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การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อเปรียบเทียบการเรียนรูด้ว้ยตนเองของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ที่เรียน

การศึกษานอกระบบ เมื่อจ าแนกตามตวัแปรแบ่งกลุ่มย่อย ไดแ้ก่ ระดบัชัน้  เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  และ
รายได ้เพื่อศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างแรงจูงใจและการสนบัสนนุทางสงัคม  กบัการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และเพื่อ
ท านายการเรยีนรูด้ว้ยตนเองโดยใชแ้รงจูงใจ และการสนบัสนนุทางสงัคมของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีเรยีนการศึกษา
นอกระบบ เมื่อจ าแนกตามตวัแปรแบ่งกลุม่ย่อย กลุม่ตวัอย่างเป็นวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ที่เรียนการศึกษานอกระบบ 
จ านวน 428 คน ใชว้ิธีการสุม่แบบชั้นภูมิ โดยแบ่งเป็นระดบัชัน้การเรียน และเพศ สถิติที่ใชท้ดสอบสมมติฐาน
การวิจยั ไดแ้ก่ การเปรยีบเทียบคา่เฉลีย่ การวิเคราะหค์า่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ ์และการวิเคราะหถ์ดถอยพหคุณู 
ผลการวิจยัพบว่า (1) วยัผูใ้หญ่ตอนตน้ที่เรียนการศึกษานอกระบบท่ีเรียนในระดบัชัน้สงูกว่าจะมีการเรียนรูด้ว้ย
ตนเองสงูกว่าผูท้ี่เรียนอยู่ในระดบัชัน้ต ่ากว่าอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .05  (2)วยัผูใ้หญ่ตอนตน้ที่เรียน
การศึกษานอกระบบที่มีรายไดพ้อใช้ มีการเรียนรูด้ว้ยตนเองสงูกว่าผู้ที่มีรายไดไ้ม่พอใช้ อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .01 (3) แรงจงูใจ ประกอบดว้ย แรงจงูใจดา้นอาชีพ แรงจงูใจที่จะพฒันาตนเอง แรงจูงใจดา้นสงัคม 
และการสนบัสนนุทางสงัคม ประกอบดว้ย การสนบัสนนุทางสงัคมดา้นอารมณ ์การสนบัสนนุทางสงัคมดา้นการ
ประเมิน การสนบัสนนุทางสงัคมดา้นขอ้มลูขา่วสาร และการสนบัสนนุทางสงัคมดา้นการเงินแรงงานและสิง่ของ 
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเรียนรู ้ด้วยตนเองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ  .01 (4) แรงจูงใจ 
ประกอบดว้ย แรงจงูใจดา้นอาชีพ แรงจงูใจที่จะพฒันาตนเอง แรงจงูใจดา้นสงัคม  และการสนบัสนนุทางสงัคม 
ประกอบดว้ย การสนบัสนนุทางสงัคมดา้นอารมณ์ การสนบัสนนุทางสงัคมดา้นการประเมิน การสนบัสนนุทาง
สงัคมดา้นขอ้มลูขา่วสาร และการสนบัสนนุทางสงัคมดา้นการเงินแรงงานและสิง่ของ สามารถรว่มกนัท านายการ
เรียนรูด้ว้ยตนเองของวัยผูใ้หญ่ตอนตน้ที่เรียนในการศึกษานอกระบบ  ไดร้อ้ยละ 34.9 โดยตัวแปรที่สามารถ
ท านายการเรยีนรูด้ว้ยตนเองเป็นอนัดบัแรกคือ แรงจูงใจที่จะพฒันาตนเอง รองลงมา คือ การสนบัสนนุดา้นการ
ประเมิน และแรงจงูใจดา้นสงัคมตามล าดบั 
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This thesis aimed to compare the self-directed learning of early adults in non-formal 

education and classified according to minor variables such as degree type, gender, marital status 
and income for a study on involvement between motivation and social support with the self-directed 
learning of early adults in non-formal education and predicted self-directed learning using motivation 
and social support of early adults in non-formal education. Following the classification of minor 
variables, the participants in the study included 428 early adults in non-formal education, were 
randomly selected and classified by degree and gender. This study used the stratified random 
sampling method, the t-test, Pearson's product moment correlation coefficient and multiple 
regression analysis. The results of the study were as follows: (1) early adults in non-formal education 
in higher classes had higher levels of self-directed learning than those in lower classes. The results 
were statistically significant at a level of .05; (2) early adults in non-formal education with sufficient 
income, self-directed learning was higher among those with an insufficient income; (3) motivation 
consists of vocational motivation, self-development, social motivation and social support, consisting 
of emotional support, appraisal support, information support and instrumental support. It had a 
positive involvement with a statistically significant level of .01; (4) motivation consisted of vocational 
motivation, self- development, social motivation and social support, consisting of emotional support, 
appraisal support, information support and instrumental support. It was able to predict self-directed 
learning among early adults in non-formal education at 34.9%. The variables that firstly predicted 
self-directed learning was self-development, secondly, appraisal support. 
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ขอบพระคณุเป็นอย่างยิ่ง ผูว้ิจยัขอขอบคณุเพ่ือนรว่มรุน่สาขาวิชาจิตวิทยาพฒันาการทุกท่านท่ีเป็น
ก าลงัใจใหผู้ว้ิจยัตลอดมา 

ขอกราบขอบพระคุณ  บิดามารดาและครอบครัวของผู้วิจัย  ท่ีเห็นความส าคัญของ
การศกึษาใหโ้อกาสทางการศกึษาและสนบัสนนุผูว้ิจยัมาโดยตลอด คณุคา่และประโยชนข์องงานวิจยั
นีข้อมอบใหก้บัผูมี้พระคณุทกุๆทา่น 
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บทที ่1 
บทน า 

ความส าคัญของปัญหาการวิจัย 
วยัผูใ้หญ่ตอนตน้เป็นวยัของความงอกงาม เป็นระยะท่ีบคุคลเจรญิเตบิโตเตม็ท่ี บรรลวุฒุิ

ภาวะโดยสมบรูณ ์บคุคลวยันีจ้ะเริ่มมีพฤติกรรมท่ีแน่นอนขึน้ รา่งกายแข็งแรงเต็มท่ี พฒันาทัง้ทาง
รา่งกาย สตปัิญญา อารมณแ์ละสงัคมคอ่นขา้งสมบรูณ ์มีอาชีพ มีรายได ้เริ่มสรา้งครอบครวั สธิุดา 
พฒุทอง (2551) และเตมิทรพัย ์จั่นเพชร (2557) ความส าเร็จตา่งๆในชีวิตของคนในวยันีห้ากไดร้บั
การศกึษาท่ีตรงกบัความตอ้งการของตนเองแลว้นัน้จะสามารถสรา้งความมั่นคงในดา้นตา่งๆได้ไม่
ว่าจะอยู่ในระบบการศึกษาใดก็ตาม  เอ็ดเวิรด์ ลินดิแมน  (Edward Linderman, 1962) เขียน
หนงัสือขึน้มาในปี ค.ศ.1962 ช่ือว่า The Meaning Of Adult Education สรุปแนวคิดไดว้่า ผูใ้หญ่
อาจมาเรียน เม่ือเขามีความตอ้งการท่ีจะเรียนและมีความสนใจ และการเรียนรูท่ี้เกิดขึน้นัน้จะช่วย
ใหเ้ขาเกิดความพึงพอใจ ความตอ้งการและความสนใจท่ีจะเรียนของวยัผูใ้หญ่จะเป็นจุดเริ่มตน้
ส าหรบัการจดักิจกรรมการเรียน แนวโนม้ทางการเรียนของคนวยัผูใ้หญ่นัน้จะถือเอาวิถีประจ าวนั
เป็นศูนยก์ลาง ดงันั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรูข้องผู้ใหญ่จึงอยู่ท่ีสถานการณ์ในวิถีประจ าวัน
มากกว่าเนือ้หาท่ีจดัขึน้ และตอ้งถือวา่ประสบการณชี์วิตของผูใ้หญ่มีคา่และมีความส าคญัส าหรบั
การเรียนรูข้องผูใ้หญ่ ดงันัน้วิธีการเรียนรูท่ี้จ  าเป็นเบือ้งตน้คือวิธีการคิดวิเคราะหแ์ละคน้ควา้ความ
จริงจากประสบการณ์ ผู้ใหญ่มีความตอ้งการเป็นอย่างมากท่ีจะชีน้  าตนเองมากกว่าท่ีจะใหใ้คร
(ผูส้อน)ชีน้  าหรือควบคมุซึ่งสอดคลอ้งกับโนลส์ (Knowles, 1975) ท่ีไดใ้หข้อ้สรุปพืน้ฐานเก่ียวกับ
การเรียนรูข้องผูใ้หญ่วา่ผูเ้รียนท่ีเป็นวยัผูใ้หญ่จะตอ้งน าตนเองซึ่ง สอดคลอ้งกบัหลกัการเรียนแบบ
น าตนเองท่ีว่าการน าตนเองเป็นความรูส้ึกส่วนลกึของผูใ้หญ่ท่ีตอ้งการและรูส้ึกถึงความสามารถใน
การน าตนเอง ทฤษฎีการศึกษาผูใ้หญ่ของ Knowles เรียกว่าทฤษฎีแอนดราโกจี (Andragogy) ซึ่ง
เขาเช่ือวา่ผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรูไ้ดม้ากท่ีสดุเม่ือใชว้ิธีการเรียนรูด้ว้ยการน าตนเอง  

การเรียนรูด้ว้ยตนเอง(Self-directed learning) เป็นกระบวนการซึ่งบคุคลรเิริ่มการเรียนรู้
ดว้ยตนเอง โดยท่ีอาจจะไดร้บัหรือไม่ไดร้บัความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืน มีการวิเคราะหค์วาม
ตอ้งการในการเรียน ก าหนดเป้าหมายในการเรียน แสวงหาแหล่งทรพัยากร ก าหนดวิธีการเรียนรู้
และประเมินผลการเรียนรูด้ว้ยตนเองได ้(Knowles, 1975) ลกัษณะเดน่ของการเรียนรูด้ว้ยตนเอง
คือ การท่ีบคุคลรูว้่ามีศกัยภาพสามารถท่ีจะเรียนรูส้ิ่งตา่งๆไดด้ว้ยตนเอง เป็นการตอบสนองความ
ตอ้งการของผูเ้รียนเพ่ือท่ีจะสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสงัคมใหมี้ความสขุและเป็นกระบวนการเรียนรู้
ท่ีเกิดขึน้ตลอดชีวิต(กาญจนา จนัทรป์ระเสริฐ, 2556, 27-28) กูกลิเอลมิโน (Guglielmino, 1977) 
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ไดส้รุปความส าคญัของการเรียนรูด้ว้ยตนเองว่ามีประโยชนแ์ละจ าเป็นตอ่ผูเ้รียนในปัจจบุนัเป็นการ
เรียนรูท่ี้สอดคลอ้งกบัพฒันาการของมนษุยท่ี์เม่ือเติบโตขึน้มาจะพฒันาตนเองไปสูค่วามเป็นอิสระ 
ไม่ตอ้งการพึ่งพิงผูอ่ื้นสามารถด าเนินชีวิตไดด้ว้ยตนเอง และท่ีส าคญัท่ีสดุคือการเรียนรูด้ว้ยตนเอง
จะพฒันาบุคคลใหมี้ทกัษะการแสวงหาความรู ้แมจ้ะเรียนจบไปแลว้ก็ยงัสามารถแสวงหาความรู้
เพ่ือพฒันาวิชาชีพได ้

การศึกษานอกระบบในประเทศไทย ได้ยึดหลักการตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ ควบคู่กับหลักการการศึกษานอกระบบ หลักความเสมอภาค  การมีส่วนร่วม มีความ
รบัผิดชอบ มีกระบวนการเรียนรูท่ี้หลากหลาย มีความยืดหยุ่น โดยความเช่ือพืน้ฐานท่ีส าคญัซึ่ง
เป็นลกัษณะท่ีโดดเดน่คือ ความเช่ือท่ีว่าเปา้หมายชีวิตสงูสดุของทกุคน คือตอ้งการมีความสขุ การ
คดิตดัสินใจเลือกท าสิ่งใดลว้นใชเ้หตผุล การจดัการศกึษานอกระบบจึงเนน้ท่ีการส่งเสริมใหผู้เ้รียน
คดิและตดัสินใจดว้ยตนเอง(อญัชลี ธรรมะวิธีกลุ, 2551) สอดคลอ้งกบัหลกัการเรียนรูข้องผูใ้หญ่ ท่ี
เช่ือว่าผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรูไ้ดม้ากท่ีสดุเม่ือใชว้ิธีการเรียนรูด้ว้ยตนเอง ผูม้าเรียนการศกึษานอก
ระบบสว่นมากเป็นผูใ้หญ่ ซึ่งเป็นผูมี้วฒุิภาวะ เป็นผูมี้ประสบการณ ์มีความรบัผิดชอบในชีวิต ดแูล
ครอบครวั และอาจมีขอ้จ ากัดมากมายในการมาเรียน ซึ่งลกัษณะดงักล่าวท าใหก้ารจดัการเรียนรู้
ใหผู้เ้รียนจึงไม่เหมือนกัน เพราะมีสิ่งท่ีแตกต่างกันหลายอย่าง จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง
พบว่า การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จโดยเฉพาะการจัดการศึกษานอกระบบนั้น 
หลักการการเรียนรู้ผู้ใหญ่  (Andragogy) ได้ กล่าวว่า แรงจูงใจมีความส าคัญต่อการส าเร็จ
การศกึษา ซึ่งเป็นหวัใจส าคญัท่ีจะน าไปสู่สิ่งท่ีผูเ้รียนสนใจ  สอดคลอ้งกบั ชยัพฒัน ์พนัธุว์ฒันสกลุ 
(2558) ไดท้  าการศกึษาปัจจยัพหรุะดบัท่ีส่งผลตอ่ความส าเรจ็ในการศกึษาของนกัศกึษาการศกึษา
นอกระบบ พบว่า แรงจูงใจเป็นปัจจัยภายในท่ีส่งผลมากท่ีสุดต่อความส าเร็จในการเรียนของ
นกัศกึษาการศกึษานอกระบบ และปัจจยัภายนอก การสนบัสนนุจากครู มีอิทธิพลมากท่ีสดุตอ่การ
ส าเร็จการศกึษา ปนิดา ทวีชาติ (2560) ไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การเรียนรูด้ว้ยตนเอง
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาพบว่า แรงจงูใจ บรรยากาศการเรียนและความสมัพนัธท์างสงัคมลว้น
เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรูด้ว้ยตนเองทัง้สิน้ ซึ่งในแต่ละปัจจยัมีความสมัพนัธก์ัน ปัจจัย
ภายนอกท่ีน่าจะเขา้มามีผลตอ่การเรียนรูด้ว้ยตนเองคือ การสนบัสนนุทางสงัคม  ไม่ว่าจะเป็นจาก
ครอบครวั จากเพ่ือน จากสถานศกึษา เพราะเป็นสิ่งท่ีช่วยใหบ้คุคลเผชิญกบัความเครียด สามารถ
จัดการกับความเครียดและปัญหาต่างๆไดดี้ ท าใหมี้ปัญหาดา้นการเรียนและปัญหาดา้นจิตใจ
เพียงเล็กนอ้ย (ประณต เคา้ฉิม, 2549) 
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จากท่ีกล่าวมาเห็นไดว้่า แรงจงูใจมีส่วนส าคญัท่ีท าใหก้ารเรียนประสบความส าเร็จ และ
การสนบัสนุนทางสังคมก็เป็นปัจจยัภายนอกท่ีมีความส าคญัท่ีส่งเสริมใหเ้กิดความส าเร็จในการ
เรียนไดเ้ช่นเดียวกนัดงันัน้ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศกึษาแรงจงูใจและการสนบัสนุนทางสงัคมท่ี
เก่ียวขอ้งกับการเรียนรูด้ว้ยตนเอง ของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีเรียนการศึกษานอกระบบ รวมทัง้การ
เปรียบเทียบตวัแปรแบ่งกลุ่มย่อยเพ่ือหากลุ่มเส่ียงท่ีมีการเรียนรูด้ว้ยตนเองต ่าเพ่ือใชข้อ้มูลจาก
งานวิจยัฉบบันีไ้ปพฒันาบคุคลวยัผูใ้หญ่ท่ีมาเรียนการศกึษานอกระบบ ตลอดจนผลการศกึษาวิจยั
ในครัง้นีจ้ะเป็นประโยชนต์่อหน่วยงานการจัดการศึกษานอกระบบ ตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ท าให้
ไดม้าซึ่งขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันาแรงจงูใจในวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ตอ่การจดัการศกึษานอกระบบ
ตอ่ไป 

วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
1. เพ่ือเปรียบเทียบการเรียนรูด้ว้ยตนเองของวัยผู้ใหญ่ตอนตน้ท่ีเรียนการศึกษานอก

ระบบ เม่ือจ าแนกตามตวัแปรระดบัชัน้ อาย ุเพศ สถานภาพสมรส  และรายได ้
2. เพ่ือศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างแรงจูงใจและการสนบัสนุนทางสงัคม กับการเรียนรู้

ดว้ยตนเองของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีเรียนการศกึษานอกระบบ 
3. เพ่ือท านายการเรียนรูด้ว้ยตนเอง โดยใชแ้รงจงูใจ และการสนบัสนนุทางสงัคมของวยั

ผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีเรียนการศึกษานอกระบบ เม่ือจ าแนกตาม ระดบัชัน้ อายุ เพศ สถานภาพสมรส 
และรายได ้

ความส าคัญของการวิจัย  
งานวิจยันีเ้ป็นการศึกษาความสมัพนัธเ์ปรียบเทียบระหว่างแรงจูงใจ และการสนบัสนุน

ทางสงัคม กบัการเรียนรูด้ว้ยตนเอง ของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีเรียนการศกึษานอกระบบ มีประโยชนท่ี์
ส าคญัคือ 

1. ท าใหท้ราบถึงความสมัพนัธก์ันระหว่างแรงจงูใจ และการสนบัสนนุทางสงัคมกับ
การเรียนรูด้้วยตนเองของบุคคลวัยผู้ใหญ่ตอนต้นท่ีเรียนการศึกษานอกระบบ  ซึ่งผลของการ
ศกึษาวิจยัจะเป็นขอ้มูลใหค้รูผูส้อนบคุคลวยัผูใ้หญ่ ผูบ้ริหารผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับการจดัหลกัสูตรและ
จดักิจกรรม ตลอดจนหน่วยงานท่ีจดัการศกึษานอกระบบ  จะไดท้ราบถึงตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์
กับการเรียนรูด้ว้ยตนเองและเป็นขอ้มูลเบือ้งตน้ในการส่งเสริมใหบุ้คคลวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีเรียน
การศกึษานอกระบบสามารถเรียนรูด้ว้ยตนเองไดอ้ยา่งตรงประเดน็  
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2. ผลการท านายจะท าใหท้ราบถึงตวัแปรส าคญัของแรงจงูใจ และการสนบัสนนุทาง
สงัคม มีความเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรูด้ว้ยตนเองของบคุคลวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีเรียนการศกึษานอก
ระบบทัง้ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย ซึ่งผลการวิจยันีส้ามารถใชเ้ป็นแนวทางให ้ครู หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
สามารถจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรูด้ว้ยตนเอง สรา้งเสริมแรงจูงใจใหแ้ก่วยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ี
เรียนการศกึษานอกระบบไดอ้ยา่งเหมาะสม สามารถน าผลท่ีไดจ้ากการวิจยัไปใชเ้ป็นขอ้มลูในการ
ออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูด้ว้ยตนเองของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีเรียนการศึกษานอกระบบ 
และสามารถน าผลการวิจยันีท่ี้พบตวัแปรส าคญัในงานวิจยันีไ้ปใชใ้นการสรา้งโปรแกรมฝึกอบรม
การเรียนรูด้ว้ยตนเองในการท าวิจยัเชิงทดลองตอ่ไป 

ขอบเขตการวิจัย 
ประชากร 

ประชากรในงานวิจยันี ้เป็นวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีเรียนในการศึกษานอกระบบ ท่ีมีอายุ
ระหวา่ง 20-40 ปี 

กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตวัอยา่งเป็นวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีเรียนการศกึษานอกระบบ การสุ่มกลุ่มตวัอย่าง

ใชก้ารสุ่มแบบชัน้ภูมิ (Stratified Random Sampling)  แบ่งเป็น 2 ชัน้ คือ ระดบัชัน้การเรียน (ชัน้ 
ม.3 และ ม.6) และเพศ (ชาย และหญิง) การค านวณกลุ่มตวัอย่างตามค าอธิบายของ แฮรแ์ละ
คณะ (Hair, 2010) คือ 10 ถึง 40 × จ านวนตวัแปรในงานวิจยั จะไดก้ลุม่ตวัอยา่งจ านวนอย่างนอ้ย 
40 × 10 = 400 คน ซึ่งงานวิจยันีใ้ชก้ลุม่ตวัอยา่งจ านวน 428 คน 

ตัวแปร 
ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่  
1.แรงจูงใจ ประกอบดว้ย แรงจงูใจดา้นอาชีพ แรงจูงใจท่ีจะพฒันาตนเอง แรงจูงใจ

ดา้นสงัคม 
2.การสนับสนุนทางสังคม ประกอบด้วย การสนับสนุนด้านอารมณ์  การสนับ

สนับสนุนดา้นการประเมิน การสนบัสนุนดา้นขอ้มูลข่าวสาร การสนบัสนุนดา้นการเงิน แรงงาน
และสิ่งของ 

ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่ การเรียนรูด้ว้ยตนเอง ประกอบดว้ย การจดัการตนเอง การก ากับ
ตนเอง และการปรบัเปล่ียนตนเอง  

ตวัแปรแบง่กลุม่ยอ่ย ไดแ้ก่ ระดบัชัน้ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส และรายได ้



  5 

นิยามปฏิบัตกิาร  
1. การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-directed learning) หมายถึง พฤติกรรมของผูเ้รียนท่ี

เป็นวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีเรียนการศกึษานอกระบบ ในลกัษณะของผูเ้รียนมีการตรวจสอบตนเองถึง
สิ่งท่ีรูห้รือยงัไม่รูน้  ามาซึ่งความสนใจท่ีจะคิดริเริ่มเรียนรูด้ว้ยตนเอง มีความรบัผิดชอบเพ่ือใหไ้ปถึง
เป้าหมายในสิ่งท่ีตนเองตอ้งการเรียนรู ้และเกิดการเปล่ียนแปลงในตนเอง ซึ่งประกอบดว้ย 3 
องคป์ระกอบ  

1) การจัดการตนเอง (Self-managing) หมายถึง การเรียนรูข้องผู้เรียนท่ีจะตอ้งมี
จุดมุ่งหมาย รูจ้ักตั้งค  าถามเพ่ือให้ไดค้  าตอบในสิ่งท่ียังไม่รู ้มีการวางแผนก่อนลงมือท า มีการ
รวบรวมขอ้มูลท่ีจะน าไปสู่การแก้ปัญหา สามารถเปล่ียนแปลงความคิดของตนเองไดเ้ม่ือไดร้บั
ขอ้มลูเพิ่มเตมิ น าประสบการณค์วามรูเ้ดมิมาประยกุตใ์ชเ้ม่ือประสบกบัปัญหาใหม ่  

2) การก ากบัตนเอง (Self-monitoring) หมายถึง ตระหนกัรูถ้ึงความคิดของตนเองว่า
รูห้รือไม่รูเ้รื่องอะไร มีความพยายามในการเรียนรูด้ว้ยตนเองใหส้  าเร็จ และถึงแมว้่าจะมีปัญหา
อุปสรรคก็สามารถรบัมือได ้มีการตรวจสอบผลการเรียนรูข้องตนเอง ทบทวนวิธีการเรียนรูข้อง
ตนเองอยา่งละเอียด รบัฟังคนอ่ืนดว้ยความตัง้ใจและเขา้ใจในมมุมองของผูอ่ื้น 

3) การปรบัเปล่ียนตนเอง (Self-modifying) หมายถึง มีการคิดและส่ือสารไดอ้ย่าง
ชดัเจนในสิ่งท่ีเรียนรู ้มีความอยากรูอ้ยากเห็นและมีความสขุในสิ่งท่ีก าลงัเรียนรู ้แสวงหาการเรียนรู้
เพ่ือใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ตนเองและผูอ่ื้น ตอ้งการเปล่ียนแปลงตนเองใหดี้ขึน้อยู่ตลอดเวลา มองว่า
ปัญหาตา่งๆ เป็นโอกาสของการเรียนรู ้

การเรียนรูด้ว้ยตนเอง วดัไดจ้าก แบบวดัการเรียนรูด้ว้ยตนเอง ท่ีผูว้ิจยัไดป้รบัปรุงมาจาก 
มาตรวดัการเรียนรูด้ว้ยการน าตนเอง ของ เรวดี ทรงเท่ียง และ อนุ เจริญวงศร์ะยบั (2550) สรา้ง
ขึน้โดยอาศยัแนวคิดของCosta & Kallick (2004) แบบวดัมีลักษณะการประเมิน 6 ระดบั ตัง้แต ่
จรงิท่ีสดุ ถึง ไมจ่ริงเลย ผูท่ี้ไดค้ะแนนสงูกว่าแสดงวา่มีการเรียนรูด้ว้ยตนเองสงูกวา่ผูท่ี้ไดค้ะแนนต ่า
กวา่ 

2.แรงจูงใจ (Motivation) หมายถึง แรงผลกัดนัภายในของบคุคลซึ่งถกูกระตุน้โดยสิ่งเรา้
ท าใหบ้คุคลเกิดความตอ้งการและตดัสินใจกระท าเพ่ือตอบสนองความตอ้งการใหบ้รรลเุปา้หมาย 
แรงจงูใจของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีเรียนการศกึษานอกระบบ แบง่เป็น 3 ดา้น คือ 

1)แรงจงูใจดา้นอาชีพ (Vocational Motivates) หมายถึง ตอ้งการท่ีจะพฒันาตวัเอง
ทางดา้นอาชีพ พฒันาตนเองดา้นความรู ้เพ่ือจะไดห้างานง่ายขึน้ ประกอบอาชีพไดดี้ขึน้ ไดร้บัการ
เล่ือนขัน้ เล่ือนต าแหนง่ หรือเพ่ือใหมี้รายไดเ้พิ่มขึน้ 
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2)แรงจูงใจท่ีจะพัฒนาตนเอง (Self - Development) หมายถึง การตอ้งการเพิ่มพูน
ความรูข้องตนเอง ขยายโลกทศัน ์หรือสนใจวิชาการแขนงใดแขนงหนึ่ง เรียนเพ่ือยกระดบัความรู้
ของตน 

3)แรงจงูใจดา้นสงัคม (Social Motives) หมายถึง การตอ้งการเขา้รว่มกิจกรรม การมี
ปฏิสมัพนัธก์บัคนอ่ืน เพ่ือจะไดเ้ป็นสว่นหนึ่งของสงัคม การตอ้งการเป็นท่ียอมรบั 

แรงจงูใจ วดัไดจ้าก แบบวดัแรงจงูใจท่ีผูว้ิจยัไดศ้กึษาเอกสารเก่ียวกับแรงจงูใจ ไดส้รา้ง
แบบวดัแรงจงูใจ ตามแนวคิดของ โรเจอร  ์(Rogers, 1969) แบบวดัมีลกัษณะการประเมิน 6 ระดบั 
ตัง้แต่ จริงท่ีสุด ถึง ไม่จริงเลย ผูท่ี้ไดค้ะแนนสูงกว่า แสดงว่ามีแรงจูงใจมากกว่าผูท่ี้ไดค้ะแนนต ่า
กวา่ 

3.การสนับสนุนทางสังคม (Social support) หมายถึง การรบัรูข้องวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ี
เรียนการศึกษานอกระบบเก่ียวกับการได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว เพ่ือน และครูหรือ
สถานศกึษา  ประกอบดว้ย  

1) การสนบัสนนุดา้นอารมณ ์(Emotional Support) หมายถึง การไดร้บัก าลงัใจ การ
ไดร้บัการสง่เสรมิใหมี้ความมั่นใจ การใหก้ารปลอบโยน ตลอดจนการไดร้บัการดแูลเอาใจใส ่  

2) การสนับสนุนดา้นการประเมิน (Appraisal Support) หมายถึง การไดร้บัข้อมูล
ยอ้นกลบั การไดร้บัการรบัรองเห็นพอ้ง เพ่ือน าไปประเมินตนเองและเปรียบเทียบตนเองกบัผูอ่ื้นใน
สงัคม  

3) การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร ( Information Support) หมายถึง การได้รับ
ค าแนะน า ค าปรกึษา ค าเตือน การชีน้  าจากคนอ่ืนๆ ท่ีสามารถน าไปแกไ้ขปัญหาท่ีก าลงัเผชิญอยู่
ได ้

4) การสนบัสนุนดา้นการเงิน แรงงานและสิ่งของ (Instrumental Support) หมายถึง 
การไดร้บัการชว่ยเหลือโดยตรง ดา้นปัจจยัจ าเป็นพืน้ฐาน ในรูปแบบของการบรกิารและทรพัยากร 

การสนบัสนุนทางสงัคม วดัไดจ้าก แบบวดัการสนบัสนุนทางสงัคมเป็นแบบวดัเก่ียวกับ
การไดร้บัการสนบัสนนุทางสงัคมจากครอบครวั จากเพ่ือน และจากครูหรือสถานศกึษา ซึ่งผูว้ิจยัได้
สรา้งขึน้โดยอาศยั แนวความคดิเรื่องการสนบัสนนุทางสงัคม ของBrown (1974)แบบวดัมีลกัษณะ
การประเมิน 6 ระดบั ตัง้แต่ จริงท่ีสุด ถึง ไม่จริงเลย ผูท่ี้ไดค้ะแนนสูงกว่า แสดงว่ามีการรบัรูก้าร
สนบัสนนุทางสงัคมมากกวา่ผูท่ี้ไดค้ะแนนต ่ากวา่ 
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บทที ่2 
ทบทวนวรรณกรรม 

1.การศกึษานอกระบบของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ 
1.1.ความหมายของวยัผูใ้หญ่ 
1.2.การแบง่วยัผูใ้หญ่ 
1.3.ความหมายของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ 
1.4.ภารกิจของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ 
1.5.พฒันาของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ 
1.6.การเรียนรูข้องผูใ้หญ่ 

2.การเรียนรูด้ว้ยตนเอง 
1.1.ความหมายของการเรียนรูด้ว้ยตนเอง 
1.2.ความส าคญัของการเรียนรูด้ว้ยตนเอง 
1.3.แนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรูด้ว้ยตนเอง 
1.4.การวดัการเรียนรูด้ว้ยตนเอง 

3.ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรูด้ว้ยตนเอง 
3.1.แรงจงูใจ 

3.1.1.ความหมายของแรงจงูใจ 
3.1.2.ประเภทของแรงจงูใจ 
3.1.3.ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจงูใจ 
3.1.4.การวดัแรงจงูใจ 
3.1.5.งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจงูใจ 

3.2.การสนบัสนนุทางสงัคม 
3.1.1.ความหมายของการสนบัสนนุทางสงัคม 
3.2.2.รูปแบบของการสนบัสนนุทางสงัคม 
3.2.3.การวดัการสนบัสนนุทางสงัคม 
3.2.4.งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสนบัสนนุทางสงัคม 

3.3.ตวัแปรภมูิหลงักบัการเรียนรูด้ว้ยตนเอง 
4.กรอบแนวคดิการวิจยั 
5.สมมตฐิานการวิจยั 
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1.เอกสารเกี่ยวกับวัยผู้ใหญ่ตอนต้น 
1.1 ความหมายของวัยผู้ใหญ่ 

ค าว่าผู้ใหญ่  ( Adult ) มาจากภาษาละตินว่า  adultus มีความหมายว่า ได้
เจริญเติบโตเต็มท่ีและมีก าลงัเต็มท่ีแลว้ (Grow to Full Size and Strength) หรือมีวุฒิภาวะเต็มท่ี 
(สุภัททา ปิณฑะแพทย์, 2527, 187)กล่าวคือ ผู้ใหญ่ก็คือ บุคคลท่ีมีพัฒนาการทางร่างกาย 
สติปัญญาและอารมณร์วมไปถึงบทบาททางสงัคมสมบรูณเ์ตม็ท่ีแลว้ พรอ้มท่ีจะใชส้ถานภาพทาง
สงัคมท่ีพึงมีกับผูใ้หญ่คนอ่ืนๆ(วิทยาลยัพยาบาลสภากาชาดไทย, 2542) ส่วนใหญ่ตามกฎหมาย
วยัผูใ้หญ่ในปัจจุบนัจะเริ่มตน้ตัง้แต่ 20 ปีบริบูรณ์ เรียกตามศพัทก์ฎหมายว่าการบรรลุนิติภาวะ  
(สภุทัทา ปิณฑะแพทย,์ 2527) 

1.2 การแบ่งวัยผู้ใหญ่ 
ผู้ใหญ่ เป็นช่วงวัยท่ียาวนานนับตั้งแต่ท่ีบุคคลนั้นไดร้ับการยอมรบัว่าเป็นผู้ใหญ่

จนกระทั่งเสียชีวิต แต่ละช่วงก็จะมีลักษณะร่างกายและจิตใจ ตลอดจนปัญหาท่ีเกิดขึน้กับการ
ปรบัตวัท่ีต่างกันออกไป(สุภัททา ปิณฑะแพทย,์ 2527)  มีนกัวิชาการหลายท่านท่ีไดก้ าหนดช่วง
อายขุองวยัผูใ้หญ่ซึ่งจะแตกตา่งกนัไป ดงันี ้

ฮาวิกเฮิอรท์ (Havighurst, 1961)ได้แบงวยผู้ใหญ่ออกเป็น 3 ช่วง คือ วัยผู้ใหญ่
ตอนตน้ (Early Adulthood)อายปุระมาณ 18-30 ปี วยัผูใ้หญ่ตอนกลาง (Middle Adulthood)อายุ
ประมาณ 30-60 ปี และวยัผูใ้หญ่ตอนปลาย (Late Adulthood ) อาย ุ60 ปีขึน้ไป 

อิริคสัน (Erikson, 1968)  แบ่งวัยผูใ้หญ่เป็น 3 ช่วง คือ วัยผูใ้หญ่ตอนตน้ เป็นช่วง
ของการใกลช้ิดสนิทสนม-การแยกตวั อายุ 20 ปี วยัผูใ้หญ่ตอนกลางเป็นช่วงของการก่อก าเนิด -
การแยกตวัจากผูอ่ื้น เป็นช่วงอาย ุปลาย20ปี ถึง 50 ปี และวยัผูใ้หญ่ตอนปลายเป็นช่วงของความ
สมบรูณ-์ความสิน้หวงั อาย ุ50 ปีขึน้ไป 

สุชา จันทรเ์อม (2541, น.53-54) แบ่งวัยผู้ใหญ่ออกเป็น 2 ช่วงคือ 1.วัยผู้ใหญ่
ตอนตน้ ช่วงอาย ุ21–40 ปี และวยักลางคน ช่วงอาย ุ40–60 ปี จะเห็นไดว้่าช่วงเวลาท่ีเรียกว่า วยั
ผูใ้หญ่ นัน้ยาวนานและมีความส าคญัต่อชีวิตอย่างมาก ระยะนีมี้การเลือกประกอบอาชีพท่ีมั่นคง 
ประสบความส าเรจ็ในชีวิตการงาน มีชีวิตคู่ ในวยันีย้งัมีการเปล่ียนแปลงของรา่งกายและการเส่ือม
ความสามารถในดา้นตา่งๆดว้ย  

ศรีเรือน แกว้กงัวาล (2540) แบง่วยัผูใ้หญ่เป็น 3 ระยะ คือ 1.วยัผูใ้หญ่ตอนตน้ ไดแ้ก่
บุคคลท่ีอายุราว 25-40 ปีพัฒนาการทางกายเจริญเต็มท่ี เป็นระยะหาแนวทางชีวิตท่ีตนตอ้งการ
สืบเน่ืองมาจากวยัรุน่ เช่น อาชีพ เพ่ือน คูค่รอง และอ่ืนๆ ไดร้บัการศกึษาทดลองอย่างถ่ีถว้น ระยะ
นีเ้รียกว่า ระยะส ารวจ (Exploratory Period) 2.วยักลางคน ไดแ้ก่ บคุคลท่ีอายรุาว 40-65 ปี ระยะ
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วยันีแ้บบแผนของชีวิตเกือบเขา้รูปเขา้รอยแลว้ ถ้าบุคคลมีพัฒนาการสมวัยในช่วงท่ีผ่านมาจะ
ประสบความส าเร็จดา้นชีวิต ดา้นอาชีพ ในแนวทางตามประสบการณท่ี์ตนไดส้ะสมมา 3.วยัชรา 
ไดแ้ก่ บคุคลอายรุาว 65 ปีขึน้ไป วยันีป้รากฏความเส่ือมถอยของรา่งกาย ทางอารมณแ์ละทางจิใจ 
การเตรียมตวัและการปรบัตวัเตรียมรบัภาวะความเส่ือมถอยนีเ้ป็นเรื่องส าคญัและจ าเป็นเพ่ือเป็น
บคุคลท่ีด ารงชีวิตในชว่งวยัชราไดอ้ยา่งมีความสขุ 

ในงานวิจัยนีผู้้วิจัยสนใจกลุ่มวัยผู้ใหญ่ตอนต้น เน่ืองจากวัยผู้ใหญ่ตอนต้นมีการ
เจรญิเตบิโตสมบรูณใ์นทกุดา้น ทัง้ทางดา้นรา่งกาย อารมณ ์สติปัญญา วยัผูใ้หญ่ตอนตน้เป็นวยัท่ี
เลือกแนวทางในชีวิตเริ่มมีภาระท่ีรบัผิดชอบและมีการประกอบอาชีพเพ่ือสรา้งหลักฐาน โดยใน
งานวิจยันีก้  าหนดชว่งอายวุยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีเรียนการศกึษานอกระบบเป็น 2 ชว่ง คือ ระหว่าง 20-
30 ปี และ 31-40 ปี วยัผูใ้หญ่ตอนตน้ในช่วงนีเ้ป็นวยัท่ีเริ่มมีการประสบความส าเรจ็ทางอาชีพ เริ่ม
สรา้งครอบครวัและความมั่นคงใหก้บัชีวิต 

1.3 ความหมายของวัยผู้ใหญ่ตอนต้น 
วยัผูใ้หญ่ คือ บุคคลท่ีมีการเจริญเติบโตท่ีสมบูรณแ์ละพรอ้มส าหรบัต าแหน่งหนา้ท่ี

ในสงัคมรว่มกบัคนอ่ืน (สภุทัทา ปิณฑะแพทย,์ 2541) 
ฮาวิกเฮอรท์ (Havighurst, 1961) กล่าวไวว้่าวัยผู้ใหญ่ตอนตน้ (early adulthood) 

เป็นวยัท่ีมีพฒันาการทางรา่งกายเตม็ท่ี เริ่มด าเนินชีวิตแบบผูใ้หญ่ น าความรูแ้ละประสบการณม์า
ใชใ้นการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิต 

ศรีเรือน แกว้กงัวาล (2540) กลา่วไวว้่า วยัผูใ้หญ่ตอนตน้ มีพฒันาการทางกายเจริญ
เต็มท่ี เป็นระยะหาแนวทางชีวิตท่ีตนตอ้งการสืบเน่ืองมาจากวยัรุน่ เช่น อาชีพ เพ่ือน คูค่รอง และ
อ่ืนๆ ไดร้บัการศกึษาทดลองอยา่งถ่ีถว้น ระยะนีเ้รียกวา่ ระยะส ารวจ (Exploratory Period) 

สุชา จันทรเ์อม (2541) กล่าวไว้ว่า วัยผู้ใหญ่ตอนตน้ ระยะนีมี้การเลือกประกอบ
อาชีพท่ีมั่นคง ประสบความส าเร็จในชีวิตการงาน มีชีวิตคู่ นอกจากนี้มีการเปล่ียนแปลงทางดา้น
รา่งกายตลอดจนการเส่ือมในดา้นความสามารถตา่งๆ ดว้ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะท่ีย่างเขา้สู่
วยักลางคน 

จากเอกสารขา้งตน้จึงสรุปไดว้่าวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ (Early Adulthood ) คือวยัท่ีมีวุฒิ
ภาวะเต็มท่ี เป็นระยะท่ีมีการเจริญเติบโตเต็มท่ีและสมบูรณ์ในทุกๆด้านเป็นวัยท่ีก้าวสู่การ
เปล่ียนแปลงบทบาท เน่ืองจากวยันีมี้หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบมากขึน้เริ่มด  าเนินชีวิตแบบผูใ้หญ่ 
มีการเลือกประกอบอาชีพท่ีมั่นคง และการมีครอบครวั 
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1.4 ภารกิจเชิงพัฒนาการของวัยผู้ใหญ่ตอนต้น  
วยัผูใ้หญ่ตอนตน้ ถือว่าเป็นวยัแห่งความสมบูรณส์งูสุดของพฒันาการในดา้นต่างๆ 

ภารกิจเชิงพฒันาการท่ีอยูใ่นช่วงผูใ้หญ่ตอนตน้คือ การเลือกหาคูค่รอง การมีเพ่ือนสนิท การเริ่มตน้
การมีชีวิตครอบครวั ภาระหนา้ท่ีในการอบรมเลีย้งดลููกและหลาน การมีบา้นเป็นของตนเอง การ
เริ่มตน้ท่ีจะมีอาชีพเป็นท่ีแน่นอนและมั่นคง มีความรบัผิดชอบในฐานะการเป็นพลเมืองดี และการ
เสาะแสวงหากลุ่มทางสงัคม เช่นการเป็นสมาชิกของสมาคมต่างๆ สวุฒัน ์วฒันวงศ ์(2547) และ 
ศรีประภา ชยัสินธพ (2559) ยงัไดก้ล่าวว่า วัยผูใ้หญ่ตอนตน้ นอกจากจะมีสุขภาพท่ีดี ก็น่าจะมี
ความส าเร็จทางการงาน มีสัมพันธภาพท่ีดีกับคนในครอบและคนอ่ืนๆ มีความพยายาม ความ
อดทนท่ีจะตอ่สูแ้กไ้ขปัญหาตา่งๆ ใหไ้ดซ้ึ่งความหลากหลายของสิ่งตา่งๆ ท่ีเป็นองคป์ระกอบในการ
ใชชี้วิตของคนคนหนึ่งนัน้ จะเกิดการหลอ่หลอมใหเ้กิดพฤติกรรมและบคุลิกท่ีบง่บอกตวัตนของคน
คนนัน้ รวมถึงการเกิดการหลอ่หลอมทางความคดิเก่ียวกบัปรชัญาการใชชี้วิตในแบบของตนเองท า
ใหเ้กิดความหมายในชีวิตของคนคนนัน้   

1.5 พัฒนาการทางด้านต่างๆของวัยผู้ใหญ่ตอนต้น  
บุคคลวัยผู้ใหญ่ตอนตน้ มีการพัฒนาทางร่างกายสมบูรณ์ ความสูงของร่างกาย

พฒันามาจากวยัรุ่น จะมีความสงูท่ีสดุในวยัผูใ้หญ่ตอนตน้นี ้รวมทัง้กลา้มเนือ้มีการพฒันาอย่าง
เต็มท่ี (สุวฒัน ์วฒันวงศ,์ 2547)อวยัวะและระบบต่างๆของรา่งกายมีความเจริญสมบูรณเ์ป็นช่วง
ชีวิตท่ีมีสุขภาพดีท่ีสุดเน่ืองมาจากการเจริญเติบโตทางดา้นร่างกายจะสมบูรณแ์ละพฒันาถึงขีด
สงูสุด สธิุดา พุฒทอง (2551) และ เติมทรพัย ์จั่นเพชร (2557) ยงัไดก้ล่าวว่าวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ถือ
เป็นวัยท่ีร่างกายมีความสมบูรณ์สูงสุด และก็ยังเป็นวัยเริ่มต้นแห่งความเส่ือมของพัฒนาการ
ทางดา้นร่างกายอีกดว้ย เพราะฉะนัน้วยัผูใ้หญ่ตอนตน้จึงเป็นวยัท่ีสามารถใชชี้วิตไดอ้ย่างเต็มท่ี
ตามประสิทธิภาพของร่างกาย แต่ก็ควรตระหนักถึงความเส่ือมถอยของร่างกายดว้ย ซึ่งความ
สมบูรณ์ทางดา้นร่างกายท่ีแตกต่างกันในแต่ละคนนั้นย่อมส่งผลต่อกระบวนการคิดในการใช้
ความสามารถทางด้านร่างกายท่ีเติบโตอย่างเต็มท่ีของตนเป็นส่วนหนึ่ งในการท างาน รวมถึง
กระบวนการสรา้งความหมายในชีวิต ทางดา้นอารมณผ์ูใ้หญ่ตอนตน้มีอารมณแ์ละความมั่นคงทาง
จิตใจดีกว่าระยะวยัรุน่ มีความสนใจในสิ่งตา่งๆรอบตวัท่ีส่งผลกบัตวัเอง ท าใหเ้ปล่ียนแปลงความ
สนใจบอ่ยครัง้ไม่คงท่ีและยงัตอ้งพรอ้มประสบกบัความตงึเครียดทางอารมณใ์นเรื่องต่างๆ เพราะ
เป็นวัยท่ีมีหน้าท่ีและความรบัผิดชอบเพิ่มมากขึน้ นั่นจึงท าให้วัยผู้ใหญ่ตอนต้นมีการควบคุม
อารมณไ์ดดี้กวา่วยัรุน่ (สชุาต ิโสมประยรู, 2533) 

วยัผูใ้หญ่ตอนตน้จะพัฒนาประสิทธิภาพทางสมองเต็มท่ีและคงอยู่สงูสดุไปจนถึงวยั
กลางคน โดยจากการวิจยัของ Thorndike ไดก้ล่าวว่า ระยะเวลาท่ีบุคคลเรียนรูไ้ดดี้ท่ีสุด คือ อายุ
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ระหว่าง 20-25 ปี Piaget (1970) ไดก้ล่าวไวว้่าผูใ้หญ่มีความสามารถทางสติปัญญาสมบรูณท่ี์สุด
และมีความคิดแบบนามธรรม สุชาติ โสมประยรู (2533) และ สวุฒัน ์วฒันวงศ ์(2547)ยงัไดก้ล่าว
เพิ่มเติมว่า วยัผูใ้หญ่ตอนตน้มีลกัษณะของความคิดสรา้งสรรคซ์ึ่งพฒันาการดา้นสติปัญญาของ
วยัผูใ้หญ่ตอนตน้นัน้มีทั้งสติปัญญาท่ีไดจ้ากการเรียนรูใ้นหอ้งเรียนเก่ียวกับแนวทางอาชีพและ
วิชาการ รวมถึงสติปัญญาท่ีไดจ้ากการเรียนรูผ้่านสิ่งแวดลอ้มแวดลอ้ม ซึ่งสติปัญญาท่ีมีความเป็น
ปัจเจกในแต่ละบุคคลจะเป็นสิ่งท่ีท าใหว้ยัผูใ้หญ่ตอนตน้สามารถเห็นหนทางท่ีเหมาะสมส าหรบั
การเลือกทางเดินในชีวิตใหส้อดคลอ้งกับระดบัสติปัญญาของตนเอง ทัง้ในดา้นการใชชี้วิต อาชีพ
การงาน การเลือกคู่ครอง เพ่ือใหต้นเองสามารถใชชี้วิตไดอ้ย่างเหมาะสมกับความหมายในชีวิต
ของตนเอง 

1.6 การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 
เอ็ดเวิรด์ ลินดิแมน (Edward Linderman, 1962)เขียนหนงัสือขึน้มาในปี ค.ศ.1962 

ช่ือว่า The Meaning Of Adult Education สรุปแนวคิดได ้ดงันี ้ผูใ้หญ่อาจจะเรียนเม่ือเขามีความ
ตอ้งการและความสนใจท่ีจะเรียน และการเรียนรูน้ัน้ช่วยใหเ้ขาเกิดความพึงพอใจ แนวโนม้ในการ
เรียนรูข้องผูใ้หญ่นัน้จะถือเอาวิถีประจ าวนัเป็นศนูยก์ลางในการเรียนรู ้ดงันัน้ การจดักิจกรรมเพ่ือ
การเรียนรูข้องผูใ้หญ่จึงอยู่ในเหตกุารณืท่ีเป็นวิถีประจ าวนัมากกว่าเนือ้หาท่ีจดัขึน้และตอ้งถือว่า
ประสบการณแ์ห่งชีวิตของผูใ้หญ่เป็นสิ่งมีค่ามากท่ีสุดส าหรบัการเรียนรูข้องผูใ้หญ่ ดงันัน้วิธีการ
เรียนรูท่ี้จ  าเป็นเบือ้งตน้ คือวิธีการคิดวิเคราะหแ์ละคน้ควา้ความจริงจากประสบการณ์ ผูใ้หญ่มี
ความตอ้งการเป็นอย่างมาก ท่ีจะชีน้  าตนเองมากกว่าท่ีจะใหใ้คร(ผูส้อน)ชีน้  า หรือควบคมุ ดงันัน้ 
บทบาทของผูส้อนก็คือตอ้งเขา้ไปมีส่วนรว่มกับผูเ้รียนในกระบวนการคน้หาความจริงมากกว่าจะ
เป็นผู้ถ่ายทอดความรูข้องตนไปยังผู้เรียนซึ่งเป็นผู้ใหญ่แล้ว ก็ประเมินว่าผู้เรียนเหล่านั้นได้รบั
ความรูต้ามท่ีถ่ายทอดใหไ้ปมากนอ้ยเพียงใด ขอ้เท็จจริงประการส าคญัก็คือ ผูใ้หญ่มีอายมุากขึน้
เพียงใดก็ยิ่งมีความแตกต่างระหว่างบุคคลมากยิ่งขึน้ตามไปดว้ย ดว้ยเหตุนีก้ารจัดการศึกษา
ส าหรบัผูใ้หญ่จึงจ าเป็นจะตอ้งค านึงถึงความแตกต่างกันในเรื่องการสอนหรือแบบของการเรียน
การสอนระยะเวลา สถานท่ี และอัตราความเร็วชา้ในการเรียนรูข้องผูใ้หญ่ท่ีแตกต่างกันเหล่านัน้
ดว้ย (ธณฐักรณ ์สงปรีดา, 2549, น.20) 

Knowles (1975) เป็นผูใ้หค้  านิยาม Andragogy การเรียนรูข้องผูใ้หญ่นั้นตัง้อยู่บน
หลกัการและความเช่ือพืน้ฐาน  4 ประการดงันี ้

1. มโนทศันข์องผูเ้รียน (Self Concept) เม่ือบคุคลเจริญเติบโตขึน้เป็นผูใ้หญ่จะมี
วฒุิภาวะสงู มโนทศันต์นเองจะพัฒนาไปสู่การน าตนเอง สามารถน าตนเองได ้(Self - Directing) 
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ดงันัน้ บุคคลในวยัผูใ้หญ่ตอ้งการให้คนอ่ืนปฏิบตัิต่อตนดว้ยความนับถือ ตดัสินใจท าอะไรดว้ย
ตนเอง ไมช่อบใหใ้ครมาสั่ง 

2. ประสบการณข์องผูเ้รียน (Experience) ประสบการณท่ี์ผ่านมาของผูใ้หญ่เป็น
สิ่งมีคา่ การท่ีมีประสบการณท่ี์กวา้งขวางเพียงพอ จะสามารถเช่ือมโยงไปสูก่ารเรียนรูใ้หม่ๆ ไดอี้ก 

3. ความพรอ้มในการเรียน (Readiness to Learn) ผูใ้หญ่พรอ้มจะเรียนและเรียน
ไดดี้เม่ือเขาตอ้งการจะเรียน เม่ือเขารูว้่าสิ่งนั้นมีประโยชนต์่อบทบาทหน้าท่ี และสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชก้บัเหตกุารณท่ี์เกิดขึน้ในชีวิต 

4. การเห็นคณุคา่ของเวลา (Time Perspective)  ผูใ้หญ่มาเรียนเพ่ือน าความรูไ้ป
ใชป้ระโยชนไ์ดท้นัที จึงเห็นคณุค่าของเวลาแตกต่างไปจากเด็กสิ่งท่ีเด็กเรียนในโรงเรียน เป็นสิ่งท่ี
เด็กอาจจะไม่ไดใ้ชใ้นทนัทีแตเ่พ่ือเรียนตอ่ในชัน้สงูขึน้ตอ่ไปส่วนผูใ้หญ่มาเรียนเพ่ือน าความรูไ้ปใช้
ประโยชนเ์ม่ือเรียนจบ ผูใ้หญ่มาเรียนเพ่ือน าความรูไ้ปใชเ้ม่ือจบการศกึษา จึงเห็นคณุคา่ของเวลา
แตกตา่งจากเดก็ในโรงเรียน 

สรุปการเรียนรูข้องผูใ้หญ่ ผูใ้หญ่จะเรียนเม่ือเขามีความตอ้งการและความสนใจท่ีจะ
เรียน ผูใ้หญ่มีความตอ้งการเป็นอย่างมาก ท่ีจะชีน้  าตนเองมากกว่าท่ีจะใหใ้ครชีน้  า หรือควบคุม 
ผูใ้หญ่ผ่านการสรา้งสมประสบการณ์มาเป็นเวลานาน ประสบการณ์เหล่านีเ้ป็นสิ่งท่ีมีคณุค่าต่อ
การเรียนรู ้มีความพรอ้มในการเรียนรู ้และผูใ้หญ่มาเรียนเพ่ือน าความรูไ้ปใชป้ระโยชนไ์ดท้นัที 

2.เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
2.1 ความหมายของการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

การเรียนรูด้ว้ยตนเอง หรือ Self-Directed Learning  เริ่มจากการท่ีมีนักการศึกษา
ท าการศกึษาพฤติกรรมการเรียนรูข้องผูใ้หญ่ และตีพิมพอ์ย่างกวา้งขวางในมิติของการศกึษานอก
โรงเรียนหรือการศึกษาผูใ้หญ่ มีนกัการศึกษาหลายท่านท่ีสนใจท าวิจยัเรื่องการเรียนรูด้ว้ยตนเอง 
จากการส ารวจวรรณกรรม พบวา่ มีนกัวิชาการไดใ้หค้วามหมายของการเรียนรูด้ว้ยตนเอง ไวด้งันี ้

โนลส ์(Knowles, 1975, p.135) อธิบายว่า การเรียนรูด้ว้ยตนเอง เป็นกระบวนการท่ี
ผูเ้รียนคิด ริเริ่มการเรียนดว้ยตนเอง ผูเ้รียนมีความกระตือรือรน้ในการเรียนรู ้(Proactive learners) 
โดยวินิจฉัยความตอ้งการการเรียน มีการก าหนดเป้าหมายการเรียน มีแนวโนม้ท่ีจะใชป้ระโยชน์
จากสิ่งท่ีเรียนรูม้ากกว่าและนานกว่าผูเ้รียนแบบอ่ืนๆ เนน้กระบวนการเรียนรูท่ี้เป็นธรรมชาติและ
เป็นไปตามหลกัพฒันาการทางจิตวิทยา กล่าวคือ มนุษยเ์ริ่มจากการพึ่งพาบิดามารดาในการอยู่
รอดในการด ารงชีวิต กระทั่งไดร้บัการตอบสนองทางกายและจิตใจจนพรอ้มท่ีจะพึ่งพาตนเองได้
อย่างอิสระ จึงเริ่มเรียนรูท่ี้จะรบัผิดชอบสิ่งต่างๆเพิ่มขึน้ตามศักยภาพของตน สู่ก ารเรียนรูด้ว้ย
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ตนเอง  ผูเ้รียนตระหนักในความสามารถของตนทัง้ทางสติปัญญา ความคิด และความสามารถ
ทางสงัคม มีการสะทอ้นความคดิจากประสบการณต์า่งๆของตน ทัง้ศกัยภาพและขอ้จ ากดัเพ่ือเป็น
แนวทางในการตัง้เปา้หมายในการเรียนรู ้จดัหาแหล่งความรูแ้ละเลือกใชก้ลยทุธใ์นการเรียน และ
ประเมินผลท่ีไดร้บัจากการเรียนของตนเอง เป้าหมายสูงสุดของการเรียนรูด้ว้ยตนเองก็คือ การ
เสรมิสรา้งพลงัใจใหเ้กิดความพยายามและอยากจะเรียนรูเ้พิ่มขึน้ 

กูกลิเอลมิโน (Guglielmino, 1977) อธิบายว่า การเรียนรูด้้วยตนเอง เกิดขึน้ไดใ้น
สถานการณต์่างๆกนั อาจเกิดจากสถานการณใ์นชัน้เรียนท่ีมีครูเป็นผูน้  า(Teacher-Directed)หรือ
เกิดจากสถานการณ์การเรียน ท่ีผู้เรียนวางแผนด้วยตนเอง (Self-planned) จนกระทั่ งถึง
สถานการณ์ของการเรียนท่ีผูเ้รียนน าตนเอง (Self-conducted learning) สิ่งท่ีส่งเสริมใหเ้กิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเองได้ดีท่ีสุดคือสถานการณ์ในการเรียน การเรียนรู้ด้วยตนเองจะเกิดขึน้ใน
สถานการณท่ี์ก าหนดใหห้รือไมน่ัน้ ขึน้อยู่กบัคณุลกัษณะสว่นบคุคลของผูเ้รียน เช่น เจตคติ คณุคา่ 
ความเช่ือ และความสามารถของผูเ้รียน เพราะผูท่ี้เรียนรูด้ว้ยตนเอง จะเป็นผูเ้ลือกจุดหมายของ
การเรียนเอง และเลือกกิจกรรมการเรียน แหล่งเรียนรูแ้ละเลือกระดบัของการใชค้วามพยายามใน
การเรียนไดดี้กวา่ผูเ้รียนท่ีมีผูอ่ื้นน า 

เฮมสตรา (Hiemstra, 1994) อธิบายวา่ การเรียนรูด้ว้ยตนเองเป็นกระบวนการเรียนรู้
ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั กล่าวคือ เป็นกระบวนการท่ีผูเ้รียนมีสว่นรว่มในการรบัผิดชอบในการเรียนรู้
นัน้ๆ ทัง้การวางเป้าหมายในการเรียนรู ้การศึกษาคน้ควา้ ตลอดจนการเขา้หาแหล่งเรียนรูแ้ละ
วิธีการท่ีเหมาะสมกับตนเอง และมีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองตลอด
กระบวนการการเรียนรูส้ิ่งใดสิ่งหนึ่ง ผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยงความรูแ้ละทักษะท่ีเก่ียวขอ้งสู่การ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณจ์รงิได ้

บมัการท์เนอร ์(ฉลวย ม่วงพรวน, 2553, น.30)อธิบายวา่ การเรียนรูด้ว้ยตนเอง (Self-
directed learning) มีความหมายเป็น 3 นยั ดว้ยกนั คือ 

1.การเรียนรูด้ว้ยตนเอง เป็นวิธีตรวจสอบเปา้หมายของการเรียนดว้ยตนเอง เพ่ือ
เพิ่มความสามารถในการน าตนเองในการเรียน ช่วยเปล่ียนแปลงการเรียนของตนใหเ้ป็นการเรียน
ได้ด้วยตนเอง ส่งเสริมการเรียนและอยู่ในสังคมอย่างอิสระ เพ่ือให้เกิดการเรียนด้วยตนเองท่ี
สมบรูณ ์

2.การเรียนรูด้ว้ยตนเอง เป็นกระบวนการเรียน ท่ีบคุคลมีการริเริ่มในการวางแผน
ด าเนินการเรียน และประเมินประสบการณก์ารเรียนของตนเอง 
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3.การเรียนรูด้ว้ยตนเอง  เป็นคณุลกัษณะของบคุคล ประกอบดว้ย เจตคต ิคณุคา่ 
และความสามารถ ซึ่งเป็นพืน้ฐานในการพิจารณาวา่ การเรียนรูด้ว้ยตนเองจะเกิดขึน้หรือไม ่ผูเ้รียน
รบัผิดชอบการเรียนของตนเอง  ผูเ้รียนเป็นผูเ้ลือกหรือมีสว่นในการตัง้จดุมุ่งหมายในการเรียน การ
ท ากิจกรรมและการหาแหลง่ความรู ้

ลอนซบูรี (Lounsbury, 2014) อธิบายว่า การเรียนรูด้ว้ยตนเองคือ กระบวนการการ
เรียนรูท่ี้เนน้ใหเ้กิดอตัลกัษณแ์ห่งตน ริเริ่มสรา้งสรรค ์มีความพึงพอใจในชีวิตของตนเอง มีความ 
สนใจทางอาชีพท่ีหลากหลาย ปรับตัวได้ดี  มี เจตคติทางบวก ขยัน และเ ปิดโอกาสให้กับ
ประสบการณ ์การเรียนรูใ้หม่ๆ  

พรจันทร ์สุวรรณชาติ (2540 , น.70) อธิบายว่า การเรียนรูด้้วยตนเอง หมายถึง
กระบวนการท่ีบุคคลช่วยเหลือตนเองอย่างเป็นขัน้ตอน เริ่มจากการวิเคราะหค์วามตอ้งการของ
ตนเองว่าอยากเรียนเรื่องอะไร มีการก าหนดกิจกรรมในการเรียนรู ้หาสถานท่ีหรือแหล่งทรพัยากร
การเรียนรูท่ี้อาจเป็นสิ่งมีชีวิตหรือวตัถุก็ได ้เลือกสรรการด าเนินการมีการวางแผนการเรียนรูด้ว้ย
ตนเอง ผูเ้รียนตอ้งรูจ้กัการบรหิารเวลาและจดัสรรเวลาใหก้บัตนเอง 

 Costa & Kallick (2004) อธิบายถึงการเรียนรูด้้วยตนเอง ว่า ประกอบด้วยการ
จัดการตนเอง (self-managing) การตรวจสอบตนเอง (self-monitoring) และการเปล่ียนแปลง
ตนเอง (self-modifying) ซึ่งจะช่วยการเรียนรูอ้ย่างต่อเน่ือง เป็นเครื่องมือในการสรา้งทางเลือกท่ี
เป็นระบบ ท่ีจะท าให้มนุษย์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดการดังกล่าวเป็นรูปแบบ
พฤตกิรรมและแบบแผนทางปัญญาของผูเ้รียนรูด้ว้ยตนเองท่ีแสดงออกมา 

ชชัพงศ ์เชือ้สา (2552, น.5) นิยามว่า การเรียนรูด้ว้ยตนเองเป็นความสามารถในการ
ด าเนินการเรียนรูอ้ย่างอิสระจากแหล่งเรียนรูต้่างๆ จนบรรลุเป้าหมายท่ีวางไวต้ามความตอ้งการ  
หรือความสนใจของผูเ้รียน เพ่ือเพิ่มพนู ความรูค้วามเขา้ใจ รวมถึงประสบการณต์า่งๆท่ีไดจ้ากการ
เรียนรู ้

จากความหมายของการเรียนรูด้้วยตนเองสรุปได้ว่า การเรียนรูด้้วยตนเอง เป็น
กระบวนการท่ีผูเ้รียนคิดริเริ่มการเรียนดว้ยตนเอง มีความรบัผิดชอบต่อหนา้ท่ี   สามารถจดัการ
ตนเอง หาวิธีการเรียนรูท่ี้เหมาะกบัตน มีการก าหนดจดุมุง่หมายในการเรียนรู ้สามารถวางแผนการ
เรียนปฏิบตัิตามแผน แกปั้ญหาได ้มีการประเมินผลการเรียนของตนเอง ตลอดจนมีการเรียนรูเ้พ่ือ
การเปล่ียนแปลงตนเองในทางท่ีดีขึน้อยู่ตลอดเวลา 
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2.2 ความส าคัญของการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ความส าคญัหรือประโยชนข์องการเรียนรูด้ว้ยตนเอง สามารถอธิบายไดจ้ากลกัษณะ

ของบคุคลท่ีไดร้บัการพฒันาขึน้มาจากการเรียนรูด้ว้นตนเอง มีผู้วิจยัหลายท่านท าวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กับการเรียนรูด้ว้ยตนเองยืนยันว่า ผู้ท่ีเรียนรูด้ว้ยตนเองจะมีความรบัผิดชอบ ท าให้การเรียนมี
ความหมายและมีการควบคมุตนเองในการเรียน (Garrison 1997)  ผูเ้รียนจะมีความตัง้ใจ อยากรู้
อยากเห็น มองว่าปัญหาเป็นสิ่งท่ีท้าทาย ต้องการการเปล่ียนแปลง และสนุกกับการเรียน 
Guglielmino  ไดก้ลา่วถึง ความส าคญัของการเรียนรูด้ว้ยตนเอง ดงันี ้

1.การเรียนรูด้ว้ยตนเองเป็นธรรมชาติของการตอบสนองความตอ้งการในการ
เรียนของมนุษย ์เป็นความตอ้งการพืน้ฐานตามธรรมชาติของมนุษยท่ี์จะตอบสนองต่อสิ่งใหม่ๆ 
ปัญหาหรือความท้าทายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยอแคคเดมี ( Academy University ) ซึ่งเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งแรกท่ีเปิดสอนนอกระบบโดยใช้รูปแบบการสอนของการเรียนรูด้ว้ยตนเอง 2 
ประการ คือ ประการแรก ผูส้อนเป็นท่ีปรกึษาและเป็นผูช้่วยเหลือในการเรียน มากกว่าท่ีจะเป็นผู้
จดัหาความรูเ้พ่ือใหผู้เ้รียนจดจ า และประประการท่ี 2 ผูเ้รียนเป็นนกัคดิและผูส้รา้งความรู ้มากกว่า
จะเป็นผูร้บัความรูจ้ากผูส้อน 

2.การเรียนรูด้ว้ยตนเอง เป็นไปเพ่ือการอยู่รอดในสิ่งแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา การเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วของขอ้มูลและเทคโนโลยี ประกอบกบัการส่ือสารไรพ้รมแดน 
ท าใหก้ารเรียนรูด้ว้ยตนเองเป็นสิ่งจ  าเป็นอย่างยิ่งในการอยูร่อดของมนษุย ์ดงัความเห็นของ โนวลส ์
(Knowles, 1975, p.16) ท่ีกล่าวว่า การเรียนรูด้ว้ยตนเองคือการอยู่รอดของตวัผูเ้รียนเองและการ
อยูร่อดของมนษุยชาต ิ

โนลส ์(Knowles, 1975, p.14-17) กล่าวถึงความส าคญัของการเรียนรูด้ว้ยตนเอง 4 
ประการ ประกอบดว้ย 

1 บุคคลท่ีเรียนรูด้ว้ยตนเองนัน้จะเรียนไดม้ากกว่าดีกว่าบุคคลท่ีเป็นเพียงผูร้บั
หรือรอใหผู้อ่ื้นมาถ่ายทอดให ้และจะตัง้ใจเรียนและใชป้ระโยชนท่ี์ไดจ้ากการเรียนไดม้ากกวา่ 

2 การเรียนรูด้ว้ยตนเอง มีความสอดคลอ้งกับจิตวิทยาพัฒนาการ เม่ือแรกเกิด
บุคคลจะตอ้งพึ่งพาคนอ่ืน ตอ้งมีบิดามารดาดูแลปกป้อง  แต่เม่ือบุคคลเติบโตขึน้มีความเป็น
ผูใ้หญ่มากขึน้จะคอ่ยๆ พฒันาตนเองไปสู่ความเป็นอิสระไม่ตอ้งพึ่งผูอ่ื้น สามารถด าเนินชีวิตดว้ย
ตนเองและชีน้  าตนเองได ้
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3 มีนวัตกรรมทางการศึกษาเพิ่มขึน้มาก มีหลักสูตรใหม่ ห้องเรียนแบบเปิด  
โปรแกรมการเรียนนอกระบบ เป็นตน้ รูปแบบของนวตักรรมเหล่านีล้ว้นแตเ่ป็นความรบัผิดชอบของ
ผูเ้รียนท่ีจะตอ้งเริ่มการเรียนรูด้ว้ยตนเอง 

4 ความเปล่ียนแปลงของโลกหลายๆ ดา้นอย่างรวดเร็วท าใหเ้กิดแนวคิดใหม่ใน
การศกึษา 

ดิกกินสัน (เติมทรพัย ์จั่นเพชร, 2557) อา้งอิงจาก Dickinson (1987: 18) กล่าวถึง
การเรียนรูด้ว้ยตนเองวา่เป็นรูปแบบการเรียนรูท่ี้เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูอ้ยา่งอิสระ แมว้า่จะมี
โอกาสในการฝึกปฏิบตัิไม่เท่ากนั แตผู่เ้รียนสามารถท่ีจะใชว้ิธีการเรียนท่ีแตกต่างกนัไปตามความ
ถนดั วิธีการคิดยทุธวิธีการเรียนรูแ้ละความมุ่งหมายในการเรียน จงึเป็นวิธีการเรียนท่ีชว่ยใหผู้เ้รียน
สรา้งความเขา้ใจและความหมายจากเนือ้หาต าราไดด้ว้ยตนเอง ชว่ยใหผู้เ้รียนรูจ้กัใชเ้หตผุลในการ
แก้ปัญหาและสามารถใชค้วามคิดวิเคราะหเ์ก่ียวกับเนือ้หาท่ีเรียน อีกทัง้ช่วยเพิ่มทักษะ มีการ
ควบคมุตนเองและมีพฤตกิรรมท่ีสงัคมยอมรบัได ้

พสชนัน นิรมิตรไชยนนท ์(2549, น.23)ไดส้รุปถึงความส าคญัของการเรียนรูด้ว้ย
ตนเองว่า มีประโยชนแ์ละจ าเป็นตอ่ผูเ้รียนในปัจจบุนั เป็นการเรียนรูท่ี้สอดคลอ้งกบัพฒันาการทาง
จิตวิทยาของมนุษยท่ี์เม่ือเติบโตขึน้มาจะพฒันาตนเองไปสู่ความเป็นอิสระ ไม่ตอ้งการพึ่งพิงผูอ่ื้น
สามารถด าเนินชีวิตไดด้ว้ยตนเอง และท่ีส าคญัท่ีสดุคือการเรียนรูด้ว้ยตนเองจะพฒันาบุคคลใหมี้
ทกัษะการแสวงหาความรู ้แมจ้ะส าเร็จการศึกษาไปแลว้ก็ยังสามารถแสวงหาความรูเ้พ่ือพัฒนา
วิชาชีพของตน ชว่ยใหเ้กิดการพฒันาแบบยั่งยืนตลอดชีวิต  

กล่าวโดยสรุปแลว้การเรียนรูด้ว้ยตนเองนัน้มีความส าคญัต่อการศึกษาทัง้ในระบบ
และนอกระบบ การเรียนรูด้้วยตนเองท าให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองสู่การเรียนรูส้ิ่งใหม่ๆ 
สามารถพฒันาตนเองตลอดเวลา สามารถเตือนตนเองและก ากบัการกระท าของตนเองได ้จงึมีการ
ลงมือปฏิบัติตามแผนของตนไดจ้ริง มีการแสวงหาความรูอ้ย่างมีเป้าหมาย ในขณะเดียวกันก็ 
สามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ปรบัตัวตามยุคสมัย ใช้ประโยชนส์ูงสุดจากการเรียนรูแ้ละ
เตบิโตตามศกัยภาพของตน ประเมินตนเองได ้และเป็นท่ีพึ่งแหง่ตนไดต้ลอดชีวิตนั่นเอง 

2. 3 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
2.3.1.แนวคิดในการเรียนรู้ด้วยตนเองของโนลส ์

โนลส ์(Knowles, 1975) ไดก้ล่าวว่า การเรียนรูด้ว้ยตนเองมีกระบวนการคือ มี
การวิเคราะหค์วามตอ้งการของผูเ้รียน มีการก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน การวางแผนในการ
เรียนรู ้การแสวงหาการเรียนรู ้การประเมินผลการเรียน ซึ่งจะท าใหเ้กิดการเรียนรูด้ว้ยตนเองได ้ซึ่ง
มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 
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1. วิเคราะหค์วามตอ้งการของตนเองคือ การก าหนดรูปแบบหรือแบบแผน
ของพฤตกิรรมท่ีตอ้งการ (Developing Competency Models) 

2. การประเมินระดับพฤติกรรมหรือความสามารถของตนท่ีสอดคล้องกับ
ความเป็นจรงิ (Assessing the Present Level of Performance)  

2.1 การประเมินดา้นความรู ้เป็นความสามารถท่ีจะเขา้ใจและระบสุิ่งท่ีได้
เรียนรูแ้ลว้ในเชิงความรูท่ี้ไดร้บั 

2.2 การประเมินดา้นความสนใจ เป็นความสามารถในการเขา้ใจตนเอง
และระบสุิ่งท่ีสนใจหรือไมส่นใจในสิ่งท่ีตนเองเรียนรู ้ 

2.3 การประเมินด้านทักษะ เป็นความสามารถในการเข้าใจและระบุ
ทกัษะท่ีตนเองมีหรือไมมี่ในตน  

2.4 การประเมินด้านเจตคติ ความสนใจและค่านิยม การประเมิน
คุณลักษณะเช่นนี ้อาจใช้วิธีการสะท้อนตัวเองตามความรู้สึก เจตคติ การแสดงพฤติกรรมใน
สถานการณต์า่งๆ โดยผูท่ี้รว่มประเมินมีทัง้ผูเ้รียนครู เพ่ือนๆ ตลอดจนผูป้กครอง  

3. การประเมินแตกต่างระหว่างรูปแบบ หรือแบบแผนท่ีตอ้งการกับระดับ
พฤติกรรม หรือ ความสามารถในปัจจุบนั (Assessment of Learning Needs) เป็นการประเมิน 
เพ่ือใหท้ราบความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของตนเอง โดยสอดคลอ้งกบัสถานการณข์องตนในปัจจบุนัซึ่ง
จะท าให้ผู้เรียนทราบความต้องการและทิศทางในการเรียนรู ้การวิเคราะห์ความต้องการใน
ลกัษณะนีจ้ะท าใหผู้เ้รียนเกิดแรงจงูใจในการเรียนมากกวา่การพึ่งพาแรงจงูใจภายนอก   

4. การก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน  โนลส ์(Knowles, 1975, pp.94-95) 
กลา่วถึงการก าหนดจดุมุง่หมายในการเรียนรู ้วา่มี 3 ลกัษณะ ดงันี ้ 

4.1 การก าหนดจุดมุ่งหมายตามลักษณะของกิจกรรมในการเรียนรูท่ี้
สามารถท าได ้ 

4.2 การก าหนดจดุมุ่งหมายตามเนือ้หาความรู ้ความเขา้ใจและความคิด
รวบยอดของเนือ้หาท่ีตอ้งการเรียนรู ้

 4.3 การก าหนดจดุมุ่งหมายตามพฤติกรรมเพ่ือสามารถน าไปประยกุตใ์ช้
ไดก้บัพฤตกิรรมเฉพาะสถานการณ ์ 

5. การวางแผนในการเรียนรู ้ โนลส ์(Knowles, 1975, pp.136-137)ผูเ้รียน
สามารถประยกุตใ์ชส้ญัญาการเรียนรู ้(Learning Contract) และกระบวนการในการตัง้ค  าถาม ซึ่ง
ประกอบดว้ยค าถามดงัตอ่ไปนี ้ 
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5.1 สิ่งท่ีตอ้งการเรียนรูคื้ออะไร  
5.2 สิ่งท่ีเรียนรูมี้ลกัษณะอยา่งไร มีวิธีอยา่งไรในการหาค าตอบ  
5.3 แหลง่ในการเรียนรูมี้อะไรบา้ง  
5.4 ปัจจยัใดบา้งท่ีท าใหผู้เ้รียนตอ้งหาขอ้มลูจากแหลง่นัน้ๆ  
5.5 มีวิธีในการวิเคราะหข์อ้มลูอยา่งไร  
5.6 มีวิธีประเมินผลตนเองในการบรรลเุปา้หมายในการเรียนรูอ้ยา่งไร  

6. การแสวงหาแหล่งความรูผู้เ้รียนสามารถก าหนดแหล่งเรียนรูท่ี้เหมาะสม
กบัตนเอง สามารถระบุสิ่งท่ีเรียนรู ้วิธีการเรียนรู ้บุคคลผูเ้ช่ียวชาญ ตลอดจนความน่าเช่ือถือของ
แหลง่ขอ้มลูความรู ้ 

7. การประเมินผลการเรียน  หลังจากผู้เรียนผ่านการลงมือปฏิบัติตาม
แผนการเรียนรูแ้ลว้ ผูเ้รียนสามารถประเมินผลตนเองตามลกัษณะของสิ่งท่ีเรียนรูด้งัตอ่ไปนี ้  

7.1 การประเมินผลดา้นความรู ้โดยแบบทดสอบความรู ้ 
7.2 การประเมินผลด้านความเข้าใจ โดยการแสดงพฤติกรรมการ

แกปั้ญหาในสถานการณต์า่งๆ 
7.3 การประเมินผลดา้นทกัษะ โดยการลงมือปฏิบตั ิ 
7.4 การประเมินผลด้านเจตคติ โดยการแสดงบทบาทสมมติ การให้

ขอ้มลูยอ้นกลบัจากครูและเพ่ือน  
7.5 การประเมินผลดา้นคา่นิยม โดยแบบส ารวจคา่นิยมจากสถานการณ ์

ตา่งๆ   
 
กล่าวโดยสรุป การเรียนรูด้ว้ยตนเองในทศันะของโนลส ์เนน้กระบวนการไดม้าซึ่งการ

เรียนรูด้ว้ยตนเองโดยเริ่มตัง้แต่กระบวนการส ารวจตน วิเคราะหค์วามตอ้งการ จึงสามารถก าหนด
เป้าหมายของตนเองได ้เนน้ประสบการณก์ารลงมือปฏิบตัิตามแผนท่ีตัง้ขึน้ดว้ยตนเอง หาวิธีการ
ใหไ้ดม้าซึ่งความรูท้กัษะ ในทา้ยท่ีสุดจึงไดต้รวจสอบตนเองโดยประเมินผลการเรียนรู ้ประโยชนท่ี์
เกิดขึน้จากการเรียนรูด้ว้ยตนเองคือการใชป้ระโยชนส์ูงสุดในการเรียนรูไ้ดม้ากและเหมาะสมกับ
ตนเองท่ีสดุ 

2.3.2.แนวคิดเร่ืองการเรียนรู้ด้วยตนเองของกูกลิเอลมิโน 
กูกลิเอลมิโน(Guglielmino, 1977)  ได้กล่าวถึงความพรอ้มในการเรียนรูด้้วย

ตนเอง 8 ดา้น คือ 
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1. การเปิดโอกาสต่อการเรียนรู ้ ความพอใจในความริเริ่มของตน สนใจการ
เรียน ความรกัการเรียน และความคาดหวงัวา่จะเรียนอยา่งตอ่เน่ือง  

2. การมีมโนทศันข์องตนเองในการเป็นผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ มีความมั่นใจ
ท่ีจะเรียนรูด้้วยตนเอง มีความสามารถในการจัดสรรเวลา การมีวินัย มีความรูเ้ก่ียวกับแหล่ง
ทรพัยากรในการเรียนรูแ้ละการมีทศันคตติอ่ตนเอง วา่เป็นผูก้ระตือรือรน้ท่ีจะเรียนรู ้ 

3. การมีความคิดริเริ่มและมีอิสระในการเรียนรู ้ไดแ้ก่ ชอบแสวงหาความรู ้มี
ความมั่นใจ รูแ้หล่งทรพัยากร  มีความสามารถในการพฒันางานของตน และมีความริเริ่มในการ
เริ่มโครงการใหม่ๆ   

4. การยอมรบัในสิ่งท่ีเกิดขึน้จากการเรียนรูข้องตนเอง ไดแ้ก่ ความเต็มใจ
เรียนในสิ่งท่ียากหากเป็นเรื่องท่ีสนใจ การยอมรบัจากผลการเรียนของตน และมีความเช่ือมั่นใน
วิธีการเรียน  

5. ความรักในการเรียน ได้แก่ สนุกกับการสืบสอบคน้คว้า ช่ืนชมบุคคลท่ี
คน้ควา้อยูเ่สมอ 

6. ความคิดสรา้งสรรค ์ ไดแ้ก่ ความสามารถคิดวิธีการเรียนในเรื่องหนึ่งๆ ได้
หลายวิธี กลา้เส่ียง และมีความสามารถในการคดิแกปั้ญหา  

7. การมองอนาคตในแง่ดี  ไดแ้ก่ การมองว่าปัญหาเป็นสิ่งทา้ทาย ชอบคดิถึง
อนาคต มองตนเองวา่เป็นผูเ้รียนรูต้ลอดชีวิต 

8. ความสามารถในการใชท้ักษะท่ีเรียนรู้มาใชใ้นการแก้ปัญหา  ไดแ้ก่ การน า
ความรูท้กัษะท่ีมีมาแกไ้ขปัญหา มองวา่การแกปั้ญหาเป็นสิ่งทา้ทาย 

กล่าวโดยสรุป แนวคิดการเรียนรูด้ว้ยตนเองของกูกลิเอลมิโน เนน้ไปท่ีลักษณะ
ของบคุคลท่ีมีการเรียนรูด้ว้ยตนเอง ท่ีจะตอ้งประกอบไปดว้ย มีความสนใจในการเรียน เปิดโอกาส
ต่อการเรียนรู ้มีความมั่นใจท่ีจะเรียนรูด้ว้ยตนเอง มีความรูเ้ก่ียวกับกสรตอ้งการการเรียนรู ้และ
แหล่งทรพัยากรทางความรู ้ชอบแสวงหาความรู ้มีวินยัในการเรียน มีความคิดสรา้งสรรค ์มองโลก
ในแง่ดี มองว่าปัญหาเป็นสิ่งทา้ทาย สนกุกบัการคน้ควา้และสามารถใชท้กัษะทางการศึกษาแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดขึน้ได ้

 
2.3.3.แนวคิดในการเรียนรู้ด้วยตนเองของคอสต้าและกาลิค (Costa & 

Kallick) 
คอสตา้และกาลิค (ฉัฐวีณ์  สิทธ์ิศิรอรรถ, 2552)  อา้งอิงจาก Costa & Kallick 

(2004) แนวคิดการเรียนรูด้ว้ยตนเองของ Costa & Kallick  เป็นแนวคิดในการศึกษาการเรียนรู้
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ดว้ยตนเองในเนือ้หาเก่ียวกับความสามารถในการศึกษาการเรียนรูด้ว้ยตนเองของบคุคลเพียงมิติ
เดียว โดยแบง่ความสามารถออกเป็น 3 มิต ิคือ การจดัการตนเอง (self-managing) การตรวจสอบ
ตนเอง (self-monitoring) และการเปล่ียนแปลงตนเอง (self-modifying)  

1. การจดัการตนเอง (self-managing) เป็นการแสดงออกถึงการด าเนินงาน
ดว้ยผลลพัธ ์แผนกลยทุธ ์ขอ้มลูจ าเป็นท่ีชดัเจน ประกอบดว้ยความสามารถ 6 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
1) การกระตุ้นตนเอง ผู้เรียนรูด้้วยตนเองจะมีความรอบคอบ คิดก่อนทา มีแนวโน้มจะสรา้ง
วิสยัทศันเ์ก่ียวกบัผลลพัธท่ี์ตอ้งการ มีการวางแผนกิจกรรม เปา้หมาย หรือจดุหมายก่อนท่ีจะเริ่มลง
มือปฏิบัติ 2) การคิดยืดหยุ่น เรียนรูด้ว้ยตนเองจะมีศกัยภาพในการเปล่ียนแปลงความคิดของ
ตนเองเม่ือไดร้บัขอ้มลูเพิ่มเตมิ ประสานองคค์วามรูแ้ละกิจกรรมท่ีตนเองสะสมมาช่วยสรา้งกลยทุธ์
ในการแกไ้ขปัญหาและสามารถปฏิบตัไิดอ้ย่างยืดหยุน่ คือ รูว้า่สถานการณใ์ดตอ้งคิดแบบองคร์วม
และสถานการณใ์ดท่ีตอ้งการรายละเอียดท่ีชดัเจน เป็นผูค้ิดคน้และคน้หาวิธีการใหม่ๆและเป็นคน
อารมณดี์ 3) การรูจ้กัตัง้ค  าถาม ผูท่ี้มีการแกไ้ขปัญหาอย่างไดผ้ลตอ้งรูจ้กัว่าควรตัง้ค  าถามอย่างไร
ท่ีจะเติมเต็มสิ่งท่ีตนรูแ้ละไม่รู ้4) ความสามารถประยุกตใ์ชค้วามรูเ้ดิม เม่ือประสบปัญหาใหม่ จะ
สรา้งภาพในการแกปั้ญหาโดยอา้งอิงจากประสบการณเ์ดมิ เป็นแหล่งขอ้มลูท่ีสนบัสนนุการอธิบาย
หรือแกไ้ขปัญหา และสามารถดงึเอาประสบการณห์นึ่งมาประยกุต ์ใชใ้นสถานการณใ์หม่ไดท้นัที 
5) การรูจ้กัรวบรวมขอ้มลู จะรูข้อ้มลูทัง้หมดจากสภาพแวดลอ้ม โดยการสงัเกตหรือกระท าการใดๆ
ท่ีจะนาไปสู่การแก้ไขปัญหา และ 6) การมีจินตนาการสรา้งนวัตกรรมและสรา้งสรรค ์ในการ
พยายามแก้ไขในสิ่งท่ีแตกต่างออกไป สรา้งทางเลือกจากมุมมองอ่ืนๆ เปิดรบัความคิดเห็นจาก
ผูอ่ื้นเพ่ือใชใ้นการตดัสินใจและใชใ้นการปรบัปรุงเทคนิคของตนเอง 

2.การตรวจสอบตนเอง (self-monitoring) ประกอบด้วยความสามารถ 4 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  

1) การตระหนักถึงความคิดของตนเอง รูว้่าตนเองม่ีความเก่ียวขอ้งกับเรื่อง
อะไร รูว้่าตนเองไม่รูเ้รื่องอะไร ตนเองอยู่ตรงจุดไหน ทาใหส้ามารถวางแผนกลยุทธ์ในการสรา้ง
สารสนเทศท่ีตอ้งการ สามารถสะทอ้นและประเมินสิ่งท่ีตนเองคิด สามารถวางแผน รกัษาแผนท่ี
วางไว ้ประเมินความพรอ้มส าหรบังานท่ีแตกต่างอ่ืนๆ และสามารถติดตามสิ่งท่ีตนเองไดก้ระท า
การไปทัง้การรบัรู ้การตดัสินใจและพฤติกรรม 2) การมีความเพียร จะมุ่งมั่นเพียรพยายามในการ
ท างานจนเสรจ็ ไมล่ม้เลิกง่ายๆ มีความสามารถในการวิเคราะหปั์ญหา พฒันาระบบโครงสรา้งและ
กลยทุธใ์นการจดัการกับปัญหา แสวงหาหนทางใหม่ๆ และรบัมือกบัสถานการณท่ี์คลุมเครือได ้3) 
การติดตามให้ชัดเจนและละเอียด มีค่านิยมท่ีถูกต้องและมีความละเอียด จะใช้เวลาในการ
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ตรวจสอบผลผลิตของตนเอง ทบทวนกฎท่ียดึถืออยู่ ตรวจสอบเกณฑท่ี์ตนเองกาลงัใชอ้ยู่เพ่ือยืนยนั
ความส าเรจ็ รกัษาวิธีการท างานท่ีมีมาตรฐาน มีความภมูิใจในงานของตนเอง 4) การฟังผูอ่ื้นอยา่ง
เข้าใจและเห็นอกเห็นใจ จะใช้เวลาในการฟังอย่างตั้งอกตั้งใจ เก็บรายละเอียดทั้งแนวคิด 
ความรูส้ึกและอารมณ์ท่ีแสดงออกทั้งทางค าพูดและทางร่างกาย มีความสามารถท่ีจะเข้าใจ
มมุมองท่ีแตกตา่งจากบคุคลอ่ืน 

3. การเปล่ียนแปลงตนเอง (self-modifying) ประกอบดว้ยความสามารถ 3 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  

1) การคิดและส่ือสารอย่างถูกตอ้งชดัเจน ทัง้ดา้นการพดูและเขียน ใหค้วาม
สนใจภาษา ค าจ ากัดความ มีการใช้ช่ือ สัญลักษณ์และอุปมาอุปมัยท่ีถูกต้อง มีการอธิบาย
เปรียบเทียบท่ีมีน า้หนกัและมีหลกัฐาน 2) การแสดงออกท่ีน่าฉงนสนเท่ห ์คลั่งไคลก้ับสิ่งท่ีตนเอง
ก าลังท าอยู่ สนุกสนานกับสิ่งท่ีท า แสวงหาปัญหาท่ีสามารถแกไ้ขไดด้ว้ยตนเองหรือท าเพ่ื อผูอ่ื้น 
รูจ้ักสรา้งสรรคส์ิ่งต่างๆดว้ยตนเอง 3) มีการเรียนรูอ้ยู่ตลอดเวลา มีความอยากรูอ้ยากเห็น หา
หนทางท่ีดีกว่าอยู่ตลอดเวลา กระหายท่ีจะปรบัปรุงตนเอง ตอ้งการเติบโต ตอ้งการเรียนรู ้ตอ้งการ
การเปล่ียนแปลงและปรบัปรุงตนเองตลอดเวลา ยึดเอาปัญหา สถานการณแ์ละความกังวล ความ
ขดัแยง้ และเหตกุารณต์า่งๆเป็นโอกาสในการเรียนรู ้

จากการประมวลเอกสารขา้งตน้สรุปไดว้่า การเรียนรูด้ว้ยตนเองเป็นปัจจยัส าคญั
ท่ีท าใหผู้เ้รียนในวยัผูใ้หญ่ประสบผลส าเร็จในการเรียน การท่ีผูว้ิจยัใชแ้นวคิดการเรียนรูด้ว้ยตนเอง
ของ คอสตา้และกาลลิค (Costa & Kallick, 2004) เน่ืองจากเป็นแนวคดิท่ีอธิบายถึงพฤติกรรมของ
บุคคลท่ีแสดงถึงการใฝ่เรียนรูแ้ละมีองคป์ระกอบท่ีเหมาะสมกบับุคคลวยัผูใ้หญ่ท่ีตอ้งมาเรียนใน
การศึกษานอกระบบ  ซึ่งแนวคิดของคอสตา้และกาลิค (Costa & Kallick, 2004) แบ่งการเรียนรู้
ดว้ยตนเอง เป็น 3 องคป์ระกอบ คือ 1.การจัดการตนเอง (self-managing) 2.การก ากับตนเอง
(self-monitoring) 3.การปรบัเปล่ียนตนเอง (self-modifying) 
  

2.4 การวัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เครื่องมือวดัลักษณะการเรียนรูด้ว้ยการน าตนเองท่ีไดร้บัความนิยมมาก มี  2 ฉบับ 

คือ แบบวัดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง (SDLRS) ของ Guglielmino และแบบวัดลักษณะ
การศึกษาต่อเน่ืองของ Oddi (OCLI, 1984) แต่ขณะนั้นประเทศไทยได้มีผู้พัฒนาแบบวัดการ
เรียนรูด้ว้ยการน าตนเองขึน้ 2 ฉบบั คือ แบบวดัการเรียนรูด้ว้ยตนเองของ สวุฒัน ์วฒันวงศ ์(2546) 
และแบบทดสอบวัดคุณลักษณะการเรียนรู้แบบน าตนเองของรัชนีพร ยันตะบุศย์ (2546)  
Guglielmino (1977) ไ ด้ ท า  ก า ร วิ จั ย  เรื่ อ ง  Development of the Self-Directed Learning 
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Readiness Scale เพ่ือสรา้งแบบวดัลกัษณะความพรอ้มในการเรียนรูด้ว้ยตนเองโดยใชเ้ทคนิคเดล
ฟาย  (Delphi Technique) สรา้งเป็นแบบวัดความพรอ้มในการเรียนรูด้ว้ยตนเอง (SDLRS) ใน
ลักษณะของแบบวัดท่ีเป็นมาตราส่วน ประเมินค่า 5 ระดบั จ านวน 41 ขอ้ โดยน าไปทดลองกับ
กลุ่มตวัอย่างจ านวน 307 คน และน าค าตอบท่ีไดม้าวิเคราะหร์ายขอ้และประมาณค่าพารามิเตอร์
ของแบบวดัได ้    ค่าความเท่ียง .87 โดยผูต้อบแบบวดัจะใหข้อ้มูลในลักษณะท่ีเป็นการรายงาน
ตนเองว่าเห็นดว้ยกับขอ้ความในแบบวดัในระดบัใด ขอ้ความในแบบวดัประกอบดว้ยขอ้ความเชิง
บวกและขอความเชิงลบ ซึ่ง ครอบคลมุลกัษณะความ พรอ้มในการเรียนรูด้ว้ยการน าตนเอง 8 ดา้น 
Oddi ไดส้รา้งแบบวัดลักษณะผู้เรียนท่ีมีการศึกษาต่อเน่ืองดว้ยการน าตนเองขึน้ ประกอบดว้ย
ขอ้ความจ านวน 100 ขอ้ ซึ่ง ครอบคลุมลักษณะของผู้เรียนทั้ง 3 ดา้นจากนั้นน าเครื่องมือออก
ทดลองใชแ้ละปรบั ความเท่ียง .89  แกไ้ขจนกระทั่งเหลือแบบวดัจ านวนเพียง 24 ขอ้  

เรวดี ทรงเท่ียง และ อน ุเจริญวงศร์ะยบั (2550) ไดพ้ฒันาแบบวดัการเรียนรูด้ว้ยการ
น าตนเองขึน้ อาศยัแนวคิดของ คอสตา้และกาลลิค(Costa & Kallick, 2004) ท่ีจ  าแนกการเรียนรู้
ดว้ยการน าตนเองใน 3 มิติ คือ การจัดการตนเอง การตรวจสอบตนเอง และการเปล่ียนแปลง
ตนเอง มีจ านวน 32 ข้อ เป็นมาตรประเมินค่า 6 ระดับ Item-total correlationของข้อความใน
องคป์ระกอบการจัดการตนเองอยู่ระหว่าง .3207 ถึง .6010  การตรวจสอบตนเองอยู่ระหว่าง 
.3873 ถึง .5603 และ การเปล่ียนแปลงตนเองอยูร่ะหว่าง .2371 ถึง .6187 ส าหรบัคา่ความเช่ือมั่น
มีคา่เทา่กบั .7904, .8010 และ .7756 ตามล าดบั 

แบบวดัในงานวิจยัฉบบันี ้ผูว้ิจยัใชแ้บบวดัท่ีปรบัปรุงมาจาก มาตรวดัการเรียนรูด้ว้ย
การน าตนเองของ เรวดี ทรงเท่ียง และ อนุ เจริญวงศร์ะยบั (2550)สรา้งขึน้โดยอาศยัแนวคิดของ
คอสตา้และกาลิค (Costa & Kallick, 2004) แบ่งการเรียนรูด้ว้ยตนเองเป็น 3 มิติ ไดแ้ก่ 1.การ
จดัการตนเอง 2.การก ากบัตนเอง 3.การปรบัเปล่ียนตนเอง ซึ่งรายละเอียดปรากฏในบททึ่ 3 

3.ตัวแปรทีเ่กี่ยวข้องกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
3.1.แรงจูงใจ 

3.1.1.ความหมายของแรงจูงใจ 
แรงจงูใจ (Motivation) เป็นปัจจยัส าคญัในการแสดงพฤติกรรมต่างๆของมนษุย ์

เพราะพฤตกิรรมตา่งๆ ท่ีมนษุยแ์สดงออกมา ลว้นมีสาเหตมุาจากแรงจงูใจเป็นส าคญัและแรงจงูใจ
ก็ยังท าใหม้นุษยแ์สดงพฤติกรรมท่ีแตกต่างกันออกมาตามแรงจูงใจท่ีแต่ละบุคคลไดร้บั ดังนั้น
แรงจูงใจเป็นสิ่งท่ีกระตุน้ใหบุ้คคลกระท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งอย่างมีจุดหมาย เป็นสิ่งท่ีช่วย
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อธิบายว่าท าไมเราจึงท าพฤติกรรมดงัท่ีเป็นอยู่และเป็นแรงผลกัดนัท่ีท าใหบุ้คคลกระท าสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งจนส าเรจ็ อยา่งไรก็ตามไดมี้นกัวิชาการไดใ้หค้วามหมายของแรงจงูใจไวต้า่งกนั ดงันี ้

โลเวลล ์(Lovell, 1980, p.109) ใหค้วามหมายของแรงจงูใจว่า”เป็นกระบวนการ
ท่ีโน้มน้าวให้บุคคลเกิดความมุ่งมั่นพยายามเพ่ือท่ีจะสนองตอบความตอ้งการบางประการให้
บรรลผุลส าเรจ็” 

เค รท เนอร์ (Kreitner, 1983) ได้ให้ค วามหมายของแรงจู งใจ  หมายถึ ง 
กระบวนการทางจิตวิทยาท่ีตอ้งการใหพ้ฤติกรรมออกมาเป็นไปตามเป้าหมายและการสั่งการท่ี
ตอ้งการ 

ทรงพล ภูมิพัฒน์ (2540, น.99) ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจว่า เป็นพลัง
ภายในของบคุคลท่ีท าใหค้นเราเกิดพฤตกิรรมและควบคมุแนวทางของพฤตกิรรมใหบ้รรลจุดุหมาย 

สุชา จันทรเ์อม (2540, น.101) ไดก้ล่าวถึงแรงจูงใจว่า เป็นพฤติกรรมท่ีสนอง
ความตอ้งการของมนษุย ์และเป็นพฤตกิรรมท่ีน าไปสูจ่ดุมุง่หมายปลายทาง 

สุวัฒน ์วฒันวงศ ์(2547) ไดใ้หค้วามหมายของแรงจูงใจไวว้่า เป็นสิ่งโน้มน้าว 
หรือมกัจะชกัน าใหบ้คุคลเกิดการกระท าหรือปฏิบตักิาร 

สมโภชน ์เอ่ียมสุภาษิต (2549) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึงสิ่งท่ีบุคคลคาดหวงั 
โดยสิ่งนัน้อาจเป็นสิ่งท่ีบคุคลพอใจหรือไม่พอใจก็ได ้ความคาดหวงันีเ้ป็นตวักระตุน้ใหบ้คุคลแสดง
พฤตกิรรมออกมา 

จากเอกสารดงักล่าวสรุปไดว้่า แรงจูงใจ หมายถึง การกระท าหรือพฤติกรรมใน
ตวัของบุคคลซึ่งถูกกระตุ้นโดยสิ่งเรา้ท าให้บุคคลเกิดความต้องการและตัดสินใจกระท า เพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการใหบ้รรลเุปา้หมาย 

 
3.1.2.ประเภทของแรงจูงใจ 

แรงจูงใจสามารถแบ่งตามลักษณะของการแสดงออกทางพฤติกรรมได้ 2 
ประเภทใหญ่ๆ คือ 

1.แรงจูงใจภายใน เป็นภาวะท่ีบุคคลตอ้งการกระท าบางสิ่งบางอย่างดว้ย
ตนเอง ไม่ตอ้งอาศยัสิ่งเรา้ภายนอก เชน่ ตอ้งการเรียนเพราะตอ้งการความรู ้ท างานเพราะตอ้งการ
ความเช่ียวชาญ ซึ่งความตอ้งการนีจ้ะผลกัดนัใหบุ้คคลสรา้งพฤติกรรมขึน้ ซึ่งไดแ้ก่ ความอยากรู ้
ความสนใจ  ความศรทัธา เป็นตน้ 
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2.แรงจูงใจภายนอก เป็นสภาวะท่ีบุคคลดร้บัการกระตุน้จากสิ่งเรา้ภายนอก 
เช่น เงินเดือน ความกา้วหนา้ รางวลั เป็นสิ่งเรา้ใหบุ้คคลเกิดความตอ้งการและแสดงพฤติกกรมสู่
เปา้หมายนัน้ 

สุวัฒน์ วัฒนวงศ ์(2547) ไดแ้บ่งแรงจูงใจออกเป็น 2 ประเภทคือ 1.แรงจูงใจ
ทางดา้นรา่งกาย 2.แรงจงูใจทางดา้นสงัคม  

จากการศึกษาคน้ควา้ เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกับประเภทแรงจูงใจ พบว่า แรงจูงใจ
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ แรงจงูใจภายในและแรงจงูใจภายนอก แรงจูงใจภายในเป็น
แรงจูงใจท่ีเกิดจากภายในตวับุคคล เช่นความตอ้งการ ความปลอดภัย ความพึงพอใจ ความรกั 
เป็นตน้ สว่นแรงจงูใจภายนอกนัน้ เป็นแรงจงูใจท่ีเกิดขึน้ภายนอกตวับคุคล เช่น  การด ารงต าแหน่ง 
การมีงานท ามั่นคง การมีเกียรตยิศช่ือเสียง เป็นตน้ 

3.1.3 ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับแรงจูงใจ 
3.1.3.1 ทฤษฎีล าดับข้ันความต้องการของมาสโลว ์

มาสโลว ์ไดก้ล่าวว่าความตอ้งการของมนุษยมี์ลักษณะเป็นล าดบัขัน้ 5 ขัน้ 
ดงันี ้

1.ความตอ้งการทางกายภาพ (Physiological Needs)คือความตอ้งการ
ขัน้พืน้ฐานท่ีมนษุยท์กุคนตอ้งการเพ่ือการด ารงชีวิตใหอ้ยูร่อด  

2.ความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs)หลังจาก
ไดร้บัความตอ้งการพืน้ฐานเพียงพอแลว้ จะเริ่มมีความตอ้งการท่ีเพิ่มขึน้คือการมีชีวิตอยู่รอดและ
ปลอดภยั  

3.ความต้องการความรัก (Belongingness and Love Need) คนเราก็
ตอ้งการความรกั ความเป็นเจา้ของและการยอมรบัจากคนรอบขา้ง เพ่ือใหต้วัเองรูส้ึกมีคา่ในกลุ่ม
ของตนเอง เพราะมนษุยก็์เป็นสตัวส์งัคม 

4.ความตอ้งการเกียรติยศช่ือเสียงและความภาคภูมิใจ (Self- Esteem 
Need)กล่าวไดว้่าเม่ือผ่านขัน้ท่ี 3 มาแลว้ คนเราก็ตอ้งการขยายการยอมรบัใหใ้หญ่ขึน้ ไม่ใช่แค่
ยอมรบัในกลุ่มของตนเองเท่านั้น แต่ต้องได้รบัการยอมรับในวงกว้างขึน้อีก โดยตอ้งการท่ีจะ
เปล่ียนสถานะทางสังคมใหสู้งขึน้ดว้ย เพ่ือใหค้นอ่ืนมองเห็นว่าเรามีคณุค่า มีช่ือเสียง เกียรติยศ 
ฐานะต าแหนง่ และไดร้บัการยกยอ่ง เคารพนบัถือตามมา 

5.ความตอ้งการความสมบูรณข์องชีวิต (Self-Actualization Needs)เป็น
ขัน้สดุทา้ย โดยความตอ้งการถึงสิ่งท่ีจะมาเติมเต็มความสมบรูณ ์และคณุคา่ท่ีแทจ้ริงของคนๆนัน้ 
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ซึ่งแต่ละคนจะมีความปรารถนาในชีวิตสูงสุดไม่เหมือนกัน ซึ่งคนท่ีมาถึงขั้นนีส้่วน ใหญ่ มักจะ
เล็งเห็นประโยชนข์องคนอ่ืนหรือสงัคมสว่นรวมเป็นส าคญั 

3.1.3.2.ทฤษฎีแรงจูงใจของแมคคลีลแลนด ์
David C. McClelland จากการศึกษาวิจัยของแมคคลีแลนด์ได้จ  าแนก

แรงจงูใจเป็น 3 ประเภท (อา้งถึงใน จิรสิทธ์ิ เลียวเสถียรวงศ ์(2555)  คือ 
1.แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (Achievement Motive) หมายถึง แรงจูงใจท่ีเกิด

จากความคาดหวงั ท าใหบุ้คคลพยายามท่ีจะกา้วไปสู่ความส าเร็จนัน้ โดยมีการตัง้มาตรฐานการ
กระท าของตวัเองไว ้ซึ่งหากงานใดท่ีคาดหวงัใหเ้กิดผลส าเรจ็ก็จะมีก าลงัใจท่ีจะท า และคาดหวงัถึง
ความส าเรจ็ในครัง้ตอ่ๆไปมากขึน้กวา่เดมิ 

2.แรงจูงใจใฝ่สมัพันธ ์(Affiliation Motive) หมายถึง แรงจูงใจหรือความ
ต้องการเพ่ือให้ได้มาซึ่งการยอมรับจากบุคคลอ่ืน หรือหมายถึง แรงจูงใจท่ีท าให้บุคคลมี
ความสมัพนัธเ์ก่ียวขอ้งกับบุคคลอ่ืน โดยบุคคลท่ีมีแรงจงูใจใฝ่สมัพนัธจ์ะมีลกัษณะท่ีชอบท างาน
กบับคุคลอ่ืน และมีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้นเสมอ 

3.แรงจูงใจใฝ่อ านาจ (Power Motive) หมายถึง แรงจูงใจหรือความ
ตอ้งการท่ีจะไดม้าซึ่งอิทธิพลเหนือกว่าบุคคลอ่ืนๆ ในสังคม หรือเป็นความตอ้งการท่ีจะแสวงหา
อ านาจ คนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่อ านาจ จะมีการพัฒนามาจากธรรมชาติและความรูส้ึกตอ้ยต ่าของ
ตนเองว่าไม่ทดัเทียมกบับุคคลอ่ืน จะเป็นสิ่งผลกัดนัใหบ้คุคลเกิดความจ าเป็นท่ีจะตอ้งชดเชยปม
ดอ้ยของตนเอง โดยพยายามท่ีจะแสวงหาอ านาจเพ่ือท่ีตนเองจะไดมี้อิทธิพลเหนือกว่าบุคคลอ่ืน
นั่นเอง 

 
3.1.3.3ทฤษฎีแรงจูงใจในการเข้ามาเรียนของโรเจอร ์

โรเจอร ์(Rogers, 1969) อ้างอิงจาก นรงฤทธ์ิ สุรชิต (2547)  ได้กล่าวถึง
แรงจงูใจ ท่ีผูใ้หญ่เขา้มาเรียน ดงันี ้

1.แรงจูงใจด้านอาชีพ (Vocational Motivates) จากการศึกษาพบว่า 
แรงจงูใจดา้นอาชีพเป็นแรงจงูใจท่ีส าคญัท่ีท าใหผู้ใ้หญ่เขา้มาเรียนอีกครัง้เพ่ือแสวงหาความรู ้ ทัง้นี ้
เพราะการศึกษาจะช่วยให้ส่งเสริมโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงาน เป็นแรงจูงใจท่ีมี
ความส าคญัในการท าใหผู้ใ้หญ่แสวงหาความความรูโ้ดยการเขา้ศึกษาอีกครัง้ โดยเฉพาะในกลุ่ม
ผูใ้หญ่ตอนตน้ ทัง้นีก็้เพราะวา่การศกึษาจะชว่ยส่งเสรมิโอกาสความกา้วหนา้ในอาชีพการงาน จาก
การส ารวจขอ้มูลของสถาบนัการศึกษาผูใ้หญ่แห่งชาติในประเทศองักฤษ พบว่า รอ้ยละ 10 ของ
นกัศกึษาผูใ้หญ่ เขา้มาเรียนดว้ยเปา้หมายเก่ียวกบัความกา้วหนา้ในอาชีพการงาน 
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2.แรงจงูใจท่ีจะพฒันาตนเอง (Self – Development) เป็นการตอบสนอง
ความตอ้งการส่วนบุคคลของผู้ใหญ่ โดยเฉพาะในดา้นความรูท้ั่วๆไปหรืออาจจะเป็นกิจกรรม
สรา้งสรรคเ์พ่ืองานอดิเรก ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจของ NIAE พบว่า ผูเ้รียนท่ีเป็นผูใ้หญ่กว่ารอ้ย
ละ 40 มาเรียนเพ่ือตอ้งการพฒันาศกัยภาพตนเอง และมาเรียนตามตามสนใจ 

3.แรงจงูใจดา้นสงัคม (Social Motivates) กิจกรรมการศกึษาผูใ้หญ่ สว่น
หนึ่งไดร้บัความสนใจดว้ยเหตผุลทางสงัคม ผูใ้หญ่เขา้มาเรียนเพ่ือมีโอกาสพบเพ่ือนใหม่ตลอดจน
พบกบับรรยากาศท่ีแปลกออกไปจากชีวิตประจ าวนั ในขณะเดียวกนัก็มีแรงจงูใจในการเรียนรู ้เพ่ือ
พฒันาทางสมองและสตปัิญญา (Intelledtual Motives) แทรกอยูด่ว้ย  

4.แรงจงูใจดา้นอ่ืนๆ (Other Motives) ส าหรบัเหตผุลอ่ืนๆ ในการเขา้รว่ม
กิจกรรมการศกึษาของผูใ้หญ่ ไดแ้ก่ ช่วยใหไ้ดร้บัโอกาสท่ีสอง ส าหรบัผูใ้หญ่ท่ีพลาดโอกาสในการ
เรียนจากระบบโรงเรียน ระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา หรือบางคนอาจมาดว้ยเหตุผลท่ี
เก่ียวกับเครื่องอ านวยความสะดวกตา่งๆ ท่ีจดัขึน้ในสถาบนัแห่งนัน้ ท าใหเ้ขาไดมี้โอกาสไดเ้รียนรู้
สิ่งใหม่ๆ  

จากการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง สรุปว่า แรงจูงใจ หมายถึง การกระท า
หรือพฤติกรรมในตวัของบคุคลซึ่งถกูกระตุน้โดยสิ่งเรา้ท าใหบ้คุคลเกิดความตอ้งการและตดัสินใจ
กระท า เพ่ือตอบสนองความตอ้งการใหบ้รรลเุปา้หมาย ในงานวิจยัฉบบันีจ้ะท าการศกึษาแรงจงูใจ
ของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีเรียนการศึกษานอกระบบ ซึ่งทฤษฎีท่ีผูว้ิจยัน ามาใชใ้นงานวิจยั คือ ทฤษฎี
แรงจูงใจของ โรเจอร ์(Roger.1979: 13-20) เน่ืองจากเป็นทฤษฎีท่ีอธิบายเก่ียวกับแรงจูงใจท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเรียน ซึ่งสอดคลอ้งกับการท่ีบุคคลวยัผูใ้หญ่ตอ้งมาเรียนในการศึกษานอกระบบ 
ซึ่งในงานวิจยัฉบบันีผู้ว้ิจัยแบ่งแรงจูงใจของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีเรียนการศึกษานอกระบบ เป็น 3 
ดา้น ทัง้นีเ้น่ืองจากแรงจูงใจดา้นอ่ืนๆ มีค าอธิบายท่ีสอดคลอ้งกับแรงจูงใจท่ีจะพฒันาตนเองของ
บคุคลวยัผูใ้หญ่ท่ีมาเรียนในการศกึษานอกระบบ สรุปวา่แรงจงูใจจงึประกอบดว้ย 3 ดา้น ดงันี ้

1)แรงจงูใจดา้นอาชีพ (Vocational Motivates)  ตอ้งการพฒันาตวัเองทัง้
ดา้นอาชีพและดา้นความรู ้เพ่ือจะไดห้างานง่ายขึน้ ประกอบอาชีพไดดี้ขึน้ ไดร้บัการเล่ือนขัน้ เล่ือน
ต าแหนง่ หรือเพ่ือใหมี้รายไดเ้พิ่มขึน้ 

2)แรงจูงใจท่ีจะพัฒนาตนเอง(Self – Development)  การต้องการ
เพิ่มพูนความรูข้องตนเอง ขยายโลกทศัน ์หรือสนใจวิชาการแขนงใดแขนงหนึ่ง เรียนเพ่ือยกระดบั
ความรูข้องตน  
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3)แรงจูงใจดา้นสงัคม (Social Motivates) การตอ้งการเขา้ร่วมกิจกรรม 
การมีปฏิสมัพนัธก์บัคนอ่ืน เพ่ือจะไดเ้ป็นสว่นหนึ่งของสงัคม การตอ้งการเป็นท่ียอมรบั 

 
3.1.4 การวัดแรงจูงใจ 

การศกึษาในประเทศไทยมีการพฒันาแบบวดัแรงจงูใจภายในใหเ้ป็นแบบวดัท่ีได้
มาตรฐาน และเช่ือถือได ้โดยการศกึษาของ อรพินทร ์ชชูม (2542) ไดส้รา้งแบบวดัแรงจงูใจภายใน
ท่ีสรา้งขึน้เพ่ือวดัพฤติกรรมต่างๆ ท่ีแสดงออกถึงลกัษณะของการท่ีบุคคลมีแรงจูงใจภายใน โดย
สรา้งแบบวัดแรงจูงใจภายใน ท่ีประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1)ความตอ้งการสิ่งทา้ทาย 2)ความ
สนใจ-เพลิดเพลิน 3)ความเป็นตวัของตวัเอง 4)ความตอ้งการมีความสามารถ และ5)ความมุ่งมั่น 
แบ่งเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดบั ตัง้แต่จริง ถึง ไม่จริง มีค่าความเช่ือมั่นแบบคงท่ีภายใน ดว้ย
สมัประสิทธ์ิอลัฟ่า คา่ความเช่ือมั่นท่ี .83 นอกจากนี ้ศนัสนีย ์ภู่พงศพ์ฒันา (2547) ไดส้รา้งแบบวดั
แรงจงูใจในการเรียนตามแนวคิดของ จอหน์ เอ็ม เคลเลอร ์(John M” Keller,1983) ซึ่งประกอบไป
ดว้ยดา้นตา่งๆ ไดแ้ก่ ความสนใจ ความเก่ียวขอ้ง ความคาดหวงั และความพึงพอใจ ประกอบดว้ย
ขอ้ค าถาม 25 ขอ้ แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณคา่ 5 ระดบั ตัง้แต่จริงท่ีสดุ จริง จริงบา้ง 
ไม่จริง และไม่จริงท่ีสุด มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.926  ตลอดจน ศิรินภา ศรีโคกล่าม (2556) ได้
สรา้งแบบวดัแรงจูงใจในการเขา้ศึกษาสถาบนัพละศึกษา โดยอาศยัแนวคิดของโรเจอร์ (Rogers, 
1969) เรื่องแรงจูงใจในการศึกษาต่อของผูใ้หญ่ แบ่งเป็น 4 ดา้นคือ 1.ดา้นเหตผุลส่วนตวั 2.ดา้น
การประกอบอาชีพ 3.ดา้นสังคม 4.ดา้นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง แบบวดัเป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ 
ตัง้แตม่ากท่ีสดุ ไปจนถึง นอ้ยท่ีสดุ มีทัง้หมด 33 ขอ้ หาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค ไดค้า่
ของความเช่ือมั่นทัง้ฉบบั 0.91 

ส าหรบังานวิจัยฉบับนี ้ผูว้ิจัยไดส้รา้งแบบวัดแรงจูงใจของวัยผู้ ใหญ่ตอนตน้ท่ี
เรียนการศึกษานอกระบบโดยอาศัยแนวคิดเรื่องแรงจูงใจ ของโรเจอร์ (Rogers, 1969) แบ่ง
แรงจูงใจออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่1.แรงจงูใจดา้นอาชีพ   2.แรงจงูใจท่ีจะพฒันาตนเอง   3.แรงจงูใจ
ดา้นสงัคม ซึ่งรายละเอียดปรากฏในบทท่ี 3  

3.1.5. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับแรงจูงใจ 
ฉฐัวีณ ์ สิทธ์ิศริอรรถ (2552) ไดท้  าการศกึษาปัจจยัเชิงเหตแุละผลของการเรียนรู้

ดว้ยการน าตนเองของนิสิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ผลการวิเคราะหปั์จจยัเชิงเหตดุ้านจิต
ลกัษณ ์ พบว่า ปัจจยัทางจิตลกัษณมี์ค่าอิทธิพลท่ีส่งผลทาง ตรงต่อการเรียนรูด้ว้ยการน าตนเอง 
เท่ากบั 0.71 ผลการวิจยันีอ้ธิบายไดว้า่ ปัจจยัดา้นจิตลกัษณไ์ดแ้ก่ ความมีวินยัในตนเอง แรงจงูใจ
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ใฝ่สัมฤทธ์ิ การเห็น คุณค่าในตนเอง ความฉลาดทางอารมณ์ ความเช่ือ อ านาจภายในตน และ
ลกัษณะมุง่อนาคตควบคมุตน เป็นสาเหตท่ีุท าใหน้ิสิตมีการเรียนรูด้ว้ยตนเอง  

สุชีรา วิบูลยส์ุข (2560) ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางจิตและ
ปัจจยัทางสงัคมกับพฤติกรรมการเรียนรูด้ว้ยตนเอง พบว่า แรงจูงใจมีความสมัพนัธก์บัการเรียนรู้
ดว้ยตนเองมากท่ีสดุ มีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์เทา่กบั 0.647  

ปนิดา ทวีชาติ (2560) ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง
ของนกัเรียน พบว่า แรงจูงใจอิทธิพลทางตรงและทางออ้มต่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง โดยส่งผลใน
ทางบวก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั .01 

ภัทราพรรณ สุขประชา (2540, น.3) กล่าวว่า การเรียนรูเ้กิดจากความตอ้งการ
ของผูเ้รียน ผูเ้รียนมีแรงจูงใจท่ีจะประสบความส าเร็จก็จะก่อใหเ้กิดความพยายามอย่างไม่ย่อทอ้ 
พรอ้มท่ีจะเผชิญอปุสรรค รวมทัง้สามารถควบคมุการกระท าหรือพฤตกิรรมตา่งๆท่ีจะกระท าเพ่ือให้
เกิดความส าเรจ็ได ้แรงจงูใจมีความสมัพนัธท์างบวกกบัการเรียนรูด้ว้ยตนเอง 

สุวัฒน ์วฒันวงศ ์(2538) กล่าวถึงเหตุผลหนึ่งของการเรียนรูด้ว้ยตนเองว่าเกิด
จากความมุ่งหวังเอาผลการเรียนไปใช ้โดยตอ้งการประสบความส าเร็จตามท่ีไดต้ัง้เป้าหมายไว ้
และน าความรูท่ี้ไดไ้ปประกอบอาชีพ แกปั้ญหาหรือปรบัปรุงการท างาน พฒันาศกัยภาพของตนเอง 
เช่นเดียวกับ หทัยทิพย ์ภาคอินทรีย ์(2545, น.55) ไดท้  าการศึกษาว่าปัจจยัท่ีมีความสัมพันธก์ับ
การเรียนรูด้ว้ยตนเอง พบว่า ทศันคติต่อวิชาชีพมีความสมัพนัธท์างบวกกับการเรียนรูด้ว้ยตนเอง
ของนิสิต ทัง้นีอ้าจเน่ืองจากนิสิตส่วนใหญ่มีความมุ่งหวงัท่ีจะศึกษาหาความรูเ้พ่ือน าไปใชใ้นการ
ดแูลรกัษาสตัว ์รวมทัง้การประกอบอาชีพในอนาคตดว้ย 

จากเอกสารขา้งตน้ จะเห็นไดว้่า แรงจูงใจในทุกๆดา้น ทั้งแรงจูงใจดา้นอาชีพ 
แรงจูงใจท่ีจะพัฒนาตนเอง และแรงจูงใจดา้นสงัคม มีความสัมพันธท์างบวกกับการเรียนรูด้ว้ย
ตนเอง จึงสรุปไดว้า่แรงจงูใจมีความส าคญักบัผูเ้รียน อีกทัง้ยงัชว่ยใหผู้เ้รียนประสบความส าเร็จ ซึ่ง
เป็นผลมาจากความมุ่งมั่นไม่ย่อทอ้ และความตอ้งการในการเรียนรูข้องผูเ้รียน (หทัยทิพย ์ภาค
อินทรีย,์ 2545, น.24) 

 
3.2.การสนับสนุนทางสังคม 

3.2.1.ความหมายของการสนับสนุนทางสังคม 
ได้มีนักวิชาการหลายท่าน ให้ความหมายของการสนับสนุนทางสังคม ไว้

มากมายแตกต่างกันไป ตามท่ีผูว้ิจัยผูน้ัน้ตอ้งการจะศึกษา จึงไม่มีนิยามของการสนับสนุนทาง
สังคมท่ีเป็นมาตรฐานตายตวัเพียงอันใดอันหนึ่ง แต่ขึน้อยู่กับว่าผูว้ิจัยนัน้ตอ้งการจะศึกษาการ
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สนับสนุนทางสังคมในแนวทางใด (Sarason ; et al.1992 : 11) โดยทั่ วๆไป การสนับสนุนทาง
สงัคม หมายถึง การมีเพ่ือน หรือ บคุคลอ่ืนๆท่ีสามารถขอความช่วยเหลือไดเ้ม่ือถึงช่วงเวลาวิกฤต 
การไดร้บัการสนับสนุนทางสังคมมุ่งพิจารณาเพ่ืองเก่ียวกับปัญหาไดดี้ขึน้ และมีภาพพจนท่ี์ดี
เก่ียวกบัตนเอง (Hauenstein. 2005 :1) หรือ หมายถึง การรบัรู ้หรือการผ่านประสบการณท่ี์แสดง
ใหเ้ห็นวา่เป็นท่ีรกั เป็นท่ีห่วงใย น่าภาคภูมิใจ มีคณุคา่ และเป็นส่วนหนึ่งของระบบสงัคมท่ีใหค้วาม
ช่วยเหลือกันและมีกฎเกณฑ์ข้อบังคับร่วมกัน (Taylor ; et el. 2004 : 355)  หากพิจารณาทั้ง 2 
นิยามแลว้ จะพบว่านิยามแรกแสดงถึงการสนบัสนุนท่ีเป็นรูปธรรม เป็นการกระท าท่ีช่วยเหลือให้
พน้จากวิกฤต นิยามหลงัแสดงใหเ้ห็นถึงการสนบัสนนุซึ่งรบัรูไ้ดท้างใจ มีงานวิจยัหลายชิน้ท่ีแสดง
ใหเ้ห็นว่าการสนบัสนุนทางสงัคมตามนิยามท่ี 2 นี ้ก่อใหเ้กิดประโยชนม์ากกว่าการสนบัสนุนทาง
สงัคมตามนิยามแนวทางแรก (ประณต เคา้ฉิม, 2549) 

การใหน้ิยามแนวทางหลัง มีอยู่หลายท่าน เช่น คอบบ ์(Cobb, 1976, p. 300) 
อา้งถึงในกาญจนา พานิชมาท (2546) ใหค้วามหมายของการสนบัสนนุทางสงัคมว่าเป็นขอ้มลูหรือ
ข่าวสารท่ีท าใหบุ้คคลเช่ือว่ามีคนรกัคนสนใจ มีคนยกย่องและมองเห็นคุณค่าและรูส้ึกว่าตนเอง
เป็นส่วนหนึ่งของสงัคม เช่นเดียวกับลินน ์และคนอ่ืนๆ( Linn ; et el. 1979) อา้งอิงจาก อุไร พนัธ์
เมฆา (2541) อธิบายว่า การสนบัสนุนทางสงัคม คือการท่ีบุคคลไดมี้การติดตอ่สมัพนัธก์บับคุคล
อ่ืน อาจเป็นลกัษณะเอกบุคคล กลุ่มคนหรือเป็นชุมชน การติดติอสมัพนัธน์ัน้ท าใหค้นรูส้ึกอบอุ่น 
รูส้ึกว่าตนมีความส าคญั และรูส้ึกว่าคนเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม ส าหรบับางท่านก็จะใหน้ิยามผสม
กนั ระหว่างแนวทางแรกและแนวทางหลงั ดงันิยามของ ฟารเ์บอร(์Farber.1983) อา้งอิงจาก (อไุร 
พนัธเ์มฆา, 2541) ไดส้รุปว่า การสนับสนุนทางสงัคม คือ ความสมัพันธย์ึดเหน่ียวระหว่างบุคคล 
ท าใหเ้กิดความช่วยเหลือกัน ความสมัพนัธน์ัน้อาจเกิดจากการสนับสนุนดา้นอารมณ์และสงัคม
(Socioemotional support ) คือการใหค้วามสนใจ ใหก้ าลงัใจ ใหก้ารยอมรบั ใหค้วามสนินทสนม
พูดคุยเป็นประการท่ีหนึ่ง ประการท่ีสองคือ การสนับสนุนทางการเงินและสิ่งของเครื่องใช้
(Financial and instrument aid) และประการท่ีสามคือการสนับสนุนทางด้านข้อมูลข่าวสาร
(Information aid)ดว้ยการใหค้วามรู ้ค  าแนะน าในการแกไ้ขปัญหาหรือการปฏิบตัิตวั 

ทอยท ์(Thoit, 1982, pp. 145-159) อา้งถึงจาก กาญจนา พานิชมาท (2546) ได้
อธิบาย แนวคิดของการสนับสนุนทางสังคมไว้ว่า เป็นความต้องการพื ้นฐานท่ีจะได้รับการ
ตอบสนองโดยการมีปฏิสมัพนัธก์บับคุคลอ่ืนในสงัคม ความตอ้งการพืน้ฐานทางสงัคม ไดแ้ก่ความ
ตอ้งการความรกั การยอมรบั ยกย่องการเห็นคุณค่า การเป็นเจา้ของ ความมีช่ือเสียง และความ
ปลอดภัย ความตอ้งการพืน้ฐานทางสงัคมดงักล่าวจะไดร้บัการตอบสนองเม่ือไดร้บัการช่วยเหลือ
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ดงัต่อไปนี ้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทัง้ สองอย่าง ดงันี ้1. ความช่วยเหลือดา้นอารมณแ์ละสงัคม 2. 
ความชว่ยเหลือดา้นสิ่งของ 

Brown (1974) อธิบายว่า การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง  ความสัมพันธ์
ระหวา่งบคุคล การชว่ยเหหลือดา้นวตัถ ุความมั่นคงทางอารมณ ์รวมถึงการรูส้กึวา่เป็นท่ียอมรบัใน
สงัคมดว้ย 

จากการศึกษาความหมายดังกล่าวข้างตน้ จะเห็นได้ว่าความหมายของการ
สนับสนุนทางสังคมของนักวิชาการมีลักษณะท่ีคล้ายคลึงกัน ในการศึกษาครั้งนี ้ผู้วิจัยให้
ความหมายของการสนบัสนนุทางสังคม ว่า หมายถึงความสมัพนัธร์ะหว่างคน ไม่เฉพาะแตค่วาม
ช่วยเหลือทางดา้นวตัถแุละความมั่นคงทางอารมณเ์ท่านัน้ แตย่งัรวมถึงการท่ีบคุคลรูส้ึกว่าตนเอง
ไดร้บัการยอมรบัวา่เป็นสว่นหนึ่งของสงัคมดว้ย 

3.2.2. รูปแบบของการสนับสนุนทางสังคม 
มีผูแ้บ่งการสนับสนุนทางสังคม เป็นหลายรูปแบบต่างกันออกไป จะน าเสนอ 

เพียงตวัอยา่ง ดงันี ้
Dobrof (1992) แบ่งรูปแบบและความสัมพันธ์ออกเป็น 2รูปแบบ คือ 1) การ

สนับสนุนทางสงัคมแบบเป็นทางการ (Formal Support) 2) การสนับสนุนทางสงัคมแบบไม่เป็น
ทางการ (Informal Support) 

ทอยท ์(Thoit, 1982, pp. 145-159) อา้งถึงใน กาญจนา พานิชมาท (2546) ได้
อธิบาย แนวคิดของการสนับสนุนทางสังคมไว้ว่า เป็นความต้องการพื ้นฐานท่ีจะได้รับการ
ตอบสนอง โดยการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ความตอ้งการทางสังคม ไดแ้ก่  การตอ้งการการ
ยอมรบัยกย่อง เห็นคณุค่า ความปลอดภัย ความตอ้งการพืน้ฐานทางสงัคมดงักล่าวจะไดร้บัการ
ตอบสนองเม่ือไดร้บัการชว่ยเหลือดงัตอ่ไปนี ้อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือทัง้ สองอยา่ง ดงันี  ้

1. ความช่วยเหลือดา้นอารมณ์และสังคม (socioemotional aid) เช่น การ
ไดร้บัความรกั ความเห็นอกเห็นใจ ความเขา้ใจ การยอมรบัและการเห็นคณุคา่จากบคุคลอนัเป็นท่ี
รกั 

2. ความช่วยเหลือดา้นสิ่งของ (instrumental aid) ไดแ้ก่ การไดร้บัค าแนะน า 
ขา่วสารการชว่ยเหลือครอบครวั และการชว่ยเหลือทางการเงิน 

เฮาส ์(House, 1981, pp.199-206) ให้แนวคิดของการสนับสนุนทางสังคมว่า
ประกอบดว้ยการสนบัสนนุ 4 ดา้น คือ 
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1. การสนับสนุนดา้นอารมณ์ (emotional support) เป็นการให้การยอมรบั
นบัถือความไวว้างใจความรกัและความผกูพนัตอ่กนั 

2. การสนับสนุนด้านการประเมินเปรียบเทียบพฤติกรรม (appraisal 
support) ไดแ้ก่ การเห็นพ้อง การรบัรอง การใหข้อ้มูลยอ้นกลับ และการเปรียบเทียบตนเองกับ
ผูอ่ื้นในสงัคมซึ่งจะท าใหเ้กิดความมั่นใจ 

3. การสนบัสนนุดา้นขอ้มลูข่าวสาร (information support) เป็นการใหข้อ้มลู
ค าแนะน า ขอ้เท็จจรงิ การบอกแนวทางเลือกหรือแนวทางปฏิบตัิ เพ่ือน าไปใชใ้นการแกปั้ญหา 

4. การช่วยเหลือด้านสิ่งของ (instrument support) เป็นการช่วยเหลือโดย
จดัหาเงินทนุ เครื่องมือและบรกิารท่ีจ  าเป็น 

Brown (1974) อา้งใน สอาด มุ่งสิน (2556) อธิบายว่า การสนับสนุนทางสงัคม 
หมายถึง การรบัรูถ้ึงความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคล ไมเ่พียงแตก่ารชว่ยเหลือดา้นวตัถแุละอารมณ ์แต่
ยงัรวมถึงการท่ีบคุคลรูส้กึวา่ตนเองเป็นสว่นหนึ่งของผูอ่ื้นดว้ย ประเภทของการสนบัสนนุทางสงัคม 
การสนบัสนนุทางสงัคมเป็นโครงสรา้งหลายมิตไิดแ้ก่  

1) การสนับสนุนดา้นอารมณ์ รวมถึงการใกลช้ิดสนิทสนม ไดแ้ก่  พฤติกรรม
ซึ่งแสดงออกดว้ยการรบัฟังอย่างสนใจ แสดงความยกย่อง แสดงใหเ้ห็นถึงความเขา้ใจ  รวมถึงการ
กระท ากิจกรรมรว่มกนั 

2) การสนับสนุนด้านการประเมิน ไดแ้ก่การไดร้ับข้อมูลย้อนกลับ  การได้
รบัค ารบัรองซึ่งท าใหผู้ร้บัเกิดความพอใจ น าไปประเมินตนเอง และเปรียบเทียบตวัเองกบั ผูอ่ื้นใน
สงัคมเดียวกนั 

 3) การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร เป็นการได้รับค าแนะน า ค าเตือน 
ค าปรกึษา ท่ีสามารถน าไปแกไ้ขปัญหาท่ีก าลงัเผชิญอยูไ่ด ้ 

4) การสนับสนุนด้านการเงิน แรงงานและสิ่งของ ซึ่งเป็น  พฤติกรรมการ
ชว่ยเหลือโดยตรงตอ่ความจ าเป็นพืน้ฐาน  

จากการศึกษาความหมายและแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้ จะเห็นไดว้่าแนวคิดและ
รูปแบบของการสนับสนุนทางสังคม นักวิชาการหลายท่านมีการแบ่งองค์ประกอบของการ
สนับสนุนทางสงัคมท่ีสอดคลอ้งกัน ในการศึกษาครัง้นี ้ผูว้ิจยัสรุปความหมายของการสนับสนุน
ทางสังคมว่า หมายถึง การรับรูถ้ึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ไม่เฉพาะแต่ความช่วยเหลือ
ทางดา้นวตัถแุละความมั่นคงทางอารมณเ์ท่านัน้ แตย่งัรวมถึงการท่ีบคุคลรูส้ึกว่าตนเองไดร้บัการ
สนบัสนนุจากครอบครวั เพ่ือน ครู และสถานศกึษาอีกดว้ย ในงานวิจยัฉบบันีแ้บง่รูปแบบของการ
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สนับสนุนทางสังคม เป็น 4 ดา้น เน่ืองจากบุคคลวยัผูใ้หญ่ท่ีตอ้งมาเรียนการศึกษานอกระบบมี
ปัจจยัภายนอกท่ีควรไดร้บัการสนบัสนนุ 4 ดา้น ประกอบดว้ย 1)การสนบัสนนุดา้นอารมณ ์ 2)การ
สนับสนุนด้านการประเมิน 3) การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร 4)การสนับสนุนด้านการเงิน 
แรงงานและสิ่งของ  

 
3.2.3.การวัดการสนับสนุนทางสังคม   

สาราซันและคณะ (Sarason and others. 1983 : 128 – 129) ไดใ้ชแ้บบวัดการ 
สนบัสนนุทางสงัคมกบันกัศกึษามหาวิทยาลยัวอชิงตนั จ านวน 602 คน ดว้ยแบบวดั SSQ (Social 
SupportQuestioniare) จ านวน 27 ขอ้ เป็นแบบวดัท่ีสรา้งขึน้ประกอบดว้ย  2 องคป์ระกอบคือ 1. 
ใหร้ะบบุคุคลท่ีตวัผูต้อบสามารถพึ่งพาไดใ้นสถานการณต์า่งๆ 2. ใหร้ะบรุะดบัความพงึพอใจ แบบ
วดัเป็นแบบประเมินค่า 6 ระดบั ตัง้แต่ พอใจมาก ถึง ไม่พอใจมาก ซึ่งแบบวดันีมี้ค่าสหสมัพันธ์ 
ของแตล่ะขอ้อยูร่ะหวา่งชว่ง .35 - .71 โดยมีคา่เฉล่ีย .54 และมีคา่ความเช่ือมั่นภายใน .97  

ศกัดิช์ยั นิรญัทวี (2532) ไดส้รา้งแบบวดัการสนบัสนนุทางสงัคม โดยดดัแปลงมา
จากแบบวัดการ สนับสนุนทางสังคมของ สาราซันและคณะ ประกอบดว้ยความช่วยเหลือดา้น
อารมณ ์ดา้นขอ้มลู ข่าวสาร และการยอมรบัวา่เป็นสว่นหนึ่งของกลุม่ มีขอ้ค าถาม 28 ขอ้ วดัแหล่ง
การสนับสนุนทาง สังคมท่ีครูได้รบัขณะประกอบอาชีพครู เป็นการให้ความช่วยเหลือในด้าน
อารมณ์ เช่น ให้ความรกั ความเอือ้อาทร การยอมรบัเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม หรือในดา้นข้อมูล
ข่าวสารหรือในดา้นอ่ืนๆเม่ือตนตอ้งการ ค าถามแต่ละขอ้ประกอบดว้ยมาตรวดั 6 หน่วยประกอบ 
จาก จริงท่ีสุด ถึง ไม่จริงเลย  ค่าของคะแนนท่ีได้เป็นค่าความช่วยเหลือท่ี  ครูได้รับจาก
ผูบ้งัคบับญัชา เพ่ือน ญาติเพ่ือ นรว่มงาน สามีภรรยา หรือบุคคลอ่ืนๆ น ามาใชก้บัครูจ านวน 150 
คน มีคา่ความเช่ือมั่น อลัฟ่า . 

 ในงานวิจัยนี ้ผู้วิจัยไดส้รา้งแบบวัดการสนับสนุนทางสังคมตามแนวคิดของ  

Brown (1974) อา้งใน สอาด มุ่งสิน (2556) แบ่งรูปแบบของการสนับสนุนทางสงัคม เป็น 4 ดา้น 
ประกอบดว้ย 1)การสนบัสนนุดา้นอารมณ(์Emotional Support) 2)การสนบัสนนุดา้นการประเมิน 
(Appraisal Support) 3)การสนบัสนุนดา้นขอ้มลูข่าวสาร(Information Support)  4)การสนบัสนุน
ดา้นการเงิน แรงงานและสิ่งของ(Instrumental Support)  ซึ่งรายละเอียดจะปรากฏในบทท่ี 3 

3.2.4.งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางสังคม 
สธุาสินี ใจเย็น (2545, น.76) ไดศ้กึษาเรื่อง ตวัแปรท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนรูด้ว้ย

การน าตนเองของนักศึกษาในโรงเรียนท่ีเปิดสอนระบบการศึกษาทางไกลใ พบว่า บรรยากาศใน
การเรียนการสอนโดยมีอาจารย์เป็นผูจ้ัดนั้น มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเรียนรู้ดว้ยการน า
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ตนเองของนักศึกษา เน่ืองจากนักศึกษาท่ีได้รับบรรยากาศการเรียนการสอนท่ีดีจะสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการในการเรียนรูใ้นชัน้เรียนไดท้  าใหน้กัศึกษาไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการ
เรียน ตัง้ใจท่ีจะเรียน 

กนกวรรณ ทองฉวี (2545, น.165) ท าการศกึษาเรื่องการเรียนรูด้ว้ยตนเอง พบว่า 
บทบาทอาจารยใ์นการอ านวยความสะดวกในการเรียนรู  ้นัน้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
พรอ้มในการเรียนรูด้ว้ยตนเองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั .05 

สมคิด อิสระวิวัฒน ์(2538, น.39) พบว่าการเรียนรูด้ว้ยตนเองของคนไทยนัน้ใช้
เพ่ือนเป็นแหล่งความรูห้นึ่ง โดยไดส้อบถามขอค าชีแ้นะและความช่วยเหลือจากเพ่ือนเม่ือตอ้งการ
ความชว่ยเหลือในสิ่งท่ีก าลงัเรียนรู ้

หทัยทิพย ์ภาคอินทรีย ์(2545, น.57) พบว่าอิทธิพลจากเพ่ือนมีความสัมพันธ์
ทางบวกกบั การเรียนรูด้ว้ยการน าตนเองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 อนัเน่ืองมาจากการ
เรียนของนิสิตนัน้จ  าเป็นท่ีจะตอ้งพึ่งพาและช่วยเหลือกันในดา้นการเรียน โดยนิสิตจะเลือกคบ
เพ่ือนสนิทท่ีมีความคดิ และพฤตกิรรมท่ีคลา้ยคลงึกนั แบง่ปันขอ้มลูขา่วสารซึ่งกนัและกนั 

พิษณุ ลิมพะสูตร (2555) ท าการศึกษาพฤติกรรมการตัง้ใจเรียนของนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ พบว่า การรับรูพ้ฤติกรรมการสอนของอาจารย์ เป็นตัวแปรท่ีมี
ความสมัพนัธท์างบวกกบัพฤติกรรมการเรียน สามารถท านายพฤติกรรมการตัง้ใจเรียนไดอ้ย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะการรบัรูข้องนักศึกษาเก่ียวกับการสอนของ
อาจารยต์ัง้แต่การเตรียมการสอน วิธีการสอน การประเมินผล หรือการเปิดโอกาสใหน้กัศึกษามี
สว่นรว่มในกิจกรรมการเรียน การใหค้  าปรกึษาแก่นกัเรียนตลอดจนการสรา้งบรรยากาศใหเ้กิดการ
เรียนรูท้ัง้ในและนอกเวลาเรียน ส่งผลใหน้กัศกึษามีความสนใจ ตัง้ใจฟังขณะท่ีมีการสอน และการ
สนบัสนนุของครอบครวั เป็นตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธท์างบวกกับพฤติกรรมการตัง้ใจเรียน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยสามารถท านายพฤติกรรมการเรียนได ้ แสดงว่านักศึกษาท่ี
ไดร้บัการสนบัสนนุ หรือช่วยเหลือจากสมาชิกในครอบครวัดา้นอารมณ ์ขอ้มูลข่าวสาร ค าแนะน า 
เงิน เวลาและวตัถสุิ่งของตา่งๆ จะช่วยใหน้กัศกึษามีความเพียรพยายามในการเรียนเพ่ือตอบสนอง
ความตอ้งการของทัง้ตนเองและความคาดหวงัของครอบครวั 

ปรินดา ตาสี (2551) ไดท้  าการศกึษาลกัษณะทางจิตและสภาพแวดล้อมทางการ
เรียนท่ีเก่ียวข้องกับความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ของ
มหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางการเรียนทกุดา้นมีความสมัพนัธ์
ทางบวกกบัความพรอ้มในการเรียนรูด้ว้ยการน าตนเองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ ระดบั .01 มีคา่
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สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(r) อยูร่ะหวา่ง .19 – .50 โดยบทบาทการสอนของอาจารย ์มีความสมัพนัธ์
สงูสดุกบัความพรอ้มในการเรียนรูด้ว้ยการน าตนเอง (r = .50) รองลงมาคืออิทธิพลจากเพ่ือน (r = 
.45) การเขา้รว่มกิจกรรมนกัศกึษาในมหาวิทยาลยั (r = .31) และการบริการสารสนเทศท่ีไดร้บัจาก
มหาวิทยาลยั (r = .19) ตามล าดบั 

จากเอกสารขา้งตน้จะเห็นไดว้่า การสนบัสนุนทางสงัคมในทุกๆดา้น  และไม่ว่า
จะเป็นจากครอบครวั จากเพ่ือน จากสถานศกึษา ส่งผลทางบวกตอ่การเรียนรูด้ว้ยตนเอง เป็นสิ่งท่ี
ช่วยให้บุคคลสามารถจัดการกับความเครียดและปัญหาต่างๆได ้เป็นปัจจัยภายนอกท่ีช่วยให้
บคุคลประสบความส าเรจ็ในการเรียน 

3.3. ตัวแปรภูมิหลังกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
3.3.1 เพศ 

มีงานวิจัยหลายงาน ท่ีพบว่า เพศมีความสัมพันธ์กับการเรียนรูด้ว้ยตนเอง เช่น
งานวิจยัของ สมาพร จนัทพันธ ์(2549) ท าการศึกษาพัฒนาการความสามารถในการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง พบว่า เพศส่งผลต่อความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยนักเรียนเพศหญิงมี
ความสามารถในการเรียนรูด้ว้ยตนเองสูงกว่าเพศชาย  วรนุช ปัญจะวตัร (2548) ไดท้  าการศกึษา
ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัส่วนตวัปัจจยัสภาพแวดลอ้มกับพฤติกรรมการเรียนรูด้ว้ยตนเองของ
นกัศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย ์พบว่า นกัศึกษาชายมีพฤติกรรมการเรียนรูด้ว้ยตนเอง สูง
กว่านักศึกษาหญิง เช่นเดียวกับ รงัสรรค ์โฉมยา (2561) ท าการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูด้ว้ย
ตวัเองของนิสิตในมหาวิทยาลยั พบวา่พฤตกิรรมกรรมการเรียนรูด้ว้ยระหวา่งนิสิตชายกบันิสิตหญิง 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยนิสิตชายมีพฤติกรรมกรรมการเรียนรูด้ว้ย
ตนเองสงูกวา่หญิง  

จากการศึกษาเอกสารงานวิจยัขา้งตน้ ผูว้ิจยัคาดว่า เพศมีความสมัพนัธก์ับการ
เรียนรูด้ว้ยตนเอง เพศชายมีการเรียนรูด้ว้ยตนเองสงูกวา่เพศหญิง 

3.3.2 ระดับช้ัน 
ผูเ้รียนท่ีเรียนอยู่ในระดบัชัน้ท่ีสงูกว่า ยอ่มมีวยัวฒุิและวฒุิภาวะมากกวา่ผูเ้รียนท่ี

เรียนอยู่ในระดบัชัน้ท่ีต  ่ากว่า เน่ืองจากมีการปรบัตวัต่อสภาพแวดลอ้มดา้นต่างๆ รวมทัง้คน้พบ
วิธีการท่ีจะเรียนรูท่ี้ท าใหต้นเองเกิดความเช่ือมั่น (นฤมล เถ่ือนมา, 2539, น.29) เรวดี ทรงเท่ียง 
และ อน ุเจริญวงศร์ะยบั (2550, น.58) ศกึษาเรื่องพฤติกรรมการเรียนรูด้ว้ยตนเองของนิสิต พบว่า 
นิสิตชัน้ปีต่างกนัจะมีระดบัการเรียนรูด้ว้ยตนเองตา่งกนั และจารุณี คงเมือง (2555) ท าการศกึษา
คณุลกัษณะการเรียนรูด้ว้ยตนเอง พบว่า นกัศกึษาชัน้ปีท่ีตา่งกนั มีคณุลกัษณะการเรียนรูด้ว้ยการ
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น าตนเองท่ีแตกต่างกนั นกัเรียนชัน้ปีท่ี 4 มีคณุลกัษณะการเรียนรูด้ว้ยตนเองมากท่ีสุด เม่ือเทียบ
ระหวา่ง 4 ชัน้ปี  

ส าหรบัการศกึษานอกระบบนัน้ ผูเ้รียนจะตอ้งใชเ้วลามากกวา่ 1 ปี ในการส าเร็จ
การศึกษาในแต่ละช่วงชัน้ ผูเ้รียนจึงมีความคุน้เคยกับสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา รวมทั้งมี
วยัวฒุิท่ีสงูขึน้ มีการปรบัตวัทางดา้นความคิดและการเรียน มีความคุน้เคยกบัระบบการศกึษาการ
เรียนการสอน ตลอดจนรูจ้ักวิธีในการเรียนรูด้ว้ยตนเอง ดว้ยเหตุนีผู้้วิจัยจึงคาดว่า ระดับชั้นมี
ความสมัพนัธก์บัการเรียนรูด้ว้ยตนเอง ระดบัชัน้เรียนท่ีสงูกวา่จะมีการเรียนรูด้ว้ยตนเองมากกวา่ 

 
3.3.3 อายุ 

อายุ เป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดฐานะของบุคคลในสังคม บุคคลท่ีมีอายุ
ตา่งกัน จะมีความเห็นและมีแนวทางการปฏิบตัิแตกต่างกนัไปตามประสบการณ์ (เพาพะงา จิตต์
สวาสดิ,์ 2553, น.68) อายเุป็นส่วนส าคญัท่ีท าใหบ้คุคลมีลกัษณะหรือบคุลิกบางประการแตกตา่ง
กนั เช่น ดา้นการตดัสินใจ ดา้นการเรียนรู้ พระมหาสชุาติ ใหมอ่อน (2550)  และ ก่ิงกาญจน ์ปาน
ทอง (2545) ไดท้  าการศกึษาปัจจยัท่ีส่งผลตอ่พฤติกรรมการเรียนของนกัศกึษาสถาบนัราชภฏัพระ
นคร พบว่า อายมีุความสมัพนัธท์างบวกกบัพฤติกรรมการเรียนของนกัศกึษาอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 แสดงว่านกัศกึษาท่ีมีอายมุากขึน้จะมีพฤติกรรมการเรียนท่ีดี ทัง้นีเ้พราะนกัศกึษา
ส่วนใหญ่อยู่ในวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ และ แมคคารธี์ ( McCarthy. 1986) อา้งอิงจาก กมลรตัน ์พิชัย
วงศ ์(2549)ได้ศึกษาการเรียนรูด้ว้ยการน าตนเองและเจตคติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
วิชาเอกคณิตศาสตร ์ระหว่างนักศึกษาท่ีมีอายนุอ้ยกบันกัศึกษาท่ีมีอายมุาก โดยใช ้SDLRS และ 
MAS (The Math Attitude Scale) ผลการวิจยั พบว่า นกัศึกษาท่ีมีอายมุากมีระดบัการเรียนรูด้ว้ย
การน าตนเองมากกว่านกัศกึษาท่ีมีอายนุอ้ย  สภุาพร วิวฒันอ์ศัวิน (2546, น.19) ยงักล่าวว่า อายุ
เป็นตวัแปรท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นภูมิหลังและประสบการณ์ท่ีผ่านมาของชีวิต เพราะว่าบุคคลท่ีมีอายุ
แตกตา่งกนัมีโอกาสในการเรียนรูม้ากนอ้ยท่ีแตกตา่งกนั ซึ่งอาจมีอิทธิพลตอ่ความแตกตา่งในดา้น
ทศันคต ิความคดิและพฤตกิรรมได ้

จากเอกสารท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้่า อายุเป็นส่วนส าคญัท่ีท าใหบุ้คคล มี
พฤติกรรมการเรียนรูท่ี้แตกต่างกัน ผู้เรียนท่ีมีอายุมากขึน้จะมีความคิดความอ่านมากขึน้ จึงมี
พฤตกิรรมการเรียนท่ีเหมาะสม มีความรบัผิดชอบ ความความตัง้ใจแน่วแน่ในการเขา้มาศกึษาเล่า
เรียน ตลอดจนสามารถแสวงหาความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงคาดว่า อายุมีความสมัพนัธ์
ทางบวกกบัการเรียนรูด้ว้ยตนเอง  
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3.3.4 สถานภาพสมรส 
สถานภาพสมรส มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเรียน สามารถอธิบายไดว้่า 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีเรียนการศกึษานอกระบบท่ีแตง่งานแลว้ หรือโสดนัน้ จะมีวิถี
ชีวิตและภาระหน้าท่ีท่ีตอ้งรบัผิดชอบแตกต่างกัน พฤติกรรมการเรียนของแต่ละบุคคลนั้น จะมี
ความแตกตา่งกนัไปดว้ย สอดคลอ้งกบัทศันีย ์พิศาลรตันคณุ (2539) ท าการศกึษาปัญหาการเรียน
ของนิสิตปริญญาโทวิชาเอกการศึกษาผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า นิสิตท่ีมี
สถานภาพสมรสตา่งกนั มีความเห็นเก่ียวกบัปัญหาการเรียนตา่งกนั เพราะผูเ้รียนท่ีเป็นโสดยงัไม่มี
ภาระมาก จงึท าใหมี้เวลาคน้ควา้และรว่มท างานกลุม่กบัผูเ้รียนคนอ่ืนได ้ส่วนผูเ้รียนท่ีสมรสแลว้จะ
ไม่มีเวลาในการศึกษาคน้ควา้มากนกั เพราะมีภาระส่วนตวัตอ้งรบัผิดชอบครอบครวั เช่นเดียวกับ 
อนุ อนุศาสนนันทน์ (2537) ท่ีได้ท าการศึกษาปัญหาของนักศึกษาผู้ใหญ่สายสามัญระดับ
มธัยมศกึษาตอนตน้ประเภทชัน้เรียนของศนูยก์ารศกึษานอกโรงเรียน พบวา่ นกัศกึษาผูใ้หญ่สมรส
มีปัญหาการเรียนอยู่ระดบัปานกลาง ส่วนนกัศึกษาผูใ้หญ่โสดมีปัญหาการเรียนอยู่ในระดบันอ้ย 
แสดงว่านกัศกึษาผูใ้หญ่สมรสมีปัญหาการเรียนมากกวา่นกัศกึษาผูใ้หญ่โสด ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก
นกัศกึษาท่ีสมรสแลว้ มีภาระท่ีตอ้งรบัผิดชอบต่อครอบครวัส่วนหนึ่ง และส่วนหนึ่งตอ้งรบัผิดชอบ
ต่อหนา้ท่ีการงาน เป็นเหตุใหต้อ้งคิดตอ้งท ามาก มาเรียนจึงเกิดความกังวล ขาดสมาธิ และไม่มี
เวลาทบทวนบทเรียน  

จากเอกสารขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นว่า สถานภาพสมรสมีความสมัพนัธก์บัการเรียน
ของคนในวยัผูใ้หญ่เน่ืองจากวยัผูใ้หญ่ท่ีสมรสมีภาระหนา้ท่ีท่ีตอ้งรบัผิดชอบท าใหอ้าจจะไม่มีเวลา
ใหก้ับการเรียนไดอ้ย่างเต็มท่ี ส่วนวยัผูใ้หญ่โสด ยงัไม่มีภาระมากนักจึงสามารถใหเ้วลากับการ
เรียนไดอ้ย่างเต็มท่ีมากกว่า ดงันัน้ ผูว้ิจยัจึงคาดว่า สถานภาพสมรสมีความสมัพนัธก์บัการเรียนรู้
ดว้ยตนเองของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีเรียนการศึกษานอกระบบ โดยคาดว่าวยัผูใ้หญ่ตอนตน้โสด  มี
การเรียนรูด้ว้ยตนเองมากกวา่วยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีสมรส 

3.3.5 รายได้ 
มีงานวิจัยหลายงานท่ีพบว่าระดับรายได้หรือฐานะทางเศรษฐกิจส่งผลต่อ

พฤติกรรมการเรียน โดยพบว่าผูมี้รายไดส้งูมีความสมัพนัธท์างบวกกบัพฤติกรรมการเรียน ดงัเช่น  
พิษณุ ลิมพะสูตร (2555) ไดท้  าการศึกษาพฤติกรรมตัง้ใจเรียนของนักศึกษาภาคพิเศษพบว่า 
นกัศกึษาท่ีมีรายไดต้า่งกนั มีพฤตกิรรมการเรียนท่ีตา่งกนั โดยนกัศกึษาภาคพิเศษท่ีมีรายไดส้งูกว่า
จะมีพฤติกรรมตัง้ใจเรียนสงูกว่านกัศกึษาภาคพิเศษท่ีมีรายไดต้  ่ากว่า ทัง้นีเ้ป็นเพราะนกัศกึษาภาค
พิเศษตอ้งหาเลีย้งชีพและรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายดว้ยตนเอง ถา้หากไม่พอต่อค่าใชจ้่ายอาจตอ้งใช้
เวลาท างานเพิ่ม ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการเรียน เช่นเดียวกับงานวิจยัขององั(องัศินนัท ์อินทรก า
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แหง, 2551)ท่ีไดท้  าการสงัเคราะหง์านวิจยัเก่ียวกบัความเครียดของคนไทย พบว่า ราไดเ้ป็นตวัแปร
ท่ีมีอิทธิพลต่อความเครียด ในล าดบัท่ี 5 จากตวัแปร 19 ตวั ดงันัน้การท่ีมีรายไดเ้พียงพอ ก็จะท า
ใหไ้มต่อ้งกงัวลเรื่องคา่ใชจ้า่ย มีสมาธิ มีใจจดจอ่มีความพยายามในการเรียน 

จากเอกสารขา้งตน้จะเห็นไดว้่า รายไดมี้ความส าคญักับการเรียน การท่ีมีรายได้
เพียงพอ ท าใหไ้ม่ตอ้งกงัวลเรื่องคา่ใชจ้่าย สามารถตัง้ใจเรียนไดอ้ย่างเต็มท่ี ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงคาดว่า 
รายไดมี้ความสมัพนัธก์บัการเรียนรูด้ว้ยตนเอง โดยท่ีผูมี้รายไดพ้อใชจ้ะมีการเรียนรูด้ว้ยตนเองสูง
กวา่ผูท่ี้มีรายไดไ้มพ่อใช ้
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4.กรอบแนวคิดงานวิจัย 
กรอบแนวคิดในงานวิจยัฉบบันีผู้ว้ิจยัสนใจศึกษาการเรียนรูด้ว้ยตนเองของบุคคลวยั

ผูใ้หญ่ท่ีเรียนการศึกษานอกระบบ โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรูด้ว้ยตนเองของ คอสตา้ และ กาลิค 
(Costa & Kallick, 2004) โดยสนใจวา่มีปัจจยัท่ีส าคญัทัง้ภายในและภายนอกปัจจยัใดท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความส าเร็จในการศกึษาของนกัศกึษาท่ีเรียนการศกึษานอกระบบ ซึ่งจากการประมวลเอกสาร
ผูว้ิจัยพบว่า แรงจูงใจเป็นปัจจัยภายในท่ีส่งผลมากท่ีสุดต่อความส าเร็จในการเรียน และปัจจัย
ภายนอก การสนบัสนนุจากครู ส่งผลตอ่ความส าเร็จในการเรียนมากท่ีสดุ(ชยัพฒัน ์พนัธุว์ฒันสกลุ
, 2558) ดงันัน้ในงานวิจยันีผู้ว้ิจยัจึงศกึษาแรงจงูใจ ตามแนวคิดของ โรเจอร ์(Rogers, 1969) และ
ใชแ้นวคิดของ บราวน์ (Brown, 1974) ในการอธิบายการสนบัสนนุทางสงัคม ดงักรอบแนวคิดการ
วิจยัตอ่ไปนี ้
 

 
 
 
 
  
 
 
 
   

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

 
 
 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

แรงจูงใจ 
-แรงจงูใจดา้นอาชีพ 
-แรงจงูใจที่จะพฒันาตนเอง 
-แรงจงูใจดา้นสงัคม 
 
การสนับสนุนทางสังคม 
-ดา้นอารมณ ์
-ดา้นการประเมิน 
-ดา้นขอ้มลูขา่วสาร 
-ดา้นการเงินแรงงานและสิง่ของ 

การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
-การจดัการตนเอง 
-การก ากบัตนเอง 
-การปรบัเปลีย่นตนเอง 

ระดบัชัน้       เพศ       อาย ุ     สถานภาพสมรส       รายได ้
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5.สมมตฐิานของการวิจัย  
1. บุคคลวัยผู้ใหญ่ตอนต้นท่ีเรียนการศึกษานอกระบบเพศชายมีการเรียนรูด้้วย

ตนเองสงูกวา่เพศหญิง 
2. บุคคลวัยผู้ใหญ่ท่ีเรียนการศึกษานอกระบบท่ีเรียนในระดับชั้นสูงกว่าจะมีการ

เรียนรูด้ว้ยตนเองมากกวา่ผูท่ี้เรียนอยูใ่นระดบัชัน้ต  ่ากวา่ 
3. บุคคลวัยผูใ้หญ่ท่ีเรียนการศึกษานอกระบบท่ีมีอายุมากกว่าจะมีการเรียนรูด้ว้ย

ตนเองมากกวา่ผูท่ี้มีอายนุอ้ยกวา่ 
4. บคุคลวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีเรียนการศกึษานอกระบบท่ีมีสถานภาพโสด มีการเรียนรู้

ดว้ยตนเองมากกวา่ผูมี้สถานภาพสมรส 
5. บุคคลวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีเรียนการศึกษานอกระบบท่ีมีรายไดพ้อใช ้มีการเรียนรู้

ดว้ยตนเองมากกวา่ผูท่ี้มีรายไดไ้มพ่อใช ้
6. แรงจูงใจ ประกอบดว้ย แรงจงูใจดา้นอาชีพ แรงจูงใจท่ีจะพฒันาตนเอง แรงจูงใจ

ดา้นสังคม และการสนับสนุนทางสังคม ประกอบดว้ย การสนับสนุนดา้นอารมณ์ การสนับสนุน
ดา้นการประเมิน การสนับสนุนดา้นข้อมูลข่าวสาร และการสนับสนุนดา้นการเงินแรงงานและ
สิ่งของ มีความสมัพนัธท์างบวกกบัการเรียนรูด้ว้ยตนเอง 

7. แรงจูงใจ ประกอบดว้ย แรงจงูใจดา้นอาชีพ แรงจูงใจท่ีจะพฒันาตนเอง แรงจูงใจ
ดา้นสังคม  และการสนับสนุนทางสงัคมประกอบดว้ย การสนับสนุนดา้นอารมณ์ การสนับสนุน
ดา้นการประเมิน การสนับสนุนดา้นข้อมูลข่าวสาร และการสนับสนุนดา้นการเงินแรงงานและ
สิ่งของ สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรม การเรียนรูด้ว้ยตนเอง ของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีเรียนใน
การศกึษานอกระบบ ไดอ้ยา่งนอ้ยรอ้ยละ 20 
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บทที ่3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศึกษาความสมัพันธเ์ปรียบเทียบของแรงจูงใจ และการสนบัสนุน
ทางสังคมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง การบรรลุวัตถุประสงค์ของงานวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยได้
ด  าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

1.การก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
2.การสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3.การหาคณุภาพเครื่องมือวิจยั 
4.การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
5.สถิตท่ีิใชท้ดสอบขอ้มลูในการวิจยั 

1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่างงานวิจัย 
ประชากร 

ประชากรในงานวิจยันี ้เป็นวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีเรียนในการศึกษานอกระบบ ท่ีมีอายุ
ระหวา่ง 20-40 ปี 

กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตวัอย่างเป็นวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีเรียนการศึกษานอกระบบ อายรุะหว่าง 20 -40 

ปี  ใช้การสุ่มแบบชั้นภูมิ  (Stratified Random Sampling)  แบ่งเป็นดังนี ้ ระดับชั้นการเรียน  
ได้แก่ 1.)ระดับชั้น ม.3  2.) ระดับชั้น ม.6 แบ่งเป็นเพศชาย และเพศหญิง   การค านวณกลุ่ม
ตวัอย่างตามค าอธิบายของแฮรแ์ละคณะ (Hair, 2010) คือ 10 ถึง 40 × จ านวนตวัแปรในงานวิจยั 
จะไดก้ลุ่มตัวอย่าง 40 × 10 = 400 คนอย่างน้อย ดังนั้นงานวิจัยนีผู้้วิจัยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง
จ านวนอยา่งนอ้ย 400 คน ดงัภาพ 2 ซึ่งการวิจยัครัง้นีเ้ก็บขอ้มลูจากกลุม่ตวัอยา่งจ านวน 428 คน 
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ภาพประกอบ 2 กลุม่ตวัอยา่ง 

2.การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัแบง่เป็น 2 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่ วไป ได้แก่ เพศ ระดับชั้น อายุ สถานภาพสมรส 

รายได ้
ตอนท่ี 2 เป็นแบบวดัการเรียนรูด้ว้ยตนเองของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีเรียนการศึกษานอก

ระบบ แระกอบดว้ยแบบวัดการเรียนรูด้ว้ยตนเอง แบบวดัแรงจงูใจ แบบวดัการรบัรูก้ารสนบัสนุน
ทางสงัคม ดงันี ้

2.1.แบบวัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
แบบวดัการเรียนรูด้ว้ยตนเอง ท่ีผูว้ิจยัไดป้รบัปรุงมาจาก มาตรวดัการเรียนรูด้ว้ย

การน าตนเอง ของ เรวดี ทรงเท่ียง และ อน ุเจรญิวงศร์ะยบั (2550)  สรา้งขึน้โดยอาศยัแนวคดิของ 
Costa & Kallick (2004) จ าแนกการเรียนรูด้ว้ยตนเองเป็น 3 มิติ คือ 1) การจดัการตนเอง 2) การ
ก ากบัตนเอง 3) การปรบัเปล่ียนตนเอง แบบวดัมีลกัษณะการประเมิน 6 ระดบั ตัง้แต ่จริงท่ีสดุ ถึง 
ไม่จริงเลย ผูท่ี้ไดค้ะแนนสูงกว่าแสดงว่ามีการเรียนรูด้ว้ยตนเองมากกว่าผูท่ี้ไดค้ะแนนต ่ากว่า  มีขอ้
ค าถามจ านวน 24 ขอ้ โดยผูว้ิจยัไดน้  าแบบวดัดงักล่าวไปใหอ้าจารยท่ี์ปรกึษาและผูท้รงคณุวฒุิอีก 
3 คนตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนือ้หา (Content Validity)ใหมี้ความสอดคลอ้งกับนิยามของ
การเรียนรูด้ว้ยตนเอง แลว้ท าการปรบัปรุงแกไ้ขเนือ้หาตามค าแนะน าของผูท้รงคณุวฒุิ หลงัจากนัน้
น าไปทดลองใช ้(Try out) กับผูเ้รียนการศึกษานอกระบบท่ีมีลักษณะใกลเ้คียงกับกลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 50 คน แล้วน าข้อมูลมาตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพ รายข้อด้วยวิธีการหาค่า
สมัประสิทธ์ิสหสัมพันธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้และคะแนนรวม ค่าตัง้แต่ .20 ขึน้ไป โดยก าหนด
ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 พบว่าจากแบบวดัการเรียนรูด้ว้ยตนเอง จ านวน 24 ขอ้ ไดข้อ้
ค าถามท่ีมีคุณภาพตามเกณฑจ์ านวน 20 ขอ้ มีค่า Item-Total Correlation อยู่ระหว่าง .243 ถึง 

วยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีเรยีนการศกึษานอกระบบ 
  

ระดบัชัน้ ม.3  
200 คน 

ระดบัชัน้ ม.6  
200 คน 

เพศหญิง 
100 คน 

เพศชาย 
100 คน 

เพศหญิง 
100 คน 

เพศชาย 
100 คน 
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.897 จากนัน้หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability)ของแบบวดัทัง้ฉบับโดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า
ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 
.851 (รายละเอียดดใูนภาคผนวก ข) 

ตัวอย่างแบบวัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(0) ขา้พเจา้มีการวางแผนการเรียนเพ่ือใหบ้รรลเุปา้หมายท่ีตอ้งการ 

(...........)       (...........)      (.............)          (.............)        (..............)       (..............) 
 จรงิท่ีสดุ          จรงิ          คอ่นขา้งจรงิ     คอ่นขา้งไมจ่รงิ         ไมจ่รงิ            ไมจ่รงิเลย 
 
     (00) ขา้พเจา้มกัจะไมต่รวจสอบแกไ้ขเพิ่มเตมิเพ่ือใหง้านดีขึน้ 
(...........)       (...........)      (.............)          (.............)        (..............)       (..............) 
 จรงิท่ีสดุ          จรงิ          คอ่นขา้งจรงิ     คอ่นขา้งไมจ่รงิ         ไมจ่รงิ            ไมจ่รงิเลย 
 
    (000)ขา้พเจา้มองวา่ปัญหาคือโอกาสในการเรียนรู ้
(...........)       (...........)      (.............)          (.............)        (..............)       (..............) 
 จรงิท่ีสดุ          จรงิ          คอ่นขา้งจรงิ     คอ่นขา้งไมจ่รงิ         ไมจ่รงิ            ไมจ่รงิเลย 
 

2.2.แบบวัดแรงจูงใจ 
 ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาเอกสารเก่ียวกับแรงจูงใจ ไดส้รา้งแบบวดัแรงจูงใจ ตามแนวคิด

ของ โรเจอร ์(Rogers, 1969) แบง่แรงจงูใจออกเป็น 3 ดา้นคือ 1) แรงจงูใจดา้นอาชีพ 2) แรงจงูใจ
ท่ีจะพฒันาตนเอง 3) แรงจูงใจดา้นสงัคม แบบวดัมีลกัษณะการประเมิน 6 ระดบั ตัง้แต่ จริงท่ีสุด 
ถึง ไม่จรงิเลย ผูท่ี้ไดค้ะแนนสงูกว่าแสดงว่ามีแรงจงูใจมากกวา่ผูท่ี้ไดค้ะแนนต ่ากว่า จ  านวน 30 ขอ้ 
โดยผูว้ิจยัไดน้  าแบบวดัดงักล่าวไปใหอ้าจารยท่ี์ปรกึษาและผูท้รงคณุวุฒิอีก 3 คนตรวจสอบความ
เท่ียงตรงของเนือ้หา (Content Validity)ใหส้อดคลอ้งกับนิยามของแรงจูงใจ แลว้ท าการปรบัปรุง
แก้ไขเนือ้หาตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ หลังจากนั้นน าไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้เรียน
การศึกษานอกระบบท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 50 คน แล้วน าข้อมูลมา
ตรวจสอบและวิเคราะหค์ุณภาพรายขอ้ดว้ยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหว่างคะแนน
รายขอ้และคะแนนรวม คา่ตัง้แต ่.20 ขึน้ไป โดยก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 พบว่า
แบบวดัการเรียนรูด้ว้ยตนเอง จ านวน 30 ขอ้ ไดข้อ้ค าถามท่ีมีคณุภาพตามเกณฑจ์ านวน 18 ขอ้ มี
คา่ Item-Total Correlation อยู่ระหว่าง .276 ถึง .633 จากนัน้หาคา่ความเช่ือมั่น  (Reliability)ของ
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แบบวดัทัง้ฉบบัโดยใชส้ตูรสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้
คา่สมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน้ทัง้ฉบบัเทา่กบั .857 (รายละเอียดดใูนภาคผนวก ข) 

ตัวอย่างแบบวัดแรงจูงใจ 
   (0)ขา้พเจา้ตัง้ใจวา่จะน าความรูท่ี้ไดร้บัจากการเรียนไปพฒันาอาชีพปัจจบุัน 

(...........)       (...........)      (.............)          (.............)        (..............)       (..............) 
 จรงิท่ีสดุ          จรงิ          คอ่นขา้งจรงิ     คอ่นขา้งไมจ่รงิ         ไมจ่รงิ            ไมจ่รงิเลย 
 
    (00) ขา้พเจา้มาเรียนเพ่ือขยายโลกทศันใ์หก้บัตนเอง 
(...........)       (...........)      (.............)          (.............)        (..............)       (..............) 
 จรงิท่ีสดุ          จรงิ          คอ่นขา้งจรงิ     คอ่นขา้งไมจ่รงิ         ไมจ่รงิ            ไมจ่รงิเลย 
 
    (000) ขา้พเจา้ตัง้ใจมาเรียนใหจ้บโดยไมส่นใจท่ีจะสรา้งสมัพนัธภาพกบัคนอ่ืนๆ 
(...........)       (...........)      (.............)          (.............)        (..............)       (..............) 
 จรงิท่ีสดุ          จรงิ          คอ่นขา้งจรงิ     คอ่นขา้งไมจ่รงิ         ไมจ่รงิ            ไมจ่รงิเลย 
 

2.3.แบบวัดการรับรู้การสนับสนุนทางสังคม 
เป็นแบบวัดเก่ียวกับการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจาก พ่อแม่ เพ่ือน ครู 

สถานศกึษา ซึ่งผูว้ิจยัไดส้รา้งขึน้โดยอาศยั แนวความคิดเรื่องการสนบัสนนุทางสงัคม ของ  Brown 
(1974) ท่ีแบ่งการสนับสนุนทางสังคมออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ การสนับสนุนด้านอารมณ์ การ
สนับสนุนดา้นการประเมิน การสนบัสนุนดา้นขอ้มูลข่าวสาร  การสนบัสนุนดา้นการเงินแรงงาน
และสิ่งของ แบบวดัมีลกัษณะการประเมิน 6 ระดบั ตัง้แต ่จริงท่ีสดุ ถึง ไม่จรงิเลย ผูท่ี้ไดค้ะแนนสงู
กว่า แสดงว่ามีการรบัรูก้ารสนบัสนุนทางสังคมมากกว่าผูท่ี้ไดค้ะแนนต ่ากว่าจ านวน 45 ขอ้ โดย
ผูว้ิจัยไดน้  าแบบวัดดังกล่าวไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิอีก 3 คนตรวจสอบความ
เท่ียงตรงของเนือ้หา (Content Validity)ใหส้อดคลอ้งกับนิยามของแรงจูงใจ แลว้ท าการปรบัปรุง
แก้ไขเนือ้หาตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ หลังจากนั้นน าไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้เรียน
การศึกษานอกระบบท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 50 คน แล้วน าข้อมูลมา
ตรวจสอบและวิเคราะหค์ุณภาพรายขอ้ดว้ยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหว่างคะแนน
รายขอ้และคะแนนรวม คา่ตัง้แต ่.20 ขึน้ไป โดยก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 พบว่า
แบบวดัการเรียนรูด้ว้ยตนเอง จ านวน 45 ขอ้ ไดข้อ้ค าถามท่ีมีคณุภาพตามเกณฑจ์ านวน 25 ขอ้ 
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ขอ้ 1 ถึง 19 มีค่า Item-Total Correlation อยู่ระหว่าง .226 ถึง .617 ข้อ 20 ถึง 25 มีค่าอ านาจ
จ าแนกรายข้อหรืออัตราส่วน t อยู่ระหว่าง  2.137 ถึง 5.588 จากนั้นหาค่าความเช่ือมั่ น 
(Reliability)ของแบบวดัทัง้ฉบบัโดยใชส้ตูรสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha 
coefficient) ไดค้า่สมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน้ทัง้ฉบบัเทา่กบั .835 (รายละเอียดดใูนภาคผนวก ข) 

ตัวอย่างแบบวัดการสนับสนุนทางสังคม 
(0) คนในครอบครวัเอาใจใส่ดแูลทกุขส์ขุของขา้พเจา้ 

(...........)       (...........)      (.............)          (.............)        (..............)       (..............) 
 จรงิท่ีสดุ          จรงิ          คอ่นขา้งจรงิ     คอ่นขา้งไมจ่รงิ         ไมจ่รงิ            ไมจ่รงิเลย 
 
 (00) เพ่ือนไมค่อ่ยยอมรบัความคดิเห็นของขา้พเจา้ 
(...........)       (...........)      (.............)          (.............)        (..............)       (..............) 
 จรงิท่ีสดุ          จรงิ          คอ่นขา้งจรงิ     คอ่นขา้งไมจ่รงิ         ไมจ่รงิ            ไมจ่รงิเลย 
 
 (000) คณุครูใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการท างานและการประกอบอาชีพ 
(...........)       (...........)      (.............)          (.............)        (..............)       (..............) 
 จรงิท่ีสดุ          จรงิ          คอ่นขา้งจรงิ     คอ่นขา้งไมจ่รงิ         ไมจ่รงิ            ไมจ่รงิเลย 

3.การหาคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัย 
1. น าแบบวดัตรวจสอบเพ่ือหาความเท่ียงตรง (Validity) เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม

ดา้นเนือ้หา โดยน าเสนออาจารยท่ี์ปรกึษา และผูท้รงคณุวุฒิ 3 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงของ
เนือ้หาแลว้ท าการปรบัปรุงแกไ้ขขอ้ค าถามตามค าแนะน าของผูท้รงคณุวฒุิ และคดัเลือกขอ้ค าถาม
ท่ีมีคา่ IOC ตัง้แต ่2/3 ขึน้ไป 

2. น าแบบวดัท่ีปรบัปรุงแกไ้ขจนสมบรูณแ์ลว้ไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างจ านวน 50 คน 
น าผลท่ีไดไ้ปวิเคราะหห์าค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination power) ของขอ้ค าถามเป็นรายข้อ
ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม(Item-total 
correlation) การคดัเลือกเป็นข้อค าถามในการวิจัยใช้เกณฑ์ดังนี ้ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อหรือ
อตัราส่วนที (t-ratio) ตัง้แต่ 2.0 ขึน้ไป และมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้กับ
คะแนนรวม (Item-total correlation) ค่าตัง้แต่ .20 ขึน้ไปโดยก าหนดระดบันัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดบั .05  
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3. หาคา่ระดบัความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบวดัแตล่ะฉบบั โดยวิเคราะหค์วามคงท่ี
ภ ายใน  ( Iternal consistency) ใช้สูต รสัมป ระสิ ท ธ์ิ แอล ฟ่ าของครอนบาค  (Cronbach's 
ceofficient) 

4.การเก็บรวบรวมข้อมูล  
1. ขออนมุตัิจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยัในมนษุยข์องมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิ

โรฒ หมายเลขรบัรอง : SWUEC/X/G-035/2563 
2. ผูว้ิจยัตดิตอ่หนว่ยงานท่ีจะด าเนินการเก็บขอ้มลู 
3. ชีแ้จงวตัถปุระสงคใ์นการท าวิจยัใหก้ลุ่มตวัอย่างรบัทราบและขอความร่วมมือในการ

ตอบแบบวดั หากมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัขอ้ค าถามก็จะอธิบายเพิ่มเตมิ 
4. ด าเนินการเก็บขอ้มลู โดยการแจกแบบวดัใหก้บักลุม่ตวัอยา่งไดต้อบดว้ยตนเอง 

5.สถติทิี่ใช้ทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
ผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( t-test) เพ่ือทดสอบ

สมมติฐานการวิจัยข้อท่ี  1 ถึงข้อท่ี  5 การทดสอบค่าสัมประสิท ธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson's product moment correlation coefficient) เพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 6 
และใชก้ารวิเคราะหถ์ดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) เพ่ือทดสอบสมมติฐานการ
วิจยัขอ้ท่ี 7 
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บทที ่4  
ผลการศึกษา 

ในการวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มูลโดยใชต้ารางประกอบค าบรรยาย 
และแบง่การน าเสนอออกเป็น 3 สว่น ดงันี ้

ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบือ้งต้นจ าแนกตามตัวแปรภูมิหลัง ได้แก่ เพศ 
ระดบัชัน้ อาย ุสถานภาพสมรส และรายได ้

ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบการเรียนรูด้ว้ยตนเองของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ี
เรียนการศึกษานอกระบบ เม่ือจ าแนกตามตวัแปรภูมิหลัง ไดแ้ก่ เพศ ระดบัชัน้ อายุ สถานภาพ
สมรส และรายได ้

ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการเรียนรูด้้วยตนเองของวัยผู้ใหญ่
ตอนตน้ท่ีเรียนการศึกษานอกระบบกับตวัแปรแรงจูงใจ ไดแ้ก่ แรงจูงใจดา้นอาชีพ แรงจูงใจท่ีจะ
พฒันาตนเอง และแรงจูงใจดา้นสงัคม ตวัแปรการสนบัสนบัสนุนทางสงัคม ไดแ้ก่  การสนบัสนุน
ดา้นอารมณ์ การสนบัสนุนดา้นการประเมิน การสนบัสนุนดา้นขอ้มลูข่าวสาร  และการสนบัสนุน
ดา้นการเงิน แรงงานและสิ่งของ 

ส่วนท่ี 4 ผลการวิเคราะหค์วามสามารถในการท านายการเรียนรูด้ว้ยตนเองของวัย
ผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีเรียนการศึกษานอกระบบในกลุ่มรวมและเม่ือจ าแนกตามตวัแปรภูมิหลัง ไดแ้ก่ 
เพศ ระดบัชัน้ อาย ุสถานภาพสมรส และรายได ้โดยใชต้วัแปรแรงจงูใจ ไดแ้ก่ แรงจงูใจดา้นอาชีพ 
แรงจูงใจท่ีจะพัฒนาตนเอง และแรงจูงใจดา้นสังคม ตวัแปรการสนับสนับสนุนทางสงัคม ไดแ้ก่  
การสนบัสนุนดา้นอารมณ์ การสนบัสนนุดา้นการประเมิน การสนบัสนุนดา้นขอ้มูลข่าวสาร  และ
การสนบัสนนุดา้นการเงิน แรงงานและสิ่งของ 

 

ผลการวิเคราะหข้์อมูล 
ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลเบือ้งตน้ของกลุ่มตวัอย่าง จ าแนกตามตวัแปรภูมิหลัง 

ไดแ้ก่ เพศ ระดบัชัน้ อาย ุสถานภาพสมรส และรายได ้โดยหาคา่รอ้ยละ ปรากฏผลดงัตารางท่ี 1 
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ตาราง 1 คา่รอ้ยละของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีเรียนการศกึษานอกระบบ จ าแนกตามตวัแปรภมูิหลงั 
ไดแ้ก่ เพศ ระดบัชัน้ อาย ุสถานภาพสมรส และรายได ้

         ตวัแปรภมูิหลงั จ านวน รอ้ยละ 
1.เพศ 
          ชาย  
          หญิง 
2.ระดบัชัน้ 
          มธัยมศกึษาปีท่ี 3 
          มธัยมศกึษาปีท่ี 6 
3.อาย ุ
          ระหวา่ง 20 – 30 ปี 
          ระหวา่ง 31 – 40 ปี 
4.สถานภาพสมรส 
          โสด 
          แตง่งานแลว้ 
5.รายได ้
          รายไดพ้อใช ้
          รายไดไ้มพ่อใช ้

 
255 
173 

 
231 
197 

 
301 
127 

 
351 
77 

 
305 
123 

 
59.5 
40.5 

 
54.0 
46.0 

 
70.3 
29.7 

 
82.0 
18.0 

 
71.3 
28.7 

   
 428 100 

 
จากตารางท่ี 1 วยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีเรียนการศกึษานอกระบบ ท่ีเป็นเพศชาย มีจ านวน 

255 คน คิดเป็นรอ้ยละ 59.5 และเป็นเพศหญิง 173 คน คิดเป็นรอ้ยละ 40.5 วยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ี
เรียนการศกึษานอกระบบมธัยมศกึษาปีท่ี 3 มีจ  านวน 231 คน คิดเป็นรอ้ยละ 54.0 มธัยมศกึษาปี
ท่ี 6 มีจ  านวน 197 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.0  วยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีเรียนการศกึษานอกระบบส่วนใหญ่
อายุระหว่าง 20 – 30 ปี มีจ  านวน 301 คน คิดเป็นรอ้ยละ 70.3 อายุระหว่าง 31-40 ปี มีจ  านวน 
127 คน คิดเป็นรอ้ยละ 29.7 วยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีเรียนการศกึษานอกระบบส่วนใหญ่มีสถานภาพ
โสด จ านวน 351 คน คิดเป็นรอ้ยละ 82.0 สถานภาพแตง่งานแลว้ มีจ  านวน 77 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
18 ดา้นรายไดว้ยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีเรียนการศึกษานอกระบบส่วนใหญ่มีรายไดพ้อใช ้จ  านวน 305 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 71.3 และมีรายไดไ้มพ่อใชจ้  านวน 123 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.7 
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ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบการเรียนรูด้ว้ยตนเองของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีเรียน
การศกึษานอกระบบ การเรียนรูด้ว้ยตนเองประกอบดว้ย การจดัการตนเอง การก ากบัตนเอง และ
การปรบัเปล่ียนตนเอง เม่ือจ าแนกตามตวัแปรภูมิหลงั ไดแ้ก่ เพศ ระดบัชัน้ อายุ สถานภาพสมรส 
และรายได ้โดยใชส้ถิตทีิ (t-test) ปรากฏผลดงัตารางท่ี 2 

ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบการเรียนรูด้ว้ยตนเองของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีเรียนการศกึษานอก
ระบบ การเรียนรูด้ว้ยตนเองประกอบดว้ย การจดัการตนเอง การก ากบัตนเอง และการปรบัเปล่ียน
ตนเอง และเมื่อจ าแนกตามตวัแปรภมูิหลงั ไดแ้ก่ เพศ ระดบัชัน้ อาย ุสถานภาพสมรส และรายได ้

ตวัแปรภมิู
หลงั 

n 
การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง การจดัการตนเอง การก ากบัตนเอง การปรบัเปลี่ยนตนเอง 

M S.D. t M S.D. t M S.D. t M S.D. t 
เพศ 
    หญิง 173 4.30 0.53 

1.27 
4.31 0.61 

1.95* 
4.41 0.68 

0.06 
4.17 0.70 

0.73 
    ชาย 255 4.24 0.47 4.19 0.60 4.41 0.57 4.12 0.67 
ระดบัชัน้ 
    ม.6 197 4.31 0.54 

1.92* 
4.30 0.59 

2.16* 
4.43 0.69 

0.57 
4.20 0.72 

1.56 
    ม.3 231 4.22 0.46 4.18 0.62 4.40 0.55 4.10 0.65 
อาย ุ
   31-40 ปี 127 4.27 0.50 

0.24 
4.26 0.60 

0.44 
4.37 0.61 

0.89 
4.19 0.67 

0.86 
   20-30 ปี 301 4.26 0.50 4.23 0.62 4.43 0.62 4.13 0.69 
สถานภาพสมรส 
     สมรส 77 4.33 0.51 1.27 4.28 0.62 0.63 4.40 0.64 0.18 4.32 0.62 2.52** 
     โสด 351 4.25 0.49 4.23 0.61 4.41 0.61 4.10 0.69 
รายได ้
     พอใช ้ 305 4.30 0.51 

2.59** 
4.29 0.63 

3.08** 
4.45 0.63 

2.20* 
4.16 0.69 

0.58 
   ไมพ่อใช ้ 123 4.17 0.46 4.10 0.54 4.31 0.57 4.11 0.66 

**p<.01,   *p<.05 

หมายเหต ุ  n แทน จ านวนของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ที่เรยีนการศกึษานอกระบบ 

  M แทน คา่เฉลี่ยการเรยีนรูด้ว้ยตนเองของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ที่เรยีนการศกึษานอกระบบ 

  S.D. แทน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

  t แทน คา่สถิตใินการพิจารณาการแจกแจงแบบที (t-test)  
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จากตารางท่ี 2 พบว่าการเรียนรูด้ว้ยตนเองของวัยผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีเรียนการศึกษา
นอกระบบเพศหญิงและเพศชายมีการเรียนรูด้ว้ยตนเองโดยรวม การเรียนรูด้ว้ยตนเองดา้นการ
ก ากับตนเองและดา้นการปรบัเปล่ียนตนเองไม่แตกตา่งกนั  แต่พบว่าการเรียนรูด้ว้ยตนเองของวยั
ผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีเรียนการศกึษานอกระบบเพศหญิง มีการเรียนรูด้ว้ยตนเองดา้นการจดัการตนเอง
สงูกวา่เพศชายอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  

การเรียนรูด้ว้ยตนเองของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีเรียนการศกึษานอกระบบระดบัชัน้ ม.6 
มีการเรียนรูด้ว้ยตนเองโดยรวม และการเรียนรูด้ว้ยตนเองดา้นการจดัการตนเองสงูกว่าวยัผูใ้หญ่
ตอนตน้ท่ีเรียนการศกึษานอกระบบระดบัชัน้ ม.3 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และพบว่า
การเรียนรูด้ว้ยตนเองของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีเรียนการศกึษานอกระบบระดบัชัน้ ม.6 และ ระดบัชัน้ 
ม.3 มีการเรียนรูด้ว้ยตนเองดา้นการก ากบัตนเองและการปรบัเปล่ียนตนเองไมแ่ตกตา่งกนั 

การเรียนรูด้ว้ยตนเองของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีเรียนการศกึษานอกระบบอายุระหว่าง 
31-40 ปี และ อายุระหว่าง 20-30 ปี มีการเรียนรูด้ว้ยตนเองโดยรวม และรายดา้น ไดแ้ก่ การ
จดัการตนเอง การก ากบัตนเอง และการปรบัเปล่ียนตนเองไมแ่ตกตา่งกนั 

การเรียนรูด้ว้ยตนเองของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีเรียนการศกึษานอกระบบท่ีมีสถานภาพ
สมรสและโสดมีการเรียนรูด้ว้ยตนเองโดยรวม การเรียนรูด้ว้ยตนเองดา้นการจดัการตนเองและดา้น
การก ากับตนเองไม่แตกต่างกัน แต่พบว่าวัยผู้ใหญ่ตอนต้นท่ีเรียนการศึกษานอกระบบท่ีมี
สถานภาพสมรสมีการเรียนรูด้ว้ยตนเองดา้นการปรบัเปล่ียนตนเองสงูกว่าวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีเรียน
การศกึษานอกระบบท่ีมีสถานภาพโสดอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  

การเรียนรูด้ว้ยตนเองของวัยผู้ใหญ่ตอนตน้ท่ีเรียนการศึกษานอกระบบท่ีมีรายได้
พอใช ้มีการเรียนรูด้ว้ยตนเองโดยรวม และการเรียนรู้ดว้ยตนเองดา้นการจดัการตนเองสูงกว่าวยั
ผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีเรียนการศกึษานอกระบบท่ีมีรายไดไ้ม่พอใชอ้ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
วยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีเรียนการศกึษานอกระบบท่ีมีรายไดพ้อใชมี้การเรียนรูด้ว้ยตนเองดา้นการก ากบั
ตนเองสงูกว่าวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีเรียนการศกึษานอกระบบท่ีมีรายไดไ้ม่พอใชอ้ย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 และพบว่าวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีเรียนการศึกษานอกระบบท่ีมีรายไดพ้อใชแ้ละไม่
พอใชมี้การเรียนรูด้ว้ยตนเองดา้นการปรบัเปล่ียนตนเองไมแ่ตกตา่งกนั 

 
ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธข์องการเรียนรูด้ว้ยตนเองของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ี

เรียนการศึกษานอกระบบกับตัวแปรแรงจูงใจ ไดแ้ก่ แรงจูงใจดา้นอาชีพ แรงจูงใจท่ีจะพัฒนา
ตนเอง และแรงจูงใจดา้นสังคม ตวัแปรการสนับสนับสนุนทางสังคม ไดแ้ก่  การสนับสนุนดา้น
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อารมณ ์การสนบัสนุนดา้นการประเมิน การสนบัสนุนดา้นขอ้มูลข่าวสาร  และการสนบัสนนุดา้น
การเงิน แรงงานและสิ่งของ โดยใชส้ถิติคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์องเพียรส์นั ปรากฏผลดงัตาราง
ท่ี 3 

ตาราง 3 คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรแรงจงูใจและตวัแปรการสนบัสนนุทางสงัคมกบั
การเรียนรูด้ว้ยตนเองของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีเรียนการศกึษานอกระบบ (n = 428)  

**p <.01 
  หมายเหต ุ    sdl  หมายถงึ  การเรียนรูด้ว้ยตนเอง      man  หมายถงึ การจดัการตนเอง        

 mon  หมายถงึ การก ากบัตนเอง   mod หมายถงึ การปรบัเปล่ียนตนเอง      

 mov  หมายถงึ แรงจงูใจ      vac  หมายถงึ แรงจงูใจดา้นอาชีพ 

 dev  หมายถงึ แรงจงูใจท่ีจะพฒันาตนเอง soc  หมายถงึ แรงจงูใจดา้นสงัคม      

 ssp  หมายถงึ การสนบัสนนุทางสงัคม  emo หมายถงึ การสนบัสนนุดา้นอารมณ ์  

 app  หมายถงึ การสนบัสนนุดา้นการประเมิน inf  หมายถงึ  การสนบัสนนุดา้นขอ้มลูข่าวสาร 

 ins   หมายถงึ การสนบัสนนุดา้นการเงิน แรงงานและสิ่งของ 

 
 

ตวัแปร sdl man mon mod mov vac dev soc ssp emo app inf ins 
sdl 1 .780** .805** .782** .538** .386** .486** .432** .489** .359** .472** .461** .343** 

man  1 .417** .333** .435** .234** .374** .434** .435** .372** .392** .360** .296** 
mon   1 .564** .485** .362** .454** .362** .417** .339** .401** .350** .287** 
mod 
mov 
vac 
dev 
soc 
ssp 
emo 
app 
inf 
ins 

 

  1 
 

.354** 
1 

.336** 

.781** 
1 

.329** 

.840** 

.519** 
1 

.209** 

.815** 

.454** 

.500** 
1 

 

.319** 

.688** 

.530** 

.514** 

.605** 
1 

.125** 

.583** 

.388** 

.491** 

.530** 

.805** 
1 

.322** 

.510** 

.424** 

.374** 

.450** 

.778** 

.455** 
1 

.380** 

.641** 

.538** 

.485** 

.573** 

.863** 

.533** 

.649** 
1 

.231** 

.490** 

.373** 

.424** 

.395** 

.817** 

.570** 

.519** 

.615** 
1 

Mean 4.26 4.24 4.41 4.14 4.39 4.39 4.31 4.46 4.48 4.39 4.44 4.55 4.52 
S.D. 0.50 0.61 0.62 0.68 0.50 0.53 0.65 0.65 0.56 0.82 0.59 0.69 0.64 
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จากตารางท่ี 3 พบว่า แรงจูงใจ ได้แก่ แรงจูงใจดา้นอาชีพ แรงจูงใจท่ีจะพัฒนา
ตนเอง และแรงจูงใจดา้นสังคม  และการสนับสนุนทางสังคม ไดแ้ก่  การสนับสนุนดา้นอารมณ ์
การสนับสนุนดา้นการประเมิน การสนบัสนุนดา้นขอ้มูลข่าวสาร และการสนับสนุนดา้นการเงิน
แรงงานและสิ่งของ มีความสมัพนัธท์างบวกกับการเรียนรูด้ว้ยตนเองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมตฐิานขอ้ท่ี 6 

 

สว่นท่ี 4 ผลการวิเคราะหค์วามสามารถในการท านายการเรียนรูด้ว้ยตนเองของวยัผูใ้หญ่
ตอนตน้ท่ีเรียนการศกึษานอกระบบ ผูว้ิจยัท าการวิเคราะหค์วามสามารถในการท านาย เพ่ือหาตวั
ท านายการเรียนรูด้ว้ยตนเองของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีเรียนการศกึษานอกระบบ โดยใชแ้รงจงูใจและ
การสนบัสนุนทางสงัคม และเม่ือจ าแนกตามตวัแปรภูมิหลงัไดแ้ก่ เพศ ระดบัชัน้ อายุ สถานภาพ
สมรส และรายได ้โดยใชส้ถิตกิารวิเคราะหถ์ดถอยพหคุณู ปรากฏผลดงัตาราง 4 
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ตาราง 4 ผลการท านายการเรียนรูด้ว้ยตนเองโดยรวมและรายดา้น โดยใชแ้รงจงูใจ และการ
สนบัสนนุทางสงัคม 
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จากตารางท่ี 4 ผูว้ิจยัอธิบายตารางท่ี 4 โดยแยกเป็น 2 สว่นดงันี ้
ส่วนแรก น าเสนอผลการท านายการเรียนรูด้ว้ยตนเองของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีเรียน

การศึกษานอกระบบโดยใชแ้รงจูงใจไดแ้ก่ แรงจูงใจดา้นอาชีพ แรงจูงใจท่ีจะพัฒนาตนเอง และ
แรงจูงใจดา้นสงัคม การสนบัสนุนทางสงัคม ไดแ้ก่ การสนบัสนุนดา้นอารมณ ์การสนบัสนุนดา้น
การประเมิน การสนบัสนุนดา้นขอ้มลูข่าวสาร  และการสนบัสนุนดา้นการเงิน แรงงานและสิ่งของ 
ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรทั้งหมด 7 ตัว ไดแ้ก่ แรงจูงใจดา้นอาชีพ แรงจูงใจท่ีจะพัฒนาตนเอง 
แรงจูงใจดา้นสงัคม การสนบัสนุนดา้นอารมณ ์การสนบัสนุนดา้นการประเมิน การสนบัสนุนดา้น
ขอ้มูลข่าวสาร และการสนับสนุนดา้นการเงินแรงงานและสิ่งของ  สามารถร่วมกันท านายการ
เรียนรูด้้วยตนเองโดยรวมได้รอ้ยละ 34.9 โดยตัวแปรท่ีสามารถท านายการเรียนรูด้้วยตนเอง

โดยรวมเป็นอนัดบัแรกคือ แรงจูงใจท่ีจะพฒันาตนเอง (=.302) รองลงมาคือการสนบัสนุนดา้น

การประเมิน (=.292) และแรงจูงใจด้านสังคม (=.150) ตามล าดับ และเม่ือผู้วิจัยท าการ
วิเคราะหก์ารเรียนรูด้ว้ยตนเองทัง้ 3 ดา้น พบผลการวิจยัดงันี ้  

การเรียนรูด้้วยตนเองด้านการจัดการตนเอง พบว่า ตัวแปรทั้งหมด 7 ตัว ได้แก่ 
แรงจูงใจดา้นอาชีพ แรงจูงใจท่ีจะพัฒนาตนเอง แรงจูงใจดา้นสงัคม การสนบัสนุนดา้นอารมณ ์
การสนบัสนนุดา้นการประเมิน และการสนบัสนนุดา้นขอ้มูลข่าวสาร  สามารถรว่มกันท านายการ
เรียนรูด้ว้ยตนเองดา้นการจดัการตนเอง ไดร้อ้ยละ 25.7 โดยตวัแปรท่ีสามารถท านายการเรียนรู้

ดว้ยตนเองดา้นการจัดการตนเองเป็นอนัดบัแรกคือ แรงจูงใจดา้นสงัคม (=.254) รองลงมาคือ

การสนบัสนนุดา้นการประเมิน (=.216) และแรงจงูใจท่ีจะพฒันาตนเอง(=.166) ตามล าดบั 
การเรียนรูด้้วยตนเองด้านการก ากับตนเอง พบว่า ตัวแปรทั้งหมด 7 ตัว ได้แก่ 

แรงจูงใจดา้นอาชีพ แรงจูงใจท่ีจะพัฒนาตนเอง แรงจูงใจดา้นสงัคม การสนบัสนุนดา้นอารมณ ์
และการสนบัสนุนดา้นการประเมิน   สามารถรว่มกันท านายการเรียนรูด้ว้ยตนเองดา้นการก ากับ
ตนเอง ไดร้อ้ยละ 26.8 โดยตวัแปรท่ีสามารถท านายการเรียนรูด้ว้ยตนเองดา้นการก ากบัตนเองเป็น

อันดับแรกคือ แรงจูงใจท่ีจะพัฒนาตนเอง (=.354) และรองลงมาคือการสนับสนุนดา้นการ

ประเมิน (=.269) 
การเรียนรูด้ว้ยตนเองดา้นการปรบัเปล่ียนตนเอง พบว่า ตวัแปรทัง้หมด 7 ตวั ไดแ้ก่ 

แรงจงูใจดา้นอาชีพ แรงจงูใจท่ีจะพฒันาตนเอง  การสนบัสนนุดา้นอารมณ ์การสนบัสนนุดา้นการ
ประเมิน การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร และการสนับสนุนด้านการเงินแรงงานและสิ่งของ  
สามารถร่วมกันท านายการเรียนรูด้ว้ยตนเอง ไดร้อ้ยละ 21.9  โดยตวัแปรท่ีสามารถท านายการ
เรียนรูด้ว้ยตนเองดา้นการปรบัเปล่ียนตนเองเป็นอนัดบัแรกคือ การสนบัสนุนดา้นขอ้มูลข่าวสาร 
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(=.250) รองลงมาคือการสนับสนุนดา้นอารมณ์ (=.216)  แรงจูงใจท่ีจะพัฒนาตนเอง (=.

209) การสนบัสนนุดา้นการประเมิน  (=.128) และแรงจงูใจดา้นอาชีพ (=.122) ตามล าดบั ซึ่ง
เป็นไปตามสมมตฐิานขอ้ท่ี 7 

ส่วนท่ีสอง น าเสนอผลการท านายการเรียนรูด้ว้ยตนเองของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีเรียน
การศึกษานอกระบบโดยใชแ้รงจูงใจและการสนับสนุนทางสังคม เม่ือจ าแนกตามตวัแปภูมิหลัง 
ไดแ้ก่ เพศ ระดบัชัน้ อาย ุสถานภาพสมรส และรายได ้ผลการวิจยัพบว่า ตวัแปรท่ีสามารถท านาย
การเรียนรูด้้วยตนเองได้เป็นล าดับแรกในเกือบทุกตัวแปรภูมิหลัง คือ ในกลุ่มรวม เพศหญิง  
ระดบัชัน้ม.6  สถานภาพโสด สถานภาพแต่งงานแลว้ และมีรายไดไ้ม่พอใช ้ไดแ้ก่ แรงจูงใจท่ีจะ
พัฒนาตนเอง ส่วนการสนับสนุนดา้นการประเมินสามารถท านายการเรียนรูด้ว้ยตนเองไดเ้ป็น
ล าดบัแรกในเพศชาย ระดบัชัน้ม.3 อาย ุ20-30 ปีและมีรายไดพ้อใช ้ และพบว่าการสนบัสนนุดา้น
อารมณส์ามารถท านายการเรียนรูด้ว้ยตนเองไดเ้ป็นล าดบัแรกในอาย ุ31-40 ปี   

ส าหรบัผลการท านายการเรียนรูด้ว้ยตนเองดา้นการจดัการตนเองของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ี
เรียนการศึกษานอกระบบ เม่ือจ าแนกตามตวัแปรภูมิหลัง ไดแ้ก่ เพศ ระดบัชัน้ อายุ สถานภาพ
สมรส และรายได ้ผลการวิจยัพบว่าตวัแปรท่ีสามารถท านายการเรียนรูด้ว้ยตนเองไดเ้ป็นล าดบัแรก
ในเกือบทุกตัวแปรภูมิหลัง คือ ในกลุ่มรวม เพศชาย ระดับชั้นม.3 ระดับชั้นม.6 อายุ 20 -30 ปี 
สถานภาพโสด มีรายได้ไม่พอใช้ ได้แก่ แรงจูงใจด้านสังคม ส่วนแรงจูงใจท่ีจะพัฒนาตนเอง
สามารถท านายการเรียนรูด้ว้ยตนเองเป็นล าดบัแรกในสถานภาพแตง่งานแลว้และมีรายไดไ้มพ่อใช ้
การสนบัสนนุดา้นการประเมินสามารถท านายการเรียนรูด้ว้ยตนเองเป็นล าดบัแรกในเพศชาย และ
พบว่า การสนบัสนนุดา้นอารมณส์ามารถท านายการเรียนรูด้ว้ยตนเองเป็นล าดบัแรกในอาย ุ31-40 
ปี 

ส าหรบัผลการท านายการเรียนรูด้ว้ยตนเองดา้นการก ากบัตนเองของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ี
เรียนการศึกษานอกระบบ เม่ือจ าแนกตามตวัแปรภูมิหลัง ไดแ้ก่ เพศ ระดบัชัน้ อายุ สถานภาพ
สมรส และรายได ้ผลการวิจัยพบว่าแรงจูงใจท่ีจะพัฒนาตนเองสามารถท านายการเรียนรูด้ว้ย
ตนเองสามารถท านายการเรียนรูด้ว้ยตนเองเป็นล าดบัแรกในกลุม่รวม เพศหญิง ระดบัชัน้ม.6 อาย ุ
20-30 ปี สถานภาพโสดและแตง่งานแลว้ ส่วนการสนบัสนนุดา้นการประเมินสามารถท านายการ
เรียนรูด้ว้ยตนเองเป็นล าดบัแรกในเพศชายและ ระดบัชัน้ม.3 และพบวา่ การสนบัสนนุดา้นอารมณ์
สามารถท านายการเรียนรูด้ว้ยตนเองเป็นล าดบัแรกในอาย ุ31-40 ปี และมีรายไดไ้มพ่อใช ้

ส าหรบัผลการท านายการเรียนรูด้ว้ยตนเองดา้นการปรบัเปล่ียนตนเองของวัยผู้ใหญ่
ตอนตน้ท่ีเรียนการศึกษานอกระบบ เม่ือจ าแนกตามตัวแปรภูมิหลัง ไดแ้ก่ เพศ ระดับชั้น อาย ุ
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สถานภาพสมรส และรายได ้ผลการวิจยัพบว่าการสนบัสนนุดา้นขอ้มลูขา่วสารสามารถท านายการ
เรียนรูด้ว้ยตนเองเป็นล าดบัแรก ในกลุ่มรวม เพศชาย ระดบัชัน้ม.6 สถานภาพโสด ส่วนแรงจงูใจท่ี
จะพฒันาตนเองสามารถท านายการเรียนรูด้ว้ยตนเองเป็นล าดบัแรกในระดบัชัน้ม.3 อาย ุ31-40 ปี 
สถานภาพแตง่งานแลว้ มีรายไดไ้มพ่อใช ้และพบวา่ การสนบัสนนุดา้นอารมณส์ามารถท านายการ
เรียนรูด้ว้ยตนเองเป็นล าดบัแรกในเพศหญิง อาย ุ20-30 ปี และมีรายไดไ้มพ่อใช ้
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บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

จุดประสงคข์องงานวิจัย 
1.เพ่ือเปรียบเทียบการเรียนรูด้ว้ยตนเองของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีเรียนการศึกษานอก

ระบบ เม่ือจ าแนกตามตวัแปรเพศ ระดบัชัน้  อาย ุ สถานภาพสมรส  และรายได ้
2.เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจและการสนับสนุนทางสังคม กับการ

เรียนรูด้ว้ยตนเองของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีเรียนในการศกึษานอกระบบ 
3.เพ่ือท านายการเรียนรูด้ว้ยตนเอง โดยใชแ้รงจงูใจ และการสนบัสนนุทางสงัคมของ

วยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีเรียนในการศึกษานอกระบบ เม่ือจ าแนกตาม ระดบัชัน้ เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส และรายได ้

 
สมมตฐิานการวิจัย 

1. บุคคลวัยผู้ใหญ่ตอนต้นท่ีเรียนการศึกษานอกระบบเพศชายมีการเรียนรูด้้วย
ตนเองสงูกวา่เพศหญิง 

2. บคุคลวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีเรียนการศกึษานอกระบบท่ีเรียนในระดบัชัน้สงูกว่าจะมี
การเรียนรูด้ว้ยตนเองมากกวา่ผูท่ี้เรียนอยู่ในระดบัชัน้ต  ่ากว่า 

3. บุคคลวัยผูใ้หญ่ท่ีเรียนการศึกษานอกระบบท่ีมีอายุมากกว่าจะมีการเรียนรูด้ว้ย
ตนเองมากกวา่ผูท่ี้มีอายนุอ้ยกวา่ 

4. บคุคลวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีเรียนการศกึษานอกระบบท่ีมีสถานภาพโสด มีการเรียนรู้
ดว้ยตนเองมากกวา่ผูท่ี้มีสถานภาพสมรส 

5. บุคคลวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีเรียนการศึกษานอกระบบท่ีมีรายไดพ้อใช ้มีการเรียนรู้
ดว้ยตนเองมากกวา่ผูท่ี้มีรายไดไ้มพ่อใช ้

6. แรงจูงใจ ประกอบดว้ย แรงจงูใจดา้นอาชีพ แรงจูงใจท่ีจะพฒันาตนเอง แรงจูงใจ
ดา้นสังคม และการสนับสนุนทางสังคม ประกอบดว้ย การสนับสนุนดา้นอารมณ์ การสนับสนุน
ดา้นการประเมิน การสนับสนุนดา้นข้อมูลข่าวสาร และการสนับสนุนดา้นการเงินแรงงานและ
สิ่งของ มีความสมัพนัธท์างบวกกบัการเรียนรูด้ว้ยตนเอง 

7. แรงจูงใจ ประกอบดว้ย แรงจงูใจดา้นอาชีพ แรงจูงใจท่ีจะพฒันาตนเอง แรงจูงใจ
ดา้นสังคม  และการสนับสนุนทางสงัคมประกอบดว้ย การสนับสนุนดา้นอารมณ์ การสนับสนุน
ดา้นการประเมิน การสนับสนุนดา้นข้อมูลข่าวสาร และการสนับสนุนดา้นการเงินแรงงานและ
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สิ่งของ สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรม การเรียนรูด้ว้ยตนเอง ของวยัผู้ใหญ่ตอนตน้ท่ีเรียนใน
การศกึษานอกระบบ ไดอ้ยา่งนอ้ยรอ้ยละ 20 

 
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 

กลุ่มตวัอย่างเป็นวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีเรียนการศกึษานอกระบบ อายรุะหวา่ง 20-40 ปี 
ของส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัจงัหวดันครราชสีมา ภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 ใชก้ารสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling)  แบ่งเป็น 1) 
ระดบัชัน้การเรียน ไดแ้ก่  ม.3 และ ม.6 และ 2) เพศ ไดแ้ก่ เพศชาย และเพศหญิง  การค านวณ
กลุ่มตัวอย่างตามค าอธิบายของแฮรแ์ละคณะ(Hair, 2010) คือ 10 ถึง 40 × จ านวนตัวแปรใน
งานวิจยั ดงันัน้ในงานวิจยันีต้อ้งใช้กลุ่มตวัอย่างอย่างนอ้ย 40 × 10 = 400 คน ซึ่งการวิจัยครัง้นี ้
เก็บขอ้มลูจากกลุม่ตวัอยา่งจ านวน 428 คน 

 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

1.ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่  
1.1.แรงจูงใจ ประกอบด้วย แรงจูงใจดา้นอาชีพ แรงจูงใจท่ีจะพัฒนาตนเอง 

แรงจงูใจดา้นสงัคม 
1.2.การสนับสนุนทางสงัคม ประกอบดว้ย การสนบัสนุนดา้นอารมณ ์การสนับ

สนับสนุนดา้นการประเมิน การสนบัสนุนดา้นขอ้มูลข่าวสาร การสนบัสนุนดา้นการเงิน แรงงาน
และสิ่งของ 

2.ตัวแปรตาม  ไดแ้ก่ การเรียนรูด้ว้ยตนเอง ประกอบดว้ย การจัดการตนเอง การ
ก ากบัตนเอง และการปรบัเปล่ียนตนเอง  

3.ตวัแปรแบง่กลุม่ยอ่ย ไดแ้ก่ ระดบัชัน้ เพศ อาย ุและสถานภาพสมรส 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัในครัง้นีแ้บ่งเป็น 2 ตอน ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูล

ส่วนบุคคลเก่ียวกับ เพศ ระดบัชัน้ อายุ สถานสมรส และรายได ้ ตอนท่ี 2 เป็นแบบวดัการเรียน รู้
ดว้ยตนเองของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีเรียนการศึกษานอกระบบ ประกอบไปดว้ย แบบวดัการเรียนรู้
ดว้ยตนเอง แบบวดัแรงจงูใจ และแบบวดัการสนบัสนนุทางสงัคม แบบวดัมีลกัษณะการประเมิน 6 
ระดบั ตัง้แต ่จรงิท่ีสดุ ถึง ไมจ่รงิเลย  
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการติดต่อขอหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จากนัน้ขอความอนเุคราะหจ์ากหน่วยงานท่ีจะไปด าเนินการเก็บขอ้มลู ชีแ้จงวตัถปุระสงคข์องการ
ท าวิจยั และขอความรว่มมือในการเก็บขอ้มลู การเก็บขอ้มลูในการท าวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัด  าเนินการ
เก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง และขอความรว่มมือจากครูและบุคลากรส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัจงัหวดันครราชสีมา โดยไดด้  าเนินการแจกแบบสอบถามใหก้ลุ่ม
ตวัอย่างประเมินตนเอง ใชเ้วลาในการเก็บข้อมูล 1 เดือน หลังจากนั้นไดด้  าเนินการตรวจสอบ
ความสมบรูณข์องแบบสอบถามทกุฉบบัแลว้น ามาวิเคราะหผ์ลในล าดบัตอ่ไป 
 

สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 
1.วิเคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้ใชส้ถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ คา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ของตวัแปรท่ีท าการศกึษา 
2.ทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1-5 โดยใชส้ถิติ t-test เพ่ือเปรียบเทียบคา่เฉล่ียการเรียนรู้

ดว้ยตนเองกบัตวัแปรภมูิหลงั 
3.ทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 6 โดยใชส้มัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์องเพียรส์นั (Pearson’s 

product moment correlation coefficient) หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแรงจูงใจ  การ
สนบัสนนุทางสงัคม และการเรียนรูด้ว้ยตนเอง 

4.ทดสอบสมมติฐานข้อ ท่ี  7 โดยใช้การวิ เคราะห์ถดถอยพหุคูณ  (Multiple 
regression analysis) เพ่ือหาความสามารถในการท านายการเรียนรู้ด้วยตนเอง กับตัวแปร
แรงจูงใจ ตวัแปรการสนับสนุนทางสงัคมในกลุ่มรวม และเม่ือจ าแนกตามตวัแปรภูมิหลงั ไดแ้ก่ 
เพศ ระดบัชัน้ อาย ุสถาพสมรส และรายได ้

สรุปผลการวิจัย 
1. วัยผู้ใหญ่ท่ีเรียนการศึกษานอกระบบท่ีเรียนในระดับชัน้สูงกว่าจะมีการเรียนรูด้ว้ย

ตนเองสงูกวา่ผูท่ี้เรียนอยูใ่นระดบัชัน้ต  ่ากวา่อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
2. วยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีเรียนการศึกษานอกระบบท่ีมีรายไดพ้อใช ้มีการเรียนรูด้ว้ยตนเอง

มากกว่าวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีเรียนการศกึษานอกระบบท่ีมีรายไดไ้ม่พอใชอ้ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .01 

3. แรงจงูใจ ประกอบดว้ย แรงจงูใจดา้นอาชีพ แรงจงูใจท่ีจะพฒันาตนเอง แรงจงูใจดา้น
สงัคม และการสนบัสนนุทางสงัคม ประกอบดว้ย การสนบัสนนุดา้นอารมณ ์การสนบัสนนุดา้นการ
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ประเมิน การสนับสนุนดา้นขอ้มูลข่าวสาร และการสนับสนุนดา้นการเงินแรงงานและสิ่งของ มี
ความสมัพนัธท์างบวกกบัการเรียนรูด้ว้ยตนเองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

4. แรงจงูใจ ประกอบดว้ย แรงจงูใจดา้นอาชีพ แรงจงูใจท่ีจะพฒันาตนเอง แรงจงูใจด้าน
สงัคม  และการสนบัสนุนทางสงัคม ประกอบดว้ย การสนบัสนุนดา้นอารมณ ์การสนับสนุนดา้น
การประเมิน การสนบัสนุนดา้นขอ้มูลข่าวสาร และการสนบัสนุนดา้นการเงินแรงงานและสิ่งของ 
สามารถร่วมกันท านายการเรียนรูด้ว้ยตนเองของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีเรียนในการศึกษานอกระบบ 
ไดร้อ้ยละ 34.9 โดยตวัแปรท่ีสามารถท านายการเรียนรูด้ว้ยตนเองเป็นอนัดบัแรกคือ แรงจงูใจท่ีจะ
พฒันาตนเอง รองลงมา คือ การสนบัสนนุดา้นการประเมิน และแรงจงูใจดา้นสงัคมตามล าดบั 

อภปิรายผลการวิจัย 
การเรียนรูด้ว้ยตนเองของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีเรียนการศึกษานอกระบบ ผูว้ิจยัน าเสนอ

การอภิปรายผลเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นผลการเปรียบเทียบการเรียนรูด้ว้ยตนเองกับตวัแปรภูมิ
หลงัของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีเรียนการศึกษานอกระบบ และส่วนท่ี 2 เป็นผลการท านายการเรียนรู้
ดว้ยตนเอง โดยใชแ้รงจงูใจ และการสนบัสนนุทางสงัคม 
 

ผลการเปรียบเทยีบการเรียนรู้ด้วยตนเองกับตัวแปรภูมิหลัง 
เพศ 

จากสมมตฐิานขอ้ 1 ท่ีว่าบคุคลวยัผูใ้หญ่เพศชายท่ีเรียนการศกึษานอกระบบ
มีการเรียนรูด้ว้ยตนเองสงูกว่าเพศหญิง จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าเพศชายและเพศหญิงมี
การเรียนรูด้ว้ยตนเองไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ตรงกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้แสดงว่าเพศไม่ส่งผลต่อการ
เรียนรูด้ว้ยตนเอง ทัง้นีเ้ป็นเพราะกลุ่มตวัอย่างเป็นผูท่ี้เรียนการศึกษานอกระบบท่ีเป็นวยัผูใ้หญ่
ตอนตน้ ซึ่งผูใ้หญ่มาเรียนนั้นก็เพ่ือน าความรูท่ี้ไดไ้ปใชป้ระโยชนไ์ดท้ันที ดงันัน้วัยผูใ้หญ่ท่ีเรียน
การศึกษานอกระบบไม่ว่าผูใ้ดจึงมีการเรียนรูด้ว้ยตนเองไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับจารุณี คง
เมือง (2555) ท าการศึกษาคุณลักษณะการเรียน รู้ด้วยตนเองของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
รามค าแหง พบว่านักศึกษาชายและหญิงมีคุณลักษณะการเรียนรูด้ว้ยการน าตนเองโดยรวมไม่
แตกต่างกนั เช่นเดียวกับงานวิจยัของแสงเดือน เจริญฉิม และคณะ (2555) ท่ีพบว่าเพศหญิงและ
เพศชายมีการเรียนรู้ด้วยตนเองไม่ต่างกัน สอดคล้องกับโรเจอร ์(Rogers, 1969) ท่ี เห็นว่า
กระบวนการเรียนรูเ้กิดในตวัผูเ้รียน ท่ีควบคมุโดยผูเ้รียนเองเท่านัน้ และสอดคลอ้งกบั เดย ์(1971) 
ซึ่งกล่าวว่าผู้ใหญ่ มีวุฒิ ภาวะ (maturation) เป็นบุคคลท่ีมีความรับผิดชอบตนเองได้ (self 
responsibility) มีระเบียบกฎเกณฑ์ของตนเอง มีความสามารถในการควบคุมตนเองได ้อีกทั้ง
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ผูเ้รียนทัง้เพศชายและเพศหญิงตา่งมุ่งหวงัท่ีจะประสบความส าเร็จในการเรียนดงันัน้จึงตัง้ใจและ
สนใจ ในการเรียนรูเ้พ่ือไปสูเ่ปา้หมายเดียวกนั (แสงเดือน เจรญิฉิม และคณะ, 2555) 

 
ระดับช้ัน 

จากสมมติฐานขอ้ท่ี 2 ท่ีวา่บคุคลวยัผูใ้หญ่ท่ีเรียนการศกึษานอกระบบท่ีเรียน
ในระดบัชัน้สงูกว่าจะมีการเรียนรูด้ว้ยตนเองสงูกวา่ผูท่ี้เรียนอยู่ในระดบัชัน้ต  ่ากวา่ จากการทดสอบ
สมมติฐานพบว่าสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้เพราะผูเ้รียนท่ีเรียนอยูใ่นระดบัชัน้ ท่ีสงูกวา่ยอ่มมี
วัยวุฒิและวุฒิภาวะมากกว่าผู้เรียนท่ีเรียนอยู่ในระดับชั้นท่ีต  ่ากว่า เน่ืองจากมีการปรับตัวต่อ
สภาพแวดลอ้มดา้นต่างๆ รวมทัง้คน้พบวิธีการท่ีจะเรียนรูท่ี้ท าใหต้นเองเกิดความเช่ือมั่น (นฤมล 
เถ่ือนมา, 2539)  เรวดี ทรงเท่ียง และ อนุ เจริญวงศร์ะยบั (2550)ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเรียนรู้
ดว้ยตนเองของนิสิต พบว่า นิสิตชัน้ปีตา่งกนั จะมีระดบัการเรียนรูด้ว้ยตนเองตา่งกนัและจารุณี คง
เมือง (2555) ท าการศึกษาการเรียนรูด้ว้ยตนเองของนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง พบว่า 
นกัศกึษาชัน้ปีท่ีตา่งกนั มีการเรียนรูด้ว้ยตนเองตา่งกนั นกัเรียนชัน้ปีท่ี 4 มีการเรียนรูด้ว้ยตนเองสงู
ท่ีสดุ ส าหรบัการศกึษานอกระบบนัน้ ผูเ้รียนจะตอ้งใชเ้วลามากกว่า 1 ปี ในการส าเรจ็การศกึษาใน
แตล่ะช่วงชัน้ ผูเ้รียนจึงมีความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษา รวมทัง้มีวยัวฒุิท่ีสงูขึน้ มี
การปรบัตวัทางดา้นความคิดและการเรียน มีความคุน้เคยกับระบบการศึกษาการเรียนการสอน 
ตลอดจนรูจ้กัวิธีในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเองได ้

อายุ 
จากสมมติฐานขอ้ท่ี 3 ท่ีว่าบุคคลวัยผูใ้หญ่ท่ีเรียนการศึกษานอกระบบท่ีมี

อายุมากกว่าจะมีการเรียนรูด้ว้ยตนเองมากกว่าผู้ท่ีมีอายุน้อยกว่า  จากการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า วยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีเรียนการศึกษานอกระบบท่ีมีอายุ 20-30 ปี และ 31-40 ปี มีการเรียนรู้
ดว้ยตนเองโดยรวมและรายดา้นไมแ่ตกตา่งกนั ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้แสดงวา่ในวยั
ผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีอายุต่างกัน ไม่ส่งผลต่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง ทัง้นีเ้ป็นเพราะกลุ่มตวัอย่างเป็น
ผูเ้รียนการศกึษานอกระบบท่ีเป็นวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ทัง้หมด ซึ่งอยู่ในวยัเดียวกนั Piaget กล่าววา่วยั
ผูใ้หญ่มีพฒันาการทางปัญญาอยูใ่นขัน้สงูท่ีสดุของพฒันาการตลอดช่วงชีวิต มีความสามารถทาง
สติปัญญาสมบูรณท่ี์สุด ผูใ้หญ่จะมีความคิดเปิดกวา้งและรูจ้กัจดจ าประสบการณท่ี์ไดเ้รียนรู ้ท า
ให้สามารถปรับตวัเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ไดดี้ (สุชาติ โสมประยูร, 2533) Knowles (1975) 
กล่าวไวว้่า ผูใ้หญ่จะเรียนเม่ือเขามีความตอ้งการและความสนใจท่ีจะเรียน ผูใ้หญ่มีความตอ้งการ
เป็นอย่างมาก ท่ีจะชีน้  าตนเองมากกว่าท่ีจะให้ใครชีน้  า หรือควบคุม ผู้ใหญ่ผ่ านการสรา้งสม
ประสบการณม์าเป็นเวลานาน ประสบการณเ์หล่านีเ้ป็นสิ่งท่ีมีคณุค่าต่อการเรียนรู ้มีความพรอ้ม
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ในการเรียนรู ้และผูใ้หญ่มาเรียนเพ่ือน าความรูไ้ปใชป้ระโยชนไ์ดท้นัที ดงันัน้ไม่ว่าจะอายเุท่าไรใน
วยัผูใ้หญ่ตอนตน้การเรียนรูด้ว้ยตนเองก็ไม่แตกตา่งกนั เพราะมีเป้าหมายท่ีเหมือนกนัคือตอ้งการ
ประสบผลส าเรจ็ในการเรียน 
 

สถานภาพสมรส 
จากสมมติฐานข้อท่ี 4 ท่ีว่าบุคคลวัยผู้ใหญ่ตอนตน้ท่ีเรียนการศึกษานอก

ระบบท่ีมีสถานภาพโสด มีการเรียนรูด้ว้ยตนเองมากกว่าวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีเรียนการศึกษานอก
ระบบท่ีมีสถานภาพแตง่งานแลว้ จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ บคุคลวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีเรียน
การศึกษานอกระบบท่ีมีสถานภาพโสดและสถานภาพแต่งงานแลว้มีการเรียนรูด้ว้ยตนเองท่ีไม่
แตกต่างกัน ไม่สอดคลอ้งกับสมมติฐาน ตามทัศนะของ ศ.พญ.นงพงา ลิม้สุวรรณ คณะแพทย์
ศาสตร ์รามาธิบดี (นงพะงา ลิม้สวุรรณ.2555) ไดอ้ธิบายวา่การมีคูมี่จดุหมายหนึ่งคือการช่วยแบง่
เบาภาระของการด ารงชีวิต และไดท้  าการศึกษาวิเคราะหผ์ลต่างค่าเฉล่ียการไดร้บัการสนบัสนุน
จากครอบครวัพบวา่ผูท่ี้มีคู ่ไดร้บัการสนบัสนนุทางสงัคมของครอบครวัมากกวา่ผูไ้มมี่คู ่ สอดคลอ้ง
กับ พิษณุ ลิมพะสูตร (2555) ท่ีกล่าวว่า การมีคู่หรือไม่มีคู่นัน้ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัง้ใจเรียน 
เน่ืองจากผูท่ี้มีคูจ่ะไดร้บัการสนบัสนนุทางสงัคมจากครอบครวัมากกว่า แสดงว่าการสนบัสนนุทาง
สงัคมจากครอบครวัมีผลตอ่พฤตกิรรมการเรียนของบคุคล (พสชนนั นิรมิตรไชยนนท,์ 2549) ดงันัน้
บุคคลวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีเรียนการศึกษานอกระบบท่ีมีสถานภาพโสดและสมรสมีการเรียนรูด้ว้ย
ตนเองไม่แตกตา่งกนั อาจเป็นเพราะไดร้บัการสนบัสนุนทางสงัคมจากครอบครวั เช่นพ่อ แม่ หรือ
คนอ่ืนๆในครอบครวั ท่ีไมใ่ชส่ามีภรรยาหรือคูค่รอง 

 
รายได้ 

จากสมมตฐิานขอ้ท่ี 5 ท่ีว่าบคุคลวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีเรียนการศกึษนอกระบบ
ท่ีมีรายไดพ้อใช ้มีการเรียนรูด้ว้ยตนเองมากกว่าวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีเรียนการศึกษานอกระบบท่ีมี
รายไดไ้ม่พอใช้ จากการทดสอบสมมติฐาน  พบว่า บุคคลวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีเรียนการศึกษนอก
ระบบท่ีมีรายไดพ้อใช ้มีการเรียนรูด้ว้ยตนเองสงูกวา่วยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีเรียนการศกึษานอกระบบท่ี
มีรายไดไ้ม่พอใช้ ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ทัง้นีเ้ป็นเพราะวัยผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีมาเรียน
การศึกษานอกระบบตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายส่วนตวัและค่าใชจ้่ายในการศึกษาดว้ยตนเอง ถ้า
หากมีรายไดเ้พียงพอก็ไม่ตอ้งกังวลเรื่องรายได ้มีสมาธิจดจ่อกับการเรียน สามารถเรียนไดอ้ย่าง
เต็มท่ี แต่ถา้มีรายไดไ้ม่เพียงพอจะมีความวิตกกงัวลอาจตอ้งใชเ้วลาท างานมากขึน้ซึ่งจะส่งผลต่อ
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การเรียนได้ (พิษณุ ลิมพะสูตร, 2555) และงานวิจัยของอรพินทร ์ชูชม และอัจฉรา สุขารมณ ์
(2531:95) ท่ีพบว่ารายได้ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ถ้ามีรายได้มากกว่าจะส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีมากกว่า  สอดคล้องกับกนกวรรณ มณีฉาย (2551) ท่ีพบว่ารายไดท่ี้
แตกตา่งกนั ส่งผลท าให ้มีความพึงพอใจในการเรียนรูท่ี้ตา่งกนั ผูท่ี้มีรายไดพ้อใชส้ามารถมาเรียน
ไดโ้ดยไม่มีความกังวลใด และการมีรายไดพ้อใชท้  าใหเ้กิดความสบายใจในการมาเรียนมีความ
พรอ้มในการเรียน ซึ่งตรงกนัขา้มกบัผูท่ี้มีรายไดไ้ม่พอใช ้ท่ีอาจจะมีความวิตกกงัวลในการมาเรียน 
ท าใหส้ง่ผลตอ่การเรียนรูด้ว้ยตนเอง 

 

ผลการท านายการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

แรงจูงใจ 
ผลการวิจยัพบว่า แรงจูงใจ ไดแ้ก่ แรงจูงใจดา้นอาชีพ แรงจงูใจท่ีจะพฒันา

ตนเอง และแรงจงูใจดา้นสงัคม  มีความสมัพนัธท์างบวกกบัการเรียนรูด้ว้ยตนเองอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยสามารถท านายการเรียนรูด้ว้ยตนเองในกลุ่มรวมและทกุๆตวัแปรภูมิหลงั 
ทัง้นีเ้ป็นเพราะแรงจูงใจเป็นพฤติกรรมในตวัของบุคคลซึ่งถูกกระตุน้โดยสิ่งเรา้ท าใหบุ้คคลเกิด
ความตอ้งการและตดัสินใจกระท า เพ่ือตอบสนองความตอ้งการใหบ้รรลุเป้าหมาย แรงจูงใจของ
ผูเ้รียนเป็นปัจจยัท่ีส่งผลทางบวกต่อความส าเร็จในการศึกษาของนกัศึกษาการศึกษานอกระบบ 
(ชัยพัฒน์ พันธุ์วัฒนสกุล , 2558) หากผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียนมากขึน้ จะน าไปสู่ความ
พยายาม ความมุง่มั่นตัง้ใจ จะท าใหผู้เ้รียนส าเรจ็การศกึษาได(้ปนิดา ทวีชาต,ิ 2560) ท าการศกึษา
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การเรียนรูด้ว้ยตนเองของนกัเรียน พบว่า แรงจงูใจมีขนาดอิทธิพลทางตรงและ
ทางอ้อมต่อการเรียนรูด้้วยตนเองโดยส่งผลในทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ระดับ .01 
เช่นเดียวกับ ภทัราพรรณ สขุประชา (2540) กล่าวว่า การเรียนรูเ้กิดจากความตอ้งการของผูเ้รียน 
ผูเ้รียนมีแรงจูงใจท่ีจะประสบความส าเร็จก็จะก่อใหเ้กิดความพยายามอย่างไม่ย่อทอ้ พรอ้มท่ีจะ
เผชิญอุปสรรค รวมทั้งสามารถควบคุมการกระท าหรือพฤติกรรมต่างๆท่ีจะกระท าเพ่ือให้เกิด
ความส าเร็จได ้สุวฒัน ์วฒันวงศ ์(2538) กล่าวถึงเหตผุลหนึ่งของการเรียนรูด้ว้ยตนเองว่าเกิดจาก
ความมุง่หวงัเอาผลการเรียนไปใช ้โดยตอ้งการประสบความส าเร็จตามท่ีไดต้ัง้เปา้หมายไว ้และน า
ความรูท่ี้ไดไ้ปประกอบอาชีพ แก้ปัญหาหรือปรบัปรุงการท างาน พัฒนาศักยภาพของตนเอง 
เช่นเดียวกับหทยัทิพย ์ภาคอินทรีย ์(2545) ไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพันธก์ับการเรียนรู้
ดว้ยตนเองของนิสิตคณะสตัวแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั พบว่า ทศันคติตอ่วิชาชีพมี
ความสมัพนัธท์างบวกกับการเรียนรูด้ว้ยตนเองของนิสิต ทัง้นีอ้าจเน่ืองจากนิสิตส่วนใหญ่มีความ
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มุง่หวงัท่ีจะศกึษาหาความรูเ้พ่ือน าไปใชใ้นการดแูลรกัษาสตัว ์รวมทัง้การประกอบอาชีพในอนาคต
ดว้ย จินตนา ไทธานี (2557) อธิบายวา่ ท่ีผูใ้หญ่เขา้มาเรียนมีเหตผุลอย่างหนึ่ง คือเพ่ือตอ้งการเขา้
ร่วมกิจกรรม  ชอบเขา้สังคม ตอ้งการมีปฏิสัมพันธ์กับผูอ่ื้น  เช่นเดียวกับหทัยทิพย ์ภาคอินทรีย ์
(2545) ไดท้  าการศึกษาการเรียนรูด้ว้ยการน าตนเองของนิสิต พบว่า ความสัมพันธ์กับเพ่ือนมี
ความสมัพนัธท์างบวกกบัการเรียนรูด้ว้ยตนเอง นิสิตใชเ้วลาส่วนใหญ่อยู่กบัเพ่ือนมีปฏิสมัพนัธก์บั
เพ่ือนในการร่วมกันเรียนรู ้แลกเปล่ียนความรูค้ิดเห็นประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เพ่ือนจึงมี
ความส าคญัและมีความสันธก์ารเรียนรูด้ว้ยการน าตนเอง จะเห็นไดว้่า แรงจูงใจในทุกๆดา้น ทัง้
แรงจงูใจดา้นอาชีพ แรงจงูใจท่ีจะพฒันาตนเอง และแรงจงูใจดา้นสงัคม มีความส าคญักับผูเ้รียน 
อีกทั้งยังช่วยให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จ ซึ่งเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อ และความ
ตอ้งการในการเรียนรูข้องผูเ้รียน (หทยัทิพย ์ภาคอินทรีย,์ 2545) 

 
การสนับสนุนทางสังคม 

ผลการวิจยั พบว่า การสนบัสนุนทางสงัคมทุกดา้น มีความสมัพนัธท์างบวก
กบัการเรียนรูด้ว้ยตนเองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยสามารถท านายการเรียนรูด้้วย
ตนเองของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีเรียนการศกึษานอกระบบได ้ทัง้นีเ้ป็นเพราะการสนบัสนนุทางสงัคม 
เป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ไม่เฉพาะแต่ความช่วยเหลือทางดา้นวตัถุและความมั่นคงทาง
อารมณเ์ท่านัน้ แตย่งัรวมถึงการท่ีบุคคลรูส้ึกว่าตนเองไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม
ดว้ย พิษณุ ลิมพะสตูร (2555) ท าการศกึษาพฤตกิรรมการตัง้ใจเรียนของนกัศกึษา ระดบัปริญญา
ตรีภาคพิเศษ พบวา่ การรบัรูพ้ฤติกรรมการสอนของอาจารย ์เป็นตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธท์างบวก
กับพฤติกรรมการเรียน สามารถท านายพฤติกรรมการตัง้ใจเรียนไดอ้ย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ .01 ทั้งนี ้อาจเป็นเพราะการรับรูข้องนักศึกษาเก่ียวกับการสอนของอาจารย์ตั้งแต่การ
เตรียมการสอน วิธีการสอน การประเมินผล หรือการเปิดโอกาสใหน้กัศกึษามีส่วนรว่มในกิจกรรม
การเรียน การใหค้  าปรึกษาแก่นักเรียนตลอดจนการสรา้งบรรยากาศใหเ้กิดการเรียนรูท้ัง้ในและ
นอกเวลาเรียน ส่งผลใหน้กัศึกษามีความสนใจ ตัง้ใจฟังขณะท่ีมีการสอน และการสนบัสนุนของ
ครอบครวั เป็นตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธท์างบวกกบัพฤติกรรมการตัง้ใจเรียน อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .01 โดยสามารถท านายพฤตกิรรมการเรียนได ้ แสดงวา่นกัศกึษาท่ีไดร้บัการสนบัสนนุ 
หรือช่วยเหลือจากสมาชิกในครอบครวัดา้นตา่งๆจะช่วยใหน้กัศึกษามีความเพียรพยายามในการ
เรียนเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของทัง้ตนเองและความคาดหวังของครอบครวั  สมคิด อิสระ
วิวฒัน ์(2538) พบวา่การเรียนรูด้ว้ยการน าตนเองของคนไทยนัน้ใชเ้พ่ือนเป็นแหลง่ความรูห้นึ่ง โดย
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ไดส้อบถามขอค าชีแ้นะและความช่วยเหลือจากเพ่ือนเม่ือต้องการความช่วยเหลือในสิ่งท่ีก าลัง
เรียนรู ้และสุธาสินี ใจเย็น (2545) ไดศ้กึษาเรื่อง ตวัแปรท่ีเก่ียวข้องกบัความสามารถในการเรียนรู้
ดว้ยการน าตนเองของนักศึกษาในโรงเรียนท่ีเปิดสอนระบบการศึกษาทางไกลในเขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษา พบว่า บรรยากาศในการเรียนการสอนโดยมีอาจารย์เป็นผูจ้ดั
นัน้ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเรียนรูด้ว้ยการน าตนเองของนักศึกษาในโรงเรียนท่ีเปิดสอน
ระบบการศึกษาทางไกล เน่ืองจากนักศึกษาท่ีได้รบับรรยากาศการเรียนการสอนท่ีดีจะสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการในการเรียนรูใ้นชัน้เรียนไดท้  าใหน้กัศึกษาไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการ
เรียน ตัง้ใจท่ีจะเรียน ดงัจะเห็นไดว้า่การสนบัสนนุทางสงัคมสง่ผลทางบวกตอ่การเรียนรูด้ว้ยตนเอง 
เป็นสิ่งท่ีชว่ยใหบ้คุคลสามารถจดัการกบัความเครียดและปัญหาตา่งๆได ้เป็นปัจจยัภายนอกท่ีชว่ย
ใหบ้คุคลประสบความส าเรจ็ในการเรียน 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวิจัย 
1.เน่ืองจากแรงจูงใจเป็นตัวท านายท่ีส าคัญของการเรียนรูด้้วยตนเองของวัยผู้ใหญ่

ตอนตน้ท่ีเรียนการศึกษานอกระบบ โดยเฉพาะแรงจูงใจท่ีจะพฒันาตนเอง เพราะเป็นตัวท านาย
ล าดบัแรก และแรงจูงใจดา้นสงัคม ซึ่งเป็นตวัท านายล าดบัท่ีสาม ดงันัน้ ครู หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับ
การจดัการศกึษานอกระบบสามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณาบริหารการเรียนการ
สอน จดัการพัฒนา ส่งเสริมการมีแรงจูงใจท่ีเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะแรงจูงใจท่ีจะพัฒนาตนเอง และ
แรงจงูใจทางสงัคม ในวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีเรียนการศกึษานอกระบบไดอ้ย่างเหมาะสม เพราะหาก
ผูเ้รียนเป็นผูท่ี้มีแรงจงูใจก็จะส่งผลกับการมีการเรียนรูด้ว้ยตนเองท่ีสูงขึน้และส่งผลต่อหนา้ท่ีการ
งานอ่ืนๆ ได ้

2.จากผลการวิจัยพบว่า การสนับสนุนทางสังคมทุกดา้นจากครอบครวั เ พ่ือน ครูและ
สถานศกึษา  มีความสมัพนัธท์างบวกกบัการเรียนรูด้ว้ยตนเอง และสามารถท านายการเรียนรูด้ว้ย
ตนเองได ้ดงันัน้สมาชิกในครอบครวัควรใหค้วามส าคญัซึ่งกนัและกนั คอยใหก้ารช่วยเหลือหรือให้
การแนะน าเก่ียวกบัการเรียนและเรื่องส่วนตวั สนบัสนนุใหผู้เ้รียนไดท้  ากิจกรรมร่วมกบัเพ่ือนมีการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกนักบัเพ่ือนภายในกลุม่ โดยเฉพาะผลการวิจยันีพ้บวา่ การสนบัสนนุทาง
สงัคมดา้นการประเมินเป็นตวัท านายการเรียนรูด้ว้ยตนเองล าดบัท่ีสอง จากผลการวิจยันีค้รูผูส้อน
จงึควรใหน้กัศกึษาซึ่งอยู่ในวยัผูใ้หญ่ตอนตน้แลว้มาเรียนการศกึษานอกระบบไดร้บัขอ้มลูยอ้นกลบั
เก่ียวกับผลการเรียนของตน และเปิดโอกาสให้ได้มีส่วนร่วมในการเรียนมากขึน้ เพ่ือเป็นการ
สะทอ้นใหผู้เ้รียนไดข้อ้มลูไปใชใ้นการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเองไดดี้ยิ่งขึน้ 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1.ท าการวิจัยเชิงทดลองเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ดว้ยตนเองของบุคคลวยัผูใ้หญ่ตอนตน้

ท่ีมาเรียนการศกึษานอกระบบ โดยสรา้งชดุฝึกอบรมการเรียนรูด้ว้ยตนเอง โดยสง่เสรมิแรงจงูใจใน
การเรียนใหเ้พิ่มขึน้ โดยเฉพาะแรงจงูใจดา้นการพฒันาตนเอง และแรงจงูใจดา้นสงัคม ซึ่งในการ
ท างานวิจัยครัง้ต่อไปสามารถน าขอ้มูลจากผลการวิจัยนีไ้ปใชเ้ป็นขอ้มูลส าคญัของการสรา้งชุด
ฝึกอบรมในงานวิจยัเชิงทดลองตอ่ไป  

2.อาจท าการวิจยัระยะยาวเพ่ือติดตามผลว่าบคุคลวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีมาเรียนการศกึษา
นอกระบบ ท่ีประสบความส าเร็จในการเรียน หรือไม่สามารถเรียนจบไดน้ัน้ มีปัจจยัใดท่ีส่งเสริม
ความส าเรจ็ และปัจจยัใดท่ีมาขดัขวาง  

3.อาจท าการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการหาข้อมูลเชิงลึกของบุคคลวัยผู้ใหญ่ท่ีมาเรียน
การศึกษานอกระบบท่ีจะเรียนรูด้ว้ยตนเองไดอ้ย่างประสบความส าเร็จนัน้มีปัจจยัอะไรท่ีเก่ียวขอ้ง
บา้ง โดยอาจเริ่มจากวินิจฉัยความตอ้งการในการเรียนรู ้การตัง้เปา้หมายการเรียนรู ้การระบแุหล่ง
ทรพัยากรท่ีใชใ้นการเรียนรู ้การเลือกยทุธวิธีการเรียนรูแ้ละการประเมินผลการเรียนรู้ โดยศกึษาทัง้
จากตวับคุคลวยัผูใ้หญ่ท่ีมาเรียนการศกึษานอกระบบ ครอบครวั หรือครูอาจารยผ์ูส้อน เป็นตน้ 
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แบบสอบถามกระบวนการเรียนรู้ของวัยผู้ใหญ่ตอนต้นทีเ่รียนการศึกษานอกระบบ 

ค าชีแ้จง 

 แบบสอบถามฉบบันีแ้บ่งเป็น 2 สว่น คือ 1.)แบบสอบถามขอ้มลูสว่นบคุคล  2.)แบบสอบถาม

กระบวนการเรียนรูข้องวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีเรียนการศกึษานอกระบบ 

 ขอความกรุณาตอบให้ครบถ้วนทุกข้อตามความเป็นจริง ผลการวิจยัจะน าไปใชเ้พ่ือเป็น

แนวทางในการพฒันากระบวนการเรียนรูข้องวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีเรียนการศกึษานอกระบบตอ่ไป 

ส่วนที ่1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 

ค าแนะน าในการตอบ กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ท่ีตรงกบัขอ้มลูของท่าน 

 1.ระดบัชัน้         (มธัยมศกึษาปีท่ี 3)        (มธัยมศกึษาปีท่ี 6) 

 2.เพศ                (เพศชาย)            (เพศหญิง) 

 3.อาย ุ                (ระหวา่ง 20-30 ปี)  (ระหวา่ง 31-40 ปี)   

 4.สถานภาพสมรส    (โสด)   (แตง่งานแลว้)       (อ่ืนๆ)โปรดระบ.ุ........... 

 5.รายได ้   (พอใช)้      (ไมพ่อใช)้            (เหลือเก็บ) 

ส่วนที ่2 แบบสอบถามกระบวนการเรียนรู้ของวัยผู้ใหญ่ตอนต้นทีเ่รียนการศึกษานอกระบบ 

ค าแนะน าในการตอบ ค าถามในสว่นนีม้ี 3 ตอน ขอใหท้่านอา่นขอ้ความในแตล่ะประโยคใหเ้ขา้ใจ แลว้

พิจารณาวา่ขอ้ความใดตรงกบัความเป็นจริงของท่านมากท่ีสดุ โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่อง (…....) 

ท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่านมากท่ีสดุเพียงช่องเดียวในแตล่ะขอ้ และขอความกรุณาตอบใหค้รบทกุขอ้ 

ตอนที ่1 การเรียนรู้ของผู้เรียน 

1.ขา้พเจา้วางแผนการเรียนเพ่ือใหบ้รรลเุป้าหมายท่ีตอ้งการ 

(............)       (............)     (............)  (............)        (............)        (.............) 

 จริงท่ีสดุ            จริง           คอ่นขา้งจริง    คอ่นขา้งไมจ่ริง      ไมจ่ริง            ไมจ่ริงเลย 

2.แมข้า้พเจา้เรียนวิชาหนึ่งผ่านไปแลว้ แตย่งัไมรู่ว้า่เรียนไปเพ่ืออะไร 

(............)       (............)     (............)  (............)        (............)        (.............) 

 จริงท่ีสดุ            จริง           คอ่นขา้งจริง    คอ่นขา้งไมจ่ริง      ไมจ่ริง            ไมจ่ริงเลย 

3.ขา้พเจา้คน้ควา้ขอ้มลูมาสนบัสนนุในการเรียนของตนเอง 

(............)       (............)     (............)  (............)        (............)        (.............) 

 จริงท่ีสดุ            จริง           คอ่นขา้งจริง    คอ่นขา้งไมจ่ริง      ไมจ่ริง            ไมจ่ริงเลย 
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4.ขา้พเจา้ตอ้งท าความเขา้ใจกบัทกุขัน้ตอนการท างานก่อนลงมือปฏิบตัิ 

(............)       (............)     (............)  (............)        (............)        (.............) 

 จริงท่ีสดุ            จริง           คอ่นขา้งจริง    คอ่นขา้งไมจ่ริง      ไมจ่ริง            ไมจ่ริงเลย 

5.ขา้พเจา้ไมเ่คยวางแผนการเรียนลว่งหนา้ 

(............)       (............)     (............)  (............)        (............)        (.............) 

 จริงท่ีสดุ            จริง           คอ่นขา้งจริง    คอ่นขา้งไมจ่ริง      ไมจ่ริง            ไมจ่ริงเลย 

6.ขา้พเจา้รูว้า่ควรตัง้ค  าถามอย่างไร เพ่ือใหไ้ดค้  าตอบของปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ข 

(............)       (............)     (............)  (............)        (............)        (.............) 

 จริงท่ีสดุ            จริง           คอ่นขา้งจริง    คอ่นขา้งไมจ่ริง      ไมจ่ริง            ไมจ่ริงเลย 

7.ชา้พเจา้ไมส่ามารถใชป้ระสบการณเ์ดิมในการแกปั้ญหาใหม่ 

(............)       (............)     (............)  (............)        (............)        (.............) 

 จริงท่ีสดุ            จริง           คอ่นขา้งจริง    คอ่นขา้งไมจ่ริง      ไมจ่ริง            ไมจ่ริงเลย 

8.ขา้พเจา้ใชข้อ้มลูที่มีอยู่ในการเรียน โดยไมเ่คยคน้ควา้เพ่ิมเติมใหยุ้่งยาก 

(............)       (............)     (............)  (............)        (............)        (.............) 

 จริงท่ีสดุ            จริง           คอ่นขา้งจริง    คอ่นขา้งไมจ่ริง      ไมจ่ริง            ไมจ่ริงเลย 

9.ขา้พเจา้รกัษากระบวนการท างานท่ีครูมอบหมายใหเ้ป็นไปตามขัน้ตอนท่ีวางแผนไว ้

(............)       (............)     (............)  (............)        (............)        (.............) 

 จริงท่ีสดุ            จริง           คอ่นขา้งจริง    คอ่นขา้งไมจ่ริง      ไมจ่ริง            ไมจ่ริงเลย 

10.หากขา้พเจา้ตอ้งการเรียนรูใ้นเรื่องใด ขา้พเจา้จะพยายามจนส าเรจ็ 

(............)       (............)     (............)  (............)        (............)        (.............) 

 จริงท่ีสดุ            จริง           คอ่นขา้งจริง    คอ่นขา้งไมจ่ริง      ไมจ่ริง            ไมจ่ริงเลย 

11.เมื่อพบปัญหาในการเรียน ขา้พเจา้พยายามหาสาเหตขุองปัญหาท่ีเกิดขึน้ 

(............)       (............)     (............)  (............)        (............)        (.............) 

 จริงท่ีสดุ            จริง           คอ่นขา้งจริง    คอ่นขา้งไมจ่ริง      ไมจ่ริง            ไมจ่ริงเลย 

12.ขา้พเจา้ตรวจสอบผลงานของตนเองว่าเป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้

(............)       (............)     (............)  (............)        (............)        (.............) 

 จริงท่ีสดุ            จริง           คอ่นขา้งจริง    คอ่นขา้งไมจ่ริง      ไมจ่ริง            ไมจ่ริงเลย 
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13.ขา้พเจา้มกัจะไมต่รวจสอบแกไ้ขเพ่ิมเติมเพ่ือใหง้านดีขึน้ 

(............)       (............)     (............)  (............)        (............)        (.............) 

 จริงท่ีสดุ            จริง           คอ่นขา้งจริง    คอ่นขา้งไมจ่ริง      ไมจ่ริง            ไมจ่ริงเลย 

14.ขา้พเจา้ศกึษาเพ่ิมเติมเพ่ือใชป้รบัปรุงใหผ้ลงานของตนเองถกูตอ้ง 
(............)       (............)     (............)  (............)        (............)        (.............) 

 จริงท่ีสดุ            จริง           คอ่นขา้งจริง    คอ่นขา้งไมจ่ริง      ไมจ่ริง            ไมจ่ริงเลย 

15.ขา้พเจา้มองวา่ปัญหาคือสิ่งท่ีท าใหต้นเองเกิดความยุ่งยาก 

(............)       (............)     (............)  (............)        (............)        (.............) 

 จริงท่ีสดุ            จริง           คอ่นขา้งจริง    คอ่นขา้งไมจ่ริง      ไมจ่ริง            ไมจ่ริงเลย 

16.เมื่อขา้พเจา้ตอ้งอธิบายงานใหผู้อ้ื่นฟัง ขา้พเจา้มกัอธิบายอย่างชดัเจน 
(............)       (............)     (............)  (............)        (............)        (.............) 

 จริงท่ีสดุ            จริง           คอ่นขา้งจริง    คอ่นขา้งไมจ่ริง      ไมจ่ริง            ไมจ่ริงเลย 

17.ขา้พเจา้สามารถพดูและเขียนในสิ่งท่ีรูใ้หผู้อ้ื่นเขา้ใจไดโ้ดยง่าย 

(............)       (............)     (............)  (............)        (............)        (.............) 

 จริงท่ีสดุ            จริง           คอ่นขา้งจริง    คอ่นขา้งไมจ่ริง      ไมจ่ริง            ไมจ่ริงเลย 

18.ขา้พเจา้ขวนขวายหากิจกรรมการเรียนรูต้า่งๆท าอยู่ตลอดเวลา 
(............)       (............)     (............)  (............)        (............)        (.............) 

 จริงท่ีสดุ            จริง           คอ่นขา้งจริง    คอ่นขา้งไมจ่ริง      ไมจ่ริง            ไมจ่ริงเลย 

19.ขา้พเจา้มีการปรบัปรุงวิธีการเรียนของตนเอง 

(............)       (............)     (............)  (............)        (............)        (.............) 

 จริงท่ีสดุ            จริง           คอ่นขา้งจริง    คอ่นขา้งไมจ่ริง      ไมจ่ริง            ไมจ่ริงเลย 
20.ขา้พเจา้มองวา่ปัญหาคือโอกาสในการเรียนรู ้
(............)       (............)     (............)  (............)        (............)        (.............) 

 จริงท่ีสดุ            จริง           คอ่นขา้งจริง    คอ่นขา้งไมจ่ริง      ไมจ่ริง            ไมจ่ริงเลย 

ตอนที่ 2 แรงจูงใจของผู้เรียน 

21.ขา้พเจา้ตัง้ใจวา่จะน าความรูท่ี้ไดร้บัจากการเรียนไปพฒันาอาชีพปัจจบุนั 

(............)       (............)     (............)  (............)        (............)        (.............) 

 จริงท่ีสดุ            จริง           คอ่นขา้งจริง    คอ่นขา้งไมจ่ริง      ไมจ่ริง            ไมจ่ริงเลย 
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22.ขา้พเจา้ไมส่นใจความรู ้แตม่าเรียนเพราะตอ้งการปรบัวฒิุการศกึษาใหส้งูขึน้ 

(............)       (............)     (............)  (............)        (............)        (.............) 

 จริงท่ีสดุ            จริง           คอ่นขา้งจริง    คอ่นขา้งไมจ่ริง      ไมจ่ริง            ไมจ่ริงเลย 

23.ขา้พเจา้มาเรียนอย่างสม ่าเสมอเพ่ือน าความรูไ้ปเพ่ิมความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน 

(............)       (............)     (............)  (............)        (............)        (.............) 

 จริงท่ีสดุ            จริง           คอ่นขา้งจริง    คอ่นขา้งไมจ่ริง      ไมจ่ริง            ไมจ่ริงเลย 

24.ขา้พเจา้พยายามเขา้เรียนเพ่ือใหม้ีประสบการณท่ี์จะน าไปใชใ้นการท างานเพ่ิมมากขึน้ 

(............)       (............)     (............)  (............)        (............)        (.............) 

 จริงท่ีสดุ            จริง           คอ่นขา้งจริง    คอ่นขา้งไมจ่ริง      ไมจ่ริง            ไมจ่ริงเลย 
25.ขา้พเจา้ตอ้งการเพิม่วฒุกิารศกึษาเพื่อเปลีย่นอาชีพใหมเ่มื่อจบการศกึษา โดยไมส่นใจความรูจ้ากบทเรยีน 
(............)       (............)     (............)  (............)        (............)        (.............) 

 จริงท่ีสดุ            จริง           คอ่นขา้งจริง    คอ่นขา้งไมจ่ริง      ไมจ่ริง            ไมจ่ริงเลย 

26.ขา้พเจา้ตัง้ใจน าความรูจ้ากการเรียนไปใชใ้นการประกอบอาชีพ 

(............)       (............)     (............)  (............)        (............)        (.............) 

 จริงท่ีสดุ            จริง           คอ่นขา้งจริง    คอ่นขา้งไมจ่ริง      ไมจ่ริง            ไมจ่ริงเลย 
 
27.ขา้พเจา้ตอ้งการเรียนเพ่ือใหม้ีความรูใ้หม่ๆ ท่ียงัไมเ่คยเรียนมาก่อน 
(............)       (............)     (............)  (............)        (............)        (.............) 

 จริงท่ีสดุ            จริง           คอ่นขา้งจริง    คอ่นขา้งไมจ่ริง      ไมจ่ริง            ไมจ่ริงเลย 
28.ขา้พเจา้ตอ้งการน าความรูท่ี้ไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 
(............)       (............)     (............)  (............)        (............)        (.............) 

 จริงท่ีสดุ            จริง           คอ่นขา้งจริง    คอ่นขา้งไมจ่ริง      ไมจ่ริง            ไมจ่ริงเลย 

29.ขา้พเจา้ตอ้งการเพ่ิมพนูความรูใ้หก้บัตนเองจงึพยายามมาเรียนอย่างสม ่าเสมอ 

(............)       (............)     (............)  (............)        (............)        (.............) 

 จริงท่ีสดุ            จริง           คอ่นขา้งจริง    คอ่นขา้งไมจ่ริง      ไมจ่ริง            ไมจ่ริงเลย 
30.ขา้พเจา้สนใจเพียงรายวิชาเฉพาะท่ีสถานศกึษาจดัใหเ้รียน 
(............)       (............)     (............)  (............)        (............)        (.............) 

 จริงท่ีสดุ            จริง           คอ่นขา้งจริง    คอ่นขา้งไมจ่ริง      ไมจ่ริง            ไมจ่ริงเลย 

31.ขา้พเจา้เลือกเรียนเฉพาะเรื่องท่ีถนดัและเฉพาะตามความสนใจของตนเอง 

(............)       (............)     (............)  (............)        (............)        (.............) 

 จริงท่ีสดุ            จริง           คอ่นขา้งจริง    คอ่นขา้งไมจ่ริง      ไมจ่ริง            ไมจ่ริงเลย 
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32.ขา้พเจา้มาเรียนเพ่ือขยายโลกทศันใ์หก้บัตนเอง 

(............)       (............)     (............)  (............)        (............)        (.............) 

 จริงท่ีสดุ            จริง           คอ่นขา้งจริง    คอ่นขา้งไมจ่ริง      ไมจ่ริง            ไมจ่ริงเลย 

33.ขา้พเจา้มาเรียนเพ่ือจะมีโอกาสไดพ้ดูคยุและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัผูอ้ื่น 

(............)       (............)     (............)  (............)        (............)        (.............) 

 จริงท่ีสดุ            จริง           คอ่นขา้งจริง    คอ่นขา้งไมจ่ริง      ไมจ่ริง            ไมจ่ริงเลย 
34.ขา้พเจา้เรียนรูท่ี้จะปรบัตวัใหเ้ขา้กบัผูอ้ื่น 
(............)       (............)     (............)  (............)        (............)        (.............) 

 จริงท่ีสดุ            จริง           คอ่นขา้งจริง    คอ่นขา้งไมจ่ริง      ไมจ่ริง            ไมจ่ริงเลย 

35.ขา้พเจา้มาเรียนเพ่ือตอ้งการท าความรูจ้กักบับคุคลท่ีหลากหลาย ตา่งอาชีพ 

(............)       (............)     (............)  (............)        (............)        (.............) 

 จริงท่ีสดุ            จริง           คอ่นขา้งจริง    คอ่นขา้งไมจ่ริง      ไมจ่ริง            ไมจ่ริงเลย 

36.ขา้พเจา้ตัง้ใจมาเรียนใหจ้บโดยไมส่นใจท่ีจะสรา้งสมัพนัธภาพกบับคุคลอื่น 

(............)       (............)     (............)  (............)        (............)        (.............) 

 จริงท่ีสดุ            จริง           คอ่นขา้งจริง    คอ่นขา้งไมจ่ริง      ไมจ่ริง            ไมจ่ริงเลย 
37.ขา้พเจา้มาเรียนเพ่ือจะไดม้ีโอกาสพบเพ่ือนใหม่ 
(............)       (............)     (............)  (............)        (............)        (.............) 

 จริงท่ีสดุ            จริง           คอ่นขา้งจริง    คอ่นขา้งไมจ่ริง      ไมจ่ริง            ไมจ่ริงเลย 

38.ขา้พเจา้ไมต่อ้งการเขา้รว่มกิจกรรมท่ีสถานศกึษาจดั 

(............)       (............)     (............)  (............)        (............)        (.............) 

 จริงท่ีสดุ            จริง           คอ่นขา้งจริง    คอ่นขา้งไมจ่ริง      ไมจ่ริง            ไมจ่ริงเลย 

 

ตอนที่ 3 การรับรู้การสนับสนุนทางสังคม 
 
39.คนในครอบครวัเอาใจใสด่แูลทกุขส์ขุของขา้พเจา้ 

(............)       (............)     (............)  (............)        (............)        (.............) 

 จริงท่ีสดุ            จริง           คอ่นขา้งจริง    คอ่นขา้งไมจ่ริง      ไมจ่ริง            ไมจ่ริงเลย 

40.เมื่อขา้พเจา้ท าสิ่งผิดพลาดคนในครอบครวัจะซ า้เติมขา้พเจา้ 

(............)       (............)     (............)  (............)        (............)        (.............) 

 จริงท่ีสดุ            จริง           คอ่นขา้งจริง    คอ่นขา้งไมจ่ริง      ไมจ่ริง            ไมจ่ริงเลย 
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41.คนในครอบครวัห่างเหินกบัขา้พเจา้ จนขา้พเจา้ไมรู่ส้กึเป็นสว่นหนึ่งในครอบครวั 

(............)       (............)     (............)  (............)        (............)        (.............) 

 จริงท่ีสดุ            จริง           คอ่นขา้งจริง    คอ่นขา้งไมจ่ริง      ไมจ่ริง            ไมจ่ริงเลย 
42.เพ่ือนแสดงออกใหข้า้พเจา้รูว้า่ ขา้พเจา้เป็นคนส าคญัในกลุม่ 
(............)       (............)     (............)  (............)        (............)        (.............) 

 จริงท่ีสดุ            จริง           คอ่นขา้งจริง    คอ่นขา้งไมจ่ริง      ไมจ่ริง            ไมจ่ริงเลย 
43.คณุครูสรา้งความมั่นใจใหก้บัขา้พเจา้ ในยามท่ีขา้พเจา้เผชิญกบัปัญหาการเรียนหรือปัญหาสว่นตัว 
(............)       (............)     (............)  (............)        (............)        (.............) 

 จริงท่ีสดุ            จริง           คอ่นขา้งจริง    คอ่นขา้งไมจ่ริง      ไมจ่ริง            ไมจ่ริงเลย 

44.ขา้พเจา้รูส้กึวา่คณุครูไมใ่สใ่จทกุขส์ขุของขา้พเจา้ 

(............)       (............)     (............)  (............)        (............)        (.............) 

 จริงท่ีสดุ            จริง           คอ่นขา้งจริง    คอ่นขา้งไมจ่ริง      ไมจ่ริง            ไมจ่ริงเลย 

45.เพ่ือนไมค่อ่ยยอมรบัความคิดเห็นของขา้พเจา้ 

(............)       (............)     (............)  (............)        (............)        (.............) 

 จริงท่ีสดุ            จริง           คอ่นขา้งจริง    คอ่นขา้งไมจ่ริง      ไมจ่ริง            ไมจ่ริงเลย 

46.เมื่อขา้พเจา้ตอ้งตดัสินใจเรื่องส าคญั คนในครอบครวัมกัจะสนบัสนนุการตดัสนิใจของขา้พเจา้ 

(............)       (............)     (............)  (............)        (............)        (.............) 

 จริงท่ีสดุ            จริง           คอ่นขา้งจริง    คอ่นขา้งไมจ่ริง      ไมจ่ริง            ไมจ่ริงเลย 

47.เพ่ือนๆมกัแสดงความเห็นชอบกบัความคิดของขา้พเจา้ 

(............)       (............)     (............)  (............)        (............)        (.............) 

 จริงท่ีสดุ            จริง           คอ่นขา้งจริง    คอ่นขา้งไมจ่ริง      ไมจ่ริง            ไมจ่ริงเลย 
48.เมื่อขา้พเจา้ตอ้งการค าวิพากษเ์รื่องการเรียน คณุครูจะช่วยวิพากษ ์และเสนอแนะใหก้บัขา้พเจา้ 
(............)       (............)     (............)  (............)        (............)        (.............) 

 จริงท่ีสดุ            จริง           คอ่นขา้งจริง    คอ่นขา้งไมจ่ริง      ไมจ่ริง            ไมจ่ริงเลย 

49.ขา้พเจา้ไดร้บัค าช่ืนชมจากคณุครู เม่ือขา้พเจา้ท างานท่ีไดร้บัมอบหมายส าเร็จ 

(............)       (............)     (............)  (............)        (............)        (.............) 

 จริงท่ีสดุ            จริง           คอ่นขา้งจริง    คอ่นขา้งไมจ่ริง      ไมจ่ริง            ไมจ่ริงเลย 
50.คณุครูมกัจะใหข้อ้มลูยอ้นกลบัดา้นการเรียนอยู่เสมอ เพ่ือใหข้า้พเจา้พฒันาการเรียนใหด้ีย่ิงขึน้ 
(............)       (............)     (............)  (............)        (............)        (.............) 

 จริงท่ีสดุ            จริง           คอ่นขา้งจริง    คอ่นขา้งไมจ่ริง      ไมจ่ริง            ไมจ่ริงเลย 
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51.คนในครอบครวัมกัน าเรื่องราวท่ีเป็นประโยชนม์าบอกเลา่แก่ขา้พเจา้ 
(............)       (............)     (............)  (............)        (............)        (.............) 

 จริงท่ีสดุ            จริง           คอ่นขา้งจริง    คอ่นขา้งไมจ่ริง      ไมจ่ริง            ไมจ่ริงเลย 
52.เพ่ือนใหค้  าแนะน าท่ีเป็นประโยชนด์า้นการเรียนหรือการใชชี้วิตกบัขา้พเจา้ 
(............)       (............)     (............)  (............)        (............)        (.............) 

 จริงท่ีสดุ            จริง           คอ่นขา้งจริง    คอ่นขา้งไมจ่ริง      ไมจ่ริง            ไมจ่ริงเลย 

53.เพ่ือนมกัมีขอ้มลูเก่ียวกบัการเรียนหรือการท างานมาบอกเลา่กบัขา้พเจา้ 

(............)       (............)     (............)  (............)        (............)        (.............) 

 จริงท่ีสดุ            จริง           คอ่นขา้งจริง    คอ่นขา้งไมจ่ริง      ไมจ่ริง            ไมจ่ริงเลย 

54.เพ่ือนไมเ่คยแนะน าหนงัสือ หรือแนะน าแหลง่เรียนรูท่ี้เป็นประโยชนแ์ก่ขา้พเจา้  

 (............)       (............)     (............)  (............)        (............)        (.............) 

 จริงท่ีสดุ            จริง           คอ่นขา้งจริง    คอ่นขา้งไมจ่ริง      ไมจ่ริง            ไมจ่ริงเลย 

55.คณุครูใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการท างานและการประกอบอาชีพ 

(............)       (............)     (............)  (............)        (............)        (.............) 

 จริงท่ีสดุ            จริง           คอ่นขา้งจริง    คอ่นขา้งไมจ่ริง      ไมจ่ริง            ไมจ่ริงเลย 

56.สถานศกึษามีแหลง่ข่าวสารท่ีหลากหลาย ทนัสมยั เป็นประโยชนใ์นการเรียน 

(............)       (............)     (............)  (............)        (............)        (.............) 

 จริงท่ีสดุ            จริง           คอ่นขา้งจริง    คอ่นขา้งไมจ่ริง      ไมจ่ริง            ไมจ่ริงเลย 

57.สถานศกึษามีการจดักิจกรรม หรอืนิทรรศการเพื่อใหข้อ้มลูดา้นการเรยีน การศกึษาตอ่ และการประกอบอาชีพ 

(............)       (............)     (............)  (............)        (............)        (.............) 

 จริงท่ีสดุ            จริง           คอ่นขา้งจริง    คอ่นขา้งไมจ่ริง      ไมจ่ริง            ไมจ่ริงเลย 

58.คนในครอบครวัของขา้พเจา้พรอ้มท่ีจะช่วยเหลือเรื่องคา่ใชจ้่ายในการเรียนท่ีพียงพอ 

(............)       (............)     (............)  (............)        (............)        (.............) 

 จริงท่ีสดุ            จริง           คอ่นขา้งจริง    คอ่นขา้งไมจ่ริง      ไมจ่ริง            ไมจ่ริงเลย 

59.เมื่อขา้พเจา้ตอ้งการความช่วยเหลือเรื่องตา่งๆ คนในครอบครวัพรอ้มท่ีจะช่วยเหลือขา้พเจา้ 

(............)       (............)     (............)  (............)        (............)        (.............) 

 จริงท่ีสดุ            จริง           คอ่นขา้งจริง    คอ่นขา้งไมจ่ริง      ไมจ่ริง            ไมจ่ริงเลย 

60.เพ่ือนเตม็ใจใหข้า้พเจา้ยืมอปุกรณก์ารเรียน หรือสมดุจดค าบรรยาย 

(............)       (............)     (............)  (............)        (............)        (.............) 

 จริงท่ีสดุ            จริง           คอ่นขา้งจริง    คอ่นขา้งไมจ่ริง      ไมจ่ริง            ไมจ่ริงเลย 



  82 

61.เพ่ือนอาสาท าสิ่งตา่งๆแทน ในเวลาท่ีขา้พเจา้ไมส่ามารถมาเรียนได ้

(............)       (............)     (............)  (............)        (............)        (.............) 

 จริงท่ีสดุ            จริง           คอ่นขา้งจริง    คอ่นขา้งไมจ่ริง      ไมจ่ริง            ไมจ่ริงเลย 

62.ขา้พเจา้ไดร้บัประโยชนจ์ากแหลง่บรกิารทางวชิาการของสถานศกึษา เช่นหอ้งสมดุ คอมพิวเตอร ์เป็นตน้ 

(............)       (............)     (............)  (............)        (............)        (.............) 

 จริงท่ีสดุ            จริง           คอ่นขา้งจริง    คอ่นขา้งไมจ่ริง      ไมจ่ริง            ไมจ่ริงเลย 

63.ขา้พเจา้ไมเ่คยไดร้บัความสะดวกในการติดตอ่กบัฝ่ายตา่งๆในสถานศกึษา 

(............)       (............)     (............)  (............)        (............)        (.............) 

 จริงท่ีสดุ            จริง           คอ่นขา้งจริง    คอ่นขา้งไมจ่ริง      ไมจ่ริง            ไมจ่ริงเลย 

 

 
 
 ขอขอบคุณทีก่รุณาตอบแบบสอบถามครบทุกข้อ 
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     ภาคผนวก ข 
         คา่อ านาจจ าแนกและคา่ความเช่ือมั่น ของเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
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ตาราง 5 ตารางคา่อ านาจจ าแนก แบบวดัการเรียนรูด้ว้ยตนเองของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีเรียน
การศกึษานอกระบบ 

ขอ้ค าถามท่ี Item-total correlation 
1 
2 
3 

.403 

.897 

.504 
4 .361 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

.273 

.292 

.294 

.454 

.435 

.536 

.545 

.599 

.591 

.243 

.417 

.366 

.538 

.487 

.560 

.496 

  คา่ความเช่ือมั่นของแบบวดัการเรียนรูด้ว้ยตนเองทัง้ฉบบัเทา่กบั  .851 
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ตาราง 6 ตารางคา่อ านาจจ าแนก แบบวดัแรงจงูใจของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีเรียนการศกึษานอก
ระบบ 

ขอ้ค าถามท่ี Item-total correlation 
1 
2 
3 

.410 

.423 

.411 
4 .470 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
15 
14 
16 
17 
18 

.633 

.460 

.460 

.459 

.498 

.372 

.464 

.424 

.480 

.406 

.517 

.338 

.601 

.276 

  คา่ความเช่ือมั่นของแบบวดัแรงจงูใจทัง้ฉบบัเทา่กบั  .857 
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ตาราง 7 ตารางคา่อ านาจจ าแนก แบบวดัการรบัรูก้ารสนบัสนนุทางสงัคมของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีเรียน
การศกึษานอกระบบ 

ขอ้ค าถามท่ี Item-total correlation (t-ratio) 
1 
2 
3 

.581 

.520 

.594 

 

4 .416  
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
15 
14 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

.507 

.507 

.307 

.481 

.226 

.671 

.489 

.617 

.440 

.567 

.531 

.482 

.471 

.598 

.604 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.836 
5.069 
5.588 
2.137 
3.162 
4.763 

  คา่ความเช่ือมั่นของแบบวดัการรบัรูก้ารสนบัสนนุทางสงัคมทัง้ฉบบัเทา่กบั  .835 
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     ภาคผนวก ค 
   ผูท้รงคณุวฒุิตรวจสอบเครื่องมือ 
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  ผู้ทรงคุณวุฒติรวจสอบเคร่ืองมือ 
 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.วิธญัญา  วณัโณ  ภาควิชาจิตวิทยาพฒันาการ 
      คณะมนษุยศาสตร ์
      มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
 
อาจารย ์ดร.ภิญญาพนัธ ์เพียซา้ย    ภาควิชาจิตวิทยาพฒันาการ 
      คณะมนษุยศาสตร ์
      มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
 
ดร.จรุารตัน ์ เพ็ชรจนัทกึ    ครูผูท้รงคณุคา่แหง่แผน่ดนิ 
      อดีตผูอ้  านวยการศนูยก์ารศกึษานอกระบบ 
      และการศกึษาตามอธัยาศยัอ าเภอโนนไทย  
      จ.นครราชสีมา 
 



 

ประวัติผ ูเ้ขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวดสุิตา  สนัซงั 
วัน เดอืน ปี เกิด 1 มกราคม 2536 
สถานทีเ่กิด จงัหวดัพทัลงุ 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ.2557  วิทยาศาสตรบณัฑิต จิตวิทยาคลินิก มหาวิทยาลยัรามค าแหง   

พ.ศ.2562  ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต จิตวิทยาพฒันาการ   
                 มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 214 ม.2 ถ.เล่ียงเมือง ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา   
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