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ปจจัยทางจิตสังคมท่ีเกี่ยวของกับการเรียนรูดวยการนําตนเอง 
ของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

                                                                                          พสชนัน  นิรมิตรไชยนนท* 
  
 
บทคัดยอ  

 การวิจยัคร้ังนีมี้ความมุงหมาย   เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจยัทางจิตสังคมกับการเรียนรู
ดวยการนําตนเอง เพ่ือคนหาปจจัยท่ีสําคัญในการทํานายการเรียนรูดวยการนําตนเองและ    เพ่ือเปรียบเทียบ
การเรียนรูดวยการนําตนเองของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในแตละกลุมสาขาวิชา   กลุมตัวอยาง
ท่ีใชในการวิจยัคร้ังนี้เปนนิสิตช้ันปท่ี 2  ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ปการศกึษา 2548 จํานวน 360 
คน จากทุกคณะ ตวัแปรอิสระท่ีศึกษาประกอบดวย    ปจจัยลักษณะทางจิต ไดแก แรงจูงใจภายใน  ความ
พรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง   การรับรูความสามารถของตน    เจตคติตอการเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง   และปจจัยทางสังคม  ไดแก  ปจจัยดานครอบครัวและปจจัยดานมหาวิทยาลัย     เก็บรวบรวม
ขอมูลโดยใชแบบสอบถามจํานวน 12 ตอน  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก สถิติสหสัมพันธ
ของเพียรสัน สถิติการวิเคราะหถดถอยพหคูุณแบบเพิ่มตวัแปรทีละข้ัน สถิติการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว และเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีตูกี่  ผลการวิจัยพบวา  
 1.  ปจจัยลักษณะทางจิต  ไดแก  แรงจูงใจภายใน  การรับรูความสามารถของตน ความพรอม
ในการเรียนรูดวยการนําตนเอง   และเจตคติตอการเรียนรูดวยการนําตนเอง   มีความสัมพันธทางบวกกับ
การเรียนรูดวยการนําตนเองของนิสิตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 2. ปจจัยทางสังคม  ไดแก  ปจจัยดานครอบครัว ซ่ึงประกอบดวย   สัมพันธภาพในครอบครัว  
การเปนแบบอยางดานการเรียนรู   การสนับสนุนทางการเรียนรู  และปจจัยดานมหาวิทยาลัย  ซ่ึงประกอบดวย   
บทบาทของอาจารยในการเปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู  สัมพันธภาพกับเพื่อน และความพรอม
ของแหลงทรัพยากรการเรียนรู  มีความสัมพันธทางบวกกับการเรียนรูดวยการนําตนเองของนิสิตอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 3  ปจจัยลักษณะทางจิต ไดแก  ความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง  การรับรู
ความสามารถของตน และปจจัยทางสังคม  ไดแก การเปนแบบอยางดานการเรียนรู    และบทบาทของ
อาจารยในการเปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู    สามารถรวมกันทํานายการเรียนรูดวยการนําตนเอง
ของนิสิตไดรอยละ  68.900   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001  
 
 *นิสิตปริญญาโท ภาคพิเศษ รุนที่ 4 สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต 
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 4.   นิสิตในแตละกลุมสาขาวชิามีการเรียนรูดวยการนาํตนเองแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดบั .001 โดยนิสิตในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการเรียนรูดวยการนาํตนเองสูงกวา นิสิตในสาขา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและนิสิตในสาขาวทิยาศาสตรสุขภาพ อยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

Abstract 
 

 The  purposes  of  this  research  were  to  study  the  relationships  between  social  psychological  
factors  related  to  self – directed  learning , to discover   the  predictive  factors  of  self – directed  learning   
and  to  compare  student’s  self – directed  learning classified by  fields of study. The  samples  in  this  
research  consisted  of  360 360  class 2  students at  Srinakharinwirot University  from every  faculty during 
the 2005  academic  year. The independent  variables  were  psychological factors, such  as  intrinsic 
motivation,  perceived  self – efficacy, readiness of self-directed learning, attitude toward self – directed  
learning  and  social  factors,  such  as  family  factors and university  factors.  The instrument was 12  
parts  of questionnaire. Statistical  Methods  that  used  to  analyze data were  Pearson  Product Moment 
Correlation Coefficient, Stepwise Multiple regression analysis,  One-Way ANOVA  and Tukey. The 
research  results  found   that : 
 1. The psychological factors were  intrinsic motivation,  perceived self – efficacy, 
readiness of self-directed  learning  and  attitude toward self–directed learning had positive  correlation 
to  student’s  self–directed learning with statistical significance at the .01 level . 
 2. The social  factors  were  family  factors  that  had  family relationship, learning  modeling, 
learning support and university  factors  that  had  facilitator  of  learning ,   peers relationship,  
readiness of  learning  resource in Srinakharinwirot  University  had  positive  correlation to student’s  
self–directed  learning with statistical  significance at  the  .01  level 
 3. The psychological factors, such  as  readiness of  self-directed  learning, perceived self 
– efficacy,  and social  factors,  such  as  learning  modeling and  facilitator  of  learning ,  all  together  
were  the  co – predictors  of  student’s  self – directed  learning  that could be predictable 68.900 of  
percentage with  statistical  significance  at  the   .001  level . 
 4.  The  students who had studied in different fields of study, had different self – directed  learning 
with statistical  significance  at  the  .001 level.  The  students  who  had  studied  in  the  fields of 
Science  and  Technology,  had self – directed  learning  more than student  who had studied in the fields 
of Humanity and Social Science and fields of Health Science with statistical  significance  at  the   .05  level.  
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ความสําคัญและความเปนมาของปญหา 

 นวัตกรรมทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในโลกปจจุบันเจริญกาวหนามาก กอใหเกดิองค
ความรูใหมข้ึนมากมายในทุกสาขาวิชา  จึงเปนความจําเปนท่ีมนษุยควรเรียนรูมากข้ึนเพื่อใหกาวทันตาม
ความเจริญของส่ิงตางๆรอบตวั   โดยการเรียนรูเปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนตลอดชีวิตของมนษุย   การเรียนรู
นั้นครอบคลุมท้ังการเรียนรูในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย  ซ่ึงเปนการเรียนรูตลอดชีวิต  ในปจจุบัน
ประเทศไทยพยายามสงเสริมเยาวชนใหมีการเรียนรูดวยการนําตนเอง โดยใชนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีทันสมัย  
ซ่ึงทักษะการเรียนรูดวยการนําตนเองนัน้เปนส่ิงท่ีสามารถพัฒนาไดตามกระบวนการทางจิตวิทยาของ
มนุษย  เม่ือเติบโตข้ึนจะพัฒนาตนเองไปสูความเปนอิสระ มีความเปนตัวของตัวเองมากข้ึน สามารถดําเนิน
ชีวิตไดดวยการชี้นําตนเองได และการเรียนรูดวยการนําตนเองจะเขมขนข้ึนเม่ืออยูในวัยผูใหญ  (Knowles. 
1975: 14-17)  การเรียนรูดวยการนําตนเองเปนวิธีการเรียนการสอนหลักท่ีสําคัญในระดับอุดมศึกษา  โดยมี
จุดมุงหมายเพ่ือใหผูเรียนมีทักษะความสามารถในการศึกษาคนควาแสวงหาความรูเพิม่เติมไดดวยตนเอง
อยางตอเนื่อง แมวาผูเรียนจะจบการศึกษาไปแลวกต็าม   ซ่ึงเปนการเอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต  (สรรรัชต  หอไพศาล.  ม.ป.ป.:  ออนไลน)    
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจยัใชแนวคิดทางการศึกษาผูใหญของโนลส (Knowles. 1975; 1980; 1998) 
เปนพื้นฐานในการศึกษา  ซ่ึงโนลสมองการเรียนรูดวยการนําตนเอง (Self-directed learning)     ในลักษณะ
ของกระบวนการท่ีผูเรียนรับผิดชอบควบคุมการเรียนรูดวยตนเองตลอดท้ังกระบวนการ  เร่ิมตั้งแตผูเรียน
มีความสนใจท่ีจะเรียนรู ผูเรียนจะใชความคิดริเร่ิมในการวินิจฉัยความตองการทางการเรียนรู   ตัง้เปาหมาย
การเรียนรูอยางเปนระบบ  แสวงหาแหลงขอมูลในส่ิงท่ีตองการเรียนรู  เลือกและใชยุทธวิธีการเรียนรูท่ี
เหมาะสมและประเมินผลการเรียนรูของตนเอง  ผูเรียนไมจําเปนตองเรียนเพยีงลําพงั แตอาจจะอาศัยความ
ชวยเหลือจากผูอ่ืน เชน อาจารย ผูรู ผูทรงคุณวุฒิหรือเพือ่น เปนตน การเรียนรูดวยการนําตนเองมีประโยชน
ตอผูเรียนในแงท่ีผูเรียนจะเรียนดวยความต้ังใจ  มีจุดมุงหมาย  มีแรงจูงใจสูงและเรียนไดดีกวาผูท่ีรอรับความรู
จากท่ีครูถายทอดให   นอกจากนี้ผูเรียนสามารถเลือกวิธีเรียนไดตามความถนัดของตนเอง และสามารถใช
ประโยชนจากการเรียนรูไดดกีวาและยาวนานกวา    
   โนลสไดกลาวถึงปจจยัตางๆท่ีเกี่ยวของกบัการเรียนรูดวยการนําตนเอง  ท่ีผูวิจยัสามารถจัดกลุม
ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการเรียนรูดวยการนําตนเองออกเปน  2  กลุม  ไดแก  ปจจัยลักษณะทางจิตและปจจยั
ทางสังคมดานมหาวิทยาลัย อยางไรก็ตามแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตรเปนการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย
ในแนวสหวิทยาการเพ่ืออธิบาย ทํานาย และพัฒนาพฤติกรรมของมนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุม  โดยใหความสนใจกับปจจยัรอบตัวบุคคล   ซ่ึงปจจัยดานครอบครัวเปนปจจยัท่ีมีความสําคัญ
อยางยิ่ง   เนื่องจากครอบครัวเปนสถาบันเร่ิมตนท่ีมีหนาท่ีในการถายทอดทางสังคมแกเยาวชนและใกลชิดกบั
เยาวชนมากท่ีสุด     
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 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเกี่ยวของ พบวามีปจจยัลักษณะทางจิตท่ีเกี่ยวของกับ
การเรียนรูดวยการนําตนเอง ไดแก แรงจูงใจภายในเปนความตองการทีจ่ะแสดงพฤติกรรมตางๆ จากความ
พอใจของตนเอง ซ่ึงการเรียนรูดวยการนําตนเองเปนพฤติกรรมท่ีเกิดจากการนําจากภายในตัวผูเรียน  (สุ
นทรา  โตบัว. 2546: 41)    การรับรูความสามารถของตนเปนความเช่ือของบุคคลเก่ียวกับความสามารถของ
ตนเองท่ีจะจดัการและดําเนนิพฤติกรรมตามความคาดหวังในแตละสถานการณได ซ่ึงการรับรูความสามารถ
ของตนจะมีอิทธิพลตอบุคคลในดานความคิด ความรูสึก การจูงใจตนเองและการกระทํา (Bandura.  1999: 1-5)  
ความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองเปนกลุมคุณลักษณะของบุคคลท่ีมีการเรียนรูดวยการนําตนเอง 8 
องคประกอบ  ซ่ึงไดจากการวิจัยของกูกลิเอลมิโน (Guglielmino. 1977: Abstract)   ประกอบดวย  การเปด
โอกาสแหงการเรียนรู  มโนมติของตนเองดานการเปนผูเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ  มีความคิดริเร่ิมและเรียนรูได
ดวยตนเอง  มีความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตน    มีความรักในการเรียน  มีความคิดสรางสรรค  
ลักษณะมุงอนาคต    ความสามารถใชทักษะการศึกษาหาความรูและทักษะการแกปญหา สวนเจตคติตอการ
เรียนรูดวยการนําตนเอง เปนความรูเชิงประเมินคาและความรูสึก บุคคลใดมีเจตคติในทางบวกตอพฤติกรรม
ใดๆ ก็มีแนวโนมท่ีจะแสดงพฤติกรรมนั้นๆ สูง  การเรียนรูดวยการนาํตนเองก็เชนเดียวกัน   ผูท่ีมีเจตคติ
ทางบวกตอการเรียนรูดวยการนําตนเองจะมีแนวโนมท่ีจะเรียนรูดวยการนําตนเองสูง   
 ปจจัยทางสังคมท่ีมีความเกีย่วของกับการเรียนรูดวยการนําตนเอง แบงออกเปน 2 ดาน ไดแก  
ปจจัยดานครอบครัว ซ่ึงสมคิด  อิสระวัฒน  (2538:  32-60)  ไดศึกษาวจิัยพบวา ครอบครัวเปนปจจยัสําคัญ
ในการสงเสริมใหเกดิการเรียนรูดวยการนาํตนเองของคนไทย  โดยมีปจจัยดาน สัมพันธภาพในครอบครัว  
การเปนแบบอยางดานการเรียนรูและการสนับสนุนทางการเรียนรู ในสวนของปจจัยดานมหาวิทยาลัยโนลส 
(Knowles. 1998: 198-201)  กลาวถึงบทบาทอาจารยในการเปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรูวาตอง
เปล่ียนบทบาทจากผูถายทอดความรูเปนท่ีปรึกษาและเปนแหลงความรูท่ีเปนบุคคลใหกับผูเรียน  วางแผน
และจดัการกระบวนการเรียนรูโดยใหผูเรียนมีสวนรวม เพือ่ผลักดนัใหผูเรียนเกดิการเรียนรูดวยการนาํตนเอง 
และตามแนวคิดของโนลส  (Knowles. 1975: 61)  เพื่อนเปนปจจัยท่ีมีสวนสําคัญตอการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองโดยโนลสไดกลาวถึงลักษณะผูเรียนท่ีเรียนรูดวยการนําตนเองวา ตองมีความสามารถท่ีจะสัมพันธ
กับเพื่อนๆ ไดดี  เพ่ือท่ีจะใชบุคคลเหลานี้เปนเหมือนส่ิงสะทอนใหทราบถึงความตองการในการเรียนรู
ของตนเอง  วางแผนการเรียนรูและการชวยเหลือซึ่งกันและกัน   สวนความพรอมของแหลงทรัพยากร
การเรียนรูนัน้ เปนส่ิงจําเปนท่ีสถาบันอุดมศึกษาตองมีการจัดสภาพแวดลอมและส่ิงอํานวยความสะดวกใน
การ ศึกษาคนควาหาความรูเพิ่มเติม  เชน  การเตรียมความพรอมของหองสมุด  การเตรียมอุปกรณหรือส่ือการ
สอนท่ีมีความทันสมัยเพื่อปลูกฝงและสงเสริมคุณลักษณะดานการแสวงหาความรูใหแกผูเรียน  
(ปทฐวรรณ  อวมศรี.  2541: 20)   
 จากการที่ผูวจิัยสนใจศึกษาปจจัยทางสังคมดานมหาวิทยาลัย ในการวิจยัคร้ังนี้ผูวิจัยจึงศึกษาเฉพาะ 
เจาะจงในกลุมตัวอยางท่ีเปนนิสิตช้ันปท่ี 2 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   ซ่ึงมีประสบการณศึกษาอยูใน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมาพอควร และทําการศึกษาปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการเรียนรูดวยการนําตนเอง
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ลักษณะทางจิต 
 

1  แรงจูงใจภายใน 
2  การรับรูความสามารถของตน  
3. ความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง 
4.  เจตคติตอการเรียนรูดวยการนําตนเอง    

3.  การระบุแหลงทรัพยากรท่ีใชในการเรียนรูทั้งที่  
     เปนบุคคลและวัตถุ   
4.  การเลือกและใชยุทธวิธีการเรียนรูที่เหมาะสม    
5.  การประเมินผลการเรียนรูของตนเอง 

สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    
สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

2. 
3. 

กลุมสาขาวิชา 
 

1. สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ความพรอมของแหลงทรพัยากรการเรยีนรู       2.3  
สัมพันธภาพกับเพ่ือน       2.2   

             อํานวยความสะดวกในการเรียนรู   

     1.3  การสนับสนุนทางการเรียนรู 
2   ปจจัยดานมหาวิทยาลัย 

บทบาทของอาจารยในการเปนผู       2.1  

     1.2  

ปจจัยทางสังคม 
 

1   ปจจัยดานครอบครัว                                   
สัมพันธภาพในครอบครัว 
การเปนแบบอยางดานการเรียนรู     

     1.1  

การต้ังเปาหมายการเรียนรูอยางเปนระบบ   2. 
    ทางการเรียนรู  
การวินิจฉัยความตองการ  1. 

การเรียนรูดวยการนําตนเอง 
 

มี   5  องคประกอบ  ไดแก 

ภาพประกอบ  1  แสดงกรอบแนวคิดของการวิจยั 
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ความมุงหมายของการ

 

 1.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจยัลักษณะทางจิตและปจจัยทางสังคมกับการเรียนรูดวย
การนําตนเองของนิสิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 2.  เพื่อคนหาปจจยัท่ีสําคัญในการทํานายการเรียนรูดวยการนําตนเองของนิสิตมหาวิทยาลัย         
ศรีนครินทรวโิรฒ 
 3. เพื่อเปรียบเทียบการเรียนรูดวยการนําตนเองของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ในแตละกลุมสาขาวิชา  
 

 
  
  

สมมติฐานในการวิจัย   

 1.  ปจจัยลักษณะทางจิต  ไดแก  แรงจูงใจภายใน  การรับรูความสามารถของตน ความพรอมในการ
เรียนรูดวยการนําตนเอง เจตคติตอการเรียนรูดวยการนําตนเอง   มีความสัมพันธทางบวกกับการเรียนรูดวย
การนําตนเองของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 2. ปจจัยทางสังคมไดแก  ปจจัยดานครอบครัว ซ่ึงประกอบไปดวย   สัมพันธภาพในครอบครัว  
การเปนแบบอยางดานการเรียนรู   การสนบัสนุนทางการเรียนรู  และปจจัยดานมหาวิทยาลัย  ซ่ึงประกอบ
ไปดวย   บทบาทของอาจารยในการเปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู สัมพันธภาพกับเพื่อน และ
ความพรอมของแหลงทรัพยากรการเรียนรูมีความสัมพันธทางบวกกบัการเรียนรูดวยการนําตนเองของ
นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 3  ปจจยัลักษณะทางจิตและปจจัยทางสังคมสามารถทํานายการเรียนรูดวยการนําตนเองของนิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 4.  นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในแตละกลุมสาขาวิชามีการเรียนรูดวยการนําตนเอง
แตกตางกนั 
 

 
  
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจยัคร้ังนี้เปนนิสิตช้ันปท่ี 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 360 
คน  จากทุกคณะ  เฉล่ียตามกลุมสาขาวิชาและคณะ  ไดแก 1) สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 120 คน 
ประกอบดวย  คณะมนุษยศาสตร 30 คน  คณะสังคมศาสตร 30 คน  คณะศึกษาศาสตร 30 คน  และ
คณะศิลปกรรมศาสตร 30 คน   2) สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  120 คน ประกอบดวย คณะวิทยาศาสตร  
60  คน  และคณะวิศวกรรมศาสตร 60 คน  3) สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 120 คน ประกอบดวย คณะพล
ศึกษา  20  คน  คณะพยาบาลศาสตร  20  คน  คณะแพทยศาสตร  20 คน   คณะเภสัชศาสตร  20 คน  
คณะทันตแพทยศาสตร 20 คน และคณะสหเวชศาสตร  20 คน 

http://www.swu.ac.th/fac_dept.asp#hu
http://www.swu.ac.th/fac_dept.asp#edu
http://www.swu.ac.th/fac_dept.asp#fa
http://www.swu.ac.th/fac_dept.asp#sci
http://www.swu.ac.th/fac_dept.asp#sci
http://www.swu.ac.th/fac_dept.asp#eng
http://www.swu.ac.th/fac_dept.asp#nurse
http://www.swu.ac.th/fac_dept.asp#med
http://www.swu.ac.th/fac_dept.asp#pharm
http://www.swu.ac.th/fac_dept.asp#den
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เครื่องมือท่ีใชในการวิจยั   

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวย แบบสอบถามการเรียนรูดวยการนําตนเอง 
แบบสอบถามลักษณะทางจติและแบบสอบถามปจจัยทางสังคมท่ีเกี่ยวของกับการเรียนรูดวยการนําตนเอง  
ซ่ึงแบงออกเปน 12 ตอน ไดแก   
 1)  แบบสอบถามขอมูลพื้นฐานของนิสิต  
 2) แบบสอบถามการเรียนรูดวยการนาํตนเอง จํานวน 27  ขอ มีความสัมพนัธระหวางคะแนนรายขอ
กับคะแนนรวม  อยูระหวาง .031 - .710  และมีคาความเช่ือม่ันเทากับ  .839 
 

 3)  แบบสอบถามแรงจูงใจภายใน  จํานวน  10  ขอ  มีความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับ
คะแนนรวม  อยูระหวาง .242 - .779  และมีคาความเช่ือม่ันเทากับ  .861   
 4)  แบบสอบถามการรับรูความสามารถของตน จํานวน 10 ขอ  มีความสัมพันธระหวางคะแนน
รายขอกับคะแนนรวม อยูระหวาง .362 - .655 และมีคาความเช่ือม่ันเทากับ  .861  
 5) แบบสอบถามความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง จํานวน 19 ขอ มีความสัมพันธ
ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม  อยูระหวาง .136 - .690  และมีคาความเช่ือม่ันเทากับ  .851 
 6) แบบสอบถามเจตคติตอการเรียนรูดวยการนําตนเอง จาํนวน  15  ขอ  มีความสัมพนัธระหวาง
คะแนนรายขอกับคะแนนรวม  อยูระหวาง .224 - .739 และมีคาความเช่ือม่ันเทากับ  .850 
 7)   แบบสอบถามสัมพันธภาพในครอบครัว   จํานวน  10  ขอ  มีความสัมพันธระหวางคะแนน
รายขอกับคะแนนรวม  อยูระหวาง .463 - .784 และมีคาความเช่ือม่ันเทากับ  .890 
 8)   แบบสอบถามการเปนแบบอยางดานการเรียนรู    จํานวน  10  ขอ  มีความสัมพันธระหวาง
คะแนนรายขอกับคะแนนรวม  อยูระหวาง .347 - .740 และมีคาความเช่ือม่ันเทากับ  .871 
 9)  แบบสอบถามการสนับสนุนทางการเรียนรู  จํานวน  10  ขอ  มีความสัมพันธระหวางคะแนน
รายขอกับคะแนนรวม  อยูระหวาง .348 - .659 และมีคาความเช่ือม่ันเทากับ  .852 
 10) แบบสอบถามบทบาทอาจารยในการเปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู   จํานวน  9  ขอ  
มีความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม  อยูระหวาง .576 - .760  และมีคาความเช่ือม่ัน
เทากับ  .876 
 11)  แบบสอบถามสัมพันธภาพกับเพื่อน  จาํนวน 10 ขอ  มีความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอ
กับคะแนนรวม  อยูระหวาง .306 - .767  และมีคาความเช่ือม่ันเทากับ  .847 
 12)  แบบสอบถามความพรอมของแหลงทรัพยากรการเรียนรู จํานวน 20 ขอ มีความ สัมพันธ
ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม  อยูระหวาง .441 - .782  และมีคาความเช่ือม่ันเทากับ  .941 
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การวิเคราะหขอมูล   

 การวิจยัคร้ังนีป้ระมวลผลขอมูลดวยเคร่ืองคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for 
Windows 11.5   สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลในคร้ังนี้  ไดแก 

 1. สถิติสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson  Product  Moment  Correlation  Coefficient)   
 2.  สถิติวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบเพ่ิมตัวแปรทีละข้ัน  (Stepwise Multiple Regression  Analysis)   

 3.  สถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  (One-Way ANOVA)    และเปรียบเทียบรายคู
ดวยวิธีการตูกี่  (Tukey)  เม่ือพบวาการวิเคราะหความแปรปรวนมีนยัสําคัญทางสถิติ  
 

 
   สรุปผลการวิจัย 

 1. จากการวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยลักษณะทางจิตกับการเรียนรูดวยการนําตนเองของ
นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   พบวา   ปจจัยลักษณะทางจิตทุกตัวมีความสัมพันธทางบวกกับการ
เรียนรูดวยการนําตนเองของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดย
ความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองมีความสัมพันธทางบวกสูงสุดกับการเรียนรูดวยการนําตนเอง  (r  
=  .789)   รองลงมาคือ  เจตคติตอการเรียนรูดวยการนําตนเอง  (r  =  .697)  การรับรูความสามารถของตน  (r  =  
.636)  และแรงจูงใจภายใน   (r  =  .615)    ตามลําดับ   ซ่ึงผลการวิจัยนี้สนับสนุนสมมติฐานท่ี  1 ท่ีผูวิจัยต้ังไว  
ท่ีพบผลเชนนี้สอดคลองกับขอตกลงเบ้ืองตนของการศึกษาผูใหญของโนลส  (Knowles. 1998: 64-69) ท่ี
กลาวถึงความพรอมท่ีจะเรียนรูวา   ผูใหญจะเรียนรูเม่ือมีความพรอมท่ีจะเรียน   และความพรอมในการ
เรียนรูดวยการนําตนเองตามแนวคิดของกูกลิเอลมิโน (Guglielmino.  1977: Abstract)   เปนคุณลักษณะ 8 
ประการ   ท่ีสอดคลองกับคุณลักษณะของบุคคลท่ีมีการเรียนรูดวยการนําตนเองตามแนวคิดของนัก
การศึกษาผูใหญหลายทาน   ในผลการวิจัยสวนนี้จึงเปนการยืนยันแนวคิดคุณลักษณะบุคคลท่ีมีการเรียนรู
ดวยการนําตนเองตามแนวคิดทางการศึกษาผูใหญ   ซ่ึงนักการศึกษาผูใหญมีความเชื่อวา คุณลักษณะของ
บุคคลท่ีมีการเรียนรูดวยการนําตนเองตองรูจักเปดรับประสบการณใหมๆในกิจกรรมหลายรูปแบบ   
สามารถท่ีจะปรับเปล่ียนวิธีการเรียนรู  ลองผิดลองถูกจนประสบผลสําเร็จ  (สุนทร  สุทองหลอ.  2542: 21; 
อางอิงมาจาก  Skager. 1978: 116-117) ใชความคิดริเร่ิมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง   มีความเปนตัวของ
ตัวเองไมข้ึนกับใครและสามารถนําตนเองได  สามารถควบคุมดําเนินกระบวนการเรียนรูเร่ืองที่ตนเอง
สนใจไดสําเร็จและประเมินผลการเรียนรูของตนเอง(Knowles. 1975: 61)   สามารถเรียนรูดวยตนเองอยาง
ตอเนื่องเพื่อสงเสริมศักยภาพในการเรียนรู  (รุง  แกวแดง.  2542: 112-113)     
 2. จากการวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยทางสังคมกับการเรียนรูดวยการนําตนเองของนิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   พบวา  ปจจัยทางสังคมทุกตัวมีความสัมพันธทางบวกกับการเรียนรูดวย
การนําตนเองของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยการเปน
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 3.  จากการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตัวแปรทีละข้ัน  เพื่อคนหาปจจัยลักษณะทางจิต
และปจจัยทางสังคมท่ีสามารถทํานายการเรียนรูดวยการนําตนเองของนิสิตมหาวิทยาลัย  ศรีนครินทรวิโรฒ  
พบวา  ปจจัยลักษณะทางจิต  ไดแก ความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองเปนตัวท่ีมีอิทธิพลทางบวก
สูงท่ีสุดในการทํานายการเรียนรูดวยการนําตนเอง    (  = .489)  รองลงมาคือ  การรับรูความสามารถของ
ตน (  = .245)  ปจจัยทางสังคมดานครอบครัว ไดแก  การเปนแบบอยางดานการเรียนรูเปนตัวท่ีมีอิทธิพล
ทางบวกลําดับท่ี 3     ในการทํานายการเรียนรูดวยการนําตนเอง    (  =.191)   และ ปจจัยทางสังคมดาน
มหาวิทยาลัย  ไดแก  บทบาทของอาจารยในการเปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรูเปนตัวท่ีมีอิทธิพล
ทางบวกลําดับท่ี  4  ในการทํานายการเรียนรูดวยการนําตนเอง (  = .081)     โดยความพรอมในการเรียนรู
ดวยการนําตนเอง  การรับรูความสามารถของตน การเปนแบบอยางดานการเรียนรู และบทบาทของอาจารย
ในการเปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู    รวมกันทํานายการเรียนรูดวยการนําตนเองรอยละ 68.900   

β

β

β

β
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 4.   จากการวิเคราะหความแปรปรวนของการเรียนรูดวยการนําตนเองของนิสิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒจําแนกตามกลุมสาขาวิชา พบวา นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในแตละกลุม
สาขาวิชามีการเรียนรูดวยการนําตนเองแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยนิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการเรียนรูดวยการนําตนเอง (  = 
121.925)  สูงกวานิสิตในสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ   (Χ  =116.116)   และนิสิตในสาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร     (  =  113.991)   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   ซ่ึงผลการวิจัยนี้สนับสนนุสมมติฐาน
ท่ี  4  ผูวิจัยต้ังไว  ท่ีพบผลเชนนี้เนื่องจากความแตกตางกันในดานหลักสูตรและความมุงหมายในการผลิต
บัณฑิตของแตละกลุมสาขาวิชา  เม่ือผูวิจัยพิจารณาจากหลักสูตรและความมุงหมายในการผลิตบัณฑิตของ
แตละกลุมสาขาวิชา พบวา  การที่นิสิตในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการเรียนรูดวยการนําตนเอง
สูงท่ีสุด    เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เปนการเรียนรูดวยการ
นําตนเองภายใตปรัชญาการสรางความรูดวยตนเองโดยการสรางสรรคช้ินงาน (Constructionism)  ซ่ึงเปน
การเรียนรูท่ีผูเรียนตองลงมือปฏิบัติดวยตนเอง  หรือสรางส่ิงตางๆข้ึนมา  มีเปาหมายเพื่อใหผูเรียนสราง
ความรูใหมขึ้นมาจากความคิดของผูเรียนเอง พรอมกับนําความคิดมาสูการสรางสิ่งที่เปนรูปธรรมตอไป  
(ชัยอนันต   สมุทวณิช.  2541-2542;  137-144)    เม่ือเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนในสาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  กับสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ  และสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   จะ
พบวามีความแตกตางกันในสวนท่ีสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ  และสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จะ
จัดการเรียนการสอนท่ีเนนการวิเคราะห  วิจารณและการประยุกตความรูไปใชใหเกิดประโยชนมากกวา
การใหผูเรียนลงมือปฏิบัติเพื่อสรางความรูใหมข้ึนมา    
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ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

 1.  ปจจัยลักษณะทางจิตทุกตัวมีความสัมพันธทางบวกกับการเรียนรูดวยการนําตนเองของนิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองมีความ สัมพันธสูงท่ีสุด 
ดังนั้น ผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไมวาจะเปนผูปกครองหรืออาจารยควร
ใหความสําคัญกับการปลูกฝง และสงเสริมใหนิสิตมีความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง   ซ่ึงเปน
ปจจัยสําคัญท่ีสุดที่ทําใหนิสิตมีการเรียนรูดวยการนําตนเอง ในขณะเดยีวกันก็ควรสงเสริมและพัฒนาปจจยั
ลักษณะทางจติอ่ืนๆควบคูกนัไปดวย 
 2. ปจจัยทางสังคมดานครอบครัวทุกตัวมีความสัมพันธทางบวกกับการเรียนรูดวยการนําตนเอง
ของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยการเปนแบบอยางดานการเรียนรูมีความสัมพันธสูงท่ีสุด  
ดังนั้นบิดามารดาและสมาชิกในครอบครัวควรใหความสําคัญและประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีดานการ
เรียนรูใหแกนสิิต   รวมไปถึงใหความรักความเอาใจใส ยอมรับในความสามารถและความคิดเหน็ของนิสิต  
เปดโอกาสใหนิสิตมีอิสระในการตัดสินใจดานการเรียนและเร่ืองสวนตัว  ฝกใหนสิิตไดรับผิดชอบตนเอง
ในเร่ืองเรียนและเร่ืองสวนตัวตามสมควร แตในขณะเดียวกันก็คอยการใหการชวยเหลือในเม่ือนิสิตตองการ
ไมวาจะเปนคาใชจายดานการศึกษา  หรือการใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเรียนและเร่ืองสวนตัว 
 3. ปจจัยทางสังคมดานมหาวิทยาลัยทุกตัวมีความสัมพันธทางบวกกับการเรียนรูดวยการนําตนเอง
ของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โดยสัมพันธภาพกับเพื่อนมีความสัมพันธสูงที่สุด อาจารยควร
ใหความสําคัญกับจัดการเรียนการสอนใหนิสิตมีโอกาสทํากิจกรรมรวมกัน  สนับสนุนใหนิสิตไดเรียนรู
รวมกับเพื่อน   นิสิตจะไดอาศัยกลุมเพื่อนท่ีเรียนรูดวยนั้นเปนแหลงทรัพยากรการเรียนรู   และกลุมเพื่อน
ยังเปนส่ิงจูงใจชักชวนใหนิสิตตองการท่ีจะเรียนรู  นอกจากนี้อาจารยควรเปล่ียนบทบาทจากผูสอนมาเปน
ผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู  เปดโอกาสใหนิสิตมีสวนรวมในการเรียนมากข้ึน  ใหนิสิตไดใชทักษะ
ในการแสวงหาความรูดวยตนเองมากกวาการเรียนแบบบรรยาย   รวมไปถึงฝกใหนิสิตประยุกตความรูท่ีได
จากการเรียนไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ควรพัฒนาแหลง
ทรัพยากรการเรียนรูใหทันสมัยและตอบสนองความตองการของนิสิตและอาจารยในมหาวิทยาลัย   
 

 
 ขอเสนอแนะเพ่ือการทําวิจัยครั้งตอไป 
 

 1.  ควรทําการศึกษาวิจัยในลักษณะเชิงทดลองเพ่ือพัฒนาการเรียนรูดวยการนําตนเองของบุคคล  
เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ไดศึกษากระบวนการและวิธีการวัดการเรียนรูดวยการนําตนเอง  5  ขั้นตอน
ตามทฤษฎีของโนลส (Knowles. 1975; 1980; 1998)   ผูทําวิจัยครั้งตอไปสามารถนําไปพัฒนาการเรียนรู
ดวยการนําตนเองของบุคคลทีละข้ันตอน   โดยเร่ิมจากการวินิจฉัยความตองการทางการเรียนรู การ
ตั้งเปาหมายการเรียนรูอยางเปนระบบ  การระบุแหลงทรัพยากรที่ใชในการเรียนรูท้ังท่ีเปนบุคคลและวัตถุ 
การเลือกและใชยุทธวิธีการเรียนรูท่ีเหมาะสม   และการประเมินผลการเรียนรู   
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 2. ควรทําการศึกษาวิจัยในลักษณะเชิงทดลองเพ่ือพัฒนาการเรียนรูดวยการนําตนเองกับบุคคล
ในวยัตางๆ   เนื่องจากการเปล่ียนแปลงทางสังคมเปนไปอยางรวดเร็ว   มีองคความรูใหมๆ เกดิข้ึนมากมาย   
และมนุษยมีอายุยืนยาวข้ึน ส่ิงท่ีบุคคลเรียนรูตั้งแตยังเดก็หรือเรียนรูจากระบบการศึกษาในโรงเรียนอาจจะ
ใชไมไดเมื่อมีอายุมากข้ึน   (Knowles. 1980:  40-41)   การฝกใหบุคคลรูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง   
เปนการพัฒนาบุคคลแบบยั่งยืนและตอเนื่องไปตลอดชีวิต   แตอยางไรก็ตามควรศึกษาพัฒนาการและ
ความตองการของบุคคลในวัยนัน้ๆดวย   
 3. ในการศึกษาคร้ังนี้วัดปจจัยทางจิตสังคมท่ีเกี่ยวของกับการเรียนรูดวยการนําตนเองและการเรียนรู
ดวยการนําตนเอง   โดยใหกลุมตัวอยางรายงานตนเอง  (Self – Report)  เพียงวิธีเดียว  ซ่ึงในการวิจัยคร้ังตอไป  
อาจใชวิธีการวัดตัวแปรโดยใหบุคคลท่ีเกี่ยวของกับตัวแปรนั้นๆโดยตรงเปนผูรายงาน เชน บิดามารดา    
อาจารย  หรือเพ่ือน   เปนตน  ควบคูไปกับการใหกลุมตัวอยางรายงานตนเอง   เพื่อท่ีผูวิจัยจะไดรับขอมูลท่ี
สมบูรณมากยิ่งข้ึนไปใชในงานวิจัย 
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