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บทคัดย่อ
การศกึษาครัง้น้ีม ีวตัถปุระสงคท์ีส่ำาคัญ คือ (1) เพือ่ศกึษาพฤติกรรมการเรียนรูด้ว้ยตวัเอง (ทัง้ใน

ภาพรวมและพฤติกรรมย่อย 8 พฤติกรรม) และทัศนคติต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ของนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง และทัศนคติต่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามตามตัวแปรลักษณะทางชีวสังคม และ (3) เพื่อศึกษาความ
สัมพนัธร์ะหวา่งทศันคติต่อการเรยีนรูด้้วยตนเองกบัพฤตกิรรมการศกึษาด้วยตนเองของนสิติมหาวทิยาลัย
มหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทุกคณะ 
ทุกชั้นปี ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2548 จำานวน 330 คน ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาประกอบ
ดว้ย พฤติกรรมการเรยีนรูด้้วยตนเอง ทศันคตติอ่การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เพศ ชัน้ป ีเกรดเฉลีย่สะสม เครือ่ง
มือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วยแบบวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง แบบวัดทัศนคติต่อการเรียนรู้
ด้วยตนเอง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า 

(1) พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้านก็พบ
ว่าทุกด้านมีระดับของพฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ทัศนคติต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองก็พบผล
เช่นเดียวกัน 

(2) พฤติกรรมกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (ภาพรวมพฤติกรรมและพฤติกรรมย่อยรายด้าน) 
ระหว่างนิสิตชายกับนิสิตหญิง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ไม่แตกต่างกันเมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างชั้นปี ส่วนทัศนคติต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง (ATT) ระหว่างนิสิตชายกับนิสิตหญิง 
พบวา่ไมแ่ตกต่างกนัทีร่ะดับนยัสำาคญัทางสถติ ิ.05 และไมแ่ตกตา่งกนัเมือ่เปรยีบเทยีบระหวา่งชัน้ป ีสว่น
การเปรียบเทียบระหว่างนิสิตที่มีผลการเรียนต่างกันพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.001 ในภาพรวมพฤติกรรมและพฤติกรรมย่อยรายด้านเกือบทุกด้าน ยกเว้นด้านความคิดสร้างสรรค์ 
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ส่วนทัศนคติต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองก็พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

(3) ทัศนคติต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความสัมพันธ์ในทางบวกอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ 
ระดับ .05 กับพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทั้งในพฤติกรรมย่อยรายด้านและพฤติกรรมรวม

คำ�สำ�คัญ: พฤติกรรม เรียนรู้ด้วยตนเอง

Abstract
The main purposes of this research are (1) to study self directed learning  

behavior and attitude toward self directed learning in students Mahasarakham University. 
(2) To compare study for self directed learning and attitude toward self directed learning  
in students Mahasarakham University with gender, class (bio – social data) and grade point 
average and (3) to investigate the correlation between self directed learning behavior and 
attitude toward self directed learning. The subject were 330 vocational bachelor degree 
students from Mahasarakham University were the sample in this study.

The variables in this study was self directed learning behavior, attitude toward  
self directed learning, gender, class and grade point average. The instruments were the 
questionaires, psychological test and self assessments. The data analysis was composed 
of preliminary and main data analysis Pearson product moment correlation coefficient. The 
findings were as follow:

First, It is found that the mean score of self directed learning behavior and Attitude 
toward self directed learning is moderate and taking each self directed learning behavior into 
consider. Second, The comparison are self directed learning behavior among Gender, class 
and grade point average are different, It was found that students who gender different have 
different at all self directed learning behavior at.05 level. Not different for compare with class. 
It was found that students who sex and class different have not different Attitude toward 
self directed learning at.05 level. and It was found that students who grade point average  
different have different self directed learning behavior at.001 level and different attitude toward 
self directed learning at.01 level. Thirdly, attitude to self directed learning show the highest 
coefficient correlation with self directed learning behavior.

Keywords: Behaviour, self-directed learning
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บทนำา
การศึกษาถือได้ว่าเป็นหัวใจของการ

พัฒนาคุณภาพของคนในชาติ ประเทศที่เจริญ
ก้าวหน้าทางวิทยาการส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น เยอรมัน ต่างให้
ความสำาคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมาก และใน
ปัจจุบันสภาวะของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
วทิยาการ เทคโนโลยี การสือ่สาร ฯลฯ สง่ผลใหโ้ลก
เกิดสภาวะไร้พรมแดนทางการสื่อสารขึ้น และที่
สำาคัญทำาให้กรอบแนวคิดทางการศึกษาเปลี่ยนไป 
ระบบของการเรียนรู้มีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิม
มากมาย โดยไม่ยึดติดกับเวลา สถานที่ ห้องเรียน 
หรือมหาวิทยาลัยเป็นหลัก การเกิดขึ้นของศาสตร์
สาขาวิชาต่างๆ นับล้านสาขาวิชาที่สนับสนุนสาย
งานอาชีพต่างๆ ที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งอาจจะมีความ
แตกต่างหรือมีความใกล้เคียงกันโดยบริบท ดังนั้น  
ผูท้ีส่ามารถเขา้ถึงวทิยาการ เทคโนโลยี และชอ่งทาง 
การสื่อสาร ได้อย่างเข้าใจ และถูกต้องแม่นยำา
มากกว่า ย่อมที่จะสามารถนำาเอาองค์ความรู้
ต่างๆ มาใช้ในการพัฒนาตนเองทั้งในด้านการ
เรยีนและการใชช้วีติได้อย่างถกูต้องเหมาะสมดีกวา่ 
เช่นเดียวกัน

การเรียนรู้ด้วยตัวเอง ถือเป็นกระบวน
การเรียนรู้ที่มีลักษณะพิเศษ ที่ต่างจากการเรียนรู้
ในแบบอื่นๆ กล่าวคือ (1) การเรียนรู้ด้วยตัวเอง 
จะเป็นการเรียนรู้ที่ตรงกับความสนใจของตัวเอง
มากกว่าการเรียนรู้แบบอื่นๆ เพราะว่าเป็นเกิด
จากแรงสนับสนุนที่เกิดจากแรงจูงใจของตนเอง 
ในอันที่จะพัฒนาตนเองเพื่อใช้ประโยชน์จากสิ่งที่
จะได้จากการเรียนรู้นั้นๆ (2) การเรียนรู้ด้วยตัว
เอง สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของ
ตนเองได้ดีกว่า ทั้งนี้เนื่องจาก การเรียนรู้ดังกล่าว
จะขจัดหรือช่วยลดปัญหาในเร่ืองของความแตก
ต่างระหว่างบุคคลลง เพราะผู้เรียนคำานึงถึงขีด

ความสามารถของตนเอง (3) การเรียนรู้ด้วยตัว
เองจะเปน็การพฒันาทกัษะตา่งๆ ทีจ่ำาเป็นสำาหรบั
ผูเ้รยีน อย่างถกูตอ้งตรงกบัความตอ้งการ และ (4) 
ความรูท้ีไ่ดจ้ากการเรยีนรูด้ว้ยตวัเองนัน้ มกัจะเปน็
ความรู้ที่มั่งคงถาวรมากกว่าการเรียนรู้แบบอื่นๆ 
เน่ืองจาก องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตัวเอง ทำาให้เกิดการพัฒนาทักษะต่างๆ และ
มีผลต่อความจำา ซึ่งจะอยู่ในรูปของประสบการณ ์
การเรียนที่ผู้เรียนต้องมีความรับผิดชอบและการ
ปฏิบัติการด้วยตนเอง ดังนั้นจึงทำาให้เกิดความจำา
และสามารถที่จะถ่ายทอดหรือนำาไปใช้ได้ดีกว่า

ความสามารถของนิสิตในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตัวเอง จะเป็นตัวแปรหนึ่งท่ีชี้วัดถึง
คุณภาพของนิสิตของมหาวิทยาลัย ที่จะเติบโตไป
เปน็บคุลากรทีส่ำาคญัของประเทศชาต ิการทีน่สิติมี
ความสนใจทีจ่ะเรียนรู้ดว้ยตวัเอง มีความสามารถ
ในการแสวงหาความรู้จากแหล่งค้นคว้าในระบบ
และนอกระบบ ได้เป็นอย่างดี จะช่วยให้นิสิตมี
ความสามารถที่จะพัฒนาตนเองไปได้ตลอดชีวิต
อย่างเข้มแข็ง โดยไม่ต้องพึ่งพิงระบบการศึกษาใน
กรอบแนวคิดการศึกษาเดิมอีกต่อไป

การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตัว
เอง ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในครั้งนี้ 
จะเปน็การศกึษาภาพรวมของพฤตกิรรมการศกึษา
ดว้ยตนเองของนสิติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม ทัง้
ในเรือ่งของรปูแบบการศึกษาดว้ยตนเองและความ
สามารถในการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ความสามารถใน
การแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ ทั้งในระบบ
และนอกระบบ เพือ่ทีจ่ะประเมนิคณุลักษณะตา่งๆ 
ของพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ของนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพ
นิสิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เพื่อที่จะพิจารณาถึง

ระดับของพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมี
วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่สำาคัญคือ

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วย
ตัวเอง (ทั้งในภาพรวมและพฤติกรรมย่อย 8 
พฤติกรรม) และทัศนคติต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการ
เรียนรู้ด้วยตัวเอง และทัศนคติต่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามตาม
ตัวแปรลักษณะทางชีวสังคม

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ทัศนคติต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองกับพฤติกรรม
การศึกษาด้วยตนเองของนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เอง 

สมมติฐานของการวิจัย
1. พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ

ทศันคติตอ่การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เมือ่เปรยีบเทยีบ
ระหว่างเพศ ชั้นปี และเกรดเฉลี่ยสะสม มีความ
แตกต่างกัน

2. ทัศนคติต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง มี
ความสัมพันธ์ในทางบวกกับพฤติกรรมการเรียน
รู้ด้วยตนเอง (ทั้งในภาพรวมและพฤติกรรมย่อย 
8 พฤติกรรม)

วิธีดำาเนินการวิจัย
1. ประชากร ได้แก่ นิสิตระดับปริญญา

ตร ีมหาวทิยาลยัมหาสารคาม ทกุคณะ ทกุช้ันปี ท่ี
เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2548 จำานวน 
20,375 คน

2. กลุม่ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นิสิตระดับปรญิญา
ตร ีมหาวทิยาลยัมหาสารคาม ทกุคณะ ทกุชัน้ปี ท่ี
เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2548 กำาหนด
ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งโดยใชง้บประมาณเปน็หลกั 
สุม่อยา่งงา่ยมาทกุคณะๆ ละไมต่่ำากวา่ 22 คน ได้
กลุ่มตัวอย่างจำานวน 330 คน

3. การศึกษานี้ประกอบด้วย ตัวแปร 
พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ร่วมกับตัวแปร
ทัศนคติต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตัวแปรชีวสังคม 
เช่น เพศ เกรดเฉลี่ยสะสม

4. ตัวแปรพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง จะประกอบด้วย ตัวแปรย่อยๆ เช่น การ
เปดิโอกาสใหก้บัตนเองในการเรียนรู,้ อัตมโนทศัน์
ด้านการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ, ความคิดริเริ่ม
และมีอิสระในการเรียนรู้, ความรับผิดชอบต่อการ
เรียน, ความรักในการเรียน, ความคิดสร้างสรรค์, 
การมองโลกในแงด่,ี ความสามารถในการใช้ทกัษะ
ขั้นพื้นฐาน และทักษะในการแก้ปัญหา

เครื่องมือที่ใช้ในก�รเก็บรวบรวมข้อมูล 
มีดังนี้

1. แบบวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เป็นแบบวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) แบบ 6 ระดับ จำานวน 40 ข้อ 
โดยวัดใน 8 ด้าน ตามนิยามตัวแปร เป็นแบบวัดที่
ผูว้จิยัไดพั้ฒนาขึน้โดยองิแนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง
กับพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง

2. แบบวัดทัศนคติต่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เป็นแบบวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) แบบ 6 ระดบั จำานวน 15 ขอ้ เปน็
แบบวดัทีผู่ว้จัิยไดพ้ฒันาข้ึนโดยองิแนวคดิทฤษฎทีี่
เกี่ยวข้องกับทัศนคติต่อการเรียน

3. แบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปของ
นิสิต ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ ชั้น
ปี คณะ และเกรดเฉลี่ยสะสม โดยมีค่าความเชื่อ
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ม่ันของแบบวัดดังน้ี คือ แบบวัดพฤติกรรมการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (a) 
เท่ากับ .87 และแบบวัดทัศนคติต่อการเรียน มีค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (a) เท่ากับ .90

ผลการวิจัย
1. พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่า

เฉลี่ยเท่ากับ 153.63 ซึ่งจัดอยู่ในระดับปานกลาง  

เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้านก็พบว่าทุกด้านมี
ระดบัของพฤตกิรรมอยูใ่นระดบัปานกลางทกุดา้น  
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมสูงที่สุด 3 
ลำาดับแรกได้แก่ ด้านการเปิดโอกาสให้กับตนเอง
ในการเรียนรู้, ความคิดสร้างสรรค์ และด้าน
ความรับผิดชอบต่อการเรียน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยของ
พฤติกรรมต่ำาที่สุดได้แก่ ด้านความรักในการเรียน 
ส่วนตัวแปรทัศนคติต่อการเรียนรู้ พบว่าจัดอยู่ใน
ระดับปานกลางเช่นเดียวกัน

ต�ร�ง 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ค่าสถิติพื้นฐานของ
ตัวแปรจำาแนกตามตัวแปร

ตัวแปร S.D. คว�มหม�ย

พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3.84 0.45 ปานกลาง

การเปิดโอกาสให้กับตนเองในการเรียนรู้ 4.22 0.65 ปานกลาง

อัตมโนทัศน์ด้านการเรียนที่มีประสิทธิภาพ 3.94 0.65 ปานกลาง

ความคิดริเริ่มและมีอิสระในการเรียนรู้ 3.96 0.53 ปานกลาง

ความรับผิดชอบต่อการเรียน 3.97 0.68 ปานกลาง

ความรักในการเรียน 3.46 0.62 ปานกลาง

ความคิดสร้างสรรค์ 4.04 0.73 ปานกลาง

การมองโลกในแง่ดี 3.58 0.64 ปานกลาง

ความสามารถฯ แก้ปัญหา 3.55 0.68 ปานกลาง

ทัศนคติต่อการเรียนรู้ 4.02 0.66 ปานกลาง

2. พฤติกรรมกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(SDB) (ภาพรวมพฤติกรรมและพฤติกรรมย่อย
รายด้าน) ระหว่างนิสิตชายกับนิสิตหญิง แตกต่าง
กันอยา่งมนัียสำาคญัทางสถติทิีร่ะดับ .05 โดยนสิติ
หญิงมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองสูง
กวา่นิสติชาย และเมือ่พจิารณาพฤตกิรรมย่อยราย
ด้านพบว่า นิสิตหญิงมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมสูงกว่า
นิสิตชายทุกด้านอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 ขึ้นไปยกเว้นด้านความคิดสร้างสรรค์ ที่พบว่า
ไมแ่ตกตา่งกนัทีร่ะดับนยัสำาคญัทางสถติ ิ.05 (เพศ
ชายสงูกวา่เพศหญงิเลก็น้อย) สว่นทศันคตติอ่การ
เรยีนรูด้ว้ยตนเอง (ATT) ระหว่างนสิติชายกบันิสติ
หญิง พบว่าไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสำาคัญทาง
สถิติ .05 ผลที่พบเช่นนี้เนื่องมาจากเด็กหญิงจะ
มีการเจริญเติบโตทางกายและก้าวเข้าสู่วุฒิภาวะ
ทางอารมณไ์ดด้กีว่าเดก็ชาย สอดคลอ้งกบังานการ
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ตาราง 2 แสดงค่าสถิติจากการทดสอบค่าที เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
ทัศนคติต่อการเรียนรู้ ระหว่างนิสิตเพศชาย เพศหญิง

ตัวแปร กลุ่มเปรียบเทียบ N S.D. T

SDB ชาย
หญิง

133
192

150.90
155.53

18.51
17.20

2.31*

ATT ชาย
หญิง

133
192

59.87
60.54

10.07
9.81

0.59

* ที่ระดับนัยสำาคัญทางสถิติ .05

ตาราง 3 แสดงค่าสถิติจากการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง และทัศนคติต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ระหว่างนิสิตที่อยู่ใน
ชั้นปีที่แตกต่างกัน (ปี 1 ถึงปี 4)

ตัวแปร แหล่งคว�มแปรปรวน SS Df MS f

SDB ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

301.03
103108.67

3
321

100.34
321.21

0.31

ATT ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

178.44
31648.81

3
321

59.48
98.60

0.60

* ที่ระดับนัยสำาคัญทางสถิติ .05

ต�ร�ง 4 แสดงค่าสถิติจากการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง และทัศนคติต่อการเรียนรู้ ระหว่างนิสิตที่มีผลการเรียน
แตกต่างกัน

ตัวแปร แหล่งคว�มแปรปรวน SS Df MS f

SDB ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

15513.31
87896.36

2
322

7756.67
272.97

28.42***

ATT ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

1097.40
30729.84

2
322

548.70
95.43

5.75**

** ที่ระดับนัยสำาคัญทางสถิติ .01

*** ที่ระดับนัยสำาคัญทางสถิติ .001

วิจัยของ มัวราด (Mourad, 1978: 2002-A) ที่
ศึกษาความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ใน
กลุ่มเด็กสติปัญญาเลิศ ผลพบว่านักเรียนชายมี

คะแนนสงูกวา่หญงิในเรือ่งองคป์ระกอบดา้นความ
คิดสร้างสรรค์
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3. ทัศนคติต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง มี
ความสมัพนัธใ์นทางบวกอย่างมนัียสำาคัญทางสถติิ
ที่ระดับ .05 กับพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ทั้งในพฤติกรรมย่อยรายด้านและพฤติกรรมรวม 
โดยในรายด้านพฤติกรรมที่มีค่าสัมประสิทธิ์สห

สัมพันธ์สูงสุด 3 ลำาดับแรกได้แก่ ด้านความคิด
สร้างสรรค์ (Creative), ด้านความสามารถในการ
ใช้ทักษะขั้นพื้นฐานและทักษะในการแก้ปัญหา 
(Problem) และด้านความคิดริเร่ิมและมีอิสระใน
การเรียนรู้ (Initiative)

ต�ร�ง 5 แสดงค่าสถิติจากการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน เพื่อหาความสัมพันธ์
ระหว่างทัศนคติต่อการเรียนรู้กับพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทั้งในพฤติกรรมย่อยราย
ด้านและพฤติกรรมรวม

ตัวแปร SDB Open Self Initiative Informed Love Creative Positive Problem

ATT .67* .41* .43* .47* .39* .38* .64* .43* .50*

* ที่ระดับนัยสำาคัญทางสถิติ .001

อภิปรายผล
1. พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่า

เฉล่ียเท่ากับ 3.84 ซึ่งจัดอยู่ในระดับปานกลาง 
เนือ่งจากการเรียนรูด้้วยตนเอง เกีย่วขอ้งกบั ความ
พร้อมของนักเรียนและความพร้อมของนักเรียน
นั้นเกี่ยวข้องกับ องค์ประกอบด้านต่างๆ (พัชรี  
สวนแกว้, 2536: 33-34) ได้แก ่(1) องคป์ระกอบ
ภายใน เช่น วุฒิภาวะของผู้เรียนที่หมายถึง ตัว
กำาหนดระดับความเจริญของพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และระดับสติปัญญาใน
แต่ละวัยของบุคคล ร่วมกับ ประสบการณ์เดิม ซึ่ง 
หมายถึงความรู้พื้นฐานของผู้เรียน ความรู้เบ้ือง
ต้นที่ช่วยให้เรียนได้เข้าใจ หรือเรียนความรู้ใหม่ๆ 
(2) องค์ประกอบภายนอก ประกอบด้วย อาจารย์
ผู้สอน ซึ่งจะช่วยให้บุคคลเกิดความพร้อมในการ
เรียน โดยเฉพาะหากอาจารยผ์ูส้อนมบีคุลกิภาพที่
ดี มีใจรัก มีความเมตตา อ่อนโยนนุ่มนวล ยิ้มแย้ม
แจ่มใส เอาใจใส่ และมีเทคนิคการสอนที่น่าสนใจ 
นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของบทเรียน ซึ่งจะ
ต้องสอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียน, วิธีการ

สอน ซึง่ตอ้งเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รยีน มกีจิกรรม
การสอนและสื่อที่จะช่วยกระตุ้นความสนใจและ
ความกระตือรือร้นของผู้เรียน ตลอดจนสิ่งแวด
ล้อมทั่วๆ ไปในมหาวิทยาลัย เช่น บรรยากาศที่
สนบัสนนุใหเ้กดิการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
สูงสุด ขนาดของห้อง อุปกรณ์เพียงพอ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของนฤมล เถื่อนมา (2539: 94-96) 
ที่ศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางสิ่ง
แวดล้อมมีความสัมพันธ์กับความพร้อมในการ
เรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนพยาบาล

2. พฤติกรรมกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(SDB) (ภาพรวมพฤติกรรมและพฤติกรรมย่อย
รายด้าน) ระหว่างนิสิตชายกับนิสิตหญิง แตกต่าง
กนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยนสิติ
หญิงมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
สูงกว่านิสิตชาย ผลที่พบเช่นนี้เนื่องมาจากเด็ก
หญิงจะมีการเจริญเติบโตทางกายและก้าวเข้าสู่
วุฒิภาวะทางอารมณ์ได้ดีกว่าเด็กชาย สอดคล้อง
กับงานการวิจัยของ มัวราด (Mourad, 1978: 
2002-A) ที่ศึกษาความพร้อมในการเรียนรู้ด้วย
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ตนเอง ในกลุม่เดก็สติปัญญาเลศิ ผลพบวา่นักเรยีน
ชายมีคะแนนสูงกวา่หญงิในเรือ่งองค์ประกอบด้าน
ความคิดสร้างสรรค์

เมื่อเปรียบเทียบระหว่างนิสิตที่มีชั้นปี
แตกต่างกัน (ปี 1 ถึงปี 4) พบว่าพฤติกรรมการ
เรียนรู้ด้วยตัวเองไม่แตกต่างกัน ผลที่พบเช่นนี้
เนื่องมาจากระยะห่างของช่วงอายุของนิสิตในชั้น
ปี 1 ถึง ปี 4 ถือว่าไม่แตกต่างกันมากในเรื่องของ
การเจรญิเติบโตทางกายและวฒุภิาวะทางอารมณ ์
ซ่ึง ความพรอ้มในการเรยีนรูด้้วยตนเองของบคุคล
นัน้เกีย่วขอ้งกบั องค์ประกอบภายใน เช่น วฒิุภาวะ
ของผู้เรียนซึ่งเป็นตัวกำาหนดระดับความเจริญของ
พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และระดับ
สติปัญญาในแต่ละวัยของบุคคล (พัชรี สวนแก้ว,
2536: 33-34) นิสิตในชั้นปี 1 ถึงปี 4 เป็นช่วง
อายุที่เข้าสู่วัยผู้ใหญ่หรือบรรลุนิติภาวะแล้ววุฒิ
ภาวะต่างๆ จึงไม่แตกต่างกันอย่างเด่นชัด ดังนั้น
จงึทำาให้ไม่พบความแตกตา่งในพฤตกิรรมดังกลา่ว
ในนิสิตที่มีชั้นปีแตกต่างกัน

เมื่อเปรียบเทียบระหว่างนิสิตที่มีผล
การเรียนแตกต่างกัน พบว่า แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ในภาพรวม
พฤติกรรมและพฤติกรรมย่อยรายด้านเกือบทุก
ด้าน ยกเว้นด้านความคิดสร้างสรรค์ ที่พบว่า
ไม่มีความแตกต่างกัน ผลที่พบเช่นนี้เนื่องจาก 
นักเรียนที่มีผลการเรียนดีน้ันมาจากความพร้อม
และคุณลักษณะภายในส่วนบุคคลหลายประการ 
นอกจากนี้การเรียนรู้ด้วยตนเองทำาให้บุคคลเกิด
แรงจูงใจทางบวก และเรียนรู้เพ่ือที่จะเรียนด้วย
ตนเอง (Dickinson, 1987: 18-35) การเรียนรู ้
ด้วยตนเองจะช่วยให้ผู้เรียนได้สร้างความเข้าใจ
และความหมายขององค์ความรู้จากแหล่งต่าง
ด้วยตนเอง ช่วยให้บุคคลได้พัฒนาตนเองด้าน
เหตุผล การแก้ไขปัญหา และการคิดวิเคราะห์
เกี่ยวกับเนื้อหาที่ตนเรียน ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าว

ยอ่มเอือ้หรอืมผีลใหเ้กดิผลสมัฤทธิท์างการเรยีนที่
แตกตา่งกนั ในทำานองเดยีวกนัผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนที่แตกต่างกันย่อมทำาให้เกิดความแตกต่าง
ของพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองเช่นเดียวกัน 
สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ ฮดัสเพท (Hudspeth, 
1992: 3514-A) ทีศ่กึษาพบวา่ผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนมคีวามเก่ียวขอ้งกับสมัพนัธ์กับความพร้อมใน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง

3. ทัศนคติต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง มี
ความสมัพนัธใ์นทางบวกอย่างมนียัสำาคญัทางสถติิ
ที่ระดับ .05 กับพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ทั้งในพฤติกรรมย่อยรายด้านและพฤติกรรมรวม 
ผลที่พบเช่นนี้ เน่ืองจากทัศนคติเป็นความพร้อม 
กระทำา เช่น เกิดพฤติกรรมโต้ตอบต่อเหตุการณ์
หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ หรืออาจจะเรียกว่า
เป็นสภาวะพร้อมที่จะมีพฤติกรรมจริง ทัศนคติ
มีคุณสมบัติของแรงจูงใจ ในอันที่จะทำาให้บุคคล
ประเมินเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งจะมีผลต่อการ
แสดงพฤติกรรมหรือการกำาหนดทิศทางของ
พฤติกรรมท่ีแท้จริง กล่าวคือ ถ้าบุคคลมีทัศนคติ
ในทางบวกหรือมีทัศนคติที่ดี พฤติกรรมที่บุคคล
นั้นแสดงออกจะมีแนวโน้มที่จะเข้าหา ในทาง
ตรงกันข้ามถ้าบุคคลนั้นมีทัศนคติในทางลบหรือ
มีทัศนคติที่ไม่ดี พฤติกรรมที่แสดงออกจะมีแนว
โน้มที่จะถอยหนีหรือออกห่าง หรือไม่เข้าหา
สิ่งนั้น สอดคล้องกับการศึกษาของ พอสเนอร์ 
(Posner, 1990) ที่ศึกษาการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
การรับรู้ความสามารถทางการเรียนและการ
ปรับตัวของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมแบบเปิด 
ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ทัศนคติต่อการเรียนและลักษณะนิสัย จะ
ค่อยเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกัน และมีความ
สัมพันธ์กันในทางบวกกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
นอกจากนี้ยังพบในงานวิจัยของ นฤมล เถื่อนมา  
(2539: 94-96) ที่ศึกษาพบว่าทัศนคติต่อวิชาชีพ
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มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความพร้อมในการ
เรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนพยาบาล

ข้อเสนอแนะ
1. ผลการศกึษาพบวา่พฤติกรรมการเรียน

รู้ด้วยตนเองของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
อยู่ในระดับปานกลาง จึงควรจะมีการพัฒนาด้าน 
วุฒิภาวะของผู้เรียน วุฒิภาวะทั้งทางร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และระดับสติปัญญา ร่วมกับ การ
พฒันาความรูพ้ืน้ฐานของผูเ้รยีน ความรูเ้บือ้งตน้ที่
ช่วยให้เรียนได้เข้าใจ หรือเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆ

2. ผลการศึกษาพบว่าทัศนคติต่อการ

เรียนรู้ด้วยตนเอง มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับ
พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (ทั้งในภาพรวม
และพฤติกรรมย่อย 8 พฤติกรรม) ดังนั้นจึงควรมี
การพัฒนาคุณลักษณะทางจิตใจด้านนี้ให้เกิดข้ึน
ในนกัเรยีน โดยใชก้ระบวนการพฒันาทศันคตผิา่น
การเรยีน หรอืการฝกึอบรม ซึง่จะเปน็แนวทางหนึง่
ทีจ่ะชว่ยใหน้สิติมพีฤตกิรรมการเรยีนรู้ดว้ยตนเอง
ในทิศทางที่ดีขึ้น
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