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The objectives of this research were to 1) to study change over period of time with variables
consisting of personal growth initiatives, self-leadership, learning environment, learning motivation and self-directed
language learning; 2) to study the causal relationships of cross-lagged self-directed language learning; and 3) to
study the change among variables over a period of time, through university learning experience and participation in
activities inside and outside the university by using a mixed-methods explanatory sequential design. In phase one, the
quantitative research, there were two hundred Thai undergraduate students for the free flow of skilled labor in the
ASEAN community. The questionnaires had five measures and were used three times, including the Latent Growth
Curve Model (LGCM) and the Structural Equation Modeling (SEM) were applied to test two hypotheses. Phase two
consisted of qualitative research and in-depth interviews were conducted with ten key informants from phase one of
the research sample, with the average score increasing in the same manner as in the first phase of the research.
The research findings from phase one were as follows: 1) The latent growth curve model of all
variables fit with the empirical data, personal growth initiative, self-leadership, learning environment, learning
motivation and self-directed language learning behavior significantly increased over a period of time; 2) there were
cross-lagged causal relationships; some variables were correlated with themselves at different points in time, some of
the ahead causal variables had an effect on some of the next effect variables, while some of the ahead effect
variables had an effect to some of next causal variables. In phase two, the research found that there are two types of
changes, increasing and decreasing, due to the context of teaching and learning activities in the university
curriculum. Students are determined and intend to learning and seek activities for effective learning in term of the
personal growth initiative. The students were self-motivated and learned using self-leadership and the internal needs
resulted in learning motivation and support from the learning environment for student learning. Their self-directed
language learning behavior was continuous learning base on their own interests, regardless of the teaching context
and learning activities in the university curriculum. Therefore, there were continuously increasing changes.

Keyword : PERSONAL GROWTH INITIATIVE, SELF-LEADERSHIP, LEARNING ENVIRONMENT, LEARNING
MOTIVATION, SELF-DIRECTED LANGUAGE LEARNING BEHAVIOR, LATENT GROWTH CURVE MODEL
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งานวิ จัย ครั ง[ นี ม[ ี วั ต ถุ ป ระสงค์ 1) เพื อ พั ฒ นาและตรวจสอบโมเดลโค้ ง พั ฒ นาการที มี ตั ว แปรแฝงของการ
เปลียนแปลงระยะยาว 2) เพือศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรเชิงเหตุ ประกอบด้ วย การริ เริ มพัฒนาความงอกงามแห่งตน
ภาวะผู้นําในตนเอง สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ และแรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ ต่อพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วยการนํ า
ตนเอง และ 3) เพือศึกษาการเปลียนแปลงของตัวแปรทีมีการเปลียนแปลงระยะยาวจากการเรี ยนรู้ ในมหาวิทยาลัย การเข้ าร่ วม
กิจกรรมทังภายในและภายนอกมหาวิ
[
ทยาลัยของนิ สิตนักศึกษา ใช้ การวิจัยผสานวิธี แบบขัน[ ตอนเชิงอธิ บาย แบ่ งเป็ น 2 ระยะ
กล่าวคือ การวิจัยระยะที 1 เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ กลุ่มตัวอย่างเป็ นนิสิตนักศึกษาชัน[ ปี สุดท้ ายของหลักสูตรสาขาวิชาตามความ
ร่ วมมืออาเซียน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสองขัน[ ตอน จํานวน 200 คน เก็บข้ อ มูลซํ [า 3 ครั ง[ ใช้ เครื องมื อวัดเป็ นแบบสอบถาม
จํานวน 5 ฉบับ วัดชุดเดิมกับกลุ่มตัวอย่างคนเดิม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการสร้ างและตรวจสอบโมเดลโค้ งพัฒนาการทีมีตวั แปรแฝง
และการวิเคราะห์แบบจําลองสมการโครงสร้ าง และการวิจัยระยะที 2 เป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้ การสัมภาษณ์ เชิงลึกกับกลุ่ม
ข้ อมูลหลักซึงเป็ นกลุ่มตัวอย่างจากการวิจยั ระยะที 1 ทีมีการเปลียนแปลงคะแนนเฉลียเพิมขึน[ ในลักษณะเดียวกันกับผลการวิจยั ใน
ระยะที 1 จํานวน 10 คน
ผลการวิจัยระยะที 1 พบว่า 1) แบบจําลองโค้ งพัฒนาการทีมีตัวแปรแฝงมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
ในทุกตัวแปร โดยการริ เริ มพัฒนาความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้นําในตนเอง สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ แรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้
และพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วยการนําตนเอง มีลกั ษณะการเปลียนแปลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 2) พบความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุแบบเหลือมเวลาในลักษณะข้ ามช่วงเวลาของตัวแปรบางตัวแปร ตัวแปรเชิงเหตุในการวัดครัง[ ก่อนบางตัวมีอิทธิพลต่อตัว
แปรเชิงผลในการวัดครัง[ ถัดมา และตัวแปรเชิงผลในการวัดครัง[ ก่อนมีอิทธิผลต่อตัวแปรเชิงเหตุในบางตัวแปรในการวัดครัง[ ถัดมา
และผลการวิจัย ระยะที 2 พบว่า การเปลีย นแปลงมี 2 ลักษณะ คือ การเปลีย นแปลงที มีการเพิม ขึน[ และลดลง เนื องจากบริ บ ท
กิจกรรมการเรี ยนการสอนของหลักสูตรในมหาวิทยาลัย ซึง นิสิตนักศึกษามีความมุ่งมัน และตังใจในการเรี
[
ยนรู้ แสวงหากิจกรรมต่าง
ๆ เพือให้ การเรี ยนรู้ เกิดประสิทธิผล เป็ นการริ เริ มพัฒนาความงอกงามแห่งตน จูงใจตนเอง นําตนเองให้ เกิดการเรี ยนรู้ ด้วยภาวะผู้นํา
ในตนเอง รวมถึงความต้ องการภายในทีช่วยผลักดันเป็ นแรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ พร้ อมทัง[ มีการสนับสนุนจากสภาพแวดล้ อม
การเรี ยนรู้ ทีเอื [อให้ เกิดการเรี ยนรู้ ขนึ [ ได้ สําหรับพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วยการนําตนเอง เป็ นการเรี ยนรู้ ทีเกิดขึน[ ได้ อย่าง
ต่อเนืองจากความสนใจของตนเอง ไม่ขนกั
ึ [ บบริ บทกิจกรรมการเรี ยนการสอนของหลักสูตรในมหาวิทยาลัยจึงเกิดการเปลียนแปลงที
มีการเพิมขึน[ อย่างต่อเนือง

