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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความสามารถในการกากับตนเองในการเรียนรู้
คาศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2) เปรี ย บเที ย บระดั บ ความสามารถในการก ากั บ ตนเองในการเรีย นรู้ ค าศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษของ
นักศึกษาชายและหญิง และ 3) เปรียบเทียบระดับ ความสามารถในการกากับตนเองในการเรียนรู้
ค าศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษของนั ก ศึ ก ษาจากต่ า งคณะ การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามประเมินความสามารถในการกากับตนเอง
ในการเรี ย นรู้ ค าศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษ ซึ่ ง ผ่ า นการวิ เ คราะห์ ค่ า ความเที่ ย งอยู่ ร ะหว่ า ง 0.76 - 0.89
กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้ น ปี ที่ 3 จาก 7 คณะ จ านวน 290 คน โดยก าหนดขนาดตามแนวทางของยามาเน่ ที่ ร ะดั บ
ความคลาดเคลื่ อ นที่ ย อมรั บ ได้ 0.05 ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ น ามาวิ เ คราะห์ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน การเปรี ย บเที ย บความต่ า งของค่ า เฉลี่ ย ของสองกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ ป็ น อิ ส ระจากกั น
(Independent samples t-test) และความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
ผลการวิ จั ย แสดงให้ เ ห็ น ว่ า โดยภาพรวมนั ก ศึ ก ษาระดั บ ชั้ น ปี ที่ 3 มี ค วามสามารถ
ในการกากับ ตนเองในการเรี ย นรู้ คาศัพท์ภ าษาอังกฤษอยู่ในระดับสู ง ( X = 3.41, S.D. = 0.54)
โดยมีความสามารถในการก ากับ ตนเองในด้านการควบคุ มสภาพแวดล้ อ มสู ง ที่สุ ด ( X = 3.74,
S.D. = 0.60) การเปรียบเทียบนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงพบว่าเพศไม่ส่งผลต่อความสามารถ
ในการกากับตนเองในการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษในภาพรวม แต่ในรายด้านพบว่า นักศึกษาชาย
มี ค วามสามารถในด้ า นการควบคุ ม ความยึ ด มั่ น มากกว่ า นั ก ศึ ก ษาหญิ ง ที่ ร ะดั บ นั ย ส าคั ญ .05
ส่วนผลการเปรียบเทียบนักศึกษาจากต่างคณะ พบว่า คณะไม่มีผลต่อความสามารถในการกากับตนเอง
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ของนักศึกษาในภาพรวม แต่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่แสดงให้เห็นว่านักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีมีความสามารถในการกากับตนเองในการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษด้านการควบคุม
ความยึ ด มั่ น น้ อ ยกว่ า นั ก ศึ ก ษาคณะวิ ท ยาการจั ด การ คณะครุ ศ าสตร์ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ระดับนัยสาคัญ .05
คาสาคัญ: ความสามารถในการกากับตนเองในการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ
การเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ คาศัพท์
ABSTRACT
The objectives of this study were to 1) investigate a self-regulating capacity in
English vocabulary learning of the third-year students at Valaya Alongkorn Rajabhat
University under the Royal Patronage, 2) compare the self-regulating capacity in English
vocabulary learning of male and female students, and 3) compare the self-regulating
capacity in English vocabulary learning of the students at different faculties. This study
was a quantitative research. The instrument employed to collect the data was the
Self-Regulating Capacity in Vocabulary Learning scale (SRCvoc) questionnaire. Its
reliabilities were between 0.76 and 0.89. The sample for this study consisted of 290
third-year students at Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage
from seven faculties according to Yamane’s formula with a 95% confidence interval.
The statistics used for data analysis included percentage, mean, standard deviation,
independent samples t-test, and one-way ANOVA.
The results of the study revealed that overall, the third-year students had a
self-regulating capacity in English vocabulary learning at a high level ( X = 3.41, S.D. = 0.54).
Of all the dimensions of their capacity, the respondents employed the environment
control the most ( X = 3.74, S.D. = 0.60). The comparison between genders revealed
that there were no significant differences for male and female students overall, but in
the subscales, males had a higher degree of the capacity in the dimension of
commitment control than females at a significance level of 0.05. In addition, the
comparison among the students from different faculties showed that there were no
significant differences overall. However, a post-hoc test in the subscales revealed that
the students at the Faculty of Science and Technology had less self-regulating capacity
than those at the Faculty of Management Sciences, the Faculty of Education,
the Faculty of Humanities and Social Sciences, and the Faculty of Industrial Technology
in the dimension of commitment control at a significance level of .05.
Keywords: Self-regulating Capacity in English Vocabulary Learning,
English Vocabulary Learning, Vocabulary
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บทนา
สิ่งที่ผู้เรียนภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศหลีกเลี่ยงไม่ได้คือการเรียนรู้คาศัพท์ เพราะ
การเรียนภาษาที่สองนั้นเกี่ยวข้องกับทั้งการเรียนรู้ระบบกรอบความคิดใหม่และการสร้างเครือข่าย
คาศัพท์ใหม่ของภาษานั้น ๆ (Thornbury, 2002) ผู้เรียนภาษาที่สองต่างตระหนักดีว่าการมี ความรู้
ด้านคาศัพท์ที่จากัดนับเป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพในการสื่อสารภาษาเป้าหมายเพราะคาศัพท์จะ
นาพาให้เข้าใจความหมายของข้อมูลและแสดงออกสิ่งที่ต้องการได้ (Read, 2004)
เมื่ อ ค าศั พ ท์ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การเรี ย นภาษาที่ ส องหรื อ ภาษาต่ า งประเทศจึ ง ท าให้ มี
การศึกษาวิจัยมากมายหลายด้านเกี่ยวกับคาศัพท์เพื่อหาแนวทางที่จะทาให้ผู้เรียนประสบความสาเร็จ
ในการเรียนรู้คาศัพท์และมีปริมาณคาศัพท์มากพอที่จะสื่อสารได้ เช่น การศึกษาหากลวิธีการเรียนรู้
คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่สามารถส่งผลต่อปริมาณและความรู้ด้านคาศัพท์ (Kirmizi, 2014; Nirattisai,
2014; Teng, 2015) การศึกษาเพื่อจาแนกกลวิธีการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนที่ดีและแย่ใช้
(Yeh & Wang, 2004; Zhang, 2011) การศึกษาหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ
(Mongkol, 2009; Liu, 2010)
แม้งานศึกษาวิจัยต่าง ๆ จะค้นพบหลากหลายวิธีที่สามารถส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้เรียน
ประสบความสาเร็จในการเรียนรู้คาศัพท์ได้ สิ่งสาคัญกลับไม่ได้อยู่ที่กลวิธีหรือเทคนิคต่าง ๆ เหล่านั้น
หากแต่เป็นการที่ผู้เรียนใช้กลวิธีเหล่านั้น ถ้าผู้เรียนมีความอุตสาหะพยายามที่จะปรับปรุ งการเรียน
ของตนเองโดยนากลวิธีต่าง ๆ มาใช้ และมีความสามารถที่จะทาได้จึงจะทาให้ผู้เรียนเป็นผู้เรียนอย่างมี
กลวิธี (Dörnyei, 2005) ฉะนั้นหากผู้เรียนไม่เริ่มต้นที่ตนเองก่อน ก็ยากที่จะทาให้กลวิธีนั้น ๆ บรรลุ
ผลได้ ด้วยเหตุนี้จึงควรส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักที่จะกากับตนเองในการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ
การเรียนรู้แบบกากับตนเอง คือ กระบวนการเชิงรุกแบบสร้างสรรค์ซึ่งผู้เรียนตั้งเป้าหมาย
ในการเรียนของตนและพยายามที่จะติดตามดูแล กากับ และควบคุมการคิด แรงจูงใจ และพฤติกรรม
ที่ถูกวางแนวทางและจากัดไว้ด้วยเป้าหมายและบริบทแวดล้ อม กิจกรรมที่กากับตนเองนี้สามารถเป็น
สื่อกลางของความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคล สิ่งแวดล้อม และผลสัมฤทธิ์โดยรวมได้ (Pintrich, 2000)
ผู้เรียนที่กากับตนเองมีความแตกต่างจากผู้เรียนโดยทั่วไปเพราะจะเป็นผู้ที่ตระหนักในตัวเองทั้งเวลาที่
มีความรู้มีทักษะและเวลาที่ไม่มี เมื่อต้องการข้อมูลผู้เรียนเหล่านี้จะค้นหาอย่างกระตือรือร้นและ
จะดาเนินการสิ่งที่จาเป็นเพื่อให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เมื่อเผชิญหน้ากับอุปสรรค เช่น ปัจจัยแวดล้อม
ในการเรี ย นที่ไม่ดี ผู้ ส อนที่ส ร้ างความสั บสน หรือตาราที่ยากแก่การเข้า ใจ ก็จะหาวิธีที่จะบรรลุ
เป้าหมายให้ได้ ผู้เรียนที่กากับตนเองจะมองการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เป็นระบบและควบคุมได้
และยอมรับภาระที่หนักยิ่งขึ้นเพื่อผลสาเร็จของตน (Zimmerman, 1990)
ผู้ที่เรียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษหากมีลักษณะของผู้เรียนแบบกากับตนเองข้างต้นย่อมเอื้อ
ประโยชน์ ใ นการเรี ย นได้ ดั ง จะเห็ น ได้ จ ากผลการวิ จั ย ของ Mizumoto (2013) ที่ ศึ ก ษาผู้ เ รี ย น
ภาษาอั ง กฤษเป็ น ภาษาต่ า งประเทศในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ป ระเทศญี่ ปุ่ น และปรากฏผลว่ า
กระบวนการการเรียนรู้แบบกากับตนเองสามารถส่งเสริมความสามารถในตนเองและเพิ่มความรู้ด้าน
ค าศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษของผู้ เ รี ย นได้ รวมไปถึ ง ผลการศึ ก ษาของ Sentürk (2016) ที่ ยิ่ ง ตอกย้ าถึ ง
ความสาคัญของการเรียนรู้แบบกากับตนเองต่อการเรียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษเพราะเป็นการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีการเรียนแบบกากับตนเองกับปริมาณคาศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
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มหาวิทยาลัยในตรุกี และพบว่าการกากับตนเองกับขนาดของคาศัพท์มีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกันอย่างสูง
จากความสาคัญของการกากับตนเองในการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษดังกล่าวข้างต้น
ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาระดับความสามารถในการกากับตนเองในการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษของ
นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ โดยมุ่ ง เน้ น ไปที่ ก ารศึ ก ษา
เปรียบเทียบปัจจัยที่อาจส่งผลต่อระดับความสามารถดังกล่าว คือ เพศ และคณะ ในด้านของเพศ
เนื่องจากมีการศึกษามากพอสมควรถึงอิทธิพลของเพศที่มีต่อระดับความสามารถในการกากับตนเอง
ในการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ แต่มีข้ อค้นพบที่ยังขัดแย้งกันอยู่ บ้างพบว่าเพศไม่มีผลต่อระดับ
ความสามารถในการกากับตนเองในการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ (Vujnović, 2017) บ้างพบใน
ทางตรงกั น ข้ า ม (Khezrlou & Sadeghi, 2011; Sadeghi & Khezrlou, 2012) ผู้ วิ จั ย จึ ง ต้ อ งการ
ศึกษาในกรณีของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และในด้าน
การศึกษาเปรียบเทียบนักศึกษาจากคณะต่าง ๆ ทั้งนี้ เนื่องจาก Gu (2002) ได้ระบุว่า สาขาหรือคณะ
ที่ผู้เรียนสังกัดเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการเรียนภาษาได้ อีกทั้งมีงานวิจัยมากมายทั้งในต่างประเทศ
และในประเทศไทยเองที่ศึกษาและปรากฏผลยืนยันว่าคณะหรือสาขาของผู้เรียนที่แตกต่างกันสามารถ
ส่ งผลต่อการเรีย นภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันได้ (เช่น Gu, 2002; Siriwan, 2007; Tsai & Chang,
2009; Wei, 2007) อย่ า งไรก็ ต าม งานวิ จั ย ในด้ า นของอิ ท ธิ พ ลของคณะของผู้ เ รี ย นที่ มี ต่ อ ระดั บ
ความสามารถในการกากับตนเองในการเรี ยนรู้คาศัพท์ภ าษาอังกฤษยังมีอยู่จากัด ผู้วิจัยพบเพียง
การศึกษาของ Sadeghi & Khezrlou (2012) ที่ระบุว่าสาขามีผลต่อระดับความสามารถในการกากับ
ตนเองในการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยจึงหวังว่าการศึกษาในครั้งนี้จะให้ข้อค้นพบที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความสามารถในการกากับตนเองในการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความสามารถในการกากับตนเองในการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาชายและหญิง ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
3. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บระดั บ ความสามารถในการก ากั บ ตนเองในการเรี ย นรู้ ค าศั พ ท์
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 จากต่างคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี จานวน 1,177 คน ผู้วิจัยมุ่งเน้นการศึกษาที่นักศึกษาชั้นปีที่ 3
เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่จะได้เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องในช่วงชั้นปีที่ 1-3 แต่เมื่อเข้า
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ชั้นปีที่ 4 อาจมีนักศึกษาบางกลุ่มที่ว่างเว้นจากการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษในห้องเรียน ดังนั้น
การศึกษาทาความเข้าใจระดับความสามารถในการกากับตนเองในการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จะทาให้ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนสามารถหาแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา
ได้เตรียมความพร้อมในการกากับการเรียนรู้และฝึกฝนการใช้คาศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยตนเองนอก
ห้องเรียนได้ รวมทั้งอาจเป็นข้อมูลให้คณะต่าง ๆ นาไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมเพิ่มพูนทักษะ
ภาษาอังกฤษให้เหมาะกับนักศึกษาในแต่ละคณะ
จานวนตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คานวณตามแนวคิดของ Yamane (1967) กาหนดระดับ
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ไว้ที่ 0.05 จานวนตัวอย่างที่เหมาะสม คือ 290 คน ในการสุ่มตัวอย่าง
นั้น ผู้วิจัยสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็น (Non Probability Sampling) ด้วยวิธีการ
สุ่ ม ตั ว อย่ า งตามความสมั ค รใจ (Volunteer Sampling) ก าหนดจ านวนตั ว อย่ า งจากแต่ ล ะคณะ
ตามสัดส่วนต่อจานวนประชากรทั้งหมด และเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างแต่ละคณะด้วยวิธีตาม
ความสมัครใจของผู้ให้ข้อมูล ตามจานวนดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนประชากรและตัวอย่าง จาแนกตามคณะ
คณะ
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาการจัดการ
สาธารณสุขศาสตร์
รวม

จานวนนักศึกษาชั้น
ปีที่ 3
314
304
123
24
84
231
97
1,177

ร้อยละต่อจานวน
ประชากร
26.68
25.83
10.45
2.04
7.14
19.63
8.24
100

จานวนตัวอย่าง
77
75
30
6
21
57
24
290

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจั ยใช้แบบสอบถามซึ่งเป็นแบบประเมินความสามารถในการก ากับ
ตนเองในการเรี ย นรู้ คาศั พท์ภ าษาอัง กฤษ (Self-Regulating Capacity in Vocabulary Learning
หรือ SRCvoc) ที่ออกแบบโดย Tseng, Dörnyei, และ Schmitt (Tseng, Dörnyei & Schmitt, 2006)
Tseng, Dörnyei, และ Schmitt ได้ออกแบบแบบประเมิน SRCvoc นี้โ ดยผ่ านขั้นตอน
สาคัญ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นแรกเป็นการรวบรวมข้อคาถาม ขั้นที่สองเป็นการทดสอบใช้เครื่องมือวัดกับ
กลุ่มตัวอย่าง และขั้นที่สามเป็นการประเมินคุณลักษณะทางจิตมิติ (Psychometric) ของแบบประเมิน
SRCvoc ที่ผ่านการพัฒนามาในสองขั้นแรก ซึ่งการประเมินนี้ Tseng, Dörnyei, และ Schmitt ใช้การ
วิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ทั้งการวิเคราะห์ปัจจัยในเชิงยืนยัน และ
เชิง
สารวจ ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าตัวแบบในทางทฤษฎีของการกากับตนเองมีความสอดคล้องกั บ
ข้อมูล และถือเป็นความสาเร็จในการถ่ายทอดแนวคิดการกากับตนเองซึ่งเป็นแนวคิดทางจิตวิทยา
การศึกษาไปสู่แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาที่สอง (Tseng, Dörnyei & Schmitt, 2006)
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แบบประเมิ น ความสามารถในการก ากั บ ตนเองในการเรี ย นรู้ ค าศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษ
(SRCvoc) นี้มีลักษณะเป็นแบบประเมินระดับความสามารถในการกากับตนเองของผู้เรียนในการเรียนรู้
คาศัพท์ภาษาอังกฤษใน 5 ด้าน ซึ่งแต่ละด้านประกอบไปด้วยข้อย่อยด้านละ 4 ข้อ มีรายละเอียด
โดยสังเขป ดังนี้
1. ด้านการควบคุมความยึดมั่น (Commitment Control) เป็นความสามารถในการช่วย
รักษาหรือเพิ่มพูนการยึดมั่นในเป้าหมายเดิมของผู้เรียน
2. ด้านการควบคุมการรู้คิด (Metacognitive Control) เป็นความสามารถซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การเฝ้าสังเกตและการควบคุมความตั้งใจ และการกาจัดการผัดวันประกันพรุ่งที่ไม่จาเป็นต่าง ๆ
3. ด้านการควบคุมความพึงพอใจ (Satiation Control) เป็นความสามารถซึ่งช่ว ยขจัด
ความเบื่อหน่ายและเพิ่มสิ่งดึงดูดใจหรือความน่าสนใจต่องาน
4. ด้านการควบคุมอารมณ์ (Emotion Control) เป็นความสามารถซึ่งเกี่ยวกับการจัดการ
สภาพอารมณ์ที่ยุ่งเหยิง และการสร้างสภาพอารมณ์ที่จะนาไปสู่การทาให้บรรลุผลตามความตั้งใจ
5. ด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (Environmental Control) เป็นความสามารถ ซึ่งช่วย
กาจัดอิทธิพลทางสภาพแวดล้อมที่เป็นลบ และใช้ประโยชน์จากอิทธิพลทางสภาพแวดล้อมที่เป็นบวก
โดยสร้างสภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรต่อการไล่ตามเป้าหมายที่ยากลาบาก
ผู้วิจัยได้นาแบบประเมินความสามารถในการกากับตนเองในการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ
(SRCvoc) มาจัดทาเป็นแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สอบถามเพศ และคณะที่สังกัด ข้อคาถาม
เป็นแบบตรวจสอบรายการ
ส่วนที่ 2 แบบประเมินความสามารถในการกากับตนเองของผู้เรียนในการเรียนรู้คาศัพท์
ภาษาอังกฤษ (SRCvoc) ของ Tseng, Dörnyei, และ Schmitt (Tseng, Dörnyei & Schmitt, 2006)
จานวน 20 ข้อ โดยผู้วิจัยได้แปลความหมายของข้อคาถามจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเพื่อไม่ให้
ผู้ตอบแบบสอบถามเกิดความสับสนหรือเข้าใจผิด และได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์สังกัดศูนย์
ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ
ตรวจทานข้อความจากต้นฉบับและฉบับแปล หลังการตรวจทานการแปลผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่า
ความหมายของข้อความในฉบับแปลตรงและถูกต้องตามต้นฉบับ คาถามส่วนนี้ใช้มาตรประมาณค่า
(Rating Scale) 6 ระดั บ ตามรู ป แบบของ Tseng, Dörnyei, และ Schmitt (Tseng, Dörnyei &
Schmitt, 2006) ดังนี้
0
หมายถึง
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
1
หมายถึง
ไม่เห็นด้วย
2
หมายถึง
ไม่เห็นด้วยเล็กน้อย
3
หมายถึง
เห็นด้วยบางส่วน
4
หมายถึง
เห็นด้วย
5
หมายถึง
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
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โดยผู้วิจัยกาหนดความหมายค่าเฉลี่ยระดับความสามารถในการกากับตนเองของผู้เรียน
ในการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษในการวิเคราะห์ข้อมูล เทียบเคียงกับแนวทางการกาหนดอันตรภาค
ชั้นของ มัลลิกา บุนนาค (2539) ดังนี้
3.33-5.00 หมายถึง
ระดับสูง
1.67-3.32 หมายถึง
ระดับปานกลาง
0.00-1.66 หมายถึง
ระดับต่า
การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ
เครื่ อ งมื อ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ แ ม้ ว่ า จะเป็ น แบบสอบถามที่ ผ่ า น
การพัฒนามาด้วยการวิจั ย อย่างเป็นระบบ 3 ขั้นตอนสาคัญ จนทาให้มีความตรง (Validity) แล้ว
แต่สร้างขึ้นมาเป็นมาตรวัดภาษาอังกฤษ ดังนั้น ก่อนนาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจริ งผู้วิจัยจึงได้แปล
เป็นภาษาไทย และหลังจากผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของฉบับแปล ผู้วิจัยจึงได้นาแบบสอบถาม
ไปทดสอบเก็ บ ข้ อ มู ล จากนั ก ศึ ก ษาที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า ง แต่ มี ลั ก ษณะใกล้ เ คี ย งกั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
จ านวน 32 คน ในช่ว งสั ป ดาห์ แรกของเดือนกันยายน 2563 เพื่อ นาผลการทดสอบมาวิเคราะห์
ค่าความเที่ยง (Reliability) โดยค่า Cronbach’s alpha ผลการวิเคราะห์ค่าความเที่ยงของตัวแปร
แต่ละตัวแปรอยู่ระหว่าง 0.76 - 0.89 จึงถือว่าเป็นแบบสอบถามที่มีความตรงและความเที่ยงพร้อม
สาหรับเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยนาข้อคาถามในแบบสอบถามมาจัดทาเป็นแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของ
Google form เพื่อให้เกิดความสะดวกกับผู้ตอบแบบสอบถาม โดยได้ชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นและ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ในแบบสอบถาม ผู้วิจัยเริ่มเก็บข้อมูลในสัปดาห์ที่สองของเดื อน
กันยายน 2563 โดยส่งแบบสอบถามให้นักศึกษาจานวนประมาณ 500 คนตอบตามความสมัครใจ
และผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลได้ครบ 290 คนตามจานวนตัวอย่างที่กาหนดในสั ปดาห์ที่ส องของเดื อน
ตุ ล าคม 2563 หลั ง จากตรวจสอบค าตอบจากผลสรุ ป ของ Google form พบว่ า ข้ อ มู ล สมบู ร ณ์
ครบถ้วนพร้อมนาไปใช้ในการวิเคราะห์ในขั้นต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้ อ มู ล ประกอบด้ ว ย ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถามวิ เ คราะห์ ด้ ว ยค่ า ร้ อ ยละ ข้ อ มู ล ระดั บ
ความสามารถในการกากับ ตนเองในการเรียนรู้คาศัพท์ภ าษาอังกฤษวิเคราะห์ ด้ว ยค่าเฉลี่ ย และ
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ทดสอบความสั มพันธ์ระหว่างเพศกับความสามารถในการกากับตนเอง
ในการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เปรียบเทียบความต่างของ
ค่าเฉลี่ยของสองกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระจากกัน (Independent samples t-test) เพื่อเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างนั กศึกษาเพศชายกับเพศหญิง และทดสอบความสั มพันธ์ระหว่างคณะกับ
ความสามารถในการกากับตนเองในการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
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ทางเดียว (One-way ANOVA) จากนั้นใช้การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ (Post-hoc test) แบบ Least
significant difference (LSD)
ผลการวิจัย
ผลการวิ จั ย พบว่ า ค่ า เฉลี่ ย ความสามารถในการก ากั บ ตนเองในการเรี ย นรู้ ค าศั พ ท์
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ รวมทุกด้านอยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ย 3.41 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สู งสุ ดคื อการควบคุมสภาพแวดล้ อม ค่าเฉลี่ ย 3.74 ส่ ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 รองลงมาคื อ
การควบคุมความยึ ดมั่น ค่าเฉลี่ ย 3.59 ส่ ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 ด้านที่ค่าเฉลี่ ยต่าที่สุ ด คื อ
การควบคุมความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 3.06 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการกากับตนเองในการเรียนรู้
คาศัพท์ภาษาอังกฤษ
ความสามารถในการกากับตนเอง
ด้านการควบคุมความยึดมั่น
ด้านการควบคุมการรู้คิด
ด้านการควบคุมความพึงพอใจ
ด้านการควบคุมอารมณ์
ด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม
รวมทุกด้าน

ค่าเฉลี่ย
3.59
3.50
3.06
3.14
3.74
3.41

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.72
0.75
0.58
0.59
0.60
0.54

เมื่อพิจารณาระดับความสามารถในการกากับตนเองจาแนกตามเพศ รายละเอียดดังตาราง
ที่ 3 พบว่า ทั้งนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีค่าเฉลี่ยความสามารถในการกากับตนเองที่ระดับสูง
และทั้ง 2 กลุ่มมีค่าเฉลี่ยความสามารถในการกากับตนเองในด้านการควบคุมสภาพแวดล้อมมากที่สุด
เช่นเดียวกัน กล่าวคือ ค่าเฉลี่ย 3.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 ในกลุ่มนักศึกษาชาย และค่าเฉลี่ย
3.74 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.58 ในกลุ่ ม ของนั ก ศึ ก ษาหญิ ง อี ก ทั้ ง ทั้ ง 2 กลุ่ ม ยั ง มี ร ะดั บ
ความสามารถในการกากับ ตนเองน้ อยที่สุดในด้านการควบคุมความพึงพอใจเหมือนกัน กล่าวคือ
ค่าเฉลี่ย 3.11 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 ในกลุ่มนักศึกษาชาย และค่าเฉลี่ย 3.04 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.60 ในกลุ่มนักศึกษาหญิง
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการกากับตนเองในการเรียนรู้
คาศัพท์ภาษาอังกฤษ จาแนกตามเพศ
ความสามารถในการกากับตนเอง
ด้านการควบคุมความยึดมั่น
ด้านการควบคุมการรู้คิด
ด้านการควบคุมความพึงพอใจ
ด้านการควบคุมอารมณ์
ด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม
รวมทุกด้าน

นักศึกษาชาย
ส่วนเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
3.73
0.65
3.62
0.67
3.11
0.52
3.24
0.58
3.75
0.66
3.49
0.54

นักศึกษาหญิง
ส่วนเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
3.54
0.73
3.45
0.78
3.04
0.60
3.11
0.59
3.74
0.58
3.38
0.54

ผลการเปรียบเทียบความต่างของค่าเฉลี่ยความสามารถในการกากับตนเองในการเรียนรู้
คาศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิงรายละเอียดดังตารางที่ 4 พบว่า เพศไม่ส่งผล
ต่อความสามารถในการกากับตนเองในการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษในภาพรวม แต่เมื่อพิจารณาผล
การเปรียบเทียบความสามารถในการกากับตนเองในการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษในรายด้านพบว่า
นักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิงมีความสามารถในการกากับตนเองในการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ
ด้านการควบคุมความยึดมั่นแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 โดยนักศึกษาชายมีความสามารถใน
การกากับตนเองในการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษด้านการควบคุมความยึดมั่นมากกว่านักศึกษาหญิง
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบความต่างของค่าเฉลี่ ยความสามารถในการกากับตนเองในการเรีย นรู้
คาศัพท์ภาษาอังกฤษ จาแนกตามเพศ
ความสามารถ
ในการกากับตนเอง
ด้านการควบคุม
ความยึดมั่น
ด้านการควบคุม
การรู้คิด
ด้านการควบคุม
ความพึงพอใจ
ด้านการควบคุม
อารมณ์
ด้านการควบคุม
สภาพแวดล้อม
รวมทุกด้าน

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper

t

df

Sig.
(2tailed)

2.002

288

0.046

0.18836

0.09410

0.00314

0.37357

1.714

288

0.088

0.17002

0.09922

-0.02527

0.36530

0.925

288

0.356

0.07048

0.07615

-0.07941

0.22036

1.654

288

0.099

0.12834

0.07757

-0.02434

0.28101

0.159
1.605

288
288

0.874
0.110

0.01264
0.11397

0.07937
0.07101

-0.14358
-0.02581

0.16887
0.25374

Mean
Std. Error
Difference Difference
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เมื่อพิจารณาเป็นรายคณะรายละเอียดดังตารางที่ 5 พบว่า นักศึกษาทุกคณะมีความสามารถ
ในการกากับตนเองในการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับสูง ยกเว้นคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่อยู่ในระดับปานกลาง โดยคณะที่มีระดับความสามารถในการกากับตนเองสูงที่สุดคือคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ค่าเฉลี่ย 3.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 รองลงมาคือคณะวิทยาการจัดการ
ค่าเฉลี่ย 3.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 คณะที่มีระดับความสามารถในการกากับตนเองน้อยที่สุด
คือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค่าเฉลี่ย 3.24 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 และเมื่อพิจารณา
ความสามารถรายด้ า นของนั ก ศึ ก ษาแต่ ล ะคณะพบว่ า นั ก ศึ ก ษาคณะวิ ท ยาการจั ด การ คณะ
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี คณะครุ ศ าสตร์ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มีความสามารถทางด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม
มากที่สุด ในขณะที่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีความสามารถด้านการควบคุมความยึดมั่น
มากที่สุด
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการกากับตนเองในการเรียนรู้
คาศัพท์ภาษาอังกฤษ จาแนกตามคณะ
ด้านการ
ด้านการ
ด้าน
ด้านการ
ควบคุม ควบคุมการรู้ การควบคุม ควบคุม
ความยึดมั่น
คิด
ความพึงพอใจ อารมณ์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
คณะสาธารณสุข
ศาสตร์

3.69
(0.76)
3.26
(0.86)
3.64
(0.58)
3.62
(0.73)
3.69
(0.69)
3.54
(0.89)
3.47
(0.74)

3.49
(0.87)
3.24
(0.89)
3.54
(0.70)
3.50
(0.69)
3.62
(0.69)
3.54
(0.56)
3.50
(0.75)

3.08
(0.64)
3.11
(0.63)
3.00
(0.56)
3.07
(0.57)
2.99
(0.34)
3.13
(0.41)
3.16
(0.63)

3.17
(0.61)
3.04
(0.75)
3.12
(0.44)
3.13
(0.58)
3.04
(0.68)
3.04
(0.68)
3.04
(0.68)

ด้าน
การควบคุม
สภาพ
แวดล้อม
3.81
(0.69)
3.56
(0.58)
3.80
(0.52)
3.76
(0.62)
3.52
(0.67)
3.88
(0.67)
3.76
(0.54)

รวม
ทุกด้าน
3.45
(0.62)
3.24
(0.64)
3.42
(0.45)
3.42
(0.54)
3.39
(0.52)
3.43
(0.52)
3.46
(0.52)

ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการกากับตนเองในการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ
จ าแนกตามคณะทั้ ง ภาพรวมทุ ก ด้ า นและรายด้ า น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า คณะที่ แ ตกต่ า งกั น ไม่ มี ผ ลต่อ
ความสามารถในการกากับตนเองในการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่ระดับนัยสาคัญ .05 รายละเอียด
ดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 ผลการทดสอบความต่างของค่าเฉลี่ ยความสามารถในการกากับตนเองในการเรียนรู้
คาศัพท์ภาษาอังกฤษ จาแนกตามคณะ
ความสามารถ
ในการกากับ
ตนเอง

ความ
แปรปรวน

ระหว่างกลุ่ม
ด้านการควบคุม
ภายในกลุ่ม
ความยึดมั่น
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ด้านการควบคุม
ภายในกลุ่ม
การรู้คิด
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ด้านการควบคุม
ภายในกลุ่ม
ความพึงพอใจ
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ด้านการควบคุม
ภายในกลุ่ม
อารมณ์
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ด้านการควบคุม
ภายในกลุ่ม
สภาพแวดล้อม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
รวมทุกด้าน
ภายในกลุ่ม
รวม

Sum of
Squares

Mean
Square

df

4.752
143.875
148.627
2.513
162.108
164.622
0.731
95.555
96.286
1.652
98.900
100.552
2.659
101.643
104.302
1.016
83.212
84.228

6
283
289
6
283
289
6
283
289
6
283
289
6
283
289
6
283
289

F

Sig.

0.792
0.508

1.558

0.159

0.419
0.573

0.731

0.625

0.122
0.338

0.361

0.903

0.275
0.349

0.788

0.580

0.443
0.359

1.234

0.289

0.169
0.294

0.576

0.749

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาผลการเปรียบความสามารถในการกากับตนเองในการเรียนรู้
คาศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นรายคู่ (post-hoc test) ด้วยวิธีการ LSD พบว่าความสามารถในการกากับ
ตนเองในการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้านการควบคุมความยึดมั่น ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี น้ อยกว่านั กศึกษาคณะวิทยาการจัดการ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ นักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม ที่ระดับนัยสาคัญ .05
รายละเอียดดังตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 เปรี ย บเที ย บความต่ า งของระดั บ ความสามารถในการก ากั บ ตนเองด้ า นการควบคุ ม
ความยึดมั่นของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์กับคณะอื่น ๆ
เทียบกับนักศึกษาคณะ

ความต่าง
ของค่าเฉลี่ย

ระดับ
นัยสาคัญ

-0.43
-0.38

ความคลาด
เคลื่อน
มาตรฐาน
0.16
0.15

วิทยาการจัดการ
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการเกษตร
สาธารณสุขศาสตร์

-0.37
-0.43
-0.28
-0.21

0.15
0.20
0.32
0.20

0.018
0.034
0.375
0.282

0.007
0.014

ช่วงความเชื่อมั่น 95%
Lower
Upper
Bound
Bound
-0.75
-0.12
-0.68
-0.18
-0.67
-0.83
-0.91
-0.59

-0.06
-0.03
-0.34
-0.17

อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้พบว่า
1. นั กศึกษามหาวิทยาราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ฯ ชั้นปีที่ 3 มีความสามารถในการกากับ
ตนเองในการเรี ย นรู้ ค าศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษโดยภาพรวมที่ ร ะดั บ สู ง ซึ่ ง แม้ จ ะไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ผล
การศึกษาของ Sentürk (2016) และ Moiinvaziri (2018) ที่ศึกษาเรื่ องความสามารถของผู้ เ รี ย น
ในการกากับตนเองในการเรียนรู้ คาศั พท์ภาษาอังกฤษเช่นกัน แต่นับเป็นผลดีเนื่องจากการศึ ก ษา
ในครั้งนี้พบว่า ผู้เรียนมีระดับการกากับตนเองที่สูงกว่า โดยสาเหตุที่นักศึกษามหาวิทยาราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้นปีที่ 3 มีความสามารถในการกากับตนเองในระดับสูงอาจเป็น
เพราะมหาวิทยาลัยวางแนวทางให้นักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-3 และ
ในแต่ละรายวิชาที่เรียนจะพยายามส่งเสริมให้นักศึกษามีกิจกรรมฝึกฝนการใช้ทักษะภาษาอังกฤษด้วย
ตนเองนอกห้องเรียน จึงอาจทาให้นักศึกษาได้ใช้กลวิธีการกากับตนเองในรูปแบบต่าง ๆ มาตลอดไป
โดยปริยายเพื่อทากิจกรรมที่ได้รับมอบหมายจากรายวิชาเรียนให้สาเร็จลุล่วง
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงด้านที่นักศึกษามหาวิทยาราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ชั้นปีที่ 3
มีระดับการกากับตนเองในการเรีย นรู้คาศัพท์ภ าษาอังกฤษโดยภาพรวมสูงสุดคือด้านการควบคุ ม
สภาพแวดล้อม และโดยภาพรวมต่าสุดคือด้านการควบคุมความพึงพอใจ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ Moiinvaziri (2018) ซึ่งพบว่าระดับสูงสุดคือด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม และใกล้เคียงกับ
ผลการศึ ก ษาของ Moiinvaziri (2018) ที่ พ บว่ า ระดั บ น้ อ ยที่ สุ ด คื อ ด้ า นการควบคุ ม อารมณ์ และ
น้อยที่สุดเป็นล าดับ ที่ส องคือ ด้านการควบคุมความพึงพอใจ โดยผู้วิจัยมีความเห็นว่าผลการวิ จัย
ในครั้ งนี้ อาจเกิดจากการที่การควบคุมสภาพแวดล้ อ มเป็น ด้านที่ผู้ เรียนจะตระหนั กรู้ด้ว ยตนเอง
ได้ง่ายที่สุดเพราะเป็นสิ่งเร้าภายนอกที่กระทบตัวผู้เรียนและอาจจัดการได้ง่ายที่สุด เช่น หากมีเสียงดัง
เกินไปขณะเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษผู้เรียนจะรู้ปัญหาและควบคุมได้โดยไม่ต้องอาศัยการสังเกต
และการตระหนักรู้มากนัก ต่างจากด้านการควบคุมความพึงพอใจ ซึ่งเป็นด้านที่ผู้เรียนกากับตนเองได้
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น้อยกว่าเพราะผู้เรียนอาจต้องไตร่ตรองและสังเกตความคิดหรือความรู้สึกของตนเองมากกว่า เช่น
ต้องไตร่ตรองและสังเกตความรู้สึกของตนเองก่อนจะรู้ตัวว่าเริ่มเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนรู้
คาศัพท์ภาษาอังกฤษ และเมื่อตระหนักแล้วต้องสามารถอดทนหรือหาสิ่งดึงดูดใจตนเองเพื่อทาให้เกิด
ความพึงพอใจในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น
2. เมื่อพิจารณาระดับความสามารถในการกากับตนเองในการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงพบว่าทั้งนักศึกษาชายและหญิงมีความสามารถอยู่ในระดับสูง
เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ด้านที่นักศึกษาชายมีระดับความสามารถในการกากับตนเองมากที่สุดและ
น้อยที่สุด คือ ด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม กับด้านการควบคุมความพึงพอใจ ตามลาดับ ยังเป็น
ด้านที่นั กศึกษาหญิง มีร ะดั บ ความสามารถในการก ากับตนเองมากที่สุ ดและน้ อยที่สุ ด ตามล าดั บ
เหมือนกันอีกด้วย ทั้งนี้ ผู้วิจัยมีความเห็นว่าอาจมีสาเหตุจากสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่คล้ายกันของ
นั ก ศึ ก ษาชายและหญิ ง ข้ อ ค้ น พบนี้ มี ทั้ ง ส่ ว นที่ เ หมื อ นและแตกต่ า งจากการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บ
ความสามารถในการกากับตนเองในการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษของผู้เรียนชายและหญิง ของ
Vujnovic (2017) ส่วนที่เหมือนกับผลการศึกษาในครั้งนี้คือ ผู้เรียนชายและหญิงมีระดับความสามารถ
ในการกากับตนเองไม่แตกต่างกัน และทั้งผู้เรียนชายและหญิงมีความสามารถในการกากับตนเอง
ในด้ า นการควบคุ ม สภาพแวดล้ อ มมากที่ สุ ด ในขณะที่ ส่ ว นที่ ต่ า งคื อ ผลการศึก ษาของ Vujnovic
(2017) พบว่า ด้านที่ผู้เรียนชายและหญิงมีความสามารถน้อยที่สุดคือด้านการควบคุมอารมณ์
ผลการเปรียบเทียบความต่างของค่าเฉลี่ยความสามารถในการกากับตนเองในการเรียนรู้
ค าศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษของนั ก ศึ ก ษาชายกั บ นั ก ศึ ก ษาหญิ ง จากการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ พ บว่ า ระดั บ
ความสามารถของนักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิงในภาพรวมทุกด้านไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณา
ในรายด้านพบว่าทุกด้านไม่แตกต่างกันยกเว้นด้านการควบคุมความยึดมั่นเพียงด้านเดียวเท่านั้นที่
แตกต่างกัน ที่ร ะดับ นัย สาคัญ .05 โดยนักศึกษาชายมีความสามารถด้านนี้มากกว่านักศึกษาหญิง
ตัวอย่างความสามารถในด้านนี้ เช่น เชื่อมั่นว่าสามารถบรรลุเป้าหมายได้เร็วกว่าที่คาดไว้เวลาเรียนรู้
คาศัพท์ หรือเชื่อว่าสามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งหมดที่มีต่อการบรรลุเป้าหมายในการเรียนรู้คาศัพท์ได้
(Tseng, Dörnyei & Schmitt, 2006) ผู้ วิ จั ย มี ค วามเห็ น ว่ า เหตุ ที่ นั ก ศึ ก ษาชายมี ค วามสามารถ
ด้ า นการควบคุ ม ความยึ ด มั่ น มากกว่ า นั ก ศึ ก ษาหญิ ง ในการก ากั บ ตนเองในการเรี ย นรู้ ค าศั พ ท์
ภาษาอังกฤษ ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลมาจากวัฒนธรรมของสังคมไทยที่มีมุมมองว่าผู้ชายต้องสามารถ
เป็นผู้นาได้ จึงอาจส่งผลให้ผู้ชายต้องมีความเชื่อมั่นในตนเองมาก ตรงกันข้ามกับผู้หญิง
3. ผลการเปรียบเทียบความต่างของระดับความสามารถในการกากับตนเองในการเรียนรู้
คาศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาทั้ง 6 คณะในการวิจัยครั้งนี้พบว่า คณะไม่มีผลต่อความสามารถ
ในการกากับตนเองของนักศึกษา โดยผู้วิจัยสันนิษฐานว่าอาจเป็นเพราะจานวนกลุ่มที่เปรียบเทียบมี
จานวนมาก เมื่อนามาเปรียบเทียบรวมกันในคราวเดียวจึงเป็นไปได้ยากที่จะพบความต่างอย่า งมี
นัยสาคัญ ซึ่งแตกต่างไปจากการศึกษาของ Sadeghi & Khezrlou (2012) ซึ่งศึกษาผลที่สาขาวิชา
และปัจจัยอื่น ๆ มีต่อความสามารถในการกากับตนเองในการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ และพบว่า
สาขาวิชามีผลต่อความสามารถในการกากับตนเอง โดยการที่ผลการศึกษาแตกต่างกันเช่นนี้มีสาเหตุ
ที่เป็นไปได้ 2 ประการ คือ อาจเกิดจากวิธีการวิเคราะห์ที่แตกต่างกัน และหรืออาจเกิดจากการศึกษา
เปรียบเทียบเป็นสาขาจึงเห็นความแตกต่างชัดเจนกว่าการเปรียบเทียบในระดับคณะ
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อย่างไรก็ตาม ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการกากับตนเองในการเรียนรู้คาศัพท์
ภาษาอั ง กฤษเป็ น รายคู่ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ความสามารถในการก ากั บ ตนเองในการเรี ย นรู้ ค าศั พท์
ภาษาอังกฤษด้านการควบคุมความยึดมั่นของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี น้อยกว่า
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เนื่องจากการศึกษาความสัมพันธ์ของความสามารถใน
การกากับตนเองในการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษกับคณะหรือสาขาของผู้เรียนยังมีอยู่จากัด ผู้วิจัยจึง
เทียบเคียงกับผลการศึกษาหัวข้อใกล้เคียง คือ การศึกษาความต่างของการใช้กลวิธีการเรียนรู้คาศัพท์
ของนั กศึ กษาสาขาวิ ทยาศาสตร์ กั บ สาขาศิล ปศาสตร์ โดย Gu (2002) ซึ่งถือได้ว่ า ผลการศึ ก ษา
ใกล้เคียงกัน เพราะในการศึกษาดังกล่าวพบว่านักศึกษา 2 สาขานี้ใช้กลวิธีการเรียนรู้คาศัพท์แตกต่าง
กันในบางด้าน ซึ่งนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ใช้กลวิธีในการเรียนรู้คาศัพท์น้อยกว่านักศึกษาสาขา
ศิลปศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ ผู้วิจัยเห็นพ้องกับ Gu (2002) ที่ให้ข้อสังเกตต่อผลการวิจัยไว้ว่า นักศึกษา
สาขาวิทยาศาสตร์อาจต้องทุ่มเทเวลาเรี ยนให้กับวิชาในศาสตร์ของสาขาตนซึ่งเป็นสาขาที่ผู้เรียนต้อง
เรียนหนักจึงอาจไม่เหลือเวลาให้กับการเรียนภาษาอังกฤษซึ่งเป็นวิชาที่ต้องอาศัยเวลาในการเรียนรู้
และฝึกฝน รวมทั้งผู้วิจัยมีความเห็นว่านักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาจมีความมุ่งมั่นกับ
การเรียนในศาสตร์ ที่ตนมีความสนใจมากกว่าเพราะโดยธรรมชาติแล้วหากนักศึกษาเลือกเรียนคณะ
วิทยาศาสตร์ฯ ก็เพราะสนใจศาสตร์ทางวิทย์มากกว่าภาษาซึ่งเป็นศาสตร์ทางศิลป์
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
จากผลการศึกษาในครั้งนี้ที่ปรากฏว่า นักศึกษามหาวิทยาราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูป ถัมภ์ ชั้น ปี ที่ 3 โดยภาพรวมมีความสามารถในการกากับ ตนเองในการเรียนรู้ ค าศั พ ท์
ภาษาอังกฤษที่ระดับสูงนั้น ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยควรยึดแนวทางการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันที่ทาให้นักศึกษาได้เรียนภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นปีที่ 1
และสนับสนุนให้ทุกรายวิชามอบหมายงานที่มีส่วนให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้ว ยตนเอง
นอกห้องเรียนต่อไป ทั้งนี้อาจให้ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษทาความเข้าใจแนวทางการกากับตนเอง
ในการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษและนาไปสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนในรายวิ ชาต่าง ๆ
ในชั้นเรียน เพื่อช่วยส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักกลวิธีการกากับตนเองที่หลากหลายมากขึ้นและนาไปปรับ
ใช้ตามสถานการณ์จริงต่าง ๆ นอกห้องเรียนด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะด้านการควบคุม
ความพึงพอใจ ที่พบว่ายังเป็นด้านที่นักศึกษามีความสามารถน้อยที่สุด รวมถึงอาจเน้นให้นักศึกษา
หญิงฝึกกากับตนเองในด้านการควบคุมความยึดมั่นให้มากขึ้นและใกล้เคียงกับนักศึกษาชาย และเน้น
ให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฝึกกากับตนเองในด้านนี้ด้วยเช่นกัน เพื่อให้มีความสามารถ
มากขึ้นและใกล้เคียงกันกับนักศึกษาคณะอื่น ๆ
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ประกอบกับการใช้แบบสอบถามเพื่อให้ได้ข้อมูลอธิบาย
สาเหตุของระดับความสามารถในการกากับตนเองของนักศึกษาที่เหมือนหรือแตกต่างกันในรายละเอียด
ที่ไม่ปรากฏในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ โดยเฉพาะนักศึกษาจากคณะที่มีระดับความสามารถแตกต่าง
จากคณะอื่น
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