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ช่ือเร่ือง พฒันาการด้านการริเร่ิมพฒันาความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้น าในตนเอง และ
พฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษด้วยการน าตนเองของนิสิตนกัศกึษาเพ่ือการ
เคล่ือนย้ายแรงงานเสรีในกลุม่ประเทศอาเซียน 

ผู้ วิจยั พิชามญชุ์ บญุสิทธ์ิ 
ปริญญา ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2562 
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งานวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์  1) เพื่อพัฒนาและตรวจสอบโมเดลโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝงของการ

เปลี่ยนแปลงระยะยาว 2) เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองตวัแปรเชิงเหตุ ประกอบด้วย การริเร่ิมพฒันาความงอกงามแห่งตน 
ภาวะผู้น าในตนเอง สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และแรงจงูใจภายในในการเรียนรู้ต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษด้วยการน า
ตนเอง และ 3) เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงของตวัแปรที่มีการเปล่ียนแปลงระยะยาวจากการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย  การเข้าร่วม
กิจกรรมทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยของนิสิตนักศึกษา  ใช้การวิจัยผสานวิธี แบบขัน้ตอนเชิงอธิบาย แบ่งเป็น 2 ระยะ 
กล่าวคือ การวิจัยระยะที่ 1 เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอย่างเป็นนิสิตนักศกึษาชัน้ปีสดุท้ายของหลกัสตูรสาขาวิชาตามความ
ร่วมมืออาเซียน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสองขัน้ตอน จ านวน 200 คน เก็บข้อมูลซ า้ 3 ครัง้ ใช้เคร่ืองมือวัดเป็นแบบสอบถาม
จ านวน 5 ฉบับ วดัชุดเดิมกับกลุ่มตวัอย่างคนเดิม วิเคราะห์ข้อมลูโดยการสร้างและตรวจสอบโมเดลโค้งพฒันาการที่มีตวัแปรแฝง 
และการวิเคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้าง และการวิจัยระยะที่ 2 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่ม
ข้อมลูหลกัซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างจากการวิจยัระยะที่ 1 ที่มีการเปลี่ยนแปลงคะแนนเฉล่ียเพิ่มขึน้ในลกัษณะเดียวกนักบัผลการวิจยัใน
ระยะที่ 1 จ านวน 10 คน 

ผลการวิจัยระยะที่ 1 พบว่า 1) แบบจ าลองโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝงมีความสอดคล้องกับข้อมลูเชิงประจกัษ์
ในทกุตวัแปร โดยการริเร่ิมพฒันาความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้น าในตนเอง สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ แรงจงูใจภายในในการเรียนรู้ 
และพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษด้วยการน าตนเอง มีลกัษณะการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคญัทางสถิต ิ2) พบความสมัพนัธ์
เชิงสาเหตแุบบเหลื่อมเวลาในลกัษณะข้ามช่วงเวลาของตวัแปรบางตวัแปร ตวัแปรเชิงเหตใุนการวดัครัง้ก่อนบางตวัมีอิทธิพลต่อตัว
แปรเชิงผลในการวดัครัง้ถดัมา และตัวแปรเชิงผลในการวดัครัง้ก่อนมีอิทธิผลต่อตวัแปรเชิงเหตุในบางตวัแปรในการวดัครัง้ถดัมา  
และผลการวิจัยระยะที่ 2 พบว่า การเปล่ียนแปลงมี 2 ลักษณะ คือ การเปล่ียนแปลงที่มีการเพิ่มขึน้และลดลง เน่ืองจากบริบท
กิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสตูรในมหาวิทยาลยั ซึง่นิสิตนักศกึษามีความมุ่งมัน่และตัง้ใจในการเรียนรู้ แสวงหากิจกรรมต่าง 
ๆ เพื่อให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิผล เป็นการริเร่ิมพฒันาความงอกงามแห่งตน จงูใจตนเอง น าตนเองให้เกิดการเรียนรู้ด้วยภาวะผู้น า
ในตนเอง รวมถึงความต้องการภายในที่ช่วยผลักดนัเป็นแรงจงูใจภายในในการเรียนรู้ พร้อมทัง้มีการสนับสนุนจากสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ ที่เอือ้ให้เกิดการเรียนรู้ขึน้ได้ ส าหรับพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษด้วยการน าตนเอง เป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึน้ได้อย่าง
ต่อเน่ืองจากความสนใจของตนเอง ไม่ขึน้กบับริบทกิจกรรมการเรียนการสอนของหลกัสตูรในมหาวิทยาลยัจงึเกิดการเปล่ียนแปลงที่
มีการเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง 
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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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กิตติกร รมประกาศ 
 

กิตตกิรรมประกาศ 
  

ปริญญานิพนธ์เล่มนีส้ามารถส าเร็จลลุ่วงได้ด้วยดีด้วยความช่วยเหลืออย่างมีเมตตากรุณาของ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา กิจธรธรรม อาจารย์ที่ปรึกษาหลกัปริญญานิพนธ์ และผู้ ช่วยศาสตราจารย์   
ดร.น าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมปริญญานิพนธ์ ขอขอบพระคณุอาจารย์ส าหรับแนวทางที่
ท าให้เกิดปริญญานิพนธ์เล่มนีข้ึน้มาได้ ทัง้ในส่วนของความรู้ แนวคิด ก าลงัใจ ค าแนะน า ความเอาใจใส ่
และคอยให้ความช่วยเหลอืลกูศิษย์คนนีอ้ย่างเต็มที่ 

ผู้วิจยัขอขอบพระคณุ รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ตุ้ยค าภีร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา 
ภทัราวิวฒัน์ อาจารย์ ดร.จิระสขุ สขุสวสัด์ิ อาจารย์ ดร.ครรชิต แสนอบุล และ อาจารย์ ดร.อารยา ผลธัญญา 
ที่ได้กรุณาตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือในการวิจัย มอบข้อเสนอแนะ และให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ใน
การพฒันาเคร่ืองมือในการวิจยัครัง้นี ้รวมทัง้ขอขอบพระคณุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยทุธนา ไชยจกูลุ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง รองศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ชูชม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วฒันา 
วินิตวฒันคุณ ที่ให้เกียรติเป็นกรรมการ และประธานทัง้ในส่วนของการสอบเค้าโครง และในการสอบปาก
เปล่า พร้อมให้ค าแนะน าอนัเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการน าไปแก้ไขปรับปรุงให้งานวิจัยมีความถกูต้องและ
สมบรูณ์มากยิ่งขึน้ 

นอกจากนี  ้ยังขอขอบคุณคณาจารย์ในสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ทุกท่านท่ีได้ประสิทธ์ิ
ประสาทวิชาความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมศาสตร์ศาสตร์  อบรมสั่งสอน บ่มเพาะ และหล่อหลอมความเป็น
นกัวิจัยที่ดีให้แก่ผู้วิจยั ซึ่งผู้ วิจัยจะได้ยึดถือปฏิบติั และน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบติังานต่อไปในอนาคต 
อีกทัง้บคุลากรเจ้าหน้าที่ทุกคนในสถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ที่คอยเอือ้อ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ 
ตลอดมา 

และที่ส าคัญผู้ วิจัยต้องขอขอบคุณคุณพ่อ คุณแม่ที่สนับสนุนในทุก ๆ เร่ือง มีความเข้าใจ และ
ยอมรับในแนวทางที่ลกูเลอืก คอยเป็นก าลงัใจ ปลอบโยนเมื่อยามเหนื่อยล้า ค าสอนต่าง ๆ ที่คณุพ่อ คณุแม่
ได้พร ่าสอนตลอดมาเป็นสิ่งที่คอยเตือนใจและท าให้ลกูได้ประสบความส าเร็จเช่นทุกวนันี  ้ขอบคุณน้องสาว
ส าหรับก าลังใจดี ๆ ที่มีให้พี่สาวคนนีเ้สมอ ขอบคุณที่ยืนข้าง ๆ และเดินทางร่วมกันมาตลอด ขอบคุณ
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บทที่ 1 
บทน า 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
การเปลี่ยนแปลงและความท้าทายท่ีมาพร้อมกับการแข่งขันท่ีสูงขึน้อย่างต่อเน่ืองใน

ปัจจุบนัเป็นเหตุให้ประเทศสมาชิกในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เห็นพ้องถึงความส าคญัของการมี
ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของประเทศสมาชิก เพื่อประโยชน์ในการพฒันาศกัยภาพ การร่วมกัน
รับมือกับปัญหาและความท้าทาย ตลอดจนเพื่อสร้างความแข็งแกร่งและอ านาจต่อรองให้กับ
ประเทศสมาชิก จึงก่อให้เกิดอาเซียน หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(ASEAN : Association of South East Asian Nations) เพื่ อส่งเส ริมความ ร่วม มือทางด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม สง่เสริมสนัติภาพและความมัน่คงของภมิูภาค สง่เสริมความร่วมมือ
ระหว่างอาเซียนกับต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ  (กรมอาเซียน กระทรวงการ
ตา่งประเทศ, 2556) ตัง้แต ่พ.ศ. 2558 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอนัเป็นหนึง่ในสามเสาหลกัของ
ประชาคมอาเซียนนัน้ ได้เร่ิมด าเนินการอย่างเต็มรูปแบบเพื่อจะเป็นพลงัขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่ี
เกิดขึน้ในภมิูภาค โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชากรของประเทศสมาชิกมีการค้าขายระหวา่งกนัมาก
ขึน้ มีการไปมาหาสู่กันได้อย่างสะดวก และมีศักยภาพในการแข่งขันกับโลกภายนอกได้ โดย
ต้องการสร้างให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การ
ลงทุน และแรงงานฝีมือ (วิชาชีพ) และการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึน้ ซึ่งการจัดตัง้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดงักลา่วจะสง่ผลส าคญัประการหนึง่ คือ การเคลือ่นย้ายแรงงานฝีมือ
ได้อย่างเสรี โดยในเบือ้งต้นได้มีการท าข้อตกลงร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangement: 
MRAs) ใน 7 สาขาวิชาชีพ เก่ียวกับคุณสมบัติของวิชาชีพหลัก แรงงานเช่ียวชาญ หรือผู้ มี
ความสามารถพิเศษ เพื่ออ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี ซึ่ง 7 สาขาวิชาชีพ
ดงักลา่ว ได้แก่ วิศวกรรม พยาบาล สถาปัตยกรรม การส ารวจ แพทย์ ทนัตแพทย์ และบญัชี โดยมี
สาขาการทอ่งเท่ียวเพิ่มขึน้มาเป็นสาขาที่ 8 (ASEAN, 2016) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้ก าหนดทิศ
ทางการพฒันาของประเทศให้มีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม โดย
เน้นการสง่เสริมการใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือของอาเซียนกับหุ้นสว่น และการพัฒนา
นอกอาเซียน ด้วยการสง่เสริมความร่วมมือเพื่อการพฒันาในทุกด้าน (ส านกังานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2558) ซึ่งเป็นการสอดรับจากแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ท่ีได้ก าหนดทิศทางการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
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ประชาคมอาเซียนไว้อย่างครอบคลมุในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อม
ของบุคลากรเพ่ือรองรับการเคลือ่นย้ายแรงงานเสรี อนัก่อให้เกิดผลส าคญัท่ีตามมาประการหนึง่คือ 
ความต้องการการพัฒนาการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร เพื่อเป็นประโยชน์ในการท างานและการ
เตรียมตวัรับมือกบัการเปิดตลาดแรงงานประชาคมอาเซียนตอ่ไป ทัง้นีอ้าเซียนได้มีข้อตกลงในการ
ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการท างาน เพื่อการสื่อสารและติดต่อประสานงาน (ส านักงาน
ปลดักระทรวงแรงงาน, 2555) ซึ่งหมายความวา่ ประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ 
จะต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการด าเนินชีวิตและประกอบอาชีพกันมากขึน้ นอกเหนือจากภาษา
ประจ าชาติของตน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีนักเรียนและนิสิตนักศึกษาไทยต้องเรียนรู้และพัฒนา
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้ได้อย่างทัดเทียมกับประเทศอ่ืนใน
ประชาคมอาเซียน หากพิจารณาในแง่นโยบายท่ีจะสง่ผลต่อการด าเนินงานเพื่อการเป็นประชาคม
อาเซียนนัน้นอกเหนือจากทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเองก็ได้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนและการเปิดเสรีการค้าบริการด้านอุดมศกึษา โดยหนึ่งในเป้าหมายส าคญัท่ีเป็น
แนวทางให้สถาบันอุดมศึกษาใช้วางแผนยุทธศาสตร์และนโยบายทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว
ต่อไปนัน้ คือ การพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของบัณฑิตไทยให้อยู่ในระดับท่ี
ทดัเทียมกับบัณฑิตในประเทศสมาชิกอาเซียน (ส านักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ และ 
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา, 2553, หน้า 67-72) ถึงแม้วา่การจดัการศึกษาของไทยจะ
มีวิวฒันาการมาโดยตลอด และสิ่งหนึ่งท่ีกระทรวงศึกษาธิการให้ความส าคญัอย่างต่อเน่ืองก็คือ 
การพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของเยาวชนไทยให้อยู่ในระดับท่ีสามารถ
ติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาให้สงัคมไทยมีความเจริญก้าวหน้า และเพื่อ
ยกระดบัองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานสากล (กระทรวงศกึษาธิการ, 2554) แต่อยา่งไรก็ตามยงัพบว่า
ปัญหาส าคญัของการเตรียมความพร้อมของนกัศกึษาไทยในตลาดแรงงานอาเซียนคือ การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ นักศึกษาเพียงส่วนน้อยเท่านัน้ท่ีสามารถติดต่อหรือสื่อสารภาษาอังกฤษได้ อัน
เน่ืองมาจากการเรียนในหลกัสตูรปัจจุบนันัน้ยงัไม่เพียงพอท่ีจะพฒันาให้นิสตินกัศกึษาสามารถใช้
ภาษาองักฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ บณัฑิตจบใหม่ยงัมีปัญหาในเร่ืองทกัษะการใช้
ภาษาอังกฤษอยู่ถึงแม้จะส าเร็จการศึกษาไปแล้ว และก าลงัก้าวเข้าสูส่งัคมของการท างานก็ตาม 
(จนัทมร สหีาบุญล,ี 2559) 

เม่ือพิจารณาจากปัญหาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษท่ีไม่เพียงพอในหลกัสตูร ประกอบกับ
การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนท าให้นิสิตนักศึกษาจ าเป็นจะต้องมีการเรียนรู้ภาษาท่ีสอง เพื่อ
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ประโยชน์ในการเรียนและการท างานต่อไปนัน้ ทัง้นีก้ารเรียนภาษาตา่งประเทศใด ๆ ผู้ เรียนต้องใช้
ความพยายาม อดทน ฝึกฝน และเอาใจใสม่ากเป็นพิเศษ จึงจะเกิดประสทิธิภาพอยา่งเต็มท่ี ดงันัน้
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงจ าเป็นต้องอาศยัการทบทวนและฝึกฝนทุก ๆ ทกัษะเพื่อให้เกิดความ
ช านาญ มีข้อค้นพบจากงานวิจัยท่ีสนับสนุนความเหมาะสมของการน าการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเองมาเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะภาษาอังกฤษ โดย Du (2013) กลา่วว่าการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเองเป็นกลวิธีในการเรียนภาษาท่ีมีประสิทธิภาพส าหรับนักศึกษาต่างชาติ 
เน่ืองจากรูปแบบวิธีการของการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองนัน้จะช่วยพัฒนาขอบเขตความรู้ของ
ผู้ เรียน ก่อให้เกิดทักษะอภิปัญญา หรือการรู้คิด (Metacognitive skill) เป็นทักษะในการเข้าใจ
กลไกการเรียนรู้ของตนเองและผู้ อ่ืน (Baker & Brown, 1980) ดงันัน้พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการ
น าตนเอง (Self - Directed Learning Behavior) จึงเป็นสิ่งท่ีช่วยให้นิสิตนกัศึกษาได้มีการเตรียม
ความพร้อมส าหรับการออกไปสูส่งัคมของการท างานในวิชาชีพของตน และการแขง่ขนัในการเข้าสู่
วิชาชีพในตลาดแรงงานประชาคมอาเซียนในอนาคต 

นิสิตนกัศึกษาท่ีจะมีพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองได้นัน้ จะต้อง
เป็นบุคคลท่ีมีการคิดริเร่ิมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ค านงึถึงความต้องการในการพฒันาทกัษะของตน 
มีการก าหนดเป้าหมาย แสวงหาแหลง่ความรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อให้ตนเองได้บรรลจุุดมุ่งหมายตาม
เป้าหมายท่ีตนเองได้วางไว้อย่างชัดเจน (Knowles, 1975) จากการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนา
รูปแบบการเรียนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ ส าหรับนกัศึกษาระดบั
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ของ  ฉลวย ม่วงพรวน (2554) ซึ่ง
ผลการวิจัยสนับสนุนแนวคิดของ Knowles (1975) โดยพบว่านิสิตนักศึกษาจะมีพัฒนาการใน
ทกัษะภาษาองักฤษด้านการอ่านดีขึน้ หลงัการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองโดยกิจกรรมการรู้คิดในการ
อ่านภาษาอังกฤษ และจากการศึกษาของ นนัทวนั ชุมตนัติ (2551) พบวา่นิสิตท่ีมีความสามารถ
ทางการเรียนภาษาอังกฤษสงูจะมีระดับความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองแตกต่างกับ
นิสิตท่ีมีความสามารถทางการเรียนภาษาอังกฤษปานกลางและต ่า แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ 
และความสามารถในการใช้ทักษะการศึกษาหาความรู้ ผู้ เรียนโดยเฉพาะผู้ เรียนกลุ่ม ท่ีมี
ความสามารถทางการเรียนภาษาอังกฤษปานกลางและต ่า ควรได้รับการพัฒนาให้เป็ นผู้ ท่ีมี
ลกัษณะท่ีต้องการเรียนรู้และรู้วิธีการเรียน ท่ีจะน าไปสูจุ่ดหมายท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้ ตลอดจน
พฒันาทกัษะพืน้ฐานในการเรียน ทัง้ทกัษะการฟัง พูด อ่าน และจ า การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วย
การน าตนเองจึงเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีส าคญั เพราะท าให้สิ่งท่ีได้เรียนรู้  ซึ่งหมายถึงทักษะ
ภาษาอังกฤษนัน้คงอยูอ่ยา่งตอ่เน่ือง และผู้ เรียนยงัจะสามารถจัดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งแสดง
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ให้เห็นถึงความสอดคล้องระหว่างการน าตนเอง (Self-direction) กับการพัฒนาตนเอง ซึ่งเป็น
ความรู้สกึสว่นลกึโดยทัว่ไปของมนษุย์ท่ีจะมีความสมบูรณ์ในตนเองและมีความรับผิดชอบตอ่การ
เรียนรู้ของตน เพื่อพฒันาไปสูก่ารเป็นมนุษย์ท่ีมีคุณค่า (Brockett & Hiemstra, 1991) การเรียนรู้
ด้วยการน าตนเองยงัเป็นคุณลกัษณะส าคัญท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามมาตราท่ี 3 ของ
พระราชบัญญั ติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542-2545 ซึ่งได้กล่าวถึง การศึกษาตลอดชีวิต 
หมายความว่า การศึกษาท่ีเกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษา ในระบบ การศึกษานอก
ระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั เพื่อให้สามารถพฒันาคณุภาพชีวิตได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) เน่ืองจากการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองเป็น
พฤติกรรมส าคญัท่ีท าให้บุคคลเสาะแสวงหาความรู้ตามความต้องการ โดยใช้ความเพียรพยายาม
ของตนในการเพิ่มพูนความรู้ รวมทัง้มีพฤติกรรมท่ีเป็นทกัษะการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ มีความรู้เพิ่มขึน้ สามารถแสวงหาความรู้อยา่งไม่มีท่ีสิน้สดุ (Knowles, 1975) 

การท่ีนิสิตนกัศึกษาจะมีพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองได้นัน้  Knowles (1975) 
และ Knowles, Holton, และ Swanson (1998) กลา่ววา่ยงัมีปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรม
การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ท่ีจะช่วยสนบัสนนุสง่เสริมให้นิสิตนกัศึกษาได้เกิดการพฒันาตน โดย
โนลส์ได้กลา่วถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ซึง่สามารถจดักลุม่ปัจจัย
ท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองออกเป็น 2 กลุม่ ได้แก่ ปัจจยัลกัษณะทางจิต และปัจจัย
ทางสังคม ซึ่งแนวคิดนีส้อดคล้องกับแนวคิดปัญญาสังคม (Social cognitive) ของ Bandura 
(1986 อ้างใน สมโภชน์ เอ่ียมสภุาษิต, 2553) ท่ีจะต้องอาศยัการมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจัยบุคคล
และปัจจัยสภาพแวดล้อม เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเรียนรู้ของนิสิตนกัศึกษา 
และมีความสอดคล้องตามแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ซึ่งเป็นการศึกษาพฤติกรรมของมนษุย์ใน
รูปแบบสหวิทยาการเพื่ออธิบาย ท านาย และพฒันาพฤติกรรมของมนษุย์ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ
และครอบคลมุ โดยให้ความสนใจทัง้ปัจจยัสว่นบุคคล และปัจจยัสภาพแวดล้อมรอบตวับุคคล เม่ือ
พิจารณาปัจจัยลกัษณะทางจิต ปัจจัยทางสงัคมร่วมกัน จะสามารถอธิบายการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเองได้อยา่งครอบคลมุ 

Knowles (1975) กล่าวว่าผู้ เรียนท่ีมีลกัษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองนัน้จะต้องมี
การริเร่ิม (Initiate) ในการเรียนรู้ ซึ่งการริเร่ิมพัฒนาความงอกงามแห่งตน (Personal Growth 
Initiative) เป็นปัจจัยท่ีสอดคล้องกับแนวคิดดังกลา่ว การริเร่ิมพัฒนาความงอกงามแห่งตนเป็น
ปัจจัยทางจิตตวัหนึ่งซึง่เป็นตวัแปรจิตวิทยาเชิงบวก ท่ีอธิบายถึงความมุ่งมั่นของบุคคลท่ีจะท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในตนเอง และสามารถพัฒนาตนได้ ทัง้ในแง่ของการรับรู้ตนเองและลงมือ
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กระท าสิ่งซึง่ก่อให้เกิดความเติบโตงอกงามแก่บุคคลนัน้ (Robitschek, 1998) การเรียนรู้ด้วยการ
น าตนเองนัน้ก็เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดจากการริเร่ิมจากภายในตัวผู้ เรียนเช่นเดียวกัน แล้วหากนิสิต
นกัศึกษามีการริเร่ิมพฒันาความงอกงามแห่งตนซึ่งเป็นสิง่ท่ีอธิบายถึงความมุ่งมัน่ท่ีเกิดขึน้ภายใน
บุคคล อันก่อให้เกิดแรงผลกัดัน เกิดการวางแผน มีการลงมือกระท า และมีการริเร่ิมท่ีจะแสดง
พฤติกรรมแสดงออกมาภายนอกนัน้ น่าจะเป็นปัจจยัท่ีช่วยสง่เสริมให้นิสิตนกัศกึษาเกิดพฤติกรรม
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเอง กระบวนการคิดริเร่ิมการเรียนด้วยตนเอง จะสง่ผลให้
นิสิตนักศึกษาเกิดการค้นหาความต้องการในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เกิดการก าหนด
เป้าหมาย แสวงหาวิธีการ และลงมือท าเพื่อให้บรรลเุป้าหมายในการพฒันาทกัษะภาษาอังกฤษ 
เกิดเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองขึน้ได้ นอกจากนัน้การมีลกัษณะ
ความเป็นผู้น าของนิสตินกัศึกษาก็น่าจะเป็นปัจจยัท่ีช่วยในการสง่เสริมสนบัสนนุให้เกิดพฤติกรรม
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองแก่นิสิตนักศึกษาได้ ทัง้นีภ้าวะผู้น าในตนเอง (Self- 
Leadership) ซึง่เป็นลกัษณะของภาวะผู้น าท่ีมุ่งเน้นความส าคญัของกระบวนการในการมีอิทธิพล
ตอ่ตนเอง เพื่อการจูงใจ ควบคุม และจัดการให้ตนเองปฏิบติัหน้าท่ีต่าง ๆ ได้อยา่งประสบผลส าเร็จ 
(Manz, 1986) จึงเป็นภาวะผู้น าท่ีน่าจะเป็นปัจจัยภายในท่ีส าคัญท่ีจะสง่ผลให้บุคคลเกิดความ
มุ่งมัน่ท่ีจะบรรลเุป้าหมายท่ีตนเองวางไว้ให้ส าเร็จให้ได้ คือการมีพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษ
ด้วยการน าตนเอง ทัง้นีภ้าวะผู้น าจะเกิดขึน้ได้นัน้ ก็ต้องอาศยัการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ต่าง ๆ 
จากการท างาน การท ากิจกรรมที่ต้องมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนไม่วา่จะเป็นเพื่อนร่วมงาน อาจารย์ หรือ
บุคลากรท่ีมีความเก่ียวข้อง ผา่นประสบการณ์การท างาน หรือกิจกรรมที่ต้องมีการแก้ไขปัญหา ซึ่ง
สิง่เหลา่นีจ้ะได้ช่วยหลอ่หลอมและพฒันาความเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดีให้แก่นิสิตนกัศกึษาตอ่ไปได้ 
(ส าเนาว์ ขจรศิลป์, 2538) ซึ่งในสว่นของปัจจยัทางจิต ยงัมีแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ท่ีจะช่วย
สง่เสริมให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองได้ แรงจูงใจหรือแรงกระตุ้นท่ีผู้ เรียนอยาก
หรือปรารถนาต้องการท่ีจะเรียนรู้ก็เป็นสิ่งส าคญัท่ีเกิดขึน้ในกระบวนการเรียนรู้ โดยเฉพาะแรงจูงใจ
ภายใน แรงจูงใจภายในสามารถอธิบายพฤติกรรมบางอย่างท่ีบุคคลหนึ่ง ๆ ท ากิจกรรมหรืองาน
ตา่ง ๆ ทัง้ท่ีบุคคลนัน้ไม่ได้รับรางวลัหรือแรงเสริมใด ๆ รวมทัง้ยงัก่อให้เกิดพฤติกรรมที่พงึปรารถนา 
เช่น เกิดความสนใจในการเรียนรู้ต่อไปได้โดยไม่ต้องอาศัยครู อาจารย์ ข้อบังคับ หรือรางวัล
ภายนอก (อรพินทร์ ชูชม, อัจฉรา สขุารมณ์, และ วิลาสลกัษณ์ ชวัวลัลี, 2542) หรือเกิดการเรียนรู้
ด้วยการน าตนเองนัน่เอง (สจิุนดา ประเสริฐ, 2554) นอกจากนีส้ภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของนิสิต
นกัศกึษาก็เป็นปัจจยัทางสงัคมท่ีส าคญัปัจจยัหนึ่งท่ีมีผลตอ่กิจกรรมตา่ง ๆ ในการเรียนรู้ของผู้ เรียน 
ทัง้ในแง่ของการสนบัสนุนและเอือ้อ านวยในการเรียนรู้จากอุปกรณ์การเรียนและผู้สอน การได้รับ



  6 

ประสบการณ์ในการเรียนรู้อันเป็นประโยชน์เพื่อให้เกิดประสทิธิภาพในการเรียนรู้อย่างสงูสดุ เป็น
ต้น (ธนสาร เสริมสุข และ นีรนุช กมลยะบุตร, 2560) สภาพแวดล้อมการเรียนรู้จึงมีผลกระทบ
โดยตรงตอ่การกระท ากิจกรรมของผู้ เรียน กลา่วคือ อาจช่วยอ านวยความสะดวก หรือขดัขวางการ
กระท าของผู้ เรียน (Savage, 1991, pp. 57-58 as cited in Weinstein & David, 1987) ทัง้นี ้
ปัจจยัตา่ง ๆ เหลา่นีล้้วนแต่เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลส าคญัต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วย
การน าตนเอง ซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะสง่ผลและช่วยเอือ้ให้นิสิตนกัศึกษาได้เกิดกระบวนการท่ีจะ
แสวงหาวิธีการในการพฒันาตน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพฒันาทกัษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อ
เตรียมความพร้อมกบัการออกไปสูก่ารท างานในตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน 

ปัญหาการวิจัยเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง การพฒันา เป็นปัญหาการวิจัยรูปแบบหนึ่งท่ี
ได้รับความสนใจจากนกัวิจัยทางสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์มาโดยตลอด โดยมีบทบาท
ส าคญัต่อการวดัความส าเร็จในการเรียนรู้ (นงลกัษณ์ วิรัชชัย, 2542; สุภมาส อังศุโชติ, สมถวิล 
วิจิตรวรรณา, และ รัชนีกูล ภิญโญภานุวฒัน์, 2554) ทัง้นีใ้นการศกึษาครัง้นีจ้ะเป็นการศกึษาการ
เปลีย่นแปลงเชิงปริมาณเพื่อการตอบค าถามวา่การริเร่ิมพฒันาความงอกงามแหง่ตน ภาวะผู้น าใน
ตน แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษ
ด้วยการน าตนเองนัน้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ของนิสิตนักศึกษาท่ีศึกษาในสาขาตามการ
จัดท าข้อตกลงยอมรับ ร่วมกันด้านคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลัก (Mutual Recognition 
Arrangements: MRAs) ตามปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียน ประกอบด้วย วิศวกรรม 
พยาบาล สถาปัตยกรรม แพทย์ ทันตแพทย์ และนักบัญชี ประจ าปีการศึกษา 2560 เน่ืองจาก
พฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษด้วยการน าตนเองนัน้ เป็นลกัษณะของการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย
การใช้ความเพียรพยายามและอาศยัทกัษะการเรียนรู้เพื่อการเพิ่มพูนความรู้ของตน ท าให้บุคคล
เกิดความรู้ได้อย่างไม่มีท่ีสิน้สดุ (Knowles et al., 1998) เช่นนัน้แล้วนิสิตนักศึกษาจึงต้องอาศัย
ระยะเวลา และประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ท่ีจะมีสว่นช่วยในการ
เพิ่มพนูทกัษะด้านภาษาองักฤษจากการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง จากผลการวิจยัพบวา่การเข้าร่วม
กิจกรรมนกัศกึษาในมหาวิทยาลยัมีความสมัพนัธ์ทางบวก กบัความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเอง ซึง่แสดงให้เห็นว่านกัศึกษาท่ีมีพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมในมหาวิทยาลยัสงูจะมีความ
พร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองสงูด้วย ท่ีพบผลเช่นนีเ้น่ืองมาจากกิจกรรมในมหาวิทยาลยันัน้
ล้วนเป็นการเสริมความรู้ให้กับนักศึกษาผู้ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมทัง้สิน้ ไม่ว่านักศึกษาจะเข้าร่วม
กิจกรรมใดก็ตาม ผลท่ีเกิดขึน้กบัตวันกัศึกษานัน้คือ ได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ นัน่เอง 
(ปรินดา ตาส,ี 2551) 
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ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งส าคญัส าหรับนิสิตนกัศึกษาท่ีจะจบออกไปท างานและโดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งในสาขาวิชาชีพส าหรับตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน แต่การจะพฒันาทกัษาะภาษาให้
ได้อย่างรวดเร็วนัน้ ต้องอาศยัปัจจัยต่าง ๆ ท่ีกลา่วไปไม่ว่าจะเป็นการริเร่ิมพัฒนาความงอกงาม
แห่งตน ภาวะผู้น าในตนเอง สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ ซึ่งล้วน
แต่มีความส าคัญท่ีจะช่วยให้นิสิตนักศึกษาได้เกิดการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยอาศัย
พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง โดยผู้วิจัยจะได้ท าศึกษาเพื่อพฒันาและตรวจสอบโมเดล
โค้งพัฒนาการท่ีมีตวัแปรแฝงของพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองของนิสิต
นักศึกษาท่ีศึกษาในคณะตามการจัดท าข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (MRAs) เพื่อศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงระยะยาวของการริเร่ิมพัฒนาความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้ น าในตนเอง 
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ และพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ด้วยการน าตนเอง รวมทัง้ศกึษาความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองตวัแปรเชิงเหต ุประกอบด้วย การริเร่ิม
พัฒนาความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้ น าในตนเอง แรงจู งใจภายในในการเรียนรู้ และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีมีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองของนิสิต
นกัศกึษาโดยใช้การวิเคราะห์แบบจ าลองความสมัพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีการวดัเหลื่อมเวลา (Cross-
lagged panel model) ซึ่งการเก็บข้อมูลแบบระยะยาวท่ีมีการวดัตวัแปรหลายช่วงเวลา จะท าให้
ได้ค าตอบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุได้ชัดเจนมากกว่าการศึกษาแบบภาคตดัขวาง ทัง้ในแง่ความ
เป็นเหตุเป็นผล การติดตามแนวโน้มว่ามีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้หรือลดลง (Johnson, 
2010) อีกทัง้การศึกษาแบบเหลื่อมเวลา ท าให้ทราบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุในลกัษณะท่ีสง่ผลซึ่ง
กนัและกนั (Reciprocal relationships) นัน่คือ ตวัแปรเชิงสาเหตุท่ีวดัครัง้ก่อน สง่ผลต่อตวัแปรผล
ในการวดัครัง้ถัดมา และตวัแปรผลท่ีวดัครัง้ก่อน สามารถสง่ผลต่อตวัแปรเชิงสาเหตใุนการวดัครัง้
ถดัมาได้ (Kearney, 2017) ซึ่งผลการวิจัยในระยะท่ี 1 นัน้ ผู้วิจยัยืนยนัผลการวิจัยด้วยวิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพ เป็นการศกึษาการเปลีย่นแปลงของการริเร่ิมพฒันาความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้น า
ในตนเอง สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ และพฤติกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองผ่านประสบการณ์ ท่ีได้ รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมของ
มหาวิทยาลยัของนิสิตนักศึกษา เพื่อท าความเข้าใจถึงประสบการณ์ของนิสิตนักศึกษาในการ
พฒันาตนเอง เพื่อการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสูต่ลาดแรงงานประชาคมอาเซียน และจะ
มีสว่นช่วยในการเสนอแนวทางในการพฒันาให้นิสตินกัศกึษามีพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษ
ด้วยการน าตนเอง เพื่อเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตนักศึกษา รวมถึง
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มหาวิทยาลัยในการเตรียมความพร้อมรับมือกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมี
ประสทิธิภาพตอ่ไป 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
การวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยได้ออกแบบการวิจัยออกเป็นสองระยะ โดยการวิจัยระยะท่ี 1 เป็น

การวิจยัเชิงปริมาณ และการวิจยัระยะท่ี 2 เป็นการวิจยัคณุภาพ มีความมุ่งหมายในการวิจยัดงันี ้
1. เพื่ อพัฒนาและตรวจสอบโมเดลโค้งพัฒนาการท่ี มีตัวแปรแฝงของการ

เปลี่ยนแปลงระยะยาวของการริเร่ิมพัฒนาความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้น าในตนเอง แรงจูงใจ
ภายในในการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน า
ตนเอง ของนิสตินกัศกึษาเพื่อการเคลือ่นย้ายแรงงานเสรีในกลุม่ประเทศอาเซียน 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรเชิงเหตุ ประกอบด้วย การริเร่ิม
พัฒนาความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้ น าในตนเอง แรงจู งใจภายในในการเรียนรู้ และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และตัวแปรเชิงผลคือ พฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน า
ตนเองท่ีท าการวดัเหลือ่มเวลากนั ของนิสตินกัศกึษาเพื่อการเคลือ่นย้ายแรงงานเสรีในกลุม่ประเทศ
อาเซียน 

3. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการริเร่ิมพัฒนาความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้น าใน
ตนเอง สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ และพฤติกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองผ่านประสบการณ์ท่ีได้รับจากการเรียนรู้ในมหาวิทยาลยั การเข้า
ร่วมกิจกรรมทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัของนิสตินกัศกึษา 

ความส าคัญของการวิจัย 
การวิจยัครัง้นีเ้พื่อศึกษาพฒันาการและความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองของนิสิตนกัศึกษาเพื่อการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในกลุม่ประเทศ
อาเซียน โดยผลท่ีได้จากการศึกษาจะเป็นข้อมลูส าคญัและก่อให้เกิดคณุประโยชน์ทัง้ในทางทฤษฎี
และการประยกุต์ใช้ในทางปฏิบติั ดงัตอ่ไปนี ้

ความส าคัญของการวิจัยในเชิงทฤษฎี 
1. การศึกษาเพื่อพฒันาและตรวจสอบโมเดลโค้งพฒันาการท่ีมีตวัแปรแฝงของการ

เปลี่ยนแปลงระยะยาวของพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองของนิสตินกัศกึษา 
เป็นการขยายแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึน้ จากการบูรณาการ
แนวคิดทฤษฎีอ่ืนเข้ามาร่วมด้วย โดยเฉพาะในมุมมองของพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วย
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การน าตนเอง ท าให้ได้ความชดัเจนและเหมาะสมของตวัแปรตามบริบทท่ีต้องการศึกษา สามารถ
น าไปพฒันาเคร่ืองมือวดัท่ีมีความเหมาะสม นอกจากนัน้ข้อค้นพบจากผลการวิจยัในระยะท่ี 2 จะ
ช่วยขยายความเข้าใจของกระบวนการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ท่ีท าให้นิสิตนกัศึกษาเกิดการพฒันา
ตวัเองขึน้ได้อยา่งละเอียดลกึซึง้มากยิ่งขึน้ 

2. ผลการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุช่วยยืนยันการสอดรับของแนวคิดทาง
ปัญญาสงัคม (Social cognitive) ของแบนดรูา ซึง่เป็นแนวคิดท่ีสะท้อนการเรียนรู้อนัเป็นประโยชน์
เพื่อการปรับเปลีย่นพฤติกรรมการเรียนรู้ให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ และข้อค้นพบจากการศึกษา
ท าให้ได้องค์ความรู้ในเร่ืองปัจจัยสาเหตุของพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเอง
ของนิสตินกัศึกษา ซึง่จะช่วยสะท้อนให้เห็นการอธิบายความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองของนิสิตนกัศึกษา จากปัจจัยลกัษณะทางจิต คือ การริเร่ิม
พฒันาความงอกงามแหง่ตน และภาวะผู้น าในตนเอง และปัจจยัทางสงัคม คือ สภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ 

3. ช่วยเพิ่มองค์ความรู้เก่ียวกับตวัแปรการริเร่ิมพฒันาความงอกงามแห่งตน ซึ่งเป็น
ตวัแปรท่ียงัไม่ค่อยมีการศกึษาในบริบทของสงัคมไทย ผลการศึกษาจะช่วยสนบัสนนุ ยืนยนั และ
ตรวจสอบความเข้าใจในแนวคิดของการริเร่ิมพฒันาความงอกงามแห่งตน ซึ่งจะเป็นตัวแปรทาง
จิตวิทยาเชิงบวกท่ีมีประโยชน์ตอ่การศกึษาเป็นตวัแปรลกัษณะทางจิตในการศึกษาอ่ืน ๆ ตอ่ไปใน
อนาคต 

ความส าคญัของการวิจยัในเชิงประยกุต์ 
1. จากผลการศกึษาในระยะท่ี 1 ท่ีท าให้ทราบปัจจยัสาเหตุท่ีสง่ผลให้เกิดการพฒันา 

หรือเปลี่ยนแปลงระยะยาวของพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเอง รวมถึงผล
การศกึษาในระยะท่ี 2 ท่ีจะช่วยอธิบายความเข้าใจอย่างลกึซึง้ในรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษด้วยการน าตนเอง เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการท่ีจะน าปัจจยัท่ีเป็น
ตวัแปรเชิงเหตไุปจดัท าหลกัสตูร กิจกรรม หรือโครงการท่ีช่วยพฒันาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้แก่
นิสิตนกัศกึษาโดยเฉพาะกลุม่ท่ีอยู่ในสาขาวิชาตามข้อตกลง (MARs) และเพื่อเป็นการสร้างความ
พร้อมให้กบันิสตินกัศกึษากลุม่นีใ้นการท่ีจะออกไปสูก่ารประกอบอาชีพในอนาคต โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งการประกอบวิชาชีพตามข้อตกลง (MARs) ในประชาคมอาเซียน 

2. ผลการศึกษาท าให้ได้ข้อมูลในการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่ง
อาจจะมีประโยชน์ต่อบุคคลอ่ืนท่ีประกอบวิชาชีพตามข้อตกลง (MARs) ในประชาคมอาเซียน หรือ
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ผู้ ท่ีสนใจ ในการท่ีจะน าองค์ความรู้ท่ีได้ไปเป็นแนวทางในการพฒันาตนเอง เพื่อเป็นประโยชน์ใน
การประกอบวิชาชีพของตน และสามารถออกไปแขง่ขนัในตลาดแรงงานเสรีอาเซียนได้ 

3. ผลการศึกษาเก่ียวกับตวัแปรการริเร่ิมพฒันาความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้น าตน
ในตนเอง และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ จะเป็นองค์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ในการน าไปประยกุต์ใช้
เพื่อการพัฒนาลักษณะทางจิต และสภาพแวดล้อม เพื่อเป็นการศึกษาเก่ียวกับการเรียนรู้ใน
มมุมองอ่ืน ๆ ตอ่ไปในอนาคตได้ 

ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยครัง้นีใ้ช้วิธีการวิจยัเชิงผสานวิธี (Mixed Methodology) แบบขัน้ตอนเชิงอธิบาย 

(The explanatory sequential design) ซึ่งมีการด าเนินการวิจัยเป็น 2 ระยะ เร่ิมจากการวิจัยเชิง
ปริมาณเพื่อการศึกษาโมเดลโค้งพฒันาการท่ีมีตวัแปรแฝงของการเปลี่ยนแปลงระยะยาว แล้วจึง
น าผลการศกึษาจากการวิจยัเชิงปริมาณมาก าหนดแนวทางในการวิจยัระยะท่ีสอง ซึ่งเป็นการวิจัย
เชิงคณุภาพด้วยการสมัภาษณ์เชิงลกึ ดงันี ้

การวิจัยระยะที่ 1 การวิจัยเชิงปริมาณ 
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นนิสตินกัศึกษาชัน้ปีท่ีสดุท้ายของหลกัสตูรของ
สาขาวิชาตามการจัดท าข้อตกลงยอมรับร่วมกันด้านคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลกั (Mutual 
Recognition Arrangements: MRAs) ตามปฏิญญ าว่า ด้วยความ ร่วม มือในอาเซี ยน  ซึ่ ง
ประกอบด้วยสาขาวิชาดงันี ้วิศวกรรม พยาบาล สถาปัตยกรรม แพทย์ ทนัตแพทย์ และนกับญัชี ท่ี
มีการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษทัง้ของทางมหาวิทยาลยัและ
กิจกรรมนอกหลกัสูตรด้วยตนเอง เน่ืองจากเป็นกลุ่มนิสิตนักศึกษา ท่ีจะมีโอกาสในการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษมากขึน้ โดยผู้วิจัยมีระยะเวลาในการเก็บข้อมูลในช่วงปีการศึกษา 2561 คือ ตัง้แต่
เดือนสิงหาคม 2561 ถึงเดือนมกราคม 2562 โดยเก็บข้อมูลจากมหาวิทยาลยัรัฐ และในก ากับรัฐ
ในกรุงเทพมหานครท่ีมีหลกัสูตรของสาขาวิชาตามการจัดท าข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (MRAs) 
คดัเลือกกลุม่ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยด้วยการสุม่สองขัน้ตอน (Two-stage Random Sampling) 
โดยมีเงื่อนไข คือ มีการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษของทาง
มหาวิทยาลัย หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ นอกมหาวิทยาลัยท่ีมีความเก่ียวข้องกับการใช้ทักษะทาง
ภาษาองักฤษ จ านวน 200 คน 
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ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรท่ีใช้ ในการศึกษาครัง้นี มี้  5 ตัวแปร ได้แก่  พฤติกรรมการเรียน รู้

ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเอง (Self-directed learning in English language) การริเร่ิมพฒันา
ความงอกงามแห่งตน (Personal growth initiative) ภาวะผู้ น าในตนเอง (Self-leadership) 
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (Learning environment) และแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ (Learning 
motivation) 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. สาขาวิชาท่ีมีการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีอาเซียน หมายถึง สาขาวิชาตาม

หลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ีเป็นไปตามการจัดท าข้อตกลงยอมรับร่วมกันด้าน
คณุสมบติัในสาขาวิชาชีพ (Mutual Recognition Arrangement: MRA) ซึ่งตามข้อตกลงนีย้อมรับ
ให้มีการเคลื่อนย้ายอาชีพด้วยกัน 7 อาชีพ คือ แพทย์ ทนัตแพทย์ พยาบาล วิศวกร สถาปนิก นกั
ส ารวจ นกับญัชี และอาชีพการทอ่งเท่ียวซึง่ก าลงัอยู่ในระหวา่งการท าความตกลง และมีโอกาสขอ
ใบประกาศนียบัตรรับรองฝีมือแรงงานจากประเทศสมาชิกใดสมาชิกหนึ่ง เพื่อจะสามารถเข้าไป
ท างานในประเทศใดก็ได้ในกลุม่ประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกนั 

2. กิจกรรมของมหาวิทยาลัย หมายถึง โครงการ หรือการด าเนินการใด ๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษท่ีมหาวิทยาลยัมีการจัดขึน้ส าหรับนิสิต
นกัศึกษาในสถาบัน เป็นกิจกรรมท่ีนิสิตนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมด้วยตนเองโดยไม่มีการ
บงัคบัให้เข้าร่วม 

3. กิจกรรมนอกหลกัสตูร หมายถึง กิจกรรมใด ๆ ท่ีมีลกัษณะเพื่อการเรียนรู้ และ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษท่ีนิสิตนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมด้วยตนเอง เช่น การชม
ภาพยนตร์ ซีร่ีส์ ฟังเพลง อ่านหนงัสอืท่ีเป็นภาษาองักฤษ รวมถึงการพดูคยุกบับุคคลอ่ืนด้วยการใช้
ภาษาองักฤษ 

4. บริบทกิจกรรมตามการเรียนการสอนของหลกัสตูรในมหาวิทยาลยั หมายถึง 
กิจกรรมใด ๆ ท่ีเกิดขึน้ในการเรียนการสอนตามหลักสูตรท่ีเป็นไปตามปฏิทินการศึกษาของ
มหาวิทยาลยั เช่น เปิดเทอม สอบกลางภาค สอบปลายภาค ปิดเทอม เป็นต้น 
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นิยามเชิงปฏิบัติการ 
1. พฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเอง หมายถึง พฤติกรรม

การเรียนรู้ท่ีอาศยักระบวนการท่ีบุคคลริเร่ิมการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง โดยค านึงถึงความ
ต้องการในการเรียนของตน มีกลวิธีในการเรียนรู้โดยการก าหนดเป้าหมาย ค้นหาสื่อการเรียน มี
การติดต่อกับบุคคลอ่ืน แสวงหาแหลง่ความรู้ท่ีหลากหลาย เลือกใช้วิธีการเรียนรู้ เสริมแผนการ
เรียนรู้ และประเมินผลการเรียนของตนด้วยความร่วมมือช่วยเหลือจากผู้ อ่ืนหรือไม่ก็ได้ โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 องค์ประกอบ คือ การจัดการตนเอง หมายถึง ความสามารถในการกระตุ้ นเตือน
ตนเองให้มีการวางแผนการปฏิบัติ พัฒนากลยุทธ์ในการปฏิบัติ โดยการแสวงหาข้อมูลจาก
แหลง่ข้อมูลตา่ง ๆ การตรวจสอบตนเอง หมายถึง ความสามารถในการตระหนกัถึงความคิดของ
ตนเองเก่ียวกบัเร่ืองท่ีตนเองรู้และตนเองไม่รู้ การติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของตนเอง
ให้มีความชัดเจนและถูกต้อง การเปล่ียนแปลงตนเอง หมายถึง ความสามารถในการปรับปรุง
ตนให้มีการสือ่สารได้อยา่งถูกต้องและมีน า้หนกั มีการเรียนรู้เพื่อการเปลีย่นแปลงตนเองในทางท่ีดี
ขึน้อยูต่ลอดเวลาด้วยการกลวิธีตา่ง ๆ 

ในการวิจัยครัง้นีพ้ฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเอง หมายถึง 
คา่คะแนนท่ีได้จากแบบวดัพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองท่ีผู้วิจัยพฒันาขึน้
จาก Self-Directed Learning Readiness Scale (SDLRS) ของ Guglielmino (1978) และแบบ
วดัพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ของ สจิุนดา ประเสริฐ (2554) โดยผู้วิจัยได้น าแบบวดั
ดงักลา่วมาพฒันาให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกบับริบทและกลุม่ตวัอย่างการวิจัย เป็นแบบ
วดัให้ผู้ตอบประเมินตนเอง (Self-report) ในลกัษณะของมาตราสว่นประมาณค่า (Rating scale) 
คา่ 5 ระดบั ตัง้แต ่ไม่จริงเลย ให้ 1 คะแนน จนถึงจริงท่ีสุด ให้ 5 คะแนน ในข้อค าถามเชิงบวก และ
ส าหรับข้อค าถามเชิงลบให้คะแนนในลกัษณะตรงข้ามกนั โดยความหมายของคะแนน คือ ผู้ตอบท่ี
ได้คะแนนจากแบบวดัมากกว่าแสดงว่ามีการริเร่ิมพฒันาความงอกงามแห่งตนสงูกว่าผู้ ท่ีตอบได้
คะแนนน้อยกวา่ 

2. การริเร่ิมพัฒนาความงอกงามแห่งตน หมายถึง ความมุ่งมั่นของบุคคลท่ี
จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตนเอง และสามารถพฒันาตนได้ ทัง้ในแงข่องการรับรู้ตนเองและ
ลงมือกระท าสิ่งซึ่งก่อให้เกิดความเติบโตงอกงามแก่บุคคลนัน้ โดยแบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบ 
คือ มีความพร้อมในการเปล่ียนแปลง หมายถึง ความพร้อมท่ีจะเปลีย่นแปลงหรือพฒันาตนเอง 
มีการคิดการวางแผน หมายถึง การคิดวางแผน มองหาวิธีการเพื่อให้บุคคลเกิดการพฒันาและ
เติบโต มีความสามารถการใช้ทรัพยากร หมายถึง การสนบัสนุนจากแหลง่สนบัสนุนหรือตวัช่วย
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จากปัจจัยภายนอกของตวับุคคลเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพฒันาของบุคคล และมีความ
ตัง้ใจ หมายถึง พฤติกรรมที่เป็นการกระท าอยา่งตัง้ใจเพื่อให้เกิดการเปลีย่นแปลงพฒันา 

ในการวิจัยครัง้นีก้ารริเร่ิมพัฒนาความงอกงามแห่งตน หมายถึง ค่าคะแนนท่ีได้
จากแบบวดัการริเร่ิมพฒันาความงอกงามแหง่ตนท่ีผู้วิจัยพฒันาจากแบบวดัการริเร่ิมพฒันาความ
งอกงามแห่งตน (Personal Growth Initiative Scale-II: PGIS-II) ของ Robitschek และคณะ 
(2009) แบบวดัการริเร่ิมพฒันาความงอกงามแห่งตนประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 24 ข้อ ใน
ลกัษณะของมาตราสว่นประมาณค่า (Rating scale) ค่า 5 ระดบั ตัง้แต่ ไม่จริงเลย ให้ 1 คะแนน 
จนถึงจริงท่ีสุด ให้ 5 คะแนน ในข้อค าถามเชิงบวก และส าหรับข้อค าถามเชิงลบให้คะแนนใน
ลกัษณะตรงข้ามกนั โดยความหมายของคะแนน คือ ผู้ตอบท่ีได้คะแนนจากแบบวดัมากกวา่แสดง
วา่มีการริเร่ิมพฒันาความงอกงามแหง่ตนสงูกวา่ผู้ ท่ีตอบได้คะแนนน้อยกวา่ 

3. ภาวะผู้น าในตนเอง หมายถึง การจดัการตนเองโดยใช้กลยทุธ์เชิงพฤติกรรม
และจิตใจอย่างเป็นระบบ และมีความตัง้ใจ เพื่อให้บุคคลสามารถน าตนเองและก่อให้เกิดการ
ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึน้ตามวัตถุประสงค์ท่ีตนคาดหวังไว้ โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 องค์ประกอบดงันี ้การมุ่งเน้นพฤติกรรม หมายถึง การให้แนวทางท่ีเฉพาะเจาะจงใน
การระบุพฤติกรรมท่ีไม่ เหมาะสมและแทนท่ีด้วยพฤติกรรมท่ีมีความเหมาะสม โดยผ่าน
กระบวนการสงัเกตตนเอง การตัง้เป้าหมาย การให้รางวลัตวัเอง การให้ข้อเสนอแนะตนเอง และ
การเตือนตนเอง การให้รางวัลตามธรรมชาติ หมายถึง การท่ีบุคคลจะแสวงหาความสขุในการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้จากงานหรือกิจกรรมท่ีก าหนด ซึ่งน าไปสู่การเพิ่มขึน้ของความรู้สึกถึง
ความสามารถ การควบคุมตนเอง และการรับรู้เป้าหมาย ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การมี
จุดมุ่งหมายท่ีจะปรับเปลี่ยนกระบวนการทางจิตใจเพื่อสนบัสนนุแบบแผนความคิดในเชิงบวก และ
การมองโลกในแงดี่ รวมถึงกระบวนการทางจิตท่ีสามารถมีอิทธิพลตอ่สมรรถนะของบุคคล 

ในการวิจยัครัง้นีภ้าวะผู้น าการเปลีย่นแปลง หมายถึงคา่คะแนนท่ีได้จากแบบวดั
ภาวะผู้น าในตนเองท่ีผู้ วิจัยพัฒนาจาก Abbreviated Self-leadership Questionnaire (ASLQ) 
ของ Houghton, Dawley, และ DiLiello (2012) เป็นแบบวดัให้ผู้ตอบประเมินตนเอง (Self-report) 
ในลักษณะของมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ค่า 5 ระดับ ตัง้แต่ ไม่จริงเลย ให้ 1 
คะแนน จนถึงจริงท่ีสดุ ให้ 5 คะแนน ในข้อค าถามเชิงบวก และส าหรับข้อค าถามเชิงลบให้คะแนน
ในลกัษณะตรงข้ามกัน นิสิตนักศึกษาท่ีได้คะแนนจากแบบวัดมากกว่าแสดงว่ามีภาวะผู้น าใน
ตนเองสงูกวา่ผู้ ท่ีได้คะแนนต ่ากวา่ 
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4. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ หมายถึง สภาวะต่าง ๆ ท่ีมีความเก่ียวข้องกับ
เรียนรู้ของผู้ เรียนทัง้ทางตรงและทางอ้อม ซึ่งอาจจะเป็นภาวะท่ีเป็นรูปธรรม เช่น อาคาร สถานท่ี 
อุปกรณ์การเรียนตา่ง ๆ และรวมไปถึงลกัษณะภูมิอากาศ และภมิูประเทศ เป็นต้น หรือเป็นภาวะท่ี
เป็นนามธรรม เช่น ความรู้สกึนกึคิด เจตคติตา่ง ๆ เป็นต้น และรวมถึงสภาพแวดล้อมทางสงัคมท่ีมี
อิทธิพลตอ่การเรียนรู้ของผู้ เรียน โดยแบง่ออกเป็น 2 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ทางกายภาพ เป็นสภาพแวดล้อมท่ีสง่ผลทางกายภาพต่อผู้ เรียนในแง่ของการสง่เสริม การสร้าง
บรรยากาศให้เอือ้ต่อการกระตุ้น สนบัสนุนให้เกิดการค้นหาความรู้เพิ่มเติม สภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ทางสังคมภาพ เป็นสภาพแวดล้อมท่ีสง่ผลต่อผู้ เรียนอันเน่ืองมาจากสมัพนัธภาพระหว่าง
บุคคล การประพฤติปฏิบติัตอ่กนั ไม่วา่จะเป็นไปตามธรรมชาติ หรือตามกฎระเบียบท่ีก าหนดไว้ 

ในการวิจัยครัง้นีส้ภาพแวดล้อมการเรียนรู้ หมายถึงค่าคะแนนท่ีได้จากแบบวัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ท่ีผู้ วิจัยพัฒนาจากแบบวัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ จากแนวคิด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ของ อรพันธ์ุ ประสิทธิรัตน์ (2545) ประกอบกับแนวคิดของ G. J. 
Anderson และ Walberg (1974) และ Fraser, Anderson, และ Walberg (1982) เป็นแบบวดัให้
ผู้ตอบประเมินตนเอง (Self-report) ในลกัษณะของมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating scale) ค่า 5 
ระดับ ตัง้แต่ ไม่จริงเลย ให้ 1 คะแนน จนถึงจริงท่ีสุด ให้ 5 คะแนน ในข้อค าถามเชิงบวก และ
ส าหรับข้อค าถามเชิงลบให้คะแนนในลกัษณะตรงข้ามกัน นิสิตนกัศึกษาท่ีได้คะแนนจากแบบวดั
มากกวา่แสดงวา่มีการรับรู้ถึงสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สงูกวา่ผู้ ท่ีได้คะแนนต ่ากวา่ 

5. แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ หมายถึง ความต้องการและความพึงพอใจของ
นิสิตนักศึกษาท่ีจะแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้ ซึ่งเกิดจากแรงผลักดันภายในของตน โดย
ไม่ได้อาศัยสิ่งเร้า หรือการชักจูงจากปัจจัยภายนอก โดยแบ่งออกเป็น 5 องค์ประกอบ คือ ความ
ต้องการส่ิงท้าทาย หมายถึง นิสิตนกัศึกษามีแรงกระตุ้นจากภายในในการเรียนรู้ มีความชอบ มีความ
ต้องการท่ีจะเรียนรู้ ด้วยวิธีการ และกิจกรรมท่ีแปลกใหม่ มีความต้องการท่ีจะเรียนรู้กิจกรรมท่ียากและ
ท้าทายกับความสามารถของตน ความสนใจเพลิดเพลิน หมายถึง นิสิตนักศึกษามีความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ อยากเรียนรู้ มีความสขุและพึงพอใจในกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีตนสนใจ ความ
เป็นตัวของตัวเอง หมายถึง นิสิตนกัศกึษามีการคิดริเร่ิมท าสิ่งตา่ง ๆ ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีอิสระ
ในการคิดและการกระท าเพื่อการเรียนรู้ของตน ความต้องการมีความสามารถ หมายถึง นิสิต
นกัศกึษามีความต้องการในการเรียนรู้ เพื่อจะได้มีทกัษะในการจัดการเรียนรู้ และพฒันาความสามารถ
ในการเรียนรู้ของตน และความมุ่ งมั่ น หมายถึง นิสิตนักศึกษามีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ให้บรรลุ
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เป้าหมายท่ีต้องการ ด้วยความสามารถของตนเอง มีการทุม่เท ยึดมั่นในการเรียนรู้โดยไม่ต้องอาศยัแรง
กระตุ้นจากภายนอก 

ในการวิจัยครัง้นีแ้รงจูงใจภายในในการเรียนรู้ หมายถึงค่าคะแนนท่ีได้จากแบบวัด
แรงจูงใจภายใน ของ อรพินทร์ ชูชม และคณะ (2542) โดยผู้วิจัยได้น าแบบวดัดงักลา่วมาพฒันาให้มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทและกลุ่มตัวอย่างการวิจัย ในลักษณะของมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) ค่า 5 ระดับ ตัง้แต่ ไม่จริงเลย ให้ 1 คะแนน จนถึงจริงท่ีสุด ให้ 5 
คะแนน ในข้อค าถามเชิงบวก และส าหรับข้อค าถามเชิงลบให้คะแนนในลกัษณะตรงข้ามกนั นิสิต
นักศึกษาท่ีได้คะแนนจากแบบวัดมากกว่าแสดงว่ามีแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้สูงกว่าผู้ ท่ีได้
คะแนนต ่ากวา่ 

การวิจัยระยะที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
ขอบเขตด้านวิธีวิทยาการวิจัย 

การศึกษาในระยะนี ้ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
แนวทางของการด าเนินการวิจยั และประเด็นปัญหาท่ีต้องการศกึษาผู้วิจยัน าผลการศกึษาจากการ
วิจยัในระยะท่ี 1 กลา่วคือ ลกัษณะการเปลีย่นแปลงในภาพรวมท่ีมีลกัษณะเพิ่มขึน้จากการวดัครัง้
ท่ี 1 ไปยังครัง้ท่ี 2 และลดลงในครัง้ท่ี 3 ของการริเร่ิมพัฒนาความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้น าใน
ตนเอง สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ และการเปลี่ยนแปลงใน
ลกัษณะท่ีเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองจากการวดัครัง้ท่ี 1 ไปจนถึงการวัดครัง้ท่ี 3 ของพฤติกรรมการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเอง มาเป็นฐานเพื่ อการศึกษา การเปลี่ยนแปลงผ่าน
ประสบการณ์ท่ีได้รับจากบริบทการเรียนรู้ในมหาวิทยาลยั รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ และ
กิจกรรมด้านภาษาอังกฤษทัง้ของมหาวิทยาลยัและนอกหลกัสตูรด้วยตนเองของนิสิตนักศึกษา 
เพื่อการค้นหาประสบการณ์ การท าความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ โดยใช้เทคนิควิธีการ
เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นเคร่ืองมือหลักในการเก็บข้อมูล 
ประกอบกับการสงัเกต (Observation) ร่วมด้วยขณะท่ีท าการสมัภาษณ์ เพื่อน ามาเป็นข้อมลูเสริม
ในการอธิบายผลการศกึษา 

ขอบเขตของผู้ให้ข้อมูล 
การศกึษาครัง้นี ้ผู้วิจัยเลือกกลุม่ผู้ ให้ข้อมูลแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

ตามคุณสมบัติท่ีก าหนด (Inclusion Criteria) เน่ืองจากเป็นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของการ
ริเร่ิมพฒันาความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้น าในตนเอง สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ แรงจูงใจภายใน
ในการเรียนรู้ และพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษด้วยการน าตนเอง การเลอืกกลุม่ผู้ให้ข้อมลูจึง
เป็นการเลือกกลุ่มผู้ ท่ี มีประสบการณ์ ในการพัฒนาตนเองจากการเข้าร่วมกิจกรรมของ



  16 

มหาวิทยาลยั โดยก าหนดกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลหลกัเป็นนิสิตนักศึกษาชัน้ปีสุดท้ายของหลกัสูตรของ
สาขาวิชาตามการจดัท าข้อตกลงยอมรับร่วมกันด้านคุณสมบติัในสาขาวิชาชีพหลกั (MRAs) จาก
การเก็บข้อมูลในการวิจยัระยะท่ี 1 ท่ีมีลกัษณะการแปลี่ยนแปลงของคะแนนเฉลีย่เช่นเดียวกนักับ
ผลการวิจยัในระยะท่ี 1 
 
 
 
 



 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาครัง้นี ้โดย
ค้นคว้าจากหนังสือ บทความ เอกสารงานวิจัยจากทัง้ในประเทศและต่างประเทศ และได้สรุป
รวบรวมข้อมลูท่ีเป็นสาระส าคญัตอ่งานวิจยั ดงัจะได้เสนอตามหวัข้อตอ่ไปนี ้

1. การเคลือ่นย้ายแรงงานเสรีอาเซียน 
2. พฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษด้วยการน าตนเอง 
3. การริเร่ิมพฒันาความงอกงามแหง่ตน 
4. ภาวะผู้น าในตนเอง 
5. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
6. แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ 
7. กรอบแนวคิดในการวิจยั 
8. สมมติฐานในการวิจยัระยะท่ี 1 

1. การเคล่ือนย้ายแรงงานเสรีอาเซียน 
ความส าคัญของการศึกษาไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

เม่ือพิจารณาจาก 3 เสาหลกัของประชาคมอาเซียน จะพบว่าการศกึษาซึง่ถกูระบุอยู่
ใน เสาท่ีสาม  หรือ เสาประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural 
Community: ASCC) เป็นสิ่งท่ีอาเซียนให้ความสนใจ ทัง้นีก้ารศึกษาจะมีสว่นช่วยในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสามารถในการแขง่ขนัเม่ือเกิดความร่วมมือกันกับอีกหลาย ๆ ประเทศ 
เช่นนีแ้ล้ว ส านกัยุทธศาสตร์อุดมศกึษาต่างประเทศ และ ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
(2553, หน้า 67-72) จึงได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนท่ีจะเกิดขึน้ใน
ปี พ.ศ. 2558 ตามกฎบตัรอาเซียน ซึง่จะท าให้เกิดการเปลีย่นแปลงทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง 
สังคม วัฒนธรรม และโดยเฉพาะอย่างยิ่ งด้านการศึกษา เน่ืองจากท่ีผ่านมาส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษาได้ก าหนดให้การเปิดเสรีการค้าบริการด้านการอุดมศึกษาและบูรณา
การการเป็นประชาคมอาเซียนเป็นปัจจยัส าคญัในการจดัท ากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
ฉบับท่ี 2 เพื่อให้ระบบอุดมศึกษาเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับให้ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนได้ อุดมศกึษาจึงจ าเป็นต้องเสริมหลกัสตูรในทกุคณะและภาควิชา ให้นกัศกึษาตระหนกัใน
เร่ืองของอาเซียนมากขึน้ ทัง้รายวิชาอาเซียนทั่วไป รายวิชาท่ีเปรียบเทียบมิติต่าง ๆ ในอาเซียน 
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รายวิชาท่ีเจาะลกึเร่ืองเศรษฐกิจ การเมือง สงัคม และวฒันธรรมของประเทศอาเซียน อีกทัง้ยงัต้อง
มีการเตรียมความพร้อมในเร่ืองของภาษาทัง้ภาษาอังกฤษท่ีเป็นภาษาในการท างานของอาเซียน 
และภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน 

โดยส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดท าแผนยทุธศาสตร์อุดมศึกษาไทย
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการเปิดเสรีการค้าบริการด้านอุดมศึกษา เพื่อเป็นแนวทางให้
สถาบนัอุดมศกึษาได้ใช้วางแผนยทุธศาสตร์และนโยบายทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวต่อไป เพื่อให้
บณัฑิตในอนาคตมีคุณภาพไปสูส่ากล และน าประเทศให้มีความสามารถในการแข่งขันได้ โดย
สร้างความร่วมมือกับประเทศสมาชิกในการเคลื่อนย้ายนกัศึกษาและบุคลากรไปยงัประเทศเพื่อน
บ้านในระยะเร่ิมต้นและขยายวงให้กว้างขึน้ โดยยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความ
พร้อมสูก่ารเป็นประชาคมอาเซียนมีสาระส าคญั (ส านักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ และ 
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553, หน้า 67-72) กลา่วคือ ด้านพันธกิจ อุดมศึกษา
ไทยจะผลติบณัฑิตท่ีมีคณุภาพระดบัสากลและมีความตระหนกัในการเป็นสว่นหนึ่งของประชาคม
อาเซียน และอุดมศึกษาไทยจะพฒันาศกัยภาพในการจดัการการอุดมศึกษาให้มีคุณภาพร่วมกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน ด้านเป้าหมาย มี 5 ประการ ประกอบด้วย 1. ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษของบัณฑิตไทยอยู่ในระดับท่ีทัดเทียมกับบัณฑิตในประเทศสมาชิกอาเซียน  2. 
สถาบนัอุดมศกึษาทุกแหง่จดัการเรียนการสอนท่ีเอือ้ตอ่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 
3. สถาบนัอุดมศึกษาไทยมีจ านวนกิจกรรมทางวิชาการท่ีท าร่วมกบัประเทศอาเซียนเพิ่มมากขึน้ใน
แต่ละปี 4. จ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาไทยสามารถท างานทัง้ใน
หน่วยงานระหว่างประเทศ บริษัทข้ามชาติในประเทศ และ/หรือประกอบการในกลุ่มประเทศ
อาเซียนเพิ่มขึน้ในแต่ละปี และ 5. จ านวนนกัศึกษาอาเซียนในสถาบนัอุดมศกึษาไทยเพิ่มขึน้ร้อย
ละ 25 ตอ่ปี ส าหรับตวัชีว้ดัมีดงันี ้

1. คะแนนการทดสอบภาษาองักฤษตามเกณฑ์มาตรฐานสากลของนกัศกึษาไทย
โดยเฉลีย่อยูใ่นระดบัทดัเทียมกบัประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน 

2. จ านวนสถาบนัอุดมศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนเก่ียวกับอาเซียนและภาษา
ของประเทศสมาชิกอาเซียน 

3. จ านวนกิจกรรมทางวิชาการท่ีท าร่วมกบัประเทศอาเซียน 
4. จ านวนบณัฑิตไทยท างานในหนว่ยงานระหวา่งประเทศและบริษัทข้ามชาติใน

ไทย และ/หรือ ประกอบการในกลุม่ประเทศสมาชิกอาเซียน 
5. จ านวนนกัศกึษาอาเซียนในสถาบนัอุดมศกึษาไทย 
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ในสว่นของยทุศาสตร์ท่ีทาง ส านกัยทุธศาสตร์อุดมศกึษาตา่งประเทศ และ ส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (2553, หน้า 67-72) ได้ก าหนดไว้ 3 ยุทศาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถของบณัฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐานใน
ระดับสากล มีกลยุทธ์ในการพัฒนาบัณฑิต 2 ด้าน กล่าวคือ 1. พัฒนาสมรรถนะด้านการใช้
ภาษาอังกฤษของนกัศึกษาไทยในระดับท่ีใช้ในการท างานได้ และ 2. พัฒนาสมรรถนะด้านการ
ประกอบวิชาชีพและการท างานข้ามวฒันธรรมของบณัฑิตไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาความเข้มแข็งของสถาบนัอุดมศกึษาเพื่อการพฒันา
ประชาคมอาเซียนมีกลยุทธ์ คือ 1. พฒันาอาจารย์ให้มีสมรรถนะสากล 2. สง่เสริมการสร้างองค์
ความรู้และนวตักรรมเก่ียวกับอาเซียนในสถาบนัอุดมศึกษา 3. พฒันาหลกัสตูรและการเรียนการ
สอนให้มีคุณภาพระดับสากล 4. พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานให้มีคุณภาพระดับสากล 5. พัฒนา
วิชาการและการวิจยัสูค่วามเป็นเลศิ และ 6. พฒันาระบบอุดมศกึษาแหง่อาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่  3 การสง่เสริมบทบาทของอุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน มี
กลยทุธ์คือ 1. สง่เสริมบทบาทความเป็นผู้น าของสถาบนัอุดมศกึษาไทยท่ีเก่ียวข้องกบัสามเสาหลกั 
ในการสร้างประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเสาด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน 2. สร้างความตระหนักในการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนและบทบาทของอุดมศึกษา
ไทยในการพัฒนาประชาคมอาเซียนทัง้ในด้านบวกและด้านลบ  3. ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น
ศูน ย์กลางการศึกษาในกลุ่มป ระ เทศเพื่ อน บ้ าน  และ 4.  พัฒ นาศูน ย์ ข้อมูล เก่ียวกับ
สถาบนัอุดมศกึษาในอาเซียน 

แนวโน้มและแนวทางการเตรียมการรองรับการเคล่ือนย้ายของแรงงานสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน 

การจะก้าวเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนได้อย่างเข้มแข็งได้นัน้ ปัจจัยส าคญัท่ีสดุประการ
หนึง่ คือทรัพยากรมนุษย์ เน่ืองจากประชากรวยัแรงงานท่ีมีจ านวนเพิ่มขึน้อย่างมีคณุภาพนัน้ จะมี
ส่วนส าคัญในการท าให้ภูมิภาคและประเทศต่าง ๆ มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และมี
ความสามารถในการแขง่ขนัในระดบัสากล ทัง้นีท้รัพยากรมนษุย์ท่ีมีคณุภาพควรจะมีความรู้และมี
การพฒันาศกัยภาพของตนให้สงูขึน้ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันมากขึน้ รวมถึงการเกือ้หนุนซึ่ง
กันและกันในภูมิภาค แต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยได้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร 
โดยได้ก้าวเข้าสูส่งัคมสูงวยั (Aging Society) สง่ผลให้แรงงานใหม่ท่ีจะเข้าสูต่ลาดลดลง ท าให้มี
โอกาสเผชิญกับสภาวะการขาดแคลนแรงงานในอนาคตได้  (ชลวิทย์ เจียรจิตต์ และ ชัยวัชร  
พรหมจิตติพงศ์, 2556, หน้า 66) 
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กลุ่มประเทศภายใต้ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC) มีประชากร
โดยรวมประมาณ 600 ล้านคน (ข้อมูลจากปี 2554) โดยมีแรงงานรวมกันในประเทศประชาคม
อาเซียนประมาณ 303 ล้านคน ซึ่งอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม เป็นประเทศท่ีมีจ านวน
แรงงานมากท่ีสุด โดยอินโดนีเซีย มีแรงงานประมาณ 117 ล้านคน หรือร้อยละ 38.6 ของก าลงั
แรงงานทัง้หมดของอาเซียน รองลงมาคือ ฟิลิปปินส์ 46 ล้านคน และเวียดนามกับไทยประมาณ 
40 ล้านคน (ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน, 2555) จากสถิติแรงงานของประเทศอาเซียนท่ีเข้า
มาท างานในประเทศไทยทัง้ระดบัลา่งและระดบัฝีมือ โดยไม่รวมแรงงานท่ียงัไม่ได้ขึน้ทะเบียนยงัมี
จ านวนน้อย ประมาณ 1.6-1.8 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ของแรงงานทัง้หมดของอาเซียน ซึง่เม่ือ
มองจากสถิติแรงงานดงักลา่ว ท าให้เกิดข้อวิตกกังวลต่อข้อตกลงในการเคลื่อนย้ายแรงงานของ
ประเทศในกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท่ีอาจจะท าให้มีแรงงานจากอาเซียนมากมายเข้ามา
แย่งงานของแรงงานไทย ท าให้แรงงานไทยหางานยากขึน้และก่อให้เกิดความไม่มั่นคงต่ออาชีพ 
รวมไปถึงความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพย์สินท่ีจะเกิดขึน้จากแรงงานสญัชาติต่าง ๆ ในอาเซียนท่ี
เคลื่อนย้ายเข้ามา แต่อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการจ านวนมากจะมองเห็นเป็นโอกาสจากการใช้
แรงงานจากประเทศอาเซียนท่ีเคลื่อนย้ายเข้ามา อนัจะท าให้โอกาสของตลาดแรงงานไทยมีกว้าง
ขึน้ แรงงานฝีมือไทยจะได้มีโอกาสออกไปหางานท าในประเทศอาเซียนมากขึน้ อนัจะท าให้เกิดการ
ไหลออกของแรงงานได้อีกเช่นกัน จึงเป็นเหตุให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต้องเตรียมการรับมือ โดย
การศึกษาถึงแนวโน้ม โอกาส และผลกระทบ ตลอดจนแนวทางการเตรียมการรองรับของการ
เคลื่อนย้ายแรงงานท่ีจะมีขึน้ใน หลงัการเปิดเสรีของการเคลื่อนย้ายแรงงานในกลุ่มประเทศ
อาเซียน 10 ประเทศตามข้อตกลง AEC เพื่อการก าหนดทิศทาง และแนวทางในการปฏิบติัอย่าง
รู้เทา่ทนั และได้ประโยชน์สงูสดุจากการเปิดเสรีดงักลา่ว (ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน, 2555) 

ตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีการเคลื่อนย้ายแรงงานภายในอาเซียนนัน้เกิดขึน้
ตลอดเวลา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อการตอบสนองภาวะขาดแคลนแรงงานในประเทศปลายทาง 
เช่น ประเทศไทยมีการเคลื่อนย้ายเข้ามาของแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สปป.ลาว เมียน
มาร์ กัมพูชา เป็นจ านวนมาก ซึ่งเม่ือพิจารณาโดยภาพรวมแล้วแรงงานท่ีเคลื่อนย้ายในภูมิภาค
อาเซียนสว่นใหญ่จะเป็นแรงงานไร้ฝีมือ (Unskilled Labour) ทัง้นีก็้เพื่อตอบสนองการขาดแคลน
แรงงานท่ีต้องใช้ก าลงั หรือเป็นงานท่ีต้องท างานหนกั เป็นต้น การเคลื่อนย้ายของแรงงานเหลา่นี ้
มกัจะมาจากประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงซึ่งงา่ยตอ่การเคลื่อนย้าย และการลกัลอบเข้ามาท างาน
อย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งท าได้ง่ายและมีจ านวนมาก ส่วนการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ 
(Skilled Labour) จะผูกติดกับการลงทนุและการท างานในอุตสาหกรรมท่ีต้องใช้ทกัษะสงู รวมทัง้
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แรงงานฝีมือในอาเซียนมกัมีการเคลือ่นย้ายจากประเทศท่ีมีคา่ตอบแทนต ่า เช่น ประเทศในแถบอิน
โดจีน ฟิลปิปินส์ อินโดนีเซีย และรวมถึงไทย ไปสูป่ระเทศท่ีมีค่าตอบแทนสงูกวา่ เช่น สงิคโปร์ และ
บรูไน เป็นต้น 

ผลจากการมีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะสง่ผลให้การเคลือ่นย้ายแรงงานวิชาชีพ
ท าได้ง่ายขึน้ โดยการสร้างและยอมรับมาตรฐานวิชาชีพร่วมกัน เพื่อการอ านวยความสะดวกใน
การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพในอาเซียน และเป็นการลดกฎเกณฑ์ด้านการเคลื่อนย้ายแรงงาน 
โดยล่าสุดได้มีการท าข้อตกลงการยอมรับร่วม (Mutual Recognition Agreement : MRA) ของ
แรงงานวิชาชีพต่าง ๆ ไปแล้ว 8 สาขาวิชาชีพ อันประกอบด้วย สาขาวิศวกรรม สาขาวิชาชีพการ
พยาบาล สาขาสถาปัตยกรรม สาขาด้านการส ารวจ สาขาวิชาชีพแพทย์ สาขาวิชาชีพทนัตแพทย์ 
และสาขาวิชาชีพบัญชี โดยมีสาขาการท่องเท่ียวเพิ่มขึน้มาเป็นสาขาท่ี 8 (ASEAN, 2016) ซึ่ง
หมายความว่า หากแรงงานในประเทศใดมีคุณสมบัติทัง้ด้านหลักสูตรการศึกษาอบรมและ
ประสบการณ์การท างานตามท่ีมีการตกลงไว้ใน MRAs ก็จะได้รับการยอมรับจากทุกประเทศ
สมาชิกและสามารถไปท างานในประเทศสมาชิกใดก็ได้ได้งา่ยขึน้ และด้วยการเคลือ่นย้ายแรงงาน
ท่ีมีได้งา่ยขึน้นีอ้าจท าให้เกิดการขาดแคลนแรงงานวิชาชีพในประเทศอาเซียนท่ีให้ผลตอบแทนน้อย
กว่า อันอาจก่อให้เกิดการโยกย้ายของแรงงานไทยในสายวิชาชีพนีม้ากขึน้ อย่างไรก็ตาม ในบาง
สายวิชาชีพการเคลื่อนย้ายอาจท าได้ไม่ง่ายนกั เน่ืองจากหลาย ๆ ประเทศยงัคงสงวนกฎเกณฑ์ท่ี
แรงงานต้องปฏิบติัตามไว้อยู ่

ทัง้นีแ้รงงานไทยยังมีจุดอ่อนท่ีต้องให้ความส าคัญ คือ ภาษา ระเบียบวินัย และ
เทคโนโลยี โดยเฉพาะเร่ืองภาษาซึง่แรงงานไทยด้อยกวา่ประเทศอ่ืนอยูม่าก จึงท าให้เสยีโอกาสการ
ได้ท างานในต าแหน่งหวัหน้างานหรือผู้จัดการ และจุดอ่อนท่ีส าคญัอีกประการคือ การขาดระเบียบ
วินยั เช่น การหนีสญัญาจ้าง การหนีไปท างานกับนายจ้างใหม่ ซึ่งเป็นการตดัโอกาสของคนงาน
ไทยกลุม่หนึ่งท่ีจะมีโอกาสไปหารายได้ท่ีดีในต่างประเทศ (ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน, 2555) 
เช่นนัน้แล้วการเตรียมความพร้อมในการเตรียมการรองรับการเคลือ่นย้ายแรงงานฝีมือของไทยจึง
ควรพิจารณาถึงการพฒันา โดยเร่ิมตัง้แต่นิสตินกัศึกษาท่ีจะจบไปท างานในสายวิชาชีพท่ีอาเซียน 
รวมถึงรัฐบาลเองควรก าหนดแนวทางท่ีชัดเจนให้แต่ละหน่วยงานน าไปใช้เพื่อลดจุดอ่อนดงักลา่ว 
และเพื่อให้มีกรอบแนวทางในการปฏิบัติของการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีของไทยในภูมิภาค
เป็นไปอยา่งเป็นรูปธรรมตอ่ไป 
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ข้อตกลงยอมรับร่วมในเร่ืองคุณสมบัติของนักวิชาชีพอาเซียนในการเคล่ือนย้าย
แรงงานเสรีอาเซียน 

การจัดท าข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangements: MRAs) 
ด้านคุณสมบติัในสาขาวิชาชีพหลกั ตามปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียนฉบบัท่ี 2 (Bali 
Concord II) มีวตัถปุระสงค์เพื่ออ านวยความสะดวกในการเคลือ่นย้ายบุคลากรวิชาชีพในประเทศ
สมาชิกอาเซียน และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best practices) ใน
การสอนและฝึกอบรมบุคลากรวิชาชีพ โดยใช้สมรรถนะเป็นหลกั (Competency-based) ทัง้นีเ้พื่อ
ร่วมมือและเสริมสร้างความสามารถในหมู่สมาชิกอาเซียน และช่วยยกระดบัมาตรฐานและการลด
ช่องว่างความแตกตา่งของบุคลากร ซึ่งการเคลื่อนย้ายแรงงานดงักลา่วเป็นการเคลื่อนย้ายเฉพาะ
แรงงานฝีมือและจะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ในข้อตกลง MRAs ของอาเซียน 
โดยจะเร่ิมต้นด าเนินการในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ซึง่ปัจจุบนัประเทศสมาชิกอาเซียนได้จัดท า
ข้อตกลง MRAs ร่วมกันแล้วใน 7 สาขาคือ วิศวกรรม พยาบาล สถาปัตยกรรม การส ารวจ แพทย์ 
ทนัตแพทย์ และนกับัญชี ส่วนสาขาอ่ืน ๆ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา ข้อตกลง MRAs เบือ้งต้น
ดังกล่าวได้ก าหนดขึน้เพื่อท่ีจะเปิดเสรีในตลาดแรงงานทักษะหรือแรงงานฝีมือน าร่อง ในกลุ่ม
บริการ 4 สาขา ได้แก่ ท่องเท่ียว สุขภาพ การบิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อ
การลดอุปสรรคในการประกอบวิชาชีพในภูมิภาค ทัง้นีห้ากบุคลากรในสายอาชีพดังกล่าวมี
ความสามารถและผา่นเกณฑ์เงื่อนไขคุณสมบติัตามท่ีแตล่ะประเทศก าหนดได้ ก็จะสามารถเข้าไป
ท างานในกลุม่สมาชิกอาเซียนได้สะดวกมากยิ่งขึน้ 

จากวัตถุประสงค์หลักของข้อตกลง MRAs กล่าวคือ เป็นการช่วยให้นักวิชาชีพ
อาเซียนสามารถเคลือ่นย้ายเข้าไปท างานในประเทศอาเซียนอ่ืนได้สะดวกมากขึน้ ประเทศสมาชิก
จึงได้ท าการเจรจาเพื่อหาจุดตกลงยอมรับร่วมกันในด้านคุณสมบัติ คือ เร่ืองการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการท างาน ซึ่งข้อตกลงทัง้หมดล้วนเป็นเงื่อนไขในการได้รับอนุญาตให้ท างานใน
ประเทศหนึ่ง ๆ ได้ สามารถยื่นค าขอใบอนุญาต โดยไม่เสียเวลาตรวจสอบคุณสมบัติซ า้ ทัง้นีผู้้
ประกอบวิชาชีพยงัจะต้องปฏิบติัตามกฎระเบียบและข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องของประเทศท่ีเข้าไป
ท างาน เช่น การสอบ การขึน้ทะเบียน การขอใบอนุญาตท างานเป็นต้น จะเห็นได้ว่าข้อตกลง 
MRAs จะช่วยอ านวยความสะดวกให้กบัผู้ประกอบวิชาชีพในประเทศสมาชิกอาเซยีน เพื่อท่ีจะได้มี
โอกาสในการไปท างานในประเทศอ่ืน ๆ ภายในกลุม่อาเซียนท่ีได้ผลตอบแทนมากกว่าได้ง่ายขึน้ 
เพราะข้อตกลงนัน้ได้ช่วยลดขัน้ตอนของการตรวจสอบและรับรองวุฒิการศึกษาหรือความรู้ทาง
วิชาชีพนัน้ ๆ ให้แล้ว สว่นประโยชน์ท่ีจะตกอยู่กบัประชาชนทัว่ไป คือ โอกาสท่ีเพิ่มมากขึน้ในการ
ได้รับบริการจากนักวิชาชีพท่ีมีความสามารถจากชาติอาเซียนอ่ืน ๆ ท่ีอาจจะเข้ามาท างานใน
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ประเทศเพิ่มมากขึน้ โดยไม่ต้องเสยีคา่เดินทางเพื่อขอรับบริการ สว่นนกัวิชาชีพในประเทศนัน้หาก
กลัวการถูกแย่งงานจากนักวิชาชีพอาเซียนอ่ืน ๆ ก็จ าเป็นท่ีจะต้องมีการกระตุ้ นเพื่อเพิ่มพูน
ศกัยภาพตนเองให้มากขึน้ ซึง่การพฒันาตนเองของนกัวิชาชีพเพื่อยกระดบัความสามารถดงักลา่ว
นัน้จะก่อให้เกิดประโยชน์อันจะตกอยู่กับผู้บริโภคอีกเช่นกัน (ส านักงานปลดักระทรวงแรงงาน, 
2555) 

2. พฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเอง 
แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเอง 

การเรียนรู้ (Learning) เป็นกระบวนการทางสมอง และพฤติกรรมของมนุษย์ เม่ือ
บุคคลได้รับข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ จะเกิดการรับรู้ ความพยายามท าความเข้าใจ เกิดการยอมรับ 
เป็นกระบวนการของประสบการณ์ท่ีท าให้เกิดการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมอยา่งคอ่นข้างถาวร ไม่ได้
เป็นภาวะการเปลี่ยนแปลงชั่วคราว การเปลี่ยนแปลงตามวุฒิภาวะ หรือสญัชาตญาณ ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดงักลา่วไม่จ าเป็นท่ีจะต้องแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมท่ีมองเห็นได้จึงจะ
เรียกว่าการเรียนรู้ Bandura (1989 อ้างใน สมโภชน์ เอ่ียมสภุาษิต, 2553) กลา่วว่า การได้มาซึ่ง
ความรู้ใหม่ ๆ (Acquired) ก็ถือว่าได้เกิดการเรียนรู้ขึน้แล้ว โดยไม่จ าเป็นต้องแสดงออกเป็น
พฤติกรรมใด ๆ การเรียนรู้สามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในได้ โดยอาศัยทัง้ปัจจัย
สภาพแวดล้อม และปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วย ปัญญา ชีวภาพ และสิ่งภายในอ่ืน ๆ 
ร่วมกนัในลกัษณะท่ีก าหนดซึง่กันและกัน (Reciprocal Determinism) โดยปัจจยัทัง้สามไม่จ าเป็น
จะต้องมีอิทธิพลในการก าหนดซึง่กนัและกนัอยา่งเทา่เทียมกนั บางปัจจยัอาจจะมีอิทธิพลมากกว่า 
และทัง้สามปัจจัยไม่จ าเป็นต้องเกิดขึน้พร้อมกนั แตจ่ะต้องอาศยัเวลาเพื่อให้ปัจจัยใดปัจจัยหนึง่มี
ผลตอ่การก าหนดปัจจยัอ่ืน ๆ ตามภาพประกอบ 1 ดงันี ้
            P 
 
 
 
      B          E 

ภาพประกอบ 1 การแสดงการก าหนดซึง่กนัและกนัของปัจจยัทางพฤติกรรม (B) 
สภาพแวดล้อม (E) และสว่นบุคคล (P) 

ท่ีมา: สมโภชน์ เอ่ียมสภุาษิต (2553) 
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เม่ือบุคคลเกิดการเรียนรู้ขึน้แล้วจะก่อให้เกิดการเปลีย่นแปลงใน 3 ลกัษณะ (Bloom, 
1979 อ้างใน สรุางค์ โค้วตระกูล, 2533) กลา่วคือ ประการแรก เกิดการเปล่ียนแปลงทางด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ และความคิด (Cognitive Domain) เม่ือบุคคลมีการเรียนรู้เก่ียวกับเนือ้หา 
ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเป็นข้อความรู้ใหม่ จะท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ได้มากขึน้ 
เป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ในสมอง ประการท่ีสอง คือ การเปล่ียนแปลงทางด้านอารมณ์ 

ความรู้สึก ทัศนคติ ค่านิยม (Affective Domain) จะเกิดขึน้เม่ือบุคคลได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ซึง่จะท า
ให้เกิดความรู้สกึทางด้านจิตใจ ความเช่ือ ความสนใจ และความเปล่ียนแปลงทางด้านความ
ช านาญ (Psychomotor Domain) ซึ่งเป็นการท่ีบุคคลได้เกิดการเรียนรู้ทัง้ในด้านความคิด ความ
เข้าใจ ก่อให้เกิดความรู้สกึนึกคิด ค่านิยม ความสนใจ แล้วจึงได้น าเอาสิ่งท่ีได้เรียนรู้ไปปฏิบติัจริง 
จนท าให้เกิดความช านาญมากขึน้ การเรียนรู้จึงเป็นสิง่ส าคญัในการพฒันาคน และเป็นวิถีทางท่ีจะ
น าไปสูก่ารปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการด าเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างเหมาะสมกับสภาพท่ีเป็นอยู่ การ
เรียนรู้จึงไม่ใช่สิ่งท่ีเกิดขึน้เฉพาะในสถาบันการศึกษาเท่านัน้ แต่อาจเกิดขึน้ได้ในหลายลกัษณะ 
(กรมวิชาการ, 2541, หน้า 20-21) 

การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง (Self - Directed Learning) เป็นแนวคิดหนึง่ของทฤษฎี
การเรียนรู้ผู้ ใหญ่ ซึ่ง Knowles (1975) ได้กล่าวถึงวิธีการในการเรียนซึ่งแบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ 
รูปแบบการเรียนท่ีมีครูเป็นผู้ ชีแ้นะ หรือ Pedagogy นัน้ มีรากศพัท์มาจากภาษากรีก คือ paid ท่ีมี
ความหมายว่า เด็ก (child) และ agogos ท่ีมีความหมายว่า ผู้น า (leader) ค าว่า Pedagogy จึง
ให้ความหมายถึงศาสตร์และศิลป์ในการสอนเด็ก ส่วนวิธีการสอนอีกรูปแบบซึ่งเป็นฐานของ
แนวคิดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองนัน้ คือ Andragogy ซึง่มาจากรากศพัท์ภาษากรีก โดยเป็นการ
รวมกันระหว่างค าวา่ andr ซึ่งมีความหมายว่า ผู้ ใหญ่ (man) และค าวา่ agogos ท่ีมีความหมาย
ว่า ผู้น า (leader) ซึ่ง Andragogy จะได้ให้ความหมายว่า การน าหรือการให้การศึกษาแก่ผู้ ใหญ่ 
แตโ่ดยในทางปฏิบติัแล้วการสอนในความหมายนี ้ครูจะไม่เป็นผู้สอนแตเ่พียงฝ่ายเดียว แต่จะเป็น
ผู้ ช่วยให้ผู้ ใหญ่เกิดการเรียนรู้ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ รวมไปถึงทักษะ พฤติกรรม 
คา่นิยม และทศันคติ นอกจากนัน้ Knowles (1975, pp. 19-21) ยงัได้อธิบายถึงลกัษณะของการ
เรียนรู้ในรูปแบบ Andragogy ซึง่เป็นการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ และเป็นพืน้ฐานของการเรียนรู้ด้วยการ
น าตนเองซึง่จะมีความแตกตา่งจากการเรียนรู้ในรูปแบบ Pedagogy ไว้จ านวน 5 ข้อด้วยกนั ดงันี ้

1.) ผู้ ท่ีมีการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองจะสามารถพัฒนาความสามารถของตน 
และมองเห็นถึงความส าคัญของการเติบโตท่ีเกิดขึน้จากการพัฒนาตนเองดังกล่าว และ
ความสามารถในการพฒันาตนเองนัน้ควรจะได้รับการพฒันาให้เกิดขึน้ได้อยา่งรวดเร็ว 
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2.) ผู้ ท่ีมีการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองจะสามารถน าเอาประสบการณ์ของตน มา
ใช้เป็นแหลง่ทรัพยากรส าคญัในการเรียนรู้ ซึ่งประสบการณ์ดงักลา่วมีลกัษณะเป็นแหลง่ทรัพยากร
ในการเรียนรู้เช่นเดียวกนักบัแหลง่ทรัพยากรที่ผู้ เช่ียวชาญใช้ในการเรียนรู้เช่นกนั 

3.) ผู้ ท่ีมีการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองจะมีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ในสิ่งท่ีตนเองมี
ความปรารถนา ซึง่ความปรารถนานัน้จะเป็นการพฒันาตนเองเพื่อบรรลตุามเป้าหมายในชีวิตท่ีได้
วางไว้ หรือเพื่อรับมือกบัปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้ และความพร้อมของผู้ ท่ีมีการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเองนีจ้ะมีความแตกตา่งจากบุคคลอ่ืน 

4.) ผู้ ท่ีมีการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองจะมีการก าหนดเป้าหมายซึ่งเป็นผลมาจาก
ปัจจัยแวดล้อมจากสถานศึกษาก่อนหน้า และเป้าหมายดังกล่าวนัน้โดยธรรมชาติแล้วจะเป็น
ภาระหน้าท่ีของบุคคล หรือปัญหาท่ีเกิดขึน้ของแต่ละบุคคล เช่นนัน้แล้วประสบการณ์ในการเรียนรู้
จึงควรเกิดขึน้อยา่งเป็นระบบ และบรรลตุามเป้าหมายของภาระหน้าท่ีท่ีวางไว้ 

5.) ผู้ ท่ีมีการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองจะมีแรงจูงใจจากสิ่งกระตุ้นภายใน เช่น 
ความต้องการได้รับการนบัถือ โดยเฉพาะการนับถือตนเอง (self-esteem) ความปรารถนาท่ีจะ
ประสบความส าเร็จ แรงกระตุ้นให้เกิดการพฒันา ความพึงพอใจในการบรรลเุป้าหมาย และความ
ต้องการที่จะเรียนรู้ในสิง่ท่ีมีความเฉพาะและมีความพิเศษ 

การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองเป็นกระบวนการท่ีบุคคลคิดริเร่ิมการเรียนด้วยตนเอง 
โดยค านงึถึงความต้องการในการเรียนของตน มีการก าหนดเป้าหมาย หาสือ่การเรียน มีการติดต่อ
กับบุคคลอ่ืน แสวงหาแหลง่ความรู้ท่ีหลากหลาย เลือกใช้วิธีการเรียนรู้ เสริมแผนการเรียนรู้ และ
ประเมินผลการเรียนของตน ด้วยความร่วมมือช่วยเหลือจากผู้ อ่ืนหรือไม่ก็ได้ ซึ่งท าให้ผู้ เรียน
สามารถเรียนรู้ได้ดีกวา่การท่ีจะให้ผู้ อ่ืนริเร่ิมการเรียนให้ เน่ืองจากผู้ เรียนจะมีจุดมุ่งหมายท่ีชัดเจน
และมีแรงจูงใจในการเรียนเป็นอย่างมาก จึงสามารถพัฒนาความเป็นตวัของตวัเอง มีความเป็น
อิสระในการเรียน และมีความรับผิดชอบตอ่ตนเองเพิ่มขึน้เร่ือย ๆ ท าให้ผู้ เรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่
ในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้ จึงกล่าวได้ว่าการเรียนรู้แบบน าตนเองเป็น
กระบวนการต่อเน่ืองตลอดชีวิต (A Lifelong Process) (Knowles, 1975) จุดเด่นของผู้ เรียนรู้ด้วย
การน าตนเองคือ ความสามารถในการดงึความฉลาดทางปัญญาออกมาใช้ได้ภายใต้สถานการณ์ท่ี
ท้าทาย เม่ือผู้ เรียนรู้ด้วยการน าตนเองต้องเผชิญและแก้ปัญหาตา่ง ๆ ผู้ เรียนรู้จะมีการวางกลยุทธ์
และแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ีท้าทายได้ ด้วยความเพียรพยายาม มุมานะ อาศยั
ความช านาญ ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ท่ีตนมี ผู้ เรียนรู้ด้วยการน าตนเองจะสนุกสนานกัน
การแก้ไขปัญหาและแสวงหาปัญหาเพื่อการแก้ไข มากกว่าหลีกหนีปัญหาเหลา่นัน้ ด้วยวิธีการ
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แก้ปัญหาและเผชิญปัญหาท่ีเหมาะสม มีความมั่นใจและวางกลยทุธ์ไปสูเ่ป้าหมายได้อยา่งชดัเจน 
ซึง่วิธีการและกลยุทธ์เหลา่นัน้ล้วนได้มาจากความรู้ และประสบการณ์ตา่ง ๆ ในอดีตท่ีจะได้น ามา
เป็นข้อมลูเพื่อประยกุต์ใช้ได้อยา่งเหมาะสม (Costa & Kallick, 2004) 

ความหมายของพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเอง 
Knowles (1975, p. 18) กล่าวถึงความหมายของการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองว่า 

เป็นกระบวนการท่ีแตล่ะบุคคลใช้ความคิดริเร่ิมในการเรียน การวินิจฉัยความต้องในการเรียนรู้ของ
ตนเอง การก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ การแสวงหาแหลง่ข้อมลูในการเรียนรู้ รู้จัก
เลอืกใช้วิธีในการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและมีการประเมินผลการเรียนรู้ของตน โดยอาจจะอาศยัความ
ช่วยเหลือจากผู้ อ่ืนหรือไม่ก็ได้ ด้วยกระบวนการนีผู้้ เรียนจะสามารถเรียนได้ดีกวา่ท่ีจะให้ผู้ อ่ืนริเร่ิม
การเรียนให้ เพราะผู้ เรียนจะมีจุดหมายชดัเจนมีแรงจูงใจ และมีความตัง้ใจสงู สามารถใช้ประโยชน์
จากการเรียนรู้ได้ ซึ่งแนวคิดของโนลส์สอดคล้องกับแนวคิดของ Brookfield (1984) ซึ่งได้ให้
ความหมายไว้วา่ การเป็นตวัของตวัเอง มีการควบคุมการเรียนรู้ของตนเองอย่างอิสระ โดยอาศยั
ความช่วยเหลอืจากภายนอกน้อยท่ีสดุ เช่นเดียวกันกบั Tough (1971, p. 114) ซึง่ได้กลา่วถึงการ
เรียนรู้แบบน าตนเองว่า เป็นการเรียนโดยผู้ เรียนมีเจตนา มีความตัง้ใจที่จะเรียนรู้ และจะเกิดขึน้ได้
เม่ือบุคคลเกิดความผูกพนัและมุ่งมั่นกบัการเรียนในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งอย่างต่อเน่ือง และมีการวาง
แผนการเรียนของตนด้วย นอกจากนัน้ Long (1990) ได้กลา่วถึงการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองว่า
เป็นกระบวนการท่ีบุคคลมีการตัง้เป้าหมายของตน มีความรับผิดชอบท่ีจะบรรลเุป้าหมายนัน้ และ
มีการแสวงหาวิธีการสนบัสนนุตา่ง ๆ ให้เป้าหมายนัน้เกิดเป็นพฤติกรรมในการเรียนขึน้มาได้ เช่น มี
การค้นคว้าข้อมูลในการเรียน เช่นเดียวกับ Hiemstra และ Brockett (1994) ได้ให้ความหมายไว้
ใกล้เคียงกนั คือ การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองเป็นการเรียนรู้ท่ีบุคคลจะได้รับผิดชอบในการวางแผน 
การปฏิบติั และการประเมินความพยายามในการเรียนรู้ของตน ซึ่งเป็นลกัษณะท่ีทกุคนมีอยูใ่นทุก
สถานการณ์ และสามารถถ่ายโอนทกัษะท่ีได้จากการศกึษาจากสถานการณ์หนึง่ไปยงัสถานการณ์
อ่ืนได้ 

นอกจากนัน้ยังมีนักวิชาการ และวิจัยชาวไทยท่ีได้เสนอความหมายของการเรียนรู้
ด้วยการน าตนเองไว้หลายท่านด้วยกัน กล่าวคือ  สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ (2543, หน้า 7) ได้ให้
ความหมายของการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองว่า เป็นกระบวนการในการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ และ
พฒันาทกัษะท่ีบุคคลกระท าด้วยตนเอง โดยอาศยัความช่วยเหลือ ค าแนะน า และการสนับสนุน
จากผู้ อ่ืน เช่น เพื่อน หรือครู นอกจากนัน้ พิศดี มินศิริ (2547, หน้า 11) ได้อธิบายถึง การเรียนรู้
ด้วยการน าตนเอง ท่ีเป็นระบบขัน้ตอนและสอดคล้องกับแนวคิดของ สมบติั สวุรรณพิทกัษ์ (2543, 
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หน้า 7) ว่า เป็นกระบวนการท่ีบุคคลวิเคราะห์ถึงความต้องการในการเรียนรู้ตน มีการริเร่ิม
ตัง้เป้าหมายในการเรียนรู้ แสวงหาแหลง่ทรัพยากรความรู้ มีการบริหารจัดการในการเรียน มีการ
ควบคุมตนเอง เพื่อให้ประสบความส าเร็จ และมีการประเมินการเรียนของตน โดยการเรียนรู้
อาจจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ อ่ืนหรือไม่ก็ได้ ส่วน พสชนัน นิรมิตไชยนนท์ (2549) ได้ให้
ความหมายไว้ใกล้เคียงกัน คือ การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองเป็นกระบวนการท่ีบุคคลจะรับผิดชอบ
ในการควบคุมการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดทัง้กระบวนการ โดยเร่ิมจากการใช้ความคิดริเร่ิมในการ
วินิจฉัยความต้องการในการเรียนรู้ของตน ตัง้เป้าหมายการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีการแสวงหา
แหลง่ข้อมูลในสิ่งท่ีต้องการเรียนรู้ เลือกใช้วิธีในการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม ตลอดจนประเมินผลการ
เรียนรู้ของตน ซึ่งการเรียนรู้ดังกล่าวอาจจะอาศัยความช่วยเหลือจากผู้ อ่ืนได้ เช่น อาจารย์ หรือ
เพื่อน เป็นต้น 

จากการศึกษาความหมายจากนักคิด นักวิชาการหลายท่านจึงจะสามารถสรุป
ความหมายของการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองได้ว่า การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองหมายถึง 
กระบวนการเรียนรู้ของบุคคลท่ีตนเองจะเป็นผู้ รับผิดชอบการเรียนรู้ตลอดทัง้กระบวนการอยา่งเป็น
ระบบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเรียนรู้ตามท่ีได้วางไว้ โดยเร่ิมตัง้แต่การพิจารณาถึงความ
ต้องการในการเรียนรู้ของตน มีการตัง้เป้าหมายการเรียนรู้ แสวงหาแหล่งทรัพยากรและการ
สนบัสนุนเพื่อให้ได้ข้อมูลในสิ่งท่ีต้องการเรียนรู้ อีกทัง้ยงัมีการเลือกใช้วิธีในการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม
และมีการประเมินผลการเรียนรู้ของตนอีกด้วย 

องค์ประกอบของการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
Costa และ Kallick (2004) ได้อธิบายการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองวา่ประกอบด้วย 3 

องค์ประกอบ ซึง่ไม่จ าเป็นท่ีจะต้องเกิดเรียงตามล าดบั แตส่ามารถปรับเปลีย่น หรือเกิดขึน้ไปพร้อม
กนัได้ โดยทัง้ 3 องค์ประกอบ มีดงันี ้

1. การจัดการตนเอง (Self-managing) หมายถึง ความสามารถในการกระตุ้น
เตือนตนเองให้มีการวางแผนการปฏิบติั พฒันากลยุทธ์ในการปฏิบติั โดยการแสวงหาข้อมูลจาก
แหลง่ข้อมูลต่าง ๆ สามารถปรับเปลี่ยนความคิดของตนได้เม่ือได้รับขา่วสารข้อมลูเพิ่มเติม รู้จักตัง้
ค าถามเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีตนยงัไม่รู้ และสามารถน าประสบการณ์เดิมมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไข
ปัญหาใหม่ ๆ ได้ เปิดรับข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการแก้ไขปัญหา และมีความพยายามในการคิดแก้ไข
ปัญหาท่ีแตกตา่งออกไปได้ 

2. การตรวจสอบตนเอง (Self-monitoring) หมายถึง ความสามารถในการ
ตระหนกัถึงความคิดของตนเองเก่ียวกับเร่ืองท่ีตนเองรู้และตนเองไม่รู้ มีความเพียรพยายาม ไม่ละ
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ทิง้งานต่าง ๆ ไปง่าย ๆ มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองให้มีความชัดเจน
และถกูต้อง รวมถึงมีความเข้าใจและยอมรับตอ่มมุมองท่ีแตกตา่งของบุคคลอ่ืน 

3. การเปลี่ยนแปลงตนเอง (Self-modifying) หมายถึง ความสามารถในการ
ปรับปรุงตนให้มีการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและมีน า้หนัก มีการแสดงออกถึงความสนุกในการ
สร้างสรรค์งานของตนเอง และเป็นบุคคลท่ีมีการเรียนรู้เพื่อการเปลีย่นแปลงตนเองในทางท่ีดีขึน้อยู่
ตลอดเวลา ด้วยการสะท้อนตนเอง ประเมิน วิเคราะห์ และสร้างความหมายจากประสบการณ์ท่ี
ได้รับ และน าไปปรับประยกุต์ใช้กบัการเรียนรู้ในอนาคตได้ 

ความส าคัญของการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
การเรียน การศึกษาหาความรู้แต่เพียงในห้องเรียน อาจจะไม่เพียงพอส าหรับการ

เรียนรู้ในปัจจุบัน นิสิตนกัศึกษาท่ีใกล้จะจบการศึกษาและออกไปสู่สงัคมของการท างาน จ าเป็น
จะต้องมีการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เป็นท่ียอมรับ และตรงตามความ
ต้องการของหนว่ยงาน หรือองค์กรท่ีตนต้องการเข้าไปท างาน อีกทัง้ทดัเทียมกับนิสิตนกัศึกษาคน
อ่ืน ๆ เพื่อประโยชน์ในการแข่งขนัในตลาดแรงงาน ท่ีนายจ้างสามารถคดัสรร คดัเลือกบุคคลกรท่ีมี
คณุภาพเข้าสูห่น่วยงานของตน การเรียนรู้ของนิสตินกัศึกษาจึงเป็นสิง่จ าเป็นและมีความส าคญั ท่ี
จะต้องแสวงหาโอกาสในการเรียนรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากห้องเรียน แสวงหาความหลากหลายใน
การเรียนเรียนรู้ รวมถึงมีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดเส้นทางการศึกษาและการท างานของตน 
(แสงเดือน เจริญฉิม, ทศันีย์ ขนัติยะ, สาธิต เจริญฉิม, และ อุทยัวรรณ สมคัรัฐกิจ, 2555, หน้า 8-
9) ซึ่งการเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ืองอันเป็นลกัษณะของการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง มีความส าคญัอนัมี
สาเหตเุน่ืองมาจาก 

1. ความรู้ทางด้านวิชาการ และด้านต่าง ๆ ได้มีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนา
อยา่งรวดเร็ว การศึกษาในปัจจุบนั จึงไม่ควรเป็นเพียงแคก่ารถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนไปสูผู่้ เรียน
เทา่นัน้ แตจุ่ดมุ่งหมายของการศกึษาควรต้องค านงึถึงการพฒันาทกัษะในการแสวงหาความรู้จาก
แหลง่ตา่ง ๆ ท่ีมีความหลากหลายได้ด้วยตนเอง 

2. การศึกษา การเรียนรู้เกิดขึน้ได้ตลอดเวลา ไม่จ าเป็นจะต้องเกิดขึน้ใน
สถาบันการศึกษาเท่านัน้ นักเรียน นิสิตนักศึกษา หรือบุคคลใดก็ตามสามารถเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตของตน จากประสบการณ์ใด ๆ ก็ตามท่ีได้ประสบ ท่ีเกิดขึน้กับบุคคล
นัน้ ซึ่งประสบการณ์บุคคลประสบนัน้ล้วนแต่เป็นแหล่งข้อมูล ความรู้อันเป็นประโยชน์ทัง้สิน้ 
ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอันก่อประโยชน์ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วทางการ
ติดต่อสื่อสาร ท าให้ข้อมูล ความรู้ ข่าวสารต่าง ๆ สามารถถูกถ่ายทอด สง่ต่อได้อย่างสะดวกและ
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รวดเร็วมากขึน้ ท าให้การรับรู้ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ เป็นไปอย่างทนัเหตุการณ์ อันจะท าให้บุคคล
เกิดการเรียนรู้ได้อยา่งรวดเร็วขึน้ มีความสะดวกมากขึน้ และทนัต่อเหตกุารณ์ และสถานการณ์ตา่ง ๆ 
ได้รวดเร็วมากขึน้ เพื่อท่ีจะได้น าข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ต่าง ๆ เหล่านัน้มาใช้ประโยชน์ในการ
พฒันาความสามารถ ความพร้อม และปรับปรุงชีวิต สงัคมของตนให้ดีขึน้ได้ 

3. การศึกษาไม่มีการจ ากัดอายุของผู้ ท่ีต้องการศึกษา แต่การศึกษาเป็นสิ่งท่ี
เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต การเรียนในช่วงวยัเด็กจะเป็นการใช้ทกัษะในการแสวงหาความรู้ ความเข้าใจ 
การสร้างทศันคติ และคุณค่าให้กับสิ่งท่ีมีความส าคญั และจ าเป็นในการด ารงชีวิตของบุคคลให้
เป็นประโยชน์ตอ่สงัคม และเพื่อการด ารงชีวิตท่ีเป็นสขุของบุคคล 

4. การเรียนรู้ท่ีให้อิสรภาพแก่ผู้ เรียน ให้ผู้ เรียนสามารถก าหนดการเรียนรู้ของตน
ได้ เช่นการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง จะเป็นการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับกระบวนการจิตวิทยา
ธรรมชาติของมนุษย์ กลา่วคือ มนุษย์มีความต้องการท่ีจะเป็นอิสระ และสามารถชีน้ าตนเองได้ 
โดยมีสิง่ชีว้ดัการบรรลวุฒุิภาวะของบุคคล คือ ความสามารถในการรับผิดชอบชีวิตของตน 

5. การเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนสามารถเลอืกก าหนดสิง่ท่ีต้องการเรียนรู้ และวิธีการในการ
เรียนรู้ได้เองนัน้ จะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีกว่าผู้ เรียนท่ีถูกก าหนดทัง้สิ่งท่ีต้องเรียน และ
วิธีการเรียนรู้ของตน 

6. การเรียนการสอนแบบเน้นให้ผู้ เรียนได้จดัการเรียนรู้ด้วยตนเอง ท าให้ผู้ เรียนมี
ความคิดเป็นของตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักการตดัสินใจ และมีความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นสิ่ง
ส าคญัในการเรียนการศกึษา 

จากเหตุผลดงักลา่ว การเรียนท่ีมุ่งให้ผู้ เรียนเกิดทกัษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง สง่เสริม
ให้ผู้ เรียนสามารถแสวงหาความรู้ แสวงหาแหลง่ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ได้ทนัต่อสถานการณ์ การ
สง่เสริมให้ผู้ เรียนสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองนัน้ จะเป็นพืน้ฐานส าคญัส าหรับการศึกษา
ของนิสิตนักศึกษาในการเรียนท่ีไม่จ ากัดเฉพาะการเรียนในสถาบันการศึกษา และเพื่อให้นิสิต
นกัศึกษาสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสงัคมได้อย่างมีความสขุ และมีคุณภาพ ซึ่งลกัษณะการเรียน
ดงักลา่วก็คือ การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ซึ่งเป็นการเรียนรู้ท่ีสามารถน ามาใช้ได้กับทกุกลุม่อาย ุ
และทุกวัฒนธรรม (รุ่ง แก้วแดง, 2541, หน้า 112-113) ดังนัน้การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองจึงมี
ความจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ของผู้ เรียน และเป็นสิง่ท่ีผู้ เรียนควรจะมี ซึง่สามารถสรุปความจ าเป็น
เหล่านัน้ได้เป็น 4 ประการ (Knowles, 1975, pp. 14-17; รุ่ง แก้วแดง, 2541, หน้า 112-113; 
สธุาสนีิ ใจเย็น, 2545, หน้า 11) ดงันี ้
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1. บุคคลท่ีมีการริเร่ิมการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างตัง้ใจ จะจัดการตนเองได้ดี มี
จุดมุ่งหมาย มีแรงจูงใจท่ีจะเรียนได้ดีกว่า มีโอกาสท่ีจะท างานตามศกัยภาพของตน มีโอกาสท่ีจะ
เลอืกเนือ้หา ประสบการณ์ และเป้าหมายทางการเรียนได้ตรงตามความต้องการของตนเอง ท าให้มี
แรงจูงใจในการเรียนมากขึน้และเรียนได้ดีขึน้ จึงจะสามารถน าประโยชน์จากการเรียนไปใช้ได้
มากกวา่ และเป็นระยะเวลานานกวา่บุคคลท่ีรอรับการถ่ายทอดจากผู้สอน หรือผู้ อ่ืนเทา่นัน้ 

2. แนวคิดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง มีความสอดคล้องกับพัฒนาการของ
บุคคลทางจิตวิทยา และกระบวนการทางธรรมชาติของมนุษย์ กล่าวคือ วยัเด็กจะเป็นวยัท่ีต้อง
พึ่งพาผู้ อ่ืน ต้องมีผู้ปกครองคอยปกป้อง ดแูล และช่วยตดัสินใจสิ่งต่าง ๆ และเม่ือเติบโตขึน้จึงจะ
พฒันาตนเองไปสูค่วามเป็นอิสระมากขึน้ มีความเป็นตวัของตวัเองมากขึน้ ลดความพึ่งพาอาศยั
จากบุคคลอ่ืนลง ท าให้สามารถด าเนินชีวิตได้ด้วยตนเองและชีน้ าตนเองได้ และเม่ือบุคคลสามารถ
น าตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ (Functional Autonomy) เต็มศักยภาพของบุคคลนัน้จะ
ก่อให้เกิดบุคลิกภาพท่ีมีวุฒิภาวะ กล่าวคือ ในการท างาน หรือกระท าสิ่งใดท่ีเก่ียวข้องกับผู้ อ่ืน 
บุคคลจะมีการพัฒนาทกัษะของตน มีความมุ่งมั่นในการท างานโดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะน าตนเอง
ไปสูอ่นาคต ไปสูเ่ป้าหมาย และแผนต่าง ๆ ในอนาคตได้ (Allport, 1935 อ้างใน วิไลพร มณีพนัธ์, 
2539, หน้า 23) 

3. ความรู้เป็นสิ่งท่ีมีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาอยู่เสมอ จุดมุ่งหมายของ
การศึกษานัน้จะต้องเน้นในเร่ืองการพฒันาทกัษะของการแสวงหาความรู้ใหม่ การแสวงหาวิธีการ
เรียนรู้ เพื่อให้ผู้ เรียนได้ความรู้ท่ีเป็นปัจจุบันแล้ว รวมทัง้มีทกัษะและความสามารถท่ีจะแสวงหา
ความรู้ใหม่ ๆ ส าหรับอนาคตอีกด้วย ในปัจจุบนัความรู้ใหม่ ๆ มีเพิ่มขึน้มากมาย รวมถึงนวตักรรม
ทางการศึกษาท่ีเปลี่ยนแปลงไปและช่วยเอือ้ประโยชน์ให้กับผู้ เรียนก็มีมากขึน้ โดยนวตักรรมทาง
การศึกษาท่ีเกิดขึน้ใหม่ล้วนส่งเสริมและสนบัสนุนให้ผู้ เรียนได้มีสว่นในการแสวงหาความรู้ตาม
ความถนดั และความสนใจของตนเอง สนบัสนุนให้ผู้ เรียนได้มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ด้วย
ตนเองมากขึน้ ทกัษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองจึงเป็นสิ่งส าคญัท่ีผู้ เรียนควรจะมี เพื่อจะช่วยให้
ผู้ เรียนได้สร้างความเข้าใจจากเนือ้หาการเรียนรู้ด้วยตนเอง อีกทัง้ช่วยให้ผู้ เรียนรู้จักใช้เหตุผลใน
การแก้ปัญหา และคิดวิเคราะห์เก่ียวกบัเนือ้หาท่ีเรียนได้ดีขึน้ (Borich, 1992, p. 286) 

4. การเรียน รู้ด้วยการน าตนเองเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินชีวิตและเป็น
กระบวนการตอ่เน่ืองตลอดชีวิต เน่ืองจากการเรียนรู้ไม่มีท่ีสิน้สดุ และความรู้ต่าง ๆ ก็มีมากมายรอ
ให้ได้เรียนรู้ เม่ือบุคคลจบการศึกษาก็ยงัสามารถแสวงหาความรู้เพิ่มเติมต่อไปได้ โดยเลือกเรียนรู้
ตามความสนใจและความต้องการของผู้ เรียน การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองยังเป็นการเรียนรู้ท่ี
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ยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคล และความแตกต่างในศกัยภาพของผู้ เรียน เป็นการเรียนรู้ท่ี
สนองตอบต่อความต้องการและความสนใจของผู้ เรียน โดยท่ียอมรับว่าผู้ เรียนทุกคนมี
ความสามารถท่ีจะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเองได้ เพื่อท่ีจะสามารถด ารงอยู่ในสังคมท่ีมีการ
เปลีย่นแปลงได้อยา่งมีความสขุ และสามารถ 

จึงอาจกลา่วโดยสรุปได้ว่า การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองนัน้มีประโยชน์และมีความ
จ าเป็นต่อการเรียนในปัจจุบัน เน่ืองจากผู้ เรียนต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และ
นวตักรรมทางการศึกษาท่ีมีการพัฒนา และเปลี่ยนแปลงอย่างสม ่าเสมอ การเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเองนัน้มีความสอดคล้องกับพฒันาการทางจิตวิทยาของมนุษย์ท่ีจะพัฒนาตนไปสูค่วามเป็น
อิสระในการด าเนินชีวิตได้ด้วยตนเอง ต้องการการพึ่งพาอาศัยผู้ อ่ืนน้อยลงเร่ือย ๆ ตามวัยท่ี
เจริญเติบโตขึน้ เช่นเดียวกนักบัผู้ เรียนท่ีมีลกัษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองก็จะอาศยัแรงจูงใจ
ของตนในการแสวงหาความต้องการในการเรียนรู้สิ่งท่ีตนเองสนใจ ตามความถนัดของตนด้วย
ตนเอง มากกว่าท่ีจะพึ่งพาอาศยั หรือรอรับค าสอนจากผู้สอน และท่ีส าคญัคือ การท่ีผู้ เรียนมีการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเองแล้วนัน้ ถึงแม้จะส าเร็จการศึกษาไปแล้ว ก็จะสามารถพฒันาทกัษะต่าง ๆ 
รวมถึงพัฒนาตนเองให้มีการแสวงหาความรู้อยู่เสมอ ตลอดไปจนถึงการแสวงหาความรู้เพื่อ
พฒันาการท างาน การประกอบวิชาชีพของตน เพื่อช่วยให้เกิดการพฒันาแบบยัง่ยืนตลอดชีวิตของ
บุคคลได้ 

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเอง 
การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองเป็นพฤติกรรมท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะสว่นบุคคล ในการมี

ความ รับ ผิดชอบต่อการเรียน รู้ของตน พื น้ฐานส าคัญ ของนิสิตนักศึกษาในการเรียน
ระดับอุดมศึกษานัน้ คือการมีความใฝ่รู้ และพยายามจะเรียนรู้ในสิ่งท่ีตนสนใจ ซึ่งก็มีความ
สอดคล้องกับลกัษณะของนิสิตนกัศึกษาท่ีมีการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง และจะสามารถประสบ
ความส าเร็จได้มากกว่าการเรียนรู้ท่ีอาศัยค าชีแ้นะ แนะน าจากผู้ อ่ืน ทัง้นี  ้Knowles (1975) ได้
กลา่วถึงความส าคญัและประโยชน์ของการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองไว้วา่ บุคคลท่ีมีการเรียนรู้ด้วย
การน าตนเอง หรือกลา่วได้ว่าเป็นบุคคลท่ีมีการริเร่ิมการเรียนรู้ด้วยตนเองมากกว่านัน้ จะมีความ
ตัง้ใจ มุ่งมั่น และมีแรงจูงใจมากกว่า จึงจะสามารถน าประโยชน์จากการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้ไปใช้ได้
ดีกว่าและยาวนานกว่าบุคคลท่ีมีการเรียนรู้โดยการรอรับการถ่ายทอดจากผู้ อ่ืน นอกจากนัน้การ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเองยังสอดคล้องกับแนวคิดพัฒนาการทางจิตวิทยาและกระบวนการทาง
ธรรมชาติท่ีว่า เม่ือบุคคลเติบโตขึน้จะมีความต้องการทางจิตวิทยาท่ีเป็นตวัของตวัเองสงูขึน้ และ
เร่ิมมีการพัฒนาความสามารถในการรับผิดชอบตนเองมากขึน้เร่ือย ๆ ท าให้บุคคลมีทิศทางของ
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การบรรลวุุฒิภาวะจากลกัษณะหนึ่งไปสู่อีกลกัษณะหนึ่ง ซึ่งเป็นการพัฒนาไปสูก่ารชีน้ าตนเอง 
(Self-Directing) เพิ่มมากขึน้ ซึ่งรวมไปถึงการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองเช่นกันท่ีจะท าให้ผู้ เรียนมี
ความรับผิดชอบ อันเป็นลกัษณะท่ีสอดคล้องกับพัฒนาการใหม่ ๆ ทางการศึกษา และสิ่งส าคัญ
ประการสดุท้ายของการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง คือ การช่วยให้มนษุย์อยูร่อดในทกุสภาพแวดล้อม 
เน่ืองจากสงัคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้เสมอ ท าให้บุคคลมีความจ าเป็นท่ีจะต้อง
ศกึษาเรียนรู้อยูต่ลอดเวลา การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองจึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอ่เน่ืองตลอด
ชีวิตนัน่เอง (Knowles, 1984) 

การเรียนรู้ภาษาด้วยการน าตนเอง หมายถึง การท่ีผู้ เรียนมีการเรียนภาษาด้วยตนเอง 
ซึ่งการเรียนภาษาด้วยตนเองนัน้หมายรวมถึง การมีจุดมุ่งหมาย แหล่งความรู้ และการประเมิน
ตนเอง การเรียนภาษาด้วยตนเองจึงเป็นการศึกษาท่ีมีการปรับการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมตาม
ความต้องการของผู้ เรียน เช่นนัน้แล้วจึงกล่าวได้ว่าการเรียนภาษาด้วยการน าตนเองจึง
ประกอบด้วยด้วย 2 เงื่อนไข คือ ประการแรกผู้ เรียนจะต้องมีความสามารถท่ีจะจัดการการเรียนรู้ 
การศึกษาของตนได้ ประการท่ีสองคือ ผู้ เรียนจะต้องสามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 
และมีความความหลากหลาย เพื่อประโยชน์อย่างสูงสุดในการเรียนรู้ของตน  (University of 
Iceland, n.d.) ในบริบทการเรียนภาษาของการศึกษาวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยมุ่งหมายท่ีจะศึกษาการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเองโดยมุ่งเน้นไปในด้านทักษะภาษาอังกฤษ เน่ืองจากภาษาอังกฤษมี
ความส าคญัในฐานะท่ีเป็นภาษากลางส าหรับการสื่อสารระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทัง้
เป็นภาษาท างานในประชาคมอาเซียนอีกด้วย ดังนัน้การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจึงมี
ความส าคัญต่อเด็กไทยในการเข้าสู่การเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน  (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน, 2557) ดงันัน้ผู้วิจัยจึงจะได้กลา่วถึงการเรียนรู้ภาษาองักฤษ
ด้วยการน าตนเองตอ่ไป เพื่อความสอดคล้องกบับริบทท่ีต้องการศกึษา 

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองนัน้ เป็นการเรียนรู้ท่ีขึน้อยู่กับผู้ เรียนเป็น
ส าคญั โดยผู้ เรียนจะมีอิสระในการเรียนรู้ของตน ผู้ เรียนจะต้องเรียนรู้เพื่อไปสู่ความส าเร็จตาม
จุดมุ่งหมายท่ีตนได้วางไว้ ซึ่งผู้ เรียนอาจต้องการการสนบัสนุน ความช่วยเหลือทางการเรียนจาก
ผู้ เช่ียวชาญ โดยในบริบทของการเรียนในมหาวิทยาลยัอาจหมายถึงอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ 
ซึ่งมีบทบาทท่ีแตกต่างออกไปจากการเรียนการสอนในแบบดัง้เดิม โดยอาจารย์จะเป็นผู้ ให้
ค าแนะน า ให้ค าปรึกษามากกวา่ท่ีจะเป็นชีน้ า สัง่สอน (University of Iceland, n.d.) นอกจากนัน้
หากพิจารณาตามแนวคิดจิตวิทยาปัญญา หรือจิตวิทยาการรู้คิด (Cognitive Psychology) ซึง่ได้
อธิบายถึงเคร่ืองมือในการเรียนรู้ท่ีส าคัญคือ การเรียนรู้ท่ีอาศัยการท างานของสมอง กล่าวคือ 
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สมองเป็นกลไกส าคญัท่ีสามารถเติบโตในสภาพแวดล้อมท่ีมีความสมบูรณ์ โดยการมองหารูปแบบ
การเรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีผ่านมา และจะท างานได้ดีท่ีสุดในสถานการณ์ท่ีปราศจากการ
คุกคาม เม่ือผู้ เรียนต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ผู้ เรียนจะรวบรวมความคิดก่อนหน้ากับ
ประสบการณ์ของตน ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามความเช่ือของแต่ละบุคคล หรืออาจตัดทอน
ข้อมูลท่ีไม่สอดคล้องออกไปก็เป็นได้นัน้ การจะท าเช่นนีไ้ด้ผู้ เรียนจะต้องมีการตัง้ค าถาม ค้นหา
ค าตอบ และประเมินถึงสิ่งท่ีตนรู้ อันเป็นพืน้ฐานส าคญัของการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองนั่นเอง 
ทัง้นีก้ารศึกษาเก่ียวกับความฉลาดทางปัญญาและรูปแบบการเรียนรู้ในปัจจุบันมีข้อพิสูจน์ว่า
วิธีการเรียนรู้ของบุคคลนัน้มีความหลากหลาย โดยการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองซึ่งเป็นการเรียนรู้ท่ี
มีลกัษณะเฉพาะบุคคลนัน้ จะช่วยเตรียมความพร้อมให้กับผู้ เรียนเพื่อเตรียมรับมือกับความท้า
ทายในแตล่ะวนั และรับมือกบัสถานการณ์การเรียนท่ีมีความหลากหลายได้ (Bharathi, 2014) 

ทัง้นีท้ักษะภาษาอังกฤษท่ีนิสิตนักศึกษาควรมีเพื่อการรับมือกับการแข่งขันในการ
ท างานในสาขาวิชาชีพของตนในประชาคมอาเซียน หรือแม้แต่กระทั่งในประเทศไทยเอง หมาย
รวมถึงความสามารถในการน าภาษาอังกฤษมาใช้ ทัง้ในการพูด การอ่าน การเขียน และการฟัง 
ปัจจุบันการเรียนรู้ทกัษะภาษาอังกฤษในทุกระดับการศึกษาควรมีเป้าหมายให้ผู้ เรียนสามารถมี
ทกัษะการใช้ภาษาองักฤษเพื่อติดต่อสื่อสารได้อยา่งถูกต้องเหมาะสม และสามารถท่ีจะไปแข่งขนั
กับผู้ อ่ืนในตลาดแรงงานประชาคมอาเซียนท่ีนบัวนัจะทวีความเข้มข้นมากขึน้เร่ือย ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในระดบัอุดมศึกษา บณัฑิตท่ีจะส าเร็จการศึกษาออกไปต้องมีความพร้อมและมีคุณภาพ
ในการใช้ภาษาอังกฤษในระดบัท่ีทดัเทียมกับบณัฑิตในประเทศอ่ืน ๆ เพราะความสามารถในการ
ใช้ทกัษะภาษาอังกฤษของบณัฑิตไทยยุคใหม่ จะต้องเป็นความสามารถพืน้ฐานท่ีจ าเป็นในการ
ด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ มิใช่เป็นเพียงความสามารถพิเศษดังเช่นแต่ก่อนอีกต่อไป 
(ณภทัร วุฒิวงศา, 2557) เช่นนัน้แล้วการพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษจะช่วยให้ผู้ เรียนมีวิสยัทศัน์
กว้างไกล สามารถสื่อสารกับชาวตา่งประเทศได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมั่นใจ มีเจตคติท่ีดีต่อ
การใช้ภาษาและวฒันธรรมต่างประเทศ นอกจากนี ้ยงัมีความเข้าใจและภาคภูมิใจในภาษาและ
วฒันธรรมไทย และสามารถถ่ายทอดวฒันธรรม และเอกลกัษณ์ไทยไปสูส่งัคมโลกได้ (ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาแหง่ชาติ, 2542) นิสิตนกัศกึษาท่ีผู้วิจัยมุ่งหมายจึงควรจะเป็นผู้ เรียนรู้ท่ีมี
การเรียนรู้ภาษาองักฤษด้วยการน าตนเอง โดยจะเป็นผู้ เรียนท่ีมีความพยายาม มมุานะท่ีจะจดัการ
ตนเอง ตรวจสอบตนเอง และเปลี่ยนแปลงตนเองให้มีความสามารถในด้านทกัษะภาษาอังกฤษท่ี
จะสามารถน าไปปรับเปลีย่นปรับปรุงตนเองให้รองรับกับการเปิดตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน
ในอนาคตตอ่ไปได้ 
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งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนรู้ภาษา และการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน า

ตนเองนัน้ ส่วนใหญ่นักวิจัยมักจะท าการศึกษาในรูปแบบของการวิจัยเชิงคุณภาพ และการหา
ความสมัพนัธ์กับตวัแปรอ่ืน ๆ อีกทัง้งานวิจัยสว่นใหญ่มักจะเป็นการศึกษาเพื่อท าความเข้าใจกับ
การจัดรูปแบบการเรียนการสอนท่ีอิงการเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือการจัดกิจกรรม รวมถึงการเสนอ
กิจกรรมท่ีจะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้ เรียน อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่
ผู้ เรียน ซึ่งจากการค้นคว้างานวิจยัทัง้ในประเทศและต่างประเทศพบวา่ผลการวิจยัสนบัสนุนวา่การ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเองจะช่วยให้ผู้ เรียนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เช่น 
งานวิจัยเร่ือง การเรียนรู้ภาษาด้วยการน าตนเองของนกัเรียนซึง่ใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสองใน
ห้องสมุดของวิทยาลยัในอเมริกา ซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัย  Bordonaro (2006) ได้
ท าการศกึษาการใช้ห้องสมุดซึ่งผู้วิจัยถือว่าเป็นสถานท่ีท่ีจะช่วยพฒันาทกัษะภาษาอังกฤษให้แก่
นกัเรียนในวิทยาลยัในอเมริกาท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสอง โดยกลุม่ตัวอย่างในการศึกษา
ครัง้นีป้ระกอบด้วยนกัเรียนท่ีมีเชือ้ชาติญ่ีปุ่ น สวีเดน ฮังการี บลัแกเรีย จีน เม็กซิโก เป็นต้น โดยผล
การศกึษาพบวา่ผู้ เรียนท่ีเรียนภาษาด้วยการน าตนเองนัน้จะมีเกิดการพฒันาทกัษะภาษาอังกฤษ
ขึน้ จากกิจกรรมท่ีท าให้ห้องสมุด เช่น การอ่านหนงัสือเพื่อความเพลิดเพลนิ และผู้ เรียนเหลา่นีย้งั
สามารถเช่ือมโยงเนือ้หา ข้อมูลจากการเรียนกับการเรียนรู้ภาษาจากห้องสมุดได้อีกด้วย จึงเป็น
การยืนยนัตามแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองได้ว่าผู้ เรียนท่ีมีลกัษณะดงักลา่วจะมีวิธีการท่ี
เหมาะสมเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์และส าเร็จตามท่ีตนต้องการได้ 
เช่นเดียวกับงานวิจัยในประเทศของ คณาพร คมสนั (2540) ซึ่งได้ท าการศึกษาเร่ือง การพฒันา
รูปแบบการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองในการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจ ส าหรับนกัเรียนระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย โดยผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงกึ่งทดลอง เพื่อเปรียบเทียบความสามารถ
ทางการอ่านภาษาองักฤษ เปรียบเทียบลกัษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนกัเรียน ระหวา่ง
กลุม่ท่ีเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง กับกลุม่ท่ีได้รับการสอนด้วยวิธีสอนอ่านตาม
คูมื่อครู และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ เรียนเก่ียวกับการเรียนตามรูปแบบการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเอง ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ผู้ เรียนท่ีเรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองตามท่ี
ผู้วิจัยพฒันาขึน้มีความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสงูกว่านกัเรียนท่ีเรียน
ด้วยวิธีสอนตามคู่มือครู แต่ผลดังกล่าวเกิดขึน้เฉพาะในกลุ่มผู้ เรียนท่ีมีคะแนนความสามารถ
ทางการอ่านเพื่อความเข้าใจในระดบัต ่า และคะแนนเฉลี่ยลกัษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง
หลังการเรียนตามรูปแบบการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองท่ีผู้ วิจัยพัฒนขึน้สูงกว่าก่ อนเรียน เม่ือ
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พิจารณาจากสองงานวิจัยดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาทักษะภาษาท่ีเกิดขึน้ได้จากการ
อาศยัรูปแบบการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง งานวิจัยแรกแสดงเห็นว่ากิจกรรมท่ีมีลกัษณะเป็นการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเอง อันเป็นกิจกรรมท่ีผู้ เรียนได้แสวงหาด้วยตนเองจะช่วยพัฒนาทักษะ
ภาษาองักฤษให้ดีขึน้ได้ เช่นเดียวกบังานวิจยัเร่ืองท่ีสองท่ีแสดงให้เห็นถึงการจดัการเรียนการสอนท่ี
เอือ้ให้ผู้ เรียนได้มีการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง จะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการอ่าน
ให้แก่ผู้ เรียนได้ 

ทัง้นีเ้น่ืองจากในการศึกษาครัง้นีผู้้ วิจยัได้เน้นการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการ
น าตนเองด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งมีความเฉพาะลงไปในสว่นของทกัษะภาษาอังกฤษอันจะท าให้มี
งานวิจยัท่ีศกึษาโดยตรงไม่มากนกั แต่เน่ืองด้วยแนวคิดหลกัส าคญัท่ีผู้วิจัยให้ความสนใจยงัคงอยู่
ในส่วนของแนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ผู้ วิจัยจึงจะได้น าเสนอ
งานวิจยัท่ีอาศยัแนวคิด ทฤษฎีพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองเพื่อสนบัสนุนความเข้าใจใน
สว่นของปัจจยัท่ีจะช่วยสง่เสริมให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ดงักลา่ว ดงันี ้การศกึษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การเรียนอีกทัง้งานวิจยัเร่ืองปัจจยัทางจิตสงัคมท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนิสิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (พสชนัน นิรมิตไชยนนท์, 2549) ซึ่งมีวตัถุประสงค์สว่นหนึ่งเพื่อ
ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางจิตและปัจจัยทางสงัคมกับการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง
ของนิสติ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และเพื่อค้นหาปัจจยัท่ีส าคญัในการท านายการเรียนรู้ด้วย
การน าตนเองของนิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยท าการศึกษาในนิสิตชัน้ปีท่ี 2 จากทุก
คณะ ในมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 360 คน โดยปัจจัยลกัษณะทางจิตท่ีท าการศึกษา 
ได้แก่ แรงจูงใจภายใน การรับรู้ความสามารถของตน ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
เจตคติต่อการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง และปัจจัยทางสังคม ได้แก่ ปัจจัยด้านครอบครัว ซึ่ง
ประกอบไปด้วย สมัพนัธภาพในครอบครัว การเป็นแบบอย่างด้านการเรียนรู้ การสนบัสนนุทางการ
เรียนรู้ และปัจจัยด้านมหาวิทยาลยั ซึ่งประกอบไปด้วย บทบาทของอาจารย์ในการเป็นผู้อ านวย
ความสะดวกในการเรียนรู้ สมัพันธภาพกับเพื่อน และความพร้อมของแหลง่ทรัพยากรการเรียนรู้ 
โดยผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัลกัษณะทางจิตทกุตวัมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเองของนิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยความ
พร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองมีความสมัพันธ์ทางบวกสูงสดุ รองลงมาคือ เจตคติต่อการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเอง การรับรู้ความสามารถของตน และแรงจูงใจภายใน ตามล าดบั และปัจจัย
ทางสงัคมทุกตวัมีความสมัพนัธ์ทางบวกกับการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนิสติมหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยการเป็นแบบอย่างด้านการเรียนรู้มี
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ความสมัพนัธ์สงูสดุ รองลงมาคือ สมัพนัธภาพกับเพื่อน การสนบัสนนุทางการเรียนรู้ บทบาทของ
อาจารย์ในการเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ สมัพนัธภาพในครอบครัว และความพร้อม
ของแหลง่ทรัพยากรการเรียนรู้ ตามล าดบั และในสว่นของการท านายการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง
ของนิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พบว่าปัจจัยลกัษณะทางจิต ได้แก่ ความพร้อมในการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเองเป็นตัวท่ีมีอิทธิพลทางบวกสูงท่ีสุดในการท านาย รองลงมาคือ การรับรู้
ความสามารถของตน ปัจจยัทางสงัคมด้านครอบครัว ได้แก่ การเป็นแบบอยา่งด้านการเรียนรู้ และ
ปัจจยัทางสงัคมด้านมหาวิทยาลยั ได้แก่ บทบาทของอาจารย์ในการเป็นผู้อ านวยความสะดวกใน
การเรียนรู้ โดยความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง การรับรู้ความสามารถของตน การเป็น
แบบอย่างด้านการเรียนรู้ และบทบาทของอาจารย์ในการเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 
ร่วมกนัท านายการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองร้อยละ 68.9 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 

จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องท าให้เห็นความส าคญัของพฤติกรรม
การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ซึ่งจะเป็นลกัษณะพฤติกรรมส าคญัท่ีจะช่วยให้นิสิตนกัศึกษาได้เกิด
การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษให้มีความพร้อมในการเข้าสูก่ารแขง่ขนัในตลาดแรงงานเสรีอาเซียน 
อย่างไรก็ตามจากแนวคิดของ Knowles (1975) ท่ีได้กล่าวถึงปัจจัยท่ีจะมีสว่นสนบัสนุนให้นิสิต
นักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองได้นัน้ จะต้องอาศัยทัง้ปัจจัย
ลักษณะทางจิต และปัจจัยทางสังคมร่วมกันจึงจะก่อให้เกิดความมุ่งมั่นในการริเร่ิมเรียนรู้
ภาษาอังกฤษด้วยตนเองขึน้ได้ โดยผู้วิจัยจะได้กลา่วถึงแนวคิด และรายละเอียดของปัจจัยท่ีจะมี
สว่นสง่เสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษด้วยการน าตนเองในล าดบัตอ่ไป 

3. การริเร่ิมพัฒนาความงอกงามแห่งตน 
แนวคิดและความหมายของการริเร่ิมพัฒนาความงอกงามแห่งตน 

การริเร่ิมพัฒนาความงอกงามแห่งตน(Personal Growth Initiative หรือ PGI) เป็น
หนึง่ในแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychology) ซึ่งเป็นแนวคิดจิตวิทยาตะวนัตกสมยัใหม่
ท่ียึดเอาจุดแข็งของมนุษย์เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เป็นศาสตร์ทางเลือกใหม่ท่ีมุ่งพัฒนา
บุคลิกภาพของมนุษย์ให้เป็นผู้ มีความสขุจากพืน้ฐานของการพัฒนาตนเอง (Snyder & Lopez, 
2002) โดย Robitschek (1998) เป็นผู้ ริเร่ิมแนวคิดนีข้ึน้ โรบีเช็คได้อธิบายความหมายของการริเร่ิม
พฒันาความงอกงามแห่งตนไว้วา่ เป็นความมุ่งมัน่ท่ีจะเปลีย่นแปลง และพฒันาตนเอง โดยความ
งอกงามหรือการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้นัน้ไม่ใช่เพียงแค่การรับรู้ตนเองเท่านัน้ แต่ต้องมีการลงมือ
ท าอย่างตัง้ใจอีกด้วย แม้แนวคิดการริเร่ิมพฒันาความงอกงามแหง่ตนยงัเป็นแนวคิดท่ีใหม่ แตโ่รบี
เช็คผู้ คิดค้นและพฒันาแนวคิดนี ้ได้ท างานวิจยัออกมาอย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ปี 1998 จนถึงปัจจุบนั 
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จากการทบทวนวรรณกรรมผู้วิจยัสรุปนิยามของการริเร่ิมพฒันาความงอกงามแห่งตนวา่หมายถึง 
ความมุ่งมัน่ของบุคคลท่ีจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตนเอง และสามารถพฒันาตนได้ ทัง้ในแง่
ของการรับรู้ตนเองและลงมือกระท าสิง่ซึง่ก่อให้เกิดความเติบโตงอกงามแก่บุคคลนัน้ 

ความมุ่งมั่น และความตัง้ใจในการปฏิบัติตนเพื่อเป็นผู้ ซึ่งมีความงอกงามเป็น
องค์ประกอบส าคญัประการหนึ่งของการริเร่ิมพัฒนาความงอกงามแห่งตน นอกจากนัน้การริเร่ิม
พัฒนาความงอกงามแห่งตนยังรวมองค์ประกอบของกระบวนการทางปัญญาไว้ด้วยกัน ซึ่ง
ประกอบด้วยการรับรู้ความสามารถของตนเอง ความเช่ือ ทัศนคติ และการให้คุณค่า ซึ่ง
องค์ประกอบทัง้หมดนีมี้สว่นในการสนับสนุนการริเร่ิมพฒันาความงอกงามแห่งตน ตวัอย่างเช่น 
บุคคลมีความคิดว่าตนเองรู้ว่าต้องการจะเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิต ซึ่งเป็นการรับรู้ถึงความ
คาดหวัง ถือว่าเป็นสว่นหนึ่งของการรับรู้ความสามารถของตนเอง (self-efficacy) อย่างไรก็ตาม
การริเร่ิมพฒันาความงอกงามแหง่ตนมีขอบเขตท่ีกว้างกวา่การรับรู้ความสามารถของตนเอง โดยท่ี
การริเร่ิมพฒันาความงอกงามแหง่ตนจะมีองค์ประกอบของพฤติกรรม ซึง่เป็นปัจจัยท่ีจะน าบุคคล
ไปสู่การบรรลุผลความส าเร็จ เป็นการรับรู้ข้ามขอบเขตของการงอกงาม กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
องค์ประกอบทางพฤติกรรมถูกเพิ่มเข้ามาในการฝึกฝนการรับรู้เก่ียวกับความงอกงามสว่นบุคคล 
เช่น การท่ีบุคคลรู้ถึงกระบวนการท่ีสามารถช่วยให้เขาสามารถเปลีย่นแปลงสิง่ตา่ง ๆ ในชีวิตได้ 

นอกจากนัน้การริเร่ิมพฒันาความงอกงามแหง่ตนยงัเป็นการก าหนดเป้าหมายในการ
เปลี่ยนแปลงและความงอกงามผ่านชีวิตของบุคคล การริเร่ิมพัฒนาความงอกงามแห่งตนยัง
สามารถพิจารณาจากโครงสร้างอภิปัญญา (Metacognitive) อันประกอบด้วยการตระหนกัรู้ และ
การควบคุมความมุ่งมัน่ตัง้ใจในการปรับปรุงให้เกิดความงอกงามทางปัญญา และพฤติกรรมในทุก
ขอบข่ายของชีวิตเพิ่มขึน้ บุคคลท่ีมีการเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงผ่านช่วงชีวิต จะมี
ระดับของความมุ่งมั่นในกระบวนการงอกงามสูง เน่ืองจากบุคคลจะมีการตระหนกัและมีความ
ตัง้ใจในกระบวนการเปลี่ยนแปลงและมองเห็นทางเลือกอันเป็นทางออกในการเผชิญกับความ
กดดนัของสิ่งแวดล้อม นอกจากนีพ้วกเขายงัสามารถท่ีจะปฏิบติัตามอย่างเข้าใจต่อทางเลือกท่ีตน
เลอืกเพื่อไปสูค่วามงอกงามได้ 

จากการค้นคว้าพบว่าแนวคิดการริเร่ิมพัฒนาความงอกงามแห่งตน มักน ามาใช้ใน
การปรึกษาเชิงจิตวิทยา ซึ่งมีความมุ่งหมายท่ีจะให้ผู้ รับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาได้เกิดการพฒันา
และเปลีย่นแปลง ก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคท่ีตนต้องเผชิญอยู ่หนึง่ในเป้าหมายส าคญัของการ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยา คือ การท าความเข้าใจกบัผู้ รับบริการการปรึกษาให้เข้าใจถึงกระบวนการของ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเอง และเพิ่มทกัษะวิธีการเฉพาะ เพื่อให้เขาได้บรรลผุลในความ
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งอกงามจากการเปลี่ยนแปลงและพัฒนานัน้ (Prochaska & DiClemente, 1986) การท าความ
เข้าใจกับผู้ รับบริการการปรึกษาในเร่ืองการเปลี่ยนแปลงนัน้เป็นสิ่งส าคญั เน่ืองจากคนสว่นใหญ่
จะต้องเผชิญกับความท้าทาย การเปลี่ยนผ่าน และประสบการณ์ใหม่ ๆ ท่ีผ่านเข้ามาในชีวิต ซึ่ง
เป็นสิ่งท่ีบุคคลจะต้องมีการเตรียมการเพื่อรับมือในการเผชิญปัญหา หรือพัฒนาตนเองไปกับ
สถานการณ์ใหม่ ๆ เหล่านัน้ (Schlossberg, 1984) โดยขัน้ตอนแรกเร่ิมในการตระเตรียมความ
พร้อม เป็นขัน้ตอนของความพร้อมท่ีจะเปลีย่นแปลงประกอบด้วยทัง้เจตคติและพฤติกรรม บุคคลท่ี
มีการเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงผ่านช่วงชีวิต จะมีระดับของความมุ่งมั่นใน
กระบวนการงอกงามสงู เน่ืองจากบุคคลจะมีการตระหนกัและตัง้ใจในกระบวนการเปลี่ยนแปลง
และมองเห็นทางเลอืกอนัเป็นทางออกในการเผชิญกับความกดดนัของสิ่งแวดล้อม นอกจากนีพ้วก
เขายงัสามารถท่ีจะปฏิบติัตามอย่างเข้าใจต่อทางเลือกท่ีตัง้ใจเลือกเพื่อไปสูค่วามงอกงามนัน้ ซึ่ง
แนวคิดในการพัฒนาตนตรงนีน้ัน้ เป็นสิ่งท่ีสอดคล้องและเกิดขึน้ได้ในบุคคลทุกคนท่ีต้องการจะ
พฒันา และเปลีย่นแปลงตนเอง 

ปัจจัยสาเหตุของการริเร่ิมพัฒนาความงอกงามแห่งตน 
ทัง้นี ้Robitschek (1998) ได้กลา่วถึงปัจจัยท่ีมีส่วนกระตุ้นให้บุคคลเกิดความงอก

งามได้เป็น 3 ปัจจยัด้วยกนั ประกอบด้วย 
1.) พฒันาการ (developmental) เป็นองค์ประกอบท่ีก่อให้เกิดความงอกงามขึน้

ได้ ความงอกงามจากการพัฒนาการนัน้สามารถเกิดขึน้ได้โดยไม่ต้องอาศัยความรู้ หรือการ
ตระหนกัรู้ใด ๆ เช่น การท่ีเด็กสามารถพฒันาการใช้เหตุผลให้มีความซบัซ้อนขึน้โดยท่ีตัวเด็กเอง
ไม่ได้มีความเข้าใจถึงสิง่ท่ีเกิดขึน้ แตก่ารใช้เหตผุลท่ีซบัซ้อนขึน้นัน้เกิดขึน้ได้จากพฒันาการของเด็ก
เอง และความงอกงามท่ีเกิดขึน้ในแต่ละบุคคล อาจเกิดจากการพัฒนาจากประสบการณ์ หรือ
สิง่แวดล้อมของแตล่ะบุคคลท่ีก่อให้เกิดการริเร่ิมพฒันาความงอกงามแหง่ตนขึน้ได้ 

2.) สิ่งแวดล้อม (environmental) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมท่ีมีความเหมาะสม จะ
ช่วยให้เกิดความงอกงามสว่นบุคคลด้วยความเข้าใจของบุคคลเอง โดยไม่มีสิ่งใดท่ีจะมาต่อต้าน
ขดัขวางการเติบโตงอกงามได้ ตวัอยา่งเช่น บุคคลท่ีเพิ่งหยา่ร้างจะตระหนกัถึงการต้องพึง่พาตนเอง
มากขึน้ ถึงแม้ว่าตัวเขาอาจจะต่อต้านกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ แต่การต่อต้านนัน้ก็อาจเกิดจาก
ความคิดท่ีว่าตนถูกทรยศจากคู่ชีวิตท่ีเลิกรากันไป แต่ท้ายท่ีสุดความงอกงามจะมีส่วนช่วยให้
บุคคลสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึน้ อันเป็นผลจากสถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อมท่ีท าเกิดขึน้
นัน่เอง 

  



  39 

3.) กระบวนการของความตัง้ใจ (intentional process) หากบุคคลมีความตัง้ใจ
ในการลงมือกระท าสิ่งต่าง ๆ บุคคลจะเกิดความงอกงามขึน้ จากกระบวนการของความตัง้ใจ จะ
ท าให้บุคคลเกิดตระหนักรู้อย่างเต็มท่ีในการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ อย่างมุ่งมั่น และเต็มใจ 
ตวัอย่างเช่น เม่ือบุคคลเกิดความไม่พึงพอใจในอาชีพท่ีตนเลือก บุคคลจะมีความมุ่งมั่นในการ
ค้นหาตนเองอย่างเต็มท่ี เพื่อค้นหาอาชีพท่ีเหมาะสมกบัตนมากกว่า ซึ่งจากสถานการณ์ดงักลา่ว
จะเห็นได้วา่บุคคลมีการรับรู้อยา่งเต็มท่ีและมีความตัง้ใจท่ีจะพฒันาตนเองให้เติบโตงอกงาม 

ลักษณะของผู้มีการริเร่ิมพัฒนาความงอกงามแห่งตน 
มาตรวดัการริเร่ิมพฒันาความงอกงามแห่งตนฉบบัแรกของ Robitschek (1998) ท่ี

ได้พัฒนาและมีการปรับปรุงจนเป็นฉบับท่ีสมบูรณ์และน ามาใช้ในงานวิจัยนัน้ ประกอบด้วย
ลกัษณะ 9 ประการอันเป็นลกัษณะของการริเร่ิมพัฒนาความงอกงามแห่งตน ได้แก่ 1.) การรู้ว่า
ตนเองต้องการจะเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิต 2.) การรู้วา่อะไรเป็นจุดมุ่งหมายในชีวิตตน 3.) การมี
กระบวนการท่ีจะสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ในชีวิต 4.) การท่ีสามารถเลือกบทบาทท่ีตน
ต้องการ 5.) การรู้ว่าจะต้องเร่ิมต้นอย่างไรเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย 6.) การมีแผนการท่ีจะช่วยให้ไป
ถึงเป้าหมาย 7.) การมีความสามารถในการควบคุมชีวิตตนเอง 8.) การรับรู้ถึงความพิเศษของตน 
และ 9.) การมีความสามารถในการวางแผนให้ชีวิตสมดลุ 

องค์ประกอบของการริเร่ิมพัฒนาความงอกงามแห่งตน 
เม่ือ Robitschek และคณะ (2009) ได้ท าการพฒันามาตรวดัการริเร่ิมพฒันาความ

งอกงามแห่งตน ได้แบ่งองค์ประกอบของการริเร่ิมพัฒนาความงอกงามแห่งตนออกเป็น 4 
องค์ประกอบด้วยกนั ได้แก่ 

1. ความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง (Readiness for Change) หมายถึง การ
เตรียมจิตใจให้พร้อมต่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพฒันาตนเอง นอกจากนัน้ยงัรวมถึงการท่ี
นิสติรับรู้ความต้องการในการเปลีย่นแปลงตนเองด้วย ให้เป็นผู้ ท่ีมีวุฒิภาวะ กลา่วคือ มีพฒันาการ
สมบูรณ์ตามวยั (ทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสงัคม) 

2. การวางแผนเพื่อการพฒันาตนเอง (Planfulness) หมายถึง การคิดหาวิธีการ 
กลวิธีท่ีจะน ามาใช้ในการวางขัน้ตอนหรือก าหนดเป้าหมายในการด าเนินการวางแผนสูก่ารปฏิบติั
เพื่อให้บุคคลเกิดการปรับปรุงเปลีย่นแปลงและพฒันาตนเอง 

3. การใช้แหล่งทรัพยากรเพื่อการพัฒนาตนเอง (Using Resource) หมายถึง 
ความสามารถในการเข้าถึงแหลง่สนบัสนนุข้อมลู แนวทางต่าง ๆ รวมถึงการรู้จักขอความช่วยเหลือ
หรือค าปรึกษา จากบุคคลรอบข้างหรือคนอ่ืน ๆได้เพื่อให้เกิดการปรับปรุงเปลีย่นแปลงและพฒันา
ตนของบุคคล 
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4. การกระท าอยา่งตัง้ใจเพื่อการพฒันาตนเอง (Intentional Behavior) หมายถึง 
กระบวนการลงมือปฏิบัติจริงตามขัน้ตอน แผนการหรือเป้าหมายต่าง ๆ ท่ีวางไว้อย่างตัง้ใจจริง 
เพื่อให้เกิดการปรับปรุงเปลีย่นแปลงและพฒันาตนของบุคคล 

บุคคลท่ีมีระดบัของการริเร่ิมพฒันาความงอกงามแห่งตนหรือระดบัของ PGI สงู จะ
เห็นถึงคณุค่าและใช้ประโยชน์ท่ีได้รับจากโอกาสในการพฒันาตนเองให้งอกงามอยา่งเต็มท่ี บุคคล
เหล่านีจ้ะคอยมองหาและสร้างสถานการณ์ท่ีจะเอือ้ให้เขาได้มีการเติบโตพัฒนา ในทางกลบักัน
บุคคลท่ีมีระดบัการริเร่ิมพฒันาความงอกงามแห่งตนหรือระดบัของ PGI ต ่า บุคคลกลุม่นีแ้ทบจะ
ไม่รับรู้หรือรับรู้ได้น้อยมากถึงความสามารถในการเปลีย่นแปลง และอาจหลกีเลีย่งสถานการณ์ท่ีมี
การท้าทายให้เขาได้เติบโตงอกงาม (Robitschek, 1998) บุคคลท่ีมีระดบัของความงอกงามส่วน
บุคคลไม่ได้เพียงแค่รับรู้ว่าสามารถพฒันาตนเองได้ แต่ยงัมีการควบคุมวิธีการเปลี่ยนแปลง ตัง้ใจ
แสวงหาหรือใช้ประโยชน์ในการพัฒนา ซึ่งต่างจากการรับรู้ความสามารถของตนเองท่ีเป็นเพียง
ความเช่ือว่าบุคคลจะสามารถประสบความส าเร็จจากการกระท านัน้ ๆ  (Robitschek & Cook, 
1999) นอกจากนัน้แล้วจากการวิจยั Robitschek และคณะ (2009) พบว่า ผู้ ท่ีมีความงอกงามแห่ง
ตนแรกสงูจะสขุภาวะทางอารมณ์ สขุภาวะทางสงัคม ทักษะการเผชิญปัญหาและการปรับตัวสูง
เช่นกัน และยังสามารถเผชิญกับปัญหาอันเป็นก่อให้เกิดการพัฒนาในชีวิตได้ อีกทัง้ยงัท าให้มี
ภาวะความทกุข์ใจต ่าอีกด้วย 

การวัดการริเร่ิมพัฒนาความงอกงามแห่งตน 
ในการศกึษาและการพฒันาเคร่ืองมือในการวดัการริเร่ิมพฒันาความงอกงามแหง่ตน

นัน้ พบวา่ Robitschek (1998) เร่ิมจากการพฒันาแบบวดัซึง่มีข้อค าถาม 9 ข้อท่ีเป็นลกัษณะของผู้
มีการริเร่ิมพัฒนาความงอกงามแห่งตน และท าการศึกษาโครงสร้างหรือภาวะสนันิษฐาน ซึ่งเป็น
การยืนยนัขัน้ต้นส าหรับความตรงเชิงภาวะสนันิษฐานในความสมัพนัธ์กบัหลาย ๆ โครงสร้างทาง
จิตวิทยา แบบวดัการริเร่ิมพฒันาความงอกงามแหง่ตนวดัโครงสร้างได้อยา่งชดัเจน จากการศกึษา
ครัง้นีย้ืนยันความสอดคล้องภายใน ( internal consistency) ความคงท่ีชั่วคราว (temporal 
stability) ความเท่ียงตรงเชิงสอดคล้อง (convergent validity) และความเท่ียงตรงเชิงจ าแนก 
(discriminant validity) ของคะแนนจากแบบวดั จากนัน้จึงได้ท าการทดสอบความเท่ียงตรงของ
แบบวดักับกลุ่มตวัอย่างซึ่งเป็นนักเรียนระดับวิทยาลยัท่ีเป็นชาวอเมริกันเชือ้สายยุโรป โดยการ
ทดสอบซ า้ใน 8 สปัดาห์ ได้ค่าความเท่ียงตรงของแบบวดั .74 และมีค่าความสอดคล้องภายใน 
(internal consistency) ระหว่าง .78 ถึง .88 มีคา่สมัประสทิธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 
alpha) .86 
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หลงัจากการศึกษาแนวคิดการริเร่ิมพัฒนาความงอกงามแห่งตนอย่างต่อเน่ือง โดย
อาศยัแบบวดั Personal Growth Initiative scale (PGIS) Robitschek และคณะ (2009) จึงได้ท า
การพัฒนาปรับปรุงแบบวัดการริเร่ิมพัฒนาความงอกงามแห่งตนฉบบัท่ี 2 โดยแบบวดัการริเร่ิม
พฒันาความงอกงามแหง่ตนฉบบัใหม่นีมี้ช่ือวา่ Personal Growth Initiative scale-II: PGIS-II โดย
ท าการปรับปรุงให้แบบวดัมีการพิจารณาองค์ประกอบท่ีหลากหลาย และซบัซ้อนมากขึน้ อีกทัง้มี
การจดัสรรความส าคญัของแตล่ะองค์ประกอบให้เทา่เทียมกนั และเพื่อให้เป็นการวดัทางจิตวิทยา
ท่ีมีคุณภาพ และปรับข้อกระทงให้สัน้กระชับแต่คงไว้ซึ่งใจความท่ีจะสามารถวัดการริเร่ิมพฒันา
ความงอกงามแหง่ตนได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ซึง่แบบวดัฉบบัปรับปรุงนีไ้ด้วดัการริเร่ิมพฒันาความ
งอกงามแหง่ตนแบง่ออกเป็น 4 องค์ประกอบ คือ ความพร้อมในการเปลีย่นแปลง การวางแผน การ
ใช้ทรัพยากร และการกระท าอย่างตัง้ใจ โดยท าการทดสอบความเท่ียงตรงของแบบวดั ด้วยการ
ทดสอบซ า้ในระยะเวลา 1 สปัดาห์ 2 สปัดาห์ 4 สปัดาห์ และ 6 สปัดาห์ กลุม่ตัวอย่างท่ีใช้ในการ
ทดสอบเป็นนักศึกษาในชัน้เรียนจิตวิทยา มหาวิทยาลัย Southwestern ได้ค่าความสอดคล้อง
ภายในของแบบวดัระหว่าง .61 ถึง .74 จากนัน้ Robitschek และคณะ (2009) ได้ท าการทดสอบ
ความเท่ียงตรงและความเช่ือมั่นของแบบวดัอีกครัง้ โดยท าการศึกษาในนกัศึกษาวิทยาลยั ได้ค่า
ความสอดคล้องภายในของแบบวัดมากกว่า .90 และพบความสมัพันธ์ระหว่างการทดสอบซ า้
มากกวา่ .60 

ในสว่นของการศึกษาในบริบทของไทย พิชามญชุ์ บุญสิทธ์ิ (2554) ได้ท าการศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งการริเร่ิมพฒันาความงอกงามแหง่ตนกบัความวิตกกงัวลในการสอบคดัเลอืก
เข้ามหาวิทยาลยัของนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 6 โดยมีการเผชิญปัญหาเป็นตวัแปรสง่ผ่าน เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบวดัการริเร่ิมพัฒนาความงอกงามแห่งตนท่ีพัฒนาขึน้ตามแนวคิดของ 
Robitschek และคณะ (2009) จากกลุม่ตวัอยา่งจ านวน 385 คน มีลกัษณะเป็นแบบวดัแบบมาตร
ประมาณคา่ 6 ระดบั มีคา่ความเช่ือมัน่ของแบบวดัทัง้ฉบบัเทา่กบั .84 

การริเร่ิมพฒันาความงอกงามแห่งตนจึงเป็นกระบวนการทางจิตท่ีจะช่วยให้บุคคล
เกิดความมุ่งมั่นในการเปลี่ยนแปลงตนเองในเป้าหมายท่ีตนเองก าหนดไว้ ในการวัดการริเร่ิม
พัฒนาความงอกงามแห่งตนผู้ วิจัยผู้ วิจัยได้น า Personal Growth Initiative scale-II (PGIS-II) 
และแนวคิดการริเร่ิมพฒันาความงอกงามแหง่ตน ของ Robitschek (1998) มาใช้เป็นแนวคิดหลกั
ในการพฒันาแบบวดัในการวิจยั โดยแบบวดัมีลกัษณะเป็นมาตรประมาณคา่ 6 ระดบั จากไม่เห็น
ด้วยอย่างยิ่งให้ 1 คะแนน ไปจนถึงเห็นด้วยอย่างยิ่งให้ 6 คะแนน ส าหรับข้อค าถามเชิงลบให้
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คะแนนในลกัษณะตรงกนัข้าม กลา่วคือ หากผู้ตอบแบบสอบถามได้คะแนนสงูกวา่แสดงว่ามีการ
ริเร่ิมพฒันาความงอกงามแหง่ตนสงูกวา่ผู้ ท่ีได้คะแนนต ่ากวา่ 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
แนวคิดการริเร่ิมพฒันาความงอกงามแห่งตนเป็นแนวคิดหนึ่งในทฤษฎีจิตวิทยาเชิง

บวก (positive psychology) ซึ่งมักจะน าไปใช้ในการศกึษาทางจิตวิทยา แต่อย่างไรก็ตามแนวคิด
ดังกล่าวมีมุมมองท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในศาสตร์แขนง ๆ อ่ืน ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจ
น ามาใช้ในการศกึษาครัง้นี ้แตอ่ย่างไรก็ตามพบวา่ยงัไม่มีงานวิจยัใด ๆ ท่ีท าการศกึษาเก่ียวกบัการ
ริเร่ิมพฒันาความงอกงามแหง่ตนกบัพฤติกรรมการเรียนด้วยการน าตนเองโดยตรง ผู้วิจยัพบเพียง
การศกึษาหนึง่ท่ีท าการศึกษาการริเร่ิมพฒันาความงอกงามแห่งตนกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ซึ่ง
เป็นปัจจัยหนึ่งในการแสดงถึงความส าเร็จชองการเรียนรู้ โดยงานวิจัยดงักลา่ว คือการศึกษาเร่ือง 
การริเร่ิมพัฒนาความงอกงามแห่งตนและความภาคภูมิใจในตนเองในการเป็นตัวท านาย
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในนกัเรียนท่ีศึกษาในวิทยาลยัเทคนิค (Malik, Yasin, & Shahzadi, 2015) 
ซึง่มีจุดมุ่งหมายในการวิจยัเพื่อศกึษาบทบาทของการริเร่ิมพฒันาความงอกงามแห่งตนและความ
ภาคภูมิใจในตนเองในการเป็นตวัท านายผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โดยท าการศึกษาในนกัเรียนท่ี
ศกึษาในวิทยาลยัเทคนิคหลายแหง่ มีจ านวนกลุม่ตัวอย่าง 150 คน ผลการวิจัยพบว่า มีเพียงหนึ่ง
องค์ประกอบของการริเร่ิมพัฒนาความงอกงามแห่งตน คือ องค์ประกอบการวางแผนเพื่อการ
พฒันาตนเอง (Planfulness) ท่ีสามารถท านายผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนได้ 

ทัง้นีพ้บการศึกษาการริเร่ิมพฒันาความงอกงามแหง่ตนกับตวัแปรท่ีเป็นมุมมองทาง
อาชีพ โดย Robitschek และ Cook (1999) ได้ท าการศึกษาอิทธิพลของการริเร่ิมพฒันาความงอก
งามแห่งตนกับวิธีการแก้ปัญหาในการส ารวจอาชีพและเอกลกัษณ์ทางอาชีพ พบว่า นักศึกษา
วิทยาลยัท่ีมีระดบัของการริเร่ิมพฒันาความงอกงามแห่งตนสงูจะค้นหาสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม
กบัอาชีพและค้นหาเอกลกัษณ์อนัเหมาะสมกบัอาชีพได้มากกว่า และยงัพบการยืนยนัอยา่งจ ากัด
ในความสมัพันธ์ระหว่างวิธีการแก้ปัญหากับการค้นหาตนเอง และพบการวิจัยท่ีเก่ียวกับความ
เช่ือมั่นในตนเองซึ่งเป็นการสนบัสนุนแนวคิดการริเร่ิมพฒันาความงอกงามแหง่ตนต่อความเช่ือมั่น
ในการมุ่ งมั่น เปลี่ยนแปลงตนเอง โดย  Hardin, Weigold, Robitschek, และ Nixon (2007) 
ท าการศกึษาบทบาทของการริเร่ิมพฒันาความงอกงามแหง่ตนตอ่ความเช่ือมัน่ในตนเองและความ
ทุกข์ใจ พบว่า การริเร่ิมพัฒนาความงอกงามแห่งตนมีความสมัพันธ์ทางบวกอย่างชัดเจนกับสุข
ภาวะทางจิตท่ีดี และพบความสมัพนัธ์ทางลบอยา่งชัดเจนระหว่างการริเร่ิมพฒันาความงอกงาม
แหง่ตนกับความทุกข์ใจ โดยความมุ่งหมายท่ีจะงอกงามของบุคคลนัน้ อาจเก่ียวกบัความสามารถ
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ในการป้องกัน การลด และการฟืน้จากความยากล าบากทางจิตใจได้ดีเพียงใด ดงันัน้บุคคลท่ีมี
ระดบัความมุ่งหมายท่ีจะงอกงามสงูจึงไม่ใช่เพียงแค่ยอมรับกบัความยากล าบากทางจิตใจได้เร็ว
เทา่นัน้ แต่ยงัสามารถมุ่งมัน่ สรรหาวิธีการปรับตวัเพื่อท่ีจะบรรเทาความยากล าบากนัน้ให้ลดลงได้ 
อย่างไรก็ตามผู้วิจัยคาดหวงัว่าการศึกษาวิจัยในครัง้นีจ้ะได้ช่วยเพิ่มมุมมองของแนวคิดการริเร่ิม
พฒันาความงอกงามแหง่ตนท่ีมีความแตกตา่งจากการวิจยัท่ีผา่นมา 

การริเร่ิมพฒันาความงอกงามแหง่ตนจะเป็นสว่นส าคญัท่ีท าให้บุคคลท่ีมีความพร้อม
ในการท่ีจะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเอง ให้สามารถบรรลจุุดหมายในการเปลี่ยนแปลงท่ีตัง้ไว้ 
เช่นเดียวกนักบันิสิตนกัศึกษาชัน้ปีสดุท้ายซึ่งก าลงัจะออกไปสูส่งัคมของการท างานและการรับมือ
กบัการเข้าสูต่ลาดแรงงานเสรีอาเซียน ท่ีต้องให้ความส าคญักบัการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษของ
ตนโดยอาศยัการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองท่ีก่อให้เกิดเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วย
การน าตนเองนัน้ มีความแตกต่างอย่างสิน้เชิงกับสงัคมการเรียน การท่ีนิสิตนักศึกษามีการริเร่ิม
พฒันาความงอกงามแห่งตนจะมีส่วนส าคัญท่ีจะท าให้นิสิตนักศึกษาได้พิจารณาถึงสิ่งท่ีตนเอง
จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความพร้อม มีการวางแผนการเรียนรู้ มีการ
วางเป้าหมาย พิจารณาถึงแนวทางท่ีท าให้ตนเองได้บรรลุเป้าหมาย รวมทัง้มีความมุ่งมั่นในการ
เปลีย่นแปลงตนเองให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษด้วยการน าตนเองเพื่อการข้าสูส่งัคม
การท างานท่ีนิสิตนกัศึกษาต้องให้ความส าคญักบัการพฒันาตนเองให้มีความสามารถเหมาะสม
ทัง้ในการท างาน และการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเพื่อประโยชน์ในการท างานใน
ตลาดแรงงานเสรีเอาเซียน 

4. ภาวะผู้น าในตนเอง 
แนวคิดและความหมายของภาวะผู้น า 

ก่อนจะกล่าวถึงแนวคิดของภาวะผู้ น าในตนเอง จะได้กล่าวถึงแนวคิดและ
ความหมายของภาวะผู้น าอย่างกว้าง ๆ เพื่อการท าความเข้าใจถึงลกัษณะภาวะผู้น าท่ีจะเป็นตวั
แปรทางจิตหนึง่ท่ีผู้วิจยัสนใจน ามาศึกษา โดยความหมายของภาวะผู้น านัน้ได้มีการให้ความหมาย 
และนิยามไว้มากมาย ซึ่งมีทัง้มีความคล้ายคลึง และแตกต่างกัน รวมทัง้มีการให้นิยาม และ
ความหมายของภาวะผู้น าขึน้ใหม่ หรือปรากฏนิยามใหม่ ๆ ขึน้มาเร่ือย ๆ  (Stogdill, 1974) ซึ่ง
ความหมายของภาวะผู้น าท่ีมีนกัวิชาการได้ให้ความหมายไว้มีดงันี ้

Glueck (1980, p. 460) ให้ความหมายของภาวะผู้น าว่า เป็นพฤติกรรมท่ีเป็นการ
กระท าระหว่างบุคคล โดยมีการก าหนดให้บุคคลอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วม ร่วมมือและปฏิบติังานให้
ส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย รวมถึงการชักน า โน้มน้าวให้บุคคลในองค์การหรือหน่วยงานให้มีความ
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ตัง้ใจในการท างานให้ประสบผลส าเร็จ โดยอาศัยการติดต่อสื่อสารหรือความสมัพันธ์ระหว่าง
ผู้บังคับบัญชา (ผู้น า) และผู้ ใต้บังคับบญัชา (ผู้ตาม) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  Hersey และ 
Blanchard (1988, p. 86) ท่ีว่า ภาวะผู้น าเป็นกระบวนการในการชักจูงให้บุคคลหรือกลุม่บุคคล
ท างานให้บรรลถุึงเป้าหมายตามสภาวการณ์ท่ีเป็นอยู่ และการท่ีผู้น ามีอ านาจเหนือบุคคลอ่ืน ๆ นี ้
จะช่วยให้ผู้น าสามารถปฏิบัติงานซึ่งเขาไม่สามารถปฏิบัติคนเดียวได้เป็นผลส าเร็จ อย่างไรก็ดี
อ านาจเหนือบุคคลอ่ืน ๆ ของผู้น านีย้งัรวมไปถึงการหามาตรการที่จะให้ผู้ตามได้ยอมรับหรือเต็มใจ
ท่ีจะปฏิบติัตามความประสงค์ของผู้น าด้วย เช่นเดียวกับ Lussier (1998) ก็ได้ให้ความหมายของ
ภาวะผู้น าไว้ใกล้เคียงกัน โดยอธิบายว่าภาวะผู้น าเป็นกระบวนการท่ีจะชักจูงให้พนกังานท างาน 
เพื่อท่ีจะบรรลเุป้าหมายขององค์กร 

สว่น Armstrong และ Sambamurthy (1999) ได้กลา่วถึงความหมายของภาวะผู้น า 
โดยเสนอวา่ภาวะผู้น าไม่ได้เป็นเพียงกระบวนการชกัจูงบุคคล แตเ่ป็นกระบวนการสร้างแรงบนัดาล
ใจให้กับบุคคล เพื่อให้บุคคลนัน้เกิดความพยายามอย่างเต็มท่ีในการค้นหาหนทาง หรือวิธีการท่ี
ถูกต้องเหมาะสม เพื่อ ท่ีจะท าตามสิ่งท่ีตนมุ่งหมายให้ประสบความส าเร็จ สอดคล้องกับ
ความหมายของ รัตติกรณ์  จงวิศาล (2556) ซึ่งกล่าวถึงความหมายของภาวะผู้ น าว่า เป็น
คณุลกัษณะ พฤติกรรม ความสามารถ หรือกระบวนการปฏิสมัพนัธ์ อนัเป็นวิถีการด าเนินชีวิตของ
บุคคลท่ีสามารถมีอิทธิพลตอ่ผู้ อ่ืนได้ โดยบุคคลท่ีมีภาวะผู้น า จะสามารถสร้างแรงบนัดาลใจ สร้าง
ความปรารถนาให้แก่บุคคลอ่ืน ท าให้บุคคลเกิดความเช่ือมั่น ศรัทธา ยอมรัม เกิดเป็นความ
พยายามท่ีจะใช้ความสามารถของตนอย่างถึงท่ีสุด และช่วยเพิ่มพลงัอ านาจให้แก่ผู้ อ่ืนเพื่อให้
สามารถบรรลเุป้าหมายได้อยา่งส าเร็จ 

นอกจากนัน้แล้ว Bass และ Bass (2008) ได้ท าการศึกษาและสรุปความหมายของ
ภาวะผู้ น าท่ีได้มีการนิยามไว้ตัง้แต่ต้นศตวรรษท่ี 20 จนถึงปัจจุบัน จัดเป็นกลุ่มตามความ
คล้ายคลงึกนัของความหมายท่ีมีนกัวิชาการหลายทา่นได้เสนอไว้ ดงันี ้

แนวคิดด้านบุคลกิภาพ ความหมายของภาวะผู้น าจะได้อธิบายถึงสาเหตขุองการ
มีภาวะผู้น าของบุคคล หรือการท่ีบุคคลหนึง่มีคณุลกัษณะของภาวะผู้น ามากกวา่ผู้ อ่ืน 

แนวคิดด้านคณุลกัษณะ ซึ่งจะอธิบายถึงการประสบความส าเร็จของกลุม่ องค์กร 
หรือชุมชน ซึง่เป็นผลมาจากการมีภาวะผู้น าเกิดขึน้ในบุคคลท่ีอยูใ่นกลุม่ องค์กร หรือชุมชนนัน้ 

แนวคิดด้านการเป็นศูนย์กลางของกระบวนการกลุ่ม ซึ่งผู้ น าจะมีฐานะเป็น
ศูนย์กลางของการเกิดการเปลี่ยนแปลง การท ากิจกรรม และกระบวนการกลุ่ม ผู้ น าจะเป็นผู้
ก าหนดลกัษณะตา่ง ๆ ของกลุม่ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้าง บรรยากาศ เป้าหมาย และกิจกรรมกลุม่ 
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คุณลักษณะของภาวะผู้น า 
ในการศึกษาภาวะผู้น านัน้ มุมมองคุณลกัษณะท่ีส าคญัของภาวะผู้น าโดยมากจะ

เป็นมุมมองในฐานะของผู้น าท่ีเป็นผู้บริหารท่ีจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การ
ท างาน และความก้าวหน้าในการท างานต่อไป แตค่วามสามารถในการเป็นผู้น าหรือภาวะผู้น านัน้
ยงัสามารถสะท้อนลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของบุคคลท่ีมีภาวะผู้น าอยู่ภายใน ท่ีจะเป็นประโยชน์ใน
การเรียน หรือการท างานของบุคคลต่อไป โดยลกัษณะของผู้น านัน้ของมีอยู่หลายประการ ทัง้นี  ้
Yukl (2010) ได้เสนอแนวคิดคุณะลกัษณะผู้น าท่ีมีประสิทธิภาพดงักล่าว โดยท าการศึกษาจาก
ผู้บริหารในองค์กรขนาดใหญ่ ดงันี ้

1. มีพลงัในการท างาน และความอดทนอดกลัน้สงูตอ่การเผชิญความเครียด หรือ
ปัญหาต่าง ๆ ด้วยพละก าลงักาย และก าลงัใจ รวมทัง้สามารถปรับอารมณ์ให้กลบัสูส่ภาพเดิมได้
หลงัจากเผชิญสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหานัน้ 

2. มีความมั่นใจในตนเอง (self-confident) มีการเห็นคุณค่าในตนเอง (self-
esteem) และการรับรู้ความสามารถของตน (self-efficacy) ในระดบัสงู 

3. มีความเช่ืออ านาจในตน (internal locus of control) คือ เช่ือวา่ส าเร็จตา่ง ๆ ท่ี
เกิดขึน้นัน้ เกิดจากการกระท าของตนเอง ไม่ได้เกิดจากความบงัเอิญ หรือเพราะโชค ซึ่งเป็นอ านาจ
ภายนอกท่ีควบคมุไม่ได้ 

4. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และมีความมั่นคงทางอารมณ์ (emotional stability 
and maturity) รวมถึงมีการรับรู้ถึงจุดแข็ง จุดอ่อนของตวัเองอยา่งถกูต้องเหมาะสม มีความมุ่งมั่น
ในการพฒันาตนเองมากกวา่การปกป้องตนเอง และไม่เป็นพวกหลงตวัเอง (narcissim) 

5. มีความซื่อสตัย์ อนัเป็นพฤติกรรมที่ยดึมัน่กบับรรทดัฐานและคา่นิยมท่ีองค์การ
ได้ก าหนดไว้ มีความซื่อตรง มีจริยธรรม มีความนา่เช่ือถือ และไว้ใจได้ 

6. มีแรงจูงใจใฝ่อ านาจทางสงัคม คือ มีการมุ่งอ านาจโดยค านึงถึงวุฒิภาวะทาง
อารมณ์ท่ีเหมาะสม เป็นการใช้อ านาจเพื่อประโยชน์แก่ผู้ อ่ืนและสงัคม ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของ
ตนเอง มีมุมมองวิสัยทัศน์กว้างไกล และพร้อมจะรับฟังค าแนะน าจากผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญ
มากกวา่ด้วยความเต็มใจ 

7. มีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิปานกลาง และมุ่งความส าเร็จสงูในระดบัปานกลาง ซึ่ง
หมายรวมถึง เจตคติ (attitude) ค่านิยม (value) และความต้องการ (need) ทัง้ความต้องการใน
ความส าเร็จ ความปรารถนาท่ีจะเป็นเลิศ ทัง้นีเ้หตุผลท่ีผู้น าควรมีลกัษณะดงักล่าวในระดบัปาน
กลางนัน้ ก็เน่ืองมาจากหากมีความมุ่งส าเร็จในระดบัต ่าจะท าให้ขาดแรงจูงใจ แตห่ากมีในระดบัสงู
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เกินไปก็อาจจะสง่ผลลบตอ่การท างานได้ เน่ืองจากอาจจะท าให้กลายเป็นผู้บริหารท่ีมุ่งท าทกุอยา่ง
ให้ส าเร็จด้วยตนเอง โดยไม่ค านงึถึงการท างานเป็นทีม 

8. มีแรงจูงใจใฝ่สมัพนัธ์ในระดบัต ่า เน่ืองจากบุคคลท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สมัพนัธ์สงูจะ
มีความพึงพอใจในความต้องการการยอมรับและเป็นท่ีรักของผู้ อ่ืนสงู จึงท าให้เป็นบุคคลท่ีเลือก
ท างานกบับุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์เป็นมิตรสว่นตวั ซึง่จากการศกึษาวิจยัพบวา่ลกัษณะดงักลา่วท า
ให้เกิดความสมัพนัธ์ทางลบกบัประสทิธิภาพในการท างาน การบริหารจดัการ 

9. บุคลกิภาพ 5 องค์ประกอบ (the big five personality traits) ซึง่ประกอบด้วย 
บุคลกิภาพท่ีมีความหวัน่ไหวทางอารมณ์ (neuroticism) บุคลิกภาพท่ีเปิดเผยชอบการแสดงออก 
(extraversion) บุคลิกภาพท่ีเปิดกว้างต่อประสบการณ์ (openness to experience) บุคลกิภาพท่ี
ประนีประนอม (agreeableness) และบุคลิกภาพท่ีมีสติรู้ผิดชอบ (conscientiousness) (McCrae 
& Costa, 2003) จากการทบทวนเอกสารพบวา่บุคลกิภาพสว่นใหญ่มีความสมัพนัธ์กบัสิง่ท่ีปรากฏ
ในผู้น าหรือความมีประสทิธิภาพของผู้น า 

10. ความฉลาดทางอารมณ์ (emotional intelligence) เป็นความสามารถในการ
ตระหนักรู้ และเข้าใจอารมณ์ หรือความรู้สึกของตนเอง (self-awareness) สามารถจัดการและ
ควบคุมอารมณ์ของตนและใช้อารมณ์ในทางท่ีเกิดประโยชน์ได้ (self-regulation) รวมทัง้
ความสามารถในการหนกัรู้และเข้าใจอารมณ์ของผู้ อ่ืน (empathy) และสามารถสร้างความสมัพนัธ์
อันดีกับผู้ อ่ืนได้ ผู้น าท่ีมีประสิทธิภาพจะมีความฉลาดทางอารมณ์เพื่อการเผชิญกับปัญหาท่ีมี
ความซบัซ้อน ช่วยในการตัดสินใจ การวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้บุคคลสามารถ
จดัการกบัสถานการณ์ท่ีมีความวิกฤติได้ 

11. ความฉลาดทางสงัคม (social intelligence) ประกอบด้วยสองสว่น คือ การ
รับรู้สงัคม (social perceptiveness) เป็นความสามารถในการเข้าใจความต้องการ เข้าใจปัญหา
และโอกาสท่ีเก่ียวของกับกลุ่มคนท่ีเป็นสมาชิกกลุ่ม หรือองค์การ และพฤติกรรมยืดหยุ่น 
(behavioral flexibility) เป็นความสามารถและความยินดีท่ีจะปรับพฤติกรรมของตนให้เหมาะสม
กบัความต้องการในสถานการณ์ตา่ง ๆ ท่ีต้องเผชิญ ทัง้นีค้วามฉลาดทางสงัคมเป็นพืน้ฐานในการ
ประสบความส าเร็จของกลุม่มากกวา่ตามเป้าหมายของบุคคล โดยขึน้อยูก่บัวฒุิภาวะทางอารมณ์
และแรงจูงใจใฝ่อ านาจของผู้น า 

12. การคิดเป็นระบบ (systems thinking) เป็นความสามารถท่ีจะเข้าใจความ
ซบัซ้อนระหวา่งการพึ่งพาอาศยัซึ่งกนัและกันในหนว่ยยอ่ยขององค์การ ซึง่จะช่วยให้การแก้ปัญหา
ท าได้งา่ยขึน้จากการจตดัสนิใจ หรือวินิจฉยัปัญหาด้วยความคิดท่ีเป็นระบบของผู้น า 



  47 

13. ความสามารถในการเรียนรู้ (ability to learn) เป็นความสามารถในการท่ีจะ
เรียนรู้จากประสบการณ์และน ามาปรับใช้ในการเปลี่ยนแปลงได้ เน่ืองจากสภาพแวดล้อมท่ีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาของหน่วยงาน หรือองค์การ ผู้น าจึงต้องมีความยืดหยุ่น เรียนรู้จาก
ความผิดพลาด มีการปรับเปลีย่นความเช่ือ สมมติฐาน เพื่อให้สามารถรับมือกบัการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดขึน้ได้ 

นิยามและแนวคิดของภาวะผู้น าในตนเอง 
ภาวะผู้น าในตนเองตามแนวคิดของ Manz (1986) มีพืน้ฐานมาจากแนวคิดท่ีว่า ตน

เป็นผู้ น าตนเอง (Self leading the self) โดยแมนซ์กล่าวถึงความหมายของผู้ น าในตนเองว่า 
หมายถึง กระบวนของบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการน าตนเอง (self-direction) และการจูงใจตนเอง 
(self-motivation) ในการปฏิบัติหน้าท่ีให้ประสบความส าเร็จ Manz (1986) จึงเสนอว่าเพื่อ และ
การติดตามตรวจสอบหาสาเหตุของความล้มเหลว (chastising personal failure) นอกจากนัน้ 
Sims และ Lorenzi (1992) กล่าวถึงภาวะผู้น าในตนเอง (self-leadership) ว่าเป็นปรัชญาการ
จดัการท่ีใช้กลยทุธ์เชิงพฤติกรรมและจิตใจอยา่งเป็นระบบเพื่อให้บุคคลสามารถน าตนเอง เพื่อการ
ปฏิบัติงานท่ีก่อให้เกิดประสิทธิผลท่ีสูงขึน้ โดย Bryant และ Kazan (2012) ได้เสนอแนวคิดท่ีมี
ความสอดคล้องกันว่าภาวะผู้น าในตนเองเป็นการปฏิบติัต่อตนเอง หรือการน าตนเองอย่างตัง้ใจ 
ในด้านการมีอิทธิพลต่อการคิด ความรู้สกึ และพฤติกรรมให้บรรลวุัตถุประสงค์ท่ีตนเองคาดหวัง 
(วิโรจน์ สารรัตนะ, 2557) ทัง้นีภ้าวะผู้น าในตนเองเก่ียวข้องกบัยทุธศาสตร์ (strategies) ทัง้ในด้าน
พฤติกรรมและกระบวนการคิด ประกอบด้วย 3 ยทุธศาสตร์ ท่ีเก่ียวข้องกับการให้ความส าคญักับ
พฤติกรรม การได้รางวลัตามธรรมชาติ และรูปแบบความคิดท่ีสร้างสรรค์ ซึง่ยทุธศาสตร์เหลา่นีถื้อ
เป็นองค์ประกอบในการศกึษาภาวะผู้น าในตนเอง ท่ีผู้วิจยัจะได้น าเสนอรายละเอียดในล าดบัตอ่ไป 

องค์ประกอบของภาวะผู้น าในตนเอง 
Manz และ Sims (2001) กลา่วถึงองค์ประกอบซึง่แบง่ตามยุทธศาสตร์ของภาวะผู้น า

ในตนเองซึง่แบ่งเป็น 3 ยทุธศาสตร์ท่ีมีองค์ประกอบยอ่ย ได้แก่ 1. ยทุธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นการกระท าท่ี
มีประสทิธิผล 2. ยทุธศาสตร์การให้รางวลัตามธรรมชาติ และ 3. ยุทธศาสตร์การสนบัสนุนการคิด
และความรู้สกึท่ีมีประสทิธิผล (ยทุธนา ไชยจูกลุ, 2554) ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. ยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นการกระท าท่ีมีประสิทธิผล เป็นความมุ่งหมายในการเพิ่ม
การตระหนกัรู้ในตนเองท่ีจะน าไปสูก่ารการจดัการพฤติกรรมที่เก่ียวข้องกับการปฏิบติังานท่ีมีความ
จ าเป็น แตอ่าจเป็นภาระงานท่ีไม่ราบลืน่ ยุทธศาสตร์นีป้ระกอบด้วยองค์ประกอบยอ่ยซึง่เป็นกลวิธี
ในการน าตนเองให้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผลในการปฏิบติังานดงันี ้
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1.1 การตัง้เป้าหมายให้ตนเอง (self set goals) เป้าหมายเป็นสิ่งส าคญัของ
ภาวะผู้น าในตนเองท่ีประสบความส าแร็จ การตัง้เป้าหมายทัง้ส าหรับการท างานในปัจจุบนัและใน
ระยะยาวเพื่อความส าเร็จในอาชีพนัน้ บุคคลจะต้องมีการก าหนดทิศทางของตนเอง (self-
direction) รวมถึงการล าดับความส าคัญก่อนหลงัของสิ่งท่ีจะท า ทัง้นีใ้นการตัง้เป้าหมายสิ่งท่ี
จะต้องค านงึถึงคือ ความท้าทายของเป้าหมาย ความเฉพาะเจาะจง และความเป็นไปได้ท่ีจะบรรลุ
เป้าหมายนัน้ 

1.2 การจัดเตรียมแนวทาง (management of cues) การจัดเตรียมแนวทาง
ในสภาพแวดล้อมการท างานจะช่วยให้กิจกรรม หรือพฤติกรรมในการท างานมีความสร้างสรรค์ 
เช่น การติดป้ายข้อความท่ีช่วยกระตุ้นแรงจูงใจในการท างาน และเป็นการช่วยลดหรือก าจัด
กิจกรรมหรือพฤติกรรมในการท างานท่ีไม่สร้างสรรค์ลงได้ เช่น การไม่รับโทรศัพท์ในช่วงเวลา
ระหวา่งวนัท่ีท างาน 

1.3 การซกัซ้อม (rehearsal) การฝึกปฏิบติัเป็นสิ่งส าคญัส าหรับการพฒันา
ฝีมือในการกระท าสิ่งต่าง ๆ และเป็นพืน้ฐานในการพฒันาด้านอ่ืน ๆ ของชีวิต รวมถึงการท างาน 
หากบุคคลมีการคิดไตร่ตรองและฝึกปฏิบัติงานของตนอยู่เสมอจะก่อให้ เกิดประโยชน์ในการ
ปฏิบติังานตอ่ไปเป็นอยา่งยิ่ง เช่น การซกัซ้อมการน าเสนองานก่อนการน าเสนอจริง 

1.4 การสังเกตตนเอง (self-observation) การสังเกตตนเองจะให้ข้อมูลท่ี
จ าเป็นส าหรับภาวะผู้น าในตนเองท่ีมีประสทิธิผล เน่ืองจากการสงัเกตพฤติกรรมตนเองจะท าให้เรา
สามารถค้นพบข้อบกพร่องบางอย่างท่ีจ าเป็นต้องการการเปลี่ยนแปลง และท าให้ รู้ว่าจะจัดการ
หรือด าเนินการตอ่ไปอยา่งไร 

1.5 การให้รางวัลตนเอง (self-rewards) การให้สิ่งตอบแทนแก่ตนเอง
เน่ืองจากการใช้ความพยายามในการกระท าสิ่งใด จะส่งผลต่อแรงจูงใจและทางเลือกในการท า
กิจกรรมในอนาคต การได้รับรางวลัจากผู้ อ่ืนอาจจะให้การเป็นจุดสนใจ แตก่ารให้รางวลัตนเอง ซึ่ง
หมายรวมถึงการติชมก็มีความส าคญั ซึง่จะสง่ผลให้มีผลการปฏิบติังานท่ีดี ช่วยรักษาแรงจูงใจใน
การปฏิบติังาน และความพยายามทุม่เทในการท างานตอ่ไป 

1.6 การให้ข้อมูลตอบกลบัเพื่อแก้ไขการกระท าผิดของตน (self-correcting 
feedback) การให้ข้อมูลตอบกลบัเพื่อแก้ไขการกระท าผิดของตน ถือเป็นสิง่ท่ีส าคญัของภาวะผู้น า
ในตนเอง ถึงแม้การลงโทษตนเองจะเป็นสิ่งท่ีไม่มีประสิทธิผลมากนกั แตโ่ดยสว่นใหญ่การลงโทษ
ตนเองในแงท่างจิต หรือความคิดโดยธรรมชาติในระดบัปานกลางจะเป็นประโยชน์ แต่หากมีมาก
เกินไปจะเป็นการท าลายความเช่ือมัน่ในตวัเองและลดการเห็นคณุค่าในตนเอง (self-esteem) การ
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ตรวจสอบตนเองว่ามีการท าผิดพลาดอะไรไปบ้าง จะท าให้เกิดข้อมูลตอบกลบัเพื่อการแก้ไขและ
เรียนรู้จากการกระท าผิดเหลา่นัน้ 

2. ยทุธศาสตร์การให้รางวลัตามธรรมชาติ 
2.1 การออกแบบงานของตนเองใหม่ ซึ่งรวมถึงวิธีการท างานใหม่ เป็นการ

เพิ่มระดับรางวลัตามธรรมชาติในการท างาน ซึ่งเป็นสว่นหนึ่งท่ีอยู่ในตัวงานนัน้ เช่น การท างาน
อดิเรกแต่ได้ผลรางวัลจากงานนัน้ และเป็นผลของกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดการ รับรู้ว่าตนเองมี
ความสามารถ มีความสามารถในการควบคมุตนเองได้ และมีจุดมุ่งหมาย 

2.2 การออกแบบบริบทการท างาน การปรับเปลี่ยนบริบท หรือเวลา สถานท่ี
ในการท างานของตนใหม่ จะเป็นการยกระดบัรางวลัตามธรรมชาติท่ีจะได้จากสภาพแวดล้อมการ
ท างานใหม่ ๆ 

3. ยทุธศาสตร์การสนบัสนนุการคิดและความรู้สกึท่ีมีประสทิธิผล 
การสร้างรูปแบบการคิดท่ีสร้างสรรค์ เป็นการสร้างนิสยัหรือรูปแบบการคิดท่ี

สร้างสรรค์หรือมีประสิทธิผล เช่น การมองหาโอกาสจากความท้าทายมากกว่าการคิดวา่ความท้า
ทายนัน้เป็นอุปสรรค โดยบุคคลจะต้องท าการจดัการกบัความเช่ือของตน เช่นการจดัการกับความ
กลวั หรือการรับรู้ความสามารถของตนเอง (self-efficacy) การสร้างจินตภาพในใจถึงการประสบ
ความส าเร็จเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางบวกแก่บุคคล และการพูดกับตนเองในใจเพื่อช่วย
จดัการความคิดของตนให้มีประสทิธภาพ 

การวัดภาวะผู้น าในตนเอง 
Manz และ Sims (1987) พยายามพัฒนาแบบวัดภาวะผู้ น าในตนเอง self-

leadership questionnaire (SLQ) โดยมีภาวะผู้น าในตนเองแนวคิดพืน้ฐานส าหรับการพัฒนา
แบบวดัและเพื่อการพฒันาเคร่ืองมือในล าดบัต่อไป จากนัน้ Cox (1993) ได้พฒันาแบบวดัภาวะ
ผู้น าในตนเอง ประกอบด้วยข้อค าถาม 34 ข้อ จากการวิเคราะห์ปัจจัย (factor analysis) ท าให้ได้
องค์ประกอบของแบบวัด 8 องค์ประกอบ ได้แก่ การริเร่ิมแก้ปัญหาด้วยตนเอง (self-problem 
solving initiative) ความสามารถ (efficacy) การท างานเป็นทีม (teamwork) การให้รางวลัตวัเอง 
(self-reward) การตัง้เป้าหมายของตนเอง (self-goal setting) รางวัลตามธรรมชาติ (natural 
rewards) โอกาสในการใช้ความคิด (opportunity thought) และ การส ารวจและประเมินตนเอง 
(self-observation/evaluation) มีค่าความเช่ือมั่นของแบบวัดทัง้ฉบับเท่ากับ .82 และค่าความ
เช่ือมัน่ของแต่ละองค์ประกอบอยูร่ะหวา่ง .69 - .93 นอกจากนัน้ Roberts และ Foti (1998) ได้น า
แบบวัด SLQ ของ Cox (1993) ไปใช้ในการศึกษา และพบค่าความเช่ือมั่นของแบบวดัทัง้ฉบับ
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เท่ากับ .91 (Houghton, 2000) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมในการน าไป
ประยุกต์ใช้ในการศึกษา หลงัจากนัน้ J. S. Anderson และ Prussia (1997) ได้น าแบบวัด SLQ 
จากแนวคิดของ Manz และ Sims (1987) ไปพัฒนา และเพิ่มข้อค าถามเป็น 90 ข้อ หลังการ
ตรวจสอบคุณภาพแบบวดัจึงได้แบบสอบถาม SLQ ฉบับ 50 ข้อ ท่ีมี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ การ
ตัง้เป้าหมายด้วยตนเอง (self-goal setting) การให้รางวลัตวัเอง (self-reward) การลงโทษตวัเอง 
(self-punishment) การสงัเกตตวัเอง (self-observation) การเตือนความจ าตนเอง (self-cueing) 
และ การยบัยัง้ตนเอง (self-withholding) ค่าความเช่ือมัน่ของแต่ละองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .69 - 
.91 

ส่วนแบบวัดท่ีผู้ วิจัยจะได้น ามาเป็นแนวทางในการพัฒนานัน้ คือ Revised Self-
leadership Questionnaire (RSLQ) ของ Houghton และ Neck (2002) ประกอบด้วยข้อค าถาม 
35 ข้อ จาก 9 องค์ประกอบ ซึ่งท าการพฒันาเคร่ืองมือโดยการศึกษาในกลุม่ตวัอย่างนกัศึกษาใน
ชัน้เรียนการจดัการ ของมหาวิทยาลยัขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในอเมริการ มีจ านวนกลุม่ตวัอย่าง 477 
คน พบค่าความเช่ือมั่นของแต่ละองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .84 - .92 นอกจากนัน้มีนัน้มีผู้น าแบบ
วดัดงักลา่วมาใช้ศึกษาในบริบทของสงัคมไทย จากการวิจยัเร่ือง ความสมัพนัธ์ ปัจจัยสว่นบุคคล
ภาวะผู้น าตนเอง และผลการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวดัร้อยเอ็ด 
ศรัณญา แก้วค าลา และ สุทธีพร มูลศาสตร์ (2558) น าแบบวดัมาปรับใช้ และท าการตรวจสอบ
แบบวดัโดยพบวา่แบบวดัมีคา่ความเท่ียงตรงเทา่กบั .92 

ภาวะผู้น าในตนเองจึงเป็นปัจจัยท่ีเอือ้อ านวยให้นิสิตนักศึกษาเกิดพฤติกรรมการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเอง ด้วยลกัษณะของการจูงใจ ควบคุม และจัดการตนเอง ใน
การวัดภาวะผู้ น าในตนเองผู้ วิจัยได้น า Revised Self-leadership Questionnaire (RSLQ) ของ 
Houghton และ Neck (2002) ซึ่งเป็นแบบวัดท่ีพัฒนามาจากแบบวัดและแนวคิดภาวะผู้น าใน
ตนเอง ของ Manz และ Sims (1987) มาใช้เป็นแนวคิดหลกัในการพฒันาแบบวดัในการวิจยั โดย
แบบวดัมีลกัษณะเป็นมาตรประมาณค่า 6 ระดบั จากไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งให้ 1 คะแนน ไปจนถึง
เห็นด้วยอยา่งยิ่งให้ 6 คะแนน ส าหรับข้อค าถามเชิงลบให้คะแนนในลกัษณะตรงกันข้าม กลา่วคือ 
หากผู้ตอบแบบสอบถามได้คะแนนสูงกว่าแสดงว่ามีภาวะผู้น าในตนเองสูงกว่าผู้ ท่ีได้คะแนนต ่า
กวา่ 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
จากการค้นคว้างานวิจัยท่ีมีความเก่ียวข้องระหว่างภาวะผู้น า และการเรียนรู้พบวา่มี

งานวิจัยท่ีศึกษาความสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์เชิงสาเหตุในลักษณะดังกล่า วอยู่น้อยมาก 
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งานวิจยัสว่นใหญ่ศกึษาภาวะผู้น าในบริบทของการเป็นผู้น าในองค์กร หรือหนว่ยงาน แต่อยา่งไรก็
ตามยงัพบงานวิจยัท่ีน าเสนอมมุมองความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผู้น า และการเรียนรู้ จากงานวิจัย
เร่ือง ความสมัพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้น าในนิสิตนักศึกษาและระดับการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเอง (Strong, Wynn, Irby, & Lindner, 2013) โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่ออธิบาย
รูปแบบภาวะผู้น า และระดบัของการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง เพื่อทดสอบความสมัพันธ์ระหว่าง
รูปแบบภาวะผู้น าในนิสิตนกัศกึษาและระดบัการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง และเพื่อทดสอบอิทธิพล
ของลกัษณะส่วนบุคคลของนิสิตนักศึกษาต่อรูปแบบภาวะผู้น าในนิสิตนักศึกษาและระดับการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเอง โดยท าการศึกษาในนักศึกษาปริญญาตรี ในชัน้เรียนภาวะผู้ น าทาง
การเกษตร มีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 121 คน จากผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีแนวโน้มท่ีจะมี
ความสมัพันธ์รูปแบบภาวะผู้น าต่อการมุ่งงาน พบว่ารูปแบบภาวะผู้น ามุ่งงาน (Task oriented 
leadership style) มีความส้มพนัธ์กบัระดบัของการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนกัศกึษา ซึง่แสดง
ให้เห็นวา่ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องท่ีมีหน้าท่ีในการพฒันานกัศกึษานัน้ควรจะท าความเข้าใจถึงอิทธิพลของ
รูปแบบภาวะผู้ น าท่ีอาจส่งผลต่อการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ เช่นนัน้แล้วนักวิจัยภาวะผู้ น า
การเกษตรและผู้ปฏิบัติงาน จึงจะได้รับความเข้าใจท่ีดีขึน้ของปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีอาจมีผลต่อรูปแบบ
ภาวะผู้น าของนกัศกึษา เพื่อท่ีจะเตรียมความพร้อมให้กับนกัศกึษาในการเป็นผู้น าในการประกอบ
อาชีพในอนาคต นอกจากนัน้ยังพบการศึกษาภาวะผู้น าในตนเองกับกลวิธีในการเรียนรู้ เร่ือง 
ความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผู้น าในตนเองและทกัษะการคิดวิเคราะห์ (Ay, Karakaya, & Yilmaz, 
2015) ท าการศกึษาในนกัศกึษาชัน้ปีสดุท้าย ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยั Cumhuriyet ซึ่ง
พบความสมัพนัธ์ดงักลา่ว และในบริบทของการศึกษาองค์กร พบการศึกษาเร่ือง อิทธิพลของทุน
ทางสงัคมและรูปแบบภาวะผู้ น าต่อการเรียนรู้ในองค์กร (Golmoradia & Ardabili, 2016) โดย
ท าการศึกษาส่วนงานสุขภาพขององค์กรแห่งหนึ่ง จากพนักงาน 110 คน ผลการวิจัยพบ
ความสมัพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้น าต่อการเรียนรู้ในองค์กร และมีอิทธิพลมากกว่าทุนทาง
สงัคม โดยภาวะผู้น าจะเป็นปัจจยัท่ีสง่เสริมให้เกิดความสามารถในการเรียนรู้มากขึน้ 

ทัง้นีใ้นการศกึษาเก่ียวกบัภาวะผู้น าท่ีผ่านมา จะท าการศกึษาในมมุมองของการเป็น
ผู้น าในองค์กร หน่วยงาน สถาบัน หรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งการศึกษาในครัง้นีผู้้ วิจัยจะได้
น าเสนอมุมมองของภาวะผู้น าอันเป็นปัจจัยทางจิตท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเองด้านภาษาอังกฤษ กล่าวคือ ลักษณะของภาวะผู้น าในตนเอง ซึ่ งมีรากฐานทางทฤษฎี
เก่ียวข้องกับการควบคุมตนเอง การจูงใจตนเอง และการจัดการตนเอง (Manz, 1986) ซึ่งเป็น
ลกัษณะท่ีเอือ้ านวยให้นิสิตนักศึกษาเกิดความ มุ่งหมายในการควบคุมตนเอง จูงใจตนเอง และ
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จัดการตนเอง ให้มีความมุ่งมั่น ตัง้ใจในการเรียนรู้เพื่อก่อให้เกิดการพฒันาพฤติกรรมการเรียนรู้
ภาษาองักฤษด้วยการน าตนเองเกิดขึน้ 

5. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
แนวคิดของสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เป็นความหลากหลายของสภาพแวดล้อมเชิงกายภาพ 
บริบท และวฒันธรรมท่ีจะช่วยเอือ้อ านวยให้ผู้ เรียนได้เกิดการเรียนรู้ ซึง่สภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ในปัจจุบันนัน้มีความแตกต่างกับในอดีต จากเดิมท่ีการเรียนการสอนจะค านึงถึงแค่ผู้ สอนกับ
ผู้ เรียนเทา่นัน้ ไม่ได้ค านงึถึงสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ มากนกั แตส่ภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในปัจจุบนัมี
ความซับซ้อนมากขึน้ เน่ืองจากมีสิ่งอ านวยความสะดวกทางการเรียนท่ีเพิ่มมากขึน้ อีกทัง้
ความก้าวหน้าทางวิชาการ ท่ีก่อให้เกิดความหลากหลายของวิธีการสอน การค านึงถึงจิตวิทยาใน
การศึกษา รวมถึงเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีก่อให้เกิดความสะดวกในการเรียนรู้ทัง้ผู้ เรียนและ
ผู้สอนมากขึน้ (อรพนัธ์ุ ประสทิธิรัตน์, 2545) การเรียนรู้ของผู้ เรียนจะเกิดขึน้ได้ในสภาพแวดล้อมท่ี
มีความหลากหลายและมีความแตกตา่งจากการเรียนภายในห้องเรียนซึง่มีข้อจ ากดัมากกวา่ และมี
รูปแบบการเรียนการสอนท่ียึดถือกนัมากกว่า เช่น การนัง่เรียนบนโต๊ะท่ีวางเรียงเป็นแถว และมีการ
ใช้กระดาน ซึง่การเรียนการสอนท่ีมีความแตกตา่งจากการเรียนในห้องเรียนท่ีมกัจะถกูกลา่วอ้างถึง
ก็คือ การเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน และการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมภายนอก นกัวิชาการการศึกษา
ให้ข้อเสนอแนะว่าสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ จะมีอิทธิพลทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อผู้ เรียน ซึ่ง
หมายรวมถึงสิ่งท่ีผู้ เรียนได้รับการสอนมา แรงจูงใจในการเรียน การรับรู้สขุภาวะ ความรู้สกึมีสว่น
ร่วม และความรู้สกึปลอดภยัอีกด้วย ตวัอยา่งเช่นสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ท่ีมีแสงสวา่ง มีอุปกรณ์
การเรียนท่ีเอือ้อ านวยจะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้มากกวา่การเรียนท่ีพืน้ท่ีท่ีมีสีทึมเทา ไม่มี
หน้าตา่ง หรือของตกแตง่เพื่อความสบายตา ซึง่ลกัษณะดงักลา่วเปรียบได้กบัโรงเรียนท่ีมีผู้ เรียนท่ีมี
ความประพฤติไม่เหมาะสม มีปัญหา ท าตวัอันธพาล หรือกระท าการผิดกฏหมาย ซึง่การท่ีผู้ เรียนมี
ลักษณะปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนเช่นไร ก็จะเป็นสิ่งสะท้อนมุมมองสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ได้ 
ปฏิสัมพันธ์ท่ีดีจะสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีดี ปฏิสัมพันธ์ท่ีไม่ดีก็จะสะท้อนถึง
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ท่ีไม่ดีได้เช่นกนั (The Great Schools Partnership, 2013) 

การเรียนรู้ของบุคคลส่วนหนึ่งเกิดจากสภาพแวดล้อมท่ีอยู่รอบตัวผู้ เรียน หาก
สภาพแวดล้อมเอือ้อ านวย หรือช่วยสนับสนุน ผู้ เรียนจะเกิดการเรียนรู้ขึน้ แต่ในทางตรงกันข้าม
หากสภาพแวดล้อมไม่เอือ้อ านวยต่อการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมนัน้ก็จะกลายเป็นอุปสรรค หรือสิ่ง
ขดัขวางแก่การเรียนรู้ของผู้ เรียนได้เช่นกนั (สมคิด อิสระวฒัน์, 2543) สภาพแวดล้อมการเรียนรู้นัน้
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มีความส าคัญ  มีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ เรียน กล่าวคือในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ สามารถเป็นไปได้ทัง้มีส่วนช่วยในการอ านวยความสะดวก หรือไม่ก็
ขดัขวางการท ากิจกรรมของผู้ เรียน ขึน้อยูท่ี่วา่กิจกรรมนัน้คืออะไร ตวัอยา่งเช่น การจดัเฟอร์นิเจอร์
ภายในห้องเรียน รวมถึงการจดัเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ในห้องเรียน หากจ านวนโต๊ะเรียนมีมากเกินกว่า
จ านวนนักเรียน หรือห้องเรียนมีขนาดใหญ่เกินไป ก็อาจท าให้เกิดบรรยากาศการเรียนท่ีไม่
เหมาะสม ผู้ เรียนนั่งกระจายเป็นกลุม่ หรือนั่งหลงัห้องเป็นสว่นใหญ่ อาจท าให้ผู้สอนไม่สามารถ
ใกล้ชิดกับผู้ เรียนเท่าท่ีควร แต่หากขนาดห้องเรียนและจ านวนโต๊ะพอเหมาะ เหมาะสมกับจ านวน
ผู้ เรียน จะช่วยให้ผู้ เรียนมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้สอน ช่วยให้เกิดการต่ืนตวัในการเรียนการสอน และ
เสริมสร้างความสมัพนัธ์อันดีท่ีระหวา่งกนัและกัน หรือกิจกรรมในการเรียนการสอนบางอยา่ง อาจ
เหมาะสมกับกลุ่มผู้ เรียนขนาดใหญ่ แต่ไม่เหมาะกับกลุม่ผู้ เรียนท่ีมีขนาดเล็ก ท าให้ผู้ เรียนไม่เกิด
การเรียนรู้ท่ีเหมาะสม (Savage, 1991, อ้างใน ไพฑรูย์ ศรีฟ้า, 2554) 

สถาบันการศึกษามีบทบาทส าคัญในการให้ความรู้ ฝึกอบรม ให้นักเรียนและ
นักศึกษาได้เรียนรู้การเป็นพลเมืองท่ีดี เน่ืองจากหลักการส าคัญในการจัดการศึกษาคือ ต้อง
ค านึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของการศึกษาเป็นส าคัญ ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานเหล่านีจ้ะ
เกิดขึน้ได้เม่ือสถาบันการศึกษาได้จัดสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ไว้อย่างเหมาะสม ท่ีจะช่วยส่งเสริม 
และพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้เกิดศักยภาพทัง้ในด้านการเรียน สติปัญญา บุคลิกภาพ 
ตลอดจนการแก้ไขปัญหาได้อยา่งเฉลยีวฉลาด (วิจิตร ศรีสอ้าน, 2518, หน้า 87) นอกจากนัน้แล้ว
การเรียนรู้ในยุคปัจจุบนัท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและพฒันาให้เกิดความเหมาะสม โดยจะต้องมีการ
รับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสงัคมท่ีเกิดขึน้อยู่ตลอดเวลา ประเทศไทยซึง่ก าลงัก้าว
เข้าสูป่ระชาคมอาเซียนท่ีนิสิตนกัศึกษาจะต้องเตรียมรับมือกับการเปิดตลาดแรงงานเสรีอาเซียน
นัน้จะต้องมีการปรับตัว เตรียมตนเองให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว โดย จิรวฒัน์ วีรังกร 
(2555) ได้ให้ค าอธิบายเก่ียวกับลกัษณะสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในปัจจุบันท่ีส าคัญ เพื่อการ
ปรับตวั และการรับมือกบัการเปลีย่นแปลงซึง่มี 3 ประการด้วยกนั ไว้ดงันี ้

1. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในปัจจุบนัเป็นโลกท่ีเช่ือมโยงถึงกันและสง่ผลถึงกัน
และกันแบบไร้พรหมแดน (boundless) กลา่วคือ มีการเช่ือมโยงกันทัว่โลก ทัง้ทางด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ ความรู้ และเทคโนโลยี ดงันัน้การวางแผนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ จึง
เป็นสิง่จ าเป็น 

2. คลื่นวฒันธรรมข้ามชาติ (cross-cultural) ซึ่งหมายถึง สภาวะของการซึมซับ
และรับเอาวฒันธรรมของตา่งชาติเข้ามา ซึง่ท าให้เราจ าเป็นต้องพยายามรักษาวฒันธรรมของชาติ
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ไทยไว้อย่างเข้มแข็ง (Strong Thai culture) เพื่อไม่ให้ถูกวฒันธรรมจากตา่งประเทศ หรือประเทศ
อ่ืน ๆ ในอาเซียนด้วยกนักลนืเข้าไป 

3. สภาวการณ์ การท่ี มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (change) ของ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในปัจจุบนั อันเป็นสภาวการณ์ท่ีไม่แน่นอน จึงจ าเป็นต้องมีการปรับตวั 
ปรับเปลี่ยน ให้ทนักับสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา โดยอาศยัการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
พฒันาทกัษะความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการพฒันาตนอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดการคิดใหม่ 
ท าใหม่ 

ความหมายของสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (Learning Environment) หมายถึง สภาวะใด ๆ หรือสิ่ง

ต่าง ๆ ท่ีถูกจุดท าขึน้หรือเป็นสิ่งท่ีมีอยู่แล้วทัง้ในและนอกห้องเรียน ในสถาบันการศึกษา ใน
ครอบครัว และในสงัคม ท่ีมีผลตอ่การเรียนรู้ของบุคคลไม่วา่จะทางตรงหรือทางอ้อม อาจจะเป็นสิ่ง
ท่ีเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได้ โดยสภาพแวดล้อมท่ีเป็นรูปธรรม (Concrete Environmental) 
หรือสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment) นัน้ จะประกอบด้วยสิง่ตา่ง ๆ ท่ีมนษุย์
เป็นผู้ ท าขึน้  เช่น อาคาร สถานท่ี โต๊ะ เก้าอี  ้วัสดุ อุปกรณ์  รวมทัง้สื่อต่าง ๆ นอกจากนัน้
สภาพแวดล้อมท่ีเป็นรูปธรรมยงัรวมถึงสิ่งต่าง ๆ ท่ีอยู่ตามธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ พืชพรรณต่าง ๆ 
ภมิูประเทศ ภูมิอากาศ เป็นต้น สว่นสภาพแวดล้อมท่ีเป็นนามธรรม (Abstract Environment) หรือ
สภาพแวดล้อมทางด้านจิตวิทยา (Psychological Environmental) ได้แก่ ระบบคณุคา่ท่ียดึถือซึ่ง
เป็นสว่นส าคญัของวฒันธรรม ของกลุม่สงัคม ขา่วสาร ความรู้ ความคิด ตลอดจนความรู้สกึนกึคิด
และเจตคติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นของตวัเองหรือคนอ่ืนก็ตาม หรือหมายรวมถึงบรรยากาศของชัน้
เรียนซึ่งเปรียบเสมือนกลุม่ของสงัคมท่ีมีอิทธิพลต่อสิ่งท่ีผู้ เรียนเรียนรู้ เช่นนัน้แล้วสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้จึงครอบคลุมทัง้สาภพแวดล้อมทางกายภาพ สภาพแวดล้อมทางจิตภาพ และ
สภาพแวดล้อมทางสงัคม (McVey, 1989, p. 124; Wallbery, 1989 อ้างใน ไพฑูรย์ ศรีฟ้า, 2554; 
พงศ์ประเสริฐ หกสวุรรณ, 2548, หน้า 26; อรพนัธ์ุ ประสทิธิรัตน์, 2533) 

นอกจากนีย้งัมีผู้ ให้ความหมายในเชิงการปฏิบติัไว้ว่า สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ คือ
การเรียนรู้ประเภทหนึ่งในธรรมชาติ ซึ่งเน้นการสร้างความรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ในการมี
ส่วนร่วมการเรียนรู้ในลกัษณะของการเรียนรู้จากการกระท า ( learning by doing) (Hannafin, 
Land, & Oliver, 1999) ซึ่ง Pace และ Stern (1965 อ้างใน คีรีบูน จงวุฒิเวศร์, สมพร ร่วมสุข, 
และ วรรณภา แสงวัฒนะกุล, 2547) ได้อธิบายความหมายสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ท่ีเป็นเชิง
ปฏิบัติและขยายความมากกว่า กล่าวคือเป็นพฤติกรรม เหตุการณ์ สภาพการณ์ แนวคิด และ
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ลกัษณะทางกายภาพท่ีเป็นสิ่งบังคับให้ทุกคนต้องปฏิบัติตาม เช่น ลกัษณะของบริเวณอาคาร
สถานท่ีต่าง ๆ สภาพการณ์ความขัดแย้ง สภาพการณ์แบบประสานงานหรือร่วมมือกัน 
แนวความคิด ปรัชญา อุดมการณ์ กฎเกณฑ์ ระเบียบวินยั ข้อบงัคบั และการปฏิบติักิจกรรมตา่ง ๆ 
สิ่งเหลา่นีเ้ป็นสภาพแวดล้อมท่ีจะเสริมแรงให้ผู้ เรียนเกิดความต้องการท่ีจะพัฒนาตนเอง จึงอาจ
กลา่วโดยสรุปได้วา่ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ หมายถึง สภาวะใด ๆ ก็ตามท่ีมีผลตอ่การเรียนรู้ของ
ผู้ เรียนทัง้ทางตรงและทางอ้อม ซึง่อาจจะเป็นภาวะท่ีเป็นรูปธรรม เช่น อาคาร สถานท่ี อุปกรณ์การ
เรียนต่าง ๆ และรวมไปถึงลักษณะภูมิอากาศ และภูมิประเทศ เป็นต้น  หรือเป็นภาวะท่ีเป็น
นามธรรม เช่น ความรู้สกึนึกคิด เจตคติต่าง ๆ เป็นต้น และรวมถึงสภาพแวดล้อมทางสงัคมท่ีมี
อิทธิพลตอ่การเรียนรู้ของผู้ เรียน 

ความส าคัญของสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ มีผลกระทบโดยตรง และมีผลสนับสนุนช่วยเหลือผู้ เรียน 

ผลกระทบโดยตรง สภาพแวดล้อมมีผลกระทบโดยตรงต่อการกระท ากิจกรรมของผู้ เรียน คือช่วย
อ านวยความสะดวก หรือขัดขวางการกระท าของผู้ เรียน การจัดเฟอร์นิเจอร์ และเคร่ืองมือ
บางอยา่ง อาจเหมาะกับผู้ เรียนกลุม่ใหญ่ แตไ่ม่เหมาะกับกลุม่เล็ก ผลกระทบด้านสนบัสนนุผู้ เรียน
สง่ผลในด้านปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียน คือช่วยท าให้ เกิดการต่ืนตวัในการเรียน และสร้าง
เสริมความสมัพนัธ์อันดีท่ีสอดคล้องตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล และลกัษณะของกิจกรรม
เดวิด (Savage, 1991, pp. 57-58 as cited in Weinstein & David, 1987) 

ทัง้นี ้ธนสาร เสริมสุข และ นีรนุช กมลยะบุตร (2560) ได้เสนอความส าคัญของ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ไว้หลายประการ ดงันี ้

1. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ จะมีสว่นในการสนบัสนุน และอ านวยความสะดวก
ในการเรียนการสอน ซึง่สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมจะมีลกัษณะดงันี ้ห้องเรียนมีความ
สะดวกสบาย มีอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนท่ีครบถ้วน อันจะท าให้ผู้ เรียนมีความสขุในการ
เรียน และผู้สอนก็มีความสขุในการสอนเช่นกนั 

2. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ จะช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ในหลาย ๆ ด้าน หาก
ผู้ เรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์ ทัง้ทางด้านกายภาพ จิตภาพ และทางด้านสงัคม 
เน่ืองจากปัจจัยส าคัญในกระบวนการเรียนรู้ก็คือความรู้สึกท่ีเกิดจากตวัผู้ เรียนเอง หากผู้ เรียนมี
ความรู้สกึพงึพอใจ ก็จะเกิดความสนใจ อยากเรียน อยากรู้ และเป็นตวัการน าไปสูก่ารเรียนรู้อยา่ง
มีประสทิธิภาพในท่ีสดุ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้จะเป็นตวักระตุ้นให้ผู้ เรียนมีความสนใจและเกิด
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แรงจูงใจในการเรียน เปลี่ยนเจตคติของผู้ เรียนไปในทางท่ีดีซึ่งจะท าให้ผู้ เรียนมีความพึงพอใจใน
การเรียน และท าให้เกิดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

3. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ จะช่วยให้ผู้ เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีพึง
ประสงค์ ซึง่ประสบการณ์การเรียนรู้เหลา่นัน้ก็ขึน้อยูก่ับสภาพแวดล้อมด้วยเช่นกัน ตามปกติแล้ว
การรับรู้และการเรียนรู้ของผู้ เรียนจะเกิดขึน้หลงัจากท่ีได้มีปฏิสมัพนัธ์กับสิ่งภายนอกท่ีมากระตุ้น
ประสาทสมัผสัของผู้ เรียน การมีปฏิสมัพนัธ์กับสิง่ตา่ง ๆ จึงเป็นการสร้างประสบการณ์ ดงันัน้หาก
ต้องการให้ผู้ เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีดีก็ต้องจัดให้ผู้ เรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ ท่ีดีก่อนแล้วสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เหลา่นัน้จะเป็นตวัก าหนดประสบการณ์ของผู้ เรียนใน
ภายหลงั 

4. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ท่ี ดีจะช่วยพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ เรียน ซึ่ง
จุดมุ่งหมายท่ีส าคัญของการจัดการศึกษาประการหนึ่งก็คือ มุ่งให้ผู้ เรียนมีบุคลิกภาพดี มีการ
แสดงออกทางกายวาจาและใจตามแบบอย่างท่ีสงัคมยอมรับ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีการ
ประพฤติปฏิบติัท่ีดี สามารถด ารงชีวิตอยูใ่นสงัคมได้อยา่งดี โดยการท่ีจะหลอ่หลอมพฤติกรรม หรือ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมของผู้ เรียนให้เป็นไปในทิศทางท่ีพึงประสงค์นัน้ต้อง ใช้เวลาและอาศยัปัจจัย
หลายอย่างประกอบกัน จึงจะสามารถกล่อมเกลาผู้ เรียนได้ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ท่ีมี
บรรยากาศท่ีอบอุ่น เป็นมิตร มีความเป็นประชาธิปไตย ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
ตดัสินปัญหาด้วยเหตุผลต่าง ๆ จะช่วยปรับเปลี่ยนหรือโน้มน้าวพฤติกรรมของผู้ เรียนได้ โดยจะ
คอ่ย ๆ แทรกซมึเข้าไปในความรู้สกึนึกคิดของผู้ เรียน สะสมทีละน้อยจนในท่ีสดุก็จะแสดงออกมา
ในลกัษณะของบุคลกิภาพ รูปแบบในการรับรู้ ตลอดจนคา่นิยมตา่ง ๆ ของผู้ เรียน 

5. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ มีส่วนช่วยในความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชัน้
เรียน ช่วยให้ผู้ เรียน มีวินยัในการเรียน เป็นตวัก าหนดอาณาเขตของการเรียน ท าให้มีบรรยากาศท่ี
แตกตา่งไปจากการท ากิจกรรมอ่ืน ๆ 

6. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ถือเป็นแหล่งทรัพยากรทางการเรียนประการหนึ่ง 
การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ในปัจจุบนัเป็นไปอย่างกว้างขวาง หลายแหลง่เห็นความส าคญั
ของมุมวิชาการ ศูนย์วิชาการ มุมสื่อการเรียนการสอน ทาให้ทัง้ผู้ เรียนและผู้สอน สามารถใช้เป็น
แหล่งค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้ตลอดเวลาท่ีต้องการ เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบยึดเด็กเป็นศูนย์กลางได้อย่างดี นอกจากนีแ้หล่ง
ทรัพยากรการเรียนจะช่วยพัฒนาความรับผิดชอบให้เกิดขึน้ในตัว ผู้ เรียนตลอดจนเป็นการสร้าง
นิสยัให้ใฝ่เรียนใฝ่รู้ ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง ไม่ยดึติดอยูเ่ฉพาะความรู้ท่ีได้จากผู้สอน 
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7. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เสริมสร้างบรรยากาศในการเรียน สภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ ท่ีดีจะทาให้บรรยากาศในการเรียนเอือ้ต่อการเรียนการ สอนให้ด าเนินไปอย่างมี
ประสทิธิภาพและประสทิธิผลมากท่ีสดุ ในสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีมีความสะดวกสบาย สงบ 
ปราศจากสิ่งรบกวน จะ ช่วยสร้างบรรยากาศทางวิชาการให้เกิดขึน้ทาให้ผู้ เรียนมีความ
กระตือรือร้นท่ี จะศึกษาหาความรู้หรือทากิจกรรมการเรียนต่าง ๆ อย่างตัง้ใจและมีสมาธิ ยิ่งถ้า
ผู้สอนและเพื่อนร่วมชัน้ซึ่งจัดว่าเป็นสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ด้าน จิตภาพมีบุคลิกลกัษณะท่ี
อบอุ่น เป็นมิตร ก็จะยิ่งทาให้บรรยากาศในการเรียนการสอนเป็นไปในทิศทางท่ีพึงประสงค์มาก
ยิ่งขึน้ 

8. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ช่วยสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งผู้สอนกบัผู้ เรียน 
และผู้ เรียนกับผู้ เรียนด้วยกัน การจัดสถานท่ี โต๊ะ เก้าอี ้อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ง่ายต่อการเคลื่อนไหว
โยกย้าย ท าให้ผู้สอนไปถึงตวัผู้ เรียนได้สะดวก ตาแหนง่ของผู้สอนไม่จาเป็นต้องอยูห่น้าชัน้เสมอไป 
ผู้สอนอาจนัง่อยูท่า่มกลางผู้ เรียนเพื่อให้คาปรึกษา แนะแนวทางสภาพแวดล้อมเช่นนีช้่วยให้ผู้สอน
มีความใกล้ชิดกบัผู้ เรียนมากขึน้ ทาให้ได้รู้จกัอุปนิสยั ตลอดจนพฤติกรรมของผู้ เรียนเป็นรายบุคคล
ได้ดี สว่นผู้ เรียนจะลดความกลวั และมีความกล้ามากขึน้ กล้าพดู กล้าแสดงความคิดเห็น มีเจตคติ
ท่ีดีตอ่ผู้สอน 

9. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมจะช่วยลดความเม่ือยล้า หรือความ
อ่อนเพลยี ทางด้านสรีระของผู้ เรียนเช่นการจดัโต๊ะเก้าอีท่ี้มีขนาดพอเหมาะกบัร่างกาย ของผู้ เรียน
ช่วยให้การนัง่สบายสามรถนัง่ได้นาน ๆ โดยไม่ปวดหลงั การให้แสงสว่างในห้องเรียนท่ีเหมาะ จะ
ช่วยให้ผู้ เรียนคลายความเม่ือยล้าของสายตา นอกจากนีย้งัเป็นการสง่เสริมพฒันาการของผู้ เรียน
ด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสติปัญญาด้วย 

องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
ความเจริญงอกงามทางด้านวิชาการท าให้การศึกษาเรียนรู้ในปัจจุบันมีความ

สลบัซับซ้อน นักวิชาการจึงควรให้ความสนใจถึงแนวทางท่ีจะช่วยเอือ้อ านวย และสนองความ
ต้องการให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้สิง่ต่าง ๆ ได้มากท่ีสดุ โดยการค านึงถึงการพฒันาสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม เช่น การออกแบบอาคาร สถานท่ีเรียนอย่างพิถีพิถันเพื่อ
การสง่เสริมและสนบัสนนุการเรียนรู้ของผู้ เรียน การศกึษาค้นคว้าเพื่อออกแบบเทคโนโลยีการเรียน
การสอนให้มีความเหมาะสม และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ผู้ เรียน รวมถึงการตระหนักถึง
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทางจิตภาพและสงัคม เพ่ือการเรียนการสอนท่ีก่อให้เกิดผลสมัฤทธ์ิแก่
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ผู้ เรียนมากขึน้ ทัง้นีอ้าจแบง่องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ได้ 3 องค์ประกอบ (อรพนัธ์ุ 
ประสทิธิรัตน์, 2545) ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. สภาพแวดล้อมการเรียน รู้ทางกายภาพ  (physical environment) เป็ น
สภาพแวดล้อมท่ีส่งผลทางกายภาพต่อผู้ เรียนในแง่ของการสง่เสริม การสร้างบรรยากาศให้เอือ้ต่อ
การกระตุ้น สนบัสนุนให้เกิดการค้นหาความรู้เพิ่มเติม ซึ่งประกอบด้วย สถานท่ีเรียน เช่น ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ห้องทดลอง หรือห้องสมุด ซึ่งอาจจะมีลกัษณะคล้ายคลงึกันในแง่ขององค์ประกอบ
หลกั เช่น พืน้ท่ี ขนาดห้อง ประตู หน้าต่าง สภาพของสถานท่ีโดยทั่วไป เช่น แสงสว่าง เสียง การ
ระบายอากาศ การควบคมุอุณหภมิู ซึง่ห้องสมดุท่ีมีความทนัสมยัของแหลง่ข้อมลูความรู้ มีศกัยภาพ
และความพร้อมของการให้บริการก็จะช่วยส่งเสริมบรรยากาศการเรียนได้มากขึน้ อีกทัง้การจัด
สภาพแวดล้อมของโรงอาหาร หอพัก แหล่งทรัพยากรทางการเรียนต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบ และ
เอือ้อ านวยประโยชน์ต่อการใช้เวลาเพื่อการศกึษาเรียนรู้ จะช่วยจูงใจและสร้างความกระตือรือร้นใน
การเรียนให้แก่ผู้ เรียนอีกด้วย (สวุพร ตัง้สมวรพงษ์ และ วินยั วีระวฒันานนท์, 2542) 

2. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทางจิตภาพ (psychological environment) เป็นสิ่ง
ท่ีมากระทบต่อความรู้สกึนึกคิดของผู้ เรียน ซึ่งอาจจะเป็นได้ทัง้สิ่งท่ีเป็นกายภาพ หรือบุคคล และ
ก่อให้เกิดความรู้สึกทางบวก หรือทางลบต่อการเรียนรู้ของผู้ เรียน โดยสิ่งท่ีเป็นกายภาพท่ีมา
กระทบความรู้สึกของผู้ เรียน ได้แก่ อุณหภูมิของสถานท่ีในการเรียนรู้ท่ีร้อน หรือหนาวเกินไปท่ี
อาจจะก่อให้เกิดความรู้สกึหงุดหงิด หรืออุณหภูมิท่ีพอเหมาะท่ีท าให้เกิดความรู้สึกสดช่ืน ความ
สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของบริเวณโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยท่ีเอือ้ให้เกิดความรู้สึก
กระตือรือร้นในการค้นคว้าเรียนรู้ของผู้ เรียน ส าหรับบุคคลท่ีเป็นสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทางจิต
ภาพนัน้ จะเป็นสิง่ท่ีเกิดจากบุคลกิภาพ การกระท า หรือพฤติกรรมของบุคคลท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกับ
ผู้ เรียน ซึง่อาจจะเป็นได้ทัง้ครูผู้สอน เพื่อนร่วมชัน้ หรือบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีอยูใ่นสภาพแวดล้อมเดียวกัน
ในการเรียนรู้ของผู้ เรียน ทัง้นีห้ากเป็นสภาพแวดล้อมในห้องเรียนครูผู้ สอนอาจจะเป็นบุคคลท่ีมี
ผลกระทบอย่างมากต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้ เรียน ความเอาใจใสข่องครูผู้สอนอาจสง่อิทธิพล
ทางบวกตอ่การเรียนรู้แก่ผู้ เรียนได้มากกวา่การลงโทษอย่างไม่มีเหตุผลของครูผู้สอน ซึง่อาจสง่ผล
ทางลบท่ีท าให้ผู้ เรียนเกิดความรู้สกึสบัสน และไม่ปลอดภยั 

3. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทางสงัคมภาพ (sociological environment) เป็น
สภาพแวดล้อมท่ีสง่ผลตอ่ผู้ เรียนอนัเน่ืองมาจากสมัพนัธภาพระหวา่งบุคคล การประพฤติปฏิบติัต่อ
กัน ไม่ว่าจะเป็นไปตามธรรมชาติ หรือตามกฎระเบียบท่ีก าหนดไว้ ตวัอย่างเช่น การร่วมมือกัน
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ท างานท่ีได้รับมอบหมาย การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การเคารพในความคิดเห็นของกันและกัน 
การเอือ้เฟือ้เผ่ือแผแ่ละมีน า้ใจตอ่กนั 

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
นักจิตวิทยากลุ่มหนึ่งได้ให้ความสนใจเก่ียวกับสภาพแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อการ

พฒันานกัศกึษาในประเด็นต่าง ๆ เช่น สภาพแวดล้อมท่ีมีลกัษณะอย่างไรท่ีจะช่วยในการพฒันา
นกัศกึษาทางด้านการศึกษาเลา่เรียน และการพฒันาด้านจิตสงัคม รวมถึงสภาพแวดล้อมท่ีจะช่วย
ให้นักศึกษาสามารถศึกษาเล่าเรียนอยู่ในสถาบันจนส าเร็จการศึกษาได้ โดยนักจิตวิทยากลุ่ม
ดงักลา่วได้ท าการศึกษาและรวบรวมแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับลกัษณะต่าง ๆ ของสภาพแวดล้อมท่ี
เอือ้ตอ่การพฒันานกัศกึษาและช่วยสนบัสนนุนกัศกึษาท่ีปรากฏอยูใ่นทฤษฎีและผลงานวิจยัตา่ง ๆ 
(ส าเนาว์ ขจรศิลป์, 2538) กลา่วโดยสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

1) สภาพแวดล้อมการเรียนรู้มีทัง้สภาพแวดล้อมท่ีมีความหลากหลายและ
สภาพแวดล้อมท่ีมีความเป็นลักษณะเดียวกัน ซึ่งสภาพแวดล้อมของสถาบันอุดมศึกษานัน้มี
ความหมายกว้างขวางมาก หมายรวมทัง้สิง่ท่ีมีชีวิต เช่น ต้นไม้ สตัว์ชนิดตา่ง ๆ สิ่งท่ีไม่มีมีชีวิต เช่น 
อาคาร สถานท่ี เคร่ืองมืออุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ รวมทับ้งสภาพการณ์ท่ีบุคคลสร้างขึน้ได้แก่ กฏ
ระเบียบ ข้อบงัคบั นโยบาย สภาพสงัคม และวฒันธรรม โดยสภาพแวดล้อมท่ีมีความหลากหลาย 
(Heterogeneity) หมายถึง สภาพแวดล้อมท่ีประกอบด้วยสภาพแวดล้อมยอ่ย ๆ ท่ีมีความแตกตา่ง
กันมาก เช่น มหาวิทยาลัยจะประกอบด้วยคณะต่าง ๆ ซึ่งมีความแตกต่างกันทัง้ลักษณะ
เนือ้หาวิชา วิธีการเรียนการสอน ตลอดจนความสนใจของอาจารย์และนิสตินกัศึกษา เป็นต้น สว่น
สภาพแวดล้อมท่ีมีความเป็นลกัษณะเดียวกนั (Homogeneity) หมายถึงสภาพแวดล้อมท่ีประกอบ
ไปด้วย สภาพแวดล้อมย่อยท่ีมีความแตกต่างกันน้อยมาก เช่น สถาบันการศึกษาเฉพาะด้าน 
ตวัอยา่งเช่น วิทยาลยันาฏศิลป์ และวิทยาลยัพยาบาล เน่ืองจากบุคคลเป็นสภาพแวดล้อมท่ีส าคญั
ของอุดมศึกษา ถ้าพิจารณาเฉพาะปัจจัยท่ีเก่ียวกับบุคคลเพียงปัจจัยเดียวในสภาพแวดล้อมท่ีมี
ความเป็นลกัษณะเดียวกัน กลา่วคือนิสตินกัศึกษาจะพยายามเลือกอยูใ่นสภาพแวดล้อมท่ีตนเอง
เป็นสว่นหนึ่งของสภาพแวดล้อมนัน้ และพยายามปรับตนเองให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมนัน้
ด้วย เช่น บุคคลท่ีมีฝีมือทางศิลปะก็อาจเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลยัศิลปากร หรือวิทยาลยั
นาฎศิลป์ เม่ือนิสตินกัศึกษาปรับตวัให้เข้ากับสภาพแวดล้อมแล้วก็พยายามรักษาพฤติกรรม และ
ความเช่ือของตนเอง โดยเรียกแนวโน้มลกัษณะนีว้่าการปรับให้มีความสอดคล้องยิ่งขึ น้ (Moos, 
1976) สว่นนิสิตนกัศึกษาท่ีไม่มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท่ีมีความเป็นลกัษณะเดียวกัน
นัน้ คือมีความแตกต่างกับคนสว่นมากก็จะมีความยากล าบากและมีความตึงเครียดมากกว่า ถ้า
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สามารถปรับตัวได้ก็จะสามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมนัน้ได้ แต่ถ้าไม่สามารถปรับตัวได้ ก็จะไม่
สามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมนัน้ได้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วนิสิตนักศึกษาจะมีความพึงพอใจกับ
สภาพแวดล้อมท่ีมีความหลากหลายมากกว่า เช่น มหาวิทยาลัยท่ีมีขนาดใหญ่ เพราะนิสิต
นกัศกึษาจะสามารถแสวงหาสภาพแวดล้อมย่อย เช่น คณะ หรือสาขาวิชา ท่ีมีความสอดคล้องกับ
ตนเอง และมีโอกาสแสวงหาเพื่อนฝงูท่ีมีความคล้ายคลงึกบัตนเองได้มาก 

2) สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ต้องอาศยัความสมดลุระหวา่งการสนบัสนุนและการ
ท้าทาย (Support/Challenge Balance) โดยการสนับสนุน  หมายถึ ง ความสัมพัน ธ์ห รือ
ประสบการณ์ ท่ีช่วยบรรเทาความตึงเครียด หรือการเสริมสร้างประสบการณ์ ท่ีก่อให้เกิด
ความคุ้นเคยกบัสภาพแวดล้อม เช่น การให้ความเห็นอกเห็นใจ การดแูลเอาใจใส ่ซึง่นิสตินกัศกึษา
อาจจะได้รับการสนับสนุนจากการอยู่อาศัยกับบุคคลท่ีมีค่านิยมและลกัษณะการด ารงชีวิตท่ี
คล้ายคลงึกันมาก การเรียนวิชาท่ีมีระดบัความยากงา่ยท่ีสอดคล้องกับความสามารถของผู้ เรียน 
และเป็นวิชาท่ีผู้ เรียนมีความชอบความสนใจก็ถือว่าเป็นการสนบัสนุนอย่างหนึ่ง สว่นการท้าทาย 
หมายถึง สภาพการณ์ท่ีก่อให้เกิดความตึงเครียด แต่อย่างไรก็ตามการท้าทายบางระดับจะ
ก่อให้เกิดการพัฒนาขึน้ได้ สภาพการณ์ท่ีก่อให้เกิดการท้าทายนัน้รวมถึงความเข้มงวด ความ
ยุง่ยาก สลบัซบัซ้อน ความคลมุเครือความเข้าใจได้ยาก ความแตกตา่ง และการเปลีย่นแปลงอยา่ง
รวดเร็ว 

3) สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ต้องมีการสนับสนุนจากสังคม (Social Support) 
เป็นส่วนส าคญั ทัง้นีก้ารสนับสนุนจากสงัคมมีความหมายกว้างมาก โดยหมายรวมถึงมิตรภาพ 
ความผกูพนั การรวมตวัของบุคคล ตลอดจนแหลง่ทรัพยากรในสงัคมท่ีสามารถให้การสนบัสนนุแก่
บุคคล ซึ่ง Pace (1984 อ้างใน ส าเนาว์ ขจรศิลป์, 2538) กลา่วว่า ในสถาบนัอุดมศึกษาสิ่งท่ีท าให้
นิสิตนกัศึกษามีความพึงพอใจมากท่ีสดุคือ สภาพแวดล้อมท่ีท าให้เกิดความรู้สึกเป็นมิตร ให้การ
สนบัสนนุ และให้ความช่วยเหลอื ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวกับสขุภาพจิต และท่ีเก่ียวกบัปฏิกิริยาระหวา่ง
บุคคลกับสภาพแวดล้อมต่างก็ยืนยนัวา่การสนบัสนุนจากสงัคมนัน้มีประโยชน์หลายประการ เช่น 
สง่เสริมพฒันาการ และการปรับตวัเก่ียวกบัอารมณ์ และป้องกนัการเกิดความเครียดได้ 

4) สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ประกอบด้วยสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
(Physical Environment) ซึ่งสภาพแวดล้อมทางกายภาพในสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง อาคาร 
สถานท่ี และสิ่งก่อสร้างทัง้หมด สิ่งก่อสร้างท่ีมีอิทธิพลต่อนิสิตนักศึกษามากท่ีสุด คือ หอพัก
นักศึกษา เพราะเป็นท่ีพักอาศัยท่ีนักศึกษาต้องใช้เวลาอาศัยอยู่มากกว่าอาคารอ่ืน ๆ จาก
ผลการวิจัยหลายโครงการพบว่า หอพกัท่ีสงูหลายชัน้ และมีระเบียงหอพกัยาวมาก จะท าให้นิสิต
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นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อหอพกัลดน้อยลง และมีอตัราการเสื่อมโทรม และการถกูท าลายจาก
นิสิตนกัศึกษาสงู นิสิตนกัศึกษามีสว่นร่วมในกิจกรรมของหอพักน้อยลง แต่นกัศึกษามีอิสระมาก
ขึน้ การดูแลก็ท าได้ยากกว่า สว่นหอพกัท่ีมีขนาดเล็ก และไม่สงูมากจะท าให้บรรยากาศสงัคมดี มี
ความสนุกสนาน ผ่อนคลาย มีความเป็นมิตรมีความอบอุ่นมากกว่าหอพักขนาดใหญ่ นอกจาก
ขนาดและความสูงของหอพักแล้ว จ านวนนิสิตนักศึกษาท่ีพักอาศัยในแต่ละห้อง ก็ท าให้เกิด
สภาพแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลตอ่นกัศกึษามากน้อยตา่งกนั จากผลการวิจยัเปรียบเทียบระหวา่งหอพกั
ท่ีให้นิสตินกัศกึษาอาศยัอยู ่2 คนกบัพกัอาศยัอยู่ 3 คน พบว่านกัศกึษาท่ีพกัอาศยัอยู่ในห้อง 3 คน
มีความวุน่วายสบัสนมากขึน้ ซึง่มีผลกระทบต่อการพกัผอ่นหลบันอน และการศกึษาเลา่เรียน นิสิต
นกัศึกษาต้องใช้ความพยายามท่ีต้องปรับตวัมากขึน้ และใช้เวลาอยู่ในห้องน้อยลง ปัญหาความ
หนาแนน่ หรือจ านวนนิสตินกัศกึษาท่ีพกัอาศยัในแตล่ะห้องนัน้จึงเป็นปัญหาท่ีส าคญั 

การศกึษาวิจยัเก่ียวกับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ พบการพฒันาท่ีส าคญัท่ีในขอบเขต
ของการศึกษาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ คือ การรวมการประเมินผู้ เรียนเข้ามาเป็นเป็นสว่นหนึ่ง
ของการศึกษา โดยไม่ได้ค านึงถึงเพียงแต่ความถ่ีของการฝึกฝนท่ีเกิดขึน้ในห้องเรียน ท่ีเรียกว่า 
สภาพแวดล้อมท่ีเกิดขึน้จริง (actual environment) แตจ่ะต้องค านึงถึงความต้องการของผู้ เรียนใน
การร้องขอท่ีจะได้รับฝึกฝน หรือท่ีเรียกว่าสภาพแวดล้อมท่ีต้องการ (preferred environment) อีก
ด้วย ทัง้นีห้ากสภาพแวดล้อมท่ีเกิดขึน้จริงมีความสอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมท่ีผู้ เรียนต้องการ จะ
สง่ผลให้เกิดการบรรลผุลทัง้ทางด้านประสทิธิภาพในการเรียนรู้ และผลรับทางการรับรู้ในการเรียน
ของผู้ เรียนเกิดขึน้ได้ (Aldridge, Fraser, Bell, & Dorman, 2012) 

จากแนวคิดและรายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีกล่าวไป
ข้างต้น จะเห็นได้ว่าสภาพแวดล้อมการเรียนรู้มีสว่นส าคญัในการท่ีจะช่วยสนบัสนุนให้ผู้ เรียนได้
เกิดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ทัง้นีมี้นักวิชาการได้เสนอถึงสภาวการณ์ บรรยากาศหรือ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีจะช่วยสง่เสริมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง (เกียรติวรรณ อมาตยกุล, 
2530; ประภาเพ็ญ สวุรรณ และ สวิง สวุรรณ, 2531) ไว้ดงันี ้

1. การเรียนรู้จะเกิดขึน้ได้ดี ในสิ่งแวดล้อมซึ่งมีบรรยากาศอบอุ่นเป็นมิตร มี
บรรยากาศแห่งความเคารพนบัถือซึง่กนัและกัน อนัจะสง่เสริมให้ผู้ เรียนได้มีสว่นร่วม สนบัสนุนให้
บุคคลได้พบสิง่ท่ีมีความหมายตอ่เขาเอง 

2. การเรียนรู้จะเกิดขึน้ได้ดีในสิ่งแวดล้อมซึ่งถือเอาความแตกต่าง และความ
ทนทานต่อความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ในระหว่างการเรียนรู้เป็นสิ่งท่ีพึงประสงค์ อันเกิดจากการเคารพ
สทิธิของบุคคลในการท่ีจะท าผิด หรือคิดเห็นสิง่ท่ีแตกตา่งกนั 
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3. การเรียนรู้เกิดขึน้ได้ดีในสิ่งแวดล้อมซึ่งเน้นความเป็นบุคคลของผู้ เรียน และ
ธรรมชาติของการเรียนเป็นหลกั โดยมีบรรยากาศท่ีทุกคนเข้าใจชดัเจน และเช่ือมั่นในบทบาทของ
ตนเองท่ีผู้สอนจะท าหน้าท่ีเป็นเพียงผู้ ชีแ้นะหรือผู้ช่วยเหลือ และผู้ เรียนมีบทบาทเป็นผู้ รู้ มีความ
กระตอืรือร้นท่ีจะเรียนรู้ทุกสิง่ทุกอยา่งตามความต้องการ และตามความสามารถของเขาเอง โดยมี
ปัญหาและประสบการณ์ของผู้ เรียนเป็นท่ีมาของแหลง่ข้อมูล ความจริง และความคิดริเร่ิมตา่ง ๆ 
ในการเรียนรู้ 

4. การเรียนรู้จะเกิดขึน้ได้ดีในสิง่แวดล้อมซึง่มีบรรยากาศของความไว้วางใจ และ
ความเช่ือมัน่ซึง่กนัและกนั กลา่วคือผู้สอนสามารถท่ีจะเปิดเผยและแสดงความจริงใจต่อผู้ เรียนใน
ทศันคติท่ีตรมี โดยท่ีผู้ เรียนก็ควรมีใจท่ีเปิดกว้างและพร้อมท่ีจะศึกษาอยา่งจริงจัง ถึงแนวคิดและ
ข้อชีแ้นะของผู้สอน ในขณะเดียวกนัก็ต้องมีความกล้าท่ีจะทดสอบความรู้ตามค่านิยม แนวคิดและ
ประสบการณ์ของตนเอง เพื่อท่ีในท้ายท่ีสดุจะได้มีความพร้อมท่ีจะปฏิเสธสิง่ท่ีพิจารณาแล้ววา่ไม่มี
คณุคา่หรือไม่เป็นท่ีต้องการ และน าสิ่งพิจารณาแล้วเห็นถึงคุณค่าอันเป็นประโยชน์ไปใช้ในโอกาส
ท่ีเหมาะสมตอ่ไป 

5. การเรียนรู้จะเกิดได้ดีในสิง่แวดล้อม ซึ่งถือว่าการประเมินผลเป็นกระบวนการท่ี
จะต้องเกิดขึน้ร่วมด้วย โดยเน้นการประเมินผลตนเอง เพื่อให้เกิดคุณภาพ และประสิทธิภาพ อัน
เป็นเป็นผลประโยชน์อนัสงูสดุโดยตรงแก่ผู้ เรียน 

การวัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้จะพบว่า การวัด

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้สว่นใหญ่เป็นการวัดในบริบทของการศึกษาในห้องเรียน ในระดับชัน้
การศกึษาท่ีแตกตา่งกนัออกไป โดยการวดัสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีได้รับการพฒันาเพื่อน ามาใช้
ในการศึกษาระยะแรก ๆ คือ  Learning Environment Inventory (LEI) ซึ่ง เป็น ท่ี นิยมใช้ใน
การศึกษา แบบวัด LEI ดังกล่าวเป็นเคร่ืองมือท่ีพัฒนาขึน้ในช่วงปลายของปี 1960 เพื่อการ
ประเมินผลและวิจัยโครงการ Harvard Project Physics เป็นแบบสอบถามท่ีใช้ส าหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา โดยผู้ พัฒนาได้ก าหนดมิติของบรรยากาศสภาพแวดล้อมในชัน้เรียนไว้ 15 
ประเด็น โดยอาศัยแนวคิดท่ีเป็นตัวชีก้ารเรียนรู้ท่ีดีในอดีต แนวคิดท่ีสอดคล้องกับทฤษฎีและ
ผลการวิจัยด้านสงัคมจิตวิทยา แนวคิดตามทฤษฎีและการวิจยัทางการศึกษา ตลอดจนแนวคิดท่ี
ใช้ในการตัดสินสงัคมจิตวิทยาของชัน้เรียน (G. J. Anderson & Walberg, 1974; Fraser et al., 
1982) จากนัน้จึงมีการพัฒนา My Class Inventory (MCI) ซึ่งเป็นแบบสอบถามท่ีปรับจาก LEI 
พัฒนาขึน้เพื่อใช้กับนักเรียนในระดับประถมศึกษา ในช่วงอายุ 8-12 ปี และประเมินผลได้ดีกับ
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นกัเรียนท่ีมีปัญหาในการอ่าน โดยแบบวดัแบ่งออกเป็น 5 ประเด็น คือ ความสามัคคีใกล้ชิดสนิท
สนม ความขดัแย้ง ความพึงพอใจ ความยุง่ยาก และการแขง่ขนั (Fisher & Fraser, 1981; Fraser 
et al., 1982) 

นอกจากนัน้ยงัมีการพฒันาแบบวดัสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เพื่อการศึกษาบริบท
ทางการเรียนท่ีแตกต่างกัน หนึ่งในแบบวัดคือ Science Laboratory Environment Inventory 
(SLEI) พัฒนาขึน้ในปี ค.ศ. 1991 เพื่อเป็นแบบสอบถามการรับรู้เก่ียวกับสภาพแวดล้อมการ
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ข้อความในแบบวัดจึงระบุถึงสิ่งท่ีเกิดขึน้ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์เป็น
ส าคญั (Fraser, Giddings, & McRobbie, 1991) สว่นแบบวดัสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในบริบท
ของการเรียนการสอนในประเทศไทยนัน้จะเน้นการศึกษาด้านสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียน
การสอนเป็นส าคญั อย่างไรก็ตามจากการศึกษาแบบวดัต่าง ๆ ท่ีใช้ในการศึกษาสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ยงัไม่มีแบบวดัใดท่ีมีความสอดคล้องกับบริบทของสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพื่อการ
เอือ้อ านวยให้เกิดการพฒันาพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะน า
แนวคิดท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องมาใช้เป็นแนวคิดหลกัใน
การพฒันาแบบวดัในการวิจัย โดยแบบวดัมีลกัษณะเป็นมาตรประมาณค่า 6 ระดบั จากไม่เห็น
ด้วยอย่างยิ่งให้ 1 คะแนน ไปจนถึงเห็นด้วยอย่างยิ่งให้ 6 คะแนน ส าหรับข้อค าถามเชิงลบให้
คะแนนในลักษณะตรงกันข้าม กล่าวคือ หากผู้ ตอบแบบสอบถามได้คะแนนสูงกว่าแสดงว่ามี
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้มากกวา่ ผู้ ท่ีได้คะแนนต ่ากวา่ 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
นอกจากแนวคิดจากนกัวิชาการท่ีได้กลา่วถึงไปข้างต้นแล้ว ยงัมีงานวิจยัท่ีสนบัสนุน

วา่สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีจะมีสว่นในการสง่เสริมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของผู้ เรียน เช่น 
งานวิจัยเร่ือง ความสมัพนัธ์ระหว่างความรู้สกึมีคุณค่าในตนเอง บทบาทอาจารย์ในการอ านวย
ความสะดวกในการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมในสถาบนั กับความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นกัศึกษาพยาบาล สถาบนัการศึกษาพยาบาลของรัฐ สงักัดทบวงมหาวิทยาลยั (กนกวรรณ ทอง
ฉวี, 2545) เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง บทบาทอาจารย์ในการ
อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมในสถาบนั กับความพร้อมในการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของนักศึกษาพยาบาลชัน้ปีท่ี 3 ซึ่งศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาพยาบาลของรัฐ สงักัด
ทบวงมหาวิทยาลยั จ านวน 1,277 คน โดยผู้วิจยัได้ใช้แนวคิดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของ Astin 
(1968) ซึ่งมีองค์ประกอบ คือ หลักสูตร กลุ่มเพื่อน และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มาใช้ใน
การศึกษา โดยผู้วิจยัพบว่า สภาพแวดล้อมในสถาบนัมีความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลาง



  64 

กับความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 (r = .59) ซึง่แสดงให้เห็นวา่สภาพแวดล้อมในสถาบนัมีสว่นในการสง่เสริม พฒันาความพร้อม
ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นตวัเร้าท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันานกัศกึษา และท าให้นกัศึกษาเกิดการ
เปลีย่นแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์ในการเรียนรู้ได้ 

นอกจากนัน้งานวิจยัของ ปรินดา ตาส ี(2551) ท่ีได้ท าการศกึษาเร่ือง ลกัษณะทางจิต
และสภาพแวดล้อมทางการเรียนท่ีเก่ียวข้องกับความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของ
นักศึกษาชัน้ปี ท่ี 1 ของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ก็มีข้อค้นพบท่ีสอดคล้องกันจาก
วตัถุประสงค์หนึ่งของงานวิจัย คือ เพื่อค้นหาปัจจยัส าคญัในการท านายความพร้อมในการเรียนรู้
ด้วยการน าตนเองของนกัศึกษาชัน้ปีท่ี 1 ในกลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ และ
กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร โดยท าการศกึษา
ในนักศึกษาชัน้ปีท่ี 1 ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลยัรัฐ จ านวนรวมทัง้สิน้ 205 คน โดยสภาพแวดล้อม
ทางการเรียนในการศกึษาครัง้นี ้ประกอบด้วย บทบาทการสอนของอาจารย์ อิทธิพลจากเพื่อน การ
เข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาในมหาวิทยาลยั และการบริการสารสนเทศท่ีได้รับจากมหาวิทยาลยั 
ผลการวิจัยพบความสมัพันธ์ทางบวกของปัจจัยสภาพแวดล้อมทางการเรียนในทุกด้านกับความ
พร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนกัศึกษาชัน้ปีท่ี 1 ทัง้ในกลุม่สาขาวิชามนษุยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุม่รวม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 และท่ีระดบั .05 ตามล าดบั อันแสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้ด้วยตนเองเกิดขึน้ได้ทัง้ในชัน้
เรียนและนอกชัน้เรียน โดยสภาพแวดล้อมท่ีดีจะเป็นแรงจูงใจท่ีท าให้ผู้ เรียนเกิดความคิดท่ีจะ
ท าการศกึษาค้นคว้า และเปิดโอกาสตนเองในการศกึษาหาความรู้ตา่ง ๆ เพิ่มเติม โดยบทบาทการ
สอนท่ีดีของอาจารย์จะท าให้ผู้ เรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองสูง เน่ืองจาก
ปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งผู้ เรียนและผู้สอน รวมทัง้การให้อิสระในการคิดและตดัสินใจแก่ผู้ เรียน สว่น
พฤติกรรมของเพื่อนนัน้จะมีบทบาทต่อการแสดงพฤติกรรมทัง้ในด้านความคิด และการกระท า 
รวมทัง้การเป็นท่ีปรึกษา การร่วมมือกันค้นคว้าความรู้ การมีสมัพนัธภาพอันดีระหว่างสมาชิกใน
กลุม่ ซึง่จะช่วยสง่เสริมการแลกเปลีย่นเรียนรู้ซึ่งกนัและกนั อันก่อให้เกิดการประสบความส าเร็จใน
การเรียนรู้ร่วมกันได้ และการเข้าร่วมกิจกรรมในมหาวิทยาลยัจะช่วยเสริมความรู้ให้กับผู้ ท่ีเข้าร่วม 
ไม่วา่จะเป็นกิจกรรมใด ๆ ก็ตาม โดยผลท่ีเกิดขึน้คือ การได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ การ
ฝึกทกัษะการแก้ปัญหา และการเรียนรู้ท่ีจะอยู่ร่วมกัน ส าหรับการบริการด้านสารสนเทศนัน้มีสว่น
ช่วยผู้ เรียนในการค้นคว้าในเร่ืองท่ีสนใจ เพื่อให้ได้รับข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ เพื่อเป็นการ
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เพิ่มพนูความรู้ความสามารถ และน าข้อมลูสารสนเทศท่ีได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สง่ผลให้ผู้ศึกษามี
ความรู้กว้างขวางขึน้นัน่เอง 

นอกจากนัน้แล้วยงัมีงานวิจัยส่วนหนึ่งท่ีท าการศึกษาเก่ียวกับสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ท่ีมีสว่นสง่เสริมสนบัสนุนผลสมัฤทธ์ิ หรือผลการเรียนของนิสิตนกัศึกษา ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ความความส าคญัของสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีไม่เพียงแต่สนับสนุน หรือช่วยเอือ้อ านวยให้
ผู้ เรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือการน าตนเองเกิดขึน้เทา่นัน้ แต่ยงัสง่ผลต่อเน่ืองไปถึงการ
สมัฤทธ์ิผลทางการเรียนด้วย เช่น การศึกษาของ พงศ์ประเสริฐ หกสวุรรณ และ มนตรี แย้มกสิกร 
(2551) ได้ท าการศึกษา องค์ประกอบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีเป็นสาเหตุตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ซึง่เป็นการวิจยัผสานวิธีระหว่างการวิจยัเชิงคุณภาพ
และการวิจยัเชิงปริมาณ โดยมีวตัถุประสงค์ของการวิจยัเชิงคณุภาพเพ่ือค้นหาปัจจยัท่ีคาดว่าจะมี
อิทธิพลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนิสติสาขาวิชาเทคโนโลยีการศกึษา และมีวตัถปุระสงค์ของ
การวิจยัเชิงปริมาณเพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีเป็นสาเหตตุอ่ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา และเพื่อศึกษาความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของ
องค์ประกอบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีเป็นสาเหตุต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เจตคติทางการ
เรียนกับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา โดยมีกลุม่ตัวอย่างเป็น
นิสติสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ชัน้ปีท่ี 4 ปีการศกึษา 2548 ในมหาวิทยาลยัของรัฐจ านวน 10 
แห่งจากทั่วประเทศ จ านวน 850 คน จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า องค์ประกอบของ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีเป็นสาเหตุต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ได้แก่ เทคนิคการสอนของ
อาจารย์ บรรยากาศในการเรียนการสอน เจตคติในการเรียน สื่อและเทคโนโลยีการสอน 
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในภาควิชา สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในห้องเรียน และความสมัพนัธ์กับ
เพ่ือน โดยในการวิจยัเชิงปริมาณพบวา่ทุกองค์ประกอบเป็นสาเหตุของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 โดย สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในภาควิชา มีค่าเฉลี่ยในระดับสูงสุด 
รองลงมาคือ เจตคติในการเรียน สื่อและเทคโนโลยีการสอน เทคนิคการสอนของอาจารย์ 
บรรยากาศในการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในห้องเรียน และความสมัพนัธ์กบัเพื่อน 
ตามล าดบั ซึ่งสามารถอธิบายความสมัพนัธ์ได้ร้อยละ 51 ดงัจะเห็นได้วา่ องค์ประกอบดงักลา่วมี
ความครอบคลมุสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทัง้ในส่วนของสภาพแวดล้อมกายภาพ จิตภาพ และ
สงัคมภาพ และแต่ละองค์ประกอบเองก็มีสว่นเกือ้กูลกันเพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็ม
ประสทิธิภาพ 
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ความส าคัญท่ีพบจากการศึกษาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ คือการเป็นปัจจัยทาง
สงัคมท่ีจะช่วยเอือ้ สนับสนุน และสง่เสริมให้นิสิตนกัศึกษาเกิดการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเอง เม่ือนิสิตนกัศึกษาอยู่ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม มี
การสนบัสนนุจากแหลง่ทรัพยากรต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นบุคคล หรือทรัพยากรในการเรียนรู้ด้านอ่ืน ๆ 
จะช่วยส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาตนเองให้มี
ความพร้อมในการเข้าสูบ่ริบทการท างานของสาขาวิชาชีพตนในประชาคมอาเซียนตอ่ไป 

6. แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ 
ความหมายของแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ 

แรงจูงใจภายใน (Intrinsic motivation) เป็นคุณลักษณะของบุคคลท่ีอธิบายถึง
พฤติกรรมและประสิทธิผลจากพฤติกรรมนัน้ เน่ืองจากแต่ละบุคคลมีแรงผลกัดนัท่ีแตกต่างกันอัน
เน่ืองมาจากแรงจูงใจท่ีต่างกันท่ีจะก่อให้เกิดการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ โดยแรงจูงใจภายในจะ
สามารถอธิบายการกระท าพฤติกรรมของบุคคลซึ่งเกิดขึน้ได้ทัง้ท่ีไม่ได้รับแรงเสริม หรือรางวลัใด ๆ 
แตเ่กิดจากคุณลกัษณะของงานท่ีมีความน่าสนใจเป็นตวักระตุ้นให้บุคคลเกิดความอยากรู้ มีความ
สนใจ อยากเรียนรู้ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีผลักดันให้บุคคลเกิดพฤติกรรมต่าง ๆ ได้  (Deci, Vallerand, 
Pelletier, & Ryan, 1991) ทัง้นีมี้นักทฤษฎีและนกัวิจัยได้ให้นิยามแรงจูงใจภายในไว้ในลกัษณะ
สอดคล้องกัน กล่าวคือ แรงจูงใจภายในเป็นความต้องการพืน้ฐานจากตัวบุคคลเอง ท่ีมี
ประสบการณ์ว่าตนเองเป็นคนก าหนดสาเหตุของประสบการณ์นัน้ และมองว่าพฤติกรรมเกิดขึน้
จากตนเองมากกว่าจากแรงผลกัดนัภายนอก (deCharms, 1976) Deci และ Ryan (1991) ได้ให้
ความหมายของแรงจูงใจภายในว่าเป็นความต้องการของบุคคลท่ีมีมาแต่ก าเนิด ถึงการมี
ความสามารถและการก าหนดความสามารถนัน้ได้ด้วยตนเอง โดยแรงจูงใจภายในจะเป็น
ตวักระตุ้นกระบวนการทางจิตและก่อให้เกิดเป็นพฤติกรรม ซึ่งมีผลตอบแทนเป็นรางวลัคือการรับรู้
ถึงความสามารถของตนและความเป็นตวัของตวัเอง ทัง้นีค้วามต้องการท่ีจะมีความสามารถและ
การก าหนดได้ด้วยตนเองนัน้จะเป็นตวักระตุ้นให้บุคคลแสวงหา และมีความพยายามท่ีจะเอาชนะ
สิง่ท้าทายท่ีเหมาะสมนัน้ตามความสามารถของตน ซึ่งสิง่ท้าทายท่ีเหมาะสม คือ เป็นสิ่งท่ีมีความ
ไม่ยากหรือไม่งา่ยจนเกินไป หรือเป็นสิ่งท่ีท าให้บุคคลต้องใช้ความสามารถมากขึน้ หรือในอีกทาง
หนึ่งคือสิ่งท้าทายนัน้คือความไม่สอดคล้องกันระหว่างโครงสร้างทางปัญญาของบุคคลกับ
สิง่แวดล้อมซึ่งเป็นสิง่ท้ายทาย ท าให้บุคคลค้นหาวิธีเพื่อลดความไม่สอดคล้องนัน้ เพื่อบูรณาการ
ให้เข้ากบัโครงสร้างทางปัญญาเดิมของตน สอดคล้องกบับริบทของการศกึษาในไทย วิลาสลกัษณ์ 
ชวัวลัล ี(2542, หน้า 5) อธิบายแรงจูงใจภายในวา่เป็นความต้องการของบุคคลจะมีความสามารถ
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และก าหนดได้ด้วยตนเอง ซึ่งความต้องการดงักลา่วจะเป็นตวักระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมและรางวลั
ภายในจากการกระท าคือความรู้สึกว่าตนมีความสามารถและมีความเป็นตัวของตัวเอง 
นอกจากนัน้ อรพินทร์ ชูชม และ อัจฉรา สุขารมณ์ (2543, หน้า 8) ให้ความหมายของแรงจูงใจ
ภายในวา่ เป็นความต้องการและพึงพอใจของบุคคลท่ีจะแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้จากการ
แสวงหาของตนเอง การต้องการมีความสามารถ มีความมุ่งมั่น ลิขิตสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง และ
ลกัษณะงานท่ีน่าสนใจ และท้าทายจะเป็นแรงผลกัดนัให้แสดงพฤติกรรมโดยไม่ต้องอาศยัรางวลั
ภายนอก หรือกฏเกณฑ์ข้อบงัคบั 

ทัง้นีแ้รงจูงใจภายในในการเรียนรู้เป็นคุณลักษณะส าคัญท่ีเสริมแรงผลักดันท่ี
แตกต่างกันในการแสดงออกของพฤติกรรมในการเรียนรู้ แรงจูงใจภายในจะกระตุ้นให้บุคคลเกิด
ความอยากรู้ อยากเห็น อยากเรียนรู้สิง่ตา่ง ๆ อยากรับผิดชอบ และผลกัดนัออกเป็นพฤติกรรมของ
บุคคล ท าให้ผู้ ท่ีมีแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้สงูจะมีความกระตือรือร้น สนใจ ทุ่มเท และเพียร
พยายามในการเรียน โดยงานท่ีได้รับมอบหมาย หรือเป้าหมายจะต้องมีความเพลนิเพลิน และเป็น
สิง่ท่ีบุคคลสนใจ และท้าทายให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น ก่อเกิดเป็นความทุม่เทและรับผิดชอบ
ตอ่การเรียนรู้นัน้ (อุมาภรณ์ สขุารมณ์, 2550) ซึง่ในการศึกษาครัง้นีแ้รงจูงใจภายในในการเรียนรู้ 
หมายถึง ความต้องการและความพึงพอใจของนิสิตนกัศึกษาท่ีจะแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อการ
เรียนรู้ ซึ่งเกิดจากแรงผลักดันภายในของตน โดยไม่ได้อาศัยสิ่งเร้า หรือการชักจูงจากปัจจัย
ภายนอก 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจภายใน 
แรงจูงใจเป็นแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับความต้องการ แรงผลกัดัน สิ่งจูงใจ เป้าหมาย 

และความคาดหวัง โดยทั่วไปจะประกอบด้วยกระบวนการท่ีกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม ก าหนด
ทิศทางของการกระท า และมุ่งมัน่ในการกระท าเพื่อให้บรรลเุป้าหมายตามท่ีตัง้ใจไว้ หากพิจารณา
ตามทฤษฎีแรงจูงใจจะสามารถแบง่เป็น 2 กลุม่ ดงันี ้(อรพินทร์ ชูชม และคณะ, 2542, หน้า 152) 

1. กลุ่มทฤษฎีเนือ้หา (Content theories) อธิบายถึงปัจจัยในตัวบุคคลหรือ
สิง่จูงใจท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรม หรือท าให้พฤติกรรมคงอยู่ กลา่วคือ ความต้องการเฉพาะอย่างหรือ
ความต้องการภายในของบุคคลจะเป็นสิ่งจูงใจและก ากับแนวทางพฤติกรรมของบุคคลวา่มีปัจจัย
ใดบ้างท่ีเป็นปัจจัยภายในบุคคลหรือสิ่งจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมนุษย์ เช่น ทฤษฎีล าดบัขัน้
ความต้องการ (Need hierarchy theory) และทฤษฎีแรงจูงใจภายใน (Instrinsic motivation 
theory) 
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2. กลุ่มทฤษฎีกระบวนการ (Process theories) อธิบายถึงกระบวนการคิดของ
บุคคลในการตดัสินใจและเลือกกระท าพฤติกรรม โดยพยายามอธิบายถึงปัจจัยท่ีกระตุ้นให้เกิด
พฤติกรรม ความสมัพนัธ์ท่ีเก่ียวข้องกบัแรงจูงใจ และกระบวนการจูงใจท่ีท าให้พฤติกรรมนัน้คงอยู่
หรือหยุดไป เช่น ทฤษฎีการก าหนดเป้าหมาย (Goal-setting theory) ทฤษฎีความคาดหวัง 
(Expectancy theory) 

ทัง้นีท้ฤษฎีแรงจูงใจภายในเป็นทฤษฎีในกลุ่มทฤษฎีเนือ้หา ซึ่งอธิบายถึงปัจจัย
ภายในตัวบุคคลท่ีผลกัดันให้เกิดพฤติกรรมและสง่เสริมให้บุคคลมีแรงผลกัดันพฤติกรรมเพิ่มขึน้ 
สามารถแบง่เป็น 2 กลุม่ ดงันี ้

1. การกระตุ้นเร้าท่ีเหมาะสม (Optimal Stimulation) โดยแรงจูงใจภายในจะ
กระท าได้อย่างมีประสิทธิผลมากท่ีสดุในสถานการณ์ท่ีให้ระดบัการกระตุ้นเร้าท่ีปานกลาง ทฤษฎี
กระตุ้นเร้าท่ีพอเหมาะมีอยู่ 2 แนวคิด ได้แก่ แนวคิดการปลุกเร้าทางสรีระท่ีพอเหมาะในระบบ
ประสาทสว่นกลาง และแนวคิดความไม่สอดคล้องท่ีพอเหมาะ 

1.1 แนวคิดการปลกุเร้าท่ีพอเหมาะ เสนอว่า มนุษย์เสาะแสวงหาระดบัการ
ปลกุเร้าท่ีพอเหมาะ หรือระดบัการปลกุเร้าเป็นผลมาจากการกระตุ้นเร้าท่ีมีอยู่ในสิ่งแวดล้อมของ
มนษุย์ ถ้าระดบัการปลกุเร้าต ่ากวา่เม่ือเปรียบเทียบกับระดบัความต้องการของบุคคล บุคคลจะถูก
จูงใจให้เกิดพฤติกรรมท่ีเพิ่มจากการปลุกเร้า บุคคลจะพยายามถอนตัวจากการปลุกเร้าหรือ
พยายามให้อยูร่ะดบัท่ีปรารถนา 

1.2 แนวคิดความไม่สอดคล้องท่ีพอเหมาะ แนวคิดนีย้ึดแนวการรู้คิด 
(Cognitive Tradition) อธิบายพฤติกรรมท่ีถกูจูงใจภายในกับความไม่สอดคล้องของโครงสร้างทาง
จิตซึ่งประกอบด้วยความไม่สอดคล้องระหว่างโครงสร้างการรู้คิดด้วยตนเอง ในเร่ืองความเช่ือ 
ความคิด การรับรู้ ค่านิยม หรือพฤติกรรม ความไม่สอดคล้องระหว่างโครงสร้างทางการคิดกับสิ่ง
เร้า บุคคลจะถูกดึงดูดโดยสิ่งเร้าท่ีไม่สอดคล้องทางจิตในระดับพอเหมาะ โดยบางครัง้คนแสดง
พฤติกรรมท่ีลดการไม่สอดคล้องหรือความไม่แน่นอน แต่บางเวลาคนแสดงพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิด
ความไม่สอดคล้องหรือความไม่แน่นอนพอเหมาะมีอยู่ 2 แนวคิด ได้แก่ แนวคิดการปลกุเร้าทาง
สรีระที่พอเหมาะในระบบประสาทสว่นกลาง และแนวคิดความไม่สอดคล้องท่ีพอเหมาะ 

2. แนวคิดเก่ียวกับความต้องการและอารมณ์ความรู้สึก (Need and affect) 
อธิบายว่าบุคคลต้องการมีอิสระ ต้องการมีความสัมพันธ์ท่ีมีประสิทธิภาพกับสิ่งแวดล้อม และ
ต้องการมีความรู้สึกสนใจ มีความสุข รู้สึกสนุกสนานในการท ากิจกรรมต่าง ๆ Deci และ Ryan 
(1991, p. 26) เสนอวา่ แรงจูงใจภายในเก่ียวข้องกบัความต้องการและความรู้สกึท่ีส าคญั 3 ประการ 
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2.1 ความต้องการมีความสามารถ (The Need for Competence) เป็น
แนวโน้มการจูงใจพืน้ฐานท่ีให้พลงัพฤติกรรมท่ีหลากหลายท่ีไม่ต้องมีแรงขบั พลงัท่ีอยู่เบือ้งหลงั
การกระท ากิจกรรม คือ แรงจูงใจใฝ่สามารถ ซึ่งสอดคล้องกับความรู้สกึว่าสามารถมีประสิทธิผล 
ซึ่งอาจเรียกช่ือแรงจูงใจใฝ่สามารถ หรือบางครัง้ก็เรียกว่าแรงจูงใจใฝ่รู้ โดยความสามารถเป็น
ผลลพัธ์ท่ีสะสมของการปฏิสัมพันธ์ของบุคคลกับ สิ่งแวดล้อม การส ารวจ การเรียนรู้ และการ
ปรับตวัของบุคคล ความต้องการมีความสามารถท าให้คนเสาะแสวงและเอาชนะสิง่ท้าทายตา่ง ๆ 
ท่ีมีความเหมาะสมกบัความสามารถ 

2.2 ความสนใจ ความต่ืนเต้น และการลืน่ไหล คือ ความรู้สกึของบุคคลท่ีเป็น
สขุและเพลิดเพลินในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ความรู้สึกเหล่านีจ้ึงเป็นอารมณ์ท่ีไปก ากับแรงจูงใจ
ภายใน กล่าวโดยสรุป ความสนใจและความเพลิดเพลินเป็นอารมณ์หลักท่ีไปสอดคล้องกับ
แรงจูงใจภายใน โดยแนวคิดการหลัง่ไหลแทนมิติเชิงบรรยายท่ีแสดงตวัอย่างของแรงจูงใจภายใน 
เม่ือบุคคลถูกจูงใจภายในอย่างสูง บุคคลจะสนใจมากกับสิ่งท่ีท าอยู่และเกิดประสบการณ์
ความรู้สกึของการหลัง่ไหล 

2.3 ความต้องการท่ีลิขิตตนเอง (The Need for Self-Determination) เป็น
พฤติกรรมท่ีถูกจูงใจภายในให้ความส าคัญกับการมีความสามารถ ความสนใจ แต่พฤติกรรมท่ี
ไม่ได้ถูกจูงใจภายในมีหลายพฤติกรรม อาจมุ่งการมีความสามารถ และบางพฤติกรรมอาจจูงใจ
ด้วยความสามารถ กลา่วถึง บุคคลท่ีถกูจูงใจภายในท่ีแท้จริง ในแนวคิดของความต้องการที่จะลขิิต
ด้วยตนเอง บุคคลนัน้ต้องรู้สกึวา่เป็นอิสระจากแรงกดดนั เช่น รางวลั หรือเงื่อนไขที่ผกูพนั แรงจูงใจ
ภายในจะเกิดขึน้เม่ือบุคคลมีประสบการณ์ในการกระท าว่ามีความเป็นตัวของตวัเอง และไม่อยู่
ภายใต้เงื่อนไขการควบคุมหรือการเสริมแรงซึ่งเป็นสาเหตุของการกระท าพฤติกรรมท่ีถูกจูงใจ
ภายใน เป็นผลมาจากความต้องการท่ีจะได้รับประสบการณ์สาเหตแุหง่ตน (Autonomous) และไม่
อยูภ่ายใต้เงื่อนไขว่าการควบคุมหรือการเสริมแรงเป็นสาเหตุของการกระท า นกัทฤษฎีหลายคนได้
ยืนยนัวา่กิจกรรมที่ถกูจูงใจภายในอยูบ่นพืน้ฐานของความต้องการที่จะลขิิตด้วยตนเอง 

นอกจากนี ้อรพินทร์ ชูชม และคณะ (2542) ได้พัฒนาแรงจูงใจภายในออกเป็น 5 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความต้องการสิง่ท้าทาย เป็นความชอบหรือต้องการท างานท่ีมีความแปลก
ใหม่ ไม่ซ า้ และงานนัน้ต้องมีความยากงา่ยพอเหมาะกับความสามารถ 2) ความสนใจ-เพลิดเพลิน 
เป็นความกระตือรือร้น มีความสขุ พอใจและเพลิดเพลนิกับการท างานหรือกิจกรรมท่ีน่าสนใจ 3) 
ความเป็นตวัของตวัเอง เป็นความชอบท่ีจะมีอิสระทางความคิดและการกระท า และชอบริเร่ิมท า
สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง 4) ความต้องการมีความสามารถ เป็นความต้องการมีประสิทธิผลในการ
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จัดการกับสภาพแวดล้อม ต้องการเรียนรู้ พัฒนาทักษะและความสามารถของตนเอง และ 5) 
ความมุ่งมัน่ เป็นความมุ่งมัน่ท างานให้บรรลผุลด้วยความสามารถของตนเอง มีความยดึมัน่ทุ่มเท
ให้กับงานโดยไม่หวังผลตอบแทนภายนอก ซึ่งความส าเร็จจากงานเป็นแรงบันดาลใจภายใน
มากกวา่รางวลัหรือเกียรติยศภายนอก 

จากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจภายในดงักลา่ว แรงจูงใจอยู่ในกลุม่ทฤษฎี
เนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกับความต้องการ แรงผลักดัน สิ่งจูงใจ เป้าหมาย และความคาดหวัง เป็น
สิง่จูงใจที่ก่อให้เกิดพฤติกรรม ก าหนดทิศทางและก ากับแนวทางพฤติกรรม ซึง่ประกอบด้วย ความ
ต้องการสิง่ท้าทาย ความสนใจเพลิดเพลนิ ความเป็นตวัของตวัเอง ความต้องการมีความสามารถ 
และความมุ่งมัน่ 

การวัดแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ 
ในการศึกษาและการพฒันาเคร่ืองมือวดัในการวดัแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้นัน้ 

พบว่า อรพินทร์ ชูชม และคณะ (2542) ได้ท าการพฒันาแบบวดัแรงจูงใจภายใน จากการศึกษา
เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับแนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจภายในตา่ง ๆ (Deci & Ryan, 1991; Harter, 
1981; Haywood & Burke, 1977) รวมทัง้แบบวัดท่ีเก่ียวข้องกับแรงจูงใจภายในรูปแบบต่าง ๆ 
(Amabile, Hill, Hennessey, & Tighe, 1994 ; Baard, Deci, & Ryan, 2004 ; Harter, 1981 ; 
Ryan, 1982) และได้ท าการก าหนดนิยามปฏิบติัการของแรงจูงใจภายใน แบ่งเป็น 5 องค์ประกอบ 
ได้แก่ ความต้องการสิ่งท้าทาย ความสนใจ-เพลิดเพลิน ความเป็นตวัของตวัเอง ความต้องการมี
ความสามารถ และความมุ่งมัน่ ซึง่ได้พฒันาแบบวดัแรงจูงใจภายใน 2 รูปแบบ ได้แก่ ฉบบันกัเรียน 
และฉบับผู้ ใหญ่ แบบวัดแรงจูงใจภายใน มีลกัษณะเป็นการประเมินค่าตนเอง ประกอบด้วย 
ข้อความต่าง ๆ ท่ีสร้างขึน้ให้ครอบคลมุตามนิยามปฏิบติัการ เป็นมาตรวดัประมาณค่า 5 ระดับ 
ตัง้แต่ “ไม่จริง” ถึง “จริง” จ านวน 60 ข้อ ได้ท าการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา โดย
ผู้ เช่ียวชาญทางด้านจิตวิทยา และได้ท าการปรับปรุงข้อค าถาม เหลือข้อค าถามจ านวน 50 ข้อ 
จากนัน้จึงน าแบบวดัไปทดลองใช้ และท าการวิเคราะห์คา่อ านาจจ าแนกรายข้อ พบวา่ มีข้อค าถาม
ท่ีผ่านเกณฑ์ค่าอ านาจจ าแนก จ านวน 45 ข้อ และได้ท าแบบวดัดงักลา่วไปทดลองใช้ครัง้ท่ี 2 เพื่อ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจและวิธีวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า แบบวัดแรงจูงใจภายในทัง้ฉบับนักเรียนและฉบับผู้ ใหญ่  5 
องค์ประกอบ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และได้วิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่นชนิด
สอดคล้องภายในของแบบวดั โดยใช้สมัประสทิธ์ิแอลฟาของครอนบาค พบวา่ มีค่าอยูร่ะหวา่ง .73 
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ถึง .90 และได้ท าการตรวจสอบความเช่ือมั่นแบบวัดซ า้ พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง .50 ถึง .82 และ
ท้ายท่ีสดุ ได้น าแบบวดัแรงจูงใจภายใน ไปสร้างเกณฑ์ปกติของแบบวดัแรงจูงใจภายใน 

จากแบบวดัแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ข้างต้น ผู้วิจยัได้น าแบบวดัแรงจูงใจภายใน
ท่ีพัฒนาขึน้โดย อรพินทร์ ชูชม และคณะ (2542) ฉบับนักเรียน มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่ม
ตวัอย่าง และได้ปรับปรุงบริบทของข้อค าถามให้เข้ากับการเรียนรู้ในมหาวิทยาลยั โดยมีลกัษณะ
เป็นมาตรประมาณคา่ 5 ระดบั ตัง้แต ่“ไม่จริง” ถึง “จริง” นิสตินกัศกึษาท่ีมีคะแนนสงู แสดงว่าเป็น
ผู้ ท่ีมีแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้มากกวา่นิสตินกัศกึษาท่ีได้คะแนนต ่ากวา่ 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
แนวคิดแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ เป็นแนวคิดหนึ่งท่ีผู้ วิจัยมีความสนใจท่ีจะ

น ามาใช้ศึกษาในครัง้นี ้ซึ่งอาจมีส่วนท าให้นิสิตนกัศึกษาเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ด้วยการน าตนเอง แตอ่ย่างไรก็ตาม พบว่า ยงัไม่มีงานวิจัยใด ๆ ท่ีท าการศกึษาแรงจูงใจภายในใน
การเรียนรู้ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองโดยตรง ได้แก่ งานวิจัยของ อรพินทร์  
ชูชม และ อัจฉรา สุขารมณ์ (2543) ได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีสมัพันธ์กับแรงจูงใจภายใน โดยมี
วตัถุประสงค์การวิจัย คือ เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างความสมัพันธ์เชิงเหตุผลของแรงจูงใจภายใน 
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา จ านวน567 คน ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจภายในมี
อิทธิพลทางตรงต่อวิธีการเรียนรู้แบบจัดระบบตนเองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (ค่า
อิทธิพลทางตรง เท่ากับ .384) ซึ่งการเรียนรู้แบบจัดระบบตนเอง เป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีนักเรียน
สามารถควบคุมและก ากับการเรียนรู้ของตนเองได้ ตลอดจนสามารถเลือกใช้ผสมผสานกลยุทธ์
การรู้คิดได้อย่างมีประสิทธิผล นัน่คือ มีความสอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
นอกจากนี ้งานวิจัยของ เบญจวรรณ ดั่นประเสริฐ (2557) ได้ท าการศึกษาการก ากับตนเอง 
ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค แรงจูงใจภายในและความส าเร็จในการเรียน
ของนิสิตชัน้ปีท่ี 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจ
ภายในของนิสติอยูใ่นระดบัปานกลาง และแรงจูงใจภายในมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความส าเร็จ
ในการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 นอกจากนี ้งานวิจัยท่ีผ่านมาก็สนับสนุน
ผลการวิจัยท่ีพบว่า แรงจูงใจภายในมีความสมัพันธ์กับการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  (Akbar, 
Claramita, & Kristina, 2017; Bonk & Lee, 2017; Lao, Cheng, Huang, Ku, & Chan, 2017) 

แนวคิดแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ เป็นตัวแปรหนึ่งท่ีสามารถน ามาพัฒนาได้ 
ดงัเช่น งานวิจัยของ อุมาภรณ์ สุขารมณ์ (2550) ได้ท าการศึกษาและสร้างโปรแกรมการพัฒนา
แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ส าหรับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า
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กว่าระดบัความสามารถ ผลการวิจัยพบว่า นกัเรียนท่ีได้รับการพัฒนาด้วยโปรแกรมการพัฒนา
แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ มีแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้สงูกว่านักเรียนท่ีไม่ได้รับโปรแกรม
ดงักล่าวอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และนกัเรียนท่ีได้รับการพฒันาด้วยโปรแกรมฯ มี
แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้สงูกวา่ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สจิุนดา ประเสริฐ (2554) ได้ท าการศึกษาผลของการพฒันาแรงจูงใจ
ภายในในการเรียนรู้และความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองท่ีมีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้
ด้วยการน าตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาท่ี
ได้รับการพฒันาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้และความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง มี
แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้และความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองสงูกว่านกัศึกษาท่ี
ไม่ได้รับการฝึกอบรม ในการวดัหลงัการทดลองทนัที และนกัศึกษาท่ีได้รับการพฒันาฯ มีแรงจูงใจ
ภายในในการเรียนรู้และพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองสูงกว่านักศึกษาท่ีไม่ได้รับการ
ฝึกอบรม ในการวดัหลงัการทดลอง 3 สปัดาห์ นัน่แสดงว่า แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้สามารถ
พฒันาได้ และยงัสง่ผลตอ่พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 

ทัง้นี ้ในการศึกษาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ท่ีผ่านมา จะท าการศึกษาเก่ียวกับ
การเรียนรู้ของผู้ เรียนทัง้ในระดับมัธยมศึกษาและในระดับมหาวิทยาลยั ซึ่งในการศึกษาครัง้นี ้
ผู้วิจยัจะได้น าเสนอมุมมองของแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ อนัเป็นปัจจัยทางจิต ซึ่งเม่ือทบทวน
งานวิจัยท่ีผา่นมา พบวา่ แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้เป็นตวัแปรทางจิตท่ีสามารถพฒันาได้ และ
ยงัเป็นตวัแปรท่ีสง่ผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงคาดว่า แรงจูงใจ
ภายในในการเรียนรู้มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษด้วยการน าตนเองได้ 

7. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
โครงสร้างหลกัของกรอบแนวคิดการวิจัยครัง้นี ้พัฒนามาจากวิธีการวิจัยแบบผสานวิ ธี 

(Mixed Methods Research) แบบเชิงอธิบายเป็นล าดบั (The explanatory sequential design) 
ตามแนวคิดของ Creswell และ Plano Clark (2011) เพื่อตอบประเด็นปัญหาการวิจัย ซึ่งมีการ
ด าเนินการวิจยัเป็น 2 ระยะท่ีเป็นล าดบัตอ่กนั ดงันี ้

ระยะที่  1 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพัฒนาและตรวจสอบโมเดล
โค้งพฒันาการท่ีมีตวัแปรแฝงของการเปลีย่นแปลงระยะยาวของพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษ
ด้วยการน าตนเอง การริเร่ิมพฒันาความงอกงามแห่งตน และภาวะผู้น าในตนเอง รวมถึงการศกึษา
ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของตวัแปรเชิงเหตุ ประกอบด้วย การริเร่ิมพฒันาความงอกงามแห่งตน ภาวะ
ผู้น าตนเอง และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองของ
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นิสิตนักศึกษาเพื่อการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในกลุม่ประเทศอาเซียน ตามแนวคิดทฤษฎีหลกัท่ีผู้วิจัย
ใช้เพื่ออธิบายพฤติกรรมคือทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม (Social Cognitive Theory) ของ 
Bandura (1986 อ้างใน สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต, 2553) ซึ่งแนวคิดพืน้ฐานของแบนดูราเช่ือว่า
พฤติกรรมของมนุษย์มีปฏิสมัพันธ์กับปัจจัยหลกั 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ ความคิด 
ความเช่ือ ความคาดหวงั กับปัจจัยสภาพแวดล้อม โดยแบนดูราเน้นว่าพฤติกรรมของบุคคลจะมี
การเปลี่ยนแปลงได้นัน้ ไม่ได้มาจากสภาพแวดล้อมเพียงอย่างเดียว แต่มาจากกระบวนการทาง
ปัญญาด้วยซึ่งพฤติกรรมของคนเราสว่นมากจะเป็นการเรียนรู้โดยการสงัเกต หรือการเลียนแบบ
จากตวัแบบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง (Self-directed Learning) ของ 
Knowles (1975) ท่ีกล่าวว่าปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองนัน้สามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุม่ ได้แก่ ปัจจยัลกัษณะทางจิต และปัจจยัทางสงัคม ทัง้นีใ้นการศกึษาครัง้นีผู้้วิจยัได้
น าแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของ Knowles (1975) มาเป็นหลกัในการศึกษาพฤติกรรม
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเอง เช่นนัน้แล้วเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองจึงจ าเป็นจะต้องอาศัยปัจจัยหลกัทัง้ 2 ประการคือ ปัจจัยส่วน
บุคคล หรือปัจจัยลกัษณะทางจิต คือ การริเร่ิมพฒันาความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้น าในตนเอง 
แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ และปัจจัยสภาพแวดล้อมหรือปัจจัยทางสงัคม คือ สภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ ซึ่งทัง้ 4 ปัจจัยจะเป็นตวัท่ีช่วยสง่เสริมและสนบัสนุนให้นิสิตนกัศึกษาในสาขาวิชาตาม
ข้อตกลงยอมรับร่วมกัน ด้านคุณสมบติัในสาขาวิชาชีพหลกั (MRAs) ได้เกิดการพฒันาพฤติกรรม
การเรียนรู้ภาษาองักฤษด้วยการน าตนเองขึน้ได้ 

ระยะที่  2 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) 
ท่ีน าผลจากการวิจัยในระยะท่ี 1 มาเป็นฐานและเพื่อก าหนดแนวทางในการศึกษา โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการริเร่ิมพฒันาความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้น าใน
ตนเอง สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ และพฤติกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองผ่านประสบการณ์ท่ีได้รับจากการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย การเข้า
ร่วมกิจกรรมทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัของนิสิตนกัศึกษา โดยการศึกษาในครัง้นีเ้ป็น
การมุ่งท าความเข้าใจลกัษณะการเปลี่ยนแปลงของการริเร่ิมการพัฒนาความงอกงามแห่งตน 
ภาวะผู้น าในตนเอง สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ และพฤติกรรมการ
เรียนรู้ภาษาองักฤษด้วยการน าตนเอง ผา่นประสบการณ์ท่ีนิสตินกัศกึษาได้รับจากบริบทการเรียนรู้
ในมหาวิทยาลัย รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และกิจกรรมด้านภาษาอังกฤษทัง้ของ
มหาวิทยาลยัและนอกหลกัสตูรด้วยตนเองของนิสตินกัศึกษาในสาขาตามข้อตกลงยอมรับร่วมกัน 



  74 

ด้านคณุสมบติัในสาขาวิชาชีพหลกั (MRAs) โดยพิจารณาในแงป่ระสบการณ์ของการเปลีย่นแปลง
พฒันาตนเอง โดยไม่ได้ละเลยประสบการณ์เบือ้งหลงัท่ีมีความเก่ียวข้องกับประสบการณ์ในการ
พฒันาตนเองครัง้นี ้ผู้วิจัยจึงท าการศึกษาให้ครอบคลมุประเด็นการเปลี่ยนแปลง การรับรู้ถึงการ
เปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้ โดยพิจารณาทัง้เงื่อนไขสว่นบุคคลและเข่ือนไขจากสภาพแวดล้อมทางสงัคม 
เพื่อให้ค้นพบและเข้าใจประสบการณ์ในการพฒันาตนเองทัง้การริเร่ิมพฒันาความงอกงามแหง่ตน 
ภาวะผู้น าในตนเอง สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ และพฤติกรรมการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองของนิสิตนักศึกษา โดยผู้วิจัยได้สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย
เพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรับการศกึษาดงัแสดงในแผนภาพตอ่ไปนี ้
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8. สมมติฐานของการวิจัยในระยะที่ 1 
1.) การริเร่ิมพฒันาความงอกงามแหง่ตน ภาวะผู้น าในตนเอง สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ และพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองของนิสิต
นกัศกึษา มีการเปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้ตามช่วงเวลาของการเรียนในชัน้ปีสดุท้าย 

2.) ตวัแปรเชิงเหตุ ซึ่งประกอบด้วย การริเร่ิมพฒันาความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้น าใน
ตนเอง สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ ท่ีวดัในครัง้ก่อนคือครัง้ท่ี 1 มี
อิทธิพลทางบวกต่อตวัแปรเชิงผลคือ พฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองท่ีวดัใน
ครัง้ถัดมาคือครัง้ท่ี 2 และตวัแปรเชิงเหตุท่ีวดัครัง้ท่ี 2 มีอิทธิพลทางบวกต่อตวัแปรเชิงผลท่ีวดัใน
ครัง้ท่ี 3 

 

ภาพประกอบ 3 แบบจ าลองท่ีใช้ในการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 1 

สญัลกัษณ์จากโมเดลมีความหมายดงันี ้
Yt  แทน ตวัแปรสงัเกต (ประกอบด้วย การริเร่ิมพฒันา  

    ความงอกงามแหง่ตน ภาวะผู้น าในตนเอง และ  
    พฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษด้วยการน า  
    ตนเอง) จากการวดัครัง้ท่ี t 

Intercept แทน ตวัแปรแฝงระดบัคะแนนเร่ิมต้น (Intercept) 
Slope  แทน ตวัแปรแฝงความชนั หรืออตัราการเปลีย่นแปลง (Slope) 
et  แทน ตวัแปรแฝงความคลาดเคลือ่นสุม่ในการวดัครัง้ท่ี t 

Mean I แทน คา่เฉลีย่ของตวัแปรแฝงคะแนนเร่ิมต้น (Intercept mean) 

Intercept Slope 

Cov 

Var Di 
Meanµ i 

Var Ds 

Meanµ s 

Y1 Y2 Y3 

e1 
วดัครัง้ท่ี 1 

e2 
วดัครัง้ท่ี 2 

e3 
วดัครัง้ท่ี 3 

1 1 
1 0 

1 2 
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Mean s แทน คา่เฉลีย่ของตวัแปรแฝงความชนั หรืออตัราการ  
    เปลีย่นแปลง (Slope mean) 

Var Di  แทน ความแปรปรวนของตวัแปรแฝงคะแนนเร่ิมต้น   
    (Intercept variance) 

Var Ds  แทน ความแปรปรวนของตวัแปรแฝงความชนั หรือ   
    อตัราการเปลีย่นแปลง (Slope variance) 

Cov  แทน ความแปรปรวนร่วมระหวา่งตวัแปรแฝงคะแนน  
    เร่ิมต้น และตวัแปรแฝงความชนั หรืออตัราการ  
    เปลีย่นแปลง (covariance of intercepts and   
    slopes) 

จากภาพประกอบ 3 เป็นแบบจ าลองท่ีใช้ในการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานท่ีว่า 
“การริเร่ิมพฒันาความงอกงามแหง่ตน ภาวะผู้น าในตนเอง และพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ด้วยการน าตนเองของนิสิตนกัศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ตามช่วงเวลาของการเรียนในชัน้ปี
สุดท้าย” โดยผู้ วิจัยคาดว่าการเพิ่มขึน้นีจ้ะเกิดขึน้ในรูปแบบเส้นตรง การก าหนดค่าน้าหนัก
องค์ประกอบ (Factor loading) ของตวัแปรแฝง ความชันหรือการเปลีย่นแปลง (Slope) จึงเร่ิมต้น
จาก 0 ในการวัดครัง้แรกเน่ืองจากเป็นเวลาเร่ิมต้นยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มขึน้ทีละ 1 
หน่วยในการวดัล าดบัถัดไปตามล าดบั โดยท่ีตวัแปรการริเร่ิมพฒันาความงอกงามแห่งตน ภาวะ
ผู้น าในตนเอง และพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษด้วยการน าตนเองจะมีตวัแปรสงัเกต (Y) ท่ีได้
จากการวดัครัง้ท่ี 1 ถึง การวดัครัง้ท่ี 3 เน่ืองจากมีการวดัทัง้สิน้ 3 ครัง้ 
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หมายเหต:ุ PGI   หมายถึง    การริเร่ิมพฒันาความงอกงามแหง่ตน    

          (Personal Growth Inititive) 
     SL   หมายถึง    ภาวะผู้น าในตนเอง (Self-leadership) 
     LE   หมายถึง    สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (Learning Environment) 
     LM   หมายถึง    แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ (Learning Motivation) 
     SDLL  หมายถึง    พฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษด้วยการน าตนเอง  

          (Self-directed Language Learning) 

ภาพประกอบ 4 แบบจ าลองท่ีใช้ในการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 2 

วดัครัง้ท่ี 1 วดัครัง้ท่ี 2 วดัครัง้ท่ี 3 
 

PGI PGI PGI 

SL SL SL 

LE LE LE 

LM LM LM 

SD SD SD 
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จากภาพประกอบ 4 เป็นแบบจ าลองท่ีใช้ในการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานท่ีวา่ “ตวั
แปรเชิงเหตุท่ีวดัในครัง้ก่อน ซึ่งประกอบด้วย การริเร่ิมพฒันาความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้น าใน
ตนเอง สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ มีอิทธิพลทางบวกต่อตวัแปร
เชิงผลคือ พฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองท่ีวดัในครัง้ถัดมา” การท่ีจะพบ
ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตแุบบเหลื่อมเวลาได้นัน้มีหลกัส าคญัวา่คา่ความสมัพนัธ์ของตวัแปรเชิงเหตุ
ท่ีวดัในครัง้ก่อนกับตวัแปรเชิงผลท่ีวดัในครัง้ถัดมาต้องมีค่ามากกว่าความสมัพนัธ์ของตวัแปรเชิง
ผลท่ีวัดในครัง้ก่อนกับตัวแปรเชิงเหตุท่ีวัดในครัง้ถัดมาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนัน้การ
วิเคราะห์สมมติฐานท่ี 2 นีจ้ะท าการเปรียบเทียบค่าอิทธิพลดังกลา่ว ในท่ีนีจ้ะขอยกตวัอย่างเช่น 
เม่ือพิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรเชิงเหต ุคือ การริเร่ิมพฒันาความงอกงามแหง่ตน กบัตวั
แปรเชิงผล คือ พฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเอง ผู้ วิจัยจะวิเคราะห์ถึงค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์แบบ Cross-lagged ของตวัแปรการริเร่ิมพฒันาความงอกงามแห่งตนใน
การวดัครัง้ท่ี 2 กับพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเอง ในการวดัครัง้ท่ี 3 ซึง่ต้องมี
ค่ามากกว่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบ  Cross-lagged ของตัวแปรพฤติกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองท่ีวดัในครัง้ท่ี 2 กับการริเร่ิมพฒันาความงอกงามแห่งตนท่ีวดัใน
ครัง้ท่ี 3 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ เป็นต้น 

 
 
 



 

บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวจัิย 

การวิจยัครัง้นีเ้พื่อศึกษาพฒันาการและความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองการริเร่ิมพัฒนาความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้ น าในตนเอง 
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ และพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ด้วยการน าตนเองของนิสิตนกัศึกษาเพื่อการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในกลุม่ประเทศอาเซียนโดยมี
รายละเอียดของแตล่ะขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

การวิจัยระยะที่ 1 
การวิจยัระยะท่ี 1 เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ แบบแผนการวิจัยระยะยาวมีวตัถปุระสงค์เพื่อ

พฒันาและตรวจสอบโมเดลโค้งพฒันาการท่ีมีตวัแปรแฝงของการเปลี่ยนแปลงระยะยาวของการ
ริเร่ิมพัฒนาความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้ น าในตนเอง แรงจูงใจภายในในการเรียน รู้ 
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเอง และ
ความสมัพันธ์เชิงสาเหตุของตวัแปรเชิงเหตุ ประกอบด้วย การริเร่ิมพฒันาความงอกงามแห่งตน 
ภาวะผู้น าในตนเอง แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และตวัแปรเชิงผล
คือ พฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองท่ีท าการวัดเหลื่อมเวลากัน ของนิสิต
นกัศึกษาเพื่อการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในกลุม่ประเทศอาเซียน โดยมีวิธีการด าเนินการวิจยัตาม
ขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือ นิสิตนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีสดุท้าย
ตามหลักสูตรของสาขาวิชาตามการจัดท าข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition 
Arrangements: MRAs) ด้านคณุสมบติัในสาขาวิชาชีพหลกั ตามปฏิญญาวา่ด้วยความร่วมมือใน
อาเซียน ประกอบด้วย วิศวกรรม พยาบาล สถาปัตยกรรม แพทย์ ทันตแพทย์ และนักบัญชี 
ประจ าปีการศกึษา 2561 ของมหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุม่ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยระยะท่ี 1 สุ่มมาจากประชากรนิสิตนกัศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ชัน้ปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครท่ีศึกษาในคณะตามการจัดท า
ข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (MRAs) ด้านคุณสมบติัในสาขาวิชาชีพหลกั ตามปฏิญญาว่าด้วยความ
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ร่วมมือในอาเซียน ประจ าปีการศึกษา 2561โดยมีเงื่อนไข คือ มีการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการท่ี
เก่ียวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษของทางมหาวิทยาลยั หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ นอกมหาวิทยาลยัท่ีมี
ความเก่ียวข้องกบัการใช้ทกัษะทางภาษาอังกฤษจ านวน 200 คนโดยผู้วิจัยมีวิธีการก าหนดขนาด
กลุม่ตวัอยา่ง และวิธีการคดัเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้ วิจัยใช้วิธีก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ  Hair, Black, Babin, 

Anderson, และ Tatham (2006) ท่ีกล่าวว่าการก าหนดกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิเคราะห์โมเดล
การวดั ควรมีอตัราสว่นระหวา่งหนว่ยตวัอยา่งและจ านวนพารามิเตอร์อยา่งต ่าเทา่กับ 5 ตอ่ 1 สว่น
การวิเคราะห์ค่าอิทธิพลระหว่างตวัแปร อัตราสว่นระหว่างหน่วยตวัอย่างและจ านวนพารามิเตอร์
อย่างต ่าควรจะเท่ากับ 10 ต่อ 1 ซึ่งในงานวิจัยครัง้นีมี้พารามิเตอร์ท่ีต้องการประมาณค่าส าหรับ
การวิเคราะห์โมเดลโค้งพัฒนาการท่ีมีตัวแปรแฝง จ านวน 10พารามิเตอร์ โดยผู้ วิจัยใช้ขนาด
ตวัอยา่ง 20 คน ตอ่ 1 พารามิเตอร์ จึงใช้กลุม่ตวัอยา่งจ านวนทัง้สิน้ 200 คน 

2. การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู้ วิจัยใช้การคดัเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่ม
สองขัน้ตอน (Two-stage Random Sampling) มีรายละเอียดแตล่ะขัน้ตอนดงันี ้

ขัน้ที่  1 ผู้วิจัยเลือกสุ่มตวัอย่างโดยมีสาขาวิชาเป็นหน่วยของการสุม่ โดยมี
เงื่อนไขยึดสาขาวิชากับคณะและมหาวิทยาลยั จึงสามารถระบุจ านวนสาขาวิชาได้ทัง้หมด 18
สาขา จาก 6 มหาวิทยาลยัโดยมีรายละเอียดสาขาวิชาจ าแนกตามสงักัดคณะ และมหาวิทยาลยั
ดงัตาราง 1 โดยผู้วิจัยท าการสุ่มอย่างง่าย (Simple Sampling) เพื่อให้ได้สาขาวิชาคร่ึงหนึ่งจาก
สาขาวิชาวิชาทัง้หมด และได้สาขาวิชาท่ีเป็นตวัอย่างในการวิจัยจ านวน 9 สาขา ทัง้นีเ้ม่ือท าการ
เก็บจริงสามารถเก็บข้อมลูได้จาก 8 สาขา ดงัตาราง2 ตอ่ไปนี ้
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ตาราง 1แสดงสาขาวิชาตามตามการจดัท าข้อตกลงยอมรับร่วมกนัด้านคณุสมบติัในสาขาวิชาชีพ
หลกั (MRAs) จ าแนกตามสงักดัคณะ และมหาวทิยาลยั 

สาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลัย 
วิศวกรรม  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

พระนครเหนือ  
  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร

ลาดกระบงั  
  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
สถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

พระนครเหนือ  
  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร

ลาดกระบงั  
  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
  มหาวิทยาลยัมหิดล 
  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ทนัตแพทย์ คณะทนัตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
  มหาวิทยาลยัมหิดล 
  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
นกับญัชี คณะพาณิชยศาสตร์และ

การบญัชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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ตาราง 2 แสดงสาขาวิชาจากการสุม่อยา่งงา่ย (Simple Sampling) และร้อยละของกลุม่ตวัอยา่ง
ตามสาขาวิชา 

สาขาวิชาที่ สาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลัย ร้อยละ 
1 วิศวกรรม วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 26 
2   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 19 
3 พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 6 
4 สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
8 

5   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 7 
6 ทนัตแพทย์ ทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 9 
7 นกับญัชี พาณิชยศาสตร์และ 

การบญัชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 15 

8  บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 10 

ขัน้ที่  2 จากนัน้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ภูมิ (Stratified Random 
Sampling) ตามสาขาวิชาและคณะ ในมหาวิทยาลยัท่ีสงักัดเร่ิมจากการคดัเลือกกลุม่ตวัอย่างท่ีมี
ลกัษณะตามท่ีก าหนด คือ มีการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ภาษาองักฤษของ
ทางมหาวิทยาลยั หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ นอกมหาวิทยาลยัท่ีมีความเก่ียวข้องกับการใช้ทักษะทาง
ภาษาองักฤษ จากนัน้สุม่ตวัอย่างจากกลุม่สาขาแตล่ะกลุม่ เพื่อเป็นสมาชิกของกลุม่ตวัอยา่งท่ีจะ
ศกึษาตามสดัสว่น (Proportional Allocation) คือ ชัน้ใดมีประชากรมากควรได้รับการสุม่ตวัอย่าง
เป็นตวัแทนท่ีมากกวา่ เพื่อให้ได้กลุม่ตวัอยา่งจ านวน 200 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ประกอบด้วยแบบสอบถาม และแบบวดัตวัแปรท่ี
ใช้ในการวิจยั แบง่ออกเป็น 6 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมลูทัว่ไป 
ตอนท่ี 2 แบบวดัพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษด้วยการน าตนเอง 
ตอนท่ี 3 แบบวดัการริเร่ิมพฒันาความงอกงามแหง่ตน 
ตอนท่ี 4 แบบวดัภาวะผู้น าในตนเอง 
ตอนท่ี 5 แบบวดัสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
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ตอนท่ี 6 แบบวดัแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ 
โดยผู้วิจยัได้พฒันาและปรับปรุงแบบวดั จากแนวคิดทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

และจากแบบวดัของตา่งประเทศและในประเทศ มีรายละเอียดของขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือแต่
ละตอนท่ีใช้ในการวิจยั ดงันี ้

ขัน้ตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องของตวัแปรตา่ง ๆ 
เพื่อก าหนดเป็นนิยามเชิงปฏิบติัการของตวัแปรท่ีต้องการศกึษา 

ขัน้ตอนที่ 2 การสร้างข้อค าถามของแตล่ะตวัแปร ซึ่งในงานวิจยันีผู้้วิจยัได้มี
การน าแบบวดัทัง้จากต่างประเทศและในประเทศมาพฒันาให้สอดคล้องกบัแนวคิด และนิยามเชิง
ปฏิบติัการ ในกรณีท่ีเป็นแบบวดัจากต่างประเทศ ผู้ วิจัยได้ท าการแปลข้อค าถามเป็นภาษาไทย 
และปรับให้มีความสอดคล้องกับบริบทท่ีต้องการศึกษา จากนัน้น าไปเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา 
เพื่อขอค าแนะน า ตรวจสอบความถูกต้อง ความชัดเจน และความครอบคลมุของเนือ้หา แล้วจึ ง
น ามาปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมอีกครัง้หนึ่ง ในกรณีท่ีตวัแปรมีแบบวดัมาตรฐานท่ีสร้างไว้
แล้ว ผู้ วิจัยได้น าแบบวัดมาปรับข้อค าถามให้มีความสอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบัติการ และ
ปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมกับบริบทท่ีต้องการศกึษา เพื่อพฒันาเป็นเคร่ืองมือวิจัยฉบับร่าง
ส าหรับการตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือตอ่ไป โดยแบบวดัทัง้หมดมีลกัษณะเป็นมาตรประมาณค่า 
5 ระดบั 

ขั ้นตอนที่  3 น าแบบวัดท่ีพัฒนาเป็นเคร่ืองมือวิจัยฉบับร่างท่ีผ่านการ
ปรับปรุงแก้ไขจากอาจารย์ท่ีปรึกษามาตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) 
และความเหมาะสมของเนือ้หาและส านวนภาษา โดยให้ผู้ เช่ียวชาญ 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบ 
จากนัน้ผู้วิจยัจึงท าการคดัเลอืกข้อค าถามท่ีผ่านความเห็นสอดคล้องของผู้ เช่ียวชาญ 3 ใน 5 ท่าน 
รวมทัง้ปรับปรุงแก้ไขภาษาตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ และคดัเลอืกข้อค าถามท่ีมีคา่ดชันีความ
สอดคล้อง (IOC) มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ขึน้ไป ซึ่งแสดงว่าข้อค าถามนัน้เป็นตัวแทนของ
ลกัษณะเฉพาะของตวัแปรนัน้ (Rovinelli & Hambleton, 1977) 

ขัน้ตอนที่  4 น าแบบวัดท่ีผ่านการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาไป
ทดลองใช้ (Try Out) กับนิสิตนกัศึกษากลุม่อ่ืนท่ีไม่ใช่กลุม่ตัวอย่างจ านวน 100 คน เพื่อประเมิน
คณุภาพของเคร่ืองมือวดั โดยใช้การวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบวดัด้วยวิธีการ
หาคา่สมัประสทิธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึง่คา่ความเช่ือมัน่ท่ีให้
การยอมรับโดยทั่วไปควรมีค่าสูงกว่า 0.70 และวิเคราะห์รายข้อ (Item analysis) โดยวิธีการ
วิเคราะห์คา่อ านาจจ าแนกรายข้อด้วยวิธีการหาคา่สหสมัพนัธ์คะแนนรายข้อกบัคะแนนรวม (Item-
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total correlation) โดยพิจารณาตัดทิง้ข้อค าถามท่ีมีค่าสหสัมพันธ์ต ่ากว่า 0.30 (Aiken, 2003; 
Nunnally & Bernstein, 1994) 

ขัน้ตอนที่  5 ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity) 
ของแบบวดัตัวแปรต่าง ๆ ของตวัแปรทุกตวัแปร เพื่อทดสอบความสมัพนัธ์เชิงการวดัระหว่างตัว
แปรแฝงกับตวัแปรสงัเกต โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis: 
CFA) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป LISREL โดยก าหนดให้ตัวบ่งชี ใ้นแต่ละด้านของตัวแปรแฝงมี
ความสมัพนัธ์เฉพาะกบัตวัแปรแฝงในด้านนัน้ ๆ ทัง้นีใ้นการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง
ของแต่ละโมเดล จะพิจารณาจากความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดย
เทียบกับเกณฑ์ดัชนีท่ีใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล (Hair, Black, 
Babin, & Anderson, 2010; Schumacker & Lomax, 2004, p. 82) ดงันี ้

ตาราง 3 เกณฑ์ดชันีท่ีใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลนืของโมเดล 

ค่าสถิติวัดระดับความสอดคล้อง
กลมกลืนของโมเดล 

เกณฑ์ระดับความสอดคล้องกลมกลืน 

2 ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

2 / df < 5.00 

CFI > 0.90 
GFI > 0.90 
TLI > 0.90 

RMSEA < 0.08 

ส าหรับค่าไค-สแควร์ (2) มีข้อยกเว้นคืออาจมีนัยส าคัญทางสถิติได้ หาก
กลุ่มตัวอย่างมีจ านวนมาก และแม้ว่าโมเดลจะมีความสอดคล้องกลมกลืนแล้วก็ตาม 
(Schumacker & Lomax, 2004, p. 100) หากผลการตรวจสอบพบว่าโมเดลไม่มีความสอดคล้อง
กลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ ผู้วิจยัจะปรับโมเดลแล้ววิเคราะห์ใหม่ โดยแนวทางการปรับโมเดล
อยูบ่นพืน้ฐานแนวคิดทฤษฎีท่ีผู้วิจยัได้ศกึษาจากเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

นอกจากนีผู้้ วิจัยได้วิเคราะห์หาความเช่ือมั่นและความเท่ียงตรงในการวัด 
(Construct reliability and validity) ตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชีว้่าตัวแปรสงัเกตของตัวแปร
แฝงมีความเช่ือมั่นและความเท่ียงตรงในการวดัตวัแปรแฝงโดยค านวณหาค่าความเช่ือมัน่ของตวั
แปรแฝง (Construct reliability: CR) โดยมีเกณฑ์การพิจารณาคือ หากคา่ความเช่ือมัน่ของตวัแปร
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แฝง (CR) มีค่ามากกว่า 0.70 แสดงว่า ตัวแปรสงัเกตของตัวแปรแฝงมีความเช่ือมั่นในการวดัตัว
แปรแฝงหรือตวัแปรสงัเกตมีความสมัพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านท่ีตัวแปรสงัเกตนัน้จะวัด 
(Hair et al., 2010, p. 710) และค านวณหาค่าเฉลี่ยความแปรปรวนของตัวบ่งชีท่ี้ตัวแปรแฝง
สามารถอธิบายได้ (Average variance extracted: AVE) โดยเกณฑ์การพิจารณาคือ ควรมีค่า
มากกวา่ 0.50 (Fornell & Larcker, 1981) แตถ้่าคา่ AVE น้อยกวา่ 0.50 ควรพิจารณาหลกัฐานอ่ืน
ประกอบกบัคา่ AVE คือ 

1) พิจารณาคา่ความเช่ือมัน่ของตวัแปรแฝง (ต้องมีคา่มากกวา่ 0.70) 
2) พิจารณาความเท่ียงตรงเชิงจ าแนก ในกรณีท่ีเป็นตวัแปรสร้างขึน้ใหม่ 

(ต้องพบความเท่ียงตรงเชิงจ าแนก) 
3) พิจารณาค่าน า้หนกัองค์ประกอบ (ต้องมีนัยส าคญัทางสถิติ) (Ping, 

2009) 
โดยตวับง่ชีข้องตวัแปรแฝงต้องมีคา่น า้หนกัองค์ประกอบของตวัแปรแฝงท่ีวดั

อย่างมีนยัส าคญั ค่าน า้หนกัองค์ประกอบท่ีใช้ได้ควรมีค่า 0.45 ค่าน า้หนกัองค์ประกอบท่ีดีควรมี
คา่ 0.55 คา่น า้หนกัองค์ประกอบท่ีดีมากควรมีคา่ 0.63 และคา่น า้หนกัองค์ประกอบท่ีดีเยี่ยมควรมี
ค่ามากกว่า 0.71 (Comrey & Lee, 1992; Tabachnick & Fidell, 2013) และได้ตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงจ าแนก (Discriminant validity) คือ ข้อค าถามในแบบวัดเดียวกัน ไม่ใช่กลายเป็น
องค์ประกอบเดียวกนั แตเ่ป็นการวดัองค์ประกอบท่ีแตกต่างกนัได้ตามโครงสร้างทฤษฎีของตวัแปร 
โดยใช้วิธีการตรวจสอบด้วยการวิเคราะห์แบบจ าลองระหว่างแบบจ าลองท่ีมีองค์ประกอบตาม
โครงสร้างทฤษฎีเปรียบเทียบกบัแบบจ าลองท่ีมีเพียงองค์ประกอบเดียวหรือสององค์ประกอบ 

เคร่ืองมือในการวิจยัทัง้ 6 ตอน และรายละเอียดของการพฒันาแบบวดั และ
ผลของการหาคุณภาพของแบบวดั จ านวน 5 แบบวดั ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั 
(Confirmatory factor analysis: CFA) มีดงันี ้

ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป 
แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วยข้อค าถามเก่ียวกับ เพศ อาย ุ

คณะท่ีศึกษา ชัน้ปีท่ีศึกษา มหาวิทยาลยั เกรดเฉลี่ยสะสม กิจกรรมด้านภาษาอังกฤษท่ีเข้าร่วม 
โดยมีลกัษณะของตวัอยา่งแบบสอบถามข้อมลูทัว่ไป ดงันี ้
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ตัวอย่างข้อค าถาม 
1. คณะท่ีศกึษา............................................... ชัน้ปีท่ีศกึษา..................................... 
    มหาวิทยาลยั............................................................. 
2. เพศ           ชาย  หญิง 
3. อาย.ุ.............................ปี..............................เดือน 
4. เกรดเฉลีย่สะสม............................................ 
5. กิจกรรมด้านภาษาองักฤษท่ีเข้าร่วม....................................................................... 
   ............................................................................................................................. 

ตอนที่ 2 แบบวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเอง 
ผู้วิจยัพฒันาแบบวดัพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษด้วยการน าตนเอง

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) และแบบวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ของ สจิุนดา ประเสริฐ 
(2554) ซึ่งเป็นแบบวดัให้ผู้ตอบประเมินตนเอง (Self-report) ในลกัษณะของมาตราสว่นประมาณ
คา่ 5 ระดบั ตัง้แต ่ไม่จริงเลย ให้ 1 คะแนน จนถึงจริงท่ีสดุ ให้ 5 คะแนน ในข้อค าถามเชิงบวก และ
ส าหรับข้อค าถามเชิงลบให้คะแนนในลกัษณะตรงข้ามกัน มีจ านวน 32 ข้อ นิสิตนักศึกษาท่ีได้
คะแนนจากแบบวดัมากกว่าแสดงวา่มีพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษด้วยการน าตนเองสงูกว่า
ผู้ ท่ี ได้คะแนนต ่ากว่า โดยวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองจาก 3 
องค์ประกอบ ได้แก่ การจัดการตนเอง หมายถึง ความสามารถในการกระตุ้นเตือนตนเองให้มีการ
วางแผนการปฏิบติั พฒันากลยทุธ์ในการปฏิบติั โดยการแสวงหาข้อมลูจากแหลง่ข้อมลูตา่ง ๆ การ
ตรวจสอบตนเอง หมายถึง ความสามารถในการตระหนกัถึงความคิดของตนเองเก่ียวกับเร่ืองท่ี
ตนเองรู้และตนเอง ไม่รู้ การติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองให้มีความชดัเจนและ
ถูกต้อง การเปล่ียนแปลงตนเอง หมายถึง ความสามารถในการปรับปรุงตนให้มีการสื่อสารได้
อยา่งถกูต้องและมีน า้หนกั มีการเรียนรู้เพื่อการเปลีย่นแปลงตนเองในทางท่ีดีขึน้อยูต่ลอดเวลาด้วย
กลวิธีตา่ง ๆ 

การหาคุณภาพแบบวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการ
น าตนเอง 

แบบวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองมี
ขัน้ตอนการหาคณุภาพแบบวดั ดงันี ้การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาโดยผู้ เช่ียวชาญ จาก
ผลการวิเคราะห์คา่ IOC จากข้อค าถามทัง้หมด 32 ข้อ พบวา่ มีคา่ IOC เทา่กบั 0.20 จ านวน 2 ข้อ 
และมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 จ านวน 30 ข้อ ซึ่งพิจารณาตามเกณฑ์ IOC ต้องมากกว่า
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หรือเท่ากับ 0.50 ดังนัน้ ข้อค าถามท่ีมีค่า IOC ต ่ากว่าเกณฑ์ จึงพิจารณาตัดข้อค าถามออก 
หลงัจากนัน้น าไปทดลองใช้เพื่อตรวจสอบคณุภาพเป็นรายข้อ โดยผู้วิจยัจะพิจารณาตดัข้อค าถาม
ท่ีมีค่าอ านาจจ าแนกต ่ากว่า 0.30 ออก พบว่า ข้อค าถามมีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อผ่านเกณฑ์ 
จ านวน 28 ข้อมีคา่ระหวา่ง 0.360 - 0.856 และมีคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.945 

และท าการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวดั
พฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษด้วยการน าตนเอง 3 องค์ประกอบ พบวา่ แบบจ าลองพฤติกรรม
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองยงัไม่สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดงันัน้
ผู้ วิจัยจึงได้พิจารณาตัดข้อค าถามท่ีมีค่าน า้หนักองค์ประกอบน้อย รวมถึงข้อค าถามท่ีมีความ
ซ า้ซ้อนกับข้อค าถามอ่ืน ๆ โดยตัดออกทีละข้อค าถาม จนแบบจ าลองดงักลา่วมีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้จากค่าสถิติท่ีใช้ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืน

ของแบบวดัพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเอง ได้แก่ 2 = 55.95, df = 29, CFI 
= 0.97, GFI = 0.95, TLI = 0.96, RMSEA = 0.068 พบว่า ดชันีความสอดคล้องกลมกลืนทุกตัว
ผ่านเกณฑ์ ดังนัน้จึงสรุปได้ว่าแบบจ าลองพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองมี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเอง 
ประกอบด้วย การจดัการตนเอง มีคา่ความเช่ือมัน่ของตวัแปรแฝง CR = 0.746 และ AVE = 0.509 
การตรวจสอบตนเอง ค่าความเช่ือมั่นของตวัแปรแฝง CR = 0.715 และ AVE = 0.455 และการ
เปลีย่นแปลงตนเอง มีคา่ความเช่ือมัน่ของตวัแปรแฝง CR = 0.745 และ AVE = 0.424 แสดงวา่ข้อ
ค าถามหรือตัวแปรสงัเกตมีความสมัพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านท่ีตัวแปรสงัเกตนัน้จะวัด 
ส าหรับค่าน า้หนักองค์ประกอบของข้อค าถามรายข้ออยู่ระหว่าง 0.51-0.91 และเม่ือตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงเชิงจ าแนก พบวา่ แบบจ าลองพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษด้วยการน าตนเอง

ท่ีมีองค์ประกอบเดียวไม่ดีเท่าแบบจ าลองการวดัท่ีมี 3 องค์ประกอบ พิจารณาได้จากค่า 2 = 
49.76, df = 3 ดังนัน้ แบบวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเอง ยังคงเป็น 3 
องค์ประกอบเช่นเดิม และมีจ านวนข้อค าถามพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเอง
ปรับใหม่จ านวน 10 ข้อ 

ตัวอย่างแบบวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเอง 
ด้านการจดัการตนเอง 
  0. ฉนัค้นหาสือ่การเรียนจากอินเทอร์เน็ตเพื่อการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 

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

ไม่จริงเลย คอ่นข้างไม่จริง ไม่แนใ่จ คอ่นข้างจริง เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 
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ด้านการตรวจสอบตนเอง 
  0. ฉนัตรวจสอบความถกูต้องในการออกเสยีงภาษาองักฤษจากเพื่อนตา่งชาติ อาจารย์ผู้สอน 
     หรืออุปกรณ์ตา่ง ๆ 

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

ไม่จริงเลย คอ่นข้างไม่จริง ไม่แนใ่จ คอ่นข้างจริง เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 

ด้านการเปลีย่นแปลงตนเอง 
  0. ฉันบันทึกข้อผิดพลาดจากการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อน ามาปรับปรุงตนเองให้เขียนได้
ถกูต้อง 

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

ไม่จริงเลย คอ่นข้างไม่จริง ไม่แนใ่จ คอ่นข้างจริง เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 

ตอนที่ 3 แบบวัดการริเร่ิมพัฒนาความงอกงามแห่งตน 
ผู้วิจัยพัฒนาแบบวัดการริเร่ิมพัฒนาความงอกงามแห่งตนส าหรับการ

วิจัยครัง้นีจ้าก Personal Growth Initiative Scale: PGIS-II ของ Robitschek และคณะ (2009) 
โดยวดัความมุ่งมั่นของบุคคลท่ีจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตนเอง และสามารถพฒันาตนได้ 
ทัง้ในแง่ของการรับรู้ตนเองและลงมือกระท าสิ่งซึ่งก่อให้เกิดความเติบโตงอกงามแก่บุคคลนัน้ซึ่ง
เป็นแบบวดัให้ผู้ตอบประเมินตนเอง (Self-report) ในลกัษณะของมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั 
ตัง้แต่ ไม่จริงเลย ให้ 1 คะแนน จนถึงจริงท่ีสดุ ให้ 5 คะแนน ในข้อค าถามเชิงบวก และส าหรับข้อ
ค าถามเชิงลบให้คะแนนในลกัษณะตรงข้ามกัน นิสิตนักศึกษาท่ีได้คะแนนจากแบบวัดมากกว่า
แสดงวา่มีการริเร่ิมพฒันาความงอกงามแหง่ตนสงูกวา่ผู้ ท่ีได้คะแนนต ่ากวา่ มีจ านวน 24 ข้อ 

การหาคุณภาพแบบวัดการริเร่ิมพัฒนาความงอกงามแห่งตน 
แบบวัดการริเร่ิมพัฒนาความงอกงามแห่งตนมีขัน้ตอนการหา

คณุภาพแบบวดั ดงันี ้การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาโดยผู้ เช่ียวชาญ จากผลการวิเคราะห์
คา่ IOC จากข้อค าถามทัง้หมด 24 ข้อ พบว่า มีค่า IOC อยู่ระหวา่ง 0.60-1.00 จ านวน 24 ข้อ ซึ่ง
พิจารณาตามเกณฑ์ IOC ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ดังนัน้ข้อค าถามทุกข้อจึงผ่านเกณฑ์ 
หลงัจากนัน้น าไปทดลองใช้เพื่อตรวจสอบคณุภาพเป็นรายข้อ โดยผู้วิจยัจะพิจารณาตดัข้อค าถาม
ท่ีมีค่าอ านาจจ าแนกต ่ากว่า 0.30 ออก พบว่า ข้อค าถามมีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อผ่านเกณฑ์ 
จ านวน 23 ข้อ มีคา่ระหวา่ง 0.338 - 0.787 และมีคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.927 
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และท าการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวดั
การริเร่ิมพฒันาความงอกงามแห่งตน พบวา่ แบบจ าลองการริเร่ิมพฒันาความงอกงามแหง่ตนยงั
ไม่สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงได้พิจารณาตัดข้อค าถามท่ีมีค่า
น า้หนกัองค์ประกอบน้อย รวมถึงข้อค าถามท่ีมีความซ า้ซ้อนกบัข้อค าถามอ่ืน ๆ โดยตดัออกทีละข้อ
ค าถาม จนแบบจ าลองดงักลา่วมีความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมูลเชิงประจกัษ์ พิจารณาได้จาก
คา่สถิติท่ีใช้ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของแบบวดัการริเร่ิมพฒันาความงอกงามแหง่ตน

ได้แก่ 2 = 3.73, df = 4, CFI = 1.00, GFI = 0.99, TLI = 1.00, RMSEA = 0.000 พบว่า ดัชนี
ความสอดคล้องกลมกลืนทุกตวัผ่านเกณฑ์ ดังนัน้จึงสรุปได้ว่าแบบจ าลองการริเร่ิมพัฒนาความ
งอกงามแห่งตนมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการริเร่ิมพัฒนาความงอก
งามแหง่ตนมีความเช่ือมัน่ของตวัแปรแฝง CR = 0.807 และ AVE = 0.458 แสดงวา่ข้อค าถามหรือ
ตัวแปรสงัเกตมีความสมัพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านท่ีตัวแปรสงัเกตนัน้จะวัด ส าหรับค่า
น า้หนกัองค์ประกอบของข้อค าถามรายข้ออยูร่ะหวา่ง 0.58-0.77 และมีจ านวนข้อค าถามการริเร่ิม
พฒันาความงอกงามแหง่ตนปรับใหม่จ านวน 5 ข้อ 

ตัวอย่างแบบวัดการริเร่ิมพัฒนาความงอกงามแห่งตน 
0. ฉนัรู้วา่ฉนัต้องการเปลีย่นแปลงอะไรในตวัเอง 

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

ไม่จริงเลย คอ่นข้างไม่จริง ไม่แนใ่จ คอ่นข้างจริง เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 

ตอนที่ 4 แบบวัดภาวะผู้น าในตนเอง 
ผู้ วิจัยพัฒนาแบบวัดภาวะผู้ น าในตนเองส าหรับการวิจัยครัง้นีจ้าก 

Abbreviated Self-leadership Questionnaire (ASLQ) ของ Houghton และคณะ (2012) โดยวดั
การจัดการตนเองโดยใช้กลยุทธ์เชิงพฤติกรรมและจิตใจอย่างเป็นระบบ และมีความตัง้ใจ เพื่อให้
บุคคลสามารถน าตนเองและก่อให้เกิดการปฏิบติังานท่ีมีประสทิธิภาพและประสิทธิผลสูงขึน้ตาม
วตัถุประสงค์ท่ีตนคาดหวงัไว้ ซึ่งเป็นแบบวดัให้ผู้ตอบประเมินตนเอง (Self-report) ในลกัษณะของ
มาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั ตัง้แต่ ไม่จริงเลย ให้ 1 คะแนน จนถึงจริงท่ีสดุ ให้ 5 คะแนน ใน
ข้อค าถามเชิงบวก และส าหรับข้อค าถามเชิงลบให้คะแนนในลกัษณะตรงข้ามกนั นิสิตนกัศึกษาท่ี
ได้คะแนนจากแบบวดัมากกว่าแสดงว่ามีภาวะผู้น าในตนเองสงูกวา่ผู้ ท่ีได้คะแนนต ่ากวา่ มีจ านวน 
15 ข้อ 
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การหาคุณภาพแบบวัดภาวะผู้น าในตนเอง 
แบบวัดภาวะผู้ น าในตนเองมีขัน้ตอนการหาคุณภาพแบบวดั ดังนี ้

การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาโดยผู้ เช่ียวชาญ จากผลการวิ เคราะห์ค่า IOC จากข้อ
ค าถามทัง้หมด 15 ข้อ พบว่า มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 จ านวน 15 ข้อ ซึ่งพิจารณาตาม
เกณฑ์ IOC ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ดงันัน้ข้อค าถามทุกข้อจึงผ่านเกณฑ์ หลงัจากนัน้น าไป
ทดลองใช้เพื่อตรวจสอบคุณภาพเป็นรายข้อ โดยผู้ วิจัยจะพิจารณาตัดข้อค าถามท่ีมีค่าอ านาจ
จ าแนกต ่ากวา่ 0.30 ออก พบว่า ข้อค าถามมีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อผา่นเกณฑ์ จ านวน 10 ข้อ มี
คา่ระหวา่ง 0.414 - 0.722 และมีคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.827 

และท าการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวดั
ภาวะผู้น าในตนเอง พบว่า แบบจ าลองภาวะผู้น าในตนเองยงัไม่สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงได้พิจารณาตัดข้อค าถามท่ีมีค่าน า้หนักองค์ประกอบน้อย รวมถึงข้อ
ค าถามท่ีมีความซ า้ซ้อนกับข้อค าถามอ่ืน ๆ โดยตดัออกทีละข้อค าถาม จนแบบจ าลองดงักลา่วมี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้จากค่าสถิติท่ีใช้ตรวจสอบความ

สอดคล้องกลมกลืนของแบบวดัภาวะผู้น าในตนเอง ได้แก่ 2 = 2.97, df = 2, CFI = 0.98, GFI = 
0.99, TLI = 0.94, RMSEA = 0.049 พบว่า ดชันีความสอดคล้องกลมกลนืทกุตวัผา่นเกณฑ์ ดงันัน้
จึงสรุปได้วา่แบบจ าลองภาวะผู้น าในตนเองมีความสอดคล้องกลมกลนืกบัข้อมูลเชิงประจักษ์ โดย
ภาวะผู้น าในตนเองมีความเช่ือมั่นของตัวแปรแฝง CR = 0.535 และ AVE = 0.225 แสดงว่าข้อ
ค าถามหรือตัวแปรสงัเกตมีความสมัพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านท่ีตัวแปรสงัเกตนัน้จะวัด 
ส าหรับค่าน า้หนักองค์ประกอบของข้อค าถามรายข้ออยู่ระหว่าง 0.41-0.50 และมีจ านวนข้อ
ค าถามภาวะผู้น าในตนเองปรับใหม่จ านวน 4 ข้อ 

ตัวอย่างแบบวัดภาวะผู้ในน าตนเอง 
  0. ฉนัจินตนาการถึงภาพความส าเร็จของตนในการปฏิบติังานท่ีมีความส าคญั 

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

ไม่จริงเลย คอ่นข้างไม่จริง ไม่แนใ่จ คอ่นข้างจริง เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 

ตอนที่ 5 แบบวัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
ผู้วิจัยพฒันาแบบวดัสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ส าหรับการวิจัยครัง้นี ้จาก

แบบวดัสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ของ อรพนัธ์ุ ประสทิธิรัตน์ (2545) ประกอบกับแนวคิดของ G. J. 
Anderson และ Walberg (1974) และ Fraser และคณะ (1982) โดยวัดพฤติกรรม เหตุการณ์ 
สภาพการณ์ แนวคิด และลกัษณะทางกายภาพใด ๆ ก็ตามท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ของผู้ เรียนทัง้
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ทางตรงและทางอ้อม เป็นแบบวดัให้ผู้ตอบประเมินตนเอง (Self-report) ในลกัษณะของมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตัง้แต่ ไม่จริงเลย ให้ 1 คะแนน จนถึงจริงท่ีสุด ให้ 5 คะแนน ในข้อ
ค าถามเชิงบวก และส าหรับข้อค าถามเชิงลบให้คะแนนในลกัษณะตรงข้ามกัน นิสตินกัศกึษาท่ีได้
คะแนนจากแบบวัดมากกว่าแสดงว่ามีสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สูงกว่าผู้ ท่ีได้คะแนนต ่ากว่า มี
จ านวน 20 ข้อ 

การหาคุณภาพแบบวัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
แบบวดัสภาพแวดล้อมการเรียนรู้มีขัน้ตอนการหาคุณภาพแบบวัด 

ดงันี ้การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาโดยผู้ เช่ียวชาญ จากผลการวิเคราะห์คา่ IOC จากข้อ
ค าถามทัง้หมด 20 ข้อ มีคา่ IOC เทา่กบั 0.20 จ านวน 1 ข้อ และมีคา่ IOC อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 
จ านวน 19 ข้อ ซึง่พิจารณาตามเกณฑ์ IOC ต้องมากกวา่หรือเท่ากบั 0.50 ดงันัน้ ข้อค าถามท่ีมีค่า 
IOC ต ่ากว่าเกณฑ์ จึงพิจารณาตัดข้อค าถามออก หลงัจากนัน้น าไปทดลองใช้เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพเป็นรายข้อ โดยผู้วิจัยจะพิจารณาตัดข้อค าถามท่ีมีค่าอ านาจจ าแนกต ่ากว่า 0.30 ออก 
พบวา่ ข้อค าถามมีคา่อ านาจจ าแนกรายข้อผา่นเกณฑ์ จ านวน 13 ข้อ มีคา่ระหวา่ง 0.264 - 0.667 
และมีคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.816 

และท าการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวดั
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ พบวา่แบบจ าลองสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ยงัไม่สอดคล้องกลมกลนืกับ
ข้อมลูเชิงประจกัษ์ ดงันัน้ผู้วิจยัจึงได้พิจารณาตดัข้อค าถามท่ีมีคา่น า้หนกัองค์ประกอบน้อย รวมถึง
ข้อค าถามท่ีมีความซ า้ซ้อนกบัข้อค าถามอ่ืน ๆ  โดยตดัออกทีละข้อค าถาม จนแบบจ าลองดงักลา่วมี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้จากค่าสถิติท่ีใช้ตรวจสอบความ

สอดคล้องกลมกลืนของแบบวดัสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ได้แก่ 2 = 0.92, df = 2, CFI = 1.00, 
GFI = 1.00, TLI = 1.02, RMSEA = 0.000 พบวา่ ดชันีความสอดคล้องกลมกลนืทกุตวัผา่นเกณฑ์ 
ดงันัน้จึงสรุปได้ว่าแบบจ าลองสภาพแวดล้อมการเรียนรู้มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยสภาพแวดล้อมการเรียนรู้มีความเช่ือมั่นของตวัแปรแฝง CR = 0.700 และ AVE = 
0.374 แสดงว่าข้อค าถามหรือตวัแปรสงัเกตมีความสมัพนัธ์เฉพาะกับตวัแปรแฝงในด้านท่ีตวัแปร
สงัเกตนัน้จะวดั ส าหรับคา่น า้หนกัองค์ประกอบของข้อค าถามรายข้ออยูร่ะหวา่ง 0.49-0.75 และมี
จ านวนข้อค าถามสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ปรับใหม่จ านวน 4 ข้อ 

  



  93 

ตัวอย่างแบบวัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
0. ฉนัมีทรัพยากรที่เพียงพอเพื่อการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 

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

ไม่จริงเลย คอ่นข้างไม่จริง ไม่แนใ่จ คอ่นข้างจริง เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 

ตอนที่ 6 แบบวัดแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ 
ผู้วิจัยพฒันาแบบวดัแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ส าหรับการวิจัยครัง้นี ้

จากแบบวดัแรงจูงใจภายใน ของ อรพินทร์ ชูชม และคณะ (2542) เพื่อวดัความต้องการและความ
พึงพอใจของนิสิตนักศึกษาท่ีจะแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้ ซึ่งเกิดจากแรงผลกัดัน
ภายในของตน โดยไม่ได้อาศัยสิ่งเร้า หรือการชักจูงจากปัจจัยภายนอก เป็นแบบวัดให้ผู้ ตอบ
ประเมินตนเอง (Self-report) ในลกัษณะของมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั ตัง้แต ่ไม่จริงเลย ให้ 
1 คะแนน จนถึงจริงท่ีสุด ให้ 5 คะแนน ในข้อค าถามเชิงบวก และส าหรับข้อค าถามเชิงลบให้
คะแนนในลกัษณะตรงข้ามกัน นิสิตนกัศึกษาท่ีได้คะแนนจากแบบวดัมากกว่าแสดงว่ามีแรงจูงใจ
ภายในในการเรียนรู้สงูกวา่ผู้ ท่ีได้คะแนนต ่ากวา่ มีจ านวน 40 ข้อ 

การหาคุณภาพแบบวัดแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ 
แบบวดัแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้มีขัน้ตอนการหาคุณภาพแบบ

วดั ดงันี ้การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาโดยผู้ เช่ียวชาญ จากผลการวิเคราะห์คา่ IOC จาก
ข้อค าถามทัง้หมด 40 ข้อ มีค่า IOC เท่ากับ 0.20 จ านวน 1 ข้อ และมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60-
1.00 จ านวน 39 ข้อ ซึง่พิจารณาตามเกณฑ์ IOC ต้องมากกวา่หรือเทา่กบั 0.50 ดงันัน้ ข้อค าถามท่ี
มีค่า IOC ต ่ากวา่เกณฑ์ จึงพิจารณาตดัข้อค าถามออก หลงัจากนัน้น าไปทดลองใช้เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพเป็นรายข้อ โดยผู้วิจัยจะพิจารณาตัดข้อค าถามท่ีมีค่าอ านาจจ าแนกต ่ากว่า 0.30 ออก 
พบวา่ ข้อค าถามมีคา่อ านาจจ าแนกรายข้อผา่นเกณฑ์ จ านวน 27 ข้อ มีคา่ระหวา่ง 0.300 - 0.778 
และมีคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.920 

และท าการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวดั
แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ พบว่าแบบจ าลองแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ยังไม่สอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงได้พิจารณาตัดข้อค าถามท่ีมีค่าน า้หนัก
องค์ประกอบน้อย รวมถึงข้อค าถามท่ีมีความซ า้ซ้อนกบัข้อค าถามอ่ืน ๆ โดยตดัออกทีละข้อค าถาม 
จนแบบจ าลองดงักลา่วมีความสอดคล้องกลมกลนืกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ พิจารณาได้จากคา่สถิติท่ี

ใช้ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของแบบวัดแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ ได้แก่ 2 = 
47.30, df = 31, CFI = 0.99, GFI = 0.95, TLI = 0.99, RMSEA = 0.051 พบว่า ดัชนีความ
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สอดคล้องกลมกลนืทกุตวัผา่นเกณฑ์ ดงันัน้จึงสรุปได้วา่แบบจ าลองแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้มี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้มีความเช่ือมั่น
ของตัวแปรแฝง CR = 0.844 และ AVE = 0.520 แสดงว่าข้อค าถามหรือตัวแปรสังเกตมี
ความสมัพนัธ์เฉพาะกบัตวัแปรแฝงในด้านท่ีตวัแปรสงัเกตนัน้จะวดั ส าหรับคา่น า้หนกัองค์ประกอบ
ของข้อค าถามรายข้ออยูร่ะหวา่ง 0.70-0.79 และมีจ านวนข้อค าถามของแบบวดัแรงจูงใจภายในใน
การเรียนรู้ปรับใหม่จ านวน 10 ข้อ 

ตัวอย่างแบบวัดแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ 
0. ฉนัต้องการค้นหาความรู้ใหม่ท่ีแตกตา่งจากความรู้เดิมตลอดเวลา 

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

ไม่จริงเลย คอ่นข้างไม่จริง ไม่แนใ่จ คอ่นข้างจริง เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.) ผู้วิจัยติดต่อบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อออกหนงัสือขอ

ความอนเุคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมลูไปยงัมหาวิทยาลยัท่ีเป็นกลุม่เป้าหมาย 
2.) ผู้วิจยัสง่หนงัสอืขอความอนเุคราะห์ในการเก็บข้อมลูไปยงัมหาวิทยาลยัและคณะ 

เพื่อให้ผู้วิจยัสามารถเก็บรวมรวมข้อข้อมลูจากนิสตินกัศกึษาในการวิจยัครัง้นี  ้
3.) ผู้วิจยัเข้าไปเก็บรวมรวบข้อมลูจากแบบสอบถามและเคร่ืองมือวดัด้วยตนเอง เพื่อ

การสอบถามเงื่อนไขของผู้ให้ก่อนการเก็บข้อมลู และน าข้อมลูท่ีได้ไปวิเคราะห์ตอ่ไป 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1.) การวิเคราะห์ข้อมูลเบือ้งต้นเพื่อให้ทราบลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง โดยการ
วิเคราะห์คา่สถิติพืน้ฐานของตวัแปรแตล่ะตวั ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจยัทางพฤติกรรม
ศาสตร์ (SPSS) ได้แก่ 

1.1) วิเคราะห์ข้อมูลสถิติพืน้ฐานของกลุม่ตวัอย่าง ด้วยสถิติบรรยาย ได้แก่ การ
แจกแจง ความถ่ี และร้อยละ 

1.2) วิเคราะห์สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ความเบ้ (Skewness) ความโด่ง (Kurtosis) เพื่อให้ทราบลกัษณะการแจก
แจงข้อมลูของตวัแปรสงัเกต 

1.3) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยการหาค่าสัมประสิทธิ
สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
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2.) การวิเคราะห์เพื่อประมาณค่าคะแนนพฒันาการของการริเร่ิมพัฒนาความงอก
งามแห่งตน ภาวะผู้น าในตนเอง สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ และ
พฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเอง โดยการสร้างและตรวจสอบโมเดลโค้ง
พฒันาการท่ีมีตวัแปรแฝง (Latent Growth Curve Model) วา่มีความสอดคล้องกลมกลนืกบัข้อมูล
เชิงประจักษ์หรือไม่ โดยใช้การทดสอบค่าสถิติ ประกอบด้วย ค่าไค -สแควร์ ค่าดัชนีชีว้ัดความ
กลมกลืน (goodness of fit index: GFI) ค่าดัชนีรากท่ีสองของค่าเฉลี่ยก าลงัสองของเศษ (root 
mean square residual: RMR) และค่าความคลาดเคลื่อนท่ีเป็นคะแนนมาตรฐานสงูสดุ ( largest 
standardized residual: LSR) ด้วยโปรแกรมลสิเรล (LISREL) 

3.) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวดัซ า้ (Repeated measures ANOVA) เพื่อ
หาลักษณะของรูปร่างการเปลี่ยนแปลง ท่ีจะน ามาใช้ก าหนดแบบจ าลอ งในการวิเคราะห์
แบบจ าลองโค้งพฒันาการท่ีมีตวัแปรแฝงโมเดลโค้งพฒันาการท่ีมีตวัแปรแฝงจากการวดัซ า้ 3 ครัง้ 
เพื่อเปรียบเทียบอัตราพฒันาการในพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษด้วยการน าตนเอง ในการวดั
ครัง้ท่ี 1 ครัง้ท่ี 2 และครัง้ท่ี 3 ด้วยโปรแกรมลสิเรล (LISREL) 

4.) การวิเคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling) ใน
การทดสอบการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของตวัแปรเชิงเหต ุประกอบด้วย การริเร่ิมพฒันา
ความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้น าตนเอง สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และแรงจูงใจภายในในการ
เรียนรู้ และตัวแปรเชิงผล คือ พฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเอง ท่ีมีการวัด
เหลือ่มเวลา 

จากผลการศึกษาจากการวิจัยในระยะท่ี 1 ท าให้ผู้ วิจัยได้ข้อค้นพบเก่ียวกับการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ในตัวแปรการริเร่ิมพัฒนาความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้ น าในตนเอง 
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ และพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ด้วยการน าตนเอง และความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของการริเร่ิมพัฒนาความงอกงามแห่งตน ภาวะ
ผู้น าตนเอง สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ต่อพฤติกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองของนิสิตนักศึกษาเพื่อการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในกลุม่ประเทศ
อาเซียนซึ่งข้อค้นพบดังกล่าวจะเป็นประเด็นส าคัญท่ีผู้ วิจัยจะได้น าไปเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการวิจยัในระยะท่ี 2 ตอ่ไป 
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การวิจัยระยะที่ 2 
การวิจัยระยะท่ี 2 เป็นการน าผลจากการวิจัยในระยะท่ี 1 มาเป็นฐานเพื่อท าการศึกษา

วิจัยเชิงคุณภาพโดยในการศึกษานีเ้ป็นการศึกษารายกรณีของกลุ่มผู้ ให้ ข้อมูลท่ีมีความ
เฉพาะเจาะจง มีขอบเขตท่ีชัดเจนและมีความสมบูรณ์ในกรณีศึกษาเองโดยอาศยัการศึกษาท า
ความเข้าใจและมุ่งแสดงรายละเอียดพร้อมทัง้บริบทอย่างสมบูรณ์ของกรณีท่ีเลือกมาจากผล
การศึกษาในระยะท่ี 1 ซึ่งพบว่าการริเร่ิมพัฒนาความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้ น าในตนเอง 
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ และพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ด้วยการน าตนเองมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางท่ีเพิ่มขึน้ ในการวิจัยระยะท่ี 2 นีผู้้ วิจัยจึงมี
วตัถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อมุ่งท าความเข้าใจลกัษณะการเปลี่ยนแปลงของการริเร่ิมการพฒันา
ความงอกงามแหง่ตน ภาวะผู้น าในตนเอง สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ 
และพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเอง ผา่นประสบการณ์ท่ีนิสิตนกัศึกษาได้รับ
จากบริบทการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และกิจกรรมด้าน
ภาษาอังกฤษทัง้ของมหาวิทยาลยัและนอกหลักสูตรด้วยตนเองของนิสิตนักศึกษาท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งในการวิจยัระยะท่ี 1 ท่ีมีเงื่อนไขเพิ่มขึน้นอกจากการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีมีความเก่ียวข้องกับ
ภาษาองักฤษทัง้กิจกรรมภายในของมหาวิทยาลยัรวมไปถึงกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลยั คือ การ
มีการแปลี่ยนแปลงคะแนนเฉลี่ยของการริเร่ิมพฒันาความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้น าในตนเอง 
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ และพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ด้วยการน าตนเองในลกัษณะการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันกับผลการวิจัยในระยะท่ี 1 โดยวิธีการ
ด าเนินการวิจยัมีรายละเอียดตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย 
ผู้ให้ข้อมูลหลกั คือ นิสิตนกัศกึษาชัน้ปีท่ีสดุท้ายของหลกัสตูรของสาขาวิชาตามตาม

การจดัท าข้อตกลงยอมรับร่วมกนั (MRAs) ด้านคณุสมบติัในสาขาวิชาชีพหลกั จากการเก็บข้อมูล
ในการวิจัยระยะท่ี 1 โดยผู้วิจัยใช้วิธีการคัดเลือกผู้ ให้ข้อมูลแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
จากการก าหนดคุณสมบติั (Criterion Case) โดยยดึจุดมุ่งหมายของการศกึษาเป็นหลกั ผู้วิจัยจะ
ท าการคัดเลือกตวัอย่างท่ีมีลกัษณะเป็น information-rich case หรือกรณีศึกษาท่ีสามารถตอบ
วตัถุประสงค์การวิจัยได้อย่างละเอียด ครบถ้วนและสมบูรณ์ท่ีสุด (ชาย โพธิสิตา, 2552) ซึ่งเป็น
การคดัเลือกผู้ ให้ข้อมูลในลกัษณะ instrumental cases เพื่อการแสดงหรือสนับสนุนข้อสรุปจาก
การวิจัยระยะท่ี 1 เน่ืองจากผู้ วิจัยจะได้น ากรณีศึกษาดังกล่าวมาน าเสนอเป็นตวัอย่าง และเพื่อ
สนบัสนนุข้อสรุปจากผลการวิจยัของการศกึษาประสบการณ์อนัก่อให้เกิดการเปลีย่นแปลงของการ
ริเร่ิมพฒันาความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้น าในตนเอง สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ แรงจูงใจภายใน
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ในการเรียนรู้ และพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองของนิสิตนกัศึกษาเพื่อการ
เคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในกลุม่ประเทศอาเซียน ทัง้นีผู้้วิจัยจะด าเนินการเก็บข้อมลูไปพร้อมกบัการ
วิเคราะห์ข้อมลู จนมัน่ใจวา่ข้อมลูท่ีได้มานัน้เกิดขึน้ซ า้ ๆ กนั จนเป็นแบบแผนของการเปลี่ยนแปลง
ท่ีแนน่อน และแม้วา่จะท าการสมัภาษณ์เก็บข้อมลูเพิ่มก็ไม่ได้ข้อมลูใหม่เพิ่มเติม ซึง่แสดงให้เห็นว่า
ข้อมลูมีการอ่ิมตวั ผู้วิจยัจึงท าการหยดุเก็บข้อมลู 

โดยผู้วิจยัมีการคดัเลอืกกลุม่ผู้ให้ข้อมลูหลกั ดงันี ้
1.) เป็นนิสิตนักศึกษาจากการเก็บข้อมูลในการวิจัยระยะท่ี 1 ท่ีมีการเข้าร่วม

กิจกรรม/โครงการท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ภาษาองักฤษของทางมหาวิทยาลยั หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ นอก
มหาวิทยาลยัท่ีมีความเก่ียวข้องกับการใช้ทกัษะทางภาษาองักฤษ ตัง้แตร่ะดบัชัน้มธัยมศกึษาตอน
ปลายจนถึงปัจจุบนั 

2.) เป็นนิสิตนักศึกษาท่ีมีการแปลี่ยนแปลงคะแนนเฉลี่ยของการริเร่ิมพัฒนา
ความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้น าในตนเอง และพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน า
ตนเองจากแบบวดัในลกัษณะเพิ่มขึน้ 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยระยะท่ี 2 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้ วิจัยมุ่ งศึกษากระบวนการ

เปลี่ยนแปลงของการริเร่ิมพัฒนาความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้น าในตนเอง สภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ และพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองของ
นิสิตนักศึกษาเพื่อการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในกลุม่ประเทศอาเซียน โดยมีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
วิจัย 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือตัวผู้ วิจัยเอง และ
นอกจากนัน้ผู้ วิจัยยังจ าเป็นต้องมีเคร่ืองมือเพื่อช่วยในการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ง
ประกอบด้วย แบบสมัภาษณ์ แบบสงัเกต และอุปกรณ์ภาคสนาม 

1. แบบสัมภาษณ์ การสร้างแนวค าถามส าหรับการสมัภาษณ์เชิงลกึ ผู้วิจัยใช้
การสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) เป็นวิธีการในการเก็บข้อมลู เพื่อให้ได้ข้อมลูท่ีแสดงให้
เห็นรายละเอียดท่ีลึกซึง้ โดยผู้ วิจัยได้สร้างแนวค าถามโดยอ้างอิงจากข้อค้นพบท่ีได้จากผล
การศกึษาในการวิจยัระยะท่ี 1 เป็นแนวทางในการสร้างแนวค าถามส าหรับการเก็บข้อมลู เพื่อให้ได้
ข้อมูลท่ีครบถ้วนตามประเด็นค าถามการวิจัย และป้องกันการขาดตกบกพร่องของประเด็นท่ี
ต้องการศกึษา โดยผู้วิจัยได้สร้างแนวค าถามในประเด็นกว้าง ๆ แต่ครอบคลมุประเด็นค าถามการ
วิจัยท่ีต้องการค้นหาค าตอบของพัฒนาการพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเอง
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ของนิสิตนกัศึกษาตามคณะในการการจัดท าข้อตกลงยอมรับร่วมกนั (MRAs) เพื่อการเคลื่อนย้าย
แรงงานเสรีในกลุม่ประเทศ โดยผู้วิจยัมีหลกัการสร้างแนวค าถาม ดงันี ้

1.1 ถามเพื่อให้ได้รายละเอียด เป็นการถามเพื่อให้ได้ข้อมูลในประเด็นหลกัท่ี
ต้องการศกึษาอย่างลกึซึง้เก่ียวกับประสบการณ์การพฒันาตนเองในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วย
พฤติกรรมการน าตนเอง ทัง้ท่ีเกิดจากการเข้าร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีมีความเก่ียวข้องกบัการใช้ทกัษะ
ภาษาอังกฤษ และวิธีการอ่ืน ๆ นิสิตนกัศึกษามีประสบการณ์อย่างไร โดยแนวค าถามท่ีใช้ในการ
สมัภาษณ์นีเ้ป็นแนวค าถามอย่างกว้าง ๆ และอาศัยการถามต่อจากค าตอบของผู้ ให้สมัภาษณ์ 
เพื่อให้ได้รายละเอียดของประสบการณ์การพฒันาตนเองในการเรียนรู้ภาษาองักฤษด้วยพฤติกรรม
การน าตนเองมากท่ีสดุ 

1.2 ถามเก่ียวกับเหตุการณ์ท่ีตรงกันข้าม เป็นการถามในสิง่ท่ีตรงกับข้ามกับ
สิ่งท่ีผู้ วิจัยต้องการศึกษา เพื่อท าความเข้าใจว่านิสิตนักศึกษาได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างจาก
การศกึษาในคณะตามการจดัท าข้อตกลงยอมรับร่วมกนั (MRAs) 

1.3 ถามเก่ียวกับชีวิตประจ าวนั เป็นการถามเพื่อให้นิสิตนกัศึกษาได้สะท้อน
ประสบการณ์ ชีวิตจากการใช้ชีวิตประจ าวันว่า เป็นอย่างไร มีความเก่ียวข้องอย่างไรกับ
กระบวนการพฒันาตนเอง 

ตัวอย่างแนวค าถาม 

ประเด็น ค าถามน า ค าถามตาม 
ถามเพื่อให้ได้รายละเอียด มีการตัง้เป้าหมายวา่จะไปท างาน

ในอาเซียนหรือเปลา่คะ 
มีการเตรียมความพร้อม
อยา่งไรบ้าง 

 มีใครสนบัสนนุการการเรียน 
ภาษาองักฤษบ้าง 

สนบัสนนุอยา่งไรบ้าง 

ถามเก่ียวกบัเหตกุารณ์ 
ท่ีตรงกนัข้าม 

ถ้าไม่มีอาเซียน คิดวา่
ภาษาองักฤษเป็นสิง่ส าคญัไหม 

ส าคญัหรือไม่ส าคญัอยา่งไร 

ถามเก่ียวกบั 
ชีวิตประจ าวนั 

มีกิจกรรมอะไรที่ช่วยพฒันา 
ภาษาองักฤษของเราได้บ้าง 

กิจกรรมที่ท านัน้เป็นอยา่งไร 
แล้วช่วยพฒันาได้อยา่งไร 

2. แบบสังเกต ผู้ วิจัยใช้แนวทางในการสังเกตพฤติกรรมของนิสิตนักศึกษา 
รวมทัง้บริบทรอบข้างท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งการสงัเกตนัน้ผู้ วิจัยได้กระท าร่วมกับการสมัภาษณ์ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ และเป็นการตรวจสอบความถกูต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลท่ีได้จาก
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การเก็บรวบรวมด้วยวิธีการอ่ืนด้วย โดยผู้วิจัยได้สร้างแบบการสงัเกตแบบไม่มีโครงสร้างไว้เป็น
เคร่ืองมือส าหรับการสงัเกต เพื่อให้ได้ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องมากท่ีสดุ 

ตัวอย่างแบบสังเกต 

 
3. อุปกรณ์ภาคสนาม  เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้ผู้ วิจัยสามารถด าเนินการเก็บ

ข้อมูลได้สะดวกขึน้ เป็นเคร่ืองมือท่ีป้องกันการขาดตกบกพร่องของข้อมูล และช่วยให้ผู้ วิจัย
สามารถน าข้อมูลมาสรุป วิเคราะห์ได้อย่างลกึซึง้ ตามสภาพความเป็นจริงท่ีปรากฏ โดยผู้วิจัยใช้
อุปกรณ์ภาคสนามในการเก็บข้อมลู ดงันี ้

3.1 สมุดจดบันทึก ช่วยในการบันทึกเร่ืองราวหรือข้อมูลท่ีได้จากการ
สมัภาษณ์ และการสงัเกต รวมทัง้บนัทึกอารมณ์ ความรู้สกึของผู้วิจัยขณะท าการเก็บข้อมูล เพื่อ
การป้องกนัความมีอคติในการเก็บข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมลู 

3.2 เคร่ืองบนัทกึเสยีง ช่วยบนัทกึรายละเอียดขณะท าการสมัภาษณ์ เพื่อช่วย
ในการบนัทึกข้อมูล ป้องกันการขาดตกบกพร่องของข้อมูลจากการจดบนัทึก ทัง้นีผู้้วิจยัจะต้องท า
การขออนญุาตบนัทกึเสยีงจากผู้ให้ข้อมลูหลกัทกุครัง้ก่อนการบนัทกึเสยีง 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) 

ร่วมกับการสงัเกต เพื่อให้ได้ข้อมูลเฉพาะเร่ืองอย่างละเอียดลกึซึง้เก่ียวกับประสบการณ์ ความคิด 
ความเช่ือ และการปฏิบัติตนในประเด็นท่ีเก่ียวข้องของนิสิตนกัศึกษา โดยไม่จ ากัดระยะเวลาใน

 

แบบบันทกึการสังเกตในการสัมภาษณ์ 
 

   ผู้ให้ข้อมูล ......................... .............................. สาขาวชิา ........................................... .................. 

   วันเวลา ............................................. สถานที่ ........................................................... ..................... 

    บริบทที่เก่ียวข้อง ..................................................................................................... .................... 

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

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

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

    พฤตกิรรม ................................................................................................................ ................... 

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

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

    ................................................................................................................. .................................... 
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การสมัภาษณ์ และหากผู้ ให้ข้อมูลอนุญาตให้ท าการบันทึกเสียงได้ ผู้วิจัยจะใช้ทัง้การจดบนัทึก 
และการบนัทกึเสยีงไปด้วยกนั เพื่อให้ได้ข้อมลูท่ีมีความละเอียด ถกูต้อง และแม่นย าที่สดุ 

2. ท าการตรวจสอบความนา่เช่ือถือของข้อมลูโดยการตรวจสอบแบบสามเส้า (Data 
Triangulation) ซึ่งท าการตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูลท่ีมาจากหลายแหลง่ ได้แก่ แหลง่ปฐมภูมิ
หรือแหลง่บุคคล แหลง่ทุติยภูมิหรือแหลง่เอกสาร นอกจากนัน้ยงัท าการตรวจสอบโดยใช้การสอบ
ทานข้อมลูโดยผู้ให้ข้อมลูเป็นผู้ตรวจสอบ (Members Check) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยัจะท าไปพร้อม ๆ กับการเก็บรวบรวมข้อมูลและต้อง

ด าเนินต่อไปภายหลงัการเก็บข้อมูลสิน้สดุลง เพื่อน าข้อมูลมาพิจารณาว่ายังขาดตกประเด็นใด 
หากขาดตกประเด็นใดไปผู้วิจัยจะขออนุญาตท าการเก็บข้อมูลเพิ่มอีกครัง้กับผู้ ให้ข้อมูล และเพื่อ
สร้างสมมุติฐานชั่วคราว (Working Hypothesis) และสร้างข้อสรุปเทียบเคียงกับแนวคิดทฤษฎี
ตอ่ไป ส าหรับการวิจยัในครัง้นีผู้้วิจยัเลอืกใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป โดยหลงัจากเก็บ
รวบรวมข้อมลูและมีการตรวจสอบข้อมลูแล้วจึงน าข้อมูลท่ีได้มาท าการวิเคราะห์ ซึง่ข้อมลูดงักลา่ว
จะเป็นข้อความบรรยาย (Descriptive) ซึง่ได้จากการสมัภาษณ์เชิงลกึ ทัง้นีผู้้วิจยัมีแนวทางในการ
วิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้(Miles & Huberman, 1994; ชาย โพธิสติา, 2552, หน้า 335-372) 

1. การจัดระเบียบข้อมูล (Data Organizing) เน่ืองจากข้อมูลท่ีได้จากการเก็บ
รวบรวมจากภาคสนามด้วยการสมัภาษณ์เชิงลกึ การจดบนัทกึด้วยลายมือ และการบนัทกึเสยีง ไม่
อยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะน าไปใช้วิเคราะห์ ผู้ วิจัยจึงได้น าข้อมูลดังกล่าวมาจัดท าให้อยู่ในสภาพท่ี
พร้อมจะน าไปวิเคราะห์ได้ โดยการถอดค าให้สมัภาษณ์ พิมพ์ออกมาไว้ในรูปแบบของเอกสารและ
บนัทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ เพื่อความสะดวกต่อการอ่าน การวิเคราะห์ และการเรียกมาใช้ภายหลงั 
จากนัน้ผู้วิจยัจึงได้ท าการอ่านทานข้อมลูท่ีจดัระเบียบแล้วหลาย ๆ ครัง้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ เกิด
การซึมซับในข้อมูล และท าการสรุปข้อมูลไว้เพื่อง่ายต่อการเรียกใช้ข้อมูลอีกครัง้ โดยการจัด
ระเบียบข้อมลู ผู้วิจยัจะท าไปพร้อม ๆ กบัการเก็บข้อมลูในทกุ ๆ ครัง้ 

2. การให้รหสัข้อมูล และการแสดงข้อมลู (Coding and Data Display) หลงัจาก
ผู้วิจยัได้อ่านข้อมลูท่ีจัดระเบียบอยา่งละเอียด เพื่อสรรหาข้อความท่ีมีความหมายตรงประเด็นกับ
ค าถามการวิจัย เม่ือพบข้อความท่ีมีความหมายตรงประเด็นกับค าถามการวิจยัตามท่ีต้องการจะ
ศึกษา ผู้ วิจัยจะก าหนดรหัสแทนความหมายของกลุ่มข้อความเหลา่นัน้ ซึ่งเป็นการลงรหัสแบบ
อุปนยั (Inductive Coding) ท่ีไม่มีการก าหนดรหสัไว้ลว่งหน้า เน่ืองจากการก าหนดรหสัไว้ลว่งหน้า
จะสร้างข้อจ ากัดของข้อมูลท่ีค้นพบใหม่และมีความน่าสนใจ โดยข้อความท่ีให้ความหมายใน
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ลกัษณะเดียวกันจะใช้รหัสท่ีเหมือนกัน หลงัจากนัน้ผู้ วิจัยจัดแสดงข้อมูลโดยการน าหน่วยของ
ข้อความท่ีให้รหัสเรียบร้อยแล้วน ามาเช่ือมโยงและหาความสมัพันธ์ แล้วจึงรวมเป็นกลุ่มของ
ประเด็นในการวิเคราะห์ ซึ่งการแสดงข้อมูลจะจัดกลุม่ประเภทของข้อความท่ีมีความสมัพนัธ์กัน
ทางความหมาย โดยแสดงข้อมลูในรูปแบบตา่ง ๆ เช่น ตาราง กราฟ แผนภาพ เป็นต้น 

3. การหาข้อสรุป การตีความ และการยืนยนัข้อมลู (Conclusion, Interpretation 
and Verification) หลงัจากการลงรหสัข้อมูลและจัดท าการแสดงข้อมูลแล้ว ในขัน้ตอนนีผู้้ วิจัยจะ
น าข้อมูลทัง้หมดท่ีได้ท าการลงรหสัไว้แล้ว และพิจารณาข้อมูลท่ีมีรหสัเดียวกันมาท าการวิเคราะห์ 
สรุป และตีความ ซึ่งในการวิเคราะห์ข้อมลูจะใช้แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องท่ีทบทวนไว้ในบทท่ี 2 มา
เป็นแนวทางในการวิเคราะห์และอภิปรายผลการวิจัย โดยผู้ วิจัยได้น ารายละเอียดของแนวคิด
ทฤษฎีดงักลา่วมาเทียบเคียงกบัข้อค้นพบท่ีได้ เม่ือได้ข้อสรุปของผลการวิเคราะห์และอภิปรายผล
แล้ว ผู้ วิจัยจึงท าการตรวจสอบข้อสรุปนัน้อีกครัง้เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อสรุปจากการ
วิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงรายงานสิ่งท่ีเป็นข้อค้นพบใหม่ท่ีเกิดขึน้ในการวิจัยครัง้นีน้อกเหนือจาก
แนวคิดทฤษฎีท่ีได้ประมวลไว้ 

การตรวจสอบความเช่ือถือได้ของข้อมลู 
ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจัยท าการตรวจสอบความเช่ือถือได้ของข้อมูล ด้วยการตรวจสอบ

ข้อมูลจากการใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลมากกว่าหนึ่งวิธี (Methodological Triangulation) คือ 
การท่ีผู้ วิจัยใช้วิธีในการเก็บข้อมูลท่ีหลากหลายเพื่อยืนยันความสอดคล้องของข้อมูลท่ีได้จาก
วิธีการเก็บรวบรวมท่ีแตกตา่งกัน ซึ่งในการวิจัยนีผู้้วิจยัได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวม คือ การสมัภาษณ์
เชิงลกึ ประกอบการสงัเกตแบบไม่มีสว่นร่วม 

นอกจากนี ้เพื่อให้ข้อมลูท่ีมีความนา่เช่ือถือจากการเก็บรวบรวมผู้วิจยัยงัใช้การสอบ
ทานข้อมูลโดยให้ผู้ ให้ข้อมูลเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูล (Members Check) กล่าวคือทุกครัง้เม่ือจบ
ประเด็นค าถามผู้วิจยัจะสรุปและกลา่วให้ผู้ ให้ข้อมลูฟัง เพื่อให้ผู้ ให้ข้อมูลได้ตรวจสอบ และยืนยนั
ความถกูต้องของข้อมลู ก่อนท่ีจะเปลีย่นประเด็นค าถาม และหลงัจากเสร็จสิน้การสมัภาษณ์ผู้วิจัย
รีบถอดค าให้สมัภาษณ์นัน้และส่งให้ผู้ ให้ข้อมูลได้อ่านตรวจสอบว่าผู้ วิจัยถอดค าให้สมัภาษณ์
ถกูต้องตรงตามท่ีผู้ ให้ข้อมูลตอบมาหรือไม่ ถ้าไม่ตรงหรือมีความบิดเบือนจากท่ีตอบจะได้ท าการ
ปรับแก้ให้ถกูต้อง 
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การพิทักษ์สิทธ์ิของกลุ่มตวัอย่าง 
1. ผู้วิจยัมีการยื่นขอจริยธรรมการวิจยัในมนษุย์ก่อนการด าเนินการวิจยั 
2. ในขัน้ตอนการเก็บรวมรวมข้อมูลผู้วิจัยจะแนะน าตวักับกลุม่ตัวอย่าง พร้อมทัง้ชีแ้จง

วตัถปุระสงค์และประโยชน์ของการวิจยัให้กลุม่ตวัอยา่งทราบ 
3. ค ายินยอมเข้าร่วมการวิจัยจะขึน้อยู่กับความสมัครใจของกลุ่มตัวอย่าง หากกลุ่ม

ตวัอยา่งไม่ยินดีเข้าร่วมวิจยัสามารถยกเลกิได้ตลอดเวลาโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทัง้สิน้ 
4. ข้อมูลท่ีได้รับจากการวิจัยจะถกูน าเสนอเป็นภาพรวม ไม่ระบุช่ือกลุม่ตวัอยา่ง และจะ

น าไปใช้ประโยชน์เฉพาะส าหรับการวิจยัและงานวิชาการเทา่นัน้ 
 
 
 
 



 

บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง พฒันาการด้านการริเร่ิมพฒันาความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้น าในตนเอง 
และพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองของนิสิตนักศึกษาเพื่อการเคลื่อนย้าย
แรงงานเสรีในกลุม่ประเทศอาเซียน เป็นการวิจัยผสานวิธี (Mixed Methodology) แบบเชิงอธิบาย
เป็นล าดบั (The explanatory sequential design) แบ่งการวิจัยออกเป็น 2 ระยะ โดยผู้วิจัยจะได้
น าเสนอผลการวิจยัแบง่เป็น 2 สว่นตามระยะของการวิจยั ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

ผลการวิจัยระยะที่ 1 
การวิจัยในระยะท่ี 1 มีวตัถปุระสงค์เพื่อพฒันาและตรวจสอบโมเดลโค้งพฒันาการท่ีมีตวั

แปรแฝงของการเปลี่ยนแปลงระยะยาวของการริเร่ิมพัฒนาความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้น าใน
ตนเอง แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ และพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษด้วยการน าตนเอง และ
เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองตวัแปรเชิงเหต ุประกอบด้วย การริเร่ิมพฒันาความงอกงาม
แห่งตน ภาวะผู้ น าในตนเอง สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ต่อ
พฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษด้วยการน าตนเองของนิสตินกัศึกษาเพื่อการเคลือ่นย้ายแรงงาน
เสรีในกลุม่ประเทศอาเซียน โดยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูแบง่เป็น 2 ตอนดงันี ้

ตอนที่ 1 ลกัษณะทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่งและคา่สถิติพืน้ฐานของตวัแปร 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครัง้นี ้
ผู้วิจยัจึงได้ก าหนดสญัลกัษณ์และความหมายท่ีใช้แทนคา่สถิติตา่ง ๆ รวมถึงก าหนดช่ือตวัแปรและ
อกัษรยอ่ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ดงัตอ่ไปนี ้

สัญลักษณ์ที่ใช้แทนค่าสถิติ 
สัญลักษณ์    ความหมาย 

�̅�     คา่เฉลีย่เลขคณิต 
SD    คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
SE    คา่ความคลาดเคลือ่นมาตรฐาน (Standard error) 

2    คา่สถิติไคสแควร์ 
df    องศาอิสระ (Degree of freedom) 
R2      สมัประสทิธ์ิการท านาย (Coefficient of determination) 
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β    สมัประสทิธ์ิอิทธิพลมาตรฐาน 
e    ความคลาดเคลือ่นในการวดั 

ตวัแปรในการศกึษา 
ตัวแปร   ความหมาย 

การรเิริม่พฒันา1 ตวัแปรการริเร่ิมพฒันาความงอกงามแหง่ตนวดัครัง้ท่ี 1 
การรเิริม่พฒันา2 ตวัแปรการริเร่ิมพฒันาความงอกงามแหง่ตนวดัครัง้ท่ี 2 
การรเิริม่พฒันา3 ตวัแปรการริเร่ิมพฒันาความงอกงามแหง่ตนวดัครัง้ท่ี 3 
ผูน้ าในตนเอง1  ตวัแปรภาวะผู้น าในตนเองวดัครัง้ท่ี 1 
ผูน้ าในตนเอง2  ตวัแปรภาวะผู้น าในตนเองวดัครัง้ท่ี 2 
ผูน้ าในตนเอง3  ตวัแปรภาวะผู้น าในตนเองวดัครัง้ท่ี 3 
สภาพแวดลอ้ม1 ตวัแปรสภาพแวดล้อมการเรียนรู้วดัครัง้ท่ี 1 
สภาพแวดลอ้ม2 ตวัแปรสภาพแวดล้อมการเรียนรู้วดัครัง้ท่ี 2 
สภาพแวดลอ้ม3 ตวัแปรสภาพแวดล้อมการเรียนรู้วดัครัง้ท่ี 3 
แรงจูงใจ1  ตวัแปรแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้วดัครัง้ท่ี 1 
แรงจูงใจ2  ตวัแปรแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้วดัครัง้ท่ี 2 
แรงจูงใจ3  ตวัแปรแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้วดัครัง้ท่ี 3 
พฤตกิรรมเรยีนรู1้ ตวัแปรพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษด้วย 

     การน าตนเอง วดัครัง้ท่ี 1 
พฤตกิรรมเรยีนรู2้ ตวัแปรพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษด้วย 

     การน าตนเอง วดัครัง้ท่ี 2 
พฤตกิรรมเรยีนรู3้ ตวัแปรพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษด้วย 

     การน าตนเอง วดัครัง้ท่ี 3 
ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและค่าสถิติพืน้ฐานของตัวแปร 

กลุม่ตวัอยา่งของการวิจัยครัง้นี ้คือ ระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีสดุท้ายของมหาวิทยาลยั
ในกรุงเทพมหานคร ท่ีศึกษาในคณะตามการจัดท าข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (MRAs) ด้าน
คณุสมบติัในสาขาวิชาชีพหลกั ตามปฏิญญาวา่ด้วยความร่วมมือในอาเซียน ปีการศกึษา 2561 ท่ี
มีการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับภาษาอังกฤษทัง้ในมหาวิทยาลยัและนอกมหาวิทยาลยั โดย
ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยเพศ อายุ คณะท่ีศึกษา เกรดเฉลี่ย กิจกรรม
ภาษาอังกฤษท่ีเข้าร่วม ทัง้นีร้ายละเอียดของลกัษณะทัว่ไปของกลุม่ตวัอย่างของข้อมลูเบือ้งต้นดงั
ตาราง 4 
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ตาราง 4 ข้อมลูเบือ้งต้นของกลุม่ตวัอยา่ง 

ข้อมูลพืน้ฐาน จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

กลุม่ตวัอยา่ง (n = 200)     
เพศ     
     - ชาย 88 44.0   

     - หญิง 112 56.0   
อาย ุ(ปี)   21.83 0.059 

ข้อมูลพืน้ฐาน   จ านวน ร้อยละ 
คณะท่ีศกึษา     
     - วิศวกรรมศาสตร์   47 23.5 
     - พยาบาลศาสตร์   39 19.5 
     - สถาปัตยกรรมศาสตร์   35 17.5 
     - คณะทนัตแพทยศาสตร์   40 20.0 
     - คณะบญัชี   39 19.5 
เกรดเฉลีย่     
     - 2.00 - 2.50   10 5.0 
     - 2.51 - 3.00    44 22.0 
     - 3.01 - 3.50   98 49.0 
     - 3.51 - 4.00   48 24.0 
กิจกรรมภาษาองักฤษ     
     - ดหูนงั ดซูีร่ีส์   64 32.0 
     - ฟังเพลง   50 25.0 
     - ด ูYouTube   19 9.5 
     - อ่านหนงัสอื อ่านนิยาย   25 12.5 
     - เลน่เกมส์   10 5.0 
     - ฝึกพดูภาษาองักฤษ   17 8.5 
     - คยุกบัเพื่อนตา่งชาติ   15 7.5 
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จากตาราง 4 พบว่ากลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.0 มีอายุ
เฉลีย่ 21.83 สว่นใหญ่ศึกษาอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 23.5 รองลงมาเป็นคณะ
คณะทนัตแพทยศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 20.0 และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์น้อยท่ีสดุ คิดเป็นร้อย
ละ 17.5 เกรดเฉลี่ยสว่นใหญ่อยู่ในช่วง 3.01 - 3.50 คิดเป็นร้อยละ 49.0 รองลงมาอยู่ในช่วง 3.51 
- 4.00 คิดเป็นร้อยละ 24.0 ส าหรับกิจกรรมภาษาอังกฤษท่ีเข้าร่วมมากเป็นสามอันดบัแรก คือ ดู
หนงั ดูซีร่ีส์ คิดเป็นร้อยละ 32.0 ฟังเพลง คิดเป็นร้อยละ 25.0 อ่านหนงัสือ อ่านนิยาย คิดเป็นร้อย
ละ 12.5 สว่นกิจกรรมที่เข้าร่วมน้อยท่ีสดุ คือ เลน่เกมส์ คิดเป็นร้อยละ 5.0 

ตาราง 5 คา่สถิติพืน้ฐานของตวัแปรในการวิจยั 

ตัวแปร ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความ
แปรปรวน 

ความ
เบ้ 

ความ
โด่ง 

วัดครัง้ที่ 1      
การริเร่ิมพฒันาความงอกงามแหง่ตน 3.42 0.49 0.24 0.08 -0.13 
ภาวะผู้น าในตนเอง 3.44 0.41 0.17 0.20 0.28 
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 3.36 0.50 0.25 0.11 0.21 
แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ 3.46 0.69 0.47 -0.56 0.70 
พฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ด้วยการน าตนเอง 

3.34 0.23 0.05 -0.20 0.10 

วัดครัง้ที่ 2      
การริเร่ิมพฒันาความงอกงามแหง่ตน 3.52 0.29 0.09 0.20 0.65 
ภาวะผู้น าในตนเอง 3.69 0.34 0.12 0.33 -0.30 
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 3.56 0.34 0.12 0.01 0.91 
แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ 3.62 0.25 0.06 0.79 1.73 
พฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ด้วยการน าตนเอง 

3.42 0.42 0.18 -0.08 0.65 

วัดครัง้ที่ 3      
การริเร่ิมพฒันาความงอกงามแหง่ตน 3.26 0.34 0.12 -0.57 0.36 
ภาวะผู้น าในตนเอง 3.34 0.28 0.08 0.03 0.25 
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ตาราง 5 (ตอ่) 

ตัวแปร ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความ
แปรปรวน 

ความ
เบ้ 

ความ
โด่ง 

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 3.23 0.27 0.07 0.06 -0.23 
แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ 3.23 0.27 0.07 0.52 0.96 
พฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ด้วยการน าตนเอง 

3.63 0.36 0.13 0.17 0.02 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่  1 การริเร่ิมพัฒนาความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้ น าในตนเอง 

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ และพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ด้วยการน าตนเองของนิสิตนกัศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ตามช่วงเวลาของการเรียนในชัน้ปี
สุดท้าย โดยใช้การวิเคราะห์แบบจ าลองโค้งพัฒนาการท่ีมีตัวแปรแฝง (Latent growth curve 
model) เพื่อทดสอบสมมติฐาน ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาวท่ีใช้สถิติ SEM (Structural 
Equation Modeling) ในการศึกษาแบบแผนการเปลี่ยนแปลงรายบุคคลเม่ือเวลาเปลี่ยนแปลงไป 
โดยการวดัซ า้ตวัแปรเดียวกันมากกว่า 3 ครัง้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลง (Growth) อาจจะเป็นทางบวก
หรือลบก็ได้ และรูปร่างการเปลีย่นแปลงอาจจะเป็นเส้นตรง หรือเส้นโค้งก็ได้ (Growth curve) โดย
มีแนวคิดวา่ คะแนนการวดัแตล่ะครัง้ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 3 สว่นคือ คะแนนเร่ิมต้นในการ
วดัครัง้แรก (intercept) อัตราพัฒนาการ (slope) และความคลาดเคลื่อน (error) โดย intercept 
และ slope เป็นตวัแปรแฝง หรือองค์ประกอบร่วมของคะแนนการวดัทุกครัง้ ซึ่งมีสมการเท่ากับ
จ านวนครัง้ท่ีมีการวดัซ า้ เช่น ถ้ามีการวดั 3 ครัง้ ก็จะมี 3 สมการ โดยมีแบบจ าลองโค้งพฒันาการ
ตามสมมติฐานดงัภาพประกอบ 5 
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ภาพประกอบ 5 แบบจ าลองโค้งพฒันาการตามสมมติฐาน 

โดยการศึกษาลกัษณะของแบบจ าลอง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะต้องพิจารณาดชันี
ความกลมกลนืของแบบจ าลองสมมติฐานกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ และคา่พารามิเตอร์ท่ีส าคญั ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ยของตวัแปรแฝงคะแนนเร่ิมต้น (Mean µi) ค่าเฉลี่ยของตวัแปรแฝงอัตราการเปลี่ยนแปลง 
(Mean µs) ความแปรปรวนของตวัแปรแฝงคะแนนเร่ิมต้น (Var Di) ความแปรปรวนของตวัแปรแฝง
อตัราการเปลี่ยนแปลง (Var Ds) ความแปรปรวนร่วมระหว่างตวัแปรแฝงคะแนนเร่ิมต้นกับตวัแปร
แฝงอตัราการเปลี่ยนแปลง (cov) ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมระหว่างความคลาดเคลือ่น
ในการวัดครัง้ท่ี 1 (e1) จนถึงครัง้ท่ี 3 (e3) รวมทัง้ค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลของตัวแปรแฝงโค้ง
พัฒนาการ (Slope) ท่ีมีต่อตัวแปรสังเกต ซึ่งค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลของของตัวแปรแฝงค่า
พฒันาการในการศกึษาครัง้นีส้ าหรับการวดัครัง้ท่ี 1 ครัง้ท่ี 2 และครัง้ท่ี 3 จะก าหนดให้เป็น 0, 1, 2 
ตามล าดับ และค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพลของตวัแปรแฝงท่ีเป็นค่าเร่ิมต้น (intercept) ท่ีมีต่อตวัแปร
สงัเกตในการวดัแตล่ะครัง้ จะก าหนดให้มีคา่เทา่กนัหมด คือ 1 เน่ืองจากเป็นการสะท้อนถึงตวัแปร
แฝงของคะแนนเร่ิมต้น ทัง้นีใ้นการวิเคราะห์ข้อมูลหากพบวา่ดชันีความกลมกลืนของแบบจ าลอง
สมมติฐานไม่กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งอธิบายได้ว่าการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ไม่ได้มี
ลักษณะเป็นเส้นตรง ผู้ วิจัยจึงจะท าการวิ เคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ า้ (Repeated 
measures ANOVA) เพื่อหาลกัษณะของรูปร่างการเปลีย่นแปลง ท่ีจะน ามาใช้ก าหนดแบบจ าลอง
ในการวิเคราะห์แบบจ าลองโค้งพฒันาการท่ีมีตวัแปรแฝงตอ่ไป 

  

Intercept Slope 

Cov 

Var Di 

Meanµ i 
Var Ds 

Meanµ s 

Y1 Y1 Y1 

e1 e2 e3 

1 1 
1 0 

1 2 



  109 

โดยการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 มีรายละเอียดดงันี ้
1. การวิเคราะห์แบบจ าลองโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝงของการริเร่ิม

พัฒนาความงอกงามแห่งตน 
ในการศึกษาแบบจ าลองโค้งพฒันาการท่ีมีตัวแปรแฝงของการริเร่ิมพัฒนา

ความงอกงามแหง่ตน ผู้วิจยัวดัการริเร่ิมพฒันาความงอกงามแห่งตนจ านวน 3 ครัง้ เม่ือพิจารณา
ถึงคา่ดชันีความกลมกลนืของแบบจ าลองปรากฏ ดงันี ้

ตาราง 6 คา่ดชันีความกลมกลนืแบบจ าลองโค้งพฒันาการท่ีมีตวัแปรแฝงของการริเร่ิมพฒันา
ความงอกงามแหง่ตนตามสมมติฐาน 

ดัชนีความกลมกลืน
ของแบบจ าลอง 

เกณฑ์การ
ตัดสิน 

ค่าดัชนี แปลผล 

2, df, p-value p > .05 2 = 126.477, df = 1, p = .000 ไม่กลมกลนื 

RMSEA <.08 0.794 กลมกลนื 
CFI >.09 0.0 ไม่กลมกลนื 

NNFI >.09 -158.81 ไม่กลมกลนื 

จากตาราง 6 พบว่า ค่าดัชนีความกลมกลืนบางดัชนียังไม่ผ่านเกณฑ์การ
ตัดสิน แสดงว่าแบบจ าลองนีย้ังไม่กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงท าการปรับ
แบบจ าลองใหม่ โดยพิจารณาจากทัง้ดัชนีการปรับแบบจ าลอง (Modification index) รวมถึง
ลกัษณะของข้อมลู ได้แก่ สมัประสิทธ์ิอิทธิพลของตวัแปรแฝงพฒันาการท่ีเป็นตวัสะท้อนอตัราการ
เปลีย่นแปลงของข้อมูล ทัง้นีต้ามสมมติฐานผู้วิจัยคาดวา่การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้มีแนวโน้มเป็น
เส้นตรง จึงก าหนดสมัประสิทธ์ิอิทธิพลของตวัแปรแฝงพฒันาการเป็น 0, 1, 2 แต่เม่ือแบบจ าลอง
ยังไม่กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้ วิจัยจึงจะท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ า้ 
(Repeated measures ANOVA) เพื่อหาลกัษณะของรูปร่างการเปลีย่นแปลง พบวา่ ค่าเฉลีย่ของ
การวัดครัง้ท่ี 1 ครัง้ท่ี 2 และครัง้ท่ี 3 มีค่าเท่ากับ 3.42, 3.52 และ 3.26 และค่าเฉลี่ยมีความ
แตกตา่งกันอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยการเปลีย่นแปลงของการริเร่ิมพฒันาความงอกงามแห่ง
ตนไม่ได้มีลักษณะเป็นเส้นตรง (F = 49.107, df = 1, p < .001) ดังแสดงในภาพประกอบ 6 
จากนัน้ผู้วิจยัท าการปรับแบบจ าลองใหม่จึงได้คา่ดชันีความกลมกลนืของแบบจ าลองตามตาราง 7 
ดงันี ้

  



  110 

 

 

ภาพประกอบ 6 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่การริเร่ิมพฒันาความงอกงามแหง่ตนจากวดัทัง้ 3 ครัง้ 

ตาราง 7 คา่ดชันีความกลมกลนืแบบจ าลองโค้งพฒันาการท่ีมีตวัแปรแฝงของการริเร่ิมพฒันา
ความงอกงามแหง่ตนท่ีปรับแล้ว 

ดัชนีความกลมกลืน
ของแบบจ าลอง 

เกณฑ์การ
ตัดสิน 

ค่าดัชนี แปลผล 

2, df, p-value p > .05 2 = 6.82, df = 4, p = .146 กลมกลนื 

RMSEA <.08 0.059 กลมกลนื 
CFI >.09 0.17 กลมกลนื 

NNFI >.09 0.38 กลมกลนื 

เม่ือพิจารณาจากค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจ าลองในตาราง 7 แล้ว
พบว่า ดัชนีทุกตัวผ่านตามเกณฑ์ โดยผู้ วิจัยปรับแบบจ าลองจากการพิจารณาถึงรูปแบบการ
เปลีย่นแปลงของการริเร่ิมพฒันาความงอกงามแหง่ตนท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งปีการศึกษาซึ่งอตัราการ
เปลี่ยนแปลงของตวัแปรอาจไม่ได้เพิ่มขึน้ในลกัษณะท่ีสม ่าเสมอกันในแตล่ะช่วงเวลา และไม่ได้มี
ลกัษณะเป็นเส้นตรง จึงได้ปรับให้ค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพลของตวัแปรโค้งพฒันาการท่ีมีต่อตวัแปร

      วดัครัง้ท่ี 1                  วดัครัง้ท่ี 2                   วดัครัง้ท่ี 3 
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สงัเกตเป็น 0, 1, -1.5 ในแต่ละช่วงเวลาตามล าดับ เพื่อให้สะท้อนลักษณะการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดขึน้ เม่ือปรับแบบจ าลองแล้วพบว่ามีความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมูล จึงได้แบบจ าลองโค้ง
พฒันาการท่ีมีตวัแปรแฝงของการริเร่ิมพฒันาความงอกงามแห่งตน ดังแสดงในภาพประกอบ 7 
และมีคา่สมัประสทิธ์ิท่ีส าคญัดงัตาราง 8 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 7 แบบจ าลองโค้งพฒันาการท่ีมีตวัแปรแฝง 
ของการริเร่ิมพฒันาความงอกงามแหง่ตน 

ตาราง 8 คา่สมัประสทิธ์ิในแบบจ าลองโค้งพฒันาการท่ีมีตวัแปรแฝงของการริเร่ิมพฒันาความงอก
งามแหง่ตนท่ีปรับแล้ว 

พารามิเตอร์ 
ค่า

สัมประสิทธ์ิ 
ความคลาด

เคล่ือนมาตรฐาน 
t-value 
(*p<.05) 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนการริเร่ิมพัฒนาความ
งอกงามแหง่ตนเร่ิมต้น (Intercept) 

3.42 0.005 725.21* 

คา่เฉลีย่ของพฒันาการ (Slope) 0.11 0.004 25.57* 

คะแนนเฉลีย่ของการริเร่ิมพฒันาความงอกงามแห่งตนจากการวดัครัง้ท่ี 1 ถึง
ครัง้ท่ี 3 เท่ากบั 3.42, 3.52 และ 3.26 ตามล าดบั ซึ่งจากตาราง 8 แสดงให้เห็นว่านิสตินกัศกึษามี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนการริเร่ิมพัฒนาความงอกงามแห่งตนเร่ิมต้นเท่ากับ 3.419 โดยแต่ละคนมี
ความแปรปรวนของคะแนนการริเร่ิมพฒันาความงอกงามแหง่ตนเร่ิมต้นน้อยมาก จนมีคา่ใกล้เคียง 
0 แสดงวา่นิสิตนกัศึกษาแต่ละคนมีการริเร่ิมพฒันาความงอกงามแห่งตนในช่วงต้นปีการศึกษาไม่
แตกต่างกัน ส าหรับการพิจารณาว่ามีการเปลี่ยนแปลงของค่าตวัแปรไปตามช่วงเวลาหรือไม่นัน้ 

Cov < 0.00 

Intercept Slope Var Di < 0.00 
Meanµ i = 3.42* 

Var Ds < 0.00 
Meanµ s = 0.11* 

 

PGIT1 

 

PGIT1 

 

PGIT1 

 
e1 = 0.06 

 

1 1 
1 0 

1 -1.5 

e2 = 0.01 

 

e3 = 0.01 
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สามารถพิจารณาได้จากค่าสถิติ 2 ค่า คือ ค่าความแปรปรวนของพัฒนาการ และค่าเฉลี่ยของ
พฒันาการ ซึง่ความแปรปรวนของพฒันาการเป็นคา่ท่ีบอกว่าตวัแปรนัน้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้
หรือไม่ หากความแปรปรวนของพฒันาการมีนยัส าคญัทางสถิติ หรือมีคา่แตกต่างจากศนูย์อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ แสดงวา่การริเร่ิมพฒันาความงอกงามแห่งตนมีการเปลี่ยนแปลง สว่นค่าเฉลี่ย
ของพัฒนาการจะบอกทิศทางในการเปลี่ยนแปลง ดังนัน้เม่ือพิจารณาความแปรปรวนของ
พฒันาการซึง่มีคา่น้อยมากและใกล้เคียง 0 มาก ประกอบกบัผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
วดัซ า้ (Repeated measures ANOVA) ซึ่งแสดงให้เห็นลกัษณะของรูปร่างการเปลี่ยนแปลงท่ีมี
การเพิ่มขึน้ในการวดัครัง้ท่ี 2 และลดลงจนมากกวา่การวดัครัง้ท่ี 1 ในการวดัครัง้ท่ี 3 จึงอธิบายได้
วา่ตลอดช่วงเวลาท่ีวดัจ านวน 3 ครัง้นัน้ การริเร่ิมพฒันาความงอกงามแห่งตนมีการเปลีย่นแปลง
เกิดขึน้ตลอดปีการศึกษา และในภาพรวมเป็นการเปลีย่นแปลงในลกัษณะท่ีเพิ่มขึน้และมีการลดลง 
พิจารณาจากคา่เฉลีย่พฒันาการเทา่กบั 0.11 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

2. การวิเคราะห์แบบจ าลองโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝงของภาวะผู้น าใน
ตนเอง 

ในการศึกษาแบบจ าลองโค้งพัฒนาการท่ีมีตัวแปรแฝงของภาวะผู้ น าใน
ตนเอง ผู้ วิจัยวัดภาวะผู้น าในตนเองจ านวน 3 ครัง้ เม่ือพิจารณาถึงค่าดัชนีความกลมกลืนของ
แบบจ าลองปรากฏ ดงันี ้

ตาราง 9 คา่ดชันีความกลมกลนืแบบจ าลองโค้งพฒันาการท่ีมีตวัแปรแฝงของภาวะผู้น าในตนเอง 
ตามสมมติฐาน 

ดัชนีความกลมกลืน
ของแบบจ าลอง 

เกณฑ์การ
ตัดสิน 

ค่าดัชนี แปลผล 

2, df, p-value p > .05 2 = 160.23, df = 1, p = .000 ไม่กลมกลนื 

RMSEA <.08 0.895 ไม่กลมกลนื 
CFI >.09 0.0 ไม่กลมกลนื 

NNFI >.09 632.75 กลมกลนื 

จากตาราง 9 พบว่า ค่าดัชนีความกลมกลืนบางดัชนียังไม่ผ่านเกณฑ์การ
ตัดสิน แสดงว่าแบบจ าลองนีย้ังไม่กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงท าการปรับ
แบบจ าลองใหม่ โดยพิจารณาจากทัง้ดัชนีการปรับแบบจ าลอง (Modification index) รวมถึง
ลกัษณะของข้อมูล ทัง้นีต้ามสมมติฐานผู้ วิจัยคาดว่าการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้มีแนวโน้มเป็น



  113 

เส้นตรง จึงก าหนดสมัประสิทธ์ิอิทธิพลของตวัแปรแฝงพฒันาการเป็น 0, 1, 2 แต่เม่ือแบบจ าลอง
ยังไม่กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้ วิจัยจึงจะท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ า้  
(Repeated measures ANOVA) เพื่อหาลกัษณะของรูปร่างการเปลีย่นแปลง พบวา่ ค่าเฉลีย่ของ
การวดัครัง้ท่ี 1 ครัง้ท่ี 2 และครัง้ท่ี 3 มีค่าเท่ากับ 3.441, 3.690 และ 3.340 และค่าเฉลี่ยมีความ
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยการเปลีย่นแปลงของภาวะผู้น าในตนเองไม่ได้มีลกัษณะ
เป็นเส้นตรง (F = 103.534, df = 1, p < .001) ดังแสดงในภาพประกอบ 8 จากนัน้ผู้ วิจัยท าการ
ปรับแบบจ าลองใหม่จึงได้คา่ดชันีความกลมกลนืของแบบจ าลองตามตาราง 10 ดงันี ้

 

 

ภาพประกอบ 8 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ภาวะผู้น าในตนเองจากวดัทัง้ 3 ครัง้ 

  

      วดัครัง้ท่ี 1                  วดัครัง้ท่ี 2                   วดัครัง้ท่ี 3 
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ตาราง 10 คา่ดชันีความกลมกลนืแบบจ าลองโค้งพฒันาการท่ีมีตวัแปรแฝงของภาวะผู้น าในตนเอง
ท่ีปรับแล้ว 

ดัชนีความกลมกลืน
ของแบบจ าลอง 

เกณฑ์การ
ตัดสิน 

ค่าดัชนี แปลผล 

2, df, p-value p > .05 2 = 1.58, df = 1, p = .209 กลมกลนื 

RMSEA <.08 0.054 กลมกลนื 
NNFI >.09 2.140 กลมกลนื 

เม่ือพิจารณาจากค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจ าลองในตาราง 10 แล้ว
พบว่า ดชันีสว่นใหญ่ผ่านตามเกณฑ์ โดยผู้วิจัยปรับแบบจ าลองจากการพิจารณาถึงรูปแบบการ
เปลี่ยนแปลงของภาวะผู้น าในตนเองท่ีเกิดขึน้ในระหว่างปีการศกึษาซึง่อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ตวัแปรอาจไม่ได้เพิ่มขึน้ในลกัษณะท่ีสม ่าเสมอกันในแต่ละช่วงเวลา จึงได้ปรับให้ค่าสมัประสิทธ์ิ
อิทธิพลของตวัแปรโค้งพฒันาการท่ีมีต่อตวัแปรสงัเกตเป็น 0, 1, -0.5 ในแตล่ะช่วงเวลาตามล าดบั 
เพื่อให้สะท้อนลกัษณะการเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้ เม่ือปรับแบบจ าลองแล้วพบวา่มีความสอดคล้อง
กลมกลนืกบัข้อมูล จึงได้แบบจ าลองโค้งพฒันาการท่ีมีตวัแปรแฝงของภาวะผู้น าในตนเองดงัแสดง
ในภาพประกอบ 9 และมีคา่สมัประสทิธ์ิท่ีส าคญัดงัตาราง 11 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 9 แบบจ าลองโค้งพฒันาการท่ีมีตวัแปรแฝงของภาวะผู้น าในตนเอง 

  

Intercept Slope 

Cov < 0.00 

Var Di < 0.00 
Meanµ i = 3.45* 

Var Ds < 0.00 
Meanµ s = 0.23* 

 

SLT1 

 

SLT1 

 

SLT1 

 

1 1 
1 0 

1 -0.5 

e1 = 0.03 

 

e2 = 0.01 

 

e3 = 0.01 
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ตาราง 11 คา่สมัประสทิธ์ิในแบบจ าลองโค้งพฒันาการท่ีมีตวัแปรแฝงของภาวะผู้น าในตนเองท่ี
ปรับแล้ว 

พารามิเตอร์ 
ค่า

สัมประสิทธ์ิ 
ความคลาด

เคล่ือนมาตรฐาน 
t-value 
(*p<.05) 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนภาวะผู้ น าในตนเอง
เร่ิมต้น (Intercept) 

3.45 0.00 752.97* 

คา่เฉลีย่ของพฒันาการ (Slope) 0.23 0.01 35.25* 
ความแปรปรวนของคะแนนภาวะผู้น าใน
ตนเองเร่ิมต้น 

<0.00 0.00 0.93 

ความแปรปรวนของพฒันาการ <0.00 0.00 0.22 
ความแปรปรวนร่วมระหว่างคะแนนภาวะ
ผู้น าในตนเองเร่ิมต้นกบัอตัราพฒันาการ 

<0.00 0.00 -0.04 

คะแนนเฉลี่ยของภาวะผู้น าในตนเองจากการวดัครัง้ท่ี 1 ถึงครัง้ท่ี 3 เท่ากับ 
3.44, 3.69 และ 3.34 ตามล าดับ ซึ่งจากตาราง 11 แสดงให้เห็นว่านิสิตนักศึกษามีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนภาวะผู้น าในตนเองเร่ิมต้นเท่ากับ 3.45 โดยแต่ละคนมีความแปรปรวนของคะแนนภาวะ
ผู้น าในตนเองเร่ิมต้นน้อยมาก จนมีค่าใกล้เคียง 0 แสดงว่านิสิตนกัศึกษาแต่ละคนมีภาวะผู้น าใน
ตนเองในช่วงต้นปีการศึกษาไม่แตกต่างกัน การพิจารณาว่ามีการเปลี่ยนแปลงของค่าตวัแปรไป
ตามช่วงเวลาหรือไม่นัน้ สามารถพิจารณาได้จากคา่ความแปรปรวนของพฒันาการ เม่ือพิจารณา
จากตาราง 11 ความแปรปรวนของพฒันาการน้อยกวา่ 0.00 อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ซึ่งมีค่า
น้อยมากและใกล้เคียง 0 มาก ประกอบกบัผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวดัซ า้ (Repeated 
measures ANOVA) ซึง่แสดงให้เห็นลกัษณะของรูปร่างการเปลี่ยนแปลงท่ีมีการเพิ่มขึน้ในการวดั
ครัง้ท่ี 2 และลดลงจนมากกวา่การวดัครัง้ท่ี 1 ในการวดัครัง้ท่ี 3 จึงอธิบายได้ว่าตลอดช่วงเวลาท่ีวดั
จ านวน 3 ครัง้นัน้ ภาวะผู้น าในตนเองมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้ตลอดปีการศกึษา และในภาพรวม
เป็นการเปลี่ยนแปลงในลกัษณะท่ีเพิ่มขึน้และมีการลดลง พิจารณาจากคา่เฉลี่ยพฒันาการเท่ากับ 
0.23 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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3. การวิ เคราะ ห์แบบจ าลองโค้ งพัฒนาการที่ มี ตั วแปรแฝงของ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ในการศึกษาแบบจ าลองโค้งพัฒนาการท่ีมีตัวแปรแฝงของสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ ผู้วิจยัวดัสภาพแวดล้อมการเรียนรู้จ านวน 3 ครัง้ เม่ือพิจารณาถึงคา่ดชันีความกลมกลนื
ของแบบจ าลองปรากฏ ดงันี ้

ตาราง 12 คา่ดชันีความกลมกลนืแบบจ าลองโค้งพฒันาการท่ีมีตวัแปรแฝงของสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ตามสมมติฐาน 

ดัชนีความกลมกลืน
ของแบบจ าลอง 

เกณฑ์การ
ตัดสิน 

ค่าดัชนี แปลผล 

2, df, p-value p > .05 2 = 138.85, df = 1, p = .000 ไม่กลมกลนื 

RMSEA <.08 0.832 ไม่กลมกลนื 
CFI >.09 0.0 ไม่กลมกลนื 

NNFI >.09 1048.94 กลมกลนื 

จากตาราง 12 พบว่า ค่าดชันีความกลมกลืนบางดัชนียงัไม่ผ่านเกณฑ์การ
ตัดสิน แสดงว่าแบบจ าลองนีย้ังไม่กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงท าการปรับ
แบบจ าลองใหม่ โดยพิจารณาจากทัง้ดัชนีการปรับแบบจ าลอง (Modification index) รวมถึง
ลกัษณะของข้อมูล ทัง้นีต้ามสมมติฐานผู้ วิจัยคาดว่าการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้มีแนวโน้มเป็น
เส้นตรง จึงก าหนดสมัประสิทธ์ิอิทธิพลของตวัแปรแฝงพฒันาการเป็น 0, 1, 2 แต่เม่ือแบบจ าลอง
ยังไม่กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้ วิจัยจึงจะท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ า้ 
(Repeated measures ANOVA) เพื่อหาลกัษณะของรูปร่างการเปลีย่นแปลง พบวา่ ค่าเฉลีย่ของ
การวัดครัง้ท่ี 1 ครัง้ท่ี 2 และครัง้ท่ี 3 มีค่าเท่ากับ 3.36, 3.56 และ 3.23 และค่าเฉลี่ยมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ไม่ได้มี
ลกัษณะเป็นเส้นตรง (F = 72.288, df = 1, p < .001) ดงัแสดงในภาพประกอบ 10 จากนัน้ผู้วิจัย
ท าการปรับแบบจ าลองใหม่จึงได้คา่ดชันีความกลมกลนืของแบบจ าลองตามตาราง 13 ดงันี ้
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ภาพประกอบ 10 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่สภาพแวดล้อมการเรียนรู้จากวดัทัง้ 3 ครัง้ 

ตาราง 13 คา่ดชันีความกลมกลนืแบบจ าลองโค้งพฒันาการท่ีมีตวัแปรแฝงของสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ท่ีปรับแล้ว 

ดัชนีความกลมกลืน
ของแบบจ าลอง 

เกณฑ์การ
ตัดสิน 

ค่าดัชนี แปลผล 

2, df, p-value p > .05 2 = 3.68, df = 4, p = .451 กลมกลนื 

RMSEA <.08 0.000 กลมกลนื 
NNFI >.09 0.63 กลมกลนื 

เม่ือพิจารณาจากค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจ าลองในตาราง 13 แล้ว
พบว่า ดัชนีทุกตัวผ่านตามเกณฑ์ โดยผู้ วิจัยปรับแบบจ าลองจากการพิจารณาถึงรูปแบบการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้ในระหว่างปีการศึกษาซึ่งอัตราการ
เปลีย่นแปลงของตวัแปรอาจไม่ได้เพิ่มขึน้ในลกัษณะท่ีสม ่าเสมอกนัในแตล่ะช่วงเวลา จึงได้ปรับให้
ค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพลของตัวแปรโค้งพัฒนาการท่ีมีต่อตัวแปรสงัเกตเป็น 0, 1, -0.5 ในแต่ละ
ช่วงเวลาตามล าดบั เพื่อให้สะท้อนลกัษณะการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ เม่ือปรับแบบจ าลองแล้ว

    วดัครัง้ท่ี 1                    วดัครัง้ท่ี 2                  วดัครัง้ท่ี 3 
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พบว่ามีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล จึงได้แบบจ าลองโค้งพัฒนาการท่ีมีตัวแปรแฝงของ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ดงัแสดงในภาพประกอบ 11 และมีคา่สมัประสทิธ์ิท่ีส าคญัดงัตาราง 14 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 11 แบบจ าลองโค้งพฒันาการท่ีมีตวัแปรแฝงของสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ตาราง 14 คา่สมัประสทิธ์ิในแบบจ าลองโค้งพฒันาการท่ีมีตวัแปรแฝงของสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ท่ีปรับแล้ว 

พารามิเตอร์ 
ค่า

สัมประสิทธ์ิ 
ความคลาด

เคล่ือนมาตรฐาน 
t-value 
(*p<.05) 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้เร่ิมต้น (Intercept) 

3.34 0.00 791.60* 

คา่เฉลีย่ของพฒันาการ (Slope) 0.22 0.01 33.83* 

คะแนนเฉลี่ยของสภาพแวดล้อมการเรียนรู้จากการวัดครัง้ท่ี 1 ถึงครัง้ท่ี 3 
เทา่กบั 3.36, 3.56 และ 3.23 ตามล าดบั ซึ่งจากตาราง 14 แสดงให้เห็นวา่นิสตินกัศกึษามีคา่เฉลี่ย
ของคะแนนสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เร่ิมต้นเท่ากับ 3.34 โดยแต่ละคนมีความแปรปรวนของ
คะแนนสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เร่ิมต้นน้อยมาก จนมีคา่ใกล้เคียง 0 แสดงว่านิสิตนกัศกึษาแตล่ะ
คนมีสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในช่วงต้นปีการศึกษาไม่แตกต่างกัน การพิจารณาว่ามีการ
เปลีย่นแปลงของคา่ตวัแปรไปตามช่วงเวลาหรือไม่นัน้ สามารถพิจารณาได้จากค่าความแปรปรวน
ของพฒันาการ ดงันัน้เม่ือพิจารณาความแปรปรวนของพฒันาการซึง่มีคา่น้อยมากและใกล้เคียง 0 
มาก ประกอบกับผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวดัซ า้ (Repeated measures ANOVA) ซึ่ง
แสดงให้เห็นลกัษณะของรูปร่างการเปลี่ยนแปลงท่ีมีการเพิ่มขึน้ในการวดัครัง้ท่ี 2 และลดลงจน

Intercept Slope 

Cov < 0.00 

Var Di < 0.00 
Meanµ i = 3.34* 

Var Ds < 0.00 
Meanµ s = 0.22* 

 

LET1 

 

LET1 

 

LET1 

 

1 
1 0 

1 1 -0.5 

e1 = 0.06 

 

e2 = 0.01 

 

e3 = 0.01 
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มากกว่าการวดัครัง้ท่ี 1 ในการวดัครัง้ท่ี 3 จึงอธิบายได้ว่าตลอดช่วงเวลาท่ีวัดจ านวน 3 ครัง้นัน้ 
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้ตลอดปีการศกึษาไม่มีการเปลีย่นแปลง และในภาพรวมเป็นการ
เปลี่ยนแปลงในลกัษณะท่ีเพิ่มขึน้และมีการลดลง พิจารณาจากค่าเฉลี่ยพฒันาการเท่ากับ 0.22 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

4. การวิเคราะห์แบบจ าลองโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝงของแรงจูงใจ
ภายในในการเรียนรู้ 

ในการศกึษาแบบจ าลองโค้งพฒันาการท่ีมีตวัแปรแฝงของแรงจูงใจภายในใน
การเรียนรู้ ผู้ วิจัยวดัแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้จ านวน 3 ครัง้ เม่ือพิจารณาถึงค่าดัชนีความ
กลมกลนืของแบบจ าลองปรากฏ ดงันี ้

ตาราง 15 คา่ดชันีความกลมกลนืแบบจ าลองโค้งพฒันาการท่ีมีตวัแปรแฝงของแรงจูงใจภายในใน
การเรียนรู้ตามสมมติฐาน 

ดัชนีความกลมกลืน
ของแบบจ าลอง 

เกณฑ์การ
ตัดสิน 

ค่าดัชนี แปลผล 

2, df, p-value p > .05 2 = 112.64, df = 1, p = .000 ไม่กลมกลนื 

RMSEA <.08 0.749 ไม่กลมกลนื 
CFI >.09 0.000 ไม่กลมกลนื 

NNFI >.09 -55.49 ไม่กลมกลนื 

จากตาราง 15 พบว่า ค่าดัชนีความกลมกลืนยังไม่ผ่านเกณฑ์การตัดสิน 
แสดงวา่แบบจ าลองนีย้งัไม่กลมกลืนกับข้อมลูเชิงประจกัษ์ ดงันัน้ผู้วิจัยจึงท าการปรับแบบจ าลอง
ใหม่ โดยพิจารณาจากทัง้ดัชนีการปรับแบบจ าลอง (Modification index) รวมถึงลกัษณะของ
ข้อมลู ทัง้นีต้ามสมมติฐานผู้วิจยัคาดว่าการเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้มีแนวโน้มเป็นเส้นตรง จึงก าหนด
สมัประสิทธ์ิอิทธิพลของตวัแปรแฝงพฒันาการเป็น 0, 1, 2 แต่เม่ือแบบจ าลองยงัไม่กลมกลืนกับ
ข้อมลูเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยจึงจะท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวดัซ า้ (Repeated measures 
ANOVA) เพื่อหาลกัษณะของรูปร่างการเปลี่ยนแปลง พบว่า ค่าเฉลี่ยของการวดัครัง้ท่ี 1 ครัง้ท่ี 2 
และครัง้ท่ี 3 มีค่าเท่ากับ 3.46, 3.62 และ 3.23 และค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคัญ
ทางสถิติ โดยการเปลี่ยนแปลงของแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ไม่ได้มีลกัษณะเป็นเส้นตรง (F = 
89.994, df = 1, p < .001) ดงัแสดงในภาพประกอบ 12 จากนัน้ผู้วิจยัท าการปรับแบบจ าลองใหม่
จึงได้คา่ดชันีความกลมกลนืของแบบจ าลองตามตาราง 16 ดงันี ้
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ภาพประกอบ 12 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้จากวดัทัง้ 3 ครัง้ 

ตาราง 16 คา่ดชันีความกลมกลนืแบบจ าลองโค้งพฒันาการท่ีมีตวัแปรแฝงของแรงจูงใจภายในใน
การเรียนรู้ท่ีปรับแล้ว 

ดัชนีความกลมกลืน
ของแบบจ าลอง 

เกณฑ์การ
ตัดสิน 

ค่าดัชนี แปลผล 

2, df, p-value p > .05 2 = 3.70, df = 2, p = .157 กลมกลนื 

RMSEA <.08 0.065 กลมกลนื 
CFI >.09 0.80 กลมกลนื 

NNFI >.09 0.70 กลมกลนื 

เม่ือพิจารณาจากค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจ าลองในตาราง 16 แล้ว
พบว่า ดัชนีทุกตัวผ่านตามเกณฑ์ โดยผู้ วิจัยปรับแบบจ าลองจากการพิจารณาถึงรูปแบบการ
เปลี่ยนแปลงของแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้ในระหว่างปีการศึกษาซึ่งอัตราการ
เปลีย่นแปลงของตวัแปรอาจไม่ได้เพิ่มขึน้ในลกัษณะท่ีสม ่าเสมอกนัในแตล่ะช่วงเวลา จึงได้ปรับให้
ค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลของตัวแปรโค้งพัฒนาการท่ีมีต่อตัวแปรสังเกตเป็น 0, 1, -1 ในแต่ละ

    วดัครัง้ท่ี 1                    วดัครัง้ท่ี 2                  วดัครัง้ท่ี 3 
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ช่วงเวลาตามล าดบั เพื่อให้สะท้อนลกัษณะการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ เม่ือปรับแบบจ าลองแล้ว
พบว่ามีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล จึงได้แบบจ าลองโค้งพัฒนาการท่ีมีตัวแปรแฝงของ
แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ดงัแสดงในภาพประกอบ 13 และมีคา่สมัประสิทธ์ิท่ีส าคญัดงัตาราง 
17 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 13 แบบจ าลองโค้งพฒันาการท่ีมีตวัแปรแฝงของแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ 

ตาราง 17 คา่สมัประสทิธ์ิในแบบจ าลองโค้งพฒันาการท่ีมีตวัแปรแฝงของแรงจูงใจภายในในการ
เรียนรู้ 

พารามิเตอร์ 
ค่า

สัมประสิทธ์ิ 
ความคลาด

เคล่ือนมาตรฐาน 
t-value 
(*p<.05) 

คา่เฉลี่ยของคะแนนแรงจูงใจภายในในการ
เรียนรู้เร่ิมต้น (Intercept) 

3.42 0.00 933.85* 

คา่เฉลีย่ของพฒันาการ (Slope) 0.19 0.00 61.82* 
ความแปรปรวนของคะแนนแรงจู งใจ
ภายในในการเรียนรู้เร่ิมต้น 

<0.00 0.00 1.36 

ความแปรปรวนของพฒันาการ <0.00 0.00 0.78 
ความแปรปรวน ร่วมระหว่า งคะแนน
แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้เร่ิมต้นกับ
อตัราพฒันาการ 

<0.00 0.00 0.45 

  

Intercept Slope 

Cov < 0.00 

Var Di < 0.00 
Meanµ i = 3.42* 

Var Ds < 0.00 
Meanµ s = 0.19* 

 

LMT1 

 

LMT1 

 

LMT1 

 

1 1 
1 0 

1 -1 

e1 = 0.22 

 

e2 = 0.00 

 

e3 < 0.00 
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คะแนนเฉลี่ยของแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้จากการวดัครัง้ท่ี 1 ถึงครัง้ท่ี 3 
เทา่กบั 3.46, 3.62 และ 3.23 ตามล าดบั ซึ่งจากตาราง 17 แสดงให้เห็นวา่นิสตินกัศกึษามีคา่เฉลี่ย
ของคะแนนแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้เร่ิมต้นเท่ากับ 3.42 โดยแต่ละคนมีความแปรปรวนของ
คะแนนแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้เร่ิมต้นน้อยกวา่ 0.00 ซึง่ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ แสดงว่านิสิต
นกัศึกษาแต่ละคนมีแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ช่วงต้นปีการศึกษาไม่แตกต่างกัน การพิจารณา
วา่มีการเปลี่ยนแปลงของค่าตวัแปรไปตามช่วงเวลาหรือไม่นัน้ สามารถพิจารณาได้จากค่าความ
แปรปรวนของพัฒนาการ เม่ือพิจารณาความแปรปรวนของพัฒนาการเท่ากับ 0.00 อย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งมีค่าน้อยมากและใกล้เคียง 0 มาก ประกอบกับผลการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบวัดซ า้ (Repeated measures ANOVA) ซึ่งแสดงให้เห็นลักษณะของรูปร่างการ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีการเพิ่มขึน้ในการวดัครัง้ท่ี 2 และลดลงจนมากกว่าการวดัครัง้ท่ี 1 ในการวดัครัง้ท่ี 
3 จึงอธิบายได้ว่าตลอดช่วงเวลาท่ีวดัจ านวน 3 ครัง้นัน้ จึงอธิบายได้ว่าตลอดช่วงเวลาท่ีวดัจ านวน 
3 ครัง้นัน้ แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้ตลอดปีการศึกษาไม่มีการเปลี่ยนแปลง และใน
ภาพรวมเป็นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะท่ีเพิ่มขึน้และมีการลดลง พิจารณาจากค่าเฉลี่ย
พฒันาการเทา่กบั 0.19 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

5. การวิเคราะห์แบบจ าลองโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝงของพฤติกรรม
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเอง 

ในการศึกษาแบบจ าลองโค้งพัฒนาการท่ีมีตัวแปรแฝงของพฤติกรรมการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเอง ผู้ วิจัยวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน า
ตนเองจ านวน 3 ครัง้ เม่ือพิจารณาถึงคา่ดชันีความกลมกลนืของแบบจ าลองปรากฏ ดงันี ้

ตาราง 18 คา่ดชันีความกลมกลนืแบบจ าลองโค้งพฒันาการท่ีมีตวัแปรแฝงของพฤติกรรมการ
เรียนรู้ภาษาองักฤษด้วยการน าตนเองตามสมมติฐาน 

ดัชนีความกลมกลืน
ของแบบจ าลอง 

เกณฑ์การ
ตัดสิน 

ค่าดัชนี แปลผล 

2, df, p-value p > .05 2 = 25.72, df = 1, p = .000 ไม่กลมกลนื 

RMSEA <.08 0.352 ไม่กลมกลนื 
CFI >.09 0.00 ไม่กลมกลนื 

NNFI >.09 -33.47 ไม่กลมกลนื 
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จากตาราง 18 พบว่า ค่าดัชนีความกลมกลืนยังไม่ผ่านเกณฑ์การตัดสิน 
แสดงวา่แบบจ าลองนีย้งัไม่กลมกลืนกับข้อมลูเชิงประจกัษ์ ดงันัน้ผู้วิจัยจึงท าการปรับแบบจ าลอง
ใหม่ โดยพิจารณาจากทัง้ดัชนีการปรับแบบจ าลอง (Modification index) รวมถึงลกัษณะของ
ข้อมลู ทัง้นีต้ามสมมติฐานผู้วิจยัคาดวา่การเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้มีแนวโน้มเป็นเส้นตรง จึงก าหนด
สมัประสิทธ์ิอิทธิพลของตวัแปรแฝงพฒันาการเป็น 0, 1, 2 แต่เม่ือแบบจ าลองยงัไม่กลมกลืนกับ
ข้อมลูเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยจึงจะท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ า้ (Repeated measures 
ANOVA) เพื่อหาลกัษณะของรูปร่างการเปลี่ยนแปลง พบว่า ค่าเฉลี่ยของการวดัครัง้ท่ี 1 ครัง้ท่ี 2 
และครัง้ท่ี 3 มีค่าเท่ากับ 3.34, 3.42 และ 3.63 และค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคัญ
ทางสถิติ โดยการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองไม่ได้มี
ลกัษณะเป็นเส้นตรง (F = 4.792, df = 1, p < .05) ดงัแสดงในภาพประกอบ 14 จากนัน้ผู้วิจยัท า
การปรับแบบจ าลองใหม่จึงได้คา่ดชันีความกลมกลนืของแบบจ าลองตามตาราง 19 ดงันี ้

 

 

ภาพประกอบ 14 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่พฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษด้วยการน าตนเอง
จากวดัทัง้ 3 ครัง้ 

  

    วดัครัง้ท่ี 1                    วดัครัง้ท่ี 2                  วดัครัง้ท่ี 3 
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ตาราง 19 คา่ดชันีความกลมกลนืแบบจ าลองโค้งพฒันาการท่ีมีตวัแปรแฝงของพฤติกรรมการ
เรียนรู้ภาษาองักฤษด้วยการน าตนเองท่ีปรับแล้ว 

ดัชนีความกลมกลืน
ของแบบจ าลอง 

เกณฑ์การ
ตัดสิน 

ค่าดัชนี แปลผล 

2, df, p-value p > .05 2 = 5.99, df = 4, p = .200 กลมกลนื 

RMSEA <.08 0.05 กลมกลนื 
NNFI >.09 0.29 กลมกลนื 

เม่ือพิจารณาจากค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจ าลองในตาราง 19 แล้ว
พบว่า ดชันีสว่นใหญ่ผ่านตามเกณฑ์ โดยผู้วิจัยปรับแบบจ าลองจากการพิจารณาถึงรูปแบบการ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองท่ีเกิดขึน้ในระหว่างปี
การศกึษาซึง่อัตราการเปลี่ยนแปลงของตวัแปรอาจไม่ได้เพิ่มขึน้ในลกัษณะท่ีสม ่าเสมอกนัในแตล่ะ
ช่วงเวลา จึงได้ปรับให้ค่าสมัประสทิธ์ิอิทธิพลของตวัแปรโค้งพฒันาการท่ีมีตอ่ตวัแปรสงัเกตเป็น 0, 
1, 3.5 ในแต่ละช่วงเวลาตามล าดับ เพื่อให้สะท้อนลกัษณะการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ เม่ือปรับ
แบบจ าลองแล้วพบวา่มีความสอดคล้องกลมกลนืกบัข้อมูล จึงได้แบบจ าลองโค้งพฒันาการท่ีมีตวั
แปรแฝงของพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษด้วยการน าตนเองดงัแสดงในภาพประกอบ 15 และ
มีคา่สมัประสทิธ์ิท่ีส าคญัดงัตาราง 20 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 15 แบบจ าลองโค้งพฒันาการท่ีมีตวัแปรแฝงของพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษ
ด้วยการน าตนเอง 

  

Intercept Slope 

Cov = 0.00 

Var Di = 0.00 
Meanµ i = 3.34* 

Var Ds = 0.00 
Meanµ s = 0.08* 

 

SDT1 

 

SDT1 

 

SDT1 

 

1 
1 0 

1 1 3.5 

e1 = 0.00 

 

e2 = 0.03 

 

e3 = 0.02 
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ตาราง 20 คา่สมัประสทิธ์ิในแบบจ าลองโค้งพฒันาการท่ีมีตวัแปรแฝงของพฤติกรรมการเรียนรู้
ภาษาองักฤษด้วยการน าตนเอง 

พารามิเตอร์ 
ค่า

สัมประสิทธ์ิ 
ความคลาด

เคล่ือนมาตรฐาน 
t-value 
(*p<.05) 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองเร่ิมต้น 
(Intercept) 

3.34 0.00 908.73* 

คา่เฉลีย่ของพฒันาการ (Slope) 0.08 0.00 29.34* 

คะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองจาก
การวดัครัง้ท่ี 1 ถึงครัง้ท่ี 3 เท่ากับ 3.34, 3.42 และ 3.63 ตามล าดบั ซึ่งจากตาราง 20 แสดงให้เห็น
วา่นิสตินกัศกึษามีค่าเฉลีย่ของคะแนนพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษด้วยการน าตนเองเร่ิมต้น
เทา่กบั 3.34 โดยแตล่ะคนมีความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษด้วยการ
น าตนเองเร่ิมต้นน้อยมาก จนมีค่าใกล้เคียง 0 แสดงว่านิสิตนักศึกษาแต่ละคนมีพฤติกรรมการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองช่วงต้นปีการศึกษาไม่แตกต่างกัน การพิจารณาว่ามีการ
เปลีย่นแปลงของคา่ตวัแปรไปตามช่วงเวลาหรือไม่นัน้ สามารถพิจารณาได้จากค่าความแปรปรวน
ของพฒันาการ ดงันัน้เม่ือพิจารณาความแปรปรวนของพฒันาการซึง่มีคา่น้อยมากและใกล้เคียง 0 
มาก ประกอบกับผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวดัซ า้ (Repeated measures ANOVA) ซึ่ง
แสดงให้เห็นลกัษณะของรูปร่างการเปลี่ยนแปลงท่ีมีการเพิ่มขึน้ในการวดัครัง้ท่ี 2 และเพิ่มขึน้อยา่ง
ต่อเน่ืองไปจนถึงการวดัครัง้ท่ี 3 จึงอธิบายได้ว่าตลอดช่วงเวลาท่ีวดัจ านวน 3 ครัง้นัน้ พฤติกรรม
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองตลอดปีการศึกษามีการเปลี่ยนแปลง โดยในภาพรวม
เป็นการเปลี่ยนแปลงในลกัษณะท่ีเพิ่มขึน้ พิจารณาจากค่าเฉลี่ยพัฒนาการเท่ากับ 0.08 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 

สมมติฐานที่ 2 ตวัแปรเชิงเหตุ ซึง่ประกอบด้วย การริเร่ิมพฒันาความงอกงามแห่ง
ตน ภาวะผู้น าในตนเอง สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ ท่ีวดัในครัง้
ก่อนคือครัง้ท่ี 1 มีอิทธิพลทางบวกตอ่ตวัแปรเชิงผลคือ พฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษด้วยการ
น าตนเองท่ีวดัในครัง้ถัดมาคือครัง้ท่ี 2 และตวัแปรเชิงเหตท่ีุวดัครัง้ท่ี 2 มีอิทธิพลทางบวกตอ่ตวัแปร
เชิงผลท่ีวดัในครัง้ท่ี 3 

ผู้ วิจัยได้ใช้แนวคิดในการวิเคราะห์ตัวแปรท่ีมีการวัดแบบเหลื่อมเวลาด้วยวิธีการ 
เปรียบเทียบแบบจ าลอง (Grunberg, Moore, Sikora, & Greenberg, 2006) ทัง้นี จ้ะท าการ
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เปรียบเทียบแบบจ าลองพืน้ฐาน (Baseline model หรือ Stability model) กับแบบจ าลองอ่ืน ๆ 
(Alternatives models) โดยแบบจ าลองพืน้ฐาน คือ แบบจ าลองท่ีมีเฉพาะเส้น Stability หรือเส้นท่ี
แสดงความสมัพนัธ์ข้ามช่วงเวลาของตวัแปรตวัเดียวกนั เป็นความสมัพนัธ์โดยธรรมชาติท่ีตวัแปร
เดียวกันจะมีความสมัพันธ์กันข้ามช่วงเวลาอยู่แล้วมาใช้เป็นฐานในการวิเคราะห์ความสมัพันธ์ 
สว่นแบบจ าลองอ่ืนๆ นัน้เป็นการเพิ่มสมมติฐานความสมัพนัธ์เชิงสาเหตเุข้าไปในแบบจ าลอง โดย
ท่ีแบบแบบจ าลองอ่ืน ๆ จะมีอยู ่4 ลกัษณะ ได้แก่ 

1) แบบจ าลองมาตรฐาน (Standard model) คือ  แบบจ าลอง ท่ีก าหนด
ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตตุามแนวคิดทฤษฎีท่ีมีเส้นความสมัพนัธ์เหลือ่มเวลาในลกัษณะลง (Down) 
ซึง่ก็คือตวัแปรสาเหตตุามกรอบแนวคิดของงานวิจยันีท่ี้วดัในช่วงเวลาก่อนท่ีจะสง่ผลตอ่ตวัแปรผล
ท่ีวดัในเวลาหลงัรวมกบัเส้นความสมัพนัธ์แบบ Stability 

2) แบบจ าลองย้อนกลับ (Reverse model) คือ ความสมัพันธ์ท่ีย้อนกลับหรือ
ตรงกันข้ามโดยเป็นแบบจ าลองท่ีมีเส้นความสมัพนัธ์เหลื่อมเวลาในลกัษณะขึน้ (Up) ซึ่งก็คือตัว
แปรผลตามกรอบแนวคิดของงานวิจัยนีท่ี้วดัในช่วงเวลาก่อนท่ีสง่ผลตอ่ตวัแปรเหตท่ีุวดัในช่วงเวลา
หลงัรวมกบัเส้นความสมัพนัธ์แบบ Stability 

3) แบบจ าลองซึ่งกันและกัน (Reciprocal model) คือ แบบจ าลองท่ีมี เส้น
ความสมัพนัธ์เหลือ่มเวลาในลกัษณะทัง้ลงและขึน้ท่ีตวัแปรสาเหตแุละตวัแปรผลมีผลซึง่กนัและกัน 
ตวัแปรสาเหต ุในช่วงเวลาท่ีวดัก่อนสง่ผลตอ่ตวัแปรผลท่ีวัดในเวลาหลงั และตวัแปรผลในช่วงเวลา
ท่ีวดัก่อนสง่ผลตอ่ตวัแปรสาเหตท่ีุวดัในเวลาหลงัรวมกบัเส้นความสมัพนัธ์แบบ Stability 

4) แบบจ าลองท่ี ดี ท่ีสุด  (Best model) นัน้  เกิดขึ น้ เน่ืองจากการก าหนด
แบบจ าลองตามสมมติฐานอาจจะยงัไม่มีความกลมกลนืกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ดีพอ จึงมีการปรับท่ี
ท าให้ได้แบบจ าลองท่ีเหมาะสม หรือดีท่ีสดุกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และดูผลของการเปรียบเทียบ
แบบจ าลองว่าแบบจ าลองใดจะมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์มากท่ีสุด ทัง้นีด้ัชนีท่ีใช้

พิจารณาความกลมกลนืของแบบจ าลองได้แก่ ค่า 2/df < 3.00 ค่า CFI > .90 และ ค่า RMSEA 
< .08 รายละเอียดของแตล่ะแบบจ าลองปรากฏตามภาพตอ่ไปนี ้
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ภาพประกอบ 16 แบบจ าลองพืน้ฐาน (Stability model) ท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 

  

การริเร่ิม
พฒันา1 

การริเร่ิม
พฒันา2 

การริเร่ิม
พฒันา3 

ผู้น าใน
ตนเอง1 

ผู้น าใน
ตนเอง2 

ผู้น าใน
ตนเอง3 

สภาพ 
แวดล้อม1 

สภาพ 
แวดล้อม2 

สภาพ 
แวดล้อม3 

แรงจงูใจ1 แรงจงูใจ2 แรงจงูใจ3 

พฤตกิรรม
เรียนรู้1 

พฤตกิรรม
เรียนรู้2 

พฤตกิรรม
เรียนรู้3 
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ภาพประกอบ 17 แบบจ าลองมาตรฐาน (Standard model) ท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 

  

การริเร่ิม
พฒันา1 

การริเร่ิม
พฒันา2 

การริเร่ิม
พฒันา3 

ผู้น าใน
ตนเอง1 

ผู้น าใน
ตนเอง2 

ผู้น าใน
ตนเอง3 

สภาพ 
แวดล้อม1 

สภาพ 
แวดล้อม2 

สภาพ 
แวดล้อม3 

แรงจงูใจ1 แรงจงูใจ2 แรงจงูใจ3 

พฤตกิรรม
เรียนรู้1 

พฤตกิรรม
เรียนรู้2 

พฤตกิรรม
เรียนรู้3 
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ภาพประกอบ 18 แบบจ าลองย้อนกลบั (Reverse model) ท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 

  

การริเร่ิม
พฒันา1 

การริเร่ิม
พฒันา2 

การริเร่ิม
พฒันา3 

ผู้น าใน
ตนเอง1 

ผู้น าใน
ตนเอง2 

ผู้น าใน
ตนเอง3 

สภาพ 
แวดล้อม1 

สภาพ 
แวดล้อม2 

สภาพ 
แวดล้อม3 

แรงจงูใจ1 แรงจงูใจ2 แรงจงูใจ3 

พฤตกิรรม
เรียนรู้1 

พฤตกิรรม
เรียนรู้2 

พฤตกิรรม
เรียนรู้3 
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ภาพประกอบ 19 แบบจ าลองซึง่กนัและกนั (Reciprocal model)  
ท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 

  

การริเร่ิม
พฒันา1 

การริเร่ิม
พฒันา2 

การริเร่ิม
พฒันา3 

ผู้น าใน
ตนเอง1 

ผู้น าใน
ตนเอง2 

ผู้น าใน
ตนเอง3 

สภาพ 
แวดล้อม1 

สภาพ 
แวดล้อม2 

สภาพ 
แวดล้อม3 

แรงจงูใจ1 แรงจงูใจ2 แรงจงูใจ3 

พฤตกิรรม
เรียนรู้1 

พฤตกิรรม
เรียนรู้2 

พฤตกิรรม
เรียนรู้3 
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ส าหรับการเปรียบเทียบแบบจ าลองดงักลา่ว ดชันีท่ีใช้ในการเปรียบเทียบแบบจ าลอง

จะ วิเคราะห์จากค่าความแตกต่างของไคสแควร์ (The 2 difference test) (Sikora, Moore, 
Greenberg, & Grunberg, 2008) ซึ่งในการทดสอบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุแบบเหลือ่มเวลาของ
ตวัแปรพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษด้วยการน าตนเองตลอดปีการศกึษาพบผลดงันี ้

ตาราง 21 เปรียบเทียบแบบจ าลองเพื่อทดสอบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตแุบบเหลือ่มเวลาของ 
ตวัแปรพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษด้วยการน าตนเองตลอดปีการศกึษา 

แบบจ าลอง 2 df 2/df p RMSEA NNFI CFI 

Stability 416.72 85 4.903 0.000 0.142 0.33 0.46 
Standard 318.53 77 4.137 0.000 0.127 0.52 0.65 
Reverse 371.65 77 4.827 0.000 0.140 0.29 0.48 
Reciprocal 280.73 69 4.069 0.000 0.126 0.50 0.67 
Best 50.01 37 1.352 0.075 0.042 0.94 0.96 

การเปรียบเทียบแบบจ าลอง 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     

จากตาราง 21 ในส่วนของการเปรียบเทียบแบบจ าลองพบว่า ในการเปรียบเทียบ
ระหว่าง แบบจ าลองพืน้ฐาน (Stability) กับแบบจ าลองมาตรฐาน (Standard) พบว่าความ
แตกต่างของไคส แควร์มีนัยส าคญัทางสถิติ แสดงว่าความสมัพันธ์ของตัวแปรตามแบบจ าลอง
มาตรฐานนัน้มีความกลมกลนืมากกว่าความสมัพนัธ์ตามแบบจ าลองพืน้ฐาน ในการเปรียบเทียบ
ระหวา่งแบบจ าลอง พืน้ฐาน (Stability) กบัแบบจ าลองย้อนกลบั (Reverse) พบว่าความแตกตา่ง
ของไคสแควร์นัน้มี นยัส าคัญทางสถิติ แสดงว่าแบบจ าลองย้อนกลบัมีความกลมกลืนมากกว่า
ความสัมพันธ์ตามแบบจ าลองพืน้ฐาน และในการเปรียบเทียบระหว่างแบบจ าลองพืน้ฐาน 
(Stability) กับแบบจ าลองซึ่งกันและกัน (Reciprocal) พบว่าความแตกต่างของไคสแควร์มี
นยัส าคัญทางสถิติ แสดงว่าความสมัพันธ์ของตัวแปรตามแบบจ าลองซึ่งกันและกันนัน้มีความ
กลมกลืนมากกว่าความสัมพันธ์ตามแบบจ าลองพืน้ฐาน ส่วนในการเปรียบเทียบระหว่าง
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แบบจ าลองมาตรฐาน (Standard) และแบบจ าลองซึ่งกันและกัน (Reciprocal) พบว่าความ
แตกต่างของไคสแควร์มีนยัสาคญัทางสถิติ แสดงวา่แบบจ าลองซึง่กนัและกันมีความกลมกลืนกว่า
แบบจ าลองมาตรฐาน อีกทัง้แบบจ าลองมาตรฐานมีลกัษณะเป็นแบบจ าลองย่อยท่ีซ้อนทับอยู ่
(Nested model) ในแบบจ าลองซึง่กนัและกนั จึงหมายความวา่ความสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้ของตวัแปร
เป็นไปได้ใน 2 ลกัษณะ ได้แก่ ลกัษณะความสมัพนัธ์ท่ีตวัแปรเชิงเหตุท่ีวดัในครัง้ก่อนสง่ผลต่อตวั
แปรผลท่ีวดัในครัง้ถัดมา และลกัษณะความสมัพันธ์ท่ีตวัแปรผลท่ีวดัในครัง้ก่อนสง่ผลต่อตวัแปร
เชิงเหตุท่ีวดัในครัง้ถัดมา แต่เม่ือ พิจารณาถึงดัชนีความกลมกลืนของแบบจ าลองซึ่งกันและกัน
พบวา่ยงัไม่ผ่านเกณฑ์ ผู้วิจยัจึงใช้ แบบจ าลองซึ่งกนัและกันท่ีเป็นแบบจ าลองท่ีกลมกลืนท่ีสดุเม่ือ
เทียบกับแบบจ าลองอ่ืน ๆ มาปรับให้ ได้แบบจ าลองท่ีดีท่ีสุด (Best model) และผ่านเกณฑ์ของ
ดชันีความกลมกลนืของแบบจ าลอง ซึ่งใน การเปรียบเทียบระหวา่งแบบจ าลองท่ีดีท่ีสดุ (Best) กับ
แบบจ าลองพืน้ฐาน (Stability) ก็จะเห็นได้ว่าค่าความแตกต่างของไคสแควร์นัน้มีนยัส าคัญทาง
สถิติ ดงันัน้การแปลผลความสมัพนัธ์เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 2 จึงใช้แบบจ าลองท่ีดีท่ีสดุ (Best 
model) ในการอธิบายความสมัพนัธ์ 

แบบจ าลองท่ีดีท่ีสดุ (Best model) (2 = 50.01, df = 37, 2/df = 1.352, RMSEA 
= 0.042, NNFI = 0.94, CFI = 0.96) ซึง่ได้มาจากการปรับแบบจ าลองซึง่กนัและกนั (Reciprocal 
model) โดย ผู้วิจยัพิจารณาการปรับแบบจ าลองจากการตดัเส้นอิทธิพลท่ีไม่มีนยัส าคญัออก ได้แก่ 
เส้นอิทธิพลจากการริเร่ิมพฒันาความงอกงามแหง่ตนในการวดัครัง้ท่ี 2 ไปยงัการริเร่ิมพฒันาความ
งอกงามแห่งตนแรกเร่ิมในการวัดครัง้ท่ี 3 เส้นอิทธิพลจากภาวะผู้น าในตนเองในการวดัครัง้ท่ี 1 ไป
ยงัภาวะผู้น าในตนเองในการวดัครัง้ท่ี 2 เส้นอิทธิพลจากภาวะผู้น าในตนเองในการวดัครัง้ท่ี 2 ไป
ยงัภาวะผู้น าในตนเองในการวดัครัง้ท่ี 3 เส้นอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในการวดัครัง้ท่ี 
1 ไปยังสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในการวัดครัง้ท่ี 2 เส้นอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใน
การวดัครัง้ท่ี 2 ไปยงัสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในการวดัครัง้ท่ี 3 เส้นอิทธิพลจากแรงจูงใจภายใน
ในการเรียนรู้ในการวดัครัง้ท่ี 2 ไปยงัแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ในการวัดครัง้ท่ี 3 เส้นอิทธิพล
จากพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองในการวัดครัง้ท่ี 1 ไปยงัพฤติกรรมการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองในการวัดครัง้ท่ี 2 เส้นอิทธิพลจากพฤติกรรมการเรียนรู้
ภาษาองักฤษด้วยการน าตนเองในการวดัครัง้ท่ี 2 ไปยงัพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษด้วยการ
น าตนเองในการวัดครัง้ท่ี 3 เส้นอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในการวัดครัง้ท่ี 1 ไปยัง
พฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองในการวดัครัง้ท่ี 2 เส้นอิทธิพลจากแรงจูงใจ
ภายในในการเรียนรู้ในการวดัครัง้ท่ี 1 ไปยงัพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษด้วยการน าตนเองใน
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การวดัครัง้ท่ี 2 เส้นอิทธิพลจากพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองในการวดัครัง้ท่ี 
1 ไปยังการริเร่ิมพัฒนาความงอกงามแห่งตนในการวัดครัง้ท่ี 2 เส้นอิทธิพลจากพฤติกรรมการ
เรียนรู้ภาษาองักฤษด้วยการน าตนเองในการวดัครัง้ท่ี 2 ไปยงัการริเร่ิมพฒันาความงอกงามแหง่ตน
ในการวดัครัง้ท่ี 3 เส้นอิทธิพลจากพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองในการวดั
ครัง้ท่ี  2 ไปยังภาวะผู้ น าในตนเองในการวัดครัง้ท่ี  3 เส้นอิทธิพลจากพฤติกรรมการเรียนรู้
ภาษาองักฤษด้วยการน าตนเองในการวดัครัง้ท่ี 2 ไปยงัสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในการวดัครัง้ท่ี 3 
เส้นอิทธิพลจากพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองในการวัดครัง้ท่ี 2 ไปยัง
แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ในการวดัครัง้ท่ี 3 

และเพิ่มเส้นอิทธิพลจากตวัแปรท่ีมีความเหมาะสมหรือเป็นไปแนวคิดพฤติกรรมการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองหรือทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้แบบจ าลองมีความกลมกลืน
กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ โดยเป็นเส้นอิทธิพลข้ามช่วงเวลามากกวา่ 1 ช่วงเวลาของตวัแปรเชิงเหตตุ่อ
ตวัแปรเชิงผล เน่ืองจากพิจารณาแล้วเห็นวา่ผลท่ีเกิดขึน้อาจจะอาศยัระยะเวลาทิง้ช่วงพอสมควรท่ี
จะสง่ผลในการเกิด คือ เส้นอิทธิพลจากการริเร่ิมพฒันาความงอกงามแหง่ตนในการวดัครัง้ท่ี 2 ไป
ยงัแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ในการวัดครัง้ท่ี 3 ดังแสดงให้เห็นในภาพประกอบ 20 และมีค่า
สมัประสทิธ์ิเส้นทางความสมัพนัธ์ท่ีปรากฏในแบบจ าลองตามตาราง 22 ดงัตอ่ไปนี ้
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ภาพประกอบ 20 แบบจ าลองท่ีดีท่ีสดุ (Best model) ท่ีได้จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 

  

การริเร่ิม
พฒันา1 

ผู้น าใน
ตนเอง1 

สภาพ 
แวดล้อม2 

แรงจงูใจ1 

พฤตกิรรม
เรียนรู้2 

การริเร่ิม
พฒันา2 

แรงจงูใจ2 

พฤตกิรรม
เรียนรู้3 

พฤตกิรรม
เรียนรู้1 

ผู้น าใน
ตนเอง2 

แรงจงูใจ3 
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ตาราง 22 คา่สมัประสทิธ์ิอิทธิพลมาตรฐานของแบบจ าลองท่ีดีท่ีสดุ (Best model) ท่ีได้จากการ
ทดสอบสมมติฐานท่ี 2 

ลักษณะของความสัมพันธ์ 
ตามแบบจ าลองที่ใช้ 

ในการทดสอบสมมติฐาน 

เส้นทาง 
ค่า

สัมประสิทธ์ิ 

ความ 
คลาดเคล่ือน
มาตรฐาน 

นัยส าคัญ
ทางสถิต ิ

ตัวแปร
เหต ุ

ตัวแปร
ผล 

อิทธิพลข้ามช่วงเวลา 
ของตวัแปรเดียวกนั 

PGIT1 PGIT2 0.11 0.04 2.98* 
LMT1 LMT2 0.05 0.02 2.16* 

อิทธิพลของตวัแปรเชิงเหต ุ
ท่ีวดัก่อนตอ่ตวัแปรเชิงผล 

ท่ีวดัภายหลงั 

SLT1 SDT2 0.67 0.06 11.75* 

LET2 SDT3 0.19 0.08 2.48* 

อิทธิพลของตวัแปรเชิงผล 
ท่ีวดัก่อน 

ตอ่ตวัแปรเชิงเหต ุ
ท่ีวดัภายหลงั 

SDT1 SLT2 0.25 0.10 2.44* 

LET2 0.20 0.10 2.07* 

LMT3 0.26 0.08 3.24* 

อิทธิพลของตวัแปรเชิงเหต ุ
ท่ีวดัก่อนตอ่ตวัแปรเชิงเหตุ 

ท่ีวดัภายหลงั 

PGIT2 LMT3 0.18 .06 2.75* 

จากตาราง 22 แสดงคา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลมาตรฐานของแบบจ าลองท่ีดีท่ีสดุ (Best 
model) ท่ีได้จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ซึง่พบความสมัพนัธ์ของตวัแปรหรือเป็นสาเหตขุองแต่
ละตวัแปรเองในการวดัแตล่ะครัง้ และพบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของตวัแปรเชิงเหตใุนการวดัครัง้
ก่อนคือครัง้ท่ี 1 มีอิทธิพลทางบวกตอ่ตวัแปรเชิงผลท่ีวดัในครัง้ถดัมาคือครัง้ท่ี 2 โดยเม่ือพิจารณา
ถึงความสมัพนัธ์ท่ีตวัแปรมีความสมัพนัธ์หรือเป็นสาเหตุของแตล่ะตวัแปรเองในการวดัแต่ละครัง้ 
ได้แก่ การริเร่ิมพัฒนาความงอกงามแห่งตนในการวดัครัง้ท่ี 1 มีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัต่อการ
ริเร่ิมพัฒนาความงอกงามแห่งตนในการวดัครัง้ท่ี 2 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพลมาตรฐาน 0.11 
แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ในการวดัครัง้ท่ี 1 มีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคัญต่อแรงจูงใจภายในใน
การเรียนรู้ในการวดัครัง้ท่ี 2 โดยมีคา่สมัประสทิธ์ิอิทธิพลมาตรฐาน 0.05 

พิจารณาความสมัพนัธ์ท่ีตวัแปรเชิงเหตใุนการวดัครัง้ก่อนมีอิทธิพลต่อตวัแปรเชิงผล
ในการวดัครัง้ถัดมา ได้แก่ ภาวะผู้น าในตนเองในการวัดครัง้ท่ี 1 มีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญต่อ
พฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษด้วยการน าตนเองในการวดัครัง้ท่ี 2 โดยมีคา่สมัประสทิธ์ิอิทธิพล
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มาตรฐาน 0.67 สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในการวัดครัง้ท่ี 2 มีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญต่อ
พฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษด้วยการน าตนเองในการวดัครัง้ท่ี 3 โดยมีคา่สมัประสทิธ์ิอิทธิพล
มาตรฐาน 0.19 

พิจารณาความสมัพนัธ์ท่ีตวัแปรเชิงผลท่ีวดัในครัง้ก่อน กลา่วคือพฤติกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองในการวดัครัง้ท่ี 1 มีอิทธิพลต่อตัวแปรเชิงเหตุท่ีวัดในครัง้ถัดมา 
ได้แก่ ภาวะผู้ น าในตนเองในการวัดครัง้ท่ี 2 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลมาตรฐาน 0.25 
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในการวัดครัง้ท่ี 2 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพลมาตรฐาน 0.20 และ
แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ในการวดัครัง้ท่ี 3 โดยมีคา่สมัประสทิธ์ิอิทธิพลมาตรฐาน 0.26 

และพิจารณาความสมัพนัธ์ท่ีตวัแปรเชิงเหตุท่ีวดัในครัง้ก่อนมีอิทธิพลต่อตวัแปรเชิง
เหตุในการวดัครัง้ถดัมา คือ พฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษด้วยการน าตนเองในการวดัครัง้ท่ี 2 
มีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัต่อแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ในการวดัครัง้ท่ี 3 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิ
อิทธิพลมาตรฐาน 0.18 

ทัง้นีผู้้ วิจัยจึงได้สรุปความสัมพันธ์ท่ีเกิดขึน้ตามสมมติฐานท่ี 2 โดยพิจารณา
โครงสร้างความสมัพนัธ์จากการวิเคราะห์ตามแบบจ าลองท่ีดีท่ีสดุ (Best model) พบความสมัพนัธ์
ท่ีส าคญัคือ 1) ตวัแปรแต่ละตวัมีความคงท่ีหรือสอดคล้องไปตามเวลาในการวดัแต่ละครัง้ 2) ตัว
แปรเชิงเหตุใน การวัดครัง้ก่อนมี อิทธิพลต่อตัวแปรเชิงผลในการวัดครัง้ถัดมา (หรือคือ
ความสมัพันธ์ในลกัษณะแบบลง: Down) และความสมัพันธ์ท่ีตวัแปรเชิงผลในการวดัครัง้ก่อนมี
อิทธิพลต่อตัวแปรเชิงเหตุในการวดัครัง้ถัดมา (หรือคือความสมัพันธ์ในลกัษณะแบบย้อนกลบั: 
Reverse) รายละเอียดตามภาพประกอบ 21 และภาพประกอบ 22 ดงันี ้

 

ภาพประกอบ 21 สรุปความสมัพนัธ์ท่ีมีนยัส าคญัของอิทธิพลความช่วงเวลาของตวัแปรเดียวกนั 

การริเร่ิม
พฒันา1 

การริเร่ิม
พฒันา2 

.0 11* 

แรงจงูใจ1 แรงจงูใจ2 
.0 05* 
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จากภาพประกอบท่ี 21 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรทุกตัวมีความคงท่ีหรือสอดคล้องไป
ตามเวลา กล่าวคือ การริเร่ิมพัฒนาความงอกงามแห่งตน และแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ มี
ความคงท่ีหรือสอดคล้องไปตามเวลาจากการวดัในครัง้ท่ี 1 ไปยงัการวดัในครัง้ท่ี 2 

สว่นความสมัพันธ์ท่ีตัวแปรเชิงเหตุในการวดัครัง้ก่อนมีอิทธิพลต่อตวัแปรเชิงผลใน
การวดัครัง้ถดัมา และความสมัพนัธ์ท่ีตวัแปรเชิงผลในการวดัครัง้ก่อนมีอิทธิพลตอ่ตวัแปรเชิงเหตุ
ในการวดัครัง้ถดัมา รวมทัง้ความสมัพนัธ์ท่ีตวัแปรเชิงเหตใุนการวดัครัง้ก่อนมีอิทธิพลตอ่ตวัแปรเชิง
เหตใุนการวดัครัง้ถดัมาแสดงได้ตามภาพประกอบ 22 ดงันี ้

 

ภาพประกอบ 22 สรุปอิทธิพลเชิงสาเหตขุ้ามช่วงเวลาท่ีมีนยัส าคญัระหวา่งตวัแปรเชิงเหตุ 
และตวัแปรเชิงผล 

0.26* 

พฤตกิรรม
เรียนรู้2 

พฤตกิรรม
เรียนรู้3 

พฤตกิรรม
เรียนรู้1 

แรงจงูใจ3 

0.18* 

0.67* 

0.25* 

0.20* 

ผู้น าใน
ตนเอง1 

สภาพ 
แวดล้อม2 

ผู้น าใน
ตนเอง2 

การริเร่ิม
พฒันา2 

0.19* 
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จากภาพประกอบ 22 จะเห็นได้วา่ความสมัพนัธ์ท่ีตวัแปรเชิงเหตใุนการวดัครัง้ก่อนมี
อิทธิพลต่อตวัแปรเชิงผลในการวดัครัง้ถัดมา ได้แก่ ภาวะผู้น าในตนเองในการวดัครัง้ท่ี 1 สง่ผลต่อ
พฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษด้วยการน าตนเองในการวดัครัง้ท่ี 2 สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใน
การวัดครัง้ท่ี 2 สง่ผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองในการวัดครัง้ท่ี 3 
สว่นตัวแปรเชิงผลในการวดัครัง้ก่อน คือพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองใน
การวดัครัง้ท่ี 1 สง่ผลต่อตวัแปรเชิงเหตใุนการวดัครัง้หลงั กลา่วคือ สง่ผลตอ่ภาวะผู้น าในตนเองใน
การวดัครัง้ท่ี 2 สง่ผลตอ่สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในการวดัครัง้ท่ี 2 และสง่ผลต่อแรงจูงใจภายใน
ในการเรียนรู้ในการวดัครัง้ท่ี 3 ส าหรับตวัแปรเชิงเหตใุนการวดัครัง้ก่อนมีอิทธิพลตอ่ตวัแปรเชิงเหตุ
ในการวดัครัง้ถัดมา คือ การริเร่ิมพฒันาความงอกงามแหง่ตนในการวดัครัง้ท่ี 2 สง่ผลตอ่แรงจูงใจ
ภายในในการเรียนรู้ในการวดัครัง้ท่ี 3 

ผลการวิจัยระยะที่ 2 
การวิจยัในระยะท่ี 2 มีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาการเปลี่ยนแปลงการริเร่ิมพฒันาความงอก

งามแห่งตน ภาวะผู้น าในตนเอง สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ และ
พฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองผ่านประสบการณ์ท่ีได้รับจากการเรียนรู้ใน
มหาวิทยาลยั การเข้าร่วมกิจกรรมทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัของนิสิตนักศึกษา ทัง้นี ้
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงท่ีผู้วิจยัให้ความสนใจคือ การขยายความเข้าใจจากผลการศกึษาการ
เปลีย่นแปลงเชิงปริมาณท่ีได้มาจากการศึกษาในระยะท่ี 1 กลา่วคือ ทกุตวัแปรมีการเพิ่มจากการ
วดัครัง้ท่ี 1 ไปยังการวัดครัง้ท่ี 2 โดยการริเร่ิมพัฒนาความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้น าในตนเอง 
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ มีการเปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้จากการวดั
ในครัง้ท่ี 1 ไปยงัการวดัในครัง้ท่ี 2 และลดลงในครัง้ท่ี 3 สว่นพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษด้วย
การน าตนเองมีการเปลีย่นแปลงในลกัษณะเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองจากการวดัครัง้ท่ี 1 ไปจนถึงการ
วดัครัง้ท่ี 3 การศึกษาเชิงคุณภาพในระยะท่ี 2 นี ้จึงเป็นการศึกษาเพื่อให้เห็นภาพท่ีชัดเจนของ
ลกัษณะการเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้ อนัเกิดมาจากการเรียนรู้ของนิสตินกัศึกษาผา่นประสบการณ์ใน
การเรียนในระบบ การท ากิจกรรมใด ๆ ทัง้กิจกรรมภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัท่ีก่อให้เกิด
การเปลีย่นแปลงไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกบัผลการศึกษาระยะท่ี 1 และก่อให้เกิดคุณลกัษณะท่ี
ส าคัญสอดคล้องตามแนวคิดของการริเร่ิมพัฒนาความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้ น าในตนเอง 
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ และพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ด้วยการน าตนเอง โดยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูแบง่เป็น 2 ตอนดงันี ้
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ตอนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไปของกรณีศกึษา 
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของการริเร่ิมพัฒนาความงอกงามแห่งตน 

ภาวะผู้น าในตนเอง สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ และพฤติกรรมการ
เรียนรู้ภาษาองักฤษด้วยการน าตนเอง 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกรณีศึกษา 

ตาราง 23 ข้อมลูทัว่ไปของกรณีศกึษา 

กรณี 
ศึกษา 

เพศ อายุ คณะที่ศึกษา 
กิจกรรมภาษาอังกฤษ 

ที่ท าสม ่าเสมอ 
1 ชาย 21 วิศวกรรมศาสตร์ เลน่เกมส์ คยุกบัเพื่อนตา่งชาติ 
2 ชาย 22 วิศวกรรมศาสตร์ คยุกบัเพื่อนตา่งชาติ ฝึกพดู

ภาษาองักฤษ ฟังเพลง ด ูYouTube 
3 ชาย 23 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ดหูนงั ดซูีร่ีส์ เลน่เกมส์ 
4 ชาย 22 บญัชี ดหูนงั ดซูีร่ีส์ คยุกบัเพื่อนตา่งชาติ 
5 หญิง 22 บญัชี ดหูนงั ดซูีร่ีส์ อ่านนิยาย  
6 หญิง 23 พยาบาลศาสตร์ ดหูนงั ดซูีร่ีส์ อ่านนิยาย  
7 หญิง 23 พยาบาลศาสตร์ ดหูนงั ดซูีร่ีส์ ฟังเพลง 
8 หญิง 22 พยาบาลศาสตร์ อ่านหนงัสอื คยุกบัเพื่อนตา่งชาติ 
9 ชาย 22 วิศวกรรมศาสตร์ อ่านหนงัสอื ด ูYouTube 
10 หญิง 23 ทนัตแพทยศาสตร์ ดหูนงั ดซูีร่ีส์ อ่านนิยาย ฟังเพลง 

จากตาราง 23 กรณีศึกษาของการวิจัยในระยะท่ี 2 ผู้ วิจัยคัดเลือกผู้ ให้ข้อมูลแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จากตัวอย่างท่ีมีลักษณะเป็น information-rich case หรือเป็น
กรณีศกึษาท่ีสามารถตอบวตัถปุระสงค์การวิจยัได้อย่างละเอียด ครบถ้วนและสมบูรณ์ท่ีสดุ เพื่อให้
ได้ข้อมูลท่ีแสดงหรือสนบัสนุนข้อสรุปจากการวิจัยระยะท่ี 1 ท่ีจะศึกษาการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ 
ซึง่กรณีศกึษาจะต้องมีกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัภาษาอังกฤษท่ีท าเป็นกิจวตัร หรือท าอยา่งสม ่าเสมอ 
โดยพบว่ากิจกรรมส่วนใหญ่คือ การดูหนงั ดูซีร่ีส์ โดยเปิดฟังเป็นเสียงภาษาอังกฤษ และมีซบัไต
เติล้เป็นภาษาไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีช่วยพฒันาทกัษะการฟัง แต่กรณีศึกษาบางคนจะเปิดซบัไต
เติล้เป็นภาษาองักฤษเพื่อท่ีจะได้พฒันาในสว่นของค าศพัท์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมากขึน้ กิจกรรม
ท่ีน่าสนใจกิจกรรมหนึ่ง คือ การเลน่เกมส์ ซึ่งพบว่าเป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้กรณีศึกษาได้ฝึกฝนการ
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สนทนาภาษาอังกฤษ เน่ืองจากจะต้องมีการพูดคุยกันในเกมส์ และจ าเป็นจะต้องพูดคุยเป็น
ภาษาอังกฤษเท่านัน้ ในส่วนของการดู YouTube พบว่ากรณีศึกษาเร่ิมจากการสนใจในเร่ืองใด
เร่ืองหนึ่ง จึงต้องการค้นหาความรู้เพิ่มเติม ซึ่ง YouTube ก็เป็นอีกช่องทางท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้
จากสื่อภาพท่ีมีการเคลื่อนไหว และเสียง ทัง้นีจ้ากการพูดคุยกับกรณีศึกษาท าให้พบว่า กิจกรรม
ทัว่ไปตามท่ีกลา่วไปเป็นแล้วนัน้ ช่วยพฒันาทกัษะทางภาษาองักฤษในแงข่องการสือ่สารท่ีสามารถ
น าไปใช้ได้จริง มากกวา่การฝึกฝน ท าแบบฝึกหดัตา่ง ๆ 

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาการเปล่ียนแปลงของการริเร่ิมพัฒนาความงอกงามแห่ง
ตน ภาวะผู้น าในตนเอง สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ และ
พฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเอง 

โดยผู้วิจัยจะได้น าเสนผลการวิจัยตามประเด็นข้อค้นพบท่ีน่าสนใจ แบ่งออกเป็น 2 
ประเด็น ตามลกัษณะการเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้ ดงัตอ่ไปนี ้

ประเด็นที่  1 การเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นไปตามบริบทวงจรของการเรียนตาม
หลกัสตูรในมหาวิทยาลยั ซึ่งอาจได้รับผลจากเหตุการณ์ สถานการณ์ต่าง ๆ ในการเรียน เช่น การ
เตรียมตวัสอบ การท างานท่ีได้รับมอบหมาย ท าให้เกิดการเปลีย่นแปลงในลกัษณะท่ีเพิ่มขึน้ในช่วง
กลางภาคการศึกษาจากความเข้มข้นของกิจกรรมการเรียนดังกล่าว กล่าวคือ เป็นการ
เปลีย่นแปลงท่ีมีการเพิ่มขึน้ในการวดัครัง้ท่ี 2 อนัเน่ืองมาจากอยูใ่นระยะเวลากลางเทอมการศกึษา
ซึง่มีการสอบกลางภาค ซึง่จะสง่ผลให้นิสิตนกัศึกษามีความมุ่งมั่นและตัง้ใจในการเรียนรู้ แสวงหา
กิจกรรมตา่ง ๆ เพื่อให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิผล เป็นการริเร่ิมพฒันาความงอกงามแห่งตน จูงใจ
ตนเอง น าตนเองให้เกิดการเรียนรู้ด้วยภาวะผู้น าในตนเอง รวมถึงความต้องการภายในท่ีช่วย
ผลกัดนัเป็นแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้  พร้อมทัง้มีการสนบัสนนุจากสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ท่ี
เอือ้ให้เกิดการเรียนรู้ขึน้ได้ และก่อให้เกิดลกัษณะตามตวัแปรอนัได้แก่ การริเร่ิมพฒันาความงอก
งามแห่งตน ภาวะผู้น าในตนเอง สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้
เพิ่มขึน้ ส าหรับการลดลงในการวัดครัง้ท่ี 3 นัน้สอดคล้องกับวงจรการเรียนในระบบการศึกษา
มหาวิทยาลยั คือเป็นช่วงปลายภาคการศึกษาท่ีนิสิตนกัศึกษาได้ผ่านพ้นการสอบเป็นท่ีเรียบร้อย 
และก่อให้เกิดความรู้สกึผอ่นคลาย จึงสง่ผลลกัษณะปัจจยัตา่ง ๆ ท่ีผู้วิจยัสนใจศกึษาเกิดการลดลง 

“ช่วงกลางเทอมมันมีทัง้สอบ ทัง้รายงาน มันพีคนะ ก็ต้องสนใจเร่ืองเรียน
มากกว่าอยู่แล้ว สอบปลายภาคเสร็จคือพอแล้ว พกัก่อน เหนือ่ยมาทัง้เทอม
แลว้” (กรณีศึกษาที ่10) 

โดยรายละเอียดของการเปลีย่นแปลงซึ่งมีความสอดคล้องตามแนวคิดของแตล่ะ
ตวัแปรมีดงันี ้
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การเปล่ียนแปลงของการริเร่ิมพัฒนาความงอกงามแห่งตน 
การเปลี่ยนแปลงการริเร่ิมพฒันาความงอกงามแห่งตนเร่ิมตัง้แตก่ารเรียนใน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งนิสิตนกัศึกษาได้เร่ิมตระหนักถึงการเตรียมตนเองให้เกิดความ
พร้อมท่ีจะรับกับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึน้จากการเปลี่ยนผ่านของการเรียนในระดับ
มธัยมศกึษาไปสูก่ารเรียนระดบัมหาวิทยาลยั ซึง่นิสตินกัศกึษาเองในตอนนัน้ตระหนกัเป็นอยา่งดี
ว่าจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน จึงเกิดการวางแผนเพื่อให้ตนเองสามารถบรรลุ
เป้าหมายท่ีส าคญัประการแรกคือ การสอบเข้าคณะ และมหาวิทยาลยัท่ีตนเองปรารถนา ตลอด
จนถึงการเรียนในระดบัมหาวิทยาลยัให้ประสบความส าเร็จ โดยมีการแสวงหาแหลง่สนบัสนุนต่าง ๆ 
เพื่อให้ตนเองสามารถลงมือท าให้บรรลเุป้าหมายท่ีวางไว้ ซึ่งข้อค้นพบสอดคล้องกับแนวคิดการ
ริเร่ิมพฒันาความงอกงามแหง่ตน ดงันี ้

ความพร้อมในการเปลีย่นแปลง 
ตลอดระยะเวลาของการเรียนในมหาวิทยาลัยนิสิตนักศึกษาก็มีการ

เตรียมตนเองให้มีความพร้อมท่ีจะเปลีย่นแปลงตนเองให้ดีขึน้ เน่ืองจากรับรู้ถึงความส าคญัของการ
เรียนในระดบัมหาวิทยาลยัท่ีจะเป็นประโยชน์ในการเก็บเก่ียวความรู้เพื่อน าไปใช้ในการท างานตาม
สายวิชาชีพของตนเองต่อไป และยิ่งมีการตระหนกัมากขึน้เม่ือศกึษาในชัน้ปีสดุท้าย เน่ืองจากเป็น
ช่วงเวลาท่ีนิสิตนกัศึกษาจะต้องเตรียมตนเองให้พร้อมส าหรับการออกไปท างานซึ่งเป็นเป้าหมาย
ส าคญัของการเรียนในมหาวิทยาลยั 

“เดี๋ยวก็จบออกไปท างานแล้ว ต้องรู้ตัวแล้วว่าอยากท าอะไร” 
(กรณีศึกษาที ่4) 

การวางแผนเพือ่การพฒันาตนเอง 
พบว่า นิสิตนักศึกษามีการเตรียมความพร้อมอย่างมากตัง้แต่ก่อนการ

สอบเข้ามหาวิทยาลยั โดยการวางเป้าหมายท่ีจะสอบเข้าคณะและมหาวิทยาลยัท่ีตนต้องการ มี
การวางแผนการอ่านหนงัสอื การเตรียมตวัสอบตามแตล่ะวิชาท่ีตนเองต้องให้ความส าคญัเพื่อสอบ
เข้าให้ได้ตามท่ีตนเองต้องการ 

“โห ตอนนัน้นะ เลิกเรียนกลบัมาก็อ่านหนงัสือ บางวนัก็เรียนพิเศษ 
เสาร์อาทิตย์ปิดเทอม ไม่ค่อยไดห้ยดุหรอกพี”่ (กรณีศึกษาที ่4) 

ในระหวา่งการเรียนมหาวิทยาลยันิสตินกัศกึษาจะมีการแสวงหาวิธีการท่ีเป็น
ประโยชน์ส าหรับการเรียน ทัง้ในส่วนของการเตรียมตัวในการเรียน มีการค้นคว้าเพิ่มเติม วาง
แผนการท างานท่ีได้รับมอบหมายของแต่ละวิชาจะได้ท างานได้ส าเร็จทนัตามก าหนด และเตรียม
ความพร้อมในการสอบแตล่ะครัง้ 
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เม่ือเข้าสูช่่วงการเรียนในชัน้ปีสดุท้ายนิสิตนกัศึกษาจะยิ่งมีการตระหนักถึง
ความส าคญัของการวางแผนเพื่อเตรียมตนเองให้พร้อมในการออกไปท างาน หรือการเรียนต่อใน
สิ่งท่ีตนเองสนใจเพิ่มเติม มีการส ารวจและมองหาความสนใจท่ีตนเองมีอย่างแท้จริง เพื่อ
วางเป้าหมายต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการหาท่ีเรียนภาษาเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้
เป็นจุดเด่นของตนท่ีจะไปแข็งขนักบัผู้ อ่ืนในสายงาน หรือการค้นหาองค์กรท่ีนา่สนใจท่ีอยากเข้าไป
ร่วมงานด้วย รวมไปถึงการค้นหาสถาบันการศึกษาเพื่อการเรียนต่อไม่ว่าจะในประเทศหรือ
ตา่งประเทศ 

“อยากไปเรียนต่อเมืองนอก เลยคิดว่าจะหาที่เรียนภาษา แล้วก็ 
ตอนนีพ้ยายามหา U ที่มีสาขาทีอ่ยากเรียน ก็ต้องแพลน ๆ ไว ้หนไูม่
อยากจบไปแลว้ไม่รู้จะท าอะไรต่อ” (กรณีศึกษาที ่5) 

การใช้แหล่งทรพัยากรเพือ่การพฒันาตนเอง 
นิสิตนกัศึกษามีการแสวงหาแหล่งสนับสนุนท่ีจะช่วยให้ตนเองสามารถ

เปลี่ยนแปลงพัฒนาตนให้ไปสู่เป้าหมายท่ีตนวางไว้ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นตัง้แต่การเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาจนถึงมหาวิทยาลยั พบว่า นิสิตนกัศึกษามีแหลง่สนบัสนุนท่ีส าคญัคือ เพื่อน ซึ่งเป็น
บุคคลท่ีนิสตินกัศกึษานกึถึงเป็นบุคคลแรกเม่ือต้องการค าปรึกษาไม่ว่าจะเร่ืองใด ๆ ซึง่เพื่อนก็เป็น
ผู้สนับสนุนท่ีดีในการให้ก าลงัใจเม่ือเผชิญกับปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ และการให้ค าปรึกษาใน
ด้านการเรียน การช่วยเหลือกันในการท างาน เน่ืองจากเป็นกลุม่เพื่อนท่ีศึกษาอยู่ในคณะ สาขา
เดียวกันก็จะมีความเข้าใจในบริบทของการเรียน นอกจากนัน้พอ่แม่ก็เป็นบุคคลท่ีเป็นผู้สนบัสนนุท่ี
ส าคัญ นิสิตนักศึกษาจะมีการแสวงหาค าแนะน าในแง่ของการใช้ชีวิต ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่นิสิต
นกัศกึษาท่ีเป็นกรณีศึกษาทกุคนจะมีการพดูคุยกับพ่อแม่ แต่นิสตินกัศึกษาท่ีมีการพูดคุย ปรึกษา
กบัพอ่แม่นัน้ยงัให้ความเห็นในท านองเดียวกันว่านอกเหนือจากค าแนะน าดี ๆ ท่ีทา่นให้ ยงัรับรู้ถึง
ความรัก ความหว่งใย ท่ีเป็นก าลงัใจส าคญัส าหรับการใช้ชีวิต และการพฒันาตนเองให้ดียิ่งขึน้ ซึ่ง
ไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดท่ีนิสิตนกัศึกษาแสวงหาการสนับสนุนก็ล้วนเป็นประโยชน์ท่ีจะเอือ้ให้นิสิต
นกัศกึษาได้เกิดการเปลีย่นแปลงพฒันาตน 

“ชอบคุยกนัเพือ่น เพราะเพือ่นเรียนดว้ยกนั วยัเดียวกนั เคา้เข้าใจเรา 
แต่เราก็เลือกคนทีจ่ะปรึกษา ทีจ่ะไปคยุดว้ยนะ” (กรณีศึกษาที ่8) 
“พ่อกับแม่ชอบมีประโยคเด็ด เวลาพูดที มันจ๊ึกอะพี ่เราก็ได้เก็บไป
คิดนะ แลว้มนัก็เป็นส่ิงทีดี่แน ่ๆ ทีเ่คา้บอกเรา” (กรณีศึกษาที ่7) 
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“บางทีเราไม่ไดค้าดหวงัค าแนะน าอะไรมากหรอกจากพ่อหรือแม่ เรา
ว่าเพือ่นเขา้ใจเรามากกว่า แต่นัน่แล่ะ พอคุยแล้วมนักลบัได้ก าลงัใจ
มาเยอะเลยนะ” (กรณีศึกษาที ่2) 

การกระท าอย่างตัง้ใจเพือ่พฒันาตนเอง 
ในช่วงการเรียนระดบัมธัยมศึกษา นิสิตนกัศกึษาจะมีความมุ่งมั่นในการ

สอบเข้ามหาวิทยาลยัในคณะ มหาวิทยาลยัท่ีตนต้องการ ซึ่งคณะท่ีผู้ วิจัยสนใจศึกษาก็ล้วนเป็น
คณะท่ีมีการแข็งขนัสงู จึงพบว่านิสิตนกัศึกษากลุ่มนีมี้การลงมือปฏิบติัอย่างมุ่งมั่นตัง้ใจ เพื่อให้
ประสบความส าเร็จตามท่ีตนตัง้ใจไว้ เป็นช่วงเวลาท่ีนิสิตนกัศึกษามีการวางแผนการอ่านหนงัสือ 
การเตรียมตัวสอบ การจัดสรรเวลาให้ตนเองได้อย่างดี เพราะการได้เข้าเรียนในคณะ และ
มหาวิทยาลยัท่ีตนปรารถนาเสมือนการเร่ิมต้นชีวิตท่ีดีท่ีตนตัง้เป้าไว้ไประดบัหนึง่แล้ว 

“ช่วงเตรียมสอบตัง้นาฬิกาปลุกมาอ่านหนงัสือทุกเช้าเลย ตอนเย็น
กลับมาก็อ่านต่อ ถ้าเราไม่ท าตอนนี้ เราอาจจะเสียใจตอนหลัง” 
(กรณีศึกษาที ่4) 

ช่วงปีสุดท้ายของการเรียนในระดับมหาวิทยาลยัเป็นอีกช่วงท่ีได้เห็น
ความมุ่งมั่นตัง้ใจ และลงมือท าอย่างจริงจงัของนิสตินกัศกึษา เน่ืองจากการต้องออกไปใช้ชีวิตจริง
ในการท างาน ไม่เหมือนการเรียน นิสิตนักศึกษาเล็งเห็นว่าถ้าเราไม่ลงมือท าอะไรให้ตัวเอง
พฒันาขึน้ อาจจะจบออกไปแข็งขันกับคนอ่ืน ๆ ท่ีจบมาพร้อมกัน และแสวงหางานในตลาดงาน
เดียวกันกับตนไม่ได้ ในช่วงก่อนจบการศึกษาท่ีมีการฝึกงาน และได้เรียนรู้งานในสายวิชีพของตน 
จึงเป็นสว่นส าคญัท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลง และการพฒันาตนจากการจ าลองการ
ท างานท่ีแท้จริง 

“ตอนฝึกงานเราถึงได้รู้ว่าเวลาท างานจริง ๆ มันไม่ง่าย เรายงัต้อง
พฒันาตวัเองอีกเยอะ แต่เราก็ตัง้ใจท างานนะ อย่างนอ้ยเราท าเต็มที ่
เราก็นา่จะไดอ้ะไรไปเต็มทีด่ว้ยเหมือนกนั” (กรณีศึกษาที ่1) 

การเปล่ียนแปลงของภาวะผู้น าในตนเอง 
ภาวะผู้น าในตนเองเป็นลกัษณะส าคัญประการหนึ่งท่ีเอือ้ให้นิสิตนักศึกษา

เกิดการจูงใจ น าตนเอง ด้วยวิธีการต่าง ๆ และการให้รางวลัตอบแทนเม่ือประสบความส าเร็จ ซึ่ง
ก่อให้เกิดผลลพัธ์ท่ีเป็นประโยชน์แก่ตน ซึง่เป็นสิง่ส าคญัท่ีช่วยสง่เสริมการเรียน และการเรียนรู้ของ
นิสิตนักศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้ โดยพบลักษณะดังกล่าวตัง้แต่ในช่วงการเรียน
มัธยมศึกษาของนิสิตนกัศึกษาท่ีเป็นกรณีศึกษา นิสิตนกัศึกษารับรู้ภาวะผู้น าตนเองอย่างชัดเจน
ในช่วงของการเตรียมตวัสอบเข้ามหาวิทยาลยั ซึ่งเป็นช่วงท่ีตนจะต้องมีการจูงใจ น าตนเองให้มี
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ความสม ่าเสมอในการอ่านหนังสือ เพื่อเตรียมตัวสอบให้ได้ในคณะ และมหาวิทยาลยัท่ีตนเอง
ปรารถนา 

การมุ่งเนน้พฤติกรรม 
เป้าหมายส าคญัในช่วงการเรียนมัธยมศึกษาคือการสอบเข้าคณะ และ

มหาวิทยาลยัท่ีตนเองปรารถนาให้ได้ ช่วงมัธยมศกึษาปีท่ี 6 จึงเป็นช่วงท่ีนิสตินกัศกึษามีภาวะผู้น า
ในตนเองอยา่งเด่นชดั เกิดการก าหนดเป้าหมาย ล าดบัความส าคญั คิดหาวิธีการ หรือแนวทาง ซึ่ง
สว่นใหญ่คือการวางแผนการอ่านหนงัสอื ให้ครอบคลมุและครบถ้วนในทุก ๆ วิชาท่ีตนจะต้องสอบ 
เพื่อท่ีจะท าให้สามารถบรรลเุป้าหมายคือการสอบเข้ามหาวิทยาลยัได้ตามคณะท่ีตนมุ่งหวงั 

“ตอน ม.6 นี่เป็นช่วงที่หนกัมาก จากที่ไม่ค่อยสนใจอ่านหนงัสือ ก็
ต้องมาวางแผนว่าท าไงให้อ่านทนั มนัเยอะมากนะพี่ที่จะต้องอ่าน” 
(กรณีศึกษาที ่9) 
“ก็ตัง้ใจว่าอยากได้คณะนีนี้แ่ล่ะ ทนัตะฯนีแ่ล่ะ แต่คือมนัก็โหดนะ มี
แต่คนเก่ง ๆ เราย่ิงตอ้งขยนั ย่ิงต้องเตรียมตวัให้หนกั ไม่งัน้ก็ไม่มีทาง
สอบได”้ (กรณีศึกษาที ่10) 

นอกจากนัน้การให้รางวลัตนเองระหว่างทาง ก็ยังเป็นสิ่งท่ีช่วยจูงใจให้
นิสิตนักศึกษาเกิดก าลงัใจและมุ่งมั่นในการเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบ นิสิตนกัศึกษาบางคนจะ
ตัง้เป้าหมาย และรางวลัไว้ถ้าท าได้ส าเร็จถึงเป้าหมายนัน้ 

“ตอนนัน้ หนทู างี้นะ อย่างตัง้ใจว่าถา้อ่านหนงัสือไดถึ้งตรงนีน้ะ หรือ
ท าโจทย์ไดเ้ท่านีน้ะ จะไปกินชาบูอย่างนีอ้ะพี ่มนัก็ท าให้เรามีแรงนะ 
แบบ ถา้ท าไดเ้ราก็ไดกิ้นของอร่อยอย่างนีอ้ะ” (กรณีศึกษาที ่10) 

เช่นเดียวกนักับตอนศกึษาในระดบัมหาวิทยาลยั ในระหวา่งการเรียนปี 1 
ถึงก่อนจะจบการศึกษา นิสตินกัศกึษาอาจจะยงัไม่มีเป้าหมายท่ีชดัเจนมากนกั นอกจากการเรียน 
ท าคะแนน และเตรียมตัวสอบไปในแต่ละภาคการศึกษา จนถึงการเรียนในปีการศึกษาสุดท้าย 
นิสิตนกัศึกษาจะหนักลบัมามองจุดหมายท่ีชัดเจนอีกครัง้ ส าหรับคณะท่ีเป็นวิชาชีพเฉพาะนิสิต
นกัศกึษาอาจจะไม่ต้องมีการจูงใจตนเองให้ไปยงัเป้าหมายให้ส าเร็จเทา่ไหร่นกั เน่ืองจากมีทางเดิน
ต่อไปท่ีชัดเจนหลงัจากเรียนจบอยู่แล้ว แต่ส าหรับคณะท่ีสามารถต่อยอดและประกอบอาชีพท่ี
หลากหลายได้ นิสิตนกัศึกษาอาจจะมีเป้าหมายท่ีแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาต่อ หรือ
การหางานท าตามท่ีตนเองสนใจ แต่ก็ล้วนเป็นเหตุผลให้นิสิตนกัศึกษาเกิดภาวะผู้น าในตนเองท่ี
เดน่ชดัขึน้มาอีกครัง้ นิสตินกัศกึษาจะเกิดการส ารวจตนเองเพื่อหาเป้าหมายของตน ซึง่เป็นสิง่จูงใจ
ให้เกิดการแสวงหากลวิธีเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายนัน้ เช่น คนท่ีอยากศกึษาต่อต่างประเทศ ก็อาจจะ



  145 

อยากเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเพื่อเตรียมความพร้อม หรือแม้แต่คนท่ีอาจจะมีเป้าหมายไม่
ชัดเจนนัก แต่ในความไม่ชัดเจนก็มีเป้าหมายเพื่อให้ตนเองได้เกิดความชัดเจน คือการอยากไป
แสวงหาตัวเอง ด้วยการไป work and travel เพื่อฝึกภาษา และหาประสบการณ์การใช้ชีวิตใน
ตา่งประเทศ 

“พอมาตอนนีก็้กลบัมาคิดอีกรอบนะ เราอยากท างานฟิลด์นี ้แต่มนัก็
แข็งขนัสงู เราก็ตอ้งเตรียมตวัเองให้พร้อมไปแข็งกบัเขา ถา้เตรียมตวั
ไม่ดี แลว้พลาดมนัก็นา่เสียดาย” (กรณีศึกษาที ่1) 
“ยงัไม่ค่อยแน่ใจ แต่มีคุยกบัที่บ้านไวค่้ะ ว่าอยากไป work and travel 
ก่อน อยากรู้ว่าเราชอบอยู่ต่างประเทศไหม เผือ่มองหาทีเ่รียนต่อ หรือ
อยู่ไทยดีกว่า แลว้จะไดฝึ้กภาษาองักฤษดว้ย” (กรณีศึกษาที ่5) 

การใหร้างวลัตามธรรมชาติ 
พบว่านิสิตนักศึกษารับรู้ถึงความสามารถของตนเองจากการฝึกฝน

ภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรมท่ีท าในชีวิตประจ าวนั เช่น การดูหนงั ฟังเพลง เม่ือตนเองพบว่าเราดู
หนังแล้วฟังภาษาอังกฤษได้อย่างเข้าใจเลย โดยไม่ต้องดูซบัไตเติล้ หรือการฟังเพลงแล้วเข้าใจ
ความหมายของเพลงโดยไม่ต้องไปหาเนือ้มาดู หรือการมีโอกาสได้พดูคุยกบัคนต่างชาติ แล้วการ
สื่อสารเป็นไปได้ด้วยดี ท าให้นิสิตนักศึกษาเกิดความภูมิใจ รู้สึกว่าตนเองก็มีความสามารถ มี
ทกัษะท่ีจะน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์กบัตนเองได้ 

“เวลาดูหนงั ฟังเพลง แลว้มนัเขา้ใจเลย โดยไม่ตอ้งไปดูซับ หรือดูเนือ้
เพลง มัน รู้สึกดีนะ เหมือนว่าเราก็พอได้ นี่  ไม่ ได้ โง่นะ ฮ่า ๆ ” 
(กรณีศึกษาที ่6) 

การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีเอือ้อ านวยต่อการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษานัน้ 

เป็นการรับรู้ถึงสภาวะต่าง ๆ ท่ีมีความเก่ียวข้องกับเรียนรู้ของผู้ เรียนไม่ว่าจะทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม ทัง้นีนิ้สิตนกัศกึษาเล็งเห็นความส าคญัและประโยชน์ของสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้อ านวยให้
การเรียน รู้ของตนประสบผลส าเร็จ ซึ่งนิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่ จะได้ เห็นประโยชน์ของ
สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้อย่างแจ่มชัดในช่วงการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย เม่ือได้รับ
มอบหมายงานจากรายวิชาตา่ง ๆ ท่ีท าให้นิสตินกัศกึษาต้องเกิดการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม และ
โดยเฉพาะในช่วงการสอบ 
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สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ทางกายภาพ 
นิสิตนกัศกึษาได้รับรู้ถึงประโยชน์ของเป็นสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อม

การเรียนรู้ทางกายภาพในแง่ของการสง่เสริม สนบัสนุน และสร้างบรรยากาศท่ีเหมาะสมต่อการ
เรียนรู้ โดยพบวา่ในระหว่างการเรียนระดบัมหาวิทยาลยันิสิตนกัศกึษามีการเข้าใช้บริการห้องสมุด
มากกว่าในช่วงการเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่ในแงข่องการสร้างบรรยากาศการอ่าน
หนงัสือ การเรียนรู้ หรือค้นคว้าเพิ่มเติมท่ีบ้าน หรือท่ีหอพกัไม่ต่างกันมากนกัจากการเรียนทัง้สอง
ระดบั เน่ืองจากนิสตินกัศกึษาก็ยงัจดัสรร และใช้เวลาในบริเวณการเรียนรู้ในท่ีพกัของตน 

“ตอน ม.ปลายก็อ่านหนงัสืออยู่บ้านมากกว่า ไม่ค่อยเขา้หอ้งสมุด แต่
พอเข้ามหาลยั งานมนัต้องค้นเพ่ิม ก็ต้องเข้าห้องสมุด นดัท างานกบั
เพือ่นดว้ย มนัสะดวกกว่า” (กรณีศึกษาที ่5) 
“โต๊ะอ่านหนงัสือที่ห้องเป็นอะไรที่เราชอบนะ มันเป็นบรรยากาศที่
คุ้นเคย ที่เวลานั่งอ่านหนังสือ หรือท าการบ้านแล้วมันดีอะพี่ ” 
(กรณีศึกษาที ่9) 

แม้กระทัง่การค้นคว้าในอินเทอร์เน็ตก็มีสว่นส าคญัท่ีเอือ้และการกระตุ้น 
สนบัสนุนให้เกิดการค้นหาความรู้เพิ่มเติมในการเรียนรู้ได้ โดยเฉพาะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่ง
พบว่านิสิตนกัศึกษาสว่นใหญ่ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตเป็นส าคญัเพื่อการเรียนรู้ และพัฒนา
ทกัษะของตน 

“ในเว็บ youtube นีแ่หละที่มนัมีอะไรใหค้น้เยอะเลย โลกมนักวา้งนะ
พี ่เดีย๋วนีอ้ยากรู้อะไรก็ google เอา” (กรณีศึกษาที ่2) 

สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ทางสงัคมภาพ 
กลุ่มเพื่อนถือเป็นสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทางสังคมภาพท่ีส าคัญ

ส าหรับการเรียนรู้ในระดับมหาวิทยาลยั นิสิตนกัศึกษาจะพึ่งพา และแสวงหาการสนับสนุนจาก
กลุ่มเพื่อนเป็นอันดับแรก เน่ืองจากเป็นสภาพแวดล้อมท่ี ส่งผลต่อผู้ เรียนอันเน่ืองมาจาก
สมัพนัธภาพระหวา่งบุคคล การประพฤติปฏิบติัต่อกนั ทัง้นีก้ลุม่เพื่อนจะเป็นช่วยสง่เสริมสนบัสนุน
จากความชอบท่ีคล้ายคลงึกัน กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีท าร่วมกัน ไม่ว่าจากทัง้การเรียน การท่องเท่ียว 
หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ตามความสนใจท่ีมีร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษท่ี
พบว่า นิสิตนักศึกษามักจะมีกิจกรรมความชอบร่วมกันท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ เช่น การดูหนงั ฟังเพลง หรือสนใจในประเด็นใดประเด็นหนึ่งร่วมกัน ท าให้มีความ
สนใจในการค้นคว้าหาข้อมลูเพิ่มเติมร่วมกนั 
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“ปกติพวกหนูชอบฟังเพลงที่เป็นภาษาองักฤษ แลว้ก็ชอบเหมือนกนั 
บางทีเวลาฟังก็ช่วยกันแกะเนื้อ ไปร้องคาราโอเกะด้วยกัน พอมัน
ชอบคล้าย ๆ กัน ก็เลยสนุก แล้วช่วยให้ เรียนรู้ได้ดี ข้ึนนะคะ” 
(กรณีศึกษาที ่7) 
“ผมจะมีกลุ่มในเฟสที่ชอบถ่ายรูปเหมือนกัน แล้วมาจากหลาย ๆ 
ประเทศ เวลามีประเด็นอะไรที่สนใจก็แลกเปลี่ยนพดูคุยกนั ท าให้ได้
ฝึกภาษาองักฤษไปในตวั” (กรณีศึกษาที ่2) 

การแปล่ียนแปลงของแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ 
แรงจูงภายในในการเรียนรู้เป็นลักษณะส าคัญของนิสิตนักศึกษากลุ่มนี ้

เน่ืองจากสาขาการเรียนในการวิจัยครัง้นีล้้วนเป็นสาขาท่ีมีความเฉพาะ และเป็นท่ีสนใจของ
นกัเรียนในระดบัมัธยมศึกษาท่ีจะตดัสินใจเลือกคณะท่ีตนสนใจ จึงท าให้มีการแขง่ขนักันสงู นิสิต
นกัศกึษาสว่นใหญ่จึงมีแรงผลกัดนัจากภายในอนัเกิดจากความต้องการของตนท่ีจะเรียนรู้สิง่ตา่ง ๆ 
ให้ประสบผล และต่อยอดไปยังเป้าหมายท่ีตนเองวางไว้ พบว่านิสิตนักศึกษากลุ่มนีมี้แรงจูงใจ
ภายในในการเรียนรู้ตัง้แต่การเตรียมตวัสอบเข้ามหาวิทยาลยั ซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ีได้เกิดการค้นหา
ความต้องการของตนเองว่ามีความสนใจท่ีจะศึกษาต่อในคณะใด อนัจะต่อยอดไปถึงการท างาน
ตอ่ไปในอนาคต จนก่อให้เกิดแรงผลกัดนัท่ีจะเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าความรู้ตา่ง ๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์
ในการสอบเข้าคณะท่ีตนมุ่งหวงัไว้ จนกระทัง่การเรียนในระดบัมหาวิทยาลยัท่ีพบวา่นิสตินกัศึกษา
กลุม่นีย้งัคงมีแรงผลกัดนัท่ีจะประสบความส าเร็จในการเรียน ซึง่จะเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต
ในเส้นทางอาชีพของตนตอ่ไป 

ความสนใจเพลิดเพลิน 
พบว่านิสิตนักศึกษามีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งท่ีตนเอง

สนใจ โดยเฉพาะเม่ือกล่าวถึงการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มเติม นิสิตนักศึกษามองว่า
ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งท่ีส าคัญ  และมีความจ าเป็นอย่างยิ่ ง ทัง้นี เ้น่ืองจากการการเรียนรู้
ภาษาองักฤษไม่ได้จ ากดัอยูใ่นต ารา หรือการเรียนการสอนในหลกัสตูร แต่เป็นสิง่ท่ีเรียนรู้ได้ผา่นสิ่ง
ต่าง ๆ ท่ีมีความหลากหลาย และผ่านกิจกรรมท่ีมีความเพลิดเพลิน เช่น การดูหนงั ฟังเพลง หรือ
อ่านหนงัสือ เป็นต้น เช่นนัน้แล้วนิสตินกัศึกษาจึงเกิดความอยากเรียนรู้ เกิดความสขุ และความพึง
พอใจในกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีตนสนใจ 
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ซึ่งประเด็นความสนใจเพลิดเพลินอาจจะไม่ชัดเจนมากนักส าหรับการ
เรียนรู้ในบริบทหลกัสตูรของมหาวิทยาลยั 

“เวลาเราฟังเพลงภาษาองักฤษ แลว้ฟังเนือ้เพลงออก แปลแลว้เขา้ใจ 
มนัย่ิงท าให้เราเพลิน สนกุ และอยากฟังอีกเร่ือย ๆ มนัอาจจะดูไม่มี
สาระนะพี ่แต่มนัช่วยใหห้นเูก่งภาษาองักฤษข้ึน” (กรณีศึกษาที ่6) 

ความตอ้งการมีความสามารถ 
นิสิตนักศึกษาเม่ือศึกษาอยู่ในระดับชัน้ ปีสุดท้าย จะเร่ิม เล็งเห็น

ความส าคญัของการประกอบอาชีพในอนาคต แต่อย่างไรก็ตามเส้นทางดงักลา่วจะต้องผ่านการ
ประสบความส าเร็จในการเรียนในหลกัสตูรเสยีก่อน จึงท าให้นิสิตนกัศึกษาเกิดความต้องการท่ีจะ
เรียนรู้ในเนือ้หา ความรู้ท่ีจะเป็นประโยชน์แก่การเรียน และสิง่ท่ีจะสามารถตอ่ยอดในอนาคตตอ่ไป
ได้ เน่ืองจากได้มองเห็นประโยชน์จากการเรียนรู้จึงก่อให้เกิดแสวงหาวิธีการจดัการการเรียนรู้ให้มี
ความเหมาะสม และประสบความความส าเร็จได้ตามท่ีมุ่งหมาย เน่ืองการการมีวิธีการจัดการการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสมจะท าให้นิสิตนกัศกึษาได้เกิดความสามารถท่ีจะจดัการควบคมุการเรียนรู้ของตน 
เช่น การวางแผนการอ่านหนงัสือให้สามารถครอบคลมุเนือ้หาในรายวิชาต่าง ๆ ท่ีตนเองจะต้อง
สอบ การบริหารเวลาให้ตนเองสามารถส าเร็จงานท่ีได้รับมอบหมายได้อยา่งเหมาะสม ทนัเวลา 

“พอจะสอบกลางภาค ก็ตอ้งมาวางแผนแลว้สอบกี่วิชา มีงานตอ้งส่ง
กี่ช้ิน ตอ้งเร่ิมท าตอนไหนถึงจะเสร็จทนั ถ้าวางแผนไม่ดี บริหารเวลา
ไม่ดีก็จบเลย” (กรณีศึกษาที ่3) 

ความมุ่งมัน่ 
นิสิตนกัศึกษามีความแน่วแน่และมุ่งมั่นถึงเป้าหมายความส าเร็จในการ

เรียนของตน เน่ืองจากเป็นปีการศึกษาสดุท้ายแล้ว จึงไม่มีเวลาส าหรับความผิดพลาดหรือการแก้
ตัวในการเรียน นิสิตนักศึกษารับรู้ด้วยตนเองว่าจะต้องทุ่มเทให้กับการเรียนรู้ท่ีจะก่อให้เกิด
ประโยชน์กบัตวัเอง และต้องยดึมั่นในเส้นทางท่ีตนเองตดัสนิใจเลือกไว้ โดยเฉพาะนิสิตนกัศกึษาท่ี
ศกึษาอยู่ในสาขาวิชาชีพเฉพาะและมุ่งมั่นท่ีจะท างานตามสิง่ตนร ่าเรียนมา เช่น ทนัตแพทยศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ 

“มันเป็นความชอบตัง้แต่เด็ก ๆ เราก็ฝันมาตลอดว่าอยากเป็นหมอ
ฟัน พอวนันีเ้ราท าได้ตามฝันแล้ว เราก็ต้องทุ่มเทเต็มที่” (กรณีศึกษา
ที ่10) 
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โดยความมุ่งมั่นและทุม่เทดงักลา่วเป็นความปรารถนาตามความต้องการ
ภายในจิตใจท่ีไม่ต้องอาศยัแรงกระตุ้นใด ๆ จากสิ่งอ่ืน ๆ ภายนอก ไม่ว่าจะเป็นสงัคม เพื่อน หรือ
ครอบครัว 

“เมื่อก่อนแม่ก็เคยบงัคบัเรานะ ให้ท าโนน้ ให้เรียนนี ่แต่พอเราเลือก
เรียนวิศวะ ซ่ึงเราเลือกเอง แม่ก็ไม่เคยมายุ่งอะไรอีก เหมือนเราได้
ชีวิตเราคืนมา และไดท้ าในส่ิงทีเ่ราอยากท าจริง ๆ” (กรณีศึกษาที ่1) 

ประเด็นที่  2 การเปลี่ยนแปลงท่ีไม่เป็นไปตามบริบทวงจรของการเรียนตาม
หลกัสตูรในมหาวิทยาลยั กลา่วคือ เป็นลกัษณะการเปลีย่นแปลงท่ีเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองจากกวดั
ครัง้ท่ี 1 ไปจนถึงการวดัครัง้ท่ี 3 ซึง่การเปลีย่นแปลงดงักลา่วไม่ได้รับผลจากวงจรการเรียนในระบบ
การศึกษาท่ีอาจส่งผลให้การเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาเป็นไปตามเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ในวงจรการ
เรียน แต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นผลมาจากการเรียนรู้ในประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีนิสิตนักศึกษาให้
ความสนใจ ในการศึกษาครัง้นีพ้ฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองมีลกัษณะการ
เปลีย่นแปลงดงักลา่ว เน่ืองจากเป็นการเรียนรู้ท่ีนิสตินกัศกึษาให้ความสนใจด้วยตนเอง จึงเกิดการ
เรียนรู้ได้อย่างตอ่เน่ือง ไม่ขึน้กับกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสง่ผลให้เกิดความสนใจเป็นช่วงเวลา
ครัง้คราว 

โดยรายละเอียดของการเปลีย่นแปลงซึง่มีความสอดคล้องตามแนวคิดพฤติกรรม
การเรียนรู้ภาษาองักฤษด้วยการน าตนเองมีดงันี ้

การเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเอง 
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษากระบวนการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้

ภาษาองักฤษด้วยการน าตนเอง พบวา่ นิสิตนกัศกึษาสว่นใหญ่เร่ิมตระหนกั และเกิดพฤติกรรมการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองท่ีชัดเจนในช่วงเข้ามหาวิทยาลัย เร่ิมเกิดการรับรู้ถึง
ความส าคัญของการพฒันาตนเองให้มีทกัษะภาษาอังกฤษท่ีดีขึน้เพื่อจะเป็นประโยชน์ทัง้ในการ
เรียน และการท างานต่อไปในอนาคต ท าให้นิสิตนักศึกษาเกิดการวางเป้าหมาย และแสวงหา
วิธีการท่ีจะช่วยให้ตนเองเกิดการเรียนรู้ พัฒนา และกลายเป็นพฤติกรรมท่ีตนเองกระท าอย่าง
สม ่าเสมอ อาจกลา่วได้วา่พฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองของนิสตินกัศึกษา
เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดการพฒันาขึน้อย่างชดัเจนในช่วงการเรียนมหาวิทยาลยั ท่ีนิสตินกัศกึษาได้เกิด
การตระหนกัถึงความส าคญัของการมีทกัษะภาษาองักฤษท่ีจะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงทัง้
ในแง่ของการเรียน การใช้ชีวิตประจ าวัน และการท างานในอนาคตข้างหน้า ซึ่งค้นพบความ
สอดคล้องกบัแนวคิดพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษด้วยการน าตนเอง ดงันี ้
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การจดัการตนเอง 
ในช่วงของการเรียนระดับมัธยมศึกษาความมุ่งหมายในการพัฒนา

ภาษาอังกฤษของนิสิตนักศึกษาเป็นไปเพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลยัให้ได้ เป้าหมายท่ีวางไว้จึง
เป็นการฝึกฝนท าข้อสอบเพื่อให้สามารถท าคะแนนในการสอบภาษาอังกฤษให้ได้สูง ๆ แต่สิ่งท่ี
เปลี่ยนแปลงไปเม่ือเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลยัคือ นิสิตนักศึกษาจึงเร่ิมเห็นความส าคัญท่ี
แท้จริงของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง มีการปรับเปลี่ยนความคิดจาก
เดิมท่ีคิดว่าเราจะต้องเก่งภาษาอังกฤษในแงข่องการท าข้อสอบให้ได้คะแนนเยอะ เป็นเราต้องเก่ง
ภาษาอังกฤษเพื่อตัวเราเอง ต้องพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษให้สามารถน าไปใช้ได้จริงทัง้ในการ
เรียน การใช้ชีวิตประจ าวัน และวางแผนไปจนถึงการท างานในอนาคต นอกจากนัน้ยังมีการ
ทบทวนตนเองวา่ยงัขาดสว่นไหน อะไรที่ควรเรียนรู้เพิ่มเติม 

“ภาษาองักฤษเป็นตวัที่ช่วยเพ่ิมเงินให้เราได้ ตอน ม.ปลายหนูก็รู้สึก
ว่าส าคัญ แต่ไม่ได้กดดันตัวเองว่าจะต้องเก่งกว่านี้ แต่ก็รู้สึกว่า
ส าคญั” (กรณีศึกษาที ่5) 
“ส าหรบัหนูคิดว่า การใช้ภาษาองักฤษตอนนีม้นัเป็นเร่ืองปกติไปแล้ว 
ไม่ใช่เร่ืองทีไ่กลตวัมาก การพดูภาษาองักฤษได ้มนัไม่ใช่อะไรทีพิ่เศษ
แล้ว ถึงจะใช้เป็นชีวิตประจ าวันอยู่แล้ว แต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราได้
ทัง้หมด 100%” (กรณีศึกษาที ่10) 
“เราเร่ิมมองเห็นแล้วว่า ถ้าเราได้ภาษาอังกฤษ อนาคตเราจะไปได้
ไกลกว่านี”้ (กรณีศึกษาที ่2) 

การตรวจสอบตนเอง 
นิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่ ให้ ข้อมูลตรงกันว่าตนเองยังขาดทักษะ

ภาษาอังกฤษในด้านของการเขียน ไม่ถนดัในแง่ของการใช้แกรมม่า และเขียนสื่อสารให้สวยงาม
และเข้าใจได้ แตใ่นสว่นของการฟัง การพดู และการอ่าน เป็นทกัษะท่ีตนเองพอจะท าได้ และคิดว่า
ควรจะต้องพฒันาเพิ่มเติม เพราะเป็นสิ่งส าคญัในการท่ีจะน าภาษาอังกฤษไปใช้ในการสื่อสารได้
จริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อยา่งมากตอ่ไปในอนาคต ซึง่แสดงให้เห็นถึงการตระหนกัถึงความคิด การ
รับรู้ความสามารถของตนเอง และรับรู้วา่จะต้องลงมือจัดการท าอะไรต่อไป เพื่อให้เกิดการพฒันา
พฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษด้วยการน าตนเอง 

“ตอนนี้ผมได้แค่ฟัง พูด อ่าน ก็แค่พอได้นะพี่ ไม่ได้เก่งมากหรอก แต่
เขียนนีไ่ม่ไดเ้ลย ผมว่าแกรมม่ามนัยาก ไม่ถนดัเลย” (กรณีศึกษาที ่9) 
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“หนูรู้นะว่าหนคูวรจะตอ้งฝึกเพ่ิม อย่างนอ้ยถา้เราฟัง พูดได้ เราก็สือ่สาร
ได ้เราก็ไดเ้ปรียบกว่าคนทีเ่คา้สือ่สารไม่ไดเ้ลย” (กรณีศึกษาที ่10) 

การเปลีย่นแปลงตนเอง 
พบว่านิสิตนักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญท่ีจะต้องพัฒนาตนเอง 

เพื่อให้สามารถไปแข่งขนักบัคนอ่ืนในสายงานได้ และภาษาอังกฤษก็มีความส าคญัในแงท่ี่จะเป็น
ข้อได้เปรียบ นิสิตนกัศึกษามองเห็นตรงกนัวา่ คนท่ีมีทกัษะภาษาองักฤษดีกว่าจะมีความก้าวหน้า
ในงานมากกวา่ หรือแม้แตใ่นช่วงของการเรียนเอง เน่ืองจากเนือ้หาในการเรียน ศพัท์เทคนิคต่าง ๆ 
หรือความรู้เพิ่มเติมท่ีค้นหาได้ง่ายในปัจจุบนันัน้ สว่นหนึง่ก็เป็นเนือ้หาภาษาองักฤษ หากมีทกัษะ
ภาษาอังกฤษท่ีดีก็จะสามารถน าความรู้จากแหลง่เรียนรู้เหลา่นัน้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากกว่า 
นอกจากนัน้แล้วนิสิตนกัศึกษายงัแสวงหาวิธีการในการพฒันาทกัษะภาษาอังกฤษของตน และมี
การลงมือปฏิบติัจริง เพื่อให้เกิดผลลพัธ์ท่ีเป็นประโยชน์กับตนเอง ถึงแม้วิธีการเหลา่นัน้อาจจะเป็น
สิ่งท่ีเป็นกิจกรรมบันเทิง แต่นิสิตนักศึกษามองว่าช่วยเอือ้ให้ตนได้เกิดการพัฒนาการใช้ทักษะ
ภาษาอังกฤษได้ดีกว่าการอ่านต ารา หรือค้นคว้าข้อมูลท่ีเป็นเนือ้หาสาระทางวิชาการท่ีเคร่งเครียด 
การดหูนงั ฟังเพลง พดูคุยกบัเพื่อนต่างชาติ หรือแม้แตก่ารเลน่เกมส์ ช่วยสง่เสริมทกัษะการสือ่สาร
ภาษาองักฤษทัง้การฟัง และการพดู ซึง่เป็นทกัษะท่ีเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตจริงมากกวา่ 

“ประมาณสีห่้าเดือนที่ผ่านมาผมเห็นว่าอังกฤษมัน ผมคิดว่าถ้าผม
เก่งองักฤษอะ ผมสามารถเรียนรู้อะไรไดม้ากข้ึนนะ่ เหมือน ถา้เป็นไอ้
พวกยูทูปอย่างเงี้ย มนัก็จะมีพวก อังกฤษเยอะมาก แล้วคราวนีผ้ม
แบบ คราวนีผ้มจะต้องนัง่ปิดซบัมนัไปเลยอะ ผมเลยแบบ คิดว่า เออ
ถา้ผมเก่งกว่าเนีย้ ผมน่าจะแบบ น่าจะไปไดไ้กลกว่านี้” (กรณีศึกษา
ที ่2) 

ปัจจัยที่ค้นพบเพิ่มเติม 
การก าหนดเป้าหมายการท างานในอนาคต นิสิตนกัศึกษาไม่ได้คาดหวงัใน

การไปท างานต่างประเทศมากนกั และเช่นเดียวกันกบัการท างานในประเทศอาเซียน แต่อย่างไรก็
ดีนิสิตนักศึกษาก็ยังเล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนให้ดียิ่งขึน้ 
เน่ืองจากตระหนกัถึงความส าคญัของการมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษว่าจะเป็นสิง่ท่ีท า
ให้ตนเองได้เปรียบ ยิ่งเก่งภาษาองักฤษมากเทา่ไหร่ ก็จะยิ่งมีโอกาสในการท างานมากเทา่นัน้ 

“ผมไม่เคยคิดถึงเร่ืองไปท างานต่างประเทศนะ แต่ยงัไงท างานในไทย ก็
ตอ้งใช้ภาษาองักฤษอยู่ดี” (กรณีศึกษาที ่2) 
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สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ส่งผล สภาพแวดล้อมเป็นสิ่งส าคญัต่อการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ แต่ต้องเป็นสภาพแวดล้อมท่ีเอื อ้อ านวยให้นิสิตนักศึกษาได้มีการใช้ทักษะ
ภาษาอังกฤษท่ีแท้จริง นิสิตนกัศกึษาท่ีเป็นกรณีศึกษาสว่นใหญ่จึงมองวา่ถึงแม้มหาวิทยาลยัจะมี
ห้องสมดุ หรือแหลง่เรียนรู้ท่ีจะช่วยสนบัสนนุการเรีบนรู้ภาษาองักฤษได้เป็นอย่างดี แตก่ารได้ไปอยู่
ในสภาพแวดล้อมท่ีรายล้อมด้วยชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นตามสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีนกัท่องเท่ียว
ต่างชาติเป็นหลัก หรือการไปท่องเท่ียว ใช้ชีวิตในต่างประเทศน่าจะช่วยเอือ้อ านวยให้เกิด
พฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษด้วยการน าตนเองท่ีมีประสทิธิผล และเกิดการพฒันาทกัษะการ
ใช้ภาษาองักฤษได้ดีกวา่ 

“เราต้องเอาตวัเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ได้ใช้จริง มันถึงจะพูดได้
ดีกว่า” (กรณีศึกษาที ่8) 

ยงัพบว่าพอ่แม่ ผู้ปกครองก็ถือวา่เป็นสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีส าคญั บาง
ครอบครัวของนิสตินกัศึกษาท่ีเป็นกรณีศกึษาเล็งเห็นความส าคญัของการใช้ภาษาองักฤษได้ จึงมี
การปูทางให้กับนิสิตนกัศึกษาตัง้แต่การเรียนชัน้ประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษา มีการสนบัสนุน
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการพูดคุยกับลูกเป็นภาษาอังกฤษ และส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษในรูปแบบต่าง ๆ เท่าท่ีลกูต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียน
พิเศษภาษาอังกฤษเพิ่มเติม การซือ้หนังสือ หรือทรัพยากรในการเรียนรู้อ่ืน ๆ ท่ีจะเอือ้อ านวยให้
เกิดการเรียนรู้ภาษาองักฤษได้อยา่งสะดวกยิ่งขึน้ 

“ตอนนัน้มนัก็ยงัไม่ได้บูมขนาดนี ้เหมือนกบัว่า ทีบ่้านเค้าจับทางถูก เค้า
ก็ส่งเสริมตัง้แต่แรก ๆ ... ปูทางมาให้เราตัง้แต่เด็ก ๆ ให้เรียนโรงเรียน
อินเตอ ร์ตั้งแ ต่ประถม พยายามชวน เราคุยเป็นภาษาอังกฤษ ” 
(กรณีศึกษาที ่9) 

นอกจากนัน้เพื่อนเองก็เป็นสภาพการแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีสง่เสริมให้เกิดการ
ฝึกฝน และพฒันาทกัษะการใช้ภาษาอังกฤษ พบว่านิสิตนักศึกษาสว่นใหญ่จะมีกลุ่มเพื่อนท่ีช่ืน
ชอบ หรือสนใจที่จะเรียนรู้ภาษาองักฤษเพิ่มเติมเหมือนกัน จึงเกิดกิจกรรมที่ช่วยกันสง่เสริมการใช้
ภาษาอังกฤษ เช่น การสนทนากันในกลุม่เป็นภาษาอังกฤษ ชวนกันดูหนงั ฟังเพลงภาษาอังกฤษ 
แล้วน ามาแรกเปลีย่นพดูคยุกนั 

“อย่างเพือ่นเนีย่ เราก็ฟังเพลงด้วยกนั ดูหนงัดว้ยกนั แลว้ก็เอามาพดู มา
คุยกนั บางทีก็พูดเล่น ๆ กนั คุยกันเป็นภาษาองักฤษ มันก็เหมือนข า ๆ 
นะ แต่พอบ่อย ๆ มนัก็ดีนะ หนวู่ามนัก็ช่วยใหก้ลา้พดู” (กรณีศึกษาที ่8) 

 



 

บทที่ 5 
สรุปผล อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

การวิจยัครัง้นีใ้ช้วิธีการวิจยัเชิงผสานวิธี (Mixed Methodology) แบบขัน้ตอนเชิงอธิบาย 
(The explanatory sequential design) ซึง่มีการด าเนินการวิจัยเป็น 2 ระยะ เร่ิมจากการวิจัยเชิง
ปริมาณ แล้วจึงน าผลการศึกษาจากการวิจยัเชิงปริมาณมาก าหนดแนวทางในการวิจยัระยะท่ีสอง
ซึง่เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ โดยมีวตัถปุระสงค์การวิจยั 3 ข้อ คือ 

1) เพื่ อพัฒนาและตรวจสอบโม เดลโค้งพัฒนาการท่ี มีตัวแปรแฝงของการ
เปลี่ยนแปลงระยะยาวของการริเร่ิมพัฒนาความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้น าในตนเอง แรงจูงใจ
ภายในในการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน า
ตนเอง ของนิสตินกัศกึษาเพื่อการเคลือ่นย้ายแรงงานเสรีในกลุม่ประเทศอาเซียน 

2) เพื่อศึกษาความสมัพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรเชิงเหตุ ประกอบด้วย การริเร่ิม
พัฒนาความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้ น าในตนเอง แรงจู งใจภายในในการเรียนรู้ และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และตัวแปรเชิงผลคือ พฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน า
ตนเองท่ีท าการวดัเหลือ่มเวลากนั ของนิสตินกัศกึษาเพื่อการเคลือ่นย้ายแรงงานเสรีในกลุม่ประเทศ
อาเซียน 

3) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการริเร่ิมพัฒนาความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้น าใน
ตนเอง สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ และพฤติกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองผ่านประสบการณ์ท่ีได้รับจากการเรียนรู้ในมหาวิทยาลยั การเข้า
ร่วมกิจกรรมทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัของนิสตินกัศกึษา 

โดยน าเสนอภาพรวมของการวิจัยซึ่งผู้ วิจัยได้แบ่งการน าเสนอออกเป็น 4 หัวข้อ คือ 
กระบวนการวิจัยโดยสรุป สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ โดยมี
รายละเอียดของแตล่ะหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้

กระบวนการวิจัยโดยสรุป 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

การวิจัยระยะที่ 1 เพื่อการศกึษาตามวตัถปุระสงค์ข้อท่ี 1) และ 2) กลุม่ตวัอยา่งเป็น
นิสตินกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีสดุท้ายของมหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร ท่ีศึกษาอยู่ใน
คณะตามการจัดท าข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (MRAs) ด้านคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลกั ตาม
ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียน ประกอบด้วย วิศวกรรม พยาบาล สถาปัตยกรรม แพทย์ 
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ทันตแพทย์ และนักบัญชี ประจ าปีการศึกษา 2561 และมีเงื่อนไขคือมีการเข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้ภาษาองักฤษ จ านวน 200 คน 

การวิจัยระยะที่  2 เพื่อการศึกษาตามวัตุประสงค์ข้อท่ี 3) กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ ให้
ข้อมูลจากการวิจัยระยะท่ี 1 ท่ีคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากการก าหนด
คณุสมบติั (Criterion Case) โดยยึดจุดมุ่งหมายของการศกึษาเป็นหลกั คือ เป็นนิสตินกัศกึษาท่ีมี
คะแนนเฉลี่ยจากแบบวดัพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองเพิ่มขึน้จากการวดั
ครัง้แรก จ านวน 10 คน 

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยระยะที่  1 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1) และ 2) เพื่อ

พฒันาและตรวจสอบโมเดลโค้งพัฒนาการท่ีมีตวัแปรแฝงของการเปลี่ยนแปลงระยะยาว รวมถึง
การศึกษาความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของตวัแปรเชิงเหตุและผล เพื่อทดสอบสมมติฐาน คือ สมมติฐาน
ท่ี 1 การริเร่ิมพฒันาความงอกงามแหง่ตน ภาวะผู้น าในตนเอง สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ แรงจูงใจ
ภายในในการเรียนรู้ และพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษด้วยการน าตนเองของนิสิตนกัศึกษามี
การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ตามช่วงเวลาของการเรียนในชัน้ปีสดุท้าย และสมมติฐานท่ี 2 ตวัแปรเชิง
เหตุท่ีวัดในครัง้ก่อน ซึ่งประกอบด้วย การริเร่ิมพฒันาความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้น าในตนเอง 
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้มีอิทธิพลทางบวกต่อตวัแปรเชิงผลคือ 
พฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองท่ีวดัในครัง้ถัดมา ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดย
การสร้างและตรวจสอบโมเดลโค้งพัฒนาการท่ีมีตัวแปรแฝง (Latent Growth Curve Model) 
ควบคู่กับการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ า้ (Repeated measures ANOVA) เพื่อหา
ลกัษณะของรูปร่างการเปลี่ยนแปลง และการวิเคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้าง (Structural 
Equation Modeling) ในการทดสอบการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของตวัแปรเชิงเหตแุละ
ตวัแปรเชิงผลท่ีมีการวดัเหลือ่มเวลา (Cross-lagged) ด้วยโปรแกรมลสิเรล (LISREL) 

การวิจัยระยะที่ 2 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ สมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) 
ตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 3) ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนือ้หาข้อมูลเชิงคุณภาพ 
(Content analysis) 
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สรุปผลการวิจัย 
สรุปผลการวิจัยระยะที่ 1 

ผู้วิจยัขอน าเสนอสรุปผลการวิจยัตามสมมติฐานการวิจยัท่ี 1 และ 2 ดงันี ้
สรุปผลการวิจัยตามสมมติฐานที่ 1 “การริเร่ิมพฒันาความงอกงามแหง่ตน ภาวะ

ผู้น าในตนเอง สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ และพฤติกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองของนิสตินกัศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ตามช่วงเวลาของการ
เรียนในชัน้ปีสดุท้าย” จากผลการวิจัยพบว่าตวัแปรทุกตวัมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ แตก่ารเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ไม่ได้มีลกัษณะเป็นเส้นตรง โดยทกุตวัแปรมีการเพิ่มจากการวดั
ครัง้ท่ี 1 ไปยังการวัดครัง้ท่ี 2 โดยการริเร่ิมพัฒนาความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้ น าในตนเอง 
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ มีการเปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้จากการวดั
ในครัง้ท่ี 1 ไปยงัการวดัในครัง้ท่ี 2 และลดลงในครัง้ท่ี 3 ซึง่เป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีลดลงจนต ่ากว่า
การวดัในครัง้ท่ี 1 ทัง้นีก้ารริเร่ิมพฒันาความงอกงามแห่งตนมีลดลงมากท่ีสดุจากการวัดครัง้ท่ี 2 
ไปยังการวัดครัง้ท่ี 3 รองลงมาคือ แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ ภาวะผู้ น าในตนเอง และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ตามล าดบั สว่นพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองมี
การเปลีย่นแปลงในลกัษณะท่ีเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ืองจากการวดัในครัง้ท่ี 1 ครัง้ท่ี 2 และเพิ่มขึน้อยา่ง
ก้าวกระโดดในการวดัครัง้ท่ี 3 

สรุปผลการวิจัยตามสมมติฐานที่ 2 “ตัวแปรเชิงเหตุท่ีวัดในครัง้ก่อน ซึ่ง
ประกอบด้วย การริเร่ิมพฒันาความงอกงามแหง่ตน ภาวะผู้น าในตนเอง สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
และแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้มีอิทธิพลทางบวกต่อตัวแปรเชิงผลคือ พฤติกรรมการเรียนรู้
ภาษาองักฤษด้วยการน าตนเองท่ีวดัในครัง้ถดัมา” 

ในการวิเคราะห์แบบจ าลองท่ีแสดงถึงความสมัพันธ์เชิงสาเหตุตามสมมติฐานนัน้ 
จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบแบบจ าลองเพื่อหาความสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้พบวา่ ข้อมูลเชิงประจักษ์
ใน การศึกษาครัง้นีมี้ลักษณะโครงสร้างความสัมพันธ์เป็นไปตามแบบจ าลองท่ีดีท่ีสุด (Best 
model) คือ มีความสมัพันธ์ในลกัษณะท่ีข้ามช่วงเวลาของตัวแปรตัวเดียวกัน ได้แก่ การริเร่ิม
พฒันาความงอกงามแหง่ตน และแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ในการวดัครัง้ท่ี 1 มีอิทธิพลอย่างมี
นยัส าคญัต่อการวดัครัง้ท่ี 2 มีความสมัพนัธ์ท่ีตวัแปรเชิงเหตุในการวดัในครัง้ก่อนมีอิทธิพลต่อตวั
แปรเชิงผลในการวดัครัง้ถดัมา (หรือคือความสมัพนัธ์ในลกัษณะแบบลง: Down) ได้แก่ ภาวะผู้น า
ในตนเองในการวดัครัง้ท่ี 1 มีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วย
การน าตนเองในการวัดครัง้ท่ี 2 สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในการวัดครัง้ท่ี 2 มีอิทธิพลอย่างมี
นัยส าคัญต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองในการวัดครัง้ท่ี 3 และ
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ความสมัพันธ์ท่ีตวัแปรเชิงผลในการวัดครัง้ก่อนมีอิทธิพลต่อตัวแปรเชิงเหตุในการวดัครัง้ถัดมา 
(หรือคือความสัมพันธ์ในลักษณะแบบย้อนกลับ : Reverse) ได้แก่  พฤติกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองในการวดัครัง้ท่ี 1 มีอิทธิพลต่อตัวแปรเชิงเหตุท่ีวัดในครัง้ถัดมา 
ได้แก่ ภาวะผู้ น าในตนเองในการวัดครัง้ท่ี 2 สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในการวัดครัง้ท่ี 2 และ
แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ในการวดัครัง้ท่ี 3 นอกจากนัน้ยงัพบความสมัพนัธ์ท่ีตวัแปรเชิงเหตุท่ี
วัดในครัง้ก่อนมีอิทธิพลต่อตัวแปรเชิงเหตุในการวัดครัง้ถัดมา คือ พฤติกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองในการวดัครัง้ท่ี 2 มีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัต่อแรงจูงใจภายในใน
การเรียนรู้ในการวดัครัง้ท่ี 3 

กล่าวโดยสรุปได้ว่าพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองซึ่งเป็นตัว
แปรผลได้รับอิทธิพลมาจากภาวะผู้น าในตนเอง และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ โดยท่ีพฤติกรรมการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองมีอิทธิพลย้อนกลบัไปยงัภาวะผู้น าในตนเอง สภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ และแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ 

สรุปผลการวิจัยระยะที่ 2 
ผู้วิจยัขอน าเสนอสรุปผลการวิจัยตามวตัถุประสงค์หลกัของการวิจยัข้อท่ี 3 กลา่วคือ 

“เพื่ อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการริเร่ิมพัฒนาความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้ น าในตนเอง 
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ และพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ด้วยการน าตนเองผ่านประสบการณ์ท่ีได้รับจากการเรียนรู้ในมหาวิทยาลยั การเข้าร่วมกิจกรรมทัง้
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัของนิสตินกัศกึษา” ดงันี ้

ประเด็นท่ี 1 การเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นไปตามบริบทกิจกรรมการเรียนการสอนของ
หลกัสตูรในมหาวิทยาลยั ซึ่งอาจได้รับผลจากเหตุการณ์ สถานการณ์ต่าง ๆ ในการเรียน เช่น การ
เตรียมตวัสอบ การท างานท่ีได้รับมอบหมาย ท าให้เกิดการเปลีย่นแปลงในลกัษณะท่ีเพิ่มขึน้ในช่วง
กลางภาคการศึกษาจากความเข้มข้นของกิจกรรมการเรียนดังกล่าว กล่าวคือ เป็นการ
เปลีย่นแปลงท่ีมีการเพิ่มขึน้ในการวดัครัง้ท่ี 2 อนัเน่ืองมาจากอยูใ่นระยะเวลากลางเทอมการศกึษา
ซึง่มีการสอบกลางภาค ซึง่จะสง่ผลให้นิสิตนกัศึกษามีความมุ่งมั่นและตัง้ใจในการเรียนรู้ แสวงหา
กิจกรรมตา่ง ๆ เพื่อให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิผล เป็นการริเร่ิมพฒันาความงอกงามแห่งตน จูงใจ
ตนเอง น าตนเองให้เกิดการเรียนรู้ด้วยภาวะผู้น าในตนเอง รวมถึงความต้องการภายในท่ีช่วย
ผลกัดนัเป็นแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ พร้อมทัง้มีการสนบัสนุนจากสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ท่ี
เอือ้ให้เกิดการเรียนรู้ขึน้ได้ ส าหรับการลดลงในการวดัครัง้ท่ี 3 นัน้สอดคล้องกับวงจรการเรียนใน
ระบบการศกึษามหาวิทยาลยั คือเป็นช่วงปลายภาคการศึกษาท่ีนิสิตนกัศกึษาได้ผา่นพ้นการสอบ
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เป็นท่ีเรียบร้อย และก่อให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย จึงส่งผลลกัษณะปัจจัยต่าง ๆ ท่ีผู้ วิจัยสนใจ
ศกึษาเกิดการลดลง 

ประเด็นท่ี 2 การเปลี่ยนแปลงท่ีไม่เป็นไปตามบริบทกิจกรรมการเรียนการสอน
ของหลกัสตูรในมหาวิทยาลยั กลา่วคือ เป็นลกัษณะการเปลี่ยนแปลงท่ีเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองจาก
กวดัครัง้ท่ี 1 ไปจนถึงการวดัครัง้ท่ี 3 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วไม่ได้รับผลจากวงจรการเรียนใน
ระบบการศกึษาท่ีอาจสง่ผลให้การเรียนรู้ของนิสิตนกัศกึษาเป็นไปตามเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ในวงจร
การเรียน แต่การเปลีย่นแปลงดงักลา่วเป็นผลมาจากการเรียนรู้ในประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีนิสิตนกัศึกษาให้
ความสนใจ ในการศึกษาครัง้นีพ้ฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองมีลกัษณะการ
เปลีย่นแปลงดงักลา่ว เน่ืองจากเป็นการเรียนรู้ท่ีนิสตินกัศกึษาให้ความสนใจด้วยตนเอง จึงเกิดการ
เรียนรู้ได้อย่างตอ่เน่ือง ไม่ขึน้กับกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสง่ผลให้เกิดความสนใจเป็นช่วงเวลา
ครัง้คราว 

อภปิรายผลการวิจัย 
การวิจัยเร่ือง พฒันาการด้านการริเร่ิมพฒันาความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้น าในตนเอง 

และพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองของนิสิตนักศึกษาเพื่อการเคลื่อนย้าย
แรงงานเสรีในกลุม่ประเทศอาเซียน เป็นการวิจัยผสานวิธี (Mixed Methodology) แบบเชิงอธิบาย
เป็นล าดบั (The explanatory sequential design) แบง่การวิจัยออกเป็น 2 ระยะ จากผลการวิจัย
ในครัง้นีผู้้วิจยัมีประเด็นในการอภิปรายผลการวิจยั แบง่ออกเป็น 2 ประเด็น คือ 

ประเด็นที่ 1 การเปลีย่นแปลงของตวัแปรตามช่วงเวลาตลอดปีการศกึษา 
ประเด็นที่ 2 ลกัษณะความสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้ของตวัแปร 

ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
ประเด็นที่  1 การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามช่วงเวลาตลอดปีการศึกษา  จาก

ผลการวิจัยระยะท่ี 1 พบว่าตัวแปรมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา 2 ลักษณะ คือ 1. การ
เปลีย่นแปลงในลกัษณะท่ีเพิ่มขึน้จากการวดัครัง้ท่ี 1 ไปยงัการวดัครัง้ท่ี 2 และลดลงในการวดัครัง้ท่ี 
3 ประกอบด้วย การริเร่ิมพฒันาความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้น าในตนเอง สภาพแวดล้อมในการ
เรียนรู้ และแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ และ 2. การเปลี่ยนแปลงในลักษณะท่ีเพิ่มขึน้อย่าง
ต่อเน่ืองตามช่วงเวลาจากการวัดครัง้ท่ี 1 ไปจนถึงการวัดครัง้ท่ี 3 คือ พฤติกรรมการเรียนรู้
ภาษาองักฤษด้วยการน าตนเอง ทัง้นีผู้้ วิจยัจะได้อภิปรายตามลกัษณะการเปลีย่นแปลงดงันี ้

1. การเปลี่ยนแปลงของตวัแปรตามช่วงเวลาในลกัษณะที่เพ่ิมข้ึนจากการวดัครัง้
ท่ี 1 ไปยังการวัดครัง้ท่ี 2 และลดลงในการวัดครัง้ท่ี 3 พบว่าตวัแปรทัง้ 4 ตัว กล่าวคือ การริเร่ิม



  158 

พัฒนาความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้ น าในตนเอง สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ และแรงจูงใจ
ภายในในการเรียนรู้มีการเปลีย่นแปลงท่ีเป็นลกัษณะเดียวกนั คือ เพิ่มขึน้จากการวดัครัง้ท่ี 1 ไปยงั
การวดัครัง้ท่ี 2 และลดลงในการวดัครัง้ท่ี 3 โดยนิสตินกัศกึษาท่ีมีการริเร่ิมพัฒนาความงอกงาม

แห่งตนจะเป็นบุคคลท่ีมองเห็นคุณค่าในตนเอง สามารถใช้ประโยชน์ท่ีได้รับจากโอกาสต่าง ๆ 
เพื่อท่ีจะพฒันาตนเองให้มีความงอกงามอย่างเต็มท่ี พร้อมทัง้คอยมองหาและสร้างสถานการณ์ท่ี
เอือ้ให้ตนเองเกิดการเติบโตพฒันาด้วย สว่นบุคคลท่ีมีระดบัการริเร่ิมพฒันาความงอกงามแหง่ตน
ต ่า จะเป็นผู้ ท่ีแทบจะไม่รับรู้หรือรับรู้ได้น้อยมากถึงความสามารถท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือพฒันาของ
ตนเอง และมีแนวโน้มท่ีจะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ท้าทายท่ีท าให้ตนเองได้เกิดการพัฒนาอย่าง
เติบโตงอกงาม (Robitschek, 1998) เม่ือพิจารณาจากผลการวิจัยในระยะท่ีหนึ่ง ซึ่งพบว่านิสิต
นกัศกึษามีการริเร่ิมพฒันาความงอกงามแหง่ตนแรกเร่ิมเพิ่มขึน้จากการวดัในครัง้ท่ี 1 ไปยงัการวดั
ครัง้ท่ี 2 การเพิ่มขึน้ดงักลา่วสอดคล้องกบังานวิจยัท่ีผา่นมา พบวา่ การริเร่ิมพฒันาความงอกงาม
แห่งตนมีการเปลี่ยนแปลงจากช่วงเวลาท่ี 1 ไปสู่ช่วงเวลาท่ี 2 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (Bott & 
Duffy, 2014; Weigold et al., 2018) ดังนัน้การเปลี่ยนแปลงของการริเร่ิมพัฒนาความงอกงาม
แห่งตนเป็นไปในลกัษณะท่ีเพิ่มขึน้เม่ือเวลาผ่านไป เน่ืองมาจากการมุ่งมั่นท่ีจะเปลี่ยนแปลงและ
พฒันาตนเอง ก่อให้เกิดการค้นหา วางแผนวิธีการตา่ง ๆ เพื่อให้ตนเองได้เกิดการเปลีย่นแปลงตาม
เป้าหมายท่ีวางไว้ ซึ่งอาจจะเป็นการเรียน การสอบในสาขาของตน การเตรียมตวัเพื่อการท างาน 
หรือการเรียนรู้ในประเด็นอ่ืน ๆ เพิ่มเติมเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนเองในอนาคต มีการแสวงหาแหลง่
สนบัสนุน และลงมือกระท าเพื่อให้ตนเองสามารถบรรลเุป้าหมายท่ีวางไว้ได้อย่างประสบผลส าเร็จ 
ดงัท่ี Robitschek และคณะ (2012) กลา่วว่า การริเร่ิมพัฒนาความงอกงามแห่งตน เป็นทักษะ
ทางการรู้คิดและพฤติกรรมท่ีบุคคลหนึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงโอกาสของตน และมีส่วนร่วมใน
วิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ส าเร็จได้ตามเป้าหมาย อีกทัง้การริเร่ิมพฒันาความงอกงามแห่งตน ยังเป็น
แหล่งทรัพยากรสว่นบุคคล (Personal Resource) ท่ีประกอบด้วยทักษะต่าง ๆ ท่ีช่วยให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางบวกในตนเอง (Weigold & Robitschek, 2011) จึงเกิดการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว
ขึน้ในนิสิตนกัศึกษากลุม่นีเ้พื่อการพฒันาตนเองท่ีมีประสิทธิผล และเป็นประโยชน์แก่ตนเองอย่าง
แท้จริง นอกจากนีผ้ลการวิจัยระยะท่ี 2 ยังช่วยขยายความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงท่ีเพิ่มขึน้ 
กลา่วคือ ระดบัการริเร่ิมพฒันาความอกงามแหง่ตนท่ีสงูขึน้นัน้มีเหตุเน่ืองมาจากนิสตินกัศึกษาเกิด
การเรียนรู้ตามบริบทกิจกรรมการเรียนการสอนของหลกัสตูรในมหาวิทยาลยั จากช่วงเร่ิมต้นของ
ภาคการศกึษานิสตินกัศกึษาเร่ิมมีการเรียนตามหลกัสตูรการเรียนการสอนของสาขา และคณะของ
ตน เกิดการเรียนรู้ในเนือ้หาการเรียนในวิชาต่าง ๆ ได้รับมอบหมายงานก่อให้เกิดการค้นคว้าหา
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ความรู้เพิ่มเติม ก่อให้เกิดการวางแผนเพื่อบรรลเุป้าหมายในการท างานท่ีได้รับมอบหมาย มีการ
แสวงหาแหลง่ทรัพยากรสนบัสนุนต่าง ๆ และลงมือท าเพื่อให้ตนเองท างานเหลา่นัน้ให้ส าเร็จลลุว่ง 
เช่นเดียวกันกับช่วงก่อนสอบกลางภาคท่ีนิสิตนักศึกษาจะต้องให้ความสนใจในการเรียนรู้อย่าง
เข้มข้นเพื่อเป้าหมายในการสอบให้ได้ผลตามท่ีตนเองคาดหวงัจึงเกิดการวางแผนการเรียนรู้ การ
ค้นคว้าต่าง ๆ แสวงหาแหลง่สนบัสนุน และมีความตัง้ใจอย่างแน่วแน่ในการเตรียมสอบ จึงสง่ผล
ให้คะแนนจากการวดัในครัง้ท่ี 2 มีการเปลีย่นแปลงท่ีเพิ่มขึน้ 

นีจ้ากข้อค้นพบในการวิจัยระยะท่ี 2 พบว่านอกเหนือจากการเรียนในระบบ ท่ี
นิสิตนกัศึกษาจะต้องให้ความส าคญักับการเรียน การท างานท่ีได้รับมอบหมายของรายวิชาตา่ง ๆ 
แล้วนัน้ ในการเรียนชัน้ปีสดุท้ายนิสตินกัศกึษาจะต้องเตรียมรับมือกับการเปลีย่นแปลงอีกรูปแบบ
หนึ่ง และเป็นครัง้ท่ีส าคญัมากเน่ืองจากเป็นการท่ีได้ออกไปใช้ชีวิตจริงในการท างาน การรับรู้ว่า
ตนเองต้องการพัฒนาด้านไหนเพื่อให้มีคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมในการประกอบอาชีพนัน้มีสว่น
ส าคญั ซึ่งผลการศกึษาของ Robitschek และ Cook (1999) สนบัสนุนในประเด็นนีจ้ากการศกึษา
อิทธิพลของการริเร่ิมพัฒนาความงอกงามแห่งตนกับวิธีการแก้ปัญหาในการส ารวจอาชีพและ
เอกลกัษณ์ทางอาชีพ พบวา่ นกัศึกษาวิทยาลยัท่ีมีระดบัของการริเร่ิมพฒันาความงอกงามแห่งตน
สงูจะค้นหาสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับอาชีพและค้นหาเอกลกัษณ์อันเหมาะสมกับอาชีพได้
มากกว่า จึงกลา่วได้ว่าการริเร่ิมพฒันาความงอกงามแห่งตนจึงมีความส าคญัท่ีจะช่วยเอือ้ให้นิสิต
นักศึกษาเกิดการวางแผนเพื่อให้ตนเองสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีส าคัญในแต่ละช่วงให้ตนเอง
ประสบความส าเร็จ ทัง้นีก้ารริเร่ิมพัฒนาความงอกงามแห่งตนเป็นกระบวนการท่ีบุคคลมองหา
ประสบการณ์ท่ีจะท าให้ตนเติบโตอยู่เสมอ เป็นการพัฒนาบุคคลทัง้ด้านความคิด พฤติกรรม 
ทศันคติ และก าลงัใจ (Robitschek et al., 2012) โดยมีการแสวงหาแหลง่สนบัสนนุตา่ง ๆ ไม่วา่จะ
เป็นเพื่อน หรือพ่อแม่ ผู้ปกครอง และเกิดการลงมือท าตามแผนการอย่างมุ่งมัน่ตัง้ใจ เพื่อให้ตนเอง
สามารถลงมือท าให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ ซึ่งข้อค้นพบสอดคล้องกับแนวคิดการริเร่ิมพัฒนา
ความงอกงามแหง่ตน 

ส าหรับการเปลีย่นแปลงของภาวะผู้น าในตนเองพบวา่ เป็นไปตามลกัษณะของ
ภาวะผู้น าในตนเอง ของ Manz (1986) ซึ่งมีพืน้ฐานมาจากการควบคุมตนเอง การจูงใจตนเอง 
และการจดัการตนเอง อนัเป็นคณุลกัษณะหนึง่ท่ีเอือ้ให้เกิดความตัง้ใจท่ีจะเรียนรู้ภาษาองักฤษด้วย
ตนเอง เม่ือนิสิตนกัศกึษาจ าเป็นต้องเรียนรู้ภาษาองักฤษท่ีเก่ียวข้องกบัสาขาวิชาของตนเองอยูแ่ล้ว 
นิสิตนักศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีการควบคุมตนเอง จูงใจตนเอง รวมทัง้จัดการตนเอง ให้เรียนรู้
ภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง โดยการเปลี่ยนแปลงของภาวะผู้น าในตนเองเป็นไปในลกัษณะท่ี
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เพิ่มขึน้ เม่ือเวลาผ่านไป น่าจะเป็นไปได้ว่า ผลจากเนือ้หาสาระวิชาท่ียากมากขึน้ มีค าศัพท์
ภาษาอังกฤษท่ีซับซ้อนและเข้าใจยาก ซึ่งเป็นศพัท์เทคนิค ดงันัน้ นิสิตนักศึกษาท่ีมีภาวะผู้น าใน
ตนเอง จะสามารถควบคมุและจดัการตนเองให้เป็นผู้ ท่ีเรียนรู้ภาษาอังกฤษนัน้ได้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง ดังงานวิจัยของ Maykrantz และ Houghton (2018) ท่ีพบว่า ภาวะผู้ น าในตนเองเป็น
คณุลกัษณะท่ีส าคญัท่ีช่วยให้จดัการกับปัญหาความเครียดท่ีเกิดขึน้ในมหาวิทยาลยัได้ นอกจากนี ้
นิสิตนักศึกษาท่ีมีภาวะผู้ น าในตนเองจะเป็นผู้ ท่ีควบคุมตนเองได้ดี สามารถควบคุมสิ่งต่าง ๆ 
รอบตัว และผลลพัธ์ของตนเองได้ โดยกระบวนการพัฒนาภาวะผู้น าในตนเองท่ีพบในการวิจัย
ระยะท่ี 2 ได้ขยายความใจในประเด็นท่ีว่าภาวะผู้น าในตนเองเป็นสิ่งส าคญัประการหนึ่งท่ีเอือ้ให้
นิสิตนกัศึกษาเกิดการจูงใจ น าตนเอง ด้วยวิธีการต่าง ๆ และการให้รางวลัตอบแทนเม่ือประสบ
ความส าเร็จ ซึ่งก่อให้เกิดผลลพัธ์ท่ีเป็นประโยชน์แก่ตน เป็นสิ่งส าคญัท่ีช่วยสง่เสริมการเรียน และ
การเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้ ซึ่งลกัษณะดังกล่าวสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Manz (1986) ซึ่งกลา่วถึงภาวะผู้น าในตนเองวา่เป็นกระบวนของบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อ
การน าตนเอง (self-direction) และการจูงใจตนเอง (self-motivation) ในการปฏิบัติหน้าท่ีให้
ประสบความส าเร็จ โดยผลการศึกษาพบลกัษณะดังกลา่วตัง้แต่ในช่วงการเรียนมัธยมศึกษาของ
นิสิตนกัศึกษาท่ีเป็นกรณีศึกษา ซึง่งานวิจัยเร่ืองการศึกษาและเสริมสร้างความเป็นผู้น าในตนเอง
ของเยาวชน โดยการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา (บุษบา อาจญาทา, 2559) สนบัสนุนข้อค้นพบท่ีว่า
ลกัษณะภาวะผู้น าในตนเองสามารถเกิดขึน้ได้ตัง้แต่การเรียนในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย โดย
พบวา่นกัเรียนมัธยมศกึษาตอนปลายก่อนการเข้ารับการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างความ
เป็นผู้น าในตนเองมีความเป็นผู้น าในตนเองโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทัง้นีเ้น่ืองมาจากการจัด
กิจกรรมของทางโรงเรียนซึง่มีสว่นช่วยบม่เพราะลกัษณะการเป็นผู้น าในตนเอง 

ทัง้นีใ้นบริบทของการศกึษาครัง้นีพ้บว่านิสิตนกัศกึษาจะรับรู้ภาวะผู้น าในตนเอง
อย่างชัดเจนในช่วงของการเตรียมตวัสอบเข้ามหาวิทยาลยั ซึ่งเป็นช่วงท่ีตนจะต้องมีการจูงใจ น า
ตนเองให้มีความสม ่าเสมอในการอ่านหนงัสือ เพื่อเตรียมตวัสอบให้ได้ในคณะ และมหาวิทยาลยัท่ี
ตนเองปรารถนา และกลบัมามีจุดหมายท่ีชดัเจนอีกครัง้ในช่วงก่อนจบการศกึษา โดยเฉพาะคณะท่ี
สามารถตอ่ยอดและประกอบอาชีพท่ีหลากหลายได้ นิสตินกัศกึษาอาจจะมีเป้าหมายท่ีแตกตา่งกัน
ไป ไม่วา่จะเป็นการศกึษาตอ่ หรือการหางานท าตามท่ีตนเองสนใจ นิสตินกัศกึษาจะเกิดการส ารวจ
ตนเองเพื่อหาเป้าหมายของตน ซึ่งเป็นสิ่งจูงใจให้เกิดการแสวงหากลวิธีเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายนัน้ 
นอกจากนัน้แล้วนิสิตนักศึกษาจะรับรู้ว่าตนเองความสามารถผ่านการท ากิจกรรมต่าง ๆ แล้ว
เกิดผลดี ผลส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดภาวะผู้ น าในตนเองของ Manz (1986) กล่าวคือ
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ความส าเร็จในการน าตนเอง บุคคลจะต้องมีลกัษณะ การเร่ิมต้นด้วยตนเอง (Self-starter) การน า
และการจูงใจตนเอง (Self-direction and motivation) การให้รางวัลผลความส าเร็จแก่ตนเอง 
(rewarding personal accomplishment) 

สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ เป็นตัวแปรทางด้านสภาพแวดล้อมรอบ ๆ 
มหาวิทยาลยั เป็นตวัแปรท่ีเกิดขึน้จากสิ่งรอบตวั ดงัท่ี  ธนสาร เสริมสุข และ นีรนุช กมลยะบุตร 
(2560) กลา่วว่าสภาพแวดล้อมการเรียนรู้มีสว่นในการสนบัสนุนและอ านวยความสะดวกในการ
เรียนการสอน เป็นตวักระตุ้นให้ผู้ เรียนมีความสนใจและเกิดแรงจูงใจในการเรียน เปลี่ยนเจตคติ
ของผู้ เรียนไปในทางท่ีดีซึ่งจะท าให้ผู้ เรียนมีความพึงพอใจในการเรียน และท าให้เกิดผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน รวมทัง้ช่วยให้ผู้ เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีพึงประสงค์ ตามปกติแล้วการ
รับรู้และการเรียนรู้ของผู้ เรียนจะเกิดขึน้หลังจากท่ีได้มีปฏิสมัพันธ์กับสิ่งภายนอกท่ีมากระตุ้ น
ประสาทสมัผสัของผู้ เรียน การมีปฏิสมัพนัธ์กบัสิง่ต่าง ๆ จึงเป็นการสร้างประสบการณ์ จึงกลา่วได้
ว่าสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เป็นสิ่งท่ีนิสิตนกัศึกษาได้รับรู้ถึงจากทัง้การสนบัสนุนทางสงัคมจาก
เพื่อน อาจารย์ เป็นต้น แม้กระทัง่สถานท่ี เช่น ห้องสมดุ นิทรรศการต่าง ๆ ทัง้นีก้ารท่ีผลการศกึษา
จากระยะท่ี 1 พบวา่ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้มีการเพิ่มขึน้จากการวดัครัง้ท่ี 1 ไปยงัการวดัครัง้ท่ี 2 
และลดลงในการวดัครัง้ท่ี 3 อธิบายได้ด้วยผลจากการวิจยัในระยะท่ี 2 ซึ่งพบวา่นิสิตนกัศึกษาจะ
มุ่งแสวงหาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในช่วงท่ีการเรียนมีความเข้มข้น เม่ือพิจารณากิจกรรมการ
เรียนการสอนในช่วงของการวัดครัง้ท่ี 2 ในการวิจัยระยะท่ี 1 ซึ่งเป็นช่วงของการสอบกลางภาค 
นิสิตนกัศึกษาจะมีความมุ่งมั่นและตัง้ใจในการสอบ รวมถึงการท างานต่าง ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
นิสิตนกัศกึษาจึงมีการรับรู้ถึงความส าคญัของสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ จากการท่ีได้เข้าใจแหลง่
สนบัสนุนทางการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด บริเวณ หรือสถานท่ีท่ีใช้ในการค้นคว้า อ่านหนงัสือ 
นอกจากนัน้แล้วนิสิตนกัศึกษายงัใช้เวลาร่วมกันกับกลุม่เพื่อนในการท างานกลุม่ การเตรียมสอบ 
รวมไปถึงการให้ความช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัในการเรียนรู้ตามหลกัสตูร 

ในส่วนของแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์
แบบจ าลองโค้งพฒันาการท่ีมีตวัแปรแฝงของแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ พบว่านิสิตนกัศึกษามี
แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้เพิ่มขึน้จากการวดัในครัง้ท่ี 1 ไปยงัการวดัในครัง้ท่ี 2 และลดลงในการ
วดัครัง้ท่ี 3 ทัง้นีแ้รงจูงใจภายในในการเรียนรู้ท่ีผู้วิจยัให้ความสนใจ เป็นประเด็นของการเรียนรู้ใน
ลกัษณะกว้าง ๆ ไม่ได้มีการเฉพาะเจาะจง ด้วยลกัษณะดงักล่าวจึงน่าจะมีสว่นให้ลกัษณะการ
เปลีย่นแปลงของแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ มีผลตามบริบทวงจรของการเรียนตามหลกัสตูรใน
มหาวิทยาลยั กลา่วคือ การเพิ่มขึน้ในการวดัครัง้ท่ี 2 นัน้เน่ืองมากจากนิสิตนกัศึกษามีแรงผลกัดนั
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จากภายในของตน และจูงใจให้เกิดการมุ่งมัน่ทุ่มเทในการเรียนรู้ตามหลกัสตูร เน่ืองจากช่วงเวลา
ดังกล่าวเป็นระยะเวลาท่ีนิสิตนักศึกษามีการเรียนรู้ในเนือ้หารายวิชาต่าง ๆ มีการท ากิจกรรม 
รายงานตามท่ีได้รับมอบหมาย และการเตรียมตวัสอบเพื่อให้ได้ผลลพัธ์การเรียนตามท่ีตนคาดหวงั
ไว้ และการลดลงในการวดัครัง้ท่ี 3 นัน้อธิบายได้ด้วยการค้นพบจากการศกึษาในระยะท่ี 2 คือเป็น
ช่วงระยะเวลาหลงัการสอบปลายภาค และยุติการเรียนในภาคการศึกษานัน้ท าให้นิสิตนกัศึกษา
เกิดความรู้สกึผ่อนคลาย และลดความส าคญัของการเรียนรู้ในหลกัสตูรไป ท าให้การเปลี่ยนแปลง
ท่ีพบไม่เป็นลกัษณะเส้นตรงสอดคล้องกับการศึกษาของ Gholizadeh, Yailagh, Biregani, และ 
Hajiyakhchali (2019) ท่ีพบการเปลี่ยนแปลงแรงจูงในการเรียนรู้ในลกัษณะไม่เป็นเส้นตรง และ
การศึกษาของ Taiga และ Tobias (2013) พบว่าแรงจูงใจในการเรียนรู้จะเก่ียวข้องกับการ
เปลีย่นแปลงทางวิชาการและความท้าทายในการเรียนในหลกัสตูรการศกึษา 

ส าหรับการเปลีย่นแปลงท่ีมีการลดลงจากการวดัครัง้ท่ี 2 ไปยงัการวดัในครัง้ท่ี 3 
ซึง่พบลกัษณะดงักลา่วในตวัแปรทัง้หมดท่ีกลา่วไปข้างต้น คือ การริเร่ิมพฒันาความงอกงามแห่ง
ตน ภาวะผู้ น าในตนเอง สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ และแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้นัน้ 
สามารถอธิบายได้ด้วยผลจากการวิจยัในระยะท่ี 2 กลา่วคือ การเก็บข้อมลูในครัง้ท่ี 3 นัน้อยูใ่นช่วง
ของการสอบปลายภาคตามบริบทกิจกรรมการเรียนการสอนของหลกัสตูรในมหาวิทยาลยัซึ่งนิสิต
นกัศกึษาได้เกิดการละวางความมุ่งมัน่ตัง้ใจในการเรียนรู้เพื่อการพกัผอ่นในช่วงหลงัการสอบปลาย
ภาค นิสิตนักศึกษามีการลดความมุ่งมั่น ลดความส าคัญของการเรียนรู้ตามหลักสูตร อัน
เน่ืองมาจากได้บรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ในภาคการศึกษานัน้ไปแล้ว ท าให้เกิดการลดการ
แสวงหาแหล่งทรัพยากร สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อการเอือ้อ านวยและสนับสนุนการเรียนรู้ ลด
แรงผลกัดนั ความจูงใจจากภายในตนเองท่ีจะประสบความส าเร็จในเป้าหมายท่ีวางไว้ เป็นการจบ
วงจรการเรียนรู้ตามหลกัสตูรในภาคการศกึษานัน้ ๆ 

2. การเปลีย่นแปลงของตวัแปรตามช่วงเวลาในลกัษณะท่ีมีการเปลีย่นแปลงแบบ
เพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองจากการวัดครัง้ท่ี 1 ไปจนถึงการวัดครัง้ท่ี 3 พบว่าพฤติกรรมการเรียนรู้
ภาษาองักฤษด้วยการน าตนเองเป็นเพียงตวัแปรเดียวท่ีมีการเพิ่มขึน้จากการวดัครัง้ท่ี 1 ไปจนการ
วดัครัง้ท่ี 3 อยา่งต่อเน่ือง ผลการวิจัยท่ีเกิดขึน้เป็นไปตามแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของ 
Knowles (1975) เป็นกระบวนการท่ีบุคคลคิดริเร่ิมการเรียนด้วยตนเอง โดยค านงึถึงความต้องการ
ในการเรียนของตน มีการก าหนดเป้าหมาย หาสื่อการเรียน มีการติดต่อกับบุคคลอ่ืน แสวงหา
แหลง่ความรู้ท่ีหลากหลาย เลอืกใช้วิธีการเรียนรู้ เสริมแผนการเรียนรู้ และประเมินผลการเรียนของ
ตน ด้วยความร่วมมือช่วยเหลอืจากผู้ อ่ืนหรือไม่ก็ได้ ซึง่ท าให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีกวา่การท่ีจะ
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ให้ผู้ อ่ืนริเร่ิมการเรียนให้ เน่ืองจากผู้ เรียนจะมีจุดมุ่งหมายท่ีชัดเจนและมีแรงจูงใจในการเรียนเป็น
อย่างมาก จึงสามารถพัฒนาความเป็นตวัของตวัเอง มีความเป็นอิสระในการเรียน และมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองเพิ่มขึน้เร่ือย ๆ ท าให้ผู้ เรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสงัคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลาได้ จึงกลา่วได้ว่าการเรียนรู้แบบน าตนเองเป็นกระบวนการต่อเน่ืองตลอดชีวิต (A 
Lifelong Process) นอกจากนี ้Costa และ Kallick (2004) ยังได้อธิบายการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเอง วา่ประกอบด้วย การจดัการตนเอง การตรวจสอบตนเอง และการเปลีย่นแปลงตนเอง ด้วย
องค์ประกอบของการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ท าให้นิสตินกัศกึษาพึ่งพาอาศยัผู้ อ่ืนน้อยลง และหนั
มาพึง่ตนเอง สามารถน าตนเองได้มากขึน้ด้วย และยิ่งช่วงเวลาท่ีเปลี่ยนแปลงไป จากเร่ิมต้น จนถึง
ช่วงเวลาครัง้ท่ี 3 ก็ยิ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อการน าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 
และยังสอดคล้องกับ งานวิจัย ท่ีผ่านมา  (Kocaman, Dicle, & Ugur, 2009) พบว่า  การ
เปลีย่นแปลงของพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองนัน้มีอตัราการเปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้ ซึ่งการ
เปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้นัน้เน่ืองมากจากการรับรู้ และตระหนกัถึงความส าคญัของการเรียนรู้ด้วยการ
น าตนเองอันเป็นกระบวนการต่อเน่ืองตลอดชีวิตตามแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของ 
Knowles (1975) 

ทัง้นีข้้อค้นพบจากการวิจยัระยะท่ี 2 อธิบายถึงกระบวนการพฒันาพฤติกรรมการ
เรียนรู้ภาษาองักฤษด้วยการน าตนเองว่าเป็นสิ่งท่ีนิสตินกัศึกษาสว่นใหญ่เร่ิมตระหนกั และเกิดขึน้
อยา่งชดัเจนในช่วงเข้ามหาวิทยาลยั นิสตินกัศึกษาเร่ิมเกิดการรับรู้ถึงความส าคญัของการมีทกัษะ
ภาษาองักฤษท่ีจะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงทัง้ในแงข่องการเรียน การใช้ชีวิตประจ าวนั และ
การท างานในอนาคตข้างหน้า พรรณี โรจนเบญจกลุ, ศรีปริญญา ธูปกระจ่าง, และ ชาญเดช เจริญ
วิริยะกุล (2561) กลา่วว่า ความต้องการในการเรียนภาษาอังกฤษ พฤติกรรมการเรียน และความ
เข้าใจการสือ่สาร มีความส าคญัต่อการตระหนกัรู้ภาษาองักฤษ การสือ่สารโดยใช้ภาษาอังกฤษจะ
สามารถสร้างโอกาสในการได้งาน หากบุคคลนัน้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ จะก่อให้เกิด
ความสุขในการสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ และท าให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งมีความส าคัญกับ
ประสิทธิผลของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ นอกจากนัน้ความแตกต่างของคุณภาพของบัณฑิตจะ
สง่ผลต่อการประกอบอาชีพในอนาคต ซึง่จ าเป็นจะต้องอาศยัทกัษะทางด้านภาษาอังกฤษในการ
ท างานมากขึน้ อันสะท้อนถึงการจัดการตนเอง (Self-managing) ซึ่งเป็นความสามารถในการ
กระตุ้นเตือนตนเองให้มีการวางแผน และพัฒนากลยุทธ์ในการปฏิบติั  (Costa & Kallick, 2004) 
เพื่อให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถ
น าไปใช้ได้จริงทัง้ในชีวิตประจ าวนั การเรียนและการท างาน ท าให้นิสิตนกัศึกษาได้ตระหนกัถึง
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ความส าคัญของการพฒันาตนเองให้มีทกัษะภาษาอังกฤษท่ีดีขึน้เพื่อจะเป็นประโยชน์ทัง้ในการ
เรียน และการท างานตอ่ไปในอนาคต ซึ่งสอดคล้องแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของ Costa 
และ Kallick (2004) ในด้านการตรวจสอบตนเอง (Self-monitoring) อันเป็นความสามารถในการ
ตระหนกัถึงความคิดของตนเองเก่ียวกบัเร่ืองท่ีตนเองรู้และตนเองไม่รู้ และมีความเพียรพยายามท่ี
จะพฒันาทักษะต่าง ๆ ในการใช้ภาษาอังกฤษ ทัง้นีแ้นวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้ด้วยตนเองมาจาก
ความเช่ือท่ีว่า ผู้ เรียนจะสามารถพฒันาตนเองและตดัสินใจด้วยตนเองได้ ซึ่ง Littlewood (1999) 
ได้อธิบายถึงส่วนประกอบของการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศด้วยตนเองประกอบด้วย แรงจูงใจ 
ความเช่ือมั่นในตนเอง ความรู้ และทักษะ นอกจากนีย้ังมี ข้ อค้นพบจากงานวิจัยเก่ียวกับ
กระบวนการพฒันาการเรียนรู้ด้วยตนเองว่าการก าหนดเป้าหมายในการเรียน และการประเมิน
ตนเองของผู้ เรียน เป็นสิง่ส าคญัในการพฒันาการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Ushioda & Ridley, 2002) ซึ่ง
สง่ผลตอ่เน่ืองให้นิสตินกัศกึษาเกิดการวางเป้าหมาย และแสวงหาวิธีการท่ีจะช่วยให้ตนเองเกิดการ
เรียนรู้ พัฒนา และกลายเป็นพฤติกรรมท่ีตนเองกระท าอย่างสม ่าเสมอ สอดคล้องกับแนวคิดใน
ด้านการเปลี่ยนแปลงตนเอง (Self-modifying) ซึ่งเป็นการท่ีบุคคลการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
ตนเองในทางท่ีดีขึน้อยูต่ลอดเวลา ด้วยการสะท้อนตนเอง ประเมิน วิเคราะห์ และสร้างความหมาย
จากประสบการณ์ท่ีได้รับ และน าไปปรับประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้ในอนาคตได้ (Costa & Kallick, 
2004) นิสิตนักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองจากการท ากิจกรรม
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการดูหนัง ฟังเพลง พูดคุยกับเพื่อนต่างชาติ หรือแม้แต่การเล่นเกมส์ ช่วย
สง่เสริมทกัษะการสื่อสารภาษาองักฤษทัง้การฟัง และการพดู ซึ่งเป็นทกัษะท่ีเป็นประโยชน์ในการ
ใช้ชีวิตจริงมากกว่า สอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี (2551) ได้กล่าวไว้ว่ารูปแบบการเรียนรู้เป็น
ลกัษณะ วิธีการเรียน วิธีการคิด หรือวิธีการแก้ปัญหาท่ีบุคคลมักจะน าไปใช้เป็นประจ าในการ
เรียนรู้เร่ืองตา่ง ๆ ในชีวิตประจ าวนั และเป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีช่วยให้บุคคลนัน้เกิดการเรียนรู้ได้ดีท่ีสดุ 
เน่ืองจากมีความสอดคล้องกับลกัษณะการรับรู้ กระบวนการทางสติปัญญา สภาพแวดล้อมและ
ประสบการณ์ของบุคคลนัน้ 

ประเด็นที่  2 ลกัษณะความสมัพันธ์ท่ีเกิดขึน้ของตวัแปร พบว่า เป็นความสมัพนัธ์
เชิงสาเหตุในลกัษณะ 1) ตวัแปรแต่ละตวัมีความคงท่ีหรือสอดคล้องไปตามเวลาในการวดัแต่ละ
ครัง้ 2) ตวัแปรเชิงเหตใุนการวดัครัง้ก่อนมีอิทธิพลตอ่ตวัแปรเชิงผลในการวดัครัง้ถดัมา และตวัแปร
เชิงผลในการวดัครัง้ก่อนมีอิทธิผลต่อตวัแปรชิงเหตใุนการวดัครัง้ถดัมา โดยสามารถอภิปรายผลได้
ดงันี ้
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1. ความสมัพนัธ์ในลกัษณะข้ามช่วงเวลาของตวัแปรเดียวกันพบว่า การริเร่ิม
พฒันาความงอกงามแห่งตน และแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ มีความคงท่ีหรือสอดคล้องไปตาม
เวลาจากการวดัในครัง้ท่ี 1 ไปยงัการวดัในครัง้ท่ี 2 ทัง้นีต้วัแปรทัง้สองมีความคงท่ีหรือสอดคล้องไป
ตามเวลาช่วงเวลาท่ี 1 ไปสูช่่วงเวลาท่ี 2 สว่นช่วงเวลาในการวดัครัง้ท่ี 3 นัน้ไม่คงท่ีหรือสอดคล้อง
ตามเวลา เน่ืองจากการวดัครัง้ท่ี 3 เป็นช่วงปลายของการศกึษาในภาคเรียนนัน้ ข้อค้นพบจากการ
วิจยัระยะท่ี 2 สนบัสนนุผลการวิจยัดงักลา่ว กลา่วคือ ช่วงปลายภาคการศกึษา โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
เป็นช่วงเวลาหลงัจากสอบปลายภาคเสร็จสิน้แล้ว นิสิตนักศึกษาจะเกิดความผ่อนคลาย ละทิง้
ประเด็นในการเรียนรู้ตามหลกัสตูรไป เพื่อไปพกัผ่อน ท ากิจกรรมตา่ง ๆ ในช่วงปิดภาคการศึกษา 
จึงยงัไม่ท าให้เกิดความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรต่าง ๆ ได้เท่ากับช่วงเวลาในการวดัครัง้ท่ี 1 และ 2 
ซึง่เป็นระยะเวลาช่วงต้นภาคการศกึษาไปจนถึงการสอบกลางภาค ซึ่งมีความเข้มข้นของการเรียน
มาก นิสิตนกัศึกษาจึงมีความมุ่งมั่นตัง้ใจ วางแผน และแสวงหาแหลง่ทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีสง่เสริม
และสนบัสนุนการเรียนรู้ของตนให้เกิดการบรรลเุป้าหมายด้วยการลงมือท าจากการจูงใจภายใน
ของตน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยท่ีผ่านมา (Coertjens, Donche, De Maeyer, Vanthournout, & 
Van Petegem, 2013; Wimmers & Lee, 2015) ท่ีพบวา่ ระหวา่งท่ีมีการใช้เวลาในสถาบนัอุดมศกึษา 
นิสตินกัศกึษามีการเปลีย่นแปลงวิธีการเรียนรู้สอดคล้องไปตามช่วงเวลา 

2. ตวัแปรเชิงเหตุในการวดัครัง้ก่อนมีอิทธิพลต่อตัวแปรเชิงผลในการวดัครัง้ถัด
มา และตวัแปรเชิงผลในการวดัครัง้ก่อนมีอิทธิผลต่อตวัแปรชิงเหตุในการวัดครัง้ถัดมา พบว่าตัว
แปรเชิงเหตุในการวัดครัง้ก่อนท่ีมีอิทธิพลต่อตัวแปรเชิงผลในการวดัครัง้ถัดมา คือ ภาวะผู้น าใน
ตนเองจากการวดัครัง้ 1 สง่ผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองจากการวดั
ครัง้ท่ี  2 และ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้จากการวัดครัง้ท่ี  2 ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้
ภาษาองักฤษด้วยการน าตนเองจากการวดัครัง้ท่ี 3 ทัง้นีจ้ากแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองซึ่ง
เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ Manz (1986) ซึง่ได้กลา่วไว้ว่าภาวะผู้น าในตนเองประกอบด้วยชุด
การเรียนรู้ ได้แก่ ทกัษะท่ีมุ่งเน้นพฤติกรรม (behavioral-focused skills) เป็นสิ่งท่ีเหมาะสมอย่าง
ยิ่งส าหรับภาระงานท่ียากซึ่งมีแนวโน้มท่ีจะไม่ดึงดูดใจตามธรรมชาติของบุคคล จึงจ าเป็นต้อง
อาศัยความมีวินยัในตนเองและความมุ่งมั่นของบุคคล และทกัษะท่ีมุ่งเน้นการรู้คิด (cognitive-
focused skills) ท่ีเน้นความรู้ความเข้าใจในภาระงานจากความน่าสนใจและการจูงใจตาม
ธรรมชาติของบุคคล ซึ่งจะมีส่วนส าคัญให้เกิดการน าตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Van Rensburg และ Botma (2015) ท่ีพบว่า ความส าเร็จของการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต นัน่คือ ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ซึ่งต้องอาศยัปัจจัยหลาย ๆ 



  166 

อย่าง เช่น การเปิดกว้างต่อโอกาสทางการเรียนรู้ การมีอัตมโนทศัน์ท่ีดี การริเร่ิมสิ่งใหม่ ๆ และมี
ความคิดเป็นอิสระในการเรียนรู้ เป็นต้น ทัง้นีก้ารเปิดกว้างต่อโอกาสทางการเรียนรู้จ าเป็นจะต้อง
อาศยัสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมเพื่อการสง่เสริมและสนบัสนุน การเรียนรู้เกิดขึน้ได้ดีใน
สิ่งแวดล้อมซึ่งเน้นความเป็นบุคคลของผู้ เรียน และธรรมชาติของการเรียนเป็นหลัก โดยมี
บรรยากาศท่ีทกุคนเข้าใจชัดเจน และเช่ือมั่นในบทบาทของตนเองท่ีผู้สอนจะท าหน้าท่ีเป็นเพียงผู้
ชีแ้นะหรือผู้ช่วยเหลือ และผู้ เรียนมีบทบาทเป็นผู้ รู้ มีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง
ตามความต้องการ และตามความสามารถของเขาเอง โดยมีปัญหาและประสบการณ์ของผู้ เรียน
เป็นท่ีมาของแหล่งข้อมูล ความจริง และความคิดริเร่ิมต่าง ๆ ในการเรียนรู้  (เกียรติวรรณ  
อมาตยกุล, 2530; ประภาเพ็ญ สวุรรณ และ สวิง สวุรรณ, 2531) นอกจากนัน้ Manz (2015) ยัง
กล่าวว่า ภาวะผู้ น าภายในตนเองนัน้เก่ียวข้องการน าพฤติกรรมด้วยตนเองอย่างรับผิดชอบ 
นอกจากนี ้บุคคลท่ีมีภาวะผู้น าภายในตนเอง จะเป็นผู้ ท่ีมีความรู้วิธีท่ีจะจัดการตนเอง และค้นหา
หนทางแก้ปัญหาหรือแนวความคิดใหม่ ๆ ในการจัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วย (Carmeli, 
Meitar, & Weisberg, 2006) ดังนัน้ ในประเด็นของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ นิสิตนักศึกษาท่ีมี
ภาวะผู้น าภายในตนเอง และรับรู้ถึงสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อันเป็นโอกาสจะช่วยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาเป็นผู้ ท่ีมีทักษะด้านภาษาอังกฤษท่ีจ าเป็นเพื่อการพัฒนาตนเอง 
สามารถใช้วิธีการต่าง ๆ ทัง้การควบคุมตนเอง และสามารถจัดการตนเองในการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี เม่ือต้องเผชิญปัญหากับสถานการณ์ต่าง ๆ ในด้านการเรียน ซึ่งเป็น
สาเหตุส าคัญท่ีเป็นการวดัครัง้ก่อน ท่ีท าให้นิสิตนักศึกษาเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ด้วยตนเองในการวดัครัง้ถดัมา 

ส าหรับตวัแปรเชิงผลในการวดัครัง้ก่อนท่ีมีอิทธิผลตอ่ตวัแปรชิงเหตุในการวดัครัง้
ถัดมา พบว่า พฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองจากการวดัครัง้ท่ี 1 สามารถ
สง่ผลต่อ ภาวะผู้น าในตนเอง และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้จากการวดัครัง้ท่ี 2 รวมทัง้แรงจูงใจ
ภายในในการเรียนรู้จากการวัดครัง้ท่ี 3 อาจกล่าวได้ว่านิสิตนักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมการเรียนรู้
ภาษาองักฤษด้วยการน าตนเองนัน้จะมีลกัษณะส าคญัซึง่เป็นการเรียนรู้ของผู้ ใหญ่ และสอดคล้อง
ตามแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง โดยผู้ ท่ีมีการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองนัน้จะสามารถ
น าเอาประสบการณ์ของตนมาเป็นแหล่งทรัพยากรในการเรียนรู้ได้  (Knowles, 1975) นิสิต
นักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเอ งจะจัดการตนเองได้ดี มี
จุดมุ่งหมาย มีแรงจูงใจท่ีจะเรียนได้ดีกว่า มีโอกาสท่ีจะท างานตามศกัยภาพของตน มีโอกาสท่ีจะ
เลือกเนือ้หา ประสบการณ์ และเป้าหมายทางการเรียนได้ตรงตามความต้องการของตนเอง 
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(Knowles, 1975; รุ่ง แก้วแดง, 2541; สธุาสนีิ ใจเย็น, 2545) ลกัษณะดงักลา่วจึงเป็นปัจจยัท่ีช่วย
สง่เสริมให้นิสิตนกัศึกษาเกิดภาวะผู้น าในตนเอง ด้วยการตัง้เป้าหมายท่ีตนเองต้องการประสบ
ความส าเร็จ คิดวางแผนเพื่อให้ตนเองไปถึงเป้าหมายนัน้ ทัง้นีเ้ป้าหมายท่ีเกิดขึน้นัน้จากการวิจยัใน
ระยะท่ี 2 พบว่ามีทัง้ในส่วนของการประสบความส าเร็จในการเรียนระดับมหาวิทยาลยัเพื่อจบ
การศกึษาและท างานตามท่ีตนเองปรารถนา รวมถึงความสนใจเพิ่มเติมในการหาความรู้อ่ืน ๆ เช่น 
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการท างานต่อไปในอนาคต นอกจากนัน้แล้วนิสิต
นกัศกึษายงัได้น าประสบการณ์จากการเรียนรู้ทัง้จากการเรียนรู้ในหลกัสตูร และการเรียนรู้เพิ่มเติม
ตามท่ีตนเองสนใจ มาเป็นแหลง่ทรัพยากรเรียนรู้ ท่ีจะต่อยอดความรู้ความเข้าใจท่ีตนเองมีอยู่ให้
เพิ่มพนูขึน้ได้ 

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้เป็นอีกปัจจัยท่ีพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ด้วยการน าตนเองจะช่วยสง่เสริมและสนบัสนุนให้นิสิตนกัศกึษาเกิดการรับรู้ถึงสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ท่ีมีสว่นส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของตนเอง ทัง้นีเ้น่ืองจากนิสิตนกัศึกษาท่ีมี
พฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองนัน้จะมีการแสวงหาข้อมูลจากแหลง่ข้อมูล
ตา่ง ๆ และสามารถปรับเปลี่ยนความคิดของตนจากข้อมูลขา่วสารท่ีได้รับเพิ่มเติม และสามารถน า
ประสบการณ์เดิมมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาใหม่ ๆ ได้ (Knowles, 1975) เช่นนัน้แล้วนิสิต
นกัศึกษาจึงมีความพร้อมท่ีจะเปิดรับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ อันเป็นแหลง่ทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีมี
ความเหมาะสม และสนบัสนุนการเรียนรู้ของตน เน่ืองจากสภาพแวดล้อมการเรียนรู้มีสว่นในการ
ส่งเสริมการเรียนทัง้จากในหลกัสูตร และการเรียนรู้เพิ่มเติมตามความสนใจของตน หากนิสิต
นกัศึกษารับรู้ถึงสภาพแวดล้อมอนัเป็นแหลง่เรียนรู้ มีการแสวงหาสถานท่ีท่ีมีบรรยากาศเหมาะสม
ในการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการค้นคว้าเพิ่มเติมในห้องสมุดท่ีมีแหล่งทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม 
การจดัสถานท่ีอ่านหนงัสอืให้มีบรรยากาศท่ีเหมาะแก่การเรียนรู้เพื่อสร้างสมาธิในการอ่านหนงัสือ
และค้นคว้าหาความรู้ และประการส าคญัคือ แหลง่ทรัพยากรท่ีเป็นบุคคล ไม่วา่จะเป็นกลุม่เพื่อนท่ี
มีความสนใจในการเรียนรู้ใกล้เคียงกนั หรือครอบครัวท่ีจะเอือ้อ านวย และสง่เสริมการเรียนรู้ให้แก่
นิสตินกัศกึษา 

นอกจากนัน้ผู้ ท่ีมีการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองจะเป็นผู้ ท่ีมีแรงกระตุ้นจากภายใน 
ท่ีจะก่อให้เกิดการพัฒนาตนเอง มีความพึงพอใจท่ีจะบรรลเุป้าหมาย ก่อให้เกิดความต้องการ
เรียนรู้สิง่ท่ีมีความเฉพาะและมีความพิเศษ (Knowles, 1975) และสง่เสริมให้เกิดแรงจูงใจภายใน
ในการเรียนรู้ เน่ืองจากนิสตินกัศึกษาท่ีมีการเรียนรู้ด้วยตนเองอยา่งตัง้ใจ จะจดัการตนเองได้ดี มี
จุดมุ่งหมายในการเรียน และแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ได้ดีกวา่ (Knowles, 1975; รุ่ง แก้วแดง, 
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2541; สุธาสินี ใจเย็น, 2545) ทัง้นี เ้ม่ือพิจารณาถึงแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองและ
แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ จะพบวา่ทัง้สองแนวคิดดงักลา่วมีความใกล้เคียงและสอดคล้องกัน
อยา่งมาก คือการมีความมุ่งมัน่ มีจุดมุ่งหมายอนัเกิดจากความต้องการภายในของตนเอง จึงท าให้
แรงจูงภายในในการเรียนรู้สง่ผลตอ่พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง นอกจากนัน้แล้วการท่ี
พบว่าพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองในการวดัครัง้ท่ี 1 สง่ผลต่อแรงจูงใจ
ภายในในการเรียนรู้ในการวดัครัง้ท่ี 3 นัน้ เน่ืองจากการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนิสตินกัศึกษา
นัน้เป็นการเรียนรู้ในด้านภาษาองักฤษซึง่เป็นสิง่ท่ีนิสตินกัศกึษาให้ความสนใจ และให้ความส าคญั
ในการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง และไม่ได้มีผลจากกิจกรรมการเรียนในหลกัสตูรท่ีเม่ือสอบปลายภาค
เสร็จแล้วนิสิตนกัศึกษาจะเกิดการผอ่นคลาย และลดความสนใจในการเรียนรู้ลงไป อีกทัง้แรงจูงใจ
ภายในในการเรียนรู้ท่ีนิสิตนกัศึกษามีเป็นลกัษณะของปัจจัยภายในท่ีมีความคงทน และไม่มีการ
เปลีย่นแปลงมากนกัจึงสง่ผลไปยงัการวดัในครัง้ท่ี 3 

ข้อค้นพบท่ีน่าสนใจอีกประการซึ่งได้จากการวัดแบบเหลื่อมเวลาด้วยวิธีการ
เปรียบเทียบแบบจ าลอง (Grunberg et al., 2006) จากแบบจ าลองซึ่งกันและกัน (Reciprocal 
model) ซึ่งเป็นแบบจ าลองท่ีตัวแปรสาเหตุในช่วงเวลาท่ีวัดก่อนสง่ผลต่อตวัแปรผลท่ีวัดในเวลา
หลัง และตัวแปรผลในช่วงเวลาท่ีวัดก่อนส่งผลต่อตัวแปรสาเหตุท่ีวัดในเวลาหลัง โดยพบ
ความสมัพนัธ์ท่ีมีลกัษณะดงักลา่วคือ ภาวะผู้น าในตนเองจากการวดัครัง้ท่ี 1 สง่ผลตอ่พฤติกรรม
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองจากการวัดครัง้ท่ี  2 และส่งผลซึ่งกันและกันคือ 
พฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองจากการวัดครัง้ท่ี 1 ส่งผลต่อภาวะผู้ น าใน
ตนเองจากการวดัครัง้ท่ี 2 หากพิจารณาความสมัพันธ์ดังกล่าวตามท่ีได้กลา่วไปแล้วข้างต้นจะ
พบวา่ นิสตินกัศึกษาท่ีมีภาวะผู้น าในตนเองจะมีลกัษณะท่ีเป็นบุคคลท่ีมีความตัง้ใจ มีกระบวนใน
การน าตนเอง จูงใจตนเองให้สามารถลงมือปฏิบติัสิ่งใด ๆ ให้ประสบความส าเร็จ (Manz, 1986) 
ซึง่เป็นลกัษณะท่ีช่วยสง่เสริมสนบัสนุนให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเอง
อยา่งตอ่เน่ือง และในขณะเดียวกนัการท่ีนิสตินกัศกึษาสามารถจดัการตนเองได้ดี มีจุดมุ่งหมาย มี
แรงจูงใจในการเรียนรู้ ท าให้มีโอกาสท่ีจะท างานตามศักยภาพของตน และมีเป้าหมายทางการ
เรียนตรงตามความต้องการของตนเองอันเป็นลกัษณะของผู้ ท่ีมีพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษ
ด้วยการน าตนเอง (Knowles, 1975; สธุาสนีิ ใจเย็น, 2545) จึงเป็นสิง่ท่ีช่วยสนบัสนุนให้เกิดภาวะ
ผู้น าในตนเองท่ีจะชักน าตนเองไปสูเ่ป้าหมายคือการประสบความส าเร็จจากการเรียนรู้ในหลกัสตูร 
และตอ่ยอดไปยงัการเรียนรู้ภาษาองักฤษเพ่ิมเติมซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่การท างานในสาขาวิชาชีพ
ของตนเองต่อไปในอนาคตได้เช่นกัน ทัง้นีก้ารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมี ประสิทธิภาพและ
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ประสทิธิผลนัน้จะต้องอาศยักระบวนการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนได้ตระหนกัถึงความส าคญั การเรียนรู้ด้วย
การน าตนเองและภาวะผู้น าในตนเอง รวมถึงการรับรู้ความสามารถของตนเองผา่นการฝึกฝน และ
ประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีช่วยส่งเสริมประเด็นในการเรียนรู้นัน้จึงมีความส าคัญ  (Manz & Manz, 
1991) เช่น การให้ความสนใจเรียนรู้ และฝึกฝนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากกิจกรรมตา่ง ๆ ของนิสิต
นกัศกึษา ไม่วา่จะเป็นการดหูนงั ฟังเพลง พูดคยุกบัเพื่อนต่างชาตติ เป็นต้น ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ภาวะผู้น าในตนเองและพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษด้วยการน าตนเองจึงเป็นความสมัพนัธ์ท่ี
สง่ผลตอ่การพฒันาตนเองของนิสตินกัศกึษา 

นอกจากนัน้แล้วยังพบความสมัพันธ์ของตัวแปรเชิงเหตุในการวัดครัง้ก่อนท่ีมี
อิทธิพลต่อตวัแปรเชิงเหตุในการวดัครัง้ถัดมา โดยพบวา่การริเร่ิมพฒันาความงอกงามแห่งตนจาก
การวดัครัง้ท่ี 2 สามารถส่งผลต่อแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้จากการวัดครัง้ท่ี 3 เม่ือพิจารณา
แนวคิดการริเร่ิมพฒันาความงอกงามแห่งตนจะพบว่า การริเร่ิมพฒันาความงอกงามแห่งตนเป็น
แนวคิดท่ีรวมองค์ประกอบของกระบวนการทางปัญญาไว้ด้วยกัน ซึ่งประกอบด้วยการรับรู้
ความสามารถของตนเอง ความเช่ือ ทัศนคติ และการให้คุณค่า และรวมถึงองค์ประกอบด้าน
พฤติกรรมที่เป็นการลงมือปฏิบติัอย่างมุ่งมั่นตัง้ใจ โดยปัจจยัท่ีก่อให้เกิดการริเร่ิมพฒันาความงอก
งามแหง่ตนในบุคคลประการหนึง่คือ กระบวนการของความตัง้ใจ (intentional process) กลา่วคือ 
บุคคลจะเกิดความงอกงามขึน้จากกระบวนการของความตัง้ใจในการลงมือกระท าสิง่ตา่ง ๆ ท าให้
เกิดการตระหนกัรู้อยา่งเต็มท่ีในการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ อย่างมุ่งมัน่ และเต็มใจ นอกจากนีผู้้ ท่ีมี
การริเร่ิมพฒันาความงอกงามแห่งตนจะมองเห็นถึงคุณค่าและใช้ประโยชน์ท่ีได้รับจากโอกาสใน
การพฒันาตนเองให้งอกงามอย่างเต็มท่ี คอยมองหาและสร้างสถานการณ์ท่ีจะเอือ้ให้ตนเองได้มี
การเติบโตพฒันา (Robitschek, 1998) แนวคิดดงักลา่วมีความสอดคล้องและสนบัสนุนลกัษณะ
ส าคญัของผู้ เรียนคือ แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ เน่ืองจากแต่ละบุคคลมีแรงผลกัดนัท่ีแตกต่าง
กนัเน่ืองมาจากแรงจูงใจที่ตา่งกันท่ีจะก่อให้เกิดการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ โดยแรงจูงใจภายในจะ
สามารถอธิบายการกระท าพฤติกรรมของบุคคลซึ่งเกิดขึน้ได้ทัง้ท่ีไม่ได้รับแรงเสริม หรือรางวลัใด ๆ 
แตเ่กิดจากคุณลกัษณะของงานท่ีมีความน่าสนใจเป็นตวักระตุ้นให้บุคคลเกิดความอยากรู้ มีความ
สนใจ อยากเรียนรู้ ซึง่เป็นสิง่ท่ีผลกัดนัให้บุคคลเกิดพฤติกรรมตา่ง ๆ ได้ (Deci et al., 1991) 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในทางทฤษฎี 

1. ผลการศึกษาโมเดลโค้งพฒันาการท่ีมีตวัแปรแฝงของการเปลี่ยนแปลงระยะยาว
ของพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองของนิสตินกัศึกษา ช่วยขยายแนวคิดการ
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เรียนรู้ด้วยการน าตนเองในบริบทของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึน้ จาก
การบูรณาการแนวคิดทฤษฎีอ่ืนเข้ามาร่วมด้วย โดยเฉพาะในมุมมองของพฤติกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเอง นอกจากนัน้ผลการศึกษาความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุช่วยยืนยนัการ
สอดรับของแนวคิดการเรียนรู้ทางปัญญาสงัคม (social cognitive learning) ของแบนดูรา ซึง่เป็น
แนวคิดท่ีสะท้อนการเรียนรู้อันเป็นประโยชน์เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ และข้อค้นพบจากการศึกษาท าให้ได้องค์ความรู้ในเร่ืองปัจจัยสาเหตขุอง
พฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองของนิสิตนกัศึกษา ผลการศึกษาท าให้เกิด
ความชัดเจนและเหมาะสมของตัวแปรเชิงเหตุท่ีสามารถส่งผลต่อพฤติกรรมในบริบทท่ีต้องการ
ศกึษา กลา่วคือ ภาวะผู้น าในตนเอง และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เป็นปัจจัยท่ีสง่ผลต่อพฤติกรรม
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเอง อีกทัง้พฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน า
ตนเองก็ยงัสามารถสง่ผลย้อนกลบัเป็นเหตตุอ่ภาวะผู้น าในตนเอง และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ได้
เช่นกนั 

2. ผลการศึกษาทัง้ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงระยะยาว และความสมัพัน ธ์เชิง
สาเหตุข้ามช่วงเวลาช่วยเพิ่มองค์ความรู้ของแนวคิดการริเร่ิมพฒันาความงอกงามแห่งตน ซึ่งเป็น
ตวัแปรท่ียังไม่ค่อยมีการศึกษาในบริบทของสงัคมไทย รวมถึงบริบทในงานวิจัยด้านพฤติกรรม
ศาสตร์ ผลการศึกษาจะช่วยสนบัสนุน ยืนยัน และตรวจสอบความเข้าใจในแนวคิดของการริเร่ิม
พฒันาความงอกงามแหง่ตน ซึง่จะเป็นตวัแปรทางจิตวิทยาเชิงบวกท่ีมีประโยชน์ตอ่การศึกษาเป็น
ตวัแปรลกัษณะทางจิตในการศกึษาอ่ืน ๆ ตอ่ไปในอนาคต 

ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ 
1. จากผลการวิจัยเชิงผสานวิธี ท าให้ทราบกระบวนการพฒันาของตวัแปรการริเร่ิม

พฒันาความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้น าในตนเอง และพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษด้วยการ
น าตนเอง จากการประสบการณ์ท่ีนิสิตนักศึกษาได้ท ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีความเก่ียวข้องกับ
ภาษาอังกฤษ ซึ่งส่วนใหญ่พบว่าเป็นกิจกรรมท่ีนอกเหนือจากกิจกรรมในมหาวิทยาลยั ซึ่งข้อ
ค้นพบดงักลา่วท่ีได้จากการวิจัยเชิงคณุภาพในการวิจัยระยะท่ี 2 จึงสามารถน าไปเป็นแนวทางใน
การจัดโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองของนิสิต
นกัศึกษาได้ เป็นองค์ความรู้ในการท่ีจะน าปัจจัยท่ีเป็นตวัแปรเชิงเหตุไปจัดท าหลกัสูตร กิจกรรม 
หรือโครงการท่ีช่วยพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้แก่นิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะกลุ่มท่ีอยู่ใน
สาขาวิชาตามข้อตกลง (MARs) และเพื่อเป็นการสร้างความพร้อมให้กับนิสิตนกัศึกษากลุม่นีใ้น



  171 

การท่ีจะออกไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกอบวิชาชีพตาม
ข้อตกลง (MARs) ในประชาคมอาเซียน 

2. ผลการศึกษาท าให้ได้ข้อมูลในการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่ง
อาจจะมีประโยชน์ต่อบุคคลอ่ืนท่ีประกอบวิชาชีพตามข้อตกลง (MARs) ในประชาคมอาเซียน หรือ
ผู้ ท่ีสนใจ ในการท่ีจะน าองค์ความรู้ท่ีได้ไปเป็นแนวทางในการพฒันาตนเอง เพื่อเป็นประโยชน์ใน
การประกอบวิชาชีพของตน และสามารถออกไปแข่งขนัในตลาดแรงงานเสรีอาเซียนได้ รวมทัง้ผล
การศึกษาเก่ียวกับตัวแปรการริเร่ิมพัฒนาความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้ น าตนในตนเอง และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ จะเป็นองค์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ในการน าไปประยกุต์ใช้เพื่อการพฒันา
ลกัษณะทางจิต และสภาพแวดล้อม เพื่อเป็นการศกึษาเก่ียวกบัการเรียนรู้ในมุมมองอ่ืน ๆ ตอ่ไปใน
อนาคตได้ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัย 
1. การวิจยัครัง้นีใ้นสว่นของการศกึษาระยะท่ี 1 ซึง่เป็นการวิจยัเชิงปริมาณเพื่อศกึษา

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจดัสรรเวลาในการเก็บข้อมูล 3 ระยะ ตามวงจรของการเรียนการศึกษา
ในระบบ กลา่วคือ เก็บข้อมูลครัง้ท่ี 1 ในช่วงต้นของการศึกษา เก็บข้อมลูในครัง้ 2 ช่วงกลางเทอม
การศกึษา และครัง้ท่ี 3 ในช่วงปลายของการศกึษา ซึง่สง่ผลให้ตวัแปรตา่ง ๆ ไม่วา่จะเป็น การริเร่ิม
พฒันาความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้น าในตนเอง สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และแรงจูงใจภายใน
ในการเรียนรู้ มีลกัษณะการเปลี่ยนแปลงไปตามวงจรการเรียนของนิสตินกัศึกษา การเพิ่มขึน้ของ
การวดัในครัง้ท่ี 2 แสดงถึงความมุ่งมั่นตัง้ใจในการเรียนในระบบ ท่ีนิสิตนกัศึกษาจะต้องให้ความ
สนใจทัง้ในแงข่องการท างานท่ีได้รับมอบหมาย ความมุ่งมัน่ในการเรียนให้ประสบความส าเร็จ การ
สอบกลางภาคจึงท าให้เกิดการเพิ่มขึน้ของตวัแปรต่าง ๆ แต่ในการเก็บข้อมูลครัง้ท่ี 3 นัน้เป็นช่วง
ปลายเทอมการศึกษา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังสอบปลายภาค ซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ีนนิสิต
นกัศึกษาเกิดการผ่อนคลาย และละวางการเรียนไว้ เพื่อการพกัผ่อนก่อนเร่ิมเทอมการศึกษาใหม่ 
เช่นนัน้แล้วการศึกษาการเปลีย่นแปลงท่ีอาจถกูแทรกซ้อนด้วยบริบทของการศึกษาวิจัย เช่น วงจร
การเรียนในระบบมหาวิทยาลัย จึงควรให้ความสนใจกับช่วงเวลาของการเก็บข้อมูล หาก
ตัง้สมมติฐานถึงการเพิ่มขึน้ของการเปลีย่นแปลงจึงเป็นไปได้วา่ควรเก็บข้อมลูในช่วงก่อนสอบ เป็น
ต้น 

2. ในการศึกษาวิจัยครัง้ต่อไปควรพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยโดยเฉพาะ
แบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจัยระยะท่ี 1 ให้มีความชัดเจน และเฉพาะเจาะจงในบริบทท่ีต้องการ
ศกึษา เน่ืองจากเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัในครัง้นีมี้ทัง้ข้อค าถามท่ีถามอยา่งเฉพาะเจาะจงถึงบริบท



  172 

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และมีแบบสอบถามท่ีถามในประเด็นการเรียนรู้ทั่วไป จึงส่งผลต่อการ
ตีความผลการวิจัย การท่ีผู้วิจัยมีการก าหนดบริบทการศึกษาไว้อย่างเฉพาะเจาะจง ชัดเจน และ
ครอบคลมุในทุก ๆ สว่นของการศึกษาจะช่วยให้ข้อมลู ผลการศึกษาท่ีได้มามีความชัดเจนต่อการ
ตีความ อภิปรายผล เป็นประโยชน์ในบริบทท่ีต้องการศึกษาและเป็นประโยชน์ในการน าไปศึกษา
ตอ่ หรือน าไปใช้เชิงประยกุต์ได้ดีกวา่ 

3. นอกเหนือจากบริบทของความเฉพาะเจาะจงในประเด็นท่ีต้องการศึกษา บริบท
ของสภาพแวดล้อมท่ีศกึษาก็มีสว่นส าคญั เน่ืองจากการศกึษาในครัง้นีค้รอบคลมุทัง้การเรียนรู้ใน
ระบบของมหาวิทยาลยัและการเรียนรู้ด้วยตนเองท่ีอยู่นอกเหนือระบบการเรียนของมหาวิทยาลยั 
จึงอาจสง่ผลให้ข้อค้นพบจากการศึกษาค่อนข้างกว้าง และอาจไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้
มากนกั การศกึษาในครัง้ตอ่ไปจึงควรเน้นให้มีความชัดเจนวา่จะท าการศกึษาในลกัษณะบริบทใด 
เช่น ศกึษาการเรียนรู้ท่ีอยูน่อกเหนือระบบการเรียนในมหาวิทยาลยั ก็จะสามารถน าผล ข้อค้นพบท่ี
ได้ไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่นิสิตนักศึกษาท่ีต้องการเรียนรู้ด้วยตนเองท่ีไม่อิงอาศัย
ระบบการศกึษาของมหาวิทยาลยั 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบเคร่ืองมือในการวิจัย 
 

ช่ือ-สกุล สถานที่ท างาน 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ตุ้ยค าภีร์ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ภทัราวิวฒัน์ สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
3. อาจารย์ ดร.จิระสขุ สขุสวสัด์ิ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
4. อาจารย์ ดร.ครรชิต แสนอุบล คณะศกึษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
5. อาจารย์ ดร.อารยา ผลธัญญา คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยระยะที่ 1 
แบบสอบถามการวิจัย 

เร่ือง พฒันาการด้านการริเร่ิมความงอกงามแหง่ตน ภาวะผู้น าในตนเอง แรงจูงใจภายใน 
ในการเรียนรู้ และพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษด้วยการน าตนเองของนิสตินกัศกึษา 

เพื่อการเคลือ่นย้ายแรงงานเสรีในกลุม่ประเทศอาเซียน 

 
 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป 
ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย X ลงในช่อง □หรือเติมข้อมูลลงในช่องว่างตามความเป็นจริงของ
ทา่น 

1. เพศ  □ ชาย     □ หญิง 
2. อาย ุ  ....................................ปี (กรุณาระบเุป็นตวัเลขจ านวนปีเทา่นัน้ เช่น 20) 

3. คณะ □ แพทยศาสตร์ □ ทนัตแพทยศาสตร์ □ พยาบาลศาสตร์ 
 □ วิศวกรรมศาสตร์ □ สถาปัตยกรรมศาสตร์ □ พาณิชยศาสตร์และการบญัชี/ 
    บริหารธุรกิจ 

4. ชัน้ปีท่ี □ 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. กิจกรรมที่เก่ียวข้องกบัภาษาองักฤษท่ีเข้าร่วม....................................................................... 
  

เรียน ผู้ตอบแบบสอบถามทกุท่าน 
 
 ท่านได้รับเชิญให้เข้าร่วมการวิจยันีเ้พราะมีคณุสมบตัิสอดคล้องกบัลกัษณะของกลุม่ตวัอย่างท่ี
ก าหนดไว้ในการวิจัย ซึ่งผลของการวิจัยจะเป็นประโยชน์ในการน าข้อมลูไปเป็นแนวทางในการพฒันา
การศกึษาและการเรียนรู้ของนิสตินกัศกึษาไทยตอ่ไป 
 ผู้วิจยัใคร่ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามฉบับนีใ้ห้ครบทุกข้อและทุกตอน โดย
ตอบให้ตรงตามสภาพความเป็นจริงที่ เก่ียวกับตัวท่าน  ผู้วิจัยหวงัอย่างยิ่งวา่จะได้รับความร่วมมือ
เป็นอย่างดี และขอรับรองวา่ข้อมูลทัง้หมดจะถูกเก็บเป็นความลับเพ่ือประโยชน์ในการวจัิยเท่านัน้ 
และการตอบแบบสอบถามจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ทัง้สิน้ต่อตวัท่าน ทัง้นีผู้้วิจยัขอขอบพระคณุอย่างสงูท่ี
ทกุท่านได้สละเวลาอนัมีคา่ในการตอบแบบสอบถามเพ่ือการวจิยัในครัง้นี ้
               นางสาวพชิามญชุ์ บญุสทิธ์ิ 
         นิสติระดบัปริญญาเอก สถาบนัวจิยัพฤตกิรรมศาสตร์ 
             มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
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ตอนที่ 2 พฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเอง 
ค าชีแ้จง โปรดอ่านข้อความในแบบสอบถาม แล้วเลือกค าตอบท่ีตรงกับตวัท่านมากท่ีสุดโดยใช้
เคร่ืองหมาย X บนตวัเลขในสว่นท่ีให้เลือกในแต่ละข้อเพียงตวัเลือกเดียว โปรดตอบให้ตรงกับตัว
ท่าน หรือความรู้สกึของท่านมากท่ีสดุ โดยไม่ต้องค านึงว่าบุคคลสว่นใหญ่ควรจะตอบอะไร และ
กรุณาท าให้ครบทกุข้อ 

ข้อความ 

ระดับความคิดเหน็ของท่าน 
ไม่จริง
เลย 
1 

ค่อนข้าง
ไม่จริง 

2 

ไม่ 
แน่ใจ 

3 

ค่อนข้าง
จริง 
4 

จริง
ที่สุด 

5 
1. ฉนัมีเป้าหมายในการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 
    อย่างชดัเจน 

1 2 3 4 5 

2. ในการเรียนรู้ภาษาองักฤษ ฉนัมกัตัง้ค าถาม 
    เพ่ือให้ได้ข้อมลูในสิง่ท่ีตนเองไมรู้่   

1 2 3 4 5 

3. ฉนัใช้ประสบการณ์การเรียนรู้เดมิในเร่ืองตา่ง ๆ 
    มาช่วยในการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 

1 2 3 4 5 

4. ฉนัเก็บเก่ียวความรู้ภาษาองักฤษจากแหลง่ 
    ตา่ง ๆ เช่น ผู้ รู้ เจ้าของภาษา อินเทอร์เน็ต 
    หนงัสือ เป็นต้น 

1 2 3 4 5 

5. ฉนัไมเ่คยวางแผนใด ๆ ในเร่ืองการเรียน 
    ภาษาองักฤษ 

1 2 3 4 5 

6. ฉนัค้นหาวธีิการใหม ่ๆ เพ่ือให้เรียนรู้ 
    ภาษาองักฤษได้ดีขึน้ 

1 2 3 4 5 

7. ฉนัพฒันาทกัษะด้านภาษาองักฤษด้วย 
    การฝึกฝนตนเองบอ่ย ๆ 

1 2 3 4 5 

8. ฉนักล้าท่ีจะถามคนอ่ืนในการใช้ภาษาองักฤษ 
    ท่ีไมถ่กูต้องของตน 

1 2 3 4 5 

9. ฉนันึกถึงภาพสิง่ตา่ง ๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ 
    ในการเรียนรู้ภาษาองักฤษได้มากมาย 

1 2 3 4 5 

10. ฉนัลงมือท ากิจกรรมท่ีพฒันาตนเอง 
     ด้านภาษาองักฤษโดยไมย่ึดตดิกบั 
     ความคดิเดมิ 

1 2 3 4 5 

11. ฉนัคดิหาวธีิใหม ่ๆ ในการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 
     ได้หลายวธีิ 

1 2 3 4 5 
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ข้อความ 

ระดับความคิดเหน็ของท่าน 
ไม่จริง
เลย 
1 

ค่อนข้าง
ไม่จริง 

2 

ไม่ 
แน่ใจ 

3 

ค่อนข้าง
จริง 
4 

จริง
ที่สุด 

5 
12. ฉนัจะเรียนรู้ภาษาองักฤษในประเดน็ 
     ท่ีฉนัสนใจจนกวา่จะส าเร็จโดยไมเ่ลกิ 
     ไปกลางคนั 

1 2 3 4 5 

13. ฉนัตรวจสอบตนเองวา่ “รู้ หรือ ไมรู้่อะไร” 
      เสมอ เพ่ือวางแผนในการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 
      ได้อย่างถกูต้อง 

1 2 3 4 5 

14. ฉนัตรวจสอบผลการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 
      ของตนเองอย่างจริงจงั 

1 2 3 4 5 

15. ฉนัท ากิจกรรมทกุอย่างท่ีต้องการในการเรียนรู้ 
     ภาษาองักฤษจนกวา่จะส าเร็จ 

1 2 3 4 5 

16. ฉนัตรวจดคูวามถกูต้องของผลการเรียนรู้ 
     ภาษาองักฤษของตนอย่างสม ่าเสมอ 

1 2 3 4 5 

17. ฉนัส ารวจปัญหาในการเรียนรู้ภาษาองักฤษท่ี 
     ตนเองสามารถแก้ไขได้ 

1 2 3 4 5 

18. แม้จะได้รับข้อมลูใหม ่ๆ ฉนัก็ยงัยึดตดิกบั 
     ความคดิแบบเดมิ ๆ ในการเรียนรู้ 
     ภาษาองักฤษ 

1 2 3 4 5 

19. ฉนัลงมือแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง 
     ในการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 

1 2 3 4 5 

20. ฉนัลงมือท าเพ่ือแก้ไขจดุอ่อนของตน 
     ในการเรียนภาษาองักฤษ 

1 2 3 4 5 

21. ฉนัลงมือแก้ไขปัญหาในการเรียนรู้ 
     ภาษาองักฤษอย่างเป็นขัน้ตอน 

1 2 3 4 5 

22. ฉนัไมก่ล้าคดิสิง่ท่ีแตกตา่งไปจากคนอ่ืน ๆ 
     ในการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 

1 2 3 4 5 

23. ฉนัจดัการกบัอปุสรรคทกุอย่างท่ีเกิดขึน้ 
     ในการเรียนรู้ภาษาองักฤษได้ดี 

1 2 3 4 5 

24. ฉนัค้นหาปัญหาในการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 
     ของตนด้วยตนเองเพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไข 
     ให้ดีขึน้ 

1 2 3 4 5 
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ข้อความ 

ระดับความคิดเหน็ของท่าน 
ไม่จริง
เลย 
1 

ค่อนข้าง
ไม่จริง 

2 

ไม่ 
แน่ใจ 

3 

ค่อนข้าง
จริง 
4 

จริง
ที่สุด 

5 
25. ฉนัมกัหยดุท ากิจกรรมตา่ง ๆ ในการเรียนรู้ 
     ภาษาองักฤษ 

1 2 3 4 5 

26. ฉนัเรียนรู้ภาษาองักฤษจากสิง่ตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ 
     รอบ ๆ ตวัของฉนัตลอดเวลา 

1 2 3 4 5 

27. ฉนัค้นหาข้อบกพร่องในการเรียนรู้ 
     ภาษาองักฤษของตนเองและแก้ไขให้ดีขึน้ 
     อยู่เสมอ 

1 2 3 4 5 

28. ฉนัเปล่ียนแปลงตนเองจนใช้ภาษาองักฤษ 
     ในการส่ือสารกบัผู้ อ่ืนได้เป็นอย่างดี 

1 2 3 4 5 
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ตอนที่ 3  การริเร่ิมพัฒนาความงอกงามแห่งตน 
ค าชีแ้จง โปรดอ่านข้อความในแบบสอบถาม แล้วเลือกค าตอบท่ีตรงกับตวัท่านมากท่ีสุดโดยใช้
เคร่ืองหมาย X บนตวัเลขในสว่นท่ีให้เลือกในแต่ละข้อเพียงตวัเลือกเดียว โปรดตอบให้ตรงกับตัว
ท่าน หรือความรู้สกึของท่านมากท่ีสดุ โดยไม่ต้องค านึงว่าบุคคลสว่นใหญ่ควรจะตอบอะไร และ
กรุณาท าให้ครบทกุข้อ 

ข้อความ 

ระดับความคิดเหน็ของท่าน 
ไม่จริง
เลย 
1 

ค่อนข้าง
ไม่จริง 

2 

ไม่ 
แน่ใจ 

3 

ค่อนข้าง
จริง 
4 

จริง
ที่สุด 

5 
1. ฉนัมีความพร้อมในการพฒันาตนเอง 1 2 3 4 5 

2. ฉนัรู้วา่ฉนัต้องการเปล่ียนแปลงอะไรในตวัเอง 1 2 3 4 5 

3. ฉนัรู้ตวัวา่เม่ือใดฉนัต้องเร่ิมปรับปรุงเปล่ียนแปลง 
    ตวัเอง 

1 2 3 4 5 

4. ฉนัไมเ่คยนึกวา่ตนเองจะต้องปรับปรุง 
    เปล่ียนแปลงสิง่ใด 

1 2 3 4 5 

5. ฉนัเบ่ือหน่ายท่ีจะเร่ิมต้นปรับปรุงเปล่ียนแปลง 
    สิง่ตา่ง ๆ 

1 2 3 4 5 

6. ฉนัไมมี่แรงบนัดาลใจท่ีจะเปล่ียนแปลงตนเอง 1 2 3 4 5 

7. ฉนัตัง้เป้าหมายท่ีท าได้จริงในการเปล่ียนแปลง 
    ตนเอง 

1 2 3 4 5 

8. ฉนัมีแนวทางท่ีท าได้จริงในการพฒันาตนเอง 1 2 3 4 5 
9. ฉนัมีขัน้ตอนในการเปล่ียนแปลงตนเองตามท่ี 
    ตัง้ใจไว้อย่างชดัเจน 

1 2 3 4 5 

10. การวางแผนเพ่ือพฒันาตนเองเป็นเร่ืองยาก 
     ส าหรับฉนั 

1 2 3 4 5 

11. ฉนัไมต้่องการผกูมดัตนเองด้วยการวางแผน 
     ปรับปรุงเปล่ียนแปลงตนเองไว้ลว่งหน้า 

1 2 3 4 5 

12. ฉนัไมเ่คยคดิอะไรลว่งหน้าเพ่ือปรับปรุง 
     เปล่ียนแปลงตนเอง 

1 2 3 4 5 

13. ฉนัสามารถขอความช่วยเหลือจากผู้ อ่ืนได้ 
     เม่ือฉนัพยายามเปล่ียนแปลงตนเอง 

1 2 3 4 5 

14. ฉนัแสวงหาความช่วยเหลือได้อย่างเตม็ท่ี 
     เพ่ือการพฒันาตนเอง 

1 2 3 4 5 
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ข้อความ 

ระดับความคิดเหน็ของท่าน 
ไม่จริง
เลย 
1 

ค่อนข้าง
ไม่จริง 

2 

ไม่ 
แน่ใจ 

3 

ค่อนข้าง
จริง 
4 

จริง
ที่สุด 

5 
15. คนรอบข้างสนบัสนนุฉนัเสมอเม่ือฉนัต้องการ 
     พฒันาตนเอง 

1 2 3 4 5 

16. ฉนัไมมี่แหลง่สนบัสนนุใด ๆ ท่ีจะช่วย 
     ในการพฒันาตนเอง 

1 2 3 4 5 

17. ฉนัเมนิเฉยเม่ือมีคนให้การช่วยเหลือถึงแม้วา่ 
     จะช่วยให้ฉนัได้เปล่ียนแปลงและพฒันาตนเอง 
     ก็ตาม 

1 2 3 4 5 

18. ฉนัไมจ่ าเป็นต้องร้องขอความช่วยเหลือจากใคร 
     เพ่ือช่วยให้ฉนัสามารถเปล่ียนแปลงและ 
     พฒันาตนเองได้ 

1 2 3 4 5 

19. ฉนัใช้ทกุโอกาสท่ีเข้ามาเพ่ือการพฒันาตนเอง 1 2 3 4 5 

20. ฉนัพยายามจะพฒันาตนเองอย่างสม ่าเสมอ 1 2 3 4 5 
21. เม่ือมีสิง่ท่ีต้องปรับปรุงเปล่ียนแปลง 
     ฉนัจะลงมือท าโดยไมล่งัเล 

1 2 3 4 5 

22. ฉนัคดิวา่การพฒันาตนเองเป็นเร่ืองท่ีเกิดขึน้ 
     ตามธรรมชาต ิเราไมจ่ าเป็นต้องลงมือท าอะไร 

1 2 3 4 5 

23. ฉนัล้มเลกิบอ่ย ๆ เม่ือเจออปุสรรคในการพฒันา 
     ตน 

1 2 3 4 5 
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ตอนที่ 4  ภาวะผู้น าในตนเอง 
ค าชีแ้จง โปรดอ่านข้อความในแบบสอบถาม แล้วเลือกค าตอบท่ีตรงกับตวัท่านมากท่ีสุดโดยใช้
เคร่ืองหมาย X บนตวัเลขในสว่นท่ีให้เลือกในแต่ละข้อเพียงตวัเลือกเดียว โปรดตอบให้ตรงกับตัว
ท่าน หรือความรู้สกึของท่านมากท่ีสดุ โดยไม่ต้องค านึงว่าบุคคลสว่นใหญ่ควรจะตอบอะไร และ
กรุณาท าให้ครบทกุข้อ 

ข้อความ 

ระดับความคิดเหน็ของท่าน 
ไม่จริง
เลย 
1 

ค่อนข้าง
ไม่จริง 

2 

ไม่ 
แน่ใจ 

3 

ค่อนข้าง
จริง 
4 

จริง
ที่สุด 

5 
1. ฉนัมีประเดน็ในการตดิตามการเรียนรู้ 
    ภาษาองักฤษของตนวา่ท าได้ดีเพียงใด 

1 2 3 4 5 

2. ฉนัตัง้ใจเรียนรู้ภาษาองักฤษเพ่ือไปให้ถึง 
    เป้าหมายเฉพาะท่ีฉนัวางไว้ 

1 2 3 4 5 

3. ฉนัไมจ่ าเป็นต้องให้ข้อมลูตอบกลบัตนเอง 
    เพ่ือการแก้ไขพฤตกิรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 
    ท่ีไมเ่หมาะสม 

1 2 3 4 5 

4. ฉนัมองเห็นภาพความส าเร็จในการเรียนรู้ 
    ภาษาองักฤษของตนเองก่อนท่ีจะลงมือท า 

1 2 3 4 5 

5. ฉนัวาดภาพตนเองประสบความส าเร็จ 
    ในการเรียนรู้ภาษาองักฤษเพ่ือสร้างแรงจงูใจ 
    ในการเรียน 

1 2 3 4 5 

6. ฉนัค้นหาบรรยาการกาศเรียนใหม ่ๆ เพ่ือสร้าง 
    แรงจงูใจในการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 

1 2 3 4 5 

7. กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษท าให้ฉนัรู้วา่ 
    ตนเองไมมี่ความสามารถเพียงพอ 

1 2 3 4 5 

8. บางครัง้ฉนัพดูทบทวนกบัตวัเอง เม่ือพบกบั 
    สถานการณ์การท างานท่ียากล าบาก 

1 2 3 4 5 

9. เม่ือฉนัเจอสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาฉนัมกัจะ 
    ประเมนิตนเองวา่มีความเช่ือท่ีไมถ่กูต้องหรือไม่ 

1 2 3 4 5 

10. ฉนัรับรู้วา่ตนเองไมมี่ความสามารถเพียงพอ 
     ท่ีจะประสบผลส าเร็จในการเรียน 

1 2 3 4 5 
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ตอนที่ 5  สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
ค าชีแ้จง โปรดอ่านข้อความในแบบสอบถาม แล้วเลือกค าตอบท่ีตรงกับตวัท่านมากท่ีสุดโดยใช้
เคร่ืองหมาย X บนตวัเลขในสว่นท่ีให้เลือกในแต่ละข้อเพียงตวัเลือกเดียว โปรดตอบให้ตรงกับตัว
ท่าน หรือความรู้สกึของท่านมากท่ีสดุ โดยไม่ต้องค านึงว่าบุคคลสว่นใหญ่ควรจะตอบอะไร และ
กรุณาท าให้ครบทกุข้อ 

ข้อความ 

ระดับความคิดเหน็ของท่าน 
ไม่จริง
เลย 
1 

ค่อนข้าง
ไม่จริง 

2 

ไม่ 
แน่ใจ 

3 

ค่อนข้าง
จริง 
4 

จริง
ที่สุด 

5 
1. ห้องสมดุมีหนงัสือท่ีหลากหลายตรงกบั 
    ความต้องการของฉนัในการค้นคว้าเพิม่เตมิ 
    เพ่ือการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 

1 2 3 4 5 

2. ฉนัสามารถค้นหาหนงัสือ หรือเอกสารได้ง่าย 
    จากแหลง่เรียนรู้รอบตวั 

1 2 3 4 5 

3. ห้องสมดุมีหนงัสือหรือส่ือเก่ียวกบัภาษาองักฤษ 
    ท่ีฉนัสนใจและต้องการเรียนรู้อย่างเพียงพอ 

1 2 3 4 5 

4. แหลง่เรียนรู้รอบตวัมีส่ือการเรียนรู้และ 
    เทคโนโลยีใหม ่ๆ ท่ีช่วยสนบัสนนุการเรียนรู้ 
    ภาษาองักฤษ 

1 2 3 4 5 

5. บริเวณท่ีฉนัใช้อ่านหนงัสือมีบรรยากาศ 
    ท่ีเหมาะสมในการเรียนรู้ 

1 2 3 4 5 

6. ภายนอกห้องเรียนมีส่ือการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 
    อีกมากมาย 

1 2 3 4 5 

7. เพ่ือนของฉนัสอนให้ฉนัใช้เทคนิคในการสืบค้น 
    ข้อมลูความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ 
    ภาษาองักฤษ 

1 2 3 4 5 

8. เพ่ือนของฉนัพร้อมช่วยเหลือเสมอ 
    เม่ือฉนัมีปัญหาในการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 

1 2 3 4 5 

9. ครอบครัวของฉนัไมเ่ข้าใจในความต้องการเรียนรู้ 
    ภาษาองักฤษเพิม่เตมิของฉนั 

1 2 3 4 5 

10. เพ่ือนในกลุม่และฉนัมีความสนใจเรียนรู้ 
     ภาษาองักฤษคล้ายกนั 1 2 3 4 5 
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ข้อความ 

ระดับความคิดเหน็ของท่าน 
ไม่จริง
เลย 
1 

ค่อนข้าง
ไม่จริง 

2 

ไม่ 
แน่ใจ 

3 

ค่อนข้าง
จริง 
4 

จริง
ที่สุด 

5 
11. เพ่ือนเห็นด้วยท่ีฉนัมีความสนใจในการเรียนรู้ 
     ภาษาองักฤษ 

1 2 3 4 5 

12. ฉนัอยู่ในกลุม่เพ่ือนท่ีไมส่นใจการเรียนรู้ 
     ภาษาองักฤษ 

1 2 3 4 5 

13. เพ่ือนในกลุม่ใช้เวลาวา่งในการเรียนรู้ 
     ภาษาองักฤษผา่นอินเทอร์เน็ต ซึ่งกระตุ้น 
     ความสนใจของฉนัได้เป็นอย่างดี 

1 2 3 4 5 
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ตอนที่ 6  แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ 
ค าชีแ้จง โปรดอ่านข้อความในแบบสอบถาม แล้วเลือกค าตอบท่ีตรงกับตวัท่านมากท่ีสุดโดยใช้
เคร่ืองหมาย X บนตวัเลขในสว่นท่ีให้เลือกในแต่ละข้อเพียงตวัเลือกเดียว โปรดตอบให้ตรงกับตัว
ท่าน หรือความรู้สกึของท่านมากท่ีสดุ โดยไม่ต้องค านึงว่าบุคคลสว่นใหญ่ควรจะตอบอะไร และ
กรุณาท าให้ครบทกุข้อ 

ข้อความ 

ระดับความคิดเหน็ของท่าน 
ไม่จริง
เลย 
1 

ค่อนข้าง
ไม่จริง 

2 

ไม่ 
แน่ใจ 

3 

ค่อนข้าง
จริง 
4 

จริง
ที่สุด 

5 
1. ฉนัชอบศกึษาสิง่แปลกใหมท่ี่ไมซ่ า้เดมิ 
   ในการเรียนรู้อยู่เสมอ 

1 2 3 4 5 

2. ฉนัไมต้่องการท่ีจะเรียนรู้ หรือค้นหาอะไร 
    เพิม่เตมิ เพราะคดิวา่มีความรู้มากเพียงพอแล้ว 

1 2 3 4 5 

3. ฉนัต้องการค้นหาความรู้ใหมท่ี่แตกตา่ง 
    จากความรู้เดมิตลอดเวลา 

1 2 3 4 5 

4. ฉนักระหายใคร่รู้ทกุสิง่ทกุอย่างท่ีพบเห็น 
    เป็นอย่างมาก 

1 2 3 4 5 

5. ฉนัต้องการเรียนรู้สิง่ท่ีง่าย ๆ มากกวา่เรียนรู้ 
    สิง่ยาก ๆ แม้วา่จะสามารถท าได้ 

1 2 3 4 5 

6. ฉนัรู้สกึตื่นเต้นทกุครัง้ท่ีได้เรียนรู้สิง่ตา่ง ๆ 
    ท่ีตนเองสนใจ 

1 2 3 4 5 

7. ฉนัรู้สกึมีความสขุใจและมีก าลงัใจ 
    จากการตัง้ใจเรียนรู้ของฉนั 

1 2 3 4 5 

8. ฉนัรู้สกึสนกุทีได้เรียนรู้เร่ืองราวตื่นเต้นตา่ง ๆ 
    อย่างใจจดใจจ่อ 

1 2 3 4 5 

9. ฉนัชอบเรียนรู้เร่ืองราวตา่ง ๆ ท่ีน่าสนใจ 
    แม้เป็นเร่ืองท่ีฉนัไมเ่คยรู้มาก่อน 

1 2 3 4 5 

10. ฉนัต้องการเรียนรู้เร่ืองราวตา่ง ๆ 
     ท่ีท าให้ฉนัเพลดิเพลนิ 

1 2 3 4 5 

11. ฉนัพอใจท่ีได้เรียนรู้สิง่ท่ีตนเองสนใจ 
     เป็นเวลานาน ๆ โดยไมเ่บ่ือ 

1 2 3 4 5 
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ข้อความ 

ระดับความคิดเหน็ของท่าน 
ไม่จริง
เลย 
1 

ค่อนข้าง
ไม่จริง 

2 

ไม่ 
แน่ใจ 

3 

ค่อนข้าง
จริง 
4 

จริง
ที่สุด 

5 
12. แม้วา่กิจกรรมในการเรียนรู้จะน่าสนใจมาก 
     เพียงใด ก็ไมท่ าให้ฉนัปรารถนาท่ีจะเรียนรู้ 
     เพิม่เตมิ 

1 2 3 4 5 

13. ฉนัชอบจดัการเร่ืองตา่ง ๆ ในการเรียนรู้ 
     ด้วยตนเอง 

1 2 3 4 5 

14. ฉนัรักท่ีจะรับผดิชอบเร่ืองตา่ง ๆ ในการเรียนรู้ 
     ด้วยตนเองมากกวา่พึง่พาผู้ อ่ืน 

1 2 3 4 5 

15. ฉนัชอบพึง่พาผู้ อ่ืนในการด าเนินการ 
      เร่ืองตา่ง ๆ ในการเรียนรู้ 

1 2 3 4 5 

16. ความต้องการเรียนรู้ภาษาองักฤษของฉนั 
     เป็นไปตามค าสัง่ของคนอ่ืนเท่านัน้ 

1 2 3 4 5 

17. ฉนัชอบท าสิง่ตา่ง ๆ ในการเรียนรู้ตามค าสัง่ 
     ของคนอ่ืนเท่านัน้ 

1 2 3 4 5 

18. ฉนัไมต้่องการท่ีจะพฒันาความสามารถ 
     ในการเรียนรู้ของตนเอง 

1 2 3 4 5 

19. ฉนัต้องการใช้ความสามารถของตน 
     ในการเรียนรู้จนประสบความส าเร็จ 

1 2 3 4 5 

20. ฉนัแสวงหากิจกรรมตา่ง ๆ ในการเรียนรู้ 
     ภาษาองักฤษเพ่ือพฒันาความสามารถของฉนั 

1 2 3 4 5 

21. ฉนัปรารถนาท่ีจะพฒันาความสามารถ 
     ในการเรียนรู้ของตนเองอยู่ตลอด 

1 2 3 4 5 

22. ฉนัปรารถนาท่ีจะปรับปรุงความสามารถ 
     ในการเรียนรู้ของตนเองให้ดียิ่งขึน้ 

1 2 3 4 5 

23. ฉนัมุง่มัน่ท่ีจะจดัการการเรียนรู้ของตนเอง 
     ได้ส าเร็จตามต้องการ 

1 2 3 4 5 

24. ฉนัไมค่าดหวงัความส าเร็จใดจากการจดัการ 
     เรียนรู้ของตนเอง 

1 2 3 4 5 

25. ฉนัใช้พลงัของตนเองเพ่ือผลกัดนัการเรียนรู้ 
      จนถึงเส้นชยัท่ีวางไว้ได้ 

1 2 3 4 5 
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ข้อความ 

ระดับความคิดเหน็ของท่าน 
ไม่จริง
เลย 
1 

ค่อนข้าง
ไม่จริง 

2 

ไม่ 
แน่ใจ 

3 

ค่อนข้าง
จริง 
4 

จริง
ที่สุด 

5 
26. ฉนัมุง่มัน่ในการเรียนรู้เพราะความปรารถนา 
     ของตนมากกวา่ความคาดหวงัท่ีจะได้รับ 
     ค ายกย่องหรือการได้รับคะแนน 

1 2 3 4 5 

27. ฉนัเช่ือวา่ตนเองไมไ่ด้มุง่มัน่เรียนรู้อะไร 
     จนส าเร็จได้ 

1 2 3 4 5 

 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
รายละเอียดการวิเคราะห์ข้อค าถาม 
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ตาราง 24 คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) คา่อ านาจจ าแนกรายข้อ และคา่ความเช่ือมัน่ของแบบ
วดัพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษด้วยการน าตนเอง 

ข้อที่ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าอ านาจจ าแนก 
1 1.0 .726 
2 0.6 .626 
3 0.6 .507 
4 0.6 .742 
5 0.6 .636 
6 1.0 .360 
7 0.6 .775 
8 0.8 .446 
9 1.0 .471 
10 0.6 .772 
11 1.0 .584 
12 0.6 .417 
13 1.0 .455 
14 1.0 .310 
15 0.8 .818 
16 1.0 .518 
17 1.0 .657 
18 0.8 .698 
19 0.6 .679 
20 0.6 .856 
21 0.6 .701 
22 0.6 .787 
23 1.0 .629 
24 0.6 .469 
25 1.0 .517 
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ตาราง 24 (ตอ่) 

ข้อที่ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าอ านาจจ าแนก 
26 0.8 .564 
27 0.8 .682 
28 1.0 .767 

คา่ความเช่ือมัน่รวมทัง้ฉบบั เทา่กบั .945 
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ตาราง 25 คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) คา่อ านาจจ าแนกรายข้อ และคา่ความเช่ือมัน่ของแบบ
วดัการริเร่ิมพฒันาความงอกงามแหง่ตน 

ข้อที่ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าอ านาจจ าแนก 
1 1.0 .704 
2 1.0 .709 
3 0.6 .704 
4 0.6 .530 
5 1.0 .565 
6 1.0 .503 
7 1.0 .439 
8 1.0 .608 
9 0.8 .646 
10 1.0 .641 
11 1.0 .510 
12 0.6 .787 
13 1.0 .438 
14 0.8 .580 
15 1.0 .565 
16 1.0 .607 
17 1.0 .639 
18 0.8 .516 
19 0.8 .406 
20 1.0 .679 
21 1.0 .723 
22 0.8 .338 
23 1.0 .728 

คา่ความเช่ือมัน่รวมทัง้ฉบบั เทา่กบั .927 
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ตาราง 26 คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) คา่อ านาจจ าแนกรายข้อ และคา่ความเช่ือมัน่ของแบบ
วดัภาวะผู้น าในตนเอง 

ข้อที่ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าอ านาจจ าแนก 
1 0.8 .722 
2 1.0 .551 
3 1.0 .419 
4 0.6 .600 
5 0.8 .459 
6 0.8 .414 
7 0.8 .377 
8 0.8 .452 
9 1.0 .620 
10 0.8 .622 

คา่ความเช่ือมัน่รวมทัง้ฉบบั เทา่กบั .827 
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ตาราง 27 คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) คา่อ านาจจ าแนกรายข้อ และคา่ความเช่ือมัน่ของแบบ
วดัสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนก 
ข้อที่ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าอ านาจจ าแนก 

1 1.0 .274 
2 1.0 .584 
3 1.0 .337 
4 1.0 .492 
5 0.6 .594 
6 0.6 .472 
7 0.6 .667 
8 1.0 .291 
9 0.6 .264 
10 1.0 .557 
11 0.6 .598 
12 0.6 .404 
13 0.6 .346 

คา่ความเช่ือมัน่รวมทัง้ฉบบั เทา่กบั .816 
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ตาราง 28 คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) คา่อ านาจจ าแนกรายข้อ และคา่ความเช่ือมัน่ของแบบ
วดัแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ 

ข้อที่ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าอ านาจจ าแนก 
1 1.0 .668 
2 0.6 .716 
3 0.6 .517 
4 1.0 .692 
5 1.0 .448 
6 1.0 .597 
7 1.0 .471 
8 0.6 .485 
9 0.6 .505 
10 1.0 .463 
11 1.0 .632 
12 0.8 .496 
13 1.0 .381 
14 1.0 .663 
15 0.8 .375 
16 0.8 .556 
17 0.6 .546 
18 1.0 .531 
19 1.0 .756 
20 0.6 .658 
21 0.8 .650 
22 0.6 .588 
23 0.8 .438 
24 0.8 .778 
25 1.0 .645 
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ตาราง 28 (ตอ่) 

ข้อที่ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าอ านาจจ าแนก 
26 1.0 .300 
27 0.8 .407 

คา่ความเช่ือมัน่รวมทัง้ฉบบั เทา่กบั .920 

 
 
 
 
 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล พิชามญชุ์ บุญสทิธ์ิ 
วัน เดือน ปี เกิด 7 สงิหาคม 2529 
สถานที่เกิด สงขลา 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2548  

มธัยมศกึษาปีท่ี 6  
จากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลยั จงัหวดัสงขลา  
พ.ศ. 2552  
วิทยาศาสตรบณัฑิต (จิตวิทยา) (เกียรตินิยมอนัดบั2)  
จากคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
พ.ศ. 2555  
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (จิตวิทยาการปรึกษา)  
จาก คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
พ.ศ. 2562  
ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต (การวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ประยกุต์)  
จากสถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   

 

 


	บทคัดย่อภาษาไทย
	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	สารบัญตาราง
	สารบัญรูปภาพ
	บทที่ 1 บทนำ
	ที่มาและความสำคัญของปัญหา
	ความมุ่งหมายของการวิจัย
	ความสำคัญของการวิจัย
	ขอบเขตของการวิจัย
	การวิจัยระยะที่ 1 การวิจัยเชิงปริมาณ
	การวิจัยระยะที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ


	บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	1. การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีอาเซียน
	2. พฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการนำตนเอง
	3. การริเริ่มพัฒนาความงอกงามแห่งตน
	4. ภาวะผู้นำในตนเอง
	5. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้
	6. แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้
	7. กรอบแนวคิดในการวิจัย
	8. สมมติฐานของการวิจัยในระยะที่ 1

	บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
	การวิจัยระยะที่ 1
	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	การเก็บรวบรวมข้อมูล
	การวิเคราะห์ข้อมูล

	การวิจัยระยะที่ 2
	ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย
	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	การเก็บรวบรวมข้อมูล
	การวิเคราะห์ข้อมูล
	การตรวจสอบความเชื่อถือได้ของข้อมูล

	การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง

	บทที่ 4 ผลการวิจัย
	ผลการวิจัยระยะที่ 1
	ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปร
	ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน

	ผลการวิจัยระยะที่ 2
	ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกรณีศึกษา
	ตอนที่ 2 ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของการริเริ่มพัฒนาความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้นำในตนเอง สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ และพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการนำตนเอง


	บทที่ 5 สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ
	กระบวนการวิจัยโดยสรุป
	สรุปผลการวิจัย
	อภิปรายผลการวิจัย
	ข้อเสนอแนะ

	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก
	ภาคผนวก ก
	ภาคผนวก ข
	ภาคผนวก ค

	ประวัติผู้เขียน

