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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความมีคณ
ุ ค่า
ในตนเองกับการควบคุมตนเองในการเรียน และตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความมีคุณค่าในตนเองกับการควบคุมตนเองในการเรียนของ
นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติทพ่ี ฒ
ั นาขึน้
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ตัวแปรในโมเดลประกอบด้วย ตัวแปรแฝง 2 ตัว ได้แก่ ความมีคณ
ุ ค่า
ในตนเอง และการควบคุมตนเองในการเรียน กลุม่ ตัวอย่างเป็นนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จ�ำนวน 435 คน เลือกกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยวิธกี ารสุ่มแบบแบ่งชัน้ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้วยสถิตบิ รรยาย วิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั และวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง
ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรความมีคณ
ุ ค่า
ในตนเองกับการควบคุมตนเองในการเรียน มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่
ในเกณฑ์ดี โดยการตรวจสอบจากค่าสถิตไิ คร์สแควร์ เท่ากับ 31.045 องศาอิสระ (df)
เท่ากับ 37 ความน่าจะเป็ น (p) เท่ากับ .744 ค่า GFI เท่ากับ .989 ค่า AGFI เท่ากับ .974
ค่า CFI เท่ากับ 1.000 ค่า SRMR เท่ากับ .021 ค่า RMSEA เท่ากับ .000 ค่าสัมประสิทธิ ์
การพยากรณ์เท่ากับ .421 แสดงว่า ตัวแปรทังหมดในโมเดลสามารถอธิ
้
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The Relations between Self-Esteem and Self-Regulated in Learning
of the Health Science Students at Huachiew Chalermprakiet University
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Abstract
The purposes of this research were to develop and check the consistency
of the model of causal relationship between self-esteem and self-regulation in
learning based on empirical data of the health science students at Huachiew
Chalermprakiet University. The model consisted of two variables: self-esteem
and self-regulated in learning. The sample consisted of 435 health science
students at Huachiew Chalermprakiet University, all selected, using the stratified
random sampling technique. Data were collected by questionnaires and analyzed,
using descriptive statistics, Pearson’s correlation coefficient analysis, and linear
structural equation model analysis.   
The results indicated that the causal relationship model of self-esteem
and self-regulation in learning was consistent with empirical data (Chi-square test
of goodness of fit = 31.045, df = 37, p = .744, GFI = .989, AGFI = .974, CFI =
1.000, SRMR = .021, RMSEA = .000, and R2 = .421). The variables in the model
accounted for 42 percent of the total variance of self-regulation in the learning of
the health science students at Huachiew Chalermprakiet University.
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บทน�ำ

การเรียนการสอนเป็ นกระบวนการส�ำคัญทีช่ ว่ ยพัฒนาบุคคลให้มคี วามพร้อม
ทัง้ ในด้านร่างกาย สติปญั ญา อารมณ์ และคุณธรรม การเรียนให้ประสบความส�ำเร็จ
ั ยหลายประการ  ได้แก่ ผูส้ อน หลักสูตร
มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงหรือต�่ำนัน้ ขึน้ กับปจจั
เครือ่ งมือ สภาพแวดล้อมในการเรียน และผูเ้ รียน ปจั จุบนั การเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียน
เป็ นศูนย์กลาง ตัวของผูเ้ รียนเองจึงเป็ นส่วนส�ำคัญทีส่ ง่ ผลต่อการเรียนรู้
ความมีคุณค่าในตัวเอง เป็ นความรูส้ กึ ความเชื่อส่วนบุคคลทีม่ ตี ่อตนเองว่า
มีความสามารถและมีคณ
ุ ค่าการทีบ่ คุ คลยอมรับตัวเองนับเป็ นทักษะส�ำคัญในการเรียนรู้
พัฒนาตนเองและการด�ำเนินชีวติ จากการศึกษาของ Harris et al. (1990) พบว่าคนที่
มีระดับการเห็นคุณค่าในตนเองต�่ำ จะมีปญั หาด้านอารมณ์มากกว่าคนทีม่ กี ารเห็นคุณค่า
ในตนเองสูง
Bandura (1986) ได้เสนอทฤษฎีการเรียนรูท้ างสังคม (social cognitive theory)
อธิบายว่า การเรียนรูข้ องบุคคลเป็ นการเรียนรูโ้ ดยการสังเกตตนเอง เป็ นจุดเริม่ ต้นของ
การก�ำกับตนเอง เพือ่ ให้รวู้ ่าตนเองท�ำอะไรอยู่ เกิดจากปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลและ
สิง่ แวดล้อมทีม่ อี ทิ ธิพลซึง่ กันและกัน กระบวนการเรียนรูผ้ เู้ รียนจะเลือกสังเกตสิง่ ทีต่ นเอง
สนใจและต้องการ อีกทัง้ ต้องควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้กระบวนการเรียนรู้
ในลักษณะดังกล่าวจะไม่เกิดขึน้ หากผูเ้ รียนไม่มคี วามสนใจ กระบวนการตัดสินเป็นกระบวนการ
ต่อจากการสังเกตตนเองเพือ่ ตัดสินว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้หรือไม่
โดยการเปรียบเทียบกับมาตรฐานส่วนบุคคลทีต่ งั ้ ขึน้ จากการเรียนรู้ หรือเปรียบเทียบกับ
กลุม่ อ้างอิงทางสังคม และกระบวนการแสดงปฏิกริ ยิ าตอบสนอง บุคคลจะแสดงปฏิกริ ยิ า
ต่อตนเองในทิศทางใดนัน้ ขึน้ อยู่กบั ผลส�ำเร็จหรือล้มเหลวทีต่ ดั สินการกระท�ำของตน
บุคคลจะแสดงปฏิกริ ยิ าต่อตนเองในทางบวกต่อความส�ำเร็จเช่น แสดงความยินดีกบั ตนเอง
และแสดงปฏิกริ ยิ าทางลบต่อตนเองต่อความล้มเหลว เช่นต�ำหนิตนเองดังนัน้ อิทธิพล
ของตัวแบบและคุณลักษณะของผูเ้ รียนเองย่อมมีความส�ำคัญต่อการประสบความส�ำเร็จ
ในการเรียน
บุคคลจะแสดงพฤติกรรมใด ๆ ได้อย่างเหมาะสมและประสบความส�ำเร็จหรือไม่
ไม่ได้ขน้ึ อยูก่ บั เพียงแค่ทกั ษะและความรูท้ ม่ี อี ยูเ่ ท่านัน้ การสร้างความสนใจให้กบั ผูเ้ รียน
ยังขึน้ อยูก่ บั การรับรูถ้ งึ ความสามารถของตนเอง ซึง่ จะท�ำให้เกิดความภูมใิ จ พอใจ มันใจ
่
ในความสามารถของตนเองและด�ำรงชีวติ ได้อย่างมีความสุข ความรูส้ กึ เหล่านี้ คือ การรับรู้
ความมีคุ ณ ค่ า ในตนเอง (self-esteem) เป็ น คุ ณ ลัก ษณะของตัว ผู้เ รีย นที่ส�ำ คัญ
ตรงกันข้ามกับบุคคลทีร่ สู้ กึ ว่าตนเองต�ำ่ ต้อยกว่าบุคคลอืน่ ย่อมมีชวี ติ อยูอ่ ย่างผูแ้ พ้ ไม่คดิ ต่อสู้
หรือพัฒนาตนเองให้ดขี น้ึ ถ้าไม่มคี วามรูส้ กึ ว่าตนเองมีคณ
ุ ค่า ชีวติ จะเป็นทุกข์ และความต้องการ
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ด้านจิตใจจะไม่ได้รบั การตอบสนอง การมองเห็นความมีคณ
ุ ค่าในตนเองนัน้ มีความจ�ำเป็น
ในการด�ำรงชีวติ และจิตใจให้ดำ� เนินอยูไ่ ด้ เพราะเป็ นรากฐานทีเ่ กิดของอารมณ์ จึงเป็ น
ความรูส้ กึ ส่วนตัวของแต่ละบุคคลทีป่ ระเมินคุณค่าของตนเอง ซึ่งส่งผลต่อการแสดง
พฤติกรรมทีแ่ ตกต่างกัน
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมของตนเอง การควบคุมตนเองหรือ
การก�ำกับตนเอง (self-regulated) เป็นการควบคุมให้ตนเองกระท�ำสิง่ ต่างๆ อย่างกระตือรือร้น
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก�ำหนดไว้ บุคคลที่มคี วามสามารถควบคุมตนเองได้ดี
จะแสดงถึงความเป็นบุคคลทีม่ วี นิ ยั มีแรงจูงใจทีจ่ ะกระท�ำสิง่ ต่าง ๆ  ให้ประสบความส�ำเร็จ
ผูเ้ รียนทีม่ คี วามสามารถควบคุมตนเองในการเรียน (self-regulated in learning) จะสามารถ
ก�ำกับตนเองให้ได้มาซึง่ ความรู้ และทักษะในการด�ำเนินกิจกรรมให้ประสบความส�ำเร็จ
ซึง่ จะส่งผลต่อผลการศึกษาสามารถบรรลุเป้าหมายตามทีก่ ำ� หนด และจากการทบทวน
ผลการวิจยั ต่างๆ ความมีคณ
ุ ค่าในตนเองมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
ความส�ำเร็จในการท�ำงาน สุขภาพ และมีความสัมพันธ์กนั กับความสามารถในการควบคุม
ตนเอง (Caprara et al., 2013) โดยเฉพาะอย่างยิง่ กับนักศึกษาชัน้ ปีท่ี 1 และ 2 ซึง่ เป็ น
ช่วงเวลาทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วทังการด�
้
ำเนินชีวติ และสภาพแวดล้อมในการเรียน
ซึง่ นักศึกษาชันปี
้ ท่ี 1 เป็นผูท้ ป่ี ระสบกับสถานการณ์การปรับตัวด้านการเรียน เปลีย่ นผ่านจาก
การเรียนในชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายซึง่ จะมีอาจารย์ผสู้ อนดูแลเอาใจใส่ให้ค�ำแนะน� ำ
อย่างใกล้ชดิ มาเป็ นการเรียนทีม่ ลี กั ษณะการเข้าฟงั การบรรยายโดยทีต่ อ้ งจัดการด้าน
ความมีวนิ ยั ในการเข้าเรียนด้วยตนเอง การต้องรับผิดชอบตนเองมากขึน้ รวมทังการปรั
้
บตัว
ในการใช้ชวี ติ ประจ�ำวันทีแ่ ตกต่างจากเดิม
ปจั จุบนั โมเดลสมการโครงสร้าง (structural equation modeling: SEM) เป็ น
เทคนิคทางสถิตทิ ไ่ี ด้รบั ความนิยม มีโปรแกรมส�ำหรับการวิเคราะห์หลากหลาย Poonpong
Suksawang (2013) เสนอว่า โปรแกรม LISREL มีจดุ เด่นในการแสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ทัง้ เป็ น ข้อ ความและรูป ภาพ ง่า ยต่ อ การตรวจสอบความถูก ต้อ งมีด ชั นี ต รวจสอบ
ความสอดคล้องของโมเดลจ�ำนวนมาก และวิเคราะห์ขอ้ มูลได้เสมือนจริงโดยยอมให้ขอ้ มูล
ทีไ่ ด้จากการวัดตัวแปรสังเกตได้แต่ละตัวมีความสัมพันธ์กนั จากทฤษฎีและแนวคิดดังกล่าว
ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความมีคณ
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ในการเรียนของนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ในรูปแบบของ Mixture Model ผูว้ จิ ยั
คาดว่าผลการศึกษานี้จะช่วยให้ผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้องได้รบั ทราบและตระหนักถึงผลจาก
มุมมองหรือทัศนคติความมีคุณค่าในตนเองของนักศึกษา โดยน� ำไปสู่การหาแนวทาง
รวมถึงวิธกี ารทีเ่ หมาะสม ส�ำหรับการพัฒนาการควบคุมตนเองในการเรียนของนักศึกษา
ให้ดขี น้ึ ต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ความมีคุณค่าในตนเองกับ
การควบคุมตนเองในการเรียนของนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2. เพือ่ ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความมีคณ
ุ ค่า
ในตนเองกับการควบคุมตนเองในการเรียนของนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ศึกษาทฤษฎีการเรียนรูท้ างสังคม(social cognitive theory) ของ Bandura
(1986) ทีอ่ ธิบายว่า การเรียนรูข้ องบุคคลเป็ นการเรียนรูจ้ ากการสังเกต ซึ่งเกิดจาก
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลและสิง่ แวดล้อมทีม่ อี ทิ ธิพลซึง่ กันและกัน กระบวนการเรียนรู้
ผู้เรียนเลือกที่จะสังเกตและสนใจสิง่ ที่ตนเองต้องการ และผู้เรียนสามารถควบคุม
พฤติกรรมของตนเองได้ ตัวแปรการรับรูค้ วามมีคณ
ุ ค่าในตนเอง (self-esteem) ของผูเ้ รียน
จึงเป็ นกระบวนการที่สนับสนุ นให้เกิดความสนใจ Rosenberg (1965) ได้นิยาม
ความมีคณ
ุ ค่าในตนเองไว้วา่ เป็ นทัศนคติทวไปของบุ
ั่
คคลทีม่ ตี อ่ คุณค่าและความส�ำคัญ
ของตนเอง และเสนอโครงสร้างของตัวแปรดังกล่าวว่า เป็ นเอกลักษณะของบุคคลหรือ
เป็ นคุณลักษณะแฝงเดียวของบุคคล มีความเป็ นหนึ่งเดียวและได้พฒ
ั นาเครื่องมือวัด
ประกอบด้วยข้อค�ำถาม จ�ำนวน 10 ข้อ และจากการทบทวนแนวคิด และทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับ
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมตนเอง ตัวแปรการควบคุมตนเอง (self-regulation)
เป็ นกระบวนการการควบคุมตนเองให้กระท�ำสิง่ ต่าง ๆ ด้วยความกระตือรือร้นเพือ่ ให้
บรรลุเป้าหมายทีก่ ำ� หนด บุคคลทีม่ คี วามสามารถในการก�ำกับตนเองจะเป็นบุคคลทีม่ วี นิ ยั
มีแรงจูงใจทีจ่ ะกระท�ำสิง่ ต่างๆ ให้ประสบความส�ำเร็จ ประกอบไปด้วย 3 กระบวนการ
ได้แก่ การสังเกตตนเอง (self-observation) การตัดสินการกระท�ำของตนเอง (self-judgment)
และปฏิกริ ยิ าสะท้อนต่อตนเอง (self-reaction) ผลการศึกษาทีผ่ า่ นมา พบว่า ตัวแปรการรับรู้
ถึงความมีคณ
ุ ค่าในตนเองมักเป็นตัวแปรส�ำคัญทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ตัวแปรความสามารถ
ในการควบคุมตนเอง จากแนวคิดทฤษฎีดงั กล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงพัฒนาเป็นกรอบแนวคิด
ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความมีคณ
ุ ค่าในตนเองกับการควบคุมตนเองในการเรียน
ของนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดย
เทคนิคการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ในรูปแบบของ Mixture Model ดังแสดงใน
ภาพที่ 1
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ค�าถาม 1
ค�าถาม 2
ค�าถาม 3
ค�าถาม 4
ค�าถาม 5

การสังเกตตนเอง

(+)
ความมีคณ
ุ ค่าในตนเอง

การควบคุมตนเองในการเรียน

ค�าถาม 6

การตัดสิน
การกระท�าของตนเอง
ปฏิกริ ยิ า
สะท้อนต่อตนเอง

ค�าถาม 7
ค�าถาม8
ค�าถาม 9
ค�าถาม 10

หมายเหตุ ตัวแปรแฝงความมีคณ
ุ ค่าในตนเอง ประกอบด้วยข้อค�ำถามทีเ่ ป็ นตัวแปรสังเกตได้ จ�ำนวน10 ตัวแปร ได้แก่
1. การเป็ นคนทีม่ คี ณ
ุ ภาพหลายด้าน 2. การให้ความเคารพตัวเอง 3. การมีคณ
ุ ค่าไม่แพ้คนอืน่ 4. การมีสงิ่ ที่
น่าภูมใิ จ 5. การมีทศั นคติทด่ี ตี อ่ ตนเอง 6. การรูส้ กึ เป็นคนมีคา่ 7. การรูส้ กึ ประสบความส�ำเร็จ 8. การมีความสามารถ
ทัดเทียมคนส่วนใหญ่ 9. การรูส้ กึ มีความดี และ10. การพอใจในตัวเอง

ภาพที ่ 1 โมเดลสมมติฐานแสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความมีคณ
ุ ค่าในตนเองกับการควบคุมตนเอง
           ในการเรียนของนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
สมมติ ฐานของการวิ จยั
1. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความมีคณ
ุ ค่าในตนเองกับการควบคุมตนเองในการเรียน
ของนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ทีพ่ ฒั นาขึน้ สอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์
2. ตัวแปรความมีคุณค่าในตนเองมีอทิ ธิพลทางตรงเชิงบวกต่อตัวแปรการควบคุมตนเอง
ในการเรียน
ขอบเขตของการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้ศกึ ษาในนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ ชัน้ ปีท่ี 1 และ 2 มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ทีล่ งทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โดยรวบรวมข้อมูล
ระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2557
นิ ยามศัพท์เฉพาะ
ความมีคณ
ุ ค่าในตนเอง หมายถึง ความรูส้ กึ ทีเ่ กิดจากการประเมินตนเองเกีย่ วกับทัศนคติ
หรือความเชือ่ ทีบ่ คุ คลมีตอ่ ตนเอง มีความพึงพอใจในตนเอง ยอมรับและนับถือว่าตนเองมีคณ
ุ ค่ามีความส�ำคัญ
สามารถกระท�ำสิง่ ต่างๆ ให้ประสบผลส�ำเร็จได้รวมทัง้ การได้รบั การยอมรับนับถือจากบุคคลอื่น ๆ
ในสังคม มีความรูส้ กึ ว่าตนเองเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม
การควบคุมตนเองในการเรียน หมายถึง การด�ำเนินการด้วยตนเองโดยมีแรงจูงใจเพือ่ ให้
ได้มาซึง่ ความรูแ้ ละทักษะต่างๆ โดยใช้กระบวนการทางสมองทีเ่ ป็ นความสามารถในการแก้ปญั หา
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วางแผนในการท�ำงานวิเคราะห์และตัดสินใจตลอดจนการบรรลุเป้าหมายทีต่ นเองตัง้ ใจไว้จนกว่าจะ
ประสบผลส�ำเร็จด้วยตัวเองประกอบด้วย 3 กระบวนการ
1. การสังเกตตนเองหมายถึงกระบวนการเรียนรูโ้ ดยการสังเกตรับรูค้ วบคุมพฤติกรรมหรือ
การกระท�ำของตนเองให้บรรลุเป้าหมายในการเรียน
2. การตัดสินการกระท�ำของตนเองหมายถึงการให้คณ
ุ ค่าของพฤติกรรมหรือการกระท�ำของ
ตนเองในการเรียนรูโ้ ดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตนเองกลุม่ หรือสังคม
3. ปฏิกริ ยิ าสะท้อนต่อตนเองหมายถึงการแสดงปฏิกริ ยิ าตอบสนองต่อการกระท�ำของตนเอง
ในการเรียนรูส้ ง่ เสริมบุคคลในระหว่างเรียนและพัฒนาสิง่ แวดล้อมในการเรียนรู้
นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ หมายถึง นักศึกษาทีศ่ กึ ษาทางด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
จ�ำนวน 6 คณะ ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
คณะการแพทย์แผนจีน คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะกายภาพบ�ำบัด และ
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิง่ แวดล้อม
วิ ธีดำ� เนิ นการวิ จยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจยั เป็ นนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชัน้ ปี ท่ี 1 และชัน้ ปี ท่ี 2
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จ�ำนวน 1,637 คน กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ก�ำหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่าง
ทีเ่ หมาะสมกับสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดย Faul et al. (2007) เสนอโปรแกรม G*Power3
ส�ำหรับค�ำนวณขนาดกลุม่ ตัวอย่าง ซึง่ ในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างนัน้ ใช้สถิตทิ ดสอบไคสแควร์
ในการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล Goodness of fit tests ผูว้ จิ ยั ก�ำหนดค่าขนาดอิทธิพล
(effect size ) ระดับปานกลางเท่ากับ0.30 ทีร่ ะดับนัยส�ำคัญทางสถิติ เท่ากับ .05 ค่าอ�ำนาจการทดสอบ
(power of test) เท่ากับ 0.80 ค่าองศาอิสระของโมเดล (degree of freedom for independence model)
เท่ากับ 91 ซึง่ ค�ำนวณจากสูตร df = NI(NI+1)/2 โดย NI หมายถึง จ�ำนวนตัวแปรสังเกตได้ 13 ตัวแปร
โปรแกรม G*Power3 ค�ำนวณได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างขัน้ ต�่ำ  จ�ำนวน433 คน ผูว้ จิ ยั ก�ำหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างเพิม่ เป็ น จ�ำนวน 450 คน และได้มาโดยวิธกี ารสุ่มแบบแบ่งชัน้ (stratified random
sampling)
เครื่องมือในการวิ จยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ตอน
ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลพืน้ ฐานของนักศึกษา มีลกั ษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการและแบบเติมค�ำตอบ
ได้แก่ เพศ อายุ คณะ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมปจั จุบนั ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมก่อนเข้าศึกษา
สถานภาพสมรส รายได้ของบิดา มารดาค่าใช้จา่ ยส่วนตัวทีไ่ ด้รบั ในแต่ละเดือน และสถานทีพ่ กั อาศัย
ในปจั จุบนั ตอนที่ 2 ความมีคณ
ุ ค่าในตนเอง เป็ นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ พัฒนาจากแบบวัดความ
มีคุณค่าในตนเองของ Sirichai Kanjanawasee (2013) ทีม่ ุ่งวัด Self-esteem ตามทฤษฎีของ
Rosenberg มีคา่ ความเทีย่ ง เท่ากับ .780 และตอนที่ 3 การควบคุมตนเองในการเรียน ปรับปรุงจาก
แบบวัดการควบคุมตนเองของ Vilawon Boonchang (2003) ซึง่ พัฒนามาจากแนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้
ทางสังคมของ Bandura (1986) มีคา่ ความเทีย่ ง เท่ากับ .954 ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ การสังเกตตนเอง
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มีค่าความเทีย่ ง เท่ากับ .903 การตัดสินการกระท�ำของตนเอง มีค่าความเทีย่ ง เท่ากับ .890 และ
ปฏิกริ ยิ าสะท้อนต่อตนเองมีคา่ ความเทีย่ ง เท่ากับ .893
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธกี ารแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง อธิบายวัตถุประสงค์
ขัน้ ตอน วิธดี ำ� เนินการและประโยชน์ของการวิจยั เพือ่ ขอความยินยอมในการท�ำวิจยั และอธิบายตาม
แบบใบพิทกั ษ์สทิ ธิกลุ
์ ม่ ตัวอย่าง ทีไ่ ด้น�ำไปพร้อมแบบสอบถามข้อมูลเบือ้ งต้น ซึง่ กลุม่ ตัวอย่างจะตอบรับ
หรือปฏิเสธการเป็ นกลุม่ ตัวอย่างโดยจะไม่มผี ลกระทบใดๆ ต่อกลุม่ ตัวอย่างและครอบครัว ข้อมูลหรือ
ผลการวิจยั ทุกอย่างจะถือเป็นความลับ โดยจะน�ำเสนอผลการวิจยั ในภาพรวม และกลุม่ ตัวอย่างสามารถ
ขอแจ้งออกจากการวิจยั ได้ก่อนทีก่ ารด�ำเนินการวิจยั สิน้ สุดลง โดยไม่ต้องให้ค�ำอธิบายใด ๆ และ
การแจ้งออกจากการวิจยั จะไม่มผี ลกระทบใดๆ ต่อกลุม่ ตัวอย่างและครอบครัว หากกลุม่ ตัวอย่างมีความประสงค์
ที่จะเข้าร่วมในการวิจยั ครัง้ นี้ ทางผูว้ จิ ยั จะให้เซ็นชื่อในใบยินยอมเข้าร่วมการวิจยั จากนัน้ ผูว้ จิ ยั
ท�ำการเก็บข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างตามแผนการวิจยั ได้แบบสอบถามทีส่ มบูรณ์กลับคืนมา จ�ำนวน 435 ฉบับ
การวิ เคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์คา่ สถิตพิ น้ื ฐานเพือ่ บรรยายลักษณะข้อมูลพืน้ ฐานของกลุม่ ตัวอย่าง และเพือ่ ให้ทราบ
ลักษณะของตัวแปรสังเกตได้ ตรวจสอบข้อตกลงเบือ้ งต้นของการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง
วิเคราะห์คา่ สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั เพือ่ ให้ได้เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้
และตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พฒ
ั นาขึ้น โดยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง
ในรูปแบบของ Mixture Model กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยโปรแกรม LISREL 9.10
ผลการวิ จยั
ผลการวิเคราะห์คา่ สถิตพิ น้ื ฐานของนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ พบว่า เพศหญิง จ�ำนวน 391 คน คิดเป็ นร้อยละ 89.89 และเพศชาย จ�ำนวน 44 คน
คิดเป็ นร้อยละ 10.12 อายุ 18 ปีจำ� นวน 231 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.10 รองลงมา 19 ปี จ�ำนวน 78 คน
คิดเป็ นร้อยละ 17.93 และ 21 ปี จ�ำนวน 50 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.49 ตามล�ำดับ เกรดเฉลีย่ สะสม
ปจั จุบนั อยูใ่ นช่วง 3.01-3.50 จ�ำนวน 159 คิดเป็ นร้อยละ 36.55 รองลงมา 2.51-3.00 จ�ำนวน 125 คน
คิดเป็นร้อยละ 28.74 และ 3.51 ขึน้ ไป จ�ำนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 20.23 ตามล�ำดับ เกรดเฉลีย่ สะสม
ก่อนเข้าศึกษาอยูใ่ นช่วง 3.01-3.50 จ�ำนวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 44.83 รองลงมา 3.51 ขึน้ ไป จ�ำนวน
180 คน คิดเป็นร้อยละ 41.38 และ 2.51-3.00 จ�ำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 12.87 ตามล�ำดับ บิดา มารดา
มีสถานภาพอยูด่ ว้ ยกัน จ�ำนวน 370 คน คิดเป็ นร้อยละ 85.06 หย่าร้าง จ�ำนวน 43 คน คิดเป็ นร้อยละ
9.89 และหม้าย จ�ำนวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.06 ตามล�ำดับ บิดา มารดา มีรายได้รวมกันต่อเดือน
40,001 บาท ขึน้ ไป จ�ำนวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 37.24 รองลงมา10,001-20,000 บาท จ�ำนวน 81 คน
คิดเป็ นร้อยละ 18.62 และ 20,001-30,000 บาท จ�ำนวน 77 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.70 ตามล�ำดับ
นักศึกษาได้รบั เงินเป็ นค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่อเดือน 5,001 บาท ขึน้ ไป จ�ำนวน 159 คน คิดเป็ นร้อยละ
36.55 รองลงมา 4,001-5,000 บาท จ�ำนวน 95 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.84 และ 3,001-4,000 บาท
จ�ำนวน 76 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.47 ตามล�ำดับ ปจั จุบนั พักอยูห่ อพัก จ�ำนวน 391 คน คิดเป็ นร้อยละ
89.89 รองลงมา บ้านบิดา มารดา จ�ำนวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.97 และบ้านญาติ จ�ำนวน 5 คน    
คิดเป็นร้อยละ 1.15 ตามล�ำดับและนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ค่าเฉลีย่ ความมีคณ
ุ ค่าในตนเอง เท่ากับ 3.90 การควบคุมตนเองในการเรียนเท่ากับ 3.95 จ�ำแนกเป็ น
ปฏิกริ ยิ าสะท้อนต่อตนเองเท่ากับ 4.12 การตัดสินการกระท�ำของตนเอง เท่ากับ 3.90 และการสังเกตตนเอง
เท่ากับ 3.80 ตามล�ำดับ
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วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความมีคณ
ุ ค่าในตนเองกับการควบคุมตนเองในการเรียนของ
นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พบว่า มีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ดี มีคา่ สถิตทิ ดสอบไคร์สแควร์ เท่ากับ 31.045 องศาอิสระ (df) เท่ากับ 37ค่าความน่าจะเป็น
(p) เท่ากับ .744 ดัชนีตรวจสอบระดับความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ .989 ดัชนีตรวจสอบระดับ
ความสอดคล้องทีป่ รับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ .974 ดัชนีตรวจสอบระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ
(CFI) เท่ากับ 1.000 ดัชนีตรวจสอบรากของค่าเฉลีย่ ก�ำลังสองของส่วนเหลือมาตรฐาน (SRMR) เท่ากับ
0.021 ดัชนีตรวจสอบคามลาดเคลือ่ นในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ .000 กราฟคิวพล็อต
(Q plot of standardized residuals) มีความชันในแนวเส้นทแยงมุมค่าสัมประสิทธิการพยากรณ์
ของ
์
ตัวแปรตาม (R2)คือ การควบคุมตนเองในการเรียนของนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีคา่ เท่ากับ .421แสดงว่า ตัวแปรทัง้ หมดใน Mixture Model สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของการควบคุมตนเองในการเรียนของนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้รอ้ ยละ 42 และเมือ่ พิจารณาเส้นทางอิทธิพลทีส่ ง่ ผลต่อการควบคุมตนเอง
ในการเรียนของนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พบว่า ตัวแปร
ความมีคุณค่าในตนเองมีอทิ ธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการควบคุมตนเองในการเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 โดยมีคา่ สัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ .649
พิจารณาตัวแปรแฝงการควบคุมตนเองในการเรียน วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ จ�ำนวน 3
ตัวแปร พบว่า การสังเกตตนเองมีน้�ำหนักความส�ำคัญมากทีส่ ดุ เท่ากับ .732 รองลงมา ได้แก่ ปฏิกริ ยิ า
สะท้อนต่อตนเอง เท่ากับ .558 และการตัดสินการกระท�ำของตนเอง เท่ากับ .432 ตามล�ำดับและ
เมือ่ พิจารณาตัวแปรแฝงความมีคณ
ุ ค่าในตนเอง วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ จ�ำนวน 10 ตัวแปร พบว่า
การมีคุณค่าไม่แพ้คนอื่น มีน้� ำหนักความส�ำคัญมากทีส่ ุด เท่ากับ .507 รองลงมา ได้แก่ ภาพรวม
การพอใจในตัวเอง เท่ากับ .470 การมีทศั นคติทด่ี ตี ่อตนเอง เท่ากับ .463 การรูส้ กึ ประสบความส�ำเร็จ
เท่ากับ .460 การมีความสามารถทัดเทียมคนส่วนใหญ่ เท่ากับ .412 การให้ความเคารพตัวเอง .336
การรูส้ กึ เป็ นคนมีคา่ เท่ากับ .321 การเป็ นคนทีม่ คี ณ
ุ ภาพหลายด้าน เท่ากับ .302 การมีสงิ่ ทีน่ ่าภูมใิ จ
เท่ากับ .274 และการรูส้ กึ มีความดี เท่ากับ .242 ตามล�ำดับผลการวิจยั ข้างต้นแสดงดังภาพที่ 2
ค�าถาม 1
ค�าถาม 2
ค�าถาม 3

การสังเกตตนเอง

.302**
.336**

ค�าถาม 4
ค�าถาม 5
ค�าถาม 6
ค�าถาม 7

.507**

.649**

.274**
.463**
.321**

ความมีคณ
ุ ค่าในตนเอง

การควบคุมตนเองในการเรียน

.432**

การตัดสิน
การกระท�าของตนเอง

.558**

.460**
.412**

ปฏิกริ ยิ า
สะท้อนต่อตนเอง

.242**

ค�าถาม 8

.732**

.470**

ค�าถาม 9
ค�าถาม 10

*p< .05, **p< .01
X2=31.045, df = 37, pvalue = .744, GFI = .989, AGFI = .974, CFI = 1.000, SRMR =.021 RMSEA = .000, R2 value = .421

ภาพที ่ 2 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความมีคณ
ุ ค่าในตนเองกับการควบคุมตนเองในการเรียนของนักศึกษา             
         ด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ความสัมพันธ์ระหว่างความมีคณ
ุ ค่าในตนเองกับการควบคุมตนเอง

อัญชลี ชุม่ บัวทอง และคณะ

อภิ ปรายผลการวิ จยั
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความมีคุณค่าในตนเองกับการควบคุมตนเอง
ในการเรียนของนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วยรูปแบบ Mixture
Model มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยูใ่ นเกณฑ์ดี ค่าสถิตแิ ละดัชนีทใ่ี ช้ตรวจสอบ
ความสอดคล้องของโมเดล มีคา่ ผ่านเกณฑ์ตามข้อสรุปทีไ่ ด้รบั การยอมรับของ Hooper et al.
(2008) และ Poonpong Suksawang (2014) ทุกค่า ค่าพารามิเตอร์ระหว่างตัวแปรแฝง
ความมีคณ
ุ ค่าในตนเองกับการควบคุมตนเองในการเรียนมีคา่ แตกต่างจากศูนย์ทร่ี ะดับ
นัยส�ำคัญเท่ากับ .01 และทิศทางของค่าพารามิเตอร์มคี วามสมเหตุสมผลเป็ นไปตาม
โมเดลสมมติฐานทีก่ ำ� หนด ผลการศึกษาครัง้ นี้แสดงให้เห็นว่า ความมีคณ
ุ ค่าในตนเอง
(self-esteem) ส่งผลในทิศทางบวกต่อการควบคุมตนเอง (self-regulation) ในการเรียน
ของนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ทีผ่ ่านมาซึง่ สนับสนุ นผลการศึกษาทีพ่ บว่า ความมีคุณค่าในตนเองมีอทิ ธิพล
ทางตรงเชิงบวกต่อการควบคุมตนเองในการเรียน บุคคลทีม่ ที ศั นคติ มุมมองในการรับรูว้ า่
ตนเองมีคณ
ุ ค่ามีความสามารถทีด่ จี ะส่งผลให้มกี ารควบคุมตนเองในการเรียนทีด่ เี ช่นกัน
สอดคล้องกับการศึกษาของ Panita Niramon (2004) ทีไ่ ด้ทำ� การศึกษาปจั จัยเชิงสาเหตุ
ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการก�ำกับตนเองในการเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นจังหวัด
มหาสารคาม พบว่าการเห็นคุณค่าในตนเองเป็ นตัวแปรทางอ้อมด้านบวกต่อการก�ำกับ
ตนเองในการเรียนโดยส่งผ่านแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ไปสูเ่ ป้าหมายในการเรียนและน�ำไปสู่
การรับรูค้ วามสามารถของตนเองแสดงว่าบุคคลทีม่ กี ารเห็นคุณค่าในตนเองยอมรับนับถือ
ตนเองสามารถด�ำเนินชีวติ ได้ดว้ ยตนเองท�ำให้เกิดความมันใจที
่ จ่ ะท�ำสิง่ ต่างๆ ด้วยตนเอง
และมีความเป็ นตัวของตัวเองตามทฤษฎีความต้องการของมนุ ษย์ของมาสโลว์ ถ้าหาก
บุคคลได้รบั การพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองขึน้ ไปก็จะท�ำให้รจู้ กั เข้าใจยอมรับตนเอง
และพร้อมทีจ่ ะแก้ไขตนเองได้เป็นตัวของตัวเองรับผิดชอบต่อตนเองตระหนักถึงการด�ำเนินชีวติ
และเป้าหมายของชีวติ (Lamai Thumphat, 2007) ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ
Laemthong Sumransook (2009) ทีพ่ บว่ามีหลายปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความสามารถใน
การแก้ปญั หาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ซึง่ ได้แก่สมั พันธภาพ
กับเพือ่ นการเห็นคุณค่าในตัวเองเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิการรั
์ บรู้
ั
ความสามารถของตนเองและการก�ำกับตนเองซึ่งในแต่ละปจจัยนัน้ มีความสัมพันธ์
เชือ่ มโยงกันทังสิ
้ น้ อีกทังความมี
้
คณ
ุ ค่าในตนเองส่งผลในทิศทางบวกต่อการควบคุมตนเอง
ในการเรียน ซึง่ การก�ำกับตนเองในการเรียนเป็ นปจั จัยหนึ่งทีส่ ำ� คัญและมีความสัมพันธ์
ต่อการเรียนการก�ำกับตนเองในการเรียนนัน้ เป็ นการเรียนรูก้ �ำกับความคิดความรูส้ กึ
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กระท�ำของตนเองโดยระบบแบบแผนดังกล่าวจะท�ำให้นกั เรียนบรรลุสเู่ ป้าหมายทีต่ อ้ งการได้
และผูเ้ รียนทีม่ กี ารรับรูค้ วามสามารถของตนเองสูงย่อมเป็ นบุคคลทีม่ กี ารตัดสินเกีย่ วกับ
ความสามารถของตนเองว่าสามารถปฏิบตั กิ จิ กรรมในการเรียนรับรูว้ ่าตนเองสามารถ
แก้ปญั หาทีแ่ ตกต่างกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทีต่ นเองตัง้ ไว้ (Ifon Tonsalee, 2006;
Khanittha Pattala, 2011; Uratchata Namrak, 2012)
เมือ่ พิจารณาตัวแปรแฝงการควบคุมตนเองในการเรียน ซึง่ วัดได้จากตัวแปร
สังเกตได้ จ�ำนวน 3 ตัวแปร พบว่า การสังเกตตนเอง มีน้�ำหนักความส�ำคัญมากทีส่ ดุ
รองลงมา ได้แก่ ปฏิกริ ยิ าสะท้อนต่อตนเอง และการตัดสินการกระท�ำของตนเองตามล�ำดับ
กระบวนการในการควบคุมตนเอง ผูเ้ รียนเมือ่ เริม่ กิจกรรมการเรียนรู้ ผูเ้ รียนจะก�ำหนด
เป้าหมายซึง่ เป็นส่วนส�ำคัญทีก่ อ่ ให้เกิดการควบคุมตนเอง ในระหว่างทีผ่ เู้ รียนท�ำกิจกรรม
ผูเ้ รียนจะสังเกตตนเอง ตัดสินตนเอง และแสดงปฏิกริ ยิ าสะท้อนต่อการยอมรับความก้าวหน้า
ของเป้าหมายของตน ผูท้ ส่ี ามารถก�ำกับตนเองได้นนั ้ จะสามารถอดทนอดกลันต่
้ อสิง่ เย้ายวน
จากภายนอกได้ดแี ละสามารถแผ่ขยายไปยังพฤติกรรมอืน่ ได้งา่ ย บุคคลสามารถติดตาม
สังเกตและก�ำกับพฤติกรรมของตนเองได้ตลอดเวลาไม่วา่ จะเกิดขึน้ ในสภาพแวดล้อมใด
และบุคคลสามารถแสดงปฏิกริ ยิ าต่อตนเองได้อย่างทันท่วงทีทงั ้ ในด้านการแสดงปฏิกริ ยิ า
ต่อตนเองทางบวกและทางลบ การให้รางวัลตนเองและการลงโทษตนเองช่วยลดภาระ
และช่วยให้ผสู้ อนมีเวลาส�ำหรับการเรียนการสอนมากขึน้ (Bandura, 1986) ผลการวิจยั นี้
แสดงให้เห็นว่า การสังเกตตนเองเป็ นองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ซึง่ กระบวนการสังเกต
ตนเองนี้บุคคลจะไม่มอี ทิ ธิพลใดๆต่อการกระท�ำของตนเองถ้าผูน้ ัน้ ไม่สนใจว่าตนเอง
ก�ำลังท�ำอะไรอยู่ ดังนัน้ จุดเริม่ ต้นทีส่ ำ� คัญของการก�ำกับตนเองคือบุคคลต้องรูว้ ่าก�ำลัง
ท�ำอะไรอยูห่ รือสังเกตตนเอง เพราะความส�ำเร็จของการก�ำกับตนเองนัน้ ส่วนหนึ่งมาจาก
ความชัดเจน ความสม�่ำเสมอและความแม่นย�ำของการสังเกตกับการบันทึกตนเองใน
กระบวนการสังเกตนัน้ Bandura (1986) ได้เสนอว่าควรมีดา้ นต่าง ๆ ในการพิจารณา
อยูด่ ว้ ยกัน 4 ด้านคือด้านการกระท�ำความสม�่ำเสมอ ความใกล้เคียงและความถูกต้อง
และเมื่อพิจารณาตัวแปรแฝงความมีคุณค่าในตนเอง ผูว้ จิ ยั น� ำทฤษฎีความมีคุณค่า
ในตนเองของ Rosenberg ทีอ่ ธิบายว่า เป็นเอกลักษณะของบุคคลทีม่ คี วามเป็นหนึ่งเดียว
ไม่สามารถแบ่งแยกได้และน�ำข้อค�ำถามทีใ่ ช้วดั ความมีคณ
ุ ค่าในตนเอง จ�ำนวน 10 ข้อ
มาเป็ นตัวแปรสังเกตได้ จากผลการวิจยั ครัง้ นี้ พบว่า ตัวแปรสังเกตได้การมีคุณค่า
ไม่แพ้คนอืน่ มีน้�ำหนักความส�ำคัญมากทีส่ ดุ ซึง่ สอดคล้องกับ ค�ำกล่าวของคาลฮัมและมอร์ส
(Calhoum and Morse, 1977) ทีว่ า่ ความมีคณ
ุ ค่าในตนเองเป็ นความพึงพอใจภายใน
ทีบ่ คุ คลหนึง่ บุคคลใดมีตอ่ อัตมโนทัศน์ของตนเองและแบรนเดน (Branden,1981) ได้เสริมว่า
เป็ นความเชือ่ มันและการมี
่
ความนับถือตนเองอันเกิดจากความมีคณ
ุ ค่าของตนเอง
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อัญชลี ชุม่ บัวทอง และคณะ

ความเชือ่ มันในความสามารถของตนที
่
จ่ ะกระท�ำสิง่ ใด ๆ ให้สำ� เร็จได้ตามความปรารถนา
ตัวแปรสังเกตได้รองลงมา ได้แก่ ภาพรวมการพอใจในตัวเอง การมีทศั นคติทด่ี ตี อ่ ตนเอง
การรูส้ กึ ประสบความส�ำเร็จ การมีความสามารถทัดเทียมคนส่วนใหญ่ การให้ความเคารพตัวเอง
การรูส้ กึ เป็ นคนมีคา่ การเป็ นคนทีม่ คี ณ
ุ ภาพหลายด้าน การมีสงิ่ ทีน่ ่าภูมใิ จ และการรูส้ กึ
มีความดี ตามล�ำดับแสดงให้เห็นว่า การรับรูว้ า่ ตนเองมีคณ
ุ ค่าไม่แพ้คนอืน่ เป็นความรับรู้
ตนเองทีม่ คี วามส�ำคัญทีส่ ดุ เป็ นการรับรูท้ เ่ี กิดการเปรียบเทียบกับบุคคลอืน่
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการน�ำผลการวิ จยั ไปใช้
ผลการวิจยั ครัง้ นี้แสดงให้เห็นว่า ความมีคุณค่าในตนเองมีความสัมพันธ์และ
มีอทิ ธิพลทางตรงไปในทิศทางเดียวกับการควบคุมตนเองในการเรียนของนักศึกษา
ด้า นวิท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ มหาวิท ยาลัย หัว เฉี ย วเฉลิม พระเกีย รติด ัง้ นั น้ บุ ค คล
ทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องและใกล้ชดิ กับนักศึกษา เช่น ผูป้ กครอง อาจารย์ทป่ี รึกษา ควรให้ความส�ำคัญ
ต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษา เพื่อพัฒนาแนวทางหรือวิธกี ารให้นักศึกษา
มีทศั นคติ มุมมองทีท่ ำ� ให้นกั ศึกษามองเห็นคุณค่าในตนเองเพิม่ ขึน้ จะส่งผลให้นกั ศึกษา
มีการควบคุมตนเองในการเรียนทีด่ ขี น้ึ ซึง่ เป็นปจั จัยทีจ่ ะให้นกั ศึกษาประสบความส�ำเร็จ
ในการเรียนต่อไป
ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ต่อไป
1. น� ำโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความมีคุณค่าในตนเองกับการควบคุม
ตนเองในการเรีย นไปศึก ษากับกลุ่มตัว อย่า งอื่น เพื่อ เป็ น การยืน ยัน ความถูก ต้อ ง
ของโมเดลทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ และใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั แบบผสม Mixed method เพือ่ อาจได้ทราบ
ข้อมูลทีค่ รอบคลุมและลึกซึง้ ยิง่ ขึน้
2. ท�ำการศึกษาโดยน�ำโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความมีคณ
ุ ค่าในตนเอง
กับการควบคุมตนเองในการเรียน ด้วยวิธกี าร Multi Group Analysis ร่วมกับ
กลุม่ นักศึกษาคณะด้านต่าง ๆ เช่น ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี เนื่องจากมีบริบททีแ่ ตกต่างกัน
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