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The purposes of this research were to 1) study effects of minigames with selfregulation toward English critical reading achievement of twelfth grade students 2) compare
English critical reading achievement between the group of students using minigames with
self-regulation and the group of students using minigames and 3) study self-regulation
behaviors of the sample group. The school was selected based on its infrastructure, and the
60 sample is selected from those who had average score in English above 2.5 per semester.
The research instrument was the minigames (Quiz game) with self-regulation designed with 3
self-regulation processes; self-observation, judgment process and self-reaction. The research
findings were summarized as follows: 1) The English critical reading achievement of the group
of students using minigames with self-regulation was higher than before the treatment at the
.05 level of significance. 2) The English critical reading achievement of the group of students
using minigames with self-regulation was higher than the group of students using minigames
at the .05 level of significance. 3) The self-regulation behavior of the group of students using
minigames with self-regulation was higher than before the treatment at the .05 level of
significance and higher than the group of students using minigames at the .05 level of
significance.
Minigames with self-regulation had an effect to English critical reading, for the reason
that self-regulation in minigames, required short time playing and were designed to motivate
students to repeat the game until they can develop their English critical reading achievement.
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
ในปั จ จุบัน สังคมไทยมีการเปลี่ ยนแปลงไปสู่ยุคแห่ งข้ อมูล ข่าวสาร ซึ่งข่ าวสารต่าง ๆ ได้ ถูก
ถ่ายทอดเผยแพร่ ไปเป็ นวงกว้ างอย่างรวดเร็ วและง่ายดายโดยอาศัยเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ
วารสารสิ่งพิมพ์ ต่าง ๆ รวมไปถึงอินเทอร์ เน็ต เป็ นต้ น การหาความรู้ จากแหล่งข้ อมูลต่ าง ๆ จาเป็ นต้ อง
อาศัย ทัก ษะในการอ่า นภาษาอัง กฤษ เนื่ อ งจากภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่ คนหลายเชื อ้ ชาติ ใ ช้ เป็ น
ภาษาสากลในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร ดั ง ที่ สุ รี รั ต น์ ไชยสุ ริ ย า (2543:
5) กล่ า วไว้ ว่ า เนื่ อ งจาก
ความเจริ ญก้ าวหน้ าของโลกและเทคโนโลยีต่าง ๆ ในปั จจุบนั ทาให้ การมีความรู้ ภาษาที่หนึ่งหรื อภาษา
แม่เพียงภาษาเดียวไม่เพียงพอ จึงได้ มีการศึกษาและเรี ยนรู้ ภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ ้น สาหรับประเทศไทย
ภาษาต่างประเทศที่ ได้ รับการยอมรั บว่าสาคัญ และมีการเรี ยนอย่างแพร่ หลายคือ ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษมีความสาคัญ เนื่องจากเป็ นภาษาสากลที่ ใช้ ติดต่อสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนและถ่ายทอด
ความรู้ ความคิดระหว่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทยนันยั
้ งคงต้ องอาศัยความรู้ วิชาการในหลาย ๆ
ด้ านจากต่างประเทศ นอกจากนี ้ ภาษาอังกฤษยังเข้ ามามีบทบาทสาคัญในชีวิตประจาวัน เช่น คาอธิบาย
การใช้ อปุ กรณ์ ต่าง ๆ ฉลากวิธีการใช้ ยา ฯลฯ ซึง่ มักมีภาษาอังกฤษกากับอยู่ด้วย ผู้ที่สามารถอ่าน
ภาษาอังกฤษได้ ย่อมจะได้ เปรี ยบ
ข้ อ มูล ข่ า วสารต่ า ง ๆ อาจจะมี ทัง้ ข้ อ มูล ที่ ส ามารถเชื่ อ ถื อ ได้ แ ละเชื่ อ ถื อ ไม่ ไ ด้ ป ะปนกัน ไป
การรับข้ อมูลข่าวสารผ่านการอ่านให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ รู ับสารนันจึ
้ งจาเป็ นต้ องใช้ วิจารณญาณใน
การรั บสาร โดยอาศัยการหาเหตุผล การวินิจฉัย และการประเมินว่าสิ่งที่ อ่านนัน้ มีความถูกต้ องและ
น่าเชื่อถือมากน้ อยเพียงใด ดังที่ อาจรี ย์ ขณะรัตน์ (2546: 1) กล่าวว่า การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็ น
ทักษะการรั บสารที่ มีความสาคัญและจาเป็ นต่อการศึกษาทุกระดับชั น้ โดยเฉพาะในยุคที่ โลกกาลัง
เปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคข้ อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีเจริ ญก้ าวหน้ าอย่างรวดเร็ ว การติดต่อสื่อสารจึงมีบทบาท
ในการดาเนินชีวิตของมนุษย์ มากขึน้ การอ่านอย่างมีวิจารณญาณจะช่วยให้ ผู้อ่านสามารถรู้ เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและจะเป็ นพลังสร้ างสรรค์ การพัฒนาประเทศ สอดคล้ องกับ Hafner
(1977: 78) ที่กล่าวถึงความหมายของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณไว้ ว่า การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
เป็ นกระบวนการที่ซบั ซ้ อนซึง่ มีจุดมุ่งหมายที่จะแสวงหาความเป็ นจริ งหรื อความถูกต้ อง (truth) จากสิ่งที่
เขียนโดยอาศัยการตีความ การวิเคราะห์ และการลงความเห็นที่ถกู ต้ องจากความเห็นที่แตกต่างกัน
รั ชนี ซอโสตถิ กุล (1992: 86) ยังกล่าวถึงความส าคัญของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณว่า
สิ่งพิ มพ์ ต่าง ๆ ถูกผลิตขึน้ มาเพื่ อเป็ นการเน้ นยา้ เรื่ องราวหรื อข่าวสารนัน้ นัน้ สิ่งพิ มพ์ บางประเภทมัก
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นาเสนอเรื่ องราวที่ บิ ดเบื อนความจริ งหรื อเป็ นลัก ษณะของการโน้ มน้ าวให้ เชื่ อตาม ดังนัน้ ผู้อ่านที่ มี
วิจารณญาณเท่านันจึ
้ งจะสามารถวินิจฉัยได้ วา่ เรื่ องราวที่อา่ นน่าเชื่อถือเพียงใด
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็ นการอ่านที่มีองค์ประกอบหลายอย่างรวมกัน เช่น การจาแนก
ข้ อเท็จจริ งออกจากความคิดเห็น , การรู้ จุดมุ่งหมายของผู้เขียน, การจับความคิดสาคัญของผู้เขียนได้ ,
การวิเคราะห์เรื่ องราวที่อ่านได้ , การทานายผลที่จะเกิดขึ ้นได้ ฯลฯ (Mckee, 1966: 382-384; กัญดา
ธรรมมงคล, 2525: 11 และ สมเชาว์ ชาตินฤดม, 2527: 32) ซึง่ จากการศึกษาผู้วิจยั สามารถจาแนก
องค์ประกอบของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณออกเป็ น 5 อย่างดังนี ้
1. การเข้ าใจจุดมุง่ หมาย ทัศนคติของผู้เขียน และน ้าเสียงของเรื่ อง
2. การแยกแยะข้ อเท็จจริ งออกจากความคิดเห็น
3. การระบุเทคนิคการเขียน
4. การระบุแหล่งที่มาของข้ อมูล
5. การสรุ ปอิงความ
จากข้ อความที่กล่าวมาข้ างต้ น ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณจึงมี
ความจาเป็ นต่อผู้เรี ยนในปั จจุบนั ซึง่ การสอนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณให้ เกิดประสิทธิภาพนัน้ ต้ อง
คานึงถึงทฤษฎีการเรี ยนรู้ ดังที่นกั จิตวิทยา และนักการศึกษาหลายท่านได้ กล่าวไว้ เช่น พรรณี ช.เจนจิต
(2528: 83-86) และ กมลรัตน์ หล้ าสุวงศ์ (2528: 182) กล่าวถึง กฎการเรี ยนรู้ จากทฤษฎีการเชื่อมโยงของ
Thorndike ที่จะนามาใช้ ในการสอนและสร้ างกิจกรรมเสริ มทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ดังนี ้
1. หลักความใกล้ ชิด คือ การใช้ สิ่งเร้ าและการตอบสนองที่เกิดขึ ้นในเวลาใกล้ เคียงกัน จะสร้ าง
ความพอใจให้ แก่ผ้ เู รี ยน
2. การฝึ กหัด คือ การให้ ผ้ เู รี ยนทากิจกรรมซ ้าๆ จะทาให้ ผ้ เู รี ยนมีความคล่องแคล่วและสามารถ
ทาสิ่งนันได้
้ ดี แต่เมื่อเกิดความเข้ าใจหรื อเรี ยนรู้ แล้ วไม่ได้ กระทาซ ้าบ่อ ยๆ จะทาให้ การเรี ยนรู้ นนไม่
ั ้ คงทน
ถาวร หรื อในที่สดุ ก็เกิดการลืมจนไม่เรี ยนรู้ อีกเลย
3. กฎแห่ ง ผล คื อ ให้ ผ้ ู เรี ย นได้ ท ราบผลการท างานของตนอย่ า งรวดเร็ ว ซึ่ ง เป็ นการสร้ าง
ความพอใจแก่ผ้ เู รี ยน
ข้ อความข้ างต้ นสอดคล้ องกับหลักจิตวิทยาการเรี ยนรู้ ที่ ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ (2538: 169) ซึง่
กล่าวไว้ ว่า การเรี ย นรู้ คือ การเปลี่ ย นแปลงพฤติก รรมที่ ถ าวรอัน เป็ นผลมาจากการฝึ กฝนหรื อจาก
ประสบการณ์
การสอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณจะประสบผลสาเร็ จได้ นัน้ ครู ผ้ ูสอนต้ องคานึงถึงทฤษฎีการ
เรี ย นรู้ กฎแห่ ง ความพร้ อม กฎแห่ ง การฝึ ก กฎแห่ ง ผล เพื่ อ ที่ จ ะน าไปใช้ ในการสอนอ่ า นอย่ า งมี
วิจารณญาณ และการสร้ างกิจกรรมเสริ มทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณให้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้เรี ยน
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ในแวดวงการศึกษา เป็ นที่ยอมรับกันว่า การสร้ างองค์ความรู้ ต่าง ๆ ไม่สามารถเกิดขึ ้นได้ จาก
การเรี ย นการสอนเพี ยงอย่างเดีย ว เทคโนโลยี ก ารศึกษาก็มีส่วนส าคัญในการขับ เคลื่อนและส่งเสริ ม
การเรี ยนการสอนให้ มีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลมากยิ่ งขึน้ ซึ่งเทคโนโลยีการศึกษาประกอบด้ วย
การออกแบบการเรี ยนการสอน, การใช้ เครื่ องมือและวัสดุในการเรี ยนการสอน รวมถึงการใช้ สื่อต่าง ๆ ใน
การสนับสนุนการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนและรู ปแบบการสอนของผู้สอน
เกมคอมพิวเตอร์ เป็ นสื่อการสอนรู ปแบบหนึง่ ที่ถกู นามาใช้ ในการส่งเสริ มการเรี ยนการสอนอย่าง
กว้ างขวาง สืบ เนื่ องจากรู ป แบบและคุณ ลัก ษณะต่าง ๆ ของเกมคอมพิ วเตอร์ มีความยื ดหยุ่น ดึงดูด
ความสนใจของผู้ เรี ย น และสามารถปรั บ ใช้ ใ ห้ เ หมาะสมกับ การเรี ย นการสอนในรู ป แบบต่ า ง ๆ ที่
หลากหลายได้
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนประเภทเกม เป็ นรู ปแบบหนึ่งของการสอนที่ต้องการให้ การเรี ยนเป็ นเรื่ อง
สนุกตามแนวคิดที่ว่า “การเรี ยนเป็ นสิ่งสนุก” คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนประเภทเกมจะช่วยสร้ างบรรยากาศ
การเรี ย นรู้ ให้ ส นุ ก สนานเพลิ ด เพลิ น เพื่ อ จู ง ใจให้ ผ้ ู เ รี ย นเกิ ด ความรู้ สึก สนใจที่ จ ะเรี ย น นอกจากนี ้
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนประเภทเกมไม่ได้ ครอบคลุมซอฟต์แวร์ หรื อเกมทังหมด
้
โดยเฉพาะซอฟต์แวร์ เกมที่มี
ลัก ษณะมุ่งเน้ น แต่ความเพลิ ดเพลิ น โดยไม่ได้ ใ ห้ ความรู้ หรื อทักษะอย่างหนึ่งอย่ างใ ดแก่ผ้ ูเรี ยน เช่ น
ซอฟต์แวร์ ซงึ่ เน้ นความเร้ าใจในการใช้ ความรุ นแรงรบรากัน เป็ นต้ น เกมคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเป็ นสื่อการ
สอนแบบใหม่ที่ช่วยให้ นกั เรี ยนได้ สนุกสนานกับการเรี ยน เนื่องจากเป็ นสิ่งที่สามารถกระตุ้นผู้เรี ยนให้ เกิด
ความอยากเรี ยนรู้ ได้ โดยง่าย เราสามารถใช้ เกมในการสอนและเป็ นสื่อที่จะให้ ความรู้ แก่ผ้ เู รี ยนได้ เช่นกัน
ในเรื่ องของกฎเกณฑ์ แบบแผนของระบบ กระบวนการ ทัศนคติ ตลอดจนทักษะต่างๆ นอกจากนี ้การใช้
เกมยังช่วยเพิ่มบรรยากาศในการเรี ยนรู้ ให้ ดีขึ ้น และช่วยให้ ผ้ เู รี ยนไม่เกิดอาการเหม่อลอยหรื อฝั นกลางวัน
ซึง่ เป็ นอุปสรรคในการเรี ยนเนื่องจากมีการแข่งขันกันจึงทาให้ ผ้ เู รี ยนต้ องมีการตื่นตัวอยู่เสมอ (ถนอมพร
เลาหจรัสแสง, 2541: 107 และ กิดานันท์ มลิทอง, 2543: 247) จากที่กล่าวมาสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
พันธ์ผกา ทองเจริ ญ (2538) ที่ศกึ ษาเรื่ อง การใช้ เกมคอมพิวเตอร์ ในการสอนซ่ อมเสริ มเรื่ องคาราชาศัพท์
สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 น ้าค้ าง แสงสว่าง (2542) ศึกษาผลการเรี ยนโดยใช้ เกมคอมพิวเตอร์
อักษรไขว้ ที่มีตอ่ ความรู้ ในการใช้ ศพั ท์ภาษาอังกฤษเพื่อการวินิจฉัยทางการพยาบาล และ ศุภดา เข็มทอง
(2546) ศึก ษาผลการเรี ย นรู้ วิ ช าภาษาอัง กฤษของนัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 2 โดยการใช้ เ กม
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ซึ่งงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้ เกมคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน มีผลการศึกษาตรงกัน ว่า
ผู้เรี ยนที่ใช้ เกมคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนประกอบการเรี ยนรู้ มีผลการเรี ยนที่สงู ขึ ้น
เกมคอมพิ วเตอร์ ช่วยสอนนับว่าเป็ นเครื่ องมือในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ สามารถ
สร้ างแรงจูงใจให้ แก่ผ้ ูเรี ยนได้ และสามารถนาไปใช้ เพื่อให้ การสอนดาเนินไปถึงเป้าหมาย เป็ นสื่ออย่าง
หนึ่งที่เร้ าให้ เกิดความสนุกสนาน เป็ นเครื่ องมือฝึ กทักษะที่ทาให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดความรู้ ความเข้ าใจ และมี
ทัศนะคติเบื ้องต้ นที่ดีต่อการเรี ยนการสอน การนาเกมมาใช้ ประกอบการเรี ยนการสอนจึงเป็ นวิธีจูงใจใน
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การเรี ยนอย่างหนึ่ง ทาให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดความรู้ สกึ สนุกสนานไปกับการเรี ยน ก่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ ด้วยความ
เข้ าใจที่แม่นยาและรวดเร็ วขึ ้น
เกมคอมพิวเตอร์ มีหลายรู ปแบบ ไม่ว่าจะเป็ นเกม Action, Fighting, Adventure, Sport Game,
Simulation Game, Role Playing Game (RPG) ฯลฯ ซึง่ เกมแต่ละรู ปแบบก็มีคณ
ุ ลักษณะเฉพาะตัวที่
แตกต่างกันไป อันจะก่อให้ เกิดความหลากหลายในกิจกรรมที่เกิดขึน้ ในเกมตามรู ปแบบของเกมนัน้ ๆ
ดังที่อลิส และคณะ (Alice and others, 2004 : 2-17 อ้ างถึงใน ปนัดดา วรสาร, 2553: 43-44) ได้ แบ่ง
เกมคอมพิวเตอร์ ออกเป็ นรู ปแบบต่าง ๆ ดังนี ้
1. Adventure Game เกมการผจญภัยมีวตั ถุประสงค์เพื่อต้ องการให้ ผ้ เู ล่นเกมรู้ จกั การ
แก้ ปัญหา การใช้ เหตุผลค้ นหาคาตอบ และการทดสอบสมมุติฐาน เพราะผู้เล่ นเกมในขณะนันจะมี
้
ข้อมูล
เกี่ยวกับ วิธีการและรายละเอียดน้ อยมาก ในขณะที่ต้องมีข้อจากัดหลายประการ เช่น ต้ องแข่งกับเวลา
หรื อต้ องต่อสู้อุปสรรคต่าง ๆ แต่ละด้ านจนกระทั่งได้ ชัยชนะในตอนจบ เป็ นการชิงไหวพริ บ และทักษะ
ด้ านปั ญญามาก
2. Arcade-type Game เกมที่แข่งกับเวลาและตนเอง ใช้ เวลาและคะแนนเป็ นตัวเร้ า
และเสริ มแรงอยู่ตลอด มีการแข่งขันกับเวลาและคาตอบของแต่ละคน
3. Board Game นิยมใช้ สอนเด็กเล็ก เป็ นเกม 2 มิติ คล้ ายหมากกระดาน
4. Gambling Game ออกแบบเพื่อพัฒนาเด็กให้ เกิดความเข้ าใจเรื่ องราว โดยใช้ เงิน
เป็ นแรงจูงใจในตอนท้ ายเกมจะดูวา่ ใครเป็ นผู้ใช้ จ่ายได้ ประหยัดที่สดุ
5. Combat Game การต่อสู้กนั เป็ นเกมที่คอ่ นข้ างใช้ ความรุ นแรง มีการแข่งขันสูงมาก
ทังกั
้ บโปรแกรมและกับตัวผู้เล่น
6. Logic Game เป็ นเกมที่ต้องการให้ ผ้ เู ล่นใช้ ตรรกะในการแก้ ปัญหา
7. Psychomotor Game เป็ นเกมที่รวมการฝึ กทักษะความสามารถทางความคิดเข้ า
ด้ วยกัน ไม่มีคาแนะนา ผู้เรี ยนเป็ นผู้คิดค้ นวิธีการเอาชนะฝ่ ายตรงข้ ามเอง
8. Role-Playing Game ผู้เรี ย นจะเป็ นส่วนหนึ่งของบทเรี ยน และจะต้ องแก้
สถานการณ์ที่กาลังเผชิญอยู่ให้ ได้
9. Quiz Game เป็ นเกมการตอบปั ญหา ซึง่ มีการตังค
้ าถามจากเกมให้ ผ้ เู ล่นตอบเพื่อ
เพิ่มคะแนนให้ แก่ผ้ เู ล่น บางเกมอาจจะมีการจับเวลาเข้ ามาเกี่ยวข้ อง
10. Word Game เป็ นเกมสอนคาศัพท์ เหมาะสาหรับสอนให้ ผ้ เู ล่นเกิดความรู้ ความจา
ด้ านคาศัพท์
11. Template Game เป็ นเกมที่ประยุกต์ใช้ งานของทุก ๆ เกม ที่กล่าวข้ างต้ น
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ดังนัน้ การที่จะนาเกมมาใช้ ในการเรี ยนการสอนให้ มีประสิทธิ ภาพ ผู้สอนและผู้ออกแบบการ
สอนจึงควรที่จะคานึงถึงคุณลักษณะเฉพาะของเกมแต่ละรู ปแบบ ว่าเหมาะสมและสอดคล้ องต่อรู ปแบบ
การเรี ยนการสอนและเนื ้อหาของรายวิชานัน้ ๆ หรื อไม่ อย่างไร
จากคุณลักษณะของเกมที่ ได้ กล่าวไปนัน้ ผู้วิจัยเห็นว่า เกมมีความยื ดหยุ่นสูง สามารถนามา
ประยุกต์ ใช้ กับการสอนการอ่านได้ อย่างเหมาะสม ดึงดูดความสนใจผู้เรี ยน และมีความท้ าทาย แต่
ลักษณะของเกมการสอนภาษาที่ดีนนควรมี
ั้
ลกั ษณะกระตุ้นเร้ าใจ น่าสนใจ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนอยากเล่น และ
ไม่ควรใช้ เวลานานเกินไปเพราะจะทาให้ ผ้ เู รี ยนรู้ สกึ เบื่อหน่าย ไม่ตื่นเต้ น ครู ต้องมีกฎ ระเบียบ กติกา หรื อ
ข้ อตกลงที่ชดั เจน เพื่อไม่ให้ เสียวินยั หรื อเกิดปั ญหาในระหว่างเล่นหรื อการตัดสิน (มยุรี สุขวิวฒ
ั น์ , 2539:
779; ประนอม สุรัสวดี, 2534: 15; นิตยา สุวรรณศรี , 2539: 19 และอุทยั สงวนพงศ์, 2544: 117) ซึง่ จาก
การศึกษาค้ นคว้ า มีเกมที่สง่ เสริ มการสอนอ่านที่น่าสนใจประเภทหนึง่ คือ เกมประเภทมินิเกม
มินิเกม (minigame) เป็ นเกมขนาดเล็กที่อยู่ในเกมหลักหรื อแยกออกจากเกมหลัก ซึง่ มีรูปแบบที่
สัน้ กระชับ รองรับรู ปแบบของกิจกรรมภายในเกมที่หลากหลาย ผู้ เล่นสามารถเลือกที่จะเล่นเกมจากมินิ
เกมได้ เป็ นชุด ๆ มีการเก็บคะแนนและให้ รางวัลเหมือนกับเกมรู ปแบบอื่น ๆ แต่มีขนาดของเกมที่เล็กกว่า
เกมทั่วไป สามารถใช้ เวลาเพียงสัน้ ๆ ในการเล่นให้ จบเกม ผู้เล่นสามารถที่จะเล่นซ ้า ๆ ได้ หลายรอบใน
ระยะเวลาอันสัน้ โดยมินิเกมแต่ละเกมสามารถที่จะเชื่อมโยงต่อกันหรื อแยกออกจากกันเป็ นเอกเทศก็ได้
(นาวิน สมประสงค์, 2548: 78; Panagiotakopoulos, 2010: 4 และ Szurawitzki, 2010: 12) จากการที่
มินิเกมสามารถเล่นซ ้า ๆ ได้ หลายรอบในระยะเวลาอันสัน้ จึงเหมาะสมที่จะนามาใช้ ในการเรี ยนการสอน
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณที่จาเป็ นต้ องอาศัยการฝึ กฝนหลาย ๆ ครัง้ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดทักษะดังกล่าว
แต่เนื่องจากลักษณะของมินิเกมที่สนกว่
ั ้ าเกมประเภทอื่น ๆ ผู้เล่นอาจจะใช้ เวลาในการเล่นเพียง
สัน้ ๆ เมื่ อ น ามาใช้ ใ นการเรี ย นการสอน อาจจะไม่ ท าให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ ได้ ผู้ วิ จัย จึ ง จ าเป็ นต้ อ งใช้
กระบวนการบางอย่าง เพื่อให้ เกิดการทาซ ้าขณะเล่นมินิเกม ซึง่ กฎการเรี ยนรู้ จากทฤษฎีการเชื่อมโยงของ
Thorndike ที่สามารถนามาใช้ ในการสอนและสร้ างกิจกรรมเสริ มทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณดังที่
อธิ บ ายไปข้ า งต้ น ได้ ก ล่า วถึ ง การฝึ กหัด คื อ การให้ ผ้ ู เรี ย นท ากิ จ กรรมซ า้ ๆ จะท าให้ ผ้ ู เรี ย นมี ค วาม
คล่องแคล่วและสามารถทาสิ่งนันได้
้ ดี แต่เมื่อเกิดความเข้ าใจหรื อเรี ยนรู้ แล้ วไม่ได้ กระทาซ ้าบ่อ ยๆ จะทา
ให้ การเรี ยนรู้ นนั ้ ไม่คงทนถาวร หรื อในที่สุดก็เกิดการลืมจนไม่เรี ยนรู้ อีกเลย ผู้วิจัยจึงศึกษารู ปแบบการ
เรี ยนรู้ ที่สง่ เสริ มให้ เกิดการทาซ ้ามาใช้ ในมินิเกมคือ การกากับตนเอง
การกากับตนเอง (Self-Regulation) เป็ นทฤษฎีแนวคิดแบบปั ญญาทางสังคมของ Bandura
(1986) ที่เชื่อว่าพฤติกรรมของบุคคลนันไม่
้ ได้ เกิดขึ ้นหรื อเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากปั จจัยทางสิ่งแวดล้ อม
(Environmental) เพียงอย่างเดียว แต่จะต้ องมีปัจจัยส่วนบุคคล (Person) และพฤติกรรม (Behavior)
เข้ ามาเกี่ยวข้ องด้ วย ซึง่ ปั จจัยทัง้ 3 ประการมีลกั ษณะร่ วมกาหนดซึง่ กันและกัน
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การกากับตนเองเป็ นทักษะที่ต้องฝึ กฝนและพัฒนา โดยอาศัยกระบวนการสาคัญ 3 กระบวนการ
คือ
1. กระบวนการสังเกตตนเอง (Self-Observation) เป็ นตัวให้ ข้อมูลที่ จาเป็ นต่อ การกาหนด
มาตรฐานของการกระทาที่มีความเป็ นไปได้ จริ ง และประเมินการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมที่กระทาอยู่
ซึง่ เป็ นจุดเริ่ มต้ นที่สาคัญของการกากับตนเอง บุคคลจะต้ องรู้ ว่ากาลังทาอะไรอยู่ เพราะความสาเร็ จของ
การกากับตนเองนัน้ ส่วนหนึ่งมาจากความชัดเจน ความสม่าเสมอ และความแม่นยาของการสังเกตและ
การบัน ทึก ตนเอง ในกระบวนการสังเกตตนเองนัน้ แบนดูร า ได้ เ สนอว่า ควรมีด้านต่ างๆ ที่ ควรจะ
พิจารณาอยู่ด้วยกัน 4 ด้ านคือ ด้ านการกระทา ความสม่าเสมอ ความใกล้ เคียง และความถูกต้ อง
การที่คนเราจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรื อไม่ก็ขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยหลายอย่าง อย่างเช่น การวินิจฉัย
ตนเองแต่การที่ คนเราไม่ค่อยจะตระหนักกับสิ่งที่ตนเองกระทาจนเป็ นนิ สยั การสังเกตตนเองจะทาให้
บุคคลสามารถวินิจฉัยได้ ว่าเงื่ อนไขใด ควรทาพฤติกรรมใด การวินิจฉัยตนเองนีจ้ ะนาบุคคลไปสู่การ
ตัดสินใจว่าพฤติกรรมใดควรจะเปลี่ยนแปลง นอกจากนี ้การจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรื อไม่ยงั ขึ ้นอยู่กบั
ปั จ จัย ทางด้ านการจูงใจตนเอง เนื่ องจากพบว่าบางครั ง้ การสังเกตตนเองก็ จ ะน าไปสู่ การเพิ่ มของ
พฤติกรรม การลดพฤติกรรม และบางครัง้ ก็ไม่มีผลต่อพฤติกรรมที่สงั เกตนันเลย
้
ดังนัน้ ก็น่าจะขึ ้นอยู่กบั
การจูงใจตนเองด้ วย
2. กระบวนการตัดสิน (Judgment Process) ข้ อมูลที่ได้ จากการสังเกตตนเองนันจะมี
้
ผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนเมื่อผ่านกระบวนการตัดสิน ถ้ าข้ อมูลดังกล่าวนันเป็
้ นที่ พึงพอใจหรื อไม่พึง
พอใจ โดยอาศัยมาตรฐานส่วนบุคคลที่ได้ มาจากการถูกสอนโดยตรง การประเมินปฏิกิริยาตอบสนองทาง
สัง คมต่อพฤติกรรมนัน้ ๆ และจากการสังเกตตัวแบบ ซึ่ง แบนดูร า ให้ ความส าคัญ อย่างมากต่อการ
ถ่ายทอดมาตรฐาน จากกระบวนการของตัวแบบ
นอกจากการตัดสินที่ ต้องอาศัยมาตรฐานส่วนบุคคลแล้ ว ปั จจัยอีกปั จจัยหนึ่งที่ เกี่ ยวข้ องกับ
กระบวนการตัดสิน คือ การเปรี ยบเทียบกับกลุ่มอ้ างอิงทางสังคม ที่ประกอบด้ วย การเปรี ยบเทียบกับ
บรรทัดฐานของสังคม การเปรี ยบเทียบทางสังคม การเปรี ยบเทียบกับตนเอง และการเปรี ยบเทียบกับ
กลุม่
กระบวนการตัดสินใจจะไม่สงผลใดๆต่อบุคคล ถ้ าพฤติกรรมที่ ตัดสินนัน้ ยังไม่มีคุณค่าพอแก่
ความสนใจของบุคคล ถ้ าพฤติกรรมนัน้ มีคุณค่า การประเมิน ตนเองก็ จะส่งผลต่อ การเปลี่ ยนแปลง
พฤติกรรมของบุคคลทันที แต่อย่างไรก็ตามการที่บุคคลจะสนองตอบอย่างไรต่อกระบวนการตัดสินนัน้ ก็
ย่อมขึ ้นอยู่กับการอนุมานสาเหตุในการกระทา บุคคลจะรู้ สึกภู มิใจ ถ้ าการประเมินความสาเร็ จของการ
กระทามาจากความสามารถและการกระทาของเขา และจะรู้ สกึ ไม่ พึงพอใจเท่าใดนัก ถ้ าการกระทานัน้
ขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยภายนอก
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3. การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง (Self- Reaction) การพัฒนามาตรฐานในการประเมินและ
ทักษะในการตัดสินนัน้ จะนาไปสู่การแสดงปฏิ กิริยาต่อตนเอง ทัง้ นีย้ ่อมขึน้ อยู่กับสิ่งล่อใจในการที่จะ
นาไปสู่ผลทางบวก ทัง้ ในแง่ของผลที่ได้ เป็ นสิ่งของที่จับต้ องได้ หรื อในแง่ของความพึงพอใจของตนเอง
ส่วนมาตรฐานภายในของบุคคล ก็จะทาหน้ าที่เป็ นตัวเกณฑ์ที่ทาให้ บุคคลคงระดับ การแสดงออก อีกทัง้
เป็ นตัวจูงใจให้ บคุ คลกระทาพฤติกรรมไปสูม่ าตรฐานดังกล่าว
นอกจากนี ้ Kanfer (1970) และ Bandura (1986) ยังได้ กล่าวถึงข้ อดีของการกากับตนเองไว้ ดงั นี ้
1. ผู้เรี ยนสามารถรักษามาตรฐานในการแสดงพฤติกรรมของตนเองคงทนขึ ้น ซึง่ ทาให้
พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงได้ ยาวนานกว่าการใช้ วิธีควบคุมจากภายนอก
2. สามารถอดกลัน้ ต่อสิ่งเย้ ายวนจากภายนอกได้ ดี เพราะสามารถแผ่ขยายไปยัง
พฤติกรรมอื่นได้ ง่าย
3. สามารถติดตามและกากับพฤติกรรมของตนเองได้
4. ช่วยลดภาระของครู และช่วยให้ ครู มีเวลาสาหรับการเรี ยนการสอนมากขึ ้น
การกากับตนเองนันมี
้ ผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในด้ านต่าง ๆ ดังที่ดวงเพ็ญ เรื อน
ใจมัน่ (2542) ได้ ศึกษาการรั บรู้ ความสามารถของตนเองในการใช้ กระบวนการพยาบาลของนักศึกษา
พยาบาลก่อนและหลังได้ รับการใช้ โปรแกรมฝึ กการกากับตนเองและเปรี ยบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลง
การรับรู้ ความสามารถของตนเองในการใช้ กระบวนการพยาบาลระหว่างกลุ่มที่ได้ รับการใช้ โปรแกรมฝึ ก
การกากับตนเองกับกลุ่มที่ได้ รับการเรี ยนตามปกติ เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือ โปรแกรมฝึ กการกากับ
ตนเอง และแบบวัดการรั บรู้ ความสามารถของตนเองในการใช้ กระบวนการพยาบาล ผลการวิจัยพบว่า
การรั บรู้ ความสามารถของตนเองในการใช้ กระบวนการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลที่ได้ รับการใช้
โปรแกรมฝึ กการกากับตนเองก่อนการเรี ยนอยู่ระดับต่า ส่วนหลังการเรี ยนอยู่ในระดับสูง สอดคล้ องกับ
งานวิจัยของ รจเรข รั ตนาจารย์ (2547) ที่ได้ ศกึ ษาผลของการฝึ กการกากับตนเองในการเรี ยนการสอน
วิชาวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อการรั บรู้ ความสามารถของตนเองและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์
ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยผลการวิจยั ปรากฏว่า ภายหลังการทดลองนักเรี ยนกลุ่มทดลองที่มี
การฝึ กการกากับตนเองในการเรี ยนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
วิชาวิทยาศาสตร์ สูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรี ยนกลุ่มทดลองที่มี
การฝึ กการกากับตนเองในการเรี ยนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
วิชาวิทยาศาสตร์ สูงกว่านักเรี ยนกลุ่มควบคุมที่ ไม่มีการฝึ กการกากับตนเองในการเรี ยนการสอนวิช า
วิทยาศาสตร์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากข้ อมูลต่าง ๆ ที่ กล่าวมาข้ างต้ น ผู้วิจัยมีความเห็นว่า มินิเกมเป็ นเครื่ องมือทางเทคโนโลยี
การศึกษา มีคุณสมบัติที่ส่งเสริ มให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดการทาซ ้าบ่อย ๆ เพื่ อให้ เกิ ดทักษะในการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ เมื่อสอดแทรกกระบวนการกากับตนเองลงไปในมินิเกมแล้ ว จะยิ่งทาให้ ผ้ เู รี ยนมีโอกาสใน
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การทาซ ้ามากขึ ้น ทักษะในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณก็จะสูงขึ ้นตาม และเนื่องจากในวงการศึกษาของ
ประเทศไทยได้ มีการศึกษาเกี่ยวกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการอ่านอย่างมีวิจารณญาณใน
ภาษาอัง กฤษโดยใช้ เ กมคอมพิ ว เตอร์ น้ อ ยมาก ทั ง้ ๆ ที่ ภ าษาอัง กฤษเป็ นภาษาที่ ค นจ านวนมาก
หลากหลายเชือ้ ชาติใช้ เป็ นภาษากลางในการติดต่อสื่อสารในฐานะที่เป็ นภาษาสากล ผู้วิจยั จึงมีความ
สนใจที่จะใช้ มินิเกมที่มีรูปแบบการกากับตนเองมาใช้ ส่งเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ
ของผู้เรี ยน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรี ยน
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลการใช้ เกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกมที่มีการกากับตนเองที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ใน
การอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา ปี ที่ 6
2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรี ยนระหว่าง
กลุ่มผู้เรี ยนที่ใช้ เกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกมที่มีการกากับตนเองของผู้เรี ยนกับกลุ่มผู้เรี ยนที่ใช้ เกม
คอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกม
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการกากับตนเองของกลุม่ ตัวอย่าง
คาถามการวิจัย
1. การใช้ เกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกมที่มีการกากับตนเองจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการอ่าน
ภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรี ยนหรื อไม่
2. กลุม่ ผู้เรี ยนที่ใช้ เกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกมที่มีการกากับตนเองและกลุ่มผู้เรี ยนที่ใช้ เกม
คอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกม จะมีผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณที่แตกต่างกัน
หรื อไม่
3. เกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกมที่มีการกากับตนเองมีผลต่อพฤติกรรมการกากับตนเองของ
ผู้เรี ยนอย่างไร
สมมติฐานการวิจัย
1. กลุ่มผู้เรี ยนที่เรี ยนด้ วยเกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกมที่มีการกากับตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ใน
การอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
2. กลุม่ ผู้เรี ยนที่ใช้ เกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกมที่มีการกากับตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ในการอ่าน
ภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณหลังเรี ยนสูงกว่ากลุม่ ผู้เรี ยนที่ใช้ เกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกม อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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3. กลุ่มผู้เรี ยนที่ใช้ เกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกมที่มีการกากับตนเอง มีพฤติกรรมการกากับ
ตนเองหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน และสูงกว่ากลุ่มผู้เรี ยนที่ใ ช้ เกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกม อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ในการวิจัยครั ง้ นี ้ ได้ แก่ นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6 จาก
โรงเรี ยนที่มีความพร้ อมด้ านการใช้ เทคโนโลยี มีห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ที่สามารถรองรับการทดลอง
ได้ ซึง่ ผู้วิจยั ได้ เลือกโรงเรี ยนมัธยมฐานบินกาแพงแสน สานักเขตพื ้นที่การศึกษางานมัธยม เขต 9 จังหวัด
นครปฐม โดยเลือกกลุม่ ตัวอย่างด้ วยวิธีการเจาะจงตามเงื่อนไขต่อไปนี ้ ได้ แก่ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่
6 ที่มีผลการเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษ ตังแต่
้ ชนมั
ั ้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 1 จนถึงภาคการศึกษา
ปั จจุบนั เฉลี่ย 2.5 ต่อเทอม จานวน 60 คน
2. ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
เนื อ้ หาที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย คื อ การอ่ า นภาษาอั ง กฤษอย่ า งมี วิ จ ารณญาณ ซึ่ ง มี
องค์ประกอบดังต่อไปนี ้
1. การเข้ าใจจุดมุง่ หมาย ทัศนคติของผู้เขียน และน ้าเสียงของเรื่ อง
2. การแยกแยะข้ อเท็จจริ งออกจากความคิดเห็น
3. การระบุเทคนิคการเขียน
4. การระบุแหล่งที่มาของข้ อมูล
5. การสรุ ปอิงความ
3. ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจัย
ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ประกอบด้ วย
3.1 ตัวแปรต้ น ได้ แก่ เกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกมที่มีการกากับตนเองและเกม
คอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกม
3.1.1 เกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกมที่มีการกากับตนเอง เป็ นเกมประเภท
เกมตอบคาถามที่มีกระบวนการกากับตนเองของผู้เรี ยนทัง้ 3 ขัน้ ได้ แก่ การสังเกตตนเอง การตัดสิน
ตนเอง และการแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง ซึง่ แบ่งเนื ้อหาออกเป็ น 4 ชุด ชุดละ 3 เกม 5 หน่วยการเรี ยน
ได้ แก่
1) การเข้ าใจจุดมุง่ หมาย ทัศนคติของผู้เขียน และน ้าเสียงของเรื่ อง
2) การแยกแยะข้ อเท็จจริ งออกจากความคิดเห็น
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3) การระบุเทคนิคการเขียน
4) การระบุแหล่งที่มาของข้ อมูล
5) การสรุ ปอิงความ
3.1.2 เกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกม เป็ นเกมประเภทเกมตอบคาถาม ซึ่ง
แบ่งเนื ้อหาออกเป็ น 4 ชุด ชุดละ 3 เกม 5 หน่วยการเรี ยน ได้ แก่
1) การเข้ าใจจุดมุง่ หมาย ทัศนคติของผู้เขียน และน ้าเสียงของเรื่ อง
2) การแยกแยะข้ อเท็จจริ งออกจากความคิดเห็น
3) การระบุเทคนิคการเขียน
4) การระบุแหล่งที่มาของข้ อมูล
5) การสรุ ปอิงความ
3.2 ตัวแปรตาม ได้ แก่ ผลสัมฤทธิ์ ในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณของ
ผู้เรี ยน
นิยามศัพท์ เฉพาะ
เกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกม หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สอนการอ่านภาษาอังกฤษ
อย่างมีวจิ ารณญาณที่มีลกั ษณะเป็ นเกมตอบคาถาม (Quiz game) สัน้ ๆ โดยนาเสนอเนื ้อหาเป็ นคาถาม
ที่เกี่ยวกับการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ
เทคนิ ค การก ากั บ ตนเอง หมายถึ ง พฤติ ก รรมของผู้ เ รี ย นที่ แ สดงออกในขณะที่ เ ล่ น เกม
คอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกมที่มีเทคนิคการกากับตนเองของผู้เรี ยน โดยแสดงพฤติกรรมดังนี ้
1. ผู้เรี ยนวางแผนในการเลือกเกมและสังเกตตนเองโดยการวางเป้าหมายเป็ นคะแนนที่
ผู้เรี ยนต้ องการที่จะทาให้ ได้ ก่อนการเล่นเกม
2. ผู้เรี ยนทาการตัดสินตนเองโดยการประเมินตนเองจากคะแนนที่ได้ จากการเล่นเกม
และเปรี ยบเทียบกับคะแนนที่ผ้ เู รี ยนวางเป้าหมายในขันตอนแรก
้
3. ผู้เรี ยนแสดงปฏิกิริยาต่อตนเองโดยการประเมินพฤติกรรมตนเองโดยเปรี ยบเทียบ
จากเป้าหมายที่ได้ ตงไว้
ั ้ แล้ วปรับพฤติกรรมของตนเองให้ เหมาะสมกับเป้าหมายที่ตนได้ ตงไว้
ั ้ ด้วยการให้
รางวัลตนเอง หรื อด้ วยวิธีการทาซ ้า
เกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกมที่มีการกากับตนเอง หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สอน
การอ่านภาษาอัง กฤษอย่ างมีวิจ ารณญาณที่ มีลัก ษณะเป็ นเกมตอบคาถาม (Quiz game) สัน้ ๆ
สอดแทรกกระบวนการกากับตนเองของผู้เล่น สามขันได้
้ แก่ การสังเกตตนเอง การตัดสินตนเอง และการ
แสดงปฏิ กิ ริ ย าต่ อ ตนเอง โดยน าเสนอเนื อ้ หาเป็ นค าถามที่ เ กี่ ย วกับ การอ่ า นภาษาอัง กฤษอย่ า งมี
วิจารณญาณ
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ผู้เรี ยนสามารถเลือกชุดของเกมและตังคะแนนเป
้
้ าหมายก่อนเล่นได้ เพื่อกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนมีการ
วางแผนในการเล่น ประเมินตนเอง และฝึ กฝนโดยการทาซ ้า เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายที่ตนตังไว้
้
ผลสัมฤทธิ์ในการอ่ านภาษาอังกฤษอย่ างมีวิจารณญาณ หมายถึง คะแนนการเรี ยนรู้ ในการ
อ่ า นภาษาอั ง กฤษอย่ า งมี วิ จ ารณญาณ ที่ ไ ด้ จากการท าแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ใ นการอ่ า น
ภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ ที่เป็ นแบบทดสอบปรนัยจานวน 30 ข้ อ ตามองค์ประกอบดังต่อไปนี ้
1. การเข้ าใจจุดมุง่ หมาย ทัศนคติของผู้เขียน และน ้าเสียงของเรื่ อง
2. การแยกแยะข้ อเท็จจริ งออกจากความคิดเห็น
3. การระบุเทคนิคการเขียน
4. การระบุแหล่งที่มาของข้ อมูล
5. การสรุ ปอิงความ
ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับจากการทาวิจัยในครั ง้ นี ้
1. ผู้สอนได้ โปรแกรมเกมประเภทมินิเกมที่มีองค์ประกอบของกระบวนการฝึ กการกากับตนเอง
ของผู้เรี ยนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรี ยน
2. ผู้สอนได้ แนวทางในการออกแบบเกมเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษอย่าง
มีวิจารณญาณของผู้เรี ยน
3. ผู้เรี ยนได้ องค์ ความรู้ ด้ านกระบวนการฝึ กการกากับตนเองจากโปรแกรมเกม ที่ สามารถ
ประยุกต์ใช้ ในรายวิชาต่าง ๆ และในการศึกษาระดับอื่น ๆ ต่อไป
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กรอบแนวคิดในการทาวิจัย
มินิเกม

Panagiotakopoulos (2010: 4), Szurawitzki
(2010: 12) เป็ นเกมขนาดเล็กที่อยู่ในเกมหลักหรื อแยก
ออกจากเกมหลัก ซึง่ มีรูปแบบที่สนั ้ กระชับ รองรับรู ปแบบ
ของกิจกรรมภายในเกมที่หลากหลาย แต่มีขนาดของเกม
ที่เล็กกว่าเกมทัว่ ไป สามารถใช้ เวลาเพียงสัน้ ๆ ในการเล่น
ให้ จบเกม ผู้เล่นสามารถที่จะเล่นซ ้าได้ หลายรอบใน
ระยะเวลาอันสัน้ ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ด้วยการฝึ กหัด คือ
การให้ ผ้ เู รี ยนทากิจกรรมซ ้าๆ จะทาให้ ผ้ เู รี ยนมีความ
คล่องแคล่วและสามารถทาสิ่งนันได้
้ ดี แต่เมื่อเกิดความ
เข้ าใจหรื อเรี ยนรู้ แล้ วไม่ได้ กระทาซ ้าบ่อยๆ จะทาให้ การ
เรี ยนรู้ นนไม่
ั ้ คงทนถาวร หรื อในที่สดุ ก็เกิดการลืมจนไม่
เรี ยนรู้ อีกเลย
มินิเกมที่ใช้ มีรูปแบบเป็ นเกมตอบคาถาม (Quiz Game)
ซึง่ มีการตังค
้ าถามจากเกมให้ ผ้ เู ล่นตอบเพื่อเพิ่มคะแนน
ให้ แก่ผ้ เู ล่น บางเกมอาจจะมีการจับเวลาเข้ ามาเกี่ยวข้ อง

เทคนิคการกากับตนเอง
Bandura (1986), Kanfer (1970)
1. ผู้เรี ยนสังเกตตนเองโดยการวางเป้าหมายและ
บันทึกพฤติกรรมที่ตนได้ ตงเป
ั ้ ้ าหมายไว้
2. ผู้เรี ยนทาการตัดสินตนเองโดยการประเมินตนเอง
จากผลของพฤติกรรมที่ได้ จากการวางเป้าหมายใน
ขันตอนแรก
้
3. ผู้เรี ยนแสดงปฏิกิริยาต่อตนเองโดยการประเมิน
พฤติกรรมตนเองโดยเปรี ยบเทียบจากเป้าหมายที่ได้
ตังไว้
้ แล้ วปรั บพฤติกรรมของตนเองให้ เหมาะสมกับ
เป้ าหม ายที่ ต นได้ ตั ง้ ไว้ เช่ น การท าซ า้ หรื อ
ปรั บ เปลี่ ย นกลยุ ท ธ์ ท างการเรี ย นให้ เ หมาะสมกับ
พฤติกรรมและผลจากพฤติกรรมของตน

ผลสัมฤทธิ์ในการอ่ านภาษาอังกฤษอย่ างมี
วิจารณญาณของผู้เรียน
Mckee (1966), กัญดา ธรรมมงคล (2525),
สมเชาว์ ชาตินฤดม (2527: 32)
1. การเข้ าใจจุดมุ่งหมาย ทัศนคติของผู้เขียน และ
น ้าเสียงของเรื่ อง
2. การแยกแยะข้ อเท็จจริ งออกจากความคิดเห็น
3. การระบุเทคนิคการเขียน
4. การระบุแหล่งที่มาของข้ อมูล
5. การสรุ ปอิงความ

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาแนวคิดจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง และได้ นาเสนอเนื ้อหาตาม
หัวข้ อดังต่อไปนี ้

1. ผลสัมฤทธิ์ในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
1.1 ความหมายของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
1.2 ความสาคัญของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
1.3 องค์ประกอบของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
1.4 ทฤษฎีการเรี ยนรู้ ที่เกี่ยวกับการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
2. การกากับตนเอง
2.1 แนวคิดของการกากับตนเอง
2.2 ความหมายของการเรี ยนรู้ โดยการกากับตนเอง
2.3 พัฒนาการของการเรี ยนรู้ โดยการกากับตนเอง
2.4 กลยุทธ์การเรี ยนรู้ โดยการกากับตนเอง
2.5 กระบวนการในการกากับตนเอง
2.6 ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรี ยนรู้ โดยการกากับตนเอง
3. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
3.1 ความหมายของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
3.2 ประเภทของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
3.3 ลักษณะบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่ดี
3.4 โครงสร้ างแบบสื่อหลายมิติ (Hypermedia) ในบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
4. เกมและบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนประเภทเกม
4.1 ความหมายของคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนประเภทเกม
4.2ลักษณะของเกม
4.3 ความสัมพัน ธ์ ข องเกม (Game) การจ าลอง (Simulation) และการสอน
(Instruction)
4.4 องค์ประกอบของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนชนิดเกม
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4.5 ลักษณะเด่นของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนชนิดเกม
4.6 โครงสร้ างของคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนประเภทเกม
4.7 รู ปแบบของเกมคอมพิวเตอร์
5. ความหมายของมินิเกม
6. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
6.1 งานวิจยั เกี่ยวกับเกมคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
6.2 งานวิจยั เกี่ยวกับการกากับตนเอง
1. การอ่ านอย่ างมีวิจารณญาณ
1.1 ความหมายของการอ่ านอย่ างมีวิจารณญาณ
ผู้เชี่ยวชาญด้ านการอ่านได้ ให้ ความหมายของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ (critical reading)
ไว้ ดงั นี ้
Hafner (1977: 78) ให้ ความหมายของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณว่าเป็ นกระบวนการที่
ซับซ้ อนซึง่ มีจดุ มุง่ หมายที่จะแสวงหาความเป็ นจริ งหรื อความถูกต้ อง (truth) จากสิ่งที่เขียนโดยอาศัยการ
ตีความ การวิเคราะห์ และการลงความเห็นที่ถกู ต้ องจากความเห็นที่แตกต่างกัน
Russell (1963: 36) ได้ กล่าวถึงการอ่านอย่างมีวิจารณญาณว่าเป็ นกระบวนการประเมิน
วิเคราะห์ สรุ ปโดยมีมาตรฐานที่เป็ นที่ยอมรั บ และเป็ นการตรวจสอบสิ่งที่อ่านอย่างมีเหตุมีผล (logical
examination) โดยปฏิเสธความเชื่อผิด ๆ ถูก ๆ (fallacies) หรื อการตัดสินสิ่งใดโดยใช้ อารมณ์ เพียงอย่าง
เดียว
Durr (1977: 161) กล่าวว่า การอ่านอย่างมีวิจารณญาณคือการคิดอย่างมีวิจารณญาณนัน่ เอง
(critical thinking) จะต่างกันเพียงการอ่านต้ องมีสิ่งตีพิมพ์เข้ ามาเกี่ยวข้ อง การอ่านในลักษณะนี ้จะต้ อง
ใช้ ความสามารถในการตัดสินเกี่ยวกับความคิดของผู้เขียนแทนที่จะเป็ นเพียงการเข้ าใจความคิดนัน้ ๆ
เพียงอย่างเดียว
Miller (1990: 93) กล่าวว่า การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็ นการประเมินหรื อตัดสินความเป็ น
จริ ง และความถู ก ต้ อ งของสิ่ ง ที่ อ่ า นจากเกณฑ์ อ ย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ซึ่ง ผู้ อ่ า นสร้ างขึ น้ เองโดยอาศัย
ประสบการณ์ด้านการอ่านและประสบการณ์เดิมของผู้อา่ นเอง
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จากนิ ย ามความหมายของการอ่านอย่างมีวิจ ารณญาณข้ างต้ น สรุ ป ได้ ว่า การอ่านอย่ างมี
วิจารณญาณ เป็ นการวิเคราะห์และประเมินสิ่งที่อ่านในด้ านแนวคิดของผู้เขียน โดยอาศัยประสบการณ์
ด้ านการอ่านและใช้ ความสามารถในการแยกแยะข้ อเท็จจริ งและข้ อคิดเห็นออกจากกันให้ ได้
1.2 ความสาคัญของการอ่ านอย่ างมีวิจารณญาณ
Forest (1993: 1) กล่าวถึงความสาคัญของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณว่าช่วยให้ ผ้ เู รี ยนรู้ จัก
วิเคราะห์ และประเมินข้ อมูลหรื อเรื่ องที่มีอยู่วา่ มีความน่าเชื่อถือเพียงใด
รั ช นี ซอโสตถิ กุ ล (Sosothikul,

1992:

86) กล่ า วถึง ความส าคัญ ของการอ่ า นอย่ า งมี

วิจารณญาณว่า สิ่งพิมพ์ตา่ ง ๆ ถูกผลิตขึ ้นมาเพื่อเป็ นการเน้ นย ้าเรื่ องราวหรื อข่าวสารนันนั
้ น้ สิ่งพิมพ์บาง
ประเภทมักนาเสนอเรื่ องราวที่บิดเบื อนความจริ งหรื อเป็ นลักษณะของการโน้ มน้ าวให้ เชื่ อตาม ดังนัน้
ผู้อา่ นที่มีวิจารณญาณเท่านันจึ
้ งจะสามารถวินิจฉัยได้ วา่ เรื่ องราวที่อา่ นน่าเชื่อถื อเพียงใด
สรุ ปได้ ว่าการอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็ นการอ่านที่ช่วยให้ สามารถตัดสินพิจารณาสิ่งที่อ่าน
ด้ วยเหตุผล ประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อต่าง ๆ ได้ การอ่านอย่างมีวิจารณญาณจึงจัดเป็ นการอ่านที่ให้
ประโยชน์ ทังต่
้ อตนเองและสังคม
1.3 องค์ ประกอบของการอ่ านอย่ างมีวิจารณญาณ
Mckee (1966: 382-384) ได้ จาแนกองค์ประกอบทางของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณไว้ ดงั นี ้
1. การจาแนกข้ อเท็จจริ งออกจากความคิดเห็น (distinguishing fact and opinion)
2. การล่วงรู้ วา่ เป็ นการโฆษณาชวนเชื่อ (recognizing propaganda)
3. การสรุ ปเรื่ องราวที่อา่ นได้ (concluding)
4. การวิเคราะห์เรื่ องราวที่อา่ นได้ (analyzing)
5. การทานายผลที่จะเกิดขึ ้นได้ (anticipating outcome)
6. การรู้ จดุ มุง่ หมายของผู้เขียน (recognizing the author's purpose)
7. การตัดสินเรื่ องที่อ่านโดยพิจารณาถึงภูมิหลังของผู้เขียน (judging the story by
analyzing from the author's background)
8. การจับความคิดสาคัญของผู้เขียนได้ (getting the author's main point)
Spache and Spache (1969: 96) ได้ จาแนกองค์ประกอบของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณไว้
ดังนี ้
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1. การสืบหาแหล่งที่มาของข้ อมูล (investing sources) ได้ แก่ การสารวจ ประเมิน
และรวบรวมความคิดเห็นของผู้เขียนจากแหล่งข้ อมูลต่างๆ เพื่อเปรี ยบเทียบและวิเคราะห์ว่าเรื่ องใดเป็ น
ข้ อเท็จจริ งและเรื่ องใดเป็ นการแสดงความคิดเห็น
2. การตระหนักถึงจุดมุ่งหมายของผู้เขียน (recognizing author's purpose) ได้ แก่
การทราบถึ ง อคติ พื น้ ฐานประสบการณ์ ความคิ ด เห็ น ของผู้ เ ขี ย น ตลอดจนความเชื่ อ ถื อ ได้ และ
จุดมุง่ หมายในการแสดงความคิดเห็นนันๆ
้ ออกมา
3. การแยกข้ อคิดเห็นและข้ อเท็จจริ ง (distinguishing opinion and fact) เป็ นการ
ทราบว่า ข้ อมูลใดผิดพลาดจากข้ อเท็จจริ ง ข้ อมูลใดสรุ ปไม่ถูกต้ องและข้ อความใดที่ยงั ไม่ได้ รับการพิสจู น์
ว่าเป็ นจริ ง
4. การอนุมานความ (making inferences) ได้ แก่ความสามารถในการตีความเรื่ องที่
อ่าน การรู้ วา่ ผู้แต่งต้ องการแสดงความคิดไปในแนวใด โดยการสังเกตจากการใช้ คาและน ้าเสียงของเรื่ อง
(tone)
5. การสร้ างเกณฑ์ ใ นการตัดสิ น (forming judgments) ได้ แ ก่ ก ารตัดสิ น ได้ ว่ า
จุดมุง่ หมายในการเขียนและความเชื่อของผู้เขียนเป็ นอย่างไร สามารถสรุ ปความจากข้ อเท็จจริ ง จากการ
ตีความ และรู้ จกั หลีกเลี่ยงที่จะตัดสินเรื่ องที่อา่ นในกรณีที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ หรื อไม่ตดั สินด้ วยอารมณ์
6. การล่วงรู้ ถึงกลอุบายในการโฆษณาชวนเชื่อ (detecting propaganda devices)
ได้ แก่การล่วงรู้ ถงึ วิธีการที่ชกั จูงให้ ผ้ อู า่ นหลงเชื่อหรื อมีความเห็นคล้ อยตามเรื่ องที่อ่าน ซึง่ ผู้เขียนใช้ ภาษา
ที่แฝงด้ วยอารมณ์และการให้ ข้อมูลที่ผิดพลาด
Dallman and others (1984: 408-411) ได้ กล่าวถึงองค์ ประกอบของการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณพอสรุ ปได้ ดงั นี ้
1. การแยกข้ อเท็จจริ งออกจากความคิดเห็นได้ (distinguishing fact from opinion)
2. การตระหนักถึงจุดมุ่งหมายและทัศนคติของผู้เขียน (recognizing the writer's
purpose and attitude)
3. การเข้ าใจถึงเทคนิคการโฆษณาชวนเชื่อ (understanding propaganda)
4. การตัดสินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้ อมูล (making judgement relate to the
authenticity of a source of information)
5. การสรุ ปอิงความ (drawing inferences)
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กัญดา ธรรมมงคล (2525: 11) ได้ สรุ ปองค์ประกอบของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณไว้ ดงั นี ้
1. การจาแนกข้ อเท็จจริ งออกจากข้ อคิดเห็น (distinguishing fact from opinion)
2. การประเมินข้ อสรุ ป (evaluation of conclusions)
3. การเข้ าใจจุดมุ่งหมาย (purpose) ทัศนคติของผู้เขียน (writer's attitude) และ
น ้าเสียงของเรื่ อง (tone)
4. การนิรนัย (deduction)
5. การตีความ (interpretation)
สมเชาว์ ชาตินฤดม (2527: 32) ได้ จาแนกองค์ประกอบของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณไว้ ดงั นี ้
1. การแยกข้ อเท็จจริ งและความคิดเห็น (distinguishing fact and opinion)
2. การสรุ ปความจากเรื่ องที่อา่ น (drawing conclusion)
3. การประเมิ น เจตคติ ข องผู้ เ ขี ย น จุ ด ประสงค์ ข องผู้ เ ขี ย น และน า้ เสี ย งของเรื่ อ ง
(evaluating author's attitude, evaluating author's purpose and reacting to the mood or tone)
จากการศึกษาข้ างต้ น สามารถสรุ ปองค์ประกอบของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณได้ ดงั นี ้
1. การเข้ าใจจุดมุง่ หมาย ทัศนคติของผู้เขียน และน ้าเสียงของเรื่ อง
2. การแยกแยะข้ อเท็จจริ งออกจากความคิดเห็น
3. การระบุเทคนิคการเขียน
4. การระบุแหล่งที่มาของข้ อมูล
5. การสรุ ปอิงความ
1.4 ทฤษฎีการเรี ยนรู้ ท่ เี กี่ยวกับการอ่ านอย่ างมีวิจารณญาณ
การสอนอ่านอย่ างมีวิ จ ารณญาณให้ เ กิ ดประสิ ท ธิ ภ าพต้ องค านึงถึง ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ ดัง ที่
นักจิตวิทยา และนักการศึกษาหลายคนได้ กล่าวไว้ เช่น พรรณี ช.เจนจิต (2528: 83-86) ได้ กล่าวถึงหลัก
จิตวิทยาที่จะนามาใช้ ในการสอนและสร้ างกิจกรรมเสริ มทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ คือ
1. หลักความใกล้ ชิด คือ การใช้ สิ่งเร้ าและการตอบสนองที่เกิดขึ ้นในเวลาใกล้ เคียงกัน
จะสร้ างความพอใจให้ แก่ผ้ เู รี ยน
2. การฝึ กหัด คือ การให้ ผ้ เู รี ยนทากิจกรรมซ ้าๆ จะทาให้ ผ้ เู รี ยนมีความคล่องแคล่วและ
สามารถทาสิ่งนันได้
้ ดีแต่เมื่อเกิดความเข้ าใจหรื อเรี ยนรู้ แล้ วไม่ได้ กระทาซ ้าบ่อยๆ จะทาให้ การเรี ยนรู้ นนั ้
ไม่คงทนถาวร หรื อในที่สดุ ก็เกิดการลืมจนไม่เรี ยนรู้ อีกเลย
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3. กฎแห่งผล คือ ให้ ผ้ เู รี ยนได้ ทราบผลการทางานของตนอย่างรวดเร็ วซึง่ เป็ นการสร้ าง
ความพอใจแก่ผ้ เู รี ยน
กมลรั ต น์ หล้ า สุวงศ์ (2528:

182) กล่ า วถึ ง กฎการเรี ย นรู้ จากทฤษฎี ก ารเชื่ อ มโยงของ

Thorndike ดังนี ้
1. กฎแห่งความพร้ อม ก่อนที่จะมีการเรี ยนการสอนเกิดขึ ้น จะต้ องสารวจดูเสียก่อนว่า
มีความพร้ อมทังร่้ างกายและจิตใจหรื อยัง ถ้ ายังไม่พร้ อมต้ องมีการจูงใจให้ เกิดความพร้ อมแล้ วจึงสอนให้
เกิดการเรี ยนรู้ โดยยึดหลักความพึงพอใจ
2. กฎแห่งการฝึ ก เมื่อต้ องการให้ นกั เรี ยนมีทกั ษะในการเรี ยนรู้ ต้ องให้ นกั เรี ยนเข้ าใจใน
บทเรี ยน และหมัน่ ฝึ กฝนหรื อนาสิ่งที่ร้ ู นนั ้ มาใช้ บ่อยๆ จะทาให้ การเรี ยนรู้ นานและคงทนถาวร
3. กฎแห่งผล การให้ นักเรี ยนทราบผลการเรี ยนทันที และยกย่องชมเชย และทาให้
นักเรี ยนเกิดความพอใจและเป็ นการเสริ มแรงให้ อยากเรี ยนบทเรี ยนอีก
ข้ อความข้ างต้ นสอดคล้ องกับหลักจิตวิทยาการเรี ยนรู้ ที่ ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ (2538: 169) ซึง่
กล่าวไว้ ว่า การเรี ย นรู้ คือ การเปลี่ ย นแปลงพฤติก รรมที่ ถ าวรอัน เป็ นผลมาจากการฝึ กฝนหรื อจาก
ประสบการณ์
สาหรั บ กันยา สุวรรณแสง (2532: 24) กล่าวถึง จิตวิทยาการเรี ยนรู้ สรุ ปได้ ว่า การเรี ยนรู้ เป็ น
กระบวนการที่เกิดจากประสบการณ์ตรง หรื อประสบการณ์ทางอ้ อม ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ที่คอ่ นข้ างถาวร
ดังนันจึ
้ งสามารถสรุ ปได้ วา่ การอ่านอย่างมีวิจารณญาณมีความจาเป็ นต่อการเรี ยนการสอน ซึง่
การสอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณจะประสบผลสาเร็ จได้ ผู้สอนต้ องคานึงถึงทฤษฎีการเรี ยนรู้ กฎแห่ง
ความพร้ อม กฎแห่ ง การฝึ กกฎแห่ ง ผล ซึ่งสามารถน าไปใช้ ไ ด้ ผ ลอย่ างดีทัง้ ในการสอนอ่ านอย่ างมี
วิจารณญาณ และการสร้ างกิจกรรมเสริ มทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้ วย
2. การกากับตนเอง
2.1 แนวคิดของการกากับตนเอง
การกากับตนเอง (Self-Regulation) เป็ นแนวคิดสาคัญของทฤษฎีการเรี ยนรู้ Social Cognitive
ของ Bandura (1986) ที่เชื่อว่าพฤติกรรมของบุคคลนันไม่
้ ได้ เกิดขึ ้นหรื อเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากปั จจัย
ทางสิ่งแวดล้ อม (Environmental) เพี ยงอย่ างเดีย ว แต่จะต้ องมีปั จจัย ส่วนบุคคล (Person) และ
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พฤติกรรม (Behavior) เข้ ามาเกี่ยวข้ องด้ วย ซึง่ ปั จจัยทัง้ 3 ประการมีลกั ษณะร่ วมกาหนดซึง่ กันและกัน
(Reciprocal Determinism)
Bandura (อ้ างถึงใน สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิ ต. 2541: 54-55) มีความเชื่อว่า พฤติกรรมของมนุษย์
เรานัน้ ไม่ไ ด้ มีส าเหตุมาจากการเสริ มแรงและการลงโทษภายนอกแต่เพี ย งอย่ างเดีย ว แต่ว่ามนุษ ย์
สามารถกระท าบางสิ่ งบางอย่างเพื่ อควบคุมความคิด ความรู้ สึกและการกระท าของตนเองเพื่ อไปสู่
เป้าหมายที่ตนวางไว้ ซึง่ ความสามารถในการดาเนินการดังกล่าวนี ้ แบนดูรา เรี ยกว่าเป็ นการกากับตนเอง
การกากับตนเองเป็ นทักษะที่ต้องฝึ กฝนและพัฒนา โดยอาศัยกระบวนการสาคัญ 3 กระบวนการ
คือ
1. กระบวนการสังเกตตนเอง (Self-Observation) เป็ นตัวให้ ข้อมูลที่ จาเป็ นต่อ การ
กาหนดมาตรฐานของการกระทาที่มีความเป็ นไปได้ จริ ง และประเมินการเปลี่ยนแปลงของ พฤติกรรมที่
กระท าอยู่ซึ่งเป็ นจุดเริ่ มต้ น ที่ ส าคัญ ของการกากั บ ตนเอง บุคคลจะต้ องรู้ ว่าก าลังทาอะไรอยู่ เพราะ
ความสาเร็ จของการกากับตนเองนัน้ ส่วนหนึง่ มาจากความชัดเจน ความสม่าเสมอ และความแม่นยาของ
การสังเกตและการบันทึกตนเอง ในกระบวนการสังเกตตนเองนัน้ แบนดูรา ได้ เสนอว่า ควรมีด้านต่างๆ ที่
ควรจะพิจารณาอยู่ด้วยกัน 4 ด้ านคือ ด้ านการกระทา ความสม่าเสมอ ความใกล้ เคียง และความถูกต้ อง
การที่คนเราจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรื อไม่ก็ขึน้ อยู่กับปั จจัยหลายอย่าง อย่างเช่น
การวินิจฉัยตนเองแต่การที่คนเราไม่ค่อยจะตระหนักกับสิ่งที่ตนเองกระทาจนเป็ นนิสยั การสังเกตตนเอง
จะทาให้ บคุ คลสามารถวินิจฉัยได้ ว่าเงื่อนไขใด ควรทาพฤติกรรมใด การวินิจฉัยตนเองนี ้จะนาบุคคลไปสู่
การตัดสินใจว่าพฤติกรรมใดควรจะเปลี่ยนแปลง นอกจากนี ก้ ารจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรื อไม่ยัง
ขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยทางด้ านการจูงใจตนเอง เนื่องจากพบว่าบางครั ง้ การสังเกตตนเองก็จะนาไปสู่ การเพิ่ม
ของพฤติกรรม การลดพฤติกรรม และบางครัง้ ก็ไม่มีผลต่อพฤติกรรมที่สงั เกตนันเลย
้
ดังนัน้ ก็น่าจะขึ ้นอยู่
กับการจูงใจตนเองด้ วย
2. กระบวนการตัดสิน (Judgment Process) ข้ อมูลที่ได้ จากการสังเกตตนเองนันจะมี
้
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนเมื่อผ่านกระบวนการตัดสิน ถ้ าข้ อมูลดังกล่าวนันเป็
้ นที่ พึงพอใจ
หรื อไม่พึงพอใจ โดยอาศัยมาตรฐานส่วนบุคคลที่ ได้ มาจากการถูกสอนโดยตรง การประเมินปฏิกิริยา
ตอบสนองทางสังคมต่อพฤติกรรมนัน้ ๆ และจากการสังเกตตัวแบบ ซึ่ง แบนดูรา ให้ ความสาคัญอย่าง
มากต่อการถ่ายทอดมาตรฐาน จากกระบวนการของตัวแบบ
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นอกจากการตัด สิ น ที่ ต้ อ งอาศัย มาตรฐานส่ ว นบุ ค คลแล้ ว ปั จ จั ย อี ก ปั จ จัย หนึ่ ง ที่
เกี่ ย วข้ องกับ กระบวนการตัดสิน คือ การเปรี ย บเที ย บกับ กลุ่มอ้ างอิงทางสังคม ที่ ป ระกอบด้ วย การ
เปรี ยบเทียบกับบรรทัดฐานของสังคม การเปรี ยบเทียบทางสังคม การเปรี ยบเทียบกับตนเอง และการ
เปรี ยบเทียบกับกลุม่
กระบวนการตัดสินใจจะไม่สงผลใดๆต่อบุคคล ถ้ าพฤติกรรมที่ตดั สินนันยั
้ งไม่มีคณ
ุ ค่า
พอแก่ความสนใจของบุคคล ถ้ าพฤติกรรมนันมี
้ คณ
ุ ค่า การประเมินตนเองก็จะส่งผลต่อ การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของบุคคลทันที แต่อย่างไรก็ตามการที่บุคคลจะสนองตอบอย่างไรต่อกระบวนการตัดสินนัน้ ก็
ย่อมขึ ้นอยู่กับการอนุมานสาเหตุในการกระทา บุคคลจะรู้ สึกภูมิใจ ถ้ าการประเมินความสาเร็ จของการ
กระทามาจากความสามารถและการกระทาของเขา และจะรู้ สกึ ไม่ พึงพอใจเท่าใดนัก ถ้ าการกระทานัน้
ขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยภายนอก
3. การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง (Self- Reaction) การพัฒนามาตรฐานในการประเมิน
และทักษะในการตัดสินนัน้ จะนาไปสูก่ ารแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง ทังนี
้ ้ย่อมขึ ้นอยู่กบั สิ่งล่อใจในการที่จะ
นาไปสู่ผลทางบวก ทัง้ ในแง่ของผลที่ได้ เป็ นสิ่งของที่จับต้ องได้ หรื อในแง่ของความพึงพอใจของตนเอง
ส่วนมาตรฐานภายในของบุคคล ก็จะทาหน้ าที่เป็ นตัวเกณฑ์ที่ ทาให้ บุคคลคงระดับ การแสดงออก อีกทัง้
เป็ นตัวจูงใจให้ บคุ คลกระทาพฤติกรรมไปสูม่ าตรฐานดังกล่าว
Bandura (อ้ างถึงใน นภาพร ปรี ชามารถ. 2545: 30-31) กล่าวว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการ
กากับตนเอง มีดงั นี ้
1. ประโยชน์ ส่วนตน (Personal Benefits) เมื่อบุคคลมีพฤติกรรมกากับ ตนเองแล้ ว
บุคคลจะได้ ประโยชน์ โดยตรงต่อตนเอง บุคคลจะยึดมัน่ ต่อการกากับตนเอง ทาให้ กระบวนการกากับ
ตนเองคงอยู่ได้ เช่น บุคคลที่พฤติกรรมการติดบุหรี่ แล้ วใช้ กระบวนการกากับตนเองจนสามารถเลิก สูบ
บุหรี่ ได้ เมื่อเลิกสูบบุหรี่ ได้ แล้ ว บุคคลรู้ สึกว่าร่ างกายแข็งแรงขึน้ และยั งสามารถประหยัดเงินได้ อีกด้ วย
ดังนันบุ
้ คคลจะยึดมัน่ ต่อการไม่สบู บุหรี่ อีก
2. รางวัลทางสังคม (Social Reward) การที่บุคคลมีพฤติกรรมการกากับตนเองแล้ ว
บุคคลในสังคมให้ การยกย่องชมเชย สรรเสริ ญ ให้ เกียรติ ให้ การยอมรับ หรื อให้ รางวัล ซึง่ การให้ รางวัล
ทางสังคมนี ้จะมีสว่ นช่วยให้ กระบวนการกากับตนเองของบุคคลคงอยู่ได้
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3. การสนับสนุนจากตัวแบบ (Modeling Supports) บุคคลที่มีมาตรฐานในการกากับ
ตนเอง เช่น การพูดจาไพเราะ หากได้ อยู่ในสภาพแวดล้ อมที่ มีแต่คนพูดจาไพเราะ คนที่ พูดจาไพเราะ
เหล่านี ้จะมีสว่ นช่วยเป็ นตัวแบบที่จะสนับสนุนซึง่ กันและกัน
4. ปฏิกิริยาทางลบจากผู้อื่น (Negative Sanctions) บุคคลที่พฒ
ั นามาตรฐานใน การ
กากับตนเองมาแล้ ว หากภายหลังให้ รางวัลตนเองต่ากว่ามาตรฐาน จะได้ รับปฏิกิริยาทางลบจากบุคคล
อื่นในสังคม ปฏิกิริยาเหล่านี ้จะส่งผลให้ บคุ คลย้ อนกลับไปใช้ มาตรฐานเดิมของตน
5. การสนับ สนุ น จากสภาพแวดล้ อม (Contextual

Supports)

บุ ค คลที่ อยู่ ใ น

สภาพแวดล้ อมซึ่งในอดีตเคยส่งเสริ มให้ ตนกากับตนเองด้ วยมาตรฐานระดับหนึ่ง ย่อมมีโอกาสกากับ
ตนเองด้ วย มาตรฐานนัน้ อีก บุคคลเช่นนี ม้ ีแนวโน้ มจะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ ที่จะมีอิทธิ พลให้ ตนลด
มาตรฐานลงไป
6. การลงโทษตนเอง (Self-Inflicted Punishment) การลงโทษตนเองจะช่วยลดความ
ไม่สบายใจจากการทาผิดมาตรฐานของตนได้ และในหลายๆ กรณีเป็ นการลดปฏิกิริยาทางลบจากบุคคล
อื่นได้ ด้วย แทนที่จะถูกบุคคลอื่นลงโทษ และในบางกรณี การลงโทษตนเองก็เป็ นการกระทาที่ได้ รับการ
ชมเชยจากบุคคลอื่น
การก ากั บ ตนเองเป็ นสิ่ ง ที่ ส าคัญ ต่ อ การเรี ย นรู้ ของบุ ค คลมาก เนื่ อ งจากการเรี ย นรู้ เป็ น
กระบวนการภายในตัวบุคคล การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมจึงขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยภายในตัวบุคคลเช่นกัน
ซึ่งนักจิ ตวิทยาในกลุ่มทฤษฎี การเรี ยนรู้ ปั ญญาทางสังคม ได้ กาหนดข้ อตกลงของการเรี ยนรู้ ไว้ หลาย
ประการ ดังนี ้ (วรรณี ลิมอักษร. 2543: 88-89)
1. บุคคลสามารถเรี ยนรู้ จากการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลอื่น หรื อการเรี ยนรู้ จาก ตัว
แบบ (Modeling) โดยไม่จาเป็ นที่ จะต้ องลงมือทา หรื อทาการทดลองด้ วยตนเองเสมอไป กล่าวคื อ
สามารถเรี ยนรู้ และได้ รับประโยชน์จากประสบการณ์หรื อการกระทาของบุคคลอื่นได้
2. การเรี ยนรู้ เป็ นกระบวนการภายในตัวบุคคล อาจส่งผลให้ บุคคลมีการเปลี่ยนแปลง
ทางพฤติกรรมหรื อไม่ก็ได้ นัน่ คือการเรี ยนรู้ บางอย่างส่งผลให้ บุคคลมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทันที
ทันใด อาจเป็ นเพราะบุคคลมี “โอกาส” ในการแสดงพฤติกรรม แต่บางสิ่งบางอย่างที่บุคคลได้ เรี ย นรู้ อาจ
ต้ องใช้ เวลาสักระยะหนึ่งจึงจะมีการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรม หรื ออาจไม่มีผ ลให้ บุคคลเปลี่ ยนแปลง
พฤติกรรมก็ได้
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3. กระบวนการคิดมีบทบาทสาคัญในการกาหนดว่า บุคคลได้ มีการเรี ยนรู้ เกิดขึ ้นแล้ ว
เพราะสิ่งที่ บุคคลคิด วิธีคิดและการตีความของสภาพแวดล้ อมที่ บุคคลเผชิญ ล้ วนเป็ นภาพสะท้ อนให้
ทราบถึงกระบวนการภายในหรื อกระบวนการคิดที่ไม่อาจสังเกตได้ โดยตรง และเป็ นสิ่งที่บ่งชี ้ว่าบุคคลได้
เรี ยนรู้ สิ่งใดสิ่งหนึง่ มากน้ อยเพียงใดแล้ ว
4. พฤติกรรมที่ เกิ ดขึน้ จะมุ่งไปสู่เป้าหมาย เป็ นเป้าหมายที่ บุคคลเป็ นผู้กาหนดด้ วย
ตนเอง โดยบุคคลจะพยายามกระทาและปรับปรุ งพฤติกรรมของตนเองเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ใน
ผู้เรี ยนแต่ละคนอาจกาหนดเป้าหมายในการเรี ยนเอาไว้ มากมายแตกต่างกันไป จากการกาหนดเป้าหมาย
ของตนจะส่งผลไปสูก่ ารกากับพฤติกรรมของตนเองต่อไป
5. บุคคลจะเป็ นผู้กากับพฤติกรรมของตนเอง (Self-Regulation) เมื่อบุคคลเป็ นผู้
กาหนดเป้าหมายการกระทาของตนเอง บุคคลจะกากับการเรี ยนรู้ และพฤติกรรมของตนเองด้ วย เช่น ใน
ผู้เรี ยนที่กาหนดเป้าหมายว่าต้ องคัดตัวหนังสือทุกตัวให้ เหมือนกับแบบที่มีอยู่ในหนังสือ ถ้ ายังไม่เหมือนก็
จะพยายามทาซ ้าหลายๆ ครัง้ จนกว่าจะถึงเกณฑ์หรื อมาตรฐานที่ตนต้ องการ และมี ความพึงพอใจ
6. การเสริ มแรงและการลงโทษ มีผลต่อพฤติกรรมและการเรี ยนรู้ ของบุคคลทางอ้ อม
มากกว่าทางตรง กล่าวคือ บุคคลไม่จาเป็ นจะต้ องได้ รับการเสริ มแรงหรื อการลงโทษจากการกระทาของ
ตนเองโดยตรง เพียงแต่ได้ สงั เกตเห็นบุคคลอื่นได้ รับการเสริ มแรงหรื อถูกลงโทษจากการกระทาอย่างใด
อย่างหนึ่งแล บุคคลก็จะสามารถนาสิ่งที่ได้ สงั เกตมากาหนดความคาดหวังให้ กบั ตนเองในอนาคตได้ ว่า
ถ้ าตนทาอย่างนัน้ ผลที่จะตามมาจากการกระทาคืออะไร ซึ่งความคาดหวังนีจ้ ะมีผลต่อการเลือกแสดง
พฤติกรรมของบุคคลในอนาคตเป็ นอย่างมาก
จากที่ กล่าวมาข้ างต้ น สรุ ปได้ ว่า การกากับตนเองเป็ นแนวคิดที่ สาคัญของทฤษฎี การเรี ยนรู้
ปั ญญาทางสังคม โดยกระบวนการของการกากับตนเอง ประกอบด้ วยการสังเกตตนเองเพื่อช่วยให้ บุคคล
ได้ รับข้ อมูลที่จาเป็ นต่อการกาหนดมาตรฐานให้ กับตนเอง สามารถที่จะประเมิน การเปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรมที่กระทาอยู่ของตนเองได้ ข้ อมูล ต่าง ๆ ที่ได้ จากการสังเกตจะช่วยให้ บุคคลสามารถตัดสินใจ
โดยเปรี ยบเทียบกับมาตรฐานส่วนบุคคลที่ตนตังไว้
้ หรื อมาตรฐานของกลุ่มอ้ างอิงทางสังคม นาไปสู่การ
แสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง เมื่อบุคคลเป็ นผู้กาหนดเป้าหมายการกระทาของตนเอง บุคคลจะกากับการ
เรี ยนรู้ และปรับพฤติกรรมของตนเองให้ เป็ นไปตามความคาดหวังของบุคคลนัน้ ๆ ด้ วย
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2.2 ความหมายของการเรี ยนรู้ โดยการกากับตนเอง
คาว่า Self-Regulated Learning นักการศึกษาบางท่านใช้ คาว่า Self-Regulation Learning
และมีชื่อเรี ยกเป็ นภาษาไทยหลายชื่อ เช่น การเรี ยนรู้ โดยการกากับตนเอง,การกากับตนเองในการเรี ยน
หรื อการควบคุมตนเองในการเรี ยน มีนกั การศึกษาได้ ให้ ความหมายไว้ ดงั นี ้
Zimmerman (1989: 329) กล่าวว่า การเรี ยนรู้ โดยการกากับตนเอง หมายถึง การที่นกั เรี ยน
สามารถก ากับ ตนเอง โดยใช้ ก ารรู้ คิ ด ของตนเอง มี แ รงจู ง ใจ และมี ก ารกระท าพฤติ ก รรม ร่ ว มใน
กระบวนการเรี ยนรู้ ของตนเอง
Pintrich and De Groot (1990: 33) กล่าวว่าการเรี ยนรู้ โดย การกากับตนเอง หมายถึง การที่
นักเรี ยนมีการรู้ คิดในการวางแผน ควบคุม และปรับกระบวนการรับรู้ ของตนเองมีการจัดการและควบคุม
ตนเองมีความพยายามที่จะเรี ยนรู้ รวมทังการใช้
้
กลยุทธ์ทางปั ญญาในการเรี ยน
จิราภรณ์ กุณสิทธิ์ (2541: 7) กล่าวว่า การเรี ยนรู้ โดยการกากับตนเอง หมายถึง การที่บุคคลมี
การกากับตนเองเพื่อให้ มีความรู้ และทักษะต่างๆ โดยมีการรู้ คิดของตนเองในสิ่งที่ตนเองเรี ยนรู้ ควบคุม
การกระทา และแรงจูงใจ จัดการสิ่งต่างๆ ด้ วยตนเองและใช้ กลยุทธ์ทางปั ญญาในการเรี ยนรู้
ระพิ น ทร์ ฉายวิ ม ล (2544: 187-188) กล่ าวว่า การเรี ย นรู้ โดยการก ากับ ตนเองเป็ น การ
ผสมผสานทักษะและเจตจานงของบุคคลซึ่งมีองค์ประกอบสาคัญ 3 ประการ คือ ความรู้ (knowledge)
การจูงใจ(motivation) และการมีวินยั ในตนเอง (self-discipline)
1. ความรู้ บุคคลที่ มีการเรี ยนรู้ โดยการกากับตนเองนัน้ ต้ องมีความรู้ เกี่ ยวกับตนเอง
หลายประการ เช่น มีความรู้ เกี่ยวกับเนื ้อหาวิชา มีความรู้ เกี่ยวกับงาน มีความรู้ เกี่ยวกับกลยุทธ์ ใน การ
เรี ยนรู้ และมีความรู้ เกี่ยวกับบริ บทที่จะนาความรู้ ไปใช้
2. การจูงใจ นักเรี ยนที่มีการกากับ ตนเองจะมีการจูงใจตนเองในการเรี ยนทาให้ งาน
ต่างๆ ในห้ องเรี ยนเป็ นสิ่งที่น่าสนใจ มีคณ
ุ ค่าต่อการเรี ยน เพราะพฤติกรรมการเรี ยนไม่ได้ กระทาเพื่อให้ คน
อื่นชมว่าดี แต่ร้ ู ตวั เองว่า “ทาไมจึงศึกษา” เรื่ องดังกล่าว การเลือกกลยุทธ์ การทางานเกิดจาก ตัวนักเรี ยน
มากกว่าบุคคลอื่นกาหนดให้
3. วินยั ในตนเอง เป็ นเจตจานง (will power) ของนักเรี ยนโดยนักเรี ยนที่มีการกากับ
ตนเองจะรู้ วา่ จะปกป้องตนเองจากสิ่งที่รบกวนสมาธิ (distraction) ต่างๆ อย่างไร รู้ ว่าจะไปศึกษาที่ใดจึง
จะไม่ถกู รบกวนหรื อขัดจังหวะ รู้ วา่ เมื่อเกิดความรู้ สกึ วิตกกังวลแล้ วจะปฏิบตั ิตนอย่างไร เป็ นต้ น
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จากความหมายดังกล่าวข้ างต้ น สรุ ปได้ ว่า การเรี ยนรู้ โดยการกากับตนเอง หมายถึง การที่
นักเรี ยนมีการรู้ คิดในการวางแผน จัดการ ควบคุม และการใช้ กลยุทธ์ ทางปั ญญาปรับปรุ งพฤติกรรมใน
การเรี ยนของตน โดยเกิดจากการจูงใจตนเองไม่มีใครบังคับ
2.3 พัฒนาการของการเรี ยนรู้ โดยการกากับตนเอง
Zimmerman; and Kitsantas (1997: 29-30) ได้ เสนอรู ปแบบพัฒนาการของการกากับตนเอง
ตามทฤษฎี การเรี ยนรู้ ปั ญญาทางสังคม ว่าทักษะการกากับตนเองเริ่ มพัฒนาจากการที่ บุคคลรั บเอา
ทักษะมาจากสังคม แล้ วค่อยๆเปลี่ยนมาพัฒนาทัก ษะในตัวเองภายหลัง ผู้เรี ยนที่ยังไม่สามารถกากับ
ตนเองได้ จะเริ่ มรั บเอากลยุทธ์ การเรี ยนรู้ และทักษะการกากับตนเองจากแม่แบบในสังคมอย่างรวดเร็ ว
โดยการสอนของผู้อื่น โครงสร้ างของงานที่เอื ้ออานวยให้ ทา และได้ รับการสนับสนุนจากสังคม การดูอย่าง
จากแม่แบบช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนรู้ จักกลยุทธ์ การเรี ยนรู้ แบบต่างๆ เรี ยกว่าเริ่ มมีทักษะการเรี ยนรู้ ในระดับการ
สังเกตผู้อื่น (Observation) การที่จะทาให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับประโยชน์จากการสังเกตมากขึ ้น ผู้เรี ยนต้ องทาตาม
กลยุทธ์ ด้วยตนเอง เพื่อช่วยให้ ผ้ เู รี ยนได้ ผสมผสานกลยุทธ์ ที่เรี ยนรู้ ใหม่กับพฤติกรรมเดิมของตนเอง ถ้ า
แม่แบบรั บบทบาทเป็ นครู ซึ่งเป็ นผู้แนะแนวทาง ให้ ข้อมูลย้ อนกลับ และให้ การเสริ มแรงทางสังคมใน
ระหว่างฝึ กปฏิบัติ จะช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนสามารถปรั บปรุ งทักษะที่เลียนแบบมาถูกต้ องมากขึน้ ในระหว่างที่
ผู้เรี ยนเลียนแบบ เพื่อความถูกต้ องของการเลียนแบบ แม่แบบอาจจะแสดงการสาธิตซ ้าในบางจุดของกล
ยุทธ์ เพื่อแนะแนวทางการปฏิบตั ิตาม ในระยะนี ้ผู้เรี ยนได้ รับแรงจูงใจในการเลียนแบบจากการเสริ มแรง
โดยการสังเกตสิ่งที่แม่แบบได้ รับ แม่แบบที่ ประสบความสาเร็ จและวิธีการที่แม่แบบแสดงออกจะถูกผู้
สังเกตเลียนแบบ ส่วนแม่แบบที่ไม่ประสบความสาเร็ จจะไม่ได้ รับความสนใจ
ทักษะต่อมาเป็ นระยะของการเลียนแบบ (Imitation) เมื่อผู้เรี ยนสามารถแสดงถึงลักษณะทัว่ ไป
ของแม่แบบได้ ถกู ต้ อง กล่าวได้ วา่ ผู้เรี ยนสามารถเลียนแบบได้ สาเร็ จ ผู้สงั เกตจะไม่ ลอกแบบการกระทา
ของแม่แบบทุกอย่าง แต่จะเลียนแบบอย่างหรื อลักษณะทัว่ ไปของแม่แบบ ความสามารถของทักษะการ
ก ากั บ ตนเองสองระยะแรกมี แ หล่ ง ที่ ม าจากการเรี ย นรู้ ทางสัง คมเป็ นส าคัญ แต่ ใ นขั น้ ที่ สู ง ขึ น้ ไป
ความสาคัญจะเปลี่ยนไปที่ตวั บุคคล
ทักษะของการกากับตนเองระยะที่สาม ได้ แก่ การควบคุมตนเอง (Self-Control) เป็ นระยะที่
ผู้เรี ยนนากลยุทธ์ไปใช้ ได้ อย่างอิสระในงานที่คล้ ายคลึงกับงานเดิม ในระยะนี ้กลยุทธ์การกากับตนเองเป็ น
ของตัวผู้เรี ยนเอง แต่ยงั คงต้ องอาศัยด้ านมาตรฐานของแม่แบบ และระยะนี ้การเสริ มแรงให้ กบั ตนเองเป็ น
สิ่งที่ช่วยให้ กากับตนเองได้ อย่างเหมาะสม
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ระยะสุดท้ าย เรี ยกว่า ทักษะการกากับตนเอง (Self-Regulation) ในระยะนี ้ผู้เรี ยนสามารถริ เริ่ ม
ใช้ กลยุทธ์ ด้วยตนเอง สามารถประยุกต์ ใช้ กลยุทธ์ ตามสถานการณ์ ต่างๆ และมีแรงจูงใจจากการรั บรู้
ความสามารถของตนเองที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ ผู้เรี ยนจะเลือกใช้ กลยุทธ์ และเปลี่ยนแปลงกล
ยุท ธ์ ด้วยตนเอง และพึ่งพิ งแม่แ บบน้ อยมาก หรื อไม่พึ่งพิ งเลย ถึงแม้ ว่าการก ากับตนเองจะเกิ ดจาก
ประสบการณ์ทางสังคม แต่สว่ นหนึง่ ขึ ้นอยู่กบั พัฒนาการทางสติปัญญาและทางกายของผู้เรี ยนเองด้ วย
จากเอกสารดังกล่าวข้ างต้ น สรุ ปได้ ว่า ทฤษฎีปัญญาทางสังคม แบ่งระยะพัฒนาการของ การ
กากับตนเองแบบเน้ นปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้เรี ยนและสังคม ไม่ได้ แบ่งเป็ นขันแน่
้ นอนตายตัว ตามอายุ หรื อ
ตามขัน้ พัฒนาการทางสติปัญญา เมื่อผู้เรี ยนได้ เรี ยนรู้ ผ่านพัฒนาการในการกากับตนเองสมบูรณ์ แล้ ว
ผู้เรี ยนสามารถที่จะเรี ยนรู้ และแสดงทักษะด้ านนันได้
้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเชื่อว่า บุคคลสามารถเพิ่ม
ประสิทธิ ภาพของตนเองได้ จากการใช้ กระบวนการกากับตนเอง และการรับรู้ ความสามารถของตนเอง
การเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนจะเป็ นไปอย่างเหมาะสมเมื่อลักษณะการสอนทางสังคมสอดคล้ องกันดีกบั ระยะของ
พัฒนาการในการกากับตนเองของผู้เรี ยน และพัฒนาการจะ เหมาะสมเมื่อสถานการณ์ การเรี ยนรู้ ได้ รับ
การสนับสนุนจากสังคม ให้ บคุ คลกากับตนเองได้ ในระยะ ถัดไป
2.4 กลยุทธ์ การเรี ยนรู้ โดยการกากับตนเอง
Zimmerman (1989: 330) กล่าวว่าโดยทัว่ ไปมีกลยุทธ์ 3 ประเภท ที่มี อิทธิพลต่อการควบคุม
กระบวนการส่วนบุคคล ซึ่งเป็ นกลยุทธ์ ที่ส ร้ างขึน้ เพื่ อควบคุมพฤติกรรม สิ่ งแวดล้ อม หรื อแม้ กระทั่ง
กระบวนการภายใน
1. การกากับตนเองด้ านพฤติกรรม (Behavioral Self-Regulation) นักเรี ยนใช้ กลยุทธ์
การประเมินตนเอง เช่น การตรวจการบ้ านคณิตศาสตร์ จะให้ ข้อมูลเกี่ยวกับความถูกต้ อง และให้ ข้อมูลว่า
การตรวจสอบต้ องทาต่อไปหรื อไม่ ซึง่ เป็ นข้ อมูลย้ อนกลับที่ได้ จากกระทาตามกลยุทธ์ อธิบายได้ ว่า การ
เรี ยนรู้ โดยการกากับตนเองเริ่ มจากการที่บคุ คลมีการนากลยุทธ์ ไปใช้ และมีการกากับตนเองผ่านทางการ
รับรู้ ความสามารถของตนเอง
2. การกากับตนเองด้ านสิ่งแวดล้ อม (Environmental Self-Regulation) นักเรี ยนใช้ กล
ยุทธ์จดั การกับสิ่งแวดล้ อม เช่น การจัดสถานที่ให้ เงียบ หาห้ องที่ไม่มีเสียงรบกวน แสงสว่างเพียงพอ และ
จัดสถานที่สาหรับเขียน เพื่อให้ ทาการบ้ านได้ การที่จะใช้ กลยุทธ์นี ้ต่อไปขึ ้นอยู่กบั การรับรู้ ผลลัพธ์ที่ได้ จาก
กลยุทธ์นี ้มีประสิทธิภาพเพียงใด คือ ต้ องได้ รับข้ อมูลย้ อนกลับจากสิ่งแวดล้ อม แม้ วา่ กลยุทธ์การเรี ยนรู้ จะ
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เกิดจากสิ่งแวดล้ อม เช่น จากการสอน จะไม่ถือว่านักเรี ยนกากับตนเองจนกว่า การกากับตนเองเกิดขึน้
ภายใต้ อิทธิพลของกระบวนการส่วนบุคคล เช่น การตังเป
้ ้ าหมาย และการรับรู้ ความสามารถของตนเอง
3. การกากับตนเองภายใน (Covert Self-Regulation) กระบวนการภายในส่วนบุคคล
มีผลต่อกันและกันเช่นเดียวกัน ทฤษฎีการเรี ยนรู้ ปัญญาทางสังคม มีความสนใจผลของกระบวนการรู้ คิด
(Meta cognitive) ต่อกระบวนการอื่นๆ ในบุคคล เช่น ความรู้ หรื อสภาวะทางอารมณ์
2.5 กระบวนการในการกากับตนเอง
Bandura (1986: 337) ได้ กล่าวว่า กระบวนการในการกากับตนเองประกอบด้ วยกระบวนการ
ย่อย 3 กระบวนการ ดังนี ้
1. การสังเกตตนเอง (Self-Observation)
การสังเกตตนเอง เป็ นกระบวนการที่สาคัญกระบวนการแรกในการกากับตนเอง ทังนี
้ ้
เพราะบุคคลจะต้ องทราบว่า มีอะไรเกิดขึ ้นกับตนเอง บุคคลจึงคิดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนัน้ และบุคคล
จะใช้ ข้อมูลที่ได้ จากการะบวนการสังเกตตนเองมาเป็ นข้ อมูลในการตังเป
้ ้ าหมาย ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินการกระทาพฤติกรรมของตน ซึง่ ในการสังเกตตนเองนี ้ บุคคลต้ องรู้ ก่อนว่าจะสังเกตพฤติกรรมใด
และสังเกตในด้ านใดของพฤติกรรม ทังนี
้ ้เพราะพฤติกรรมแต่ละประเภทนันจะมี
้
ด้านต่าง ๆ ที่จะสังเกตได้
มากมาย เช่น สังเกตในด้ านคุณภาพของการกระทา สังเกตด้ านอัตราเร็ ว หรื อสังเกตปริ มาณของการ
กระทาก็ได้ นอกจากนีย้ ังสามารถสังเกตว่าพฤติกรรมนีม้ ีความคิดริ เริ่ มหรื อไม่ พฤติกรรมนีส้ ามารถนา
บุคคลไปสูก่ ารเข้ าสังคมได้ หรื อไม่ เป็ นพฤติกรรมที่มีจริ ยธรรมหรื อไม่ และมีความเบี่ยงเบนหรื อไม่ เป็ นต้ น
ซึ่ง จะขึ น้ อยู่กับ ลัก ษณะของพฤติก รรมประเภทนัน้ และเป้ าหมายของผู้สัง เกตเป็ นหลัก การสังเกต
พฤติกรรมของตนเองนันอาจเป็
้
นพฤติกรรมที่ต้องการลด หรื อเป็ นพฤติกรรมที่ต้องการเพิ่ม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั
วัตถุประสงค์ของบุคคลนัน้ ซึง่ กระบวนการสังเกตตนเองประกอบด้ วยองค์ประกอบ 2 ประการ คือ
1.1 การตัง้ เป้าหมาย (Goal Setting) เป็ นการกาหนดพฤติกรรมเป้าหมาย
หรื อกาหนดเกณฑ์การแสดงพฤติกรรมที่ต้องการเปลี่ยนแปลง ซึง่ การตังเป
้ ้ าหมายนี ้ช่วยให้ บุคคลได้ ร้ ู ถึง
พฤติกรรมที่ต้องการกระทาอย่างชัดเจน และยังเป็ นเกณฑ์ในการประเมินเพื่อเปรี ยบเทียบกับพฤติกรรมที่
บุคคลกระทา ทัง้ ด้ านคุณภาพ ปริ มาณ และด้ านอื่น ๆ กับเกณฑ์ มาตรฐาน หรื อพฤติกรรมเป้าหมายที่
กาหนดไว้ ว่าพฤติกรรมนันมี
้ การเปลี่ยนแปลงในลักษณะเช่นใด เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลป้อนกลับในการแสดง
ปฏิกิริยาต่อตนเองทังทางบวกและทางลบ
้
ซึ่งรู ปแบบและลักษณะของเป้าหมายที่บุคคลกาหนดขึ ้นนัน้
เป็ นไปตามการรับรู้ ความสมารถของตน และมีอิทธิพลต่อสิ่งต่าง ๆ ดังนี ้
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1.1.1 แรงจูงใจ การที่บคุ คลตังเป
้ ้ าหมายในการกระทาพฤติกรรม มักจะทาให้
บุคคลมีแรงจูงใจที่จะทาพฤติกรรมนัน้ มากขึ ้น โดยบุคคลมีแนวโน้ มที่จะใช้ ความพยายามในการกระทา
เพื่อให้ การกระทานันบรรลุ
้
เป้าหมายที่กาหนดไว้ มากขึ ้นด้ วย
1.1.2 การรับรู้ ความสามารถของตนเอง การที่บคุ คลตังเป
้ ้ าหมายแล้ วสามารถ
ท าพฤติ ก รรมได้ บ รรลุผ ลส าเร็ จ ตามเป้ าหมายที่ ต นตัง้ ไว้ จะท าให้ บุ ค คลมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะมี ก ารรั บ รู้
ความสามารถของตนเองสูงขึ ้น
1.1.3 ความสนใจ การตัง้ เป้ าหมายที่ มีลักษณะที่ ท้ าทายจะท าให้ บุคคลมี
ความสนใจในการกระทาพฤติกรรมนันเพิ
้ ่มขึ ้น
การที่บคุ คลจะตัดสินหรื อประเมินพฤติกรรมของตนเองให้ ถกู ต้ อง มีประสิทธิภาพ และสะดวกต่อ
การตัดสิน ควรตังเป
้ ้ าหมายให้ มีลกั ษณะดังที่ Bandura (1986: 339) และ Schunk (1990: 71-86) เสนอ
ไว้ โดยสรุ ปได้ ดงั นี ้
1. เฉพาะเจาะจง และมี ทิ ศ ทางในการกระท าที่ แ น่ น อน นั่น คื อ บุ ค คลจะก าหนด
เป้าหมายในการกระทาพฤติกรรมที่เจาะจงชัดเจนลงไปว่าเขาจะต้ องทาพฤติกรรมอย่างไรหรื อเท่าไร เช่น
การตังเป
้ ้ าหมายว่า “ฉันจะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษวันละสองชัว่ โมงทุกวัน ” ไม่ควรตังว่
้ า “วันนี ้ฉันจะ
อ่านหนังสือภาษาอังกฤษหรื อจะทาการบ้ านวิชาคณิตศาสตร์ ” การตังเป
้ ้ าหมายที่เฉพาะเจาะจงจะช่วย
ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ บุคคลจะมีแรงจูงใจที่จะใช้ ความพยายามเพื่อให้ การกระทานันประสบความส
้
าเร็ จ
เมื่อนันบุ
้ คคลจะมีความพึงพอใจในตนเอง และยังง่ายต่อการตัดสินหรื อประเมินพฤติกรรมของตนเองให้
ถูกต้ อง
2. ท้ าทาย การตังเป
้ ้ าหมายที่มีลกั ษณะท้ าทาย จะเป็ นสิ่งกระตุ้นหรื อจูงใจให้ บุคคลใช้
ความพยายามในการกระทาพฤติกรรมนัน้ ให้ มากขึน้ เพื่ อให้ ก ารกระทานัน้ ประสบความสาเร็ จ ตาม
เป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ เมื่อประสบความสาเร็ จบุคคลจะมีความพึงพอใจในตนเองมากกว่าการตังเป
้ ้ าหมายที่มี
ลักษณะง่าย ๆ
3. ระยะสัน้ การตังเป
้ ้ าหมายระยะสันในการกระท
้
าพฤติกรรม จะมีผลต่อแรงจูงใจ และ
การรับรู้ ความสามารถของตนเองมากกว่าเป้าหมายระยะยาว เนื่องจากบุคคลจะพบกับความสาเร็ จตาม
ที่ตงไว้
ั ้ ง่ายและเร็ ว และเมื่อบุคคลประสบความสาเร็ จก็จะมีความพึงพอใจ และจะเป็ นแรงจูงใจให้ บุคคล
พยายามกระทาพฤติกรรมให้ บรรลุเป้าหมายระยะยาวเพิ่มมากขึ ้น
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4. ใกล้ เคียงกับความเป็ นจริ ง และสามารถปฏิบตั ิได้ คือ ไม่เป็ นเป้าหมายที่มีลกั ษณะ
เพ้ อฝั น หรื อถ่อมตน สูงหรื อต่ากว่าความเป็ นจริ ง และเป้าหมายที่ตงขึ
ั ้ ้นนันต้
้ องสามารถปฏิบตั ิได้
การตังเป
้ ้ าหมายที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงและมีทิศทางในการกระทาที่แน่นอนท้ าทาย ระยะสัน้
ใกล้ เคียงกับความเป็ นจริ งและสามารถปฏิบตั ิได้ ด้วยตนเอง ทาให้ บคุ คลมีแรงจูงใจที่จะใช้ ความพยายาม
เพื่อให้ การกระทานันประสบความส
้
าเร็ จ เมื่อประสบความสาเร็ จ บุคคลจะมีความพึงพอใจในตนเอง รับรู้
ความสามารถของตนเองว่ามีความสามารถและเรี ยนรู้ ได้ ดีที่สดุ และยังง่ายต่อการประเมินพฤติกรรมของ
ตนเองให้ ถกู ต้ อง
Bandura (1986: 338) และ Cormier and Cormier (1979: 251) ได้ เสนอการตังเป
้ ้ าหมายไว้ 2
วิธี สรุ ปได้ ดงั นี ้
1. การตังเป
้ ้ าหมายด้ วยตนเอง หมายถึง การที่บคุ คลเป็ นผู้กาหนดพฤติกรรมเป้าหมาย
ที่ ต้องการกระทาด้ วยตนเอง ซึ่งการตัง้ เป้ าหมายด้ วยตนเองจะมีข้อดี คือ จะท าให้ บุคคลรู้ สึกว่าเป็ น
ผู้กระทาและเป็ นผู้ตดั สินใจด้ วนตนเอง ทาให้ เกิดความรู้ สึกสบายใจและพยายามกระทาพฤติกรรมให้
บรรลุเป้าหมายที่ตนกาหนดไว้ Bandura (1986) ได้ ศกึ ษาผลของการตังเป
้ ้ าหมายด้ วยตนเองพบว่า การ
ตังเป
้ ้ าหมายด้ วยตนเองจะทาให้ บคุ ลทราบถึงเป้าหมายของตน และจะมีความพยายามกระทาพฤติกรรม
ให้ บรรลุเป้าหมายมากขึ ้น และจะมีความพึงพอใจในตนเองเมื่อกระทาพฤติกรรมได้ สาเร็ จ
2. การตัง้ เป้าหมายโดยบุคคลอื่น หมายถึง การที่ บุคคลอื่ นเป็ นผู้กาหนดพฤติกรรม
เป้าหมายที่ต้องการเปลี่ยนแปลงให้ กบั บุคคล ซึง่ การตังเป
้ ้ าหมายด้ วยบุคคลอื่นจะมีข้อดีตรงที่อาจจะช่วย
แก้ ไ ขให้ บุค คลที่ ไ ม่ ส ามารถตัง้ เป้ าหมายด้ ว ยตนเองได้ อ ย่ างเหมาะสม ให้ ส ามารถตัง้ เป้ าหมายได้
เหมาะสมกับความสามารถของตนเองยิ่งขึ ้น
1.2 การเตือนตนเอง (Self-Monitoring) เป็ นกระบวนการที่ บุคคลสังเกต
และบันทึกพฤติกรรมเป้าหมายที่เกิดขึน้ กับตนเอง เพื่อเป็ นข้ อมูลย้ อนกลับที่จะทาให้ บุคคลรู้ ว่าตนเอง
กระทาพฤติกรรมในลักษณะใด การที่บุคคลจะใช้ วิธีการเตือนตนเองนีอ้ าจจะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของบุคคลได้ ทังนี
้ ้เพราะบุคคลเมื่อได้ เห็นข้ อมูลย้ อนกลับแล้ ว ก็จะทาให้ เขารู้ ว่าควรจะทาเช่น
ไรต่อไปเพื่อไปสูพ่ ฤติกรรมเปาหมายที่ต้องการ
การเตือนตนเองนัน้ Cormier and Cormier (1979: 252) ได้ เสนอขันตอนในการเตื
้
อนตนเองให้
มีประสิทธิภาพ ดังนี ้
1. จาแนกพฤติกรรมเป้าหมายให้ ชดั เจนว่าจะต้ องสังเกตพฤติกรรมอะไร
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2. กาหนดเวลาที่จะสังเกตและบันทึกพฤติกรรม
3. กาหนดวิธีการบันทึกและเครื่ องมือที่ใช้ ในการบันทึกพฤติกรรม
4. ทาการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของตนเอง
5. แสดงผลบันทึกพฤติกรรมของตนเองเป็ นกราฟ หรื อแผนภาพ
6. วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ บัน ทึ ก เพื่ อ ใช้ เป็ นข้ อมูล ย้ อนกลับ และเพื่ อ พิ จ ารณาผลการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
กระบวนการสังเกตตนเองนี ้ นอกจากมีองค์ ประกอบที่ เกี่ ยวข้ อง 2 องค์ ป ระกอบ คือ การ
ตังเป
้ ้ าหมาย และการเตือนตนเอง ดังที่กล่าวมาแล้ วนัน้ Bandura (1986: 338) เสนอว่า ยังมีปัจจัยอื่น ๆ
ที่มีอิทธิพลต่อการสังเกตตนเองอีก ดังนี ้
1. เวลาที่ทาการสังเกต และบันทึกพฤติกรรมของตนเอง นั่นคือ บุคคลจะต้ องทาการ
สังเกต และบันทึกพฤติกรรมตนเองทันที ที่พฤติกรรมเป้าหมายเกิ ดขึน้ ซึ่งจะทาให้ ได้ ข้ อมูลที่ มีความ
ถูกต้ อง แม่นยา และต่อเนื่อง
2. การให้ ข้อมูลย้ อนกลับ จะท าให้ บุคคลทราบว่าตนกระท าพฤติก รรมเป็ นอย่างไร
เป็ นไปตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ หรื อไม่ ถ้ าเป็ นไปตามเป้าหมาย บุคคลก็จะมีความสนใจสังเกตมากขึ ้น แต่ถ้า
ไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย บุคคลก็จะได้ หาแนวทางแก้ ไขให้ ดีขึ ้นต่อไป
3. ระดับของแรงจูงใจ การที่บุคคลมีแรงจูงใจที่จะเปลี่ย นแปลงพฤติกรรมของตนจะมี
การตังเป
้ ้ าหมายและพยายามสังเกต และบันทึกพฤติกรรมของตนมากกว่าบุคคลที่มีแรงจูงใจต่า
4. คุณค่าของพฤติกรรมที่สงั เกต พฤติกรรมใดก็ตามที่บุคคลเห็นว่ามีคณ
ุ ค่าต่อตนเอง
เขาก็จะให้ ความสนใจในการสังเกตมากกว่าพฤติกรรมที่เขาไม่เห็นคุณค่า
5. ความส าเร็ จ และความล้ ม เหลวของพฤติ ก รรมที่ สัง เกต การที่ บุ ค คลได้ ก ระท า
พฤติกรรมแล้ วได้ รับความสาเร็ จ บุคคลจะให้ ความสนใจสังเกต และบันทึกพฤติกรรมของตนเองมากกว่า
พฤติกรรมที่เขากระทาแล้ วมักล้ มเหลว
6. ระดับของความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมที่ สังเกต พฤติกรรมใดก็ ตามที่
บุคคลสามารถควบคุมได้ บุคคลก็จะสนใจสังเกต และบันทึกพฤติกรรมของตนเองมากกว่าพฤติกรรมที่
เขาไม่สามารถควบคุมได้
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กระบวนการตัดสิน (Judgement Process)
กระบวนการตัดสิน เป็ นกระบวนการที่ ต่อเนื่ องจากกระบวนการสังเกตตนเอง เมื่อ
บุคคลสังเกตและบันทึก พฤติกรรมของตนเองแล้ ว จะนาข้ อมูลที่ ได้ ไปเปรี ยบเที ยบกับเป้าหมายหรื อ
มาตรฐานที่ตงไว้
ั ้ พฤติกรรมจะประสบผลสาเร็ จหรื อล้ มเหลวย่อมขึ ้นอยู่กบั มาตรฐานที่นามาประเมิน
บุคคลจะตัง้ มาตรฐานส าหรั บ เป็ นเกณฑ์ ใ นการตัด สิ น พฤติ ก รรม และเป็ นสิ่ ง แนะ
แนวทางให้ กบั พฤติกรรมว่าจะดาเนินไปอย่างไร ข้ อมูลที่จะนามาเป็ นมาตรฐานได้ มาจากแหล่งต่าง ๆ เช่น
การแสดงปฏิกิริยาทางสังคมต่อพฤติกรรมของบุคคล มาตรฐานของบุคคลอื่น การตังมาตรฐานของบุ
้
คคล
อื่น การตังมาจรฐานที
้
่ดี คือ การตังพฤติ
้
กรรมที่เฉพาะเจาะจงระบุอย่างชัดเจน มีแนวทางในการกระทา
อย่างแน่นอน เป็ นมาตรฐานที่ ใกล้ เคียงกับความเป็ นจริ ง และสามารถปฏิบัติได้ หลังจากที่ บุคคลนา
มาตรฐานมาใช้ เป็ นเกณฑ์ในการตัดสิน มีแนวโน้ มว่าจะนามาตรฐานไปดัดแปลงใช้ ในสภาพการเรี ยนอื่น
ๆ และมาตรฐานนันยั
้ งส่งผ่านจากบุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลหนึ่ง ด้ วยตัวแบบและความสาเร็ จทางสังคม
เช่น เด็กดัดแปลงมาตรฐานของผู้ใหญ่มาใช้ แล้ วนามาตรฐานอย่างเดียวกันมาใช้ กบั เพื่อน
1) การเปรี ยบเทียบเชิงอ้ างอิงทางสังคม (Social Referential Comparison) เมื่อบุคคล
ทราบผลการกระทาต่าง ๆ ของตนเองจากการวัดและดารประเมินแล้ วนัน้ บุคคลก็ควรมีการเปรี ยบเทียบ
การกระทาของตนเองกับผู้อื่นด้ วย เพื่อจะได้ ทราบว่าการกระทาของตนเองเป็ นอย่างไร สูงหรื อต่ากว่า
ผู้อื่น และเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการกระทาของตนเองให้ ดีขึ ้นในการประเมิ นการกระทาพฤติกรรม
ของตนเองโดยการเปรี ยบเทียบกับผู้อื่นนัน้ บุคคลสามารถเลือกเกณฑ์ในการเปรี ยบเทียบได้ 4 ลักษณะ
คือ
1.1 การเปรี ยบเทียบกับบรรทัดฐานที่เป็ นมาตรฐานของกลุ่ม คือ การที่บุคคล
เปรี ย บเที ย บผลการกระท าของตนเองกั บ บรรทั ด ฐานที่ เ ป็ นมาตรฐานของกลุ่ ม คื อ การที่ บุ ค คล
เปรี ยบเทียบผลการกระทาของตนเองกับบรรทัดฐานที่เป็ นมาตรฐานของกลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มอายุ กลุ่ม
ระดับการศึกษา กลุ่มเพศ หรื อกลุ่มสภาพที่อยู่อาศัยเป็ นต้ น ซึ่งบรรทัดฐานของกลุ่มต่าง ๆ เหล่านี ้ได้ มา
จากการที่มีผ้ ทู าการสารวจและหาค่าเฉลี่ยของกลุ่มนัน้ ๆ จนเป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไปแล้ ว และบรรทัด
ฐานที่บคุ คลนามาใช้ ในการเปรี ยบเทียบกับการกระทาของตนจะต้ องมีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับตนด้ วย
1.2 การเปรี ยบเทียบกับตนเอง คือ การที่บคุ คลเปรี ยบเทียบผลการกระทาของ
ตนเองกับสิ่งที่เขาได้ เคยกระทามาแล้ ว หรื อเปรี ยบเทียบกับเป้าหมายที่ตนตังขึ
้ น้ ซึ่งการเปรี ยบเทียบกับ
ตนเองนี ้จะก่อให้ เกิดความท้ าทาย จะทาให้ บุคคลพยายามกระทาพฤติกรรมให้ ดีกว่าครัง้ ที่ผ่านมาเพราะ
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ถ้ าบุคคลกระทาพฤติกรรมได้ เท่ากับครัง้ ที่ผ่านมา การกระทาระดับนัน้ อาจจะไม่ก่อให้ เกิดความท้ าทาย
อีกต่อไป
1.3 การเปรี ยบเทียบกับสังคม คือ การที่บคุ คลใช้ ผลการกระทาของผู้อื่นมาใช้
เป็ นเกณฑ์ เ ปรี ย บเที ย บกั บ ผลการกระท าของตน ซึ่ ง ผลการกระท าของผู้ อื่ น น ามาใช้ เป็ นเกณฑ์
เปรี ยบเทียบนี ้จะต้ องเป็ นบุคคลที่อยู่ในสภาพการณ์ที่เหมือนกันหรื อคล้ ายคลึงกันกับตน เช่นเพื่อนร่ วมชัน้
หรื อผู้ร่วมงาน เป็ นต้ น
1.4 การเปรี ยบเทียบกับกลุ่ม คือ การที่บุคคลเปรี ยบเทียบผลการกระทาของ
ตนกับค่าเฉลี่ยจากการกระทาของกลุ่มโดยบุคคลจะเปรี ยบเทียบว่าผลการกระทาของตนเองอยู่ลาดับที่
เท่าไรของกลุม่ เป็ นต้ น
2) คุณค่าของกิจกรรม องค์ประกอบที่สาคัญอีกประการหนึ่งในกระบวนการตัดสินคือ
คุณค่าของกิจกรรม บุคคลจะสนใจตัดสินกิจกรรมที่ตนกระทาน้ อย หากพบว่ากิจกรรมนันมี
้ คณ
ุ ค่าต่อตน
น้ อย หรื อไม่มีคุณค่าเลย และบุคคลจะใช้ ความพยายามในการกระทากิ จกรรมนัน้ น้ อยด้ วย ในทาง
ตรงกันข้ ามบุคคลจะใช้ ความพยายามมากในการทากิจกรรมที่พิจารณาว่าเป็ นกิจกรรมที่มีคณ
ุ ค่าต่อตน
มาก ส่วนกิจกรรมที่มีคณ
ุ ค่าปานกลางจะก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมน้ อย เพราะจะไม่กระตุ้นให้
บุคคลกระทาพฤติกรรมมากนักคุณค่าของกิจกรรมนันอยู
้ ่ที่การตัดสินใจของแต่ละบุคคล กิจกรรมจะมี
คุณค่าถ้ าบุคคลมองเห็นคุณประโยชน์ที่จะได้ รับ เมื่อมองเห็นคุณประโยชน์ การมีคณ
ุ ค่าของสิ่งนัน้ ก็จะ
ตามมาด้ วยเช่นกัน
3) การอนุมานสาเหตุของพฤติกรรม การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเองขึน้ อยู่กับการรั บรู้
ปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม บุคคลมักภูมิใจเมื่อตนเองประสบความสาเร็ จแล้ วระบุสาเหตุว่าเป็ นเพราะ
ความสามารถและความพยายาม แต่ไม่ร้ ู สกึ พึงพอใจกับงานถ้ าระบุสาเหตุว่าเป็ นปั จจัยภายนอก เพราะ
คิดว่าความสาเร็ จนัน้ มิได้ มาจากความสามารถและความพยายาม
3. การแสดงปฏิกริ ิยาต่ อตนเอง (Self-Reaction)
กระบวนการแสดงปฏิ กิริยาต่อตนเอง เป็ นกระบวนการสุดท้ ายของกลไกการกากับ
ตนเอง การะบวนการนันท
้ าหน้ าที่ 2 ประการ คือ
3.1 ทาหน้ าที่ตอบสนองผลการประเมินพฤติกรรมของตนเอง จากกระบวนการตัดสิน
ถ้ าบุคคลกระทาพฤติกรรมเป้าหมายได้ เท่ากับ หรื อสูงกว่าเป้าหมายที่ ตงั ้ ไว้ บุคคลจะแสดงปฏิ กิริยา
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ทางบวกต่อตนเองหรื อให้ รางวัลกับตนเอง แต่ถ้าบุคคลกระทาพฤติกรรมต่ากว่าเป้าหมายเขาจะแสดง
ปฏิกิริยาทางลบต่อตนเองหรื อการลงโทษตนเอง หรื ออาจไม่แสดงปฏิกิริยาต่อตนเองก็ได้
3.2 ทาหน้ าที่ เป็ นตัวจูงใจสาหรั บการกระท าพฤติกรรมของตนเอง ถ้ าบุคคลกระท า
พฤติกรรมได้ ตามเป้าหมายแล้ วจะให้ สิ่งจูงใจกับตนเอง
3.2.1 สิ่งจูงใจตนเองจากภายนอก ได้ แก่ วัตถุสิ่งของที่สามารถจับต้ องได้ หรื อ
อาจเป็ นการให้ เวลาอิสระกับตนเอง การทากิจกรรมที่ชอบหรื อการกรทากิจกรรมบันเทิงต่าง ๆ
3.2.2 สิ่งจูงใจตนเองจากภายใน เป็ นผลกรรมภายในที่ บุคคลให้ กับตนเอง
หลังจากที่ประเมินการกระทาพฤติกรรมของตนเองแล้ ว ซึง่ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
(1) การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเองทางบวก คือ การที่บุคคลแสดงปฏิกิริยาต่อ
ตนเองทางบวกเมื่อกระทาพฤติกรรมได้ ตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ เช่น การยกย่อง ชื่นชมตนเอง เป็ นตัน
(2) การแสดงปฏิ กิ ริ ย าต่อตนเองทางลบ คือ การที่ บุคคลแสงปฏิ กิริ ย าต่อ
ตนเองทางลบเมื่อทาพฤติกรรมได้ ต่ากว่าเป้าหมายที่ ตงั ้ ไว้ เช่น การตาหนิ ตนเอง การวิพากษ์ วิจารณ์
ตนเอง ละอายใจ และการเสียใจ เป็ นต้ น
ดังนัน้ การที่บุคคลแสดงปฏิกิริยาต่อตนเองทางบวก จึงนับว่าเป็ นกลไกการส่งเสริ มพฤติกรรม
ส่วนการแสดงปฏิกิริยาทางลบต่อตนเองนัน้ เลือกได้ วา่ เป็ นกลไกป้องกันตนเองจากการที่จะถูกสังคมหรื อ
บุคคลภายนอกลงโทษ เพราะการที่บุคคลลงโทษตนเองนัน้ สามารถเป็ นการระบายสิ่งผิดพลาดที่ ตนได้
กระทาลงไป และจะกระทบกระเทือนต่อจิตใจน้ อยกว่าที่ถกู ผู้อื่นลงโทษ
2.6 ปั จจัยที่มีอทิ ธิพลต่ อการเรี ยนรู้ โดยการกากับตนเอง
Zimmerman (1989: 329-339) ได้ อธิบายว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการเรี ยนรู้ โดยการกากับตนเองมี
ด้ วยกัน 3 ด้ าน คือ ด้ านส่วนบุคคล ด้ านพฤติกรรม และด้ านสิ่งแวดล้ อม อิทธิ พลส่วนบุคคล (Personal
influences)
Zimmerman พบว่า การรั บรู้ ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) เป็ นปั จจัยด้ านส่วน
บุคคลที่สาคัญที่สดุ ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั อิทธิพลส่วนบุคคลอื่นๆ ได้ แก่ ความรู้ ของนักเรี ยน กระบวนการ รู้ คิดของ
ตนเอง เป้าหมาย และ สภาวะทางอารมณ์
ความรู้ ของนักเรี ยน (Students’ Knowledge) ความรู้ ของนักเรี ยน มี 2 ประเภท คือ ความรู้ เชิง
เนื ้อหา และความรู้ ในการกากับตนเอง ความรู้ เชิงเนื ้อหาเป็ นความรู้ ที่รวบรวมเป็ นคาพูด เหตุการณ์ หรื อ
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โครงสร้ างลาดับขัน้ ส่วนความรู้ ในการกากับตนเอง เป็ นกลยุทธ์ ที่นกั เรี ยนใช้ ในการเรี ยน ซึง่ ความรู้ ทงั ้ 2
ประเภทมีอิทธิพลซึง่ กันและกัน
กระบวนการรู้ คิดของตนเอง (Metacognitive Processes) ในการใช้ กลยุทธ์ การเรี ยนรู้ โดย
การกากับตนเองของนักเรี ยน ไม่ได้ ขึน้ อยู่กับความรู้ เกี่ยวกับกลยุทธ์ ที่ ใช้ เพียงอย่างเดียว แต่ขึน้ อยู่กับ
กระบวนการรู้ คิดของตนเอง และผลลัพธ์ ที่ได้ รับจากการกระทา โดยผู้เรี ยนจะวางแผนงานเพื่ อใช้ ใน
กระบวนการตัดสินใจในการเลือกหรื อเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ที่จะกากับตนเองในการเรี ยน การวางแผนงาน
ขึ ้นอยู่กบั งาน สิ่งแวดล้ อม ความรู้ ของนักเรี ยน เป้าหมาย การรับรู้ ความสามารถของตนเอง และผลลัพธ์
จากการกระทา การวางแผนงานจะเป็ นตัวชี ้นา ควบคุมการเรี ยนรู้ และจะมีปฏิกิริยาย้ อนกลับจากการ
กระทาพฤติกรรมเหล่านัน้
เป้าหมาย (Goals) การตัง้ เป้าหมายมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจในการใช้ กลยุทธ์ กากับ
ตนเองในการเรี ยนของนักเรี ยน การตังเป
้ ้ าหมายระยะสันจะเป็
้
นสิ่งที่มีความสาคัญต่อ การตังเป
้ ้ าหมาย
ระยะยาว บุคคลจะสร้ างสิ่งชี ้แนะ (เป้าหมายระยะสัน)
้ เพื่อเป็ นแนวทางให้ แก่ตนเองและเป็ นแรงจูงใจให้
แสดงพฤติกรรมนาไปสูก่ ารบรรลุผลได้
สภาวะทางอารมณ์ (Affect) มีอิทธิ พ ลต่อการเรี ยนรู้ โดยการกากับ ตนเองของ นักเรี ยนมี
หลักฐานพบว่าความวิตกกังวลจะขัดขวางกระบวนการรู้ คิดและการควบคุมพฤติกรรมของ ตนเอง เช่น
จากผลการวิจยั ของ Kahl (Zimmerman. 1989: 333; citing Kahl. 1982) ที่ได้ พฒ
ั นาแบบวัดการควบคุม
พฤติกรรม เพื่อให้ นกั เรี ยนประเมินตนเองเกี่ยวกับแนวโน้ มในการใช้ กระบวนการที่มี ประสิทธิภาพป้องกัน
ตนเองจากสภาวะภายใน เช่น ความคิดวิตกกังวลถึงความล้ มเหลวที่ผ่านมา หรื อจากสภาวะภายนอก
เช่ น ลั ก ษณะงานที่ มี ค วามยากมาก Kahl พบว่ า คะแนนการควบคุ ม พฤติ ก รรมของนั ก เรี ยนมี
ความสัมพันธ์ทางลบกับความวิตกกังวล
อิทธิพลด้ านพฤติกรรม (Behavioral Influences)
Zimmerman กล่าวว่า อิทธิ พลด้ านพฤติกรรม ประกอบด้ วยกระบวนการย่อยของ การกากับ
ตนเอง ได้ แก่ การสังเกตตนเอง การตัดสินตนเอง และการแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง ทัง้ 3 กระบวนการ
ย่อยนี ้ได้ รับอิทธิพลจากกระบวนการส่วนบุคคล และกระบวนการด้ านสิ่งแวดล้ อม
1. การสังเกตตนเอง (Self-Observation) เป็ นการตอบสนองของนักเรี ยนเกี่ยวกับ การ
ควบคุมพฤติกรรมของตนเอง การสังเกตตนเองทาให้ ได้ ข้อมูลว่ามีความก้ าวหน้ าในเป้าหมายที่ ตงั ้ ไว้
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เพี ยงใด การสังเกตตนเองได้ รับอิทธิ พลด้ านกระบวนการส่วนบุคคล เช่น การรั บรู้ ความสามารถของ
ตนเอง การตังเป
้ ้ าหมาย และการวางแผนการรู้ คิดของตนเอง และอิทธิ พลด้ านพฤติกรรม วิธีการสังเกต
ตนเองมี 2 วิธี คือ การรายงานโดยคาพูดหรื อการเขียน และการบันทึกพฤติกรรมและปฏิกิริยาตอบสนอง
2. การตัดสินตนเอง(Self-Judgment) เป็ นการตอบสนองของนักเรี ยนโดยเปรี ยบเทียบ
พฤติกรรมของตนกับมาตรฐานหรื อเป้ าหมายอย่างมีระบบ การประเมินตนเอง (Self-Evaluation) ขึ ้นอยู่
กับกระบวนการส่วนบุคคล เช่น การรั บรู้ ความสามารถของตนเอง การตัง้ เป้าหมาย และความรู้ หรื อ
มาตรฐาน เช่นเดียวกับการสังเกตตนเอง ความรู้ ในเรื่ องมาตรฐานหรื อเป้าหมายมาจากแหล่ง ข้ อมูลต่างๆ
รวมทังมาตรฐานของสั
้
งคม การประเมินตนเองมี 2 วิธี คือ กระบวนการตรวจสอบรายการ (Checking)
เช่น การตรวจคาตอบการแก้ โจทย์ ปัญหาคณิ ตศาสตร์ อีกครั ง้ และ การประเมินค่า (Rating) เป็ นการ
เปรี ยบเทียบคาตอบกับคาตอบของบุคคลอื่นหรื อจากเฉลยคาตอบ
3. การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง (Self-Reaction) การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเองกระทา
ในลัก ษณะเดีย วกับ การสังเกตตนเองและการตัดสิ น ตนเอง การแสดงปฏิ กิ ริ ย าต่ อตนเองขึน้ อยู่กับ
กระบวนการส่วนบุคคลในเรื่ องการตังเป
้ ้ าหมาย การรับรู้ ความสามารถของตนเอง และการวางแผน การรู้
คิด พร้ อมกับ แสดงพฤติก รรมออกมา ความสัมพันธ์ ร ะหว่างกระบวนการมีผ ลกระทบซึ่งกัน และกัน
ยกตัวอย่ างเช่น การรั บ รู้ ความสามารถของตนเองมีผ ลต่อการเลื อกกลยุท ธ์ ข องนัก เรี ย น และข้ อมูล
ย้ อนกลับจากกลยุทธ์ จะเป็ นตัวตัดสินการรั บรู้ ความสามารถของตนเอง บางกรณีการแสดงปฏิกิริยาต่อ
ตนเองจะไม่ทาให้ การเรี ยนรู้ โดยการกากับตนเองเพิ่มขึ ้น เช่น การประเมินตนเองในการเรี ยนรู้ ไม่เป็ นที่
พอใจ อาจนาไปสู่การถดถอย (withdrawal) หรื อ เกิดการสิ ้นหวังที่จะเรี ยนรู้ (learned helplessness)
เมื่อผู้เรี ยนไม่มีความพยายามเพราะคิดว่าสิ่งเหล่านันไม่
้ มีประโยชน์
กลยุทธ์การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง จาแนกตามทฤษฎีการเรี ยนรู้ ปัญญาทางสั งคมเป็ น 3 ด้ าน
คือ
1) การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเองด้ านพฤติกรรม นักเรี ยนพยายามตอบสนอง การเรี ยนรู้ ในทางที่ดี
2) การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเองด้ านส่วนบุคคล นักเรี ยนพยายามเพิ่มกระบวนการส่วนบุคคลใน
ระหว่างการเรี ยนรู้
3) การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเองด้ านสภาพแวดล้ อม นักเรี ยนพยายามปรับปรุ งสภาพแวดล้ อมใน
การเรี ยนรู้
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อิทธิพลด้ านสิ่งแวดล้ อม (Environmental Influences)
Bandura (1986) สันนิษฐานว่าการเรี ยนรู้ จากการสังเกตพฤติกรรมของตนเองและผลของ
พฤติกรรมเป็ นสิ่งที่มีอิทธิ พลมากที่สุด สาหรั บ การเปลี่ยนแปลงการรั บรู้ ความสามารถของผู้ เรี ยน และ
ส่งเสริ มความรู้ ให้ คงอยู่ อิทธิพลด้ าน สิ่งแวดล้ อม ประกอบด้ วย ผลของตัวแบบ (Modeling) การพูดจา
ชักชวน (Verbal Persuasion) และโครงสร้ างสิ่งแวดล้ อมในการเรี ยนรู้ (Structure of the Learning)
อิทธิ พลด้ านสิ่งแวดล้ อมจะมี ปฏิสัมพันธ์ ต่อบุคคล และอิทธิ พลด้ านพฤติกรรม เมื่อไหร่ ที่ผ้ ูเรี ยนมีการ
เรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง อิทธิ พลด้ านส่วนบุคคลจะถูกเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ กากับพฤติกรรมและสิ่งแวดล้ อมใน
การเรี ยนรู้ ผู้เรี ยนที่ เรี ยนรู้ ด้ วยตนเองจะเข้ าใจผลกระทบของสิ่งแวดล้ อมที่ ได้ รั บและรู้ ว่าจะปรั บปรุ ง
สิ่งแวดล้ อมโดยใช้ กลยุทธ์ตา่ งๆอย่างไร เช่น จัดสถานที่ในการเรี ยน การค้ นหาข้ อมูลจากห้ องสมุด เป็ นต้ น
การรับรู้ ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) เป็ นปั จจัยด้ านส่วนบุคคลที่สาคัญที่สดุ ต่อการ
กากับตนเองในเรี ยนของนักเรี ยน ซึง่ อาจกล่าวได้ ว่า ในบรรดากลไกของการกระทาอย่างตังใจ
้ ไม่มีกลไก
ใดสาคัญไปกว่าความเชื่อในความสามารถของตน แม้ วา่ ความรู้ และทักษะจะเป็ นสิ่งจาเป็ นต่อการกระทา
ให้ บรรลุผลได้ แต่ก็ไม่เพียงพอ เพราะบุคคลมักจะไม่ปฏิบตั ิให้ ดีที่สดุ แม้ วา่ จะรู้ ดีว่าต้ องทาอะไรบ้ าง ถ้ าไม่
เชื่อว่าตนมีความสามารถพอที่จะกระทาได้ ฉะนัน้ เมื่อนักเรี ยนเชื่อว่าตนเองสามารถที่จะกากับการเรี ยน
ได้ ด้วยตนเอง โอกาสที่จะประสบความสาเร็ จในการเรี ยนจึงมีสูงกว่า คนที่ไม่เชื่อว่าตนเองจะสามารถ
กากับตนเองได้ ซึง่ การรับรู้ ความสามารถของตนเองยังต้ องขึ ้นอยู่กบั อิทธิพลส่วนบุคคลอื่นๆ ได้ แก่ ความรู้
ของนักเรี ยน กระบวนการรู้ คิดของตนเอง เป้าหมาย และสภาวะทางอารมณ์ เป็ นต้ น
จากเอกสารเรื่ องการกากับตนเองที่ผ้ วู ิจยั ศึกษา ผู้วิจัยมีความเห็นว่ากระบวนการกากับตนเอง
อันประกอบด้ วย การสังเกตตนเอง การตัดสินตนเอง และการแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง ล้ วนมีผลให้ ผ้ เู รี ยน
เกิดการทาซ ้าทังสิ
้ ้น และการทาซ ้าของผู้เรี ยนก็จะส่งผลให้ เกิดการพั ฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณของผู้เรี ยนตามทฤษฎีการเชื่อมโยงที่ได้ กล่าวไปข้ างต้ น
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3. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เป็ นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่สร้ างขึ ้นเพื่อจุดมุง่ หมายในการเรี ยนรู้
เป็ นรายบุคคลเป็ นหลัก มีแนวคิดที่สาคัญ 4 ประการคือ ความหมายของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
ประเภทของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ลักษณะบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน และโครงสร้ างแบบสื่อ
หลายมิติ (Hypermedia) ในบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
3.1 ความหมายของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
มีผ้ ูให้ ความหมายของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนไว้ ค่อนข้ างมาก โดยให้ ความหมายตาม
ลักษณะ ตามการใช้ งาน และการออกแบบ ดังต่อไปนี ้
ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541 : 8 -11) ให้ ความหมาย และกล่าวถึงลักษณะสาคัญของบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน หรื อที่นิยมเรี ยกว่า CAI ว่า ย่อมาจาก Computer – Assisted Instruction หรื อ
Computer–Aided Instruction ซึ่งหมายถึง สื่อการเรี ยนการสอนรู ปแบบหนึ่งซึ่งใช้ ความสามารถของ
คอมพิวเตอร์ ในการนาเสนอสื่อประสมเพื่อถ่ายทอดเนื ้อหาบทเรี ยนหรื อองค์ความรู้ มีลกั ษณะที่สาคัญคือ
1. ให้ สารสนเทศ (Information) หมายถึงเนื ้อหาสาระที่เรี ยบเรี ยงเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิด
การเรี ยนรู้ หรื อได้ รับทักษะตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ นัน่ คือ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนต้ องสามารถ
ให้ เนื ้อหาสาระตามวัตถุประสงค์ได้
2. ตอบสนองความแตกต่ างระหว่ างบุคคล (individualization) ลักษณะที่สาคัญ
ของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนคือเป็ นสื่อสาหรับการศึกษารายบุคคลจึงต้ องออกแบบให้ ตอบสนองต่อ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ มีอิสระที่จะเลือกขันตอน
้
อัตราเร็ วหรื อวิธีการเรี ยนที่เหมาะสมกับตนเอง
ได้ ซึง่ เรี ยกว่าสามารถควบคุมบทเรี ยนได้ โดยผู้เรี ยน ประกอบด้ วย
2.1 การควบคุมเนือ้ หา ผู้เรี ยนสามารถจะเลือกเรี ยน หรื อข้ าม เนื ้อหาส่วน
ใดมากน้ อยเพียงใด รวมถึงการใช้ เวลาและการเรี ยนซ ้าเท่าที่ต้องการ
2.2 การควบคุมลาดับขัน้ ของการเรี ยน ผู้เรี ยนสามารถเลือกที่จะเรี ยนส่วน
ใดก่อนหรื อหลัง ตามลาดับการเรี ยนที่ผ้ เู รี ยนกาหนดเอง
2.3 การควบคุมการฝึ กหรื อการทดสอบ ผู้เรี ยนควรมีอิสระในการเลือกที่
จะทาการทดสอบหรื อการฝึ กหรื อไม่ และมากน้ อยเพียงใด
3. การโต้ ตอบ (interaction) การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพช่วยให้ เกิดการเรี ยนรู้ ที่ดี
บทเรี ย นคอมพิ วเตอร์ ช่วยสอนจึงต้ องเอือ้ อานวยให้ เกิ ดการโต้ ตอบระหว่างผู้เรี ย นกับ บทเรี ย นอย่ าง
ต่อเนื่องตลอดบทเรี ยน
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4. การให้ ผลป้อนกลับโดยทันที (Immediated feedback) เป็ นเรื่ องที่มีความสาคัญ
อย่างยิ่งกระบวนการเรี ยนรู้ ถือเป็ นการเสริ มแรง (Reinforcement) ที่ดีอย่างหนึ่งการให้ ผลป้อนกลับโดย
ทันทีรวมทังการประเมิ
้
นความเข้ าใจของผู้เรี ยนและแจ้ งผลโดยทันทีจะส่งผลต่อการประเมินตนเองและ
ตัดสินใจในการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถได้ ด้วยตนเองบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่ดีจึงต้ อง
ออกแบบให้ สามารถให้ ผลป้อนกลับได้ เหมาะสมและทันที
บูรณะ สมชัย (2542 : 13-16) จาแนกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามลักษณะการนามาใช้ ในการ
เรี ยนการสอนเป็ น 3 ประเภทคือ
1. CAI (Computer-Assisted Instruction) หมายถึง บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยครู สอน
ทาหน้ าที่เป็ นสื่อการเรี ยนการสอน หรื อสื่อประกอบการสอน
2. CAL (Computer-Assisted Learning) คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาหรับผู้เรี ยนแต่
ไม่ได้ กาหนดหรื อบังคับตามวัตถุประสงค์ มักเป็ นเนื ้อหากว้ างๆ และอาจจะมีปฏิสมั พันธ์ กบั ผู้เรี ยนได้ เช่น
สารานุกรม เป็ นต้ น
3. CBT (Computer-Based Training) คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ช่วยฝึ กทักษะ เช่น
โปรแกรมฝึ กหัดพิมพ์ดีด โปรแกรมฝึ กบิน เป็ นต้ น
3.2 ประเภทของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
กิดานันท์ มลิทอง (2543 : 187-191) ได้ จาแนกประเภทของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเป็ น 7
ประเภท ดังนี ้
1. การสอน (Tutorial instruction) บทเรี ยนในแบบการสอนจะเป็ นโปรแกรมที่เสนอ
เนื ้อหา แล้ วให้ ผ้ เู รี ยนตอบคาถามและให้ ผลป้อนกลับทันที หากผู้เรี ยนตอบไม่ถูกซ ้าๆ จะให้ เนื ้อหาเพื่อ
ทบทวน
2. การฝึ กหัด (Drills and practice) บทเรี ยนประเภทนี ้จะไม่มีการเสนอเนื ้อหาก่อน
แต่จะเสนอคาถามหรื อกาหนดกิจกรรมให้ กระทาจนกว่าจะจะบรรลุเป้าหมายในระดับที่น่าพอใจ โดยมี
การให้ คาตอบเพื่อยืนยันความถูกต้ องกับผู้เรี ยน บทเรี ยนประเภทนี ้จึงเหมาะกับผู้เรี ยนที่มีความรู้ ในเรื่ อง
นันมาบ้
้
างแล้ ว
3. สถานการณ์ จาลอง (Simulation) เป็ นการจาลองสถานการณ์ ที่ใกล้ เคียงกับความ
เป็ นจริ งมาให้ ผ้ เู รี ยนใช้ เพื่อให้ ได้ ฝึกทักษะโดยไม่ต้องเสี่ยงภัยหรื อมีค่าใช้ จ่ายที่สงู อาจประกอบด้ วยการ
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สาธิต โปรแกรมนี ้แตกต่างจากโปรแกรมสอนแบบธรรมดาที่เสนอเนื ้อหาแล้ วให้ ทากิจกรรม แต่โปรแกรม
สถานการณ์จาลองนันผู
้ ้ เรี ยนจะต้ องประกอบด้ วยการฝึ กทักษะด้ วย
4. เกมเพื่อการสอน (Instructional games) การใช้ เกมเพื่อการเรี ยนการสอนเป็ นที่
นิยมใช้ กนั มาก เนื่องจากสามารถกระตุ้นผู้เรี ยนให้ เกิดความอยากเรี ยนรู้ ได้ โดยง่ายและต้ องตื่นตัวเสมอ
รู ปแบบโปรแกรมคล้ ายคลึงกับสถานการณ์ จาลองแต่จะเพิ่มบทบาทของผู้แข่งขันและการแข่งขันเข้ าไป
ด้ วย
5. การค้ นพบ (Discovery) เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยน เรี ยนรู้ จากประสบการณ์ ของ
ตนเองมากที่สุด โดยเสนอปั ญหาให้ แก้ ไข และให้ ข้อมูลเพื่อช่วยให้ ค้นพบคาตอบหรื อข้ อสรุ ปได้ ด้วย
ตนเอง
6. การแก้ ปัญหา (Problem-solving) เป็ นการให้ ผ้ เู รี ยนฝึ กการคิดการตัดสินใจโดยมี
การกาหนดเกณฑ์ให้ แล้ วให้ ผ้ ูเรี ยนพิจารณาตามเกณฑ์ นนั ้ เพื่อแก้ ปัญหา โดยโปรแกรมจะมีเครื่ องมือ
ช่วยเหลือ อานวยความสะดวกที่จาเป็ นให้
7. การทดสอบ (Tests) บทเรี ยนประเภทนีม้ ีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อการทดสอบที่
น่าสนใจกว่าการสอบปกติ ผู้สอนสามารถจัดการการสอบในรู ปแบบต่างๆได้ เช่น การสุ่มข้ อสอบให้
ต่างกันในผู้สอบแต่ละคน และข้ อดีอีกประการหนึ่งคือสามารถตรวจผลคะแนนได้ ทันที การจัดแบ่ง
ประเภทบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเป็ นเพียงการแบ่งตามลักษณะที่โดดเด่นของแต่ละประเภท มิได้
หมายความว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนหนึ่งเรื่ องนันจะจั
้ ดเข้ าเป็ นประเภทใดประเภทหนึ่ง เสมอไป
อาจมีการรวมข้ อดีของแต่ละประเภทเข้ าไว้ ด้วยกันในบทเรี ยนหนึ่งเรื่ อง ขึ ้นกับผู้พฒ
ั นาและวัตถุประสงค์
การเรี ยนรู้
ในอนาคตอาจมีการแบ่งประเภทบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเพิ่มมากขึ ้นเมื่อมีผ้ คู ิดค้ นและใช้
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่แตกต่าง เช่น ปั จจุบนั นี ้กาลังมีการพัฒนาและใช้ ระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตอย่าง
กว้ างขวางอาจมีบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ที่เผยแพร่ บนระบบเครื อข่ายและสามารถปฏิสมั พันธ์ กบั
ผู้สอนและผู้เรี ยนคนอื่นๆ ได้ พร้ อมๆ กัน อาจเรี ยกชื่อเป็ น บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนประเภท
ปฏิสมั พันธ์หลายทาง หรื อ Multi-Interactive CAI
3.3 ลักษณะบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่ดี
เพื่ อให้ บ ทเรี ย นคอมพิ วเตอร์ ช่ ว ยสอนที่ ส ร้ างขึน้ มี คุณ สมบัติที่ ดีแ ละมีป ระสิ ท ธิ ภ าพต้ องให้
ความสาคัญกับคุณลักษณะต่างๆ เช่น ความดึงดูดใจ กิจกรรมการเรี ยนที่เหมาะสมความง่ายต่อการใช้
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งาน ความสวยงาม และผลป้อนกลับที่เหมาะสม ซึ่งผู้ออกแบบและพัฒนาต้ องคานึงถึงอยู่เสมอ ใน
ประเด็นนี ้ Morison, Ross and O’Dell (1995 : 215-219) กล่าวถึงข้ อควรคานึงในการสร้ างบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนว่าต้ องให้ ความสาคัญ 3 ประการคือ
3.3.1 การออกแบบหน้ าจอ (Screen design) ต้ องออกแบบให้ ใช้ งานง่าย มีความ
เป็ นมิตรกับผู้เรี ยน (User-friendly) โดยมีข้อแนะนา 5 ประการคือ
1) ทุกหน้ าจอควรมีการบอกข้ อมูลรายละเอียด เช่น ทังหมดมี
้
กี่หน้ า
2) เนื ้อหาที่นาเสนอวางตาแหน่งคงที่
3) มีการให้ ผลป้อนกลับต่อการกระทาของผู้เรี ยน เช่น เมื่อชี ้ที่จดุ สาคัญ
4) ควรมีพืน้ ที่แจ้ งข้ อผิดพลาดในการใช้ เช่น เมื่อผู้เรี ยนคลิกจุดที่ ไม่มี
ความหมาย
5) ปุ่ มควบคุมต่างๆ เช่น การเดินหน้ า ถอยหลัง อยู่ตาแหน่งคงที่
3.3.2 รู ปแบบ กระบวนการ วิธีการในการใช้ (Computer based instruction) ใน
การออกแบบบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนต้ องคานึง ถึงกระบวนการในการใช้ โปรแกรมเป็ นสาคัญ เช่น
รู ปแบบการปฏิสมั พันธ์ การควบคุมความก้ าวหน้ าของการเรี ยน วิธีการควบคุมบทเรี ยน โปรแกรมหรื อ
ผู้เรี ยนควรเป็ นผู้ควบคุมบทเรี ยน หรื อเลือกกระบวนการเรี ยนการทดสอบ การให้ ผลป้อนกลับ หรื อลาดับ
ขันการศึ
้
กษา เป็ นต้ น
3.3.3 การให้ ผลป้อนกลับ (Feedback) หมายถึงการตอบสนองต่อการกระทาของ
ผู้เรี ยน มีข้อควรคานึง 2 ประการ คือ
1) ระยะเวลาการให้ ผลป้อนกลับ มีการแบ่งแยกหลายรู ปแบบ เช่น ให้ ผล
ป้อนกลับทันที หรื อรอเวลา ให้ ผลป้อนกลับหลังการตอบทุกข้ อ หรื อสรุ ปเมื่อครบทุกข้ อ ทังนี
้ ้
ขึ ้นกับวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ วา่ ควรเลือกใช้ แบบใด
2) รู ปแบบการให้ ผลป้อนกลับ
- แจ้ งถูก – ผิด (KR : Knowledge of Response)
- บอกสิ่งที่ถกู (KCR : Knowledge of Correct Response)
- ให้ พยายามจนถูก (AUC : Answer until Correct)
- แนะแนวทางที่ถกู (Anticipated – wrong – Answer)
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การให้ ผลป้อนกลับทันทีมกั ให้ ผลดีกว่าการทิ ้งช่วงเวลา และการให้ ผลป้อนกลับดีกว่า
ไม่ให้ ผลป้อนกลับใดๆ นอกจากนี ้ยังได้ เสนอแนะให้ ศกึ ษาว่า การให้ ผลป้อนกลับแบบใดบ้ างที่เป็ นไปได้
และเหมาะสมกับผู้เรี ยนที่แตกต่างกัน การให้ ผลป้อนกลับต้ องคานึงถึงชนิดความถี่ ระยะเวลาด้ วยการ
สร้ างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่ดีต้องสร้ างให้ กระบวนการภายในปรับตามผู้เรี ยน ให้ ข้อมูลที่ดีและ
ออกแบบหน้ าจอคงที่ แต่อย่างไรก็ตามในแต่ละส่วนที่กล่าวมานันย่
้ อมขึน้ กับธรรมชาติของผู้เรี ยนและ
ลักษณะเนื ้อหานันๆ
้ เป็ นสาคัญ การออกแบบบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่ดี จึงต้ องเข้ าใจในเรื่ องการ
ออกแบบหน้ าจอ การออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสม ใช้ หลักจิตวิทยาการเรี ยนรู้ และคานึงถึงความ
เหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมายเป็ นสาคัญ
3.4 โครงสร้ างแบบสื่อหลายมิติ (Hypermedia) ในบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
สื่อหลายมิติเป็ นสื่อที่ นิยมใช้ อย่ า งแพร่ หลายในสื่อที่ ใช้ บ นเครื่ องคอมพิ วเตอร์ โดยเฉพาะ
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนและเว็บไซต์ ด้ วยข้ อดีหลายประการทาให้ กลายเป็ นมาตรฐานที่ขาดไม่ได้
ในสื่อยุคใหม่ โดยเฉพาะในประเด็นการเชื่อมโยงข้ อมูลที่ทาให้ เข้ าถึงข้ อมูลได้ อย่างง่ายดายรวมทังยั
้ งมี
ความยืดหยุ่นต่อผู้ใช้ และเพื่อความเข้ าใจที่ชดั เจน ได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับสื่อหลายมิติ (Hypermedia) ใน 3
ประเด็น คือ ความหมายของสื่อหลายมิติ ลักษณะสาคัญของสื่อหลายมิติ และข้ อดีของการใช้ สื่อหลาย
มิติ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
3.4.1 ความหมายของสื่อหลายมิติ
Brook, Nolan and Gallangher (2001 : 94-95)ได้ อธิบายความหมายของสื่อหลาย
มิติไว้ ว่า เป็ นสื่อประสมที่ มีคุณ สมบัติของการเชื่ อมโยงหลายมิติ มีการใช้ ตัวอักษรและภาพหรื อ
ภาพเคลื่อนไหวเป็ นจุดเชื่อมโยง พัฒนาจากเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ธรรมดาที่ไม่ได้ มีการเชื่อมโยงใดๆ มาสู่
เอกสารตัวอักษรที่มีจุดเชื่อมโยงเรี ยกว่าอักษรหลายมิติ (Hypertext) ตัวอักษรที่เป็ นจุดเชื่อมโยงนัน้
สามารถใช้ เมาส์กดเพื่อเรี ยกข้ อมูลที่เชื่อมโยงกันอยู่มาแสดงได้ จุดที่สามารถกดได้ นี ้เรี ยกว่า จุดเชื่อมโยง
(Hotzone) ต่อมาเมื่อระบบคอมพิวเตอร์ สามารถสร้ างสื่อประสม (Multimedia) ที่ประกอบด้ วย ตัวอักษร
ภาพ เสียงภาพเคลื่อนไหว เมื่อออกแบบให้ มีการเชื่อมโยงโดยใช้ ทงภาพและตั
ั้
วอักษรเป็ นจุดเชื่อมโยง จะ
กลายเป็ นสื่อประสมที่มีการเชื่อมโยงเรี ยกว่า สื่อหลายมิติ
3.4.2 ลักษณะสาคัญของสื่อหลายมิติ มี 5 ประการ ดังนี ้
1) เป็ นรู ปแบบการจัดโครงสร้ างเนื ้อหา
2) ประกอบด้ วยสื่อหลากหลายชนิด
3) มีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้ใช้
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4) ผู้ใช้ สามารถเลือกศึกษาส่วนใดส่วนหนึง่ ได้
5) มีการเชื่อมโยงหลายจุด
3.4.3 ข้ อดีของการใช้ ส่ ือหลายมิติ
คุณสมบัติที่ดีของสื่อหลายมิติสามารถตอบสนองต่อความต้ องการในการออกแบบและ
สร้ างสื่อบนคอมพิวเตอร์ ชนิดต่างๆ ได้ อย่างกว้ างขวางโดยเฉพาะบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่ต้องการ
ให้ ผ้ ูเรี ยนมีปฏิ สัมพันธ์ กับบทเรี ยนเป็ นไปอย่ างราบรื่ นใกล้ เคียงกับการสื่อสารกับผู้สอน แต่เพิ่ มข้ อ
ได้ เปรี ยบของการเป็ นสื่อคอมพิวเตอร์ หลายประการ ทาให้ การเรี ยนมีความยืดหยุ่น เพลิดเพลิน รวดเร็ ว
และเกิดการเรี ยนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ Cheung and Ping (2000 : 60-62) กล่าวถึงข้ อดีของการใช้
การจัดรู ปแบบบทเรี ยนเป็ นสื่อหลายมิติ ใน 2 ประการใหญ่ๆ ดังนี ้
1) ข้ อดีที่เกิดจากการได้ ควบคุมบทเรี ยนของผู้เรี ยน ได้ แก่
- ในการเรี ยนปกติผ้ เู รี ยนจะมีความสามารถในการเรี ยนรู้ ที่แตกต่างกัน และถ้ า
หากแตกต่างกันมากจะทาให้ ผ้ เู รี ยนที่เรี ยนรู้ ช้าเกิดการท้ อแท้ และกลุ่มที่เรี ยนเร็ วจะเกิดการเบื่อหน่าย
หากผู้สอนต้ องรอกลุ่มที่ช้า สื่อหลายมิติสามารถแก้ ไขเรื่ องความแตกต่างระหว่างบุคคลนี ้ได้ ด้วยการให้
ผู้เรี ยนได้ ควบคุมอัตราการเรี ยนรู้ ที่เหมาะสมของตนเองสามารถประเมินความต้ องการที่จะต้ องเรี ยนรู้ หรื อ
ส่วนที่ ยังขาดอยู่ข องตนเองได้

เมื่อทราบความต้ องการแล้ วผู้เรี ย นจะสามารถเรี ย นรู้ ได้ ดี ตาม

ความสามารถ ความสนใจและรู ปแบบการเรี ยนรู้ ที่ถนัดของแต่ละคน
- การพัฒนาระดับความเข้ าใจ สื่อหลายมิติสามารถจัดเตรี ยมวิธีการอธิ บาย
ให้ เกิดความเข้ าใจหลากหลาย โดยเฉพาะการใช้ ภาพ และยังอาจมีการอธิบายด้ วยเสียง ตัวอักษรใน
เนื ้อหาเดียวกัน ทาให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเลือกวิธีที่ทาให้ ตนเองเข้ าใจได้ ดีที่สดุ
- การลดเวลาในการเข้ าถึงข้ อมูล เนื่องจากการจัดโครงสร้ างที่มีการเชื่อมโยง
ให้ เรี ยกใช้ ตามความต้ องการ สามารถเชื่อมโยงไปสู่คาอธิบายเพิ่มเติม รายละเอียดต่างๆอย่างง่ายดาย
ทาให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ เร็ วขึ ้น กว่าการเปิ ดหนังสือหรื อสื่ออื่นที่จดั ไว้ เป็ นลาดับตายตัว หรื อ
แม้ แต่การเรี ยกใช้ อปุ กรณ์อานวยความสะดวก เช่นพจนานุกรม หรื อเครื่ องคิดเลข เป็ นต้ น
2) ข้ อดีที่เกิดจากการประกอบด้ วยสื่อหลากหลายชนิด ได้ แก่
- ทาให้ การระลึกถึงและความเข้ าใจชัดเจนขึ ้น การใช้ สื่อหลากหลายประเภท
จะทาให้ ผ้ ูเรี ยนได้ ใช้ ประสาทสัมผัสหลายอย่าง และสามารถเลือก สื่อที่ตนเองถนัดที่จะใช้ ทาให้ การ
เรี ยนรู้ ชดั เจนขึ ้น รวมถึงช่วยให้ สามารถระลึกถึงความรู้ เดิมได้ ง่ายขึ ้นด้ วย
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- สามารถจัดเตรี ยมและจาลองได้ ใกล้ เคียงความเป็ นจริ ง เช่นการจาลอง
สงคราม การจาลองการดาเนินธุรกิจ หรื อกลไกต่างๆ เช่น การทางานของร่ างกายมนุษย์ การทางานของ
เครื่ องยนต์ เป็ นต้ น
- ลดภาระในการเรี ยนรู้ เมื่อสื่อทาให้ การเรี ยนง่ายขึ ้น การเรี ยนรู้ จึงไม่เป็ น
ภาระหนักทาให้ เรี ยนรู้ ได้ ชดั ขึน้ หรื อเรี ยนรู้ สิ่งใหม่ได้ มากขึ ้น เช่นการจาลองสถานการณ์ ทาให้ ไม่ต้อง
เสียเวลาในจินตนาการมาก และไม่ต้องเข้ าสู่สถานการณ์ จริ งโดยไม่จาเป็ นสื่อที่มีการจัดโครงสร้ างการ
นาเสนอเนื ้อหาแบบสื่อหลายมิติ (Hypermedia) จึงเป็ นสื่อที่มีประสิทธิภาพสูง ดังนันจึ
้ งควรนารู ปแบบ
ดังกล่าวมาใช้ จดั โครงสร้ างการนาเสนอเนื ้อหาภายในบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เพื่อเสริ มการเรี ยนใน
ชันเรี
้ ยนปกติ ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ในการเติมเต็มกับผู้เรี ยนที่เรี ยนรู้ ช้า และผู้เรี ยนที่เรี ยนรู้ เร็ วก็จะสามารถ
เรี ยนรู้ ได้ มากยิ่งขึ ้น
จากการศึกษาเอกสารข้ างต้ น สรุ ปได้ ว่า คอมพิ วเตอร์ ช่วยสอนเป็ นเครื่ องมือทางเทคโนโลยี
การศึกษาประเภทหนึ่ง ที่ สามารถส่งเสริ มให้ การเรี ยนการสอนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ ลดภาระ
ครู ผ้ ูสอน มีความยืดหยุ่นในการออกแบบสูงและสามารถจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนได้ หลากหลาย
รู ปแบบ
4. เกมและบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนประเภทเกม
เพื่อสร้ างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนชนิดเกมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จึงได้ ทาการศึกษา
เกี่ยวกับบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนชนิดเกม ใน 5 ประเด็น คือ ความหมายของเกมคอมพิวเตอร์ ช่วย
สอน ลักษณะของเกมความสัมพันธ์ ของเกม (Game) การจาลอง (Simulation) และการสอน
(Instruction) และองค์ประกอบของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนชนิดเกม รวมทังศึ
้ กษาถึงลักษณะเด่น
ของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนชนิดเกม ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
4.1 ความหมายของคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนประเภทเกม
ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541: 107) ได้ ให้ ความหมายไว้ ว่าคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนประเภทเกม
หมายถึงเป็ นรู ปแบบหนึ่งของการสอนที่ต้องการให้ การเรี ยนเป็ นเรื่ องสนุกตามแนวคิดในภาษาอังกฤษ
ที่วา่ Learning is fun โดยช่วยสร้ างบรรยากาศการเรี ยนรู้ ให้ สนุกสนานเพลิดเพลิน เพื่อจูงใจให้ ผ้ เู รี ยนเกิด
ความรู้ สกึ อยากที่จะเรี ยน คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนประเภทเกมไม่ได้ หมายความครอบคลุมซอฟต์แวร์ หรื อ
เกมทัง้ หมด โดยเฉพาะซอฟต์ แวร์ เกมที่ มีลักษณะมุ่งเน้ นแต่ความเพลิดเพลินโดยไม่ได้ ให้ ความรู้ หรื อ
ทักษะอย่างหนึง่ อย่างใดแก่ผ้ เู รี ยน เช่น ซอฟต์แวร์ ซงึ่ เน้ นความเร้ าใจในการใช้ ความรุ นแรงรบ เป็ นต้ น
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กิดานันท์ มลิทอง (2543: 247) ได้ ให้ ความหมายว่า เป็ นสื่อการสอนแบบใหม่ช่วยให้ นักเรี ยนได้
สนุกสนานกับการเรี ยน เนื่องจากเป็ นสิ่งที่สามารถกระตุ้นผู้เรี ยนให้ เกิดความอยากเรี ยนรู้ ได้ โดยง่าย เรา
สามารถใช้ เกมในการสอนและเป็ นสื่อที่จะให้ ความรู้ แก่ผ้ เู รี ยนได้ เช่นกัน ในเรื่ องของกฎเกณฑ์แบบแผน
ของระบบ กระบวนการ ทัศนคติ ตลอดจนทักษะต่างๆ นอกจากนี ้การใช้ เกมยังช่วยเพิ่มบรรยากาศในการ
เรี ยนรู้ ให้ ดีขึน้ และช่วยมิให้ ผ้ ูเรี ย นเกิ ดอาการเหม่อลอยหรื อฝั นกลางวัน ซึ่งเป็ นอุปสรรคในการเรี ย น
เนื่องจากมีการแข่งขันกันจึงทาให้ ผ้ เู รี ยนต้ องมีการตื่นตัวอยู่เสมอ
จากความหมายของคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนประเภทเกม สรุ ปได้ ว่าคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนประเภท
เกม คือบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนรู ปแบบหนึง่ ที่มีคณ
ุ สมบัติในการช่วยให้ การเรี ยนเป็ นเรื่ องสนุกตาม
แนวคิดในภาษาอังกฤษที่ ว่า Learning is fun โดยช่ วยสร้ างบรรยากาศการเรี ยนรู้ ให้ สนุกสนาน
เพลิดเพลิน เพื่อจูงใจให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความรู้ สกึ อยากที่จะเรี ยน โดยทฤษฏีที่น่าสนใจเกี่ยวกับการออกแบบ
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนประเภทเกมได้ แก่ ทฤษฎีสร้ างแรงจูงใจซึง่ ประกอบด้ วยความท้ าทาย (Challenge)
ความอยากรู้ อยากเห็น (Curitosity) จินตนาการ (Fantasy) และความรู้ สกึ ได้ ควบคุมบทเรี ยน (Control)
4.2 ลักษณะของเกม
เกมเป็ นกิจกรรมที่ให้ ความเพลิดเพลิน ผู้เล่นมีส่วนร่ วมกับกิจกรรมตลอดเวลามีกฎกติกาและ
การแข่งขัน อาจแข่งขันกับตนเอง แข่งขันกับมาตรฐาน หรื อกับผู้เล่นฝ่ ายตรงข้ าม Cudworth (1996 :
422) อธิบายลักษณะของเกมไว้ ดงั นี ้
1 เกมสร้ างขึ ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายเฉพาะ เช่น การสร้ างความสามัคคี การจูงใจเข้ าสู่
บทเรี ยน เป็ นต้ น
2 มีกฎกติกาที่ชดั เจน มักเป็ นกฎง่ายๆ และมีจานวนน้ อย
3 ผู้เล่นมีกิจกรรมที่ต้องตัดสินใจกระทาภายใต้ กฎกติกา การตัดสินใจถูกต้ องจะได้ รับ
ผลตอบแทนในทางบวก
ลักษณะของเกมการสอนภาษาที่ดีนนควรมี
ั้
ลกั ษณะกระตุ้นเร้ าใจ น่าสนใจ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนอยาก
เล่น และไม่ควรใช้ เวลานานเกินไปเพราะจะทาให้ ผ้ ูเรี ยนรู้ สึกเบื่อหน่าย ไม่ตื่นเต้ น ครู ต้องมีกฎ ระเบียบ
กติกา หรื อข้ อตกลงที่ชัดเจน เพื่ อไม่ให้ เสียวินยั หรื อเกิดปั ญหาในระหว่างเล่นหรื อการตัดสิน (มยุรี สุข
วิวฒ
ั น์, 2539 : 779; ประนอม สุรัสวดี, 2534 : 15; นิตยา สุวรรณศรี , 2539 : 19 และอุทยั สงวนพงศ์ ,
2544 : 117)
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4.3 ความสัมพันธ์ ของเกม (Game) การจาลอง (Simulation) และการสอน (Instruction)
เมื่อกล่าวถึงเกมมักมีการจาลองสถานการณ์ เข้ ามาเกี่ยวข้ องเสมอ เนื่องจากการออกแบบเกม
มักจะมาจากชีวิตจริ ง แต่ก็ไม่เสมอไป เกมและสถานการณ์ จาลองจึงมีความเกี่ยวข้ องกันอยู่พอสมควร
กล่าวคือ เกมบางชนิดอาจเป็ นสถานการณ์ การจาลอง เช่น เกมบวกเลข เกมทายคา เป็ นต้ น ในขณะที่
สถานการณ์ จาลองจะไม่เป็ นเกมหากไม่มีการแข่งขัน ไม่มีการได้ หรื อเสีย ของผู้เล่น เช่น การเล่นขาย
ขนม เป็ นสถานการณ์ จาลองที่ ไม่ใช่เกม แต่หากการจาลองสถานการณ์ นัน้ มีการการแข่งขัน เช่น การ
จ าลองการขับ เครื่ องบิ น ที่ ผ้ ูเล่น จะได้ เล่น ด่า นต่อไปก็ ต่ อเมื่อไม่มีก ารผิ ดพลาด และเมื่ อน าเกมและ
สถานการณ์จาลองมาใช้ กบั การศึกษาโดยใช้ เพื่อการสอนเป็ นส่วนใหญ่ การจาลอง เกม และการสอน จึง
มีความเกี่ยวข้ องสัมพันธ์ กนั ตามการอธิบายของ Heinich และคนอื่นๆ (1999 : 330-333) ซึง่ ได้ อธิบาย
โดยใช้ แผนภาพที่แสดงความคาบเกี่ยวกันอยู่ 7 ประการ ดังนี ้
เกม (Game) เป็ นกิ จกรรมที่ พยายามบรรลุเป้าหมายที่ ท้าทาย มีการแข่งขันภายใต้ กติกาที่
กาหนด
การจาลอง (Simulation)

เป็ นการจ าลองสถานการณ์ ใ ห้ ผ้ ูใ ช้ ส ามารถมีส่ ว นร่ ว มและมี

ปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลหรื อสิ่งแวดล้ อมสมมุติ ภายใต้ กติกาที่วางไว้
การสอน (Instruction) เป็ นวิธีการช่วยให้ บคุ คลเรี ยนรู้ ทกั ษะใหม่ โดยใช้ กิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็ นการบอก การให้ กระทา หรื อการนาเข้ าสูส่ ถานการณ์ให้ เกิดทักษะใหม่
SG (Simulation Game) เป็ นการผสมผสานระหว่างสถานการณ์ จาลองที่มีลกั ษณะพิเศษคือ
การสมมุติกบั การแข่งขันภายใต้ กติกาที่กาหนด ซึง่ Schwier and Misanchuk (1993 : 22-23) กล่าวว่า
โดยปกติเกมมักมีเป้าหมายเฉพาะ และต้ องมีการแข่งขันในขณะที่สถานการณ์ จาลองเป็ นการสมมุติและ
แปลงนามธรรมให้ เป็ นรู ปธรรม การตัดสินใจกระทาของผู้ใช้ ไม่เกิ ดการได้ หรื อเสีย โดยสรุ ปแล้ ว เกม
สถานการณ์ เป็ นการจาลองสถานการณ์ เพื่อการแข่งขันที่ไม่มีเป้าหมายในการพัฒนาทางการเรี ยนรู้ เป็ น
สาคัญ ในสื่อทางการศึกษามักจะผสมผสานทัง้ สองส่วนเข้ าด้ วยกันเพื่ อการจูงใจและผลการเรี ยนรู้ ที่
ชัดเจนขึ ้น
IG (Instructional Game) เป็ นการใช้ เกมเพื่ อการสอน มาจากหลักการของการเล่นกับ
พัฒนาการ ซึ่งนักจิตวิทยามองว่าทัง้ สองอย่างมีความเกี่ ยวข้ องกันอย่างใกล้ ชิด และนักมานุษยวิทยา
กล่าวว่า มนุษย์ใช้ การเล่นเป็ นเครื่ องมือในการเข้ าสังคมและเรี ยนรู้ การอยู่รอดซึ่ง Heinich และคนอื่นๆ
(1999 : 332) กล่าวถึงแนวคิดของ Jean Piaget ที่วา่ การเล่นเป็ นกระบวนการทางจิตวิทยาในการพัฒนา
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สติปัญญา และเป็ นที่ยอมรับว่า การเล่นเป็ นกลไกที่สาคัญของพัฒนาการมนุษย์ และหากพิจารณาตาม
ความเห็นดังกล่าวแล้ วจะเข้ าใจได้ ว่า ถึงแม้ การเล่นจะมีความสาคัญต่อการเรี ยนรู้ และเกมก็ถือเป็ นการ
เล่น แต่ก็ไม่ได้ หมายความว่า เกมจะเป็ นการสอนเสมอไป เช่น การเล่นบาสเกตบอลเป็ นเพียงเกมเท่านัน้
แต่ในสถานการณ์ที่แตกต่างออกไป เช่น นักฟุตบอลใช้ การเล่นบาสเก็ตบอลเพื่อพัฒนาความคล่องตัวใน
การเล่นฟุตบอลก็ถือได้ วา่ เป็ นการสอนได้ IS (Instructional Simulation) เป็ นการจาลองสถานการณ์ เพื่อ
การสอน เช่น การจาลองการทางานของเครื่ องยนต์ หรื อการจาลองการขับเครื่ องบิน การจาลองกลไกการ
ทางานของร่ างกายมนุษย์ เป็ นต้ น ซึง่ ต้ องการเกิดการเรี ยนรู้ แต่ไม่มีการแข่งขัน
ISG (Instructional Simulation Game) เป็ นการผสมผสานคุณลักษณะการจาลองสถานการณ์
และการแข่งขัน มาใช้ กบั การสอนเพื่อมุง่ ให้ เกิดผลทางการเรี ยนรู้ อย่างมีเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึง่
4.4 องค์ ประกอบของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนชนิดเกม
การใช้ เกมเป็ นเทคนิคทางการเรี ยนการสอน เป็ นที่นิยมใช้ อย่างกว้ างขวาง รวมทังการใช้
้
ใน
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ซึง่ ได้ มีการจาแนกประเภทเป็ นชนิดเกม เป็ นหนึ่งในหลายชนิดดังที่กล่าว
มาแล้ ว บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนชนิดเกม มีวตั ถุประสงค์เพื่อการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนเป็ นหลักสาคัญ
แต่ต้องการให้ การเรี ยนรู้ เป็ นเรื่ องสนุกสนานเพลิดเพลิน จูงใจให้ เกิดความอยากเรี ยนรู้ ดังนัน้ การที่จะถือ
ได้ วา่ เกมใดเป็ นบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนหรื อเป็ นเพียงเกมเพื่อความสนุกสนานเท่านัน้ Alessi and
Trollip (2001 : 277-298) ได้ กล่าวถึงลักษณะสาคัญของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนชนิดเกมไว้ ว่า
ต้ องประกอบด้ วย
1) เป้าหมาย (Goals) มีเป้าหมายเพื่อการเรี ยนรู้ ควรเป็ นเป้าหมายที่ไม่จะยากเกินไป
2) กฎกติกา (Rules) กาหนดขอบเขตข้ อบังคับให้ ผ้ เู รี ยนปฏิบตั ิ
3) การแข่ งขัน (Competition) อาจแข่งขันกับตนเอง ฝ่ ายตรงข้ าม หรื ออาจแข่งกับ
มาตรฐาน
4) ความท้ าทาย (Challenge) การท้ าทาย เช่น การพยายามไปสูเ่ ป้าหมาย
5) จินตนาการ (Fantasy) เกมมักใช้ จินตนาการของผู้เรี ยนเองเป็ นสิ่งจูงใจ
6) ความปลอดภัย (Safety) วัตถุประสงค์หนึ่งของเกมคือ ทดแทนเรื่ องจริ งที่อาจมี
อันตราย
7) ความสนุกสนานเพลิดเพลิน (Entertainment) เป็ นสิ่งกระตุ้นให้ เกิดการจูงใจและ
ส่งผลต่อการเรี ยนรู้ ในที่สดุ
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4.5 ลักษณะเด่ นของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนชนิดเกม
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนประเภทเกม มีเป้าหมายหลักคือการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนเช่นเดียวกับ
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนประเภทอื่นๆ เพียงแต่นาเอาคุณลักษณะของเกม ที่เป็ นที่ยอมรับว่าส่งผลดี
ต่อทัศนคติ และผลการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนมาเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญ ดังนัน้ โครงสร้ างของบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนประเภทเกมจึงมีโครงสร้ างที่มีส่วนคล้ ายคลึงกับประเภทอื่นแต่ก็มีลกั ษณะเฉพาะที่
สาคัญดังที่ ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541 :108) ได้ อธิบายลักษณะของส่วนประกอบของบทเรี ยนไว้ ดงั นี ้
1 ส่ วนนาเข้ าสู่บทเรี ยน เป็ นการแนะนาเนื ้อหาและรายละเอียดต่างๆที่จาเป็ นเหมือน
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนโดยทัว่ ไป แต่ไม่บอกวัตถุประสงค์เป็ นทางการ และไม่มีการทบทวนความรู้
เดิม ทังนี
้ ้เนื่องจากเน้ นที่จะใช้ ความสนุกสนานเพลิดเพลินเป็ นหลักในการสร้ างแรงจูงใจไปสูก่ ารเรี ยนรู้
2 ส่ วนการนาเสนอเกม เป็ นส่วนที่บอกเป้าหมาย กติกา บทบาทของผู้เรี ยน หาก
นาเสนอส่วนนีไ้ ม่ดีผ้ ูเรี ยนจะไม่สามารถเล่นเกมได้ อย่างเต็มที่ เพราะต้ องเสียเวลาทาความเข้ าใจและ
แก้ ปัญหาอื่นโดยไม่จาเป็ น
3 ส่ วนการตัดสินใจของผู้เรี ยน ในส่วนนี ้ผู้เรี ยนจะมีโอกาสได้ ตดั สินใจโต้ ตอบกับ
บทเรี ยน ซึง่ การโต้ ตอบจะแตกต่างกันไปตามประเภทของเกม
4 การให้ ผลป้อนกลับ ควรมีลกั ษณะสาคัญคือ สร้ างความแปลกใจให้ กบั ผู้เรี ยนเช่น
การสุม่ หลายแบบ และที่สาคัญคือ ต้ องมีประโยชน์ตอ่ การบรรลุเป้าหมายของผู้เรี ยน
5 การออกจากบทเรี ยน แตกต่างจากบทเรี ยนทัว่ ไปคือ ไม่มีการสรุ ปทบทวนเนื ้อหา
แต่จะเป็ นการสรุ ปผลคะแนน การให้ รางวัล การให้ ข้อมูลเพื่อปรั บปรุ งการเล่นครัง้ ต่อไปและขอคายืนยัน
ว่า ผู้เรี ยนจะออกจากโปรแกรมจริ งหรื อไม่ หรื อจะกลับไปเริ่ มเล่นใหม่
4.6 โครงสร้ างของคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนประเภทเกม
ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541: 109 - 110) ได้ กล่าวถึงโครงสร้ างของคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
ประเภทเกม ไว้ ดงั นี ้
1. การนาเข้ าสู่บทเรี ยน จะคล้ ายกับคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนประเภทอื่นๆ ประกอบด้ วย
หน้ านาเรื่ องที่บอกชื่อเรื่ องของบทเรี ยนและผู้สร้ างบทเรี ยนหรื อการแนะนาเนื ้อหาโดยทัว่ ไปในบทเรี ยน แต่
มีข้อแตกต่างของคอมพิวเตอร์ ประเภทเกมคือ จะไม่มีการบอกวัตถุประสงค์อย่างเป็ นทางการและการ
ทวนความรู้ เดิม (ไม่ว่าจะเป็ นโดยการให้ ความรู้ พืน้ ฐานแก่ผ้ เู รี ยนก่อนการเรี ยนหรื อการทดสอบความรู้
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ก่อนเรี ยนก็ตาม) ทังนี
้ ้เนื่องจากธรรมชาติของคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนประเภทเกม ซึง่ เน้ นความสนุกสนาน
เพลิดเพลินของผู้เรี ยนเป็ นหลักในการสร้ างแรงจูงใจเพื่อนาไปสูก่ ารเรี ยน
2. การนาเสนอเกม ซึง่ เป็ นส่วนสาคัญที่สดุ ของการออกแบบคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
ประเภทเกม เนื่องจากส่วนการนาเสนอเกมนี ้เป็ นการเปิ ดฉากของเกมและอธิบายถึงเป้าหมายของเกม
บทบาทของผู้เรี ยนในการที่ จะต้ องทาอะไรและอย่างไรในบทเรี ยนรวมทัง้ กฎกติกาต่างๆ ซึ่งหากการ
นาเสนอในส่วนนี ้ไม่มีประสิ ทธิภาพ ผู้เรี ยนจะไม่สามารถใช้ เวลาอย่างเต็มที่ในการเล่นเกมเพราะจะต้ อง
เสียเวลาในการพยายามที่จะแก้ ปัญหาอื่นๆ แทน เช่น ปั ญหาการควบคุมบทเรี ยน
3. การวิเคราะห์ การเรี ยนการสอนของการพัฒนาคอมพิวเตอร์ ช่วยตอบสนอง
เป็ นอีกขัน้ ตอนหนึ่งที่ สาคัญ มาก เพราะจะส่งผลต่อวิ ธีการและรู ปแบบในการน าเสนอเกมและต่อ
ประสิทธิภาพของการนาเสนอในที่สดุ สาหรับวิธีการนาเสนอเกมนันมี
้ ด้วยกันหลายลักษณะแตกต่างกัน
ไปตามรู ปแบบของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนประเภทเกม อาทิเช่น เกมผจญภัย เกมอาร์ เคด เกม
บอร์ ด เกมการพนัน เกมต่อสู้ เกมเชิงตรรกศาสตร์ เกมฝึ กทักษะ เกมการแสดงบทบาท เกมทีวี และเกม
สอนศัพ ท์ ต่า งๆ

เป็ นต้ น

และส าหรั บ รู ป แบบของการน าเสนอนัน้ จะต้ อ งคานึ งถึง ลัก ษณะและ

ความสามารถของผู้เรี ยนเป็ นหลักเพื่อให้ เกิดความชัดเจนและประสิทธิภาพมากที่สดุ สาหรับผู้เรี ยน เช่น
การใช้ สื่อเสียงในการนาเสนอสาหรับผู้เรี ยนที่เป็ นเด็กเล็กหรื อผู้เรี ยนที่มีปัญหาทางด้ านการอ่าน
4. การตัดสินใจของผู้เรี ยนและฝ่ ายตรงข้ าม (ถ้ ามี) ในส่วนนี ้ผู้เรี ยนจะมีโอกาสใน
การโต้ ตอบกับบทเรี ยน (เลือกตัดสินใจ) ซึง่ ลักษณะของการโต้ ตอบหรื อจานวนตัวเลือกต่างๆ สาหรับให้
ผู้เรี ยนได้ ตดั สินใจนี ้จะแตกต่างกันไปตามลักษณะและประเภทของเกม
5. ผลป้อนกลับหรื อผลลัพธ์ การตัดสินใจ กล่าวคือ เมื่อผู้เรี ยนและฝ่ ายตรงข้ าม (ถ้ า
มี) มีปฏิสมั พันธ์ กบั บทเรี ยนหรื อทาการตัดสินใจแล้ วคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนก็จะแสดงให้ ผ้ เู รี ยนทราบผล
ของการโต้ ตอบหรื อผลลัพธ์จากการตัดสินใจนันๆของผู
้
้ เรี ยน ซึง่ การเรี ยนรู้ และทักษะต่างๆ ของผู้เรี ยนนัน้
จะเกิ ดจากการคิดหรื อการกระทาโต้ ตอบของผู้เรี ย นกับบทเรี ย น ซึ่งก็คือความพยายามที่ จะไปถึง
เป้าหมายของบทเรี ยน
ผลป้ อนกลั บ ของคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนประเภทเกมนี ค้ วรที่ จ ะมี เ นื อ้ หาสาระ
(informative) และมีคณ
ุ ลักษณะสาคัญ 2 ประการคือ
1. ผลป้อนกลับควรที่จะสร้ างความแปลกใจแก่ผ้ เู รี ยน ซึง่ ได้ แก่ การทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิด
ความอยากรู้ อยากเห็น ตัวอย่างเช่น การใช้ วิธีการสุม่ ผลป้อนกลับ ไม่ให้ ซ ้ากันตลอด
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2. ผลป้อนกลับควรที่จะมีประโยชน์ในการช่วยให้ ผ้ เู รี ยนไปสูจ่ ดุ หมายและมีการอธิบาย
เพิ่มเติมว่าทาไมผู้เรี ยนจึงตอบผิดและให้ คาแนะนาหรื อคาอธิบายชี ้แจงความเข้ าใจผิดพลาดของผู้เรี ยน
(constructive)
4.7 รู ปแบบของเกมคอมพิวเตอร์
อลิส และคณะ (Alice and others, 2004 : 2-17 อ้ างถึงใน ปนัดดา วรสาร, 2553: 4344) ได้ แบ่งเกมคอมพิวเตอร์ ออกเป็ นรู ปแบบต่าง ๆ ดังนี ้
1. Adventure Game เกมการผจญภัยมีวตั ถุประสงค์เพื่อต้ องการให้ ผ้ เู ล่นเกมรู้ จกั การ
แก้ ปัญหา การใช้ เหตุผลค้ นหาคาตอบ และการทดสอบสมมุติฐาน เพราะผู้เล่นเกมในขณะนันจะมี
้
ข้อมูล
เกี่ยวกับ วิธีการและรายละเอียดน้ อยมาก ในขณะที่ต้องมีข้อจากัดหลายประการ เช่น ต้ องแข่งกับเวลา
หรื อต้ องต่อสู้อุปสรรคต่าง ๆ แต่ละด้ านจนกระทั่งได้ ชัยชนะในตอนจบ เป็ นการชิงไหวพริ บ และทักษะ
ด้ าน Cognitive มาก
2. Arcade-type Game เกมที่แข่งกับเวลาและตนเอง ใช้ เวลาและคะแนนเป็ นตัวเร้ า
และเสริ มแรงอยู่ตลอด มีการแข่งขันกับเวลาและคาตอบของแต่ละคน
3. Board Game นิยมใช้ สอนเด็กเล็ก เป็ นเกม 2 มิติ คล้ ายหมากกระดาน
4. Gambling Game ออกแบบเพื่อพัฒนาเด็กให้ เกิดความเข้ าใจเรื่ องราว โดยใช้ เงิน
เป็ นแรงจูงใจในตอนท้ ายเกมจะดูวา่ ใครเป็ นผู้ใช้ จ่ายได้ ประหยัดที่สดุ
5. Combat Game การต่อสู้กนั เป็ นเกมที่คอ่ นข้ างใช้ ความรุ นแรง มีการแข่งขันสูงมาก
ทังกั
้ บโปรแกรมและกับตัวผู้เล่น
6. Logic Game เป็ นเกมที่ต้องการให้ ผ้ เู ล่นใช้ ตรรกะในการแก้ ปัญหา
7. Psychomotor Game เป็ นเกมที่รวมการฝึ กทักษะความสามารถทางความคิดเข้ า
ด้ วยกัน ไม่มีคาแนะนา ผู้เรี ยนเป็ นผู้คิดค้ นวิธีการเอาชนะฝ่ ายตรงข้ ามเอง
8. Role-Playing Game ผู้เรี ย นจะเป็ นส่วนหนึ่งของบทเรี ยน และจะต้ องแก้
สถานการณ์ที่กาลังเผชิญอยู่ให้ ได้
9. TV. Quiz เป็ นเกมการตอบปั ญหาธรรมดา
10. Word Game เป็ นเกมสอนคาศัพท์
11. Template Game เป็ นเกมที่ประยุกต์ใช้ งานของทุก ๆ เกม ที่กล่าวข้ างต้ น
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สรุ ปได้ วา่ เกมคอมพิวเตอร์ มีอยู่หลายประเภทขึ ้นอยู่กบั ผู้สนใจที่จะนาเกมไปใช้ ในการเรี ยนรู้ ให้
เหมาะสมกับวัย วัตถุประสงค์ที่จะนาไปใช้ ในแต่ละประเภท
การศึกษาคุณลักษณะของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนชนิดเกม ทาให้ เห็นว่าการออกแบบ
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนชนิดเกมนัน้ นอกจากต้ องคานึงถึงคุณลักษณะของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนโดนทัว่ ไปแล้ ว ยังต้ องคานึงถึงความเป็ นเกม ซึง่ มีความแตกต่างจากบทเรี ยนชนิดอื่น รวมถึง
องค์ประกอบภายในบทเรี ยนที่มีความเฉพาะตัว เพื่อให้ เป็ นสิ่งกระตุ้นให้ เกิดการเรี ยนรู้ ที่เพลิดเพลินและ
บรรลุเป้าหมายคือการเรี ยนรู้ ที่มีประสิทธิภาพ
5. ความหมายของมินิเกม
นาวิน สมประสงค์ (2548: 78) ได้ ให้ ความหมายของมินิเกมไว้ ว่า มินิเกม (minigame) เป็ นเกม
ขนาดเล็กที่อยู่ในเกมหลักหรื อแยกออกจากเกมหลัก ซึง่ มีรูปแบบที่สนั ้ กระชับ รองรับรู ปแบบของกิจกรรม
ภายในเกมที่หลากหลาย ผู้เล่นสามารถเลือกที่จะเล่นเกมจากมินิเกมได้ เป็ นชุด ๆ มีการเก็บคะแนนและ
ให้ รางวัลเหมือนกับเกมรู ปแบบอื่น ๆ แต่มีขนาดของเกมที่เล็กกว่าเกมทัว่ ไป สามารถใช้ เวลาเพียงสัน้ ๆ
ในการเล่นให้ จบเกม ผู้เล่นสามารถที่จะเล่นซ ้า ๆ ได้ หลายรอบในระยะเวลาอันสัน้ โดยมินิเกมแต่ละเกม
สามารถที่จะเชื่อมโยงต่อกันหรื อแยกออกจากกันเป็ นเอกเทศก็ได้
Panagiotakopoulos (2010: 4) ได้ ให้ ความหมายของมินิเกมไว้ วา่ มินิเกม เป็ นเกมสัน้ ๆ ที่ มีกฏ
กติกาเรี ยบง่าย สามารถเล่นได้ ง่าย ซึ่งมักจะมีการวางรู ปแบบเกมที่มีเป้าหมายเดี่ยว ไม่สลับซับซ้ อน
เหมาะต่อการนามาใช้ เป็ นเกมเพื่อการศึกษา
Szurawitzki (2010: 12) กล่าวไว้ ว่า มินิเกม เป็ นเกมสัน้ ๆ ที่สามารถเข้ าเล่นได้ ทงจากนอกตั
ั้
ว
เกมหลักหรื อในตัวเกมหลักก็ได้ สามารถออกแบบให้ มีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายได้
จากเอกสารข้ างต้ น สรุ ปได้ ว่า มินิเกม เป็ นเกมที่มีขนาดเล็ก สัน้ กะทัดรัด สามารถใช้ เวลาเพียง
สัน้ ๆ ในการเล่นให้ จบเกม ผู้เล่นสามารถเล่นซ ้าไปมาหลาย ๆ รอบได้ และยังเป็ นเกมที่รองรับกิจกรรมที่
หลากหลาย สารมารถนามาใช้ เพื่อส่งเสริ มการเรี ยนการสอนได้ ดี
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6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
6.1 งานวิจัยเกี่ยวกับเกมคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
พันธ์ ผกา ทองเจริ ญ (2538) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง การใช้ เกมคอมพิวเตอร์ ในการสอนซ่อมเสริ ม
เรื่ องคาราชาศัพท์สาหรับ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 เพื่อหาประสิทธิภาพเกมคอมพิวเตอร์ ในการสอน
ซ่อมเสริ มเรื่ องคาราชาศัพท์ สาหรั บนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนซ่อมเสริ ม เรื่ องคาราชาศัพท์ ของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม และ
เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย ของคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรี ยนเรื่ องคาราชาศัพท์ระหว่างกลุ่มที่เรี ยนซ่อมเสริ ม
โดยใช้ เกมคอมพิวเตอร์ กับกลุ่มที่เรี ยนซ่อมเสริ มโดยวิธีปกติ ผลการวิจัยพบว่า เกมคอมพิวเตอร์ ในการ
เรี ยนซ่อมเสริ มเรื่ องคาราชาศัพท์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.19/82.33
น ้าค้ าง แสงสว่าง (2542) ได้ ศกึ ษาผลการเรี ยนโดยใช้ เกมคอมพิวเตอร์ อกั ษรไขว้ ที่มีต่อความรู้
ในการใช้ ศพั ท์ภาษาอังกฤษเพื่อการวินิจฉัยทางการพยาบาล โดยศึกษาผลการเรี ยนก่อนและหลังใช้ เกม
คอมพิ วเตอร์ อักษรไขว้ ต่อความรู้ ในการใช้ ศัพ ท์ ภ าษาอังกฤษเพื่ อการวินิ จฉัย ทางการพยาบาล และ
เปรี ยบเทียบความรู้ ในการใช้ ศพั ท์ ภาษาอังกฤษเพื่อการวินิจฉัยทางการพยาบาลระหว่างกลุ่มที่ใช้ เกม
คอมพิวเตอร์ อกั ษรไขว้ กับกลุ่มที่ใช้ เอกสารประกอบการเรี ยนรู้ ผลการทดลองพบว่า ความรู้ ในการใช้
ศัพท์ ภาษาอังกฤษเพื่อการวินิจฉัยทางการพยาบาล ภายหลังใช้ เกมคอมพิวเตอร์ อกั ษรไขว้ สูงกว่าก่อน
การทดลอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ศุภดา เข็มทอง (2546) ได้ ศกึ ษาผลการเรี ยนรู้ วิชาภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่
2 โดยการใช้ เกมคอมพิ ว เตอร์ ช่ วยสอน มี จุดประสงค์ เพื่ อสร้ างเกมคอมพิ วเตอร์ เรื่ องคาศัพ ท์ ให้ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และศึกษาเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนโดย
เกมคอมพิ วเตอร์ ช่ ว ยสอนกับ การเรี ย นแบบปกติ และศึก ษาความพึ งพอใจของนัก เรี ย นที่ มีต่ อเกม
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ผลการวิจยั พบว่า เกมคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องคาศัพท์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ
80.5/81
สรุ ปได้ วา่ คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนประเภทเกมเป็ นรู ปแบบหนึ่งของการสอนที่ต้องการให้ การเรี ยน
เป็ นเรื่ องสนุกตามแนวคิดในภาษาอังกฤษที่ว่า Learning is fun โดยช่วยสร้ างบรรยากาศการเรี ยนรู้ ให้
สนุกสนานเพลิดเพลิน เพื่อจูงใจให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความรู้ สกึ อยากที่จะเรี ยน ผู้สอนสามารถใช้ เกมในการสอน
และเป็ นสื่อที่จะให้ ค วามรู้ แก่ผ้ เู รี ยนในเรื่ องของกฎเกณฑ์แบบแผนของระบบ กระบวนการ ทัศนคติ ตลอดจน
ทักษะต่างๆ นอกจากนี ้การใช้ เกมยังช่วยเพิ่มบรรยากาศในการเรี ยนรู้ ให้ ดีขึ ้น และสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรี ยนให้ แก่ผ้ เู รี ยนเช่นกัน
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6.2 งานวิจัยเกี่ยวกับการกากับตนเอง
ชินะพัฒน์ ชื่นแดชุ่ม (2542) ได้ ศึกษาผลของการใช้ กระบวนการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการ
พัฒนาความสามารถในการเรี ยนรู้ ของไวกอตสกี ที่มีต่อทักษะทางภาษาไทย ความคงอยู่ของทักษะทาง
ภาษาไทย การกากับตนเอง และความคงอยู่ของการกากับตนเอง ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น
กลุม่ ตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จานวน 162 คน ที่ได้ มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
โดยแบ่ งเป็ นกลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลอง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ เรี ยนด้ วยวิธีจัดกลุ่มแบบยื ดหยุ่น แบบ
แลกเปลี่ยนบทบาท และแบบเพื่อนช่วยเพื่อน กลุ่มควบคุมสอนแบบเน้ นกระบวนการ ตามแนวของกรม
วิชาการ ผลการวิจัยพบว่า นักเรี ยนกลุ่มทดลองโดยรวมมีคะแนนทักษะทางภาษาไทยหลังเรี ยนสูงกว่า
ก่อนเรี ยน มีคะแนนทักษะทางภาษาไทยหลังเรี ยนและความคงอยู่ของทักษะทางภาษาไทยแตกต่างจาก
กลุ่มควบคุม ส่วนผลการเปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลองย่อย 3 กลุ่ม พบว่า กลุ่มเพื่ อน
ช่วยเพื่อนมีทกั ษะทางภาษาไทย ด้ านทักษะการฟั ง การอ่าน และการเขียนแตกต่างจากกลุ่มอื่น ๆ และ
นักเรี ยนกลุม่ ทดลองโดยรวม มีการกากับตนเองหลังเรี ยนทังจากการประเมิ
้
นตนเอง และการประเมินโดย
ครู สูงกว่าก่อนเรี ยนนักเรี ยนกลุ่มทดลองโดยรวมประเมินตนเองเกี่ยวกับการกากับตนเองหลังเรี ยน และ
ความคงอยู่ของการกากับตนเอง แตกต่างจากกลุม่ ควบคุม แต่ครู ประเมินนักเรี ยนทังสองกลุ
้
่มไม่แตกต่าง
กัน ส่วนผลการเปรี ยบเทียบการกากับตนเองหลังเรี ยนและความคงอยู่ของการกากับตนเอง ระหว่าง
นักเรี ยนกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลองย่อย 3 กลุ่ม พบว่า กลุ่มแบบยืดหยุ่น ประเมินความคงอยู่ของการ
กากับตนเองแตกต่างจากกลุ่มควบคุม แต่ไม่แตกต่างจากกลุ่มทดลองอื่น ๆ ส่วนอาจารย์ผ้ สู อนประเมิน
กลุม่ แลกเปลี่ยนบทบาทช่วงหลังเรี ยน แตกต่างจากกลุม่ อื่น ๆ
ดวงเพ็ญ เรื อนใจมัน่ (2542) ได้ ศกึ ษาการรั บรู้ ความสามารถของตนเองในการใช้ กระบวนการ
พยาบาลของนักศึกษาพยาบาลก่อนและหลังได้ รับการใช้ โปรแกรมฝึ กการกากับตนเองและเปรี ยบเทียบ
อัตราการเปลี่ยนแปลงการรั บรู้ ความสามารถของตนเองในการใช้ กระบวนการพยาบาลระหว่างกลุ่มที่
ได้ รับการใช้ โปรแกรมฝึ กการกากับตนเองกับกลุ่มที่ได้ รับการเรี ยนตามปกติกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษา
พยาบาลชัน้ ปี ที่ 1 ปี การศึก ษา 2542 ของวิท ยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ที่ เรี ยนวิ ชาแนวคิ ด
พื ้นฐานและหลักการพยาบาล 1 เรื่ องกระบวนการพยาบาลจานวน 44 คน ที่ได้ รับการสุ่มแบบแบ่งชัน้
แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง 22 คน กลุ่มควบคุม 22 คนเครื่ องมือที่ ใช้ ในการวิจัย คือ โปรแกรมฝึ กการกากับ
ตนเอง และแบบวัดการรั บรู้ ความสามารถของตนเองในการใช้ กระบวนการพยาบาล ผลการวิจัยพบว่า
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การรั บรู้ ความสามารถของตนเองในการใช้ กระบวนการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลที่ได้ รับการใช้
โปรแกรมฝึ กการกากับตนเองก่อนการเรี ยนอยู่ระดับต่า ส่วนหลังการเรี ยนอยู่ในระดับสูง
รจเรข รั ตนาจารย์ (2547) ได้ ศึกษาผลของการฝึ กการกากับตนเองในการเรี ยนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ ที่มีต่อการรั บรู้ ความสามารถของตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ ของ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยผลการวิจยั ปรากฏว่า ภายหลังการทดลองนักเรี ยนกลุ่มทดลองที่มีการ
ฝึ กการกากับตนเองในการเรี ยนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชา
วิทยาศาสตร์ สงู กว่าก่อนทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรี ยนกลุม่ ทดลองที่มีการฝึ ก
การกากับตนเองในการเรี ยนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชา
วิ ท ยาศาสตร์ สู ง กว่ า นั ก เรี ย นกลุ่ม ควบคุม ที่ ไ ม่ มี ก ารฝึ กการก ากั บ ตนเองในการเรี ย นการสอนวิ ช า
วิทยาศาสตร์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
Bandura and Schunk (1981) ได้ ศึก ษาผลของการตัง้ เป้ าหมายระยะสัน้ ต่อการรั บ รู้
ความสามารถของตนเองและผลสั ม ฤทธิ์ ใ นวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นที่ มี ผ ลสัม ฤทธิ์ ใ นวิ ช า
คณิ ตศาสตร์ ต่า จานวน 40 คน เป็ นเพศชาย 21 คน เพศหญิ ง 19 คน นักเรี ยนถูกแบ่งเป็ น 4 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 ใช้ วิธีการตังเป
้ ้ าหมายระยะสัน้ ซึ่งนักเรี ยนจะได้ รับการฝึ กให้ ตงเป
ั ้ ้ าหมายระยะสันในการท
้
า
แบบฝึ กหัดในแต่ละครัง้ ด้ วยตนเอง กลุ่มที่ 2 ใช้ วิธีการตังเป
้ ้ าหมายระยะยาว คือ นักเรี ยนจะตังเป
้ ้ าหมาย
ในการท าแบบฝึ กหัดครั ง้ เดีย วตลอดการฝึ กทัง้ 7 ครั ง้ กลุ่มที่ 3 ไม่มีก ารตัง้ เป้ าหมาย กลุ่มที่ 4 กลุ่ม
ควบคุม ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนกลุม่ ที่ใช้ การตังเป
้ ้ าหมายระยะสัน้ มีการรับรู้ ความสามารถของตนเอง
และผลสัมฤทธิ์ ในวิชาคณิ ตศาสตร์ สูงกว่าอีก 3 กลุ่ม และยังพบว่าการรั บรู้ ความสามารถของตนเองมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตร์ อีกด้ วย
Bandura and Cervone (1986) ได้ ศกึ ษาผลของการตังเป
้ ้ าหมายร่ วมกับการให้ ข้อมูลป้อนกลับ
ต่อแรงจูงใจในการทางาน การรั บรู้ ความสามารถของตนเอง และความพึงพอใจในการทางาน กลุ่ม
ตัวอย่ างเป็ นนักศึกษาของมหาวิ ท ยาลัย จ านวน 90 คน เป็ นเพศชาย 45 คน เพศหญิ ง 45 คน กลุ่ม
ตัวอย่างถูกแบ่งเป็ น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ให้ ข้อมูลป้อนกลับเพียงอย่างเดียว กลุ่มที่ 2 ให้ ตงเป
ั ้ ้ าหมาย
เพียงอย่างเดียว กลุ่มที่ 3 ให้ ข้อมูลป้อนกลับร่ วมกับการตังเป
้ ้ าหมาย กลุ่มที่ 4 กลุ่มควบคุม ผลการวิจัย
พบว่ า กลุ่ม ที่ มี ก ารตัง้ เป้ าหมายร่ ว มกั บ การให้ ข้ อ มูล ป้ อนกลับ มี แ รงจู ง ใจในการท างาน การรั บ รู้
ความสามารถของตนเอง และมีความพึงพอใจในการทางานมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ กลุ่มที่มีการตังเป
้ ้ าหมาย
เพียงอย่างเดียว มีแรงจูงใจในการทางาน การรับรู้ ความสามารถของตนเอง และมีความพึงพอใจในการ
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ทางานมากกว่ากลุ่มที่ มีการให้ ข้อมูลป้อนกลับเพี ยงอย่างเดียว และกลุ่มควบคุม และกลุ่มที่ มีการให้
ข้ อมูลป้อนกลับเพียงอย่างเดียว มีแรงจูงใจในการทางาน การรับรู้ ความสามารถของตนเอง และความพึง
พอใจในการทางานมากกว่ากลุม่ ควบคุม
Lan, Bradey and Parr (1993) ศึกษากลยุทธ์ ในการกากับตนเอง คือ กลยุทธ์ การเตือนตนเอง
มาใช้ กบั นักการศึกษาที่เรี ยนวิชาสถิติเบื ้องต้ น โดยศึกษาว่าจะมีผลต่อการเรี ยน และเจตคติต่อวิชาสถิติ
เบื ้องต้ น กลุ่มตัวอย่างมี 69 คน แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม คือกลุ่มที่ใช้ กลยุทธ์ การเตือนตนเอง กลุ่มที่ใช้ การ
เตือนตนเองตามคูม่ ือสอน และกลุ่มควบคุมผลการวิจยั พบว่า กลุ่มที่ใช้ กลยุทธ์ การเตือนตนเองมีคะแนน
การทดสอบในวิชาสถิติเบื อ้ งต้ นสูงที่สุด ส่วนเจตคติพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน และความเชื่อมัน่ ใน
ตนเองต่อการเรี ยน แรงจูงใจที่มีต่อการเรี ยนเพิ่มขึน้ ด้ วย การศึกษาครั ง้ นี ช้ ีใ้ ห้ เห็นว่ากลยุทธ์ การเตือน
ตนเองมีความสัมพันธ์กบั ระดับการเรี ยนรู้ ที่สงู ขึ ้นของนักศึกษา
จากงานวิจัยข้ างต้ น สรุ ปได้ ว่าการกากับตนเอง ส่งผลให้ ผ้ ูเรี ยนมีการรั บรู้ ความสามารถของ
ตนเอง ความพึงพอใจในการเรี ยนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ ้น อีกทังยั
้ งทาให้ มีแรงจูงใจในการเรี ยน
เพิ่มขึ ้น นักเรี ยนมีความพึงพอใจในการทางานด้ วยตนเอง และสามารถถ่ายโอนกลวิธีในการกากับตนเอง
ไปยังสิ่งใหม่ ๆ ได้ ด้วย และยังพบอีกว่า การรับรู้ ความสามารถของตนเองมีความสัมพันธ์ ในทิศทางบวก
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
6.3 งานวิจัยเกี่ยวกับการอ่ านอย่ างมีวิจารณญาณ
จรรยา บุญปล้ อง (2541) ได้ วิจัยเรื่ อง การพัฒนารู ปแบบบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เพื่ อ
สอนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น ผลการวิจยั ปรากฏว่า
1) คะแนนหลังเรี ยนของกลุม่ ตัวอย่างที่มีความสามารถในการเรี ยนสูง ปานกลาง และต่า สูงกว่า
คะแนนก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) กลุ่มตัวอย่างที่มีความสามารถในการเรี ยน
ต่างกันมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) กลุ่มตัวอย่างที่เรี ยน
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมีความเห็นว่า การเรี ยนด้ วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนน่าสนใจ และ
พอใจการเรี ยนด้ วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
แจ้ ง แก่นสาโรง (2553) ได้ วิจัยเรื่ อง การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยใช้ บทเรี ยนอีเลิร์นนิ่งและวิธีการสอนแบบปกติ ผลการวิจยั แสดงว่า
ผลสัมฤทธิ์การอ่านอย่างมีวิจารณญาณของกลุ่มนักเรี ยนที่ใช้ อีเลิร์นนิ่งสูงกว่ากลุ่มนักเรี ยนที่ใช้ การสอน
แบบปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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จากการศึกษาเอกสารการวิจัยข้ างต้ น แสดงให้ เห็นว่า การใช้ คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ส่งผลให้
ผู้เรี ยนเกิ ดความสามารถในการอ่านอย่ างมีวิจ ารณญาณได้ ในฐานะที่ เป็ นเครื่ องมือทางเทคโนโลยี
การศึกษารู ปแบบหนึ่ง ดังนัน้ ผู้วิจัยมีความเห็ นว่าการนาการก ากับตนเองมาใช้ ใ นเกมคอมพิ วเตอร์
ประเภทมินิเกม สามารถที่จะทาให้ ผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรี ยน
สูงขึน้ เพราะเกมประเภทมินิเกมเป็ นเกมขนาดเล็ก ผู้เรี ยนสามารถเล่นซ ้าไปมาได้ หลายรอบ และการ
กากับตนเองก็สง่ เสริ มให้ เกิดการทาซ ้าซึง่ เป็ นกระบวนการหนึง่ ในการแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง เมื่อผู้เรี ยน
ที่เล่นเกมที่มีการกากับตนเองได้ ฝึกฝนซ ้า ๆ แล้ ว ก็จะสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษ
อย่างมีวิจารณญาณได้

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั ง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ ใช้ ระเบียบวิธีวิจัยแบบ Quasi Experimental Design แบบมีกลุ่ม
เปรี ยบเทียบ ทดสอบก่อนและหลังทดลอง (Pretest – Posttest Comparative Group Design) โดยมี
วัตถุประสงค์การวิจยั ดังต่อไปนี ้
1. เพื่อศึกษาผลการใช้ เกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกมที่มีการกากับตนเองที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ใน
การอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา ปี ที่ 6
2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรี ยนระหว่าง
กลุ่มผู้เรี ยนที่ใช้ เกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกมที่มีการกากับตนเองของผู้เรี ยนกับกลุ่มผู้เรี ยนที่ใช้ เกม
คอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกม
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการกากับตนเองของกลุม่ ตัวอย่าง
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการศึกษาตัวแปรต่าง ๆ และได้ ดาเนินการวิจยั ตามหัวข้ อต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3. การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
4. การดาเนินการวิจยั และเก็บข้ อมูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6
2. กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 จากโรงเรี ยนที่มีความ
พร้ อมด้ านการใช้ เทคโนโลยี มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ที่สามารถรองรั บการทดลองได้ ซึ่งผู้วิจัยได้
เลือกโรงเรี ยนมัธยมฐานบินกาแพงแสน สานักเขตพื ้นที่การศึกษางานมัธยม เขต 9 จังหวัดนครปฐม โดย
เลือกกลุม่ ตัวอย่างด้ วยวิธีการเจาะจงตามเงื่อนไขต่อไปนี ้ ได้ แก่ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่มีผลการ
เรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษ ตังแต่
้ ชนมั
ั ้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 1 จนถึงภาคการศึกษาปั จจุบนั เฉลี่ย
2.5 ต่อเทอม จานวน 60 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. เกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกมที่มีการกากับตนเอง
2. เกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกม
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ
4. แบบประเมินตนเองด้ านพฤติกรรมการกากับตนเอง
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การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. เกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมิ นิเกมที่มีการกากับ ตนเอง มีขัน้ ตอนการสร้ างและหา
คุณภาพดังต่อไปนี ้
1.1 ศึก ษาวิ ธี การสร้ างบทเรี ย นคอมพิ วเตอร์ ช่ วยสอนประเภทเกมโดย ถนอมพร
เลาหจรัสแสง (2541) ได้ สรุ ปไว้ เป็ นแนวทางในการสร้ าง
1.2 ศึกษาองค์ประกอบของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ดังนี ้
1) การเข้ าใจจุดมุง่ หมาย ทัศนคติของผู้เขียน และน ้าเสียงของเรื่ อง
2) การแยกแยะข้ อเท็จจริ งออกจากความคิดเห็น
3) การระบุเทคนิคการเขียน
4) การระบุแหล่งที่มาของข้ อมูล
5) การสรุ ปอิงความ
1.3 ศึกษากระบวนการฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เหมาะสม โดยกระบวนการที่
เลือกใช้ ในการเรี ยนการสอนครัง้ นี ้คือ การกากับตนเองของผู้เรี ยน ซึง่ มีกระบวนการกากับพฤติกรรมของ
ผู้เรี ยนดังนี ้
1) ผู้เรี ยนสังเกตตนเองโดยการวางเป้าหมายและบันทึกพฤติกรรมที่ตนได้
ตังเป
้ ้ าหมายไว้
2) ผู้เรี ยนทาการตัดสินตนเองโดยการประเมินตนเองจากผลของพฤติกรรมที่
ได้ จากการวางเป้าหมายในขันตอนแรก
้
3) ผู้ เ รี ย นแสดงปฏิ กิ ริ ย าต่ อ ตนเองโดยการประเมิ น พฤติ ก รรมตนเอง
เปรี ยบเทียบจากเป้าหมายที่ได้ ตงไว้
ั ้ แล้ วปรับพฤติกรรมของตนเองให้ เหมาะสมกับเป้าหมายที่ตนได้ ตงไว้
ั้
1.4 ออกแบบ Flowchart, สตอรี่ บอร์ ดและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ ภายในเกม รวมถึงแบบ
ฝึ กทักษะต่าง ๆ ภายในเกม ซึง่ เกมมีองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี ้
1) องค์ ประกอบด้ านเนื อ้ หา ประกอบด้ วยชุดเกมจานวน 4 ชุด เนื อ้ หา 5
หน่วย ได้ แก่ การเข้ าใจจุดมุ่งหมาย ทัศนคติของผู้เขียน และนา้ เสียงของเรื่ อง, การแยกแยะข้ อเท็จจริ ง
ออกจากความคิดเห็น, การระบุเทคนิคการเขียน, การระบุแหล่งที่มาของข้ อมูล และการสรุ ปอิงความ
2) องค์ประกอบด้ านจานวนเกม ประกอบด้ วยชุดเกมจานวน 4 ชุด ชุดละ 3
เกม ซึง่ แต่ละชุดเกม ผู้เรี ยนสามารถเลือกระดับความยากได้ ถ้ าเลือกระดับยาก จะเป็ นชุดเกมที่มีจานวน
ตัวเลือกคาตอบมากกว่าระดับง่าย
3) องค์ ป ระกอบด้ านกระบวนการก ากั บ ตนเอง ผู้ เรี ย นจะต้ องสั ง เกต
ความสามารถของตนเพื่อวางแผนการเรี ยนให้ เหมาะสมกับความสามารถของตนโดยการเลือกเนือ้ หาที่
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ต้ องการศึกษา เลือกชุดเกมและความยากง่าย ตังเป
้ ้ าหมายคะแนนที่ต้องการ จากนันผู
้ ้ เรี ยนต้ องทาการ
เล่นเกมและตัดสินตนเองโดยการประเมินคะแนนของตนเองและเปรี ยบเทียบกับเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ เพื่อ
แสดงปฏิกิริยาต่อตนเองโดยเล่นเกมต่อไป, กลับไปเลือกเนื ้อหา, เลือกชุดเกม หรื อเลือกเป้าหมายใหม่
1.5 นาสตอรี่ บอร์ ดไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านเนือ้ หาจานวน 3 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้ าน
การออกแบบ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบหาความสอดคล้ องด้ านเนื อ้ หาและความเหมาะสมด้ านการ
ออกแบบ โดยใช้ แบบสอบถามวัดเจตคติ แบบลิเคิร์ต (Likert scale) ซึ่งแบ่งระดับความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญต่อความเหมาะสมทางด้ านต่าง ๆ ออกเป็ น 5 ระดับดังนี ้
ระดับที่ 5 เหมาะสมอย่างยิ่ง
ระดับที่ 4 เหมาะสม
ระดับที่ 3 ไม่แน่ใจว่าเหมาะสมหรื อไม่
ระดับที่ 2 ไม่เหมาะสม
ระดับที่ 1 ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง
1.6 ปรั บปรุ งสตอรี่ บอร์ ดแล้ วนาไปให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญตรวจสอบและประเมินอีกครั ง้ หนึ่ง
เพื่อนาข้ อสังเกตที่ได้ ไปปรับปรุ งแก้ ไขให้ สมบูรณ์
1.7 ดาเนินการสร้ างเกมคอมพิวเตอร์ โดยอิงจากเนือ้ หาตามสตอรี่ บอร์ ดที่ผ่านการ
ปรับปรุ งแก้ ไขแล้ ว
1.8 นาเกมคอมพิวเตอร์ ที่ได้ ไปใช้ กบั กลุม่ ทดลองซึง่ มีคณ
ุ สมบัติใกล้ เคียงกับกลุม่
ตัวอย่าง จากนันน
้ าผลที่ได้ มาปรับปรุ งแก้ ไขก่อนนาไปใช้ จริ งกับกลุม่ ตัวอย่าง
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= กระบวนการสังเกตตนเอง

Flow chart เกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกมที่มีการกากับตนเอง
เริ่ มเกม

= กระบวนการตัดสินตนเอง

วัตถุประสงค์ของเกม

= กระบวนการแสดงปฏิกิริยา
ต่อตนเอง

ผู้เล่นเลือกเนื ้อหาที่ต้องการ (เนื ้อหาแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน)
ผู้เล่นวางแผนเรี ยงลาดับเนื ้อหาจากการสังเกตตนเองว่าเหมาะสมกับเนื ้อหาใด ก่อน – หลัง

เลือกเนื ้อหา

เนื ้อหาที่ 1
(3 ตอน)

เนื ้อหาที่ 2
(3 ตอน)

เนื ้อหาที่ 3
(3 ตอน)

เนื ้อหาที่ 4
(3 ตอน)

ผู้เล่นเลือกชุดเกมที่ต้องการ (ยาก – ง่าย)
ผู้เล่นวางแผนจากการสังเกตระดับความสามารถของตนเอง

เลือกชุดเกม

เกมยาก (4 ตัวเลือก)

เกมง่าย (2 ตัวเลือก)

ผู้เล่นตังเป
้ ้ าหมายคะแนนที่คาดหวังและระยะเวลาในการเล่นเกม
ผู้เล่นตังเป
้ ้ าหมายจากการสังเกตระดับความสามารถของตนเอง

B

A

C
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Flow chart เกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกมที่มีการกากับตนเอง (ต่อ)

A

B

C

ผู้เล่นทาการเล่นเกม
เกมทาการเตือนตนเองให้ ผ้ เู ล่นโดยการแสดงคะแนนสะสม

เกมแจ้ งผลคะแนนและเวลาในการทา
โดยเปรี ยบเทียบจากเป้าหมายที่ผ้ เู ล่นตังไว้
้

คะแนนสูงกว่าที่ตงไว้
ั้

คะแนนต่ากว่าที่ตงไว้
ั้

ผู้เล่นตัดสิน
ตนเอง

ผู้เล่นตัดสิน
ตนเอง
พอใจ

ไม่พอใจ

พอใจ

เกมโบนัสเพิ่ม
คะแนน

เกมโบนัสเพิ่ม
คะแนน

ให้ รางวัลตนเอง

ให้ รางวัลตนเอง

ไม่พอใจ

= กระบวนการสังเกตตนเอง
= กระบวนการตัดสินตนเอง

เล่น

ไม่เล่น

เล่น

ไม่เล่น

เลือกเกมชุดต่อไป

= กระบวนการแสดงปฏิกิริยา
ต่อตนเอง
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2. เกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกม มีขนตอนการสร้
ั้
างและหาคุณภาพดังต่อไปนี ้
2.1 ศึก ษาวิ ธี การสร้ างบทเรี ย นคอมพิ วเตอร์ ช่ วยสอนประเภทเกมโดย ถนอมพร
เลาหจรัสแสง (2541) ได้ สรุ ปไว้ เป็ นแนวทางในการสร้ าง
2.2 ศึกษาองค์ประกอบของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ดังนี ้
1) การเข้ าใจจุดมุง่ หมาย ทัศนคติของผู้เขียน และน ้าเสียงของเรื่ อง
2) การแยกแยะข้ อเท็จจริ งออกจากความคิดเห็น
3) การระบุเทคนิคการเขียน
4) การระบุแหล่งที่มาของข้ อมูล
5) การสรุ ปอิงความ
2.3 ออกแบบ Flowchart, สตอรี่ บอร์ ดและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ ภายในเกม รวมถึงแบบ
ฝึ กทักษะต่าง ๆ ภายในเกม ซึง่ เกมมีองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี ้
1) องค์ ประกอบด้ านเนื อ้ หา ประกอบด้ วยชุดเกมจานวน 4 ชุด เนื อ้ หา 5
หน่วย ได้ แก่ การเข้ าใจจุดมุ่งหมาย ทัศนคติของผู้เขียน และนา้ เสียงของเรื่ อง, การแยกแยะข้ อเท็จจริ ง
ออกจากความคิดเห็น, การระบุเทคนิคการเขียน, การระบุแหล่งที่มาของข้ อมูล และการสรุ ปอิงความ
2) องค์ประกอบด้ านจานวนเกม ประกอบด้ วยชุดเกมจานวน 4 ชุด ชุดละ 3
เกม
2.4 นาสตอรี่ บอร์ ดไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านเนือ้ หาจานวน 3 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้ าน
การออกแบบ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบหาความสอดคล้ องด้ านเนื อ้ หาและความเหมาะสมด้ านการ
ออกแบบ โดยใช้ แบบสอบถามวัดเจตคติ แบบลิเคิร์ต (Likert scale) ซึ่งแบ่งระดับความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญต่อความเหมาะสมทางด้ านต่าง ๆ ออกเป็ น 5 ระดับดังนี ้
ระดับที่ 5 เหมาะสมอย่างยิ่ง
ระดับที่ 4 เหมาะสม
ระดับที่ 3 ไม่แน่ใจว่าเหมาะสมหรื อไม่
ระดับที่ 2 ไม่เหมาะสม
ระดับที่ 1 ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง
2.5 ปรั บปรุ งสตอรี่ บอร์ ดแล้ วนาไปให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญตรวจสอบและประเมินอีกครั ง้ หนึ่ง
เพื่อนาข้ อสังเกตที่ได้ ไปปรับปรุ งแก้ ไขให้ สมบูรณ์
2.6 ดาเนินการสร้ างเกมคอมพิวเตอร์ โดยอิงจากเนือ้ หาตามสตอรี่ บอร์ ดที่ผ่านการ
ปรับปรุ งแก้ ไขแล้ ว
2.7 นาเกมคอมพิวเตอร์ ที่ได้ ไปใช้ กบั กลุม่ ทดลองซึง่ มีคณ
ุ สมบัติใกล้ เคียงกับกลุม่
ตัวอย่าง จากนันน
้ าผลที่ได้ มาปรับปรุ งแก้ ไขก่อนนาไปใช้ จริ งกับกลุม่ ตัวอย่าง
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Flow chart เกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกม
เริ่ มเกม
วัตถุประสงค์ของเกม

ผู้เล่นเลือกเนื ้อหาที่ต้องการ (เนื ้อหาแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน)

เลือกเนื ้อหา

เนื ้อหาที่ 1
(3 ตอน)

เนื ้อหาที่ 2
(3 ตอน)

เนื ้อหาที่ 3
(3 ตอน)

เนื ้อหาที่ 4
(3 ตอน)

ผู้เล่นเลือกชุดเกมที่ต้องการ (ยาก – ง่าย)

เลือกชุดเกม

เกมยาก (4 ตัวเลือก)

เกมง่าย (2 ตัวเลือก)

ผู้เล่นทาการเล่นเกม

B

A

C
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Flow chart เกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกม (ต่อ)

B

C

A
เกมแจ้ งผลคะแนน

คะแนนสูงกว่า 7 คะแนน

คะแนนต่ากว่า 7 คะแนน

เกมโบนัสเพิ่ม
คะแนน

เลือกเกมชุดต่อไป

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการอ่ านภาษาอังกฤษอย่ างมีวิจารณญาณ มีขนตอนการ
ั้
สร้ างและหาคุณภาพดังต่อไปนี ้
3.1 ศึกษาการสร้ างแบบทดสอบการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ
3.2 รวบรวมแบบสอบวัดความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ
ที่ สุรีรัตน์ ไชยสุริยา (2543) ได้ สร้ างไว้ และจาก Scholastic Aptitude Test (SAT) มาใช้ เป็ นแบบทดสอบ
ในการดาเนินการวิจยั ในครัง้ นี ้รวมทังสิ
้ ้น 65 ข้ อ โดยวัดผลจากองค์ประกอบทางความสามารถในการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณ 5 ด้ าน ดังนี ้
(1) ความสามารถในการรู้ จุดม่งหมาย (purpose) ทัศนคติ (attitude) ของ
ผู้เขียน และน ้าเสียง (tone)
(2) ความสามารถในการระบุลีลาการเขียน (writing style)
(3) ความสามารถในการแยกข้ อเท็จจริ ง (fact) และความคิดเห็น (opinion)
(4) ความสามารถในการบอกแหล่งที่ มาของข้ อมูล (a source of
information)
(5) ความสามารถในการสรุ ปอิงความ (drawing inferences)
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3.3 นาแบบสอบวัดความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ
จานวน 65 ข้ อที่รวบรวมได้ ไปให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญด้ านเนือ้ หา จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้ องของ
เนื ้อหา ซึง่ สรุ ปความเห็นของผู้เชี่ยวชาญได้ ดงั นี ้
(1) ข้ อคาถามมีจานวนมากเกินไป
(2) เนือ้ หาบางเรื่ องที่นามาใช้ ยากเกินระดับความรู้ ด้ านคาศัพท์ ของผู้เรี ยน
ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6
3.4 นาแบบทดสอบมาแก้ ไขตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยผู้วิจัยได้ ลดจานวน
ข้ อสอบให้ เหลือเพียง 30 ข้ อ และนาเนื ้อหาของเรื่ องที่ยากออกไป แบ่งออกได้ ดงั นี ้
(1) ความสามารถในการรู้ จุดม่งหมาย (purpose) ทัศนคติ (attitude) ของ
ผู้เขียน และน ้าเสียง (tone) ของเรื่ อง รวม 9 ข้ อ
(2) ความสามารถในการระบุลีลาการเขียน (writing style) รวม 3 ข้ อ
(3) ความสามารถในการแยกข้ อเท็จจริ ง (fact) และความคิดเห็น (opinion)
รวม 5 ข้ อ
(4) ความสามารถในการบอกแหล่งที่ มาของข้ อมูล (a source of
information) รวม 3 ข้ อ
(5) ความสามารถในการสรุ ปอิงความ (drawing inferences) รวม 10 ข้ อ
3.5 นาแบบทดสอบไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านเนื ้อหาทัง้ 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้ องและ
ความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ การเรี ยนรู้ (IOC) แล้ วนามาปรับปรุ งแก้ ไข แก้ คาผิด และปรับปรุ งตาม
คาแนะนาต่าง ๆ ของผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้ สตู รการคานวณดัชนีความสอดคล้ อง (Index of Consistency:
IOC) บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ (2527) ดังนี ้
สูตรที่ใช้ ในการคานวณ ได้ แก่
IOC =  X
N

เมื่อ

IOC แทน ดัชนีความสอดคล้ องระหว่างประเด็นที่ต้องการตรวจสอบ
X
แทน ผลคูณของคะแนนกับจานวนผู้เชี่ยวชาญที่เลือก
N
แทน จานวนผู้เชี่ยวชาญทังหมด
้
ซึง่ อัตราคะแนนที่ได้ จากผู้เชี่ยวชาญแสดงได้ ดงั นี ้
+1
หมายถึง
แน่ใจว่าประเด็นที่ตรวจสอบมีความเหมาะสม
0
หมายถึง
ไม่แน่ใจว่าประเด็นที่ตรวจสอบไม่มีความเหมาะสม
-1
หมายถึง
แน่ใจว่าประเด็นที่ตรวจสอบไม่มีความเหมาะสม

64

โดยถือเกณฑ์ IOC ตังแต่
้ 0.5 ขึ ้นไป จึงยอมรับว่าแบบทดสอบที่ได้ จดั ทาขึ ้นมีความ
เหมาะสม สอดคล้ องกับเนื ้อหาและวัตถุประสงค์ที่จะนาไปใช้ ได้
3.6 นาแบบทดสอบไปใช้ กบั กลุ่มนักเรี ยนจานวน 20 คน (คนละกลุ่มกับกลุ่มตัวอย่าง)
เพื่อหาค่าความยาก – ง่าย (P) และค่าอานาจจาแนก (r) โดยใช้ เทคนิค 50% กลุ่มสูง – ต่า (บุญชม ศรี
สะอาด, 2545) โดยใช้ สตู ร
PH + PL
P = _________
2n
เมื่อ

P
r
PH
PL
n

PH - PL
r = __________
n
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าความยากง่าย
ค่าอานาจจาแนก
จานวนผู้ตอบถูกในกลุม่ สูง
จานวนผู้ตอบถูกในกลุม่ ต่า
จานวนผู้ตอบทังหมดในกลุ
้
ม่ สูงหรื อกลุม่ ต่า

3.7 หาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบ โดยใช้ สูตรของ คูเดอร์ – ริ ชาร์ ดสัน (KR20)
(บุญชม ศรี สะอาด, 2545) โดยใช้ สตู ร KR – 20 และนามาปรับปรุ งแก้ ไขอีกครัง้
n
rtt = ______
n-1
เมื่อ n
p
q
S2t

{

1 - _______
 pq

S2t
แทน
แทน
แทน
แทน

}

จานวนข้ อของแบบทดสอบ
สัดส่วนของผู้ทาได้ ในข้ อหนึง่ ๆ
สัดส่วนของผู้ทาผิดในข้ อหนึง่ ๆ
ค่าความแปรปรวนของคะแนนทังหมด
้

3.8 นาแบบทดสอบที่สมบูรณ์ไปใช้ จริ งกับกลุม่ ตัวอย่างเพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูล
4. แบบประเมินตนเองด้ านพฤติกรรมการกากับตนเอง มีขนตอนการสร้
ั้
างและหาคุณภาพ
ดังต่อไปนี ้
4.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการกากับตนเอง
4.2 นิยามพฤติกรรมการกากับตนเองที่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์จากเกมคอมพิวเตอร์
4.3 นาข้ อคาถามไปปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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4.4 นาแบบประเมินไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญตรวจประเมินการใช้ ภาษา และความสอดคล้ อง
แล้ วนามาปรั บปรุ งแก้ ไข แก้ คาผิด และปรั บปรุ งตามคาแนะนาต่าง ๆ ของผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้ สูตรการ
คานวณดัชนีความสอดคล้ อง (Index of Consistency: IOC) บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ (2527) ดังนี ้
สูตรที่ใช้ ในการคานวณ ได้ แก่
IOC =  X
N

เมื่อ

IOC แทน ดัชนีความสอดคล้ องระหว่างประเด็นที่ต้องการตรวจสอบ
X
แทน ผลคูณของคะแนนกับจานวนผู้เชี่ยวชาญที่เลือก
N
แทน จานวนผู้เชี่ยวชาญทังหมด
้
ซึง่ อัตราคะแนนที่ได้ จากผู้เชี่ยวชาญแสดงได้ ดงั นี ้
+1
หมายถึง
แน่ใจว่าประเด็นที่ตรวจสอบมีความเหมาะสม
0
หมายถึง
ไม่แน่ใจว่าประเด็นที่ตรวจสอบไม่มีความเหมาะสม
-1
หมายถึง
แน่ใจว่าประเด็นที่ตรวจสอบไม่มีความเหมาะสม
โดยถือเกณฑ์ IOC ตังแต่
้ 0.5 ขึ ้นไป จึงยอมรับว่าแบบประเมินที่ได้ จดั ทาขึ ้นมีความ
เหมาะสม สอดคล้ องกับเนื ้อหาและวัตถุประสงค์ที่จะนาไปใช้ ได้
การดาเนินการทดลอง
1. ขัน้ การนาเครื่ องมือไปใช้ กับกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ผู้วิจยั คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากรนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยน
มัธยมฐานบิ นกาแพงแสน สานักเขตพื น้ ที่ การศึกษางานมัธยม เขต 9 จังหวัดนครปฐม เนื่ องจากเป็ น
โรงเรี ยนขนาดใหญ่ที่มีความพร้ อมด้ านการใช้ เทคโนโลยี มีห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ที่สามารถรองรั บ
การทดลองได้ โดยเลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่ า งด้ ว ยวิ ธี ก ารเจาะจงตามเงื่ อ นไขต่ อ ไปนี ้ ไ ด้ แ ก่ นัก เรี ย นชั น้
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่มีผลการเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษ ตังแต่
้ ชนมั
ั ้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 1 จนถึง
ภาคการศึก ษาปั จ จุบัน เฉลี่ ย 2.5 ต่อเทอม จ านวน 60 คน เนื่ องจากผู้เชี่ ย วชาญด้ านการสอน
ภาษาอังกฤษให้ ความเห็นว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ มี
ความเหมาะสมสาหรับผู้เรี ยนที่มีผลการเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับปานกลางขึ ้นไป
1.2 นากลุ่มตัวอย่างที่ได้ มาทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ในการอ่านภาษาอังกฤษ
อย่างมีวิจารณญาณ และเก็บคะแนนที่ผ้ เู รี ยนทาได้ เป็ นคะแนนก่อนเรี ยน
1.3 นากลุม่ ตัวอย่างมาทาแบบประเมินตนเองด้ านพฤติกรรมการกากับตนเอง และเก็บ
เป็ นระดับพฤติกรรมการกากับตนเองก่อนเรี ยน
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1.4 ผู้วิจยั แยกกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คนด้ วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย
โดยการจับสลาก โดยแบ่งออกเป็ นกลุ่มผู้เรี ยนที่ใช้ เกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกมที่มี การกากับตนเอง
และกลุม่ ผู้เรี ยนที่ใช้ เกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกม
1.5 นากลุม่ ผู้เรี ยนที่ใช้ เกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกมที่มีการกากับตนเองไปเรี ยนกับ
เกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกมที่มีการกากับตนเอง จานวน 4 ครัง้ ครัง้ ละ 2 ชัว่ โมง
1.6 นากลุ่มผู้เรี ยนที่ใช้ เกมคอมพิ วเตอร์ ประเภทมินิเกมไปเรี ยนกับเกมคอมพิวเตอร์
ประเภทมินิเกม จานวน 4 ครัง้ ครัง้ ละ 2 ชัว่ โมง
1.7 นากลุ่มตัวอย่างทังหมดมาท
้
าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษ
อย่างมีวิจารณญาณ ชุดเดียวกับที่ใช้ ทดสอบก่อนเรี ยน สลับตัวเลือก เพื่ อเก็บคะแนนเป็ นคะแนนหลัง
เรี ยน
1.8 ให้ กลุ่มผู้เรี ยนที่ใช้ เกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกมที่มีการกากับตนเองทาแบบ
ประเมินตนเองด้ านพฤติกรรมการกากับตนเอง และเก็บเป็ นระดับพฤติกรรมการกากับตนเองหลังเรี ยน
2. ขัน้ วิเคราะห์ ข้อมูล
2.1 เปรี ยบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน และระดับพฤติกรรมการ
กากับตนเองของกลุ่มผู้เรี ยนที่ใช้ เกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกมที่มีเทคนิคการกากับตนเองของผู้เรี ยน
ด้ วยสถิติ t-test dependent โดยใช้ สตู ร t-test (Dependent Samples) (บุญชม ศรี สะอาด, 2545)
D
t =
เมื่อ

N D 2  ( D)2
(N  1)

D แทน ความแตกต่างระหว่างคะแนนแต่ละคู่
N แทน จานวนคู่
df แทน ความเป็ นอิสระมีคา่ เท่ากับ N-1
2.2 เปรี ยบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณหลัง
เรี ยนระหว่างกลุ่มผู้เรี ยนที่ใช้ เกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกมที่มีเทคนิคการกากับตนเองของผู้เรี ยนและ
กลุ่มผู้เรี ยนที่ ใช้ เกมคอมพิ วเตอร์ ประเภทมินิเกม ด้ วยสถิ ติ t-test independent โดยใช้ สูตร t-test
(Independent Samples) (บุญชม ศรี สะอาด, 2545)
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t

=

̅

̅

√

df

= n1 +n2 -2
เมื่อ ̅ ̅ แทนค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างกลุม่ ที่ 1, 2
แทนความแปรปรวนร่ วม (Pooled variance)
=
n1 , n2 แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างกลุม่ ที่ 1, 2
df
แทน องศาอิสระ (degree of freedom)
2.3 นาผลที่ได้ ไปแปรผลและอภิปราย โดยเปรี ยบเทียบจากสมมติฐานการวิจยั

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการท าวิ จั ย เรื่ อ ง “ผลของมิ นิ เ กมและการก ากั บ ตนเองที่ มี ต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ใ นการอ่ า น
ภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6” ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิเคราะห์
ข้ อมูลดังต่อไปนี ้
ตอนที่ 1 ผลการใช้ เกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกมที่มีการกากับตนเองที่สง่ ผลต่อผลสัมฤทธิ์ใน
การอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 ได้ ผลดังต่อไปนี ้
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ก่อนเรี ยน ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิ ติทดสอบที และระดับ
นัยสาคัญทางสถิติในการทดสอบเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย ระหว่างกลุ่มผู้เรี ยนที่ใช้ เกมคอมพิวเตอร์ ประเภท
มินิเกมที่มีการกากับตนเอง และกลุม่ ผู้เรี ยนที่ใช้ เกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกม
กลุม่ ทดสอบ

กลุม่ ผู้เรี ยนที่ใช้ เกมคอมพิวเตอร์ ประเภท
มินิเกมที่มีการกากับตนเอง

N

S.D.

ผลต่าง

t

df

sig

ของ

(1-

ค่าเฉลี่ย

tailed)

30 15.67 2.77

0.40 0.539 58 0.296
กลุม่ ผู้เรี ยนที่ใช้ เกมคอมพิวเตอร์ ประเภท
30 15.27 2.97
มินิเกม
จากตารางที่ 1 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยทัง้ สองกลุ่มผู้เรี ยน กลุ่มผู้เรี ยนที่ใช้ เกม
คอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกมที่มีการกากับตนเองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 15.67 ส่วนกลุ่มผู้เรี ยนที่ใช้ เกม
คอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 15.27 เมื่อเปรี ยบเทียบแล้ วมีผลต่างของค่าเฉลี่ย
ระหว่างสองกลุ่มเท่ากับ 0.40 ดังนัน้ จากการทดสอบสถิติทีพบว่า คะแนนก่อนเรี ยนเฉลี่ยของผู้เรี ยนทัง้
สองกลุม่ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ
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ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที และระดับนัยสาคัญ
ทางสถิ ติ ของค่ า เฉลี่ ย ระดับ พฤติ ก รรมการก ากั บ ตนเองก่ อ นเรี ย น ระหว่ า งกลุ่ ม ผู้ เรี ย นที่ ใ ช้ เกม
คอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกมที่มีการกากับตนเองกับกลุม่ ผู้เรี ยนที่ใช้ เกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกม
การทดสอบ
S.D. ผลต่าง
t
df sig.(1-tailed)
ค่าเฉลี่ย
กลุม่ ผู้เรี ยนที่ใช้ เกมคอมพิวเตอร์ ประเภท

1.88 0.61

มินิเกมที่มีการกากับตนเอง
0.02
กลุม่ ผู้เรี ยนที่ใช้ เกมคอมพิวเตอร์ ประเภท

0.48

18

0.481

1.90 0.61

มินิเกม
จากตารางที่ 2 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยทัง้ สองกลุ่มผู้เรี ยน กลุ่มผู้เรี ยนที่ใช้ เกม
คอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกมที่มีการกากับตนเองมีค่าเฉลี่ยระดับพฤติกรรมการกากับตนเองก่อนเรี ยน
เท่ากับ 1.88 ส่วนกลุ่มผู้เรี ยนที่ใช้ เกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกมมีค่าเฉลี่ยระดับพฤติกรรมการกากับ
ตนเองก่อนเรี ยนเท่ากับ 1.90 เมื่อเปรี ยบเทียบแล้ วมีผลต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างสองกลุ่มเท่ากับ 0.02
ดังนัน้ จากการทดสอบสถิติทีพบว่า ค่าเฉลี่ยระดับพฤติกรรมการกากับตนเองก่อนเรี ยนของทังสองกลุ
้
่ม
ไม่แตกต่างกันทางสถิติ
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที และระดับนัยสาคัญทาง
สถิติของการทดสอบเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยนของกลุม่ ผู้เรี ยนที่ใช้ เกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกมที่มีการกากับตนเอง
การทดสอบ

S.D.

S.D.d

t

sig.(1tailed)

ก่อนเรี ยน

15.67

2.77
2.23

หลังเรี ยน

17.90

1.79

6.82

0.0000*

2.88

* P < .05
จากตารางที่ 3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ ก่ อนเรี ยนมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 15.67 คะแนน และหลังเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 17.90 คะแนน และเมื่อ
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เปรี ยบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรี ยนพบว่า คะแนนสอบหลังเรี ยนของนักเรี ยนสูงกว่าคะแนน
ก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ ยหลังเรี ย น ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิ ติทดสอบที และระดับ
นัยสาคัญทางสถิติในการทดสอบเปรี ยบเทียบค่ าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ ในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมี
วิจารณญาณหลังเรี ยน ระหว่างกลุม่ ผู้เรี ยนที่ใช้ เกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกมที่มีการกากับตนเอง และ
กลุม่ ผู้เรี ยนที่ใช้ เกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกม
กลุม่ ทดสอบ

กลุม่ ผู้เรี ยนที่ใช้ เกมคอมพิวเตอร์ ประเภท
มินิเกมที่มีการกากับตนเอง

N

30

S.D.

ผลต่าง

t

df

sig

ของ

(1-

ค่าเฉลี่ย

tailed)

17.90 2.88

1.43 2.048 58 0.023*
กลุม่ ผู้เรี ยนที่ใช้ เกมคอมพิวเตอร์ ประเภท
30 16.47 2.53
มินิเกม
* P < .05
จากตารางที่ 4 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยทัง้ สองกลุ่มผู้เรี ยน กลุ่มผู้เรี ยนที่ใช้ เกม
คอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกมที่มีการกากับตนเองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 17.90 ส่วนกลุ่มกลุ่มผู้เรี ยนที่ใช้
เกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.47 เมื่อเปรี ยบเทียบแล้ วมีผลต่างของค่าเฉลี่ย
ระหว่างสองกลุม่ เท่ากับ 1.43 ดังนัน้ จากการทดสอบสถิติทีพบว่า คะแนนหลังเรี ยนเฉลี่ยของกลุ่มผู้เรี ยน
ที่ใช้ เกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกมที่มีการกากับตนเองของผู้เรี ยนสูงกว่าคะแนนหลังเรี ยนเฉลี่ยของกลุม่
ผู้เรี ยนที่ใช้ เกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตอนที่ 2 ผลของพฤติกรรมการกากับตนเอง
ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยร้ อยละจากแบบประเมินตนเองของกลุ่มผู้เรี ยนที่ใช้ เกมคอมพิวเตอร์
ประเภทมินิเกมที่มีการกากับตนเอง หลังจากใช้ เกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกมที่มีการกากับตนเอง

แสดงปฏิกิริยา
ต่อตนเอง

ตัดสินตนเอง

สังเกตตนเอง

ข้ อคาถาม

1
2
3
4
รวม
5
6
7
8
รวม
9
10
รวม

5

3

ระดับพฤติกรรม
3

มากที่สดุ

มาก

ปานกลาง

น้ อย

ไม่เคย

6.67%
6.67%
10.00%
0.00%
5.83%
10.00%
10.00%
6.67%
13.33%
10.00%

10.00%
23.33%
30.00%
23.33%
21.67%
33.33%
33.33%
13.33%
36.67%
29.17%

53.33%
53.33%
43.33%
43.33%
48.33%
43.33%
40.00%
50.00%
30.00%
40.83%

26.67%
13.33%
16.67%
30.00%
21.67%
13.33%
16.67%
30.00%
20.00%
20.00%

3.33%
3.33%
0.00%
3.33%
2.50%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

36.67%
10.00%
23.33%

23.33%
36.67%
30.00%

36.67%
36.67%
36.67%

3.33%
16.67%
10.00%

0.00%
0.00%
0.00%

2

1

จากตารางที่ 5 พบว่าผู้เรี ยนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการสังเกตตนเองในระดับปานกลาง คือ
48.33% มีพฤติกรรมในการตัดสินตนเองในระดับปานกลาง คือ 40.83% และมีพฤติกรรมในการแสดง
ปฏิกิริยาต่อตนเองในระดับปานกลาง คือ 36.67% สรุ ปได้ วา่ หลังจากใช้ เกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกม
ที่มกี ารกากับตนเองแล้ ว ผู้เรี ยนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการกากับตนเองอยู่ในระดับปานกลาง
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ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที และระดับนัยสาคัญทาง
สถิติของการทดสอบเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับพฤติกรรมการกากับตนเองจากแบบประเมินตนเอง
ของกลุม่ ผู้เรี ยนที่ใช้ เกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกมที่มีการกากับตนเอง ทังก่
้ อนเรี ยนและหลังเรี ยน
การทดสอบ

S.D.

S.D.d

t

sig.(1tailed)

ก่อนเรี ยน

1.88

0.61
1.39

หลังเรี ยน

3.28

0.49

8.92

0.0000*

0.32

* P < .05
จากตารางที่ 6 พบว่าการทดสอบเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับพฤติกรรมการกากับตนเองของ
กลุ่มผู้เรี ยนที่ ใช้ เกมคอมพิ วเตอร์ ประเภทมินิเกมที่ มีการกากับตนเอง ก่อนเรี ยนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.88
และหลังเรี ยนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 และเมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างค่าเฉลี่ยก่อนและหลังเรี ยนพบว่า
ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมในการกากับตนเองหลังเรี ยนของนักเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที และระดับนัยสาคัญทาง
สถิติในการทดสอบเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับพฤติกรรมการกากับตนเองหลังเรี ยนของผู้เรี ยนสอง
กลุม่
กลุม่ ทดสอบ

S.D.

ผลต่าง

t

df

ของ

sig
(1-tailed)

ค่าเฉลี่ย
กลุม่ ผู้เรี ยนที่ใช้ เกมคอมพิวเตอร์ ประเภท
มินิเกมที่มีการกากับตนเอง

3.28 0.32
1.30

6.212

18

0.000*

กลุม่ ผู้เรี ยนที่ใช้ เกมคอมพิวเตอร์ ประเภท
1.98 0.58
มินิเกม
* P < .05
จากตารางที่ 7 การทดสอบเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับพฤติกรรมการกากับตนเองหลังเรี ยน
ของผู้เรี ยนสองกลุม่ พบว่ากลุม่ ผู้เรี ยนที่ใช้ เกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกมที่มีการกากับตนเองมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.28 ส่วนกลุม่ ผู้เรี ยนที่ใช้ เกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกมมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 1.98 เมื่อเปรี ยบเทียบ
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แล้ วมีผลต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างสองกลุ่มเท่ากับ 1.30 ดังนัน้ จากการทดสอบสถิติทีพบว่า การทดสอบ
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับพฤติกรรมการกากับตนเองหลังเรี ยนของกลุ่มผู้เรี ยนที่ใช้ เกมคอมพิวเตอร์
ประเภทมินิเกมที่มีการกากับตนเองของผู้เรี ยนสูงกว่ากลุ่มผู้เรี ยนที่ใช้ เกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกม
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 8 แสดงค่าสถิติ Pearson Correlations ในการหาความสัมพันธ์ ระหว่างจานวนความถี่
ในการทาซ ้าระหว่างเล่นเกม (X) และผลต่างระหว่างคะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของกลุ่มผู้เรี ยนที่ใช้
เกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกมที่มีการกากับตนเองของผู้เรี ยน (Y)
Y
Y

Pearson Correlations

1.000

0.405

.

0.026

30

30

Pearson Correlations

0.405

1.000

Sig.(2-tailed)

0.026

.

Sig.(2-tailed)
N
X1

X1

N
30
30
จากตารางที่ 8 จานวนความถี่ในการทาซ ้าของผู้เรี ยน มีความสัมพันธ์ กับ ผลต่างของคะแนน
ก่ อ นเรี ย นและหลัง เรี ย น ในทิ ศ ทางเดี ย วกั น แสดงว่ า จ านวนความถี่ ใ นการท าซ า้ ของผู้ เรี ย น มี
ความสัมพันธ์กบั ผลต่างของคะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 9 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที และระดับนัยสาคัญทาง
สถิติในการทดสอบเปรี ยบเทียบการทาซ ้าของผู้เรี ยนสองกลุม่
กลุม่ ทดสอบ

กลุม่ ผู้เรี ยนที่ใช้ เกมคอมพิวเตอร์ ประเภท
มินิเกมที่มีการกากับตนเอง
กลุม่ ผู้เรี ยนที่ใช้ เกมคอมพิวเตอร์ ประเภท
มินิเกม
* P < .05

N

S.D.

ผลต่าง

t

df

sig

ของ

(1-

ค่าเฉลี่ย

tailed)

24.40

14.362 29 0.000*

30 24.40 9.13

30

0.00 0.00
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จากตารางที่ 9 การทดสอบความแตกต่างของจานวนการทาซ ้าของทัง้ สองกลุ่มผู้เรี ยน กลุ่ม
ผู้เรี ยนที่ใช้ เกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกมที่มีการกากับตนเองมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 24.40 ส่วนกลุ่มผู้เรี ยนที่
ใช้ เกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.00 เมื่อเปรี ยบเทียบแล้ วมีผลต่างของค่าเฉลี่ย
ระหว่างสองกลุม่ เท่ากับ 24.40 ดังนัน้ จากการทดสอบสถิติทีพบว่า จานวนการทาซ ้าของกลุ่มผู้เรี ยนที่ใช้
เกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกมที่มีการกากับตนเองของผู้เรี ยนสูงกว่าจานวนการทาซ ้าของกลุ่มผู้เรี ยนที่
ใช้ เกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 10 แสดงค่าสถิติ Pearson Correlations ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยระดับ
พฤติกรรมการกากับตนเอง (X) และจานวนความถี่ในการทาซ ้าระหว่างเล่นเกม (Y) ของกลุ่มผู้เรี ยนที่ใช้
เกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกมที่มีการกากับตนเอง
Y
Y

Pearson Correlations

1.000

-0.303

.

0.104

30

30

Pearson Correlations

-0.303

1.000

Sig.(2-tailed)

0.104

.

30

30

Sig.(2-tailed)
N
X1

X1

N

จากตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ยระดับพฤติกรรมการกากับตนเอง มีความสัมพันธ์ กบั จานวนความถี่ใน
การทาซ ้าระหว่างเล่นเกม ในทิศทางตรงข้ ามกัน แสดงว่าค่าเฉลี่ยระดับพฤติกรรมการกากับตนเอง ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางสถิติกบั จานวนความถี่ในการทาซ ้าระหว่างเล่นเกม

บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่ อง ผลของมินิเกมและการกากับตนเองที่ มี ต่อผลสัมฤทธิ์ ในการอ่านภาษาอังกฤษ
อย่างมีวิจารณญาณของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 มีวตั ถุประสงค์ในการวิจยั ดังนี ้
1. เพื่อศึกษาผลการใช้ เกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกมที่มีการกากับตนเองที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ใน
การอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา ปี ที่ 6
2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรี ยนระหว่าง
กลุ่มผู้เรี ยนที่ใช้ เกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกมที่มีการกากับตนเองของผู้เรี ยนกับกลุ่มผู้เรี ยนที่ใช้ เกม
คอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกม
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการกากับตนเองของกลุม่ ตัวอย่าง
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี เ้ ลือกโดยวิธีเจาะจงคุณสมบัติ ได้ แก่ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา
ปี ที่ 6 ที่ มีผ ลการเรี ยนรายวิช าภาษาอังกฤษ ตัง้ แต่ชัน้ มัธยมศึก ษาปี ที่ 4 ภาคเรี ย นที่ 1 จนถึง
ภาคการศึกษาปั จจุบนั เฉลี่ย 2.5 ต่อเทอม จานวน 60 คน แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 30
คน ด้ วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยการจับสลาก แบ่งออกเป็ นกลุ่ม ผู้เรี ยนที่ใช้ เกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิ
เกมที่มีการกากับตนเอง และกลุม่ ผู้เรี ยนที่ใช้ เกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกม
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ประกอบด้ วย
1. เกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกมที่มีการกากับตนเอง วิชาภาษาอังกฤษ มีลกั ษณะเป็ นเกม
ตอบคาถาม แบ่งเนื ้อหาออกเป็ น 5 ด้ าน ได้ แก่ 1) การเข้ าใจจุดมุง่ หมาย ทัศนคติของผู้เขียน และน ้าเสียง
ของเรื่ อง 2) การแยกแยะข้ อเท็จจริ งออกจากความคิดเห็น 3) การระบุเทคนิคการเขียน 4) การระบุ
แหล่งที่มาของข้ อมูล และ 5) การสรุ ปอิงความ จานวน 4 ชุดเกม ชุดเกมละ 6 เกม แบ่งเป็ นเกมระดับยาก
3 เกม และเกมระดับง่าย 3 เกม ซึ่งในเกมจะมีการสอดแทรกกระบวนการกากับตนเองของผู้เล่น
ประกอบด้ วย การสังเกตตนเอง การตัดสินตนเอง และการแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง
2. เกมคอมพิ วเตอร์ ประเภทมินิเกม วิชาภาษาอังกฤษ มีลักษณะเป็ นเกมตอบคาถาม แบ่ง
เนื ้อหาออกเป็ น 5 ด้ าน ได้ แก่ 1) การเข้ าใจจุดมุ่งหมาย ทัศนคติของผู้เขียน และน ้าเสียงของเรื่ อง 2) การ
แยกแยะข้ อเท็จจริ งออกจากความคิดเห็น 3) การระบุเทคนิคการเขียน 4) การระบุแหล่งที่มาของข้ อมูล
และ 5) การสรุ ปอิงความ จานวน 4 ชุดเกม ชุดเกมละ 6 เกม แบ่งเป็ นเกมระดับยาก 3 เกม และเกมระดับ
ง่าย 3 เกม
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3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ จานวน 30 ข้ อ แบ่ง
เนื ้อหาออกเป็ น 5 ด้ าน ได้ แก่ 1) การเข้ าใจจุดมุ่งหมาย ทัศนคติของผู้เขียน และน ้าเสียงของเรื่ อง 2) การ
แยกแยะข้ อเท็จจริ งออกจากความคิดเห็น 3) การระบุเทคนิคการเขียน 4) การระบุแหล่งที่มาของข้ อมูล
และ 5) การสรุ ปอิงความ
4. แบบประเมินตนเองด้ านพฤติกรรมการกากับตนเอง จานวน 10 ข้ อ แบ่งพฤติกรรมการกากับ
ตนเองออกเป็ น 3 ด้ าน ได้ แก่ การสังเกตตนเอง 4 ข้ อ การตัดสินตนเอง 4 ข้ อ และการแสดงปฏิกิริยาต่อ
ตนเอง 2 ข้ อ
สรุ ปผลการวิจัย
1. นักเรี ยนที่ ใช้ เกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกมที่มีการกากับตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ ในการอ่าน
ภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลสัมฤทธิ์ ใ นการอ่านภาษาอัง กฤษอย่ างมี วิจ ารณญาณหลัง เรี ย นของนัก เรี ย นที่ ใ ช้ เกม
คอมพิ วเตอร์ ประเภทมินิเกมที่ มีการกากับตนเองสูงกว่านักเรี ยนที่ใช้ เกมคอมพิ วเตอร์ ประเภทมินิเกม
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. พฤติกรรมการกากับตนเองหลังเรี ยนของนักเรี ยนที่ใช้ เกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกมที่มีการ
กากับ ตนเองสูงกว่า ก่ อนเรี ยนอย่ างมีนัย สาคัญ ทางสถิ ติที่ร ะดับ .05 และสูงกว่านัก เรี ย นที่ ใ ช้ เกม
คอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยที่ปรากฏข้ างต้ น อภิปรายผลใน 2 ประเด็นหลัก ได้ แก่ ผลสัมฤทธิ์ ในการอ่าน
ภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณอันเนื่องมาจากเกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกมที่มีการกากับตนเอง
และพฤติกรรมการกากับตนเองที่เกิดจากเกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกมที่มีการกากับตนเอง
1. ผลสัมฤทธิ์ ในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณอันเนื่องมาจากเกมคอมพิวเตอร์
ประเภทมินิเกมที่มีการกากับตนเอง
การวิจัย นี พ้ บว่า กลุ่มผู้เรี ยนที่ ใช้ เกมคอมพิ วเตอร์ ป ระเภทมินิ เกมที่ มีก ารก ากับตนเอง มี
ผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรี ยนเฉลี่ยเท่ากับ 15.67 คะแนน และหลัง
เรี ย นเท่ า กับ 17.90 คะแนน เมื่ อเปรี ย บเที ย บพบว่า ผลสัม ฤทธิ์ ใ นการอ่ านภาษาอังกฤษอย่ างมี
วิจารณญาณหลังเรี ยน สูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้ องกับสมมติฐาน
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การวิจยั เนื่องจากมินิเกม เป็ นเครื่ องมือทางเทคโนโลยีการศึกษาที่ส่งเสริ มให้ เกิดการทาซ ้าเพื่อให้ เกิดผล
สัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ เพราะมินิเกมเป็ นเกมขนาดเล็ก ใช้ ระยะเวลาใน
การเล่น เพี ย งสัน้ ๆ ผู้เล่นสามารถเล่นซ า้ ได้ ห ลายรอบ และกมลรั ตน์ หล้ าสุวงศ์ (2528) และ พรรณี
ช. เจนจิต (2528) ได้ กล่าวถึงหลักจิตวิทยาจากทฤษฎีการเชื่อมโยงของ Thorndike ที่นามาใช้ ในการสอน
และสร้ างกิจกรรมเสริ มทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ได้ แก่ หลักความใกล้ ชิด คือ การใช้ สิ่งเร้ าและ
การตอบสนองที่เกิดขึ ้นในเวลาใกล้ เคียงกัน จะสร้ างความพอใจให้ แก่ผ้ เู รี ยน การฝึ กหัด คือ การให้ ผ้ เู รี ยน
ทากิ จกรรมซา้ ๆ จะทาให้ ผ้ ูเรี ยนมีความคล่องแคล่วและสามารถทาสิ่งนัน้ ได้ ดี และกฎแห่งผล คือ ให้
ผู้เรี ยนได้ ทราบผลการทางานของตนอย่างรวดเร็ วซึ่งเป็ นการสร้ างความพอใจแก่ผ้ ูเรี ยน ดังนัน้ การที่
ผู้เรี ยนเล่นมินิเกมซ ้าไปมาหลาย ๆ รอบ จึงทาให้ เกิดการพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณขึ ้น
2. เปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณอันเนื่องมาจากเกม
คอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกมที่มีการกากับตนเองและเกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกม
เนื่ อ งจากการเล่ น มิ นิ เ กมของผู้ เรี ย นอาจจะไม่ ท าให้ เกิ ด การท าซ า้ เสมอไป ผู้ วิ จั ย จึ ง ใส่
กระบวนการกากับตนเองไว้ ในมินิเกม ซึ่ง Bandura (1986) กล่าวไว้ ว่า การกากับตนเองต้ องอาศัย
กระบวนการอันประกอบด้ วย การสังเกตตนเอง การตัดสินตนเอง และการแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง โดย
การทาซ ้านันเป็
้ นการแสดงปฏิกิริยาต่อตนเองรู ปแบบหนึง่
ผู้วิจัยได้ ทาการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณหลังเรี ยน
ระหว่างกลุ่มผู้เรี ยนที่ใช้ เกมคอมพิ วเตอร์ ประเภทมินิเกมที่มีการกากับตนเองและกลุ่มผู้เรี ยนที่ ใช้ เกม
คอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกม ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้เรี ยนที่ใช้ เกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกมที่มีการ
กากับตนเองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 17.90 ส่วนกลุ่มผู้เรี ยนที่ใช้ เกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกมมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 16.47 เมื่อเปรี ยบเทียบแล้ วมีผลต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างสองกลุ่มเท่ากับ 1.43 จากการ
ทดสอบสถิติทีพบว่า คะแนนหลังเรี ยนเฉลี่ยของกลุ่มผู้เรี ยนที่ใช้ เกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกมที่มีการ
กากับตนเองของผู้เรี ยนสูงกว่าคะแนนหลังเรี ยนเฉลี่ยของกลุม่ ผู้เรี ยนที่ใช้ เกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกม
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นอกจากนี ้ ผลการวิจยั ยังแสดงว่า กลุม่ ผู้เรี ยนที่ใช้ เกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกมที่มีการกากับ
ตนเองมีค่าเฉลี่ยการทาซ ้าเท่ากับ 24.40 ส่วนกลุ่มผู้เรี ยนที่ใช้ เกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกมมีค่าเฉลี่ย
การทาซ ้าเท่ากับ 0.00 เมื่อเปรี ยบเทียบแล้ วมีผลต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างสองกลุ่มเท่ากับ 24.40 จากการ
ทดสอบสถิติทีพบว่า จานวนการทาซ ้าของกลุ่มผู้เรี ยนที่ใช้ เกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกมที่มีการกากับ
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ตนเองของผู้เรี ยนสูงกว่าจานวนการทาซ ้าของกลุ่มผู้เรี ยนที่ใช้ เกมคอมพิ วเตอร์ ประเภทมินิเกมอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทัง้ ๆ ที่พฤติกรรมในการกากับตนเองก่อนเรี ยนของผู้เรี ยนทังสองกลุ
้
่มไม่
แตกต่างกัน สรุ ปได้ วา่ ผู้เรี ยนที่ใช้ เกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกมที่มีการกากับตนเอง มีการทาซ ้าในการ
เล่ น เกมมากกว่ า ผู้ เรี ย นที่ ใ ช้ เกมคอมพิ ว เตอร์ ประเภทมิ นิ เ กม จึ ง ท าให้ มี ผ ลสัม ฤทธิ์ ใ นการอ่ า น
ภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณที่สงู กว่า สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ผ้ วู ิจยั ตังไว้
้ เนื่องจากการทาซ ้าเป็ น
การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเองรู ปแบบหนึ่ง ที่ เกิดจากกระบวนการตัดสินข้ อมูลที่ได้ จากการสังเกตตนเอง
(Bandura, 1986) ดังนัน้ เกมที่มีการสอดแทรกกระบวนการกากับตนเอง จะทาให้ ผ้ เู ล่นเกิดการสังเกต
ตนเองอยู่ตลอดเวลา ผู้เล่นจึงสามารถตัดสินตนเองและมีโอกาสแสดงปฏิกิริยาต่อตนเองโดยการทาซ ้าได้
มากกว่าผู้เรี ยนที่เล่นเกมที่ไม่มีการกากับตนเอง
3. พัฒนาการด้ านผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณอันเนื่องมาจากการ
ทาซ ้าในเกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกมที่มีการกากับตนเอง
ผลวิจยั แสดงว่า จานวนความถี่ในการทาซ ้าของผู้เรี ยนในขณะที่เรี ยนด้ วยเกม มีความสัมพันธ์
กับ การพัฒ นาผลสัมฤทธิ์ ใ นการอ่านภาษาอัง กฤษอย่ างมี วิจ ารณญาณของผู้เรี ย น ซึ่ง ผู้วิจัย ใช้ ส ถิ ติ
Pearson Correlations ในการหาความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระ (จานวนความถี่ในการทาซ ้าของ
ผู้เรี ยน) กับตัวแปรตาม (ผลต่างของคะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน) ของกลุม่ ผู้เรี ยนที่ใช้ เกมคอมพิวเตอร์
ประเภทมินิเกมที่มี การกากับตนเอง พบว่าจานวนความถี่ ในการทาซา้ ของผู้เรี ยน มีความสัมพันธ์ กับ
ผลต่างของคะแนนก่อนเรี ย นและหลังเรี ย น สอดคล้ องกับ กมลรั ตน์ หล้ าสุวงศ์ (2528) และ พรรณี
ช. เจนจิต (2528) ที่ได้ กล่าวถึงหลักจิตวิทยาที่นามาใช้ ในการสอนและสร้ างกิจกรรมเสริ มทักษะการอ่าน
อย่ างมีวิจ ารณญาณ ได้ แ ก่ หลัก ความใกล้ ชิ ด คือ การใช้ สิ่ งเร้ าและการตอบสนองที่ เกิ ดขึน้ ในเวลา
ใกล้ เคียงกัน จะสร้ างความพอใจให้ แก่ผ้ เู รี ยน การฝึ กหัด คือ การให้ ผ้ ูเรี ยนทากิจกรรมซ ้าๆ จะทาให้ ผ้ เู รี ยน
มีความคล่องแคล่วและสามารถทาสิ่งนันได้
้ ดี และกฎแห่งผล คือ ให้ ผ้ เู รี ยนได้ ทราบผลการทางานของตน
อย่างรวดเร็ วซึง่ เป็ นการสร้ างความพอใจแก่ผ้ เู รี ยน จึงสรุ ปได้ ว่า จานวนความถี่ในการทาซ ้าที่มากขึ ้น จะ
ส่งผลให้ ผลสัมฤทธิ์ ในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรี ยนสูงขึน้ และสอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ Lan, Bradey and Parr (1993) ที่ศกึ ษากลยุทธ์ ในการกากับตนเอง คือ กลยุทธ์ การเตือน
ตนเองมาใช้ กบั นักการศึกษาที่เรี ยนวิชาสถิติเบื ้องต้ น โดยศึกษาว่าจะมีผลต่อการเรี ยน และเจตคติต่อวิชา
สถิติเบื ้องต้ น กลุ่มตัวอย่างมี 69 คน แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม คือกลุ่มที่ใช้ กลยุทธ์ การเตือนตนเอง กลุ่มที่ใช้
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การเตือ นตนเองตามคู่มื อสอน และกลุ่มควบคุม ผลการวิ จัย ชี ใ้ ห้ เ ห็ น ว่ ากลยุท ธ์ ก ารเตือ นตนเองมี
ความสัมพันธ์กบั ระดับการเรี ยนรู้ ที่สงู ขึ ้นของนักศึกษา
4. พฤติกรรมการกากับตนเองที่เกิดจากเกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกมที่มีการกากับตนเอง
4.1 ผู้วิจยั พบว่า เกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกมที่มีการกากับตนเองของผู้เรี ยน มีผล
ต่อความสามารถในการกากับตนเองของผู้เรี ยน ผู้วิจยั ได้ ให้ กลุม่ ผู้เรี ยนทังสองกลุ
้
ม่ ทาแบบประเมินตนเอง
ด้ านพฤติกรรมการกากับตนเองจานวน 10 ข้ อ โดยแบ่งระดับของพฤติกรรมออกเป็ น 5 ระดับ ทัง้ ก่อน
เรี ยนและหลังเรี ยนพบว่า ค่าเฉลี่ยระดับของพฤติกรรมการกากับตนเองหลังเรี ยนของนักเรี ยนที่ใช้ เกม
คอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกมที่มีการกากับตนเองสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และพบว่าค่าเฉลี่ยระดับ ของพฤติกรรมการกากับตนเองหลังเรี ยนของนักเรี ยนที่ ใช้ เกมคอมพิ วเตอร์
ประเภทมินิเกมที่มีการกากับตนเองสูงกว่านักเรี ยนที่ใช้ เกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกมอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้ องกับสมมติฐานการวิจยั ที่ตงไว้
ั ้ และตรงกับพฤติกรรมที่ผ้ วู ิจยั ได้ สงั เกตจาก
กลุ่มนักเรี ยนที่ใช้ เกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกมที่ มีการกากับตนเองที่มีพฤติกรรมในการกากับตนเอง
แตกต่างจากกลุ่มนักเรี ย นที่ ใ ช้ เกมคอมพิ วเตอร์ ป ระเภทมินิเกมที่ ไม่มีพ ฤติก รรมการกากับตนเองใน
ระหว่างที่เล่นเกม จึงสรุ ปได้ ว่า ความสามารถในการกากับตนเองของผู้เรี ยนเป็ นผลมาจากการกากับ
ตนเองที่อยู่ในเกมคอมพิวเตอร์
4.2 ผู้วิจัยได้ นาค่าเฉลี่ยของระดับพฤติกรรมการกากับตนเองที่ ได้ จากการทาแบบ
ประเมินตนเองมาหาความสัมพันธ์วา่ ยิ่งระดับพฤติกรรมในการกากับตนเองของผู้เรี ยนสูง จะยิ่งส่งผลให้
ผู้เรี ยนเกิดการทาซ ้าในเกมมากขึ ้นหรื อไม่ โดยการใช้ สถิติ Pearson Correlations ผลการวิจัยแสดงว่า
ค่าเฉลี่ยระดับพฤติกรรมการกากับตนเอง ไม่มีความสัมพันธ์ กับจานวนความถี่ในการทาซ ้าระหว่างเล่น
เกมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ชี ใ้ ห้ เห็นว่าผู้เรี ยนที่มีพฤติกรรมในการกากับตนเองสูง ไม่
จาเป็ นต้ องใช้ การทาซ ้าบ่อย ๆ เสมอไป เพราะการแสดงปฏิกิริยาต่อตนเองของผู้เรี ยนในการเล่นเกมอาจ
เกิดขึ ้นได้ 2 แบบ คือการให้ รางวัลแก่ตนเอง และการทาซ ้า ดังนัน้ ผู้เรี ยนที่มีความพอใจในคะแนนของ
ตนเองจากกระบวนการตัดสิน ตนเองแล้ ว อาจจะไม่ทาซา้ และเล่น เกมชุดอื่น ๆ ต่อไป นอกจากนัน้
ระยะเวลาที่ใช้ ในการทดลองมีจากัดอาจจะไม่อานวยให้ ผ้ เู รี ยนทาซ ้าได้ หลาย ๆ รอบ เนื่องจากผู้เรี ยนต้ อง
ใช้ เวลาในการอ่านคาถามในแต่ละข้ อ ไม่สามารถกดข้ ามไปได้
4.3 ผู้วิจยั นาระดับพฤติกรรมการกากับตนเองของผู้เรี ยนจากแบบประเมินตนเองมาหา
ค่าร้ อยละของความถี่ ผลการวิจัยแสดงว่าผู้เรี ยนส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมการสังเกตตนเองในระดับปาน
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กลาง คือ 48.33% มีพฤติกรรมในการตัดสินตนเองในระดับปานกลาง คือ 40.83% และมีพฤติกรรมใน
การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเองในระดับปานกลาง คือ 36.67% สรุ ปได้ ว่า หลังจากใช้ เกมคอมพิวเตอร์
ประเภทมินิเกมที่มีการกากับตนเองแล้ ว ผู้เรี ยนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการกากับตนเองอยู่ในระดับปาน
กลาง ทัง้ นี เ้ ป็ นเพราะว่า ผู้เรี ยนได้ ใช้ เวลาในการทดลองที่ค่อนข้ างจากัด พฤติกรรมการกากับตนเอง
จาเป็ นต้ องใช้ เวลาในการฝึ กฝน เป็ นไปได้ ยากจะเพิ่มขึ ้นจากระดับต่าสู่ระดับสูงในระยะเวลาอันสั
้ น้ และ
ขึ ้นอยู่กบั ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรี ยนด้ วย ดังที่ วรรณี ลิมอักษร (2543: 88-89) กล่าวว่าการ
กากับตนเองเป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ ภายในตัวบุคคล อาจส่งผลให้ บคุ คลมีการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม
หรื อไม่ก็ได้ นัน่ คือการเรี ยนรู้ บางอย่างส่งผลให้ บคุ คลมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทันที ทันใด อาจเป็ น
เพราะบุคคลมี “โอกาส” ในการแสดงพฤติกรรม แต่บางสิ่งบางอย่างที่บุคคลได้ เรี ยนรู้ อาจต้ องใช้ เวลาสัก
ระยะหนึง่ จึงจะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรื ออาจไม่มีผลให้ บคุ คลเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมก็ได้
การนาผลวิจัยไปใช้ ในการวิจัยครั ง้ ต่ อไป
จากการวิจยั พบว่านอกจากการทาซ ้าที่เกิดจากการกากับตนเองของผู้เรี ยนแล้ ว ในระหว่างการ
ใช้ เกมคอมพิวเตอร์ ผู้เรี ยนมีการถามเพื่อน หรื อขอความช่วยเหลือจากผู้เรี ยนคนอื่น เป็ นการขอความ
ช่วยเหลือจากสังคม (Seeking Social Assistance) ซึง่ เป็ นกลยุทธ์ ในการกากับตนเองรู ปแบบหนึ่งที่เกิด
จากการตัดสินตนเองโดยการเปรี ยบเทียบกับผู้อื่นที่เป็ นตัวแบบ หรื อผู้ที่ได้ คะแนนมากกว่าตนเอง เพื่อนา
มาตรฐาน กลยุทธ์ หรื อพฤติกรรมของตัวแบบมาใช้ ให้ เกิดการเรี ยนรู้ ที่เหมาะสมกับตนเอง ดังนัน้ จึง ควร
สังเกตว่ากลยุทธ์ดงั กล่าวมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณหรื อไม่ อย่างไร
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจเกมคอมพิวเตอร์
1. รศ. ศิริพงศ์ พยอมแย้ ม
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. รศ. สมหญิง เจริ ญจิตรกรรม
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. อาจารย์ สิทธิชยั ลายเสมา
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม
รายนามผู้ เชี่ ย วชาญตรวจแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ในการอ่ านภาษาอั ง กฤษอย่ างมี
วิจารณญาณ
1. อาจารย์ วิกรม จันทรจิตร
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2. อาจารย์ อุบลวรรณ ปรุ งวนิชพงษ์
หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3. อาจารย์ จรรยา สุภาพเนตร
หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรี ยนมัธยมฐานบินกาแพงแสน
รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบประเมินตนเองด้ านพฤติกรรมการกากับตนเอง
1. รศ. สมพร ร่ วมสุข
ภาควิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. อาจารย์ ดร.วิชิต เทพประสิทธิ์
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์บรรณสาร คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3. อาจารย์ ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ
สาขาวิชานิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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ตารางแสดงคะแนนก่ อนเรี ย น คะแนนหลัง เรี ย น และความถี่ ใ นการท าซ า้ ของกลุ่มผู้ เรี ย นที่ ใ ช้ เ กม
คอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกมที่มีการกากับตนเอง

หมายเลข
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ก่อนเรี ยน หลังเรี ยน
12
16
12
14
15
16
18
20
20
23
16
17
12
15
11
16
15
17
14
13
15
15
15
18
14
17
18
16
19
21

ทาซ ้า
43
18
31
37
17
22
26
23
19
9
26
22
33
14
18

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

ก่อนเรี ยน หลังเรี ยน
22
26
16
17
12
15
15
21
16
17
14
19
14
16
19
19
16
20
15
17
17
19
17
21
21
22
13
16
17
18

ทาซ ้า
21
12
18
44
20
26
19
30
22
25
48
27
26
22
14
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ตารางแสดงคะแนนก่อนเรี ยน คะแนนหลังเรี ยน และความถี่ในการทาซ ้าของกลุม่ ผู้เรี ยนที่ใช้ เกม
คอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกม

หมายเลข
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ก่อนเรี ยน หลังเรี ยน
14
16
16
17
19
18
16
18
15
16
12
15
9
17
20
18
12
15
17
19
16
14
16
18
16
16
17
18
13
16

ทาซ ้า
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

ก่อนเรี ยน หลังเรี ยน
19
17
14
18
17
12
11
14
18
21
20
19
18
20
14
16
12
10
14
17
15
17
12
14
19
18
17
19
10
11

ทาซ ้า
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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ตารางแสดงค่าเฉลี่ยรายข้ อของระดับพฤติกรรมการกากับตนเองจากแบบประเมินตนเองด้ านพฤติกรรม
การกากับตนเองของกลุ่มผู้เรี ยนที่ใช้ เกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกมที่มีการกากับตนเอง ทังก่
้ อนเรี ยน
และหลังเรี ยน
ข้ อที่
1
2
3
4
5

ก่อนเรี ยน
1.77
3.27
2.47
2.03
1.80

หลังเรี ยน
2.97
3.93
2.90
3.40
3.37

ข้ อที่
6
7
8
9
10

ก่อนเรี ยน
1.33
1.83
1.13
1.57
1.63

หลังเรี ยน
3.17
3.40
2.87
3.43
3.33

ตารางแสดงค่าเฉลี่ยรายข้ อของระดับพฤติกรรมการกากับตนเองจากแบบประเมินตนเองด้ านพฤติกรรม
การกากับตนเองของกลุม่ ผู้เรี ยนที่ใช้ เกมคอมพิวเตอร์ ประเภทมินิเกม ทังก่
้ อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ข้ อที่
1
2
3
4
5

ก่อนเรี ยน
1.73
3.20
2.70
1.90
1.87

หลังเรี ยน
1.87
3.13
2.80
1.97
2.00

ข้ อที่
6
7
8
9
10

ก่อนเรี ยน
1.37
1.83
1.23
1.60
1.53

หลังเรี ยน
1.47
1.93
1.20
1.73
1.67

94

ค่าความยาก – ง่าย (p) และอานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบ
ข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

p
.50
.45
.55
.55
.50
.50
.55
.45
.55
.60
.55
.45
.50
.55
.55

r
.28
.41
.32
.34
.24
.26
.28
.39
.37
.30
.20
.45
.24
.28
.26

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

p
.50
.55
.60
.50
.55
.55
.60
.50
.60
.60
.50
.50
.55
.55
.55

r
.26
.30
.36
.35
.24
.22
.29
.24
.27
.25
.35
.22
.32
.22
.37

ภาคผนวก ค
ตัวอย่ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการอ่ านภาษาอังกฤษอย่ างมีวิจารณญาณชัน้ มัธยมศึกษาปี
ที่ 6
แบบสอบวัดความสามารถทางการอ่านอย่างมีวิจารณญาณฉบับนี ้ประกอบด้ วยเนื ้อเรื่ อง 3 เรื่ อง
และข้ อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือกจานวน 30ข้ อ โดยวัดองค์ประกอบทางความสามารถในการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณ 5 ด้ าน
1. ความสามารถในการรู้จดุ มุง่ หมาย (purpose) ทัศนคติ (attitude) ของผู้เขียน และน ้าเสียง
(tone) ของเรื่ อง (ข้ อ 1, 2, 4, 11, 12, 13, 21, 26, 27) รวม 9 ข้ อ
2. ความสามารถในการระบุลีลาการเขียน (writing style) (ข้ อ 3, 14, 24) รวม 3 ข้ อ
3. ความสามารถในการแยกข้ อเท็จจริง (fact) และความคิดเห็น (opinion) (ข้ อ 5, 15, 16, 22, 28)
รวม 5 ข้ อ
4. ความสามารถในการบอกแหล่งที่มาของข้ อมูล (a source of information) (ข้ อ 6, 17, 25) รวม
3 ข้ อ
5. ความสามารถในการสรุปอิงความ (drawing inferences) (ข้ อ 7, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 23, 29,
30)รวม 10 ข้ อ
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Carlson's invention
When we think of inventions that have improved the communication of
information, most of us think of things such as the telephone, the radio and so on. But
there is one invention that has affected communication almost as much as those
inventions that communicated voices and pictures. It is an invention improving the
communication of written or printed information. Can you guess what that invention is?
Printing was invented in 1400s, both in Korea and in Europe. Making copies was
very slow and very expensive, and it was always possible that copy would not be a
perfect one. After printing was invented, written and printed information became very
easily available. But the process of printing a document is always complex and often
expensive. In 1938 Chester Calson invented a machine that could make single copies of
written documents cheaply and quickly. Since that time, his invention has almost
replaced printing in some places as a way of making copies of a single written
document. Have you guessed what that invention is? The invention was xerography, or
the making of copies by a dry, mechanical process, the process is more commonly
known now as photocopying. Most of us have used a photocopy machine, but few of us
really know how it works. Chester Carlson developed the xerography in 1937 but the first
photocopy machines were not sold until the early1960s. In thirty years, however,
photocopying has become common throughout the world. It is widely used in business.
It has replaced printing for many documents that are needed quickly and that do not
have to be high quality. It is also used in education to make copies and this has created
problems when the book is copy righted.
Certainly, the photocopy machine differs from the telephone or radio. New
developments related to photocopying, such as fax machines and high-quality
computer printers, are also helping to make the communication of written material more
efficient. In fact, it has become a part of everyday life.
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1. The author intends to _____________.
a. explain how the copying instruments work
b. compare the copying machine and other communication tools
c. tell the development of the copying machine
d. discuss the advantages and disadvantages of each
2. The tone of the passage is ____________.
a. critical
b. advisory c. informative

d. humorous

3. The author's style in this passage can be best described as _________.
a. narration b. description c. illustration
d. argumentation
4. The author's attitude towards Carlson is ________.
a. optimistic b. humorous c. admired
d. pessimistic
5. All of the following statements are facts EXCEPT __________.
a. Calson's invention makes communication easier
b. In the past it was hard to make a perfect copy
c. Today making copies is easy, so this has led to copyright problems
d. When talking about communication, people tend to think of telephone or telegraph
6. The passage would most likely be found in ___________.
a. a year book
b. a history book
c. magazine on innovations d. the Guinness book of records
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7. We can conclude from the passage that ____________.
a. printing was invented in Asia and in Europe at about the same time
b. printing machines are not as popular as telephones or radios
c. Europeans are more skillful at inventing new things than Asians
d. photocopying is more widely used in business than in education
8. It can be inferred that Calson was __________.
a. calm
b. Careful
c. Careless

d. patient

9. What is the most likely cause of the copyright problem in the educational field?
a. Students do not pay attention to the lecture.
b. Students find it unnecessary to take notes.
c. Students make copies of a book instead of buying one.
d. Students get used to copying notes from each other.
10. If this passage were to continue, the next paragraph would most probably discuss
___________ .
a. new technologies in printing
b. the copyright problem in the business world
c. how to maintain your printing equipment
d. the influence of printing on our daily life
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IN YOUR FACE POLITICS
Samak Sundaravej has just changed the face of Thai politics. The combative,64
years old is an old hand in the confusing world of Thai elections. A loud mouth right
winger, Samak is claimed to have been in support of past military coups and was part of
the government of Chavalit Yongchaiyudh which was responsible for Thailand's
economic collapse of 1997. In the same year, Samak and his small political party did not
use their votes during the much needed, reform of the country's constitution. To sum up,
he is a political right wing dinosaur; against change and a reminder of the old days of
Thai politics which were thought to have long been thrown away in the trash can of
history.
Nevertheless on July 23, Samak won the Bangkok governorship with a record
breaking one million votes, almost twice the total of the other candidates. Everyone was
shocked by the degree of his success. "It was not a surprise that Samak won but no-one
expected that he would win with such a huge margin," says Weerasak Kowsurat, an
adviser to former PM, Banharn Silapa-archa.
Explanations are hard to find. Some suggest that as Samak nears the end of his
political career, there was a "sympathy factor," the voters in Bangkok wanting to give the
old fighter a last chance to use his experience. "Voters have known him for a long time.
They know his work and his face." Weerasak said.
Certainly, Samak is seen as a strong and caring leader for the city. Says
businessman, Udomsak Wongwilai "Bangkok people prefer someone who speaks their
mind and gets things done. "Having a recognisable name helped. The other
candidates,with the exception of Thai Rak Thai darling Sudarat Gayurapan, were
relatively unknown to the voters. As it turned out, Sudarat's less experience cost her
dearly.
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11. In this passage, the author's main purpose is to _____________.
a. stress the importance of politics in Thai people's life
b. predict the new Bangkok Governor's affairs after the election
c. persuade electorates to vote for the Bangkok Governor
d. comment on the success of the newly elected Bangkok governor
12. Which of the following best describes the author's attitude towards Samak?
a. biased
b. amused
c. scornful
d. admired
13. The tone of the passage is ___________.
a. angry
b. bitter
c. sarcastic
d. humorous
14. The author's style in this passage can be describe as __________.
a. narration
b. description
c. illustration
d. analysis
15. Which of the following statement is a fact not an opinion?
a. Samak is an outspoken politician.
b. Samak was sympathized by the voters.
c. Sudarat isn't Bangkokian's beloved politician.
d. The voters wanted to give Samak the last chance.
16. Which of the following is an opinion?
a. Compared with Samak, Sudarat has less experience.
b. This election is Samak's last chance in political affairs.
c. Samak is a right winger who has a lot of experience.
d. Sudarat spent a lot of money on this election.
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17. It is most likely that this passage is taken from a (an) _________.
a. encyclopedia
b. reference book
c. news magazine d. academic journal
18. We can conclude from the first paragraph that _________.
a. the government of Chavalit Yongchaiyudh was to be blamed for the political crisis in
1997
b. in 1997 Thailand's economy would have been collapsed unless Samak had given a
hand
c. Samak is a conservative politician with lots of experience
d. Thai politics has been changing all the time
19. It can be inferred from the passage that __________.
a. former Bangkok governors got less than one million votes
b. most Bangkokians expected Sudarat to win the election
c. women politicians are less acceptable than men politicians
d. more than half of the voters voted for Samak
20. It can be concluded from the last paragraph that _________.
a. Samak was very popular among businessmen
b. Bangkok voters prefer male candidates to their female counterparts
c. all other candidates were not well-known to the voters
d. Having more experience than Sudarat made Samak win the election
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FROM RAGS TO RICHES - J.K. ROWLING
J.K Rowling's life has not been much different from the fairy tales she writes.
Divorced, and bringing up her daughter in a tiny one bed-roomed flat she found time to
write " Harry Potter" while her daughter was taking her daily nap. With the help of an arts
grant from the Scottish Arts Council, she finished the book and sold it to publishers.
Success was immediate. "Harry Potter" won the British book award Children's
Book of the Year. Great reviews came from America and Europe and the book rights
have been sold to at least seven countries.
She got the idea for Harry while sitting on a train and it took five years before the
first book was finished. Now, she begins her fourth book, she finds it more of a
challenge to keep readers up to date with all the story developments. For the American
version, it was necessary to change a few words to avoid confusion but Rowling was
against translating the book into other languages. She wants non-English speaking
children to learn by reading it in English.
The theme for her seven books is the fight between good and evil. Often this
means that some of the characters in the story may die and this produces some strong
responses from the young readers. Part of the book's appeal is due to the unusual
names and places mentioned in the book. Some words are invented and some words
are borrowed: for instance, "Dumpledore" was the old English word for bumblebee.
Her childhood dream was to have a book published. Little did she expect the
extent to which her dreams would be fulfilled with "Harry" being published in sixteen
countries around the world. In spite of her incredible success, Rowlings still prefers to
remain an anonymous person; reading, writing or spending time with her young
daughter.
21. Which of the following statements best describes the author's attitude towards J.K.
Rowling?
a. critical
b.sarcastic
c. complimentary
d. regretful
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22. All of the following are facts EXECPT ___________ .
a. once Rowling dreamt to be a writer
b. Rowling's life is really like a dream
c. Rowling got the idea for Harry accidentally
d. Rowling presents goodness and badness in her story
23. "………. the unusual names and places mentioned in the book. Some words are
invented and some words are borrowed……" From this statement we can infer that J.K.
Rowling is __________ .
a. strange
b. creative
c. careful
d. thoughtful
24. The author's style in this passage can be best described as _________.
a. cause and effect
b. description
c. narration
d. analysis
25. It is most likely that this passage is taken from a/an _____________.
a. documentary book
b. encyclopedia
c. newspaper
d. textbook
26. The tone of this passage may be described as ___________ .
a. frustrated
b. despaired
c. admired
d. adored
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27. The author's purpose in writing this passage is to _________.
a. inform Rowling's biography
b. predict Rowling's future work
c. recommend Rowling's work
d. analyze rowling's work
28. Which of the following statements is an opinion?
a. English pronunciation varies from country to country.
b. Rowling still prefers to remain an anonymous person.
c. Rowling's outstanding point is naming her characters
d. "Harry Potter" won the British book award Children's Book of the year.
29. It is implied from the second paragraph that J.K. Rowling was a ________ teacher.
a. history
b. science
c. literature
d. language
30. We can conclude from the passage that __________.
a. children will learn more by reading the translated version
b. it's easy for the English to understand American English
c. some British English words may be confusing for American readers
d. only children speaking English
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แบบประเมินตนเองด้ านพฤติกรรมการกากับตนเองของผู้เรี ยน
คาชีแ้ จง ให้ นกั เรี ยนเขียนเครื่ องหมาย  ในช่องว่างที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรี ยน (โปรดกรอกข้ อมูล
ตามความเป็ นจริ ง)
พฤติกรรม
มาก
ที่สุด
(5)
1. ก่อนที่จะลงมือทาสิง่ ใด ข้ าพเจ้ ามักจะตังเป
้ ้ าหมายในการทา
สิง่ นันเสมอ
้
(สังเกตตนเอง)
2. ก่อนที่จะลงมือทาสิง่ ใด ข้ าพเจ้ ามักจะเลือกวิธีการ
ดาเนินการที่เหมาะกับตนเอง (สังเกตตนเอง)
3. ข้ าพเจ้ าคาดหวังทีจ่ ะได้ รับความรู้และทักษะจากการลงมือ
กระทาสิง่ ต่าง ๆ (สังเกตตนเอง)
4. ในขณะที่ลงมือทาสิง่ ใดก็ตาม ข้ าพเจ้ าระลึกได้ เสมอว่า
เป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ คืออะไร (สังเกตตนเอง)
5. ข้ าพเจ้ ามักจะตรวจงานของตนเองก่อนนาไปส่งครู เสมอ
(ตัดสินตนเอง)
6. ข้ าพเจ้ าสามารถประเมินความรู้ความสามารถของตนเอง
จากการเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ได้ (ตัดสินตนเอง)
7. หลังจากทาสิง่ ใดสิง่ หนึง่ เสร็ จแล้ ว ข้ าพเจ้ าจะประเมินว่า สิง่
ที่ทาเสร็ จนันเป็
้ นไปตามความคาดหวังหรื อเป้าหมายที่ข้าพเจ้ า
ตังไว้
้ หรื อไม่ อย่างไร (ตัดสินตนเอง)
8. ข้ าพเจ้ ามักจะเปรี ยบเทียบผลงานของข้ าพเจ้ ากับผลงานของ
เพื่อน ๆ อยูเ่ สมอ (ตัดสินตนเอง)
9. เมื่อสิง่ ที่ทาไม่ประสบความสาเร็ จตามที่ตงเป
ั ้ ้ าหมายไว้
ข้ าพเจ้ าจะย้ อนกลับไปทาใหม่ให้ ดียิ่งขึ ้น (แสดงปฏิกิริยาต่อ
ตนเอง)
10. เมื่อสิง่ ที่ทาประสบความสาเร็ จตามที่ตงเป
ั ้ ้ าหมายไว้
ข้ าพเจ้ าจะให้ รางวัลแก่ตนเอง (แสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง)

ระดับพฤติกรรม
มาก ปาน น้ อย
กลาง
(4)
(3)
(2)

ไม่
เคย
(1)
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ภาพตัวอย่ างเกมคอมพิวเตอร์
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