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วารสารวิชาการ

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบวัดคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นภาษาไทยโดยใช้กระบวนการปรับ

เปล่ียนข้ามวัฒนธรรมจากแบบวัดต้นฉบับที่เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อสามารถน�าไปใช้ในการวัดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ในกระบวนการปรับเปลี่ยนข้ามวัฒนธรรมคณะผู้วิจัย

ได้น�าเสนอขั้นตอนการปรับเปล่ียนแบบวัดข้ามวัฒนธรรมโดยเร่ิมต้นจากการให้นักแปลภาษาแปลแบบวัดจากภาษาอังกฤษ 

เป็นภาษาไทยและแปลย้อนกลบัเป็นภาษาองักฤษด้วยนกัแปลอีกกลุม่หนึง่ และจดัประชมุผูเ้ชีย่วชาญด้านการแปลพร้อมทัง้

คณะผู้วิจัยเพื่อพิจารณาความเท่าเทียมกันในการใช้ภาษาและวัฒนธรรมของแบบวัดการเรียนรู้ด้วยตนเองพบว่า ความเท่า

เทียมกันด้านความหมายผู้แปลยังคงมีความสับสนในเรื่องการใช้ค�าวิเศษณ์เกี่ยวกับเวลาอยู่แต่แบบวัดได้ถูกปรับให้ถูกต้อง 

ในรอบสุดท้าย ส่วนด้านการใช้ส�านวน ประสบการณ์และกรอบคิดมีความเท่าเทียมกัน เมื่อน�าแบบวัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ไปทดสอบกับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีจ�านวน 108 คน พบว่ามีค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ 0.795

ค�ำส�ำคัญ: การเรียนรู้ด้วยตนเอง การปรับเปลี่ยนข้ามวัฒนธรรม ความเท่าเทียมกันด้านการใช้ภาษา

ABSTRACT
This study aimed to create the self-directed learning measurement which is personal characteristic 

from English into Thai by employing cross-cultural adaptation process. This scale can apply to measure 

the student self-directed learning skills according to the standard of the internal quality assurance in Thai 

higher education. In the cross-cultural process, translators are invited to conduct the forward-translation 

and the back-translation. The researchers and the translators have met to consider the language equiv-

alence and culture. The results were found that the equivalence of meaning in using frequency of time 

confused the translators. The last version of scale was adapted appropriately. The idiom, experience 

and conceptual of the source language and the target language are equivalence. The scale was tested 

with 108 students in the university and the Cronbach alpha was 0.795. 
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สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี12

บทน�า
การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-directed learning :  

SDL) เป็นทักษะส�าคัญประการหนึ่งของการเรียนรู ้ใน

ปัจจุบัน ท่ีจะท�าให้คนสามารถชี้น�าตนเองเพื่อการเรียนรู้ 

และท�าให้เรียนได้ทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบการ

ศกึษา โดยน�าไปสูก่ารแก้ปัญหาต่างๆ ในชวีติประจ�าวนั และ

สามารถน�าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) 

ของคนในสังคม (Timothy et al., 2010) ท�าให้คนในสังคม

เป็นคนท�างานที่ใช้ความรู้ (Knowledge worker) ส่งผลให้

ประเทศพัฒนาเป็นสังคมฐานความรู้ (Knowledge-based 

society) และเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based 

economy) รวมทั้งท�าให้คนในประเทศมีมาตรฐานของ

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้  

การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความส�าคัญต่อการพัฒนา

องค์การ เนื่องจากองค์การต่างๆ ต้องการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์โดยให้มีการเรียนรู้ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาองค์การ 

ท�าให้องค์การต่างๆได้เปรียบในการแข่งขัน แนวความคิด

นี้สอดคล้องกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง (SDL) ท่ีสามารถน�า

ไปใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ ให้เกิดการ

เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง บุคลากรในองค์การสามารถปฏิบัติ

งานได้ดีขึ้นจากการเรียนรู้ และปรับตัวให้เข้ากับการท�างาน

ในรูปแบบใหม่ๆได้อย่างต่อเนื่อง (Ellinger, 2004) ซึ่งท้าย

ทีส่ดุจะท�าให้องค์การเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู ้(Learning 

organization) ได้  

เน่ืองจากการเรยีนรู้ด้วยตนเอง มคีวามส�าคญัต่อการ

พฒันาประเทศและองค์การต่างๆ ประเทศไทยจงึได้พยายาม

พัฒนานักศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง โดยกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดับอดุมศกึษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2552 และแนวทางปฏิบัติ ได้ให้ความส�าคัญกับการ

เรียนรูด้้วยตนเองโดยระบถุงึการเรยีนรู้ และมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยประกอบด้วย  

ความรู ้(Knowledge) ซึง่หมายถงึความสามารถในการเข้าใจ 

การนึกคิด การน�าเสนอข้อมูล การวิเคราะห์และจ�าแนกข้อ

เทจ็จรงิในหลกัการ ทฤษฎตีลอดจนกระบวนการต่างๆ และ

สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ (คณะกรรมการอุดมศึกษา, 

2557 : 1-7) และการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดับ 

อดุมศกึษาในองค์ประกอบที ่2 การผลติบณัฑติ ตวัชีว้ดัที ่2.6  

ได้ระบุถึงหลักสูตรต่างๆ ในระดับอุดมศึกษาท่ีต้องส่งเสริม

ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา (ส�านักงานคณะ

กรรมการการอดุมศกึษา, 2553 : 56-57) ในการส่งเสรมิทกัษะ 

การเรยีนรูด้้วยตนเองในระดบัอดุมศกึษานัน้ ต้องการแบบวดั  

ที่สามารถใช้วัดคุณลักษณะการเรียนรู ้ด ้วยตนเองของ

นกัศึกษาได้ ดงันัน้การศกึษานีจึ้งมุง่สร้างแบบวดัคณุลักษณะ

การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นภาษาไทย โดยใช้กระบวนการ

ปรับเปลี่ยนข้ามวัฒนธรรมจากแบบวัดต้นฉบับที่เป็นภาษา

อังกฤษ 

จุดเริ่มต้นของการศึกษาทางด้านการเรียนรู ้ด้วย

ตนเอง เกิดขึ้นจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนใน

การศึกษาผู้ใหญ่ (Adult education) เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียน

มีความสามารถในการเรียนรู้ (Knowles, 1975) ต่อมา 

Guglielmino (1977) ได้ศึกษาถึงการจัดการเรียนการสอน

แบบการเรยีนรูด้้วยตนเอง ทีเ่กีย่วข้องกบัการศกึษาในระดบั

อดุมศกึษา โดยเน้นการเรยีนรูด้้วยตนเองท่ีสามารถเกดิขึน้ได้

ในสถานการณ์ต่างๆ รวมถงึการศกึษาตามระบบ โดยผูเ้รยีน

วางแผนด้วยตนเอง (Self-planned) ปฏิบัติการเรียนรู้เอง 

(Self-conducted learning) ทั้งนี้การเรียนรู้ด้วยตนเอง

จะเกดิขึน้ได้ จะขึน้อยูก่บัลกัษณะส่วนบคุคลของผู้เรียนด้วย 

เช่น เจตคติ คุณค่า ความเชื่อ และความสามารถของผู้เรียน 

เพราะผู้ที่เรียนรู้ด้วยตนเองจะเป็นผู้ก�าหนดเป้าประสงค์ใน

การเรยีน เลอืกกจิกรรมในการเรยีน แหล่งเรยีนรู้ และระดบั

ของการใช้ความพยายามในการเรียน ดังนั้นการศึกษาของ 

Brockett & Hiemstra (1991) จงึได้แบ่งการศกึษาด้านการ

เรียนรู้ด้วยตนเองเป็น 2 ด้าน คือ การศึกษาวิธีการจัดการ

เรียนการสอน (Instructional method) และคุณลักษณะ

ส่วนบุคคล (Personality characteristic) ซึ่งผู้เรียนจะ

ต้องรับผิดชอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การวางแผน  

การด�าเนินการเรียน และประเมินผลการเรียน 

ส�าหรับการสร้างเครื่องมือ ในการวัดการเรียนรู้ด้วย

ตนเองนั้น Guglielmino (1977) ได้พัฒนาแบบวัดความ

พร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งมีข้อค�าถามในการวัด

จ�านวน 58 ข้อ ต่อมาได้มีนักวิชาการหลายคนได้พัฒนา

เครือ่งมอืเพือ่วดัการเรยีนรูต้นเองเพิม่ขึน้ จากการศกึษาของ 

Timothty และคณะ (2010) พบว่า แบบวัดของการเรียน

รู้ด้วยตนเองของนักวิชาการหลายคน จะถูกพัฒนาขึ้นมา
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เพื่อใช้เฉพาะในวิชาชีพต่างๆ อย่างไรก็ตามแบบวัดที่พัฒนา

ตามแนวความคิดของคุณลักษณะส่วนบุคคล (Personality 

characteristics) และสามารถน�าไปใช้กบันกัศกึษาในระดบั

ปริญญาบณัฑติได้ทัว่ไปคอื แบบวดัของ Lounsbury, Levy, 

Park, Gibson และ Smith (2009) ซ่ึงได้พัฒนาข้ึนมา 

ตามแนวคดิของ Brockett (1991) ทีม่แีนวความคดิว่า SDL 

เป็นอปุนสิยั (Disposition) ทีต้่องการเข้าร่วมกจิกรรมในการ

เรียนรู้ โดยผู้เรียนรับผิดชอบในการด�าเนินการเรียนรู้ โดย

ปราศจากการกระตุ้นหรือการแนะน�าโดยบุคคลอื่น แบบ

วัดการเรียนรู้ด้วยตนเองนี้เป็นมาตรวัดแบบลิเคิร์ท 5 ระดับ  

โดยมีข้อค�าถามจ�านวน 10 ข้อ รายละเอียดของแบบวัด

แสดงไว้ในตารางที่ 1 

การด�าเนินการปรับเปลี่ยนข้ามวัฒนธรรม ของแบบ

วัดต่างๆ สามารถถูกน�าไปใช้ได้ เพื่อแปลแบบวัดจากภาษา

ต้นฉบับมาใช้ในอีกภาษาหนึ่ง ซึ่งถูกน�าไปใช้ในงานวิจัย

ของสาขาวิชาต่างๆ เช่น แพทยศาสตร์ สังคมวิทยา และ

จติวทิยา ทัง้นีก้ารปรบัเปลีย่นแบบวดัข้ามวฒันธรรมจะต้อง 

ค�านึงถึงความแตกต่างทางด้านภาษาและวัฒนธรรมที่จะ

ต้องเทียบเคียงกันในด้านความหมายของค�า ส�านวนที่ใช้ได้ 

ประสบการณ์ และความคิดรวบยอด โดยแบบวัดที่ได้มา

จะต้องถูกตรวจสอบความเที่ยงตรง และความเชื่อมั่นด้วย 

(Beaton 2000)

การสร้างแบบวดั โดยใช้กระบวนการปรบัเปลีย่นข้าม 

วัฒนธรรม มปีระโยชน์และคณุค่าทางวิชาการ เนือ่งจากเป็น 

การน�าแบบวัดที่ได้พัฒนาขึ้นโดยนักวิชาการจากประเทศ

หนึ่งและน�าไปใช้ในบริบทต่างๆมาแล้ว มาแปลและปรับให้

สอดคล้องกับภาษาและวัฒนธรรมของอีกประเทศหนึ่งเพื่อ

น�าไปใช้ในการวจัิยหรอืการปฏบิติังานจรงิ ท้ังนีก้ระบวนการ

ปรับเปลี่ยนแบบวัดข้ามวัฒนธรรม จะต้องมีคุณภาพเป็น

ที่ยอมรับได้ หากนักวิจัยไม่ได้ใช้กระบวนการท่ีเหมาะสม 

อาจท�าให้แบบวัดที่ได้มามีคุณภาพไม่เทียบเท่ากับแบบวัด

ที่เป็นต้นฉบับ โดยคุณภาพที่ส�าคัญของแบบวัดที่สร้างโดย 

การปรับเปลี่ยนข้ามวัฒนธรรม จะอยู่ที่กระบวนการแปล  

เพ่ือให้ได้ผลเทียบเท่ากันทางด้านภาษา และวัฒนธรรม  

ซึ่งจะเป็นข้อค้นพบในงานวิจัยได้ด้วย (นันทกา สวัสดิพานิช 

และ สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, 2554)

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างแบบวัดคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเอง

เป็นภาษาไทยโดยใช้กระบวนการปรบัเปลีย่นข้ามวฒันธรรม

จากแบบวัดต้นฉบับที่เป็นภาษาอังกฤษ

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. กระบวนการในการปรับเปลี่ยนแบบวัดข้าม

วัฒนธรรมจากงานวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์เชิงวิชาการ

ในการศึกษาด้านดังกล่าว

2. งานวจัิยนีไ้ด้น�าเสนอแบบวดัคุณลกัษณะการเรียนรู้ 

ด้วยตนเองที่เป็นภาษาไทยโดยเป็นผลมาจากกระบวนการ

ปรับเปลี่ยนข้ามวัฒนธรรมซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการน�าไป

ใช้ในงานวิจัยอื่นๆ ต่อไป

 

วิธีด�าเนินการวิจัย
Beaton, Bombardier, Guillemin, และ Ferraz 

(2000) ได้ทบทวนวรรณกรรม ท่ีเกีย่วข้องกับการปรับเปลีย่น

ข้ามวฒันธรรมของแบบวดัต่างๆ และได้สรปุข้ันตอน ของการ 

ปรับเปล่ียนแบบสอบถามข้ามวัฒนธรรม ซ่ึงในการศึกษานี้

ได้น�าขั้นตอนดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ และสรุปเป็นล�าดับขั้น

ตามรูปที่ 1 เริ่มต้นด้วยการแปลแบบวัดจากภาษาดั้งเดิม 

(ภาษาอังกฤษ) เป็นภาษาเป้าหมายหรือภาษาท่ีต้องการใช้  

(ภาษาไทย) โดยผู้แปล 2 คนท่ีมีความความรู้ทางด้าน 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างดี ผลลัพธ์ท่ีได้จากการ 

แปลเป็น T1 และ T2 หลังจากนั้นนักวิจัยจะน�า T1 และ 

T2 มาสังเคราะห์เข้าโดยกัน ผลลัพธ์ที่ได้คือ T12 แล้วน�า 

T12 แปลย้อนกลับเป็นภาษาเดิม (ภาษาอังกฤษ) โดยใช้ 

ผู้แปล 2 คนที่มีความรู้ด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็น 

อย่างดแียกกนัแปล และไม่ใช่ผูแ้ปลคนเดมิในข้ันท่ี 1 ผลลัพธ์

ท่ีได้เป็น BT1 และ BT2  ต่อจากนั้นจัดประชุมร่วมกัน

ระหว่างผูแ้ปลทกุคน และนกัวจิยั เพือ่ทบทวนแบบสอบถาม 

T12 และการแปลย้อนกลับท่ีได้มาและหาข้อสรุป สุดท้าย 

นักวิจัยทดสอบความเท่ียงตรง และความเชื่อมั่นของแบบ

วดัด้วยการน�าไปทดสอบกบั นกัศกึษาระดบัปรญิญาบณัฑติ

จ�านวน 108 คน
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รูปที่ 1 ล�ำดับของกำรปรับเปลี่ยนแบบสอบถำมข้ำมวัฒนธรรม

ตำรำงที่ 1: ผลกำรแปลจำกภำษำอังกฤษเป็นภำษำไทยของผู้แปล 2 ท่ำน 
แบบวัดต้นฉบับ

1. I regularly learn things on my own 
outside
2. I am very good at finding out answers on 
my own for things that the teacher does 
not explain in class.
3. If there is something I don’t understand 
in a class, I always find a way to learn it 
on my own.
4. I am good at finding the right resources 
to help me do well in school.
5. I view self-directed learning based on 
my own initiative as very important for 
success in school and in my future career.

6. I set my own goals for what I will learn.
7. I like to be in charge of what I learn and 
when I learn it.
8.If there is something I need to learn, I 
find a way to do so right away.
9. I am better at learning things on my own 
than most students.
10. I am very motivated to learn on my own 
without having to rely on other people.

T1
ฉันเรียนรู้สิ่งต่างๆ ด้วยตัวเองนอกชั้นเรียน
เป็นประจ�า
ฉันเป็นคนเก่งในการหาค�าตอบในเร่ืองที่อาจารย์
ไม่ได้อธิบายในห้องเรียน

ถ้าฉันไม่เข้าใจในสิ่งที่เรียนในห้องเรียน ฉันมักจะ
หาวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ฉันเป็นคนเก่งในเรื่องการหาทรัพยากรที่เหมาะ
สมเพื่อช่วยให้การเรียนในมหาวิทยาลัยออกมาดี
ฉนัมองว่าการเรยีนรูด้้วยตนเองทีม่พีืน้ฐานมาจาก
การริเริ่มด้วยตัวเองเป็นสิ่งส�าคัญต่อความส�าเร็จ
ในการเรียนในมหาวิทยาลัย และในการท�างาน
ในอนาคต
ฉันเป็นคนที่ก�าหนดเป้าหมายในสิ่งที่ฉันจะรู้
ฉันมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ฉันเรียนรู ้เมื่อฉัน
ต้องเรียนรู้มัน
ถ้าฉันต้องการจะเรียนรู้อะไร ฉันก็จะหาวิธีการใน
การเรียนรู้สิ่งนั้นอย่างทันที
ฉันเป็นคนที่เรียนรู ้สิ่งต่างๆ ด้วยตนเองได้ดี
มากกว่านักศึกษาคนอื่นๆ
ฉันรู้สึกมีแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
โดยที่ไม่ต้องขึ้นอยู่กับคนอื่นๆ

T2
ฉันเรียนรู้สิ่งต่างๆ นอกห้องเรียนโดยตัวฉันเอง
เป็นประจ�า
ฉนัเก่งในการหาค�าตอบส�าหรับสิง่ต่างๆ ท่ีอาจารย์
ไม่ได้อธิบายในชั้นเรียนโดยตัวฉันเอง

ถ้ามีบางสิ่งท่ีฉันไม่เข้าใจในช้ันเรียน ฉันจะค้นหา
วิธีการเรียนรู้โดยตัวฉันเองอย่างสม�่าเสมอ

ฉนัท�าได้ดใีนการค้นหาทรพัยากรทีถ่กูต้องส�าหรับ
ช่วยฉันให้เรียนดีในสถานศึกษา
ฉันมีความเห็นว่าการเรียนรู้ด้วยตนเองที่เกิดจาก
การริเริ่มของตนเองมีความส�าคัญต่อความส�าเร็จ
ในสถานศึกษาและต่ออาชีพในอนาคตของฉัน

ฉนัตัง้เป้าหมายของฉนัเองส�าหรับสิง่ทีฉ่นัจะเรยีนรู้
ฉันพึงพอใจท่ีจะเป็นผู้ก�าหนดสิ่งที่ฉันจะเรียนรู้
และเวลาที่ฉันจะเรียนรู้
ถ้ามีบางสิ่งที่ฉันจ�าเป็นต้องเรียนรู้ ฉันจะค้าหาวิธี
การเรียนรู้ในทันที
ฉันเรียนรู้สิ่งต่างๆ โดยตัวฉันเองได้ดีกว่าผู้เรียน
ส่วนใหญ่
ฉนัมแีรงจงูใจอย่างมากในการเรียนรูโ้ดยตวัฉนัเอง 
ซึ่งไม่ต้องพึ่งพิงผู้อื่น

ประชำกรและตัวอย่ำง
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

จ�านวน 108 คน ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสัมมนาปัญหา

ทางธุรกิจ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง และความเชื่อมั่น

สรุปผลการวิจัย
กระบวนการปรับเปลี่ยนข้ามวัฒนธรรมเริ่มต้นจาก

การให้ผู้แปลซ่ึงเป็นผู้เช่ียวชาญในการสอนภาษาอังกฤษ 2 

ท่าน แปลแบบวัดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากภาษาอังกฤษ

เป็นภาษาไทย ผลลัพธ์แสดงไว้ในตารางที่ 1    

เมื่อได้ผลการแปลจาก T1 และ T2 แล้วนักวิจัย

ได้สังเคราะห์ผลการแปลเข้าด้วยกันเป็น T12 และได้ให ้

ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นนักแปลเอกสารอีก 2 ท่านแปลแบบวัดที่

สังเคราะห์แล้วย้อนกลับเป็นภาษาอังกฤษ และผลลัพธ์ที่ได้

แสดงเป็น BT1 และ BT2 ในตารางที่ 2 
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ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 เดือนธันวาคม 2558 15

วารสารวิชาการ

ตำรำงที่ 2: ผลกำรสังเครำะห์ T1 และ T2 และกำรแปลย้อนกลับเป็นภำษำอังกฤษ
T12

1. ฉนัเรยีนรูส่ิ้งต่างๆ ด้วยตัวเองนอกชัน้เรยีนเป็น
ประจ�า
2. ฉนัเก่งมากในการหาค�าตอบในเรือ่งท่ีอาจารย์ไม่
ได้อธิบายในชัน้เรยีน
3. ถ้ามีบางสิง่บางอย่างทีฉ่นัไม่เข้าใจในชัน้เรยีน ฉนั
มกัจะค้นหาวิธีการเรยีนรูด้้วยตวัฉนัเอง

4. ฉันเก่งในการค้นหาทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อ
ช่วยให้การเรียนในมหาวิทยาลัยออกมาดี

5. ฉันมองว่าการเรียนรู้ด้วยตนเองท่ีมีพื้นฐานมา
จากการรเิริม่ด้วยตวัเองเป็นส่ิงส�าคญัต่อความส�าเรจ็
ในการเรยีนในมหาวทิยาลัย และในการท�างานใน
อนาคตของฉนั
6. ฉันตงัเป้าหมายในส่ิงท่ีฉนัจะเรยีนรู้
7. ฉันชอบท่ีก�าหนดว่าฉนัจะเรยีนรูอ้ะไร เม่ือไร

8. ถ้ามบีางส่ิงท่ีฉนัต้องการเรยีนรู ้ฉนัจะหาวิธีการ
เรยีนรูใ้นทันที

9. ฉนัเป็นคนท่ีเรยีนรู้ส่ิงต่างๆ ด้วยตนเองได้ดกีว่า
นกัศกึษาคนอืน่ๆ
10. ฉนัมีแรงจูงใจอย่างมากในการเรยีนรูด้้วยตนเอง
โดยไม่ต้องพึง่พงิผู้อืน่

BT1
I always learn about things outside of the 
classroom on my own
I am good at finding answers to what my 
teachers do not explain in class
If there is something I do not understand 
in class, I usually search for how to learn 
about it on my own
I am good at searching for appropriate  
resources that result in a good performance 
at university
I believe that self-study on a self-initia-
tive basis is important to the success at  
university and work in the future

I set out an aim (s) in what I will learn about
I like to determine what I will learn about, 
and when
If there is something I want to learn about, 
I will immediately search for how to learn 
about it
I am better at learning about things on my 
own than other students are
I am very motivated to learn about things 
on my own without relying on others

BT2
I regularly learn by myself outside a class

I am good at searching for answers apart 
from teacher’s explanation in a class
If I do not understand in a class, I always 
search for my self-learning way

I am good at searching for appropriate  
resources to assist for well learning outcome 
in a university
I view that self-directed learning is on a basis 
of self-initiation which become significant 
stance towards learning at university level 
and future careers
I have a learning goal
I like to set what and when to learn

If I want to learn something, I will immedi-
ately search for the way of learning

I am more self-directed learner than others

I have a great motivation to learn by myself 
without relying on others

หลังจากได้ผลการแปลย้อนกลับของแบบวัดจาก

ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษแล้ว คณะผู้วิจัยได้จัดประชุม 

ผู้เชี่ยวชาญซึ่งประกอบไปด้วยผู้แปลภาษาเป้าหมายและ

แปลย้อนกลับ คณะผู้วิจัย และผู้แปลภาษา เพื่อสังเคราะห์

และปรับเปลี่ยนแบบวัดให้สมบูรณ์ก่อนการน�าไปทดสอบ 

เมื่อปรับเปลี่ยนแบบวัดรอบสุดท้ายแล้วคณะผู้วิจัยได้น�า

แบบวัดการเรียนรู้ด้วยตนเองไปทดสอบกับนักศึกษาท่ีลง

ทะเบยีนเรยีนในรายวชิาสมัมนาการเป็นผูป้ระกอบการ และ

ท�าแผนธุรกิจในบริบทที่ต้องเรียนรู้และศึกษาด้วยตนเอง 

จ�านวน 108 คน ผลปรากฏว่าค่าความเชื่อมั่นของแบบวัด

การเรียนรู้ด้วยตนเองมีค่าสัมประสิทธิ์ (Cronbach alpha) 

เท่ากับ 0.795 และข้อค�าถามรายข้อมีค่าสัมประสิทธิ์อยู่

ระหว่าง 0.76 – 0.80 (ดตูารางที ่3) ซึง่ถอืว่าระดบัความเชือ่

มัน่ของแบบวดัเป็นทีน่่าเชือ่ถอืและยอมรบัได้ในเชงิวิชาการ 

(Hair et al., 2010)   

สรุปและอภิปรายผล
ในการปรับเปลี่ยนแบบวัดคุณลักษณะการเรียนรู้

ด้วยตนเองข้ามวัฒนธรรมนั้น คณะผู้วิจัยต้องตรวจสอบ

เรื่องความเท่าเทียมกัน (Equivalence) เพื่อให้ การวัด

คุณลักษณะของตัวแปรมีโครงสร้างที่เปรียบเทียบกันได้  

โดยคณะผูว้จิยัได้ใช้กระบวนการประเมนิความเท่าเทยีมกนั 

ระหว่างแบบวดัทีเ่ป็นภาษาต้นฉบบัและภาษาเป้าหมายของ 

Beaton et al. (2000) ที่ได้เสนอไว้ 4 ด้าน ซึ่งผลจากการ

ปรับเปลี่ยนข้ามวัฒนธรรมพบว่า

1. ความเท่าเทยีมกนัในเรือ่งความหมาย (Semantic 

equivalence) การแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 

และแปลย้อนกลับส่วนใหญ่มีความหมายเท่าเทียมกัน แต่

จะมเีรือ่งการใช้ค�าวเิศษณ์ทีเ่กีย่วกบัเวลา เช่น ต้นฉบบัภาษา

องักฤษเป็นค�าว่า regularly เมือ่แปลมาเป็นภาษาไทยผูแ้ปล

ทั้งสองคนจะใช้ค�าว่า เป็นประจ�า และเมื่อแปลย้อนกลับ 
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ผู้แปลจะใช้ค�าว่า always และ regularly ในความเป็นจริง

แล้วค�าว่า always มีความถี่มากกว่าค�าว่า regularly ดังนั้น

ในแบบวดัรอบสดุท้าย (ก่อนน�าไปทดสอบ) ได้ปรบัค�าวเิศษณ์

ที่บอกเวลาดังนี้ ค�าว่า “regularly” ใช้ค�าว่า “สม�่าเสมอ” 

และค�าว่า “always” หมายถึง “เป็นประจ�า”

2. ความเท่าเทยีมกนัในด้านการใช้ส�านวน (Idiomatic  

equivalence) ผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลแนะน�าว่าส�านวน 

“right away” มคีวามหมายเท่ากบั “immediately” โดยท่ี 

right away จะใช้ในชีวิตประจ�าวันบ่อยๆ ส่วนส�านวน “in 

charge of” มีความหมายเท่ากับ “determine” และ 

“set” ดังนั้นผู้เชี่ยวชาญเสนอให้คงส�านวนไว้ดังเดิมในแบบ

วัดฉบับภาษาไทย  

3. ความเท่าเทียมกันด้านประสบการณ์ (Expe-

riential equivalence) เป็นความเท่าเทียมกันในเรื่อง

ของประสบการณ์ในชีวิตประจ�าวันของแต่ละวัฒนธรรม  

ผลการวจิยัพบว่าในต้นฉบบัภาษาองักฤษใช้ค�าว่า “finding” 

และในการแปลย้อนกลบัผูแ้ปลท้ังสองใช้ค�าว่า “searching”  

เนือ่งจากค�าแปลในฉบบัภาษาไทยแปลว่า ค้นหา ผูเ้ชีย่วชาญ

เสนอว่าการแปลย้อนกลับมีความเท่าเทียมกับต้นฉบับ  

เพราะในชวีติประจ�าวนัของคนไทยเราจะไม่พดูว่า “ฉนัเก่งใน 

การเจอทรัพยากร…” แต่เราจะพูดว่า “ฉันเก่งในการค้นหา

ทรัพยากร…”

4. ความเท่าเทยีมกนัในด้านกรอบแนวคิด (Concep-

tual equivalence) ค�าว่า การเรยีนรูด้้วยตนเองในการแปล

ย้อนกลับผู้แปลท่านท่ี 1 แปลค�าว่าการเรียนรู้ด้วยตนเอง

เป็น “self-study” ส่วนท่านที่ 2 แปลว่า “self-directed 

learning” ซึ่งตรงกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ เนื่องจากผู้แปล

ท่านท่ี 2 มีพื้นฐานด้านศึกษาศาสตร์และมีความรู้ในเรื่อง

กระบวนการจัดการเรียนการสอนมาก่อนแล้ว

โดยสรปุ แบบวดัการเรยีนรูด้้วยตนเองในฉบบัภาษา

ไทยจากงานวจิยันี้ซึง่มข้ีอค�าถามทัง้หมด 10 ขอ้ ได้ผ่านการ

ทดสอบความเช่ือมั่นและความเท่ียงตรงแม่นย�า โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่นอยู่ท่ี 0.795 ดังนั้นแบบวัดที่ได้นี้ 

สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการวัดคุณลักษณะการเรียนรู้

ด้วยตนเอง ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาบัณฑติได้ โดยเฉพาะ

เมือ่ผูส้อนต้องการพฒันานกัศกึษา ให้มคีวามสามารถในการ

เรียนรู้ด้วยตนเองข้ึน โดยออกแบบกิจกรรมท่ีใช้สอดแทรก 

(Intervention) ให้แก่นักศึกษา แล้ววัดคุณลักษณะการ 

เรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา ท้ังก่อนและหลังกิจกรรม

สอดแทรก ในลักษณะของการวิจัยเชิงทดลอง (Experi-

mental research) จะท�าให้สามารถตอบสนองต่อกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  

และการประกนัคณุภาพกาศกึษาภายในระดบัอดุมศึกษาใน 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ตัวชี้วัดที่ 2.6 ได้

กิตติกรรมประกาศ
ได้รบัการสนบัสนนุภายใต้กองทุนวจิยัและสร้างสรรค์  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข้อค�ำถำม

1. ฉันเรียนรู้สิ่งต่างๆ ด้วยตัวเอง นอกชั้นเรียนสม�่าเสมอ

2. ฉันเก่งมากในการหาค�าตอบในเรื่องที่อาจารย์ไม่ได้อธิบายในชั้นเรียน

3. ถ้ามีบางสิ่งที่ฉันไม่เข้าใจในชั้นเรียน ฉันจะค้นหาวิธีการเรียนรู้ด้วยตัวฉันเองเป็นประจ�า

4. ฉันเก่งในการค้นหาทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้การเรียนในมหาวิทยาลัยออกมาดี

5. ฉันมองว่าการเรียนรู้ด้วยตนเองที่มีพื้นฐานมาจากการริเริ่มด้วยตัวเองเป็นสิ่งส�าคัญต่อความส�าเร็จในการเรียนใน

 มหาวิทยาลัย และในการท�างานในอนาคตของฉัน

6. ฉันตั้งเป้าหมายในสิ่งที่ฉันจะเรียนรู้

7. ฉันมีความรับผิดชอบว่าฉันจะเรียนรู้อะไร เมื่อไหร่

8. ถ้ามีบางสิ่งที่ฉันจ�าเป็นต้องเรียนรู้ ฉันจะหาวิธีการเรียนรู้ในทันที

9. ฉันเป็นคนที่เรียนรู้สิ่งต่างๆ ด้วยตนเองได้ดีกว่านักศึกษาส่วนใหญ่

10. ฉันมีแรงจูงใจอย่างมากในการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพิงผู้อื่น

ค่ำสัมประสิทธิ์

0.79

0.80

0.77

0.80

0.77

0.77

0.79

0.76

0.78

0.76

ตำรำงที่ 3: แบบวัดกำรเรียนรู้ด้วยตนเองปรับหลังจำกกำรประชุมผู้เชี่ยวชำญและค่ำสัมประสิทธิ์ 
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