ควบคมุ ใน
ระยะทดลองและระยะหลงัทดลอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  พิจารณาจากผลการวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อ
ทดสอบสมมตฐิานการวิจยัข้อ 2 นกัเรียนกลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุ
ทางสงัคมของครู และกลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองเพียงอยา่งเดียว  มีพฤตกิรรมการเรียนราย
ด้านสงูกวา่กลุม่ท่ีไมไ่ด้รับโปรแกรม ในระยะทดลองและระยะหลงัทดลอง และสมมตฐิานการวิจยัข้อ 3 
นกัเรียนกลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู  มีพฤตกิรรม  
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การเรียนรายด้านสงูกวา่กลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองเพียงอยา่งเดียว  ในระยะทดลองและ
ระยะหลงัทดลอง  

ในการน าเสนอผลการศกึษาประสิทธิผลของโปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนั บสนนุ
ทางสงัคมของครู นัน้ ผู้วิจยั น าเสนอ เป็น 2 สว่น ได้แก่ คา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
พฤตกิรรมการเรียน และผลการวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อทดสอบสมมตฐิาน ดงันี ้

1. ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤตกิรรมการเรียน 
คา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของพฤตกิรรมการเรียนของกลุม่ ตวัอยา่ง ในแตล่ะระยะ

ของการทดลองแสดงดงัตารางตอ่ไปนี ้
 
ตาราง 11 คา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนพฤตกิรรมการเรียนของกลุม่ตวัอยา่ง 
 

พฤติกรรม 
การเรียน 

กลุ่ม จ านวน 
 

ระยะเส้นฐาน ระยะทดลอง ระยะหลัง
ทดลอง 

M SD M SD M SD 
พฤติกรรม 
เตรียมตวัก่อน 
เรียน 

กลุม่ทดลอง 1 8 87.76 15.53 95.59 5.93 95.31 8.09 
กลุม่ทดลอง 2 6 88.54 8.61 98.07 2.66 97.05 4.24 
กลุม่ควบคมุ 5 87.92 6.81 89.03 6.01 84.17 4.06 
รวมทกุกลุม่ 19 88.05 11.17 94.64 6.06 92.93 7.97 

พฤติกรรมขณะ
เรียนในชัน้เรียน 

กลุม่ทดลอง 1 8 37.97 7.70 93.13 3.26 73.45 8.13 
กลุม่ทดลอง 2 6 38.08 2.10 91.96 3.43 63.05 4.10 
กลุม่ควบคมุ 5 40.59 3.49 52.49 4.58 50.01 2.17 
รวมทกุกลุม่ 19 38.70 5.32 82.07 18.50 64.00 11.21 

พฤติกรรม 
หลงัเรียน 

กลุม่ทดลอง 1 8 10.94 5.87 41.70 15.13 22.40 3.82 
กลุม่ทดลอง 2 6 15.28 8.61 45.83 19.62 21.53 8.90 
กลุม่ควบคมุ 5 17.50 10.37 18.89 2.32 19.17 2.28 
รวมทกุกลุม่ 19 14.04 8.12 37.00 18.00 21.27 5.54 

พฤติกรรม 
การเรียนรวม 

กลุม่ทดลอง 1 8 45.56 8.05 76.81 7.44 63.72 5.05 
กลุม่ทดลอง 2 6 47.30 4.61 78.62 7.31 60.54 3.17 
กลุม่ควบคมุ 5 48.67 3.64 53.47 2.18 51.11 1.24 
รวมทกุกลุม่ 19 46.93 5.98 71.24 12.53 59.40 6.39 
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จากตาราง  เม่ือพิจารณาคา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤตกิรรมการเรียน ของ 
กลุม่ตวัอยา่ง พบวา่ 
  ด้านพฤตกิรรมการเรียนรวมพบวา่ ในระยะเ ส้นฐานคา่เฉล่ียพฤตกิรรมการเรียนรวม
ของนกัเรียนทัง้ 3 กลุม่ ใกล้เคียงกนั  โดยคา่เฉล่ียพฤตกิรรมการเรียนรวมของกลุม่ควบคมุสงูกวา่ 
กลุม่ทดลองทัง้ 2 กลุม่ เล็กน้อย  คือมีคา่ 48.67 เม่ือถึงระยะทดลอง กลุม่ทดลองทัง้ 2 กลุม่ มีคา่เฉล่ีย
พฤตกิรรมการเรียนรวมเพิ่มสงูขึน้ในระดบัใกล้เคียงกนั โดยกลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองเพียง
อยา่งเดียว  มีคา่เฉล่ียพฤตกิรรมการเรียนรวมสงูกวา่กลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบั 
การสนบัสนนุทางสงัคมของครู  เล็กน้อย คือมีคา่ 78.62 และ 76.81 ตามล าดบั สว่นกลุม่ควบคมุ 
มีคา่เฉล่ียพฤตกิรรมกา รเรียนรวมต ่ากวา่ทัง้สองกลุม่ โดยอยูใ่นระดบัเดียวกบัระยะเส้นฐาน และเม่ือ
สิน้สดุการทดลอง กลุม่ทดลองทัง้ 2 กลุม่ มีคา่เฉล่ียพฤตกิรรมการเรียนรวมลดต ่าลง โดยกลุม่ท่ีได้รับ
โปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู  มีคา่เฉล่ียพฤตกิรรมการเรียนรวม  
สงูกวา่กลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองเพียงอยา่งเดียว  เล็กน้อย คือ คา่เฉล่ียพฤตกิรรมการเรียน
รวมมีคา่ 63.72 และ 60.54 ตามล าดบั แตท่ัง้ 2 กลุม่ยงัคงมีคา่เฉล่ียพฤตกิรรมการเรียนรวมสงูกวา่
กลุม่ควบคมุ  
  ด้านพฤตกิรรมก่อนเรียน พบวา่ ในระยะเส้นฐานคา่เฉล่ีย พฤตกิรรมก่อนเ รียนของ
นกัเรียนทัง้ 3 กลุม่ ใกล้เคียงกนั  คือมีคา่ 87.76-88.54 เม่ือถึงระยะทดลอง กลุม่ทดลองทัง้ 2 กลุม่  
มีคา่เฉล่ีย พฤตกิรรมก่อนเรียน เพิ่มสงูขึน้ในระดบัใกล้เคียงกนั โดยกลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบั
ตนเองเพียงอยา่งเดียว  มีคา่เฉล่ียพฤตกิรรมก่อนเรียน สงูกวา่กลุ่ มท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเอง
ร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู  เล็กน้อย คือมีคา่ 98.07 และ 95.59 ตามล าดบั สว่น  
กลุม่ควบคมุมีคา่เฉล่ีย พฤตกิรรมก่อนเรียน ต ่ากวา่ทัง้สองกลุม่ โดยอยูใ่นระดบัเดียวกบัระยะเส้นฐาน 
และเม่ือสิน้สดุการทดลอง กลุม่ทดลองทัง้ 2 กลุม่ มีคา่ เฉล่ียพฤตกิรรมก่อนเรียน ลดต ่าลง โดยกลุม่ท่ี
ได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองเพียงอยา่งเดียวยงัคงมีคา่เฉล่ีย พฤตกิรรมก่อนเรียนสงูกวา่กลุม่ท่ีได้รับ
โปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู เล็กน้อย และทัง้ 2 กลุม่ยงัคงมี
คา่เฉล่ียพฤตกิรรมก่อนเรียนสงูกวา่กลุม่ควบคมุ  

  เพ่ือให้เห็น ภาพการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมก่อนเรียน ของแตล่ะกลุม่ได้อยา่งชดัเจน  
ผู้วิจยัจงึน าข้อมลูมาน าเสนอในรูปกราฟเส้นดงัภาพประกอบตอ่ไปนี ้
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ภาพประกอบ 4 กราฟแสดงคา่เฉล่ียพฤตกิรรมก่อนเรียนของกลุม่ตวัอยา่งในแตล่ะระยะ 

 ของการทดลอง 
 
  ด้านพฤตกิรรมข ณะเรียนในชัน้เรียนพบวา่ ในระยะเส้นฐานคา่เฉล่ียพฤตกิรรมขณะ
เรียนในชัน้เรียนของนกัเรียนทัง้ 3 กลุม่ ใกล้เคียงกนั  โดยคา่เฉล่ียพฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียนของ
กลุม่ควบคมุสงูกวา่กลุม่ทดลองทัง้ 2 กลุม่ เล็กน้อย  คือมีคา่ 40.59 เม่ือถึงระยะทดลอง กลุม่ทดลอง  
ทัง้ 2 กลุ่ม มีคา่เฉล่ียพฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียนเพิ่มสงูขึน้ในระดบัใกล้เคียงกนั โดย กลุม่ท่ีได้รับ
โปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู  มีคา่เฉล่ียพฤตกิรรมขณะเรียนใน  
ชัน้เรียนสงูกวา่ กลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองเพียงอยา่งเดียว  เล็กน้อย คือมีคา่  93.13 และ 
91.96 ตามล าดบั สว่นกลุม่ควบคมุมีคา่เฉล่ียพฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียนต ่ากวา่ทัง้สองกลุม่ แตมี่
คา่เพิ่มขึน้เป็น 52.49 และเม่ือสิน้สดุการทดลอง กลุม่ทดลองทัง้ 2 กลุม่ มีคา่เฉล่ียพฤตกิรรมขณะเรียน
ในชัน้เรียนลดต ่าลง โดยกลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเอ งร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู   
มีคา่เฉล่ียพฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียนสงูกวา่กลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองเพียงอยา่งเดียว  
คือ มีคา่ 73.45 และ 63.05 ตามล าดบั แตท่ัง้ 2 กลุม่ยงัคงมีคา่เฉล่ียพฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียน  
สงูกวา่กลุม่ควบคมุ ซึง่มีคา่เพิ่มขึน้จากระยะทดลองเล็กน้อย  
  เพ่ือให้เห็น ภาพการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียน ของแตล่ะกลุม่ได้
อยา่งชดัเจน ผู้วิจยัจงึน าข้อมลูมาน าเสนอในรูปกราฟเส้นดงัภาพประกอบตอ่ไปนี ้
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ภาพประกอบ 5 กราฟแสดงคา่เฉล่ียพฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียนของกลุม่ตวัอยา่งในแตล่ะระยะ 

ของการทดลอง 
 
  ด้านพฤตกิรรมหลงัเรียนพบวา่ ในระยะเส้นฐานคา่เฉล่ียพฤตกิรรมหลงัเรียนของ
นกัเรียนกลุม่ควบคมุมีคา่สงูสดุ คือ 17.50 รองลงมาคือ กลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองเพียง
อยา่งเดียวและกลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมขอ งครู คือมีคา่ 
15.28 และ 10.94 ตามล าดบั  เม่ือถึงระยะทดลอง กลุม่ทดลองทัง้ 2 กลุม่ มีคา่เฉล่ียพฤตกิรรมขณะ
เรียนในชัน้เรียนเพิ่มสงูขึน้ โดยกลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองเพียงอยา่งเดียว มีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ 
คือ 45.83 และกลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองร่วม กบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู  มีคา่เฉล่ีย 
41.70 สว่นกลุม่ควบคมุมีคา่เฉล่ียพฤตกิรรมหลงัเรียนต ่ากวา่ทัง้สองกลุม่ โดยอยูใ่นระดบัเดียวกบัระยะ
เส้นฐาน และเม่ือสิน้สดุการทดลอง กลุม่ทดลองทัง้ 2 กลุม่ มีคา่เฉล่ียพฤตกิรรมหลงัเรียนลดต ่าลง  
โดยกลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก า กบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู  มีคา่เฉล่ียพฤตกิรรม
หลงัเรียนสงูกวา่กลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองเพียงอยา่งเดียว  เล็กน้อย คือมีคา่ 22.40 และ 
21.53 ตามล าดบั แตท่ัง้ 2 กลุม่ยงัคงมีคา่เฉล่ียพฤตกิรรมหลงัเรียนสงูกวา่กลุม่ควบคมุ  

  เพ่ือให้เห็น ภาพการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมหลงัเรียน ของแตล่ะกลุม่ได้อยา่งชดัเจน  
ผู้วิจยัจงึน าข้อมลูมาน าเสนอในรูปกราฟเส้นดงัภาพประกอบตอ่ไปนี ้
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ภาพประกอบ 6 กราฟแสดงคา่เฉล่ียพฤตกิรรมหลงัเรียนของกลุม่ตวัอยา่งในแตล่ะระยะของ 
       การทดลอง 

 
สรุปได้วา่ ในระยะเส้นฐานทัง้ 3 กลุม่ มีค่ าเฉล่ียพฤตกิรรมการเรียนรวมและพฤตกิรรม  

การเรียนรายด้านใกล้เคียงกนั โดยมีพฤตกิรรมก่อนเรียนมากท่ีสดุ รองลงมาคือพฤตกิรรมขณะเรียนใน
ชัน้เรียนและพฤตกิรรมหลงัเรียน เม่ือถึง ระยะทดลอง กลุม่ทดลอง ทัง้ 2 กลุม่ มีคา่เฉล่ียพฤตกิรรม 
การเรียนรวมและพฤตกิรรมการเรียนรายด้านเพิ่มสงูขึน้ในระดบัใกล้เคียงกนั  โดยกลุม่ท่ีได้รับโปรแกรม
การก ากบัตนเองเพียงอยา่งเดียว  มีคา่เฉล่ียพฤตกิรรมการเรียนรวมสงูกวา่ กลุม่ท่ีได้รับโปรแกรม 
การก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู  เล็กน้อย สว่นกลุม่ควบคมุมีคา่เฉล่ียพฤตกิรรม
การเรียนรวมและพฤตกิรรมการเรียนรายด้านต ่ากวา่ทัง้สองกลุม่ โดยอยู่ในระดบัเดียวกบัระยะเส้นฐาน  
และเม่ือสิน้สดุการทดลอง กลุม่ทดลองทัง้ 2 กลุม่ มีคา่เฉล่ียพฤตกิรรมการเรียนรวมและพฤตกิรรม 
การเรียนรายด้านลดต ่าลง โดย กลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคม
ของครู มีคา่เฉล่ียพฤตกิรรมการเรียนรวมสงูกวา่ กลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองเพียงอยา่งเดียว  
เล็กน้อย แตท่ัง้ 2 กลุม่ยงัคงมีคา่เฉล่ียพฤตกิรรมการเรียนรวมและพฤตกิรรมการเรียน สงูกวา่ 
กลุม่ควบคมุ 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมตฐิาน 
ก่อน ท าการทดสอบสมมตฐิาน การวิจยั เพ่ือศึ กษาประสิทธิผลของโปรแกรม ผู้วิจยัได้

ตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นของการวิเคราะห์ท่ีวา่ด้วยการแจกแจงปกตหิลายตวัแปรโดยใช้วิธีดกูารแจก
แจงความถ่ีของตวัแปรทกุตวัโดยพิจารณาคา่ความโดง่และความเบ้  ซึง่พบวา่ตวัแปร สว่นใหญ่ มี 
การแจกแจงแบบปกติ  รวมถึงการใช้สถิติ  Shapiro Wilk (วลันิกา  ฉลากบาง . 2548; อ้างอิงจาก  
Hair; et al. 1995) ซึง่ผลการวิเคราะห์พบวา่สว่นใหญ่ไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ  จงึถือได้วา่การแจกแจง
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ของตวัแปรตามในแตล่ะกลุม่ของตวัแปรอิสระสว่นใหญ่เป็นการแจกแจงแบบปกติ  (ผลการวิเคราะห์  
คา่ความโดง่ ความเบ้ และคา่ Shapiro-Wilk อยูใ่นภาคผนวก ฉ) 

หลงัจากนัน้ได้ตรวจสอบความเป็นเอกพนัธ์ของเมทริกซ์ความแปรปรวน -แปรปรวนร่วม
(Homogeneity of variance-covariance matrices) โดยพิจารณาคณุสมบตัขิอง  Sphericity ของ 
เมทริกซ์ความแปรปรวน -แปรปรวนร่วมพบวา่  คา่ Epsilon ซึง่เป็นดชันีสะท้อนความเบี่ยงเบนออกจาก
เง่ือนไขของ  Sphericity เป็น1.0 หรือเข้าใกล้  1.0 จงึถือวา่เป็นไปตามข้อตกลงเบือ้งต้นเร่ืองการเทา่กนั
ของความแปรปรวน-แปรปรวนร่วม (ผจงจิต อินทสวุรรณ. 2545) (ผลการวิเคราะห์อยูใ่นภาคผนวก ฉ) 

ในการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของพฤตกิรรมการเรียนรายด้าน  โดยการหาคา่สหสมัพนัธ์ อยา่ง
ง่ายแบบเพียร์สนั  (Pearson Product- Moment Correlation) ซึง่พบวา่ ในระยะเส้นฐาน พฤตกิรรม
ก่อนเรียนกบัพฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียน มีความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลางอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 (r=.539) และไมพ่บความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤตกิรรมการเรียนรา ยด้าน 
คูอ่ื่น แสดงวา่สามารถวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหนุาม (MANOVA) ได้ และ
เม่ือพิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤตกิรรมการเรียนรายด้านในแตล่ะระยะพบวา่ พฤตกิรรมก่อน
เรียนในระยะเส้นฐานกบัระยะทดลอง มีความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัคอ่นข้างสงูอยา่งมีนยั ส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .01 (r=.676) พฤตกิรรมก่อนเรียนในระยะทดลองกบัระยะหลงัทดลอง มีความสมัพนัธ์
ทางบวกในระดบัปานกลางอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 (r=.651) และพฤตกิรรมก่อนเรียนใน
ระยะทดลองกบัระยะหลงัทดลอง มีความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัสงูอยา่งมีนยัส าคญัทางส ถิตท่ีิระดบั 
.01 (r=.879) และพบวา่พฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียนในระยะทดลองกบัระยะหลงัทดลอง  
มีความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัคอ่นข้างสงูอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 (r=.799) สว่นคูอ่ื่นๆ 
ไมมี่ความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  แสดงวา่ สามารถใช้ การวิเคราะ ห์ข้อมลู แบบวดัซ า้  
(Repeated measures) ได้ (ผลการวิเคราะห์อยูใ่นภาคผนวก ฉ) 

นอกจากนีย้งัได้วิเคราะห์ความแตกตา่งระหวา่งกลุม่ของพฤตกิรรมการเรียนในระยะเส้นฐาน  
โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหนุามทางเดียว (one-way MANOVA) เพ่ือศกึษาความเทา่เทียมกนั
ของกลุม่ตวัอยา่งก่ อนระยะทดลอง ซึง่พบวา่ คา่เฉล่ียพฤตกิรรมการเรียนรวมและพฤตกิรรมการเรียน
รายด้านของกลุม่ตวัอยา่งทัง้ 3 กลุม่ ไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ แสดงวา่พฤตกิรรม  
การเรียนรวมและพฤตกิรรมการเรียนรายด้านของกลุม่ตวัอยา่งทัง้ 3 กลุม่ มีความเทา่เทียมกนัก่อนเร่ิม
การทดลอง และสามารถวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางพหนุามแบบวซั า้ได้ (two-way MANOVA 
with repeated measures) (ชศูรี วงศ์รัตนะ และองอาจ นยัพฒัน์ . 2551) (ผลการวิเคราะห์ อยู่ใน
ภาคผนวก ฉ) 
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ในการทดสอบสมมตฐิานการวิจยั นัน้ ผู้วิจยั ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวนของ
คะแนน พฤตกิร รมการเรียนของนกัเรียนแยกตาม พฤตกิรรมการเรียนราย ด้าน  3 พฤตกิรรม   
เม่ือพิจารณาตามวิธีการฝึกและ ระยะการทดลอง  (two-way MANOVA with repeated measures) 
โดยการทดสอบความแปรปรวนระหวา่งกลุม่เพ่ือท าการทดสอบอิทธิพลหลกัของวิธีการฝึก และทดสอบ
ความแปรปรวนภายในกลุม่เพ่ือทดสอ บอิทธิพลหลกัของ ระยะการทดลอง  รวมถึงการทดสอบเทอม
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่ง วิธีการฝึกและระยะการทดลอง  เม่ือพบนยัส าคญัทางสถิตขิองเทอมปฏิสมัพนัธ์ ได้
ท าการวิเคราะห์อิทธิพลยอ่ย (Simple effect) เพ่ือทดสอบอิทธิพลภายในกลุม่ (Within-subject 
effects) และทดสอบอิทธิพลระหวา่งกลุม่ (Between-subject effects) สว่นกรณีท่ีไมพ่บนยัส าคญัทาง
สถิตขิองเทอมปฏิสมัพนัธ์  แตพ่บนยัส าคญัทางสถิตขิองอิทธิพลหลกั ได้ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
รายคู ่และสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อทดสอบสมมตฐิานการวิจยัตามล าดบั  

ผลการทดสอบสมมตฐิานการวิจยัน าเสนอดงัตอ่ไปนี ้
 

ตาราง 12 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหนุามสองทางแบบวดัซ า้ ของพฤตกิรรมการเรียน 
รายด้าน โดยพิจารณาตามวิธีการฝึกและระยะการทดลอง 

 
แหล่งความแปรปรวน df Pillai’s Trace F P Partial 2 

ระหว่างกลุ่ม      
    วิธีการฝึก (A) 6 .964 4.653 .002 .482 
ภายในกลุ่ม      
   ระยะการทดลอง (B) 6 .991 209.314 .000 .991 
   ปฏิสมัพนัธ์ (AB) 12 1.529 6.494 .000 .765 

 
จากตาราง สามารถแยกสรุปและแปลผลได้เป็น 2 ประเดน็ดงันี ้
ประเดน็ท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ความแตกตา่งระหวา่งกลุม่ พบวา่ อิทธิพลหลกัของ วิธีการฝึกมี

นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 (F=4.653, p=.002) และขนาดอิทธิพล  (Effect size) มีคา่เทา่กบั  .482 
แสดงวา่นกัเรียนท่ีได้รับวิธีการฝึกท่ีแตกตา่งกนัมีพฤตกิรรมการเรียนรายด้านแตกตา่งกนั 

ประเดน็ท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความแตกตา่งภายในกลุม่ พบวา่ อิทธิพลหลกัของ ระยะ 
การทดลองมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .01 (F=209.314, p=.000) และขนาดอิทธิพล  (Effect size)  
มีคา่เทา่กบั .991 แสดงวา่ ในระยะการทดลองท่ีแตกตา่งกนั นกัเรียนมีพฤตกิรรมการเรียนรายด้าน
แตกตา่งกนั  แตไ่มส่ามารถสรุปและแปลความหมายอิทธิพลหลกัดงักลา่วได้ เน่ืองจากพบ วา่
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่ง วิธีการฝึก และระยะการ ทดลองมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 (F=6.494, 
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p=.000) และขนาดอิทธิพล  (Effect size) มีคา่เทา่กบั .765 แสดงวา่ผลของวิธีการฝึกท่ีมีตอ่พฤตกิรรม 
การเรียนรายด้านเปล่ียนไปตามระยะการทดลอง  

โดยเหตท่ีุผู้วิจยัพบนยัส าคญัทางสถิตขิองเทอมปฏิสมัพนัธ์ดงักลา่ว จงึไมส่ามารถสรุปผลของ
วิธีการฝึกและระยะการทดลอง ในการวิเคราะห์ได้ ดงันัน้ผู้วิจยัจงึท าการวิเคราะห์ตอ่ โดยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนตวัแปรเดียวสองทางแบบวดัซ า้ (two-way ANOVA with repeated measure) ของ
พฤตกิรรมการเรียนรายด้าน  เพ่ือพิจารณาอิทธิพลของวิธีการฝึกกบัระยะการทดลอง  ท่ีมีตอ่พฤตกิรรม
การเรียนแยกเป็นรายด้าน โดยมีรายละเอียดของผลการวิเคราะห์ดงันี ้
 
ตาราง 13 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนตวัแปรเดียวแบบวดัซ า้สองทาง ของพฤตกิรรมการเรียน  

รายด้าน โดยพิจารณาตามวิธีการฝึกและระยะการทดลอง  
 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p Partial 2 
พฤติกรรมก่อนเรียน 
  ระหว่างกลุ่ม 

      

   วิธีการฝึก (A) 2 168.128 84.064 1.551 .242 .162 
   ความคลาดเคลือ่น 16 866.942 54.184 

  
 

  ภายในกลุ่ม       
   ระยะการทดลอง (B) 1.308 359.389 274.799 8.417 .005 .345 
   ปฏิสมัพนัธ์ (AB) 2.616 263.814 100.860 3.089 .055 .279 
   ความคลาดเคลือ่น 20.925 683.195 32.649 

  
 

พฤติกรรมขณะเรียนในชัน้เรียน 
  ระหว่างกลุ่ม 

      

   วิธีการฝึก (A) 2 1359.221 679.611 37.936 .000 .826 
   ความคลาดเคลือ่น 16 286.637 17.915 

  
 

  ภายในกลุ่ม       
   ระยะการทดลอง (B) 2 14994.565 7497.283 588.292 .000 .974 
   ปฏิสมัพนัธ์ (AB) 4 3585.856 896.464 70.343 .000 .898 
   ความคลาดเคลือ่น 32 407.813 12.744 
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ตาราง 13 (ตอ่) 
 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p Partial 2 
พฤติกรรมหลงัเรียน 
  ระหว่างกลุ่ม 

      

   วิธีการฝึก (A) 2 233.668 116.834 3.013 .078 .274 
   ความคลาดเคลือ่น 16 620.482 38.780 

  
 

  ภายในกลุ่ม       
   ระยะการทดลอง (B) 1.475 4193.197 2842.676 20.654 .000 .563 
   ปฏิสมัพนัธ์ (AB) 2.950 1762.741 597.504 4.341 .015 .352 
   ความคลาดเคลือ่น 23.601 3248.272 137.630 

  
 

 

จากตาราง สามารถสรุปและแปลผลได้ดงันี  ้
พฤตกิรรมก่อนเรียน  ผลการวิเคราะห์พบวา่มีเพียงอิทธิพลหลกัของระยะการทดลองเทา่นัน้ท่ี

มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 (F=8.417, p=.000) และขนาดอิทธิพล  (Effect size) มีคา่เทา่กบั 
.345 สว่นอิทธิพลหลกัของวิธีการฝึก และปฏิสมัพนัธ์ของวิธีก ารฝึกและระยะการทดลองไมมี่นยัส าคญั
ทางสถิต ิแสดงวา่ในระยะการทดลองท่ีแตกตา่งกนั นกัเรียนมีพฤตกิรรมก่อนเรียนแตกตา่งกนั 

พฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียน  ผลการวิเคราะห์พบวา่อิทธิพลหลกัของวิธีการฝึก และ
อิทธิพลหลกัของระยะการทดลอง มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 (F=37.936, p=.000 และ 
F=588.292, p=.000 ตามล าดบั ) และขนาดอิทธิพล  (Effect size) มีคา่เทา่กบั .826 และ .974 
ตามล าดบั แตไ่มส่ามารถสรุปและแปลความหมายอิทธิพลหลกัดงักลา่วได้ เน่ืองจากพบวา่ปฏิสมัพนัธ์
ระหวา่งวิธีการฝึกและระยะการทดลองมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 (F=70.343, p=.000) และ
ขนาดอิทธิพล  (Effect size) มีคา่เทา่กบั .898 แสดงวา่ผลของวิธีการฝึกท่ีมีตอ่พฤตกิรรมขณะเรียนใน
ชัน้เรียนเปล่ียนไปตามระยะการทดลอง  

พฤตกิรรมหลงัเรียน ผลการวิเคราะห์พบวา่อิทธิพลหลกัของระยะการทดลองมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .01 (F=20.654, p=.000) และขนาดอิทธิพล  (Effect size) มีคา่เทา่กบั .563 แตไ่ม่
สามารถสรุปและแปลความหมายอิทธิพลหลกัดงักลา่วได้ เน่ืองจากพบวา่ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งวิธีการฝึก
และระยะการทดลองมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 (F=4.341, p=.015) และขนาดอิทธิพล  (Effect 
size) มีคา่เทา่กบั .352 แสดงว่ าผลของวิธีการฝึกท่ีมีตอ่พฤตกิรรม หลงั เรียนเปล่ียนไปตามระยะ  
การทดลอง  
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จากผลการวิเคราะห์ดงักลา่ว เน่ืองจากพบนยัส าคญัทางสถิตขิองเทอมปฏิสมัพนัธ์ใน
พฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียนและพฤตกิรรมหลงัเรียน จงึไมส่ามารถสรุปผลของวิธีการฝึกและ  
ระยะการทดลองในการวิเคราะห์ได้ ดั งนัน้ผู้วิจยัจงึท าการวิเคราะห์อิทธิพลยอ่ย (Simple effect)  
เพ่ือ ทดสอบอิทธิพลภายในกลุม่ (Within-subject effects) และ ทดสอบอิทธิพลระหวา่งกลุม่ 
(Between-subject effects) สว่นในกรณีของพฤตกิรรมก่อนเรียน ผู้วิจยัได้ท าการวิเคราะห์
เปรียบเทียบรายคู ่รายละเอียดน าเสนอในล าดบัตอ่ไป  

 2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมตฐิานการวิจัยข้อ 1 นกัเรียน  
กลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู  และกลุม่ท่ีได้รับโปรแกรม
การก ากบัตนเองเพียงอยา่งเดียว  มีพฤตกิรรมการเรียนรายด้านในระยะทดลองสงูกวา่ระยะเส้นฐาน
และระยะหลงัทดลอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ 

  2.1.1 ผลการทดสอบอิทธิพลของระยะการทดลองต่อพฤตกิรรม 
ก่อนเรียน 
   ส าหรับพฤตกิรรมก่อนเรียน จากการท่ีพบอิทธิพลหลกัของระยะการทดลองท่ีมี
นยัส าคญัเพียงอยา่งเดียว ผู้วิจยัจงึได้ทดสอบอิทธิพลภายในกลุม่ของคา่เฉล่ีย พฤตกิรรมก่อน เรียน   
โดยการเปรียบเทียบคา่เฉล่ีย พฤตกิรรมก่อนเรียน ตามระยะการทดลอง ของกลุม่ตวัอยา่งแตล่ะกลุม่  
ผลการทดสอบแยกน าเสนอดงัรายละเอียดในตาราง 20 ถึง 22 
   
ตาราง 14 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคา่เฉล่ียพฤตกิรรมก่อนเรียนในแตล่ะระยะการทดลอง 

ของกลุม่ทดลอง 1  
 

แหล่งความแปรปรวน Df SS MS F p Partial 2 
ระยะเส้นฐานกบัระยะทดลอง 1 490.002 490.002 4.364 .075 .384 
ความคลาดเคลือ่น 7 785.933 112.276 

  
 

ระยะทดลองกบัระยะหลงัทดลอง 1 .600 .600 .024 .882 .003 
ความคลาดเคลือ่น 7 177.381 25.340 

  
 

 
จากตาราง พบวา่คูเ่ปรียบเทียบทัง้ 2 คู ่ คือคา่เฉล่ียพฤตกิรรมก่อนเรียนในระยะเส้นฐานกบั

ระยะทดลอง และในระยะทดลองกบัระยะหลงัทดลอง ไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 
.05 แสดงวา่นกัเรียนกลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู   
มีพฤตกิรรมก่อนเรียนในระยะทดลองไมแ่ต กตา่งจากในระยะเส้นฐานและระยะหลงัทดลอง สรุปได้วา่
โปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครูไมมี่อิทธิพลตอ่พฤตกิรรมก่อนเรียน 
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ตาราง 15 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคา่เฉล่ียพฤตกิรรมก่อนเรียนในแตล่ะระยะการทดลอง 
ของกลุม่ทดลอง 2  

 
แหล่งความแปรปรวน Df SS MS F p Partial 2 

ระยะเส้นฐานกบัระยะทดลอง 1 544.163 544.163 11.412 .020 .695 
ความคลาดเคลือ่น 5 238.420 47.684 

  
 

ระยะทดลองกบัระยะหลงัทดลอง 1 6.202 6.202 2.322 .188 .317 
ความคลาดเคลือ่น 5 13.352 2.670 

  
 

 
จากตาราง พบวา่มีเพียงคูเ่ปรียบเทียบ ระหวา่งคา่เฉล่ียพฤตกิรรมก่อนเรียนในระยะเส้นฐาน

กบัระยะทดลองเทา่นัน้ ท่ีแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 (F=11.412, p=.020) และ
ขนาดอิทธิพล  (Effect size) มีคา่เทา่กบั .695 แสดงวา่นกัเรียนกลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเอง
เพียงอยา่งเดียว มีพฤตกิรรมก่อนเรียนในระยะทดลองเพิ่มขึน้จากระยะเส้นฐาน (M=98.07 และ 88.54 
ตามล าดบั) สว่นผลการเปรียบเทียบระหวา่งระยะทดลองกบัระยะหลงัทดลองพบวา่ไมแ่ตกตา่งกนั 
 
ตาราง 16 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคา่เฉล่ียพฤตกิรรมก่อนเรียนในแตล่ะระยะการทดลอง 

ของกลุม่ควบคมุ 
  

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p Partial 2 
ระยะเส้นฐานกบัระยะทดลอง 1 6.160 6.160 1.142 .345 .222 
ความคลาดเคลือ่น 4 21.583 5.396 

  
 

ระยะทดลองกบัระยะหลงัทดลอง 1 118.098 118.098 28.063 .006 .875 
ความคลาดเคลือ่น 4 16.833 4.208 

  
 

 
จากตาราง พบวา่มีเพียงคูเ่ปรียบเทียบ ระหวา่งคา่เฉล่ียพฤตกิรรมก่อนเรียนในระยะทดลอง

กบัระยะหลงัทดลอง เทา่นัน้ ท่ีแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 (F=28.063, p=.006) 
และขนาดอิทธิพล  (Effect size) มีคา่เทา่กบั .875 แสดงวา่นกัเรียนกลุม่ท่ีไมไ่ด้รับโปรแกรม   
มีพฤตกิรรมก่อนเรียนในระยะทดลองสงูกวา่ระยะหลงัทดลอ ง (M=89.03 และ 84.17 ตามล าดบั )  
สว่นผลการเปรียบเทียบระหวา่งระยะเส้นฐานกบัระยะทดลองพบวา่ไมแ่ตกตา่งกนั 
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 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมตฐิานการวิจัยข้อ 1 ในกรณี
พฤตกิรรมก่อนเรียน แสดงวา่สมมตฐิานไมเ่ป็นจริง กลา่วคือ มีเพียง นกัเรียนกลุม่ท่ีได้รับโปรแกรม
การก ากบัตนเองเพียงอยา่งเดียว ท่ีมีพฤตกิรรมก่อนเรียนในระยะทดลองสงูกวา่เส้นฐาน 

  2.1.2 ผลการทดสอบอิทธิพลของระยะการทดลองต่อพฤตกิรรม 
ขณะเรียนในชัน้เรียน 

  ส าหรับผลการทดสอบอิทธิพล ของระยะการทดลองตอ่ พฤตกิรรมขณะเรียน
ในชัน้เรียน  โดยการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียพฤตกิรรมขณะเ รียนในชัน้เรียนตามระยะการทดลอง  
ของกลุม่ตวัอยา่งแตล่ะกลุม่ แยกน าเสนอดงัรายละเอียดในตาราง 17 ถึงตาราง 19 
 
ตาราง 17 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคา่เฉล่ียพฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียนในแตล่ะ 

ระยะการทดลองของกลุม่ทดลอง 1  
 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p Partial 2 
ระยะเส้นฐานกบัระยะทดลอง 1 24339.902 24339.902 797.118 .000 .991 
ความคลาดเคลือ่น 7 213.744 30.535 

  
 

ระยะทดลองกบัระยะหลงัทดลอง 1 3100.781 3100.781 56.183 .000 .889 
ความคลาดเคลือ่น 7 386.338 55.191 

  
 

 
จากตาราง พบวา่ในคูเ่ปรียบเทียบ ระหวา่งคา่เฉล่ียพฤตกิรร มขณะเรียนในชัน้เรียนในระยะ  

เส้นฐานแตกตา่งจากระยะทดลอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 (F=797.118, p=.000) 
เชน่เดียวกบัคูเ่ปรียบเทียบระหวา่งคา่เฉล่ียพฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียนในระยะทดลองแตกตา่งจาก
ระยะหลงัทดลอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 (F=56.183, p=.000) และขนาดอิทธิพล  
(Effect size) มีคา่เทา่กบั .991 และ .889 ตามล าดบั สรุปได้วา่หลงัจากได้รับการฝึกแล้ว นกัเรียนกลุม่
ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู มีคา่เฉล่ียพฤตกิรรมขณะเรียน
ในชัน้เรียนในระยะทดลองสงูกวา่ระยะเส้นฐาน (M=93.13 และ 37.97 ตามล าดบั) และนกัเรียนกลุม่ ท่ี
ได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครูมีคา่เฉล่ียพฤตกิรรมขณะเรียนใน
ชัน้เรียนในระยะทดลองสงูกวา่ระยะหลงัทดลอง (M=93.13 และ 73.45 ตามล าดบั) แสดงวา่นกัเรียน
กลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองร่วม กบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู มีพฤตกิรรมขณะเรียนใน
ชัน้เรียนสงูขึน้หลงัจากได้รับโปรแกรมในระยะทดลอง และพฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียนลดลง
หลงัจากไมไ่ด้รับโปรแกรมในระยะหลงัทดลอง 



144 

ตาราง 18 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคา่เฉล่ียพฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียนในแตล่ะ 
ระยะการทดลองของกลุม่ทดลอง 2  

 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS  F  p Partial 2 

ระยะเส้นฐานกบัระยะทดลอง 1 17420.482 17420.482 1536.367 .000 .997 
ความคลาดเคลือ่น 5 56.694 11.339 

  
 

ระยะทดลองกบัระยะหลงัทดลอง 1 5015.885 5015.885 541.264 .000 .991 
ความคลาดเคลือ่น 5 46.335 9.267 

  
 

 
จากตาราง พบวา่ในคูเ่ปรียบเทียบ ระหวา่งคา่เฉล่ียพฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียนในระยะ 

เส้นฐานแตกตา่งจากระยะทดลอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 (F=1536.367, p=.000) และ
ขนาดอิทธิพล  (Effect size) มีคา่เทา่กบั .997 เชน่เดียวกบัคู่ เปรียบเทียบระหว่ างคา่เฉล่ียพฤตกิรรม
ขณะเรียนในชัน้เรียนในระยะทดลองแตกตา่งจากระยะหลงัทดลอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 
.05 (F=541.264, p=.000) และขนาดอิทธิพลมีคา่เทา่กบั .991 สรุปได้วา่หลงัจากได้รับการฝึกแล้ว 
นกัเรียนกลุม่ ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเอง เพียงอยา่งเดียว มีค่าเฉล่ียพฤตกิรรมขณะเรียนใน  
ชัน้เรียนในระยะทดลองสงูกวา่ระยะเส้นฐาน (M=91.96 และ 38.08 ตามล าดบั ) และนกัเรียนกลุม่ ท่ี
ได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเอง เพียงอยา่งเดียว มีคา่เฉล่ียพฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียนในระยะ
ทดลองสงูกวา่ระยะหลงัทดลอง (M=91.96 และ 63.05 ตามล าดบั ) แสดงวา่นกัเรียนกลุม่ท่ีได้รับ
โปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู มีพฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียน
สงูขึน้หลงัจากได้รับโปรแกรมในระยะทดลอง และพฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียนลดลงหลงัจากไมไ่ด้
รับโปรแกรมในระยะหลงัทดลอง 
 
ตาราง 19 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียพฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียนในแตล่ะ 

ระยะการทดลองของกลุม่ควบคมุ  
 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p Partial 2 
ระยะเส้นฐานกบัระยะทดลอง 1 708.050 708.050 25.612 .007 .865 
ความคลาดเคลือ่น 4 110.583 27.646 

  
 

ระยะทดลองกบัระยะหลงัทดลอง 1 30.653 30.653 1.447 .295 .266 
ความคลาดเคลือ่น 4 84.735 21.184 
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จากตาราง พบวา่มีเพียงคูเ่ปรียบเทียบ ระหวา่ง คา่เฉล่ียพฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียนใน
ระยะเส้นฐานกบัระยะทดลองเทา่นัน้ท่ีแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 (F=25.612, 
p=.007) และขนาดอิทธิพล  (Effect size) มีคา่เทา่กบั .865 สรุปได้วา่นกัเรียนกลุม่ควบคมุมีคา่เฉล่ีย
พฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียนในระยะทดลองสงูกวา่ระยะเส้นฐาน (M=52.49 และ 40.59) แสดงวา่
นกัเรียนท่ีไมไ่ด้รับโปรแกรม มีพฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียนสงูขึน้ในระยะทดลอง สว่น  
ผลการเปรียบเทียบระหวา่งระยะทดลองกบัระยะหลงัทดลองพบวา่ไมแ่ตกตา่งกนั  

 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมตฐิานการวิจัยข้อ 1 ในกรณี
พฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียน แสดงวา่สมมตฐิานเป็นจริง กลา่วคือ นกัเรียนกลุม่ท่ีได้รับโปรแกรม
การก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู และกลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองเพียง
อยา่งเดียว มีพฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียนในระยะทดลองสงูกวา่ระยะเส้นฐานและระยะหลงัทดลอง 
   2.1.3 ผลการทดสอบอิทธิพลของระยะการทดลองต่อพฤตกิรรม 
หลังเรียน 
   ส าหรับผล การทดสอบอิทธิพล ของระยะการทดลองตอ่ พฤตกิรรมหลงัเรียน
โดยการเปรียบเทียบคา่เฉล่ี ยพฤตกิรรมหลงัเรียนตามระยะการทดลอง ของกลุม่ตวัอยา่งแตล่ะกลุม่ 
แยกน าเสนอดงัรายละเอียดในตาราง 20 ถึงตาราง 22 
 
ตาราง 20 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคา่เฉล่ียพฤตกิรรมหลงัเรียนในแตล่ะระยะการทดลองของ  

กลุม่ทดลอง 1  
 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p Partial 2 
ระยะเส้นฐานกบัระยะทดลอง 1 7571.267 7571.267 34.292 .001 .830 
ความคลาดเคลือ่น 7 1545.519 220.788 

  
 

ระยะทดลองกบัระยะหลงัทดลอง 1 2981.850 2981.850 14.412 .007 .673 
ความคลาดเคลือ่น 7 1448.280 206.897 

  
 

 
จากตาราง พบวา่ในคูเ่ปรียบเทียบ ระหวา่ง คา่เฉล่ียพฤตกิรรมหลงั เรียนในระยะเส้นฐาน

แตกตา่งจากระยะทดลอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 (F=34.292, p=.001) และขนาด
อิทธิพล (Effect size) มีคา่เทา่กบั .830 เชน่เดียวกบัคู่เปรียบเทียบระหวา่ง คา่เฉล่ียพฤตกิรรมหลงัเรียน
ในระยะทดลองแตกตา่งจากระยะหลงัทดลอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05 (F=14.412, 
p=.007) และขนาดอิทธิพล  (Effect size) มีคา่เทา่กบั .673 สรุปได้วา่หลงัจากได้รับการฝึกแล้ว 
นกัเรียนกลุม่ ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู มีคา่เฉล่ีย
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พฤตกิรรมหลงัเรียนในระยะทดลองสงูกวา่ระยะเส้นฐาน (M=41.70 และ 10.94 ตามล าดบั ) และ 
มีคา่เฉล่ียพฤตกิรรมหลงัเรียนในระยะทดลองสงูกวา่ระยะหลงัทดลอง (M=22.40 และ  10.94 
ตามล าดบั) แสดงวา่นกัเรียนกลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของ
ครู มีพฤตกิรรมหลงัเรียนสงูขึน้หลงัจากได้รับโปรแกรมในระยะทดลอง และพ ฤตกิรรมหลงัเรียนลดลง
หลงัจากไมไ่ด้รับโปรแกรมในระยะหลงัทดลอง 
 
ตาราง 21 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคา่เฉล่ียพฤตกิรรมหลงัเรียนในแตล่ะระยะการทดลองของ  

กลุม่ทดลอง 2  
 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p Partial 2 
ระยะเส้นฐานกบัระยะทดลอง 1 5601.037 5601.037 10.787 .022 .683 
ความคลาดเคลือ่น 5 2596.272 519.254 

  
 

ระยะทดลองกบัระยะหลงัทดลอง 1 3544.398 3544.398 7.992 .037 .615 
ความคลาดเคลือ่น 5 2217.337 443.467 

  
 

 
 
จากตาราง พบวา่ในคูเ่ปรียบเทียบ ระหวา่ง คา่เฉล่ียพฤตกิรรมหลงัเรียนในระยะเส้นฐาน

แตกตา่งจากระยะทดลอง อยา่งมีนยัส า คญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 (F=10.787, p=.022) และขนาด
อิทธิพล (Effect size) มีคา่เทา่กบั .683 เชน่เดียวกบัคู่เปรียบเทียบระหวา่ง คา่เฉล่ียพฤตกิรรมหลงัเรียน
ในระยะทดลองแตกตา่งจากระยะหลงัทดลอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 (F=7.992, 
p=.037) และขนาดอิทธิพล  (Effect size) มีคา่เทา่กบั .615 สรุปได้วา่หลงัจากได้รับการฝึกแล้ว 
นกัเรียนกลุม่ ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเอง เพียงอยา่งเดียว มีคา่เฉล่ียพฤตกิรรมหลงัเรียนในระยะ
ทดลองสงูกวา่ระยะเส้นฐาน (M=45.83 และ 15.28 ตามล าดบั) และมีคา่เฉล่ียพฤตกิรรมหลงัเรียนใน
ระยะทดลองสงูกว่ าระยะหลงัทดลอง (M=21.53 และ 15.28 ตามล าดบั) แสดงวา่นกัเรียนกลุม่ท่ีได้รับ
โปรแกรมการก ากบัตนเองเพียงอยา่งเดียว  มีพฤตกิรรมหลงัเรียนสงูขึน้หลงัจากได้รับโปรแกรมในระยะ
ทดลอง และพฤตกิรรมหลงัเรียนลดลงหลงัจากไมไ่ด้รับโปรแกรมในระยะหลงัทดลอง 
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ตาราง 22 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคา่เฉล่ียพฤตกิรรมหลงัเรียนในแตล่ะระยะการทดลองของ 
กลุม่ควบคมุ  

 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p Partial 2 

ระยะเส้นฐานกบัระยะทดลอง 1 9.633 9.633 .075 .798 .018 
ความคลาดเคลือ่น 4 516.664 129.166 

  
 

ระยะทดลองกบัระยะหลงัทดลอง 1 .386 .386 .054 .827 .013 
ความคลาดเคลือ่น 4 28.456 7.114 

  
 

 
จากตาราง พบวา่ผลการเปรียบเทียบ ระหวา่ง คา่เฉล่ียพฤตกิรรมหลงัเรียนทัง้ 2 คู ่ไมมี่

นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 (F=.075; p=.798 และ F=.054; p=.827 ตามล าดบั) แสดงวา่นกัเรียน
กลุม่ท่ีไมไ่ด้รับโปรแกรมมีพฤตกิรรมหลงัเรียนไมแ่ตกตา่งกนัในทกุระยะการทดลอง 

 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมตฐิานการวิจัยข้อ 1 ในกรณี
พฤตกิรรมหลังเรียน แสดงวา่สมมตฐิานเป็นจริง กลา่วคือ นกัเรียนกลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบั
ตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู  และกลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองเพี ยงอยา่ง
เดียว มีพฤตกิรรมหลงัเรียนในระยะทดลองสงูกวา่ระยะเส้นฐานและระยะหลงัทดลอง 

 2.2 ผลการวิเคราะห์แนวโน้มพฤตกิรรมการเรียนรวม ของนักเรียน 
กลุ่มทดลองรายบุคคล  

 ผลการศกึษาคะแนนความตา่งของพฤตกิรรมการเรียนรวมและรายด้านของนกัเรียน 
กลุม่ตวัอยา่ง ระหวา่งระยะของการทดลอง ปรากฏดงัตารางตอ่ไปนี ้
 
ตาราง 23 คะแนนความตา่งของพฤตกิรรมการเรียนรวมและรายด้านของนกัเรียนกลุม่ตวัอยา่ง  
 ระหวา่งระยะของการทดลอง 
 

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 (ตอ่) 
 

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 
 

เม่ือพิจารณาคา่เฉล่ียพฤตกิรรมการเรียนรวมและรายด้าน  ของนกัเรียนกลุม่ทดลองเป็น
รายบคุคล  พบวา่นกัเรียนทกุคนมีคา่เฉล่ียพฤตกิรรมการเรียนรวมและรายด้าน  ในระยะทดลอง   
เพิ่มสงูขึน้กวา่ระยะเ ส้นฐาน  และพฤตกิรรมการเรียนรวมและพฤตกิรรมการเรียนรายด้านสว่นใหญ่
ลดลงในระยะหลงัทดลอง  

 ดงันัน้เพ่ือให้เห็นการเปล่ียนแปลงของคา่เฉล่ียพฤตกิรรมชดัเจนขึน้  ผู้วิจยัได้ท า  
การวิเคราะห์แนวโน้มพฤตกิรรมการเรียนรวมของนกัเรียนกลุม่ทดลองเป็นรายบคุคลเทียบกบั  
กลุม่ควบคมุโดยรวม และน าเสนอเป็นกราฟ ดงันี ้ 
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   2.2.1 ผลการวิเคราะห์แนวโน้มพฤตกิรรมการเรียนรวม ของนักเรียน 
กลุ่มทดลอง 1  
     1) ผลการวิเคราะห์แนวโน้มพฤตกิรรมการเรียนรวม  ของนกัเรียน 
กลุม่ทดลอง 1 คนท่ี 1 
    ผลการวิเคราะห์แนวโน้มพฤตกิรรมการเรียนรวม  ของนกัเรียน 
กลุม่ทดลอง 1 คนท่ี 1 เป็นดงัภาพประกอบตอ่ไปนี ้
 

 
 
ภาพประกอบ 7 แนวโน้มและระดบัของคา่เฉล่ียพฤตกิรรมการเรียนรวม  ของนกัเรียนกลุม่ทดลอง 1  
       คนท่ี 1 ในระยะเส้นฐาน ระยะทดลอง และระยะหลงัทดลอง เทียบกบักลุม่ควบคมุ  
 
หมายเหต ุตวัเลข 1-28 หมายถึง ครัง้ท่ีสงัเกต โดยครัง้ท่ี 1-8 เป็นการสงัเกตในระยะเส้นฐาน  
       ครัง้ท่ี 9-20 เป็นการสงัเกตในระยะทดลอง และครัง้ท่ี 21-28 เป็นการสงัเกตในระยะหลงัทดลอง 
 

จากภาพประกอบ  แสดงถึงแนวโน้มของคา่เฉล่ียพฤตกิรรมการเรียนรวม  ของนกัเรียน 
กลุม่ทดลอง 1 คนท่ี 1 ตลอดระยะการทดลอง  ซึง่มีการวดัทัง้หมด  28 ครัง้ โดยครัง้ท่ี 1-8 เป็น 
การสงัเกตในระยะเส้นฐาน ครัง้ท่ี 9-20 เป็นการสงัเกตในระยะทดลอง และครัง้ท่ี 21-28 เป็นการสงัเกต
ในระยะหลงัทดลอง และเทียบกบักลุม่ควบคมุ ในภาพรวมพบวา่พฤตกิรรมการเรียนรวมของนกัเรียนมี
แนวโน้นเพิ่มขึน้ โดยในระยะเส้นฐานนกัเรียนมีพฤตกิ รรมการเรียนรวมประมาณร้อยละ 25-45 แตเ่ม่ือ
ใช้โปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู ในระยะทดลอง  พบวา่พฤตกิรรม
การเรียนรวมสงูขึน้อยา่งเห็นได้ชดัเป็นประมาณร้อยละ 60-80 และสงูขึน้อยา่งตอ่เน่ืองโดยเฉพาะ
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ในชว่งท้ายของระยะทดลอง และในระยะหลงัทดลอง พบวา่พฤตกิรรมการเรียนรวมลดลงเป็นประมาณ
ร้อยละ 50-65 ซึง่สงูกวา่ระยะเส้นฐาน เม่ือเปรียบเทียบกบักลุม่ควบคมุพบวา่ ในระยะเส้นฐาน
พฤตกิรรมการเรียนรวมของนกัเรียนต ่ากวา่กลุม่ควบคมุ แตส่งูกวา่กลุม่ควบคมุอยา่งเห็นได้ชดัในระยะ
ทดลอง และสงูกวา่เล็กน้อยในระยะหลงัทดลอง  
    2) ผลการวิเคราะห์แนวโน้มพฤตกิรรมการเรียนรวม  ของนกัเรียน 
กลุม่ทดลอง 1 คนท่ี 2 
    ผลการวิเคราะห์แนวโน้มพฤตกิรรมการเรียนรวม  ของนกัเรียน  
กลุม่ทดลอง 1 คนท่ี 2 เป็นดงัภาพประกอบตอ่ไปนี ้
 

 
 
ภาพประกอบ 8 แนวโน้มและระดบัของคา่เฉล่ียพฤตกิรรมการเรียนรวม  ของนกัเรียนกลุ่มทดลอง 1  
       คนท่ี 2 ในระยะเส้นฐาน ระยะทดลอง และระยะหลงัทดลอง เทียบกบักลุม่ควบคมุ  
 

จากภาพประกอบ  แสดงถึงแนวโน้มของคา่เฉล่ียพฤตกิรรมการเรียนรวม  ของนกัเรียน  
กลุม่ทดลอง 1 คนท่ี 2 ตลอดระยะการทดลอง เทียบกบักลุม่ควบคมุ  ในภาพรวมพบวา่พฤตกิรรม 
การเรียนรวมของนั กเรียนมีแนวโน้นเพิ่มขึน้ โดยในระยะเส้นฐานนกัเรียนมีพฤตกิรรมการเรียนรวม
ประมาณร้อยละ 40-55 แตเ่ม่ือใช้โปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู  
ในระยะทดลอง  พบวา่พฤตกิรรมการเรียนรวมสงูขึน้อยา่งตอ่เน่ืองและเห็นได้ชดัเป็นประมาณร้อยละ 
60-100 และในระย ะหลงัทดลอง  พบวา่พฤตกิรรมการเรียนรวมลดลงเป็นประมาณร้อยละ 50-70  
ซึง่สงูกวา่ระยะเส้นฐาน เม่ือเปรียบเทียบกบักลุม่ควบคมุพบวา่ ในระยะเส้นฐานพฤตกิรรมการเรียนรวม
ของนกัเรียนใกล้เคียงกบักลุม่ควบคมุ แตส่งูกวา่กลุม่ควบคมุในระยะทดลองและระยะหลงัทดลอง  
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    3) ผลการวิเคร าะห์แนวโน้มพฤตกิรรมการเรียนรวม  ของนกัเรียน 
กลุม่ทดลอง 1 คนท่ี 3 
    ผลการวิเคราะห์แนวโน้มพฤตกิรรมการเรียนรวม  ของนกัเรียน  
กลุม่ทดลอง 1 คนท่ี 3 เป็นดงัภาพประกอบตอ่ไปนี ้
 

 
 
ภาพประกอบ 9 แนวโน้มและระดบัของคา่เฉล่ียพฤตกิรรมการเรียนรวม  ของนกัเรียนกลุม่ทดลอง 1   
       คนท่ี 3 ในระยะเส้นฐาน ระยะทดลอง และระยะหลงัทดลอง เทียบกบักลุม่ควบคมุ  
 

จากภาพประกอบ  แสดงถึงแนวโน้มของคา่เฉล่ียพฤตกิรรมการเรียนรวม  ของนกัเรียน 
กลุม่ทดลอง 1 คนท่ี 3 ตลอดระยะการทดลอง เทียบกบักลุม่ควบคมุ  ในภาพรวมพบวา่พฤตกิรรม 
การเรียนรวมของนกัเรียนมีแนว โน้นเพิ่มขึน้ โดยในระยะเส้นฐานนกัเรียนมีพฤตกิรรมการเรียนรวม
ประมาณร้อยละ 30-40 แตเ่ม่ือใช้โปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู  
ในระยะทดลอง พบวา่พฤตกิรรมการเรียนรวมสงูขึน้อยา่งเห็นได้ชดัเป็นประมาณร้อยละ 50-75 และใน
ระยะหลงัทดลอง  พบวา่พฤตกิรรม การเรียนรวมลดลงเล็กน้อยเป็นประมาณร้อยละ 50-65 ซึง่สงูกวา่
ระยะเส้นฐาน เม่ือเปรียบเทียบกบักลุม่ควบคมุพบวา่ ในระยะเส้นฐานพฤตกิรรมการเรียนรวมของ
นกัเรียนต ่ากวา่กลุม่ควบคมุอยา่งเห็นได้ชดั แตส่งูกวา่กลุม่ควบคมุเล็กน้อย ในระยะทดลองและระยะ
หลงัทดลอง  
    4) ผลการวิเ คราะห์แนวโน้มพฤตกิรรมการเรียนรวม  ของนกัเรียน 
กลุม่ทดลอง 1 คนท่ี 4 
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    ผลการวิเคราะห์แนวโน้มพฤตกิรรมการเรียนรวม  ของนกัเรียน  
กลุม่ทดลอง 1 คนท่ี 4 เป็นดงัภาพประกอบตอ่ไปนี ้
 

 
 
ภาพประกอบ 10 แนวโน้มและระดบัของคา่เฉล่ียพฤตกิรรมการเรียนรวม  ของนกัเรียนกลุม่ทดลอง 1   
       คนท่ี 4 ในระยะเส้นฐาน ระยะทดลอง และระยะหลงัทดลอง เทียบกบักลุม่ควบคมุ  
 

จากภาพประกอบ  แสดงถึงแนวโน้มของคา่เฉล่ียพฤตกิรรมการเรียนรวม  ของนกัเรียน 
กลุม่ทดลอง 1 คนท่ี 4 ตลอดระยะการทดลอง เทียบกบักลุม่ควบคมุ  ในภาพรวมพบวา่พฤตกิรรม 
การเรียนรวมของนกัเรียนมี แนวโน้นเพิ่มขึน้ โดยในระยะเส้นฐานนกัเรียนมีพฤตกิรรมการเรียนรวม
ประมาณร้อยละ 50-60 แตเ่ม่ือใช้โปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู  
ในระยะทดลอง  พบวา่พฤตกิรรมการเรียนรวมสงูขึน้อยา่งตอ่เน่ืองเป็นประมาณร้อยละ 70-90 และใน
ระยะหลงัทดลอง  พบวา่พฤตกิร รมการเรียนรวมลดลงเล็กน้อยเป็นประมาณร้อยละ 60-75 ซึง่สงูกวา่
ระยะเส้นฐาน เม่ือเปรียบเทียบกบักลุม่ควบคมุพบวา่ ในระยะเส้นฐานพฤตกิรรมการเรียนรวมของ
นกัเรียนใกล้เคียงกบักลุม่ควบคมุ แตส่งูกวา่กลุม่ควบคมุในระยะทดลองและระยะหลงัทดลอง  
    5) ผลการวิเคราะห์แนวโน้มพฤติ กรรมการเรียนรวม  ของนกัเรียน 
กลุม่ทดลอง 1 คนท่ี 5 
    ผลการวิเคราะห์แนวโน้มพฤตกิรรมการเรียนรวม  ของนกัเรียน  
กลุม่ทดลอง 1 คนท่ี 5 เป็นดงัภาพประกอบตอ่ไปนี ้
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ภาพประกอบ 11 แนวโน้มและระดบัของคา่เฉล่ียพฤตกิรรมการเรียนรวม  ของนกัเรียนกลุม่ทดลอง 1   
       คนท่ี 5 ในระยะเส้นฐาน ระยะทดลอง และระยะหลงัทดลอง เทียบกบักลุม่ควบคมุ  
 

จากภาพประกอบ  แสดงถึงแนวโน้มของคา่เฉล่ียพฤตกิรรมการเรียนรวม  ของนกัเรียน 
กลุม่ทดลอง 1 คนท่ี 5 ตลอดระยะการทดลอง เทียบกบักลุม่ควบคมุ  ในภาพรวมพบวา่พฤตกิรรม 
การเรียนรวมของนกัเรียนมีแนวโน้นเพิ่มขึ ้ น โดยในระยะเส้นฐานนกัเรียนมีพฤตกิรรมการเรียนรวม
ประมาณร้อยละ 50-65 แตเ่ม่ือใช้โปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู  
ในระยะทดลอง  พบวา่พฤตกิรรมการเรียนรวมสงูขึน้อยา่งมากเป็นประมาณร้อยละ 70-100 และใน
ระยะหลงัทดลอง  พบวา่พฤตกิรรมการเรียนรวมลดลงเ ป็นประมาณร้อยละ 60-70 ซึง่สงูกวา่ระยะ  
เส้นฐานเล็กน้อย เม่ือเปรียบเทียบกบักลุม่ควบคมุพบวา่ ในระยะเส้นฐานพฤตกิรรมการเรียนรวมของ
นกัเรียนสงูกวา่กลุม่ควบคมุเล็กน้อย แตส่งูกวา่กลุม่ควบคมุอยา่งมากในระยะทดลอง และสงูกวา่
เล็กน้อยในระยะหลงัทดลอง  
    6) ผลการวิเคราะห์ แนวโน้มพฤตกิรรมการเรียนรวม  ของนกัเรียน 
กลุม่ทดลอง 1 คนท่ี 6 
    ผลการวิเคราะห์แนวโน้มพฤตกิรรมการเรียนรวม  ของนกัเรียน  
กลุม่ทดลอง 1 คนท่ี 6 เป็นดงัภาพประกอบตอ่ไปนี ้
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ภาพประกอบ 12 แนวโน้มและระดบัของคา่เฉล่ียพฤตกิรรมการเรียนรวม  ของนกัเรียนกลุม่ทดลอง 1   
       คนท่ี 6 ในระยะเส้นฐาน ระยะทดลอง และระยะหลงัทดลอง เทียบกบักลุม่ควบคมุ  
 

จากภาพประกอบ  แสดงถึงแนวโน้มของคา่เฉล่ียพฤตกิรรมการเรียนรวม  ของนกัเรียน 
กลุม่ทดลอง 1 คนท่ี 6 ตลอดระยะการทดลอง เทียบกบักลุม่ควบคมุ  ในภาพรวมพบวา่พฤตกิรรม 
การเรียนรวมของนกัเรียนมีแนวโน้ นเพิ่มขึน้ โดยในระยะเส้นฐานนกัเรียนมีพฤตกิรรมการเรียนรวม
ประมาณร้อยละ 35-50 แตเ่ม่ือใช้โปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู  
ในระยะทดลอง พบวา่พฤตกิรรมการเรียนรวมสงูขึน้อยา่งเห็นได้ชดัเป็นประมาณร้อยละ 60-90 และใน
ระยะหลงัทดลอง  พบวา่พฤตกิรรมกา รเรียนรวมลดลงเล็กน้อยเป็นประมาณร้อยละ 50-70 ซึง่สงูกวา่
ระยะเส้นฐาน เม่ือเปรียบเทียบกบักลุม่ควบคมุพบวา่ ในระยะเส้นฐานพฤตกิรรมการเรียนรวมของ
นกัเรียนใกล้เคียงกบักลุม่ควบคมุ แตส่งูกวา่กลุม่ควบคมุในระยะทดลองและระยะหลงัทดลอง  
    7) ผลการวิเคราะห์แนวโน้มพฤตกิรรม การเรียนรวม  ของนกัเรียน 
กลุม่ทดลอง 1 คนท่ี 7 
    ผลการวิเคราะห์แนวโน้มพฤตกิรรมการเรียนรวม  ของนกัเรียน  
กลุม่ทดลอง 1 คนท่ี 7 เป็นดงัภาพประกอบตอ่ไปนี ้
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ภาพประกอบ 13 แนวโน้มและระดบัของคา่เฉล่ียพฤตกิรรมการเรียนรวม  ของนกัเรียนกลุม่ทดลอง 1   
       คนท่ี 7 ในระยะเส้นฐาน ระยะทดลอง และระยะหลงัทดลอง เทียบกบักลุม่ควบคมุ  
 

จากภาพประกอบ  แสดงถึงแนวโน้มของคา่เฉล่ียพฤตกิรรมการเรียนรวม  ของนกัเรียน 
กลุม่ทดลอง 1 คนท่ี 7 ตลอดระยะการทดลอง เทียบกบักลุม่ควบคมุ  ในภาพรวมพบวา่พฤตกิรรม 
การเรียนรวมของนกัเรียนมีแนวโน้นเพิ่มขึน้ โดยใ นระยะเส้นฐานนกัเรียนมีพฤตกิรรมการเรียนรวม
ประมาณร้อยละ 40-50 แตเ่ม่ือใช้โปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู  
ในระยะทดลอง  พบวา่พฤตกิรรมการเรียนรวมสงูขึน้อยา่งตอ่เน่ืองและเห็นได้ชดัเป็นประมาณร้อยละ 
75-90 และในระยะหลงัทดลอง  พบวา่พฤตกิรรมการเรี ยนรวมลดลงเป็นประมาณร้อยละ 55-75 ซึง่ 
สงูกวา่ระยะเส้นฐาน เม่ือเปรียบเทียบกบักลุม่ควบคมุพบวา่ ในระยะเส้นฐานพฤตกิรรมการเรียนรวม
ของนกัเรียนใกล้เคียงกบักลุม่ควบคมุ แตส่งูกวา่กลุม่ควบคมุอยา่งเห็นได้ชดัในระยะทดลองและระยะ
หลงัทดลอง  
    8) ผลการวิเคราะห์แนวโน้มพฤติ กรรมการเรียนรวม  ของนกัเรียน 
กลุม่ทดลอง 1 คนท่ี 8 
    ผลการวิเคราะห์แนวโน้มพฤตกิรรมการเรียนรวม  ของนกัเรียน  
กลุม่ทดลอง 1 คนท่ี 8 เป็นดงัภาพประกอบตอ่ไปนี ้
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ภาพประกอบ 14 แนวโน้มและระดบัของคา่เฉล่ียพฤตกิรรมการเรียนรวม  ของนกัเรียนกลุม่ทดลอง 1   
       คนท่ี 8 ในระยะเส้นฐาน ระยะทดลอง และระยะหลงัทดลอง เทียบกบักลุม่ควบคมุ  
 

จากภาพประกอบ  แสดงถึงแนวโน้มของคา่เฉล่ียพฤตกิรรมการเรียนรวม  ของนกัเรียน 
กลุม่ทดลอง 1 คนท่ี 8 ตลอดระยะการทดลอง เทียบกบักลุม่ควบคมุ  ในภาพรวมพบวา่พฤตกิรรม 
การเรียนรวมของนกัเรียนมีแนวโน้นเพิ่มขึ ้ น โดยในระยะเส้นฐานนกัเรียนมีพฤตกิรรมการเรียนรวม
ประมาณร้อยละ 50-60 แตเ่ม่ือใช้โปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู  
ในระยะทดลอง  พบวา่พฤตกิรรมการเรียนรวมสงูขึน้อยา่งตอ่เน่ืองและเห็นได้ชดัเป็นประมาณร้อยละ 
70-100 และในระยะหลงัทดลอง  พบวา่พฤตกิร รมการเรียนรวมลดลงเล็กน้อยเป็นประมาณร้อยละ  
65-75 ซึง่สงูกวา่ระยะเส้นฐาน เม่ือเปรียบเทียบกบักลุม่ควบคมุพบวา่ ในระยะเส้นฐานพฤตกิรรม 
การเรียนรวมของนกัเรียนใกล้เคียงกบักลุม่ควบคมุ แตส่งูกวา่กลุม่ควบคมุอยา่งเห็นได้ชดัในระยะ
ทดลองและระยะหลงัทดลอง  
   2.2.2 ผลการวิเคราะห์แนวโน้มพฤตกิรรมการเรียนรวม ของนักเรียน 
กลุ่มทดลอง 2 
    1) ผลการวิเคราะห์แนวโน้มพฤตกิรรมการเรียนรวม  ของนกัเรียน 
กลุม่ทดลอง 2 คนท่ี 1 
    ผลการวิเคราะห์แนวโน้มพฤตกิรรมการเรียนรวม  ของนกัเรียน  
กลุม่ทดลองกลุม่ทดลอง 2 คนท่ี 1 เป็นดงัภาพประกอบตอ่ไปนี ้
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ภาพประกอบ 15 แนวโน้มและระดบัของคา่เฉล่ียพฤตกิรรมการเรียนรวม  ของนกัเรียนกลุม่ทดลอง 2   
       คนท่ี 1 ในระยะเส้นฐาน ระยะทดลอง และระยะหลงัทดลอง เทียบกบักลุม่ควบคมุ  
 

จากภาพประกอบ  แสดงถึงแนวโน้มของคา่เฉล่ียพฤตกิรรมการเรียนรวม  ของนกัเรียน 
กลุม่ทดลอง 2 คนท่ี 1 ตลอดระยะการทดลอง เทียบกบักลุม่ควบคมุ  ในภาพรวมพบวา่พฤตกิรรม 
การเรียนรวมของนกัเรียนมีแนวโน้นเพิ่มขึน้ โดยในระยะเส้นฐานนกัเรียนมีพฤตกิรรมการเรียนรวม
ประมาณร้อยละ 40-50 แตเ่ม่ือใช้โปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู  
ในระยะทดลอง พบวา่พฤตกิรรมการเรียนรวมสงูขึน้อยา่งเห็นได้ชดัเป็นประมาณร้อยละ 65-90 และใน
ระยะหลงัทดลอง  พบวา่พฤตกิรรมการเรียนรวมลดลงเล็กน้อยเป็นประมาณร้อยละ 55-75 ซึง่สงูกวา่
ระยะเส้นฐาน เม่ือเปรียบเทียบกบักลุม่ควบคมุพบวา่ ในระยะเส้นฐานพฤตกิรรมการเรียนรวมของ
นกัเรียนต ่ากวา่กลุม่ควบคมุเ ล็กน้อย แตส่งูกวา่กลุม่ควบคมุอยา่งเห็นได้ชดัในระยะทดลองและระยะ
หลงัทดลอง  
    2) ผลการวิเคราะห์แนวโน้มพฤตกิรรมการเรียนรวม  ของนกัเรียน 
กลุม่ทดลอง 2 คนท่ี 2 
    ผลการวิเคราะห์แนวโน้มพฤตกิรรมการเรียนรวม  ของนกัเรียน  
กลุม่ทดลอง 2 คนท่ี 2 เป็นดงัภาพประกอบตอ่ไปนี ้
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ภาพประกอบ 16 แนวโน้มและระดบัของคา่เฉล่ียพฤตกิรรมการเรียนรวม  ของนกัเรียนกลุม่ทดลอง 2   
       คนท่ี 2 ในระยะเส้นฐาน ระยะทดลอง และระยะหลงัทดลอง เทียบกบักลุม่ควบคมุ  
 

จากภาพประกอบ  แสดงถึงแนวโน้มของคา่เฉล่ียพฤตกิรรมการเรียนรวม  ของนกัเรียน 
กลุม่ทดลอง 2 คนท่ี 2 ตลอดระยะการทดลอง เทียบกบักลุม่ควบคมุ  ในภาพรวมพบวา่พฤตกิรรม 
การเรียนรวมของนกัเรียนมีแนวโน้นเพิ่มขึน้ โดยในระยะเส้นฐานนกัเรียนมีพฤตกิรรมการเรียนรวม
ประมาณร้อยละ 45-55 แตเ่ม่ือใช้โปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู  
ในระยะทดลอง  พบวา่พฤ ตกิรรมการเรียนรวมสงูขึน้เป็นประมาณร้อยละ 60-80 และในระยะ  
หลงัทดลอง  พบวา่พฤตกิรรมการเรียนรวมลดลงเล็กน้อยเป็นประมาณร้อยละ 45-70 ซึง่สงูกวา่ระยะ
เส้นฐาน เม่ือเปรียบเทียบกบักลุม่ควบคมุพบวา่ ในระยะเส้นฐานพฤตกิรรมการเรียนรวมของนกัเรียน
ใกล้เคียงกบักลุม่ควบคมุ แตส่งูกวา่กลุม่ควบคมุเล็กน้อยในระยะทดลองและระยะหลงัทดลอง  
    3) ผลการวิเคราะห์แนวโน้มพฤตกิรรมการเรียนรวม  ของนกัเรียน 
กลุม่ทดลอง 2 คนท่ี 3 
    ผลการวิเคราะห์แนวโน้มพฤตกิรรมการเรียนรวม  ของนกัเรียน  
กลุม่ทดลอง 2 คนท่ี 3 เป็นดงัภาพประกอบตอ่ไปนี ้
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ภาพประกอบ 17 แนวโน้มและระดบัของคา่เฉล่ียพฤตกิรรมการเรียนรวม  ของนกัเรียนกลุม่ทดลอง 2   
       คนท่ี 3 ในระยะเส้นฐาน ระยะทดลอง และระยะหลงัทดลอง เทียบกบักลุม่ควบคมุ  
 

จากภาพประกอบ  แสดงถึงแนวโน้มของคา่เฉล่ียพฤตกิรรมการเรียนรวม  ของนกัเรียน 
กลุม่ทดลอง 2 คนท่ี 3 ตลอดระยะการทด ลอง เทียบกบักลุม่ควบคมุ  ในภาพรวมพบวา่พฤตกิรรม 
การเรียนรวมของนกัเรียนมีแนวโน้นเพิ่มขึน้ โดยในระยะเส้นฐานนกัเรียนมีพฤตกิรรมการเรียนรวม
ประมาณร้อยละ 50-60 แตเ่ม่ือใช้โปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู  
ในระยะทดลอง  พบวา่พฤตกิรรมการเรียนรวมสงูขึ ้นอยา่งเห็นได้ชดัเป็นประมาณร้อยละ 70-100 และ
ในระยะหลงัทดลอง  พบวา่พฤตกิรรมการเรียนรวมลดลงเป็นประมาณร้อยละ 55-75 ซึง่สงูกวา่ระยะ
เส้นฐาน เม่ือเปรียบเทียบกบักลุม่ควบคมุพบวา่ ในระยะเส้นฐานพฤตกิรรมการเรียนรวมของนกัเรียน
ใกล้เคียงกบักลุม่ควบคมุ แตส่งูกวา่กลุม่ควบคมุอยา่งเห็นได้ชดัในระยะทดลองและระยะหลงัทดลอง  
    4) ผลการวิเคราะห์แนวโน้มพฤตกิรรมการเรียนรวม  ของนกัเรียน 
กลุม่ทดลอง 2 คนท่ี 4 
    ผลการวิเคราะห์แนวโน้มพฤตกิรรมการเรียนรวม  ของนกัเรียน  
กลุม่ทดลอง 2 คนท่ี 4 เป็นดงัภาพประกอบตอ่ไปนี ้
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ภาพประกอบ 18 แนวโน้มและระดบัของคา่เฉล่ียพฤตกิรรมการเรียนรวม  ของนกัเรียนกลุม่ทดลอง 2   
       คนท่ี 4 ในระยะเส้นฐาน ระยะทดลอง และระยะหลงัทดลอง เทียบกบักลุม่ควบคมุ  
 

จากภาพประกอบ  แสดงถึงแนวโน้มของคา่เฉล่ียพฤตกิรรมการเรียนรวม  ของนกัเรียน 
กลุม่ทดลอง 2 คนท่ี 1 ตลอดระยะการทดลอง เที ยบกบักลุม่ควบคมุ  ในภาพรวมพบวา่พฤตกิรรม 
การเรียนรวมของนกัเรียนมีแนวโน้นเพิ่มขึน้ โดยในระยะเส้นฐานนกัเรียนมีพฤตกิรรมการเรียนรวม
ประมาณร้อยละ 45-60 แตเ่ม่ือใช้โปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู  
ในระยะทดลอง  พบวา่พฤตกิรรมการเรียนรวมสงูขึน้อยา่ งตอ่เน่ืองและเห็นได้ชดัเป็นประมาณร้อยละ 
65-100 และในระยะหลงัทดลอง  พบวา่พฤตกิรรมการเรียนรวมลดลงเล็กน้อยเป็นประมาณร้อยละ  
55-70 ซึง่สงูกวา่ระยะเส้นฐาน เม่ือเปรียบเทียบกบักลุม่ควบคมุพบวา่ ในระยะเส้นฐานพฤตกิรรม 
การเรียนรวมของนกัเรียนใกล้เคียงกบักลุม่ควบคมุ แต่ สงูกวา่กลุม่ควบคมุอยา่งเห็นได้ชดัในระยะ
ทดลอง และสงูกวา่เล็กน้อยในระยะหลงัทดลอง  
    5) ผลการวิเคราะห์แนวโน้มพฤตกิรรมการเรียนรวม  ของนกัเรียน 
กลุม่ทดลอง 2 คนท่ี 5 
    ผลการวิเคราะห์แนวโน้มพฤตกิรรมการเรียนรวม  ของนกัเรียน  
กลุม่ทดลอง 2 คนท่ี 5 เป็นดงัภาพประกอบตอ่ไปนี ้
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ภาพประกอบ 19 แนวโน้มและระดบัของคา่เฉล่ียพฤตกิรรมการเรียนรวม  ของนกัเรียนกลุม่ทดลอง 2   
       คนท่ี 5 ในระยะเส้นฐาน ระยะทดลอง และระยะหลงัทดลอง เทียบกบักลุม่ควบคมุ  
 

จากภาพประกอบ  แสดงถึงแนวโน้มของคา่เฉล่ียพฤตกิรรมการเรียนรวม  ของนกัเรียน 
กลุม่ทดลอง 2 คนท่ี 5 ตลอดระยะการทดลอง เทียบกบักลุม่ควบคมุ  ในภาพรวมพบวา่พฤตกิรรม 
การเรียนรวมของนกัเรียนมีแนวโน้นเพิ่มขึน้ โดยในระยะเส้นฐานนกัเรียนมีพฤตกิรรมการเรียนรวม
ประมาณร้อยละ 30-45 แตเ่ม่ือใช้โปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู  
ในระยะทดลอง  พบว่าพฤตกิรรมการเรียนรวมสงูขึน้อยา่งตอ่เน่ืองและเห็นได้ชดัเป็นประมาณร้อยละ 
60-90 โดยเฉพาะในชว่งท้ายของระยะทดลอง และในระยะหลงัทดลอง  พบวา่พฤตกิรรมการเรียนรวม
ลดลงเล็กน้อยเป็นประมาณร้อยละ 50-65 ซึง่สงูกวา่ระยะเส้นฐาน เม่ือเปรียบเทียบกบักลุม่ควบคมุ
พบวา่ ในระยะเส้นฐานพฤตกิรรมการเรียนรวมของนกัเรียนต ่ากวา่กลุม่ควบคมุเล็กน้อย แตส่งูกวา่กลุม่
ควบคมุอยา่งเห็นได้ชดัในระยะทดลอง และสงูกวา่เล็กน้อยในระยะหลงัทดลอง  
    6) ผลการวิเคราะห์แนวโน้มพฤตกิรรมการเรียนรวม  ของนกัเรียน 
กลุม่ทดลอง 2 คนท่ี 6 
    ผลการวิเคราะห์แนวโน้มพฤตกิรร มการเรียนรวม  ของนกัเรียน  
กลุม่ทดลอง 2 คนท่ี 6 เป็นดงัภาพประกอบตอ่ไปนี ้
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ภาพประกอบ 20 แนวโน้มและระดบัของคา่เฉล่ียพฤตกิรรมการเรียนรวม  ของนกัเรียนกลุม่ทดลอง 2   
       คนท่ี 6 ในระยะเส้นฐาน ระยะทดลอง และระยะหลงัทดลอง เทียบกบักลุม่ควบคมุ  
 

จากภาพประกอบ  แสดงถึงแนวโน้มของคา่เฉล่ียพฤตกิรรมการเรียนรวม  ของนกัเรียน 
กลุม่ทดลอง 2 คนท่ี 1 ตลอดระยะการทดลอง เทียบกบักลุม่ควบคมุ  ในภาพรวมพบวา่พฤตกิรรม 
การเรียนรวมของนกัเรียนมีแนวโน้นเพิ่มขึน้ โดยในระยะเส้นฐานนกัเรียนมีพฤตกิรรมการเรียนรวม
ประมาณร้อยละ 40-50 แตเ่ม่ือใช้โปรแก รมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู  
ในระยะทดลอง  พบวา่พฤตกิรรมการเรียนรวมสงูขึน้อยา่งตอ่เน่ืองและเห็นได้ชดัเป็นประมาณร้อยละ 
75-100 และในระยะหลงัทดลอง  พบวา่พฤตกิรรมการเรียนรวมลดลงเป็นประมาณร้อยละ 50-65  
ซึง่สงูกวา่ระยะเส้นฐาน เม่ือเปรียบเทียบกบักลุม่ควบคมุพบวา่ ในระยะเส้นฐานพฤตกิรรมการเรียนรวม
ของนกัเรียนใกล้เคียงกบักลุม่ควบคมุ แตส่งูกวา่กลุม่ควบคมุอยา่งเห็นได้ชดัในระยะทดลอง และ  
สงูกวา่เล็กน้อยในระยะหลงัทดลอง  
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 2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมตฐิานการวิจัยข้อ 2 นกัเรียนกลุม่ท่ี
ได้รับโปรแก รมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู  และกลุม่ท่ีได้รับโปรแกรม  
การก ากบัตนเองเพียงอยา่งเดียว มีพฤตกิรรมการเรียนรายด้านสงูกวา่กลุม่ท่ีไมไ่ด้รับโปรแกรม ในระยะ
ทดลองและระยะหลงัทดลอง และสมมตฐิานการวิจัยข้อ 3 นกัเรียนกลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบั
ตนเองร่ วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู  มีพฤตกิรรมการเรียนรายด้านสงูกวา่กลุม่ท่ีได้รับ
โปรแกรมการก ากบัตนเองเพียงอยา่งเดียว ในระยะทดลองและระยะหลงัทดลอง  
   2.2.1 ผลการทดสอบอิทธิพลของวิธีการฝึกต่อพฤตกิรรมขณะเรียนใน 
ชัน้เรียน เม่ือจ าแนกตามระยะการทดลอง  
   ในกรณีตวัแปรพ ฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียน เน่ืองจากพบวา่ปฏิสมัพนัธ์
ระหวา่งวิธีการฝึกกบัระยะการทดลองมีนยัส าคญั ดงันัน้ผู้วิจยัจงึท าการวิเคราะห์อิทธิพลยอ่ย  
เพ่ือทดสอบอิทธิพลระหวา่งกลุม่ ดงันี ้
 
ตาราง 24 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียน โดยพิจารณา

ตามวิธีการฝึกกบัระยะการทดลอง 
 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p Partial 2 
วิธีการฝึก x ระยะเส้นฐาน 2 24.348 12.174 .401 .676 .048 
ความคลาดเคลือ่น 16 485.820 30.364 

  
 

วิธีการฝึก x ระยะทดลอง  2 5941.773 2970.887 219.177 .000 .965 
ความคลาดเคลือ่น 16 216.876 13.555 

  
 

วิธีการฝึก x ระยะหลงัทดลอง 2 1697.400 848.700 24.033 .000 .750 
ความคลาดเคลือ่น 16 565.028 35.314    

 
จากตาราง ผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งของคะแนนพฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียน

ระหวา่งกลุม่นกัเรียนท่ีได้รับการฝึกด้วยวิธีท่ีแตกตา่งกนั ในระยะเส้นฐาน พบวา่ไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 (F=.401; p=.676) สรุปได้วา่ในระยะเส้นฐานนกัเรียนกลุม่ตวัอยา่งทัง้ 3 กลุม่ มีคะแนน
พฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียนไมแ่ตกตา่งกนั ผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งของคะแนนพฤตกิรรม
ขณะเรียนในชัน้เรียนระหวา่งกลุม่นกัเรียนท่ีได้รับการฝึกด้วยวิธีท่ีแตกตา่งกนั ในระยะทดลองและระยะ
หลงัทดลอง พบวา่มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 (F=219.177; p=.000 และ F=24.033; p=.000 
ตามล าดบั) และขนาดอิทธิพล  (Effect size) มีคา่เทา่กบั .965 และ .750 ตามล าดบั สรุปได้วา่ในระยะ
ทดลองและระยะหลงัทดลอง นกัเรียนท่ีไ ด้รับวิธีการฝึกท่ีแตกตา่งกนัมีคะแนนพฤตกิรรมขณะเรียน  
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ในชัน้เรียนแตกตา่งกนั  และโดยเหตท่ีุความแตกตา่งท่ีพบในการวดัดงักลา่วเป็นความแตกตา่งใน
ภาพรวม ผู้วิจยัจงึท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกตา่งรายคู่ ด้วยวิธีการของบอนเฟอโรนี  
เพ่ือค้นหาคูเ่ปรียบเทียบท่ีแตกตา่ง ในระยะทดลองและระยะหลงัทดลอง ดงัแสดงในตาราง 25 และ
ตาราง 26 
 
ตาราง 25 ผลการเปรียบเทียบรายคูข่องคา่เฉล่ียพฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียนในระยะทดลอง  
 

กลุ่ม กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง 1 กลุ่มทดลอง 2 
กลุ่มควบคุม - -40.645* -39.475* 
กลุ่มทดลอง 1  - 1.169 
กลุ่มทดลอง 2   - 

 
*p<.05 

จากตาราง เม่ือท าการเปรียบเทียบความแตกตา่งรายคูข่องคา่เฉล่ียพฤตกิรรมขณะเรียนใน 
ชัน้เรียนในระยะทดลอง พบวา่กลุม่ทดลอง 1 และกลุม่ทดลอง 2 มีคา่เฉล่ียพฤตกิรรมขณะเรียนใน 
ชัน้เรียนแตกตา่งจากกลุม่ควบคมุอยา่งมีนยัส าคญั ทางสถิตท่ีิระดบั .05 แตไ่มพ่บความแต กตา่ง
ระหวา่งกลุม่ทดลอง 1 และกลุม่ทดลอง 2 แสดงวา่ในระยะทดลอง นกัเรียนกลุม่ท่ีได้รับโปรแกรม  
การก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู มีคา่เฉล่ียพฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียน
เทา่กบั 93.13 และกลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองเพียงอยา่งเดียว มีคา่เฉล่ียพฤติ กรรม  
ขณะเรียนในชัน้เรียนเทา่กบั 96.96 สงูกวา่กลุม่ท่ีไมไ่ด้รับโปรแกรม ซึง่มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 56.37 

 
ตาราง 26 ผลการเปรียบเทียบรายคูข่องคา่เฉล่ียพฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียนในระยะหลงัทดลอง  
 

กลุ่ม กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง 1 กลุ่มทดลอง 2 
กลุ่มควบคุม - -23.433* -13.038* 
กลุ่มทดลอง 1  - 10.395* 
กลุ่มทดลอง 2   - 

 
*p<.05 
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จากตาราง เม่ือท าการเปรียบเทียบความแตกตา่งรายคูข่องคา่เฉล่ียพฤตกิรรมขณะเรียนใน 
ชัน้เรียนในระยะหลงัทดลอง พบวา่กลุม่ทดลอง 1 และกลุม่ทดลอง 2 มีคา่เฉล่ียพฤตกิรรมขณะเรียนใน
ชัน้เรียนแตกตา่งจากกลุม่ควบคุ ม และกลุม่ทดลอง 1 มีคา่เฉล่ียพฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียน
แตกตา่งจากกลุม่ทดลอง 2 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 แสดงวา่ในระยะหลงัทดลอง 
นกัเรียนกลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู  มีคา่เฉล่ีย
พฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียนเทา่กั บ 73.45 และกลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองเพียง  
อยา่งเดียว  มีคา่เฉล่ียพฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียนเทา่กบั 63.05 ซึง่สงูกวา่กลุม่ท่ีไมไ่ด้รับโปรแกรม
ซึง่มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 50.01 และกลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคม
ของครู มีคา่เฉ ล่ียพฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียนสงูกวา่กลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองเพียง  
อยา่งเดียว 
 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมตฐิานการวิจัยข้อ 2 ในกรณีพฤตกิรรม
ขณะเรียนในชัน้เรียน  แสดงวา่สมมตฐิานเป็นจริง กลา่วคือ นกัเรียนกลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบั
ตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู  และกลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองเพียงอยา่ง
เดียว มีพฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียนสงูกวา่กลุม่ท่ีไมไ่ด้รับโปรแกรม ทัง้ในระยะทดลองและระยะหลงั
ทดลอง  และผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมตฐิานการวิจัยข้อ 3 ในกรณีพฤตกิรรม

ขณะเรียนใ นชัน้เรียน  แสดงวา่สมมตฐิานเป็นจริงในกรณีระยะหลงัทดลอง แตไ่มเ่ป็นจริงในกรณี
ระยะทดลอง กลา่วคือ นกัเรียนกลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคม
ของครู มีพฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียน สงูกวา่กลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองเพียงอยา่งเดียว  
ในระยะหลงัทดลอง แตไ่มส่งูกวา่ในระยะทดลอง 
   2.2.2 ผลการทดสอบอิทธิพลของวิธีการฝึกต่อพฤตกิรรมหลังเรียน 
เม่ือจ าแนกตามระยะการทดลอง  
   ในกรณีตวัแปรพฤตกิรรมหลงัเรียน เน่ืองจากพบวา่ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งวิธีการ
ฝึกกบัระยะการทดลองมีนยัส าคญั ดงันัน้ผู้วิจยัจงึท าการวิเคราะ ห์อิทธิพลยอ่ย เพ่ือทดสอบอิทธิพล
ระหวา่งกลุม่ ดงันี ้
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ตาราง 27 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤตกิรรมหลงัเรียน โดยพิจารณาตาม  
 วิธีการฝึกกบัระยะการทดลอง 
 

แหล่งความแปรปรวน Df SS MS F p Partial 2 
วิธีการฝึก x ระยะเส้นฐาน 2 146.062 73.031 1.122 .350 .123 
ความคลาดเคลือ่น 16 1041.682 65.105 

  
 

วิธีการฝึก x ระยะทดลอง  2 2285.027 1142.513 5.151 .019 .392 
ความคลาดเคลือ่น 16 3548.776 221.799 

  
 

วิธีการฝึก x ระยะหลงัทดลอง 2 32.654 16.327 .503 .614 .059 
ความคลาดเคลือ่น 16 519.261 32.454    

 
จากตาราง ผลการเปรี ยบเทียบความแตกตา่งของคะแนนพฤตกิรรมหลงัเรียน ระหวา่งกลุม่

นกัเรียนท่ีได้รับการฝึกด้วยวิธีท่ีแตกตา่งกนั ในระยะเส้นฐานและระยะหลงัทดลอง พบวา่ไมมี่นยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .05 (F=1.122; p=.350 และ F=.503; p=.614 ตามล าดบั) สรุปได้วา่นกัเรียนท่ีได้รับ
วิธีการฝึกท่ี แตกตา่งกนัมีคะแนนพฤตกิรรมหลงัเรียน ไมแ่ตกตา่งกนัในระยะเส้นฐานและระยะ  
หลงัทดลอง ผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งของคะแนนพฤตกิรรมหลงัเรียน ระหวา่งกลุม่นกัเรียนท่ี
ได้รับการฝึกด้วยวิธีท่ีแตกตา่งกนั ในระยะทดลอง พบวา่มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 (F=5.151; 
p=.019) และขนาดอิทธิพล  (Effect size) มีคา่เทา่กบั .392 สรุปได้วา่นกัเรียนท่ีได้รับวิธีการฝึกท่ี
แตกตา่งกนั มีคะแนนพฤตกิรรมหลงัเรียนแตกตา่งกนัในระยะทดลอง และโดยเหตท่ีุความแตกตา่งท่ี
พบในการวดัดงักลา่วเป็นความแตกตา่งในภาพรวม ผู้วิจยัจงึท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบ  
ความแตกตา่งรายคูด้่วยวิธีการของบอนเฟอโรนี เพ่ือค้นหาคูเ่ปรียบเทียบท่ีแตกตา่งในระยะทดลอง  
ดงัแสดงในตารางตอ่ไปนี ้ 
 
ตาราง 28 ผลการเปรียบเทียบรายคูข่องคา่เฉล่ียพฤตกิรรมหลงัเรียนในระยะทดลอง  
 

กลุ่ม กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง 1 กลุ่มทดลอง 2 
กลุ่มควบคุม - -22.813* -26.944* 
กลุ่มทดลอง 1  - -4.130 
กลุ่มทดลอง 2   - 

 
*p<.05 
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จากตาราง เม่ือท าการเปรียบเทียบความแตกตา่งรายคูข่องคา่เฉล่ียพฤตกิรรมหลงัเรียน 
พบวา่กลุม่ทดลอง 1 และกลุม่ทดลอง 2 มีคา่เฉล่ียพฤตกิรรมหลงัเรียนแตกตา่งจากกลุม่ควบคมุอยา่งมี
นยัส าคญั แตไ่มพ่บความแตกตา่งระหวา่งก ลุม่ทดลอง 1 และกลุม่ทดลอง 2 แสดงวา่ในระยะทดลอง 
นกัเรียนกลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู  มีคา่เฉล่ีย
พฤตกิรรมหลงัเรียนเทา่กบั 41.70 และกลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองเพียงอยา่งเดียว  
มีคา่เฉล่ียพฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียน เทา่กบั 45.83 สงูกวา่กลุม่ท่ีไมไ่ด้รับโปรแกรม ซึง่มีคา่เฉล่ีย
เทา่กบั 18.89 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมตฐิานการวิจัยข้อ 2 ในกรณีพฤตกิรรม
หลังเรียน  ซึง่แสดงวา่สมมตฐิานเป็นจริงในกรณีระยะทดลอง แตไ่มเ่ป็นจริงในกรณีระยะหลงัทดลอง 
กลา่วคือ นกัเรียนกลุม่ท่ี ได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู  และ
กลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองเพียงอยา่งเดียว  มีพฤตกิรรม หลงัเรียน สงูกวา่กลุม่ท่ีไมไ่ด้รับ
โปรแกรม ในระยะทดลอง แตไ่มส่งูกวา่ในระยะหลงัทดลอง  และผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบ
สมมตฐิานการวิจัยข้อ 3 ในกรณีพฤตกิรรมหลังเรียน  แสดงวา่สมมตฐิานไมเ่ป็นจริงทัง้ในกรณี
ระยะทดลองและระยะหลงัทดลอง กลา่วคือ นกัเรียนกลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบั  
การสนบัสนนุทางสงัคมของครู  มีพฤตกิรรมหลงัเรียนไม่สงูกวา่กลุม่ ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเอง
เพียงอยา่งเดียว ทัง้ในระยะทดลองและระยะหลงัทดลอง  
 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
จากการวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อทดสอบสมมตฐิานทัง้หมดท่ีกลา่วมาข้างต้นสามารถสรุป

รายละเอียดการวิเคราะห์ได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้
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ตาราง 29 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมลู 
 
ความแตกตา่งที่มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ระยะการทดลอง 

ระยะเส้นฐาน ระยะทดลอง ระยะหลงัทดลอง 
พฤติกรรมก่อนเรียน    
ภายในกลุม่    
กลุม่ทดลอง 1 - - - 
กลุม่ทดลอง 2  - เพิ่มขึน้ - 
กลุม่ควบคมุ - - ลดลง 
ระหวา่งกลุม่    
กลุม่ทดลอง 1 กบักลุม่ควบคมุ - - - 
กลุม่ทดลอง 2 กบักลุม่ควบคมุ - - - 
กลุม่ทดลอง 1 กบักลุม่ทดลอง 2 - - - 
พฤติกรรมขณะเรียนในชัน้เรียน    
ภายในกลุม่    
กลุม่ทดลอง 1 - เพิ่มขึน้ ลดลง 
กลุม่ทดลอง 2  - เพิ่มขึน้ ลดลง 
กลุม่ควบคมุ - เพิ่มขึน้ - 
ระหวา่งกลุม่    
กลุม่ทดลอง 1 กบักลุม่ควบคมุ -   

กลุม่ทดลอง 2 กบักลุม่ควบคมุ -   

กลุม่ทดลอง 1 กบักลุม่ทดลอง 2 - -  
พฤติกรรมหลังเรียน    
ภายในกลุม่    
กลุม่ทดลอง 1 - เพิ่มขึน้ ลดลง 
กลุม่ทดลอง 2  - เพิ่มขึน้ ลดลง 
กลุม่ควบคมุ - - - 
ระหวา่งกลุม่    
กลุม่ทดลอง 1 กบักลุม่ควบคมุ -  - 
กลุม่ทดลอง 2 กบักลุม่ควบคมุ -  - 
กลุม่ทดลอง 1 กบักลุม่ทดลอง 2 - - - 
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จากตาราง สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมลูได้วา่  
พฤตกิรรมก่อนเรียน  นกัเรียนท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองเพียงอยา่งเดียว  มีพฤตกิรรม

ก่อนเรียนสงูขึน้หลงัจากได้รับโปรแกรมในระยะทดลอง และนกัเรียนกลุม่ควบคุ มมีพฤตกิรรมก่อนเรียน
ลดลงในระยะหลงัทดลอง 

พฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียน นกัเรียนทัง้ 3 กลุม่ มีพฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียนในระยะ
ทดลองเพิ่มขึน้จากระยะเส้นฐาน และนกัเรียนกลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบั  
การสนบัสนนุทางสงัคมของครู และกลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองเพียงอยา่งเดียว มีพฤตกิรรม
ขณะเรียนในชัน้เรียนลดลงหลงัจากไมไ่ด้รับโปรแกรมในระยะหลงัทดลอง นกัเรียนกลุม่ท่ีได้รับ
โปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู และกลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบั
ตนเองเพียงอยา่งเดียว มีพฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรี ยนในระยะทดลองและระยะหลงัทดลองสงูกวา่
กลุม่ท่ีไมไ่ด้รับโปรแกรม และในระยะหลงัทดลอง กลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบั  
การสนบัสนนุทางสงัคมของครู มีพฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียนสงูกวา่กลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบั
ตนเองเพียงอยา่งเดียว  

พฤตกิรรมหลงัเรียน นกัเรียนกลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทาง
สงัคมของครู และกลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองเพียงอยา่งเดียว มีพฤตกิรรมหลงัเรียนเพิ่มขึน้
ในระยะทดลอง  และพฤตกิรรมนีล้ดลงหลงัจากไมไ่ด้รับโปรแกรมในระยะหลงัทดลอง นกัเรียนกลุม่ท่ี
ได้รับโปรแกรมการก า กบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู และกลุม่ท่ีได้รับโปรแกรม  
การก ากบัตนเองเพียงอยา่งเดียว มีพฤตกิรรมหลงัเรียนในระยะทดลองสงูกวา่กลุม่ท่ีไมไ่ด้รับโปรแกรม 

เม่ือพิจารณาข้อมลูดงักลา่วประกอบกบัผลการวิเคราะห์แนวโน้มการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรม
การเรียนของนกัเรียนกลุ่ มทดลองรายบคุคล สามารถ สรุปได้วา่ โปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบั  
การสนบัสนนุทางสงัคมของครูมีประสิทธิผล ในการพฒันาพฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียนและ
พฤตกิรรมหลงัเรียน  ซึง่เป็นพฤตกิรรมท่ีเป็นปัญหาในกลุม่นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่
ความสามารถท่ีแท้จริง ทัง้ในรายกลุม่และรายบคุคล 

 
  
 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

 
             การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาพฤตกิรรมการเรียนของนกัเรียนระดบัประถมศกึษาท่ีมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง และเพ่ือศกึษาประสิทธิผลของโปรแกรม 
การก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู โดยกลุม่ตวัอยา่งในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นนกัเรียน
ระดบัชัน้ประถมศึ กษาปีท่ี 5 ของโรงเรียนแหง่หนึง่ในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  
ต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง จ านวน 19 คน ใน 3 ห้องเรียน แบง่ออกเป็น 3 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ท่ีได้รับ
โปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู  จ านวน 8 คน กลุม่ท่ีได้รับโปรแกรม
การก ากบัตนเองเพียงอยา่งเดียว จ านวน 6 คน และกลุม่ท่ีไมไ่ด้รับโปรแกรม จ านวน 5 คน ตวัแปรตาม
ในการศกึษาครัง้นีคื้อ พฤตกิรรมการเรียน ซึง่ประกอบด้วยพฤตกิรรมยอ่ย 3 พฤตกิรรม คือ พฤตกิรรม
ก่อนเรียน พฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียน และพฤตกิรรมหลงัเรียน การวิจยัครัง้นีผู้้วิ จยัได้ออกแบบ  
การวิจยัแบบ ABA Design เคร่ืองมือหลกัท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วยโปรแกรมการก ากบัตนเอง
ร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู โปรแกรมการก ากบัตนเอง และแบบสงัเกตและบนัทกึพฤตกิรรม
การเรียน การวิเคราะห์ข้อมลูใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางแบบวดัซ า้ (Two-way MANOVA 
with Repeated Measures) และน าเสนอข้อมลูของนกัเรียนรายบคุคลโดยใช้กราฟเส้น  
 
สรุปผลการวิจัย 
             ผลการวิจยัสรุปได้ดงันี ้
             1. ในภาพรวมนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงมีพฤตกิรรม
การเรียนปานกลาง โดยพฤตกิร รมก่อนเรียนนัน้ไมเ่ป็นปัญหา แตมี่ปัญหามากในด้านพฤตกิรรมขณะ
เรียนในชัน้เรียนและพฤตกิรรมหลงัเรียน กลา่วคือนกัเรียนไมส่นใจเรียน ไมต่ัง้ใจเรียน มีสว่นร่วมใน
กิจกรรมการเรียนน้อย ไมก่ล้าอภิปรายหรือแสดงความคดิเห็น  ไมมี่สว่นร่วมในการท างานกลุม่  
เม่ือมอบหมายให้ท างาน ในชัน้เรียน นกัเรียนขาดความรับผิดชอบในการท างาน ท างานไมเ่สร็จ  
บางคนพยายามสง่งานให้เร็วแตง่านผิดพลาด และมีปัญหาอยา่งมากในการสง่งานท่ีได้รับมอบหมาย 
ไมท่ าการบ้าน ท างานไมเ่สร็จ  บางวิชาสง่งาน เป็นประจ า แตบ่างวิชาไมส่นใจท างาน และนกัเรียน  
ไมอ่า่นหนงัสือทบทวน หรือศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเตมิ อยา่งไรก็ดีมีนกัเรียนบางคนท่ีมีพฤตกิรรม  
การเรียนดีในหลายด้านหรือบางด้าน 
             2. ผลการศกึษาประสิทธิผลของโปรแกรมพบวา่ 
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 2.1 คา่เฉล่ียพฤตกิรรมก่อนเรียนของนกัเรียนกลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเอง
เพียงอยา่งเดียวในระยะทดลองสู งกวา่ระยะเส้นฐาน และคา่เฉล่ียพฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียนและ
พฤตกิรรมหลงัเรียนของนกัเรียนกลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคม
ของครู และกลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองเพียงอยา่งเดียว ในระยะทดลองสงูกวา่ระยะเส้นฐาน
และระยะหลงัทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 นอกจากนีค้า่เฉล่ียพฤตกิรรมการเรียนรวม
และรายด้าน ของนกัเรียนรายบคุคลทัง้ 2 กลุม่ ทกุคน ในระยะทดลองเพิ่มสงูขึน้กวา่ระยะเส้นฐาน  และ
พฤตกิรรมการเรียนรวมและพฤตกิรรมการเรียนรายด้านสว่นใหญ่ลดลงในระยะหลงัทดลอง 
  2.2 คา่เฉล่ียพฤตกิรร มขณะเรียนในชัน้เรียนของนกัเรียนกลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการ
ก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู  และกลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองเพียง
อยา่งเดียว สงูกวา่กลุม่ท่ีไมไ่ด้รับโปรแกรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ทัง้ในระยะทดลอง
และระยะหลงัทดลอง  และคา่เฉล่ียพฤตกิรรมหลงัเรียนของนกัเรียนกลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบั
ตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู  และกลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองเพียงอยา่ง
เดียว สงูกวา่กลุม่ท่ีไมไ่ด้รับโปรแกรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ในระยะทดลอง 

 2.3 คา่เฉล่ียพฤตกิรรมข ณะเรียนในชัน้เรียนของนกัเรียนกลุม่ท่ีได้รับโปรแกรม  
การก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู สงูกวา่กลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเอง
เพียงอยา่งเดียว อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ในระยะหลงัทดลอง 

 
อภปิรายผล 

จากผลการวิจยัท่ีพบในการศกึษาครัง้นี ้ผู้วิจยัอภิปรายผลตามประเดน็ตอ่ไปนี ้
1. จากสมมตฐิานการวิจยัท่ีวา่ นกัเรียนกลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบั 

การสนบัสนนุทางสงัคมของครู  และกลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองเพียงอยา่งเดียว  มีพฤตกิรรม
การเรียนรายด้านในระยะทดลองสงูกวา่ระยะเส้นฐานและระยะหลั งทดลอง  ซึง่ผลการวิจยัพบวา่ 
นกัเรียนกลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองเพียงอยา่งเดียว  มีพฤตกิรรมก่อนเรียนในระยะทดลอง  
สงูกวา่ระยะเส้นฐาน และนกัเรียนกลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคม
ของครู  และกลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองเพีย งอยา่งเดียว  มีพฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียน
และพฤตกิรรมหลงัเรียน ในระยะทดลองสงูกวา่ระยะเส้นฐานและระยะหลงัทดลอง ซึง่เป็นไปตาม
สมมตฐิานการวิจยั  และจากสมมตฐิานการวิจยัท่ีวา่ นกัเรียนกลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเอง
ร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู  และกลุม่ท่ีได้ รับโปรแกรมการก ากบัตนเองเพียงอยา่งเดียว   
มีพฤตกิรรมการเรียนรายด้านสงูกวา่กลุม่ท่ีไมไ่ด้รับโปรแกรม ในระยะทดลองและระยะหลงัทดลอง  
ซึง่ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนกลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของ
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ครู  และกลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตน เองเพียงอยา่งเดียว  มีพฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียนและ
พฤตกิรรมหลงัเรียน สงูกวา่กลุม่ท่ีไมไ่ด้รับโปรแกรม ในระยะทดลองและระยะหลงัทดลอง ซึง่เป็นไป
ตามสมมตฐิานการวิจยั และยงัพบวา่คา่เฉล่ียพฤตกิรรมการเรียนรวมและรายด้าน  ของนกัเรียน
รายบคุคลในกลุม่ทดลองทัง้ 2 กลุม่ทกุคน ในระยะทดลองเพิ่มสงูขึน้กวา่ระยะเส้นฐาน  และพฤตกิรรม
การเรียนรวมและพฤตกิรรมการเรียนรายด้านสว่นใหญ่ลดลงในระยะหลงัทดลอง แสดงวา่โปรแกรม
การก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู  และโปรแกรมการก ากบัตนเองเพียงอยา่งเดียว 
มีประสิทธิผลในการใช้ปรับเปล่ียนพฤตกิรรมการเรียน  

ข้อค้นพบนี ้ สอดคล้องกบัแนวคดิของแบนดรูา (Bandura. 1986) ท่ีกลา่ววา่  มนษุย์เรา
สามารถกระท าบางสิ่งบางอยา่งเพื่อควบคมุความคดิ ความรู้สกึ  และการกระท าของตนเอง ด้วย  
ผลกรรมท่ีเขาหามาเองเพ่ือตนเอง  ซึง่ความสามารถในการด าเนินการดงักลา่วนี ้แบนดรูาเรียกวา่เป็น
การก ากบัตนเอง ซึง่กระบวนการนีป้ระกอบด้วยการสงัเกตตนเอง  (Self-observation) การตดัสิน  

(Judgment process) และการแสดงปฏิกิริยาตอ่ตนเอง (Self-reaction) ซึง่ในการวิจยันีน้กัเรียนมี
โอกาสได้ฝึกปฏิบตัตินตามกระบวนการดงักลา่วอยา่งเป็นขัน้ตอน เร่ิ มจากนกัเรียนได้ส ารวจพฤตกิรรม
การเรียนของตนเอง ในแตล่ะด้านอยา่งครบถ้วน  โดยได้ รับทราบข้อมลูการแสดงพฤตกิรรมการเรียน   
ในระยะเส้นฐานของตนเอง ทัง้พฤตกิรรมก่อนเรียน พฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียน และพฤตกิรรม  
หลงัเรียน ท าให้นกัเรียนเข้าใจสภาพปัญหาพฤตกิรรมการเรียนของตนเอง ได้อยา่ง ชดัเจน  และเกิ ด 
ความตระหนกั อยากปรับเปล่ียนพฤตกิรรมของตนเอง ให้ดีขึน้  จากนัน้นกัเรียนได้ ตัง้เป้าหมายใน  
การพฒันาพฤตกิรรมตามความต้องการของตนเอง  ซึง่ชว่ยให้ นกัเรียน ได้รู้ถึงพฤตกิรรม การเรียน ท่ี
ต้องการกระท าอยา่งชดัเจน และใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินเพื่อเปรียบเทียบกบัพฤตกิรรมท่ี นกัเรียน
กระท า (Bandura. 1986) โดยเป้าหมายนีมี้ลกัษณะเป็นคะแนน  ซึง่ง่ายตอ่ความเข้าใจของนกัเรียน
ระดบัประถมศกึษา นกัเรียนเข้าใจวิธีการให้คะแนนพฤตกิรรมการเรียนอยา่งชดัเจน และ นกัเรียนเป็น  
ผู้ก าหนดเป้าหมายด้วยตนเอง ให้สอดคล้องกบัความสามารถของ ตนเอง โดยมีผู้ วิจยัคอยให้ค าปรึกษา
แนะน าในชว่งแรกของการฝึก จนนกัเรียนสามารถท าการตัง้เป้าหมายด้วย ตนเอง ท าให้เป้าหมายท่ีตัง้
ไว้มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบตั ิและสามารถปฏิบตัไิด้จริง ซึง่ มีข้อดีคือ ท าให้ นกัเรียน รู้สกึวา่เป็น
ผู้กระท าและเป็นผู้ตดัสินใจด้วยตนเอง ท าให้ นกัเรียน เกิดความรู้สึ กสบายใจและพยายามกระท า
พฤตกิรรมให้บรรลเุป้าหมายท่ีตนเองก าหนดไว้ (รจเรข รัตนาจารย์ . 2547; อ้างอิงจาก Cormier. 1979; 
Bandura. 1986) และสอดคล้องกบัแนวคดิของ แบนดรูา (Bandura. 1986) และชงุค์ (Schunk. 1990) 
ท่ีเสนอวา่ควรตัง้เป้าหมายให้มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง และมีทิศ ทางในการกระท าท่ีแนน่อน มีลกัษณะ
ท้าทาย ระยะสัน้ ใกล้เคียงกบัความเป็นจริง และสามารถปฏิบตัไิด้ ซึง่จะท าให้บคุคลมีแรงจงูใจท่ีจะใช้
ความพยายามให้การกระท านัน้ประสบความส าเร็จ หลงัจากนัน้ นกัเรียนได้ วางแผน ในการพฒันา
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พฤตกิรรมการเรียนของตนเอง โดยการคดิหาวิธีการท่ีจะท าให้ ตนเองสามารถท าพฤตกิรรมได้ตาม
เป้าหมายท่ีตัง้ไว้ รวมทัง้ก าหนดสิ่งเสริมแรงท่ีนกัเรียนต้องการให้กบัตนเองหลงัจากท่ีนกัเรียนท า
พฤตกิรรมได้ตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ ซึง่สิ่งเสริมแรงนีท้ าหน้าท่ีเป็นแรงจงูใจให้นกัเรียนกระท าพฤตกิรรม
ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ เพราะสิ่งเสริมแรง นีไ้ด้มาจากการส ารวจความต้องการของนกัเรียนและ  
มีการตกลงกบันกัเรียนเก่ียวกบัเกณฑ์การแลกเปล่ียนสิ่งเสริมแรงด้วย  หลงัจากนัน้นกัเรียนได้ท า  
การสงัเกตและบนัทกึพฤตกิรรมตนเองครอบคลมุพฤตกิรรมการเรียนเป้าหมาย ซึง่ การสงัเกตและ
บนัทกึพฤตกิรรมตนเองนีเ้ป็นการเตือนตนเองของ นกัเรียน โดยเป็นข้อมลูป้อนกลบัให้นกัเรียนได้ทราบ
วา่ตนเองกระท าพฤตกิรรมเป้าหมายได้มากน้อยเพียงใด และจะปรับปรุงแก้ไขอยา่งไร ตอ่ไป  
(Bandura. 1986) และให้นกัเรียนได้ประเมินตนเอง โดยแปลงเป็นคะแนนเทียบกบัเป้าหมายท่ีตัง้ไว้  
ซึง่แบนดรูา (Bandura. 1986) กลา่ววา่ ข้อมลูท่ีได้จากการสงัเกตตนเองนัน้จะมีผลตอ่การเปล่ียนแปลง
พฤตกิรรมของคนไมม่ากนกั  ถ้าปราศจากกระบวนการตดัสิน โดยอาศยัมาตรฐานสว่นบคุคลท่ีได้มา
จากการถกูสอนโดยตรง การประเมิน  ปฏิกิริยาตอบสนองทางสงัคมตอ่พฤตกิรรมนัน้ๆ และจาก  
การสงัเกตตวัแบบ หลงัจากประเมินตนเองแล้ว ถ้านักเรียนพบวา่ตนเองท าพฤตกิรรมได้ตามเป้าหมาย 
นกัเรียนก็จะให้รางวลัตอ่ความส าเร็จ  ทัง้ในแง่ของผลท่ีได้รับเป็นสิ่งของท่ีจบัต้องได้ หรือในแง่  
ความพงึพอใจในตนเอง  และหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขในกรณีท่ีไมบ่รรลเุป้าหมาย กระบวนการ
ก ากบัตนเองทัง้หมดนีถ้กูแปลงลงในแบบบนัทกึ การก ากบัตนเองของนกัเรียน ซึง่ผู้วิจยัสร้างขึน้ให้
สอดคล้องกบัชว่งเวลาในการปฏิบตัตินด้านการเรียนของนกัเรียนในแตล่ะวนั ชว่ยเอือ้ให้นกัเรียนก ากบั
ตนเองและอ านวยความสะดวกให้กบักบันกัเรียนบนัทกึได้ง่ายขึน้  

กลา่วได้วา่ กระบวนการของ โปรแกรมในภาพรวม สอดคล้องกบัแนวคดิขอ งซิมเมอร์แมน  
(Zimmerman. 1998) ท่ีกลา่ววา่การก ากบัตนเอง เป็นกระบวนการท่ีบคุคลตัง้เป้าหมาย บนัทกึ
พฤตกิรรมและคดิกลวิธีให้บรรลเุป้าหมายด้วยตนเอง โดยบคุคลจะเป็นผู้ควบคมุกระบวนการนีด้้วย
ตนเอง และสอดคล้องกบัแนวคดิของ แบนดรูา  (Bandura. 1986) ท่ีกลา่ววา่ การก ากบัตน เองท าให้
บคุคลสามารถรักษามาตรฐานในการแสดงพฤตกิรรมของตนเองคงทนขึน้ ซึง่ท าให้พฤตกิรรม
เปล่ียนแปลงได้ยาวนานกวา่การใช้วิธีการควบคมุจากภายนอก และกระบวนการก ากบัและตดิตาม
พฤตกิรรมของตนเองสามารถท าได้ตลอดเวลา ไมว่า่จะอยูใ่นสภาพแวดล้อมใด และบคุคลสามารถ
แสดงปฏิกิริยาตอ่ตนเองได้อยา่งทนัทว่งที ทัง้ในด้านการแสดงปฏิกิริยาตอ่ตนเองทางบวกและทางลบ 
การให้รางวลัตนเอง และการลงโทษตนเอง และแบนดรูายงัย า้วา่การก ากบัตนเองนีไ้มส่ามารถบรรลไุด้
ด้วยอ านาจทางจิต หากแตต้่องฝึกฝนและพฒันา ตามกลไกของการก ากบัตนเอง  แสดงวา่กระบวนการ
ท่ีผู้วิจยัพฒันาขึน้ให้นกัเรียนได้ปฏิบตันิัน้เป็นกระบวนการท่ีสามารถน าไปใช้ได้อยา่งมีประสิทธิผล 
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ผลการวิจยันีส้อดคล้องกบัผลงานวิจยัของบวม เรนซูลล่ี และเฮบเบร์ิท (Baum, Renzulli; & 
Hebert. 1999) ท่ีน าการก ากบัตนเองมาใช้ในการออกแบบโปรแกรมเพ่ือแก้ปัญหาผลสมัฤทธ์ิทาง 
การเรียนในกลุ่ มนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง และมีประสิทธิผล
เป็นอยา่งดี รวมทัง้ผลการวิจยัพบวา่ไมพ่บผลปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งความวิตกกงัวลในการทดสอบและ
การก ากบัตนเอง และพบวา่การก ากบัตนเองมีผลตอ่แรงจงูใจเกือบทกุด้านยกเว้นด้านแรงจงูใจ
ภายนอกและความ เช่ือในการควบคมุ และมีผลตอ่กลวิธีการเรียนรู้ทกุด้าน รวมทัง้ มีผลตอ่เกรดของ
รายวิชาด้วย นอกจากนีย้งัสอดค ล้องกบัผลการวิจยัของโบลสตาด และ จอห์นสนั (Bolstad; & 
Johnson. 1972) ท่ีได้ศกึษาผลของการก ากบัตนเองท่ีมีตอ่การปรับพฤตกิรรมก่อกวนชัน้เรียน
(Disruptive classroom Behavior) ผลปรากฏวา่การก ากบัตนเองและการก ากบัโดยปัจจยัภายนอกลด
พฤตกิรรมก่อกวนชัน้เรียนอยา่งได้ผล โดยการก ากบัตนเองมีประสิทธิผลมากกวา่ และยงัคงทนอยู่
จนถึงระยะยบัยัง้ (Distinction)  

2. จากสมมตฐิานการวิจยัท่ีวา่ นกัเรียนกลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบั 
การสนบัสนนุทางสงัคมของครู  มีพฤตกิรรมการเรียนรายด้านสงูกวา่กลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบั
ตนเองเพียงอยา่งเดียว ในระยะทดลองและระยะหลงัทดลอง ซึง่ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนกลุม่ท่ีได้รับ
โปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู  มีพฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้ เรียนใน
ระยะหลงัทดลองเทา่นัน้ท่ีสงูกวา่กลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองเพียงอยา่งเดียว  ซึง่หมายความ
วา่พฤตกิรรมการเรียนด้านอ่ืน ในระยะอ่ืนไมแ่ตกตา่งกนั แสดงวา่โดยสว่นใหญ่ ไมเ่ป็นไปตาม
สมมตฐิานการวิจยั ทัง้นีเ้น่ืองจากทัง้ 2 กลุม่ใช้แนวคดิการก ากบัตนเองในการปรั บเปล่ียนพฤตกิรรม
การเรียนเป็นหลกัเหมือนกนั ดงันัน้จงึท าให้นกัเรียนทัง้ 2 กลุม่มีการพฒันาพฤตกิรรมการเรียนในระดบั
ท่ีใกล้เคียงกนั ซึง่ ชงุค์ และซิมเมอร์แมน  (Schunk; & Zimmerman. 1994) กลา่ววา่การก ากบัตนเอง
เป็นความคดิ ความรู้สกึ และการกระท า ท่ีเกิดขึน้โดยตวันกั เรียนเอง ท่ีมุง่หมายอยา่งเป็นระบบ เพ่ือให้
บรรลถุึงเป้าหมายของตนเอง ดงันัน้การพฒันาพฤตกิรรมของตนเอง โดยตนเองเป็นผู้ก าหนดนัน้จงึมี
ผลคอ่นข้างมาก 

นอกจากนีต้้องยอมรับวา่ในการจดัการเรียนรู้ตามปกตขิองครูผู้สอนนัน้ มีการให้การสนบัสนนุ
ทางสงัคมแก่ผู้ เรียนอยูแ่ล้ว เช่ น การให้ค าชมเชยแก่นกัเรียน การกระตุ้นเตือนให้นกัเรียนตัง้ใจฟังสิ่งท่ี
ครูสอน หรือการทวงถามการบ้านจากนกัเรียน เป็นต้น ซึง่สภาพการณ์จริงของการวิจยันีเ้ป็นข้อจ ากดั
ของการวิจยัท่ีผู้วิจยัไมส่ามารถจดักระท าให้กลุม่ทดลองกลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองเพียง
อยา่งเดียว ไมไ่ด้รับการสนบัสนนุทางสงัคมดงักลา่วจากครูได้ จงึอาจกลา่วได้วา่นกัเรียนกลุม่นีก็้ได้รับ
การสนบัสนนุทางสงัคมจากครูในระดบัหนึง่ ซึง่เป็นไปตามธรรมชาตขิองสภาพการณ์ของการจดั  
การเรียนรู้ในโรงเรียนทัว่ไป และการได้รับการสนบัสนนุทางสงัคมจากครูในสภาพปกตนีิมี้ผล ตอ่
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พฤตกิรรมการเรียนของนกัเรียนเชน่เดียวกบักลุม่ท่ีได้รับการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทาง
สงัคมของครู 

อยา่งไรก็ดีจะเห็นวา่นกัเรียนกลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทาง
สงัคมของครู  มีพฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียนในระยะหลงัทดลองสงูกวา่กลุม่ท่ี ได้รับโปรแกรม 
การก ากบัตนเองเพียงอยา่งเดียว แสดงวา่การได้รับการสนบัสนนุทางสงัคมของครูควบคูไ่ปกบั  
การก ากบัตนเองของนกัเรียนท าให้พฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียนของนกัเรียน ซึง่แม้วา่จะลดลงจาก
ระยะทดลอง แตก็่ยงัมากกวา่กลุม่ท่ีได้รับการก ากบัตนเองเพียงอยา่งเดียวอยา่งมี นยัส าคญัทางสถิต ิ
ทัง้นีเ้น่ืองมาจากการท่ีครูให้การสนบัสนนุทางสงัคมแก่นกัเรียนตามกระบวนการท่ีก าหนดไว้ ท าให้  
การสนบัสนนุทางสงัคมของครูเป็นไปอยา่งมีระบบ ซึง่ชว่ยเอือ้ให้นกัเรียนท าพฤตกิรรมการเรียนได้ดีขึน้  
ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิการสนบัสนนุทางสงัคมของฮอเอนสไตน์  (Hauenstein. 2001) ท่ีกลา่ววา่ เม่ือ
ถึงชว่งเวลาวิกฤต ิการได้รับการสนบัสนนุทางสงัคมท าให้บคุคลมุง่พิจารณาเร่ืองเก่ียวกบัปัญหาได้ดีขึน้ 
และภาพพจน์ท่ีดีเก่ียวกบัตนเอง  และสอดคล้องกบัแนวคดิของวอมเบลิ  (Womble. 2001) ท่ีกลา่ววา่ 
การสนบัสนนุทางสงัคมจากครอบครัว เพ่ื อน และสถาบนัการศกึษา มีอิทธิพลมากตอ่ความส าเร็จใน
การเรียนของผู้ เรียน เพราะการสนบัสนนุทางสงัคมท าให้บคุคลมีสขุภาพดี ซึง่สขุภาพกายยอ่มสง่ผลถึง
สมรรถภาพทางสมอง และความพร้อมในการเรียน  (Pollitt. 1984) เชน่เดียวกบัท่ี ทรอคเกิล บาร์นส์ 
และเอกเกต  (Banit. 2005; citing Trocket, Barnes; & Egget. 2000) กลา่ววา่ สขุภาพมี
ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัเกรดเฉล่ียสะสมของนกัเรียน การสนบัสนนุทางสงัคมยงัท าให้บคุคลมี
สขุภาพจิตดี ซึง่สขุภาพจิตท่ีดีก็สง่ผลถึงการปรับตวัท่ีดี อนัจะน าไปสูค่วามส าเร็จทางการเรียนด้วย 
ดงันัน้ผลงานวิจยันีย้งัชว่ย สนบัสนนุค ากลา่วท่ีวา่การสนบัสนนุทางสงัคมสง่ผลตอ่ความส าเร็จทาง  
การเรียนด้วย  ซึง่ดจุเดือน พนัธุมนาวิน และอมัพร ม้าคนอง (2547) กลา่ววา่การสนบัสนนุทางสงัคม
ของครูสง่ผลดีทัง้ทางตรงและทางอ้อมตอ่พฤตกิรรมและผลการเรียนของนกัเรียน  

ผลการวิจยันีส้อดคล้องกบังานวิจยัของอมุาพรรณ ชช่ืูนกลิ่น (2531) ท่ีได้ศกึษาความสมัพนัธ์
ระหวา่งพฤตกิรรมทางบวกของครูตอ่นกัเรียนและพฤตกิรรมตัง้ใจเรียนของนกัเรียน โดยให้ค านิยาม
พฤตกิรรมทางบวกของครูวา่หมายถึง การกลา่วชมนกัเรียนเม่ือตอบค าถามได้ถกูต้องหรือท างานได้
ส าเร็จ มองและฟังนกัเรียนเม่ือนกัเรียนถามหรือตอบค าถาม มีความเป็นกนัเองกบันกัเรียน เชน่ ยิม้และ
หวัเราะกบันกัเรียน ให้ก าลงัใจโดยการสมัผสันกัเรียนเม่ืออยูใ่นชัน้เรียน ผลการวิจยัพบวา่นกัเรียนของ
ครูท่ีมีพฤตกิรรมทางบวกมาก เป็นผู้ มีพฤตกิรรามตัง้ใจเรียนมาก รวมทัง้สอดคล้องกบังานวิจยัของครีน 
(Crean. 2004) ซึง่ศกึษาการสนบัสนนุทางสงัคมและความส าเร็จในโรงเรียน ผลการวิจยัพบวา่  
การสนบัสนนุทางสงัคมเป็นตวัแปรเชิงเหตท่ีุมีอิทธิพลทางตรงเป็นอนัดบัแรกอยา่งมีนยัส าคญักบั
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ความส าเร็จในโรงเรียน กลา่วคือ นกัเรียนท่ีได้รับการสนบัสนนุทางสงัคมมาก ยิ่งเป็นผู้ ท่ีมีความส าเร็จ
ในโรงเรียนมากด้วย  

3. ในกรณีของพฤตกิรรมก่อนเรียนท่ีพบวา่ นกัเรียนกลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเอง
ร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู  มีพฤตกิรรมก่อนเรียนในระยะทดลองไมแ่ตกตา่งจากระยะ  
เส้นฐานและระยะหลงัทดลอง และพบวา่นกัเรียนกลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองร่วม กบั 
การสนบัสนนุทางสงัคมของครู  และกลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองเพียงอยา่งเดียว  มีพฤตกิรรม
ก่อนเรียนไมแ่ตกตา่งจากกลุม่ท่ีไมไ่ด้รับโปรแกรม ทัง้ในระยะเส้นฐานและระยะหลงัทดลอง ซึง่ไม่
เป็นไปตามสมมตฐิานการวิจยัท่ีตัง้ไว้ จากการพิจารณาคา่เฉล่ียพฤตกิรรมก่อนเรีย นของนกัเรียนกลุม่ท่ี
ได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู   และกลุม่ท่ีได้รับโปรแกรม  
การก ากบัตนเองเพียงอยา่งเดียว  ในระยะเส้นฐาน มีคา่เทา่กบั 87.76 และ 88.54 ตามล าดบัเม่ือถึง
ระยะทดลอง กลุม่ทดลองทัง้ 2 กลุม่ มีคา่เฉล่ียพฤตกิรรมก่อนเรียนเพิ่ มสงูขึน้ คือมีคา่เทา่กบั 95.59 
และ 98.07 ซึง่ถือวา่เกือบถึงคะแนนเตม็ 100 คะแนน และเม่ือสิน้สดุการทดลอง กลุม่ทดลอง  
ทัง้ 2 กลุม่ มีคา่เฉล่ียพฤตกิรรมก่อนเรียนลดต ่าลง คือมีคา่เทา่กบั 95.31 และ 97.05 และเม่ือเทียบกบั
กลุม่ท่ีไมไ่ด้รับโปรแกรม ในระยะทดลอง มีคา่เ ฉล่ียพฤตกิรรมก่อนเรียนเทา่กบั 89.03 และเม่ือสิน้สดุ
การทดลอง มีคา่เทา่กบั 84.17 จากคา่เฉล่ียดงักลา่ว แม้วา่จะไมมี่นยัส าคญัทางสถิต ิแตจ่ะเห็นวา่
พฤตกิรรมก่อนเรียนของนกัเรียนกลุม่ทดลองทัง้ 2 กลุม่ ในระยะทดลองสงูกวา่ระยะเส้นฐานและระยะ
หลงัทดลอง และพฤตกิรรมก่อนเรี ยนของนกัเรียนทัง้ 2 กลุม่ ในระยะทดลองและระยะหลงัทดลอง  
สงูกวา่พฤตกิรรมก่อนเรียนของกลุม่ควบคมุ ทัง้นีเ้น่ืองจากคา่เฉล่ียพฤตกิรรมการเรียนด้านนีข้อง
นกัเรียนอยูใ่นระดบัสงูมากตัง้แตใ่นระยะเส้นฐานแล้ว หรืออาจเรียกได้วา่วา่คะแนนตดิเพดานตัง้แตต้่น 
ท าให้คา่เฉล่ียพ ฤตกิรรมการเรียนของนกัเรียนจากการได้รับโปรแกรมไมส่ามารถพฒันาสงูขึน้ได้มาก
นกั ประกอบกบัขนาดกลุม่ตวัอยา่งท่ีมีขนาดเล็ก ซึง่เป็นข้อจ ากดัของการวิจยั ท าให้ความแตกตา่งนีไ้ม่
มีนยัส าคญัทางสถิต ิ

4. จากผลการวิจยัท่ีพบวา่พฤตกิรรมการเรียนของนกัเรียนกลุม่ท่ีได้รับโปรแกร มการก ากบั
ตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครูและกลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองเพียงอยา่งเดียว
ไมแ่ตกตา่งกนั ในลกัษณะเชน่นีแ้สดงวา่การสนบัสนนุทางสงัคมของครูไมมี่ผลตอ่พฤตกิรรมการเรียน
ของนกัเรียน การให้นกัเรียนใช้การก ากบัตนเองเพียงอยา่งเดียวก็สามารถพฒันาพ ฤตกิรรมการเรียน
ของนกัเรียนได้ในระดบัหนึง่ แตเ่ม่ือพิจารณารายละเอียดของโปรแกรม พบวา่เม่ือใช้โปรแกรม  
การก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู สามารถท าให้นกัเรียนพฒันาพฤตกิรรม  
การเรียนอยา่งได้ผล ดงัจะเห็นได้วา่นกัเรียนกลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุ
ทางสงัคมของครู  มีพฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียนในระยะหลงัทดลองสงูกวา่กลุม่ท่ีได้รับโปรแกรม  
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การก ากบัตนเองเพียงอยา่งเดียว ดงันัน้การให้นกัเรียนก ากบัตนเองในการเรียนควบคูไ่ปกบั  
การสนบัสนนุทางสงัคมของครูท่ีเป็นระบบ เป็นรูปธรรมชดัเจน อยา่งตอ่เน่ืองและสม ่าเสมอ มีประโยชน์
ตอ่การพฒันาพฤตกิรรมการเรียนของนกัเรียนอยา่งมาก ซึง่แสดงให้เห็น ความส าคญัของการสนบัสนนุ
ทางสงัคมของครู และท าให้ เห็นวา่จะต้องมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในห้องเรียน ให้เอือ้ตอ่การเรียนรู้
ของนกัเรียน กลา่วคือครูผู้สอนต้องเปล่ียนพฤตกิรรมของตนเอง ซึง่การสนบัสนนุทางสงัคมในการวิจยั
ครัง้นีมี้ลกัษณะท่ีเน้นบทบาทของครูในฐานะผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ ซึง่แตกตา่งจาก  
การสนบัสนนุทางสงัคมโดยทัว่ไป เน่ืองจากมองวา่ในนกัเรียนกลุม่นี ้การสนบัสนนุทางสงัคมควรมี
ลกัษณะ ในด้านข้อมลูขา่วสารและด้านอารมณ์และสงัคม  โดยการชีแ้นะและการให้เวลาด้วยความเอา
ใจใสแ่ละเอือ้อาทรนัน้ จะชว่ยเอือ้ให้นกัเรียนพฒันาพฤตกิรรมการเรียนได้ดีขึน้ ซึง่อาจกลา่วได้วา่  
การสนบัสนนุทางสงัคมในลกัษณะของการชีแ้นะและการให้เวลานัน้ยงัไมเ่พียงพอตอ่การพฒันา
พฤตกิรรมการเรียนของนกัเรียน ดงันัน้การเปล่ียนแปล งพฤตกิรรมของครูควรเป็นไปในลกัษณะ  
การสร้างควา มไว้วางใจและ บรรยากาศท่ีปลอดภยัในการเรียน ซึง่ดจุเดือน พนัธุมนาวิน และ  
อมัพร ม้าคนอง (2547) กลา่ววา่ในขณะท่ีครูสอน หากนกัเรียนรับรู้วา่ครูมีความตัง้ใจ หวงัดี และ
พยายามชว่ยเหลือให้ตนมีความรู้ความเข้าใจ นกัเรียนก็มั กตัง้ใจท่ีจะเรียนรู้และให้ความร่วมมือใน  
การสอนของครู 

ข้อค้นพบนีเ้ป็นประโยชน์ ส าหรับ ครูหรือผู้ เก่ียวข้อง  ในการน า โปรแกรมการก ากบัตนเอง
ร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู ไปใช้ นอก เหนือ จากการฝึกให้นกัเรียนก ากบัตนเองในด้าน
พฤตกิรรมการเรียน แล้ว  การพฒันาพฤตกิรรมการเรีย นของนกัเรียนโดยใช้โปรแกรมนีจ้ะประสบ
ความส าเร็จหรือไมข่ึน้อยูก่บั การปรับบทบาทของครู ซึง่ นอกจากจะเป็นผู้อ านวยความสะดวกใน  
การเรียนรู้ของนกัเรียนแล้ว ยงัต้องเป็นผู้สร้างบรรยากาศของความไว้วางใจและความปลอดภยัด้วย  

 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจยัดงักลา่ว ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะดงัตอ่ไปนี ้
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปปฏิบัต ิ
1. ในการน าโปรแกรมนีไ้ปใช้ นอกจากผู้ใช้จะต้องศกึษาท าความเข้าใจแนวคดิการก ากบั

ตนเอง การสนบัสนนุทางสงัคม  ลกัษณะของนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถ
ท่ีแท้จริง และคูมื่อการใช้โปรแกรมอยา่งละเอียดเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้อยา่งถกูต้องแล้ว ผู้ใช้ต้อง
มีความเช่ือในศกัยภาพและคณุคา่ของนกัเรียนแตล่ะคน มีความรู้เก่ียวกบันกัเรียนแตล่ะคน  
และปรับเปล่ียนพฤตกิรรมและบทบาทของครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ของนกัเรียน และ  
สร้างบรรยากาศของความไว้วางใจให้เกิดขึน้ด้วย 



178 

2. ในการใช้โปรแกรม ผู้ใช้สามารถปรับเปล่ียนเง่ือนไขการเสริมแรงให้สอดคล้องกบั  
ความต้องการของนกัเรียนแตล่ะคนมากยิ่งขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งถ้าผู้ใช้โปรแกรมเป็นครูหรือบคุลากร
ในโรงเรียน สามารถท่ีจะให้นกัเรียนแตล่ะคนก าหนดสิ่งเสริมแรงได้อยา่งหลากหลาย ซึง่จะ ท าให้
นกัเรียนมีแรงจงูใจในการพฒันาพฤตกิรรมการเรียนได้มากขึน้ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไป 
1. จากผลการวิจยัท่ีพบวา่พฤตกิรรมการเรียนเป็นพฤตกิรรมท่ีครอบคลมุหลายพฤตกิรรมยอ่ย 

กระบวนการพฒันาในกลุม่นกัเรียนกลุม่นีอ้าจต้องใช้เวลามากขึน้ ท าให้เกิดแนวคดิวา่การข ยาย
ระยะเวลาในชว่งของการก ากบัตนเองในชัน้เรียนให้มากขึน้ จะท าให้นกัเรียนกลุม่นีมี้เวลาในการพฒันา
พฤตกิรรมการเรียนมากขึน้ และมีการปรับเปล่ียนพฤตกิรรมการเรียนได้ดีขึน้  ดงันัน้ในการวิจยั 
ครัง้ตอ่ไปควรมีการตรวจสอบวา่แนวคดินีถ้กูต้องหรือไม ่และระยะเวลาท่ีเหมาะสมคว รเป็นเทา่ใด  
จงึจะสามารถพฒันาพฤตกิรรมการเรียนของนกัเรียนได้อยา่งมีประสิทธิผลสงูสดุ  

2. ควรมีการศกึษาสดัสว่นของการพฒันาโปรแกรมให้ลกึซึง้ขึน้ เพ่ือทราบวา่สดัสว่นระหวา่ง
การก ากบัตนเองและการสนบัสนนุทางสงัคมของครูควรเป็นเทา่ไร จงึจะสามารถพฒันาพฤตกิรรม 
การเรียนของนกัเรียนได้อยา่งมีประสิทธิผลสงูสดุ 

3. ควรมีการศกึษาในลกัษณะของ ABF Design เพ่ือดวูา่พฤตกิรรมการเรียนของนกัเรียนท่ี
ได้รับการพฒันา ยงัคงทนในระยะเวลานานเพียงใด 

4. จากการวิจยัพบวา่ สิ่งเสริมแรงมีสว่นส าคญัในการกระตุ้นให้นกัเรียนพฒันาพฤตกิรรม 
ดงันัน้ควรมีการศกึษาถึงบทบาทของสิ่งเสริมแรงท่ีมีตอ่การปรับเปล่ียนพฤตกิรรมการเรียนของนกัเรีย น
กลุม่นีใ้ห้ลกึซึง้ขึน้ เชน่ แบบแผนการเลือกสิ่งเสริมแรง (Patterns in the selection of rewards) และ
กลุม่ของสิ่งเสริมแรง  (Categories) มีความแตกตา่งกนัตามคณุลกัษณะในด้านตา่งๆ ของนกัเรียน
อยา่งไร และมีความสมัพนัธ์กบัการปรับเปล่ียนพฤตกิรรมการเรียนของนกัเรียนอยา่งไรบ้าง 
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 -แบบสังเกตและบันทกึพฤตกิรรมการเรียนของนักเรียน 
                -แบบสังเกตแบบส ารวจรายการอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน  
       -แบบสังเกตพฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียนของนักเรียน ในระยะการศึกษา
พฤตกิรรมการเรียน (ส าหรับผู้วิจัยบันทกึ) 
       -แบบสังเกตพฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียนของนักเรียน ในระยะทดลอง 
(ส าหรับผู้วิจัยบันทกึ) 
       -แบบบันทกึการส่งงาน การอ่านหนังสือทบทวน และการศึกษาค้นคว้าของ
นักเรียน 
       -แบบบันทกึคะแนนพฤตกิรรมการเรียน 
 - แนวค าถามในการสัมภาษณ์ครูเก่ียวกับพฤตกิรรมการเรียนของนักเรียน 
 - การสังเกตและบันทกึพฤตกิรรมการเรียนของนักเรียนช่วงเส้นฐาน  
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แบบสังเกตและบันทกึพฤตกิรรมการเรียน 
 

แบบส ารวจรายการอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน ชัน้ ...................... 
วันที่ ..................................................... .. ผู้บันทึก ..............................................................................  
เลขที่/ชื่อ อุปกรณ์การเรียน 

หนังสือ แบบฝึก สมุด ปากกา/
ดินสอ 

ยางลบ/
ลิควิด 

ไม้
บรรทัด 

อื่นๆ … 

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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พฤติกรรมขณะเรียนในชัน้เรียน ใช้สญัลกัษณ์ดงันี ้

C = มองครูและเพ่ือนเม่ือครูและเพ่ือนพดูเก่ียวกับเนือ้หาหรือกระบวนการเรียนการสอน มองดอูปุกรณ์ กระดานด า หนงัสือหรือสิ่งอ่ืนๆ ตามไป ขณะที่ครูชีใ้ห้ดหูรืออา่นให้ฟัง 

D = ตอบค าถาม ถามค าถาม อภปิรายและเสนอความคิดเหน็ รายงานหน้าชัน้ อา่นหนงัสือเรียน จดค าอธิบายประกอบการเรียนจากครู 

E = ท างานตามที่ครูมอบหมายให้อย่างตอ่เน่ืองจนงานนัน้ส าเร็จ โดยไมแ่สดงพฤติกรรมอ่ืนที่ไมเ่ก่ียวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย เชน่ พดูคยุ ส่งเสียงรบกวนเพ่ือนๆ 

       ลกุออกจากที่นัง่ เป็นต้น
ช่ือ 6 12 18 24 30 38 42 45 รวม IOR%

กลุ่ม ................................... ครัง้ที่ ........................... วันที่ ..................................................... ผู้ สงัเกต ............................................................................

แบบบนัทกึพฤติกรรมขณะเรียนในชัน้เรียน

(ส าหรับผู้ วิจยับนัทกึพฤติกรรมขณะเรียนในชัน้เรียน ในระยะการศกึษาพฤติกรรมการเรียน) แบบชว่ง 10 วินาที

 



207 

 

พฤติกรรมขณะเรียนในชัน้เรียน ใช้สญัลกัษณ์ดงันี ้

C = มองครูและเพ่ือนเม่ือครูและเพ่ือนพดูเก่ียวกับเนือ้หาหรือกระบวนการเรียนการสอน มองดอูปุกรณ์ กระดานด า หนงัสือหรือสิ่งอ่ืนๆ ตามไป ขณะที่ครูชีใ้ห้ดหูรืออา่นให้ฟัง

       จดค าอธิบายประกอบการเรียนจากครู

D = ตอบค าถาม ถามค าถาม อภปิรายและเสนอความคิดเหน็ รายงานหน้าชัน้ อา่นหนงัสือเรียน 

E = ท างานตามที่ครูมอบหมายให้อย่างตอ่เน่ืองจนงานนัน้ส าเร็จ โดยไมแ่สดงพฤติกรรมอ่ืนที่ไมเ่ก่ียวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย เชน่ พดูคยุ ส่งเสียงรบกวนเพ่ือนๆ 

       ลกุออกจากที่นัง่ เป็นต้น  

ช่ือ 6 12 18 24 30 38 42 48 54 60 66 72 รวม IOR%

กลุ่ม ...................................ครัง้ที่ ...........................วันที่ ..................................................... ผู้ สงัเกต....................................................................

(ส าหรับผู้ วิจยับนัทกึพฤติกรรมขณะเรียนในชัน้เรียนของนกัเรียนที่เป็นกลุ่มตวัอย่าง ในระยะทดลอง)

แบบบนัทกึพฤติกรรมขณะเรียนในชัน้เรียน
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แบบบันทึกการส่งงาน การอ่านหนังสือทบทวน และการศึกษาค้นคว้า ของนักเรียน ชัน้ ...................... 
วันที่ ....................................................... ผู้บันทึก ..............................................................................  

เลขที่/ชื่อ การบ้าน/แบบฝึกหัด ทบทวน ค้นคว้า 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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แบบบันทกึคะแนนพฤตกิรรมการเรียน 
 

กลุ่ม.....................................   ครัง้ท่ี ................ วันท่ี .................................................. 
     ผู้บันทกึ ........................................................................  

 
พฤตกิรรม อปุกรณ์ เวลา มอง-จด ถาม-

ตอบ 
ท างาน สง่งาน ทบทวน ค้นคว้า รวม 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          
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แนวค าถามในการสัมภาษณ์ครูเก่ียวกับพฤตกิรรมการเรียนของนักเรียน 
(ส าหรับผู้วิจัยใช้ในการศึกษาพฤตกิรรมการเรียนของนักเรียน ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1) 

 
 1. ในชัน้เรียนของทา่นมีนกัเรียนท่ีทา่นคดิวา่  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ี
แท้จริงหรือไม ่ขอให้ทา่นระบช่ืุอของนกัเรียนเหลา่นัน้  
 2. นกัเรียนแตล่ะคนมีการปฏิบตัติวัในด้านการเรียนอยา่งไรบ้าง  (เชน่ การเตรียมพร้อมก่อน
เข้าเรียน การปฏิบตัติวัขณะเรียนในชัน้เรียน การปฏิบตัติวัหลงัจากเรียนเสร็จหรือนอกห้องเรียนหรือ
หลงัเลิกเรียน เป็นต้น) 
 3. สภาพครอบครัวของนกัเรียนแตล่ะคนเป็นอยา่งไร  
 4. ทา่นได้ให้การดแูลชว่ยเหลือนกัเรียนแตล่ะคนหรือไม ่อยา่งไร  
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การสังเกตและบันทกึพฤตกิรรมการเรียนของนักเรียนช่วงเส้นฐาน 
 

บทบาทของผู้ เก่ียวข้อง เวลา สือ่/อปุกรณ์ 
ครู นกัเรียน ผู้วิจยัและผู้ช่วยวิจยั 

-แนะน าผู้วิจยั 
-ท าการสอนตามปกต ิ
ขัน้น า  
   -แจกแบบส ารวจรายการอปุกรณ์
การเรียนให้นกัเรียนท า 
   -ทบทวนเนือ้หา 
 
 
 
ขัน้สอน 
    -อธิบายเนือ้หา 
  -ท ากิจกรรมการเรียน/ท าโจทย์ 
    (เปิดโอกาสให้นกัเรียนซกัถามข้อ
สงสยัในเนือ้หาที่สอน 
   -ให้นกัเรียนท าแบบฝึกหดั/    
   -มอบหมายงาน การบ้าน 
  -เปิดโอกาสให้นกัเรียนซกัถามข้อ

 
 
ขัน้น า  
   -กรอกข้อมลูในแบบส ารวจรายการ
อปุกรณ์การเรียน 
   -ทบทวนเนือ้หา 
 
 
 
ขัน้สอน 
   -ฟังครูอธิบาย 
   -ร่วมท ากิจกรรมการเรียน 
  -ซกัถามข้อสงสยัในเนือ้หาที่เรียน 
   -ท างานท่ีได้รับมอบหมาย 
   -ซกัถามข้อสงสยัในงานท่ีมอบหมาย 
 
 

1. ขณะที่ครูสอน ผู้วิจยัและผู้ช่วยวิจยัจะเข้านัง่ประจ าที่ในต าแหนง่ที่
สามารถสงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนผู้ รับการทดลองได้ชดัเจนทกุคน 
2. เตรียมอปุกรณ์ที่ใช้ในการบนัทกึและสงัเกตเช่น  วิทย ุ เทป
สญัญาณเสยีงแบบช่วง  3  นาที  (ที่เปิดให้นกัเรียนฟัง  ใช้ประกอบการ
สงัเกตพฤติกรรมขณะเรียนในชัน้เรียนด้วยตนเอง)  และเทปสญัญาณเสยีง
แบบช่วงสงัเกต  20  วินาที  บนัทกึ  10  วินาที  (ที่ผู้วิจยัใช้สงัเกตพฤติกรรม
ขณะเรียนในชัน้เรียนของนกัเรียน)  และแบบบนัทกึพฤติกรรมขณะเรียนใน
ชัน้เรียนของนกัเรียนที่ผู้วิจยัและผู้ช่วยวิจยัใช้บนัทกึ 
3. เมื่อครูเร่ิมจดักิจกรรมผา่นไป 5 นาที บนัทกึการเข้าเรียนตรงเวลาของ
ตรงเวลาของนกัเรียนกลุม่ตวัอยา่งลงในแบบบนัทกึคะแนนพฤติกรรมการ
เรียน 
4. เมื่อเวลาผา่นไป 5 นาที ผู้วิจยัจะเปิดเทปสญัญาณ  ทัง้  2  ชดุ  พร้อม
กนั  คือเทปสญัญาณแบบช่วง  3  นาที  ของนกัเรียนสงัเกตพฤติกรรม
ตนเอง  และเทปสญัญาณแบบช่วงสงัเกต  20  วินาที  บนัทกึ  10  วินาที  
ส าหรับผู้วิจยั โดยเทปสญัญาณแบบช่วง  3  นาที นัน้นกัเรียนจะไมเ่ข้าใจ
จดุมุง่หมายของการเปิดสญัญาณ แตผู่้วิจยัต้องเปิดเพื่อให้เกิดสภาพท่ีมี
ความเคยชิน และเป็นตวัแปรที่ควบคมุเพื่อให้เกิดสภาพการณ์ที่เหมือนกนั

(รวม 60 
นาที) 
10 นาที 
 
 
 
 
 
 
 
ประมาณ 

40 นาที 
 
 
 
 
 
 

-วิทย ุ1 เคร่ือง 
-เทปสญัญาณ 
-แบบบนัทกึ 
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สงสยัในงานท่ีมอบหมาย  ในกลุม่ตวัอยา่งทัง้ 3 กลุม่  
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การสังเกตและบันทกึพฤตกิรรมการเรียนของนักเรียนช่วงเส้นฐาน (ต่อ) 
 

  

บทบาทของผู้ เก่ียวข้อง เวลา สือ่/อปุกรณ์ 
ครู นกัเรียน ผู้วิจยัและผู้ช่วยวิจยั 

 
 
 
 
 
 
 
ขัน้สรุป 
   -ทบทวนงานท่ีมอบหมาย 
   -เก็บแบบส ารวจอปุกรณ์การเรียน 
   -นดัหมายการเรียนครัง้ตอ่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
ขัน้สรุป 
   -จดบนัทกึการสัง่งาน 
 

5. ผู้วิจยัและผู้ช่วยวิจยัเร่ิมสงัเกตและบนัทกึพฤติกรรมขณะเรียนในชัน้
เรียนของนกัเรียนแตล่ะคนพร้อมกนัใน  1  ช่วงเวลา  
      การบนัทกึผลการแสดงพฤติกรรมขณะเรียนในชัน้เรียน 
      ถ้าผู้วิจยัหรือผู้ช่วยวิจยัสงัเกตเห็นวา่  นกัเรียนมีพฤติกรรมขณะเรียนใน
ชัน้เรียน  ตามที่ก าหนดไว้ในช่วงเวลาที่สงัเกต  ให้ใสห่มายเลข  “1”  ลงใน
ช่องแบบบนัทกึ  แตถ้่าผู้วิจยัหรือผู้ช่วยวิจยัสงัเกตเห็นวา่  นกัเรียนมี
พฤติกรรมไมต่ัง้ใจท างานตามที่นิยามเอาไว้ในช่วงที่สงัเกต  ให้บนัทกึ
หมายเลข  “0”  ลงในช่องของช่วงเวลานัน้  ท าเช่นนีจ้นครบตามเวลาที่
ก าหนด  36  นาที 
6. ผู้วิจยัคิดร้อยละของการแสดงพฤติกรรมขณะเรียนในชัน้เรียน  ของ
นกัเรียนแตล่ะคน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 นาที 
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การสังเกตและบันทกึพฤตกิรรมการเรียนของนักเรียนช่วงเส้นฐาน (ต่อ) 
 

บทบาทของผู้ เก่ียวข้อง เวลา สือ่/อปุกรณ์ 
ครู นกัเรียน ผู้วิจยัและผู้ช่วยวิจยั 

หลงัเสร็จสิน้การจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ 
-ตรวจงานของนกัเรียน 
-บนัทกึการสง่งานของนกัเรียน ลง
ในแบบบนัทกึการสง่งาน 

 
-ท าพฤติกรรมหลงัเรียน 
   -สง่แบบฝึกหดั การบ้านท่ีครู
มอบหมาย  
   -ศกึษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 
   -เตรียมบทเรียนหรือทบทวน
เนือ้หาวิชาตามที่ครูมอบหมาย 
-สง่แบบบนัทกึการอา่นหนงัสอืและ
ศกึษาค้นคว้าให้ครู 

 
 
-บนัทกึผลพฤติกรรมน าอปุกรณ์การเรียนมาเรียนอยา่งถกูต้องครบถ้วน 
และพฤติกรรมหลงัเรียน โดยดผูลจากแบบส ารวจรายการอปุกรณ์การเรียน
ของนกัเรียน ถ้านกัเรียนท าพฤติกรรมได้  ผู้วิจยัใสห่มายเลข  “1”  แตถ้่า
นกัเรียนท าไมไ่ด้ ผู้วิจยัใสห่มายเลข  “0”  บนัทกึผลลงในแบบบนัทกึ
คะแนนพฤติกรรมการเรียน 
-ผู้วิจยัจะท าการรวบรวมคะแนนพฤติกรรมทัง้  3  สว่น  แล้วน ามาแปลงท า
เป็นพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียนกลุม่ตวัอยา่งแตล่ะคน 
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ภาคผนวก ค  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง  

 -โปรแกรมการก ากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู  
 -คู่มือการใช้โปรแกรมการก ากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู 
 - หนังสือยนิยอมให้นักเรียนเข้าร่วมการวิจัย  
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โปรแกรมการก ากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครู 
 
ความเป็นมาของโปรแกรม 
 การพฒันาบคุคลเตม็ตามศกัยภาพของความเป็นมนษุย์เป็นเป้าหมายหลกัของการจดั
การศกึษาทกุรูปแบบ เพ่ือให้บคุคลได้ใช้ศกัยภาพท่ีมีอยูอ่ยา่งเตม็ความสามารถ เป็นประโยชน์ตอ่
ตนเองและสงัคม  แตจ่ากการจดัการศกึษาท่ีผา่ นมาพบวา่ยงัมีกลุม่ผู้ เรียนกลุม่หนึง่ท่ีไมส่ามารถ
แสดงออกซึง่ความสามารถตามศกัยภาพท่ีตนเองมีอยูไ่ด้ ซึง่เรียกวา่นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง (Underachiever) ซึง่ปัญหาการมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่าวา่
ความสามารถท่ีแท้จริงนีท้ าให้ นกัเรียนไมป่ระสบความส าเร็จในการเรียน และอาจท าให้ไมป่ระสบ
ความส าเร็จในชีวิตด้วย ปัญหานีนี้ชี้ใ้ห้เห็นถึงความสญูเปลา่ทางการศกึษาท่ีจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไข
โดยดว่น เพ่ือสร้างศกัยภาพในการแขง่ขนัด้านบคุลากรของประเทศในปัจจบุนัและอนาคต 
 การแก้ปัญหาการมีผลสมัฤทธ์ิท างการเรียนต ่าวา่ความสามารถท่ีแท้จริง จ าเป็นต้องพิจารณา
ทัง้ทางด้านพฤตกิรรมและจิตลกัษณะ ซึง่พบวา่นกัเรียนกลุม่นีมี้ปัญหาด้านพฤตกิรรมและจิตลกัษณะ
ส าคญั ท่ีสง่ผลให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง โดยปัญหา
พฤตกิรรมท่ีวา่นัน้คือพฤตกิรรมก ารเรียน ซึง่สามารถเห็นได้จากลกัษณะหลายประการ เชน่ ท างานไม่
เสร็จเป็นประจ า  ขาดการริเร่ิมทางวิชาการ  กลวัหรือเกลียดในการทดสอบหรือการท างานท่ียาก  ไม่
สามารถท างานในฐานะสมาชิกกลุม่ได้  มีปัญหาทางสงัคมหรือปรับตวัไมไ่ด้  มีการกระท าท่ีเป็น
ความผิดหรือใสร้่ายผู้ อ่ืน   หดหู่ และกลวัความผิดพลาดหรือความส าเร็จ  เป็นต้น รวมทัง้มีพฤตกิรรม
หลีกเล่ียงการเรียน ไมมี่ความมัน่ใจในตนเองในการเรียน ซึง่จะน าไปสูก่ารมีนิสยัการเรียนท่ีไมดี่ ไมมี่
ทกัษะการเรียนและมีปัญหาเร่ืองสงัคมและระเบียบวินยั นอกจากปัญหาด้านพฤตกิรรมการเรียนแล้ว 
นกัเรียนกลุม่ นีย้งัสะท้อนปัญหาการขาดการก ากบัตนเอง  (Self-regulation) ซึง่เป็นคณุลกัษณะท่ี
ส าคญั เชน่ เป็นคนท่ีไมมี่จดุมุง่หมายท่ีชดัเจน มีการรับรู้ความสามารถของตนเองต ่า ขาดความสนใจ
ในการเรียน ไมส่นใจแผน มีกลวิธีท่ีหวงัพึง่คนอ่ืน ขาดการเตือนตนเอง หลีกเล่ียงการประเมินตนเอง 
และไมมี่การปรับตวั เป็นต้น  

จากสภาพปัญหาด้านการก ากบัตนเองและพฤตกิรรมการเรียนของนกัเรียนท่ีมี ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง การแก้ปัญหาเหลา่นีจ้ าเป็นต้องด าเนินการอยา่งเป็นระบบ 
โดยการออกแบบโปรแกรมแก้ปัญหาท่ีค านงึถึงปัจจยัภายในตวัผู้ เรียนและ ปัจจยัภายนอก ท่ีสอดคล้อง
กบัลกัษณะของนกัเรียนและสถานการณ์การเรียน ซึง่ผลงานวิจยัหลายเร่ืองให้ความส าคญักบัแนวคดิ
การก ากบัตนเองและการสนบัสนนุทางสงัคม ในการปรับเปล่ียนพฤตกิรรมของบคุคล ดงันัน้โปรแกรมท่ี
พฒันาขึน้บนพืน้ฐานของแนวคดิการก ากบัตนเองและการสนบัสนนุทางสงัคมของครู จะเป็นประโยชน์ใน
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การพฒัน าการก ากบัตนเองและ พฤตกิรรมการเรียน  ของนกัเรียน ระดบัประถมศกึษา ท่ีมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง และชว่ยแก้ไขปัญหาการมี ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่
ความสามารถท่ีแท้จริงได้อยา่งทนัทว่งทีและมีประสิทธิภาพ  

 
วัตถุประสงค์ของโปรแกรม 
   1. เพ่ือพฒันาตวัแปรทางจิตท่ีเก่ียวข้องกบัพฤตกิรรมการเรียน โดยมีวตัถปุระสงค์ยอ่ย คือ  
    1.1) เพ่ือให้นกัเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และเล็งเห็นถึงความส าคญัของพฤตกิรรม
การเรียน 
  1.2) เพ่ือให้นกัเรียนมีการก ากบัตนเองด้านพฤตกิรรมการเรียนเพิ่มขึน้ 
  1.3) เพ่ือให้นกัเรียนได้รับการสนบัสนนุทางสงัคมจากครูเพิ่มขึน้ 
   2. เพ่ือให้นกัเรียนมีพฤตกิรรมการเรียนเพิ่มขึน้ 
 
ตัวแปรตามของโปรแกรม 
   โปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครูในการศกึษาครัง้นี ้
ประยกุต์ใช้แนวคดิการก ากบัตนเอง (Self-regulation) และการสนบัสนนุทางสงัคม (Social Support)  
ตวัแปรตามของโปรแกรมคือ พฤตกิรรมการเรียน 
 
กลุ่มเป้าหมาย  
 กลุม่เป้าหมายของโปรแกรม คือ นกัเรียนอายรุะหวา่ง 10-12 ปี (ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5) ท่ีศกึษา
อยูใ่นโรงเรียนประถมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร และมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ี
แท้จริง 
 
หลักการและแนวคิดที่ใช้ในการปรับเปล่ียนตัวแปรทางจติและพฤตกิรรม 
 จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่
ความสามารถท่ีแท้จริง และพฤตกิรรมการเรียน ผู้วิจยัจงึได้น าแนวคดิท่ีเก่ียวข้อง  2 แนวคดิ คือ  
การก ากบัตนเอง (Self-regulation) และการสนบัสนนุทางสงัคม (Social support) มาเป็นแนวคดิหลกั
ในการพฒันารูปแบบกิจกรรมในโปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคม โดยมุง่
หมายท่ีจะพฒันาตวัแปรการก ากบัตนเองด้านพฤตกิรรมการเรียน และมีเหตผุลเชิงตรรกวา่  
เม่ือกลุม่ตวัอยา่งมีการก ากบัตนเองเพิ่มสงูขึน้ รวมทัง้ได้รับการสนบัสนนุทางสงัคมท่ีเหมาะสม ก็จะท า
ให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมการเรียนไปในทางบวกได้ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
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 การก ากบัตนเอง (Self-regulation) เป็นวิธีท่ีใช้ในการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมของบคุคลให้
บรรลุสูพ่ฤตกิรรมเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ (Bandura. 1986) สอดคล้องกบัผลการศกึษาของนกัการศกึษา
หลายทา่นดงัท่ีกลา่วมาข้างต้น เชน่ จากงานวิจยัของแบนดรู า (Bandura. 1986) เพอร์ร่ี (Perry. 1998) 
และพสุทิเนนท์ (Puustinent. 1999) พบวา่การก ากบัตนเองสง่ผลตอ่พฤตกิรรมการเรียนรู้ขอ งนกัเรียน 
นอกจากนีผู้้ เรียนท่ีมีการก ากบัตนเองมีแนวโน้มท่ีจะท าพฤตกิรรมได้ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ และ
บคุคลท่ีควบคมุตนเองจากกระบวนการภายในยอ่มจะท าให้เขากระท าพฤตกิรรมได้บรรลผุลกวา่บคุคล
ท่ีมีการก ากบัตนเองต ่า ผู้ เรียนท่ีมีการก ากบัตนเองสงูจะมีผลสมัฤทธ์ิทางการเ รียนสงูด้วย (Pintrich 
and De Groot. 1990; Staudt. 1995; Williams. 1996)  

การสนบัสนนุทางสงัคม (Social Support) เป็นแนวคดิท่ีอธิบายความส าคญัของ
สภาพแวดล้อมทางสงัคมท่ีมีตอ่บคุคล โดยทัว่ๆ ไปแล้ว การสนบัสนนุทางสงัคมหมายถึง การมีเพ่ือน
หรือบคุคลอ่ืนๆ ท่ีสามารถขอคว ามชว่ยเหลือได้ เม่ือถึงชว่งเวลาวิกฤต ิการได้รับการสนบัสนนุทาง
สงัคมท าให้บคุคลมุง่พิจารณาเร่ืองเก่ียวกบัปัญหาได้ดีขึน้ และภาพพจน์ท่ีดีเก่ียวกบัตนเอง 
(Hauenstein. 2001: 1) การสนบัสนนุทางสงัคมท าให้บคุคลมีสขุภาพดี ซึง่สขุภาพกายยอ่มสง่ผลถึง
สมรรถภาพทางสมอง และควา มพร้อมในการเรียน  (Pollitt. 1984:  7) ซึง่สอดคล้องกบัผลการศกึษา
ของครีน (Crean. 2004) ท่ีพบวา่การสนบัสนนุทางสงัคมเป็นตวัแปรเชิงเหตท่ีุมีอิทธิพลทางตรงเป็น
อนัดบัแรกอยา่งมีนยัส าคญักบัความส าเร็จในโรงเรียน คา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลระหวา่งการสนบัสนนุ
ทางสงัคมกบัความส า เร็จในโรงเรียน เทา่กบั .30 โดยพบในรายละเอียดวา่ นกัเรียนท่ีได้รับการ
สนบัสนนุทางสงัคมมาก ยิ่งเป็นผู้ ท่ีมีความส าเร็จในโรงเรียนมากด้วย  และงานวิจยัของอมุาพรรณ ชช่ืูน
กลิ่น (2531) ท่ีพบวา่พฤตกิรรมทางบวกของครูตอ่นกัเรียน มีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมตัง้ใจเรียนของ
นกัเรียน  

จากหลกัการและแนวคดิท่ีใช้ในการปรับเปล่ียนตวัแปรทางจิตและพฤตกิรรมดงักลา่วข้างต้น 
สามารถสรุปความสมัพนัธ์ระหวา่งวตัถปุระสงค์ของโปรแกรม แนวคดิท่ีใช้ในโปรแกรม และวิธีด าเนิน
กิจกรรม ดงัแสดงในตารางตอ่ไปนี ้
 
ตาราง  ความสมัพนัธ์ระหวา่งวตัถปุระสงค์ของโปรแกรมฯ แนวคดิท่ีใช้ในโปรแกรมฯ และวิธีด าเนิน

กิจกรรม 
วตัถปุระสงค์ของ

โปรแกรม 
แนวคิดที่ใช้ วิธีด าเนินกิจกรรม 

ช่ือแนวคิด จดุมุง่หมายของการใช้แวนคิด 
1. เพื่อให้นกัเรียนมีความรู้
ความเข้าใจ และเลง็เห็น

แนวคิด
เก่ียวกบั

1. เพื่อให้นกัเรียนมีความตระหนกั
ถึงความส าคญัของการเข้าร่วม

- การบรรยาย 
- การตัง้ค าถาม 
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วตัถปุระสงค์ของ
โปรแกรม 

แนวคิดที่ใช้ วิธีด าเนินกิจกรรม 
ช่ือแนวคิด จดุมุง่หมายของการใช้แวนคิด 

ถึงความส าคญัของ
พฤติกรรมการเรียน 
  
 

พฤติกรรม
การเรียน 

กิจกรรมตลอดหลกัสตูร 
2. เพื่อให้นกัเรียนมีแรงจงูใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมตลอดหลกัสตูร 
3. เพื่อให้นกัเรียนและครูมีความรู้
เร่ืองพฤติกรรมการเรียน  
 

- การอภิปรายกลุม่ 

2. เพื่อให้นกัเรียนมีการ
ก ากบัตนเองด้าน
พฤติกรรมการเรียน
เพิ่มขึน้ 

แนวคิดการ
ก ากบัตนเอง 

1. เพื่อให้นกัเรียนและครูมีความรู้
เก่ียวกบัการก ากบัตนเอง 
2. เพื่อให้นกัเรียนสามารถก ากบั
ตนเองด้านพฤติกรรมการเรียนได้ 

- การบรรยาย 
- การตัง้ค าถาม 
- การอภิปรายกลุม่ 
- การฝึกปฏิบตัิก ากบัตนเอง 6 
ขัน้ตอน ได้แก่ (1) การส ารวจ
ตนเอง (2) การตัง้เป้าหมาย (3) 
การวางแผน (4) การควบคมุ
ตนเองและบนัทกึพฤติกรรม (5) 
การประเมินตนเอง (6) การแสดง
ปฏิกิริยาตอ่ตนเอง  
- การมอบหมายให้ด าเนินการ
ก ากบัตนเองด้านพฤติกรรมการ
เรียนตามที่ได้ฝึกมา 
- การน าเสนอ/ติดตาม ผลการ
ก ากบัตนเอง การเปลีย่นแปลงที่
เกิดขึน้ ปัญหาอปุสรรคที่พบ และ
การให้ข้อมลูย้อนกลบั 

3. เพื่อให้นกัเรียนได้รับ
การสนบัสนนุทางสงัคม
จากครูเพิ่มขึน้ 

แนวคิดการ
สนบัสนนุ
ทางสงัคม 

1. เพื่อให้ครูมีความรู้เก่ียวกบัการ
สนบัสนนุทางสงัคม 
2. เพื่อให้ครูสามารถให้การ
สนบัสนนุทางสงัคมแก่นกัเรียนได้ 

- การบรรยาย 
- การอภิปรายกลุม่ 
- การให้ครูฝึกปฏิบตัิให้การ
สนบัสนนุทางสงัคม ด้านข้อมลู
ขา่วสารและด้านอารมณ์และ
สงัคม  
- การมอบหมายให้ด าเนินการ
สนบัสนนุทางสงัคมตามที่ได้ฝึก
มา 
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วตัถปุระสงค์ของ
โปรแกรม 

แนวคิดที่ใช้ วิธีด าเนินกิจกรรม 
ช่ือแนวคิด จดุมุง่หมายของการใช้แวนคิด 

- การน าเสนอ/ติดตาม ผลการ
ก ากบัตนเอง การเปลีย่นแปลงที่
เกิดขึน้ ปัญหาอปุสรรคที่พบ และ
การให้ข้อมลูย้อนกลบั 

4. เพื่อให้นกัเรียนมี
พฤติกรรมการเรียน
เพิ่มขึน้ 

1. แนวคิด
การก ากบั
ตนเอง 
2. แนวคิด
การสนบัสนนุ
ทางสงัคม 

เพื่อให้นกัเรียนสามารถก ากบัตนเอง
พร้อมได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม
ของครู 

ด าเนินกิจกรรมตามแนวคิดตา่งๆ 
ดงัที่ได้กลา่วไว้ข้างต้น 

 

ลักษณะของโปรแกรม 
 โปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครูเป็นชดุกิจกรรมท่ีมี
จดุมุง่หมายเพ่ือปรับเปล่ียนพฤตกิรรมการเรียน โดยมีการจดัเนือ้หาและกิจกรรมท่ีสง่เสริมการ
ปรับเปล่ียนตวัแปรทัง้ทางด้านความรู้ /การคดิ ความรู้สกึ /จิตใจ และพฤตกิรรม /ทกัษะ กิจกรรมท่ีจดัขึน้
แบง่ออกเป็น 3 ระยะ รวม 20 ครัง้ ดงันี ้

 ระยะที ่1 เป็นการให้นกัเรียนฝึกก ากบัตนเองด้านพฤตกิรรมการเรียน เบือ้งต้น  และให้
ครูฝึกให้การสนบัสนนุทางสงัคมไปพร้อมกนั ใช้เวลาในการด าเนินการทัง้สิน้  7 ครัง้ๆ ละ 30 นาที 
ยกเว้นครัง้ท่ี 3, 5 และ 6 ใช้เวลา 60 นาที  

  ระยะที ่ 2 เป็นการให้นกัเรียนด าเนินการก ากบัตนเองด้านพฤตกิรรมการเรียนใน
สถานการณ์การเรียนจริง พร้อมได้รับการสนบัสนนุทางสงัคมของครู และครูเป็นผู้ให้การสนบัสนนุทาง
สงัคม ใช้เวลาในการด าเนินการทัง้สิน้  3 สปัดาห์ รวม  12 ครัง้ๆ ละประมาณ 60 นาที แบง่เป็น 4 ครัง้
ตอ่สปัดาห์ ตามชัว่โมงการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์  

  ระยะที ่3 เป็นการประเมินผลของโปรแกรม ซึง่จะให้กลุม่ตวัอยา่งท าแบบประเมิน
ภาพรวมของการเข้าร่วมโปรแกรม ใช้เวลา 1 ครัง้ 30 นาที 

 ข้อมลูภาพรวมของกรอบกิจกรรมในโปรแกรม แสดงดงัตารางตอ่ไปนี ้
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ตาราง ภาพรวมของกรอบกิจกรรมในโปรแกรม 
ครัง้ที่  

 
เวลาที่
ใช้ 

(นาที) 

เป้าหมายของกิจกรรมที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ของโปรแกรม 

ชื่อกิจกรรม แนวคิดที่ใช้ วิธีด าเนินกิจกรรม 

ระยะที่ 1      
1 30 เพื่อให้นกัเรียนและครูมีความรู้

เก่ียวกบัพฤติกรรมการเรียน 
สร้าง
ความคุ้นเคย 

1. แนวคิดเก่ียวกบั
พฤติกรรมการเรียน 
2. แนวคิดเก่ียวกบั
การสร้างความ
ตระหนกั 

- การบรรยาย 
- การตัง้ค าถาม 
- การอภิปรายกลุม่ 

2 30 เพื่อให้นกัเรียนและครูมีความรู้
เก่ียวกบัการก ากบัตนเอง 

รู้จกัการก ากบั
ตนเองและการ
สนบัสนนุทาง
สงัคม 

1. แนวคิดการก ากบั
ตนเอง 
2. แนวคิดการ
สนบัสนนุทางสงัคม 

- การบรรยาย 
- การตัง้ค าถาม 
- การอภิปรายกลุม่ 
 

3 60 1. เพื่อให้นกัเรียนสามารถก ากบั
ตนเองด้านพฤติกรรมก่อนเรียนได้ 
2. เพื่อให้ครูสามารถให้การ
สนบัสนนุทางสงัคมได้ 
 

ฝึกส ารวจ
ตนเอง 
ตัง้เป้าหมาย 
และวางแผน 

1. แนวคิดการก ากบั
ตนเอง 
2. แนวคิดการ
สนบัสนนุทางสงัคม 

- การฝึกปฏิบตัิก ากบั
ตนเอง 3 ขัน้ตอน 
ได้แก่ (1) การส ารวจ
ตนเอง (2) การ
ตัง้เป้าหมาย (3) การ
วางแผน  
-ครูฝึกให้การ
สนบัสนนุทางสงัคม 

4 60 1. เพื่อให้นกัเรียนสามารถ
ควบคมุตนเองและบนัทกึ
พฤติกรรมได้  
 

ฝึกควบคมุ
ตนเองและ
บนัทกึ
พฤติกรรม (1) 

1. แนวคิดการก ากบั
ตนเอง 
 

- นกัเรียนฝึกปฏิบตัิ
ก ากบัตนเอง ขัน้ตอน
ที่ 4 การควบคมุ
ตนเองและบนัทกึ
พฤติกรรม 

5-6 60 1. เพื่อให้นกัเรียนสามารถ
ควบคมุตนเองและบนัทกึ
พฤติกรรมในชัน้เรียนได้ 
2. เพื่อให้ครูสามารถให้การ
สนบัสนนุทางสงัคมแก่นกัเรียนได้ 

ฝึกควบคมุ
ตนเองและ
บนัทกึ
พฤติกรรม (2) 

1. แนวคิดการก ากบั
ตนเอง 
2. แนวคิดการ
สนบัสนนุทางสงัคม 

- นกัเรียนฝึกปฏิบตัิ
ก ากบัตนเอง ขัน้ตอน
ที่ 4 การควบคมุ
ตนเอง (นกัเรียน) 
-ครูฝึกให้การ
สนบัสนนุทางสงัคม 

7 30 เพื่อให้นกัเรียนสามารถประเมิน 6. ฝึกประเมิน 1. แนวคิดการก ากบั - นกัเรียนฝึกปฏิบตัิ
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ครัง้ที่  
 

เวลาที่
ใช้ 

(นาที) 

เป้าหมายของกิจกรรมที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ของโปรแกรม 

ชื่อกิจกรรม แนวคิดที่ใช้ วิธีด าเนินกิจกรรม 

ตนเองและแสดงปฏิกิริยาตอ่
ตนเองได้ 

ตนเองและ
แสดงปฏิกิริยา
ตอ่ตนเอง 

ตนเอง 
 

ก ากบัตนเอง ขัน้ตอน
ที่ 5 การประเมิน
ตนเอง และขัน้ตอนท่ี 
6 การแสดงปฏิกิริยา
ตอ่ตนเอง 

ระยะที่ 2      
8-19 60 เพื่อพฒันาพฤติกรรมการเรียน 

โดยใช้การก ากบัตนเองใน
สถานการณ์การเรียนจริง พร้อม
ได้รับการสนบัสนนุทางสงัคมของ
ครู 

ก ากบัตนเองใน
ชัน้เรียน 

1. แนวคิดการก ากบั
ตนเอง 
2. แนวคิดการ
สนบัสนนุทางสงัคม 

- การมอบหมายให้
นกัเรียนก ากบัตนเอง
ด้านพฤติกรรมการ
เรียนตามที่ได้ฝึกมา  
- การมอบหมายให้
ครูให้การสนบัสนนุ
ทางสงัคมตามที่ได้
ฝึกมา 
- การน าเสนอ/
ติดตาม ผลการก ากบั
ตนเอง การ
เปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้ 
ปัญหาอปุสรรคที่พบ 
และการให้ข้อมลู
ย้อนกลบั 

ระยะที่ 3      
20 30 เพื่อประเมินผลของโปรแกรม    

  
 ส าหรับสว่นประกอบของกิจกรรม แตล่ะกิจกรรมประกอบด้วย  1) ช่ือกิจกรรม  2) จดุมุง่หมาย
ของกิจกรรม 3) บทบาทของผู้ เก่ียวข้อง 4) เวลาท่ีใช้ในการท ากิจกรรม 5) ส่ือ/อปุกรณ์ท่ีใช้ในกิจกรรม 
6) การประเมินผล และ 7) ภาคผนวก ซึง่เป็นเอกสารท่ีใช้ประกอบการจดักิจกรรม โดยการจดักิจกรรม
สามารถด าเนินการได้ในคาบโฮมรูมและคาบเรียนของห้องเรียนปกต ิ 
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ขัน้ตอนการด าเนินโปรแกรม 
 ขัน้ตอนการเตรียมการก่อนการจัดกิจกรรม 

ขัน้ตอนการเตรียมการก่อนการจดักิจกรรมแบง่เป็น 2 สว่น คือ 
1. ในสว่นวิทยากร ผู้ชว่ย หรือผู้ประสานงานกิจกรรม (Facilitators) ควรศกึษาแนวคดิทฤษฎี

ท่ีเก่ียวข้องกบัการมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริงและพฤตกิรรมการเรียน  
แนวคดิเก่ียวกบัการก ากบัตนเอง แนวคดิการสนบัสนนุทางสงัคม รวมทัง้แนวคดิท่ีเ ก่ียวข้องกบัการ
ฝึกอบรม เทคนิค รูปแบบของการจดักิจกรรมการเรียนรู้  

2. ในสว่นการเตรียมการก่อนการด าเนินกิจกรรม 
  2.1 ก าหนดลกัษะของกลุม่เป้าหมายให้ชดัเจน คือ 
   2.1.1 เป็นนกัเรียนอายรุะหวา่ง 10-12 ปี (ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4-6) ท่ีศกึษา
อยูใ่นโรงเรียนสงักดั ส านกัการศึ กษา กรุงเทพมหานคร และ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่
ความสามารถท่ีแท้จริง 
    2.1.2 มีความสมคัรใจและได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองให้เข้าร่วมกิจกรรม  
    2.1.3 ไมมี่โรคประจ าตวัท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมตลอดโปรแกรม 
    2.1.4 มีปัญหาทางพฤตกิรรม การเรียน โดยมีการคดักรองนกัเรียนเก่ียวกบั
พฤตกิรรมการเรียนย้อนหลงั 2 สปัดาห์ โดยท าการสงัเกตพฤตกิรรมนกัเรียน รวมทัง้เก็บข้อมลูภมูิหลงั
ของนกัเรียน ซึง่ประกอบด้วย อาชีพ รายได้ ระดบัการศกึษา การอบรมเลีย้งดขูองบดิามารดา และการ
สนบัสนนุทางสงัคมของบดิามารดา ครู และเพื่อน จากนัน้พิจารณานกัเรียนท่ีมีระดบัพฤตกิรรมการเรียน
อยูใ่นระดบัต ่าหรือไมพ่งึประสงค์ แล้วน านกัเรียนท่ีมีคณุลกัษณะตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้เข้าร่วมกิจกรรม  

2.2 ตดิตอ่ประสานงานกบัครูหรือผู้ประสานงานของโรงเรียน เพ่ือชีแ้จงวตัถปุระสงค์ 
ความส าคญั ประโยชน์ และรายละเอียดขัน้ตอนในการท ากิจกรรมตลอดโปรแกรม  

2.3 จดัเตรียมสถานท่ีและอปุกรณ์ตา่งๆ  
2.4 ชีแ้จงวตัถปุระสงค์ ความส าคญั ประโยชน์ และรายละเอียดขัน้ตอนในการท า

กิจกรรมตลอดโปรแกรม  
ขัน้ตอนการเก็บข้อมูลก่อนเข้าร่วมโปรแกรม  

 เป็นการเก็บข้อมลูของตวัแปรซึง่เป็นวตัถปุระสงค์หลกัของโปรแกรม คือ ตวัแปรพฤ ตกิรรมการ
เรียน โดยให้เก็บข้อมลูพฤตกิรรมการเรียนของกลุม่เป้าหมายจากการสงัเกต 
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 ขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรมตามโปรแกรม 
1. ให้กลุม่เป้าหมายด าเนินกิจกรรมตามโปรแกรม 
2. ในระหวา่งการด าเนินกิจกรรมท่ีกลุม่เป้าหมายก ากบัตนเองในคาบเรียนในแตล่ะครัง้ ให้

กลุม่เป้าหมายบนัทกึการก ากบัตนเองด้านพฤติกรรมการเรียน แล้วน าสง่ วิทยากรหรือผู้ชว่ยวิทยากร ใน
วนัรุ่งขึน้ เพ่ือนบัคะแนนส าหรับการแลกเปล่ียนสิ่งเสริมแรง 

ขัน้ตอนการประเมินผลโปรแกรม  
มีการประเมินผล ดงันี ้
1. การประเมินผลกิจกรรมในโปรแกรมแตล่ะครัง้ตามวตัถปุระสงค์ของกิจกรรม ซึง่มิใชก่าร

ประเมินผลตามตวัแปรตาม เชน่ การสงัเกตความร่วมมือ การมีสว่นร่วม ความส าเร็จของงานท่ีได้
มอบหมาย ความสนใจของนกัเรียน การตอบค าถามของนกัเรียน เป็นต้น 
 2. การเก็บข้อมลูของตวัแปรซึง่เป็นวตัถปุระสงค์หลกัของโปรแกรม คือ ตวัแปรพฤตกิรรม การ
เรียน โดยเก็บข้อมลูพฤตกิรรมการเรียนจากการสงัเกต 
 3. การประเมินความพงึพอใจโดยรวมของโปรแกรม โดยให้กลุม่เป้าหมายตอบแบบสอบถาม
ความคดิเห็นท่ีมีตอ่การเข้าร่วมโปรแกรม รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
 
 ส าหรับรายละเอียดของการจดักิจกรรมแตล่ะครัง้ปรากฏในคูมื่อการใช้โปรแกรมในล าดบัถดัไป 
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โดย 

พลรพ ีทุมมาพนัธ ์  
  

          

คูม่อืการใช้ 
 

โปรแกรมการก ากบัตนเองรว่มกบัการสนบัสนุนทางสังคมของครู       

เพือ่ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการเรยีน ของนกัเรยีนระดบัประถมศึกษา 
ทีม่ผีลสัมฤทธิท์างการเรยีนต า่กวา่ความสามารถทีแ่ท้จรงิ   
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ค าน า 
 
 คูมื่อการใช้โปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู  เป็นเอกสารท่ี
จดัท าขึน้โดยใช้ แนวคดิท่ีผสมผสานการก ากบัตนเองและการสนบัสนนุทางสงัคม เพ่ือ ปรับเปล่ียน
พฤตกิรรมการเรียน ของนกัเรียนระดบัประถมศกึษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ี
แท้จริง โดยออกแบบ กระบวนการเรียนรู้ท่ีเป็นระบบ สอดแทรกสาระความรู้ และฝึกทกัษะตา่งๆ เพ่ือ
การปฏิบตัท่ีิยัง่ยืน เพ่ือให้นกัเรียนสามารถพฒันาพฤตกิรรมการเรียน ทัง้ในบริบทของการเรียน ในชัน้
เรียนละนอกห้องเรียน  

หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่คูมื่อ การใช้โปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของ
ครูฉบบันี ้จะเป็นแนวทางส าหรับครูผู้สอน ครูแนะแนว รวมทัง้ผู้สนใจในการจดักิจกรรมเพื่อปรับ
พฤตกิรรมการเรียนของนกัเรียนตอ่ไป 
 
 

พลรพี  ทมุมาพนัธ์ 
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สารบัญ 
 

                   
   

ค าแนะน าการใช้โปรแกรม  
กิจกรรมท่ี  1 สร้างความคุ้นเคย  
กิจกรรมท่ี  2 รู้จกัการก ากบัตนเอง  
กิจกรรมท่ี  3 ฝึกส ารวจตนเอง ตัง้เป้าหมาย และวางแผน  
กิจกรรมท่ี  4 ฝึกควบคมุตนเองและบนัทกึพฤตกิรรม (1)  
กิจกรรมท่ี  5-6 ฝึกควบคมุตนเองและบนัทกึพฤตกิรรม (2)  
กิจกรรมท่ี  7 ฝึกประเมินตนเองและแสดงปฏิกิริยาตอ่ตนเอง  
กิจกรรมท่ี  8-19 ก ากบัตนเองและได้รับการสนบัสนนุทางสงัคมของครู  
กิจกรรมท่ี  20 ประเมินผลโปรแกรม  
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ค าแนะน าการใช้โปรแกรม 
 

 โปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคม ของครูเป็นชดุกิจกรรมท่ีมี
จดุมุง่หมายเพ่ือปรับเปล่ียนพฤตกิรรมการเรียน โดยมีการจดัเนือ้หาและกิจกรรมท่ีสง่เสริมการ
ปรับเปล่ียนตวัแปรทัง้ทางด้านความรู้ /การคดิ ความรู้สกึ /จิตใจ และพฤตกิรรม /ทกัษะ กิจกรรมท่ีจดัขึน้
แบง่ออกเป็น 3 ระยะ รวม 20 ครัง้ ดงันี ้

 ระยะที ่1 เป็นการให้นกัเรียนฝึกก ากบัตนเองด้านพฤตกิรรมการเรียน เบือ้งต้น  และให้
ครูฝึกให้การสนบัสนนุทางสงัคมไปพร้อมกนั ใช้เวลาในการด าเนินการทัง้สิน้  7 ครัง้ๆ ละ 30 นาที 
ยกเว้นครัง้ท่ี 3, 5 และ 6 ใช้เวลา 60 นาที  

  ระยะที ่ 2 เป็นการให้นกัเรียนด าเนินการก ากบัตนเองด้านพฤติ กรรมการเรียนใน
สถานการณ์การเรียนจริง พร้อมได้รับการสนบัสนนุทางสงัคมของครู และครูเป็นผู้ให้การสนบัสนนุทาง
สงัคม ใช้เวลาในการด าเนินการทัง้สิน้  3 สปัดาห์ รวม  12 ครัง้ๆ ละประมาณ 60 นาที แบง่เป็น 4 ครัง้
ตอ่สปัดาห์ ตามชัว่โมงการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์  

  ระยะที่  3 เป็นการประเมินผลของโปรแกรม ซึง่จะให้กลุม่ตวัอยา่งท าแบบประเมิน
ภาพรวมของการเข้าร่วมโปรแกรม ใช้เวลา 1 ครัง้ 30 นาที 

 ข้อมลูภาพรวมของกรอบกิจกรรมในโปรแกรม แสดงดงัตารางตอ่ไปนี ้
 

ตาราง ภาพรวมของกรอบกิจกรรมในโปรแกรม 
ครัง้ที่  

 
เวลาที่
ใช้ 

(นาที) 

เป้าหมายของกิจกรรมที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ของโปรแกรม 

ชื่อกิจกรรม แนวคิดที่ใช้ วิธีด าเนินกิจกรรม 

ระยะที่ 1      
1 30 เพื่อให้นกัเรียนและครูมีความรู้

เก่ียวกบัพฤติกรรมการเรียน 
สร้าง
ความคุ้นเคย 

1. แนวคิดเก่ียวกบั
พฤติกรรมการเรียน 
2. แนวคิดเก่ียวกบั
การสร้างความ
ตระหนกั 

- การบรรยาย 
- การตัง้ค าถาม 
- การอภิปรายกลุม่ 

2 30 เพื่อให้นกัเรียนและครูมีความรู้
เก่ียวกบัการก ากบัตนเอง 

รู้จกัการก ากบั
ตนเองและการ
สนบัสนนุทาง
สงัคม 

1. แนวคิดการก ากบั
ตนเอง 
2. แนวคิดการ
สนบัสนนุทางสงัคม 

- การบรรยาย 
- การตัง้ค าถาม 
- การอภิปรายกลุม่ 
 

3 60 1. เพื่อให้นกัเรียนสามารถก ากบั ฝึกส ารวจ 1. แนวคิดการก ากบั - การฝึกปฏิบตัิก ากบั
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ครัง้ที่  
 

เวลาที่
ใช้ 

(นาที) 

เป้าหมายของกิจกรรมที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ของโปรแกรม 

ชื่อกิจกรรม แนวคิดที่ใช้ วิธีด าเนินกิจกรรม 

ตนเองด้านพฤติกรรมก่อนเรียนได้ 
2. เพื่อให้ครูสามารถให้การ
สนบัสนนุทางสงัคมได้ 
 

ตนเอง 
ตัง้เป้าหมาย 
และวางแผน 

ตนเอง 
2. แนวคิดการ
สนบัสนนุทางสงัคม 

ตนเอง 3 ขัน้ตอน 
ได้แก่ (1) การส ารวจ
ตนเอง (2) การ
ตัง้เป้าหมาย (3) การ
วางแผน  
-ครูฝึกให้การ
สนบัสนนุทางสงัคม 

4 60 1. เพื่อให้นกัเรียนสามารถ
ควบคมุตนเองและบนัทกึ
พฤติกรรมได้  
 

ฝึกควบคมุ
ตนเองและ
บนัทกึ
พฤติกรรม (1) 

1. แนวคิดการก ากบั
ตนเอง 
 

- นกัเรียนฝึกปฏิบตัิ
ก ากบัตนเอง ขัน้ตอน
ที่ 4 การควบคมุ
ตนเองและบนัทกึ
พฤติกรรม 

5-6 60 1. เพื่อให้นกัเรียนสามารถ
ควบคมุตนเองและบนัทกึ
พฤติกรรมในชัน้เรียนได้ 
2. เพื่อให้ครูสามารถให้การ
สนบัสนนุทางสงัคมแก่นกัเรียนได้ 

ฝึกควบคมุ
ตนเองและ
บนัทกึ
พฤติกรรม (2) 

1. แนวคิดการก ากบั
ตนเอง 
2. แนวคิดการ
สนบัสนนุทางสงัคม 

- นกัเรียนฝึกปฏิบตัิ
ก ากบัตนเอง ขัน้ตอน
ที่ 4 การควบคมุ
ตนเอง (นกัเรียน) 
-ครูฝึกให้การ
สนบัสนนุทางสงัคม 

7 30 เพื่อให้นกัเรียนสามารถประเมิน
ตนเองและแสดงปฏิกิริยาตอ่
ตนเองได้ 

6. ฝึกประเมิน
ตนเองและ
แสดงปฏิกิริยา
ตอ่ตนเอง 

1. แนวคิดการก ากบั
ตนเอง 
 

- นกัเรียนฝึกปฏิบตัิ
ก ากบัตนเอง ขัน้ตอน
ที่ 5 การประเมิน
ตนเอง และขัน้ตอนท่ี 
6 การแสดงปฏิกิริยา
ตอ่ตนเอง 

ระยะที่ 2      
8-19 60 เพื่อพฒันาพฤติกรรมการเรียน 

โดยใช้การก ากบัตนเองใน
สถานการณ์การเรียนจริง พร้อม
ได้รับการสนบัสนนุทางสงัคมของ
ครู 

ก ากบัตนเองใน
ชัน้เรียน 

1. แนวคิดการก ากบั
ตนเอง 
2. แนวคิดการ
สนบัสนนุทางสงัคม 

- การมอบหมายให้
นกัเรียนก ากบัตนเอง
ด้านพฤติกรรมการ
เรียนตามที่ได้ฝึกมา  
- การมอบหมายให้
ครูให้การสนบัสนนุ
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ครัง้ที่  
 

เวลาที่
ใช้ 

(นาที) 

เป้าหมายของกิจกรรมที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ของโปรแกรม 

ชื่อกิจกรรม แนวคิดที่ใช้ วิธีด าเนินกิจกรรม 

ทางสงัคมตามที่ได้
ฝึกมา 
- การน าเสนอ/
ติดตาม ผลการก ากบั
ตนเอง การ
เปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้ 
ปัญหาอปุสรรคที่พบ 
และการให้ข้อมลู
ย้อนกลบั 

ระยะที่ 3      
20 30 เพื่อประเมินผลของโปรแกรม    

  
 ส าหรับสว่นประกอบของกิจกรรม แตล่ะกิจกรรมประกอบด้วย  1) ช่ือกิจกรรม  2) จดุมุง่หมาย
ของกิจกรรม 3) บทบาทของผู้ เก่ียวข้อง 4) เวลาท่ีใช้ในการท ากิจกรรม 5) ส่ือ/อปุกรณ์ท่ีใช้ในกิจกรรม  
6) การประเมินผล และ 7) ภาคผนวก ซึง่เป็นเอกสารท่ีใช้ประกอบกา รจดักิจกรรม โดยการจดักิจกรรม
สามารถด าเนินการได้ในคาบโฮมรูมและคาบเรียนของห้องเรียนปกต ิ 
 การจดักิจกรรมของโปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู เป็น
กระบวนการท่ีต้องด าเนินการอยา่งเป็นล าดบัขัน้ตอนตอ่เน่ืองกนั ซึง่คูมื่อการใช้โปรแกรมฉบบันีไ้ด้เขีย น
อธิบายขัน้ตอนและวิธีการจดัการเรียนรู้อยา่งละเอียด ครูผู้สอน /จดักิจกรรมสามารถด าเนินการตาม
ขัน้ตอนตา่ง ๆ ท่ีผู้ เขียนได้อธิบายไว้ได้อยา่งสะดวก โดยใช้คูมื่อการใช้โปรแกรมฉบบันีเ้ป็นแนวทางใน
การจดักิจกรรม ในการใช้คูมื่อฉบบันี ้จ าเป็นต้องใช้ร่วมกบัโปรแกรมการก ากบัต นเองร่วมกบัการ
สนบัสนนุทางสงัคมของครู โดยมีแนวทางการใช้ดงัตอ่ไปนี ้

1. ศกึษาแนวคดิทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ี
แท้จริงและพฤตกิรรมการเรียน  แนวคดิเก่ียวกบัการก ากบัตนเอง แนวคดิการสนบัสนนุทางสงัคม 
รวมทัง้แนวคดิท่ีเก่ียวข้องกบัการฝึกอบรม เทคนิค รูปแบบของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ให้เข้าใจ  

2. ศกึษาโปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู และคูมื่อการใช้
โปรแกรม เพ่ือทราบรายละเอียดในการด าเนินการตามขัน้ตอนและกิจกรรมท่ีก าหนดไว้ 

3. จดัเตรียมส่ือ วสัด ุอปุกรณ์ และเคร่ืองมือประเมินผล ตามท่ีระบไุว้ในโปรแกรม 
4. จดักิจกรรมตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีก าหนดไว้ 
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ในการจดักิจกรรม หากเวลาด าเนินการไมเ่พียงพอหรือมีผู้ เรียนท่ีเรียนช้า หรือท ากิจกรรมไม่
ทนัเพ่ือน ครูสามารถยืดหยุน่ได้ตามความเหมาะสม การจดักิจกรรมโปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบั
การสนบัสนนุทางสงัคมของครู สามารถด าเนินการตามขัน้ตอนและวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้
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ครัง้ที่ 1 

สร้างความคุ้นเคย 
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จดุมุง่หมายของ

กิจกรรม 
บทบาทของผู้ เก่ียวข้อง เวลา สือ่/อปุกรณ์ การประเมินผล 

ครู นกัเรียน วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร 
1. เพื่อให้เกิด
ความคุ้นเคยระหวา่ง
นกัเรียนและวิทยากร 
2. เพื่อให้นกัเรียนมี
ความตระหนกัถึง
ความส าคญัของการเข้า
ร่วมกิจกรรมตลอด
หลกัสตูร 
3. เพื่อให้นกัเรียนมี
แรงจงูใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลกัสตูร 
4. เพื่อให้นกัเรียนและ
ครูมีความรู้เร่ือง
พฤติกรรมการเรียน  
5. เพื่อให้นกัเรียนทราบ
จดุมุง่หมายของการ
ปรับพฤติกรรมการเรียน
ด้วยโปรแกรมการก ากบั

-แนะน าวิทยากร 
-ร่วมสงัเกตการณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ฟังค าบรรยาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-อา่นใบความรู้ที่ 1 
ตอบค าถาม แสดง
ความคดิเห็น 
 

1. วิทยากรแนะน าตวัเองและทีมงาน 
2. ให้นกัเรียนแนะน าตวัเองทีละคน โดยแจกป้ายช่ือให้
นกัเรียนเขียนช่ือของตนเองแล้วคล้องคอไว้ 
3. วิทยากรอธิบายถึงความส าคญัของพฤติกรรมการ
เรียน โดยวิทยากรอธิบายให้นกัเรียนฟังวา่เป็นพฤติกรรม
อนัพงึประสงค์และสง่ผลตอ่ความส าเร็จในการเรียน 
4. วิทยากรแจ้งให้นกัเรียนทราบจดุมุง่หมายในการ
ด าเนินกิจกรรม โดยวิทยากรอธิบายให้นกัเรียนฟังวา่ 
การด าเนินการในครัง้นีม้ีจดุมุง่หมายเพื่อเพิ่มพฤติกรรม
การเรียนของนกัเรียน โดยใช้โปรแกรมการก ากบัตนเอง
ร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู ซึง่เป็นวิธีการท่ี
สามารถช่วยให้นกัเรียนเพิ่มพฤติกรรมการเรียนเพิ่มมาก
ขึน้ หลงัจากที่เข้าร่วมกิจกรรมครบหลกัสตูรแล้ว นกัเรียน
จะต้องมีพฤติกรรมการเรียนสงูขึน้ 
5. วิทยากรอธิบายถึงเป้าหมาย คือ พฤติกรรมการเรียน 
ให้นกัเรียนทราบ โดยวิทยากรแจกใบความรู้เร่ือง
พฤติกรรมการเรียน และอธิบายให้นกัเรียนฟังวา่ 
พฤติกรรมการเรียน หมายถึง การปฏิบตัิตวัใน

30 นาที  1. ป้ายช่ือ 
2. ใบความรู้เร่ือง
พฤติกรรมการ
เรียน 
3. ใบงานท่ี 1 
ผลเสยีของการมี
พฤติกรรมการ
เรียนต ่า และผลดี
ของการมี
พฤติกรรมการ
เรียนสงู  
4. แบบส ารวจตวั
เสริมแรง 
 

1. จากการสงัเกต ซกัถาม 
100% ของนกัเรียนแสดง
ความกระตือรือร้น มีความ
ตัง้ใจและตระหนกัถึง
ความส าคญัของการเข้าร่วม
กิจกรรมในครัง้ตอ่ๆไป  
2. จากการซกัถาม 100% 
ของนกัเรียนตอบค าถาม
เก่ียวกบัพฤติกรรมการเรียน
ได้อยา่งถกูต้อง 
3. 100% ของนกัเรียนตอบ
แบบส ารวจตวัเสริมแรง
ครบถ้วน 
 
*4. จากการซกัถาม ครูตอบ
ค าถามเกี่ยวกบัพฤติกรรม
การเรียนไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
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จดุมุง่หมายของ
กิจกรรม 

บทบาทของผู้ เก่ียวข้อง เวลา สือ่/อปุกรณ์ การประเมินผล 
ครู นกัเรียน วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร 

ตนเองร่วมกบัการ
สนบัสนนุทางสงัคมของ
ครู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การศกึษาเลา่เรียนของนกัเรียนทัง้ในและนอกห้องเรียน 
แบง่ออกเป็นพฤติกรรมก่อนเรียน พฤติกรรมขณะเรียน
ในชัน้เรียน และพฤติกรรมหลงัเรียน โดยนกัเรียนต้องมี
พฤติกรรมครบทัง้ 3 สว่น มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้  
 1) พฤติกรรมก่อนเรียน ได้แก่  
                     - น าอปุกรณ์การเรียนมาเรียนอยา่ง
ถกูต้องครบถ้วน และ 
                     - เข้าชัน้เรียนตรงเวลา  
 2) พฤติกรรมขณะเรียนในชัน้เรียน ได้แก่  
                     - มองครูและเพื่อนเมื่อครูและเพื่อนพดู
เก่ียวกบัเนือ้หาหรือกระบวนการเรียนการสอน  
                     - ตอบค าถาม ถามค าถาม อภิปรายและ
เสนอความคิดเห็น รายงานหน้าชัน้ อา่นหนงัสอืเรียน จด
ค าอธิบายประกอบการเรียนจากครู และ 
                     - ท างานท่ีครูมอบหมายได้อยา่งตอ่เนื่อง 
จนงานนัน้ส าเร็จ 
 3) พฤติกรรมหลงัเรียน ได้แก่  
                     - ท าแบบฝึกหดั การบ้าน และรายงานให้
เสร็จและสง่ตามก าหนดเวลา  
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จดุมุง่หมายของ
กิจกรรม 

บทบาทของผู้ เก่ียวข้อง เวลา สือ่/อปุกรณ์ การประเมินผล 
ครู นกัเรียน วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ช่วยกนัสรุป
พฤติกรรมการเรียน 
 
 
 
 

                     - เตรียมบทเรียนหรือทบทวนเนือ้หาวิชาที่
ครูมอบหมาย และศกึษาค้นคว้า เข้าห้องสมดุ ท า
รายงาน ท าการบ้านและศกึษาข้อผิดพลาดด้วยตนเอง 
6. วิทยากรแจ้งให้นกัเรียนทราบวา่เขามีพฤติกรรมการ
เรียนต ่า ดงัรายการส ารวจพฤติกรรม และถามความ
ต้องการในการแก้ไขเปลีย่นแปลงพฤติกรรม 
7. เมื่อนกัเรียนตระหนกัและยอมรับพฤติกรรมที่เป็น
ปัญหาและพร้อมที่จะแก้ไข วิทยากรท าความตกลงเร่ือง
การปรับพฤติกรรมด้วยโปรแกรมการก ากบัตนเอง
ร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู และพฤติกรรม
เป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึน้ โดยให้นกัเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมให้ครบตลอดโปรแกรม 
8. วิทยากรให้นกัเรียนช่วยกนัสรุปพฤติกรรมการเรียนใน
แตล่ะด้าน 
9. วิทยากรแจกใบงานท่ี  1 เร่ือง ผลเสยีของการมี
พฤติกรรมการเรียนต ่า และผลดีของการมีพฤติกรรมการ
เรียนสงู และแบบส ารวจตวัเสริมแรงให้นกัเรียนเอาไปท า
เป็นการบ้าน  
 



232 

 

จดุมุง่หมายของ
กิจกรรม 

บทบาทของผู้ เก่ียวข้อง เวลา สือ่/อปุกรณ์ การประเมินผล 
ครู นกัเรียน วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร 

 
-อภิปรายร่วมกบั
วิทยากร 

 
 

*10. หลงัจากเสร็จกิจกรรมกบันกัเรียน วิทยากรและครู
ร่วมอภิปรายเกี่ยวกบัพฤติกรรมการเรียน 
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ภาคผนวก 
 
 

ใบความรู้ที่ 1 
เร่ืองพฤตกิรรมการเรียน 

 

 พฤตกิรรมการเรียน หมายถึง การปฏิบตัิตวัในการศกึษาเล่าเรียนของนกัเรียนทัง้
ในและนอกห้องเรียน แบ่งออกเป็น พฤติกรรมก่อนเรียน  พฤติกรรมขณะเรียนในชัน้เรียน  
และพฤติกรรมหลงัเรียน ดงัต่อไปนี ้  
  1) พฤตกิรรมก่อนเรียน  หมายถึง  การแสดงพฤติกรรมของนกัเรียนท่ีได้
สร้างความพร้อมให้แก่ต นเองก่อนเข้าเรียนในชัน้เรียน  ได้แก่ การน าอปุกรณ์การเรียนมา
เรียนอย่างถกูต้องครบถ้วน และการเข้าชัน้เรียนตรงเวลา  
  2) พฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียน  หมายถึง การแสดงพฤติกรรมของ
นกัเรียนในการติดตามการสอนของครูโดยตลอด ได้แก่ การมองครูและเพ่ือนเม่ือครูและ
เพ่ือนพดูเก่ียวกบัเนือ้หาหรือกระบวนการเรียนการสอน และจดค าอธิบายประกอบการเรียน
จากครู การตอบค าถาม ถามค าถาม อภิปรายและเสนอความคิดเห็น รายงานหน้าชัน้ อ่าน
หนงัสือเรียน และการท างานท่ีได้รับมอบหมายขณะเรียนในชัน้เรียน 
  3) พฤตกิรรมหลังเรียน  หมายถึง การแสดงพฤติกรรมของนกัเรียน ในการ
ท างานท่ีได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จและส่งตามก าหนดเวลา ได้แก่ การท าแบบฝึกหดั 
การบ้าน และรายงานให้เสร็จและส่งตามก าหนดเวลา การ เตรียมบทเรียนหรือทบทวน
เนือ้หาวิชาท่ีครูมอบหมาย และการศกึษาค้นคว้า  เข้าห้องสมดุ  ท ารายงาน ท าการบ้านและ
ศกึษาข้อผิดพลาดด้วยตนเอง  
 
 



234 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลเสียของการมีพฤตกิรรมการเรียน

ต ่า 

ผลดีของการมีพฤตกิรรมการเรียนสูง 

  

  

  

  

  

  

  

 
            

                                                           

 

ใบงานที่ 1 
ผลเสียของการมีพฤตกิรรมการเรียนต ่า 
และผลดีของการมีพฤตกิรรมการเรียนสูง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 

 ค าชีแ้จง   ขอให้นกัเรียนเขียนข้อความบอกผลเสียของการมีการมีพฤติกรรมการ

เรียนต ่า และผลดีของการมีพฤติกรรมการเรียนสงู ลงในช่องว่างในตาราง 

 

       ลงใน  

              ใน  
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แบบส ารวจตัวเสริมแรง 
 

ช่ือ-สกลุ............................................................................................ ชัน้ ..................... 
 
 
 
 
 
1. อาหาร ขนม หรือผลไม้ท่ีนกัเรียนชอบมากท่ีสดุ ได้แก่      
(1) ........................................................................      
(2) ........................................................................          
(3) ........................................................................  
2. อปุกรณ์การเรียนท่ีนกัเรียนอยากได้มากท่ีสดุ ได้แก่ 
(1) ........................................................................      
(2) ................................................................. .......         
(3) ........................................................................  
3. กิจกรรมอะไรท่ีนกัเรียนชอบมากท่ีสดุเม่ืออยู่ท่ีโรงเรียน 
(1) ........................................................................      
(2) ........................................................................          
(3) ........................................................................  
4. เม่ือนกัเรียนท าความดีแล้ว อยากให้ครูท าอย่างไร 
(1) ................................................................ ........      
(2) ........................................................................          
(3) ........................................................................  

 ค าชีแ้จง   ขอให้นกัเรียนตอบค าถามต่อไปนีท้กุข้อ ตามความเป็นจริงท่ีตรงกบั 

ความต้องการของนกัเรียน โดยเรียงล าดบัจากสิ่งท่ีนกัเรียนต้องการมากท่ีสดุ 

เป็นอนัดบั 1 สิ่งท่ีต้องการรองลงมาเป็นอนัดบั 2 และ 3 ตามล าดบั 
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ครัง้ที่ 2 

รู้จักการก ากับตนเอง 
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จดุมุง่หมายของ
กิจกรรม 

บทบาทของผู้ เก่ียวข้อง เวลา สือ่/อปุกรณ์ การประเมินผล 
ครู นกัเรียน วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร 

เพื่อให้นกัเรียนและครูมี
ความรู้เก่ียวกบัการ
ก ากบัตนเอง 

-ร่วมสงัเกตการณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ช่วยกนัทบทวน
พฤติกรรมการเรียน 
-น าเสนอผลการท า
ใบงานท่ี 1 และแสดง
ความคิดเห็น 
-อา่นใบความรู้ที่ 2  
-ฟังค าบรรยาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ให้นกัเรียนสง่แบบส ารวจตวัเสริมแรง 
2. ให้นกัเรียนทบทวนเนือ้หาเร่ืองพฤติกรรมการเรียนวา่
ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
3. สุม่ให้นกัเรียนน าเสนอผลการท าใบงานท่ี 1 และให้
นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายถึงผลเสยีของการมีพฤติกรรม
การเรียนต ่า และผลดีของการมีพฤติกรรมการเรียนสงู  
4. วิทยากรอธิบายขัน้ตอนการก ากบัตนเอง พร้อมแจ้งให้
นกัเรียนทราบวา่นกัเรียนจะได้รับการฝึกในช่วงตอ่ไปนี ้
เพื่อให้นกัเรียนทราบวา่จะต้องท าอะไรบ้างและท า
อยา่งไร โดยแจกใบความรู้เร่ืองการก ากบัตนเองให้
นกัเรียน และอธิบายให้นกัเรียนฟังวา่ การก ากบัตนเอง 
หมายถึง กระบวนการในการควบคมุตนเองของบคุคล
อยา่งเป็นระบบ ในด้านความคิด ความรู้สกึ และการ
กระท า เพื่อมุง่เปลีย่นแปลงพฤติกรรมของตนเองไปสู่
พฤติกรรมเป้าหมายที่ต้องการ ประกอบด้วย
กระบวนการ 3 กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการสงัเกต
ตนเอง กระบวนการตดัสนิตนเอง และกระบวนการแสดง
ปฏิกิริยาตอ่ตนเอง โดยแบง่เป็นขัน้ตอนยอ่ย จ านวน 6 
ขัน้ตอนดงันี ้(1) การส ารวจตนเอง (2) การตัง้เป้าหมาย 

30 นาที 1. ใบความรู้เร่ือง
การก ากบัตนเอง 
2. ใบความรู้เร่ือง
การสนบัสนนุทาง
สงัคม 
 

1. 100% ของสมาชิกตัง้ใจ
ฟังการบรรยาย 
2. จากการซกัถาม 100% 
ของนกัเรียนตอบค าถาม
เก่ียวกบัการก ากบัตนเองได้
อยา่งถกูต้อง 
 
*4. จากการซกัถาม ครูตอบ
ค าถามเกี่ยวกบัการก ากบั
ตนเองไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
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จดุมุง่หมายของ
กิจกรรม 

บทบาทของผู้ เก่ียวข้อง เวลา สือ่/อปุกรณ์ การประเมินผล 
ครู นกัเรียน วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) การวางแผน (4) การควบคมุตนเองและบนัทกึ
พฤติกรรม (5) การประเมินตนเอง และ (6) การแสดง
ปฏิกิริยาตอ่ตนเอง ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 1) การส ารวจตนเอง โดยนกัเรียนส ารวจ
พฤติกรรมการเรียนของตนเอง ทัง้ในด้านพฤติกรรมก่อน
เรียน พฤติกรรมขณะเรียนในชัน้เรียน และพฤติกรรม
หลงัเรียน 
 2) การตัง้เป้าหมาย โดยนกัเรียนเลอืก
พฤติกรรมการเรียนที่ต้องการพฒันา พร้อมทัง้ก าหนด
เป้าหมายในการพฒันาพฤติกรรมที่เลอืก 
 3) การวางแผน โดยนกัเรียนหาวิธีการพฒันา
พฤติกรรมการเรียนที่เลอืก ซึง่นกัเรียนแตล่ะคนจะมี
วิธีการเหมือนหรือตา่งกนัก็ได้  
 4) การควบคมุตนเองและบนัทกึพฤติกรรม 
โดยนกัเรียนแตล่ะคนด าเนินการควบคมุตนเองให้ได้ตาม
วิธีการก ากบัตนเองที่เลอืกไว้ และบนัทกึพฤติกรรมที่
เกิดขึน้ 
 5) การประเมินตนเอง โดยนกัเรียนประเมิน
พฤติกรรมด้วยตนเองด้วยการเทียบพฤติกรรมที่ตนเอง
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จดุมุง่หมายของ
กิจกรรม 

บทบาทของผู้ เก่ียวข้อง เวลา สือ่/อปุกรณ์ การประเมินผล 
ครู นกัเรียน วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
-อภิปรายร่วมกบั
ครู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระท ากบัเป้าหมายที่ตัง้ไว้ 
 6) การแสดงปฏิกิริยาตอ่ตนเอง โดยนกัเรียนให้
รางวลัตอ่ความส าเร็จและหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
ในกรณีที่ไมบ่รรลเุป้าหมาย 
5. วิทยากรให้นกัเรียนช่วยกนัสรุปขัน้ตอนการก ากบั
ตนเอง โดยการซกัถามนกัเรียน พร้อมกบัเปิดโอกาสให้
นกัเรียนซกัถามข้อสงสยั 
 
*6. หลงัจากเสร็จกิจกรรมกบันกัเรียน วิทยากรกบัครู
ร่วมกนัอภิปรายเกี่ยวกบัการก ากบัตนเอง  
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ภาคผนวก 
 
 

ใบความรู้ที่ 2  
เร่ืองการก ากับตนเอง 

 

 การก ากับตนเอง หมายถึง กระบวนการในการควบคมุตนเองของบคุคลอย่างเป็น
ระบบ ในด้านความคิด ความรู้สกึ และการกระท า เพ่ือมุ่งเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของตนเอง
ไปสู่พฤติกรรมเป้าหมายท่ีต้องการ ประกอบด้วยกระบวนการ 3 กระบวนการ ได้แก่ 
กระบวนการสงัเกตตนเอง กระบวนการตดัสินตนเอง และกระบวนการแสดงปฏิกิริยาต่อ
ตนเอง โดยแบ่งเป็นขัน้ตอนย่อย จ านวน 6 ขัน้ตอนดงันี ้ (1) การส ารวจตนเอง (2) การ
ตัง้เป้าหมาย (3) การวางแผน (4) การควบคมุตนเองและบนัทกึพฤติกรรม (5) การประเมิน
ตนเอง และ (6) การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้
  1) การส ารวจตนเอง โดยนกัเรียนส ารวจพฤติกรรมการเรียนของตนเอง ทัง้
ในด้าน พฤติกรรมก่อนเรียน พฤติกรรมขณะเรียนในชัน้เรียน และพฤติกรรมหลงัเรียน 
  2) การตัง้เป้าหมาย โดยนกัเรียนเลือกพฤติกรรมการเรียนท่ีต้องการพฒันา 
พร้อมทัง้ก าหนดเป้าหมายในการพฒันาพฤติกรรมท่ีเลือก 
  3) การวางแผน โดยนกัเรียนหาวิธีการพฒันาพฤติกรรมการเรียนท่ีเลือก ซึง่
นกัเรียนแต่ละคนจะมีวิธีการเหมือนหรือต่างกนัก็ได้  
  4) การควบคุมตนเองและบันทกึพฤตกิรรม โดยนกัเรียนแต่ละคน
ด าเนินการควบคมุตนเองให้ได้ตามวิธีการก ากบัตนเองท่ีเลือกไว้ และบนัทกึพฤติกรรมท่ี
เกิดขึน้ 
  5) การประเมินตนเอง โดยนกัเรียนประเมินพฤติกรรมด้วยตนเองด้วยการ
เทียบพฤติกรรมท่ีตนเองกระท ากบัเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ 
  6) การแสดงปฏกิริิยาต่อตนเอง โดยนกัเรียนให้รางวลัต่อความส าเร็จและ
หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขในกรณีท่ีไม่บรรลเุป้าหมาย 
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ครัง้ที่ 3 

ฝึกส ารวจตนเอง  
ตัง้เป้าหมาย และวางแผน 
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จดุมุง่หมายของ
กิจกรรม 

บทบาทของผู้ เก่ียวข้อง เวลา สือ่/อปุกรณ์ การประเมินผล 
ครู นกัเรียน วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร 

1. เพื่อให้นกัเรียน
สามารถส ารวจตนเอง 
ตัง้เป้าหมาย และ
วางแผนได้ 
2. เพื่อให้ครูสามารถให้
การสนบัสนนุทางสงัคม
ได้ 
 

-ร่วมสงัเกตการณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ตอบค าถามทบทวน
เร่ืองพฤติกรรมการ
เรียน 
-ตอบค าถามทบทวน
เร่ืองการก ากบัตนเอง 
 
 
 
 
-พิจารณาข้อมลู
พฤติกรรมการเรียน
เดิมของตน 
 
 
 
 
 
-ร่วมอภิปราย 
 

1. ให้นกัเรียนช่วยกนัทบทวนเนือ้หาเร่ืองพฤติกรรมการ
เรียนวา่ประกอบด้วยอะไรบ้าง และทบทวนขัน้ตอนการ
ก ากบัตนเอง จากใบความรู้เร่ืองการก ากบัตนเองที่แจก
ให้นกัเรียนในครัง้ที่แล้ว 
2. ฝึกการก ากบัตนเอง 
    2.1วิทยากรน าข้อมลูเก่ียวกบัพฤติกรรมการเรียนใน
ด้านพฤติกรรมก่อนเรียน พฤติกรรมขณะเรียนในชัน้เรียน 
และพฤติกรรมหลงัเรียน ของนกัเรียนมาให้นกัเรียนด ู 
     2.2 ให้นกัเรียนแตล่ะคนพิจารณาข้อมลูดงักลา่ว วา่
ตนเองมีพฤติกรรมการเรียนเดิมมากน้อยเพียงใด เพื่อให้
ทราบถึงข้อมลูพืน้ฐานท่ีนกัเรียนสามารถแสดง
พฤติกรรมได้ พร้อมทัง้อธิบายความหมายของคะแนนท่ี
นกัเรียนแตล่ะคนได้ 
     2.3 สอบถามนกัเรียนวา่พฤติกรรมใดได้คะแนนมาก
หรือน้อย และอยากให้พฤติกรรมใดเพิ่มขึน้เป็นเทา่
ใดบ้าง 
     2.4 สอบถามนกัเรียนวา่ แล้วท าอยา่งไรจึงจะได้
คะแนนเพิ่มขึน้ตามที่อยากได้ ให้นกัเรียนช่วยกนัตอบ
และคิดหาวิธีการ โดยถามให้ครอบคลมุทกุพฤติกรรม 

60 นาที  1. ใบความรู้เร่ือง
การก ากบัตนเอง 
2. ข้อมลู
พฤติกรรมการ
เรียนเดิมของ
นกัเรียน 
3. แบบบนัทกึการ
ก ากบัตนเองของ
นกัเรียน 
4. แบบบนัทกึการ
ให้การสนบัสนนุ
ทางสงัคม (ส าหรับ
ครู) 
 
 

1. 100% ของนกัเรียนมีสว่น
ร่วมในการฝึกก ากบัตนเอง 
2. 100% ของนกัเรียน
สามารถส ารวจตนเอง 
ตัง้เป้าหมาย และวางแผน
เพือ่พฒันาพฤติกรรมได้  
 
*3. ครูสามารถใหก้าร
สนบัสนนุทางสงัคมแก่
นกัเรียนไดอ้ย่างเหมาะสม 
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จดุมุง่หมายของ
กิจกรรม 

บทบาทของผู้ เก่ียวข้อง เวลา สือ่/อปุกรณ์ การประเมินผล 
ครู นกัเรียน วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-พิจารณาแบบบนัทกึ
การก ากบัตนเอง 
 
 
 
 
 
-ตัง้และเขียน
เป้าหมายการแสดง
พฤติกรรมลงในแบบ
บนัทกึ 
 
 
 
 
 
 
 

     2.5 วิทยากรแจกแบบบนัทกึการก ากบัตนเองของ
นกัเรียน ให้นกัเรียนทกุคน พร้อมทัง้อธิบายสว่นประกอบ
ทัง้หมดของแบบบนัทกึให้นกัเรียนเข้าใจ  โดยอธิบาย
เรียงตามล าดบัช่วงเวลา เร่ิมจากช่วงหลงัเลกิเรียนไป
เร่ือยๆ จนครบรอบ และอธิบายให้นกัเรียนฟังวา่แตล่ะ
ช่วงเวลานกัเรียนต้องท าอะไรบ้าง พร้อมทัง้ให้นกัเรียน
ถามในกรณีที่นกัเรียนไมเ่ข้าใจ 
     2.6 ให้นกัเรียนแตล่ะคนตัง้เป้าหมายด้วยตนเองใน
การแสดงพฤติกรรมการเรียนในแตล่ะด้านของแตล่ะวนั 
โดยให้นกัเรียนดแูบบบนัทกึในสว่นของหลงัเลกิเรียน ท่ีมี
พฤติกรรมการเรียนที่ต้องพฒันา 6 ด้านหลกัๆ 
ประกอบด้วย 1) น าอปุกรณ์การเรียนมาครบ 2) เข้าเรียน
ตรงเวลา 3) ตัง้ใจเรียนในห้องได้สงูกวา่หรือเทา่กบั
เป้าหมาย 4) สง่แบบฝึกหดัหรือการบ้านให้ครู 5) อา่น
หนงัสอืลว่งหน้าหรืออา่นหนงัสอืทบทวนเนือ้หาที่เรียนไป
แล้ว และสง่แบบบนัทกึให้ครู และ 6) ศกึษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง และสง่แบบบนัทกึให้ครู และใช้สถานการณ์
สมมติวา่ ถ้าในวนัพรุ่งนี ้นกัเรียนจะเลอืกพฒันา
พฤติกรรมอะไรบ้าง โดยเทียบกบัระดบัเดิมที่นกัเรียนท า
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จดุมุง่หมายของ
กิจกรรม 

บทบาทของผู้ เก่ียวข้อง เวลา สือ่/อปุกรณ์ การประเมินผล 
ครู นกัเรียน วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
-น าแบบบนัทกึการ
ตัง้เป้าหมายไปให้
วิทยากรพิจารณา 
 
 
 
 

ได้ เมื่อนกัเรียนเลอืกแล้วรวมทัง้นกัเรียนพิจารณาวา่
ตนเองจะแสดงพฤติกรรมเพิ่มขึน้ได้มากน้อยเพียงใด
ด้วยตนเอง ซึง่วิทยากรจะให้ค าแนะน าแก่นกัเรียนวา่ 
การตัง้เป้าหมายนัน้ควรใช้ข้อมลูเดิมเป็นพืน้ฐาน และ
ตัง้เป้าหมายเพิ่มขึน้จากเดิม 10-30% หรือตัง้เป้าหมาย
ที่นกัเรียนคิดวา่ตนจะสามารถปฏิบตัิได้จริง 
     2.7 เมื่อนกัเรียนตัง้เป้าหมายการแสดงพฤติกรรม
เสร็จแล้วให้น ามาให้วิทยากรพิจารณาความเหมาะสม 
ดงันัน้ทกุครัง้ก่อนที่จะเข้าชัน้เรียน นกัเรียนต้อง
ตัง้เป้าหมายการแสดงพฤติกรรมการเรียน แล้วบอกให้
วิทยากรทราบ พร้อมทัง้บนัทกึพฤติกรรมเป้าหมายลงใน
แบบบนัทกึพฤติกรรมเป้าหมายไว้  
     2.8 สมมติให้นกัเรียนทกุคนตัง้เป้าหมายที่จะท า
พฤติกรรมให้ได้ครบทกุพฤติกรรม (6 ข้อ) ให้นกัเรียน
ตัง้เป้าหมายให้ครบ และมอบหมายให้นกัเรียนกลบัไป
ก ากบัตนเองในสว่นของพฤติกรรมก่อนเรียนของวนั
ถดัไป พร้อมทัง้ท าแบบบนัทกึในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบั
พฤติกรรมก่อนเรียนในหน้า “หลงัเลกิเรียนคณิตศาสตร์” 
หน้า “ตอนเย็นถึงก่อนนอน” และหน้า “ก่อนเร่ิมเรียน 5 
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จดุมุง่หมายของ
กิจกรรม 

บทบาทของผู้ เก่ียวข้อง เวลา สือ่/อปุกรณ์ การประเมินผล 
ครู นกัเรียน วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร 

 
 
 
 
-อภิปรายร่วมกบั
วิทยากร 
-พิจารณาแบบ
บนัทกึการให้การ
สนบัสนนุทาง
สงัคม 
-ฝึกให้การ
สนบัสนนุทาง
สงัคม 

นาที” ให้เสร็จและน ามาสง่ในการท ากิจกรรมครัง้ตอ่ไป  
 
*3. หลงัจากเสร็จกิจกรรมกบันกัเรียน วิทยากรท า
กิจกรรมกบัครู ดงันี ้
     -ใหค้รูเล่าถึงความดีความน่ารกัของนกัเรียนแต่ละ
คน  
     -ใหค้รูเล่าถึงวิธีการใหก้ารสนบัสนนุทางสงัคมทีค่รู
เคยท า    
      -ใหค้รูดูแบบบนัทึกการใหก้ารสนบัสนนุทางสงัคม
ของครู  
      -ร่วมกนัอภิปรายวิธีการใหก้ารสนบัสนนุทางสงัคมที่
เหมาะสม และใหค้รูไดฝึ้กพูดและท าตามวิธีการที่
ก าหนดไวใ้นแบบบนัทึก โดยใหค้รูใช้วิธีทีอ่่อนโยน 
แสดงออกถึงความรกัความเอาใจใส่ทีมี่ต่อนกัเรียนเข้า
ไปในการกระท าดว้ย 
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ภาคผนวก 
 

แบบบันทกึการก ากับตนเองของนักเรียน 

 
หลังเลิกเรียนคณิตศาสตร์ 

ช่ือ .............................................................. ชัน้ ............ครัง้ท่ี ......... วนัท่ี ....................................  
 
1. ภายในวันนีห้รือในตอนเยน็เม่ือกลับบ้านไปแล้ว  
  ฉนัจะต้องท าการบ้าน หน้า ........................ จ านวน ........................ ข้อ  
  ฉนัจะต้องอา่นหนงัสือลว่งหน้าหรืออา่นทบทวนเนือ้หาท่ีเรียนไปแล้ว หน้า .................. 
  ฉนัจะไปศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง เร่ือง ......................................................................... 
3. พรุ่งนี ้ฉันจะต้องน าอุปกรณ์การเรียนอะไรมาเรียนบ้าง? 

ส่ิงท่ีต้องน ำมำ ต้องน ำมำ ไม่ต้องน ำมำ 
1) หนงัสือเรียน   
2) สมดุแบบฝึกหดั   
3) ดนิสอ/ปากกา   
4) ยางลบ/ลิควิดเปเปอร์   
5) สมดุจดงาน   
6) แบบบนัทกึการอา่นหนงัสือและศกึษาค้นคว้า   
7) อ่ืนๆ    
 

4. พรุ่งนี ้ฉันจะต้องเข้าเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เวลา ........................ น.  
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สรุป 
วันนี ้  จากคะแนนเตม็  6 คะแนน ฉันท าได้ ........................... คะแนน 

  แล้วนักเรียนพอใจไหม? 

     พอใจ แล้วจะให้รางวลักบัตนเองอยา่งไร?  
............................................................................................................................. ....................... 

     ไมพ่อใจ แล้วจะปรับปรุงแก้ไขอยา่งไร?  
............................................................................................................................. .......................  

 
 

พรุ่งนี ้
ฉันจะท าให้ได้ ........................... คะแนน พฤตกิรรมที่ฉันจะท า ได้แก่ 

  1. น าอปุกรณ์การเรียนมาครบ             
  2. เข้าเรียนตรงเวลา     
  3. ตัง้ใจเรียนในห้องได้สงูกวา่หรือเทา่กบัเป้าหมาย   
  4. สง่แบบฝึกหดั/การบ้านให้ครู     

  5. อา่นหนงัสือลว่งหน้าหรืออา่นหนงัสือทบทวนเนือ้หาท่ีเรียนไปแล้ว  
           และสง่แบบบนัทกึให้ครู      

  6. ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง และสง่แบบบนัทกึให้ครู  
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ตอนเยน็ถงึก่อนนอน 
 
ช่ือ .............................................................. ชัน้ ............ครัง้ท่ี ......... วนัท่ี ....................................  
 

ในช่วงตอนเย็นหรือก่อนนอน ฉันได้ท าสิ่งต่อไปนีแ้ล้วหรือยัง? 
ส่ิงท่ีต้องท ำ ท ำแล้ว ไม่ได้ท ำ 

1) ท าการบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว   
2) อา่นหนงัสือลว่งหน้าหรืออา่นทบทวนเนือ้หาท่ี
เรียนไปแล้ว และเขียนสรุปลงในแบบฟอร์มแล้ว 

  

3) ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง และเขียนสรุปลงใน
แบบฟอร์มแล้ว 

  

 
 

ในช่วงตอนเยน็หรือก่อนนอน ฉันได้จัดอุปกรณ์การเรียนใส่ในกระเป๋า และตรวจสอบว่า 
ในกระเป๋าของฉันมีอุปกรณ์การเรียนต่อไปนีแ้ล้วหรือยัง? 

ส่ิงท่ีต้องน ำมำ มีแล้ว 
 

ไม่มี 
 

1) หนงัสือเรียน   
2) สมดุแบบฝึกหดั   
3) ดนิสอ/ปากกา   
4) ยางลบ/ลิควิดเปเปอร์   
5) สมดุจดงาน   
6) แบบบนัทกึการอา่นหนงัสือและศกึษาค้นคว้า   
7) อ่ืนๆ …   
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ก่อนเร่ิมเรียน 5 นาที 
 
ช่ือ .............................................................. ชัน้ ............ครัง้ท่ี ......... วนัท่ี ....................................  
1. ในช่วงก่อนเร่ิมเรียน ฉันได้ส่งงานแล้วหรือยัง? 

สิ่งท่ีต้องท า ท ำเสร็จและส่ง
แล้ว 

ไม่ได้ท ำ/ไม่ได้ส่ง 

1) สง่แบบบนัทกึการอา่นหนงัสือและศกึษาค้นคว้าให้ครู    
2) สง่การบ้านให้ครู   
 
2. น าอุปกรณ์การเรียนต่อไปนีข้ึน้มาวางบนโต๊ะ และตรวจเช็คดูว่ามีหรือเปล่า? 

สิ่งท่ีต้องน ามา มี ไม่มี 

1) หนงัสือเรียน   
2) สมดุแบบฝึกหดั   
3) ดนิสอ/ปากกา   
4) ยางลบ/ลิควิดเปเปอร์   
5) สมดุจดงาน   
6) อ่ืนๆ …   
 
สรุป น าอุปกรณ์การเรียนมาครบหรือเปล่าเอ่ย?   ครบ    ไมค่รบ  

 
2. เข้าเรียนวิชาคณิตศาสตร์เวลา............................. น. 
 
สรุป เข้าเรียนตรงเวลาหรือเปล่าเอ่ย?     ตรง     ไมต่รง  
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ระหว่างเรียน 
 
ช่ือ .............................................................. ชัน้ ............ครัง้ท่ี ......... วนัท่ี ....................................  
 
1. จ าได้ไหมเอ่ยว่าเรียนครัง้นีจ้ะท าให้ได้ก่ีช่อง ถ้าจ าได้แล้ว วงกลมตัวเลขข้างล่างเลย 
 
 
 
 
 
2. ตัง้ใจท าให้ได้นะ แล้วอย่าลืมบันทกึด้วยล่ะ (12 ช่วงเวลา = 100%) 
 จ าได้ไหมต้องท าอะไรบ้าง? 
 1) มองครูและเพ่ือนเม่ือครูและเพ่ือนพดูเก่ียวกบัเนือ้หาหรือกระบวนการเรียนการสอน  มองดู
อปุกรณ์ กระดานด า หนงัสือหรือสิ่งอ่ืนๆ ตามไป  ขณะท่ีครูชีใ้ห้ดหูรืออา่นให้ฟัง และ 
จดค าอธิบายประกอบการเรียนจากครู  
 2) ตอบค าถาม ถามค าถาม อภิปรายและเสนอความคดิเห็น รายงานหน้าชัน้ อา่นหนงัสือเรียน   
 3) ท างานตามท่ีครูมอบหมายให้อยา่งตอ่เน่ือง  โดยไมแ่สดงพฤตกิรรมอ่ืนท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบังาน
ท่ีได้รับมอบหมาย เชน่ พดูคยุ สง่เสียงรบกวนเพ่ือนๆ ลกุออกจากท่ีนัง่ เป็นต้น    
 

                        
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
 รวมจ านวนช่องท่ีท าได้ = ............ ชอ่ง 
 
3. สรุป ท าได้ตามที่ตัง้ใจไว้หรือเปล่าเอ่ย?   ท าได้    ท าไมไ่ด้  

 

1 2 8 12 11 10 9 7 6 5 4 3 
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แบบบันทกึการอ่านหนังสือและศึกษาค้นคว้า 
 
ช่ือ ....................................................... ชัน้ ............ครัง้ท่ี ......... วนัท่ี ...........................................  
 

  1. ครูให้อ่านหนังสือล่วงหน้าหรืออ่านทบทวนเนือ้หาที่เรียนไปแล้ว หน้า ........ 
ฉนัอา่นแล้ว สรุปว่า ................................................................................................................... 
.......................................................................................... .......................................................... 
............................................................................................................................. ....................... 
................................................ .................................................................................................... 
 

 2. ฉนัได้ไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เร่ือง ............................................................ 
ฉนัศกึษาแล้ว สรุปว่า .............................. ................................................................................... 
............................................................................................................................. ....................... 
.................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ....................... 
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แบบบันทกึการให้การสนับสนุนทางสังคมของครู (ส าหรับครู) 
วนัท่ี ..............................................................................  

 
 ในการสอนคาบท่ีผา่นมา ทา่นได้มีการพดูหรือเขียนเพ่ือให้นกัเรียนได้รับรู้ หรือท าในสิ่งตอ่ไปนี ้
หรือไม ่

การสนับสนุนช่วยเหลือ ท า ไม่ท า หมายเหตุ 
ช่วงก่อนเร่ิมการเรียนการสอน 5 นาทีแรก    
    1) บอกนกัเรียนให้รู้วา่ ขอให้นกัเรียนน าอปุกรณ์การเรียนขึน้มาวางบนโต๊ะ
ให้พร้อมส าหรับการเรียน 

   

ช่วงระหว่างการเรียนการสอน    
    1) เขียนบนกระดานด าหรือบอกนกัเรียนให้รู้วา่ต้องท าแบบฝึกหดัหน้าไหน 
จ านวนก่ีข้อ 

   

   2) บอกนกัเรียนให้รู้วา่ ไมค่วรน างานอื่นขึน้มาท า    
   3) บอกนกัเรียนให้รีบท างานท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ    
   4) บอกนกัเรียนให้รู้วา่ ถ้านกัเรียนไมเ่ข้าใจงานท่ีครูมอบหมายหรือท า
แบบฝึกหดัไมไ่ด้ นกัเรียนควรถามครูทนัที 

   

   5) เดินตรวจดกูารท าแบบฝึกหดัในห้องอยา่งใกล้ชิด อยา่งน้อย  
1 รอบ เพื่อให้นกัเรียนซกัถาม หรือซกัถามนกัเรียนที่ไมเ่ข้าใจ 

   

ช่วงท้ายคาบ ก่อนเลิกเรียนคาบคณิตศาสตร์    
     1) เขียนบนกระดานด าหรือบอกนกัเรียนให้รู้วา่ต้องไปอา่นหนงัสอืหน้าไหน 
พร้อมกบัพดูวา่ “ตอนนีน้กัเรียนรุ้แล้ววา่ครูให้ไปอา่นทบทวนเนือ้หาวิชาที่เพิ่ง
เรียนเสร็จไป หรืออา่นหนงัสอืลว่งหน้า หน้า ... นกัเรียนควรท า เพราะมี
ประโยชน์ตอ่ตวันกัเรียนเอง เมื่อนกัเรียนท าแล้ว ขอให้เขียนสรุปเนือ้หาของสิง่ที่
อา่นมาสง่ครู” 

   

    2) เขียนบนกระดานด าหรือบอกนกัเรียนให้รู้วา่ต้องไปท าการบ้านหน้าไหน 
และสง่เมื่อไร 

   

    3) บอกนกัเรียนให้รู้วา่ นกัเรียนควรศกึษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง ในเร่ือง
อะไรก็ได้ที่เก่ียวข้องกบัการเรียนคณิตศาสตร์ ตามความสนใจของนกัเรียนเอง 
โดยแหลง่ที่จะศกึษาหาความรู้ได้ เช่น หนงัสอืในห้องสมดุ อินเทอร์เน็ต ถามผู้ รู้ 
เป็นต้น เมื่อนกัเรียนท าแล้วขอให้เขียนสรุปเนือ้หาของสิง่ที่ศกึษามาสง่ครู 

   

ช่วงพักกลางวันหรือช่วงเยน็    
    1) จดัสรรเวลาให้นกัเรียนซกัถามการบ้านหรือแบบฝึกหดั อยา่งน้อย 30 
นาที 
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ครัง้ที่ 4 

ฝึกควบคุมตนเองและบันทกึ
พฤตกิรรม (1) 

 
 



255 

 

จดุมุง่หมายของ
กิจกรรม 

บทบาทของผู้ เก่ียวข้อง เวลา สือ่/อปุกรณ์ การประเมินผล 
ครู นกัเรียน วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร 

1. เพื่อให้นกัเรียน
สามารถควบคมุตนเอง
และบนัทกึพฤติกรรมได้  
2. เพื่อให้ครูมีแนวทาง
ในการเตรียมการให้การ
สนบัสนนุทางสงัคมได้ 

-ร่วมสงัเกตการณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-สง่แบบบนัทกึให้
วิทยากรและผู้ช่วย
วิทยากรตรวจ 
 
 
-ดแูบบบนัทกึการ
ก ากบัตนเอง (เป็น
ข้อมลูเดิม) และท า
แบบบนัทกึไปพร้อมๆ 
กนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. วิทยากรให้นกัเรียนสง่แบบบนัทกึการก ากบัตนเอง 
แล้วพิจารณาแบบบนัทกึที่นกัเรียนท าในสว่นของ
พฤติกรรมก่อนเรียนวา่นกัเรียนท าหรือไม ่ท าแล้วถกูต้อง
หรือไม ่หากมีข้อผิดพลาด อธิบายวิธีการให้นกัเรียน
เข้าใจ  
2. วิทยากรให้นกัเรียนดแูบบบนัทกึในสว่นของพฤติกรรม
ขณะเรียนในชัน้เรียน ท่ีนกัเรียนตัง้เป้าหมายไว้ รวมทัง้
สว่นท่ีนกัเรียนต้องท าในหน้า “ระหวา่งเรียน” ซึง่
ประกอบด้วย 2 สว่นคือสว่นบนและสว่นลา่ง สว่นบน
เป็นรางรถไฟมีตวัเลขตัง้แต ่1-12 เป้าหมายที่นกัเรียน
ก าหนดวา่จะพฒันาขึน้ในแตล่ะครัง้ จากนัน้ให้นกัเรียน
แตล่ะคนวงกลมใสต่วัเลขในแถวบน ส าหรับพฤติกรรม
ระดบัเดิม และให้นกัเรียนวงกลมใสต่วัเลขในแถวลา่ง 
ส าหรับเป้าหมายที่นกัเรียนต้องท าให้ได้ 
   ให้นกัเรียนดสูว่นลา่ง ของหน้า “ระหวา่งเรียน” ซึง่
ประกอบด้วยช่อง 12 ช่อง คือ 12 ช่วงเวลา โดยวิทยากร
อธิบายวา่ในแตล่ะช่องหรือ 1  ช่วงเวลานัน้ ใช้บนัทกึ
พฤติกรรมขณะเรียนในชัน้เรียนของตนเองในช่วงเวลา 3 
นาที ซึง่วิทยากรจะเปิดสญัญาณเสยีงเตือน ซึง่จะดงัทกุ 

30 นาที  1. แบบบนัทกึการ
ก ากบัตนเองของ
นกัเรียน (เป็น
ข้อมลูเดิม) 
2. แบบบนัทกึการ
ก ากบัตนเองของ
นกัเรียน (ฉบบั
ใหม)่ 
3. นาฬิกาแขวน 
4. เทปสญัญาณ 
5. วิทย ุ1 เคร่ือง 
6. ตาราง
แลกเปลีย่นตวั
เสริมแรง 
 
 
 

1. 100% ของนกัเรียนบนัทกึ
พฤติกรรมได้ถกูต้อง  
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จดุมุง่หมายของ
กิจกรรม 

บทบาทของผู้ เก่ียวข้อง เวลา สือ่/อปุกรณ์ การประเมินผล 
ครู นกัเรียน วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ฝึกสงัเกตและบนัทกึ
พฤติกรรมขณะเรียน
ในชัน้เรียน 
 
-น าแบบบนัทกึที่

3 นาที  หลงัจากที่ครูเร่ิมสอนหรือเวลาผา่นไป 10 นาที
แรก เพื่อให้นกัเรียนเร่ิมสงัเกตและบนัทกึพฤติกรรมของ
ตนเอง ในขณะท่ีนกัเรียนก าลงัเรียนอยู ่เมื่อเสยีง
สญัญาณดงัขึน้ (วิทยากรทดลองเปิดเทปสญัญาณให้
นกัเรียนฟัง) นกัเรียนต้องสงัเกตตนเองวา่ในช่วง 3 นาทีที่
ผา่นมานัน้ นกัเรียนมีพฤติกรรมการเรียนเป้าหมาย
หรือไม ่  
        ถ้านกัเรียนมีพฤติกรรมการเรียนเป้าหมาย ให้ใส่
หมายเลข “1” ลงในช่องของแบบบนัทกึในช่วงเวลาที่
นกัเรียนได้ท าการสงัเกตตนเอง แตถ้่านกัเรียนสงัเกต
ตนเองพบวา่นกัเรียนไมม่ีพฤติกรรมการเรียนเป้าหมาย 
ให้ใสห่มายเลข “0” ลงในช่องนัน้  
       ซึง่แบบบนัทกึพฤติกรรมตนเองนี ้จะมีช่องให้
นกัเรียนบนัทกึ 12 ช่อง 12 ครัง้ รวมเวลา 36 นาที  
4. หลงัจากนัน้ให้นกัเรียนฝึกสงัเกตและบนัทกึพฤติกรรม 
โดยใช้เวลา  9 นาที วิทยากรทดลองเปิดเทปสญัญาณให้
นกัเรียนฟัง ซึง่เทปสญัญาณจะดงัเป็นจ านวน 4 ครัง้ 
(ครัง้แรกเป็นสญัญาณเร่ิมต้น) 
5. เมื่อนกัเรียนบนัทกึข้อมลูลงในแบบบนัทกึเสร็จแล้วให้
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จดุมุง่หมายของ
กิจกรรม 

บทบาทของผู้ เก่ียวข้อง เวลา สือ่/อปุกรณ์ การประเมินผล 
ครู นกัเรียน วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ทบทวนและ
เตรียมการให้การ
สนบัสนนุทาง

บนัทกึเสร็จแล้วสง่ให้
วิทยากรตรวจ 
-ช่วยกนัสรุปวิธีการ
สงัเกตและบนัทกึ
พฤติกรรมขณะเรียน
ในชัน้เรียน 
 

น ามาให้วิทยากรพิจารณาความถกูต้อง 
6. วิทยากรให้นกัเรียนช่วยกนัสรุปวิธีการสงัเกตและ
บนัทกึพฤติกรรมขณะเรียนในชัน้เรียน โดยการซกัถาม
นกัเรียน พร้อมกบัเปิดโอกาสให้นกัเรียนซกัถามข้อสงสยั 
7. วิทยากรแจกแบบบนัทกึการก ากบัตนเองฉบบัใหมใ่ห้
นกัเรียนใช้ในการบนัทกึพฤติกรรมก่อนเรียน และ
พฤติกรรมขณะเรียนในชัน้เรียน ในวนัถดัไป  
8. วิทยากรอธิบายวิธีการคิดคะแนนของแบบบนัทกึการ
ก ากบัตนเองให้นกัเรียนเข้าใจ วา่มีคะแนนเต็ม 6 คะแนน 
พร้อมทัง้ให้นกัเรียนพิจารณารายการตวัเสริมแรงและท า
ความตกลงร่วมกนัเก่ียวกบัการแลกตวัเสริมแรง  
9. วิทยากรนดัหมายกบันกัเรียน โดยแจ้งวา่ในชัว่โมง
เรียนตอ่ไป นกัเรียนจะได้ฝึกสงัเกตและบนัทกึพฤติกรรม
ตนเอง โดยให้นกัเรียนมาพบวิทยากรก่อนเข้าชัน้เรียน 5 
นาที 
 
*10. หลงัจากเสร็จกิจกรรมกบันกัเรียน วิทยากรนดั
หมายกบัครูเกี่ยวกบักิจกรรมในชัว่โมงต่อไป และซกัซ้อม
การใหก้ารสนบัสนนุทางสงัคม รวมทัง้แนวการ
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จดุมุง่หมายของ
กิจกรรม 

บทบาทของผู้ เก่ียวข้อง เวลา สือ่/อปุกรณ์ การประเมินผล 
ครู นกัเรียน วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร 

สงัคม  มอบหมายงานหลงัเลิกเรียน (พฤติกรรมหลงัเรียน) ให้
นกัเรียน 
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ภาคผนวก 
 

รายการตัวเสริมแรง 
 

คะแนน สิ่งของที่สามารถแลกได้ 
24 คปูองมลูคา่ 50 บาท และครูชมเชย 

19-23 ลิควิดเปเปอร์ และครูชมเชย 
16-18 สี 1 กลอ่ง 
13-15 สมดุ 1 เลม่ 
10-12 ผลไม้ 1 ถงุ/ชิน้ 

7-9 ปากกา 1 ด้าม 
4-6 ดนิสอ 1 แทง่ 
1-3 ลกูอมหรือขนม 

 
หมายเหตุ  การให้คะแนนในแต่ละครัง้ 
 1. น าอปุกรณ์การเรียนมาครบ      ได้ 1 คะแนน 
 2. เข้าเรียนตรงเวลา       ได้ 1 คะแนน 
 3. ตัง้ใจเรียนในห้องได้สงูกวา่หรือเทา่กบัเป้าหมาย   ได้ 1 คะแนน 
 4. สง่แบบฝึกหดัหรือการบ้านให้ครู    ได้ 1 คะแนน 
 5. อา่นหนงัสือลว่งหน้าหรืออา่นหนงัสือทบทวนเนือ้หาท่ีเรียนไปแล้ว  
     และสง่แบบบนัทกึให้ครู     ได้ 1 คะแนน 
 6. ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง และส่งแบบบนัทกึให้ครู  ได้ 1 คะแนน 
  รวม           6 คะแนน 
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ครัง้ที่ 5-6 

ฝึกควบคุมตนเองและบันทกึ
พฤตกิรรม (2) 
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จดุมุง่หมายของ
กิจกรรม 

บทบาทของผู้ เก่ียวข้อง เวลา สือ่/อปุกรณ์ การประเมินผล 
ครู นกัเรียน วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร 

1. เพื่อให้นกัเรียน
สามารถควบคมุตนเอง
และบนัทกึพฤติกรรมใน
ชัน้เรียนได้ 
2. เพื่อให้ครูสามารถให้
การสนบัสนนุทางสงัคม
แก่นกัเรียนได้ 

ก่อนเข้าห้องเรียน 
5 นาท ี
-ทบทวนวิธีการให้
การสนบัสนนุทาง
สงัคม 
 
 
-สอน  
ขัน้น า  
   -แจกแบบ
ตรวจสอบรายการ
อปุกรณ์การเรียน 
   -เร่ิมให้การ
สนบัสนนุทาง
สงัคม 
   -ทบทวนเนือ้หา 
ขัน้สอน 
   -อธิบายเนือ้หา 
   -ท ากิจกรรมการ

 
 
-แจ้งเป้าหมาย
พฤติกรรม 
-ทบทวนวิธีการ
สงัเกตและบนัทกึ
พฤติกรรม 
-เรียน 
ขัน้น า  
   -ท าแบบบนัทกึ 
หน้า “ก่อนเร่ิมเรียน 
5 นาที” ในสว่น
พฤติกรรมก่อนเรียน 
   -ทบทวนเนือ้หา 
 
 
ขัน้สอน 
   -ฟังครูอธิบาย 
   -ร่วมท ากิจกรรม

 
 
1. วิทยากรตรวจสอบการตัง้เป้าหมายและการบนัทกึ
เดิมของนกัเรียน รวมทัง้สอบถามความเข้าใจและให้
ค าแนะน าในการปฏิบตัิแก่นกัเรียนและครู  
 
 
 
 
2. ขณะที่ครูสอน วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรจะเข้านัง่
ประจ าที่ในต าแหนง่ที่สามารถสงัเกตพฤติกรรมของ
นกัเรียนผู้ รับการทดลองได้ชดัเจนทกุคน 
4. เตรียมอปุกรณ์ที่ใช้ในการบนัทกึและสงัเกตเช่น  วิทย ุ 
เทปสญัญาณเสยีงแบบช่วง  3  นาที  (ที่เปิดให้นกัเรียน
ฟัง  ใช้ประกอบการสงัเกตพฤติกรรมขณะเรียนในชัน้
เรียนด้วยตนเอง)  และเทปสญัญาณเสยีงแบบช่วง
สงัเกต  20  วินาที  บนัทกึ  10  วินาที  (ที่วิทยากรใช้
สงัเกตพฤติกรรมขณะเรียนในชัน้เรียนของนกัเรียน)  
และแบบบนัทกึพฤติกรรมขณะเรียนในชัน้เรียนของ

5 นาที 
(ก่อน
เข้าชัน้
เรียน) 
 
 
 
60 นาที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. แบบบนัทกึการ
ก ากบัตนเองของ
นกัเรียน (เป็น
ข้อมลูเดิม) 
2. แบบบนัทกึการ
ก ากบัตนเองของ
นกัเรียน (ฉบบั
ใหม)่ 
3. แบบบนัทกึการ
ให้การสนบัสนนุ
ทางสงัคม (ส าหรับ
ครู) 
4. วิทย ุ1 เคร่ือง 
5. เทปสญัญาณ 
6. แบบบนัทกึ
พฤติกรรมขณะ
เรียนในชัน้เรียน
ของนกัเรียน 
ส าหรับวิทยากร

1. 100% ของนกัเรียนสงัเกต
และบนัทกึพฤติกรรมก่อน
เรียน พฤติกรรมขณะเรียนใน
ชัน้เรียน และพฤติกรรมหลงั
เรียนได้ถกูต้อง  
 
*2. จากการสงัเกต ครูใหก้าร
สนบัสนนุทางสงัคมแก่
นกัเรียนได ้
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จดุมุง่หมายของ
กิจกรรม 

บทบาทของผู้ เก่ียวข้อง เวลา สือ่/อปุกรณ์ การประเมินผล 
ครู นกัเรียน วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร 

เรียน/ท าโจทย์ 
    (เปิดโอกาสให้
นกัเรียนซกัถามข้อ
สงสยัในเนือ้หาที่
สอน 
   -ให้นกัเรียนท า
แบบฝึกหดั/    
   -มอบหมายงาน 
การบ้าน 
  -เปิดโอกาสให้
นกัเรียนซกัถามข้อ
สงสยัในงานท่ี
มอบหมาย 
   -ให้การ
สนบัสนนุทาง
สงัคม 
ขัน้สรุป 
   -ทบทวนงานท่ี
มอบหมาย 

การเรียน 
  -ซกัถามข้อสงสยัใน
เนือ้หาที่เรียน  
   -ท างานท่ีได้รับ
มอบหมาย 
   -ซกัถามข้อสงสยั
ในงานท่ีมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขัน้สรุป 
   -จดบนัทกึการ
สัง่งาน 

นกัเรียนที่วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรใช้บนัทกึ 
5. เมื่อผา่นไปประมาณ 5 นาที วิทยากรจะเปิดเทป
สญัญาณ  ทัง้  2  ชดุ  พร้อมกนั  (คือเทปสญัญาณแบบ
ช่วง  3  นาที  ของนกัเรียนสงัเกตพฤติกรรมตนเอง  และ
เทปสญัญาณแบบช่วงสงัเกต  20  วินาที  บนัทกึ  10  
วินาที  ส าหรับวิทยากร) 
6. ผู้ช่วยวิทยากรเร่ิมสงัเกตและบนัทกึพฤติกรรมขณะ
เรียนในชัน้เรียนของนกัเรียนแตล่ะคนพร้อมกนัใน  1  
ช่วงเวลา สว่นวิทยากรสงัเกตและบนัทกึการให้การ
สนบัสนนุทางสงัคมของครู   
 
      การบนัทกึผลการแสดงพฤติกรรมขณะเรียนในชัน้
เรียนของนกัเรียน 
      ถ้าวิทยากรหรือผู้ช่วยวิทยากรสงัเกตเห็นวา่  
นกัเรียนมีพฤติกรรมขณะเรียนในชัน้เรียน  ตามที่ก าหนด
ไว้ในช่วงเวลาที่สงัเกต  ให้ใสห่มายเลข  “1”  ลงในช่อง
แบบบนัทกึ  แตถ้่าวิทยากรหรือผู้ช่วยวิทยากรสงัเกตเห็น
วา่  นกัเรียนมีพฤติกรรมไมต่ัง้ใจท างานตามที่นิยาม
เอาไว้ในช่วงที่สงัเกต  ให้บนัทกึหมายเลข  “0”  ลงใน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

และผู้ช่วยวิทยากร
ใช้บนัทกึ 
7. แบบสงัเกตการ
ให้การสนบัสนนุ
ทางสงัคมของครู 
(ผู้วิจยับนัทกึ) 
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จดุมุง่หมายของ
กิจกรรม 

บทบาทของผู้ เก่ียวข้อง เวลา สือ่/อปุกรณ์ การประเมินผล 
ครู นกัเรียน วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร 

   -นดัหมายการ
เรียนครัง้ตอ่ไป 
   -ให้การ
สนบัสนนุทาง
สงัคม 
หลงัเสร็จสิน้การ
จดักิจกรรมการ
เรียนรู้ 
-บนัทกึการให้การ
สนบัสนนุทาง
สงัคมลงในแบบ
บนัทกึการให้การ
สนบัสนนุทาง
สงัคม (ส าหรับครู) 
และสง่ให้วิทยากร 
-ให้การสนบัสนนุ
ทางสงัคม 
-อภิปรายร่วมกบั
ครู 

 
 
 
 
 
 
 
-สง่แบบบนัทกึให้
วิทยากรตรวจสอบ
ความถกูต้อง 
-ตัง้เป้าหมาย
พฤติกรรมหลงัเรียน 
แจ้งเป้าหมายให้
วิทยากรทราบ  
-ท าแบบบนัทกึให้
ครบทกุหน้า พร้อม
ทัง้แบบบนัทกึการ
อา่นและศกึษา
ค้นคว้า 

ช่องของช่วงเวลานัน้  ท าเช่นนีจ้นครบตามเวลาที่ก าหนด  
36  นาที 
 
 
 
 
 
7. วิทยากรคิดร้อยละของการแสดงพฤติกรรมขณะเรียน
ในชัน้เรียน  ของนกัเรียนแตล่ะคน 
8. พิจารณาแบบบนัทกึของนกัเรียนวา่นกัเรียนท าหรือไม ่
ท าแล้วถกูต้องหรือไม ่เปิดโอกาสให้นกัเรียนซกัถามข้อ
สงสยั  
9. วิทยากรให้แบบบนัทกึฉบบัใหมแ่ก่นกัเรียน เพื่อให้
นกัเรียนตัง้เป้าหมายพฤติกรรมหลงัเรียนและมอบหมาย
ให้นกัเรียนท าแบบบนัทกึให้ครบทกุหน้า  พร้อมทัง้นดั
หมายให้นกัเรียนท ากระบวนการนีซ้ า้อีกรอบในวนัถดัไป 
*10. สนทนากบัครูเกี่ยวกบัการใหก้ารสนบัสนนุทาง
สงัคมทีค่รูปฏิบติั ว่ายงัมีข้อปรบัปรุงแก้ไขหรือไม่ 
อย่างไร 
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พฤติกรรมขณะเรียนในชัน้เรียน ใช้สญัลกัษณ์ดงันี ้

C = มองครูและเพ่ือนเม่ือครูและเพ่ือนพดูเก่ียวกับเนือ้หาหรือกระบวนการเรียนการสอน มองดอูปุกรณ์ กระดานด า หนงัสือหรือสิ่งอ่ืนๆ ตามไป ขณะที่ครูชีใ้ห้ดหูรืออา่นให้ฟัง

       จดค าอธิบายประกอบการเรียนจากครู

D = ตอบค าถาม ถามค าถาม อภปิรายและเสนอความคิดเหน็ รายงานหน้าชัน้ อา่นหนงัสือเรียน 

E = ท างานตามที่ครูมอบหมายให้อย่างตอ่เน่ืองจนงานนัน้ส าเร็จ โดยไมแ่สดงพฤติกรรมอ่ืนที่ไมเ่ก่ียวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย เชน่ พดูคยุ ส่งเสียงรบกวนเพ่ือนๆ 

       ลกุออกจากที่นัง่ เป็นต้น  

ช่ือ 6 12 18 24 30 38 42 48 54 60 66 72 รวม IOR%

กลุ่ม ...................................ครัง้ที่ ...........................วันที่ ..................................................... ผู้ สงัเกต....................................................................

(ส าหรับผู้ วิจยับนัทกึพฤติกรรมขณะเรียนในชัน้เรียนของนกัเรียนที่เป็นกลุ่มตวัอย่าง ในระยะทดลอง)

แบบบนัทกึพฤติกรรมขณะเรียนในชัน้เรียน
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แบบสังเกตการให้การสนับสนุนทางสังคมของครู (ส าหรับวิทยากร) 
วนัท่ี ..............................................................................  

 ในการสอนคาบท่ีผา่นมา ครูได้มีการพดูหรือเขียนเพ่ือให้นกัเรียนได้รับรู้ หรือท าในสิ่งตอ่ไปนี ้
หรือไม ่

การสนับสนุนช่วยเหลือ ท า ไม่ท า หมายเหตุ 
ช่วงก่อนเร่ิมการเรียนการสอน 5 นาทีแรก    
    1) บอกนกัเรียนให้รู้วา่ ขอให้นกัเรียนน าอปุกรณ์การเรียนขึน้มาวางบนโต๊ะ
ให้พร้อมส าหรับการเรียน 

   

ช่วงระหว่างการเรียนการสอน    
    1) เขียนบนกระดานด าหรือบอกนกัเรียนให้รู้วา่ต้องท าแบบฝึกหดัหน้าไหน 
จ านวนก่ีข้อ 

   

   2) บอกนกัเรียนให้รู้วา่ ไมค่วรน างานอื่นขึน้มาท า    
   3) บอกนกัเรียนให้รีบท างานท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ    
   4) บอกนกัเรียนให้รู้วา่ ถ้านกัเรียนไมเ่ข้าใจงานท่ีครูมอบหมายหรือท า
แบบฝึกหดัไมไ่ด้ นกัเรียนควรถามครูทนัที 

   

   5) เดินตรวจดกูารท าแบบฝึกหดัในห้องอยา่งใกล้ชิด อยา่งน้อย  
1 รอบ เพื่อให้นกัเรียนซกัถาม หรือซกัถามนกัเรียนที่ไมเ่ข้าใจ 

   

ช่วงท้ายคาบ ก่อนเลิกเรียนคาบคณิตศาสตร์    
     1) เขียนบนกระดานด าหรือบอกนกัเรียนให้รู้วา่ต้องไปอา่นหนงัสอืหน้าไหน 
พร้อมกบัพดูวา่ “ตอนนีน้กัเรียนรุ้แล้ววา่ครูให้ไปอา่นทบทวนเนือ้หาวิชาที่เพิ่ง
เรียนเสร็จไป หรืออา่นหนงัสอืลว่งหน้า หน้า ... นกัเรียนควรท า เพราะมี
ประโยชน์ตอ่ตวันกัเรียนเอง เมื่อนกัเรียนท าแล้ว ขอให้เขียนสรุปเนือ้หาของสิง่ที่
อา่นมาสง่ครู” 

   

    2) เขียนบนกระดานด าหรือบอกนกัเรียนให้รู้วา่ต้องไปท าการบ้านหน้าไหน 
และสง่เมื่อไร 

   

    3) บอกนกัเรียนให้รู้วา่ นกัเรียนควรศกึษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง ในเร่ือง
อะไรก็ได้ที่เก่ียวข้องกบัการเรียนคณิตศาสตร์ ตามความสนใจของนกัเรียนเอง 
โดยแหลง่ที่จะศกึษาหาความรู้ได้ เช่น หนงัสอืในห้องสมดุ อินเทอร์เน็ต ถามผู้ รู้ 
เป็นต้น เมื่อนกัเรียนท าแล้วขอให้เขียนสรุปเนือ้หาของสิง่ที่ศกึษามาสง่ครู 

   

ช่วงพักกลางวันหรือช่วงเยน็    
    1) จดัสรรเวลาให้นกัเรียนซกัถามการบ้านหรือแบบฝึกหดั อยา่งน้อย 30 
นาที 
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ครัง้ที่ 7 

ฝึกประเมินตนเองและแสดง
ปฏิกริิยาต่อตนเอง 
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จดุมุง่หมายของ
กิจกรรม 

บทบาทของผู้ เก่ียวข้อง เวลา สือ่/อปุกรณ์ การประเมินผล 
ครู นกัเรียน วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร 

เพื่อให้นกัเรียนสามารถ
ประเมินตนเองและ
แสดงปฏิกิริยาตอ่ตนเอง
ได้ 

-อภิปรายเก่ียวกบั
ปัญหาที่เกิดขึน้ 
และวิธีการแก้ไข
ปัญหา 

-อภิปรายเก่ียวกบั
ปัญหาที่เกิดขึน้ และ
วิธีการแก้ไขปัญหา 
 
 
-น าผลการสงัเกต
และพฤติกรรมก่อน
เรียน พฤติกรรมขณะ
เรียนในชัน้เรียน และ
พฤติกรรมหลงัเรียน 
ให้วิทยากรตรวจสอบ 
-น าข้อมลูที่วิทยากร
ตรวจสอบแล้วไป
เปรียบเทียบกบั
เป้าหมายพฤติกรรม
ที่ตนเองตัง้ไว้ 
-พิจารณาวา่คะแนน
การแสดงพฤติกรรม
สงูกวา่หรือต ่ากวา่

1. วิทยากรให้นกัเรียนช่วยกนัทบทวนวิธีการสงัเกตและ
บนัทกึพฤติกรรมการเรียนทัง้ 3 ด้าน  
2. วิทยากรร่วมกบันกัเรียนและครูอภิปรายเก่ียวกบั
ปัญหาที่เกิดขึน้ และวิธีการแก้ไขปัญหาดงักลา่ว 
3. ฝึกประเมินตนเอง  
      วิทยากรอธิบายวิธีการคิดคะแนนของแบบบนัทกึ
การก ากบัตนเองให้นกัเรียนฟังอีกครัง้ และย า้วา่ข้อมลูที่
ได้จากการสงัเกตและบนัทกึพฤติกรรมด้วยตนเองจาก
แบบบนัทกึการก ากบัตนเองของนกัเรียน ต้องตรงกบั
ข้อมลูของวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร ซึง่วิทยากรจะ
เทียบให้นกัเรียนด ู 
       ในกรณีพฤติกรรมขณะเรียนในชัน้เรียน ข้อมลูที่ได้
จะต้องตรงกนัหรือตา่งกนัไมเ่กิน 1 ช่วงเวลา ของ
ช่วงเวลาที่นกัเรียนท าการสงัเกตและบนัทกึพฤติกรรม
ตนเอง จึงจะถือวา่ข้อมลูนัน้ใช้ได้ 
       ให้นกัเรียนน าคะแนนที่ได้จากการสงัเกตและบนัทกึ
พฤติกรรมด้วยตนเอง มาเทียบกบัคะแนนเป้าหมายที่ตัง้
ไว้ในตอนแรกวา่ สงูกวา่คะแนนท่ีนกัเรียนตงัเป้าหมายไว้
หรือต ่ากวา่เป้าหมายที่ตัง้ไว้ 

 1. แบบบนัทกึการ
ก ากบัตนเองของ
นกัเรียน 
2. แบบบนัทกึ
คะแนนพฤติกรรม
การเรียน 
3. สมดุบนัทกึ
คะแนนของกลุม่
ตวัอยา่ง 
4. ตาราง
แลกเปลีย่นตวั
เสริมแรง 
5. สิง่ของที่เป็นตวั
เสริมแรงตาม
รายการท่ีได้ส ารวจ
ไว้ 
 

1. 100% ของนกัเรียน
ประเมินตนเอง และแสดง
ปฏิกิริยาตอ่ตนเองได้ถกูต้อง  
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จดุมุง่หมายของ
กิจกรรม 

บทบาทของผู้ เก่ียวข้อง เวลา สือ่/อปุกรณ์ การประเมินผล 
ครู นกัเรียน วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร 

คะแนนท่ีนกัเรียน
ตัง้เป้าหมายไว้ 
-ถ้าคะแนนท่ีได้จาก
การสงัเกตและบนัทกึ
ด้วยตนเองสงูกวา่
หรือเทา่กบัคะแนนที่
นกัเรียนตัง้เป้าหมาย
ไว้  ให้การเสริมแรง
ตนเองได้ตามเง่ือนไข
ที่ก าหนดไว้ในตาราง
เสริมแรงพฤติกรรม 
-ถ้านกัเรียนได้
คะแนนต ่ากวา่
เป้าหมายที่ตัง้ไว้ 
นกัเรียนจะไมไ่ด้รับ
การเสริมแรงตนเอง 
พร้อมทัง้ให้เขียนระบุ
วิธีการปรับปรุงแก้ไข
ให้ดีขึน้  

 
 
4. ฝึกแสดงปฏิกิริยาตอ่ตนเอง 
         4.1 วิทยากรเตรียมการเสริมแรงตามรายการตวั
เสริมแรง 
         4.2 ให้นกัเรียนแสดงปฏิกิริยาตอ่ตนเอง ถ้า
คะแนนท่ีได้จากการสงัเกตและบนัทกึพฤติกรรมด้วย
ตนเองเทา่กบัคะแนนที่นกัเรียนตัง้เป้าหมายไว้ ให้
นกัเรียนท าการเสริมแรงตนเองได้ตามเง่ือนไขที่ก าหนด
ไว้ในตารางการเสริมแรงพฤติกรรม  
        ถ้านกัเรียนได้ต ่ากวา่เป้าหมายที่ตัง้ไว้ จะไมไ่ด้รับ
การเสริมแรงตนเอง พร้อมทัง้ให้เขียนระบวุิธีการปรับปรุง
แก้ไขให้ดีขึน้ ลงในแบบบนัทกึ 
        4.3 บนัทกึผลข้อมลูการแสดงปฏิกิริยาตอ่ตนเอง
ของนกัเรียน เพื่อเก็บเป็นข้อมลูในขัน้ตอ่ไป 
5. แจกแบบบนัทกึฉบบัใหมเ่พื่อให้นกัเรียนใช้ในการ
บนัทกึการก ากบัตนเองตอ่ไป 
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จดุมุง่หมายของ
กิจกรรม 

บทบาทของผู้ เก่ียวข้อง เวลา สือ่/อปุกรณ์ การประเมินผล 
ครู นกัเรียน วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร 

-แจ้งผลให้วิทยากร
ทราบเพื่อบนัทกึเก็บ
เป็นข้อมลูในขัน้
ตอ่ไป 
-ตัง้เป้าหมาย
พฤติกรรม ก ากบั
ตนเองและท าแบบ
บนัทกึในครัง้ตอ่ไป 
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แบบบันทกึคะแนนพฤตกิรรมการเรียน 
 

กลุ่ม.....................................   ครัง้ท่ี ................ วันท่ี ...................................... ............ 
     ผู้บันทกึ ........................................................................  

 
พฤตกิรรม อปุกรณ์ เวลา มอง-จด ถาม-

ตอบ 
ท างาน สง่งาน ทบทวน ตนเอง รวม 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          
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ครัง้ที่ 8-19 

ก ากับตนเองและได้รับ 
การสนับสนุนทางสังคมของครู 
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จดุมุง่หมายของ
กิจกรรม 

บทบาทของผู้ เก่ียวข้อง เวลา สือ่/อปุกรณ์ การประเมินผล 
ครู นกัเรียน วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร 

เพื่อให้นกัเรียนสามารถ
ก ากบัตนเองพร้อมได้รับ
การสนบัสนนุทางสงัคม
ของครู 

-ก่อนเข้าชัน้เรียน 
 
 
 

    
 

 
1. คอยให้ค าแนะน าแก่นกัเรียนที่มีปัญหา 
 

5 นาที 
(ก่อน
เข้าชัน้
เรียน) 

 1. 100% ของนกัเรียนก ากบั
ตนเองด้านพฤติกรรมการ
เรียนได้  
*2. ครูใหก้ารสนบัสนนุทาง
สงัคมแก่นกัเรียนได ้ -สอน  

ขัน้น า  
  -เร่ิมให้การ
สนบัสนนุทาง
สงัคม 
  -ทบทวนเนือ้หา 
ขัน้สอน 
   -อธิบายเนือ้หา 
  -ท ากิจกรรมการ
เรียน/ท าโจทย์ 
    (เปิดโอกาสให้
นกัเรียนซกัถามข้อ
สงสยัในเนือ้หาที่
สอน 
   -ให้นกัเรียนท า

-เรียน 
ขัน้น า  
   -บนัทกึพฤติกรรม
ก่อนเรียน 
   -ทบทวนเนือ้หา 
 
ขัน้สอน 
   -ฟังครูอธิบาย 
   -ร่วมท ากิจกรรม
การเรียน 
  -ซกัถามข้อสงสยัใน
เนือ้หาที่เรียน 
   -ท างานท่ีได้รับ
มอบหมาย 
   -ซกัถามข้อสงสยั

 
 
2. ขณะที่ครูสอน วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรจะเข้านัง่
ประจ าที่ในต าแหนง่ที่สามารถสงัเกตพฤติกรรมของ
นกัเรียนผู้ รับการทดลองได้ชดัเจนทกุคน 
3. เตรียมอปุกรณ์ที่ใช้ในการบนัทกึและสงัเกตเช่น  วิทย ุ 
เทปสญัญาณเสยีงแบบช่วง  3  นาที  (ที่เปิดให้นกัเรียน
ฟัง  ใช้ประกอบการสงัเกตพฤติกรรมขณะเรียนในชัน้
เรียนด้วยตนเอง)  และเทปสญัญาณเสยีงแบบช่วง
สงัเกต  20  วินาที  บนัทกึ  10  วินาที  (ที่วิทยากรใช้
สงัเกตพฤติกรรมขณะเรียนในชัน้เรียนของนกัเรียน)  
และแบบบนัทกึพฤติกรรมขณะเรียนในชัน้เรียนของ
นกัเรียนที่วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรใช้บนัทกึ 
4. เมื่อเวลาผา่นไปประมาณ 5 นาที วิทยากรจะเปิดเทป
สญัญาณ  ทัง้  2  ชดุ  พร้อมกนั  (คือเทปสญัญาณแบบ

(รวม 60 
นาที) 
10 นาที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 นาที 
 
 

1. แบบบนัทกึการ
ก ากบัตนเอง 
2. แบบบนัทกึการ
ให้การสนบัสนนุ
ทางสงัคม (ส าหรับ
ครู) 
3. วิทย ุ1 เคร่ือง 
4. เทปสญัญาณ 
5. แบบบนัทกึ
พฤติกรรมขณะ
เรียนในชัน้เรียน
ของนกัเรียน 
ส าหรับวิทยากร
และผู้ช่วยวิทยากร
ใช้บนัทกึ 
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จดุมุง่หมายของ
กิจกรรม 

บทบาทของผู้ เก่ียวข้อง เวลา สือ่/อปุกรณ์ การประเมินผล 
ครู นกัเรียน วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร 

แบบฝึกหดั/
มอบหมายงาน 
การบ้าน 
  -เปิดโอกาสให้
นกัเรียนซกัถามข้อ
สงสยัในงานท่ี
มอบหมาย 
   -ให้การ
สนบัสนนุทาง
สงัคม 
ขัน้สรุป 
   -ทบทวนงานท่ี
มอบหมาย 
   -นดัหมายการ
เรียนครัง้ตอ่ไป 
   -ให้การ
สนบัสนนุทาง
สงัคม 
    

ในงานท่ีมอบหมาย 
   -สงัเกตและบนัทกึ
พฤติกรรมขณะเรียน
ในชัน้เรียนเมื่อได้ยิน
สญัญาณดงัขึน้ 
 
 
 
 
 
ขัน้สรุป 
   -จดบนัทกึการ
สัง่งาน 
   -ตัง้เป้าหมาย
พฤติกรรมหลงัเรียน
แล้วบนัทกึลงในแบบ
บนัทกึและแจ้ง
วิทยากร 

ช่วง  3  นาที  ของนกัเรียนสงัเกตพฤติกรรมตนเอง  และ
เทปสญัญาณแบบช่วงสงัเกต  20  วินาที  บนัทกึ  10  
วินาที  ส าหรับวิทยากร) 
5. ผู้ช่วยวิทยากรเร่ิมสงัเกตและบนัทกึพฤติกรรมขณะ
เรียนในชัน้เรียนของนกัเรียนแตล่ะคนพร้อมกนัใน  1  
ช่วงเวลา วิทยากรสงัเกตและบนัทกึการให้การสนบัสนนุ
ทางสงัคมของครู   
 
   การบนัทกึผลการแสดงพฤติกรรมขณะเรียนในชัน้เรียน 
      ถ้าวิทยากรหรือผู้ช่วยวิทยากรสงัเกตเห็นวา่  
นกัเรียนมีพฤติกรรมขณะเรียนในชัน้เรียน  ตามที่ก าหนด
ไว้ในช่วงเวลาทีส่งัเกต  ให้ใสห่มายเลข  “1”  ลงในช่อง
แบบบนัทกึ  แตถ้่าวิทยากรหรือผู้ช่วยวิทยากรสงัเกตเห็น
วา่  นกัเรียนมีพฤติกรรมไมต่ัง้ใจท างานตามที่นิยาม
เอาไว้ในช่วงที่สงัเกต  ให้บนัทกึหมายเลข  “0”  ลงใน
ช่องของช่วงเวลานัน้  ท าเช่นนีจ้นครบตามเวลาที่ก าหนด  
30  นาท ี
6. วิทยากรคิดร้อยละของการแสดงพฤติกรรมขณะเรียน
ในชัน้เรียน  ของนกัเรียนแตล่ะคน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. แบบบนัทกึ
คะแนนพฤติกรรม
การเรียน 
7. แบบสงัเกตการ
ให้การสนบัสนนุ
ทางสงัคมของครู 
(ผู้วิจยับนัทกึ) 
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จดุมุง่หมายของ
กิจกรรม 

บทบาทของผู้ เก่ียวข้อง เวลา สือ่/อปุกรณ์ การประเมินผล 
ครู นกัเรียน วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร 

 
 หลงัเสร็จสิน้การ

จดักิจกรรมการ
เรียนรู้ 
-บนัทกึการให้การ
สนบัสนนุทาง
สงัคมลงในแบบ
บนัทกึการให้การ
สนบัสนนุทาง
สงัคม (ส าหรับครู) 
และสง่ให้วิทยากร 
-ให้การสนบัสนนุ
ทางสงัคม 

 
 
 
-สง่แบบบนัทกึให้
วิทยากรตรวจสอบ 
ถ้าข้อมลูถกูต้อง 
นกัเรียนคิดคะแนน
การแสดงพฤติกรรม
ขณะเรียนในชัน้เรียน 
-คิดคะแนนของการ
แสดงพฤติกรรมการ
เรียน 
-ประเมินตนเองโดย
นกัเรียนจะน า
คะแนนร้อยละ
พฤติกรรมการเรียน
ไปเปรียบเทียบกบั
เป้าหมายการแสดง

 
 
 
-วิทยากรตรวจข้อมลูการบนัทกึผลพฤติกรรมตนเองของ
นกัเรียน เปรียบเทียบกบัข้อมลูที่วิทยากรบนัทกึ 
-วิทยากรบนัทกึผลพฤติกรรมก่อนเรียน และพฤติกรรม
หลงัเรียน ถ้านกัเรียนท าพฤติกรรมแตล่ะด้านได้  
วิทยากรใสห่มายเลข  “1”  แตถ้่านกัเรียนท าไมไ่ด้ 
วิทยากรใสห่มายเลข  “0”  บนัทกึผลลงในแบบบนัทกึ
คะแนนพฤติกรรมการเรียน 
-จดบนัทกึคะแนนการเสริมแรงไว้ 
-ในช่วงพกั เปิดโอกาสให้นกัเรียนได้ท าการแลกเปลีย่น
สิง่ของตามคะแนนที่นกัเรียนได้สะสมไว้ 
-วิทยากรจะท าการรวบรวมคะแนนพฤติกรรมทัง้  3  สว่น  
แล้วน ามาแปลงท าเป็นพฤติกรรมการเรียนรวมของ
นกัเรียนกลุม่ตวัอยา่งแตล่ะคน 
-คอยให้ค าแนะน านกัเรียนด้านการประเมินผล
พฤติกรรมตนเองทัง้ 3 สว่น หากนกัเรียนแสดงพฤติกรรม
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จดุมุง่หมายของ
กิจกรรม 

บทบาทของผู้ เก่ียวข้อง เวลา สือ่/อปุกรณ์ การประเมินผล 
ครู นกัเรียน วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร 

พฤติกรรมการเรียนที่
นกัเรียนได้ตัง้ไว้
ตัง้แตแ่รก ถ้าพบวา่
คะแนนการแสดง
พฤติกรรมตัง้ใจ
ท างานสงูกวา่หรือ
เทา่กบัเป้าหมายก็จะ
ให้การเสริมแรง เป็น
คะแนนตามเกณฑ์
เง่ือนไขที่ได้ระบไุว้ 
ซึง่คะแนนนีน้กัเรียน
สามารถน าไปแลก
สิง่ของตามตาราง
การเสริมแรงได้ 
-เตรียม/ตัง้เป้าหมาย
การแสดงพฤติกรรม
การเรียนในครัง้ตอ่ไป 
พร้อมทัง้แจ้งวิทยากร
ทราบ 

ต ่ากวา่ที่ตัง้เป้าหมายไว้ วิทยากรชีแ้นะแนวทางในการ
ก ากบัตนเอง โดยให้นกัเรียนปรับปรุงวิธีการหรือ
เป้าหมายใหม ่ 
-จดบนัทกึการตัง้เป้าหมายของนกัเรียน พร้อมทัง้แนะน า
ให้นกัเรียนเพิ่มเป้าหมายหลงัจากที่สามารถท า
พฤติกรรมตามเป้าหมายได้แล้วเป็นเวลา 3 ครัง้
ติดตอ่กนั 
-ประสานงานและคอยให้ค าแนะน าครูด้านการสนบัสนนุ
ทางสงัคม เพื่อให้ครูให้การสนบัสนนุทางสงัคมแก่
นกัเรียนได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
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ครัง้ที่ 20 

ประเมินผลโปรแกรม 
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จดุมุง่หมายของ
กิจกรรม 

บทบาทของผู้ เก่ียวข้อง เวลา สือ่/อปุกรณ์ การประเมินผล 
ครู นกัเรียน วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร 

เพื่อประเมินผลภาพรวม
ของโปรแกรม 

ให้สมัภาษณ์ ท าแบบประเมินและ
สง่กลบัคืนวิทยากร 

1. วิทยากรแจกแบบประเมินภาพรวมของโปรแกรมให้
นกัเรียน และอธิบายวิธีการท าให้นกัเรียนเข้าใจ 
2. วิทยากรสมัภาษณ์ครู 
 

30 นาที  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของ
นกัเรียนที่มีตอ่การ
เข้าร่วมกิจกรรม 
2. แนวการ
สมัภาษณ์ความ
คิดเห็นของครูที่มี
ตอ่การเข้าร่วม
กิจกรรม 
 

1. 100% ของนกัเรียนสง่
แบบประเมินผลภาพรวมของ
โปรแกรม 
2. ครูให้ความร่วมมือในการ
สมัภาษณ์ 
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ภาคผนวก 
แบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียนที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 

ชื่อ ........................................ .................. ชัน้........................ 
ความรู้สกึประทบัใจ 
............................................................................................................................. ....................... 
........................................ ............................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................... 
แบบประเมินภาพรวมของการเข้าร่วมกิจกรรมในโปรแกรม 
 1. นกัเรียนได้รับความรู้และประโยชน์อะไรบ้างจากการเข้าร่วมกิจกรรม  

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

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

........................................................................................................................... ............. 
 2. การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในตวันกัเรียนหลงัจากเข้าร่วมกิจกรรมมีอะไรบ้าง  

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

.............................. ..........................................................................................................  
 3. นกัเรียนมีความรู้สกึอยา่งไรตอ่การเข้าร่วมกิจกรรม และสิ่งท่ีนกัเรียนประทบัใจมีอะไรบ้าง  

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

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

......................................... ...............................................................................................  
 4. นกัเรียนมีข้อเสนอแนะหรือต้องการให้ปรับปรุงสิ่งใดบ้างในการจดักิจกรรมตอ่ไป  

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

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

................................................................. .......................................................................  
 5. นกัเรียนจะน าความรู้และประสบการณ์เก่ียวกบัพฤตกิรรมการเรียนท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรมไป
ประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัอยา่งไรบ้าง 

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

............................................................................................................................. ........... 
 6. ถ้ามีการจดักิจกรรมลกัษณะเชน่นีอี้ก นกัเรียนจะเข้าร่วมกิจกรรมหรือไม ่เพราะเหตใุด 

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

............................................................................... .........................................................  
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แนวการสัมภาษณ์ความคิดเหน็ของครูท่ีมีต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
- ความรู้สกึประทบัใจท่ีมีตอ่การเข้าร่วมกิจกรรม 
- การประเมินภาพรวมของการเข้าร่วมกิจกรรมในโปรแกรม 
 1. ครูได้รับความรู้และประโยชน์อะไรบ้างจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
 2. การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในตวัครูหลงัจากเข้าร่วมกิจกรรมมีอะไรบ้าง  
 3. ครูมีความรู้สกึอยา่งไรตอ่การเข้าร่วมกิจกรรม และสิ่งท่ีครูประทบัใจมีอะไรบ้าง  
 4. ครูมีข้อเสนอแนะหรือต้องการให้ปรับปรุงสิ่งใดบ้างในการจดักิจกรรมตอ่ไป  
 5. ครูจะน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรมไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั
อยา่งไรบ้าง 
 6. ถ้ามีการจดักิจกรรมลกัษณะเชน่นีอี้ก ครูจะเข้าร่วมกิจกรรมหรือไม ่เพราะเหตใุด  
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หนังสือยนิยอมให้นักเรียนเข้าร่วมการวิจัย 
เรียน  ทา่นผู้ปกครองนกัเรียน 
 ด้วยข้าพเจ้า นายพลรพี ทมุมา พนัธ์ นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาการวิจยัพฤตกิรรมศาสตร์
ประยกุต์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ก าลงัท าปริญญานิพนธ์เร่ือง “ผลการใช้โปรแกรมการก ากบั
ตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครูท่ีมีตอ่การก ากบัตนเอง และพฤตกิรรมการเรียนของ
นกัเรียนระดบัประถมศกึษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง”  
 ในการนีจ้ าเป็นต้องทดลองใช้โปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู 
เพ่ือพฒันาพฤตกิรรมการเรียนของนกัเรียน โดยด าเนินการกบันกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5  
ซึง่เป็นนกัเรียนในความปกครองของทา่น อยา่งตอ่เน่ื องตัง้แตเ่ดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2554 
ควบคูไ่ปกบัการเรียนการสอนปกตขิองทางโรงเรียน โดยใช้เวลา ในคาบโฮมรูม และสอดแทรก
กระบวนการในชัว่โมงการเรียน การสอนวิชาคณิตศาสตร์ ทัง้นีน้กัเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการฝึก
และพฒันา พฤตกิรรมการเรียนอยา่งเป็นระบบ ชว่ยสง่ เสริมการเรียนของนกัเรียนให้ดียิ่งขึน้  
โดยไมก่ระทบกบัเวลาในการเรียนของนกัเรียน และนกัเรียนไมต้่องเสียคา่ใช้จา่ยใดๆ  
 จงึเรียนมาเพ่ือขอความอนเุคราะห์ ได้โปรดพิจารณาอนญุาตให้นกัเรียนในความปกครองของ
ทา่นเข้าร่วมกิจกรรมอยา่งตอ่เน่ืองตลอดกระบวนการ โดยลงนามในหนงั สืออนญุาตให้นกัเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม และขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสงู ณ โอกาสนี ้
   

      (นายพลรพี  ทมุมาพนัธ์) 
            นิสิตปริญญาเอก  สาขาวิชาการวิจยัพฤตกิรรมศาสตร์ประยกุต์  
             มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
__________________________________________________________________________________ 

หนังสืออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
เขียนท่ี…………………………………................ 

 วนัท่ี ...... เดือน ................................ พ.ศ. .......... 
 ข้าพเจ้า ......................................................... .................................................................. 
เป็นผู้ปกครองของ ............................................................ นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5/ ............. 
โรงเรียน................................. อนญุาตให้ ......................................................... เข้าร่วมกิจกรรมใน 
โปรแกรมการก ากบัตนเองร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครูได้อยา่งตอ่เน่ือง 
 

      (ลงช่ือ) ............................................................. 
                  (..........................................................)  
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ภาคผนวก ง  
ผลการประเมินภาพรวมของโปรแกรม 
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ความคิดเหน็ของนักเรียนที่มีต่อการเข้าร่วมกจิกรรม (กลุ่มทดลอง1) 
 

ข้อ โจทย์ ค าตอบ จ านวน 
ความรู้สกึประทบัใจ - ได้ความรู้เก่ียวกบัการตัง้ใจเรียน 

- ท าให้มีอปุกรณ์การเรียนครบ 
- ได้รับของรางวลัเมื่อตัง้ใจเรียน 
- เรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้ดีขึน้ 
- อยากให้มีกิจกรรมแบบนีอ้ีก 
- มีเพื่อนมากขึน้ 

3 
1 
1 
1 
1 
1 

แบบประเมินภาพรวมของการเข้าร่วมกิจกรรมในโปรแกรม 
1 นกัเรียนได้รับความรู้และประโยชน์อะไรบ้างจากการ

เข้าร่วมกิจกรรม 
- รู้จกัขยนัท างานมากขึน้ 
- ได้รู้วิธีการเรียนให้เก่งๆ 
- เวลาเรียนไมค่วรสง่เสยีงดงั 
- ได้เรียนรู้กฎระเบียบในการเรียน 
- ได้ฝึกพฤติกรรมการตัง้ใจเรียน 
- พดูน้อยลงขณะเรียน 
- สง่งานได้ครบ 

2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

2 การเปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้ในตวันกัเรียนหลงัจากเข้า
ร่วมกิจกรรมมีอะไรบ้าง 

- ตัง้ใจเรียนมากขึน้ 
- มีความรู้สกึที่ดีตอ่การเรียน 
- ท างานเสร็จสง่ทนัในชัว่โมงเรียน 
- มีสมาธิเกิดขึน้ขณะเรียน 
- สง่งานได้ครบ 
- เรียนได้ดีขึน้ 
- เข้าเรียนได้ตรงเวลา 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

3 นกัเรียนมีความรู้สกึอยา่งไรตอ่การเข้าร่วมกิจกรรม
และสิง่ที่นกัเรียนประทบัใจมีอะไรบ้าง 

- รู้สกึวา่เรียนได้ดีขึน้ 
- ได้รับรางวลัเมื่อตัง้ใจเรียน 
- พี่ๆ ใจดี นา่รัก 
- ได้รู้จกัเพื่อนตา่งห้อง 
- ได้ฝึกระเบียบในการท างาน 
- อยากให้มีกิจกรรมนีต้อ่ไป 
- เข้าเรียนได้ตรงเวลา 

2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

4 นกัเรียนมีข้อเสนอแนะหรือต้องการให้ปรับปรุงสิง่
ใดบ้างในการจดักิจกรรมตอ่ไป 

- ไมม่ี 
- พี่ๆ พดูจาด ี
- สอนให้ตัง้ใจท างาน 

5 
1 
1 
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ข้อ โจทย์ ค าตอบ จ านวน 
5 นกัเรียนจะน าความรู้และประสบการณ์เก่ียวกบั

พฤติกรรมการเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมไปประยกุต์ใช้
ในชีวิตประจ าวนัอยา่งไรบ้าง 

- ตัง้ใจเรียนมากขึน้ 
- น าไปใช้กบัการเรียนในวิชาอื่นและใน

ชีวิตประจ าวนัเวลา 
- อยูบ้่านหรืออยูก่บัคนอื่นต้องนิ่งสงบ 
- เอาไปสอนน้องให้เรียนเก่ง 
- เอาไปสอนน้องให้มีระเบียบในการเรียน 
- ขยนัท างาน 

2 
2 
 

1 
1 
1 
1 

6 ถ้ามีกิจกรรมลกัษณะเช่นนีอ้ีก นกัเรียนจะเข้าร่วม
หรือไม ่เพราะเหตใุด 

เข้าร่วม เพราะ... 
- อยากให้ผลการเรียนดีขึน้ 
- ได้ความรู้ 
- ชอบท ากิจกรรมในโรงเรียน 
- ได้ฝึกตวัเองในเร่ืองการเรียน 
- สนกุ 
- รุ้จกัเพื่อนมากขึน้ 
- อยากปรับพฤติกรรมด้านการเรียนอีก 

8 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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ความคิดเหน็ของนักเรียนที่มีต่อการเข้าร่วมกจิกรรม (กลุ่มทดลอง 2) 
 

ข้อ โจทย์ ค าตอบ จ านวน 
ความรู้สกึประทบัใจ - พี่ๆ ใจด ี

- ได้รับความสนกุสนานในการเรียนหนงัสอื 
- ท าให้พอ่แมม่ีความสขุที่ตัง้ใจเรียน 
- พี่ๆ ดแูลเอาใจใสด่ ี
- อยากให้มีกิจกรรมแบบนีบ้อ่ยๆ 
- ได้รับรางวลัเมื่อตัง้ใจเรียน 
- เวลาเรียนต้องมองครูและไมค่ยุกบัเพื่อน 
- ได้ปฏิบตัิตวัเป็นคนด ี

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

แบบประเมินภาพรวมของการเข้าร่วมกิจกรรมในโปรแกรม 
1 นกัเรียนได้รับความรู้และประโยชน์อะไรบ้างจากการ

เข้าร่วมกิจกรรม 
- ฝึกสมาธิ 
- ไมค่ยุกบัเพื่อนขณะเรียน 
- ได้ความรู้เร่ืองการเรียนให้ด ี
- ท างานได้เรียบร้อยมากขึน้ 
- ได้ความสามคัค ี
- ควรดแูลเอาใจใสก่บังาน 
- ท าให้อา่นหนงัสอืทกุวนั 
- รู้จกัการก ากบัตวัเอง 
- เวลาครูสอนต้องมองครู 
- ท างานสง่ครูตรงเวลา 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 การเปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้ในตวันกัเรียนหลงัจากเข้า
ร่วมกิจกรรมมีอะไรบ้าง 

- ตัง้ใจเรียนมากขึน้ 
- มีความรับผิดชอบมากขึน้ 
- เป็นคนด ี
- ท าตวัให้มีประโยชน์มากขึน้ 
- ท าให้พอ่แมม่ีความสขุ 
- มองครูขณะที่ครูสอนมากขึน้ 
- ไมค่ยุกบัเพื่อนเวลาครูสอน 
- ไมเ่ลน่กบัเพื่อนเวลาครูสอน 
- ควบคมุตนเองได้มากขึน้ 
- ฟังครูมากขึน้ 
- มีความรับผิดชอบมากขึน้ 

3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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ข้อ โจทย์ ค าตอบ จ านวน 
3 นกัเรียนมีความรู้สกึอยา่งไรตอ่การเข้าร่วมกิจกรรม

และสิง่ที่นกัเรียนประทบัใจมีอะไรบ้าง 
- รู้สกึดีที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
- ได้รับรางวลัเมื่อตัง้ใจเรียน 
- พี่ๆ ใจด ี
- ท าให้มีความรับผิดชอบเร่ืองการเรียนมาก

ขึน้ 
- พี่ๆ เป็นกนัเอง 
- ไมค่ยุกบัเพื่อน 
- คะแนนเก็บมากขึน้ 

3 
3 
2 
1 
 

1 
1 
1 

4 นกัเรียนมีข้อเสนอแนะหรือต้องการให้ปรับปรุงสิง่
ใดบ้างในการจดักิจกรรมตอ่ไป 

- ไมม่ี 
- ปรับปรุงเร่ืองการคยุและการมองครู 
- ควรมีเกมให้เลน่ 
- ควรให้ป.6 ท าบ้าง 
- อยากให้พี่ๆ อยูน่านๆ 
- ให้งานน้อยลง 

3 
1 
1 
1 
1 
1 

5 นกัเรียนจะน าความรู้และประสบการณ์เก่ียวกบั
พฤติกรรมการเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมไปประยกุต์ใช้
ในชีวิตประจ าวนัอยา่งไรบ้าง 

- ท างานสง่ครูทกุวนั 
- สอนน้องให้เรียนได้ดีขึน้ 
- ไมค่ยุกบัเพื่อนขณะเรียน 
- เอาไปใช้ในการท างานเมือ่โตเป็นผู้ใหญ่ 
- ใช้ในการท างานท่ีบ้าน 
- ประเมินตนเองในเร่ืองการเรียนวา่ อาทิตย์นี ้

ตัง้ใจเรียนไหม 
- ตัง้ใจเรียน 
- เวลาครูสอนต้องมองครู 
- อา่นหนงัสอืทกุวนั 
- ใช้กบัการเรียนในวิชาอื่น 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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ข้อ โจทย์ ค าตอบ จ านวน 
6 ถ้ามีกิจกรรมลกัษณะเช่นนีอ้ีก นกัเรียนจะเข้าร่วม

หรือไม ่เพราะเหตใุด 
เข้า เพราะ... 

- ได้ความรู้เยอะ 
- เป็นคนท่ีไมช่อบมองครุเวลาครูสอน ก็ได้ฝึก

การมองครู 
- สนกุ 
- ได้รับของรางวลัเมื่อตัง้ใจเรียน 

6 
1 
1 
 

1 
1 

  ไมเ่ข้าร่วม  เพราะ... 
- ไมค่อ่ยมีเวลาท างาน 
- ไมม่ีสมาธิในการเรียนเพราะต้องคอยฟัง

นกหวีด 
- งานท่ีครูให้มีเยอะ 

 
1 
1 
 

1 
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ภาคผนวก จ  
ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 
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บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของครูที่ให้สัมภาษณ์ 
 

ที่ ช่ือครู บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
1 ครู ก 

 
ครูประจ าชัน้ 5/1 
สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5/1-5/6 
วิชายวุกาชาด ป. 5/1-5/6 

2 ครู ข 
 

ครูประจ าชัน้ 5/2 
สอนวิชาภาษาไทย ป. 5/1-5/3 
วิชาลกูเสือ ป. 5/1-5/6 

3 ครู ค 
 

ครูประจ าชัน้ 5/3 
สอนวิชาคณิตศาสตร์ ป. 5/1-5/3 
วิชายวุกาชาด ป. 5/1-5/6 

4 ครู ง 
 

ครูประจ าชัน้ 5/5 
สอนวิชาประวตัศิาสตร์ ป. 5/1-5/4 
วิชาสงัคมศกึษา ป. 5/5-5/6 

5 ครู จ 
 

ครูประจ าชัน้ 5/6 
สอนวิชาภาษาองักฤษ ป. 5/2 5/4วิชาสขุศกึษา ป. 5/1-5/6 
วิชาลกูเสือ ป. 5/1-5/6 

6 ครู ฉ 
 

สอนวิชาคณิตศาสตร์ ป. 5/5 5/6  
วิชาภาษาองักฤษ ป. 5/1 5/3 5/5 5/6 

7 ครู ช สอนวิชาคณิตศาสตร์ ป. 5/4 
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คา่เฉล่ียพฤตกิรรมการเรียนรวมของนกัเรียนรายบคุคล  
 

คนท่ี 

ครัง้ท่ี 

ระยะเส้นฐาน 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 

กลุม่ทดลอง 1 

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 

กลุม่ทดลอง 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 

กลุม่ควบคมุ 

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 
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พฤตกิรรมการเรียนรวมและรายด้านของนกัเรียนรายบคุคล ในแตล่ะระยะการทดลอง และคะแนนความตา่งของพฤตกิรรมการเรียนในแตล่ะชว่ง 
 

คนท่ี abpresum cdepresum fghpresum abtsum cdetsum fghtsum abpossum cdepossum fghpossum presum tsum possum diffab1 diffab2 diffcde1 diffcde2 difffgh1 difffgh2 differ1 differ2 

กลุม่ทดลอง 1 

1 68.75 31.80 4.17 85.22 94.00 36.39 91.67 62.04 25.00 34.91 71.87 59.57 16.47 -6.44 62.20 31.96 32.22 11.39 36.96 12.30 
2 100.00 35.95 8.33 100.00 94.07 47.22 100.00 66.09 20.83 48.09 80.43 62.31 0.00 0.00 58.12 27.98 38.89 26.39 32.34 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 

4 100.00 43.43 12.50 95.84 94.25 44.44 100.00 83.25 20.83 51.98 78.18 68.03 -4.16 -4.16 50.82 11.00 31.94 23.61 26.20 10.15 
5 100.00 51.29 16.67 100.00 97.08 66.67 100.00 79.96 20.83 55.99 87.92 66.93 0.00 0.00 45.79 17.13 50.00 45.83 31.93 20.99 

6 79.17 28.56 20.83 95.84 89.63 27.78 93.75 65.47 16.67 42.85 71.08 58.63 16.67 2.09 61.07 24.16 6.95 11.11 28.23 12.45 
7 91.67 38.13 4.17 100.00 94.08 36.11 100.00 78.01 25.00 44.66 76.73 67.67 8.34 0.00 55.95 16.07 31.94 11.11 32.07 9.06 
8 100.00 43.49 12.50 100.00 95.06 55.56 100.00 80.72 29.17 52.00 83.54 69.96 0.00 0.00 51.57 14.34 43.06 26.39 31.54 13.58 

รวม 87.76 37.98 10.94 95.59 93.14 41.70 95.32 73.44 22.40 45.56 76.81 63.72 7.83 0.27 55.16 19.69 30.76 19.31 31.25 13.09 

กลุม่ทดลอง 2 

1 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 91.67 37.92 8.33 100.00 96.36 69.44 100.00 69.41 8.33 45.97 88.60 59.25 8.34 0.00 58.44 26.95 61.11 61.11 42.63 29.35 
รวม 88.54 38.08 15.28 98.07 91.96 45.83 97.05 63.05 21.53 47.30 78.62 60.54 9.53 1.02 53.88 28.91 30.55 24.31 31.32 18.08 

กลุ่มควบคุม 
1 77.09 40.01 25.00 78.58 54.13 16.67 77.09 52.66 20.83 47.37 49.79 50.19 1.49 1.49 14.12 1.47 -8.33 -4.17 2.42 -0.40 
2 91.67 36.89 0.00 90.38 56.85 19.44 85.42 49.58 16.67 42.85 55.56 50.56 -1.29 4.96 19.96 7.26 19.44 2.78 12.70 5.00 
3 85.42 44.44 25.00 90.28 54.81 16.67 85.42 47.75 16.67 51.62 53.92 49.94 4.87 4.87 10.37 7.06 -8.33 0.00 2.30 3.98 
4 93.75 37.66 20.83 93.75 45.00 22.22 87.50 48.24 20.83 50.75 53.66 52.19 0.00 6.25 7.34 -3.24 1.39 1.39 2.91 1.47 
5 91.67 43.94 16.67 92.16 51.65 19.44 85.42 51.83 20.83 50.76 54.42 52.69 0.50 6.75 7.71 -0.18 2.77 -1.39 3.66 1.73 

รวม 87.92 40.59 17.50 89.03 52.48 18.89 84.17 50.01 19.17 48.67 53.47 51.11 1.11 4.86 11.90 2.48 1.39 -0.28 4.80 2.35 
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ภาคผนวก ฉ  
ผลการทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้น 
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ผลการทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้นของการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางแบบวัดซ า้  
(two-way MANOVA with repeated measure) ของตัวแปรพฤตกิรรมการเรียนรายด้าน 

 
ผลการทดสอบความเบ้ (Skewness) ความโด่ง (Kurtosis) ของตัวแปร 

ระยะ ตัวแปร กลุ่ม จ านวน Skewness Kurtosis 
(คน) Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

เส้นฐาน ab กลุม่ทดลอง 1 8 -0.826 0.752 -1.165 1.481 
กลุม่ทดลอง 2 6 -0.408 0.845 0.345 1.741 
กลุม่ควบคมุ 5 -1.294 0.913 0.905 2.000 

cde กลุม่ทดลอง 1 8 0.540 0.752 -0.535 1.481 
กลุม่ทดลอง 2 6 -0.353 0.845 -1.282 1.741 
กลุม่ควบคมุ 5 0.186 0.913 -2.872 2.000 

fgh กลุม่ทดลอง 1 8 0.480 0.752 -0.567 1.481 
กลุม่ทดลอง 2 6 0.053 0.845 -1.723 1.741 
กลุม่ควบคมุ 5 -1.671 0.913 2.816 2.000 

ทดลอง ab กลุม่ทดลอง 1 8 -1.135 0.752 -0.256 1.481 
กลุม่ทดลอง 2 6 -1.107 0.845 -0.455 1.741 
กลุม่ควบคมุ 5 -1.918 0.913 3.968 2.000 

cde กลุม่ทดลอง 1 8 -1.178 0.752 0.970 1.481 
กลุม่ทดลอง 2 6 0.314 0.845 -2.244 1.741 
กลุม่ควบคมุ 5 -1.390 0.913 2.069 2.000 

fgh กลุม่ทดลอง 1 8 0.240 0.752 -0.244 1.481 
 กลุม่ทดลอง 2 6 -0.266 0.845 -1.689 1.741 
 กลุม่ควบคมุ 5 0.517 0.913 -0.600 2.000 

หลงัทดลอง ab กลุม่ทดลอง 1 8 -2.014 0.752 4.156 1.481 
กลุม่ทดลอง 2 6 -1.034 0.845 -1.272 1.741 
กลุม่ควบคมุ 5 -1.945 0.913 4.171 2.000 

cde กลุม่ทดลอง 1 8 -0.246 0.752 -1.897 1.481 
กลุม่ทดลอง 2 6 0.352 0.845 -0.024 1.741 
กลุม่ควบคมุ 5 0.302 0.913 -2.535 2.000 

fgh กลุม่ทดลอง 1 8 0.491 0.752 0.419 1.481 
กลุม่ทดลอง 2 6 -0.137 0.845 -0.270 1.741 
กลุม่ควบคมุ 5 -0.609 0.913 -3.333 2.000 
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ผลการทดสอบการแจกแจงปกตขิองตัวแปร (Tests of Normality) 
ระยะ ตัวแปร กลุ่ม จ านวน 

(คน) 
Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 
Statistic Sig. Statistic Sig. 

เส้นฐาน ab กลุม่ทดลอง 1 8 .285 .055 .798 .027 
กลุม่ทดลอง 2 6 .192 .200 .969 .887 
กลุม่ควบคมุ 5 .309 .134 .853 .203 

cde กลุม่ทดลอง 1 8 .164 .200 .946 .674 
กลุม่ทดลอง 2 6 .195 .200 .953 .766 
กลุม่ควบคมุ 5 .232 .200 .877 .298 

fgh กลุม่ทดลอง 1 8 .172 .200 .934 .557 
กลุม่ทดลอง 2 6 .204 .200 .918 .492 
กลุม่ควบคมุ 5 .268 .200 .806 .090 

ทดลอง ab กลุม่ทดลอง 1 8 .272 .084 .770 .013 
กลุม่ทดลอง 2 6 .277 .168 .792 .050 
กลุม่ควบคมุ 5 .382 .016 .767 .043 

cde กลุม่ทดลอง 1 8 .355 .004 .846 .086 
กลุม่ทดลอง 2 6 .236 .200 .892 .331 
กลุม่ควบคมุ 5 .240 .200 .890 .355 

fgh กลุม่ทดลอง 1 8 .137 .200 .987 .989 
กลุม่ทดลอง 2 6 .190 .200 .949 .728 
กลุม่ควบคมุ 5 .230 .200 .881 .314 

หลงัทดลอง ab กลุม่ทดลอง 1 8 .344 .006 .676 .001 
กลุม่ทดลอง 2 6 .341 .028 .742 .017 
กลุม่ควบคมุ 5 .421 .004 .726 .018 

cde กลุม่ทดลอง 1 8 .213 .200 .903 .305 
กลุม่ทดลอง 2 6 .174 .200 .968 .880 
กลุม่ควบคมุ 5 .199 .200 .909 .462 

fgh กลุม่ทดลอง 1 8 .284 .057 .905 .323 
กลุม่ทดลอง 2 6 .198 .200 .967 .874 
กลุม่ควบคมุ 5 .367 .026 .684 .006 
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ผลการทดสอบ Compound Symmetry 
ตัวแปร Mauchly's W Approx. Chi-

Square 
df Sig. Epsilon(a) 

Huynh-
Feldt 

Lower-
bound 

Greenhouse-
Geisser 

ab .471 11.302 2 .004 .654 .778 .500 
cde .921 1.226 2 .542 .927 1.000 .500 
fgh .644 6.597 2 .037 .738 .896 .500 
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ค่าความสัมพันธ์รายคู่และผลการทดสอบความสัมพันธ์ 
ระหว่างตัวแปรพฤตกิรรมการเรียนรายด้าน 

ระยะ 
 

ระยะเส้นฐาน ระยะทดลอง ระยะหลงัทดลอง 
 

 
ab cde Fgh ab cde fgh Ab cde fgh 

ระยะ
เส้นฐาน 

ab 1 
        cde .539** 1 

       fgh .065 .309 1 
      ระยะ

ทดลอง 
ab .676** .187 -.130 1 

     cde .063 -.124 -.295 .572** 1 
    fgh .368 .318 -.151 .632** .668** 1 

   ระยะ
หลงั
ทดลอง 

ab .651** .167 -.195 .879** .714** .717** 1 
  cde .226 .167 -.286 .506* .799** .644** .599** 1 

 fgh .019 .087 .027 .091 .175 .242 .151 .220 1 

 
*p<.05, **p<.01 
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ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤตกิรรมการเรียนในระยะเส้นฐาน 
พฤติกรรมการเรียน แหล่งความแปรปรวน df SS MS F P 

พฤติกรรมเตรียมตวั ระหวา่งกลุม่ 2 2.212 1.106 .008 .992 
ก่อนเรียน ภายในกลุม่ 16 2244.520 140.283 

  พฤติกรรมขณะเรียน ระหวา่งกลุม่ 2 24.348 12.174 .401 .676 
ในชัน้เรียน ภายในกลุม่ 16 485.820 30.364 

  พฤติกรรมหลงัเรียน ระหวา่งกลุม่ 2 146.062 73.031 1.122 .350 
 ภายในกลุม่ 16 1041.682 65.105 

  พฤติกรรมการเรียน ระหวา่งกลุม่ 2 31.002 15.501 .405 .674 
รวม ภายในกลุม่ 16 612.661 38.291 
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