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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่องยุทธศาสตรในการสงเสริมสูความสําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานของผูตองขังในเรือนจําและ

ทัณฑสถาน เขต 9 อยางเปนรูปธรรม มีวัตถุประสงค เพื่อ 1) ศึกษาปจจยัท่ีมผีลตอความสาํเรจ็ในการศกึษาตาม
หลกัสตูรการศกึษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของผูตองขังในเรือนจํา
และทัณฑสถาน เขต 9   2) เพื่อพัฒนายุทธศาสตรที่สงเสริมความสําเร็จการศึกษาของผูตองขังในเรือนจําและ
ทัณฑสถาน เขต 9 อยางเปนรูปธรรม  การวิจัยเรื่องนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณประกอบกับการวิจัยเชิงคุณภาพ  
ประชากรที่ใชในการศึกษาเชิงปริมาณไดแกผูตองขังในเรือนจํา ทัณฑสถานเขต9 ที่เปนนักเรียนจํานวน 28,716 
คน ทําการเลือกกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน โดยจําแนกเปนผูตองขังที่สําเร็จการศึกษาจํานวน 200 คน และ
ไมสําเร็จการศึกษาจํานวน 200 คน  ผูวิจัยเลือกกลุมเปาหมายเพื่อทําการสัมภาษณเชิงลึกจํานวน 10 คน เครื่อง
มือที่ใชในการวิจัยจําแนกเปน 2 ประเภท ไดแก แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณเชิงลึก การวิเคราะหขอมูลใน
การวิจัยครั้งนี้ใชการวิเคราะห ถดถอยพหุคูณโลจิสติค (Multiple Logistic Regression Analysis)
  ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบวา  ปจจัยดานการกํากับตนเอง และปจจัยดานสุขภาวะ มีผลตอความสําเร็จ
ของผูตองขังในเรือนจําและทัณฑสถาน เขต 9 ที่ศึกษาในหลกัสูตรการศกึษานอกระบบในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โดยมีคาสัมประสิทธิ์โลจิสติคเทากับ 3.300 และ 2.431 ตามลําดับ สวนปจจัยดานความรูคุณคาในตนเอง 
ดานความเชื่อมั่นในความสามารถตนเอง ดานแรงจูงใจ ดานความเครียด  และดานการไดรับการสนับสนุนทาง
สังคม ไมมีผลตอความสําเร็จในการศึกษาของผูตองขังในเรือนจําและทัณฑสถาน   เขต 9

 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบวา ปจจัยดานการกํากับตนเอง และปจจัยดานสุขภาวะหรือการมีสุขภาพดี
มีผลตอความสําเร็จในการศึกษาของผูตองขัง ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยเชิงปริมาณ และจากการสัมภาษณเชิง
ลึกยังพบวา การที่ผูตองขังไดรับการฝกวินัยซํ้าหลายๆครั้ง รวมถึงการไดรับการอบรม การฝกสมาธิใหตนเอง 
การฝกระเบียบแถวอยางพรอมเพรียงกอนเขาหองเรียน สงผลใหผูตองขังรูจักการกํากับตนเองไดอยางเหมาะสม
มากขึ้น นอกจากนี้การมีนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะหคอยใหความชวยเหลือ จะทําใหผูตองขังประสบความ
สําเร็จในการศึกษาไดดียิ่งขึ้น  ซึ่งขอคนพบดังกลาวเปนประเด็นสําคัญที่สามารถนําไปสรางยุทธศาสตรในการ
พัฒนาความสําเร็จในการศึกษาขั้นพื้นฐานของผูตองขังในเรือนจําและทัณฑสถานเขต 9 ไดอยางเปนรูปธรรมตอไป
คําสําคัญ :    ยุทธศาสตร/การศึกษาขั้นพื้นฐาน/ผูตองขัง
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Abtract
There are two purposes of this research, Strategies to Promote the Holistic Success of Basic 
Education for Inmates in District 9. First,  to study the factors that influenced the success 
of campus primary school for high school level for inmates in District 9,  and Second, to 

develop strategies to promote the holistic success of Basic education for inmates in district 9. 

This was a mixed research of both quantitative and qualitative methods. The population 
was all inmates in district 9 which were 28,716 students. The sample of this study included 
400 inmates: 200 were selected from inmates who could be graduated and another 200 were 
selected from inmates who could not be graduated. In addition, 10 special target samples 
were selected for in-depth interviews. The data analysis was determined by Multiple Logistic 
Regression Analysis. 

The findings of the quantitative method revealed that the self-regulation and well-
being factors influenced the basic education success of inmates in district 9 with a logistic 
correlation of 3.300 and 2.431 respectively. Whereas, the self-esteem factor, self-efficacy 
factor, motivation factor, stress factor, and social support factor  did not have influence to the 
basic education success of inmates in district 9. 

The findings of the qualitative method revealed that both the self-regulation factor and 
well-being factor influenced the basic education success of the inmates in district 9. Moreover, 
the in-depth interviews revealed that repeated discipline along with training, meditation, and 
classroom attention helped these inmates to have more self-control. The assistance from 
psychologists and social workers enhanced the success rate of inmates in terms of basic 
education. Therefore, these findings can be used to develop important strategies to enhance 
the holistic success of basic education for inmates in the future.

Keywords  : Strategy, Basic Education, Inmates
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บทนํา
         เป นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว าทรัพยากร
มนุษยมีความสําคัญในการพัฒนาประเทศ คุณภาพของ
ทรัพยากรมนุษยจะมีผลตอเนื่องไปยังความเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาในดานตางๆ ของ
สังคมหรือประเทศสังคม ใดมีทรัพยากรมนุษยที่มี
คุณภาพ สังคมนั้นก็จะมีการพัฒนาไปไดอยางรวดเร็ว
และกวางขวาง (Harbison, F. and Myers, C.A., 
1964.) ตรงกันขามหากสังคมใดมีทรัพยากรมนุษยที่
มีคุณภาพตํ่าก็จะทําใหการพัฒนาประเทศเปนไปได
อยาง ลาชาและความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอยูใน
ระดับที่ไมนาพอใจ ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
จึงถือเปนหนาท่ีหลักประการหนึ่งของหนวยงานภาค
รัฐที่จะตองดําเนินการ เพื่อใหไดมาซ่ึงทรัพยากรมนุษย
ที่มีคุณภาพตรงกับท่ีตองการ (Mc Lean, Gary N, 
2006.)
 ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้นมีความ
จําเปนตองอาศัยเครื่องมือสําคัญที่ทําใหมนุษยเปน
ทรัพยากรที่มีคุณคาตอการพัฒนาไดแก การศึกษา 
(Education) การศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย เปนการถายทอดวัฒนธรรมและเปนการสราง
ภูมิปญญาใหแกสังคมสงผลใหการศึกษาเปนรากฐาน
และเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมของประเทศ คุณภาพดานการ
ศึกษาเปนปจจัยสําคัญ เพราะมีสวนตอคุณภาพทรัพยากร
มนุษยโดยตรงในการพัฒนาประเทศสูสังคมแหงการ
เรียนรู คนไทยทุกคนจึงควรไดรับ การพัฒนาใหมี
ความพรอมทั้งดานรางกาย สติปญญา คุณธรรม 
จริยธรรมและอารมณ เพื่อใหมีความสามารถในการ
แกปญหา มีทักษะในการประกอบอาชีพ มีความมั่นคง
ในการดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรีและอยูรวมกันอยาง
สงบสุขได อีกทั้งนัยสําคัญของการศึกษาที่ตองตอบ
สนองตอความตัองการของประชากรในสังคม เพื่อให
ประชากรสามารถเรียนรูได ตอเนื่องตลอดชีวิตสราง
ความเขมแข็ง รูเทาทันการเปลี่ยน แปลงของสังคมโลก
โดยยึดพื้นฐานวัฒนธรรมไทยอยางมีความเสมอภาค
ทั่วถึงทุกกลุมเปาหมาย (จีระ หงสลดารมย,2553 
,หนา121) 

 กระทรวงยุติธรรมไดกําหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยเน น
การพิทักษคุ มครองสิทธิเสรีภาพและสวัสดิการของ
ประชาชนทุกระดับ (กรมราชทัณฑ,2547,หนา11)  
ผู ต องขังเป นกลุ มเป าหมายหนึ่งที่พลาดโอกาส
ทางการศึกษา กรมราชทัณฑจึงไดทําความรวมมือกับ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย เพื่อพัฒนาผูตองขังในการศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน พุทธศักราช 2544 (สํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, 2552,หนา9)
เมื่อพิจารณาขอมูลพบวาหลักสูตรการศึกษาสําหรับ
ผู ต องขังในเรือนจําต างประเทศมีรูปแบบท่ีเป น
มาตรฐานเดียวกันโดยมีการเรียนสายสามัญ ตั้งแต
การสอนใหอานออกเขียนหนังสือได จนถึงระดับ
อุดมศึกษา การเรียนสายวิชาชีพ เพื่อใหผูตองขังได
รับความรูและทักษะนําไปประกอบเปนอาชีพหลังพน
โทษ (HM Prison Service, 2006) ซึ่งสอดคลองกับ
ขอเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน ของสํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่ระบุใหคนไทย
ไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ โดยมีเปาหมาย
ภายใน พ.ศ.2561 ซึ่งกําหนดใหมีการปฏิรูปการศึกษา
และการเรียนรูอยางเปนระบบ เนนใหประชาชนทุก
คนไดมีโอกาสเขาถึงการศึกษาและการเรียนรู อยู 
เนื่องตลอดชีวิต ครอบคลุมไปถึงกลุมผูตองขังซึ่งเปน
ประชากรกลุมหนึ่งของประเทศดวย จากขอมูลการ
สัมภาษณผู ต องขังที่มีทะเบียนประวัติการกระทํา
ความผิดซ้ําของกลุมตัวอยางอายุระหวาง19 - 35 ป 
(อายุเฉลี่ย 32 ป) พบวาคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางเคย
ตองโทษขณะเปนวัยรุนสูงสุด 11 ครั้ง (กองบริการ
ทางการแพทย กรมราชทัณฑ, 2551) หากพิจารณา
การจัดการศึกษาที่ผานมาใหกับผูตองขังเพื่อเปนหลัก
ประกันใหกับผูที่จบการศึกษาไดมีความรู ทักษะและ
จริยธรรม เมื่อพนโทษไปสูตลาดแรงงานจะสามารถ
ใชชีวิตไดอยางปกติสุขไมหวนกลับไปกระทําผิดซํ้า
อีกพบวา การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาในเรือน
จําทัณฑสถานยังประสบปญหาและอุปสรรคหลาย
ดานที่สงผลใหการดําเนินงานดานการศึกษาใหแกผู
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ตองขังยังไมสามารถพัฒนาแกไขผูตองขังไดอยางมี
ประสิทธิภาพยั่งยืน  (นัทธี จิตสวาง,2549,หนา 2-6)
สําหรับเรือนจําและทัณฑสถานเขต 9 นั้นผูตองขังใน
แตละเรือนจําไดเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอก
ระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 
และในแตละเรือนจําจะมีผู ตองขังที่อยูระหวางตอง
โทษและกําลังศึกษาอยูเปนจํานวนมาก เมื่อผูตองขัง

สําเร็จการศึกษาแลวบางสวนยังคงตองอยูรับโทษตอไป
บางสวนที่ไดรับการปลอยตัวสามารถนําความรู ไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันหลังพนโทษไดอยางมี
คุณภาพ แตในขณะเดียวกันผูตองขังบางสวนก็ไม
สามารถจบการศึกษาไดตามระยะเวลาดวยเชนกัน 
ดังแสดงรายละเอียดในตาราง 1 และตาราง 2

ปการศึกษา จํานวนผูสมัคร
เรียน(คน)

จํานวน
ผูจบการ
ศึกษา(คน)

คิดเปน
รอยละ

จํานวนผูไมจบ
การศึกษา

(คน)

คิดเปน
รอยละ

2545 2,780 1,000 35.97 1,780 64.03
2546 2,590 1,500 57.92 1,090 42.08

2547 2,600 1,400 53.85 1,200 46.15

2548 2,340 1,800 76.92 540 23.08

2549 2,680 1,680 62.69 1,000 37.31

2550 2,700 1,720 63.70 980 36.30

2551 2,800 1,900 67.86 900 32.14

2552 2,770 1,700 61.37 1,070 38.63

2553 3,606 2,602 72.16 1,004 27.84

2554 3,850 2,700 70.13 1,150 29.87

รวม 28,716 18,002 62.69 10,714 37.41
ที่มา : รายงานของศูนยปฏิบัติการพิเศษ เรือนจํากลางประจําเขต 9 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2555

ภาพ 1 แผนภูมิแสดงจํานวนผูตองขังที่จบการศึกษากระทําความผิดซ้ําและจํานวนผูตองขังที่
ไมจบการศึกษากระทําความผิดซํ้า

ตาราง 1 แสดงจาํนวนผูตองขงัทีจ่บการศกึษาและผูตองขงัทีไ่มจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ปการศกึษา 2545-2554
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ตาราง 2 แสดงจํานวนผูตองขังที่ไมจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทําความผิดซ้ําในปการศึกษา  2545-2554

ปการศึกษา จํานวนผูสมัคร
เรียน(คน)

จํานวนผูไมจบ
การศึกษา(คน)

คิดเปน
รอยละ

ความผิดซ้ํา
(คน)

คิดเปนรอย
ละ

2545 2,780 1,780 64.03 104 5.84

2546 2,590 1,090 42.08 123 11.28

2547 2,600 1,200 46.15 98 8.17

2548 2,340 540 23.08 125 23.15

2549 2,680 1,000 37.31 123 12.30

2550 2,700 980 36.30 145 14.79

2551 2,800 900 32.14 180 20.00

2552 2,770 1,070 38.63 126 11.77

2553 3,606 1,004 27.84 145 9.96

2554 3,850 1,150 29.87 142 12.35

รวม 28,716 10,714 37.41 1,311 12.24
ที่มา: รายงานของศูนยปฏิบัติการพิเศษ เรือนจํากลางประจําเขต 9 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2555

จากขอมูลตารางสามารถแสดงเปนแผนภูมิแสดงจํานวนผูตองขังที่จบการศึกษากระทําความผิดซ้ํา 
และผูตองขังที่ไมจบการศึกษากระทําความผิดซ้ําดังภาพที่ 1

ที่มา: รายงานของศูนยปฏิบัติการพิเศษ เรือนจํากลางประจําเขต9 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2555
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 ดังนั้น เรือนจําจึงเปรียบเสมือนเครื่องมือใน
การที่จะทําใหผู กระทําความผิดพัฒนาพฤตินิสัยใน
ทิศทางที่ถูกตอง โดยมีระบบและกระบวนการดําเนิน
งานที่เหมาะสมเพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงคของงาน
ราชทัณฑ (นัทธี จิตสวาง,2549,หนา 43.) ผูวิจัยใน
ฐานะผูดําเนินการจัดการศึกษาตามหลักสูตรดังกลาว
ในเรือนจํา ซึ่งเปนอีกหนึ่งบทบาทภายใตหนาที่ความ
รับผิดชอบของเจาหนาท่ีราชทัณฑ คือบทบาท “ครู” 
ผูซึ่งตองถายทอดความรู ตลอดจนพัฒนาทักษะใน
วิชาชีพใหกับผูตองขังใหสามารถไดรับความรู ทักษะ 
เพื่อไมใหกลบัมากระทาํผดิซํา้ สามารถดาํรงตนอยาง
สจุรติชนในสงัคมได จากการศกึษาพบวายงัไมมงีาน
วจิยัที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาผูตองขัง ซึ่งเปน
ยุทธศาสตรหนึ่งในการเตรียมทรัพยากรมนุษย จึงมี
ความสนใจทีจ่ะทาํการศกึษา เรือ่งยทุธศาสตรในการ
สงเสรมิสูความสาํเรจ็การศกึษาขัน้พืน้ฐานของผูตองขัง
ในเรือนจําและทัณฑสถาน เขต 9 อยางเปนรูปธรรม
เพื่อสรางยุทธศาสตรในการสงเสริมสูความสําเร็จใน
การศึกษาผูตองขังในเรือนจําและทัณฑสถาน เขต 9 
อันจะเปนประโยชนในการใชเปนแนวทางการวางแผน
การพัฒนาการศึกษาแกผู ต องขังใหเกิดประโยชน
สูงสุดและเกิดผลดีกับทางราชการตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
 1.ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการ
ศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของ
ผูตองขังในเรือนจําและทัณฑสถาน เขต 9 
 2.พัฒนายุทธศาสตรที่สงเสริมสูความสําเร็จ
การศึกษาของผูตองขังในเรือนจําและ ทัณฑสถาน 
เขต 9 อยางเปนรูปธรรม
 ขอบเขตของการวิจัย
          ขอบเขตดานเนื้อหา

การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ
ประกอบกับเชิงคุณภาพโดยมีรายละเอียดของเนื้อหา
เกีย่วกบัทฤษฎ ี  แนวคดิ วรรณกรรม ของนักวิชาการ
ตางๆ เชน จีระ หงสลดารมย(2553),Bandura, A. 
(1982),Barron, K.E.,& Harackiewicz, J.M. (2001) ,
Deci, E. L., Vallerand, R. J., Pelletier,L.G., 
& Ryan, R.M.(1991) เปนตน ซึง่ลวนเกีย่วของกบั
ยุทธศาสตรและนโยบายที่สามารถนํามาวิเคราะห 

สงัเคราะห เชน โดยกาํหนดปจจยัดานความรูคณุคาใน
ตนเอง (Self Esteem) ความเชือ่มัน่ในความสามารถของ
ตนเอง (Self Efficacy) แรงจงูใจ (Motivation) การกาํกบั
ตนเอง (Self – Regulation) ความเครยีด  (Stress) การ
ไดรบัการสนบัสนนุทางสังคม (Social  Support)  สุข
ภาวะ หรือการมีสุขภาพดี (Well- Being)        

 ขอบเขตดานประชากร
 ประชากรตามแนวทางการศึ กษา เชิ ง
ปริมาณไดแก ผูตองขังเพศชายในเรอืนจาํ ทณัฑสถาน
เขต 9 ทีเ่ปนนกัเรยีนจาํนวน 28,716 คน ผูวิจัยจะเก็บ
ขอมูลจากกลุมตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 400 คนและโดย
การสมัภาษณเชงิลกึกลุมเปาหมายสาํคญั จาํนวน10 คน

 ขอบเขตดานเวลา
              ตัง้แต ป พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2556 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
 1. ผลการวจิยัจะเปนแนวทางในการพฒันาเรอืนจํา
เพื่อสงเสริมการเรียนรูสําหรับผูตองขังอันจะสงผลตอ
ความสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอก
ระบบ ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ของผูตองขังในเรือน
จําและทัณฑสถาน ตอไป
 2.  กรมราชทณัฑและสาํนกังานสงเสรมิการศกึษา
นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย สามารถนาํผล
การศึกษาวิจัยไปเปนแนวทางในการวางแผนนโยบาย
พฒันาการศกึษา จดัการศกึษาตามหลักสูตรการศึกษา
นอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
2544 แกผูตองขังในเรือนจําและทัณฑสถานใหเกิด
ประโยชนสูงสุด
 3. ทําใหทราบปญหาขอเสนอแนะและแนวทาง
สําหรับผูที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาตามหลกัสตูร
การศกึษานอกระบบ ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ของผู
ตองขงัในเรอืนจาํและทณัฑสถานเขต 9 เกดิประโยชน
ตอการนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการกําหนด
ยทุธศาสตรในการสงเสรมิความสําเร็จการศึกษา ทั้งนี้
เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาและคุณภาพชีวิตให
กับผูตองขังตอไป 

วิธีดําเนินการวิจัย
ผู วิจัยใชแนวทางการวิจัยทั้งเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ เพื่อใหไดมาซึ่งขอคนพบจากการ
วิจัยที่สามารถตอบวัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้  
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ผูวิจัยเริ่มตนดวยการศึกษาขอมูลเบื้องตนที่เปนขอมูล
ทุติยภูมิ เชน  เอกสาร  บทความ  รายงานการงาน
วิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ  ขอมูลจากเรือนจํา 
ทัณฑสถานในตางประเทศ  ขอมูลจากกรมราชทัณฑ 
กระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีเนื้อหาดานการจัดการศึกษา
ใหกับกลุมเปาหมายพิเศษ เชน เรือนจํา ทัณฑสถาน 
สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน จากส่ือสิ่ง
พิมพและสื่ออิเลคทรอนิกส จากนั้นจึงกลั่นกรอง
แนวคิดทฤษฎีและองคความรูทั้งหมดจนไดเปนองค
ประกอบของยทุธศาสตรทีจ่ะเปนพืน้ฐานไปสูการสราง
และกาํหนดแนวทางเชงินวตักรรมทางการศกึษา ตาม

หลกัสตูรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน พุทธศักราช 2544  ของผูตองขังในเรือนจําและ 
ทัณฑสถาน เขต 9
 ผูวจิยัจงึไดกําหนดโครงสรางและกรอบแนวคดิ
สมมติฐานจากอิทธิพลของตัวแปรตางๆ ในการวิจัย
ครั้งนี้ ซึ่งไดจากการทบทวนวรรณกรรม เกีย่วกบั
ตัวแปรแตละตัวที่ใชในการศึกษาและจากการสํารวจ
ขอมลูในเบือ้งตนแลวตัง้สมมตฐิานการวจิยัเพือ่ทดสอบ
อทิธพิลของตวัแปรทีม่ผีลตอความสาํเรจ็การศกึษาของ
ผูตองขงัในเรือนจําและทัณฑสถานเขต 9 ดังภาพ 15

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพ 2 กรอบแนวคิดสมมติฐานในการวิจัย
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            สมมติฐานการวิจัย  
H1 การรูคุณคาในตนเองมีผลตอความสําเร็จการศึกษา
H2  ความเชือ่มัน่ในความสามารถของตนเองมผีลตอความสาํเรจ็การศกึษา
H3 แรงจูงใจ มีผลตอความสําเร็จการศึกษา
H4 การกํากับตนเองมีผลตอความสําเร็จการศึกษา
H5 ความเครยีดมผีลตอความสาํเรจ็การศกึษา
H6 การไดรบัการสนบัสนนุทางสงัคมมผีลตอความสาํเรจ็การศึกษา
H7 สขุภาวะหรอืการมสีขุภาพดมีผีลตอความสาํเรจ็การศกึษา

การเก็บรวบรวมขอมูล
 การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยแบบผสม
( Mixed Method) ดาํเนนิการวิจัยเชิงปริมาณโดย
ใชแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน 
จําแนกเปนผูตองขังสําเร็จการศึกษา 200 คน และ
ไมสําเร็จการศึกษา 200 คน เปนการสอบถามขอมูล
จากผูตองขัง สวนการวจิยัเชงิคณุภาพจะทาํดวยวธิกีาร
สมัภาษณเชงิลกึ (In-Depth Interview) ภายหลงัจาก
การวจิยัเชงิปรมิาณโดยทําการสมัภาษณกลุมเปาหมาย
สาํคญั (Key Information) ทีเ่กีย่วของกบัประเดน็การ
วจิยั ไดแก ผูบญัชาการเรอืนจาํ 1 คน ผูอาํนวยการสวน
พฒันาผูตองขงั1 คน เจาหนาท่ีพยาบาลเรอืนจาํจํานวน 
1 คน ครปูระจาํกลุมจาํนวน 1 คน ผูตองขงัทีจ่บการ
ศกึษาจาํนวน 3 คน ผูตองขงัทีไ่มจบการศกึษาจาํนวน 3 
คน รวมทัง้สิน้จาํนวน 10 คน

สรุปการวิจัย
ภายหลังจากผู วิจัยได ทําการวิเคราะห 

ขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อคนหาปจจัย
ที่สงผลตอความสําเร็จการศึกษา ของผูตองขังในเรือน
จําและทัณฑสถานเขต 9 พบวา มีตัวแปร 2 ดาน ที่สง
ผลตอความสําเร็จในการศึกษาของผูตองขัง ไดแก ดาน
การกํากับตนเอง และดานสุขภาวะหรือการมีสุขภาพดี

อภิปรายผล
 ดานการกํากับตนเอง 
                ขอคนพบจากการวิจัยครั้งนี้ตัวแปร
ดานการกํากับตนเองจึงเปนยุทธศาสตรหนึ่งที่นํามาใช
ในการพัฒนาใหผูตองขังสําเร็จการศึกษาได สอดคลอง
กับงานวิจัยของบลูม (Bloom.1982,p.166-176) ที่ได
ศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียน พบวา พฤติกรรมทางดานความรู ความคิด
ของนักเรียนและลักษณะจิตพิสัยของนักเรียน ซึ่งไดแก 
ความสนใจ ความมานะตั้งใจ ความขยัน รวมทั้งเจตคติ
ตอรายวิชา กิจกรรม การเรียนการสอนมีอิทธิพล
ตอความสําเร็จทางการเรียน สอดคลองกับวิลเลี่ยม 
(William,1996,p.123) ไดทําการศึกษาความสัมพันธ
ระหวางการรับรูความสามารถในการกํากับตนเองใน
การเรียน กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เมื่อควบคุมความ
วิตกกังวลในการสอบ พบวา นักเรียนที่มีการรับรูความ
สามารถในการกํากับตนเองในการเรียนสูง จะประสบ
ความสําเร็จทางการเรียนสูง โดยความสัมพันธระหวาง
การรับรูความสามารถในการกํากับตนเอง และความ
สําเร็จทางการเรียน จะไมไดรับผลกระทบจากความ
วิตกกังวลในการสอบ ความสัมพันธระหวางการรับ
รูความสามารถในการกํากับตนเองในการเรียนกับผล
สัมฤทธทางการเรียนจะไมแตกตางกัน สอดคลองกับ 
ไรเซ็มเบิรก และซิมเมอรแมน (Risemberg and 
Zimmerman,1992) ศึกษาการเรียนแบบกํากับ
ตนเองในเด็กอัจฉริยะผลการวิจัยพบวาเด็กอัจฉริยะ
ใชกลวิธีของการเรียนแบบกํากับตนเองมากกวาเด็ก
ปกติเมื่อฝกใหรู จักกลวิธีการเรียนรู เด็กอัจฉริยะจะ
สามารถถายโอนกลวิธีเหลานั้นไปยังสิ่งใหมๆไดการวัด
การเรียนรูแบบการกํากับตนเองสามารถใชเปนเครื่อง
มือในการพัฒนาเด็กอัจฉริยะและการฝกการเรียน
แบบกํากับตนเองสามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ได สอดคลองกับวอลเธอร( Wolters ,1998,p.224 
– 235 ) ทําการศึกษาเชิงสํารวจเกี่ยวกับการกํากับ
ตนเองศึกษาโดยสงแบบสอบถามปลายเป ดและ
แบบสอบถามแบบมาตราประมาณคา (Likert–style) 
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ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบรายงานตนเอง ( Self - Report )
ผลการวิจัยพบว านักเรียนกํากับระดับของความ
พยายามในงานโดยใชปญญาความตั้งใจและกลวิธีการ
จูงใจที่มีความหลากหลายผูเรียนที่มีการกํากับตนเอง
ในการเรียนจะปรับกลวิธีใหเหมาะกับสถานการณ
ตางๆ จนสามารถเรียนสําเร็จตามหลักสูตรได สอด
คลองกับพินทริค และเดอกรูซ (Pintrich&De Groot, 
1990) ทําการศึกษาเรื่อง การกํากับตนเองดานองค
ความรู ผลการศึกษาปรากฏวา การควบคุมดานองค
ความรู เปนตัวควบคุมการใชวิธีการดานองคความรู 
เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย ผูเรียนที่สามารถควบคุม
ตนเองไดสามารถที่จะควบคุมกระบวนการคัดเลือก 
และการใชวิธีการที่หลากหลายในการจํา การเรียนรู 
การใชเหตุผล การแกไขปญหา และการคิด โดยการ
ศึกษาเรื่องการกํากับตนเองดานองคความรูนี้ ผูเรียน
ที่สามารถควบคุมตนเองได สามารถวางแผน ควบคุม 
และปรับเปลี่ยนองคความรู เพื่อที่จะนําสิ่งเหลานี้
ไปปรับใชในการเรียนรูของพวกเขาใหประสบความ
สําเร็จทางการศึกษาได(Pintrich&De Groot, 1990; 
Weinstein & Mayer, 1986)
 ดังนั้นจึงกลาวไดว าการกํากับตนเองเปน
ประเด็นสําคัญที่ค นพบจากการวิจัยและสามารถ
นํามากําหนดยุทธศาสตรที่ทําใหผู ตองขังสําเร็จการ
ศึกษาสอดคลองกับงานวิจัยเชิงคุณภาพที่พบวาหาก
ผูตองขังไดรับการอบรมใหรูจักการกํากับตนเอง อีก
ทั้งในเรือนจํามีระเบียบวินัยท่ีเขมงวดจะทําใหผูตอง
ขังสําเร็จการศึกษามากขึ้นและหากทุกคนตองถูก
กําหนดรับใหอยูภายใตกรอบระเบียบเดียวกัน ไดรับ
การอบรม การฝกสมาธิใหตนเอง การฝกระเบียบแถว
อยางพรอมเพรียงกอนเขาหองเรียนรู จักการกํากับ
ตนเองอยางเหมาะสม จึงจะประสบความสําเร็จในการเรียน

ดานสุขภาวะหรือการมีสุขภาพดี
การมีสุขภาพที่ดี การไดทํางาน การไดเรียน

หนังสือ และการสงเสริมกิจกรรมนันทนาการตาง ๆ  อาจ
ชวยคลายความเครียดของผูตองขังได ความตองการ
ในการตรวจสุขภาพของผูขังแสดงใหเห็นวา สวนมาก
มีความสนใจในสุขภาพดังนั้นการสงเสริมสุขภาพให

กับผูตองขังนาจะไดรับความรวมมือที่ดี จากการศึกษา
แสดงใหเห็นวา การดูแลดานสุขภาพผูตองขัง เปน
เรื่องที่สําคัญและมีความเรงดวนเนื่องจากผูตองขังมี
พฤติกรรมเสี่ยงในทุกดาน ซึ่งมากกวาประชากรทั่วไป 
ทําใหมีแนวโนมเปนทั้งโรคเรื้อรังและโรคติดเชื่อตาง ๆ 
ตามไปดวย ควรทําการคัดกรองโรค การปองกันและ
รักษาโรค รวมทั้งใหความความรูทางสุขภาพ การสราง
เสริมและปรับพฤติกรรมทางสุขภาพแกผูตองขังหาก
ไมเชนนั้นแลวความเสี่ยงเหลานี้อาจจะแพรกระจาย
ไปสูสวนตาง ๆ ของสังคมและเปนปญหาที่ยากตอการ
ควบคุมและแกไข

 ขอคนพบดานสุขภาวะหรือการมีสุขภาพดี
นั้นจากผลการวิจัยครั้งนี้เปนไปตามการศึกษาของวา
อิลแลนท (Vaillant GE,2003 ที่วาบุคคลจะใชกลไก
ทางจิตคอนขางจะคงที่ แตอาจจะเปลี่ยนจากการใช 
immature ไปเปน neurotic และ mature defenses 
ไปตามพัฒนาการตามลําดับ ผูตองขังที่มีการศึกษาสูง
กวาใชกลไกทางจิตแบบมีวุฒิภาวะมากกวา ในขณะ
ที่ผูไมรูหนังสือมีแนวโนมการใชกลไกทางจิตแบบไมมี
วุฒิภาวะมากกวา สอดคลองไปทางเดียวกับการศึกษา
ของ ชัยยศ จิตตรังสรรค (2543) ที่พบวาผูตองขังที่
มีระดับการศึกษาสูงขึ้นมีทิศทางการใชกลไกทางจิต
แบบไมมีวุฒิภาวะลดลง สะทอนใหเห็นความสําคัญ
ของการศึกษาที่นอกจากมีผลตอสุขภาพจิตแลวยังมี
ความสัมพันธกับการใชกลไกทางจิตดวยสอดคลอง
กับดวงตา ไกรภัสสรพงษ,2545,หนา77-78) ยังไม
พบวามีการศึกษาภาวะสุขภาพจิตของคนไทยที่เปนผู
กระทําความผิดโดยตรง แตมีการศึกษาทางจิตเวชของ
ผูตองขังพบวามีความผูตองขังที่มีสุขภาพจิตดีและมี
การปรับตัวไดดีจะประสบความสําเร็จในการประกอบ
กิจกรรมและงานที่ไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่ได
เปนอยางดี  ในขณะที่ผูตองขังที่มีความผิดปกติทาง
จิตเวชจะทํางานที่ไดรับมอบหมายไดไมดี ซึ่งกลุมนี้นา
จะจัดอยูในกลุมที่มีสุขภาพจิตต่ํากวาคนทั่วไป 
 นอกจากนี้ จากการวิจัยเชิงคุณภาพยังพบ
วา ปจจัยดานสุขภาวะหรือการมีสุขภาพดีมีขอคนพบ
เปนไปในแนวทางเดียวกับทฤษฏีและสอดคลองกับ
การวิจัยเชิงปริมาณทั้งหมด แตยังมีประเด็นสําคัญ
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พบวา ผูตองขังมีปญหาดานสุขภาพหรือสุขภาวะที่ไม
ดีเนื่องเรือนจํามีสถานพยาบาล แตมีพยาบาลประจํา
คอยดูแลแตไมมีนักจิตวิทยาคอยใหคําแนะนํา ชวย
เหลือดานสุขภาพ ไมมีนักสังคมสงเคราะหที่ทําหนาที่
โดยตรง

ยุทธศาสตรในการสงเสริมสูความสําเร็จการศึกษา

ตารางแสดงยุทธศาสตรที่ไดจากผลการวิจัยนํามากําหนดเปนโครงการเพื่อสงเสริมสูความสําเร็จการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานของผูตองขังในเรือนจําและทัณฑสถานเขต 9 

ยุทธศาสตร โครงการ
1. ดานการกํากับตนเอง - โครงการพัฒนาศักยภาพเสริมสรางผูตองขังดีมีวินัย

- โครงการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท
- โครงการสรางจิตสํานึกและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู

ตองขัง
- โครงการผูตองขังดีเดนประจําป 
- โครงการพัฒนาจิตใจและการควบคุมอารมณตนเอง 
- โครงการเรือนธรรมสีขาว 
- โครงการเจริญสติตามหลักศาสนา  
- โครงการผลิตผลคนดี 
- โครงการเสริมสรางความเชื่อมั่นในตนเอง
- โครงการเพื่อนชวยเพื่อน  
- โครงการรักการอาน  
- โครงการตนแบบคนเกงแตไมโกง 
- โครงการแนะแนวและใหการศึกษา 
- โครงการแขงขันทักษะความถนัดความสามารถพิเศษ

ขั้นพื้นฐานของผูตองขังในเรือนจําและทัณฑสถาน 
เขต 9 อยางเปนรูปธรรม

ผู วิจัยไดนําผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดดัง
กลาวมาเปนแนวทางในการพัฒนายุทธศาสตรเพื่อ
สงเสริมสูความสําเร็จในการศึกษาของผูตองขัง และ
กําหนดกิจกรรมโครงการของปจจัยแตละดาน ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร โครงการ
2. ดานสุขภาวะหรือการมีสุขภาพดี - โครงการเสริมสรางสุขภาพจิตกับนักจิตวิทยาและ

     นักสังคมสงเคราะห  
- โครงการชีวิตสดใสใสใจสุขภาพ 
- โครงการแพทยอาสา 
- โครงการเสริมสรางการปองกันดานอนามัย
     ความปลอดภัยทางดานสุขภาพรางกายและจิตใจ 

- โครงการประเมินภาวะสุขภาพเบื้องตน
- โครงการผูตองขังตนแบบดานสุขภาพดี
- โครงการพบญาติแบบใกลชิด
- โครงการประกวดรองเพลง 
- โครงการกีฬาฮาเฮ 
- โครงการจดหมายนอย  
- โครงการเสียงตามสายคลายเครียด  
- โครงการฝกสมาธิเบื้องตน  
- โครงการฝกสมาธิไปกับหมากฮอส หมากรุก
- โครงการสวดมนตกอนนอน  
- โครงการเสริมสรางสมาธิดวยศิลปะแหงสติ
- โครงการฝกอาชีพหลักสูตรระยะสั้น  
- โครงการแขงขันคณิตคิดเร็ว 

นอกจากนี้ยังไดมีการกําหนดผูรับผิดชอบยุทธศาสตร ไดแก สวนควบคุมผูตองขัง สวนพัฒนาผูตองขัง
ฝายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ   ฝายทัณฑปฏิบัติ   ฝายควบคุมและรักษาการณ  สถานพยาบาล ฝายสังคม
สงเคราะห ซึ่งจะตองเปนผูผลักดันและดําเนินการใหกิจกรรมหรือโครงการเกิดเปนรูปธรรมตอไป 

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

 1) รัฐบาลควรกําหนดนโยบายดานการ
สนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนสื่อ และเอกสารประกอบ
การเรียน จะสงผลตอกําลังใจในการเรียนของผูตอง
ขังใหมีความสะดวกในการศึกษาคนควา เปนตัวเสริม
กอใหเกิดความสุขและความสําเร็จ
 2) ภาครัฐควรใหการสนับสนุนทั้งทาง
ตรงและทางออมในการสรางวินัยใหเกิดขึ้นแกเยาวชน
ตั้งแตเยาววัยเพื่อไมใหเปนภาระสังคมตอไป
 3) การจัดการศึกษาใหกับผูตองขังควร
สอดคลองกับพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 
2479  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และแผน
พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแหงชาติ

 4) ควรเนนในเรื่องการศึกษาอบรม
มากกวาการใชแรงงาน ตองจัดใหมีสถานที่เรียนการเรียน
วิชาสามัญจะตองเริ่มจากการสอนใหอานออกเขียนได 
ระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนปลาย และรองรับ
การเรียนสายวิชาชีพระดับ ปวช.และ ปวส. สาขา
วิชาชีพตางๆ และสงเสริมสนับสนุนใหมีการศึกษาไป
จนถึงระดับอุดมศึกษาที่หลากหลาย เพื่อใหเห็นผลอ
ยางเปนรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 5) ควรสนับสนุนดานกีฬาและนันท
นาการ โดยเฉพาะผูตองขังผูที่อยูในวัยฉกรรจมีพลัง
กายสวนเกินและตองการเรียนรู จึงควรสงเสริมใหมี
การเลนกีฬาหลายประเภท ทั้งในรมและกลางแจง 
เพื่อใหมีการใชพลังกายสวนเกินใหเกิดประโยชนตอ
ตนเองและสังคมสวนรวม 
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2. ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ
 1)  สํานักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ควรปรับหลักสูตรให
มีความยืดหยุนและสอดคลองกับสภาพความตองการ
การเรียนรูของกลุมเปาหมายและควรมีการจัดการเรียน
การสอนใหสอดคลองและรองรับอาชีพภายหลังการ
พนโทษเพื่อใหผูตองขังมีทักษะ ความรูในการประกอบ
อาชีพไดอยางมั่นคงตอไป
 2)  ควรจัดโครงการใหความรูและ
แนะแนวการศึกษาดานการดูแลสุขภาพดวยตนเอง
ในภาวะหรือสถานการณที่เจ็บปวยในเรือนจําเพื่อชวย
ลดปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบตอสุขภาพ 
 3) ควรจัดใหมีการเผยแพรขอมูล
ขาวสารอยางกวางขวาง และจัดใหมีการติดตามประเมิน
ผลอยางตอเนื่อง

3. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต
 1)  ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยทําการ
สํารวจเฉพาะกลุมตัวอยางที่เปนผูตองขังเพศชาย
เทานั้น จึงควรศึกษาวิจัยกับกลุมตัวอยางอื่นๆ เชน ผู
ตองขังเพศหญิง หรือเยาวชนในสถานพินิจ เปนตน 
ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลที่หลากหลายและกวางขวางมาก
ยิ่งขึ้น
 2) ควรมีการศึกษายุทธศาสตรการ
สงเสริมสู ความสําเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ของผูตองขังในเรือนจําและทัณฑสถานทั่วประเทศ 
เพื่อพัฒนาตอยอดไปสูการยกระดับการพัฒนาพฤติ
นิสัยผูตองขังสูมาตรฐานสากลตอไป
 3) ควรมีการศึกษาและติดตามผล
ของการนํายุทธศาสตรในการสงเสริมสูความสําเร็จ
การศึกษาขั้นพื้นฐานของผู ต องขังในเรือนจําและ
ทัณฑสถาน เขต 9 เพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาให
สามารถสนองตอบตอแผนพัฒนาและการกําหนด
ทิศทางการศึกษาของกรมราชทัณฑและกระทรวง
ยุติธรรมตอไป

เอกสารอางอิง
กรมราชทัณฑ. (2555). จํานวนนักศึกษาที่สมัครเขาเรียนในปการศึกษา 2545.  กรุงเทพฯ :  กรมราชทัณฑ.
 กระทรวงยุติธรรม
________. (2547). แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู ตามหลักเกณฑ และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา.
________. (2547). พระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 2479.  นนทบุรี : กรมราชทัณฑ.
________. (2547). ยุทธศาสตรและแผนการปฏิบัติการพรอมดัชนีชี้วัด.  กรุงเทพฯ : กรมราชทัณฑ.
________. (2547). สรุปผลการดําเนินงานที่ไดรับเชิงคุณภาพของการฝกวิชาชีพใหกับผูตองขัง.
จีระ หงสลดารมย. (2553). ทรัพยากรมนุษยพันธุแท (พิมพครั้งที่ 5).  กรุงเทพฯ : บริษัท มิสเตอรกอปป 
ชัยยศ จิตตรังสรรค. (2543). การพัฒนาแบบทดสอบกลไกทางจิต DSQ-40 ฉบับภาษาไทย.รายงานวิจัยแพทย
  ประจําบานสาขาจิตเวชศาสตร.  กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
 มหิดล. 
ดวงตา ไกรภัสสรพงษ. (2545). ความผิดปกติทางจิตเวชของผูตองขัง : การศึกษาในเรือนจําเขตกรุงเทพมหานคร
 และเรือนจํากลางบางขวาง. วารสารสุขภาพจิตแหงประเทศไทย , 10, 77-88.
นัทธี จิตสวาง. (2549). หลักทัณฑวิทยา : หลักวิเคราะหระบบงานราชทัณฑ.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพกรมราชทัณฑ.
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. (2552). ภูมิคุมกันตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
 พอเพียง.  กรุงเทพฯ : สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.



180

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. (2552). รูปแบบการพัฒนาการมีสวนรวม
   ของอาสาสมัครในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย.  กรุงเทพฯ : สํานักงาน
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. (2552). คุณลักษณะของอันพึงประสงค. 
   กรุงเทพฯ : สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.
Bloom, Benjamin S. (1982). Human Characteristics and School Learning. (2nd ed.) New York :
   McGraw-Hill Book Company.
Bandura, A. (1982). Self-efficacy mechanism in human agency. American Psychologist,37, 122-147.

Barron, K.E., & Harackiewicz, J.M. (2001) . Achievement goals and optimal motivation: Testing 

multiple goal models. Journal of Educational Psychology, 80, 706-722.
Deci, E. L., Vallerand, R. J., Pelletier,L.G., & Ryan, R.M.(1991).’Motivation and  education: The  
 self - determination perspective.’ Educational Psychologist, 26, 325-346.
Risemberg,R.,&Zimmerman,B.J. (1992). Self-regulated learning in gifted students. 
  Roeper Review,15(2),98-101.
Vaillant, G.E. (2003). Mental Health. American Journal Psychiatry, 160(8), 1373-1384.
Weinstein, C.E., & Mayer, R.E. (1986). The teaching of learning strategies. In M.
William, J. E. (1996). The relationship between efficacy for self-regulated learning    
 anddomainspecific  academic performance, controlling for test anxiety. Journal   
 of Research and Development  in Education, 39(2),77-80.
Wolters, C. A. Self-Regulated Learning  and College Students’ Regulation of Motivation. 
  Journal  of  Educational Psychology.1998; 90 (2): 224-235
Harbison, F. and Myers, C.A. (1964). Education, Manpower and Economic Growth: Strategies of 
  Human Resource Development,New York:McGraw-Hill .
Pintrich, P. R., & De Groot, E. V. (1990). Motivational and self-regulated learning components of 
  classroom academic performance. Journal of Educational Psychology, 82, 33-40.


