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งานวิ จัย ครั ง้ นี ม้ ี วั ต ถุ ป ระสงค์ 1) เพื่ อ พั ฒ นาและตรวจสอบโมเดลโค้ ง พั ฒ นาการที่ มี ตั ว แปรแฝงของการ
เปลี่ยนแปลงระยะยาว 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรเชิงเหตุ ประกอบด้ วย การริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตน
ภาวะผู้นาในตนเอง สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ และแรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ ต่อพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วยการนา
ตนเอง และ 3) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรที่มีการเปลี่ยนแปลงระยะยาวจากการเรี ยนรู้ ในมหาวิทยาลัย การเข้ าร่ วม
กิจกรรมทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยของนิ สิตนักศึกษา ใช้ การวิจัยผสานวิธี แบบขัน้ ตอนเชิงอธิ บาย แบ่ งเป็ น 2 ระยะ
กล่าวคือ การวิจัยระยะที่ 1 เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ กลุ่มตัวอย่างเป็ นนิสิตนักศึกษาชัน้ ปี สุดท้ ายของหลักสูตรสาขาวิชาตามความ
ร่ วมมืออาเซียน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสองขัน้ ตอน จานวน 200 คน เก็บข้ อ มูลซา้ 3 ครั ง้ ใช้ เครื่ องมื อวัดเป็ นแบบสอบถาม
จานวน 5 ฉบับ วัดชุดเดิมกับกลุ่มตัวอย่างคนเดิม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการสร้ างและตรวจสอบโมเดลโค้ งพัฒนาการที่มีตวั แปรแฝง
และการวิเคราะห์แบบจาลองสมการโครงสร้ าง และการวิจัยระยะที่ 2 เป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้ การสัมภาษณ์ เชิงลึกกับกลุ่ม
ข้ อมูลหลักซึ่งเป็ นกลุ่มตัวอย่างจากการวิจยั ระยะที่ 1 ที่มีการเปลี่ยนแปลงคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึน้ ในลักษณะเดียวกันกับผลการวิจยั ใน
ระยะที่ 1 จานวน 10 คน
ผลการวิจัยระยะที่ 1 พบว่า 1) แบบจาลองโค้ งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝงมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
ในทุกตัวแปร โดยการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้นาในตนเอง สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ แรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้
และพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเอง มีลกั ษณะการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 2) พบความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุแบบเหลื่อมเวลาในลักษณะข้ ามช่วงเวลาของตัวแปรบางตัวแปร ตัวแปรเชิงเหตุในการวัดครัง้ ก่อนบางตัวมีอิทธิพลต่อตัว
แปรเชิงผลในการวัดครัง้ ถัดมา และตัวแปรเชิงผลในการวัดครัง้ ก่อนมีอิทธิผลต่อตัวแปรเชิงเหตุในบางตัวแปรในการวัดครัง้ ถัดมา
และผลการวิจัย ระยะที่ 2 พบว่า การเปลี่ย นแปลงมี 2 ลักษณะ คือ การเปลี่ย นแปลงที่ มีการเพิ่ม ขึน้ และลดลง เนื่ องจากบริ บ ท
กิจกรรมการเรี ยนการสอนของหลักสูตรในมหาวิทยาลัย ซึง่ นิสิตนักศึกษามีความมุ่งมัน่ และตังใจในการเรี
้
ยนรู้ แสวงหากิจกรรมต่าง
ๆ เพื่อให้ การเรี ยนรู้ เกิดประสิทธิผล เป็ นการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตน จูงใจตนเอง นาตนเองให้ เกิดการเรี ยนรู้ ด้วยภาวะผู้นา
ในตนเอง รวมถึงความต้ องการภายในที่ช่วยผลักดันเป็ นแรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ พร้ อมทัง้ มีการสนับสนุนจากสภาพแวดล้ อม
การเรี ยนรู้ ที่เอื ้อให้ เกิดการเรี ยนรู้ ขนึ ้ ได้ สาหรับพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเอง เป็ นการเรี ยนรู้ ที่เกิดขึน้ ได้ อย่าง
ต่อเนื่องจากความสนใจของตนเอง ไม่ขนึ ้ กับบริ บทกิจกรรมการเรี ยนการสอนของหลักสูตรในมหาวิทยาลัยจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงที่
มีการเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง
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The objectives of this research were to 1) to study change over period of time with variables
consisting of personal growth initiatives, self-leadership, learning environment, learning motivation and self-directed
language learning; 2) to study the causal relationships of cross-lagged self-directed language learning; and 3) to
study the change among variables over a period of time, through university learning experience and participation in
activities inside and outside the university by using a mixed-methods explanatory sequential design. In phase one, the
quantitative research, there were two hundred Thai undergraduate students for the free flow of skilled labor in the
ASEAN community. The questionnaires had five measures and were used three times, including the Latent Growth
Curve Model (LGCM) and the Structural Equation Modeling (SEM) were applied to test two hypotheses. Phase two
consisted of qualitative research and in-depth interviews were conducted with ten key informants from phase one of
the research sample, with the average score increasing in the same manner as in the first phase of the research.
The research findings from phase one were as follows: 1) The latent growth curve model of all
variables fit with the empirical data, personal growth initiative, self-leadership, learning environment, learning
motivation and self-directed language learning behavior significantly increased over a period of time; 2) there were
cross-lagged causal relationships; some variables were correlated with themselves at different points in time, some of
the ahead causal variables had an effect on some of the next effect variables, while some of the ahead effect
variables had an effect to some of next causal variables. In phase two, the research found that there are two types of
changes, increasing and decreasing, due to the context of teaching and learning activities in the university
curriculum. Students are determined and intend to learning and seek activities for effective learning in term of the
personal growth initiative. The students were self-motivated and learned using self-leadership and the internal needs
resulted in learning motivation and support from the learning environment for student learning. Their self-directed
language learning behavior was continuous learning base on their own interests, regardless of the teaching context
and learning activities in the university curriculum. Therefore, there were continuously increasing changes.

Keyword : PERSONAL GROWTH INITIATIVE, SELF-LEADERSHIP, LEARNING ENVIRONMENT, LEARNING
MOTIVATION, SELF-DIRECTED LANGUAGE LEARNING BEHAVIOR, LATENT GROWTH CURVE MODEL
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ปริ ญ ญานิพนธ์ เล่มนี ้สามารถสาเร็ จลุล่วงได้ ด้วยดีด้วยความช่วยเหลืออย่างมีเมตตากรุ ณ าของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา กิจธรธรรม อาจารย์ที่ปรึ กษาหลักปริ ญ ญานิพนธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.นาชัย ศุภฤกษ์ ชัยสกุล อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วมปริ ญญานิพนธ์ ขอขอบพระคุณ อาจารย์สาหรับแนวทางที่
ทาให้ เกิดปริ ญ ญานิพนธ์ เล่มนี ้ขึน้ มาได้ ทั ้งในส่วนของความรู้ แนวคิด กาลังใจ คาแนะนา ความเอาใจใส่
และคอยให้ ความช่วยเหลือลูกศิษย์คนนี ้อย่างเต็มที่
ผู้วิจยั ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ตุ้ยคาภีร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา
ภัทราวิวฒ
ั น์ อาจารย์ ดร.จิระสุข สุขสวัสดิ์ อาจารย์ ดร.ครรชิต แสนอุบล และ อาจารย์ ดร.อารยา ผลธัญญา
ที่ได้ กรุ ณาตรวจสอบคุณ ภาพเครื่ องมือในการวิจัย มอบข้ อเสนอแนะ และให้ คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์ใน
การพัฒนาเครื่ องมือในการวิจยั ครัง้ นี ้ รวมทั ้งขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ไชยจูกลุ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง รองศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ชูชม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา
วินิตวัฒนคุณ ที่ให้ เกียรติเป็ นกรรมการ และประธานทั ้งในส่วนของการสอบเค้ าโครง และในการสอบปาก
เปล่า พร้ อมให้ คาแนะนาอันเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการนาไปแก้ ไขปรั บปรุ งให้ งานวิจัยมีความถูกต้ องและ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น
นอกจากนี ้ ยัง ขอขอบคุณ คณาจารย์ ในสถาบัน วิจัย พฤติ ก รรมศาสตร์ ทุก ท่ านที่ ไ ด้ ป ระสิท ธิ์
ประสาทวิชาความรู้ เกี่ยวกับพฤติกรรมศาสตร์ ศาสตร์ อบรมสั่งสอน บ่ม เพาะ และหล่อ หลอมความเป็ น
นักวิจัยที่ดีให้ แก่ผ้ วู ิจยั ซึ่งผู้วิจัยจะได้ ยึดถือปฏิบตั ิ และนาไปเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานต่อไปในอนาคต
อีกทั ้งบุคลากรเจ้ าหน้ าที่ทุกคนในสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ที่คอยเอื ้ออานวยความสะดวกในด้ านต่าง ๆ
ตลอดมา
และที่สาคัญ ผู้วิจัยต้ อ งขอขอบคุณ คุณ พ่อ คุณ แม่ที่สนับสนุนในทุก ๆ เรื่ อ ง มีความเข้ าใจ และ
ยอมรับในแนวทางที่ลกู เลือก คอยเป็ นกาลังใจ ปลอบโยนเมื่อยามเหนื่อยล้ า คาสอนต่าง ๆ ที่คณ
ุ พ่อ คุณแม่
ได้ พร่ าสอนตลอดมาเป็ นสิ่งที่คอยเตือนใจและทาให้ ลกู ได้ ประสบความสาเร็ จเช่นทุกวันนี ้ ขอบคุณน้ องสาว
สาหรั บกาลังใจดี ๆ ที่ มีให้ พี่ส าวคนนี เ้ สมอ ขอบคุณ ที่ยืน ข้ าง ๆ และเดิน ทางร่ วมกันมาตลอด ขอบคุณ
ครอบครั วที่ให้ ค วามรั ก ความอบอุ่นแก่ ข้าพเจ้ าตลอดมา และขอขอบคุณ สาหรั บความช่วยเหลือ และ
กาลังใจดี ๆ จากเพื่ อ น ๆ พี่ ๆ ในสถาบัน วิจัย พฤติก รรมศาสตร์ แ ห่ งนี ้ ที่ ท าให้ ผ้ ูวิจัย ได้ ผ่ านพ้ น ปั ญ หา
อุปสรรคต่าง ๆ มาได้ ด้วยดี
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ที่มาและความสาคัญของปั ญหา
การเปลี่ยนแปลงและความท้ าทายที่ มาพร้ อ มกับ การแข่งขัน ที่สูงขึ ้นอย่างต่อ เนื่อ งใน
ปั จจุบนั เป็ นเหตุให้ ประเทศสมาชิกในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ เห็นพ้ องถึงความสาคัญของการมี
ความร่ วมมื ออย่างใกล้ ชิดของประเทศสมาชิก เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพ การร่ วมกัน
รับมื อกับปั ญ หาและความท้ าทาย ตลอดจนเพื่ อ สร้ างความแข็งแกร่ งและอ านาจต่อ รองให้ กับ
ประเทศสมาชิ ก จึ ง ก่ อ ให้ เกิ ด อาเซี ย น หรื อ สมาคมประชาชาติ แ ห่ ง เอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้
(ASEAN : Association of South East Asian Nations) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ทางด้ าน
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ส่งเสริ มสันติภาพและความมัน่ คงของภูมิภาค ส่งเสริ มความร่วมมือ
ระหว่ า งอาเซี ย นกั บ ต่ า งประเทศ และองค์ ก รระหว่า งประเทศ (กรมอาเซี ย น กระทรวงการ
ต่างประเทศ, 2556) ตังแต่
้ พ.ศ. 2558 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอันเป็ นหนึง่ ในสามเสาหลักของ
ประชาคมอาเซียนนัน้ ได้ เริ่ มดาเนินการอย่างเต็มรู ปแบบเพื่อ จะเป็ นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิ จ ที่
เกิดขึ ้นในภูมิภาค โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ ประชากรของประเทศสมาชิกมีการค้ าขายระหว่างกันมาก
ขึน้ มี การไปมาหาสู่กันได้ อย่างสะดวก และมี ศักยภาพในการแข่งขัน กับ โลกภายนอกได้ โดย
ต้ อ งการสร้ างให้ อาเซียนเป็ นตลาดและฐานการผลิตเดียว มี การเคลื่อ นย้ ายสินค้ า บริ การ การ
ลงทุน และแรงงานฝี มื อ (วิ ช าชี พ ) และการเคลื่อ นย้ า ยเงิน ทุ น อย่า งเสรี ม ากขึน้ ซึ่งการจัด ตัง้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดังกล่าวจะส่งผลสาคัญประการหนึง่ คือ การเคลือ่ นย้ ายแรงงานฝี มือ
ได้ อ ย่า งเสรี โดยในเบื อ้ งต้ น ได้ มี ก ารท าข้ อ ตกลงร่ ว มกัน (Mutual Recognition Arrangement:
MRAs) ใน 7 สาขาวิ ช าชี พ เกี่ ย วกั บ คุ ณ สมบัติ ข องวิ ช าชี พ หลัก แรงงานเชี่ ย วชาญ หรื อ ผู้ มี
ความสามารถพิเศษ เพื่ออ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ า ยได้ อ ย่างเสรี ซึ่ง 7 สาขาวิช าชี พ
ดังกล่าว ได้ แก่ วิศวกรรม พยาบาล สถาปั ตยกรรม การสารวจ แพทย์ ทันตแพทย์ และบัญชี โดยมี
สาขาการท่องเที่ยวเพิ่มขึ ้นมาเป็ นสาขาที่ 8 (ASEAN, 2016)
แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ฉบับ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้ กาหนดทิ ศ
ทางการพัฒนาของประเทศให้ มี ความเหมาะสมกับสถานการณ์ ทางด้ านเศรษฐกิจและสังคม โดย
เน้ นการส่งเสริ มการใช้ ประโยชน์ จากกรอบความร่ วมมื อของอาเซียนกับหุ้นส่วน และการพัฒนา
นอกอาเซียน ด้ วยการส่งเสริ มความร่ วมมือ เพื่อการพัฒนาในทุกด้ าน (สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2558) ซึ่งเป็ นการสอดรับจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับ ที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่ ได้ ก าหนดทิศ ทางการเตรี ย มความพร้ อมเข้ า สู่
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ประชาคมอาเซียนไว้ อย่างครอบคลุมในทุก ๆ ด้ าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเตรี ยมความพร้ อ ม
ของบุคลากรเพื่อรองรับการเคลือ่ นย้ ายแรงงานเสรี อันก่อให้ เกิดผลสาคัญที่ตามมาประการหนึง่ คือ
ความต้ องการการพัฒ นาการใช้ ภาษาเพื่อ การสื่อ สาร เพื่อ เป็ นประโยชน์ ในการทางานและการ
เตรี ยมตัวรับมือกับการเปิ ดตลาดแรงงานประชาคมอาเซียนต่อไป ทังนี
้ ้อาเซียนได้ มีข้อตกลงในการ
ใช้ ภ าษาอังกฤษเป็ นภาษาในการท างาน เพื่ อ การสื่อ สารและติ ด ต่อ ประสานงาน (ส านัก งาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน, 2555) ซึ่งหมายความว่า ประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ
จะต้ องใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อการดาเนินชีวิตและประกอบอาชีพกันมากขึ ้น นอกเหนือ จากภาษา
ประจ าชาติ ของตน จึงจ าเป็ นอย่า งยิ่งที่ นักเรี ยนและนิ สิตนัก ศึก ษาไทยต้ อ งเรี ย นรู้ และพัฒ นา
ความสามารถในการใช้ ภ าษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่อ สารให้ ได้ อ ย่า งทัด เที ย มกั บ ประเทศอื่ น ใน
ประชาคมอาเซียน หากพิจารณาในแง่นโยบายที่จะส่งผลต่อการดาเนินงานเพื่อการเป็ นประชาคม
อาเซี ย นนัน้ นอกเหนื อ จากทิ ศ ทางการพั ฒ นาของแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ ง ชาติ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเองก็ได้ มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ อุดมศึกษาไทยเข้ าสู่
ประชาคมอาเซียนและการเปิ ดเสรี การค้ าบริ การด้ านอุดมศึกษา โดยหนึ่งในเป้าหมายสาคัญที่เป็ น
แนวทางให้ สถาบันอุดมศึ กษาใช้ วางแผนยุทธศาสตร์ และนโยบายทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
ต่อ ไปนัน้ คือ การพัฒ นาความสามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษของบัณ ฑิตไทยให้ อ ยู่ในระดับ ที่
ทัดเทียมกับบัณ ฑิตในประเทศสมาชิ กอาเซียน (สานักยุทธศาสตร์ อุดมศึกษาต่างประเทศ และ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553, หน้ า 67-72) ถึงแม้ วา่ การจัดการศึกษาของไทยจะ
มีวิวฒ
ั นาการมาโดยตลอด และสิ่งหนึ่งที่กระทรวงศึกษาธิ การให้ ความสาคัญอย่างต่อเนื่องก็คือ
การพัฒ นาความสามารถในการใช้ ภ าษาอั งกฤษของเยาวชนไทยให้ อ ยู่ ใ นระดับ ที่ ส ามารถ
ติดต่อสื่อ สารได้ อย่างมี ประสิท ธิ ภาพ เพื่ อ พัฒ นาให้ สงั คมไทยมี ความเจริ ญ ก้ าวหน้ า และเพื่ อ
ยกระดับองค์ความรู้ให้ ได้ มาตรฐานสากล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) แต่อย่างไรก็ตามยังพบว่า
ปั ญหาสาคัญของการเตรี ยมความพร้ อมของนักศึกษาไทยในตลาดแรงงานอาเซียนคือ การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ นักศึก ษาเพียงส่วนน้ อ ยเท่านัน้ ที่สามารถติดต่อ หรื อ สื่อ สารภาษาอังกฤษได้ อัน
เนื่องมาจากการเรี ยนในหลักสูตรปั จจุบนั นันยั
้ งไม่เพียงพอที่จะพัฒนาให้ นิสติ นักศึกษาสามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ บัณฑิตจบใหม่ยงั มีปัญหาในเรื่ องทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษอยู่ถึงแม้ จะสาเร็ จการศึกษาไปแล้ ว และกาลังก้ าวเข้ าสูส่ งั คมของการทางานก็ตาม
(จันทมร สีหาบุญลี, 2559)
เมื่อพิจารณาจากปั ญหาการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษที่ไม่เพียงพอในหลักสูตร ประกอบกับ
การก้ าวเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนทาให้ นิสิตนักศึกษาจาเป็ นจะต้ อ งมี การเรี ยนรู้ ภาษาที่สอง เพื่อ
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ประโยชน์ในการเรี ยนและการทางานต่อไปนัน้ ทังนี
้ ้การเรี ยนภาษาต่างประเทศใด ๆ ผู้เรี ยนต้ องใช้
ความพยายาม อดทน ฝึ กฝน และเอาใจใส่มากเป็ นพิเศษ จึงจะเกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ ดังนัน้
การเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษจึงจาเป็ นต้ องอาศัยการทบทวนและฝึ กฝนทุก ๆ ทักษะเพื่อให้ เกิดความ
ช านาญ มี ข้อค้ นพบจากงานวิจัยที่สนับสนุน ความเหมาะสมของการน าการเรี ยนรู้ ด้ วยการน า
ตนเองมาเป็ นประโยชน์ในการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดย Du (2013) กล่าวว่าการ
เรี ยนรู้ ด้วยการนาตนเองเป็ นกลวิธีในการเรี ยนภาษาที่มีประสิทธิ ภาพสาหรับนักศึกษาต่างชาติ
เนื่ องจากรู ปแบบวิธีการของการเรี ยนรู้ ด้วยการนาตนเองนันจะช่
้
วยพัฒ นาขอบเขตความรู้ ของ
ผู้เรี ยน ก่อ ให้ เกิ ดทักษะอภิปั ญ ญา หรื อ การรู้ คิด (Metacognitive skill) เป็ นทักษะในการเข้ าใจ
กลไกการเรี ยนรู้ ของตนเองและผู้อื่น (Baker & Brown, 1980) ดังนันพฤติ
้
กรรมการเรี ยนรู้ด้วยการ
นาตนเอง (Self - Directed Learning Behavior) จึงเป็ นสิ่งที่ช่วยให้ นิสิตนักศึกษาได้ มีการเตรี ยม
ความพร้ อมสาหรับการออกไปสูส่ งั คมของการทางานในวิชาชีพของตน และการแข่งขันในการเข้ าสู่
วิชาชีพในตลาดแรงงานประชาคมอาเซียนในอนาคต
นิสิตนักศึกษาที่จะมีพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองได้ นนั ้ จะต้ อ ง
เป็ นบุคคลที่มีการคิดริ เริ่ มการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง คานึงถึงความต้ องการในการพัฒนาทักษะของตน
มีการกาหนดเป้าหมาย แสวงหาแหล่งความรู้ ที่หลากหลาย เพื่อให้ ตนเองได้ บรรลุจุดมุ่งหมายตาม
เป้าหมายที่ต นเองได้ วางไว้ อ ย่างชัด เจน (Knowles, 1975) จากการศึก ษาเกี่ ยวกับการพัฒ นา
รูปแบบการเรี ยนด้ วยตนเองด้ วยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษาระดับ
ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ชัน้ สูง ประเภทวิ ช าอุ ต สาหกรรม ของ ฉลวย ม่ ว งพรวน (2554) ซึ่ ง
ผลการวิจัยสนับสนุนแนวคิดของ Knowles (1975) โดยพบว่านิสิตนักศึกษาจะมี พัฒ นาการใน
ทักษะภาษาอังกฤษด้ านการอ่านดีขึ ้น หลังการเรี ยนรู้ด้วยการนาตนเองโดยกิจ กรรมการรู้ คิดในการ
อ่านภาษาอังกฤษ และจากการศึกษาของ นันทวัน ชุมตันติ (2551) พบว่านิสิตที่มีความสามารถ
ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษสูงจะมี ระดับความพร้ อมในการเรี ยนรู้ ด้วยการนาตนเองแตกต่างกับ
นิสิตที่มีความสามารถทางการเรี ยนภาษาอังกฤษปานกลางและต่า แสดงให้ เห็นถึงประสิทธิ ภาพ
และความสามารถในการใช้ ทั ก ษะการศึ ก ษาหาความรู้ ผู้ เรี ย นโดยเฉพาะผู้ เรี ย นกลุ่ม ที่ มี
ความสามารถทางการเรี ย นภาษาอังกฤษปานกลางและต่า ควรได้ รับ การพัฒ นาให้ เป็ นผู้ที่ มี
ลักษณะที่ต้องการเรี ยนรู้ และรู้ วิธีการเรี ยน ที่จะนาไปสูจ่ ุดหมายที่ทาให้ เกิ ดการเรี ยนรู้ ตลอดจน
พัฒนาทักษะพื ้นฐานในการเรี ยน ทังทั
้ กษะการฟั ง พูด อ่าน และจา การเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วย
การนาตนเองจึงเป็ นพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ที่สาคัญ เพราะทาให้ สิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ ซึ่งหมายถึงทักษะ
ภาษาอังกฤษนันคงอยู
้
อ่ ย่างต่อเนื่อง และผู้เรี ยนยังจะสามารถจัดการเรี ยนรู้ได้ ด้วยตนเอง ซึ่งแสดง

4

4231724567

SWU iThesis gs551120046 dissertation / recv: 06112562 11:36:36 / seq: 38

ให้ เห็นถึงความสอดคล้ องระหว่างการนาตนเอง (Self-direction) กับ การพัฒ นาตนเอง ซึ่งเป็ น
ความรู้ สกึ ส่วนลึกโดยทัว่ ไปของมนุษย์ที่จะมีความสมบูรณ์ ในตนเองและมีความรับผิดชอบต่อการ
เรี ยนรู้ ของตน เพื่อพัฒนาไปสูก่ ารเป็ นมนุษย์ที่มีคุณค่า (Brockett & Hiemstra, 1991) การเรี ยนรู้
ด้ วยการนาตนเองยังเป็ นคุณ ลักษณะสาคัญที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิต ตามมาตราที่ 3 ของ
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542-2545 ซึ่ ง ได้ ก ล่า วถึ ง การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต
หมายความว่า การศึกษาที่เกิ ดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษา ในระบบ การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545) เนื่อ งจากการเรี ยนรู้ ด้วยการนาตนเองเป็ น
พฤติกรรมสาคัญที่ทาให้ บุคคลเสาะแสวงหาความรู้ตามความต้ องการ โดยใช้ ความเพียรพยายาม
ของตนในการเพิ่มพูนความรู้ รวมทังมี
้ พฤติกรรมที่เป็ นทักษะการเรี ยนรู้ ของตนเอง เพื่อให้ เกิดการ
เรี ยนรู้ มีความรู้เพิ่มขึ ้น สามารถแสวงหาความรู้อย่างไม่มีที่สิ ้นสุด (Knowles, 1975)
การที่นิสิตนักศึกษาจะมีพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ด้วยการนาตนเองได้ นนั ้ Knowles (1975)
และ Knowles, Holton, และ Swanson (1998) กล่าวว่ายังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรม
การเรี ยนรู้ด้วยการนาตนเอง ที่จะช่วยสนับสนุนส่งเสริ มให้ นิสิตนักศึกษาได้ เกิดการพัฒนาตน โดย
โนลส์ได้ กล่าวถึงปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเรี ยนรู้ ด้วยการนาตนเอง ซึง่ สามารถจัดกลุม่ ปั จจัย
ทีเ่ กี่ยวข้ องกับการเรี ยนรู้ ด้วยการนาตนเองออกเป็ น 2 กลุม่ ได้ แก่ ปั จจัยลักษณะทางจิต และปั จจัย
ทางสังคม ซึ่ง แนวคิ ด นี ส้ อดคล้ อ งกับ แนวคิ ด ปั ญ ญาสัง คม (Social cognitive) ของ Bandura
(1986 อ้ างใน สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต, 2553) ที่จะต้ องอาศัยการมีปฏิสมั พันธ์ ระหว่างปั จจัยบุคคล
และปั จจัยสภาพแวดล้ อม เพื่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเรี ยนรู้ ของนิสิตนักศึกษา
และมีความสอดคล้ องตามแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็ นการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ใน
รูปแบบสหวิทยาการเพื่ออธิ บาย ทานาย และพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
และครอบคลุม โดยให้ ความสนใจทังปั
้ จจัยส่วนบุคคล และปั จจัยสภาพแวดล้ อมรอบตัวบุคคล เมื่อ
พิจารณาปั จจัยลักษณะทางจิต ปั จจัยทางสังคมร่ วมกัน จะสามารถอธิ บายการเรี ยนรู้ ด้ วยการนา
ตนเองได้ อย่างครอบคลุม
Knowles (1975) กล่าวว่าผู้เรี ยนที่มีลกั ษณะการเรี ยนรู้ ด้วยการนาตนเองนันจะต้
้
อ งมี
การริ เริ่ ม (Initiate) ในการเรี ย นรู้ ซึ่ง การริ เริ่ ม พัฒ นาความงอกงามแห่งตน (Personal Growth
Initiative) เป็ นปั จจัยที่สอดคล้ องกับแนวคิดดังกล่าว การริ เริ่ มพัฒ นาความงอกงามแห่งตนเป็ น
ปั จจัยทางจิตตัวหนึ่งซึง่ เป็ นตัวแปรจิตวิทยาเชิงบวก ที่อธิ บายถึงความมุ่งมั่นของบุคคลที่จะทาให้
เกิ ดการเปลี่ยนแปลงในตนเอง และสามารถพัฒนาตนได้ ทังในแง่
้
ของการรับรู้ ตนเองและลงมื อ
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กระทาสิ่งซึง่ ก่อให้ เกิดความเติบโตงอกงามแก่บุคคลนัน้ (Robitschek, 1998) การเรี ยนรู้ ด้วยการ
นาตนเองนันก็
้ เป็ นพฤติกรรมที่เกิดจากการริ เริ่ มจากภายในตัวผู้เรี ยนเช่นเดียวกัน แล้ วหากนิสิต
นักศึกษามีการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตนซึ่งเป็ นสิง่ ที่อธิบายถึงความมุ่งมัน่ ที่เกิดขึ ้นภายใน
บุคคล อันก่อให้ เกิ ดแรงผลักดัน เกิ ดการวางแผน มี การลงมื อ กระทา และมี การริ เริ่ มที่จ ะแสดง
พฤติกรรมแสดงออกมาภายนอกนัน้ น่าจะเป็ นปั จจัยที่ช่วยส่งเสริ มให้ นิสิตนักศึกษาเกิดพฤติกรรม
การเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเอง กระบวนการคิดริ เริ่ มการเรี ยนด้ วยตนเอง จะส่งผลให้
นิสิต นัก ศึกษาเกิ ดการค้ นหาความต้ อ งการในการพัฒ นาทักษะภาษาอังกฤษ เกิ ดการกาหนด
เป้าหมาย แสวงหาวิธีการ และลงมือทาเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เกิ ดเป็ นพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วยการน าตนเองขึ ้นได้ นอกจากนันการมี
้
ลกั ษณะ
ความเป็ นผู้นาของนิสติ นักศึกษาก็น่าจะเป็ นปั จจัยที่ช่วยในการส่งเสริ มสนับสนุนให้ เกิดพฤติกรรม
การเรี ยนรู้ ภ าษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองแก่ นิสิตนักศึก ษาได้ ทังนี
้ ภ้ าวะผู้น าในตนเอง (SelfLeadership) ซึง่ เป็ นลักษณะของภาวะผู้นาที่ม่งุ เน้ นความสาคัญของกระบวนการในการมีอิทธิพล
ต่อตนเอง เพื่อการจูงใจ ควบคุม และจัดการให้ ตนเองปฏิบตั ิหน้ าที่ต่าง ๆ ได้ อย่างประสบผลสาเร็ จ
(Manz, 1986) จึงเป็ นภาวะผู้นาที่น่าจะเป็ นปั จจัยภายในที่สาคัญที่จะส่งผลให้ บุคคลเกิ ดความ
มุ่งมัน่ ที่จะบรรลุเป้าหมายที่ตนเองวางไว้ ให้ สาเร็ จให้ ได้ คือการมีพฤติกรรมการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษ
ด้ วยการนาตนเอง ทังนี
้ ้ภาวะผู้นาจะเกิดขึ ้นได้ นนั ้ ก็ต้องอาศัยการเรี ย นรู้ผ่านประสบการณ์ ต่าง ๆ
จากการทางาน การทากิจกรรมที่ต้องมีปฏิสมั พันธ์ กบั ผู้อื่นไม่วา่ จะเป็ นเพื่อนร่วมงาน อาจารย์ หรื อ
บุคลากรที่มีความเกี่ยวข้ อง ผ่านประสบการณ์ การทางาน หรื อกิจกรรมที่ต้องมีการแก้ ไขปั ญหา ซึ่ง
สิง่ เหล่านี ้จะได้ ช่วยหล่อหลอมและพัฒนาความเป็ นผู้นาและผู้ตามที่ดีให้ แก่นิสิตนักศึกษาต่อไปได้
(สาเนาว์ ขจรศิลป์, 2538) ซึ่งในส่วนของปั จจัยทางจิต ยังมีแรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ที่จะช่วย
ส่งเสริ มให้ เกิดพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ด้วยการนาตนเองได้ แรงจูงใจหรื อแรงกระตุ้นที่ผ้ เู รี ยนอยาก
หรื อปรารถนาต้ องการที่จะเรี ยนรู้ก็เป็ นสิ่งสาคัญที่เกิดขึ ้นในกระบวนการเรี ยนรู้ โดยเฉพาะแรงจูงใจ
ภายใน แรงจูงใจภายในสามารถอธิ บายพฤติกรรมบางอย่างที่บุคคลหนึ่ง ๆ ทากิจ กรรมหรื องาน
ต่าง ๆ ทังที
้ ่บุคคลนันไม่
้ ได้ รับรางวัลหรื อแรงเสริ มใด ๆ รวมทังยั
้ งก่อให้ เกิดพฤติกรรมที่พงึ ปรารถนา
เช่น เกิ ด ความสนใจในการเรี ย นรู้ ต่อ ไปได้ โดยไม่ ต้ อ งอาศัย ครู อาจารย์ ข้ อ บังคับ หรื อ รางวัล
ภายนอก (อรพินทร์ ชูชม, อัจฉรา สุขารมณ์ , และ วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี, 2542) หรื อเกิดการเรี ยนรู้
ด้ วยการนาตนเองนัน่ เอง (สุจินดา ประเสริ ฐ, 2554) นอกจากนี ้สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ ของนิสิต
นักศึกษาก็เป็ นปั จจัยทางสังคมที่สาคัญปั จจัยหนึ่งที่มีผลต่อกิจกรรมต่าง ๆ ในการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน
ทังในแง่
้
ของการสนับสนุนและเอือ้ อานวยในการเรี ยนรู้ จากอุปกรณ์ การเรี ยนและผู้สอน การได้ รับ

6

4231724567

SWU iThesis gs551120046 dissertation / recv: 06112562 11:36:36 / seq: 38

ประสบการณ์ ในการเรี ยนรู้ อันเป็ นประโยชน์เพื่อให้ เกิดประสิทธิ ภาพในการเรี ยนรู้ อย่างสูงสุด เป็ น
ต้ น (ธนสาร เสริ มสุข และ นีรนุช กมลยะบุตร, 2560) สภาพแวดล้ อ มการเรี ยนรู้ จึงมี ผลกระทบ
โดยตรงต่อการกระทากิจกรรมของผู้เรี ยน กล่าวคือ อาจช่วยอานวยความสะดวก หรื อขัดขวางการ
กระท าของผู้เรี ย น (Savage, 1991, pp. 57-58 as cited in Weinstein & David, 1987) ทั ง้ นี ้
ปั จจัยต่าง ๆ เหล่านี ้ล้ วนแต่เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลสาคัญต่อพฤติกรรมการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษด้ วย
การนาตนเอง ซึ่งเป็ นปั จจัยสาคัญที่จะส่งผลและช่วยเอื ้อให้ นิสิตนักศึกษาได้ เกิดกระบวนการที่จะ
แสวงหาวิธีการในการพัฒนาตน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทักษะด้ านภาษาอังกฤษเพื่อ
เตรี ยมความพร้ อมกับการออกไปสูก่ ารทางานในตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน
ปั ญหาการวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา เป็ นปั ญหาการวิจัยรู ปแบบหนึ่งที่
ได้ รับความสนใจจากนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ มาโดยตลอด โดยมี บทบาท
สาคัญ ต่อการวัดความสาเร็ จในการเรี ยนรู้ (นงลักษณ์ วิรัช ชัย, 2542; สุภมาส อังศุโชติ, สมถวิล
วิจิตรวรรณา, และ รัชนีกูล ภิญโญภานุวฒ
ั น์, 2554) ทังนี
้ ้ในการศึกษาครัง้ นี ้จะเป็ นการศึกษาการ
เปลีย่ นแปลงเชิงปริ มาณเพื่อการตอบคาถามว่าการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้นาใน
ตน แรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ และพฤติกรรมการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษ
ด้ วยการนาตนเองนัน้ เกิ ดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ของนิสิตนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาตามการ
จั ด ท าข้ อตกลงยอมรั บ ร่ ว มกั น ด้ านคุ ณ สมบั ติ ใ นสาขาวิ ช าชี พ หลั ก (Mutual Recognition
Arrangements: MRAs) ตามปฏิญญาว่าด้ วยความร่ วมมื อ ในอาเซียน ประกอบด้ วย วิศวกรรม
พยาบาล สถาปั ต ยกรรม แพทย์ ทันตแพทย์ และนักบัญ ชี ประจาปี การศึกษา 2560 เนื่อ งจาก
พฤติกรรมการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองนัน้ เป็ นลักษณะของการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต โดย
การใช้ ความเพียรพยายามและอาศัยทักษะการเรี ยนรู้ เพื่อการเพิ่มพูนความรู้ ของตน ทาให้ บุคคล
เกิ ดความรู้ ได้ อย่างไม่มีที่สิ ้นสุด (Knowles et al., 1998) เช่นนันแล้
้ วนิสิตนักศึกษาจึงต้ องอาศัย
ระยะเวลา และประสบการณ์ จากการเข้ าร่ วมกิจกรรมหรื อโครงการต่าง ๆ ที่จะมีสว่ นช่วยในการ
เพิ่มพูนทักษะด้ านภาษาอังกฤษจากการเรี ยนรู้ด้วยการนาตนเอง จากผลการวิจยั พบว่าการเข้ าร่วม
กิจกรรมนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์ ทางบวก กับความพร้ อมในการเรี ย นรู้ด้วยการนา
ตนเอง ซึง่ แสดงให้ เห็นว่านักศึกษาที่มีพฤติกรรมการเข้ าร่ วมกิจกรรมในมหาวิทยาลัยสูงจะมีความ
พร้ อมในการเรี ยนรู้ด้วยการนาตนเองสูงด้ วย ที่พบผลเช่นนี ้เนื่องมาจากกิจกรรมในมหาวิทยาลัยนัน้
ล้ ว นเป็ นการเสริ ม ความรู้ ให้ กับ นัก ศึก ษาผู้ที่ เข้ าร่ วมกิ จ กรรมทัง้ สิ ้น ไม่ ว่านัก ศึก ษาจะเข้ าร่ ว ม
กิจกรรมใดก็ตาม ผลที่เกิดขึ ้นกับตัวนักศึกษานันคื
้ อ ได้ รับความรู้ และประสบการณ์ ใหม่ ๆ นัน่ เอง
(ปริ นดา ตาสี, 2551)
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ภาษาอังกฤษเป็ นสิ่งสาคัญสาหรับนิสิตนักศึกษาที่จะจบออกไปทางานและโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในสาขาวิชาชีพสาหรับตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน แต่การจะพัฒนาทักษาะภาษาให้
ได้ อย่างรวดเร็ วนัน้ ต้ องอาศัยปั จจัยต่าง ๆ ที่กล่าวไปไม่ว่าจะเป็ นการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงาม
แห่งตน ภาวะผู้นาในตนเอง สภาพแวดล้ อ มการเรี ยนรู้ และแรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ ซึ่งล้ วน
แต่ มี ค วามส าคัญ ที่ จ ะช่ ว ยให้ นิ สิต นัก ศึ ก ษาได้ เกิ ด การพัฒ นาทัก ษะภาษาอัง กฤษโดยอาศัย
พฤติกรรมการเรี ยนรู้ ด้วยการนาตนเอง โดยผู้วิจัยจะได้ ทาศึกษาเพื่อพัฒนาและตรวจสอบโมเดล
โค้ งพัฒนาการที่มีตวั แปรแฝงของพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองของนิสิต
นัก ศึ ก ษาที่ ศึ ก ษาในคณะตามการจั ด ท าข้ อตกลงยอมรั บ ร่ ว มกั น (MRAs) เพื่ อ ศึ ก ษาการ
เปลี่ ย นแปลงระยะยาวของการริ เ ริ่ ม พั ฒ นาความงอกงามแห่ ง ตน ภาวะผู้ น าในตนเอง
สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ แรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ และพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษ
ด้ วยการนาตนเอง รวมทังศึ
้ กษาความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของตัวแปรเชิงเหตุ ประกอบด้ วย การริ เริ่ ม
พั ฒ นาความงอกงามแห่ ง ตน ภาวะผู้ น าในตนเอง แรงจู ง ใจภายในในการเรี ย นรู้ และ
สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ ที่มีต่อพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองของนิสิต
นักศึกษาโดยใช้ การวิเคราะห์แบบจาลองความสัมพันธ์ ของตัวแปรที่มีการวัดเหลื่อมเวลา (Crosslagged panel model) ซึ่งการเก็บข้ อมูลแบบระยะยาวที่มีการวัดตัวแปรหลายช่วงเวลา จะทาให้
ได้ คาตอบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุได้ ชัดเจนมากกว่าการศึกษาแบบภาคตัดขวาง ทังในแง่
้
ความ
เป็ นเหตุเป็ นผล การติ ดตามแนวโน้ ม ว่ามี พัฒ นาการเปลี่ยนแปลงเพิ่ม ขึ ้นหรื อ ลดลง (Johnson,
2010) อีกทังการศึ
้
กษาแบบเหลื่อมเวลา ทาให้ ทราบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุในลักษณะที่สง่ ผลซึ่ง
กันและกัน (Reciprocal relationships) นัน่ คือ ตัวแปรเชิงสาเหตุที่วดั ครัง้ ก่อน ส่งผลต่อตัวแปรผล
ในการวัดครัง้ ถัดมา และตัวแปรผลที่วดั ครัง้ ก่อน สามารถส่งผลต่อตัวแปรเชิงสาเหตุในการวัดครัง้
ถัดมาได้ (Kearney, 2017) ซึ่งผลการวิจัยในระยะที่ 1 นัน้ ผู้วิจยั ยืนยันผลการวิจัยด้ วยวิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพ เป็ นการศึกษาการเปลีย่ นแปลงของการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้นา
ในตนเอง สภาพแวดล้ อ มการเรี ย นรู้ แรงจู งใจภายในในการเรี ย นรู้ และพฤติ ก รรมการเรี ยนรู้
ภาษาอั ง กฤษด้ วยการน าตนเองผ่ า นประสบการณ์ ที่ ไ ด้ รั บ จากการเข้ าร่ ว มกิ จ กรรมของ
มหาวิทยาลัยของนิสิต นักศึกษา เพื่อ ท าความเข้ าใจถึงประสบการณ์ ของนิสิต นักศึกษาในการ
พัฒนาตนเอง เพื่อการเตรี ยมความพร้ อมในการก้ าวเข้ าสูต่ ลาดแรงงานประชาคมอาเซียน และจะ
มีสว่ นช่วยในการเสนอแนวทางในการพัฒนาให้ นิสติ นักศึกษามีพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษ
ด้ ว ยการน าตนเอง เพื่ อ เป็ นประโยชน์ ใ นการเตรี ย มความพร้ อมให้ แ ก่ นิ สิ ต นัก ศึก ษา รวมถึ ง
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ความมุ่งหมายของการวิจัย
การวิจัยครัง้ นีผ้ ้ วู ิจัยได้ ออกแบบการวิจัยออกเป็ นสองระยะ โดยการวิจัยระยะที่ 1 เป็ น
การวิจยั เชิงปริ มาณ และการวิจยั ระยะที่ 2 เป็ นการวิจยั คุณภาพ มีความมุ่งหมายในการวิจยั ดังนี ้
1. เพื่ อ พั ฒ นาและตรวจสอบโมเดลโค้ งพั ฒ นาการที่ มี ตั ว แปรแฝงของการ
เปลี่ยนแปลงระยะยาวของการริ เริ่ มพัฒ นาความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้นาในตนเอง แรงจูงใจ
ภายในในการเรี ยนรู้ สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ และพฤติกรรมการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษด้ วยการนา
ตนเอง ของนิสติ นักศึกษาเพื่อการเคลือ่ นย้ ายแรงงานเสรี ในกลุม่ ประเทศอาเซียน
2. เพื่ อศึกษาความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุของตัวแปรเชิ งเหตุ ประกอบด้ วย การริ เริ่ ม
พั ฒ นาความงอกงามแห่ ง ตน ภาวะผู้ น าในตนเอง แรงจู ง ใจภายในในการเรี ย นรู้ และ
สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ และตัวแปรเชิ งผลคือ พฤติกรรมการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วยการนา
ตนเองที่ทาการวัดเหลือ่ มเวลากัน ของนิสติ นักศึกษาเพื่อการเคลือ่ นย้ ายแรงงานเสรี ในกลุม่ ประเทศ
อาเซียน
3. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่ง ตน ภาวะผู้นาใน
ตนเอง สภาพแวดล้ อ มการเรี ย นรู้ แรงจู ง ใจภายในในการเรี ย นรู้ และพฤติ ก รรมการเรี ย นรู้
ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองผ่านประสบการณ์ ที่ได้ รับจากการเรี ยนรู้ ในมหาวิทยาลัย การเข้ า
ร่วมกิจกรรมทังภายในและภายนอกมหาวิ
้
ทยาลัยของนิสติ นักศึกษา
ความสาคัญของการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้เพื่อศึกษาพัฒนาการและความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเรี ยนรู้
ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองของนิสิตนักศึกษาเพื่อการเคลื่อนย้ ายแรงงานเสรี ในกลุม่ ประเทศ
อาเซียน โดยผลที่ได้ จากการศึกษาจะเป็ นข้ อมูลสาคัญและก่อให้ เกิดคุณประโยชน์ทงในทางทฤษฎี
ั้
และการประยุกต์ใช้ ในทางปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี ้
ความสาคัญของการวิจัยในเชิงทฤษฎี
1. การศึกษาเพื่อพัฒนาและตรวจสอบโมเดลโค้ งพัฒนาการที่มีตวั แปรแฝงของการ
เปลี่ยนแปลงระยะยาวของพฤติกรรมการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองของนิสติ นักศึกษา
เป็ นการขยายแนวคิดการเรี ยนรู้ ด้วยการนาตนเองให้ มีความชัดเจนมากยิ่งขึ ้น จากการบูรณาการ
แนวคิดทฤษฎีอื่นเข้ ามาร่ วมด้ วย โดยเฉพาะในมุมมองของพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วย
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การนาตนเอง ทาให้ ได้ ความชัดเจนและเหมาะสมของตัวแปรตามบริ บทที่ต้องการศึกษา สามารถ
นาไปพัฒนาเครื่ องมือวัดที่มีความเหมาะสม นอกจากนันข้
้ อค้ นพบจากผลการวิจยั ในระยะที่ 2 จะ
ช่วยขยายความเข้ าใจของกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นที่ทาให้ นิสิตนักศึกษาเกิดการพัฒนา
ตัวเองขึ ้นได้ อย่างละเอียดลึกซึ ้งมากยิ่งขึ ้น
2. ผลการศึก ษาความสัม พัน ธ์ เชิ ง สาเหตุช่ ว ยยื น ยัน การสอดรั บ ของแนวคิ ด ทาง
ปั ญญาสังคม (Social cognitive) ของแบนดูรา ซึง่ เป็ นแนวคิดที่สะท้ อนการเรี ยนรู้อนั เป็ นประโยชน์
เพื่อการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการเรี ยนรู้ให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น และข้ อค้ นพบจากการศึกษา
ทาให้ ได้ องค์ความรู้ ในเรื่ องปั จจัยสาเหตุของพฤติกรรมการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเอง
ของนิสติ นักศึกษา ซึง่ จะช่วยสะท้ อนให้ เห็นการอธิบายความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการ
เรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองของนิสิตนักศึกษา จากปั จจัยลักษณะทางจิต คือ การริ เริ่ ม
พัฒนาความงอกงามแห่งตน และภาวะผู้นาในตนเอง และปั จจัยทางสังคม คือ สภาพแวดล้ อมการ
เรี ยนรู้
3. ช่วยเพิ่มองค์ความรู้เกี่ ยวกับตัวแปรการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตน ซึ่งเป็ น
ตัวแปรที่ยงั ไม่ค่อยมีการศึกษาในบริ บทของสังคมไทย ผลการศึกษาจะช่วยสนับสนุน ยืนยัน และ
ตรวจสอบความเข้ าใจในแนวคิดของการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตน ซึ่งจะเป็ นตัวแปรทาง
จิตวิทยาเชิงบวกที่มีประโยชน์ตอ่ การศึกษาเป็ นตัวแปรลักษณะทางจิตในการศึกษาอื่น ๆ ต่อไปใน
อนาคต
ความสาคัญของการวิจยั ในเชิงประยุกต์
1. จากผลการศึกษาในระยะที่ 1 ที่ทาให้ ทราบปั จจัยสาเหตุที่สง่ ผลให้ เกิดการพัฒนา
หรื อเปลี่ยนแปลงระยะยาวของพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเอง รวมถึงผล
การศึกษาในระยะที่ 2 ที่จะช่วยอธิบายความเข้ าใจอย่างลึกซึ ้งในรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเอง เพื่อเป็ นองค์ความรู้ในการที่จะนาปั จจัยที่เป็ น
ตัวแปรเชิงเหตุไปจัดทาหลักสูตร กิจกรรม หรื อโครงการที่ช่วยพัฒนาการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษให้ แก่
นิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะกลุม่ ที่อยู่ในสาขาวิชาตามข้ อตกลง (MARs) และเพื่อเป็ นการสร้ างความ
พร้ อมให้ กบั นิสติ นักศึกษากลุม่ นี ้ในการที่จะออกไปสูก่ ารประกอบอาชีพในอนาคต โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการประกอบวิชาชีพตามข้ อตกลง (MARs) ในประชาคมอาเซียน
2. ผลการศึกษาทาให้ ได้ ข้อมูลในการพัฒนาพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษ ซึ่ง
อาจจะมีประโยชน์ต่อบุคคลอื่นที่ประกอบวิชาชีพตามข้ อตกลง (MARs) ในประชาคมอาเซียน หรื อ
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ผู้ที่สนใจ ในการที่จะนาองค์ความรู้ ที่ได้ ไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาตนเอง เพื่อเป็ นประโยชน์ใน
การประกอบวิชาชีพของตน และสามารถออกไปแข่งขันในตลาดแรงงานเสรี อ าเซียนได้
3. ผลการศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้นาตน
ในตนเอง และสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ จะเป็ นองค์ความรู้ที่เป็ นประโยชน์ในการนาไปประยุกต์ใช้
เพื่ อ การพัฒ นาลัก ษณะทางจิ ต และสภาพแวดล้ อ ม เพื่ อ เป็ นการศึก ษาเกี่ ยวกับ การเรี ย นรู้ ใน
มุมมองอื่น ๆ ต่อไปในอนาคตได้
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ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครัง้ นี ้ใช้ วิธีการวิจยั เชิงผสานวิธี (Mixed Methodology) แบบขันตอนเชิ
้
งอธิ บาย
(The explanatory sequential design) ซึ่งมีการดาเนินการวิจัยเป็ น 2 ระยะ เริ่ มจากการวิจัยเชิง
ปริ มาณเพื่อการศึกษาโมเดลโค้ งพัฒนาการที่มีตวั แปรแฝงของการเปลี่ยนแปลงระยะยาว แล้ วจึง
นาผลการศึกษาจากการวิจยั เชิงปริ มาณมากาหนดแนวทางในการวิจยั ระยะที่สอง ซึ่งเป็ นการวิจัย
เชิงคุณภาพด้ วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ดังนี ้
การวิจัยระยะที่ 1 การวิจัยเชิงปริมาณ
ขอบเขตด้ านประชากรและกลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในงานวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้เป็ นนิสติ นักศึกษาชันปี
้ ที่สดุ ท้ ายของหลักสูตรของ
สาขาวิชาตามการจัด ท าข้ อ ตกลงยอมรั บ ร่ วมกัน ด้ า นคุณ สมบัติในสาขาวิช าชี พ หลัก (Mutual
Recognition Arrangements: MRAs) ตามป ฏิ ญ ญ าว่ า ด้ วยความ ร่ ว มมื อในอาเซี ย น ซึ่ ง
ประกอบด้ วยสาขาวิชาดังนี ้ วิศวกรรม พยาบาล สถาปั ตยกรรม แพทย์ ทันตแพทย์ และนักบัญชี ที่
มีการเข้ าร่ วมกิ จกรรม/โครงการที่เกี่ ยวข้ องกับการใช้ ภาษาอังกฤษทังของทางมหาวิ
้
ทยาลัยและ
กิ จ กรรมนอกหลัก สูต รด้ วยตนเอง เนื่อ งจากเป็ นกลุ่ม นิสิตนักศึกษาที่ จ ะมี โอกาสในการเรี ย นรู้
ภาษาอังกฤษมากขึ ้น โดยผู้วิจัยมี ระยะเวลาในการเก็บข้ อมูลในช่วงปี การศึกษา 2561 คือ ตังแต่
้
เดือนสิงหาคม 2561 ถึงเดือนมกราคม 2562 โดยเก็บข้ อมูลจากมหาวิทยาลัยรัฐ และในกากับรัฐ
ในกรุ งเทพมหานครที่ มีห ลักสูต รของสาขาวิช าตามการจัดทาข้ อ ตกลงยอมรั บ ร่ วมกัน (MRAs)
คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยด้ วยการสุม่ สองขันตอน
้
(Two-stage Random Sampling)
โดยมี เงื่อ นไข คือ มี การเข้ าร่ ว มกิ จ กรรม/โครงการที่ เกี่ ยวข้ อ งกับ การใช้ ภ าษาอังกฤษของทาง
มหาวิ ท ยาลัย หรื อ กิ จ กรรมอื่ น ๆ นอกมหาวิท ยาลัย ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ ทัก ษะทาง
ภาษาอังกฤษ จานวน 200 คน
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ตัวแปรที่ศึกษา
ตั ว แปรที่ ใ ช้ ในการศึ ก ษาครั ง้ นี ม้ ี 5 ตั ว แปร ได้ แก่ พฤติ ก รรมการเรี ย นรู้
ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเอง (Self-directed learning in English language) การริ เริ่ มพัฒนา
ความงอกงามแห่ ง ตน (Personal growth initiative) ภาวะผู้ น าในตนเอง (Self-leadership)
สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ (Learning environment) และแรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ (Learning
motivation)
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. สาขาวิ ชาที่ มี การเคลื่อ นย้ ายแรงงานเสรี อ าเซี ยน หมายถึ ง สาขาวิช าตาม
หลัก สูต รการศึก ษาในระดับ อุ ด มศึก ษาที่ เป็ นไปตามการจัด ท าข้ อ ตกลงยอมรั บ ร่ ว มกั น ด้ า น
คุณสมบัติในสาขาวิชาชีพ (Mutual Recognition Arrangement: MRA) ซึ่งตามข้ อตกลงนี ้ยอมรับ
ให้ มีการเคลื่อนย้ ายอาชีพด้ วยกัน 7 อาชีพ คือ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกร สถาปนิก นัก
สารวจ นักบัญชี และอาชีพการท่องเที่ยวซึง่ กาลังอยู่ในระหว่างการทาความตกลง และมีโอกาสขอ
ใบประกาศนียบัตรรับรองฝี มื อแรงงานจากประเทศสมาชิกใดสมาชิกหนึ่ง เพื่อจะสามารถเข้ าไป
ทางานในประเทศใดก็ได้ ในกลุม่ ประเทศสมาชิกอาเซียนด้ วยกัน
2. กิ จ กรรมของมหาวิ ท ยาลัย หมายถึ ง โครงการ หรื อ การด าเนิ น การใด ๆ ที่
เกี่ ยวข้ องกับการเรี ยนรู้ และพัฒ นาทักษะภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมี การจัดขึ ้นสาหรั บนิสิต
นักศึกษาในสถาบัน เป็ นกิ จกรรมที่นิสิตนักศึกษาให้ ความสนใจเข้ าร่ วมด้ วยตนเองโดยไม่มีการ
บังคับให้ เข้ าร่วม
3. กิจกรรมนอกหลักสูตร หมายถึง กิจกรรมใด ๆ ที่มีลกั ษณะเพื่อการเรี ยนรู้ และ
พัฒ นาทัก ษะภาษาอั ง กฤษที่ นิ สิ ต นัก ศึ ก ษาให้ ค วามสนใจเข้ า ร่ ว มด้ ว ยตนเอง เช่ น การชม
ภาพยนตร์ ซีรี่ส์ ฟั งเพลง อ่านหนังสือที่เป็ นภาษาอังกฤษ รวมถึงการพูดคุยกับบุคคลอื่นด้ วยการใช้
ภาษาอังกฤษ
4. บริ บทกิจกรรมตามการเรี ยนการสอนของหลักสูตรในมหาวิทยาลัย หมายถึง
กิ จ กรรมใด ๆ ที่ เกิ ด ขึน้ ในการเรี ย นการสอนตามหลัก สูต รที่ เป็ นไปตามปฏิ ทิ น การศึก ษาของ
มหาวิทยาลัย เช่น เปิ ดเทอม สอบกลางภาค สอบปลายภาค ปิ ดเทอม เป็ นต้ น
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นิยามเชิงปฏิบัติการ
1. พฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเอง หมายถึง พฤติกรรม
การเรี ยนรู้ ที่อาศัยกระบวนการที่บุคคลริ เริ่ มการเรี ยนภาษาอังกฤษด้ วยตนเอง โดยคานึงถึงความ
ต้ องการในการเรี ยนของตน มี กลวิธีในการเรี ยนรู้ โดยการกาหนดเป้าหมาย ค้ นหาสื่อ การเรี ยน มี
การติดต่อกับบุคคลอื่น แสวงหาแหล่งความรู้ ที่หลากหลาย เลือกใช้ วิธีการเรี ยนรู้ เสริ มแผนการ
เรี ยนรู้ และประเมินผลการเรี ยนของตนด้ วยความร่ วมมื อช่วยเหลือจากผู้อื่นหรื อไม่ก็ได้ โดยแบ่ง
ออกเป็ น 3 องค์ ประกอบ คือ การจัด การตนเอง หมายถึง ความสามารถในการกระตุ้ นเตือ น
ตนเองให้ มี ก ารวางแผนการปฏิ บัติ พัฒ นากลยุท ธ์ ในการปฏิ บัติ โดยการแสวงหาข้ อมู ล จาก
แหล่งข้ อมูลต่าง ๆ การตรวจสอบตนเอง หมายถึง ความสามารถในการตระหนักถึงความคิดของ
ตนเองเกี่ยวกับเรื่ องที่ตนเองรู้ และตนเองไม่ร้ ู การติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเอง
ให้ มีความชัดเจนและถูกต้ อง การเปลี่ยนแปลงตนเอง หมายถึง ความสามารถในการปรับปรุ ง
ตนให้ มีการสือ่ สารได้ อย่างถูกต้ องและมีน ้าหนัก มีการเรี ยนรู้ เพื่อการเปลีย่ นแปลงตนเองในทางที่ดี
ขึ ้นอยูต่ ลอดเวลาด้ วยการกลวิธีตา่ ง ๆ
ในการวิจัยครัง้ นี ้พฤติกรรมการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเอง หมายถึง
ค่าคะแนนที่ได้ จากแบบวัดพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองที่ผ้ วู ิจัยพัฒนาขึ ้น
จาก Self-Directed Learning Readiness Scale (SDLRS) ของ Guglielmino (1978) และแบบ
วัดพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ด้วยการนาตนเอง ของ สุจินดา ประเสริ ฐ (2554) โดยผู้วิจัยได้ นาแบบวัด
ดังกล่าวมาพัฒนาให้ มีความเหมาะสมและสอดคล้ องกับบริ บทและกลุม่ ตัวอย่างการวิจัย เป็ นแบบ
วัดให้ ผ้ ตู อบประเมินตนเอง (Self-report) ในลักษณะของมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)
ค่า 5 ระดับ ตังแต่
้ ไม่จริ งเลย ให้ 1 คะแนน จนถึงจริ งที่สุด ให้ 5 คะแนน ในข้ อคาถามเชิงบวก และ
สาหรับข้ อคาถามเชิงลบให้ คะแนนในลักษณะตรงข้ ามกัน โดยความหมายของคะแนน คือ ผู้ตอบที่
ได้ คะแนนจากแบบวัดมากกว่าแสดงว่ามีการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตนสูงกว่าผู้ที่ตอบได้
คะแนนน้ อยกว่า
2. การริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่ งตน หมายถึง ความมุ่งมั่นของบุคคลที่
จะทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในตนเอง และสามารถพัฒนาตนได้ ทังในแง่
้
ของการรับรู้ตนเองและ
ลงมือกระทาสิ่งซึ่งก่อให้ เกิดความเติบโตงอกงามแก่บุคคลนัน้ โดยแบ่งออกเป็ น 4 องค์ประกอบ
คือ มีความพร้ อมในการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ความพร้ อมที่จะเปลีย่ นแปลงหรื อพัฒนาตนเอง
มีการคิดการวางแผน หมายถึง การคิดวางแผน มองหาวิธีการเพื่อให้ บุคคลเกิดการพัฒนาและ
เติบโต มีความสามารถการใช้ ทรัพยากร หมายถึง การสนับสนุนจากแหล่งสนับสนุนหรื อตัวช่วย
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จากปั จจัยภายนอกของตัวบุคคลเพื่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาของบุคคล และมีความ
ตัง้ ใจ หมายถึง พฤติกรรมที่เป็ นการกระทาอย่างตังใจเพื
้
่อให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงพัฒนา
ในการวิจัยครัง้ นี ้การริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตน หมายถึง ค่าคะแนนที่ได้
จากแบบวัดการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตนที่ผ้ วู ิจัยพัฒนาจากแบบวัดการริ เริ่ มพัฒนาความ
งอกงามแห่ ง ตน (Personal Growth Initiative Scale-II: PGIS-II) ของ Robitschek และคณ ะ
(2009) แบบวัดการริ เริ่ มพัฒ นาความงอกงามแห่งตนประกอบด้ วยข้ อคาถามจานวน 24 ข้ อ ใน
ลักษณะของมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ค่า 5 ระดับ ตังแต่
้ ไม่จริ งเลย ให้ 1 คะแนน
จนถึ งจริ งที่ สุด ให้ 5 คะแนน ในข้ อ คาถามเชิ งบวก และสาหรั บข้ อ คาถามเชิ งลบให้ คะแนนใน
ลักษณะตรงข้ ามกัน โดยความหมายของคะแนน คือ ผู้ตอบที่ได้ คะแนนจากแบบวัดมากกว่าแสดง
ว่ามีการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตนสูงกว่าผู้ที่ตอบได้ คะแนนน้ อยกว่า
3. ภาวะผู้นาในตนเอง หมายถึง การจัดการตนเองโดยใช้ กลยุทธ์ เชิงพฤติกรรม
และจิ ตใจอย่างเป็ นระบบ และมี ความตังใจ
้ เพื่อ ให้ บุคคลสามารถนาตนเองและก่อให้ เกิ ดการ
ปฏิ บัติงานที่ มี ประสิท ธิ ภ าพและประสิท ธิ ผลสูงขึน้ ตามวัต ถุป ระสงค์ ที่ ตนคาดหวังไว้ โดยแบ่ง
ออกเป็ น 3 องค์ประกอบดังนี ้ การมุ่งเน้ นพฤติกรรม หมายถึง การให้ แนวทางที่เฉพาะเจาะจงใน
การระบุ พ ฤติ ก รรมที่ ไ ม่ เ หมาะสมและแทนที่ ด้ วยพฤติ ก รรมที่ มี ค วามเหมาะสม โดยผ่ า น
กระบวนการสังเกตตนเอง การตังเป
้ ้ าหมาย การให้ รางวัลตัวเอง การให้ ข้อเสนอแนะตนเอง และ
การเตือนตนเอง การให้ รางวัลตามธรรมชาติ หมายถึง การที่บุคคลจะแสวงหาความสุขในการ
เรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษได้ จากงานหรื อ กิ จ กรรมที่ กาหนด ซึ่งน าไปสู่การเพิ่ มขึน้ ของความรู้ สึก ถึ ง
ความสามารถ การควบคุมตนเอง และการรับรู้ เป้าหมาย ความคิดสร้ างสรรค์ หมายถึง การมี
จุดมุ่งหมายที่จะปรับเปลี่ยนกระบวนการทางจิตใจเพื่อสนับสนุนแบบแผนความคิดในเชิงบวก และ
การมองโลกในแง่ดี รวมถึงกระบวนการทางจิตที่สามารถมีอิทธิพลต่อสมรรถนะของบุคคล
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลง หมายถึงค่าคะแนนที่ได้ จากแบบวัด
ภาวะผู้น าในตนเองที่ ผ้ ูวิ จัย พัฒ นาจาก Abbreviated Self-leadership Questionnaire (ASLQ)
ของ Houghton, Dawley, และ DiLiello (2012) เป็ นแบบวัดให้ ผ้ ตู อบประเมินตนเอง (Self-report)
ในลัก ษณะของมาตราส่ว นประมาณค่ า (Rating scale) ค่ า 5 ระดับ ตัง้ แต่ ไม่ จ ริ ง เลย ให้ 1
คะแนน จนถึงจริ งที่สดุ ให้ 5 คะแนน ในข้ อคาถามเชิงบวก และสาหรับข้ อคาถามเชิงลบให้ คะแนน
ในลักษณะตรงข้ ามกัน นิสิตนักศึกษาที่ได้ คะแนนจากแบบวัดมากกว่าแสดงว่ามี ภ าวะผู้นาใน
ตนเองสูงกว่าผู้ที่ได้ คะแนนต่ากว่า
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4. สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ หมายถึง สภาวะต่าง ๆ ที่มีความเกี่ ยวข้ อ งกับ
เรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนทังทางตรงและทางอ้
้
อม ซึ่งอาจจะเป็ นภาวะที่เป็ นรูปธรรม เช่น อาคาร สถานที่
อุปกรณ์ การเรี ยนต่าง ๆ และรวมไปถึงลักษณะภูมิอากาศ และภูมิประเทศ เป็ นต้ น หรื อเป็ นภาวะที่
เป็ นนามธรรม เช่น ความรู้สกึ นึกคิด เจตคติตา่ ง ๆ เป็ นต้ น และรวมถึงสภาพแวดล้ อมทางสังคมที่มี
อิทธิพลต่อการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน โดยแบ่งออกเป็ น 2 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้ อมการเรียนรู้
ทางกายภาพ เป็ นสภาพแวดล้ อมที่สง่ ผลทางกายภาพต่อผู้เรี ยนในแง่ของการส่งเสริ ม การสร้ าง
บรรยากาศให้ เอือ้ ต่อการกระตุ้น สนับสนุนให้ เกิดการค้ นหาความรู้เพิ่มเติม สภาพแวดล้ อมการ
เรี ยนรู้ ทางสังคมภาพ เป็ นสภาพแวดล้ อมที่สง่ ผลต่อผู้เรี ยนอันเนื่องมาจากสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคล การประพฤติปฏิบตั ิตอ่ กัน ไม่วา่ จะเป็ นไปตามธรรมชาติ หรื อตามกฎระเบียบที่กาหนดไว้
ในการวิจัยครัง้ นี ้สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ หมายถึงค่าคะแนนที่ได้ จ ากแบบวัด
สภาพแวดล้ อ มการเรี ย นรู้ ที่ ผ้ ู วิ จัยพัฒ นาจากแบบวัด สภาพแวดล้ อ มการเรี ย นรู้ จากแนวคิ ด
สภาพแวดล้ อ มการเรี ย นรู้ ของ อรพัน ธุ์ ประสิท ธิ รัต น์ (2545) ประกอบกับ แนวคิ ด ของ G. J.
Anderson และ Walberg (1974) และ Fraser, Anderson, และ Walberg (1982) เป็ นแบบวัดให้
ผู้ตอบประเมินตนเอง (Self-report) ในลักษณะของมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ค่า 5
ระดับ ตัง้ แต่ ไม่จริ งเลย ให้ 1 คะแนน จนถึงจริ งที่สุด ให้ 5 คะแนน ในข้ อ คาถามเชิ งบวก และ
สาหรับข้ อคาถามเชิงลบให้ คะแนนในลักษณะตรงข้ ามกัน นิสิตนักศึกษาที่ได้ คะแนนจากแบบวัด
มากกว่าแสดงว่ามีการรับรู้ถึงสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้สงู กว่าผู้ที่ได้ คะแนนต่ากว่า
5. แรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ หมายถึง ความต้ องการและความพึงพอใจของ
นิสิตนักศึกษาที่จะแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อการเรี ยนรู้ ซึ่งเกิ ดจากแรงผลักดันภายในของตน โดย
ไม่ ได้ อาศัยสิ่งเร้ า หรื อการชักจู งจากปั จจัยภายนอก โดยแบ่ งออกเป็ น 5 องค์ ประกอบ คื อ ความ
ต้ องการสิ่งท้ าทาย หมายถึง นิสิตนักศึกษามีแรงกระตุ้นจากภายในในการเรี ยนรู้ มีความชอบ มีความ
ต้ องการที่จะเรี ยนรู้ ด้ วยวิธีการ และกิจกรรมที่แปลกใหม่ มีความต้ องการที่จะเรี ยนรู้กิจกรรมที่ยากและ
ท้ าทายกั บ ความสามารถของตน ความสนใจเพลิ ด เพลิ น หมายถึ ง นิ สิ ต นั กศึ ก ษามี ค วาม
กระตือรื อร้ นในการเรี ยนรู้ อยากเรี ยนรู้ มีความสุขและพึงพอใจในกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่ตนสนใจ ความ
เป็ นตัวของตัวเอง หมายถึง นิสิตนักศึกษามีการคิดริ เริ่ มทาสิ่งต่าง ๆ ในการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง มีอิสระ
ในการคิ ดและการกระท าเพื่ อการเรี ยนรู้ ของตน ความต้ องการมี ความสามารถ หมายถึ ง นิ สิ ต
นักศึกษามีความต้ องการในการเรี ยนรู้ เพื่อจะได้ มีทกั ษะในการจัดการเรี ยนรู้ และพัฒนาความสามารถ
ในการเรี ยนรู้ ของตน และความมุ่ งมั่น หมายถึ ง นิสิตนักศึกษามี ความมุ่งมั่นในการเรี ยนรู้ ให้ บรรลุ
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เป้าหมายที่ต้องการ ด้ วยความสามารถของตนเอง มีการทุม่ เท ยึดมั่นในการเรี ยนรู้ โดยไม่ต้องอาศัยแรง
กระตุ้นจากภายนอก
ในการวิจัยครัง้ นีแ้ รงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ หมายถึงค่าคะแนนที่ได้ จากแบบวัด
แรงจูงใจภายใน ของ อรพินทร์ ชูชม และคณะ (2542) โดยผู้วิจัยได้ นาแบบวัดดังกล่าวมาพัฒนาให้ มี
ความเหมาะสมและสอดคล้ องกับบริ บทและกลุ่มตัวอย่างการวิ จัย ในลัก ษณะของมาตราส่ว น
ประมาณค่า (Rating scale) ค่า 5 ระดับ ตัง้ แต่ ไม่จ ริ งเลย ให้ 1 คะแนน จนถึ งจริ งที่ สุด ให้ 5
คะแนน ในข้ อคาถามเชิงบวก และสาหรับข้ อคาถามเชิงลบให้ คะแนนในลักษณะตรงข้ ามกัน นิสิต
นัก ศึก ษาที่ ได้ คะแนนจากแบบวัด มากกว่าแสดงว่ามี แรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ สูงกว่าผู้ที่ ได้
คะแนนต่ากว่า
การวิจัยระยะที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ
ขอบเขตด้ านวิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาในระยะนี ้ ผู้วิจัยใช้ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
แนวทางของการดาเนินการวิจยั และประเด็นปั ญหาที่ต้องการศึกษาผู้วิจยั นาผลการศึกษาจากการ
วิจยั ในระยะที่ 1 กล่าวคือ ลักษณะการเปลีย่ นแปลงในภาพรวมที่มีลกั ษณะเพิ่มขึ ้นจากการวัดครัง้
ที่ 1 ไปยังครัง้ ที่ 2 และลดลงในครัง้ ที่ 3 ของการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้นาใน
ตนเอง สภาพแวดล้ อ มการเรี ยนรู้ และแรงจูงใจภายในในการเรี ย นรู้ และการเปลี่ยนแปลงใน
ลักษณะที่ เพิ่ม ขึน้ อย่างต่อเนื่องจากการวัด ครัง้ ที่ 1 ไปจนถึงการวัดครัง้ ที่ 3 ของพฤติกรรมการ
เรี ย นรู้ ภาษาอั ง กฤษด้ ว ยการน าตนเอง มาเป็ นฐานเพื่ อ การศึ ก ษา การเปลี่ ย นแปลงผ่ า น
ประสบการณ์ ที่ได้ รับจากบริ บทการเรี ยนรู้ ในมหาวิทยาลัย รวมถึงการเข้ าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และ
กิจ กรรมด้ านภาษาอังกฤษทังของมหาวิ
้
ทยาลัยและนอกหลักสูตรด้ วยตนเองของนิสิตนักศึกษา
เพื่อการค้ นหาประสบการณ์ การทาความเข้ าใจในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น โดยใช้ เทคนิควิธีการ
เก็ บ ข้ อมูล โดยการสัม ภาษณ์ เชิ งลึก (In-depth Interview) เป็ นเครื่ อ งมื อ หลัก ในการเก็ บ ข้ อ มูล
ประกอบกับการสังเกต (Observation) ร่วมด้ วยขณะที่ทาการสัมภาษณ์ เพื่อนามาเป็ นข้ อมูลเสริ ม
ในการอธิบายผลการศึกษา
ขอบเขตของผู้ให้ ข้อมูล
การศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจัยเลือกกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ตามคุณ สมบัติที่กาหนด (Inclusion Criteria) เนื่องจากเป็ นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของการ
ริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้นาในตนเอง สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ แรงจูงใจภายใน
ในการเรี ยนรู้ และพฤติกรรมการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเอง การเลือกกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลจึง
เป็ นการเลื อ กกลุ่ ม ผู้ ที่ มี ป ระสบการณ์ ในการพั ฒ นาตนเองจากการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมของ

16
มหาวิทยาลัย โดยกาหนดกลุ่มผู้ให้ ข้อ มู ลหลักเป็ นนิสิตนักศึกษาชัน้ ปี สุดท้ ายของหลักสูตรของ
สาขาวิชาตามการจัดทาข้ อตกลงยอมรับร่ วมกันด้ านคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลัก (MRAs) จาก
การเก็บข้ อมูลในการวิจยั ระยะที่ 1 ที่มีลกั ษณะการแปลี่ยนแปลงของคะแนนเฉลีย่ เช่นเดียวกันกับ
ผลการวิจยั ในระยะที่ 1
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
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ผู้วิ จัย ได้ ท าการศึก ษาค้ น คว้ าแนวคิ ด และทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การศึก ษาครั ง้ นี ้ โดย
ค้ นคว้ าจากหนังสือ บทความ เอกสารงานวิจัยจากทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ และได้ สรุ ป
รวบรวมข้ อมูลที่เป็ นสาระสาคัญต่องานวิจยั ดังจะได้ เสนอตามหัวข้ อต่อไปนี ้
1. การเคลือ่ นย้ ายแรงงานเสรี อาเซียน
2. พฤติกรรมการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเอง
3. การริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตน
4. ภาวะผู้นาในตนเอง
5. สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้
6. แรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้
7. กรอบแนวคิดในการวิจยั
8. สมมติฐานในการวิจยั ระยะที่ 1
1. การเคลื่อนย้ ายแรงงานเสรีอาเซียน
ความสาคัญของการศึกษาไทยกับการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน
เมื่อพิจารณาจาก 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน จะพบว่าการศึกษาซึง่ ถูกระบุอยู่
ในเสาที่ ส าม หรื อ เสาป ระชาคมสั ง คมและวั ฒ นธรรมอาเซี ย น (ASEAN Socio-Cultural
Community: ASCC) เป็ นสิ่งที่อาเซียนให้ ความสนใจ ทังนี
้ ้การศึกษาจะมี สว่ นช่วยในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้ มีความสามารถในการแข่งขันเมื่อเกิดความร่วมมือกันกับอีกหลาย ๆ ประเทศ
เช่นนี ้แล้ ว สานักยุทธศาสตร์ อุดมศึกษาต่างประเทศ และ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(2553, หน้ า 67-72) จึงได้ ตระหนักถึงความสาคัญของการเข้ าร่วมประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ ้นใน
ปี พ.ศ. 2558 ตามกฎบัตรอาเซียน ซึง่ จะทาให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงทังทางด้
้
านเศรษฐกิจ การเมือง
สัง คม วัฒ นธรรม และโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ด้ านการศึ ก ษา เนื่ อ งจากที่ ผ่ า นมาส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ กาหนดให้ การเปิ ดเสรี การค้ าบริ การด้ านการอุดมศึกษาและบูรณา
การการเป็ นประชาคมอาเซียนเป็ นปั จจัยสาคัญในการจัดทากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี
ฉบับ ที่ 2 เพื่ อให้ ระบบอุดมศึกษาเตรี ยมความพร้ อมเพื่ อ รองรับ ให้ ป ระเทศไทยเข้ าสู่ป ระชาคม
อาเซียนได้ อุดมศึกษาจึงจาเป็ นต้ องเสริ มหลักสูตรในทุกคณะและภาควิชา ให้ นกั ศึกษาตระหนักใน
เรื่ องของอาเซียนมากขึ ้น ทังรายวิ
้
ช าอาเซียนทั่วไป รายวิชาที่เปรี ยบเทียบมิติต่าง ๆ ในอาเซียน
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รายวิชาที่เจาะลึกเรื่ องเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมของประเทศอาเซียน อีกทังยั
้ งต้ อง
มีการเตรี ยมความพร้ อมในเรื่ องของภาษาทังภาษาอั
้
งกฤษที่เป็ นภาษาในการทางานของอาเซียน
และภาษาของประเทศเพื่อนบ้ าน
โดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ จัดทาแผนยุทธศาสตร์ อุดมศึกษาไทย
เข้ า สู่ป ระชาคมอาเซี ย นและการเปิ ดเสรี ก ารค้ า บริ ก ารด้ า นอุ ด มศึ ก ษา เพื่ อ เป็ นแนวทางให้
สถาบันอุดมศึกษาได้ ใช้ วางแผนยุทธศาสตร์ และนโยบายทังในระยะสั
้
นและระยะยาวต่
้
อไป เพื่อให้
บัณ ฑิตในอนาคตมี คุณภาพไปสูส่ ากล และนาประเทศให้ มีความสามารถในการแข่งขันได้ โดย
สร้ างความร่วมมือกับประเทศสมาชิกในการเคลื่อนย้ ายนักศึกษาและบุคลากรไปยังประเทศเพื่อน
บ้ านในระยะเริ่ มต้ นและขยายวงให้ กว้ างขึ ้น โดยยุทธศาสตร์ อุดมศึกษาไทยในการเตรี ยมความ
พร้ อมสูก่ ารเป็ นประชาคมอาเซียนมี สาระสาคัญ (สานักยุทธศาสตร์ อุดมศึกษาต่างประเทศ และ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553, หน้ า 67-72) กล่าวคือ ด้ านพันธกิจ อุดมศึกษา
ไทยจะผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพระดับสากลและมีความตระหนักในการเป็ นส่วนหนึ่งของประชาคม
อาเซียน และอุดมศึกษาไทยจะพัฒนาศักยภาพในการจัดการการอุดมศึก ษาให้ มีคุณภาพร่วมกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน ด้ านเป้ าหมาย มี 5 ประการ ประกอบด้ วย 1. ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษของบัณ ฑิ ต ไทยอยู่ในระดับ ที่ทัด เที ย มกับ บัณ ฑิ ต ในประเทศสมาชิ กอาเซี ย น 2.
สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งจัดการเรี ยนการสอนที่เอื ้อต่อการเป็ นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558
3. สถาบันอุดมศึกษาไทยมีจานวนกิจกรรมทางวิชาการที่ทาร่วมกับประเทศอาเซียนเพิ่มมากขึ ้นใน
แต่ละปี 4. จ านวนบัณ ฑิ ตที่ส าเร็ จ การศึก ษาจากสถาบัน อุด มศึก ษาไทยสามารถทางานทังใน
้
หน่วยงานระหว่างประเทศ บริ ษั ทข้ ามชาติในประเทศ และ/หรื อ ประกอบการในกลุ่มประเทศ
อาเซียนเพิ่มขึ ้นในแต่ละปี และ 5. จานวนนักศึกษาอาเซียนในสถาบันอุดมศึกษาไทยเพิ่มขึ ้นร้ อย
ละ 25 ต่อปี สาหรับตัวชี ้วัดมีดงั นี ้
1. คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานสากลของนักศึกษาไทย
โดยเฉลีย่ อยูใ่ นระดับทัดเทียมกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น
2. จานวนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรี ยนการสอนเกี่ยวกับอาเซียนและภาษา
ของประเทศสมาชิกอาเซียน
3. จานวนกิจกรรมทางวิชาการที่ทาร่วมกับประเทศอาเซียน
4. จานวนบัณฑิตไทยทางานในหน่วยงานระหว่างประเทศและบริ ษัทข้ ามชาติใน
ไทย และ/หรื อ ประกอบการในกลุม่ ประเทศสมาชิกอาเซียน
5. จานวนนักศึกษาอาเซียนในสถาบันอุดมศึกษาไทย
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ในส่วนของยุทศาสตร์ ที่ทาง สานักยุทธศาสตร์ อุดมศึกษาต่างประเทศ และ สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (2553, หน้ า 67-72) ได้ กาหนดไว้ 3 ยุทศาสตร์ ซึ่งมี รายละเอี ยด
ดังต่อไปนี ้
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 การเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตให้ มีคุณภาพมาตรฐานใน
ระดับ สากล มี ก ลยุท ธ์ ในการพัฒ นาบัณ ฑิ ต 2 ด้ าน กล่าวคื อ 1. พัฒ นาสมรรถนะด้ านการใช้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยในระดับที่ใช้ ในการทางานได้ และ 2. พัฒนาสมรรถนะด้ านการ
ประกอบวิชาชีพและการทางานข้ ามวัฒนธรรมของบัณฑิตไทย
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 การพัฒนาความเข้ มแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ประชาคมอาเซียนมีกลยุทธ์ คือ 1. พัฒนาอาจารย์ให้ มีสมรรถนะสากล 2. ส่งเสริ มการสร้ างองค์
ความรู้ และนวัตกรรมเกี่ยวกับอาเซียนในสถาบันอุดมศึกษา 3. พัฒนาหลักสูตรและการเรี ยนการ
สอนให้ มีคุณ ภาพระดับสากล 4. พัฒ นาโครงสร้ างพื ้นฐานให้ มีคุณ ภาพระดับสากล 5. พัฒ นา
วิชาการและการวิจยั สูค่ วามเป็ นเลิศ และ 6. พัฒนาระบบอุดมศึกษาแห่งอาเซียน
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 การส่งเสริ มบทบาทของอุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน มี
กลยุทธ์ คือ 1. ส่งเสริ มบทบาทความเป็ นผู้นาของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่เกี่ยวข้ องกับสามเสาหลัก
ในการสร้ างประชาคมอาเซีย นโดยเฉพาะอย่างยิ่ งในเสาด้ านประชาคมสังคมและวัฒ นธรรม
อาเซียน 2. สร้ างความตระหนักในการรวมตัวเป็ นประชาคมอาเซียนและบทบาทของอุดมศึกษา
ไทยในการพัฒ นาประชาคมอาเซียนทังในด้
้ านบวกและด้ านลบ 3. ส่งเสริ มให้ ประเทศไทยเป็ น
ศู น ย์ ก ลางการศึ ก ษาในกลุ่ ม ป ระเทศเพื่ อ นบ้ าน และ 4. พั ฒ นาศู น ย์ ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ
สถาบันอุดมศึกษาในอาเซียน
แนวโน้ มและแนวทางการเตรียมการรองรับการเคลื่อนย้ ายของแรงงานสู่การเป็ น
ประชาคมอาเซียน
การจะก้ าวเข้ าสูป่ ระชาคมอาเซียนได้ อย่างเข้ มแข็งได้ นนั ้ ปั จจัยสาคัญที่สดุ ประการ
หนึง่ คือทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากประชากรวัยแรงงานที่มีจานวนเพิ่มขึ ้นอย่างมีคณ
ุ ภาพนัน้ จะมี
ส่ว นส าคัญ ในการท าให้ ภูมิ ภ าคและประเทศต่า ง ๆ มี ค วามเจริ ญ เติบ โตทางเศรษฐกิ จ และมี
ความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล ทังนี
้ ้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคณ
ุ ภาพควรจะมีความรู้ และมี
การพัฒนาศักยภาพของตนให้ สงู ขึ ้น เพื่อให้ เกิดความเท่าเทียมกันมากขึ ้น รวมถึงการเกื ้อหนุนซึ่ง
กันและกันในภูมิภาค แต่อย่างไรก็ ตามประเทศไทยได้ เกิ ดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างประชากร
โดยได้ ก้าวเข้ าสูส่ งั คมสูงวัย (Aging Society) ส่งผลให้ แรงงานใหม่ที่จะเข้ าสูต่ ลาดลดลง ทาให้ มี
โอกาสเผชิ ญ กับ สภาวะการขาดแคลนแรงงานในอนาคตได้ (ชลวิ ท ย์ เจี ย รจิ ต ต์ และ ชัย วัช ร
พรหมจิตติพงศ์, 2556, หน้ า 66)
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กลุ่ม ประเทศภายใต้ ป ระชาคมอาเซี ย น (ASEAN Community: AC) มี ป ระชากร
โดยรวมประมาณ 600 ล้ านคน (ข้ อ มูลจากปี 2554) โดยมี แรงงานรวมกันในประเทศประชาคม
อาเซียนประมาณ 303 ล้ านคน ซึ่งอินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ และเวียดนาม เป็ นประเทศที่มีจานวน
แรงงานมากที่สุด โดยอิ นโดนีเซีย มี แรงงานประมาณ 117 ล้ านคน หรื อ ร้ อ ยละ 38.6 ของกาลัง
แรงงานทังหมดของอาเซี
้
ยน รองลงมาคือ ฟิ ลิปปิ นส์ 46 ล้ านคน และเวียดนามกับไทยประมาณ
40 ล้ านคน (สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน, 2555) จากสถิติแรงงานของประเทศอาเซียนที่เข้ า
มาทางานในประเทศไทยทังระดั
้ บล่างและระดับฝี มือ โดยไม่รวมแรงงานที่ยงั ไม่ได้ ขึ ้นทะเบียนยังมี
จานวนน้ อย ประมาณ 1.6-1.8 ล้ านคน คิดเป็ นร้ อยละ 0.5 ของแรงงานทังหมดของอาเซี
้
ยน ซึง่ เมื่อ
มองจากสถิติแรงงานดังกล่าว ทาให้ เกิ ดข้ อ วิตกกังวลต่อ ข้ อ ตกลงในการเคลื่อนย้ ายแรงงานของ
ประเทศในกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่อาจจะทาให้ มีแรงงานจากอาเซียนมากมายเข้ ามา
แย่งงานของแรงงานไทย ทาให้ แรงงานไทยหางานยากขึ ้นและก่อให้ เกิดความไม่มั่นคงต่อ อาชี พ
รวมไปถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินที่จะเกิดขึ ้นจากแรงงานสัญชาติต่าง ๆ ในอาเซียนที่
เคลื่อนย้ ายเข้ ามา แต่อย่างไรก็ ตามผู้ประกอบการจานวนมากจะมองเห็นเป็ นโอกาสจากการใช้
แรงงานจากประเทศอาเซียนที่เคลื่อนย้ ายเข้ ามา อันจะทาให้ โอกาสของตลาดแรงงานไทยมีกว้ าง
ขึ ้น แรงงานฝี มือไทยจะได้ มีโอกาสออกไปหางานทาในประเทศอาเซียนมากขึ ้น อันจะทาให้ เกิดการ
ไหลออกของแรงงานได้ อีกเช่นกัน จึงเป็ นเหตุให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องต้ อ งเตรี ยมการรับมื อ โดย
การศึกษาถึ งแนวโน้ ม โอกาส และผลกระทบ ตลอดจนแนวทางการเตรี ยมการรองรั บของการ
เคลื่อ นย้ า ยแรงงานที่ จ ะมี ขึน้ ใน หลัง การเปิ ดเสรี ข องการเคลื่อ นย้ า ยแรงงานในกลุ่ม ประเทศ
อาเซียน 10 ประเทศตามข้ อตกลง AEC เพื่อการกาหนดทิศทาง และแนวทางในการปฏิบตั ิอย่าง
รู้เท่าทัน และได้ ประโยชน์สงู สุดจากการเปิ ดเสรี ดงั กล่าว (สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน, 2555)
ตัง้ แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จจุ บั น มี ก ารเคลื่ อ นย้ ายแรงงานภายในอาเซี ย นนัน้ เกิ ด ขึ น้
ตลอดเวลา ซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นไปเพื่อการตอบสนองภาวะขาดแคลนแรงงานในประเทศปลายทาง
เช่น ประเทศไทยมีการเคลื่อนย้ ายเข้ ามาของแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้ าน เช่น สปป.ลาว เมียน
มาร์ กัมพูชา เป็ นจานวนมาก ซึ่งเมื่ อพิจารณาโดยภาพรวมแล้ วแรงงานที่เคลื่อนย้ ายในภูมิภาค
อาเซียนส่วนใหญ่จะเป็ นแรงงานไร้ ฝีมือ (Unskilled Labour) ทังนี
้ ้ก็เพื่อตอบสนองการขาดแคลน
แรงงานที่ต้องใช้ กาลัง หรื อเป็ นงานที่ต้องทางานหนัก เป็ นต้ น การเคลื่อนย้ ายของแรงงานเหล่านี ้
มักจะมาจากประเทศเพื่อนบ้ านใกล้ เคียงซึ่ง ง่ายต่อการเคลื่อนย้ าย และการลักลอบเข้ ามาทางาน
อย่างไม่ถูกต้ องตามกฎหมาย ซึ่งทาได้ ง่ายและมี จานวนมาก ส่วนการเคลื่อ นย้ ายแรงงานฝี มื อ
(Skilled Labour) จะผูกติดกับการลงทุนและการทางานในอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ ทกั ษะสูง รวมทัง้
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แรงงานฝี มือในอาเซียนมักมีการเคลือ่ นย้ ายจากประเทศที่มีคา่ ตอบแทนต่า เช่น ประเทศในแถบอิน
โดจีน ฟิ ลปิ ปิ นส์ อินโดนีเซีย และรวมถึงไทย ไปสูป่ ระเทศที่มีค่าตอบแทนสูงกว่า เช่น สิงคโปร์ และ
บรูไน เป็ นต้ น
ผลจากการมีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะส่งผลให้ การเคลือ่ นย้ ายแรงงานวิชาชีพ
ทาได้ ง่ายขึน้ โดยการสร้ างและยอมรับมาตรฐานวิชาชีพร่วมกัน เพื่อการอานวยความสะดวกใน
การเคลื่อนย้ ายแรงงานวิชาชี พในอาเซียน และเป็ นการลดกฎเกณฑ์ ด้านการเคลื่อ นย้ ายแรงงาน
โดยล่าสุดได้ มี การทาข้ อตกลงการยอมรั บร่ วม (Mutual Recognition Agreement : MRA) ของ
แรงงานวิชาชีพต่าง ๆ ไปแล้ ว 8 สาขาวิชาชีพ อันประกอบด้ วย สาขาวิศวกรรม สาขาวิชาชีพการ
พยาบาล สาขาสถาปั ตยกรรม สาขาด้ านการสารวจ สาขาวิชาชีพแพทย์ สาขาวิชาชีพทันตแพทย์
และสาขาวิช าชี พ บัญ ชี โดยมี สาขาการท่อ งเที่ ย วเพิ่ ม ขึ ้นมาเป็ นสาขาที่ 8 (ASEAN, 2016) ซึ่ง
หมายความว่า หากแรงงานในประเทศใดมี คุณ สมบัติ ทัง้ ด้ า นหลัก สูต รการศึก ษาอบรมและ
ประสบการณ์ การทางานตามที่มี การตกลงไว้ ใน MRAs ก็ จ ะได้ รับ การยอมรั บ จากทุกประเทศ
สมาชิกและสามารถไปทางานในประเทศสมาชิกใดก็ได้ ได้ งา่ ยขึ ้น และด้ วยการเคลือ่ นย้ ายแรงงาน
ที่มีได้ งา่ ยขึ ้นนี ้อาจทาให้ เกิดการขาดแคลนแรงงานวิชาชีพในประเทศอาเซียนที่ให้ ผลตอบแทนน้ อย
กว่า อันอาจก่อให้ เกิดการโยกย้ ายของแรงงานไทยในสายวิชาชีพนี ้มากขึ ้น อย่างไรก็ตาม ในบาง
สายวิชาชีพการเคลื่อนย้ ายอาจทาได้ ไม่ง่ายนัก เนื่องจากหลาย ๆ ประเทศยังคงสงวนกฎเกณฑ์ ที่
แรงงานต้ องปฏิบตั ิตามไว้ อยู่
ทัง้ นี แ้ รงงานไทยยังมี จุด อ่อ นที่ต้ อ งให้ ค วามส าคัญ คือ ภาษา ระเบี ย บวินัย และ
เทคโนโลยี โดยเฉพาะเรื่ องภาษาซึง่ แรงงานไทยด้ อยกว่าประเทศอื่นอยูม่ าก จึงทาให้ เสียโอกาสการ
ได้ ทางานในตาแหน่งหัวหน้ างานหรื อผู้จัดการ และจุดอ่อนที่สาคัญอีกประการคือ การขาดระเบียบ
วินยั เช่น การหนีสญ
ั ญาจ้ าง การหนีไปทางานกับนายจ้ างใหม่ ซึ่งเป็ นการตัดโอกาสของคนงาน
ไทยกลุม่ หนึ่งที่จะมีโอกาสไปหารายได้ ที่ดีในต่างประเทศ (สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน, 2555)
เช่นนันแล้
้ วการเตรี ยมความพร้ อมในการเตรี ยมการรองรับการเคลือ่ นย้ ายแรงงานฝี มือของไทยจึง
ควรพิจารณาถึงการพัฒนา โดยเริ่ มตังแต่
้ นิสติ นักศึกษาที่จะจบไปทางานในสายวิชาชีพที่อาเซียน
รวมถึงรัฐบาลเองควรกาหนดแนวทางที่ชัดเจนให้ แต่ละหน่วยงานนาไปใช้ เพื่อลดจุดอ่อนดังกล่าว
และเพื่อให้ มีกรอบแนวทางในการปฏิบัติของการเคลื่อนย้ ายแรงงานฝี มือ เสรี ของไทยในภูมิภาค
เป็ นไปอย่างเป็ นรูปธรรมต่อไป
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ข้ อตกลงยอมรั บร่ วมในเรื่ องคุณสมบัติของนักวิชาชีพอาเซียนในการเคลื่อนย้ าย
แรงงานเสรีอาเซียน
การจัด ทาข้ อ ตกลงยอมรั บ ร่ ว มกัน (Mutual Recognition Arrangements: MRAs)
ด้ านคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลัก ตามปฏิญญาว่าด้ วยความร่ วมมือในอาเซียนฉบับที่ 2 (Bali
Concord II) มีวตั ถุประสงค์เพื่ออานวยความสะดวกในการเคลือ่ นย้ ายบุคลากรวิชาชีพในประเทศ
สมาชิกอาเซียน และเพื่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนข้ อมูลการปฏิบัติที่เป็ นเลิศ (Best practices) ใน
การสอนและฝึ กอบรมบุคลากรวิชาชีพ โดยใช้ สมรรถนะเป็ นหลัก (Competency-based) ทังนี
้ ้เพื่อ
ร่วมมือและเสริ มสร้ างความสามารถในหมู่สมาชิกอาเซียน และช่วยยกระดับมาตรฐานและการลด
ช่องว่างความแตกต่างของบุคลากร ซึ่งการเคลื่อนย้ ายแรงงานดังกล่าวเป็ นการเคลื่อนย้ ายเฉพาะ
แรงงานฝี มื อและจะต้ องมี คุณสมบัติตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ ในข้ อ ตกลง MRAs ของอาเซียน
โดยจะเริ่ มต้ นดาเนินการในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ซึง่ ปั จจุบนั ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ จัดทา
ข้ อตกลง MRAs ร่ วมกันแล้ วใน 7 สาขาคือ วิศวกรรม พยาบาล สถาปั ตยกรรม การสารวจ แพทย์
ทันตแพทย์ และนักบัญชี ส่วนสาขาอื่ น ๆ ยังอยู่ระหว่างการพิจ ารณา ข้ อตกลง MRAs เบื ้องต้ น
ดังกล่าวได้ กาหนดขึน้ เพื่ อที่จะเปิ ดเสรี ในตลาดแรงงานทักษะหรื อ แรงงานฝี มื อ นาร่ อ ง ในกลุ่ม
บริ การ 4 สาขา ได้ แก่ ท่องเที่ยว สุขภาพ การบิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อ
การลดอุป สรรคในการประกอบวิ ช าชี พ ในภูมิ ภ าค ทัง้ นี ห้ ากบุ ค ลากรในสายอาชี พ ดังกล่าวมี
ความสามารถและผ่านเกณฑ์เงื่อนไขคุณสมบัติตามที่แต่ละประเทศกาหนดได้ ก็จะสามารถเข้ าไป
ทางานในกลุม่ สมาชิกอาเซียนได้ สะดวกมากยิ่งขึ ้น
จากวัต ถุป ระสงค์ ห ลัก ของข้ อ ตกลง MRAs กล่าวคื อ เป็ นการช่ ว ยให้ นัก วิ ช าชี พ
อาเซียนสามารถเคลือ่ นย้ ายเข้ าไปทางานในประเทศอาเซียนอื่นได้ สะดวกมากขึ ้น ประเทศสมาชิก
จึงได้ ท าการเจรจาเพื่ อ หาจุ ดตกลงยอมรั บ ร่ วมกัน ในด้ านคุณ สมบัติ คื อ เรื่ อ งการศึก ษา และ
ประสบการณ์ ในการทางาน ซึ่งข้ อตกลงทังหมดล้
้
วนเป็ นเงื่อนไขในการได้ รับอนุญาตให้ ทางานใน
ประเทศหนึ่ง ๆ ได้ สามารถยื่นคาขอใบอนุญ าต โดยไม่เสียเวลาตรวจสอบคุณสมบัติซ ้า ทังนี
้ ้ผู้
ประกอบวิชาชี พยังจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและข้ อ กาหนดที่เกี่ ยวข้ องของประเทศที่เข้ าไป
ทางาน เช่น การสอบ การขึน้ ทะเบี ยน การขอใบอนุญ าตท างานเป็ นต้ น จะเห็น ได้ ว่าข้ อ ตกลง
MRAs จะช่วยอานวยความสะดวกให้ กบั ผู้ประกอบวิชาชีพในประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อที่จะได้ มี
โอกาสในการไปทางานในประเทศอื่ น ๆ ภายในกลุม่ อาเซียนที่ได้ ผลตอบแทนมากกว่าได้ ง่ายขึ ้น
เพราะข้ อตกลงนันได้
้ ช่วยลดขัน้ ตอนของการตรวจสอบและรับรองวุฒิการศึกษาหรื อ ความรู้ ทาง
วิชาชีพนัน้ ๆ ให้ แล้ ว ส่วนประโยชน์ที่จะตกอยู่กบั ประชาชนทัว่ ไป คือ โอกาสที่เพิ่มมากขึ ้นในการ
ได้ รับบริ การจากนักวิชาชี พที่มี ความสามารถจากชาติอ าเซีย นอื่ น ๆ ที่อ าจจะเข้ ามาทางานใน
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ประเทศเพิ่มมากขึ ้น โดยไม่ต้องเสียค่าเดินทางเพื่อขอรับบริ การ ส่วนนักวิชาชีพในประเทศนันหาก
้
กลัวการถูก แย่งงานจากนัก วิ ช าชี พ อาเซี ย นอื่ น ๆ ก็ จ าเป็ นที่ จ ะต้ อ งมี ก ารกระตุ้น เพื่ อ เพิ่ ม พู น
ศักยภาพตนเองให้ มากขึ ้น ซึง่ การพัฒนาตนเองของนักวิชาชีพเพื่อยกระดับความสามารถดังกล่าว
นันจะก่
้
อให้ เกิ ดประโยชน์ อันจะตกอยู่กับผู้บริ โภคอี กเช่นกัน (สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน,
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2. พฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเอง
แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเอง
การเรี ยนรู้ (Learning) เป็ นกระบวนการทางสมอง และพฤติกรรมของมนุษย์ เมื่ อ
บุคคลได้ รับข้ อมูล ข่าวสารต่าง ๆ จะเกิดการรับรู้ ความพยายามทาความเข้ าใจ เกิดการยอมรับ
เป็ นกระบวนการของประสบการณ์ที่ทาให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมอย่างค่อนข้ างถาวร ไม่ได้
เป็ นภาวะการเปลี่ยนแปลงชั่วคราว การเปลี่ยนแปลงตามวุฒิ ภาวะ หรื อ สัญ ชาตญาณ ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกล่าวไม่จาเป็ นที่จะต้ องแสดงออกมาเป็ นพฤติกรรมที่มองเห็นได้ จึงจะ
เรี ยกว่าการเรี ยนรู้ Bandura (1989 อ้ างใน สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิ ต, 2553) กล่าวว่า การได้ มาซึ่ง
ความรู้ ใหม่ ๆ (Acquired) ก็ ถื อ ว่า ได้ เกิ ด การเรี ย นรู้ ขึน้ แล้ ว โดยไม่ จ าเป็ นต้ อ งแสดงออกเป็ น
พฤติ ก รรมใด ๆ การเรี ย นรู้ สามารถก่ อ ให้ เกิ ด การเปลี่ย นแปลงภายในได้ โดยอาศัย ทัง้ ปั จจัย
สภาพแวดล้ อ ม และปั จ จัยส่ว นบุ คคล ซึ่งประกอบด้ ว ย ปั ญ ญา ชี วภาพ และสิ่ง ภายในอื่ น ๆ
ร่วมกันในลักษณะที่กาหนดซึง่ กันและกัน (Reciprocal Determinism) โดยปั จจัยทังสามไม่
้
จาเป็ น
จะต้ องมีอิทธิพลในการกาหนดซึง่ กันและกันอย่างเท่าเทียมกัน บางปั จจัยอาจจะมีอิทธิพลมากกว่า
และทังสามปั
้
จจัยไม่จาเป็ นต้ องเกิดขึ ้นพร้ อมกัน แต่จะต้ องอาศัยเวลาเพื่อให้ ปัจจัยใดปั จจัยหนึง่ มี
ผลต่อการกาหนดปั จจัยอื่น ๆ ตามภาพประกอบ 1 ดังนี ้
P

B

E

ภาพประกอบ 1 การแสดงการกาหนดซึง่ กันและกันของปั จจัยทางพฤติกรรม (B)
สภาพแวดล้ อม (E) และส่วนบุคคล (P)
ที่มา: สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต (2553)
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เมื่อบุคคลเกิดการเรี ยนรู้ขึ ้นแล้ วจะก่อให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงใน 3 ลักษณะ (Bloom,
1979 อ้ างใน สุรางค์ โค้ วตระกูล, 2533) กล่าวคือ ประการแรก เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้ าน
ความรู้ ความเข้ าใจ และความคิด (Cognitive Domain) เมื่อบุคคลมีการเรี ยนรู้เกี่ยวกับเนื ้อหา
ข้ อมูลต่าง ๆ ที่เป็ นข้ อความรู้ใหม่ จะทาให้ เกิดความรู้ความเข้ าใจในสิ่งแวดล้ อมต่าง ๆ ได้ มากขึ ้น
เป็ นการเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึน้ ในสมอง ประการที่สอง คือ การเปลี่ ยนแปลงทางด้ านอารมณ์
ความรู้ สึก ทัศนคติ ค่ านิยม (Affective Domain) จะเกิดขึ ้นเมื่อบุคคลได้ เรี ยนรู้สิ่งใหม่ ซึง่ จะทา
ให้ เกิ ดความรู้ สกึ ทางด้ านจิตใจ ความเชื่ อ ความสนใจ และความเปลี่ยนแปลงทางด้ านความ
ชานาญ (Psychomotor Domain) ซึ่งเป็ นการที่บุคคลได้ เกิดการเรี ยนรู้ ทงในด้
ั ้ านความคิด ความ
เข้ าใจ ก่อให้ เกิดความรู้ สกึ นึกคิด ค่านิยม ความสนใจ แล้ วจึงได้ นาเอาสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ไปปฏิบตั ิจริ ง
จนทาให้ เกิดความชานาญมากขึ ้น การเรี ยนรู้จึงเป็ นสิง่ สาคัญในการพัฒนาคน และเป็ นวิถีทางที่จะ
นาไปสูก่ ารปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงการดาเนินชีวิตให้ เป็ นไปอย่างเหมาะสมกับสภาพที่เป็ นอยู่ การ
เรี ยนรู้ จึงไม่ใช่สิ่งที่เกิ ดขึน้ เฉพาะในสถาบันการศึกษาเท่านัน้ แต่อ าจเกิ ดขึ ้นได้ ในหลายลักษณะ
(กรมวิชาการ, 2541, หน้ า 20-21)
การเรี ยนรู้ ด้วยการนาตนเอง (Self - Directed Learning) เป็ นแนวคิดหนึง่ ของทฤษฎี
การเรี ยนรู้ ผ้ ูใหญ่ ซึ่ง Knowles (1975) ได้ ก ล่าวถึ งวิ ธีการในการเรี ย นซึ่งแบ่งเป็ น 2 รู ปแบบคื อ
รูปแบบการเรี ยนที่มีครูเป็ นผู้ชี ้แนะ หรื อ Pedagogy นัน้ มีรากศัพท์มาจากภาษากรี ก คือ paid ที่มี
ความหมายว่า เด็ก (child) และ agogos ที่มีความหมายว่า ผู้นา (leader) คาว่า Pedagogy จึง
ให้ ค วามหมายถึงศาสตร์ แ ละศิล ป์ ในการสอนเด็ก ส่วนวิธีก ารสอนอี กรู ป แบบซึ่งเป็ นฐานของ
แนวคิดการเรี ยนรู้ด้วยการนาตนเองนัน้ คือ Andragogy ซึง่ มาจากรากศัพท์ภาษากรี ก โดยเป็ นการ
รวมกันระหว่างคาว่า andr ซึ่งมีความหมายว่า ผู้ใหญ่ (man) และคาว่า agogos ที่มีความหมาย
ว่า ผู้นา (leader) ซึ่ง Andragogy จะได้ ให้ ความหมายว่า การนาหรื อการให้ การศึกษาแก่ผ้ ใู หญ่
แต่โดยในทางปฏิบตั ิแล้ วการสอนในความหมายนี ้ ครู จะไม่เป็ นผู้สอนแต่เพียงฝ่ ายเดียว แต่จะเป็ น
ผู้ช่ วยให้ ผ้ ูใหญ่ เกิ ด การเรี ย นรู้ ในกระบวนการเปลี่ย นแปลงต่า ง ๆ รวมไปถึ งทักษะ พฤติ กรรม
ค่านิยม และทัศนคติ นอกจากนัน้ Knowles (1975, pp. 19-21) ยังได้ อธิ บายถึงลักษณะของการ
เรี ยนรู้ในรูปแบบ Andragogy ซึง่ เป็ นการเรี ยนรู้ของผู้ใหญ่ และเป็ นพื ้นฐานของการเรี ยนรู้ด้วยการ
นาตนเองซึง่ จะมีความแตกต่างจากการเรี ยนรู้ในรูปแบบ Pedagogy ไว้ จานวน 5 ข้ อด้ วยกัน ดังนี ้
1.) ผู้ที่มีการเรี ยนรู้ ด้วยการนาตนเองจะสามารถพัฒ นาความสามารถของตน
และมองเห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ของการเติ บ โตที่ เกิ ด ขึ น้ จากการพั ฒ นาตนเองดัง กล่ า ว และ
ความสามารถในการพัฒนาตนเองนันควรจะได้
้
รับการพัฒนาให้ เกิดขึ ้นได้ อย่างรวดเร็ ว
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2.) ผู้ที่มีการเรี ยนรู้ ด้วยการนาตนเองจะสามารถนาเอาประสบการณ์ ของตน มา
ใช้ เป็ นแหล่งทรัพยากรสาคัญในการเรี ยนรู้ ซึ่งประสบการณ์ ดงั กล่าวมีลกั ษณะเป็ นแหล่งทรัพยากร
ในการเรี ยนรู้เช่นเดียวกันกับแหล่งทรัพยากรที่ผ้ เู ชี่ยวชาญใช้ ในการเรี ยนรู้เช่นกัน
3.) ผู้ที่มีการเรี ยนรู้ด้วยการนาตนเองจะมีความพร้ อมที่จะเรี ยนรู้ ในสิ่งที่ตนเองมี
ความปรารถนา ซึง่ ความปรารถนานันจะเป็
้
นการพัฒนาตนเองเพื่อบรรลุตามเป้าหมายในชีวิตที่ได้
วางไว้ หรื อเพื่อรับมือกับปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ ้นได้ และความพร้ อมของผู้ที่มีการเรี ยนรู้ด้วยการนา
ตนเองนี ้จะมีความแตกต่างจากบุคคลอื่น
4.) ผู้ที่มีการเรี ยนรู้ ด้วยการนาตนเองจะมีการกาหนดเป้าหมายซึ่งเป็ นผลมาจาก
ปั จ จัยแวดล้ อมจากสถานศึกษาก่อ นหน้ า และเป้ าหมายดังกล่าวนันโดยธรรมชาติ
้
แล้ วจะเป็ น
ภาระหน้ าที่ของบุคคล หรื อปั ญหาที่เกิดขึ ้นของแต่ละบุคคล เช่นนันแล้
้ วประสบการณ์ในการเรี ยนรู้
จึงควรเกิดขึ ้นอย่างเป็ นระบบ และบรรลุตามเป้าหมายของภาระหน้ าที่ที่วางไว้
5.) ผู้ที่มี การเรี ยนรู้ ด้ วยการนาตนเองจะมี แรงจูงใจจากสิ่งกระตุ้น ภายใน เช่ น
ความต้ องการได้ รับการนับถื อ โดยเฉพาะการนับถือ ตนเอง (self-esteem) ความปรารถนาที่จ ะ
ประสบความสาเร็ จ แรงกระตุ้นให้ เกิดการพัฒนา ความพึงพอใจในการบรรลุเป้าหมาย และความ
ต้ องการที่จะเรี ยนรู้ในสิง่ ที่มีความเฉพาะและมีความพิเศษ
การเรี ยนรู้ ด้ วยการนาตนเองเป็ นกระบวนการที่บุคคลคิดริ เริ่ มการเรี ยนด้ วยตนเอง
โดยคานึงถึงความต้ องการในการเรี ยนของตน มีการกาหนดเป้าหมาย หาสือ่ การเรี ยน มีการติดต่อ
กับบุคคลอื่น แสวงหาแหล่งความรู้ที่หลากหลาย เลือ กใช้ วิธีการเรี ยนรู้ เสริ มแผนการเรี ยนรู้ และ
ประเมิ น ผลการเรี ย นของตน ด้ วยความร่ วมมื อ ช่วยเหลือ จากผู้อื่ น หรื อ ไม่ ก็ ได้ ซึ่งท าให้ ผ้ ูเรี ย น
สามารถเรี ยนรู้ได้ ดีกว่าการที่จะให้ ผ้ อู ื่นริ เริ่ มการเรี ยนให้ เนื่องจากผู้เรี ยนจะมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน
และมีแรงจูงใจในการเรี ยนเป็ นอย่างมาก จึงสามารถพัฒนาความเป็ นตัวของตัวเอง มีความเป็ น
อิสระในการเรี ยน และมีความรับผิดชอบต่อตนเองเพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ ทาให้ ผ้ เู รี ยนสามารถดารงชีวิตอยู่
ในสัง คมที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอยู่ ต ลอดเวลาได้ จึ ง กล่า วได้ ว่า การเรี ย นรู้ แบบน าตนเองเป็ น
กระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิต (A Lifelong Process) (Knowles, 1975) จุดเด่นของผู้เรี ยนรู้ด้วย
การนาตนเองคือ ความสามารถในการดึงความฉลาดทางปั ญญาออกมาใช้ ได้ ภายใต้ สถานการณ์ ที่
ท้ าทาย เมื่อผู้เรี ยนรู้ด้วยการนาตนเองต้ องเผชิญและแก้ ปัญหาต่าง ๆ ผู้เรี ยนรู้จะมีการวางกลยุทธ์
และแสวงหาวิธีการแก้ ปัญหาในสถานการณ์ ที่ท้าทายได้ ด้ วยความเพียรพยายาม มุมานะ อาศัย
ความชานาญ ความรู้ และความคิดสร้ างสรรค์ที่ตนมี ผู้เรี ยนรู้ ด้วยการนาตนเองจะสนุกสนานกัน
การแก้ ไขปั ญ หาและแสวงหาปั ญหาเพื่อ การแก้ ไข มากกว่าหลีกหนีปัญหาเหล่านัน้ ด้ วยวิธีการ
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แก้ ปัญหาและเผชิญปั ญหาที่เหมาะสม มีความมั่นใจและวางกลยุทธ์ ไปสูเ่ ป้าหมายได้ อย่างชัดเจน
ซึง่ วิธีการและกลยุทธ์ เหล่านันล้
้ วนได้ มาจากความรู้ และประสบการณ์ ตา่ ง ๆ ในอดีตที่จะได้ นามา
เป็ นข้ อมูลเพื่อประยุกต์ใช้ ได้ อย่างเหมาะสม (Costa & Kallick, 2004)
ความหมายของพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเอง
Knowles (1975, p. 18) กล่าวถึงความหมายของการเรี ยนรู้ ด้ วยการนาตนเองว่า
เป็ นกระบวนการที่แต่ละบุคคลใช้ ความคิดริ เริ่ มในการเรี ยน การวินิจฉัยความต้ องในการเรี ยนรู้ของ
ตนเอง การกาหนดเป้าหมายการเรี ยนรู้อย่างเป็ นระบบ การแสวงหาแหล่งข้ อมูลในการเรี ยนรู้ รู้จัก
เลือกใช้ วิธีในการเรี ยนรู้ที่เหมาะสมและมีการประเมินผลการเรี ยนรู้ของตน โดยอาจจะอาศัยความ
ช่วยเหลือจากผู้อื่นหรื อไม่ก็ได้ ด้ วยกระบวนการนี ้ผู้เรี ยนจะสามารถเรี ยนได้ ดีกว่าที่จะให้ ผ้ อู ื่นริ เริ่ ม
การเรี ยนให้ เพราะผู้เรี ยนจะมีจุดหมายชัดเจนมีแรงจูงใจ และมีความตังใจสู
้ ง สามารถใช้ ประโยชน์
จากการเรี ย นรู้ ได้ ซึ่ง แนวคิ ด ของโนลส์ ส อดคล้ อ งกับ แนวคิ ด ของ Brookfield (1984) ซึ่งได้ ใ ห้
ความหมายไว้ วา่ การเป็ นตัวของตัวเอง มีการควบคุมการเรี ยนรู้ ของตนเองอย่างอิสระ โดยอาศัย
ความช่วยเหลือจากภายนอกน้ อยที่สดุ เช่นเดียวกันกับ Tough (1971, p. 114) ซึง่ ได้ กล่าวถึงการ
เรี ยนรู้แบบนาตนเองว่า เป็ นการเรี ยนโดยผู้เรี ยนมีเจตนา มีความตังใจที
้ ่จะเรี ยนรู้ และจะเกิดขึ ้นได้
เมื่อบุคคลเกิดความผูกพันและมุ่งมั่นกับการเรี ยนในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งอย่างต่อเนื่อง และมีการวาง
แผนการเรี ยนของตนด้ วย นอกจากนัน้ Long (1990) ได้ กล่าวถึงการเรี ยนรู้ ด้วยการนาตนเองว่า
เป็ นกระบวนการที่บุคคลมีการตังเป
้ ้ าหมายของตน มีความรับผิดชอบที่จะบรรลุเป้าหมายนัน้ และ
มีการแสวงหาวิธีการสนับสนุนต่าง ๆ ให้ เป้าหมายนันเกิ
้ ดเป็ นพฤติกรรมในการเรี ยนขึ ้นมาได้ เช่น มี
การค้ นคว้ าข้ อมูลในการเรี ยน เช่นเดียวกับ Hiemstra และ Brockett (1994) ได้ ให้ ความหมายไว้
ใกล้ เคียงกัน คือ การเรี ยนรู้ด้วยการนาตนเองเป็ นการเรี ยนรู้ที่บุคคลจะได้ รับผิดชอบในการวางแผน
การปฏิบตั ิ และการประเมินความพยายามในการเรี ยนรู้ของตน ซึ่งเป็ นลักษณะที่ทกุ คนมีอยูใ่ นทุก
สถานการณ์ และสามารถถ่ายโอนทักษะที่ได้ จากการศึกษาจากสถานการณ์ หนึง่ ไปยังสถานการณ์
อื่นได้
นอกจากนัน้ ยังมีนักวิช าการ และวิจัยชาวไทยที่ได้ เสนอความหมายของการเรี ยนรู้
ด้ วยการน าตนเองไว้ ห ลายท่า นด้ วยกัน กล่า วคือ สมบัติ สุวรรณพิ ทักษ์ (2543, หน้ า 7) ได้ ให้
ความหมายของการเรี ยนรู้ด้วยการนาตนเองว่า เป็ นกระบวนการในการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ และ
พัฒนาทักษะที่บุคคลกระทาด้ วยตนเอง โดยอาศัยความช่วยเหลือ คาแนะนา และการสนั บสนุน
จากผู้อื่ น เช่น เพื่อน หรื อครู นอกจากนัน้ พิศดี มินศิริ (2547, หน้ า 11) ได้ อ ธิ บายถึง การเรี ยนรู้
ด้ วยการนาตนเอง ที่เป็ นระบบขันตอนและสอดคล้
้
องกับแนวคิดของ สมบัติ สุวรรณพิทกั ษ์ (2543,
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หน้ า 7) ว่า เป็ นกระบวนการที่ บุ ค คลวิ เคราะห์ ถึ ง ความต้ อ งการในการเรี ย นรู้ ตน มี ก ารริ เริ่ ม
ตังเป
้ ้ าหมายในการเรี ยนรู้ แสวงหาแหล่งทรัพยากรความรู้ มีการบริ หารจัดการในการเรี ยน มี การ
ควบคุมตนเอง เพื่อ ให้ ป ระสบความส าเร็ จ และมี ก ารประเมิ นการเรี ยนของตน โดยการเรี ย นรู้
อาจจะได้ รับ ความช่ วยเหลือ จากผู้อื่ น หรื อ ไม่ ก็ได้ ส่ว น พสชนัน นิรมิ ต ไชยนนท์ (2549) ได้ ให้
ความหมายไว้ ใกล้ เคียงกัน คือ การเรี ยนรู้ด้วยการนาตนเองเป็ นกระบวนการที่บุคคลจะรับผิดชอบ
ในการควบคุมการเรี ยนรู้ด้วยตนเองตลอดทังกระบวนการ
้
โดยเริ่ มจากการใช้ ความคิดริ เริ่ มในการ
วินิจฉัยความต้ องการในการเรี ยนรู้ของตน ตังเป
้ ้ าหมายการเรี ยนรู้ อย่างเป็ นระบบ มีการแสวงหา
แหล่งข้ อมูลในสิ่งที่ต้องการเรี ยนรู้ เลือ กใช้ วิธีในการเรี ยนรู้ ที่เหมาะสม ตลอดจนประเมิ นผลการ
เรี ยนรู้ ของตน ซึ่งการเรี ยนรู้ ดังกล่าวอาจจะอาศัยความช่วยเหลื อจากผู้อื่ นได้ เช่น อาจารย์ หรื อ
เพื่อน เป็ นต้ น
จากการศึก ษาความหมายจากนัก คิ ด นัก วิช าการหลายท่า นจึง จะสามารถสรุ ป
ความหมายของการเรี ย นรู้ ด้ ว ยการน าตนเองได้ ว่ า การเรี ย นรู้ ด้ ว ยการน าตนเองหมายถึ ง
กระบวนการเรี ยนรู้ของบุคคลที่ตนเองจะเป็ นผู้รับผิดชอบการเรี ยนรู้ตลอดทังกระบวนการอย่
้
างเป็ น
ระบบเพื่ อ ให้ บ รรลุเป้ าหมายในการเรี ย นรู้ ตามที่ได้ ว างไว้ โดยเริ่ ม ตังแต่
้ การพิ จ ารณาถึ งความ
ต้ อ งการในการเรี ย นรู้ ของตน มี ก ารตัง้ เป้ าหมายการเรี ยนรู้ แสวงหาแหล่งทรั พ ยากรและการ
สนับสนุนเพื่อให้ ได้ ข้อมูลในสิ่งที่ต้องการเรี ยนรู้ อีกทังยั
้ งมีการเลือกใช้ วิธีในการเรี ยนรู้ที่เหมาะสม
และมีการประเมินผลการเรี ยนรู้ของตนอีกด้ วย
องค์ ประกอบของการเรียนรู้ด้วยการนาตนเอง
Costa และ Kallick (2004) ได้ อธิบายการเรี ยนรู้ด้วยการนาตนเองว่าประกอบด้ วย 3
องค์ประกอบ ซึง่ ไม่จาเป็ นที่จะต้ องเกิดเรี ยงตามลาดับ แต่สามารถปรับเปลีย่ น หรื อเกิดขึ ้นไปพร้ อม
กันได้ โดยทัง้ 3 องค์ประกอบ มีดงั นี ้
1. การจัดการตนเอง (Self-managing) หมายถึง ความสามารถในการกระตุ้น
เตือนตนเองให้ มีการวางแผนการปฏิบตั ิ พัฒนากลยุทธ์ ในการปฏิบตั ิ โดยการแสวงหาข้ อมูลจาก
แหล่งข้ อมูลต่าง ๆ สามารถปรับเปลี่ยนความคิดของตนได้ เมื่อได้ รับข่าวสารข้ อมูลเพิ่มเติม รู้จักตัง้
คาถามเพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่ตนยังไม่ร้ ู และสามารถนาประสบการณ์ เดิมมาประยุกต์ ใช้ ในการแก้ ไข
ปั ญหาใหม่ ๆ ได้ เปิ ดรับข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการแก้ ไขปั ญหา และมีความพยายามในการคิดแก้ ไข
ปั ญหาที่แตกต่างออกไปได้
2. การตรวจสอบตนเอง (Self-monitoring) หมายถึ ง ความสามารถในการ
ตระหนักถึงความคิดของตนเองเกี่ยวกับเรื่ องที่ตนเองรู้แ ละตนเองไม่ร้ ู มีความเพียรพยายาม ไม่ละ
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ทิ ้งงานต่าง ๆ ไปง่าย ๆ มี การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองให้ มีความชัดเจน
และถูกต้ อง รวมถึงมีความเข้ าใจและยอมรับต่อมุมมองที่แตกต่างของบุคคลอื่น
3. การเปลี่ย นแปลงตนเอง (Self-modifying) หมายถึง ความสามารถในการ
ปรับ ปรุ งตนให้ มีการสื่อสารได้ อย่างถูกต้ อ งและมี น ้าหนัก มี การแสดงออกถึงความสนุกในการ
สร้ างสรรค์งานของตนเอง และเป็ นบุคคลที่มีการเรี ยนรู้เพื่อการเปลีย่ นแปลงตนเองในทางที่ดีขึ ้นอยู่
ตลอดเวลา ด้ วยการสะท้ อนตนเอง ประเมิน วิเคราะห์ และสร้ างความหมายจากประสบการณ์ ที่
ได้ รับ และนาไปปรับประยุกต์ใช้ กบั การเรี ยนรู้ในอนาคตได้
ความสาคัญของการเรียนรู้ด้วยการนาตนเอง
การเรี ยน การศึกษาหาความรู้ แต่เพียงในห้ อ งเรี ยน อาจจะไม่เพียงพอสาหรับการ
เรี ยนรู้ ในปั จจุบัน นิสิตนักศึกษาที่ใกล้ จะจบการศึกษาและออกไปสู่สงั คมของการทางาน จาเป็ น
จะต้ อ งมี ก ารพัฒ นาตนเองให้ มี คุณ ภาพและประสิท ธิ ภ าพ เป็ นที่ ย อมรั บ และตรงตามความ
ต้ องการของหน่วยงาน หรื อองค์กรที่ตนต้ องการเข้ าไปทางาน อีกทังทั
้ ดเทียมกับนิสิตนักศึกษาคน
อื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในการแข่งขันในตลาดแรงงาน ที่นายจ้ างสามารถคัดสรร คัดเลือกบุคคลกรที่มี
คุณภาพเข้ าสูห่ น่วยงานของตน การเรี ยนรู้ ของนิสติ นักศึกษาจึงเป็ นสิง่ จาเป็ นและมีความสาคัญ ที่
จะต้ องแสวงหาโอกาสในการเรี ยนรู้ เพิ่มเติมนอกเหนือจากห้ องเรี ยน แสวงหาความหลากหลายใน
การเรี ยนเรี ยนรู้ รวมถึงมีการเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดเส้ นทางการศึกษาและการทางานของตน
(แสงเดือน เจริ ญฉิม, ทัศนีย์ ขันติยะ, สาธิต เจริ ญฉิม, และ อุทยั วรรณ สมัครัฐกิจ, 2555, หน้ า 89) ซึ่งการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่องอันเป็ นลักษณะของการเรี ยนรู้ด้วยการนาตนเอง มีความสาคัญอันมี
สาเหตุเนื่องมาจาก
1. ความรู้ ทางด้ านวิช าการ และด้ านต่าง ๆ ได้ มีการเปลี่ยนแปลง และพัฒ นา
อย่างรวดเร็ ว การศึกษาในปั จจุบนั จึงไม่ควรเป็ นเพียงแค่การถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนไปสูผ่ ้ เู รี ยน
เท่านัน้ แต่จุดมุ่งหมายของการศึกษาควรต้ องคานึงถึงการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ จาก
แหล่งต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายได้ ด้วยตนเอง
2. การศึ ก ษา การเรี ย นรู้ เกิ ด ขึ น้ ได้ ต ลอดเวลา ไม่ จ าเป็ นจะต้ องเกิ ด ขึ น้ ใน
สถาบั น การศึ ก ษาเท่ า นั น้ นัก เรี ย น นิ สิ ต นัก ศึ ก ษา หรื อ บุ ค คลใดก็ ต ามสามารถเรี ย นรู้ จาก
ประสบการณ์ที่เกิดขึ ้นในชีวิตของตน จากประสบการณ์ ใด ๆ ก็ตามที่ได้ ประสบ ที่เกิดขึ ้นกับบุคคล
นัน้ ซึ่งประสบการณ์ บุ คคลประสบนัน้ ล้ วนแต่เป็ นแหล่งข้ อ มูล ความรู้ อัน เป็ นประโยชน์ ทัง้ สิ ้น
ประกอบกับความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีอันก่อ ประโยชน์ ให้ เกิ ดความสะดวกรวดเร็ วทางการ
ติดต่อสื่อสาร ทาให้ ข้อมูล ความรู้ ข่าวสารต่าง ๆ สามารถถูกถ่ายทอด ส่งต่อได้ อย่างสะดวกและ
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รวดเร็ วมากขึ ้น ทาให้ การรับรู้ ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ เป็ นไปอย่างทันเหตุการณ์ อันจะทาให้ บุคคล
เกิดการเรี ยนรู้ได้ อย่างรวดเร็ วขึ ้น มีความสะดวกมากขึ ้น และทันต่อเหตุการณ์ และสถานการณ์ ตา่ ง ๆ
ได้ รวดเร็ ว มากขึน้ เพื่ อที่ จะได้ น าข้ อ มูล ข่าวสาร ความรู้ ต่าง ๆ เหล่านันมาใช้
้
ป ระโยชน์ ในการ
พัฒนาความสามารถ ความพร้ อม และปรับปรุงชีวิต สังคมของตนให้ ดีขึ ้นได้
3. การศึก ษาไม่ มีก ารจากัด อายุข องผู้ที่ ต้อ งการศึกษา แต่การศึกษาเป็ นสิ่งที่
เรี ยนรู้ได้ ตลอดชีวิต การเรี ยนในช่วงวัยเด็กจะเป็ นการใช้ ทกั ษะในการแสวงหาความรู้ ความเข้ าใจ
การสร้ างทัศนคติ และคุณค่าให้ กับสิ่งที่ มีความสาคัญ และจาเป็ นในการดารงชี วิตของบุคคลให้
เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม และเพื่อการดารงชีวิตที่เป็ นสุขของบุคคล
4. การเรี ยนรู้ที่ให้ อิสรภาพแก่ผ้ เู รี ยน ให้ ผ้ เู รี ยนสามารถกาหนดการเรี ยนรู้ ของตน
ได้ เช่ น การเรี ย นรู้ ด้ ว ยการน าตนเอง จะเป็ นการเรี ย นรู้ ที่ ส อดคล้ อ งกับ กระบวนก ารจิ ต วิ ท ยา
ธรรมชาติของมนุษย์ กล่าวคือ มนุษย์มีความต้ องการที่จ ะเป็ นอิสระ และสามารถชี ้นาตนเองได้
โดยมีสงิ่ ชี ้วัดการบรรลุวฒ
ุ ิภาวะของบุคคล คือ ความสามารถในการรับผิดชอบชีวิตของตน
5. การเรี ยนรู้ ที่ผ้ เู รี ยนสามารถเลือกกาหนดสิง่ ที่ต้องการเรี ยนรู้ และวิธีการในการ
เรี ยนรู้ ได้ เองนัน้ จะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู้ ได้ ดีกว่าผู้เรี ยนที่ถูกกาหนดทังสิ
้ ่งที่ต้องเรี ยน และ
วิธีการเรี ยนรู้ของตน
6. การเรี ยนการสอนแบบเน้ นให้ ผ้ เู รี ยนได้ จดั การเรี ยนรู้ด้วยตนเอง ทาให้ ผ้ เู รี ยนมี
ความคิดเป็ นของตนเอง มีความคิดสร้ างสรรค์ รู้จักการตัดสินใจ และมีความรับผิดชอบ ซึ่งเป็ นสิ่ง
สาคัญในการเรี ยนการศึกษา
จากเหตุผลดังกล่าว การเรี ยนที่ม่งุ ให้ ผ้ เู รี ยนเกิดทักษะการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง ส่งเสริ ม
ให้ ผ้ เู รี ยนสามารถแสวงหาความรู้ แสวงหาแหล่งข้ อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ได้ ทนั ต่อสถานการณ์ การ
ส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนสามารถแสวงหาความรู้ ได้ ด้วยตนเองนัน้ จะเป็ นพื ้นฐานสาคัญสาหรับการศึกษา
ของนิสิตนักศึกษาในการเรี ยนที่ไม่ จากัดเฉพาะการเรี ยนในสถาบันการศึกษา และเพื่ อ ให้ นิสิต
นักศึกษาสามารถดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสุข และมีคุณภาพ ซึ่งลักษณะการเรี ยน
ดังกล่าวก็คือ การเรี ยนรู้ ด้วยการนาตนเอง ซึ่งเป็ นการเรี ยนรู้ ที่สามารถนามาใช้ ได้ กับทุกกลุม่ อายุ
และทุกวัฒนธรรม (รุ่ ง แก้ วแดง, 2541, หน้ า 112-113) ดังนันการเรี
้
ยนรู้ ด้วยการนาตนเองจึงมี
ความจาเป็ นสาหรับการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน และเป็ นสิง่ ที่ผ้ เู รี ยนควรจะมี ซึง่ สามารถสรุปความจาเป็ น
เหล่า นัน้ ได้ เป็ น 4 ประการ (Knowles, 1975, pp. 14-17; รุ่ ง แก้ วแดง, 2541, หน้ า 112-113;
สุธาสินี ใจเย็น, 2545, หน้ า 11) ดังนี ้
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1. บุคคลที่มีการริ เริ่ มการเรี ยนรู้ ด้วยตนเองอย่างตังใจ
้ จะจัดการตนเองได้ ดี มี
จุดมุ่งหมาย มีแรงจูงใจที่จะเรี ยนได้ ดีกว่า มีโอกาสที่จะทางานตามศักยภาพของตน มีโอกาสที่จะ
เลือกเนื ้อหา ประสบการณ์ และเป้าหมายทางการเรี ยนได้ ตรงตามความต้ องการของตนเอง ทาให้ มี
แรงจูงใจในการเรี ยนมากขึน้ และเรี ยนได้ ดีขึ ้น จึงจะสามารถนาประโยชน์ จ ากการเรี ยนไปใช้ ได้
มากกว่า และเป็ นระยะเวลานานกว่าบุคคลที่รอรับการถ่ายทอดจากผู้สอน หรื อผู้อื่นเท่านัน้
2. แนวคิด การเรี ยนรู้ ด้ วยการน าตนเอง มี ค วามสอดคล้ อ งกับพัฒ นาการของ
บุคคลทางจิ ตวิทยา และกระบวนการทางธรรมชาติของมนุษย์ กล่าวคือ วัยเด็กจะเป็ นวัยที่ต้อ ง
พึ่งพาผู้อื่น ต้ องมีผ้ ปู กครองคอยปกป้อง ดูแล และช่วยตัดสินใจสิ่งต่าง ๆ และเมื่อเติบโตขึ ้นจึงจะ
พัฒนาตนเองไปสูค่ วามเป็ นอิสระมากขึ ้น มีความเป็ นตัวของตัวเองมากขึ ้น ลดความพึ่งพาอาศัย
จากบุคคลอื่นลง ทาให้ สามารถดาเนินชีวิตได้ ด้วยตนเองและชี ้นาตนเองได้ และเมื่อบุคคลสามารถ
น าตนเองได้ อ ย่า งเต็ ม ความสามารถ (Functional Autonomy) เต็ ม ศัก ยภาพของบุ ค คลนัน้ จะ
ก่อ ให้ เกิดบุ คลิกภาพที่ มีวุฒิ ภาวะ กล่าวคือ ในการทางาน หรื อ กระทาสิ่งใดที่เกี่ ยวข้ อ งกับผู้อื่ น
บุคคลจะมีการพัฒนาทักษะของตน มีความมุ่งมั่นในการทางานโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะนาตนเอง
ไปสูอ่ นาคต ไปสูเ่ ป้าหมาย และแผนต่าง ๆ ในอนาคตได้ (Allport, 1935 อ้ างใน วิไลพร มณีพนั ธ์ ,
2539, หน้ า 23)
3. ความรู้ เป็ นสิ่ง ที่ มี ก ารเปลี่ย นแปลง และพัฒ นาอยู่เสมอ จุ ด มุ่ง หมายของ
การศึกษานันจะต้
้ องเน้ นในเรื่ องการพัฒนาทักษะของการแสวงหาความรู้ใหม่ การแสวงหาวิธีการ
เรี ยนรู้ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ ความรู้ ที่เป็ นปั จจุบันแล้ ว รวมทังมี
้ ทกั ษะและความสามารถที่จะแสวงหา
ความรู้ใหม่ ๆ สาหรับอนาคตอีกด้ วย ในปั จจุบนั ความรู้ ใหม่ ๆ มีเพิ่มขึ ้นมากมาย รวมถึงนวัตกรรม
ทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปและช่วยเอื ้อประโยชน์ให้ กับผู้เรี ยนก็มีมากขึ ้น โดยนวัตกรรมทาง
การศึกษาที่เกิดขึน้ ใหม่ล้วนส่งเสริ มและสนับสนุนให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีสว่ นในการแสวงหาความรู้ ตาม
ความถนัด และความสนใจของตนเอง สนับสนุนให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีความรับผิดชอบในการเรี ยนรู้ด้วย
ตนเองมากขึ ้น ทักษะการเรี ยนรู้ ด้วยการนาตนเองจึงเป็ นสิ่งสาคัญที่ผ้ เู รี ยนควรจะมี เพื่อจะช่วยให้
ผู้เรี ยนได้ สร้ างความเข้ าใจจากเนือ้ หาการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง อี กทังช่
้ วยให้ ผ้ เู รี ยนรู้ จักใช้ เหตุผลใน
การแก้ ปัญหา และคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับเนื ้อหาที่เรี ยนได้ ดีขึ ้น (Borich, 1992, p. 286)
4. การเรี ย นรู้ ด้ วยการน าตนเองเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ในการด าเนิ น ชี วิ ต และเป็ น
กระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิต เนื่องจากการเรี ยนรู้ไม่มีที่สิ ้นสุด และความรู้ต่าง ๆ ก็มีมากมายรอ
ให้ ได้ เรี ยนรู้ เมื่อบุคคลจบการศึกษาก็ยงั สามารถแสวงหาความรู้ เพิ่มเติมต่อไปได้ โดยเลือกเรี ยนรู้
ตามความสนใจและความต้ องการของผู้เรี ยน การเรี ยนรู้ ด้ วยการนาตนเองยังเป็ นการเรี ยนรู้ ที่
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ยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคล และความแตกต่างในศักยภาพของผู้เรี ยน เป็ นการเรี ยนรู้ ที่
สนองตอบต่ อ ความต้ องการและความสนใจของผู้ เรี ย น โดยที่ ย อมรั บ ว่ า ผู้ เรี ย นทุ ก คนมี
ความสามารถที่ จ ะเรี ย นรู้ สิ่งต่า ง ๆ ด้ ว ยตนเองได้ เพื่ อ ที่ จ ะสามารถด ารงอยู่ในสัง คมที่ มี ก าร
เปลีย่ นแปลงได้ อย่างมีความสุข และสามารถ
จึงอาจกล่าวโดยสรุ ปได้ ว่า การเรี ยนรู้ ด้วยการนาตนเองนันมี
้ ประโยชน์ และมี ความ
จ าเป็ นต่อการเรี ย นในปั จจุ บัน เนื่ อ งจากผู้เรี ย นต้ อ งรั บมื อ กับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และ
นวัตกรรมทางการศึกษาที่มีการพัฒนา และเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ าเสมอ การเรี ยนรู้ ด้วยการนา
ตนเองนันมี
้ ความสอดคล้ องกับพัฒนาการทางจิ ตวิทยาของมนุษย์ที่จ ะพัฒนาตนไปสูค่ วามเป็ น
อิ ส ระในการด าเนิ น ชี วิ ต ได้ ด้ ว ยตนเอง ต้ อ งการการพึ่ งพาอาศัยผู้อื่ น น้ อ ยลงเรื่ อ ย ๆ ตามวัย ที่
เจริ ญเติบโตขึ ้น เช่นเดียวกันกับผู้เรี ยนที่มีลกั ษณะการเรี ยนรู้ ด้วยการนาตนเองก็จะอาศัยแรงจูงใจ
ของตนในการแสวงหาความต้ องการในการเรี ยนรู้ สิ่งที่ตนเองสนใจ ตามความถนัดของตนด้ วย
ตนเอง มากกว่าที่จะพึ่งพาอาศัย หรื อรอรับคาสอนจากผู้สอน และที่สาคัญคือ การที่ผ้ เู รี ยนมีการ
เรี ยนรู้ด้วยการนาตนเองแล้ วนัน้ ถึงแม้ จะสาเร็ จการศึกษาไปแล้ ว ก็จะสามารถพัฒนาทักษะต่าง ๆ
รวมถึ งพัฒ นาตนเองให้ มีก ารแสวงหาความรู้ อยู่เสมอ ตลอดไปจนถึ งการแสวงหาความรู้ เพื่ อ
พัฒนาการทางาน การประกอบวิชาชีพของตน เพื่อช่วยให้ เกิดการพัฒนาแบบยัง่ ยืนตลอดชีวิตของ
บุคคลได้
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเอง
การเรี ยนรู้ ด้วยการนาตนเองเป็ นพฤติกรรมที่เป็ นลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล ในการมี
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การเรี ย นรู้ ของตน พื น้ ฐานส าคั ญ ของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาในการเรี ย น
ระดับ อุ ด มศึก ษานัน้ คื อ การมี ค วามใฝ่ รู้ และพยายามจะเรี ย นรู้ ในสิ่งที่ ต นสนใจ ซึ่งก็ มี ค วาม
สอดคล้ องกับลักษณะของนิสิตนักศึกษาที่มีการเรี ยนรู้ ด้วยการนาตนเอง และจะสามารถประสบ
ความสาเร็ จได้ มากกว่าการเรี ยนรู้ ที่อ าศัยค าชี แ้ นะ แนะนาจากผู้อื่ น ทัง้ นี ้ Knowles (1975) ได้
กล่าวถึงความสาคัญและประโยชน์ของการเรี ยนรู้ด้วยการนาตนเองไว้ วา่ บุคคลที่มีการเรี ยนรู้ ด้วย
การนาตนเอง หรื อกล่าวได้ ว่าเป็ นบุคคลที่มีการริ เริ่ มการเรี ยนรู้ ด้วยตนเองมากกว่านัน้ จะมีความ
ตังใจ
้ มุ่งมั่น และมี แรงจูงใจมากกว่า จึงจะสามารถนาประโยชน์ จากการเรี ยนรู้ ที่เกิ ดขึ ้นไปใช้ ได้
ดีกว่าและยาวนานกว่าบุคคลที่มีการเรี ยนรู้ โดยการรอรับการถ่ายทอดจากผู้อื่น นอกจากนันการ
้
เรี ยนรู้ ด้วยการนาตนเองยังสอดคล้ อ งกับ แนวคิดพัฒ นาการทางจิ ตวิทยาและกระบวนการทาง
ธรรมชาติที่ว่า เมื่อบุคคลเติบโตขึน้ จะมีความต้ องการทางจิตวิทยาที่เป็ นตัวของตัวเองสูงขึ ้น และ
เริ่ มมี การพัฒนาความสามารถในการรับผิดชอบตนเองมากขึ ้นเรื่ อย ๆ ทาให้ บุคคลมีทิศทางของ
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การบรรลุวุฒิภาวะจากลักษณะหนึ่งไปสู่อีกลักษณะหนึ่ง ซึ่งเป็ นการพัฒนาไปสูก่ ารชี น้ าตนเอง
(Self-Directing) เพิ่มมากขึ ้น ซึ่งรวมไปถึงการเรี ยนรู้ ด้วยการนาตนเองเช่นกันที่จะทาให้ ผ้ เู รี ยนมี
ความรับผิดชอบ อันเป็ นลักษณะที่สอดคล้ องกับพัฒนาการใหม่ ๆ ทางการศึกษา และสิ่งสาคัญ
ประการสุดท้ ายของการเรี ยนรู้ด้วยการนาตนเอง คือ การช่วยให้ มนุษย์อยูร่ อดในทุกสภาพแวดล้ อม
เนื่อ งจากสังคมในปั จจุบันมี การเปลี่ยนแปลงเกิ ด ขึ ้นเสมอ ทาให้ บุ คคลมี ความจาเป็ นที่ จ ะต้ อ ง
ศึกษาเรี ยนรู้อยูต่ ลอดเวลา การเรี ยนรู้ด้วยการนาตนเองจึงเป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ที่ตอ่ เนื่องตลอด
ชีวิตนัน่ เอง (Knowles, 1984)
การเรี ยนรู้ภาษาด้ วยการนาตนเอง หมายถึง การที่ผ้ เู รี ยนมีการเรี ยนภาษาด้ วยตนเอง
ซึ่งการเรี ยนภาษาด้ วยตนเองนัน้ หมายรวมถึง การมี จุดมุ่งหมาย แหล่งความรู้ และการประเมิ น
ตนเอง การเรี ยนภาษาด้ วยตนเองจึงเป็ นการศึกษาที่มีการปรับการเรี ยนรู้ให้ มีความเหมาะสมตาม
ความต้ องการของผู้ เรี ย น เช่ น นั น้ แล้ ว จึ ง กล่ า วได้ ว่ า การเรี ย นภาษาด้ วยการน าตนเองจึ ง
ประกอบด้ วยด้ วย 2 เงื่อนไข คือ ประการแรกผู้เรี ยนจะต้ องมีความสามารถที่จะจัดการการเรี ยนรู้
การศึกษาของตนได้ ประการที่สองคือ ผู้เรี ยนจะต้ องสามารถเข้ าถึงแหล่งการเรี ยนรู้ ที่เหมาะสม
และมี ค วามความหลากหลาย เพื่ อ ประโยชน์ อ ย่างสูง สุด ในการเรี ย นรู้ ของตน (University of
Iceland, n.d.) ในบริ บทการเรี ยนภาษาของการศึกษาวิจัยครั ง้ นี ้ผู้วิจัย มุ่งหมายที่จ ะศึกษาการ
เรี ย นรู้ ด้ วยการน าตนเองโดยมุ่ง เน้ น ไปในด้ า นทัก ษะภาษาอังกฤษ เนื่ อ งจากภาษาอั งกฤษมี
ความสาคัญในฐานะที่เป็ นภาษากลางสาหรับการสื่อสารระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทัง้
เป็ นภาษาท างานในประชาคมอาเซี ย นอี ก ด้ ว ย ดัง นัน้ การพัฒ นาทัก ษะ ภาษาอั ง กฤษจึ ง มี
ความส าคั ญ ต่ อ เด็ ก ไทยในการเข้ าสู่ ก ารเป็ นสมาชิ ก ของประชาคมอาเซี ย น (ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน, 2557) ดังนันผู
้ ้ วิจัยจึงจะได้ กล่าวถึงการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษ
ด้ วยการนาตนเองต่อไป เพื่อความสอดคล้ องกับบริ บทที่ต้องการศึกษา
การเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองนัน้ เป็ นการเรี ยนรู้ ที่ขึ ้นอยู่กับผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญ โดยผู้เรี ยนจะมี อิ สระในการเรี ยนรู้ ของตน ผู้เรี ยนจะต้ อ งเรี ยนรู้ เพื่อ ไปสู่ความสาเร็ จตาม
จุดมุ่งหมายที่ตนได้ วางไว้ ซึ่งผู้เรี ยนอาจต้ องการการสนับสนุน ความช่วยเหลือทางการเรี ยนจาก
ผู้เชี่ยวชาญ โดยในบริ บทของการเรี ยนในมหาวิทยาลัยอาจหมายถึงอาจารย์ผ้ สู อนภาษาอังกฤษ
ซึ่ง มี บ ทบาทที่ แ ตกต่า งออกไปจากการเรี ย นการสอนในแบบดัง้ เดิ ม โดยอาจารย์ จ ะเป็ นผู้ใ ห้
คาแนะนา ให้ คาปรึกษามากกว่าที่จะเป็ นชี ้นา สัง่ สอน (University of Iceland, n.d.) นอกจากนัน้
หากพิจารณาตามแนวคิดจิตวิทยาปั ญญา หรื อจิตวิทยาการรู้ คิด (Cognitive Psychology) ซึง่ ได้
อธิ บ ายถึงเครื่ องมื อในการเรี ยนรู้ ที่สาคัญ คือ การเรี ยนรู้ ที่อ าศัยการทางานของสมอง กล่าวคื อ
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สมองเป็ นกลไกสาคัญที่สามารถเติบโตในสภาพแวดล้ อมที่มีความสมบูรณ์ โดยการมองหารูปแบบ
การเรี ยนรู้ จากประสบการณ์ ที่ผ่านมา และจะทางานได้ ดี ที่สุดในสถานการณ์ ที่ ป ราศจากการ
คุก คาม เมื่ อผู้เรี ย นต้ อ งเผชิ ญ กับ สถานการณ์ ใหม่ ๆ ผู้เรี ย นจะรวบรวมความคิ ดก่ อ นหน้ า กับ
ประสบการณ์ ของตน ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามความเชื่ อของแต่ละบุคคล หรื ออาจตัดทอน
ข้ อมูลที่ไม่สอดคล้ องออกไปก็เป็ นได้ นนั ้ การจะทาเช่นนี ้ได้ ผ้ ูเรี ยนจะต้ องมีการตังค
้ าถาม ค้ นหา
คาตอบ และประเมิ นถึงสิ่งที่ตนรู้ อันเป็ นพื ้นฐานสาคัญ ของการเรี ยนรู้ ด้ วยการนาตนเองนั่นเอง
ทัง้ นีก้ ารศึกษาเกี่ ยวกับความฉลาดทางปั ญ ญาและรู ปแบบการเรี ยนรู้ ในปั จ จุบันมี ข้อ พิสูจ น์ ว่า
วิธีการเรี ยนรู้ ของบุคคลนันมี
้ ความหลากหลาย โดยการเรี ยนรู้ ด้วยการนาตนเองซึ่งเป็ นการเรี ยนรู้ ที่
มีลกั ษณะเฉพาะบุคคลนัน้ จะช่วยเตรี ยมความพร้ อมให้ กับผู้เรี ยนเพื่อเตรี ยมรับมือ กับความท้ า
ทายในแต่ละวัน และรับมือกับสถานการณ์การเรี ยนที่มีความหลากหลายได้ (Bharathi, 2014)
ทังนี
้ ้ทักษะภาษาอังกฤษที่นิสิตนักศึกษาควรมี เพื่อ การรับมื อ กับการแข่งขันในการ
ทางานในสาขาวิชาชีพของตนในประชาคมอาเซียน หรื อ แม้ แต่กระทั่งในประเทศไทยเอง หมาย
รวมถึงความสามารถในการนาภาษาอังกฤษมาใช้ ทังในการพู
้
ด การอ่าน การเขียน และการฟั ง
ปั จจุบันการเรี ยนรู้ ทกั ษะภาษาอังกฤษในทุกระดับการศึกษาควรมีเป้าหมายให้ ผ้ เู รี ยนสามารถมี
ทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อสื่อสารได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม และสามารถที่จะไปแข่งขัน
กับผู้อื่นในตลาดแรงงานประชาคมอาเซียนที่นบั วันจะทวีความเข้ มข้ นมากขึ ้นเรื่ อ ย ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในระดับอุดมศึกษา บัณฑิตที่จะสาเร็ จการศึกษาออกไปต้ องมีความพร้ อมและมีคุณภาพ
ในการใช้ ภาษาอังกฤษในระดับที่ทดั เทียมกับบัณฑิตในประเทศอื่น ๆ เพราะความสามารถในการ
ใช้ ทกั ษะภาษาอังกฤษของบัณฑิตไทยยุค ใหม่ จะต้ องเป็ นความสามารถพื ้นฐานที่จาเป็ นในการ
ดาเนิน ชี วิตและการประกอบอาชี พ มิ ใช่เป็ นเพี ยงความสามารถพิเศษดังเช่นแต่ก่อ นอี กต่อ ไป
(ณภัทร วุฒิวงศา, 2557) เช่นนันแล้
้ วการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนมีวิสยั ทัศน์
กว้ างไกล สามารถสื่อสารกับชาวต่างประเทศได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสมและมั่นใจ มีเจตคติที่ดีต่อ
การใช้ ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ นอกจากนี ้ ยังมีความเข้ าใจและภาคภูมิใจในภาษาและ
วัฒนธรรมไทย และสามารถถ่ายทอดวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ ไทยไปสูส่ งั คมโลกได้ (สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542) นิสิตนักศึกษาที่ผ้ วู ิจัยมุ่งหมายจึงควรจะเป็ นผู้เรี ยนรู้ที่มี
การเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเอง โดยจะเป็ นผู้เรี ยนที่มีความพยายาม มุมานะที่จะจัดการ
ตนเอง ตรวจสอบตนเอง และเปลี่ยนแปลงตนเองให้ มีความสามารถในด้ านทักษะภาษาอังกฤษที่
จะสามารถนาไปปรับเปลีย่ นปรับปรุ งตนเองให้ รองรับกับการเปิ ดตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน
ในอนาคตต่อไปได้
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
งานวิจัยที่ เกี่ ย วข้ องกับการเรี ยนรู้ ภาษา และการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วยการน า
ตนเองนัน้ ส่วนใหญ่ นักวิจัยมักจะทาการศึกษาในรู ปแบบของการวิจัยเชิ งคุณภาพ และการหา
ความสัมพันธ์ กับตัวแปรอื่น ๆ อีกทังงานวิ
้
จัยส่วนใหญ่มักจะเป็ นการศึกษาเพื่อทาความเข้ าใจกับ
การจัดรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่อิงการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง หรื อการจัดกิจกรรม รวมถึงการเสนอ
กิ จ กรรมที่จะช่ วยพัฒ นาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรี ยน อันก่อ ให้ เกิ ดประโยชน์ อ ย่างสูงสุดแก่
ผู้เรี ยน ซึ่งจากการค้ นคว้ างานวิจยั ทังในประเทศและต่
้
างประเทศพบว่าผลการวิจยั สนับสนุนว่าการ
เรี ยนรู้ ด้ วยการน าตนเองจะช่ว ยให้ ผ้ ูเรี ย นประสบความส าเร็ จ ในการเรี ย นรู้ ภาษาอังกฤษ เช่ น
งานวิจัยเรื่ อง การเรี ยนรู้ภาษาด้ วยการนาตนเองของนักเรี ยนซึง่ ใช้ ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่สองใน
ห้ อ งสมุดของวิทยาลัยในอเมริ กา ซึ่งเป็ นงานวิจัยเชิงคุณ ภาพ โดยผู้วิจัย Bordonaro (2006) ได้
ทาการศึกษาการใช้ ห้องสมุดซึ่งผู้วิจัยถือว่าเป็ นสถานที่ที่จะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ แก่
นักเรี ยนในวิทยาลัยในอเมริ กาที่ใช้ ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่สอง โดยกลุม่ ตัวอย่างในการศึกษา
ครัง้ นี ้ประกอบด้ วยนักเรี ยนที่มีเชือ้ ชาติญี่ปนุ่ สวีเดน ฮังการี บัลแกเรี ย จีน เม็ กซิโก เป็ นต้ น โดยผล
การศึกษาพบว่าผู้เรี ยนที่เรี ยนภาษาด้ วยการนาตนเองนันจะมี
้
เกิดการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ขึ ้น จากกิจกรรมที่ทาให้ ห้องสมุด เช่น การอ่านหนังสือเพื่อความเพลิดเพลิน และผู้เรี ยนเหล่านี ้ยัง
สามารถเชื่อมโยงเนื ้อหา ข้ อมูลจากการเรี ยนกับการเรี ยนรู้ ภาษาจากห้ องสมุดได้ อี กด้ วย จึงเป็ น
การยืนยันตามแนวคิดการเรี ยนรู้ด้วยการนาตนเองได้ ว่าผู้เรี ยนที่มีลกั ษณะดังกล่าวจะมี วิธีการที่
เหมาะสมเพื่ อ การเรี ย นรู้ ด้ วยตนเองที่ จ ะก่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ แ ละส าเร็ จ ตามที่ ต นต้ อ งการได้
เช่นเดียวกับงานวิจัยในประเทศของ คณาพร คมสัน (2540) ซึ่งได้ ทาการศึกษาเรื่ อ ง การพัฒนา
รูปแบบการเรี ยนรู้ด้วยการนาตนเองในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจ สาหรับนักเรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยผู้วิจัยใช้ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงกึ่งทดลอง เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถ
ทางการอ่านภาษาอังกฤษ เปรี ยบเทียบลักษณะการเรี ยนรู้ด้วยการนาตนเองของนักเรี ยน ระหว่าง
กลุม่ ที่เรี ยนรู้ ด้วยรู ปแบบการเรี ยนรู้ด้วยการนาตนเอง กับกลุม่ ที่ได้ รับการสอนด้ วยวิ ธีสอนอ่านตาม
คูม่ ือครู และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เรี ยนเกี่ยวกับการเรี ยนตามรูปแบบการเรี ยนรู้ด้วยการนา
ตนเอง ซึ่ ง ผลการวิ จั ย พบว่า ผู้ เรี ย นที่ เรี ย นด้ ว ยรู ป แบบการเรี ย นรู้ ด้ ว ยการน าตนเองตามที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ ้นมีความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจสูงกว่ านักเรี ยนที่เรี ยน
ด้ วยวิธีสอนตามคู่มื อครู แต่ผ ลดังกล่า วเกิ ด ขึ ้นเฉพาะในกลุ่มผู้เรี ยนที่มี คะแนนความสามารถ
ทางการอ่านเพื่อความเข้ าใจในระดับต่า และคะแนนเฉลี่ยลักษณะการเรี ยนรู้ ด้วยการนาตนเอง
หลังการเรี ย นตามรู ป แบบการเรี ยนรู้ ด้ วยการน าตนเองที่ผ้ ูวิจัย พัฒ นขึ ้นสูงกว่าก่ อ นเรี ยน เมื่ อ
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พิจารณาจากสองงานวิจัยดังกล่าว แสดงให้ เห็นถึงการพัฒนาทักษะภาษาที่เกิดขึ ้นได้ จ ากการ
อาศัยรู ปแบบการเรี ยนรู้ ด้วยการนาตนเอง งานวิจัยแรกแสดงเห็นว่ากิจกรรมที่มีลกั ษณะเป็ นการ
เรี ยนรู้ ด้ วยการนาตนเอง อัน เป็ นกิ จ กรรมที่ ผ้ ูเรี ย นได้ แสวงหาด้ วยตนเองจะช่ วยพัฒ นาทักษะ
ภาษาอังกฤษให้ ดีขึ ้นได้ เช่นเดียวกับงานวิจยั เรื่ องที่สองที่แสดงให้ เห็นถึงการจัดการเรี ยนการสอนที่
เอื อ้ ให้ ผ้ ูเรี ยนได้ มีการเรี ยนรู้ ด้วยการนาตนเอง จะช่วยพัฒ นาทักษะภาษาอังกฤษด้ านการอ่าน
ให้ แก่ผ้ เู รี ยนได้
ทังนี
้ ้เนื่องจากในการศึกษาครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ เน้ นการศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนรู้ด้วยการ
นาตนเองด้ านภาษาอังกฤษ ซึ่งมี ความเฉพาะลงไปในส่วนของทักษะภาษาอังกฤษอันจะทาให้ มี
งานวิจยั ที่ศกึ ษาโดยตรงไม่มากนัก แต่เนื่องด้ วยแนวคิดหลักสาคัญที่ผ้ วู ิจัยให้ ความสนใจยังคงอยู่
ในส่วนของแนวคิ ด และทฤษฎี พ ฤติก รรมการเรี ย นรู้ ด้ วยการน าตนเอง ผู้ วิจัยจึ งจะได้ น าเสนอ
งานวิจยั ที่อาศัยแนวคิด ทฤษฎีพฤติกรรมการเรี ยนรู้ด้วยการนาตนเองเพื่อสนับสนุนความเข้ าใจใน
ส่วนของปั จจัยที่จะช่วยส่งเสริ มให้ เกิดพฤติกรรมการเรี ยนรู้ดงั กล่าว ดังนี ้ การศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อ
การเรี ยนอีกทังงานวิ
้
จยั เรื่ องปั จจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้ องกับการเรี ยนรู้ด้วยการนาตนเองของนิสิต
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (พสชนัน นิรมิ ตไชยนนท์ , 2549) ซึ่งมี วตั ถุประสงค์ สว่ นหนึ่งเพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างลักษณะทางจิตและปั จจัยทางสังคมกับการเรี ยนรู้ด้วยการนาตนเอง
ของนิสติ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ และเพื่อค้ นหาปั จจัยที่สาคัญในการทานายการเรี ยนรู้ด้วย
การนาตนเองของนิสิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ โดยทาการศึกษาในนิสิตชันปี
้ ที่ 2 จากทุก
คณะ ในมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จานวน 360 คน โดยปั จจัยลักษณะทางจิตที่ทาการศึกษา
ได้ แก่ แรงจูงใจภายใน การรับรู้ความสามารถของตน ความพร้ อมในการเรี ยนรู้ด้วยการนาตนเอง
เจตคติ ต่อ การเรี ย นรู้ ด้ วยการน าตนเอง และปั จจัย ทางสัง คม ได้ แ ก่ ปั จจัย ด้ า นครอบครั ว ซึ่ง
ประกอบไปด้ วย สัมพันธภาพในครอบครัว การเป็ นแบบอย่างด้ านการเรี ยนรู้ การสนับสนุนทางการ
เรี ยนรู้ และปั จจัยด้ านมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบไปด้ วย บทบาทของอาจารย์ในการเป็ นผู้อานวย
ความสะดวกในการเรี ยนรู้ สัมพันธภาพกับเพื่อน และความพร้ อมของแหล่งทรัพยากรการเรี ยนรู้
โดยผลการวิจยั พบว่าปั จจัยลักษณะทางจิตทุกตัวมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับการเรี ยนรู้ด้วยการนา
ตนเองของนิสิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยความ
พร้ อมในการเรี ยนรู้ ด้วยการนาตนเองมี ความสัมพันธ์ ทางบวกสูงสุด รองลงมาคือ เจตคติต่อการ
เรี ยนรู้ด้วยการนาตนเอง การรับรู้ความสามารถของตน และแรงจูงใจภายใน ตามลาดับ และปั จจัย
ทางสังคมทุกตัวมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับการเรี ยนรู้ด้วยการนาตนเองของนิสติ มหาวิทยาลัยศรี
นคริ น ทรวิ โรฒอย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ระดับ .01 โดยการเป็ นแบบอย่างด้ านการเรี ย นรู้ มี
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ความสัมพันธ์ สงู สุด รองลงมาคือ สัมพันธภาพกับเพื่อน การสนับสนุนทางการเรี ยนรู้ บทบาทของ
อาจารย์ในการเป็ นผู้อานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ สัมพันธภาพในครอบครัว และความพร้ อม
ของแหล่งทรัพยากรการเรี ยนรู้ ตามลาดับ และในส่วนของการทานายการเรี ย นรู้ ด้วยการนาตนเอง
ของนิสิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ พบว่าปั จ จัยลักษณะทางจิ ต ได้ แก่ ความพร้ อมในการ
เรี ยนรู้ ด้วยการนาตนเองเป็ นตัวที่มีอิ ทธิ พลทางบวกสูงที่สุดในการทานาย รองลงมาคือ การรับรู้
ความสามารถของตน ปั จจัยทางสังคมด้ านครอบครัว ได้ แก่ การเป็ นแบบอย่างด้ านการเรี ยนรู้ และ
ปั จจัยทางสังคมด้ านมหาวิทยาลัย ได้ แก่ บทบาทของอาจารย์ในการเป็ นผู้อานวยความสะดวกใน
การเรี ยนรู้ โดยความพร้ อมในการเรี ยนรู้ด้วยการนาตนเอง การรับรู้ความสามารถของตน การเป็ น
แบบอย่างด้ านการเรี ยนรู้ และบทบาทของอาจารย์ในการเป็ นผู้อานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้
ร่วมกันทานายการเรี ยนรู้ด้วยการนาตนเองร้ อยละ 68.9 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องทาให้ เห็นความสาคัญของพฤติกรรม
การเรี ยนรู้ ด้วยการนาตนเอง ซึ่งจะเป็ นลักษณะพฤติกรรมสาคัญที่จะช่วยให้ นิสิตนักศึกษาได้ เกิด
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ มีความพร้ อมในการเข้ าสูก่ ารแข่งขันในตลาดแรงงานเสรี อาเซียน
อย่างไรก็ ตามจากแนวคิดของ Knowles (1975) ที่ได้ กล่าวถึงปั จ จัยที่จ ะมี สว่ นสนับสนุนให้ นิสิต
นัก ศึก ษามี พ ฤติก รรมการเรี ยนรู้ ภ าษาอังกฤษด้ วยการน าตนเองได้ นัน้ จะต้ อ งอาศัยทัง้ ปั จ จัย
ลัก ษณะทางจิ ต และปั จจัย ทางสัง คมร่ ว มกั น จึ ง จะก่ อ ให้ เกิ ด ความมุ่ งมั่ น ในการริ เริ่ ม เรี ย นรู้
ภาษาอังกฤษด้ วยตนเองขึ ้นได้ โดยผู้วิจัยจะได้ กล่า วถึงแนวคิด และรายละเอียดของปั จจัยที่จะมี
ส่วนส่งเสริ มพฤติกรรมการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองในลาดับต่อไป
3. การริเริ่มพัฒนาความงอกงามแห่ งตน
แนวคิดและความหมายของการริเริ่มพัฒนาความงอกงามแห่ งตน
การริ เริ่ มพัฒ นาความงอกงามแห่งตน(Personal Growth Initiative หรื อ PGI) เป็ น
หนึง่ ในแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychology) ซึ่งเป็ นแนวคิดจิตวิทยาตะวันตกสมัยใหม่
ที่ยึดเอาจุดแข็งของมนุษ ย์ เป็ นศูนย์ กลางของการพัฒ นา เป็ นศาสตร์ ทางเลือ กใหม่ที่มุ่งพัฒ นา
บุคลิกภาพของมนุษย์ ให้ เป็ นผู้มีความสุขจากพื ้นฐานของการพัฒนาตนเอง (Snyder & Lopez,
2002) โดย Robitschek (1998) เป็ นผู้ริเริ่ มแนวคิดนี ้ขึ ้น โรบีเช็คได้ อธิบายความหมายของการริ เริ่ ม
พัฒนาความงอกงามแห่งตนไว้ วา่ เป็ นความมุ่งมัน่ ที่จะเปลีย่ นแปลง และพัฒนาตนเอง โดยความ
งอกงามหรื อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นนันไม่
้ ใช่เพียงแค่การรับรู้ ตนเองเท่านัน้ แต่ต้องมี การลงมื อ
ทาอย่างตังใจอี
้ กด้ วย แม้ แนวคิดการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตนยังเป็ นแนวคิดที่ใหม่ แต่โรบี
เช็คผู้คิดค้ นและพัฒนาแนวคิดนี ้ ได้ ทางานวิจยั ออกมาอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ ปี 1998 จนถึงปั จจุบนั
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จากการทบทวนวรรณกรรมผู้วิจยั สรุ ปนิยามของการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตนว่าหมายถึง
ความมุ่งมัน่ ของบุคคลที่จะทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในตนเอง และสามารถพัฒนาตนได้ ทังในแง่
้
ของการรับรู้ตนเองและลงมือกระทาสิง่ ซึง่ ก่อให้ เกิดความเติบโตงอกงามแก่บุคคลนัน้
ความมุ่ง มั่ น และความตัง้ ใจในการปฏิ บัติ ต นเพื่ อ เป็ นผู้ ซึ่ง มี ค วามงอกงามเป็ น
องค์ประกอบสาคัญประการหนึ่งของการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตน นอกจากนันการริ
้
เริ่ ม
พัฒ นาความงอกงามแห่งตนยังรวมองค์ ป ระกอบของกระบวนการทางปั ญ ญาไว้ ด้ ว ยกัน ซึ่ง
ประกอบด้ ว ยการรั บ รู้ ความสามารถของตนเอง ความเชื่ อ ทัศ นคติ และการให้ คุ ณ ค่ า ซึ่ ง
องค์ประกอบทัง้ หมดนี ้มี สว่ นในการสนับสนุนการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตน ตัวอย่างเช่น
บุ ค คลมี ค วามคิ ด ว่าตนเองรู้ ว่า ต้ อ งการจะเปลี่ย นแปลงอะไรในชี วิต ซึ่งเป็ นการรั บ รู้ ถึ งความ
คาดหวัง ถือว่าเป็ นส่วนหนึ่งของการรับรู้ ความสามารถของตนเอง (self-efficacy) อย่างไรก็ตาม
การริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตนมีขอบเขตที่กว้ างกว่าการรับรู้ความสามารถของตนเอง โดยที่
การริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตนจะมีองค์ประกอบของพฤติกรรม ซึง่ เป็ นปั จจัยที่จะนาบุคคล
ไปสู่ก ารบรรลุผ ลความสาเร็ จ เป็ นการรั บ รู้ ข้ ามขอบเขตของการงอกงาม กล่า วอี กนัย หนึ่งคื อ
องค์ประกอบทางพฤติกรรมถูกเพิ่มเข้ ามาในการฝึ ก ฝนการรับรู้เกี่ยวกับความงอกงามส่วนบุคคล
เช่น การที่บุคคลรู้ถึงกระบวนการที่สามารถช่วยให้ เขาสามารถเปลีย่ นแปลงสิง่ ต่าง ๆ ในชีวิตได้
นอกจากนันการริ
้
เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตนยังเป็ นการกาหนดเป้าหมายในการ
เปลี่ยนแปลงและความงอกงามผ่า นชี วิตของบุ คคล การริ เริ่ ม พัฒ นาความงอกงามแห่งตนยัง
สามารถพิจารณาจากโครงสร้ างอภิปัญญา (Metacognitive) อันประกอบด้ วยการตระหนักรู้ และ
การควบคุมความมุ่งมัน่ ตังใจในการปรั
้
บปรุงให้ เกิดความงอกงามทางปั ญญา และพฤติกรรมในทุก
ขอบข่ายของชี วิตเพิ่มขึ ้น บุคคลที่มีการเตรี ยมความพร้ อมในการเปลี่ยนแปลงผ่านช่วงชี วิต จะมี
ระดับของความมุ่งมั่นในกระบวนการงอกงามสูง เนื่อ งจากบุคคลจะมี การตระหนักและมี ความ
ตังใจในกระบวนการเปลี
้
่ยนแปลงและมองเห็นทางเลือ กอันเป็ นทางออกในการเผชิ ญ กับความ
กดดันของสิ่งแวดล้ อม นอกจากนี ้พวกเขายังสามารถที่จะปฏิบตั ิตามอย่างเข้ าใจต่อทางเลือกที่ตน
เลือกเพื่อไปสูค่ วามงอกงามได้
จากการค้ นคว้ าพบว่าแนวคิดการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตน มักนามาใช้ ใน
การปรึ กษาเชิงจิตวิทยา ซึ่งมีความมุ่งหมายที่จะให้ ผ้ รู ับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาได้ เกิดการพัฒนา
และเปลีย่ นแปลง ก้ าวข้ ามปั ญหาและอุปสรรคที่ตนต้ องเผชิญอยู่ หนึง่ ในเป้าหมายสาคัญของการ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยา คือ การทาความเข้ าใจกับผู้รับบริ การการปรึกษาให้ เข้ าใจถึงกระบวนการของ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเอง และเพิ่มทักษะวิธีการเฉพาะ เพื่อ ให้ เขาได้ บรรลุผลในความ
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งอกงามจากการเปลี่ยนแปลงและพัฒ นานัน้ (Prochaska & DiClemente, 1986) การทาความ
เข้ าใจกับผู้รับบริ การการปรึ กษาในเรื่ องการเปลี่ยนแปลงนันเป็
้ นสิ่งสาคัญ เนื่องจากคนส่วนใหญ่
จะต้ องเผชิญกับความท้ าทาย การเปลี่ยนผ่าน และประสบการณ์ ใหม่ ๆ ที่ผ่านเข้ ามาในชีวิต ซึ่ง
เป็ นสิ่ง ที่บุ คคลจะต้ องมี การเตรี ยมการเพื่ อ รั บมื อ ในการเผชิ ญ ปั ญ หา หรื อ พัฒ นาตนเองไปกับ
สถานการณ์ ใหม่ ๆ เหล่านัน้ (Schlossberg, 1984) โดยขันตอนแรกเริ
้
่ มในการตระเตรี ยมความ
พร้ อม เป็ นขันตอนของความพร้
้
อมที่จะเปลีย่ นแปลงประกอบด้ วยทังเจตคติ
้
และพฤติกรรม บุคคลที่
มี ก ารเตรี ย มความพร้ อมในการเปลี่ ย นแปลงผ่ า นช่ ว งชี วิ ต จะมี ร ะดั บ ของความมุ่ ง มั่ น ใน
กระบวนการงอกงามสูง เนื่องจากบุคคลจะมีการตระหนักและตังใจในกระบวนการเปลี
้
่ยนแปลง
และมองเห็นทางเลือกอันเป็ นทางออกในการเผชิญกับความกดดันของสิ่งแวดล้ อม นอกจากนี ้พวก
เขายังสามารถที่จะปฏิบตั ิตามอย่างเข้ าใจต่อทางเลือกที่ตงใจเลื
ั้
อกเพื่อไปสูค่ วามงอกงามนัน้ ซึ่ง
แนวคิดในการพัฒนาตนตรงนีน้ นั ้ เป็ นสิ่งที่สอดคล้ องและเกิดขึ ้นได้ ในบุคคลทุกคนที่ต้องการจะ
พัฒนา และเปลีย่ นแปลงตนเอง
ปั จจัยสาเหตุของการริเริ่มพัฒนาความงอกงามแห่ งตน
ทังนี
้ ้ Robitschek (1998) ได้ กล่าวถึงปั จ จัยที่มีส่วนกระตุ้นให้ บุคคลเกิดความงอก
งามได้ เป็ น 3 ปั จจัยด้ วยกัน ประกอบด้ วย
1.) พัฒนาการ (developmental) เป็ นองค์ประกอบที่ก่อให้ เกิดความงอกงามขึ ้น
ได้ ความงอกงามจากการพัฒ นาการนัน้ สามารถเกิ ด ขึน้ ได้ โดยไม่ ต้ อ งอาศัย ความรู้ หรื อ การ
ตระหนักรู้ ใด ๆ เช่น การที่เด็กสามารถพัฒนาการใช้ เหตุผลให้ มีความซับซ้ อนขึ ้นโดยที่ตั วเด็กเอง
ไม่ได้ มีความเข้ าใจถึงสิง่ ที่เกิดขึ ้น แต่การใช้ เหตุผลที่ซบั ซ้ อนขึ ้นนันเกิ
้ ดขึ ้นได้ จากพัฒนาการของเด็ก
เอง และความงอกงามที่เกิ ดขึ ้นในแต่ละบุคคล อาจเกิดจากการพัฒ นาจากประสบการณ์ หรื อ
สิง่ แวดล้ อมของแต่ละบุคคลที่ก่อให้ เกิดการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตนขึ ้นได้
2.) สิ่งแวดล้ อม (environmental) ปั จจัยด้ านสิ่งแวดล้ อมที่มีความเหมาะสม จะ
ช่วยให้ เกิดความงอกงามส่วนบุคคลด้ วยความเข้ าใจของบุคคลเอง โดยไม่มีสิ่งใดที่จะมาต่อต้ าน
ขัดขวางการเติบโตงอกงามได้ ตัวอย่างเช่น บุคคลที่เพิ่งหย่าร้ างจะตระหนักถึงการต้ องพึง่ พาตนเอง
มากขึ ้น ถึงแม้ ว่าตัวเขาอาจจะต่อต้ านกับสถานการณ์ ที่เกิ ดขึ ้น แต่การต่อต้ านนันก็
้ อ าจเกิดจาก
ความคิดที่ ว่าตนถูกทรยศจากคู่ชี วิตที่ เลิกรากันไป แต่ท้ ายที่สุด ความงอกงามจะมี ส่วนช่วยให้
บุคคลสามารถพึ่งพาตนเองได้ มากขึ ้น อันเป็ นผลจากสถานการณ์ หรื อ สิ่งแวดล้ อ มที่ทาเกิ ด ขึ ้น
นัน่ เอง
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3.) กระบวนการของความตังใจ
้ (intentional process) หากบุคคลมีความตังใจ
้
ในการลงมือกระทาสิ่งต่าง ๆ บุคคลจะเกิดความงอกงามขึ ้น จากกระบวนการของความตังใจ
้ จะ
ท าให้ บุ ค คลเกิ ด ตระหนัก รู้ อย่า งเต็ ม ที่ ใ นการเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึ น้ อย่า งมุ่ ง มั่น และเต็ ม ใจ
ตัวอย่างเช่น เมื่ อบุคคลเกิ ดความไม่พึงพอใจในอาชี พที่ตนเลือ ก บุคคลจะมี ความมุ่งมั่นในการ
ค้ นหาตนเองอย่างเต็มที่ เพื่อค้ นหาอาชีพที่เหมาะสมกับตนมากกว่า ซึ่งจากสถานการณ์ ดงั กล่าว
จะเห็นได้ วา่ บุคคลมีการรับรู้อย่างเต็มที่และมีความตังใจที
้ ่จะพัฒนาตนเองให้ เติบโตงอกงาม
ลักษณะของผู้มีการริเริ่มพัฒนาความงอกงามแห่ งตน
มาตรวัดการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตนฉบับแรกของ Robitschek (1998) ที่
ได้ พัฒ นาและมี การปรั บ ปรุ งจนเป็ นฉบับ ที่ สมบู รณ์ และน ามาใช้ ในงานวิจัย นัน้ ประกอบด้ ว ย
ลักษณะ 9 ประการอันเป็ นลักษณะของการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตน ได้ แก่ 1.) การรู้ว่า
ตนเองต้ องการจะเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิต 2.) การรู้ วา่ อะไรเป็ นจุดมุ่งหมายในชีวิตตน 3.) การมี
กระบวนการที่ จะสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ในชี วิ ต 4.) การที่ สามารถเลือ กบทบาทที่ ต น
ต้ องการ 5.) การรู้ ว่าจะต้ องเริ่ มต้ นอย่างไรเพื่อไปให้ ถึงเป้าหมาย 6.) การมีแผนการที่จะช่วยให้ ไป
ถึงเป้าหมาย 7.) การมีความสามารถในการควบคุมชีวิตตนเอง 8.) การรับรู้ถึงความพิเศษของตน
และ 9.) การมีความสามารถในการวางแผนให้ ชีวิตสมดุล
องค์ ประกอบของการริเริ่มพัฒนาความงอกงามแห่ งตน
เมื่อ Robitschek และคณะ (2009) ได้ ทาการพัฒนามาตรวัดการริ เริ่ มพัฒนาความ
งอกงามแห่ ง ตน ได้ แ บ่ ง องค์ ป ระกอบของการริ เริ่ ม พัฒ นาความงอกงามแห่ งตนออกเป็ น 4
องค์ประกอบด้ วยกัน ได้ แก่
1. ความพร้ อมในการเปลี่ย นแปลง (Readiness for Change) หมายถึ ง การ
เตรี ยมจิตใจให้ พร้ อมต่อการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเอง นอกจากนันยั
้ งรวมถึงการที่
นิสติ รับรู้ความต้ องการในการเปลีย่ นแปลงตนเองด้ วย ให้ เป็ นผู้ที่มีวุฒิภาวะ กล่าวคือ มีพฒ
ั นาการ
สมบูรณ์ตามวัย (ทังด้
้ านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม)
2. การวางแผนเพื่อการพัฒนาตนเอง (Planfulness) หมายถึง การคิดหาวิธีการ
กลวิธีที่จะนามาใช้ ในการวางขันตอนหรื
้
อกาหนดเป้าหมายในการดาเนินการวางแผนสูก่ ารปฏิบตั ิ
เพื่อให้ บุคคลเกิดการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงและพัฒนาตนเอง
3. การใช้ แหล่งทรั พ ยากรเพื่ อ การพัฒ นาตนเอง (Using Resource) หมายถึ ง
ความสามารถในการเข้ าถึงแหล่งสนับสนุนข้ อมูล แนวทางต่าง ๆ รวมถึงการรู้จักขอความช่วยเหลือ
หรื อคาปรึ กษา จากบุคคลรอบข้ างหรื อคนอื่น ๆได้ เพื่อให้ เกิดการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงและพัฒนา
ตนของบุคคล
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4. การกระทาอย่างตังใจเพื
้
่อการพัฒนาตนเอง (Intentional Behavior) หมายถึง
กระบวนการลงมื อปฏิบัติจริ งตามขันตอน
้
แผนการหรื อ เป้าหมายต่าง ๆ ที่วางไว้ อย่างตังใจจริ
้
ง
เพื่อให้ เกิดการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงและพัฒนาตนของบุคคล
บุคคลที่มีระดับของการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตนหรื อระดับของ PGI สูง จะ
เห็นถึงคุณค่าและใช้ ประโยชน์ที่ได้ รับจากโอกาสในการพัฒนาตนเองให้ งอกงามอย่างเต็มที่ บุคคล
เหล่านี ้จะคอยมองหาและสร้ างสถานการณ์ ที่จะเอื ้อให้ เขาได้ มีการเติบโตพัฒนา ในทางกลับกัน
บุคคลที่มีระดับการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตนหรื อระดับของ PGI ต่า บุคคลกลุม่ นี ้แทบจะ
ไม่รับรู้ หรื อรับรู้ได้ น้อยมากถึงความสามารถในการเปลีย่ นแปลง และอาจหลีกเลีย่ งสถานการณ์ที่มี
การท้ าทายให้ เขาได้ เติบโตงอกงาม (Robitschek, 1998) บุคคลที่มีระดับของความงอกงามส่วน
บุคคลไม่ได้ เพียงแค่รับรู้ว่าสามารถพัฒนาตนเองได้ แต่ยงั มีการควบคุมวิธีการเปลี่ยนแปลง ตังใจ
้
แสวงหาหรื อใช้ ประโยชน์ในการพัฒนา ซึ่งต่างจากการรับรู้ ความสามารถของตนเองที่เป็ นเพียง
ความเชื่ อว่าบุคคลจะสามารถประสบความสาเร็ จ จากการกระทานัน้ ๆ (Robitschek & Cook,
1999) นอกจากนันแล้
้ วจากการวิจยั Robitschek และคณะ (2009) พบว่า ผู้ที่มีความงอกงามแห่ง
ตนแรกสูงจะสุขภาวะทางอารมณ์ สุขภาวะทางสังคม ทักษะการเผชิญปั ญหาและการปรับตัวสูง
เช่นกัน และยังสามารถเผชิ ญ กับ ปั ญหาอันเป็ นก่อ ให้ เกิ ดการพัฒ นาในชี วิตได้ อีกทังยั
้ งทาให้ มี
ภาวะความทุกข์ใจต่าอีกด้ วย
การวัดการริเริ่มพัฒนาความงอกงามแห่ งตน
ในการศึกษาและการพัฒนาเครื่ องมือในการวัดการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตน
นัน้ พบว่า Robitschek (1998) เริ่ มจากการพัฒนาแบบวัดซึง่ มีข้อคาถาม 9 ข้ อที่เป็ นลักษณะของผู้
มีการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตน และทาการศึกษาโครงสร้ างหรื อภาวะสันนิษฐาน ซึ่งเป็ น
การยืนยันขันต้
้ นสาหรับความตรงเชิงภาวะสันนิษฐานในความสัมพันธ์ กบั หลาย ๆ โครงสร้ างทาง
จิตวิทยา แบบวัดการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตนวัดโครงสร้ างได้ อย่างชัดเจน จากการศึกษา
ครั ง้ นี ย้ ื น ยัน ความสอดคล้ อ งภายใน (internal consistency) ความคงที่ ชั่ ว คราว (temporal
stability) ความเที่ ย งตรงเชิ ง สอดคล้ อ ง (convergent validity) และความเที่ ย งตรงเชิ งจ าแนก
(discriminant validity) ของคะแนนจากแบบวัด จากนันจึ
้ งได้ ทาการทดสอบความเที่ยงตรงของ
แบบวัดกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็ นนักเรี ยนระดับวิ ทยาลัยที่เป็ นชาวอเมริ กันเชื อ้ สายยุโรป โดยการ
ทดสอบซา้ ใน 8 สัปดาห์ ได้ ค่าความเที่ยงตรงของแบบวัด .74 และมี ค่าความสอดคล้ องภายใน
(internal consistency) ระหว่าง .78 ถึง .88 มีคา่ สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s
alpha) .86
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หลังจากการศึกษาแนวคิดการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตนอย่างต่อ เนื่อง โดย
อาศัยแบบวัด Personal Growth Initiative scale (PGIS) Robitschek และคณะ (2009) จึงได้ ทา
การพัฒนาปรั บปรุ งแบบวัดการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตนฉบับที่ 2 โดยแบบวัดการริ เริ่ ม
พัฒนาความงอกงามแห่งตนฉบับใหม่นี ้มีชื่อว่า Personal Growth Initiative scale-II: PGIS-II โดย
ทาการปรับปรุ งให้ แบบวัดมีการพิจารณาองค์ประกอบที่ หลากหลาย และซับซ้ อนมากขึ ้น อีกทังมี
้
การจัดสรรความสาคัญของแต่ละองค์ประกอบให้ เท่าเทียมกัน และเพื่อให้ เป็ นการวัดทางจิตวิทยา
ที่มีคุณภาพ และปรับข้ อกระทงให้ สนกระชั
ั้
บแต่คงไว้ ซึ่งใจความที่จะสามารถวัดการริ เริ่ มพัฒนา
ความงอกงามแห่งตนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ แบบวัดฉบับปรับปรุงนี ้ได้ วดั การริ เริ่ มพัฒนาความ
งอกงามแห่งตนแบ่งออกเป็ น 4 องค์ประกอบ คือ ความพร้ อมในการเปลีย่ นแปลง การวางแผน การ
ใช้ ทรัพยากร และการกระทาอย่างตังใจ
้ โดยทาการทดสอบความเที่ยงตรงของแบบวัด ด้ วยการ
ทดสอบซ ้าในระยะเวลา 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ และ 6 สัปดาห์ กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการ
ทดสอบเป็ นนักศึกษาในชัน้ เรี ยนจิ ตวิทยา มหาวิทยาลัย Southwestern ได้ ค่าความสอดคล้ อ ง
ภายในของแบบวัดระหว่าง .61 ถึง .74 จากนัน้ Robitschek และคณะ (2009) ได้ ทาการทดสอบ
ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของแบบวัดอีกครัง้ โดยทาการศึกษาในนักศึกษาวิทยาลัย ได้ ค่า
ความสอดคล้ องภายในของแบบวัดมากกว่า .90 และพบความสัมพันธ์ ระหว่างการทดสอบซ ้า
มากกว่า .60
ในส่วนของการศึกษาในบริ บทของไทย พิชามญชุ์ บุญสิทธิ์ (2554) ได้ ทาการศึกษา
ความสัมพันธ์ ระหว่างการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตนกับความวิตกกังวลในการสอบคัดเลือก
เข้ ามหาวิทยาลัยของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 โดยมีการเผชิญปั ญหาเป็ นตัวแปรส่งผ่าน เก็บ
รวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบวัดการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตนที่พัฒนาขึ ้นตามแนวคิดของ
Robitschek และคณะ (2009) จากกลุม่ ตัวอย่างจานวน 385 คน มีลกั ษณะเป็ นแบบวัดแบบมาตร
ประมาณค่า 6 ระดับ มีคา่ ความเชื่อมัน่ ของแบบวัดทังฉบั
้ บเท่ากับ .84
การริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตนจึงเป็ นกระบวนการทางจิตที่จ ะช่ วยให้ บุคคล
เกิ ด ความมุ่งมั่นในการเปลี่ย นแปลงตนเองในเป้ าหมายที่ต นเองกาหนดไว้ ในการวัดการริ เริ่ ม
พัฒ นาความงอกงามแห่งตนผู้วิ จัยผู้วิ จัย ได้ น า Personal Growth Initiative scale-II (PGIS-II)
และแนวคิดการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตน ของ Robitschek (1998) มาใช้ เป็ นแนวคิดหลัก
ในการพัฒนาแบบวัดในการวิจยั โดยแบบวัดมีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ จากไม่เห็น
ด้ วยอย่างยิ่ งให้ 1 คะแนน ไปจนถึงเห็น ด้ วยอย่างยิ่งให้ 6 คะแนน ส าหรั บข้ อ คาถามเชิ งลบให้
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คะแนนในลักษณะตรงกันข้ าม กล่าวคือ หากผู้ตอบแบบสอบถามได้ คะแนนสูงกว่าแสดงว่ามีการ
ริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตนสูงกว่าผู้ที่ได้ คะแนนต่ากว่า
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
แนวคิดการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตนเป็ นแนวคิดหนึ่งในทฤษฎีจิตวิทยาเชิง
บวก (positive psychology) ซึ่งมักจะนาไปใช้ ในการศึกษาทางจิตวิทยา แต่อย่างไรก็ตามแนวคิด
ดังกล่าวมี มุ ม มองที่ เป็ นประโยชน์ ต่อ การศึก ษาในศาสตร์ แ ขนง ๆ อื่ น ผู้วิจัย จึ ง มี ค วามสนใจ
นามาใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ แต่อย่างไรก็ตามพบว่ายังไม่มีงานวิจยั ใด ๆ ที่ทาการศึกษาเกี่ยวกับการ
ริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตนกับพฤติกรรมการเรี ยนด้ วยการนาตนเองโดยตรง ผู้วิจยั พบเพียง
การศึกษาหนึง่ ที่ทาการศึกษาการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ซึ่ง
เป็ นปั จจัยหนึ่งในการแสดงถึงความสาเร็ จชองการเรี ยนรู้ โดยงานวิจัยดังกล่าว คือการศึกษาเรื่ อง
การริ เริ่ ม พัฒ นาความงอกงามแห่ ง ตนและความภาคภู มิ ใจในตนเองในการเป็ นตัว ท านาย
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในนักเรี ยนที่ศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค (Malik, Yasin, & Shahzadi, 2015)
ซึง่ มีจุดมุ่งหมายในการวิจยั เพื่อศึกษาบทบาทของการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตนและความ
ภาคภูมิใจในตนเองในการเป็ นตัวทานายผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน โดยทาการศึกษาในนักเรี ยนที่
ศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคหลายแห่ง มีจานวนกลุม่ ตัวอย่าง 150 คน ผลการวิจัยพบว่า มีเพียงหนึ่ง
องค์ ประกอบของการริ เริ่ มพัฒ นาความงอกงามแห่งตน คือ องค์ ประกอบการวางแผนเพื่อ การ
พัฒนาตนเอง (Planfulness) ที่สามารถทานายผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนได้
ทังนี
้ ้พบการศึกษาการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตนกับตัวแปรที่เป็ นมุมมองทาง
อาชีพ โดย Robitschek และ Cook (1999) ได้ ทาการศึกษาอิทธิ พลของการริ เริ่ มพัฒนาความงอก
งามแห่งตนกับวิธีการแก้ ปัญ หาในการสารวจอาชี พและเอกลักษณ์ ทางอาชี พ พบว่า นักศึกษา
วิทยาลัยที่มีระดับของการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตนสูงจะค้ นหาสภาพแวดล้ อมที่เหมาะสม
กับอาชีพและค้ นหาเอกลักษณ์ อนั เหมาะสมกับอาชีพได้ มากกว่า และยังพบการยืนยันอย่างจากัด
ในความสัมพันธ์ ระหว่างวิธีการแก้ ปัญหากับการค้ นหาตนเอง และพบการวิจัยที่เกี่ ยวกับความ
เชื่อมั่นในตนเองซึ่งเป็ นการสนับสนุนแนวคิดการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตนต่อความเชื่อมั่น
ในการมุ่ ง มั่ น เปลี่ ย นแปลงตนเอง โดย Hardin, Weigold, Robitschek, และ Nixon (2007)
ทาการศึกษาบทบาทของการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตนต่อความเชื่อมัน่ ในตนเองและความ
ทุกข์ใจ พบว่า การริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตนมีความสัมพันธ์ ทางบวกอย่างชัดเจนกับสุข
ภาวะทางจิตที่ดี และพบความสัมพันธ์ ทางลบอย่างชัดเจนระหว่างการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงาม
แห่งตนกับความทุกข์ใจ โดยความมุ่งหมายที่จะงอกงามของบุคคลนัน้ อาจเกี่ยวกับความสามารถ
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ในการป้องกัน การลด และการฟื น้ จากความยากลาบากทางจิ ตใจได้ ดีเพียงใด ดังนันบุ
้ คคลที่มี
ระดับความมุ่งหมายที่จะงอกงามสูงจึงไม่ใช่เพียงแค่ยอมรับกับความยากลาบากทางจิตใจได้ เร็ ว
เท่านัน้ แต่ยงั สามารถมุ่งมัน่ สรรหาวิธีการปรับตัวเพื่อที่จะบรรเทาความยากลาบากนันให้
้ ลดลงได้
อย่างไรก็ตามผู้วิจัยคาดหวังว่าการศึกษาวิจัยในครัง้ นี ้จะได้ ช่วยเพิ่มมุมมองของแนวคิดการริ เริ่ ม
พัฒนาความงอกงามแห่งตนที่มีความแตกต่างจากการวิจยั ที่ผา่ นมา
การริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตนจะเป็ นส่วนสาคัญที่ทาให้ บุคคลที่มีความพร้ อม
ในการที่จะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเอง ให้ สามารถบรรลุจุดหมายในการเปลี่ยนแปลงที่ตงไว้
ั้
เช่นเดียวกันกับนิสิตนักศึกษาชัน้ ปี สุดท้ ายซึ่งกาลังจะออกไปสูส่ งั คมของการทางานและการรับมือ
กับการเข้ าสูต่ ลาดแรงงานเสรี อาเซียน ที่ต้องให้ ความสาคัญกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
ตนโดยอาศัยการเรี ยนรู้ ด้วยการนาตนเองที่ก่อให้ เกิดเป็ นพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วย
การนาตนเองนัน้ มี ความแตกต่างอย่างสิ ้นเชิงกับสังคมการเรี ยน การที่นิสิตนักศึกษามีการริ เริ่ ม
พัฒ นาความงอกงามแห่งตนจะมี ส่วนสาคัญที่จ ะทาให้ นิสิตนักศึกษาได้ พิจ ารณาถึงสิ่งที่ตนเอง
จะต้ องมี การเปลี่ย นแปลง เพื่ อพัฒ นาตนเองให้ มี ค วามพร้ อม มี การวางแผนการเรี ย นรู้ มี การ
วางเป้าหมาย พิจารณาถึงแนวทางที่ทาให้ ตนเองได้ บรรลุเป้าหมาย รวมทังมี
้ ความมุ่งมั่นในการ
เปลีย่ นแปลงตนเองให้ เกิดพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองเพื่อการข้ าสูส่ งั คม
การทางานที่นิสิตนักศึกษาต้ องให้ ความสาคัญกับการพัฒนาตนเองให้ มีความสามารถเหมาะสม
ทัง้ ในการท างาน และการพัฒ นาทัก ษะภาษาอังกฤษของตนเพื่ อ ประโยชน์ ในการท างา นใน
ตลาดแรงงานเสรี เอาเซียน
4. ภาวะผู้นาในตนเอง
แนวคิดและความหมายของภาวะผู้นา
ก่ อ นจะกล่ า วถึ ง แนวคิ ด ของภาวะผู้ น าในตนเอง จะได้ กล่ า วถึ ง แนวคิ ด และ
ความหมายของภาวะผู้นาอย่างกว้ าง ๆ เพื่อการทาความเข้ าใจถึงลักษณะภาวะผู้นาที่จะเป็ นตัว
แปรทางจิตหนึง่ ที่ผ้ วู ิจยั สนใจนามาศึกษา โดยความหมายของภาวะผู้นานันได้
้ มีการให้ ความหมาย
และนิ ยามไว้ มากมาย ซึ่งมี ทัง้ มี ค วามคล้ ายคลึง และแตกต่า งกัน รวมทัง้ มี ก ารให้ นิย าม และ
ความหมายของภาวะผู้น าขึน้ ใหม่ หรื อ ปรากฏนิ ยามใหม่ ๆ ขึ ้นมาเรื่ อ ย ๆ (Stogdill, 1974) ซึ่ง
ความหมายของภาวะผู้นาที่มีนกั วิชาการได้ ให้ ความหมายไว้ มีดงั นี ้
Glueck (1980, p. 460) ให้ ความหมายของภาวะผู้นาว่า เป็ นพฤติกรรมที่เป็ นการ
กระทาระหว่างบุคคล โดยมี การกาหนดให้ บุคคลอื่ นเข้ ามามี ส่วนร่ วม ร่ วมมื อ และปฏิบตั ิงานให้
สาเร็ จตามจุดมุ่งหมาย รวมถึงการชักนา โน้ มน้ าวให้ บุคคลในองค์ก ารหรื อ หน่วยงานให้ มีความ
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ตัง้ ใจในการทางานให้ ป ระสบผลส าเร็ จ โดยอาศัยการติดต่อ สื่อ สารหรื อ ความสัม พัน ธ์ ระหว่าง
ผู้บังคับบัญ ชา (ผู้นา) และผู้ใต้ บังคับบัญ ชา (ผู้ตาม) ซึ่งสอดคล้ อ งกับแนวคิดของ Hersey และ
Blanchard (1988, p. 86) ที่ว่า ภาวะผู้นาเป็ นกระบวนการในการชักจูงให้ บุคคลหรื อกลุม่ บุคคล
ทางานให้ บรรลุถึงเป้าหมายตามสภาวการณ์ ที่เป็ นอยู่ และการที่ผ้ นู ามีอานาจเหนือบุคคลอื่น ๆ นี ้
จะช่วยให้ ผ้ นู าสามารถปฏิบัติงานซึ่งเขาไม่สามารถปฏิบัติคนเดียวได้ เป็ นผลสาเร็ จ อย่างไรก็ ดี
อานาจเหนือบุคคลอื่น ๆ ของผู้นานี ้ยังรวมไปถึงการหามาตรการที่จะให้ ผ้ ตู ามได้ ยอมรับหรื อเต็มใจ
ที่จะปฏิบตั ิตามความประสงค์ของผู้นาด้ วย เช่นเดียวกับ Lussier (1998) ก็ได้ ให้ ความหมายของ
ภาวะผู้นาไว้ ใกล้ เคียงกัน โดยอธิ บายว่าภาวะผู้นาเป็ นกระบวนการที่จะชักจูงให้ พนักงานทางาน
เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ส่วน Armstrong และ Sambamurthy (1999) ได้ กล่าวถึงความหมายของภาวะผู้นา
โดยเสนอว่าภาวะผู้นาไม่ได้ เป็ นเพียงกระบวนการชักจูงบุคคล แต่เป็ นกระบวนการสร้ างแรงบันดาล
ใจให้ กับบุคคล เพื่อให้ บุคคลนัน้ เกิดความพยายามอย่างเต็มที่ในการค้ นหาหนทาง หรื อวิธีการที่
ถู ก ต้ องเหมาะสม เพื่ อ ที่ จ ะท าตามสิ่ ง ที่ ต นมุ่ ง หมายให้ ประสบความส าเร็ จ สอดคล้ อ งกั บ
ความหมายของ รั ต ติ ก รณ์ จงวิ ศ าล (2556) ซึ่ง กล่า วถึ ง ความหมายของภาวะผู้น าว่ า เป็ น
คุณลักษณะ พฤติกรรม ความสามารถ หรื อกระบวนการปฏิสมั พันธ์ อันเป็ นวิถีการดาเนินชีวิตของ
บุคคลที่สามารถมีอิทธิพลต่อผู้อื่นได้ โดยบุคคลที่มีภาวะผู้นา จะสามารถสร้ างแรงบันดาลใจ สร้ าง
ความปรารถนาให้ แ ก่บุ ค คลอื่ น ท าให้ บุ ค คลเกิ ด ความเชื่ อ มั่น ศรั ท ธา ยอมรั ม เกิ ด เป็ นความ
พยายามที่จะใช้ ค วามสามารถของตนอย่างถึ งที่ สุด และช่วยเพิ่มพลังอ านาจให้ แก่ผ้ ูอื่ นเพื่อ ให้
สามารถบรรลุเป้าหมายได้ อย่างสาเร็ จ
นอกจากนันแล้
้ ว Bass และ Bass (2008) ได้ ทาการศึกษาและสรุ ปความหมายของ
ภาวะผู้ น าที่ ไ ด้ มี ก ารนิ ย ามไว้ ตัง้ แต่ ต้ น ศตวรรษที่ 20 จนถึ ง ปั จจุ บัน จั ด เป็ นกลุ่ม ตามความ
คล้ ายคลึงกันของความหมายที่มีนกั วิชาการหลายท่านได้ เสนอไว้ ดังนี ้
แนวคิดด้ านบุคลิกภาพ ความหมายของภาวะผู้นาจะได้ อธิบายถึงสาเหตุของการ
มีภาวะผู้นาของบุคคล หรื อการที่บุคคลหนึง่ มีคณ
ุ ลักษณะของภาวะผู้นามากกว่าผู้อื่น
แนวคิดด้ านคุณลักษณะ ซึ่งจะอธิบายถึงการประสบความสาเร็ จของกลุม่ องค์กร
หรื อชุมชน ซึง่ เป็ นผลมาจากการมีภาวะผู้นาเกิดขึ ้นในบุคคลที่อยูใ่ นกลุม่ องค์กร หรื อชุมชนนัน้
แนวคิ ด ด้ านการเป็ นศูน ย์ ก ลางของกระบวนการกลุ่ม ซึ่ง ผู้น าจะมี ฐ านะเป็ น
ศูน ย์ กลางของการเกิ ด การเปลี่ย นแปลง การท ากิ จ กรรม และกระบวนการกลุ่ม ผู้นาจะเป็ นผู้
กาหนดลักษณะต่าง ๆ ของกลุม่ ไม่ว่าจะเป็ นโครงสร้ าง บรรยากาศ เป้าหมาย และกิจกรรมกลุม่
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คุณลักษณะของภาวะผู้นา
ในการศึกษาภาวะผู้นานัน้ มุมมองคุณ ลักษณะที่สาคัญ ของภาวะผู้นาโดยมากจะ
เป็ นมุมมองในฐานะของผู้นาที่เป็ นผู้บริ หารที่จะก่อให้ เกิดประสิทธิ ภาพในการบริ หารจัดการ การ
ทางาน และความก้ าวหน้ าในการทางานต่อไป แต่ความสามารถในการเป็ นผู้นาหรื อภาวะผู้นานัน้
ยังสามารถสะท้ อนลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคคลที่มีภาวะผู้นาอยู่ภายใน ที่จะเป็ นประโยชน์ใน
การเรี ยน หรื อการทางานของบุคคลต่อ ไป โดยลักษณะของผู้นานันของมี
้
อยู่หลายประการ ทังนี
้ ้
Yukl (2010) ได้ เสนอแนวคิดคุณะลักษณะผู้นาที่มีประสิทธิ ภาพดังกล่าว โดยทาการศึกษาจาก
ผู้บริ หารในองค์กรขนาดใหญ่ ดังนี ้
1. มีพลังในการทางาน และความอดทนอดกลันสู
้ งต่อการเผชิญความเครี ยด หรื อ
ปั ญหาต่าง ๆ ด้ วยพละกาลังกาย และกาลังใจ รวมทังสามารถปรั
้
บอารมณ์ ให้ กลับสูส่ ภาพเดิมได้
หลังจากเผชิญสถานการณ์ที่เป็ นปั ญหานัน้
2. มี ค วามมั่ น ใจในตนเอง (self-confident) มี ก ารเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเอง (selfesteem) และการรับรู้ความสามารถของตน (self-efficacy) ในระดับสูง
3. มีความเชื่ออานาจในตน (internal locus of control) คือ เชื่อว่าสาเร็ จต่าง ๆ ที่
เกิดขึ ้นนัน้ เกิดจากการกระทาของตนเอง ไม่ได้ เกิดจากความบังเอิญ หรื อเพราะโชค ซึ่งเป็ นอานาจ
ภายนอกที่ควบคุมไม่ได้
4. มี วุฒิ ภาวะทางอารมณ์ และมี ความมั่นคงทางอารมณ์ (emotional stability
and maturity) รวมถึงมีการรับรู้ถึงจุดแข็ง จุดอ่อนของตัวเองอย่างถูกต้ องเหมาะสม มีความมุ่งมั่น
ในการพัฒนาตนเองมากกว่าการปกป้องตนเอง และไม่เป็ นพวกหลงตัวเอง (narcissim)
5. มีความซื่อสัตย์ อันเป็ นพฤติกรรมที่ยดึ มัน่ กับบรรทัดฐานและค่านิยมที่องค์ การ
ได้ กาหนดไว้ มีความซื่อตรง มีจริ ยธรรม มีความน่าเชื่อถือ และไว้ ใจได้
6. มีแรงจูงใจใฝ่ อานาจทางสังคม คือ มีการมุ่งอานาจโดยคานึงถึงวุฒิภาวะทาง
อารมณ์ ที่เหมาะสม เป็ นการใช้ อานาจเพื่อประโยชน์แก่ผ้ อู ื่นและสังคม ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของ
ตนเอง มี มุม มองวิส ัย ทัศ น์ ก ว้ า งไกล และพร้ อมจะรั บ ฟั งค าแนะน าจากผู้ที่ มี ค วามเชี่ ยวชาญ
มากกว่าด้ วยความเต็มใจ
7. มี แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ปานกลาง และมุ่งความสาเร็ จสูงในระดับปานกลาง ซึ่ง
หมายรวมถึง เจตคติ (attitude) ค่านิยม (value) และความต้ อ งการ (need) ทังความต้
้
อ งการใน
ความสาเร็ จ ความปรารถนาที่จ ะเป็ นเลิศ ทังนี
้ ้เหตุผลที่ผ้ นู าควรมีลกั ษณะดังกล่าวในระดับปาน
กลางนัน้ ก็เนื่องมาจากหากมีความมุ่งสาเร็ จในระดับต่าจะทาให้ ขาดแรงจูงใจ แต่หากมีในระดับสูง
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เกินไปก็อาจจะส่งผลลบต่อการทางานได้ เนื่องจากอาจจะทาให้ กลายเป็ นผู้บริ หารที่ม่งุ ทาทุกอย่าง
ให้ สาเร็ จด้ วยตนเอง โดยไม่คานึงถึงการทางานเป็ นทีม
8. มีแรงจูงใจใฝ่ สัมพันธ์ ในระดับต่า เนื่องจากบุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่ สัมพันธ์ สงู จะ
มีความพึงพอใจในความต้ องการการยอมรับและเป็ นที่รักของผู้อื่นสูง จึงทาให้ เป็ นบุคคลที่เลือ ก
ทางานกับบุคคลที่มีความสัมพันธ์ เป็ นมิตรส่วนตัว ซึง่ จากการศึกษาวิ จยั พบว่าลักษณะดังกล่าวทา
ให้ เกิดความสัมพันธ์ ทางลบกับประสิทธิภาพในการทางาน การบริ หารจัดการ
9. บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ (the big five personality traits) ซึง่ ประกอบด้ วย
บุคลิกภาพที่มีความหวัน่ ไหวทางอารมณ์ (neuroticism) บุคลิกภาพที่เปิ ดเผยชอบการแสดงออก
(extraversion) บุคลิกภาพที่เปิ ดกว้ างต่อประสบการณ์ (openness to experience) บุคลิกภาพที่
ประนีประนอม (agreeableness) และบุคลิกภาพที่มีสติร้ ูผิดชอบ (conscientiousness) (McCrae
& Costa, 2003) จากการทบทวนเอกสารพบว่าบุคลิกภาพส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ กบั สิง่ ที่ปรากฏ
ในผู้นาหรื อความมีประสิทธิภาพของผู้นา
10. ความฉลาดทางอารมณ์ (emotional intelligence) เป็ นความสามารถในการ
ตระหนักรู้ และเข้ าใจอารมณ์ หรื อ ความรู้ สึกของตนเอง (self-awareness) สามารถจัดการและ
ควบคุ ม อารมณ์ ของตนและใช้ อารมณ์ ในทางที่ เกิ ด ประโยชน์ ไ ด้ (self-regulation) รวมทั ง้
ความสามารถในการหนักรู้และเข้ าใจอารมณ์ของผู้อื่น (empathy) และสามารถสร้ างความสัมพันธ์
อันดีกับ ผู้อื่ นได้ ผู้นาที่มีป ระสิทธิ ภาพจะมี ความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อ การเผชิ ญ กับ ปั ญ หาที่ มี
ความซับซ้ อน ช่วยในการตัดสินใจ การวางแผนอย่างมีประสิทธิ ภาพ และช่วยให้ บุคคลสามารถ
จัดการกับสถานการณ์ที่มีความวิกฤติได้
11. ความฉลาดทางสังคม (social intelligence) ประกอบด้ วยสองส่วน คือ การ
รับรู้ สงั คม (social perceptiveness) เป็ นความสามารถในการเข้ าใจความต้ องการ เข้ าใจปั ญหา
และโอกาสที่ เกี่ ย วของกั บ กลุ่ม คนที่ เป็ นสมาชิ ก กลุ่ม หรื อ องค์ ก าร และพฤติ ก รรมยื ด หยุ่ น
(behavioral flexibility) เป็ นความสามารถและความยินดีที่จะปรับพฤติกรรมของตนให้ เหมาะสม
กับความต้ องการในสถานการณ์ ตา่ ง ๆ ที่ต้องเผชิญ ทังนี
้ ้ความฉลาดทางสังคมเป็ นพื ้นฐานในการ
ประสบความสาเร็ จของกลุม่ มากกว่าตามเป้าหมายของบุคคล โดยขึ ้นอยูก่ บั วุฒิภาวะทางอารมณ์
และแรงจูงใจใฝ่ อานาจของผู้นา
12. การคิดเป็ นระบบ (systems thinking) เป็ นความสามารถที่จ ะเข้ าใจความ
ซับซ้ อนระหว่างการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในหน่วยย่อยขององค์การ ซึง่ จะช่วยให้ การแก้ ปัญหา
ทาได้ งา่ ยขึ ้นจากการจตัดสินใจ หรื อวินิจฉัยปั ญหาด้ วยความคิดที่เป็ นระบบของผู้นา
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13. ความสามารถในการเรี ยนรู้ (ability to learn) เป็ นความสามารถในการที่จะ
เรี ยนรู้ จากประสบการณ์ และนามาปรับใช้ ในการเปลี่ยนแปลงได้ เนื่อ งจากสภาพแวดล้ อมที่การ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาของหน่วยงาน หรื อ องค์ การ ผู้นาจึงต้ อ งมี ความยืดหยุ่น เรี ยนรู้ จ าก
ความผิดพลาด มีการปรับเปลีย่ นความเชื่อ สมมติฐาน เพื่อให้ สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ ้นได้
นิยามและแนวคิดของภาวะผู้นาในตนเอง
ภาวะผู้นาในตนเองตามแนวคิดของ Manz (1986) มีพื ้นฐานมาจากแนวคิดที่ว่า ตน
เป็ นผู้ น าตนเอง (Self leading the self) โดยแมนซ์ ก ล่า วถึ งความหมายของผู้น าในตนเองว่ า
หมายถึง กระบวนของบุคคลที่มีอิ ทธิ พลต่อ การนาตนเอง (self-direction) และการจูงใจตนเอง
(self-motivation) ในการปฏิบัติหน้ าที่ให้ ประสบความสาเร็ จ Manz (1986) จึงเสนอว่าเพื่อ และ
การติดตามตรวจสอบหาสาเหตุของความล้ มเหลว (chastising personal failure) นอกจากนัน้
Sims และ Lorenzi (1992) กล่าวถึ งภาวะผู้น าในตนเอง (self-leadership) ว่าเป็ นปรั ช ญาการ
จัดการที่ใช้ กลยุทธ์ เชิงพฤติกรรมและจิตใจอย่างเป็ นระบบเพื่อให้ บุคคลสามารถนาตนเอง เพื่อการ
ปฏิบัติงานที่ก่อให้ เกิ ดประสิท ธิ ผ ลที่สูงขึ ้น โดย Bryant และ Kazan (2012) ได้ เสนอแนวคิดที่ มี
ความสอดคล้ องกันว่าภาวะผู้นาในตนเองเป็ นการปฏิบตั ิต่อตนเอง หรื อการนาตนเองอย่างตังใจ
้
ในด้ านการมีอิ ทธิ พลต่อการคิด ความรู้ สกึ และพฤติกรรมให้ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตนเองคาดหวัง
(วิโรจน์ สารรัตนะ, 2557) ทังนี
้ ้ภาวะผู้นาในตนเองเกี่ยวข้ องกับยุทธศาสตร์ (strategies) ทังในด้
้ าน
พฤติกรรมและกระบวนการคิด ประกอบด้ วย 3 ยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องกับการให้ ความสาคัญกับ
พฤติกรรม การได้ รางวัลตามธรรมชาติ และรูปแบบความคิดที่สร้ างสรรค์ ซึง่ ยุทธศาสตร์ เหล่านี ้ถือ
เป็ นองค์ประกอบในการศึกษาภาวะผู้นาในตนเอง ที่ผ้ วู ิจยั จะได้ นาเสนอรายละเอียดในลาดับต่อไป
องค์ ประกอบของภาวะผู้นาในตนเอง
Manz และ Sims (2001) กล่าวถึงองค์ประกอบซึง่ แบ่งตามยุทธศาสตร์ ของภาวะผู้นา
ในตนเองซึง่ แบ่งเป็ น 3 ยุทธศาสตร์ ที่มีองค์ประกอบย่อย ได้ แก่ 1. ยุทธศาสตร์ ที่ม่งุ เน้ นการกระทาที่
มีประสิทธิ ผล 2. ยุทธศาสตร์ การให้ รางวัลตามธรรมชาติ และ 3. ยุทธศาสตร์ การสนับสนุนการคิด
และความรู้สกึ ที่มีประสิทธิผล (ยุทธนา ไชยจูกลุ , 2554) ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. ยุทธศาสตร์ ที่ม่งุ เน้ นการกระทาที่มีประสิทธิผล เป็ นความมุ่งหมายในการเพิ่ม
การตระหนักรู้ในตนเองที่จะนาไปสูก่ ารการจัดการพฤติกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิงานที่มีความ
จาเป็ น แต่อาจเป็ นภาระงานที่ไม่ราบลืน่ ยุทธศาสตร์ นี ้ประกอบด้ วยองค์ประกอบย่อยซึง่ เป็ นกลวิธี
ในการนาตนเองให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตั ิงานดังนี ้
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1.1 การตังเป
้ ้ าหมายให้ ตนเอง (self set goals) เป้าหมายเป็ นสิ่งสาคัญของ
ภาวะผู้นาในตนเองที่ประสบความสาแร็ จ การตังเป
้ ้ าหมายทังส
้ าหรับการทางานในปั จจุบนั และใน
ระยะยาวเพื่ อ ความส าเร็ จ ในอาชี พ นัน้ บุ ค คลจะต้ อ งมี ก ารก าหนดทิ ศ ทางของตนเอง (selfdirection) รวมถึงการลาดับความส าคัญ ก่ อ นหลังของสิ่งที่ จ ะทา ทังนี
้ ้ในการตัง้ เป้าหมายสิ่งที่
จะต้ องคานึงถึงคือ ความท้ าทายของเป้าหมาย ความเฉพาะเจาะจง และความเป็ นไปได้ ที่จะบรรลุ
เป้าหมายนัน้
1.2 การจัดเตรี ยมแนวทาง (management of cues) การจัดเตรี ยมแนวทาง
ในสภาพแวดล้ อมการทางานจะช่วยให้ กิจ กรรม หรื อ พฤติกรรมในการทางานมีความสร้ างสรรค์
เช่น การติด ป้ ายข้ อความที่ ช่วยกระตุ้น แรงจูงใจในการทางาน และเป็ นการช่ว ยลดหรื อ ก าจัด
กิ จ กรรมหรื อ พฤติก รรมในการทางานที่ ไม่ สร้ างสรรค์ ลงได้ เช่ น การไม่ รับโทรศัพ ท์ ในช่ วงเวลา
ระหว่างวันที่ทางาน
1.3 การซักซ้ อม (rehearsal) การฝึ กปฏิบตั ิเป็ นสิ่งสาคัญสาหรับการพัฒนา
ฝี มือในการกระทาสิ่งต่าง ๆ และเป็ นพื ้นฐานในการพัฒนาด้ านอื่น ๆ ของชีวิต รวมถึงการทางาน
หากบุ คคลมี ก ารคิ ดไตร่ ต รองและฝึ กปฏิบัติ งานของตนอยู่เสมอจะก่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ในการ
ปฏิบตั ิงานต่อไปเป็ นอย่างยิ่ง เช่น การซักซ้ อมการนาเสนองานก่อนการนาเสนอจริ ง
1.4 การสังเกตตนเอง (self-observation) การสังเกตตนเองจะให้ ข้อ มู ล ที่
จาเป็ นสาหรับภาวะผู้นาในตนเองที่มีประสิทธิ ผล เนื่องจากการสังเกตพฤติกรรมตนเองจะทาให้ เรา
สามารถค้ นพบข้ อบกพร่ องบางอย่างที่จาเป็ นต้ อ งการการเปลี่ยนแปลง และทาให้ รู้ ว่าจะจัดการ
หรื อดาเนินการต่อไปอย่างไร
1.5 การให้ รางวั ล ตนเอง (self-rewards) การให้ สิ่ ง ตอบแทนแก่ ต นเอง
เนื่องจากการใช้ ความพยายามในการกระทาสิ่งใด จะส่งผลต่อแรงจูงใจและทางเลือกในการทา
กิจกรรมในอนาคต การได้ รับรางวัลจากผู้อื่นอาจจะให้ การเป็ นจุดสนใจ แต่การให้ รางวัลตนเอง ซึ่ง
หมายรวมถึงการติชมก็มีความสาคัญ ซึง่ จะส่งผลให้ มีผลการปฏิบตั ิงานที่ดี ช่วยรักษาแรงจูงใจใน
การปฏิบตั ิงาน และความพยายามทุม่ เทในการทางานต่อไป
1.6 การให้ ข้อมูลตอบกลับเพื่อ แก้ ไขการกระทาผิดของตน (self-correcting
feedback) การให้ ข้อมูลตอบกลับเพื่อแก้ ไขการกระทาผิดของตน ถือเป็ นสิง่ ที่สาคัญของภาวะผู้นา
ในตนเอง ถึงแม้ การลงโทษตนเองจะเป็ นสิ่งที่ไม่มีประสิทธิ ผลมากนัก แต่โดยส่วนใหญ่การลงโทษ
ตนเองในแง่ทางจิต หรื อความคิดโดยธรรมชาติในระดับปานกลางจะเป็ นประโยชน์ แต่หากมีมาก
เกินไปจะเป็ นการทาลายความเชื่อมัน่ ในตัวเองและลดการเห็นคุณค่าในตนเอง (self-esteem) การ
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ตรวจสอบตนเองว่ามีการทาผิดพลาดอะไรไปบ้ าง จะทาให้ เกิดข้ อมูลตอบกลับเพื่อการแก้ ไขและ
เรี ยนรู้จากการกระทาผิดเหล่านัน้
2. ยุทธศาสตร์ การให้ รางวัลตามธรรมชาติ
2.1 การออกแบบงานของตนเองใหม่ ซึ่งรวมถึงวิธีการทางานใหม่ เป็ นการ
เพิ่มระดับรางวัลตามธรรมชาติในการทางาน ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งที่อยู่ในตัวงานนัน้ เช่น การทางาน
อดิ เรกแต่ ได้ ผ ลรางวัล จากงานนัน้ และเป็ นผลของกิ จ กรรมที่ ก่ อ ให้ เกิ ด การรั บ รู้ ว่า ตนเองมี
ความสามารถ มีความสามารถในการควบคุมตนเองได้ และมีจุดมุ่งหมาย
2.2 การออกแบบบริ บทการทางาน การปรับเปลี่ยนบริ บท หรื อเวลา สถานที่
ในการทางานของตนใหม่ จะเป็ นการยกระดับรางวัลตามธรรมชาติที่จะได้ จากสภาพแวดล้ อมการ
ทางานใหม่ ๆ
3. ยุทธศาสตร์ การสนับสนุนการคิดและความรู้สกึ ที่มีประสิทธิผล
การสร้ างรูปแบบการคิดที่สร้ างสรรค์ เป็ นการสร้ างนิสยั หรื อรู ปแบบการคิดที่
สร้ างสรรค์หรื อมีประสิทธิผล เช่น การมองหาโอกาสจากความท้ าทายมากกว่าการคิดว่าความท้ า
ทายนันเป็
้ นอุปสรรค โดยบุคคลจะต้ องทาการจัดการกับความเชื่อของตน เช่นการจัดการกับความ
กลัว หรื อการรับรู้ความสามารถของตนเอง (self-efficacy) การสร้ างจินตภาพในใจถึงการประสบ
ความสาเร็ จเพื่อให้ เกิ ดการเปลี่ยนแปลงทางบวกแก่บุคคล และการพูดกับตนเองในใจเพื่อ ช่วย
จัดการความคิดของตนให้ มีประสิทธภาพ
การวัดภาวะผู้นาในตนเอง
Manz และ Sims (1987) พยายามพั ฒ นาแบบวั ด ภาวะผู้ น าในตนเอง selfleadership questionnaire (SLQ) โดยมี ภ าวะผู้น าในตนเองแนวคิ ดพื น้ ฐานสาหรั บการพัฒ นา
แบบวัดและเพื่อการพัฒนาเครื่ องมือในลาดับต่อไป จากนัน้ Cox (1993) ได้ พฒ
ั นาแบบวัดภาวะ
ผู้นาในตนเอง ประกอบด้ วยข้ อคาถาม 34 ข้ อ จากการวิเคราะห์ปัจจัย (factor analysis) ทาให้ ได้
องค์ ประกอบของแบบวัด 8 องค์ ป ระกอบ ได้ แก่ การริ เริ่ ม แก้ ปั ญ หาด้ วยตนเอง (self-problem
solving initiative) ความสามารถ (efficacy) การทางานเป็ นทีม (teamwork) การให้ รางวัลตัวเอง
(self-reward) การตัง้ เป้ าหมายของตนเอง (self-goal setting) รางวัล ตามธรรมชาติ (natural
rewards) โอกาสในการใช้ ความคิด (opportunity thought) และ การสารวจและประเมิ นตนเอง
(self-observation/evaluation) มี ค่า ความเชื่ อ มั่น ของแบบวัด ทังฉบั
้ บ เท่ากับ .82 และค่าความ
เชื่อมัน่ ของแต่ละองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง .69 - .93 นอกจากนัน้ Roberts และ Foti (1998) ได้ นา
แบบวัด SLQ ของ Cox (1993) ไปใช้ ในการศึกษา และพบค่าความเชื่ อมั่นของแบบวัดทังฉบั
้ บ
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เท่ากับ .91 (Houghton, 2000) ซึ่งแสดงให้ เห็นถึงคุณภาพของเครื่ องมือ ที่เหมาะสมในการนาไป
ประยุกต์ใช้ ในการศึกษา หลังจากนัน้ J. S. Anderson และ Prussia (1997) ได้ นาแบบวัด SLQ
จากแนวคิด ของ Manz และ Sims (1987) ไปพัฒ นา และเพิ่ ม ข้ อ ค าถามเป็ น 90 ข้ อ หลังการ
ตรวจสอบคุณภาพแบบวัดจึงได้ แบบสอบถาม SLQ ฉบับ 50 ข้ อ ที่มี 6 องค์ประกอบ ได้ แก่ การ
ตังเป
้ ้ าหมายด้ วยตนเอง (self-goal setting) การให้ รางวัลตัวเอง (self-reward) การลงโทษตัวเอง
(self-punishment) การสังเกตตัวเอง (self-observation) การเตือนความจาตนเอง (self-cueing)
และ การยับยังตนเอง
้
(self-withholding) ค่าความเชื่อมัน่ ของแต่ละองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .69 .91
ส่วนแบบวัด ที่ ผ้ ูวิ จัย จะได้ น ามาเป็ นแนวทางในการพัฒ นานัน้ คื อ Revised Selfleadership Questionnaire (RSLQ) ของ Houghton และ Neck (2002) ประกอบด้ วยข้ อคาถาม
35 ข้ อ จาก 9 องค์ประกอบ ซึ่งทาการพัฒนาเครื่ องมือโดยการศึกษาในกลุม่ ตัวอย่างนักศึกษาใน
ชันเรี
้ ยนการจัดการ ของมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ แห่งหนึ่งในอเมริ การ มีจานวนกลุม่ ตัวอย่าง 477
คน พบค่าความเชื่อมั่นของแต่ละองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .84 - .92 นอกจากนันมี
้ นนมี
ั ้ ผ้ นู าแบบ
วัดดังกล่าวมาใช้ ศึกษาในบริ บทของสังคมไทย จากการวิจยั เรื่ อง ความสัมพันธ์ ปั จจัยส่วนบุคคล
ภาวะผู้นาตนเอง และผลการปฏิบตั ิงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้ อยเอ็ด
ศรัณญา แก้ วคาลา และ สุทธี พร มูลศาสตร์ (2558) นาแบบวัดมาปรับใช้ และทาการตรวจสอบ
แบบวัดโดยพบว่าแบบวัดมีคา่ ความเที่ยงตรงเท่ากับ .92
ภาวะผู้นาในตนเองจึงเป็ นปั จ จัยที่เอื อ้ อ านวยให้ นิสิตนักศึกษาเกิ ดพฤติกรรมการ
เรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเอง ด้ วยลักษณะของการจูงใจ ควบคุม และจัดการตนเอง ใน
การวัด ภาวะผู้น าในตนเองผู้วิจัย ได้ น า Revised Self-leadership Questionnaire (RSLQ) ของ
Houghton และ Neck (2002) ซึ่งเป็ นแบบวัดที่ พัฒ นามาจากแบบวัดและแนวคิดภาวะผู้นาใน
ตนเอง ของ Manz และ Sims (1987) มาใช้ เป็ นแนวคิดหลักในการพัฒนาแบบวัดในการวิจยั โดย
แบบวัดมีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ จากไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่งให้ 1 คะแนน ไปจนถึง
เห็นด้ วยอย่างยิ่งให้ 6 คะแนน สาหรับข้ อคาถามเชิงลบให้ คะแนนในลักษณะตรงกันข้ าม กล่าวคือ
หากผู้ตอบแบบสอบถามได้ คะแนนสูงกว่าแสดงว่ามี ภาวะผู้นาในตนเองสูงกว่าผู้ที่ได้ คะแนนต่า
กว่า
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
จากการค้ นคว้ างานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้ องระหว่างภาวะผู้นา และการเรี ยนรู้ พบว่ามี
งานวิจัย ที่ ศึ ก ษาความสัม พัน ธ์ ห รื อ ความสัม พัน ธ์ เชิ งสาเหตุในลัก ษณะดังกล่า วอยู่น้ อ ยมาก
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งานวิจยั ส่วนใหญ่ศกึ ษาภาวะผู้นาในบริ บทของการเป็ นผู้นาในองค์กร หรื อหน่วยงาน แต่อย่างไรก็
ตามยังพบงานวิจยั ที่นาเสนอมุมมองความสัมพันธ์ ระหว่างภาวะผู้นา และการเรี ยนรู้ จากงานวิจัย
เรื่ อ ง ความสัมพันธ์ ระหว่างรู ปแบบภาวะผู้นาในนิสิตนักศึกษาและระดับการเรี ย นรู้ ด้วยการนา
ตนเอง (Strong, Wynn, Irby, & Lindner, 2013) โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย เพื่ อ อธิ บ าย
รูปแบบภาวะผู้นา และระดับของการเรี ยนรู้ ด้วยการนาตนเอง เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่าง
รูปแบบภาวะผู้นาในนิสิตนักศึกษาและระดับการเรี ยนรู้ด้วยการนาตนเอง และเพื่อทดสอบอิทธิพล
ของลักษณะส่วนบุคคลของนิสิตนักศึกษาต่อรู ปแบบภาวะผู้นาในนิสิตนักศึกษาและระดับการ
เรี ยนรู้ ด้ วยการน าตนเอง โดยท าการศึกษาในนัก ศึก ษาปริ ญ ญาตรี ในชัน้ เรี ย นภาวะผู้นาทาง
การเกษตร มี ก ลุ่ม ตัว อย่า งจ านวน 121 คน จากผลการวิ จัย พบว่า นัก ศึกษามี แ นวโน้ ม ที่ จ ะมี
ความสัมพันธ์ รูปแบบภาวะผู้นาต่อ การมุ่งงาน พบว่ารู ปแบบภาวะผู้นามุ่งงาน (Task oriented
leadership style) มีความส้ มพันธ์ กบั ระดับของการเรี ยนรู้ ด้วยการนาตนเองของนักศึกษา ซึง่ แสดง
ให้ เห็นว่าผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องที่มีหน้ าที่ในการพัฒนานักศึกษานันควรจะท
้
าความเข้ าใจถึงอิทธิพลของ
รู ป แบบภาวะผู้น าที่ อ าจส่ง ผลต่ อ การปฏิ บัติ งานในด้ า นต่าง ๆ เช่น นัน้ แล้ วนัก วิ จัยภาวะผู้น า
การเกษตรและผู้ปฏิบัติงาน จึงจะได้ รับความเข้ าใจที่ดีขึ ้นของปั จจัยอื่น ๆ ที่อาจมีผลต่อรู ปแบบ
ภาวะผู้นาของนักศึกษา เพื่อที่จะเตรี ยมความพร้ อมให้ กับนักศึกษาในการเป็ นผู้นาในการประกอบ
อาชี พ ในอนาคต นอกจากนัน้ ยังพบการศึก ษาภาวะผู้นาในตนเองกับ กลวิธีในการเรี ยนรู้ เรื่ อ ง
ความสัมพันธ์ ระหว่างภาวะผู้นาในตนเองและทักษะการคิดวิเคราะห์ (Ay, Karakaya, & Yilmaz,
2015) ทาการศึกษาในนักศึกษาชันปี
้ สุดท้ าย ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย Cumhuriyet ซึ่ง
พบความสัมพันธ์ ดงั กล่าว และในบริ บทของการศึกษาองค์กร พบการศึกษาเรื่ อง อิทธิ พลของทุน
ทางสังคมและรู ป แบบภาวะผู้นาต่อ การเรี ยนรู้ ในองค์ กร (Golmoradia & Ardabili, 2016) โดย
ท าการศึ ก ษาส่ ว นงานสุข ภาพขององค์ ก รแห่ ง หนึ่ ง จากพนัก งาน 110 คน ผลการวิ จั ย พบ
ความสัมพันธ์ ระหว่างรู ปแบบภาวะผู้นาต่อ การเรี ยนรู้ ในองค์ กร และมี อิ ทธิ พลมากกว่าทุนทาง
สังคม โดยภาวะผู้นาจะเป็ นปั จจัยที่สง่ เสริ มให้ เกิดความสามารถในการเรี ยนรู้มากขึ ้น
ทังนี
้ ้ในการศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้นาที่ผ่านมา จะทาการศึกษาในมุมมองของการเป็ น
ผู้น าในองค์ กร หน่วยงาน สถาบัน หรื อ การจัดกิจ กรรมต่าง ๆ ซึ่งการศึกษาในครั ง้ นี ้ผู้วิจัยจะได้
นาเสนอมุมมองของภาวะผู้นาอันเป็ นปั จ จัยทางจิ ตที่ส่งผลต่อ พฤติกรรมการเรี ยนรู้ ด้วยการน า
ตนเองด้ านภาษาอังกฤษ กล่า วคือ ลักษณะของภาวะผู้น าในตนเอง ซึ่ งมี รากฐานทางทฤษฎี
เกี่ ยวข้ องกับการควบคุม ตนเอง การจูงใจตนเอง และการจัดการตนเอง (Manz, 1986) ซึ่งเป็ น
ลักษณะที่เอื อ้ านวยให้ นิสิตนักศึกษาเกิ ดความ มุ่งหมายในการควบคุมตนเอง จูงใจตนเอง และ
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5. สภาพแวดล้ อมการเรียนรู้
แนวคิดของสภาพแวดล้ อมการเรียนรู้
สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ เป็ นความหลากหลายของสภาพแวดล้ อ มเชิ งกายภาพ
บริ บท และวัฒนธรรมที่จะช่วยเอื ้ออานวยให้ ผ้ เู รี ยนได้ เกิดการเรี ยนรู้ ซึง่ สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้
ในปั จจุบัน นัน้ มี ความแตกต่างกับ ในอดีต จากเดิ มที่การเรี ยนการสอนจะค านึงถึ งแค่ผ้ ูสอนกับ
ผู้เรี ยนเท่านัน้ ไม่ได้ คานึงถึงสภาพแวดล้ อมอื่น ๆ มากนัก แต่สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ ในปั จจุบนั มี
ความซับ ซ้ อ นมากขึน้ เนื่ อ งจากมี สิ่ งอ านวยความสะดวกทางการเรี ย นที่ เพิ่ ม มากขึน้ อี ก ทัง้
ความก้ าวหน้ าทางวิชาการ ที่ก่อให้ เกิดความหลากหลายของวิธีการสอน การคานึงถึงจิตวิทยาใน
การศึกษา รวมถึงเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ก่อให้ เกิดความสะดวกในการเรี ยนรู้ ทังผู
้ ้ เรี ยนและ
ผู้สอนมากขึ ้น (อรพันธุ์ ประสิทธิรัตน์, 2545) การเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนจะเกิดขึ ้นได้ ในสภาพแวดล้ อมที่
มีความหลากหลายและมีความแตกต่างจากการเรี ยนภายในห้ องเรี ยนซึง่ มีข้อจากัดมากกว่า และมี
รูปแบบการเรี ยนการสอนที่ยึดถือกันมากกว่า เช่น การนัง่ เรี ยนบนโต๊ ะที่วางเรี ยงเป็ นแถว และมีการ
ใช้ กระดาน ซึง่ การเรี ยนการสอนที่มีความแตกต่างจากการเรี ยนในห้ องเรี ยนที่มกั จะถูกกล่าวอ้ างถึง
ก็คือ การเรี ยนรู้ ภายนอกโรงเรี ยน และการเรี ยนรู้ ในสภาพแวดล้ อมภายนอก นักวิชาการการศึกษา
ให้ ข้อเสนอแนะว่าสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ จะมี อิ ทธิ พลทังทางตรงและทางอ้
้
อ มต่อผู้เรี ยน ซึ่ง
หมายรวมถึงสิ่งที่ผ้ เู รี ยนได้ รับการสอนมา แรงจูงใจในการเรี ยน การรับรู้ สขุ ภาวะ ความรู้ สกึ มีสว่ น
ร่วม และความรู้สกึ ปลอดภัยอีกด้ วย ตัวอย่างเช่นสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ ที่มีแสงสว่าง มีอุปกรณ์
การเรี ยนที่เอือ้ อานวยจะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ ได้ มากกว่าการเรี ยนที่พื ้นที่ที่มีสีทึมเทา ไม่มี
หน้ าต่าง หรื อของตกแต่งเพื่อความสบายตา ซึง่ ลักษณะดังกล่าวเปรี ยบได้ กบั โรงเรี ยนที่มีผ้ เู รี ยนที่มี
ความประพฤติไม่เหมาะสม มีปัญหา ทาตัวอันธพาล หรื อกระทาการผิดกฏหมาย ซึง่ การที่ผ้ เู รี ยนมี
ลัก ษณะปฏิ ส ัม พัน ธ์ กับ ผู้ อื่ น เช่ น ไร ก็ จ ะเป็ นสิ่ง สะท้ อ นมุ ม มองสภาพแวดล้ อ มการเรี ย นรู้ ได้
ปฏิ ส ัม พัน ธ์ ที่ ดี จ ะสะท้ อ นถึ ง สภาพแวดล้ อ มการเรี ย นรู้ ที่ ดี ปฏิ ส ัม พัน ธ์ ที่ ไม่ ดี ก็ จ ะสะท้ อ นถึ ง
สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ ที่ไม่ดีได้ เช่นกัน (The Great Schools Partnership, 2013)
การเรี ย นรู้ ของบุ ค คลส่ว นหนึ่ งเกิ ด จากสภาพแวดล้ อ มที่ อ ยู่ รอบตัว ผู้เรี ย น หาก
สภาพแวดล้ อมเอือ้ อานวย หรื อช่วยสนับสนุน ผู้เรี ยนจะเกิ ดการเรี ยนรู้ ขึ ้น แต่ในทางตรงกันข้ าม
หากสภาพแวดล้ อมไม่เอื ้ออานวยต่อการเรี ยนรู้ สภาพแวดล้ อมนันก็
้ จะกลายเป็ นอุปสรรค หรื อสิ่ง
ขัดขวางแก่การเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนได้ เช่นกัน (สมคิด อิสระวัฒน์, 2543) สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้นนั ้
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มี ค วามส าคั ญ มี ส่ ว นช่ ว ยเหลื อ และสนั บ สนุ น ผู้ เรี ย น กล่ า วคื อ ในการท ากิ จ กรรมต่ า ง ๆ
สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ สามารถเป็ นไปได้ ทงมี
ั ้ ส่วนช่วยในการอ านวยความสะดวก หรื อไม่ก็
ขัดขวางการทากิจกรรมของผู้เรี ยน ขึ ้นอยูท่ ี่วา่ กิจกรรมนันคื
้ ออะไร ตัวอย่างเช่น การจัดเฟอร์ นิเจอร์
ภายในห้ องเรี ยน รวมถึงการจัดเครื่ องมือ อุปกรณ์ ในห้ องเรี ยน หากจานวนโต๊ ะเรี ยนมีมากเกินกว่า
จ านวนนัก เรี ย น หรื อ ห้ อ งเรี ย นมี ข นาดใหญ่ เกิ น ไป ก็ อ าจท าให้ เกิ ด บรรยากาศการเรี ย นที่ ไ ม่
เหมาะสม ผู้เรี ยนนั่งกระจายเป็ นกลุม่ หรื อนั่งหลังห้ องเป็ นส่วนใหญ่ อาจทาให้ ผ้ สู อนไม่สามารถ
ใกล้ ชิดกับผู้เรี ยนเท่าที่ควร แต่หากขนาดห้ องเรี ยนและจานวนโต๊ ะพอเหมาะ เหมาะสมกับจานวน
ผู้เรี ยน จะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนมีปฏิสมั พันธ์ ระหว่างผู้สอน ช่วยให้ เกิดการตื่นตัวในการเรี ยนการสอน และ
เสริ มสร้ างความสัมพันธ์ อันดีที่ระหว่างกันและกัน หรื อกิจกรรมในการเรี ยนการสอนบางอย่าง อาจ
เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรี ยนขนาดใหญ่ แต่ไม่เหมาะกับกลุม่ ผู้เรี ยนที่มีขนาดเล็ก ทาให้ ผ้ เู รี ยนไม่เกิ ด
การเรี ยนรู้ที่เหมาะสม (Savage, 1991, อ้ างใน ไพฑูรย์ ศรี ฟ้า, 2554)
สถาบั น การศึ ก ษามี บ ทบาทส าคัญ ในการให้ ค วามรู้ ฝึ กอบรม ให้ นัก เรี ย นและ
นัก ศึกษาได้ เรี ย นรู้ การเป็ นพลเมื อ งที่ ดี เนื่ อ งจากหลัก การส าคัญ ในการจัด การศึกษาคือ ต้ อ ง
คานึงถึงคุณ ภาพและมาตรฐานของการศึกษาเป็ นสาคัญ ซึ่งคุณ ภาพและมาตรฐานเหล่านี จ้ ะ
เกิ ดขึน้ ได้ เมื่อ สถาบันการศึกษาได้ จัดสภาพแวดล้ อมต่าง ๆ ไว้ อ ย่างเหมาะสม ที่จ ะช่วยส่งเสริ ม
และพัฒ นานักเรี ยนและนัก ศึกษาให้ เกิ ด ศัก ยภาพทัง้ ในด้ านการเรี ย น สติ ปั ญ ญา บุ ค ลิกภาพ
ตลอดจนการแก้ ไขปั ญหาได้ อย่างเฉลียวฉลาด (วิจิตร ศรี สอ้ าน, 2518, หน้ า 87) นอกจากนันแล้
้ ว
การเรี ยนรู้ ในยุคปั จจุบนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้ เกิดความเหมาะสม โดยจะต้ องมีการ
รับมือกับสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ ้นอยู่ตลอดเวลา ประเทศไทยซึง่ กาลังก้ าว
เข้ าสูป่ ระชาคมอาเซียนที่นิสิตนักศึกษาจะต้ องเตรี ยมรับมือกับการเปิ ดตลาดแรงงานเสรี อาเซียน
นันจะต้
้
องมีการปรับตัว เตรี ยมตนเองให้ พร้ อมกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่ าว โดย จิรวัฒน์ วีรังกร
(2555) ได้ ให้ คาอธิ บายเกี่ ยวกับลักษณะสภาพแวดล้ อ มการเรี ยนรู้ ในปั จจุบันที่สาคัญ เพื่อ การ
ปรับตัว และการรับมือกับการเปลีย่ นแปลงซึง่ มี 3 ประการด้ วยกัน ไว้ ดงั นี ้
1. สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ในปั จจุบนั เป็ นโลกที่เชื่อมโยงถึงกันและส่งผลถึงกัน
และกันแบบไร้ พรหมแดน (boundless) กล่าวคือ มีการเชื่อมโยงกันทัว่ โลก ทังทางด้
้
านการเมือ ง
เศรษฐกิจ ความรู้ และเทคโนโลยี ดังนันการวางแผนเพื
้
่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในด้ านต่าง ๆ จึง
เป็ นสิง่ จาเป็ น
2. คลื่นวัฒนธรรมข้ ามชาติ (cross-cultural) ซึ่งหมายถึง สภาวะของการซึมซับ
และรับเอาวัฒนธรรมของต่างชาติเข้ ามา ซึง่ ทาให้ เราจาเป็ นต้ องพยายามรักษาวัฒนธรรมของชาติ
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ไทยไว้ อย่างเข้ มแข็ง (Strong Thai culture) เพื่อไม่ให้ ถูกวัฒนธรรมจากต่างประเทศ หรื อประเทศ
อื่น ๆ ในอาเซียนด้ วยกันกลืนเข้ าไป
3. สภาวการณ์ การที่ มี ก ารเป ลี่ ย นแป ลงอยู่ ต ลอดเวลา (change) ของ
สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ ในปั จจุบนั อันเป็ นสภาวการณ์ ที่ไม่แน่นอน จึงจาเป็ นต้ องมีการปรับตัว
ปรับเปลี่ยน ให้ ทนั กับสถานการณ์ อยู่ตลอดเวลา โดยอาศัยการเรี ยนรู้ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ การ
พัฒนาทักษะความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการพัฒนาตนอยู่เสมอ เพื่อให้ เกิดการคิดใหม่
ทาใหม่
ความหมายของสภาพแวดล้ อมการเรียนรู้
สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ (Learning Environment) หมายถึง สภาวะใด ๆ หรื อ สิ่ง
ต่า ง ๆ ที่ ถูก จุ ด ท าขึน้ หรื อ เป็ นสิ่งที่ มี อ ยู่แล้ ว ทัง้ ในและนอกห้ อ งเรี ย น ในสถาบัน การศึก ษา ใน
ครอบครัว และในสังคม ที่มีผลต่อการเรี ยนรู้ของบุคคลไม่วา่ จะทางตรงหรื อทางอ้ อม อาจจะเป็ นสิ่ง
ที่เป็ นรู ปธรรมหรื อนามธรรมก็ได้ โดยสภาพแวดล้ อ มที่เป็ นรู ปธรรม (Concrete Environmental)
หรื อสภาพแวดล้ อมทางกายภาพ (Physical Environment) นัน้ จะประกอบด้ วยสิง่ ต่าง ๆ ที่มนุษย์
เป็ นผู้ ท าขึ น้ เช่ น อาคาร สถานที่ โต๊ ะ เก้ าอี ้ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ รวมทั ง้ สื่ อ ต่ า ง ๆ นอกจากนั น้
สภาพแวดล้ อมที่เป็ นรู ปธรรมยังรวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ตามธรรมชาติ เช่น ต้ นไม้ พืชพรรณต่าง ๆ
ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ เป็ นต้ น ส่วนสภาพแวดล้ อมที่เป็ นนามธรรม (Abstract Environment) หรื อ
สภาพแวดล้ อมทางด้ านจิตวิทยา (Psychological Environmental) ได้ แก่ ระบบคุณค่าที่ยดึ ถือซึ่ง
เป็ นส่วนสาคัญของวัฒนธรรม ของกลุม่ สังคม ข่าวสาร ความรู้ ความคิด ตลอดจนความรู้ สกึ นึกคิด
และเจตคติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นของตัวเองหรื อ คนอื่ นก็ตาม หรื อหมายรวมถึงบรรยากาศของชัน้
เรี ยนซึ่งเปรี ยบเสมือนกลุม่ ของสังคมที่มีอิทธิ พลต่อ สิ่งที่ผ้ ูเรี ยนเรี ยนรู้ เช่นนันแล้
้ วสภาพแวดล้ อ ม
การเรี ย นรู้ จึ ง ครอบคลุม ทัง้ สาภพแวดล้ อ มทางกายภาพ สภาพแวดล้ อ มทางจิ ต ภาพ และ
สภาพแวดล้ อมทางสังคม (McVey, 1989, p. 124; Wallbery, 1989 อ้ างใน ไพฑูรย์ ศรี ฟ้า, 2554;
พงศ์ประเสริ ฐ หกสุวรรณ, 2548, หน้ า 26; อรพันธุ์ ประสิทธิรัตน์, 2533)
นอกจากนี ้ยังมี ผ้ ใู ห้ ความหมายในเชิงการปฏิบตั ิไว้ ว่า สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ คือ
การเรี ยนรู้ ประเภทหนึ่งในธรรมชาติ ซึ่งเน้ นการสร้ างความรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ ในการมี
ส่วนร่ วมการเรี ย นรู้ ในลักษณะของการเรี ยนรู้ จากการกระท า (learning by doing) (Hannafin,
Land, & Oliver, 1999) ซึ่ง Pace และ Stern (1965 อ้ างใน คี รีบู น จงวุฒิ เวศร์ , สมพร ร่ วมสุข ,
และ วรรณภา แสงวัฒนะกุล , 2547) ได้ อ ธิ บายความหมายสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ ที่เป็ นเชิ ง
ปฏิบัติ และขยายความมากกว่า กล่าวคือ เป็ นพฤติกรรม เหตุการณ์ สภาพการณ์ แนวคิด และ
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ลักษณะทางกายภาพที่เป็ นสิ่งบังคับให้ ทุกคนต้ อ งปฏิบัติตาม เช่น ลักษณะของบริ เวณอาคาร
สถานที่ ต่ า ง ๆ สภาพการณ์ ความขั ด แย้ ง สภาพการณ์ แบบประสานงานหรื อ ร่ ว มมื อ กั น
แนวความคิด ปรัชญา อุดมการณ์ กฎเกณฑ์ ระเบียบวินยั ข้ อบังคับ และการปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ
สิ่งเหล่านี ้เป็ นสภาพแวดล้ อมที่จะเสริ มแรงให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดความต้ องการที่จะพัฒนาตนเอง จึงอาจ
กล่าวโดยสรุปได้ วา่ สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ หมายถึง สภาวะใด ๆ ก็ตามที่มีผลต่อการเรี ยนรู้ของ
ผู้เรี ยนทังทางตรงและทางอ้
้
อม ซึง่ อาจจะเป็ นภาวะที่เป็ นรูปธรรม เช่น อาคาร สถานที่ อุปกรณ์การ
เรี ย นต่า ง ๆ และรวมไปถึ งลัก ษณะภูมิ อ ากาศ และภู มิ ป ระเทศ เป็ นต้ น หรื อ เป็ นภาวะที่ เป็ น
นามธรรม เช่น ความรู้ สึกนึกคิด เจตคติต่าง ๆ เป็ นต้ น และรวมถึงสภาพแวดล้ อ มทางสังคมที่มี
อิทธิพลต่อการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน
ความสาคัญของสภาพแวดล้ อมการเรียนรู้
สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ มีผลกระทบโดยตรง และมีผลสนับสนุนช่วยเหลือผู้เรี ยน
ผลกระทบโดยตรง สภาพแวดล้ อมมีผลกระทบโดยตรงต่อการกระทากิจกรรมของผู้เรี ยน คือช่วย
อ านวยความสะดวก หรื อ ขัด ขวางการกระท าของผู้เรี ย น การจั ด เฟอร์ นิ เจอร์ และเครื่ อ งมื อ
บางอย่าง อาจเหมาะกับผู้เรี ยนกลุม่ ใหญ่ แต่ไม่เหมาะกับกลุม่ เล็ก ผลกระทบด้ านสนับสนุนผู้เรี ยน
ส่งผลในด้ านปฏิสมั พันธ์ ระหว่างครู กบั นักเรี ยน คือช่วยทาให้ เกิดการตื่นตัวในการเรี ยน และสร้ าง
เสริ มความสัมพันธ์ อันดีที่สอดคล้ องตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล และลักษณะของกิจกรรม
เดวิด (Savage, 1991, pp. 57-58 as cited in Weinstein & David, 1987)
ทัง้ นี ้ ธนสาร เสริ ม สุข และ นี รนุช กมลยะบุ ต ร (2560) ได้ เสนอความส าคัญ ของ
สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ ไว้ หลายประการ ดังนี ้
1. สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ จะมีสว่ นในการสนับสนุน และอานวยความสะดวก
ในการเรี ยนการสอน ซึง่ สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ ที่เหมาะสมจะมีลกั ษณะดังนี ้ ห้ องเรี ยนมีความ
สะดวกสบาย มี อุปกรณ์ และสื่อการเรี ยนการสอนที่ครบถ้ ว น อันจะทาให้ ผ้ เู รี ยนมีความสุขในการ
เรี ยน และผู้สอนก็มีความสุขในการสอนเช่นกัน
2. สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ จะช่วยสนับสนุนการเรี ยนรู้ ในหลาย ๆ ด้ าน หาก
ผู้เรี ยนอยู่ในสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ ที่สมบูรณ์ ทังทางด้
้
านกายภาพ จิตภาพ และทางด้ านสังคม
เนื่องจากปั จจัยสาคัญในกระบวนการเรี ยนรู้ ก็คือ ความรู้ สึกที่เกิ ดจากตัวผู้เรี ยนเอง หากผู้เรี ยนมี
ความรู้สกึ พึงพอใจ ก็จะเกิดความสนใจ อยากเรี ยน อยากรู้ และเป็ นตัวการนาไปสูก่ ารเรี ยนรู้อย่าง
มีประสิทธิ ภาพในที่สดุ สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ จะเป็ นตัวกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนมีความสนใจและเกิด
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แรงจูงใจในการเรี ยน เปลี่ยนเจตคติของผู้เรี ยนไปในทางที่ดีซึ่งจะทาให้ ผ้ เู รี ยนมีความพึงพอใจใน
การเรี ยน และทาให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
3. สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ จะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ที่พึง
ประสงค์ ซึง่ ประสบการณ์ การเรี ยนรู้ เหล่านันก็
้ ขึ ้นอยูก่ ับสภาพแวดล้ อมด้ วยเช่นกัน ตามปกติแล้ ว
การรับรู้ และการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนจะเกิดขึ ้นหลังจากที่ได้ มีปฏิสมั พันธ์ กับสิ่งภายนอกที่มากระตุ้น
ประสาทสัมผัสของผู้เรี ยน การมีปฏิสมั พันธ์ กับสิง่ ต่าง ๆ จึงเป็ นการสร้ างประสบการณ์ ดังนันหาก
้
ต้ องการให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับประสบการณ์ การเรี ย นรู้ ที่ดีก็ต้อ งจัดให้ ผ้ ูเรี ยนอยู่ในสภาพแวดล้ อ มการ
เรี ยนรู้ ที่ดีก่อนแล้ วสภาพแวดล้ อมต่าง ๆ เหล่านันจะเป็
้
นตัวกาหนดประสบการณ์ ของผู้เรี ยนใน
ภายหลัง
4. สภาพแวดล้ อ มการเรี ย นรู้ ที่ ดี จ ะช่ ว ยพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพของผู้ เ รี ย น ซึ่ ง
จุดมุ่งหมายที่สาคัญ ของการจัดการศึกษาประการหนึ่ งก็ คือ มุ่งให้ ผ้ ูเรี ยนมี บุค ลิกภาพดี มี ก าร
แสดงออกทางกายวาจาและใจตามแบบอย่างที่สงั คมยอมรั บ มี คุณ ธรรมและจริ ยธรรม มี การ
ประพฤติปฏิบตั ิที่ดี สามารถดารงชีวิตอยูใ่ นสังคมได้ อย่างดี โดยการที่จะหล่อหลอมพฤติกรรม หรื อ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของผู้เรี ยนให้ เป็ นไปในทิศทางที่พึงประสงค์นนต้
ั ้ อง ใช้ เวลาและอาศัยปั จจัย
หลายอย่า งประกอบกั น จึ งจะสามารถกล่อ มเกลาผู้ เรี ย นได้ สภาพแวดล้ อ มการเรี ย นรู้ ที่ มี
บรรยากาศที่อบอุ่น เป็ นมิ ตร มี ความเป็ นประชาธิ ป ไตย ยอมรับ ฟั งความคิ ดเห็น ซึ่งกันและกัน
ตัดสินปั ญ หาด้ วยเหตุผลต่าง ๆ จะช่วยปรับเปลี่ยนหรื อ โน้ มน้ า วพฤติกรรมของผู้เรี ยนได้ โดยจะ
ค่อย ๆ แทรกซึมเข้ าไปในความรู้ สกึ นึกคิดของผู้เรี ยน สะสมทีละน้ อยจนในที่สดุ ก็จะแสดงออกมา
ในลักษณะของบุคลิกภาพ รูปแบบในการรับรู้ ตลอดจนค่านิยมต่าง ๆ ของผู้เรี ยน
5. สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ มี ส่วนช่วยในความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อ ยของชัน้
เรี ยน ช่วยให้ ผ้ เู รี ยน มีวินยั ในการเรี ยน เป็ นตัวกาหนดอาณาเขตของการเรี ยน ทาให้ มีบรรยากาศที่
แตกต่างไปจากการทากิจกรรมอื่น ๆ
6. สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ ถือเป็ นแหล่งทรัพยากรทางการเรี ยนประการหนึ่ง
การจัดสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ ในปั จจุบนั เป็ นไปอย่างกว้ างขวาง หลายแหล่ง เห็นความสาคัญ
ของมุมวิชาการ ศูนย์วิชาการ มุมสื่อการเรี ยนการสอน ทาให้ ทงผู
ั ้ ้ เรี ยนและผู้สอน สามารถใช้ เป็ น
แหล่งค้ นคว้ าหาความรู้ เพิ่ มเติม ได้ ตลอดเวลาที่ ต้อ งการ เป็ นการส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง
สามารถจัด กิ จกรรมการเรี ย นการสอนแบบยึด เด็ ก เป็ นศูน ย์ ก ลางได้ อ ย่า งดี นอ กจากนี แ้ หล่ง
ทรัพยากรการเรี ยนจะช่วยพัฒนาความรับผิดชอบให้ เกิ ดขึ ้นในตัว ผู้เรี ยนตลอดจนเป็ นการสร้ าง
นิสยั ให้ ใฝ่ เรี ยนใฝ่ รู้ ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง ไม่ยดึ ติดอยูเ่ ฉพาะความรู้ที่ได้ จากผู้สอน
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7. สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ เสริ มสร้ างบรรยากาศในการเรี ยน สภาพแวดล้ อ ม
การเรี ย นรู้ ที่ ดี จ ะทาให้ บ รรยากาศในการเรี ย นเอื อ้ ต่อ การเรี ย นการ สอนให้ ด าเนิ น ไปอย่า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สดุ ในสภาพแวดล้ อมทางกายภาพที่มีความสะดวกสบาย สงบ
ปราศจากสิ่ ง รบกวน จะ ช่ ว ยสร้ างบรรยากาศทางวิ ช าการให้ เกิ ด ขึ น้ ทาให้ ผ้ ู เรี ย นมี ค วาม
กระตือรื อร้ นที่ จะศึกษาหาความรู้ หรื อทากิจ กรรมการเรี ยนต่าง ๆ อย่างตังใจและมี
้
สมาธิ ยิ่งถ้ า
ผู้สอนและเพื่อนร่ วมชัน้ ซึ่งจัดว่าเป็ นสภาพแวดล้ อ มการเรี ยนรู้ ด้ าน จิ ตภาพมี บุคลิกลักษณะที่
อบอุ่น เป็ นมิตร ก็ จะยิ่งทาให้ บรรยากาศในการเรี ยนการสอนเป็ นไปในทิศทางที่พึงประสงค์มาก
ยิ่งขึ ้น
8. สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ ช่วยสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีระหว่างผู้สอนกับผู้เรี ยน
และผู้เรี ยนกับผู้เรี ยนด้ วยกัน การจัดสถานที่ โต๊ ะ เก้ าอี ้ อุปกรณ์ ต่าง ๆ ให้ ง่ายต่อ การเคลื่อ นไหว
โยกย้ าย ทาให้ ผ้ สู อนไปถึงตัวผู้เรี ยนได้ สะดวก ตาแหน่งของผู้สอนไม่จาเป็ นต้ องอยูห่ น้ าชันเสมอไป
้
ผู้สอนอาจนัง่ อยูท่ า่ มกลางผู้เรี ยนเพื่อให้ คาปรึกษา แนะแนวทางสภาพแวดล้ อมเช่นนี ้ช่วยให้ ผ้ สู อน
มีความใกล้ ชิดกับผู้เรี ยนมากขึ ้น ทาให้ ได้ ร้ ู จกั อุปนิสยั ตลอดจนพฤติกรรมของผู้เรี ยนเป็ นรายบุคคล
ได้ ดี ส่วนผู้เรี ยนจะลดความกลัว และมีความกล้ ามากขึ ้น กล้ าพูด กล้ าแสดงความคิดเห็น มีเจตคติ
ที่ดีตอ่ ผู้สอน
9. สภาพแวดล้ อ มการเรี ย นรู้ ที่ เหมาะสมจะช่ วยลดความเมื่ อ ยล้ า หรื อ ความ
อ่อนเพลีย ทางด้ านสรี ระของผู้เรี ยนเช่นการจัดโต๊ ะเก้ าอี ้ที่มีขนาดพอเหมาะกับร่างกาย ของผู้เรี ยน
ช่วยให้ การนัง่ สบายสามรถนัง่ ได้ นาน ๆ โดยไม่ปวดหลัง การให้ แสงสว่างในห้ องเรี ยนที่ เหมาะ จะ
ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนคลายความเมื่อยล้ าของสายตา นอกจากนี ้ยังเป็ นการส่งเสริ มพัฒนาการของผู้เรี ยน
ด้ านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาด้ วย
องค์ ประกอบของสภาพแวดล้ อมการเรียนรู้
ความเจริ ญ งอกงามทางด้ า นวิ ช าการท าให้ ก ารศึก ษาเรี ย นรู้ ในปั จจุ บัน มี ค วาม
สลับซับซ้ อน นักวิชาการจึงควรให้ ความสนใจถึงแนวทางที่จ ะช่วยเอื อ้ อ านวย และสนองความ
ต้ องการให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเรี ยนรู้สงิ่ ต่าง ๆ ได้ มากที่สดุ โดยการคานึงถึงการพัฒนาสิ่งอานวยความ
สะดวกในการเรี ยนการสอนที่เหมาะสม เช่น การออกแบบอาคาร สถานที่เรี ยนอย่างพิถีพิถันเพื่อ
การส่งเสริ มและสนับสนุนการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน การศึกษาค้ นคว้ าเพื่อออกแบบเทคโนโลยีการเรี ยน
การสอนให้ มี ความเหมาะสม และเกิ ด ประโยชน์ อ ย่างสูงสุด แก่ ผ้ ูเรี ยน รวมถึ งการตระหนัก ถึ ง
สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ ทางจิตภาพและสังคม เพื่อการเรี ยนการสอนที่ก่อ ให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ แก่
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ผู้เรี ยนมากขึ ้น ทังนี
้ ้อาจแบ่งองค์ประกอบของสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ได้ 3 องค์ประกอบ (อรพันธุ์
ประสิทธิรัตน์, 2545) ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ ทางกายภาพ (physical environment) เป็ น
สภาพแวดล้ อมที่ส่งผลทางกายภาพต่อผู้เรี ยนในแง่ของการส่งเสริ ม การสร้ างบรรยากาศให้ เอื อ้ ต่อ
การกระตุ้น สนับสนุนให้ เกิดการค้ นหาความรู้เพิ่มเติม ซึ่งประกอบด้ วย สถานที่เรี ยน เช่น ห้ องเรี ยน
ห้ องปฏิบัติการ ห้ องทดลอง หรื อห้ องสมุด ซึ่งอาจจะมีลกั ษณะคล้ ายคลึงกันในแง่ขององค์ประกอบ
หลัก เช่น พื น้ ที่ ขนาดห้ อง ประตู หน้ าต่าง สภาพของสถานที่โดยทั่วไป เช่ น แสงสว่าง เสียง การ
ระบายอากาศ การควบคุมอุณหภูมิ ซึง่ ห้ องสมุดที่มีความทันสมัยของแหล่งข้ อมูลความรู้ มีศกั ยภาพ
และความพร้ อมของการให้ บริ การก็ จะช่ วยส่งเสริ มบรรยากาศการเรี ยนได้ มากขึ ้น อี กทังการจั
้
ด
สภาพแวดล้ อมของโรงอาหาร หอพัก แหล่งทรั พยากรทางการเรี ยนต่าง ๆ ให้ เป็ นระเบี ยบ และ
เอื ้ออานวยประโยชน์ต่อการใช้ เวลาเพื่อการศึกษาเรี ยนรู้ จะช่วยจูงใจและสร้ างความกระตือรื อร้ นใน
การเรี ยนให้ แก่ผ้ เู รี ยนอีกด้ วย (สุวพร ตังสมวรพงษ์
้
และ วินยั วีระวัฒนานนท์, 2542)
2. สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ ทางจิตภาพ (psychological environment) เป็ นสิ่ง
ที่มากระทบต่อความรู้ สกึ นึกคิดของผู้เรี ยน ซึ่งอาจจะเป็ นได้ ทงสิ
ั ้ ่งที่เป็ นกายภาพ หรื อบุคคล และ
ก่อ ให้ เกิ ด ความรู้ สึก ทางบวก หรื อ ทางลบต่อ การเรี ย นรู้ ข องผู้เรี ย น โดยสิ่งที่ เป็ นกายภาพที่ ม า
กระทบความรู้ สึกของผู้เรี ยน ได้ แก่ อุณ หภูมิของสถานที่ในการเรี ยนรู้ ที่ร้อน หรื อหนาวเกิ นไปที่
อาจจะก่อให้ เกิ ดความรู้ สกึ หงุดหงิด หรื ออุณหภูมิที่พอเหมาะที่ทาให้ เกิดความรู้ สึกสดชื่น ความ
สะอาดเป็ นระเบี ย บเรี ย บร้ อยของบริ เวณโรงเรี ย น หรื อ มหาวิ ท ยาลัย ที่ เอื อ้ ให้ เกิ ด ความรู้ สึก
กระตือรื อร้ นในการค้ นคว้ าเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน สาหรับบุคคลที่เป็ นสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ทางจิต
ภาพนัน้ จะเป็ นสิง่ ที่เกิดจากบุคลิกภาพ การกระทา หรื อพฤติกรรมของบุคคลที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับ
ผู้เรี ยน ซึง่ อาจจะเป็ นได้ ทงครู
ั ้ ผ้ สู อน เพื่อนร่ วมชัน้ หรื อบุคคลอื่น ๆ ที่อยูใ่ นสภาพแวดล้ อมเดียวกัน
ในการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน ทังนี
้ ห้ ากเป็ นสภาพแวดล้ อ มในห้ องเรี ยนครู ผ้ ูสอนอาจจะเป็ นบุคคลที่มี
ผลกระทบอย่างมากต่ออารมณ์ ความรู้สึกของผู้เรี ยน ความเอาใจใส่ของครูผ้ สู อนอาจส่งอิทธิ พล
ทางบวกต่อการเรี ยนรู้แก่ผ้ เู รี ยนได้ มากกว่าการลงโทษอย่างไม่มีเหตุผ ลของครูผ้ สู อน ซึง่ อาจส่งผล
ทางลบที่ทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความรู้สกึ สับสน และไม่ปลอดภัย
3. สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ ทางสังคมภาพ (sociological environment) เป็ น
สภาพแวดล้ อมที่สง่ ผลต่อผู้เรี ยนอันเนื่องมาจากสัมพันธภาพระหว่างบุคคล การประพฤติปฏิบตั ิต่อ
กัน ไม่ว่าจะเป็ นไปตามธรรมชาติ หรื อ ตามกฎระเบียบที่กาหนดไว้ ตัวอย่างเช่น การร่ วมมื อ กัน
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ทางานที่ได้ รับมอบหมาย การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การเคารพในความคิดเห็นของกันและกัน
การเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่และมีน ้าใจต่อกัน
สภาพแวดล้ อมการเรียนรู้ท่ สี นับสนุนการเรียนรู้ด้วยการนาตนเอง
นักจิ ตวิท ยากลุ่มหนึ่งได้ ให้ ความสนใจเกี่ ยวกับสภาพแวดล้ อ มที่ มีอิ ทธิ พ ลต่อ การ
พัฒนานักศึกษาในประเด็นต่าง ๆ เช่น สภาพแวดล้ อมที่มีลกั ษณะอย่างไรที่จะช่วยในการพัฒนา
นักศึกษาทางด้ านการศึกษาเล่าเรี ยน และการพัฒนาด้ านจิตสังคม รวมถึงสภาพแวดล้ อมที่จะช่วย
ให้ นักศึก ษาสามารถศึก ษาเล่าเรี ยนอยู่ในสถาบันจนสาเร็ จ การศึก ษาได้ โดยนักจิ ตวิท ยากลุ่ม
ดังกล่าวได้ ทาการศึกษาและรวบรวมแนวคิดที่เกี่ยวข้ อ งกับลักษณะต่าง ๆ ของสภาพแวดล้ อมที่
เอื ้อต่อการพัฒนานักศึกษาและช่วยสนับสนุนนักศึกษาที่ปรากฏอยูใ่ นทฤษฎีและผลงานวิจยั ต่าง ๆ
(สาเนาว์ ขจรศิลป์, 2538) กล่าวโดยสรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
1) สภาพแวดล้ อ มการเรี ย นรู้ มี ทัง้ สภาพแวดล้ อ มที่ มี ค วามหลากหลายและ
สภาพแวดล้ อมที่ มีค วามเป็ นลักษณะเดี ยวกัน ซึ่งสภาพแวดล้ อ มของสถาบัน อุด มศึกษานัน้ มี
ความหมายกว้ างขวางมาก หมายรวมทังสิ
้ ง่ ที่มีชีวิต เช่น ต้ นไม้ สัตว์ชนิดต่าง ๆ สิ่งที่ไม่มีมีชีวิต เช่น
อาคาร สถานที่ เครื่ องมืออุปกรณ์ การเรี ยนต่าง ๆ รวมทับงสภาพการณ์
้
ที่บุคคลสร้ างขึ ้นได้ แก่ กฏ
ระเบียบ ข้ อบังคับ นโยบาย สภาพสังคม และวัฒนธรรม โดยสภาพแวดล้ อมที่มีความหลากหลาย
(Heterogeneity) หมายถึง สภาพแวดล้ อมที่ประกอบด้ วยสภาพแวดล้ อมย่อย ๆ ที่มีความแตกต่าง
กัน มาก เช่ น มหาวิ ท ยาลัย จะประกอบด้ ว ยคณะต่ า ง ๆ ซึ่ ง มี ค วามแตกต่ า งกั น ทัง้ ลัก ษณะ
เนื ้อหาวิชา วิธีการเรี ยนการสอน ตลอดจนความสนใจของอาจารย์และนิสติ นักศึกษา เป็ นต้ น ส่วน
สภาพแวดล้ อมที่มีความเป็ นลักษณะเดียวกัน (Homogeneity) หมายถึงสภาพแวดล้ อมที่ประกอบ
ไปด้ วย สภาพแวดล้ อ มย่อยที่ มีความแตกต่างกันน้ อ ยมาก เช่ น สถาบัน การศึกษาเฉพาะด้ าน
ตัวอย่างเช่น วิทยาลัยนาฏศิลป์ และวิทยาลัยพยาบาล เนื่องจากบุคคลเป็ นสภาพแวดล้ อมที่สาคัญ
ของอุดมศึกษา ถ้ าพิจารณาเฉพาะปั จจัยที่เกี่ยวกับบุคคลเพียงปั จจัยเดียวในสภาพแวดล้ อมที่มี
ความเป็ นลักษณะเดียวกัน กล่าวคือนิสติ นักศึกษาจะพยายามเลือกอยูใ่ นสภาพแวดล้ อมที่ตนเอง
เป็ นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้ อมนัน้ และพยายามปรับตนเองให้ สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมนัน้
ด้ วย เช่น บุคคลที่มีฝีมื อทางศิลปะก็ อ าจเลือ กเข้ าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร หรื อ วิทยาลัย
นาฎศิลป์ เมื่อนิสติ นักศึกษาปรับตัวให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อมแล้ วก็พยายามรักษาพฤติกรรม และ
ความเชื่อของตนเอง โดยเรี ยกแนวโน้ มลักษณะนี ้ว่าการปรับให้ มีความสอดคล้ องยิ่งขึ น้ (Moos,
1976) ส่วนนิสิตนักศึกษาที่ไม่มีความสอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมที่มีความเป็ นลักษณะเดียวกัน
นัน้ คือมีความแตกต่างกับคนส่วนมากก็จะมีความยากลาบากและมีความตึงเครี ยดมากกว่า ถ้ า
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สามารถปรับตัวได้ ก็จะสามารถอยู่ในสภาพแวดล้ อมนันได้
้ แต่ถ้าไม่สามารถปรับตัวได้ ก็ จ ะไม่
สามารถอยู่ใ นสภาพแวดล้ อ มนัน้ ได้ ซึ่ งโดยทั่ว ไปแล้ ว นิ สิต นัก ศึ ก ษาจะมี ค วามพึ งพอใจกั บ
สภาพแวดล้ อ มที่ มี ค วามหลากหลายมากกว่า เช่ น มหาวิ ท ยาลัย ที่ มี ข นาดใหญ่ เพราะนิ สิ ต
นักศึกษาจะสามารถแสวงหาสภาพแวดล้ อมย่อย เช่น คณะ หรื อสาขาวิชา ที่มีความสอดคล้ องกับ
ตนเอง และมีโอกาสแสวงหาเพื่อนฝูงที่มีความคล้ ายคลึงกับตนเองได้ มาก
2) สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ต้องอาศัยความสมดุลระหว่างการสนับสนุนและการ
ท้ าทาย (Support/Challenge Balance) โดยการสนั บ สนุ น หมายถึ ง ความสั ม พั น ธ์ หรื อ
ประสบการณ์ ที่ ช่ ว ยบรรเทาความตึ ง เครี ย ด หรื อ การเสริ ม สร้ างประสบการณ์ ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด
ความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้ อม เช่น การให้ ความเห็นอกเห็นใจ การดูแลเอาใจใส่ ซึง่ นิสติ นักศึกษา
อาจจะได้ รับ การสนับสนุนจากการอยู่ อ าศัย กับ บุค คลที่ มีค่านิย มและลักษณะการดารงชี วิต ที่
คล้ ายคลึงกันมาก การเรี ยนวิชาที่มีระดับความยากง่ายที่สอดคล้ องกับความสามารถของผู้เรี ยน
และเป็ นวิชาที่ผ้ เู รี ยนมีความชอบความสนใจก็ถือว่าเป็ นการสนับสนุนอย่างหนึ่ง ส่วนการท้ าทาย
หมายถึ ง สภาพการณ์ ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความตึ งเครี ย ด แต่อ ย่ างไรก็ ต ามการท้ า ทายบางระดับ จะ
ก่อ ให้ เกิ ดการพัฒ นาขึน้ ได้ สภาพการณ์ ที่ก่อ ให้ เกิ ดการท้ าทายนันรวมถึ
้
งความเข้ ม งวด ความ
ยุง่ ยาก สลับซับซ้ อน ความคลุมเครื อความเข้ าใจได้ ยาก ความแตกต่าง และการเปลีย่ นแปลงอย่าง
รวดเร็ ว
3) สภาพแวดล้ อ มการเรี ยนรู้ ต้ อ งมี การสนับ สนุนจากสังคม (Social Support)
เป็ นส่วนสาคัญ ทัง้ นี ้การสนับสนุนจากสังคมมี ความหมายกว้ างมาก โดยหมายรวมถึงมิตรภาพ
ความผูกพัน การรวมตัวของบุคคล ตลอดจนแหล่งทรัพยากรในสังคมที่สามารถให้ การสนับสนุนแก่
บุคคล ซึ่ง Pace (1984 อ้ างใน สาเนาว์ ขจรศิลป์, 2538) กล่าวว่า ในสถาบันอุดมศึกษาสิ่งที่ทาให้
นิสิตนักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สดุ คือ สภาพแวดล้ อมที่ทาให้ เกิดความรู้สึกเป็ นมิตร ให้ การ
สนับสนุน และให้ ความช่วยเหลือ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับสุขภาพจิต และที่เกี่ยวกับปฏิกิริยาระหว่าง
บุคคลกับสภาพแวดล้ อมต่างก็ยืนยันว่าการสนับสนุนจากสังคมนันมี
้ ประโยชน์หลายประการ เช่น
ส่งเสริ มพัฒนาการ และการปรับตัวเกี่ยวกับอารมณ์ และป้องกันการเกิดความเครี ยดได้
4) สภาพแวดล้ อ มการเรี ย นรู้ ประกอบด้ วยสภาพแวดล้ อ มทางกายภาพ
(Physical Environment) ซึ่งสภาพแวดล้ อ มทางกายภาพในสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง อาคาร
สถานที่ และสิ่งก่ อ สร้ างทัง้ หมด สิ่งก่ อ สร้ างที่มี อิ ท ธิ พ ลต่อ นิ สิต นัก ศึกษามากที่ สุด คื อ หอพัก
นัก ศึ ก ษา เพราะเป็ นที่ พั ก อาศัย ที่ นัก ศึ ก ษาต้ อ งใช้ เวลาอาศัย อยู่ม ากกว่ า อาคารอื่ น ๆ จาก
ผลการวิจัยหลายโครงการพบว่า หอพักที่สงู หลายชัน้ และมีระเบียงหอพักยาวมาก จะทาให้ นิสิต
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นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหอพักลดน้ อยลง และมีอตั ราการเสื่อมโทรม และการถูกทาลายจาก
นิสิตนักศึกษาสูง นิสิตนักศึกษามีสว่ นร่ วมในกิจกรรมของหอพักน้ อยลง แต่นกั ศึกษามีอิสระมาก
ขึ ้น การดูแลก็ทาได้ ยากกว่า ส่วนหอพักที่มีขนาดเล็ก และไม่สงู มากจะทาให้ บรรยากาศสังคมดี มี
ความสนุกสนาน ผ่อนคลาย มี ความเป็ นมิ ตรมีความอบอุ่นมากกว่าหอพักขนาดใหญ่ นอกจาก
ขนาดและความสูง ของหอพัก แล้ ว จานวนนิสิต นักศึก ษาที่ พัก อาศัยในแต่ล ะห้ อ ง ก็ ท าให้ เกิ ด
สภาพแวดล้ อมที่มีอิทธิพลต่อนักศึกษามากน้ อยต่างกัน จากผลการวิจยั เปรี ยบเทียบระหว่างหอพัก
ที่ให้ นิสติ นักศึกษาอาศัยอยู่ 2 คนกับพักอาศัยอยู่ 3 คน พบว่านักศึกษาที่พกั อาศัยอยู่ในห้ อง 3 คน
มีความวุน่ วายสับสนมากขึ ้น ซึง่ มีผลกระทบต่อการพักผ่อนหลับ นอน และการศึกษาเล่าเรี ยน นิสิต
นักศึกษาต้ องใช้ ความพยายามที่ต้องปรับตัวมากขึ ้น และใช้ เวลาอยู่ในห้ องน้ อยลง ปั ญหาความ
หนาแน่น หรื อจานวนนิสติ นักศึกษาที่พกั อาศัยในแต่ละห้ องนันจึ
้ งเป็ นปั ญหาที่สาคัญ
การศึกษาวิจยั เกี่ยวกับสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ พบการพัฒนาที่สาคัญที่ ในขอบเขต
ของการศึกษาสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ คือ การรวมการประเมินผู้เรี ยนเข้ ามาเป็ นเป็ นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษา โดยไม่ได้ คานึงถึงเพียงแต่ความถี่ ของการฝึ กฝนที่เกิ ดขึ ้นในห้ อ งเรี ยน ที่เรี ยกว่า
สภาพแวดล้ อมที่เกิดขึ ้นจริ ง (actual environment) แต่จะต้ องคานึงถึงความต้ องการของผู้เรี ยนใน
การร้ องขอที่จะได้ รับฝึ กฝน หรื อที่เรี ยกว่าสภาพแวดล้ อมที่ต้องการ (preferred environment) อีก
ด้ วย ทังนี
้ ้หากสภาพแวดล้ อมที่เกิดขึ ้นจริ งมีความสอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมที่ผ้ เู รี ยนต้ องการ จะ
ส่งผลให้ เกิดการบรรลุผลทังทางด้
้
านประสิทธิภาพในการเรี ยนรู้ และผลรับทางการรับรู้ในการเรี ยน
ของผู้เรี ยนเกิดขึ ้นได้ (Aldridge, Fraser, Bell, & Dorman, 2012)
จากแนวคิ ดและรายละเอี ย ดต่าง ๆ เกี่ ยวกับสภาพแวดล้ อ มการเรี ยนรู้ ที่ กล่าวไป
ข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่าสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ มีสว่ นสาคัญในการที่จะช่วยสนับสนุนให้ ผ้ ูเรี ยนได้
เกิ ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยการน าตนเอง ทัง้ นี ม้ ี นัก วิ ช าการได้ เสนอถึ ง สภาวการณ์ บรรยากาศหรื อ
สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ ที่จะช่วยส่งเสริ มการเรี ยนรู้ด้วยการนาตนเอง (เกียรติวรรณ อมาตยกุล,
2530; ประภาเพ็ญ สุวรรณ และ สวิง สุวรรณ, 2531) ไว้ ดงั นี ้
1. การเรี ย นรู้ จะเกิ ดขึน้ ได้ ดี ในสิ่งแวดล้ อ มซึ่งมี บ รรยากาศอบอุ่น เป็ นมิ ต ร มี
บรรยากาศแห่งความเคารพนับถือซึง่ กันและกัน อันจะส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีสว่ นร่วม สนับสนุนให้
บุคคลได้ พบสิง่ ที่มีความหมายต่อเขาเอง
2. การเรี ยนรู้ จะเกิ ดขึ ้นได้ ดีในสิ่งแวดล้ อ มซึ่งถื อ เอาความแตกต่าง และความ
ทนทานต่อความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นในระหว่างการเรี ยนรู้ เป็ นสิ่งที่พึงประสงค์ อันเกิดจากการเคารพ
สิทธิของบุคคลในการที่จะทาผิด หรื อคิดเห็นสิง่ ที่แตกต่างกัน
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3. การเรี ยนรู้ เกิ ดขึ ้นได้ ดีในสิ่งแวดล้ อ มซึ่งเน้ นความเป็ นบุคคลของผู้เรี ยน และ
ธรรมชาติของการเรี ยนเป็ นหลัก โดยมีบรรยากาศที่ทุกคนเข้ าใจชัดเจน และเชื่อมั่นในบทบาทของ
ตนเองที่ผ้ สู อนจะทาหน้ าที่เป็ นเพียงผู้ชี ้แนะหรื อ ผู้ช่วยเหลือ และผู้เรี ยนมีบทบาทเป็ นผู้ร้ ู มีความ
กระตือรื อร้ นที่จะเรี ยนรู้ทุกสิง่ ทุกอย่างตามความต้ องการ และตามความสามารถของเขาเอง โดยมี
ปั ญหาและประสบการณ์ ของผู้เรี ยนเป็ นที่มาของแหล่งข้ อมูล ความจริ ง และความคิดริ เริ่ มต่าง ๆ
ในการเรี ยนรู้
4. การเรี ยนรู้จะเกิดขึ ้นได้ ดีในสิง่ แวดล้ อมซึง่ มีบรรยากาศของความไว้ วางใจ และ
ความเชื่อมัน่ ซึง่ กันและกัน กล่าวคือผู้สอนสามารถที่จะเปิ ดเผยและแสดงความจริ งใจต่อผู้เรี ยนใน
ทัศนคติที่ตรมี โดยที่ผ้ เู รี ยนก็ควรมีใจที่เปิ ดกว้ างและพร้ อมที่จะศึกษาอย่างจริ งจัง ถึงแนวคิดและ
ข้ อชี ้แนะของผู้สอน ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความกล้ าที่จะทดสอบความรู้ ตามค่านิ ยม แนวคิดและ
ประสบการณ์ของตนเอง เพื่อที่ในท้ ายที่สดุ จะได้ มีความพร้ อมที่จะปฏิเสธสิง่ ที่พิจารณาแล้ วว่าไม่มี
คุณค่าหรื อไม่เป็ นที่ต้องการ และนาสิ่งพิจารณาแล้ วเห็นถึงคุณค่าอันเป็ นประโยชน์ไปใช้ ในโอกาส
ที่เหมาะสมต่อไป
5. การเรี ยนรู้จะเกิดได้ ดีในสิง่ แวดล้ อม ซึ่งถือว่าการประเมินผลเป็ นกระบวนการที่
จะต้ องเกิดขึ ้นร่วมด้ วย โดยเน้ นการประเมินผลตนเอง เพื่อให้ เกิดคุณภาพ และประสิทธิ ภาพ อัน
เป็ นเป็ นผลประโยชน์อนั สูงสุดโดยตรงแก่ผ้ เู รี ยน
การวัดสภาพแวดล้ อมการเรียนรู้
จากการศึก ษางานวิจัยที่ เกี่ ย วข้ อ งกับสภาพแวดล้ อ มการเรี ยนรู้ จะพบว่า การวัด
สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ ส่วนใหญ่ เป็ นการวัดในบริ บทของการศึกษาในห้ อ งเรี ยน ในระดับชัน้
การศึกษาที่แตกต่างกันออกไป โดยการวัดสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ที่ได้ รับการพัฒนาเพื่อนามาใช้
ในการศึ ก ษาระยะแรก ๆ คื อ Learning Environment Inventory (LEI) ซึ่ ง เป็ นที่ นิ ย มใช้ ใน
การศึ ก ษา แบบวัด LEI ดังกล่าวเป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ พัฒ นาขึน้ ในช่ ว งปลายของปี 1960 เพื่ อ การ
ประเมิ นผลและวิจัยโครงการ Harvard Project Physics เป็ นแบบสอบถามที่ใช้ สาหรับนักเรี ยน
ระดับมัธยมศึกษา โดยผู้พัฒ นาได้ ก าหนดมิ ติ ของบรรยากาศสภาพแวดล้ อ มในชัน้ เรี ยนไว้ 15
ประเด็ น โดยอาศัย แนวคิด ที่ เป็ นตัวชี ก้ ารเรี ยนรู้ ที่ ดีในอดี ต แนวคิ ด ที่ส อดคล้ อ งกับทฤษฎี และ
ผลการวิจัยด้ านสังคมจิตวิทยา แนวคิดตามทฤษฎีและการวิจยั ทางการศึกษา ตลอดจนแนวคิดที่
ใช้ ในการตัดสินสังคมจิ ตวิทยาของชัน้ เรี ยน (G. J. Anderson & Walberg, 1974; Fraser et al.,
1982) จากนัน้ จึงมี การพัฒนา My Class Inventory (MCI) ซึ่งเป็ นแบบสอบถามที่ปรับจาก LEI
พัฒนาขึน้ เพื่อใช้ กับนักเรี ยนในระดับประถมศึกษา ในช่วงอายุ 8-12 ปี และประเมิ นผลได้ ดีกับ
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นักเรี ยนที่มีปัญหาในการอ่าน โดยแบบวัดแบ่งออกเป็ น 5 ประเด็น คือ ความสามัคคีใกล้ ชิดสนิท
สนม ความขัดแย้ ง ความพึงพอใจ ความยุง่ ยาก และการแข่งขัน (Fisher & Fraser, 1981; Fraser
et al., 1982)
นอกจากนันยั
้ งมี การพัฒนาแบบวัดสภาพแวดล้ อ มการเรี ยนรู้ เพื่อการศึกษาบริ บท
ทางการเรี ย นที่ แ ตกต่ า งกั น หนึ่ ง ในแบบวัด คื อ Science Laboratory Environment Inventory
(SLEI) พัฒ นาขึน้ ในปี ค.ศ. 1991 เพื่ อ เป็ นแบบสอบถามการรั บ รู้ เกี่ ย วกับ สภาพแวดล้ อ มการ
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ข้ อความในแบบวัดจึงระบุถึงสิ่งที่เกิดขึ ้นในห้ อ งเรี ยนวิทยาศาสตร์ เป็ น
สาคัญ (Fraser, Giddings, & McRobbie, 1991) ส่วนแบบวัดสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ ในบริ บท
ของการเรี ยนการสอนในประเทศไทยนันจะเน้
้
นการศึกษาด้ านสภาพแวดล้ อ มในการจัดการเรี ยน
การสอนเป็ นสาคัญ อย่างไรก็ตามจากการศึกษาแบบวัดต่าง ๆ ที่ใช้ ในการศึกษาสภาพแวดล้ อ ม
การเรี ยนรู้ ยงั ไม่มีแบบวัดใดที่มีความสอดคล้ องกับบริ บทของสภาพแวดล้ อ มการเรี ยนรู้ เพื่อ การ
เอื ้ออานวยให้ เกิดการพัฒนาพฤติกรรมการเรี ยนรู้ด้วยการนาตนเอง ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะนา
แนวคิดที่ได้ จากการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ องมาใช้ เป็ นแนวคิดหลักใน
การพัฒนาแบบวัดในการวิจัย โดยแบบวัดมีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ จากไม่เห็น
ด้ วยอย่างยิ่ งให้ 1 คะแนน ไปจนถึงเห็น ด้ วยอย่างยิ่งให้ 6 คะแนน ส าหรั บข้ อ คาถามเชิ งลบให้
คะแนนในลักษณะตรงกัน ข้ าม กล่าวคื อ หากผู้ตอบแบบสอบถามได้ คะแนนสูงกว่าแสดงว่ามี
สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้มากกว่า ผู้ที่ได้ คะแนนต่ากว่า
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
นอกจากแนวคิดจากนักวิชาการที่ได้ กล่าวถึงไปข้ างต้ นแล้ ว ยังมีงานวิจยั ที่สนับสนุน
ว่าสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ ที่จะมีสว่ นในการส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ด้วยการนาตนเองของผู้เรี ยน เช่น
งานวิจัยเรื่ อง ความสัมพันธ์ ระหว่างความรู้ สกึ มีคุณค่าในตนเอง บทบาทอาจารย์ในการอานวย
ความสะดวกในการเรี ยนรู้ สภาพแวดล้ อมในสถาบัน กับความพร้ อมในการเรี ยนรู้ด้วยตนเองของ
นักศึกษาพยาบาล สถาบันการศึกษาพยาบาลของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย (กนกวรรณ ทอง
ฉวี, 2545) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างความรู้ สึกมีคุณค่าในตนเอง บทบาทอาจารย์ ในการ
อานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ และสภาพแวดล้ อมในสถาบัน กับความพร้ อมในการเรี ยนรู้ ด้วย
ตนเองของนักศึกษาพยาบาลชัน้ ปี ที่ 3 ซึ่งศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาพยาบาลของรั ฐ สังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัย จานวน 1,277 คน โดยผู้วิจยั ได้ ใช้ แนวคิดสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ ของ Astin
(1968) ซึ่ ง มี อ งค์ ป ระกอบ คื อ หลัก สูต ร กลุ่ม เพื่ อ น และสิ่ง แวดล้ อ มทางกายภาพ มาใช้ ใน
การศึกษา โดยผู้วิจยั พบว่า สภาพแวดล้ อมในสถาบันมีความสัมพันธ์ ทางบวกในระดับปานกลาง
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กับความพร้ อมในการเรี ยนรู้ ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ ระดับ
.05 (r = .59) ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าสภาพแวดล้ อมในสถาบันมีสว่ นในการส่งเสริ ม พัฒนาความพร้ อม
ในการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง เป็ นตัวเร้ าที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนานักศึกษา และทาให้ นกั ศึกษาเกิดการ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์ในการเรี ยนรู้ได้
นอกจากนันงานวิ
้
จยั ของ ปริ นดา ตาสี (2551) ที่ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง ลักษณะทางจิต
และสภาพแวดล้ อมทางการเรี ยนที่เกี่ ยวข้ องกับความพร้ อมในการเรี ยนรู้ ด้วยการนาตนเองของ
นัก ศึ ก ษาชั น้ ปี ที่ 1 ของมหาวิ ท ยาลัย ในกรุ ง เทพมหานคร ก็ มี ข้ อ ค้ น พบที่ ส อดคล้ อ งกั น จาก
วัตถุประสงค์หนึ่งของงานวิจัย คือ เพื่อค้ นหาปั จจัยสาคัญในการทานายความพร้ อมในการเรี ยนรู้
ด้ วยการนาตนเองของนักศึกษาชัน้ ปี ที่ 1 ในกลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ และ
กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร โดยทาการศึกษา
ในนัก ศึ ก ษาชั น้ ปี ที่ 1 ในกลุ่ม สาขาวิ ช ามนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสัง คมศาสตร์ และกลุ่ม สาขาวิ ช า
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัยรั ฐ จานวนรวมทั ง้ สิ ้น 205 คน โดยสภาพแวดล้ อ ม
ทางการเรี ยนในการศึกษาครัง้ นี ้ ประกอบด้ วย บทบาทการสอนของอาจารย์ อิทธิพลจากเพื่อน การ
เข้ าร่ วมกิ จกรรมนักศึกษาในมหาวิทยาลัย และการบริ การสารสนเทศที่ได้ รับจากมหาวิทยาลัย
ผลการวิจัยพบความสัมพันธ์ ทางบวกของปั จจัยสภาพแวดล้ อมทางการเรี ยนในทุ กด้ านกับความ
พร้ อมในการเรี ยนรู้ด้วยการนาตนเองของนักศึกษาชันปี
้ ที่ 1 ทังในกลุ
้
ม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และกลุม่ รวม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และที่ระดับ .05 ตามลาดับ อันแสดงให้ เห็นว่าการเรี ยนรู้ ด้วยตนเองเกิดขึ ้นได้ ทงในชั
ั ้ น้
เรี ย นและนอกชัน้ เรี ยน โดยสภาพแวดล้ อ มที่ดีจ ะเป็ นแรงจูงใจที่ทาให้ ผ้ ูเรี ย นเกิ ด ความคิ ดที่จ ะ
ทาการศึกษาค้ นคว้ า และเปิ ดโอกาสตนเองในการศึกษาหาความรู้ตา่ ง ๆ เพิ่มเติม โดยบทบาทการ
สอนที่ดี ของอาจารย์ จะทาให้ ผ้ ูเรี ยนมี ค วามพร้ อมในการเรี ยนรู้ ด้ วยการนาตนเองสูง เนื่ อ งจาก
ปฏิสมั พันธ์ ที่ดีระหว่างผู้เรี ยนและผู้สอน รวมทังการให้
้
อิสระในการคิดและตัดสินใจแก่ผ้ เู รี ยน ส่วน
พฤติกรรมของเพื่อนนัน้ จะมี บทบาทต่อ การแสดงพฤติกรรมทังในด้
้ านความคิด และการกระทา
รวมทังการเป็
้
นที่ปรึ กษา การร่ วมมือกันค้ นคว้ าความรู้ การมีสมั พันธภาพอันดีระหว่างสมาชิกใน
กลุม่ ซึง่ จะช่วยส่งเสริ มการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ซึ่งกันและกัน อันก่อให้ เกิดการประสบความสาเร็ จใน
การเรี ยนรู้ ร่วมกันได้ และการเข้ าร่วมกิจกรรมในมหาวิทยาลัยจะช่วยเสริ มความรู้ ให้ กับผู้ที่เข้ าร่วม
ไม่วา่ จะเป็ นกิจกรรมใด ๆ ก็ตาม โดยผลที่เกิดขึ ้นคือ การได้ รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ การ
ฝึ กทักษะการแก้ ปัญหา และการเรี ยนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน สาหรับการบริ การด้ านสารสนเทศนันมี
้ สว่ น
ช่วยผู้เรี ย นในการค้ น คว้ าในเรื่ อ งที่ สนใจ เพื่อ ให้ ได้ รับ ข้ อ มูล ข่าวสาร และความรู้ เพื่ อ เป็ นการ
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เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และนาข้ อมูลสารสนเทศที่ได้ มาใช้ ให้ เกิดประโยชน์สง่ ผลให้ ผ้ ศู ึกษามี
ความรู้กว้ างขวางขึ ้นนัน่ เอง
นอกจากนัน้ แล้ วยังมี งานวิจัยส่วนหนึ่งที่ทาการศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้ อมการ
เรี ยนรู้ ที่มีสว่ นส่งเสริ มสนับสนุนผลสัมฤทธิ์ หรื อผลการเรี ยนของนิสิตนักศึกษา ซึ่งแสดงให้ เห็นถึง
ความความสาคัญ ของสภาพแวดล้ อ มการเรี ยนรู้ ที่ไม่เพียงแต่สนับสนุน หรื อ ช่วยเอื อ้ อ านวยให้
ผู้เรี ยนได้ เกิดการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง หรื อการนาตนเองเกิดขึ ้นเท่านัน้ แต่ยงั ส่งผลต่อเนื่องไปถึงการ
สัมฤทธิ์ผลทางการเรี ยนด้ วย เช่น การศึกษาของ พงศ์ประเสริ ฐ หกสุวรรณ และ มนตรี แย้ มกสิกร
(2551) ได้ ทาการศึกษา องค์ประกอบสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ ที่เป็ นสาเหตุตอ่ ผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนของนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ซึง่ เป็ นการวิจยั ผสานวิธีระหว่างการวิจยั เชิงคุณภาพ
และการวิจยั เชิงปริ มาณ โดยมีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั เชิงคุณภาพเพื่อค้ นหาปั จจัยที่คาดว่าจะมี
อิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนิสติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา และมีวตั ถุประสงค์ของ
การวิจยั เชิงปริ มาณเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ที่เป็ นสาเหตุตอ่ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุข อง
องค์ ประกอบสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ ที่เป็ นสาเหตุต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เจตคติทางการ
เรี ยนกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา โดยมีกลุม่ ตัวอย่างเป็ น
นิสติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ชันปี
้ ที่ 4 ปี การศึกษา 2548 ในมหาวิทยาลัยของรัฐจานวน 10
แห่ ง จากทั่ว ประเทศ จ านวน 850 คน จากผลการวิ จัย เชิ ง คุ ณ ภาพพบว่า องค์ ป ระกอบของ
สภาพแวดล้ อ มการเรี ย นรู้ ที่ เป็ นสาเหตุต่อ ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ได้ แก่ เทคนิค การสอนของ
อาจารย์ บรรยากาศในการเรี ย นการสอน เจตคติ ใ นการเรี ย น สื่ อ และเทคโนโลยี ก ารสอน
สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ในภาควิชา สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ในห้ องเรี ยน และความสัมพันธ์ กับ
เพื่อน โดยในการวิจยั เชิงปริ มาณพบว่าทุกองค์ประกอบเป็ นสาเหตุของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่มี
นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ .05 โดย สภาพแวดล้ อ มการเรี ย นรู้ ในภาควิช า มี ค่าเฉลี่ย ในระดับ สูงสุด
รองลงมาคื อ เจตคติ ใ นการเรี ย น สื่ อ และเทคโนโลยี ก ารสอน เทคนิ ค การสอนของอาจารย์
บรรยากาศในการเรี ยนการสอน สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ในห้ องเรี ยน และความสัมพันธ์ กบั เพื่อน
ตามลาดับ ซึ่งสามารถอธิ บายความสัมพันธ์ ได้ ร้อยละ 51 ดังจะเห็นได้ วา่ องค์ประกอบดังกล่าวมี
ความครอบคลุมสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ ทังในส่
้ วนของสภาพแวดล้ อมกายภาพ จิตภาพ และ
สังคมภาพ และแต่ละองค์ประกอบเองก็มีสว่ นเกื อ้ กูลกันเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ ได้ อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ
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สังคมที่จะช่วยเอื อ้ สนับสนุน และส่งเสริ มให้ นิสิต นักศึกษาเกิ ดการพัฒนาพฤติกรรมการเรี ยนรู้
ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเอง เมื่อนิสิตนักศึกษาอยู่ในสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ ที่เหมาะสม มี
การสนับสนุนจากแหล่งทรัพยากรต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นบุคคล หรื อทรัพยากรในการเรี ยนรู้ด้านอื่น ๆ
จะช่วยส่งเสริ มให้ นิสิตนักศึกษามี พฤติกรรมการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษเพื่อ การพัฒ นาตนเองให้ มี
ความพร้ อมในการเข้ าสูบ่ ริ บทการทางานของสาขาวิชาชีพตนในประชาคมอาเซียนต่อไป
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6. แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้
ความหมายของแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้
แรงจู ง ใจภายใน (Intrinsic motivation) เป็ นคุณ ลัก ษณะของบุ ค คลที่ อ ธิ บ ายถึ ง
พฤติกรรมและประสิทธิ ผลจากพฤติกรรมนัน้ เนื่องจากแต่ละบุคคลมีแรงผลักดันที่แตกต่างกันอัน
เนื่อ งมาจากแรงจูงใจที่ต่างกันที่จะก่อ ให้ เกิดการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ โดยแรงจูงใจภายในจะ
สามารถอธิ บายการกระทาพฤติกรรมของบุคคลซึ่งเกิดขึ ้นได้ ทงที
ั ้ ่ไม่ได้ รับแรงเสริ ม หรื อรางวัลใด ๆ
แต่เกิดจากคุณลักษณะของงานที่มีความน่าสนใจเป็ นตัวกระตุ้นให้ บุคคลเกิดความอยากรู้ มีความ
สนใจ อยากเรี ย นรู้ ซึ่ ง เป็ นสิ่ ง ที่ ผ ลัก ดัน ให้ บุ ค คลเกิ ด พฤติ ก รรมต่ า ง ๆ ได้ (Deci, Vallerand,
Pelletier, & Ryan, 1991) ทังนี
้ ม้ ีนักทฤษฎีและนักวิจัยได้ ให้ นิยามแรงจูงใจภายในไว้ ในลักษณะ
สอดคล้ อ งกั น กล่ า วคื อ แรงจู ง ใจภายในเป็ นความต้ อ งการพื น้ ฐานจากตัว บุ ค คลเอง ที่ มี
ประสบการณ์ ว่าตนเองเป็ นคนกาหนดสาเหตุของประสบการณ์ นนั ้ และมองว่าพฤติกรรมเกิดขึ ้น
จากตนเองมากกว่าจากแรงผลักดันภายนอก (deCharms, 1976) Deci และ Ryan (1991) ได้ ให้
ความหมายของแรงจู งใจภายในว่า เป็ นความต้ อ งการของบุ ค คลที่ มี ม าแต่ ก าเนิ ด ถึ ง การมี
ความสามารถและการก าหนดความสามารถนัน้ ได้ ด้ ว ยตนเอง โดยแรงจู ง ใจภายในจะเป็ น
ตัวกระตุ้นกระบวนการทางจิตและก่อให้ เกิดเป็ นพฤติกรรม ซึ่งมีผลตอบแทนเป็ นรางวัลคือการรับรู้
ถึงความสามารถของตนและความเป็ นตัวของตัวเอง ทังนี
้ ้ความต้ องการที่จะมีความสามารถและ
การกาหนดได้ ด้วยตนเองนันจะเป็
้
นตัวกระตุ้นให้ บุคคลแสวงหา และมีความพยายามที่จะเอาชนะ
สิง่ ท้ าทายที่เหมาะสมนันตามความสามารถของตน
้
ซึ่งสิง่ ท้ าทายที่เหมาะสม คือ เป็ นสิ่งที่มีความ
ไม่ยากหรื อไม่งา่ ยจนเกินไป หรื อเป็ นสิ่งที่ทาให้ บุคคลต้ องใช้ ความสามารถมากขึ ้น หรื อในอีกทาง
หนึ่ งคื อ สิ่ง ท้ า ทายนัน้ คื อ ความไม่ ส อดคล้ อ งกั น ระหว่า งโครงสร้ างทางปั ญญาของบุ ค คลกั บ
สิง่ แวดล้ อมซึ่งเป็ นสิง่ ท้ ายทาย ทาให้ บุคคลค้ นหาวิธีเพื่อลดความไม่สอดคล้ องนัน้ เพื่อบูรณาการ
ให้ เข้ ากับโครงสร้ างทางปั ญญาเดิมของตน สอดคล้ องกับบริ บทของการศึกษาในไทย วิลาสลักษณ์
ชัววัลลี (2542, หน้ า 5) อธิบายแรงจูงใจภายในว่าเป็ นความต้ องการของบุคคลจะมีความสามารถ
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และกาหนดได้ ด้วยตนเอง ซึ่งความต้ องการดังกล่าวจะเป็ นตัวกระตุ้นให้ เกิดพฤติกรรมและรางวัล
ภายในจากการกระท าคื อ ความรู้ สึก ว่า ตนมี ค วามสามารถและมี ค วามเป็ นตั ว ของตัว เอง
นอกจากนัน้ อรพินทร์ ชูชม และ อัจ ฉรา สุขารมณ์ (2543, หน้ า 8) ให้ ความหมายของแรงจูงใจ
ภายในว่า เป็ นความต้ องการและพึงพอใจของบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เ กิดขึ ้นจากการ
แสวงหาของตนเอง การต้ องการมี ความสามารถ มี ความมุ่งมั่น ลิขิตสิ่งต่าง ๆ ด้ วยตนเอง และ
ลักษณะงานที่น่าสนใจ และท้ าทายจะเป็ นแรงผลักดันให้ แสดงพฤติกรรมโดยไม่ต้องอาศัยรางวัล
ภายนอก หรื อกฏเกณฑ์ข้อบังคับ
ทัง้ นี แ้ รงจู ง ใจภายในในการเรี ย นรู้ เป็ นคุณ ลัก ษณะส าคัญ ที่ เสริ ม แรงผลัก ดัน ที่
แตกต่างกันในการแสดงออกของพฤติกรรมในการเรี ยนรู้ แรงจูงใจภายในจะกระตุ้นให้ บุคคลเกิ ด
ความอยากรู้ อยากเห็น อยากเรี ยนรู้สงิ่ ต่าง ๆ อยากรับผิดชอบ และผลักดันออกเป็ นพฤติกรรมของ
บุคคล ทาให้ ผ้ ทู ี่มีแรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ สงู จะมีความกระตือรื อร้ น สนใจ ทุ่มเท และเพียร
พยายามในการเรี ยน โดยงานที่ได้ รับมอบหมาย หรื อเป้าหมายจะต้ องมีความเพลินเพลิน และเป็ น
สิง่ ที่บุคคลสนใจ และท้ าทายให้ เกิดความอยากรู้ อยากเห็น ก่อเกิดเป็ นความทุม่ เทและรับผิดชอบ
ต่อการเรี ยนรู้ นนั ้ (อุมาภรณ์ สุขารมณ์ , 2550) ซึง่ ในการศึกษาครัง้ นี ้แรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้
หมายถึง ความต้ องการและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาที่จะแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อการ
เรี ย นรู้ ซึ่ง เกิ ด จากแรงผลัก ดัน ภายในของตน โดยไม่ ได้ อ าศัยสิ่ง เร้ า หรื อ การชักจู งจากปั จ จัย
ภายนอก
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจภายใน
แรงจูงใจเป็ นแนวคิดที่ เกี่ ยวข้ อ งกับความต้ อ งการ แรงผลักดัน สิ่งจูงใจ เป้าหมาย
และความคาดหวัง โดยทั่วไปจะประกอบด้ วยกระบวนการที่ กระตุ้น ให้ เกิ ดพฤติ กรรม ก าหนด
ทิศทางของการกระทา และมุ่งมัน่ ในการกระทาเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายตามที่ตงใจไว้
ั้
หากพิจารณา
ตามทฤษฎีแรงจูงใจจะสามารถแบ่งเป็ น 2 กลุม่ ดังนี ้ (อรพินทร์ ชูชม และคณะ, 2542, หน้ า 152)
1. กลุ่ม ทฤษฎี เนื อ้ หา (Content theories) อธิ บ ายถึ ง ปั จจัย ในตัว บุ ค คลหรื อ
สิง่ จูงใจที่ก่อให้ เกิดพฤติกรรม หรื อทาให้ พฤติกรรมคงอยู่ กล่าวคือ ความต้ องการเฉพาะอย่างหรื อ
ความต้ องการภายในของบุคคลจะเป็ นสิ่งจูงใจและกากับแนวทางพฤติกรรมของบุคคลว่ามีปัจจัย
ใดบ้ างที่เป็ นปั จจัยภายในบุคคลหรื อสิ่งจูงใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมนุษย์ เช่น ทฤษฎีลาดับขัน้
ความต้ องการ (Need hierarchy theory) และทฤษฎี แ รงจู ง ใจภายใน (Instrinsic motivation
theory)
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2. กลุ่มทฤษฎีกระบวนการ (Process theories) อธิ บายถึงกระบวนการคิดของ
บุคคลในการตัดสินใจและเลือกกระทาพฤติกรรม โดยพยายามอธิ บายถึงปั จ จัยที่กระตุ้นให้ เกิ ด
พฤติกรรม ความสัมพันธ์ ที่เกี่ยวข้ องกับแรงจูงใจ และกระบวนการจูงใจที่ทาให้ พฤติกรรมนันคงอยู
้
่
หรื อ หยุ ด ไป เช่ น ทฤษฎี ก ารก าหนดเป้ าหมาย (Goal-setting theory) ทฤษฎี ค วามคาดหวัง
(Expectancy theory)
ทัง้ นี ท้ ฤษฎี แรงจู งใจภายในเป็ นทฤษฎี ในกลุ่ม ทฤษฎี เนื อ้ หา ซึ่งอธิ บ ายถึ งปั จ จัย
ภายในตัวบุคคลที่ผลักดันให้ เกิดพฤติกรรมและส่งเสริ มให้ บุคคลมีแรงผลักดันพฤติกรรมเพิ่มขึ ้น
สามารถแบ่งเป็ น 2 กลุม่ ดังนี ้
1. การกระตุ้น เร้ าที่ เหมาะสม (Optimal Stimulation) โดยแรงจูงใจภายในจะ
กระทาได้ อย่างมีประสิทธิผลมากที่สดุ ในสถานการณ์ ที่ให้ ระดับการกระตุ้นเร้ าที่ปานกลาง ทฤษฎี
กระตุ้นเร้ าที่พ อเหมาะมี อยู่ 2 แนวคิด ได้ แก่ แนวคิดการปลุกเร้ าทางสรี ระที่พ อเหมาะในระบบ
ประสาทส่วนกลาง และแนวคิดความไม่สอดคล้ องที่พอเหมาะ
1.1 แนวคิดการปลุกเร้ าที่พอเหมาะ เสนอว่า มนุษย์เสาะแสวงหาระดับการ
ปลุกเร้ าที่พอเหมาะ หรื อระดับการปลุกเร้ าเป็ นผลมาจากการกระตุ้นเร้ าที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้ อมของ
มนุษย์ ถ้ าระดับการปลุกเร้ าต่ากว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับระดับความต้ องการของบุ คคล บุคคลจะถูก
จูงใจให้ เกิ ด พฤติก รรมที่ เพิ่ ม จากการปลุก เร้ า บุ ค คลจะพยายามถอนตัวจากการปลุก เร้ าหรื อ
พยายามให้ อยูร่ ะดับที่ปรารถนา
1.2 แนวคิ ด ความไม่ ส อดคล้ อ งที่ พ อเหมาะ แนวคิ ด นี ย้ ึ ด แนวการรู้ คิ ด
(Cognitive Tradition) อธิบายพฤติกรรมที่ถกู จูงใจภายในกับความไม่สอดคล้ องของโครงสร้ างทาง
จิตซึ่งประกอบด้ วยความไม่สอดคล้ อ งระหว่างโครงสร้ างการรู้ คิดด้ วยตนเอง ในเรื่ อ งความเชื่ อ
ความคิด การรับรู้ ค่านิยม หรื อพฤติกรรม ความไม่สอดคล้ องระหว่างโครงสร้ างทางการคิดกับสิ่ง
เร้ า บุคคลจะถูกดึงดูดโดยสิ่งเร้ าที่ไม่สอดคล้ อ งทางจิตในระดับพอเหมาะ โดยบางครัง้ คนแสดง
พฤติกรรมที่ลดการไม่สอดคล้ องหรื อความไม่แน่นอน แต่บางเวลาคนแสดงพฤติกรรมที่ก่อให้ เกิด
ความไม่สอดคล้ องหรื อความไม่แน่นอนพอเหมาะมีอ ยู่ 2 แนวคิด ได้ แก่ แนวคิดการปลุกเร้ าทาง
สรี ระที่พอเหมาะในระบบประสาทส่วนกลาง และแนวคิดความไม่สอดคล้ องที่พอเหมาะ
2. แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ความต้ องการและอารมณ์ ความรู้ สึ ก (Need and affect)
อธิ บายว่าบุ คคลต้ องการมี อิ สระ ต้ องการมี ความสัมพันธ์ ที่ มี ประสิทธิ ภาพกับสิ่งแวดล้ อม และ
ต้ องการมี ความรู้ สึกสนใจ มี ความสุข รู้ สึกสนุกสนานในการท ากิ จ กรรมต่าง ๆ Deci และ Ryan
(1991, p. 26) เสนอว่า แรงจูงใจภายในเกี่ยวข้ องกับความต้ องการและความรู้ สกึ ที่สาคัญ 3 ประการ
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2.1 ความต้ องการมี ค วามสามารถ (The Need for Competence) เป็ น
แนวโน้ มการจูงใจพื ้นฐานที่ให้ พลังพฤติกรรมที่หลากหลายที่ไม่ต้อ งมีแรงขับ พลังที่อยู่เบื ้องหลัง
การกระทากิจกรรม คือ แรงจูงใจใฝ่ สามารถ ซึ่งสอดคล้ องกับความรู้ สกึ ว่าสามารถมี ประสิทธิผล
ซึ่งอาจเรี ยกชื่ อแรงจูงใจใฝ่ สามารถ หรื อ บางครัง้ ก็ เรี ยกว่าแรงจูงใจใฝ่ รู้ โดยความสามารถเป็ น
ผลลัพ ธ์ ที่สะสมของการปฏิส ัมพันธ์ ของบุค คลกับ สิ่งแวดล้ อ ม การสารวจ การเรี ยนรู้ และการ
ปรับตัวของบุคคล ความต้ องการมีความสามารถทาให้ คนเสาะแสวงและเอาชนะสิง่ ท้ าทายต่าง ๆ
ที่มีความเหมาะสมกับความสามารถ
2.2 ความสนใจ ความตื่นเต้ น และการลืน่ ไหล คือ ความรู้สกึ ของบุคคลที่เป็ น
สุขและเพลิดเพลินในการทากิ จกรรมต่าง ๆ ความรู้ สึกเหล่านี ้จึงเป็ นอารมณ์ ที่ไปกากับแรงจูงใจ
ภายใน กล่า วโดยสรุ ป ความสนใจและความเพลิด เพลิน เป็ นอารมณ์ ห ลัก ที่ ไปสอดคล้ อ งกั บ
แรงจูงใจภายใน โดยแนวคิดการหลัง่ ไหลแทนมิติเชิงบรรยายที่แสดงตัวอย่างของแรงจูงใจภายใน
เมื่ อ บุ ค คลถู ก จู ง ใจภายในอย่ า งสูง บุ ค คลจะสนใจมากกับ สิ่ง ที่ ท าอยู่แ ละเกิ ด ประสบการณ์
ความรู้สกึ ของการหลัง่ ไหล
2.3 ความต้ อ งการที่ ลิขิต ตนเอง (The Need for Self-Determination) เป็ น
พฤติกรรมที่ถูกจูงใจภายในให้ ความสาคัญกับการมี ความสามารถ ความสนใจ แต่พฤติกรรมที่
ไม่ได้ ถูกจูงใจภายในมีหลายพฤติกรรม อาจมุ่งการมีความสามารถ และบางพฤติกรรมอาจจูงใจ
ด้ วยความสามารถ กล่าวถึง บุคคลที่ถกู จูงใจภายในที่แท้ จริ ง ในแนวคิดของความต้ องการที่จะลิขิต
ด้ วยตนเอง บุคคลนันต้
้ องรู้สกึ ว่าเป็ นอิสระจากแรงกดดัน เช่น รางวัล หรื อเงื่อนไขที่ผกู พัน แรงจูงใจ
ภายในจะเกิดขึ ้นเมื่ อบุคคลมีประสบการณ์ ในการกระทาว่ามีความเป็ นตัวของตัวเอง และไม่อ ยู่
ภายใต้ เงื่อนไขการควบคุมหรื อการเสริ ม แรงซึ่ งเป็ นสาเหตุของการกระทาพฤติกรรมที่ ถูกจูงใจ
ภายใน เป็ นผลมาจากความต้ องการที่จะได้ รับประสบการณ์ สาเหตุแห่งตน (Autonomous) และไม่
อยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขว่าการควบคุมหรื อการเสริ มแรงเป็ นสาเหตุของการกระทา นักทฤษฎีหลายคนได้
ยืนยันว่ากิจกรรมที่ถกู จูงใจภายในอยูบ่ นพื ้นฐานของความต้ องการที่จะลิขิตด้ วยตนเอง
นอกจากนี ้ อรพินทร์ ชูชม และคณะ (2542) ได้ พัฒนาแรงจูงใจภายในออกเป็ น 5
องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) ความต้ องการสิง่ ท้ าทาย เป็ นความชอบหรื อต้ องการทางานที่มีความแปลก
ใหม่ ไม่ซ ้า และงานนันต้
้ องมีความยากง่ายพอเหมาะกับความสามารถ 2) ความสนใจ-เพลิดเพลิน
เป็ นความกระตือรื อร้ น มีความสุข พอใจและเพลิดเพลินกับการทางานหรื อกิจกรรมที่น่าสนใจ 3)
ความเป็ นตัวของตัวเอง เป็ นความชอบที่จะมีอิสระทางความคิดและการกระทา และชอบริ เริ่ มทา
สิ่งต่าง ๆ ด้ วยตนเอง 4) ความต้ องการมี ความสามารถ เป็ นความต้ อ งการมี ประสิทธิ ผลในการ
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จัดการกับ สภาพแวดล้ อ ม ต้ องการเรี ยนรู้ พัฒ นาทักษะและความสามารถของตนเอง และ 5)
ความมุ่งมัน่ เป็ นความมุ่งมัน่ ทางานให้ บรรลุผลด้ วยความสามารถของตนเอง มีความยึดมัน่ ทุ่มเท
ให้ กับ งานโดยไม่ หวังผลตอบแทนภายนอก ซึ่งความสาเร็ จ จากงานเป็ นแรงบัน ดาลใจภายใน
มากกว่ารางวัลหรื อเกียรติยศภายนอก
จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจภายในดังกล่าว แรงจูงใจอยู่ในกลุม่ ทฤษฎี
เนื อ้ หาที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ ความต้ องการ แรงผลัก ดัน สิ่งจูง ใจ เป้ าหมาย และความคาดหวัง เป็ น
สิง่ จูงใจที่ก่อให้ เกิดพฤติกรรม กาหนดทิศทางและกากับแนวทางพฤติกรรม ซึง่ ประกอบด้ วย ความ
ต้ องการสิง่ ท้ าทาย ความสนใจเพลิดเพลิน ความเป็ นตัวของตัวเอง ความต้ องการมีความสามารถ
และความมุ่งมัน่
การวัดแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้
ในการศึกษาและการพัฒนาเครื่ องมือวัดในการวัดแรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ นนั ้
พบว่า อรพินทร์ ชูชม และคณะ (2542) ได้ ทาการพัฒนาแบบวัดแรงจูงใจภายใน จากการศึกษา
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับแนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจภายในต่าง ๆ (Deci & Ryan, 1991; Harter,
1981; Haywood & Burke, 1977) รวมทัง้ แบบวัดที่เกี่ ยวข้ อ งกับแรงจูงใจภายในรู ปแบบต่าง ๆ
(Amabile, Hill, Hennessey, & Tighe, 1994; Baard, Deci, & Ryan, 2004; Harter, 1981;
Ryan, 1982) และได้ ทาการกาหนดนิยามปฏิบตั ิการของแรงจูงใจภายใน แบ่งเป็ น 5 องค์ประกอบ
ได้ แก่ ความต้ องการสิ่งท้ าทาย ความสนใจ-เพลิดเพลิน ความเป็ นตัวของตัวเอง ความต้ องการมี
ความสามารถ และความมุ่งมัน่ ซึง่ ได้ พฒ
ั นาแบบวัดแรงจูงใจภายใน 2 รูปแบบ ได้ แก่ ฉบับนักเรี ยน
และฉบับ ผู้ใหญ่ แบบวัด แรงจู งใจภายใน มี ลกั ษณะเป็ นการประเมิ น ค่าตนเอง ประกอบด้ ว ย
ข้ อความต่าง ๆ ที่สร้ างขึ ้นให้ ครอบคลุมตามนิยามปฏิบตั ิการ เป็ นมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ
ตัง้ แต่ “ไม่ จ ริ ง” ถึ ง “จริ ง ” จ านวน 60 ข้ อ ได้ ท าการตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื อ้ หา โดย
ผู้เชี่ ยวชาญทางด้ านจิ ตวิทยา และได้ ทาการปรับปรุ งข้ อคาถาม เหลือข้ อ คาถามจานวน 50 ข้ อ
จากนันจึ
้ งนาแบบวัดไปทดลองใช้ และทาการวิเคราะห์คา่ อานาจจาแนกรายข้ อ พบว่า มีข้อคาถาม
ที่ผ่านเกณฑ์ค่าอานาจจาแนก จานวน 45 ข้ อ และได้ ทาแบบวัดดังกล่าวไปทดลองใช้ ครัง้ ที่ 2 เพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างด้ วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจและวิธีวิเคราะห์
องค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน พบว่า แบบวั ด แรงจู ง ใจภายในทัง้ ฉบับ นั ก เรี ย นและฉบั บ ผู้ ใ หญ่ 5
องค์ ป ระกอบ มี ค วามสอดคล้ อ งกับ ข้ อ มูล เชิ งประจัก ษ์ และได้ วิ เคราะห์ ค่าความเชื่ อ มั่น ชนิ ด
สอดคล้ องภายในของแบบวัด โดยใช้ สมั ประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค พบว่า มีค่าอยูร่ ะหว่าง .73
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ถึง .90 และได้ ทาการตรวจสอบความเชื่อมั่นแบบวัดซ ้า พบว่า มี ค่าอยู่ระหว่าง .50 ถึง .82 และ
ท้ ายที่สดุ ได้ นาแบบวัดแรงจูงใจภายใน ไปสร้ างเกณฑ์ปกติของแบบวัดแรงจูงใจภายใน
จากแบบวัดแรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ข้างต้ น ผู้วิจยั ได้ นาแบบวัดแรงจูงใจภายใน
ที่พัฒ นาขึน้ โดย อรพินทร์ ชูชม และคณะ (2542) ฉบับนักเรี ยน มาปรั บใช้ ให้ เหมาะสมกับกลุ่ม
ตัวอย่าง และได้ ปรับปรุ งบริ บทของข้ อคาถามให้ เข้ ากับการเรี ยนรู้ในมหาวิทยาลัย โดยมีลกั ษณะ
เป็ นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตังแต่
้ “ไม่จริ ง” ถึง “จริ ง” นิสติ นักศึกษาที่มีคะแนนสูง แสดงว่าเป็ น
ผู้ที่มีแรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้มากกว่านิสติ นักศึกษาที่ได้ คะแนนต่ากว่า
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
แนวคิด แรงจู งใจภายในในการเรี ย นรู้ เป็ นแนวคิ ด หนึ่งที่ ผ้ ูวิจัย มี ค วามสนใจที่ จ ะ
นามาใช้ ศึกษาในครัง้ นี ้ ซึ่งอาจมีส่วนทาให้ นิสิตนักศึกษาเกิดพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษ
ด้ วยการนาตนเอง แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า ยังไม่มีงานวิจัยใด ๆ ที่ทาการศึกษาแรงจูงใจภายในใน
การเรี ยนรู้ ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ด้ วยการนาตนเองโดยตรง ได้ แก่ งานวิจัยของ อรพินทร์
ชูช ม และ อัจฉรา สุขารมณ์ (2543) ได้ ทาการศึกษาปั จ จัยที่สมั พันธ์ กับแรงจูงใจภายใน โดยมี
วัตถุประสงค์ การวิจัย คือ เพื่อวิเคราะห์ โครงสร้ างความสัมพันธ์ เชิ งเหตุผลของแรงจูงใจภายใน
กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษา จานวน567 คน ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจภายในมี
อิทธิ พลทางตรงต่อวิธีการเรี ยนรู้ แบบจัดระบบตนเองอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 (ค่า
อิ ท ธิ พ ลทางตรง เท่ากับ .384) ซึ่งการเรี ย นรู้ แบบจัด ระบบตนเอง เป็ นวิ ธีก ารเรี ย นรู้ ที่ นักเรี ย น
สามารถควบคุมและกากับการเรี ยนรู้ของตนเองได้ ตลอดจนสามารถเลือกใช้ ผสมผสานกลยุทธ์
การรู้ คิดได้ อย่างมี ประสิทธิ ผล นัน่ คือ มี ความสอดคล้ องกับแนวคิดการเรี ยนรู้ ด้วยการนาตนเอง
นอกจากนี ้ งานวิจัย ของ เบญจวรรณ ดั่น ประเสริ ฐ (2557) ได้ ท าการศึก ษาการก ากับ ตนเอง
ความสามารถในการเผชิญปั ญหาและฟั นฝ่ าอุปสรรค แรงจูงใจภายในและความสาเร็ จในการเรี ยน
ของนิ สิตชัน้ ปี ที่ 2 มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิท ยาเขตบางเขน ผลการวิจัยพบว่า แรงจู งใจ
ภายในของนิสติ อยูใ่ นระดับปานกลาง และแรงจูงใจภายในมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับความสาเร็ จ
ในการเรี ย นอย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .01 นอกจากนี ้ งานวิ จั ย ที่ ผ่ า นมาก็ ส นับ สนุ น
ผลการวิจัยที่ พ บว่า แรงจูง ใจภายในมี ค วามสัม พัน ธ์ กับ การเรี ยนรู้ ด้ วยการน าตนเอง (Akbar,
Claramita, & Kristina, 2017; Bonk & Lee, 2017; Lao, Cheng, Huang, Ku, & Chan, 2017)
แนวคิ ด แรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ เป็ นตัวแปรหนึ่ง ที่ส ามารถนามาพัฒ นาได้
ดังเช่น งานวิจัยของ อุมาภรณ์ สุขารมณ์ (2550) ได้ ทาการศึกษาและสร้ างโปรแกรมการพัฒนา
แรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่า
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กว่าระดับความสามารถ ผลการวิจัยพบว่า นักเรี ยนที่ได้ รับการพัฒนาด้ วยโปรแกรมการพัฒนา
แรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ มีแรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ สงู กว่านักเรี ยนที่ไม่ได้ รับโปรแกรม
ดังกล่าวอย่างมี นยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 และนักเรี ยนที่ได้ รับการพัฒ นาด้ วยโปรแกรมฯ มี
แรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้สงู กว่าก่อนเข้ าร่ วมโปรแกรมฯ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สอดคล้ องกับงานวิจัยของ สุจินดา ประเสริ ฐ (2554) ได้ ทาการศึกษาผลของการพัฒนาแรงจูงใจ
ภายในในการเรี ยนรู้ และความสามารถในการเรี ยนรู้ด้วยการนาตนเองที่มีต่อพฤติกรรมการเรี ยนรู้
ด้ วยการนาตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่
ได้ รับการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้และความสามารถในการเรี ยนรู้ ด้วยการนาตนเอง มี
แรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้และความสามารถในการเรี ยนรู้ ด้วยการนาตนเองสูงกว่านักศึกษาที่
ไม่ได้ รับการฝึ กอบรม ในการวัดหลังการทดลองทันที และนักศึกษาที่ได้ รับการพัฒนาฯ มีแรงจูงใจ
ภายในในการเรี ยนรู้ และพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ด้ วยการนาตนเองสูงกว่า นักศึกษาที่ ไม่ได้ รับ การ
ฝึ กอบรม ในการวัดหลังการทดลอง 3 สัปดาห์ นัน่ แสดงว่า แรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้สามารถ
พัฒนาได้ และยังส่งผลต่อพฤติกรรมการเรี ยนรู้ด้วยการนาตนเอง
ทังนี
้ ้ ในการศึกษาแรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ ที่ผ่านมา จะทาการศึกษาเกี่ ยวกับ
การเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนทัง้ ในระดับมัธยมศึกษาและในระดับ มหาวิท ยาลัย ซึ่งในการศึก ษาครั ง้ นี ้
ผู้วิจยั จะได้ นาเสนอมุมมองของแรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ อันเป็ นปั จจัยทางจิต ซึ่งเมื่อทบทวน
งานวิจัยที่ผา่ นมา พบว่า แรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้เป็ นตัวแปรทางจิตที่สามารถพัฒนาได้ และ
ยังเป็ นตัวแปรที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ด้วยการนาตนเอง ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงคาดว่า แรงจูงใจ
ภายในในการเรี ยนรู้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองได้
7. กรอบแนวคิดในการวิจัย
โครงสร้ างหลักของกรอบแนวคิดการวิจัยครัง้ นี ้ พัฒนามาจากวิธีการวิจัยแบบผสานวิ ธี
(Mixed Methods Research) แบบเชิงอธิ บายเป็ นลาดับ (The explanatory sequential design)
ตามแนวคิดของ Creswell และ Plano Clark (2011) เพื่อตอบประเด็นปั ญ หาการวิจัย ซึ่งมี การ
ดาเนินการวิจยั เป็ น 2 ระยะที่เป็ นลาดับต่อกัน ดังนี ้
ระยะที่ 1 เป็ นการวิจัยเชิงปริ มาณ ที่มีวตั ถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและตรวจสอบโมเดล
โค้ งพัฒนาการที่มีตวั แปรแฝงของการเปลีย่ นแปลงระยะยาวของพฤติกรรมการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษ
ด้ วยการนาตนเอง การริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตน และภาวะผู้นาในตนเอง รวมถึงการศึกษา
ความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของตัวแปรเชิงเหตุ ประกอบด้ วย การริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตน ภาวะ
ผู้นาตนเอง และสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ ต่อพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองของ
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นิสิตนักศึกษาเพื่อการเคลื่อนย้ ายแรงงานเสรี ในกลุม่ ประเทศอาเซียน ตามแนวคิดทฤษฎีหลักที่ผ้ วู ิจัย
ใช้ เพื่ ออธิ บ ายพฤติ กรรมคื อทฤษฎี การเรี ยนรู้ ทางปั ญญาสังคม (Social Cognitive Theory) ของ
Bandura (1986 อ้ างใน สมโภชน์ เอี่ ยมสุภ าษิ ต, 2553) ซึ่งแนวคิดพื ้นฐานของแบนดูราเชื่ อ ว่า
พฤติกรรมของมนุษย์ มีปฏิสมั พันธ์ กับปั จ จัยหลัก 2 ปั จ จัย คือ ปั จ จัยส่วนบุคคลได้ แก่ ความคิด
ความเชื่อ ความคาดหวัง กับปั จจัยสภาพแวดล้ อม โดยแบนดูราเน้ นว่าพฤติกรรมของบุคคลจะมี
การเปลี่ยนแปลงได้ นนั ้ ไม่ได้ มาจากสภาพแวดล้ อมเพียงอย่างเดียว แต่มาจากกระบวนการทาง
ปั ญญาด้ วยซึ่งพฤติกรรมของคนเราส่วนมากจะเป็ นการเรี ยนรู้ โดยการสังเกต หรื อ การเลียนแบบ
จากตัวแบบ ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดการเรี ยนรู้ด้วยการนาตนเอง (Self-directed Learning) ของ
Knowles (1975) ที่ กล่าวว่าปั จจัยที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การเรี ย นรู้ ด้ วยการน าตนเองนัน้ สามารถแบ่ง
ออกเป็ น 2 กลุม่ ได้ แก่ ปั จจัยลักษณะทางจิต และปั จจัยทางสังคม ทังนี
้ ้ในการศึกษาครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้
นาแนวคิดการเรี ยนรู้ด้วยการนาตนเองของ Knowles (1975) มาเป็ นหลักในการศึกษาพฤติกรรม
การเรี ย นรู้ ภาษาอั งกฤษด้ ว ยการน าตนเอง เช่ น นัน้ แล้ ว เพื่ อ การพัฒ นาพฤติ ก รรมการเรี ย นรู้
ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองจึงจาเป็ นจะต้ องอาศัยปั จ จัยหลักทัง้ 2 ประการคือ ปั จจัยส่วน
บุคคล หรื อปั จจัยลักษณะทางจิต คือ การริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้นาในตนเอง
แรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ และปั จจัยสภาพแวดล้ อมหรื อปั จจัยทางสังคม คือ สภาพแวดล้ อม
การเรี ยนรู้ ซึ่งทัง้ 4 ปั จจัยจะเป็ นตัวที่ช่วยส่งเสริ มและสนับสนุนให้ นิสิตนักศึกษาในสาขาวิ ชาตาม
ข้ อตกลงยอมรับร่ วมกัน ด้ านคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลัก (MRAs) ได้ เกิดการพัฒนาพฤติกรรม
การเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองขึ ้นได้
ระยะที่ 2 เป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview)
ที่ น าผลจากการวิ จั ย ในระยะที่ 1 มาเป็ นฐานและเพื่ อ ก าหนดแนวทางในการศึ ก ษา โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้นาใน
ตนเอง สภาพแวดล้ อ มการเรี ย นรู้ แรงจู ง ใจภายในในการเรี ย นรู้ และพฤติ ก รรมการเรี ย นรู้
ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองผ่านประสบการณ์ ที่ได้ รับจากการเรี ยนรู้ ในมหาวิทยาลัย การเข้ า
ร่วมกิจกรรมทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยของนิสิตนักศึกษา โดยการศึกษาในครัง้ นี ้เป็ น
การมุ่งทาความเข้ าใจลักษณะการเปลี่ยนแปลงของการริ เริ่ มการพัฒ นาความงอกงามแห่งตน
ภาวะผู้นาในตนเอง สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ แรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ และพฤติกรรมการ
เรี ยนรู้ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเอง ผ่านประสบการณ์ที่นิสติ นักศึกษาได้ รับจากบริ บทการเรี ยนรู้
ในมหาวิ ท ยาลัย รวมถึ ง การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมต่า ง ๆ และกิ จ กรรมด้ า นภาษาอั ง กฤษทัง้ ของ
มหาวิทยาลัยและนอกหลักสูตรด้ วยตนเองของนิสติ นักศึกษาในสาขาตามข้ อตกลงยอมรับร่ วมกัน
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ด้ านคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลัก (MRAs) โดยพิจารณาในแง่ประสบการณ์ของการเปลีย่ นแปลง
พัฒนาตนเอง โดยไม่ได้ ละเลยประสบการณ์ เบื ้องหลังที่มีความเกี่ยวข้ องกับประสบการณ์ ในการ
พัฒนาตนเองครัง้ นี ้ ผู้วิจัยจึงทาการศึกษาให้ ครอบคลุมประเด็นการเปลี่ยนแปลง การรับรู้ถึงการ
เปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ ้น โดยพิจารณาทังเงื
้ ่อนไขส่วนบุคคลและเขื่อนไขจากสภาพแวดล้ อมทางสังคม
เพื่อให้ ค้นพบและเข้ าใจประสบการณ์ ในการพัฒนาตนเองทังการริ
้
เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตน
ภาวะผู้นาในตนเอง สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ แรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ และพฤติกรรมการ
เรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองของนิสิตนักศึกษา โดยผู้วิจัยได้ สรุ ปกรอบแนวคิดการวิจัย
เพื่อใช้ เป็ นแนวทางสาหรับการศึกษาดังแสดงในแผนภาพต่อไปนี ้
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แรงจูงใจภายใน
ในการเรี ยนรู้

สภาพแวดล้ อม
การเรี ยนรู้

ตามมาด้ วย

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดในการวิจยั

การวิ จยั เชิ งปริมาณ

ด้ วยการนาตนเอง

พฤติกรรมการเรี ยนรู้
ภาษาอังกฤษ
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ภาวะผู้นาในตนเอง

การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์
ข้ ามช่วงเวลาที่เกิดขึ ้น

การอภิปรายผลร่วมกันระหว่างการ
วิจยั เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของ

การวิจัยเชิงคุณภาพ

การศึกษาการเปลีย่ นแปลง
เพื่อให้ ได้ ข้อค้ นพบ
ลักษณะการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ ้น
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การริเริ่มพัฒนาความ
งอกงามแห่งตน
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8. สมมติฐานของการวิจัยในระยะที่ 1
1.) การริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้นาในตนเอง สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้
แรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ และพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองของนิสิต
นักศึกษา มีการเปลีย่ นแปลงเพิ่มขึ ้นตามช่วงเวลาของการเรี ยนในชันปี
้ สุดท้ าย
2.) ตัวแปรเชิงเหตุ ซึ่งประกอบด้ วย การริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้นาใน
ตนเอง สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ และแรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ ที่วดั ในครัง้ ก่อนคือครัง้ ที่ 1 มี
อิทธิ พลทางบวกต่อตัวแปรเชิงผลคือ พฤติกรรมการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองที่วดั ใน
ครัง้ ถัดมาคือครัง้ ที่ 2 และตัวแปรเชิงเหตุที่วดั ครัง้ ที่ 2 มีอิ ทธิ พลทางบวกต่อ ตัวแปรเชิงผลที่วดั ใน
ครัง้ ที่ 3
Cov
Var Di
Meanµ i

Intercept
1

1

Y1
e1
วัดครัง้ ที่ 1

Slope
0

1

Var Ds
Meanµ s

2

1

Y2

Y3

e2
วัดครัง้ ที่ 2

e3
วัดครัง้ ที่ 3

ภาพประกอบ 3 แบบจาลองที่ใช้ ในการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 1
สัญลักษณ์จากโมเดลมีความหมายดังนี ้
Yt
แทน ตัวแปรสังเกต (ประกอบด้ วย การริ เริ่ มพัฒนา
ความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้นาในตนเอง และ
พฤติกรรมการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษด้ วยการนา
ตนเอง) จากการวัดครัง้ ที่ t
Intercept
แทน ตัวแปรแฝงระดับคะแนนเริ่ มต้ น (Intercept)
Slope
แทน ตัวแปรแฝงความชัน หรื ออัตราการเปลีย่ นแปลง (Slope)
et
แทน ตัวแปรแฝงความคลาดเคลือ่ นสุม่ ในการวัดครัง้ ที่ t
Mean I

แทน

ค่าเฉลีย่ ของตัวแปรแฝงคะแนนเริ่ มต้ น (Intercept mean)

77
Mean s
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ค่าเฉลีย่ ของตัวแปรแฝงความชัน หรื ออัตราการ
เปลีย่ นแปลง (Slope mean)
Var Di
แทน ความแปรปรวนของตัวแปรแฝงคะแนนเริ่ มต้ น
(Intercept variance)
Var Ds
แทน ความแปรปรวนของตัวแปรแฝงความชัน หรื อ
อัตราการเปลีย่ นแปลง (Slope variance)
Cov
แทน ความแปรปรวนร่วมระหว่างตัวแปรแฝงคะแนน
เริ่ มต้ น และตัวแปรแฝงความชัน หรื ออัตราการ
เปลีย่ นแปลง (covariance of intercepts and
slopes)
จากภาพประกอบ 3 เป็ นแบบจาลองที่ใช้ ในการวิเคราะห์ เพื่ อ ทดสอบสมมติฐ านที่ว่า
“การริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้นาในตนเอง และพฤติกรรมการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษ
ด้ วยการนาตนเองของนิสิตนักศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้นตามช่วงเวลาของการเรี ยนในชันปี
้
สุด ท้ า ย” โดยผู้ วิจัย คาดว่า การเพิ่ ม ขึน้ นี จ้ ะเกิ ด ขึน้ ในรู ป แบบเส้ น ตรง การก าหนดค่ าน้ า หนัก
องค์ประกอบ (Factor loading) ของตัวแปรแฝง ความชันหรื อการเปลีย่ นแปลง (Slope) จึงเริ่ มต้ น
จาก 0 ในการวัดครั ง้ แรกเนื่อ งจากเป็ นเวลาเริ่ มต้ นยังไม่มีการเปลี่ย นแปลง และเพิ่ มขึ ้นทีล ะ 1
หน่วยในการวัดลาดับถัดไปตามลาดับ โดยที่ตวั แปรการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตน ภาวะ
ผู้นาในตนเอง และพฤติกรรมการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองจะมีตวั แปรสังเกต (Y) ที่ได้
จากการวัดครัง้ ที่ 1 ถึง การวัดครัง้ ที่ 3 เนื่องจากมีการวัดทังสิ
้ ้น 3 ครัง้
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วัดครัง้ ที่ 1

วัดครัง้ ที่ 2

วัดครัง้ ที่ 3

PGI

PGI

PGI

SL

SL

SL

LE

LE

LE

LM

LM

LM

SD

SD

SD

หมายเหตุ: PGI หมายถึง การริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตน
(Personal Growth Inititive)
SL หมายถึง ภาวะผู้นาในตนเอง (Self-leadership)
LE หมายถึง สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ (Learning Environment)
LM หมายถึง แรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ (Learning Motivation)
SDLL หมายถึง พฤติกรรมการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเอง
(Self-directed Language Learning)
ภาพประกอบ 4 แบบจาลองที่ใช้ ในการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 2
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จากภาพประกอบ 4 เป็ นแบบจาลองที่ใช้ ในการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานที่วา่ “ตัว
แปรเชิงเหตุที่วดั ในครัง้ ก่อน ซึ่งประกอบด้ วย การริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้นาใน
ตนเอง สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ และแรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ มีอิทธิ พลทางบวกต่อตัวแปร
เชิ งผลคือ พฤติกรรมการเรี ยนรู้ ภ าษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองที่วดั ในครัง้ ถัดมา” การที่จ ะพบ
ความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุแบบเหลื่อมเวลาได้ นนมี
ั ้ หลักสาคัญว่าค่าความสัมพันธ์ ของตัวแปรเชิงเหตุ
ที่วดั ในครัง้ ก่อนกับตัวแปรเชิงผลที่วดั ในครัง้ ถัดมาต้ องมีค่ามากกว่าความสัมพันธ์ ของตัวแปรเชิง
ผลที่ วัด ในครั ง้ ก่ อ นกับ ตัวแปรเชิ ง เหตุ ที่ วัด ในครั ง้ ถัด มาอย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ดังนัน้ การ
วิเคราะห์สมมติฐานที่ 2 นีจ้ ะทาการเปรี ยบเทียบค่าอิทธิ พลดังกล่าว ในที่นี ้จะขอยกตัวอย่างเช่น
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรเชิงเหตุ คือ การริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตน กับตัว
แปรเชิ ง ผล คือ พฤติ กรรมการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเอง ผู้วิ จัยจะวิเคราะห์ ถึ งค่า
สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ แบบ Cross-lagged ของตัวแปรการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตนใน
การวัดครัง้ ที่ 2 กับพฤติกรรมการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเอง ในการวัดครัง้ ที่ 3 ซึง่ ต้ องมี
ค่า มากกว่า ค่า สัม ประสิท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ แ บบ Cross-lagged ของตัว แปรพฤติ ก รรมการเรี ย นรู้
ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองที่วดั ในครัง้ ที่ 2 กับการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตนที่วดั ใน
ครัง้ ที่ 3 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ เป็ นต้ น

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย

4231724567

การวิจยั ครัง้ นี ้เพื่อศึกษาพัฒนาการและความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเรี ยนรู้
ภาษาอั งกฤษด้ ว ยการน าตนเองการริ เริ่ ม พัฒ นาความงอกงามแห่ง ตน ภาวะผู้ น าในตนเอง
สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ แรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ และพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษ
ด้ วยการนาตนเองของนิสิตนักศึกษาเพื่อการเคลื่อนย้ ายแรงงานเสรี ในกลุม่ ประเทศอาเซียนโดยมี
รายละเอียดของแต่ละขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
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การวิจัยระยะที่ 1
การวิจยั ระยะที่ 1 เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ แบบแผนการวิจัยระยะยาวมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาและตรวจสอบโมเดลโค้ งพัฒนาการที่มี ตวั แปรแฝงของการเปลี่ยนแปลงระยะยาวของการ
ริ เ ริ่ ม พั ฒ นาความงอกงามแห่ ง ตน ภาวะผู้ น าในตนเอง แรงจู ง ใจภายในในการเรี ย นรู้
สภาพแวดล้ อ มการเรี ย นรู้ และพฤติ ก รรมการเรี ย นรู้ ภาษาอั ง กฤษด้ ว ยการน าตนเอง และ
ความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของตัวแปรเชิงเหตุ ประกอบด้ วย การริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตน
ภาวะผู้นาในตนเอง แรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ และสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ และตัวแปรเชิงผล
คือ พฤติ กรรมการเรี ยนรู้ ภ าษาอังกฤษด้ วยการน าตนเองที่ท าการวัดเหลื่อ มเวลากัน ของนิสิต
นักศึกษาเพื่อการเคลื่อนย้ ายแรงงานเสรี ในกลุม่ ประเทศอาเซียน โดยมีวิธีการดาเนินการวิจยั ตาม
ขันตอนต่
้
อไปนี ้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้ คือ นิสิตนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชันปี
้ สุดท้ าย
ตามหลัก สู ต รของสาขาวิ ช าตามการจั ด ท าข้ อ ตกลงยอมรั บ ร่ ว มกั น (Mutual Recognition
Arrangements: MRAs) ด้ านคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลัก ตามปฏิญญาว่าด้ วยความร่วมมือใน
อาเซี ย น ประกอบด้ ว ย วิ ศ วกรรม พยาบาล สถาปั ต ยกรรม แพทย์ ทัน ตแพทย์ และนัก บัญ ชี
ประจาปี การศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยระยะที่ 1 สุ่มมาจากประชากรนิสิตนักศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาตรี ชั น้ ปี สุดท้ ายของมหาวิทยาลัยในกรุ งเทพมหานครที่ ศึกษาในคณะตามการจัดท า
ข้ อตกลงยอมรับร่ วมกัน (MRAs) ด้ านคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลัก ตามปฏิญญาว่าด้ วยความ
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ร่ วมมือในอาเซียน ประจาปี การศึกษา 2561โดยมีเงื่อ นไข คือ มี การเข้ าร่ วมกิ จกรรม/โครงการที่
เกี่ยวข้ องกับการใช้ ภาษาอังกฤษของทางมหาวิทยาลัย หรื อกิจกรรมอื่ น ๆ นอกมหาวิทยาลัยที่มี
ความเกี่ยวข้ องกับการใช้ ทกั ษะทางภาษาอังกฤษจานวน 200 คนโดยผู้วิจัยมีวิธีการกาหนดขนาด
กลุม่ ตัวอย่าง และวิธีการคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่าง ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1. การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่ าง
ผู้วิจัย ใช้ วิ ธี ก าหนดขนาดกลุ่ม ตัว อย่า งจากสูต รของ Hair, Black, Babin,
Anderson, และ Tatham (2006) ที่กล่าวว่าการกาหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิเคราะห์ โมเดล
การวัด ควรมีอตั ราส่วนระหว่างหน่วยตัวอย่างและจานวนพารามิเตอร์ อย่างต่าเท่ากับ 5 ต่อ 1 ส่วน
การวิเคราะห์ค่าอิทธิ พลระหว่างตัวแปร อัตราส่วนระหว่างหน่วยตัวอย่างและจานวนพารามิเตอร์
อย่างต่าควรจะเท่ากับ 10 ต่อ 1 ซึ่งในงานวิจัยครัง้ นี ้มีพารามิเตอร์ ที่ต้องการประมาณค่าสาหรับ
การวิ เคราะห์ โมเดลโค้ งพัฒ นาการที่ มี ตัวแปรแฝง จานวน 10พารามิ เตอร์ โดยผู้วิ จัย ใช้ ขนาด
ตัวอย่าง 20 คน ต่อ 1 พารามิเตอร์ จึงใช้ กลุม่ ตัวอย่างจานวนทังสิ
้ ้น 200 คน
2. การคัดเลื อกกลุ่ มตัวอย่ าง ผู้วิจัยใช้ การคัดเลือ กกลุ่มตัวอย่างด้ วยการสุ่ม
สองขันตอน
้
(Two-stage Random Sampling) มีรายละเอียดแต่ละขันตอนดั
้
งนี ้
ขัน้ ที่ 1 ผู้วิจัยเลือกสุ่มตัวอย่างโดยมีสาขาวิชาเป็ นหน่วยของการสุม่ โดยมี
เงื่อ นไขยึดสาขาวิชากับคณะและมหาวิทยาลัย จึงสามารถระบุจานวนสาขาวิช าได้ ทงหมด
ั้
18
สาขา จาก 6 มหาวิทยาลัยโดยมีรายละเอียดสาขาวิชาจาแนกตามสังกัดคณะ และมหาวิทยาลัย
ดังตาราง 1 โดยผู้วิจัยทาการสุ่มอย่างง่าย (Simple Sampling) เพื่อให้ ได้ สาขาวิชาครึ่ งหนึ่งจาก
สาขาวิชาวิชาทังหมด
้
และได้ สาขาวิชาที่เป็ นตัวอย่างในการวิจัยจานวน 9 สาขา ทังนี
้ ้เมื่อทาการ
เก็บจริ งสามารถเก็บข้ อมูลได้ จาก 8 สาขา ดังตาราง2 ต่อไปนี ้
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ตาราง 1แสดงสาขาวิชาตามตามการจัดทาข้ อตกลงยอมรับร่วมกันด้ านคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพ
หลัก (MRAs) จาแนกตามสังกัดคณะ และมหาวิทยาลัย
สาขาวิชา
คณะ
วิศวกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
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มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหาร
ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาปั ตยกรรม คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหาร
ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แพทย์
คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
นักบัญชี
คณะพาณิชยศาสตร์ และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การบัญชี
คณะบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ตาราง 2 แสดงสาขาวิชาจากการสุม่ อย่างง่าย (Simple Sampling) และร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่าง
ตามสาขาวิชา
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สาขาวิชาที่ สาขาวิชา
คณะ
1
วิศวกรรม
วิศวกรรมศาสตร์
2
3
พยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์
4
สถาปั ตยกรรม สถาปั ตยกรรมศาสตร์
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5
6
7
8

ทันตแพทย์
นักบัญชี

ทันตแพทยศาสตร์
พาณิชยศาสตร์ และ
การบัญชี
บริ หารธุรกิจ

มหาวิทยาลัย
ร้ อยละ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
26
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอม 8
เกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ 9
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10

ขั น้ ที่ 2 จากนันใช้
้ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ ภูมิ (Stratified Random
Sampling) ตามสาขาวิชาและคณะ ในมหาวิทยาลัยที่สงั กัดเริ่ มจากการคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างที่มี
ลักษณะตามที่กาหนด คือ มีการเข้ าร่ วมกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ ภาษาอังกฤษของ
ทางมหาวิทยาลัย หรื อกิ จกรรมอื่ น ๆ นอกมหาวิทยาลัยที่มีความเกี่ยวข้ อ งกับการใช้ ทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ จากนันสุ
้ ม่ ตัวอย่างจากกลุม่ สาขาแต่ละกลุม่ เพื่อเป็ นสมาชิกของกลุม่ ตัวอย่างที่จะ
ศึกษาตามสัดส่วน (Proportional Allocation) คือ ชันใดมี
้ ประชากรมากควรได้ รับการสุม่ ตัวอย่าง
เป็ นตัวแทนที่มากกว่า เพื่อให้ ได้ กลุม่ ตัวอย่างจานวน 200 คน
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การสร้ างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ประกอบด้ วยแบบสอบถาม และแบบวัดตัวแปรที่
ใช้ ในการวิจยั แบ่งออกเป็ น 6 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้ อมูลทัว่ ไป
ตอนที่ 2 แบบวัดพฤติกรรมการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเอง
ตอนที่ 3 แบบวัดการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตน
ตอนที่ 4 แบบวัดภาวะผู้นาในตนเอง
ตอนที่ 5 แบบวัดสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้
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ตอนที่ 6 แบบวัดแรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้
โดยผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นาและปรับปรุงแบบวัด จากแนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
และจากแบบวัดของต่างประเทศและในประเทศ มีรายละเอียดของขันตอนในการสร้
้
างเครื่ องมือ แต่
ละตอนที่ใช้ ในการวิจยั ดังนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องของตัวแปรต่าง ๆ
เพื่อกาหนดเป็ นนิยามเชิงปฏิบตั ิการของตัวแปรที่ต้องการศึกษา
ขัน้ ตอนที่ 2 การสร้ างข้ อคาถามของแต่ละตัวแปร ซึ่งในงานวิจยั นี ้ผู้วิจยั ได้ มี
การนาแบบวัดทังจากต่
้
างประเทศและในประเทศมาพัฒนาให้ สอดคล้ องกับแนวคิ ด และนิยามเชิง
ปฏิบตั ิการ ในกรณี ที่เป็ นแบบวัดจากต่างประเทศ ผู้วิจัยได้ ทาการแปลข้ อคาถามเป็ นภาษาไทย
และปรับให้ มีความสอดคล้ องกับบริ บทที่ต้อ งการศึกษา จากนันน
้ าไปเสนอต่อ อาจารย์ที่ปรึ กษา
เพื่อ ขอคาแนะนา ตรวจสอบความถูกต้ อง ความชัดเจน และความครอบคลุมของเนื ้อหา แล้ วจึ ง
นามาปรับปรุ งแก้ ไขให้ มีความเหมาะสมอีกครัง้ หนึ่ง ในกรณีที่ตวั แปรมีแบบวัดมาตรฐานที่สร้ างไว้
แล้ ว ผู้วิจัย ได้ น าแบบวัดมาปรั บ ข้ อ ค าถามให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกับ นิ ย ามเชิ งปฏิ บัติ ก าร และ
ปรับปรุงแก้ ไขให้ มีความเหมาะสมกับบริ บทที่ต้องการศึกษา เพื่อพัฒนาเป็ นเครื่ องมือวิจัยฉบับร่าง
สาหรับการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือต่อไป โดยแบบวัดทังหมดมี
้
ลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณค่า
5 ระดับ
ขั ้น ตอนที่ 3 น าแบบวัด ที่ พั ฒ นาเป็ นเครื่ อ งมื อ วิ จั ย ฉบั บ ร่ า งที่ ผ่า นการ
ปรับปรุ งแก้ ไขจากอาจารย์ ที่ปรึ กษามาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งเนื ้อหา (Content Validity)
และความเหมาะสมของเนื ้อหาและสานวนภาษา โดยให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบ
จากนันผู
้ ้ วิจยั จึงทาการคัดเลือกข้ อคาถามที่ผ่านความเห็นสอดคล้ องของผู้เชี่ยวชาญ 3 ใน 5 ท่าน
รวมทังปรั
้ บปรุงแก้ ไขภาษาตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ และคัดเลือกข้ อคาถามที่มีคา่ ดัชนีความ
สอดคล้ อ ง (IOC) มากกว่า หรื อ เท่า กับ 0.50 ขึน้ ไป ซึ่งแสดงว่า ข้ อ ค าถามนัน้ เป็ นตัวแทนของ
ลักษณะเฉพาะของตัวแปรนัน้ (Rovinelli & Hambleton, 1977)
ขั น้ ตอนที่ 4 นาแบบวัดที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งเนื ้อหาไป
ทดลองใช้ (Try Out) กับนิสิตนักศึกษากลุม่ อื่นที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่างจานวน 100 คน เพื่อประเมิ น
คุณภาพของเครื่ องมือวัด โดยใช้ การวิเคราะห์ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบวัดด้ วยวิธีการ
หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึง่ ค่าความเชื่อมัน่ ที่ให้
การยอมรั บ โดยทั่วไปควรมี ค่ าสูง กว่า 0.70 และวิเคราะห์ ร ายข้ อ (Item analysis) โดยวิ ธี ก าร
วิเคราะห์คา่ อานาจจาแนกรายข้ อด้ วยวิธีการหาค่าสหสัมพันธ์ คะแนนรายข้ อกับคะแนนรวม (Item-
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total correlation) โดยพิ จารณาตัด ทิ ง้ ข้ อ ค าถามที่ มี ค่า สหสัม พัน ธ์ ต่า กว่า 0.30 (Aiken, 2003;
Nunnally & Bernstein, 1994)
ขั น้ ตอนที่ 5 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งโครงสร้ าง (Construct validity)
ของแบบวัดตัวแปรต่าง ๆ ของตัวแปรทุกตัวแปร เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ เชิงการวัดระหว่างตัว
แปรแฝงกับตัวแปรสังเกต โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis:
CFA) ด้ ว ยโปรแกรมส าเร็ จ รู ป LISREL โดยก าหนดให้ ตัว บ่ งชี ใ้ นแต่ล ะด้ า นของตัว แปรแฝงมี
ความสัมพันธ์ เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้ านนัน้ ๆ ทังนี
้ ้ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ าง
ของแต่ละโมเดล จะพิจารณาจากความสอดคล้ องกลมกลืนของโมเดลกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดย
เที ย บกับ เกณฑ์ ดัช นีที่ ใช้ ในการตรวจสอบความสอดคล้ อ งกลมกลืน ของโมเดล (Hair, Black,
Babin, & Anderson, 2010; Schumacker & Lomax, 2004, p. 82) ดังนี ้
ตาราง 3 เกณฑ์ดชั นีที่ใช้ ในการตรวจสอบความสอดคล้ องกลมกลืนของโมเดล
ค่ าสถิติวัดระดับความสอดคล้ อง
กลมกลืนของโมเดล
2
2 / df
CFI
GFI
TLI
RMSEA

เกณฑ์ ระดับความสอดคล้ องกลมกลืน
ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
< 5.00
> 0.90
> 0.90
> 0.90
< 0.08

สาหรั บค่าไค-สแควร์ (2) มี ข้อ ยกเว้ นคือ อาจมี นัยสาคัญทางสถิ ติได้ หาก
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี จ านวนมาก และแม้ ว่ า โมเดลจะมี ค วามสอดคล้ อ งกลมกลื น แล้ วก็ ต าม
(Schumacker & Lomax, 2004, p. 100) หากผลการตรวจสอบพบว่าโมเดลไม่มีความสอดคล้ อง
กลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจยั จะปรับโมเดลแล้ ววิเคราะห์ใหม่ โดยแนวทางการปรับโมเดล
อยูบ่ นพื ้นฐานแนวคิดทฤษฎีที่ผ้ วู ิจยั ได้ ศกึ ษาจากเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้ อง
นอกจากนีผ้ ้ ูวิจัยได้ วิเคราะห์ หาความเชื่ อ มั่นและความเที่ยงตรงในการวัด
(Construct reliability and validity) ตรวจสอบคุณ ภาพของตัวบ่งชี ว้ ่าตัวแปรสังเกตของตัวแปร
แฝงมีความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงในการวัดตัวแปรแฝงโดยคานวณหาค่าความเชื่อมัน่ ของตัว
แปรแฝง (Construct reliability: CR) โดยมีเกณฑ์การพิจารณาคือ หากค่าความเชื่อมัน่ ของตัวแปร
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แฝง (CR) มีค่ามากกว่า 0.70 แสดงว่า ตัวแปรสังเกตของตัวแปรแฝงมี ความเชื่อมั่นในการวัดตัว
แปรแฝงหรื อตัวแปรสังเกตมี ความสัมพันธ์ เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้ านที่ตัวแปรสังเกตนันจะวั
้ ด
(Hair et al., 2010, p. 710) และคานวณหาค่าเฉลี่ยความแปรปรวนของตัว บ่งชี ท้ ี่ ตัวแปรแฝง
สามารถอธิ บ ายได้ (Average variance extracted: AVE) โดยเกณฑ์ การพิจ ารณาคือ ควรมี ค่า
มากกว่า 0.50 (Fornell & Larcker, 1981) แต่ถ้าค่า AVE น้ อยกว่า 0.50 ควรพิจารณาหลักฐานอื่น
ประกอบกับค่า AVE คือ
1) พิจารณาค่าความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง (ต้ องมีคา่ มากกว่า 0.70)
2) พิจารณาความเที่ยงตรงเชิงจาแนก ในกรณีที่เป็ นตัวแปรสร้ างขึ ้นใหม่
(ต้ องพบความเที่ยงตรงเชิงจาแนก)
3) พิจารณาค่าน ้าหนักองค์ ประกอบ (ต้ องมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติ) (Ping,
2009)
โดยตัวบ่งชีข้ องตัวแปรแฝงต้ องมีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรแฝงที่วดั
อย่างมีนยั สาคัญ ค่าน ้าหนักองค์ประกอบที่ใช้ ได้ ควรมีค่า 0.45 ค่าน ้าหนักองค์ ประกอบที่ดีควรมี
ค่า 0.55 ค่าน ้าหนักองค์ประกอบที่ดีมากควรมีคา่ 0.63 และค่าน ้าหนักองค์ประกอบที่ดีเยี่ยมควรมี
ค่ามากกว่า 0.71 (Comrey & Lee, 1992; Tabachnick & Fidell, 2013) และได้ ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิ งจ าแนก (Discriminant validity) คือ ข้ อ ค าถามในแบบวัด เดียวกัน ไม่ใช่กลายเป็ น
องค์ประกอบเดียวกัน แต่เป็ นการวัดองค์ประกอบที่แตกต่างกันได้ ตามโครงสร้ างทฤษฎีของตัวแปร
โดยใช้ วิธีการตรวจสอบด้ วยการวิเคราะห์ แบบจาลองระหว่างแบบจาลองที่มีองค์ประกอบตาม
โครงสร้ างทฤษฎีเปรี ยบเทียบกับแบบจาลองที่มีเพียงองค์ประกอบเดียวหรื อสององค์ประกอบ
เครื่ องมือในการวิจยั ทัง้ 6 ตอน และรายละเอียดของการพัฒนาแบบวัด และ
ผลของการหาคุณภาพของแบบวัด จานวน 5 แบบวัด ด้ วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
(Confirmatory factor analysis: CFA) มีดงั นี ้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้ อมูลทั่วไป
แบบสอบถามข้ อ มูลทั่วไป ประกอบด้ วยข้ อ คาถามเกี่ ยวกับ เพศ อายุ
คณะที่ศึกษา ชัน้ ปี ที่ศึกษา มหาวิทยาลัย เกรดเฉลี่ยสะสม กิจ กรรมด้ านภาษาอังกฤษที่เข้ าร่ วม
โดยมีลกั ษณะของตัวอย่างแบบสอบถามข้ อมูลทัว่ ไป ดังนี ้
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ตัวอย่ างข้ อคาถาม
1. คณะที่ศกึ ษา............................................... ชันปี
้ ทีศ่ กึ ษา.....................................
มหาวิทยาลัย.............................................................
2. เพศ
ชาย
หญิง
3. อายุ..............................ปี ..............................เดือน
4. เกรดเฉลีย่ สะสม............................................
5. กิจกรรมด้ านภาษาอังกฤษที่เข้ าร่วม.......................................................................
.............................................................................................................................
ตอนที่ 2 แบบวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเอง
ผู้วิจยั พัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเอง
ส า ห รั บ ก า ร วิ จั ย ค รั ้ง นี ้ จ า ก Self-Directed Learning Readiness Scale (SDLRS) ข อ ง
Guglielmino (1978) และแบบวัดพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ด้วยการนาตนเอง ของ สุจินดา ประเสริ ฐ
(2554) ซึ่งเป็ นแบบวัดให้ ผ้ ตู อบประเมินตนเอง (Self-report) ในลักษณะของมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ ตังแต่
้ ไม่จริ งเลย ให้ 1 คะแนน จนถึงจริ งที่สดุ ให้ 5 คะแนน ในข้ อคาถามเชิงบวก และ
สาหรั บข้ อคาถามเชิ งลบให้ คะแนนในลักษณะตรงข้ ามกัน มี จานวน 32 ข้ อ นิสิต นักศึกษาที่ได้
คะแนนจากแบบวัดมากกว่าแสดงว่ามีพฤติกรรมการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองสูงกว่า
ผู้ ที่ ไ ด้ คะแนนต่ า กว่ า โดยวัด พฤติ ก รรมการเรี ย นรู้ ภาษาอั ง กฤษด้ ว ยการน าตนเองจาก 3
องค์ประกอบ ได้ แก่ การจัดการตนเอง หมายถึง ความสามารถในการกระตุ้นเตือนตนเองให้ มีการ
วางแผนการปฏิบตั ิ พัฒนากลยุทธ์ ในการปฏิบตั ิ โดยการแสวงหาข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลต่าง ๆ การ
ตรวจสอบตนเอง หมายถึง ความสามารถในการตระหนักถึงความคิดของตนเองเกี่ยวกับเรื่ องที่
ตนเองรู้และตนเอง ไม่ร้ ู การติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเองให้ มีความชัดเจนและ
ถูกต้ อง การเปลี่ยนแปลงตนเอง หมายถึง ความสามารถในการปรับปรุงตนให้ มีการสื่อสารได้
อย่างถูกต้ องและมีน ้าหนัก มีการเรี ยนรู้เพื่อการเปลีย่ นแปลงตนเองในทางที่ดีขึ ้นอยูต่ ลอดเวลาด้ วย
กลวิธีตา่ ง ๆ
การหาคุณภาพแบบวัดพฤติกรรมการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษด้ วยการ
นาตนเอง
แบบวัด พฤติ ก รรมการเรี ย นรู้ ภาษาอั ง กฤษด้ ว ยการน าตนเองมี
ขันตอนการหาคุ
้
ณภาพแบบวัด ดังนี ้ การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ จาก
ผลการวิเคราะห์คา่ IOC จากข้ อคาถามทังหมด
้
32 ข้ อ พบว่า มีคา่ IOC เท่ากับ 0.20 จานวน 2 ข้ อ
และมี ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 จานวน 30 ข้ อ ซึ่งพิจารณาตามเกณฑ์ IOC ต้ อ งมากกว่า
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หรื อ เท่ากั บ 0.50 ดัง นัน้ ข้ อ ค าถามที่ มี ค่า IOC ต่ ากว่า เกณฑ์ จึ ง พิ จ ารณาตัด ข้ อ ค าถามออก
หลังจากนันน
้ าไปทดลองใช้ เพื่อตรวจสอบคุณภาพเป็ นรายข้ อ โดยผู้วิจยั จะพิจารณาตัดข้ อคาถาม
ที่มีค่าอ านาจจ าแนกต่ากว่า 0.30 ออก พบว่า ข้ อ คาถามมี ค่ าอ านาจจาแนกรายข้ อ ผ่านเกณฑ์
จานวน 28 ข้ อมีคา่ ระหว่าง 0.360 - 0.856 และมีคา่ ความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บเท่ากับ 0.945
และทาการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างของโมเดลการวัด
พฤติกรรมการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเอง 3 องค์ประกอบ พบว่า แบบจาลองพฤติกรรม
การเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองยังไม่สอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้
ผู้วิจัยจึงได้ พิจารณาตัด ข้ อคาถามที่มีค่าน ้าหนัก องค์ ป ระกอบน้ อ ย รวมถึงข้ อ คาถามที่มี ความ
ซ ้าซ้ อนกับข้ อคาถามอื่น ๆ โดยตัดออกทีละข้ อคาถาม จนแบบจาลองดังกล่าวมีความสอดคล้ อ ง
กลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้ จากค่าสถิติที่ใช้ ตรวจสอบความสอดคล้ องกลมกลืน
ของแบบวัดพฤติกรรมการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเอง ได้ แก่ 2 = 55.95, df = 29, CFI
= 0.97, GFI = 0.95, TLI = 0.96, RMSEA = 0.068 พบว่า ดัชนีความสอดคล้ องกลมกลืนทุกตัว
ผ่านเกณฑ์ ดังนันจึ
้ งสรุ ปได้ ว่าแบบจาลองพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองมี
ความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิ งประจักษ์ โดยการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเอง
ประกอบด้ วย การจัดการตนเอง มีคา่ ความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง CR = 0.746 และ AVE = 0.509
การตรวจสอบตนเอง ค่าความเชื่ อมั่นของตัวแปรแฝง CR = 0.715 และ AVE = 0.455 และการ
เปลีย่ นแปลงตนเอง มีคา่ ความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง CR = 0.745 และ AVE = 0.424 แสดงว่าข้ อ
คาถามหรื อตัวแปรสังเกตมี ความสัมพันธ์ เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้ านที่ตัวแปรสังเกตนันจะวั
้
ด
สาหรับค่านา้ หนักองค์ประกอบของข้ อ คาถามรายข้ อ อยู่ระหว่าง 0.51-0.91 และเมื่ อ ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงจาแนก พบว่า แบบจาลองพฤติกรรมการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเอง
ที่มีองค์ประกอบเดียวไม่ดีเท่าแบบจาลองการวัดที่มี 3 องค์ประกอบ พิจารณาได้ จากค่า 2 =
49.76, df = 3 ดังนัน้ แบบวัดพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเอง ยังคงเป็ น 3
องค์ประกอบเช่นเดิม และมีจานวนข้ อคาถามพฤติกรรมการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเอง
ปรับใหม่จานวน 10 ข้ อ
ตัวอย่ างแบบวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเอง
ด้ านการจัดการตนเอง
0. ฉันค้ นหาสือ่ การเรี ยนจากอินเทอร์ เน็ตเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
........................ ........................ ......................
ไม่จริ งเลย

ค่อนข้ างไม่จริ ง

ไม่แน่ใจ

......................

......................

ค่อนข้ างจริ ง

เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
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ด้ านการตรวจสอบตนเอง
0. ฉันตรวจสอบความถูกต้ องในการออกเสียงภาษาอังกฤษจากเพื่อนต่างชาติ อาจารย์ผ้ สู อน
หรื ออุปกรณ์ตา่ ง ๆ
........................ ........................ ......................
ไม่จริ งเลย

ค่อนข้ างไม่จริ ง

ไม่แน่ใจ

......................

......................

ค่อนข้ างจริ ง

เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
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0. ฉันบัน ทึกข้ อผิ ดพลาดจากการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อ น ามาปรั บปรุ งตนเองให้ เขียนได้
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........................ ........................ ......................
ไม่จริ งเลย

ค่อนข้ างไม่จริ ง

ไม่แน่ใจ

......................

......................

ค่อนข้ างจริ ง

เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

ตอนที่ 3 แบบวัดการริเริ่มพัฒนาความงอกงามแห่ งตน
ผู้วิจัยพัฒ นาแบบวัดการริ เริ่ มพัฒ นาความงอกงามแห่งตนสาหรับการ
วิจัยครัง้ นี จ้ าก Personal Growth Initiative Scale: PGIS-II ของ Robitschek และคณะ (2009)
โดยวัดความมุ่งมั่นของบุคคลที่จะทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในตนเอง และสามารถพัฒนาตนได้
ทังในแง่
้
ของการรับรู้ ตนเองและลงมือกระทาสิ่งซึ่งก่อให้ เกิดความเติบโตงอกงามแก่บุคคลนันซึ
้ ่ง
เป็ นแบบวัดให้ ผ้ ตู อบประเมินตนเอง (Self-report) ในลักษณะของมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ตังแต่
้ ไม่จริ งเลย ให้ 1 คะแนน จนถึงจริ งที่สดุ ให้ 5 คะแนน ในข้ อคาถามเชิงบวก และสาหรับข้ อ
คาถามเชิงลบให้ คะแนนในลักษณะตรงข้ ามกัน นิสิตนักศึกษาที่ได้ คะแนนจากแบบวัดมากกว่า
แสดงว่ามีการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตนสูงกว่าผู้ที่ได้ คะแนนต่ากว่า มีจานวน 24 ข้ อ
การหาคุณภาพแบบวัดการริเริ่มพัฒนาความงอกงามแห่ งตน
แบบวัด การริ เริ่ ม พั ฒ นาความงอกงามแห่ ง ตนมี ขัน้ ตอนการหา
คุณภาพแบบวัด ดังนี ้ การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ จากผลการวิเคราะห์
ค่า IOC จากข้ อคาถามทังหมด
้
24 ข้ อ พบว่า มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 จานวน 24 ข้ อ ซึ่ง
พิจ ารณาตามเกณฑ์ IOC ต้ อ งมากกว่าหรื อ เท่ากับ 0.50 ดังนันข้
้ อ คาถามทุก ข้ อ จึงผ่านเกณฑ์
หลังจากนันน
้ าไปทดลองใช้ เพื่อตรวจสอบคุณภาพเป็ นรายข้ อ โดยผู้วิจยั จะพิจารณาตัดข้ อคาถาม
ที่มีค่าอ านาจจ าแนกต่ากว่า 0.30 ออก พบว่า ข้ อ คาถามมี ค่าอ านาจจาแนกรายข้ อ ผ่านเกณฑ์
จานวน 23 ข้ อ มีคา่ ระหว่าง 0.338 - 0.787 และมีคา่ ความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บเท่ากับ 0.927
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และทาการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างของโมเดลการวัด
การริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตน พบว่า แบบจาลองการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตนยัง
ไม่ ส อดคล้ อ งกลมกลืน กับ ข้ อ มูล เชิ งประจัก ษ์ ดังนัน้ ผู้วิจัยจึ งได้ พิ จ ารณาตัด ข้ อ ค าถามที่ มี ค่า
น ้าหนักองค์ประกอบน้ อย รวมถึงข้ อคาถามที่มีความซ ้าซ้ อนกับ ข้ อคาถามอื่น ๆ โดยตัดออกทีละข้ อ
คาถาม จนแบบจาลองดังกล่าวมีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้ จาก
ค่าสถิติที่ใช้ ตรวจสอบความสอดคล้ องกลมกลืนของแบบวัดการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตน
ได้ แก่ 2 = 3.73, df = 4, CFI = 1.00, GFI = 0.99, TLI = 1.00, RMSEA = 0.000 พบว่า ดัช นี
ความสอดคล้ องกลมกลืนทุกตัวผ่านเกณฑ์ ดังนันจึ
้ งสรุ ปได้ ว่าแบบจาลองการริ เริ่ มพัฒนาความ
งอกงามแห่งตนมีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิ งประจักษ์ โดยการริ เริ่ มพัฒนาความงอก
งามแห่งตนมีความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง CR = 0.807 และ AVE = 0.458 แสดงว่าข้ อคาถามหรื อ
ตัวแปรสังเกตมี ความสัมพันธ์ เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้ านที่ตัวแปรสังเกตนันจะวั
้
ด สาหรับค่า
น ้าหนักองค์ประกอบของข้ อคาถามรายข้ ออยูร่ ะหว่าง 0.58-0.77 และมีจานวนข้ อคาถามการริ เริ่ ม
พัฒนาความงอกงามแห่งตนปรับใหม่จานวน 5 ข้ อ
ตัวอย่ างแบบวัดการริเริ่มพัฒนาความงอกงามแห่ งตน
0. ฉันรู้วา่ ฉันต้ องการเปลีย่ นแปลงอะไรในตัวเอง
........................ ........................ ......................
ไม่จริ งเลย

ค่อนข้ างไม่จริ ง

ไม่แน่ใจ

......................

......................

ค่อนข้ างจริ ง

เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

ตอนที่ 4 แบบวัดภาวะผู้นาในตนเอง
ผู้วิ จัย พัฒ นาแบบวัด ภาวะผู้ น าในตนเองส าหรั บ การวิ จั ย ครั ง้ นี จ้ าก
Abbreviated Self-leadership Questionnaire (ASLQ) ของ Houghton และคณะ (2012) โดยวัด
การจัดการตนเองโดยใช้ กลยุทธ์ เชิงพฤติกรรมและจิตใจอย่างเป็ นระบบ และมีความตังใจ
้ เพื่อให้
บุคคลสามารถนาตนเองและก่อให้ เกิดการปฏิบตั ิงานที่มีประสิทธิ ภาพและประสิทธิผลสู งขึ ้นตาม
วัตถุประสงค์ที่ตนคาดหวังไว้ ซึ่งเป็ นแบบวัดให้ ผ้ ตู อบประเมินตนเอง (Self-report) ในลักษณะของ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตังแต่
้ ไม่จริ งเลย ให้ 1 คะแนน จนถึงจริ งที่สดุ ให้ 5 คะแนน ใน
ข้ อคาถามเชิงบวก และสาหรับข้ อคาถามเชิงลบให้ คะแนนในลักษณะตรงข้ ามกัน นิสิตนักศึกษาที่
ได้ คะแนนจากแบบวัดมากกว่าแสดงว่ามีภาวะผู้นาในตนเองสูงกว่าผู้ที่ได้ คะแนนต่ากว่า มีจานวน
15 ข้ อ
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การหาคุณภาพแบบวัดภาวะผู้นาในตนเอง
แบบวัดภาวะผู้นาในตนเองมี ขนตอนการหาคุ
ั้
ณ ภาพแบบวัด ดังนี ้
การตรวจสอบความเที่ย งตรงเชิ งเนื ้อหาโดยผู้เชี่ ยวชาญ จากผลการวิ เคราะห์ ค่า IOC จากข้ อ
คาถามทัง้ หมด 15 ข้ อ พบว่า มี ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 จานวน 15 ข้ อ ซึ่งพิจ ารณาตาม
เกณฑ์ IOC ต้ องมากกว่าหรื อเท่ากับ 0.50 ดังนันข้
้ อคาถามทุกข้ อจึงผ่านเกณฑ์ หลังจากนันน
้ าไป
ทดลองใช้ เพื่อตรวจสอบคุณ ภาพเป็ นรายข้ อ โดยผู้วิจัยจะพิจ ารณาตัดข้ อ คาถามที่มีค่าอ านาจ
จาแนกต่ากว่า 0.30 ออก พบว่า ข้ อคาถามมีค่าอานาจจาแนกรายข้ อผ่านเกณฑ์ จานวน 10 ข้ อ มี
ค่าระหว่าง 0.414 - 0.722 และมีคา่ ความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บเท่ากับ 0.827
และทาการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างของโมเดลการวัด
ภาวะผู้นาในตนเอง พบว่า แบบจาลองภาวะผู้นาในตนเองยังไม่สอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิง
ประจัก ษ์ ดังนัน้ ผู้วิจัยจึ งได้ พิจ ารณาตัดข้ อ คาถามที่ มี ค่าน า้ หนักองค์ ป ระกอบน้ อ ย รวมถึงข้ อ
คาถามที่มีความซ ้าซ้ อนกับข้ อคาถามอื่น ๆ โดยตัดออกทีละข้ อคาถาม จนแบบจาลองดังกล่าวมี
ความสอดคล้ องกลมกลืนกับ ข้ อมูลเชิ งประจักษ์ พิจ ารณาได้ จ ากค่าสถิ ติ ที่ใช้ ตรวจสอบความ
สอดคล้ องกลมกลืนของแบบวัดภาวะผู้นาในตนเอง ได้ แก่ 2 = 2.97, df = 2, CFI = 0.98, GFI =
0.99, TLI = 0.94, RMSEA = 0.049 พบว่า ดัชนีความสอดคล้ องกลมกลืนทุกตัวผ่านเกณฑ์ ดังนัน้
จึงสรุปได้ วา่ แบบจาลองภาวะผู้นาในตนเองมีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดย
ภาวะผู้นาในตนเองมี ความเชื่ อมั่นของตัวแปรแฝง CR = 0.535 และ AVE = 0.225 แสดงว่าข้ อ
คาถามหรื อตัวแปรสังเกตมี ความสัมพันธ์ เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้ านที่ตัวแปรสังเกตนันจะวั
้
ด
สาหรั บ ค่า นา้ หนักองค์ ป ระกอบของข้ อ ค าถามรายข้ อ อยู่ระหว่าง 0.41-0.50 และมี จ านวนข้ อ
คาถามภาวะผู้นาในตนเองปรับใหม่จานวน 4 ข้ อ
ตัวอย่ างแบบวัดภาวะผู้ในนาตนเอง
0. ฉันจินตนาการถึงภาพความสาเร็ จของตนในการปฏิบตั ิงานที่มีความสาคัญ
........................ ........................ ......................
ไม่จริ งเลย

ค่อนข้ างไม่จริ ง

ไม่แน่ใจ

......................

......................

ค่อนข้ างจริ ง

เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

ตอนที่ 5 แบบวัดสภาพแวดล้ อมการเรียนรู้
ผู้วิจัยพัฒนาแบบวัดสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้สาหรับการวิจัยครัง้ นี ้ จาก
แบบวัดสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ ของ อรพันธุ์ ประสิทธิรัตน์ (2545) ประกอบกับแนวคิดของ G. J.
Anderson และ Walberg (1974) และ Fraser และคณะ (1982) โดยวัด พฤติ ก รรม เหตุการณ์
สภาพการณ์ แนวคิด และลักษณะทางกายภาพใด ๆ ก็ ต ามที่ มีผลต่อ การเรี ยนรู้ ของผู้เรี ย นทัง้
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ทางตรงและทางอ้ อม เป็ นแบบวัดให้ ผ้ ูตอบประเมิ นตนเอง (Self-report) ในลักษณะของมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตัง้ แต่ ไม่ จ ริ งเลย ให้ 1 คะแนน จนถึ งจริ งที่ สุด ให้ 5 คะแนน ในข้ อ
คาถามเชิงบวก และสาหรับข้ อคาถามเชิงลบให้ คะแนนในลักษณะตรงข้ ามกัน นิสติ นักศึกษาที่ได้
คะแนนจากแบบวัดมากกว่าแสดงว่ามี สภาพแวดล้ อ มการเรี ยนรู้ สูงกว่าผู้ที่ได้ คะแนนต่ากว่า มี
จานวน 20 ข้ อ
การหาคุณภาพแบบวัดสภาพแวดล้ อมการเรียนรู้
แบบวัดสภาพแวดล้ อ มการเรี ยนรู้ มีขนตอนการหาคุ
ั้
ณ ภาพแบบวัด
ดังนี ้ การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ จากผลการวิเคราะห์คา่ IOC จากข้ อ
คาถามทังหมด
้
20 ข้ อ มีคา่ IOC เท่ากับ 0.20 จานวน 1 ข้ อ และมีคา่ IOC อยู่ระหว่าง 0.60-1.00
จานวน 19 ข้ อ ซึง่ พิจารณาตามเกณฑ์ IOC ต้ องมากกว่าหรื อเท่ากับ 0.50 ดังนัน้ ข้ อคาถามที่มีค่า
IOC ต่ากว่าเกณฑ์ จึงพิ จ ารณาตัด ข้ อ คาถามออก หลังจากนัน้ นาไปทดลองใช้ เพื่ อ ตรวจสอบ
คุณภาพเป็ นรายข้ อ โดยผู้วิจัยจะพิจารณาตัดข้ อ คาถามที่มีค่าอานาจจาแนกต่ากว่า 0.30 ออก
พบว่า ข้ อคาถามมีคา่ อานาจจาแนกรายข้ อผ่านเกณฑ์ จานวน 13 ข้ อ มีคา่ ระหว่าง 0.264 - 0.667
และมีคา่ ความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บเท่ากับ 0.816
และทาการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างของโมเดลการวัด
สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ พบว่าแบบจาลองสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ ยังไม่สอดคล้ องกลมกลืนกับ
ข้ อมูลเชิงประจักษ์ ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงได้ พิจารณาตัดข้ อคาถามที่มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบน้ อย รวมถึง
ข้ อคาถามที่มีความซ ้าซ้ อนกับข้ อคาถามอื่น ๆ โดยตัดออกทีละข้ อคาถาม จนแบบจาลองดังกล่าวมี
ความสอดคล้ องกลมกลืนกับ ข้ อมูลเชิ งประจักษ์ พิจ ารณาได้ จ ากค่าสถิ ติ ที่ใช้ ตรวจสอบความ
สอดคล้ องกลมกลืนของแบบวัดสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ ได้ แก่ 2 = 0.92, df = 2, CFI = 1.00,
GFI = 1.00, TLI = 1.02, RMSEA = 0.000 พบว่า ดัชนีความสอดคล้ องกลมกลืนทุกตัวผ่านเกณฑ์
ดังนันจึ
้ งสรุ ปได้ ว่าแบบจาลองสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ มีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ มีความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง CR = 0.700 และ AVE =
0.374 แสดงว่าข้ อคาถามหรื อตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์ เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้ านที่ตวั แปร
สังเกตนันจะวั
้ ด สาหรับค่าน ้าหนักองค์ประกอบของข้ อคาถามรายข้ ออยูร่ ะหว่าง 0.49-0.75 และมี
จานวนข้ อคาถามสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ ปรับใหม่จานวน 4 ข้ อ
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ตัวอย่ างแบบวัดสภาพแวดล้ อมการเรียนรู้
0. ฉันมีทรัพยากรที่เพียงพอเพื่อการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษ
........................ ........................ ......................
ไม่จริ งเลย

ค่อนข้ างไม่จริ ง

ไม่แน่ใจ

......................

......................

ค่อนข้ างจริ ง

เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
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ตอนที่ 6 แบบวัดแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้
ผู้วิจัยพัฒนาแบบวัดแรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ สาหรับการวิจัยครัง้ นี ้
จากแบบวัดแรงจูงใจภายใน ของ อรพินทร์ ชูชม และคณะ (2542) เพื่อวัดความต้ องการและความ
พึงพอใจของนิสิต นัก ศึก ษาที่ จะแสดงพฤติ กรรมต่าง ๆ เพื่ อ การเรี ยนรู้ ซึ่งเกิ ด จากแรงผลัก ดัน
ภายในของตน โดยไม่ ได้ อาศัยสิ่งเร้ า หรื อ การชักจูงจากปั จ จัยภายนอก เป็ นแบบวัดให้ ผ้ ูตอบ
ประเมินตนเอง (Self-report) ในลักษณะของมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตังแต่
้ ไม่จริ งเลย ให้
1 คะแนน จนถึ งจริ งที่ สุด ให้ 5 คะแนน ในข้ อ คาถามเชิ งบวก และส าหรั บ ข้ อ ค าถามเชิ งลบให้
คะแนนในลักษณะตรงข้ ามกัน นิสิตนักศึกษาที่ได้ คะแนนจากแบบวัดมากกว่าแสดงว่ามี แรงจูงใจ
ภายในในการเรี ยนรู้สงู กว่าผู้ที่ได้ คะแนนต่ากว่า มีจานวน 40 ข้ อ
การหาคุณภาพแบบวัดแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้
แบบวัดแรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ มี ขนตอนการหาคุ
ั้
ณภาพแบบ
วัด ดังนี ้ การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ จากผลการวิเคราะห์คา่ IOC จาก
ข้ อคาถามทังหมด
้
40 ข้ อ มีค่า IOC เท่ากับ 0.20 จานวน 1 ข้ อ และมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.601.00 จานวน 39 ข้ อ ซึง่ พิจารณาตามเกณฑ์ IOC ต้ องมากกว่าหรื อเท่ากับ 0.50 ดังนัน้ ข้ อคาถามที่
มีค่า IOC ต่ากว่าเกณฑ์ จึงพิจารณาตัดข้ อคาถามออก หลังจากนันน
้ าไปทดลองใช้ เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพเป็ นรายข้ อ โดยผู้วิจัยจะพิจารณาตัดข้ อ คาถามที่มีค่าอานาจจาแนกต่ากว่า 0.30 ออก
พบว่า ข้ อคาถามมีคา่ อานาจจาแนกรายข้ อผ่านเกณฑ์ จานวน 27 ข้ อ มีคา่ ระหว่าง 0.300 - 0.778
และมีคา่ ความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บเท่ากับ 0.920
และทาการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างของโมเดลการวัด
แรงจูงใจภายในในการเรี ย นรู้ พบว่าแบบจาลองแรงจู งใจภายในในการเรี ยนรู้ ยังไม่สอดคล้ อ ง
กลมกลื น กั บ ข้ อมู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ ดั ง นั น้ ผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ พิ จ ารณ าตั ด ข้ อ ค าถามที่ มี ค่ า น า้ หนั ก
องค์ประกอบน้ อย รวมถึงข้ อคาถามที่มีความซ ้าซ้ อนกับข้ อคาถามอื่น ๆ โดยตัดออกทีละข้ อคาถาม
จนแบบจาลองดังกล่าวมีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้ จากค่าสถิติที่
ใช้ ต รวจสอบความสอดคล้ องกลมกลืน ของแบบวัด แรงจู งใจภายในในการเรี ยนรู้ ได้ แก่ 2 =
47.30, df = 31, CFI = 0.99, GFI = 0.95, TLI = 0.99, RMSEA = 0.051 พบว่ า ดั ช นี ค วาม

94

4231724567

สอดคล้ องกลมกลืนทุกตัวผ่านเกณฑ์ ดังนันจึ
้ งสรุ ปได้ วา่ แบบจาลองแรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ มี
ความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยแรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ มีความเชื่อมั่น
ของตั ว แปรแฝง CR = 0.844 และ AVE = 0.520 แสดงว่ า ข้ อค าถามหรื อ ตั ว แปรสัง เกตมี
ความสัมพันธ์ เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้ านที่ตวั แปรสังเกตนันจะวั
้ ด สาหรับค่าน ้าหนักองค์ประกอบ
ของข้ อคาถามรายข้ ออยูร่ ะหว่าง 0.70-0.79 และมีจานวนข้ อคาถามของแบบวัดแรงจูงใจภายในใน
การเรี ยนรู้ปรับใหม่จานวน 10 ข้ อ
ตัวอย่ างแบบวัดแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้
0. ฉันต้ องการค้ นหาความรู้ใหม่ที่แตกต่างจากความรู้เดิมตลอดเวลา
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........................ ........................ ......................
ไม่จริ งเลย

ค่อนข้ างไม่จริ ง

ไม่แน่ใจ

......................

......................

ค่อนข้ างจริ ง

เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1.) ผู้วิจัยติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ เพื่อออกหนังสื อขอ
ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลไปยังมหาวิทยาลัยที่เป็ นกลุม่ เป้าหมาย
2.) ผู้วิจยั ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้ อมูลไปยังมหาวิทยาลัยและคณะ
เพื่อให้ ผ้ วู ิจยั สามารถเก็บรวมรวมข้ อข้ อมูลจากนิสติ นักศึกษาในการวิจยั ครัง้ นี ้
3.) ผู้วิจยั เข้ าไปเก็บรวมรวบข้ อมูลจากแบบสอบถามและเครื่ องมือวัดด้ วยตนเอง เพื่อ
การสอบถามเงื่อนไขของผู้ให้ ก่อนการเก็บข้ อมูล และนาข้ อมูลที่ได้ ไปวิเคราะห์ตอ่ ไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1.) การวิ เคราะห์ ข้ อ มูล เบื อ้ งต้ น เพื่ อ ให้ ท ราบลัก ษณะของกลุ่ม ตัว อย่าง โดยการ
วิเคราะห์คา่ สถิติพื ้นฐานของตัวแปรแต่ละตัว ด้ วยโปรแกรมสาเร็ จรูปสาหรับการวิจยั ทางพฤติกรรม
ศาสตร์ (SPSS) ได้ แก่
1.1) วิเคราะห์ข้อมูลสถิติพื ้นฐานของกลุม่ ตัวอย่าง ด้ วยสถิติบรรยาย ได้ แก่ การ
แจกแจง ความถี่ และร้ อยละ
1.2) วิ เคราะห์ ส ถิ ติ พื น้ ฐาน ได้ แ ก่ ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) ความเบ้ (Skewness) ความโด่ง (Kurtosis) เพื่อให้ ทราบลักษณะการแจก
แจงข้ อมูลของตัวแปรสังเกต
1.3) การวิ เคราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ ระหว่า งตัว แปร โดยการหาค่า สัม ประสิ ท ธิ
สหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สนั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)
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2.) การวิเคราะห์ เพื่อประมาณค่าคะแนนพัฒนาการของการริ เริ่ มพัฒนาความงอก
งามแห่งตน ภาวะผู้นาในตนเอง สภาพแวดล้ อ มการเรี ยนรู้ แรงจูงใจภายในในการเรี ย นรู้ และ
พฤติ กรรมการเรี ย นรู้ ภาษาอัง กฤษด้ วยการน าตนเอง โดยการสร้ างและตรวจสอบโมเดลโค้ ง
พัฒนาการที่มีตวั แปรแฝง (Latent Growth Curve Model) ว่ามีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูล
เชิ งประจักษ์ หรื อไม่ โดยใช้ การทดสอบค่าสถิ ติ ประกอบด้ วย ค่าไค-สแควร์ ค่าดัช นีชีว้ ัด ความ
กลมกลืน (goodness of fit index: GFI) ค่าดัช นีรากที่สองของค่าเฉลี่ยกาลังสองของเศษ (root
mean square residual: RMR) และค่าความคลาดเคลื่อนที่เป็ นคะแนนมาตรฐานสูงสุด (largest
standardized residual: LSR) ด้ วยโปรแกรมลิสเรล (LISREL)
3.) การวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบวัดซ ้า (Repeated measures ANOVA) เพื่ อ
หาลัก ษณะของรู ป ร่ า งการเปลี่ ย นแปลง ที่ จ ะน ามาใช้ ก าหนดแบบจ าลอ งในการวิ เคราะห์
แบบจาลองโค้ งพัฒนาการที่มีตวั แปรแฝงโมเดลโค้ งพัฒนาการที่มีตวั แปรแฝงจากการวัดซ ้า 3 ครัง้
เพื่อเปรี ยบเทียบอัตราพัฒนาการในพฤติกรรมการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเอง ในการวัด
ครัง้ ที่ 1 ครัง้ ที่ 2 และครัง้ ที่ 3 ด้ วยโปรแกรมลิสเรล (LISREL)
4.) การวิเคราะห์แบบจาลองสมการโครงสร้ าง (Structural Equation Modeling) ใน
การทดสอบการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของตัวแปรเชิงเหตุ ประกอบด้ วย การริ เริ่ มพัฒนา
ความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้นาตนเอง สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ และแรงจูงใจภายในในการ
เรี ยนรู้ และตัวแปรเชิ งผล คือ พฤติกรรมการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเอง ที่มี การวัด
เหลือ่ มเวลา
จากผลการศึก ษาจากการวิจัยในระยะที่ 1 ท าให้ ผ้ ูวิจัย ได้ ข้ อ ค้ น พบเกี่ ย วกับ การ
เปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึน้ ในตัว แปรการริ เริ่ ม พัฒ นาความงอกงามแห่ ง ตน ภาวะผู้ น าในตนเอง
สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ แรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ และพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษ
ด้ วยการนาตนเอง และความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตน ภาวะ
ผู้นาตนเอง สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ และแรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ ต่อ พฤติกรรมการเรี ยนรู้
ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองของนิสิตนักศึกษาเพื่อการเคลื่อนย้ ายแรงงานเสรี ในกลุม่ ประเทศ
อาเซี ย นซึ่ง ข้ อ ค้ น พบดัง กล่า วจะเป็ นประเด็ น ส าคัญ ที่ ผ้ ู วิ จั ย จะได้ น าไปเป็ นแนวทางในการ
ดาเนินการวิจยั ในระยะที่ 2 ต่อไป
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การวิจัยระยะที่ 2
การวิจัยระยะที่ 2 เป็ นการนาผลจากการวิจัยในระยะที่ 1 มาเป็ นฐานเพื่อทาการศึกษา
วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพโดยในการศึ ก ษานี เ้ ป็ นการศึ ก ษารายกรณี ข องกลุ่ม ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ที่ มี ค วาม
เฉพาะเจาะจง มี ขอบเขตที่ชัดเจนและมี ความสมบูรณ์ ในกรณี ศึกษาเองโดยอาศัยการศึกษาทา
ความเข้ าใจและมุ่งแสดงรายละเอี ย ดพร้ อมทังบริ
้ บทอย่างสมบู รณ์ ของกรณี ที่เลือ กมาจากผล
การศึก ษาในระยะที่ 1 ซึ่ งพบว่า การริ เริ่ ม พัฒ นาความงอกงามแห่ ง ตน ภาวะผู้น าในตนเอง
สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ แรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ และพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษ
ด้ ว ยการน าตนเองมี ก ารเปลี่ ย นแปลงในทิ ศ ทางที่ เพิ่ ม ขึ น้ ในการวิ จั ย ระยะที่ 2 นี ผ้ ้ ู วิ จัย จึ ง มี
วัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อมุ่ งทาความเข้ าใจลักษณะการเปลี่ยนแปลงของการริ เริ่ มการพัฒนา
ความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้นาในตนเอง สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ แรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้
และพฤติกรรมการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเอง ผ่านประสบการณ์ ที่นิสิตนักศึกษาได้ รับ
จากบริ บ ทการเรี ย นรู้ ในมหาวิ ท ยาลัย รวมถึ ง การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมต่า ง ๆ และกิ จ กรรมด้ า น
ภาษาอังกฤษทัง้ ของมหาวิท ยาลัย และนอกหลัก สูต รด้ วยตนเองของนิสิต นัก ศึก ษาที่ เป็ นกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจยั ระยะที่ 1 ที่มีเงื่อนไขเพิ่มขึ ้นนอกจากการเข้ าร่วมกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้ องกับ
ภาษาอังกฤษทังกิ
้ จกรรมภายในของมหาวิทยาลัยรวมไปถึงกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย คือ การ
มีการแปลี่ยนแปลงคะแนนเฉลี่ยของการริ เริ่ มพัฒ นาความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้นาในตนเอง
สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ แรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ และพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษ
ด้ วยการนาตนเองในลักษณะการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันกับผลการวิจัยในระยะที่ 1 โดยวิธีการ
ดาเนินการวิจยั มีรายละเอียดตามขันตอนต่
้
อไปนี ้
ผู้ให้ ข้อมูลในการวิจัย
ผู้ให้ ข้อมูลหลัก คือ นิสิตนักศึกษาชันปี
้ ที่สดุ ท้ ายของหลักสูตรของสาขาวิชาตามตาม
การจัดทาข้ อตกลงยอมรับร่วมกัน (MRAs) ด้ านคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลัก จากการเก็บข้ อมูล
ในการวิจัยระยะที่ 1 โดยผู้วิจัยใช้ วิธีการคัดเลือกผู้ให้ ข้อมูลแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
จากการกาหนดคุณสมบัติ (Criterion Case) โดยยึดจุดมุ่งหมายของการศึกษาเป็ นหลัก ผู้วิจัยจะ
ทาการคัดเลือกตัวอย่างที่มีลกั ษณะเป็ น information-rich case หรื อ กรณี ศึกษาที่ สามารถตอบ
วัตถุประสงค์ การวิจัยได้ อย่างละเอี ยด ครบถ้ วนและสมบูรณ์ ที่สุด (ชาย โพธิ สิตา, 2552) ซึ่งเป็ น
การคัดเลือกผู้ให้ ข้อมูลในลักษณะ instrumental cases เพื่อการแสดงหรื อสนับสนุนข้ อสรุ ปจาก
การวิจัยระยะที่ 1 เนื่องจากผู้วิจัยจะได้ นากรณี ศึกษาดังกล่าวมานาเสนอเป็ นตัวอย่าง และเพื่อ
สนับสนุนข้ อสรุปจากผลการวิจยั ของการศึกษาประสบการณ์อนั ก่อให้ เกิด การเปลีย่ นแปลงของการ
ริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้นาในตนเอง สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ แรงจูงใจภายใน
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ในการเรี ยนรู้ และพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองของนิสิตนักศึกษาเพื่อการ
เคลื่อนย้ ายแรงงานเสรี ในกลุม่ ประเทศอาเซียน ทังนี
้ ้ผู้วิจัยจะดาเนินการเก็บข้ อมูลไปพร้ อมกับการ
วิเคราะห์ข้อมูล จนมัน่ ใจว่าข้ อมูลที่ได้ มานันเกิ
้ ดขึ ้นซ ้า ๆ กัน จนเป็ นแบบแผนของการเปลี่ยนแปลง
ที่แน่นอน และแม้ วา่ จะทาการสัมภาษณ์เก็บข้ อมูลเพิ่มก็ไม่ได้ ข้อมูลใหม่เพิ่มเติม ซึง่ แสดงให้ เห็นว่า
ข้ อมูลมีการอิ่มตัว ผู้วิจยั จึงทาการหยุดเก็บข้ อมูล
โดยผู้วิจยั มีการคัดเลือกกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลหลัก ดังนี ้
1.) เป็ นนิสิตนักศึก ษาจากการเก็ บ ข้ อ มูลในการวิจัย ระยะที่ 1 ที่ มีก ารเข้ าร่ ว ม
กิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ ภาษาอังกฤษของทางมหาวิทยาลัย หรื อกิจกรรมอื่น ๆ นอก
มหาวิทยาลัยที่มีความเกี่ยวข้ องกับการใช้ ทกั ษะทางภาษาอังกฤษ ตังแต่
้ ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอน
ปลายจนถึงปั จจุบนั
2.) เป็ นนิสิตนักศึกษาที่มี การแปลี่ยนแปลงคะแนนเฉลี่ยของการริ เริ่ มพัฒ นา
ความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้นาในตนเอง และพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ภ าษาอังกฤษด้ วยการน า
ตนเองจากแบบวัดในลักษณะเพิ่มขึ ้น
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การวิ จั ย ระยะที่ 2 เป็ นการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ โดยผู้ วิ จั ย มุ่ ง ศึ ก ษากระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้นาในตนเอง สภาพแวดล้ อมการ
เรี ยนรู้ แรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ และพฤติกรรมการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองของ
นิสิตนักศึกษาเพื่อการเคลื่อนย้ ายแรงงานเสรี ในกลุม่ ประเทศอาเซียน โดยมีเครื่ องมือ ที่ใช้ ในการ
วิ จัย 2 ส่ว น ส่ว นแรกเป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ส าคัญ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล คื อ ตัว ผู้ วิ จั ย เอง และ
นอกจากนัน้ ผู้วิจัย ยังจ าเป็ นต้ อ งมี เครื่ อ งมื อ เพื่ อ ช่ ว ยในการศึก ษาและเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล ซึ่ง
ประกอบด้ วย แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต และอุปกรณ์ภาคสนาม
1. แบบสั มภาษณ์ การสร้ างแนวคาถามสาหรับการสัมภาษณ์ เชิ งลึก ผู้วิจัยใช้
การสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview) เป็ นวิธีการในการเก็บข้ อมูล เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่แสดงให้
เห็ น รายละเอี ย ดที่ ลึก ซึง้ โดยผู้วิ จัย ได้ ส ร้ างแนวค าถามโดยอ้ า งอิ งจากข้ อ ค้ น พบที่ ได้ จ ากผล
การศึกษาในการวิจยั ระยะที่ 1 เป็ นแนวทางในการสร้ างแนวคาถามสาหรับการเก็บข้ อมูล เพื่อให้ ได้
ข้ อ มูลที่ ครบถ้ วนตามประเด็ นค าถามการวิจัย และป้องกัน การขาดตกบกพร่ อ งของประเด็ น ที่
ต้ องการศึกษา โดยผู้วิจัยได้ สร้ างแนวคาถามในประเด็นกว้ าง ๆ แต่ครอบคลุมประเด็นคาถามการ
วิจัยที่ต้องการค้ นหาคาตอบของพัฒนาการพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเอง
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ของนิสิตนักศึกษาตามคณะในการการจัดทาข้ อตกลงยอมรับร่ วมกัน (MRAs) เพื่อการเคลื่อนย้ าย
แรงงานเสรี ในกลุม่ ประเทศ โดยผู้วิจยั มีหลักการสร้ างแนวคาถาม ดังนี ้
1.1 ถามเพื่อให้ ได้ รายละเอียด เป็ นการถามเพื่อให้ ได้ ข้อมูลในประเด็นหลักที่
ต้ องการศึกษาอย่างลึกซึ ้งเกี่ยวกับประสบการณ์ การพัฒนาตนเองในการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษด้ วย
พฤติกรรมการนาตนเอง ทังที
้ ่เกิดจากการเข้ าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้ องกับการใช้ ทกั ษะ
ภาษาอังกฤษ และวิธีการอื่น ๆ นิสิตนักศึกษามีประสบการณ์ อย่างไร โดยแนวคาถามที่ ใช้ ในการ
สัมภาษณ์ นีเ้ ป็ นแนวคาถามอย่างกว้ าง ๆ และอาศัยการถามต่อ จากคาตอบของผู้ให้ สมั ภาษณ์
เพื่อให้ ได้ รายละเอียดของประสบการณ์การพัฒนาตนเองในการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วยพฤติกรรม
การนาตนเองมากที่สดุ
1.2 ถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ ที่ตรงกันข้ าม เป็ นการถามในสิง่ ที่ตรงกับข้ ามกับ
สิ่งที่ผ้ ูวิจัยต้ องการศึกษา เพื่อทาความเข้ าใจว่านิสิตนักศึกษาได้ รับผลกระทบอย่างไรบ้ างจาก
การศึกษาในคณะตามการจัดทาข้ อตกลงยอมรับร่วมกัน (MRAs)
1.3 ถามเกี่ยวกับชีวิตประจาวัน เป็ นการถามเพื่อให้ นิสิตนักศึกษาได้ สะท้ อน
ประสบการณ์ ชี วิ ต จากการใช้ ชี วิ ต ประจ าวัน ว่ า เป็ นอย่ า งไร มี ค วามเกี่ ย วข้ องอย่ า งไรกั บ
กระบวนการพัฒนาตนเอง
ตัวอย่ างแนวคาถาม
ประเด็น
คาถามนา
คาถามตาม
ถามเพื่อให้ ได้ รายละเอียด มีการตังเป
้ ้ าหมายว่าจะไปทางาน มีการเตรี ยมความพร้ อม
ในอาเซียนหรื อเปล่าคะ
อย่างไรบ้ าง
มีใครสนับสนุนการการเรี ยน
สนับสนุนอย่างไรบ้ าง
ภาษาอังกฤษบ้ าง
ถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ ถ้ าไม่มีอาเซียน คิดว่า
สาคัญหรื อไม่สาคัญอย่างไร
ที่ตรงกันข้ าม
ภาษาอังกฤษเป็ นสิง่ สาคัญไหม
ถามเกี่ยวกับ
มีกิจกรรมอะไรที่ช่วยพัฒนา
กิจกรรมที่ทานันเป็
้ นอย่างไร
ชีวิตประจาวัน
ภาษาอังกฤษของเราได้ บ้าง
แล้ วช่วยพัฒนาได้ อย่างไร
2. แบบสั ง เกต ผู้วิ จัย ใช้ แ นวทางในการสังเกตพฤติ ก รรมของนิสิต นัก ศึกษา
รวมทังบริ
้ บทรอบข้ างที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งการสังเกตนันผู
้ ้ วิจัยได้ กระทาร่ วมกับการสัมภาษณ์ เพื่อเป็ น
ข้ อมูลประกอบการวิเคราะห์ และเป็ นการตรวจสอบความถูกต้ องและเชื่อถือได้ ของข้ อมูลที่ได้ จาก
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ตัวอย่ างแบบสังเกต
แบบบันทึกการสังเกตในการสัมภาษณ์
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3. อุ ป กรณ์ ภาคสนาม เป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ช่ วยให้ ผ้ ูวิจัย สามารถด าเนิ นการเก็ บ
ข้ อ มูล ได้ ส ะดวกขึน้ เป็ นเครื่ องมื อ ที่ ป้ องกัน การขาดตกบกพร่ อ งของข้ อ มูล และช่ ว ยให้ ผ้ ูวิ จัย
สามารถนาข้ อมูลมาสรุ ป วิเคราะห์ได้ อย่างลึกซึ ้ง ตามสภาพความเป็ นจริ งที่ปรากฏ โดยผู้วิจัยใช้
อุปกรณ์ภาคสนามในการเก็บข้ อมูล ดังนี ้
3.1 สมุ ด จดบั น ทึ ก ช่ ว ยในการบั น ทึ ก เรื่ อ งราวหรื อ ข้ อมู ล ที่ ไ ด้ จากการ
สัมภาษณ์ และการสังเกต รวมทังบั
้ นทึกอารมณ์ ความรู้ สกึ ของผู้วิจัยขณะทาการเก็บข้ อมูล เพื่อ
การป้องกันความมีอคติในการเก็บข้ อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
3.2 เครื่ องบันทึกเสียง ช่วยบันทึกรายละเอียดขณะทาการสัมภาษณ์ เพื่อช่วย
ในการบันทึกข้ อมูล ป้องกันการขาดตกบกพร่องของข้ อมูลจากการจดบันทึก ทังนี
้ ้ผู้วิจยั จะต้ องทา
การขออนุญาตบันทึกเสียงจากผู้ให้ ข้อมูลหลักทุกครัง้ ก่อนการบันทึกเสียง
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ผู้วิจัยทาการเก็ บรวบรวมข้ อ มูล ด้ วยการสัมภาษณ์ เชิ งลึก (In-depth Interview)
ร่วมกับการสังเกต เพื่อให้ ได้ ข้อมูลเฉพาะเรื่ องอย่างละเอียดลึกซึ ้งเกี่ยวกับประสบการณ์ ความคิด
ความเชื่อ และการปฏิบัติตนในประเด็นที่เกี่ ยวข้ อ งของนิสิตนักศึกษา โดยไม่จากัดระยะเวลาใน
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การสัมภาษณ์ และหากผู้ให้ ข้อมูลอนุญ าตให้ ทาการบันทึกเสียงได้ ผู้วิจัยจะใช้ ทงการจดบั
ั้
นทึก
และการบันทึกเสียงไปด้ วยกัน เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่มีความละเอียด ถูกต้ อง และแม่นยาที่สดุ
2. ทาการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้ อมูลโดยการตรวจสอบแบบสามเส้ า (Data
Triangulation) ซึ่งทาการตรวจสอบสามเส้ าด้ านข้ อมูลที่มาจากหลายแหล่ง ได้ แก่ แหล่งปฐมภู มิ
หรื อแหล่งบุคคล แหล่งทุติยภูมิหรื อแหล่งเอกสาร นอกจากนันยั
้ งทาการตรวจสอบโดยใช้ การสอบ
ทานข้ อมูลโดยผู้ให้ ข้อมูลเป็ นผู้ตรวจสอบ (Members Check)
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั จะทาไปพร้ อม ๆ กับการเก็บรวบรวมข้ อมูลและต้ อง
ดาเนินต่อไปภายหลังการเก็ บข้ อมูลสิ ้นสุดลง เพื่อนาข้ อมูลมาพิจ ารณาว่ายังขาดตกประเด็นใด
หากขาดตกประเด็นใดไปผู้วิจัยจะขออนุญาตทาการเก็บข้ อมูลเพิ่มอีกครัง้ กับผู้ให้ ข้อมูล และเพื่อ
สร้ างสมมุติ ฐานชั่วคราว (Working Hypothesis) และสร้ างข้ อ สรุ ปเที ยบเคียงกับแนวคิดทฤษฎี
ต่อไป สาหรับการวิจยั ในครัง้ นี ้ผู้วิจยั เลือกใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้ างข้ อสรุ ป โดยหลังจากเก็บ
รวบรวมข้ อมูลและมีการตรวจสอบข้ อมูลแล้ วจึงนาข้ อมูลที่ได้ มาทาการวิเคราะห์ ซึง่ ข้ อมูลดังกล่าว
จะเป็ นข้ อความบรรยาย (Descriptive) ซึง่ ได้ จากการสัมภาษณ์ เชิงลึก ทังนี
้ ้ผู้วิจยั มีแนวทางในการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้ (Miles & Huberman, 1994; ชาย โพธิสติ า, 2552, หน้ า 335-372)
1. การจัด ระเบียบข้ อ มูล (Data Organizing) เนื่อ งจากข้ อ มูลที่ได้ จ ากการเก็ บ
รวบรวมจากภาคสนามด้ วยการสัมภาษณ์เชิงลึก การจดบันทึกด้ วยลายมือ และการบันทึกเสียง ไม่
อยู่ในสภาพที่พร้ อมจะนาไปใช้ วิเคราะห์ ผู้วิจัยจึงได้ นาข้ อ มูลดั งกล่าวมาจัดทาให้ อยู่ในสภาพที่
พร้ อมจะนาไปวิเคราะห์ได้ โดยการถอดคาให้ สมั ภาษณ์ พิมพ์ออกมาไว้ ในรู ปแบบของเอกสารและ
บันทึกไว้ ในคอมพิวเตอร์ เพื่อความสะดวกต่อการอ่าน การวิเคราะห์ และการเรี ยกมาใช้ ภายหลัง
จากนันผู
้ ้ วิจยั จึงได้ ทาการอ่านทานข้ อมูลที่จดั ระเบียบแล้ วหลาย ๆ ครัง้ เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจ เกิด
การซึม ซับ ในข้ อ มูล และท าการสรุ ป ข้ อ มูลไว้ เพื่ อ ง่า ยต่อ การเรี ยกใช้ ข้ อ มูล อี กครั ง้ โดยการจัด
ระเบียบข้ อมูล ผู้วิจยั จะทาไปพร้ อม ๆ กับการเก็บข้ อมูลในทุก ๆ ครัง้
2. การให้ รหัสข้ อมูล และการแสดงข้ อมูล (Coding and Data Display) หลังจาก
ผู้วิจยั ได้ อ่านข้ อมูลที่จัดระเบียบอย่างละเอียด เพื่อสรรหาข้ อความที่มีความหมายตรงประเด็นกับ
คาถามการวิจัย เมื่อพบข้ อความที่มีความหมายตรงประเด็นกับคาถามการวิจยั ตามที่ต้องการจะ
ศึกษา ผู้วิจัยจะกาหนดรหัสแทนความหมายของกลุ่มข้ อ ความเหล่านัน้ ซึ่งเป็ นการลงรหัสแบบ
อุปนัย (Inductive Coding) ที่ไม่มีการกาหนดรหัสไว้ ลว่ งหน้ า เนื่องจากการกาหนดรหัสไว้ ลว่ งหน้ า
จะสร้ างข้ อจ ากัดของข้ อมูลที่ค้น พบใหม่และมี ความน่าสนใจ โดยข้ อ ความที่ให้ ค วามหมายใน
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ลักษณะเดียวกันจะใช้ รหัสที่เหมื อ นกัน หลังจากนันผู
้ ้ วิจัยจัดแสดงข้ อ มูลโดยการนาหน่วยของ
ข้ อ ความที่ให้ รหัส เรี ยบร้ อยแล้ วน ามาเชื่ อ มโยงและหาความสัม พันธ์ แล้ ว จึงรวมเป็ นกลุ่ม ของ
ประเด็นในการวิเคราะห์ ซึ่งการแสดงข้ อ มูลจะจัดกลุม่ ประเภทของข้ อความที่มีความสัมพันธ์ กัน
ทางความหมาย โดยแสดงข้ อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตาราง กราฟ แผนภาพ เป็ นต้ น
3. การหาข้ อสรุ ป การตีความ และการยืนยันข้ อมูล (Conclusion, Interpretation
and Verification) หลังจากการลงรหัสข้ อมูลและจัดทาการแสดงข้ อมูลแล้ ว ในขันตอนนี
้
้ผู้วิจัยจะ
นาข้ อมูลทังหมดที
้
่ได้ ทาการลงรหัสไว้ แล้ ว และพิจารณาข้ อมูลที่มีรหัสเดียวกันมาทาการวิเคราะห์
สรุป และตีความ ซึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องที่ทบทวนไว้ ในบทที่ 2 มา
เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ และอภิป รายผลการวิจัย โดยผู้วิจัยได้ นารายละเอี ยดของแนวคิ ด
ทฤษฎีดงั กล่าวมาเทียบเคียงกับข้ อค้ นพบที่ได้ เมื่อได้ ข้อสรุปของผลการวิเคราะห์และอภิปรายผล
แล้ ว ผู้วิ จัย จึงท าการตรวจสอบข้ อ สรุ ปนัน้ อี ก ครั ง้ เพื่ อ ยื น ยัน ความถูก ต้ อ งของข้ อ สรุ ปจากการ
วิเคราะห์ ข้อมูล รวมถึงรายงานสิ่งที่เป็ นข้ อ ค้ นพบใหม่ที่ เกิ ดขึ ้นในการวิจัยครั ง้ นี ้นอกเหนื อ จาก
แนวคิดทฤษฎีที่ได้ ประมวลไว้
การตรวจสอบความเชื่อถือได้ ของข้ อมูล
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจัยทาการตรวจสอบความเชื่อถือได้ ของข้ อมูล ด้ วยการตรวจสอบ
ข้ อมูลจากการใช้ วิธีการเก็ บรวบรวมข้ อ มูลมากกว่าหนึ่งวิธี (Methodological Triangulation) คือ
การที่ ผ้ ูวิจัยใช้ วิธีในการเก็ บข้ อมูลที่ห ลากหลายเพื่อ ยืนยัน ความสอดคล้ อ งของข้ อ มูลที่ ได้ จ าก
วิธีการเก็บรวบรวมที่แตกต่างกัน ซึ่งในการวิจัยนี ้ผู้วิจยั ได้ ใช้ วิธีการเก็บรวบรวม คือ การสัมภาษณ์
เชิงลึก ประกอบการสังเกตแบบไม่มีสว่ นร่วม
นอกจากนี ้ เพื่อให้ ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือจากการเก็บรวบรวมผู้วิจยั ยังใช้ การสอบ
ทานข้ อมูลโดยให้ ผ้ ูให้ ข้อมูลเป็ นผู้ตรวจสอบข้ อ มูล (Members Check) กล่าวคือ ทุกครั ง้ เมื่ อ จบ
ประเด็นคาถามผู้วิจยั จะสรุ ปและกล่าวให้ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลฟั ง เพื่อให้ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลได้ ตรวจสอบ และยืนยัน
ความถูกต้ องของข้ อมูล ก่อนที่จะเปลีย่ นประเด็นคาถาม และหลังจากเสร็ จสิ ้นการสัมภาษณ์ ผ้ วู ิจัย
รี บถอดคาให้ สมั ภาษณ์ นนั ้ และส่งให้ ผ้ ูให้ ข้อ มูลได้ อ่านตรวจสอบว่าผู้วิจัยถอดคาให้ สมั ภาษณ์
ถูกต้ องตรงตามที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลตอบมาหรื อไม่ ถ้ าไม่ตรงหรื อมีความบิดเบือนจากที่ตอบจะได้ ทาการ
ปรับแก้ ให้ ถกู ต้ อง
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การพิทักษ์ สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่ าง
1. ผู้วิจยั มีการยื่นขอจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ก่อนการดาเนินการวิจยั
2. ในขันตอนการเก็
้
บรวมรวมข้ อมูลผู้วิจัยจะแนะนาตัวกับกลุม่ ตัวอย่าง พร้ อมทังชี
้ ้แจง
วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการวิจยั ให้ กลุม่ ตัวอย่างทราบ
3. คายิน ยอมเข้ าร่ วมการวิจัยจะขึ ้นอยู่กับ ความสมัครใจของกลุ่มตัว อย่าง หากกลุ่ม
ตัวอย่างไม่ยินดีเข้ าร่วมวิจยั สามารถยกเลิกได้ ตลอดเวลาโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทังสิ
้ ้น
4. ข้ อมูลที่ได้ รับจากการวิจัยจะถูกนาเสนอเป็ นภาพรวม ไม่ระบุชื่อกลุม่ ตัวอย่าง และจะ
นาไปใช้ ประโยชน์เฉพาะสาหรับการวิจยั และงานวิชาการเท่านัน้
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
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การวิจัยเรื่ อง พัฒนาการด้ านการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้นาในตนเอง
และพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองของนิสิตนักศึกษาเพื่อ การเคลื่อ นย้ าย
แรงงานเสรี ในกลุม่ ประเทศอาเซียน เป็ นการวิจัยผสานวิธี (Mixed Methodology) แบบเชิงอธิ บาย
เป็ นลาดับ (The explanatory sequential design) แบ่งการวิจัยออกเป็ น 2 ระยะ โดยผู้วิจัยจะได้
นาเสนอผลการวิจยั แบ่งเป็ น 2 ส่วนตามระยะของการวิจยั ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
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ผลการวิจัยระยะที่ 1
การวิจัยในระยะที่ 1 มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาและตรวจสอบโมเดลโค้ งพัฒนาการที่มีตวั
แปรแฝงของการเปลี่ยนแปลงระยะยาวของการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้นาใน
ตนเอง แรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ และพฤติกรรมการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเอง และ
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของตัวแปรเชิงเหตุ ประกอบด้ วย การริ เริ่ มพัฒนาความงอกงาม
แห่งตน ภาวะผู้น าในตนเอง สภาพแวดล้ อ มการเรี ย นรู้ และแรงจู งใจภายในในการเรี ย นรู้ ต่อ
พฤติกรรมการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองของนิสติ นักศึกษาเพื่อการเคลือ่ นย้ ายแรงงาน
เสรี ในกลุม่ ประเทศอาเซียน โดยนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็ น 2 ตอนดังนี ้
ตอนที่ 1 ลักษณะทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่างและค่าสถิติพื ้นฐานของตัวแปร
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
เพื่อให้ เกิ ดความเข้ าใจตรงกันในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อ มูลในการวิจัยครั ง้ นี ้
ผู้วิจยั จึงได้ กาหนดสัญลักษณ์และความหมายที่ใช้ แทนค่าสถิติตา่ ง ๆ รวมถึงกาหนดชื่อตัวแปรและ
อักษรย่อที่ใช้ ในการวิเคราะห์ดงั ต่อไปนี ้
สัญลักษณ์ ท่ ใี ช้ แทนค่ าสถิติ
สัญลักษณ์ ความหมาย
𝑥̅
ค่าเฉลีย่ เลขคณิต
SD
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
SE
ค่าความคลาดเคลือ่ นมาตรฐาน (Standard error)
2
ค่าสถิติไคสแควร์
df
องศาอิสระ (Degree of freedom)
R2
สัมประสิทธิ์การทานาย (Coefficient of determination)

104

4231724567

SWU iThesis gs551120046 dissertation / recv: 06112562 11:36:36 / seq: 38

β
สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน
e
ความคลาดเคลือ่ นในการวัด
ตัวแปรในการศึกษา
ตัวแปร
ความหมาย
การริเริม่ พัฒนา1
ตัวแปรการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตนวัดครัง้ ที่ 1
การริเริม่ พัฒนา2
ตัวแปรการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตนวัดครัง้ ที่ 2
การริเริม่ พัฒนา3
ตัวแปรการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตนวัดครัง้ ที่ 3
ผูน้ าในตนเอง1
ตัวแปรภาวะผู้นาในตนเองวัดครัง้ ที่ 1
ผูน้ าในตนเอง2
ตัวแปรภาวะผู้นาในตนเองวัดครัง้ ที่ 2
ผูน้ าในตนเอง3
ตัวแปรภาวะผู้นาในตนเองวัดครัง้ ที่ 3
สภาพแวดล้อม1
ตัวแปรสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้วดั ครัง้ ที่ 1
สภาพแวดล้อม2
ตัวแปรสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้วดั ครัง้ ที่ 2
สภาพแวดล้อม3
ตัวแปรสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้วดั ครัง้ ที่ 3
แรงจูงใจ1
ตัวแปรแรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้วดั ครัง้ ที่ 1
แรงจูงใจ2
ตัวแปรแรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้วดั ครัง้ ที่ 2
แรงจูงใจ3
ตัวแปรแรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้วดั ครัง้ ที่ 3
พฤติกรรมเรียนรู1้
ตัวแปรพฤติกรรมการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษด้ วย
การนาตนเอง วัดครัง้ ที่ 1
พฤติกรรมเรียนรู2้
ตัวแปรพฤติกรรมการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษด้ วย
การนาตนเอง วัดครัง้ ที่ 2
พฤติกรรมเรียนรู3้
ตัวแปรพฤติกรรมการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษด้ วย
การนาตนเอง วัดครัง้ ที่ 3
ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ างและค่ าสถิติพนื ้ ฐานของตัวแปร
กลุม่ ตัวอย่างของการวิจัยครัง้ นี ้ คือ ระดับปริ ญญาตรี ชันปี
้ สุดท้ ายของมหาวิทยาลัย
ในกรุ ง เทพมหานคร ที่ ศึ ก ษาในคณะตามการจั ด ท าข้ อ ตกลงยอมรั บ ร่ ว มกั น (MRAs) ด้ า น
คุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลัก ตามปฏิญญาว่าด้ วยความร่วมมือในอาเซียน ปี การศึกษา 2561 ที่
มีการเข้ าร่ วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับภาษาอังกฤษทังในมหาวิ
้
ทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย โดย
ลัก ษณะทั่ว ไปของกลุ่ม ตัว อย่ า งประกอบด้ ว ยเพศ อายุ คณะที่ ศึ ก ษา เกรดเฉลี่ ย กิ จ กรรม
ภาษาอังกฤษที่เข้ าร่วม ทังนี
้ ้รายละเอียดของลักษณะทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่างของข้ อมูลเบื ้องต้ นดัง
ตาราง 4
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กลุม่ ตัวอย่าง (n = 200)
เพศ
- ชาย
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- หญิง
อายุ (ปี )
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
คณะที่ศกึ ษา
- วิศวกรรมศาสตร์
- พยาบาลศาสตร์
- สถาปั ตยกรรมศาสตร์
- คณะทันตแพทยศาสตร์
- คณะบัญชี
เกรดเฉลีย่
- 2.00 - 2.50
- 2.51 - 3.00
- 3.01 - 3.50
- 3.51 - 4.00
กิจกรรมภาษาอังกฤษ
- ดูหนัง ดูซีรี่ส์
- ฟั งเพลง
- ดู YouTube
- อ่านหนังสือ อ่านนิยาย
- เล่นเกมส์
- ฝึ กพูดภาษาอังกฤษ
- คุยกับเพื่อนต่างชาติ

จานวน

ร้ อยละ

88
112

44.0
56.0

ค่ าเฉลี่ย

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

21.83
จานวน

0.059
ร้ อยละ

47
39
35
40
39

23.5
19.5
17.5
20.0
19.5

10
44
98
48

5.0
22.0
49.0
24.0

64
50
19
25
10
17
15

32.0
25.0
9.5
12.5
5.0
8.5
7.5
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จากตาราง 4 พบว่ากลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง คิดเป็ นร้ อยละ 56.0 มีอายุ
เฉลีย่ 21.83 ส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ คิดเป็ นร้ อยละ 23.5 รองลงมาเป็ นคณะ
คณะทันตแพทยศาสตร์ คิดเป็ นร้ อยละ 20.0 และคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ น้อยที่สดุ คิดเป็ นร้ อย
ละ 17.5 เกรดเฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 3.01 - 3.50 คิดเป็ นร้ อยละ 49.0 รองลงมาอยู่ในช่วง 3.51
- 4.00 คิดเป็ นร้ อยละ 24.0 สาหรับกิจกรรมภาษาอังกฤษที่เข้ าร่วมมากเป็ นสามอันดับแรก คือ ดู
หนัง ดูซีรี่ส์ คิดเป็ นร้ อยละ 32.0 ฟั งเพลง คิดเป็ นร้ อยละ 25.0 อ่านหนังสือ อ่านนิยาย คิดเป็ นร้ อย
ละ 12.5 ส่วนกิจกรรมที่เข้ าร่วมน้ อยที่สดุ คือ เล่นเกมส์ คิดเป็ นร้ อยละ 5.0
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ตาราง 5 ค่าสถิติพื ้นฐานของตัวแปรในการวิจยั
ตัวแปร
วัดครัง้ ที่ 1
การริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตน
ภาวะผู้นาในตนเอง
สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้
แรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้
พฤติ ก รรมการเรี ย นรู้ ภาษาอั ง กฤษ
ด้ วยการนาตนเอง
วัดครัง้ ที่ 2
การริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตน
ภาวะผู้นาในตนเอง
สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้
แรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้
พฤติ ก รรมการเรี ย นรู้ ภาษาอั ง กฤษ
ด้ วยการนาตนเอง
วัดครัง้ ที่ 3
การริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตน
ภาวะผู้นาในตนเอง

ค่ าเฉลี่ย

ส่ วนเบี่ยงเบน ความ ความ ความ
มาตรฐาน แปรปรวน เบ้ โด่ ง

3.42
3.44
3.36
3.46
3.34

0.49
0.41
0.50
0.69
0.23

0.24
0.17
0.25
0.47
0.05

0.08
0.20
0.11
-0.56
-0.20

-0.13
0.28
0.21
0.70
0.10

3.52
3.69
3.56
3.62
3.42

0.29
0.34
0.34
0.25
0.42

0.09
0.12
0.12
0.06
0.18

0.20
0.33
0.01
0.79
-0.08

0.65
-0.30
0.91
1.73
0.65

3.26
3.34

0.34
0.28

0.12
0.08

-0.57 0.36
0.03 0.25
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ตาราง 5 (ต่อ)
ตัวแปร

ค่ าเฉลี่ย

ส่ วนเบี่ยงเบน ความ ความ ความ
มาตรฐาน แปรปรวน เบ้ โด่ ง
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สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้
3.23
0.27
0.07 0.06 -0.23
แรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้
3.23
0.27
0.07 0.52 0.96
พฤติ ก รรมการเรี ย นรู้ ภาษาอั ง กฤษ 3.63
0.36
0.13 0.17 0.02
ด้ วยการนาตนเอง
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐ านที่ 1 การริ เริ่ ม พั ฒ นาความงอกงามแห่ ง ตน ภาวะผู้ น าในตนเอง
สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ แรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ และพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษ
ด้ วยการนาตนเองของนิสิตนักศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้นตามช่วงเวลาของการเรี ยนในชันปี
้
สุด ท้ าย โดยใช้ ก ารวิ เคราะห์ แ บบจาลองโค้ ง พัฒ นาการที่ มี ตัว แปรแฝง (Latent growth curve
model) เพื่ อทดสอบสมมติฐาน ซึ่งเป็ นการวิเคราะห์ ข้อ มูลระยะยาวที่ใช้ สถิ ติ SEM (Structural
Equation Modeling) ในการศึกษาแบบแผนการเปลี่ยนแปลงรายบุคคลเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป
โดยการวัดซ ้าตัวแปรเดียวกันมากกว่า 3 ครัง้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลง (Growth) อาจจะเป็ นทางบวก
หรื อลบก็ได้ และรูปร่ างการเปลีย่ นแปลงอาจจะเป็ นเส้ นตรง หรื อเส้ นโค้ งก็ได้ (Growth curve) โดย
มีแนวคิดว่า คะแนนการวัดแต่ละครัง้ ประกอบไปด้ วยองค์ประกอบ 3 ส่วนคือ คะแนนเริ่ มต้ นในการ
วัดครั ง้ แรก (intercept) อัตราพัฒ นาการ (slope) และความคลาดเคลื่อน (error) โดย intercept
และ slope เป็ นตัวแปรแฝง หรื อองค์ ประกอบร่ วมของคะแนนการวัดทุกครัง้ ซึ่งมี สมการเท่ากับ
จานวนครัง้ ที่มีการวัดซ ้า เช่น ถ้ ามีการวัด 3 ครัง้ ก็จะมี 3 สมการ โดยมีแบบจาลองโค้ งพัฒนาการ
ตามสมมติฐานดังภาพประกอบ 5
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Var Di
Meanµ i

Intercept
1
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Y1
e1

Slope
0

1

Var Ds
Meanµ s

2

1

Y1

Y1

e2

e3
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ภาพประกอบ 5 แบบจาลองโค้ งพัฒนาการตามสมมติฐาน
โดยการศึกษาลักษณะของแบบจาลอง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะต้ องพิจารณาดัชนี
ความกลมกลืนของแบบจาลองสมมติฐานกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ และค่าพารามิเตอร์ ที่สาคัญ ได้ แก่
ค่าเฉลี่ยของตัวแปรแฝงคะแนนเริ่ มต้ น (Mean µi) ค่าเฉลี่ยของตัวแปรแฝงอัตราการเปลี่ยนแปลง
(Mean µs) ความแปรปรวนของตัวแปรแฝงคะแนนเริ่ มต้ น (Var Di) ความแปรปรวนของตัวแปรแฝง
อัตราการเปลี่ยนแปลง (Var Ds) ความแปรปรวนร่ วมระหว่างตัวแปรแฝงคะแนนเริ่ มต้ นกับตัวแปร
แฝงอัตราการเปลี่ยนแปลง (cov) ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมระหว่างความคลาดเคลือ่ น
ในการวัด ครั ง้ ที่ 1 (e1) จนถึ งครั ง้ ที่ 3 (e3) รวมทัง้ ค่า สัม ประสิท ธิ์ อิ ท ธิ พ ลของตัว แปรแฝงโค้ ง
พัฒ นาการ (Slope) ที่ มี ต่ อ ตัว แปรสัง เกต ซึ่ ง ค่ า สัม ประสิท ธิ์ อิ ท ธิ พ ลของของตัว แปรแฝงค่ า
พัฒนาการในการศึกษาครัง้ นี ้สาหรับการวัดครัง้ ที่ 1 ครัง้ ที่ 2 และครัง้ ที่ 3 จะกาหนดให้ เป็ น 0, 1, 2
ตามลาดับ และค่าสัมประสิทธิ์ อิ ทธิ พลของตัวแปรแฝงที่เป็ นค่าเริ่ มต้ น (intercept) ที่มีต่อตัวแปร
สังเกตในการวัดแต่ละครัง้ จะกาหนดให้ มีคา่ เท่ากันหมด คือ 1 เนื่องจากเป็ นการสะท้ อนถึงตัวแปร
แฝงของคะแนนเริ่ มต้ น ทังนี
้ ้ในการวิเคราะห์ข้อมูลหากพบว่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลอง
สมมติฐานไม่กลมกลืนกับข้ อมูลเชิ งประจักษ์ ซึ่งอธิ บายได้ ว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึ ้นไม่ได้ มี
ลัก ษณ ะเป็ นเส้ น ตรง ผู้ วิ จั ย จึ ง จะท าการวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนแบบวัด ซ า้ (Repeated
measures ANOVA) เพื่อหาลักษณะของรู ปร่างการเปลีย่ นแปลง ที่จะนามาใช้ กาหนดแบบจาลอง
ในการวิเคราะห์แบบจาลองโค้ งพัฒนาการที่มีตวั แปรแฝงต่อไป
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โดยการทดสอบสมมติฐานที่ 1 มีรายละเอียดดังนี ้
1. การวิเคราะห์ แบบจาลองโค้ งพัฒ นาการที่มีตัวแปรแฝงของการริ เริ่ ม
พัฒนาความงอกงามแห่ งตน
ในการศึกษาแบบจาลองโค้ ง พัฒนาการที่มีตัวแปรแฝงของการริ เริ่ มพัฒนา
ความงอกงามแห่งตน ผู้วิจยั วัดการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตนจานวน 3 ครัง้ เมื่อพิจารณา
ถึงค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองปรากฏ ดังนี ้
4231724567

ตาราง 6 ค่าดัชนีความกลมกลืนแบบจาลองโค้ งพัฒนาการที่มีตวั แปรแฝงของการริ เริ่ มพัฒนา
ความงอกงามแห่งตนตามสมมติฐาน
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ดัชนีความกลมกลืน
ของแบบจาลอง
2, df, p-value
RMSEA
CFI
NNFI

เกณฑ์ การ
ตัดสิน
p > .05
<.08
>.09
>.09

ค่ าดัชนี

แปลผล

2 = 126.477, df = 1, p = .000
0.794
0.0
-158.81

ไม่กลมกลืน
กลมกลืน
ไม่กลมกลืน
ไม่กลมกลืน

จากตาราง 6 พบว่า ค่าดัช นีค วามกลมกลืน บางดัช นียังไม่ผ่านเกณฑ์ การ
ตัดสิน แสดงว่าแบบจ าลองนี ย้ ังไม่กลมกลืน กับข้ อ มูลเชิ งประจักษ์ ดังนัน้ ผู้วิจัยจึ งท าการปรั บ
แบบจ าลองใหม่ โดยพิ จารณาจากทัง้ ดัช นี ก ารปรั บ แบบจ าลอง (Modification index) รวมถึ ง
ลักษณะของข้ อมูล ได้ แก่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปรแฝงพัฒนาการที่เป็ นตัวสะท้ อนอัตราการ
เปลีย่ นแปลงของข้ อมูล ทังนี
้ ้ตามสมมติฐานผู้วิจัยคาดว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นมีแนวโน้ มเป็ น
เส้ นตรง จึงกาหนดสัมประสิทธิ์ อิทธิ พลของตัวแปรแฝงพัฒนาการเป็ น 0, 1, 2 แต่เมื่อแบบจาลอง
ยังไม่ ก ลมกลืนกับ ข้ อมูล เชิ งประจัก ษ์ ผู้วิจัยจึ งจะท าการวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนแบบวัด ซ า้
(Repeated measures ANOVA) เพื่อหาลักษณะของรูปร่างการเปลีย่ นแปลง พบว่า ค่าเฉลีย่ ของ
การวัด ครั ง้ ที่ 1 ครั ง้ ที่ 2 และครั ง้ ที่ 3 มี ค่า เท่า กั บ 3.42, 3.52 และ 3.26 และค่า เฉลี่ ย มี ค วาม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยการเปลีย่ นแปลงของการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่ง
ตนไม่ ได้ มี ล ัก ษณะเป็ นเส้ น ตรง (F = 49.107, df = 1, p < .001) ดังแสดงในภาพประกอบ 6
จากนันผู
้ ้ วิจยั ทาการปรับแบบจาลองใหม่จึงได้ คา่ ดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองตามตาราง 7
ดังนี ้
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วัดครัง้ ที่ 1

วัดครัง้ ที่ 2

วัดครัง้ ที่ 3

ภาพประกอบ 6 เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลีย่ การริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตนจากวัดทัง้ 3 ครัง้
ตาราง 7 ค่าดัชนีความกลมกลืนแบบจาลองโค้ งพัฒนาการที่มีตวั แปรแฝงของการริ เริ่ มพัฒนา
ความงอกงามแห่งตนที่ปรับแล้ ว
ดัชนีความกลมกลืน
ของแบบจาลอง
2, df, p-value
RMSEA
CFI
NNFI

เกณฑ์ การ
ตัดสิน
p > .05
<.08
>.09
>.09

ค่ าดัชนี

แปลผล

2 = 6.82, df = 4, p = .146
0.059
0.17
0.38

กลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน

เมื่ อพิจารณาจากค่าดัช นีความกลมกลืนของแบบจาลองในตาราง 7 แล้ ว
พบว่า ดัชนี ทุก ตัวผ่านตามเกณฑ์ โดยผู้วิจัย ปรั บ แบบจาลองจากการพิ จ ารณาถึ งรู ป แบบการ
เปลีย่ นแปลงของการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตนที่เกิดขึ ้นในระหว่างปี การศึกษาซึ่งอัตราการ
เปลี่ยนแปลงของตัวแปรอาจไม่ได้ เพิ่มขึ ้นในลักษณะที่สม่าเสมอกันในแต่ละช่วงเวลา และไม่ได้ มี
ลักษณะเป็ นเส้ นตรง จึงได้ ปรับให้ ค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิ พลของตัวแปรโค้ งพัฒนาการที่มีต่อตัวแปร
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สังเกตเป็ น 0, 1, -1.5 ในแต่ละช่ วงเวลาตามล าดับ เพื่ อ ให้ สะท้ อ นลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ ้น เมื่อปรับแบบจาลองแล้ ว พบว่ามีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูล จึงได้ แบบจาลองโค้ ง
พัฒนาการที่มีตวั แปรแฝงของการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตน ดังแสดงในภาพประกอบ 7
และมีคา่ สัมประสิทธิ์ที่สาคัญดังตาราง 8
Cov < 0.00
4231724567

Var Di < 0.00
Meanµ i = 3.42*

Intercept
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1

1

Slope
0

1

1

Var Ds < 0.00
Meanµ s = 0.11*

-1.5

PGIT1

PGIT1

PGIT1

e1 = 0.06

e2 = 0.01

e3 = 0.01

ภาพประกอบ 7 แบบจาลองโค้ งพัฒนาการที่มีตวั แปรแฝง
ของการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตน
ตาราง 8 ค่าสัมประสิทธิ์ในแบบจาลองโค้ งพัฒนาการที่มีตวั แปรแฝงของการริ เริ่ มพัฒนาความงอก
งามแห่งตนที่ปรับแล้ ว
ค่ า
ความคลาด
t-value
สัมประสิทธิ์ เคลื่อนมาตรฐาน (*p<.05)
ค่าเฉลี่ยของคะแนนการริ เริ่ มพัฒนาความ
3.42
0.005
725.21*
งอกงามแห่งตนเริ่ มต้ น (Intercept)
ค่าเฉลีย่ ของพัฒนาการ (Slope)
0.11
0.004
25.57*
พารามิเตอร์

คะแนนเฉลีย่ ของการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตนจากการวัดครัง้ ที่ 1 ถึง
ครัง้ ที่ 3 เท่ากับ 3.42, 3.52 และ 3.26 ตามลาดับ ซึ่งจากตาราง 8 แสดงให้ เห็นว่านิสติ นักศึกษามี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนการริ เริ่ มพัฒ นาความงอกงามแห่งตนเริ่ มต้ นเท่ากับ 3.419 โดยแต่ละคนมี
ความแปรปรวนของคะแนนการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตนเริ่ มต้ นน้ อยมาก จนมีคา่ ใกล้ เคียง
0 แสดงว่านิสิตนักศึกษาแต่ละคนมีการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตนในช่วงต้ นปี การศึกษาไม่
แตกต่างกัน สาหรับการพิจารณาว่ามี การเปลี่ยนแปลงของค่าตัวแปรไปตามช่วงเวลาหรื อไม่นนั ้
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สามารถพิจารณาได้ จากค่าสถิติ 2 ค่า คือ ค่าความแปรปรวนของพัฒ นาการ และค่าเฉลี่ยของ
พัฒนาการ ซึง่ ความแปรปรวนของพัฒนาการเป็ นค่าที่บอกว่าตัวแปรนันมี
้ การเปลี่ ยนแปลงเกิดขึ ้น
หรื อไม่ หากความแปรปรวนของพัฒนาการมีนยั สาคัญทางสถิติ หรื อมีคา่ แตกต่างจากศูนย์อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ แสดงว่าการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตนมีการเปลี่ยนแปลง ส่วนค่าเฉลี่ย
ของพัฒ นาการจะบอกทิ ศ ทางในการเปลี่ย นแปลง ดัง นัน้ เมื่ อ พิ จ ารณาความแปรปรวนของ
พัฒนาการซึง่ มีคา่ น้ อยมากและใกล้ เคียง 0 มาก ประกอบกับผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
วัดซา้ (Repeated measures ANOVA) ซึ่งแสดงให้ เห็นลักษณะของรู ปร่ างการเปลี่ยนแปลงที่มี
การเพิ่มขึ ้นในการวัดครัง้ ที่ 2 และลดลงจนมากกว่าการวัดครัง้ ที่ 1 ในการวัดครัง้ ที่ 3 จึงอธิ บายได้
ว่าตลอดช่วงเวลาที่วดั จานวน 3 ครัง้ นัน้ การริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตนมีการเปลีย่ นแปลง
เกิดขึ ้นตลอดปี การศึกษา และในภาพรวมเป็ นการเปลีย่ นแปลงในลักษณะที่เพิ่มขึ ้นและมีการลดลง
พิจารณาจากค่าเฉลีย่ พัฒนาการเท่ากับ 0.11 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
2. การวิเคราะห์ แบบจาลองโค้ งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝงของภาวะผู้นาใน
ตนเอง
ในการศึก ษาแบบจาลองโค้ งพัฒ นาการที่ มี ตัว แปรแฝงของภาวะผู้น าใน
ตนเอง ผู้วิจัยวัดภาวะผู้นาในตนเองจานวน 3 ครัง้ เมื่ อพิ จารณาถึงค่าดัช นีความกลมกลืนของ
แบบจาลองปรากฏ ดังนี ้
ตาราง 9 ค่าดัชนีความกลมกลืนแบบจาลองโค้ งพัฒนาการที่มีตวั แปรแฝงของภาวะผู้นาในตนเอง
ตามสมมติฐาน
ดัชนีความกลมกลืน
ของแบบจาลอง
2, df, p-value
RMSEA
CFI
NNFI

เกณฑ์ การ
ตัดสิน
p > .05
<.08
>.09
>.09

ค่ าดัชนี

แปลผล

2 = 160.23, df = 1, p = .000
0.895
0.0
632.75

ไม่กลมกลืน
ไม่กลมกลืน
ไม่กลมกลืน
กลมกลืน

จากตาราง 9 พบว่า ค่าดัช นีค วามกลมกลืน บางดัช นียังไม่ผ่านเกณฑ์ การ
ตัดสิน แสดงว่าแบบจ าลองนี ย้ ังไม่กลมกลืน กับข้ อ มูลเชิ งประจักษ์ ดังนัน้ ผู้วิจัยจึ งท าการปรั บ
แบบจ าลองใหม่ โดยพิ จารณาจากทัง้ ดัช นี ก ารปรั บ แบบจ าลอง (Modification index) รวมถึ ง
ลักษณะของข้ อ มูล ทัง้ นีต้ ามสมมติฐ านผู้วิจัยคาดว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึน้ มี แนวโน้ ม เป็ น
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เส้ นตรง จึงกาหนดสัมประสิทธิ์ อิทธิ พลของตัวแปรแฝงพัฒนาการเป็ น 0, 1, 2 แต่เมื่อแบบจาลอง
ยังไม่ ก ลมกลืนกับ ข้ อมูล เชิ งประจัก ษ์ ผู้วิจัยจึ งจะท าการวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนแบบวัด ซ า้
(Repeated measures ANOVA) เพื่อหาลักษณะของรูปร่างการเปลีย่ นแปลง พบว่า ค่าเฉลีย่ ของ
การวัดครัง้ ที่ 1 ครัง้ ที่ 2 และครัง้ ที่ 3 มี ค่าเท่ากับ 3.441, 3.690 และ 3.340 และค่าเฉลี่ยมี ความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยการเปลีย่ นแปลงของภาวะผู้นาในตนเองไม่ได้ มีลกั ษณะ
เป็ นเส้ นตรง (F = 103.534, df = 1, p < .001) ดังแสดงในภาพประกอบ 8 จากนันผู
้ ้ วิจัยทาการ
ปรับแบบจาลองใหม่จึงได้ คา่ ดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองตามตาราง 10 ดังนี ้
SWU iThesis gs551120046 dissertation / recv: 06112562 11:36:36 / seq: 38

วัดครัง้ ที่ 1

วัดครัง้ ที่ 2

วัดครัง้ ที่ 3

ภาพประกอบ 8 เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลีย่ ภาวะผู้นาในตนเองจากวัดทัง้ 3 ครัง้
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ตาราง 10 ค่าดัชนีความกลมกลืนแบบจาลองโค้ งพัฒนาการที่มีตวั แปรแฝงของภาวะผู้นาในตนเอง
ที่ปรับแล้ ว

4231724567

ดัชนีความกลมกลืน
ของแบบจาลอง
2, df, p-value
RMSEA
NNFI

เกณฑ์ การ
ตัดสิน
p > .05
<.08
>.09

ค่ าดัชนี

แปลผล

2 = 1.58, df = 1, p = .209
0.054
2.140

กลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน
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เมื่ อพิจารณาจากค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองในตาราง 10 แล้ ว
พบว่า ดัชนีสว่ นใหญ่ผ่านตามเกณฑ์ โดยผู้วิจัยปรับแบบจาลองจากการพิจารณาถึงรู ปแบบการ
เปลี่ยนแปลงของภาวะผู้นาในตนเองที่เกิดขึ ้นในระหว่างปี การศึกษาซึง่ อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ตัวแปรอาจไม่ได้ เพิ่มขึ ้นในลักษณะที่สม่าเสมอกันในแต่ละช่วงเวลา จึงได้ ปรับให้ ค่าสัมประสิ ทธิ์
อิทธิ พลของตัวแปรโค้ งพัฒนาการที่มีต่อตัวแปรสังเกตเป็ น 0, 1, -0.5 ในแต่ละช่วงเวลาตามลาดับ
เพื่อให้ สะท้ อนลักษณะการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ ้น เมื่อปรับแบบจาลองแล้ วพบว่ามีความสอดคล้ อง
กลมกลืนกับข้ อมูล จึงได้ แบบจาลองโค้ งพัฒนาการที่มีตวั แปรแฝงของภาวะผู้นาในตนเองดังแสดง
ในภาพประกอบ 9 และมีคา่ สัมประสิทธิ์ที่สาคัญดังตาราง 11
Cov < 0.00
Var Di < 0.00
Meanµ i = 3.45*

Intercept
1

1

Slope
0

1

1

Var Ds < 0.00
Meanµ s = 0.23*

-0.5

SLT1

SLT1

SLT1

e1 = 0.03

e2 = 0.01

e3 = 0.01

ภาพประกอบ 9 แบบจาลองโค้ งพัฒนาการที่มีตวั แปรแฝงของภาวะผู้นาในตนเอง
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ตาราง 11 ค่าสัมประสิทธิ์ในแบบจาลองโค้ งพัฒนาการที่มีตวั แปรแฝงของภาวะผู้นาในตนเองที่
ปรับแล้ ว
ค่ า
ความคลาด
t-value
สัมประสิทธิ์ เคลื่อนมาตรฐาน (*p<.05)
ค่า เฉลี่ย ของคะแนนภาวะผู้น าในตนเอง
3.45
0.00
752.97*
เริ่ มต้ น (Intercept)
ค่าเฉลีย่ ของพัฒนาการ (Slope)
0.23
0.01
35.25*
ความแปรปรวนของคะแนนภาวะผู้น าใน
<0.00
0.00
0.93
ตนเองเริ่ มต้ น
ความแปรปรวนของพัฒนาการ
<0.00
0.00
0.22
ความแปรปรวนร่ วมระหว่างคะแนนภาวะ
<0.00
0.00
-0.04
ผู้นาในตนเองเริ่ มต้ นกับอัตราพัฒนาการ
พารามิเตอร์
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คะแนนเฉลี่ยของภาวะผู้นาในตนเองจากการวัดครัง้ ที่ 1 ถึงครั ง้ ที่ 3 เท่ากับ
3.44, 3.69 และ 3.34 ตามลาดับ ซึ่งจากตาราง 11 แสดงให้ เห็นว่านิสิตนักศึกษามี ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนภาวะผู้นาในตนเองเริ่ มต้ นเท่ากับ 3.45 โดยแต่ละคนมีความแปรปรวนของคะแนนภาวะ
ผู้นาในตนเองเริ่ มต้ นน้ อยมาก จนมีค่าใกล้ เคียง 0 แสดงว่านิสิตนักศึกษาแต่ละคนมีภาวะผู้นาใน
ตนเองในช่วงต้ นปี การศึกษาไม่แตกต่างกัน การพิจารณาว่ามีการเปลี่ยนแปลงของค่าตัวแปรไป
ตามช่วงเวลาหรื อไม่นนั ้ สามารถพิจารณาได้ จากค่าความแปรปรวนของพัฒนาการ เมื่อพิจารณา
จากตาราง 11 ความแปรปรวนของพัฒนาการน้ อยกว่า 0.00 อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ ซึ่งมีค่า
น้ อยมากและใกล้ เคียง 0 มาก ประกอบกับผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ ้า (Repeated
measures ANOVA) ซึง่ แสดงให้ เห็นลักษณะของรู ปร่ างการเปลี่ยนแปลงที่มีการเพิ่มขึ ้นในการวัด
ครัง้ ที่ 2 และลดลงจนมากกว่าการวัดครัง้ ที่ 1 ในการวัดครัง้ ที่ 3 จึงอธิบายได้ ว่าตลอดช่วงเวลาที่วดั
จานวน 3 ครัง้ นัน้ ภาวะผู้นาในตนเองมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ ้นตลอดปี การศึกษา และในภาพรวม
เป็ นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เพิ่มขึ ้นและมีการลดลง พิจารณาจากค่าเฉลี่ยพัฒนาการเท่ากับ
0.23 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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3. การวิ เ คราะห์ แบบ จ าลองโค้ งพั ฒ น าการที่ มี ตั ว แปรแฝงข อง
สภาพแวดล้ อมการเรียนรู้
ในการศึกษาแบบจาลองโค้ งพัฒ นาการที่มีตัวแปรแฝงของสภาพแวดล้ อ ม
การเรี ยนรู้ ผู้วิจยั วัดสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้จานวน 3 ครัง้ เมื่อพิจารณาถึงค่าดัชนีความกลมกลืน
ของแบบจาลองปรากฏ ดังนี ้
4231724567

ตาราง 12 ค่าดัชนีความกลมกลืนแบบจาลองโค้ งพัฒนาการที่มีตวั แปรแฝงของสภาพแวดล้ อมการ
เรี ยนรู้ตามสมมติฐาน
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ดัชนีความกลมกลืน
ของแบบจาลอง
2, df, p-value
RMSEA
CFI
NNFI

เกณฑ์ การ
ตัดสิน
p > .05
<.08
>.09
>.09

ค่ าดัชนี

แปลผล

2 = 138.85, df = 1, p = .000
0.832
0.0
1048.94

ไม่กลมกลืน
ไม่กลมกลืน
ไม่กลมกลืน
กลมกลืน

จากตาราง 12 พบว่า ค่าดัช นีความกลมกลืนบางดัชนียงั ไม่ผ่านเกณฑ์ การ
ตัดสิน แสดงว่าแบบจ าลองนี ย้ ังไม่กลมกลืน กับข้ อ มูลเชิ งประจักษ์ ดังนัน้ ผู้วิจัยจึ งท าการปรั บ
แบบจ าลองใหม่ โดยพิ จารณาจากทัง้ ดัช นี ก ารปรั บ แบบจ าลอง (Modification index) รวมถึ ง
ลักษณะของข้ อ มูล ทัง้ นีต้ ามสมมติฐ านผู้วิจัยคาดว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึน้ มี แนวโน้ ม เป็ น
เส้ นตรง จึงกาหนดสัมประสิทธิ์ อิทธิ พลของตัวแปรแฝงพัฒนาการเป็ น 0, 1, 2 แต่เมื่อแบบจาลอง
ยังไม่ ก ลมกลืนกับ ข้ อมูล เชิ งประจัก ษ์ ผู้วิจัยจึ งจะท าการวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนแบบวัด ซ า้
(Repeated measures ANOVA) เพื่อหาลักษณะของรูปร่างการเปลีย่ นแปลง พบว่า ค่าเฉลีย่ ของ
การวัด ครั ง้ ที่ 1 ครั ง้ ที่ 2 และครั ง้ ที่ 3 มี ค่ า เท่า กั บ 3.36, 3.56 และ 3.23 และค่ า เฉลี่ ย มี ค วาม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ ไม่ได้ มี
ลักษณะเป็ นเส้ นตรง (F = 72.288, df = 1, p < .001) ดังแสดงในภาพประกอบ 10 จากนันผู
้ ้ วิจัย
ทาการปรับแบบจาลองใหม่จึงได้ คา่ ดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองตามตาราง 13 ดังนี ้
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วัดครัง้ ที่ 1

วัดครัง้ ที่ 2

วัดครัง้ ที่ 3

ภาพประกอบ 10 เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลีย่ สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้จากวัดทัง้ 3 ครัง้
ตาราง 13 ค่าดัชนีความกลมกลืนแบบจาลองโค้ งพัฒนาการที่มีตวั แปรแฝงของสภาพแวดล้ อมการ
เรี ยนรู้ที่ปรับแล้ ว
ดัชนีความกลมกลืน
ของแบบจาลอง
2, df, p-value
RMSEA
NNFI

เกณฑ์ การ
ตัดสิน
p > .05
<.08
>.09

ค่ าดัชนี

แปลผล

2 = 3.68, df = 4, p = .451
0.000
0.63

กลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน

เมื่ อพิจารณาจากค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองในตาราง 13 แล้ ว
พบว่า ดัชนี ทุก ตัวผ่านตามเกณฑ์ โดยผู้วิจัย ปรั บ แบบจาลองจากการพิ จ ารณาถึ งรู ป แบบการ
เปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล้ อ มการเรี ย นรู้ ที่ เ กิ ด ขึ น้ ในระหว่ า งปี การศึ ก ษาซึ่ ง อั ต ราการ
เปลีย่ นแปลงของตัวแปรอาจไม่ได้ เพิ่มขึ ้นในลักษณะที่สม่าเสมอกันในแต่ละช่วงเวลา จึงได้ ปรับให้
ค่าสัม ประสิท ธิ์ อิ ท ธิ พ ลของตัวแปรโค้ งพัฒ นาการที่ มีต่อ ตัวแปรสังเกตเป็ น 0, 1, -0.5 ในแต่ล ะ
ช่วงเวลาตามลาดับ เพื่อให้ สะท้ อนลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึ ้น เมื่ อปรับแบบจาลองแล้ ว
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พบว่ามี ความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูล จึงได้ แบบจาลองโค้ งพัฒ นาการที่มีตัวแปรแฝงของ
สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ดงั แสดงในภาพประกอบ 11 และมีคา่ สัมประสิทธิ์ที่สาคัญดังตาราง 14
Cov < 0.00
Var Di < 0.00
Meanµ i = 3.34*

Intercept
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Slope
0
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1

Var Ds < 0.00
Meanµ s = 0.22*
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LET1

LET1

LET1

e1 = 0.06

e2 = 0.01

e3 = 0.01

ภาพประกอบ 11 แบบจาลองโค้ งพัฒนาการที่มีตวั แปรแฝงของสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้
ตาราง 14 ค่าสัมประสิทธิ์ในแบบจาลองโค้ งพัฒนาการที่มีตวั แปรแฝงของสภาพแวดล้ อมการ
เรี ยนรู้ที่ปรับแล้ ว
ค่ า
ความคลาด
t-value
สัมประสิทธิ์ เคลื่อนมาตรฐาน (*p<.05)
ค่า เฉลี่ ย ของคะแนนสภาพแวดล้ อ มการ
3.34
0.00
791.60*
เรี ยนรู้เริ่ มต้ น (Intercept)
ค่าเฉลีย่ ของพัฒนาการ (Slope)
0.22
0.01
33.83*
พารามิเตอร์

คะแนนเฉลี่ยของสภาพแวดล้ อ มการเรี ยนรู้ จ ากการวัดครัง้ ที่ 1 ถึงครัง้ ที่ 3
เท่ากับ 3.36, 3.56 และ 3.23 ตามลาดับ ซึ่งจากตาราง 14 แสดงให้ เห็นว่านิสติ นักศึกษามีคา่ เฉลี่ย
ของคะแนนสภาพแวดล้ อ มการเรี ย นรู้ เริ่ ม ต้ น เท่ากับ 3.34 โดยแต่ล ะคนมี ความแปรปรวนของ
คะแนนสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ เริ่ มต้ นน้ อยมาก จนมีคา่ ใกล้ เคียง 0 แสดงว่านิสิตนักศึกษาแต่ละ
คนมี ส ภาพแวดล้ อ มการเรี ย นรู้ ในช่ ว งต้ น ปี การศึก ษาไม่ แ ตกต่ า งกั น การพิ จ ารณาว่า มี ก าร
เปลีย่ นแปลงของค่าตัวแปรไปตามช่วงเวลาหรื อไม่นนั ้ สามารถพิจารณาได้ จากค่าความแปรปรวน
ของพัฒนาการ ดังนันเมื
้ ่อพิจารณาความแปรปรวนของพัฒนาการซึง่ มีคา่ น้ อยมากและใกล้ เคียง 0
มาก ประกอบกับผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ ้า (Repeated measures ANOVA) ซึ่ง
แสดงให้ เห็นลักษณะของรู ปร่ างการเปลี่ยนแปลงที่มีการเพิ่มขึ ้นในการวัดครั ง้ ที่ 2 และลดลงจน
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มากกว่าการวัดครัง้ ที่ 1 ในการวัดครัง้ ที่ 3 จึงอธิ บายได้ ว่าตลอดช่วงเวลาที่วัดจานวน 3 ครัง้ นัน้
สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ที่เกิดขึ ้นตลอดปี การศึกษาไม่มีการเปลีย่ นแปลง และในภาพรวมเป็ นการ
เปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เพิ่มขึ ้นและมีการลดลง พิจารณาจากค่าเฉลี่ยพัฒนาการเท่ากับ 0.22
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
4. การวิเคราะห์ แบบจาลองโค้ งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝงของแรงจูงใจ
ภายในในการเรียนรู้
ในการศึกษาแบบจาลองโค้ งพัฒนาการที่มีตวั แปรแฝงของแรงจูงใจภายในใน
การเรี ยนรู้ ผู้วิจัยวัด แรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ จานวน 3 ครัง้ เมื่ อ พิจ ารณาถึ งค่าดัช นี ความ
กลมกลืนของแบบจาลองปรากฏ ดังนี ้
ตาราง 15 ค่าดัชนีความกลมกลืนแบบจาลองโค้ งพัฒนาการที่มีตวั แปรแฝงของแรงจูงใจภายในใน
การเรี ยนรู้ตามสมมติฐาน
ดัชนีความกลมกลืน
ของแบบจาลอง
2, df, p-value
RMSEA
CFI
NNFI

เกณฑ์ การ
ตัดสิน
p > .05
<.08
>.09
>.09

ค่ าดัชนี

แปลผล

2 = 112.64, df = 1, p = .000
0.749
0.000
-55.49

ไม่กลมกลืน
ไม่กลมกลืน
ไม่กลมกลืน
ไม่กลมกลืน

จากตาราง 15 พบว่า ค่าดัช นี ความกลมกลืน ยัง ไม่ ผ่า นเกณฑ์ การตัด สิน
แสดงว่าแบบจาลองนี ้ยังไม่กลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ดังนันผู
้ ้ วิจัยจึงทาการปรับแบบจาลอง
ใหม่ โดยพิจ ารณาจากทัง้ ดัช นีการปรั บแบบจาลอง (Modification index) รวมถึงลักษณะของ
ข้ อมูล ทังนี
้ ้ตามสมมติฐานผู้วิจยั คาดว่าการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ ้นมีแนวโน้ มเป็ นเส้ นตรง จึงกาหนด
สัมประสิทธิ์ อิทธิ พลของตัวแปรแฝงพัฒนาการเป็ น 0, 1, 2 แต่เมื่ อแบบจาลองยังไม่กลมกลืนกับ
ข้ อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยจึงจะทาการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ ้า (Repeated measures
ANOVA) เพื่อหาลักษณะของรู ปร่างการเปลี่ยนแปลง พบว่า ค่าเฉลี่ยของการวัดครัง้ ที่ 1 ครัง้ ที่ 2
และครัง้ ที่ 3 มีค่าเท่ากับ 3.46, 3.62 และ 3.23 และค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมี นยั สาคัญ
ทางสถิติ โดยการเปลี่ยนแปลงของแรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ ไม่ได้ มีลกั ษณะเป็ นเส้ นตรง (F =
89.994, df = 1, p < .001) ดังแสดงในภาพประกอบ 12 จากนันผู
้ ้ วิจยั ทาการปรับแบบจาลองใหม่
จึงได้ คา่ ดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองตามตาราง 16 ดังนี ้
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วัดครัง้ ที่ 1

วัดครัง้ ที่ 2

วัดครัง้ ที่ 3

ภาพประกอบ 12 เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลีย่ แรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้จากวัดทัง้ 3 ครัง้
ตาราง 16 ค่าดัชนีความกลมกลืนแบบจาลองโค้ งพัฒนาการที่มีตวั แปรแฝงของแรงจูงใจภายในใน
การเรี ยนรู้ที่ปรับแล้ ว
ดัชนีความกลมกลืน
ของแบบจาลอง
2, df, p-value
RMSEA
CFI
NNFI

เกณฑ์ การ
ตัดสิน
p > .05
<.08
>.09
>.09

ค่ าดัชนี

แปลผล

2 = 3.70, df = 2, p = .157
0.065
0.80
0.70

กลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน

เมื่ อพิจารณาจากค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองในตาราง 16 แล้ ว
พบว่า ดัชนี ทุก ตัวผ่านตามเกณฑ์ โดยผู้วิจัย ปรั บ แบบจาลองจากการพิ จ ารณาถึ งรู ป แบบการ
เปลี่ย นแปลงของแรงจู ง ใจภายในในการเรี ย นรู้ ที่ เกิ ด ขึน้ ในระหว่างปี การศึก ษาซึ่ง อัต ราการ
เปลีย่ นแปลงของตัวแปรอาจไม่ได้ เพิ่มขึ ้นในลักษณะที่สม่าเสมอกันในแต่ละช่วงเวลา จึงได้ ปรับให้
ค่าสัม ประสิท ธิ์ อิ ท ธิ พ ลของตัว แปรโค้ งพัฒ นาการที่ มี ต่อ ตัว แปรสังเกตเป็ น 0, 1, -1 ในแต่ล ะ
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ช่วงเวลาตามลาดับ เพื่อให้ สะท้ อนลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึ ้น เมื่ อปรับแบบจาลองแล้ ว
พบว่ามี ความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูล จึงได้ แบบจาลองโค้ งพัฒ นาการที่มีตัวแปรแฝงของ
แรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ดงั แสดงในภาพประกอบ 13 และมีคา่ สัมประสิทธิ์ ที่สาคัญดังตาราง
17
Cov < 0.00
4231724567
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Meanµ i = 3.42*
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1

1

Slope
0

1

1

Var Ds < 0.00
Meanµ s = 0.19*

-1

LMT1

LMT1

LMT1

e1 = 0.22

e2 = 0.00

e3 < 0.00

ภาพประกอบ 13 แบบจาลองโค้ งพัฒนาการที่มีตวั แปรแฝงของแรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้
ตาราง 17 ค่าสัมประสิทธิ์ในแบบจาลองโค้ งพัฒนาการที่มีตวั แปรแฝงของแรงจูงใจภายในในการ
เรี ยนรู้
ค่ า
ความคลาด
t-value
สัมประสิทธิ์ เคลื่อนมาตรฐาน (*p<.05)
ค่าเฉลี่ยของคะแนนแรงจูงใจภายในในการ
3.42
0.00
933.85*
เรี ยนรู้เริ่ มต้ น (Intercept)
ค่าเฉลีย่ ของพัฒนาการ (Slope)
0.19
0.00
61.82*
ความแปรปรวนของคะแนนแรงจู ง ใจ
<0.00
0.00
1.36
ภายในในการเรี ยนรู้เริ่ มต้ น
ความแปรปรวนของพัฒนาการ
<0.00
0.00
0.78
ความ แป รป รวนร่ ว มระหว่ า งคะแนน
<0.00
0.00
0.45
แรงจู ง ใจภายในในการเรี ย นรู้ เริ่ ม ต้ น กั บ
อัตราพัฒนาการ
พารามิเตอร์
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คะแนนเฉลี่ยของแรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้จากการวัดครัง้ ที่ 1 ถึงครัง้ ที่ 3
เท่ากับ 3.46, 3.62 และ 3.23 ตามลาดับ ซึ่งจากตาราง 17 แสดงให้ เห็นว่านิสติ นักศึกษามีคา่ เฉลี่ย
ของคะแนนแรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ เริ่ มต้ นเท่ากับ 3.42 โดยแต่ละคนมีความแปรปรวนของ
คะแนนแรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้เริ่ มต้ นน้ อยกว่า 0.00 ซึง่ ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ แสดงว่านิสิต
นักศึกษาแต่ละคนมีแรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ช่วงต้ นปี การศึกษาไม่แตกต่างกัน การพิจารณา
ว่ามีการเปลี่ยนแปลงของค่าตัวแปรไปตามช่วงเวลาหรื อไม่นนั ้ สามารถพิจารณาได้ จากค่าความ
แปรปรวนของพัฒนาการ เมื่ อพิจารณาความแปรปรวนของพัฒ นาการเท่ากับ 0.00 อย่างไม่ มี
นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ซึ่งมี ค่าน้ อ ยมากและใกล้ เคีย ง 0 มาก ประกอบกับผลการวิเคราะห์ ค วาม
แปรปรวนแบบวัด ซา้ (Repeated measures ANOVA) ซึ่งแสดงให้ เห็ นลักษณะของรู ป ร่ า งการ
เปลี่ยนแปลงที่มีการเพิ่มขึ ้นในการวัดครัง้ ที่ 2 และลดลงจนมากกว่าการวัดครัง้ ที่ 1 ในการวัดครัง้ ที่
3 จึงอธิบายได้ ว่าตลอดช่วงเวลาที่วดั จานวน 3 ครัง้ นัน้ จึงอธิบายได้ ว่าตลอดช่วงเวลาที่วดั จานวน
3 ครัง้ นัน้ แรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ ที่เกิ ดขึ ้นตลอดปี การศึกษาไม่มีการเปลี่ยนแปลง และใน
ภาพรวมเป็ นการเปลี่ ย นแปลงในลัก ษณะที่ เพิ่ ม ขึน้ และมี ก ารลดลง พิ จ ารณาจากค่ า เฉลี่ ย
พัฒนาการเท่ากับ 0.19 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
5. การวิเคราะห์ แบบจาลองโค้ งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝงของพฤติกรรม
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเอง
ในการศึกษาแบบจาลองโค้ งพัฒ นาการที่มี ตัวแปรแฝงของพฤติกรรมการ
เรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วยการน าตนเอง ผู้วิจัยวัดพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วยการน า
ตนเองจานวน 3 ครัง้ เมื่อพิจารณาถึงค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองปรากฏ ดังนี ้
ตาราง 18 ค่าดัชนีความกลมกลืนแบบจาลองโค้ งพัฒนาการที่มีตวั แปรแฝงของพฤติกรรมการ
เรี ยนรู้ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองตามสมมติฐาน
ดัชนีความกลมกลืน
ของแบบจาลอง
2, df, p-value
RMSEA
CFI
NNFI

เกณฑ์ การ
ตัดสิน
p > .05
<.08
>.09
>.09

ค่ าดัชนี

แปลผล

2 = 25.72, df = 1, p = .000
0.352
0.00
-33.47

ไม่กลมกลืน
ไม่กลมกลืน
ไม่กลมกลืน
ไม่กลมกลืน
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จากตาราง 18 พบว่า ค่าดัช นี ความกลมกลืน ยัง ไม่ ผ่า นเกณฑ์ การตัด สิน
แสดงว่าแบบจาลองนี ้ยังไม่กลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ดังนันผู
้ ้ วิจัยจึงทาการปรับแบบจาลอง
ใหม่ โดยพิจ ารณาจากทัง้ ดัช นีการปรั บแบบจาลอง (Modification index) รวมถึงลักษณะของ
ข้ อมูล ทังนี
้ ้ตามสมมติฐานผู้วิจยั คาดว่าการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ ้นมีแนวโน้ มเป็ นเส้ นตรง จึงกาหนด
สัมประสิทธิ์ อิทธิ พลของตัวแปรแฝงพัฒนาการเป็ น 0, 1, 2 แต่เมื่ อแบบจาลองยังไม่กลมกลืนกับ
ข้ อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยจึงจะทาการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ ้า (Repeated measures
ANOVA) เพื่อหาลักษณะของรู ปร่างการเปลี่ยนแปลง พบว่า ค่าเฉลี่ยของการวัดครัง้ ที่ 1 ครัง้ ที่ 2
และครัง้ ที่ 3 มีค่าเท่ากับ 3.34, 3.42 และ 3.63 และค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมี นยั สาคัญ
ทางสถิ ติ โดยการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองไม่ได้ มี
ลักษณะเป็ นเส้ นตรง (F = 4.792, df = 1, p < .05) ดังแสดงในภาพประกอบ 14 จากนันผู
้ ้ วิจยั ทา
การปรับแบบจาลองใหม่จึงได้ คา่ ดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองตามตาราง 19 ดังนี ้

วัดครัง้ ที่ 1

วัดครัง้ ที่ 2

วัดครัง้ ที่ 3

ภาพประกอบ 14 เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลีย่ พฤติกรรมการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเอง
จากวัดทัง้ 3 ครัง้

124
ตาราง 19 ค่าดัชนีความกลมกลืนแบบจาลองโค้ งพัฒนาการที่มีตวั แปรแฝงของพฤติกรรมการ
เรี ยนรู้ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองที่ปรับแล้ ว
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ดัชนีความกลมกลืน
ของแบบจาลอง
2, df, p-value
RMSEA
NNFI

เกณฑ์ การ
ตัดสิน
p > .05
<.08
>.09

ค่ าดัชนี

แปลผล

2 = 5.99, df = 4, p = .200
0.05
0.29

กลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน
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เมื่ อพิจารณาจากค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองในตาราง 19 แล้ ว
พบว่า ดัชนีสว่ นใหญ่ผ่านตามเกณฑ์ โดยผู้วิจัยปรับแบบจาลองจากการพิจารณาถึงรู ปแบบการ
เปลี่ย นแปลงของพฤติ ก รรมการเรี ย นรู้ ภาษาอั งกฤษด้ ว ยการน าตนเองที่ เกิ ด ขึน้ ในระหว่า งปี
การศึกษาซึง่ อัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรอาจไม่ได้ เพิ่มขึ ้นในลักษณะที่สม่าเสมอกันในแต่ละ
ช่วงเวลา จึงได้ ปรับให้ ค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิ พลของตัวแปรโค้ งพัฒนาการที่มีตอ่ ตัวแปรสังเกตเป็ น 0,
1, 3.5 ในแต่ละช่วงเวลาตามลาดับ เพื่อ ให้ สะท้ อ นลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึ ้น เมื่ อ ปรั บ
แบบจาลองแล้ วพบว่ามีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูล จึงได้ แบบจาลองโค้ งพัฒนาการที่มีตวั
แปรแฝงของพฤติกรรมการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองดังแสดงในภาพประกอบ 15 และ
มีคา่ สัมประสิทธิ์ที่สาคัญดังตาราง 20
Cov = 0.00
Var Di = 0.00
Meanµ i = 3.34*

Intercept
1

1

Slope
0

1

1

Var Ds = 0.00
Meanµ s = 0.08*

3.5

SDT1

SDT1

SDT1

e1 = 0.00

e2 = 0.03

e3 = 0.02

ภาพประกอบ 15 แบบจาลองโค้ งพัฒนาการที่มีตวั แปรแฝงของพฤติกรรมการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษ
ด้ วยการนาตนเอง

125
ตาราง 20 ค่าสัมประสิทธิ์ในแบบจาลองโค้ งพัฒนาการที่มีตวั แปรแฝงของพฤติกรรมการเรี ยนรู้
ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเอง
ค่ า
ความคลาด
t-value
สัมประสิทธิ์ เคลื่อนมาตรฐาน (*p<.05)
ค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการเรี ยนรู้
3.34
0.00
908.73*
ภาษาอั ง กฤษด้ ว ยการน าตนเองเริ่ ม ต้ น
(Intercept)
ค่าเฉลีย่ ของพัฒนาการ (Slope)
0.08
0.00
29.34*
พารามิเตอร์
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คะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองจาก
การวัดครัง้ ที่ 1 ถึงครัง้ ที่ 3 เท่ากับ 3.34, 3.42 และ 3.63 ตามลาดับ ซึ่งจากตาราง 20 แสดงให้ เห็น
ว่านิสติ นักศึกษามีค่าเฉลีย่ ของคะแนนพฤติกรรมการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองเริ่ มต้ น
เท่ากับ 3.34 โดยแต่ละคนมีความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษด้ วยการ
นาตนเองเริ่ มต้ นน้ อยมาก จนมี ค่าใกล้ เคียง 0 แสดงว่านิสิตนักศึกษาแต่ละคนมี พฤติกรรมการ
เรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองช่วงต้ นปี การศึกษาไม่แตกต่างกัน การพิจ ารณาว่ามี การ
เปลีย่ นแปลงของค่าตัวแปรไปตามช่วงเวลาหรื อไม่นนั ้ สามารถพิจารณาได้ จากค่าความแปรปรวน
ของพัฒนาการ ดังนันเมื
้ ่อพิจารณาความแปรปรวนของพัฒนาการซึง่ มีคา่ น้ อยมากและใกล้ เคียง 0
มาก ประกอบกับผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ ้า (Repeated measures ANOVA) ซึ่ง
แสดงให้ เห็นลักษณะของรู ปร่างการเปลี่ยนแปลงที่มีการเพิ่มขึ ้นในการวัดครัง้ ที่ 2 และเพิ่มขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่องไปจนถึงการวัดครัง้ ที่ 3 จึงอธิ บายได้ ว่าตลอดช่วงเวลาที่วดั จานวน 3 ครัง้ นัน้ พฤติกรรม
การเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองตลอดปี การศึกษามีการเปลี่ยนแปลง โดยในภาพรวม
เป็ นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เพิ่มขึ ้น พิจารณาจากค่าเฉลี่ยพัฒนาการเท่ากับ 0.08 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
สมมติฐานที่ 2 ตัวแปรเชิงเหตุ ซึง่ ประกอบด้ วย การริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่ง
ตน ภาวะผู้นาในตนเอง สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ และแรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ ที่วดั ในครัง้
ก่อนคือครัง้ ที่ 1 มีอิทธิ พลทางบวกต่อตัวแปรเชิงผลคือ พฤติกรรมการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษด้ วยการ
นาตนเองที่วดั ในครัง้ ถัดมาคือครัง้ ที่ 2 และตัวแปรเชิงเหตุที่วดั ครัง้ ที่ 2 มีอิทธิพลทางบวกต่อตัวแปร
เชิงผลที่วดั ในครัง้ ที่ 3
ผู้วิจัยได้ ใช้ แนวคิด ในการวิเคราะห์ ตัวแปรที่ มีการวัดแบบเหลื่อ มเวลาด้ วยวิธีก าร
เปรี ย บเที ย บแบบจ าลอง (Grunberg, Moore, Sikora, & Greenberg, 2006) ทั ง้ นี จ้ ะท าการ

126
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เปรี ยบเที ยบแบบจ าลองพื น้ ฐาน (Baseline model หรื อ Stability model) กับแบบจาลองอื่ น ๆ
(Alternatives models) โดยแบบจาลองพื ้นฐาน คือ แบบจาลองที่มีเฉพาะเส้ น Stability หรื อเส้ นที่
แสดงความสัมพันธ์ ข้ามช่วงเวลาของตัวแปรตัวเดียวกัน เป็ นความสัมพันธ์ โดยธรรมชาติที่ตวั แปร
เดียวกันจะมี ความสัมพันธ์ กันข้ ามช่วงเวลาอยู่แล้ วมาใช้ เป็ นฐานในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ส่วนแบบจาลองอื่นๆ นันเป็
้ นการเพิ่มสมมติฐานความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุเข้ าไปในแบบจาลอง โดย
ที่แบบแบบจาลองอื่น ๆ จะมีอยู่ 4 ลักษณะ ได้ แก่
1) แบบ จ าลองมาตรฐาน (Standard model) คื อ แบบจ าลองที่ ก าหนด
ความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุตามแนวคิดทฤษฎีที่มีเส้ นความสัมพันธ์ เหลือ่ มเวลาในลักษณะลง (Down)
ซึง่ ก็คือตัวแปรสาเหตุตามกรอบแนวคิดของงานวิจยั นี ้ที่วดั ในช่วงเวลาก่อนที่จะส่งผลต่อตัวแปรผล
ที่วดั ในเวลาหลังรวมกับเส้ นความสัมพันธ์ แบบ Stability
2) แบบจ าลองย้ อ นกลับ (Reverse model) คือ ความสัมพันธ์ ที่ย้อ นกลับหรื อ
ตรงกันข้ ามโดยเป็ นแบบจาลองที่มีเส้ นความสัมพันธ์ เหลื่อมเวลาในลักษณะขึ ้น (Up) ซึ่งก็คือตัว
แปรผลตามกรอบแนวคิดของงานวิจัยนี ้ที่วดั ในช่วงเวลาก่อนที่สง่ ผลต่อตัวแปรเหตุที่วดั ในช่วงเวลา
หลังรวมกับเส้ นความสัมพันธ์ แบบ Stability
3) แบบจ าลองซึ่ ง กั น และกั น (Reciprocal model) คื อ แบบจ าลองที่ มี เส้ น
ความสัมพันธ์ เหลือ่ มเวลาในลักษณะทังลงและขึ
้
้นที่ตวั แปรสาเหตุและตัวแปรผลมีผลซึง่ กันและกัน
ตัวแปรสาเหตุ ในช่วงเวลาที่วดั ก่อนส่งผลต่อตัวแปรผลที่วัดในเวลาหลัง และตัวแปรผลในช่วงเวลา
ที่วดั ก่อนส่งผลต่อตัวแปรสาเหตุที่วดั ในเวลาหลังรวมกับเส้ นความสัมพันธ์ แบบ Stability
4) แบบจ าลองที่ ดี ที่ สุ ด (Best model) นั น้ เกิ ด ขึ น้ เนื่ อ งจากการก าหนด
แบบจาลองตามสมมติฐานอาจจะยังไม่มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ดีพอ จึงมี การปรับที่
ทาให้ ได้ แบบจาลองที่เหมาะสม หรื อดีที่สดุ กับข้ อ มูลเชิงประจักษ์ และดูผลของการเปรี ยบเทียบ
แบบจ าลองว่าแบบจ าลองใดจะมี ความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิ งประจักษ์ มากที่สุด ทังนี
้ ้ดัช นีที่ใช้
พิจารณาความกลมกลืนของแบบจาลองได้ แก่ ค่า 2/df < 3.00 ค่า CFI > .90 และ ค่า RMSEA
< .08 รายละเอียดของแต่ละแบบจาลองปรากฏตามภาพต่อไปนี ้
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การริเริ่ม
พัฒนา1

การริเริ่ม
พัฒนา2

การริเริ่ม
พัฒนา3

ผู้นาใน
ตนเอง1

ผู้นาใน
ตนเอง2

ผู้นาใน
ตนเอง3

สภาพ
แวดล้ อม1

สภาพ
แวดล้ อม2

สภาพ
แวดล้ อม3

แรงจูงใจ1

แรงจูงใจ2

แรงจูงใจ3

พฤติกรรม
เรี ยนรู้1

พฤติกรรม
เรี ยนรู้2

พฤติกรรม
เรี ยนรู้3

ภาพประกอบ 16 แบบจาลองพื ้นฐาน (Stability model) ที่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐานที่ 2
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การริเริ่ม
พัฒนา1

การริเริ่ม
พัฒนา2

การริเริ่ม
พัฒนา3

ผู้นาใน
ตนเอง1

ผู้นาใน
ตนเอง2

ผู้นาใน
ตนเอง3

สภาพ
แวดล้ อม1

สภาพ
แวดล้ อม2

สภาพ
แวดล้ อม3

แรงจูงใจ1

แรงจูงใจ2

แรงจูงใจ3

พฤติกรรม
เรี ยนรู้1

พฤติกรรม
เรี ยนรู้2

พฤติกรรม
เรี ยนรู้3

ภาพประกอบ 17 แบบจาลองมาตรฐาน (Standard model) ที่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐานที่ 2
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การริเริ่ม
พัฒนา1

การริเริ่ม
พัฒนา2

การริเริ่ม
พัฒนา3

ผู้นาใน
ตนเอง1

ผู้นาใน
ตนเอง2

ผู้นาใน
ตนเอง3

สภาพ
แวดล้ อม1

สภาพ
แวดล้ อม2

สภาพ
แวดล้ อม3

แรงจูงใจ1

แรงจูงใจ2

แรงจูงใจ3

พฤติกรรม
เรี ยนรู้1

พฤติกรรม
เรี ยนรู้2

พฤติกรรม
เรี ยนรู้3

ภาพประกอบ 18 แบบจาลองย้ อนกลับ (Reverse model) ที่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐานที่ 2
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การริเริ่ม
พัฒนา1

การริเริ่ม
พัฒนา2

การริเริ่ม
พัฒนา3

ผู้นาใน
ตนเอง1

ผู้นาใน
ตนเอง2

ผู้นาใน
ตนเอง3

สภาพ
แวดล้ อม1

สภาพ
แวดล้ อม2

สภาพ
แวดล้ อม3

แรงจูงใจ1

แรงจูงใจ2

แรงจูงใจ3

พฤติกรรม
เรี ยนรู้1

พฤติกรรม
เรี ยนรู้2

พฤติกรรม
เรี ยนรู้3

ภาพประกอบ 19 แบบจาลองซึง่ กันและกัน (Reciprocal model)
ที่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐานที่ 2
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สาหรับการเปรี ยบเทียบแบบจาลองดังกล่าว ดัชนีที่ใช้ ในการเปรี ยบเทียบแบบจาลอง
จะ วิ เคราะห์ จ ากค่ า ความแตกต่า งของไคสแควร์ (The 2 difference test) (Sikora, Moore,
Greenberg, & Grunberg, 2008) ซึ่งในการทดสอบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุแบบเหลือ่ มเวลาของ
ตัวแปรพฤติกรรมการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองตลอดปี การศึกษาพบผลดังนี ้
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ตาราง 21 เปรี ยบเทียบแบบจาลองเพื่อทดสอบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุแบบเหลือ่ มเวลาของ
ตัวแปรพฤติกรรมการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองตลอดปี การศึกษา
2/df
Stability
4.903
Standard
4.137
Reverse
4.827
Reciprocal
4.069
Best
1.352
การเปรียบเทียบแบบจาลอง Δ2 Δdf
p
Stability vs. Standard
98.19 8 0.000
Stability vs. Reverse
45.07 8 0.000
Stability vs. Reciprocal
135.99 16 0.000
Standard vs. Reciprocal
37.8
8 0.000
Stability vs. Best
366.71 48 0.000
แบบจาลอง
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2
416.72
318.53
371.65
280.73
50.01

df
85
77
77
69
37

p
0.000
0.000
0.000
0.000
0.075

RMSEA
0.142
0.127
0.140
0.126
0.042

NNFI
0.33
0.52
0.29
0.50
0.94

CFI
0.46
0.65
0.48
0.67
0.96

จากตาราง 21 ในส่วนของการเปรี ยบเทียบแบบจาลองพบว่า ในการเปรี ยบเทียบ
ระหว่ า ง แบบจ าลองพื น้ ฐาน (Stability) กับ แบบจ าลองมาตรฐาน (Standard) พบว่า ความ
แตกต่างของไคส แควร์ มีนัยสาคัญ ทางสถิติ แสดงว่าความสัมพันธ์ ของตัวแปรตามแบบจาลอง
มาตรฐานนันมี
้ ความกลมกลืนมากกว่าความสัมพันธ์ ตามแบบจาลองพื ้นฐาน ในการเปรี ยบเทียบ
ระหว่างแบบจาลอง พื ้นฐาน (Stability) กับแบบจาลองย้ อนกลับ (Reverse) พบว่าความแตกต่าง
ของไคสแควร์ นนั ้ มี นัยสาคัญทางสถิติ แสดงว่าแบบจาลองย้ อ นกลับมี ความกลมกลืนมากกว่า
ความสัม พัน ธ์ ต ามแบบจ าลองพื น้ ฐาน และในการเปรี ย บเที ย บระหว่า งแบบจ าลองพื น้ ฐาน
(Stability) กั บ แบบจ าลองซึ่ง กั น และกั น (Reciprocal) พบว่า ความแตกต่ า งของไคสแควร์ มี
นัยสาคัญ ทางสถิ ติ แสดงว่าความสัมพันธ์ ของตัวแปรตามแบบจาลองซึ่งกันและกันนันมี
้ ความ
กลมกลื น มากกว่า ความสัม พัน ธ์ ต ามแบบจ าลองพื น้ ฐาน ส่ว นในการเปรี ย บเที ย บระหว่า ง
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แบบจ าลองมาตรฐาน (Standard) และแบบจ าลองซึ่งกั น และกัน (Reciprocal) พบว่าความ
แตกต่างของไคสแควร์ มีนยั สาคัญทางสถิติ แสดงว่าแบบจาลองซึง่ กันและกันมีความกลมกลืนกว่า
แบบจาลองมาตรฐาน อี กทังแบบจ
้
าลองมาตรฐานมี ลกั ษณะเป็ นแบบจาลองย่อ ยที่ซ้ อนทับอยู่
(Nested model) ในแบบจาลองซึง่ กันและกัน จึงหมายความว่าความสัมพันธ์ ที่เกิดขึ ้นของตัวแปร
เป็ นไปได้ ใน 2 ลักษณะ ได้ แก่ ลักษณะความสัมพันธ์ ที่ตวั แปรเชิงเหตุที่วดั ในครัง้ ก่อนส่งผลต่ อตัว
แปรผลที่วดั ในครัง้ ถัดมา และลักษณะความสัมพันธ์ ที่ตวั แปรผลที่วดั ในครัง้ ก่อนส่งผลต่อตัวแปร
เชิ งเหตุที่วดั ในครัง้ ถัดมา แต่เมื่อ พิจ ารณาถึงดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองซึ่งกันและกัน
พบว่ายังไม่ผ่านเกณฑ์ ผู้วิจยั จึงใช้ แบบจาลองซึ่งกันและกันที่เป็ นแบบจาลองที่กลมกลืนที่สดุ เมื่อ
เทียบกับแบบจ าลองอื่น ๆ มาปรับให้ ได้ แบบจาลองที่ดีที่สุด (Best model) และผ่านเกณฑ์ ของ
ดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลอง ซึ่งใน การเปรี ยบเทียบระหว่างแบบจาลองที่ดีที่สดุ (Best) กับ
แบบจาลองพืน้ ฐาน (Stability) ก็จะเห็นได้ ว่าค่าความแตกต่างของไคสแควร์ นนมี
ั ้ นยั สาคัญทาง
สถิติ ดังนันการแปลผลความสั
้
มพันธ์ เพื่อทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 2 จึงใช้ แบบจาลองที่ดีที่สดุ (Best
model) ในการอธิบายความสัมพันธ์
แบบจาลองที่ดีที่สดุ (Best model) (2 = 50.01, df = 37, 2/df = 1.352, RMSEA
= 0.042, NNFI = 0.94, CFI = 0.96) ซึง่ ได้ มาจากการปรับแบบจาลองซึง่ กันและกัน (Reciprocal
model) โดย ผู้วิจยั พิจารณาการปรับแบบจาลองจากการตัดเส้ นอิทธิพลที่ไม่มีนยั สาคัญออก ได้ แก่
เส้ นอิทธิพลจากการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตนในการวัดครัง้ ที่ 2 ไปยังการริ เริ่ มพัฒนาความ
งอกงามแห่งตนแรกเริ่ มในการวัดครัง้ ที่ 3 เส้ นอิทธิ พลจากภาวะผู้นาในตนเองในการวัดครัง้ ที่ 1 ไป
ยังภาวะผู้นาในตนเองในการวัดครัง้ ที่ 2 เส้ นอิทธิ พลจากภาวะผู้นาในตนเองในการวัดครัง้ ที่ 2 ไป
ยังภาวะผู้นาในตนเองในการวัดครัง้ ที่ 3 เส้ นอิทธิ พลจากสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ในการวัดครัง้ ที่
1 ไปยังสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ ในการวัดครัง้ ที่ 2 เส้ นอิ ทธิ พลจากสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ ใน
การวัดครัง้ ที่ 2 ไปยังสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ในการวัดครัง้ ที่ 3 เส้ นอิทธิ พลจากแรงจูงใจภายใน
ในการเรี ยนรู้ ในการวัดครัง้ ที่ 2 ไปยังแรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ ในการวัดครัง้ ที่ 3 เส้ นอิทธิ พล
จากพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองในการวัดครัง้ ที่ 1 ไปยังพฤติกรรมการ
เรี ย นรู้ ภาษาอังกฤษด้ วยการน าตนเองในการวัดครัง้ ที่ 2 เส้ น อิ ท ธิ พลจากพฤติ กรรมการเรี ยนรู้
ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองในการวัดครัง้ ที่ 2 ไปยังพฤติกรรมการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษด้ วยการ
นาตนเองในการวัดครั ง้ ที่ 3 เส้ น อิ ท ธิ พลจากสภาพแวดล้ อ มการเรี ยนรู้ ในการวัดครัง้ ที่ 1 ไปยัง
พฤติกรรมการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองในการวัดครัง้ ที่ 2 เส้ นอิทธิ พลจากแรงจูงใจ
ภายในในการเรี ยนรู้ในการวัดครัง้ ที่ 1 ไปยังพฤติกรรมการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองใน
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การวัดครัง้ ที่ 2 เส้ นอิทธิพลจากพฤติกรรมการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองในการวัดครัง้ ที่
1 ไปยังการริ เริ่ มพัฒ นาความงอกงามแห่งตนในการวัดครั ง้ ที่ 2 เส้ นอิ ทธิ พ ลจากพฤติกรรมการ
เรี ยนรู้ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองในการวัดครัง้ ที่ 2 ไปยังการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตน
ในการวัดครัง้ ที่ 3 เส้ นอิทธิ พลจากพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองในการวัด
ครั ง้ ที่ 2 ไปยั ง ภาวะผู้ น าในตนเองในการวัด ครั ง้ ที่ 3 เส้ น อิ ท ธิ พ ลจากพฤติ ก รรมการเรี ย นรู้
ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองในการวัดครัง้ ที่ 2 ไปยังสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ ในการวัดครัง้ ที่ 3
เส้ น อิ ท ธิ พ ลจากพฤติ ก รรมการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองในการวัดครั ง้ ที่ 2 ไปยัง
แรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ในการวัดครัง้ ที่ 3
และเพิ่มเส้ นอิทธิพลจากตัวแปรที่มีความเหมาะสมหรื อเป็ นไปแนวคิดพฤติกรรมการ
เรี ยนรู้ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองหรื อทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง เพื่อ ให้ แบบจาลองมีความกลมกลืน
กับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยเป็ นเส้ นอิทธิพลข้ ามช่วงเวลามากกว่า 1 ช่วงเวลาของตัวแปรเชิงเหตุต่อ
ตัวแปรเชิงผล เนื่องจากพิจารณาแล้ วเห็นว่าผลที่เกิดขึ ้นอาจจะอาศัยระยะเวลาทิ ้งช่วงพอสมควรที่
จะส่งผลในการเกิด คือ เส้ นอิทธิพลจากการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตนในการวัดครัง้ ที่ 2 ไป
ยังแรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ ในการวัดครั ง้ ที่ 3 ดังแสดงให้ เห็นในภาพประกอบ 20 และมี ค่า
สัมประสิทธิ์เส้ นทางความสัมพันธ์ ที่ปรากฏในแบบจาลองตามตาราง 22 ดังต่อไปนี ้
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การริเริ่ม
พัฒนา1

การริเริ่ม
พัฒนา2

ผู้นาใน
ตนเอง1

ผู้นาใน
ตนเอง2
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สภาพ
แวดล้ อม2

แรงจูงใจ1

แรงจูงใจ2

แรงจูงใจ3

พฤติกรรม
เรี ยนรู้1

พฤติกรรม
เรี ยนรู้2

พฤติกรรม
เรี ยนรู้3

ภาพประกอบ 20 แบบจาลองที่ดีที่สดุ (Best model) ที่ได้ จากการทดสอบสมมติฐานที่ 2
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ลักษณะของความสัมพันธ์
ตามแบบจาลองที่ใช้
ในการทดสอบสมมติฐาน
อิทธิพลข้ ามช่วงเวลา
ของตัวแปรเดียวกัน
อิทธิพลของตัวแปรเชิงเหตุ
ที่วดั ก่อนต่อตัวแปรเชิงผล
ที่วดั ภายหลัง
อิทธิพลของตัวแปรเชิงผล
ที่วดั ก่อน
ต่อตัวแปรเชิงเหตุ
ที่วดั ภายหลัง
อิทธิพลของตัวแปรเชิงเหตุ
ที่วดั ก่อนต่อตัวแปรเชิงเหตุ
ที่วดั ภายหลัง

เส้ นทาง
ความ
ค่ า
นัยสาคัญ
คลาดเคลื่อน
ตัวแปร ตัวแปร
สัมประสิทธิ์
ทางสถิติ
มาตรฐาน
เหตุ
ผล
PGIT1 PGIT2
0.11
0.04
2.98*
LMT1 LMT2
0.05
0.02
2.16*
SLT1 SDT2
0.67
0.06
11.75*
LET2

SDT3

0.19

0.08

2.48*

SDT1

SLT2

0.25

0.10

2.44*

LET2

0.20

0.10

2.07*

LMT3

0.26

0.08

3.24*

PGIT2 LMT3

0.18

.06

2.75*

จากตาราง 22 แสดงค่าสัมประสิทธิ์อิทธิ พลมาตรฐานของแบบจาลองที่ดีที่สดุ (Best
model) ที่ได้ จากการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ซึง่ พบความสัมพันธ์ ของตัวแปรหรื อเป็ นสาเหตุของแต่
ละตัวแปรเองในการวัดแต่ละครัง้ และพบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของตัวแปรเชิงเหตุในการวัดครัง้
ก่อนคือครัง้ ที่ 1 มีอิทธิ พลทางบวกต่อตัวแปรเชิงผลที่วดั ในครัง้ ถัดมาคือครัง้ ที่ 2 โดยเมื่อพิจารณา
ถึงความสัมพันธ์ ที่ตวั แปรมีความสัมพันธ์ หรื อเป็ นสาเหตุของแต่ละตัวแปรเองในการวัดแต่ละครัง้
ได้ แก่ การริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตนในการวัดครัง้ ที่ 1 มีอิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญต่อการ
ริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตนในการวัดครัง้ ที่ 2 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิ พลมาตรฐาน 0.11
แรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ในการวัดครัง้ ที่ 1 มี อิทธิ พลอย่างมี นยั สาคัญต่อแรงจูงใจภายในใน
การเรี ยนรู้ในการวัดครัง้ ที่ 2 โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน 0.05
พิจารณาความสัมพันธ์ ที่ตวั แปรเชิงเหตุในการวัดครัง้ ก่อนมีอิทธิ พลต่อตัวแปรเชิงผล
ในการวัดครัง้ ถัดมา ได้ แก่ ภาวะผู้นาในตนเองในการวัดครัง้ ที่ 1 มี อิ ทธิ พลอย่างมี นัยสาคัญ ต่อ
พฤติกรรมการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองในการวัดครัง้ ที่ 2 โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพล
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มาตรฐาน 0.67 สภาพแวดล้ อ มการเรี ย นรู้ ในการวัด ครั ง้ ที่ 2 มี อิ ท ธิ พ ลอย่า งมี นัย ส าคัญ ต่ อ
พฤติกรรมการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองในการวัดครัง้ ที่ 3 โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพล
มาตรฐาน 0.19
พิจารณาความสัมพันธ์ ที่ตวั แปรเชิงผลที่วดั ในครัง้ ก่อน กล่าวคือพฤติกรรมการเรี ยนรู้
ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองในการวัดครัง้ ที่ 1 มี อิ ทธิ พลต่อ ตัวแปรเชิ งเหตุที่วัดในครั ง้ ถัดมา
ได้ แก่ ภาวะผู้ น าในตนเองในการวัด ครั ง้ ที่ 2 โดยมี ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ อิ ท ธิ พ ลมาตรฐาน 0.25
สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ ในการวัดครั ง้ ที่ 2 โดยมี ค่าสัม ประสิทธิ์ อิ ทธิ พลมาตรฐาน 0.20 และ
แรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ในการวัดครัง้ ที่ 3 โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน 0.26
และพิจารณาความสัมพันธ์ ที่ตวั แปรเชิงเหตุที่วดั ในครัง้ ก่อนมี อิทธิพลต่อตัวแปรเชิง
เหตุในการวัดครัง้ ถัดมา คือ พฤติกรรมการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองในการวัดครัง้ ที่ 2
มีอิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญต่อแรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ ในการวัดครัง้ ที่ 3 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลมาตรฐาน 0.18
ทัง้ นี ผ้ ้ ู วิ จั ย จึ ง ได้ สรุ ป ความสัม พั น ธ์ ที่ เกิ ด ขึ น้ ตามสมมติ ฐ านที่ 2 โดยพิ จ ารณา
โครงสร้ างความสัมพันธ์ จากการวิเคราะห์ตามแบบจาลองที่ดีที่สดุ (Best model) พบความสัมพันธ์
ที่สาคัญคือ 1) ตัวแปรแต่ละตัวมีความคงที่หรื อสอดคล้ องไปตามเวลาในการวัดแต่ละครัง้ 2) ตัว
แปรเชิ ง เหตุ ใ น การวัด ครั ง้ ก่ อ นมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ตั ว แปรเชิ ง ผลในการวั ด ครั ง้ ถั ด มา (หรื อ คื อ
ความสัมพันธ์ ในลักษณะแบบลง: Down) และความสัมพันธ์ ที่ตวั แปรเชิงผลในการวัดครั ง้ ก่อนมี
อิทธิ พลต่อตัวแปรเชิ งเหตุในการวัดครัง้ ถัดมา (หรื อ คือความสัมพันธ์ ในลักษณะแบบย้ อ นกลับ:
Reverse) รายละเอียดตามภาพประกอบ 21 และภาพประกอบ 22 ดังนี ้
การริเริ่ม
พัฒนา1

แรงจูงใจ1

0.11*

0.05*

การริเริ่ม
พัฒนา2

แรงจูงใจ2

ภาพประกอบ 21 สรุปความสัมพันธ์ ที่มีนยั สาคัญของอิทธิพลความช่วงเวลาของตัวแปรเดียวกัน
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จากภาพประกอบที่ 21 แสดงให้ เห็นว่าตัวแปรทุกตัวมี ความคงที่หรื อสอดคล้ องไป
ตามเวลา กล่าวคือ การริ เริ่ มพัฒ นาความงอกงามแห่งตน และแรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ มี
ความคงที่หรื อสอดคล้ องไปตามเวลาจากการวัดในครัง้ ที่ 1 ไปยังการวัดในครัง้ ที่ 2
ส่วนความสัมพันธ์ ที่ตัวแปรเชิงเหตุในการวัดครัง้ ก่อนมีอิ ทธิ พลต่อ ตัวแปรเชิงผลใน
การวัดครัง้ ถัดมา และความสัมพันธ์ ที่ตวั แปรเชิงผลในการวัดครัง้ ก่อนมีอิทธิ พลต่อตัวแปรเชิงเหตุ
ในการวัดครัง้ ถัดมา รวมทังความสั
้
มพันธ์ ที่ตวั แปรเชิงเหตุในการวัดครัง้ ก่อนมีอิทธิ พลต่อตัวแปรเชิง
เหตุในการวัดครัง้ ถัดมาแสดงได้ ตามภาพประกอบ 22 ดังนี ้
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การริเริ่ม
พัฒนา2

ผู้นาใน
ตนเอง1

ผู้นาใน
ตนเอง2
0.18*

0.25*
สภาพ
แวดล้ อม2

0.67*

0.19*

0.20*

แรงจูงใจ3
0.26*

พฤติกรรม
เรี ยนรู้1

พฤติกรรม
เรี ยนรู้2

พฤติกรรม
เรี ยนรู้3

ภาพประกอบ 22 สรุปอิทธิพลเชิงสาเหตุข้ามช่วงเวลาที่มีนยั สาคัญระหว่างตัวแปรเชิงเหตุ
และตัวแปรเชิงผล
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จากภาพประกอบ 22 จะเห็นได้ วา่ ความสัมพันธ์ ที่ตวั แปรเชิงเหตุในการวัดครัง้ ก่อนมี
อิทธิพลต่อตัวแปรเชิงผลในการวัดครัง้ ถัดมา ได้ แก่ ภาวะผู้นาในตนเองในการวัดครัง้ ที่ 1 ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองในการวัดครัง้ ที่ 2 สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ใน
การวัดครัง้ ที่ 2 ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองในการวัดครัง้ ที่ 3
ส่วนตัวแปรเชิ งผลในการวัดครัง้ ก่อ น คือพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองใน
การวัดครัง้ ที่ 1 ส่งผลต่อตัวแปรเชิงเหตุในการวัดครัง้ หลัง กล่าวคือ ส่งผลต่อภาวะผู้นาในตนเองใน
การวัดครัง้ ที่ 2 ส่งผลต่อสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ ในการวัดครัง้ ที่ 2 และส่งผลต่อแรงจูงใจภายใน
ในการเรี ยนรู้ในการวัดครัง้ ที่ 3 สาหรับตัวแปรเชิงเหตุในการวัดครัง้ ก่อนมีอิทธิพลต่อตัวแปรเชิงเหตุ
ในการวัดครัง้ ถัดมา คือ การริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตนในการวัดครัง้ ที่ 2 ส่งผลต่อแรงจูงใจ
ภายในในการเรี ยนรู้ในการวัดครัง้ ที่ 3
ผลการวิจัยระยะที่ 2
การวิจยั ในระยะที่ 2 มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการริ เริ่ มพัฒนาความงอก
งามแห่งตน ภาวะผู้นาในตนเอง สภาพแวดล้ อ มการเรี ยนรู้ แรงจูงใจภายในในการเรี ย นรู้ และ
พฤติกรรมการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองผ่านประสบการณ์ ที่ได้ รับจากการเรี ยนรู้ ใน
มหาวิทยาลัย การเข้ าร่ วมกิจกรรมทังภายในและภายนอกมหาวิ
้
ทยาลัยของนิสิตนักศึกษา ทังนี
้ ้
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่ผ้ วู ิจยั ให้ ความสนใจคือ การขยายความเข้ าใจจากผลการศึกษาการ
เปลีย่ นแปลงเชิงปริ มาณที่ได้ มาจากการศึกษาในระยะที่ 1 กล่าวคือ ทุกตัวแปรมีการเพิ่มจากการ
วัดครัง้ ที่ 1 ไปยังการวัดครัง้ ที่ 2 โดยการริ เริ่ มพัฒ นาความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้นาในตนเอง
สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ และแรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ มีการเปลีย่ นแปลงเพิ่มขึ ้นจากการวัด
ในครัง้ ที่ 1 ไปยังการวัดในครัง้ ที่ 2 และลดลงในครัง้ ที่ 3 ส่วนพฤติกรรมการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษด้ วย
การนาตนเองมีการเปลีย่ นแปลงในลักษณะเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องจากการวัดครัง้ ที่ 1 ไปจนถึงการ
วัดครั ง้ ที่ 3 การศึกษาเชิงคุณ ภาพในระยะที่ 2 นี ้ จึงเป็ นการศึกษาเพื่อ ให้ เห็นภาพที่ชัดเจนของ
ลักษณะการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ ้น อันเกิดมาจากการเรี ยนรู้ของนิสติ นักศึกษาผ่านประสบการณ์ใน
การเรี ยนในระบบ การทากิจกรรมใด ๆ ทังกิ
้ จกรรมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่ก่อให้ เกิ ด
การเปลีย่ นแปลงไปในทิศทางที่สอดคล้ องกับผลการศึกษาระยะที่ 1 และก่อให้ เกิดคุณลักษณะที่
สาคัญ สอดคล้ องตามแนวคิด ของการริ เริ่ ม พัฒ นาความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้นาในตนเอง
สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ แรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ และพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษ
ด้ วยการนาตนเอง โดยนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็ น 2 ตอนดังนี ้
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ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของกรณีศกึ ษา
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตน
ภาวะผู้นาในตนเอง สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ แรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ และพฤติกรรมการ
เรี ยนรู้ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเอง
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของกรณีศึกษา
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กรณี
ศึกษา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เพศ

อายุ

คณะที่ศึกษา

ชาย
ชาย

21
22

วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์

ชาย
ชาย
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
ชาย
หญิง

23
22
22
23
23
22
22
23

สถาปั ตยกรรมศาสตร์
บัญชี
บัญชี
พยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์

กิจกรรมภาษาอังกฤษ
ที่ทาสม่าเสมอ
เล่นเกมส์ คุยกับเพื่อนต่างชาติ
คุยกับเพื่อนต่างชาติ ฝึ กพูด
ภาษาอังกฤษ ฟั งเพลง ดู YouTube
ดูหนัง ดูซีรี่ส์ เล่นเกมส์
ดูหนัง ดูซีรี่ส์ คุยกับเพื่อนต่างชาติ
ดูหนัง ดูซีรี่ส์ อ่านนิยาย
ดูหนัง ดูซีรี่ส์ อ่านนิยาย
ดูหนัง ดูซีรี่ส์ ฟั งเพลง
อ่านหนังสือ คุยกับเพื่อนต่างชาติ
อ่านหนังสือ ดู YouTube
ดูหนัง ดูซีรี่ส์ อ่านนิยาย ฟั งเพลง

จากตาราง 23 กรณี ศึกษาของการวิจัยในระยะที่ 2 ผู้วิจัยคัดเลือ กผู้ให้ ข้อ มูลแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จากตัว อย่างที่ มีล ัก ษณะเป็ น information-rich case หรื อ เป็ น
กรณีศกึ ษาที่สามารถตอบวัตถุประสงค์การวิจยั ได้ อย่างละเอียด ครบถ้ วนและสมบูรณ์ที่สดุ เพื่อให้
ได้ ข้อมูลที่แสดงหรื อสนับสนุนข้ อสรุปจากการวิจัยระยะที่ 1 ที่จะศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น
ซึง่ กรณีศกึ ษาจะต้ องมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับภาษาอังกฤษที่ทาเป็ นกิจวัตร หรื อทาอย่างสม่าเสมอ
โดยพบว่ากิจกรรมส่วนใหญ่ คือ การดูหนัง ดูซีรี่ส์ โดยเปิ ดฟั งเป็ นเสียงภาษาอังกฤษ และมีซบั ไต
เติ ้ลเป็ นภาษาไทย ซึ่งเป็ นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะการฟั ง แต่กรณี ศึกษาบางคนจะเปิ ดซับไต
เติ ้ลเป็ นภาษาอังกฤษเพื่อที่จะได้ พฒ
ั นาในส่วนของคาศัพท์เพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ ที่มากขึ ้น กิจกรรม
ที่น่าสนใจกิจกรรมหนึ่ง คือ การเล่นเกมส์ ซึ่งพบว่าเป็ นกิจกรรมที่ช่วยให้ กรณี ศึกษาได้ ฝึกฝนการ
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สนทนาภาษาอังกฤษ เนื่ องจากจะต้ อ งมี ก ารพูดคุย กัน ในเกมส์ และจ าเป็ นจะต้ อ งพูดคุยเป็ น
ภาษาอังกฤษเท่านัน้ ในส่วนของการดู YouTube พบว่ากรณี ศึกษาเริ่ มจากการสนใจในเรื่ อ งใด
เรื่ อ งหนึ่ง จึงต้ องการค้ นหาความรู้ เพิ่มเติม ซึ่ง YouTube ก็ เป็ นอีกช่องทางที่ก่อให้ เกิ ดการเรี ยนรู้
จากสื่อภาพที่มีการเคลื่อนไหว และเสียง ทังนี
้ ้จากการพูดคุยกับกรณี ศึกษาทาให้ พบว่า กิ จกรรม
ทัว่ ไปตามที่กล่าวไปเป็ นแล้ วนัน้ ช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษในแง่ของการสือ่ สารที่สามารถ
นาไปใช้ ได้ จริ ง มากกว่าการฝึ กฝน ทาแบบฝึ กหัดต่าง ๆ
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของการริเริ่มพัฒนาความงอกงามแห่ ง
ตน ภาวะผู้นาในตนเอง สภาพแวดล้ อมการเรียนรู้ แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ และ
พฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเอง
โดยผู้วิจัยจะได้ นาเสนผลการวิจัยตามประเด็นข้ อค้ นพบที่น่าสนใจ แบ่งออกเป็ น 2
ประเด็น ตามลักษณะการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ ้น ดังต่อไปนี ้
ประเด็ น ที่ 1 การเปลี่ ย นแปลงที่ เป็ นไปตามบริ บ ทวงจรของการเรี ย นตาม
หลักสูตรในมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจได้ รับผลจากเหตุการณ์ สถานการณ์ ต่าง ๆ ในการเรี ยน เช่น การ
เตรี ยมตัวสอบ การทางานที่ได้ รับมอบหมาย ทาให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงในลักษณะที่เพิ่มขึ ้นในช่วง
กลางภาคการศึ ก ษาจากความเข้ ม ข้ น ของกิ จ กรรมการเรี ย นดั ง กล่ า ว กล่ า วคื อ เป็ นการ
เปลีย่ นแปลงที่มีการเพิ่มขึ ้นในการวัดครัง้ ที่ 2 อันเนื่องมาจากอยูใ่ นระยะเวลากลางเทอมการศึกษา
ซึง่ มีการสอบกลางภาค ซึง่ จะส่งผลให้ นิสิตนักศึกษามีความมุ่งมั่นและตังใจในการเรี
้
ยนรู้ แสวงหา
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ การเรี ยนรู้ เกิดประสิทธิ ผล เป็ นการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตน จูงใจ
ตนเอง น าตนเองให้ เกิ ดการเรี ย นรู้ ด้ วยภาวะผู้นาในตนเอง รวมถึงความต้ อ งการภายในที่ช่ วย
ผลักดันเป็ นแรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ พร้ อมทังมี
้ การสนับสนุนจากสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ ที่
เอือ้ ให้ เกิดการเรี ยนรู้ ขึ ้นได้ และก่อให้ เกิดลักษณะตามตัวแปรอันได้ แก่ การริ เริ่ มพัฒนาความงอก
งามแห่งตน ภาวะผู้น าในตนเอง สภาพแวดล้ อ มการเรี ย นรู้ และแรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้
เพิ่มขึน้ สาหรับ การลดลงในการวัด ครัง้ ที่ 3 นันสอดคล้
้
อ งกับ วงจรการเรี ยนในระบบการศึกษา
มหาวิทยาลัย คือเป็ นช่วงปลายภาคการศึกษาที่นิสิตนักศึกษาได้ ผ่านพ้ นการสอบเป็ นที่ เรี ยบร้ อย
และก่อให้ เกิดความรู้สกึ ผ่อนคลาย จึงส่งผลลักษณะปั จจัยต่าง ๆ ที่ผ้ วู ิจยั สนใจศึกษาเกิดการลดลง
“ช่ วงกลางเทอมมันมี ทงั้ สอบ ทัง้ รายงาน มันพี คนะ ก็ ต้อ งสนใจเรื ่อ งเรี ยน
มากกว่าอยู่แล้ว สอบปลายภาคเสร็ จคือพอแล้ว พักก่อน เหนือ่ ยมาทัง้ เทอม
แล้ว” (กรณี ศึกษาที ่ 10)
โดยรายละเอียดของการเปลีย่ นแปลงซึ่งมีความสอดคล้ องตามแนวคิดของแต่ละ
ตัวแปรมีดงั นี ้
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การเปลี่ยนแปลงของการริเริ่มพัฒนาความงอกงามแห่ งตน
การเปลี่ยนแปลงการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตนเริ่ มตังแต่
้ การเรี ยนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งนิสิตนักศึกษาได้ เริ่ มตระหนักถึง การเตรี ยมตนเองให้ เกิ ดความ
พร้ อมที่ จ ะรั บ กั บ การเปลี่ ย นแปลงที่ จ ะเกิ ด ขึ น้ จากการเปลี่ ย นผ่ า นของการเรี ย นในระดั บ
มัธยมศึกษาไปสูก่ ารเรี ยนระดับมหาวิทยาลัย ซึง่ นิสติ นักศึกษาเองในตอนนันตระหนั
้
กเป็ นอย่างดี
ว่าจะต้ องเกิ ดการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้ าน จึงเกิ ดการวางแผนเพื่อ ให้ ต นเองสามารถบรรลุ
เป้าหมายที่สาคัญประการแรกคือ การสอบเข้ าคณะ และมหาวิทยาลัยที่ตนเองปรารถนา ตลอด
จนถึงการเรี ยนในระดับมหาวิทยาลัยให้ ประสบความสาเร็ จ โดยมีการแสวงหาแหล่งสนับสนุนต่าง ๆ
เพื่อให้ ตนเองสามารถลงมือทาให้ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งข้ อค้ นพบสอดคล้ องกับแนวคิ ดการ
ริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตน ดังนี ้
ความพร้อมในการเปลีย่ นแปลง
ตลอดระยะเวลาของการเรี ย นในมหาวิท ยาลัย นิ สิต นัก ศึก ษาก็ มี ก าร
เตรี ยมตนเองให้ มีความพร้ อมที่จะเปลีย่ นแปลงตนเองให้ ดีขึ ้น เนื่องจากรับรู้ถึงความสาคัญของการ
เรี ยนในระดับมหาวิทยาลัยที่จะเป็ นประโยชน์ในการเก็บเกี่ยวความรู้เพื่อนาไปใช้ ในการทางานตาม
สายวิชาชีพของตนเองต่อไป และยิ่งมีการตระหนักมากขึ ้นเมื่อศึกษาในชันปี
้ สุดท้ าย เนื่องจากเป็ น
ช่วงเวลาที่นิสิตนักศึกษาจะต้ องเตรี ยมตนเองให้ พร้ อมสาหรับการออกไปทางานซึ่งเป็ นเป้าหมาย
สาคัญของการเรี ยนในมหาวิทยาลัย
“เดี ๋ ย วก็ จ บออกไปท างานแล้ ว ต้ อ งรู้ ต ัว แล้ ว ว่ า อยากท าอะไร”
(กรณี ศึกษาที ่ 4)
การวางแผนเพือ่ การพัฒนาตนเอง
พบว่า นิสิตนักศึกษามี การเตรี ยมความพร้ อ มอย่างมากตังแต่
้ ก่อ นการ
สอบเข้ ามหาวิทยาลัย โดยการวางเป้าหมายที่จะสอบเข้ าคณะและมหาวิทยาลัยที่ตนต้ องการ มี
การวางแผนการอ่านหนังสือ การเตรี ยมตัวสอบตามแต่ละวิชาที่ตนเองต้ องให้ ความสาคัญเพื่อสอบ
เข้ าให้ ได้ ตามที่ตนเองต้ องการ
“โห ตอนนัน้ นะ เลิ กเรี ยนกลับมาก็ อ่านหนังสือ บางวันก็ เรี ยนพิ เศษ
เสาร์ อาทิ ตย์ปิดเทอม ไม่ค่อยได้หยุดหรอกพี”่ (กรณี ศึกษาที ่ 4)
ในระหว่างการเรี ยนมหาวิทยาลัยนิสติ นักศึกษาจะมีการแสวงหาวิธีการที่เป็ น
ประโยชน์ สาหรั บการเรี ยน ทัง้ ในส่วนของการเตรี ยมตัวในการเรี ยน มี การค้ นคว้ าเพิ่ มเติม วาง
แผนการทางานที่ได้ รับมอบหมายของแต่ละวิชาจะได้ ทางานได้ สาเร็ จทันตามกาหนด และเตรี ยม
ความพร้ อมในการสอบแต่ละครัง้
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เมื่ อเข้ าสูช่ ่วงการเรี ยนในชัน้ ปี สุดท้ ายนิสิตนักศึกษาจะยิ่งมี การตระหนักถึง
ความสาคัญของการวางแผนเพื่อเตรี ยมตนเองให้ พร้ อมในการออกไปทางาน หรื อการเรี ยนต่อใน
สิ่ง ที่ ต นเองสนใจเพิ่ ม เติ ม มี ก ารส ารวจและมองหาความสนใจที่ ต นเองมี อ ย่ า งแท้ จ ริ ง เพื่ อ
วางเป้าหมายต่อไป ไม่ว่าจะเป็ นการหาที่เรี ยนภาษาเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้
เป็ นจุดเด่นของตนที่จะไปแข็งขันกับผู้อื่นในสายงาน หรื อการค้ นหาองค์กรที่นา่ สนใจที่อยากเข้ าไป
ร่ วมงานด้ วย รวมไปถึ งการค้ น หาสถาบัน การศึก ษาเพื่ อ การเรี ย นต่อ ไม่ ว่าจะในประเทศหรื อ
ต่างประเทศ
“อยากไปเรี ย นต่ อ เมื อ งนอก เลยคิ ด ว่ า จะหาที ่เรี ย นภาษา แล้ว ก็
ตอนนีพ้ ยายามหา U ที ่มีสาขาทีอ่ ยากเรี ยน ก็ต้องแพลน ๆ ไว้ หนูไม่
อยากจบไปแล้วไม่รู้จะทาอะไรต่อ” (กรณี ศึกษาที ่ 5)
การใช้แหล่งทรัพยากรเพือ่ การพัฒนาตนเอง
นิสิตนักศึกษามีการแสวงหาแหล่งสนับสนุนที่จ ะช่วยให้ ตนเองสามารถ
เปลี่ย นแปลงพัฒ นาตนให้ ไปสู่เป้ าหมายที่ ต นวางไว้ ซึ่งไม่ ว่าจะเป็ นตัง้ แต่ก ารเรี ย นในระดับ
มัธยมศึกษาจนถึงมหาวิทยาลัย พบว่า นิสิตนักศึกษามี แหล่งสนับสนุนที่สาคัญคือ เพื่อน ซึ่งเป็ น
บุคคลที่นิสติ นักศึกษานึกถึงเป็ นบุคคลแรกเมื่อต้ องการคาปรึกษาไม่ว่าจะเรื่ องใด ๆ ซึง่ เพื่อนก็เป็ น
ผู้สนับสนุนที่ดีในการให้ กาลังใจเมื่อเผชิญกับปั ญหาหรื ออุปสรรคต่าง ๆ และการให้ คาปรึ กษาใน
ด้ านการเรี ยน การช่วยเหลือกันในการทางาน เนื่อ งจากเป็ นกลุม่ เพื่อ นที่ศึกษาอยู่ในคณะ สาขา
เดียวกันก็จะมีความเข้ าใจในบริ บทของการเรี ยน นอกจากนันพ่
้ อแม่ก็เป็ นบุคคลที่เป็ นผู้สนับสนุนที่
สาคัญ นิ สิต นัก ศึก ษาจะมี ก ารแสวงหาค าแนะนาในแง่ของการใช้ ชี วิต ถึ งแม้ ว่าจะไม่ ใช่ นิ สิต
นักศึกษาที่เป็ นกรณีศึกษาทุกคนจะมีการพูดคุยกับพ่อแม่ แต่นิสติ นักศึกษาที่มีการพูดคุย ปรึกษา
กับพ่อแม่นนยั
ั ้ งให้ ความเห็นในทานองเดียวกันว่านอกเหนือจากคาแนะนาดี ๆ ที่ทา่ นให้ ยังรับรู้ถึง
ความรัก ความห่วงใย ที่เป็ นกาลังใจสาคัญสาหรับการใช้ ชีวิต และการพัฒนาตนเองให้ ดียิ่งขึ ้น ซึ่ง
ไม่ว่าจะเป็ นบุคคลใดที่นิสิตนักศึกษาแสวงหาการสนับสนุนก็ ล้วนเป็ นประโยชน์ ที่จ ะเอื ้อให้ นิสิต
นักศึกษาได้ เกิดการเปลีย่ นแปลงพัฒนาตน
“ชอบคุยกันเพือ่ น เพราะเพือ่ นเรี ยนด้วยกัน วัยเดียวกัน เค้าเข้าใจเรา
แต่เราก็เลือกคนทีจ่ ะปรึ กษา ทีจ่ ะไปคุยด้วยนะ” (กรณี ศึกษาที ่ 8)
“พ่อกับแม่ช อบมี ประโยคเด็ด เวลาพูดที มันจึ๊ กอะพี ่ เราก็ ได้เก็ บไป
คิ ดนะ แล้วมันก็เป็ นสิ่งทีด่ ีแน่ ๆ ทีเ่ ค้าบอกเรา” (กรณี ศึกษาที ่ 7)
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“บางทีเราไม่ได้คาดหวังคาแนะนาอะไรมากหรอกจากพ่อหรื อแม่ เรา
ว่าเพือ่ นเข้าใจเรามากกว่า แต่นนั่ แล่ะ พอคุยแล้วมันกลับได้กาลังใจ
มาเยอะเลยนะ” (กรณี ศึกษาที ่ 2)
การกระทาอย่างตัง้ ใจเพือ่ พัฒนาตนเอง
ในช่วงการเรี ยนระดับมัธยมศึกษา นิสิตนักศึกษาจะมีความมุ่ งมั่นในการ
สอบเข้ ามหาวิทยาลัยในคณะ มหาวิทยาลัยที่ตนต้ องการ ซึ่งคณะที่ผ้ ูวิจัยสนใจศึกษาก็ ล้วนเป็ น
คณะที่มีการแข็งขันสูง จึงพบว่านิสิตนักศึกษากลุ่มนี ้มี การลงมือ ปฏิบตั ิอ ย่างมุ่งมั่นตังใจ
้ เพื่อ ให้
ประสบความสาเร็ จตามที่ตนตังใจไว้
้
เป็ นช่วงเวลาที่นิสิตนักศึกษามีก ารวางแผนการอ่านหนังสือ
การเตรี ย มตัว สอบ การจั ด สรรเวลาให้ ต นเองได้ อ ย่ า งดี เพราะการได้ เข้ า เรี ย นในคณะ และ
มหาวิทยาลัยที่ตนปรารถนาเสมือนการเริ่ มต้ นชีวิตที่ดีที่ตนตังเป
้ ้ าไว้ ไประดับหนึง่ แล้ ว
“ช่ วงเตรี ยมสอบตัง้ นาฬิกาปลุกมาอ่านหนังสือ ทุกเช้าเลย ตอนเย็ น
กลับ มาก็ อ่ า นต่ อ ถ้าเราไม่ ท าตอนนี ้ เราอาจจะเสี ย ใจตอนหลัง ”
(กรณี ศึกษาที ่ 4)
ช่วงปี สุด ท้ ายของการเรี ยนในระดับ มหาวิ ท ยาลัย เป็ นอี ก ช่ว งที่ ได้ เห็ น
ความมุ่งมั่นตังใจ
้ และลงมือทาอย่างจริ งจังของนิสติ นักศึกษา เนื่องจากการต้ องออกไปใช้ ชีวิตจริ ง
ในการท างาน ไม่ เหมื อ นการเรี ย น นิ สิต นัก ศึ ก ษาเล็ง เห็ น ว่า ถ้ า เราไม่ ล งมื อ ท าอะไรให้ ตัว เอง
พัฒนาขึ ้น อาจจะจบออกไปแข็งขันกับคนอื่น ๆ ที่จบมาพร้ อมกัน และแสวงหางานในตลาดงาน
เดียวกันกับตนไม่ได้ ในช่วงก่อนจบการศึกษาที่มีการฝึ กงาน และได้ เรี ยนรู้ งานในสายวิชีพของตน
จึงเป็ นส่วนสาคัญที่ทาให้ เกิดการเรี ยนรู้ การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาตนจากการจาลองการ
ทางานที่แท้ จริ ง
“ตอนฝึ กงานเราถึ งได้รู้ว่าเวลาท างานจริ ง ๆ มันไม่ ง่าย เรายังต้อ ง
พัฒนาตัวเองอี กเยอะ แต่เราก็ ตงั้ ใจทางานนะ อย่างน้อยเราทาเต็มที ่
เราก็นา่ จะได้อะไรไปเต็มทีด่ ว้ ยเหมื อนกัน” (กรณี ศึกษาที ่ 1)
การเปลี่ยนแปลงของภาวะผู้นาในตนเอง
ภาวะผู้นาในตนเองเป็ นลักษณะสาคัญประการหนึ่งที่เอื ้อให้ นิสิตนักศึกษา
เกิดการจูงใจ นาตนเอง ด้ วยวิธีการต่าง ๆ และการให้ รางวัลตอบแทนเมื่อประสบความสาเร็ จ ซึ่ง
ก่อให้ เกิดผลลัพธ์ ที่เป็ นประโยชน์แก่ตน ซึง่ เป็ นสิง่ สาคัญที่ช่วยส่งเสริ มการเรี ยน และการเรี ยนรู้ของ
นิสิต นักศึก ษาให้ บ รรลุต ามเป้ าหมายที่ วางไว้ โดยพบลักษณะดังกล่าวตัง้ แต่ในช่ วงการเรี ย น
มัธยมศึกษาของนิสิตนักศึกษาที่เป็ นกรณี ศึกษา นิสิตนักศึกษารับรู้ภาวะผู้นาตนเองอย่างชัดเจน
ในช่วงของการเตรี ยมตัวสอบเข้ ามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็ นช่วงที่ตนจะต้ องมีการจูงใจ นาตนเองให้ มี
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ความสม่ าเสมอในการอ่านหนังสือ เพื่อ เตรี ยมตัวสอบให้ ได้ ในคณะ และมหาวิทยาลัยที่ตนเอง
ปรารถนา
การมุ่งเน้นพฤติ กรรม
เป้าหมายสาคัญในช่วงการเรี ยนมัธยมศึกษาคือการสอบเข้ าคณะ และ
มหาวิทยาลัยที่ตนเองปรารถนาให้ ได้ ช่วงมัธยมศึกษาปี ที่ 6 จึงเป็ นช่วงที่นิสติ นักศึกษามีภาวะผู้นา
ในตนเองอย่างเด่นชัด เกิดการกาหนดเป้าหมาย ลาดับความสาคัญ คิดหาวิธีการ หรื อแนวทาง ซึ่ง
ส่วนใหญ่คือการวางแผนการอ่านหนังสือ ให้ ครอบคลุมและครบถ้ วนในทุก ๆ วิชาที่ตนจะต้ องสอบ
เพื่อที่จะทาให้ สามารถบรรลุเป้าหมายคือการสอบเข้ ามหาวิทยาลัยได้ ตามคณะที่ตนมุ่งหวัง
“ตอน ม.6 นี ่เป็ นช่ วงที ่หนักมาก จากที ่ไม่ ค่อ ยสนใจอ่ านหนังสื อ ก็
ต้องมาวางแผนว่าทาไงให้อ่ านทัน มันเยอะมากนะพี ่ที่จ ะต้อ งอ่าน”
(กรณี ศึกษาที ่ 9)
“ก็ ตงั้ ใจว่าอยากได้คณะนีน้ ีแ่ ล่ะ ทันตะฯนีแ่ ล่ะ แต่คือมันก็ โหดนะ มี
แต่คนเก่ง ๆ เรายิ่ งต้องขยัน ยิ่ งต้องเตรี ยมตัวให้หนัก ไม่งนั้ ก็ไม่มีทาง
สอบได้” (กรณี ศึกษาที ่ 10)
นอกจากนันการให้
้
รางวัลตนเองระหว่างทาง ก็ ยังเป็ นสิ่งที่ช่วยจูงใจให้
นิสิตนักศึกษาเกิดกาลังใจและมุ่ งมั่นในการเตรี ยมตัวอ่านหนังสือ สอบ นิสิตนักศึกษาบางคนจะ
ตังเป
้ ้ าหมาย และรางวัลไว้ ถ้าทาได้ สาเร็ จถึงเป้าหมายนัน้
“ตอนนัน้ หนูทางี ้นะ อย่างตัง้ ใจว่าถ้าอ่านหนังสือได้ถึงตรงนีน้ ะ หรื อ
ทาโจทย์ ได้เท่านีน้ ะ จะไปกิ นชาบูอย่างนีอ้ ะพี ่ มันก็ ทาให้เรามี แรงนะ
แบบ ถ้าทาได้เราก็ได้กินของอร่อยอย่างนีอ้ ะ” (กรณี ศึกษาที ่ 10)
เช่นเดียวกันกับตอนศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ในระหว่างการเรี ยนปี 1
ถึงก่อนจะจบการศึกษา นิสติ นักศึกษาอาจจะยังไม่มีเป้าหมายที่ชดั เจนมากนัก นอกจากการเรี ยน
ทาคะแนน และเตรี ยมตัวสอบไปในแต่ละภาคการศึกษา จนถึงการเรี ยนในปี การศึกษาสุดท้ าย
นิสิตนักศึกษาจะหันกลับมามองจุดหมายที่ชัดเจนอีกครัง้ สาหรั บคณะที่เป็ นวิชาชีพเฉพาะนิสิต
นักศึกษาอาจจะไม่ต้องมีการจูงใจตนเองให้ ไปยังเป้าหมายให้ สาเร็ จเท่าไหร่นกั เนื่องจากมีทางเดิน
ต่อ ไปที่ชัดเจนหลังจากเรี ยนจบอยู่แล้ ว แต่สาหรับคณะที่สามารถต่อ ยอดและประกอบอาชีพ ที่
หลากหลายได้ นิสิตนักศึกษาอาจจะมี เป้าหมายที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็ นการศึกษาต่อ หรื อ
การหางานทาตามที่ตนเองสนใจ แต่ก็ล้วนเป็ นเหตุผลให้ นิสิตนักศึกษาเกิ ดภาวะผู้นาในตนเองที่
เด่นชัดขึ ้นมาอีกครัง้ นิสติ นักศึกษาจะเกิดการสารวจตนเองเพื่อหาเป้าหมายของตน ซึง่ เป็ นสิง่ จูงใจ
ให้ เกิดการแสวงหากลวิธีเพื่อไปให้ ถึงเป้าหมายนัน้ เช่น คนที่อยากศึกษาต่อต่างประเทศ ก็อาจจะ

145

4231724567

SWU iThesis gs551120046 dissertation / recv: 06112562 11:36:36 / seq: 38

อยากเรี ยนภาษาอังกฤษเพิ่ มเติมเพื่อ เตรี ยมความพร้ อ ม หรื อ แม้ แต่คนที่อ าจจะมี เป้าหมายไม่
ชัดเจนนัก แต่ในความไม่ชัดเจนก็ มีเป้าหมายเพื่อให้ ตนเองได้ เกิ ดความชัดเจน คือ การอยากไป
แสวงหาตัวเอง ด้ วยการไป work and travel เพื่ อ ฝึ กภาษา และหาประสบการณ์ การใช้ ชีวิตใน
ต่างประเทศ
“พอมาตอนนีก้ ็กลับมาคิ ดอี กรอบนะ เราอยากทางานฟิ ลด์นี้ แต่มนั ก็
แข็งขันสูง เราก็ ตอ้ งเตรี ยมตัวเองให้พร้อมไปแข็งกับเขา ถ้าเตรี ยมตัว
ไม่ดี แล้วพลาดมันก็นา่ เสียดาย” (กรณี ศึกษาที ่ 1)
“ยังไม่ค่อยแน่ใจ แต่มีคุยกับที ่บ้านไว้ค่ะ ว่าอยากไป work and travel
ก่อน อยากรู้ว่าเราชอบอยู่ต่างประเทศไหม เผือ่ มองหาทีเ่ รี ยนต่อ หรื อ
อยู่ไทยดีกว่า แล้วจะได้ฝึกภาษาอังกฤษด้วย” (กรณี ศึกษาที ่ 5)
การให้รางวัลตามธรรมชาติ
พบว่า นิ สิต นัก ศึ ก ษารั บ รู้ ถึ งความสามารถของตนเองจากการฝึ กฝน
ภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรมที่ทาในชีวิตประจาวัน เช่น การดูหนัง ฟั งเพลง เมื่อตนเองพบว่าเราดู
หนังแล้ วฟั งภาษาอังกฤษได้ อย่างเข้ าใจเลย โดยไม่ต้อ งดูซบั ไตเติ ้ล หรื อ การฟั งเพลงแล้ วเข้ าใจ
ความหมายของเพลงโดยไม่ต้องไปหาเนื ้อมาดู หรื อการมีโอกาสได้ พดู คุยกับคนต่างชาติ แล้ วการ
สื่อ สารเป็ นไปได้ ด้วยดี ทาให้ นิสิตนักศึกษาเกิ ดความภูมิใจ รู้ สึกว่าตนเองก็ มี ความสามารถ มี
ทักษะที่จะนาไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์กบั ตนเองได้
“เวลาดูหนัง ฟังเพลง แล้วมันเข้าใจเลย โดยไม่ตอ้ งไปดูซับ หรื อดูเนือ้
เพลง มั น รู้ สึ ก ดี น ะ เหมื อนว่ า เราก็ พ อได้ นี่ ไม่ ไ ด้ โ ง่ น ะ ฮ่ า ๆ ”
(กรณี ศึกษาที ่ 6)
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมการเรียนรู้
สภาพแวดล้ อ มการเรี ยนรู้ ที่เอื อ้ อานวยต่อ การเรี ยนรู้ ของนิสิตนักศึกษานัน้
เป็ นการรั บ รู้ ถึ งสภาวะต่า ง ๆ ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกับ เรี ย นรู้ ของผู้เรี ย นไม่ ว่า จะทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้ อม ทังนี
้ ้นิสิตนักศึกษาเล็งเห็นความสาคัญและประโยชน์ของสภาพแวดล้ อมที่เอื ้ออานวยให้
การเรี ย นรู้ ของตนประสบผลส าเร็ จ ซึ่ ง นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ จะได้ เห็ น ประโยชน์ ข อง
สภาพแวดล้ อ มในการเรี ย นรู้ อย่ า งแจ่ ม ชั ด ในช่ ว งการเรี ย นในระดับ มหาวิ ท ยาลัย เมื่ อ ได้ รั บ
มอบหมายงานจากรายวิชาต่าง ๆ ที่ทาให้ นิสติ นักศึกษาต้ องเกิดการค้ นคว้ าหาความรู้เพิ่มเติม และ
โดยเฉพาะในช่วงการสอบ
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สภาพแวดล้อมการเรี ยนรู้ทางกายภาพ
นิสิตนักศึกษาได้ รับรู้ถึงประโยชน์ของเป็ นสภาพแวดล้ อมสภาพแวดล้ อม
การเรี ยนรู้ ทางกายภาพในแง่ของการส่งเสริ ม สนับสนุน และสร้ างบรรยากาศที่เหมาะสมต่อการ
เรี ยนรู้ โดยพบว่าในระหว่างการเรี ยนระดับมหาวิทยาลัยนิสิตนักศึกษามีการเข้ าใช้ บริ การห้ องสมุด
มากกว่าในช่วงการเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่ในแง่ของการสร้ างบรรยากาศการอ่าน
หนังสือ การเรี ยนรู้ หรื อค้ นคว้ าเพิ่มเติมที่บ้าน หรื อที่หอพักไม่ต่างกันมากนักจากการเรี ยนทังสอง
้
ระดับ เนื่องจากนิสติ นักศึกษาก็ยงั จัดสรร และใช้ เวลาในบริ เวณการเรี ยนรู้ในที่พกั ของตน
“ตอน ม.ปลายก็อ่านหนังสืออยู่บ้านมากกว่า ไม่ค่อยเข้าห้องสมุด แต่
พอเข้ามหาลัย งานมันต้องค้นเพิ่ม ก็ ต้องเข้าห้องสมุด นัดทางานกับ
เพือ่ นด้วย มันสะดวกกว่า” (กรณี ศึกษาที ่ 5)
“โต๊ ะอ่ านหนังสื อ ที ่ห้อ งเป็ นอะไรที ่เราชอบนะ มันเป็ นบรรยากาศที ่
คุ้ น เคย ที ่ เ วลานั่ง อ่ า นหนัง สื อ หรื อ ท าการบ้ า นแล้ ว มั น ดี อ ะพี ่ ”
(กรณี ศึกษาที ่ 9)
แม้ กระทัง่ การค้ นคว้ าในอินเทอร์ เน็ตก็มีสว่ นสาคัญที่เอื ้อและการกระตุ้น
สนับสนุนให้ เกิดการค้ นหาความรู้ เพิ่มเติมในการเรี ยนรู้ ได้ โดยเฉพาะการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษ ซึ่ง
พบว่านิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่ ใช้ ประโยชน์จากอินเทอร์ เน็ตเป็ นสาคัญเพื่อการเรี ยนรู้ และพัฒนา
ทักษะของตน
“ในเว็บ youtube นีแ่ หละที ่มนั มี อะไรให้คน้ เยอะเลย โลกมันกว้างนะ
พี ่ เดีย๋ วนีอ้ ยากรู้อะไรก็ google เอา” (กรณี ศึกษาที ่ 2)
สภาพแวดล้อมการเรี ยนรู้ทางสังคมภาพ
กลุ่ม เพื่ อ นถื อ เป็ นสภาพแวดล้ อ มการเรี ย นรู้ ทางสัง คมภาพที่ ส าคัญ
สาหรับการเรี ยนรู้ ในระดับมหาวิทยาลัย นิสิตนักศึกษาจะพึ่งพา และแสวงหาการสนับสนุนจาก
กลุ่ม เพื่ อ นเป็ นอั น ดั บ แรก เนื่ อ งจากเป็ นสภาพแวดล้ อ มที่ ส่ง ผลต่ อ ผู้ เรี ย นอั น เนื่ อ งมาจาก
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล การประพฤติปฏิบตั ิต่อกัน ทังนี
้ ้กลุม่ เพื่อนจะเป็ นช่วยส่งเสริ มสนับสนุน
จากความชอบที่คล้ ายคลึงกัน กิ จกรรมต่าง ๆ ที่ทาร่ วมกัน ไม่ว่าจากทังการเรี
้
ยน การท่องเที่ยว
หรื อ กิ จกรรมอื่ น ๆ ตามความสนใจที่มีร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษที่
พบว่า นิสิตนักศึกษามักจะมี กิจกรรมความชอบร่ วมกันที่ก่อให้ เกิ ดการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้
ภาษาอังกฤษ เช่น การดูหนัง ฟั งเพลง หรื อสนใจในประเด็นใดประเด็นหนึ่งร่ วมกัน ทาให้ มีความ
สนใจในการค้ นคว้ าหาข้ อมูลเพิ่มเติมร่วมกัน
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“ปกติ พวกหนูชอบฟังเพลงที ่เป็ นภาษาอังกฤษ แล้วก็ ชอบเหมื อนกัน
บางที เวลาฟังก็ ช่ วยกัน แกะเนื ้อ ไปร้ อ งคาราโอเกะด้วยกัน พอมัน
ชอบคล้ า ย ๆ กั น ก็ เ ลยสนุ ก แล้ ว ช่ ว ยให้ เรี ย นรู้ ไ ด้ ดี ขึ้ น นะคะ”
(กรณี ศึกษาที ่ 7)
“ผมจะมี กลุ่มในเฟสที ่ช อบถ่ ายรู ป เหมื อ นกัน แล้ว มาจากหลาย ๆ
ประเทศ เวลามี ประเด็นอะไรที ่สนใจก็ แลกเปลี ่ยนพูดคุยกัน ทาให้ได้
ฝึ กภาษาอังกฤษไปในตัว” (กรณี ศึกษาที ่ 2)
การแปลี่ยนแปลงของแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้
แรงจู ง ภายในในการเรี ย นรู้ เป็ นลัก ษณะส าคัญ ของนิ สิต นัก ศึก ษากลุ่ม นี ้
เนื่ อ งจากสาขาการเรี ย นในการวิจัยครั ง้ นี ล้ ้ วนเป็ นสาขาที่ มี ค วามเฉพาะ และเป็ นที่ ส นใจของ
นักเรี ยนในระดับมัธยมศึกษาที่จะตัดสินใจเลือกคณะที่ตนสนใจ จึงทาให้ มีการแข่งขันกันสูง นิสิต
นักศึกษาส่วนใหญ่จึงมีแรงผลักดันจากภายในอันเกิดจากความต้ องการของตนที่จะเรี ยนรู้สงิ่ ต่า ง ๆ
ให้ ประสบผล และต่อยอดไปยังเป้ าหมายที่ตนเองวางไว้ พบว่านิสิตนักศึกษากลุ่มนี ้มี แรงจูงใจ
ภายในในการเรี ยนรู้ ตงแต่
ั ้ การเตรี ยมตัวสอบเข้ ามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็ นช่วงเวลาที่ได้ เกิดการค้ นหา
ความต้ องการของตนเองว่ามีความสนใจที่จะศึกษาต่อในคณะใด อันจะต่อยอดไปถึงการทางาน
ต่อไปในอนาคต จนก่อให้ เกิดแรงผลักดันที่จะเรี ยนรู้ ศึกษาค้ นคว้ าความรู้ตา่ ง ๆ ที่จะเป็ นประโยชน์
ในการสอบเข้ าคณะที่ตนมุ่งหวังไว้ จนกระทัง่ การเรี ยนในระดับมหาวิทยาลัยที่พบว่านิสติ นักศึกษา
กลุม่ นี ้ยังคงมีแรงผลักดันที่จะประสบความสาเร็ จในการเรี ยน ซึง่ จะเป็ นแนวทางในการดาเนินชีวิต
ในเส้ นทางอาชีพของตนต่อไป
ความสนใจเพลิ ดเพลิ น
พบว่านิ สิตนัก ศึก ษามี ค วามกระตือ รื อ ร้ นในการเรี ย นรู้ สิ่งที่ ต นเอง
สนใจ โดยเฉพาะเมื่ อ กล่าวถึ งการเรี ย นรู้ ทัก ษะภาษาอัง กฤษเพิ่ ม เติ ม นิ สิ ต นัก ศึก ษามองว่า
ภาษาอั ง กฤษเป็ นสิ่ ง ที่ ส าคั ญ และมี ค วามจ าเป็ นอย่ า งยิ่ ง ทั ง้ นี เ้ นื่ อ งจากการการเรี ย นรู้
ภาษาอังกฤษไม่ได้ จากัดอยูใ่ นตารา หรื อการเรี ยนการสอนในหลักสูตร แต่เป็ นสิง่ ที่เรี ยนรู้ได้ ผา่ นสิ่ง
ต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย และผ่านกิ จกรรมที่มีความเพลิดเพลิน เช่น การดูหนัง ฟั งเพลง หรื อ
อ่านหนังสือ เป็ นต้ น เช่นนันแล้
้ วนิสติ นักศึกษาจึงเกิดความอยากเรี ยนรู้ เกิดความสุข และความพึง
พอใจในกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ตนสนใจ
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ซึ่งประเด็นความสนใจเพลิดเพลินอาจจะไม่ชัดเจนมากนักสาหรับการ
เรี ยนรู้ในบริ บทหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
“เวลาเราฟังเพลงภาษาอังกฤษ แล้วฟังเนือ้ เพลงออก แปลแล้วเข้าใจ
มันยิ่ งทาให้เราเพลิ น สนุก และอยากฟังอี กเรื ่อย ๆ มันอาจจะดูไม่มี
สาระนะพี ่ แต่มนั ช่วยให้หนูเก่งภาษาอังกฤษขึ้น” (กรณี ศึกษาที ่ 6)
ความต้องการมี ความสามารถ
นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาเมื่ อ ศึ ก ษาอยู่ ใ นระดั บ ชั น้ ปี สุ ด ท้ า ย จะเริ่ ม เล็ ง เห็ น
ความสาคัญของการประกอบอาชีพในอนาคต แต่อย่างไรก็ตามเส้ นทางดังกล่าวจะต้ องผ่านการ
ประสบความสาเร็ จในการเรี ยนในหลักสูตรเสียก่อน จึงทาให้ นิสิตนักศึกษาเกิดความต้ องการที่จะ
เรี ยนรู้ในเนื ้อหา ความรู้ที่จะเป็ นประโยชน์แก่การเรี ยน และสิง่ ที่จะสามารถต่อยอดในอนาคตต่อไป
ได้ เนื่องจากได้ มองเห็นประโยชน์จากการเรี ยนรู้ จึงก่อให้ เกิดแสวงหาวิธีการจัดการการเรี ยนรู้ให้ มี
ความเหมาะสม และประสบความความสาเร็ จได้ ตามที่ม่งุ หมาย เนื่องการการมีวิธีการจัดการการ
เรี ยนรู้ ที่เหมาะสมจะทาให้ นิสิตนักศึกษาได้ เกิดความสามารถที่จะจัดการควบคุมการเรี ยนรู้ของตน
เช่น การวางแผนการอ่านหนังสือให้ สามารถครอบคลุมเนื ้อหาในรายวิชาต่าง ๆ ที่ตนเองจะต้ อ ง
สอบ การบริ หารเวลาให้ ตนเองสามารถสาเร็ จงานที่ได้ รับมอบหมายได้ อย่างเหมาะสม ทันเวลา
“พอจะสอบกลางภาค ก็ ตอ้ งมาวางแผนแล้วสอบกี ่วิชา มี งานต้องส่ง
กี ่ชิ้น ต้องเริ่ มทาตอนไหนถึงจะเสร็ จทัน ถ้าวางแผนไม่ดี บริ หารเวลา
ไม่ดีก็จบเลย” (กรณี ศึกษาที ่ 3)
ความมุ่งมัน่
นิสิตนักศึกษามีความแน่วแน่และมุ่งมั่นถึงเป้าหมายความสาเร็ จในการ
เรี ยนของตน เนื่องจากเป็ นปี การศึกษาสุดท้ ายแล้ ว จึงไม่มีเวลาสาหรับความผิดพลาดหรื อการแก้
ตัว ในการเรี ย น นิ สิต นัก ศึก ษารั บ รู้ ด้ ว ยตนเองว่า จะต้ อ งทุ่ ม เทให้ กับ การเรี ย นรู้ ที่ จ ะก่ อ ให้ เกิ ด
ประโยชน์กบั ตัวเอง และต้ องยึดมั่นในเส้ นทางที่ตนเองตัดสินใจเลือกไว้ โดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาที่
ศึกษาอยู่ในสาขาวิชาชีพเฉพาะและมุ่งมั่นที่จะทางานตามสิง่ ตนร่ าเรี ยนมา เช่น ทันตแพทยศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
“มันเป็ นความชอบตัง้ แต่เด็ ก ๆ เราก็ ฝันมาตลอดว่าอยากเป็ นหมอ
ฟัน พอวันนีเ้ ราทาได้ตามฝันแล้ว เราก็ ต้องทุ่มเทเต็มที ่” (กรณี ศึกษา
ที ่ 10)
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โดยความมุ่งมั่นและทุม่ เทดังกล่าวเป็ นความปรารถนาตามความต้ องการ
ภายในจิตใจที่ไม่ต้องอาศัยแรงกระตุ้นใด ๆ จากสิ่งอื่น ๆ ภายนอก ไม่ว่าจะเป็ นสังคม เพื่อน หรื อ
ครอบครัว
“เมื ่อก่ อนแม่ก็เคยบังคับเรานะ ให้ทาโน้น ให้เรี ยนนี ่ แต่พอเราเลื อ ก
เรี ยนวิ ศวะ ซึ่ งเราเลื อ กเอง แม่ ก็ไม่ เคยมายุ่งอะไรอี ก เหมื อ นเราได้
ชี วิตเราคืนมา และได้ทาในสิ่งทีเ่ ราอยากทาจริ ง ๆ” (กรณี ศึกษาที ่ 1)
ประเด็ น ที่ 2 การเปลี่ย นแปลงที่ไม่เป็ นไปตามบริ บ ทวงจรของการเรี ย นตาม
หลักสูตรในมหาวิทยาลัย กล่าวคือ เป็ นลักษณะการเปลีย่ นแปลงที่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องจากกวัด
ครัง้ ที่ 1 ไปจนถึงการวัดครัง้ ที่ 3 ซึง่ การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวไม่ได้ รับผลจากวงจรการเรี ยนในระบบ
การศึกษาที่อาจส่งผลให้ การเรี ยนรู้ ของนิสิตนักศึกษาเป็ นไปตามเหตุการณ์ ที่เกิดขึ ้นในวงจรการ
เรี ยน แต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็ นผลมาจากการเรี ยนรู้ ในประเด็นอื่ น ๆ ที่นิสิตนักศึกษาให้
ความสนใจ ในการศึกษาครัง้ นี ้พฤติกรรมการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองมีลกั ษณะการ
เปลีย่ นแปลงดังกล่าว เนื่องจากเป็ นการเรี ยนรู้ ที่นิสติ นักศึกษาให้ ความสนใจด้ วยตนเอง จึงเกิดการ
เรี ยนรู้ได้ อย่างต่อเนื่อง ไม่ขึ ้นกับกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่สง่ ผลให้ เกิดความสนใจเป็ นช่วงเวลา
ครัง้ คราว
โดยรายละเอียดของการเปลีย่ นแปลงซึง่ มีความสอดคล้ องตามแนวคิดพฤติกรรม
การเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองมีดงั นี ้
การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเอง
จากการวิ เคราะห์ ผลการศึก ษากระบวนการพัฒ นาพฤติ ก รรมการเรี ยนรู้
ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเอง พบว่า นิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่เริ่ มตระหนัก และเกิดพฤติกรรมการ
เรี ย นรู้ ภาษาอัง กฤษด้ ว ยการน าตนเองที่ ชั ด เจนในช่ ว งเข้ า มหาวิ ท ยาลัย เริ่ ม เกิ ด การรั บ รู้ ถึ ง
ความสาคัญของการพัฒนาตนเองให้ มีทกั ษะภาษาอังกฤษที่ดีขึ ้นเพื่อจะเป็ นประโยชน์ทงในการ
ั้
เรี ยน และการทางานต่อไปในอนาคต ทาให้ นิสิต นักศึกษาเกิ ดการวางเป้าหมาย และแสวงหา
วิธีการที่จะช่วยให้ ต นเองเกิ ดการเรี ยนรู้ พัฒ นา และกลายเป็ นพฤติกรรมที่ ตนเองกระท าอย่าง
สม่าเสมอ อาจกล่าวได้ วา่ พฤติกรรมการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองของนิสติ นักศึกษา
เป็ นพฤติกรรมที่เกิดการพัฒนาขึ ้นอย่างชัดเจนในช่วงการเรี ยนมหาวิทยาลัย ที่นิสติ นักศึกษาได้ เกิด
การตระหนักถึงความสาคัญของการมีทกั ษะภาษาอังกฤษที่จะสามารถนาไปใช้ ประโยชน์ได้ จริ งทัง้
ในแง่ข องการเรี ย น การใช้ ชี วิ ตประจ าวัน และการท างานในอนาคตข้ างหน้ า ซึ่งค้ น พบความ
สอดคล้ องกับแนวคิดพฤติกรรมการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเอง ดังนี ้
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การจัดการตนเอง
ในช่ ว งของการเรี ย นระดับ มัธ ยมศึก ษาความมุ่ งหมายในการพัฒ นา
ภาษาอังกฤษของนิสิตนักศึกษาเป็ นไปเพื่อการสอบเข้ ามหาวิทยาลัยให้ ได้ เป้าหมายที่วางไว้ จึง
เป็ นการฝึ กฝนทาข้ อสอบเพื่อให้ สามารถทาคะแนนในการสอบภาษาอังกฤษให้ ได้ สูง ๆ แต่สิ่งที่
เปลี่ยนแปลงไปเมื่ อเข้ าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยคือ นิสิตนักศึกษาจึงเริ่ มเห็นความสาคัญ ที่
แท้ จริ งของการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษเพื่อให้ เกิดประโยชน์แก่ตนเอง มีการปรับเปลี่ยนความคิดจาก
เดิมที่คิดว่าเราจะต้ องเก่งภาษาอังกฤษในแง่ของการทาข้ อสอบให้ ได้ คะแนนเยอะ เป็ นเราต้ องเก่ง
ภาษาอังกฤษเพื่อตัวเราเอง ต้ องพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ สามารถนาไปใช้ ได้ จริ งทังในการ
้
เรี ย น การใช้ ชี วิต ประจ าวัน และวางแผนไปจนถึ งการท างานในอนาคต นอกจากนัน้ ยัง มี ก าร
ทบทวนตนเองว่ายังขาดส่วนไหน อะไรที่ควรเรี ยนรู้เพิ่มเติม
“ภาษาอังกฤษเป็ นตัวที ่ช่วยเพิ่ มเงิ นให้เราได้ ตอน ม.ปลายหนูก็รู้สึก
ว่ า ส าคัญ แต่ ไ ม่ ไ ด้ก ดดัน ตัว เองว่ า จะต้อ งเก่ ง กว่ า นี ้ แต่ ก็ รู้ สึ ก ว่ า
สาคัญ” (กรณี ศึกษาที ่ 5)
“สาหรับหนูคิดว่า การใช้ภาษาอังกฤษตอนนีม้ นั เป็ นเรื ่องปกติ ไปแล้ว
ไม่ใช่เรื ่องทีไ่ กลตัวมาก การพูดภาษาอังกฤษได้ มันไม่ใช่อะไรทีพ่ ิเศษ
แล้ว ถึ งจะใช้ เป็ นชี วิ ต ประจ าวัน อยู่ แ ล้ว แต่ ก็ ไ ม่ ไ ด้แ ปลว่ า เราได้
ทัง้ หมด 100%” (กรณี ศึกษาที ่ 10)
“เราเริ่ มมองเห็ นแล้วว่า ถ้าเราได้ ภาษาอังกฤษ อนาคตเราจะไปได้
ไกลกว่านี”้ (กรณี ศึกษาที ่ 2)
การตรวจสอบตนเอง
นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ ให้ ข้ อมู ล ตรงกั น ว่ า ตนเองยั ง ขาดทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษในด้ านของการเขียน ไม่ถนัดในแง่ของการใช้ แกรมม่า และเขียนสื่อสารให้ สวยงาม
และเข้ าใจได้ แต่ในส่วนของการฟั ง การพูด และการอ่าน เป็ นทักษะที่ตนเองพอจะทาได้ และคิดว่า
ควรจะต้ องพัฒนาเพิ่มเติม เพราะเป็ นสิ่งสาคัญในการที่จะนาภาษาอังกฤษไปใช้ ในการสื่อสารได้
จริ ง ซึ่งจะเป็ นประโยชน์อย่างมากต่อไปในอนาคต ซึง่ แสดงให้ เห็นถึงการตระหนักถึงความคิด การ
รับรู้ความสามารถของตนเอง และรับรู้ วา่ จะต้ องลงมือจัดการทาอะไรต่อไป เพื่อให้ เกิดการพัฒนา
พฤติกรรมการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเอง
“ตอนนี ้ผมได้แค่ฟัง พูด อ่าน ก็ แค่พอได้นะพี ่ ไม่ได้เก่งมากหรอก แต่
เขียนนีไ่ ม่ได้เลย ผมว่าแกรมม่ามันยาก ไม่ถนัดเลย” (กรณี ศึกษาที ่ 9)
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“หนูรู้นะว่าหนูควรจะต้องฝึ กเพิ่ ม อย่างน้อยถ้าเราฟัง พูดได้ เราก็สือ่ สาร
ได้ เราก็ได้เปรี ยบกว่าคนทีเ่ ค้าสือ่ สารไม่ได้เลย” (กรณี ศึกษาที ่ 10)
การเปลีย่ นแปลงตนเอง
พบว่า นิ สิต นัก ศึก ษาตระหนัก ถึ งความส าคัญ ที่ จ ะต้ อ งพัฒ นาตนเอง
เพื่อให้ สามารถไปแข่งขันกับคนอื่นในสายงานได้ และภาษาอังกฤษก็มีความสาคัญในแง่ที่จะเป็ น
ข้ อได้ เปรี ยบ นิสิตนักศึกษามองเห็นตรงกันว่า คนที่มีทกั ษะภาษาอังกฤษดีกว่าจะมีความก้ าวหน้ า
ในงานมากกว่า หรื อแม้ แต่ในช่วงของการเรี ยนเอง เนื่องจากเนื ้อหาในการเรี ยน ศัพท์เทคนิคต่าง ๆ
หรื อความรู้ เพิ่มเติมที่ค้นหาได้ ง่ายในปั จจุบนั นัน้ ส่วนหนึง่ ก็เป็ นเนื ้อหาภาษาอัง กฤษ หากมีทกั ษะ
ภาษาอังกฤษที่ดีก็จะสามารถนาความรู้จากแหล่งเรี ยนรู้ เหล่านันมาใช้
้
ให้ เกิดประโยชน์ได้ มากกว่า
นอกจากนันแล้
้ วนิสิตนักศึกษายังแสวงหาวิธีการในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตน และมี
การลงมือปฏิบตั ิจริ ง เพื่อให้ เกิดผลลัพธ์ ที่เป็ นประโยชน์กับตนเอง ถึงแม้ วิธี การเหล่านันอาจจะเป็
้
น
สิ่งที่เป็ นกิ จกรรมบันเทิง แต่นิสิตนักศึกษามองว่าช่วยเอื อ้ ให้ ตนได้ เกิ ดการพัฒ นาการใช้ ทักษะ
ภาษาอังกฤษได้ ดีกว่าการอ่านตารา หรื อค้ นคว้ าข้ อมูลที่เป็ นเนื ้อหาสาระทางวิชาการที่เคร่ งเครี ยด
การดูหนัง ฟั งเพลง พูดคุยกับเพื่อนต่างชาติ หรื อแม้ แต่การเล่นเกมส์ ช่วยส่งเสริ มทักษะการสือ่ สาร
ภาษาอังกฤษทังการฟั
้
ง และการพูด ซึง่ เป็ นทักษะที่เป็ นประโยชน์ในการใช้ ชีวิตจริ งมากกว่า
“ประมาณสีห่ ้าเดื อนที ่ผ่านมาผมเห็ นว่าอังกฤษมัน ผมคิ ดว่าถ้าผม
เก่งอังกฤษอะ ผมสามารถเรี ยนรู้อะไรได้มากขึ้นน่ะ เหมื อน ถ้าเป็ นไอ้
พวกยูทูปอย่างเงี ้ย มันก็ จะมี พวก อังกฤษเยอะมาก แล้วคราวนีผ้ ม
แบบ คราวนีผ้ มจะต้องนัง่ ปิ ดซับมันไปเลยอะ ผมเลยแบบ คิ ดว่า เออ
ถ้าผมเก่งกว่าเนีย้ ผมน่าจะแบบ น่าจะไปได้ไกลกว่านี ้” (กรณี ศึกษา
ที ่ 2)
ปั จจัยที่ค้นพบเพิ่มเติม
การกาหนดเป้าหมายการทางานในอนาคต นิสิตนักศึกษาไม่ได้ คาดหวังใน
การไปทางานต่างประเทศมากนัก และเช่นเดียวกันกับการทางานในประเทศอาเซียน แต่อย่างไรก็
ดีนิสิต นักศึก ษาก็ ยังเล็งเห็นความสาคัญ ของการพัฒ นาทักษะภาษาอังกฤษของตนให้ ดียิ่ งขึน้
เนื่องจากตระหนักถึงความสาคัญของการมีความสามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษว่ าจะเป็ นสิง่ ที่ทา
ให้ ตนเองได้ เปรี ยบ ยิ่งเก่งภาษาอังกฤษมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งมีโอกาสในการทางานมากเท่านัน้
“ผมไม่เคยคิ ดถึงเรื ่องไปทางานต่างประเทศนะ แต่ยงั ไงทางานในไทย ก็
ต้องใช้ภาษาอังกฤษอยู่ดี” (กรณี ศึกษาที ่ 2)
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สภาพแวดล้อมการเรี ยนรู้ที่ส่งผล สภาพแวดล้ อมเป็ นสิ่งสาคัญต่อการเรี ยนรู้
ภาษาอั ง กฤษ แต่ ต้ อ งเป็ นสภาพแวดล้ อ มที่ เอื อ้ อ านวยให้ นิ สิ ต นัก ศึ ก ษาได้ มี ก ารใช้ ทัก ษะ
ภาษาอังกฤษที่แท้ จริ ง นิสิตนักศึกษาที่เป็ นกรณีศึกษาส่วนใหญ่จึงมองว่าถึงแม้ มหาวิทยาลัยจะมี
ห้ องสมุด หรื อแหล่งเรี ยนรู้ที่จะช่วยสนับสนุนการเรี บนรู้ภาษาอังกฤษได้ เป็ นอย่างดี แต่การได้ ไปอยู่
ในสภาพแวดล้ อมที่รายล้ อมด้ วยชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็ นตามสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนกั ท่องเที่ยว
ต่า งชาติ เป็ นหลัก หรื อ การไปท่ อ งเที่ ย ว ใช้ ชี วิ ต ในต่ า งประเทศน่ า จะช่ ว ยเอื อ้ อ านวยให้ เกิ ด
พฤติกรรมการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองที่มีประสิทธิ ผล และเกิดการพัฒนาทักษะการ
ใช้ ภาษาอังกฤษได้ ดีกว่า
“เราต้อ งเอาตัวเองไปอยู่ ในสภาพแวดล้อ มที ่ได้ใช้จ ริ ง มัน ถึ งจะพูด ได้
ดีกว่า” (กรณี ศึกษาที ่ 8)
ยังพบว่าพ่อแม่ ผู้ปกครองก็ถือว่าเป็ นสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ที่สาคัญ บาง
ครอบครัวของนิสติ นักศึกษาที่เป็ นกรณีศกึ ษาเล็งเห็นความสาคัญของการใช้ ภาษาอังกฤษได้ จึงมี
การปูทางให้ กับนิสิตนักศึกษาตัง้ แต่การเรี ยนชันประถมศึ
้
กษา หรื อมัธยมศึกษา มี การสนับสนุน
การเรี ย นรู้ ภาษาอั ง กฤษด้ วยการพู ด คุ ย กั บ ลู ก เป็ นภาษาอั ง กฤษ และส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้
ภาษาอังกฤษในรู ปแบบต่าง ๆ เท่าที่ลกู ต้ องการ ไม่ว่าจะเป็ นการสนับสนุนค่าใช้ จ่ายในการเรี ยน
พิเศษภาษาอังกฤษเพิ่มเติม การซื ้อหนังสือ หรื อ ทรัพยากรในการเรี ยนรู้ อื่น ๆ ที่จะเอื ้ออานวยให้
เกิดการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษได้ อย่างสะดวกยิ่งขึ ้น
“ตอนนัน้ มันก็ ยงั ไม่ได้บูมขนาดนี ้ เหมื อนกับว่า ทีบ่ ้านเค้าจับทางถูก เค้า
ก็ ส่งเสริ ม ตัง้ แต่แรก ๆ ... ปูทางมาให้เราตัง้ แต่เด็ ก ๆ ให้เรี ยนโรงเรี ย น
อิ นเตอร์ ตั้ ง แต่ ป ระถม พยายามชวนเราคุ ย เป็ นภาษาอั ง กฤษ ”
(กรณี ศึกษาที ่ 9)
นอกจากนันเพื
้ ่อนเองก็เป็ นสภาพการแวดล้ อมการเรี ยนรู้ที่สง่ เสริ มให้ เกิดการ
ฝึ กฝน และพัฒนาทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษ พบว่านิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่ จ ะมีกลุ่ มเพื่อนที่ชื่ น
ชอบ หรื อสนใจที่จะเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเหมือนกัน จึงเกิดกิจกรรมที่ช่วยกันส่งเสริ มการใช้
ภาษาอังกฤษ เช่น การสนทนากันในกลุม่ เป็ นภาษาอังกฤษ ชวนกันดูหนัง ฟั งเพลงภาษาอังกฤษ
แล้ วนามาแรกเปลีย่ นพูดคุยกัน
“อย่างเพือ่ นเนีย่ เราก็ ฟังเพลงด้วยกัน ดูหนังด้วยกัน แล้วก็ เอามาพูด มา
คุยกัน บางที ก็พูดเล่น ๆ กัน คุยกันเป็ นภาษาอังกฤษ มันก็ เหมื อนขา ๆ
นะ แต่พอบ่อย ๆ มันก็ดีนะ หนูว่ามันก็ช่วยให้กล้าพูด” (กรณี ศึกษาที ่ 8)

บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปราย และข้ อเสนอแนะ
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การวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ วิธีการวิจยั เชิงผสานวิธี (Mixed Methodology) แบบขันตอนเชิ
้
งอธิ บาย
(The explanatory sequential design) ซึง่ มีการดาเนินการวิจัยเป็ น 2 ระยะ เริ่ มจากการวิจัยเชิง
ปริ มาณ แล้ วจึงนาผลการศึกษาจากการวิจยั เชิงปริ มาณมากาหนดแนวทางในการวิจยั ระยะที่สอง
ซึง่ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยมีวตั ถุประสงค์การวิจยั 3 ข้ อ คือ
1) เพื่ อ พั ฒ นาและตรวจสอบโมเดลโค้ งพั ฒ นาการที่ มี ตั ว แปรแฝงของการ
เปลี่ยนแปลงระยะยาวของการริ เริ่ มพัฒ นาความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้นาในตนเอง แรงจูงใจ
ภายในในการเรี ยนรู้ สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ และพฤติกรรมการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษด้ วยการนา
ตนเอง ของนิสติ นักศึกษาเพื่อการเคลือ่ นย้ ายแรงงานเสรี ในกลุม่ ประเทศอาเซียน
2) เพื่ อศึกษาความสัม พัน ธ์ เชิ งสาเหตุของตัวแปรเชิ งเหตุ ประกอบด้ วย การริ เริ่ ม
พั ฒ นาความงอกงามแห่ ง ตน ภาวะผู้ น าในตนเอง แรงจู ง ใจภายในในการเรี ย นรู้ และ
สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ และตัวแปรเชิ งผลคือ พฤติกรรมการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วยการนา
ตนเองที่ทาการวัดเหลือ่ มเวลากัน ของนิสติ นักศึกษาเพื่อการเคลือ่ นย้ ายแรงงานเสรี ในกลุม่ ประเทศ
อาเซียน
3) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้นาใน
ตนเอง สภาพแวดล้ อ มการเรี ย นรู้ แรงจู ง ใจภายในในการเรี ย นรู้ และพฤติ ก รรมการเรี ย นรู้
ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองผ่านประสบการณ์ ที่ได้ รับ จากการเรี ยนรู้ ในมหาวิทยาลัย การเข้ า
ร่วมกิจกรรมทังภายในและภายนอกมหาวิ
้
ทยาลัยของนิสติ นักศึกษา
โดยน าเสนอภาพรวมของการวิจัยซึ่งผู้วิจัยได้ แบ่งการนาเสนอออกเป็ น 4 หัว ข้ อ คื อ
กระบวนการวิ จั ย โดยสรุ ป สรุ ป ผลการวิ จั ย อภิ ป รายผลการวิ จั ย และข้ อ เสนอแนะ โดยมี
รายละเอียดของแต่ละหัวข้ อดังต่อไปนี ้
กระบวนการวิจัยโดยสรุป
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
การวิจัยระยะที่ 1 เพื่อการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1) และ 2) กลุม่ ตัวอย่างเป็ น
นิสติ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชัน้ ปี สุดท้ ายของมหาวิทยาลัยในกรุ งเทพมหานคร ที่ศึกษาอยู่ใน
คณะตามการจัดทาข้ อตกลงยอมรั บร่ วมกัน (MRAs) ด้ านคุณ สมบัติในสาขาวิช าชี พหลัก ตาม
ปฏิญญาว่าด้ วยความร่ วมมือในอาเซียน ประกอบด้ วย วิศวกรรม พยาบาล สถาปั ตยกรรม แพทย์
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ทัน ตแพทย์ และนัก บัญ ชี ประจ าปี การศึก ษา 2561 และมี เงื่อ นไขคื อ มี ก ารเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม/
โครงการที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ ภาษาอังกฤษ จานวน 200 คน
การวิจั ยระยะที่ 2 เพื่ อ การศึกษาตามวัตุป ระสงค์ ข้อ ที่ 3) กลุ่ม ตัวอย่างคือ ผู้ให้
ข้ อ มูล จากการวิจัย ระยะที่ 1 ที่ คัด เลือ กแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากการก าหนด
คุณสมบัติ (Criterion Case) โดยยึดจุดมุ่งหมายของการศึกษาเป็ นหลัก คือ เป็ นนิสติ นักศึกษาที่มี
คะแนนเฉลี่ยจากแบบวัดพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองเพิ่มขึ ้นจากการวัด
ครัง้ แรก จานวน 10 คน
การวิเคราะห์ ข้อมูลที่ใช้ ในการวิจัย
การวิ จั ย ระยะที่ 1 เป็ นการวิจัยเชิ งปริ มาณ ตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 1) และ 2) เพื่ อ
พัฒนาและตรวจสอบโมเดลโค้ งพัฒนาการที่มีตวั แปรแฝงของการเปลี่ยนแปลงระยะยาว รวมถึง
การศึกษาความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของตัวแปรเชิงเหตุและผล เพื่อทดสอบสมมติฐาน คือ สมมติฐาน
ที่ 1 การริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้นาในตนเอง สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ แรงจูงใจ
ภายในในการเรี ยนรู้ และพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองของนิสิตนักศึกษามี
การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้นตามช่วงเวลาของการเรี ยนในชันปี
้ สุดท้ าย และสมมติฐานที่ 2 ตัวแปรเชิง
เหตุที่วัดในครัง้ ก่อน ซึ่งประกอบด้ วย การริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้นาในตนเอง
สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ และแรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้มีอิทธิพลทางบวกต่อตัวแปรเชิงผลคือ
พฤติกรรมการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองที่วดั ในครัง้ ถัดมา ใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลโดย
การสร้ างและตรวจสอบโมเดลโค้ งพัฒ นาการที่ มี ตัว แปรแฝง (Latent Growth Curve Model)
ควบคู่ กั บ การวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนแบบวัด ซ า้ (Repeated measures ANOVA) เพื่ อ หา
ลักษณะของรูปร่ างการเปลี่ยนแปลง และการวิเคราะห์แบบจาลองสมการโครงสร้ าง (Structural
Equation Modeling) ในการทดสอบการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของตัวแปรเชิงเหตุและ
ตัวแปรเชิงผลที่มีการวัดเหลือ่ มเวลา (Cross-lagged) ด้ วยโปรแกรมลิสเรล (LISREL)
การวิจัยระยะที่ 2 เป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพ สัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview)
ตามวัต ถุป ระสงค์ ข้ อ ที่ 3) ใช้ ก ารวิ เคราะห์ ข้ อ มูล ด้ ว ยการวิ เคราะห์ เนื อ้ หาข้ อ มู ล เชิ ง คุณ ภาพ
(Content analysis)
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สรุปผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัยระยะที่ 1
ผู้วิจยั ขอนาเสนอสรุปผลการวิจยั ตามสมมติฐานการวิจยั ที่ 1 และ 2 ดังนี ้
สรุปผลการวิ จัยตามสมมติ ฐานที ่ 1 “การริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตน ภาวะ
ผู้นาในตนเอง สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ แรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ และพฤติกรรมการเรี ยนรู้
ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองของนิสติ นักศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้นตามช่วงเวลาของการ
เรี ยนในชัน้ ปี สุดท้ าย” จากผลการวิจัยพบว่าตัวแปรทุกตัวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ แต่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นไม่ได้ มีลกั ษณะเป็ นเส้ นตรง โดยทุกตัวแปรมีการเพิ่มจากการวัด
ครั ง้ ที่ 1 ไปยังการวัด ครั ง้ ที่ 2 โดยการริ เริ่ ม พัฒ นาความงอกงามแห่ง ตน ภาวะผู้น าในตนเอง
สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ และแรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ มีการเปลีย่ นแปลงเพิ่มขึ ้นจากการวัด
ในครัง้ ที่ 1 ไปยังการวัดในครัง้ ที่ 2 และลดลงในครัง้ ที่ 3 ซึง่ เป็ นการเปลี่ยนแปลงที่ลดลงจนต่ากว่า
การวัดในครัง้ ที่ 1 ทังนี
้ ้การริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตนมีลดลงมากที่สดุ จากการวั ดครัง้ ที่ 2
ไปยัง การวัด ครั ง้ ที่ 3 รองลงมาคื อ แรงจู ง ใจภายในในการเรี ย นรู้ ภาวะผู้ น าในตนเอง และ
สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ ตามลาดับ ส่วนพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองมี
การเปลีย่ นแปลงในลักษณะที่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องจากการวัดในครัง้ ที่ 1 ครัง้ ที่ 2 และเพิ่มขึ ้นอย่าง
ก้ าวกระโดดในการวัดครัง้ ที่ 3
สรุ ป ผลการวิ จั ย ตามสมมติ ฐ านที ่ 2 “ตั ว แปรเชิ ง เหตุ ที่ วัด ในครั ง้ ก่ อ น ซึ่ ง
ประกอบด้ วย การริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้นาในตนเอง สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้
และแรงจูงใจภายในในการเรี ย นรู้ มี อิ ท ธิ พลทางบวกต่อ ตัวแปรเชิ งผลคื อ พฤติ กรรมการเรี ยนรู้
ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองที่วดั ในครัง้ ถัดมา”
ในการวิเคราะห์ แบบจาลองที่แสดงถึงความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุตามสมมติฐ านนัน้
จากการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบแบบจาลองเพื่อหาความสัมพันธ์ ที่เกิดขึ ้นพบว่า ข้ อมูลเชิงประจักษ์
ใน การศึก ษาครั ง้ นี ม้ ี ล ัก ษณะโครงสร้ างความสัม พัน ธ์ เป็ นไปตามแบบจ าลองที่ ดี ที่ สุด (Best
model) คื อ มี ค วามสัม พัน ธ์ ในลัก ษณะที่ ข้ามช่ว งเวลาของตัวแปรตัวเดีย วกัน ได้ แก่ การริ เริ่ ม
พัฒนาความงอกงามแห่งตน และแรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ในการวัดครัง้ ที่ 1 มีอิทธิ พลอย่างมี
นัยสาคัญต่อการวัดครัง้ ที่ 2 มีความสัมพันธ์ ที่ตวั แปรเชิงเหตุในการวัดในครัง้ ก่อนมีอิทธิ พลต่อตัว
แปรเชิงผลในการวัดครัง้ ถัดมา (หรื อคือความสัมพันธ์ ในลักษณะแบบลง: Down) ได้ แก่ ภาวะผู้นา
ในตนเองในการวัดครัง้ ที่ 1 มีอิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญต่อพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วย
การน าตนเองในการวัด ครั ง้ ที่ 2 สภาพแวดล้ อ มการเรี ย นรู้ ในการวัด ครั ง้ ที่ 2 มี อิ ท ธิ พ ลอย่างมี
นัย ส าคั ญ ต่ อ พฤติ ก รรมการเรี ย นรู้ ภาษาอั ง กฤษด้ ว ยการน าตนเองในการวัด ครั ง้ ที่ 3 และ
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ความสัมพันธ์ ที่ตวั แปรเชิงผลในการวัดครั ง้ ก่อนมี อิ ทธิ พลต่อ ตัวแปรเชิ งเหตุในการวัดครัง้ ถัดมา
(หรื อ คื อ ความสัม พั น ธ์ ใ นลั ก ษณ ะแบบย้ อนกลับ : Reverse) ได้ แก่ พฤติ ก รรมการเรี ย นรู้
ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองในการวัดครัง้ ที่ 1 มี อิ ทธิ พลต่อ ตัวแปรเชิ งเหตุที่วัดในครั ง้ ถัดมา
ได้ แ ก่ ภาวะผู้น าในตนเองในการวัด ครั ง้ ที่ 2 สภาพแวดล้ อ มการเรี ย นรู้ ในการวัด ครั ง้ ที่ 2 และ
แรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ ในการวัดครัง้ ที่ 3 นอกจากนันยั
้ งพบความสัมพันธ์ ที่ตวั แปรเชิงเหตุที่
วัด ในครั ง้ ก่ อ นมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ตั ว แปรเชิ ง เหตุ ใ นการวัด ครั ง้ ถั ด มา คื อ พฤติ ก รรมการเรี ย นรู้
ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองในการวัดครัง้ ที่ 2 มีอิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญต่อแรงจูงใจภายในใน
การเรี ยนรู้ในการวัดครัง้ ที่ 3
กล่าวโดยสรุ ปได้ ว่าพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองซึ่งเป็ นตัว
แปรผลได้ รับอิทธิพลมาจากภาวะผู้นาในตนเอง และสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ โดยที่พฤติกรรมการ
เรี ยนรู้ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองมีอิทธิ พลย้ อนกลับไปยังภาวะผู้นาในตนเอง สภาพแวดล้ อม
การเรี ยนรู้ และแรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้
สรุปผลการวิจัยระยะที่ 2
ผู้วิจยั ขอนาเสนอสรุ ปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์หลักของการวิจยั ข้ อที่ 3 กล่าวคือ
“เพื่ อ ศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงการริ เ ริ่ ม พั ฒ นาความงอกงามแห่ ง ตน ภาวะผู้ น าในตนเอง
สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ แรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ และพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษ
ด้ วยการนาตนเองผ่านประสบการณ์ ที่ได้ รับจากการเรี ยนรู้ในมหาวิทยาลัย การเข้ าร่วมกิจกรรมทัง้
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยของนิสติ นักศึกษา” ดังนี ้
ประเด็นที่ 1 การเปลี่ยนแปลงที่เป็ นไปตามบริ บทกิจกรรมการเรี ยนการสอนของ
หลักสูตรในมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจได้ รับผลจากเหตุการณ์ สถานการณ์ ต่าง ๆ ในการเรี ยน เช่น การ
เตรี ยมตัวสอบ การทางานที่ได้ รับมอบหมาย ทาให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงในลักษณะที่เพิ่มขึ ้นในช่วง
กลางภาคการศึ ก ษาจากความเข้ ม ข้ นของกิ จ กรรมการเรี ย นดั ง กล่ า ว กล่ า วคื อ เป็ นการ
เปลีย่ นแปลงที่มีการเพิ่มขึ ้นในการวัดครัง้ ที่ 2 อันเนื่องมาจากอยูใ่ นระยะเวลากลางเทอมการศึกษา
ซึง่ มีการสอบกลางภาค ซึง่ จะส่งผลให้ นิสิตนักศึกษามีความมุ่งมั่นและตังใจในการเรี
้
ยนรู้ แสวงหา
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ การเรี ยนรู้ เกิดประสิทธิ ผล เป็ นการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตน จูงใจ
ตนเอง น าตนเองให้ เกิ ดการเรี ย นรู้ ด้ วยภาวะผู้นาในตนเอง รวมถึงความต้ อ งการภายในที่ช่ วย
ผลักดันเป็ นแรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ พร้ อมทังมี
้ การสนับสนุนจากสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ ที่
เอือ้ ให้ เกิดการเรี ยนรู้ ขึ ้นได้ สาหรับการลดลงในการวัดครัง้ ที่ 3 นันสอดคล้
้
องกับวงจรการเรี ยนใน
ระบบการศึกษามหาวิทยาลัย คือเป็ นช่วงปลายภาคการศึกษาที่นิสิตนักศึกษาได้ ผา่ นพ้ นการสอบ

157

4231724567

SWU iThesis gs551120046 dissertation / recv: 06112562 11:36:36 / seq: 38

เป็ นที่เรี ยบร้ อย และก่อให้ เกิดความรู้ สึกผ่อนคลาย จึงส่งผลลักษณะปั จจัยต่าง ๆ ที่ผ้ ูวิจัยสนใจ
ศึกษาเกิดการลดลง
ประเด็นที่ 2 การเปลี่ยนแปลงที่ไม่เป็ นไปตามบริ บทกิจ กรรมการเรี ยนการสอน
ของหลักสูตรในมหาวิทยาลัย กล่าวคือ เป็ นลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องจาก
กวัดครัง้ ที่ 1 ไปจนถึงการวัดครัง้ ที่ 3 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ได้ รับผลจากวงจรการเรี ยนใน
ระบบการศึกษาที่อาจส่งผลให้ การเรี ยนรู้ ของนิสิตนักศึกษาเป็ นไปตามเหตุการณ์ ที่เกิดขึ ้นในวงจร
การเรี ยน แต่การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวเป็ นผลมาจากการเรี ยนรู้ในประเด็นอื่น ๆ ที่นิสิตนักศึกษาให้
ความสนใจ ในการศึกษาครัง้ นี ้พฤติกรรมการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองมีลกั ษณะการ
เปลีย่ นแปลงดังกล่าว เนื่องจากเป็ นการเรี ยนรู้ ที่นิสติ นักศึกษาให้ ความสนใจด้ วยตนเอง จึงเกิดการ
เรี ยนรู้ได้ อย่างต่อเนื่อง ไม่ขึ ้นกับกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่สง่ ผลให้ เกิดความสนใจเป็ นช่วงเวลา
ครัง้ คราว
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่ อง พัฒนาการด้ านการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้นาในตนเอง
และพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองของนิสิตนักศึกษาเพื่อ การเคลื่อ นย้ าย
แรงงานเสรี ในกลุม่ ประเทศอาเซียน เป็ นการวิจัยผสานวิธี (Mixed Methodology) แบบเชิงอธิ บาย
เป็ นลาดับ (The explanatory sequential design) แบ่งการวิจัยออกเป็ น 2 ระยะ จากผลการวิจัย
ในครัง้ นี ้ผู้วิจยั มีประเด็นในการอภิปรายผลการวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ประเด็น คือ
ประเด็นที่ 1 การเปลีย่ นแปลงของตัวแปรตามช่วงเวลาตลอดปี การศึกษา
ประเด็นที่ 2 ลักษณะความสัมพันธ์ ที่เกิดขึ ้นของตัวแปร
ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ประเด็ น ที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามช่ วงเวลาตลอดปี การศึก ษา จาก
ผลการวิ จั ย ระยะที่ 1 พบว่ า ตัว แปรมี ก ารเปลี่ย นแปลงตามช่ ว งเวลา 2 ลัก ษณะ คื อ 1. การ
เปลีย่ นแปลงในลักษณะที่เพิ่มขึ ้นจากการวัดครัง้ ที่ 1 ไปยังการวัดครัง้ ที่ 2 และลดลงในการวัดครัง้ ที่
3 ประกอบด้ วย การริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้นาในตนเอง สภาพแวดล้ อมในการ
เรี ย นรู้ และแรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ และ 2. การเปลี่ยนแปลงในลัก ษณะที่ เพิ่ มขึน้ อย่า ง
ต่อ เนื่ อ งตามช่ ว งเวลาจากการวัด ครั ง้ ที่ 1 ไปจนถึ ง การวัด ครั ง้ ที่ 3 คื อ พฤติ ก รรมการเรี ย นรู้
ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเอง ทังนี
้ ้ผู้วิจยั จะได้ อภิปรายตามลักษณะการเปลีย่ นแปลงดังนี ้
1. การเปลี ่ยนแปลงของตัวแปรตามช่วงเวลาในลักษณะที ่เพิ่มขึ้น จากการวัดครัง้
ที่ 1 ไปยังการวัดครัง้ ที่ 2 และลดลงในการวัดครัง้ ที่ 3 พบว่าตัวแปรทัง้ 4 ตัว กล่าวคือ การริ เริ่ ม

158

4231724567

SWU iThesis gs551120046 dissertation / recv: 06112562 11:36:36 / seq: 38

พัฒ นาความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้นาในตนเอง สภาพแวดล้ อ มในการเรี ย นรู้ และแรงจูงใจ
ภายในในการเรี ยนรู้มีการเปลีย่ นแปลงที่เป็ นลักษณะเดียวกัน คือ เพิ่มขึ ้นจากการวัดครัง้ ที่ 1 ไปยัง
การวัดครัง้ ที่ 2 และลดลงในการวัดครัง้ ที่ 3 โดยนิสติ นักศึกษาที่มีการริ เริ่มพัฒนาความงอกงาม
แห่ งตนจะเป็ นบุคคลที่มองเห็นคุณค่าในตนเอง สามารถใช้ ประโยชน์ ที่ได้ รับจากโอกาสต่าง ๆ
เพื่อที่จะพัฒนาตนเองให้ มีความงอกงามอย่างเต็มที่ พร้ อมทังคอยมองหาและสร้
้
างสถานการณ์ ที่
เอื ้อให้ ตนเองเกิดการเติบโตพัฒนาด้ วย ส่วนบุคคลที่มีระดับการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตน
ต่า จะเป็ นผู้ที่แทบจะไม่รับรู้หรื อรับรู้ได้ น้อยมากถึงความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อพัฒนาของ
ตนเอง และมี แนวโน้ มที่จะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ ท้าทายที่ทาให้ ตนเองได้ เกิ ดการพัฒ นาอย่าง
เติบโตงอกงาม (Robitschek, 1998) เมื่ อพิจ ารณาจากผลการวิจัยในระยะที่หนึ่ง ซึ่งพบว่านิสิต
นักศึกษามีการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตนแรกเริ่ มเพิ่มขึ ้นจากการวัดในครัง้ ที่ 1 ไปยังการวัด
ครัง้ ที่ 2 การเพิ่มขึ ้นดังกล่าวสอดคล้ องกับงานวิจยั ที่ผา่ นมา พบว่า การริ เริ่ มพัฒนาความงอกงาม
แห่งตนมี การเปลี่ยนแปลงจากช่วงเวลาที่ 1 ไปสู่ช่วงเวลาที่ 2 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ (Bott &
Duffy, 2014; Weigold et al., 2018) ดังนันการเปลี
้
่ยนแปลงของการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงาม
แห่งตนเป็ นไปในลักษณะที่เพิ่มขึ ้นเมื่อเวลาผ่านไป เนื่องมาจากการมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาตนเอง ก่อให้ เกิดการค้ นหา วางแผนวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ ตนเองได้ เกิดการเปลีย่ นแปลงตาม
เป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งอาจจะเป็ นการเรี ยน การสอบในสาขาของตน การเตรี ยมตัวเพื่อการทางาน
หรื อการเรี ยนรู้ ในประเด็นอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อเป็ นประโยชน์แก่ตนเองในอนาคต มีการแสวงหาแหล่ง
สนับสนุน และลงมือกระทาเพื่อให้ ตนเองสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ได้ อย่างประสบผลสาเร็ จ
ดังที่ Robitschek และคณะ (2012) กล่าวว่า การริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตน เป็ นทักษะ
ทางการรู้ คิดและพฤติกรรมที่บุคคลหนึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงโอกาสของตน และมี ส่วนร่ วมใน
วิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ สาเร็ จได้ ตามเป้าหมาย อีกทังการริ
้
เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตน ยังเป็ น
แหล่งทรัพยากรส่วนบุคคล (Personal Resource) ที่ประกอบด้ วยทักษะต่าง ๆ ที่ช่วยให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางบวกในตนเอง (Weigold & Robitschek, 2011) จึงเกิดการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
ขึ ้นในนิสิตนักศึกษากลุม่ นี ้เพื่อการพัฒนาตนเองที่มีประสิทธิผล และเป็ นประโยชน์แก่ตนเองอย่าง
แท้ จริ ง นอกจากนี ผ้ ลการวิจัยระยะที่ 2 ยังช่วยขยายความเข้ าใจในการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่ม ขึน้
กล่าวคือ ระดับการริ เริ่ มพัฒนาความอกงามแห่งตนที่สงู ขึ ้นนันมี
้ เหตุเนื่องมาจากนิสติ นักศึกษาเกิด
การเรี ยนรู้ตามบริ บทกิจกรรมการเรี ยนการสอนของหลักสูตรในมหาวิทยาลัย จากช่วงเริ่ มต้ นของ
ภาคการศึกษานิสติ นักศึกษาเริ่ มมีการเรี ยนตามหลักสูตรการเรี ยนการสอนของสาขา และคณะของ
ตน เกิดการเรี ยนรู้ ในเนื ้อหาการเรี ยนในวิช าต่าง ๆ ได้ รับมอบหมายงานก่อ ให้ เกิดการค้ นคว้ าหา
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ความรู้เพิ่มเติม ก่อให้ เกิดการวางแผนเพื่อบรรลุเป้าหมายในการทางานที่ได้ รับมอบหมาย มีการ
แสวงหาแหล่งทรัพยากรสนับสนุนต่าง ๆ และลงมือทาเพื่อให้ ตนเองทางานเหล่านันให้
้ สาเร็ จลุลว่ ง
เช่นเดียวกันกับช่วงก่อนสอบกลางภาคที่นิสิตนักศึกษาจะต้ องให้ ความสนใจในการเรี ยนรู้ อ ย่าง
เข้ มข้ นเพื่อเป้าหมายในการสอบให้ ได้ ผลตามที่ตนเองคาดหวังจึงเกิดการวางแผนการเรี ยนรู้ การ
ค้ นคว้ าต่าง ๆ แสวงหาแหล่งสนับสนุน และมีความตังใจอย่
้
างแน่วแน่ในการเตรี ยมสอบ จึง ส่งผล
ให้ คะแนนจากการวัดในครัง้ ที่ 2 มีการเปลีย่ นแปลงที่เพิ่มขึ ้น
นี ้จากข้ อค้ นพบในการวิจัยระยะที่ 2 พบว่านอกเหนือ จากการเรี ยนในระบบ ที่
นิสิตนักศึกษาจะต้ องให้ ความสาคัญกับการเรี ยน การทางานที่ได้ รับมอบหมายของรายวิชาต่าง ๆ
แล้ วนัน้ ในการเรี ยนชันปี
้ สุดท้ ายนิสติ นัก ศึกษาจะต้ องเตรี ยมรับมือกับการเปลีย่ นแปลงอีกรู ปแบบ
หนึ่ง และเป็ นครัง้ ที่สาคัญมากเนื่อ งจากเป็ นการที่ได้ ออกไปใช้ ชีวิตจริ งในการทางาน การรับรู้ ว่า
ตนเองต้ องการพัฒนาด้ านไหนเพื่อ ให้ มีคุณลักษณะที่เหมาะสมในการประกอบอาชี พนันมี
้ สว่ น
สาคัญ ซึ่งผลการศึกษาของ Robitschek และ Cook (1999) สนับสนุนในประเด็นนี ้จากการศึกษา
อิท ธิ พ ลของการริ เริ่ มพัฒ นาความงอกงามแห่งตนกับวิธีการแก้ ปัญ หาในการสารวจอาชีพ และ
เอกลักษณ์ทางอาชีพ พบว่า นักศึกษาวิทยาลัยที่มีระดับของการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตน
สูงจะค้ นหาสภาพแวดล้ อมที่เหมาะสมกับอาชีพและค้ นหาเอกลักษณ์ อันเหมาะสมกับอาชี พได้
มากกว่า จึงกล่าวได้ ว่าการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตนจึงมีความสาคัญที่จะช่วยเอื ้อให้ นิสิต
นักศึกษาเกิ ดการวางแผนเพื่อให้ ตนเองสามารถบรรลุเป้าหมายที่สาคัญ ในแต่ละช่วงให้ ตนเอง
ประสบความสาเร็ จ ทัง้ นีก้ ารริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตนเป็ นกระบวนการที่บุค คลมองหา
ประสบการณ์ ที่ จะทาให้ ต นเติบ โตอยู่เสมอ เป็ นการพัฒ นาบุ ค คลทัง้ ด้ านความคิด พฤติก รรม
ทัศนคติ และกาลังใจ (Robitschek et al., 2012) โดยมีการแสวงหาแหล่งสนับสนุนต่าง ๆ ไม่วา่ จะ
เป็ นเพื่อน หรื อพ่อแม่ ผู้ปกครอง และเกิดการลงมือทาตามแผนการอย่างมุ่งมัน่ ตังใจ
้ เพื่อให้ ตนเอง
สามารถลงมื อทาให้ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งข้ อ ค้ นพบสอดคล้ อ งกับแนวคิดการริ เริ่ มพัฒ นา
ความงอกงามแห่งตน
สาหรับการเปลีย่ นแปลงของภาวะผู้นาในตนเองพบว่า เป็ นไปตามลักษณะของ
ภาวะผู้นาในตนเอง ของ Manz (1986) ซึ่งมี พื ้นฐานมาจากการควบคุมตนเอง การจูงใจตนเอง
และการจัดการตนเอง อันเป็ นคุณลักษณะหนึง่ ที่เอื ้อให้ เกิดความตังใจที
้ ่จะเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษด้ วย
ตนเอง เมื่อนิสิตนักศึกษาจาเป็ นต้ องเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้ องกับสาขาวิชาของตนเองอยูแ่ ล้ ว
นิสิตนัก ศึก ษาจึ งจ าเป็ นต้ องมี ก ารควบคุม ตนเอง จูงใจตนเอง รวมทังจั
้ ดการตนเอง ให้ เรี ย นรู้
ภาษาอังกฤษได้ ด้วยตนเอง โดยการเปลี่ยนแปลงของภาวะผู้นาในตนเองเป็ นไปในลักษณะที่
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เพิ่ ม ขึน้ เมื่ อ เวลาผ่า นไป น่า จะเป็ นไปได้ ว่า ผลจากเนื อ้ หาสาระวิช าที่ ย ากมากขึ ้น มี ค าศัพ ท์
ภาษาอังกฤษที่ซับซ้ อนและเข้ าใจยาก ซึ่งเป็ นศัพท์เทคนิค ดังนัน้ นิสิตนักศึกษาที่มีภาวะผู้นาใน
ตนเอง จะสามารถควบคุมและจัดการตนเองให้ เป็ นผู้ที่เรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษนันได้
้ ด้วยตนเองอย่าง
ต่อ เนื่ อง ดังงานวิจัยของ Maykrantz และ Houghton (2018) ที่พ บว่า ภาวะผู้นาในตนเองเป็ น
คุณลักษณะที่สาคัญที่ช่วยให้ จดั การกับปั ญหาความเครี ยดที่เกิดขึ ้นในมหาวิทยาลัยได้ นอกจากนี ้
นิสิตนัก ศึก ษาที่ มี ภาวะผู้นาในตนเองจะเป็ นผู้ที่ ค วบคุม ตนเองได้ ดี สามารถควบคุม สิ่งต่าง ๆ
รอบตัว และผลลัพธ์ ของตนเองได้ โดยกระบวนการพัฒ นาภาวะผู้นาในตนเองที่พบในการวิจัย
ระยะที่ 2 ได้ ขยายความใจในประเด็นที่ว่าภาวะผู้นาในตนเองเป็ นสิ่งสาคัญประการหนึ่งที่เอื อ้ ให้
นิสิตนักศึกษาเกิดการจูงใจ นาตนเอง ด้ วยวิธีการต่าง ๆ และการให้ รางวัลตอบแทนเมื่ อประสบ
ความสาเร็ จ ซึ่งก่อให้ เกิดผลลัพธ์ ที่เป็ นประโยชน์แก่ตน เป็ นสิ่งสาคัญที่ช่วยส่งเสริ มการเรี ยน และ
การเรี ย นรู้ ของนิสิตนักศึกษาให้ บ รรลุตามเป้าหมายที่ วางไว้ ซึ่งลัก ษณะดังกล่าวสอดคล้ อ งกับ
แนวคิดของ Manz (1986) ซึ่งกล่าวถึงภาวะผู้นาในตนเองว่าเป็ นกระบวนของบุคคลที่มีอิทธิพลต่อ
การน าตนเอง (self-direction) และการจู งใจตนเอง (self-motivation) ในการปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ใ ห้
ประสบความสาเร็ จ โดยผลการศึกษาพบลักษณะดังกล่าวตังแต่
้ ในช่วงการเรี ยนมัธยมศึกษาของ
นิสิตนักศึกษาที่เป็ นกรณีศึกษา ซึง่ งานวิจัยเรื่ องการศึกษาและเสริ มสร้ างความเป็ นผู้นาในตนเอง
ของเยาวชน โดยการฝึ กอบรมเชิงจิตวิทยา (บุษบา อาจญาทา, 2559) สนับสนุนข้ อ ค้ นพบที่ว่า
ลักษณะภาวะผู้นาในตนเองสามารถเกิดขึ ้นได้ ตงแต่
ั ้ การเรี ยนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย
พบว่านักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนการเข้ ารับการฝึ กอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อเสริ มสร้ างความ
เป็ นผู้น าในตนเองมี ความเป็ นผู้นาในตนเองโดยรวมอยู่ในระดับ มาก ทังนี
้ เ้ นื่อ งมาจากการจัด
กิจกรรมของทางโรงเรี ยนซึง่ มีสว่ นช่วยบ่มเพราะลักษณะการเป็ นผู้นาในตนเอง
ทังนี
้ ้ในบริ บทของการศึกษาครัง้ นี ้พบว่านิสิตนักศึกษาจะรับรู้ ภาวะผู้นาในตนเอง
อย่างชัดเจนในช่วงของการเตรี ยมตัวสอบเข้ ามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็ นช่วงที่ตนจะต้ องมีการจูงใจ นา
ตนเองให้ มีความสม่าเสมอในการอ่านหนังสือ เพื่อเตรี ยมตัวสอบให้ ได้ ในคณะ และมหาวิทยาลัยที่
ตนเองปรารถนา และกลับมามีจุดหมายที่ชดั เจนอีกครัง้ ในช่วงก่อนจบการศึกษา โดยเฉพาะคณะที่
สามารถต่อยอดและประกอบอาชีพที่หลากหลายได้ นิสติ นักศึกษาอาจจะมีเป้าหมายที่แตกต่างกัน
ไป ไม่วา่ จะเป็ นการศึกษาต่อ หรื อการหางานทาตามที่ตนเองสนใจ นิสติ นักศึกษาจะเกิดการสารวจ
ตนเองเพื่อหาเป้าหมายของตน ซึ่งเป็ นสิ่งจูงใจให้ เกิดการแสวงหากลวิธีเพื่อไปให้ ถึงเป้าหมายนัน้
นอกจากนัน้ แล้ วนิ สิตนักศึกษาจะรั บรู้ ว่าตนเองความสามารถผ่านการท ากิ จ กรรมต่าง ๆ แล้ ว
เกิ ด ผลดี ผลส าเร็ จ ซึ่งสอดคล้ อ งกับ แนวคิ ด ภาวะผู้น าในตนเองของ Manz (1986) กล่า วคื อ
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ความสาเร็ จในการนาตนเอง บุคคลจะต้ องมีลกั ษณะ การเริ่ มต้ นด้ วยตนเอง (Self-starter) การนา
และการจู งใจตนเอง (Self-direction and motivation) การให้ รางวัล ผลความส าเร็ จ แก่ ต นเอง
(rewarding personal accomplishment)
สภาพแวดล้ อ มทางการเรี ย นรู้ เป็ นตัวแปรทางด้ านสภาพแวดล้ อ มรอบ ๆ
มหาวิทยาลัย เป็ นตัวแปรที่เกิดขึ ้นจากสิ่งรอบตัว ดังที่ ธนสาร เสริ มสุข และ นีรนุช กมลยะบุตร
(2560) กล่าวว่าสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ มีสว่ นในการสนับสนุนและอานวยความสะดวกในการ
เรี ยนการสอน เป็ นตัวกระตุ้นให้ ผ้ ูเรี ยนมี ความสนใจและเกิ ดแรงจูงใจในการเรี ยน เปลี่ยนเจตคติ
ของผู้เรี ยนไปในทางที่ดีซึ่งจะทาให้ ผ้ ูเรี ยนมีความพึงพอใจในการเรี ยน และทาให้ เกิ ดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน รวมทังช่
้ วยให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ที่พึงประสงค์ ตามปกติแล้ วการ
รับ รู้ และการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ย นจะเกิ ดขึน้ หลังจากที่ได้ มีป ฏิ สมั พัน ธ์ กับ สิ่งภายนอกที่ม ากระตุ้น
ประสาทสัมผัสของผู้เรี ยน การมีปฏิสมั พันธ์ กบั สิง่ ต่าง ๆ จึงเป็ นการสร้ างประสบการณ์ จึงกล่าวได้
ว่าสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ เป็ นสิ่งที่นิสิตนักศึกษาได้ รับรู้ ถึงจากทังการสนั
้
บสนุนทางสังคมจาก
เพื่อน อาจารย์ เป็ นต้ น แม้ กระทัง่ สถานที่ เช่น ห้ องสมุด นิทรรศการต่าง ๆ ทังนี
้ ้การที่ผลการศึกษา
จากระยะที่ 1 พบว่า สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้มีการเพิ่มขึ ้นจากการวัดครัง้ ที่ 1 ไปยังการวัดครัง้ ที่ 2
และลดลงในการวัดครัง้ ที่ 3 อธิ บายได้ ด้วยผลจากการวิจยั ในระยะที่ 2 ซึ่งพบว่านิสิตนักศึกษาจะ
มุ่งแสวงหาสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ ในช่วงที่การเรี ยนมีความเข้ มข้ น เมื่ อพิจารณากิจกรรมการ
เรี ยนการสอนในช่วงของการวัดครัง้ ที่ 2 ในการวิจัยระยะที่ 1 ซึ่งเป็ นช่วงของการสอบกลางภาค
นิสิตนักศึกษาจะมีความมุ่งมั่นและตังใจในการสอบ
้
รวมถึงการทางานต่าง ๆ ที่ได้ รับมอบหมาย
นิสิตนักศึกษาจึงมีการรับรู้ถึงความสาคัญของสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ จากการที่ได้ เข้ าใจแหล่ง
สนับสนุนทางการเรี ยนรู้ต่าง ๆ เช่น ห้ องสมุด บริ เวณ หรื อสถานที่ที่ใช้ ในการค้ นคว้ า อ่านหนังสือ
นอกจากนันแล้
้ วนิสิตนักศึกษายังใช้ เวลาร่วมกันกับกลุม่ เพื่อนในการทางานกลุม่ การเตรี ยมสอบ
รวมไปถึงการให้ ความช่วยเหลือซึง่ กันและกันในการเรี ยนรู้ตามหลักสูตร
ในส่ว นของแรงจู งใจภายในในการเรี ย นรู้ เมื่ อ พิ จ ารณาผลการวิ เคราะห์
แบบจาลองโค้ งพัฒนาการที่มีตวั แปรแฝงของแรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ พบว่านิสิ ตนักศึกษามี
แรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้เพิ่มขึ ้นจากการวัดในครัง้ ที่ 1 ไปยังการวัดในครัง้ ที่ 2 และลดลงในการ
วัดครัง้ ที่ 3 ทังนี
้ ้แรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ ที่ผ้ วู ิจยั ให้ ความสนใจ เป็ นประเด็นของการเรี ยนรู้ ใน
ลักษณะกว้ าง ๆ ไม่ได้ มีการเฉพาะเจาะจง ด้ วยลักษณะดังกล่าวจึงน่าจะมี สว่ นให้ ลกั ษณะการ
เปลีย่ นแปลงของแรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ มีผลตามบริ บทวงจรของการเรี ยนตามหลักสูตรใน
มหาวิทยาลัย กล่าวคือ การเพิ่มขึ ้นในการวัดครัง้ ที่ 2 นันเนื
้ ่องมากจากนิสิตนักศึกษามีแรงผลักดัน
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จากภายในของตน และจูงใจให้ เกิดการมุ่งมัน่ ทุ่มเทในการเรี ยนรู้ตามหลักสูตร เนื่องจากช่วงเวลา
ดังกล่า วเป็ นระยะเวลาที่นิ สิต นัก ศึกษามี การเรี ยนรู้ ในเนื ้อหารายวิช าต่าง ๆ มี ก ารท ากิ จ กรรม
รายงานตามที่ได้ รับมอบหมาย และการเตรี ยมตัวสอบเพื่อให้ ได้ ผลลัพธ์ การเรี ยนตามที่ตนคาดหวัง
ไว้ และการลดลงในการวัดครัง้ ที่ 3 นันอธิ
้ บายได้ ด้วยการค้ นพบจากการศึกษาในระยะที่ 2 คือเป็ น
ช่วงระยะเวลาหลังการสอบปลายภาค และยุติการเรี ยนในภาคการศึกษานันท
้ าให้ นิสิตนักศึกษา
เกิดความรู้สกึ ผ่อนคลาย และลดความสาคัญของการเรี ยนรู้ในหลักสูตรไป ทาให้ การเปลี่ยนแปลง
ที่พบไม่เป็ นลักษณะเส้ นตรงสอดคล้ องกับการศึกษาของ Gholizadeh, Yailagh, Biregani, และ
Hajiyakhchali (2019) ที่พบการเปลี่ยนแปลงแรงจูงในการเรี ยนรู้ ในลักษณะไม่เป็ นเส้ นตรง และ
การศึ ก ษาของ Taiga และ Tobias (2013) พบว่ า แรงจู ง ใจในการเรี ย นรู้ จะเกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
เปลีย่ นแปลงทางวิชาการและความท้ าทายในการเรี ยนในหลักสูตรการศึกษา
สาหรับการเปลีย่ นแปลงที่มีการลดลงจากการวัดครัง้ ที่ 2 ไปยังการวัดในครัง้ ที่ 3
ซึง่ พบลักษณะดังกล่าวในตัวแปรทังหมดที
้
่กล่าวไปข้ างต้ น คือ การริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่ง
ตน ภาวะผู้น าในตนเอง สภาพแวดล้ อ มในการเรี ย นรู้ และแรงจู ง ใจภายในในการเรี ย นรู้ นัน้
สามารถอธิบายได้ ด้วยผลจากการวิจยั ในระยะที่ 2 กล่าวคือ การเก็บข้ อมูลในครัง้ ที่ 3 นันอยู
้ ใ่ นช่วง
ของการสอบปลายภาคตามบริ บทกิจกรรมการเรี ยนการสอนของหลักสูตรในมหาวิทยาลัยซึ่งนิสิต
นักศึกษาได้ เกิดการละวางความมุ่งมัน่ ตังใจในการเรี
้
ยนรู้เพื่อการพักผ่อนในช่วงหลังการสอบปลาย
ภาค นิ สิ ต นัก ศึ ก ษามี ก ารลดความมุ่ ง มั่ น ลดความส าคัญ ของการเรี ย นรู้ ตามหลัก สูต ร อั น
เนื่อ งมาจากได้ บรรลุเป้าหมายของการเรี ยนรู้ ในภาคการศึกษานันไปแล้
้
ว ทาให้ เกิ ดการลดการ
แสวงหาแหล่ง ทรั พ ยากร สิ่งแวดล้ อ มต่า ง ๆ เพื่ อ การเอื อ้ อ านวยและสนับ สนุน การเรี ย นรู้ ลด
แรงผลักดัน ความจูงใจจากภายในตนเองที่จะประสบความสาเร็ จในเป้าหมายที่วางไว้ เป็ นการจบ
วงจรการเรี ยนรู้ตามหลักสูตรในภาคการศึกษานัน้ ๆ
2. การเปลีย่ นแปลงของตัวแปรตามช่วงเวลาในลักษณะที่มีการเปลีย่ นแปลงแบบ
เพิ่ ม ขึน้ อย่า งต่อ เนื่ อ งจากการวัด ครั ง้ ที่ 1 ไปจนถึ งการวัด ครั ง้ ที่ 3 พบว่า พฤติ ก รรมการเรี ยนรู้
ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองเป็ นเพียงตัวแปรเดียวที่มีการเพิ่มขึ ้นจากการวัดครัง้ ที่ 1 ไปจนการ
วัดครัง้ ที่ 3 อย่างต่อเนื่อง ผลการวิจัยที่เกิดขึ ้นเป็ นไปตามแนวคิดการเรี ยนรู้ด้วยการนาตนเองของ
Knowles (1975) เป็ นกระบวนการที่บุคคลคิดริ เริ่ มการเรี ยนด้ วยตนเอง โดยคานึงถึงความต้ องการ
ในการเรี ยนของตน มี การกาหนดเป้าหมาย หาสื่อ การเรี ยน มี การติดต่อ กับบุ คคลอื่ น แสวงหา
แหล่งความรู้ที่หลากหลาย เลือกใช้ วิธีการเรี ยนรู้ เสริ มแผนการเรี ยนรู้ และประเมินผลการเรี ยนของ
ตน ด้ วยความร่วมมือช่วยเหลือจากผู้อื่นหรื อไม่ก็ได้ ซึง่ ทาให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเรี ยนรู้ได้ ดีกว่าการที่จะ
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ให้ ผ้ อู ื่นริ เริ่ มการเรี ยนให้ เนื่องจากผู้เรี ยนจะมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและมีแรงจูงใจในการเรี ยนเป็ น
อย่างมาก จึงสามารถพัฒนาความเป็ นตัวของตัวเอง มี ความเป็ นอิ สระในการเรี ยน และมี ความ
รับผิดชอบต่อตนเองเพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ ทาให้ ผ้ เู รี ยนสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลาได้ จึงกล่าวได้ ว่าการเรี ยนรู้ แบบนาตนเองเป็ นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิต (A
Lifelong Process) นอกจากนี ้ Costa และ Kallick (2004) ยังได้ อ ธิ บ ายการเรี ย นรู้ ด้ วยการน า
ตนเอง ว่าประกอบด้ วย การจัดการตนเอง การตรวจสอบตนเอง และการเปลีย่ นแปลงตนเอง ด้ วย
องค์ประกอบของการเรี ยนรู้ด้วยการนาตนเอง ทาให้ นิสติ นักศึกษาพึ่งพาอาศัยผู้อื่นน้ อยลง และหัน
มาพึง่ ตนเอง สามารถนาตนเองได้ มากขึ ้นด้ วย และยิ่งช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป จากเริ่ มต้ น จนถึง
ช่วงเวลาครั ง้ ที่ 3 ก็ ยิ่งทาให้ เกิ ดการเปลี่ยนแปลงเพื่อ การนาการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วยตนเอง
และยั ง สอดคล้ องกั บ งานวิ จั ย ที่ ผ่ า นมา (Kocaman, Dicle, & Ugur, 2009) พบ ว่ า การ
เปลีย่ นแปลงของพฤติกรรมการเรี ยนรู้ด้วยการนาตนเองนันมี
้ อตั ราการเปลีย่ นแปลงเพิ่มขึ ้น ซึ่งการ
เปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ ้นนันเนื
้ ่องมากจากการรับรู้ และตระหนักถึงความสาคัญของการเรี ยนรู้ด้วยการ
นาตนเองอันเป็ นกระบวนการต่อเนื่อ งตลอดชี วิตตามแนวคิดการเรี ยนรู้ ด้วยการนาตนเองของ
Knowles (1975)
ทังนี
้ ้ข้ อค้ นพบจากการวิจยั ระยะที่ 2 อธิบายถึงกระบวนการพัฒนาพฤติกรรมการ
เรี ยนรู้ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองว่าเป็ นสิ่งที่นิสติ นักศึกษาส่วนใหญ่เริ่ มตระหนัก และเกิดขึ ้น
อย่างชัดเจนในช่วงเข้ ามหาวิทยาลัย นิสติ นักศึกษาเริ่ มเกิดการรับรู้ถึงความสาคัญของการมีทกั ษะ
ภาษาอังกฤษที่จะสามารถนาไปใช้ ประโยชน์ได้ จริ งทังในแง่
้
ของการเรี ยน การใช้ ชีวิตประจาวัน และ
การทางานในอนาคตข้ างหน้ า พรรณี โรจนเบญจกุล, ศรี ปริ ญญา ธูปกระจ่าง, และ ชาญเดช เจริ ญ
วิริยะกุล (2561) กล่าวว่า ความต้ องการในการเรี ยนภาษาอังกฤษ พฤติกรรมการเรี ยน และความ
เข้ าใจการสือ่ สาร มีความสาคัญต่อการตระหนักรู้ภาษาอังกฤษ การสือ่ สารโดยใช้ ภาษาอังกฤษจะ
สามารถสร้ างโอกาสในการได้ งาน หากบุคคลนันใช้
้ ภาษาอังกฤษในการสื่อ สารได้ จะก่อให้ เกิ ด
ความสุขในการสามารถสื่อสารเป็ นภาษาอังกฤษ และทาให้ เกิดการเรี ยนรู้ ซึ่งมี ความสาคัญกับ
ประสิทธิ ผลของการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษ นอกจากนันความแตกต่
้
างของคุณภาพของบัณฑิตจะ
ส่งผลต่อการประกอบอาชีพในอนาคต ซึง่ จาเป็ นจะต้ องอาศัยทักษะทางด้ านภาษาอังกฤษในการ
ทางานมากขึน้ อัน สะท้ อนถึงการจัดการตนเอง (Self-managing) ซึ่งเป็ นความสามารถในการ
กระตุ้นเตือนตนเองให้ มีการวางแผน และพัฒนากลยุทธ์ ในการปฏิบตั ิ (Costa & Kallick, 2004)
เพื่ อ ให้ เกิ ดพฤติ กรรมการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองที่มีป ระสิทธิ ภาพ และสามารถ
นาไปใช้ ได้ จริ งทัง้ ในชีวิตประจ าวัน การเรี ยนและการทางาน ทาให้ นิสิตนักศึกษาได้ ตระหนักถึง
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ความสาคัญของการพัฒนาตนเองให้ มีทกั ษะภาษาอังกฤษที่ดี ขึ ้นเพื่อจะเป็ นประโยชน์ทงในการ
ั้
เรี ยน และการทางานต่อไปในอนาคต ซึ่งสอดคล้ องแนวคิดการเรี ยนรู้ด้วยการนาตนเองของ Costa
และ Kallick (2004) ในด้ านการตรวจสอบตนเอง (Self-monitoring) อันเป็ นความสามารถในการ
ตระหนักถึงความคิดของตนเองเกี่ยวกับเรื่ องที่ตนเองรู้และตนเองไม่ร้ ู และมีความเพียรพยายามที่
จะพัฒนาทักษะต่าง ๆ ในการใช้ ภาษาอังกฤษ ทังนี
้ ้แนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนรู้ ด้วยตนเองมาจาก
ความเชื่อที่ว่า ผู้เรี ยนจะสามารถพัฒนาตนเองและตัดสินใจด้ วยตนเองได้ ซึ่ง Littlewood (1999)
ได้ อ ธิ บายถึงส่วนประกอบของการเรี ยนรู้ ภาษาต่างประเทศด้ วยตนเองประกอบด้ วย แรงจูงใจ
ความเชื่ อ มั่ น ในตนเอง ความรู้ และทัก ษะ นอกจากนี ย้ ัง มี ข้ อค้ น พบจากงานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ
กระบวนการพัฒ นาการเรี ยนรู้ ด้วยตนเองว่าการกาหนดเป้าหมายในการเรี ยน และการประเมิ น
ตนเองของผู้เรี ยน เป็ นสิง่ สาคัญในการพัฒนาการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง (Ushioda & Ridley, 2002) ซึ่ง
ส่งผลต่อเนื่องให้ นิสติ นักศึกษาเกิดการวางเป้าหมาย และแสวงหาวิธีการที่จะช่วยให้ ตนเองเกิดการ
เรี ยนรู้ พัฒนา และกลายเป็ นพฤติกรรมที่ตนเองกระทาอย่างสม่ าเสมอ สอดคล้ องกับแนวคิดใน
ด้ านการเปลี่ยนแปลงตนเอง (Self-modifying) ซึ่งเป็ นการที่บุคคลการเรี ยนรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลง
ตนเองในทางที่ดีขึ ้นอยูต่ ลอดเวลา ด้ วยการสะท้ อนตนเอง ประเมิน วิเคราะห์ และสร้ างความหมาย
จากประสบการณ์ ที่ได้ รับ และนาไปปรับประยุกต์ใช้ กับการเรี ยนรู้ในอนาคตได้ (Costa & Kallick,
2004) นิสิตนักศึกษามีพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองจากการทากิ จกรรม
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นการดูห นัง ฟั งเพลง พูดคุยกับ เพื่ อ นต่างชาติ หรื อ แม้ แต่ก ารเล่น เกมส์ ช่ว ย
ส่งเสริ มทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษทังการฟั
้
ง และการพูด ซึ่งเป็ นทักษะที่เป็ นประโยชน์ในการ
ใช้ ชี วิตจริ งมากกว่า สอดคล้ องกับ ทิศนา แขมมณี (2551) ได้ กล่าวไว้ ว่ารู ปแบบการเรี ยนรู้ เป็ น
ลักษณะ วิธีการเรี ยน วิธีการคิด หรื อ วิธีการแก้ ปัญ หาที่บุคคลมักจะนาไปใช้ เป็ นประจาในการ
เรี ยนรู้ เรื่ องต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน และเป็ นวิธีการเรี ยนรู้ ที่ช่วยให้ บุคคลนันเกิ
้ ดการเรี ยนรู้ได้ ดีที่สดุ
เนื่องจากมีความสอดคล้ องกับลักษณะการรับรู้ กระบวนการทางสติปัญญา สภาพแวดล้ อมและ
ประสบการณ์ของบุคคลนัน้
ประเด็นที่ 2 ลักษณะความสัมพันธ์ ที่เกิ ดขึ ้นของตัวแปร พบว่า เป็ นความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุในลักษณะ 1) ตัวแปรแต่ละตัวมี ความคงที่หรื อสอดคล้ องไปตามเวลาในการวัดแต่ละ
ครัง้ 2) ตัวแปรเชิงเหตุในการวัดครัง้ ก่อนมีอิทธิ พลต่อตัวแปรเชิงผลในการวัดครัง้ ถัดมา และตัวแปร
เชิงผลในการวัดครัง้ ก่อนมีอิทธิผลต่อตัวแปรชิงเหตุในการวัดครัง้ ถัดมา โดยสามารถอภิปรายผลได้
ดังนี ้
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1. ความสัมพันธ์ ในลักษณะข้ามช่ วงเวลาของตัวแปรเดี ยวกัน พบว่า การริ เริ่ ม
พัฒนาความงอกงามแห่งตน และแรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ มีความคงที่หรื อสอดคล้ องไปตาม
เวลาจากการวัดในครัง้ ที่ 1 ไปยังการวัดในครัง้ ที่ 2 ทังนี
้ ้ตัวแปรทังสองมี
้
ความคงที่หรื อสอดคล้ องไป
ตามเวลาช่วงเวลาที่ 1 ไปสูช่ ่วงเวลาที่ 2 ส่วนช่วงเวลาในการวัดครัง้ ที่ 3 นันไม่
้ คงที่หรื อสอดคล้ อง
ตามเวลา เนื่องจากการวัดครัง้ ที่ 3 เป็ นช่วงปลายของการศึกษาในภาคเรี ยนนัน้ ข้ อค้ นพบจากการ
วิจยั ระยะที่ 2 สนับสนุนผลการวิจยั ดังกล่าว กล่าวคือ ช่วงปลายภาคการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เป็ นช่วงเวลาหลังจากสอบปลายภาคเสร็ จ สิ ้นแล้ ว นิสิตนักศึ กษาจะเกิดความผ่อ นคลาย ละทิ ้ง
ประเด็นในการเรี ยนรู้ ตามหลักสูตรไป เพื่อไปพักผ่อน ทากิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงปิ ดภาคการศึกษา
จึงยังไม่ทาให้ เกิดความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ได้ เท่ากับช่วงเวลาในการวัดครัง้ ที่ 1 และ 2
ซึง่ เป็ นระยะเวลาช่วงต้ นภาคการศึกษาไปจนถึงการสอบกลางภาค ซึ่งมีความเข้ มข้ นของการเรี ยน
มาก นิสิตนักศึกษาจึงมีความมุ่งมั่นตังใจ
้ วางแผน และแสวงหาแหล่งทรัพยากรต่าง ๆ ที่สง่ เสริ ม
และสนับสนุนการเรี ยนรู้ ของตนให้ เกิดการบรรลุเป้าหมายด้ วยการลงมือ ทาจากการจูงใจภายใน
ของตน ซึ่งสอดคล้ อ งกับ งานวิจัยที่ ผ่านมา (Coertjens, Donche, De Maeyer, Vanthournout, &
Van Petegem, 2013; Wimmers & Lee, 2015) ที่พบว่า ระหว่างที่มีการใช้ เวลาในสถาบันอุดมศึกษา
นิสติ นักศึกษามีการเปลีย่ นแปลงวิธีการเรี ยนรู้สอดคล้ องไปตามช่วงเวลา
2. ตัวแปรเชิงเหตุในการวัดครัง้ ก่อนมีอิ ทธิ พลต่อตัวแปรเชิงผลในการวัดครัง้ ถัด
มา และตัวแปรเชิงผลในการวัดครัง้ ก่อนมี อิทธิ ผลต่อตัวแปรชิงเหตุในการวัดครัง้ ถัดมา พบว่าตัว
แปรเชิ งเหตุในการวัดครัง้ ก่อนที่มีอิทธิ พลต่อตัวแปรเชิงผลในการวัดครัง้ ถัดมา คือ ภาวะผู้นาใน
ตนเองจากการวัดครัง้ 1 ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองจากการวัด
ครั ง้ ที่ 2 และ สภาพแวดล้ อ มการเรี ย นรู้ จากการวัด ครั ง้ ที่ 2 ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการเรี ย นรู้
ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองจากการวัดครัง้ ที่ 3 ทังนี
้ ้จากแนวคิดการเรี ยนรู้ด้วยการนาตนเองซึ่ง
เป็ นการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตของ Manz (1986) ซึง่ ได้ กล่าวไว้ ว่าภาวะผู้นาในตนเองประกอบด้ วยชุด
การเรี ยนรู้ ได้ แก่ ทักษะที่ม่งุ เน้ นพฤติกรรม (behavioral-focused skills) เป็ นสิ่งที่เหมาะสมอย่าง
ยิ่งสาหรั บภาระงานที่ยากซึ่งมี แนวโน้ มที่จ ะไม่ดึงดูดใจตามธรรมชาติของบุ คคล จึงจาเป็ นต้ อ ง
อาศัยความมีวินยั ในตนเองและความมุ่งมั่นของบุคคล และทักษะที่ม่งุ เน้ นการรู้ คิด (cognitivefocused skills) ที่ เน้ น ความรู้ ความเข้ า ใจในภาระงานจากความน่า สนใจและการจู ง ใจตาม
ธรรมชาติ ข องบุ ค คล ซึ่ง จะมี ส่ว นส าคัญ ให้ เกิ ด การน าตนเองได้ อ ย่า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพมากขึน้
สอดคล้ องกับ งานวิ จัย ของ Van Rensburg และ Botma (2015) ที่ พ บว่า ความสาเร็ จ ของการ
เรี ยนรู้ตลอดชีวิต นัน่ คือ ความสามารถในการเรี ยนรู้ด้วยการนาตนเอง ซึ่งต้ องอาศัยปั จจัยหลาย ๆ
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อย่าง เช่น การเปิ ดกว้ างต่อโอกาสทางการเรี ยนรู้ การมีอัตมโนทัศน์ที่ดี การริ เริ่ มสิ่งใหม่ ๆ และมี
ความคิดเป็ นอิสระในการเรี ยนรู้ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้การเปิ ดกว้ างต่อโอกาสทางการเรี ยนรู้จาเป็ นจะต้ อง
อาศัยสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ที่เหมาะสมเพื่อการส่งเสริ มและสนับสนุน การเรี ยนรู้ เกิดขึ ้นได้ ดีใน
สิ่ง แวดล้ อ มซึ่ง เน้ น ความเป็ นบุ ค คลของผู้ เรี ย น และธรรมชาติ ข องการเรี ย นเป็ นหลัก โดยมี
บรรยากาศที่ทกุ คนเข้ าใจชัดเจน และเชื่อมั่นในบทบาทของตนเองที่ผ้ สู อนจะทาหน้ าที่เป็ นเพียงผู้
ชีแ้ นะหรื อผู้ช่วยเหลือ และผู้เรี ยนมีบทบาทเป็ นผู้ร้ ู มีความกระตือรื อร้ นที่ จะเรี ยนรู้ ทุกสิ่งทุกอย่าง
ตามความต้ องการ และตามความสามารถของเขาเอง โดยมีปัญหาและประสบการณ์ ของผู้เรี ยน
เป็ นที่ ม าของแหล่ง ข้ อ มู ล ความจริ ง และความคิ ด ริ เริ่ ม ต่ า ง ๆ ในการเรี ย นรู้ (เกี ย รติ ว รรณ
อมาตยกุล, 2530; ประภาเพ็ญ สุวรรณ และ สวิง สุวรรณ, 2531) นอกจากนัน้ Manz (2015) ยัง
กล่าวว่า ภาวะผู้น าภายในตนเองนัน้ เกี่ ย วข้ อ งการน าพฤติ ก รรมด้ ว ยตนเองอย่า งรั บ ผิ ด ชอบ
นอกจากนี ้ บุคคลที่มีภาวะผู้นาภายในตนเอง จะเป็ นผู้ที่มีความรู้วิธีที่จะจัดการตนเอง และค้ นหา
หนทางแก้ ปัญ หาหรื อแนวความคิดใหม่ ๆ ในการจัดการกับสถานการณ์ ต่าง ๆ ด้ วย (Carmeli,
Meitar, & Weisberg, 2006) ดังนัน้ ในประเด็ นของการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษ นิ สิตนักศึกษาที่ มี
ภาวะผู้นาภายในตนเอง และรับรู้ ถึงสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ อันเป็ นโอกาสจะช่วยส่งเสริ มและ
สนับ สนุน ให้ นิ สิต นัก ศึก ษาเป็ นผู้ที่ มี ทัก ษะด้ า นภาษาอังกฤษที่ จ าเป็ นเพื่ อ การพัฒ นาตนเอง
สามารถใช้ วิ ธี ก ารต่ า ง ๆ ทั ง้ การควบคุ ม ตนเอง และสามารถจั ด การตนเองในการเรี ย นรู้
ภาษาอังกฤษได้ เป็ นอย่างดี เมื่อต้ องเผชิญปั ญหากับสถานการณ์ ต่าง ๆ ในด้ านการเรี ยน ซึ่งเป็ น
สาเหตุสาคัญที่เป็ นการวัดครัง้ ก่อน ที่ทาให้ นิสิตนักศึกษาเกิ ดพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษ
ด้ วยตนเองในการวัดครัง้ ถัดมา
สาหรับตัวแปรเชิงผลในการวัดครัง้ ก่อนที่มีอิทธิผลต่อตัวแปรชิงเหตุในการวัดครัง้
ถัดมา พบว่า พฤติกรรมการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองจากการวัดครัง้ ที่ 1 สามารถ
ส่งผลต่อ ภาวะผู้นาในตนเอง และสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ จากการวัดครัง้ ที่ 2 รวมทังแรงจู
้
งใจ
ภายในในการเรี ยนรู้ จากการวัดครั ง้ ที่ 3 อาจกล่าวได้ ว่านิ สิตนัก ศึกษาที่ มีพ ฤติกรรมการเรี ยนรู้
ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองนันจะมี
้
ลกั ษณะสาคัญซึง่ เป็ นการเรี ยนรู้ของผู้ใหญ่ และสอดคล้ อง
ตามแนวคิ ดการเรี ยนรู้ ด้ วยการน าตนเอง โดยผู้ที่มี การเรี ยนรู้ ด้ วยการนาตนเองนันจะสามารถ
้
น าเอาประสบการณ์ ข องตนมาเป็ นแหล่ง ทรั พ ยากรในการเรี ย นรู้ ได้ (Knowles, 1975) นิ สิ ต
นัก ศึ ก ษาที่ มี พ ฤติ ก รรมการเรี ย นรู้ ภาษาอั ง กฤษด้ ว ยการน าตนเองจะจั ด การตนเองได้ ดี มี
จุดมุ่งหมาย มีแรงจูงใจที่จะเรี ยนได้ ดีกว่า มีโอกาสที่จะทางานตามศักยภาพของตน มีโอกาสที่จะ
เลือ กเนื อ้ หา ประสบการณ์ และเป้ าหมายทางการเรี ย นได้ ต รงตามความต้ อ งการของตนเอง
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(Knowles, 1975; รุ่ ง แก้ วแดง, 2541; สุธาสินี ใจเย็น, 2545) ลักษณะดังกล่าวจึงเป็ นปั จจัยที่ช่วย
ส่งเสริ มให้ นิสิตนักศึกษาเกิดภาวะผู้นาในตนเอง ด้ วยการตังเป
้ ้ าหมายที่ตนเองต้ องการประสบ
ความสาเร็ จ คิดวางแผนเพื่อให้ ตนเองไปถึงเป้าหมายนัน้ ทังนี
้ ้เป้าหมายที่เกิดขึ ้นนันจากการวิ
้
จยั ใน
ระยะที่ 2 พบว่ามี ทงั ้ ในส่วนของการประสบความสาเร็ จ ในการเรี ยนระดับมหาวิทยาลัยเพื่อ จบ
การศึกษาและทางานตามที่ตนเองปรารถนา รวมถึงความสนใจเพิ่มเติมในการหาความรู้อื่น ๆ เช่น
การเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษเพื่อเป็ นประโยชน์ ต่อ การทางานต่อ ไปในอนาคต นอกจากนันแล้
้ วนิสิต
นักศึกษายังได้ นาประสบการณ์ จากการเรี ยนรู้ทงจากการเรี
ั้
ยนรู้ในหลักสูตร และการเรี ยนรู้ เพิ่มเติม
ตามที่ตนเองสนใจ มาเป็ นแหล่งทรัพยากรเรี ยนรู้ ที่จะต่อยอดความรู้ ความเข้ าใจที่ตนเองมีอยู่ให้
เพิ่มพูนขึ ้นได้
สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ เป็ นอี กปั จจัยที่พฤติกรรมการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษ
ด้ วยการนาตนเองจะช่วยส่งเสริ มและสนับสนุนให้ นิสิตนักศึกษาเกิดการรับรู้ถึงสภาพแวดล้ อมการ
เรี ยนรู้ ที่มีสว่ นสาคัญและเป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนรู้ ของตนเอง ทังนี
้ ้เนื่อ งจากนิสิตนักศึกษาที่มี
พฤติกรรมการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองนันจะมี
้
การแสวงหาข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูล
ต่าง ๆ และสามารถปรับเปลี่ยนความคิดของตนจากข้ อมูลข่าวสารที่ได้ รับเพิ่มเติม และสามารถนา
ประสบการณ์ เดิมมาประยุกต์ใช้ ในการแก้ ไขปั ญหาใหม่ ๆ ได้ (Knowles, 1975) เช่นนันแล้
้ วนิสิต
นักศึกษาจึงมีความพร้ อมที่จะเปิ ดรับสภาพแวดล้ อมต่าง ๆ อันเป็ นแหล่งทรัพยากรการเรี ยนรู้ที่มี
ความเหมาะสม และสนับสนุนการเรี ยนรู้ ของตน เนื่องจากสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้มีสว่ นในการ
ส่งเสริ มการเรี ยนทัง้ จากในหลัก สูตร และการเรี ยนรู้ เพิ่ มเติม ตามความสนใจของตน หากนิสิต
นักศึกษารับรู้ถึงสภาพแวดล้ อมอันเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ มีการแสวงหาสถานที่ที่มีบรรยากาศเหมาะสม
ในการเรี ยนรู้ ไม่ว่าจะเป็ นการค้ นคว้ าเพิ่มเติมในห้ องสมุดที่มีแหล่งทรัพยากรต่าง ๆ ที่เหมาะสม
การจัดสถานที่อ่านหนังสือให้ มีบรรยากาศที่เหมาะแก่การเรี ยนรู้ เพื่อสร้ างสมาธิในการอ่านหนังสือ
และค้ นคว้ าหาความรู้ และประการสาคัญคือ แหล่งทรัพยากรที่เป็ นบุคคล ไม่วา่ จะเป็ นกลุม่ เพื่อนที่
มีความสนใจในการเรี ยนรู้ ใกล้ เคียงกัน หรื อครอบครัวที่จะเอื ้ออานวย และส่งเสริ มการเรี ยนรู้ให้ แก่
นิสติ นักศึกษา
นอกจากนันผู
้ ้ ที่มีการเรี ยนรู้ ด้วยการนาตนเองจะเป็ นผู้ที่มีแรงกระตุ้นจากภายใน
ที่จะก่อให้ เกิ ดการพัฒ นาตนเอง มี ความพึงพอใจที่จ ะบรรลุเป้ าหมาย ก่อ ให้ เกิ ดความต้ อ งการ
เรี ยนรู้สงิ่ ที่มีความเฉพาะและมีความพิเศษ (Knowles, 1975) และส่งเสริ มให้ เกิดแรงจูงใจภายใน
ในการเรียนรู้ เนื่องจากนิสติ นักศึกษาที่มีการเรี ยนรู้ด้วยตนเองอย่างตังใจ
้ จะจัดการตนเองได้ ดี มี
จุดมุ่งหมายในการเรี ยน และแรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ได้ ดีกว่า (Knowles, 1975; รุ่ง แก้ วแดง,
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2541; สุธ าสินี ใจเย็ น , 2545) ทัง้ นี เ้ มื่ อ พิ จ ารณาถึ ง แนวคิ ด การเรี ย นรู้ ด้ วยการน าตนเองและ
แรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ จะพบว่าทังสองแนวคิ
้
ดดังกล่าวมีความใกล้ เคียงและสอดคล้ องกัน
อย่างมาก คือการมีความมุ่งมัน่ มีจุดมุ่งหมายอันเกิดจากความต้ องการภายในของตนเอง จึงทาให้
แรงจูงภายในในการเรี ยนรู้ สง่ ผลต่อพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ด้วยการนาตนเอง นอกจากนันแล้
้ วการที่
พบว่าพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองในการวัดครัง้ ที่ 1 ส่งผลต่อแรงจูงใจ
ภายในในการเรี ยนรู้ในการวัดครัง้ ที่ 3 นัน้ เนื่องจากการเรี ยนรู้ด้วยการนาตนเองของนิสติ นักศึกษา
นันเป็
้ นการเรี ยนรู้ในด้ านภาษาอังกฤษซึง่ เป็ นสิง่ ที่นิสติ นักศึกษาให้ ความสนใจ และให้ ความสาคัญ
ในการเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่อง และไม่ได้ มีผลจากกิจกรรมการเรี ยนในหลักสูตรที่เมื่อสอบปลายภาค
เสร็ จแล้ วนิสิตนักศึกษาจะเกิดการผ่อนคลาย และลดความสนใจในการเรี ยนรู้ลงไป อีกทังแรงจู
้
งใจ
ภายในในการเรี ยนรู้ ที่นิสิตนักศึกษามีเป็ นลักษณะของปั จจัยภายในที่มีความคงทน และไม่มีการ
เปลีย่ นแปลงมากนักจึงส่งผลไปยังการวัดในครัง้ ที่ 3
ข้ อค้ นพบที่น่าสนใจอี กประการซึ่งได้ จ ากการวัดแบบเหลื่อ มเวลาด้ วยวิธีการ
เปรี ยบเที ยบแบบจ าลอง (Grunberg et al., 2006) จากแบบจ าลองซึ่งกัน และกัน (Reciprocal
model) ซึ่งเป็ นแบบจาลองที่ตัวแปรสาเหตุในช่วงเวลาที่วัดก่อนส่งผลต่อ ตัวแปรผลที่วัดในเวลา
หลัง และตัว แปรผลในช่ ว งเวลาที่ วัด ก่ อ นส่ง ผลต่ อ ตัว แปรสาเหตุ ที่ วัด ในเวล าหลัง โดยพบ
ความสัมพันธ์ ที่มีลกั ษณะดังกล่าวคือ ภาวะผู้นาในตนเองจากการวัดครัง้ ที่ 1 ส่งผลต่อพฤติกรรม
การเรี ย นรู้ ภาษาอั ง กฤษด้ ว ยการน าตนเองจากการวัด ครั ง้ ที่ 2 และส่ง ผลซึ่ง กั น และกั น คื อ
พฤติกรรมการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองจากการวัดครัง้ ที่ 1 ส่งผลต่อ ภาวะผู้นาใน
ตนเองจากการวัดครัง้ ที่ 2 หากพิจ ารณาความสัมพันธ์ ดังกล่าวตามที่ได้ กล่าวไปแล้ วข้ างต้ นจะ
พบว่า นิสติ นักศึกษาที่มีภาวะผู้นาในตนเองจะมีลกั ษณะที่เป็ นบุคคลที่มีความตังใจ
้ มีกระบวนใน
การนาตนเอง จูงใจตนเองให้ สามารถลงมือปฏิบตั ิสิ่งใด ๆ ให้ ประสบความสาเร็ จ (Manz, 1986)
ซึง่ เป็ นลักษณะที่ช่วยส่งเสริ มสนับสนุนให้ เกิดพฤติกรรมการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง และในขณะเดียวกันการที่นิสติ นักศึกษาสามารถจัดการตนเองได้ ดี มีจุดมุ่งหมาย มี
แรงจูงใจในการเรี ยนรู้ ทาให้ มีโอกาสที่จ ะทางานตามศักยภาพของตน และมี เป้าหมายทางการ
เรี ยนตรงตามความต้ องการของตนเองอันเป็ นลักษณะของผู้ที่มีพฤติกรรมการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษ
ด้ วยการนาตนเอง (Knowles, 1975; สุธาสินี ใจเย็น, 2545) จึงเป็ นสิง่ ที่ช่วยสนับสนุนให้ เกิดภาวะ
ผู้นาในตนเองที่จะชักนาตนเองไปสูเ่ ป้าหมายคือการประสบความสาเร็ จจากการเรี ยนรู้ในหลักสูตร
และต่อยอดไปยังการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมซึง่ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การทางานในสาขาวิชาชีพ
ของตนเองต่อ ไปในอนาคตได้ เช่ น กัน ทัง้ นี ก้ ารพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ มี ประสิท ธิ ภ าพและ
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ประสิทธิผลนันจะต้
้ องอาศัยกระบวนการเรี ยนรู้ที่ผ้ เู รี ยนได้ ตระหนักถึงความสาคัญ การเรี ยนรู้ ด้วย
การนาตนเองและภาวะผู้นาในตนเอง รวมถึงการรับรู้ความสามารถของตนเองผ่านการฝึ กฝน และ
ประสบการณ์ ต่าง ๆ ที่ ช่วยส่งเสริ ม ประเด็ นในการเรี ยนรู้ นันจึ
้ งมี ค วามสาคัญ (Manz & Manz,
1991) เช่น การให้ ความสนใจเรี ยนรู้ และฝึ กฝนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากกิจกรรมต่าง ๆ ของนิสิต
นักศึกษา ไม่วา่ จะเป็ นการดูหนัง ฟั งเพลง พูดคุยกับเพื่ อนต่างชาตติ เป็ นต้ น ความสัมพันธ์ ระหว่าง
ภาวะผู้นาในตนเองและพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองจึงเป็ นความสัมพันธ์ ที่
ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองของนิสติ นักศึกษา
นอกจากนัน้ แล้ วยังพบความสัมพันธ์ ของตัวแปรเชิ งเหตุในการวัดครัง้ ก่อ นที่ มี
อิทธิ พลต่อตัวแปรเชิงเหตุในการวัดครัง้ ถัดมา โดยพบว่าการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตนจาก
การวัดครัง้ ที่ 2 สามารถส่งผลต่อแรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ จากการวัดครัง้ ที่ 3 เมื่ อพิจ ารณา
แนวคิดการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตนจะพบว่า การริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตนเป็ น
แนวคิ ด ที่ รวมองค์ ป ระกอบของกระบวนการทางปั ญ ญาไว้ ด้ ว ยกัน ซึ่ง ประกอบด้ ว ยการรั บ รู้
ความสามารถของตนเอง ความเชื่ อ ทัศ นคติ และการให้ คุณ ค่า และรวมถึงองค์ ประกอบด้ าน
พฤติกรรมที่เป็ นการลงมือปฏิบตั ิอย่างมุ่งมั่นตังใจ
้ โดยปั จจัยที่ก่อให้ เกิดการริ เริ่ มพัฒนาความงอก
งามแห่งตนในบุคคลประการหนึง่ คือ กระบวนการของความตังใจ
้ (intentional process) กล่าวคือ
บุคคลจะเกิดความงอกงามขึ ้นจากกระบวนการของความตังใจในการลงมื
้
อกระทาสิง่ ต่าง ๆ ทาให้
เกิดการตระหนักรู้อย่างเต็มที่ในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น อย่างมุ่งมัน่ และเต็มใจ นอกจากนี ้ผู้ที่มี
การริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตนจะมองเห็นถึงคุณค่าและใช้ ประโยชน์ที่ได้ รับจากโอกาสใน
การพัฒนาตนเองให้ งอกงามอย่างเต็มที่ คอยมองหาและสร้ างสถานการณ์ ที่จะเอื ้อให้ ตนเองได้ มี
การเติบโตพัฒนา (Robitschek, 1998) แนวคิดดังกล่าวมีความสอดคล้ องและสนับสนุนลักษณะ
สาคัญของผู้เรี ยนคือ แรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้ เนื่องจากแต่ละบุคคลมีแรงผลักดันที่แตกต่าง
กันเนื่องมาจากแรงจูงใจที่ตา่ งกันที่จะก่อให้ เกิดการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ โดยแรงจูงใจภายในจะ
สามารถอธิ บายการกระทาพฤติกรรมของบุคคลซึ่งเกิดขึ ้นได้ ทงที
ั ้ ่ไม่ได้ รับแรงเสริ ม หรื อรางวัลใด ๆ
แต่เกิดจากคุณลักษณะของงานที่มีความน่าสนใจเป็ นตัวกระตุ้นให้ บุคคลเกิดความอยากรู้ มีความ
สนใจ อยากเรี ยนรู้ ซึง่ เป็ นสิง่ ที่ผลักดันให้ บุคคลเกิดพฤติกรรมต่าง ๆ ได้ (Deci et al., 1991)
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในทางทฤษฎี
1. ผลการศึกษาโมเดลโค้ งพัฒนาการที่มีตวั แปรแฝงของการเปลี่ยนแปลงระยะยาว
ของพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองของนิสติ นักศึกษา ช่วยขยายแนวคิดการ
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เรี ยนรู้ ด้วยการนาตนเองในบริ บทของการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษให้ มีความชัดเจนมากยิ่งขึ ้น จาก
การบู รณาการแนวคิดทฤษฎีอื่ นเข้ ามาร่ วมด้ วย โดยเฉพาะในมุมมองของพฤติกรรมการเรี ยนรู้
ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเอง นอกจากนันผลการศึ
้
กษาความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุช่วยยืนยันการ
สอดรับของแนวคิดการเรี ยนรู้ทางปั ญญาสังคม (social cognitive learning) ของแบนดูรา ซึง่ เป็ น
แนวคิ ด ที่ ส ะท้ อ นการเรี ย นรู้ อัน เป็ นประโยชน์ เพื่ อ การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการเรี ย นรู้ ให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น และข้ อค้ นพบจากการศึกษาทาให้ ได้ อ งค์ความรู้ ในเรื่ องปั จจัยสาเหตุของ
พฤติกรรมการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองของนิสิตนักศึกษา ผลการศึกษาทาให้ เกิ ด
ความชัดเจนและเหมาะสมของตัวแปรเชิ งเหตุที่สามารถส่งผลต่อ พฤติกรรมในบริ บทที่ต้อ งการ
ศึกษา กล่าวคือ ภาวะผู้นาในตนเอง และสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ เป็ นปั จจัยที่สง่ ผลต่อพฤติกรรม
การเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเอง อี กทังพฤติ
้
กรรมการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วยการนา
ตนเองก็ยงั สามารถส่งผลย้ อนกลับเป็ นเหตุตอ่ ภาวะผู้นาในตนเอง และสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ได้
เช่นกัน
2. ผลการศึก ษาทัง้ ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงระยะยาว และความสัม พัน ธ์ เชิ ง
สาเหตุข้ามช่วงเวลาช่วยเพิ่มองค์ความรู้ ของแนวคิดการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตน ซึ่งเป็ น
ตัวแปรที่ยังไม่ค่อยมี การศึกษาในบริ บทของสังคมไทย รวมถึงบริ บทในงานวิจัยด้ านพฤติกรรม
ศาสตร์ ผลการศึกษาจะช่วยสนับสนุน ยืนยัน และตรวจสอบความเข้ าใจในแนวคิดของการริ เริ่ ม
พัฒนาความงอกงามแห่งตน ซึง่ จะเป็ นตัวแปรทางจิตวิทยาเชิงบวกที่มีประโยชน์ตอ่ การศึกษาเป็ น
ตัวแปรลักษณะทางจิตในการศึกษาอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต
ข้ อเสนอแนะในการปฏิบัติ
1. จากผลการวิจัยเชิงผสานวิธี ทาให้ ทราบกระบวนการพัฒนาของตัวแปรการริ เริ่ ม
พัฒนาความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้นาในตนเอง และพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วยการ
น าตนเอง จากการประสบการณ์ ที่ นิ สิต นัก ศึก ษาได้ ท ากิ จ กรรมต่า ง ๆ ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกับ
ภาษาอังกฤษ ซึ่งส่วนใหญ่ พบว่าเป็ นกิ จ กรรมที่น อกเหนือ จากกิ จ กรรมในมหาวิทยาลัย ซึ่งข้ อ
ค้ นพบดังกล่าวที่ได้ จากการวิจัยเชิงคุณภาพในการวิจัยระยะที่ 2 จึงสามารถนาไปเป็ นแนวทางใน
การจัด โปรแกรมฝึ กอบรมเพื่ อ เสริ ม สร้ างการเรี ย นรู้ ภาษาอังกฤษด้ ว ยการน าตนเองของนิ สิต
นักศึกษาได้ เป็ นองค์ ความรู้ ในการที่จ ะนาปั จจัยที่เป็ นตัวแปรเชิงเหตุไปจัดทาหลักสูตร กิจ กรรม
หรื อ โครงการที่ช่วยพัฒ นาการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษให้ แก่นิ สิตนักศึก ษาโดยเฉพาะกลุ่มที่อ ยู่ใน
สาขาวิชาตามข้ อตกลง (MARs) และเพื่อเป็ นการสร้ างความพร้ อ มให้ กับนิสิตนักศึกษากลุม่ นี ้ใน
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การที่จ ะออกไปสู่ก ารประกอบอาชี พ ในอนาคต โดยเฉพาะอย่า งยิ่งการประกอบวิ ช าชี พ ตาม
ข้ อตกลง (MARs) ในประชาคมอาเซียน
2. ผลการศึกษาทาให้ ได้ ข้อมูลในการพัฒนาพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษ ซึ่ง
อาจจะมีประโยชน์ต่อบุคคลอื่นที่ประกอบวิชาชีพตามข้ อตกลง (MARs) ในประชาคมอาเซียน หรื อ
ผู้ที่สนใจ ในการที่จะนาองค์ความรู้ ที่ได้ ไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาตนเอง เพื่อเป็ นประโยชน์ใน
การประกอบวิชาชีพของตน และสามารถออกไปแข่งขันในตลาดแรงงานเสรี อาเซียนได้ รวมทังผล
้
การศึกษาเกี่ ย วกับ ตัวแปรการริ เริ่ มพัฒ นาความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้น าตนในตนเอง และ
สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ จะเป็ นองค์ความรู้ที่เป็ นประโยชน์ในการนาไปประยุกต์ใช้ เพื่อการพัฒนา
ลักษณะทางจิต และสภาพแวดล้ อม เพื่อเป็ นการศึกษาเกี่ยวกับการเรี ยนรู้ในมุมมองอื่น ๆ ต่อไปใน
อนาคตได้
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัย
1. การวิจยั ครัง้ นี ้ในส่วนของการศึกษาระยะที่ 1 ซึง่ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณเพื่อศึกษา
แนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงจัดสรรเวลาในการเก็บข้ อมูล 3 ระยะ ตามวงจรของการเรี ยนการศึกษา
ในระบบ กล่าวคือ เก็บข้ อมูลครัง้ ที่ 1 ในช่วงต้ นของการศึกษา เก็บข้ อมูลในครัง้ 2 ช่วงกลางเทอม
การศึกษา และครัง้ ที่ 3 ในช่วงปลายของการศึกษา ซึง่ ส่งผลให้ ตวั แปรต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ น การริ เริ่ ม
พัฒนาความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้นาในตนเอง สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ และแรงจูงใจภายใน
ในการเรี ยนรู้ มีลกั ษณะการเปลี่ยนแปลงไปตามวงจรการเรี ยนของนิสติ นักศึกษา การเพิ่มขึ ้นของ
การวัดในครัง้ ที่ 2 แสดงถึงความมุ่งมั่นตังใจในการเรี
้
ยนในระบบ ที่นิสิตนักศึกษาจะต้ องให้ ความ
สนใจทังในแง่
้
ของการทางานที่ได้ รับมอบหมาย ความมุ่งมัน่ ในการเรี ยนให้ ประสบความสาเร็ จ การ
สอบกลางภาคจึงทาให้ เกิดการเพิ่มขึ ้นของตัวแปรต่าง ๆ แต่ในการเก็บข้ อมูลครัง้ ที่ 3 นันเป็
้ นช่วง
ปลายเทอมการศึก ษา และโดยเฉพาะอย่า งยิ่ งหลังสอบปลายภาค ซึ่งเป็ นช่ วงเวลาที่ น นิ สิ ต
นักศึกษาเกิดการผ่อนคลาย และละวางการเรี ยนไว้ เพื่อการพักผ่อนก่อนเริ่ มเทอมการศึกษาใหม่
เช่นนันแล้
้ วการศึกษาการเปลีย่ นแปลงที่อาจถูกแทรกซ้ อนด้ วยบริ บทของการศึกษาวิจัย เช่น วงจร
การเรี ย นในระบบมหาวิ ท ยาลัย จึ ง ควรให้ ค วามสนใจกับ ช่ ว งเวลาของการเก็ บ ข้ อ มู ล หาก
ตังสมมติ
้
ฐานถึงการเพิ่มขึ ้นของการเปลีย่ นแปลงจึงเป็ นไปได้ วา่ ควรเก็บข้ อมูลในช่วงก่อนสอบ เป็ น
ต้ น
2. ในการศึ ก ษาวิ จั ย ครั ง้ ต่ อ ไปควรพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย โดยเฉพาะ
แบบสอบถามที่ใช้ ในการวิจัยระยะที่ 1 ให้ มีความชัดเจน และเฉพาะเจาะจงในบริ บทที่ต้องการ
ศึกษา เนื่องจากเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ในครัง้ นี ้มีทงข้
ั ้ อคาถามที่ถามอย่างเฉพาะเจาะจงถึงบริ บท
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การเรี ยนรู้ ภ าษาอังกฤษ และมี แบบสอบถามที่ถามในประเด็นการเรี ยนรู้ ทั่วไป จึงส่งผลต่อ การ
ตีความผลการวิจัย การที่ผ้ วู ิจัยมีการกาหนดบริ บทการศึกษาไว้ อย่างเฉพาะเจาะจง ชัดเจน และ
ครอบคลุมในทุก ๆ ส่วนของการศึกษาจะช่วยให้ ข้อมูล ผลการศึกษาที่ได้ มามีความชัดเจนต่อการ
ตีความ อภิปรายผล เป็ นประโยชน์ในบริ บทที่ต้องการศึกษาและเป็ นประโยชน์ในการนาไปศึกษา
ต่อ หรื อนาไปใช้ เชิงประยุกต์ได้ ดีกว่า
3. นอกเหนือจากบริ บทของความเฉพาะเจาะจงในประเด็นที่ต้อ งการศึกษา บริ บท
ของสภาพแวดล้ อมที่ศกึ ษาก็มีสว่ นสาคัญ เนื่องจากการศึกษาในครัง้ นี ้ครอบคลุมทังการเรี
้
ยนรู้ ใน
ระบบของมหาวิทยาลัยและการเรี ยนรู้ด้วยตนเองที่อยู่นอกเหนือระบบการเรี ยนของมหาวิทยาลัย
จึงอาจส่งผลให้ ข้อค้ นพบจากการศึกษาค่อนข้ างกว้ าง และอาจไม่สามารถนาไปใช้ ประโยชน์ ได้
มากนัก การศึกษาในครัง้ ต่อไปจึงควรเน้ นให้ มีความชัดเจนว่าจะทาการศึกษาในลักษณะบริ บทใด
เช่น ศึกษาการเรี ยนรู้ที่อยูน่ อกเหนือระบบการเรี ยนในมหาวิทยาลัย ก็จะสามารถนาผล ข้ อค้ นพบที่
ได้ ไปพัฒ นาต่อยอดให้ เกิ ดประโยชน์ แก่นิสิตนักศึกษาที่ต้อ งการเรี ยนรู้ ด้ วยตนเองที่ไม่อิ งอาศัย
ระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัย
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คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ภาคผนวก ข
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
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เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยระยะที่ 1
แบบสอบถามการวิจัย
เรื่อง พัฒนาการด้ านการริ เริ่ มความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้นาในตนเอง แรงจูงใจภายใน
ในการเรี ยนรู้ และพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเองของนิสติ นักศึกษา
เพื่อการเคลือ่ นย้ ายแรงงานเสรี ในกลุม่ ประเทศอาเซียน
เรี ยน ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน
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ท่านได้ รับเชิญให้ เข้ าร่วมการวิจยั นี ้เพราะมีคณ
ุ สมบัติสอดคล้ องกับลักษณะของกลุม่ ตัวอย่างที่
กาหนดไว้ ในการวิจัย ซึ่งผลของการวิจัยจะเป็ นประโยชน์ในการนาข้ อ มูลไปเป็ นแนวทางในการพัฒนา
การศึกษาและการเรี ยนรู้ของนิสติ นักศึกษาไทยต่อไป
ผู้วิจยั ใคร่ขอความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามฉบับนี ใ้ ห้ ครบทุกข้ อและทุกตอน โดย
ตอบให้ ตรงตามสภาพความเป็ นจริงที่เกี่ยวกับตัวท่ าน ผู้วิจัยหวังอย่างยิ่งว่าจะได้ รับความร่วมมือ
เป็ นอย่างดี และขอรับรองว่าข้ อมูลทัง้ หมดจะถูกเก็บเป็ นความลับเพื่อประโยชน์ ในการวิจัยเท่ านั น้
และการตอบแบบสอบถามจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ทังสิ
้ ้นต่อตัวท่าน ทังนี
้ ้ผู้วิจยั ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่
ทุกท่านได้ สละเวลาอันมีคา่ ในการตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจยั ในครัง้ นี ้
นางสาวพิชามญชุ์ บุญสิทธิ์
นิสติ ระดับปริญญาเอก สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ

ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้ อมูลทั่วไป
คาชีแ้ จง โปรดทาเครื่ องหมาย X ลงในช่อง □หรื อเติมข้ อมูลลงในช่องว่างตามความเป็ นจริ งของ
ท่าน
1. เพศ
□ ชาย □ หญิง
2. อายุ
....................................ปี (กรุณาระบุเป็ นตัวเลขจานวนปี เท่านัน้ เช่น 20)
3. คณะ
□ แพทยศาสตร์ □ ทันตแพทยศาสตร์
□ พยาบาลศาสตร์
□ วิศวกรรมศาสตร์ □ สถาปั ตยกรรมศาสตร์ □ พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี/
บริ หารธุรกิจ
4. ชันปี
้ ที่
□ ปี 4 □ ปี 5 □ ปี 6
5. เกรดเฉลีย่ □2.01 - 2.50 □ 2.51 - 3.00 □ 3.01 - 3.50 □ 3.51 - 4.00
6. กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับภาษาอังกฤษที่เข้ าร่วม.......................................................................
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ตอนที่ 2 พฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเอง
คาชีแ้ จง โปรดอ่านข้ อความในแบบสอบถาม แล้ วเลือกคาตอบที่ตรงกับตัวท่านมากที่สุดโดยใช้
เครื่ องหมาย X บนตัวเลขในส่วนที่ให้ เลือกในแต่ละข้ อเพียงตัวเลือกเดียว โปรดตอบให้ ตรงกับตัว
ท่าน หรื อความรู้ สกึ ของท่านมากที่สดุ โดยไม่ต้องคานึงว่าบุคคลส่วนใหญ่ ควรจะตอบอะไร และ
กรุณาทาให้ ครบทุกข้ อ
4231724567

ข้ อความ

SWU iThesis gs551120046 dissertation / recv: 06112562 11:36:36 / seq: 38

1. ฉันมีเป้าหมายในการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษ
อย่างชัดเจน
2. ในการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษ ฉันมักตังค
้ าถาม
เพื่อให้ ได้ ข้อมูลในสิง่ ที่ตนเองไม่ร้ ู
3. ฉันใช้ ประสบการณ์การเรี ยนรู้เดิมในเรื่ องต่าง ๆ
มาช่วยในการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษ
4. ฉันเก็บเกี่ยวความรู้ภาษาอังกฤษจากแหล่ง
ต่าง ๆ เช่น ผู้ร้ ู เจ้ าของภาษา อินเทอร์ เน็ต
หนังสือ เป็ นต้ น
5. ฉันไม่เคยวางแผนใด ๆ ในเรื่ องการเรี ยน
ภาษาอังกฤษ
6. ฉันค้ นหาวิธีการใหม่ ๆ เพื่อให้ เรี ยนรู้
ภาษาอังกฤษได้ ดีขึ ้น
7. ฉันพัฒนาทักษะด้ านภาษาอังกฤษด้ วย
การฝึ กฝนตนเองบ่อย ๆ
8. ฉันกล้ าที่จะถามคนอื่นในการใช้ ภาษาอังกฤษ
ที่ไม่ถกู ต้ องของตน
9. ฉันนึกถึงภาพสิง่ ต่าง ๆ ที่จะเป็ นประโยชน์
ในการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษได้ มากมาย
10. ฉันลงมือทากิจกรรมที่พฒ
ั นาตนเอง
ด้ านภาษาอังกฤษโดยไม่ยึดติดกับ
ความคิดเดิม
11. ฉันคิดหาวิธีใหม่ ๆ ในการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษ
ได้ หลายวิธี

ระดับความคิดเห็นของท่ าน
ไม่ จริง ค่ อนข้ าง ไม่ ค่ อนข้ าง
เลย
ไม่ จริง แน่ ใจ
จริง
1
2
3
4

จริง
ที่สุด
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12. ฉันจะเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษในประเด็น
ที่ฉนั สนใจจนกว่าจะสาเร็จโดยไม่เลิก
ไปกลางคัน
13. ฉันตรวจสอบตนเองว่า “รู้ หรื อ ไม่ร้ ูอะไร”
เสมอ เพื่อวางแผนในการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษ
ได้ อย่างถูกต้ อง
14. ฉันตรวจสอบผลการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษ
ของตนเองอย่างจริงจัง
15. ฉันทากิจกรรมทุกอย่างที่ต้องการในการเรี ยนรู้
ภาษาอังกฤษจนกว่าจะสาเร็จ
16. ฉันตรวจดูความถูกต้ องของผลการเรี ยนรู้
ภาษาอังกฤษของตนอย่างสม่าเสมอ
17. ฉันสารวจปั ญหาในการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษที่
ตนเองสามารถแก้ ไขได้
18. แม้ จะได้ รับข้ อมูลใหม่ ๆ ฉันก็ยงั ยึดติดกับ
ความคิดแบบเดิม ๆ ในการเรี ยนรู้
ภาษาอังกฤษ
19. ฉันลงมือแก้ ไขข้ อบกพร่องของตนเอง
ในการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษ
20. ฉันลงมือทาเพื่อแก้ ไขจุดอ่อนของตน
ในการเรี ยนภาษาอังกฤษ
21. ฉันลงมือแก้ ไขปั ญหาในการเรี ยนรู้
ภาษาอังกฤษอย่างเป็ นขันตอน
้
22. ฉันไม่กล้ าคิดสิง่ ที่แตกต่างไปจากคนอื่น ๆ
ในการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษ
23. ฉันจัดการกับอุปสรรคทุกอย่างที่เกิดขึ ้น
ในการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษได้ ดี
24. ฉันค้ นหาปั ญหาในการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษ
ของตนด้ วยตนเองเพื่อนามาปรับปรุงแก้ ไข
ให้ ดีขึ ้น

ระดับความคิดเห็นของท่ าน
ไม่ จริง ค่ อนข้ าง ไม่ ค่ อนข้ าง
เลย
ไม่ จริง แน่ ใจ
จริง
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จริง
ที่สุด
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25. ฉันมักหยุดทากิจกรรมต่าง ๆ ในการเรี ยนรู้
ภาษาอังกฤษ
26. ฉันเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษจากสิง่ ต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้น
รอบ ๆ ตัวของฉันตลอดเวลา
27. ฉันค้ นหาข้ อบกพร่องในการเรี ยนรู้
ภาษาอังกฤษของตนเองและแก้ ไขให้ ดีขึ ้น
อยู่เสมอ
28. ฉันเปลี่ยนแปลงตนเองจนใช้ ภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารกับผู้อื่นได้ เป็ นอย่างดี

ระดับความคิดเห็นของท่ าน
ไม่ จริง ค่ อนข้ าง ไม่ ค่ อนข้ าง
เลย
ไม่ จริง แน่ ใจ
จริง
1
2
3
4

จริง
ที่สุด
5
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ตอนที่ 3 การริเริ่มพัฒนาความงอกงามแห่ งตน
คาชีแ้ จง โปรดอ่านข้ อความในแบบสอบถาม แล้ วเลือกคาตอบที่ตรงกับตัวท่านมากที่สุดโดยใช้
เครื่ องหมาย X บนตัวเลขในส่วนที่ให้ เลือกในแต่ละข้ อเพียงตัวเลือกเดียว โปรดตอบให้ ตรงกับตัว
ท่าน หรื อความรู้ สกึ ของท่านมากที่สดุ โดยไม่ต้องคานึงว่าบุคคลส่วนใหญ่ ควรจะตอบอะไร และ
กรุณาทาให้ ครบทุกข้ อ
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1. ฉันมีความพร้ อมในการพัฒนาตนเอง
2. ฉันรู้วา่ ฉันต้ องการเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวเอง
3. ฉันรู้ตวั ว่าเมื่อใดฉันต้ องเริ่มปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ตัวเอง
4. ฉันไม่เคยนึกว่าตนเองจะต้ องปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงสิง่ ใด
5. ฉันเบื่อหน่ายที่จะเริ่มต้ นปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
สิง่ ต่าง ๆ
6. ฉันไม่มีแรงบันดาลใจที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง
7. ฉันตังเป
้ ้ าหมายที่ทาได้ จริงในการเปลี่ยนแปลง
ตนเอง
8. ฉันมีแนวทางที่ทาได้ จริงในการพัฒนาตนเอง
9. ฉันมีขนตอนในการเปลี
ั้
่ยนแปลงตนเองตามที่
ตังใจไว้
้ อย่างชัดเจน
10. การวางแผนเพื่อพัฒนาตนเองเป็ นเรื่ องยาก
สาหรับฉัน
11. ฉันไม่ต้องการผูกมัดตนเองด้ วยการวางแผน
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองไว้ ลว่ งหน้ า
12. ฉันไม่เคยคิดอะไรล่วงหน้ าเพื่อปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงตนเอง
13. ฉันสามารถขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นได้
เมื่อฉันพยายามเปลี่ยนแปลงตนเอง
14. ฉันแสวงหาความช่วยเหลือได้ อย่างเต็มที่
เพื่อการพัฒนาตนเอง

ระดับความคิดเห็นของท่ าน
ไม่ จริง ค่ อนข้ าง ไม่ ค่ อนข้ าง
เลย
ไม่ จริง แน่ ใจ
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15. คนรอบข้ างสนับสนุนฉันเสมอเมื่อฉันต้ องการ
พัฒนาตนเอง
16. ฉันไม่มีแหล่งสนับสนุนใด ๆ ที่จะช่วย
ในการพัฒนาตนเอง
17. ฉันเมินเฉยเมื่อมีคนให้ การช่วยเหลือถึงแม้ วา่
จะช่วยให้ ฉนั ได้ เปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเอง
ก็ตาม
18. ฉันไม่จาเป็ นต้ องร้ องขอความช่วยเหลือจากใคร
เพื่อช่วยให้ ฉนั สามารถเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาตนเองได้
19. ฉันใช้ ทกุ โอกาสที่เข้ ามาเพื่อการพัฒนาตนเอง
20. ฉันพยายามจะพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ
21. เมื่อมีสงิ่ ที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ฉันจะลงมือทาโดยไม่ลงั เล
22. ฉันคิดว่าการพัฒนาตนเองเป็ นเรื่ องที่เกิดขึ ้น
ตามธรรมชาติ เราไม่จาเป็ นต้ องลงมือทาอะไร
23. ฉันล้ มเลิกบ่อย ๆ เมื่อเจออุปสรรคในการพัฒนา
ตน

ระดับความคิดเห็นของท่ าน
ไม่ จริง ค่ อนข้ าง ไม่ ค่ อนข้ าง
เลย
ไม่ จริง แน่ ใจ
จริง
1
2
3
4

จริง
ที่สุด
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198
ตอนที่ 4 ภาวะผู้นาในตนเอง
คาชีแ้ จง โปรดอ่านข้ อความในแบบสอบถาม แล้ วเลือกคาตอบที่ตรงกับตัวท่านมากที่สุดโดยใช้
เครื่ องหมาย X บนตัวเลขในส่วนที่ให้ เลือกในแต่ละข้ อเพียงตัวเลือกเดียว โปรดตอบให้ ตรงกับตัว
ท่าน หรื อความรู้ สกึ ของท่านมากที่สดุ โดยไม่ต้องคานึงว่าบุคคลส่วนใหญ่ ควรจะตอบอะไร และ
กรุณาทาให้ ครบทุกข้ อ
4231724567
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1. ฉันมีประเด็นในการติดตามการเรี ยนรู้
ภาษาอังกฤษของตนว่าทาได้ ดีเพียงใด
2. ฉันตังใจเรี
้ ยนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อไปให้ ถึง
เป้าหมายเฉพาะที่ฉนั วางไว้
3. ฉันไม่จาเป็ นต้ องให้ ข้อมูลตอบกลับตนเอง
เพื่อการแก้ ไขพฤติกรรมการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษ
ที่ไม่เหมาะสม
4. ฉันมองเห็นภาพความสาเร็จในการเรี ยนรู้
ภาษาอังกฤษของตนเองก่อนที่จะลงมือทา
5. ฉันวาดภาพตนเองประสบความสาเร็จ
ในการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสร้ างแรงจูงใจ
ในการเรี ยน
6. ฉันค้ นหาบรรยาการกาศเรี ยนใหม่ ๆ เพื่อสร้ าง
แรงจูงใจในการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษ
7. กิจกรรมการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษทาให้ ฉนั รู้วา่
ตนเองไม่มีความสามารถเพียงพอ
8. บางครัง้ ฉันพูดทบทวนกับตัวเอง เมื่อพบกับ
สถานการณ์การทางานที่ยากลาบาก
9. เมื่อฉันเจอสถานการณ์ที่เป็ นปั ญหาฉันมักจะ
ประเมินตนเองว่ามีความเชื่อที่ไม่ถกู ต้ องหรื อไม่
10. ฉันรับรู้วา่ ตนเองไม่มีความสามารถเพียงพอ
ที่จะประสบผลสาเร็จในการเรี ยน

ระดับความคิดเห็นของท่ าน
ไม่ จริง ค่ อนข้ าง ไม่ ค่ อนข้ าง
เลย
ไม่ จริง แน่ ใจ
จริง
1
2
3
4

จริง
ที่สุด
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ตอนที่ 5 สภาพแวดล้ อมการเรียนรู้
คาชีแ้ จง โปรดอ่านข้ อความในแบบสอบถาม แล้ วเลือกคาตอบที่ตรงกับตัวท่านมากที่สุดโดยใช้
เครื่ องหมาย X บนตัวเลขในส่วนที่ให้ เลือกในแต่ละข้ อเพียงตัวเลือกเดียว โปรดตอบให้ ตรงกับตัว
ท่าน หรื อความรู้ สกึ ของท่านมากที่สดุ โดยไม่ต้องคานึงว่าบุคคลส่วนใหญ่ ควรจะตอบอะไร และ
กรุณาทาให้ ครบทุกข้ อ
4231724567
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1. ห้ องสมุดมีหนังสือที่หลากหลายตรงกับ
ความต้ องการของฉันในการค้ นคว้ าเพิม่ เติม
เพื่อการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษ
2. ฉันสามารถค้ นหาหนังสือ หรื อเอกสารได้ ง่าย
จากแหล่งเรี ยนรู้รอบตัว
3. ห้ องสมุดมีหนังสือหรื อสื่อเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
ที่ฉนั สนใจและต้ องการเรี ยนรู้อย่างเพียงพอ
4. แหล่งเรี ยนรู้รอบตัวมีสื่อการเรี ยนรู้และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ช่วยสนับสนุนการเรี ยนรู้
ภาษาอังกฤษ
5. บริเวณที่ฉนั ใช้ อ่านหนังสือมีบรรยากาศ
ที่เหมาะสมในการเรี ยนรู้
6. ภายนอกห้ องเรี ยนมีสื่อการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษ
อีกมากมาย
7. เพื่อนของฉันสอนให้ ฉนั ใช้ เทคนิคในการสืบค้ น
ข้ อมูลความรู้ที่เป็ นประโยชน์ในการเรี ยนรู้
ภาษาอังกฤษ
8. เพื่อนของฉันพร้ อมช่วยเหลือเสมอ
เมื่อฉันมีปัญหาในการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษ
9. ครอบครัวของฉันไม่เข้ าใจในความต้ องการเรี ยนรู้
ภาษาอังกฤษเพิม่ เติมของฉัน
10. เพื่อนในกลุม่ และฉันมีความสนใจเรี ยนรู้
ภาษาอังกฤษคล้ ายกัน

ระดับความคิดเห็นของท่ าน
ไม่ จริง ค่ อนข้ าง ไม่ ค่ อนข้ าง
เลย
ไม่ จริง แน่ ใจ
จริง
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4

จริง
ที่สุด
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11. เพื่อนเห็นด้ วยที่ฉนั มีความสนใจในการเรี ยนรู้
ภาษาอังกฤษ
12. ฉันอยู่ในกลุม่ เพื่อนที่ไม่สนใจการเรี ยนรู้
ภาษาอังกฤษ
13. เพื่อนในกลุม่ ใช้ เวลาว่างในการเรี ยนรู้
ภาษาอังกฤษผ่านอินเทอร์ เน็ต ซึ่งกระตุ้น
ความสนใจของฉันได้ เป็ นอย่างดี

ระดับความคิดเห็นของท่ าน
ไม่ จริง ค่ อนข้ าง ไม่ ค่ อนข้ าง
เลย
ไม่ จริง แน่ ใจ
จริง
1
2
3
4

จริง
ที่สุด
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

201
ตอนที่ 6 แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้
คาชีแ้ จง โปรดอ่านข้ อความในแบบสอบถาม แล้ วเลือกคาตอบที่ตรงกับตัวท่านมากที่สุดโดยใช้
เครื่ องหมาย X บนตัวเลขในส่วนที่ให้ เลือกในแต่ละข้ อเพียงตัวเลือกเดียว โปรดตอบให้ ตรงกับตัว
ท่าน หรื อความรู้ สกึ ของท่านมากที่สดุ โดยไม่ต้องคานึงว่าบุคคลส่วนใหญ่ ควรจะตอบอะไร และ
กรุณาทาให้ ครบทุกข้ อ
4231724567
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1. ฉันชอบศึกษาสิง่ แปลกใหม่ที่ไม่ซ ้าเดิม
ในการเรี ยนรู้อยู่เสมอ
2. ฉันไม่ต้องการที่จะเรี ยนรู้ หรื อค้ นหาอะไร
เพิม่ เติม เพราะคิดว่ามีความรู้มากเพียงพอแล้ ว
3. ฉันต้ องการค้ นหาความรู้ใหม่ที่แตกต่าง
จากความรู้เดิมตลอดเวลา
4. ฉันกระหายใคร่ร้ ูทกุ สิง่ ทุกอย่างที่พบเห็น
เป็ นอย่างมาก
5. ฉันต้ องการเรี ยนรู้สงิ่ ที่ง่าย ๆ มากกว่าเรี ยนรู้
สิง่ ยาก ๆ แม้ วา่ จะสามารถทาได้
6. ฉันรู้สกึ ตื่นเต้ นทุกครัง้ ที่ได้ เรี ยนรู้สงิ่ ต่าง ๆ
ที่ตนเองสนใจ
7. ฉันรู้สกึ มีความสุขใจและมีกาลังใจ
จากการตังใจเรี
้ ยนรู้ของฉัน
8. ฉันรู้สกึ สนุกทีได้ เรี ยนรู้เรื่ องราวตื่นเต้ นต่าง ๆ
อย่างใจจดใจจ่อ
9. ฉันชอบเรี ยนรู้เรื่ องราวต่าง ๆ ที่น่าสนใจ
แม้ เป็ นเรื่ องที่ฉนั ไม่เคยรู้มาก่อน
10. ฉันต้ องการเรี ยนรู้เรื่ องราวต่าง ๆ
ที่ทาให้ ฉนั เพลิดเพลิน
11. ฉันพอใจที่ได้ เรี ยนรู้สงิ่ ที่ตนเองสนใจ
เป็ นเวลานาน ๆ โดยไม่เบื่อ

ระดับความคิดเห็นของท่ าน
ไม่ จริง ค่ อนข้ าง ไม่ ค่ อนข้ าง
เลย
ไม่ จริง แน่ ใจ
จริง
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จริง
ที่สุด
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12. แม้ วา่ กิจกรรมในการเรี ยนรู้จะน่าสนใจมาก
เพียงใด ก็ไม่ทาให้ ฉนั ปรารถนาที่จะเรี ยนรู้
เพิม่ เติม
13. ฉันชอบจัดการเรื่ องต่าง ๆ ในการเรี ยนรู้
ด้ วยตนเอง
14. ฉันรักที่จะรับผิดชอบเรื่ องต่าง ๆ ในการเรี ยนรู้
ด้ วยตนเองมากกว่าพึง่ พาผู้อื่น
15. ฉันชอบพึง่ พาผู้อื่นในการดาเนินการ
เรื่ องต่าง ๆ ในการเรี ยนรู้
16. ความต้ องการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษของฉัน
เป็ นไปตามคาสัง่ ของคนอื่นเท่านัน้
17. ฉันชอบทาสิง่ ต่าง ๆ ในการเรี ยนรู้ตามคาสัง่
ของคนอื่นเท่านัน้
18. ฉันไม่ต้องการที่จะพัฒนาความสามารถ
ในการเรี ยนรู้ของตนเอง
19. ฉันต้ องการใช้ ความสามารถของตน
ในการเรี ยนรู้จนประสบความสาเร็จ
20. ฉันแสวงหากิจกรรมต่าง ๆ ในการเรี ยนรู้
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความสามารถของฉัน
21. ฉันปรารถนาที่จะพัฒนาความสามารถ
ในการเรี ยนรู้ของตนเองอยู่ตลอด
22. ฉันปรารถนาที่จะปรับปรุงความสามารถ
ในการเรี ยนรู้ของตนเองให้ ดียิ่งขึ ้น
23. ฉันมุง่ มัน่ ที่จะจัดการการเรี ยนรู้ของตนเอง
ได้ สาเร็จตามต้ องการ
24. ฉันไม่คาดหวังความสาเร็จใดจากการจัดการ
เรี ยนรู้ของตนเอง
25. ฉันใช้ พลังของตนเองเพื่อผลักดันการเรี ยนรู้
จนถึงเส้ นชัยที่วางไว้ ได้

ระดับความคิดเห็นของท่ าน
ไม่ จริง ค่ อนข้ าง ไม่ ค่ อนข้ าง
เลย
ไม่ จริง แน่ ใจ
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26. ฉันมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เพราะความปรารถนา
ของตนมากกว่าความคาดหวังที่จะได้ รับ
คายกย่องหรื อการได้ รับคะแนน
27. ฉันเชื่อว่าตนเองไม่ได้ มงุ่ มัน่ เรี ยนรู้อะไร
จนสาเร็จได้

ระดับความคิดเห็นของท่ าน
ไม่ จริง ค่ อนข้ าง ไม่ ค่ อนข้ าง
เลย
ไม่ จริง แน่ ใจ
จริง
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จริง
ที่สุด
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ภาคผนวก ค
รายละเอียดการวิเคราะห์ข้อคาถาม

205
ตาราง 24 ค่าดัชนีความสอดคล้ อง (IOC) ค่าอานาจจาแนกรายข้ อ และค่าความเชื่อมัน่ ของแบบ
วัดพฤติกรรมการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษด้ วยการนาตนเอง
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ข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ค่ าดัชนีความสอดคล้ อง (IOC)
1.0
0.6
0.6
0.6
0.6
1.0
0.6
0.8
1.0
0.6
1.0
0.6
1.0
1.0
0.8
1.0
1.0
0.8
0.6
0.6
0.6
0.6
1.0
0.6
1.0

ค่ าอานาจจาแนก
.726
.626
.507
.742
.636
.360
.775
.446
.471
.772
.584
.417
.455
.310
.818
.518
.657
.698
.679
.856
.701
.787
.629
.469
.517

206
ตาราง 24 (ต่อ)
ข้ อที่
26
27
28
4231724567

ค่ าดัชนีความสอดคล้ อง (IOC)
ค่ าอานาจจาแนก
0.8
.564
0.8
.682
1.0
.767
ค่าความเชื่อมัน่ รวมทังฉบั
้ บ เท่ากับ .945
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207
ตาราง 25 ค่าดัชนีความสอดคล้ อง (IOC) ค่าอานาจจาแนกรายข้ อ และค่าความเชื่อมัน่ ของแบบ
วัดการริ เริ่ มพัฒนาความงอกงามแห่งตน

4231724567
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ข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ค่ าดัชนีความสอดคล้ อง (IOC)
ค่ าอานาจจาแนก
1.0
.704
1.0
.709
0.6
.704
0.6
.530
1.0
.565
1.0
.503
1.0
.439
1.0
.608
0.8
.646
1.0
.641
1.0
.510
0.6
.787
1.0
.438
0.8
.580
1.0
.565
1.0
.607
1.0
.639
0.8
.516
0.8
.406
1.0
.679
1.0
.723
0.8
.338
1.0
.728
ค่าความเชื่อมัน่ รวมทังฉบั
้ บ เท่ากับ .927

208
ตาราง 26 ค่าดัชนีความสอดคล้ อง (IOC) ค่าอานาจจาแนกรายข้ อ และค่าความเชื่อมัน่ ของแบบ
วัดภาวะผู้นาในตนเอง

4231724567
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ข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ค่ าดัชนีความสอดคล้ อง (IOC)
ค่ าอานาจจาแนก
0.8
.722
1.0
.551
1.0
.419
0.6
.600
0.8
.459
0.8
.414
0.8
.377
0.8
.452
1.0
.620
0.8
.622
ค่าความเชื่อมัน่ รวมทังฉบั
้ บ เท่ากับ .827

209
ตาราง 27 ค่าดัชนีความสอดคล้ อง (IOC) ค่าอานาจจาแนกรายข้ อ และค่าความเชื่อมัน่ ของแบบ
วัดสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้

4231724567
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ข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ข้ อที่
ค่ าอานาจจาแนก
ค่ าดัชนีความสอดคล้ อง (IOC)
ค่ าอานาจจาแนก
1.0
.274
1.0
.584
1.0
.337
1.0
.492
0.6
.594
0.6
.472
0.6
.667
1.0
.291
0.6
.264
1.0
.557
0.6
.598
0.6
.404
0.6
.346
ค่าความเชื่อมัน่ รวมทังฉบั
้ บ เท่ากับ .816

210
ตาราง 28 ค่าดัชนีความสอดคล้ อง (IOC) ค่าอานาจจาแนกรายข้ อ และค่าความเชื่อมัน่ ของแบบ
วัดแรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู้

4231724567
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ข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ค่ าดัชนีความสอดคล้ อง (IOC)
1.0
0.6
0.6
1.0
1.0
1.0
1.0
0.6
0.6
1.0
1.0
0.8
1.0
1.0
0.8
0.8
0.6
1.0
1.0
0.6
0.8
0.6
0.8
0.8
1.0

ค่ าอานาจจาแนก
.668
.716
.517
.692
.448
.597
.471
.485
.505
.463
.632
.496
.381
.663
.375
.556
.546
.531
.756
.658
.650
.588
.438
.778
.645

211
ตาราง 28 (ต่อ)
ข้ อที่
26
27

ค่ าดัชนีความสอดคล้ อง (IOC)
ค่ าอานาจจาแนก
1.0
.300
0.8
.407
ค่าความเชื่อมัน่ รวมทังฉบั
้ บ เท่ากับ .920

4231724567
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ประวั ติผู้เขียน

ประวัตผิ ้ ูเขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒิการศึกษา
4231724567
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