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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบการเรียนรูดวยการนําตนเอง จําแนกตามชั้นป กลุมสาขาและเพศ เพื่อ
สรางเครื่องมือวัดการเรียนรูดวยการนําตนเอง และเพื่อแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงและความเชื่อม่ันของเครื่องมือวัดการ
เรียนรูดวยการนําตนเอง กลุมตัวอยางในการวิจัยเปนนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 - 4 
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 จํานวน 1,186 คน โดยใชการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ 3 ขั้นตอน     ผลการวิจัยสรุปวา 1) 
ชั้นป สาขาวิชา และเพศ มีปฏิสัมพันธในการอธิบายความแตกตางของการเรียนรูดวยการนําตนเองในทุกองคประกอบทั้ง
การจัดการตนเอง การตรวจสอบตนเอง และการเปลี่ยนแปลงตนเอง งานวิจัยนี้วิเคราะหผลโดยพิจารณา 3 มิติพรอมกัน
พบวา นิสิตหญิงชั้นปที่ 1 สาขามนุษยศาสตรสังคมศาสตรมีการเรียนรูดวยการนําตนเองแตกตางจากสาขาอื่น ๆ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ และในนิสิตชายพบวานิสิตชั้นปที่ 2 กลุมสาขาวิทยาศาสตร สุขภาพมีระดับการเรียนรูดวยการนําตนเอง
สูงกวานิสิตกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรสังคมศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
2) การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางโดยใชการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งและอันดับสอง 
ผลการวิจัยพบวาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดล   องคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งและอันดับสองกับขอมูลเชิง
ประจักษมีคาเทากัน และเมื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงลูเขาพบวา ตัวแปรคาโนนิคอลซึ่งเปนตัวแปรแฝงการเรียนรูดวย
การนําตนเองที่พัฒนาขึ้นโดยคณะผูวิจัยกับการเรียนรูดวยการนําตนเองของ สุวัฒน วัฒนวงศ มีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 3) การศึกษาความเที่ยงตรงเชิงทํานายซึ่งกําหนดใหเปนความสัมพันธเชิงยอนกลับ เมื่อทําการประเมิน
ความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษพบวา โมเดลความสัมพันธแบบมีอิทธิพลยอนกลับระหวางการ
เรียนรูดวยการนําตนเองและการเรียนรูตลอดชีวิต โดยการเรียนรูดวยการนําตนเองทํานายการเรียนรูตลอดชีวิตไดสูง และ
การเรียนรูตลอดชีวิตสามารถทํานายการเรียนรูดวยการนําตนเองไดสูงเชนเดียวกันแตมีขนาดอิทธิพลต่ํากวาเล็กนอย 

 
The objectives of this research were (1) to compare the self-directed learning of undergraduate 

students from Srinakharinwirot University across school year, major area, and gender, (2) to develop a Thai 
Self-Directed Learning Scale (TSDLS), and (3) to test the validity and reliability of evidence from the TSDLS.  
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   วารสารพฤติกรรมศาสตร                                        ปที่ 13  ฉบับที่ 1 กันยายน 2550 
  

 

66

Participants were 1,186 undergraduate students from Srinakharinwirot University who were randomly selected 
and 3 stages stratified.  The research findings revealed that: 1) Observed interactions explain the 
differences in self-directed learning means among school year, major area, and gender. Interactions were 
statistically significant self-directed learning indicators.  More specifically, the self-directed learning levels for 
first year female students in humanities and social sciences were lower than other groups while levels for 
second year male students in health science areas were higher than other groups. 2) First order  and second 
order confirmatory factor  analyses  were  used to test the factorial validity of TSDLS.  The findings showed 
that the two proposed models were both reasonable fitted with the empirical data.  Further, canonical 
correlation was used to test the convergent validity evidence and showed that our TSDLS was strongly 
correlated with the self-directed learning scale developed by Watanawong (2003).    3) Reciprocal effects 
between self-directed learning and lifelong learning were tested to reveal the incremental validity.  The 
results showed that self-directed learning strongly predicted lifelong learning and, although to lesser degree, 
feedback also showed a strong effect. 

 
ภูมิหลัง 

การพัฒนาผู เรียนใหมีทักษะในการแสวงหา
ความรู สามารถสรางองคความรู และถายทอดความรู
จ ะ เกิ ดขึ้ น จ ริ ง ได ใน สั งคมไทย  และ เป น ไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 
24 (6) การจัดการศึกษาควรจัดบรรยากาศใหผูเรียน
สามารถแสวงหาความรูไดทุกเวลาทุกสถานที่ และ
มุงเนนกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนมีนิสัยรักการเรียนรู มี
ความใฝเรียน มีทักษะในการสืบคนความรู และมีทักษะ
ในการเรียนรูดวยตนเอง เพื่อเสริมสรางพฤติกรรมของ
ผูเรียนที่เอื้อตอการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  
           ป พ.ศ. 2548 มีการวิจัยติดตามผลและประเมินผล
การปฏิรูปการศึกษาตามแนวนโยบาย  พื้นฐานแหงรัฐ
และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดผลสรุป
เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียนและผูสําเร็จ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (สุวิมล วองวาณิช และนง
ลักษณ วิรัชชัย, 2548: 110-111, 120) พบวา 
ความสามารถทางการเรียน ทักษะการคิด และทักษะ
การเรียนยังอยูในระดับที่ตองปรับปรุง และผลการวิจัย
พบวาผลผลิตระดับอุดมศึกษาเปนที่พึงพอใจของ

นายจางในระดับปานกลาง งานวิจัยนี้จึงมีการเสนอ
มาตรการ และแนวทางยกระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค
ของผูเรียนและผูที่กําลังจะจบการศึกษาวา หนวยงาน
จัดการศึกษาควรพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหสูงขึ้นกวาเดิม 
ดวยการพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต 
ซึ่งเปนผูที่สามารถคิดวิเคราะหและแสวงหาความรูตาง ๆ 
ไดดวยตนเอง  
           การเรียนรูเปนส่ิงสําคัญที่สุดในการพัฒนาคน
และเปนวิถีทางที่นําไปสูการปรับปรุงเปล่ียนแปลงการ
ดําเนินชีวิตใหเปนไปอยางเหมาะสมกับสภาพที่เปนอยู 
การเรียนรูจึงไมใชส่ิงที่เกิดขึ้นเฉพาะในสถาบันการศึกษา
เทานั้นแตอาจเกิดขึ้นไดหลายลักษณะ กรมวิชาการ 
(2541: 20-21) ระบุวารูปแบบการเรียนรูที่สําคัญ คือ 
การเรียนรูดวยการนําตนเอง (Self-directed learning) 
ซึ่งเปนรูปแบบที่ผูเรียนมีบทบาทในการรับผิดชอบการ
เรียนของตนเอง โดยที่ผูเรียนเปนผูเรียนรูดวยตนเอง 
ครูอาจารยมีบทบาทเปนเพียงผูสนับสนุนการเรียน และ
เปนผูใหบริการดานแหลงความรูแกผูเรียน ผูเรียนจะตอง
รับผิดชอบตนเองตั้งแตการเลือกและวางแผนสิ่งที่ตน
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เรียนเขาไปมีสวนรวมในการเลือกและเริ่มตนการเรียน
ดวยตนเอง ตลอดจนประเมินผลการเรียนรูดวยตนเองได  
         การเรียนรูดวยตนเองจึงเปนคุณลักษณะ
สําคัญประการหนึ่งของการเรียนรูตลอดชีวิต เนื่องจาก
การเรียนรูดวยตนเองเปนพฤติกรรมสําคัญที่ทําใหบุคคล
เสาะแสวงหาความรูตามความตองการ โดยใชความ
เพียรพยายามของตนในการเพิ่มพูนความรู รวมทั้งมี
พฤติกรรมที่เปนทักษะการเรียนรูของตนเอง เพื่อใหตน
เกิดการเรียนรู มีความรูเพิ่มขึ้น สามารถแสวงหาความรู
อยางไมมีที่ส้ินสุด (Knowles, 1975; สมคิด อิสระวัฒน, 
2542: 40) มีเอกสารงานวิจัยหลายเรื่องที่ชี้ชัดวาการ
เรียนรูดวยการนําตนเองมีความสัมพันธกับการเรียนรู
ตลอดชีวิต โดยที่การเรียนรูตลอดชีวิตจะเปนการเรียนรูที่
หยั่ ง รากลึกจึ งมีนิยามความหมายกว างขวางถึ ง
คุณลักษณะของบุคคล (Traits) และมีบอยครั้งที่มีการ
นําไปใชนิยามความหมายของการเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง  
 โอลิเวอร (Oliver, 1999) ใหคําอธิบายวาการ
เรียนรูตลอดชีวิตเปนการที่บุคคลไดเรียนรูดวยตนเอง
อยางแทจริง (Self-actualized Learning) สวน บรูคเค็ท 
และ เฮมสตรา (Brockett & Hiemstra, 1991) อธิบาย
วาการเรียนรูดวยตนเองเปนความสามารถและ/หรือเปน
ความมุงมั่นตั้งใจของแตละบุคคลที่จะใชศักยภาพของ
ตนแสวงหาความรูดวย  ตนเอง  บางครั้งการนิยาม
ความหมายของทั้ง 2 ตัวแปรนี้จึงมีบางสวนที่มีความ
ทับซอนกัน (Overlap) โดยเฉพาะในสวนของความคิด
อยางมีวิจารณญาณ ทักษะการใชและการสังเคราะห
ขอมูล รวมทั้งทักษะการสื่อสารระหวางบุคคล ดังนั้น
ในงานวิจัยของ จุสโต และ ไดไบแอสิโอ (Jiusto & 
DiBiasio, 2006: 196) จึงนิยามการเรียนรูตลอดชีวิตวา
เปนการที่ผูเรียนไดแสดงความสามารถของตนในการทํา
โครงการวิจัยซึ่งเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร และนิยาม
การเรียนรูดวยตนเองวาเปนทัศนคติ เปนแรงจูงใจ 
ตลอดจนคุณลักษณะในตัวบุคคลที่จะใชทักษะของตน
เพื่อการแสวงหาความรู ผลงานวิจัยนี้พบวาหลักสูตร

การเรียนรูสากล (The Global Studies Program) 
สงเสริมการเรียนรูดวยการนําตนเองและการเรียนรู
ตลอดชีวิตของนักศึกษาใหเพิ่มขึ้นหลังจากจบหลักสูตร 
พวกเขาจึงทําการวัดตัวแปรในงานวิจัยทั้งกอนและ
หลังจากสิ้นสุดโปรแกรมในหลักสูตรดังกลาว 

มีงานวิจัยที่ไดทําการตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงโครงสรางของแบบวัดการเรียนรูอยางตอเนื่อง (Oddi 
Continuing Learning Inventory : OCLI) และหา
ความสัมพันธกับคุณลักษณะทางพฤติกรรมที่เชื่อวาเปน
ตัวบงชี้การเรียนรูดวยการนําตนเองเปนงานวิจัยของ 
ออดี้ (Oddi, 1986: 97-107 ; Oddi, et al., 1990: 139-145) 
ผลการวิจัยพบวาคะแนนจากแบบวัดการเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง (OCLI) มีความสัมพันธทางบวกกับคะแนน
การเรียนรูดวยการนําตนเองจากการสอนตนเอง (Self-
instruction) และพบวาผูที่มีการเรียนรูดวยการนําตนเอง
มีคุณลักษณะที่จําเปนตอการเรียนรูตลอดชีวิตใน 3 ดาน 
คือ การเปนผูเรียนเชิงรุก มีความคิดเปดกวาง และมี
ความมุงมั่นในการเรียนรู ผลการวิจัยสนับสนุนแนวคิด
ที่วาความสามารถในการเรียนรูไดดวยตนเองเปนตัวแปร
สําคัญที่ทํานายการเรียนรูตลอดชีวิต 
 เดอ วิทท (De Witt, 2001) ไดเสนอความเห็น
ในประเด็นของการฝกฝนบุคคลใหเปนผูเรียนรูตลอดชีวิต
วา นักศึกษาตองเรียนรูดวยการนําตนเองเพื่อใหเกิด
ความคิดรวบยอดที่สําคัญหลาย ๆ อยาง ดังเชนงานวิจัย
ของ โอชัวห และคณะ (Ozuah, et al., 2001: 669-627) 
ที่ไดวิจัยผลกระทบของการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน
ที่มีตอการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษาแพทย 
ผลการวิจัยพบวา       นักศึกษาที่ไดเขารวมกิจกรรมการ
เรียนรูในหลักสูตรแบบใชปญหาเปนฐานมีระดับการ
เรียนรูดวยการนําตนเองสูงกวากลุมที่ไมไดเขารวม
กิจกรรมในหลักสูตร   ดังกลาว  ผลงานวิจัยอีกเรื่องหนึ่ง
ที่แสดงถึงความสัมพันธของการเรียนรูดวยการนําตนเอง
กับการฝกใหบุคคลเปนผู เรียนรูตลอดชีวิต  ไดแก 
งานวิจัยของ บาหน (Barnes, 1998) ที่ไดวิจัยเรื่องความ
ใฝรูและความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองของ    
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นักศึกษาประกาศนียบัตรการพยาบาล  งานวิจัยมี  
จุดมุงหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความใฝรู
ซึ่งเปนคุณลักษณะสําคัญที่สงผลตอการพัฒนาใหบุคคล
เกิดการเรียนรูตลอดชีวิต ตามแนวคิดของ  กลูกลิเอลมิโน 
(Guglielmino, 1977) กับความพรอมในการเรียนรูดวย
การนําตนเอง ผลการวิจัยพบวาความพรอมในการเรียนรู
ดวยการนําตนเอง การรับรูคุณคาของความรู และการมี
ความตองการมีความรูตอไปอยางตอเนื่อง มีความ 
สัมพันธกันในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 จาการตรวจสอบเอกสารงานวิจัยพบวา
การศึกษาเรื่องการนําตนเองที่ผานมาจะศึกษาเฉพาะ
คุณลักษณะของบุคคลที่มีการเรียนรูดวยการนําตนเอง 
ซึ่งในปจจุบันเครื่องมือวัดการเรียนรูดวยการนําตนเอง
ที่ใชกันอยางแพรหลายไดแนวทางมาจากแบบวัดการ
เ รี ย น รู ด ว ย ก า ร นํ า ต น เ อ ง ข อ ง  ก ลู ก ลิ เ อ ลมิ โ น 
(Guglielmino, 1977) ที่แบงคุณลักษณะของผูที่มีการ
เรียนรูดวยตนเองไว 8 ดาน สําหรับแบบวัดที่พัฒนาขึ้น
โดยคนไทย คือ แบบวัดของ สุวัฒน วัฒนวงศ (2546) 
แบงการเรียนรูดวยการนําตนเองเปน 11 องคประกอบ 
โดยไดนําแบบวัดไปใชกับกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษา
ระบบการศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งการใชแบบวัดดังกลาว
จะใชวัดความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง 
แตยังไมพบวามีการสรางแบบวัดการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองในเชิงพฤติกรรม 
            การวิจัยครั้งนี้จึงวัดพฤติกรรมการเรียนรูดวยการ
นําตนเองตามแนวคิดของ คอสตาและกาลิค (Costa & 
Kallick, 2004) ที่อธิบายถึงพฤติกรรมการเรียนรูดวยการ
นําตนเอง 3 มิติ คือ การจัดการตนเอง การตรวจสอบ
ตนเอง  และการเปลี่ยนแปลงตนเอง  รวมทั้ งแสดง
หลักฐานความเที่ยงตรงและความเชื่อม่ันของเครื่องมือวัด

การเรียนรูดวยการนําตนเอง และไดศึกษาเปรียบเทียบ
การเรียนรู ดวยการนําตนเองของนิสิตมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒในตัวแปรเพศ  ชั้นป  และกลุมสาขาวิชา 
โดยทําการวิเคราะหทั้ง 3 มิติพรอมกัน กอรปกับหนึ่งใน
ยุทธศาสตรหลักของการพัฒนาศักยภาพของนิ สิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ (มศว ชุมชน, 2546: 10) 
ไดใหความสําคัญของการเรียนรูดวยการนําตนเองของ
นิสิต โดยระบุถึงขอกําหนดที่มหาวิทยาลัยจะสราง
บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูทั้งภายในและภายนอก
หองเรียน ผลการวิจัยครั้งนี้จึงเปนขอมูลสารสนเทศที่จะ
ชวยใหผูบริหาร คณาจารย และผูที่มีสวนเกี่ยวของไดนํา
ผลการวิจัยในครั้งนี้ไปใชเพื่อการพัฒนานิสิตใหเปน
บัณฑิตที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามยุทธศาสตร
ของชาติและของมหาวิทยาลัยตอไป 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบการเรียนรูดวยการนําตนเอง 
จําแนกตามชั้นป สาขา และเพศ 

2.  เพื่อสรางเครื่องมือวัดการเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง 

3. เพื่อแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงและความ
เชื่อม่ันของเครื่องมือวัดการเรียนรูดวยการนําตนเอง 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
          กรอบแนวคิดในงานวิจัยครั้งนี้คณะผูวิจัยแนวทาง
มาจากแนวคิดของ แคนดี้ (Candy, 1991) ที่วาการ
เรียนรูดวยการนําตนเองจะสงผลทางบวกตอการเรียนรู
ตลอดชีวิต และเมื่อผูเรียนมีการเรียนรูตลอดชีวิตแลว
ผูเรียนจะมีการเรียนรูดวยการนําตนเองเพิ่มขึ้นดวย
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
สมมติฐานการวิจยั 

จากกรอบแนวคิดการวิจัยขางตน คณะผูวิจัยได
ตั้งสมมติฐานการวิจัยไวดังนี้ 

1. นิสิตตางเพศกัน ศึกษาในกลุมสาขาวิชาที่
แตกตางกัน และศึกษาตางชั้นปกัน จะมีปฏิสัมสัมพันธ
รวมกันที่ทําใหนิสิตมีระดับการเรียนรูดวยการนําตนเอง
แตกตางกัน 

2. โมเดลการเรียนรูดวยการนําตนเองที่ประกอบ 
ดวยตัวชี้วัดจํานวน 3 องคประกอบ มีความกลมกลืนกับ
ขอมูลเชิงประจักษ 

3. การเรียนรูดวยการนําตนเองมีความสัมพันธ
ยอนกลับ (Reciprocal relationships) กับการเรียนรู
ตลอดชีวิต 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

กลุมตัวอยาง เปนนิสิตมหาวิทยาลัย      ศรี  
นครินทรวิโรฒ ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2548  
การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางใชเกณฑความเพียงพอ
ในการวิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหสมการเชิง
โครงสราง โดยใชวิธีการ Maximum Likelihood ในการ
ประมาณคาขนาดกลุมตัวอยางขั้นต่ําที่คอนขางมั่นใจได
วาผลการประมาณคาจะมีความเหมาะสมคือ 200 คน 
งานวิจัยครั้งนี้มีกลุมยอยในการเปรียบเทียบมากที่สุด   4 
กลุมยอย ดังนั้นกลุมตัวอยางขั้นต่ําที่เหมาะสมคือ 800 
คน อยางไรก็ตามในขั้นตอนวิเคราะหองคประกอบเชิง

ยืนยันคณะผูวิจัยใชวิธีการประมาณคาแบบ Weighted 
Least Square  ซึ่งตองการกลุมตัวอยางที่มีขนาดใหญ
มากสําหรับการประมาณคา ดังนั้นจึงทําการศึกษาใน
กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้จํานวน 1,186 คน  

วิธีการสุมตัวอยางใชการสุมตัวอยางแบบการชั้นภูมิ 
3 ขั้นตอน (3 Stages stratified random sampling) 
โดยชั้นภูมิแรกเปนกลุมสาขาวิชาจํานวน 3 กลุม
สาขาวิชา ไดแก 1) สาขามนุษยศาสตรสังคมศาสตร 
(คณะศึกษาศาสตร มนุษยศาสตร ศิลปกรรมศาสตร 
สังคมศาสตร) 2) สาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี (คณะ
วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร) และ 3) สาขา
วิ ทยาศาสตร สุ ขภาพ  (คณะแพทยศาสตร  ทั นต
แพทยศาสตร พยาบาลศาสตร เภสัชศาสตร สหเวช
ศาสตร พลศึกษา) โดยขนาดกลุม   ตัวอยางในแตละ
ชั้นภูมิยอยใหมีสัดสวนที่เทากัน สุมชั้นภูมิที่ 2 เปนชั้นป 
จํานวน 4 ชั้นป โดยในแตละชั้นปมีขนาดกลุมตัวอยาง
เทากัน และขั้นสุดทายทําการสุมชั้นภูมิที่ 3 เปนเพศ คือ 
เพศชายและ เพศหญิง ซึ่งในแตละชั้นปใหมีจํานวน
ใกลเคียง 
 

เครื่องมือที่ใชในการวจิัย 
1.  แบบวัดการเรียนรูดวยการนําตนเองที่

คณะผูวิจัยสรางขึ้น คณะผูวิจัยสรางแบบวัดการเรียนรู
ดวยการนําตนเองของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดยอาศัยแนวคิดจาก คอสตา และ กาลลิค (Costa & 
Kallick, 2004) จําแนกการเรียนรูดวยการนําตนเองใน  

การเรียนรูดวย
การนําตนเอง

การเรียนรู
ตลอดชีวิต

จัดการตนเอง

ตรวจสอบตนเอง

เปลี่ยนแปลงตนเอง

การประยุกตใช

การใชกลยุทธ

การแปลความหมาย

การใชเครื่องมือ

การประเมิน

การกําหนดจุดมุงหมายเพศ   คณะ  ชั้นป  
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3 มิติ คือ การจัดการตนเอง การตรวจสอบตนเอง และ
การเปลี่ยนแปลงตนเอง แบบวัดที่สรางขึ้นมีจํานวน 70 
ขอ  คณะผูวิจัยไดคัดเลือกขอคําถามที่ผานเกณฑ
คุณภาพที่ตั้งไวจํานวน 32 ขอ แบงเปนองคประกอบการ
จัดการตนเอง 12 ขอ การตรวจสอบตนเอง 10 ขอ และ
การเปลี่ยนแปลงตนเอง 10 ขอ    มีคาสัมประสิทธิ์ความ
เชื่อม่ันของแบบวัดเฉพาะ     ขอความที่คัดไว เทากับ 
0.7602 0.7046 และ 0.7632 ตามลําดับ แบบวัดมี
ลักษณะเปนมาตรประเมินคา 6 ระดับ ตั้งแต จริงที่สุด 
จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 
การตีความคะแนน สําหรับ ขอความทางบวกการให
คะแนนคําตอบ คือ "จริงที่สุด" ถึง "ไมจริงเลย" เปน 6 
คะแนนถึง 1 คะแนนตามลําดับ สวนขอความทางลบจะ
ใหคะแนนกลับกันจาก 1 คะแนนถึง 6 คะแนน ผูที่ได
คะแนนมากกวาแสดงวามีการเรียนรูดวยการนําตนเอง
สูงกวาผูที่มีคะแนนต่ํากวา 

2. แบบวัดการเรียนรูดวยการนําตนเองของ   
สุวัฒน วัฒนวงศ (2546) คณะผูวิจัยนําแบบวัดการเรียน
การรูดวยการนําตนเองของ สุวัฒน วัฒนวงศ เปนเกณฑ
ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเกณฑสัมพันธ 
(Criterion related validity) แบบวัดการเรียนรูดวยการ
นําตนเองของ สุวัฒน วัฒนวงศ เปนมาตรประเมินรวม
คา 5 ระดับ จํานวน 39 ขอ แบงเปน 11 องคประกอบ 
คือ 1) ความรักและตองการเรียนรูส่ิงใหม 2) 
ความสามารถในการเลือกและวิเคราะหทักษะเพื่อการ
เรียนรู 3) การแสวงหา      คําตอบเพื่อการเรียนรูไดดวย
ตนเอง 4) ความรับผิดชอบตอการเรียนรูและมีขั้นตอน
เพื่อนําไปสูเปาหมาย 5) การมีวินัยในตนเองและการนํา
ความรูไปใชประโยชน 6) การทุมเทเพื่อการเรียนดวย
ความพยายามอยางเหมาะสม 7) การจัดสภาพแวดลอม
เพื่อสงเสริมบรรยากาศในการเรียนรู 8) ความสามารถ
ริเริ่มการเรียนรูไดดวยตนเอง 9) ความสามารถตั้งคําถาม
เพื่อการนําไปสูความรูที่ตองการ 10) การประเมินผล
ตนเองไดอยางถูกตองยุติธรรม และ 11) ความอดทนใน
การเสาะแสวงหาความรู  

คณะผูวิจัยทําการปรับแบบวัดของ  สุวัฒน 
วัฒนวงศ มาปรับใชโดยเพิ่มมาตราวัดเปน 6 ระดับ 
ตั้งแตไมจริงเลย (1) ถึง จริงที่สุด (6) และทําการ
วิเคราะหองคประกอบของแบบวัดใหมอีกครั้งโดยใช
วิธีการวิเคราะหสวนประกอบ (Principal component 
analysis) และหมุนแกนแบบ Promax  กับนิสิตระดับ
ปริญญาตรีจํานวน 1,186 คน  ผลการตรวจสอบจํานวน
องคประกอบที่เหมาะสมดวยวิธี Parallel analysis และ 
Minimum average partial test พบวาผลการวิเคราะห
สอดคลองกันวาองคประกอบที่เหมาะสมมีจํานวน 2 
องคประกอบ  ซึ่งเมื่อพิจารณาลักษณะของตัวแปร
องคประกอบแลว คณะผูวิจัยจึงตั้งชื่อองคประกอบวา 
ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง และรักและ
ตองการเรียนรูดวยตนเอง มีคาความเชื่อม่ันของแบบวัด
ดวยสูตรอัลฟาของครอนบัคเทากับ .9329 และ .9136 
ตามลําดับ 
    3. แบบวัดการเรียนรูตลอดชีวิตการวิจัยครั้งนี้วัด
การเร ียนรู ตลอดชีวิตจากการรับรู ท ักษะการเร ียนรู
ตลอดชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
โดยใชมาตรวัดที่คณะผูวิจัยสรางขึ้น คณะผูวิจัยจําแนก
องคประกอบการวัดการรับรูทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต
เปน 6 มิติ (นิตยา สําเร็จผล, 2547: 263) คือ 1) การ
ประยุกตใชความรู 2) การใชกลยุทธที่หลากหลาย 3) 
การใชและแปลความหมายขอมูลที่ได 4) การใช
เครื่องมือการเรียนรู 5) การประเมินการเรียนรูของ
ตนเอง 6) การกําหนดจุดมุงหมายการเรียนรู โดย
คณะผูวิจัยไดสรางขอคําถามแตละดานที่ครอบคลุมทั้ง
องคประกอบและ  จุดมุงหมายของการเรียนรูตลอดชีวิต 
3 ประการ คือ 1) พัฒนาตนใหมีความรูความสามารถ
และทักษะเพิ่มขึ้น 2) เรียนรูตามความสนใจ ความ
ตองการ และเห็นประโยชน และ  3) ดํารงชีวิตของตนเอง
และอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข แบบวัดที่สรางขึ้น
มีจํานวน 82 ขอ คณะผูวิจัยไดทําการคัดเลือกขอคําถาม
ที่ผานเกณฑ   คุณภาพที่ตั้งไวจํานวน 36 ขอ 
องคประกอบละ 6 ขอ มีคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันของ
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แบบวัดเฉพาะขอความที่คัดไว เทากับ 0.8764 0.8754 
0.8468 0.8180 0.8836 และ 0.7583 ตามลําดับ แบบวดัมี
ลักษณะเปนมาตราประเมินคา 6 ระดับ ตั้งแต เปน
ประจํา บอย ๆ คอนขางบอย บางครั้ง นาน ๆ ครั้ง ไมเคย
เลย การตีความคะแนน สําหรับขอความทางบวกการให
คะแนนคําตอบ คือ "เปนประจํา" ถึง "ไมเคยเลย" เปน 6 
คะแนนถึง 1 คะแนนตามลําดับ สวนขอความทางลบ
จะใหคะแนนกลับกันจาก 1 คะแนนถึง 6 คะแนน ผูที่ได
คะแนนมากกวาแสดงวามีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต
สูงกวาผูที่มีคะแนนต่ํากวา  

การแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง
ของแบบวัดการเรียนรูตลอดชีวิตใชการวิ เคราะห
องคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ ่งและอันดับสอง  
การวิ เ ค ราะห ข อ มูล ใช เมตริ กซ สห สัมพันธ แบบ 
Polychoric ถวงน้ําหนักดวยเมตริกซความแปรปรวนรวม
แบบ Asymptotic และใชวิธีประมาณคาแบบกําลังสอง
นอยที่สุดแบบถวงน้ําหนัก (Weighted least square, 
WLS) ผลการประเมินโมเดลองคประกอบเชิงยืนยัน
อันดับหนึ่งในภาพรวมพบวา คาไคสแควรที่ df = 579 
เทากับ 3,841.2 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05, 
RMSEA = 0.069 โดยชวงความเชื่อม่ันอยูระหวาง 
0.067 ถึง 0.071 CFI = .95  GFI = .97 และโมเดล
องคประกอบเชิงยืนยันอันดับสองในภาพรวมพบวา    
คาไคสแควรที่ df = 587 เทากับ 3,986.1 มีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 RMSEA = .070 โดยชวงความ
เชื่อม่ันอยูระหวาง 0.068 ถึง 0.072 CFI = .95 และ GFI 
= .96 เมื่อพิจารณาจากดัชนี  ขางตนกลาวไดวาทั้งสอง
โมเดลมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษอยูใน
เกณฑที่ยอมรับไป 

กระบวนการเกบ็ขอมูล 
ขั้นการหาคุณภาพรายขอครั้งที่ 1 และการหา

คุณภาพรายขอและคาความเชื่อมั่นในการเก็บขอมูล
ครั้งที่ 2 คณะผูวิจัยนําแบบสอบถามฉบับแรกที่ผานการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจาก     ผูทรงคุณวุฒิ 
นํามาใชจริงกับนิ สิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตรโดยการเก็บขอมูลครั้งแรกจํานวน 100 คน 
และ ครั้งที่ 2 อีก 100 โดยทําการติดตอกับอาจารย
ผูสอนในแตละมหาวิทยาลัยซึ่งชวยประสานงานในการ
เก็บขอมูลจากนิสิตโดยตรง 
 ขั้นการแสดงหลักฐานความเที่ยงตรง ความ
เชื่อม่ัน และ การศึกษาการเรียนรูดวยการนําตนเองของ
นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 1,200 คน 
คณะผูวิจัยใชการวาจางนิสิตชวยงานหรือคณะกรรมการ
นิสิตระดับคณะในการชวยเก็บขอมูลตามจํานวนที่
คณะผูวิจัยตองการ 

การวิเคราะหขอมูล กระบวนการวิเคราะห
ขอมูลเปนไปตามวัตถุประสงคการวิจัยดังนี้ 

1.  หาคุณภาพรายขอครั้งที่ 1 ใชการหาคา
อํานาจจําแนกในแตละองคประกอบของแบบวัดการ
เรียนรูดวยการนําตนเอง โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธระหวางคะแนนรายข อกับคะแนนรวม 
(Item-total correlation) และการเปรียบเทียบกลุมสูง
กลุมต่ํา โดยใชเทคนิค 50-50 และคัดเลือกขอความใน
แตละองคประกอบที่ผานเกณฑทางสถิติ กลาวคือ มีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนน
รวมเกิน .3 และคาสถิติ t มีนัยสําคัญทางสถิติ รวมกับ
การพิจารณาโครงสรางขององคประกอบ ทําการคัดเลือก
ขอความที่ใชในงานวิจัยไดจํานวน 32 ขอ 

2.  การหาคุณภาพรายขอครั้งที่ 2 จะกระทํา
เหมือนกับการหาคุณภาพรายขอครั้งที่ 1 โดยใชวิธีการ
หาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับ
คะแนนรวม การแสดงหลักฐานความเชื่อม่ัน โดยการหา
คาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค รายองคประกอบ  

3.  การแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงของแบบวัด
การเรียนรูดวยการนําตนเอง การวิจัยครั้งนี้ทําการแสดง
หลักฐานความเที่ยงตรงของแบบวัดการเรียนรูดวยการ
นําตนเองใน 2 เกณฑ คือ 1) การแสดงหลักฐานความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสราง และ 2) การแสดงหลักฐานความ
เที่ยงตรงเชิงทํานาย 
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3.1 การแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงเชิง
โครงสรางใน 2 ประเด็น คือ 1) ความเที่ยงตรงเชิง
องคประกอบ ใชการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
อันดับหนึ่ง (First order confirmatory factory analysis) 
เพื่อ 1) แสดงหลักฐานความเที่ยงตรงเชิงองคประกอบ 
(Factorial validity) โดยพิจารณาจากการกําหนด
องคประกอบตามสมมติฐานการวิจัยมีความกลมกลืน
กับขอมูลเชิงประจักษหรือไม 2) แสดงหลักฐานความ
เที่ยงตรงเชิงลูเขา (Convergent validity) โดยการ
พิจารณาคาสัมประสิทธิ์องคประกอบ (Factor loading) 
คะแนนมาตรฐานหากมีคาสูงกวา .40 คา 2R  เขาใกล 
1 คา Construct reliability ไมต่ํากวา 0.70 และคา 
Variance extracted ไมต่ํากวา 0.50 แสดงวามีความ
เที่ยงตรงเชิงลูเขา  และการวิเคราะหองคประกอบเชิง
ยืนยันอันดับสอง (Second order confirmatory factor 
analysis)  เพื่อ 4) แสดงหลักฐานความเที่ยงตรงเชิง
องคประกอบวา โมเดลตัวแปรแฝงในองคประกอบอันดับ
หนึ่งสามารถรวมกันเปนองคประกอบเดียวไดโดย
พิจารณาจากความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ      
5) พิจารณาน้ําหนักความสําคัญขององคประกอบอันดับ
หนึ่งวาตัวแปรองคประกอบอันดับหนึ่งตัวใดเปนตัว
อธิบายตัวแปรแฝงอันดับสองไดดี 

สําหรับการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
ทั้งอันดับหนึ่งและอันดับสองใชการวิเคราะหสมการเชิง
โครงสราง (Structural equation modeling) การวิเคราะห
ขอมูลใชโปรแกรมลิสเรล (LISREL 8.54) โดยใชเมตริกซ
สหสัมพันธแบบ Polychoric ถวงน้ําหนักดวยเมตริกซ
ความแปรปรวนแปรปรวนรวมแบบ Asymptotic และใช
วิธีประมาณคาแบบกําลังสองนอยที่สุดแบบถวงน้ําหนัก 
(Weighted Least Square, WLS) ดัชนีบงชี้ที่เปนเกณฑ
ในการตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลกับขอมูลเชิง
ประจักษ ใช 1) คาไคสแควร เกณฑคือ คาไคสแควรไมมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2) คา RMSEA โดย
รายงานชวงความเชื่อม่ันประกอบดวย เกณฑขั้นต่ําคือมี
คาและชวงความเชื่อมั่นต่ํากวา 0.10 และเกณฑใน

ระดับดีคือมีคาและชวงความเชื่อม่ันต่ํากวา 0.06 (3) คา 
CFI เกณฑขั้นต่ําคือมีคาสูงกวา 0.90  และเกณฑใน
ระดับดีคือมีคาสูงกวา 0.95 สําหรับคา GFI เกณฑขั้นต่ํา
คือมีคาสูงกวา .90  และเกณฑในระดับดีคือมีคาสูงกวา 
.95 และ (2) ความเที่ยงตรงเชิงลูเขา ใชแบบวัดการ
เรียนรูดวยการนําตนเองของ สุวัฒน วัฒนวงศ (2546) 
มาทําการวิเคราะหโครงสรางความสัมพันธโดยทําการ
วิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล  
   3.2 ความเที่ยงตรงเชิงทํานาย (Incremental 
Validity) การศึกษาตัวแปรเชิงผลของการเรียนรูดวยการ
นําตนเอง โดยในงานวิจัยครั้งนี้คาดวาการเรียนรูดวยการ
นําตนเองจะสงผลทางบวกตอการเรียนรูตลอดชีวิต และ
เมื่อผูเรียนมีการเรียนรูตลอดชีวิตแลว ผูเรียนจะมีการ
เรียนรูดวยการนําตนเองเพิ่มขึ้นดวย (Candy, 1991) 
ดั ง นั้ น ก า ร วิ เ ค ร า ะห ข อ มู ล จึ ง ใ ช ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห
ความสัมพันธแบบยอนกลับ (recursive model) โดยใช
โปรแกรมลิสเรล (LISREL 8.54) 
   4. การศึกษาตัวแปรที่มีผลตอการเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง ใชการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองระหวางนิสิตที่มีลักษณะทางชีวสังคมที่แตกตาง
กันใน 3 ตัวแปร ไดแก เพศ ชั้นป และกลุมสาขาวิชา โดย
การวิเคราะหความแปรปรวนหลายตัวแปรแบบ 3 ทาง 
(3 Ways multivariate analysis of variance) 
 
สรุปผลการวจิัย 

1. เพศ ชั้นป และสาขาวิชา มีปฏิสัมพันธในการ
อธิบายความแตกตางของการเรียนรูดวยการนําตนเอง
ในทุกองคประกอบทั้ง การจัดการตนเอง การตรวจสอบ
ตนเอง และการเปลี่ยนแปลงตนเอง จากภาพประกอบ 2 
แสดงคาเฉลี่ยคะแนนการเรียนรูดวยการนําตนเอง
จําแนกตามกลุมสาขาวิชา ชั้นป และเพศ ซึ่งงานวิจัยนี้
ไดวิเคราะหผลโดยพิจารณา 3 มิติพรอมกัน พบวานิสิต
หญิงชั้นปที่ 1 สาขามนุษย ศาสตรสังคมศาสตรมีการ
เรียนรูดวยการนําตนเองแตกตางจากสาขาอื่นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ และพบวานิสิตชายชั้นปที่ 2 กลุม
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สาขาวิทยาศาสตร    สุขภาพมีการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองสูงกวานิสิตกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 
และสาขาวิชามนุษยศาสตร สังคมศาสตรอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  

2. การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางโดย
ใชการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งและ
อันดับสอง  ผลการวิจัยพบวาดัชนีความสอดคลอง
กลมกลืนของโมเดลองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง
และอันดับสองกับขอมูลเชิงประจักษมีคาเทากัน และ
เมื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงลูเขา พบวา  ตัวแปร
คาโนนิคอลซึ่งเปนตัวแปรแฝงการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองที่พัฒนาขึ้นโดยคณะผูวิจัยกับการเรียนรูดวยการ

นําตนเองของ สุวัฒน วัฒนวงศ มีความสัมพันธกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ 

3. การศึกษาอิทธิพลของการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองที่มีตอการเรียนรูตลอดชีวิต ซึ่งกําหนดใหเปน
ความสัมพันธเชิงยอนกลับ เมื่อทําการประเมินความ
สอดคลองกลมกลืนของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ
พบวา โมเดลความสัมพันธแบบมีอิทธิพลยอนกลับ
ระหวางการเรียนรูดวยการนําตนเองและการเรียนรู
ตลอดชีวิตมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิง
ประจักษในระดับดี แสดงวาการเรียนรูดวยการนําตนเอง
เปนคุณลักษณะสําคัญในการทํานายความสามารถใน
การเรียนรูตลอดชีวิตของนิสิต 
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การจัดการตนเอง 

2.9

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4
วิทยฯสุขภาพ
วิทยฯเทคโนฯ
สังคมฯ  

2.8
2.9

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4
วิทยฯสุขภาพ
วิทยฯเทคโนฯ
สังคมฯ  

 



   วารสารพฤติกรรมศาสตร                                    ปที่ 13  ฉบับที่ 1 กันยายน 2550 
  

 

74

การตรวจสอบตนเอง 

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4
วิทยฯสุขภาพ
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2.3

2.4

2.5
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การเปล่ียนแปลงตนเอง 
 

ภาพประกอบ 2 คาเฉลี่ยคะแนนการเรียนรูดวยการนําตนเองจําแนกตามประเภทสาขาวิชา ชั้นป และเพศ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 คณะผูวิจัยอภปิรายผลจากขอคนพบของการวิจยั
ตามสมมติฐานดังนี้ 

1.   นิสิตตางเพศกัน ศึกษาในกลุมสาขาวิชาที่
แตกตางกัน และศึกษาตางชั้นปกัน จะมีปฏิสัมสัมพันธ
รวมกันที่ทําใหนิสิตมีระดับการเรียนรูดวยการนําตนเอง
แตกตางกัน ดงัภาพประกอบ 2 

ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา เพศ ชั้นป และ
สาขาวิชา มีปฏิสัมพันธในการอธิบายความแตกตาง
ของการเรียนรูดวยการนําตนเองในทุกองคประกอบทั้ง 
การจัดการตนเอง  การตรวจสอบตนเอง  และการ
เปล่ียนแปลงตนเอง คณะผูวิจัยแยกวิเคราะหตามกลุม
ตัวแปรอิสระโดยใชเพศเปนตัวแปรในการแบงกลุมพบวา 
นิสิตหญิง เมื่อศึกษาในชั้นปที่ 1 นิสิตกลุมสาขา
มนุษยศาสตรสังคมศาสตรมีการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองต่ํากวานิสิตกลุมสาขาวิชาอื่นๆ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่นิสิตชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 และ
ชั้นปที่ 4 นิสิตกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรมีการเรียนรูดวยการนําตนเองสูงขึ้น ขณะที่
นิสิตในกลุมสาขาวิชาอื่น ๆ มีระดับการเรียนรูดวยการ
นําตนเองคงที่ ทําใหระดับการเรียนรูดวยการนําตนเอง

ระหวางกลุมสาขาวิชาจึงไมมีนัยสําคัญทางสถิติในกลุม
นิสิตชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 และ ชั้นปที่ 4 นั่นคือเมื่อ
พิจารณาในมิติของความแตกตางของการเรียนรูดวยการ
นําตนเองระหวางชั้นปที่แตกตางกัน พบวา มีเฉพาะนิสิต
เพศหญิงกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรสังคมศาสตร
เทานั้นที่มีระดับการเรียนรูดวยการนําตนเองแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางชั้นปโดยมีระดับการ
เรียนรูดวยการนําตนเองเพิ่มขึ้นเมื่อศึกษาในชั้นปที่สูงขึ้น 
แสดงวาในบางกลุมสาขาวิชาการเรียนในระดับที่สูงขึ้น
จะทําใหผูเรียนมีวัยวุฒิและวุฒิภาวะมากกวาการเรียน
ในระดับชั้นที่ต่ํากวา ทั้งนี้อาจเปนเพราะกลุมสาขาวิชา
มนุษยศาสตรสังคมศาสตรไดจัดการเรียนการสอนใน
ระดับชั้นปที่สูงขึ้นใหมีทั้งกระบวนการ   เพิ่มพูนความรู
ในสาขาของตนที่สอดคลองกับระดับอายุ และเปน
ก ร ะบ วนก า ร เ รี ย น รู ที่ ช ว ย ส ง เ ส ริ ม ผู เ รี ย น ใ ห มี
ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองที่สูงขึ้น 

งานวิจัยที่สนับสนุนขอคนที่วาระดับชั้นปมี
ความสัมพันธกับการเรียนรูดวยการนําตนเอง ไดแก 
งานวิจัยของ ดวงนฤมล ประชัญคดี และ มาริษศักร  
กัลลประวิทธ (2530: 291) ที่พบวานิสิตที่เรียนอยูใน
ชั้นปสูงขึ้นจะมีความสนใจใฝรู มีความคิดสรางสรรคมี
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ความเชื่อม่ันใน ตนเอง มีความมั่นคงทางอารมณ และมี
ความรับผิดชอบมากขึ้น งานวิจัยของ วิชุดา หรรษาจารุพันธ 
(2540: 103) ที่พบวานักศึกษาชั้นปที่ 4 ซึ่งมี
ประสบการณปฏิบัติงานในวิชาชีพมากจะมีการรับรูวา
ตนเองมีความพรอมในการเรียนรูสูงกวานักศึกษาที่มี
ประสบการณนอยกวา  หรืองานวิจัยของ  เชลเลย 
(Shelley, 1991: 4190-A) พบวาความพรอมในการ
เรียนรูดวยตนเองมีความสัมพันธกับชั้นปที่ศึกษาและ
อายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และพบวาอายุเปนตัวแปร
ที่สามารถทํานายความพรอมในการเรียนรูดวยตนเองอีก
ดวย ซึ่งดิกสัน (Dixon, 1995: 1789-A) ก็พบผล
เชนเดียวกัน เขาไดศึกษาความพรอมในการเรียนรูดวย
ตนเองโดยศึกษากับนักเรียนที่สถาบันความสัมพันธแหง
รัฐมิชิแกน (Michigan Correctional Institute) พบวา 
ความพรอมในการเรียนรูดวยตนเองมีความสัมพันธกับ
อายุของผูเรียน   

เมื่อพิจารณาที่สาขาวิชาไมพบวาการเรียนรู
ดวยการนําตนเองของนิสิตเพศหญิงมีความแตกตางกัน
ในแตละสาขาวิชาที่ เรียน ซึ่งนิสิตในกลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตร สุขภาพ  และกลุมสาขาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีมีระดับการเรียนรู ด วยการนําตนเองไม
แตกตางกันระหวางชั้นปที่แตกตางกัน นั่นคือเมื่อเริ่มเขา
มาเรียนนิสิตจะมีการเรียนรูดวยการนําตนเองตางกัน 
จากภาพประกอบ 2 จะเห็นไดวานิสิตชั้นปที่ 1 กลุม
สาขาวิชามนุษยศาสตรสังคมศาสตร มีคาเฉลี่ยการเรียนรู
ดวยการนําตนเองอยูในระดับต่ํากวากลุมสาขาวิชาอื่น 
แตเมื่อเรียนอยูในชั้นปที่ 2 ปที่ 3 และปที่ 4 นิสิตกลุม
สาขาวิชามนุษยศาสตรสังคมศาสตรจะมีการเรียนรูดวย
การนําตนเองที่สูงขึ้น และอยูในระดับที่ใกลเคียงกับนิสิต
ที่เรียนอยูในกลุมสาขาอื่น ๆ ทั้งนี้เนื่องจากผูเรียนไดมี
การปรับตัวตอสภาพแวดลอมทางการเรียนและดาน
ตาง ๆ รวมทั้งคนพบวิธีการเรียนรูที่จะทําใหตนเองเกิด
ความเชื่อม่ันในการสามารถแสวงหาความรูไดดวย
ตนเอง รวมทั้งอาจเปนเพราะกระบวนการเรียนการสอน
ในกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรสังคมศาสตรทําใหนิสิต

หญิงมีการเรียนรูดวยการนําตนเองที่พัฒนามากขึ้นได 
สําหรับขอคนพบที่วานิสิตชั้นปที่ 4 มีการเรียนรูดวยการ
นําตนเองที่ สูงขึ้นในระดับที่ใกลเคียงกันในทุกกลุม
สาขาวิชา แสดงวาการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยจะ
ทําใหนิสิตชั้นปที่ 4 เปนบัณฑิตที่มีความสามารถในการ
เรียนรูดวยการนําตนเองในระดับที่ใกลเคียงกัน  

สําหรับนิสิตชายที่พบวา ในชั้นปที่ 1 นิสิตแต
ละกลุมสาขาวิชาจะมีการเรียนรูดวยการนําตนเองไม
แตกตางกัน แตในนิสิตชั้นปที่ 2 พบวานิสิตกลุมสาขา
วิทยาศาสตรสุขภาพมีระดับการเรียนรูดวยการนําตนเอง
สูงกวานิสิตกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ
สาขาวิชามนุษยศาสตรสังคมศาสตรอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ แตระดับความแตกตางจะลดระดับลงมาในชั้น
ปที่ 3 จนความแตกตางนั้นไมมีนัยสําคัญอีกในชั้นปที่ 4 
นอกจากนี้ยังพบวาลักษณะความแตกตางของการ
เรียนรู ด วยการนําตนเองระหวางนิ สิตกลุมสาขา
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร
สังคมศาสตรเมื่อช้ันปแตกตางกันพบวานิสิตสาขา
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีจะมีการเรียนรูดวยการนําตนเอง
สูงกวานิสิตกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรสังคมศาสตร
เล็กนอยในระดับที่สมํ่าเสมอตั้งแตชั้นปที่ 1 ถึงชั้นปที่ 3  
แตในชั้นปที่ 4 พบวานิสิตกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร
สังคมศาสตรมีระดับการเรียนรูดวยการนําตนเองสูงกวา
นิสิตกลุมสาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีเล็กนอย เมื่อ
พิจารณาเปรียบเทียบวานิสิตในแตละกลุมสาขาวิชาวา
เมื่อเรียนในชั้นปที่แตกตางกันแลวจะมีการเรียนรูดวย
การนําตนเองแตกตางกันหรือไม ซึ่งผลการวิจัยพบวา
นิสิตชายทั้งในกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 
และมนุษยศาสตรสังคมศาสตรที่เรียนตางชั้นปมีระดับ
การเรียนรูดวยการนําตนเองไมแตกตางกัน แตพบวา
แตกตางเฉพาะนิสิตกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
เทานั้นที่นิสิตชั้นปที่ 2 มีระดับการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองแตกตางไปจากนิสิตชั้นปอื่นๆ  

งานวิจัยที่สนับสนุนขอคนที่วากลุมสาขาวิชา
จะมีการเรียนรูดวยการนําตนเองไมแตกตางกัน ไดแก
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งานวิจัยของ สิริรัตน สัมพันธยุทธ (2540: 97) ที่ได
เปรียบเทียบการเรียนรูดวยการนําตนเองของ นักศึกษา
เมื่อจําแนกตามสาขาวิชาโดยจําแนกเปน 3 กลุม คือ กลุม
ศึกษาศาสตร กลุมวิทยาศาสตร และกลุมสังคมศาสตร 
ผลการวิจัยพบวาสาขาวิชาไมใชสาเหตุที่ทําใหการเรียนรู
ดวยตนเองของนักศึกษามีความแตกตางกัน ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากการที่มหาวิทยาลัยไดจัดส่ิงอํานวยความ
สะดวกในการเรียนรูที่สนับสนุนใหนิสิตสามารถคนควา
และแสวงหาความรู ไดด วยตนเองใหกับทุกกลุ ม
สาขาวิชาอยางเทาเทียมกัน เชน หนังสือ วารสาร ระบบ
การสืบคนจากฐานขอมูลตาง ๆ เปนตน 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบวานิสิตในแตละกลุม
สาขาวิชาวาเมื่อเรียนในชั้นปที่แตกตางกันแลว จะมีการ
เรี ยนรู ด วยการนํ าตนเองแตกต างกันหรื อ ไม  ซึ่ ง
ผลการวิจัยพบวานิสิตเพศชายทั้งในกลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี และมนุษยศาสตรสังคมศาสตร
ที่เรียนตางชั้นปมีระดับการเรียนรูดวยการนําตนเองไม
แตกตางกัน  สําหรับขอคนพบที่วาระดับชั้นป ไม มี
ความสัมพันธกับการเรียนรูดวยการนําตนเอง ไดแก 
งานวิจัยของ นฤมล เถื่อนมา (2639: 101-106) ที่ได
ศึกษาความพรอมในการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา
ชั้นปที่ 1-4 พบวา ระดับช้ันปไมมีความสัมพันธกับความ
พรอมในการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษาโดยรวม 
รวมทั้งผลงานวิจัยของ หทัยทิพย ภาคอินทรีย (2545: 
54-55) และ ทองคํา จิตรอามาตย (2540: 80) ก็พบ
ผลการวิจัยในทํานองเดียวกันที่วาผูเรียนที่อยูในระดับ 
ชั้นเรียนที่ตางกันมีระดับความพรอมในการเรียนรูไม
แตกตางกัน  

จะเห็นไดวางานวิจัยครั้งนี้  ไดทําการแยก
วิเคราะหขอมูลตามกลุมตัวแปรอิสระโดยใชเพศเปน
ตัวแปรในการแบงกลุม งานวิจัยกอนหนานี้ไดทําการ
วิเคราะหผลทีละมิติจึงมีงานวิจัยหลายเรื่องไมพบความ
แตกตางกัน เชน งานวิจัยที่ไมพบวาระดับชั้นป           มี
ความสัมพันธกับการเรียนรูดวยการนําตนเอง  เชน
งานวิจัยของ หทัยทิพย ภาคอินทรีย (2545: 54-55) 

สวนผลงานวิจัยที่ไมพบวาสาขาวิชาเปนตัวแปรที่มีความ
เกี่ยวของกับการเรียนรูดวยการนําตนเอง เชน งานวิจัย
ของ สิริรัตน สัมพันธยุทธ (2540: 97) หรืองานวิจัยที่
พบวาเพศไมมีเกี่ยวของความสัมพันธกับการเรียนรูดวย
การนําตนเอง เชน งานวิจัยของ ทองคํา จิตรอามาตย 
(2540: 80) สําหรับงานวิจัยนี้พิจารณาทั้ง 3 มิติพรอมกัน 
จึงทําใหปรากฏขอคนพบที่วา นิสิตหญิงชั้นปที่ 1 สาขา
มนุษยศาสตรสังคมศาสตรแตกตางจากสาขาอื่น ๆ 
อยางมีนัย สําคัญทางสถิติ  หรือในนิ สิตชายก็พบ
ผลการวิจัยวานิสิตชั้นปที่ 2 กลุมสาขาวิทยาศาสตร    
สุขภาพมีระดับการเรียนรูดวยการนําตนเองสูงกวากลุม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสาขาวิชา
มนุษยศาสตรสังคมศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ดังนั้นการที่งานวิจัยจะคนพบความแตกตางที่เกิดขึ้นจริง
จึงจําเปนตองทําการศึกษาพรอมกันทั้ง 3 มิติ 
 2. โมเดลการเรียนรูดวยการนําตนเองที่
ประกอบดวยตัวชี้วัดจํานวน 3 องคประกอบ มีความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสราง 
 คณะผูวิจัยศึกษาความเที่ยงตรงของแบบวัด
การเรียนรูดวยการนําตนเอง โดยศึกษาความเที่ยงตรง
เชิงโครงสราง และความเที่ยงตรงเชิงลูเขา จากการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางโดยใชการ
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งและอันดับ
สองผลการวิจัยพบวา ดัชนีความสอดคลองกลมกลืน
ของโมเดลองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งและอันดับ
สองกับขอมูลเชิงประจักษมีคาเทากัน และเมื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงลูเขา คณะผูวิจัยใชแบบวัดการเรียนรู
ดวยการนําตนเองของ สุวัฒน วัฒนวงศ (2546) เปน
เกณฑในการตรวจสอบความเที่ยงตรง  โดยทําการ
วิเคราะหโครงสรางความสัมพันธระหวางองคประกอบ
ของแบบวัดการเรียนรูดวยการนําตนเองที่คณะผูวิจัย
สรางขึ้นกับโครงสรางแบบวัดการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองที่คณะผูวิจัยทําการปรับปรุงจากโครงสราง
องคประกอบของ สุวัฒน วัฒนวงศ ผลการวิจัยพบวา
ตัวแปรคาโนนิคอลซึ่งเปนตัวแปรแฝงการเรียนรูดวยการ
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นําตนเองที่พัฒนาขึ้นโดยคณะผูวิจัยกับการเรียนรูดวย
การนําตนเองของ สุวัฒน วัฒนวงศ มีความสัมพันธกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

ผลการวิจัยที่ปรากฏแสดงใหเห็นวาการที่
คณะผูวิจัยนําแนวคิดในการศึกษาการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองในเนื้อหาเกี่ยวกับความสามารถในการเรียนรูดวย
การนําตนเองของบุคคลโดยแบงความสามารถออกเปน 
3 มิติ คือ การจัดการตนเอง การตรวจสอบตนเอง และ
การเปลี่ยนแปลงตนเองของ คอสตา และ กาลิค (Costa 
& Kallick, 2004) นั้นมีความเหมาะสมสอดคลองกับ
ขอมูลของคนไทย ดังนั้นการเรียนรูดวยการนําตนเองที่
แบงเปน 3 องคประกอบจึงสามารถนํามาใชในกลุมของ
คนไทย 
        3. การเรียนรูดวยการนําตนเองมีความสัมพันธ
ยอนกลับ (Reciprocal relationships) กับการเรียนรู
ตลอดชีวิต 

การศึกษาอิทธิพลของการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองที่มีตอการเรียนรูตลอดชีวิตซึ่งกําหนดใหเปน
ความสัมพันธเชิงยอนกลับ เมื่อทําการประเมินความ
สอดคลองกลมกลืนของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ
พบวา โมเดลความสัมพันธแบบมีอิทธิพลยอนกลับ
ระหวางการเรียนรูดวยการนําตนเองและการเรียนรู
ตลอดชีวิตมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิง
ประจักษในระดับดี แสดงวาการเรียนรูดวยการนําตนเอง
เปนคุณลักษณะสําคัญในการทํานายความสามารถ   ใน
การเรียนรูตลอดชีวิตของนิสิต โดยเฉพาะอยางยิ่งวิธีการ
ปฏิบัติที่สําคัญของบุคคลในการเรียนรูดวยการนําตนเอง 
ไดแก การจัดการตนเอง  การตรวจสอบตนเอง  การ
เปล่ียนแปลงตนเอง และทักษะที่สําคัญของการเรียนรู
ตลอดชีวิตของผูเรียน ไดแก การประยุกตใชความรู และ
การใชกลยุทธที่หลากหลาย ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวนี้
เ ป น ข อ บ ง ชี ้ว า ร ะ บ บ ก า ร เ ร ีย น ก า ร ส อ น ใ น
ระดับอุดมศึกษาควรชวย     สงเสริมคุณลักษณะและ
ทักษะดังกลาว  

 ผลการวิจัยที่พบวาสัมประสิทธิ์อิทธิพลยอนกลับ
ระหวางการเรียนรูดวยการนําตนเองและการเรียนรู
ตลอดชีวิตมีนัยสําคัญทางสถิติเปนขอคนพบที่สนับสนุน
แนวความคิดของ แคนดี้ (Candy, 1991) ที่วาการเรียนรู
ด วยการนําตนเองและการเรียนรู ตลอดชีวิต เปน
ความสัมพันธแบบยอนกลับ โดยที่สัมประสิทธิ์อิทธิพล
ยอนกลับจากการเรียนรูตลอดชีวิตที่สงผลตอการเรียนรู
ดวยการนําตนเองมีขนาดสัมประสิทธิ์อิทธิพลอยูใน
ระดับปานกลาง (β = 0.26) ในขณะที่พบวาการเรียนรู
ดวยการนําตนเองสงผลตอการเรียนรูตลอดชีวิตดวย
ขนาดสัมประสิทธิ์อิทธิพลที่สูงกวา (β = 0.48) แสดงวา
การเรียนรูดวยการนําตนเองเปนคุณลักษณะที่สําคัญใน
การทํานายการเรียนรูตลอดชีวิตของบุคคล ผลการวิจัยนี้
สนับสนุนขอคนพบของ จุสโต และ ไดไบแอสิโอ (Jiusto 
& DiBiasio, 2006: 196) และ ออดี้ (Oddi, 1986: 97-
107 ; Oddi, et al., 1990: 139-145) ดวยเชนกันวา 
ความสามารถในการเรียนรูไดดวยตนเองเปน ตัวแปร
สําคัญที่ทํานายการเรียนรูตลอดชีวิต 
 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย จากผลการวิจัย
ขางตนคณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะจากการวิจัยดังนี้ 

1.  การวิจัยครั้งนี้พิจารณาทั้ง 3 มิติพรอมกัน    
จึงทําใหปรากฏขอคนพบวา นิสิตหญิงชั้นปที่ 1 สาขา
มนุษยศาสตรสังคมศาสตรแตกตางจากสาขาอื่น ๆ และ
ในนิสิตชายพบวาชั้นปที่ 2 กลุมสาขาวิทยาศาสตร
สุขภาพมีระดับการเรียนรูดวยการนําตนเองสูงกวานิสิต
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี  และกลุม
สาขาวิชามนุษยศาสตรสังคม ดังนั้นผูที่มีสวนเกี่ยวของ
กับการพัฒนานิสิตควรคนหาวาความแตกตางระหวาง
สาขาและชั้นปที่แตกตางกันนั้นเกิดจากสาเหตุใด โดยมี
ขอที่น า สังเกตวาทําไมนิ สิตที่ เรียนในกลุมสาขา
มนุษยศาสตรสังคมศาสตรจึงมีการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองเพิ่มขึ้นแตสาขาอื่น ๆ ไมเพิ่มขึ้นเมื่อเรียนอยู
ในชั้นปที่ สูงขึ้น และทําไมเฉพาะนิสิตชายชั้นปที่ 2 
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สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพเทานั้นที่มีการเรียนรู
ดวยการนําตนเองสูงกวานิสิตชายกลุมอื่น  

2.  จากผลการวิจัยที่พบวาโมเดลการเรียนรูดวย
การนําตนเองของ คอสตา และ กาลิค (Costa & Kallick,  
2004) ที่คณะผูวิจัยใชเปนแนวคิดในงานวิจัยนี้มีความ
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ดังนั้นผูวิจัยที่ตองการ
สรางแบบวัดการเรียนรูดวยการนําตนเองฉบับตอ ๆ 
ไป อาจใชโมเดลการเรียนรูดวยการนําตนเองของ
นักวิชาการคนอื่น ๆ มาตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
แบบวัดดวยการศึกษาความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง 
และความเที่ยงตรงตามเกณฑกับแบบวัดที่คณะผูวิจัย
สรางขึ้นในงานวิจัยนี้ 

3.  จากผลการวิจัยที่พบวาการเรียนรูดวยการ
นําตนเองเปนคุณลักษณะที่สําคัญในการทํานายการ
เรียนรูตลอดชีวิตของบุคคล ดังนั้นผูที่มีสวนเกี่ยวของ
กับการพัฒนานิสิตจึงควรคนหากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนอกหองเรียนที่ชวยสงเสริม
และพัฒนาการเรียนรูดวยการนําตนเองของนิสิตที่เขา
มาเรียนในสถาบันระดับอุดมศึกษาเพื่อใหเปนบัณฑิตที่
มีทักษะของการเรียนรูตลอดชีวิตตอไป 
            ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1.  การวิจัยครั้งนี้คณะผูวิจัยทําการเก็บขอมูล
จากนิสิตที่เรียนอยูในระดับชั้นปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 และป
ที่ 4 ซึ่งเปนคนละคนกัน จึงเปน “การศึกษาภาคตัดขวาง” 
(Cross sectional studies) ดังนั้นความแตกตางที่เกิดขึ้น
ระหวางชั้นปไมวาจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงจึงไมใชขอมูล
ที่มาจากผูตอบคนเดียวกัน การวิจัยครั้งตอไปควรทํา 
“การศึกษาระยะยาว” (Longitude studies) โดยเก็บ
ขอมูลจากกลุมตัวอยางเดียวในชวงเวลาตางๆ กัน 
เพ่ือที่จะไดเห็นพัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงของ
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่เรียนอยูใน
สถาบันระดับอุดมศึกษา 

2.  การที่พบวาโมเดลการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองในงานวิจัยนี้มีความกลมกลืนกับขอมูลเชิง
ประจักษ แสดงใหเห็นวาความสามารถในการเรียนรู
ดวยการนําตนเองของบุคคลโดยแบงความสามารถ
ออกเปน 3 มิติ คือ การจัดการตนเอง การตรวจสอบ
ตนเอง และการเปลี่ยนแปลงตนเองของ คอสตา และ 
กาลิค (Costa & Kallick, 2004) นั้นมีความเหมาะสม

สอดคลองกับขอมูลของคนไทย ดังนั้นการวิจัยตอ ๆ 
ไป ที่ตองการวัดการเรียนรูดวยการนําตนเองจึง
สามารถนําแบบวัดที่คณะผูวิจัยไดสรางขึ้นไปปรับใช
กับคนไทยในกลุมอื่น ๆ ได 
 3.  การตอยอดงานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรูดวย
การนําตนเองตอ ๆ ไป ควรจะศึกษาหลาย ๆ มิติพรอม 
ๆ กัน เพราะผลการวิจัยครั้งนี้พบวาการเรียนรูดวยการ
นําตนเองในแตละกลุมยอย คือ เพศ ชั้นป และกลุม
สาขาวิชามีความแตกตางกัน ดังนั ้นการวิจ ัยครั ้ง
ตอไปจึงควรหาสาเหตุวาทําไมแตละกลุมยอยจึงพบ
ผลการวิจัยที่แตกตางกัน และควรทําการวิจัยเกี่ยวกับ
การเรียนรูดวยการนําตนเองในกลุมอื่น ๆ ดวย เชน 
นักเรียน อาจารย ทหาร พนักงานหนวยงานเอกชน เปน
ตน 

 
เอกสารอางอิง 
กรมวิชาการ. (2541). สาระความรูที่ไดจากการ สัมมนา

ทางวิชาการ เรื่องกระบวนการเรียนรู.  กรุงเทพฯ 
: กระทรวงศึกษาธิการ.   

ดวงนฤมล ประชัญคดี และ มาริษศักร กัลลปริวิทธ.      
(2530). รายงานการวิจัยคุณภาพบัณฑิตและ 
ปจจัยที่ส งผลตอคุณภาพบัณฑิตคณะสัตว
แพทยศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย . 
กรุงเทพฯ : คณะสัตวแพทย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.  

ทองคํา จิตรอามาตย (2540). การศึกษาระดับความ
พรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม. ปริญญา
นิพนธ ศษ.ม. (การศึกษาผูใหญ). มหาสารคาม 
: บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

นฤมล เถ่ือนมา. (2539). ความสัมพันธระหวางปจจัย
สวนบุคคล และสภาพแวดลอมในวิทยาลัยกับ
ความพรอมในการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา
พยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกั กระทรวง
สาธารณสุข. ปรญิญามหาบัณฑิต  พย.ม.   



ปที่ 13  ฉบับที่ 1 กันยายน 2550                                         วารสารพฤตกิรรมศาสตร 
     

 

79

(การพยาบาลศึกษา). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

นิตยา  สําเร็จผล.  (2547).  การพัฒนาตัวบงชี้การจัด 
การศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต. ปริญญา
นิพนธ กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร).  
กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ. 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  9 ยุทธศาสตรในการ
บริหารมหาวิทยาลัย.  วารสาร มศว ชุมชน. 1 
(1), ตุลาคม – พฤศจิกายน 2546. 

วิชุดา หรรษาจารุพันธ. (2540). การศึกษาความพรอมใน
การปฏิบัติงานพยาบาลวิชาชีพของนักศึกษา
พยาบาล ช้ันปที่ 4 สถาบันการศึกษาพยาบาล
เอกชน. ปริญญานิพนธ พย.ม. (การบริหาร
การพยาบาล). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

สมคิด อิสระวัฒน. (2542, ธันวาคม). รายงานการวิจัย
ลักษณะการอบรมและเลี้ยงดูเด็กของคนไทย
ซึ่งมีผลตอการเรียนรูดวยตนเอง. วารสาร
การศึกษานอกโรงเรียน. 1(1), 40-47. 

สิริรัตน สัมพันธยุทธ. (2540). ลักษณะการเรียนรูดวย
การนําตนเองของนักศึกษาในระบบการศึกษา
ทางไกล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช .  
ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การศึกษาผูใหญ).  
กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ. 

สุวิมล วองวาณิช และ นงลักษณ วิรัชชัย. (2548, 
มกราคม-เมษายน). การติดตามและ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ป ฏิ รู ป ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม
แ น ว น โ ย บ า ย พื้ น ฐ า น แ ห ง รั ฐ แ ล ะ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ.  วารสารวิธี
วิทยาการวิจัย.  18(1), 95-124. 

สุวัฒน วัฒนวงศ. (2546). การเรียนรูดวยการนําตนเอง
ของผูเรียนการศึกษาตอเนื่องสายอาชีพ.  
วิทยานิพนธ ศษ.ด.(อาชีวศึกษา). กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

หทัยทิพย ภาคอินทรีย. (2545). ปจจัยที่มีความ สัมพันธ
กับคุณลักษณะการเรียนรูดวยการ นําตนเองของ
นิ สิ ตคณะสั ตวแพทย ศาสตร  จุ ฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย. ปริญญานิพนธ กศ.ม. (อุดมศึกษา). 
กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัย    
ศรีนครินทรวิโรฒ. 

Barnes, K.L.  (1998).  Curiosity and Self-Directed  
Learning Readiness Among a Sample of      
Baccalaureate Nursing Students. Dissertation  
Abstracts. Ph.d. (Education, Educational 
Psychology). The University of Oklahoma. 

Brockett, R.G., & Hiemstra, R. (1991). Self- Direction 
in Learning: Perspectives in Theory,  
Research, and Practice. London, United 
Kingdom: Routledge. 

Costa, A. L., & Kallick, B.  (2004).  Assessment  
Strategies for Self-Directed Learning.  
Thousand Oaks, California: Corwin. 

Candy, P.C.  (1991).  Self-direction for Lifelong  
Learning. San Francisco: Jossey-Bass. 

Dixon, W.B. (1995, January).  An Exploratory Study of 
Self-Directed Learning Readiness and Pedagogical 
Expectations About Learning Among Adult 
Inmate Learners in Michigan.  Dissertation 
Abstracts International. 55 (7), 1789-A. 

Guglielmino, L. M.  (1977).  Development of the 
Self-Directed Learning Readiness Scale. 
Unpublished Doctoral Dissertation, University 
of Georgia. Dessertation Abstracts 
International. 38(11a), 6467.  

Jiusto, S., & DiBiasio, D.  (2006, July).  Experiential 
Learning Environments: Do They Prepare Our 
Students to be Self-Directed, Life-Long Learners?  
Journal English  Educaiton.  95 (3), 195-204. 
(Online). Retrieved July 16, 2007. Available: 
http:// www.asee.org/publications/Jee/index.cfm. 

 

Knowles, M. (1975). Self-directed Learning:  A 
guild for Learner and Teacher. Chicago : 
Association Press. 

Livneh, C.  (1988, Spring).  Characteristics of 
Lifelong Learners in the Human Services 



   วารสารพฤติกรรมศาสตร                                    ปที่ 13  ฉบับที่ 1 กันยายน 2550 
  

 

80

Professions. Adult Education Quarterly. 38 
(3), 149-159. 

Maxwell, S.E., & Delaney, H.D.  (2004).  Designing  
Experiments and Analyzing Data.  Mahwah, 
New Jersey: Lawrence Erlbaum. 

Oddi, L.F.  (1986, Winter).  Development and 
Validation of an Instrument to Identify Self-
Directed Continuing Learners.  Adult  
Education Quarterly.  36 (2), 97-107. 

Oddi, L.F., et al.  (1990, Spring).  Construct 
Validation of Oddi Continuing learning 
inventory. Adult Education Quarterly.  40 
(3), 139-145. 

Oliver, P. (1999).  The Concept of Lifelong 
Learning.  In P. Oliver (ed), Universities and 

Continuing Education: What is a Learning 
Society. Aldershot : Ashgate. 

Ozuah, P.O., et al.,  (2001, July).  Impact of 
Problem-based learning on residents’ self- 

           directed learning. Archives of Pediatric &  
Adolescent Medicine. 155, 669-672. 
Retrieved July 16, 2001. Available: 
http://archpedi.ama-
assn.org/issues/v155n6/ffull/ped1004.html 

Shelley, R. (1991).  Relationship of Adults field-
Dependence-Independence and Self-
Directed Learning.  Dissertation Abstract 
International. 52 (12), 4190-A. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


