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ภูษิต วงศ์หล่อสายชล: การวิจยั และพัฒนาคู่มอื กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับ
ตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยด้วยการออกแบบการเก็บรวบรวม
ข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ (RESEARCH AND DEVELOPMENT OF A STRATEGY MANUAL
FOR PROMOTING SELF-REGULATED LEARNING STRATEGIES IN ONLINE CONTEXT
OF UNIVERSITY STUDENTS WITH A DATA COLLECTION DESIGN THROUGH ONLINE
SYSTEM) อ.ทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก: ร.ศ. ดร. วรรณี แกมเกตุ, อ.ทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม:
ศ. ดร. สุวมิ ล ว่องวาณิช, 219 หน้า.
การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์คอื 1) เพื่อศึกษาและวิจยั กลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเองทีจ่ ําเป็ นและ
ระดับการใช้กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองของผูเ้ รียนในบริบทการเรียนออนไลน์ในปจั จุบนั 2) เพื่อศึกษา
และวิจยั กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองของผูเ้ รียนในบริบทการเรียนออนไลน์ทส่ี ง่ ผลต่อผลสัมฤทธิทางการ
์
เรียน 3) เพื่อพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเองของผู้เรียนในบริบทการเรียน
ออนไลน์ 4) เพื่อทดลองใช้และประเมินประสิทธิผลของการใช้กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับ
ตนเองของผูเ้ รียนในบริบทการเรียนออนไลน์ และ 5) เพื่อพัฒนาคู่มอื การใช้กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การ
เรียนรู้แบบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาที่เคยเรียนรู้ในบริบทการเรียน
ออนไลน์ ในมหาวิทยาลัยเอกชนและมหาวิทยาลัยเปิ ดที่มกี ารเรียนการสอนแบบออนไลน์จํานวน 486 คน
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตบิ รรยายและการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
ของผูเ้ รียนในบริบทการเรียนออนไลน์ตามหลักการวิเคราะห์โมเดลเอสอีเอ็มโดยใช้โปรแกรมลิสเรล ผลการวิจยั
สรุปได้ดงั นี้
1. กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองทีจ่ ําเป็ นประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) กลยุทธ์การเรียนรู้
แบบกํากับตนเองด้านพุทธิปญั ญา 2) กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านพฤติกรรมการเรียน 3) กลยุทธ์
การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านบริบทการเรียนออนไลน์ 4) กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านแรงจูงใจ
โดยผูเ้ รียนใช้กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองทุกด้านอยู่ในระดับมาก
2. กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านแรงจูงใจส่งผลต่อผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนอย่างมีนยั สําคัญ
์
ทางสถิติ (p<.05) และกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านพุทธิปญั ญา ด้านพฤติกรรมการเรียน และด้าน
บริบทการเรียนออนไลน์สง่ ผลต่อผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนอย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ
์
3. กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองของผูเ้ รียนประกอบด้วยรูปแบบการเรียน
การสอนที่แตกต่างกัน ได้แก่ วิดโี อ เอกสารประกอบการเรียน เสียง การมอบหมายงาน กระดานสนทนา การ
สนทนาออนไลน์ การทดสอบก่อนและหลังการเรียน และบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์
4. กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองส่งผลให้ผเู้ รียนมีระดับกลยุทธ์การเรียนรู้
แบบกํากับตนเองและผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนสูงขึน้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<.05)
์
5. คู่ม ือ กลยุท ธ์ก ารส่ง เสริม กลยุท ธ์ก ารเรีย นรู้แ บบกํา กับ ตนเองในบริบ ทการเรีย นออนไลน์
ประกอบด้วย 1) ความหมายของคําทีค่ วรรู้ 2) การใช้กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง
3) การวัดและประเมินการใช้กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง และ 4) การถาม-ตอบปญั หาทีพ่ บบ่อย
ภาควิชา วิจยั และจิตวิทยาการศึกษา
สาขาวิชา วิธวี ทิ ยาการวิจยั การศึกษา
ปี การศึกษา 2555
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The objectives of this research were 1) to study and research the strategy manual for
promoting self-regulated learning strategies in online context 2) to study and research the effect of
self-regulated learning strategies in online context on learning achievement 3) to develop the
strategy for promoting self-regulated learning strategies in online context 4) to experiment and
evaluate the effectiveness of the strategy manual for promoting self-regulated learning strategies in
online context and 5) to develop the strategy manual for promoting self-regulated learning strategies
in online context The sample was 486 students who were used to study in online context at private
university or open university. The data was analyzed using descriptive statistics and causal model of
learning achievement in the online learning context according to SEM by LISREL program. The
research results were as follows:
1. The self-regulated learning strategies composed of a) learning strategy for regulation of
cognition b) learning strategy for regulation of behavior c) learning strategy for regulation of online
context d) learning strategy for regulation of motivation. Learners use all self-regulated learning
strategies in the high level.
2. The learning strategy for regulation of motivation has the effect on the learning
achievement at statistical significance (p<.05) and other learning strategies for regulation have no
effect on the learning achievement at statistical significance.
3. The strategy for promoting self-regulated learning strategies in online context composed
of video, studying paper, voice, assignment, web-board, online chatting, pre-test, post-test, and
social network.
4. They designed strategy for promoting self-regulated learning strategies affects the level of
their self-regulated learning strategies and the learning achievement at statistical significance (p<.05).
5. The strategy manual for promoting self-regulated learning strategies in online context had
4 sections as 1) the definition 2) the using strategy for promoting self-regulated learning strategies in
online context 2) the measurement and evaluation of using the strategy for promoting self-regulated
learning strategies in online context 4) questions and answers
Department: Educational Research and Psychology Student’s Signature .............................
Field of Study: Educational Research Methodology Advisor’s Signature ...............................
Academic Year: 2012
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี โดยได้รบั ความกรุณาเป็ นอย่างยิง่ จาก รอง
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วิทยานิพนธ์ ซึง่ ท่านได้กรุณาให้คําปรึกษา แนะนํ า แก้ไขข้อบกพร่องในการทําวิจยั ด้วยดีตลอด
มา ผูว้ จิ ยั จึงขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทป่ี รึกษาทัง้ สองท่านไว้ ณ โอกาสนี้เป็ นอย่างสูง อีกทัง้
ผู้วจิ ยั ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. สุกรี รอดโพธิ ์ทอง รองศาสตราจารย์ ดร.
อวยพร เรืองตระกูล และอาจารย์ ดร.ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูม ิ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ทีไ่ ด้ให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อให้วทิ ยานิพนธ์ฉบับนี้มคี วามสมบูรณ์ทางวิชาการเพิม่ ยิง่ ขึน้ อีกทัง้ ขอ
กราบขอบพระคุณคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ทุกท่าน ทีไ่ ด้ให้ความรูแ้ ละแนะนํ าแนวทางในการ
เป็นครูทด่ี เี พื่อเป็ นตัวอย่างในการประกอบอาชีพของผูว้ จิ ยั ต่อไป
ขอขอบพระคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย อภิศกั ดิ ์กุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ได้สนับสนุ นและให้โอกาสผู้วจิ ยั ได้ศกึ ษาในระดับปริญญาดุษฎี
บัณฑิต และขอขอบคุณเพื่อนคณาจารย์ทุกท่านทีเ่ ป็ นกําลังใจให้แก่ผวู้ จิ ยั ตลอดมา ขอขอบคุณ
ดร. ต่ อ เกี ย รติ น้ อ ยสํ า ลี ที่ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลือ งานวิจ ัย จนสํ า เร็จ ลุ ล่ ว งเป็ น อย่ า งดี อีก ทัง้
ขอขอบคุณเจ้าหน้ าทีโ่ ครงการ Ubicomp ผูบ้ ริหารโครงการจัดการการเรียนการสอนออนไลน์
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA Online) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่อํานวยความ
สะดวกในการทดลองงานวิจยั ครัง้ นี้
ขอกราบขอบพระคุณ บิดาและมารดา ญาติพ่นี ้ อง และขอขอบพระคุ ณน้ อ งสาวของ
ผูว้ จิ ยั ทัง้ สองคนทีไ่ ด้ให้การสนับสนุ นและเป็ นกําลังใจแก่ผู้วจิ ยั ตลอดมาจนสามารถทําให้ผู้วจิ ยั
ประสบความสําเร็จตามทีม่ งุ่ หวัง
สุ ด ท้า ยความดีแ ละความรู้ท่เี กิด จากการศึก ษาและวิจยั ครัง้ นี้ ผู้ว ิจ ยั ขอมอบแด่ บิด า
มารดา อาจารย์ และผูม้ พี ระคุณทุกท่าน
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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
การจัดการศึกษามีวตั ถุประสงค์ในการพัฒนาผูเ้ รียนให้มคี วามสมบูรณ์พร้อมทัง้ ร่างกาย
จิตใจ สติปญั ญา ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่นื ได้อย่างมีความสุข
ซึง่ เป็ นไปตามความมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่
ได้กําหนดระบบการจัดการศึกษาเป็ น 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยผูเ้ รียนทุกคนสามารถเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองได้ บนพืน้ ฐานที่
ผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลางในการเรียนรู้ (learner center) นัน่ คือผูเ้ รียนมีความสําคัญต่อกระบวนการ
เรียนรู้ การพัฒนาการเรียนรูจ้ งึ ต้องยึดหลักให้ผู้เรียนฝึกทักษะกระบวนการ การคิด การจัดการ
การเผชิญ สถานการณ์และประยุกต์ค วามรูม้ าใช้เ พื่อ แก้ไขปญั หาได้ (บุห งา วัฒนะ, 2546)
ขณะที่ผู้สอนใช้จติ วิทยาในการสอน ทัง้ การจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอํานวยความ
สะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรูแ้ ละมีความรอบรูม้ ากขึ้น (อารี พันธ์มณี, 2546) รวมทัง้
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควรมีการสนับสนุนการศึกษา โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐควรส่งเสริมให้ม ี
การพัฒนาแบบเรียน ตํารา หนังสือ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาทีม่ คี ุณภาพและประสิทธิภาพ
ในการพัฒนาขีดความสามารถความรูแ้ ละทักษะของผูเ้ รียนในการแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเองได้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ (พระราชบัญญัตกิ ารศึกษา, 2542)
การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง (self-regulated learning) เป็ นกระบวนหนึ่งที่สําคัญและ
เป็ นพื้นฐานต่อการพัฒนาการศึกษา ซึ่งมุ่งเน้นผู้เรียนเป็ นศูนย์กลางในการเรียนรู้ โดยผู้เรียน
เปลี่ยนความสามารถทางปญั ญาเป็ นทักษะทางการเรียนรูเ้ พื่อสามารถประสบผลสัมฤทธิ ์ทาง
การศึกษา (Zimmerman, 2001) ประเด็นการเรียนรู้แบบกํากับตนเองได้รบั ความสนใจและ
ศึกษาวิจยั จากนักวิจยั อย่างแพร่หลายมาหลายทศวรรษ (Zimmerman, 2008) เช่น การศึกษา
ความสัม พัน ธ์ แ ละผลของการเรีย นรู้แ บบการกํ า กับ ตนเองกับ ผลสัม ฤทธิท์ างการศึก ษา
(Bandalos, Finney, & Geske, 2003; Ee, Moore, & Atputhasamy, 2003; Lan, 1996; Ley &
Young, 1998; Kitsantas & Zimmerman, 2008; Prudie & Hattie, 1996; Purdie, Hattie, and
Douglas, 1996; Pintrich & De Groot, 1990; Zimmerman & Martinez-Pons, 1986; Zimmerman
& Martinez-Pons, 1988; Zimmerman & Martinez-Pons, 1990) รูปแบบการเรียนรูแ้ บบกํากับ
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ตนเอง (Schunk & Zimmerman, 1994; Zimmerman & Schunk, 1989) เครื่องมือวัดการเรียนรู้
แบบกํากับตนเอง (Pintrich et al., 1991, 1993; Zimmerman & Marinez-Pons, 1986;
Weinstein, Schulte, & Palmer, 1987) แนวทางการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรูแ้ บบกํากับ
ตนเองของผูเ้ รียน (Rhee & Pintrich, 2004) และการสังเคราะห์งานวิจยั การเรียนรูแ้ บบกํากับ
ตนเอง (Dignath & Buttner, 2007) งานวิจยั ในอดีตทีผ่ ่านมาให้ความสนใจศึกษาการเรียนรูแ้ บบ
กํากับตนเองของผู้เรียนในบริบทของการเรียนแบบดัง้ เดิม (face-to-face learning) เป็ นสําคัญ
(Zimmerman, 2008) แต่ในปจั จุบนั ระบบการศึกษาของโลกก้าวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ
และอินเตอร์เน็ต ทําให้บริบทการเรียนได้เปลีย่ นแปลงรูปแบบสู่ระบบการศึกษาออนไลน์ (online
education)
มหาวิทยาลัยทัวโลกได้
่
พฒ
ั นาและขยายระบบการศึกษาจากการศึกษาภายในห้องเรียน
(face-to-face หรือ traditional learning) เป็ นการเรียนออนไลน์ (online learning) จํานวนมาก
(Allen & Seaman, 2007) มหาวิทยาลัยมีแนวคิดทีต่ ้องการให้ผูเ้ รียนสามารถเข้าถึงความรูใ้ น
วิธกี ารต่าง ๆ กัน ในทุกทีแ่ ละทุกเวลา โดยกําจัดอุปสรรคทีท่ ําให้ผเู้ รียนไม่สามารถเข้าถึงระบบ
การศึกษาได้ การเรียนด้วยวิธกี ารดังกล่าวนัน้ ผูเ้ รียนจําเป็ นต้องพึง่ พาตนเองมากกว่าทีจ่ ะพึง่ พา
ครูในห้องเรียน หรืออีกนัยหนึ่งคือ วิธกี ารเรียนการสอนเปลีย่ นจากมุ่งเน้นทีค่ รูมาเป็ นการมุ่งเน้น
ทีผ่ เู้ รียนอย่างแท้จริง ซึง่ ผูเ้ รียนจะประสบความสําเร็จได้ต้องประกอบด้วยปจั จัยหลักหลายด้าน
ทัง้ ด้านการเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัย ผู้สอน การพัฒนาบทเรียน โครงสร้างพื้นฐาน
และที่สํ า คัญ คือ ทัก ษะของผู้เ รีย น ซึ่ง ผู้เ รีย นจํา เป็ น ต้อ งมีท ัก ษะในการใช้ค อมพิว เตอร์แ ละ
อินเตอร์เ น็ ต ในการเข้าถึง บทเรียนออนไลน์ อีก ทัง้ ผู้เ รียนจําเป็ นต้อ งมีค วามรับผิด ชอบและ
สามารถดูแ ลตนเองในการเข้าสู่บทเรียนอย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้เ กิด ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
เทียบเท่าหรือดีกว่าการเรียนแบบดัง้ เดิม (Artino, 2008) ทําให้งานวิจยั การเรียนรูแ้ บบกํากับ
ตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์ ไ ด้รบั ความสนใจทัง้ จากนักวิจยั และนักการศึกษาในหลาย
มุมมอง เช่น การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองกับผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียนในบริบทการเรียนออนไลน์ (Barnard, Paton, & Lan, 2008; Lynch & Dembo, 2004;
Shen, Lee, & Tsai, 2007) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับการเรียนรูแ้ บบการ
กํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์ (Artino, 2006) ปจั จัยที่มผี ลต่อการเรียนรูแ้ บบการ
กํากับตนเองของบริบทการเรียนออนไลน์ (Whipp & Chiarelli, 2004; Phan, 2008; Yang,
2006) ผลกระทบของกลยุ ทธ์ก ารเรียนรู้แ บบกํ ากับตนเองต่ อ แรงจูง ใจในการเรียนออนไลน์
(Chang, 2005) การพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อสนับสนุ นการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง (Heo
& Joung, 2004; Winne et at, 2006) ความแตกต่างของแรงจูงใจและการกํากับตนเองระหว่าง
กลุ่มตัวอย่างทีแ่ ตกต่างกัน (Artino Jr. & Stephens, 2009) รวมทัง้ การพัฒนาแบบวัดการเรียนรู้
แบบกํากับตนเองในบริบทของการเรียนออนไลน์ (Barnard et al., 2008)
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การนํ าเทคโนโลยีการศึกษามาสนับสนุ นระบบการเรียนการสอนมีส่วนสําคัญที่ทําให้
ผู้เ รียนได้รบั การพัฒนาความรู้อย่างรวดเร็ว ด้ว ยตนเอง แต่ ผู้ส อนยัง คงมีค วามสําคัญ ในการ
ส่งเสริมกระบวนการเรีย นรู้ของผู้เ รีย น โดยผู้ส อนต้อ งแสวงหาความรู้แ ละเทคนิ ค ต่ า ง ๆ ที่
ทันสมัยต่อการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีการสอน (Delors et al., 1996) โดยเฉพาะการส่งเสริม
ให้ผเู้ รียนในบริบทการเรียนออนไลน์มกี ารเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองทีด่ เี พื่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
โดยยึดหลักที่ว่าระบบศึกษาในบริบทการเรียนออนไลน์ต้องมีคุณภาพอย่างน้ อยเทียบเท่าหรือ
มากกว่าระบบการศึกษาแบบดัง้ เดิม โดยผู้สอนเป็ นผู้สนับสนุ นและส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จกั การ
ตัง้ เป้าหมาย วางแผน ติดตามและประเมินด้วยตนเองตลอดกระบวนการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
นอกจากบทบาทของผูส้ อนทีม่ ผี ลต่อการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง ผู้เรียนเองก็มบี ทบาท
สําคัญต่อการพัฒนาการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง (Hrastinski, 2009) โดยเฉพาะผูเ้ รียนใน
มหาวิท ยาลัย เอกชนหรือ มหาวิท ยาลัย เปิ ด ซึ่ง มีส ภาพแวดล้อ มการเรีย นที่แ ตกต่ า งจาก
มหาวิทยาลัยรัฐบาลทีต่ อ้ งสอบแข่งขันเพื่อเข้าเรียน จึงมีส่วนทําให้ผเู้ รียนในบริบทดังกล่าวควรมี
การเรีย นรู้แ บบกํ า กับตนเองในระดับที่สูง เพื่อ ให้ส ามารถเรีย นรู้แ ละประสบผลสัม ฤทธิท์ าง
การศึกษาตามที่ตนเองมุ่งหวัง ดังนัน้ การส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้กลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับ
ตนเอง จึงเป็ นหน้าทีห่ ลักของผูส้ อนในมหาวิทยาลัยเอกชนหรือมหาวิทยาลัยเปิ ดมากกว่าผูส้ อน
ในมหาวิทยาลัยรัฐบาล
ขนาดของห้องเรียนเป็ นอีกหนึ่งปจั จัยที่มผี ลต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน เช่นเดียวกับ
ปจั จัยผูเ้ รียน ผูส้ อน และเนื้อหาการเรียน ผูส้ อนในห้องเรียนขนาดใหญ่ควรส่งเสริมให้ผเู้ รียนเกิด
กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองไม่ว่าจะเป็ นบริบทการเรียแบบดัง้ เดิมหรือบริบทการเรียน
ออนไลน์ เนื่ อ งจากผู้ ส อนไม่ ส ามารถดู แ ลผู้เ รีย นให้ไ ด้ร บั ความรู้ไ ด้อ ย่ า งทัว่ ถึง ผู้เ รีย นจึง
จําเป็ นต้องมีการศึกษาเนื้อหาวิชาและทําความเข้าใจด้วยตนเองเป็ นหลัก มากกว่าการพึ่งพิง
ผู้ส อนเพียงฝ่ายเดียว เพื่อ ให้เ กิดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนที่สูง ดัง นัน้ การส่ ง เสริมผู้เ รียนใน
ห้อ งเรียนขนาดใหญ่ เพื่อ ให้ผู้เ รียนสามารถกํ ากับตนเองในการเรียนได้ ย่อ มทําให้ผู้เ รียนใน
ห้องเรียนขนาดใหญ่มโี อกาสประสบความสําเร็จในการเรียนรูไ้ ด้เช่นเดียวกับผูเ้ รียนในห้องเรียน
ขนาดเล็กทีผ่ สู้ อนสามารถดูแลได้อย่างทัวถึ
่ งอยูแ่ ล้ว
ถึงแม้ว่าปจั จุบนั มีงานวิจยั จํานวนมากจากทัวโลกได้
่
ให้ความสําคัญต่อการศึกษาผลของ
การเรียนรู้แบบกํากับตนเองที่มตี ่อผลสัมฤทธิ ์ทางการศึกษา อีกทัง้ มีการศึกษาที่เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองของผูส้ อนบ้าง แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาดังกล่าวส่วนใหญ่
เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับผู้เรียนในบริบทการเรียนแบบดัง้ เดิมมากกว่าบริบทการเรียนออนไลน์
และกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ส่วนใหญ่เป็ นผู้เรียนตัง้ แต่ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
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แต่ยงั ขาดการศึกษาเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการ
เรียนออนไลน์ โดยเฉพาะผู้เรียนระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทยได้ให้
ความสําคัญและเปิ ดการเรียนการสอนในบริบทการเรียนออนไลน์เป็ นจํานวนมากในยุคปจั จุบนั
ซึง่ งานวิจยั และการศึกษากลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองจะทําให้ผสู้ อน
ได้เข้าใจและตระหนักถึงประโยชน์ ของการใช้กลยุทธ์การส่งเสริมเพื่อให้ผเู้ รียนมีการใช้กลยุทธ์
การเรียนรู้แบบกํากับตนเองสูงขึ้น และเมื่อ ผู้เรียนได้เ พิม่ การใช้ก ลยุทธ์ก ารเรียนแบบกํากับ
ตนเองซึ่งเป็ นผลมาจากการใช้กลยุทธ์การส่งเสริมของผู้สอน ก็จะทําให้ผู้เรียนสามารถประสบ
ผลสําเร็จทางการศึกษาในบริบทการเรียนออนไลน์ได้ตามทีผ่ สู้ อนและผูเ้ รียนต้องการ
ดังนัน้ การวิจยั และพัฒนากลยุทธ์ก ารส่ งเสริมกลยุทธ์ก ารเรียนรู้แบบกํ ากับตนเองใน
บริบทการเรียนออนไลน์จงึ มีความสําคัญตามที่ได้กล่าวมาแล้ว โดยเป้าหมายในการวิจยั เพื่อ
ศึกษากลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองของผู้เรียนในบริบทการเรียนออนไลน์ ท่จี ําเป็ น ซึ่ง
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน อีกทัง้ การศึกษาครัง้ นี้มกี ารออกแบบเพื่อวิจยั และพัฒนาคู่มอื
กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์ ผลการวิจยั นี้
เป็ น ประโยชน์ แ ก่ ผู้ ม ีส่ ว นเกี่ย วข้อ งกับ กระบวนการเรีย นรู้ใ นบริบ ทการเรีย นออนไลน์ ทัง้
สถาบันการศึกษา ผูอ้ อกแบบและบริหารหลักสูตร โดยเฉพาะผูส้ อนสามารถใช้ค่มู อื ดังกล่าวเป็ น
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผเู้ รียนเกิดการพัฒนากลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบ
กํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์ เมื่อผูเ้ รียนมีการใช้กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง
สูงขึน้ จะส่งผลให้ผเู้ รียนประสบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนตามเป้าประสงค์ของกระบวนการเรียนรู้
ได้อย่างแท้จริง
คําถามการวิ จยั
1. กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองทีจ่ าํ เป็นของผูเ้ รียนในบริบทการเรียนออนไลน์ใน
ปจั จุบนั มีลกั ษณะอย่างไรและการใช้กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองอยูใ่ นระดับใด
2. กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองของผูเ้ รียนในบริบทการเรียนออนไลน์ใดทีส่ ่งผล
ต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
3. กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองของผูเ้ รียนในบริบทการเรียน
ออนไลน์มลี กั ษณะอย่างไร
4. ประสิทธิผลของการใช้กลยุทธ์ก ารส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรู้แ บบกํากับตนเองใน
บริบทการเรียนออนไลน์เป็ นอย่างไร
5. คู่มอื การใช้กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการเรียน
ออนไลน์มลี กั ษณะอย่างไร
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วัตถุประสงค์การวิ จยั
การวิจยั และพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการ
เรียนออนไลน์มวี ตั ถุประสงค์หลักดังนี้
1. เพื่อ ศึก ษาและวิจยั กลยุทธ์ก ารเรียนรู้แ บบกํ ากับตนเองที่จําเป็ นและระดับการใช้
กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองของผูเ้ รียนในบริบทการเรียนออนไลน์ในปจั จุบนั
2. เพื่อศึกษาและวิจยั กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองของผูเ้ รียนในบริบทการเรียน
ออนไลน์ทส่ี ่งผลต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
3. เพื่อพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองของผูเ้ รียนใน
บริบทการเรียนออนไลน์
4. เพื่อทดลองใช้และประเมินประสิทธิผลของการใช้กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การ
เรียนรูแ้ บบกํากับตนเองของผูเ้ รียนในบริบทการเรียนออนไลน์
5. เพื่อพัฒนาคู่มอื การใช้กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองใน
บริบทการเรียนออนไลน์
ขอบเขตการวิ จยั
1) ตัวแปร
ตัวแปรหรือประเด็นที่มุ่งศึกษาในการวิจยั ครัง้ นี้ประกอบด้วยตัวแปรกลยุทธ์การ
เรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน และคู่มอื กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรู้
แบบกํากับตนเอง สําหรับตัวแปรกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองซึง่ เป็ นตัวแปรอิสระในการ
วิจยั ครัง้ นี้ ประกอบด้วยตัวแปรแฝงทัง้ หมด 4 ตัวแปร โดยวัดจากตัวแปรสังเกตได้จาํ นวน 9 ตัว
แปร ซึ่งเกิดจากการทบทวนและสังเคราะห์กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองของผู้เรียนใน
บริบทการเรียนออนไลน์ดงั นี้
ั ญา (learning
1) ตัว แปรแฝงกลยุ ท ธ์ก ารเรีย นรู้แ บบกํ า กับ ตนเองด้า นพุ ท ธิป ญ
strategy for regulation of cognition) วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร ได้แก่ การทบทวน
(rehearsal) การต่อยอดความคิด (elaboration) และอภิพุทธิปญั ญา (metacognition)
2) ตัว แปรแฝงกลยุ ท ธ์ ก ารเรีย นรู้แ บบกํ า กับ ตนเองด้า นพฤติก รรมการเรีย น
(learning strategy for regulation of behavior) วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 2 ตัว ได้แก่ การ
จัดการเวลาเรียนออนไลน์ (online time management) และการจัดการความพยายาม (effort
management)
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3) ตัวแปรแฝงกลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเองด้านบริบทการเรียนออนไลน์
(learning strategy for regulation of online context) วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 2 ตัว ได้แก่
การควบคุมสภาพแวดล้อมออนไลน์ (online environment control) และการขอความช่วยเหลือ
ออนไลน์ (online help seeking)
4) ตัว แปรแฝงกลยุ ท ธ์ ก ารเรีย นรู้ แ บบกํ า กับ ตนเองด้ า นแรงจู ง ใจ (learning
strategy for regulation of motivation) วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 2 ตัว ได้แก่การรับรูค้ วาม
สามารถตนเอง (self-efficacy) และการให้คุณค่าการเรียน (task value)
ตัวแปรตามของการศึกษาครัง้ นี้ คือ ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
2) ประชากร
งานวิจยั นี้ได้กําหนดขอบเขตประชากรเป็ นนักศึกษาทีเ่ คยเรียนรูใ้ นบริบทการเรียน
ออนไลน์ในมหาวิทยาลัยเอกชนและมหาวิทยาลัยเปิดทีม่ กี ารเรียนการสอนแบบออนไลน์ และอยู่
ในเขตกรุงเทพมหานคร
นิ ยามศัพท์ที่ใช้ในการวิ จยั
บริ บทการเรียนออนไลน์ (learning online context) หมายถึง สภาพแวดล้อมทีใ่ ช้
สําหรับการเรียนการสอนในหลักสูตรผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์และอินเตอร์เน็ต
กลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเอง (learning strategy for regulation) หมายถึง
แนวทางของกระบวนการเรียนรูท้ ผ่ี เู้ รียนสร้างความคิด ความรูส้ กึ พฤติกรรมและการกระทําใน
การเรียนรูอ้ ย่างเป็ นระบบด้วยตนเอง โดยคํานึงถึงตนเองและสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ เพื่อ
ตอบสนองเป้าหมายการเรียนทีต่ นเองตัง้ ไว้
กลยุ ท ธ์ก ารส่ ง เสริ ม กลยุท ธ์ ก ารเรี ย นรู้แ บบกํา กับ ตนเอง (strategy for
promoting self-regulated learning) หมายถึง แนวทางของผูส้ อนผ่านรูปแบบการสอนเพื่อ
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการสร้างความคิด ความรู้สกึ พฤติกรรมและการกระทําในการ
เรียนรูอ้ ย่างเป็ นระบบด้วยตนเอง โดยคํานึงถึงตนเองและสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ เพื่อ
ตอบสนองเป้าหมายการเรียนทีต่ นเองตัง้ ไว้
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คู่มือกลยุทธ์การส่งเสริ มกลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเอง (strategy manual
for promoting self-regulated learning) หมายถึง เอกสารทีอ่ ธิบายรายละเอียดและแนะนํา
แนวทางแก่ผสู้ อนเกี่ยวกับรูปแบบการสอนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการสร้างความคิด
ความรูส้ กึ พฤติกรรมและการกระทําในการเรียนรูอ้ ย่างเป็นระบบด้วยตนเอง โดยคํานึงถึงตนเอง
และสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองเป้าหมายการเรียนทีต่ นเองตัง้ ไว้
ประโยชน์ ที่ได้รบั จากการวิ จยั
ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการวิจยั สามารถแบ่งเป็ น 2 ด้านได้แก่
1. ประโยชน์ในทางวิชาการ ผลการวิจยั นี้เริม่ ต้นจากการพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผู้เรียนในบริบทการเรียนออนไลน์ เพื่อนํ าไปสู่การวิจยั
และพัฒนาคู่มอื กลยุทธ์การส่งเสริมการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์ทม่ี ผี ล
ต่ อ ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน โดยใช้การออกแบบการเก็บรวบรวมข้อ มูล ผ่านระบบการเรียน
ออนไลน์ มากกว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบวิธดี งั ้ เดิมที่ใช้บนั ทึกในเอกสารเพื่อเก็บข้อมูล ซึ่ง
นัก วิชาการและนัก การศึก ษาสามารถนํ าผลการวิจยั ที่เกี่ยวกับกลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับ
ตนเองทีส่ ่งผลต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนในบริบทการเรียนออนไลน์ วิธกี ารเก็บข้อมูลผ่านระบบ
ออนไลน์ และแนวทางการพัฒนาคู่มอื กลยุทธ์การส่งเสริมการเรียนรู้ ซึ่งเป็ นผลการวิจยั จาก
การศึกษาครัง้ นี้ ไปศึกษาพัฒนางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในรูปแบบการเรียนออนไลน์
ซึง่ เป็ นระบบการศึกษาทีไ่ ด้รบั การยอมรับและแพร่หลายในทุกประเทศ และมีบริบทการเรียนรูท้ ่ี
แตกต่างจากบริบทการเรียนแบบดัง้ เดิมทีม่ กี ารศึกษาอยูใ่ นปจั จุบนั
2. ประโยชน์ในทางปฏิบตั ิ ผลการวิจยั ครัง้ นี้จะมีประโยชน์แก่ผทู้ เ่ี กี่ยวข้องกับการเรียน
การสอนในบริบทการเรียนออนไลน์ทงั ้ ผู้สอน ผู้ออกแบบโครงสร้างหลักสูตร สถาบันการศึกษา
และผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องในการกํากับคุณภาพหลักสูตร ดังนี้
2.1 ผูส้ อนในบริบทการเรียนออนไลน์สามารถประยุกต์ใช้ผลการศึกษากลยุทธ์
การส่ง เสริมกลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์ ไปออกแบบและ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อเพิม่ ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผู้เรียนในบริบท
การเรียนออนไลน์ โดยให้ความสําคัญต่อกลยุทธ์การส่งเสริมทีม่ ผี ลต่อกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบ
กํากับตนเองตามทีผ่ สู้ อนต้องการ
2.2 ผู้ออกแบบโครงสร้างบริบทการเรียนออนไลน์ สามารถนํ ากลยุทธ์ก าร
ส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์ ไปออกแบบโครงสร้าง
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่สี นับสนุ นและเอื้อให้ผู้เรียนพัฒนาการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้แบบ
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กํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์ท่สี ่งผลต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผูเ้ รียนในบริบท
การเรียนออนไลน์
2.3 สถาบันการศึกษาที่เ ปิ ดหลัก สูตรการเรียนการสอนในบริบทการเรียน
ออนไลน์สามารถนํ ากลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการเรียน
ออนไลน์ ทไ่ี ด้จากงานวิจยั นี้ไปพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในสถาบันให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
เพื่อให้ผเู้ รียนประสบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
2.4 ผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องในการกํากับคุณภาพการศึกษาหลักสูตรในบริบทการ
เรียนออนไลน์ สามารถนํ ากลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการ
เรีย นออนไลน์ ท่ีไ ด้จ ากงานวิจ ัย นี้ ไ ปพัฒ นาแนวทางการกํ า กับ คุ ณ ภาพหลัก สูต รการเรีย น
ออนไลน์ในอนาคต เพื่อให้เกิดความมันใจว่
่ าผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนตามเป้าหมายของ
กระบวนการเรียนรู้
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
การวิจยั เรื่อง "การวิจยั และพัฒนาคู่มอื กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับ
ตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยด้วยการออกแบบการเก็บรวบรวม
ข้อมูลผ่านระบบออนไลน์" ได้ศกึ ษาและทบทวนเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องดังนี้
ตอนที่ 1 ความหมายของการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง
ตอนที่ 2 ความสําคัญของการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง
ตอนที่ 3 แนวคิดและทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง
3.1 ทฤษฎีพุทธิปญั ญาทางสังคม
3.2 ทฤษฎีอภิพุทธิปญั ญา
3.3 กระบวนการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง
3.4 การวัดระดับการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง
3.5 กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง
ตอนที่ 4 กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง
4.1 การจัดการห้องเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง
4.2 บทบาทของผูส้ อนต่อการส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง
4.3 กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองทีม่ ผี ลต่อการเพิม่ ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน
ตอนที่ 5 บริบทการเรียนออนไลน์
5.1 การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
5.2 รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์
5.3 สื่อการเรียนการสอนสําหรับการเรียนออนไลน์
5.4 ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อความสําเร็จในการเรียนการสอนออนไลน์
5.5 บทบาทของการออกแบบหลักสูตรต่อการเรียนการสอนออนไลน์
5.6 บทบาทของผูเ้ รียนต่อการเรียนการสอนออนไลน์
ตอนที่ 6 การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์
6.1 แบบวัดการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์
6.2 งานวิจยั การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์
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ตอนที่ 1 ความหมายของการเรียนรู้แบบกํากับตนเอง
การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองเป็ นรูปแบบหนึ่งของการเรียนรูข้ องผู้เรียน มีวตั ถุประสงค์
หลักเพื่อให้ประสบความสําเร็จจากการเรียนรู้ แนวคิดนี้พฒ
ั นาจากทฤษฎีพุทธิปญั ญาทางสังคม
(social cognitive theory) โดยนํามโนทัศน์ของการกํากับตนเอง (self-regulation) มาใช้กบั
กระบวนการเรีย นรู้ ดัง นั น้ การทํ า ความเข้า ใจเกี่ย วกับ การเรีย นรู้แ บบกํ า กับ ตนเอง (selfregulated learning) จึงต้องมีความเข้าใจเกีย่ วกับความหมายของการกํากับตนเองก่อน
การกํากับตนเอง หมายถึง กระบวนการติดตาม ควบคุม และกํากับด้วยตนเองอย่าง
เป็ นระบบและแสดงออกมาในรูปแบบพฤติกรรมที่แท้จริง (Pintrich, 1999) โดยการสร้างและ
รักษาไว้ในด้านพุทธิปญั ญา (cognition) ความรูส้ กึ (affect) และพฤติกรรม (behavior) เพื่อให้ได้
ตามเป้าหมายทีต่ นเองตัง้ ไว้ (Zimmerman, 1986) การกํากับตนเองทีม่ ปี ระสิทธิภาพนัน้ ผูก้ ํากับ
ตนเองต้องใช้ความพยายามในการติดตาม ควบคุม และพัฒนาตนเอง (Corno & Mandinach,
1983 อ้างใน Heo & Joung, 2004) โดยมีการตัง้ เป้าหมายและมีแรงจูงใจในการปฏิบตั เิ พื่อให้
บรรลุเป้าหมายของตนเองตามทีต่ งั ้ ไว้ (Schunk, 1994)
การเรียนรู้แบบกํากับตนเอง หมายถึง กระบวนการซึ่งผู้เรียนเปลี่ยนความสามารถ
ทางปญั ญา (mental ability) เป็ นทักษะทางการเรียนอย่างเป็ นระบบ (Zimmerman, 2004) เป็ น
ผลจากการสร้างความคิด (thought) ความรูส้ กึ (feeling) และพฤติกรรม (behavior) หรือการ
ปฏิบตั ิ (actions) ในการเรียนด้วยตนเองเพื่อให้ตนเองบรรลุเป้าหมายการเรียนตามที่ได้ตงั ้ ไว้
(Schunk, 2001) การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองไม่ใช่เป็ นแค่ความสามารถทางปญั ญาหรือทักษะ
ความสามารถในการเรียนเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากการกระทําของผูเ้ รียนเพื่อตนเองซึ่งเป็ น
กระบวนการเชิงรุกมากกว่ากระบวนเชิงรับทีป่ ล่อยให้เกิดขึน้ เองตามธรรมชาติหรือเกิดจากการ
สอนของครูเพียงอย่างเดียว โดยกระบวนการเปลีย่ นความสามารถทางปญั ญา ได้แก่ การสร้าง
ความคิด ความรู้ ส ึก และพฤติก รรมหรือ การปฏิบ ัติ ที่ส ร้า งขึ้น จากตนเองอย่ า งเป็ น ระบบ
(Zimmerman, 2000) โดยผ่านการสร้างสรรค์ส่วนบุคคล มีความพยายามมุ่งมันอุ
่ ตสาหะ และ
ปรับเปลี่ย นเป็ นทัก ษะในการเรีย นเพื่อ ตอบสนองการพัฒ นาผลสัมฤทธิท์ างการศึก ษาตาม
เป้าหมายทีต่ นเองตัง้ ไว้ (Zimmerman, 1986; Zimmerman, 2004)
จากความหมายของการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองข้างต้น Boekaerts (2002) อธิบาย
ความหมายของคําว่าการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองไว้ใน 3 ประเด็นคือ
1. ผูเ้ รียนมีความมุง่ มันในการบรรลุ
่
เป้าหมายของตนเองตามทีต่ งั ้ ไว้
2. ผูเ้ รียนมีการสร้างความคิด ความรูส้ กึ และแนวทางการปฏิบตั เิ พื่อให้บรรลุเป้าหมาย
3. ผูเ้ รียนมีการคิด มีความรูส้ กึ และมีการปฏิบตั อิ ย่างเป็ นระบบด้วยตนเองในการบรรลุ
เป้าหมาย
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แต่นักวิจยั และนักการศึกษาในปจั จุบนั มีการประยุกต์ใช้การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองใน
หลากหลายงานวิจยั และได้ให้ความหมายว่า การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองคือการกระทําใด ๆ ที่
ผูเ้ รียนปฏิบตั เิ พื่อให้บรรลุผลสําเร็จ ถึงแม้ว่าความคิด ความรูส้ กึ หรือพฤติกรรมทีไ่ ม่ได้เกิดจาก
ตัวของผู้เรียนเอง แต่อาจเกิดจากผู้สอนหรือสภาพแวดล้อมการเรียน ทําให้ผู้อ่านงานวิจยั เกิด
ความคลาดเคลื่อนของความหมายของการเรียนรู้แ บบกํากับตนเอง คือ การปฏิบตั ิหรือการ
กระทําในทุกด้านของผูเ้ รียน ดังนัน้ Boeakaerts (2002) ขยายความหมายของการเรียนรูแ้ บบ
กํากับตนเอง คือ ความพยายามของผูเ้ รียนเพื่อให้ได้เป้าหมายส่วนบุคคลอย่างเป็ นระบบ มีการ
สร้างแนวความคิด แนวทางการปฏิบตั ิแ ละความรู้ส ึก ณ จุด ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยคํานึ งถึง
สภาพแวดล้อมของการเรียนนัน้ ด้วย
ผู้เรียนแบบกํากับตนเอง (self-regulated learner) หมายถึง ผูเ้ รียนที่มคี วามสามารถ
จัดการกระบวนการเรียนและผลสําเร็จทางการเรียนของตนเอง มีการตัง้ เป้ าหมายที่ท้าทาย
สําหรับตนเอง มีก ารประยุก ต์ใช้ก ลยุทธ์ก ารเรียนที่เ หมาะสมเพื่อให้บรรลุ เ ป้าหมายเพื่อการ
เรีย นรู้ ผู้ เ รีย นได้ ร ับ อิ ท ธิพ ลการกํ า กับ ตนเองเป็ น แรงจู ง ใจความพยายามในการเรีย นรู้
(Zimmerman, Bandura, & Martinez Pons, 1992 อ้างถึงใน Sharma et al., 2007)
ผู้เ รียนที่ม ีก ารกํา กับ ตนเองในการเรีย นรู้จะสามารถสํ าเร็จทัง้ ด้านการศึก ษาและจะ
สามารถประสบความสําเร็จในชีวติ ได้ในอนาคต (Zimmerman, 2004) ผูเ้ รียนในลักษณะนี้มกั จะ
ใช้แนวปฏิบตั เิ ชิงรุกในการพยายามที่จะเรียนรู้ ตระหนักถึงจุดแข็งและข้อจํากัดของตนเองและ
นํ าตนเองไปสู่เป้าหมายที่ตงั ้ ไว้ (Zimmerman, 2001) รวมทัง้ ผู้เรียนมีการตัง้ เป้าหมายส่วน
บุคคลของตนเองและวางแผนกลยุทธ์การเรียนของตนเองขึน้ มา ติดตามพฤติกรรมของตนเองใน
รูปแบบของเปรียบเทียบกับเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้และสะท้อนออกมาเพื่อปรับพฤติกรรมการเรียนเพื่อ
เพิม่ ประสิทธิภาพการเรียนของตนเอง (Schunk, 1994) อันจะทําให้เกิดความความพึงพอใจใน
ตนเองและมีแรงจูงใจในการพัฒนาแนวทางและวิธกี ารเรียนของตนเองอย่างต่อเนื่อง
จากความหมายการเรียนรูก้ ารกํากับตนเองของ Zimmerman (1986, 2004) Schunk
(2001) และ Boekaerts (2002) ผูว้ จิ ยั พบว่า การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองควรมีคุณลักษณะดังนี้
1. เป็ นกระบวนการเปลีย่ นแปลงความสามารถทางปญั ญาอย่างเป็นระบบ
2. เป็ นกระบวนการเชิงรุกทีเ่ กิดขึน้ จากตนเอง
4. การเรียนต้องเกิดความคิด ความรูส้ กึ พฤติกรรมและการกระทํา
5. มีการคํานึงถึงตนเองและสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้
6. มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อบรรลุเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้
ผู้วจิ ยั จึงนิยาม การเรียนรู้แบบกํากับตนเอง หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ท่ผี ู้เรียน
เปลี่ยนความสามารถทางปญั ญาเป็ นความคิด ความรูส้ กึ พฤติกรรมและการกระทํา อย่างเป็ น
ระบบด้วยตนเอง โดยคํานึงถึงตนเองและสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองเป้าหมาย
การเรียนทีต่ นเองตัง้ ไว้
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ผู้เรียนแบบกํากับตนเอง หมายถึง ผู้เรียนที่สามารถจัดการกระบวนการเรียนรู้โดย
เปลี่ยนความสามารถทางปญั ญาเป็ นความคิด ความรูส้ กึ พฤติกรรมและการกระทํา อย่างเป็ น
ระบบด้วยตนเอง โดยคํานึงถึงตนเองและสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองเป้าหมาย
ทีต่ นเองตัง้ ไว้
ตอนที่ 2 ความสําคัญของการเรียนรู้แบบกํากับตนเอง
Zimmerman (2004) ได้ชใ้ี ห้เห็นความสําคัญของการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองทีส่ ่งผลต่อ
ความสําเร็จในการเรียนของผูเ้ รียน ดังจะเห็นได้จากงานวิจยั ทีไ่ ด้เปรียบเทียบความแตกต่างของ
ผูเ้ รียนทีม่ คี วามสามารถในการกํากับตนเองสูงกับผูเ้ รียนทีม่ คี วามสามารถในการกํากับตนเองตํ่า
โดยพิจารณาจากประเด็น การตัง้ เป้าหมาย ลักษณะการมุ่งเน้นเป้าหมาย การรับรูค้ วามสามารถ
ของตนเอง ความสนใจภายใน การปฏิบตั เิ พื่อให้บรรลุผลสําเร็จ เทคนิคการนํ าตนเอง ลักษณะ
การติดตามตนเอง และการสะท้อนตนเอง รวมทัง้ ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ รียนทีม่ คี วามสามารถ
ในการกํากับตนเองสูงและตํ่าดังตาราง 2.1
ตาราง 2.1 การเปรียบเทียบลักษณะและผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างผูเ้ รียนแบบกํากับ
ตนเองตํ่าและผูเ้ รียนแบบกํากับตนเองสูง
ผู้เรียนแบบกํากับตนเองตํา่
ลักษณะ
ผลกระทบ
มีเป้าหมายไม่
ไม่ประสบความสําเร็จในการเรียน
ชัดเจน
ขาดความตัง้ ใจในการเรียน
การคิดสะท้อนถูกจํากัด

มุง่ เน้นผลลัพธ์ท่ี
เกีย่ วกับตนเอง

มีการรับรู้
ความสามารถ
ตนเองตํ่า

ผู้เรียนแบบกํากับตนเองสูง
ลักษณะ
ผลกระทบ
มีเป้าหมายทีช่ ดั เจน ประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย
เป็ นลําดับ ขัน้ อย่าง ทีต่ งั ้ ไว้
มีระบบ
มีการประเมินตนเองเพื่อให้ได้ขอ้ มูล
ย้อนกลับมาปรับปรุงตนเองให้
เป็ นไปตามเป้าหมาย
มุง่ เน้นการเรียนหรือ เป็ นการสะสมแนวความคิด
ความคิดทีเ่ กิดคงที่
เปิ ดโอกาสในการเรียนเพื่อเพิม่
เป็ นอุปสรรคต่อการเรียนเพราะเกิด ความรอบรู้
ความสามารถของตนเองให้สงู ขึน้
การเปรียบเทียบกับผูอ้ ่นื
สร้างประสบการณ์ทม่ี คี ณ
ุ ค่า
นําไปสูก่ ารด้อยค่าหรือการหลีกเลี่ยง
การเรียน
ขาดแรงจูงใจในการเรียน
มีแนวโน้มกังวลเกีย่ วกับการเรียน
หลีกเลีย่ งโอกาสในการเรียนรู้
มีปฏิสมั พันธ์เชิงลบ

มีการรับรู้
เป็ นแรงจูงใจในการเรียนและกํากับ
ความสามารถตนเอง ตนเอง โดยมีการตัง้ เป้าหมายตนเอง
สูง
สูง
มีการติดตามตนเองอย่างใกล้ชดิ
มีปฏิสมั พันธ์เชิงบวก

13

ตาราง 2.1 การเปรียบเทียบลักษณะและผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างผูเ้ รียนแบบกํากับ
ตนเองตํ่าและผูเ้ รียนแบบกํากับตนเองสูง (ต่อ)
ผู้เรียนแบบกํากับตนเองตํา่
ลักษณะ
ผลกระทบ
มีความสนใจภายใน ไม่สามารถพัฒนาความสนใจภายใน
ตํ่า
ตนเองเนื่องจากการโทษปจั จัย
ภายนอก เช่น การสอนทีน่ ่าเบื่อ
ทําให้การเรียนรูไ้ ม่น่าสนใจ
ไม่มคี วามพยายามในการเรียนรู้
ท้อถอยต่อการเรียน
ถูกดึงดูดจากปจั จัย ไม่สามารถนําตนเองได้
บันเทิง อารมณ์
มีผลในทิศทางลบต่อตนเอง
หรือความคิดต่างๆ
รอบข้างได้ง่าย
ขาดเทคนิคการนํา พึง่ พิงการลองผิดลองถูกในการใช้
ตนเองทีด่ หี รือนํา
กลยุทธ์การเรียนแบบใหม่
ตนเองในทางลบ
สร้างอุปสรรคในการประสบ
ความสําเร็จด้วยความตัง้ ใจ
ติดตามจากผลลัพธ์

พึง่ พิงความตระหนักทั ่วไปหรือ
ข้อมูลทีไ่ ม่ครบถ้วนเพื่อติดตาม
ความพยายามของตนเอง
ทําให้ประมาณตนเองสูงกว่าความ
เป็ นจริง
ทําให้เกิดความเข้าใจผิด
ผลการเรียนทีไ่ ม่ดี
ผลการประเมินที่ไม่ดเี กิดจาก
หลีกเลีย่ งการ
ข้อจํากัดความสามารถของตนเอง
ประเมินตนเอง
เป็ นการสะท้อนด้านลบของตนเอง
เนื่องจากขาดการ
ตัง้ เป้าหมาย และไม่ ไม่มกี ารปรับปรุงความพยายาม
มีระบบการติดตาม มองว่าความสามารถของตนคงที่
การปรับปรุงตนเองขึน้ กับ
ตนเอง
สัญชาตญาณหรือเกิดจากการ
ทําให้ยากต่อการ
คาดการณ์ เนื่องจากขาดข้อมูลหรือ
ประเมินตนเองจึง
ต้องเปรียบเทียบกับ ตีความหมายผิด
เกิดผลทางลบต่อกระบวนการ
สังคมภายนอก
วางแผน

ทีม่ า: Zimmerman (2004)

ผู้เรียนแบบกํากับตนเองตํา่
ลักษณะ
ผลกระทบ
มีความสนใจภายใน เกิดการพัฒนาโดยการเข้าไปมีส่วน
สูง
ร่วมในสิง่ ทีต่ นเองสนใจ
ทําให้การเรียนรูม้ คี วามน่าสนใจ
มีความพยายามในการเรียนรูส้ งู
ถึงแม้วา่ มีอุปสรรค
ไม่ถูกดึงดูดจาก
ปจั จัยรอบข้าง มี
ความมุง่ มั ่นตัง้ ใจต่อ
ผลสัมฤทธิ ์
มีเทคนิคนํ าตนเองที่
ดีเช่น การจินตน
ภาพการใช้กลยุทธ์
มองหาต้นแบบการ
เรียนที่ดี
ติดตามจาก
กระบวนการ

มีการใช้เทคนิคการนําตนเอง

ค้นหาโอกาสเพื่อ
ประเมินความ
พยายามของตนเอง
โดยการเปรียบเทียบ
ความพยายามใน
ปจั จุบนั กับอดีตที่
ผ่านมา

ผลการประเมินที่ไม่ดเี กิดจากวิธกี าร
เรียนหรือความตัง้ ใจทีไ่ ม่เพียงพอ
เป็ นการสะท้อนด้านบวกของตนเอง
เกิดการปรับปรุงและมีความ
พยายามเรียนรู้
การปรับปรุงตนเองขึน้ กับเป้าหมาย
ของตนเอง การติดตามทีแ่ ม่นยํา
และการประเมินทีเ่ หมาะสม ปรับกล
ยุทธ์ทไ่ี ม่มปี ระสิทธิภาพให้เกิด
ประสิทธิภาพในการเรียน
เกิดผลทางบวกต่อกระบวนการ
วางแผน

เกิดความตัง้ ใจ
มีการลําดับการใช้กลยุทธ์ทด่ี ี
มีการชื่นชมเพื่อรักษาแรงจูงใจไว้

รูต้ นเองว่าเมื่อใดที่ผลการเรียนดี
หรือไม่ดี
ใช้ขอ้ มูลในการเปลีย่ นผลการเรียน
โดยไม่ตอ้ งรอความช่วยเหลือทาง
สังคมจากภายนอก
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ตอนที่ 3 แนวคิ ดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบกํากับตนเอง
การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองได้รบั การพัฒนาจากทฤษฎีพุทธิปญั ญาทางสังคม (Schunk,
ั ญา Borkowski &
1999; Zimmerman, 2000) และมีค วามเกี่ยวข้อ งกับทฤษฎีอ ภิพุทธิป ญ
Muthukrishna (1992) ดังนัน้ ผูเ้ ขียนจึงได้ทบทวนหลักการของทฤษฎีทงั ้ สองทีม่ คี วามสัมพันธ์
กับการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง จากนัน้ จึงมีการทบทวนแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรูแ้ บบ
กํากับตนเอง ได้แก่ กระบวนการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง การวัดระดับการเรียนรู้แบบกํากับ
ตนเอง และกลยุทธ์การเรียนรู้แ บบกํากับตนเอง เพื่อเป็ นแนวคิด พื้นฐานสําหรับการพัฒนา
กรอบการวิจยั ในอนาคตทีเ่ กีย่ วข้องกับการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง
3.1 ทฤษฎีพทุ ธิ ปัญญาทางสังคม (social cognitive theory)
Bradura (1986) ได้เสนอทฤษฎีพุทธิปญั ญาทางสังคม (Schunk, 1999; Zimmerman,
2000; ประสาท อิศรปรีดา, 2549) ได้นําเสนอแนวคิดพืน้ ฐานใน 3 ประเด็นคือ
1) การศึกษาการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนควรอยู่ในสภาพธรรมชาติเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ
การเรียนรูใ้ นชีวติ จริงมากกว่าห้องทดลอง และผูเ้ รียนมีการเลียนแบบจากต้นแบบในการเรียนรู้
2) การเรียนรูเ้ ป็ นปฏิสมั พันธ์สองทิศทางและมีอทิ ธิพลซึ่งกันและกันระหว่าง อิทธิพล
ส่วนบุคคล (personal influences) สภาพแวดล้อม (environment) และพฤติกรรม (behavior)
โดยทัง้ สามด้านมีปฏิส มั พันธ์ทงั ้ สองทิศ ทางระหว่ างกัน ตามภาพ 2.1 อิทธิพ ลส่ ว นบุ ค คล
ประกอบด้วย ความเชื่อ (beliefs) ความคาดหวัง (expectations) ทัศนคติ (attitude) ความรูเ้ ดิม
(prior knowledge) สภาพแวดล้อมแบ่งเป็นสภาพแวดล้อมทางสังคม (social environment) และ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (physical environment) ประกอบด้วย ทรัพยากร (resource)
ผลของการปฏิบตั ิ (consequences) บุคคลอื่น (other people) และ บริบททางกายภาพ
(physical setting) พฤติกรรมประกอบด้วย การปฏิบตั ิแต่ ละบุค คล (individual action)
ทางเลือก (choice) ข้อความคําพูด (verbal statement)
ทฤษฎีพุทธิปญั ญาทางสังคมมีความแตกต่างจากทฤษฎีพุทธิปญั ญาทีเ่ น้นความสัมพันธ์
ระหว่างการรับรูข้ องแต่ละบุคคลกับการริเริม่ กลยุทธ์การเรียนด้วยตนเองเท่านัน้ ไม่ได้รบั อิทธิพล
จากสภาพแวดล้อมและสังคม เช่น เพื่อนร่วมห้อง หรือครูผสู้ อน แต่ทฤษฎีพุทธิปญั ญาทางสังคม
อธิบายว่าการรับรูแ้ ละพฤติกรรมทีแ่ สดงออกในแต่ละบุคคล นอกจากจะได้รบั อิทธิพลจากตนเอง
แล้วยังได้รบั อิทธิพลจากบริบทและสภาพแวดล้อมของการเรียนอีกทางหนึ่ง (Artino, 2008a)
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ภาพ 2.1 ปฏิสมั พันธ์สองทิศทางระหว่าง อิทธิพลส่วนบุคคล สภาพแวดล้อมและพฤติกรรมจาก
ทฤษฎีพุทธิปญั ญาทางสังคม
ทีม่ า: Artino (2008a)
3) การเรียนรู้ (learning) กับผลงาน (performance) มีความแตกต่างกัน โดยการเรียนรู้
เป็ นกระบวนการที่ได้มาซึ่งความรู้ (acquisition of knowledge) โดยผู้เรียนมีความสนใจต่อ
ต้นแบบ (attention) ทําการเข้ารหัส (coding) และเก็บไว้ในหน่ วยความจํา (retention) การเรียนรู้
จะแสดงออกมาเป็ นผลงานหรือการกระทําหรือไม่กไ็ ด้ เช่น การเรียนรูจ้ ากการสังเกต ผูเ้ รียนจะ
ไม่แสดงออกทันทีแต่จะกระทําหลังจากที่เรียนรูแ้ ล้ว ในสถานการณ์ท่เี หมาะสมหรือมีแรงจูงใจ
บางอย่างเข้ามา ขณะทีผ่ ลงานคือพฤติกรรมหรือการกระทําทีผ่ เู้ รียนตอบสนองหรือแสดงออกมา
โมเดลพุทธิปญั ญาทางสังคมสําหรับการพัฒนาการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง สามารถ
แบ่ง ระดับของการพัฒนาออกเป็ น 4 ระดับ ได้แ ก่ การสังเกต (observation) การเลียนแบบ
(emulation) การควบคุมตนเอง (self-controlled) และการกํ ากับตนเอง (self-regulated)
(Zimmerman & Schunk, 2007) ดังภาพ 2.2 การพัฒนาการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในระดับ
ต้ น ทัง้ ระดับ การสัง เกตและระดับ การเลีย นแบบจะได้ร ับ อิท ธิพ ลจากสัง คมและเมื่อ มีก าร
พัฒนาการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในระดับทีส่ ูงขึน้ ทัง้ ในระดับการควบคุมตนเองและระดับการ
กํากับตนเองจะเปลีย่ นการได้รบั อิทธิพลจากสังคมไปสู่การได้รบั อิทธิพลจากตนเอง ซึง่ เห็นได้ว่า
ในแต่ละระดับนัน้ ได้รบั อิทธิพลจากแหล่งอิทธิพลทีแ่ ตกต่างกัน
การสังเกต

การเลียนแบบ

การควบคุมตนเอง

การกํากับตนเอง

(observation)

(emulation)

(self-controlled)

(self-regulated)

ภาพ 2.2 การพัฒนาการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองจากทฤษฎีพุทธิปญั ญาทางสังคม
ทีม่ า: Zimmerman และ Schunk (2007)
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การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ผู้เรียนเริม่ ต้นด้วยการสังเกตลักษณะทักษะการเรียนที่ดี
ของต้นแบบให้ความสําคัญกับการใช้กลยุทธ์การเรียนของต้นแบบ หลังจากการสังเกต ผูเ้ รียนจะ
ทําการเลียนแบบต้นแบบ โดยมีการปฏิบตั ิในการเรียนให้คล้ายกับการปฏิบตั ิของต้นแบบ ใน
ด้านรูปแบบทัว่ ๆ ไป ไม่เฉพาะเจาะจง ความแตกต่างระหว่างการสังเกตกับการเลียนแบบ คือ
การเรียนรูแ้ บบสังเกตเป็ นการได้มาลักษณะการเรียนของต้นแบบโดยทําการสังเกตทีต่ วั ต้นแบบ
ขณะทีก่ ารเรียนรูแ้ บบเลียนแบบผูเ้ รียนทําการพัฒนาขีดความสามารถของตนและการแสดงออก
ในรูปแบบพฤติกรรม ซึง่ ทัง้ สองระดับการเรียนรู้ ผูเ้ รียนได้รบั อิทธิพลจากทางสังคมเป็ นหลัก แต่
เมื่อผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้สู่ระดับที่ 3 คือการควบคุมตนเอง โดยผู้เรียนใช้ความสามารถ
ภายในของตนเองในการควบคุมลักษณะการใช้ทกั ษะหรือกลยุทธ์การเรียนรู้อย่างอิสระ โดย
ไม่ได้รบั อิทธิพลจากทางสังคม หลังจากนัน้ ผูเ้ รียนเข้าสู่ระดับการกํากับตนเอง ซึง่ ผูเ้ รียนพัฒนา
และปรับเปลี่ยนทักษะและกลยุทธ์การเรียนตามสภาพแวดล้อมและเนื้อหาการเรียนทีเ่ ปลีย่ นไป
เพื่อบรรลุเป้าหมายทีต่ นเองตัง้ ไว้ โดยทฤษฎีพุทธิปญั ญาทางสังคมเชื่อว่าประสิทธิภาพของการ
กํากับตนเองส่วนใหญ่ขน้ึ อยู่กบั ความมันใจของผู
่
้เรียนในความสามารถของตนเองในการเรียน
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามทีไ่ ด้คาดหวังไว้ (Artino, 2000)
3.2 ทฤษฎีอภิ พทุ ธิ ปัญญา (metacognitive theory)
อภิพุทธิปญั ญาเป็ นความคิดทีเ่ กี่ยวข้องกับการใช้พุทธิปญั ญา (cognitive about cognitive)
โดยการวางแผนการใช้ ก ลยุ ท ธ์ท่ีม ีป ระสิท ธิภ าพเพื่อ ให้ ป ระสบความสํ า เร็จ ในการเรีย น
(Borkowski, 1996)
Borkowski & Muthukrishna (1992) ได้ศกึ ษาการพัฒนาอภิพุทธิปญั ญาไว้ 7 ขัน้ ตอน
ดังภาพ 3
ขัน้ ตอน 1 ผู้เรียนได้รบั คําแนะนําเกี่ยวกับกลยุทธ์ท่เี ฉพาะเจาะจงและผูเ้ รียนได้ทําการ
ฝึกฝนเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการใช้กลยุทธ์สาํ หรับการเรียนซึง่ มีความหลากหลายแตกต่างกัน
ในแต่ละกลยุทธ์
ขัน้ ตอน 2 มีการเพิม่ บริบทการเรียนทีห่ ลากหลายมากขึน้ เพื่อให้ผเู้ รียนได้ฝึกฝนความรู้
เกีย่ วกับกลยุทธ์ทม่ี คี วามหลากหลายมากขึน้ ด้วย
ขัน้ ตอน 3 ผู้เรียนค่อย ๆ ทําการเลือกกลยุทธ์ท่เี หมาะสมในการเรียนแต่ละครัง้ และ
ติดตามว่าผลลัพธ์ท่เี กิดขึน้ จากการใช้กลยุทธ์ท่แี ตกต่างกัน เพื่อให้ผเู้ รียนเข้าใจอรรถประโยชน์
ในการใช้แต่ละกลยุทธ์ ซึง่ เป็ นกระบวนการวิเคราะห์แนวทางหรือวิธกี ารเรียนและเป็ นจุดเริม่ ต้น
ของกระบวนการเริม่ ต้นของการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง
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ขัน้ ตอน 4 ผูเ้ รียนทําการพัฒนาการรับรูค้ วามสามารถของตนเองและเกิดความเชื่อมัน่
ต่ อ ตนเองในการเลือ กใช้ก ลยุทธ์ท่มี ากขึ้น ซึ่ง เป็ นคุ ณ ลัก ษณะสําคัญ ของผู้เ รียนที่จะประสบ
ความสําเร็จ
ขัน้ ตอน 5 เมื่อผูเ้ รียนประสบความสําเร็จในการใช้กลยุทธ์การเรียน ผูเ้ รียนจะมีการรับรู้
ความสามารถของตนเองมากขึ้นและรัก ที่จะเรียนรู้ซ่งึ เป็ นส่ ว นเสริมของกระบวนการกํ ากับ
ตนเอง
ขัน้ ตอน 6 ผูเ้ รียนเก็บรวบรวมความรูท้ เ่ี กิดขึน้ ทัง้ ความรูท้ วไปและความรู
ั่
เ้ ฉพาะด้านที่
เกิดจากขัน้ ตอนที่ 1-5 ดังนัน้ ผู้เรียนรูแ้ บบกํากับตนเองสามารถเลือกใช้กลยุทธ์ท่เี หมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมทีแ่ ตกต่างกัน
ขัน้ ตอน 7 ในอนาคต ผู้เรียนทําการพัฒนาความคิดและจินตนาการเกี่ยวกับกลยุทธ์ท่ี
เป็ นไปได้ และสร้างแรงจูง ใจรูปแบบใหม่ใ นการประยุก ต์ใ ช้ก ลยุทธ์ก ารเรียนเพื่อ ให้ประสบ
ความสําเร็จตามเป้าหมายการเรียนทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว รวมทัง้ เป้าหมายส่วนบุคคลด้วย
ความรู้กลยุทธ์

การเลือกกลยุทธ์/

เฉพาะเจาะจง

การกํากับตนเอง
การรับรู้ความ

การวิเคราะห์งาน

สามารถตนเอง

และแนวทางแก้ ไข
ความเป็ นไปได้ ของ

ความรู้ทวั่ ไปและ

ตนเอง

แบบเฉพาะ

ภาพ 2.3 รูปแบบการพัฒนาอภิพุทธิปญั ญา
ทีม่ า : Borkowski และ Muthukrishna ,1992
การพัฒนาอภิพุทธิปญั ญาของผู้เรียนเป็ นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การ
เรียน กระบวนการกํากับตนเองของผู้เ รียน และกระบวนการจูง ใจ ในการเรียนรู้แ บบกํ ากับ
ตนเอง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ปฏิสมั พันธ์ระหว่างปจั เจกบุคคล การเรียน และกลยุทธ์ในการ
เรียนให้ประสบความสําเร็จ เมื่อผู้เ รียนได้เ ลือ กกลยุทธ์ท่เี หมาะสมและก่ อให้เกิดผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนที่ด ี ทําให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อและมันใจในการใช้
่
กลยุทธ์ในกระบวนการเรียนรู้
ส่ ง ผลต่ อ การยกระดั บ การเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รีย นให้ สู ง ขึ้ น ผู้ เ รีย นเกิ ด แรงจู ง ใจในการเพิ่ ม
ความสามารถของผูเ้ รียนในการเรียนสิง่ ทีย่ ากขึน้ ดังนัน้ ผูส้ อนต้องเข้าใจถึงบทบาทของการจูงใจ
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และการกํากับตนเองเพื่อใช้ในการพัฒนาอภิพุทธิปญั ญาของผู้เรียนเพื่อสร้างบรรยากาศการ
เรียนรูท้ ม่ี ปี ระสิทธิภาพ
ความเชื่อ และการรับ รู้ก ารควบคุ ม ตนเองของผู้ เ รีย นนํ า ไปสู่ ก ารกํ า กับ ตนเองที่ม ี
ประสิทธิภาพ ผูส้ อนควรสร้างสภาพแวดล้อมของห้องเรียนซึง่ ทําให้ผเู้ รียนเกิดความรับผิดชอบ
ต่ อ ตนเองและกระตุ้ น ให้ เ กิ ด ความท้า ทายในการเรีย น กลยุ ท ธ์ท่ีผ ลัก ดัน ให้ถึง เป้ าหมาย
ประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ 1) การสนับสนุ นการมีส่วนร่วมทางพุทธิปญั ญาและการมีส่วนร่วมเชิง
รุกในด้านการเรียนรู้ และ 2) การจัดการสอนในห้องเรียนทีเ่ น้นกระบวนการเรียน (Borkowski,
Weaver & Smith, 2004)
การมีส่วนร่วมทางพุทธิปญั ญา (cognitive engagement) คือการทีผ่ เู้ รียนเป็ นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการเรียน เป็ นส่ว นประกอบที่สําคัญของกลยุทธ์อภิพุทธปญั ญา (metacognitive
strategy) ขณะทีก่ ารมีส่วนร่วมแบบมีแรงจูงใจ (motivational involvement) หมายถึงระดับของ
ผูม้ สี ่วนร่วมเชิงรุกในการเรียนรูเ้ รือ่ งใหม่ ๆ และสามารถแก้ไขปญั หาในระดับยากได้ ซึง่ ทัง้ การมี
ส่วนร่วมทางพุทธิปญั ญาและการมีส่วนร่วมแบบจูงใจ มีส่วนสนับสนุ นทีส่ ําคัญในการเรียนรูแ้ บบ
กํากับตนเองให้ประสบความสําเร็จจากการเรียน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของผูเ้ รียนในห้องเรียน
อีกทัง้ ผู้สอนต้องสร้างบรรยากาศในห้องเรียนซึง่ เป็ นการสนับสนุ นภายใน (intrinsic support)
และการสนับสนุ นเชิงบริบท (contextual support) ทีท่ ําให้ผเู้ รียนเกิดกระบวนการเรียนรูใ้ หม่ๆ
และช่ว ยผู้เรียนนํ ากลยุทธ์แ ละทัก ษะการกํากับตนเองไปประยุก ต์ใ ช้ในสภาพแวดล้อ มอื่นได้
(Borkowski, Weaver, & Smith, 2004)
ส่ว นการจัด การการสอนที่เ น้ นกระบวนการเรียน ผู้ส อนสามารถทําได้โ ดยการสร้าง
สภาพแวดล้อมเชิงร่วมมือ (collaborative environments) เป็ นการสอนที่เน้ นความร่วมมือ
ระหว่างผู้เ รียน และเน้ นการทํากิจกรรมในห้องเรียนเพื่อ สนับสนุ นให้ผู้เ รียนเกิด การสะท้อ น
แนวความคิด และการปฏิบตั ิอ อกมา เพื่อให้ส ามารถประเมินกลยุทธ์ก ารเรียนที่ผู้เ รียนใช้ใ น
ห้องเรียนได้ ซึง่ ตรงข้ามกับการเรียนแบบแข่งขันทีส่ ่งผลให้ผเู้ รียนเกิดความรูส้ กึ ด้อยกว่าเพื่อน
ร่วมชัน้ นําไปสู่การหลีกเลีย่ งการเรียน เกิดความล้มเหลวและขายหน้าของผูเ้ รียน การเรียนแบบ
ร่ว มมือ เปิ ด โอกาสให้ผู้เ รียนนํ าเสนอและแบ่ ง ปนั มุมมองของทัก ษะการเรียนใหม่ ๆ แก่ ผู้อ่ืน
เพื่อให้เกิดการพัฒนาการรับรู้ กลยุทธ์พุทธิปญั ญาของตนเองและของผู้อ่ืน ผู้เรียนควรใช้การ
ประเมินทีใ่ ห้ความสําคัญต่อการพัฒนาของตนเองเปรียบเทียบกับมาตรฐานทีก่ ําหนดเพื่อให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้และสร้างให้ผู้เรียนสามารถควบคุมตนเองให้เป็ นไปตามเป้าหมายที่ตงั ้ ไว้
บรรยากาศการเรียนแบบร่วมมือยังช่วยสนับสนุ นการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและการวิเคราะห์
สะท้ อ น เพื่อ ให้ ผู้เ รีย นติด ตาม ประเมิน และปรับ ปรุ ง กลยุ ท ธ์ก ารเรีย นรู้แ บบกํ า กับ ตนเอง
(Borkowski, Weaver, & Smith, 2004)
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ความรูเ้ กีย่ วกับความเชื่อมโยงระหว่างการกํากับตนเองและการจูงใจเป็ นส่วนสําคัญทีท่ ํา
ให้เกิดความเข้าใจแนวความคิดของทฤษฎีอภิพุทธิปญั ญาและสามารถนํ าไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง
ถูกต้อง การกํากับตนเองและการจูงใจเป็ นปจั จัยที่มอี ทิ ธิพลต่ อการเรียนรู้และไม่สามารถแยก
จากกัน ได้ แรงจู ง ใจเป็ น ป จั จัย ในการเกิด การเรีย นรู้แ บบกํ า กับ ตนเอง และก่ อ ให้เ กิด การ
เปลี่ยนแปลงตนเอง (Borkowski, 1996) เมื่อผู้เรียนมีความตัง้ ใจและพยายามวางแผนในการ
เลือ ก นํ ากลยุทธ์ไ ปปฏิบตั ิ ประเมิน กํ ากับ และตรวจติด ตามกลยุทธ์ท่ใี ช้ ผู้เ รีย นจะมีค วาม
รับผิดชอบต่อการเรียน และเกิดความรูส้ กึ เชื่อมันถึ
่ งความสามารถของตนเองในการแก้ไขปญั หา
การเรียน อีกทัง้ มีความคาดหวังผลของความสําเร็จในอนาคต ในทางตรงข้ามถ้าผูเ้ รียนมีความ
เชื่อว่าไม่ประสบความสําเร็จในการเรียน ผู้เรียนจะไม่เกิดความพยายามในการเรียนและไม่คดิ
แก้ไขปญั หาการเรียนของตนเอง ในที่สุดผู้เรียนจะหลีกเลี่ยงการเรียนทีต่ นเองคิดว่าจะล้มเหลว
(Borkowki et al., 2000)
3.3 กระบวนการเรียนรู้แบบกํากับตนเอง
กระบวนการเรียนรู้แ บบกํากับตนเองประกอบด้ว ยวงล้อ 3 ขัน้ ตอนที่มกี ารเชื่อมโยง
ระหว่างกันดังภาพ 3 กระบวนการเรียนรู้ประกอบด้วย ขัน้ ตอนการวางแผน (forethought
phase) ขัน้ ตอนการกํากับพฤติก รรม (performance control phase) ขัน้ ตอนการสะท้อ น
(reflection phase) โดยขัน้ ตอนการวางแผนหมายถึงกระบวนการอิทธิพลและความเชื่อทีเ่ กิดขึน้
ก่อนที่จะเรียนเพื่อจัดกระบวนการเรียน โดยเป็ นการคิดล่วงหน้ าก่อนเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้
ขัน้ ตอนการกํากับพฤติกรรมหมายถึงกระบวนการทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างการเรียนที่แสดงพฤติกรรม
ความตัง้ ใจหรือ การกระทํา ที่แ สดงออก เป็ นการควบคุ มการเรีย นของตนเองเพื่อ ให้ป ระสบ
ผลสัมฤทธิ ์ทางการศึกษาทีต่ นเองตัง้ ไว้ และ ขัน้ ตอนการสะท้อนหมายถึงกระบวนการทีเ่ กิดขึน้
หลังจากการเรียนรู้ท่มี อี ิทธิพ ลต่ อการสะท้อ นต่ อ ประสบการณ์ และมีอิทธิพลต่ อขัน้ ตอนการ
วางแผนเพื่อเป็ นแรงผลักดันในการเรียนรู้ ซึง่ เป็ นวงจรของกระบวนการกํากับตนเองดังภาพ 4
(Schunk & Zimmerman, 1998; Zimmerman & Campillo, 2003)
การกํากับพฤติกรรม
(performance
control)

การวางแผน

(forethougth)

การประเมินผล
(reflection)

ภาพ 2.4 ขัน้ ตอนกระบวนการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง
ทีม่ า : Schunk & Zimmerman, 1998; Zimmerman & Campillo, 2003
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ขัน้ ตอนการวางแผน
แต่เดิมกระบวนการขัน้ ตอนการวางแผนได้มกี ารศึกษาใน 5 ด้านดังตาราง 2.2 คือ การ
ตัง้ เป้าหมาย (goal setting) หมายถึงการตัดสินใจผลลัพธ์เฉพาะเจาะจงของการเรียนรู้ (Locke &
Latham, 1990) และการวางแผนกลยุทธ์ (strategic planning) หมายถึง การคัดเลือกและ
ออกแบบกลยุทธ์และวิธกี ารเรียนรูเ้ พื่อให้ได้เป้าหมายทีต่ อ้ งการ โดยทัง้ การตัง้ เป้าหมายและการ
วางแผนกลยุทธ์ได้รบั อิทธิพลจากความเชื่อส่วนบุคคล เช่น การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
(self-efficacy) การมุ่ง เน้ น เป้ า หมาย (goal orientations) และความสนใจส่ว นบุค คล
(intrinsic interesting) หรือการให้คุณค่าของของการเรียน (valuing of the task) (Schunk &
Zimmerman, 1998)
ตาราง 2.2 ขัน้ ตอนกระบวนการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง
การวางแผน
การตัง้ เป้าหมาย
การวางแผนกลยุทธ์
ความเชื่อการรับรูค้ วามสามารถของ
ตนเอง
การมุ่งเน้นเป้าหมาย
ความสนใจภายใน
ทีม่ า: Schunk และ Zimmerman, 1998

วงจรการกํากับตนเอง
การกํากับพฤติ กรรม
การมุ่งมันความตั
่
ง้ ใจ
การสอนตนเอง/จินตนาการ
การติดตามตนเอง

การประเมิ นผล
การประเมินตนเอง
การอนุมานสาเหตุ
การตอบสนองตนเอง
กระบวนการปรับตัว

เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจยั ของ Zimmerman และ Campillo (2003) (Zimmerman,
2002, 2008) ได้จดั แบ่งขัน้ ตอนการวางแผน เป็ น 2 กลุ่มหลัก ดังภาพ 5 คือ การวิเคราะห์งาน
(task analysis) และความเชื่อแรงจูงใจตนเอง (self-motivation beliefs) โดยกระบวนการ
วิเคราะห์การเรียนได้แก่ การตัง้ เป้าหมาย (goal setting) ให้ได้ในสิง่ ทีต่ นเองต้องการ และการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ (strategic planning) เพื่อเพิม่ ระดับความสําเร็จทางการศึกษาของผูเ้ รียนซึง่
มีเป้าหมายเฉพาะเจาะจงสําหรับตัวผู้เรียนเอง เช่น ผู้เรียนวางแผนการใช้กลยุทธ์การสะกดคํา
มาช่ ว ยในการจดจํา คํ า ขณะที่ค วามเชื่อ แรงจูง ใจตนเอง หมายถึง ความเชื่อ ที่มอี ิท ธิพ ลต่ อ
แรงจูงใจของผูเ้ รียนซึง่ อาจมีอทิ ธิพลทางบวกหรือทางลบก็ได้ ได้แก่ การรับรูค้ วามสามารถของ
ตนเอง (self-efficacy) การคาดหวังผลลัพธ์ (outcome expectation) ความสนใจภายใน (intrinsic
interest) และการมุ่งเน้นเป้าหมาย เพื่อการเรียนรู้ (learning goal orientation) โดยทีผ่ เู้ รียนรับรู้
เกี่ยวกับความสามารถในการเรียนและสร้างความคาดหวังถึงผลลัพธ์ทเ่ี กิดจากการเรียนขึน้ มา
(Bandura, 1997) เช่น ผูเ้ รียนรับรูค้ วามสามารถของตนเองเกี่ยวกับการเรียนและคาดว่าจะได้ใช้
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ความรูท้ ต่ี นเองมีอยูใ่ นการสอบเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย เมื่อผูเ้ รียนรับรูค้ วามสามารถของ
ตนเองและคาดหวังถึงผลลัพธ์ทจ่ี ะเกิดขึน้ จากการเรียนจึงทําให้ผเู้ รียนมีการกํากับตนเองได้เป็ น
อย่างดี ส่วนความสนใจภายใน หมายถึง คุณค่าการเรียนทีผ่ เู้ รียนให้ความสําคัญ เมื่อผูเ้ รียนให้
ความสนใจต่อการให้คุณค่าการเรียน จะทําให้ผเู้ รียนมีทกั ษะการเรียนด้วยการกํากับตนเองที่ดี
ขึน้ และการมุง่ เน้นการเรียน หมายถึง การทีผ่ เู้ รียนให้คุณค่าต่อกระบวนการเรียนสําหรับตนเอง
เมือ่ ผูเ้ รียนมีความสนใจก็จะเกิดแรงจูงใจทําให้สามารถเรียนรูโ้ ดยการกํากับตนเอง
ขัน้ ตอนการกํากับพฤติ กรรม
สําหรับขัน้ ตอนการกํากับพฤติกรรม เป็ นขัน้ ตอนการควบคุมการเรียนเพื่อให้ประสบ
ความสําเร็จในการเรียน ผู้เรียนจะให้ความสําคัญกับการเรียนและส่งผลให้ผลการเรียนประสบ
่ างตัง้ ใจ
ความสํา เร็จ ได้ ขัน้ ตอนการกํากับพฤติก รรมแบ่ ง เป็ น 3 ด้าน ได้แ ก่ การมุ่ง มันอย่
(attention focusing) โดยเน้นความต้องการสําหรับผูเ้ รียนเพื่อหลีกเลีย่ งปจั จัยภายนอกทีจ่ ะเข้า
มาดึงความสนใจของผู้เรียนออกจากกระบวนการเรียนรู้ ด้านที่สอง คือ การสอนตนเอง (selfinstruction) หมายถึง การบอกตนเองให้ดําเนินการและปฏิบตั ติ นอย่างไรระหว่างการเรียนรู้
หรือเรียกว่าการจินตนาการ (imagery) ต้นแบบในการเรียนรูเ้ พื่อให้ผเู้ รียนได้เห็นภาพและปฏิบตั ิ
ตามกระบวนการเรียนรูท้ ถ่ี ูกต้อง และด้านทีส่ ามคือการ ติดตามตนเอง (self-monitoring) เป็ น
ขัน้ ตอนที่สําคัญของกระบวนการกํากับตนเองเพื่อบอกให้ผู้เรียนได้รบั ทราบถึงความก้าวหน้ า
ของการเรียนของตนเอง ถ้าขาดการติดตามตนเองจะทําให้กระบวนการดําเนินกลยุทธ์กํากับ
ตนเองลดลง
จากการศึกษาของ Zimmerman และ Campillo (2003) ได้ศึกษาขัน้ ตอนการกํ ากับ
พฤติก รรมประกอบด้ว ย การควบคุ ม ตนเอง (self-control) และการสัง เกตตนเอง (selfobservation) โดยการควบคุมตนเอง หมายถึง การกําหนดวิธโี ดยเฉพาะหรือกลยุทธ์ซง่ึ ถูกเลือก
ในขัน้ ตอนการวางแผน วิธกี ารควบคุมตนเองได้แก่การจินตนาการ (imagery) การสอนตนเอง
(self-instruction) การตัง้ ใจ (self-attention) และการวิเคราะห์งาน (task analysis) ส่วนการ
สัง เกตตนเองคือ การบัน ทึก การเรียนด้ว ยตนเอง (self-record) เช่ น การจดเวลาเรียนด้ว ย
ตนเอง และการทดลองด้วยตนเอง (self-expermentation) โดยผู้เรียนทําการทดลองเรียนใน
หลายลักษณะเพื่อทดสอบสมมติฐานของตนเองในการเรียนรูใ้ ห้ประสบความสําเร็จได้
ขัน้ ตอนการประเมินผล
การศึกษากระบวนการของขัน้ ตอนการประเมินผลมี 4 ด้าน คือ การประเมินตนเอง
(self-evaluation) การอนุ มานสาเหตุ (attributions) การตอบสนองตนเอง (self-reactions)
กระบวนการปรับ ตัว (adaptivity) การประเมิน ตนเอง เป็ น ขัน้ ตอนแรกของกระบวนการ
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ประเมินผลตนเอง ผู้เรียนที่มกี ารเรียนรู้แบบกํ ากับตนเอง จะทําการประเมินตนเองโดยการ
เปรีย บเที ย บผลการเรีย นกั บ เป้ าหมายหรือ มาตรฐานที่ต ัง้ ไว้ รวมถึ ง การเปรีย บเทีย บ
ความสามารถตนเองกับบุคคลอื่น การประเมินตนเองนํ าไปสู่การอนุ มานสาเหตุ ผู้เรียนรูแ้ บบ
กํากับตนเองมีแนวโน้มแก้ไขลักษณะทีบ่ กพร่องและส่งเสริมลักษณะเฉพาะทีป่ ระสบความสําเร็จ
ให้เกิดเป็ นความสามารถส่วนบุคคล โดยการการอนุมานสาเหตุนําไปสู่การตอบสนองตนเองด้าน
บวก ผู้เ รียนทําการปรับปรุง ตนเองโดยการค้นหาความผิด พลาดที่เ กิด ขึ้นในการเรียนรู้เ พื่อ
ปรับปรุงกระบวนการเรียนให้เหมาะสมกับตนเองในอนาคต โดยกระบวนการปรับตัว ซึ่งเป็ น
ขัน้ ตอนสุ ด ท้ า ยของขัน้ ตอนการประเมิน ผล จะส่ ง ผลต่ อ ขัน้ ตอนการวางแผน ทัง้ การรับ รู้
ความสามารถของตนเองในด้านทักษะวิชาความรู้ การมุ่งเน้ นเป้าหมายการเรียนอย่างเต็มที่
และการให้ความสนใจภายในตนเองหรือการให้คุณค่าการเรียนรูน้ ัน่ เอง การเชื่อมโยงระหว่าง
ขัน้ ตอนการประเมินผลและขัน้ ตอนการวางแผนเป็นวงจรของกระบวนการเรียนรูท้ ส่ี มบูรณ์
ขัน้ ตอนการประเมินผลตนเองได้มกี ารศึกษาและมีก ารจัดกลุ่ มใหม่โดย Zimmerman
และ Campillo(2003) แบ่งกลุ่มเป็ น การตัดสินตนเอง (self-judgment) และการตอบสนองตนเอง
(self-reaction) การตัดสินตนเอง คือ การประเมินตนเอง (self-evaluation) โดยการเปรียบเทียบ
โดยการสังเกตด้วยตนเองระหว่างผลการเรียนของตนเองกับมาตรฐานทีม่ ี เช่น ผลการเรียนของ
ตนเองในอดีตหรือผลการเรียนของผู้อ่นื อีกรูปแบบหนึ่งของการตัดสินตนเองคือ การอนุ มาน
สาเหตุ (causal attributions) หมายถึง ความเชื่อเกี่ยวกับสาเหตุของความผิดพลาดหรือความสําเร็จ
ในการเรียนในแต่ละบุคคล ถ้าผูเ้ รียนเชื่อว่าความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ ไม่สามารถปรับปรุงหรือพัฒนา
ได้จะทําให้แรงจูงใจของตนเองลดลง แต่ในทางตรงข้ามถ้าผูเ้ รียนเชื่อว่าความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้
นัน้ สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ จะทําให้เป็ นแรงจูงใจต่อการเรียนรูใ้ นการเปลีย่ นแปลงกลยุทธ์การ
เรียนของตนเองให้เหมาะสมเพื่อนํ าไปสู่ความสําเร็จในการเรียนรู้ ส่วนการตอบสนองตนเอง
แสดงในรูปแบบความรูส้ กึ ของการพึงพอใจตนเอง (self-satisfaction) และความรูส้ กึ (affect)
ทางบวกต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน การเกิดความพึงพอใจและความรู้สกึ ที่ดใี นการเรียนเป็ น
การเพิม่ แรงจูงใจต่อการเรียนด้วย การตอบสนองตนเองอีกรูปแบบหนึ่งคือการตอบสนองเชิง
ป้องกันหรือเชิงปรับตัว การตอบสนองเชิงป้องกัน (defensive reaction) หมายถึง ความ
พยายามในการป้องกันตนเองโดยการหลีกเลี่ยงหรือถอนตัวจากการเรียน เช่น การถอนวิชา
เรียนหรือการขาดเรียน และการตอบสนองเชิงปรับตัว (adaptive reaction) หมายถึง การ
ปรับ ตัว เพื่อ เพิ่ม ประสิท ธิภ าพของวิธ ีก ารเรีย น โดยการปรับ ปรุ ง กลยุ ท ธ์ ก ารเรีย นที่ไ ม่ ม ี
ประสิทธิภาพ
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ขันตอนการกํ
้
ากับพฤติกรรม
การควบคุมตนเอง
การสอนตนเอง
การจินตนการ
การตังใจ
้
การวิเคราะห์งาน
การสังเกตตนเอง
การบันทึกการกระทําด้ วยตนเอง
การทดลองด้ วยตนเอง

ขันตอนการวางแผน
้
การวิเคราะห์ การเรียน
การตังเป
้ ้ าหมาย
การวางแผนกลยุทธ์
ความเชื่อการจูงใจตนเอง
การรับรู้ความสามารถของตนเอง
การคาดหวังผลลัพธ์

ขันตอนสะท้
้
อนตนเอง
การตัดสินตนเอง
การประเมินตนเอง
การอนุมานสาเหตุ
การตอบสนองตนเอง
ความพึงพอใจตนเอง ความรัก
การปรับตัวและป้องกันต้ ว

ความสนใจหรื อคุณค่าการเรี ยน
การมุง่ เน้ นเป้าหมาย

ภาพ 2.5 กระบวนการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง
ทีม่ า: Zimmerman และ Campillo (2003)
การวิวฒ
ั นาการกระบวนการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองจากงานวิจยั ของ Schunk และ
Zimmerman (1998) และการศึกษาวิจยั เพิม่ เติมโดย Zimmerman และ Campillo (2003)
สามารถสรุปได้ว่ามีความแตกต่างกัน โดยมีการเพิม่ ด้านกลยุทธ์การเรียน การบันทึกการเรียน
ด้วยตนเอง การทดลองด้วยตนเอง ความพึงพอใจต่อตนเอง ความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่อการเรียน และการ
ตอบสนองเชิงป้องกัน เข้ามาในกระบวนการเรียนรู้แบบกํากับตนเองของ Zimmerman และ
Campillo (2003) ดังตาราง 2.3
ผูเ้ รียนที่มรี ะดับการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองที่แตกต่างกันย่อมมีแนวทางปฏิบตั ใิ นการ
เรียนรู้ใ นแต่ ล ะขัน้ ตอนของกระบวนการเรีย นรู้แ บบกํ ากับตนเองแตกต่ างกัน (Zimmerman,
2004) จากตาราง 2.4 ได้เปรียบเทียบระหว่างผูเ้ รียนแบบกํากับตนเองตํ่าและผูเ้ รียนแบบกํากับ
สูงในแต่ละขัน้ ตอนของกระบวนการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง ประกอบด้วยขัน้ ตอนการวางแผน
การกํากับพฤติกรรมและการประเมินผล

24

ตาราง 2.3 การเปรียบเทียบกระบวนการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง
กระบวนการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง

Schunk และ Zimmerman
(1998)
√
√
√
√
√
√

1. การวางแผน
การตัง้ เป้าหมาย
การวางแผนกลยุทธ์
การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
การมุ่งเน้นเป้าหมาย
ความสนใจภายใน
การคาดหวังผลลัพธ์
2. การกํากับพฤติ กรรม
√
การมุ่งมันความตั
่
ง้ ใจ
√
การสอนตนเอง/จินตนาการ
√
การติดตามตนเอง
√
กลยุทธ์การเรียน
การบันทึกการเรียนด้วยตนเอง
การทดลองด้วยตนเอง
3. การประเมิ นผล
√
การประเมินตนเอง
√
การอนุมานสาเหตุ
√
การตอบสนองตนเอง
√
ความพึงพอใจตนเองและความรูส้ กึ ทีด่ ี
การตอบสนองเชิงปรับตัว
√
การตอบสนองเชิงป้องกันตัว
ทีม่ า: Schunk และ Zimmerman (1998) และ Zimmerman และ Campillo (2003)

Zimmerman และ
Campillo (2003)
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

ขัน้ ตอนการวางแผน ผูเ้ รียนทีม่ กี ารเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองสูงจะมีการกําหนดเป้าหมาย
ทีช่ ดั เจนเป็ นลําดับขัน้ ตอน (specific hierarchical goals) มีการมุ่งเน้นเป้าหมายการเรียนรูอ้ ย่าง
ชัดเจนและแน่ วแน่ เป็ นผู้ท่รี บั รูค้ วามสามารถของตนเองที่สูง และมีความสนใจภายในต่อการ
เรีย นรู้ใ นแต่ ล ะครัง้ ขณะที่ผู้ เ รีย นที่ม ีก ารเรีย นรู้แ บบกํ า กับ ตนเองตํ่ า จะไม่ ม ีก ารกํ า หนด
เป้าหมายทีช่ ดั เจน (nonspecific distal goals) มีการมุง่ เน้นเป้าหมายผลสําเร็จของการเรียนเป็ น
หลัก (performance goal orientation) มากกว่ามุ่งเน้นเป้าหมายทีต่ ้องการเรียนรู้ (learning goal
orientation) อีกทัง้ เป็ นผูม้ รี บั รูค้ วามสามารถตนเองน้อย (low self-efficacy) ทําให้ไม่สนใจต่อ
การเรียนรู้ (disinteresting)
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ตาราง 2.4 การเปรียบเทียบระหว่างผูเ้ รียนแบบกํากับตนเองตํ่ากับผูเ้ รียนรูแ้ บบกํากับตนเองสูง
ในแต่ละขัน้ ตอนของกระบวนการเรียนแบบการกํากับตนเอง
ขัน้ ตอนของกระบวนการ
เรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง
การวางแผน (forethought)

การกํากับพฤติกรรม
(performance/volitional
control)

การประเมินผล (selfreflection)

ผูเ้ รียนแบบกํากับตนเองตํา่

ผูเ้ รียนแบบกํากับตนเองสูง

มีเป้าหมายไม่ชดั เจน (nonspecific
distal goals)
การมุ่งเน้นเป้าหมายผลการเรียน
(performance goal orientation)
การรับรูค้ วามสามารถตนเองตํ่า
(low self-efficacy)
ไม่สนใจ (disinteresting)
แผนไม่แน่นอน
(unfocused plan)
กลยุทธ์บกพร่องตนเอง
(self-hadicapping strategies)
การติดตามตนเองทีผ่ ลลัพธ์
(outcome self-monitoring)
หลีกเลีย่ งการประเมินตนเอง
(avoiding self-evaluation)
ลักษณะความสามารถเฉพาะตัว
(ability attributions)
ปฏิกริ ยิ าทางลบ
(negative self-reactions)
ไม่สามารถปรับตนเองได้
(nonadaptive ability)

มีเป้าหมายชัดเจนเป็ นลําดับขัน้
(specific hierarchical goals)
การมุ่งเน้นเป้าหมายการเรียนรู้
(learning goal orientation)
การรับรูค้ วามสามารถตนเองสูง (hight
self-efficacy)
สนใจภายใน (intrinsically interesting)
มุ่งเน้นผลสําเร็จของการเรียน
(focusing on performance)
การสอนตนเอง/จินตนภาพ
(self-instruction/imagery)
การติดตามตนเองทีก่ ระบวนการ
(process self-monitoring)
ค้นหาการประเมินตนเอง
(seeking self-evaluation)
ลักษณะกลยุทธ์หรือแนวทางปฏิบตั ิ
(strategy/practice attributions)
ปฏิกริ ยิ าทางบวก
(positive self-reactions)
สามารถปรับตนเองได้
(adaptive ability)

ทีม่ า: Zimmerman (2004)
เมื่อเข้าสู่ขนั ้ ตอนการกํากับพฤติกรรม ผู้เรียนที่มกี ารเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองสูงจะให้
ความสําคัญกับผลสําเร็จของการเรียนอย่างชัดเจน (focusing on performance) มีการสอน
ตนเองหรือ จินตนาการ (self-instruction/imagery) เพื่อ ให้ต นเองบรรลุ ผ ลสํ าเร็จ ในการเรีย น
ขณะที่ผู้เ รียนที่มกี ารกํากับตนเองตํ่ าจะไม่มแี ผนการควบคุ มการปฏิบตั ิของตนเองที่ชดั เจน
(unfocused plan) และหาแนวทางการปฏิบตั จิ ากการมองหาข้อบกพร่องของตนเองหรือทีเ่ รียกว่า
กลยุทธ์บกพร่องตนเอง (self-hadicapping strategies) อีกทัง้ ยังมีการติดตามการปฏิบตั ิของ
ตนเองด้านผลลัพธ์ (outcome self-monitoring) มากกว่าด้านกระบวนการ สุดท้ายขัน้ ตอนการ
สะท้อนตนเอง ผู้เรียนแบบกํากับตนเองสูงจะหาโอกาสในการประเมินตนเอง (seeking self-
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evaluation) มีการประเมินตนเองด้านกลยุทธ์หรือแนวทางที่ใช้ในการเรียน (strategy/practice
attributions) ขณะที่ผู้เรียนที่มกี ารเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองตํ่า จะหลีกเลี่ยงการประเมินตนเอง
(avoiding self-evaluation) และคิดสะท้อนความล้มเหลวของตนเองว่าจากความสามารถเฉพาะตัว
(ability attributions) มากกว่าวิธกี ารเรียนรู้ ดังนัน้ ผู้เรียนที่มกี ารเรียนแบบรูก้ ํากับตนเองตํ่าจะ
สะท้ อ นตนเองในด้ า นลบ (negative self-reactions) และไม่ ส ามารถปรับ ปรุ ง ตนเองได้
(nonadaptive ability) ซึ่งแตกต่างจากผูเ้ รียนแบบกํากับตนเองสูงที่สะท้อนตนเองในด้านบวก
(positive self-reactions) และสามารถปรับปรุงตนเองได้ตลอดเวลา (adaptive ability)
3.4 การวัดระดับการเรียนรู้แบบกํากับตนเอง
จากแนวคิดกระบวนการเรียนรู้แบบกํากับตนเองข้างต้น ได้นําไปสู่การพัฒนาการวัด
และการประเมินกลยุทธ์ก ารเรียนรู้แ บบกํากับตนเองในแต่ ล ะขัน้ ตอน โดยใช้โ ครงสร้างทาง
อภิพุทธิปญั ญา การจูงใจและพฤติกรรมของผูเ้ รียน ดังจะเห็นได้จากงานวิจยั ของ Zimmerman
และ Martinez-Pons ในช่วงกลาง ปี ค.ศ. 1980 มีการศึกษาวิจยั เพื่อพัฒนาโครงสร้างการ
สัมภาษณ์เพื่อตรวจสอบการใช้กลยุทธ์การกํากับตนเอง ซึ่งถือว่าเป็ นจุดเริม่ ต้นของการศึกษา
การกํากับตนเองในการเรียนรู้ทางวิชาการของผู้เ รียน หลัง จากนัน้ กลยุท ธ์แ รงจูง ใจสําหรับ
แบบสอบถามการเรียนรู้ (Motivated Strategies for Learning Questionnaire, MSLQ) ได้รบั
การพัฒนาจากPintrcih, Smith, Duncan และ McKeachie (1993) มีพน้ื ฐานจากทฤษฎีพุทธิ
ปญั ญาทางสังคมของกลยุทธ์การเรียนรูแ้ ละแรงจูงใจ นอกจากนี้ยงั มีการพัฒนาเครื่องมือเพื่อ
ประเมินพฤติกรรมการเรียนรูใ้ นการวัดระดับการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง
3.4.1 ตารางการสัม ภาษณ์ ก ารเรี ย นรู้แ บบกํา กับ ตนเอง (self-regulated learning
interview schedule, SRLIS)
เครื่อ งมือที่ใช้สําหรับการประเมินการกํากับตนเอง โดยใช้โครงสร้างอภิพุทธิปญั ญา
แรงจูงใจและพฤติกรรม ที่พฒ
ั นาโดย Zimmerman และ Martinez-Pons (1986) ผู้วจิ ยั เริม่
การศึกษาจากการตระหนักถึงกระบวนการกํากับตนเองในบริบทด้านอื่น ๆ เช่น ด้านสุขภาพ
การกีฬา อุตสาหกรรมและการจัดการ โดยการกํากับตนเองประกอบด้วยกระบวนการวางแผน
และการตัง้ เป้าหมาย (planning and goal setting) การติดตามตนเองและบันทึก (monitoring
and recording) การประเมินตนเองและการบันทึก (self-evaluation and recording) การให้
รางวัลและลงโทษตนเอง (rewarding and punishment) การจัดการสภาพแวดล้อม (environment
management) รวมทัง้ กระบวนการจําและการเรียนรู้ เช่น การใช้จนิ ตนาการในการสอนตนเอง
(self-imaginary) ซึ่งเป็ นงานวิจยั สําหรับบริบทการศึกษาในยุคเริม่ ต้นของการวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ
ั นาวิธวี ทิ ยาการวิจยั ในรูปแบบ
การกํากับตนเอง (Zimmerman & Martinez-Pons, 1986) และได้พฒ
ของตารางการสัมภาษณ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง (self-regulated learning interview schedule,
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SRLIS) Zimmerman และ Martinez-Pons (1986, 1988) เริม่ ต้นการพัฒนาโดยการสัมภาษณ์
ผูเ้ รียนโดยตัง้ คําถามถึงการใช้กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองของผู้เรียน เช่น การเตรียมตัว
สําหรับการทดสอบหรือการเขียนความเรียง คําตอบสําหรับคําถามปลายเปิดแบ่งได้เป็ น 14 กลุ่ม
ของการกํากับตนเอง ซึ่งมุ่งเน้ นอภิพุทธิปญั ญา แรงจูงใจและพฤติกรรม กลุ่มคําตอบด้านอภิ
พุทธิปญั ญาคือ การตัง้ เป้าหมายและวางแผนเป้าหมาย (goal setting and planning) การจัดการ
และการเปลีย่ นแปลง (organizing and transforming) การค้นหาข้อมูล (seeking information)
และการทบทวน (rehearsing) และการจดจํา (memorizing) กลุ่มคําตอบด้านแรงจูงใจ ได้แก่
การประเมินตนเอง (self-evaluation) และการตอบแทนตนเอง (self-consequence) สุดท้าย
กลุ่มคําตอบด้านพฤติกรรม ได้แก่ โครงสร้างสภาพแวดล้อม (environment structure) การเก็บ
บันทึก (keeping records) และการติดตาม (monitoring) การทบทวนเนื้อหา บันทึกและ
แบบทดสอบ (reviewing texts, notes, tests) การค้นหาผู้ช่วยจากเพื่อน ครูและผู้ปกครอง
(seeking assistance from peers, teacher, parents) คําตอบของนักเรียนในบริบทการเรียนถูก
บันทึกเป็ นความถี่ของการใช้กลยุทธ์ในการเรียนของผู้เรียน ซึง่ สามารถวัดได้ 4 ระดับ เริม่ ต้น
จากความถีใ่ นการใช้กลยุทธ์ทต่ี ่ําจนถึงมีความถีใ่ นการใช้กลยุทธ์ทส่ี งู
หลังจากนัน้ Zimmerman และ Martinez-Pons ได้ศกึ ษาเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์
ระหว่างการวัดการกํากับตนเองจากผู้เรียนกับการสังเกตของผู้สอนในด้านการใช้กลยุทธ์การ
กํากับตนเองของผูเ้ รียน (Zimmerman & Martinez-Pons, 1988) ซึง่ เป็ นงานวิจยั ทีต่ ่อเนื่องจาก
งานวิจยั ในครัง้ แรก นอกจากนัน้ ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับความแตกต่างของการพัฒนาการใช้กล
ยุ ท ธ์ ก ารเรีย นรู้แ บบกํ า กับ ตนเองระหว่ า งผู้เ รีย นปกติก ับ ผู้ เ รีย นพิเ ศษ (gifted students)
(Zimmerman & Martinez-Pons, 1990) ในปี 1996 ได้มงี านวิจยั ความแตกต่างระหว่างการใช้
กลยุทธ์เรียนรู้แบบกํากับตนเองของนักเรียนมัธยมในประเทศออสเตรเลียและญี่ปุ่น ซึ่งใช้วธิ ี
วิทยาการวิจยั ทีแ่ ตกต่างจากเดิม โดยการตอบแบบข้อเขียนมากกว่าการสัมภาษณ์ (Purdie et
al., 1996) และงานวิจยั เปรียบเทียบการใช้กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองระหว่างนักเรียน
ญี่ป่นุ นักเรียนออสเตรเลีย และนักเรียนญี่ปุ่นทีเ่ รียนในประเทศออสเตรเลีย (Prudie & Hattie,
1996) จากนัน้ ได้มนี ํ าเครื่องมือตารางการสัมภาษณ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง (SRLIS) ไปใช้
ในงานวิจยั จํานวนมากแต่เปลี่ยนจากการสัมภาษณ์เป็ นการเขียนตอบแทน ทัง้ การศึกษาที่ใช้
SRLIS เป็ น ผลลัพ ธ์ข องการฝึ ก อบรมการติด ตามตนเองเพื่อ พัฒ นาการกํ า กับ ตนเองและ
ผลสัมฤทธิ ์ทางการศึกษาของผูเ้ รียนระดับอุดมศึกษาในวิชาสถิติ (Lan, 1996) และการศึกษา
ความแตกต่างของการใช้การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองระหว่างผูเ้ รียนแบบพัฒนากับผูเ้ รียนปกติ
(Ley & Young, 1998) ซึง่ รายละเอียดของกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองจะอธิบายขยาย
ความเพิม่ เติมในหัวข้อกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง
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3.4.2 แบบสอบถามกลยุท ธ์แรงจูง ใจสําหรับการเรี ย นรู้ (Motivated Strategies for
Learning Questionnaire, MSLQ)
แบบสอบถามทีใ่ ช้วดั การกํากับตนเองทีใ่ ช้อย่างกว้างขวางอีกแบบหนึ่งคือ แบบสอบถาม
กลยุทธ์แรงจูงใจสําหรับการเรียนรู้ (Motivated Strategies for Learning Questionnaire, MSLQ)
สร้างโดย Pintrcih, Smith, Duncan และ McKeachie (1993) ซึง่ พัฒนาจากมุมมองทฤษฎีพุทธิ
ปญั ญาทางสังคมของกลยุทธ์การเรียนรูแ้ ละแรงจูงใจ ผู้เรียนเป็ นผูด้ ําเนินการเชิงรุกด้านข้อมูล
ั ญาเป็ น ตัว กลางสํ า คัญ ระหว่ า งป จั จัย นํ า เข้า ด้า นการศึก ษาและ
โดยความเชื่อ และพุ ท ธิป ญ
คุณลักษณะของการเรียน แบบสอบถาม MSLQ มีสมมติฐานว่า กลยุทธ์การเรียนรูแ้ ละแรงจูงใจ
ไม่ใช่คุณลักษณะเฉพาะของผูเ้ รียนและสามารถเปลีย่ นแปลงได้ กลยุทธ์การเรียนสามารถเรียนรู้
เพิม่ เติมได้และอยูภ่ ายใต้การควบคุมของผูเ้ รียน หมายถึงแรงจูงใจมีความแตกต่างกันตามบริบท
และเนื้ อหาการเรียน แบบสอบถาม MSLQ เป็ นแบบประเมินตนเองมีทงั ้ หมด 81 รายการ
ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนกลยุทธ์การเรียนรูแ้ ละแรงจูงใจ
กลยุทธ์การเรียนรูถ้ ูกแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 พุทธิปญั ญาและอภิพุทธิปญั ญา
หมายถึง การใช้ก ลยุทธ์พ้นื ฐานและซับซ้อนเพื่อ จัดการข้อ มูลจากการอ่านหนังสือและฟ งั คํา
บรรยายจากผู้สอน ประกอบด้วย การทบทวน (rehearsal) การขยายความคิด (elaboration)
การจัดรูปแบบ (organizing) การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ (critical thinking) เป็ นการประเมินว่า
ผูเ้ รียนสามารถนํ ากลยุทธ์ทใ่ี ช้อยู่ซง่ึ เกิดจากความรูเ้ ดิมที่มไี ปประยุกต์ใช้กบั สถานการณ์ใหม่ได้
อย่างไรรวมทัง้ การประเมินเชิงวิพากษ์ทางความคิด และมาตรวัดสุดท้ายในกลุ่มนี้ คือ การกํากับ
ั ญา (metacognitive self-regulation) ประกอบด้ ว ย การวางแผน
ตนเองเชิ ง อภิ พุ ท ธิ ป ญ
ตัง้ เป้าหมาย การติดตาม และการกํากับตนเอง และกลุ่มที่ 2 การจัดการทรัพยากร ได้แก่ มาตร
พฤติกรรมในการจัดการเวลา (time environment) การจัดการสภาพแวดล้อมการเรียน (study
environment) การจัด การความพยายาม (effort regulation) การเรียนรู้จ ากเพื่อ น (peer
learning) และการขอความช่วยเหลือ (help seeking)
ส่ ว นที่ 2 แรงจูง ใจ ได้แ ก่ มาตรของการให้คุ ณ ค่ า มาตรความคาดหวัง และมาตร
ความรูส้ กึ มาตรของการให้คุณค่า ให้ความสําคัญกับเหตุผลทีผ่ เู้ รียนเข้าสู่กระบวนการเรียน โดย
มีพน้ื ฐานจากทฤษฎีเป้าหมายผลสัมฤทธิ ์ (achievement goal theory) และทฤษฎีความคาดหวัง
และคุณค่า (expectancy-value theory) มาตรวัดของการให้คุณค่า ประกอบด้วยมาตรย่อยการ
มุ่งเน้นเป้าหมายภายใน (intrinsic goal orientation) การมุ่งเน้นเป้าหมายภายนอก (extrinsic
goal orientation) และมาตรย่อยการให้คุณค่าการเรียน (task value) การมุ่งเน้ นเป้าหมาย
ภายใน หมายถึง ผูเ้ รียนตัง้ เป้าหมายการเรียนรูแ้ ละความชํานาญเพื่อให้เกิดความรอบรูใ้ นสิง่ ที่
สนใจจะเรียน ขณะที่การมุ่งเน้ นเป้าหมายภายนอก หมายถึง คะแนนหรือเกรดจากการเรียน
รวมทัง้ การได้รบั การยอมรับจากผู้อ่นื มาตรย่อยการให้คุณค่าการเรียนให้ความสําคัญกับการ
ประเมินถึงความน่ าสนใจ ประโยชน์และความสําคัญบทเรียนของผู้เรียน มาตรวัดการคาดหวัง
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หมายถึง ความเชื่อที่ผู้เรียนสามารถเรียนได้ประสบความสําเร็จ ซึ่งวัดโดยมาตรย่อยการรับรู้
ความสามารถของตนเอง (self-efficacy) หมายถึง การรับรูข้ องผูเ้ รียนในการควบคุมผลการเรียน
และมีความมันใจทั
่ กษะความสามารถตนเองในการเรียนรูเ้ พื่อให้ประสบความสําเร็จในการเรียน
มาตรย่อยการควบคุมการเรียนรู้ (control of learning beliefs) หมายถึง ความเชื่อของผูเ้ รียนว่า
ผลลัพธ์ทางการเรียนมาจากความพยายามของตนเองมากกว่าปจั จัยภายนอก เช่น ครูหรือความ
โชคดี มาตรวัดความรูส้ กึ ได้แก่ ความกังวลใจจากการสอบ (test anxiety) เกิดจากความกังวลใจ
ของผูเ้ รียนในการสอบวัดผลแต่ละครัง้ (Duncan & McKeachie, 2005) แบบสอบถามโดยใช้มาตร
วัดแบบ 7 ระดับ ระดับตํ่าสุดคือ ไม่จริงอย่างสิน้ เชิง (1) จนถึง จริงมากสําหรับฉัน (7)
แบบวัด MSLQ ได้รบั การยอมรับในด้านความเทีย่ งและมีประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ใน
การทําวิจยั เกี่ยวกับการกํากับตนเอง โดยมีการประยุกต์ใช้แบบวัด MSLQ ทัง้ แบบเต็มรูปแบบ
หรือมีการคัดเลือกไปใช้บางส่วน ซึง่ ปจั จุบนั แบบวัด MSLQ ถูกแปลเป็ นหลายภาษาและใช้กนั ใน
หลายประเทศเพื่อวัตถุ ประสงค์ท่แี ตกต่างกันไปของนักวิจยั นักการศึกษา หรือผู้เรียน ใช้ใน
งานวิจยั หลากหลายแบบ หลายกลุ่มทดลอง หลายสาขาอาชีพ แบบวัด MSLQ ยังถูกนํ าไปใช้
พัฒนาความเข้าใจด้านทฤษฎีระหว่างและภายในโครงสร้างแรงจูงใจ หรือเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ในความแตกต่างของผูเ้ รียนในการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง รวมทัง้ ถูกนําไปใช้ในการประเมินผล
การสอนทีม่ คี วามแตกต่างกันหลายรูปแบบ หลายวิธ ี และหลายระดับ (Duncan & McKeachie,
2005)
3.4.3 แบบประเมิ นพฤติ กรรมการเรียนรู้ (Learning and Study Strategies Inventory,
LASSI)
แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ (Learning and Study Strategies Inventory, LASSI)
เป็นแบบประเมินแบบรายงานด้วยตนเอง (LASSI) ใช้ในการประเมินการใช้กลยุทธ์ของผูเ้ รียนใน
การเพิม่ ผลสําเร็จทางการเรียน แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรูป้ ระกอบด้วย 10 ด้าน จํานวน
80 คําถาม ทีใ่ ช้ในการประเมินทักษะ ความต้องการและกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง ซึง่
เป็ นไปตามความหมายของคําว่าอภิพุทธิปญั ญา แรงจูงใจและพฤติกรรมของการกํากับตนเอง
มาตรวัดด้านทักษะหรืออภิพุทธิปญั ญาได้แก่ การมุ่งเน้น (concentration) การเลือก (selecting)
ความคิดหลัก (main ideas) และกระบวนการข้อมูล (information processing) มาตรวัดด้าน
ความต้องการหรือแรงจูงใจ ได้แก่ แรงจูงใจ (motivation) ทัศนคติ (attitude) และความวิตก
กังวล (anxiety) มาตรวัดด้านการกํากับตนเองหรือพฤติกรรม ได้แก่ การจัดการเวลา (time
management) ความช่วยเหลือด้านการเรียน (study aids) การทดสอบด้วยตนเอง (selftesting) และกลยุทธ์แบบสอบ (test strategies) ผูเ้ รียนตอบแบบสอบถามแบบรายงานตนเอง
โดยใช้มาตรวัดระดับ 5 คะแนน เริม่ จากฉันไม่ใช่คนแบบนี้ (not at all typical of me) จนถึง ฉัน
เป็นคนแบบนัน้ มากทีส่ ุด (very much typical of me) (Weinstein, Schulte, & Palmer, 1987).
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3.4.4 การเปรียบเทียบเครื่องมือวัดระดับการเรียนรู้แบบกํากับตนเอง
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองทัง้ สามเครื่องมือ มีส่วนประกอบที่ม ี
ลักษณะความหมายทีค่ ล้ายกันตามนิยาม แต่มกี ารเรียกชื่อส่วนประกอบของเครื่องมือทีแ่ ตกต่าง
กัน เช่น LASSI และ MSLQ ได้แบ่งความวิตกกังวลเป็ นส่วนประกอบของแรงจูงใจ ขณะที่
SRLS จะแบ่งความวิตกกังวลเป็ นปฏิสมั พันธ์การประเมินตนเอง ความแตกต่างของชื่ออาจ
เนื่องจากความแตกต่างของเครือ่ งมือ LASSI และ MSLQ เป็นรายงานย้อนประวัตศิ าสตร์ขณะที่
SRLIS เกีย่ วกับคําตอบทีค่ าดหวังสําหรับบริบทการเรียนรูท้ างสมมติฐาน
ทัง้ แบบวัด LASSI MSLQ และ SRLIS ถูกวิพากษ์ว่าเป็ นแบบวัดความสามารถในการ
เรียน (aptitude measues) ของการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง (Winne & Perry, 2000) ซึง่ เป็ น
การอนุ มานเชิงสาเหตุเพื่อใช้ในการพยากรณ์พฤติกรรมในอนาคต ซึ่งมาตรวัดความสามารถใน
การเรียนรูน้ ้ไี ด้ออกแบบเพื่อวัดการตอบสนองของการกํากับตนเององค์รวม แนวทางการวัดการ
เรียนรู้แ บบกํ ากับตนเองอีก แบบ คือ การวัดแต่ ละเหตุ การณ์ ท่เี กิดขึ้นโดยเป็ นสถานการณ์ ท่ี
เกิดขึน้ ชัวคราวมี
่
เริม่ ต้นและสิ้นสุด สามารถวัดในการใช้การเรียนรู้แบบกํากับตนเองในแต่ละ
ขัน้ ตอน เช่น ก่อนการเรียน ระหว่างเรียน หรือ หลังจากเรียน (Zimmerman, 2004) แนวทาง
การวัดแบบเป็ นเหตุการณ์สามารถประเมินการตอบสนองทีต่ ามมาได้ ทําให้ทราบถึงเหตุและผล
ของการเปลี่ย นแปลงการเรีย นรู้แ บบกํ า กับ ตนเองตามสถานการณ์ จ ริง ในแต่ ล ะช่ ว งเวลา
ทันทีทนั ใดซึ่งสามารถวัดได้โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นเครื่องมือในการประเมินการ
เรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง (Zimmerman, 2008)
3.5 กลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเอง
การวิจยั ทางการศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองมีหลายด้าน จาก
หลากหลายแนวคิดและทฤษฎีพน้ื ฐานทีเ่ กี่ยวข้อง Pintrich (1999) อธิบายว่า กลยุทธ์การเรียนรู้
แบบกํากับตนเอง คือ กลยุทธ์ทผ่ี เู้ รียนใช้ในการวางแผน ติดตาม ควบคุมและกํากับการเรียน ซึง่
ทําการควบคุมได้โดยผูเ้ รียน และผูเ้ รียนต้องเรียนรูก้ ารใช้กลยุทธ์ทเ่ี หมาะสมในแต่ละบริบทการ
เรียน เพื่อให้ผู้เรียนประสบความสําเร็จทางด้านการเรียน ดัง นัน้ รายงานนี้จงึ ทําการทบทวน
งานวิจยั ที่เ กี่ย วข้อ งกับ กลยุ ท ธ์ก ารกํ า กับ ตนเองที่ไ ด้ร บั การยอมรับ และประยุก ต์ ใ ช้สํ า หรับ
งานวิจยั ต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย ได้แก่ งานวิจยั ของ Zimmerman และ Martinez-Pons (1986)
Pintrich (1999) และ Pintrich และ Rhee (2004) รวมทัง้ การเปรียบเทียบและสังเคราะห์กลยุทธ์
การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองเพื่องานวิจยั ในอนาคต
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3.5.1 กลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเองตามแนวคิ ดของ Zimmerman และ MartinezPons (1986)
งานวิจยั เริม่ ต้นที่สําคัญเกี่ยวกับกลยุทธ์ก ารเรียนรู้แบบกํากับตนเอง คือ การพัฒนา
ตารางการสัมภาษณ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง (self-regulated learning interview schedule,
SRLIS) ของ Zimmerman และ Martinez-Pons (1986) การศึกษานี้ได้พฒ
ั นาวิธวี ทิ ยาการวิจยั
โดยการสร้างแบบสัมภาษณ์ท่สี ามารถทราบถึงกลยุทธ์ท่ผี ู้เรียนใช้อย่างแท้จริง เนื่องจากการ
กํากับตนเองเป็ นกระบวนการที่ซ่อนเร้นภายในผู้เรียน ดังนัน้ ในแต่ ละคําถามที่เกี่ยวข้องกับ
กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง จึงต้องให้ผเู้ รียนอธิบายคําตอบมากกว่าให้เป็ นคะแนนในแต่
ละหัวข้อ คําถาม อีก ทัง้ ผู้วจิ ยั ทําการซักถามรายละเอียดเพิม่ เติมในแต่ ละรายข้อ คําถาม การ
ั หาด้ า นความน่ า เชื่อ ถื อ ได้ ผู้ ว ิจ ัย จึง ทํ า การสร้ า ง
สัม ภาษณ์ ป ลายเปิ ด อาจก่ อ ให้ เ กิด ป ญ
กระบวนการสัมภาษณ์ ท่เี รียกว่า ตารางการสัมภาษณ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองโดยทําการ
ตรวจสอบความตรงในการสัมภาษณ์ผู้เรียนทีป่ ระสบความสําเร็จทางการศึกษาว่าได้ใช้กลยุทธ์
การกํากับตนเองเพื่อพัฒนาการเรียนของตนเองมากกว่าผู้เรียนที่ประสบความสําเร็จน้ อยกว่า
อย่างไร (Zimmerman & Martinez-Pons, 1986) วิธกี ารวัดระดับกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับ
ตนเองจากการสัมภาษณ์ พิจารณาได้จาก ประเภทกลยุทธ์ทใ่ี ช้ ความถี่การใช้กลยุทธ์ และความ
สมํ่าเสมอของการใช้กลยุทธ์ของผูเ้ รียน ดังภาพ 2.6
การใช้ กลยุทธ์ (strategy
use)

•นับจํานวนกลยุทธ์ที่ใช้ แตกต่างกัน

•นับจากจํานวนครัง้ ที่ใช้ กลยุทธ์
ความถี่การใช้ กลยุทธ์
(strategy frequency)
ความสมํ่าเสมอในการใช้ กลยุทธ์ •นับอัตราความสมํ่าเสมอของการใช้ กลยุทธ์ใน
(strategy consistency) แต่ละครัง้

ภาพ 2.6 การวัดกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง
ทีม่ า: Zimmerman และ Martinez-Pons (1986)
Zimmerman และ Martinez-Pons (1986) สรุปผลสัมภาษณ์การใช้กลยุทธ์ทผ่ี เู้ รียนใช้
ในการกํากับตนเองเป็ น 14 กลุ่มคือ การประเมินตนเอง การจัดระบบและการเปลีย่ นแปลง การ
ตัง้ เป้ าหมายและการวางแผน การค้น หาข้อ มูล การบัน ทึก ข้อ มูล และการติด ตาม การจัด
สภาพแวดล้อม การตอบแทนตนเอง การฝึกและการจํา การขอคําแนะนํ าทางสังคม การทบทวน
บันทึก และอื่น ๆ ซึง่ เป็ นพฤติกรรมทีไ่ ด้รบั อิทธิพลจากบุคคลอื่น ดังตาราง 2.5
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ตาราง 2.5 กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง
กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับ
ตนเอง
การประเมินตนเอง
(self-evaluation)
การจัดรูปแบบและการ
เปลีย่ นแปลง
(organizing and transforming)
การตัง้ เป้าหมายและการวางแผน
(goal-setting and planning)

การค้นหาข้อมูล
(seeking information)

การบันทึกข้อมูลและการติดตาม
(keeping records and
monitoring)
การจัดสภาพแวดล้อม
(environmental structuring)

การตอบแทนตนเอง
(self-consequences)
การฝึกและการจํา
(rehearsing and memorizing)
การขอคําแนะนําทางสังคม
(Seeking social assistance)
การทบทวนบันทึก
(reviewing records)

คําอธิ บาย
ข้อความแสดงว่าผูเ้ รียนริเริม่ การประเมินคุณภาพหรือความก้าวหน้า
ของงาน เช่น “ฉันตรวสอบงานของฉันเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าถูกต้อง”
ข้อความแสดงว่าผูเ้ รียนริเริม่ มีการจัดการเอกสารประกอบการเรียน
อย่างชัดเจนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เช่น “ฉันทําโครงสร้างรายงานก่อนที่
ฉันลงมือเขียน”
ข้อความแสดงว่าผูเ้ รียนริเริม่ ตัง้ เป้าหมายหลักหรือเป้าหมายย่อยของ
การเรียน และวางแผนถึงผล ระยะเวลาและกิจกรรมทีต่ อ้ งทําให้เสร็จซึง่
เกีย่ วข้องกับเป้าหมายเหล่านัน้ เช่น “ฉันเริม่ เรียนสองสัปดาห์กอ่ นการ
สอบและฉันปฏิบตั ติ ามนัน้ ”
ข้อความแสดงว่าผูเ้ รียนริเริม่ พยายามหาข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับงานจาก
แหล่งข้อมูลทีไ่ ม่ใช่ทางสังคม เมือ่ ได้รบั งานมอบหมายงาน เช่น “ก่อน
การเริม่ เขียนรายงาน ฉันไปห้องสมุดเพื่อค้นหาข้อมูลเท่าทีเ่ ป็ นไปได้ท่ี
เกีย่ วข้องกับหัวข้อรายงาน”
ข้อความแสดงว่าผูเ้ รียนริเริม่ พยายามบันทึกเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ เช่น
“ฉันจดบันทึกจากการอภิปรายในห้องเรียน”
ข้อความแสดงว่าผูเ้ รียนริเริม่ พยายามเลือกหรือจัดการสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพเพื่อให้ง่ายต่อการเรียน “ฉันแยกตัวเองออกจากทุกสิง่ ที่
ดึงดูดฉัน” “ฉันปิ ดวิทยุเพื่อให้ฉนั สามารถให้ความสําคัญกับสิง่ ทีฉ่ นั ทํา
อยู่”
ข้อความแสดงว่าผูเ้ รียนจัดหรือจินตนาการของรางวัลและบทลงโทษ
สําหรับความสําเร็จและความล้มเหลว เช่น ถ้าฉันทําบททดสอบได้ดี ฉัน
จะไปดูหนัง”
ข้อความแสดงว่าผูเ้ รียนริเริม่ พยายามจดจําบทเรียนโดยการปฏิบตั อิ ย่าง
เปิ ดเผยและไม่เปิ ดเผย เช่น “ในการเตรียมสอบวิชาคณิตศาสตร์ ฉัน
พยายามเขียนสูตรจนกระทังฉั
่ นสามารถจําได้”
ข้อความแสดงว่าผูเ้ รียนริเริม่ พยายามหาความช่วยเหลือจากเพื่อน
อาจารย์และผูใ้ หญ่ เช่น “ถ้าฉันมีปญั หาเกีย่ วกับคณิตศาสตร์ ฉันจะขอ
ความช่วยเหลือจากเพื่อน”
ข้อความแสดงว่าผูเ้ รียนริเริม่ พยายามทบทวนรซํ้าของการสอบย่อย
สมุดบันทึกหรือหนังสือ เพื่อเตรียมการสอบในครัง้ ต่อไป เช่น “เมื่อฉัน
เตรียมตัวสําหรับการทดสอบ ฉันจะทบทวนสมุดบันทึกของฉัน”
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ตาราง 2.5 กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง (ต่อ)
กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับ
ตนเอง
อื่น ๆ (others) พฤติกรรมทีเ่ กิด
จากอิทธิพลอื่น
(Behavior by other influence)

คําอธิ บาย
ข้อความแสดงพฤติกรรมการเรียนรูซ้ ง่ึ ริเริม่ จากบุคคลอื่น เช่น ครู
ผูป้ กครองและผูอ้ ่นื เช่น “ฉันทําเท่าทีค่ รูสอน”

ทีม่ า: Zimmerman และ Martinez-Pons (1986)
3.5.2 กลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเองตามแนวคิ ดของ Pintrich (1999)
นอกจากตารางการสัมภาษณ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง (Zimmerman & MartinezPons,1986) ที่ใช้ในการประเมินกลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเองของผู้เรียน ซึ่งได้รบั การ
พัฒนาในช่ว งกลางทศวรรษ 1980 แล้ว ยังมีการศึกษาพัฒนารูปแบบการเรียนรูแ้ บบกํากับ
ตนเอง (Pintrich, 1999) โดยแบ่งกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองเป็ น 3 กลยุทธ์คอื กลยุทธ์
การเรียนรูแ้ บบพุทธิปญั ญา (cognitive learning strategies) กลยุทธ์การกํากับตนเองเพื่อควบคุม
พุทธิปญั ญา (self-regulatory strategies to control cognition) หรือเรียกว่า กลยุทธ์อภิพุทธิปญั ญา
และการกํากับตนเอง (metacognitive and self-regulatory strategies) และกลยุทธ์การจัดการ
ทรัพยากร (resource management)
กลยุทธ์การเรียนรู้แบบพุทธิ ปัญญา ได้แก่ กลยุทธ์การทบทวน (rehearsal strategy)
กลยุทธ์การขยายความคิด (elaboration strategy) และกลยุทธ์การจัดรูปแบบ (organizational
strategy) การเลือกกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบพุทธิปญั ญาทีเ่ หมาะสมมีผลทางบวกต่อการเรียนและ
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน (Pintrich & DeGroot, 1990)
กลยุ ท ธ์ อ ภิ พุท ธิ ปัญ ญาและการกํากับ ตนเอง คือ การที่ม ีค วามรู้เ กี่ย วกับ พุ ท ธิ
ปญั ญาและการกํากับพุทธิปญั ญา (Farevell, 1979; Pintrich, 1999) โดยความรูเ้ กี่ยวกับอภิพุทธิ
ปญั ญาและการใช้กลยุทธ์อภิพุทธิปญั ญามีผลสําคัญต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน โดยรูปแบบกล
ยุทธ์น้ีให้ความสําคัญกับการวางแผน การติดตาม และการกํากับการเรียนของตนเอง
กลยุทธ์การวางแผน คือ การตัง้ เป้าหมายของการเรียน การอ่ านแบบผ่าน ๆ
ก่อนการเรียน การตัง้ คําถามก่ อนการอ่ านหนังสือ และวิเคราะห์ปญั หาของการเรียน ซึ่งการ
วางแผนช่วยให้ผู้เรียนวางแผนการใช้กลยุทธ์พุทธิป ญั ญาและกระตุ้นความรู้เดิม รวมทัง้ วาง
รูปแบบการเรียนเพื่อให้เข้าใจบทเรียนได้มากขึน้
กลยุ ท ธ์ก ารติด ตามความคิด และพฤติก รรม คือ การเปรีย บเทีย บระหว่ า ง
เป้าหมายที่ตงั ้ ไว้กบั ผลการกระทําของตน การติดตามการเข้าถึงบทเรียนขณะอ่านหนังสือหรือ
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การฟงั บรรยาย การทดสอบตนเองเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของตนเอง การติดตามนี้ช่วยให้
ผูเ้ รียนได้ประเมินความรูค้ วามเข้าใจของตนเองในบทเรียนและนําสู่การกํากับตนเอง
กลยุทธ์การกํากับตนเอง คือ การปรับพฤติกรรมหลังจากทราบผลจากกิจกรรม
การติด ตามเพื่อ ให้บรรลุ เ ป้ าหมายที่ว างไว้ เช่น เมื่อ มีก ารทดสอบด้ว ยตนเองแล้ว พบว่าไม่
สามารถตอบได้ ผู้ เ รีย นทํ า การกํ า กับ ตนเองโดยการไปทบทวนในด้า นที่ต นเองไม่ เ ข้า ใจ
(Pintrich, 1999)
กลยุ ท ธ์ ก ารจัด การทรัพ ยากร คือ การจัด การและควบคุ ม สภาพแวดล้อ มของ
นัก เรีย น เช่ น การควบคุ ม เวลา ความพยายามในการเรีย น สภาพแวดล้อ มของการเรีย น
สภาพแวดล้อมด้านบุคคลต่ าง ๆ เช่น ครูหรือเพื่อน โดยการใช้กลยุทธ์ขอความช่วยเหลือ กล
ยุ ท ธ์ก ารจัด การทรัพ ยากรช่ ว ยให้ผู้เ รีย นปรับ ตัว เข้า กับ สภาพแวดล้อ มรวมทัง้ การเปลี่ย น
สภาพแวดล้อมให้ตอบสนองเป้าหมายและความต้องการของผูเ้ รียน
3.5.3 กลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเองตามแนวคิ ดของ Pintrich และ Rhee (2004)
ในปี 2004 Pintrich และ Rhee (2004) ได้ศกึ ษาการพัฒนากลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบ
กํากับตนเองจากงานวิจยั ของ Pintrich และ Rhee โดยมีการจัดกลุ่มกลยุทธ์ออกเป็ น 4 กลุ่มคือ
กลยุทธ์สําหรับการกํากับพุทธิปญั ญา (strategies for regulation of cognition) กลยุทธ์สําหรับ
การกํากับแรงจูงใจและความรูส้ กึ (strategies for regulation of motivation/affect) กลยุทธ์
สําหรับการกํากับพฤติกรรม (strategies for regulation of behavior) กลยุทธ์สําหรับการกํากับ
บริบท (strategies for regulation of context) ซึง่ รายละเอียดในแต่ละกลยุทธ์ดงั นี้
1. กลยุทธ์สาํ หรับการกํากับพุทธิ ปัญญา (strategies for regulation of cognition)
ได้ให้ความสําคัญกับการติดตาม การควบคุม และการกํากับพุทธิปญั ญาเชิงวิชาการ กลยุทธ์
สําหรับการกํากับพุทธิปญั ญามีความสําคัญอย่างยิง่ ต่ อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผู้เรียนใน
ห้องเรียน ซึ่งกลยุทธ์น้ีสามารถนํ าไปประยุกต์ใช้ในการการเรียนได้ทงั ้ อย่างง่ายและที่มคี วาม
สลับซับซ้อน เช่น การจดจํา หรือ ผูเ้ รียนสามารถมีความเข้าใจเนื้อหาทีไ่ ด้เรียนไปแล้ว กลยุทธ์
สําหรับการกํากับพุทธิปญั ญา ประกอบด้วย กลยุทธ์ทบทวน (rehearsal strategies) กลยุทธ์
ขยายความคิด (elaboration strategies) กลยุทธ์จดั รูปแบบ (organizational strategies) กลยุทธ์
อภิพุทธิปญั ญา (metacognitive strategies) (Pintrich & De Groot, 1990)
1.1 กลยุทธ์ทบทวน (rehearsal strategies) คือ กลยุทธ์ท่ใี ช้ในการจดจําเนื้อหาการ
เรียนและผู้เรียนนํ ามากลับทบทวนใหม่อกี ครัง้ เช่น การท่องซํ้าด้วยตนเอง การอ่ านออกเสียง
การขีดเน้ นข้อความ การทบทวนช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าถึงข้อมูลและเลือกข้อมูลที่สําคัญสําหรับ
การเก็บข้อไว้ในความทรงจํา ซึง่ ผูเ้ รียนยังไม่สามารถสะท้อนได้ออกมาอย่างลึกซึง้
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1.2 กลยุทธ์ขยายความคิด (elaboration strategies) คือ กลยุทธ์ทใ่ี ช้ในกระบวนการ
เรียนเชิง ลึก ผู้เ รียนทําการเรียบเรียงเนื้ อหาการเรียนใหม่ มีก ารถอดความใหม่ สรุปหรือย่อ
บทเรียนที่ได้เรียนมาด้วยตนเอง โดยการเชื่อมโยงความรูท้ ่จี ดจําได้กบั ข้อความที่สรุปออกมา
และสามารถอธิบายบทเรียนทีไ่ ด้เรียนให้ผอู้ ่นื เข้าใจได้ รวมทัง้ ผูเ้ รียนสามารถตัง้ คําถามหรือตอบ
คําถามในบทเรียนได้ (Weinstein & Mayer, 1986)
1.3 กลยุทธ์จดั รูปแบบ (organizational strategies) คือ กลยุทธ์ทใ่ี ช้ในกระบวนการเรียน
ซึ่งผู้เรียนต้องเข้าใจบทเรียนอย่างลึกซึ้ง ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมโดยการเลือกความรูห้ ลักจาก
หนังสือหรือบทเรียนที่ได้เรียนไป โดยการใช้เทคนิคที่หลากหลายในการเลือกและจัดรูปแบบ
ความคิดขึน้ มาใหม่ เช่น การจัดโครงสร้างบทเรียน แผนทีแ่ นวคิด หรือไดอะแกรมของความคิด
ทีส่ าํ คัญ
1.4 กลยุทธ์อภิพุทธิปญั ญา (metacognitive strategies) คือ กลยุทธ์ทใ่ี ช้ในการติดตาม
และควบคุมพุทธิปญั ญา เช่น การติดตามอย่างใกล้ชดิ มีการตรวจสอบควบคุมด้วยตนเอง การ
ถามตนเองเพื่อสร้างความเข้าใจและสามารถปรับตัวในการเรียนตามสภาวะการเรียนหรือการ
ทดสอบได้
2. กลยุทธ์สาํ หรับการกํากับแรงจูงใจและความรู้สึก (strategies for regulation
of motivation/affect) คือ กลยุทธ์ทใ่ี ห้ความสําคัญกับการติดตาม ควบคุมและกํากับความเชื่อ
ด้านแรงจูง ใจ อารมณ์ แ ละความรู้ส ึก นึ ก คิด ในห้อ งเรีย น ประกอบด้ว ย การควบคุ มการรับ รู้
ความสามารถของตนเอง (self-efficacy control) การให้รางวัลตนเอง (self-rewards) การเพิม่
ความน่ าสนใจ (interest enhancement) การเพิม่ คุณค่าอรรถประโยชน์ (increase utility value)
และการควบคุมความกังวล (control of anxiety)
2.1 การควบคุมการรับรู้ความสามารถของตนเอง (self-efficacy control) คือ การที่
ผูเ้ รียนมีความเชื่อในความสามารถของตนเอง มีการพูดกับตนเองในด้านบวก เช่น ข้อความว่า
ฉันรูว้ ่าฉันสามารถเรียนได้ ซึง่ สามารถช่วยรักษาระดับการรับรูค้ วามสามารถของตนเองและเกิด
ความมันใจในการเรี
่
ยนรูก้ ารทีผ่ เู้ รียนมีการรับรูค้ วามสามารถของตนเองสูงจะสามารถเรียนรูไ้ ด้
อย่างรวดเร็วและได้รบั ผลสําเร็จด้านการเรียนในระดับที่สูงกว่าผูเ้ รียนทีม่ กี ารรับรูค้ วามสามารถ
ตนเองตํ่า อีกทัง้ ผู้เรียนยังสามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ยุ่งยากในการเรียนได้นานกว่า
(Schunk, 2001)
2.2 การให้รางวัลตนเอง (self-rewards) คือ การให้รางวัลกับตนเองเมือ่ ผูเ้ รียนสามารถ
เรียนได้ตามเป้าหมายทีว่ างไว้ เช่น การคุยโทรศัพท์กบั เพื่อนหลังจากทีท่ าํ การบ้านเสร็จแล้ว
2.3 การเพิม่ ความน่ าสนใจ (interest enhancement) คือ การทีผ่ เู้ รียนทําให้การเรียนที่
น่ าเบื่อหรือมีเนื้อหาที่ยากให้เกิดความน่ าสนใจมากขึน้ โดยทําให้เป็ นเกมส์หรือการเปลีย่ นแนว
ทางการเรียนให้มคี วามน่ าสนใจขึน้
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2.4 การเพิม่ คุณค่าอรรถประโยชน์ (increase utility value) คือ การทําให้การเรียนมี
ความสําคัญมากขึน้ หรือเกิดประโยชน์ โดยการบอกตนเองถึงประโยชน์ของเนื้อหาการเรียนเพื่อ
เป้าหมายอาชีพในอนาคต
2.5 การควบคุมความกังวล (control of anxiety) คือ การพูดกับตนเองในด้านบวกเพื่อ
ลดและควบคุ มความกัง วล เช่ น ข้อ ความว่ า การทดสอบครัง้ นี้ เนื้ อหาที่จะสอบ ฉันได้เรียน
มาแล้ว ดังนัน้ ฉันจึงรูเ้ รือ่ งเป็ นอย่างดี ไม่มคี วามกังวลสําหรับการสอบ
3. กลยุทธ์สาํ หรับการกํากับพฤติ กรรม (strategies for regulation of behavior)
คือ กลยุทธ์ท่ใี ห้ความสําคัญกับการติด ตาม ควบคุมและกํากับพฤติกรรมที่แ สดงออกมาของ
ผูเ้ รียน กลยุทธ์สาํ หรับการกํากับพฤติกรรม ประกอบด้วย การจัดการเวลา (time management)
และ การจัดการความพยายาม (effort management)
3.1 การจัดการเวลา (time management) คือ การวางแผนด้านเวลาของผูเ้ รียนอย่าง
ระมัดระวัง มีการตัง้ เป้าหมายรายวันหรือรายสัปดาห์ รวมทัง้ จัดทําตารางเวลาเพื่อจัดเวลาในการ
เรียน
3.2 การจัดการความพยายาม (effort management) คือ การพูดกับตนเองในด้านบวก
เพื่อก่อให้เกิดความพยายามและการยึดมันต่
่ อการเรียน เช่น ถ้าฉันพยายาม ฉันจะสามารถทํา
ได้
4. กลยุทธ์สาํ หรับการกํากับบริ บท (strategies for regulation of context) เป็ น
กลยุทธ์ท่ใี ห้ความสําคัญกับการกํากับบริบทและสิง่ แวดล้อมของการเรียน ประกอบด้วย การ
ควบคุมสภาพแวดล้อมการเรียน (study environment control) และการขอความช่วยเหลือแบบ
ปรับ (adaptive help-seeking)
4.1 การควบคุมสภาพแวดล้อมการเรียน (study environment control) คือ การจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนให้เป็ นระเบียบ ให้ผเู้ รียนมีสมาธิทจ่ี ะเรียนรูไ้ ด้
4.2 การขอความช่วยเหลือแบบปรับ (adaptive help-seeking) คือ การทีผ่ เู้ รียนค้นหา
เครื่องมือหรือความช่วยเหลือจากแหล่งทางการ เช่น ครู ผู้ปกครอง หรือเพื่อน ซึ่งสามารถให้
ช่วยเหลืออย่างเกิดประโยชน์แก่การเรียน
3.5.4 การเปรียบเทียบกลยุทธ์ในแต่ละงานวิ จยั
จากการเปรียบเทียบกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในแต่ ละงานวิจยั พบว่ามี
ลักษณะโครงสร้างกลยุทธ์ท่คี ล้ายกันและแตกต่ างกัน โดยกลุ่มกลยุทธ์ท่มี คี วามคล้ายกัน คือ
กลุ่มกลยุทธ์การเรียนพุทธิปญั ญาและกลยุทธ์การกํากับตนเองเพื่อควบคุมพุทธิปญั ญา จาก
งานวิจยั ของ Printrich และคณะ (1999) เป็ นกลยุทธ์เดียวกันกับกลุ่มกลยุทธ์สําหรับการกํากับ
พุทธิปญั ญาของ Printrich & Rhee (2004) อีกทัง้ กลุ่มกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรของ
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Printrich (1999) มีความคล้ายกับกลุ่มกลยุทธ์สําหรับการกํากับพฤติกรรมและกลยุทธ์สําหรับ
การกํากับบริบท Printrich และ Rhee (2004) ส่วนกลยุทธ์ทแ่ี ตกต่างกันคือ กลยุทธ์สําหรับการ
กํากับการจูงใจและความรูส้ กึ ของ Printrich และ Rhee (2004) ซึง่ ไม่ได้รวมในกลยุทธ์การเรียนรู้
แบบกํากับตนเองของ Pintrich (1999) จากนัน้ ได้จดั กลุ่มกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง
ของ Zimmerman และ Martinez-Pons (1986) มาแบ่งกลุ่มตามงานวิจยั ของ Pintrich และ
Rhee (2004) พบว่ามีเพียง การตอบแทนตนเอง ทีไ่ ม่สามารถจัดเข้าในกลุ่มกลยุทธ์ทงั ้ 4 กลุ่ม
ได้ แต่มคี วามคล้ายกับการให้รางวัล ตนเอง แต่ การตอบแทนตนเองนัน้ สามารถใช้ได้ทงั ้ การ
ลงโทษและการให้รางวัล โดยมีรายละเอียดการเปรียบเทียบกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง
ทัง้ 3 แนวคิด ดังตาราง 2.6
จากงานวิจยั ศึกษาพบว่ามีก ลยุทธ์การเรียนรู้แ บบกํ ากับตนเองมีหลากหลายรูปแบบ
Wirth และ Leutner (2008) ได้สรุปว่าอย่างน้อยมีส่วนประกอบ 3 กลุ่มทีม่ อี ยู่ทุกรูปแบบ ซึง่
ได้แก่ การตัง้ เป้าหมาย (goal setting) การวางแผน (planning) และการติดตาม (monitoring)
โดยการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองเป็ นกระบวนการแบบเป็ นวงหมุนรอบ โดยผูเ้ รียนต้องหาความ
แตกต่างจากการติดตามและตัดสินใจในการตัง้ เป้าหมายและการวางแผนการเรียน
การตัง้ เป้ าหมาย: ผูเ้ รียนต้องใช้ความสามารถของตนเองในการตัดสินใจอะไรคือสิง่ ที่
ต้องเรียน โดยผูเ้ รียนต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์เงื่อนไขและข้อจํากัดของการเรียน และ
มีความสามารถในการกระตุ้นและประเมินความรูเ้ ดิมของตนเองเกี่ยวกับสิง่ ทีเ่ รียนและกลยุทธ์ท่ี
เหมาะสมในการเรียน ผู้เรียนต้องสามารถหาความแตกต่างระหว่างความรูท้ ่มี อี ยู่กบั ความรู้ท่ี
คาดหวังโดยการเปรียบเทียบเงื่อนไขความรู้ภายในและเงื่อนไขของงานภายนอก ดังนัน้ การ
ตัง้ เป้าหมายเป็ นผลจากการตัดสินใจดังกล่าวเพื่อลดความแตกต่างเหล่านี้
การวางแผน: ผู้เรียนต้องใช้ความสามารถของตนเองในการตัดสินใจว่าทําอย่างไร
เพื่อให้ถงึ เป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้ ผูเ้ รียนต้องเลือกกลยุทธ์ในการเรียนซึง่ เหมาะสมในการขยายความรู้
ในปจั จุบนั ไปเป็ นความรูใ้ หม่ทต่ี ้องการ โดยผูเ้ รียนต้องวิเคราะห์เงื่อนไขทีส่ ามารถเป็ นไปได้และ
เปรียบเทียบกับลักษณะหรือเงือ่ นไขของการเรียน การวางแผนการเรียนเป็ นผลจากการตัดสินใจ
ของผูเ้ รียนสําหรับการเลือกใช้กลยุทธ์การเรียนโดยเป็นไปตามเงือ่ นไขงานทีก่ ําหนดไว้
การติ ดตาม: ประกอบด้วยสองส่วนย่อยด้วยกัน คือ ส่วนย่อยทีห่ นึ่งต้องการให้ผเู้ รียน
ใช้ความสามารถในการติด ตามอย่างต่ อเนื่ องในสิ่ง ที่ผู้เรียนทําระหว่างกระบวนการเรียนกับ
ผลลัพธ์ของกิจกรรมการเรียน ซึ่งไม่เ กี่ยวข้อ งกับเป้าหมายของการเรียน ส่วนย่อยที่สองคือ
ผูเ้ รียนต้องใช้ความสามารถในการประเมินว่ากิจกรรมการเรียนที่ดําเนินการอยู่ตอบสนองแผน
กลยุทธ์การเรียนหรือไม่รวมทัง้ ผลลัพธ์ทไ่ี ด้จากการเรียนตอบสนองเป้าหมายของผูเ้ รียนหรือไม่
ซึง่ ส่วนย่อยแรกจะเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกิจกรรมการเรียนทีส่ งั เกตได้กบั ทีว่ างแผน
ไว้ ส่วนย่อยทีส่ องจะเปรียบเทียบระหว่างความรูจ้ ริงกับความรูท้ ต่ี อ้ งการ
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ตาราง 2.6 การเปรียบเทียบกลยุทธ์ของ Zimmerman และ Martinez-Pons (1986) Pintrich
(1999) และ Pintrich และ Rhee (2004)
Pintrich (1999)
Zimmerman และ
Pintrich และ Rhee(2004)
Martinez-Pons (1986)
• การจัดรูปแบบและการ
เปลีย่ นแปลง
(organizing and
transforming)
• การฝึกและการจํา
(rehearsing and
memorizing)
• การทบทวนบันทึก
(reviewing records)

กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบพุทธิ
ปญั ญา (cognitive learning
strategies)
• กลยุทธ์การทบทวน
(rehearsalstrategy)
• กลยุทธ์การขยายความคิด
(elaborationstrategy)
• กลยุทธ์การจัดรูปแบบ
(organizational strategy)
• การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
(critical thinking)
• การตัง้ เป้าหมายและการ กลยุทธ์การกํากับตนเองเพื่อ
วางแผน (goal-setting ควบคุมพุทธิปญั ญา (selfregulatory strategies to
and planning)
• การบันทึกข้อมูลและการ control cognition) หรือกลยุทธ์
ั
อภิพุทธิปญญาและการกํ
ากับ
ติดตาม(keeping
ตนเอง (metacognitive and
records and
self-regulatory strategies)
monitoring)
• กลยุทธ์การวางแผน
• การประเมินตนเอง
• กลยุทธ์การติดตาม
(self-evaluation)
• กลยุทธ์การกํากับการเรียน
ของตนเอง
กลยุทธ์การจัดการทรัพยากร
• การค้นหาข้อมูล
(seeking information) (resource management)
• กลยุทธ์การควบคุมเวลา
• การจัดสภาพแวดล้อม
(environmental
• กลยุทธ์ความพยายาม
structuring)
• กลยุทธ์จดั การ
สภาพแวดล้อมของการเรียน
• การขอคําแนะนําทาง
สังคม (Seeking social • กลยุทธ์ขอความช่วยเหลือ
assistance)
จากบุคคลต่าง ๆ

ั
กลยุทธ์สาํ หรับการกํากับพุทธิปญญา
(strategies for regulation of cognition)
• กลยุทธ์ทบทวน (rehearsal strategies)
• กลยุทธ์ขยายความคิด(elaboration
strategies)
• กลยุทธ์จดั รูปแบบ (organizational
strategies)
ั
• กลยุทธ์อภิพทุ ธิปญญา
(metacognitive
strategies)

กลยุทธ์สาํ หรับการกํากับพฤติกรรม
(strategies for regulation of behavior)
• การจัดการเวลา (time management)
• การจัดการความพยายาม (effort
management)
กลยุทธ์สาํ หรับการกํากับบริบท (strategies
for regulation of context)
• การควบคุมสภาพแวดล้อมการเรียน
(study environment control)
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ตาราง 2.6 การเปรียบเทียบกลยุทธ์ของ Zimmerman และ Martinez-Pons (1986) Pintrich
(1999) และ Pintrich และ Rhee (2004) (ต่อ)
Pintrich (1999)
Zimmerman และ
Pintrich และ Rhee(2004)
Martinez-Pons (1986)
• พฤติกรรมทีเ่ กิดจาก
บุคคลอื่น (Behavior by
other influence)

• การขอความช่วยเหลือแบบปรับ
(adaptive help-seeking)
กลยุทธ์สาํ หรับการกํากับการจูงใจและ
ความรูส้ กึ (strategies for regulation of
motivation/affect)
• การควบคุมการรับรูค้ วามสามารถของ
ตนเอง (self-efficacy control)
• การให้รางวัลตนเอง (self-rewards
interest)
• การเพิม่ ความน่าสนใจ (interest
enhancement)
• การเพิม่ คุณค่าอรรถประโยชน์ (increase
utility value)
• การควบคุมความกังวล (control of
anxiety)

• การตอบแทนตนเอง
(self-consequences)
ทีม่ า : Zimmerman และ Martinez-Pons (1986) Pintrich (1999) และ Pintrich และ Rhee(2004)

นอกจากการศึก ษากลยุทธ์ท่ผี ู้เรียนใช้ในกระบวนการเรียนรู้แบบกํ ากับตนเองแล้ว
ผูเ้ รียนต้องรูว้ ่าจะสามารถใช้กลยุทธ์ได้อย่างไรและเมื่อใดเพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนที่ด ี
(Tharp, Estrada, Dalton, & Yamauchi, 2000 อ้างใน Leong & Yin, 2004) ซึง่ การศึกษาความ
เชื่อด้านแรงจูงใจ (motivational beliefs) สามารถตอบคําถามเหล่านี้ เนื่องจากเป็ นปจั จัยที่
ก่อให้เกิดการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง ความเชื่อด้านแรงจูงใจ แบ่งออกได้เป็ น 3 ลักษณะความ
เชื่อ ได้แก่ ความเชื่อด้านการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง (self-efficacy beliefs) ความเชื่อ
คุณค่าการเรียน (task value beliefs) และการมุ่งเน้นเป้าหมาย (goal orientations) (Pintrich,
1999)
การรับรู้ความสามารถของตนเอง คือ ความเชื่อหรือการประเมินของแต่ละบุคคล
เกี่ยวกับความสามารถของตนเองเพื่อให้บรรลุได้ตามเป้าหมายการเรียนที่ผเู้ รียนได้กําหนดไว้
โดยใช้ความสามารถของตนเองในการเรียนรู้ตามสภาพแวดล้อมที่เกิดขึน้ (Bandura, 1986)
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รวมทัง้ ผู้เรียนมีความเชื่อมันในทั
่
กษะด้านพุทธิปญั ญาของตนเอง ว่าสามารถเรียนรู้ได้ตามที่
กําหนดไว้ในบทเรียนของ Pintrich (1999) ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูค้ วามสามารถ
ของตนเองและการเรีย นรู้แ บบกํ า กับ ตนเอง ซึ่ง พบว่ า การรับ รู้ค วามสามารถของตนเองมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการเรียนรู้แบบกํากับตนเองทัง้ กลุ่มตัว อย่างในโรงเรียนมัธ ยมและ
มหาวิทยาลัย ผูเ้ รียนทีร่ บั รูค้ วามสามารถของตนเองว่ามีความสามารถในการเรียนได้ดใี นแต่ละ
บทเรียน และมีแ นวโน้ มใช้ก ลยุทธ์พุทธิปญั ญา ได้แ ก่ก ลยุทธ์ก ารทบทวน กลยุทธ์การขยาย
ความคิด และกลยุทธ์การจัดรูปแบบ รวมทัง้ ผูเ้ รียนมีความพยายามในการเรียนรูส้ ูงกว่าผูเ้ รียนที่
รับรูค้ วามสามารถของตนเองตํ่า อีกทัง้ ผลการศึกษายังพบว่า การรับรูค้ วามสามารถของตนเองมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับกลยุทธ์การกํากับตนเองทัง้ การวางแผน การติดตามและการกํากับ
ตนเอง (Pintrich, 1999)
ความเชื่ อคุณค่ าการเรียน คือ ความเชื่อของผู้เรียนในการให้ความสําคัญของการ
เรียน ผูเ้ รียนมีความสนใจส่วนบุคคลในการเรียน ซึง่ เป็ นทัศนคติหรือความชอบของแต่ละบุคคล
โดยความเชื่อคุณค่าการเรียนจัดเป็ นคุณลักษณะของผูเ้ รียน ทีม่ กี ารรับรูค้ ุณค่าหรือคุณประโยชน์
ของการเรียนเพื่อเป้าหมายของตนในอนาคต (Eccles, 1983) จากการศึกษาพบว่ามีความสัมพันธ์
ทางบวกระหว่างความเชื่อคุณค่าการเรียนกับกลยุทธ์การกํากับตนเอง ไม่ว่าจะเป็ น กลยุทธ์การ
ทบทวน กลยุทธ์ขยายความคิดและกลยุทธ์การจัดรูปแบบ ผูเ้ รียนทีใ่ ห้คุณค่าการเรียนและสนใจ
การเรียนมีแนวโน้มใช้กลยุทธ์เพื่อติดตามและกํากับตนเอง
การมุ่ง เน้ นเป้ าหมาย หมายถึง การตัง้ เป้าหมายเพื่อ การเรียนรู้ด้ว ยตนเอง การ
มุ่งเน้นเป้าหมาย ประกอบด้วย 1) การมุ่งเน้นเป้าหมายอย่างรอบรู้ (mastery goal orientation)
โดยพิจารณาจากการเรียนและความเชี่ยวชาญทางการเรียนโดยมีการตัง้ มาตรฐานของตนเอง
และพัฒนาการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองเพื่อให้ถงึ เป้าหมายทีต่ อ้ งการ 2) การมุ่งเน้นภายนอก (extrinsic
orientation) คือ ผู้เรียนให้ความสําคัญต่อการได้รบั คะแนนหรือเกรดทีด่ ี รวมทัง้ การสร้างความ
พึงพอใจให้แก่ ผู้อ่นื ที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็ นครูหรือผู้ปกครอง ซึ่งเป็ นเกณฑ์ในการ
ตัดสินใจว่าประสบความสําเร็จ 3) การมุง่ เน้นความสามารถสัมพัทธ์ (relative ability orientation)
หมายถึงการพิจารณาความสามารถของตนเองโดยการเปรียบเทียบกับความสามารถของผู้อ่นื
และพยายามเรียนให้ได้ดกี ว่าผูอ้ ่นื จากผลการวิจยั พบว่า การมุ่งเน้นเป้าหมายความชํานาญและ
การมุ่งเน้ นความสามารถสัมพัทธ์มคี วามสัมพันธ์ทางบวกกับการใช้กลยุทธ์พุทธิปญั ญาและกล
ยุทธ์เรียนรูแ้ บบการกํากับตนเอง ขณะทีก่ ารมุง่ เน้นเป้าหมายภายนอกมีความสัมพันธ์ทางลบกับ
ั ญาและกลยุ ท ธ์ ก ารกํ า กับ ตนเองสํ า หรับ ผู้ เ รีย นในระดับ มัธ ยม แต่ เ ป็ น
กลยุ ท ธ์ พุ ท ธิ ป ญ
ความสัมพันธ์ทงั ้ ทางลบและบวกสําหรับผูเ้ รียนในระดับมหาวิทยาลัย การทีผ่ เู้ รียนต้องการเรียน
ได้ดกี ว่าคนอื่นทําให้ผเู้ รียนใช้กลยุทธ์พุทธิปญั ญาและกลยุทธ์การกํากับตนเองสูงขึน้
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ตอนที่ 4 กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเอง
จากอดีตถึงปจั จุบนั ได้มกี ารศึกษาการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองกับการเรียนการสอนเป็ น
จํานวนมาก ทัง้ งานวิจยั ที่ประยุกต์กระบวนการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองของผู้เรียนเป็ นพืน้ ฐาน
ในการจัดการห้องเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง บทบาทของผูส้ อนต่อพัฒนาการ
เรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง และการเพิม่ ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนด้วยกระบวนการเรียนรูแ้ บบกํากับ
ตนเอง งานวิจยั เหล่านี้ลว้ นเป็ นองค์ประกอบหนึ่งของกลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบ
กํากับตนเอง ซึง่ จะขออธิบายในแต่ละประเด็นดังนี้
4.1 การจัดการห้องเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้แบบกํากับตนเอง
จากขัน้ ตอนของกระบวนการเรีย นรู้แ บบกํ า กับ ตนเอง ผู้ ส อนสามารถนํ า แนวคิด
ดังกล่าวมาจัดการห้องเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองของผูเ้ รียนได้เป็ นอย่างดี ซึง่
มีแนวทางการพัฒนาอยู่ 4 ด้าน (Rhee & Pintrich, 2004) คือ
1. คุณสมบัตขิ องงาน (characteristics of the task)
1.1. ผูส้ อนใช้ระบบการเรียนรูแ้ บบเปิด ให้ผเู้ รียนสามารถเลือกแนวทางการเรียน เวลาและ
สถานทีเ่ รียนได้ดว้ ยตนเอง
1.2. ผูส้ อนใช้การเรียนทีใ่ ห้ความหมายและเพิม่ ความสนใจในการเรียนสําหรับผูเ้ รียน
1.3. ผูส้ อนใช้การเรียนทีส่ ลับซับซ้อนท้าทายผู้เรียนในการกํากับตนเองและใช้กลยุทธ์การ
เรียนทีห่ ลากหลายเพื่อก่อให้เกิดความสําเร็จในการเรียน
2. โครงสร้างการประเมินและรางวัล (evaluation and reward structure)
2.1. ผูส้ อนจัดเตรียมข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน ทําให้ผู้เรียนเกิดการคิดใหม่จากการเรียนรู้
และผู้สอนต้องสนับสนุ นผู้เรียนให้สามารถเข้าถึงข้อมูลย้อนกลับเพื่อสร้างอภิพุทธิปญั ญาของ
ตนเอง
2.2. ผูส้ อนทําการประเมินกระบวนการเรียนรูแ้ ละความพยายามของผูเ้ รียนแต่ละคนซึ่งให้
ความสําคัญในการประเมินการเรียนและความเข้าใจในระดับทีล่ กึ ซึง้
3. การสนับสนุ นด้านการสอน (instructional support)
3.1. ผู้สอนเข้าไปมีส่วนร่วมในการสอนการใช้กลยุทธ์ให้กบั ผู้เรียนโดย (direct strategy
instruction) ซึ่ง ให้ผู้เ รียนได้เ รียนรู้ว่ ากลยุทธ์ใดที่ส ามารถใช้ใ นการเพิ่มการเรียนรู้แ ละความ
เข้าใจของตนเอง
3.2. ผู้สอนอธิบายถึงรูปแบบกลยุทธ์ต่าง ๆ ให้กบั ผู้เรียน ทําให้ผู้เรียนได้เห็นว่าจะใช้กล
ยุทธ์ได้อย่างไรและภายใต้เงือ่ นไขใดบ้าง เพื่อให้ผเู้ รียนสามารถเลือกใช้กลยุทธ์การกํากับตนเอง
ให้เหมาะสมกับบริบทการเรียน
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3.3. ผู้สอนสนับสนุ นผู้เรียนในการเรียนรู้ความรูใ้ หม่และรูว้ ่าสิง่ ใดที่สามารถกําจัดออกได้
เพื่อเพิม่ โอกาสความสําเร็จการเรียนของตน
3.4. ผูส้ อนใช้แนวทางการสอนสองทิศทาง โดยให้โอกาสผูเ้ รียนได้ทราบบทบาทของผูส้ อน
ในการเพิม่ เติมความรู้ การเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนและการตัง้ คําถามต่อผูเ้ รียน
4. บรรยากาศห้องเรียน (classroom climate)
4.1. ผูส้ อนจัดการห้องเรียนและแนวทางการสอนเพื่อให้เกิดรูปแบบพุทธิปญั ญา ผูส้ อนให้
ผูเ้ รียนติดตามความก้าวหน้าทางการเรียนของตน และเปรียบเทียบผลการเรียนของตนกับผูอ้ ่นื
4.2. ผูส้ อนสนับสนุ นให้ผเู้ รียนเป็ นศูนย์กลางในห้องเรียนซึง่ ผูเ้ รียนต้องพึง่ พาตนเองตลอด
กระบวนการเรียนรู้ ปจั จัยนําเข้า และการตัดสินใจเกีย่ วกับการเรียน
4.3. ผู้สอนพัฒนาสังคมของผู้เรียนเพื่อสนับสนุ นให้ผู้เ รียนสามารถควบคุมกระบวนการ
เรียนรูข้ องตนเองเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดและความสามารถระหว่างผู้เรียน ดังนัน้
ผูส้ อนต้องให้ผเู้ รียนทํางานเป็ นกลุ่มและร่วมมือในการจัดการการเรียนการสอน
4.2 บทบาทของผูส้ อนต่อการส่งเสริ มกลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเอง
ผูส้ อนเป็ นต้นแบบของผูเ้ รียนในการเรียนรูโ้ ดยวิธกี ารสังเกตอย่างมาก ซึ่งต้นแบบทาง
พฤติกรรม บุคลิกภาพ และวิชาการ (ประสาท อิศรปรีดา, 2549) โดยผู้สอนเป็ นต้นแบบด้าน
พฤติกรรมและบุคลิกภาพได้ดงั นี้
1) ผูส้ อนกําหนดพฤติกรรมเป้าหมายของผูเ้ รียนทีต่ อ้ งการให้เกิด
2) ผู้สอนแสดงพฤติกรรมเพื่อเป็ นต้นแบบพฤติกรรมเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดกับ
ผูเ้ รียนตามทีก่ ําหนด
3) ผูส้ อนประเมินเปรียบเทียบพฤติกรรมเป้าหมายที่กําหนดไว้กบั พฤติกรรมที่เกิด
ขึน้ กับผูเ้ รียนจริง
นอกจากด้านพฤติกรรมและบุคลิกภาพแล้ว ผูส้ อนสามารถเป็ นต้นแบบทางด้านวิชาการ
เช่น แนวความคิด ทักษะ การแก้ปญั หา ได้ดงั นี้
1) ผูส้ อนนําเสนอตัวอย่างเป็นจํานวนมากๆ ในเนื้อหาวิชาการทีต่ อ้ งการสอนผูเ้ รียน
2) ผูส้ อนนําเสนอตัวอย่างทีม่ คี วามหลากหลาย ในเนื้อหาวิชาการทีต่ อ้ งการสอนผูเ้ รียน
3) ผู้สอนนํ าเสนอตัวอย่างที่มคี วามสอดคล้องกับทฤษฎี กฎ หรือหลักการ ที่ต้องการ
สอนผูเ้ รียน
4) ผูส้ อนนํ าเสนอแนวทางการแก้ไขปญั หาในตัวอย่างทีน่ ําเสนอ พร้อมกับการพูดและ
การปฏิบตั ดิ ว้ ยการลงมือกระทําในการแก้ไขปญั หานัน้ เพื่อให้ผเู้ รียนเข้ารหัสและจดจําได้ดกี ว่า
5) ผูส้ อนนํ าเสนอทฤษฎี กฎ หรือหลักการในการปฏิบตั ใิ นรูปภาษาไว้ดว้ ย เพื่อสะดวก
ในการจดจําและจัดระเบียบการปฏิบตั ขิ องผูเ้ รียน
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ผูส้ อนในห้องเรียนมีส่วนสําคัญในการพัฒนาการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองของผูเ้ รียน ซึง่
สามารถสรุปกลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การกํากับตนเองแก่ผเู้ รียน (Tharp, Estrada, Dalton, &
Yamauchi, 2000 อ้างใน Leong & Yin, 2004) ดังนี้
1) ผูส้ อนควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมทีม่ ผี ลิตภาพ (joint productive activity) โดยมีแนว
ทางการสอนเพื่อเพิม่ ผลิตภาพการเรียนการสอนด้วยการแลกเปลีย่ นพูดคุยกันระหว่างผูส้ อนและ
นักเรียนเพื่อเป้าหมายหรือผลลัพธ์รว่ มกัน
2) ผู้สอนควรมีการพัฒนาความสามารถทางภาษา และทักษะการเขียนและการอ่าน
(language and literacy development) ของผูเ้ รียนตลอดกิจกรรมการสอน
3) ผู้สอนควรจัดการบริบทการเรียน (contextualization) โดยเพิม่ เติมเนื้อหาทาง
วิช าการใหม่ ใ นบริบ ทที่ผู้ เ รีย นคุ้ น เคยและสามารถเชื่อ มโยงไปยัง ความรู้เ ดิม ที่ม ีอ ยู่ห รือ
ประสบการณ์จากบ้าน โรงเรียนหรือสังคม
4) ผูส้ อนควรต้องมีกจิ กรรมท้าทาย (challenging activities) ใช้ในการเรียนการสอนซึง่
ให้ผเู้ รียนสามารถนําเนื้อหาความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในการเรียนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางวิชาการ
5) ผูส้ อนควรจัดให้มกี ารสนทนาระหว่างเรียน (instructional conversation) โดยมีแนว
ทางการนําตนเองเพื่อให้เกิดการสนทนาระหว่างผูส้ อนกับกลุ่มของผูเ้ รียนได้
4.3 กลยุทธ์การส่งเสริ มกลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเองที่มีผลต่อการเพิ่ มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
นอกจากงานวิจยั ทีไ่ ด้นําเครือ่ งมือการวัดระดับการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองไปใช้ SRLIS
ในการประเมินผูเ้ รียนแล้ว (Ley & Young, 1998; Lan, 1996; Prudie & Hattie, 1996; Purdie
et al., 1996; Zimmerman & Martinez-Pons, 1986; Zimmerman & Martinez-Pons, 1988;
Zimmerman & Martinez-Pons, 1990) การศึกษาผลของกระบวนการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง
ต่ อ การเพิ่ม ผลสัม ฤทธิท์ างการเรีย นและนํ า ไปสู่ ค วามสํา เร็จ ในการเรีย น มีก ารศึก ษาอย่า ง
กว้างขวางในการวิจยั ด้านการศึกษา (Dinath & Buttner, 2008; Kitsantas & Zimmerman,
2008; Schunk &Rice, 1989; Schunk & Rice, 1991; Schunk & Zimmerman 2007)
Kitsantas และ Zimmerman (2008) ได้ศกึ ษาผลของการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองทีม่ ตี ่อ
เกรดเฉลี่ย โดยการเรียนรู้แบบการกํากับตนเองเป็ นตัวแปรส่ งผ่านระหว่างการบ้านกับเกรด
เฉลีย่ ของผูเ้ รียน โดยความเชื่อการกํากับตนเองของผูเ้ รียน (self-regulatory beliefs) วัดได้จาก
ความเชื่อเรื่องการรับรูค้ วามรับผิดชอบ (perceived responsibility) และการรับรูค้ วามสามารถ
ในการเรียนของตนเอง (self-efficacy for learning) และตัวแปรคะแนน SAT ซึง่ เป็ นตัวแปร
แสดงถึงผลการเรียนในอดีต ถูกรวมในโมเดลการศึกษาด้วย ผลการศึกษาพบว่าคุณภาพการบ้าน
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การรับรูค้ วามรับผิดชอบ และการรับรูค้ วามสามารถในการเรียนของตนเองมีความสัมพันธ์กบั เกรด
ของวิชาทีเ่ รียน
.34
คะแนน
SAT

.21
.13

การรับรูค้ วาม
รับผิดชอบ

.09

คุณภาพ
การบ้าน
.54

.47

การรับรูค้ วามสามารถ
ของตนเองในการเรียน

.09
เกรด

.26

ภาพ 2.7 รูปแบบการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองทีเ่ ป็นตัวแปรส่งผ่านระหว่างคุณภาพการบ้านกับ
เกรดเฉลีย่ ของนักเรียน
ทีม่ า: Kitsantas และ Zimmerman (2008)
จากการวิเคราะห์เส้นทาง พบว่าโมเดลมีความเหมาะสม โดยคะแนน SAT สามารถ
ทํานายคุณภาพการบ้านของนักเรียน การรับรูค้ วามสามารถในการเรียนของตนเอง และการรับรู้
ความรับผิดชอบอย่างมีนยั สําคัญ และค่าสัมประสิทธิ ์เส้นทางจากคุณภาพการบ้านไปยังการรับรู้
ความสามารถในการเรียนของตนเองและไปยังเกรดที่แสดงถึงผลการเรียน และค่าสัมประสิทธิ ์
เส้นทางจากการรับรู้ค วามสามารถในการเรียนของตนเองไปยัง การรับรู้ค วามรับผิด ชอบ มี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05 และมีค่าทีส่ งู ขณะทีค่ ่าสัมประสิทธิ ์เส้นทางจากคุณภาพการบ้านไปยัง
การรับรู้ค วามรับผิด ชอบและจากการรับรู้ค วามสามารถในการเรียนของตนเองไปยัง เกรดมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05 แต่มคี ่าทีต่ ่ํากว่า ดังภาพ 2.7 ซึง่ สามารถสรุปได้ว่าการบ้านเป็ นปจั จัย
ในการพัฒนาการกํากับตนเองทัง้ ด้านความเชื่อการรับรูค้ วามสามารถของตนเองและการรับรู้
ความรับ ผิด ชอบและส่ ง ผ่ า นไปยัง เกรดของผู้เ รีย นในที่สุ ด แต่ งานวิจยั นี้ ย งั ไม่ส ามารถระบุ
ความสัมพันธ์ท่ชี ดั เจนว่ าตัวแปรใดเป็ นเหตุ ระหว่างตัวแปรการบ้านและความเชื่อ การกํ ากับ
ตนเอง เนื่องจากตัวแปรทัง้ สองมีความสัมพันธ์ในทางกลับทิศด้วย ซึง่ ในอนาคตควรต้องมีการ
ออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาหาเหตุทแ่ี ท้จริง
Schunk และ Zimmerman (2007) ได้รวบรวมงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ ์
ทางการอ่านและการเขียน (reading and writing achievement) โดยผ่านเครื่องมือที่สร้าง
ขึน้ มา (intervention studies) ซึ่ง เกี่ย วข้อ งกับ แนวทางต้น แบบ (modeling) การรับ รู้
ความสามารถของตนเอง และการกํากับตนเอง ขอบเขตแนวคิดของงานวิจยั นี้มาจากทฤษฎี
พุทธิปญั ญาทางสังคมของ Bandura (1986, 2001) และแนวทางการพัฒนาการเรียนรูแ้ บบ
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กํากับตนเองของ Zimmerman (2000) งานวิจยั นี้ได้มกี ารทบทวนงานวิจยั ในอดีตทีเ่ กี่ยวกับ
ต้นแบบทีม่ ผี ลสัมฤทธิ ์ด้านการอ่านตัง้ แต่ปี 1987 ถึง ปี 1993 จากงานวิจยั ของ Schunk (1987)
พบว่าการเรียนรู้โดยการสังเกตต้นแบบ (observational learning through modeling)
ประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอนคือ การเข้าไปมีส่วนร่วม (attention) การรักษาคงอยู่ (retention) การ
ผลิต (production) การจูงใจ (motivation) การสร้างพฤติกรรมตามต้นแบบจะเกิดขึน้ ได้เมื่อ
ผู้เ รียนได้เ ข้ามีส่ว นร่ว มในสภาพแวดล้อ ม และผู้เ รียนได้จดจํา จัด การและแปลงข้อ มูล ของ
ต้นแบบ เพื่อ แสดงออกมาในรูปแบบพฤติกรรม การจูงใจมีอิทธิพ ลต่อ เรียนรู้ผ่านการสังเกต
ต้นแบบเพราะผูเ้ รียนเชื่อว่าต้นแบบมีทกั ษะทีม่ ปี ระโยชน์ต่อการเรียนรู้ ทําให้ผู้เรียนได้เข้าไปมี
ส่วนร่วมกับต้นแบบ และทําการรักษาไว้ซง่ึ ทักษะและพฤติกรรมในสิง่ ทีผ่ เู้ รียนได้เรียนรู้ ต้นแบบ
ของการสังเกต (observing model) สามารถเพิม่ ระดับการรับรูค้ วามสามารถของตนเองสําหรับ
การเรียนรูแ้ ละจูงใจให้เรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ โดยต้นแบบประกอบด้วยระดับการสังเกตกับการ
เลียนแบบซึง่ เป็ นสองขัน้ ตอนแรกของการพัฒนาการกํากับตนเอง ซึง่ งานวิจยั ส่วนใหญ่ศกึ ษาถึง
ระดับการควบคุมตนเองเท่านัน้ ซึง่ การพัฒนาสู่ระดับการกํากับตนเองนัน้ ต้องใช้กลยุทธ์ปลูกฝงั
(internalize strategy) เพื่อให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง
งานวิจยั ของ Schunk และ Rice (1989) ศึกษาเกีย่ วกับทักษะการอ่านของนักเรียนเกรด
4 และ 5 โดยมีการเก็บข้อมูลก่อนการทดลองและได้กําหนดเป้าหมายให้นักเรียนแตกต่างกัน 3
กลุ่ม คือ เป้าหมายกระบวนการ (นักเรียนได้รบั คําแนะนํ าเพื่อเรียนรู้ขนั ้ ตอนการตอบคําถาม
เกี่ย วกับ สิ่ง ที่ไ ด้อ่ าน) เป้ าหมายผลลัพ ธ์ (นัก เรีย นได้ร บั คํา แนะนํ า ให้พ ยายามตอบคํา ถาม
เกี่ยวกับสิง่ ที่นักเรียนอ่ าน) และเป้าหมายทัวไป
่ (นักเรียนได้รบั คําแนะนํ าให้พยายามทําให้ดี
ทีส่ ุด) ผลการวิจยั นี้พบว่านักเรียนทีไ่ ด้รบั เป้าหมายกระบวนการและเป้าหมายผลลัพธ์มกี ารรับรู้
ความสามารถของตนเองดีกว่านักเรียนที่ได้รบั เป้าหมายทัวไป
่ และนักเรียนที่ได้รบั เป้าหมาย
กระบวนการมีผลสัมฤทธิ ์ทางการอ่านสูงกว่า ซึ่งโมเดลที่ถูกสร้างขึน้ มี 2 ระดับของการพัฒนา
ทักษะการกํากับตนเอง คือ ขัน้ ตอนการสังเกตและขัน้ ตอนการแสดงออก และนักเรียนทีส่ ามารถ
ประยุกต์กลยุทธ์การเรียนขณะที่ได้รบั คําแนะนํ าได้ดเี ท่ากับหลังการทดลองแสดงว่านักเรียนมี
พัฒนาการในระดับการควบคุมของตนเอง แต่งานวิจยั นี้ไม่ได้แสดงถึงระดับการกํากับตนเอง จึง
ได้มงี านวิจยั ต่อมาด้วยวิธกี ารเดียวกันกับของ Schunk และ Rice (1991) โดยมีกลุ่มตัวอย่าง
เป็ นนักเรียนเกรด 5 นักเรียนได้รบั คําแนะนํ าแตกต่างกันสองกลุ่มคือได้รบั เป้าหมายกระบวนการ
กํากับกระบวนการให้ขอ้ มูลย้อนกลับเพื่อแสดงถึงการรับรูค้ วามสามารถของตนเองในระดับสูง
ขึ้นกว่าการได้ร บั เป้าหมายในวิธ ีอ่ืน ทําให้เ ห็นถึง ประโยชน์ ท่ไี ด้รบั จากข้อ มูล ย้อ นกลับจาก
ภายนอกในการพัฒนาการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองได้รบั ความสนใจจากนักวิชาการและ
นักการศึกษาเป็ นจํานวนมากมาหลายทศวรรษ (Winne, 2005) จากการสังเคราะห์งานวิจยั ของ
Dinath และ Buttner (2008) ที่ส งั เคราะห์งานวิจยั เกี่ยวกับการกํากับตนเองในโรงเรียน
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ระดับประถมและมัธ ยม จํานวน 74 เรื่อง ระหว่างปี ค.ศ. 1992 ถึง 2006 โดยมีเ กณฑ์การ
คัดเลือก คือ ต้อ งเป็ นการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบกํากับตนเอง ผลการศึกษาสามารถ
คํานวณขนาดอิทธิพล (effect sizes) มีลกั ษณะเป็ นการฝึ กอบรม และตัวแปรตามเป็ นผลการ
เรียน ซึง่ เกิดจากการใช้หรือความรูเ้ กีย่ วกับกลยุทธ์พุทธิปญั ญาและอภิพุทธิปญั ญา และแรงจูงใจ
ผลการศึกษาพบว่ามีงานวิจยั ที่เกี่ยวกับการกํากับตนเองในระดับประถมมากกว่าระดับมัธยม
และเกีย่ วข้องกับทฤษฎีอภิพุทธิปญั ญา พุทธิปญั ญาทางสังคมและแรงจูงใจ มากตามลําดับ โดย
ผลลัพธ์งานวิจยั ส่วนใหญ่มุ่งเน้ นศึกษากลยุทธ์พุทธิปญั ญา กลยุทธ์อภิพุทธิปญั ญา และกลยุทธ์
แรงจูง ใจ เรียงตามลําดับ วิช าที่นิย มใช้ใ นการวิจยั คือ คณิต ศาสตร์ การเขีย นและการอ่ า น
เครื่องมือที่ใช้เป็ นแบบทดสอบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน แบบสอบถาม การเรียนรูแ้ บบจําลอง
และแบบสอบหลายคํา ตอบ งานวิจ ยั ส่ ว นใหญ่ จ ดั ทํา โดยครูผู้ส อน และผู้ว ิจ ยั ซึ่งมีจํา นวนที่
ใกล้เคียงกัน
นอกจากนี้ Ee และคณะ (2003) ได้ศกึ ษาการมุ่งเน้นเป้าหมาย ความรูแ้ ละการใช้กลยุทธ์
การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองของนักเรียนเกรด 6 ที่มผี ลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงกับความสัมพันธ์
ระหว่าง เป้าหมายของครู กลยุทธ์การเรียนการสอน และผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน ผลการศึกษา
พบว่า นักเรียนที่มผี ลการเรียนดีมแี นวโน้ มว่ามีความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับ
ตนเองค่อนข้างถี่ (frequently) ถึงเกือบตลอด (almost always) แต่มกี ารใช้กลยุทธ์การเรียนรู้
แบบกํากับตนเองเป็ นบางครัง้ (sometimes) ถึงค่อนข้างถี่ (frequently) และยังพบอีกว่าการ
มุ่งเน้ นเป้าหมายของครูมผี ลต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผู้เรียน การใช้กลยุทธ์การเรียนรู้
แบบกํ ากับตนเองและการมุ่งเน้ นเป้ าหมายของตนเอง อีก ทัง้ ความรู้แ ละการใช้ กลยุทธ์ก าร
เรียนรูแ้ บบกํากับตนเองเป็ นตัวแปรส่งผ่านระหว่างการมุ่งเน้นการเรียนของผูเ้ รียนกับผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน การมุ่งเน้นเป้าหมายของผูเ้ รียนและความรูเ้ กี่ยวกับการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองมี
ผลทางบวกต่อการใช้กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง ขณะทีก่ ารหลีกเลีย่ งงานของผูเ้ รียนมี
อิทธิพลทางลบต่อการใช้กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง
จากการทบทวนงานวิจยั ของนักวิชาการไทยพบว่า มีการศึกษาและพัฒนางานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองที่มผี ลต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน เช่น การศึกษาผล
ของกลวิ ธ ีก ารเรีย นรู้ แ ละการกํ า กับ ตนเองที่ม ีต่ อ ความสามารถในการอ่ า นเข้า ใจความ
ภาษาอังกฤษ (สุรยี พ์ ร วัชชัย, 2538) การทํานายผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ด้วย
ตัวแปรด้านการกํากับตนเองในการเรียน การรับรู้ความสามารถของตนเองทางคณิตศาสตร์
ทัศ นคติต่ อวิชาคณิตศาสตร์แ ละแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์ของนัก เรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ใน
กรุงเทพมหานคร (จิราภรณ์ กุณสิทธิ ์, 2541) การศึกษาผลของการฝึกการกํากับตนเองในการ
เรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ท่มี ตี ่อการรับรูค้ วามสามารถของตนเองและผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 (รจเรข รัตนาจารย์, 2547) และผลของ
การใช้โปรแกรมการกํากับตนเองที่มตี ่ อการมีวนิ ัยในตนเองและผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของ
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นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 (ปิยวรรณ พันธุม์ งคล, 2542) ซึง่ ผลการวิจยั ทีไ่ ด้ทบทวนงานวิจยั
นัน้ พบว่ากลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเองมีความหลากหลายและล้วนมีผลให้ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนของผูเ้ รียนสูงขึน้
ตอนที่ 5 บริ บทการเรียนออนไลน์
การศึกษาของประเทศไทยเริม่ ต้นจากการศึกษาแบบตัวต่อตัวหรือกลุ่มขนาดเล็ก ซึ่ง
ส่วนใหญ่ เป็ นบุตรธิดาของเจ้านายและข้าราชบริพารในวัง ส่วนบุตรหลานชาวบ้านทัวไปเข้
่
า
ศึกษากับพระ ซึง่ มีอุปกรณ์การสอนคือกระดานชนวนและสมุดใบลาน ต่อมาจึงมีการพัฒนาเข้าสู่
ระบบโรงเรียนซึง่ เป็ นจุดเริม่ ต้นของการศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีครูเป็ นผูส้ อนในห้องเรียน
และมีอุ ป กรณ์ ก ารสอนคือ ชอล์ ค และกระดานดํ า จากนั น้ ระบบการศึก ษามีก ารขยายตัว สู่
การศึกษานอกระบบโดยใช้วธิ กี ารศึกษาทางไกล มีเทคโนโลยีการเผยแพร่แบบการกระจายเสียง
ทางวิทยุและแพร่ภาพออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์หรือการผ่านสื่อดาวเทียม โดยมีอุปกรณ์ทม่ี ี
เทคโนโลยีท่ที นั สมัยมากขึ้น ทัง้ เครื่องขยายเสียง วิทยุ โทรทัศน์ เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ
(Overhead Projector) วิวฒ
ั นาการของการเรียนรูไ้ ด้พฒ
ั นาเข้าสู่ยุคคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต รวมทัง้ สื่อผสมดิจติ อล (digital multimedia) และซอฟท์แวร์ต่าง ๆ ทีใ่ ช้ในการศึกษา
ทําให้ผเู้ รียนสามารถเข้าถึงระบบการศึกษาได้งา่ ยขึน้ และมีวสั ดุอุปกรณ์รวมทัง้ สื่อทีอ่ ํานวยความ
สะดวกในการถ่ายทอดความรูจ้ ากผูส้ อนสู่ผเู้ รียน (สไว ศิรทิ องถาวร, 2547)
เมื่อใช้เทคโนโลยีและเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมาแบ่งประเภทของการเรียน ทําให้สามารถ
แบ่งประเภทของการเรียนได้ 4 ประเภท (Allen & Seaman, 2007) ได้แก่
1. การศึกษาดัง้ เดิม (traditional learning) เป็ นการศึกษาที่ไม่ใช้เทคโนโลยีออนไลน์
เนื้อหาวิชานํ าเสนอโดยการเขียนหรือ บรรยาย โดยมีส ดั ส่ว นเนื้ อหาที่นําเสนอแบบออนไลน์
เท่ากับร้อยละ 0
2. การศึกษาโดยใช้เว็บอํานวยความสะดวก (web facilitating) เป็ นการศึกษาที่ใช้
เทคโนโลยีด้านเว็บมาอํ านวยความสะดวกในการศึกษาแบบดัง้ เดิม โดยใช้ระบบการจัดการ
หลักสูตร (course management system, CMS) เช่น การใช้หน้าเว็บในการนํ าเสนอคําอธิบาย
รายวิชาหรือแสดงงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย โดยมีสดั ส่วนเนื้อหาทีน่ ํ าเสนอแบบออนไลน์เท่ากับร้อยละ
1-29
3. การศึกษารูปผสม (hybrid) เป็ นการศึกษาทีผ่ สมผสานระหว่างการศึกษาแบบดัง้ เดิม
กับแบบออนไลน์ เนื้อหาทีส่ ําคัญนํ าเสนอในรูปแบบออนไลน์ มีการอภิปรายออนไลน์ หรือการ
สนทนาออนไลน์ และผสมผสานด้วยการศึกษาแบบพบหน้ ากันจริงในบางครัง้ โดยมีสดั ส่ว น
เนื้อหาทีน่ ําเสนอแบบออนไลน์เท่ากับร้อยละ 30-79

48

4. การศึกษาออนไลน์ (online) เป็ นการศึกษาที่เนื้อหาทัง้ หมดนํ าเสนอแบบออนไลน์
โดยไม่มกี ารพบหน้าระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนจริง โดยมีสดั ส่วนเนื้อหาที่นําเสนอแบบออนไลน์
เท่ากับร้อยละ 80 ขึน้ ไป
ในวงการศึก ษาคํ า ว่ า การเรีย นออนไลน์ มีก ารใช้คํ า ที่ใ ห้ ค วามหมายคล้า ยกัน หรือ
ใกล้เคียงกันอยู่หลายคํา เช่น อีเลิร์นนิ่ง (e-learning) หรือการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์การ
เรียนทางไกล (distance learning) การเรียนผ่านเว็บ (web-learning) และการเรียนเสมือนจริง
(visual learning)
อีเลิรน์ นิ่งเป็ นรูปแบบการเรียนที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นฐาน (technology-based
learning) โดยสามารถผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท เพื่อให้ผเู้ รียนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้
โดยไม่จํากัดเวลาและสถานที่ (anywhere-anytime learning) ทัง้ นี้รูปแบบการเรียนอาจมี
โครงสร้างหรือ ไม่มโี ครงสร้างก็ไ ด้ท่เี ป็ นสื่อ กลางการสอนของผู้ส อน (สันติ วิจกั รขณาลัญ ฉ์ ,
2547) ซึง่ อีเลิรน์ นิ่งเป็ นรูปแบบหนึ่งของนวัตกรรมการศึกษาทีเ่ ปลีย่ นแปลงวิธกี ารเรียนการสอน
โดยใช้เทคโนโลยี มาช่วยในการเรียนการสอน เช่น การใช้อนิ เตอร์เน็ต อินทราเน็ต ดาวเทียม
แผ่นซีด ี ซึง่ สามาถใช้ในการศึกษาทัง้ แบบการเรียนทางไกล การเรียนผ่านเว็บ หรือในห้องเรียน
เสมือนจริง ซึง่ ล้วนใช้ปจั จัยทีเ่ หมือนกันคือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ ใี นแต่ละยุคแต่ละสมัย
เป็ นสื่อกลางของการเรียน (บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์, 2544) การเรียนทางไกลคือการเรียนโดยไม่
ต้องเข้าห้องเรียนอาจเรียนผ่านโทรทัศน์ ดาวเทียม หรือผ่านวิดโี อเชื่อมต่ อระหว่างผู้เรียนกับ
ผูส้ อน ขณะทีก่ ารเรียนผ่านเว็บหมายถึง การศึกษาทีม่ รี ปู แบบไฮเปอร์มเี ดีย (hypermedia) ทีน่ ํา
คุณลักษณะและทรัพยากรต่าง ๆ ทีม่ อี ยู่ในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (world wide web) มาใช้
ประโยชน์ในการจัดสภาพแวดล้อมทีส่ นับสนุ นการเรียนรู้ ส่วนการเรียนเสมือนจริง หมายความ
ว่า มีการจําลองห้องเรียนและสภาพแวดล้อมการเรียนขึน้ มาโดยผูเ้ รียนไม่ได้เข้าห้องเรียนทีเ่ ป็ น
ลัก ษณะทางกายภาพแต่ เ ป็ น การเข้า เรีย นในห้อ งเสมือ นจริง ที่ไ ด้ถู ก สร้า งขึ้น มาผ่ า นระบบ
เทคโนโลยีทท่ี นั สมัย
การเรียนรูแ้ บบดัง้ เดิมมีความแตกต่างกับการเรียนออนไลน์ใน 5 ประเด็น คือ การเข้าถึง
การศึกษา สภาพแวดล้อม วิธกี ารสื่อสารทางสังคม การเข้าถึงแหล่งข้อมูล การจัดการการศึกษา
และกระบวนการเรียน (Relan & Gillani, 1995 อ้างในวิชุดา รัตนเพียร, 2542) ซึง่ สามารถสรุป
ได้ดงั ตาราง 2.7
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ตาราง 2.7 ความแตกต่างระหว่างการเรียนแบบดัง้ เดิมและการเรียนออนไลน์
ลักษณะ
การเข้าถึงการศึกษา
สภาพแวดล้อม
วิธกี ารสือ่ สารทาง
สังคม
การเข้าถึงแหล่งข้อมูล

การเรียนแบบดัง้ เดิ ม

การเรียนออนไลน์

ต้องเข้าห้องเรียนเท่านัน้
อาคารเรียน ห้องเรียน
ถูกจํากัดเฉพาะในห้องเรียน

เข้าผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
คอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
สามารถแลกเปลีย่ นความคิดเห็นและ
ประสบการณ์กบั ผูเ้ รียนในเครือข่าย
เข้าถึงเฉพาะหนังสือ ตําราและ เข้าถึงแหล่งข้อมูลจํานวนมาก ทัวโลก
่
สะดวก
ผูส้ อน
รวดเร็ว ทันเวลา
การจัดการศึกษา
ไม่มอี สิ ระ มีความเป็ นส่วนตัวตํ่า มีอสิ ระด้านเวลาและปริมาณข้อมูล มีความเป็ น
ส่วนตัวสูง ค่าใช้จ่ายตํ่า
กระบวนการเรียน
ผูส้ อนเป็ นผูก้ าํ หนด
ผูเ้ รียนสามาถเลือกเรียนด้วยตนเอง
ทีม่ า: Relan และ Gillani (1995)

5.1 การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
ปจั จุบนั การเรียนออนไลน์มแี นวทางการปฏิบตั ทิ แ่ี ตกต่างกันในหลายมิติ ทัง้ มิตริ ปู แบบ
การเรียนการสอน มหาวิทยาลัย อาจารย์ผู้ส อน แนวทางการเรียนการสอนและปฏิส มั พันธ์
ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียน เทคโนโลยีและเครื่องมือทีใ่ ช้ในการเรียน สภาพแวดล้อมการเรียน ซึง่
การเรียนออนไลน์สามารถสร้างทัง้ โอกาสและอุปสรรคในการเรียนได้ (Lieblein, 2000) โดยการ
เรียนออนไลน์มคี ุณลักษณะทีส่ าํ คัญ (สันติ วิจกั รขณาลัญฉ์, 2547; Koch, 2005) คือ
1. มีความยืดหยุ่นของเวลา การเรียนออนไลน์ มวี ธิ กี ารเรียนที่มหี ลากหลายวิธ ี และมี
ความยืดหยุน่ ของเวลาในการเรียนรูท้ เ่ี หมาะสมกับผูเ้ รียน โดยผูเ้ รียนสามารถเลือกเวลาเรียนได้
ตามความสะดวกของผูเ้ รียน
2. สามารถตอบสนองผูเ้ รียนได้มากกว่าการเรียนแบบดัง้ เดิม โดยผูเ้ รียนสามารถเข้าถึง
เนื้อ หาการเรีย นได้ม ากกว่าการจัด การเรียนในห้อ งเรีย น และผู้เ รียนมีอ งค์ค วามรู้ท่เี กิด ขึ้น
มากกว่ า ในตํ า ราเรีย นเท่ า นั น้ เพราะผู้เ รีย นสามารถแลกเปลี่ย นความรู้ ความคิด เห็น และ
ประสบการณ์ เ พิ่ม เติ ม จากผู้ เ รีย นร่ ว มในเครือ ข่ า ย ซึ่ง เป็ น การเชื่อ มโยงแบบแตกกิ่ง ไม้
(branching) ผูเ้ รียนสามารถเลือกแนวทางการเรียน ด้วยตนเองเป็ นไปตามความสนใจ โดยไม่
ถูกบังคับให้เรียนในสิง่ ทีไ่ ม่สนใจหรือมีความรูเ้ ดิมอยูแ่ ล้ว
3. ผู้เรียนสามารถใช้ประสาทสัมผัสในหลายมิติในการรับสื่อผสมผสาน (multimedia)
ทัง้ ในรูปแบบตัวอักษร (text) รูปภาพ (graphics) ภาพเคลื่อนไหว (animation) หรือสถานการณ์
จําลอง (simulations) ซึง่ ทําให้ผเู้ รียนได้รบั ความรูท้ ม่ี ปี ระสิทธิภาพ มากกว่าการใช้ส่อื รูปแบบใด
รูปแบบหนึ่งเพียงอย่างเดียว
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4. การถ่ายโอนความรู้ ผูเ้ รียนมีความรูท้ ส่ี ามารถนํ าไปใช้ในการปฏิบตั จิ ริงมากขึน้ โดย
การสอนจากประสบการณ์ จริง ซึ่งเป็ นการเปิ ด โอกาสให้ผู้เ รียนสามารถนํ าความรู้ท่ไี ด้ไ ปใช้
ทํางานได้จริง
5. มีอสิ ระในการเรียนรูแ้ ละมีความคิดสร้างสรรค์ ผู้เรียนมีอสิ ระในการเข้าถึงระบบการ
เรียนได้ทุก ที่แ ละทุกเวลา ผู้เรียนต้อ งเรียนรู้ด้ว ยตนเองรวมทัง้ การประเมินตนเอง แต่ ไ ม่ไ ด้
หมายถึงว่าผูเ้ รียนมีอสิ ระในการศึกษาได้ทงั ้ หมด
6. การเชื่อ มโยงระหว่ า งเครือ ข่ายของผู้เ รียนและเครือ ข่า ยความรู้ ผู้เ รีย นสามารถ
ทํางานเป็ นกลุ่มโดยสร้างเครือข่ายระหว่างกันทําให้เกิดแหล่งเรียนรูท้ งั ้ รูปแบบข้อมูลและบุคคลที่
มีความเชีย่ วชาญในสาขานัน้ ซึง่ นํ าไปสู่สงั คมแห่งการเรียนรูน้ อกจากนัน้ การสร้างเครือข่ายงาน
จะนํ าไปสู่การทําธุรกิจด้วยกันในอนาคต เนื่องจากผู้เรียนมีความรู้ประสบการณ์ และทักษะที่
แตกต่างกัน ซึง่ สามารถบูรณาการสู่การทําธุรกิจได้เป็ นอย่างดี
7. พัฒ นาทัก ษะการเรีย นรู้ข องผู้เ รีย น ทัง้ ในการสืบ ค้น หาความรู้เ พิ่ม เติม การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่ เป็ นทักษะพืน้ ฐานทีส่ าํ คัญในการยุคปจั จุบนั
8. พัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียน ทําให้ผู้เรียนสามารถเสนอแนวความคิดเห็นและ
แลกเปลีย่ นความรูก้ บั ผูเ้ รียนได้อย่างเป็นระบบในเครือข่ายกลุ่มใหญ่ได้อย่างรวดร็ว ทําให้ผเู้ รียน
มีการพัฒนาความคิดของตนเองอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง
9. การฝึ ก อบรมและการพัฒ นาบุ ค คลากรที่เ กี่ย วข้อ ง ผู้ม ีส่ ว นรับ ผิด ชอบต่ อ ระบบ
การศึกษาออนไลน์ จะต้องตระหนักที่สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปมากจากการเรียนแบบ
ดัง้ เดิม ทําให้ทงั ้ ผู้เรียน ผู้สอน เจ้าหน้ าที่ ผู้เ ชี่ยวชาญ และนักพัฒนาเว็บไซด์ ต้องการมีการ
พัฒนาการและปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมออนไลน์มากขึน้ (แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี, 2547)
5.2 รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์
รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ สามารถแบ่ง โดยใช้ว ิธกี ารสื่อสารหรือวิธกี าร
รับส่งข้อมูลเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ได้เป็ น 2 รูปแบบ (ผกาสิน พูนพัฒน์ ภัทรชัย ลลิตโรจน์วงศ์
และพิชยั สตภิบาล, 2546, วิชุดา รัตนเพียร, 2542, สันติ วิจกั รขณาลัญฉ์, 2547) คือรูปแบบ
การสื่อ สารพร้อ มกัน (synchronous methods) และ รูป แบบการสื่อ สารแบบไม่พ ร้อ มกัน
(asynchronous methods)
1. รูปแบบการสื่อสารแบบพร้อมกัน หมายถึง การทีผ่ เู้ รียนและผูส้ อนมีการสื่อสารและ
รับส่งข้อมูลในเวลาเดียวกัน มีการใช้งานพร้อมกัน และมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันโดยตรง ซึง่ ทัง้
ผูเ้ รียนและผูส้ อนอาจอยู่สถานทีเ่ ดียวกันหรือต่างสถานทีก่ นั ก็ได้ รูปแบบการสื่อสารแบบพร้อม
กันมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เช่น โปรแกรมสนทนาออนไลน์ (chat program)
หรือการประชุมผ่านวิดโี อ (video conference) ซึง่ ผูเ้ รียนมีโอกาสซักถามข้อสงสัยและทําความ
เข้าใจขณะที่เรียนอยู่ ซึ่ง คล้ายกับการศึก ษาในห้อ งเรียน แต่ ใ ช้ระบบเครือ ข่ายสารสนเทศที่
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สามารถรองรับการสื่อสารแบบพร้อมกันโดยต้องเป็ นเครือข่ายทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงทัง้ ผูเ้ รียนและ
ผูส้ อนเพื่อให้การสื่อสารไม่เกิดการล่าช้าระหว่างการสนทนา
2. รูปแบบการสื่อสารแบบไม่พร้อมกัน หมายถึง การเรียนที่ผู้เรียนและผู้สอนไม่ไ ด้
สื่อ สารและรับ ส่ ง ข้ อ มู ล ในเวลาเดีย วกัน ไม่ จํา เป็ น ต้ อ งทํ า งานในเวลาเดีย วกัน และไม่ ม ี
ปฏิสมั พันธ์กนั โดยตรง ผูเ้ รียนและผูส้ อนสามารถอยู่คนละสถานทีใ่ นเวลาทีแ่ ตกต่างกัน รูปแบบ
การสื่อ สารแบบไม่ พ ร้อ มกัน ใช้ ก ารรับ ส่ ง ข้อ มูล ผ่ า นเทคโนโลยีส ารสนเทศ เช่ น จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (email) กระดานข่าว (news board) กระดานสนทนาอิเล็กทรอนิกส์ (webboard)
ซึ่ง ผู้เ รียนสามารถเรียนได้โดยไม่จํากัดเวลาและสถานที่ โดยผู้เ รียนมีก ารวางแผนการเรียน
ล่วงหน้าและมีการกํากับตนเองต่อการเรียนทีด่ ี ทัง้ การศึกษาบทเรียน ค้นคว้าหาความรูเ้ พิม่ เติม
หรือการทํางานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ขณะทีผ่ สู้ อนต้องเสียสละเวลาในการตอบข้อสงสัยของผูเ้ รียน
ทัง้ เป็ นรายบุคคลและรายกลุ่ม เพื่อให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง
5.3 สื่อการเรียนการสอนสําหรับการเรียนออนไลน์
สื่อ ที่ใ ช้ใ นระบบการศึก ษาเพื่อ ถ่ า ยทอดเนื้ อ หาการเรีย นรู้ระหว่ า งผู้เ รียนและผู้ส อน
(ผกาสิน พูนพิพฒ
ั น์, ภัทรชัย ลลิตโรจน์, พิชยั สตภิบาล, 2546) สามารถแบ่งได้เป็น
1. ตัวอักษร (text) ใช้สําหรับการบรรยายซึง่ เหมาะสําหรับการอ่านเพื่อทําความเข้าใจ
ซึง่ ผูเ้ รียนต้องใช้ทกั ษะในการอ่าน
2. รูปภาพ (graphic) ใช้เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผรู้ เู้ พราะสามารถจดจําได้ง่าย
3. เสียง (audio) เป็ นสื่อทีใ่ ช้ทกั ษะการฟงั ในการรับรูเ้ พื่อให้เกิดความเข้าใจทีม่ ากขึน้
4. วิดโี อ (video) เป็ นสื่อทีเ่ สนอในรูปแบบภาพเคลื่อนไหวและเสียงช่วยทําให้เกิดความ
เข้าใจง่ายมากขึน้
5. ภาพเคลื่อ นไหว (animation) เป็ นสื่อที่จําลองสถานการณ์ จริงมานํ าเสนอเพื่อให้
ผูเ้ รียนเข้าใจสถานการณ์จากการจําลองเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้
6. การถ่ายทอดสด (live broadcast) เป็ นสื่อทีม่ กี ารสอนโดยผูส้ อนเป็ นผูบ้ รรยายหลัก
และถ่ายทอดไปยังผูเ้ รียนในสถานทีต่ ่าง ๆ กัน
5.4 ปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จในการเรียนการสอนออนไลน์
Lieblein (2000) ผู้เ คยดํารงตํ าแหน่ ง คณบดีของบัณ ฑิต วิทยาลัยของวิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัย Nova Southeastern ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ม ี
การศึกษาปจั จัยทีม่ ผี ลต่อความสําเร็จในการการเรียนออนไลน์ โดยวิธกี ารสังเกต เป็ นระยะเวลา
10 ปี โดยมหาวิทยาลัยเริม่ ทดลองหลักสูตรออนไลน์ตงั ้ แต่ปี 1983 และในปี 1985 บัณฑิตศึกษา
ของหลัก สู ต รวิท ยาศาสตร์ค อมพิว เตอร์แ ละสารสนเทศ ได้พ ัฒ นาห้อ งเรีย นอิเ ล็ก ทรอนิ ค ส์
(electronic classroom, ECR) และมีการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ตลอดมา ซึง่ ปจั จุบนั มีผเู้ รียน
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ในหลักสูตร 2,000 คน ใน 4 หลักสูตรปริญญาโท และ 5 หลักสูตรปริญญาเอก ทัง้ ด้านวิทยาศาสตร์
คอมพิว เตอร์ เทคโนโลยีค อมพิว เตอร์เ พื่อ การศึก ษา วิท ยาศาสตร์ส ารสนเทศ และระบบ
สารสนเทศ มีการสอนออนไลน์ประมาณ 250 ห้องต่อปี ซึง่ เป็ น 1 ใน 3 ของหลักสูตรทัง้ หมดที่
มหาวิทยาลัยมี ซึง่ ผูเ้ รียนมาจากทุกรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาและ 34 ประเทศ 12 ปจั จัยทีม่ ผี ล
ต่อความสําเร็จในการการเรียนออนไลน์ มีรายละเอียดดังนี้
1. การเข้าปฐมนิเทศที่มหาวิทยาลัยของผู้เ รียน เป็ นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
คณาจารย์กบั ผู้เรียน และลดอัตราการออกจากการเรียน (drop rate) เพราะการปฐมนิเทศที่
มหาวิทยาลัยทําให้ผู้เรียนทราบถึงปจั จัยที่ทําให้การเรียนออนไลน์ ประสบความสําเร็จได้ดกี ว่า
การปฐมนิ เ ทศออนไลน์ ป จั จุ บ ัน ทางมหาวิท ยาลัย ยัง ใช้ร ะบบการผสมผสานระหว่ า งการ
ปฐมนิเทศออนไลน์และทีม่ หาวิทยาลัย โดยผูเ้ รียนสามารถเลือกวิธกี ารปฐมนิเทศได้ดว้ ยตนเอง
2. การสร้างบรรยากาศการเรียนรูท้ งั ้ ในแบบห้องเรียน โรงเรียนและมหาวิทยาลัยแต่ละ
หลักสูตรต้องมีสภาพแวดล้อมในการนําเสนอของอาจารย์ตลอดการศึกษา เช่น ตัวเลขทางสถิติ
ความเป็ นพลวัตร ที่มกี ารเปลี่ยนแปลงในหน้ าเว็บ เช่น หน้ าต้อนรับ ข้อแนะนํ าการเริม่ ต้นการ
เรียน คําบรรยายรายวิชา วัต ถุ ประสงค์ก ารเรียน ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รบั รายละเอียดและ
โครงสร้างหลักสูตร เอกสารและหนังสือประกอบการอ่าน การส่งงานทีม่ อบหมาย การประกาศ
รายสัปดาห์ ตัวอย่างผลงานผูเ้ รียน การเชื่อมต่อไปยังแหล่งทรัพยากรอื่น แนวทางและเครื่องมือ
การติดต่อสื่อสารกับผู้สอน เกณฑ์การให้คะแนน การสนับสนุ นด้านคอมพิวเตอร์และหลักสูตร
ปุ่มเชื่อมโยงไปยังกระดานสนทนา ห้องสนทนา ห้องสมุดออนไลน์ หรือคะแนนของผู้เรียนเอง
รวมทัง้ การมีส ภาพแวดล้ อ มของมหาวิท ยาลัย ที่ส ามารถเข้ า ถึ ง ทรัพ ยากรต่ า ง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย เช่น คู่มอื การเรียน แผนผังองค์กร นโยบาย ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบลงทะเบียน
ออนไลน์ และการบริการด้านการเงิน ซึ่งทัง้ ผู้เรียนและผู้สอนต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลสําคัญ
ทรัพยากรออนไลน์ และกิจกรรมทางวิชาการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรูอ้ อนไลน์
3. เวลาเป็ นปจั จัยทีส่ ําคัญของสภาพการเรียนรูอ้ อนไลน์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน โดย
ผูเ้ รียนคาดหวังว่าผูส้ อนต้องตอบคําถามหรือให้ขอ้ มูลย้อนกลับอย่างทันท่วงที ยิง่ ระยะเวลาการ
ตอบสนองยิง่ นานทําให้ผเู้ รียนเกิดความไม่พงึ พอใจได้ ดังนัน้ ผูส้ อนควรตอบคําถามหรือข้อสงสัย
่
ซึง่ เป็ นเวลาที่ดที ่สี ุด ถ้าผูส้ อนไม่สามารถตอบได้ควรแจ้งผู้เรียน
ของผู้เรียนภายใน 24 ชัวโมง
ล่วงหน้าหรือติดตัง้ ระบบการตอบอัตโนมัตเิ พื่ออธิบายถึงสาเหตุการตอบล่าช้านอกจากด้านเวลา
แล้วการจัดลําดับของกิจกรรมมีผลต่อการเรียนออนไลน์เพื่อให้ผเู้ รียนทราบถึงกระบวนการเรียน
อย่างชัดเจน เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนในหลักสูตร รวมทัง้ มีการสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับ
ผูส้ อนด้วย
4. การจัด ให้ ร ะบบการเรีย นมีส ภาพแวดล้อ มทัง้ ในรูป แบบการสื่อ สารไม่พ ร้อ มกัน
(asynchronous) และสื่อสารพร้อมกัน (synchronous) ผูเ้ รียนในบริบทการเรียนออนไลน์จาก
หลากหลายประเทศที่มคี วามแตกต่ างด้านเวลา ทําให้เกิดปญั หาการสื่อสารพร้อมกันอันเป็ น
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อุปสรรคในการเรียนออนไลน์ ซึ่งสามารถแก้ไขด้วยการบันทึกการสื่อสารพร้อมกันไว้ในระบบ
เพื่อให้ผู้เรียนที่ไม่สามารถเข้ามาสู่ระบบการสื่อสารพร้อมกันได้ มาติดตามเนื้อหาการเรียนใน
ภายหลัง ผู้สอนและผู้เรียนต้องศึกษาแนวทางการสื่อสารไม่พร้อมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ทางการเรียนสูงดุ
5. บทบาทโดยการใช้กระดานแสดงความคิดเห็นซึ่งผู้สอนต้องดูแลและสร้างกิจกรรม
เพื่อให้กระดานแสดงความคิดเห็นประสบความสําเร็จได้ เช่น การให้คะแนนสําหรับความคิดเห็น
ทีถ่ ูกแสดงในกระดาน กระดานแสดงความคิดเห็นจะถูกใช้งานเพิม่ ขึน้ มากเมื่อใกล้ถงึ เวลาสอบ
การแบ่งตามบทเรียนในกระดานแสดงความคิดเห็น ทําให้ผเู้ รียนมีปญั หาคล้ายกันได้แสดงความ
คิด เห็ น และอ่ า นคํ า ตอบที่ถู ก ต้ อ งในแต่ ล ะข้ อ ความ ในหลายครัง้ ผู้ ต อบอาจเป็ น ผู้ เ รีย น
เช่นเดียวกันซึ่งผู้สอนสามารถแก้ไขข้อความหรือเพิม่ เติมความคิดเห็นได้ กระดานแสดงความ
คิดเห็นถือเป็ นสื่อ กลางการสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้สอน โดยเฉพาะ
ผู้เรียนที่ไม่แสดงความคิดเห็นโดยการตอบโต้ แต่สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านข้อความใน
กระดานความคิดเห็น และเป็ นการฝึกทักษะการเขียนให้มมี ากขึน้ อีกทางหนึ่งด้วย
6. แนวทางการส่งงาน (assignment submission) ทีน่ ิยมคือการส่งผ่านอีเมล์โดยแนบ
เอกสารแบบฟอร์มงานทีเ่ ตรียมไว้แล้ว แต่วธิ นี ้ีผสู้ อนเสียเวลาในการจัดการงานเหล่านี้ ซึง่ ระบบ
ทีช่ ่วยในการรับส่งงานระหว่างผูเ้ รียนกับผูส้ อนนัน้ สามารถมีได้หลายรูปแบบและต้องมีการตอบ
รับอัตโนมัตหิ ลังจากการส่งด้วย ผูส้ อนสามารถแก้ไข เพิม่ เติม ให้คําแนะนํ า ต่าง ๆ ในงานทีส่ ่ง
มาจากผูเ้ รียน อีกทัง้ ผูเ้ รียนสามารถรับรูค้ ะแนนทีไ่ ด้รบั พร้อมกับคําแนะนําจากผูส้ อน
7. การเข้าถึงทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ ผู้เ รียนต้อ งสามารถเข้าถึงแหล่งข้อ มูลการ
เรียนรู้ อีกทัง้ ต้องได้รบั หนังสือและเอกสารประกอบการเรียนเพื่อใช้ในการเรียนอย่างรวดเร็ว
ผู้เรียนต้องเข้าถึงห้องสมุดมหาวิทยาลัยได้ และสามารถยืมหนังสือได้เช่นเดียวกันผู้เรียนใน
มหาวิทยาลัย
8. การสนับสนุ นการเรียนของหลักสูตร ทัง้ ข้อแนะนํ า การสนับสนุ นด้านการเงิน การ
บริห ารหลัก สู ต ร การสนั บ สนุ นทางเทคนิ ค การปฐมนิ เ ทศผู้เ รียนและผู้ส อน ซึ่ง การสื่อ สาร
ระหว่างหลักสูตรและผูเ้ รียนสามารถรักษาจํานวนผูเ้ รียนในหลักสูตรได้ การสนับสนุ นผูเ้ รียนควร
มีร ะบบความช่ ว ยเหลือ และเอกสารที่ส ามารถดาวน์ โ หลดได้ รวมทัง้ ผู้เ รีย นสามารถติด ต่ อ
สอบถามได้ทงั ้ ทางออนไลน์ แ ละทางโทรศัพ ท์ ส่ ว นผู้ส อนออนไลน์ มแี นวโน้ มต้อ งการความ
ช่วยเหลือทางด้านเทคนิค ซึง่ รวมทัง้ การฝึกอบรม การออกแบบหน้าเว็บ การออกแบบคู่มอื การ
พัฒนากราฟฟิก และโปรแกรมการนําเสนอ อีเมล์และเครือ่ งมือทีใ่ ช้การสอนออนไลน์
9. จํานวนผูเ้ รียนต่อห้องเรียนมีส่วนสําคัญต่อประสิทธิภาพการเรียนออนไลน์ โปรแกรม
การเรียนออนไลน์ ควรเริม่ ต้นจากจํานวนผู้เรียนที่มจี ํานวนน้ อยก่อน ซึ่งมีความเชื่อว่าจํานวน
ผู้เรียนระหว่าง 15-20 คนต่อโปรแกรมเป็ นจํานวนที่เหมาะสมที่สุด เมื่อผู้เรียนมีจํานวนเกิน
20-25 คน ทําให้ประสิทธิภาพการเรียนลดลงได้การเตรียมการสอนออนไลน์นนั ้ ผูส้ อนต้องมีการ
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เตรียมการสอนก่อนการเรียนมากกว่าการเรียนแบบดัง้ เดิมประมาณร้อยละ 30 ซึง่ ถ้าผูส้ อนขาด
การปฐมนิเทศและการฝึ กอบรมอย่างเพียงพอจะทําให้การสอนไม่มปี ระสิทธิผล ซึง่ การประเมิน
ผู้เ รีย นนัน้ ผู้ส อนสามารถพิจ ารณาได้จากกิจ กรรมที่เ กิด ขึ้น ของผู้ส อนออนไลน์ โ ดยเฉพาะ
กระดานแสดงความคิดเห็น ถ้ามีการจัดการทีด่ นี นั ้ หมายถึงการเรียนออนไลน์ประสบความสําเร็จ
ได้
10. บทบาทเทคโนโลยี บางมหาวิทยาลัยใช้เทคโนโลยีมาตรฐานเดียวกันทุกหลักสูตร
แต่ในหลายมหาวิทยาลัยได้ใช้เทคโนโลยีทแ่ี ตกต่างกัน และหลักสูตรสามารถเลือกใช้เทคโนโลยี
ตามที่ต้อ งการ และผู้ส อนสามารถเลือ กใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือ ที่ได้รบั การสนับสนุ นจาก
มหาวิทยาลัย เครื่องมือที่นิยมใช้ในการเรียนออนไลน์ ได้แก่ กระดานแสดงความคิดเห็น ระบบ
การส่ง งานออนไลน์ ห้อ งสนทนา อีเ มล์ ซึ่ง ควรเป็ นเทคโนโลยีท่ผี ู้เ รียนสามารถเรียนรู้แ นว
ทางการใช้ในเวลาทีร่ วดเร็ว ไม่เกิน 1 ชัวโมงและเทคโนโลยี
่
นนั ้ ต้องมีความเสถียรในการใช้งาน
11. การประเมินผลสัมฤทธิ ์ทางการศึกษา ผู้สอนสามารถเลือกใช้การสอบออนไลน์ได้
ซึ่งเหมาะสมกับระดับมัธยมศึกษาหรือปริญญาตรี แต่ระดับปริญญาโทขึน้ ไปนัน้ มีวธิ ปี ระเมินที่
ดีก ว่า การสอบออนไลน์ ท่ีส ามารถประเมิน ด้านการแก้ไ ขปญั หาโดยการมอบหมายงานเป็ น
โครงการ (project) หรือการสอบทีบ่ า้ น (take home) ซึง่ มีความแม่นยําในการวัดความสามารถ
ของผู้เ รีย นในแต่ ล ะคนได้เ ป็ น อย่ า งดี เนื่ อ งจากผู้เ รีย นสามารถรวมกลุ่ ม กับ การทํ า ข้อ สอบ
ออนไลน์ ท่ีเ ป็ น คํ า ตอบแบบสัน้ ๆ ได้ง่ า ยกว่ า การทํ า โครงการหรือ สอบที่บ้า น ซึ่ง ต้ อ งใช้
ความสามารถในแต่ละบุคคลมากกว่า
12. การปกป้อ งลิขสิทธิ ์และความเป็ นเจ้าของ หลัก สูต รต้อ งมีมาตรการป้อ งกันการ
ละเมิดลิขสิทธิ ์ทัง้ จากผู้เรียนและผู้สอน ซึ่งรวมทัง้ งานที่ผู้เรียนส่งให้ผู้สอนนัน้ เป็ นลิขสิทธิ ์ของ
ผู้เรียน ดังนัน้ การเสนองานของผู้อ่ืนทางออนไลน์ ต้องได้รบั การอนุ ญาตจากเจ้าของเสียก่ อน
ผูส้ อนต้องระบุในหลักสูตรว่าผูเ้ รียนต้องมีส่วนร่วมในการนํ าเสนอความคิดเห็นในกระดานความ
คิดเห็นและอนุ ญาตให้ใช้ความคิดเห็นทัง้ หมดเพื่อการอภิปรายในหลักสูตร และการทีผ่ เู้ รียนหรือ
ผูส้ อนเสนอความคิดหรือนํ าเอกสารภายนอกมาใช้เป็ นความรับผิดชอบของผู้เรียนเพียงผูเ้ ดียว
ส่วนความเป็ นเจ้าของผลงานทีเ่ กิดขึน้ ยังไม่ได้รบั การพิจารณามากนักจนกว่าหลักสูตรจะประสบ
ความสําเร็จ ดังนัน้ มหาวิทยาลัยและผูส้ อนควรพิจารณาว่าผูใ้ ดเป็ นเจ้าของผลงานในแต่ละวิชา
ดัง นั น้ จากป จั จัย ที่ม ีผ ลต่ อ ความสํ า เร็จ ในการเรีย นการสอนหลัก สู ต รออนไลน์ นั ้น
ผูอ้ อกแบบต้องคํานึงถึง การจัดการหลักสูตร ผูส้ อน และผูเ้ รียน โดยปจั จัยทีต่ ้องคํานึงถึงในการ
ออกแบบหลักสูตรออนไลน์ ได้แก่ บทเรียน กราฟิก เวลา กฎเกณฑ์ การสอน การติดต่อสื่อสาร
การประเมินผลหลักสูตร (แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี, 2547) ส่วนผูส้ อนจะใช้ประสบการณ์จากการ
สอนมาออกแบบหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้มากขึน้ โดยการใช้เครื่องมือและเทค
โลยีมาช่วยในกระบวนการศึกษา และสามารถส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้เทียบเท่ากับการเรียน
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แบบดัง้ เดิม ส่วนด้านผู้เรียนต้องสามารถนํ าตนเองในการคิด ความรูส้ กึ และพฤติกรรมที่แสดง
ออกมาให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนในบริบทการเรียนออนไลน์
5.5 บทบาทของการออกแบบหลักสูตรต่อการเรียนการสอนออนไลน์
งานวิจยั ของ Artino Jr. และ Stephens (2009) ได้แนะนําหลักการในการจัดหลักสูตร
ของการเรียนการสอนออนไลน์ดงั นี้
1. จัด เตรีย มการสนั บ สนุ น การเรีย นและโครงสร้า งการเรีย นอย่ า งชัด เจน โดยการ
ช่วยเหลือผูเ้ รียนในการติดตามความเข้าใจของตนเอง มีโครงสร้างการเรียนและงานทีม่ อบหมาย
อย่ า งชัด เจน ซึ่ง เป็ น สิ่ง สนั บ สนุ น ให้ผู้เ รีย นสามารถกํ า กับ ตนเองในการเรีย นได้ดีแ ละลด
พฤติกรรมการเรียนทีไ่ ม่ดอี อกไปได้
2. ต้องมีการเตรียมการพัฒนาระดับการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง โดยผู้เรียนที่ม ี
ระดับการรับรูค้ วามสามารถตนเองสูงจะลดระดับการผลัดวันประกันพรุ่ง โดยการช่วยให้ผเู้ รียน
ค้นหาและตัง้ เป้าหมายทีท่ า้ ทาย
3. จัดให้มกี ารอภิปรายออนไลน์ ทําให้ผเู้ รียนมีระดับการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณทีส่ ูงขึน้
และเพิม่ กลยุทธ์กระบวนการเชิงลึกมากขึ้น เช่น การอภิปรายและการเพิม่ การนํ าเสนอของ
ผูส้ อน สร้างบรรยากาศการเรียนโดยการตัง้ ข้อความคิดเห็นเพื่อใช้ในการอภิปราย สนับสนุ นให้ผู้
ร่วมมีส่วนร่วมทัง้ การเห็นด้วยหรือคัดค้านเพื่อค้นหาข้อยุตทิ เ่ี ป็ นเอกฉันท์ การประเมินข้อความ
เชิงวิพากษ์และขยายความคิดในการเรียน วินิจฉัยและแก้ไขข้อผิดพลาดของผูเ้ รียน การมีส่วน
ร่วมปฏิสมั พันธ์กนั ระหว่างการเรียนย่อมก่ อให้เกิดการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณมากขึ้น และลด
การผลัดวันประกันพรุง่ อีกทางหนึ่ง
5.6 บทบาทของผูเ้ รียนต่อการเรียนการสอนออนไลน์
เมือ่ การเรียนพัฒนาสู่การเรียนออนไลน์ทําให้มกี ารศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของผูเ้ รียนต่อ
การเรียนการสอนออนไลน์ หรือทีเ่ รียกว่าการมีส่วนร่วมออนไลน์ (online participation) การมี
ส่วนร่วม (participation) หมายถึงการเป็ นส่วนใดส่วนหนึ่งและมีการสร้างความสัมพันธ์กบั ผูเ้ รียน
อื่น ซึ่งกระบวนการปฏิสมั พันธ์คอื การกระทํา การพูด การคิด การรูส้ กึ และการเป็ นเจ้าของ
ดังนัน้ การมีส่วนร่วมออนไลน์ (online participation) หมายถึง กระบวนการของการเรียนรูโ้ ดย
ผูเ้ รียนเข้าไปมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันทางออนไลน์ ผูเ้ รียนจะเป็ นส่วนหนึ่งหรือมีส่วนร่วมในบท
สนทนาและรักษาความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่นื เช่น ครูหรือเพื่อน ซึง่ กิจกรรมทีเ่ กิดจากการมีส่วนร่วม
ออนไลน์ ประกอบด้วยกระบวนการกระทํา การสื่อสาร การคิด การรูส้ กึ และการเป็ นเจ้าของทัง้
ในขณะออนไลน์และไม่ได้ออนไลน์ เช่น ผู้มสี ่วนร่วมทํากิจกรรมโดยการพูดคุยกับผู้อ่นื ผู้เรียน
รูส้ กึ ว่าเป็ นส่วนหนึ่งของการเรียน (Hrastinski, 2009) การมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันสามารถ
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แบ่งเป็ น 3 รูปแบบด้วยกันคือผูเ้ รียนกับผูส้ อน ผูเ้ รียนกับเนื้อหา และผูเ้ รียนกับผูเ้ รียน (Moore,
1989) ดังภาพ 2.8
ผูเ้ รียน

ผูเ้ รียน

เนื้อหา

ผูส้ อน

ภาพ 2.8 ปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ รียน ผูส้ อน และเนื้อหา
ทีม่ า: Hrastinski (2009)
การมีส่ ว นร่ ว มออนไลน์ ส ามารถแบ่ ง ได้ เ ป็ น หลายระดับ ได้ แ ก่ การมีส่ ว นร่ ว ม
ระดับพืน้ ฐาน ซึง่ สามารถวัดได้จากจํานวนครัง้ ผูเ้ รียนเข้าสู่ระบบการเรียนออนไลน์ หรือจํานวน
ข้อความที่ผู้เรียนอ่านหรือเขียน การมีส่วนร่วมระดับกลางหมายถึงการมีส่วนร่วมอย่างน้ อย 2
รูปแบบของการมีส่วนร่วม เช่น ทัง้ การเขียนและการอ่าน ส่วนการมีส่วนร่วมระดับสูง ครอบคลุม
ระดับพืน้ ฐานและเน้นการมีส่วนร่วมทีซ่ บั ซ้อนมากขึน้ โดยมีส่วนร่วมไม่ใช่เฉพาะทีเ่ ขียนหรืออ่าน
บทเรียนเท่านัน้ แต่ต้องมีส่วนร่วมตลอดการเรียน (Hrastinski, 2009) การมีส่วนร่วมออนไลน์ม ี
คุณลักษณะดังนี้
1. การมีส่วนร่วมเป็ นกระบวนการซับซ้อนของการเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มหรือชุมชนและ
การรักษาความสัมพันธ์กบั ผู้อ่นื บุคคลที่ผูกพันเป็ นส่วนหนึ่งของสังคมมีแนวโน้ มเข้ามามีส่วน
ร่วมและช่วยเหลือผู้อ่ นื สูง โดยพื้นฐานสําคัญของชุมชนคือการมีความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่าง
สมาชิกในกลุ่ม ซึ่งมีความคิดของความเจ้าของ การเชื่อมโยง ความเชื่อถือ ปฏิสมั พันธ์ ความ
คาดหวังร่วม คุณค่าและเป้าหมายร่วม และมีอดีตทีเ่ กีย่ วข้องกันระหว่างสมาชิก ซึง่ เป็ นแนวคิดที่
เป็ นบวก (Rovai, 2002) การมีส่วนร่วมไม่ได้หมายถึง เฉพาะแนวคิดทีเ่ ป็ นบวกเพียงอย่างเดียว
แต่ยงั รวมถึง การเกิดความขัดแย้ง หรือการแข่งขันในกลุ่มหรือชุมชนด้วย (Wenger, 1998) โดย
การสนับสนุ นความร่วมมือของสมาชิกสร้างชุมชนและชุมชนสนับสนุ นความสามารถของการ
ร่วมมือ (Palloff & Pratt, 2005) ซึง่ เป็ นวงจรของชุมชนการเรียนรูท้ ม่ี กี ารเรียนรูข้ องสมาชิกซึง่
กันและกัน และการจากสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมรอบข้าง (Wilson, 1996)
2. การมีส่ ว นร่ ว มได้ร ับ การสนับ สนุ น จากเครื่อ งมือ ทางกายภาพ (เทคโนโลยีแ ละ
คอมพิวเตอร์) และจิตวิทยา(ภาษา)เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย เช่น การใช้คอมพิวเตอร์และ
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อินเตอร์เน็ตซึง่ เป็ นเครื่องมือทางกายภาพร่วมกับการใช้ภาษาซึง่ เป็ นเครื่องมือทางจิตวิทยาใน
การสื่อสาร แลกเปลีย่ นประสบการณ์กบั ผูอ้ ่นื ทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถมากกว่า เช่น ผูส้ อน หรือ
เพื่อนร่วมห้องทีม่ ที กั ษะสูง เพื่อพัฒนาทักษะให้สูงขึน้ กว่าการเรียนด้วยตนเองเพียงตามลําพัง
ซึ่งการเรียนออนไลน์ ด้วยเทคโนโลยีอนิ เตอร์เน็ตทําให้ผู้เรียนและผู้สอนมีปฏิสมั พันธ์บ่อยครัง้
มากขึน้ มีการสื่อสารมากขึน้ และแลกเปลีย่ นประสบการณ์ความรูแ้ ละทํางานร่วมกันได้มากขึน้
3. การมีส่วนร่วมไม่ใช่เพียงแค่การคุยหรือการเขียน แต่เกิดขึน้ แม้แต่เวลาทีไ่ ม่มไี ด้การ
สนทนาระหว่างกัน เช่น ในกระบวนการคิด การตัด สินใจ การสัง เกต การอ่ าน และสะท้อ น
ความคิดของตนเองออกมา
4. การมีส่วนร่วมได้รบั การสนับสนุ นโดยทุกกิจกรรมทัง้ หมดทีเ่ กี่ยวข้องเมื่อมีส่วนทีเ่ ข้า
ไปมีส่วนร่วมในประสบการณ์ ทัง้ ที่เป็ นการกระทําและความรูส้ กึ เช่น การคิด การพูดคุย การ
รูส้ กึ การเป็ นเจ้าของ
ตอนที่ 6 การเรียนรู้แบบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์
เมื่อบริบทการศึกษาเปลี่ยนแปลงจากการเรียนแบบดัง้ เดิมสู่การเรียนออนไลน์ ทําให้ม ี
งานวิจยั จํานวนมากทําการศึกษาวิวฒ
ั นาการเปลีย่ นแปลงบริบทการเรียนและผลกระทบต่อการ
เรียนรูข้ องผูเ้ รียน รวมทัง้ มีการวิจยั เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนระหว่างการเรียนแบบ
ดัง้ เดิมกับการเรียนแบบออนไลน์ และแนวทางการเพิม่ ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนออนไลน์ ซึ่ง
งานวิจยั ได้มงุ่ เน้นในการค้นหากลไกทีท่ าํ ให้เกิดความมันใจได้
่
ว่าการเรียนออนไลน์ให้ผลสัมฤทธิ ์
ทางการศึกษาได้เทียบเท่าหรือดีกว่าการเรียนแบบดัง้ เดิม (Lieblein, 2000) งานวิจยั การศึกษา
ในปจั จุบนั และงานวิจยั การศึกษาทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตซึง่ เกี่ยวข้องกับการเรียนออนไลน์ต่างให้
ความสําคัญของการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองเพื่อให้ประสบความสําเร็จทางการเรียน (Artino,
2007; Artino, 2008; Zimmerman, 2008)
จากการค้นทางอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์จากแหล่งข้อ มูล “scopus” ด้ว ยคําสําคัญ คือ “selfregulate*” ในช่องหัวข้อเรื่องพบว่ามีการศึกษาทัง้ หมด 287 เรื่องโดยเริม่ ต้นจากจํานวน 1 เรื่อง
ในปีค.ศ. 1997 และเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยจนปี ค.ศ. 2008 มีทงั ้ หมด 58 เรื่อง และเมื่อใส่คําสําคัญเพีมอีก
หนึ่งคําทีเ่ กี่ยวกับการศึกษาออนไลน์ เช่น “web learning” “online” “e-learning” ในช่องหัวข้อ
เรื่อง บทคัดย่อ และคําสัญ พบว่ามีงานเกี่ยวกับ “web learning” จํานวน 17 เรื่องเริม่ จากปี
2000 เกี่ยวกับ “online” จํานวน 14 เรื่องเริม่ จากปี 2004 และเกี่ยวกับ “e-learning” ทัง้ หมด 11
เรื่องเริม่ จากปี ค.ศ. 2005 (Wonglorsaichon, 2008) ซึง่ ผลการค้นคําสําคัญจากงานวิจยั พบว่า
การศึก ษาการเรียนรู้แบบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์ มกี ารขยายตัวมากขึ้นและ
ได้รบั ความสนใจทัง้ จากนักวิจยั และนักการศึกษา เนื่องจากการเรียนแบบออนไลน์นนั ้ ผูเ้ รียนเป็ น
ผู้ม ีบ ทบาทสํ า คัญ และรับ ผิด ชอบต่ อ การเรีย นของตนอย่ า งแท้จ ริง เพื่อ ให้ส ามารถประสบ
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ความสําเร็จทางการศึกษาตามเป้าหมายทีไ่ ด้ตงั ้ ไว้ (Yang, 2005-6) โดยแนวความคิดการเรียนรู้
แบบกํ ากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์ นัน้ มีทฤษฎีพ้ืนฐานเช่ นเดียวกับการเรียนแบบ
ดัง้ เดิมคือทฤษฎีพุทธิปญั ญาทางสังคม (social cognitive theory) โดยมีส่วนประกอบที่ม ี
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันทัง้ หมด 4 ส่วนคือ 1) บริบทการเรียนออนไลน์ (contextual features of
the online environment) 2) การรับรูส้ ่วนบุคคล (personal perceptions) 3) พฤติกรรมส่วน
บุคคล (personal behavior) และ 4) ผลลัพธ์ทางการเรียน (academic outcomes) (Artino,
2008a)
6.1 แบบวัดการเรียนรู้แบบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์
ั นาแบบวัดการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง (online selfBarnard และคณะ (2008) ได้พฒ
regulation learning questionnaire, OSLQ) ในสภาพแวดล้อมการเรียนออนไลน์ โดยการเก็บ
ข้อมูลจากสองกลุ่มตัวอย่างทีม่ วี ธิ กี ารเรียนแตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างแรกมีการเรียนในบริบท
การเรียนแบบดัง้ เดิมผสมกับการเรียนแบบออนไลน์ เรียกว่าการเรียนรูปแบบผสม (hybrid or
blended) ขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่สอง ผู้สอนใช้การเรียนออนไลน์ ทงั ้ หมด โดยไม่มกี ารเรียนใน
ห้องเรียนเลย เรียกว่าการเรียนรูปแบบออนไลน์ คณะผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาและทดสอบค่าความตรงและ
ความเที่ยงของเครื่องมือเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพเครื่องมือจากทัง้ สองกลุ่มตัวอย่าง โดยการ
เรียนรูแ้ บบการกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์ จากการศึกษาครัง้ นี้ ประกอบด้วยมาตร
ทัง้ หมด 6 ด้านคือ โครงสร้างสภาพแวดล้อม (environment structuring) การตัง้ เป้าหมาย (goal
setting) การจัดการเวลา (time management) การขอความช่วยเหลือ (help seeking) กลยุทธ์
การเรียน (task strategies) และ การประเมินตนเอง (self-evaluation)
ผลการศึกษาพบว่าแบบวัดการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองทัง้ ในกลุ่มผู้เรียนในบริบทการ
เรียนออนไลน์และกลุ่มผูเ้ รียนแบบผสม มีความเทีย่ งและความตรงทางโครงสร้าง โดยมีค่าความ
Alpha ของ
เทีย่ งของแต่ละมาตรดังตาราง 2.8 ซึง่ แสดงการเปรียบค่าสัมประสิทธิ Cronbach’s
์
เครือ่ งมือ OSLQ ในการเรียนรูปแบบผสมและรูปแบบออนไลน์ ผลงานวิจยั นี้ทําให้งานวิจยั อื่น ๆ
สามารถนํ าแบบวัด OSLQ ไปใช้ในการวิเคราะห์ระดับการเรียนรู้แบบการกํากับตนเองของ
ผูเ้ รียนในบริบทการเรียนออนไลน์ได้ แต่จะเห็นว่าโครงสร้างแบบวัดการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง
ในบริบทการเรียนออนไลน์ไม่มคี วามแตกต่างจากแบบวัดในบริบทการเรียนรูร้ ปู แบบดัง้ เดิม ซึง่
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Schraw (2007) ทีส่ ามารถนํ าแบบวัดไปใช้ได้ในทุกรูปแบบการเรียน
ไม่ว่าจะเป็ นการเรียนรูแ้ บบดัง้ เดิมหรือการเรียนรูแ้ บบออนไลน์
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ตาราง 2.8 ค่าสัมประสิทธิ ์Cronbach’s Alpha ของเครือ่ งมือ OSLQ ในการเรียนรูปแบบผสม
และการเรียนรูปแบบออนไลน์
ลักษณะมาตร
การจัดการสภาพแวดล้อม
(Environment Structuring)
การตัง้ เป้าหมาย
(Goal Setting)
การจัดการเวลา
(Time Management)
การขอความช่วยเหลือ
(Help Seeking)
กลยุทธ์การเรียน
(Task Strategies)
การประเมินตนเอง
(Self Evaluation)
ทีม่ า: Barnard และคณะ (2008)

ค่าสัมประสิทธิ ์ Cronbach’s Alpha
การเรียนรูปแบบแบบผสม
การเรียนรูปแบบออนไลน์
(Blended Course Format)
(Online Course Format)
.90
.92
.86

.95

.78

.87

.69

.96

.67

.93

.78

.94

ปจั จุบนั งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์
ยังคงนิยมใช้เครื่องมือวัด MSLQ ทีพ่ ฒ
ั นาและได้รบั การยอมรับอย่างกว้างขวางในการวัดการ
เรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการเรียนแบบดัง้ เดิม ไปประยุกต์ใช้ในงานวิจยั การเรียนรูแ้ บบ
กํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์ โดยผูว้ จิ ยั ทําการคัดเลือกตัวแปรหรือข้อคําถามทีผ่ วู้ จิ ยั
สนใจศึกษาเท่านัน้ แต่ยงั คงข้อความของแบบวัดเหมือนเดิมหรือทําการเปลี่ยนแปลงบางข้อ
คํา ถามให้ส อดคล้อ งกับบริบทการเรีย นแบบออนไลน์ รวมทัง้ มีก ารเปลี่ยนรูป แบบจากการ
รายงานด้วยกระดาษเป็ นการรายงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและอีเมล์ (Artino, 2006; Chang,
2005; Lynch & Dembo, 2004) ซึ่งงานวิจยั เหล่านี้ได้ทําการทดสอบคุณภาพของแบบวัด
ดังกล่าวก่อนการใช้เครือ่ งมือในการวิจยั ในบริบทการเรียนแบบออนไลน์เพื่อให้เกิดความมันใจว่
่ า
เครื่อ งมือ วัดมีค วามเที่ยงและสามารถนํ าไปใช้ว ดั การเรียนรู้แบบกํากับตนเองของผู้เ รียนได้
ถูกต้อง
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ตาราง 2.9 ค่าความเทีย่ งของเครือ่ งมือวัดการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง
ลักษณะการวัด
แรงจูงใจ (motivation)
มุ่งเน้นเป้าหมายภายใน
(intrinsic goal orientation)
มุ่งเน้นเป้าหมายภายนอก
(extrinsic goal orientation)
การให้คณ
ุ ค่าการเรียน (task value)
การควบคุมความเชือ่ การเรียน
(control of learning beliefs)
การรับรูค้ วามสามารถสําหรับการเรียน
(self-efficacy for learning performance)
ความกังวลใจการสอบ (test anxiety)
กลยุทธ์การเรียน (learning strategy)
การทบทวน (rehearsal)
การขยายความคิด (elaboration)
การจัดรูปแบบ (organization)
การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ (critical thinking)
ั
การกํากับตนเองทางอภิพทุ ธิปญญา
(metacognitive self-regulation)
การจัดการเวลาและสภาพแวดล้อมการเรียน
(time and study environment management)
การกํากับความพยายาม (effort regulation)
การเรียนจากเพือ่ น (peer learning)
การขอความช่วยเหลือ (help-seeking)
การรับรูค้ วามสามารถทางอินเตอร์เน็ต
(self-efficacy for internet)

Pintrich
และคณะ
(1993)
.74

Lynch และ
Dembo (2004)

.71

Chang
(2005)

Artino
(2006)

.68

.62
.90
.68
.93

.92

.89
.74

.94

.77

.93

.80
.69
.75
.64
.80
.79
.76
.69
.76
.52

.87
.88
.89
.80

.67
.93

ทีม่ า : Pintrich และคณะ (1993); Lynch และ Dembo (2004); Chang (2005); Artino (2006)
การศึกษานี้ได้ทาํ การรวบรวมผลการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบค่าความเทีย่ งจากแบบวัด
ในบริบทดัง้ เดิม (Pintrich et al., 1993) กับค่าความเทีย่ งทีเ่ กิดจากการวัดการเรียนรูแ้ บบกํากับ
ตนเองในบริบทการเรียนแบบออนไลน์ จากผลการศึกษาพบว่าแบบวัดมีค่าความเทีย่ งทัง้ หมดที่
ใช้ในการวิจยั อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ซ่งึ แสดงถึงคุณภาพเครื่องมือ MSLQ สามารถ
ประยุกต์ใช้วดั การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์ได้เป็นอย่างดี ดังตาราง 9
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6.2 งานวิ จยั การเรียนรู้แบบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์
เมือ่ บริบทการศึกษามีการพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดจากการเรียนแบบดัง้ เดิมไปสู่การ
เรีย นแบบออนไลน์ โ ดยใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศในการจัด การเรีย นการสอน ทํ า ให้ผู้เ รีย น
กลายเป็ นศูนย์กลางแห่งการเรียนรูอ้ ย่างแท้จริง ปจั จัยหนึ่งทีน่ ักการศึกษาให้ความสําคัญต่อการ
ประสบความสําเร็จในการเรียนออนไลน์ คือ การกํากับตนเองของผู้เ รียน ทําให้งานวิจยั การ
เรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์เกิดขึน้ เป็ นจํานวนมาก (Artino, 2006; Artino
Jr. & Stephens, 2009; Barnard et al., 2008; Barnard, Paton, & Lan, 2008; Chang, 2005;
Heo & Joung, 2004; Lynch & Dembo, 2004; Shen et al., 2007; Phan, 2008; Whipp &
Chiarelli, 2004; Yang, 2006) ผูว้ จิ ยั จึงทบทวนงานวิจยั เพื่อสังเคราะห์หาแนวทางการพัฒนา
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์ โดยมีรายละเอียด
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องดังนี้
6.2.1 การเรียนรู้แบบกํากับตนเองกับผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษา
Barnard, Paton และ Lan (2008) ศึกษาวิจยั พฤติกรรมการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองใน
การเรียนออนไลน์ (online self-regulated learning) เป็ นตัวแปรส่งผ่านระหว่างการรับรูบ้ ทเรียน
ออนไลน์ (online course perceptions) กับผลสัมฤทธิ ์ทางการศึกษาซึง่ วัดจากเกรดเฉลีย่ สะสม
(academic achievement, GPA) ของผูเ้ รียนในมหาวิทยาลัยของรัฐในเขตตะวันตกเฉียงใต้ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการสํารวจออนไลน์ ผ่านการใช้อีเมล์ การวัดการเรียนรู้แบบกํากับ
ตนเองในการเรียนออนไลน์ของผูเ้ รียน ผูว้ จิ ยั ใช้แบบสอบถามอย่างย่อของการเรียนรูแ้ บบกํากับ
ตนเองในการเรียนออนไลน์ (online self-regulated learning questionnaire, OSLQ) ประกอบ
ด้วยมาตรวัดจํานวน 24 รายการ ซึง่ มีโครงสร้าง 6 ด้านเช่นเดียวกับ OSLQ ฉบับเต็มทีพ่ ฒ
ั นา
จากงานของ Barnard และคณะ (2008)
ผลการศึกษาของ Barnard, Paton และ Lan (2008) พบว่าการกํากับตนเองในการเรียน
ออนไลน์เป็ นตัวแปรส่งผ่านระหว่างการรับรูก้ ารสื่อสารและความร่วมมือของบทเรียนออนไลน์กบั
ผลสัมฤทธิ ์ทางการศึกษาอย่างมีนัยสําคัญที่ 0.05 และการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในการเรียน
ออนไลน์มคี วามสัมพันธ์ทส่ี งู กับการรับรูบ้ ทเรียนออนไลน์โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์เส้นทางมาตรฐาน
ที่ .70 ขณะทีม่ คี วามสัมพันธ์ค่อนข้างตํ่ากับผลสัมฤทธิ ์ทางการศึกษาซึง่ มีค่าสัมประสิทธิ ์เส้นทาง
มาตรฐานที่ .18 และการรับรูบ้ ทเรียนออนไลน์ มคี วามสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ ์ทางการศึกษาใน
ทางบวกทีม่ คี ่าสัมประสิทธิ ์เส้นทางมาตรฐานที่ .43 โดยมีความสัมพันธ์ดงั ภาพ 2.9
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0.4

การรับรู้บทเรี ยนออนไลน์
(online course perceptions)

การจัดการสภาพแวดล้ อม (environment

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (เกรด
เฉลี่ย) (Academic Achievement,
GPA)

0.7

structuring)

0.18

การตังเป
้ ้ าหมาย (goal setting)
การจัดการเวลา (time management)

การเรี ยนรู้แบบกํากับตนเองในการเรี ยน
ออนไลน์ (online self-regulations)

การขอความช่วยเหลือ (help seeking)
กลยุทธ์ การเรี ยน (task strategies)
การประเมินตนเอง (self-evaluation)

ภาพ 2.9 ไดอะแกรมเส้นทางโดยการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองเป็ นตัวแปรคันกลางระหว่
่
าง
การรับรูบ้ ทเรียนออนไลน์กบั ผลสัมฤทธิ ์ทางการศึกษา
ทีม่ า: Barnard, Paton และ Lan (2008)
Lynch และ Dembo (2004) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรูแ้ บบการกํากับ
ตนเอง และผลการเรียนในบริบทการเรียนลูกผสม (hybrid learning context) ดังภาพ 2.10 โดย
เป็ นการเรียนออนไลน์รอ้ ยละ 75 และการเรียนแบบดัง้ เดิมร้อยละ 25 ตัวแปรทํานายจํานวน 6
ตัว ซึ่งเป็ นตัวแปรด้านการกํากับตนเอง 5 ตัวแปร คือ การมุ่งเน้ นเป้าหมายภายใน (intrinsic
goal orientation) การรับรูค้ วามสามารถของตนเองสําหรับการเรียนรูแ้ ละการปฏิบตั เิ พื่อให้
บรรลุผลสําเร็จ (self-efficacy for learning and performance) การจัดการสภาพแวดล้อมทาง
เวลาและการเรียน (time and study environment management) การขอความช่วยเหลือ (help
seeking) และการรับรูค้ วามสามารถด้านอินเตอร์เน็ต (self–efficacy for internet) โดยปจั จัย
ทํานาย 4 ตัวแรกนํ ามาจากแบบสอบถาม กลยุทธ์แรงจูงใจสําหรับการเรียน (motivated strategies
for learning questionnaire, MSLQ) ส่วนตัวแปรทํานายตัวสุดท้ายนํ ามาจากมาตรวัดการรับรู้
ความสามารถด้านอินเตอร์เน็ต ทีพ่ ฒ
ั นาโดย Eastin and Larose (2000) ส่วนตัวแปรทํานายตัว
ที่ 6 คือ ทักษะทางการพูด ซึง่ มาจาก Schubert General Ability Battery (1986) โดยมีตวั แบบ
ดังภาพ 10 งานวิจยั นี้ศกึ ษากลุ่มตัวอย่างนักเรียนระดับปริญญาตรี วิชาการตลาด จํานวน 94
คน บทเรียนทีใ่ ช้ม ี 8 ส่วนด้วยกัน โดย 3 ส่วนเป็ นการเรียนแบบออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่ามี
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูค้ วามสามารถของตนเองสําหรับการเรียนรูแ้ ละเกรดของนักเรียน
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และยังพบความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางการพูดกับเกรดของนักเรียน และเมื่อทดสอบด้วยการ
วิเ คราะห์ส มการถดถอยพหุ แ บบ stepwise พบว่ าการรับรู้ค วามสามารถของตนเองและ
ความสามารถด้านการพูดสามารถอธิบายความแปรปรวนได้รอ้ ยละ 12 ของเกรดนักเรียน ดังนัน้
ผูอ้ อกแบบและผู้สอนควรทราบระดับการรับรูค้ วามสามารถของตนเองของผู้เรียนก่อนการเรียน
เพื่อบ่งชีโ้ อกาสทีผ่ เู้ รียนจะมีผลการเรียนทีต่ ่ ําหรือไม่สามารถเรียนต่อได้ ขณะทีต่ วั แปรทํานายอื่น
ไม่สามารถทํานายเกรดของนักเรียนได้อย่างมีนัยสําคัญ
การมุง่ เน้ นเป้าหมายภายใน
การรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง
การจัดการสภาพแวดล้ อมทาง
เวลาและการเรี ยน
การขอความช่วยเหลือ

เกรด

การรับรู้ความสามารถด้ าน
อินเตอร์ เน็ต
ทักษะทางการพูด

ภาพ 2.10 ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรูแ้ บบการกํากับตนเองและผลการเรียนในบริบทการ
เรียนลูกผสม
ทีม่ า: Lynch และ Dembo (2004)
6.2.2 โมเดลเชิ งสาเหตุของการเรียนรู้แบบกํากับตนเองต่ อผลสําเร็จของการเรียน
Sharma และคณะ (2007) วิจยั โมเดลเชิงสาเหตุของการเรียนรู้แบบกํากับตนเองต่อ
ผลสําเร็จของการเรียน ในการฝึ กอบรมพนักงานของบริษทั เอกชนโดยใช้วธิ กี ารเรียนออนไลน์
โครงสร้างการเรียนรูแ้ บบการกํากับตนเองของ Sharma และคณะ (2007) มีความแตกต่างจาก
งานวิจยั Barnard et และคณะ (2008) ทีม่ กี ารกําหนดลักษณะการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองใน
บริบทการเรียนออนไลน์ ไว้ 6 ด้าน แต่งานวิจยั ของ Sharma และคณะ (2007) ได้กําหนด
กลยุทธ์การการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองเป็ น 8 ด้านด้วยกัน คือ การมุ่งเน้ นเป้าหมายภายใน
(intrinsic goal orientation) การมุ่งเน้นเป้าหมายภายนอก (extrinsic goal orientation) การรับรู้
ความสามารถของตนเองสําหรับการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง (self-efficacy for self-regulated
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learning) การรับรูค้ วาม สามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ (computer self-efficacy) การ
รับรูค้ วามสามารถได้การเรียนแบบออนไลน์ (e-learning self-efficacy) การจัดการเวลา (time
management) การจัดการสภาพแวดล้อม (environment management) และ การขอความ
ช่วยเหลือ (help seeking) มีผลต่อผลสําเร็จของการเรียน (performance) ของกลุ่มตัวอย่าง ที่
วัดจากความรอบรู้ (mastery) การจดจํา (retention) และผลลัพธ์การทํางาน (job performance)
โดยเฉพาะปจั จัยลักษณะการมุ่งเน้นเป้าหมายภายใน (intrinsic orientation) การรับรูค้ วามสามารถ
ของตนเองสําหรับการกํากับตนเอง (self-efficacy for self-regulated learning) การรับรู้
ความสามารถได้ ก ารเรี ย นแบบออนไลน์ (e-learning self-efficacy) และการจัด การ
สภาพแวดล้อม(environment management) มีผลกระทบทางบวกอย่างมีนยั สําคัญ
การมุง่ เน้ นเป้าหมายภายใน
การรับรู้ ความสามารถของตนเอง

.397
.228

ผลสําเร็ จของการเรียน

สําหรับการเรี ยนรู้ แบบกํากับตนเอง
การรับรู้ ความสามารถได้ การเรี ยน
แบบออนไลน์

การมุง่ เน้ นเป้าหมายภายใน

.124

.84

ความรอบรู้

.845

การจดจํา

.702

ผลลัพธ์การทํางาน

ภาพ 2.11 โมเดลเชิงสาเหตุของการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองต่อผลสําเร็จของการเรียน
ทีม่ า: Sharma และคณะ (2007)
่
แ นวโน้ มที่จะมี
จากภาพ 2.11 ผู้เ รียนที่มคี วามมันใจในความสามารถของตนเองมี
ความสามารถในการเรียนได้เป็ นอย่างดี ในขณะที่ผู้เ รียนที่ไม่มนใจตนเองจะไม่
ั่
ไ ด้ใ ช้ค วาม
พยายามในการเรีย นทํ า ให้ ม ีผ ลกระทบทางลบต่ อ การเรีย นออนไลน์ นั น่ คือ ผู้ เ รีย นที่ ม ี
ความสามารถในการกํ า กับ ตนเองจะเชื่อ ว่ า ตนเองจะสามารถควบคุ ม การเรีย นได้ ทํ า ให้
ความสามารถของตนเองเพิม่ ขึน้
6.2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเองกับแรงจูงใจ
Chang (2005) ศึกษาผลกระทบของกลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเองต่ อการรับรู้
แรงจูงใจของผู้เรียนในการสอนแบบฐานเว็บ ซึง่ กลยุทธ์ดงั กล่าวจะช่วยให้ผู้เรียนสังเกตตนเอง
และประเมินตนเองในด้านประสิทธิผลในการพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนของผูเ้ รียน โดยกลยุทธ์
การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองประกอบด้วย การบันทึกเวลาการเรียน (recording study time) การ
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เขีย นบทสรุ ปแบบไตร่ ต รอง (writing reflective summaries) โครงการกลุ่ มความร่ว มมือ
(conducting collaborative group projects) ติดตามการเรียน (keeping learning journals) ส่วน
การรับรูแ้ รงจูงใจ ประกอบด้วย การมุ่งเน้นเป้าหมายภายใน (intrinsic goal orientation) การรับ
รูค้ ุณการเรียน (perception of task value) การควบคุมความเชื่อด้านการเรียน (control of
learning beliefs) และการรับรูค้ วามสามารถของตนเองด้านการเรียนและการปฏิบตั เิ พื่อให้
บรรลุผลสําเร็จ (self-efficacy for learning and performance) โดยงานวิจยั นี้ได้มกี ารออกแบบ
กลยุ ท ธ์ก ารเรีย นรู้แ บบกํ า กับ ตนเองเพื่อ ให้นั ก เรีย นสัง เกตตนเอง ประเมิน ตนเองในด้า น
ประสิทธิผล เพื่อเป็ นการติดตามด้วยตนเองในการปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับการเรียนฐานเว็บ
โดยทําการวิจยั กับกลุ่มนักเรียนระดับอาชีวศึกษา 28 คน ทีล่ งทะเบียน 2 หน่ วยกิจ โดยจะมีการ
พบกันทุกสามสัปดาห์เพื่ออภิปรายปญั หาและนํ าเสนอผลงาน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
คือ กลยุ ท ธ์แ รงจูง ใจสํ า หรับ แบบสอบถามการเรียน (Motivated Strategies for Learning
Questionnaire, MSLQ) ซึง่ พัฒนาโดย Pintrich และคณะ (1991) โดยทําการเก็บข้อมูลก่อนเข้า
เรียนและหลังการเรียนหลักสูตรนี้เสร็จสิน้ ขณะทีเ่ รียนผูเ้ รียนได้รบั รหัสในการเข้าเรียนหลักสูตร
ออนไลน์ และทําการอ่านงานที่ได้รบั มอบหมายและบทความที่เกี่ยวกับหลักสูตร พร้อมกับการ
อภิปรายในแต่ละหัวข้อทีไ่ ด้เรียน และในช่วงกลางภาคการศึกษา ผูเ้ รียนทํารายงานการเยีย่ มชม
ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา และจัดทํารายงานฉบับสุดท้ายเกี่ยวกับบุคคลที่ม ี
ชื่อเสียง เมือ่ มีการพบปะในห้องเรียน เวลาจะถูกบันทึกและเปลีย่ นกับกระบวนการเรียนรูต้ นเอง
การผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในการสอนออนไลน์ช่วยให้ผู้เรียน
ได้สงั เกตและประเมินประสิทธิภาพตนเอง ทัง้ ยังสามารถช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาแรงจูงใจในการ
เรียนในด้าน การมุ่งเน้ นเป้าหมาย การให้คุณค่าการเรียน ความเชื่อของการควบคุมการเรียน
และความคาดหวังความสําเร็จ รวมทัง้ การรับรู้ความสามารถของตน ซึ่งการรับรูด้ ้านแรงจูงใจ
ของผูเ้ รียนมีการพัฒนาทีด่ ขี น้ึ จากการสอนบทเว็บทีม่ กี ารใช้กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง
ทําให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อการเรียนและมีความรับผิดชอบตนเองสูงขึ้น และท้ายที่สุด
ผูเ้ รียนมีการตัง้ เป้าหมายภายในมากขึน้ และท้าทายขึน้
นอกจากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการกํากับตนเองกับผลสัมฤทธิ ์ทางการศึกษา
แล้ว Shen et al., (2007) วิจยั กึ่งทดลอง 2x2 โดยตัวแปรจัดกระทําคือการเรียนรูแ้ บบกํากับ
ตนเอง (self-regulation learning, SRL) และการเรียนรู้แ บบฐานปญั หา (problem-based
learning) และตัวแปรตาม คือ การเพิม่ ขึน้ ของทักษะการใช้โปรแกรมเวิรด์ (word application
software) หลังจากการเรียนที่มตี ัวแปรจัดกระทําแตกต่ างกันในการเรียนระยะสัน้ ผู้ว ิจยั ได้
ออกแบบการเรียนรู้แ บบกํ ากับตนเองตามงานวิจ ยั ของ Zimmerman, Bonner และ Kovach
(1996) ซึง่ ประกอบด้วยการประเมินและการติดตาม การตัง้ เป้าหมายและการวางแผนกลยุทธ์
การใช้กลยุทธ์และการติดตาม และการติดตามผลของกลยุทธ์ ผูส้ อนได้อธิบายการประยุกต์ใช้ทงั ้
กระบวนการเพื่อเป็ นผูเ้ รียนรูแ้ บบกํากับตนเอง ขณะที่ผวู้ จิ ยั ได้จดั ทําการเรียนรูแ้ บบฐานปญั หา
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ั หา โดยให้ ผู้เ รีย นสร้า ง
โดยให้ ผู้ ส อนสร้า งความสนใจ ความท้า ทายและสถานการณ์ ป ญ
สถานการณ์ให้ผเู้ รียนเป็ นผู้ช่วยฝ่ายการตลาดในการพัฒนาข้อเสนอทางธุรกิจสําหรับการเข้าสู่
ตลาดใหม่ของเกมส์ออนไลน์ของบริษทั ผลการศึกษาพบว่าผลการทดสอบของผูเ้ รียนทีไ่ ด้ผ่าน
การเรียนรูแ้ บบฐานปญั หาสูงกว่าผูเ้ รียนทีไ่ ม่ได้ผ่านอย่างมีนัยสําคัญ แสดงถึงว่าการเรียนรูแ้ บบ
ฐานปญั หาเหมาะสําหรับการศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบการศึกษาออนไลน์ ดังนัน้
ผูส้ อนแบบดัง้ เดิมควรมีการปรับการเรียนแบบฐานปญั หาอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่องเพื่อใช้ใน
การสอนออนไลน์ โดยผูส้ อนสามารถ สร้างสถานการณ์ทางธุรกิจและปญั หาต่าง ๆ ขึน้ ก่อนทีจ่ ะ
นํ าไปใช้สอนในระบบออนไลน์ ผลการศึกษายังพบว่า ผู้เรียนที่ได้รบั การสอนแบบการเรียนรู้
แบบกํากับตนเองมีผลการทดสอบสูงกว่าผูท้ ไ่ี ม่ได้รบั การสอนอย่างมีนัยสําคัญ ซึง่ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ Winnips (2000) และ Chang (2005) ซึง่ กลยุทธ์การกํากับตนเองต้องถูกนําไป
ปฏิบตั ิสําหรับการเรียนในระบบออนไลน์ และสามารถเพิม่ ความน่ าจะเป็ นของความคงอยู่และ
ความสําเร็จ สุดท้ายผลการศึกษาพบว่า ผูเ้ รียนทีเ่ รียนโดยใช้ระบบการเรียนแบบฐานปญั หากับ
การกํากับตนเอง สามารถเพิ่มทัก ษะคอมพิว เตอร์ของผู้เ รียนในทางบวกและมีทกั ษะสูง กว่า
ผู้เ รียนที่ไ ม่ไ ด้เ รียนผ่านระบบดัง กล่ าว ซึ่ง หมายถึงผู้ส อนควรจะประยุก ต์การเรียนแบบฐาน
ปญั หาและการกํ า กับ ตนเองพร้อ ม ๆ กัน มากกว่า การใช้ร ะบบการเรียนแบบเดีย วเพื่อ เพิ่ม
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างระบบการเรียนทัง้ สองเพื่อให้ผเู้ รียนมีทกั ษะด้านคอมพิวเตอร์มากขึน้ ในการ
เรียนแบบระยะสัน้ โดยการออกแบบหลักสูตรและปรับปรุงวิธกี ารคําสังการใช้
่
งานและเทคโนโลยี
เพื่อสามารถใช้ระบบการศึกษาออนไลน์ได้อย่างเต็มที่
6.2.5 ความแตกต่างระหว่างกลุ่มของการเรียนรู้แบบกํากับตนเอง
Artino Jr. และ Stephens (2009) ได้เปรียบเทียบความแตกต่างของแรงจูงใจและการ
กํากับตนเองระหว่างผู้เรียนระดับปริญญาตรีและผู้เรียนระดับปริญญาโท โดยมีตวั แปรที่ใช้วดั
แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม 8 ตัวแปร ได้แก่ กลุ่มความเชื่อด้านแรงจูงใจ (motivational beliefs) ประกอบด้วย
ตัวแปร การให้คุณค่าการเรียน (task value) และตัวแปรการรับรูค้ วามสามารถของการเรียนและ
การปฏิบตั เิ พื่อให้บรรลุผลสําเร็จ (self-efficacy for learning and performance) กลุ่มกลยุทธ์
กระบวนการเชิงลึก (deep processing) ประกอบด้วยตัวแปร การขยายความคิด (elaboration) และ
การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ (critical thinking) และกลุ่มการมีส่วนร่วมด้านการจูงใจ (motivational
engagement) ประกอบด้วย การผลัดวันประกันพรุ่ง (procrastination) และ แรงจูงใจต่อเนื่อง
(continuing motivation) โดยใช้สถิติการเปรียบเทียบ t-test และ logistic regression ซึ่งผล
การศึกษาพบว่าผู้เรียนปริญญาโทมีระดับการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณสูงกว่าผู้เรียนปริญ ญาตรี
ขณะที่ผู้เรียนปริญ ญาตรีไ ด้เคยเรียนออนไลน์ ในอดีต มา มีประสบการณ์ เกี่ยวกับเทคโนโลยี
ออนไลน์ รวมทัง้ มีความตัง้ ใจลงทะเบียนเรียนออนไลน์ในอนาคต มีระดับการให้คุณค่าการเรียน
และการผลัดวันประกันพรุ่งสูงกว่าผู้เรียนปริญญาตรี ขณะที่ระดับการรับรู้ความสามารถของ
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ตนเอง การขยายความคิด ไม่มคี วามแตกต่ างระหว่างผู้เรียนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
โดยผูเ้ รียนทีม่ รี ะดับความคิดวิพากษ์ทส่ี งู จะประยุกต์ความรูใ้ นอดีตไปปรับใช้ในสถานการณ์ต่าง
ๆ ทีเ่ กิดขึน้ และทําการประเมินเชิงวิพากษ์เพื่อให้ได้ความคิดใหม่ ซึง่ มีแนวโน้มทีจ่ ะมีผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนทีส่ งู ขึน้ เมือ่ เปรียบเทียบกับผูเ้ รียนทีม่ รี ะดับความคิดวิพากษ์ต่าํ
6.2.6 ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้แบบกํากับตนเอง
จากงานวิจยั ข้างต้นล้วนแล้วแต่เป็ นศึกษาโดยจัดให้การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองเป็ นตัว
แปรต้นที่มผี ลต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน ขณะที่งานศึกษาของ Yang (2006) Whipp และ
Chiarelli (2004) Artino และ Stepehnes (2006) และ Phan (2008) ได้ศกึ ษาปจั จัยทีม่ ผี ลต่อ
การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง โดยมีรายละเอียดดังนี้
Yang (2006) ทีศ่ กึ ษาผลกระทบของการใช้กลยุทธ์การควบคุมผลการเรียน (performance
control strategies) กลยุทธ์พุทธิปญั ญา (cognitive strategies) และกลยุทธ์การรับรูค้ วามสามารถ
ของตนเอง (self-efficacy strategies) เพื่อพัฒนาการใช้กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง
(self-regulated learning strategies, SRLS) ในสภาพแวดล้อมการเรียนออนไลน์ กลยุทธ์ทใ่ี ช้
ในการวิจยั นี้แบ่งออกเป็ น 1) กลยุทธ์การควบคุมผลการเรียน โดยการสอนตนเองให้จําแนก
ความคิดพื้นฐานที่สําคัญ (self-instruction) และ การติดตามตนเองในแต่ละครัง้ ของการเรียน
(self-monitoring) 2) กลยุทธ์พุทธิปญั ญา โดยการขยายความรูแ้ ละการเชื่อมโยงกับสิง่ ทีผ่ เู้ รียนมี
อยู่แล้ว (elaboration) และการจัดรูปแบบ (organization) โดยการสรุปเนื้อหาและพัฒนาตาราง
หรือรูปภาพที่เกี่ยวข้องขึน้ มา และ 3) กลยุทธ์การรับรูค้ วาม สามารถของตนเอง โดยการให้
ข้อมูลย้อนกลับจากเพื่อนทีเ่ รียนด้วยกัน (peer feedback) และการให้ขอ้ มูลย้อนกลับทีส่ ําคัญ
เพื่อจูงใจในการรับรูค้ วามสามารถของตนเองได้การเรียนรู้ (attribution feedback) ซึง่ พบว่าการ
นํ ากลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบการกํากับตนเองใส่เข้าไปในเนื้อหาการเรียนทําให้ผเู้ รียนมีการใช้การ
เรียนรูแ้ บบการกํากับตนเองมากขึน้ โดยกลยุทธ์การควบคุมผลการเรียนและกลยุทธ์พุทธิปญั ญา
มีผลต่อการพัฒนาผูเ้ รียนต่อใช้กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองหลังการเรียนเพิม่ ขึน้ ขณะที่
กลยุทธ์การรับรูค้ วามสามารถของตนเองมีผลต่อการพัฒนาการใช้กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับ
ตนเองหลังจากการเรียนอย่างไม่มนี ัยสําคัญ ส่วนการใช้กลยุทธ์พุทธิปญั ญาและกลยุทธ์การ
ควบคุมผลการเรียนมีผ ลต่ อ ทําให้ผู้เ รียนใช้ก ลยุทธ์ก ารเรียนรู้แ บบการกํ ากับตนเองมากขึ้น
โดยเฉพาะการสอนตนเองทําให้ผเู้ รียนสามารถจดจําเนื้อหาหรือข้อมูลทีส่ ําคัญระหว่างการเรียนรู้
และการตรวจสอบตนเองถึงผลการเรียนหลังจากได้เรียนในแต่ละบทเรียน ขณะที่กลยุทธ์การ
ขยายความรูแ้ ละการจัดรูปแบบที่ใช้ในกลยุทธ์พุทธิปญั ญา ผูเ้ รียนได้มจี ดั การความรูใ้ หม่และมี
การเชื่อมโยงกับความรู้ท่ผี ู้เรียนมีอยู่แล้วและทําการสร้างตารางหรือรูปภาพต่ าง ๆ ขณะที่ได้
เรียนรูค้ วามรูใ้ หม่ ทําให้ผเู้ รียนใช้กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองมากขึน้ ซึง่ กลยุทธ์ดงั กล่าว
สามารถใช้ได้งา่ ยเมือ่ ผูเ้ รียนอยูใ่ นสภาพแวดล้อมการเรียนรูแ้ บบออนไลน์ โดยผูเ้ รียนมีการใช้กล
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ยุทธ์ดงั กล่าวบ่อยครัง้ เมื่อมีโอกาสในการใช้ระหว่างการเรียนออนไลน์ โดยการเชื่อมโยงความรู้
ใหม่สู่ความรู้เดิมที่ตนเองมี แต่ ในขณะที่ก ารให้ข้อ มูลย้อนกลับจากเพื่อ นที่เรียน และการให้
ข้อมูลย้อนกลับทีส่ ําคัญ โดนการอภิปรายกลุ่มเป็ นสําคัญ ซึง่ เป็ นกลยุทธ์การรับรูค้ วามสามารถ
ของตนเองไม่มผี ลต่อการเพิม่ การใช้การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองมากขึน้ ทําให้ผวู้ จิ ยั แนะนํ าว่า
ควรมีการวิจยั อย่างลึกซึง้ เกี่ยวกับปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ รียนและการเพิม่ ขึน้ ของกลยุทธ์การรับรู้
ความสามารถของตนเองในการเรียนรูแ้ บบออนไลน์
Whipp และ Chiarelli (2004) วิจยั กรณีศกึ ษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจํานวน 6
แห่ง ทีเ่ รียนหลักสูตรด้วยระบบออนไลน์ โดยใช้โมเดลพุทธิปญั ญาทางสังคม (social cognitive
model) ของการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง ผลการวิจยั พบว่านักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้กลยุทธ์
การกํากับตนเองเพื่อให้ง านเสร็จสิ้นและจัดการกับการเรียนที่มคี วามท้าทายได้ด ี การศึกษา
ปจั จัยแรงจูงใจและปจั จัยสิง่ แวดล้อมที่มผี ลต่ อการใช้กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองของ
ผูเ้ รียน โดยใช้การสัมภาษณ์ผเู้ รียนทีไ่ ด้เรียนออนไลน์ จากผลการวิเคราะห์เนื้อหาการสัมภาษณ์
พบว่าขณะทีผ่ เู้ รียนใช้กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง ผูเ้ รียนมีการใช้ กลยุทธ์ทห่ี ลากหลาย
แตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมออนไลน์ และปจั จัยแรงจูงใจเช่น การรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง (self-efficacy) การมุ่งเน้นเป้าหมาย (goal orientation) และความสนใจ (interest) และ
ปจั จัยสภาพแวดล้อมการเรียน เช่น การสนับสนุ นของผู้สอน การแสดงความคิดเห็นของเพื่อน
ร่วมชัน้ และการออกแบบหลักสูตร มีผลต่อการใช้กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองของผูเ้ รียน
Artino (2006) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบของแรงจูงใจของทฤษฎีพุทธิ
ปญั ญาทางสังคม (social cognitive theory) กับกลยุทธ์การเรียนของผูเ้ รียนในบริบทการเรียน
ออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่า การให้คุณค่าการเรียน (task value) และการรับรูค้ วามสามารถ
ของตนเอง (self-efficacy) มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสําคัญต่อกัน และมีความสัมพันธ์
ทางบวกอย่างมีนยั สําคัญกับกลยุทธ์การใช้พุทธิปญั ญา (cognitive strategies) ทัง้ ด้านการขยาย
ความรู้ (elaboration) การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ (critical thinking) และกลยุทธ์การเรียน
อภิพุ ทธิปญั ญา (metacognitive learning strategies) โดยใช้ก ารสํารวจทางออนไลน์ และ
แบบสอบถามที่ใ ช้ใ นการวิจยั นี้ปรับปรุง จากแบบสอบถามกลยุทธ์แ รงจูง ใจสําหรับการเรียน
(motivated strategies for learning questionnaire, MSLQ) ให้สอดคล้องกับการเรียนออนไลน์
โดยเฉพาะ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการศึกษาภายใต้สภาพแวดล้อมการเรียนออนไลน์ ม ี
ทิศทางเดียวกันกับการวิจยั ในอดีตที่เป็ นการวิจยั ในสภาพแวดล้อ มการเรียนแบบดัง้ เดิม ซึ่ง
ผูส้ อนสามารถนําแบบสอบถามทีเ่ หมาะสมกับการเรียนออนไลน์เป็นเครือ่ งมือสําหรับการวินิจฉัย
ผูเ้ รียนเพื่อให้ผสู้ อนเข้าใจผู้เรียนในการกํากับตนเองขณะเรียนและสามารถช่วยเหลือผู้เรียนให้
สามารถประยุกต์ใช้กลยุทธ์กระบวนการพุทธิปญั ญาและอภิพุทธิปญั ญาในการเรียนออนไลน์
รวมทัง้ การออกแบบการเรียนออนไลน์ เช่น การใช้วงจรการเรียนรูโ้ ดยการแก้ไขปญั หาเป็ นฐาน

69

(problem-based learning cycles) เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์และความสําคัญของการ
เรียนในโลกแห่งความจริง
Artino (2006) พบว่า ยิง่ ผูเ้ รียนเชื่อว่าหลักสูตรน่ าสนใจและผูเ้ รียนให้ความสําคัญ (task
value) จะทําให้พุทธิปญั ญาและอภิพุทธิปญั ญาของผูเ้ รียนสูงขึน้ โดยการใช้ความพยายามเรียน
มากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Pintrich และ De Groot (1990) ว่าการให้คุณค่าการ
ั ญาและอภิพุ ท ธิป ญ
ั ญา แต่ ม ีค วามสัม พัน ธ์อ ย่ า งไม่ ม ี
เรีย นเป็ น ป จั จัย ทํ า นายของพุ ท ธิป ญ
นัยสําคัญกับผลการเรียนของผู้เรียน แต่ ปจั จัยด้านพุทธิปญั ญาและอภิพุทธิปญั ญาเป็ นปจั จัย
ทํานายที่ดที ่สี ุดของผลการเรียนของผู้เรียนนอกจากนัน้ ผลการวิจยั สามารถสรุปได้ การรับรู้
ความสามารถของตนเองมีค วามสัม พัน ธ์ ท างบวกกับ การขยายความรู้ การคิด อย่ า งมี
วิจารณญาณ และอภิพุทธิปญั ญาแบบกํากับตนเอง (metacognitive self-regulation) หมายถึง
ถ้าผูเ้ รียนมีความเชื่อว่ามีความสามารถในการเรียนจะมีแนวโน้มการใช้พุทธิปญั ญาและอภิพุทธิ
ปญั ญามากขึน้ ซึง่ มีความสอดคล้องกับผลการวิจยั เรื่องเดียวกันในสภาพแวดล้อมการเรียนแบบ
ดัง้ เดิมที่มอี ยู่ ดังนัน้ ผู้สอนออนไลน์ สามารถกระตุ้นผู้เรียนในการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
โดยการตัง้ เป้าหมายการเรียน และการให้ขอ้ มูลย้อนกลับถูกต้อง แน่นอนและตรงเวลาของผูส้ อน
ขณะที่ Phan (2008) ได้ ศึก ษาการวิเ คราะห์ ถ ดถอยของความเชื่อ เรื่อ งความรู้
(epistemological beliefs) กระบวนการเรียนรู้ (learning approaches) และ การเรียนรูแ้ บบการ
กํากับตนเอง (self-regulated learning) โดยองค์ประกอบการเรียนรูแ้ บบการกํากับตนเองใน
การศึกษานี้ คือ การรับรู้ความสามารถของตนเอง (self-efficacy) ลักษณะเป้าหมายมุ่งรอบรู้
(mastery goal orientations) และกลยุทธ์การกํากับตนเองของผูเ้ รียน (student’s self-regulatory
strategies) และกระบวนการเรียนรูป้ ระกอบด้วยสองปจั จัย โดยแบบสอบถามนํามาจากโครงสร้าง
สองปจั จัยของกระบวนการเรียนรู้ (Study process questionnaire, R-SPQ-2F, Biggs, Kember,
& Leung, 2001) ซึ่งได้รบั การพัฒนาจากแบบสอบถามกระบวนการเรียน (Study process
questionnaire, SPQ, Biggs, 1987) โดยแบบสอบถามแบ่งคําถามเป็ นแรงจูงใจทางลึก (deep
motive) กลยุทธ์ทางลึก (deep strategy) แรงจูงใจพืน้ ผิว (surface motive) และกลยุทธ์พน้ื ผิว
(surface strategy) ผลการศึกษาพบว่า ความเชื่อเรือ่ งความรูส้ ่วนบุคคลสามารถแบ่งออกได้เป็ น 4
กลุ่ม คือ ความเชื่อในความรูส้ ามัญ (simple knowledge) ความสามารถคงที่ (fixed ability) ความรู้
แน่ นอน (certain knowledge) และ การเรียนรูแ้ บบรวดเร็ว (quick learning) ซึง่ มีความแตกต่าง
ระหว่างสังคมของเมืองทางแปซิฟิคใต้และสังคมตะวันตกที่สามารถแบ่งความเชื่อเรื่องความรู้
เป็ น 3 ถึง 5 ปจั จัย จากผลการศึกษาพบว่าแรงจูงใจทางลึก กลยุทธ์ทางลึก ความรูส้ ามัญ เป็ น
ปจั จัยการทํานายทางบวกของการรับรู้ความสามารถของตนเอง ขณะที่ความสามารถคงที่ม ี
ความสัมพันธ์ทางลบของการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง ส่วนแรงจูงใจทางลึก ความรูส้ ามัญ
และการเรียนรูแ้ บบรวดเร็วเป็ นปจั จัยทํานายทางบวก แต่ความสามารถคงทีแ่ ละความรูแ้ น่ นอน
เป็ นปจั จัยทํานายทางลบ ของลักษณะเป้าหมายมุ่งเรียนรู้ ผลการวิจยั ยังพบว่า ปจั จัยทํานาย
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ทางบวกของกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง คือ ความสามารถคงที่และความรูส้ ามัญ และ
ปจั จัยทํานายทางลบของกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองคือ แรงจูงใจทางลึก ซึง่ หมายความ
ว่ า ผู้ เ รีย นที่ม ีค วามเชื่อ ว่ า ความรู้ส ามารถพัฒ นาเพิ่ม ขึ้น ตลอดเวลา ผู้เ รีย นมีแ นวโน้ ม จะ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ก ารตัง้ เป้ า หมายมุ่ ง รอบรู้ กลยุ ท ธ์ก ารเรีย นรู้แ บบกํ ากับ ตนเอง และมีก ารรับ รู้
ความสามารถของตนเอง อีกทัง้ แรงจูงใจทางลึกเป็ นปจั จัยทํานายที่ดขี องการเรียนรูแ้ บบกํากับ
ตนเองมากกว่ ากระบวนการเรียนรู้ล ัก ษณะอื่น และวิธ ีแ บบพื้นผิว มีค วามสัม พัน ธ์แ บบไม่ ม ี
นัยสําคัญกับการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง สุดท้ายผลการศึกษานี้พบว่ามีความแตกต่างอย่างไม่ม ี
นัยสําคัญระหว่างเพศต่อความเชื่อเรื่องความรูแ้ ละกระบวนการเรียนรู้ ซึง่ แตกต่างจากงานวิจยั
ในอดีต (Cano 2005) ทีพ่ บว่าเพศมีผลต่อความเชื่อเรื่องความรูแ้ ละกระบวนการเรียนรูซ้ ง่ึ อาจ
มาจากปจั จัยทางสังคมของเมืองทางแปซิฟิคใต้ ซึง่ ไม่มคี วามแตกต่างระหว่างเพศในความสําเร็จ
หรือผลสัมฤทธิ ์ทางการศึกษา Phan (2008) ได้แนะนํางานวิจยั ในอนาคตว่าควรมีการวิจยั เพื่อ
ศึก ษากระบวนการเรียนรู้ของผู้เ รียนและความเชื่อ เรื่อ งการเรียนรู้ส่ ว นบุ ค คลถู ก แทรกซ้อ น
(mediated) โดยส่วนประกอบการเรียนรูแ้ บบการกํากับตนเอง และสามารถอธิบายถึงผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนได้อย่างไร
6.2.7 เทคโนโลยีกบั การเรียนรู้แบบกํากับตนเอง
เทคโนโลยีก ารศึก ษาที่เ ข้า มาโดยเฉพาะการเรีย นรู้ใ นบริบ ทการเรีย นออนไลน์ ไ ด้
กลายเป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาในปจั จุบนั โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยผู้ท่เี กี่ยวข้องออกแบบ
กระบวนการเรียนรูใ้ ห้สอดคล้องตรงกับความต้องการของผูเ้ รียนมากขึน้ โดยเทคโนโลยีเหล่านี้
ไม่ได้ทําให้คุณภาพการศึกษาลดลงแต่ประการใด ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรควรดําเนินควบคู่กบั
การพัฒ นาวิธ ีก ารสอน การผลิต ตํ า ราและสื่อ การสอนที่ม ีค วามสอดคล้อ งกัน เพื่อ สร้า งให้
กระบวนการเรียนรูม้ คี วามน่ าสนใจมากขึน้ (Delors et al., 1996) โดยมีงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองจํานวนมาก ได้แก่
Heo และ Joung (2004) ได้เสนอเทคโนโลยีระบบการจัดการการเรียนรูแ้ บบปรับขัน้ สูง
(Advanced adaptive learning management system technologies) สําหรับการกํากับตนเอง
แบบปรับ เช่น อภิธานศัพท์ (glossary) ดัชนีหนังสือ (indexed textbooks) การค้นหาขัน้ สูง
(advance navigation) คําแนะนํ าโดยตรงและการสนับสนุ นการค้นหาแบบปรับ (direct guidance
and adaptive navigation support) คําแนะนํ า แบบปรับ สํา หรับการช่ว ยเหลือ สิ่งที่จํา เป็ น
(adaptive guidance for prerequisite-based help) ทีส่ ามารถให้แนวทางการแก้ไขปญั หาและ
กลไกสําหรับการปรับล่ ว งหน้ า (adaptively foreseeing) การติด ตาม (monitoring) การจัด
รูปแบบ (organization) และการประเมิน (evaluation) ผู้เรียนแต่ละบุคคลภายในระบบการ
จัดการการเรียนรู้ กลยุทธ์การกํากับตนเองมีบทบาทสําคัญในการแก้ไขปญั หาของระบบการ
จัดการการเรียนรูแ้ บบออนไลน์ทต่ี ้องตอบสนองความต้องการของผูเ้ รียนทีแ่ ตกต่างกัน และไม่ม ี
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การพบหน้ า กัน ระหว่ า งผู้ เ รีย นและเพื่อ ร่ ว มห้อ ง งานวิจ ัย นี้ ไ ด้ นิ ย ามการกํ า กับ ตนเองคือ
แรงผลักดันโดยนักเรียน เพื่อติดตาม จัดกระทํา และพัฒนาการเรียนรูข้ องตนเอง (Corno &
Mandinach, 1983) ซึง่ รวมถึงการจัดการทรัพยากร (resource management) การตัง้ เป้าหมาย
(goal setting) การคาดหวังผลสําเร็จ (success expections) และการมีส่วนร่วมทางพุทธิปญั ญา
อย่างลึก (deep cognitive involvement) (Trawick & Corno, 1995) โดยปจั จัยทีท่ ําให้กลยุทธ์
การกํากับตนเองประสบความสําเร็จได้แก่ การรู้ตนเอง (self-awareness) การติดตามตนเอง
(self-monitoring) และการประเมินตนเอง (self-evaluation) ซึ่งงานวิจยั นี้ได้นิยามลักษณะที่
สํ า คัญ ในการประสบความสํ า เร็จ ของการเรีย นรู้แ บบกํ า กับ ตนเอง เช่ น การรู้ ล่ ว งหน้ า
(foreseeing) การจัดการ (managing) การติดตาม (monitoring) และการประเมิน (evaluation)
อีกทัง้ งานวิจยั ได้กําหนดหลักการสําคัญ 4 หลักการในการพิจารณาประยุกต์ใช้กลยุทธ์สนับสนุ น
การกํากับตนเองในระบบการจัดการเรียนรู้ คือ 1) ความต้องการแต่ละบุคคลและการวินิจฉัยการ
ควบคุมตนเอง (individual preference and self-control diagnosis) 2) พุทธิปญั ญาและการ
ติดตามความคืบหน้าด้วยตนเอง (cognitive and volitional progress tracking) 3) ข้อแนะนํา
ทิศทางการกํากับตนเอง (directive self-regulation guide) เพื่อให้ผเู้ รียนผ่านกระบวนการเรียนรู้
ส่วนบุคคลและทางสังคม ซึ่งเปิ ดโอกาสสําหรับกระบวนการกํากับตนเอง โดยการตัง้ เป้าหมาย
วางแผนกิจกรรมการเรียนรู้ สร้างสถานการณ์การเรียนรู้ คัดเลือกทรัพยากรและกลยุทธ์การ
เรียนรู้ ประเมินกระบวนการและผลลัพธ์การเรียนรู้ แก้ไขกระบวนการ และถ่ ายโอนความรูใ้ น
สถานการณ์ใหม่ 4) การรูต้ นเองและการประเมินตนเอง (self-awareness and self-assessment)
ผู้ว ิจยั ได้นําเสนอเทคโนโลยีระบบการจัดการการเรียนรู้ออนไลน์ แ บบปรับสําหรับการกํากับ
ตนเองทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ต้องมีสองรูปแบบประกอบกันคือ รูปแบบสภาพแวดล้อม (domain model)
ได้แก่ทรัพยากรและเอกสารประกอบการเรียน เช่น หัวข้อ พื้นฐานความรู้ วัตถุประกอบการสอน
และผลการเรียน และรูปแบบผู้เรียน (student model) ซึ่งเกี่ยวข้องกับระดับความรู้ของผู้เรียน
รูปแบบดัง กล่าวต้อ งสามารถวัด ความรู้ของผู้เ รียนได้อ ย่างอิส ระในแต่ ล ะหัว ข้อและสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้บ่อยครัง้ กิจกรรมของผู้เรียนสามารถติดตามเพื่อใช้สําหรับการเพิม่ หรือลดลง
ของระดับความรู้ เช่น ความถี่หรือรูปแบบการเข้า ระดับการแก้ไขปญั หา ปริมาณและคุณภาพ
ของผูเ้ ข้าร่วม อีกทัง้ การตัง้ เป้าหมายก็เป็ นส่วนสําคัญของรูปแบบผูเ้ รียน โดยการลําดับของการ
ตัง้ เป้าหมายการเรียนทําให้เกิดระดับการเรียนแต่ละบุคคล ดังนัน้ เทคนิคข้อแนะนํ าแบบปรับ
สามารถให้ ข้ อ มู ล อย่ า งเพี ย งพอในแต่ ล ะขัน้ ตอนตามลํ า ดับ และความก้ า วหน้ า โดยการ
เปรียบเทียบระหว่างข้อมูลรูปแบบสภาพแวดล้อมและรูปแบบแต่ละบุคคล
Chen และคณะ (2008) ได้พฒ
ั นาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (personalized elearning system, PELS) โดยโปรแกรมมีการสะท้อนระดับการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบท
การเรียนออนไลน์ ในสองรูปแบบ คือ ดัชนีชว้ี ดั ความสามารถการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง (SRL
competence index) และดัชนีชว้ี ดั ผลลัพธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง (SRL performance
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index) ดัชนีชว้ี ดั ความสามารถการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองเป็ นการวัดว่าผูเ้ รียนมีความสามารถ
หรือระดับการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองอย่างไร โดยมีตวั ชี้วดั ย่อยจํานวน 4 ตัว ได้แก่ ดัชนีชว้ี ดั
ความสําเร็จของเวลาเรียน (achievement index of learning time) ดัชนีชว้ี ดั ผลสําเร็จของ
ระดับความพยายาม (achievement index of effort level of studying courseware) ดัชนีชว้ี ดั
ความสําเร็จของอัตราการอ่าน (achievement index of reading rate) ดัชนีชว้ี ดั ความสําเร็จของ
การมุ่งมันต่
่ อการเรียน (achievement index of concentrated study) ส่วนดัชนีชว้ี ดั ผลลัพธ์การ
เรีย นรู้ แ บบกํ า กับ ตนเองเป็ น ตัว ชี้ว ัด ความสามารถในการเรีย นรู้ โดยวัด จาก ดัช นี ช้ีว ัด
ความสามารถของผูเ้ รียน (learning ability index) และ ดัชนีระดับความเข้าใจของการเรียนรู้
(understanding degree index of learned courseware) โดยโปรแกรมทําการบันทึกการเรียน
ของผูเ้ รียนและทําการคํานวณดัชนีดงั กล่าวเพื่อให้ผเู้ รียนได้ทราบถึงสถานะและระดับการเรียนรู้
แบบกํากับตนเองซึง่ ต่างจากการวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการศึกษาทีว่ ดั จากผลลัพธ์สุดท้ายนัน้ คือเกรด
หรือคะแนนของผูเ้ รียน นอกจากนี้ ระบบ PELS มีการสนับสนุ นการถามตอบระหว่างผูเ้ รียนและ
ผูส้ อนระหว่างการเรียนผลการวิจยั พบว่าผลสําเร็จของการเรียนในกลุ่มทีใ่ ช้ระบบ PELS มีค่าสูง
กว่ากลุ่มทีไ่ ม่ได้เรียนผ่านระบบ PELS แต่มคี วามแตกต่างอย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ เนื่องจาก
เป็ นโปรแกรมการเรียนการสอนเพียงแค่ 4 สัปดาห์ซ่งึ อาจจะยังไม่เห็นผลสําเร็จจากการเรียน
ดังกล่าวงานวิจยั ในอนาคตสามารถศึกษาเพิม่ เติมคุณลักษณะของโปรแกรมเพื่อพัฒนาระดับการ
เรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง และเพิม่ ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผูเ้ รียนได้
จากงานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การเรีย นรู้ แ บบกํ า กับ ตนเองในการเรีย นออนไลน์
Zimmerman (2008) ได้ตงั ้ คําถามเกีย่ วกับการวิจยั ในหลายด้าน เช่น ความแตกต่างระหว่างการ
ติดตามร่องรอยการวัดการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองเมื่อเทียบกับการวัดแบบรายงานด้วยตนเอง
เพื่อประเมินการเปลีย่ นแปลงของการกํากับตนเองขณะทีเ่ รียน ซึง่ งานวิจยั ทีส่ ามารถตอบคําถาม
นี้ได้ดคี อื งานวิจยั เพื่อพัฒนาโปรแกรมทีเ่ รียกว่า gStudy ซึง่ ผูเ้ รียนสามารถจดบันทึก สร้างดัชนี
การแบ่งกลุ่มเนื้อหา สร้างแผนทีแ่ นวคิด ค้นหาข้อมูลและผูช้ ่วยจากแหล่งทางสังคม แผนผัง และ
มีคุณลักษณะที่สามารถสื่อสารระหว่างผู้เรียน ก่อให้เกิดความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ เช่น
ผูเ้ รียนสองคนสามารถทํางานรายงานด้วยกันถึงแม้ว่าอยู่ต่างสถานที่กนั และยังสามารถวิพากษ์
รายงานของเพื่อในกลุ่มได้ด้วย มีการแบ่งปนั ความรู้ระหว่างกัน ซึ่งโปรแกรม gStudy ทําให้
ผูเ้ รียนสามารถกํากับตนเองในการเรียนได้มากกว่าโปรแกรมเดิมโดยการบันทึกร่องรอยวิธกี าร
เรียนของผู้เรียน เช่ น ความถี่การใช้งาน รูปแบบการเน้ นข้อความ สามารถเข้าถึงแหล่งที่ใ ช้
สนับสนุ นทางการเรียน และได้รบั ข้อมูลย้อนกลับของการเรียนทีผ่ ่านมา ซึง่ ร่องรอยดังกล่าวเป็ น
ดัชนีทส่ี งั เกตได้เกี่ยวกับพุทธิปญั ญาทีผ่ ู้เรียนสร้างขึน้ ในการเรียน และสามารถเชื่อมโยงวิธกี าร
เรียนของผู้เรียนกับผลการเรียนได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ gStudy ยังให้ผู้เรียนเก็บสมุด
บันทึกส่วนตัวซึ่งเป็ นการตัดสินเกี่ยวกับ อภิพุทธิปญั ญาของผูเ้ รียน โปรแกรมนี้ให้รายละเอียด
ในเชิงลึกเกี่ยวกับวิธกี ารเรียนได้เป็ นอย่างดี ความแตกต่างทีส่ ําคัญระหว่างการประเมินตนเอง
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กับการเก็บร่องรอยแนวทางการเรียนของผู้เรียนจะเกิดการเปรียบเทียบใน 2 ด้านคือ อคติ
(bias) และ ความแม่นยํา (accuracy) โดยอคติหมายถึงการทีผ่ เู้ รียนประเมินและตัดสินตนเอง
ผิดในสิง่ ทีต่ นเองรู้ เป็ นได้ทผ่ี เู้ รียนจะประเมินทีต่ ่าํ หรือสูงกว่าความเป็ นจริง ส่วนความแม่นยําคือ
ระดับสมบูรณ์ของความถูกต้องในการตัดสินของผู้เรียน ดัชนีทงั ้ สองสามารถนํ าไปวัดผู้เรียน
ขณะวางแผน ตัง้ วัตถุประสงค์ เน้นข้อความ จดบันทึกย่อ สร้างการจัดรูปแบบและการทบทวน
โดยวัด เป็ นค่าการตัด สินผลสําเร็จ (achievement judgements)ซึ่ง เป็ นค่ าที่ประเมินจากการ
ประมาณความถูกต้องคําตอบของตนเองในการสอบแต่ละครัง้ จากการวิจยั เมื่อพิจารณาจากค่า
อคติ พบว่าผูเ้ รียนมีความมันใจตนเองสู
่
งเกินไป แต่เมื่อพิจารณาจากค่าความแม่นยําพบว่ามีค่า
ความแม่นยําใกล้เคียงกับระดับสมบูรณ์ และยังพบว่าความแม่นยําของผลสําเร็จของผู้เรียนมี
ความสัมพันธ์ท่สี ําคัญกับผลคะแนนรวมจริง นัน่ คือผลจากการประเมินตนเองกับการเก็บจาก
ร่อ งรอยที่เ กิด ขึ้น มีค วามแตกต่ า งกัน ซึ่งอาจเกิด จากการแปลความหมายจากร่อ งรอยที่ไ ม่
ถูกต้องก็ได้ (Zimmermna , 2008)
นอกจากนี้ Zimmerman (2008) ยังตัง้ คําถามในประเด็นที่ 2 ว่าการเพิม่ ระดับของการ
เรีย นรู้แ บบกํ า กับ ตนเองในบริบ ทของการจัด การส่ ว นบุ ค คลเช่ น ที่บ้า นหรือ ในห้อ งสมุ ด มี
ความสัมพันธ์กบั การพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนหรือไม่ ซึง่ งานวิจยั ที่ประเมินกระบวนการ
เรียนรูแ้ บบกํากับตนเองสําหรับการเรียนออนไลน์ ภายใต้สภาพแวดล้อมการเรียนแบบไฮเปอร์
มีเดีย (hypermedia learning environment, HLE) นัน้ สามารถตอบคําถามนี้ได้ งานวิจยั นี้ได้ใช้
เครือ่ งมือ “Think-aloud protocol” ทีร่ ายงานเกีย่ วกับกระบวนการคิดและพุทธิปญั ญาของผูเ้ รียน
ในขณะที่เรียนอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมไฮเปอร์มเี ดีย HLE สามารถพัฒนาการเรียนแต่ผเู้ รียน
ต้องมีความคิดสร้างสรรค์และมีทกั ษะทีเ่ หมาะสม โดยผูเ้ รียนในสภาพแวดล้อมไฮเปอร์มเี ดียต้อง
มีทกั ษะการกํากับตนเองในด้านการค้นหา จัดรูปแบบและจัดรวมข้อมูลไปสู่รูปแบบภายในที่
สํ า คัญ ซึ่ง ทัก ษะที่สํ า คัญ ได้ แ ก่ การตัง้ เป้ าหมาย การติด ตาม การควบคุ ม พุ ท ธิพ ิส ัย และ
พฤติกรรม (Azevedo & Cromley, 2004) โดยผูเ้ รียนพูดทุกสิง่ ทีผ่ เู้ รียนกําลังคิดอยู่ขณะทีเ่ รียน
อยู่ซง่ึ ประโยชน์ของวิธกี าร “Think-aloud protocol” คือการเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียนแสดงความคิด
ออกมาและนํ าคําตอบที่ได้มาจัดกลุ่มตามกระบวนการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง โดยสามารถจัด
กลุ่มได้ทงั ้ หมด 5 กลุ่มคือ การวางแผน การติดตาม การใช้กลยุทธ์ การเรียนที่ยากและความ
ต้องการ และการจูงใจ (Greene & Azevedo, 2007)
การวัดการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้วยสมุดบันทึกทีม่ โี ครงสร้าง Schmitz และ Wisese
ั นาเครื่องมือ สําหรับการศึก ษาการเรียนรู้แ บบกํากับตนเองโดยใช้สมุดบันทึก
(2006) ได้พฒ
ออนไลน์ท่มี โี ครงสร้าง (structured diary measures of SRL)และข้อมูลอนุ กรมเวลา (time
series) โดยอยู่บนพื้นฐานของวงจรการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองซึ่งเริม่ จาก การเตรียมพร้อม
(preaction) การปฏิบตั ิ (action) และหลังการเรียน (postaction) (Zimmerman, 2000) เครื่องมือ
นี้ประกอบด้ว ยการฝึ ก อบรมจํานวน 4 สัปดาห์ สัปดาห์ล ะ 2 ชัวโมง
่
โดยให้ค วามสําคัญ ต่ อ
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กระบวนการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง เช่น การตัง้ เป้าหมาย (goal setting) การจัดการเวลา
(time management) การวางแผน (planning) พฤติกรรมจูงใจตนอง (behavioral self-motivation)
พุทธิปญั ญาจูงใจตนเอง (cognitive self-motivation) และการมุง่ เน้นความสําคัญ (concentration)
สัปดาห์ 1 ฝึกให้ผเู้ รียนตัง้ เป้าหมายทีช่ ดั เจน เป็นจริง ท้าทาย และสามารถทําได้
สัปดาห์ 2 ฝึกให้ผเู้ รียนหลีกเลีย่ งการผลัดวันประกันพรุง่ โดยการวางแผนรายวันและราย
สัปดาห์ โดยใช้แบบฟอร์มของการจัดการเวลา
สัปดาห์ 3 สอนพฤติกรรมการจูงใจตนเองโดยการให้รางวัลตนเองและจัดสภาพแวดล้อม
ในการเรียน รวมทัง้ การจัดการเวลาด้วย
สัปดาห์ 4 ให้ความสําคัญกับการจูงใจตนเองทางพุทธิปญั ญาและการมุ่งเน้นความสําคัญ
โดยการผ่อนคลายอย่างเป็ นระบบ
สมุดบันทึกออนไลน์มโี ครงสร้างคําถามเกีย่ วกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ก่อนการเรียน
เช่นการตัง้ เป้าหมาย การวางแผน แรงจูง ใจในการเรียน การรับรู้ความสามารถในการเรียน
รวมทัง้ คําถามทีเ่ กี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ภายหลังการเรียน ทัง้ เวลาในการเรียนทัง้ หมด
ระยะเวลาที่เ รีย นอย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ สมุด บัน ทึก ถู ก เก็บ ทุ ก สิ้นสัป ดาห์ร ะหว่า งการเรีย น
นอกจากสมุ ด บัน ทึ ก ออนไลน์ แ ล้ ว มีก ารสอบถามผู้ เ รีย นหลัง จากจบการเรีย นเกี่ ย วกับ
ความสามารถในการเรียนรูท้ างการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง โดยประเมินทัง้ หมด 3 ด้าน คือ
1. ความชอบและแรงจูงใจ (affect & motivation) ประเมินความรูส้ กึ ทางบวกและลบ
(positive & negative affect) แรงจูงใจภายใน (intrinsic motivation) แรงจูงใจภายนอก
(negative motivation) และการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง (self-efficacy)
2. กลยุทธ์การเรียน (learning strategies) ประเมินการติดตาม (monitoring) การ
จัดการทรัพยากรภายใน (management of internal resources) และการจัดการเวลา (time
management)
3. กลยุทธ์ความตัง้ ใจ (volitional strategies) ประเมิน แรงจูงใจตนเอง (self-motivation)
ความตัง้ ใจ (attention) การผลัดวันประกันพรุ่ง (procrastination) และการจัดการสิง่ รบกวน
(handling distraction)
งานวิจยั ของ Schimitz และ Wisese (2006) ได้ศกึ ษาวิเคราะห์ใน 3 ประเด็นได้แก่
1. การทดสอบ pretest และ posttest เพื่อเปรียบเทียบกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ผลการวิจยั พบว่า ผู้เรียนที่ได้รบั การฝึ กอบรมด้านการกํากับตนเองมีการพัฒนาที่ดขี น้ึ อย่างมี
นัยสําคัญในด้าน แรงจูงใจภายใน การรับรูค้ วามสามารถตนเอง ความพยายาม ความตัง้ ใจ การ
จูงใจตนเอง การจัดการสิง่ รบกวน และการผลัดวันประกันพรุ่ง ขณะที่ผู้เรียนในกลุ่มควบคุมมี
การพัฒนาในด้านการจูงใจตนเองเพียงอย่างเดียว
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2. การวิเคราะห์แนวโน้มเส้นตรงของการกํากับตนเองทีไ่ ด้รายงานในสมุดบันทึกพบว่า
มีการเพิม่ ขึ้นอย่างมีนัยสําคัญของ การรับรู้ความสามารถของตนเอง ความรู้ด้านบวก ความ
เข้าใจส่วนตัว และความพึงพอใจ
3. การวิเ คราะห์อ นุ กรมเวลา โดยการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนก่ อ น
ได้รบั การอบรมกระบวนการกํากับตนเองกับหลังการอบรม 2 สัปดาห์ ซึ่งพบว่าผู้เรียนมีการ
พัฒนาอย่างมีนัยสําคัญในด้านการจัดการเวลา การวางแผน การมุ่งเน้นความสําคัญ และ มีการ
ผลัดวันประกันพรุง่ ลดลง หลังจากได้รบั การฝึกกระบวนการกํากับตนเอง
ผลการวิจยั ข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าการทําสมุดบันทึกออนไลน์เป็ นการวัดการเรียนได้
ไวกว่าการวัดด้วยแบบสอบถามดัง้ เดิม และผลของการฝึกอบรมกระบวนการกํากับตนเองส่งผล
ให้ผู้เ รียนมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาที่ด ีข้นึ ในหลายด้าน นอกจากนี้ไ ด้มกี ารนํ าเครื่องมือ สมุด
บันทึกออนไลน์ไปใช้ในโรงเรียนประถม ประเทศเยอรมัน โดยนักวิจยั ฝึกอบรมให้ครูประยุกต์ใช้
กระบวนการการเรียนรู้แ บบกํ า กับตนเองในวิชาคณิต ศาสตร์ ซึ่ง ได้แก่ การติด ตามและการ
ประเมิน การตัง้ เป้าหมายและการวางแผนกลยุทธ์ การนํากลยุทธ์ไปปฏิบตั แิ ละติดตาม และ การ
ติดตามผลลัพธ์ของกลยุทธ์ โดยนักเรียนในแต่ละห้องจัดทําสมุดบันทึกทีเ่ กี่ยวกับเหตุการณ์การ
กํากับตนเอง เช่น ระยะเวลาการเรียน สิง่ ทีร่ บกวนการเรียน สถานทีอ่ ่านหนังสือ โดยครูทไ่ี ด้รบั
การฝึกอบรมการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง ได้ให้รปู แบบวงจรการกํากับตนเองกับนักเรียน โดยครู
เป็ นต้นแบบสําหรับนัก เรียน และนักเรียนได้รบั ข้อมูลย้อ นกลับเกี่ยวกับการบ้านและคะแนน
แบบทดสอบ อีกทัง้ มีการกระตุน้ ให้ผเู้ รียนตัง้ เป้าหมายทีท่ า้ ทายและเลือกลยุทธ์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพ
สําหรับการเรียนของตนเอง หลังจากนัน้ ผูเ้ รียนทําแบบสอบถามเพื่อประเมินความสนใจ ทัศนคติ
และพุทธิปญั ญาของตนเองก่อนและหลังการฝึกอบรมจํานวน 5 สัปดาห์ นักเรียนในแต่ละห้อง
การรับรูค้ วามสามารถ ทักษะการจัดการเวลา การตัง้ เป้าหมายการเรียนและความพยายามถูก
ประเมินด้วยในครัง้ นี้ รวมทัง้ มีการทดสอบเนื้อหาทีไ่ ด้เรียนระหว่างการฝึกอบรม ผลการวิจยั พบ
วูเ้ รียนในกลุ่มที่ได้รบั การฝึ กอบรมมีทกั ษะการจัดการเวลา และการสะท้อนตนเองได้ดกี ว่ากลุ่ม
ควบคุม ผู้เรียนมีความเต็มใจในการพยายาม ความสนใจการเรียน การตัง้ เป้าหมายการเรียน
และการรับรูค้ วามสามารถของตนเพิม่ ขึน้ ขณะทีค่ วามรูส้ กึ ขาดทีพ่ ง่ึ ลดลง รวมทัง้ มีผลการเรียน
คณิตศาสตร์สงู กว่ากลุ่มควบคุม หลังจากผ่านการฝึ กอบรมกระบวนการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง
และผลการศึกษาที่น่าสนใจ คือ ผู้เรียนที่ผ่านการฝึ กอบรมการกํากับตนเองผ่านการสอบเข้าสู่
ระดับการเรียนขัน้ สูงต่อไปได้มากขึน้ กว่า 50% เมือ่ เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม ซึง่ ผลการวิจยั นี้
สนับสนุ นว่ าการใช้ส มุดบันทึก เหตุ ก ารณ์ การเรียนรู้แบบกํากับตนเองมีประสิทธิภาพในกลุ่ม
นักเรียนประถมซึง่ ทําให้การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองสูงขึน้ เช่นเดียวกับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
นอกจากนี้ยงั มีงานวิจยั ที่แสดงให้เห็นว่าครูสามารถพัฒนาการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง
ทัง้ การวัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เช่น แบบฟอร์มการสังเกต การประเมินผลงานผู้เรียน
การสัมภาษณ์ผสู้ อนและผูเ้ รียน เช่น งานวิจยั ของ Perry (1998) ทีไ่ ด้ฝึกผูส้ อนในการเรียนรูแ้ บบ
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กํากับตนเองและแยกระดับการสนับสนุ นการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองเป็ นระดับสูงและระดับตํ่า
หลังจากนัน้ ทําการสัมภาษณ์นักเรียนทัง้ 2 กลุ่มเพื่อประเมินการรับรูก้ ารควบคุมส่วนบุคคลและ
การสนับสนุ นของผูส้ อนในห้องเรียน ผูเ้ รียนถูกถามเกีย่ วกับความเชื่อ คุณค่า และความคาดหวัง
เกีย่ วกับงานเขียน และให้ผสู้ อนจัดอันดับผูเ้ รียนตามผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน โดยเลือกนักเรียน
5 อันดับสูงสุดและตํ่าสุดเพื่อประเมินโดยการสังเกตและสัมภาษณ์ต่อไป ผลการศึกษาพบว่า
ผูเ้ รียนในห้องทีส่ นับสนุ นมากในการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองมีส่วนร่วมในการเขียนมากกว่าห้อง
ทีม่ กี ารสนับสนุ นน้ อย ซึง่ ผูเ้ รียนในกลุ่มแรกมีการติดตามและประเมินผลการเขียนทีม่ ผี ลิตภาพ
มากกว่ากลุ่มควบคุม และมีการขอการสนับสนุนจากผูอ้ ่นื และครูบ่อยครัง้ กว่ากลุ่มควบคุม
ผลงานวิจยั ของนักวิจยั ไทยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรูใ้ นบริบทการเรียนออนไลน์จาํ นวน
มาก เช่น การศึกษารูปแบบปฏิสมั พันธ์การเรียนรูบ้ นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามลักษณะงานที่
ได้รบั มอบหมายของนิสติ ระดับปริญญาตรีท่มี แี บบการเรียนและบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน (สม
สิทธิ ์ จิตรสถาพร, 2545) การใช้กลวิธกี ารกํากับตนเองในการเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์
สําหรับนิสติ นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (ดิเรก ธีระภูธร, 2546) การนํ าเสนอรูปแบบการ
เรียนรูร้ ว่ มกันบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์สําหรับนิสติ ระดับปริญญาตรีทม่ี รี ปู แบบการเรียนต่างกัน
(พิชยั ทองดีเลิศ, 2547) ซึง่ การวิจยั ล้วนพบว่ากลยุทธ์การส่งเสริมการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงขึน้ และผลการวิจยั ได้เสนอแนวทางดําเนินกิจกรรมการเรียน
ซึง่ ประกอบด้วย 7 ขัน้ ตอนย่อย ได้แก่ 1) การปฐมนิเทศรายวิชา 2) การจัดกลุ่มผูเ้ รียน 3) การ
ทดสอบก่อนเรียน 4) การรับทราบผลการทดสอบก่อนเรียน 5) การศึกษาเนื้อหาในบทเรียน 6)
การทดสอบหลังเรียน 7) การรับทราบผลการทดสอบหลังเรียน (พิชยั ทองดีเลิศ, 2547) ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจยั ถึงกลวิธกี ารส่งเสริมการกํากับตนเองทีม่ ที งั ้ หมด 17 ขัน้ ตอน ได้แก่ 1)
ปฐมนิเทศหน่ วยการเรียน 2) สอบถามความพร้อมในการเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3)
ทดสอบความรูก้ ่อนเรียน 4) รับทราบผลการทดสอบความรูก้ ่อนเรียน 5) กําหนดและบันทึก
เป้าหมายการเรียน 6) กําหนดและบันทึกการวางแผนการเรียน 7) กําหนดและบันทึกการให้
รางวัลต่อความสําเร็จและลงโทษต่อความล้มเหลว 8) กําหนดและบันทึกการจัดสภาพแวดล้อม
ในการเรียน 9) ศึกษาเนื้อหาจากเวิลด์ไวด์เว็บ 10) ทํากิจกรรมบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์11)
บันทึกงานทีต่ ้องทํา 12) ทํางานประจําหน่ วยการเรียน 13) ทําแบบร่างรายงาน 14) ถามคําถาม
ผูส้ อบผ่านเครือข่าย 15) ทบทวนข้อสอบและบันทึกการทบทวน 16) ทดสอบความรูห้ ลังเรียน
17) ให้รางวัลหรือลงโทษตนเองตามทีก่ ําหนดไว้ (ดิเรก ธีระภูธร, 2546)
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กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับ
ตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์ พบว่ามีหลากหลายปจั จัยทีส่ ่งผลต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
เช่น บทบาทผูส้ อน เนื้อหาบทเรียน สภาพแวดล้อม รูปแบบการเรียน เทคโนโลยีการศึกษา สื่อ
การเรียนการสอน โดยเฉพาะตัวของผูเ้ รียนเองเป็นปจั จัยหลักทีส่ ง่ ผลต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
ในบริบ ทการเรีย นออนไลน์ ผู้เ รีย นสามารถมีส่ ว นร่ว มและมีป ฏิส ัมพัน ธ์ก ับบริบทการเรีย น
ออนไลน์ได้หลายรูปแบบ ตัง้ แต่ระดับพืน้ ฐานจนถึงระดับทีซ่ บั ซ้อนมากขึน้ โดยการคิด รูส้ กึ และ
แสดงพฤติกรรมในการเรียนรู้อย่างเป็ นระบบด้วยตนเอง ด้วยการตัง้ เป้าหมาย วางแผนและ
ควบคุมตนเองเพื่อให้ตนเองมีผ ลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนที่ด ีข้นึ ซึ่ง ตรงกับแนวคิดกลยุทธ์ก าร
เรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง จากการศึกษางานวิจยั ทัง้ นักวิชาการไทยและต่างประเทศ (จิราภรณ์
กุณสิทธิ ์, 2541; ปิ ยวรรณ พันธุม์ งคล, 2542; รจเรข รัตนาจารย์, 2547; สุรยี พ์ ร วัชชัย, 2538;
Dinath & Buttner, 2008; Kitsantas & Zimmerman, 2008; Schunk &Rice, 1989; Schunk &
Rice, 1991; Schunk & Zimmerman 2007) พบว่าผูเ้ รียนทีม่ รี ะดับการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้
แบบกํากับตนเองสูงจะมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนที่สูงกว่าผู้เ รียนที่มรี ะดับการใช้กลยุทธ์การ
เรียนรูแ้ บบกํากับตนเองตํ่า
Zimmerman และ Martinez-Pons ได้ศกึ ษาค้นคว้าแนวคิดกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับ
ตนเองตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1980 จากนัน้ มีนักวิชาการจํานวนมากศึกษาค้นคว้า พัฒนาการเพิม่ ระดับ
การใช้กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองของผู้เรียน พร้อมกับประยุกต์ใช้กบั ผู้เรียนในบริบท
การเรียนทีแ่ ตกต่างกัน ทัง้ บริบทการเรียนแบบดัง้ เดิมและบริบทการเรียนออนไลน์ ซึง่ บริบทการ
เรีย นออนไลน์ เ ป็ น บริบ ทที่ร ับ ความสนใจจากนั ก วิจ ัย จํา นวนมาก โดยเฉพาะในประเทศ
สหรัฐอเมริกา การศึกษาในบริบทการเรียนออนไลน์ได้รบั การยอมรับว่ามีคุณภาพทัดเทียมกับ
บริบทดัง้ เดิม โดยบริบทการเรียนออนไลน์ มไี ด้หลายระดับ ตัง้ แต่การใช้อินเตอร์เน็ตเป็ นส่วน
หนึ่งสําหรับการเรียนในห้องเรียนจนถึงการเรียนแบบออนไลน์ เพียงรูปแบบเดียว จากแนวคิด
ดังกล่าวจึงนํ ามาสู่กรอบแนวคิดทีว่ ่าทําอย่างไรให้ผเู้ รียนใช้กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง
ในบริบทการเรียนออนไลน์ โดยเฉพาะผูส้ อนควรตระหนักว่ากลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง
ในบริบทการเรียนออนไลน์มคี วามหลากหลายและส่งผลต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนที่แตกต่าง
กัน ดังนัน้ ผูส้ อนควรทราบถึงกลยุทธ์ในการส่งเสริมและสนับสนุ นให้ผเู้ รียนได้พฒ
ั นากลยุทธ์การ
เรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์ ทส่ี ่งผลต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนในที่สุด
เพื่อนําไปพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองให้ตรงกับบริบทการเรียนออนไลน์
ผูว้ จิ ยั จึงเสนอกรอบแนวคิดในการวิจยั การศึกษากลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรู้
แบบกํากับตนเองของผูเ้ รียน ดังภาพ 2.12 โดยกรอบแนวคิดดังกล่าวพัฒนาจากผลการศึกษา
และการทบทวนงานวิจยั ในอดีตทัง้ ในประเทศและต่างประเทศดังกล่าวข้างต้น กรอบแนวคิดนี้ได้
เติมเต็มช่องว่างการศึกษาวิจยั ที่ยงั ขาดอยู่ นัน่ คือการวิจยั และพัฒนากลยุทธ์ของผู้สอนในการ
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เพิม่ กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองของผู้เรียนในบริบทการเรียนออนไลน์ ซึง่ งานวิจยั ส่วน
ใหญ่ในอดีตมุ่งเน้ นการศึกษากลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการเรียนแบบดัง้ เดิม
แต่ ป จั จุ บ ันมหาวิท ยาลัยในประเทศไทยมีก ารพัฒ นาหลัก สู ต รการศึก ษาในบริบ ทการเรีย น
ออนไลน์ในระดับอุดมศึกษามากขึน้ และมีแนวโน้ มเพิม่ สูงขึน้ ในอนาคต งานวิจยั นี้จงึ มุ่งหวังให้
ผูส้ อนสามารถเลือกใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองของผู้เรียนในบริบทการ
เรียนออนไลน์ ด้วยการใช้รปู แบบการสอนทีห่ ลากหลายแตกต่างกันและเหมาะสมเพื่อเพิม่ ระดับ
การใช้ก ลยุทธ์ก ารเรีย นรู้แ บบกํ า กับ ตนเองที่แ ตกต่ างกัน ของผู้เ รีย นซึ่งส่ งผลต่ อ ผลสัม ฤทธิ ์
ทางการเรียนของผูเ้ รียนในบริบทการเรียนออนไลน์
ดังนัน้ กรอบแนวคิดในการวิจยั มีตวั แปรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้มที งั ้ หมด 5 ตัว ประกอบด้วย
ตัวแปรต้นจํานวน 4 ตัวแปร และตัวแปรตามจํานวน 1 ตัวแปร ต้วแปรต้นจํานวน 4 ตัวแปรได้แก่
1) กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านพุทธิปญั ญา ประกอบด้วย การทบทวนการต่อยอด
ความคิดและ อภิพุทธิปญั ญา 2) กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านพฤติกรรมการเรียน
ประกอบด้วยการจัดการเวลา และการจัดการความพยายาม 3) กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับ
ตนเองด้านบริบทการเรียนออนไลน์ ประกอบด้วย การควบคุมสภาพแวดล้อมออนไลน์ และการ
ขอความช่วยเหลือ 4) กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านแรงจูงใจ ประกอบด้วย การรับรู้
ความสามารถตนเอง และการให้คุณค่าการเรียน ตัวแปรตามได้แก่ ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนในบริบทการเรียนออนไลน์ จากสํารวจนักศึก ษาทัวไป
่ หลังจากการศึกษากลยุทธ์การ
เรีย นรู้แ บบกํ ากับตนเองของผู้เ รีย นในบริบ ทการเรีย นออนไลน์ แ ล้ว ผู้ว ิจยั นํ า ผลการศึก ษา
ดังกล่าวไปวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผู้เรียนใน
บริบทการเรียนออนไลน์เพื่อศึกษาว่ากลยุทธ์การเรียนแบบกํากับตนเองใดส่งผลต่อผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนที่แตกต่างกันอย่างไร เพื่อนํ าผลการวิจยั ไปพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการเรียนรู้
แบบกํากับตนเองผ่านรูปแบบการเรียนการสอนของผู้สอนซึง่ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนในบริบทการเรียนออนไลน์จากการทดลอง จากนัน้ นํ าผลการวิจยั ดังกล่าวไปพัฒนา
เป็ นคู่มอื กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์
สําหรับผู้สอนเพื่อนํ าไปใช้ในการจัดการการเรียนการสอนในบริบทการเรียนออนไลน์ ดังภาพ
2.12
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1. กลยุทธ์การเรียนรู้แบบ
กํากับตนเองด้านพุทธิ ปํญญา
1.1 การทบทวน
1.2 การต่อยอดความคิด
1.3 อภิพุทธิปญั ญา

2. กลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับ
ตนเองด้านพฤติ กรรมการเรียน
2.1 การจัดการเวลาเรียนออนไลน์
2.2 การจัดการความพยายาม

3. กลยุทธ์การเรียนรู้แบบ
กํากับตนเองด้านบริ บทการ
เรียนออนไลน์
3.1 การควบคุมสภาพแวดล้อม
ออนไลน์
3.2 การขอความช่วยเหลือ
ออนไลน์

4. กลยุทธ์การเรียนรู้แบบ
กํากับตนเองด้านแรงจูงใจ
4.1 การรับรูค้ วามสามารถตนเอง
4.2 การให้คุณค่าการเรียน

ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผูเ้ รียนในบริ บท
การเรียนออนไลน์ จากการสํารวจนักศึกษา
ทัวไป
่
กลยุทธ์การส่งเสริ มกลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเอง

ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผูเ้ รียนใน
บริ บทการเรียนออนไลน์ จากการทดลอง

คู่มือกลยุทธ์การส่งเสริ มกลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเองในบริ บทการเรียนออนไลน์

ภาพ 2.12 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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บทที่ 3
วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
การวิจยั เรื่อง "การวิจยั และพัฒนาคู่มอื กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับ
ตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยด้วยการออกแบบการเก็บรวบรวม
ข้อมูลผ่านระบบออนไลน์" มีวตั ถุประสงค์คอื 1) เพื่อศึกษาและวิจยั กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบ
กํากับตนเองที่จําเป็ นและระดับการใช้กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองของผู้เรียนในบริบท
การเรียนออนไลน์ในปจั จุบนั 2) เพื่อศึกษาและวิจยั กลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเองของ
ผูเ้ รียนในบริบทการเรียนออนไลน์ทส่ี ่งผลต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน 3) เพื่อพัฒนากลยุทธ์การ
ส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองของผู้เรียนในบริบทการเรียนออนไลน์ 4) เพื่อ
ทดลองใช้และประเมินประสิทธิผลของการใช้กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับ
ตนเองของผูเ้ รียนในบริบทการเรียนออนไลน์ 5) เพื่อพัฒนาคู่มอื การใช้กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์
การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์ วิธดี ําเนินการวิจยั ครัง้ นี้แบ่งเป็ น 3 ระยะ
คือ ระยะที่ 1 การวิจยั กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์ ระยะที่ 2
การพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองของผูเ้ รียนในบริบทการเรียน
ออนไลน์ การทดลองใช้และการประเมินผลของการใช้กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบ
กํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์ และ ระยะที่ 3 การพัฒนาคู่มอื การใช้กลยุทธ์การ
ส่ ง เสริม กลยุ ท ธ์ ก ารเรีย นรู้แ บบกํ า กับ ตนเองของผู้เ รีย นในบริบ ทการเรีย นออนไลน์ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
ระยะที่ 1 การวิ จยั กลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเองในบริ บทการเรียนออนไลน์
การดําเนินการในระยะนี้เป็ นการศึกษาและวิจยั กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองที่
จําเป็ น ระดับการใช้กลยุทธ์ของผู้เรียน และอิทธิพลของกลยุทธ์ท่สี ่งผลต่ อผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียน
1.1 การศึกษาและค้นคว้าเอกสารและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การเรียนรู้
แบบกํากับตนเองในบริ บทการเรียนออนไลน์
1.1.1 ศึกษาทฤษฎีท่เี กี่ยวข้องกับกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองทีส่ ่งผลต่อ
ั ญาทางสัง คม
ผลสัม ฤทธิท์ างการเรีย นในบริบ ทการเรีย นออนไลน์ ได้แ ก่ ทฤษฎีพุ ท ธิป ญ
(Schunk, 1999; Zimmerman, 2000) ทฤษฎีอภิพุทธิปญั ญา Borkowski และ Muthukrishna
(1992) รวมทัง้ การศึก ษาและทบทวนงานวิจ ยั ทัง้ ในประเทศและต่ า งประเทศซึ่ง เป็ น ข้อ มูล
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ทุตยิ ภูมทิ เ่ี กี่ยวข้องกับการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง (Zimmerman, 2004) กระบวนการกํากับ
ตนเอง (Schunk & Zimmerman, 1998; Zimmerman & Campillo, 2003) การเรียนรูใ้ นบริบท
การเรียนออนไลน์ (ผกาสิน พูนพัฒน์ ภัทรชัย ลลิตโรจน์วงศ์ และพิชยั สตภิบาล, 2546, วิชุดา
รัตนเพียร, 2542, สันติ วิจกั รขณาลัญฉ์, 2547; Koch, 2005) การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองใน
บริบทการเรียนออนไลน์ (Artino, 2007; Artino, 2008; Zimmerman, 2008) กลยุทธ์การเรียนรู้
แบบกํากับตนเอง (Pintrich 1999; Zimmerman, 1998; Zimmerman & Campillo 2003;
Zimmerman & Martinez-Pons, 1986) กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการเรียน
ออนไลน์ (Barnard et al., 2008)
1.1.2 ศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การกํากับตนเองที่ได้รบั การยอมรับ
และประยุกต์ใช้ในงานวิจยั ต่าง ๆ อย่างแพร่ห ลาย ได้แก่ งานวิจยั ของ Zimmerman และ
Martinez-Pons (1986) Pintrich (1999) และ Pintrich และ Rhee (2004) นอกจากนี้ได้ม ี
การศึก ษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองของผู้เรียนในบริบทการ
เรียนออนไลน์ทส่ี ่งผลต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน ได้แก่ กลยุทธ์และกระบวนการการเรียนรูแ้ บบ
กํากับตนเองทีม่ ตี ่อเกรดเฉลีย่ (Barnard, Paton, & Lan, 2008; Lynch & Dembo, 2004) กลยุทธ์
การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองทีม่ ผี ลต่อทักษะของผูเ้ รียน (Shen et al., 2007) กลยุทธ์การกํากับ
ตนเองที่มผี ลต่อความน่ าจะเป็ นของความคงอยู่และความสําเร็จ (Winnips, 2000; Chang,
2005) กลยุทธ์การเรียนรู้แ บบกํากับตนเองที่มผี ลต่ อความรอบรู้ การจดจํา และ ผลลัพธ์การ
ทํางาน (Sharma et al., 2007) การพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ทส่ี ่งผลต่อดัชนีชว้ี ดั
ความสามารถการเรียนรู้แ บบกํากับตนเองและดัชนีช้วี ดั ผลลัพธ์ก ารเรียนรู้แบบกํากับตนเอง
(Chen et al., 2008) เป็ นต้น
1.1.3 วิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อจัดกลุ่มประเภทกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับ
ตนเองของผู้เรียนในบริบทการเรียนออนไลน์ ทจ่ี ําเป็ น ตามกระบวนการเรียนรูข้ องทฤษฎีพุทธิ
ปญั ญาทางสังคม (Schunk, 1999; Zimmerman, 2000) ทฤษฎีอภิพุทธิปญั ญา Borkowski และ
Muthukrishna (1992)
1.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิ จยั
ประชากรที่ใช้ในการวิ จยั คือ นักศึกษาทีเ่ คยเรียนรูใ้ นบริบทการเรียนออนไลน์ใน
มหาวิทยาลัยเอกชนและมหาวิทยาลัยเปิ ดที่มกี ารเรียนการสอนแบบออนไลน์ และอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่างสําหรับการวิ จยั ครัง้ นี้ คือ นักศึกษาที่เคยเรียนรูใ้ นบริบทการเรียน
ออนไลน์จากมหาวิทยาลัยเอกชนและมหาวิทยาลัยเปิ ดรวม 3 แห่งที่มกี ารเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ ได้แก่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยรามคําแหง
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เนื่องจากมหาวิทยาลัยทัง้ 3 แห่งมีระบบการเรียนการสอนในบริบทการเรียนออนไลน์อย่างเต็ม
รูปแบบ เพื่อใช้สํารวจการใช้กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองของผู้เรียนในบริบทการเรียน
ออนไลน์ ในปจั จุบนั และกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองส่งผลต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของนักศึกษาสําหรับการวิเคราะห์เอสอีเอ็ม จากแนวคิดของ Hair
และคณะ (1998) เสนอแนะว่าขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมคือ 10-20 คนต่อ 1 พารามิเตอร์
สําหรับโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุในครัง้ นี้ปรากฎว่ามีจาํ นวนเส้นทางความสัมพันธ์ของตัวแปร
ในโมเดลรวม 29 พารามิเตอร์ กลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมควรมีขนาด 10-20 คนต่อพารามิเตอร์หรือ
290-580 คน ดังนัน้ การวิจยั ครัง้ นี้กําหนดกลุ่มตัวอย่างขนาด 15 คนต่ อพารามิเตอร์ หรือควรใช้
กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 435 คน ซึง่ อยู่ในช่วงทีย่ อมรับได้ และเพื่อเป็ นการป้องกันการสูญหายของ
ข้อมูล ผูว้ จิ ยั จึงเพิม่ จํานวนตัวอย่างในการวิจยั เป็ นทัง้ หมด 550 คน
การเลือกกลุ่มตัวอย่างสําหรับการวิ จยั ใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างแบบหลายขัน้ ตอน
(multi-stage sampling) ซึง่ ประกอบด้วย 2 ขัน้ ตอน ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 สุ่มกลุ่มเรียน (ห้องเรียน) ของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย มหาวิทยาลัยรามคําแหง และมหาวิทยาลัยรังสิต แห่งละ 5 กลุ่ม โดยใช้การ
สุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling)
ขัน้ ตอนที่ 2 สุ่มนักศึกษาในแต่ละกลุ่มเรียนทีส่ ุ่มขึน้ ในขัน้ ที่ 1 โดยใช้การสุ่ม
อย่างง่าย (simple random sampling) ด้วยวิธกี ารจับฉลากรายชื่อนักศึกษามาจํานวนกลุ่มละ 30100 คน เนื่องจากจํานวนนักศึกษาในแต่ละกลุ่มมีจํานวนที่แตกต่างกัน ผลจากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลปรากฏว่าได้รบั ข้อมูลจํานวนทัง้ สิ้น 489 คน โดยอัตราตอบกลับของแบบสอบถามคิดเป็ น
ร้อยละ 88.9 แต่มขี อ้ มูลไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถนํ ามาวิเคราะห์ได้จํานวน 3 คน ดังนัน้ มีจํานวน
ตัวอย่างทีน่ ํามาใช้ในการวิเคราะห์ในระยะนี้ จํานวน 486 คน
1.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ แบบสอบถามสําหรับนักศึกษาเพื่อสํารวจการใช้
กลยุ ท ธ์ก ารเรีย นรู้แ บบกํ า กับ ตนเองของผู้เ รีย นในบริบ ทการเรีย นออนไลน์ แ ละผลสัม ฤทธิ ์
ทางการเรียนของผูเ้ รียนในบริบทการเรียนออนไลน์ ซึง่ แบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปประกอบด้
่
วย เพศ ระดับการศึกษา สาขาวิชาทีเ่ รียน
หลักสูตรทีเ่ รียน ลักษณะการเรียน และจํานวนชัวโมงในการเรี
่
ยนออนไลน์ต่อสัปดาห์
ส่วนที่ 2 ระดับการใช้กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองประกอบด้วย
การทบทวน (reviewing) การต่อยอดความคิด (elaboration) อภิพุทธิปญั ญา (metacognition)
การจัดการเวลาเรียนออนไลน์ (online time management) การจัดการความพยายาม (effort
management) การควบคุมสภาพแวดล้อมออนไลน์ (online environment control) การขอความ
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ช่วยเหลือทางออนไลน์ (online help seeking) การรับรูค้ วามสามารถตนเอง (self-efficacy) การ
ให้คุณค่าการเรียน (task value) จํานวน 52 ข้อ
ส่วนที่ 3 ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผูเ้ รียนในบริบทการเรียนออนไลน์
ลักษณะของข้อคําถามในส่วนที่ 2 และ 3 เป็ นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ให้
คะแนนแบบ 5, 4, 3, 2, และ 1 มีความหมายคะแนนคือ ข้อคําถามทีต่ รงกับความเป็ นจริงมาก
ทีส่ ุดได้ 5 คะแนน และข้อคําถามทีต่ รงกับความเป็นจริงน้อยทีส่ ุดได้ 1 คะแนน
การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การออกแบบและสร้างเครื่องมือ ซึ่งแบ่งวัตถุประสงค์เป็ น 2 ประเด็นคือ เพื่อวัดระดับ
การใช้ก ลยุ ท ธ์ก ารเรีย นรู้แ บบกํ า กับตนเองของผู้เ รีย นในบริบ ทการเรียนออนไลน์ แ ละเพื่อ
ประเมินตนเองเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผู้เรียนในบริบทการเรียนออนไลน์ โดยมี
ขัน้ ตอนดังนี้
1.3.1 กําหนดนิยามคําศัพท์และนิยามเชิงปฏิบตั กิ ารของตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั
ครัง้ นี้มที งั ้ หมด 5 ตัว ประกอบด้วยตัวแปรแฝงภายนอกจํานวน 4 ตัวแปรได้แก่ กลยุทธ์การ
เรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านพุทธิปญั ญา กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านพฤติกรรมการ
เรียน กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านบริบทการเรียนออนไลน์ และกลยุทธ์การเรียนรู้
แบบกํากับตนเองด้านแรงจูงใจ และตัวแปรแฝงภายในจํานวน 1 ตัวแปร คือ ผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรีย น ตัว แปรแฝงแต่ ล ะตัว วัด ได้จ ากตัว แปรสัง เกตได้ท่ีต่ า งกัน รายละเอียดของนิย ามเชิง
ปฏิบตั กิ ารของตัวแปรแฝงในโมเดลและตัวแปรสังเกตได้ทงั ้ หมดทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็ นดังต่อไปนี้
ั ญา (learning
1) กลยุ ท ธ์ ก ารเรีย นรู้แ บบกํ า กับ ตนเองด้ า นพุ ท ธิป ญ
strategy for regulation of cognition) หมายถึง การเรียนรูท้ ผ่ี เู้ รียนสร้างความคิดอย่างเป็ น
ระบบด้ว ยตนเอง ด้ว ยแนวทาง การทบทวน การต่ อ ยอดความคิด และอภิพุ ทธิปญั ญา โดย
คํานึงถึงตนเองและสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองเป้าหมายการเรียนทีต่ นเองตัง้
ไว้ วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร ได้แก่ การทบทวน (rehearsal) การต่อยอดความคิด
(elaboration) และอภิพุทธิปญั ญา (metacognition) ซึง่ วัดได้จากแบบวัดทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้
การทบทวน (rehearsal) หมายถึง การนํ าเนื้อหาบทเรียนออนไลน์
กลับมาอ่านซํ้า เข้าเรียนหลายครัง้ ยํา้ เตือนความจํา เน้นข้อความทีส่ าํ คัญ
การต่อยอดความคิด (elaboration) หมายถึง กระบวนการเรียนเชิงลึก
ทีผ่ เู้ รียนทําการเรียบเรียงเนื้อหาการเรียนใหม่ โดยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ จาก
การสรุปหรือย่อบทเรียนที่ได้เรียนมาด้วยตนเอง พร้อมทัง้ นํ ามาถอดความใหม่ มีการเชื่อมโยง
ความรูท้ จ่ี ดจําได้กบั ข้อความที่สรุปออกมา รวมทัง้ ความสัมพันธ์ระหว่างบทเรียนทีผ่ ู้เรียนอ่าน
มากับแนวความคิดอาจารย์ และสามารถเข้าใจในบทเรียนอย่างลึกซึง้
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อภิพุทธิปญั ญา (metacognition) หมายถึง การติดตามบทเรียน การ
ควบคุมการเรียนด้วยตนเอง การถามตนเองเพื่อสร้างความเข้าใจและสามารถปรับตัวในการ
เรียนออนไลน์ตามสภาวะการเรียนหรือการทดสอบได้ การตัง้ ใจเรียน การค้นหาคําตอบเมื่อเกิด
ข้อสงสัยหรือสับสนขณะที่ทบทวน การกําหนดหรือเปลี่ยนแนวทางการเรียนและการทบทวน
เพื่อให้เข้าใจบทเรียนออนไลน์งา่ ยยิง่ ขึน้
2) กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านพฤติกรรมการเรียน (learning
strategy for regulation of behavior) หมายถึง การเรียนรูท้ ผ่ี เู้ รียนสร้างความคิดอย่างเป็ นระบบ
ด้วยตนเอง ด้วยแนวทาง การจัดการเวลาเรียนออนไลน์ และการจัดการความพยายาม โดย
คํานึงถึงตนเองและสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองเป้าหมายการเรียนทีต่ นเองตัง้
ไว้ วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 2 ตัว ได้แก่ การจัดการเวลาเรียนออนไลน์ (online time
management) และการจัดการความพยายาม (effort management) ซึง่ วัดได้จากแบบวัดที่
ผูว้ จิ ยั พัฒนาขึน้
การจัดการเวลาเรียนออนไลน์ (online time management) หมายถึง
การที่ผู้เรียนจัดตารางเวลาเรียนและทําการบริหารเวลาเรียนเพื่อให้มเี วลาที่สามารถเข้าเรียน
บทเรียนออนไลน์ได้อย่างสมํ่าเสมอและมีเวลาสําหรับทบทวนบทเรียนออนไลน์ได้
การจัดการความพยายาม (effort management) หมายถึง การที่
ผูเ้ รียนเพียรพยายามและยึดมันต่
่ อการเรียนรู้ การอ่าน และการทบทวนบทเรียนออนไลน์เพื่อให้
บรรลุตามแผนทีไ่ ด้วางไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การเรียนออนไลน์ ถึงแม้ว่าบทเรียนออนไลน์จะ
ยากหรือไม่น่าสนใจ
3) กลยุ ท ธ์ก ารเรีย นรู้แ บบกํ า กับ ตนเองด้า นบริบ ทการเรีย นออนไลน์
(learning strategy for regulation of online context) หมายถึง การเรียนรูท้ ่ผี เู้ รียนสร้าง
ความคิดอย่างเป็ นระบบด้วยตนเอง ด้วยแนวทาง การควบคุมสภาพแวดล้อมออนไลน์ และการ
ขอความช่ ว ยเหลือ ออนไลน์ โดยคํ า นึ ง ถึง ตนเองและสภาพแวดล้ อ มของการเรีย นรู้ เพื่อ
ตอบสนองเป้าหมายการเรียนทีต่ นเองตัง้ ไว้ วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 2 ตัว ได้แก่ การควบคุม
สภาพแวดล้อมออนไลน์ (online environment control) และการขอความช่วยเหลือออนไลน์
(online help seeking) ซึง่ วัดได้จากแบบวัดทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้
การควบคุมสภาพแวดล้อมออนไลน์ (online environment control)
หมายถึง การที่ผู้เรียนจัดสถานที่และระบบอินเตอร์เน็ตที่ใช้การเรียนออนไลน์ ให้เหมาะสมต่อ
การเรียน เพื่อ ให้ผู้เรียนมีสมาธิท่ีจะเรียนรู้บทเรียนออนไลน์ ได้เ กิด ประสิทธิภาพและมีค วาม
ต่อเนื่องในการเรียนออนไลน์
การขอความช่วยเหลือออนไลน์ (online help seeking) หมายถึง การ
ที่ผู้เรียนค้นหาเครื่อ งมือ หรือความช่วยเหลือ จากอาจารย์ เพื่อ น และผู้ปกครองในการแก้ไ ข
ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ สามารถให้ความช่วยเหลือทีเ่ กิดประโยชน์แก่การเรียน
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4) กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านแรงจูงใจ (learning strategy
for regulation of motivation) หมายถึง การเรียนรูท้ ผ่ี เู้ รียนสร้างความคิดอย่างเป็ นระบบด้วย
ตนเอง ด้วยแนวทางการรับรูค้ วามสามารถตนเองและการให้คุณค่าการเรียน โดยคํานึงถึงตนเอง
และสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองเป้าหมายการเรียนทีต่ นเองตัง้ ไว้ วัดได้จากตัว
แปรสังเกตได้ 2 ตัว ได้แก่ การรับรูค้ วามสามารถตนเอง (self-efficacy) และการให้คุณค่าการ
เรียน (task value) ซึง่ วัดได้จากแบบวัดทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้
การรับรูค้ วามสามารถตนเอง (self-efficacy) หมายถึง การทีผ่ เู้ รียนมี
ความเชื่อในทักษะความสามารถของตนเอง ซึ่งสามารถช่วยรักษาระดับการรับรูค้ วามสามารถ
ของตนเองและเกิด ความมันใจในการเรี
่
ยนรู้ ความเข้าใจ และทํางานที่ไ ด้รบั มอบหมายทาง
ออนไลน์ได้ด ี
การให้คุณค่าการเรียน (task value) หมายถึง การที่ผู้เ รียนให้
ความสําคัญ มีค วามสนใจ เกิดความชอบหรือรับรูถ้ งึ ประโยชน์ ของความรูท้ ่ไี ด้เรียนมา โดย
การบอกตนเองถึง ความสํา คัญ และประโยชน์ข องเนื้อ หาการเรีย นเพื่อ เป้ า หมายอาชีพ ใน
อนาคต
5) ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน (achievement) หมายถึง ความสามารถของ
ผูเ้ รียนในการจดจําเนื้อหา เข้าใจบทเรียน อธิบายเนื้อหาให้ผอู้ ่นื เข้าใจ รวมทัง้ ผูเ้ รียนสามารถต่อ
ยอดความรูไ้ ปสู่เรื่องอื่น และสามารถประยุกต์ใช้ความรูไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งวัดได้จาก
แบบวัด ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนตามการรับรู้ และแบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนที่
ผูว้ จิ ยั พัฒนาขึน้
1.3.2 สร้างตารางกําหนดแผนผังการสร้างแบบสอบถาม (table of specification)
เพื่อกําหนดจํานวนข้อทีต่ อ้ งการวัดในแต่ละตัวแปรให้ครอบคลุมตามนิยามทีก่ ําหนดข้างต้น
1.3.3 สร้างข้อคําถามตามตัวแปรทีก่ ําหนดในวัตถุประสงค์การวิจยั กรอบแนวคิดการ
วิจ ยั และนิ ยามเชิงปฏิบตั ิการ ตามจํานวนข้อที่ระบุ ในแผนผังการสร้างแบบสอบถาม และให้
อาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหาสาระตามนิยามที่กําหนดและความชัดเจนของการใช้ภาษา ความเหมาะสมของรูปแบบการ
สร้างข้อคําถามของเครือ่ งมือวิจยั ตามประเด็นและจํานวนข้อทีต่ อ้ งการวัด
1.3.4 นํ าแบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒปิ ระเมินและตรวจสอบคุณภาพของ
เครือ่ งมือจํานวน 7 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ในประเด็นเกี่ยวกับความครอบคลุม
ตามเนื้อหาสาระทีก่ ําหนดไว้ในนิยาม ความถูกต้องเหมาะสมและความชัดเจนของการใช้ภาษา
รวมทัง้ ข้อแนะนํ าเพิม่ เติมด้วยการหาค่า IOC สําหรับคุณสมบัตขิ องผูท้ รงคุณวุฒทิ พ่ี จิ ารณาคือ
1) จบการศึกษาในระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต คณะครุศาสตร์ และ 2) มีความรูเ้ รื่องการเรียนรูแ้ บบกํากับ
ตนเอง หรือมีประสบการณ์การสอนในสถานศึกษามากกว่า 3 ปี หรือมีประสบการณ์การสอน
ด้านวัดและประเมินผลมากกว่า 3 ปี ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาสรุปได้ว่าแบบสอบถาม

86

มีความตรงเชิงเนื้อหาทัง้ หมด 52 ข้อ โดยข้อคําถามมีค่า IOC อยู่ในช่วง 0.6-1.0 ซึง่ มีค่า
มากกว่า 0.5 ตามหลักเกณฑ์ทก่ี ําหนดในการวิเคราะห์คุณภาพด้านความตรงตามเนื้อหาของข้อ
คําถามทีม่ คี ่าเท่ากับ 0.50-1.00 ถือว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทต่ี ้องการวัด (ศิรชิ ยั กาญจนวาสี,
2545) รายละเอียดผลการประเมินดังตาราง 3.1
ตาราง 3.1 ค่า IOC ของแบบสอบถามจําแนกตามตัวแปร
ตัวแปร
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

การทบทวน (reviewing)
การต่อยอดความคิด (elaboration)
อภิพทุ ธิปญั ญา (metacognition)
การจัดการเวลาเรียนออนไลน์ (online time management)
การจัดการความพยายาม (effort management)
การควบคุมสภาพแวดล้อมออนไลน์ (online environment control)
การขอความช่วยเหลือออนไลน์ (online help seeking)
การรับรูค้ วามสามารถตนเอง (self-efficacy)
การให้คณ
ุ ค่าการเรียน (task value)
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน (achievement)

จํานวนข้อ
5
5
9
5
5
5
5
7
6
5

ค่า IOC
0.6-1.0
0.9-1.0
0.7-1.0
0.7-1.0
0.7-0.7
0.7-1.0
0.7-1.0
0.9-1.0
0.6-1.0
0.9-1.0

1.3.5 ปรับปรุงแก้ไขข้อคําถามทีผ่ ู้ทรงคุณวุฒแิ นะนํ าในการตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหาและการใช้สํานวนภาษา เพื่อนํ าแบบสอบถามไปทดลองใช้ครัง้ ที่ 1 กับนักศึกษาจํานวน
10 คนทีไ่ ม่ใช่กลุ่มตัวอย่างทดลองทําแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ ความเหมาะสม
ของข้อคําถามและการใช้เวลาในการทําแบบสอบถาม ซึง่ โดยส่วนใหญ่เข้าใจความหมายของข้อ
คําถามอย่างชัดเจน
ตาราง 3.2 ค่าความเทีย่ งของแบบสอบถามจําแนกตามตัวแปร
ตัวแปร
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

การทบทวน (reviewing)
การต่อยอดความคิด (elaboration)
อภิพทุ ธิปญั ญา (metacognition)
การจัดการเวลาเรียนออนไลน์ (online time management)
การจัดการความพยายาม (effort management)
การควบคุมสภาพแวดล้อมออนไลน์ (online environment control)
การขอความช่วยเหลือออนไลน์ (online help seeking)
การรับรูค้ วามสามารถตนเอง (self-efficacy)
การให้คณ
ุ ค่าการเรียน (task value)
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน (achievement)

จํานวนข้อ
5
5
9
5
5
5
5
7
6
5

ความเทีย่ ง
0.900
0.858
0.929
0.867
0.924
0.927
0.876
0.950
0.945
0.919
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1.3.6 ปรับปรุงแก้ไขข้อคําถามที่ได้รบั การเสนอแนะจากการทดลองใช้ครัง้ ที่ 1
และทดลองใช้แบบสอบถามทีป่ รับปรุงแล้วกับนักศึกษาทีไ่ ม่ใช่กลุ่มตัวอย่างทีก่ ําหนดไว้จาํ นวน
30 คน เพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ โดยนํ าผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าความ
เทีย่ ง ด้วยสูตรสัมประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) มีความเทีย่ ง
อยูร่ ะหว่าง 0.867-0.950 รายละเอียดผลการวิเคราะห์ค่าความเทีย่ งแสดงดังตาราง 3.2
1.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1.4.1 การสร้างเว็บไซต์สาํ หรับการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างในเว็บ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGF1SVJFQ1haYWtkeUJNd09
NbFYyVUE6MQ ดังภาพ 3.1 และภาพ 3.2

ภาพ 3.1 หน้าแรกของเว็บไซต์แสดงหัวข้อแบบสอบถาม
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ภาพ 3.2 หน้าเว็บไซต์สาํ หรับการตอบแบบสอบถาม
1.4.2 นํ าแบบสอบถามขึ้นเว็บไซต์ เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามผ่าน
ระบบออนไลน์ และสร้างระบบการรวบรวมคําตอบจากแบบสอบถามในรูปแบบของโปรแกรม
excel ดังภาพ 3.3

ภาพ 3.3 การรวบรวมคําตอบจากแบบสอบถามในรูปแบบโปรแกรม excel
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1.4.3 แจ้งนักศึกษาตามกลุ่มทีก่ ําหนดไว้ในส่วนของการเลือกตัวอย่างให้ได้ทราบ
เกีย่ วกับการตอบแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ เรือ่ ง กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองของ
ผู้เรียนในบริบทการเรียนออนไลน์ พร้อมทัง้ แจ้งรายละเอียดของการตอบแบบสอบถาม ได้แก่
ชื่อเว็บไซต์ ระยะเวลาในการตอบแบบสอบถาม (หลังจากนักศึกษาเรียนกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบ
กํากับตนเองผ่านบริบทการเรียนออนไลน์เสร็จประมาณ 1 เดือน)
1.4.4 ตรวจสอบจํานวนตัวอย่างที่ร่วมตอบแบบสอบถาม และตรวจสอบความ
ครบถ้วนของคําตอบในแต่ละชุดแบบสอบถาม กรณีทข่ี อ้ มูลในส่วนที่ 2 ระดับการใช้กลยุทธ์ขาด
หาย ผูว้ จิ ยั จะแทนด้วยค่าเฉลี่ยระดับการกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการเรียน
ออนไลน์ จากกลุ่มตัวอย่างทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลนัน้ ขาดหาย
1.5 การวิ เคราะห์ข้อมูล
1.5.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตบิ รรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละของสัมประสิทธิ ์การกระจาย (%CV) ค่าพิสยั ความเบ้ และ
ความโด่ง
1.5.2 การวิเคราะห์ความเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับ
ตนเอง โดยใช้การวิเคราะห์ t-test และ ANOVA ดังนี้ 1) การวิเคราะห์ด้วย t-test เพื่อ
เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการใช้กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองระหว่างเพศ และ
ระบบการเรียนที่ใช้ (แบบออนไลน์ และผสมระหว่างแบบออนไลน์และไม่ออนไลน์ ) 2) การ
วิเคราะห์ดว้ ย ANOVA เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการใช้กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบ
กํากับตนเองระหว่างระดับการศึกษา หลักสูตรทีเ่ รียน และจํานวนชัวโมงในการเรี
่
ยน
1.5.3 การวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนในบริบทการเรียนออนไลน์ โดยใช้การวิเคราะห์โมเดลลิสเรลหรือโมเดลสมการ
โครงสร้าง ด้วยโปรแกรมลิสเรล เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลตามกรอบแนวคิดกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ พร้อมทัง้ คํานวณขนาดอิทธิพลทางตรงของกลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับ
ตนเองด้านพุทธิปญั ญา กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านพฤติกรรมการเรียน กลยุทธ์
การเรียนรู้แ บบกํากับตนเองด้านบริบทการเรียนออนไลน์ และกลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํ ากับ
ตนเองด้านแรงจูงใจ ทีส่ ่งผลต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผูเ้ รียนในบริบทการเรียนออนไลน์
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ระยะที่ 2 การพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริ มกลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเองในบริ บทการ
เรียนออนไลน์ การทดลองใช้และการประเมิ นประสิ ทธิ ผลของการใช้กลยุทธ์การ
ส่งเสริ มกลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเองในบริ บทการเรียนออนไลน์
การดําเนินการในระยะนี้เป็นการพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับ
ตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์ เพื่อนํากลยุทธ์ดงั กล่าวไปทดลองใช้และประเมินประสิทธิผล
ของกลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์
2.1 การพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรู้แ บบกํากับตนเองในบริบทการ
เรียนออนไลน์ ดําเนินการดังนี้
2.1.1 ศึก ษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ก ารส่งเสริมกลยุทธ์ก าร
เรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์ และนํามาวิเคราะห์เพื่อกําหนดและร่างกลยุทธ์
การส่ ง เสริม กลยุ ท ธ์ ก ารเรีย นรู้ แ บบกํ า กับ ตนเองในบริบ ทการเรีย นออนไลน์ ที่ส่ ง ผลต่ อ
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
2.1.2 ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของร่างกลยุทธ์การส่งเสริม
กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์ โดยผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นการศึกษา
ในบริบทการเรียนออนไลน์จาํ นวน 3 คน ซึง่ มีประสบการณ์การสอนในบริบทการเรียนออนไลน์
หรือมีประสบการณ์การออกแบบรูปแบบการเรียนสอนในบริบทการเรียนออนไลน์ หรือมีความรู้
เรือ่ งการจัดการเรียนการสอนในบริบทการเรียนออนไลน์มากกว่า 3 ปี
2.1.3 สร้างเว็บไซต์สําหรับการเรียนของผู้เรียนในบริบทการเรียนออนไลน์ ซึ่งมี
รูปแบบกลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองผ่านสื่อจํานวน 9 รูปแบบได้แก่
วิดโี อ เอกสารประกอบการเรียน เสียง การมอบหมายงาน กระดานสนทนา การสนทนาออนไลน์
การทดสอบก่อนการเรียน การทดสอบหลังการเรียน และการบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์
2.1.4 ตรวจสอบคุณภาพและความเหมาะสมของกลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การ
เรียนรูแ้ บบกํากับตนเองผ่านสื่อจํานวน 9 รูปแบบในเว็บไซต์ทผ่ี วู้ จิ ยั สร้างขึน้ โดยผูท้ รงคุณวุฒ ิ
ด้านการศึกษาในบริบทการเรียนออนไลน์จาํ นวน 3 คน (เป็นผูท้ รงคุณวุฒทิ ต่ี รวจร่างกลยุทธ์การ
ส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์ ในข้อ 2.1.2) จากนัน้ จึง
ปรับแก้ไขตามคําแนะนําของผูท้ รงคุณวุฒ ิ
2.2 ทดลองใช้และประเมินประสิทธิผลของการใช้กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรู้
แบบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์
แบบแผนการทดลองของการวิ จัย เป็ น การวิ จ ั ย แบบกึ่ ง ทดลอง (quasiexperimental research) ใช้รูปแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลังการทดลอง (The
one group Pretest-Posttest Design) โดยการทดลองใช้กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรู้
แบบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์กบั กลุ่มตัวอย่างเป็ นระยะเวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ
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1 บทเรียนในวิชาการบริการระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
แบบแผนการทดลองเป็ นดังนี้
O1

X

O2

ภาพ 3.4 แบบแผนการทดลองทีใ่ ช้ในการวิจยั
สัญลักษณ์ทใ่ี ช้ในแบบแผนการทดลอง
X1 แทน การใช้กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบท
การเรียนออนไลน์
O1 แทน ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนก่อนทําการทดลอง
O2 แทน ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังทําการทดลอง
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ สาํ หรับการทดลองใช้กลยุทธ์การส่งสริ มกลยุทธ์การเรียนรู้
แบบกํากับตนเอง คือ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จํานวน 105 คน
ทีล่ งทะเบียนเรียนวิชาธุรกิจบริการระหว่างประเทศ
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิ จยั ประกอบด้วย 1) เว็บไซต์สําหรับการเรียนของผูเ้ รียน 2)
แบบสอบถามสําหรับสํารวจการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเองของผู้เรียนในบริบทการ
เรียนออนไลน์ 3) แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของผู้เรียนในบริบทการเรียนออนไลน์
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) เว็บไซต์สําหรับการเรียนของผู้เรียนโดยใช้รปู แบบกลยุทธ์การส่งเสริม
กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองทีแ่ ตกต่างกัน ประกอบด้วย การสอนผ่านวิดโี อ การสอนผ่าน
เอกสารประกอบการเรียน การสอนผ่านเสียง การสอนผ่านการมอบหมายงาน การสอนผ่าน
กระดานสนทนา การสอนผ่านการสนทนาออนไลน์ การสอนผ่านการทดสอบก่อนการเรียน การ
สอนผ่านการทดสอบหลังการเรียน และการสอนผ่านบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ตัวอย่างใน
ภาพ 3.5 และ 3.6
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ภาพ 3.5 การสอนผ่านเอกสารประกอบการเรียน

ภาพ 3.6 การสอนผ่านวิดโี อ
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2) แบบสอบถามสําหรับสํารวจการใช้กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง
ของผูเ้ รียนในบริบทการเรียนออนไลน์ ซึง่ ได้สร้างขึน้ ในระยะที่ 1
3) แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของผู้เรียนในบริบทการเรียน
ออนไลน์ โดยวิเคราะห์โครงสร้างเนื้อหาทีใ่ ช้ในแบบทดสอบตามบทเรียน และตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหาจากผู้สอนที่มปี ระสบการณ์และความเชี่ยวชาญการสอนวิชาการบริการธุรกิจระหว่าง
ประเทศอย่างน้อย 3 ปี
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการทดลอง ซึ่งเป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับระดับการใช้กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองของผู้เรียนในบริบทการเรียนออนไลน์
และผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนกับกลุ่มทดลอง ก่อน การใช้กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรู้
แบบกํากับตนเองกับผูเ้ รียนในบริบทการเรียนออนไลน์ โดยใช้แบบสอบถามและแบบทดสอบ
2) การเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการทดลอง ซึ่งเป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูล
เกีย่ วกับระดับการใช้กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองและผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผูเ้ รียน
หลัง การใช้กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองกับผูเ้ รียนในบริบทการเรียน
ออนไลน์ โดยใช้เครือ่ งมือฉบับเดียวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการทดลอง
การวิ เคราะห์ข้อมูล
1) การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตบิ รรยาย สถิตทิ ใ่ี ช้ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละของสัมประสิทธิ ์การกระจาย (%CV) ค่าพิสยั
ความเบ้ และความโด่ง
2) การวิเ คราะห์เ ปรีย บเทีย บความแตกต่ า งระหว่า งค่ าเฉลี่ย โดยการ
วิเคราะห์ด้วย t-test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการใช้กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบ
กํากับตนเองของผู้เรียนในบริบทการเรียนออนไลน์ และผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน ระหว่างก่อน
และหลังการใช้กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองของผูเ้ รียนในบริบทการ
เรียนออนไลน์
ระยะที่ 3 การพัฒนาคู่มือการใช้กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเอง
ของผูเ้ รียนในบริ บทการเรียนออนไลน์
3.1 จัด สนทนากลุ่ ม ย่ อ ยกับ ผู้ ส อนในบทเรีย นออนไลน์ ข องนั ก ศึก ษามหาวิทยาลัย
หอการค้าไทยที่เคยเรียนรู้ในบริบทการเรียนออนไลน์ ประเด็นการสนทนากลุ่มประกอบด้วย
1) ข้อมูลเบื้องต้นในการเข้าเรียนออนไลน์ 2) ความพึงพอใจต่อกลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การ
เรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์ 3) การเลือกใช้รปู แบบการเรียนการสอนของ
นักศึกษาจากกลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์
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4) รูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเองในบริบทการเรียน
ออนไลน์และ 5) ข้อเสนอแนะทีเ่ กี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรู้
แบบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์
3.2 นําผลการวิจยั จากข้อ 3.1 มาวิเคราะห์ร่วมกับผลการวิจยั ในระยะที่ 1 และ 2 ได้แก่
1) การวิเคราะห์การใช้กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองของผูเ้ รียนในบริบทการเรียนออนไลน์
ในปจั จุบนั 2) อิทธิพลของกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองของผู้เรียนในบริบทการเรียน
ออนไลน์ทส่ี ่งผลต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์
การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์
3.3 จัดทําคู่มอื การใช้กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบท
การเรียนออนไลน์ทส่ี ่งผลต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
3.4 นําคู่มอื การใช้กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการ
เรียนออนไลน์ทส่ี ่งผลต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ในข้อ 3.3 ไปสอบถามความคิดเห็น
จากผูท้ รงคุณวุฒดิ ้านการศึกษาในบริบทการเรียนออนไลน์ จาํ นวน 3 คน (เป็ นผู้ทรงคุณวุฒทิ ่ี
ตรวจร่างกลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์ ใน
ข้อ 2.1.2 ระยะที่ 2) เกี่ยวกับความเหมาะสมของเนื้อหาและความง่ายต่อการใช้งานของผูส้ อน
พร้อมทัง้ ปรับแก้ไขตามคําแนะนํ าของผูท้ รงคุณวุฒ ิ
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บทที่ 4
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิจยั เรื่อง "การวิจยั และพัฒนาคู่มอื กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับ
ตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยด้วยการออกแบบการเก็บรวบรวม
ข้อมูลผ่านระบบออนไลน์" มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้ 1) เพื่อศึกษาและวิจยั กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบ
กํากับตนเองที่จําเป็ นและระดับการใช้กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองของผู้เรียนในบริบท
การเรียนออนไลน์ ในปจั จุบนั 2) เพื่อศึกษาและวิจยั กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองของ
ผูเ้ รียนในบริบทการเรียนออนไลน์ทส่ี ่งผลต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน 3) เพื่อพัฒนากลยุทธ์การ
ส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองของผู้เรียนในบริบทการเรียนออนไลน์ 4) เพื่อ
ทดลองใช้และประเมินประสิทธิผลของการใช้กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับ
ตนเองของผูเ้ รียนในบริบทการเรียนออนไลน์ 5) เพื่อพัฒนาคู่มอื การใช้กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์
การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงขอนําเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลแบ่งเป็ น 6 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลเบือ้ งต้นของกลุ่มตัวอย่าง ตอนที่ 2 ผลการ
วิเคราะห์กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองที่จําเป็ นและระดับการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้แบบ
กํากับตนเองของผูเ้ รียนในบริบทการเรียนออนไลน์ในปจั จุบนั ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์
การเรียนรู้แบบกํ ากับตนเองที่ส่ งผลต่ อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผู้เรียนในบริบทการเรียน
ออนไลน์ ตอนที่ 4 ผลการพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบท
การเรียนออนไลน์ ตอนที่ 5 ผลการทดลองใช้กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับ
ตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์ และ ตอนที่ 6 ผลการวิจยั และพัฒนาคู่มอื กลยุทธ์การส่งเสริม
กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์
ผูว้ จิ ยั ได้กําหนดตัวอักษรย่อภาษาอังกฤษและสัญลักษณ์ค่าสถิตเิ พื่อสื่อความหมายชื่อ
ตัวแปร และค่าสถิตทิ งั ้ หมดทีใ่ ช้ในการวิจยั ดังต่อไปนี้
ตัวย่อภาษาอังกฤษ
ตัวแปรแฝง
COGNITION หมายถึง กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านพุทธิปญั ญา
BEHAVIOR หมายถึง กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านพฤติกรรมการเรียน
CONTEXT หมายถึง กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านบริบทการเรียนออนไลน์
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MOTIVATION หมายถึง กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านแรงจูงใจ
ACHEIVE
หมายถึง ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
ตัวแปรสังเกตได้
REVIEW
หมายถึง การทบทวน
RELA
หมายถึง การต่อยอดความคิด
META
หมายถึง อภิพุทธิปญั ญา
TIME
หมายถึง การจัดการเวลาออนไลน์
ATTEM
หมายถึง การจัดการความพยายาม
ENV
หมายถึง การควบคุมสภาพแวดล้อมออนไลน์
HELP
หมายถึง การขอความช่วยเหลือออนไลน์
PERCEPT หมายถึง การรับรูค้ วามสามารถตนเอง
VALUE
หมายถึง การให้คุณค่าการเรียน
ACHE
หมายถึง ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
SCORE
หมายถึง คะแนนสอบ
สัญลักษณ์ ค่าสถิ ติ
n
หมายถึง จํานวนกลุ่มตัวอย่าง
Mean
หมายถึง ค่าเฉลีย่
Median
หมายถึง มัธยฐาน
Mode
หมายถึง ฐานนิยม
Min
หมายถึง ค่าตํ่าสุด (maximum)
Max
หมายถึง ค่าสูงสุด (minimum)
Range
หมายถึง พิสยั
S.D.
หมายถึง ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (standard deviation)
CV
หมายถึง สัมประสิทธิ ์ของความแปรผัน (coefficient of variation)
Sk
หมายถึง ค่าความเบ้ (skewness)
Ku
หมายถึง ค่าความโด่ง (kurtosis)
p
หมายถึง ระดับนัยสําคัญทางสถิติ (statistical significant level)
หมายถึง ค่าองศาอิสระ (degree of freedom)
df
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ตอนที่ 1 ข้อมูลเบือ้ งต้นของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี้มสี องกลุ่ม คือ 1) กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาทัวไปในการ
่
สํารวจการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเองที่จําเป็ นและระดับการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้
แบบกํากับตนเองของผูเ้ รียนในบริบทการเรียนออนไลน์ในปจั จุบนั และ 2) กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ใน
การทดลอง ดังนัน้ การนําเสนอข้อมูลเบือ้ งต้นของกลุ่มตัวอย่างจึงแบ่งเป็ นสองส่วน คือ ส่วนที่ 1
ข้อมูลเบือ้ งต้นของกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาทัวไปที
่ ่มกี ารเรียนรูใ้ นบริบทการเรียนออนไลน์จาํ นวน
486 ตัวอย่าง ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบือ้ งต้นของกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในทดลองทีม่ กี ารเรียนรูใ้ นบริบทการ
เรียนออนไลน์จาํ นวน 105 คน โดยมีรายละเอียดแต่ละส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้ นของกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาทัวไปที
่
่มีการเรียนรู้ในบริ บท
การเรียนออนไลน์
ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผลการวิเคราะห์ความถี่และร้อยละของ
กลุ่ มตัว อย่างจําแนกตามตัว แปร เพศ ระดับ การศึก ษา รูปแบบการเรีย น ลัก ษณะหลัก สูต ร
ออนไลน์ และจํานวนชัวโมงในการเรี
่
ยนออนไลน์ต่อสัปดาห์ของกลุ่มต้วอย่างทีเ่ คยเรียนหลักสูตร
ออนไลน์มาแล้วจํานวน 486 คน
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 68.52) มากกว่าเพศชาย มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีเป็ นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 79.22) รองลงมาเป็ นระดับปริญญาโทและเอก (ร้อยละ 19.34
และ 1.44 ตามลําดับ) จํานวนตัวอย่างทีเ่ คยเรียนในรูปแบบการเรียนผสมระหว่างออนไลน์กบั
ดัง้ เดิม (ร้อยละ 76.95) มีมากกว่าจํานวนตัวอย่างทีเ่ คยเรียนในรูปแบบออนไลน์เพียงอย่างเดียว
(ร้อยละ 23.05) หลักสูตรที่กลุ่มตัวอย่างเคยเรียนเป็ นหลักสูตรการฝึ กอบรม (ร้อยละ 55.35)
รองลงมาเป็ นหลัก สูต รระดับปริญ ญาตรี (ร้อ ยละ 34.77) กลุ่มตัว อย่า งมีก ารศึก ษาระดับ
ปริญญาโท (ร้อยละ 9.88) จํานวนชั ่วโมงทีใ่ ช้ในการเรียนออนไลน์ระหว่าง 1 ถึง 3 ชั ่วโมงต่อ
สัปดาห์มจี าํ นวนมากทีส่ ุด (ร้อยละ 44.65) รองลงมาคือใช้เวลาเรียนออนไลน์ระหว่าง 3 ถึง 5
ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ (ร้อยละ 23.25) และที่ใช้เวลาเรียนออนไลน์มากกว่า 10 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์
(ร้อยละ 4.53) ดังรายละเอียดแสดงในตาราง 4.1
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ตาราง 4.1 ข้อมูลเบือ้ งต้นของกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาทัวไปที
่ ม่ กี ารเรียนรูใ้ นบริบทการ
เรียนออนไลน์ (n=486)
ตัวแปร
เพศ
ชาย
หญิง
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รูปแบบการเรียน
ออนไลน์เพียงอย่างเดียว
ผสมระหว่างออนไลน์กบั ดัง้ เดิม
ลักษณะหลักสูตรออนไลน์
หลักสูตรฝึกอบรม
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
จํานวนชัวโมงในการเรี
่
ยนออนไลน์ต่อสัปดาห์
น้อยกว่า 1.0 ชัวโมง
่
1.0-3.0 ชัวโมง
่
3.0-5.0 ชัวโมง
่
5.0-10.0 ชัวโมง
่
มากกว่า 10.0 ชัวโมง
่

จํานวน

ร้อยละ

153
333

31.48
68.52

385
94
7

79.22
19.34
1.44

112
374

23.05
76.95

269
169
46

55.35
34.77
9.88

73
217
113
61
22

15.02
44.65
23.25
12.55
4.53

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบื้องต้ นของกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในทดลองที่ มีการเรียนรู้ในบริ บท
การเรียนออนไลน์
ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองมีความแตกต่างจากข้อมูลเบื้องต้น
ของกลุ่มตัวอย่างในส่วนที่ 1 ซึง่ ไม่ได้เก็บข้อมูลระดับการศึกษา ลักษณะการเรียน และลักษณะ
หลัก สู ต รของออนไลน์ เนื่อ งจากกลุ่ ม ตัว อย่างที่ใ ช้ใ นการทดลองทัง้ หมดเป็ นนัก ศึก ษาของ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่เรียนอยู่ในระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ผลการวิเคราะห์
ความถี่และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจึงจําแนกตามตัวแปร เพศ และจํานวนชัวโมงในการเรี
่
ยน
ออนไลน์ต่อสัปดาห์ เท่านัน้
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ตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองมีจํานวนทัง้ หมด 105 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ
74.29) ใช้เวลาเรียนออนไลน์ 1 ถึง 3 ชัวโมงจํ
่
านวนมากทีส่ ุด คิดเป็ น (ร้อยละ 47.62) รองลงมา
ใช้เวลาเรียนออนไลน์ 3-5 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ (ร้อยละ 33.33) และใช้เวลามากกว่า 10 ชัวโมงต่
่
อ
สัปดาห์ในการเรียนออนไลน์มจี าํ นวนน้อยทีส่ ุด (ร้อยละ 3.81) ดังตาราง 4.2
ตาราง 4.2 ข้อมูลเบือ้ งต้นของกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการทดลองทีม่ กี ารเรียนรูใ้ นบริบท
การเรียนออนไลน์ (n=105)
จํานวน
ร้อยละ
ตัวแปร
เพศ
ชาย
27
25.71
หญิง
78
74.29
จํานวนชัวโมงในการเรี
่
ยนออนไลน์ต่อสัปดาห์

1.0-3.0 ชัวโมง
่
3.0-5.0 ชัวโมง
่
5.0-10.0 ชัวโมง
่
มากกว่า 10.0 ชัวโมง
่

50
35
16
4

47.62
33.33
15.24
3.81

ตอนที่ 2 ผลการวิ เคราะห์กลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเองที่จาํ เป็ นและระดับการใช้
กลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเองของผู้เรียนในบริ บทการเรียนออนไลน์ ใน
ปัจจุบนั
ผลการวิเคราะห์ในตอนนี้แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็ นผลการวิเคราะห์ระดับการใช้
กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาทัวไป
่
ที่ได้จากการสํารวจ ส่ วนที่ 2 เป็ นผลการวิเคราะห์ระดับการใช้กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับ
ตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการทดลอง และ ส่วนที่ 3 เป็ นผลการ
วิเ คราะห์เ ปรีย บเทีย บระดับ การใช้ก ลยุ ท ธ์ก ารเรีย นรู้แ บบกํ า กับ ตนเองในบริบ ทการเรีย น
ออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาทัวไปจากการสํ
่
ารวจ จําแนกตามรูปแบบการเรียน และระยะ
การเรียนออนไลน์ของผูเ้ รียนต่อสัปดาห์
ผลการวิเคราะห์ค่าสถิตพิ น้ื ฐานของตัวแปรสังเกตได้ 10 ตัวแปร ได้แก่ การทบทวน การ
ต่อยอดความคิด อภิพุทธิปญั ญา การจัดการเวลาการเรียนออนไลน์ การจัดการความพยายาม
การควบคุ มสภาพแวดล้อมออนไลน์ การขอความช่วยเหลือออนไลน์ การรับรู้ความสามารถ
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ตนเอง การให้คุณค่าการเรียน ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน และการวิเคราะห์ตวั แปรแฝง 5 ตัวแปร
ได้แก่ กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านพุทธิปญั ญา กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง
ด้านพฤติกรรมการเรียน กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านบริบทการเรียนออนไลน์ กลยุทธ์
การเรียนรู้แบบกํากับตนเองด้านแรงจูงใจ ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน ของกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา
ทัวไปและกลุ
่
่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง เพื่อแสดงระดับและการแจกแจงของตัวแปรแต่ละตัว
โดยใช้สถิตพิ น้ื ฐาน ได้แก่ ค่าเฉลีย่ (mean) ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าสัมประสิทธิ ์
การกระจาย (CV) ค่าตํ่าสุด (min) ค่าสูงสุด (max) ค่าความเบ้ (skewness) ค่าความโด่ง
(kurtosis) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ผลการวิ เคราะห์ระดับการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเองและ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนในบริ บทการเรียนออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาทัวไปจาก
่
การสํารวจ
ผลการวิเคราะห์ค่าสถิตพิ น้ื ฐานของกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาทัวไป
่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
การใช้กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในทุกด้านระดับมาก โดยมีการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้
แบบกํากับตนเองด้านแรงจูงใจสูงกว่ากลยุทธ์อ่นื ๆ (M=3.67) รองลงมาคือ กลยุทธ์การเรียนรู้
แบบกํากับตนเองด้านพฤติกรรมการเรียน (M=3.53) กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้าน
ั ญา (M=3.52) กลยุ ท ธ์ ก ารเรีย นรู้แ บบกํ า กับ ตนเองด้า นบริบ ทการเรีย นออนไลน์
พุ ท ธิป ญ
(M=3.52) ตามลําดับ ดังตาราง 4.3
เมื่อพิจารณาตัว แปรกลยุทธ์การเรียนรู้แ บบกํากับตนเองด้านพุทธิปญั ญา ซึ่งวัดจาก
ตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวได้แก่ การทบทวน การต่อยอดความคิดและอภิพุทธิปญั ญา ผลการ
วิเคราะห์พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการต่อยอดความคิดและอภิพุทธิปญั ญาอยู่ในระดับมาก (M=3.53
และ M=3.66 ตามลําดับ) และมีการทบทวนอยู่ในระดับปานกลาง (M=3.37) เมื่อพิจารณาการ
แจกแจงข้อมูล พบว่าตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจงแบบเบ้ซา้ ย พิจารณาได้จากค่าความเบ้เป็ นลบ
โดยมีค่าเท่ากับ -0.50 -0.73 และ -0.44 ตามลําดับ แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มรี ะดับการใช้
กลยุทธ์ทงั ้ สองกลยุทธ์สงู กว่าค่าเฉลีย่ และเมือ่ พิจารณาค่าความโด่ง ตัวแปรการต่อยอดความคิด
และอภิพุทธิปญั ญามีค่าเท่ากับ 0.61 และ 1.22 ตามลําดับ แสดงว่าโค้งการแจกแจงมีลกั ษณะสูง
โด่งกว่าโค้งปกติ นัน่ คือตัวแปรเหล่านี้มกี ารกระจายของข้อมูลน้อย และการทบทวนมีค่าความ
โด่งเท่ากับ 0.09 แสดงว่าโค้งการแจกแจงมีลกั ษณะสูงโด่งกว่าโค้งปกติเล็กน้อย หรือกล่าวได้ว่า
ใกล้เคียงกับโค้งปกติ (ค่าความโด่งมีค่าเป็นบวกเข้าใกล้ศูนย์) นันคื
่ อตัวแปรเหล่านี้มกี ารกระจาย
ของข้อมูลปานกลาง
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เมื่อพิจารณาตัวแปรกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านพฤติกรรมการเรียน ซึง่ วัด
จากตัวแปรสังเกตได้ 2 ตัวได้แก่ การจัดการเวลาเรียนออนไลน์และการจัดการความพยายาม
ผลการวิเ คราะห์พ บว่ า กลุ่ มตัว อย่ างมีก ารจัด การเวลาเรีย นออนไลน์ อ ยู่ใ นระดับ ปานกลาง
(M=3.46) และมีจดั การความพยายามอยู่ในระดับมาก (M=3.60) เมื่อพิจารณาการแจกแจง
ข้อมูล พบว่าตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจงแบบเบ้ซ้าย พิจารณาได้จากค่าความเบ้เป็ นลบ โดยมี
ค่าเท่ากับ -0.50 และ -0.72 ตามลําดับ แสดงได้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มรี ะดับการใช้กลยุทธ์
ทัง้ สองกลยุทธ์สูงกว่าค่าเฉลีย่ และเมื่อพิจารณาค่าความโด่ง ซึง่ มีค่าเท่ากับ 0.39 และ 1.25
ตามลําดับ แสดงว่าโค้งการแจกแจงมีลกั ษณะสูงโด่งกว่าโค้งปกติ นัน่ คือตัวแปรเหล่านี้มกี าร
กระจายของข้อมูลน้อย
เมื่อพิจารณาตัวแปรกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านบริบทการเรียนออนไลน์ ซึ่ง
วัดจากตัวแปรสังเกตได้ 2 ตัวได้แก่ การควบคุมสภาพแวดล้อมออนไลน์และการขอความช่วยเหลือ
ออนไลน์ ผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการควบคุมสภาพแวดล้อมออนไลน์อยู่ในระดับมาก
(M=3.67) และมีการขอความช่วยเหลือออนไลน์อยู่ในระดับปานกลาง (M=3.38) เมื่อพิจารณาการ
แจกแจงข้อมูล พบว่าตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจงแบบเบ้ซ้าย พิจารณาได้จากค่าความเบ้เป็ นลบ
โดยมีค่าเท่ากับ -0.59 และ -0.39 ตามลําดับ แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มรี ะดับการใช้กลยุทธ์
ทัง้ สองกลยุทธ์สงู กว่าค่าเฉลีย่ และเมื่อพิจารณาค่าความโด่ง ตัวแปรการควบคุมสภาพแวดล้อม
ออนไลน์มคี ่าเท่ากับ 0.45 แสดงว่าโค้งการแจกแจงมีลกั ษณะสูงโด่งกว่าโค้งปกติเล็กน้อย นัน่ คือ
ตัวแปรเหล่านี้มกี ารกระจายของข้อมูลค่อนข้างน้อย และตัวแปรการขอความช่วยเหลือออนไลน์
มีค่าเท่ากับ 0.01 แสดงว่าโค้งการแจกแจงมีลกั ษณะสูงโด่งกว่าโค้งปกติเล็กน้อย หรือกล่าวได้ว่า
ใกล้เคียงกับโค้งปกติ (ค่าความโด่งมีค่าเป็นบวกเข้าใกล้ศูนย์) นันคื
่ อตัวแปรเหล่านี้มกี ารกระจาย
ของข้อมูลปานกลาง
เมือ่ พิจารณาตัวแปรกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านแรงจูงใจ ซึง่ วัดจากตัวแปร
สังเกตได้ 2 ตัวได้แก่ การรับรูค้ วามสามารถตนเองและการให้คุณค่าการเรียน ผลการวิเคราะห์
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรูค้ วามสามารถตนเองและการให้คุณค่าการเรียนอยู่ในระดับมาก
(M=3.57 และ M=3.77 ตามลําดับ) เมื่อพิจารณาการแจกแจงข้อมูล พบว่าตัวแปรทุกตัวมีการ
แจกแจงแบบเบ้ซ้าย พิจารณาได้จากค่าความเบ้เป็ นลบ โดยมีค่าเท่ ากับ -0.62 และ -0.83
ตามลําดับ แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มรี ะดับการใช้กลยุทธ์ทงั ้ สองกลยุทธ์สูงกว่าค่าเฉลี่ย
และเมื่อพิจารณาค่าความโด่ง ซึง่ มีค่าเท่ากับ 0.89 และ 1.29 ตามลําดับ แสดงว่าโค้งการแจก
แจงมีลกั ษณะสูงโด่งกว่าโค้งปกติ นันคื
่ อตัวแปรเหล่านี้มกี ารกระจายของข้อมูลน้อย
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กลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนในระดับมาก (M=3.70) เมื่อพิจารณาการแจก
แจงข้อมูล พบว่าตัวแปรมีการแจกแจงแบบเบ้ซา้ ย พิจารณาได้จากค่าความเบ้เป็ นลบ โดยมีค่า
เท่ากับ -0.77 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มรี ะดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงกว่าค่าเฉลีย่ และ
เมือ่ พิจารณาค่าความโด่ง ซึง่ มีค่าเท่ากับ 1.41 แสดงว่าโค้งการแจกแจงมีลกั ษณะสูงโด่งกว่าโค้ง
ปกติ นันคื
่ อตัวแปรนี้มกี ารกระจายของข้อมูลน้อย
ตาราง 4.3 ค่าสถิตพิ น้ื ฐานของกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาทัวไปที
่ ใ่ ช้ในการสํารวจ (n=486)
ตัวแปร
กลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับ
ตนเองด้านพุทธิ ปัญญา
การทบทวน
การต่อยอดความคิด
ั
อภิพุทธิปญญา
กลยุ ท ธ์ ก ารเรี ย นรู้แบบกํา กับ
ตนเองด้านพฤติ กรรมการเรียน

การจัดการเวลาออนไลน์
การจัดการความพยายาม
กลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับ
ตนเองด้ านบริ บ ทการเรี ย น
ออนไลน์
การควบคุ ม สภาพแวดล้ อ ม
ออนไลน์
การขอความช่วยเหลือออนไลน์
กลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับ
ตนเองด้านแรงจูงใจ
การรับรูค้ วามสามารถตนเอง
การให้คุณค่าการเรียน
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน

Mean

แปลผล

S.D.

CV

Min

Max

Range

Sk

Ku

3.52

มาก

0.68

19.26

1.00

5.00

4.00

-0.64

1.02

3.37
3.53
3.66

ปานกลาง
มาก
มาก

0.79
0.73
0.70

23.61
20.57
19.09

1.00
1.00
1.00

5.00
5.00
5.00

4.00
4.00
4.00

-0.44
-0.50
-0.73

0.09
0.61
1.22

3.53

มาก

0.72

20.27

1.00

5.00

4.00

-0.71

1.08

3.46
3.60

ปานกลาง
มาก

0.77
0.74

22.25
20.62

1.00
1.00

5.00
5.00

4.00
4.00

-0.50
-0.72

0.39
1.25

3.52

มาก

0.75

21.19

1.00

5.00

4.00

-0.61

0.75

3.67

มาก

0.83

22.61

1.00

5.00

4.00

-0.59

0.45

3.38

ปานกลาง

0.83

24.73

1.00

5.00

4.00

-0.39

0.01

3.67

มาก

0.74

20.14

1.00

5.00

4.00

-0.83

1.48

3.57
3.77
3.70

มาก
มาก
มาก

0.75
0.80
0.76

21.08
21.16
20.44

1.00
1.00
1.00

5.00
5.00
5.00

4.00
4.00
4.00

-0.62
-0.83
-0.77

0.89
1.29
1.41

ส่วนที่ 2 ผลการวิ เคราะห์ระดับการใช้ กลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเองและ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนในบริ บทการเรียนออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง
ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้นื ฐานของกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาที่ใช้ในการทดลอง พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีการใช้กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก (M=3.51)
มีก ารใช้ก ลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํ ากับตนเองด้านพฤติก รรมการเรียน (M=3.39) กลยุทธ์ก าร
เรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านพุทธิปญั ญา (M=3.33) และกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้าน
บริบทการเรียนออนไลน์ (M=3.25) อยูใ่ นระดับปานกลาง
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เมื่อพิจารณาตัว แปรกลยุทธ์การเรียนรู้แ บบกํากับตนเองด้านพุทธิปญั ญา ซึ่งวัดจาก
ตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวได้แก่ การทบทวน การต่อยอดความคิดและอภิพุทธิปญั ญา ผลการ
วิเคราะห์พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการทบทวน อภิพุทธิปญั ญา และการต่อยอดความคิด อยู่ในระดับ
ปานกลาง (M=3.19 M=3.48 และ M=3.30 ตามลําดับ) เมื่อพิจารณาการแจกแจงข้อมูล พบว่า
ตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจงแบบเบ้ซา้ ย พิจารณาได้จากค่าความเบ้เป็ นลบ โดยมีค่าเท่ากับ -0.30
-0.32 และ -0.37 ตามลําดับ แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มรี ะดับการใช้กลยุทธ์สูงกว่าค่าเฉลีย่
และเมื่อพิจารณาค่าความโด่ง ตัวแปรการทบทวนและอภิพุทธิปญั ญามีค่าเท่ากัน นัน่ คือมีค่า
เท่ากับ -0.13 แสดงว่าโค้งการแจกแจงมีลกั ษณะเตี้ยแบนกว่าโค้งปกติ แสดงว่าตัวแปรทุกตัวมี
การกระจายของข้อมูลมากกว่าปกติเล็กน้อย และตัวแปรการต่อยอดความคิดมีค่าเท่ากับ -0.03
แสดงว่าโค้งการแจกแจงมีลกั ษณะเตี้ยกว่าโค้งปกติเล็กน้ อย หรือกล่าวได้ว่าใกล้เคียงกับโค้ง
ปกติ (ค่าความโด่งมีค่าเป็ นบวกเข้าใกล้ศูนย์) นันคื
่ อตัวแปรมีการกระจายของข้อมูลปานกลาง
เมื่อพิจารณาตัวแปรกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านพฤติกรรมการเรียน ซึง่ วัด
จากตัวแปรสังเกตได้ 2 ตัวได้แก่ การจัดการเวลาเรียนออนไลน์และการจัดการความพยายาม
ผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการจัดการเวลาเรียนออนไลน์และจัดการความพยายามอยู่
ในระดับปานกลาง (M=3.31 และ M=3.48) เมื่อพิจารณาการแจกแจงข้อมูล พบว่าตัวแปรทุกตัว
มีการแจกแจงแบบเบ้ซา้ ย พิจารณาได้จากค่าความเบ้เป็ นลบ โดยมีค่าเท่ากับ -0.15 และ -0.43
ตามลําดับ แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มรี ะดับการใช้กลยุทธ์ทงั ้ สองกลยุทธ์สูงกว่าค่าเฉลี่ย
และเมื่อพิจารณาค่าความโด่ง ซึง่ มีค่าเท่ากับ 0.07 และ 0.39 ตามลําดับ แสดงว่าโค้งการแจก
แจงมีลกั ษณะสูงโด่งกว่าโค้งปกติเล็กน้อย หรือกล่าวได้ว่าใกล้เคียงกับโค้งปกติ (ค่าความโด่งมี
ค่าเป็ นบวกเข้าใกล้ศูนย์) นันคื
่ อตัวแปรเหล่านี้มกี ารกระจายของข้อมูลปานกลาง
เมื่อพิจารณาตัวแปรกลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเองด้านบริบทการเรียนออนไลน์
ซึ่งวัดจากตัวแปรสังเกตได้ 2 ตัวได้แก่ การควบคุมสภาพแวดล้อมออนไลน์ และการขอความ
ช่วยเหลือออนไลน์ ผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการควบคุมสภาพแวดล้อมออนไลน์อยู่
ในระดับปานกลาง (M=3.43) และการขอความช่วยเหลือออนไลน์อยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน
(M=3.07) เมือ่ พิจารณาการแจกแจงข้อมูล พบว่าตัวแปรการควบคุมสภาพแวดล้อมออนไลน์มกี าร
แจกแจงแบบเบ้ซ้าย พิจารณาได้จากค่าความเบ้เป็ นลบ โดยมีค่าเท่ากับ -0.23 แสดงว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มรี ะดับการใช้กลยุทธ์สูงกว่าค่าเฉลีย่ ตัวแปรการขอความช่วยเหลือออนไลน์ม ี
การแจกแจงแบบเบ้ขวา พิจารณาได้จากค่าความเบ้เป็นบวก โดยมีค่าเท่ากับ 0.09 แสดงว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มรี ะดับการใช้กลยุทธ์น้ีต่ํากว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย และเมื่อพิจารณาค่าความโด่ง
ตัวแปรทัง้ สองมีค่าเท่ากับ -0.18 และ -0.19 แสดงว่าโค้งการแจกแจงมีลกั ษณะเตี้ยแบนกว่าโค้ง
ปกติเล็กน้อย นันคื
่ อตัวแปรทุกตัวมีการกระจายของข้อมูลค่อนข้างมาก
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เมือ่ พิจารณาตัวแปรกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านแรงจูงใจ ซึง่ วัดจากตัวแปร
สังเกตได้ 2 ตัวได้แก่ การรับรูค้ วามสามารถตนเองและการให้คุณค่าการเรียน ผลการวิเคราะห์
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรูค้ วามสามารถตนเองอยู่ในระดับปานกลาง (M=3.38) และการให้
คุณค่าการเรียนอยูใ่ นระดับมาก (M=3.65) เมือ่ พิจารณาการแจกแจงข้อมูล พบว่าตัวแปรทุกตัวมี
การแจกแจงแบบเบ้ซา้ ย พิจารณาได้จากค่าความเบ้เป็ นลบ โดยมีค่าเท่ากับ -0.22 และ -0.66
ตามลําดับ แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มรี ะดับการใช้กลยุทธ์ทงั ้ สองกลยุทธ์สูงกว่าค่าเฉลี่ย
และเมื่อพิจารณาค่าความโด่ง ตัวแปรการรับรูค้ วามสามารถมีค่าเท่ากับ -0.17 แสดงว่าโค้งการ
แจกแจงมีล ัก ษณะเตี้ย แบนกว่ า โค้ง ปกติเ ล็ก น้ อ ย นัน่ คือ ตัว แปรนี้ ม ีก ารกระจายของข้อ มูล
ค่อนข้างมาก ส่วนตัวแปรการให้คุณค่าการเรียนมีค่าเท่ากับ 0.52 แสดงว่าโค้งการแจกแจงมี
ลักษณะสูงโด่งกว่าโค้งปกติ นันคื
่ อตัวแปรเหล่านี้มกี ารกระจายของข้อมูลค่อนข้างน้อย
ตาราง 4.4 ค่าสถิตพิ น้ื ฐานของกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการทดลอง (n=105)
ตัวแปร
กลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับ
ตนเองด้านพุทธิ ปัญญา
การทบทวน
การต่อยอดความคิด
ั
อภิพุทธิปญญา
กลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับ
ตนเองด้านพฤติ กรรมการเรียน

การจัดการเวลาเรียนออนไลน์
การจัดการความพยายาม
กลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับ
ตนเองด้านบริ บทการเรียน
ออนไลน์
การควบคุมสภาพแวดล้อม
ออนไลน์
การขอความช่วยเหลือออนไลน์
กลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับ
ตนเองด้านแรงจูงใจ
การรับรูค้ วามสามารถตนเอง
การให้คุณค่าการเรียน
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน

Mean

แปลผล

S.D.

CV

Min

Max

Range

Sk

Ku

3.33

ปานกลาง

0.63

19.07

1.45

4.80

3.35

-0.43

-0.17

3.19
3.30
3.48

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

0.69
0.69
0.68

21.54
20.80
19.63

1.40
1.40
1.56

4.60
5.00
5.00

3.20
3.60
3.44

-0.30
-0.32
-0.37

-0.13
-0.03
-0.13

3.39

ปานกลาง

0.67

19.65

1.30

5.00

3.70

-0.32

0.28

3.31
3.48

ปานกลาง
ปานกลาง

0.71
0.70

21.38
20.00

1.20
1.40

5.00
5.00

3.80
3.60

-0.15
-0.43

0.07
0.39

3.25

ปานกลาง

0.67

20.65

1.40

5.00

3.60

-0.21

0.08

3.43

ปานกลาง

0.76

22.19

1.40

5.00

3.60

-0.23

-0.18

3.07

ปานกลาง

0.76

24.60

1.40

5.00

3.60

0.09

-0.19

3.51

มาก

0.73

20.72

1.30

5.00

3.70

-0.53

0.39

3.38
3.65
3.43

ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

0.72
0.82
0.70

21.42
22.53
20.54

1.40
1.20
1.40

5.00
5.00
5.00

3.60
3.80
3.60

-0.22
-0.66
-0.39

-0.17
0.52
0.23

เมือ่ มีพจิ ารณาตัวแปรผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียนในระดับปานกลาง (M=3.43) เมือ่ พิจารณาการแจกแจงข้อมูล พบว่าตัวแปรนี้มกี ารแจกแจง
แบบเบ้ซา้ ย พิจารณาได้จากค่าความเบ้เป็นลบ โดยมีค่าเท่ากับ -0.39 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างส่วน
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ใหญ่ มรี ะดับ ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ย และเมื่อ พิจารณาค่าความโด่ง ซึ่ง มีค่ า
เท่ากับ 0.23 แสดงว่าโค้งการแจกแจงมีลกั ษณะสูงโด่งกว่าโค้งปกติเล็กน้อย หรือกล่าวได้ว่า
ใกล้เคียงกับโค้งปกติ (ค่าความโด่งมีค่าเป็นบวกเข้าใกล้ศูนย์) นันคื
่ อตัวแปรเหล่านี้มกี ารกระจาย
ของข้อมูลปานกลาง
ส่วนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบระดับการใช้ กลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเองใน
บริ บทการเรียนออนไลน์ ของกลุ่มตัวอย่างนั กศึ กษาทัวไปจากการสํ
่
ารวจ จําแนกตาม
รูปแบบการเรียนและเวลาที่ ใช้เรียนออนไลน์ต่อสัปดาห์
นอกจากการรายงานผลการวิเคราะห์ระดับการใช้กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง
แล้ว ผูว้ จิ ยั ได้รายงานผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง
ในแบบต่าง ๆ และผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน จําแนกตามรูปแบบการเรียน (การเรียนออนไลน์
เพียงอย่างเดียวและการเรียนแบบผสมระหว่างออนไลน์และดัง้ เดิม) และเวลาทีใ่ ช้เรียนออนไลน์
ต่อสัปดาห์ (น้อยกว่า 1 ชัวโมง
่ 1-3 ชัวโมง
่ 3-5 ชัวโมง
่ 5-10 ชัวโมง
่ และมากกว่า 10 ชัวโมง)
่
3.1 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเองในบริ บทการ
เรียนออนไลน์ ของกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาทัวไประหว่
่
างรูปแบบการเรียน
การเปรียบเทียบระดับการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเองระหว่างรูปแบบการ
เรียนออนไลน์เพียงอย่างเดียวกับการเรียนแบบผสมระหว่างออนไลน์และดัง้ เดิม ซึง่ แสดงดังใน
ตาราง 4.5 พบว่ากลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ปู แบบการเรียนแบบออนไลน์อย่างเดีย มีระดับการใช้กลยุทธ์
การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านพุทธิปญั ญา กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านบริบทการ
เรียนออนไลน์ และกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านแรงจูงใจ (M=3.59 3.58 และ 3.71
ตามลําดับ) สูงกว่ากลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ูปแบบการเรียนผสมระหว่างออนไลน์และดัง้ เดิม (M=3.50
3.51 และ 3.66 ตามลําดับ) อย่างไม่มนี ัยสําคัญทีร่ ะดับ 0.05 และกลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ปู แบบการ
เรียนแบบออนไลน์ อย่างเดียว (M=3.50) มีการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเองด้าน
พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน ตํ่ากว่ากลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ปู แบบการเรียนผสมระหว่างออนไลน์
และดัง้ เดิม (M=3.54) อย่างไม่มนี ยั สําคัญทีร่ ะดับ 0.05
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยตัวแปรสังเกตได้การควบคุมสภาพแวดล้อมออนไลน์และการขอ
ความช่วยเหลือออนไลน์ ซึง่ เป็ นตัวบ่งชีข้ องตัวแปรแฝงกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้าน
บริบทการเรียนออนไลน์ ของผู้เ รียนที่เ รียนแบบออนไลน์ อย่างเดียว (M=3.73 และ 3.43
ตามลําดับ) มีค่าสูงกว่าผูเ้ รียนทีเ่ รียนแบบผสมระหว่างออนไลน์และดัง้ เดิม (M=3.65 และ 3.36
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ตามลําดับ) อย่างไม่มนี ัยสําคัญทีร่ ะดับ 0.05 ซึง่ ตรงข้ามกับตัวแปรสังเกตได้การจัดการเวลา
เรียนออนไลน์ และการจัดการความพยายาม ซึง่ เป็ นตัวบ่งชีข้ องตัวแปรแฝงกลยุทธ์การเรียนรู้
แบบกํากับตนเองด้านพฤติกรรมการเรียนของผูเ้ รียนของผูเ้ รียนทีเ่ รียนแบบออนไลน์อย่างเดียว
(M=3.43 และ 3.57 ตามลําดับ) มีค่าตํ่ากว่าผูเ้ รียนทีเ่ รียนแบบผสมระหว่างออนไลน์และดัง้ เดิม
(M=3.46 และ 3.61 ตามลําดับ) อย่างไม่มนี ยั สําคัญทีร่ ะดับ 0.05
เมื่อพิจารณาตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปรแฝงกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้าน
พุทธิปญั ญาของผูเ้ รียนในบริบทการเรียนออนไลน์เพียงอย่างเดียวกับผูเ้ รียนในบริบทการเรียน
ผสมระหว่างออนไลน์และดัง้ เดิมมีความแตกต่างกันในแต่ละตัวแปร ซึง่ ผลการวิเคราะห์พบว่าตัว
แปรสังเกตได้ การทบทวนของผูเ้ รียนในบริบทการเรียนออนไลน์เพียงอย่างเดียว (M=3.36) มี
ค่าเฉลีย่ ตํ่ากว่าของผูเ้ รียนในบริบทการเรียนผสมระหว่างออนไลน์และดัง้ เดิม (M=3.37) อย่างไม่
มีนัยสําคัญทีร่ ะดับ 0.05 ซึ่งตรงข้ามกับค่าเฉลี่ยของตัวแปรสังเกตได้การต่อยอดความคิดของ
ผู้เรียนในบริบทการเรียนออนไลน์ เพียงอย่างเดียว (M=3.62) มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าของผู้เรียนใน
บริบทการเรียนผสมระหว่างออนไลน์และดัง้ เดิม (M=3.51) อย่างไม่มนี ัยสําคัญทีร่ ะดับ 0.05 และ
ค่าเฉลี่ยของตัวแปรสังเกตได้อภิพุทธิปญั ญาของผู้เรียนในบริบทการเรียนออนไลน์ เพียงอย่าง
เดียว (M=3.77) มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าผู้เรียนในบริบทการเรียนผสมระหว่างออนไลน์ และดัง้ เดิม
(M=3.63) อย่างมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ 0.05
สํ า หรับ ตัว แปรสัง เกตได้ข องตัว แปรแฝงกลยุ ท ธ์ก ารเรีย นรู้แ บบกํ า กับ ตนเองด้า น
แรงจูง ใจของผู้เ รีย นของผู้เ รีย นในบริบ ทการเรียนออนไลน์ เ พียงอย่า งเดีย วกับ ผู้เ รียนผสม
ระหว่างออนไลน์และดัง้ เดิมมีความแตกต่างกันในแต่ละตัวแปร ซึง่ ผลการวิเคราะห์พบว่าตัวแปร
สังเกตได้การรับรูค้ วามสามารถตนเองของผู้เรียนในบริบทการเรียนออนไลน์เพียงอย่างเดียว
(M=3.65) มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าของผูเ้ รียนผสมระหว่างออนไลน์และดัง้ เดิม (M=3.55) อย่างไม่ม ี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งตรงข้ามกับค่าเฉลีย่ ของตัวแปรสังเกตได้การให้คุณค่าการเรียนของ
ผูเ้ รียนในบริบทการเรียนออนไลน์ เพียงอย่างเดียว (M=3.76) มีค่าเฉลีย่ ตํ่ากว่าของผูเ้ รียนผสม
ระหว่างออนไลน์และดัง้ เดิม (M=3.77) อย่างไม่มนี ยั สําคัญทีร่ ะดับ 0.05
เมื่อ พิจารณาค่าเฉลี่ยตัว แปรผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผู้เ รียนในบริบทการเรีย น
ออนไลน์เพียงอย่างเดียว (3.71) มีค่าสูงกว่าผูเ้ รียนในบริบทการเรียนผสมระหว่างออนไลน์และ
ดัง้ เดิม (3.69) อย่างไม่มนี ยั สําคัญทีร่ ะดับ 0.05
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ตาราง 4.5 การเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการเรียน
ออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาทัวไประหว่
่
างรูปแบบการเรียน
ตัวแปร

ออนไลน์เพียงอย่าง
เดียว (n=112)
Mean
S.D.

ผสมระหว่างออนไลน์
และดัง้ เดิม (n=374)
Mean
S.D.

Levene’s
F

p

t

df

p

กลยุทธ์การเรียนรู้แบบ
กํากับตนเองด้านพุทธิ

3.59

0.66

3.50

0.68

0.18

0.67

1.18

484.00

0.24

3.36
3.62
3.77

0.87
0.69
0.65

3.37
3.51
3.63

0.77
0.74
0.71

4.31
0.31
0.31

0.04
0.58
0.58

-0.07
1.51
1.95*

167.69
484.00
484.00

0.95
0.13
0.05

3.50

0.73

3.54

0.71

0.74

0.39

-0.43

484.00

0.67

3.43

0.84

3.46

0.75

5.30

0.02

-0.32

166.29

0.75

3.57

0.76

3.61

0.74

0.33

0.56

-0.46

484.00

0.64

3.58

0.78

3.51

0.74

1.46

0.23

0.85

484.00

0.40

3.73

0.84

3.65

0.83

0.10

0.75

0.81

484.00

0.42

3.43

0.93

3.36

0.80

4.43

0.04

0.71

484.00

0.48

3.71

0.73

3.66

0.74

0.00

0.96

0.58

484.00

0.57

3.65
3.76
3.71

0.74
0.77
0.72

3.55
3.77
3.69

0.75
0.81
0.77

0.02
0.21
0.24

0.90
0.64
0.63

1.28
-0.14
0.25

484.00
484.00
484.00

0.20
0.89
0.80

ปัญญา
การทบทวน
การต่อยอดความคิด
อภิพุทธิปญั ญา
กลยุทธ์การเรียนรู้แบบ
กํากับตนเองด้าน
พฤติ กรรมการเรียน
การจัดการเวลาเรียน
ออนไลน์
การจัดการความพยายาม
กลยุทธ์การเรียนรู้แบบ
กํากับตนเองด้านบริ บท
การเรียนออนไลน์
การควบคุมสภาพแวดล้อม
ออนไลน์
การขอความช่วยเหลือ
ออนไลน์
กลยุทธ์การเรียนรู้แบบ
กํากับตนเองด้านแรงจูงใจ
การรับรูค้ วามสามารถตนเอง
การให้คุณค่าการเรียน
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน

หมายเหตุ * p<0.05

3.2 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเองในบริ บทการ
เรียนออนไลน์ ของกลุ่มตัวอย่างนักศึ กษาทัวไปจํ
่
าแนกตามระยะการเรียนออนไลน์ ต่อ
สัปดาห์
เมือ่ พิจารณาค่าเฉลีย่ กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์ของ
กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาทัวไประหว่
่
างระยะการเรียนออนไลน์ต่อสัปดาห์ พบว่าเมื่อผูเ้ รียนใช้เวลา
เรียนออนไลน์มากย่อมมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงกว่าผูเ้ รียนทีใ่ ช้เวลาเรียนออนไลน์น้อย โดย
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ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าผูเ้ รียนทีใ่ ช้เวลาในการเรียนออนไลน์น้อยกว่า 1 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์
มีค่าเฉลี่ยทุกกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองน้ อยกว่าผู้เรียนที่ใช้เวลาตัง้ แต่ 1 ชัวโมงต่
่
อ
่
อ
สัปดาห์อย่างมีนัยสําคัญทีร่ ะดับ 0.05 และผูเ้ รียนทีใ่ ช้เวลาในการเรียนออนไลน์ 1-3 ชัวโมงต่
สัปดาห์ มีค่ าเฉลี่ยการทบทวน การต่ อยอดความคิด อภิพุทธิปญั ญา การรับรู้ความสามารถ
ตนเองน้อยกว่าผู้เรียนทีใ่ ช้เวลาเรียนตัง้ แต่ 5-10 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
ค่าเฉลี่ยการทบทวน การต่ อยอดความคิด และการจัดการความพยายามของผู้เรียนที่ใช้เวลา
เรียน1-3 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์มคี ่าน้อยกว่าผูเ้ รียนทีใ่ ช้เวลาเรียนตัง้ แต่ 10 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ขน้ึ ไป
อย่างมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ 0.05
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนพบว่าผู้เรียนที่ใช้เวลาเรียน
น้อยกว่า 1 ชัวโมงมี
่
ค่าน้อยกว่าผูเ้ รียนทีใ่ ช้เวลาเรียนตัง้ แต่ 1 ชัวโมงขึ
่
น้ ไปอย่างมีนัยสําคัญที่
ระดับ 0.05 และผู้เรียนที่ใช้เวลาเรียน 1-3 ชัวโมงมี
่
ค่าน้ อยกว่าผู้เรียนที่ใช้เวลาเรียน 5-10
ชัวโมงอย่
่
างมีนยั สําคัญ ดังตาราง 4.6
ตาราง 4.6 ค่าเฉลีย่ กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์ของกลุ่ม
ตัวอย่างนักศึกษาทัวไปจํ
่ าแนกตามระยะการเรียนออนไลน์ต่อสัปดาห์
กลยุทธ์การเรียนรู้
แบบกํากับตนเอง

กลยุทธ์การเรียนรู ้
แบบกํากับตนเอง
ด้านพุทธิปัญญา
1. น้อยกว่า 1 ชม
2. 1-3 ชม
3. 3-5 ชม
4. 5-10 ชม
5. มากกว่า 10 ชม
การทบทวน
1. น้อยกว่า 1 ชม
2. 1-3 ชม
3. 3-5 ชม
4. 5-10 ชม
5. มากกว่า 10 ชม
การต่อยอด
ความคิด
1. น้อยกว่า 1 ชม
2. 1-3 ชม
3. 3-5 ชม
4. 5-10 ชม
5. มากกว่า 10 ชม

N

Mean

SD

64
226
113
61
22

2.83
3.49
3.71
3.84
3.97

0.79
0.55
0.61
0.58
0.58

64
226
113
61
22

2.54
3.32
3.63
3.73
3.91

0.84
0.66
0.72
0.71
0.66

64
226
113
61
22

2.89
3.49
3.68
3.89
4.02

0.87
0.62
0.67
0.60
0.65

Levene’s F

3.24

2.12

2.70

แหล่งความ
แปรปรวน

SS

df

MS

b.g.
w.g.
total

45.83
177.17
223.00

4.00
481.00
485.00

11.46
0.37

b.g.
w.g.
total

66.32
240.11
306.43

4.00
481.00
485.00

16.58
0.50

b.g.
w.g.
total

41.92
214.18
256.11

4.00
481.00
485.00

10.48
0.45

F

p

ผลการทดสอบ
รายคู่

1<2,3,4,5

31.10*

0.00

2<4,5
3<5

1<2,3,4,5

33.21*

0.00

2<3,4,5

1<2,3,4,5

23.54*

0.00

2<4,5
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ตาราง 4.6 ค่าเฉลีย่ กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์ของกลุ่ม
ตัวอย่างนักศึกษาทัวไปจํ
่ าแนกตามระยะการเรียนออนไลน์ต่อสัปดาห์ (ต่อ)
กลยุทธ์การเรียนรู้
แบบกํากับตนเอง

N

Mean

SD

64
226
113
61
22

3.06
3.65
3.83
3.92
3.98

0.88
0.60
0.63
0.60
0.60

64
226
113
61
22

2.84
3.53
3.70
3.80
3.92

0.87
0.61
0.64
0.59
0.61

64
226
113
61
22

2.74
3.45
3.66
3.72
3.78

0.88
0.69
0.68
0.63
0.71

64
226
113
61
22

2.94
3.60
3.73
3.88
4.06

0.91
0.61
0.70
0.67
0.70

64
226
113
61
22

2.86
3.54
3.68
3.80
3.70

0.85
0.66
0.73
0.57
0.74

64
226
113

3.03
3.68
3.85

0.95
0.79
0.79

แหล่งความ
แปรปรวน

SS

df

MS

b.g.
w.g.
total

32.98
203.99
236.97

4.00
481.00
485.00

8.25
0.42

b.g.
w.g.
total

41.44
206.62
248.06

4.00
481.00
485.00

10.36
0.43

2.36

b.g.
w.g.
total

44.18
242.62
286.80

4.00
481.00
485.00

11.04
0.50

4.32

b.g.
w.g.
total

39.34
228.09
267.44

4.00
481.00
485.00

9.84
0.47

2.02

b.g.
w.g.
total

36.10
234.18
270.29

4.00
481.00
485.00

9.03
0.49

b.g.
w.g.
total

33.39
300.57
333.97

4.00
481.00
485.00

8.35
0.62

Levene’s F

F

p

ผลการทดสอบ
รายคู่

อภิพุทธิปัญญา
1. น้อยกว่า 1 ชม
2. 1-3 ชม
3. 3-5 ชม
4. 5-10 ชม
5. มากกว่า 10 ชม
กลยุทธ์การเรียนรู ้
แบบกํากับตนเอง
ด้านพฤติกรรม
การเรียน
1. น้อยกว่า 1 ชม
2. 1-3 ชม
3. 3-5 ชม
4. 5-10 ชม
5. มากกว่า 10 ชม
การจัดการเวลา
เรียนออนไลน์
1. น้อยกว่า 1 ชม
2. 1-3 ชม
3. 3-5 ชม
4. 5-10 ชม
5. มากกว่า 10 ชม
การจัดการความ
พยายาม
1. น้อยกว่า 1 ชม
2. 1-3 ชม
3. 3-5 ชม
4. 5-10 ชม
5. มากกว่า 10 ชม
กลยุทธ์การเรียนรู ้
แบบกํากับตนเอง
ด้านบริบทการ
เรียนออนไลน์
1. น้อยกว่า 1 ชม
2. 1-3 ชม
3. 3-5 ชม
4. 5-10 ชม
5. มากกว่า 10 ชม
การควบคุม
สภาพแวดล้ อม
ออนไลน์
1. น้อยกว่า 1 ชม
2. 1-3 ชม
3. 3-5 ชม

2.78

3.99

1.73

1<2,3,4,5

19.44*

0.00

2<4

1<2,3,4,5

24.12*

0.00

2<4

1<2,3,4,5

21.90*

0.00

1<2,3,4,5

20.74*

0.00

2<5

1<2,3,4,5

18.54*

0.00

2<4

1<2,3,4,5

13.36*

0.00
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ตาราง 4.6 ค่าเฉลีย่ กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์ของกลุ่ม
ตัวอย่างนักศึกษาทัวไปจํ
่ าแนกตามระยะการเรียนออนไลน์ต่อสัปดาห์ (ต่อ)
กลยุทธ์การเรียนรู้
แบบกํากับตนเอง

4. 5-10 ชม
5. มากกว่า 10 ชม
การขอความ
ช่วยเหลือออนไลน์
1. น้อยกว่า 1 ชม
2. 1-3 ชม
3. 3-5 ชม
4. 5-10 ชม
5. มากกว่า 10 ชม
กลยุทธ์การเรียนรู ้
แบบกํากับตนเอง
ด้านแรงจู งใจ
1. น้อยกว่า 1 ชม
2. 1-3 ชม
3. 3-5 ชม
4. 5-10 ชม
5. มากกว่า 10 ชม
การรับรู้
ความสามารถ
ตนเอง
1. น้อยกว่า 1 ชม
2. 1-3 ชม
3. 3-5 ชม
4. 5-10 ชม
5. มากกว่า 10 ชม
การให้ คุณค่าการ
เรียน
1. น้อยกว่า 1 ชม
2. 1-3 ชม
3. 3-5 ชม
4. 5-10 ชม
5. มากกว่า 10 ชม
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
1. น้อยกว่า 1 ชม
2. 1-3 ชม
3. 3-5 ชม
4. 5-10 ชม
5. มากกว่า 10 ชม

N

Mean

SD

61
22

3.91
3.81

0.59
0.76

64
226
113
61
22

2.69
3.40
3.52
3.69
3.58

0.91
0.73
0.84
0.73
0.89

64
226
113
61
22

2.69
3.40
3.52
3.69
3.58

0.91
0.73
0.84
0.73
0.89

486

3.38

0.83

64
226
113
61
22

3.04
3.66
3.87
3.88
3.99

0.87
0.65
0.72
0.54
0.72

486

3.67

0.74

64
226
113
61
22

2.96
3.55
3.74
3.85
3.92

0.86
0.68
0.72
0.58
0.72

486

3.57

0.75

64
226
113
61
22

3.11
3.78
4.00
3.92
4.06

0.95
0.70
0.80
0.56
0.79

หมายเหตุ * p<0.05

แหล่งความ
แปรปรวน

SS

df

MS

2.34

b.g.
w.g.
total

39.16
298.84
337.99

4.00
481.00
485.00

9.79
0.62

2.35

b.g.
w.g.
total

35.18
229.95
265.13

4.00
481.00
485.00

8.79
0.48

1.64

b.g.
w.g.
total

34.79
239.78
274.57

4.00
481.00
485.00

8.70
0.50

3.76

b.g.
w.g.
total

36.45
272.27
308.72

4.00
481.00
485.00

9.11
0.57

1.76

b.g.
w.g.
total

30.79
245.81
276.61

4.00
481.00
485.00

7.70
0.51

Levene’s F

F

p

ผลการทดสอบ
รายคู่

1<2,3,4,5

15.76*

0.00

1<2,3,4,5

18.40*

0.00

1<2,3,4,5

17.45*

0.00

2<4

1<2,3,4,5

16.10*

0.00

1<2,3,4,5

15.06*

0.00

2<4
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ตอนที่ 3 ผลการวิ เคราะห์กลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเองที่ ส่งผลต่ อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเ้ รียนในบริบทการเรียนออนไลน์
การวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผู้เรียนใน
บริบทการเรียนออนไลน์ ประกอบด้วย 2 โมเดล ได้แก่ โมเดลตามกรอบแนวคิด และโมเดล
ทางเลือกทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ จากผลการวิเคราะห์โมเดลตามกรอบแนวคิด โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 โมเดลความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผู้เรียนในบริ บทการ
เรียนออนไลน์ ตามกรอบแนวคิ ด
1) ผลการวิ เคราะห์ค่าสถิ ติพื้นฐานและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังกตได้ใน
โมเดล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลค่าสถิตพิ น้ื ฐานและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้เพื่อศึกษา
อิทธิพลของกลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเองที่มตี ่ อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผู้เรียนใน
บริบทการเรียนออนไลน์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ลสิ เรลในการตรวจสอบความตรงของ
โมเดลความสัม พัน ธ์เ ชิง สาเหตุ ข องผลสัม ฤทธิท์ างการเรีย นของผู้เ รีย นในบริบ ทการเรีย น
ออนไลน์ หรือ ตรวจสอบความสอดคล้อ งของโมเดลกรอบแนวคิดกับข้อ มูล เชิงประจัก ษ์ ซึ่ง
ประกอบด้วยตัวแปรแฝงทัง้ หมด 5 ตัวแปรคือ กลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเองด้านพุทธิ
ปญั ญา (COG) วัดจากตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัว ได้แก่ (1) การทบทวน (REVIEW) (2) การต่อ
ยอดความคิด (RELA) และ (3) อภิพุทธิปญั ญา (META) กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง
ด้านพฤติกรรมการเรียน (BEH) วัดจากตัวแปรสังเกตได้ 2 ตัว ได้แก่ (1) การจัดการเวลา
(TIME) และ (2) การจัดการความพยายาม (ATTEM) กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้าน
บริบทการเรียนออนไลน์ (CON) วัดจากตัวแปรสังเกตได้ 2 ตัว ได้แก่ (1) การควบคุม
สภาพแวดล้อมออนไลน์ (ENV) และ (2) การขอความช่วยเหลือออนไลน์ (HELP) กลยุทธ์การ
เรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านแรงจูงใจ (MOT) วัดจากตัวแปรสังเกตได้ 2 ตัว ได้แก่ (1) การรับรู้
ความสามารถตนเอง (PERCEPT) และ (2) การให้คุณค่าการเรียน (VALUE) และผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน (ACH) วัดจากตัวแปรสังเกตได้ 1 ตัว ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน โดย
ตรวจสอบความสัมพันธ์จากข้อมูลเชิงประจักษ์กบั บริบทงานวิจยั หรือรูปแบบโมเดลที่สร้างเป็ น
กรอบแนวคิดทีส่ นใจศึกษาความสัมพันธ์และอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุท่มี ตี ่อตัวแปรตาม โดย
พิจารณาอิทธิพลจากตัวแปรสาเหตุซง่ึ เป็นอิทธิพลทางตรง รายละเอียดดังต่อไปนี้
ผลการวิเ คราะห์ค วามสัมพันธ์ระหว่ างตัว แปรสัง เกตได้ทงั ้ 10 ตัว ในโมเดลการวัด
ผลสัม ฤทธิ ท์ างการเรีย นของผู้ เ รีย นในบริบ ทการเรีย นออนไลน์ ใ นตาราง 4.7 พบว่ า
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทัง้ หมด 45 คู่ ซึง่ ทุกคู่มคี ่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิตทิ ่รี ะดับ 0.01 ทุกคู่มคี ่าความสัมพันธ์เป็ นบวก และมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง
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0.57 ถึง 0.83 แสดงว่า ตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลความสัมพันธ์ระหว่างกันจริงในระดับปาน
กลางถึงระดับค่อนข้างสูง โดยเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน (มีเครื่องหมายบวก) นัน่ คือ ถ้าตัวแปร
หนึ่งมีขนาดเพิม่ มากขึน้ อีกหนึ่ง ตัวแปรอีกตัวหนึ่งก็จะมีขนาดเพิม่ ขึน้ ด้วย หรือหากตัวแปรตัว
หนึ่งมีขนาดลดตํ่าลง ตัวแปรอีกตัวหนึ่งก็จะมีขนาดตํ่าลงด้วย
ตาราง 4.7 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และค่าเมทริกซ์สมั ประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรสังเกตได้ท่ใี ช้ในการวิเคราะห์ความตรงของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
ตัวแปร
1
2
3
4
5
6
1
1.00
2
0.73** 1.00
3
0.73** 0.83** 1.00
4
0.72** 0.72** 0.77** 1.00
5
0.72** 0.76** 0.80** 0.79** 1.00
6
0.63** 0.68** 0.71** 0.64** 0.69** 1.00
7
0.61** 0.64** 0.64** 0.67** 0.69** 0.61**
8
0.69** 0.74** 0.76** 0.73** 0.79** 0.71**
9
0.63** 0.71** 0.75** 0.67** 0.75** 0.69**
10 0.67** 0.74** 0.76** 0.71** 0.76** 0.71**
Mean 3.37
3.53
3.66
3.46
3.60
3.67
S.D. 0.79
0.73
0.70
0.77
0.74
0.83
KMO: Measure of Sampling Adequacy = 0.961;
Bartlett's Test of Sphericity; χ2 = 4837.92, df = 45, p=0.000

7

8

1.00
0.67**
0.57**
0.65**
3.38
0.83

1.00
0.82**
0.83**
3.57
0.75

9

10

1.00
0.80** 1.00
3.77 3.70
0.80 0.76

หมายเหตุ: 1. การทบทวน 2. การต่อยอดความคิด 3. อภิพุทธิปญั ญา 4. การจัดการเวลา 5. การจัดการความพยายาม 6. การ
ควบคุมสภาพแวดล้อมออนไลน์ 7. การขอความช่วยเหลือออนไลน์ 8. การรับรูค้ วามสามารถตนเอง 9. การให้
คุณค่าการเรียน 10. ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน; **p < 0.01; n = 486
์

ตัวแปรที่มคี วามสัมพันธ์กนั อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตสิ ูงที่สุดคือ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรอภิพุทธิปญั ญา (META) กับตัวแปรการต่อยอดความคิด (RELA) และความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรการรับรูค้ วามสามารถตนเอง (PERCEPT) กับตัวแปรผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
(ACHE) มีค่าสูงสุดเท่ากับ 0.83 รองลงมาคือ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการรับรูค้ วามสามารถ
ตนเอง (PERCEPT) กับตัวแปรการให้คุ ณค่าการเรียน (VALUE) มีค่าเท่ากับ 0.82 และ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอภิพุทธิปญั ญา (META) กับตัวแปรการจัดการความพยายาม
(ATTEM) และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการให้คุณค่าการเรียน (VALUE) กับตัวแปร
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน (ACHIEVE) มีค่าเท่ากับ 0.80 ในขณะทีค่ วามสัมพันธ์ระหว่างการขอ
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ความช่วยเหลือออนไลน์ (HELP) กับตัวแปรการให้คุณค่าการเรียน (VALUE) มีค่าตํ่าที่สุด
เท่ากับ 0.57
2) ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเ้ รียนในบริ บทการเรียนออนไลน์
ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรีย นของผู้ เ รีย นในบริบ ทการเรีย นออนไลน์ พบว่ า โมเดลมีค วามสอดคล้อ งกับ ข้อ มูล เชิง
ประจักษ์ด ี พิจารณาได้จากค่าไค-สแควร์ (χ2 = 16.03, df = 19, p = 0.65) ซึง่ ค่าความน่ าจะ
เป็นมากกว่า .05 แสดงว่าไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลักทีว่ ่า โมเดลสมมติฐานตามทฤษฎีทพ่ี ฒ
ั นาขึน้
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน (goodness of fit index: GFI =
0.99) ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนทีป่ รับแก้ (adjusted goodness of fit index: AGFI = 0.98)
มีค่าเป็ น 1 หรือเข้าใกล้ 1 ดังนีรากของกําลังสองเฉลีย่ ของเศษ (root mean square residual:
RMR = 0.004) มีค่าเข้าใกล้ศูนย์ ดังรายละเอียดแสดงในตาราง 4.8 และภาพ 4.1
เมื่อพิจารณาค่านํ้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปร 5 ตัว พบว่า ค่านํ้ าหนักองค์ประกอบ
ของตัวแปรสังเกตได้ทงั ้ 10 ตัวแปรในโมเดลการวิจยั ทุกตัวมีค่าเป็ นบวกและแตกต่างจากศูนย์
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.01 สําหรับค่านํ้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรกลยุทธ์การ
เรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านพุทธิปญั ญา (COG) พบว่า ตัวแปรสังเกตได้อภิพุทธิปญั ญา (META)
มีค่านํ้ าหนักองค์ประกอบสูงที่สุดที่ 0.93 รองลงมาคือ ตัวแปรสังเกตได้การต่อยอดความคิด
(RELA) มีค่านํ้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.89 และตัวแปรสังเกตได้การทบทวน (REVIEW) มี
ค่านํ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.82
เมื่อพิจารณาค่านํ้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรกลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเอง
ด้านพฤติกรรมการเรียน (BEH) พบว่า ตัวแปรสังเกตได้การจัดการความพยายาม (ATTEM) มี
ค่ า นํ้ า หนั ก องค์ ป ระกอบสู ง กว่ า ตัว แปรสัง เกตได้ก ารจัด การเวลา (TIME) ซึ่ง มีค่ า นํ้ า หนั ก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.92 และ 0.85 ตามลําดับ
สําหรับค่านํ้ าหนักองค์ประกอบของตัว แปรกลยุทธ์ก ารเรียนรู้แ บบกํ ากับตนเองด้าน
บริบทการเรียนออนไลน์ (CON) พบว่า ตัวแปรสังเกตได้การควบคุมสภาพแวดล้อมออนไลน์
(ENV) มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบสูงกว่าตัวแปรสังเกตได้การขอความช่วยเหลือออนไลน์ (HELP)
มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.81 และ 0.75 ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาค่านํ้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรกลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเอง
ด้านแรงจูงใจ (MOT) พบว่า ตัวแปรสังเกตได้การรับรู้ความสามารถตนเอง (PERCEPT) มีค่า
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นํ้ าหนักองค์ประกอบสูงกว่าตัวแปรสังเกตได้การให้คุณค่าการเรียน (VALUE) มีค่านํ้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.93 และ 0.89 ตามลําดับ
สําหรับค่านํ้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผูเ้ รียนในบริบท
การเรียนออนไลน์ (ACH) พบว่า ตัวแปรสังเกตได้ค่าเฉลีย่ ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน (ACHE) มี
ค่านํ้าหนักองค์ประกอบที่ 1.00
ตาราง 4.8 ค่าประมาณพารามิเตอร์ และค่าสถิตทิ เ่ี กี่ยวข้องในการตรวจสอบความตรงของโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนตามกรอบแนวคิด
ตัวแปรเหตุ  ตัวแปรผล

ค่าประมาณพารามิเตอร์
คะแนนดิบ
คะแนนมาตรฐาน

โมเดลการวัด
Matrix LX (นํ้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ภายนอก)
COG
REVIEW
1.01
0.82
RELA
1.00
0.89
META
1.00
0.93
BEH
TIME
0.96
0.85
ATTEM
1.00
0.92
CON
ENV
1.00
0.81
HELP
0.94
0.75
MOT
PERCEPT
1.00
0.93
VALUE
1.02
0.89
Matrix LY (นํ้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ภายใน)
ACH
ACHE
1.000
1.00
Matrix GA (Gamma)
COG -> ACH
0.02
0.01
BEH -> ACH
0.03
0.02
CON -> ACH
0.14
0.12
MOT -> ACH
0.81
0.75
หมายเหตุ: ** p<.01, <--> ไม่รายงานค่า SE และ t เนื่องจากเป็ นพารามิเตอร์บงั คับ

SE

t

0.04
<-->
0.03
0.03
<-->
<-->
0.05
<-->
0.03

23.98**
<-->
31.35**
27.41**
<-->
<-->
18.59**
<-->
31.50**

<-->

<-->

0.22
0.14
0.35
0.24

0.08
0.18
0.39
3.35**

จากตาราง 4.9 เมื่อพิจารณาค่าความเที่ยงในการวัดตัวแปรสังเกตได้แต่ละตัวพบว่า
ตัวแปรสังเกตได้ทุกตัวมีค่าความเทีย่ งอยู่ในเกณฑ์ดี คือ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.57 ถึง 0.86 โดยตัว
แปรสัง เกตได้ก ารจัด การความพยายาม (ATTEM) ตัว แปรสัง เกตได้ก ารรับรู้ค วามสามารถ
ตนเอง (PERCEPT) และตัวแปรสังเกตได้อภิพุทธิปญั ญา (META) มีค่าความเทีย่ งสูงทีส่ ุด
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ตาราง 4.9 ค่าสถิตผิ ลการวิเคราะห์อทิ ธิพลของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนของผูเ้ รียนในบริบทการเรียนออนไลน์ตามกรอบแนวคิด
ตัวแปรผล

ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของผูเ้ รียน
์
ตัวแปรสาเหตุ
ในบริบทการเรียนออนไลน์
TE
IE
DE
1. กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านพุทธิปญั ญา (COG)
0.02
0.02
(0.22)
(0.22)
0.01
0.01
2. กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านพฤติกรรมการเรียน
0.03
0.03
(BEH)
(0.14)
(0.14)
0.02
0.02
3. กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านบริบทการเรียน
0.14
0.14
(0.35)
(0.35)
ออนไลน์ (CON)
0.12
0.12
4. กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านแรงจูงใจ (MOT)
0.81**
0.81**
(0.24)
(0.24)
0.75
0.75
ค่าสถิต:ิ Chi-square = 16.03; df = 19; P = 0.65; GFI = 0.99; AGFI = 0.98; RMR = 0.004;
RMSEA = 0.00
ตัวแปร
REVIEW
RELA
METE
TIME
ATTEM
ความเทีย่ ง
0.68
0.79
0.86
0.73
0.86
ตัวแปร
ENV
HELP
PERCEPT
VALUE
ความเทีย่ ง
0.66
0.57
0.86
0.79
สมการโครงสร้างของตัวแปร
R SQUARE
0.81
เมทริกซ์สหสัมพันธ์
COG
BEH
CON
MOT
ACH
ระหว่างตัวแปร
COG
1.00
BEH
0.94**
1.00
CON
0.94**
0.92**
1.00
MOT
0.90**
0.91**
0.95**
1.00
ACH
0.82**
0.83**
0.87**
0.90**
1.00
หมายเหตุ TE = ผลรวมอิทธิพล (total effect); IE = อิทธิพลทางอ้อม (indirect effect); DE = อิทธิพลทางตรง (direct effect)
** มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01; ตัวเลขในวงเล็บ คือ ค่า standard error; ตัวเลขทึบ คือ ค่าอิทธิพลในรูปคะแนน
มาตรฐาน
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เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ ์การพยากรณ์ (R-Square) ของตัวแปรภายในทีเ่ ป็ นตัวแปร
ตามคือ ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผูเ้ รียนในบริบทการเรียนออนไลน์ (R2 = 0.81) พบว่าตัว
แปรทํานายหรือปจั จัยเชิงสาเหตุกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านพุทธิปญั ญา (COG)
กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านพฤติกรรมการเรียน (BEH) กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบ
กํากับตนเองด้านบริบทการเรียนออนไลน์ (CON) และกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้าน
แรงจูงใจ (MOT) ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผูเ้ รียน
(ACH) ได้ถงึ ร้อยละ 81.0
การวิเคราะห์ผลรวมอิทธิพล (total effect = TE) ของตัวแปรในโมเดลทีเ่ ป็ นตัวแปร
ทํานายหรือปจั จัยเชิงสาเหตุของผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผูเ้ รียน โดยพิจารณาจากค่าอิทธิพล
ในรูปคะแนนมาตรฐาน พบว่า 1) ตัวแปรกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านแรงจูงใจ (MOT)
เป็ นตัวแปรที่มอิ ทิ ธิพลรวมสูงสุดในทิศทางบวกต่อตัวแปรผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผู้เรียน
(ACH) มีขนาดอิทธิพลสูงมีค่าเท่ากับ 0.75 และมีนัยสําคัญทางสถิติ นัน่ คือ ผู้เรียนทีม่ กี ลยุทธ์
การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านแรงจูงใจสูง เป็ นสาเหตุทําให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
สูง 2) ตัวแปรกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านบริบทการเรียนออนไลน์ (CON) เป็ นตัว
แปรทีม่ อิ ทิ ธิพลในทิศทางบวกต่อตัวแปรผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผูเ้ รียน (ACH) โดยมีขนาด
อิทธิพลค่อนข้างตํ่ามีค่าเท่ากับ 0.12 และไม่มนี ัยสําคัญทางสถิติ 3) ตัวแปรกลยุทธ์การเรียนรู้
แบบกํากับตนเองด้านพฤติกรรมการเรียน (BEH) มีอทิ ธิพลในทิศทางบวกต่อตัวแปรผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนของผู้เ รียน (ACH) โดยมีข นาดอิทธิพ ลค่อ นข้า งตํ่ า มีค่า เท่า กับ 0.02 และไม่ ม ี
นัยสําคัญทางสถิติ และ 4) ตัวแปรกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านพุทธิปญั ญา (COG)
เป็ นตัวแปรทีม่ อิ ทิ ธิพลในทิศทางบวกต่อตัวแปรผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผูเ้ รียน (ACH) โดย
มีขนาดอิทธิพลค่อนข้างตํ่ามีค่าเท่ากับ 0.01 และไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง 5 ตัว พบว่า ทุกคู่มคี ่าแตกต่างจาก
ศู น ย์ อ ย่ า งมีนั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ท่ีร ะดับ 0.01 ทุ ก คู่ ม ีค่ า ความสัม พัน ธ์ เ ป็ น บวก และมีค่ า
สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.82 ถึง 0.94 แสดงว่า ตัวแปรแฝงมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน
จริงในระดับค่อนข้างสูง โดยเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน (มีเครื่องหมายบวก) นัน่ คือ ถ้าตัวแปร
กลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเองมีขนาดเพิ่มมากขึ้น ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนก็จะมีขนาด
เพิม่ ขึน้ ด้วย หรือหากกลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเองมีขนาดลดตํ่าลง ผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียนก็จะมีขนาดตํ่าลงด้วย
เมื่อ เปรียบค่าขนาดอิทธิพ ลของตัว แปรทํานายหรือ ปจั จัยเชิง สาเหตุ ของผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนของผู้เรียนจากโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ของผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของ
ผูเ้ รียนในบริบทการเรียนออนไลน์ ผูส้ อนควรเน้นการส่งเสริมให้ผเู้ รียนพัฒนาการใช้กลยุทธ์การ
เรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านแรงจูงใจเป็ นลําดับที่ 1 เนื่องจากเป็ นกลยุทธ์ท่มี คี ่าอิทธิพลต่ อ
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับกลยุทธ์เรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านพุทธิ
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ปญั ญา กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านบริบทการเรียนออนไลน์ และกลยุทธ์การเรียนรู้
แบบกํากับตนเองด้านพฤติกรรมการเรียน

ภาพ 4.1 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผูเ้ รียนในบริบทการ
เรียนออนไลน์ตามกรอบแนวคิด
3.2 โมเดลความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผูเ้ รียนในบริ บทการ
เรียนออนไลน์ (โมเดลทางเลือก)
เมื่อพิจารณาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผูเ้ รียนใน
บริบทการเรียนออนไลน์ ตามกรอบแนวคิดพบว่ามีเพียงตัวแปรกลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับ
ตนเองด้านแรงจูงใจเป็ นตัวแปรทีม่ อิ ทิ ธิพลรวมสูงสุดในทิศทางบวกต่อตัวแปรผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรีย นของผู้เ รีย นอย่ า งมีนั ย สํ า คัญ เพีย งตัว เดีย วจากตัว แปรทํ า นายทัง้ หมดสี่ต ัว แปร ซึ่ง ไม่
สอดคล้อ งกับกรอบแนวคิด ในการวิจ ยั ที่ไ ด้นําเสนอในบทที่ 2 ผู้ว ิจยั จึง ทบทวนเอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองอีกครัง้ ซึง่ พบว่างานวิจยั ในอดีตได้
นําเสนอกรอบแนวความคิด ที่ตวั แปรกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านพุทธิปญั ญา ตัว
แปรกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านพฤติกรรมการเรียน และตัวแปรกลยุทธ์การเรียนรู้
แบบกํากับตนเองด้านบริบทการเรียนออนไลน์เป็ นตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปรแฝงกลยุทธ์การ
เรียน ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงทําการเสนอโมเดลทางเลือกและวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผูเ้ รียนในบริบทการเรียนออนไลน์ ดังนี้
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การตรวจสอบความสอดคล้อ งของข้อ มูล เชิง ประจัก ษ์ ก ับ รูป แบบโมเดลทางเลือ ก
ประกอบด้วยตัวแปรแฝงทัง้ หมด 3 ตัวแปรคือ ตัวแปรกลยุทธ์การเรียน (LSTG) และกลยุทธ์
การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านแรงจูงใจ (MOT) ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน (ACH) โดยตัวแปร
กลยุทธ์ก ารเรียน (LSTG) วัด จากตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัว ได้แก่ 1) กลยุทธ์การเรียนรู้แบบ
กํากับตนเองด้านพุทธิปญั ญา (COG) 2) กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านพฤติกรรมการ
เรียน (BEH) และ 3) กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านบริบทการเรียนออนไลน์ (CON)
ขณะทีก่ ลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านแรงจูงใจ (MOT) วัดจากตัวแปรสังเกตได้ 2 ตัว
ได้แก่ 1) การรับรูค้ วามสามารถตนเอง (PERCEPT) และ 2) การให้คุณค่าการเรียน (VALUE)
และผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน (ACH) วัดจากตัวแปรสังเกตได้ 1 ตัว ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน
ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนในบริบทการเรียนออนไลน์ ซึ่งเป็ นโมเดลทางเลือกพบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ด ี พิจารณาได้จากค่าไค-สแควร์ (χ2 = 8.75, df = 5, p = 0.12) ซึง่ ค่าความ
น่ าจะเป็ นมากกว่า 0.05 แสดงว่าไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ว่า โมเดลสมมติฐานตามทฤษฎีท่ี
พัฒนาขึน้ สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน (goodness of fit index:
GFI = 0.99) ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนทีป่ รับแก้ (adjusted goodness of fit index: AGFI =
0.97) มีค่าเป็ น 1 หรือเข้าใกล้ 1 และรากของกําลังสองเฉลีย่ ของเศษ (root mean square residual:
RMR = 0.01) มีค่าเข้าใกล้ศูนย์ ดังรายละเอียดแสดงในตาราง 4.10 และภาพ 4.2
เมื่อ พิจ ารณาค่ า นํ้ า หนั ก องค์ป ระกอบของตัว แปร 3 ตัว พบว่ า จากค่ า สัม ประสิท ธ์
นํ้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ทงั ้ 6 ตัวแปรในโมเดลการวิจยั ทุกตัวมีค่าเป็ นบวกและ
แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 สําหรับค่านํ้าหนักองค์ประกอบของตัว
แปรกลยุทธ์การเรียน (LSTG) พบว่า ตัวแปรสังเกตได้กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้าน
พฤติกรรมการเรียน (BEH) มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบสูงทีส่ ุดที่ 0.93 รองลงมาคือ กลยุทธ์การ
เรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านพุทธิปญั ญา (COG) มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.92 และตัว
แปรสังเกตได้กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านบริบทการเรียนออนไลน์ (CON) มีค่า
นํ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.86
ค่ านํ้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรกลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํ ากับตนเองด้านแรงจูงใจ
(MOT)
พบว่ าตัว แปรสังเกตได้ ก ารรับรู้ค วามสามารถตนเอง (PERCEPT) มีค่ านํ้ าหนั ก
องค์ประกอบสูงกว่าตัวแปรสังเกตได้การให้คุณค่าการเรียน (VALUE) มีค่านํ้ าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 0.93 และ 0.88 ตามลําดับ ค่านํ้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของ
ผูเ้ รียนในบริบทการเรียนออนไลน์ (ACH) พบว่า ตัวแปรสังเกตได้ค่าเฉลีย่ ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
(ACHE) มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบที่ 1.00
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ตาราง 4.10 ค่าประมาณพารามิเตอร์ และค่าสถิตทิ เ่ี กี่ยวข้องในการตรวจสอบความตรงของโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน (โมเดลทางเลือก)
ตัวแปรเหตุ  ตัวแปรผล

ค่าประมาณพารามิเตอร์
คะแนนดิบ
คะแนนมาตรฐาน

SE

โมเดลการวัด
Matrix LX (นํ้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ภายนอก)
LSTG
COG
1.00
0.92
<-->
BEH
0.73
0.93
0.02
CON
0.34
0.86
0.01
MOT
PERCEPT
1.00
0.93
0.03
VALUE
1.00
0.88
<-->
Matrix LY (นํ้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ภายใน)
ACH
ACHE
0.76
1.00
<-->
Matrix GA (Gamma)
LSTG -> ACH
0.46
0.21
0.23
MOT -> ACH
1.00
0.71
0.15
หมายเหตุ: ** p<.01, * p<.05, <--> ไม่รายงานค่า SE และ t เนื่องจากเป็ นพารามิเตอร์บงั คับ

t

<-->
36.02**
29.05**
31.11**
<-->
<-->
2.03*
6.80**

จากตาราง 4.11 เมื่อพิจารณาค่าความเที่ยงในการวัดตัวแปรสังเกตได้แต่ละตัวพบว่า
ตัวแปรสังเกตได้ส่วนใหญ่มคี ่าความเทีย่ งอยู่ในเกณฑ์ดี คือมีค่าอยู่ระหว่าง 0.74 ถึง 0.87 เมื่อ
พิจารณาค่ าสัมประสิทธิก์ ารพยากรณ์ (R-Square) ของตัวแปรภายในที่เป็ นตัวแปรตามคือ
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผู้เรียนในบริบทการเรียนออนไลน์ (R2 = 0.82) พบว่าตัวแปร
ทํานายหรือปจั จัยเชิงสาเหตุกลยุทธ์การเรียน (LSTG) กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้าน
แรงจูงใจ (MOT) ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผูเ้ รียน
(ACH) ได้ถงึ ร้อยละ 82.0
การวิเคราะห์ผลรวมอิทธิพล (total effect = TE) ของตัวแปรในโมเดลทีเ่ ป็ นตัวแปร
ทํานายหรือปจั จัยเชิงสาเหตุของผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผูเ้ รียน โดยพิจารณาจากค่าอิทธิพล
ในรูปคะแนนมาตรฐาน พบว่า 1) ตัวแปรกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านแรงจูงใจ (MOT)
เป็ นตัวแปรที่มอิ ทิ ธิพลรวมสูงสุดในทิศทางบวกต่อตัวแปรผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผู้เรียน
(ACH) มีขนาดอิทธิพลสูงมีค่าเท่ากับ 0.71 และมีนัยสําคัญทางสถิติ นัน้ คือ ผูเ้ รียนทีม่ ี กลยุทธ์
การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านแรงจูงใจสูง เป็ นสาเหตุทําให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
สูง และ 2) ตัวแปรกลยุทธ์การเรียน (LSTG) เป็ นตัวแปรทีม่ อิ ทิ ธิพลรวมสูงสุดในทิศทางบวกต่อ
ตัว แปรผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผู้เ รียน (ACH) ขนาดอิทธิพ ลมีค่ าเท่ ากับ 0.21 และมี
นัยสําคัญทางสถิติ นัน่ คือผู้เรียนที่มกี ลยุทธ์การเรียนสูง เป็ นสาเหตุทําให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนสูง
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ตาราง 4.11 ค่าสถิตผิ ลการวิเคราะห์อทิ ธิพลของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนของผูเ้ รียนในบริบทการเรียนออนไลน์ (โมเดลทางเลือก)
ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของผูเ้ รียน
์
ตัวแปรสาเหตุ
ในบริบทการเรียนออนไลน์
TE
IE
DE
1. กลยุทธ์การเรียน (LSTG)
0.46*
0.46*
(0.23)
(0.23)
0.21
0.21
2. กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านแรงจูงใจ (MOT)
1.00**
1.00**
(0.15)
(0.15)
0.71
0.71
ค่าสถิต:ิ Chi-square = 8.75; df = 5; P = 0.12; GFI = 0.99; AGFI = 0.97;
RMR = 0.01; RMSEA = 0.08
ตัวแปร
COG
BEH
CON
PERCEPT
VALUE
ความเทีย่ ง
0.85
0.87
0.74
0.87
0.78
สมการโครงสร้างของตัวแปร
R SQUARE
0.82
ตัวแปรผล

หมายเหตุ TE = ผลรวมอิทธิพล (total effect); IE = อิทธิพลทางอ้อม (indirect effect); DE = อิทธิพลทางตรง (direct effect)
** มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01; ตัวเลขในวงเล็บ คือ ค่า standard error; ตัวเลขทึบ คือ ค่าอิทธิพลในรูปคะแนน
มาตรฐาน

เมื่อเปรียบเทียบกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านแรงจูงใจและกลยุทธ์การเรียน
พบว่ากลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านแรงจูงใจมีอทิ ธิพลสูงต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
ของผูเ้ รียนทีม่ ากกว่ากลยุทธ์การเรียน ซึง่ หมายถึงผูส้ อนควรส่งเสริมให้ผเู้ รียนเกิดการใช้กลยุทธ์
การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านแรงจูงใจสูง ๆ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนตามทีผ่ เู้ รียน
ต้องการ

ภาพ 4.2 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผูเ้ รียนในบริบทการ
เรียนออนไลน์ (โมเดลทางเลือก)
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ตอนที่ 4 ผลการพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเองในบริ บท
การเรียนออนไลน์
การพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเองในบริบทการเรียน
ออนไลน์ เ ป็ นการบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีเ กี่ยวกับกลยุทธ์ก ารเรียนรู้แ บบกํ ากับตนเองของ
ผูเ้ รียนในบริบทการเรียนออนไลน์กบั ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัง้ หมดในตอนที่ 2 และตอนที่ 3
แนวทางของผู้สอนใน
การส่งเสริ มการเรี ยนรู้
แบบกํากับตนเอง

สื่อการเรี ยนการ
สอน

รูปแบบการเรี ยน
ออนไลน์

กลยุทธ์การส่งเสริ ม
กลยุทธ์การเรี ยนรู้
แบบกํากับตนเอง

ปั จจัยความสําเร็ จ
ในการเรี ยนการ
สอนออนไลน์

ภาพ 4.3 แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบท
การเรียนออนไลน์
ผู้วจิ ยั เริม่ ต้นจากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ รูปแบบการ
เรียนออนไลน์ สื่อการเรียนการสอน แนวทางของผู้สอนในการส่งเสริมการเรียนรู้แบบกํากับ
ตนเอง และปจั จัยความสําเร็จในการเรียนการสอนออนไลน์ ตามลําดับ ดังภาพ 4.3 และตาราง 4.12
ตาราง 4.12 ผลการวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับการพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการ
เรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์
รูปแบบการเรียนออนไลน์

สื่อการเรียน
การสอน

1. กําหนดเป้าหมายให้แก่ผู้เรียนและสอนให้
ผูเ้ รียนกําหนดเป้าหมายด้วยตนเอง
2. เปิ ดโอกาสให้ผู้เรีย นสามารถเลือ กแนว
ทางการเรีย น เวลาละสถานที่เ รีย นได้ด้ว ย
ตนเอง
3. เพิม่ ความน่ าสนใจในการเรียนและมีคุณค่า
แก่ผเู้ รียน
4. มีแนวทางการเรียนทีท่ า้ ทายผูเ้ รียนได้ใช้กล
ยุทธ์การกํากับตนเองทีห่ ลากหลาย
5. ให้ข ้อ มูลย้อ นกลับแก่ ผู้เรีย นเพื่อ ให้เกิด
ความคิดใหม่ทไ่ี ด้จากการเรียนรู้

1. การสื่อสาร
แบบพร้อมกัน
2. การสื่อสาร
แบบไม่พร้อม
กัน

แนวทางของผูส้ อนใน
การส่งเสริ มการเรียนรู้
แบบกํากับตนเอง
1. ตัวอักษร
2. รูปภาพ
3. เสียง
4. วิดโี อ
5. ภาพเคลือ่ นไหว
6. การถ่ายทอดสด

ปัจจัยความสําเร็จในการ
เรียนการสอนออนไลน์
1. การสร้า งบรรยากาศการ
เรียนรู้
2. การใช้กระดานแสดงความ
คิดเห็น
3. การส่งงานผ่านระบบอีเมล์ท่ี
มีประสิทธิภาพ
4.จัด รู ป แบบการสื่ อ สารแบบ
ผ ส ม ผ ส า น เ พื่ อ ใ ห้ ผู้ เ รี ย น
สามารถเลือกเรียนได้
5. การออกแบบหน้าเว็บไซด์ให้
สามารถใช้งานได้งา่ ย
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ตาราง 4.12 ผลการวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับการพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการ
เรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์ (ต่อ)
รูปแบบการเรียนออนไลน์

6. ให้ความสําคัญกับการประเมินกระบวนการ
เรียนรูแ้ ละความพยายามของผูเ้ รียนแต่ละคน
ทีแ่ ตกต่างกัน
7. อธิบายแนวทางหรือรูปแบบกลยุทธ์ต่าง ๆ
เพื่อ ให้ผู้เ รีย นสามารถเลือ กใช้ก ลยุ ท ธ์ ก าร
กํากับตนเองได้อย่างเหมาะสม
8. สนับสนุนให้ผเู้ รียนได้มโี อกาสเรียนรูส้ งิ่ ใหม่
เพือ่ เพิม่ โอกาสความสําเร็จของผูเ้ รียน
9. จัดสภาพแวดล้อมให้มกี ารเรียนการสอนทัง้
การสื่อ สารไม่พ ร้อ มกัน และสื่อ สารพร้อ มกัน
เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้มโี อกาสในการเลือก
10. เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียนได้มสี ่วนร่วมในการ
เรียน มีการตัง้ คําถามในบทเรียน
11. ให้ผู้เรียนติดตามความก้าวหน้ าทางการ
เรียนของตน
12. ผูส้ อนสนับสนุนให้ผเู้ รียนพึง่ พาตนเอง
13. พัฒนาสังคมของผูเ้ รียนเพื่อสนับสนุ นให้
ผูเ้ รียนสามารถควบคุมกระบวนการเรียนรูข้ อง
ตนเองได้
14. สนับสนุ นให้เกิดการแลกเปลีย่ นความคิด
และความสามารถระหว่างผูเ้ รียน
15. จัดบริบทการเรียนให้เกิดการเชื่อมโยงไป
ยังความรูเ้ ดิมหรือประสบการณ์ของผูเ้ รียน
16. ออกแบบกิจ กรรมที่ท้าทายให้ผู้เ รีย น
สามารถประยุกต์ความรูท้ เ่ี รียนมาได้
17. ให้มกี ารจัดกลุ่มสนทนาระหว่างการเรียน
ซึง่ เกิดทัง้ การสนทนาระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รียน
และระหว่างกลุ่มผูเ้ รียนเอง
18. พัฒนาความสามารถและทักษะการเขียน
และการอ่านของผูเ้ รียน
19. มีกจิ กรรมที่เพิม่ ผลิตภาพการเรียนการ
สอน
20. เป็ นต้นแบบทางวิชาการและพฤติกรรมแก่
ผูเ้ รียน ทัง้ แนวคิด ทักษะและการแก้ปญั หา

สื่อการเรียน
การสอน

แนวทางของผูส้ อนใน
การส่งเสริ มการเรียนรู้
แบบกํากับตนเอง

ปัจจัยความสําเร็จในการ
เรียนการสอนออนไลน์
6.
มีเ ครื่ อ งมื อ การสอนที่
ห ล า ก ห ล า ย รู ป แ บ บ แ ล ะ
เท ค โ น โ ล ยี ก าร สื่ อ ส าร ท าง
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ห้องสนทนา
ระบบการส่งงาน อีเมล์

จากผลการวิเคราะห์กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองที่จําเป็ นและผลการวิเคราะห์
ระดับการใช้กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองของผูเ้ รียนในบริบทการเรียนออนไลน์ในปจั จุบนั
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พบว่าการที่ผเู้ รียนใช้ระยะเวลาการเรียนออนไลน์ต่อสัปดาห์ท่สี ูงทําให้ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยกลยุทธ์
การเรียนรู้แบบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์ สูงกว่าผู้เรียนที่ใช้ระยะเวลาการเรียน
ออนไลน์ต่อสัปดาห์ทต่ี ่ ํา นัน่ หมายถึงกลยุทธ์การส่งเสริมการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองควรจะทํา
ให้ดงึ ดูดผูเ้ รียนเข้าเรียนในบทเรียนออนไลน์ในระยะเวลาทีน่ านด้วย
ตาราง 4.13 การบูรณาการแนวคิดทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับการพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการ
เรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์
ที่มาของการพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมกล
ยุทธ์การเรียนรูใ้ นบริบทการเรียนออนไลน์
การสือ่ สารแบบไม่พร้อมกัน
ตัวอักษร รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว วิดโี อ
จัดรูปแบบการสือ่ สารแบบผสมผสานเพื่อให้
ผูเ้ รียนสามารถเลือกเรียนได้
การสือ่ สารแบบไม่พร้อมกัน
ตัวอักษร
การสือ่ สารแบบไม่พร้อมกัน
เสียง
การสือ่ สารแบบไม่พร้อมกัน
ตัวอักษร การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
การสือ่ สารแบบไม่พร้อมกัน
ตัวอักษร
การใช้กระดานแสดงความคิดเห็น การสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้
การสือ่ สารแบบไม่พร้อมกัน
ตัวอักษร การถ่ายทอดสด
การใช้กระดานแสดงความคิดเห็น การสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้
การสือ่ สารแบบพร้อมกัน
ตัวอักษร การถ่ายทอดสด การสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้
การสือ่ สารแบบพร้อมกัน
ตัวอักษร การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
การสือ่ สารแบบพร้อมกัน
ตัวอักษร การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้

กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับ
ตนเอง
การสอนผ่านวิดโี อ เพื่อให้ผเู้ รียนเห็นคุณค่าในการเรียน
ั
เกิดการทบทวน ต่อยอดความคิด อภิพุทธิปญญา
และ
ผูเ้ รียนต้องจัดการสภาพแวดล้อมในการเรียนและเวลาของ
ตนเองให้เหมาะสม รวมทัง้ ต้องมีอุปกรณ์ช่วยในการเปิ ด
เอกสารประกอบการเรียน เพื่อให้ผเู้ รียนเกิดความพยายาม
และทบทวนในบทเรียนทีผ่ ่านได้อย่างสะดวก
เสียง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการทบทวน ต่อยอดความคิดและ
สามารถจัดการเวลา
การมอบหมายงาน เพื่อให้ผเู้ รียนต่อยอดความคิด อภิพุทธิ
ปญั ญาและเกิดการทํางานกลุ่มระหว่างกัน
กระดานสนทนา เพื่อให้ผเู้ รียนเกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพูดคุย

บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อสร้างบรรยากาศในการ
เรียนรู้ ผู้เรียนสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมในการเรียน
ได้เป็ นอย่างดี สามารถสื่อสารกับผู้สอนได้ตลอดเวลา ใช้
เวลาในการออนไลน์ทน่ี านขึน้
การสนทนาออนไลน์ เพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้
และสื่อ สารแลกเปลี่ย นความรู้ แ ละขอความช่ ว ยเหลื อ
ระหว่างเพื่อนร่วมห้อง และต้องจัดสภาพแวดล้อมและเวลา
ในการสือ่ สารกับผูส้ อน
การทดสอบก่ อ นการเรี ย น เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นได้ ท ราบ
ความสามารถของตนเอง
การทดสอบหลั ง การเรี ย น เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นได้ ท ราบ
ความสามารถของตนเอง และเห็นคุณค่าในการเรียน
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ส่วนผลการวิเคราะห์กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองทีส่ ่งผลต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนในบริบทการเรียนออนไลน์ ในโมเดลทางเลือกพบว่ากลยุทธ์การเรียนรู้แบบ
กํากับตนเองด้านแรงจูงใจมีอทิ ธิพลสูงต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผูเ้ รียนและสูงกว่ากลยุทธ์
การเรียน นัน่ คือผู้สอนควรส่งเสริมให้ผเู้ รียนเกิดการใช้กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้าน
แรงจูง ใจสูง ๆ เพื่อ ให้เ กิด ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนตามที่ผู้เ รียนต้อ งการ ดัง นัน้ กลยุทธ์ก าร
ส่งเสริมของผู้สอนที่จะพัฒนาขึน้ นัน้ ต้องเน้ นให้ผู้เรียนเกิดกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง
ด้านแรงจูงใจสูงสุด
จากการสังเคราะห์ผลการวิจยั เบื้องต้นกับแนวคิดทฤษฎีผู้จยั ได้จดั ทําร่างกลยุทธ์การ
ส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์ และนํ าร่างดังกล่าวไป
ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ จากผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นการศึกษาในบริบทการเรียน
ออนไลน์ จํ า นวน 3 คน ซึ่ ง มีป ระสบการณ์ ก ารสอนในบริบ ทการเรี ย นออนไลน์ หรือ มี
ประสบการณ์การออกแบบรูปแบบการเรียนสอนในบริบทการเรียนออนไลน์ หรือมีความรูเ้ รื่อง
การจัดการเรียนการสอนในบริบทการเรียนออนไลน์มากกว่า 3 ปี ซึง่ ผูท้ รงคุณวุฒไิ ด้แสดงความ
คิดเห็นในการปรับปรุงร่างกลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเองในบริบทการ
เรียนออนไลน์ และพัฒนาเป็ นกลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองของผู้เรียน
ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบการเรียนการสอนในบริบทการเรียนออนไลน์ ท่แี ตกต่ างกัน ได้แก่ การ
สอนผ่านวิดโี อ การสอนผ่านเอกสารประกอบการเรียน การสอนผ่านเสียง การสอนผ่านการ
มอบหมายงาน การสอนผ่านกระดานสนทนา การสอนผ่านการสนทนาออนไลน์ การสอนผ่าน
การทดสอบก่อนการเรียน การสอนผ่านการทดสอบหลังการเรียน การสอนผ่านบริการเครือข่าย
สังคมออนไลน์ ซึง่ แสดงรายละเอียดการบูรณาการแนวคิดทฤษฎีกบั ผลการวิจยั ทีพ่ บ ดังตาราง
4.13
ตอนที่ 5 ผลการทดลองใช้ กลยุทธ์การส่งเสริ มกลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเองใน
บริ บทการเรียนออนไลน์
ผลการวิเคราะห์ในตอนนี้เป็ นการนํ าเสนอผลการทดลองใช้กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์
การเรียนรู้แ บบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์ เพื่อ ประเมินประสิทธิผ ลของการใช้
กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองของผู้เรียนในบริบทการเรียนออนไลน์
ผูว้ จิ ยั จึงแบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็ น 2 ส่วนเพื่อตอบวัตถุประสงค์ดงั กล่าว ได้แก่ ส่วนที่ 1 ผลการ
วิเคราะห์การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเองในบริบท
การเรียนออนไลน์ ระหว่างก่ อนการทดลองและหลังการทดลอง ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผู้เรียนในบริบทการเรียนออนไลน์ ระหว่างก่ อนการ
ทดลองและหลังการทดลอง
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ส่วนที่ 1 ผลการวิ เคราะห์การเปรียบเที ยบค่าเฉลี่ยของระดับการใช้ กลยุทธ์การ
เรียนรู้แบบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์ระหว่างก่อนการทดลองและหลังการ
ทดลอง
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับการใช้กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบท
การเรียนออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยระหว่างก่อนการทดลองและหลังการทดลองการใช้
กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรู้ พบว่าทุกกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองของตัวแปร
สังเกตได้ 9 ตัวแปร ได้แก่ การทบทวน (REVIEW) การต่อยอดความคิด (RELA) อภิพุทธิ
ปญั ญา (META) การจัดการเวลาเรียนออนไลน์ (TIME) การจัดการความพยายาม (ATTEM)
การควบคุมสภาพแวดล้อมออนไลน์ (ENV) การขอความช่วยเหลือออนไลน์(HELP) การรับรู้
ความสามารถตนเอง (PERCEPT) การให้คุณค่าการเรียน (VALUE) ซึง่ เป็ นตัวบ่งชีข้ องตัวแปร
แฝงภายนอก 4 ตัว ได้แก่กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านพุทธิปญั ญา (COGNITION)
กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านพฤติกรรมการเรียน (BEHAVIOR) กลยุทธ์การเรียนรู้
แบบกํากับตนเองด้านบริบทการเรียนออนไลน์ (CONTEXT) กลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับ
ตนเองด้านแรงจูง ใจ (MOTIVATION) และตัว แปรแฝงภายในผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
(ACHIEVE) มีค่าทีส่ งู ขึน้ อย่างมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ 0.05 ดังตาราง 4.14
ตาราง 4.14 การเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของระดับการใช้กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองใน
บริบทการเรียนออนไลน์ระหว่างก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
ตัวแปร
กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับ
ตนเองด้านพุทธิปัญญา
การทบทวน
การต่อยอดความคิด
อภิพุทธิปัญญา
กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับ
ตนเองด้านพฤติกรรมการเรียน
การจัดการเวลาเรียนออนไลน์
การจัดการความพยายาม
กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับ
ตนเองด้านบริบทการเรียน
ออนไลน์
การควบคุมสภาพแวดล้ อมออนไลน์
การขอความช่วยเหลือออนไลน์

ก่อนการทดลอง
(n=105)
Mean
S.D.

หลังการทดลอง
(n=105)
Mean
S.D.

3.33

0.63

3.88

3.19
3.30
3.48

0.60
0.69
0.68

3.39

t

df

p

effect
size

0.48

7.65

104.00

0.00*

0.93

3.83
3.86
3.95

0.59
0.56
0.48

7.69
7.27
5.87

104.00
104.00
104.00

0.00*
0.00*
0.00*

0.81
0.69
0.75

0.67

3.89

0.49

6.34

104.00

0.00*

0.66

3.31
3.48

0.71
0.70

3.84
3.94

0.54
0.52

6.33
5.65

104.00
104.00

0.00*
0.00*

0.81
0.83

3.25

0.67

3.87

0.52

7.91

104.00

0.00*

0.75

3.43
3.07

0.76
0.76

4.04
3.70

0.63
0.60

7.14
7.05

104.00
104.00

0.00*
0.00*

0.55
0.89
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ตาราง 4.14 การเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของระดับการใช้กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองใน
บริบทการเรียนออนไลน์ระหว่างก่อนการทดลองและหลังการทดลอง (ต่อ)
กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับ
ตนเองด้านแรงจู งใจ
การรับรู้ความสามารถตนเอง
การให้ คุณค่าการเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

3.51

0.73

4.01

0.52

7.91

104.00

0.00*

0.88

3.38
3.65
3.43

0.72
0.82
0.70

3.92
4.10
4.05

0.55
0.63
0.56

6.48
4.73
7.70

104.00
104.00
104.00

0.00*
0.00*
0.00*

0.74
0.93
0.68

หมายเหตุ * p<0.05

จากผลการวิเคราะห์เ ปรียบเทียบในตาราง 4.14 พบว่ าหลัง จากผู้สอนใช้กลยุทธ์การ
ส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเองในรูปแบบต่าง ๆ แล้ว ค่าเฉลี่ยของระดับการใช้
กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์ ในรูปแบบต่าง ๆ สูงขึน้ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<.05) แต่ไม่สามารถบ่งบอกได้ชดั เจนว่า กลยุทธ์การส่งเสริมแบบใดมีส่วน
ทํา ให้ร ะดับกลยุทธ์ก ารเรีย นรู้แ บบกํ า กับ ตนเองสูงขึ้น ผู้ว ิจ ยั จึง ได้จ ดั สนทนากลุ่ ม ย่อ ยของ
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่เคยเรียนรูใ้ นบริบทการเรียนออนไลน์
เพื่อวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ รียนว่ากลยุทธ์การส่งเสริมในแต่ละรูปแบบส่งผลต่อกลยุทธ์การ
เรียนรู้แบบกํากับตนเองที่แตกต่างกันอย่างไร โดยนํ าเสนอแยกตามรูปแบบของกลยุทธ์การ
ส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์ ดังนี้
1. การสอนผ่านวิ ดีโอ
ผูเ้ รียนแสดงความคิดเห็นว่ารูปแบบการสอนผ่านวิดโี อมีส่วนส่งเสริมให้เกิดกลยุทธ์การ
เรียนรู้แ บบกํากับตนเองด้ว ยแนวทางการควบคุ มสภาพแวดล้อ มออนไลน์ ก ารทบทวน การ
จัดการความพยายามการต่อยอดความคิดการรับรูค้ วามสามารถตนเอง การให้คุณค่าการเรียน
ั ญา และการจัด การเวลาเรีย นออนไลน์ เ นื่ อ งจากนัก ศึก ษาจะต้อ งมีก าร
จนเกิด อภิพุ ท ธป ญ
ตัง้ เป้าหมายว่าจะใช้เวลาเท่าไรในการดูวดิ โี อเพื่อทบทวนเนื้อหาต่างๆ แล้วจึงทําการวางแผนว่า
ในช่วงก่อนสอบจะเข้าไปดูวดิ โี อเพื่อทบทวนบทเรียนอะไร และใช้เวลาในการทบทวนในแต่ละ
บทเท่าไร และต้องการได้อะไรจากการดูนัน้ บ้าง และเมื่อนักศึกษาได้แผนที่กําหนดไว้แล้วก็จะ
ทําการเข้าอินเตอร์เ น็ ต เพราะการดูวดิ ีโอจะต้องมีก ารเชื่อ มต่ ออินเตอร์เน็ ต ตลอดเวลาจึงจะ
สามารถดูวดิ โี อได้ หลังจากนัน้ ก็ทําการเปิ ดดูวดิ โี อหลายๆ ครัง้ ตามที่กําหนดไว้ และใช้ความ
พยายามทีจ่ ะดูวดิ โี อดังกล่าวซํ้าแล้วซํ้าอีกเพื่อทีจ่ ะนํ าความรูท้ ไ่ี ด้จากการดูวดิ โี อมาเชื่อมโยงกับ
ความรูเ้ ดิมที่มอี ยู่เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหามากขึน้ และเมื่อนักศึกษาเข้าใจแล้วก็จะเกิด
ความมันใจในการเรี
่
ยนรู้ เพราะวิดโี อที่ดูนัน้ เป็ นรูปแบบที่อาจารย์เป็ นผู้สอนเองจึงดูน่าเชื่อถือ
และทําให้เกิดความมันใจกั
่ บผูเ้ รียนมากขึน้ หลังจากนัน้ นักศึกษาก็จะได้รบั รูป้ ระโยชน์ของการดู
วิดโี อเพื่อทบทวนบทเรียนก่อนสอบ เพราะเมือ่ ดูการสรุปบทเรียนในวิดโี อแล้วก็จะทําให้เห็นภาพ
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ทัง้ หมดชัด เจนและเกิด ประโยชน์ ใ นการสอบ รวมทัง้ ทําให้รบั รู้ว่ าการตัง้ เป้ าหมาย วางแผน
ทบทวนบทเรียน และทําการติดตามการดูวดิ โี อเพื่อทบทวนก่อนสอบนัน้ มีผลสัมฤทธิ ์จริงหรือไม่
"ทําให้เข้าใจง่ายจากการบรรยายเหมือนได้เรียนจริง" (นักศึกษามหาวิทยาลัย #2)
"เปิ ดดูซ้าํ ๆ เพื่อทบทวนได้หลายรอบ" (นักศึกษามหาวิทยาลัย #8)
"มีอาจารย์มาสรุปให้ฟงั เห็นโครงเรื่องทัง้ หมด" (นักศึกษามหาวิทยาลัย #9)

ในขณะทีร่ ปู แบบการเรียนการสอนผ่านวิดโี อไม่มสี ่วนส่งเสริมให้เกิดกลยุทธ์การเรียนรู้
แบบกํากับตนเองด้วยแนวทางการขอความช่วยเหลือเพราะเป็ นการสื่อสารทางเดียว ไม่สามารถ
ทีจ่ ะขอความช่วยเหลือเมือ่ เกิดปญั หาได้ เช่น การดาวน์โหลดวิดโี อไม่ได้ เป็ นต้น
"เวลาดูวดิ โี อแล้วมันติดๆ ขัดๆ ก็ไม่รจู้ ะทํายังไงหรือถามใครว่าเป็ นเพราะอะไร" (นักศึกษา
มหาวิทยาลัย #1)

2. การสอนผ่านเอกสารประกอบการเรียน
ผู้เ รีย นแสดงความคิด เห็น ว่ า รูป แบบการสอนผ่ า นเอกสารประกอบการเรีย นมีส่ ว น
ส่งเสริมให้เกิดกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้วยแนวทางการทบทวน การจัดการความ
พยายามการติดตาม การควบคุมการเรียนด้วยตนเองจากการอ่านเอกสารประกอบการเรียนจน
เกิดอภิพุทธปญั ญา การต่อยอดความคิดการรับรูค้ วามสามารถตนเองและการให้คุณค่าการเรียน
เนื่องจากนักศึกษาจะต้องมีการตัง้ เป้าหมายว่าจะใช้เวลาเท่าไรในการอ่านทบทวนเนื้อหาต่างๆ
จากเอกสาร แล้วจึงทําการวางแผนว่าในช่วงก่อนสอบจะเข้าไปอ่านทบทวนบทเรียนอะไร และใช้
เวลาในการทบทวนในแต่ ล ะบทเท่ า ไร และต้ อ งการได้อ ะไรจากการอ่ า นนั น้ บ้า ง และเมื่อ
นักศึกษาได้แผนทีก่ ําหนดไว้แล้วก็จะเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวนัน้ ออกมาพิมพ์เพื่อใช้
ในการอ่ านทบทวน โดยเน้ นรายละเอียดที่สําคัญก่ อนสอบ หรือใช้ทบทวนเนื้อหาหลังจากการ
เรียนจากวิดโี อ โดยใช้ความพยายามในการอ่านก่อน เพราะการอ่านเอกสารประกอบการเรียน
จะคล้ายๆ กับการอ่านหนังสือต้องใช้ความพยายามในการอ่านถึงแม้เอกสารดังกล่าวนัน้ จะยาก
หรือง่ายก็ตาม หลังจากนัน้ ก็ทําการติดตาม และควบคุมการทบทวนด้วยตนเองให้เป็ นไปตาม
แผนงาน เพราะการอ่านเอกสารจะต้องมีความตัง้ ใจทีจ่ ะเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และควบคุมตนเองให้
ได้ก่อน แล้วจึงนํ าความรูท้ ่ไี ด้จากการอ่านทัง้ หมดมาทําการสรุปและนํ ามาเชื่อมโยงกับความรู้
เดิมที่มอี ยู่เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้นและเมื่อนักศึกษาเข้าใจแล้วก็จะเกิดความ
มันใจในการเรี
่
ยนรู้ เพราะเอกสารทีอ่ ่านนัน้ เป็ นรูปแบบทีอ่ าจารย์เป็ นผูเ้ ขียนขึน้ มาให้อ่านเองจึง
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ดู น่ า เชื่อ ถื อ และทํ า ให้ เ กิด ความมัน่ ใจกับ ผู้ เ รีย นมากขึ้น ก็ จ ะทํ า ให้ นั ก ศึก ษารับ รู้ว่ า การ
ตัง้ เป้าหมาย วางแผนทบทวนบทเรียน และทําการติดตามการอ่ านเอกสารประกอบการเรียน
เพื่อทบทวนก่อนสอบนัน้ มีผลสัมฤทธิ ์จริงหรือไม่
"หนูจะใช้อ่านสรุปเนื้อหาทีเ่ รียนมาเพื่อให้เข้าใจง่ายขึน้ " (นักศึกษามหาวิทยาลัย #4)
"จะพิมพ์ออกมาอ่านในรายละเอียด ใช้ทบทวนก่อนสอบเสมอ" (นักศึกษามหาวิทยาลัย #5)

ในขณะที่รูปแบบการเรียนการสอนผ่านเอกสารประกอบการเรียนไม่มสี ่วนส่งเสริมให้
เกิดกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้วยแนวทางการจัดการเวลาเรียนออนไลน์ การควบคุม
สภาพแวดล้อมออนไลน์และการขอความช่วยเหลือออนไลน์ เนื่องจากนักศึกษาไม่จาํ เป็ นต้องทํา
การจัดตารางเวลาเพื่อทีจ่ ะเข้าไปอ่านเอกสารประกอบการเรียนในทันที แต่สามารถเข้าไปดาวน์
โหลดเอกสารมาเก็บไว้กบั ตัวเองได้ทุกๆ เวลา แล้วจึงนํ ามาอ่านในสถานทีท่ ต่ี ้องการโดยไม่ต้อง
มีการออนไลน์เพื่ออ่านเอกสารอยู่ตลอดเวลา ดังนัน้ การอ่ านเอกสารประกอบการเรียนจึงเป็ น
การสื่อสารเพียงทางเดียวที่ไม่สามารถขอความช่วยเหลือเมื่อไม่เข้าใจหรือมีขอ้ สงสัยใดๆ จาก
บุคคลอื่นได้
"ส่วนใหญ่ จะโหลดเอกสารออกมาก่อน แล้วถ้าว่างเมื่อไรก็ค่ อยหยิบมาอ่าน" (นักศึกษา
มหาวิทยาลัย #8)

3. การสอนผ่านเสียง
รูปแบบการสอนผ่านเสียงมีส่วนส่งเสริมให้เกิดกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้วย
แนวทางการทบทวน การต่อยอดความคิด การจัดการความพยายาม และการจัดการเวลาเรียน
ออนไลน์ เ นื่อ งจากนัก ศึก ษาจะต้อ งมีก ารตัง้ เป้าหมายว่ าจะใช้เ วลาเท่ าไรในการฟงั เสียงเพื่อ
ทบทวนเนื้อหาต่างๆ แล้วจึงทําการวางแผนว่าในช่วงก่อนสอบจะเข้าไปฟงั เสียงเพื่อทบทวน
บทเรียนอะไร และใช้เวลาในการทบทวนในแต่ละบทเท่าไร และต้องการได้อะไรจากการฟงั นัน้
บ้าง และเมือ่ นักศึกษาได้แผนทีก่ ําหนดไว้แล้วก็จะทําการเข้าอินเตอร์เน็ต เพื่อทําการดาวน์โหลด
เสียงการสอนของอาจารย์ในบทเรียนที่ต้องการทบทวนมาเก็บไว้ก่อน และเมื่อใกล้เวลาสอบ
นักศึกษาก็จะใช้ความพยายามในการทบทวนโดยการฟงั เสียงดังกล่าวซํ้าแล้วซํ้าอีกเพื่อที่จะนํ า
ความรูท้ ไ่ี ด้จากการดูวดิ โี อมาเชื่อมโยงกับความรูเ้ ดิมทีม่ อี ยู่เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหามาก
ขึน้ แต่ ในทางกลับกันรูปแบบการเรียนการสอนผ่านเสียงไม่มสี ่วนส่งเสริมให้เกิดกลยุทธ์การ
เรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้วยแนวทางการติดตาม การควบคุมการเรียนด้วยตนเองจากการฟงั
เสียงจนเกิดอภิพุทธปญั ญา การการควบคุมสภาพแวดล้อมออนไลน์ การขอความช่วยเหลือ
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ออนไลน์ การรับรูค้ วามสามารถตนเอง และการให้คุณค่าการเรียนเนื่องจากนักศึกษาสามารถ
เข้าไปดาวน์โหลดเอกสารมาเก็บไว้กบั ตัวเองได้ทุกๆ เวลา แล้วจึงนํามาฟงั ในสถานทีท่ ต่ี ้องการ
โดยไม่ต้องมีการออนไลน์ เพื่อฟงั เสียงได้ตลอดเวลา ดังนัน้ การฟงั เสียงจึงเป็ นการสื่อสารเพียง
ทางเดียวทีไ่ ม่สามารถขอความช่วยเหลือเมือ่ ไม่เข้าใจหรือมีขอ้ สงสัยใดๆ จากบุคคลอื่นได้และไม่
สามารถทําให้นัก ศึก ษามันใจและเห็
่
นคุ ณค่ าของการเรียนนัน้ ๆ ได้เ ต็มที่เนื่ องจากเนื้ อ หาใน
บทเรียนบางช่วงไม่สามารถเข้าใจได้จากการฟงั เพียงอย่างเดียวแต่ต้องมีการเห็นภาพเพื่อขยาย
ความเข้าใจด้วย
"มีการดู VDO อยู่แล้ว File เสียงจึงไม่ค่อยได้โหลดฟงั " (นักศึกษามหาวิทยาลัย #7)

4. การสอนผ่านการมอบหมายงาน
จากการจัดสนทนากลุ่มย่อยพบว่ารูปแบบการสอนผ่านการมอบหมายงานมีส่วนส่งเสริม
ให้เกิดกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้วยแนวทางการจัดการความพยายามการติดตาม
บทเรียน ถามตัวเองเพื่อสร้างความเข้าใจจนเกิดอภิพุทธปญั ญาการต่ อยอดความคิด การให้
คุณค่าการเรียนการขอความช่วยเหลือออนไลน์ และการทบทวนการเรียนเนื่องจากนักศึกษา
จะต้องทําการตัง้ เป้าหมายเมือ่ ได้รบั มอบหมายงานจากอาจารย์ว่าจะใช้เวลาทํานานแค่ไหน แล้ว
จึงทําการวางแผนว่าจะทํางานในบทเรียนใดส่ง และจะใช้วธิ ใี ดในการหาข้อมูลเพื่อมาทํางานที่
ได้รบั มอบหมายนัน้ ๆ ให้เสร็จทันกําหนดเวลา และเมื่อนักศึกษาได้แผนทีก่ ําหนดไว้แล้วก็จะใช้
ความพยายามในการเรียนรู้ และทบทวนการเรียนจากงานที่อาจารย์มอบหมายมาให้ เพื่อที่จะ
ติดตามบทเรียน และถามตัวเองเพื่อสร้างความเข้าใจ รวมทัง้ ทําการควบคุมการเรียนด้วยตนเอง
ให้เป็ นไปตามแผนงานก่อน เพราะงานที่ได้รบั มอบหมายบางครัง้ ไม่ได้เป็ นการถามตอบตรงๆ
ตามบทเรียนทีเ่ รียนมาแต่ต้องใช้การนํ าบทเรียนดังกล่าวมาสร้างความเข้าใจด้วยตัวเองจึงจะได้
คําตอบที่ถูกต้องที่สุด หลังจากนัน้ ก็นําความเข้าใจที่เกิดขึน้ ใหม่ทงั ้ หมดมาทําการเชื่อมโยงกับ
ความรูเ้ ดิมที่มอี ยู่เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาให้ตรงกับแผนงานที่ได้วางไว้ เพราะงานที่
ได้รบั มอบหมายมาจากอาจารย์ส่วนใหญ่จะเป็นกรณีศกึ ษา จึงต้องนําทฤษฎีทไ่ี ด้เรียนมาทัง้ หมด
มาประยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื่อ ทํ า การต่ อ ยอดความคิด ออกมาเป็ น คํา ตอบ ก็จ ะทํ า ให้นั ก ศึก ษารับ รู้ถึง
ประโยชน์ ข องความรู้ ท่ีจ ะช่ ว ยให้ เ ราได้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า เพิ่ม เติ ม จากงานที่อ าจารย์ ใ ห้ ม า
นอกจากนัน้ ยังทําให้รู้ว่าการตัง้ เป้าหมาย วางแผน และทําการติดตามงานที่ได้รบั มอบหมาย
นัน้ ๆ จากอาจารย์สมั ฤทธิ ์ผลจริงหรือไม่
"ช่วยให้เราได้ศกึ ษาค้นคว้าเพิม่ เติมจากเคสทีอ่ าจารย์ให้มา" (นักศึกษามหาวิทยาลัย #7)
"ช่วยให้พฒ
ั นาการคิดประยุกต์ทฤษฎีเข้ากับสถานการณ์จริง" (นักศึกษามหาวิทยาลัย #8)
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รูปแบบการเรียนการสอนผ่านการมอบหมายงานไม่มสี ่วนส่งเสริมให้เกิดกลยุทธ์การ
เรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้วยแนวทางการจัดการเวลาเรียนออนไลน์ การควบคุมสภาพแวดล้อม
ออนไลน์ และการรับรูค้ วามสามารถตนเองแต่อย่างใดเนื่องจากนักศึกษาไม่จาํ เป็ นต้องทําการจัด
ตารางเวลาเพื่อทีจ่ ะเข้าไปทํางานทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากอาจารย์ในทันที เพียงแต่ต้องทําให้เสร็จ
ตามเวลาที่อาจารย์กําหนดส่งงานเท่านัน้ ดังนัน้ นักศึกษาจึงสามารถเข้าไปดาวน์ โหลดงานมา
เก็บไว้กบั ตัวเองได้ แล้วจึงนํามาทําในแต่ละสถานทีเ่ พื่อส่งอาจารย์ให้ทนั กําหนดในภายหลัง โดย
ไม่ต้องมีการออนไลน์เพื่อทํางานดังกล่าวตลอดเวลา แต่เนื่องจากงานที่นักศึกษาทําส่งอาจารย์
นัน้ อาจารย์ไม่ได้ทาํ การรีพายกลับมายังผูส้ ่งงานว่างานทีท่ ําส่งนัน้ มีความถูกต้องหรือไม่เพียงใด
จึงทําให้ผู้ส่งงานไม่สามารถบอกได้อย่างมันใจว่
่ างานที่ทํานัน้ มีความถูกต้องมากน้ อยเพียงใด
เช่นกัน
"เวลาส่งงานให้อาจารย์กไ็ ม่แน่ใจว่าทีต่ อบไปถูกหรือผิด" (นักศึกษามหาวิทยาลัย #1)

5. การสอนผ่านการสนทนาออนไลน์
ผูเ้ รียนแสดงความคิดเห็นว่ารูปแบบการสอนผ่านการสนทนาออนไลน์มสี ่วนส่งเสริมให้
เกิดกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้วยแนวทางการติดตามบทเรียน การควบคุมการเรียน
ด้วยตนเองจนเกิดอภิพุทธปญั ญา การจัดการความพยายาม การจัดการเวลาเรียนออนไลน์ การ
ควบคุมสภาพแวดล้อมออนไลน์ การขอความช่วยเหลือออนไลน์ การต่อยอดความคิดและการ
ทบทวนเนื่องจากนักศึกษาจะต้องทําการตัง้ เป้าหมายว่าจะเข้าไปสนทนาออนไลน์เป็ นเวลานาน
เท่าไร และจะเข้าไปสนทนาในช่วงใดบ้าง แล้วจึงทําการวางแผนว่าจะเข้าไปสนทนาในบทเรียน
ใด และต้องการอะไรบ้างจากการสนทนานัน้ และเมื่อนักศึกษาได้แผนที่กําหนดไว้แล้วก็จะใช้
ความพยายามทีจ่ ะติดตามบทเรียน และควบคุมการเรียนด้วยตนเองให้เป็ นไปตามแผนงานก่อน
เพราะการสนทนากลุ่มจะต้อ งมีการติดตามการพูดคุ ยเกี่ยวกับบทเรียนตลอดเวลาเพื่อไม่ใ ห้
พลาดเนื้อหาที่สําคัญๆ จากการพูดคุย ดังนัน้ จึงควรพยายามด้วยตนเองก่อน และถ้ามีอะไรใน
บทเรียนที่ยงั ไม่เข้าใจ หรือมีขอ้ สงสัยหรือข้อซักถามใดๆ ก็จะทําการนัดหมายเวลาที่จะเข้าไป
สนทนาแลกเปลีย่ ความคิดเห็นกับเพื่อนๆ และอาจารย์ และถ้าใครไม่สะดวกก็จะพลาดการเข้า
ไปพูดคุยในประเด็นนัน้ ๆ ทันทีจงึ ต้องมีการบริหารจัดการเวลาให้ด ี แล้วจึงเข้าอินเตอร์เน็ตเพื่อ
เข้าไปสนทนา เพราะการสนทนาออนไลน์ จะต้องมีการเชื่อมต่ ออินเตอร์เน็ ตตลอดเวลาจึงจะ
สามารถพูดคุยกับคนอื่นๆ ได้ หลังจากนัน้ ก็นําความคิดเห็นทัง้ หมดที่คดิ ว่าถูกต้อง โดยเฉพาะ
ความคิด เห็นของอาจารย์มาทําการเชื่อ มโยงกับความรู้เ ดิมที่มอี ยู่เ พื่อ ให้เกิดความเข้าใจใน
เนื้อหาให้ตรงกับแผนงานทีไ่ ด้วางไว้ เพราะความคิดเห็นต่างๆ ทีไ่ ด้มาจากการสนทนาออนไลน์
จะสามารถนํ า มาใช้ ใ นการต่ อ ยอดความคิด ของตนเองได้ ก็จ ะทํ า ให้นั ก ศึก ษารับ รู้ว่ า การ
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ตัง้ เป้าหมาย วางแผน และทําการติดตามบทเรียนจากการสนทนาออนไลน์นัน้ ๆ สัมฤทธิ ์ผลจริง
หรือไม่
"ใช้เมื่อมีกาํ หนดเวลาในการเข้าไป Chat กับอาจารย์" (นักศึกษามหาวิทยาลัย #2)
"เข้าไป Chat เพื่อแลกเปลีย่ นข้อมูลการเรียนกับเพื่อนๆ" (นักศึกษามหาวิทยาลัย #4)

ในขณะทีร่ ปู แบบการเรียนการสอนผ่านการสนทนาออนไลน์ไม่มสี ่วนส่งเสริมให้เกิดกลยุทธ์การ
เรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้วยแนวทางการรับรูค้ วามสามารถตนเองและการให้คุณค่าการเรียน
เนื่องจากการสนทนาออนไลน์ ส่วนใหญ่ จะเป็ นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากเพื่อนๆ หรือ
บุคคลอื่นๆ ทีไ่ ม่ใช่อาจารย์ ซึ่งมีความคิดเห็นทีห่ ลากหลายและแตกต่างกันไปจนบางครัง้ ทําให้
นักศึกษาไม่สามารถจับประเด็น และหาผลสรุปจากการสนทนานัน้ ได้ จึงทําให้ไม่สามารถมันใจ
่
ได้ว่าความคิดเห็นเหล่านัน้ เป็ นความคิดเห็นที่ถูกต้องหรือไม่ และไม่แน่ ใจถึงการรับรูป้ ระโยชน์
ของความรูท้ ไ่ี ด้จากการสนทนาในครัง้ นัน้ ๆ ว่ามีความสําคัญจริงแท้แค่ไหน
"เวลาเข้าไปคุยหรือถามเพื่อนๆ เกีย่ วกับบทเรียนก็ไม่แน่ ใจเหมือนกันว่าใครตอบถูกหรือ
ผิดกันแน่" (นักศึกษามหาวิทยาลัย #1)

6. การสอนผ่านการทดสอบก่อนการเรียน
ผู้เ รีย นแสดงความคิด เห็น ว่ า รูป แบบการสอนผ่ า นการทดสอบก่ อ นการเรีย นมีส่ ว น
ส่งเสริมให้เกิดกลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเองด้วยแนวทางการติดตาม การควบคุมการ
เรียนด้วยตนเองจนเกิดอภิพุทธปญั ญา การจัดการความพยายามการจัดการเวลาเรียนออนไลน์
การควบคุมสภาพแวดล้อมออนไลน์การให้คุณค่าการเรียนการทบทวน การขอความช่วยเหลือ
ออนไลน์ และการรับรู้ค วามสามารถตนเองเนื่อ งจากนัก ศึก ษาจะต้อ งทําการตัง้ เป้าหมายว่า
ต้องการคะแนนจากการทดสอบก่อนการเรียนรูเ้ ท่าไหร่ถงึ จะเหมาะสมกับความรูท้ ่มี ที งั ้ หมดใน
ตอนนัน้ แล้วจึงทําการวางแผนว่าจะเข้าไปทําการทดสอบบทเรียนใดบ้าง และจะใช้รปู แบบใดใน
การช่วยให้การทดสอบนัน้ ได้คะแนนตามที่ต้องการ เมื่อนักศึกษาได้แผนที่กําหนดไว้แล้วก็จะ
พยายามทําการติดตามบทเรียนเหล่านัน้ ในรูปแบบทีก่ ําหนดไว้ เพราะการทดสอบก่อนการเรียน
มีคะแนนและจะเป็ นตัววัดความรูพ้ น้ื ฐานของเราเองว่ามีมากน้อยแค่ไหน ดังนัน้ จึงต้องใช้ความ
พยายามในการทําการทดสอบนี้ให้ได้คะแนนดีตามทีต่ ้องการ พร้อมทัง้ ทําการควบคุมการเรียน
ด้ว ยตนเองจนเกิด อภิพุทธปญั ญา แล้ว จึง ทํา การเข้าอิน เตอร์เ น็ ต เพื่อ เข้าไปทํา การทดสอบ
บทเรียนดังกล่าวตามเวลาทีไ่ ด้จดั ตารางไว้ เพราะการทดสอบจะต้องมีการออนไลน์ตลอดเวลา
จึงจะทําการทดสอบได้ และมีการจํากัดเวลาในการทํา จึงต้องทําการบริหารเวลาเพื่อให้สามารถ
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ทําแบบทดสอบดังกล่าวได้ทนั เวลาที่กําหนดไว้ และเมื่อคะแนนจากการทดสอบออกมาก็จะทํา
ให้นักศึกษารับรูถ้ งึ ประโยชน์ ของความรูท้ ่ไี ด้จากการตัง้ เป้าหมาย วางแผน และทําการติดตาม
บทเรียนนัน้ ๆ ก่อนการทดสอบว่ามีผลสัมฤทธิ ์จริงหรือไม่เพราะการทดสอบก่อนการเรียนจะทํา
ให้นกั ศึกษาให้ความสําคัญ และให้ความสนใจเกีย่ วกับความรูน้ นั ้ ๆ
"จะได้วดั ระดับความรูก้ ่อนเรียน" (นักศึกษามหาวิทยาลัย #2)
"เวลาทดสอบก็ต้องรีบทําหน่ อย เพราะกลัวทําไม่ ทนั ตามเวลาที่กําหนด" (นักศึกษา
มหาวิทยาลัย #5)

ในขณะที่รูปแบบการเรียนการสอนผ่านการทดสอบก่ อนการเรียนไม่มสี ่วนส่งเสริมให้
เกิดกลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเองด้วยแนวทางการต่ อยอดความคิด เนื่องจากเป็ นการ
ทดสอบความรูเ้ บือ้ งต้นที่นักศึกษามีก่อนการเรียนเท่านัน้ จึงยังไม่สามารถนํ าความรูด้ งั กล่าวไป
ทําการต่อยอดความคิดได้
"การสอบก่ อ นเรีย นเป็ น แค่ ก ารวัด ความรู้เ บื้อ งต้ น ก่ อ นเรีย นเท่ า นั น้ "
มหาวิทยาลัย #4)

(นั ก ศึก ษา

7. การสอนผ่านการทดสอบหลังการเรียน
ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นผ่านการจัดสนทนากลุ่มย่อยว่ารูปแบบการสอนผ่าน
การทดสอบหลังการเรียนมีส่วนส่งเสริมให้เกิดกลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเองด้ว ยแนว
ทางการทบทวน การจัดการความพยายามการติดตาม การควบคุมการเรียนด้วยตนเองจนเกิด
ั ญาการรับ รู้ค วามสามารถตนเอง การจัด การเวลาเรีย นออนไลน์ การควบคุ ม
อภิพุ ท ธป ญ
สภาพแวดล้อมออนไลน์ การให้คุณค่าการเรียน การต่อยอดความคิด และการขอความช่วยเหลือ
ออนไลน์เนื่องจากนักศึกษาจะต้องมีการตัง้ เป้าหมายที่จะเข้าไปทบทวนเนื้อหาบทเรียนต่างๆ
ก่อนการทดสอบหลังการเรียนรูเ้ ป็ นเวลานานเท่าไร และจะทําการทดสอบบทเรียนใดบ้างก่อน
แล้วจึงทําการวางแผนว่าจะใช้รปู แบบการเรียนการสอนแบบใดบ้างในการทบทวน และต้องการ
ได้อะไรจากการทบทวนนัน้ บ้างเพื่อนําไปใช้ในการทดสอบเพื่อให้ได้คะแนนตามทีต่ ้องการ และ
เมื่อนักศึกษาได้แผนที่กําหนดไว้แล้วก็จะเข้าไปทําการอ่านทบทวนเนื้อหาบทเรียนต่างๆ ตาม
เป้าหมายและแผนงานทีว่ างไว้ เพราะการทดสอบมีการให้คะแนนจึงต้องมีการทบทวน อ่านซํ้า
เพื่อความแน่ ใจ โดยใช้ค วามพยายามที่จะติดตามบทเรียน และควบคุมการเรียนด้ว ยตนเอง
เพื่อ ให้ เ ป็ น ไปตามแผนงาน เนื่ อ งจากมีก ารให้ค ะแนนในการทดสอบที่เ ป็ น ตัว ประเมิน ว่ า
นักศึกษาเข้าใจในเนื้อหาทีเ่ รียนรูห้ รือไม่ ดังนัน้ จึงต้องใช้ความพยายามในการทําการทดสอบนี้
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ให้ได้คะแนนดีตามที่ต้องการ และเมื่อนักศึกษามีความพร้อมและมันใจในการเรี
่
ยนรูต้ ามแผนที่
วางไว้แล้วจึงทําการเข้าอินเตอร์เน็ตเพื่อเข้าไปทําการทดสอบบทเรียนดังกล่าวตามเวลาทีไ่ ด้จดั
ตารางไว้ เพราะในการทําแบบทดสอบจะต้องมีการออนไลน์ ตลอดเวลาจึงจะทําการทดสอบได้
และมีการจํากัดเวลาในการทํา จึงต้องทําการบริหารเวลาเพื่อให้สามารถทําแบบทดสอบดังกล่าว
ได้ท ันเวลาที่กํ าหนดไว้ และเมื่อ คะแนนจากการทดสอบออกมาก็จ ะทํา ให้นัก ศึก ษารับ รู้ถึง
ประโยชน์ของความรูท้ ไ่ี ด้จากการตัง้ เป้าหมาย วางแผนทบทวนบทเรียน และทําการติดตามก่อน
การทดสอบนัน้ ๆ สัมฤทธิ ์ผลจริงหรือไม่
"เป็ นการประเมินความรูว้ ่าเข้าใจเนื้อหาจริงไหม" (นักศึกษามหาวิทยาลัย #3)
"มีการจํากัดเวลาในการสอบเลยค่อนข้างกดดันเพราะต้องรีบทําให้เสร็จเร็วๆ" (นักศึกษา
มหาวิทยาลัย #5)

8. การสอนผ่านบริ การเครือข่ายสังคมออนไลน์
จากการวิเ คราะห์ผลการจัดสนทนากลุ่มย่อ ยพบว่ารูปแบบการสอนผ่านบริก าร
เครือ ข่า ยสัง คมออนไลน์ มสี ่ ว นส่ งเสริมให้เ กิดกลยุทธ์ก ารเรียนรู้แ บบกํา กับ ตนเองด้ว ยแนว
ทางการทบทวน การจัด การความพยายาม การติด ตามบทเรียน การควบคุ มการเรียนด้ว ย
ตนเองจนเกิด อภิพุทธปญั ญา การขอความช่ ว ยเหลือ ออนไลน์ ก ารต่ อ ยอดความคิด การรับรู้
ความสามารถตนเอง และการให้คุณค่าการเรียนเนื่องจากนักศึกษาจะต้องมีการตัง้ เป้าหมายทีจ่ ะ
เข้าไปอ่านทบทวนเนื้อหาต่างๆ ในหน้าบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็ นเวลานานเท่าไร และ
จะทํ าการอ่ านมากน้ อ ยเพีย งใดก่ อ น แล้ว จึง ทํ าการวางแผนว่ า จะเข้าไปอ่ า นในช่ว งใด และ
ต้องการได้อะไรจากการอ่านนัน้ บ้าง และเมื่อนักศึกษาได้แผนทีก่ ําหนดไว้แล้วก็จะเข้าไปทําการ
อ่านทบทวนเนื้อหาต่างๆ ตามเป้าหมายและแผนงานทีว่ างไว้ โดยใช้ความพยายามทีจ่ ะติดตาม
บทเรียน และควบคุมการเรียนด้วยตนเองให้เป็ นไปตามแผนงานก่อน เพราะบริการเครือข่าย
สังคมออนไลน์ จะมีการแจ้งเตือนเมื่อมีบทเรียนใหม่ๆ เข้าไปอัพเดตเพื่อให้เราได้ทําการติดตาม
และเรียนรูด้ ้วยตนเองได้ และถ้ามีบทเรียนใดที่อ่านแล้วยังมีขอ้ สงสัยหรือข้อซักถามใดๆ ที่ไม่
เข้าใจก็ทําการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ จากเพื่อนๆ และ
อาจารย์ แล้วจึงนํ าความคิดเห็นทัง้ หมดทีค่ ดิ ว่าถูกต้อง มาทําการเชื่อมโยงกับความรูเ้ ดิมทีม่ อี ยู่
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหา เพราะเมือ่ ได้อ่านเนื้อหาต่างๆ บนบริการเครือข่ายออนไลน์ของ
แต่ ล ะคนที่มคี วามคิด เห็น ที่แ ตกต่ างกันไปแล้ว ก็ส ามารถนํ า มาต่ อ ยอดความคิด ของตนเอง
เพิม่ เติมได้อีก ซึ่งจะทําให้นักศึกษารับรูว้ ่าการตัง้ เป้าหมาย วางแผนทบทวนบทเรียน และทํา
การติดตามในบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์นนั ้ ๆ สัมฤทธิ ์ผลจริงหรือไม่
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#4)

"Facebook จะมีการแจ้งเตือนเพื่อให้เราเข้าไปอัพเดตข้อมูลต่างๆ" (นักศึกษามหาวิทยาลัย

"เวลาทีเ่ ข้าไปใช้เฟสบุ๊คบางครัง้ ก็จะเข้าไปแสดงความคิดเห็นหรือเข้าไปดูความคิดเห็นของคน
อื่นๆ ว่าเป็ นยังไง" (นักศึกษามหาวิทยาลัย #7)

ในขณะที่รูปแบบดัง กล่ าวกลับไม่มสี ่ว นส่ง เสริมให้เ กิดกลยุทธ์ก ารเรียนรู้แ บบกํากับ
ตนเองด้วยแนวทางการควบคุมสภาพแวดล้อ มออนไลน์ และการจัด การเวลาเรียนออนไลน์
เนื่ อ งจากบริก ารเครือ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ เ ป็ น บริก ารที่ส ามารถเข้ า ไปใช้ ไ ด้ ต ลอดเวลา
นอกจากนัน้ ยังมีการแจ้งเตือนเมือ่ มีการอัพเดตข้อมูลใหม่ๆ จากเครือข่ายได้อกี ด้วยจึงไม่จาํ เป็ น
ทีน่ กั ศึกษาจะต้องทําการจัดตารางเวลาทีจ่ ะเข้าไปใช้
#3)

"เวลาใช้เฟสบุ๊คแล้วรูส้ กึ สะดวกดี เพราะจะเข้าไปใช้ตอนไหนก็ได้" (นักศึกษามหาวิทยาลัย

9. การสอนผ่านกระดานสนทนา
ผูเ้ รียนแสดงความคิดเห็นว่ารูปแบบการสอนผ่านกระดานสนทนาไม่มสี ่วนส่งเสริมทําให้
เกิดกลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเองในทุกแนวทาง ไม่ว่าจะเป็ นการทบทวน การต่ อยอด
ความคิด การติดตามบทเรียน การควบคุม การเรียนด้วยตนเองจนเกิดอภิพุทธปญั ญา การ
จัดการเวลาเรียนออนไลน์ การจัดการความพยายาม การควบคุมสภาพแวดล้อมออนไลน์ การ
ขอความช่วยเหลือออนไลน์ การรับรูค้ วามสามารถตนเอง และการให้คุณค่าการเรียน เนื่องจาก
นักศึกษาไม่ค่อยได้เข้าไปใช้รปู แบบดังกล่าว จึงไม่มกี ารตัง้ เป้าหมาย เพื่อวางแผน และทําการ
ติดตามผลเหมือนรูปแบบการเรียนการสอนอื่นๆ
"ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่" (นักศึกษามหาวิทยาลัย #8)

จากผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นทีไ่ ด้จากการจัดสนทนากลุ่มย่อยของผูส้ อนในบทเรียน
ออนไลน์นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่เคยเรียนรูใ้ นบริบทการเรียน
ออนไลน์ สามารถสรุปผลของรูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับ
ตนเองทีแ่ ตกต่างกันดังตาราง 4.15
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ตาราง 4.15 รูปแบบการเรียนการสอนทีส่ ่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบท
การเรียนออนไลน์
กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์
การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง
กลยุทธ์การเรียนรู้
แบบกํากับตนเอง

การทบทวน
การต่อยอดความคิด
อภิพุทธปญั ญา
การจัดการเวลา
การจัดการความพยายาม
การควบคุมสภาพแวดล้อม
ออนไลน์
การขอความช่วยเหลือ
การรับรูค้ วามสามารถตนเอง
การให้คุณค่าการเรียน

วิดโี อ

เอกสาร
ประกอบ
การเรียน

√
√
√
√
√
√

√
√
√
X

X

X

√
√

√
√

√
X

เสียง

√
√
X
√
√
X
X
X
X

การ
มอบ
หมาย
งาน

√
√
√
X
√
X
√
X
√

กระดาน
สนทนา

การ
สนทนา
ออนไลน์

X
X
X
X
X
X

√
√
√
√
√
√

X
X
X

√
X
X

การ
ทดสอบ
ก่อนการ
เรียน

√
X

การ
ทดสอบ
หลังการ
เรียน

√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

√
√
√

√
√
√

บริการ
เครือข่าย
สังคม
ออนไลน์

หมายเหตุ :
√ หมายถึง รูปแบบการเรียนการสอนมีส่วนส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์
X หมายถึง รูปแบบการเรียนการสอนไม่มสี ่วนส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์

ส่วนที่ 2 ผลการวิ เคราะห์เปรียบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผู้เรียนใน
บริ บทการเรียนออนไลน์ ระหว่างก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
นอกจากผลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเอง
ระหว่างก่อนการทดลองและหลังการทดลองแล้ว ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียนของผูเ้ รียนในบริบทการเรียนออนไลน์จาํ นวน 4 บทเรียน โดยการทดสอบด้วยสถิตทิ ดสอบ
t พบว่า ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนก่อนการทดลองใช้กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบ
กํากับตนเอง ซึง่ มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 9.75 7.07 6.64 และ 4.87 ตามลําดับ ส่วนค่าเฉลีย่ หลังการ
ทดลองใช้กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเองเพิม่ ขึ้นเป็ น 10.45 9.17
11.08 และ 13.18 ตามลําดับ ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยสถิตทิ ดสอบ T
พบว่า ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<.01) เกือบทุก
บทเรียน ยกเว้นบทเรียนที่ 1 ทุกบทเรียน ดังตาราง 4.16

√
√
√
X
√
X
√
√
√
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ตาราง 4.16 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผูเ้ รียนในบริบทการเรียนออนไลน์
ระหว่างก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
ตัวแปร
บทเรียนที่ 1
บทเรียนที่ 2
บทเรียนที่ 3
บทเรียนที่ 4

ก่อนการทดลอง
(n=105)
Mean
S.D.
9.75
3.76
7.07
4.26
6.64
3.57
4.87
1.67

หลังการทดลอง
(n=105)
Mean
S.D.
10.45
3.74
9.17
5.36
11.08
3.15
13.18
3.67

t

df

1.64
104
3.70 104.00
13.08 104.00
25.03 104.00

p

effect
size

0.10
0.00**
0.00**
0.00**

0.07
0.30
0.67
1.71

หมายเหตุ ** p<0.01

ตอนที่ 6 ผลการวิ จยั และพัฒนาคู่มือกลยุทธ์การส่ งเสริ มกลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับ
ตนเองในบริ บทการเรียนออนไลน์
ผลการวิจยั จากตอนที่ 1 ถึง 5 สามารถนํ าไปสู่การวิจยั และพัฒนาคู่มอื กลยุทธ์การ
ส่ ง เสริม กลยุ ท ธ์ ก ารเรีย นรู้ แ บบกํ า กับ ตนเองในบริบ ทการเรีย นออนไลน์ ข องนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยตามภาคผนวก ข โดยคู่มอื นี้มวี ตั ถุประสงค์สาํ คัญ 2 ประการคือ 1) เพื่อเป็ นแนวทาง
ให้กบั ผู้สอนในการสร้างบริบทการเรียนออนไลน์ ท่สี ่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง
และ 2) เพื่อให้ผสู้ อนสามารถประเมินระดับการใช้กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองของผูเ้ รียน
ในบริบทการเรียนออนไลน์ เพื่อให้ค่มู อื ดังกล่าวสําเร็จตามวัตถุประสงค์จงึ แบ่งรายละเอียดของ
คู่มอื เป็ น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ความหมายของคําทีค่ วรรู้ ประกอบด้วย การเรียนรูแ้ บบกํากับ
ตนเองในบริบ ทการเรีย นออนไลน์ กลยุ ท ธ์ก ารเรียนรู้แ บบกํ า กับตนเองในบริบ ทการเรีย น
ออนไลน์ และกลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์
ส่ วนที่ 2 การใช้กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเองในบริบทการเรียน
ออนไลน์ ประกอบด้ว ย กลยุทธ์ก ารส่ ง เสริมการเรียนรู้แ บบกํ ากับตนเองในบริบทการเรีย น
ออนไลน์ รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ สื่อการเรียนการสอนสําหรับการเรียนแบบ
ออนไลน์ และการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ส่วนที่ 3 การวัดและประเมินการใช้กลยุทธ์
การเรียนรู้แ บบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์ ประกอบด้ว ย วิธ ีก ารวัด เครื่อ งมือ
สําหรับการประเมิน และการคํานวณผลการประเมินการใช้กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง
ในบริบทการเรียนออนไลน์ ส่วนที่ 4 การถาม-ตอบปญั หาทีพ่ บบ่อย ดังภาพ 4.4
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1.1 บริบทการเรียนออนไลน์

ส่วนที่ 1 ความหมายของคําทีค่ วรรู้

1.2 การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง
1.3 กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับ
ตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์

ส่วนที่ 2 การใช้กลยุทธ์การ
ส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบ
กํากับตนเอง

2.1 กลยุทธ์การส่งเสริมการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองใน
บริบทการเรียนออนไลน์
2.2 รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์
2.3 สือ่ การเรียนการสอนสําหรับการเรียนแบบออนไลน์
2.4 การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

ส่วนที่ 3 การวัดและประเมินการ
ใช้กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับ
ตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์

ส่วนที่ 4 การถาม-ตอบปญั หาที่
พบบ่อย

3.1 วิธกี ารวัด
3.2 เครือ่ งมือสําหรับการประเมิน
3.3 การคํานวณผลการประเมิน

รูปแบบการเรียนการสอน
ั
ปญหาและอุ
ปสรรคในการเลือกรูปแบบการเรียนการสอน
การประยุกต์ใช้รปู แบบการสอนของผูส้ อน

ภาพ 4.4 ส่วนประกอบของคู่มอื กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบท
การเรียนออนไลน์
ส่วนประกอบการแต่ละส่วนของคู่มอื กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับ
ตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์ ดงั กล่าวนี้ได้มาจากผลการวิจยั ตัง้ แต่ตอนที่ 1 ถึง ตอนที่ 5
โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดงั ตาราง 4.17
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ตาราง 4.17 ผลการศึกษาวิจยั ทีน่ ํามาใช้ในการพัฒนาคู่มอื กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรู้
แบบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์
ผลการวิ จยั
ส่วนประกอบคู่มือ
1. การทบทวนทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกลยุทธ์การเรียนร้แบบ 1. ความหมายของคําที่ควรรู้ ได้แก่ บริบท
กํากับตนเองและกลยุทธ์การส่งเสริมการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง
การเรียนออนไลน์ การเรียนรูแ้ บบกํากับ
2. การนิยามศัพท์ทเ่ี กีย่ วข้องกับงานวิจยั
ตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์ และกล
ยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบ
กํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์
3. ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองที่จําเป็ น ได้แก่ 2. การใช้กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การ
1) กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านพุทธิปญั ญา 2) กลยุทธ์การ เรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการเรียน
เรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านพฤติกรรมการเรียน 3) กลยุทธ์การเรียนรู้ ออนไลน์ ได้แก่ กลยุทธ์การส่งเสริมการ
แบบกํากับตนเองด้านบริบทการเรียนออนไลน์ 4) กลยุทธ์การเรียนรู้ เรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการเรียน
ออนไลน์ รูปแบบการเรียนการสอน
แบบกํากับตนเองด้านแรงจูงใจ
4. ผลการวิเคราะห์กลยุท ธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเองที่ส่งผลต่อ ออนไลน์ สื่อการเรียนการสอนสําหรับการ
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน ซึ่งพบว่ากลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเอง เรียนแบบออนไลน์ และการจัดการเรียน
ด้านแรงจูงใจมีผลต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ การสอนแบบออนไลน์
5. ผลการพัฒ นากลยุท ธ์การส่งเสริม กลยุท ธ์การเรียนรู้แบบกํากับ
ตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์ด้วยรูปแบบการสอน 9 แบบ ได้แก่
วิดีโอ เอกสารประกอบการเรียน เสียง การมอบหมายงาน กระดาน
สนทนา การสนทนาออนไลน์ การทดสอบก่อนและหลังการเรียน และ
บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์
6. ผลการทดลองใช้กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับ
ตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์ พบว่ากลยุท ธ์การส่งเสริม ที่ทําให้
ผู้เรียนเกิดกลยุท ธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเองที่แตกต่างกันและทํา
ให้ผลสัม ฤทธิ ์ทางการเรีย นเพิ่ม ขึ้นรวมทัง้ แต่ล ะกลยุท ธ์ก ารส่ง เสริม
ส่งผลต่อกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองทีแ่ ตกต่างกัน
3. การวัดและประเมินการใช้กลยุทธ์การ
7. การทบทวนทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องการมาตรวัด
8. ผลการวิเคราะห์กลยุท ธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเองที่ส่งผลต่อ เรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการเรียน
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน ซึ่งพบว่ากลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเอง ออนไลน์ ได้แก่ วิธกี ารวัด เครื่องมือสําหรับ
ด้านแรงจูงใจมีผลต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ การประเมิน และการคํานวณผลการ
ดังนัน้ ผูส้ อนจึงควรวัดและประเมินระดับการใช้กลยทุธข์ องผูเ้ รียนก่อน ประเมิน
และหลังการเรียนเพื่อ เลือ กกลยุท ธ์การส่งเสริมการเรียนรู้แบบกํากับ
ตนเองอย่างเหมาะสม
9. เครื่องมือที่พฒ
ั นาขึน้ ในการวิจยั มีคุรภาพความตรงเชิงเนื้อหา (IOC
มีคา่ อยูร่ ะหว่าง 0.7-1.0) และค่าความเทีย่ ง (0.867-0.90)
10. ผลการทดลองใช้กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับ 4.การถาม-ตอบปญั หาทีพ่ บบ่อย ซึง่
ตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์ พบถึงปญั หาและอุปสรรคในการใช้ อธิบายรูปแบบการเรียนการสอน ปญั หา
กลยุทธ์การส่งเสริมของผูเ้ รียน
และอุปสรรคในการเลือกรูปแบบการสอน
การประยุกต์ใช้รปู แบบการสอนของผูส้ อน
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ส่วนที่ 1 ความหมายของคําที่ควรรู้
สาระสําคัญในส่วนนี้ผู้วจิ ยั ได้ประมวลจากการทบทวนทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
รวมทัง้ ผลการวิเคราะห์การใช้กลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์
และการพัฒ นากลยุ ท ธ์ก ารส่ ง เสริม กลยุ ท ธ์ก ารเรีย นรู้แ บบกํ า กับ ตนเองในบริบ ทการเรีย น
ออนไลน์ ส่วนที่ 1 จะอธิบายความหมายของคําศัพท์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้กลยุทธ์การ
ส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์ได้แก่ หลักสูตรออนไลน์
ผูเ้ รียนในบริบทการเรียนออนไลน์ การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์ กล
ยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์ และกลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การ
เรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผสู้ อนเข้าใจเนื้อหา
และบริบทการเรียนออนไลน์ ท่ถี ูกต้องและสามารถนํ าไปใช้ได้ตรงตามวัตถุ ประสงค์ของคู่มอื นี้
โดยมีรายละเอียดของคําศัพท์ดงั นี้
1.
การเรีย นรู้แ บบกํ า กับ ตนเองในบริบ ทการเรีย นออนไลน์ หมายถึง
กระบวนการเรียนรูท้ ่ผี ู้เรียนสร้างความคิด ความรูส้ กึ พฤติกรรมและการกระทําในการเรียนรู้
อย่างเป็ นระบบด้วยตนเอง โดยคํานึงถึงตนเองและสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ เพื่อตอบสนอง
เป้าหมายการเรียนทีต่ นเองตัง้ ไว้ ซึง่ เป็นกระบวนการแบบวงหมุนรอบทีต่ ้องมีส่วนประกอบอย่าง
น้อย 3 กลุ่มทีม่ อี ยู่ในทุกรูปแบบการเรียนการสอนซึง่ ได้แก่ การตัง้ เป้าหมาย การวางแผน และ
การติดตาม
2. กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์ (learning
strategy for regulation) หมายถึง แนวทางของกระบวนการเรียนรูท้ ่ผี ู้เรียนสร้างความคิด
ความรูส้ กึ พฤติกรรมและการกระทําในการเรียนรูอ้ ย่างเป็นระบบด้วยตนเอง โดยคํานึงถึงตนเอง
และสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองเป้าหมายการเรียนทีต่ นเองตัง้ ไว้ซง่ึ มีการแบ่ง
ออกเป็ น 4 ด้านได้แก่ กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านพุทธิปญั ญา กลยุทธ์การเรียนรู้
แบบกํากับตนเองด้านพฤติกรรมการเรียน กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านบริบทการ
เรียนออนไลน์ และกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านแรงจูงใจ
3. กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการเรียน
ออนไลน์ หมายถึง รูปแบบทีช่ ่วยส่งเสริมแนวทางของกระบวนการเรียนรูท้ ผ่ี เู้ รียนสร้างความคิด
ความรูส้ กึ พฤติกรรมและการกระทําในการเรียนรูอ้ ย่างเป็นระบบด้วยตนเอง โดยคํานึงถึงตนเอง
และสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองเป้าหมายการเรียนทีต่ นเองตัง้ ไว้
ส่วนที่ 2 การใช้กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเอง
เนื้อหาของส่วนนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่ออธิบายให้ผสู้ อนทราบถึงแนวทางการจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ ว่า ควรมีล ัก ษณะอย่างไรและควรดําเนิ นกลยุ ทธ์อ ย่างไรเพื่อ ส่ ง เสริม
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กลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเอง โดยนํ าผลการวิเคราะห์จากการจัดสนทนากลุ่มย่อยของ
ผูส้ อนมาประกอบการจัดทําคู่มอื ในส่วนนี้
เนื้อหาคู่มอื ในส่วนที่ 2 ประกอบด้วย 1) กลยุทธ์การส่งเสริมการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง
ในบริบทการเรียนออนไลน์ 2) รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 3) สื่อการเรียนการสอน
สําหรับการเรียนแบบออนไลน์ 4) การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยนําผลการวิเคราะห์
การทดลองใช้และการประเมินประสิทธิผลของการใช้กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบ
กํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์ มาเรียบเรียงจัดทําคู่มอื ในส่วนนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 กลยุทธ์การส่งเสริมการเรียนรู้แบบกํากับตนเองในบริ บทการเรียนออนไลน์
คู่มอื ในส่วนนี้อธิบายว่า ผูส้ อนสามารถเลือกใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการเรียนรูแ้ บบกํากับ
ตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์ได้ทงั ้ หมด 9 ประเภททีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ มีผลต่อการใช้กลยุทธ์
การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองของผูเ้ รียนที่แตกต่างกัน เนื่องจากผลการศึกษาพบว่าไม่มกี ลยุทธ์
การส่งเสริมใดทีก่ ่อให้เกิดกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองได้พร้อมกันทัง้ หมด ดังนัน้ ผูส้ อน
ควรเลื อ กใช้ ก ลยุ ท ธ์ ก ารส่ ง เสริม กลยุ ท ธ์ ก ารเรีย นรู้ แ บบกํ า กับ ตนเองให้ เ หมาะสมตาม
วัตถุประสงค์ของผูส้ อนในการเพิม่ ระดับการใช้กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการ
เรียนออนไลน์ ของผู้เรียน หรืออีกนัยหนึ่งผู้สอนสามารถเลือกใช้กลยุทธ์การส่งเสริมหลายแบบ
พร้อมกันเพื่อให้ผเู้ รียนเกิดการใช้กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองได้ครบในทุกด้าน
2.2 รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์
คู่มอื ในส่วนนี้อธิบายแนวทางการเข้าสู่รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ และรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ ซ่งึ แบ่ง ตามการปฏิส มั พันธ์ระหว่า งผู้ส อนกับ ผู้เ รียนเป็ น 2
รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบการสื่อสารแบบพร้อมกัน และรูปแบบการสื่อสารแบบไม่พร้อมกัน
2.1 รูปแบบการสื่อสารแบบพร้อมกัน
1) รูปแบบการเรียนการสอนผ่านการสนทนาออนไลน์
เป็ นรูปแบบที่เน้ นการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ แนว
ข้อสอบซึง่ ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถถามอาจารย์ได้ ก็จะทําให้เกิดความเข้าใจมากขึน้ รวมทัง้
ได้แลกเปลีย่ นความรูก้ บั เพื่อนหรือคนอื่นๆ ทีเ่ ข้ามาร่วมการสนทนาออนไลน์ และซักถามในสิง่ ที่
สงสัยได้ ดังนัน้ จึงมักจะใช้เมื่อมีกําหนดเวลาในการสนทนาออนไลน์ กบั อาจารย์ นอกจากนัน้
หน้าต่างการสนทนาต้องสามารถเก็บประวัตกิ ารคุยไว้ได้ เพื่อให้ผเู้ รียนที่เข้ามาทีหลังสามารถ
ติดตามอ่านเนื้อหาการคุยย้อนหลังได้ ทําให้ไม่งง และเข้าใจในสิง่ ที่หลายๆ คนคุยกันอยู่ ส่วน
ห้องการสนทนาออนไลน์ ควรแบ่งออกเป็ น 2 แบบคือการสนทนาเฉพาะกลุ่มทีร่ จู้ กั กัน และการ
สนทนานอกกลุ่มทีร่ จู้ กั กัน เพราะการสนทนาออนไลน์ทงั ้ 2 แบบจะมีขอ้ ดีและข้อเสียทีแ่ ตกต่าง
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กันไป อย่างเช่นการสนทนาเฉพาะกลุ่มทีร่ จู้ กั กันจะทําให้เกิดความคิดเห็นทีไ่ ม่แตกต่างกันมาก
จนเกินไป เพราะถ้ามีความแตกต่างกันมากก็อาจทําให้เกิดการโต้เถียงทีร่ ุนแรงขึน้ ได้ ในขณะที่
การสนทนานอกกลุ่มทีร่ จู้ กั กันจะทําให้เกิดความคิดเห็นทีห่ ลากหลายมากกว่า ซึง่ จะทําให้ได้รบั
ความรูค้ วามเข้าที่หลากหลายกว่าการสนทนาเฉพาะกลุ่ม และจะสามารถนํ าความรูด้ งั กล่าวนัน้
มาต่อยอดความคิดได้เพิม่ ขึน้ นอกจากนัน้ บางคนยังเห็นว่าควรให้หน้าต่างการสนทนาสามารถ
เก็บประวัติก ารคุ ยไว้ไ ด้ เพื่อ ให้นั ก ศึก ษาที่เ ข้า มาทีห ลัง สามารถติด ตามอ่ านเนื้ อ หาการคุ ย
ย้อนหลังได้ ทําให้ไม่งง และเข้าใจในสิง่ ทีห่ ลายๆ คนคุยกันอยู่ แต่ผสู้ อนควรระมัดระวังการล่ม
ของระบบการเรียนออนไลน์เนื่องจากผูเ้ รียนจะเข้าเรียนพร้อมกันเป็ นจํานวนมากทําให้ระบบเกิด
การล่มได้
"เป็ นการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งถ้าเราไม่เข้าใจตรงไหนสามารถถามอาจารย์ได้ จะทําให้
เข้าใจมากขึน้ "(นักศึกษามหาวิทยาลัย #6)
"หน้าต่างแชท ยังแสดงไม่ชดั เจนบางทีค่ ุยเรื่องเนื้อหากันอยู่หลายคน ข้อความก็จะขึน้ เร็ว
มาก เรามาทีหลังก็จะตามไม่ทนั ข้อความเก่าก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆ จนหายไปจากหน้าต่างก็จะยิง่ ทํา
ให้งง แถมระบบยังล่มบ่อยๆ คนเข้าไปใช้ในระบบก็ได้น้อย" (นักศึกษามหาวิทยาลัย #2)
"การทีน่ กั ศึกษาเข้ามามากจนเกินทีร่ ะบบจะรับไหวก็เลยล่ม" (นักศึกษามหาวิทยาลัย #3)

2) รูปแบบการเรียนการสอนผ่านการทดสอบก่อนการเรียนและหลังการ
เรียนการสอน
รูปแบบการเรียนการสอนผ่ านการทดสอบก่ อ นการเรียนเป็ นรูปแบบการ
ประเมินความรูเ้ ก่าของนักศึกษาก่อนเรียนโดยการเจอโจทย์จริงสามารถใช้ดูเป็ นแนวคําถามแล้ว
จึงนํามาใช้ในการประเมินตนเองเพื่อทดสอบความรูก้ ่อนการเรียนการสอน ส่วนรูปแบบการเรียน
การสอนผ่านการทดสอบหลังการเรียนเป็ นรูปแบบการประเมินตนเองหลังเรียนว่ามีการพัฒนา
แค่ไหน ประเมินว่าทีเ่ รียนไป มีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหน และสามารถนําการทดสอบก่อนการ
เรียนมาประเมินตนเองเพื่อทีจ่ ะทําการทดสอบหลังการเรียนได้กจ็ ะทําให้สามารถประเมินความรู้
ขอตนเองว่าดีขน้ึ หรือลดลง นอกจากนัน้ การทดสอบทัง้ ก่อนและหลังการเรียนควรมีการจํากัด
เฉพาะเวลาในการทําการทดสอบเท่านัน้ แต่ไม่ควรมีการกําหนดเวลาที่จะเข้าไปทําการทดสอบ
เพราะบางครัง้ ผู้เรียนจะมีเวลาว่างไม่ตรงกันจึงอาจจะไม่สะดวกที่จะเข้าไปทําการทดสอบตาม
เวลาทีก่ ําหนดไว้ ส่วนจํานวนคําถามทีใ่ ช้ในการทดสอบควรอยู่ทป่ี ระมาณ 20 ข้อ เป็ นลักษณะมี
ตัวเลือก โจทย์ของคําถามต้องไม่ยาวมากเพราะจะทําให้เสียเวลาในการอ่านมากเกินไป การใช้
คําศัพท์ในข้อคําถามต้องไม่ทําให้เกิดความไม่เข้าใจ และอาจเกิดปญั หากับผูเ้ รียนขณะทําการ
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สอบเนื่องจากระบบอินเตอร์เน็ตขัดข้องหรือล่าช้าเนื่องจากมีปริมาณการเข้ามาใช้พร้อมกันเป็ น
จํานวนมาก
"ชอบ Pretest เพราะเป็ นการทดสอบก่อนว่าเรามีความรูก้ ่อนเรียนมากน้อยแค่ไหน เป็ น
การมองเห็นภาพรวมก่อนทีจ่ ะสอบ Posttest ด้วย" (นักศึกษามหาวิทยาลัย #6)
"ได้ประเมินความรูข้ องตัวเองก่อนเรียน" (นักศึกษามหาวิทยาลัย #5)
"จริงๆ ไม่น่าจํากัดเวลาทีจ่ ะต้องเข้ามาเลย เพราะบางทีหนูตดิ ธุระเข้าหน้าจอตอนนี้ไม่ได้ ก็
จะรู้สกึ เสียดาย เพราะก็อยากเข้าทดสอบความรู้ในทุกๆ หัวข้อเหมือนกัน แต่กท็ ําอะไรไม่ได้ แค่
จํากัดเวลาในการทดสอบก็น่าจะพอแล้วมัง่ แค่น้ีเด็กก็เครียดและกดดันมากเหมือนกันอยู่แล้วเพราะ
มีคะแนน" (นักศึกษามหาวิทยาลัย #9)
"ของเดิมก็ดอี ยู่แล้วนะคะ สัก 20 ข้อเป็ นช้อย ก็ไม่มากและไม่น้อยเกินไป" (นักศึกษา
มหาวิทยาลัย #4)
"การที่เ น็ ต หลุ ด ระบบเลยตัด ทํ า ให้ เ สีย สิท ธิใ์ นการทํ า แบบทดสอบ"
มหาวิทยาลัย #3)

(นั ก ศึก ษา

“ระบบ error ถ้ามีจาํ นวนเข้าใช้พร้อมกันจํานวนมาก" (นักศึกษามหาวิทยาลัย #9)

2.2 รูปแบบการสื่อสารแบบไม่พร้อมกัน
1) รูปแบบการเรียนการสอนผ่านวิ ดีโอ
เป็ นรูปแบบทีส่ อนแล้วทําให้เข้าใจง่ายทีส่ ุด มีการยกตัวอย่างทีใ่ ช้ภาพ และ
เสียงเป็ นตัวกลางในการสื่อสาร ทีเ่ หมือนมีอาจารย์มาสรุปให้ฟงั ทําให้เห็นโครงเรื่องทัง้ หมดได้
อย่างชัดเจนเสมือ นการเรียนการสอนจริง และสามารถเปิ ดดูได้หลายครัง้ เพื่อเน้ นยํ้าเนื้อหา
สําคัญต่างๆ ของบทเรียน หรือแม้กระทังการใช้
่
ควบคู่กบั เอกสารประกอบการเรียนเพื่อเพิม่ เติม
สิง่ ที่ไ ม่เ ข้าใจจากเอกสารประกอบการเรียนนัน้ ๆ มีก ารเน้ นประเด็นสําคัญ ของเนื้ อ หาโดยมี
ข้อความประกอบขึน้ มาเป็ นระยะๆ และสามารถดึงดูดความสนใจในการเรียนออนไลน์ได้ ส่วน
ภาพเคลื่อนไหวและเสียงทีใ่ ช้ในวิดโี อการเรียนการสอนออนไลน์ต้องมีความเหมาะสมทีจ่ ะดึงดูด
ความสนใจให้ผู้เข้าเรียนออนไลน์ สนใจและติดตามดูตงั ้ แต่ต้นจนจบบทเรียน เพราะถ้าภาพใน
วิดโี อเป็ นภาพเคลื่อนไหวที่มากเกินไปก็จะทําให้ผู้เรียนถูกดึงความสนใจออกไปจากเนื้อหาที่
เรียนอยู่ แล้วไปให้ความสนใจกับภาพเคลื่อนไหวนัน้ มากกว่าในขณะทีน่ ้ํ าเสียงของผูส้ อนทีใ่ ช้ใน
การเรียนการสอนออนไลน์ ต้องมีจงั หวะ การเว้นวรรคในคําพูด และระดับเสียงที่ไม่ราบเรียบ
จนเกินไปจึงเพิม่ ความน่ าสนใจของเนื้อหาในบทเรียนได้มากยิง่ ขึน้ นอกจากนัน้ เนื้อหาในวิดโี อ
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ต้องไม่เกิดการกระตุกหรือติดขัด และมีความต่อเนื่องของเนื้อหาอย่างสมบูรณ์ ส่วนความยาว
ของเนื้อหาในวิดโี อควรจะอยู่ท่ปี ระมาณ 30-45 นาทีและมีการพักเบรค แต่ ถ้ามีเนื้อหามากก็
สามารถสอนได้ยาวมากกว่านี้ได้ แต่การสอนจะต้องทําให้ดูน่าสนใจทัง้ เนื้อหา การนําเสนอ และ
นํ้ าเสียงของผู้สอน ดังนัน้ รูปแบบการเรียนการสอนผ่านวิดโี อควรจะมีทงั ้ การสอนแบบละเอียด
และแบบสรุปเนื้อหาที่เรียน ซึ่งทัง้ 2 แบบจะใช้ในช่วงเวลาและวัตถุประสงค์ท่แี ตกต่างกันไป
โดยการสอนแบบละเอียดจะเหมาะสมสําหรับนักศึกษาทีไ่ ม่ได้เข้าเรียน ขาดเรียน หรือติดธุระจน
ไม่ส ามารถมาเรีย นในห้อ งเรียนตามตารางเรีย นได้ และยังเหมาะสมอย่า งยิ่ง กับ การเรีย น
ออนไลน์แบบเต็มรูปแบบ เพราะนักศึกษาจะไม่มกี ารเข้าเรียนในห้องเรียนเหมือนปกติ การสอน
โดยใช้วดิ โี อจึงต้องมีความละเอียด มีการยกตัวอย่างของกรณีศึกษาในบทเรียนต่ างๆ เพื่อให้
นักศึกษาสามารถเข้าใจในแต่ละบทเรียนเสมือนการเรียนในห้องเรียนจริงๆ ส่วนการสอนแบบ
สรุปเนื้อหาทีเ่ รียนจะเหมาะสมสําหรับการดูทบทวนในหัวข้อสําคัญๆ เพื่อเตรียมตัวสอบ
"ชอบ VDO มากที่สุดเพราะมีตัวหนังสือสรุปขึ้นมาเป็ นช่วงๆ ทําให้เข้าใจได้มากขึ้น"
(นักศึกษามหาวิทยาลัย #2)
"ชอบ VDO มากทีส่ ุดเพราะเห็นทัง้ ภาพเคลื่อนไหวและเสียงทําให้ถูกดูดให้ดูภาพในวิดโี อ
ตลอด แต่ถ้าภาพในวิดโี อเป็ นแอนิเมชันเยอะเกิ
่
นไปก็จะทําให้เราถูกดึงให้ออกไปจากเนื้อหาทีเ่ รา
เรียนอยู่ แล้วไปสนใจภาพเคลื่อนไหวนัน้ มากกว่า" (นักศึกษามหาวิทยาลัย #5)
"บางทีการดู VDO อาจมีการกระตุกบ้างเล็กน้อยถึงปานกลาง" (นักศึกษามหาวิทยาลัย #7)
"บางช่วงเหมือนวิดโี อขัดๆ เหมือนตัดต่อไม่สมบูรณ์" (นักศึกษามหาวิทยาลัย #9)

2) รูปแบบการเรียนการสอนผ่านเอกสารประกอบการเรียน
เป็ นรูปแบบที่ส ามารถเปิ ด อ่ านดูได้ง่าย สามารถนํ ามาเปิ ดใช้ค วบคู่ก ับวิดโี อ
โดยการอ่านเนื้อหาในเอกสารประกอบการเรียนที่ยงั ไม่เข้าใจจากการดูวดิ โี อ ให้เข้าใจเพิม่ มาก
ขึน้ ได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะหัวข้อสําคัญๆ ทีต่ อ้ งการเน้นเพื่อช่วยในการจําได้ดขี น้ึ ด้วย รวมทัง้ มี
ข้อ มูล และรายละเอียดมากกว่ าเสียง และวิด ีโ อ ผู้ส อนควรสรุปเฉพาะประเด็น หรือ หัว ข้อ ที่
สําคัญๆ เท่านัน้ เพราะสามารถนํ ามาใช้ในการทบทวนเนื้อหาของบทเรียนทีเ่ รียนมาในแต่ละวัน
ได้ ส่วนจํานวนหน้าของเอกสารประกอบการเรียนต้องขึน้ อยูก่ บั เนื้อหาในแต่ละบทเรียน
"ชอบ PDF เพราะบางครัง้ ที่เปิ ดวิดโี อก็จะเอา PDF มาเปิ ดควบคู่กนั เพื่อประกอบความ
เข้าใจมากขึน้ และถ้าจะเน้นหัวข้อสําคัญๆ ที่ดูในวิดโี อก็จะทํา ไฮไลน์หรือโน๊ ตเพิม่ เติมหรือเขียน
หัวข้อซํ้าๆ กับทีม่ ใี น PDF เพื่อให้จาํ ได้ดขี น้ึ " (นักศึกษามหาวิทยาลัย #2)
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"ชอบ PDF เพราะทําให้เราได้อ่านเนื้อหาทีเ่ รายังไม่เข้าใจ ให้เข้าใจมากขึน้ " (นักศึกษา
มหาวิทยาลัย #5)

3) รูปแบบการเรียนการสอนผ่านเสียง
เป็ นรูปแบบทีส่ ามารถดาวน์โหลดและนํ าเสียงดังกล่าวไปฟงั ทีไ่ หนก็ได้ สะดวก
และสามารถฟงั ใน MP3 ได้ตลอดนอกจากนัน้ ยังสามารถใช้ในการทบทวนตอนนัง่ รอรถ เดินทาง
ออกกําลังกาย เพราะบางครัง้ ไม่มเี วลานัง่ ดูวดิ โี อ เสียงจึงเป็ นอีกตัวช่วยในการเรียนได้อกี ทาง
หนึ่ง ควรจะมีการแบ่งละเอียดของเนื้อหาออกเป็ นแต่ละหัวข้อเหมือนเป็ นการสรุปเนื้อหาในแต่
ละหัวข้อ ส่วนความยาวของเสียงจะต้องไม่ยาวมากเพราะนักศึกษาอาจจะเกิดความเบื่อ
"สามารถนําไปฟงั ทีไ่ หนก็ได้ สะดวก" (นักศึกษามหาวิทยาลัย #8)
"ถ้ามีการแยกไฟล์เสียงออกเป็ นหัวข้อๆ แบบหัวข้อละ 1 ไฟล์เสียงก็จะดีนะ มันจะได้ไม่
ยาวเกินไป เพราะมันมีแต่เสียงถ้ายาวมากก็อาจจะเบื่อเหมือนกัน" (นักศึกษามหาวิทยาลัย #8)

4) รูปแบบการเรียนการสอนผ่านการมอบหมายงาน
เป็ นรูปแบบการนํ าสิง่ ที่เรียนรู้มาใช้งานและปฏิบตั ิไ ด้จริงเป็ นการทดสอบ
อย่างหนึ่ง โดยศึกษาจากกรณีศกึ ษา เพื่อนํ าไปประยุกต์ใช้ในการส่งการบ้าน และงานต่างๆ ที่
อาจารย์ได้สงั ่ นอกจากนัน้ ควรมีการมอบหมายงานเป็ นรายบุคคลเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ เพราะ
นักศึกษาส่วนใหญ่จะเข้าเรียนออนไลน์เพียงคนเดียว ถ้าเป็ นงานกลุ่มบางครัง้ อาจจะไม่สะดวก
เพราะตารางเรีย นไม่ ต รงกัน ไม่ ไ ด้เ จอกัน แต่ ต้อ งนั ด หมายกัน เพื่อ แบ่ ง งานกัน ทํ า ซึ่ง อาจ
ก่อให้เกิดความยุ่งยากมากขึน้ รวมทัง้ ในบางครัง้ งานทีส่ งอาจจะทํ
ั่
าเพียงคนเดียวแต่มกี ารใส่ช่อื
ว่าทําด้วยกันทัง้ กลุ่มทําให้นักศึกษาไม่ได้รบั ประโยชน์จากการมอบหมายงานอย่างเต็มที่ อีกทัง้
ผูส้ อนต้องระมัดระวังการคัดลอกงานจากเพื่อนหรือเนื้อหาในเว็บไซด์อ่นื มาตอบในงานทีไ่ ด้รบั
มอบหมายได้
"เป็ นการนําสิง่ ทีเ่ รียนรูม้ าใช้งาน" (นักศึกษามหาวิทยาลัย #3)

"ชอบทํางานเดีย่ วมากกว่า เพราะสะดวกดีไม่ต้องมานัง่ นัดกัน แบ่งงานกันทํายุ่งยากออก"
(นักศึกษามหาวิทยาลัย #2)
#6)

"บางคนก๊อปข้อความมาจากเพื่อน เพราะสามารถดูคําตอบได้" (นักศึกษามหาวิทยาลัย
"เกิดการ copy จากเนื้อหาในเว็บกัน" (นักศึกษามหาวิทยาลัย #9)

145

5) รูปแบบการเรียนการสอนผ่านกระดานสนทนา
เป็ นรูปแบบทีต่ ้องเน้นความน่ าสนใจเข้าไปเพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้เรียน
เช่น การขึน้ ตารางนัดต่างๆ ทีร่ วดเร็ว ผูเ้ รียนและอาจารย์เข้ามาตัง้ หัวข้อการสนทนา การแสดง
ความคิด เห็น เกี่ย วกับ เนื้ อ หาในบทเรีย นอย่า งสมํ่า เสมอ มีก ารอัพ เดตข้อ มูล ใหม่ๆ เพื่อ ให้
กระดานสนทนามีก ารเคลื่อ นไหวและดูน่าสนใจมากขึ้น เพราะกระดานสนทนาจะมีรูปแบบ
บางส่ ว นที่ค ล้า ยๆ กับ บริก ารเครือ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ แ ต่ ไ ม่ ม ีก ารแจ้ง เตือ นเหมือ นบริก าร
เครือข่ายสังคมออนไลน์
"การใช้ webboard ตอนมีผเู้ ข้า login เยอะๆ ทําให้ Delay" (นักศึกษามหาวิทยาลัย #5)
“บางคนไม่ ให้ค วามสนใจเพราะต้อ งเข้าไปดูเองบ่อยๆ ไม่มีการเตือนว่ ามีอะไรอัพเดต
เหมือนเฟสบุ๊ค หรือจะมีคนเข้ามาอัพเดตเมื่อไหร่" (นักศึกษามหาวิทยาลัย #6)
"หนูว่าให้อาจารย์เข้าไปตัง้ กระทูบ้ อ่ ยๆ ดีไหมคะ พออาจารย์เริม่ ตัง้ กระทูก้ ่อนเด็กๆ ก็คงจะ
เข้าไปถามหรือตอบกระทูก้ นั มากขึน้ นะคะ" (นักศึกษามหาวิทยาลัย #8)

6) รูปแบบการเรียนการสอนผ่านบริ การเครือข่ายสังคมออนไลน์
เป็ นรูปแบบที่ให้สะดวกกับผู้เรียน เนื่องจากมีการแจ้งเตือนตลอดเวลาและ
สามารถติดตามการอัพ เดตได้อ ย่างทันทีอตั โนมัติ ทุกที่ทุกเวลา ทําให้ผู้ใช้สามารถเข้าใช้ไ ด้
บ่อยครัง้ นอกจากนัน้ ควรจะมีตงั ้ ค่าระบบการแจ้งเตือนได้เฉพาะบุคคลตามความต้องการของแต่
ละคน เพราะบางคนจะรูส้ กึ รําคาญเมือ่ วันนัน้ ๆ ไม่มเี วลาว่างทีจ่ ะเข้าไปดู แต่กลับมีการแจ้งเตือน
ตลอดเวลา ส่วนหน้าต่างการสนทนาต้องสามารถเก็บประวัตกิ ารคุยไว้ได้ เพื่อให้ผเู้ รียนทีเ่ ข้ามา
ทีหลังสามารถติดตามอ่านเนื้อหาการคุยย้อนหลังได้ ทําให้ไม่งง และเข้าใจในสิง่ ทีห่ ลายๆ คนคุย
กันอยู่
"Update ผ่านมือถือได้ทนั ที อัตโนมัต"ิ (นักศึกษามหาวิทยาลัย #5)
"สะดวก เนื่องจากมีการแจ้งเตือนตลอดเวลา"(นักศึกษามหาวิทยาลัย #9)

3. สื่อการเรียนการสอนสําหรับการเรียนแบบออนไลน์
3.1 ตัวอักษรที่ใช้ทงั ้ ในการบรรยายเพื่อเน้ นประเด็นสําคัญของเนื้อหาโดยมี
ข้อ ความประกอบขึ้น มาในรูป แบบการเรียนการสอนผ่ า นวิด ีโ อ รวมทัง้ ตัว อัก ษรในเอกสาร
ประกอบการเรียน กระดานสนทนา การมอบหมายงาน การทดสอบก่อนและหลังการเรียนต้องมี
ลักษณะ ขนาด และการใช้สสี นั ทีช่ ดั เจน
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3.2 รูปภาพทีใ่ ช้ในรูปแบบการเรียนการสอนผ่านเอกสารประกอบการเรียนและ
การมอบหมายงานทัง้ ที่เป็ นรูปภาพ แผนภูม ิ แผนผัง ตารางต้องมีลกั ษณะ ขนาด และการใช้
สีสนั ทีเ่ หมาะสมและชัดเจน
3.3 เสียงที่ใ ช้ในรูปแบบการเรียนการสอนผ่านเสียงและวิด ีโอต้องมีความ
เหมาะสมและชัดเจนไม่ดงั และไม่เบาจนเกินไป
3.4 ภาพเคลื่อนไหวที่ใช้ในรูปแบบการเรียนการสอนผ่านวิดโี อต้องมีความ
เหมาะสมสามารถดึงดูดความสนใจให้ผู้เ ข้าเรียนออนไลน์ สนใจและติดตามดูตงั ้ แต่ต้นจนจบ
บทเรียน และมีไม่มากจนเกินไป เพราะจะทําให้ผู้เรียนถูกดึงความสนใจออกไปจากเนื้อหาที่
เรียนอยู่ แล้วไปให้ความสนใจกับภาพเคลื่อนไหวนัน้ มากกว่า นอกจากนัน้ ต้องไม่เกิดการกระตุก
หรือติดขัด และมีความต่อเนื่องอย่างสมบูรณ์
สื่อการเรียนการสอนสําหรับการเรียนแบบออนไลน์ ทงั ้ 4 ข้อที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะ
สามารถดึงดูดความสนใจในการเรียนออนไลน์ของผูเ้ รียนให้สามารถเข้าถึงรูปแบบการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพจนสัมฤทธิผลได้เป็นอย่างดี
4. การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
รายละเอียดการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้ว ย แนวทางการเรียนการสอนและ
ปฏิส ัมพัน ธ์ระหว่ างผู้ส อนและผู้เ รีย น การจัด การเทคโนโลยีแ ละเครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการเรีย น
ล้กษณะของผู้สอนและผู้เรียนแบบออนไลน์ เงื่อนไขการเรียนการสอนออนไลน์ และแผนการ
เรียนการสอนออนไลน์
4.1 แนวทางการเรียนการสอนและปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียน
จากผลการพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเองใน
งานวิจยั นี้ พบว่ากลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองมีทงั ้ หมด 9 รูปแบบ
ได้แก่ การสอนผ่านวิดโี อ การสอนผ่านเอกสารประกอบการเรียน การสอนผ่านเสียง การสอน
ผ่านการมอบหมายงาน การสอนผ่านกระดานสนทนา การสอนผ่านการสนทนาออนไลน์ การ
สอนผ่านการทดสอบก่อนการเรียน การสอนผ่านการทดสอบหลังการเรียน การสอนผ่านบริการ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยผู้สอนสามารถใช้เลือกใช้กลยุทธ์ใดกลยุทธ์หนึ่งให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียนที่มที กั ษะความสามารถในการเรียนรูท้ ่แี ตกต่างกัน หรือผู้สอนสามารถใช้กลยุทธ์หลาย
รูปแบบผสมผสานระหว่างกัน โดยให้ผู้เ รียนสามารถเลือ กใช้ไ ด้ต ามความต้อ งการและแนว
ทางการใช้งานของผูเ้ รียนแต่ละคน ดังความคิดเห็นจากการจัดสนทนากลุ่มย่อยของผูส้ อนดังนี้
"เพราะ VDO เป็ นสือ่ แรกทีส่ ามารถเข้าใจได้ง่าย มีทงั ้ ภาพ เสียง และตัวอย่างการนําเสนอ
ส่วน PDF เป็ นสิง่ ทีช่ ่วยประกอบความเข้าใจ ถ้าเราฟงั /ดูจาก VDO มาก่อนแล้ว มาอ่านเนื้อหาจาก
PDF จะช่วยให้เข้าใจและมองเห็นภาพมากขึน้ " (นักศึกษามหาวิทยาลัย #6)
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"ขัน้ แรกทีด่ ฉิ นั ใช้คอื อ่าน PDF แต่กย็ งั มีบางจุดทีย่ งั ไม่เข้าใจจึงใช้ PDF+VDO และได้ผลที่
ดีกว่า เพราะการยกตัวอย่างทีเ่ ห็นภาพใน VDO เก็บรายละเอียด FB" (นักศึกษามหาวิทยาลัย #3)
"การทํา Assignment ไม่สามารถทราบคําตอบทีถ่ ูกต้องทีส่ ุดได้ จึงควรมีค่กู บั Chat จะได้
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกันได้ รวมทัง้ ความคิดทีถ่ ูกต้องจากอาจารย์ดว้ ย" (นักศึกษามหาวิทยาลัย
#4)
"ก่อนอื่นก็เปิ ดวิดโี อเพื่อเรียนก่อนแล้วก็ไปโหลดเอกสารมาอ่านรายละเอียดอีกที เสร็จแล้ว
เวลาว่างๆ หรือเดินทางก็เอาไฟล์เสียงมาใช้ทวนอีกที" (นักศึกษามหาวิทยาลัย #1)
"เรียกได้ว่าเป็ นตัวหลักทีใ่ ช้เรียนก่อนเข้าเรียนจริงๆ ควรจะทํา Pretest ก่อนเพื่อวัดความรู้
พื้นฐานแล้วก็ค่อยโหลด PDF มาใช้คู่กบั การเรียนผ่าน VDO เมื่อเรียนจบแล้วพออาจารย์สงั ่
Assignment ก็เอาทฤษฎีทเ่ี ราเรียนมาประยุกต์กบั Assignment ทีอ่ าจารย์สงั ่ ถ้ามีขอ้ สงสัยอะไรก็จะ
เอาไปถามใน Chat และ FB พอใกล้ๆ จะสอบแล้วไม่ได้อยู่ทห่ี น้าจอคอมก็สามารถเอาไฟล์เสียงมา
ฟงั เพื่อทบทวนได้ เสร็จแล้วก็เข้าไปทํา Posttest เพื่อประเมินผลจากการเรียนอีกครัง้ ก่อนสอบ"
(นักศึกษามหาวิทยาลัย #8)
"Webboard กับ Chat น่าจะมาใช้ร่วมกันได้มากทีส่ ุด ลักษณะการใช้งาน ก็จะเป็ นคล้ายๆ
กับการตัง้ หัวข้อใน Webboard แล้วมีอาจารย์ และผูเ้ รียนมาร่วมให้ความคิดเห็น แลกเปลีย่ นข้อมูล
กัน ได้ตลอด 24 ชม."(นักศึกษามหาวิทยาลัย #5)
"ก็ดีทุ ก รู ป แบบนะ เพิ่ม ความสะดวกในการเรีย นหนั ง สือ ให้ก ับ เราดี"
มหาวิทยาลัย #7)
#8)

(นั ก ศึก ษา

"ถ้ามีทุกรูปแบบก็ดกี ว่านะ เหมือนเป็ นอีกหนึ่งทางเลือกให้กบั เรา" (นักศึกษามหาวิทยาลัย

4.2 การจัดการเทคโนโลยีและเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเรียน
เทคโนโลยีแ ละเครื่อ งมือ ที่ส ามารถนํ า มาใช้ใ นบริบ ทการเรีย นออนไลน์ ม ี
หลากหลายรูปแบบ เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โน๊ ตบุ๊ค โทรศัพท์มอื ถือแบบสมาร์ทโฟน โดย
การเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายของระบบอินเตอร์เน็ตออนไลน์
"โดยผ่านทาง notebook" (นักศึกษามหาวิทยาลัย #5)
"เล่นผ่าน computer PC, notebook" (นักศึกษามหาวิทยาลัย #6)
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ผู้ส อนต้องเลือ กเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ส อดคล้อ งกับรูปแบบกลยุทธ์ก าร
ส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเองที่เลือกในช้ในบริบทการเรียนออนไลน์ นัน้ อีกทัง้
ผูเ้ รียนอาจใช้เทคโนโลยีและเครื่อมือทีม่ ปี ระสิทธิภาพแตกต่างกัน ดังนัน้ ผูส้ อนต้องมีการจัดการ
เทคโนโลยีและเครื่องมือทีใ่ ช้ในการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันอุปสรรคทีอ่ าจเกิดขึน้
ระหว่างการเรียน เช่น เมื่ออินเตอร์เน็ตหลุด ผูเ้ รียนอาจหลุดจากระบบการเรียนออนไลน์ หรือ
ความเร็วในการใช้ง านช้าลดลงก่อ ให้เ กิดความล่าช้าการดาวน์ โ หลดเอกสาร เสียง และการ
ประมวลคําถามและคะแนนนานเกินไป เป็นต้น
4.3 ลักษณะของผูส้ อนแบบออนไลน์
ผูส้ อนในบริบทออนไลน์ต้องเป็ นผูม้ คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญในแต่ละด้านทีส่ อน
หรือ อาจารย์ท่สี ามารถอธิบายเนื้อ หาของบทเรียนออกมาให้ผู้เรียนมองเห็นภาพของเนื้ อหา
ทัง้ หมดได้อย่างชัดเจน และเข้าใจได้งา่ ยขึน้ ไม่ว่าจะเป็ นในส่วนของภาพเคลื่อนไหว คําบรรยาย
ในประเด็นที่สําคัญๆ ของเนื้อหา พร้อมนํ้าเสียงประกอบที่มจี งั หวะ การเว้นวรรคในคําพูด และ
ระดับเสียงที่ไ ม่ราบเรียบจนเกินไปจึงเพิม่ ความน่ าสนใจของเนื้อ หาในบทเรียนได้มากยิง่ ขึ้น
นอกจากนัน้ ผู้สอนต้องมีขอ้ มูลย้อนกลับให้แก่ผู้เรียนในส่วนของรูปแบบการเรียนการสอนผ่าน
การมอบหมายงาน การทดสอบก่อนและหลังการเรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถรับรูแ้ ละทําความ
เข้าใจในเนื้อหาทีไ่ ด้รบั อย่างชัดเจนและถูกต้อง
4.4 ล้กษณะของผูเ้ รียนในบริบทการเรียนออนไลน์
ทุกเพศทุกวัย ทีม่ คี ุณสมบัตติ ามเงื่อนไขการเรียนการสอนออนไลน์ และมีความ
ต้องการทีจ่ ะศึกษาเล่าเรียนเพื่อให้ได้รบั ความรู้ ความเข้าใจในบทเรียนต่างๆ
4.5 เงือ่ นไขการเรียนการสอนออนไลน์
ผูเ้ รียนต้องทราบเงือ่ นไขในการใช้รปู แบบการเรียนการสอนแบบต่าง ๆ ดังนี้
1) ผูเ้ รียนและผูส้ อนจะต้องมีการติดตัง้ เครือข่ายของระบบอินเตอร์เน็ตออนไลน์
โดยเฉพาะรูปแบบการเรียนการสอนผ่านวิดโี อ การสนทนาออนไลน์ การบริการเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ท่ีเ ป็ น ในส่ ว นการสนทนา การทดสอบก่ อ นและหลัง การเรีย น ต้ อ งมีก ารออนไลน์
ตลอดเวลาซึง่ อาจทําให้เกิดค่าใช้จา่ ยกับผูเ้ รียนได้
2) ผูเ้ รียนและผูส้ อนจะต้องมีการเข้าระบบการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้ช่อื
ผูใ้ ช้และรหัสผูใ้ ช้เสมอจึงต้องทําการสมัครและจดจําชื่อและรหัสดังกล่าวให้ได้
3) ผู้เรียนและผู้สอนจะต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนออนไลน์
เช่น คอมพิวเตอร์ หรือโน๊ตบุ๊ค เป็นต้น
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4.6 แผนการเรียนการสอนออนไลน์
ผูส้ อนควรทําการอัพเดตวิดโี อ เอกสาร เสียง และข้อมูลประกอบการเรียนการ
สอนต่างๆ ในช่วงเวลาหลัง 23:00 น. หรือในช่วงเช้าก่อนมีการเรียนการสอนในห้องเรียนจริง
ของแต่ละวัน เพื่อให้นักศึกษาเตรียมตัวก่อนการเรียนในห้องเรียนจริง เพื่อที่จะได้รวู้ ่าในแต่ละ
วันจะต้องเรียนอะไรบ้าง และเนื้อหาบทเรียนมีความยากง่ายเพียงใด ส่วนรูปแบบการเรียนการ
สอนที่ต้องสื่อสารแบบพร้อมกัน เช่น การสนทนาออนไลน์ การทดสอบก่อนและหลังการเรียน
รวมถึงการสนทนาออนไลน์ ในหน้ าบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผู้สอนควรเข้ามาในช่วงคํ่า
ระหว่างเวลา 19:00-20:00 น.เนื่องจากผูเ้ รียนส่วนใหญ่จะเข้ามาทําการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง
ในบริบทการเรียนออนไลน์ในช่วงคํ่าระหว่างเวลา 18:00-23:00 น. ซึง่ เป็ นช่วงทีน่ ักศึกษาเลิก
เรียนเสร็จ และเดิน ทางกลับถึง บ้า นหรือ หอพัก จึงเข้าไปเรีย นออนไลน์ เ พื่อ ศึก ษาหาความรู้
เพิม่ เติมหรือทบทวนในสิง่ ทีเ่ รียนมาแล้วในห้องเรียน โดยเฉพาะในช่วงก่อนสอบ เพราะผูเ้ รียน
จะเข้าไปทบทวนบทเรียนในหลายๆ รูปแบบ และดูว่ามีการอัพเดตข้อมูลเกี่ยวกับการแนะแนว
การสอบหรือไม่ดว้ ย
"ถ้าเป็ นวันเสาร์-อาทิตย์กจ็ ะเข้าช่วงคํ่า ๆ ประมาณ 6 โมงถึง 4 ทุ่ม เพราะต้องออกไป
พักผ่อน เที่ย วเล่น ก่อนแล้วพอกลับมาตอนคํ่าถึง จะมาเข้าเรียนออนไลน์ แต่ จ ะเข้า ถึงแค่ 4 ทุ่ ม
หลังจากนัน้ ก็จะไปทําอย่างอื่นแทน เช่น chat กับเพื่อน เป็ นต้น" (นักศึกษามหาวิทยาลัย #1)
"ช่วงคํ่า ประมาณทุ่มถึงสองทุ่ม เพราะเพิง่ กลับถึงบ้าน" (นักศึกษามหาวิทยาลัย #5)

ส่วนที่ 3 การวัดและประเมิ นการใช้ กลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเองในบริ บท
การเรียนออนไลน์
การที่ผู้ส อนสามารถจัด การเรียนการสอนเพื่อ ส่ ง เสริมกลยุทธ์ก ารเรียนรู้แ บบกํ ากับ
ตนเองได้นัน้ ผูส้ อนต้องมีการวัดและประเมินระดับการใช้กลยุทธ์ของผู้เรียนก่อน ดังนัน้ เพื่อให้
ผู้สอนสามารถวัด และประเมินการใช้กลยุทธ์ก ารเรียนรู้แบบกํากับตนเองในบริการการเรียน
ออนไลน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาส่วนที่ 3 จึงอธิบาย 1) วิธกี ารวัดการใช้กลยุทธ์การ
เรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์ 2) เครื่องมือสําหรับการประเมินการใช้กล
ยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์ 3) การคํานวณผลการประเมินการ
ใช้ก ลยุทธ์ก ารเรียนรู้แ บบกํากับตนเองในบริบ ทการเรียนออนไลน์ โดยเครื่อ งมือ นี้ผ่านการ
ประเมินค่าความตรงและค่าความเทีย่ งมาแล้ว
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ส่วนที่ 4 การถาม-ตอบปัญหาที่พบบ่อย (Q&A)
นอกจากความหมายของคําทีค่ วรรู้ ลักษณะการใช้กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรู้
แบบกํากับตนเองและการวัดและประเมินการใช้กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการ
เรียนออนไลน์ คู่มอื การใช้กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองนี้ยงั มีส่วนที่
เป็นการถาม-ตอบปญั หาทีพ่ บบ่อย (Q&A) เพื่อให้ผสู้ อนสามารถหาคําตอบได้ง่ายจากคู่มอื เมื่อมี
คําถามที่เกี่ยวข้องกับการใช้กลยุทธ์การส่งเสริมของผู้สอน โดยทําการรวบรวมประเด็นคําถาม
ทัง้ หมดจํานวน 10 คําถามทีเ่ กีย่ วข้องกับรูปแบบการเรียนการสอน จากผลการศึกษาประสิทธิผล
ของการใช้ กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การกํากับตนเอง โดยในส่วนนี้ผู้วจิ ยั ขอนํ าเสนอเฉพาะ
คําถาม ส่วนคําตอบจะแสดงในภาคผนวก คําถามทัง้ หมดในส่วนที่ 4 มีรายละเอียดดังนี้
1. รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์แบบใดทีท่ าํ ให้ผเู้ รียนพึงพอใจมากทีส่ ุด เพราะเหตุ
ใด
2. รูปแบบการเรียนการสอนผ่านวิดโี อแบบออนไลน์ ต้องมีลกั ษณะใดจึงจะทําให้การ
เรียนการสอนดังกล่าวมีความน่ าสนใจ
3. รูปแบบการเรียนการสอนผ่านวิดโี อแบบออนไลน์ควรมีความยาวของเนื้อหาเท่าไร
เพราะเหตุใด
4. รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์แบบใดที่ทําให้ผู้เรียนพึงพอใจน้ อยที่สุด เพราะ
เหตุใด
5. รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์แบบใดทีผ่ เู้ รียนเข้าไปเรียนบ่อยทีส่ ุด เพราะเหตุ
ใด
6. ปญั หาและอุปสรรคทีผ่ เู้ รียนพบบ่อยครัง้ เมื่อเลือกรูปแบบการเรียนการสอนผ่านการ
สนทนาออนไลน์ กระดานสนทนา การทดสอบก่อนและหลังการเรียนการสอนแบบออนไลน์ คอื
อะไร
7. ปญั หาและอุปสรรคทีผ่ เู้ รียนในบริบทการเรียนออนไลน์พบเมื่อเลือกรูปแบบการเรียน
การสอนผ่านการมอบหมายงานคืออะไร
8. รูปแบบการเรียนการสอนแบบใดบ้างทีผ่ ู้เรียนส่วนใหญ่นํามาใช้ร่วมกันเพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลในการเรียนออนไลน์มากทีส่ ุด เพราะเหตุใด
9. ผู้สอนสามารถนํ ารูปแบบการเรียนการสอนแบบต่ างๆ มาใช้ร่วมกันเพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลในการเรียนออนไลน์มากทีส่ ุดอย่างไร
10. รูปแบบการเรียนการสอนผ่านเอกสารประกอบการเรียนที่มสี ่วนส่งเสริมให้เกิด
กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้วยแนวทางใดบ้างเพราะเหตุใด
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บทที่ 5
สรุปผลการวิ จยั อภิ ปรายผล และข้อเสนอแนะ
งานวิจยั เรื่อง "การวิจยั และพัฒนาคู่มอื กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับ
ตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยด้วยการออกแบบการเก็บรวบรวม
ข้อมูลผ่านระบบออนไลน์" มีวตั ถุประสงค์ 5 ข้อ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษาและวิจยั กลยุทธ์การเรียนรู้
แบบกํากับตนเองที่จําเป็ นและระดับการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเองของผู้เรียนใน
บริบทการเรียนออนไลน์ในปจั จุบนั 2) เพื่อศึกษาและวิจยั กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง
ของผูเ้ รียนในบริบทการเรียนออนไลน์ทส่ี ่งผลต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน 3) เพื่อพัฒนากลยุทธ์
การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองของผูเ้ รียนในบริบทการเรียนออนไลน์ 4) เพื่อ
ทดลองใช้และประเมินประสิทธิผลของการใช้กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับ
ตนเองของผูเ้ รียนในบริบทการเรียนออนไลน์ 5) เพื่อพัฒนาคู่มอื การใช้กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์
การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์
ตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วยต้วแปรต้นทีเ่ ป็ นตัวแปรแฝงจํานวน 4 ตัวแปร และ
ตัวแปรสังเกตได้จาํ นวน 9 ตัวแปร ได้แก่ 1) ตัวแปรแฝงกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้าน
พุทธิปญั ญา (learning strategy for regulation of cognition) วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 3ตัว
แปร ได้แก่ การทบทวน (rehearsal) การต่อยอดความคิด (elaboration) และอภิพุทธิปญั ญา
(metacognition) 2) ตัวแปรแฝงกลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเองด้านพฤติกรรมการเรียน
(learning strategy for regulation of behavior) วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 2 ตัว ได้แก่ การ
จัดการเวลาเรียนออนไลน์ (online time management) และการจัดการความพยายาม (effort
management) 3) ตัวแปรแฝงกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านบริบทการเรียนออนไลน์
(learning strategy for regulation of online context) วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 2 ตัว ได้แก่
การควบคุมสภาพแวดล้อมออนไลน์ (online environment control) และการขอความช่วยเหลือ
ออนไลน์ (online help seeking) 4) ตัวแปรแฝงกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้าน
แรงจูงใจ (learning strategy for regulation of motivation) วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 2 ตัว
ได้แก่ การรับรูค้ วามสามารถตนเอง (self-efficacy) และการให้คุณค่าการเรียน (task value)
ตัวแปรตามของการวิจยั ครัง้ นี้คอื ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน ส่วนผลผลิตทีไ่ ด้จาการวิจยั ครัง้ นี้คอื
คู่มอื การใช้กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์
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กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ 1 คือ กลุ่มผู้เรียนที่ศึกษาใน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยรังสิต และ มหาวิทยาลัยรามคําแหงที่เคยเรียนใน
บริบทการเรียนออนไลน์ ทงั ้ ในรูปแบบการฝึ กอบรมหรือศึกษาในระดับอุดมศึกษา จํานวน 486
ตัวอย่าง เพื่อใช้ศกึ ษาระดับการใช้กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองของผู้เรียนในบริบทการ
เรียนออนไลน์ในปจั จุบนั และเพื่อศึกษาผลของกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองของผูเ้ รียนใน
บริบทการเรียนออนไลน์ ท่สี ่งผลต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ 2 คือ กลุ่ม
นักศึกษาที่เรียนรู้ในบริบทการเรียนออนไลน์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
จํานวน 105 ตัวอย่าง เพื่อทดลองใช้และประเมินประสิทธิผลของการใช้กลยุทธ์การส่งเสริม
กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองของผูเ้ รียนในบริบทการเรียนออนไลน์และเพื่อพัฒนาคู่มอื
การใช้กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามสําหรับนักศึกษาเพื่อสํารวจการ
ใช้และระดับการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเองของผู้เรียนในบริบทการเรียนออนไลน์
และผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนตามการรับรูข้ องผู้เรียนในบริบทการเรียนออนไลน์ เพื่อวิเคราะห์
ระดับการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเองของผู้เรียนในบริบทการเรียนออนไลน์ และผล
ของกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองที่มตี ่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนตามการรับรู้ 2) เว็บไซต์
สําหรับการเรียนของผูเ้ รียนโดยใช้รปู แบบกลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง
ในบริบทการเรียนออนไลน์ และ 3) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผ่านทางเว็บไซด์ออนไลน์ทส่ี ร้างขึน้
แบบแผนการทดลองของการวิจยั ใช้รปู แบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลังการ
ทดลอง (The one group Pretest-Posttest Design) การทดลองใช้กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์
การเรียนรู้แบบกํ ากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์ โดยใช้เว็บไซด์สําหรับการเรียนของ
ผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วย การสอนผ่านวิดโี อ การสอนผ่านเอกสารประกอบการเรียน การสอน
ผ่านเสียง การสอนผ่านการมอบหมายงาน การสอนผ่านกระดานสนทนา การสอนผ่านการ
สนทนาออนไลน์ การสอนผ่านการทดสอบก่อนการเรียน การสอนผ่านการทดสอบหลังการเรียน
และการสอนผ่านบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อประเมินประสิทธิผลของการใช้กลยุทธ์การ
ส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ สถิตบิ รรยายเพื่ออธิบายข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่ม
ตัวอย่าง การวิเคราะห์ดว้ ย t-test และ ANOVA เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการใช้
กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองระหว่างเพศ และรูปแบบระบบการเรียนทีใ่ ช้ (แบบออนไลน์
และผสมระหว่างแบบออนไลน์ และไม่ออนไลน์ ) ระดับการศึกษา หลักสูตรที่เรียน และจํานวน
ชัวโมงในการเรี
่
ยน การวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ของผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนในบริบทการเรียนออนไลน์ โดยใช้การวิเคราะห์โมเดลลิสเรลหรือโมเดลสมการโครงสร้าง
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ด้วยโปรแกรมลิสเรล เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลตามกรอบแนวคิดกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์
สรุปผลการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั แบ่งการสรุปผลการวิจยั เป็ น 2 ส่วน ได้แก่ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นและ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี้
1. ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเบือ้ งต้น
1.1 ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาทัวไปที
่
่มกี ารเรียนรู้ในบริบทการเรียน
ออนไลน์ จํานวน 486 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรปู แบบ
การเรียนผสมระหว่างออนไลน์กบั ดัง้ เดิม ในหลักสูตรฝึกอบรม และเรียนออนไลน์ 1-3 ชัวโมงต่
่
อ
สัปดาห์
1.2 ข้อมูลเบือ้ งต้นของกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการทดลองทีม่ กี ารเรียนรูใ้ นบริบทการเรียน
ออนไลน์ จํานวน 105 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง และเรียนออนไลน์ 1-3 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์
2. ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิ จยั
2.1 ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองทีจ่ าํ เป็ นและผลการวิเคราะห์ระดับ
การใช้กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองของผูเ้ รียนในบริบทการเรียนออนไลน์ พบว่ากลยุทธ์การ
เรียนรูแ้ บบกํากับตนเองที่จาํ เป็ นสําหรับผู้เรียนในบริบทการเรียนออนไลน์ในปจั จุบนั ประกอบด้วย
4 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านพุทธิปญั ญา ประกอบด้วย การ
ทบทวน การต่อยอดความคิดและอภิพุทธิปญั ญา 2) กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้าน
พฤติกรรมการเรียน ประกอบด้วยการจัดการเวลาและการจัดการความพยายาม 3) กลยุทธ์การ
เรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านบริบทการเรียนออนไลน์ ประกอบด้วย การควบคุมสภาพแวดล้อม
ออนไลน์ และการขอความช่วยเหลือออนไลน์ 4) กลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเองด้าน
แรงจูงใจ ประกอบด้วย การรับรูค้ วามสามารถตนเองและการให้คุณค่าการเรียน
ผลการวิเคราะห์ระดับการใช้กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองของผูเ้ รียนในบริบทการ
เรียนออนไลน์ พบว่าผู้เรียนใช้กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านแรงจูงใจอยู่ในระดับสูง
(M=3.67) รองลงมาคือ กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านพฤติกรรมการเรียน (M=3.53)
กลยุทธ์ก ารเรียนรู้แ บบกํากับตนเองด้านพุ ทธิปญั ญา (M=3.52) และกลยุทธ์ก ารเรียนรู้แ บบ
กํากับตนเองด้านบริบทการเรียนออนไลน์ (M=3.52) อยูใ่ นระดับมากตามลําดับ
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เมื่อ พิจ ารณาระดับการใช้ก ลยุ ทธ์ย่ อ ยของกลยุท ธ์ก ารเรีย นรู้แ บบกํ า กับ ตนเองด้า น
แรงจูงใจ พบว่าผูเ้ รียนให้คุณค่าการเรียน (M=3.77) และการรับรูค้ วามสามารถตนเอง (M=3.57)
อยูใ่ นระดับมาก ระดับการใช้กลยุทธ์ยอ่ ยของกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านพฤติกรรม
การเรียน พบว่าผู้เรียนให้การจัดการความพยายามอยู่ในระดับมาก (M=3.60) และการจัดการ
เวลาออนไลน์ (M=3.46) อยู่ในระดับปานกลาง ระดับการใช้กลยุทธ์ย่อยของกลยุทธ์การเรียนรู้
แบบกํากับตนเองด้านพุทธิปญั ญา พบว่าผูเ้ รียนมีระดับการใช้อภิพุทธิปญั ญา (M=3.66) การต่อ
ยอดความคิด (M=3.53) อยู่ในระดับมาก และการทบทวน (M=3.37) อยู่ในระดับปานกลาง และ
ระดับการใช้กลยุทธ์ย่อยของกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านบริบทการเรียนออนไลน์
พบว่าผูเ้ รียนมีการควบคุมสภาพแวดล้อมออนไลน์ (M=3.67) อยู่ในระดับมาก และการขอความ
ช่วยเหลือออนไลน์ (M=3.38) อยูใ่ นระดับปานกลาง
2.2 ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนในบริบทการเรียนออนไลน์ พบว่ากลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเองด้าน
แรงจูงใจ ส่งผลสูงสุดในทิศทางบวกต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผูเ้ รียนอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p<.05) และมีขนาดอิทธิพลสูงมีค่าเท่ากับ 0.75 ส่วนกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง
ด้านพุทธิปญั ญา กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านบริบทการเรียนออนไลน์ และกลยุทธ์
การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านพฤติกรรมการเรียน พบว่าส่งผลในทิศทางบวกต่อผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนของผูเ้ รียนอย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ
2.3 ผลการพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการ
เรีย นออนไลน์ พบว่ า กลยุ ท ธ์ ก ารส่ ง เสริม กลยุ ท ธ์ก ารเรีย นรู้แ บบกํ า กับ ตนเองของผู้เ รีย น
ประกอบด้วย รูปแบบการเรียนการสอนในบริบทการเรียนออนไลน์ทแ่ี ตกต่างกัน ได้แก่ การสอน
ผ่ า นวิด ีโ อ การสอนผ่ า นเอกสารประกอบการเรีย น การสอนผ่ า นเสีย ง การสอนผ่ า นการ
มอบหมายงาน การสอนผ่านกระดานสนทนา การสอนผ่านการสนทนาออนไลน์ การสอนผ่าน
การทดสอบก่อนการเรียน การสอนผ่านการทดสอบหลังการเรียน การสอนผ่านบริการเครือข่าย
สัง คมออนไลน์ ซึ่ง กลยุทธ์ดงั กล่าวได้ผ่ านการตรวจสอบคุณ ภาพและความเหมาะสมจาก
ผู้ทรงคุณวุฒดิ ้านการศึกษาในบริบทการเรียนออนไลน์ ก่ อนนํ าไปสู่การทดลองใช้กลยุทธ์การ
ส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์ในขัน้ ตอนต่อไป
2.4 ผลการทดลองใช้กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบท
การเรียนออนไลน์ สรุปได้ดงั นี้
1) หลังจากการทดลองใช้กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองใน
บริบทการเรียนออนไลน์ ผูเ้ รียนมีระดับการใช้กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านพุทธิปญั ญา
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กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านพฤติกรรมการเรียน กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง
ด้านบริบทการเรียนออนไลน์ และกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านแรงจูงใจเพิม่ ขึน้ อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.05) นัน่ หมายถึงการใช้กลยุทธ์การส่งเสริมดังกล่าวมีประสิทธิผลใน
การเพิม่ กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองของผูเ้ รียนในบริบทการเรียนออนไลน์ได้เป็นอย่างดี
2) หลังจากการทดลองใช้กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองใน
บริบทการเรียนออนไลน์ ผลสัม ฤทธิท์ างการเรีย นของผู้เ รียนในบริบ ทการเรีย นออนไลน์ ม ี
ค่าเฉลี่ยสูงขึน้ อย่างมีนัยสําคัญ (p<.05) นัน่ หมายความว่าการใช้กลยุทธ์การส่งเสริมดังกล่าวมี
ประสิทธิผลในการเพิม่ ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนได้เป็นอย่างดี
3) ผลการสัมภาษณ์ นัก ศึกษาที่ได้รบั กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรู้ท่ี
พัฒนาขึน้ พบว่ารูปแบบการส่งเสริมทีแ่ ตกต่างกันมีส่วนทําให้ลกั ษณะการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้
แบบกํากับตนเองของผูเ้ รียนทีแ่ ตกต่างกัน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดงั นี้
การสอนผ่านวิดโี อมีส่วนส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้าน การทบทวน
การต่อยอดความคิด อภิพุทธิปญั ญา การจัดการเวลา การจัดการความพยายาม การควบคุม
สภาพแวดล้อมออนไลน์ การรับรูค้ วามสามารถตนเองและการให้คุณค่าการเรียน
การสอนผ่ านเอกสารประกอบการเรีย นมีส่ ว นส่ ง เสริมกลยุ ทธ์ก ารเรียนรู้แ บบกํ ากับ
ตนเองด้าน การทบทวน การต่อยอดความคิด อภิพุทธปญั ญา การจัดการความพยายาม การ
รับรูค้ วามสามารถตนเองและการให้คุณค่าการเรียน
การสอนผ่านเสียงมีส่วนส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้าน การทบทวน
การต่อยอดความคิด การจัดการเวลาและการจัดการความพยายาม
การสอนผ่านการมอบหมายงานมีส่วนส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้าน
การทบทวน การต่ อ ยอดความคิด อภิพุ ทธปญั ญา การจัด การความพยายาม การขอความ
ช่วยเหลือและการให้คุณค่าการเรียน
การสอนผ่านกระดานสนทนาไม่มสี ่วนส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในทุก
ด้าน
การสอนผ่านการสนทนาออนไลน์มสี ่วนส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้าน
การทบทวนการต่ อยอดความคิด อภิพุทธปญั ญา การจัดการเวลา การจัดการความพยายาม
การควบคุมสภาพแวดล้อมออนไลน์ การขอความช่วยเหลือและรับรูค้ วามสามารถตนเอง
การสอนผ่า นการทดสอบก่ อ นการเรียนมีส่ ว นส่ ง เสริมกลยุ ทธ์ก ารเรีย นรู้แ บบกํ ากับ
ั ญา การจัด การเวลา การจัด การความ การควบคุ ม
ตนเองด้ า น การทบทวน อภิพุ ท ธป ญ
สภาพแวดล้อมออนไลน์ การขอความช่วยเหลือออนไลน์ การรับรูค้ วามสามารถตนเองและการ
ให้คุณค่าการเรียน
การสอนผ่านการทดสอบหลัง การเรียน มีส่ ว นส่ ง เสริมกลยุทธ์ก ารเรียนรู้แ บบกํ ากับ
ตนเองด้าน การทบทวน การต่อยอดความคิด อภิพุทธปญั ญา การจัดการเวลา การจัดการความ
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พยายาม การควบคุ ม สภาพแวดล้อ มออนไลน์ การขอความช่ ว ยเหลือ ออนไลน์ การรับ รู้
ความสามารถตนเองและการให้คุณค่าการเรียน
การสอนผ่านบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์มสี ่วนส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับ
ตนเองด้าน การทบทวน การต่อยอดความคิด อภิพุทธปญั ญา การจัดการความพยายาม การขอ
ความช่วยเหลือออนไลน์ การรับรูค้ วามสามารถตนเองและการให้คุณค่าการเรียน
2.5 ผลการวิจยั และพัฒนาคู่มอื กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง
ในบริบทการเรียนออนไลน์ ทําให้ได้ค่มู อื กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง
ในบริบทการเรียนออนไลน์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา 4 ส่วนได้แก่
1) ความหมายของคําทีค่ วรรู้ 2) การใช้กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง
3) การวัดและประเมินการใช้กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์ และ
4) การถาม-ตอบปญั หาทีพ่ บบ่อย (Q&A) ซึง่ คู่มอื กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับ
ตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์น้ี ได้รบั การตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้มคี วามเหมาะสมตาม
ความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นการศึกษาในบริบทการเรียนออนไลน์จาํ นวน 3 คน
อภิ ปรายผลการวิ จยั
1. การอภิปรายผลการวิจยั กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองทีจ่ าํ เป็ นและระดับการใช้
กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองของผู้เรียนในบริบทการเรียนออนไลน์ ในปจั จุบนั กลยุทธ์
การเรีย นรู้แ บบกํ า กับ ตนเองที่จํา เป็ น สํ า หรับ ผู้เ รีย นในบริบ ทการเรีย นออนไลน์ ใ นป จั จุ บ ัน
ประกอบด้ว ย 4 กลยุทธ์ ได้แ ก่ 1) กลยุทธ์ก ารเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านพุทธิปญั ญา
ประกอบด้วย การทบทวน การต่อยอดความคิด และอภิพุทธิปญั ญา 2) กลยุทธ์การเรียนรู้
แบบกํากับตนเองด้านพฤติกรรมการเรียน ประกอบด้วยการจัดการเวลาและการจัดการความ
พยายาม 3) กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านบริบทการเรียนออนไลน์ประกอบด้วย การ
ควบคุมสภาพแวดล้อมออนไลน์ และการขอความช่วยเหลือออนไลน์ 4) กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบ
กํากับตนเองด้านแรงจูงใจ ประกอบด้วย การรับรูค้ วามสามารถตนเองและการให้คุณค่าการเรียน
ผลการศึก ษาสอดคล้ อ งกับ การศึก ษาวิจ ัย เพื่อ พัฒ นาโครงสร้า งการสัม ภาษณ์ เ พื่อ
ตรวจสอบการใช้กลยุทธ์การกํากับตนเองของ Zimmerman และ Martinez-Pons (1986) ซึง่ ได้
จําแนกกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองเป็ น 14 กลุ่ม ได้แก่การประเมินตนเอง การจัดระบบ
และการเปลี่ยนแปลง การตัง้ เป้าหมายและการวางแผน การค้นหาข้อมูล การบันทึกข้อมูลและ
การติดตาม การจัดสภาพแวดล้อม การตอบแทนตนเอง การฝึกและการจํา การขอคําแนะนําทาง
สัง คม การทบทวนบันทึก และอื่น ๆ ซึ่ง เป็ นพฤติกรรมที่ได้รบั อิทธิพ ลจากบุ คคลอื่น ขณะที่
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งานวิจยั ของ Pintrich และคณะ (1993) ซึ่งแบ่งการวัดการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองเป็ น 2
ลักษณะคือ แรงจูงใจและกลยุทธ์การเรียน ซึ่งมีความแตกต่ างจากงานวิจยั ชิ้นนี้ท่แี บ่งกลยุทธ์
การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองเป็ น 4 ลักษณะ แต่อย่างไรก็ตามตัวแปรสังเกตได้จากงานวิจยั นี้
สอดคล้องกับตัวแปรสังเกตได้ของ Pintrich และคณะ (1993) ได้แก่ การให้คุณค่าการเรียน การ
ั ญา การจัด การเวลาและ
ทบทวน การขยายความคิด การกํ า กับ ตนเองทางอภิพุ ท ธิป ญ
สภาพแวดล้ อ มการเรีย น การกํ า กับ ความพยายาม การขอความช่ ว ยเหลือ และการรับ รู้
ความสามารถ อีกทัง้ ยังมีความสอดคล้องกับ 4 กลยุทธ์ของการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองตาม
งานวิจยั ของ Barnard และคณะ (1993) ผู้พฒ
ั นาแบบวัดการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองใน
สภาพแวดล้อมการเรียนออนไลน์ ซึง่ ได้แก่ การจัดการสภาพแวดล้อม การจัดการเวลา การขอ
ความช่วยเหลือ กลยุทธ์การเรียน จึงเห็นได้ว่าผลของการศึกษาและวิจยั กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบ
กํากับตนเองทัง้ 4 กลยุทธ์จากงานวิจยั นี้ ได้มกี ารสังเคราะห์และบูรณาการกลยุทธ์การเรียนรู้
แบบกํากับตนเองจากงานวิจยั ต่าง ๆ ที่ได้รบั การพัฒนาและยอมรับว่าเป็ นปจั จัยหลักทีส่ ่งผลให้
ผูเ้ รียนประสบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนในบริบทการเรียนออนไลน์
กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านพุทธิปญั ญา ประกอบด้วย การทบทวนการต่อ
ยอดความคิดและ อภิพุทธิปญั ญา ซึง่ เป็ นตัวแปรต้นทีส่ ่งผลต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการศึกษา มีความ
สอดคล้องกับทฤษฎีอภิพุ ทธิปญั ญาของ Borkowski และ Muthukrishna (1992) ที่ศึกษา
กระบวนการวางแผนการใช้กลยุทธ์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพเพื่อให้ประสบความสําเร็จในการเรียน โดย
เริม่ จากผูเ้ รียนได้รบั คําแนะนําเกีย่ วกับกลยุทธ์ จากนัน้ ผูเ้ รียนเริม่ ทําการเลือกกลยุทธ์ทเ่ี หมาะสม
ให้สอดคล้องเพื่อเกิดการรับรู้ความสามารถของตนเอง เกิดความเชื่อมันตนเองมากขึ
่
้น และ
สุดท้ายเกิดแรงจูงใจในการประยุกต์ใช้กลยุทธ์การเรียน ซึง่ สอดคล้องกับกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบ
กํากับตนเองด้านแรงจูงใจทีน่ ําพัฒนาขึน้ ในงานวิจยั นี้
กลยุ ท ธ์ ก ารกํ า กับ ตนเองด้า นบริบ ทการเรีย นออนไลน์ ที่ถู ก นํ า เสนอในงานวิจ ัย นี้
สอดคล้องกับทฤษฎีพุทธิปญั ญาทางสังคม ซึง่ อธิบายว่าการรับรูแ้ ละพฤติกรรมทีแ่ สดงออกในแต่
ละบุคคล นอกจากจะได้รบั อิทธิพลจากตนเองแล้วยังได้รบั อิทธิพลจากบริบทและสภาพแวดล้อม
ของการเรีย นอีก ทางหนึ่ ง (Artino, 2008) โดยสภาพแวดล้อ มที่มผี ลต่ อ ผู้เ รีย นไม่ ใ ช่
สภาพแวดล้อมการเรียนแบบดัง้ เดิมที่ไม่ได้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตหรือเทคโนโลยีออนไลน์ในการ
เรียนรู้ (Allen & Seaman, 2007) แต่เป็ นสภาพแวดล้อมทีใ่ ช้เทคโนโลยีออนไลน์เข้ามามีส่วนใน
การเรียนไม่ว่าจะเป็ นการใช้เว็บเพื่ออํานวยความสะดวก การศึกษาลูกผสมระหว่างแบบดัง้ เดิม
และแบบออนไลน์ หรือ การศึก ษาแบบออนไลน์ เ พีย งอย่า งเดีย วโดยไม่ ม ีก ารพบปะกัน ใน
ห้องเรียนระหว่างผูเ้ รียนกับผูส้ อน และผูเ้ รียน นอกจากสภาพแวดล้อมทางออนไลน์แล้ว การขอ
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ความช่วยเหลือออนไลน์ซ่งึ เป็ นตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปรแฝงกลยุทธ์การกํากับตนเองด้าน
บริบทการเรียนออนไลน์ ก็มผี ลจากทฤษฎีพุทธิปญั ญาทางสังคมเช่นเดียวกัน
กลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเองที่จะถูกส่งเสริมให้เกิดขึน้ มีขนั ้ ตอนที่สอดคล้องกับ
ขัน้ ตอนกระบวนการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองของ Schunk และ Zimmerman (1998) Zimmerman
และ Campillo (2003) ที่ประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอนได้แก่ ขัน้ ตอนการวางแผน ขัน้ ตอนการกํากับ
พฤติกรรมและขัน้ ตอนการประเมินผล และสอดคล้องกับงานของ Pintrich (1999) ทีไ่ ด้อธิบายว่า
กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง คือ กลยุทธ์ทผ่ี เู้ รียนใช้ในการวางแผน ติดตาม ควบคุมและ
กํากับการเรียน ด้วยตนเองในทุกขัน้ ตอน และผู้เรียนต้องเรียนรูก้ ารใช้กลยุทธ์ทเ่ี หมาะสมในแต่
ละบริบทการเรียน เพื่อให้ผู้เรียนประสบความสําเร็จทางด้านการเรียน ดังนัน้ จึงเป็ นหน้ าที่ของ
ผู้สอนที่ควรส่ง เสริมให้ผู้เรียนรู้จกั กระบวนการเรียนรู้แบบกํากับตนเองครบทัง้ 3 ขึ้นตอน
โดยเฉพาะผู้เรียนในบริบทการเรียนออนไลน์ ซึง่ มีความจําเป็ นมากกว่าผู้เรียนในบริบทดัง้ เดิม
ในการวางแผน กํากับพฤติกรรมและประเมินผลด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนในบริบทการเรียน
ออนไลน์มผี ลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนไม่แตกต่างจากผูเ้ รียนในบริบทดัง้ เดิม
ผลการวิเ คราะห์กลยุทธ์ก ารเรียนรู้แบบกํากับตนเองที่จําเป็ นสําหรับบริบทการเรียน
ออนไลน์ในการศึกษาครัง้ นี้ยงั มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Wirth และ Lectner (2008) ที่
ได้ส รุ ป ว่ า กลยุ ท ธ์ก ารเรีย นรู้แ บบกํ า กับ ตนเองมีห ลากหลายรูป แบบ แต่ ว่ า อย่า งน้ อ ยมี
ส่วนประกอบ 3 กลุ่มทีม่ อี ยู่ทุกรูปแบบ ซึง่ ได้แก่ การตัง้ เป้าหมาย (goal setting) การวางแผน
(planning) และการติดตาม (monitoring) โดยการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองเป็ นกระบวนการแบบ
เป็ น วงหมุ น รอบ โดยผู้ เ รีย นต้ อ งหาความแตกต่ า งจากการติด ตามและตัด สิน ใจในการ
ตัง้ เป้าหมายและการวางแผนการเรียน อีกทัง้ กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองทีจ่ าํ เป็ นนี้ยงั
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Zimmerman และ Martinez-Pons (1986) Pintrich (1999) และ
Pintrich และ Rhee (2004) ทีน่ ํ าเสนอการใช้กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการ
เรียนแบบดัง้ เดิม แต่ไ ม่ได้นํามาใช้ในบริบทการเรียนออนไลน์ เช่ นเดียวกับงานวิจยั นี้ ดังนัน้
ผูส้ อนควรตระหนักถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการตัง้ เป้าหมาย วางแผน และติดตามตนเอง ซึ่ง
เป็ นส่วนประกอบการใช้กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนที่
สูงขึน้
2. การอภิปรายผลการศึกษาและวิจยั กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองของผูเ้ รียนใน
บริบทการเรียนออนไลน์ท่สี ่งผลต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน จากผลการวิจยั เพื่อศึกษาและวิจยั
กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองของผูเ้ รียนในบริบทการเรียนออนไลน์ทส่ี ่งผลต่อผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน พบว่าการใช้ กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองส่งผลต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
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ในบริบทการเรียนออนไลน์ ซึ่งผลการวิจยั นี้สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Sharma และคณะ
(2007) ซึ่งศึกษาโมเดลเชิงสาเหตุของการเรียนรู้แบบกํากับตนเองต่อผลสําเร็จของการเรียน
โดยเฉพาะปจั จัยการรับรู้ค วามสามารถของตนเองสํ าหรับการกํ ากับ ตนเองและการจัด การ
สภาพแวดล้อมมีผลกระทบทางบวกผลสําเร็จของการเรียนอย่างมีนัยสําคัญและสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Winnips (2000) และ Chang (2005) ซึง่ พบว่ากลยุทธ์การกํากับตนเองต้องถูก
นําไปปฏิบตั สิ ําหรับการเรียนในระบบออนไลน์และสามารถเพิม่ ความน่ าจะเป็ นของความคงอยู่
และความสําเร็จ และยังเป็ นไปในทิศทางเดียวกับผลการวิจยั ของ Lynch และ Dembo (2004) ที่
พบว่าการรับรู้ความสามารถของตนเองและความสามารถด้านการพูดสามารถอธิบายความ
แปรปรวนได้รอ้ ยละ 12 ของเกรดนักเรียน
ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนพบว่าผู้เรียนที่ใช้เวลาเรียนมากจะมี
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนทีส่ ูงกว่าผูเ้ รียนทีใ่ ช้เวลาเรียนน้อย ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Schimitz
และ Wisese (2006) ซึ่งศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนก่ อนได้รบั การอบรม
กระบวนการกํ ากับตนเองกับหลังการอบรม 2 สัปดาห์ ซึ่งพบว่ าผู้เรียนมีการพัฒนาอย่างมี
นั ย สํ า คั ญ ในด้ า นการจั ด การเวลา การวางแผน การมุ่ ง เน้ นความสํ า คั ญ และมี ก าร
ผลัดวันประกันพรุ่งลดลง หลังจากได้รบั การฝึกกระบวนการกํากับตนเอง ดังนัน้ ผูส้ อนควรส่งเสริม
ให้ผู้เรียนใช้ระยะเวลาการเข้าเรียนในบริบทการเรียนออนไลน์ท่สี ูง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
บทเรียนและส่งผลให้เกิดผลสัฤทธิ ์ทางการเรียนทีส่ งู ขึน้ ด้วย
นอกจากนี้ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านแรงจูงใจ
มีอทิ ธิพลรวมค่อนข้างสูงในทิศทางบวกต่อตัวแปรผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผู้เรียนในบริบท
การเรียนออนไลน์ซง่ึ สอดคล้องกับ งานวิจยั ของ Schunk (1994) ทีส่ รุปว่าการกํากับตนเองโดย
มีแ รงจู ง ใจในการปฏิบ ัตินั น้ เพื่อ ให้บ รรลุ เ ป้ า หมายของตนเองตามที่ต ัง้ ไว้ ซึ่ง รวมถึง การมี
แรงจูงใจในการพัฒนาแนวทางและวิธกี ารเรียนของตนเองอย่างต่อเนื่อง นอกจากนัน้ การสร้าง
แรงจูงใจรูปแบบใหม่ในการประยุกต์ใช้กลยุทธ์การเรียนเพื่อให้ประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย
การเรียนทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว รวมทัง้ เป้าหมายส่วนบุคคล (Borkowski & Muthukrishna
,1992) หรือกล่าวได้ว่าการมีส่วนร่วมแบบจูงใจ มีส่วนสนับสนุ นทีส่ ําคัญในการเรียนรูแ้ บบกํากับ
ตนเองให้ประสบความสําเร็จจากการเรียน (Borkowski, Weaver, & Smith, 2004) การกํากับ
ตนเองและการจูง ใจเป็ นปจั จัยที่มอี ิท ธิพ ลต่ อ การเรียนรู้แ ละไม่ส ามารถแยกจากกันได้ และ
ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงตนเอง (Borkowski, 1996)
3. การอภิปรายผลการพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง
ของผูเ้ รียนในบริบทการเรียนออนไลน์ การศึกษาและวิจยั ครัง้ นี้ได้ออกแบบกลยุทธ์การส่งเสริม
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กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองไว้ 9 รูปแบบการสอน ได้แก่ การสอนผ่านวิดโี อ การสอน
ผ่านเอกสารประกอบการเรียน การสอนผ่านเสียง การสอนผ่านการมอบหมายงาน การสอนผ่าน
กระดานสนทนา การสอนผ่านการสนทนาออนไลน์ การสอนผ่านการทดสอบก่อนการเรียน การ
สอนผ่านการทดสอบหลัง การเรียน การสอนผ่านบริการเครือ ข่ายสัง คมออนไลน์ ซึ่ง เป็ น
เทคโนโลยีการศึกษาทีเ่ ข้ามาเกี่ยวข้องกับการออกแบบการเรียนรู้ โดยเทคโนโลยีเหล่านี้ไม่ได้
ทําให้การศึกษาลดลง แต่เป็ นการสร้างให้กระบวนการเรียนรูม้ คี วามน่ าสนใจยิง่ ขึน้ (Delors et
al., 1996)
กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเองของผู้เรียนในบริบทการเรียน
ออนไลน์มคี วามแตกต่างกันตามรูปแบบการเรียนการสอน ได้แก่ การสอนผ่านวิดโี อ การสอน
ผ่านเอกสารประกอบการเรียน การสอนผ่านเสียง การสอนผ่านการมอบหมายงาน การสอนผ่าน
กระดานสนทนา การสอนผ่านการสนทนาออนไลน์ การสอนผ่านการทดสอบก่อนการเรียน การ
สอนผ่านการทดสอบหลังการเรียน การสอนผ่านบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งสอดคล้อง
กับ ผกาสิน พูนพิพฒ
ั น์, ภัทรชัย ลลิตโรจน์, พิชยั สตภิบาล (2546) ที่แบ่งสื่อทีใ่ ช้ในระบบ
การศึกษาเพื่อถ่ายทอดเนื้อหาการเรียนรูร้ ะหว่างผูเ้ รียนและผูส้ อนตามลักษณะของรูปแบบการ
เรียนการสอนนัน้ ประกอบด้วย ตัวอักษร (text) ซึง่ มีลกั ษณะเช่นเดียวกับเอกสารการเรียนการ
สอน รูปภาพ (graphic) วิดโี อ (video) ภาพเคลื่อนไหว (animation) และการถ่ายทอดสด (live
broadcast) แต่ไม่ได้กล่าวถึงการสอนผ่านการทดสอบก่อนการเรียน การสอนผ่านการทดสอบ
หลังการเรียน นอกจากนัน้ ด้วยลักษณะเฉพาะของรูปแบบการสอนที่แตกต่างกัน จึงทําให้เป็ น
เทคนิคของระบบการศึกษา โดยสไว ศิรทิ องถาวร (2547) สรุปไว้ว่าสามารถส่งเสริมในการ
ขยายตัวสู่การศึกษานอกระบบโดยใช้วธิ กี ารศึกษาทางไกล มีเทคโนโลยีการเผยแพร่แบบการ
กระจายเสียงทางวิทยุและแพร่ภาพออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์หรือการผ่านสื่อดาวเทียม โดย
มีอุปกรณ์ทม่ี เี ทคโนโลยีทท่ี นั สมัยมากขึน้ ทัง้ เครือ่ งขยายเสียง วิทยุ โทรทัศน์
นอกจากรูป แบบการสอนดัง ที่ก ล่ า วมาข้า งต้น งานวิจ ยั ยัง แสดงให้เ ห็นว่ า กระดาน
สนทนาออนไลน์ เป็ นอีกหนึ่งรูปแบบที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ซ่งึ สอดคล้องกับ
Allen และ Seaman (2007) ทีส่ รุปไว้ว่า การใช้เทคโนโลยีและเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการเรียน
เป็นการศึกษารูปผสม (hybrid) เป็ นการศึกษาทีผ่ สมผสานระหว่างการศึกษาแบบดัง้ เดิมกับแบบ
ออนไลน์ เนื้อหาที่สําคัญนํ าเสนอในรูปแบบออนไลน์ มีการอภิปรายออนไลน์ หรือการสนทนา
ออนไลน์ และผสมผสานด้วยการศึกษาแบบพบหน้ากันจริงในบางครัง้
4. การอภิปรายผลการทดลองใช้และประเมินประสิทธิผลของการใช้กลยุทธ์การส่งเสริม
กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองของผูเ้ รียนในบริบทการเรียนออนไลน์ ผลการทดลองพบว่า
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กลยุทธ์การส่งเสริมส่งผลให้ผู้เรียนมีระดับการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเองที่สูงขึ้น
อย่างมีนัยสําคัญในทุกตัวแปร ซึง่ สอดคล้องกับหนังสือของอาจารย์ประสาท อิศรปรีดา (2549)
และงานวิจยั ของ Rhee และ Pintrich (2004) Rosser และ Nicholson (1984) Tharp Estrada,
Dalton และ Yamauchi (2000) อ้างใน Leong และ Yin (2004) ทีเ่ สนอแนะว่าผูส้ อนมีส่วนใน
การส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีระดับการใช้กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองทีส่ งู ขึน้
นอกจากกลยุทธ์การส่งเสริมส่งผลให้ผู้เรียนมีระดับการใช้กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับ
ตนเองที่สู ง ขึ้น แล้ ว กลยุ ท ธ์ ก ารส่ ง เสริม กลยุ ท ธ์ ก ารเรีย นรู้แ บบกํ า กับ ตนเองยัง ส่ ง ผลต่ อ
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนออนไลน์ ทําให้ผลการเรียนของผู้เรียนสูงขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ Kitsantas และ Zimmerman (2008) ทีไ่ ด้ศกึ ษาผลของการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองทีม่ ตี ่อ
เกรดเฉลี่ย โดยการเรียนรู้แบบการกํากับตนเองเป็ นตัวแปรส่ งผ่านระหว่างการบ้านกับเกรด
เฉลีย่ ของผู้เรียน ซึ่งการบ้านเป็ นปจั จัยในการพัฒนาการกํากับตนเองทัง้ ด้านความเชื่อการรับรู้
ความสามารถของตนเองและการรับ รู้ค วามรับ ผิด ชอบและส่ ง ผ่ า นไปยัง เกรดของผู้เ รีย น
ผลการวิจยั นี้ยงั สอดคล้องกับ Barnard, Paton และ Lan (2008) พบว่าการกํากับตนเองในการ
เรียนออนไลน์ เ ป็ น ตัว แปรส่ ง ผ่านระหว่ างการรับรู้ก ารสื่อ สารและความร่ ว มมือ ของบทเรีย น
ออนไลน์กบั ผลสัมฤทธิ ์ทางการศึกษาอย่างมีนัยสําคัญที่ .05 และการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองใน
การเรียนออนไลน์ มคี วามสัมพันธ์ค่อนข้างตํ่ากับผลสัมฤทธิ ์ทางการศึกษาซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ ์
เส้นทางมาตรฐานที่ 18
กลยุทธ์การส่งเสริมผ่านรูปแบบการเรียนการสอนผ่านการทดสอบก่อนการเรียนและ
หลังการเรียนส่งผลต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนให้มคี ่าเฉลีย่ ทีส่ ูงขึน้ ซึง่ ผลการวิจยั ครัง้ นี้สามารถ
ตอบคําถามของ Zimmermenn (2208) ทีถ่ ามว่าการเพิม่ ระดับของการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง
ในบริบทของการจัดการส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กบั การพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนหรือไม่
เพราะเมื่อผูส้ อนใช้กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองของผูเ้ รียนให้มรี ะดับ
ทีส่ งู ขึน้ จะส่งผลต่อการเพิม่ ระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนได้อย่างมีนัยสําคัญ โดยให้ผเู้ รียนได้ม ี
การตัง้ เป้าหมาย วางแผน กํากับพฤติกรรม ติดตามและประเมินผล ซึง่ เป็ นไปตามกระบวนการ
การกํากับตนเองของผู้เรียน อีกทัง้ ผลการวิจยั นี้ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พิชยั ทองดีเลิศ
(2547) ที่ศกึ ษาการนํ าเสนอรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์สําหรับนิสติ
ระดับปริญญาตรีทม่ี รี ูปแบบการเรียนต่างกัน และงานวิจยั ของ ดิเรก ธีระภูธร (2546) ทีศ่ กึ ษา
การใช้กลวิธกี ารกํากับตนเองในการเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์สําหรับนิสติ นักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิตทัง้ 17 ขัน้ ตอนดังนี้ 1) ปฐมนิเทศหน่วยการเรียน 2) สอบถามความพร้อมในการ
เรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3) ทดสอบความรูก้ ่อนเรียน 4) รับทราบผลการทดสอบความรู้
ก่อนเรียน 5) กําหนดและบันทึกเป้าหมายการเรียน 6) กําหนดและบันทึกการวางแผนการเรียน
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7) กําหนดและบันทึกการให้รางวัลต่อความสําเร็จและลงโทษต่อความล้มเหลว 8) กําหนดและ
บันทึกการจัดสภาพแวดล้อมในการเรียน 9) ศึกษาเนื้อหาจากเวิลด์ไวด์เว็บ 10) ทํากิจกรรมบน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์11) บันทึกงานทีต่ ้องทํา 12) ทํางานประจําหน่ วยการเรียน 13) ทําแบบ
ร่างรายงาน 14) ถามคําถามผูส้ อบผ่านเครือข่าย 15) ทบทวนข้อสอบและบันทึกการทบทวน
16) ทดสอบความรูห้ ลังเรียน 17) ให้รางวัลหรือลงโทษตนเองตามทีก่ ําหนดไว้
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิ จยั ไปใช้
1. ผูส้ อนควรให้ความสําคัญกับกลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง
ด้านแรงจูงใจมากกว่าด้านอื่น ๆ เนื่องจากกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านแรงจูงใจ ทัง้
ด้านการรับรูค้ วามสามารถตนเองและการให้คุณค่าการเรียน ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนในบริบทการเรียนออนไลน์ อย่างมีนัยสําคัญ โดยเฉพาะกลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์
การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในรูปแบบการสอนผ่านวิดโี อ การมอบหมายงาน การทดสอบก่อน
และหลังการเรียน และการบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนากลยุทธ์การ
เรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้านแรงจูงใจ
2. ผู้สอนในบริบทการเรียนออนไลน์ สามารถนํ าคู่มอื กลยุทธ์ก ารส่งเสริมกลยุทธ์การ
เรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย เป็ นแนวทางเพื่อ
จัดเตรียมบริบทการเรียนออนไลน์และรูปแบบการสอนออนไลน์เพื่อส่งเสริมให้ผเู้ รียนใช้กลยุทธ์
การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง
3. ผู้ออกแบบโครงสร้างบริบทการเรียนออนไลน์ สามารถศึกษาคู่มอื คู่มอื กลยุทธ์การ
ส่ ง เสริม กลยุ ท ธ์ ก ารเรีย นรู้ แ บบกํ า กับ ตนเองในบริบ ทการเรีย นออนไลน์ ข องนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัย เพื่อออกแบบโครงสร้างและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่สี นับสนุ นและเอื้อให้ผู้เรียน
พัฒนาการใช้กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์
4. สถาบันการศึกษาทีเ่ ปิ ดหลักสูตรในบริบทการเรียนออนไลน์ สามารถนํ ากลยุทธ์การ
ส่ง เสริม กลยุ ทธ์ก ารเรีย นรู้แ บบกํ า กับ ตนเองในบริบ ทการเรียนออนไลน์ ไ ปพัฒ นาหลัก สูต ร
ออนไลน์ของสถาบันเพื่อเสริมสร้างให้ผเู้ รียนได้รบั ความรูไ้ ด้ทดั เทียมระบบการเรียนแบบดัง้ เดิม
5. ผูท้ เ่ี กี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการเรียนการสอน สามารถนํ าผลการวิจยั ไปพัฒนา
อุปกรณ์ส่อื สารและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น โทรศัพท์มอื ถือประเภทสมาร์ทโฟนหรือแท๊บเล็ต
ให้สามารถรองรับกลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองได้ในทุกรูปแบบ เพื่อ
ตอบสนองพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ส่อื สารทีเ่ ปลีย่ นแปลงและอํานวยความสะดวกแก่ผเู้ รียนให้
สามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรูไ้ ด้ตลอดเวลา
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ข้อเสนอแนะในการทําวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. งานวิจยั และพัฒนานี้ได้ทดลองใช้ในวิชาธุรกิจบริการระหว่างประเทศเพียงวิชาเดียว
ซึง่ เป็ นกลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจเพียงกลุ่มเดียวเท่านัน้ จึง
เป็ นข้อจํากัดของการใช้คู่มอื ดังกล่าว ผู้วจิ ยั จึงเสนอแนะให้นําคู่มอื กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์
การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยไปทดลองใช้
กับกลุ่มตัวอย่างอื่น ๆ เช่น นํ าไปทดลองใช้กบั การเรียนการสอนบริบทการเรียนออนไลน์ ใ น
สาขาวิช าของคณะอื่น ๆ เช่ น วิชาที่เ กี่ย วข้อ งกับ คณิต ศาสตร์ วิท ยาศาสตร์ ศิล ปศาสตร์
สังคมศาสตร์ ภาษาศาสตร์ เป็ นต้น เพื่อนํ าผลการทดลองในแต่ละสาขาวิชามาพัฒนาปรับปรุง
คู่มอื ดังกล่าวให้สามารถครอบคลุมในทุกสาขาวิชาและทุกคณะได้
2. งานวิจยั ในอนาคตควรนําไปทดลองใช้กบั กลุ่มผูเ้ รียนในระดับการศึกษาอื่น ๆ ด้วย
เช่น นักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นิสติ นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาอื่น ๆ เช่น
ปริญญาโทหรือปริญญาเอก รวมทัง้ ผูเ้ รียนภายนอกสถาบันการศึกษาทีม่ วี ตั ถุประสงค์การเรียนรู้
ในบริบทการเรียนออนไลน์ เ พื่อ ฝึ ก อบรมตามข้อ กํ าหนดของบริษัท หรือ ต้ อ งการเสริมสร้า ง
ความรูใ้ ห้แก่ตนเอง ซึง่ มีระดับและลักษณะการใช้กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองทีแ่ ตกต่าง
กัน ซึง่ ผลการทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างดังกล่าวนํ าไปสู่การพัฒนาคู่มอื กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์
การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์ทส่ี ามารถใช้ได้ในหลายกลุ่มผูเ้ รียน
3. การศึกษาครัง้ นี้ถูกออกแบบโดยใช้การวิจยั และพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การ
เรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์โดยผ่านรูปแบบการเรียนการสอนทีแ่ ตกต่าง
กันจํานวน 9 รูปแบบ ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ทดลองใช้กลยุทธ์การส่งเสริมดังกล่าวพร้อมๆ กันเนื่องจากมี
ข้อจํากัดด้านเวลาและกลุ่มตัวอย่าง ทําให้ผลการวิจยั สามารถระบุได้เพียงประสิทธิผลรวมของ
กลยุทธ์การส่งเสริมโดยผ่านรูปแบบการเรียนทีท่ ําการทดลองทัง้ หมดสามารถทําให้กลยุทธ์การ
เรียนรูแ้ บบกํากับตนเองทัง้ 4 แบบเพิม่ ขึน้ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงเสนอแนะว่าสําหรับงานวิจยั ในอนาคต
ควรศึก ษาและทดลองใช้ก ลยุทธ์ก ารส่ ง เสริม กลยุท ธ์ก ารเรียนรู้แ บบกํ ากับ ตนเองทีล ะหนึ่ ง
รูปแบบกับผู้เรียนในบริบทการเรียนออนไลน์ เพื่อแยกแยะให้เห็นชัดเจนว่ากลยุทธ์การเรียนรู้
แบบกํากับตนเองทีเ่ พิม่ ขึน้ มีผลมาจากกลยุทธ์การส่งเสริมรูปแบบใดเป็ นสําคัญ หรืออีกนัยหนึ่ง
เพื่อศึกษาว่ากลยุทธ์การส่งเสริมรูปแบบใดส่งผลต่อกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองรูปแบบ
ใดและมีผลต่อความสัมฤทธิ ์ทางการศึกษาทีแ่ ตกต่างกันหรือไม่อย่างไร
4. การศึกษาครัง้ นี้ผเู้ รียนใช้สภาพแวดล้อมการทดลองเป็ นบริบทการเรียนออนไลน์แบบ
ผสม ซึง่ เป็ นรูปแบบการศึกษาทีผ่ เู้ รียนยังต้องเข้าห้องเรียนอยู่แต่มกี ารเรียนรูใ้ นบริบทการเรียน
ออนไลน์ เ ป็ น ส่ว นเสริมจากการเรีย นแบบดัง้ เดิม ซึ่ง การวิจ ยั ในอนาคตผู้ว ิจยั ควรออกแบบ
การศึก ษาที่ม ีบ ริบ ทการเรีย นออนไลน์ อ ย่ า งเต็ม รูป แบบเพื่อ ให้ผ ลการวิจ ัย สามารถนํ า ไป
ประยุกต์ใช้ทงั ้ การเรียนออนไลน์แบบผสมและการเรียนออนไลน์แบบเต็มรูปแบบ
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5. เครื่อ งมือที่ใ ช้ใ นการวิจยั เพื่อวัดระดับกลยุทธ์การเรียนรู้แ บบกํากับตนเองใช้แบบ
ประเมินตนเอง โดยเป็ นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับ ซึ่งมีความหมายตัง้ แต่ระดับการใช้กล
ยุทธ์ท่ีมากที่สุด ไปยัง ระดับการใช้ก ลยุทธ์ท่นี ้ อ ยที่สุ ด ซึ่ง อาจมีค วามคลาดเคลื่อ นในการวัด
งานวิจยั ครัง้ ต่อไปควรพัฒนาเครื่องมือทีใ่ ช้วดั ระดับกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองประเภท
กลยุทธ์ท่ใี ช้ ความถี่การใช้กลยุทธ์ และความสมํ่าเสมอของการใช้กลยุทธ์ของผู้เรียน ตาม
การศึกษาของ Zimmerman และ Martinez-Pons (1986)
6. การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองเป็ นกระบวนการเรียนรูท้ ่ผี ู้เรียนตัง้ เป้าหมาย วางแผน
กํากับพฤติกรรม ประเมินและสะท้อนตนเอง ซึง่ แต่ละกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองทีใ่ ช้ใน
งานวิจยั ครัง้ นี้ได้แก่ การทบทวน การต่อยอดความคิด อภิพุทธิปญั ญาการจัดการเวลาออนไลน์
การจัดการความพยายาม การควบคุมสภาพแวดล้อมออนไลน์ การขอความช่วยเหลือออนไลน์
การรับรู้ความสามารถตนเอง การให้คุณค่าการเรียน ควรมีการวัดระดับของแต่ ละขัน้ ตอนใน
กระบวนการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองเพื่อตรวจสอบว่าในแต่ละกลยุทธ์มขี นั ้ ตอนการเรียนรูแ้ บบ
กํากับตนเองครบตามกระบวนการหรือไม่ และแต่ ล ะกลยุทธ์มขี นั ้ ตอนการตัง้ เป้ าหมาย การ
วางแผน กํากับพฤติกรรม ประเมินและสะท้อนตนเองอยู่ในระดับใดบ้าง เพื่อพัฒนากลยุทธ์การ
ส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองได้อย่างครบวงจรตามกระบวนการเรียนรูแ้ บบกํากับ
ตนเอง
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รายการอ้างอิง
ภาษาไทย
จิราภรณ์ กุณสิทธิ ์. การทํานายผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ด้วยตัวแปรด้านการ
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รายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิตรวจร่างกลยุทธ์การส่งเสริ มกลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับ
ตนเองในบริ บทการเรียนออนไลน์
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย อภิศกั ดิ ์กุล
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
และผูอ้ ํานวยการหลักสูตร MBA ONLINE มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2. ดร. กิตพิ นั ธ์ คงสวัสดิ ์เกียรติ
ผูอ้ ํานวยการศูนย์ศกึ ษาสาทรธานี มหาวิทยาลัยรังสิต
3. คุณธัญดา นันทพันธุ์
ผูจ้ ดั การโครงการ Ubicomp ดูแลด้านการบริหารโครงการจัดการการเรียนการสอนออนไลน์
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA Online)
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ภาคผนวก ข
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
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ภาคผนวก ข-1
แบบสอบถาม
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การวิจยั และพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์
(RESEARCH & DEVELOPMENT OF PROMOTION STRATEGY FOR SELF-REGULATED
LEARNING STRATEGIES IN ONLINE LEARNING CONTEXT)
1. ท่านเคยการเรียน/ฝึกอบรม ผ่านระบบออนไลน์หรือไม่

1. เคย

2. ไม่เคย

2. หลักสูตรทีท่ ่านเรียนหรือฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์เป็ นหลักสูตรประเภทใด
1. หลักสูตรฝึกอบรม

2. ปริญญาตรี

3. ปริญญาโท

อื่น ๆ โปรดระบุ................

3. ลักษณะของการเรียน/ฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์
1. ออนไลน์เพียงอย่างเดียว
4. เพศ

1. ชาย

2.ผสมระหว่างออนไลน์และดัง้ เดิม
2.หญิง

5.ระดับการศึกษา
1. ปริญญาตรี

2. ปริญญาโท

3. ปริญญาเอก

4. อื่นๆ…………………….

6.สาขาวิชาทีเ่ รียน
1. รัฐศาสตร์

2. นิเทศศาสตร์

3. นิตศิ าสตร์

4. บริหารธุรกิจ/บัญชี

5. เศรษฐศาสตร์

6. วิศวกรรมศาสตร์

7. วิทยาศาสตร์

8. ศิลปกรรมศาสตร์

9. อักษรศาสตร์

10. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

11.มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์

7. จํานวนชัวโมงในการเรี
่
ยนออนไลน์ต่อสัปดาห์
1. น้อยกว่า1.0 ชัวโมง
่

2. 1.0-3.0 ชัวโมง
่

4. 5.0-10.0 ชัวโมง
่

5. มากกว่า10.0 ชัวโมง
่

3. 3.0-5.0 ชัวโมง
่
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คําชีแ้ จง กรุณาทําเครื่องหมาย √ ลงใน ทีต่ รงกับกับระดับการใช้กลยุทธ์การเรียนรูข้ องท่าน
(5 = มากทีส่ ดุ 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยทีส่ ดุ )
8.

การทบทวน

8.1

ฉันทบทวนบทเรียนออนไลน์วชิ านี้หลังจากการเรียน

8.2

เมือ่ ฉันเรียนวิชานี้ฉนั ได้อ่านบทเรียนออนไลน์ซ้าํ หลายครัง้

8.3

ฉันยํ้าเตือนความจําสิง่ สําคัญในบทเรียนออนไลน์น้ี

8.4

ฉันเน้นข้อความทีส่ าํ คัญในขณะทีท่ าํ การทบทวนบทเรียนออนไลน์

8.5

ฉันเข้าเรียนบทเรียนออนไลน์หลายๆครัง้ เพือ่ ทบทวนสิง่ ทีได้เรียนมา

9.

การต่อยอดความคิด

9.1

ฉันรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆเช่นการสรุปหรือย่อบทเรียนออนไลน์เพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็น

9.2

ฉันเชือ่ มโยงความสัมพันธ์ระหว่างความรูใ้ นวิชานี้กบั วิชาอื่นทีเ่ คยเรียนมา

9.3

ฉันเชือ่ มโยงความสัมพันธ์ระหว่างบทเรียนทีฉ่ นั อ่านมากับแนวความคิดอาจารย์

9.4

ฉันสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบทเรียนกับสิง่ ทีฉ่ นั รูอ้ ยู่แล้ว

9.5
10

ฉันเขียนสรุปแนวความคิดจากบทเรียนด้วยตนเอง
ั
อภิพุทธิปญญา

10.1

ฉันไม่ยอมพลาดบทเรียนทีส่ าํ คัญ

10.2

ฉันมุง่ มันที
่ จ่ ะเรียนเพือ่ ให้บรรลุตามเป้าหมายทีก่ าํ หนด

10.3

ฉันพยายามทีจ่ ะเข้าใจบทเรียนมากกกว่าแค่การอ่านให้จบ

10.4

ฉันตัง้ คําถามกับตัวเองเพือ่ ให้เกิดการเรียนรูใ้ นสิง่ ใหม่

10.5

ฉันเปลีย่ นวิธกี ารเรียนใหม่ถา้ บทเรียนออนไลน์น้ยี ากต่อการเข้าใจ

10.6

ฉันเปลีย่ นวิธกี ารเรียนเพือ่ ให้ตรงกับแนวทางของอาจารย์ผสู้ อนออนไลน์

10.7

ฉันวิเคราะห์หาความรูใ้ นประเด็นทีฉ่ นั ยังไม่เข้าใจได้ดพี อ

10.8

ฉันค้นหาคําตอบในสิง่ ทีย่ งั สงสัยเพือ่ ให้รใู้ ห้ได้

10.9

ฉันค้นหาคําตอบของบทเรียนในสิง่ ทีฉ่ นั ยังสับสนอยู่

11

การจัดการเวลาเรียนออนไลน์

11.1

แม้จะไม่มเี วลาฉันจะเข้าเรียนตามตารางเวลาทีไ่ ด้กาํ หนดไว้ให้ได้

11.2

ฉันกําหนดตารางการเรียนออนไลน์อย่างสมํ่าเสมอ

11.3

แม้จะมีกจิ กรรมอื่นทีต่ อ้ งทําฉันยังมีเวลาในการเรียนออนไลน์

11.4

ฉันมีเวลาในการทบทวนบทเรียนออนไลน์ก่อนทีจ่ ะมีการสอบ

11.5

แม้จะเรียนจบไปแล้วแต่ถา้ ยังไม่เข้าใจฉันจะกลับมาเรียนซํ้า

12

การจัดการความพยายาม

12.1

ฉันพยายามทบทวนบทเรียนออนไลน์ให้เสร็จตามแผนทีว่ างไว้ถงึ แม้จะรูส้ กึ ขีเ้ กียจหรือเบือ่ หน่ าย

12.2

ฉันพยายามเรียนอย่างหนักเพือ่ ให้ได้ผลทีด่ ถี งึ แม้ว่าฉันไม่ชอบในเรียนในวิชานี้

12.3

ถึงแม้ว่าบทเรียนออนไลน์บางส่วนจะยากแต่ฉนั พยายามเรียนรูบ้ ทเรียนนัน้ ให้ได้

12.4

ถึงแม้ว่าบทเรียนบางบทเรียนไม่น่าสนใจฉันก็พยายามเรียนบทเรียนให้จบ

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1
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12.5

ฉันพยายามทบทวนบทเรียนออนไลน์เพือ่ ให้เกิดประโยชน์ในการเรียน

13

การจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนออนไลน์

13.1

ฉันเลือกสถานทีท่ เ่ี หมาะสมเพือ่ ให้ฉนั สามารถตัง้ ใจเรียนได้

13.2

ฉันมีสถานทีป่ ระจําสําหรับการเรียนออนไลน์ในวิชานี้

13.3

ฉันจัดสภาพแวดล้อมการเรียนเพือ่ ให้เกิดสมาธิในการเรียนออนไลน์ของฉัน

13.4

ฉันเลือกสถานทีท่ ฉ่ี นั ใช้เรียนออนไลน์เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการเรียนของฉัน

13.5

ฉันจัดระบบอินเตอร์เน็ตให้มเี หมาะสมต่อการเรียนของฉัน

14
14.1

การขอความช่วยเหลือออนไลน์
ั
เมือ่ ฉันมีปญหาในการเรี
ยนออนไลน์วชิ านี้ฉนั มักขอความช่วยเหลือจากเพือ่ นทีร่ ่วมเรียนออนไลน์ดว้ ยกัน

14.2

ฉันถามคําถามกับอาจารย์ทางออนไลน์เพือ่ ให้อธิบายในสิง่ ทีฉ่ นั ไม่เข้าใจ

14.3

เมือ่ ฉันไม่เข้าใจบทเรียนฉันขอความช่วยเหลือจากเพือ่ นร่วมเรียนทางอีเมล์หรือทางโทรศัพท์

14.4

ฉันใช้เครือ่ งมือในการเรียนออนไลน์เพือ่ ช่วยในการอธิบายบทเรียนทีฉ่ นั ไม่เข้าใจ

14.5

ฉันซักถามสิง่ ทีไ่ ม่เข้าใจทางเว็บบอร์ดเพือ่ ให้ฉนั สามารถเข้าใจได้

15

การรับรูค้ วามสามารถตนเอง

15.1

ฉันเชือ่ ว่าฉันจะได้คะแนนทีด่ ใี นวิชาทีเ่ รียนออนไลน์น้ี

15.2

ฉันมันใจว่
่ าฉันสามารถเรียนรูเ้ รือ่ งทีย่ ากจากวิชาทีเ่ รียนออนไลน์น้ไี ด้

15.3

ฉันมันใจว่
่ าฉันสามารถเรียนรูถ้ งึ ความคิดพืน้ ฐานในวิชานี้ทางออนไลน์ได้

15.4

ฉันมันใจว่
่ าสามารถเข้าใจบทเรียนออนไลน์ทย่ี ากได้

15.5

ฉันมันใจว่
่ าฉันสามารถทํางานทีไ่ ด้รบั มอบหมายทางออนไลน์ในวิชานี้ได้เป็ นอย่างดี

15.6

ฉันมีความมันใจว่
่ าฉันมีทกั ษะและความสามารถในการเรียนวิชานี้

15.7

ฉันมันใจว่
่ าฉันสามารถเรียนรูว้ ชิ านี้ทางออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว

16

คุณค่าการเรียน

16.1

ฉันคิดว่าความรูท้ ไ่ี ด้ในวิชานี้สามารถนําไปใช้กบั วิชาอื่นได้

16.2

มันเป็ นสิง่ ทีส่ าํ คัญสําหรับฉันในการเรียนรูว้ ชิ านี้

16.3

ฉันสนใจเนื้อหาในบทเรียนวิชานี้มาก

16.4

ฉันคิดว่าบทเรียนในวิชานี้มปี ระโยชน์สาํ หรับฉัน

16.5

ฉันชอบเนื้อหาของบทเรียนในวิชานี้

16.6

ฉันคิดว่าการใส่ใจในการเรียนออนไลน์ย่อมทําให้เกิดผลดีต่อตัวฉัน

17

ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์

17.1

ฉันสามารถจําเนื้อหาทีสาํ คัญจากการอ่านได้

17.2

ฉันสามารถเข้าใจบทเรียนได้เมือ่ ฉันได้อ่านทบทวนแล้ว

17.3

ฉันสามารถอธิบายเนื้อหาจากบทเรียนให้ผอู้ ่นื เข้าใจได้

17.4

ฉันสามารถต่อยอดความรูท้ ไ่ี ด้จากบทเรียนไปสู่เรือ่ งอื่นๆได้

17.5

ฉันสามารถประยุกต์ใช้ความรูจ้ ากการเรียนกับการทํางานได้

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1
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ภาคผนวก ข-2
แบบสัมภาษณ์
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แบบสัมภาษณ์ การใช้กลยุทธ์
ชื่อ-นามสกุล ______________ เลขประจําตัวนักศึกษา ______________ เกรดเฉลีย่ ______________
1. ช่วงเวลาการเข้าเรียนออนไลน์______________________________________________________
2. ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการเข้าเรียนออนไลน์ ________________________________________________
3. ลักษณะการเข้าเรียนออนไลน์ ______________________________________________________
4. สถานทีเ่ ข้าเรียนออนไลน์ __________________________________________________________
5. ควรให้มใี นช่วงเวลาใดของการเรียน (ก่อนเรียน ระหว่าง หรือหลังเรียน) _______________________
6. นักศึกษาพึงพอใจกลยุทธ์ใดมากทีส่ ดุ ในการเรียนออนไลน์ (เรียงลําดับ)
___VDO ___PDF ___File เสียง __Assignment __Webboard ___Chat ___PreTest ___Posttest ___FB
เพราะเหตุใดVDO __________________________________________________________________
PDF ____________________________________________________________________________
File เสียง _________________________________________________________________________
Assignment _______________________________________________________________________
Webboard ________________________________________________________________________
Chat _____________________________________________________________________________
PreTest __________________________________________________________________________
Posttest___________________________________________________________________________
FB ______________________________________________________________________________
7. นักศึกษาใช้กลยุทธ์ใดบ่อยทีส่ ดุ ในการเรียนออนไลน์ (เรียงลําดับ)
___VDO___PDF___Fileเสียง___Assignment___Webboard___Chat____PreTest ___Posttest____FB
เพราะเหตุใด VDO __________________________________________________________________
PDF ____________________________________________________________________________
File เสียง _________________________________________________________________________
Assignment _______________________________________________________________________
Webboard ________________________________________________________________________
Chat _____________________________________________________________________________
PreTest __________________________________________________________________________
Posttest___________________________________________________________________________
FB ______________________________________________________________________________
8. นักศึกษาไม่เคยใช้กลยุทธ์ใดในการเรียนออนไลน์
___VDO___PDF___Fileเสียง___Assignment___Webboard____Chat___PreTest___Posttest____FB
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เพราะเหตุใด VDO __________________________________________________________________
PDF ____________________________________________________________________________
File เสียง _________________________________________________________________________
Assignment _______________________________________________________________________
Webboard ________________________________________________________________________
Chat _____________________________________________________________________________
PreTest __________________________________________________________________________
Posttest___________________________________________________________________________
FB_______________________________________________________________________________
9. นักศึกษาคิดว่ากลยุทธ์ใดทีน่ ํามาใช้ร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการเรียนมากทีส่ ดุ
____VDO___PDF____Fileเสียง___Assignment___Webboard___Chat___PreTest___Posttest____FB
ทําไมถึงทําให้เกิดประสิทธิผล และมีลกั ษณะการใช้อย่างไร
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
10. ปญั หาทีเ่ กิดจากการใช้งานในแต่ละกลยุทธ์
VDO ____________________________________________________________________________
PDF ____________________________________________________________________________
File เสียง _________________________________________________________________________
Assignment _______________________________________________________________________
Webboard ________________________________________________________________________
Chat _____________________________________________________________________________
PreTest __________________________________________________________________________
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กลยุทธ์การส่งเสริม
1. กลยุทธ์ใดทีท่ าํ ให้นกั ศึกษากลับมาทบทวนอ่านซํ้าเข้า
เรียนหลายครัง้ ยํา้ เตือนความจําเน้นข้อความทีส่ าํ คัญ
2. กลยุทธ์ใดทีท่ าํ ให้นกั ศึกษาเรียบเรียงเนื้อหาการเรียน
ออนไลน์ใหม่รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลออนไลน์การ
ถอดความใหม่เกิดการเชื่อมโยงความรูเ้ ดิมกับบทเรียน
ออนไลน์ทส่ี รุปออกมาและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง
บทเรียนออนไลน์ทไ่ี ด้จากอาจารย์กบั ทีต่ นเองเข้าใจ
3. กลยุทธ์ใดทีท่ าํ ให้นกั ศึกษาติดตามบทเรียนการควบคุม
การเรียนด้วยตนเองการถามตนเองเพื่อสร้างความเข้าใจ
และสามารถปรับตัวในการเรียนออนไลน์ตามสภาวะการ
เรียนการตัง้ ใจเรียนการค้นหาคําตอบเมื่อเกิดข้อสงสัยหรือ
สับสนการกําหนดหรือเปลีย่ นแนวทางการเรียนเพื่อให้
สามารถเข้าใจบทเรียนได้
4.กลยุทธ์ใดทีท่ าํ ให้นกั ศึกษาจัดตารางเวลาเรียนและทํา
การบริหารเวลาเรียนเพื่อให้มเี วลาทีส่ ามารถเข้าเรียน
บทเรียนออนไลน์ได้อย่างสมํ่าเสมอและมีเวลาสําหรับ
ทบทวนบทเรียนออนไลน์ได้
5.กลยุทธ์ใดทีท่ าํ ให้นกั ศึกษาเกิดความพยายามในการ
เรียนรูก้ ารอ่านและการทบทวนบทเรียนออนไลน์เพื่อให้
บรรลุตามแผนทีไ่ ด้วางไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การเรียน
ออนไลน์ถงึ แม้ว่าบทเรียนออนไลน์จะยากหรือไม่น่าสนใจ
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กลยุทธ์การส่งเสริม
6.กลยุทธ์ใดทีท่ าํ ให้นกั ศึกษาจัดสถานทีแ่ ละระบบ
อินเตอร์เน็ตทีใ่ ช้การเรียนออนไลน์ให้เหมาะสมต่อการ
เรียนเพื่อให้ผเู้ รียนมีสมาธิทจ่ี ะเรียนรูบ้ ทเรียนออนไลน์ได้
เกิดประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่องในการเรียนออนไลน์
7.กลยุทธ์ใดทีท่ าํ ให้นกั ศึกษาใช้เครื่องมือในบทเรียน
ออนไลน์หรือถามคําถามจากแหล่งข้อมูลทางออนไลน์
ต่างๆเช่นอาจารย์เพื่อนเพื่อช่วยในการแก้ไขปญั หาทีเ่ กิด
ขึน้ กับตนเองซึง่ ช่วยให้เกิดประโยชน์แก่การเรียนออนไลน์
8. กลยุทธ์ใดทีท่ าํ ให้นกั ศึกษามีความเชื่อในทักษะ
ความสามารถของตนเองซึง่ สามารถช่วยรักษาระดับการ
รับรูค้ วามสามารถของตนเองและเกิดความมันใจในการ
่
เรียนรูค้ วามเข้าใจและทํางานทีไ่ ด้รบั มอบหมายทาง
ออนไลน์ได้ดี
9. กลยุทธ์ใดทีท่ าํ ให้นกั ศึกษาให้ความสําคัญมีความสนใจ
เกิดความชอบหรือรับรูถ้ งึ ประโยชน์ของความรูท้ ไ่ี ด้เรียน
มาโดยการบอกตนเองถึงความสําคัญและประโยชน์ของ
เนื้อหาการเรียน
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ภาคผนวก ค
คู่มือการใช้กลยุทธ์การส่งเสริ มกลยุทธ์การเรียนรู้
แบบกํากับตนเองในบริ บทการเรียนออนไลน์
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คู่มือการใช้กลยุทธ์
การส่งเสริ มกลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์

1.1 บริบทการเรียนออนไลน์

ส่วนที่ 1 ความหมายของคําทีค่ วรรู้

1.2 การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบท
1.3 กลยทธ์การส่งเสริมกลยทธ์การเรียนร้แบบกํากับ

ส่วนที่ 2 การใช้กลยุทธ์การ
ส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบ
กํากับตนเอง

2.1 กลยุทธ์การส่งเสริมการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองใน
บริบทการเรียนออนไลน์
2.2 รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์
2.3 สือ่ การเรียนการสอนสําหรับการเรียนแบบออนไลน์
2.4 การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

ส่วนที่ 3 การวัดและประเมินการ
ใช้กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับ
ตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์
ในบริบทการเรียนออนไลน์

3.1 วิธกี ารวัด

ส่วนที่ 4 ถาม-ตอบปญั หาทีพ่ บ
บ่อย (Q&A)

รูปแบบการเรียนการสอน
ั
ปญหาและอุ
ปสรรคในการเลือกรูปแบบการเรียนการสอน
การประยุกต์ใช้รปู แบบการสอนของผูส้ อน

3.2 เครือ่ งมือสําหรับการประเมิน
3.3 การคํานวณผลการประเมิน
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มหาวิทยาลัยทัวโลกได้
่
พฒ
ั นาและขยายระบบการศึกษาจากการศึกษา
ภายในห้องเรียน (traditional learning) เป็ นการเรียนออนไลน์ (online learning)
เป็ นจํานวนมาก (Allen & Seaman, 2007) ซึง่ มีความคิดทีต่ ้องการให้ผเู้ รียน
สามารถเข้าถึงความรู้ในวิธกี ารต่ าง ๆ กัน ในทุกที่และทุกเวลา การเรียนด้วย
วิธ ีก ารดัง กล่ า วนั น้ ผู้ เ รีย นจํา เป็ น ต้ อ งพึ่ง พาตนเองมากกว่ า ที่จ ะพึ่ง พาครูใ น
ห้องเรียน หรือเป็ นวิธกี ารเรียนการสอนเปลีย่ นจากมุ่งเน้นทีค่ รูมาเป็ นการมุ่งเน้น
ทีผ่ เู้ รียนอย่างแท้จริง
ซึ่งผู้เรียนจําเป็ นต้องมีทกั ษะในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตใน
การเข้า ถึง บทเรีย นออนไลน์ อีก ทัง้ ผู้เ รีย นจําเป็ น ต้อ งมีค วามรับ ผิด ชอบและ
สามารถดูแลตนเองในการเข้าสู่บทเรียนอย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนเทียบเท่าหรือดีกว่าการเรียนแบบดัง้ เดิม (Artino, 2008)
ถึงแม้ว่าจะมีการนําเทคโนโลยีการศึกษามาสนับสนุ นระบบการเรียนการ
สอนในบริบทออนไลน์ แต่ผสู้ อนยังคงมีความสําคัญในการส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรูข้ องผู้เรียน โดยผู้สอนต้องแสวงหาความรูแ้ ละเทคนิคต่าง ๆ ทีท่ นั สมัยต่อ
การเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีการสอน (Delors et al, 1996) โดยเฉพาะการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนในบริบทการเรียนออนไลน์ มกี ารเรียนรู้แบบกํากับตนเองที่ด ี
เพื่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
การเรียนรู้แบบกํากับตนเอง (self-regulated learning) เป็ นกระบวน
หนึ่ง ที่สําคัญ และเป็ นพื้นฐานต่ อ การพัฒ นาการศึก ษา โดยมุ่งเน้ นผู้เ รียนเป็ น
ศูนย์ก ลางในการเรียนรู้ คือ โดยผู้เ รียนเปลี่ยนความสามารถทางปญั ญาเป็ น
ทักษะทางการเรียนรูเ้ พื่อประสบผลสัมฤทธิ ์ทางการศึกษา (Zimmerman, 2001)
ดังนัน้ การจัดทําคู่มอื การใช้กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบ
กํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์ นัน้ จะทําการเผยแพร่และให้ความรูท้ ไ่ี ด้
จากการศึก ษาแก่ ผู้มสี ่ ว นเกี่ย วข้อ งการเรีย นในบริบ ทการเรีย นออนไลน์ ทัง้
สถาบัน การศึ ก ษา ผู้ อ อกแบบและบริห ารหลัก สู ต ร รวมทัง้ ผู้ ส อน ในการ
ประยุกต์ใช้คู่มอื ดังกล่าวเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดตามเป้าประสงค์ของการ
เรียนรูใ้ นบริบทการเรียนออนไลน์อย่างแท้จริง
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การเรียนรู้แบบกํากับตนเองในบริ บทการเรียนออนไลน์
เป็ นกระบวนการเรียนรูท้ ผ่ี ู้เรียนสร้างความคิด ความรูส้ กึ พฤติกรรมและการกระทําใน
การเรียนรูอ้ ย่างเป็ นระบบด้วยตนเอง โดยคํานึงถึงตนเองและสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ เพื่อ
ตอบสนองเป้าหมายการเรียนทีต่ นเองตัง้ ไว้ กระบวนการประกอบด้วย การตัง้ เป้าหมาย (goal
setting) การวางแผน (planning) และการติดตาม (monitoring)

กลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเองในบริ บทการเรียนออนไลน์

เป็ นแนวทางของกระบวนการเรียนรูท้ ่ผี ู้เรียนสร้างความคิด ความรูส้ กึ พฤติกรรมและ
การกระทําในการเรียนรูอ้ ย่างเป็ นระบบด้วยตนเอง โดยคํานึงถึงตนเองและสภาพแวดล้อมของ
การเรียนรู้ เพื่อตอบสนองเป้าหมายการเรียนทีต่ นเองตัง้ ไว้ ซึง่ แบ่งกลยุทธ์เป็ น 4 ด้าน ได้แก่
1) ด้านพุทธิปญั ญา (regulation of cognition) เป็ นแนวทางการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนด้วย
การทบทวน การต่อยอดความคิด และอภิพุทธิปญั ญา
2) ด้านพฤติกรรมการเรียน (regulation of behavior) เป็ นแนวทางการเรียนรูข้ อง
ผูเ้ รียนด้วยการจัดการเวลาเรียนออนไลน์ และการจัดการความพยายาม
3) ด้านบริบทการเรียนออนไลน์ (online context) เป็ นแนวทางการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
ด้วยการควบคุมสภาพแวดล้อมออนไลน์ และการขอความช่วยเหลือออนไลน์
4) ด้ า นแรงจู ง ใจ (motivation) เป็ น แนวทางการเรีย นรู้ ข องผู้ เ รีย นด้ ว ยการรับ รู้
ความสามารถตนเอง และการให้คุณค่าการเรียน

กลยุทธ์การส่งเสริ มกลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเองในบริ บทการเรียนออนไลน์
เป็ น รู ป แบบที่ช่ ว ยส่ ง เสริม แนวทางของกระบวนการเรีย นรู้ท่ีผู้เ รีย นสร้า งความคิด
ความรูส้ กึ พฤติกรรมและการกระทําในการเรียนรูอ้ ย่างเป็นระบบด้วยตนเอง โดยคํานึงถึงตนเอง
และสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองเป้าหมายการเรียนทีต่ นเองตัง้ ไว้ ซึง่ มีการแบ่ง
ออกเป็ น 9 รูปแบบ ได้แก่ 1) การเรียนผ่านวิดโี อ 2) การเรียนผ่านเอกสารประกอบการเรียน
3) การเรียนผ่านเสียง 4) การเรียนผ่านการมอบหมายงาน 5) การเรียนผ่านกระดานสนทนา
6) การเรียนผ่านการสนทนาออนไลน์ 7) การเรียนผ่านการทดสอบก่อนการเรียน 8) การเรียน
ผ่านการทดสอบหลังการเรียน และ 9) การเรียนผ่านบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์
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กลยุทธ์การส่งเสริ มการเรียนรู้แบบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์
ผูส้ อนสามารถเลือกกลยุทธ์การส่งเสริมการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการเรียน
ออนไลน์ได้ทงั ้ หมด 9 ประเภท ซึง่ มีผลต่อกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองทีแ่ ตกต่างกันดัง
ตารางด้านล่าง
กลยุทธ์การเรียนรู้
แบบกํากับตนเอง

วิดโี อ

เอกสาร
ประกอบ
การเรียน

การทบทวน
การต่อยอดความคิด
อภิพุทธปญั ญา
การจัดการเวลา
การจัดการความพยายาม
การควบคุมสภาพแวดล้อม
ออนไลน์
การขอความช่วยเหลือ
การรับรูค้ วามสามารถตนเอง
การให้คุณค่าการเรียน

√
√
√
√
√
√

√
√
√
X

X

X

√
√

√
√

√
X

เสียง

√
√
X
√
√
X
X
X
X

การ
มอบ
หมาย
งาน

√
√
√
X
√
X
√
X
√

กระดาน
สนทนา

การ
สนทนา
ออนไลน์

X
X
X
X
X
X

√
√
√
√
√
√

X
X
X

√
X
X

การ
ทดสอบ
ก่อนการ
เรียน

√
X

การ
ทดสอบ
หลังการ
เรียน

√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

√
√
√

√
√
√

หมายเหตุ :
√หมายถึง รูปแบบการเรียนการสอนมีส่วนส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์
X หมายถึง รูปแบบการเรียนการสอนไม่มสี ่วนส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์

บริการ
เครือข่าย
สังคม
ออนไลน์

√
√
√
X
√
X
√
√
√
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รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์
การเข้ าสู่รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ต้องเริ่ มต้ นจากการเข้ าหน้ า
เว็บไซต์เพื่อกรอกชื่อและรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบการเรียนแบบออนไลน์

เมื่ อ เข้ า สู่ ร ะบบการเรี ย นการสอนแบบออนไลน์ แ ล้ ว จะพบรายละเอี ย ดต่ า งๆ
รวมทัง้ รายวิ ชาต่างๆ ที่ผเู้ รียนสามารถเลือกในการเข้าไปเรียนได้
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เมื่อเข้ าสู่วิ ชาที่ ต้อ งการแล้ว จะพบรายละเอี ย ดของรายวิ ชานั น้ ๆ เช่ น คําอธิ บาย
รายวิ ชา วัตถุประสงค์ และรูปแบบการเรียนการสอนแบบต่ างๆ ที่ ผ้เู รียนสามารถ
เลือกได้

รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ สามารถแบ่งตามการปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้สอน
กับผูเ้ รียนเป็ น 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบการสื่อสารแบบพร้อมกัน และรูปแบบการสื่อสารแบบไม่
พร้อมกัน
 รูปแบบการสื่อสารแบบพร้อมกัน
1) การเรียนการสอนผ่านการสนทนาออนไลน์
เมื่อผู้เรียนคลิ กหัวข้อห้ อง Chat ก็จะเข้าสู่รปู แบบการเรียนการสอนผ่านการ
สนทนาออนไลน์ และเมื่ อ คลิ ก ที่ นี้เ พื่ อ สนทนา จะปรากฎหน้ า ต่ า งใหม่ เ พื่ อ
เริ่ มต้นการสนทนาได้ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียน และผูเ้ รียนด้วยกัน
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เริ่ มต้นการสนทนาจากหน้ าต่างนี้

เป็ นรูปแบบทีเ่ น้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ หรือถ้า
ไม่ เ ข้า ใจตรงไหนสามารถถามอาจารย์ไ ด้ ก็จ ะทํ า ให้ เ กิด ความเข้า ใจมากขึ้น รวมทัง้ ได้
แลกเปลี่ยนความรู้กบั เพื่อนหรือคนอื่นๆ ทีเ่ ข้ามาร่วมการสนทนาออนไลน์ และซักถาม
ในสิง่ ทีส่ งสัยได้ ดังนัน้ จึงมักจะใช้เมือ่ มีกําหนดเวลาในการสนทนาออนไลน์กบั อาจารย์
นอกจากนัน้ หน้ าต่างการสนทนาต้องสามารถเก็บประวัติการคุยไว้ ได้ เพื่อให้
ผูเ้ รียนทีเ่ ข้ามาทีหลังสามารถติดตามอ่านเนื้อหาการคุยย้อนหลังได้ ทําให้ไม่งง และเข้าใจในสิง่
ทีห่ ลายๆ คนคุยกันอยู่
ประเภทห้ องการสนทนาออนไลน์ ควรแบ่งเป็ น 2 แบบ คือการสนทนาเฉพาะ
กลุ่มที่รู้จกั กัน และการสนทนานอกกลุ่มที่รู้จกั กัน เพราะการสนทนาทัง้ 2 แบบจะมีข้อดีและ
ข้อเสียทีแ่ ตกต่างกัน เช่นการสนทนาเฉพาะกลุ่มทีร่ จู้ กั กันจะทําให้เกิดความคิดเห็นทีไ่ ม่แตกต่าง
กันมากจนเกินไป เพราะถ้ามีความแตกต่างกันมากก็อาจทําให้เกิดการโต้เถียงทีร่ ุนแรงขึน้ ได้
ในขณะทีก่ ารสนทนานอกกลุ่มทีร่ จู้ กั กันจะทําให้เกิดความคิดเห็นทีห่ ลากหลายมากกว่า
ซึ่งจะทําให้ได้รบั ความรู้ความเข้าที่หลากหลายกว่าการสนทนาเฉพาะกลุ่ม และจะสามารถนํ า
ความรูด้ งั กล่าวนัน้ มาต่อยอดความคิดได้เพิม่ ขึน้ นอกจากนัน้ บางคนยังเห็นว่าควรให้หน้ าต่าง
การสนทนาสามารถเก็บประวัตกิ ารคุยไว้ได้ เพื่อให้นักศึกษาทีเ่ ข้ามาทีหลังสามารถติดตามอ่าน
เนื้อหาการคุยย้อนหลังได้ ทําให้ไม่งง และเข้าใจในสิง่ ทีห่ ลายๆ คนคุยกันอยู่
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2) การเรียนการสอนผ่านการทดสอบก่อนการเรียน และหลังการเรียน
เมื่อผู้เรียนคลิ กหัวข้อแบบทดสอบก่อนเรียน ก็จะเข้าสู่รปู แบบ
การเรียนการสอนผ่านการทดสอบก่อนการเรียนทันที

และเมื่อผูเ้ รียนคลิ กหัวข้อแบบทดสอบหลังเรียน ก็จะเข้าสู่รปู แบบ
การเรียนการสอนผ่านการทดสอบหลังการเรียนทันที

รูปแบบการเรียนการสอนผ่ านการทดสอบก่ อ นการเรียนเป็ นรูปแบบการประเมิ น
ความรู้เก่าของนักศึ กษาก่อนเรียน โดยการเจอโจทย์จริงสามารถใช้ดูเป็ นแนวคําถาม
แล้วจึงนํามาใช้ในการประเมินตัวเองเพื่อทดสอบความรูก้ ่อนการเรียนการสอน
ส่วนรูปแบบการเรียนการสอนผ่านการทดสอบหลังการเรียนเป็ นรูปแบบการประเมิ น
ตนเองหลังเรียนว่ามีการพัฒนาแค่ไหน ประเมินว่าทีเ่ รียนไป มีความเข้าใจมากน้อยแค่
ไหน และสามารถนําการทดสอบก่อนการเรียนมาประเมินตนเองเพื่อทีจ่ ะทําการทดสอบหลังการ
เรียนได้กจ็ ะทําให้สามารถประเมินความรูข้ อตนเองว่าดีขน้ึ หรือลดลง นอกจากนัน้ การทดสอบทัง้
ก่อนและหลังการเรียนควรมีการจํากัดเฉพาะเวลาในการทําการทดสอบเท่านัน้ แต่ไม่ควรมีการ
กําหนดเวลาทีจ่ ะเข้าไปทําการทดสอบ เพราะบางครัง้ ผูเ้ รียนจะมีเวลาว่างไม่ตรงกันจึงอาจจะไม่
สะดวกที่จะเข้าไปทําการทดสอบตามเวลาที่กําหนดไว้ ส่วนจํานวนคําถามที่ใช้ในการทดสอบ
ควรอยูท่ ป่ี ระมาณ 20 ข้อ เป็ นลักษณะมีตวั เลือก โจทย์ของคําถามต้องไม่ยาวมากเพราะจะทําให้
เสียเวลาในการอ่านมากเกินไป การใช้คาํ ศัพท์ในข้อคําถามต้องไม่ทาํ ให้เกิดความไม่เข้าใจ
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 รูปแบบการสื่อสารแบบไม่พร้อมกัน
1) รูปแบบการเรียนการสอนผ่านวิ ดีโอ
เมื่ อ ผู้เรีย นคลิ กหัวข้ อ การบริ การอิ เลคทรอนิ กส์ (eService) ก็จะเข้ าสู่รูปแบบการ
เรียนการสอนผ่านวิ ดีโอ และเมื่อคลิ กบทเรียนที่ผ้เู รียนต้องการ จะปรากฎวิ ดีโอการ
สอนที่มีทงั ้ ภาพเคลื่อนไหว และเสียงประกอบ

เริ่ มต้นการเรียนผ่านวิ ดีโอ
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เริ่ มต้นการเรียนผ่านวิ ดีโอ

เป็ นรูปแบบที่ สอนแล้วทําให้ เข้าใจง่ายที่ สุด มีการยกตัวอย่างที่ใช้ภาพ และ

เสียงเป็ นตัวกลางในการสื่อสาร ทีเ่ หมือนมีอาจารย์มาสรุปให้ฟงั ทําให้เห็นโครงเรื่องทัง้ หมดได้
อย่างชัดเจนเสมือ นการเรียนการสอนจริง และสามารถเปิ ดดูได้หลายครัง้ เพื่อเน้ นยํ้าเนื้อหา
สําคัญต่างๆ ของบทเรียน หรือแม้กระทังการใช้
่
ควบคู่กบั เอกสารประกอบการเรียนเพื่อเพิม่ เติม
สิง่ ที่ไ ม่เ ข้าใจจากเอกสารประกอบการเรียนนัน้ ๆ มีก ารเน้ นประเด็นสําคัญ ของเนื้ อ หาโดยมี
ข้อความประกอบขึน้ มาเป็ นระยะๆ และสามารถดึงดูดความสนใจในการเรียนออนไลน์ได้
ส่ ว นภาพเคลื่อ นไหวและเสีย งที่ใ ช้ใ นวิด ีโ อการเรีย นการสอนออนไลน์ ต้ อ งมีค วาม
เหมาะสมทีจ่ ะดึงดูดความสนใจให้ผเู้ ข้าเรียนออนไลน์สนใจและติดตามดูตงั ้ แต่ต้นจบจบบทเรียน
เพราะถ้าภาพในวิดโี อเป็ นภาพเคลื่อนไหวทีม่ ากเกินไปก็จะทําให้ผเู้ รียนถูกดึงความสนใจออกไป
จากเนื้อหาทีเ่ รียนอยู่ แล้วไปให้ความสนใจกับภาพเคลื่อนไหวนัน้ มากกว่าในขณะทีน่ ้ํ าเสียงของ
ผูส้ อนทีใ่ ช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ต้องมีจงั หวะ การเว้นวรรคในคําพูด และระดับเสียงทีไ่ ม่
ราบเรียบจนเกินไปจึงเพิม่ ความน่ าสนใจของเนื้อหาในบทเรียนได้มากยิง่ ขึน้ นอกจากนัน้ เนื้อหา
ในวิดโี อต้องไม่เกิดการกระตุ กหรือติดขัด และมีความต่ อเนื่องของเนื้อหาอย่างสมบูรณ์ ส่วน
ความยาวของเนื้อหาในวิดโี อควรจะอยู่ทป่ี ระมาณ 30-45 นาทีและมีการพักเบรค แต่ถ้ามีเนื้อหา
มากก็ส ามารถสอนได้ย าวมากกว่ า นี้ ไ ด้ แต่ ก ารสอนจะต้อ งทํา ให้ดูน่ า สนใจทัง้ เนื้ อ หา การ
นําเสนอ และนํ้าเสียงของผูส้ อน
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2) รูปแบบการเรียนการสอนผ่านเอกสารประกอบการเรียน
เมื่อผู้เรียนคลิ กหัวข้อเอกสารอ่านประกอบเนื้ อหา ก็จะเข้าสู่รปู แบบการ
เรียนการสอนผ่านเอกสารประกอบการเรียน เพื่ อให้ ผ้เู รียนเริ่ มต้ นการ
ดาวน์ โหลดเอกสารดังกล่าว และนําไปพิ มพ์เพื่อใช้อ่านได้

เป็ นรูปแบบที่สามารถเปิ ดอ่ านดูได้ง่าย สามารถนํ ามาเปิ ดใช้ควบคู่กบั วิดโี อ โดยการ
อ่านเนื้อหาในเอกสารประกอบการเรียนที่ยงั ไม่เข้าใจจากการดูวดิ โี อ ให้เข้าใจเพิม่ มากขึน้ ได้
ตลอดเวลาโดยเฉพาะหัวข้อสําคัญๆ ทีต่ อ้ งการเน้นเพื่อช่วยในการจําได้ดขี น้ึ ด้วย รวมทัง้ มีขอ้ มูล
และรายละเอียดมากกว่าเสียง และวิดโี อ ผู้สอนควรสรุปเฉพาะประเด็น หรือหัวข้อที่สําคัญๆ
เท่านัน้ เพราะสามารถนํ ามาใช้ในการทบทวนเนื้อหาของบทเรียนที่เรียนมาในแต่ละวันได้ ส่วน
จํานวนหน้าของเอกสารประกอบการเรียนต้องขึน้ อยูก่ บั เนื้อหาในแต่ละบทเรียน
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3) รูปแบบการเรียนการสอนผ่านเสียง
เมื่อผู้เรียนคลิ กหัวข้ อไฟล์เสี ยง ก็จะเข้าสู่รปู แบบการเรียนการสอนผ่านเสี ยง
เพื่อให้ผเู้ รียนเริ่ มต้นการดาวน์โหลดไฟล์เสียงดังกล่าว และนําไปใช้ฟังได้

เป็ นรูปแบบที่สามารถดาวน์โหลดและนํ าเสียงดังกล่าวไปฟงั ทีไ่ หนก็ได้ สะดวก และ
สามารถฟงั ใน MP3 ได้ตลอดนอกจากนัน้ ยังสามารถใช้ในการทบทวนตอนนัง่ รอรถ เดินทาง
ออกกําลังกาย เพราะบางครัง้ ไม่มเี วลานัง่ ดูวดิ โี อ เสียงจึงเป็ นอีกตัวช่วยในการเรียนได้อกี ทาง
หนึ่ง ควรจะมีการแบ่งละเอียดของเนื้อหาออกเป็ นแต่ละหัวข้อเหมือนเป็ นการสรุปเนื้อหาในแต่
ละหัวข้อ ส่วนความยาวของเสียงจะต้องไม่ยาวมากเพราะนักศึกษาอาจจะเกิดความเบื่อ
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4) รูปแบบการเรียนการสอนผ่านการมอบหมายงาน
เมื่อผู้เรี ยนคลิ กหัวข้ องาน ก็จะเข้ าสู่รูปแบบการเรี ยนการสอนผ่านการมอบหมาย
งานต่างๆ ที่ผสู้ อนได้ขึ้นไว้ให้ในแต่ละบทเรียน

เป็ นรูปแบบการนําสิง่ ทีเ่ รียนรูม้ าใช้งานและปฏิบตั ไิ ด้จริงเป็ นการทดสอบอย่างหนึ่ง โดย
ศึกษาจากกรณีศึกษา เพื่อนํ าไปประยุกต์ใช้ในการส่งการบ้าน และงานต่ างๆ ที่อาจารย์ได้สงั ่
นอกจากนัน้ ควรมีการมอบหมายงานเป็ นรายบุคคลเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ เพราะนักศึกษาส่วน
ใหญ่จะเข้าเรียนออนไลน์ เพียงคนเดียว ถ้าเป็ นงานกลุ่มบางครัง้ อาจจะไม่สะดวก เพราะตาราง
เรียนไม่ตรงกัน ไม่ได้เจอกัน แต่ ต้องนัดหมายกันเพื่อแบ่งงานกันทํา ซึ่งอาจก่อ ให้เกิดความ
ยุง่ ยากมากขึน้ รวมทัง้ ในบางครัง้ งานทีส่ งอาจจะทํ
ั่
าเพียงคนเดียวแต่มกี ารใส่ช่อื ว่าทําด้วยกันทัง้
กลุ่มทําให้นกั ศึกษาไม่ได้รบั ประโยชน์จากการมอบหมายงานอย่างเต็มที่
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5) รูปแบบการเรียนการสอนผ่านกระดานสนทนา
เมื่ อ ผู้เรี ย นคลิ กหัวข้ อ Webboard ก็จะเข้ าสู่รูปแบบการเรี ย นการสอนผ่าน
กระดานสนทนาที่ผสู้ อนได้ขึ้นไว้ให้ในแต่ละบทเรียน รวมทัง้ ผู้เรียนก็สามารถ
เข้ามาฝากข้อความต่างๆ ไว้บนกระดานสนทนาได้เช่นกัน

เป็ นรูปแบบทีต่ อ้ งเน้นความน่ าสนใจเข้าไปเพื่อดึงดูดความสนใจจากผูเ้ รียน เช่น การขึน้
ตารางนัดต่างๆ ทีร่ วดเร็ว ผูเ้ รียนและอาจารย์เข้ามาตัง้ หัวข้อการสนทนา การแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเนื้อหาในบทเรียนอย่างสมํ่าเสมอ มีการอัพเดตข้อมูลใหม่ๆ เพื่อให้กระดานสนทนามี
การเคลื่อนไหวและดูน่าสนใจมากขึน้ เพราะกระดานสนทนาจะมีรูปแบบบางส่วนทีค่ ล้ายๆ กับ
บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์แต่ไม่มกี ารแจ้งเตือนเหมือนบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์
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6) รูปแบบการเรียนการสอนผ่านบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์
เมื่ อ ผู้เ รี ย นต้ อ งการเข้ า สู่ รู ป แบบการเรี ย นการสอนผ่ า นบริ ก ารเครื อ ข่ า ยสัง คม
ออนไลน์ ที่ผ้สู อนได้ทาํ ไว้ ผู้เรียนจะต้องเข้าไปทําการ Add ชื่อผู้สอนเพื่อเข้าร่วมเป็ น
เพื่ อนก่ อ น และเมื่อ ผู้ส อนทําการยอมรับการ Add นั น้ ผู้เรี ย นก็จะสามารถเข้ าสู้
รูปแบบการเรียนการสอนผ่านบริ การดังกล่าวได้ และสามารถเข้ ามาฝากข้ อความ
ต่างๆ และสนทนาออนไลน์ ผา่ นรูปแบบดังกล่าวได้อีกด้วย

เป็ นรูปแบบที่ให้ส ะดวกกับผู้เรียน เนื่อ งจากมีการแจ้ง เตือ นตลอดเวลาและสามารถ
ติดตามการอัพเดตได้อย่างทันทีอตั โนมัติ ทุกที่ทุกเวลา ทําให้ผู้ใช้สามารถเข้าใช้ได้บ่อยครัง้
นอกจากนัน้ ควรจะมีตงั ้ ค่าระบบการแจ้งเตือนได้เฉพาะบุคคลตามความต้องการของแต่ ละคน
เพราะบางคนจะรู้ส ึก รําคาญเมื่อ วันนัน้ ๆ ไม่มเี วลาว่ างที่จะเข้าไปดู แต่ ก ลับมีก ารแจ้งเตือ น
ตลอดเวลา ส่วนหน้าต่างการสนทนาต้องสามารถเก็บประวัตกิ ารคุยไว้ได้ เพื่อให้ผเู้ รียนทีเ่ ข้ามา
ทีหลังสามารถติดตามอ่านเนื้อหาการคุยย้อนหลังได้ ทําให้ไม่งง และเข้าใจในสิง่ ทีห่ ลายๆ คนคุย
กันอยู่
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สื่อการเรียนการสอนสําหรับการเรียนแบบออนไลน์
 ตัวอักษรทีใ่ ช้ทงั ้ ในการบรรยายเพื่อเน้นประเด็นสําคัญของเนื้อหาโดยมีขอ้ ความ
ประกอบขึน้ มาในรูปแบบการเรียนการสอนผ่านวิดโี อ รวมทัง้ ตัวอักษรในเอกสารประกอบการ
เรียน กระดานสนทนา การมอบหมายงาน การทดสอบก่ อนและหลังการเรียนต้องมีลกั ษณะ
ขนาด และการใช้สสี นั ทีช่ ดั เจน
 รูปภาพที่ใช้ในรูปแบบการเรียนการสอนผ่านเอกสารประกอบการเรียนและการ
มอบหมายงานทัง้ ที่เป็ นรูปภาพ แผนภูม ิ แผนผัง ตารางต้องมีลกั ษณะ ขนาด และการใช้สสี นั ที่
เหมาะสมและชัดเจน
 เสียงทีใ่ ช้ในรูปแบบการเรียนการสอนผ่านเสียงและวิดโี อต้องมีความเหมาะสมและ
ชัดเจนไม่ดงั และไม่เบาจนเกินไป
 ภาพเคลื่อนไหวทีใ่ ช้ในรูปแบบการเรียนการสอนผ่านวิดโี อต้องมีความเหมาะสม
สามารถดึงดูดความสนใจให้ผเู้ ข้าเรียนออนไลน์สนใจและติดตามดูตงั ้ แต่ตน้ จบจบบทเรียน และมี
ไม่มากจนเกินไป เพราะจะทําให้ผเู้ รียนถูกดึงความสนใจออกไปจากเนื้อหาทีเ่ รียนอยู่ แล้วไปให้
ความสนใจกับภาพเคลื่อนไหวนัน้ มากกว่า นอกจากนัน้ ต้องไม่เกิดการกระตุกหรือติดขัด และมี
ความต่อเนื่องอย่างสมบูรณ์
สื่อการเรียนการสอนสําหรับการเรียนแบบออนไลน์ทงั ้ 4 ข้อทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้น
จะสามารถดึงดูดความสนใจในการเรียนออนไลน์ของผูเ้ รียนให้สามารถเข้าถึงรูปแบบการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพจนสัมฤทธิผลได้เป็นอย่างดี
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การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
 แนวทางการเรียนการสอนและปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียน
เป็ นการจัดการเรียนการสอนในบริบทการเรียนออนไลน์ โดยใช้เว็บไซต์เป็ นสื่อกลางใน
การเรียนการสอนโดยมีรูปแบบการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเลือกเรียนทัง้ หมด 9 รูปแบบ ทัง้
รูปแบบการสื่อสารแบบพร้อมกัน เช่น รูปแบบการเรียนการสอนผ่านการสนทนาออนไลน์ การ
ทดสอบก่อนและหลังการเรียนการสอน และรูปแบบการสื่อสารแบบไม่พร้อมกัน เช่น รูปแบบ
การเรียนการสอนผ่านวิด ีโอ เอกสารประกอบการเรีย น เสียง การมอบหมายงาน กระดาน
สนทนา และบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนทุกรูปแบบถือเป็ นกล
ยุทธ์ท่ชี ่วยส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองทัง้ หมด 9 แนวทาง เช่น แนวทางการ
ทบทวน การต่อยอดความคิด การติดตามและควบคุมจนเกิดอภิพุทธปญั ญา การจัดการเวลา
เรียนออนไลน์ การจัด การความพยายาม การควบคุมสภาพแวดล้อมออนไลน์ การขอความ
ช่วยเหลือออนไลน์ การรับรูค้ วามสามารถตนเอง และการให้คุณค่าการเรียนในบริบทการเรียน
ออนไลน์ ในแต่ ละกลยุทธ์ท่แี ตกต่างกันไป แต่ทุกรูปแบบเหมือนเป็ นอีกหนึ่งทางเลือกที่เข้ามา
ช่วยให้ผู้เรียนในบริบทการเรียนออนไลน์ ได้รบั ความสะดวกสบายในการเรียนรูบ้ ทเรียนต่างๆ
มากขึน้
นอกจากนัน้ ในแต่ละรูปแบบการเรียนการสอนจะต้องสร้างความพึงพอใจ และความถี่ใน
การเข้าใช้ให้กบั ผู้เรียน การใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบต่างๆ ร่วมกัน การใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนในแบบต่างๆ โดยไม่เกิดปญั หาและอุปสรรค และเกิดประโยชน์ สูงสุดกับผู้เรียน
รวมทัง้ มีส่ ว นส่ ง เสริม กลยุ ท ธ์ก ารเรีย นรู้แ บบกํ า กับ ตนเองในบริบ ทการเรีย นออนไลน์ และ
สามารถสร้างปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียนได้อกี ด้วย
 การจัดการเทคโนโลยีและเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเรียน
การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ น้ีผู้เรียนสามารถนํ ามาใช้กบั คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือแม้กระทังโทรศั
่
พท์มอื ถือแบบสมาร์ทโฟน เช่น ไอโฟน เป็ นต้น
โดยต้องผ่านเครือข่ายของระบบอินเตอร์เน็ตออนไลน์ของค่ายต่างๆ ที่มใี ห้เลือกมากมาย แต่ม ี
ประสิทธิภาพการใช้งานที่แตกต่างกันไปจึงทําให้ผู้เรียนอาจประสบปญั หาและอุ ปสรรคต่ างๆ
เช่น เมื่ออินเตอร์เน็ตหลุด ผูเ้ รียนอาจหลุดจากระบบการเรียนออนไลน์ หรือความเร็วในการใช้
งานช้าลงก่อให้เกิดความล่าช้าการดาวน์โหลดเอกสาร เสียง และการประมวลคําถามและคะแนน
นานเกินไป เป็ นต้น ดังนัน้ ผูส้ อนต้องมีการจัดการเทคโนโลยีและเครื่องมือทีใ่ ช้ในการเรียนอย่าง
มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุ นให้การเรียนในบริบทการเรียนออนไลน์ประสบความสําเร็จ
 คุณลักษณะผูส้ อนแบบออนไลน์
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ผูส้ อนในบริบทออนไลน์ต้องเป็ นผูม้ คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญในแต่ละด้านทีส่ อน
หรือ อาจารย์ท่สี ามารถอธิบายเนื้อ หาของบทเรียนออกมาให้ผู้เรียนมองเห็นภาพของเนื้ อหา
ทัง้ หมดได้อย่างชัดเจน และเข้าใจได้งา่ ยขึน้ ไม่ว่าจะเป็ นในส่วนของภาพเคลื่อนไหว คําบรรยาย
ในประเด็นที่สําคัญๆ ของเนื้อหา พร้อมนํ้ าเสียงประกอบที่มจี งั หวะ การเว้นวรรคในคําพูด และ
ระดับเสียงที่ไ ม่ราบเรียบจนเกินไปจึงเพิม่ ความน่ าสนใจของเนื้อ หาในบทเรียนได้มากยิง่ ขึ้น
นอกจากนัน้ ผู้สอนต้องมีขอ้ มูลย้อนกลับให้แก่ผู้เรียนในส่วนของรูปแบบการเรียนการสอนผ่าน
การมอบหมายงาน การทดสอบก่อนและหลังการเรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถรับรูแ้ ละทําความ
เข้าใจในเนื้อหาทีไ่ ด้รบั อย่างชัดเจนและถูกต้อง
2.1.1 คุณลักษณะผูเ้ รียนแบบออนไลน์
ทุกเพศทุกวัย ที่มคี ุณสมบัติตามเงื่อนไขการเรียนการสอนออนไลน์ และมีความ
ต้องการทีจ่ ะศึกษาเล่าเรียนเพื่อให้ได้รบั ความรู้ ความเข้าใจในบทเรียนต่างๆ
2.1.2 เงือ่ นไขการเรียนการสอนออนไลน์
ผูเ้ รียนต้องทราบเงือ่ นไขในการใช้รปู แบบการเรียนการสอนแบบต่าง ๆ ดังนี้
1) ผู้เรียนและผู้สอนจะต้องมีการติดตัง้ เครือข่ายของระบบอินเตอร์เน็ตออนไลน์
โดยเฉพาะรูปแบบการเรียนการสอนผ่านวิดโี อ การสนทนาออนไลน์ การบริการเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ท่ีเ ป็ น ในส่ ว นการสนทนา การทดสอบก่ อ นและหลัง การเรีย น ต้ อ งมีก ารออนไลน์
ตลอดเวลาซึง่ อาจทําให้เกิดค่าใช้จา่ ยกับผูเ้ รียนได้
2) ผูเ้ รียนและผูส้ อนจะต้องมีการเข้าระบบการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้ช่อื ผูใ้ ช้
และรหัสผูใ้ ช้เสมอจึงต้องทําการสมัครและจดจําชื่อและรหัสดังกล่าวให้ได้
3) ผูเ้ รียนและผูส้ อนจะต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือทีใ่ ช้ในการเรียนออนไลน์ เช่น
คอมพิวเตอร์ หรือโน๊ตบุ๊ค เป็นต้น
2.1.3 แผนการเรียนการสอนออนไลน์
ผูส้ อนควรทําการอัพเดตวิดโี อ เอกสาร เสียง และข้อมูลประกอบการเรียนการสอน
ต่างๆ ในช่วงเวลาหลัง 23:00 น. หรือในช่วงเช้าก่อนมีการเรียนการสอนในห้องเรียนจริงของแต่
ละวัน เพื่อให้นกั ศึกษาเตรียมตัวก่อนการเรียนในห้องเรียนจริง เพื่อทีจ่ ะได้รวู้ ่าในแต่ละวันจะต้อง
เรียนอะไรบ้าง และมีความยากง่ายเพียงใด ส่วนรูปแบบการเรียนการสอนที่ต้องสื่อสารแบบ
พร้อ มกัน เช่น การสนทนาออนไลน์ การทดสอบก่ อ นและหลัง การเรียน รวมถึง การสนทนา
ออนไลน์ในหน้ าบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผู้สอนควรเข้ามาในช่วงคํ่าระหว่างเวลา 19:0020:00 น.เนื่องจากผู้เรียนส่วนใหญ่จะเข้ามาทําการเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการเรียน
ออนไลน์ ในช่วงคํ่าระหว่างเวลา 18:00-23:00 น. ซึ่งเป็ นช่ วงที่นัก ศึกษาเลิกเรียนเสร็จและ
เดินทางกลับถึงบ้านหรือหอพักจึงเข้าไปเรียนออนไลน์เพื่อศึกษาหาความรูเ้ พิม่ เติมหรือทบทวน
ในสิง่ ที่เ รียนมาแล้วในห้องเรียน โดยเฉพาะในช่ว งก่ อ นสอบ เพราะผู้เ รียนจะเข้าไปทบทวน
บทเรียนในหลายๆ รูปแบบ และดูว่ามีการอัพเดตข้อมูลเกีย่ วกับการแนะแนวการสอบหรือไม่
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วิ ธีการวัดการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์
วิธกี ารวัดโดยการใช้แบบประเมินตนเองเพื่อสํารวจระดับการใช้กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบ
กํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์ของผูเ้ รียนโดยแบ่งระดับคะแนนตัง้ แต่ 1 ถึง 5 โดยมี
ความหมายดังนี้
5 = มากทีส่ ุด
4 = มาก
3 = ปานกลาง
2 = น้อย
1 = น้อยทีส่ ุด
เครื่องมือสําหรับการประเมิน
แบบประเมินการใช้กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์
คําชีแ้ จง กรุณาทําเครื่องหมาย√ลงในช่องทีต่ รงกับกับระดับการใช้กลยุทธ์การเรียนรูข้ องท่าน
(5=มากทีส่ ดุ 4=มาก 3=ปานกลาง 2=น้อย 1=น้อยทีส่ ดุ )
คําถาม
5
การทบทวน
ฉันทบทวนบทเรียนออนไลน์วชิ านี้หลังจากการเรียน
เมื่อฉันเรียนวิชานี้ฉนั ได้อ่านบทเรียนออนไลน์ซ้าํ หลายครัง้
ฉันยํ้าเตือนความจําสิง่ สําคัญในบทเรียนออนไลน์น้ี
ฉันเน้นข้อความทีส่ าํ คัญในขณะทีท่ าํ การทบทวนบทเรียนออนไลน์
ฉันเข้าเรียนบทเรียนออนไลน์หลายๆครัง้ เพื่อทบทวนสิง่ ทีได้เรียนมา
5
การต่อยอดความคิ ด
ฉันรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆเช่นการสรุปหรือย่อบทเรียนออนไลน์เพื่อแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น
ฉันเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างความรูใ้ นวิชานี้กบั วิชาอื่นทีเ่ คยเรียนมา
ฉันเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบทเรียนทีฉ่ นั อ่านมากับแนวความคิดอาจารย์
ฉันสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบทเรียนกับสิง่ ทีฉ่ นั รูอ้ ยู่แล้ว
ฉันเขียนสรุปแนวความคิดจากบทเรียนด้วยตนเอง
5
อภิ พทุ ธิ ปัญญา
ฉันไม่ยอมพลาดบทเรียนทีส่ าํ คัญ
ฉันมุ่งมันที
่ จ่ ะเรียนเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายทีก่ าํ หนด

ระดับ
4 3 2 1

4 3 2 1

4 3 2 1
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คําถาม
ฉันพยายามทีจ่ ะเข้าใจบทเรียนมากกกว่าแค่การอ่านให้จบ
ฉันตัง้ คําถามกับตัวเองเพื่อให้เกิดการเรียนรูใ้ นสิง่ ใหม่
ฉันเปลีย่ นวิธกี ารเรียนใหม่ถา้ บทเรียนออนไลน์น้ยี ากต่อการเข้าใจ
ฉันเปลีย่ นวิธกี ารเรียนเพื่อให้ตรงกับแนวทางของอาจารย์ผสู้ อนออนไลน์
ฉันวิเคราะห์หาความรูใ้ นประเด็นทีฉ่ นั ยังไม่เข้าใจได้ดพี อ
ฉันค้นหาคําตอบในสิง่ ทีย่ งั สงสัยเพื่อให้รใู้ ห้ได้
ฉันค้นหาคําตอบของบทเรียนในสิง่ ทีฉ่ นั ยังสับสนอยู่
การจัดการเวลาเรียนออนไลน์
แม้จะไม่มเี วลาฉันจะเข้าเรียนตามตารางเวลาทีไ่ ด้กาํ หนดไว้ให้ได้
ฉันกําหนดตารางการเรียนออนไลน์อย่างสมํ่าเสมอ
แม้จะมีกจิ กรรมอื่นทีต่ อ้ งทําฉันยังมีเวลาในการเรียนออนไลน์
ฉันมีเวลาในการทบทวนบทเรียนออนไลน์ก่อนทีจ่ ะมีการสอบ
แม้จะเรียนจบไปแล้วแต่ถา้ ยังไม่เข้าใจฉันจะกลับมาเรียนซํ้า
การจัดการความพยายาม
ฉันพยายามทบทวนบทเรียนออนไลน์ให้เสร็จตามแผนทีว่ างไว้ถงึ แม้จะรูส้ กึ ขีเ้ กียจ
ฉันพยายามเรียนอย่างหนักเพื่อให้ได้ผลทีด่ ถี งึ แม้ว่าฉันไม่ชอบในเรียนในวิชานี้
ถึงแม้ว่าบทเรียนออนไลน์บางส่วนจะยากแต่ฉนั พยายามเรียนรูบ้ ทเรียนนัน้ ให้ได้
ถึงแม้ว่าบทเรียนบางบทเรียนไม่น่าสนใจฉันก็พยายามเรียนบทเรียนให้จบ
ฉันพยายามทบทวนบทเรียนออนไลน์เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการเรียน
การจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนออนไลน์
ฉันเลือกสถานทีท่ เ่ี หมาะสมเพื่อให้ฉนั สามารถตัง้ ใจเรียนได้
ฉันมีสถานทีป่ ระจําสําหรับการเรียนออนไลน์ในวิชานี้
ฉันจัดสภาพแวดล้อมการเรียนเพื่อให้เกิดสมาธิในการเรียนออนไลน์ของฉัน
ฉันเลือกสถานทีท่ ฉ่ี นั ใช้เรียนออนไลน์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการเรียนของฉัน
ฉันจัดระบบอินเตอร์เน็ตให้มเี หมาะสมต่อการเรียนของฉัน
การขอความช่วยเหลือออนไลน์
เมื่อฉันมีปญั หาในการเรียนออนไลน์วิชานี้ฉันมักขอความช่วยเหลือจากเพื่อนที่ร่วมเรียน
ออนไลน์ดว้ ยกัน
ฉันถามคําถามกับอาจารย์ทางออนไลน์เพื่อให้อธิบายในสิง่ ทีฉ่ นั ไม่เข้าใจ
เมื่อฉันไม่เข้าใจบทเรียนฉันขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมเรียนทางอีเมล์หรือทางโทรศัพท์
ฉันใช้เครื่องมือในการเรียนออนไลน์เพื่อช่วยในการอธิบายบทเรียนทีฉ่ นั ไม่เข้าใจ
ฉันซักถามสิง่ ทีไ่ ม่เข้าใจทางเว็บบอร์ดเพื่อให้ฉนั สามารถเข้าใจได้
การรับรูค้ วามสามารถตนเอง
ฉันเชื่อว่าฉันจะได้คะแนนทีด่ ใี นวิชาทีเ่ รียนออนไลน์น้ี
ฉันมันใจว่
่ าฉันสามารถเรียนรูเ้ รื่องทีย่ ากจากวิชาทีเ่ รียนออนไลน์น้ีได้

ระดับ

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1
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คําถาม
ฉันมันใจว่
่ าฉันสามารถเรียนรูถ้ งึ ความคิดพืน้ ฐานในวิชานี้ทางออนไลน์ได้
ฉันมันใจว่
่ าสามารถเข้าใจบทเรียนออนไลน์ทย่ี ากได้
ฉันมันใจว่
่ าฉันสามารถทํางานทีไ่ ด้รบั มอบหมายทางออนไลน์ในวิชานี้ได้เป็ นอย่างดี
ฉันมีความมันใจว่
่ าฉันมีทกั ษะและความสามารถในการเรียนวิชานี้
ฉันมันใจว่
่ าฉันสามารถเรียนรูว้ ชิ านี้ทางออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว
การให้คณ
ุ ค่าการเรียน
ฉันคิดว่าความรูท้ ไ่ี ด้ในวิชานี้สามารถนําไปใช้กบั วิชาอื่นได้
มันเป็ นสิง่ ทีส่ าํ คัญสําหรับฉันในการเรียนรูว้ ชิ านี้
ฉันสนใจเนื้อหาในบทเรียนวิชานี้มาก
ฉันคิดว่าบทเรียนในวิชานี้มปี ระโยชน์สาํ หรับฉัน
ฉันชอบเนื้อหาของบทเรียนในวิชานี้
ฉันคิดว่าการใส่ใจในการเรียนออนไลน์ย่อมทําให้เกิดผลดีต่อตัวฉัน
ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
ฉันสามารถจําเนื้อหาทีสาํ คัญจากการอ่านได้
ฉันสามารถเข้าใจบทเรียนได้เมื่อฉันได้อ่านทบทวนแล้ว
ฉันสามารถอธิบายเนื้อหาจากบทเรียนให้ผอู้ ่นื เข้าใจได้
ฉันสามารถต่อยอดความรูท้ ไ่ี ด้จากบทเรียนไปสูเ่ รื่องอื่นๆได้
ฉันสามารถประยุกต์ใช้ความรูจ้ ากการเรียนกับการทํางานได้

ระดับ

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

การคํานวณผลการประเมิ น
การประเมินผลระดับการใช้ก ลยุท ธ์ก ารเรีย นรู้แ บบกํ ากับตนเองในบริบ ทการเรีย น
ออนไลน์ของผูเ้ รียนมีรายละเอียดดังนี้
1.00-1.50 หมายถึง ผู้เรียนมีการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเองใน
บริบทการเรียนออนไลน์ในระดับน้อยทีส่ ุด
1.51-2.50 หมายถึง ผู้เรียนมีการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเองใน
บริบทการเรียนออนไลน์ในระดับน้อย
2.51-3.50 หมายถึง ผู้เรียนมีการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเองใน
บริบทการเรียนออนไลน์ในระดับปานกลาง
3.51-4.50 หมายถึง ผู้เรียนมีการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเองใน
บริบทการเรียนออนไลน์ในระดับมาก
4.51-5.00 หมายถึง ผู้เ รีย นมีก ารใช้ก ลยุ ท ธ์ก ารเรีย นรู้แ บบกํ า กับตนเองใน
บริบทการเรียนออนไลน์ในระดับมากทีส่ ุด
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คําถาม 1: รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์แบบใดที่ทาํ ให้ผ้เู รียนพึงพอใจมากที่สุด
เพราะเหตุใด
คําตอบ: รูปแบบการเรียนการสอนผ่านวิดโี อเพราะเป็ นสิง่ ที่สอนแล้วทําให้เข้าใจง่ายที่สุด เป็ น
การยกตัวอย่างที่ใช้ภาพ และเสียงเป็ นตัวกลางในการสื่อสาร ที่เหมือนมีอาจารย์มาสรุปให้ฟงั
ทําให้เห็นโครงเรื่องทัง้ หมดได้อย่างชัดเจนเสมือนการเรียนการสอนจริง และสามารถเปิ ดดูได้
หลายครัง้ ตามต้องการมีการเน้ นประเด็นสําคัญของเนื้อหาโดยมีข้อความประกอบขึ้นมาเป็ น
ระยะๆ และสามารถดึงดูดความสนใจในการเรียนออนไลน์ได้ โดยภาพเคลื่อนไหวและเสียงที่
ปรากฏในวิดโี อการเรียนการสอนออนไลน์ จะต้องเหมาะสมที่จะดึงดูดความสนใจให้ผู้เข้าเรียน
ออนไลน์สนใจและติดตามดูตงั ้ แต่ตน้ จบจบบทเรียน
คําถาม 2: รูปแบบการเรียนการสอนผ่านวิ ดีโอแบบออนไลน์ ต้องมีลกั ษณะใดจึงจะ
ทําให้การเรียนการสอนดังกล่าวมีความน่ าสนใจ
คําตอบ: ต้องมีการเน้ นประเด็นสําคัญของเนื้อหาโดยมีขอ้ ความประกอบขึน้ มาเป็ นระยะๆ มี
ภาพเคลื่อ นไหวแต่ ไ ม่ค วรมากเกินไปเพราะจะทําให้นัก ศึก ษาถู ก ดึง ความสนใจออกไปจาก
เนื้อหาที่เรียนอยู่แล้วไปให้ความสนใจกับภาพเคลื่อนไหวนัน้ มากกว่า ในขณะที่น้ํ าเสียงของ
ผูส้ อนต้องมีจงั หวะ การเว้นวรรคในคําพูด และระดับเสียงทีไ่ ม่ราบเรียบจนเกินไปจึงจะเพิม่ ความ
น่าสนใจของเนื้อหาในบทเรียนได้มากยิง่ ขึน้
คําถาม 3: รูปแบบการเรียนการสอนผ่านวิ ดีโอแบบออนไลน์ ควรมีความยาวของ
เนื้ อหาเท่าไร เพราะเหตุใด
คําตอบ: ความยาวของเนื้อหาในวิดโี อควรจะอยูท่ ป่ี ระมาณ 30-45 นาทีและมีการพักเบรค แต่ถ้า
มีเนื้อหามากก็สามารถสอนได้ยาวมากกว่านี้ได้ แต่ การสอนจะต้องทําให้ดูน่าสนใจทัง้ เนื้อหา
การนําเสนอ และนํ้าเสียงของผูส้ อน
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คําถาม 4: รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ แบบใดที่ ทําให้ ผ้เู รียนพึ งพอใจน้ อย
ที่สดุ เพราะเหตุใด
คําตอบ: รูปแบบการเรียนการสอนผ่านกระดานสนทนา เพราะกระดานสนทนาจะไม่มกี ารแจ้ง
เตือนเหมือนบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ แต่บางคนก็เห็นว่าเพราะมีความล่าช้าในการขึ้น
ตารางนัดต่างๆ บางหัวข้อไม่มคี วามน่ าสนใจและมีนักศึกษาเข้ามาตัง้ หัวข้อค่อนข้างน้อยมากจึง
ไม่ค่อยได้เข้าไปใช้
คําถาม 5: รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ แบบใดที่ผ้เู รียนเข้าไปเรียนบ่อยที่สุด
เพราะเหตุใด
คําตอบ: รูปแบบการเรียนการสอนผ่านวิดโี อเพราะอาจารย์จะทําการอธิบายเนื้อหาของบทเรียน
ออกมาให้นักศึกษาเห็นภาพเคลื่อ นไหวพร้อ มเสียงประกอบทําให้ส ามารถมองเห็นภาพของ
เนื้อหาทัง้ หมดได้อย่างชัดเจน และเข้าใจได้ง่ายขึน้ โดยบางคนจะเข้าผ่านวิดโี อเป็ นอันดับแรก
และจะเข้าไปดูทุกบทเรียน บางครัง้ จะเข้าไปดูประมาณ 4-5 รอบต่อหนึ่งบทเรียน ในขณะทีบ่ าง
คนจะเลือกใช้เพราะเป็ นรูปแบบทีด่ งึ ดูดความสนใจในการเรียนได้มากขึน้ แต่บางคนจะเลือกใช้
ในการเปิ ดดูซ้ําๆ เพื่อเน้ นยํ้าเนื้อหาสําคัญต่างๆ ของบทเรียน หรือแม้กระทังการใช้
่
ควบคู่กบั
เอกสารประกอบการเรียนเพื่อเพิม่ เติมสิง่ ทีไ่ ม่เข้าใจจากเอกสารประกอบการเรียนนัน้ ๆ
คําถาม 6: ปั ญหาและอุปสรรคที่ ผ้เู รียนพบบ่อยครัง้ เมื่อเลือกรูปแบบการเรียนการ
สอนผ่านการสนทนาออนไลน์ กระดานสนทนา การทดสอบก่อนและหลังการเรียน
คําตอบ: เกิดระบบล่มเมื่อมีคนจํานวนมากเข้ามาใช้พร้อมกัน ทําให้เกิดความล่าช้า ระบบตัด
การสอนแบบออนไลน์ คืออะไร
นักศึกษาจึงต้องเสียสิทธิ ์ในการทําแบบทดสอบ
คําตอบ: เมื่อมีผู้เรียนเข้าใช้งานพร้อมกันเป็ นจํานวนมากก็จะทําให้ระบบเกิดล่มหรือล่าช้าได้
ั หาดัง กล่ า วก็ จ ะทํ า ให้
โดยเฉพาะถ้ า เป็ น การทดสอบก่ อ นและหลัง การเรีย นเมื่อ เกิด ป ญ
อินเตอร์เน็ตหลุด ระบบตัด นักศึกษาจึงต้องเสียสิทธิ ์ในการทําแบบทดสอบนัน้ ทันที
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คําถาม 7: ปั ญหาและอุปสรรคที่ ผ้เู รีย นในบริ บทการเรีย นออนไลน์ พ บเมื่อเลือก
รูปแบบการเรียนการสอนผ่านการมอบหมายงานคืออะไร
คําตอบ: มีการคัดลอกข้อความจากเนื้อหาในเว็บหรือจากงานของเพื่อนทีส่ ่งให้อาจารย์ก่อน
คําถาม 8: รูปแบบการเรียนการสอนแบบใดบ้างที่ ผ้เู รียนส่ วนใหญ่ นํามาใช้ ร่วมกัน
เพื่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ผลในการเรียนออนไลน์มากที่สดุ และอย่างไร
คําตอบ: ส่วนใหญ่จะนํ ารูปแบบการเรียนการสอนผ่านวิดโี อ มาใช้ร่วมกับเอกสารประกอบการ
เรียนเพื่อทําให้เกิดประสิทธิผลในการเรียนมากที่สุด โดยให้เหตุผลว่าเริม่ แรกจะใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนผ่านวิด ีโอก่ อนเพราะเป็ นรูปแบบที่เข้าใจง่ายมีทงั ้ ภาพ เสียง และตัวอย่างการ
นําเสนอ หลังจากนัน้ จึงนําเอกสารประกอบการเรียนมาช่วยประกอบการเรียนให้เกิดความเข้าใจ
มากยิง่ ขึน้ ในขณะที่บางคนจะใช้รูปแบบการเรียนการสอนผ่านเอกสารประกอบการเรียนก่อน
และถ้ า มีบ างจุ ด ที่ไ ม่ เ ข้า ใจก็ จ ะใช้รูป แบบการเรีย นการสอนผ่ า นวิดีโ อเพิ่ม เติม เพราะการ
ยกตัวอย่างทีเ่ ห็นภาพในวิดโี อจะทําให้เห็นภาพชัดเจนมากยิง่ ขึน้
คําถาม 9: ผู้ส อนสามารถนํ ารูปแบบการเรีย นการสอนแบบต่ างๆ มาใช้ ร่วมกัน
เพื่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ผลในการเรียนออนไลน์มากที่สดุ อย่างไร
คําตอบ: เริม่ ต้นจากการทดสอบก่อนการเรียน เอกสารประกอบการเรียน วิดโี อ การมอบหมาย
งาน การสนทนาออนไลน์ บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ และการทดสอบหลังการเรียนมาใช้
ร่ว มกัน เพื่อ ทํ าให้เ กิด ประสิท ธิผ ลในการเรีย นมากที่สุ ด โดยก่ อ นจะทํ า การเข้าเรีย นจริง ใน
ห้องเรียน ผูส้ อนจะเข้ามาทําการทดสอบก่อนการเรียนเพื่อวัดความรูพ้ น้ื ฐานแล้วจึงทําการดาวน์
โหลดเอกสารประกอบการเรีย น มาใช้ค วบคู่ ก ับ การเรีย นผ่ า นวิด ีโ อ เพื่อ ที่จ ะสามารถเก็บ
รายละเอียดหรือทําการเน้นจุดหรือข้อความสําคัญต่างๆ พร้อมกับการเขียนข้อมูลเพิม่ เติมลงไป
ในเอกสารประกอบการเรียนได้ และเมื่อเรียนจบก็สามารถนํ าทฤษฎีท่ไี ด้เรียนมาทัง้ หมดมา
ประยุกต์ใ ช้ใ นงานที่อาจารย์มอบหมายมาให้ไ ด้ และถ้ามีข้อ สงสัยก็จะทําการซัก ถามในการ
สนทนาออนไลน์และบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้อกี ทางหนึ่ง นอกจากนัน้ เมื่อใกล้ถงึ วันที่
จะทําการสอบก็สามารถนํ าเสียงมาฟงั เพื่อทบทวนได้ เสร็จแล้วจึงเข้าไปทําการทดสอบหลังการ
เรียนเพื่อประเมินผลจากการเรียนอีกครัง้ ก่อนสอบ
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คําถาม 10: รูปแบบการเรียนการสอนผ่านเอกสารประกอบการเรียนที่มีส่วนส่งเสริ ม
ให้เกิ ดกลยุทธ์การเรียนรู้แบบกํากับตนเองด้วยแนวทางใดบ้างเพราะเหตุใด
คําตอบ: แนวทางการทบทวน การจัดการความพยายามการติดตาม การควบคุมการเรียนด้วย
ตนเองจากการอ่ านเอกสารประกอบการเรียนจนเกิดอภิพุทธปญั ญา การต่อยอดความคิดการ
รับ รู้ ค วามสามารถตนเองและการให้ คุ ณ ค่ า การเรีย นเนื่ อ งจากนั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งมี ก าร
ตัง้ เป้ าหมายว่าจะใช้เวลาเท่าไรในการอ่ านทบทวนเนื้อหาต่ างๆ จากเอกสาร แล้วจึงทําการ
วางแผนว่าในช่วงก่อนสอบจะเข้าไปอ่านทบทวนบทเรียนอะไร และใช้เวลาในการทบทวนในแต่
ละบทเท่าไร และต้องการได้อะไรจากการอ่านนัน้ บ้าง
เมือ่ นักศึกษาได้แผนทีก่ ําหนดไว้แล้วก็จะเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวนัน้ ออกมา
พิมพ์เพื่อใช้ในการอ่ านทบทวน โดยเน้ นรายละเอียดที่สําคัญก่อนสอบ หรือใช้ทบทวนเนื้อหา
หลังจากการเรีย นจากวิด ีโ อ โดยใช้ค วามพยายามในการอ่ านก่ อ น เพราะการอ่ า นเอกสาร
ประกอบการเรียนจะคล้ายๆ กับการอ่านหนังสือต้องใช้ความพยายามในการอ่านถึงแม้เอกสาร
ดังกล่าวนัน้ จะยากหรือง่ายก็ตาม หลังจากนัน้ ก็ทําการติ ดตาม และควบคุมการทบทวนด้วย
ตนเองให้เป็ นไปตามแผนงาน เพราะการอ่านเอกสารจะต้องมีความตัง้ ใจที่จะเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
และควบคุมตัวเองให้ได้ก่อน
แล้วจึงนํ าความรู้ที่ได้ จากการอ่ านทัง้ หมดมาทําการสรุปและนํ ามาเชื่ อมโยงกับ
ความรู้เดิ มที่ มีอยู่เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหามากขึน้ และเมื่อนักศึกษาเข้าใจแล้วก็จะเกิด
ความมันใจในการเรี
่
ยนรู้ เพราะเอกสารที่อ่านนัน้ เป็ นรูปแบบทีอ่ าจารย์เป็ นผู้เขียนขึน้ มาให้อ่าน
เองจึงดูน่าเชื่อถือและทําให้เ กิดความมันใจกั
่ บผู้เ รียนมากขึ้น ก็จะทําให้นัก ศึกษารับรู้ว่าการ
ตัง้ เป้าหมาย วางแผนทบทวนบทเรียน และทําการติดตามการอ่ านเอกสารประกอบการเรียน
เพื่อทบทวนก่อนสอบนัน้ มีผลสัมฤทธิ ์จริงหรือไม่ ในขณะทีร่ ปู แบบการเรียนการสอนผ่านเอกสาร
ประกอบการเรียนไม่มสี ่วนส่งเสริมให้เกิดกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองด้วยแนวทางการ
จัดการเวลา การควบคุมสภาพแวดล้อมออนไลน์และการขอความช่วยเหลือออนไลน์
เนื่ อ งจากนั ก ศึก ษาไม่จํา เป็ นต้อ งทําการจัดตารางเวลาเพื่อ ที่จะเข้า ไปอ่ า นเอกสาร
ประกอบการเรียนในทันที แต่สามารถเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารมาเก็บไว้กบั ตัวเองได้ทุกๆ เวลา
แล้วจึงนํ ามาอ่านในสถานที่ท่ตี ้องการโดยไม่ต้องมีการออนไลน์ เพื่ออ่านเอกสารอยู่ตลอดเวลา
ดังนัน้ การอ่านเอกสารประกอบการเรียนจึงเป็ นการสื่อสารเพียงทางเดียวที่ไม่สามารถขอความ
ช่วยเหลือทางออนไลน์เมือ่ ไม่เข้าใจหรือมีขอ้ สงสัยใดๆ จากบุคคลอื่นได้
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บทสรุป
การจัดทําคู่มอื การใช้กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบท
การเรียนออนไลน์ประกอบด้วยเนื้อหาทัง้ หมด 4 ส่วนคือ
1. สาระสําคัญ ของการใช้กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์ก ารเรียนรู้แ บบกํากับตนเองใน
บริบทการเรียนออนไลน์ ซึ่งเป็ นการให้คําจํากัดความของคําสําคัญต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดทํา
คู่มอื นี้ เช่น หลักสูตรออนไลน์ ผูเ้ รียนในบริบทการเรียนออนไลน์ การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองใน
บริบทการเรียนออนไลน์ กลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์ และกล
ยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์
2. รายละเอียดของคู่มอื การใช้กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง
ในบริบทการเรียนออนไลน์ ซึง่ ประกอบไปด้วย การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เช่น แนว
ทางการเรีย นการสอนและปฏิส ัมพัน ธ์ระหว่ า งผู้ส อนและผู้เ รียน การจัด การเทคโนโลยีแ ละ
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเรียน คุณลักษณะผูส้ อน คุณลักษณะผูเ้ รียน เงื่อนไขการเรียนการสอน และ
แผนการเรียนการสอนออนไลน์ รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เช่น รูปแบบการสื่อสาร
แบบพร้อมกัน ไม่ว่าจะเป็ นการเรียนการสอนผ่านการสนทนาออนไลน์ การทดสอบก่ อนการ
เรียนและหลังการเรียน รูปแบบการสื่อสารแบบไม่พร้อมกัน ไม่ว่าจะเป็ นการเรียนการสอนผ่าน
วิดโี อ เอกสารประกอบการเรียน เสียง การมอบหมายงาน กระดานสนทนา และบริการเครือข่าย
สัง คมออนไลน์ รวมทัง้ สื่อ การเรีย นการสอนสํ า หรับการเรีย นแบบออนไลน์ เช่ น ตัว อัก ษร
รูปภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหวทีใ่ ช้ เป็ นต้น
3. การวัดและประเมินการใช้กลยุทธ์การเรียนรูก้ ารเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการ
เรียนออนไลน์ ซึ่งประกอบไปด้วยวิธกี ารวัด เครื่องมือสําหรับประเมิน และการคํานวณผลการ
ประเมินการใช้กลยุทธ์การเรียนรูก้ ารเรียนรูแ้ บบกํากับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์ เป็ นต้น
4) คําถามและคําตอบทีพ่ บบ่อยในการใช้กลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรูแ้ บบกํากับตนเอง
ในบริบทการเรียนออนไลน์ ตัว อย่างเช่ น รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ แ บบใดที่ทําให้
ผู้เ รีย นพึง พอใจมากและน้ อ ยที่สุ ด เพราะเหตุ ใ ด รูป แบบการเรีย นการสอนผ่ านวิด ีโ อแบบ
ออนไลน์ตอ้ งมีลกั ษณะใดจึงจะทําให้การเรียนการสอนดังกล่าวมีความน่ าสนใจ รูปแบบการเรียน
การสอนออนไลน์ แบบใดที่ผเู้ รียนเข้าไปเรียนบ่อยทีส่ ุด เพราะเหตุใด และปญั หาและอุปสรรคที่
ผูเ้ รียนพบเมือ่ เลือกรูปแบบการเรียนการสอนผ่านการมอบหมายงานคืออะไร เป็ นต้น
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ประวัติผ้เู ขียนวิทยานิพนธ์
ภูษิต วงศ์หล่อสายชล เกิดวันที่ 3 ตุ ลาคม พ.ศ. 2514 สําเร็จการศึกษาปริญญา
วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ
2536
และ ปริญ ญาบริห ารธุ ร กิจ มหาบัณ ฑิต มหาวิท ยาลัย อิน เดีย น่ า โพลิส ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เมื่อ พ.ศ. 2538 ปจั จุบนั ทํางานเป็ นอาจารย์ประจําสาขาบริหารธุรกิจระหว่าง
ประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

