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Abstract 
This research aims to construct training program on intrinsic motivation learning and self-
directed learning ability development, to compare the effects of the development of intrinsic 
motivation learning and self-directed learning ability on self-directed learning behavior 
between the experimental group and control group and to compare  among the students who 
had different accessibility to the university learning resources. This research was designed 
using generalized randomized block design. The samples consisted of 86  the third and the 
fouth year undergraduate students of Chandrakasem Rajabhat University who were assigned 
into four groups in 3 experimental group and one control group. The data were analyzed by 
utilizing MANOVA  and  Two-Way ANOVA. Research results were as follows: 1) The 
students  participated in  training program of intrinsic motivation learning and self-directed 
learning ability  had higher self-directed learning readiness than the control group with post-
tested immediately conducted. 2) The students participated in training program of intrinsic 
motivation learning and self-directed learning ability had higher self-directed learning 
behavior  than the control group with post-tested after three weeks. 3) The students 
participated in training program of intrinsic motivation learning and  self-directed learning 
ability   who had different accessibility level of university learning resources showed no 
dofference in self-directed learning behavior. 
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ผลการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้และความสามารถในการเรียนรู้ดว้ย 
การนําตนเองที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการนําตนเองของ 

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม* 
สุจินดา  ประเสริฐ** 

อรพินทร์  ชูชม*** 
พรรณี   บุญประกอบ**** 

อังศินันท์   อินทรกําแหง***** 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมาย      เพ่ือสร้างชุดฝึกอบรมพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้  และความ 

สามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือเปรียบเทียบผลการพัฒนาแรงจูงใจภายในการเรียนรู้และความสามารถ
ในการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง ที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการนําตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษมระหว่างนักศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม และระหว่างนักศึกษาที่มีการเข้าถึงแหล่ง
ทรัพยากรเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาภาคปกติปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ช้ันปี 3 และ 4  ที่อาสาสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม จํานวน 86 คน กลุ่มทดลอง  3 
กลุ่ม และกลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม  แบบแผนการวิจัยเป็น generalized randomized block design การ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปร (MANOVA) และการวิเคราะห์ด้วยการ
ทดสอบความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-Way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้และความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการนําตนเองมีความพร้อมในการเรียนรู้ด้วย
การนําตนเอง  แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ และความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการนําตนเองสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุม  ในการวัดทันทีหลังการทดลอง  2)  นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้และ
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการนําตนเองมีพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง  แรงจูงใจภายในในการ
เรียนรู้  และความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการนําตนเองสูงกว่ากลุ่มควบคุม ในการวัดหลังการทดลอง 3  
สัปดาห์  และ 3) นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ และความสามารถในการเรียนรู้การ
เรียนรู้ด้วยการนําตนเองที่มีการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยแตกต่างกันมีพฤติกรรมการ
เรียนรู้ด้วยการนําตนเองไม่แตกต่างกัน   

คําสําคัญ: พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง  แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ ความสามารถในการเรียนรู้  
              ด้วยการนําตนเอง การเข้าถึงแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย 

____________________________   
*    ปริญญานิพนธ์วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต์) สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
**   นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
***  รองศาสตราจารย์ ประจําสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
****  อาจารย์ ประจําสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
***** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจําสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ความเป็นมาและสําคญัของปัญหา 
ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) ที่

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   มีความ
เจริญก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จนทํา
ให้ความรู้และข้อมูลข่าวสาร สามารถเช่ือมโยง
ติดต่อถึงกันได้ทั่วโลกอย่างไร้พรมแดน นําไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงทั้งในทางสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต วิถี
การทํางาน และพฤติกรรมของคนในสังคมโลก การ
พัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพใฝ่รู้ ใฝ่ เรียนและมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เพ่ือสามารถรับ
และปรับใช้ข้อมูลสารสนเทศได้เหมาะสมและ
สามารถแก้ปัญหาภายใต้สังคมที่สลับซับซ้อนที่ด้วย
การแข่งขัน เป็นสิ่งจําเป็นอย่างมาก (ชัยวัฒน์  
สุทธิรัตน์, 2552) 
 จากสภาพปัญหาดังกล่าวพบว่า นิสิต
ระดับอุดมศึกษา พบว่า นักศึกษาขาดแรงจูงใจใฝ่รู้ 
ขาดความรอบรู้และแสวงหาความรู้  (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2552: 17-23)   ความไม่
พร้อมของนักศึกษาในการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง
ไม่คุ้นเคยกับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง รวมท้ัง
ขาดความรับผิดชอบและความกระตือรือร้น 
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547)ตาม
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 จนถึงปัจจุบันเป็น
เวลา 10 ปี  ปัญหาที่ต้องเร่งพัฒนาปรับปรุง คือ 
ผู้ เรียนขาดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งนิสัยใฝ่
เรียนรู้และแสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ืองทําให้
การศึกษาตลอดชีวิตยังไม่เป็นวิถีชีวิตของคนในชาติ 
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) 
 ดังน้ัน การปฏิรูปการเรียนรู้ เป็นกุญแจ
สําคัญในการพัฒนาคุณภาพ และศักยภาพของ
ผู้เรียน วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
เน้นการพัฒนาจิตใจควบคู่กับการพัฒนาการเรียนรู้ 

ของคนทุกลุ่มทุกวัยตลอดชีวิต      ส่งเสริมคนไทย
เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ ได้ระบุถึงคุณลักษณะของคน
ไทยที่ พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก คือ ให้คนไทยสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
การนําตนเอง รักการเรียนรู้ รู้ทันโลก รวมท้ังมี
ความสามารถในการใช้แหล่งความรู้และสื่อต่างๆ 
เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม (สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2548) กล่าวได้ว่า การเรียนรู้ที่
แท้ จ ริ ง และหั ว ใจสํ าคัญของการ เ รี ยนรู้  คื อ 
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง 

 การเรียนรู้ ด้วยการนําตนเอง (Self-
directed learning) เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนรู้สมัคร
ใจเรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่เกิดจากการบังคับ แต่มี
เจตนาที่จะเรียนด้วยความอยากรู้ อยากเรียน 
ผู้เรียนมีความต้องการจะเรียนสิ่งน้ัน (สมคิด  
อิสระวัฒน์, 2541: 11) เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่
ผู้เรียนรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง โดยการ
กําหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน ที่มาจากความ
ต้องการของตนเอง มีแนวทางการทํางานและความ
รับผิดชอบในการงานของตนเอง มีการปฏิบัติตาม
แผน (Knowles, 1975: 15-18) แนวคิดการเรียนรู้
ด้วยการนําตนเองในมิติของผู้เรียน พิจารณาได้ 2 
มิติคือ หน่ึง มิติเป้าหมายเป็นการแสดงถึงลักษณะ
ทางจิต (Psychological characteristic) เป็นการ
เรียนรู้ที่เกิดจากแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ ที่
ผู้เรียนมีเจตนาจะเรียนด้วยความอยากรู้ อยากเรียน 
และสอง มิติกระบวนการ ที่แสดงถึงการควบคุมโดย
ผู้เรียน(Candy, 1991: 6-8) เป็นกระบวนการที่
ผู้เรียนวิเคราะห์ความต้องการในการเรียนรู้ที่แท้จริง
ของตนเอง กําหนดเป้าหมาย สื่อการเรียนและหา
แหล่งความรู้ วางแผนการเรียนรู้โดยเลือกออกแบบ
ยุทธวิธีการเรียนที่จะทําให้บรรลุเป้าหมาย  และ
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ประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง ในบรรยากาศการ
เรียนรู้ที่เป็นอิสระ โดยการดําเนินการด้วยตนเอง
หรือความร่วมมือช่วยเหลือจากผู้ อ่ืนหรือไม่ก็ได้  
เ ป็นการเรียนรู้ ด้วยการนําตนเอง  (Knowles, 
1975)อย่างไรก็ตาม แหล่งวิทยาการการเรียนรู้ เป็น
องค์ประกอบสําคัญ ช่วยให้การเรียนรู้ด้วยการนํา
ตนเองมีประสิทธิภาพ (เสาวคนธ์ วงศ์ศุภชัยนิมิต, 
2546: 32) 

ดัง น้ัน  การวิจัยครั้ ง น้ีมุ่ งศึกษาผลการ
พัฒนาปัจจัยภายในตัวผู้เรียน ทั้งมิติด้านลักษณะ
ทางจิตและมิติด้านกระบวนการ  ได้แก่  แรงจูงใจ
ภายในในการเรียนรู้ และความสามารถในการ
เรียนรู้ด้วยการนําตนเอง ที่มีปฏิสัมพันธ์กับปัจจัย
ภายนอก คือ การเข้าถึงแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้
ของมหา วิทยาลั ย  เ พ่ื อ พัฒนาใ ห้ นักศึ กษา มี
พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง สามารถ
จัดการการเรียนรู้ได้ตรงกับความต้องการของ     
ตนเองอย่างอิสระและสามารถนําความรู้ที่ได้จาก
การเรียนรู้ด้วยการนําตนเองไปใช้ในชีวิตประจําวัน
อย่างมีความสุข และเป็นผู้ที่เรียนรู้ตลอดชีวิตที่มี
คุณภาพและยั่งยืน 

จุดประสงค์การวิจัย 
 1. เ พื ่อสร ้างช ุดฝ ึกอบรมการพัฒนา
แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้และความสามารถใน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม 

2. เ พื ่อ เปร ียบ เท ียบผลการพ ัฒนา
แรงจูงใจภายในการเรียนรู้ และความสามารถใน
การเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง ที่มีต่อพฤติกรรมการ
เรียนรู้ด้วยการนําตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏจันทรเกษม ระหว่างนักศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาและไม่ได้รับการพัฒนา 
 3. เ พ่ื อ เปรี ยบ เที ยบผลการ พัฒนา
แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ และความสามารถใน
การเรียนรู้ด้วยการนําตนเองที่มีต่อพฤติกรรมการ
เรียนรู้ด้วยการนําตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ระหว่างนักศึกษาที่มีการเข้าถึง
แหล ่งทร ัพยากรการเร ียนรู ้ของมหาว ิทยาล ัย
แตกต่างกัน 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม ให้
ความสําคัญความเป็นมนุษย์ และมองมนุษย์ว่ามี
ความดีงาม มีความสามารถ และมีแรงจูงใจภายใน
ที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเอง หากบุคคลได้รับ
เสรีภาพ  ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้มากหากมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้
ด้วยการนําตนเอง  มองว่าการเรียนรู้ด้วยการนํา
ตนเองเป็นลักษณะที่มีอยู่ในตัวบุคคลทุกคนเพียงจะ
มากน้อยแตกต่างกันไป ตามสถานการณ์การเรียนรู้ 
สามารถสร้างและฝึกให้ผู้เรียนมีลักษณะเป็นผู้ที่รู้จัก
เรียนรู้ด้วยการนําตนเองได้ ลักษณะของผู้เรียนรู้
ด้วยการนําตนเอง ต้องมีแรงจูงใจภายในในการ
เรียนอยู่ในตัวเอง และสามารถวิเคราะห์ความ
ต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง สามารถแปลความ
ต้องการเรียน เป็นจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ 
สามารถหาบุคคลหรือแหล่งเอกสารวิทยาการที่
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการเรียน และมี
ความคิดริเริ่มในการวางแผนอย่างมีความชํานาญ 
และสามารถนําผลข้อค้นพบมาใช้อย่างเหมาะสม 
สามารถประเมินผลการเรียนรู้ ของตนเองได้ 
(สํานักงานการศึกษานอกโรงเรียน, 2549) ซึ่ง
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แนวคิดแรงจูงใจภายใน มองว่า มนุษย์มีความรู้สึก
ว่าตนเองมีความสามารถ มีความอิสระเป็นตัวของ
ตัวเอง และการกระทําที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจาก
ความต้ังใจของตนเอง หรือกําหนดด้วยตนเอง โดย
บุคคลจะแสวงหาสิ่งที่ตรงกับความต้องการ เลือก
ทํากิจกรรมที่มีความท้าทายซึ่งมาจากแรงจูงใจ
ภายใน (Eccies, 2002. อ้างใน เรวดี  ทรงเที่ยง, 
2548: 23) โมเดลการเรียนรู้ด้วยการนําตนเองของ
แกริสสัน (Garrison, 1997) สรุปได้ว่า การเรียนรู้
ด้วยการนําตนเองประกอบด้วย มิติคุณลักษณะของ
บุคคล  และกระบวนการ เรี ยนรู้  ใน  3  มิ ติที่
ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ได้แก่ 1) การจัดการ
ตนเอง (Self-management)  คือ ความรับผิดชอบ
ในการจัดการงาน 2) การตรวจสอบตนเอง (Self-

monitoring) คือ การควบคุม และ3) แรงจูงใจ
(Motivation) คือ แรงจูงใจในงาน และในการ
ทํางาน โดยการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง จะเป็น
ศูนย์กลางประกอบด้วยการจัดการตนเอง และการ
ตรวจสอบตนเอง โดยมีแรงจูงใจ เป็นปัจจัยเริ่มต้นที่
ทําให้เกิดความคิดริเริ่มที่จะเรียน และสามารถดํารง
รักษาความต่อเนื่องไปสู่ความสําเร็จในการเรียนรู้
โดยไปประสานกับการจัดการตนเอง และการ
ตรวจสอบตนเอง โมเดลน้ีจะแสดงให้เ ห็นถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่าง การเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง 
การจัดการตนเอง การตรวจสอบตนเอง และ
แรงจูงใจ จากแนวคิดดังกล่าวสามารถนําเสนอเป็น
กรอบแนวคิดการวิจัยดังภาพประกอบ 1 

                  ตัวแปรจัดกระทํา                                     ตัวแปรตามที่วัดหลังการทดลองทันที 

     กลุ่มทดลอง AB  ที่ได้รับการพัฒนา                         -  ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง 
      แรงจูงใจภายในในการเรียนรู ้                        -  แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ 
      และความสามารถในการเรียนรู้                      -  ความสามารถในการเรียนรูด้้วยการนําตนเอง 

ด้วยการนําตนเอง                                                       
    กลุ่มทดลอง A   ที่ได้รับการพัฒนา                             ตัวแปรตามที่วัดหลังการทดลอง 3 สัปดาห์ 

แรงจูงใจภายในในการเรียนรู ้              -  พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง       
    กลุ่มทดลอง B   ที่ได้รับการพัฒนา                            -  แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้                             
            ความสามารถในการเรียนรู้                         -  ความสามารถในการเรียนรูด้้วยการนําตนเอง 
            ด้วยการนําตนเอง                                                  
    กลุ่มควบคุม C ที่ไม่ได้รับการพัฒนา                         
                                                                                               
                                              ตัวแปรจัดประเภท 
                              การเข้าถึงแหล่งทรพัยากรการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย        
                                  
                                    ภาพประกอบ 1    กรอบแนวคิดการวิจัย          
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สมมติฐานการวิจัย 
1. นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาแรงจูงใจ

ภายในในการเรียนรู้ และความสามารถในการ
เรียนรู้ด้วยการนําตนเอง มีความพร้อมในการเรียนรู้
ด้วยการนําตนเอง แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ 
และ ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง
มากกว่านักศึกษาที่ไม่ได้รับการพัฒนา ในการวัด
หลังการทดลองทันที 
  2. นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาแรงจูงใจ
ภายในในการเรียนรู้ และความสามารถในการ
เรียนรู้ด้วยการนําตนเอง มีพฤติกรรมการเรียนรู้
ด้วยการนําตนเอง แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ 
และ ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง
มากกว่านักศึกษาที่ไม่ได้รับการพัฒนา ในการวัด
หลังการทดลอง 3  สัปดาห์ 
           3. นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาแรงจูงใจ
ภายในในการเรียนรู้ และความสามารถในการ
เรียนรู้ ด้วยการนําตนเอง ที่มีการเข้าถึงแหล่ง
ทรัพยากรการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยสูง จะมี
พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการนําตนเองสูงกว่า
นักศึกษาที่มีการเข้า ถึงแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้
ของมหาวิทยาลัยตํ่า 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
            กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้งน้ี เป็นนักศึกษา
ภาคปกติระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2553 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษม ช้ันปี 3 และ 4 ที่อาสาสมัครเข้า
ร่วมโครงการฝึกอบรม และเข้าร่วมกิจกรรมจน
ตลอดระยะเวลาของการฝึกอบรม ทั้งสิ้นจํานวน  
86 คน ที่กลุ่มตัวอย่างได้จาก นักศึกษาที่ได้รับการ
วัดการเข้าถึ งแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ของ
มหาวิทยาลัยในระดับสูงและระดับตํ่า โดยสุ่ม 

เข้ากลุ่มทดลอง 3 กลุ่ม และกลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม  
ได้แก่ กลุ่มทดลอง AB ที่ได้รับการพัฒนาแรงจูงใจ
ภายในในการเรียนรู้ ด้ วยการนําตนเอง  และ
ความสามารถในการเรียนรู้ ด้วยการนําตนเอง 
จํานวน 24 คน กลุ่มทดลอง A ที่ได้รับการพัฒนา
แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง 
จํานวน 21 คน  กลุ่มทดลอง B  ไม่ได้รับการพัฒนา  
ความสามารถในการเรียนรู้ ด้วยการนําตนเอง 
จํานวน 20 คน  และ สุ่มเข้ากลุ่มควบคุม  C ที่ไม่ได้
รับการพัฒนาแต่ได้รับการฝึกภาษาอังกฤษ จํานวน  
21 คน   
       เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 
 1. แบบวัดความพร้อมในการเรียนรู้ด้วย
การนําตนเอง ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนวคิดกูกลิเอล
มิโน(Guglielmino,1977)เป็นแบบวัดประกอบด้วย
ข้อความจํานวน 73 ข้อ ที่ถามทัศนคติและทักษะใน
การเรียนรู้ด้วยการนําตนเองใน 8 องค์ประกอบ  
ได้แก่ การเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้  มโนทัศน์ของ
ตนเองว่าเป็นผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ ความริเริ่ม
และมีอิสระในการเรียนรู้  ความรับผิดชอบต่อการ
เรียนรู้ของตนเอง ความรักในการเรียน ความคิด
สร้างสรรค์  การมุ่งอนาคต และความสามารถท่ีจะ
ใช้ทักษะการเรียนพ้ืนฐานและทักษะการแก้ปัญหา  
มีค่าความเช่ือมั่นด้วยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของ 
ครอนบัคทั้งฉบับเท่ากับ .92 

2. แบบวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการนํา
ตนเอง ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนวคิดของ คอสต้า 
และกาลิค (Costa & Kallick, 2004)  เป็นแบบวัด
ประกอบด้วยข้อความจํานวน 46 ข้อ ที่ถามการ
กระทําในการดําเนินการ และกํากับการเรียนรู้ด้วย
การนําตนเองอย่างอิสระเป็นตัวของตัวเอง  แบ่ง
ออกเป็น 3 ด้าน  คือ  การจัดการตนเอง   การ
ตรวจสอบตนเอง และการเปลี่ยนแปลงตนเอง มีค่า
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ค ว า ม เ ช่ื อ มั่ น ด้ ว ย ค่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธ์ิ แ อ ล ฟ่ า
ของครอนบัคทั้งฉบับเท่ากับ .91 

3. แบบวัดแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ ที่
ผู้ วิจัยสร้างขึ้นจากแบบวัดแรงจูงใจภายในของ
อรพินทร์  ชูชม และ อัจฉรา สุขารมณ์ (2543: 4) 
เป็นแบบวัดประกอบด้วยข้อความจํานวน 38 ข้อ ที่
ถามความต้องการและความพึงพอใจของนักศึกษาที่
จะแสดงพฤติกรรมต่างๆเกี่ยวกับการเรียนรู้   ที่เกิด
จากการแรงจูงใจภายในของตนเอง โดยมิได้อาศัย
การชักจูงหรือสิ่งเร้าจากภายนอก     ประกอบ 
ด้วยองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ ความต้องการสิ่งที่
ท้าทาย  ความสนใจเพลิดเพลิน  ความเป็นตัวของ
ตัวเอง ความต้องการมีความสามารถ และความ
มุ่งมั่น มีค่าความเช่ือมั่นด้วยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า
ของครอนบัคทั้งฉบับเท่ากับ .88 

4. แบบวัดความสามารถในการเรียนรู้ด้วย
การนําตนเอง ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนวคิดของ โนลส์ 
(Knowles, 1975) เป็นแบบวัดประกอบด้วยข้อความ
จํานวน 43 ข้อ ที่ถามความมั่นใจและเช่ือมั่นในการ
เรียนรู้ด้วยการนําตนเองโดยมีองค์ประกอบ 5 ด้าน 
ได้แก่  การวิเคราะห์ความต้องการของตนเอง  การ
กําหนดเป้าหมายในการเรียนรู้  การระบุแหล่ง
ทรัพยากรในการเรียนรู้  การเลือกและประยุกต์ใช้กล
ยุทธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม และการประเมินผลการ
เรียนรู้ มีค่าความเช่ือมั่นด้วยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า
ของครอนบัค เท่ากับ .92 

5. แบบวัดการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรการ
เรียนรู้ของมหาวิทยาลัย ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแบบ
วัดประกอบด้วยข้อความจํานวน 27 ข้อ ที่ถามการ
รับรู้ของบุคคลต่อการให้บริการความรู้ ข้อมูล 
ข่าวสารสารสนเทศของแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้
ภายของมหาวิทยาลัย 3 แหล่ง ได้แก่ ศูนย์
คอมพิวเตอร์ สํานักหอสมุด และคณะที่นักศึกษา

เรียนเก่ียวกับคุณภาพการบริการท่ีสะดวก พอเพียง
และใช้งานได้ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านวัสดุอุปกรณ์
ด้านบุคคล และด้านอาคารสถานที่และสิ่งอํานวย
ความสะดวก มีค่าความเช่ือมั่นด้วยค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟ่าของครอนบัคทั้งฉบับเท่ากับ .95 

6. ชุดฝึกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายใน
ในการเรียนรู้ สร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสาร
เก่ียวกับแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ การเรียนรู้
ด้วยการนําตนเองเป็นชุดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความ
ต้องการ และความพึงพอใจที่จะแสดงพฤติกรรม
ต่างๆเก่ียวกับการเรียนรู้ ที่เกิดจากการแรงจูงใจ
ภายในของตนเอง โดยมิได้อาศัยการชักจูงหรือสิ่ง
เร้าจากภายนอก พัฒนาองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ 
ความต้องการสิ่งที่ท้าทาย ความสนใจเพลิดเพลิน
ค ว า ม เ ป็ น ตั ว ข อ ง ตั ว เ อ ง  ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร มี
ความสามารถ และความมุ่งมั่น แนวคิดการพัฒนา
อยู่บนพ้ืนฐานของทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญา
สังคมและเทคนิคการอภิปรายกลุ่ม เกม การน่ัง
สมาธิ การบรรยาย กรณีศึกษา การระดมสมอง 
กิจกรรมศิลปะ และการแสดงละคร  

7. ชุดฝึกอบรมการพัฒนาความสามารถใน
การเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง สร้างขึ้นจากการศึกษา
เอกสารเก่ียวกับการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง เป็น
ชุดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความม่ันใจและเช่ือมั่นใน
การเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง โดยมีองค์ประกอบ 5 
ด้าน ได้แก่  การวิเคราะห์ความต้องการของตนเอง 
การกําหนดเป้าหมายการเรียนรู้ การระบุแหล่ง
ทรัพยากรในการเรียนรู้ การเลือกและประยุกต์ใช้
กลยุทธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม และการประเมินผล
การเรียนรู้ แนวคิดการพัฒนาอยู่บนพ้ืนฐานของ
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม และเทคนิคการ
อภิปรายกลุ่ม เกม การน่ังสมาธิ การบรรยาย 
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กรณีศึกษา การระดมสมอง กิจกรรมศิลปะ ผัง
กราฟฟิค  และการแสดงละคร  

ผลการวิจัย 
 การทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนหลายตัวแปร (MANOVA)  ใช้ใน
การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 และ 2 และการ
วิเคราะห์ด้วยการทดสอบความแปรปรวนแบบ
สองทาง (Two-way ANOVA) ใช้ในการทดสอบ
สมมติฐานข้อที่ 3 ได้ผลการวิจัยดังน้ี 

1. อิทธิพลของรูปแบบการทดลองมีผลต่อ
ความพร้อมในการเ รียน รู้ ด้วยการนําตนเอง         

(F =  6.396) แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้        
(F =  5.355) และความสามารถในการเรียนรู้ด้วย
การนําตนเอง (F =  4.511) อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  โดยนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ และความสามารถใน
การเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง มีความพร้อมในการ
เรียนรู้ด้วยการนําตนเอง แรงจูงใจภายในในการ
เรียนรู้ และความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการนํา
ตนเอง มากกว่านักศึกษาที่ไม่ได้รับการพัฒนา  ใน
การวัดหลังการทดลองทันที  ปรากฏผลในตาราง 1 

 
ตาราง 1 การเปรียบเทียบความแตกต่างของความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง แรงจูงใจภายใน  
   ในการเรียนรู้ และความสามารถในการเรยีนรู้ด้วยการนําตนเอง  ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  
   ในการวัดหลังการทดลองทันท ี
      AB     A      B     C  

ตัวแปร     X(S.D.)   X(S.D.)       X(S.D.)      X(S.D.)     ค่า F 

ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  304.25 
  (24.20) 

 304.76 
 (23.94) 

 302.30 
 (36.36) 

273.42 
(25.35) 

6.396** 

แรงจูงใจภายในในการเรียนรู ้
 

 164.41 
 (14.89) 

 162.61 
 (15.34) 

 157.50 
 (16.58) 

148.23 
(11.08) 

5.355** 

ความสามารถในการเรียนรู้ 
ด้วยการนําตนเอง 

 208.04 
 (18.88) 

 209.57 
 (24.30) 

 208.85 
 (30.99) 

186.19 
(23.43) 

4.511** 

** P-value < .01 
2. อิทธิพลของรูปแบบการทดลองมีผลต่อ

พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง (F =  
6.396) แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ (F =  5.355) 
และความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง 
(F =  4.511) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
โดยนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาแรงจูงใจภายในใน

การเรียนรู้ และความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการ
นําตนเอง มีพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง 
แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ และความสามารถใน
การเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง มากกว่านักศึกษาที่
ไม่ได้รับการพัฒนา  ในการวัดหลังการทดลอง 3 
สัปดาห์  ปรากฏผลในตาราง 2 
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ตาราง 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง แรงจูงใจภายใน  
   ในการเรียนรู้ และความสามารถในการเรยีนรู้ด้วยการนําตนเอง  ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  
   ในการวัดหลังการทดลอง 3 สัปดาห์ 
      AB        A        B     C  

ตัวแปร     X(S.D.)   X(S.D.)       X(S.D.)     X(S.D.)       ค่า F 

พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง  220.66 
 (16.28) 

 218.85 
 (14.18) 

 219.30 
 (24.34) 

199.23 
(17.60) 

6.601** 

แรงจูงใจภายในในการเรียนรู ้
 

166.04 
(12.85) 

168.19 
(12.24) 

 161.00 
 (15.41) 

150.47 
(15.63) 

   6.734** 

ความสามารถในการเรียนรู้ 
ด้วยการนําตนเอง 

206.08 
(22.74) 

201.76 
(23.16) 

206.25 
(24.64) 

186.57 
(17.62 

   3.732 

** P-value < .01    * P-value < .05
3. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการทดลอง

และการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ของ
มหาวิทยาลัย ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วย
การนําตนเอง (F =  1.13) แสดงว่านักศึกษาที่ได้รับ
การพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้และ

ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการนําตนเองที่มี
ก า ร เ ข้ า ถึ ง แหล่ งทรั พยากรการ เ รี ยนรู้ ข อ ง
มหาวิทยาลัยแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเรียนรู้
ด้วยการนําตนเองไม่แตกต่างกัน  ปรากฏผลใน
ตาราง 3 

 
ตาราง 3  ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการนําตนเองระหว่างรูปแบบการทดลอง (TC) กับการ 
   เข้าถึงแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย (RE) 
แหล่งความแปรปรวน         SS df      MS     F 
ระหว่างกลุ่ม     
   TC       6361.49 3  2120.49   6.53** 
   RE       1123.76 1  1123.76   3.45 
   TC X RE        1109.93 3   326.97   1.13 
ความคลาดเคลื่อน     25356.97 78   325.08  
                รวม  3997562.00    86   
** P-value < .01    * P-value < .05 

 
การอภิปรายผลการวิจัย 

1.นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาแรงจูงใจ
ภายในในการเรียนรู้ และความสามารถในการ 

 
เรียนรู้ด้วยการนําตนเอง มีความพร้อมในการเรียนรู้
ด้วยการนําตนเอง แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ 
และ ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง
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มากกว่านักศึกษาที่ไม่ได้รับการพัฒนา ในการวัด
หลังการทดลองทันที  ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วย
การนําตนเอง  เป็นมิติความพร้อมทางจิตในการ
เรี ยนรู้  ที่ บุ คคล มีความสามารถที่ จะ พัฒนา
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง การที่
จะให้ผู้เรียนเกิด ความพร้อมสําหรับการเรียนรู้ 
(Readiness for learning) การที่จะทําให้ผู้เรียน
เกิดความพร้อมสําหรับการเรียนรู้ได้ต้องมีความ
อยากกระทํา อันเป็นองค์ประกอบสําคัญเบ้ืองต้นใน
การเรียนรู้  เพราะการเรียนรู้เกิดขึ้นได้เพราะมี
แรงจูงใจ นอกจากน้ี ตามแนวคิดของกูกลิเอลมิโน 
(Yu, 2005: 147 citing Guglielmino, 1991)  
โดยผู้มีความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง 
จะมีลักษณะเป็นผู้ที่ ต้องการจะเรียนรู้  เป็นผู้มี
แรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ (อุ่น
ตา  นพคุณ, 2527)    และเมื่อบุคคลพร้อมแล้วได้
กระทําก็จะทําให้เกิดความพึงพอใจ ก็จะเกิดการ
เรียนรู้ได้ดี (อารี  พันธ์มณี, 2546: 214)  ซึ่ง
โปรแกรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ 
เป็นการพัฒนาให้นักศึกษาเกิดความอยากกระทําใน
สิ่งที่สนใจ และรู้สึกสนุก ปราศจากความรู้สึกกดดัน 
ความตึงเครียด หรือวิตกกังวล  รู้สึกอิสระที่ไม่ต้อง
อาศัยการชักจูงจากสิ่งเร้าภายนอก  อันเป็นการ
สร้างความพร้อมในการเรียนรู้ภายในตัวของ
นักศึกษา  เป็นกิจกรรมที่พัฒนานักศึกษาให้เกิด
ความต้องการ และความพึงพอใจในการเรียนรู้ ที่
เกิดจากการแรงผลักดันภายในของตนเอง โดยมิได้
อาศัยการชักจูงหรือสิ่งเร้าจากภายนอก  5 ด้าน 
ได้แก่  ความต้องการสิ่ งที่ท้ าทาย ความสนใจ
เพลิดเพลิน  ความเป็นตัวของตัวเอง ความต้องการ
มีความสามารถ ความมุ่งมั่น และยังทําให้นักศึกษา
รู้สึกว่าตนเองมีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการ
นําตนเองอย่างอิสระที่เป็นคุณลักษณะของบุคคลที่ 

มีความพร้อมในการเรียนรู้ ด้วยการนําตนเอง
เพราะฉะน้ัน นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาแรงจูงใจ
ภายในในการเรียนรู้ ด้วยการนําตนเอง มีความ
พร้อมในการเรียนรู้ด้วยการนําตนเองมากกว่า
นักศึกษาที่ไม่ได้รับการพัฒนา 
 นอกจากน้ี  ผู้มีความพร้อมในการเรียนรู้
ด้วยการนําตนเอง  จะมีการกระทําอย่างเป็นระบบ
แบบแผน  สามารถค้นหาแหล่งทรัพยากรในการ
เรียนรู้ได้ (มรุต  ก้องวิริยะไพศาล, 2549: 21)  มี
ความพร้อมในการเรียนรู้ที่แสดงออกในลักษณะของ
การรู้ว่าตนเองต้องการเรียนรู้อะไร   ความสามารถ 
หาวิธีการต่างๆ เพ่ือเรียนรู้หัวข้อใหม่ๆ การตัดสินใจ
ความก้าวหน้าในการเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ตนเองได้ ซึ่งชุดฝึกอบรมการพัฒนาความสามารถ
ในการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง  เป็นกิจกรรมท่ี
พัฒนานักศึกษาให้สามารถคิดริเริ ่มวิเคราะห์
ความต้องการการเรียนรู ้ของตนเอง  กําหนด
เป้าหมายของการเรียนรู้ ระบุแหล่งเพ่ือการเรียนรู้ 
เลือกและใช้กลยุทธ์ของการเรียนรู้ที่เหมาะสม และ
ประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง ทําให้นักศึกษา
เกิดการกระทําอย่างเป็นระบบแบบแผน ตระหนัก
หรือรับผิดชอบต่อแผนการเรียนรู้ของตนเอง และ
ทําให้นักศึกษาสามารถที่จะพัฒนาความสามารถใน
การเรียนรู้ ด้วยการนําตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัย ของ ฐิฎา  ไกรวัฒนพงศ์ (2544) ปัจจัย
ด้านการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการเรียนรู้ด้วย
การนําตนเอง ทั้ง 5 ประการ ได้แก่  การวิเคราะห์
ความต้องการ การกําหนดจุดมุ่งหมาย การวางแผน
การเรียน การแสวงหาแหล่งวิทยาการ และการ
ประเมินผลมีความสัมพนธ์กับความพร้อมในการ
เรียนรู้ด้วยการนําตนเอง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
.01 (rxy = 0.48, 0.52, 0.44, 0.52 และ 0.54)  
ดังน้ัน   นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาความสามารถ
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ในการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง มีความพร้อมใน
การเรียนรู้ด้วยการนําตนเองมากกว่านักศึกษาที่
ไม่ได้รับการพัฒนา  สําหรับนักศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาทั้ งแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้  และ
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง ส่งผล
ให้นักศึกษามีทั้งความอยากกระทํา  ความรู้สึกว่า
ตนเองมีความสามารถ ตระหนักหรือรับผิดชอบต่อ
แผนการเรียนรู้ของตนเอง และสามารถพัฒนา
ความสามารถในการเรียนรู ้ของตนเองได้อย่าง
เป็นระบบ นักศึกษารับรู้ตนเองว่ามีทักษะ และเจต
ค ติ ต่อการ เ รี ยน รู้ ด้ วยการนํ าตน เอง  ดั ง น้ั น  
นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทั้งแรงจูงใจภายในใน
การเรียนรู้ และความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการ
นําตนเอง มีความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการนํา
ตนเองมากกว่านักศึกษาที่ไม่ได้รับการพัฒนา    
 2. นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาแรงจูงใจ
ภายในในการเรียนรู้ และความสามารถในการ
เรียนรู้ด้วยการนําตนเอง มีพฤติกรรมการเรียนรู้
ด้วยการนําตนเอง แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ 
และ ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง
มากกว่านักศึกษาที่ไม่ได้รับการพัฒนา ในการวัดผล
หลังการทดลอง 3  สัปดาห์ ตามแนวคิดของคอสต้า
และกาลลิค(Costa & Kallick, 2004; ฉัฐวีณ์ สิทธ์ิศิ
รอรรถ, 2553)  พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการนํา
ตนเอง  แบ่งออกเป็น  3 มิติ ได้แก่  มิติ การจัดการ
ตนเอง (Self-managing) มีการวางแผนกิจกรรม  
เป้าหมาย  หรือจุดมุ่งหมายก่อนที่จะเริ่มลงมือ
ปฏิบัติ มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงความคิดของ
ตนเองเมื่อได้รับข้อมูลเพ่ิมเติม รู้จักเติมเต็มช่องว่าง
ระหว่างสิ่งที่ตนเองรู้แล้วและสิ่งที่ตนเองไม่รู้ รู้จัก
รวบรวมข้อมูล มิติ การตรวจสอบตนเอง (Self-
monitoring) ประกอบด้วย มีความเพียรมุ่งมั่น
พยายามทํางานจนเสร็จ ตรวจสอบเกณฑ์ที่ตนเอง

กําลังใช้อยู่เพ่ือยืนยันความสําเร็จของผลผลิตของ
ตนเอง และมิติ การเปลี่ยนแปลงตนเอง (Self-
modifying)  ใ นมิ ติ ก า ร เปลี่ ย นแปล งตน เอ ง  
ประกอบด้วย ความคล่ังไคล้กับสิ่งที่ตนเองกําลังทํา
อยู่ สนุกกับสิ่งที่ทํา แสวงหาปัญหาที่สามารถแก้ไข
ได้ด้วยตนเอง และสนุกสนานกับการสร้างปัญหา 
เพ่ือทําการแก้ไขด้วยตนเอง  สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ
ด้วยตนเอง  อยากรู้อยากเห็น  ต้องการเรียนรู้   
มองปัญหาเป็นโอกาสในการเรียนรู้  ซึ่งชุดฝึกอบรม 
การพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้  มุ่งพัฒนา
นักศึกษาให้มีพฤติกรรมในการเรียนรู้  5  ด้าน 
ได้แก่  ความต้องการสิ่งท้าทายต้องการจะเรียนรู้สิ่ง
แปลกใหม่ ความสนใจเพลิดเพลินที่อยากรู้อยาก
เห็น และมีความสุขใจ เพลิดเพลินในการกิจกรรม
การเรียนที่น่าสนใจ  ความเป็นตัวของตัวเองที่คิด
ริเริ่มทําสิ่งต่างๆในการเรียนรู้อย่างอิสระ ความ
ต้องการมีความสามารถในการพัฒนาทักษะใน
การเรียนรู้ของตนเอง  และความมุ่งมั่นเรียนรู้ให้
บรรลุผลด้วยความสามารถของตนเอง โดยแรงจูงใจ
ภายใน เป็นความต้องการของบุคคลที่ต้องการมี
ความสามารถ (Competence) ต้องการลิขิตด้วย
ตนเอง (Self-determination) และต้องการส่ิงท้า
ทาย  พฤติกรรมที่ได้รับการจูงใจภายในเป็นการ
กระทําด้วยการเสาะแสวงหาของตนเอง และไม่
ต้องการรางวัลที่เป็นวัตถุภายนอกใดๆ หรือการ
บังคับ กล่าวคือ การพัฒนาแรงจูงใจภายในในการ
เรียนรู้เป็นการพัฒนาให้นักศึกษามีพฤติกรรมการ
เรียนรู้ด้วยการการนําตนเอง ในมิติ การตรวจสอบ
ตนเอง (Self-monitoring) และ มิติ การ
เปลี่ยนแปลงตนเอง (Self-modifying)   กล่าวคือ 
นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการ
เรียนรู้จะมุ่งมั่นเพียรพยายามเรียนรู้จนเสร็จด้วย
ความสามารถของตนเอง โดยไม่ได้มุ่งหวังรางวัล
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จากภายนอก สนุกกับการเรียนรู้ของตนเอง อยากรู้
อยากเห็น และคิดริเริ ่มสร้างสรรค์สิ ่งต่างๆด้วย
ตน เ อ งอย ่า ง อ ิส ร ะ   นอกจาก น้ี  การพัฒนา
แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ทําให้นักศึกษาสนุกใน
การเรียนรู้ เน่ืองจากมองเห็นคุณค่าและความหมาย
ของตัวงาน (Task) พยายามที่ต้องการ จะยืนหยัด
ยื นก ร านอ ยู่ ใ นก า ร เ รี ย น รู้ ใ น ตั ว ง าน  (Task 
motivation)ที่เป็นมิติ แรงจูงใจในโมเดลพฤติกรรม
การ เ รียนรู้ ด้ วยการ นําตนเองของ  แกรริสั น 
(Garrison, 1997)  ดังน้ัน  นักศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ด้วยการนํา
ตนเอง มีพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง 
มากกว่านักศึกษาที่ไม่ได้รับการพัฒนา  
 สําหรับนักศึกษาที่ได้ร ับการพัฒนา  
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง เป็น
กิจกรรมที่ พัฒนานักศึกษา ให้สามารถคิดริเริ่ม
วิเคราะห์ความต้องการการเรียนรู้ของตนเอง 
กําหนดเป้าหมายของการเรียนรู้ ระบุแหล่งเพ่ือการ
เรียนรู้  เลือกและใช้กลยุทธ์ของการเรียนรู้ที่
เหมาะสม  และประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง  
เป็นการพัฒนาให้นักศึกษา มีพฤติกรรมการเรียนรู้
ด้วยการนําตนเองในมิติ  การจัดการตนเอง (Self-
managing) มีการวางแผนกิจกรรม  เป้าหมาย  
หรื อ จุ ดมุ่ ง หม าย ก่ อนที่ จ ะ เ ร่ิ มล งมื อป ฏิ บั ติ 
มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงความคิดของตนเอง 
เมื่อได้รับข้อมูลเ พ่ิมเติม รู้จักเติมเต็มช่องว่าง
ระหว่างสิ่งที่ตนเองรู้แล้วและสิ่งที่ตนเองไม่รู้ รู้จัก
รวบรวมข้อมูล และในมิติ การตรวจสอบตนเอง 
(Self-monitoring) มีการตรวจสอบเกณฑ์ที่ตนเอง
กําลังใช้อยู่เพ่ือยืนยันความสําเร็จของผลผลิตของ
ตนเอง   ฉะน้ัน   นักศึกษาที่ ไ ด้รับการพัฒนา
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง 
มีพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการนําตนเองมากกว่า

นักศึกษาที่ไม่ได้รับการพัฒนา  ดังน้ัน  นักศึกษาท่ี
ได้รับการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้     
และความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง 
จะได้รับการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการนํา
ตนเองท้ัง 3 มิติ  ทั้งมิติการจัดการตนเอง  มิติการ
ตรวจสอบตนเอง และมิติการเปลี่ยนแปลงตนเอง  
มีผลให้นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา ทั้งแรงจูงใจ
ภายในในการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง และทักษะ
การเรียนรู้ด้วยการนําตนเองมีพฤติกรรมการเรียนรู้
ด้วยการนําตนเองมากกว่านักศึกษาที่ไม่ได้รับการ
พัฒนา 
 3. นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาแรงจูงใจ
ภายในในการเรียนรู้ และความสามารถในการ
เรียนรู้ ด้วยการนําตนเอง ที่มีการเข้าถึงแหล่ง
ทรัพยากรการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน
จะมีพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง ไม่
แตกต่างกัน การเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง  การ
เรียนรู้ด้วยการนําตนเอง เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนรู้
สมัครใจเรียนรู้ด้วยตนเอง มิได้เกิดจากการบังคับ  
เป็นการเรียนรู้ด้วยความต้ังใจของผู้เรียน  ซึ่งมี
ความปรารถนาจะรู้ในเรื่องน้ัน ผู้เรียนต้องเรียนรู้
วิธีการที่จะเรียนรู้  (How to learn) จึงคิดหา
วิธีการเรียนด้วยวิธีการต่างๆ (สํานักงานการศึกษา
นอกโรงเรียน, 2549: 10) บุคคลที่มีแรงจูงใจภายใน
ในการเรียนรู้สามารถริเริ่ม วางแผนการเรียนรู้
กําหนดวิธีการเรียนรู้ของตนเองได้  และคิดหาทาง
เรียนรู้สิ่งที่สนใจด้วยวิธีการต่างๆ  ชุดฝึกอบรมการ
พัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้เป็นการพัฒนา
ที่ให้นักศึกษามีความเป็นตัวของตัวเอง  ที่ชอบคิด
ริเริ่มทําสิ่งต่างๆในการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีอิสระใน
การคิดและการกระทําในการเรียนรู้ และพัฒนา
ความต้องการมีความสามารถ ที่ต้องการท่ีจะมี
ประสิทธิผลในการจัดการกับการเรียนรู้ ต้องการ
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เรียนรู้ พัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของตนเอง  
และสามารถจัดการการเรียนรู้ด้วยการนําตนเองได้   
ดังน้ัน นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาแรงจูงใจภายใน
ในการเรียนรู้ จะสามารถคิดริเริ่มเสาะแสวงหา
แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ต่างๆ ด้วยตนเองได้ 
นอกจากน้ีชุดฝึกอบรมการพัฒนาความสามารถใน
การเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง เพ่ือพัฒนาความมั่นใจ 
และเช่ือมั่นของนักศึกษาให้ระบุแหล่งการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับเป้าหมายการเรียนรู้ของตนเองได้  
ดังน้ัน  นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาความสามารถ
ในการเรียนรู้ด้วยการนําตนเองจะสามารถเข้าถึง
แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ต่างๆอ่ืนที่ตนเองเป็นผู้
ค้นหาและกําหนดได้ด้วยตนเอง นอกเหนือไปจาก
แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเท่าน้ัน 
กล่าวได้ว่า นักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาแรงจูงใจ
ภายในในการเรียนรู้ และความสามารถในการ
เรียนรู้ด้วยการนําตนเองจะมีพฤติกรรมการเรียนรู้
ด้วยตนเองที่สามารถระบุแหล่งเพ่ือการเรียนรู้ ใช้
แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีอยู่อย่างมีคุณค่า คิด
ห าท า ง เ รี ย น รู้ สิ่ ง ที่ ส น ใ จ ด้ ว ย วิ ธี ก า ร ต่ า ง ๆ  
นอกจากน้ี การเข้าถึงแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ใน
การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวัดการรับรู้การเข้าถึงแหล่ง
ทรัพยากรการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยเท่าน้ัน     
ซึ่งนักศึกษาที่มีการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรการ
เรียนรู้ของมหาวิทยาลัยตํ่า  แต่นักศึกษากลุ่มน้ี
ส าม า รถ เ ข้ า ถึ ง แ ห ล ่ง ท ร ัพ ย า ก ร ข ้า ง น อ ก
มหาวิทยาลัยเป็นส่วนใหญ่  จึงให้ความสนใจกับ
แหล่งทรัพยากรเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยน้อย  
เพราะสามารถพ่ึงพาแหล่ งทรัพยากรเรียนรู้
ภายนอกอ่ืนๆได้ โดยเฉพาะความก้าวหน้าของ
เครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย เช่น โทรศัพท์มือถือที่
สามารถเสาะหาข้อมูลได้   ตลอดเวลา  ทําให้
นักศึกษาสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้สะดวก

รวดเร็ว ดังน้ัน เมื่อนักศึกษาที่มีการเข้าถึงแหล่ง
ทรัพยากรการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยตํ่าที่ได้รับ
การพัฒนา จึงสามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากรการ
เรียนรู้จากแหล่งอ่ืนได้ และมีพฤติกรรมการเรียนรู้
ด้วยการนําตนเอง ไม่แตกต่างกับนักศึกษาที่มีการ
เ ข ้า ถ ึง แ ห ล ่ง ท ร ัพ ย า ก ร ก า ร เ รี ย น รู้ ข อ ง
มหาวิทยาลัยสูง 

ข้อเสนอแนะ 
1. การนําผลการวิจัยไปปฏิบัติ 

 1.1 การนําชุดฝึกอบรมการพัฒนาแรงจูง 
ใจภายในในการเรียนรู้ไปใช้ผู้ใช้ต้องคํานึงถึงการ
สร้างสภาพแวดล้อมที่เ อื้อต่อการพัฒนาความ
ต้องการและความพึงพอใจในการเรียนรู้ที่เกิดจาก
การแรงผลักดันภายในของตนเอง ได้แก่  การให้
ข้อมูลป้อนกลับที่ส่ ง เสริมความสามารถ และ
ส่งเสริมกิจกรรมที่อิสระเป็นตัวของตัวเอง ความท้า
ทายที่พอเหมาะกับความสามารถ โดยหลีกเลี่ยงการ
ชักจูงจากสิ่งเร้าจากภายนอก หรือเหตุการณ์ที่
ทําลายแรงจูงใจภายใน ได้แก่  การกําหนดเส้นตาย  
รางวัล  การตรวจตราสอดส่อง  เพ่ือให้สามารถใช้
ชุดฝึกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในได้เกิด
ประสิทธิผลเต็มที่ 

1.2  การนําชุดฝึกอบรมการพัฒนาความ 
สามารถในการเรียนรู้ด้วยการนําตนเองไปใช้ ผู้ใช้
ต้องคํานึงถึงการสร้างบรรยากาศที่พัฒนาความ
มั่นใจ หรือความเช่ือมั่นในการกระตุ้นให้เกิดการ
สังเกต และการตรวจสอบตนเอง   ส่งเสริมให้รับรู้
สมรรถนะแห่งตน และรู้สึกว่าตนเป็นผู้มีพลัง
ความสามารถ โดยหลีกเลี่ยงบรรยากาศที่กดดัน
หรือทําลายการเห็นคุณค่าในตนเองเพ่ือให้สามารถ
ใช้ชุดฝึกอบรมการพัฒนความสามารถในการ
เรียนรู้ด้วยการนําตนเองได้เกิดประสิทธิผลเต็มที่   



Journal of Behavioral Science   Vol. 17 No. 2    July 2011                                                                          ISSN  1686-1442 

วารสารพฤติกรรมศาสตร์   ปีที่ 17 ฉบับท่ี 2    กรกฎาคม 2554 66 

 1.3 การพัฒนาแรงจูงใจภายในในการ
เรียนรู้  ประกอบด้วยการพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่  การ
พัฒนาความต้องการ ส่ิงท้ าทาย  ความสนใจ
เพลิดเพลิน ความเป็นตัวของตัวเอง ความต้องการมี
ความสามารถ และความมุ่งมั่น ผู้สอนสามารถนํา
หลักการพัฒนาดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการเรียน
การสอน  โดยการออกแบบงานหรือกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่สร้างความท้าทาย น่าสนใจที่สามารถคิด
ริเริ่มทําการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระ เป็น
กิจกรรมและงานการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการแสดง
ความความสามารถด้วยความมุ่งมั่น    ทุ่มเทท่ี
ตอบสนองความพอใจของตนเอง มากกว่าหวัง
ผลตอบแทนภายนอก  การนําหลักการพัฒนา
ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน  เป็น
การพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง 
 1.4 ผลการวิจัยคร้ังน้ี พบว่า นักศึกษาท่ี
ได้รับการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ และ
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง มี
ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง และ
พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการนําตนเองมากกว่า
นักศึกษาที่ไม่ได้รับการพัฒนา ดังน้ัน มหาวิทยาลัย
สามารถนําชุดฝึกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายใน
ในการเรียนรู้ และความสามารถในการเรียนรู้ด้วย
การนําตนเอง  ไปใช้ในการพัฒนานักศึกษาช้ันปี 1 
ให้มีความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการนําตนเองและ
พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง  เพ่ือช่วยให้
นักศึกษาปี 1 ที่เป็นนักศึกษาใหม่ลดความวิตกกังวล
ใ น ก า ร เ รี ย น ล ง  ส า ม า ร ถ ป รั บ ตั ว เ ข้ า กั บ
สภาพแวดล้อมการเรียนใหม่ได้ดีขึ้น  และเพ่ิม
ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในการเรียน 
ได้ดีขึ้น 

 1.5 การวิจัยครั้งน้ีพบว่า  ทั้งชุดฝึกอบรม
การพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ และชุดฝึก
อบรมการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ด้วย
การนําตนเองมีผลต่อความพร้อมในการเรียนรู้ด้วย
การนําตนเองและพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการนํา
ตนเอง  ผู้นําไปใช้สามารถเลือกใช้ชุดฝึกอบรมให้
สอดคล้องกับกลุ่มผู้เรียนที่ต้องการพัฒนา เง่ือนไข
และบริบทของการเรียนการสอนได้ตามความ
เหมาะสม 
 2. สําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1  การวิจัยครั้งต่อไปควรจะนําชุดฝึก 
อบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ และ
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการนําตนเองไป
ทดลองใช้กับผู้เรียนในระดับและกลุ่มอ่ืนๆ  ได้แก่  
นักเรียนระดับต่างๆ และนักศึกษาปริญญาตรีภาค
สมทบ  เพ่ือให้ได้ชุดฝึกอบรมที่นําไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียนได้หลายกลุ่ม 
 2.2 การวิจัยในครั้งน้ี ทําการวัด
พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการนําตนเองภายหลังการ
ทดลอง 3 สัปดาห์  ดังน้ัน การวิจัยครั้งต่อไปควรจะ
มีการวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการนําตนเองซ้ํา
ต่อเน่ืองเป็นระยะๆ เพ่ือตรวจสอบความคงทน 
(Retention) ของพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการนํา
ตนเอง 
 2.3 การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการพัฒนา
แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ ควบคู่ไปกับรูปแบบ
การเรียนรู้อ่ืนๆ เข่น สัญญาการเรียนรู้ โครงการ
เรียนรู้ เป็นต้น เพ่ือศึกษาความย่ังยืนของการเรียนรู้
ด้วยการนําตนเองของนักศึกษา 
 2.4 ผลการวิจัย พบว่า ปฏิสัมพันธ์
รูปแบบการทดลองกับการเข้าถึงแหล่งทรัพยากร
การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยไม่มีผลต่อพฤติกรรม
การเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง การวิจัยครั้งต่อไปควร
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ศึกษาปฏิสัมพันธ์การเข้าถึงแหล่งทรัพยากรการ
เรียนรู้รูปแบบอ่ืนๆภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น ศูนย์
การเรียนรู้ชุมชน  แหล่งการเรียนรู้   สื่อการเรียนรู้  
ที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง 
 2.5  การวิจัยควรจะขยายการวิจัยไปสู่
การพัฒนาตัวแปร อ่ืนๆ  ที่มีความสัม พันธ์ กับ
พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง เช่น  การ
เห็นคุณค่าในตนเอง ความเช่ืออํานาจในตน และ 
เจตคติต่อการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง  เป็นต้น 
เพ่ือได้องค์ความรู้ใหม่และโปรแกรมการพัฒนาท่ี
หลากหลายในการสร้างพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วย
การนําตนเอง 
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