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Abstract :  
 The purposes of this study were (1) to investigate the antecedents in terms of psychological, 

family environment, and university environment factors of self-directed learning and (2) to examine the 

consequences of self-directed learning toward lifelong learning. The sample comprised 1,179 

undergraduate students at Srinakharinwirot University who were randomly selected and stratified by 3 

stages. The results of the research can be summarized as follows : (1) The antecedent and 

consequence models of self-directed learning were consistent with the empirical data. (2) The 

psychological factor contributed to 0.71 direct effects on self-directed learning. (3) The family 

environment factor exerted 0.11 directed effects on self-directed learning. (4) The university 

environment factor exerted 0.56 indirect effects on self-directed learning. (5) The three latent variables, 

such as psychological, family environment, and university environment factors were the co-variance 

explanation of self-directed learning at 64 percent. (6) Self-directed learning affected 0.52 indirect 

effects on lifelong learning with statistical significance at the .01 level. (7) Latent variables, such as 

psychological, family environment, university environment factors, and self-directed learning were the 

co-variance explanation of lifelong learning at 60 percent. 
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ปจจัยเชิงเหตุและผลของการเรียนรู ดวยการนำตนเอง
ของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ* 
 

ฉัฐวีณ สิทธ์ิศิรอรรถ**   
 

บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาปจจัยเชิงเหตุดานจิตลักษณ สภาพแวดลอมในครอบครัว และ  

สภาพแวดลอมในสถานศึกษาตอการเรียนรูดวยการนำตนเอง และเพื่อศึกษาผลของการเรียนรูดวยการนำตนเอง

ที่มีตอการเรียนรูตลอดชีวิต กลุมตัวอยางในการวิจัยเปนนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับปริญญาตร ี 

ชั้นปที่ 1 ถึงชั้นปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 จำนวน 1,179 คน โดยใชการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ   

3 ขั้นตอน ผลการวิจัยสรุปวา (1) โมเดลปจจัยเชิงเหตุและผลของการเรียนรูดวยการนำตนเอง มีความสอดคลอง

กับขอมูลเชิงประจักษ (2) ปจจัยจิตลักษณสงผลทางตรงตอการเรียนรูดวยการนำตนเอง โดยมีคาอิทธิพลเทากับ 

0.71 (3) ปจจัยสภาพแวดลอมในครอบครัว สงผลทางตรงตอการเรียนรูดวยการนำตนเอง โดยมีคาอิทธิพล

เทากับ 0.11 (4) ปจจัยสภาพแวดลอมในสถานศึกษาสงผลทางออมตอการเรียนรูดวยการนำตนเอง โดยม ี 

คาอิทธิพลเทากับ 0.56 (5) ปจจัยเชิงเหตุทั้ง 3 ตัว ไดแก จิตลักษณ สภาพแวดลอมในครอบครัว และสภาพ

แวดลอมในสถานศึกษา สามารถรวมอธิบายความแปรปรวนของการเรียนรูดวยการนำตนเองไดรอยละ 64 (6) 

การเรียนรูดวยการนำตนเองสงผลตอการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาอิทธิพล

เทากับ 0.52 (7) ปจจัยเชิงเหตุทั้งหมดในโมเดล คือ จิตลักษณ สภาพแวดลอมในครอบครัว สภาพแวดลอมใน

สถานศึกษา และการเรียนรูดวยการนำตนเอง สามารถรวมอธิบายความแปรปรวนของการเรียนรูตลอดชีวิตได

รอยละ 60 

 

ความสำคัญ :  การเรียนรูดวยการนำตนเอง, การเรียนรูตลอดชีวิต  
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 ภูมิหลัง 
 การเรียนรูเปนสิ่งสำคัญท่ีสุดในการพัฒนาคน

และเปนวิธีนำไปสูการปรับปรุงเปล่ียนแปลงการ

ดำเนนิชวีติใหเปนไปอยางเหมาะสมกับสภาพท่ีเปนอยู 

การเรียนรูจึงไมใชสิ่งที่จะเกิดขึ้นเฉพาะในสถานศึกษา

เทานั้นแตอาจเกิดขึ้นไดหลายลักษณะ (สำนักงาน

คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2541 : 2) 

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 

(พ.ศ. 2545-2549) ระบุใหมีการจัดแหลงเรียนรูตางๆ 

สำหรับประชาชนใหสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง 

(วิชัย ตันศิริ, 2539 : 10) เนื่องจากรูปแบบการเรียนรู

ที่สำคัญ คือ การเรียนรูดวยการนำตนเอง (Self-

directed learning) ซึ่งเปนรูปแบบที่ผูเรียนเรียนรู

ดวยตนเอง มีบทบาทในการรับผิดชอบการเรียนของ

ตนเอง โดยที่ครูมีบทบาทเปนเพียงผูสนับสนุนการ

เรียน ใหบริการดานแหลงความรูใหแกผูเรียน ผูเรียน

จะรับผิดชอบตนเองตั้งแตการเลือกและวางแผนสิ่งที่

ตนเรียน เขาไปมีสวนรวมในการเลือกและเริ่มตนการ

เรียนดวยตนเอง ตลอดจนประเมินผลการเรียนรูดวย

ตนเองได (กรมวิชาการ, 2541 : 20-21) การเรียนรู

ดวยการนำตนเองมีขอดี คือ เปนวิธีการที่ทำให  

ผูเรียนเรียนรูไดมากกวา และดีกวาการเปนผูรับหรือ

รอใหครูเปนผูถายทอด (Knowles, 1975 : 18) ดังนั้น

การเรียนรูดวยการนำตนเอง จึงเปนกระบวนการเสาะ

แสวงหาความรูตามความตองการของผูเรียน โดยใช

ความเพียรพยายามของตนในการเพิ่มพูนความรูและ

สามารถสงเสรมิทกัษะการเรยีนรูของตนไดดวยตนเอง 

 การใหความหมายของการเรียนรูดวยการนำ

ตนเองในงานวิจัยนี้นิยามความหมายของการเรียนรู

ดวยการนำตนเอง โดยใชแนวคิดของ คอสตา และ 

กาลลิค (Costa & Kallick, 2004) ท่ีอธิบายวาการ

เรียนรูดวยการนำตนเอง หมายถึง วิถีการปฏิบัติของ

บุคคลใน 3 ดาน คือ การจัดการตนเอง การตรวจ

สอบตนเอง และการเปล่ียนแปลงตนเอง ดังนี้ 

 การจัดการตนเอง (Self-managing) หมายถึง 

ระดับการรับรูถึงความสามารถในการปฏิบัติของ

ตนเองในการกระตุนตนเองใหมีการวางแผนการ

ปฏิบัติ พัฒนากลยุทธในการปฏิบัติ โดยการแสวงหา

ขอมูลจากแหลงตางๆ สามารถเปล่ียนแปลงความคิด

ของตนเองไดเมื่อไดรับขาวสารเพ่ิมเติม รูจักตั้ง

คำถามเพื่อใหไดขอมูลที่ตนเองไมรูได สามารถนำ

ประสบการณเดิมมาใชในการแกไขปญหาใหมๆ ได 

เปดรับขอมูลที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาและมี

ความพยายามในการคดิแกไขปญหาทีแ่ตกตางออกไป  

 การตรวจสอบตนเอง (Self-monitoring) 
หมายถึง ระดับการรับรูถึงความสามารถในการปฏิบัติ

ของตนเองในการตระหนักถึงความคิดของตนเอง

เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองรูและตนเองไมรู มีความเพียร

ไมละทิ้งงานงายๆ มีการติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของตนใหชัดเจนและถูกตอง มีความเขาใจ

มุมมองที่แตกตางของบุคคลอ่ืน  

 การเปล่ียนแปลงตนเอง (Self-modifying) 
หมายถึง ระดับการรับรูถึงความสามารถในการปฏิบัติ

ของตนเองในการปรับปรุงตนเองใหมีการสื่อสารได

อยางถูกตองและมีน้ำหนัก การแสดงออกถึงความ

สนุกในการสรางสรรคงานของตนเอง และเปนบุคคล

ที่มีการเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองในทางที่ดี

ขึ้นอยูตลอดเวลา 

 การเรียนรูดวยการนำตนเองเปนคุณลักษณะ

สำคัญที่ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ

และถูกทาง ดังนั้นจึงมีความจำเปนตองคนหาสาเหตุ

ที่ทำใหบุคคลมีการเรียนรูดวยการนำตนเองท่ีตางกัน 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา 

ตัวแปรสาเหตุที่สงผลใหการเรียนรูดวยการนำตนเอง

ของ ผู เ รี ยนตั้ ง แต ร ะดั บชั้ นมั ธยมศึ กษาจนถึ ง

มหาวิทยาลัยมีสาเหตุมาจาก 3 ปจจัยใหญๆ คือ   

1) จิตลักษณสวนบุคคล ประกอบดวย ความมีวินัยใน

ตนเอง (สถาพร หมวดอนิทร, 2546 ; ถวลิ จนัทรสวาง, 

2545) แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ (สุธาสินี ใจเย็น, 2545) 
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การเห็นคุณคาในตนเอง (กนกวรรณ ทองฉวี, 2545 ; 

สรอยทิพย อุจวาที, 2539) ความฉลาดทางอารมณ 

(อติพร หงสทอง, 2547) ความเชื่ออำนาจในตน   

(อติพร หงสทอง, 2547) และลกัษณะมุงอนาคตควบคมุ

ตน (กมลรตัน หลาสวุงษ, 2528 ; พศิด ีมินศริ,ิ 2547) 

2) สภาพแวดลอมในครอบครัว ประกอบดวย ความ

คาดหวังของผูปกครอง (ทิพวรรณ สุวรรณประเสริฐ, 

2541 ; พราวมาศ นนทยาธร, 2520) การสงเสริม

การเรียนรูของผูปกครอง (ประกิตศรี เผาเมือง, 2546 

; กุลภัสสร ศิริพรรณ, 2545 ; สุธาสินี ใจเย็น, 2545 ; 

นวลนอย สีตวรรณมาศ, 2539) และสัมพันธภาพ

ระหวางนิสิตกับสมาชิกในครอบครัว (Gouldner & 

Gouldner, 1963 : 52 ; สุธาสินี ใจเย็น, 2545) และ 

3) สภาพแวดลอมในสถานศึกษา ประกอบดวย 

สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับเพื่อน (พิศดี มินศิริ, 

2547 ; พัชรี มะแสงสม, 2544) สัมพันธภาพระหวาง

นิสิตกับอาจารย (พิศดี มินศิริ , 2547 ; วัลลภา 

เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 2527) บรรยากาศในการเรียน 

(ประกิตศรี เผาเมือง, 2546 ; พิศดี มินศิริ, 2547) 

และการจัดการเรียน การสอนโดยเนนผูเรียนเปน

สำคัญ โดยมีงานวิจัยกอนหนานี้ที่พบวาลักษณะความ

สัมพันธของการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียน

เปนสำคัญมีอิทธิพลทางออมตอการเรียนรูดวยการนำ

ตนเองผานแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ (ประกิตศรี เผาเมือง, 

2546) 

 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ฉบับที่ 9-10 (2545-2549 และ 2550-2554) ได

กำหนดวิสัยทัศนที่จะผลักดันใหประเทศไทยพัฒนาไป

สูสังคมแหงปญญาและการเรียนรู (Wisdom and 

learning society) ดังสาระสำคัญในมาตรา 8 ของ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ฉบับ พ.ศ. 2542 

ซึ่งเปนกฎหมายเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา มีหลัก

สำคัญในการจัดการศึกษาแหงชาติที่ระบุใหการศึกษา

ตลอดชีวิตและการพัฒนากระบวนการเรียนรูเปนไป

อยางตอเนือ่ง โดยกำหนดใหการศกึษาเปนกระบวนการ

ที่ทำใหผูเรียนสามารถเรียนรู สามารถพัฒนาตนเอง 

รูจักวิธีการแสวงหาความรูดวย ตนเองในรูปแบบและ

วิธีการอันหลากหลาย (วิชัย ตันศิริ, 2539 : 10) การ

เรียนรูตลอดชีวิตจึงเปนกระบวนการที่บุคคลแตละ

คนใชเวลาทั้งชีวิตในการแสวงหาความรูตามความ

ตองการ ความสนใจ และข้ึนอยูกับทักษะการเรียนรู

ของแตละบุคคล 

 การนิยามความหมายและวัดการเรียนรูตลอด

ชีวิตในงานวิจัยฉบับนี้ ผูวิจัยนำมาจากผลงานวิจัย

ของ เรวดี ทรงเที่ยง และอนุ เจริญวงศระยับ (2550 

: 4-5) ที่จำแนกองคประกอบของทักษะการเรียนรู

ตลอดชีวิตในสังคมไทยเปน 6 ตัวบงชี้ ในงานวิจัย

ดังกลาวนิยามความหมายและสรางมาตรวัดการเรียน

รูตลอดชีวิตโดยใชตัวบงชี้การเรียนรูตลอดชีวิตจาก

ผลงานวิจัยของ นิตยา สำเร็จผล (2547) ประกอบ

ดวย (1) การประยุกตใชความรู (2) การใชกลยุทธที่

หลากหลาย (3) การใชและแปลความหมายขอมลูที่ได 

(4) การใชเครื่องมือการเรียนรู (5) การประเมินการ

เรียนรูของตนเอง และ (6) การกำหนดจุดประสงค

การเรียนรู รวมทั้งไดนำพฤติกรรมเปาหมายของการ

เรียนรูตลอดชีวิต 3 ประการ ของสถาบันเทคโนโลยี

เพื่อการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

แหงชาติ (2543) คือ (1) พัฒนาตนใหมีความรูความ

สามารถและทักษะเพิ่มขึ้น (2) เรียนรูตามความสนใจ 

ความตองการ และเห็นประโยชน (3) ดำรงชีวิตของ

ตนเองและอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข สำหรับ

ความเกี่ยวของสัมพันธระหวางการเรียนรูดวยการนำ

ตนเองและการเรียนรูตลอดชีวิตนั้น แคนด้ี (Candy, 

1991) ไดเสนอวาการเรียนรูดวยการนำตนเองจะสง

ผลทางบวกตอการเรียนรูตลอดชีวิต และเมื่อผูเรียนมี

การเรียนรูตลอดชีวิตแลวผูเรียนจะมีการเรียนรูดวย

การนำตนเองเพิ่มขึ้นดวย สำหรับงานวิจัยของไทย 

พบวา การเรียนรูดวยการนำตนเองสามารถทำนาย

การเรียนรูตลอดชีวิตไดสูง และการเรียนรูตลอดชีวิต

สามารถทำนายการเรียนรูดวยการนำตนเองไดสูง
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 จุดมุงหมายของการวิจัย 
 จุดมุงหมายหลักของการวิจัยคร้ังนี้ เพื่อศึกษา

ความสัมพันธเชิงเหตุและผลของการเรียนรูดวยการ

นำตนเองของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

โดยมีจุดมุงหมายยอยดังนี้ 

 1. เพื่อศึกษาปจจัยเชิงเหตุดานจิตลักษณ 

สภาพแวดลอมในครอบครัว สภาพแวดลอมในสถาน

ศึกษาตอการเรียนรูดวยการนำตนเอง 

 2. เพื่อศึกษาผลของการเรียนรูดวยการนำ

ตนเองที่มีตอการเรียนรูตลอดชีวิต 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 กรอบแนวคิดในงานวิจัยมาจากการตรวจสอบ

เอกสารและงานวิจัยที่ทำใหผูวิจัยคาดวาปจจัยจิต

ลักษณ ปจจัยสภาพแวดลอมในครอบครัว และปจจัย

สภาพแวดลอมในสถานศึกษา จะมีอิทธิพลชวย

สงเสริมใหนิสิตมีการเรียนรูดวยการนำตนเอง และ

เม่ือนิสิตมีการเรียนรูดวยการนำตนเองแลวจะมี

แนวโนมที่จะมีพฤติกรรมการเรียนรูตลอดชีวิตดวย  

เชนเดยีวกัน (เรวด ีทรงเทีย่ง และอน ุเจรญิวงศระยบั, 

2550)  

 จากการตรวจสอบเอกสารตางๆ และงานวิจัย

ที่ผานมายังไมมีการศึกษาในลักษณะโครงสรางของ

ความสัมพันธเชิงเหตุและผลของการเรียนรูดวยการ

นำตนเองและการเรียนรูตลอดชีวิต ซ่ึงการศึกษาใน

งานวจิยัฉบบันีจ้ะสามารถอธิบายลกัษณะความสัมพนัธ

เชิงเหตุและผลระหวาง ตัวแปรไดอยางลึกซึ้ง โดย

มองเห็นภาพรวมของความสัมพันธไดจากการศึกษา

เพียงคร้ังเดียว ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา

วาลักษณะโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุและผลของ

ตัวแปรตางๆ เหลานี้วา ตัวแปรใดท่ีมีอิทธิพลตอ  

การเรียนรูดวยการนำตนเองของนิสิตมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทร วิโรฒ และสงผลเกี่ยวเนื่องกับการเรียนรู

ตลอดชีวิตดวยหรือไม อยางไร เพ่ือจะไดนำขอมูล

ดังกลาวไปกำหนดกลยุทธในการพัฒนาการเรียนรู

ของนิสิตใหเปนบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค

ของสังคมไทยตอไป 

จิตลักษณ 

การมีวินัยใน 
ตนเอง 

แรงจูงใจ 
ใฝสัมฤทธิ์ 

เห็นคุณคาใน
ตนเอง 

ความฉลาด 
ทางอารมณ 

เชื่ออำนาจ 
ในตน 

มุงอนาคต
ควบคุมตน 

สภาพแวดลอม
ในครอบครัว 

ความคาดหวัง
ของผูปกครอง 

การสงเสริม 
การเรียนรู 

สัมพันธภาพ 

สภาพแวดลอม 
ในสถานศึกษา 

นิสิตกับเพื่อน 

นิสิตกับอาจารย 

บรรยากาศ 
ในการเรียน 

การยึดผูเรียน 
เปนสำคัญ 

การเรียนรู             
ดวยการนำตนเอง 

จัดการตนเอง 

การเรียนรู             
ตลอดชีวิต 

ตรวจสอบตนเอง 

เปลี่ยนแปลง 
ตนเอง 

การประยุกตใช การใชกลยุทธ 
การแปล 

ความหมาย 
การใช 

เคร่ืองมือ 
การประเมิน การกำหนดจุด

มุงหมาย 
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สมมติฐานการวิจัย 
 1. ลักษณะความสัมพันธเชิงเหตุและผลของ

การเรียนรูดวยการนำตนเองตามกรอบแนวคิดการ

วิจัยสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

 2. จิตลักษณสงผลทางตรงตอการเรียนรูดวย

การนำตนเอง 

 3. สภาพแวดลอมในครอบครัวสงผลทางตรง

ตอการเรียนรูดวยการนำตนเอง 

 4. สภาพแวดลอมในสถานศึกษาสงผลทาง

ตรงและทางออมตอการเรียนรูดวยการนำตนเอง 

 5. การเรียนรูดวยการนำตนเองสงผลทางตรง

ตอการเรียนรูตลอดชีวิต 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 กลุมตัวอยาง 
 กลุม ตัวอย าง เปนนิสิตมหาวิทยาลัยศรี -

นครินทรวิโรฒ ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2549   

การกำหนดขนาดกลุม ตัวอยางใช เกณฑขนาด

เหมาะสมและเพียงพอตอการนำไปใชวิเคราะหสถิติ

ขั้นสูงดวยโปรแกรมลิสเรล ซ่ึงจำเปนตองใชกลุม

ตัวอยางขนาดใหญพอสมควร โดยทั่วไปอัตราสวน

ระหวางหนวยตัวอยางและจำนวนพารามิเตอรหรือ

ตัวแปรควรจะเปน 20 ถึง 40 : 1 (นงลักษณ วิรัชชัย. 

2538 : 46; อางอิงจาก Gold. 1980 : 163. and 

Weiss. 1972.) ดังนั้น 20 เทาของตัวแปรสังเกตใน

งานวิจัย คือ 40 X 22 = 880 การวิจัยคร้ังนี้จึงกำหนด

กลุมตัวอยางไวในเบ้ืองตนจำนวน 1,200 คน วิธีการ

สุมตวัอยางใชการสุมตัวอยางแบบการช้ันภมู ิ3 ขัน้ตอน 

(3 Stages stratified random sampling) โดยชั้น  

ภูมิแรกเปนกลุมสาขาวิชาจำนวน 3 กลุมสาขาวิชา 

ไดแก (1) สาขามนุษยศาสตรสังคมศาสตร (คณะ

ศึกษาศาสตร มนุษยศาสตร ศิลปกรรมศาสตร 

สังคมศาสตร) (2) สาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี (คณะ

วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร) และ (3) สาขา

วทิยาศาสตร สุขภาพ (คณะแพทยศาสตร ทนัตแพทย-

ศาสตร พยาบาลศาสตร เภสัชศาสตร สหเวชศาสตร 

พลศึกษา) โดยกำหนดขนาดกลุมตัวอยางในแตละ  

ชั้นภูมิยอยใหมีสัดสวนที่เทากัน จากนั้นทำการสุม  

ชั้นภูมิที่ 2 ซึ่งเปนชั้นป มีจำนวน 4 ช้ันป ไดแก   

ชั้นปที่ 1 ถึง 4 สุดทายทำการสุมชั้นภูมิที่ 3 ซึ่งเปน

เพศ คือ เพศชาย และหญิง จากการเก็บรวบรวม

ขอมูลไดกลุมตัวอยางจริงในงานวิจัยที่นำมาใชเพื่อ

การวิเคราะหขอมูล จำนวน 1,179 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้มีจำนวน 15 

ฉบับ ไดแก 1) มาตรวัดการเรียนรูดวยการนำตนเอง 

2) มาตรวัดการเรียนรูตลอดชีวิต ตัวแปรจิตลักษณ 

ไดแก 3) มาตรวัดความมีวินัยในตนเอง 4) มาตรวัด

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 5) มาตรวัดการเห็นคุณคาใน

ตนเอง 6) มาตรวัดความฉลาดทางอารมณ 7) มาตรวัด 

ความเช่ืออำนาจในตน 8) มาตรวัดมุงอนาคตควบคุม

ตน ตัวแปรสภาพแวดลอมในครอบครัว ไดแก      

9) มาตรวัดการสงเสริมการเรียนรูจากผูปกครอง   

10) มาตรวัดสัมพันธภาพระหวางนิสิตกับสมาชิกใน

ครอบครัว 11) มาตรวัดความคาดหวังของผูปกครอง 

ตวัแปรสภาพแวดลอมในสถานศึกษา ไดแก 12) มาตร

วัดบรรยากาศในชั้นเรียน 13) มาตรวัดสัมพันธภาพ

ระหวางนิสิตกับเพื่อน 14) มาตรวัดสัมพันธภาพ

ระหวางนิสิตกบัอาจารย 15) มาตรวัดการจัดการเรียน

การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ ผูวิจัยนำมาตรวัด

ทั้ง 15 ฉบับ ไปทดลองใชกับนิสิตตางมหาวิทยาลัย 

จำนวน 100 คน จากน้ันนำขอมูลมาทำการวิเคราะห

คุณภาพรายขอ (Item-total correlation) มีคา

ระหวาง (.1633 ถึง .9113) และคาความเช่ือมั่น 

(Reliability) (α มีคาตั้งแต .8027 ถึง .9454)   

(รายละเอียดอยู ในรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ           

ในบทภาคผนวก) 
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 กระบวนการเก็บขอมูล 
 1) ขั้นการหาคุณภาพรายขอและคาความ

เชื่อมั่นในการเก็บขอมูล ผูวิจัยนำมาตรวัดทั้งฉบับไป

ดำเนินการทดลองใช (try out) กับนิสิตมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 1,179 คน  

 2) ข้ันการศึกษาปจจัยเชิงเหตุและผลของการ

เรียนรูดวยการนำตนเองของนิสิตมหาวิทยาลัย    

ศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 1,200 คน ผูวิจัยใชการวา

จางนิสิตชวยงานและคณะกรรมการนิสิตระดับคณะ 

ในการชวยเก็บขอมูลตามจำนวนท่ีคณะผูวิจัยตองการ 

การวิเคราะหขอมูล 
 งานวิจัยครั้งนี้ทำการวิเคราะหขอมูล โดยการ

วิเคราะหความสัมพันธเชิงโครงสรางโดยใชโปรแกรม

ลิสเรล (LISREL 8.80) 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล และการอภิปรายผล 
 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา โมเดลปจจัยเชิง

เหตุและผลของการเรียนรูดวยการนำตนเองของนิสิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความสอดคลอง

กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ดังภาพตอไปนี้ 

จิตลักษณ 

การมีวินัยใน 
ตนเอง 

แรงจูงใจ 
ใฝสัมฤทธิ์ 

เห็นคุณคาใน
ตนเอง 

ความฉลาด 
ทางอารมณ 

เชื่ออำนาจ 
ในตน 

มุงอนาคต
ควบคุมตน 

สภาพแวดลอม
ในครอบครัว 

ความคาดหวัง
ของผูปกครอง 

การสงเสริม 
การเรียนรู 

สัมพันธภาพ 

สภาพแวดลอม 
ในสถานศึกษา 

นิสิตกับเพื่อน 

นิสิตกับอาจารย 

บรรยากาศ 
ในการเรียน 

การยึดผูเรียน 
เปนสำคัญ 

การเรียนรู             
ดวยการนำตนเอง 

จัดการตนเอง 

การเรียนรู             
ตลอดชีวิต 

ตรวจสอบตนเอง 

เปลี่ยนแปลง 
ตนเอง 

การประยุกตใช การใชกลยุทธ 
การแปล 

ความหมาย 
การใช 

เคร่ืองมือ 
การประเมิน การกำหนดจุด

มุงหมาย 

 0.28** 0.52** 0.54** 0.58** 0.73** 0.31** 

0.86**        0.69**     0.68**            0.65**     0.52**        0.83** 

           0.85**        0.80**     0.85**           0.27**     0.88**     0.84** 

0.96** 

0.63** 

0.54** 

0.36** 

0.42** 

0.78** 

0.59** 

0.19** 

0.51** 

0.58** 

0.80** 

0.76** 

0.47** 

0.64** 

0.80** 

0.71** 
0.11** 

0.28** 

0.52** 

0.79 

0.86 

0.76 

0.38 

0.26 

0.39 

0.28 0.36 0.88 0.93 0.54 0.29 

ภาพโมเดลความสัมพันธเชิงเหตุและผลของการเรียนรูดวยการนำตนเอง 
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ตาราง 1 อิทธิพลทางตรง (Direct effects : DE) อิทธิพลทางออม (Indirect effects: IE) และอิทธิพลรวม   

  (Total effects: TE) ของตัวแปรเชิงเหตุที่มีตอตัวแปรผล 
 

ตัวแปรผล R2 อิทธิพล

                        ตัวแปรเชิงเหตุ 
 

   สภาพแวดลอม สภาพแวดลอม จิตลักษณ การเรียนรูดวย 

   ในครอบครัว ในสถานศึกษา  การนำตนเอง 

  DE - 0.80** - - 

จิตลักษณ 0.64 IE - - - - 

  TE - 0.80** - - 

การเรียนรู  DE 0.11* - 0.71** - 

ดวยการนำ 0.64 IE - 0.56** - - 

ตนเอง  TE 0.11* 0.56** 0.71** - 

การเรียนรู  DE - 0.28** - 0.52** 

ตลอดชีวิต 0.60 IE 0.06* 0.29** 0.37** - 

  TE 0.06* 0.57** 0.37** 0.52** 

 ** p < .01,  * p < .05 
 

 
 ผูวิจัยสรุปผลการวิจัย และอภิปรายผลการวิจัย

ตามจุดมุงหมายของการวิจัย ดังนี้ 

 จุดมุงหมายของการวิจัยที ่1 เพื่อศึกษาปจจัย

เชิงเหตุดานจิตลักษณ สภาพแวดลอมในครอบครัว   

สภาพแวดลอมในสถานศึกษาตอการเรียนรูดวยการ

นำตนเอง จากการวิเคราะหปจจัยเชิงเหตุดานจิต

ลักษณ สภาพแวดลอมในครอบครัว และสภาพ

แวดลอมในสถานศึกษา พบวา สามารถรวมกัน

อธิบายความแปรปรวนของการเรียนรูดวยการนำ

ตนเองได รอยละ 64 ผลการวิจัยนี้อธิบายไดวา 

ปจจัยจิตลักษณ ไดแก การมีวินัยในตนเอง แรงจูงใจ

ใฝสัมฤทธ์ิ การเห็นคุณคาในตนเอง ความฉลาดทาง

อารมณ ความเชือ่อำนาจในตน และลักษณะมุงอนาคต

ควบคุมตน ปจจัยสภาพแวดลอมในครอบครัว ไดแก 

ความคาดหวังของผูปกครองการสงเสริมการเรียนรู

ของผูปกครอง และสัมพันธภาพระหวางนิสิตกับ

สมาชิกในครอบครัว และปจจัยสภาพแวดลอมใน

สถานศึกษา ไดแก สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับเพื่อน 

สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับอาจารย บรรยากาศใน

การเรียน และการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียน

เปนสำคัญ เปนสาเหตุที่ทำใหนิสิตมีการเรียนรูดวย

การนำตนเอง  
 

 ปจจัยเชิงเหตุดานจิตลักษณ 
 ผลการวิเคราะหปจจัยเชิงเหตุดานจิตลักษณ 

พบวา ปจจัยทางจิตลักษณมีคาอิทธิพลที่สงผลทาง

ตรงตอการเรียนรูดวยการนำตนเอง เทากับ 0.71   

ผลการวิจัยนี้อธิบายไดวา ปจจัยดานจิตลักษณ ไดแก 

ความมีวินัยในตนเอง แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ การเห็น

คุณคาในตนเอง ความฉลาดทางอารมณ ความเชื่อ

อำนาจภายในตน และลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 

เปนสาเหตุที่ทำใหนิสิตมีการเรียนรูดวยการนำตนเอง 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรจิตลักษณ

กับการเรียนรูดวยการนำตนเอง พบวา ตัวแปรจิต
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 ลักษณที่มีความสัมพันธทางบวกสูงกับการเรียนรูดวย

การนำตนเองอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ไดแก ความมีวินัยในตนเอง (r = .86) และลักษณะ  

มุงอนาคตควบคุมตน (r = .83) 

 ความมีวินัยในตนเอง มีความสัมพันธทางบวก

กับการเรียนรูดวยตนเอง หมายถึง การท่ีนิสิตมีวินัย

ในตนเองสูง ทำใหมีการเรียนรูดวยการนำตนเองสูง

ดวย ที่พบผลเชนนี้เนื่องมาจาก ความมีวินัยในตนเอง 

เปนคุณลักษณะของคนดี ซ่ึงหมายถึง ลักษณะทาง

จิตใจและพฤติกรรมของบุคคลที่คิด พูด และกระทำ

ตรงกันในทางสรางสรรคเปนประโยชนกับตนและ

สังคม (วิชัย วงศใหญ, 2542 : 5) วินัยในตนเอง จึง

เปนคุณลักษณะทางจิตหรือจิตลักษณและพฤติกรรมที่

นำไปสูการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือขอตกลงเพื่อ

ความเปนระเบียบเรียบรอยของสังคมโดยไมตองไดรับ

การควบคุมดูแลจากผูอื่น เน่ืองจากบุคคลสามารถ

ควบคมุอารมณและพฤตกิรรมของตนเองตามท่ีมุงหวงั

ไวได (ฉันทนา ภาคบงกช และคณะ, 2539 : 4) 

บุคคลที่มีวินัยในตนเองจะใหรางวัลตนเองเม่ือทำดี

และลงโทษตนเองเม่ือทำชั่ว ซึ่งทำใหบุคคลสามารถ

ควบคุมบังคับพฤติกรรมของตนเองได (Good, 1959 : 

676 ; ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2523 : 2-3) ความมี

วินัยในตนเอง จึงเปนความสามารถควบคุมพฤติกรรม

และอารมณของตนเองตามที่มุงหวัง การปฏิบัติตาม

กฎระเบียบหรือขอตกลงของสังคม และการกระทำใน

ทางสรางสรรคที่เปนประโยชนกับตนเองและสังคม 

สอดคลองกับมโนทัศนเกี่ยวกับการเรียนรูดวยการนำ

ตนเอง ของ คอสตา และ กาลลิค (Costa & Kallick, 

2004) ที่วา บุคคลจะแสวงหาวิธีการท่ีทำความชัดเจน

กับผลลัพธ แผนกลยุทธ และขอมูลที่จำเปน ทำการ

ทบทวนประสบการณในอดีต สรางตัวชี้วัดในการ

ประสบความสำเร็จในการเรียน และสรางทางเลือก 

ในการปฏิบัติใหสามารถดำเนินการเรียนรูไดอยาง

ประสบความสำเร็จ ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับผลการ

วิจัยของ สถาพร หมวดอินทร (2546 : 64) ที่พบวา 

ความมีวินัยในตนเองมีความสัมพันธกับการเรียนรูดวย 

การนำตนเองของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

และเปนตัวแปรที่สงผลตอพฤติกรรมการเรียนรูดวย

การนำตนเองไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติดวย 

 ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน มีความสัมพันธ

ทางบวกกับการเรียนรูดวยการนำตนเอง หมายถึง 

การที่นิสิตมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนสูง ทำใหมี

การเรียนรูดวยการนำตนเองสูง ที่พบผลเชนนี้   

เนื่องมาจาก ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน เปน  

ความสามารถของบุคคลในการมองไปสูอนาคต โดย

แสดงออกเปนพฤติกรรมของการอดไดรอได ใน

สถานการณตางๆ เชน การรอรับรางวัลใหญกวาใน

อนาคตแทนการรับรางวัลเล็กทันที หรือระงับความ

ตองการในปจจุบันของตน เพราะเล็งเห็นผลรายท่ีจะ

เกดิตามมาหรือเพยีรพยายามในปจจุบนัเพือ่จดุมุงหมาย

ที่ใหญกวาในอนาคต ลักษณะมุงอนาคตนี้ตรงขามกับ

ลักษณะมุงปจจุบันและถือวาเปนลักษณะบุคลิกภาพ

อยางหนึ่ง ของบุคคล (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2523) 

ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน จึงเปนความสามารถ

ของบุคคลในการวางแผนการดำเนินชีวิต มองเห็น

ผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำของตนเอง มี  

การตัดสินใจอยางเหมาะสม และสามารถควบคุม

พฤติกรรมของตนเองได สอดคลองกับมโนทัศน  

เกี่ยวกับการเรียนรูดวยการนำตนเอง ของ คอสตา 

และ กาลลิค (Costa & Kallick, 2004) ท่ีวาบุคคลมี

ความเพียรและจะไมละทิ้งงานงายๆ มีการติดตาม

และประเมินผลการปฏิบัติงานของตนใหชัดเจนและ

ถูกตอง มีความเขาใจมุมมองของตนที่แตกตางของ

บุคคลอ่ืน ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับ ผลการวิจัยของ 

กมลรัตน หลาสุวรรณ (2528 : 231) ที่พบวา ลักษณะ 

มุงอนาคตควบคุมตนเปนคุณลักษณะที่ทำใหนิสิต  

มีความเพียรพยายามตอสูกับอุปสรรคตางๆ และ

สามารถวางแผนดวยตนเองดำเนินการ เพื่อผลท่ีจะ

เกิดในอนาคตอยางเหมาะสม    
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 ปจจัยเชิงเหตุดานสภาพแวดลอมในครอบครัว 
 จากการวิเคราะหปจจัยเชงิเหตดุานสภาพแวดลอม

ในครอบครัว พบวา ปจจัยดานสภาพแวดลอมใน

ครอบครัวมีคาอิทธิพลที่สงผลทางตรงตอการเรียนรู

ดวยการนำตนเอง เทากับ 0.11 ผลการวิจัยนี้อธิบาย

ไดวา สภาพแวดลอมในครอบครัว ไดแก การสงเสริม

การเรียนรูของผูปกครอง สัมพันธภาพระหวางนิสิต

กับสมาชิกในครอบครัว และความคาดหวังของ  

ผูปกครอง เปนสาเหตุที่ทำใหนิสิตมีการเรียนรูดวย

การนำตนเอง เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวาง

ตัวแปรสภาพแวดลอมในครอบครัวกับการเรียนรูดวย

การนำตนเอง พบวา ตัวแปรสภาพแวดลอมใน

ครอบครัวท่ีมีความสัมพันธทางบวกสูงกับการเรียนรู

ดวยการนำตนเองอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 ไดแก สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับสมาชิกใน

ครอบครัว (r = .58) และการสงเสริมการเรียนรูของ  

ผูปกครอง (r = .51)  

 สัมพันธภาพระหว างนิ สิ ตกับสมา ชิกใน
ครอบครัว มีความสัมพันธทางบวกกับการเรียนรูดวย

การนำตนเอง หมายถึง การที่นิสิตมีสัมพันธภาพที่ดี

กับสมาชิกในครอบครัวสูง ทำใหมีการเรียนรูดวย  

การนำตนเองสูงดวย ท่ีพบผลเชนนี้เนื่องมาจาก 

สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับสมาชิกในครอบครัว เปน

พฤติกรรมท่ีผูปกครอง ปฏิบัติตอนิสิตและพฤติกรรม

ที่นิสิตปฏิบัติตอผูปกครองเพื่อทำใหมีความสัมพันธที่

ดีตอกัน (สุธาสินี ใจเย็น. 2545 : 6) แนวคิดเกี่ยวกับ

ความสัมพันธภายในครอบครัววา บิดามารดาท่ีให

ความรัก ความสนใจ สรางความอบอุนใหเกิดขึ้นใน

บานและเห็นความสำคัญของลูก ผลที่ตามมา คือ   

ทำใหลูกเปนคนที่ใหความรวมมือ มีอารมณมั่นคง 

ราเริง มีความรับผิดชอบ ขยันหม่ันเพียร เปนมิตร 

ซื่อสัตย มีความม่ันใจในตนเองและรับรูตนเองไดตรง

ตามความเปนจริง สอดคลองกับมโนทัศนเก่ียวกับ

การเรียนรูดวยการนำตนเอง ของ คอสตา และ กาล

ลิค (Costa & Kallick, 2004) ที่วาบุคคลจะตระหนัก

ถึงความคิดของตนเองเกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองรูและ

ตนเองไมรู มีความเพียรไมละทิ้งงานงายๆ มีการ

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนให

ชัดเจนและถูกตอง รวมทั้งมีความเขาใจมุมมองที่

แตกตางของบุคคลอื่น ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับผล

การวิจัยของ สุธาสิน ี ใจเย็น (2545 : 72) ท่ีพบวา 

สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับสมาชิกในครอบครัวมี

ความสัมพันธกับการเรียนรูดวยการนำตนเองของนัก

ศึกษาระบบทางไกล และเปนตัวแปรที่สงผลตอ

พฤติกรรมการเรียนรูดวยการนำตนเองไดอยางมีนัย

สำคัญทางสถิติการสงเสริมการเรียนรูของผูปกครอง 

มีความสัมพันธทางบวกกับการเรียนรูดวยการนำ

ตนเอง หมายถึง นิสิตที่ไดรับการสงเสริมการเรียนรู

จากผูปกครองสูง ทำใหมีการเรียนรูดวยการนำตนเอง

สูงดวย ที่พบผลเชนนี้อธิบายไดวา การที่ผูปกครอง

ติดตาม ดูแล เปนกำลังใจ และเอาใจใสตอการเรียน

ของตน จัดหาอุปกรณและหนังสือที่สงเสริมการเรียน

รู ชวยแกปญหาในการเรียน สอนใหรูจักการแบงเวลา

ในการทำงานและการคนควาหาความรู สงเสริมให

กลาคิดกลาแสดงออกในทางที่ถูกตอง ใหทำกิจกรรม

ตามท่ีตนสนใจ ตลอดจนจัดสภาพแวดลอมภายใน

บานใหนาอยู (งามตา วนินทานนท, 2545, 2553) 

ทั้งนี้เนื่องจาก 

 การสงเสริมการเรียนรูจากผูปกครอง มี

อิทธิพลมากที่สุดที่จะชวยปรับปรุงคุณลักษณะทาง

วิชาการใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียน รวมท้ังยังชวยลดการ

ขาดเรียนและการลาออกกลางคัน ผลงานวิจัยนี้

สอดคลองกับสถาบันยั งมีผลงานวิ จั ยที่ พบว า  

การสงเสริมการเรียนรู จากผูปกครองสงผลตอ  

การเรียนรูดวยการนำตนเองอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

เชน งานวิจัยของ ประกิตศรี เผาเมือง (2546 : 

บทคัดยอ) กุลภัสสร ศิริพรรณ (2545 : 98-100)   

สุธาสินี ใจเย็น (2545 : บทคัดยอ) และ นวลนอย   

สีตวรรณมาศ (2539 : 66)  
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  ปจจัยเชงิเหตดุานสภาพแวดลอมในสถานศึกษา  
 จากการวิเคราะหปจจัยเชิงเหตุดานสภาพ

แวดลอมในสถานศึกษา พบวา ปจจัยดานสภาพ

แวดลอมในครอบครัวมีคาอิทธิพลท่ีสงผลทางออมตอ

การเรียนรูดวยการนำตนเอง เทากับ 0.56 ผลการ

วิจัยนี้อธิบายไดวา สภาพแวดลอมในสถานศึกษา 

ไดแก บรรยากาศในการเรียน สัมพันธภาพระหวาง

นิสิตกับเพ่ือน สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับอาจารย 

และการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผู เรียนเปน

สำคัญ เปนสาเหตุทางออมผานปจจัยเชิงเหตุดาน  

จิตลักษณที่ทำใหนิสิตมีการเรียนรูดวยการนำตนเอง 

การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมในสถานศึกษาและ

พบผลในทางออมเน่ืองจากไมพบผลทางตรง คือ ไม

พบวาปจจัยเชิงเหตุดานสภาพแวดลอมในสถานศึกษา

มีอิทธิพลทางตรงตอการเรียนรูดวยการนำตนเอง

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ  

 แสดงวาสภาพการณทางการเรียนทั้งในและ

นอกหองเรียน เชน วิธีสอนที่ทำใหการเรียนนาสนใจ 

ความตั้งใจในการสอน การเปดโอกาสใหผูเรียนได

แสดงความคิดเห็นและซักถาม ความพึงพอใจของ  

ผูเรียน ความมีระเบียบวินัยในหองเรียน การใหความ

สนใจ เอาใจใส และความเปนกันเองของอาจารย การ

ใชสื่อประกอบการสอน การสอนท่ีครอบคลุมเนื้อหา

วิชา ขนาดของหองเรียนและหองปฏิบัติการเม่ือเทียบ

กับจำนวนของผูเรียน การถายเทอากาศภายในหอง

เรียน ความสะอาดและความเปนระเบียบของหอง

เรียน ปริมาณของสื่อ อุปกรณการเรียนการสอนเม่ือ

เทียบกับจำนวนอาจารยและผูเรียน ความทันสมัย 

และคุณภาพการใชงาน จะมีผลตอการเรียนรูดวยการ

นำตนเองของนิสติหรอืไมขึน้อยูกบั ปจจัยทางจติลกัษณ

ของผูเรียน ไดแก ความมีวินัยในตนเอง ลักษณะ  

มุงอนาคตควบคุมตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ การเห็น

คุณคาในตนเอง ความฉลาดทางอารมณ และความ

เชื่ออำนาจภายในตน  

 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปร

สภาพแวดลอมในสถานศึกษากับการเรียนรูดวยการ

นำตนเอง พบวา ตัวแปรสภาพแวดลอมในสถาน

ศึกษา ที่มีความสัมพันธทางบวกสงูกับการเรียนรูดวย

การนำตนเองอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ไดแก สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับเพื่อน (r = .80) 

สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับอาจารย (r = .76) 

 สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับเพื่อน มีความ

สัมพันธทางบวกกับการเรียนรูดวยการนำตนเอง 

หมายถึง การที่นิสิตมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนสูง   

ทำใหมีการเรียนรูดวยการนำตนเองสูงดวย ที่พบผล

เชนนี้เนื่องมาจากสัมพันธภาพระหวางนิสิตกับเพื่อน 

เปนพฤติกรรมที่นิสิตและเพื่อนเกื้อกูลกันทางดานการ

เรียน และดานสวนตัวทั้งในและนอกหองเรียน เชน 

การชวยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกัน การใหความหวงใย 

ใหกำลังใจ การยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล 

การแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน การทำ

กิจกรรมตางๆ รวมกันในกลุมดวยความรักสามัคคี 

และการใหความรวมมือกันในดานวิชาการและดาน

ทั่วๆ ไป กลุมเพื่อนจะมีอิทธิพลอยางมากกับผูเรียน

เพราะผูเรียนจะใชเวลาสวนใหญที่สถานศึกษาและอยู

กับเพื่อน กลุมเพื่อนจึงมีประโยชนที่เอื้อตอวิชาการ

ดวยการรวมมอืกนัเสาะแสวงหาความรู ทัง้สัมพนัธภาพ

อันดีระหวางสมาชิกในกลุมยังจะชวยสงเสริมการแลก

เปล่ียนเรียนรูซึ่งกันและกัน ผลงานวิจัยนี้สอดคลอง

กับผลงานวิจัยของ พิศดี มินศิริ (2547 : บทคัดยอ) 

และ พัชรี มะแสงสม (2544 : 74-77) ที่พบวาความ

สัมพันธระหวางนักศึกษากับเพื่อนมีความสัมพันธกับ

การเรียนรูดวยการนำตนเอง และยังเปนปจจัยที่สงผล

ตอการเรียนรูดวยการนำตนเองไดอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติ 

 สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับอาจารย มีความ

สัมพันธทางบวกกับการเรียนรูดวยการนำตนเอง 

หมายถึง การที่นิสิตมีสัมพันธภาพท่ีดีกับอาจารยสูง 
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ทำใหมีการเรียนรูดวยการนำตนเองสูงดวย ที่พบผล

เชนนีเ้นือ่งมาจาก สมัพนัธภาพระหวางนสิติกบัอาจารย 

เปนพฤติกรรมท่ีอาจารยและนิสิตปฏิบัติตอกันทั้งใน

และนอกหองเรียน โดยอาจารยใหความสนใจตอนิสิต 

ใหความรักและความเอาใจใส ใหความเปนกันเอง   

ใหคำปรึกษาและขอชี้แนะแกผูเรียนทั้งในดานสวนตัว

และดานการเรยีนเม่ือผูเรยีนมาของคำปรึกษา สำหรับ

พฤติกรรมท่ีนิสิตปฏิบัติตออาจารย เปนการใหความ

เคารพ เช่ือฟงอาจารย ตั้งใจและสนใจกระทำในสิ่งที่

อาจารยสอน และซักถามเมื่อมีขอสงสัยทั้งดาน  

การเรียนและเรื่องสวนตัว หากความสัมพันธระหวาง  

ผูสอนกับผูเรียนเปนไปในทางสรางสรรคจะมีผลตอ

การเรียนรูที่ทำใหผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 

รวมท้ังยังชวยสงเสริมใหเกิดความสำนึกในการเปน

สมาชิกของชั้นเรียนและสถาบันการศึกษา ผลงาน

วจิยันีส้อดคลองกบัผลงานวิจยัของ วลัลภา เทพหัสดนิ 

ณ อยุธยา (2527 : 130-142) ที่ไดวิจัยนิสิตนักศึกษา

ในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ 10 แหง 

พบวา องคประกอบที่มีอิทธิพลตอความสำเร็จในการ

เรียนการสอน คือ ความสนใจในวิชาที่เรียน ผูสอนมี

ความเปนกันเอง และวิธีสอนของอาจารย สวนปจจัย

ที่มีผลใหนักศึกษาสนใจเรียนมากที่สุด คือ ผูสอน

เตรียมการสอนอยางดี มีความเปนกันเองและ

กระตือรือรนในการสอน สวนปญหาดานการเรียนการ

สอน พบวา ปญหาดานอาจารยผูสอนใชวิธีการสอน

ไมดี บรรยายไมถูกวิธี ทำใหชั้นเรียนนาเบื่อหนาย 

สำหรบังานวจิยัของ สธุาสนิ ีใจเยน็ (2545 : บทคดัยอ) 

และ พิศดี มินศิริ (2547 ; บทคัดยอ) พบผลการวิจัย

ทีส่อดคลองกนัวา สมัพนัธภาพระหวางนิสติกบัอาจารย

มีความสัมพันธกับการเรียนรูดวยการนำตนเอง และ

ยังเปนปจจัยที่สงผลตอการเรียนรูดวยการนำตนเอง

ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติอีกดวย  
 

 จุดมุงหมายของการวิจัยที่ 2 เพื่อศึกษาผล

ของการเรียนรูดวยการนำตนเองท่ีมีตอการเรียนรู

ตลอดชีวิต  

 จากการวิเคราะหปจจัยเชิงผลของการเรียนรู

ดวยการนำตนเอง พบวา การเรียนรูดวยการนำ

ตนเองสงผลตอการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาอิทธิพลเทากับ 0.52 

อธิบายไดวา การเรียนรูดวยการนำตนเองทั้ง 3 ดาน 

คือ การจัดการตนเอง การตรวจสอบตนเอง และการ

เปลี่ยนแปลงตนเอง เปนตัวชี้วัดสำคัญที่สงผลตอการ

เรียนรูตลอดชีวิตของผูเรียน แสดงวาการเรียนรูดวย

การนำตนเองเปนคุณลักษณะสำคัญในการทำนาย

ความสามารถในการเรียนรูตลอดชีวิตของนิสิต โดย

เฉพาะอยางยิ่งวิธีการปฏิบัติที่สำคัญของบุคคลในการ

เรียนรูดวยการนำตนเอง ไดแก การจัดการตนเอง 

การตรวจสอบตนเอง การเปลี่ยนแปลงตนเอง และ

ทักษะที่สำคัญของการเรียนรูตลอดชีวิตของผูเรียน 

ไดแก การประยุกตใชความรู และการใชกลยุทธที่

หลากหลาย ซ่ึงผลการวิจัยดังกลาวนี้เปนขอบงชี้วา

ระบบการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาชวย

สงเสริมใหนิสิตมีการเรียนรูตลอดชีวิต ผลงานวิจัยนี้

สอดคลองกับผลงานวิจัยของ เรวดี ทรงเที่ยง และ  

อนุ เจริญวงศระยับ (2550) ที่ไดทำวิจัยเรื่อง การ

ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนำตนเองของนิสิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา โมเดลความ

สัมพันธแบบมีอิทธิพลยอนกลับระหวางการเรียนรู

ดวยการนำตนเองและการเรียนรูตลอดชีวิต โดยการ

เรียนรูดวยการนำตนเองสามารถทำนายการเรียนรู

ตลอดชีวิตไดสูง และการเรียนรูตลอดชีวิตสามารถ

ทำนายการเรียนรูดวยการนำตนเองไดสูงเชนเดียวกัน

แตมีขนาดอิทธิพลต่ำกวาเล็กนอย และผลงานวิจัยน้ี

ไดสนับสนุนขอคนพบของ แคนดี้ (Candy, 1991) ท่ี

พบวาการเรียนรูดวยการนำตนเองสงผลตอการเรียนรู

ตลอดชีวิตดวยขนาดสัมประสิทธ์ิอิทธิพลที่สูงกวา   
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 (β = 0.48) ความสัมพันธแบบยอนกลับ โดยที่

สัมประสิทธิ์อิทธิพลยอนกลับจากการเรียนรูตลอดชีวิต

ที่สงผลตอการเรียนรูดวยการนำตนเองมีขนาด

สัมประสิทธิ์อิทธิพลอยูในระดับปานกลาง (β = 0.26) 

แสดงวาการเรียนรูดวยการนำตนเองเปนคุณลักษณะ

ที่สำคัญในการทำนายการเรียนรูตลอดชีวิตของบุคคล 
 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 จากผลการวิ จั ยดั งกล าวข างตนผู วิ จั ย มี  

ขอเสนอแนะจากการวิจัยดังนี้ 

 1. จากผลการวิจัยที่พบวาปจจัยเชิงดาน  

จิตลักษณ ไดแก ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน   

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ การเห็นคุณคาในตนเอง ความ

ฉลาดทางอารมณ ความเช่ืออำนาจภายในตน และ

ความมีวินัยในตนเอง เปนสาเหตุที่ทำใหนิสิตมีการ

เรียนรูดวยการนำตนเอง โดยท่ีความมีวินัยในตนเอง 

และลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนเปนตัวแปรจิต

ลักษณที่มีความสัมพันธทางบวกสูงกับการเรียนรูดวย

การนำตนเอง ดังนั้นผูปกครอง จึงควรปลูกฝง

คุณลักษณะที่สำคัญเหลานี้ รวมท้ังครูอาจารย และ  

ผูที่มีสวนเก่ียวของกับการพัฒนานิสิตควรจัดการเรียน

การสอนและกิจกรรมนอกหองเรียนที่ชวยสงเสริม

คุณลักษณะทางจิตใจใหนิสิตท่ีเขามาเรียนในสถาบัน

ระดับอุดมศึกษาเพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะทางจิต  

ที่สำคัญสำหรับเรียนรูดวยการนำตนเอง 

 2. จากผลการวิจัยที่พบวาปจจัยดานสภาพ

แวดลอมในครอบครัว ไดแก การสงเสริมการเรียนรู

ของผูปกครอง สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับสมาชิก

ในครอบครัว และความคาดหวังของผูปกครอง โดยที่

สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับสมาชิกในครอบครัว และ

การสงเสริมการเรียนรูของผูปกครอง มีความสัมพันธ

ทางบวกสูงกับการเรียนรูดวยการนำตนเอง ดังนั้น

บิดามารดาจึงควรอบรมเลี้ยงดูบุตรดวยการให  

ความรัก ความอบอุน ความใกลชิด สอนใหเปนคนมี

เหตุผล ฝกใหรูจักทำอะไรดวยตนเอง เปดโอกาสให

คิดตัดสินใจดวยตนเอง และควรเปนผูที่มีบทบาทใน

การใหคำแนะนำ ปรึกษา ยอมใหบุตรแสดงความคิด

เห็นโตแยงได รับฟงความคิดเห็นของบุตร อีกทั้งเปน

แบบอยางที่ดีใหกับบุตร เมื่อทำความผิดจะใชวิธีตัก

เตือน ถาทำถูกก็ชมเชย การที่ผูปกครองติดตามดูแล 

เปนกำลังใจ และเอาใจใสตอการเรียนของตน จัดหา

อุปกรณและหนังสือที่สงเสริมการเรียนรูจะชวยแก

ปญหาในการเรียน สอนใหรูจักการแบงเวลาในการ

ทำงานและการคนควาหาความรู สงเสริมใหกลาคิด

กลาแสดงออกในทางที่ถูกตอง และไดทำกิจกรรม

ตามที่ตนสนใจ  

 3. จากผลการวิจัยที่พบวาปจจัยดานสภาพ

แวดลอมในสถานศึกษา ไดแก บรรยากาศในการเรียน 

สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับเพ่ือน สัมพันธภาพ

ระหวางนิสิตกับอาจารย และการจัดการเรียนการสอน

โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ เปนสาเหตุทางออมที่ทำให

นสิติมกีารเรียนรูดวยการนำตนเอง โดยท่ีสมัพนัธภาพ

ระหวางนิสิตกับเพื่อน และสัมพันธภาพระหวางนิสิต

กับอาจารย มีความสัมพันธทางบวกสูงกับการเรียนรู

ดวยการนำตนเอง ดังนั้นอาจารยและผูที่มีสวน

เกี่ยวของกับการพัฒนานิสิตจึงควรใหความสำคัญกับ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหองเรียนที่ชวย

สงเสริมคุณลักษณะทางจิตใจใหนิสิตที่เขามาเรียนใน

สถาบันระดับอุดมศึกษา เพื่อเปนสภาพแวดลอมท่ี

เอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะทางจิตสงผลใหผูเรียน

เรียนรูดวยการนำตนเอง 

 4. จากผลการวิจัยที่พบวาการเรียนรูดวยการ

นำตนเองสงผลตอการเรียนรูตลอดชีวิต โดยที่ปจจัย

ดานจิตลักษณ สภาพแวดลอมในครอบครัว สภาพ

แวดลอมในสถานศึกษา และการเรียนรูดวยการนำ

ตนเอง สามารถรวมอธิบายความแปรปรวนของการ

เรียนรูตลอดชีวิตได ดังนั้น บิดามารดาควรเปน  

ตัวแบบที่ดี ใหเวลาและมีความใกลชิดกับครอบครัว 

ตลอดจนมหาวิทยาลัยควรมีบรรยากาศท่ีสงเสริมการ



Journal of Behavioral Science Vol. 16  No. 2  July 2010 79

เรียนรูในสถานศึกษาเพื่อชวยใหผูเรียนไดพัฒนาทั้ง

คุณลักษณะทางจิตใจท่ีเอื้อตอการเรียนรูอยางยั่งยืน 

 

 ขอเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งตอไป  
 จากผลการวิจัยขางตนผูวิจัยมีขอเสนอแนะ

สำหรับการทำวิจัยคร้ังตอไปดังนี้ 

 1. จากผลการวิจัยที่พบวาปจจัยสำคัญที่สง

ผลตอการเรียนรูดวยการนำตนเอง หากผูวิจัยที่มี

ความสนใจจะศึกษาเรื่องนี้ตอไป สามารถนำผลงาน

วิจัยไปสรางชุดฝกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะทาง

จิตท่ีสงผลโดยตรงตอการเรียนรูดวยการนำตนเอง 

เชน การมีวินัยในตนเอง และลักษณะมุงอนาคต

ควบคุมตน แลวทำการวิจัยเชิงทดลองเพ่ือศึกษาผล

ของโปรแกรมการฝกอบรม 

 2. การตอยอดงานวิจัยเรื่องการเรียนรูดวย

การนำตนเอง อาจทำการวิจัยในกลุมยอย หรืออาจ

ทำการวิจัยในหลายๆ มิติพรอมๆ กัน เชน เพศ อายุ 

ชั้นป ความฉลาดทางสติปญญา ความฉลาดทาง

อารมณ เปนตน เพราะผลการวิจัยครั้งนี้ทำการ

วิเคราะหผลในกลุมรวม ดังนั้นการวิจัยครั้งตอไปจึง

ควรหาสาเหตุในกลุมยอยวา ในแตละกลุมจะพบผล

การวิจัยที่เหมือนหรือแตกตางกันอยางไร ตลอดจน

หากใชตัวแปรแบงกลุมยอยอื่นๆ จะพบผลวิจัยเชนไร 

รวมทั้งควรทำการวิจัยในกลุมอื่นๆ ดวย เชน ตำรวจ 

ทหาร อาจารย หรือพนักงานบริษัท เปนตน 

 3. การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยทำการเก็บขอมูลจาก

นิสิตที่เรียนอยูในระดับชั้นปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 และปที่ 

4 จึงเปน “การศึกษาภาคตัดขวาง” (Cross sectional 

studies) ดังนั้นความแตกตางที่เกิดขึ้นระหวางช้ันป

ไมวาจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลงจึงไมใชขอมูลที่มาจากผูตอบ 

คนเดียวกัน การวิจัยครั้งตอไปควรทำ “การศึกษาระยะ

ยาว” (Longitude studies) โดยเก็บขอมูลจากกลุม

ตัวอยางเดียวในชวงเวลาตางๆ กัน เพื่อท่ีจะไดเหน็

พฒันาการหรอืการเปลีย่นแปลงของปรากฏการณที่เกิดขึ้น 

ตลอดระยะเวลาที่เรียนอยูในสถาบันระดับอุดมศึกษา 
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