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Abstract 
 The objectives of this research were 1) to study the lifelong learning mindset factors of 
private university undergraduate students in the Bangkok metropolis, 2) to construct a lifelong 
learning mindset model of private university undergraduate students in the Bangkok metropolis, 
and 3) to evaluate the effectiveness of the lifelong learning mindset model of private university 
undergraduate students in the Bangkok metropolis. The sample of the study included 2 groups. 
The first group consisted of 600 undergraduate students from 9 private universities in the 
Bangkok metropolis. The second group consisted of 40 undergraduate student volunteers from 
Rattana Bundit University who received the lowest lifelong learning mindset scores. They were 
then divided through simple random sampling into an experimental and a control group, 20 
subjects in each group. The research instruments were 1) the lifelong learning mindset scale with 
the total reliability coefficient (alpha) of 0.862 and its construct validity confirmed through 
factor analysis. In the exploratory factor analysis with KMO=.957 and the communalities 
ranging from .424 – .724, there were 9 components of eigenvalues more than 1, and the 
confirmatory factor analysis with goodness of fit were as follows: 2 = 1328.07 (p=0.0), 

2 /df=1.77, GFI=0.90, AGFI= 0.89, CFI=0.99, RMR=0.016 and RMSEA=0.036. 2) The 
lifelong learning mindset model had an item objective congruence (IOC) of 1.00. The research 
results were as follows: 1) the total mean score of the lifelong learning mindset of the 600 
subjects was high, the mean score of the dimensions of the development mindset was very high 
as well as the mean scores in descending order of the active learning mindset, the willpower 
mindset, the means mindset, the challenging mindset, the implementation mindset, the curiosity 
mindset and the modeling mindset, respectfully. 2) The lifelong learning mindset model included 
the concepts and learning management of learning psychology theories. These theories were self-
theories of intelligence, information processing theory, social cognitive theory, experiential 
learning, and learner-centered learning. The model was implemented through 5 stages: concrete 
experience, reflective observation, abstract conceptualization, active experimentation, and the 
lifelong learning mindset reflection. 3) The lifelong learning mindset of the experimental group 
after participating in the lifelong learning mindset model was significantly increased at .01 level 
and 4) the lifelong learning mindset of the experimental group after participating in the lifelong 
learning mindset model was significantly higher than that of the control group at .01 level. 
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รูปแบบกรอบคิดใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวติของนักศึกษาปรญิญาตรมีหาวิทยาลัยเอกชน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร1 
สตรีเอวา  จําปารัตน์2 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาองค์ประกอบกรอบคิดใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษาปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 2) สร้างรูปแบบกรอบคิดใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษาปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และ 3) ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบกรอบคิดใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต
ของนักศึกษาปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาองค์ประกอบ
กรอบคิดใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต ได้แก่ นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 9 แห่ง จํานวน 
600 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ ได้แก่ อาสาสมัครนักศึกษาปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ที่มีคะแนนกรอบคิดใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตตํ่าสุดจํานวน 40 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
ประกอบด้วย 1) แบบวัดกรอบคิดใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต มีค่าความเที่ยงโดยรวมเท่ากับ 0.862 วิเคราะห์ความตรงเชิง
โครงสร้างด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ พิจารณาจาก KMO=.957, Communalities=.424–.724,  
สกัดได้ 9 องค์ประกอบ และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พิจารณาจาก 2 =1328.07(p=0.0),                 

2 /df=1.77, GFI=0.90, AGFI=0.89, CFI=0.99, RMR=0.016, RMSEA=0.036 และ 2) รูปแบบกรอบคิดใฝ่
เรียนรู้ตลอดชีวิตมีค่า IOC=1.00 ผลการวิจัยพบว่า 1) กรอบคิดใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษาปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 9 ด้าน มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับสูง ส่วนค่าเฉล่ียรายด้าน ได้แก่ 
ด้านการพัฒนามีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดและอยู่ในระดับสูงมาก รองลงมาได้แก่ ด้านการเรียนรู้เชิงรุก ด้านความมุ่งมั่น 
ด้านวิธีการเรียนรู้ ด้านความท้าทาย ด้านการลงมือปฏิบัติจนเกิดผล ด้านความสงสัยใคร่รู้ ด้านการเรียนรู้จาก
ตัวแบบ และด้านความเป็นพลวัต อยู่ในระดับสูง 2) รูปแบบกรอบคิดใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นผลจากการบูรณาการ
สังเคราะห์แนวคิดและการจัดการเรียนรู้ของทฤษฎีทางจิตวิทยา ที่ประกอบด้วย ทฤษฎีแห่งตนทางปัญญา ทฤษฎี
การประมวลสารสนเทศ ทฤษฎีปัญญาสังคม การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ และการเรียนรู้โดยเน้นวิธีการเรียนรู้
เป็นสําคัญ ซึ่งมีกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นนําเสนอประสบการณ์รูปธรรม ขั้นสะท้อนความคิด ขั้นสร้าง
แนวคิด ขั้น  ฝึกปฏิบัติ และขั้นสะท้อนกรอบคิดใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต 3) กรอบคิดใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตของกลุ่มทดลอง
หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสูงกว่ากรอบคิดใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต
ของกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
คําสําคัญ: รูปแบบ กรอบคิดใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเอกชน นักศึกษาปริญญาตรี    
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ความเป็นมาและความสาํคญัของปญัหา 
ปรากฏการณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร (Information and Communication 
Technology) หรือ ICT ของศตวรรษที่ 21 มีระบบ
เครือข่ายที่สามารถเช่ือมโยงการเข้าถึงข้อมูลอย่างไร้
พรมแดนส่ งผลให้ วิ ถี การ ดํารง ชี วิตของมนุษย์
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  มีการนําแนวคิดเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ (Knowledge Based Economy) มาเป็น
ปัจจัยสําคัญในการแข่งขันบนเวทีโลก บุคคลจึง
จําเป็นต้องมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เหมาะสม
ของศตวรรษน้ี ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ การสร้าง
นวัตกรรม การคิดแบบวิจารณญาณ การแก้ปัญหาเชิง
วิ เคราะห์  การ ส่ือสาร  การเ รียนรู้ แบบร่วมมือ                    
พ หุ วัฒน ธ ร ร ม  ทั ก ษ ะท า ง คณิ ต ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
วิทยาศาสตร์ และการเขียนเพื่อสื่อความ (Bellanca 
& Brand, 2010) ดังน้ันกระบวนทัศน์การเรียนรู้จึง
แตกต่างจากศตวรรษ ท่ี  20 ที่ มี การ จํ า กัดทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นอย่างมาก  
แต่ละประเทศทําการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ใน
ทุกระดับช้ันโดยเฉพาะระดับอุดมศึกษา ให้ครอบคลุม
ทั้งด้านวิทยาการ ทักษะกระบวนการเรียนรู้ เจตคติ  
และค่านิยมในการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต (Crick & Yu, 
2008; European Commission, 2009a; 2009b)  
ในส่วนของประเทศไทย นอกจากกระแสการจัดการ
เรียนรู้ เ พ่ือรองรับศตวรรษที่  21 แล้ว  ยั งมีการ
ขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community) และการศึกษาระดับสากล (World 
Class Education) โดยรัฐบาลนําการใฝ่เรียนรู้ตลอด
ชีวิตมาสนับสนุนทักษะการเรียนรู้ ดังกล่าวข้างต้น  
กําหนดให้เป็นเป้าหมายปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2 
(พ.ศ. 2552 - 2561) โดยเน้นประเด็นสนับสนุนการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตที่จะให้สัมฤทธ์ิผลภายในปี พ.ศ. 
2561  เพ่ือให้คนไทยยุคใหม่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง  

มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะทางการส่ือสาร         
มีการคิดวิจารณญาณ มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม 
จริยธรรม  ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปช่ัน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2552) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 
10 (พ.ศ. 2551 - 2554) ยังได้กําหนดวิสัยทัศน์          
เพ่ือการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตในกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) คือการ
ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษา เพ่ือผลิตและพัฒนา
บุคลากรท่ีมีคุณภาพ  สามารถปรับตัวกับงานที่เกิดขึ้น
ตลอดชี วิตนําไปสู่การพัฒนาประเทศในกระแส
โลกาภิวัฒน์ (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 
2550, 2552) 
 ถึ งแม้ ประ เทศไทยจะ ดํ า เ นินนโยบาย
สนับสนุนการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตมาอย่างต่อเน่ืองเป็น
ระยะเวลาพอสมควร แต่ผลสํารวจสภาวการณ์
การศึกษาไทยในเวทีโลก พ.ศ. 2555 กลับมีความ
คืบหน้าน้อยมาก โดยพบว่าผู้สําเร็จระดับอุดมศึกษา
ว่างงานมากที่สุดร้อยละ  2.1 หรือ 1.47 แสนคน  
ประชากรวัยแรงงานอายุ 25 ปีขึ้นไป มีการศึกษาอยู่
ระดับประถมศึกษา คือ ไม่จบประถมศึกษาร้อยละ 
37.9 จบประถมศึกษาร้อยละ 16.6 และมีผู้ไม่เคย
ได้รับการศึกษาร้อยละ 5.8 การทดสอบความถนัด
ทั่วไป (General Test: GAT) และความถนัดทาง
วิชาการและวิชาชีพ (Professional and Academic 
Aptitude Test: PAT) มีคะแนนเต็มวิชาละ 300  
คะแนน พบว่านักศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยไม่ถึงครึ่ง        
ผลสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ได้ 130.6 คะแนน  
ผลสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)  
พบว่า ความถนัดทางคณิตศาสตร์ได้ 39.6 คะแนน  
ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ได้  91.6 คะแนน ความ
ถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ได้  83.5 คะแนน ความ
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ถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ 122.2 คะแนน  
ความถนัดทางวิชาชีพครูได้ 149.5 คะแนน ความ
ถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ได้ 135 คะแนน ความถนัด
ทางภาษาต่างประเทศ จําแนกเป็น ภาษาฝรั่งเศสได้  
91.3 คะแนน  ภาษาเยอรมันได้  89.1 คะแนน  
ภาษาญี่ปุ่นได้ 94.5 คะแนน ภาษาจีนได้ 84.1  คะแนน 
ภาษาอาหรับได้ 89.7 คะแนน และภาษาบาลีได้ 86 
คะแนน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555) 
นอกจากน้ียังพบพฤติกรรมต่างๆ ที่จํากัดการเรียนรู้ของ
นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ การใช้เวลา
ส่วนใหญ่ในแต่ละวันไปกับการเล่นเกมคอมพิวเตอร์  
การพูด ดู หรือฟัง ผ่านสื่อประเภทต่างๆ เช่น ทวิทเตอร์  
เฟซบุ๊ค เว็บบอร์ด แทนการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้าง
ความรู้ การอ่านหนังสือ หรือการเล่นกีฬา เว็บใน
อินเตอร์เน็ตที่นักศึกษาส่วนใหญ่เปิดดูคือเว็บที่ขัดต่อ
ศีลธรรม (เว็บลามก) พบว่านักศึกษาใช้บริการเว็บ
เหล่าน้ีจํานวน 273,596 คน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
32.4 ของจํานวนนักศึกษาในกรุงเทพมหานครท้ังหมด 
(สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2555) สิ่งเหล่าน้ีนับเป็น
ประสบการณ์สั่งสม ทําให้นักศึกษาขาดกรอบคิดใฝ่
เรียนรู้ ดังน้ันนักศึกษาจึงต้องปรับเปลี่ยนกรอบคิดเดิม  
เพ่ือพัฒนาทักษะและความรู้ใหม่ๆ  อย่างต่อเน่ือง  
พร้อมรับการเผชิญความเปลี่ ยนแปลงที่ เ กิดขึ้ น 
(Delors, 1996; Fang, Pil Kang, & Liu, 2004) 
โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเอกชนที่ต้องรองรับจํานวน
เพ่ิมขึ้นของนักศึกษาในแต่ละปี จากข้อจํากัดการรับ
นักศึกษาเข้าเรียนต่อของมหาวิทยาลัยภาครัฐ ซึ่ง
กรอบคิดใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning 
Mindset) เป็นตัวแปรสําคัญหน่ึงของการดํารงชีวิต 
ในบริบทสังคมที่เปลี่ยนไปน้ี 
 กรอบคิดใฝ่ เรียนรู้ ตลอดชี วิต  หมายถึง  
ความคิดความเช่ือยึดติดที่ช้ีนําพฤติกรรมการเรียนรู้ 
อันเน่ืองมาจากการสั่งสมประสบการณ์ของบุคคล  

โดยมีความเช่ือพ้ืนฐานสําคัญว่า สติปัญญาของบุคคล
สามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้ด้วยความพยายาม
และการฝึ กฝน  และ เ ก่ี ยว เนื่ อ ง เ ช่ื อม โยง ไป สู่
องค์ประกอบด้านอ่ืนๆ ซึ่งการศึกษาองค์ประกอบของ
กรอบคิดใฝ่ เรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor 
Analysis: EFA) และการวิเคราะห์องค์ประกอบ        
เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) 
พบว่ามี 9 ด้านที่เก่ียวเน่ืองเช่ือมโยงกัน ได้แก่ 1. ด้าน
ความเป็นพลวัตซึ่งเป็นด้านที่เป็นหัวใจสําคัญของ
กรอบคิดใฝ่ เรียนรู้ตลอดชีวิต 2. ด้านการพัฒนา       
3. ด้านความมุ่งมั่น 4. ด้านความท้าทาย 5. ด้าน
ความสงสัยใคร่รู้ 6. ด้านการเรียนรู้อย่างต่ืนตัว       
7. ด้านวิธีการเรียนรู้ 8. ด้านการเรียนรู้จากตัวแบบ 
และ 9. ด้านการลงมือปฏิบัติจนเกิดผล ผู้วิจัยจึงนํา
องค์ประกอบทั้ง 9 ด้านไปพัฒนาเป็นรูปแบบกรอบ
คิดใฝ่ เรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษาปริญญาตรี 
อ ย่ า ง ไ รก็ ต าม เ น่ื อ งจ ากการ พัฒนากรอบ คิด 
(Mindset) ของบุคคลแต่ละด้านจําเป็นต้องใช้เวลา
ฝึกฝนพฤติกรรมการเรียนรู้จนเกิดทักษะ ดังน้ัน
ผลการวิจัยที่ เ กิดขึ้นจึงเป็นวิถีทางในการเรียนรู้
เก่ียวกับกรอบคิดใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งหากนําไป
เป็นต้นแบบเพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง ก็จะเกิด
การเปลี่ยนแปลงจนเป็นกรอบคิดที่ช้ีนําพฤติกรรมได้   
 รูปแบบกรอบคิดใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตในการ
วิจัยครั้งน้ี เปรียบเสมือนแบบแผนที่ทําให้เกิดวิถีทาง
การเรียนรู้ เ ก่ียวกับกรอบคิดใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต            
ที่สัมพันธ์สอดคล้องกับทฤษฎีหรือหลักการเรียนรู้  
รวมถึงกระบวนการวิธีและเทคนิคการเรียนรู้เฉพาะ  
ที่ได้รับการทดสอบพิสูจน์ว่ามีประสิทธิภาพ เพ่ือช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของรูปแบบ
การเรียนรู้ (ทิศนา แขมมณี, 2548) โดยบูรณาการ
สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการเรียนรู้
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ทางจิตวิทยาที่เช่ือมโยงให้เกิดรูปแบบการเรียนรู้ 5 
ทฤษฎี ซึ่งผู้วิจัยจะประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ
ด้วยการเปรียบเทียบระดับกรอบคิดใฝ่เรียนรู้ตลอด
ชีวิตของกลุ่มทดลองก่อนและหลังการทดลอง และ
เปรียบเทียบระดับกรอบคิดใฝ่ เรียนรู้ตลอดชีวิต
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังการทดลอง
ว่ามีความแตกต่างอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบกรอบคิดใฝ่เรียนรู้
ตลอดชีวิตของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร   
 2. เพ่ือสร้างรูปแบบกรอบคิดใฝ่เรียนรู้ตลอด
ชีวิตของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร   
 3. เ พ่ือประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ
กรอบคิดใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต โดย 
  3.1 เปรียบเทียบกรอบคิดใฝ่เรียนรู้
ตลอดชีวิตของกลุ่มทดลองก่อนและหลังการทดลอง   
  3.2 เปรียบเทียบกรอบคิดใฝ่เรียนรู้
ตลอดชีวิตระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลัง
การทดลอง 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย  
 การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยกําหนดให้ตัวแปรต้น คือ 
รูปแบบกรอบคิดใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตที่ได้จากการศึกษา
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง รวมถึงการบูรณาการสังเคราะห์
ทฤษฎี  และกระบวนการเรียนรู้ทางจิตวิทยา ที่
เช่ือมโยงให้เกิดรูปแบบการเรียนรู้ มีเป้าหมายเพ่ือ
เสริมสร้างความคิดความเช่ือ กรอบคิด และศักยภาพ
การเรียนรู้ให้กับบุคคล 5 ทฤษฎี ได้แก่ 1) ทฤษฎีแห่ง
ตนทางปัญญา (Self-Theories of Intelligence) 
(Dweck, 2008) ที่เน้นถึงการสั่งสมความคิดความเช่ือ

ยึดติดจากประสบการณ์ที่แตกต่างจนหล่อหลอมเป็น
กรอบคิดช้ีนําพฤติกรรมการเรียนรู้ โดยเมื่อบุคคล
เช่ือมั่นว่าสติปัญญาความสามารถของตนสามารถ
พัฒนาได้ด้วยความพยายามมุ่งมั่นฟันฝ่าอุปสรรค 
และการศึกษา จะมีแนวโน้มการแสดงพฤติกรรมการ
เ รี ยนรู้ สู ง  2 )  ทฤษ ฎีการประมวลสารสนเทศ 
(Information Processing Theory) (Klausmeier, 
1985) ที่เน้นการประมวลสารสนเทศในสมองเพ่ือการ
เรียนรู้ โดยสติปัญญาและความสามารถเป็นการ
แสดงผลการเรียนรู้จากการทํางานของสมอง ทั้งใน
ด้านปริมาณ  และ วิ ธีการประมวลสารสนเทศ  
กล่าวคือเมื่อบุคคลได้เรียนรู้สิ่งต่างๆเพ่ิมขึ้นแล้ว เขายัง
สามารถจัดระเบียบ เรียบเรียง รวบรวมข้อมูล เพ่ือให้
สามารถเรียกความรู้เหล่าน้ันมาใช้ได้ในเวลาที่ต้องการ 
3) ทฤษฎีปัญญาสังคม (Social Cognitive Theory) 
(Bandura, 1997) ที่เน้นการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองและการเลียนแบบตัวแบบ โดยแนวโน้ม      
การแสดงพฤติกรรมจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีการรับรู้
ความสามารถของตนเองสูงและมีความคาดหวัง          
ในผล ท่ี จะ เ กิ ดขึ้ น สู ง  สิ่ ง ที่ ส นับส นุนการรั บ รู้
ความสามารถของตนเอง ได้แก่ ประสบการณ์ตรงที่
กระทําสําเร็จด้วยตนเอง ประสบการณ์ที่ได้เห็น        
ตัวแบบ การใช้คําพูดชักจูง สิ่งเร้าทางกายภาพ และ      
ทางจิตวิทยา และการบูรณาการข้อมูลเ ก่ียวกับ
ความสามารถของตนเอง  4) การเรียนรู้แบบเน้น
ประสบการณ์ (Experiential Learning) (Kolb, 1984) 
ที่เน้นการใช้ประสบการณ์ตรงของบุคคลเพ่ือการเรียนรู้ 
ถือว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่บุคคลส่ังสมจาก
ประสบการณ์ ด้วยการคิดวิเคราะห์ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ตรวจสอบ ประเมิน และบูรณาการเป็น
ความคิดความเช่ือใหม่ ที่สามารถขยายผลได้ตาม
บริบทต่างๆ โดยผู้วิจัยนํามาประยุกต์เป็นขั้นตอนการ
เรียนรู้ของรูปแบบ  และ 5) การเรียนรู้โดยเน้นวิธีการ
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เรียนรู้เป็นสําคัญ (Learning - Centered Learning) 
(Reynolds, 2000) ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้อย่าง
เป็นธรรมชาติซึ่งเกิดจากตัวผู้เรียนเอง สนับสนุนให้
เ กิดปฏิสัมพัน ธ์ทางสั งคมเ พ่ือ เ ป็นแหล่งข้อมูล  
เสริมสร้างบุคคลให้ควบคุมและรับผิดชอบการเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างเพลิดเพลิน ซึ่งมีผลต่อการรู้คิด อารมณ์
ความรู้สึก และความเป็นอยู่ทางกายภาพของบุคคล   
 ผลการสั งเคราะห์ทฤษฎีและการศึกษา
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง สามารถกําหนดเป็นองค์ประกอบ
สําคัญของรูปแบบ 4 องค์ประกอบ เพ่ือการเสริมสร้าง
กรอบคิดใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตในแต่ละด้าน โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น ได้แก่ 1) ขั้นนําเสนอ
ป ร ะสบก า ร ณ์ รู ป ธ ร ร ม  เ ป็ น ขั้ น ที่ ผู้ เ รี ย น นํ า
ประสบการณ์ของตนมาแลกเปลี่ยนกับประสบการณ์
ของผู้ อ่ืน เพ่ือกําหนดเป็นหัวข้อในการอภิปรายถึง
กรอบคิดใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต 2) ขั้นสะท้อนความคิด  
เป็นขั้นที่ผู้เรียนสะท้อนการสังเกตสถานการณ์ปัญหา
กลับไปยังประสบการณ์เดิม โดยกําหนดประเด็น
วิเคราะห์วิจารณ์เฉพาะ ผู้เรียนจะได้แสวงหาความรู้  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และความรู้สึกของตนเองกับ
สมาชิกในกลุ่มที่ต่างไปจากตน 3) ขั้นสร้างแนวคิด  
เป็นการสรุปความรู้จากแนวคิดที่เก่ียวข้อง ที่ได้จาก
ประสบการณ์ในอดีต จากการกระทําจากผู้ฝึก จากสื่อ
ต่างๆ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการนําเสนอ
ของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม แล้วนํามากําหนดเป็นแนวคิด
ของตน 4) ขั้นฝึกปฏิบัติ เป็นการให้ผู้เรียนเล่นเกม
หรือกิจกรรมที่ เ น้นการสร้างเสริมกรอบคิดจาก
กระบวนการเรียนรู้ โดยผู้ฝึกให้กําลังใจด้วยคําชมเชย
ที่เน้นความพยายาม และ 5) ขั้นสะท้อนกรอบคิด         
ใฝ่ เรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นขั้นที่ ใ ห้ผู้ เรียนสะท้อน
ความคิดจากการฝึกปฏิบัติ เพ่ือตรวจสอบความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิดใฝ่ เรียนรู้ตลอดชีวิต  
ส่วนตัวแปรตาม คือ กรอบคิดใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต          

9 ด้าน ที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ ดังภาพ 
ประกอบ 1  
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วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีดําเนินการวิจัยเป็น 2 ระยะ  
 ได้แก่  
 1. การศึกษาองค์ประกอบกรอบคิดใฝ่
เรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
สํารวจและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งเพศหญิง
และชาย มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
9 แห่ง ปีการศึกษา 2554 จํานวน  96,674 คน ได้แก่ 
1) มหาวิทยาลัยเกริก 2) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  
3) มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 4) มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ 5) มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 6) มหาวิทยาลัย

ศรีปทุม 7) มหาวิทยาลัยสยาม 8) มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย และ 9) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
(สารสนเทศอุดมศึกษา, 2554; สมาคมสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย, 2554)  และ       
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้ง       
เพศหญิงและชาย มหาวิทยาล ัย เอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร  9  แห่ง  ปีการศึกษา  2554 โดย
ใช้กฎแห่งความชัดเจน (Rule of Thump) กําหนด
สัดส่วนสํ าหรับงานวิจัยที่ ใ ช้ โม เดลลิสเรล  ซึ่ ง
กําหนดให้มีขนาดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 10 – 20 คน 
ต่อตัวแปรในการวิจัยหน่ึงตัวแปร (Schumacker & 
Lomax อ ้างถ ึง ใน  นงล ักษณ์ ว ิร ัชช ัย ,  2542) 
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สําหรับงานวิจัยนี้มีตัวแปรในโมเดลลิสเรลทั้งหมด  
47 ตัวแปร ผู้วิจัยกําหนดกลุ่มตัวอย่างไว้ 600 คน 
โ ดยกํ าหนดขนาดกลุ ่ม ต ัว อย ่า งต ามส ัดส ่วน
นักศึกษา 9 แห่ง แต่ไม่ตํ่ากว่า 40 คน แล้วทําการ
สุ่มตามการพิจารณาของแต่ละมหาวิทยาลัย 
 2. การประเมินประสิทธิผลของการใช้ 
รูปแบบกรอบคิดใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นการวิจัยก่ึง
ทดลอง (Quasi Experimental Research) และใช้
แบบการวิจัย The Randomized Control-Group 
Pretest-Posttest Design (Creswell, 2003: 170) 
คือ วัดกรอบคิดใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตกลุ่มตัวอย่างก่อน
การทดลองและหลังการทดลอง โดยศึกษากับกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นอาสาสมัครนักศึกษาปริญญาตรีทั้งเพศ
หญิงและชาย มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ปีการศึกษา 
2555 จํานวน 40 คน ที่ได้มาจากการคัดเลือกแบบ
เจาะจง โดยเป็นผู้ที่มีคะแนนกรอบคิดใฝ่เรียนรู้ตลอด
ชีวิตตํ่าสุดจนถึงคะแนนของคนที่ 40 เพ่ือทําการสุ่ม
เข้ าสู่ กลุ่ มทดลองและกลุ่ มควบคุม  (Random 
Assignment) จัดแบ่งผู้ที่มีคะแนนเท่ากันหรือ
ใกล้เคียงกันเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 20 คน แล้วนํามาสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)  
แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  

 ผู้ วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเองโดยใช้เครื่องมือที่จําแนกออกเป็น 
  2.1 แบบวัดกรอบคิดใฝ่เรียนรู้ตลอด
ชีวิตในลักษณะสถานการณ์รูปภาพ จํานวน 42 ข้อ  
ลักษณะคําถามเป็นการให้ศึกษาสถานการณ์รูปภาพ
ที่กําหนดไว้ แล้วเปรียบเทียบกับความคิด ความเช่ือ  
หรือพฤติกรรมของตนเองว่าเป็นอย่างไร ลักษณะ
คําตอบเป็นมาตรประมาณค่า (Rating Scale) ของ 
Likert 5 ระดับ ได้แก่ เป็นจริงอย่างย่ิง เป็นจริง        
ไม่แน่ใจ ไม่เป็นจริง ไม่เป็นจริงอย่างย่ิง มีค่าความ
เที่ยงโดยรวมเท่ากับ 0.862 ส่วนค่าความเที่ยงรายด้าน
คือ ด้านการพัฒนา ด้านความมุ่งมั่น ด้านความท้าทาย  
ด้านความสงสัยใคร่รู้ ด้านการเรียนรู้อย่างต่ืนตัว  
ด้ าน วิ ธีการ เ รียนรู้  และด้านการลงมือปฏิ บั ติ        
จนเกิดผลมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค  
เท่ากับ .689, .636, .837, .756, .750, .836 และ  
.849 ตามลําดับ วิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้าง
ของแบบวัดด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ 
และองค์ประกอบเชิงยืนยัน ดังแสดงตัวอย่างคําถาม
ในภาพประกอบ 2  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 2 แบบวัดสถานการณ์รูปภาพกรอบคิดใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต 

สถานการณ์รูปภาพที่ 1: กรุณาตอบคําถาม ข้อ 1.   

 จากสถานการณ์รูปภาพที่กําหนดให้ เม่ือเปรียบเทียบกับตัวท่าน ท่านมีความเห็นอย่างไร 

ความคิด  ความเช่ือ  พฤติกรรม 
เป็นจริง 
อย่างย่ิง 

เป็นจริง ไม่แน่ใจ ไม่เป็น
จริง 

ไม่เป็นจริง
อย่างย่ิง 

1.  ความรู้ความสามารถที่เกิดขึ้นเป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่กําเนิดและคงที่
ตลอดช่ัวอายุอย่างแน่นอน       

     

สมภพ:  สอบติดคณะวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยชั้นนําของรัฐ ต่อมาได้เป็นตัวแทนของ
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกคณิตศาสตร์ และได้รับรางวัลที่ 1 ติดต่อกัน 2 สมัย ทาง
มหาวิทยาลัยจึงจัดสรรทุนให้สมภพเรียนต่อจนถึงระดับปริญญาเอก    



Journal of Behavioral Science Vol. 20 No. 1 January 2014       ISSN 1686-1442 
 

 

วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีท่ี 20 ฉบับท่ี 1 มกราคม 2557   75  ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 2.2 รูปแบบกรอบคิดใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต 
โดยบูรณาการสังเคราะห์แนวคิด และการจัดการ
เรียนรู้ทางจิตวิทยา 5 ทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีแห่งตน
ทางปัญญา ทฤษฎีการประมวลสารสนเทศ ทฤษฎี
ปัญญาสังคม การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ และ
การ เ รี ยนรู้ โ ดย เ น้น วิ ธี ก าร เ รี ยน รู้ เ ป็นสํ าคัญ 
ประกอบด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ได้แก่  
1) ขั้นนําเสนอประสบการณ์รูปธรรม 2) ขั้นสะท้อน
ความคิด 3) ขั้นสร้างแนวคิด 4) ขั้นฝึกปฏิบัติ และ 
5 )  ขั้ นสะท้ อนกรอบคิ ด ใฝ่ เ รี ยน รู้ ตลอด ชี วิ ต 
ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบโดยวิธีการวิเคราะห์
ความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เช่ียวชาญด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ 4 
ท่านมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item Objective 
Congruence: IOC) เท่ากับ 1.00  
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดําเนินการตาม
ขั้นตอนต่อไปน้ี 
 ก่อนการทดลอง 
 ผู้วิจัยนําคะแนนกรอบคิดใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต
ของกลุ่มทดลอง 20 คน และกลุ่มควบคุม 20 คน ที่ได้
จากการคัดเลือกตัวอย่าง และการสุ่มเข้ากลุ่ม มาเป็น
คะแนนก่อนการทดลอง  
 ดําเนินการทดลอง 
 ดําเนินการทดลองรูปแบบกรอบคิดใฝ่เรียนรู้
ตลอดชีวิตตามกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ในช่วง
เดือนมกราคม 2556 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2556  
เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ๆ ละ 3 ครั้ง คือ วันจันทร์ 
วันอังคาร และวันศุกร์ รวมท้ังสิ้น 13 ครั้งๆ ละ 2 
ช่ัวโมง ที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของรูปแบบเพ่ือ
พัฒนากรอบคิดใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต 9 ด้าน พร้อมทั้ง
ดําเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่  
การสังเกต การสัมภาษณ์ และการเขียนรายงาน
ประจําวันของกลุ่มทดลอง   

 หลังการทดลอง 
 ผู้วิจัยให้กลุ่มทดลองตอบแบบวัดกรอบคิด
ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตอีกครั้ง  เพ่ือเป็นคะแนนหลังการ
ทดลอง รวมถึงให้กลุ่มทดลองทั้งหมดทําสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) ในประเด็นของความรู้สึกในการเข้าร่วม
กิจกรรม เพ่ือให้กลุ่มทดลองได้อภิปรายความคิด
ความรู้สึกและข้อเสนอแนะในการเข้าร่วมกิจกรรมที่
ผ่านมาอย่างอิสระ โดยนําข้อมูลมาประเมินเชิง
คุณภาพ เพ่ือสนับสนุนการประเมินเชิงปริมาณ 
 

ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาองค์ประกอบกรอบคิดใฝ่
เ รี ย น รู้ ต ล อด ชี วิ ต ขอ ง นั ก ศึ กษ าปริ ญญาต รี 
มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัย
นําแบบวัดไปวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้าง 
(Construct Validity) ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
พบว่า 
  1.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ 
ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ผลการวิเคราะห์ พบว่า 
ค่า KMO มีค่า .957 ค่า Bartlett's Test of Sphericity 
มีนัยสําคัญ ค่าสัดส่วนความแปรปรวนของตัวแปรที่
อธิบายได้ด้วยองค์ประกอบร่วม (Communalities) 
มีค่ า ระห ว่าง  .424–.724  ตามหลักการส กัด
องค์ประกอบแบบ Principal Component 
Analysis และจํานวนองค์ประกอบที่สกัดได้ พบว่ามี 
9 องค์ประกอบ ที่มีค่า Eigenvalues  มากกว่า 1  
  1.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป Lisrel (Joreskog & 
Sorborn, 1999)  พบว่า นํ้าหนักองค์ประกอบทุกค่า
แตกต่างจาก 0 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยองค์ประกอบที่ 1 ด้านการลงมือปฏิบัติจนเกิดผล 
มีสมา ชิกในองค์ประกอบ  7  ข้อ  มีค่ า นํ้ าหนัก
องค์ประกอบต้ังแต่ .41-.49 ทํานายกรอบคิดใฝ่
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เรียนรู้ตลอดชีวิตได้ร้อยละ 28-51 (R2= .28-.51) 
องค์ประกอบที่ 2 ด้านวิธีการเรียนรู้ มีสมาชิกใน
องค์ประกอบ 8 ข้อ มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบต้ังแต่  
.37-.45 ทํานายกรอบคิดใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต ได้ร้อยละ 
29-43 (R2= .29-.43) องค์ประกอบที่ 3 ด้านความ
ท้าทาย มีสมาชิกในองค์ประกอบ 8 ข้อ มีค่านํ้าหนัก
องค์ประกอบต้ังแต่ .38-.45 ทํานายกรอบคิดใฝ่
เรียนรู้ตลอดชีวิต ได้ร้อยละ 29-45 (R2= .29-.45) 
องค์ประกอบที่ 4 ด้านความสงสัยใคร่รู้ มีสมาชิกใน
องค์ประกอบ 6 ข้อ มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบต้ังแต่ 
.32-.46 ทํานายกรอบคิดใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตได้ร้อยละ 
21-46 (R2= .21-.46) องค์ประกอบที่ 5 ด้านการ
เรียนรู้อย่างต่ืนตัว มีสมาชิกในองค์ประกอบ 4 ข้อ มี
ค่านํ้าหนักองค์ประกอบต้ังแต่ .39-.40 ทํานายกรอบ
คิดใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต ได้ร้อยละ 39-44 (R2= .39-.44) 
องค์ประกอบที่ 6 ด้านความมุ่งมั่น มีสมาชิกใน
องค์ประกอบ 4 ข้อ มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบต้ังแต่ 
.36-.45 ทํานายกรอบคิดใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตได้ร้อยละ 
27-41 (R2= .27-.41) องค์ประกอบที่ 7 ด้านการ
พัฒนา มีสมาชิกในองค์ประกอบ 3 ข้อ มีค่านํ้าหนัก
องค์ประกอบต้ังแต่ .28-.41 ทํานายกรอบคิดใฝ่
เรียนรู้ตลอดชีวิตได้ร้อยละ 24-45 (R2= .24-.45) 
องค์ประกอบที่ 8 ด้านการเรียนรู้จากตัวแบบ มี
สมาชิ ก ในองค์ ประกอบ  1  ข้ อ  มี ค่ า นํ้ าห นั ก
องค์ประกอบ .67 ทํานายกรอบคิดใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต
ได้ร้อยละ 82 (R2= .82) องค์ประกอบที่ 9 ด้าน     
ความเป็นพลวัต  มีสมาชิกในองค์ประกอบ 1 ข้อ มีค่า
นํ้าหนักองค์ประกอบ .87 ทํานายกรอบคิดใฝ่เรียนรู้
ตลอดชีวิตได้ร้อยละ 88 (R2= .88) ผลการทดสอบ
ความความกลมกลืนมีค่า ไคสแควร์ ( x

2) เท่ากับ 
1328.07 และมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.00)  ค่า 
ไคสแควร์สัมพัทธ์  ( x

2/df) เท่ากับ  1.77 ดัชนีระดับ 

ความความกลมกลืนพอดี (GFI) เท่ากับ 0.90 ดัชนี
ระดับความความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) 
เท่ า กับ  0 .89 ดัชนีระดับความความกลมกลืน
เปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 0.99 ดัชนีรากกําลังสอง
เฉลี่ยของเศษ (RMR) เท่ากับ 0.016 และดัชนีราก
กําลังสองของความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า
(RMSEA) เท่ากับ 0.036 แสดงว่าองค์ประกอบ     
เชิงยืนยันของกรอบคิดใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตโดยรวม  
มีความกลมกลืนสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
สามารถยืนยันกรอบคิดใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตดังแสดง
ไว้ในตาราง 1 
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ตาราง 1 ค่าดัชนีความกลมกลืนของโมเดลการวัดองค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรในแบบวัด 

 

 2. กรอบคิดใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตมีองค์ประกอบ 
9 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความเป็นพลวัต 2) ด้านการพัฒนา 
3) ด้านความมุ่งมั่น 4) ด้านความท้าทาย 5) ด้าน
ความสงสัยใคร่รู้ 6) ด้านการเรียนรู้อย่างต่ืนตัว                   

7) ด้านวิธีการเรียนรู้ 8) ด้านการเรียนรู้จากตัวแบบ 
และ 9) ด้านการลงมือปฏิบัติจนเกิดผล โดยพบว่า
กรอบคิดใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษาปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 9 แห่ง
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จํานวน 600 คน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับสูง       
( x  = 4.31, SD = .37) ส่วนค่าเฉล่ียรายด้าน ได้แก่  
ด้านการพัฒนา มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( x =4.51, 
SD=.47) และอยู่ในระดับสูงมาก รองลงมาได้แก่            
ด้านการเรียนรู้เชิงรุก ( x = 4.48, SD = .46) ด้าน
ความมุ่งมั่น ( x  = 4.39,  SD = .48) ด้านวิธีการ
เรียนรู้ ( x  = 4.38, SD = .46) ด้านความท้าทาย         

( x  = 4.32,  SD = .46) ด้านการลงมือปฏิบัติจน
เกิดผล ( x  = 4.29,  SD = .51)  ด้านความสงสัยใคร่รู้ 
( x  = 4.28, SD = .46) ด้านการเรียนรู้จากตัวแบบ         
( x = 4.22, SD = .51) และด้านความเป็นพลวัต          
( x  = 4.07, SD = .92) อยู่ในระดับสูงดังแสดงไว้ใน
ตาราง 2 
 

ตาราง 2  ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกรอบคิดใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตของกลุ่ม 
   ตัวอย่าง ( n=600 คน) 
     

 
 
 3.  รูปแบบกรอบคิดใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต  
เป็นการบูรณาการสังเคราะห์แนวคิด  และการ
จัดการเรียนรู้ของทฤษฎีทางจิตวิทยาที่ประกอบด้วย  
ทฤษฎีแห่งตนทางปัญญา  ทฤษฎีการประมวล
สารสนเทศ ทฤษฎีปัญญาสังคม การเรียนรู้แบบเน้น
ประสบการณ์ และการเรียนรู้โดยเน้นวิธีการเรียนรู้
เป็นสําคัญประกอบด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน 
ได้แก่ 1) ขั้นนําเสนอประสบการณ์รูปธรรม 2) ขั้น
สะท้อนความคิด 3) ขั้นสร้างแนวคิด 4) ขั้นฝึกปฏิบัติ 
และ 5) ขั้นสะท้อนกรอบคิดใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต  

โดยตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ ด้วยวิ ธีการ
วิเคราะห์ความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 
ด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่เช่ียวชาญด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ 
4 ท่าน มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item Objective 
Congruence: IOC) เท่ากับ 1.0 ดังแสดงไว้ใน
ภาพประกอบ 3 
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 จากภาพประกอบ 3 พบว่ารูปแบบกรอบคิด
ใฝ่ เ รี ยนรู้ ตลอดชี วิตของนักศึ กษาปริญญาตรี 
มหาวิทยาลั ย เอกชนในเขตกรุ ง เทพมหานคร 
ประกอบด้วยแนวคิดพ้ืนฐานของรูปแบบ 5 แนวคิด 
ได้แก่ 1) ทฤษฎีแห่งตนทางปัญญา ที่เน้นถึงการสั่งสม
ความคิดความเช่ือยึดติดจากประสบการณ์ที่แตกต่าง
จนหล่อหลอมเป็นกรอบคิดช้ีนําพฤติกรรมการเรียนรู้ 
2) ทฤษฎีการประมวลสารสนเทศ ที่เน้นการประมวล
สารสนเทศในสมองเพื่อการเรียนรู้ 3)  ทฤษฎีปัญญา

สังคม ที่เน้นการรับรู้ความสามารถของตนเองและการ
เ ลี ยนแบบ ตั วแบบ  4 )  กา ร เ รี ยน รู้ แบบ เ น้ น
ประสบการณ์ ที่เน้นการใช้ประสบการณ์ตรงของ
บุคคลเพ่ือการเรียนรู้ โดยนํามาประยุกต์เป็นขั้นตอน
การเรียนรู้ของรูปแบบ และ 5) การเรียนรู้โดยเน้น
วิธีการเรียนรู้เป็นสําคัญ ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้
อย่างเป็นธรรมชาติซึ่งเกิดจากตัวผู้เรียนเอง ซึ่งทั้ง 5 
ทฤษฎีได้นํามาสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบสําคัญ
ของรูปแบบ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาความรู้ความ
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เข้าใจ ปลูกฝัง และฝึกปฏิบัติกรอบคิดใฝ่เรียนรู้ตลอด
ชีวิต 9 ด้าน โดยมีกรอบคิดใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตด้าน
ความเป็นพลวัตเป็นหลักสําคัญในการสร้างเสริม
กรอบคิดใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตที่เก่ียวเนื่องเช่ือมโยง
ไปสู่องค์ประกอบด้านอ่ืนๆ ได้แก่ กรอบคิดใฝ่เรียนรู้
ตลอดชีวิตด้านการพัฒนา ด้านความมุ่งมั่น ด้าน
ความท้าทาย ด้านความสงสัยใคร่รู้ ด้านการเรียนรู้
อย่างต่ืนตัว ด้านวิธีการเรียนรู้ ด้านการเรียนรู้จาก 
ตั วแบบ  และด้านการลงมือปฏิ บั ติจนเกิดผล  
กระบวนการเรียนรู้ของรูปแบบที่นํามาเสริมสร้าง
องค์ประกอบแต่ละด้าน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน  
ได้แก่ ขั้นนําเสนอประสบการณ์รูปธรรม ขั้นสะท้อน
ความคิด ขั้นสร้างแนวคิด ขั้นฝึกปฏิบัติ และขั้น
สะท้อนกรอบคิดใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยผู้ฝึกจะให้
ข้อมูลป้อนกลับและคําชมเชยที่เน้นความพยายามทุก
ขั้นตอน หลังจากน้ันจะประเมินประสิทธิผลของ
รูปแบบด้วยการประเมินเชิงปริมาณ  และการ
ประเมินเชิงคุณภาพ 
 4. กรอบคิดใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตของกลุ่ม
ทดลองหลังการทดลอง พิจารณาเปรียบเทียบจากค่า  
t-test for Dependent Samples พบว่าสูงกว่า
ก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 5.   กรอบคิดใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตของกลุ่ม
ทดลองหลังการทดลอง พิจารณาเปรียบเทียบจากค่า 
t-test for Independent Samples พบว่าสูงกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 
อภิปรายผลการวิจัย 

 1. ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาปริญญาตรี  
มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่าเฉลี่ย
กรอบคิดใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับสูง 
ส่วนค่าเฉลี่ยกรอบคิดใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตรายด้าน 
ได้แก่ ด้านความเป็นพลวัต ด้านความมุ่งมั่น ด้าน

ความท้าทาย ด้านความสงสัยใคร่รู้ ด้านการเรียนรู้
เชิงรุก ด้านวิธีการเรียนรู้ ด้านการเรียนรู้จากตัวแบบ 
และด้านการลงมือปฏิบัติจนเกิดผล อยู่ในระดับสูง 
ยกเว้นด้านการพัฒนา อยู่ในระดับสูงมาก ทั้งน้ี
เพราะว่าประเทศไทยกําลังต่ืนตัวในกระแสการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือรองรับศตวรรษที่ 21 การขับเคลื่อน
สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 
และการศึกษาระดับสากล (World Class Education) 
รัฐบาลจึงกําหนดนโยบายการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต      
แก่สถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเอกชน  
ที่มีการแข่งขันทั้งด้านวิชาการ ด้านกีฬา และด้าน
คุณธรรมจริยธรรมสูง สืบเน่ืองต้ังแต่แผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551- 2554) 
ที่ กําหนดวิสัยทัศน์เพ่ือการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต        
ในกรอบแผนอุดมศึ กษาระยะยาว  ฉบับที่  2            
(พ.ศ. 2551-2565) ซึ่งสามารถสรุปเป้าหมายเมื่อ
สิ้นสุดแผนในปี พ.ศ. 2565 คือการยกระดับคุณภาพ
อุดมศึกษาไทย เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มี
คุณภาพ สามารถปรับตัวกับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต
นําไปสู่การพัฒนาประเทศในกระแสโลกาภิวัฒน์  
(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2550)  
จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
11 (พ.ศ. 2555-2559) รัฐบาลยังคงดําเนินนโยบาย
ต่อเน่ืองโดยกําหนดพันธกิจ เป้าหมายหลัก และ
ยุทธศาสตร์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพคนไทยสู่สังคมแห่ง
การเ รียนรู้ ตลอดชี วิตอย่าง ย่ั ง ยืน  (สํา นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2556) ดังน้ันแต่ละ
มหาวิทยาลัยจึงรณรงค์การใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต           
ให้เกิดขึ้นกับนักศึกษาของตนเพ่ือรองรับนโยบาย
ดังกล่าว ด้วยการทําวิจัยเพ่ือหาตัวช้ีวัดและบทสรุป
ในการจัดการเรียนรู้ที่สนับสนุนการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต 
มาดําเนินการใช้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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 2. การประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบ
กรอบคิดใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษาปริญญาตรี  
มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการ
เปรียบเทียบระดับกรอบคิดใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต  
ผลการวิจัยพบว่า 1) กรอบคิดใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต
ของกลุ่มทดลอง หลังเข้าร่วมการทดลอง สูงกว่าก่อน
การทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
และ 2) กรอบคิดใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตของกลุ่มทดลอง  
หลังเข้าร่วมการทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยสํ าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ  .01 ทั้ ง น้ี เพราะว่า
องค์ประกอบสําคัญของรูปแบบ ได้แก่ แนวคิดพ้ืนฐาน 
หลักการ วัตถุประสงค์ และกระบวนการเรียนรู้ของ
รูปแบบมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการบูรณาการ
สังเคราะห์แนวคิดและการจัดการเรียนรู้ทางจิตวิทยา 
5 ทฤษฎี มาใช้อย่างเป็นระบบ ทําให้กลุ่มทดลองเกิด
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างความคิด อารมณ์ความรู้สึก และ
การแสดงพฤติกรรมอย่างเป็นอิสระ สนับสนุนให้เขา
เหล่าน้ันรู้จักศักยภาพของตัวเอง เช่ือว่าสติปัญญา
ความสามารถเปลี่ ยนแปลงและพัฒนาได้ด้วย
กระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นหัวใจ
สําคัญของกรอบคิด ตามการนําเสนอของ Dweck 
(2008) เพราะคุณภาพของสติปัญญาเกิดจากการ
ประมวลสารสนเทศ และการเก็บจําในสมองที่ต้องมี
การทําซ้ํา ฝึกฝน และเรียนรู้สิ่งที่ยากข้ึนเพ่ือการสร้าง
เครือข่ายของเซลล์ประสาท ดังน้ันการจัดระเบียบ
ลําดับขั้นการเรียนรู้ การใช้สื่อ และกระบวนการสอน
ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนใส่ใจในการเรียนรู้ จึงเป็นสิ่งสําคัญ
ในกิจกรรมการเรียนรู้ (Klausmeier, 1985) นอกจากน้ี
กระบวนการเรียนรู้ของรูปแบบ โดยเฉพาะขั้นตอนที่  
4  คือ ขั้นฝึกปฏิบัติ เป็นขั้นที่ให้กลุ่มทดลองเล่นเกม
หรือกิจกรรมท่ีเน้นความท้าทายในประสบการณ์ใหม่  
เพ่ือสร้างเสริมกรอบคิดจากกระบวนการเรียนรู้ โดย
ผู้ฝึกให้กําลังใจด้วยคําชมเชยที่เน้นความพยายาม  

พร้อมทั้งให้กลุ่มทดลองจําแนกคําพูดระหว่างคําพูดที่
แสดงถึงกรอบคิดใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต และคําพูดที่
แสดงถึงกรอบคิดไม่ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตซ้ําๆ กันใน
ทุกกิจกรรม ทําให้กลุ่มทดลองเก็บจําประสบการณ์
ตรงที่กระทําสําเร็จด้วยตนเองไว้ จนพัฒนาเป็นความเช่ือ
ในความสามารถของตน (Self-Efficacy) (Bandura, 
1997) และสรุปเป็นกรอบคิดช้ีนําพฤติกรรมการ
เรียนรู้ในที่สุด ดังที่ Dwek (2008) ได้นําเสนอไว้  
และกระบวนการเรียนรู้ในขั้นตอนน้ีก็สามารถนํามา
ประเมินความรู้ความเข้าใจของกลุ่มทดลองได้ ตาม
วงจรแห่งการเรียนรู้ของ Kolb (1984) ที่นําเสนอว่า 
การลงมือทดลองปฏิบั ติ  นับเ ป็นการแสดงถึ ง
ผลสําเร็จของการเรียนรู้ในขั้นตอนก่อนๆ และผู้สอน
สามารถใช้กิจกรรมในขั้นตอนน้ีเพ่ือประเมินผลการ
เรี ยนรู้ ไ ด้  และ ยังสอดคล้ อง กับงาน วิจั ยของ  
Mueller & Dweck (1998) ที่พบว่าผู้เรียนที่ได้รับ
ข้อมูลป้อนกลับและการชมเชยโดยเน้นความ
พยายามจะมีเป้าหมายของการได้พัฒนาการเรียนรู้  
มากกว่าความสามารถ (Competency) นอกจากน้ีใน
ทุกขั้นตอนการเรียนรู้เน้นทั้งสาระทางวิชาการและ
ความสนุกสนานในการ เรี ยนรู้  ที่ ให้ ผู้ เ รี ยนมี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม สามารถควบคุมและช้ีนําการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ดังที่ Reynolds (2000) นําเสนอว่า 
การเรียนรู้ที่ได้รับจากผู้เช่ียวชาญ มีความสําคัญน้อย
กว่าความรู้ที่เกิดจากการบ่มเพาะของการคล้อยตาม
อย่างเป็นธรรมชาติ   
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้    
มีดังน้ี 
  1.1 รูปแบบกรอบคิดใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต 
และแบบวัดกรอบคิดใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถ
นํ า ไปใ ช้ กั บ นั กศึ กษาป ริญญาตรี ที่ มี ลั กษณะ
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เช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่างได้ แต่ควรศึกษารายละเอียด
ของแบบวัด วิธีการใช้แบบวัดและการแปลความหมาย
ให้เข้าใจก่อนนําไปใช้  พร้อมทั้งควรมีการประเมินเชิง
คุณภาพเพ่ือนําข้อมูลเชิงลึกมาประเมินร่วมกับแบบวัด 
  1.2  รูปแบบกรอบคิดใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต 
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการสร้างกรอบคิด        
ด้านอ่ืนๆ ได้ แต่ควรทําความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด 
การจัดการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ จากผู้เช่ียวชาญ
ด้ านกรอบ คิดที่ ต้ อ ง ก า รศึ กษ า เ พ่ื อ ใ ห้ บ ร ร ลุ
วัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 
  1.3  รูปแบบกรอบคิดใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต 
เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่สั่งสมประสบการณ์สําคัญ
ของความคิดความเช่ือเพ่ือสร้างเสริมให้เกิดการใฝ่
เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง อันเป็นทักษะสําคัญในศตวรรษท่ี 
21 และเป็นกุญแจเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สถาบันที่
เก่ียวข้องทางการศึกษาจึงควรพิจารณาสนับสนุนให้
เป็นนโยบายหลัก ในการนําไปประยุกต์เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพกับนักศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป มีดังน้ี 
  2.1  ผลการวิจัยที่เกิดขึ้นเป็นวิถีทางใน
การเรียนรู้เก่ียวกับกรอบคิดใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่ง
หากนําไปเป็นต้นแบบเพ่ือพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงจนเป็นกรอบคิดที่
ช้ีนําพฤติกรรมได้ จึงควรศึกษาและประเมินการ
ติดตามผล เพ่ือเปรียบเทียบระดับกรอบคิดตาม
ช่วงเวลา เน่ืองจากการพัฒนาความคิดความเช่ือจน
เป็นกรอบคิด เกิดจากการสั่ งสมประสบการณ์
ความคิดความเช่ือที่ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร 
  2.2  ควรศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย
แบบผสมผสาน (Mixed Model) ในการพัฒนารูปแบบ
กรอบคิดใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีประสิทธิผล เพ่ือได้
ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ครอบคลุมย่ิงขึ้น 
 

  2.3  ควรพัฒนาคู่มือการใช้รูปแบบกรอบคิด 
ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นแนวทางให้ผู้ที่นํารูปแบบไป
ใช้ปฏิบัติดําเนินการตามข้ันตอนได้ถูกต้อง ชัดเจน 
ก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนานักศึกษาตาม
วัตถุประสงค์เต็มประสิทธิภาพ 
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