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Abstract 

 

The objective of this research was to study change over period of time with self-directed language 

learning of Thai undergraduate students for the free flow of skilled labor in the ASEAN 

community. The 200 samples, randomly selected using two-stage sampling. The questionnaires had 

2 measures and were used three times in data collecting overs 6 months. Latent growth curve model 

(LGCM)  was applied to test the hypothesis.  The research findings, the latent growth curve model 

of self-directed language learning significantly increased over a period of time with the following 

Goodness-of-Fit Indices of Chi-square (2)  = 5.99, df = 4, p = 0.200, RMSEA = 0.05, GFI = 0.98 และ 
NNFI = 0.29 and the affecting coefficient of growth curve variable on observed variable is 0, 1, 3.5 

in each period respectively. 
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บทคัดย่อ 
 
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและตรวจสอบโมเดลโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝงของการเปลี่ยนแปลง
ระยะยาวของพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองของนิสิตนักศึกษาในสาขาการเคลื่อนย้ายแรงงาน
เสรีในกลุ่มประเทศอาเซียน กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่สุดท้ายของหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชาตาม 
การจัดท าข้อตกลงยอมรับร่วมกันด้านคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลักตามปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียน 
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสองขั้นตอน จ านวน 200 คน เก็บข้อมูลซ้ า 3 ครั้ง ใช้เครื่องมือวัดเป็นแบบสอบถาม
จ านวน 2 ฉบับ วัดชุดเดิมกับกลุ่มตัวอย่างคนเดิม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการสร้างและตรวจสอบโมเดลโค้งพัฒนาการ 
ที่มีตัวแปรแฝง (Latent Growth Curve Model) ผลการวิจัยพบว่า แบบจ าลองโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝง 
ของพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเอง มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดย มีค่า 
Chi-square (2) = 5.99, df = 4, p = 0.200, RMSEA = 0.05, GFI = 0.98 และ NNFI = 0.29 และมีค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปรโค้งพัฒนาการที่มีต่อตัวแปรสังเกตเป็น 0 , 1, 3.5 ในแต่ละช่วงเวลาตามล าดับ 
กล่าวคือ พฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิต ิ
 

ค ำส ำคัญ: การศึกษาการเปลี่ยนแปลง โมเดลโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝง พฤติกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเอง 
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บทน า 
การเปลี่ยนแปลงและความท้าทายที่มาพร้อมกับการแข่งขันที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันเป็นเหตุให้

ประเทศสมาชิกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เห็นพ้องถึงความส าคัญของการมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของประเทศ
สมาชิก เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพ การร่วมกันรับมือกับปัญหาและความท้าทาย ตลอดจนเพ่ือสร้าง
ความแข็งแกร่งและอ านาจต่อรองให้กับประเทศสมาชิก จึงก่อให้เกิดอาเซียน หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN: Association of South East Asian Nations) เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือทางด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ส่งเสริมสันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาค ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียน
กับต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ (The Department of ASEAN Affairs, Ministry of Foreign 
Affairs, 2013) ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอันเป็นหนึ่งในสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน
นั้น ได้เริ่มด าเนินการอย่างเต็มรูปแบบเพ่ือจะเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในภูมิภาค โดยมีเป้าหมาย
เพ่ือให้ประชากรของประเทศสมาชิกมีการค้าขายระหว่างกันมากขึ้น มีการไปมาหาสู่กันได้อย่างสะดวก และมี
ศักยภาพในการแข่งขันกับโลกภายนอกได้ ซึ่งการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดังกล่าวจะส่งผลส าคัญประการ
หนึ่ง คือ การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือได้อย่างเสรี โดยในเบื้องต้นได้มีการท าข้อตกลงร่วมกัน ( Mutual 
Recognition Arrangement: MRAs) ใน 7 สาขาวิชาชีพ เกี่ยวกับคุณสมบัติของวิชาชีพหลัก แรงงานเชี่ยวชาญ 
หรือผู้มีความสามารถพิเศษ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี ซึ่ง 7 สาขาวิชาชีพดังกล่าว 
ได้แก่ วิศวกรรม พยาบาล สถาปัตยกรรม การส ารวจ แพทย์ ทันตแพทย์ และบัญชี โดยมีสาขาการท่องเที่ยวเพ่ิม
ขึ้นมาเป็นสาขาที่ 8 (ASEAN, 2016) 
        การส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาในทุกด้าน (Office of the National Economic and Social 
Development Council, 2015) ซึ่งเป็นการสอดรับจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555 - 2559) ที่ได้ก าหนดทิศทางการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนไว้อย่างครอบคลุมในทุก ๆ 
ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพ่ือรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี อันก่อให้เกิด
ผลส าคัญที่ตามมาประการหนึ่งคือ ความต้องการการพัฒนาการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร เพ่ือเป็นประโยชน์ใน  
การท างานและการเตรียมตัวรับมือกับการเปิดตลาดแรงงานประชาคมอาเซียนต่อไป ทั้งนี้อาเซียนได้มีข้อตกลงใน
การใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการท างาน เพ่ือการสื่อสารและติดต่อประสานงาน (Office of the Permanent 
Secretary, 2012) ซึ่งหมายความว่า ประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ จะต้องใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การด าเนินชีวิตและประกอบอาชีพกันมากขึ้น นอกเหนือจากภาษาประจ าชาติของตน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียน
และนิสิตนักศึกษาไทยต้องเรียนรู้และพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารให้ได้อย่าง
ทัดเทียมกับประเทศอ่ืนในประชาคมอาเซียน หากพิจารณาในแง่นโยบายที่จะส่งผลต่อการด าเนินงานเพ่ือการเป็น
ประชาคมอาเซียนนั้นนอกเหนือจากทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเองก็ได้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและ  
การเปิดเสรีการค้าบริการด้านอุดมศึกษา โดยหนึ่งในเป้าหมายส าคัญที่เป็นแนวทางให้สถาบันอุดมศึกษาใช้วางแผน
ยุทธศาสตร์และนโยบายทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อไปนั้น คือ การพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
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ของบัณฑิตไทยให้อยู่ในระดับที่ทัดเทียมกับบัณฑิตในประเทศสมาชิกอาเซียน (Office of the Higher Education 
Commission, 2010)  
        ถึงแม้ว่าการจัดการศึกษาของไทยจะมีวิวัฒนาการมาโดยตลอด และสิ่งหนึ่งที่กระทรวงศึกษาธิการให้
ความส าคัญอย่างต่อเนื่องก็คือ การพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของเยาวชนไทยให้อยู่ในระดับ  
ที่สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาให้สังคมไทยมีความเจริญก้าวหน้า และเพ่ือยกระดับ 
องค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานสากล (Ministry of Education, 2011) แต่อย่างไรก็ตามยังพบว่าปัญหาส าคัญ 
ของการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาไทยในตลาดแรงงานอาเซียน  คือ การสื่อสารภาษาอังกฤษ นักศึกษา 
เพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่สามารถติดต่อหรือสื่อสารภาษาอังกฤษได้ อันเนื่องมาจากการเรียนในหลักสูตรปัจจุบันนั้น
ยังไม่เพียงพอที่จะพัฒนาให้นิสิตนักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ บัณฑิต  
จบใหม่ยังมีปัญหาในเรื่องทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ถึงแม้จะส าเร็จการศึกษาไปแล้ว และก าลังก้าวเข้าสู่สังคม
ของการท างานก็ตาม (Seehaboolee, 2016) เมื่อพิจารณาจากปัญหาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ไม่เพียงพอ 
ในหลักสูตร ประกอบกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนท าให้นิสิตนักศึกษาจ าเป็นจะต้องมีการเรียนรู้ภาษาที่สอง 
เพ่ือประโยชน์ในการเรียนและการท างานต่อไปนั้น ทั้งนี้การเรียนภาษาต่างประเทศใด ๆ ผู้ เรียนต้องใช้  
ความพยายาม อดทน ฝึกฝน และเอาใจใส่มากเป็นพิเศษ จึงจะเกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ ดังนั้นการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษจึงจ าเป็นต้องอาศัยการทบทวนและฝึกฝนทุก ๆ ทักษะเพ่ือให้เกิดความช านาญ มีข้อค้นพบ 
จากงานวิจัยที่สนับสนุนความเหมาะสมของการน าการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองมาเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้  
เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดย Du (2013) กล่าวว่า การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองเป็นกลวิธีในการเรียนภาษา 
ที่มีประสิทธิภาพส าหรับนักศึกษาต่างชาติ เนื่องจากรูปแบบวิธีการของการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองนั้น 
จะช่วยพัฒนาขอบเขตความรู้ของผู้ เรียน ก่อให้เกิดทักษะอภิปัญญา หรือการรู้คิด (Metacognitive skill) 
เป็นทักษะในการเข้าใจกลไกการเรียนรู้ของตนเองและผู้อ่ืน (Baker & Brown, 1980) ดังนั้น พฤติกรรมการเรียนรู้
ด้วยการน าตนเอง (Self-Directed Learning Behavior) จึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้นิสิตนักศึกษาได้มีการเตรียม 
ความพร้อมส าหรับการออกไปสู่สังคมของการท างานในวิชาชีพของตน และการแข่งขันในการเข้าสู่วิชาชีพ  
ในตลาดแรงงานประชาคมอาเซียนในอนาคต  
        นิสิตนักศึกษาที่จะมีพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองได้นั้น จะต้องเป็นบุคคลที่มีการคิด
ริเริ่มการเรียนรู้ด้วยตนเอง ค านึงถึงความต้องการในการพัฒนาทักษะของตน มีการก าหนดเป้าหมาย แสวงหา
แหล่งความรู้ที่หลากหลาย เพ่ือให้ตนเองได้บรรลุจุดมุ่งหมายตามเป้าหมายที่ตนเองได้วางไว้อย่างชัดเจน 
(Knowles, 1975) จากการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรมของ Moungpluan 
(2011) ซึ่งผลการวิจัยสนับสนุนแนวคิดของโนลส์ (Knowles, 1975) โดยพบว่า นิสิตนักศึกษาจะมีพัฒนาการใน
ทักษะภาษาอังกฤษด้านการอ่านดีขึ้น หลังการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองโดยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ และจากการศึกษาของ Chumtanti (2008) พบว่า นิสิตที่มีความสามารถทางการเรียนภาษาอังกฤษ
สูงจะมีระดับความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองแตกต่างกับนิสิตที่มีความสามารถทางการเรียน
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ภาษาอังกฤษปานกลางและต่ า แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ และความสามารถในการใช้ทักษะการศึกษาหาความรู้ 
ผู้เรียนโดยเฉพาะผู้เรียนกลุ่มที่มีความสามารถทางการเรียนภาษาอังกฤษปานกลางและต่ า ควรได้รับการพัฒนาให้
เป็นผู้ที่มีลักษณะที่ต้องการเรียนรู้และรู้วิธีการเรียน ที่จะน าไปสู่จุดหมายที่ท าให้เกิดการเรียนรู้ ตลอดจนพัฒนา
ทักษะพ้ืนฐานในการเรียน ทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน และจ า การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองจึงเป็น
พฤติกรรมการเรียนรู้ที่ส าคัญ เพราะท าให้สิ่งที่ได้เรียนรู้ ซึ่งหมายถึงทักษะภาษาอังกฤษนั้นคงอยู่อย่างต่อเนื่อง และ
ผู้เรียนยังจะสามารถจัดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องระหว่างการน าตนเอง ( Self-
Direction) กับการพัฒนาตนเอง ซึ่งเป็นความรู้สึกส่วนลึกโดยทั่วไปของมนุษย์ที่จะมีความสมบูรณ์ในตนเองและ 
มีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตน เพ่ือพัฒนาไปสู่การเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่า (Brockett & Hiemstra, 1991) 

        ปัญหาการวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา เป็นปัญหาการวิจัยรูปแบบหนึ่งที่ได้รับ 
ความสนใจจากนักวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์มาโดยตลอด โดยมีบทบาทส าคัญต่อการวัด
ความส าเร็จในการเรียนรู้ (Angsuchoti, Wijitwanna, & Pinyopanuwat, 2011; Wiratchai, 1999) ทั้งนี้ใน
การศึกษาครั้งนี้จะเป็นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณเพ่ือการตอบค าถามว่าพฤติกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในนิสิตนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาตามการจัดท า
ข้อตกลงยอมรับร่วมกันด้านคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลัก (Mutual Recognition Arrangements: MRAs) ตาม
ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียน ประกอบด้วย วิศวกรรม พยาบาล สถาปัตยกรรม แพทย์ ทันตแพทย์ และ
นักบัญชี ประจ าปีการศึกษา 2561 เนื่องจากพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองนั้น เป็นลักษณะ
ของการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการใช้ความเพียรพยายามและอาศัยทักษะการเรียนรู้เพ่ือการเพ่ิมพูนความรู้ของตน 
ท าให้บุคคลเกิดความรู้ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด (Knowles, 1998) เช่นนั้นแล้ว นิสิตนักศึกษาจึงต้องอาศัยระยะเวลา 
และประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ที่จะมีส่วนช่วยในการเพ่ิมพูนทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษจากการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง การศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วย
การน าตนเองของนิสิตนักศึกษากลุ่มดังกล่าวจะช่วยยืนยันความส าคัญของการเรียนรู้จากการแสวงหา และ
ขวนขวายการเรียนรู้ด้วยตนเอง ที่จะเป็นประโยชน์ในการเห็นแนวทางการเรียนรู้พัฒนาตน ซึ่ง จากผลการวิจัย
พบว่า การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์ทางบวก กับความพร้อมในการเรียนรู้ด้วย  
การน าตนเอง ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักศึกษาที่มีพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมในมหาวิทยาลัยสูงจะมีความพร้อม  
ในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองสูงด้วย ที่พบผลเช่นนี้เนื่องมาจากกิจกรรมในมหาวิทยาลัยนั้นล้วนเป็นการเสริม
ความรู้ให้กับนักศึกษาผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ไม่ว่านักศึกษาจะเข้าร่วมกิจกรรมใดก็ตาม ผลที่เกิดขึ้นกับ 
ตัวนักศึกษา นั้นคือ ได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ นั่นเอง (Tasee, 2008) 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
        เพ่ือตรวจสอบโมเดลโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝงของการเปลี่ยนแปลงระยะยาวของพฤติกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองของนิสิตนักศึกษาในสาขาการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในกลุ่มประเทศอาเซียน 
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การประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
       ข้อตกลงยอมรับร่วมกันในเรื่องคุณสมบัติของนักวิชาชีพอาเซียนในการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีอาเซียน 
        การจัดท าข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangements: MRAs) ด้านคุณสมบัติในสาขา
วิชาชีพหลัก ตามปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียนฉบับที่ 2 (Bali Concord II) มีวัตถุประสงค์เพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิชาชีพในประเทศสมาชิกอาเซียน และเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล  
การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการสอนและฝึกอบรมบุคลากรวิชาชีพ โดยใช้สมรรถนะเป็นหลัก 
(Competency-Based) ทั้งนี้เพ่ือร่วมมือและเสริมสร้างความสามารถในหมู่สมาชิกอาเซียน และช่วยยกระดับ
มาตรฐานและการลดช่องว่างความแตกต่างของบุคลากร ซึ่งการเคลื่อนย้ายแรงงานดังกล่าวเป็นการเคลื่อนย้าย
เฉพาะแรงงานฝีมือและจะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในข้อตกลง MRAs ของอาเซียน โดยจะเริ่มต้น
ด าเนินการในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ซึ่งปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนได้จัดท าข้อตกลง MRAs ร่วมกันแล้ว
ใน 7 สาขา คือ วิศวกรรม พยาบาล สถาปัตยกรรม การส ารวจ แพทย์ ทันตแพทย์ และนักบัญชี ส่วนสาขาอ่ืน ๆ 
ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา ข้อตกลง MRAs เบื้องต้นดังกล่าวได้ก าหนดขึ้นเพ่ือที่จะเปิดเสรีในตลาดแรงงานทักษะ
หรือแรงงานฝีมือน าร่อง ในกลุ่มบริการ 4 สาขา ได้แก่ ท่องเที่ยว สุขภาพ การบิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี
เป้าหมายเพ่ือการลดอุปสรรคในการประกอบวิชาชีพในภูมิภาค ทั้งนี้หากบุคลากรในสายอาชีพดังกล่าว  
มีความสามารถและผ่านเกณฑ์เงื่อนไขคุณสมบัติตามที่แต่ละประเทศก าหนดได้ ก็จะสามารถเข้าไปท างานในกลุ่ม
สมาชิกอาเซียนได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
        จากวัตถุประสงค์หลักของข้อตกลง MRAs กล่าวคือ เป็นการช่วยให้นักวิชาชีพอาเซียนสามารถเคลื่อนย้าย
เข้าไปท างานในประเทศอาเซียนอ่ืนได้สะดวกมากขึ้น ประเทศสมาชิกจึงได้ท าการเจรจาเพ่ือหาจุดตกลงยอมรับ
ร่วมกันในด้านคุณสมบัติ คือ เรื่องการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน ซึ่งข้อตกลงทั้งหมดล้วนเป็นเงื่อนไข
ในการได้รับอนุญาตให้ท างานในประเทศหนึ่ง ๆ ได้ สามารถยื่นค าขอใบอนุญาต โดยไม่เสียเวลาตรวจสอบ
คุณสมบัติซ้ า ทั้งนี้ผู้ประกอบวิชาชีพยังจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องของประเทศที่เข้าไป
ท างาน เช่น การสอบ การขึ้นทะเบียน การขอใบอนุญาตท างาน  เป็นต้น จะเห็นได้ว่าข้อตกลง MRAs จะช่วย
อ านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบวิชาชีพในประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือที่จะได้มีโอกาสในการไปท างานใน
ประเทศอ่ืน ๆ ภายในกลุ่มอาเซียนที่ได้ผลตอบแทนมากกว่าได้ง่ายขึ้น เพราะข้อตกลงนั้นได้ช่วยลดขั้นตอน  
ของการตรวจสอบและรับรองวุฒิการศึกษาหรือความรู้ทางวิชาชีพนั้น ๆ ให้แล้ว ส่วนประโยชน์ที่จะตกอยู่กับ
ประชาชนทั่วไป คือ โอกาสที่เพ่ิมมากขึ้นในการได้รับบริการจากนักวิชาชีพที่มีความสามารถจากชาติอาเซียนอ่ืน ๆ 
ที่อาจจะเข้ามาท างานในประเทศเพ่ิมมากขึ้น โดยไม่ต้องเสียค่าเดินทางเพ่ือขอรับบริการ ส่วนนักวิชาชีพในประเทศ
นั้นหากกลัวการถูกแย่งงานจากนักวิชาชีพอาเซียนอ่ืน ๆ ก็จ าเป็นที่จะต้องมีการกระตุ้นเพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพตนเอง
ให้มากขึ้น ซึ่งการพัฒนาตนเองของนักวิชาชีพเพ่ือยกระดับความสามารถดังกล่าวนั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์อัน  
จะตกอยู่กับผู้บริโภคอีกเช่นกัน (Office of the Permanent Secretary, 2012) 
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        พฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเอง 
        การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองนั้น เป็นการเรียนรู้ที่ขึ้นอยู่กับผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยผู้เรียนจะมี
อิสระในการเรียนรู้ของตน ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้เพ่ือไปสู่ความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ตนได้วางไว้ ซึ่งผู้เรียนอาจ
ต้องการการสนับสนุน ความช่วยเหลือทางการเรียนจากผู้เชี่ยวชาญ โดยในบริบทของการเรียนในมหาวิทยาลัยอาจ
หมายถึงอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ ซึ่งมีบทบาทที่แตกต่างออกไปจากการเรียนการสอนในแบบดั้งเดิม โดย
อาจารย์จะเป็นผู้ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษามากกว่าที่จะเป็นการชี้น า สั่งสอน (University of Iceland, 2016) 
นอกจากนั้นหากพิจารณาตามแนวคิดจิตวิทยาปัญญา หรือจิตวิทยาการรู้คิด (Cognitive Psychology) ซึ่งได้
อธิบายถึงเครื่องมือในการเรียนรู้ที่ส าคัญ คือ การเรียนรู้ที่อาศัยการท างานของสมอง กล่าวคือ สมองเป็นกลไก
ส าคัญที่สามารถเติบโตในสภาพแวดล้อมที่มีความสมบูรณ์ โดยการมองหารูปแบบการเรียนรู้จากประสบการณ์ 
ที่ผ่านมา และจะท างานได้ดีที่สุดในสถานการณ์ที่ปราศจากการคุกคาม เมื่อผู้เรียนต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ 
ผู้เรียนจะรวบรวมความคิดก่อนหน้ากับประสบการณ์ของตน ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามความเชื่อของแต่ละ
บุคคล หรืออาจตัดทอนข้อมูลที่ไม่สอดคล้องออกไปก็เป็นได้นั้น การจะท าเช่นนี้ได้ผู้เรียนจะต้องมีการตั้งค าถาม 
ค้นหาค าตอบ และประเมินถึงสิ่งที่ตนรู้ อันเป็นพ้ืนฐานส าคัญของการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองนั่นเอง ทั้งนี้
การศึกษาเกี่ยวกับความฉลาดทางปัญญาและรูปแบบการเรียนรู้ในปัจจุบันมีข้อพิสูจน์ว่าวิธีการเรียนรู้ของบุคคลนั้น
มีความหลากหลาย โดยการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่มีลักษณะเฉพาะบุคคลนั้น จะช่วยเตรียม
ความพร้อมให้กับผู้เรียนเพ่ือเตรียมรับมือกับความท้าทายในแต่ละวัน และรับมือกับสถานการณ์การเรียนที่มี  
ความหลากหลายได้ (Bharathi, 2014) 
        ทั้งนี้ทักษะภาษาอังกฤษที่นิสิตนักศึกษาควรมีเพ่ือการรับมือกับการแข่งขันในการท างานในสาขาวิชาชีพ 
ของตนในประชาคมอาเซียน หรือแม้แต่กระทั่งในประเทศไทยเอง หมายรวมถึงความสามารถในการน า
ภาษาอังกฤษมาใช้ทั้งในการพูด การอ่าน การเขียน และการฟัง ปัจจุบันการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษในทุกระดับ
การศึกษาควรมีเป้าหมายให้ผู้เรียนสามารถมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือติดต่อสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
และสามารถที่จะไปแข่งขันกับผู้อ่ืนในตลาดแรงงานประชาคมอาเซียนที่นับวันจะทวีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อย ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับอุดมศึกษา บัณฑิตที่จะส าเร็จการศึกษาออกไปต้องมีความพร้อมและมีคุณภาพในการใช้
ภาษาอังกฤษในระดับที่ทัดเทียมกับบัณฑิตในประเทศอ่ืน ๆ เพราะความสามารถในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ  
ของบัณฑิตไทยยุคใหม่ จะต้องเป็นความสามารถพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ มิใช่
เป็นเพียงความสามารถพิเศษดังเช่นแต่ก่อนอีกต่อไป (Woothiwongsa, 2014) เช่นนั้นแล้วการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษจะช่วยให้ผู้เรียนมีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถสื่อสารกับชาวต่างประเทศได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและ
มั่นใจ มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ นอกจากนี้  ยังมีความเข้าใจและภาคภูมิใจในภาษา
และวัฒนธรรมไทย และสามารถถ่ายทอดวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ไทยไปสู่สังคมโลกได้ (Office of the 
Education Council, 1999) นิสิตนักศึกษาที่ผู้วิจัยมุ่งหมายจึงควรจะเป็นผู้เรียนรู้ที่มีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วย
การน าตนเอง โดยจะเป็นผู้เรียนที่มีความพยายาม มุมานะที่จะจัดการตนเอง ตรวจสอบตนเอง และเปลี่ยนแปลง
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ตนเองให้มีความสามารถในด้านทักษะภาษาอังกฤษที่จะสามารถน าไปปรับเปลี่ยนปรับปรุงตนเองให้รองรับกับ  
การเปิดตลาดแรงงานประชาคมอาเซียนในอนาคตต่อไปได้  
 
สมมติฐานการวิจัย 
          พฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองของนิสิตนักศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นตาม
ช่วงเวลาของการเรียนในชั้นปีสุดท้าย 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
        กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
        กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยใน
กรุงเทพมหานคร ที่ศึกษาในคณะตามการจัดท าข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (MRAs) ด้านคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพ
หลัก ตามปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียน ประกอบด้วย วิศวกรรม พยาบาล สถาปัตยกรรม แพทย์ 
ทันตแพทย์ และนักบัญชี ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยมีเงื่อนไข คือ มีการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้ภาษาอังกฤษของทางมหาวิทยาลัย หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ นอกมหาวิทยาลัยที่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้
ทักษะทางภาษาอังกฤษ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มสองข้ันตอน (Two-Stage Random Sampling) เริ่มจาก
การผู้วิจัยเลือกสุ่มตัวอย่างโดยมีสาขาวิชาเป็นหน่วยของการสุ่ม โดยมี เงื่อนไขยึดกับคณะและมหาวิทยาลัย 
มีจ านวนสาขาวิชาทั้งหมด 18 สาขา จาก 6 มหาวิทยาลัย และท าการสุ่มอย่างง่าย (Simple Sampling) เพ่ือให้ได้
สาขาวิชาครึ่งหนึ่งจากสาขาวิชาทั้งหมด จึงได้สาขาวิชาที่เป็นตัวอย่างในการวิจัยจ านวน 9 สาขา แต่เก็บได้จริง 8 
สาขา จากนั้นใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling)  ตาม
สาขาวิชาและคณะในมหาวิทยาลัยที่สังกัด ใช้วิธีก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Hair et al. (2006) 
ที่กล่าวว่า การก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์โมเดลการวัด ควรมีอัตราส่วนระหว่างหน่วยตัวอย่างและ
จ านวนพารามิเตอร์อย่างต่ าเท่ากับ 5 ต่อ 1 ส่วนการวิเคราะห์ค่าอิทธิพลระหว่างตัวแปร อัตราส่วนระหว่างหน่วย
ตัวอย่างและจ านวนพารามิเตอร์อย่างต่ าควรจะเท่ากับ 10 ต่อ 1 ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้มีพารามิเตอร์ที่ต้องการ
ประมาณค่าส าหรับการวิเคราะห์โมเดลโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝง จ านวน 10 พารามิเตอร์ โดยผู้วิจัยใช้ขนาด
ตัวอย่าง 20 คน ต่อ 1 พารามิเตอร์ จึงใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 200 คน 
        เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
        ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย ข้อค าถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ คณะที่ศึกษา ชั้นปีที่ศึกษา 
มหาวิทยาลัย เกรดเฉลี่ยสะสม กิจกรรมด้านภาษาอังกฤษที่เข้าร่วม 
        ส่วนที่ 2 ผู้วิจัยพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองส าหรับการวิจัย ครั้งนี้ 
จากแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง (Self-Directed Learning) ของ Knowles (1975) ประกอบกับแนวคิด
ของ Costa and Kallick (2004) ซึ่งเป็นแบบวัดให้ผู้ตอบประเมินตนเอง (Self-Report) ในลักษณะของมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตั้งแต่ ไม่จริงเลย ให้ 1 คะแนน จนถึงจริงที่สุด ให้ 5 คะแนน ในข้อค าถามเชิงบวก และ
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ส าหรับข้อค าถามเชิงลบให้คะแนนในลักษณะตรงข้ามกัน นิสิตนักศึกษาที่ได้คะแนนจากแบบวัดมากกว่าแสดงว่า  
มีพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองสูงกว่าผู้ที่ได้คะแนนต่ ากว่า 
        โดยแบบวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองได้ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรง 
เชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน และท าการตัดหรือปรับปรุงข้อค าถามที่มีค่า IOC (Index of item-
Objective Congruence) ต่ ากว่า .50 (Rovinelli & Hambleton, 1977) รวมทั้งวิเคราะห์ค่าอานาจจ าแนกราย
ข้อโดยการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Corrected Item - Total Correlation) 
ร่วมกับการตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวัดด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค 
(Cronbach’s α -Coefficient) โดยพิจารณาตัดหรือปรับปรุงข้อค าถามที่มีค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับ
คะแนนรวมต่ ากว่า .30 (Aiken, 2003) โดยแบบวัดมีค่าความเชื่อมั่นแบบค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาคทั้ง
ฉบับเท่ากับ 0.945 และได้ท าการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ของเครื่องมือวัด
ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เพ่ือยืนยันว่าเครื่องมือวัดที่พัฒนาขึ้น
นั้นมีองค์ประกอบเป็นไปตามนิยามเชิงปฏิบัติการที่ได้ก าหนดไว้ ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์พบว่า  มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบรายข้อค าถามอยู่ระหว่าง 0.51-0.91 โดยการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเอง ประกอบด้วย 
การจัดการตนเอง มีค่าความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง CR = 0.746 และ AVE = 0.509 การตรวจสอบตนเอง 
ค่าความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง CR = 0.715 และ AVE = 0.455 และการเปลี่ยนแปลงตนเอง มีค่าความเชื่อมั่น
ของตัวแปรแฝง CR = 0.745 และ AVE = 0.424 แสดงว่าข้อค าถามหรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับ 
ตัวแปรแฝงในด้านที่ตัวแปรสังเกตนั้นจะวัด 
        การวิเคราะห์ข้อมูล 
        การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือให้ทราบลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง โดยการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ 
ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ (SPSS) และการวิเคราะห์เพ่ือประมาณค่าคะแนน
พฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเอง โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ า (Repeated 
Measures ANOVA) เพ่ือหาลักษณะของรูปร่างการเปลี่ยนแปลง ที่จะน ามาใช้ก าหนดแบบจ าลองในการวิเคราะห์
แบบจ าลองโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝง จากนั้นจึงท าการสร้างและตรวจสอบโมเดลโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝง 
(Latent Growth Curve Model) จากการวัดซ้ า 3 ครั้ง เพ่ือเปรียบเทียบอัตราพัฒนาการในพฤติกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเอง ในการวัดครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ว่ามีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล  
เชิงประจักษ์หรือไม่ ทั้งนี้ โดยใช้การทดสอบค่าสถิติ ประกอบด้วย ค่าไค-สแควร์ (Chi-Square Statistics: 2) ค่า
สัดส่วนระหว่างไค-สแควร์กับองศา ความอิสระ (χ2/df) และค่าดัชนีวัดความกลมกลืน ได้แก่ ค่า RMSEA ค่า GFI 
และค่า NNFI (Schumacker & Lomax, 2010; Kline, 2011) ด้วยโปรแกรมลิสเรล (LISREL)  
 
 
 



132 |  การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเอง ISSN 1686-1442 

วารสารพฤตกิรรมศาสตร์ ปีที่ 26 ฉบบัที่ 1 มกราคม 2563 ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

ผลการวิจัย 
จากการวิเคราะห์รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเอง พบว่า 

ค่าดัชนีความกลมกลืนยังไม่ผ่านเกณฑ์การตัดสิน แสดงว่า แบบจ าลองนี้ยังไม่กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงท าการปรับแบบจ าลองใหม่ โดยพิจารณาจากทั้งดัชนีการปรับแบบจ าลอง (Modification Index) รวมถึง
ลักษณะของข้อมูล ทั้งนี้ตามสมมติฐานผู้วิจัยคาดว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มเป็นเส้นตรง จึงก าหนด
สัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปรแฝงพัฒนาการเป็น 0, 1, 2 แต่เมื่อแบบจ าลองยังไม่กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ผู้วิจัยจึงจะท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวั ดซ้ า (Repeated Measures ANOVA) เพ่ือหาลักษณะ 
ของรูปร่างการเปลี่ยนแปลง พบว่า ค่าเฉลี่ยของการวัดครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 มีค่าเท่ากับ 3.34, 3.42 และ 
3.63 และค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองไม่ได้มีลักษณะเป็นเส้นตรง (F = 4.792, df = 1, p < 0.05) ผู้วิจัยจึงท าการปรับ
แบบจ าลองจากการพิจารณาถึงรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเอง  
ที่เกิดขึ้นในระหว่างปีการศึกษาซึ่งอัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรอาจไม่ ได้เพ่ิมขึ้นในลักษณะที่สม่ าเสมอกันใน
แต่ละช่วงเวลา จึงได้ปรับให้ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปรโค้งพัฒนาการที่มีต่อตัวแปรสังเกตเป็น 0, 1, 3.5 ใน
แต่ละช่วงเวลา ตามล าดับ เพ่ือให้สะท้อนลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เมื่อปรับแบบจ าลองแล้วพบว่า 
มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล โดยรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วย 
การน าตนเอง หลังจากการการปรับแบบจ าลองมีค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจ าลองที่ผ่านเกณฑ์ดังนี้ 2 = 
5.99, df = 4, p = 0.200, RMSEA = 0.05, GFI = 0.98 และ NNFI = 0.29 โดยที่คะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรม
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองจากการวัดครั้งที่ 1 ถึง ครั้งท่ี 3 เท่ากับ 3.34, 3.42 และ 3.63 ตามล าดับ 
โดยมีค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองเริ่มต้นเท่ากับ 3.34 ทั้งนี้พบว่า นิสิต
นักศึกษาแต่ละคนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองในระยะเริ่มต้นไม่แตกต่างกัน แต่พบ 
การเปลี่ยนแปลงตลอดช่วงระยะเวลาที่วัดจ านวน 3 ครั้ง โดยพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเอง 
มีการเปลี่ยนแปลงโดยภาพรวมในลักษณะที่เพ่ิมข้ึน 

 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 แบบจ าลองโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝงของพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเอง 

Intercept Slope 

Cov = 0.00 

 Var Di = 0.00 

Mean µi = 3.34* 
 

Var Ds = 0.00 

Mean µs = 0.08* 
 

SDT1 SDT1 SDT1 
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1  0 
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สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์แบบจ าลองโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝงของพฤติกรรมการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเอง พบว่า พฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองมีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้น โดยภาพรวมเป็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่เพ่ิมขึ้น ผลการวิจัยที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแนวคิดการเรียนรู้ด้วย
การน าตนเองของ Knowles (1975) ซึ่งกล่าวว่าการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองเป็นกระบวนการที่บุคคลคิดริเริ่ม  
การเรียนด้วยตนเอง โดยค านึงถึงความต้องการในการเรียนของตน มีการก าหนดเป้าหมาย หาสื่อการเรียน 
มีการติดต่อกับบุคคลอ่ืน แสวงหาแหล่งความรู้ที่หลากหลาย เลือกใช้วิธีการเรียนรู้ เสริมแผนการเรี ยนรู้ และ
ประเมินผลการเรียนของตนด้วยความร่วมมือช่วยเหลือจากผู้อ่ืนหรือไม่ก็ได้ ซึ่งท าให้นิสิตนักศึกษาสามารถเรียนรู้
ได้ดีกว่าการให้ผู้อ่ืนริเริ่มการเรียนให้ เนื่องจากนิสิตนักศึกษาจะมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและมีแรงจูงใจในการเรียน
เป็นอย่างมาก จึงสามารถพัฒนาความเป็นตัวของตัวเอง มีความเป็นอิสระในการเรียน และมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ท าให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้ จึงกล่าวได้ว่า 
การเรียนรู้แบบน าตนเองเป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิต (A Lifelong Process) นอกจากนี้ Costa and 
Kallick (2004) ยังได้อธิบายการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองว่าประกอบด้วย การจัดการตนเอง การตรวจสอบตนเอง 
และการเปลี่ยนแปลงตนเอง ด้วยองค์ประกอบของการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ท าให้นิสิตนักศึกษาพ่ึงพาอาศัย
ผู้อ่ืนน้อยลง และหันมาพ่ึงตนเอง สามารถน าตนเองได้มากขึ้น และเมื่อพิจารณาตามช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป 
จากเริ่มต้นจนถึงช่วงเวลาในการวัดครั้งที่ 3 ที่มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมา (Kocaman, Dicle, & Ugur, 2009) โดยพบว่า การเปลี่ยนแปลง 
ของพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองนั้นมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้น
เนื่องมากจากการรับรู้ และตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองในด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็น 
สิ่งที่ส าคัญและมีความจ าเป็นส าหรับการเรียนและการท างานต่อไปในอนาคต อีกทั้งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วย
การน าตนเองนั้นจะเป็นการเรียนรู้ที่เป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิตตามแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง
ของ Knowles (1975)  
        ทั้งนี้ความต้องการในการเรียนภาษาอังกฤษ พฤติกรรมการเรียน และความเข้าใจการสื่อสาร มีความส าคัญ
ต่อการตระหนักรู้ภาษาอังกฤษ การสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษจะสามารถสร้างโอกาสในการได้งาน หากบุคคลนั้น
ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ จะก่อให้เกิดความสุขในการสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ และท าให้เกิด  
การเรียนรู้ ซึ่งมีความส าคัญกับประสิทธิผลของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (Rojanabenjakun, Toopgrajank, & 
Charoenwiriyakul, 2018) นอกจากนั้น ความแตกต่างของคุณภาพของบัณฑิตจะส่งผลต่อการประกอบอาชีพ 
ในอนาคต ซึ่งจ าเป็นจะต้องอาศัยทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในการท างานมากข้ึน อันสะท้อนถึงการจัดการตนเอง 
(Self-Managing) ซึ่งเป็นความสามารถในการกระตุ้นเตือนตนเองให้มีการวางแผน และพัฒนากลยุทธ์ในการปฏิบัติ 
(Costa & Kallick, 2004) เพ่ือให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองที่มีประสิทธิภาพ และ
สามารถน าไปใช้ได้จริงทั้งในชีวิตประจ าวัน การเรียนและการท างาน ท าให้นิสิตนักศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการพัฒนาตนเองให้มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นเพ่ือจะเป็นประโยชน์ทั้งในการเรียน และการท างานต่อไปใน
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อนาคต ซึ่งสอดคล้องแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของ Costa and Kallick (2004) ในด้านการตรวจสอบ
ตนเอง (Self-Monitoring) อันเป็นความสามารถในการตระหนักถึงความคิดของตนเองเกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองรู้และ
ตนเองไม่รู้ และมีความเพียรพยายามที่จะพัฒนาทักษะต่าง ๆ ในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้แนวคิดเกี่ยวกับ 
การเรียนรู้ด้วยตนเองมาจากความเชื่อที่ว่า ผู้ เรียนจะสามารถพัฒนาตนเองและตัดสินใจด้วยตนเองได้ 
ซึ่ง Littlewood (1999) ได้อธิบายถึงส่วนประกอบของการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศด้วยตนเอง ประกอบด้วย 
แรงจูงใจ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความรู้และทักษะ นอกจากนี้ยังมีข้อค้นพบจากงานวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการ
พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองว่าการก าหนดเป้าหมายในการเรียน และการประเมินตนเองของผู้เรียนเป็นสิ่งส าคัญใน
การพัฒนาการเรียนรู้ ด้ วยตนเอง (Ushioda & Ridley, 2002)  ซึ่ งส่ งผลต่อเนื่ องให้นิสิตนั กศึกษาเกิด 
การวางเป้าหมาย และแสวงหาวิธีการที่จะช่วยให้ตนเองเกิดการเรียนรู้ พัฒนา และกลายเป็นพฤติกรรมที่ตนเอง
กระท าอย่างสม่ าเสมอ สอดคล้องกับแนวคิดในด้านการเปลี่ยนแปลงตนเอง (Self-Modifying) ซึ่งเป็นการที่บุคคล
เรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองในทางที่ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา ด้วยการสะท้อนตนเอง ประเมิน วิเคราะห์ และสร้าง
ความหมายจากประสบการณ์ที่ได้รับ และน าไปปรับประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้ในอนาคตได้ (Costa & Kallick, 
2004)  

 
ข้อเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาโมเดลโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝงของการเปลี่ยนแปลงระยะยาวของพฤติกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองของนิสิตนักศึกษา ช่วยขยายแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองในบริบท 
ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น จากการบูรณาการแนวคิดทฤษฎีอ่ืนเ ข้ามาร่วมด้วย 
โดยเฉพาะในมุมมองของพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเอง ซึ่งพบว่า ภาษาอังกฤษเป็น 
การเรียนรู้ที่นิสิตนักศึกษาสามารถแสวงหาวิธีการต่าง ๆ เพ่ือการเรียนรู้ได้เอง นอกเหนือจากการเรียนในหลักสูตร 
นอกจากนั้นผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงระยะยาวเป็นการยืนยันถึงการพัฒนาพฤติกรรมที่เกิดขึ้นได้จาก 
การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนิสิตนักศึกษา ซึ่งสามารถน าไปเป็นแนวทางเพ่ือให้มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้มีการสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้นอกห้องเรียน หรือค้นหาวิธีการเพ่ือการสนับสนุนให้
เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
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Woothiwongsa, N. (2014). konlayut sāng ræ ̄ng c ̌hu ̄ngc ̌hai: ka ̄nphatthana ̄ thaksa pha ̄sā ʻAngkrit 
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