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8. ความส าคญัและที่มาของปัญหาที่ท  าการวิจยั  

 กำรศึกษำเป็นกระบวนกำรท่ีส ำคญัยิ่งในกำรพฒันำคนหรือทรพัยำกรมนุษยใ์หม้ีคุณภำพ มี

ควำมสำมำรถท่ีจะปรบัตวัใหรู้เ้ท่ำทนักบักำรเปล่ียนแปลงต่ำง ๆ ท่ีเกิดขึ้ นสงัคมปัจจุบนั ซ่ึงเป็นสงัคม

แห่งกำรเปล่ียนแปลงท่ีเต็มไปดว้ยขอ้มลูข่ำวสำรต่ำง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อกำรเรียนรู ้กำรตดัสินใจ และ

กำรด ำเนินชีวิต ดงัแผนพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ ฉบบัท่ีสิบเอ็ด พ.ศ. 2555-2559 ไดร้ะบุถึง

ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำคนสู่สงัคมแห่งกำรเรียนรูต้ลอดชีวิตอย่ำงยัง่ยืน ว่ำมุ่งเตรียมคนใหพ้รอ้มรบั

กำรเปล่ียนแปลง โดยใหค้วำมส ำคญักบักำรพฒันำคุณภำพคนไทยทุกช่วงวยัใหม้ีภูมิคุม้กนัเพ่ือเขำ้สู่

สงัคมแห่งกำรเรียนรูต้ลอดชีวิตอยำ่งยัง่ยืน (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคม

แห่งชำติ, 2559, หน้ำ 55) และแผนพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ ฉบบัท่ีสิบสอง พ.ศ. 2560- 

2564 มีหน่ึงในหลกักำรส ำคญั โดยยึด “คนเป็นศนูยก์ลำงกำรพฒันำ” มุง่สรำ้งคุณภำพชีวิตและสุขภำวะ

ท่ีดีส ำหรบัคนไทย พฒันำคนใหม้ีควำมเป็นคนท่ีสมบรูณม์ีวินัย ใฝ่รู ้มีควำมรู ้มีทกัษะ มีควำมคิดสรำ้งสรรค ์

มีทศันคติท่ีดี รบัผิดชอบต่อสงัคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พฒันำคนทุกช่วงวยั (ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ, 2560, หนำ้ 4) ขณะเดียวกนั พระรำชบญัญติักำรศึกษำแห่งชำติ 

พ.ศ. 2542 ไดใ้หร้ะบุว่ำกำรศึกษำเป็นกระบวนกำรเรียนรูเ้พ่ือควำมเจริญงอกงำมของบุคคลและสงัคม 

โดยยึดหลกัวำ่ผูเ้รียนทุกคนมีควำมสำมำรถเรียนรูแ้ละพฒันำตนเองได ้และถือว่ำผูเ้รียนมีควำมส ำคญัท่ีสุด 

(กระทรวงศึกษำธิกำร, 2559) ดงัน้ัน กำรพฒันำคนใหส้ำมำรถมีคุณภำพชีวิตและสุขภำวะท่ีดี ใฝ่รู ้

สำมำรถเรียนรูแ้ละพฒันำตนเองไดจึ้งเป็นส่ิงส ำคญัส ำหรบัคนทุกช่วงวยัในสงัคม 

 ทักษะกำรเรียนรูด้ว้ยกำรน ำตนเองน้ัน เป็นสิ่งที่สำมำรถพฒันำไดต้ำมกระบวนกำรทำง

จิตวิทยำของมนุษย ์เมื่อเติบโตขึ้ นจะพฒันำตนเองไปสู่ควำมเป็นอิสระ มีควำมเป็นตวัของตวัเองมำกขึ้ น 

สำมำรถด ำเนินชีวิตไดด้ว้ยตนเองและช้ีน ำตนเองได ้กำรเรียนรูด้ว้ยกำรน ำตนเองจะเขม้ขน้ขึ้ นเมื่ออยู่

ในวยัผูใ้หญ่ (Knowles, 1975, pp. 14-17) และถำ้สำมำรถพฒันำศกัยภำพในกำรเรียนรูด้ว้ยกำรน ำ

ตนเองใหสู้งขึ้ น และต่อเน่ืองตลอดเวลำ จะท ำใหค้นเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู ้เป็นผูรู้ ้ผูส้รำ้งองคค์วำมรู ้

ตลอดเวลำ กำรเรียนรูด้ว้ยกำรน ำตนเองเป็นบุคลิกลกัษณะท่ีมีอยู่ในบุคคลทุกคน อำจแตกต่ำงกนัในระดบั

มำกหรือน้อย ขึ้ นอยู่กบัสถำนกำรณก์ำรเรียนรูข้องบุคคลน้ัน และสำมำรถช่วยเหลือสนับสนุนใหบุ้คคล

เพ่ิมศกัยภำพในกำรเรียนรูด้ว้ยกำรน ำตนเองได ้(Brockett and Hiemstra, 1991, pp. 11-13) ทั้งน้ี 

กำรเรียนรูด้ว้ยตนเองท่ีเกิดจำกแรงจงูใจของผูเ้รียนแต่ละคน จะเป็นควำมรูท่ี้ถำวร เพรำะเป็นกำรขวนขวำย

และคน้ควำ้ของผูเ้รียนท่ีติดตวัผูเ้รียนไป โดยกำรเรียนรูด้ว้ยตนเองเป็นวิธีท่ีเหมำะสมกบักำรศึกษำใน

สถำนกำรณปั์จจุบนั (มณี อำภำนันทิกุล, รุจิเรศ ธนูรกัษ์ และยุวดี ฦำชำ, 2551, หน้ำ 54) และ

กำรเรียนรูจ้ำกสถำบนักำรศึกษำน้ัน ผูเ้รียนก็ไม่อำจศึกษำหำควำมรูไ้ปครบถว้นในระบบหอ้งเรียน 

และโอกำสทำงกำรศึกษำในระบบก็ไมไ่ดเ้กิดขึ้ นไดก้บัทุกคน ดงัน้ัน กำรเรียนรูด้ว้ยตนเองจึงเป็นส่ิงส ำคญั 

ส ำหรบัผูท่ี้มีใจรกักำรเรียนรู ้ปรำรถนำท่ีจะเรียนรูแ้ละน ำตนเอง จนกลำยเป็นผูท่ี้ขยนัแสวงหำควำมรู ้

ใส่ตนเอง สำมำรถเรียนรูไ้ดต้ลอดชีวิต ไดทุ้กหนทุกแห่ง ทุกเวลำ ทุกสถำนท่ี และสำมำรถน ำควำมรู ้

ไปใชป้ระโยชน์เมื่อจ ำเป็น ซ่ึงจะส่งผลต่อควำมส ำเร็จทำงกำรเรียนกบักำรศึกษำในระบบเช่นกนั ทั้งน้ี 

ในวยัของกำรศึกษำแต่ละวยัยอ่มมีทกัษะกำรเรียนรูด้ว้ยตนเองท่ีแตกต่ำงกนั ขึ้ นอยู่กบัปัจจยัหลำย ๆ 

ดำ้น ซ่ึงแต่ละสถำนกำรศึกษำควรส่งเสริมหรือกระตุน้ใหนั้กศึกษำมหำวิทยำลยัมีวินัย มีทักษะกำร
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พฒันำและเรียนรูด้ว้ยตนเอง จนเกิดใหเ้กิดควำมรู ้ ทกัษะ ทศันคติ ท่ีดี และสำมำรถเรียนรูต่้อเน่ือง

ไดต้ลอดชีวิต 

 มหำวิทยำลัยเป็นแหล่งกำรเรียนรูท่ี้ส ำคัญท่ีจะส่งเสริมใหม้ีกำรเรียนรูท้ั้งในหอ้งเรียนและ

นอกหอ้งเรียน ส่งเสริมใหม้ีลกัษณะกำรเรียนรูด้ว้ยตนเอง ผูว้ิจยัจึงใหค้วำมสนใจท่ีศึกษำลกัษณะกำร

เรียนรู ้ด้วยตนเองของนักศึกษำมหำวิทยำลัยรังสิต ทั้ง น้ี เน่ืองจำกมหำวิทยำลัยรังสิตเป็น

สถำบันอุดมศึกษำเอกชนไดร้ับกำรประเมินจำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพ

กำรศึกษำ (สมศ.) ใหเ้ป็นมหำวิทยำลยัเอกชนเพียงแห่งเดียวท่ีไดร้บักำรจดัใหอ้ยู่ในระดบั “ดีมำก”
ในกลุ่มสถำบนัท่ีเน้นกำรผลิตบณัฑิต โดยมีจุดมุ่งหมำยส ำคญัคือ กำรผลิตบณัฑิตในสำขำวิชำท่ีตรง

กบัควำมตอ้งกำรในกำรพฒันำประเทศ โดยมุ่งเน้น ทำงดำ้นวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรออกแบบ 

และกำรจดักำรเป็นส ำคญั รวมถึงวิชำชีพอิสระท่ีสำมำรถสรำ้งงำนของตนเองได ้ส่งเสริมใหนั้กศึกษำมี

ควำมตั้งใจ ใฝ่รู ้และมีควำมกระตือรือรน้ในกำรศึกษำ ดว้ยตนเองอย่ำงจริงจงั ซ่ึงจะเป็นพ้ืนฐำนส ำคญั

ของชีวิต (มหำวิทยำลยัรงัสิต, 2560ก; 2560ข) ในปัจจุบนัเปิดสอนในระดบัปริญญำตรี 94 หลกัสูตร 

ระดบัปริญญำโท 37 หลกัสูตร ประกำศนียบตัรบณัฑิต 1 หลกัสูตร และระดับปริญญำเอก 9 หลกัสูตร 

รวม 141 หลกัสตูร (มหำวิทยำลยัรงัสิต, 2560ข) ปัจจุบนัมหำวิทยำลยัรงัสิตมีกำรน ำเทคโนโลยีมำ

ใชใ้นกระบวนกำรเรียนกำรสอนมำกขึ้ นกวำ่ในอดีต ท ำใหนั้กศึกษำสำมำรถเรียนรูด้ว้ยตนเองไดม้ำกขึ้ น 

ทั้งน้ีนักศึกษำตอ้งมีคุณสมบติัในกำรเรียนรูด้ว้ยตนเองอย่ำงมำกเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภำพในกำรเรียนรู ้

ไดดี้  

จำกสภำพดังกล่ำวขำ้งตน้ ท ำใหผู้ว้ิจยัมีควำมสนใจว่ำลกัษณะกำรเรียนรูด้ว้ยกำรน ำตนเอง

ของนักศึกษำระดบัปริญญำตรี มหำวิทยำลยัรงัสิตเป็นอย่ำงไร อยู่ในระดบัใด เพ่ือน ำมำเป็นขอ้มลูใน

กำรวำงแผนพัฒนำนักศึกษำปริญญำตรี มหำวิทยำลัยรังสิต และจำกกำรท่ีผู ้วิจัยได้ทบทวน

วรรณกรรมและงำนวิจยัเก่ียวกบัลกัษณะกำรเรียนรูด้ว้ยกำรน ำตนเอง (สุวฒัน์ วฒันวงศ์, 2546;   

วรนุช แหยมแสง, 2554; Guglielmino, 1978; Skager, 1978) พบว่ำ ลกัษณะกำรเรียนรูด้ว้ยกำร

น ำตนเองมทีั้งหมด 7 ดำ้นท่ีน ำมำศึกษำครั้งน้ี อนัไดแ้ก่ (1) ดำ้นรกักำรเรียนรูต้ลอดชีวิต (2) ดำ้น

กำรมีปณิธำนตนเอง (3) ดำ้นทักษะท่ีจ ำเป็นในกำรเรียนรูแ้ละกำรแกปั้ญหำ (4) ดำ้นมีวุฒิภำวะทำง

อำรมณ์ (5) ดำ้นกำรวำงแผนกำรเรียน (6) ดำ้นใฝ่เรียนรูส่ิ้งใหม่ และ (7) ดำ้นกำรรูจ้ักตนเอง 

เป็นตัวแปรในกำรศึกษำครั้งน้ี โดยผลกำรวิจัยจะเป็นขอ้มูลพ้ืนฐำนส ำหรับผูบ้ริหำรของมหำวิทยำลัย 

คณำจำรย ์และหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งในกำรวำงแผนก ำหนดนโยบำย ส่งเสริม ปรับปรุงและพัฒนำกำร

จดักำรเรียนกำรสอนท่ีจะเป็นผลใหนั้กศึกษำมหำวิทยำลยัรงัสิต และเป็นประโยชน์ในกำรจดักำรศึกษำของ

สถำนศึกษำ รวมทั้งประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชำติ  

 

9. วตัถุประสงคข์องโครงการ   

 1. เพ่ือศึกษำระดบัของลกัษณะกำรเรียนรูด้ว้ยกำรน ำตนเองของนักศึกษำระดบัปริญญำตรี 

มหำวิทยำลยัรงัสิต 
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 2. เพ่ือศึกษำเปรียบเทียบลกัษณะกำรเรียนรูด้ว้ยกำรน ำตนเองของนักศึกษำระดบัปริญญำตรี  

มหำวิทยำลยัรงัสิต จ ำแนกตำมปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อำยุ คณะท่ีศึกษำ  

   

10. ประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บั   

 1. ผลกำรวิจยัสำมำรถใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดแนวทำงในกำรพฒันำหลกัสูตร 

และจดักำรเรียนกำรสอนใหเ้หมำะสมกบัวิธีกำรเรียนรูด้ว้ยกำรน ำตนเองของนักศึกษำปริญญำตรี ของ

มหำวิทยำลยัรงัสิต  

 2. ขอ้มลูท่ีไดจ้ำกผลกำรวิจยัสำมำรถเป็นแหล่งขอ้มลูแก่ผูส้นใจ เร่ืองลกัษณะกำรเรียนรูด้ว้ย

กำรน ำตนเองโดยน ำไปประยุกตใ์ชใ้นกำรเรียนรูข้องตนเอง พฒันำตนเองใหม้ีศกัยภำพมำกยิ่งข้ึน 

    

11. ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง (พอสงัเขป)  

 ความหมาย แนวคิด และหลกัการของลกัษณะการเรียนรูด้ว้ยการน าตนเอง 

 ลกัษณะกำรเรียนรูด้ว้ยกำรน ำตนเอง มำจำกภำษำองักฤษวำ่ Self-directed Learning ใชค้ ำ

ยอ่วำ่ “SDL” เป็นค ำท่ี Knowles (1975) ไดบ้ญัญติัขึ้ นในปี ค.ศ. 1975 และยงัเป็นค ำท่ีนิยมใชก้นั

อยูใ่นปัจจุบนั 

ความหมายของลกัษณะการเรียนรูด้ว้ยการน าตนเอง 

 นักวิชำกำรหลำยท่ำนไดใ้หค้วำมหมำยของค ำวำ่ ลกัษณะกำรเรียนรูด้ว้ยกำรน ำตนเอง 

(self-directed learning) ในมุมมองท่ีแตกต่ำงกนัออกไป จำกกำรศึกษำทบทวนวรรณกรรม พบวำ่ 

มีนักวิชำกำรทั้งในประเทศและต่ำงประเทศไดใ้หค้ ำจ ำกดัควำม ดงัน้ี  

 กำรใหค้วำมหมำยของลกัษณะเรียนรูด้ว้ยกำรน ำตนเองของนักวิชำกำรต่ำงประเทศ ซ่ึงไดแ้ก่

Knowles (1975, p. 18) ผูริ้เร่ิมใชค้ ำน้ีเป็นครั้งแรก ไดใ้หค้วำมหมำยของกำรเรียนรูด้ว้ยกำรน ำ

ตนเองวำ่ เป็นกระบวนกำรท่ีบุคคลใชใ้นกำรสรำ้งควำมตอ้งกำรในกำรเรียนรู ้กำรตั้งจุดมุ่งหมำยในกำร

เรียนรู ้กำรท ำกิจกรรมเพ่ือคน้หำควำมรู ้เช่นกำรคน้ควำ้เอกสำรและแหล่งควำมรูต่้ำง ๆ กำรพบปะ

บุคคล กำรเลือกและกำรก ำหนดแผนกำรเรียนรู ้และกำรประเมินผลกำรเรียนรู ้กิจกรรมส่วนใหญ่เกิดขึ้ น

ดว้ยตนเอง ซ่ึงอำจจะไดร้บัหรือ ไมไ่ดร้บัควำมช่วยเหลือจำกผูอ่ื้น ส่วนนักวิชำกำรอีกท่ำน คือ Skager 

(1978, p. 13) ใหค้วำมหมำยกำรเรียนรูด้ว้ยกำรน ำตนเอง ว่ำเป็นกำรพฒันำกำรเรียนรูแ้ละ

ประสบกำรณ์กำรเรียน ตลอดจนควำมสำมำรถในกำรวำงแผนปฏิบัติ  และกำรประเมินผลของ

กิจกรรมกำรเรียน ทั้งในลกัษณะท่ีเป็นเฉพำะบุคคล และในฐำนะท่ีเป็นสมำชิกของกลุ่มกำรเรียนท่ี

ร่วมมือกนั ขณะเดียวกนั Boud (1982, p. 25) กล่ำวไวว้่ำ กำรเรียนรูด้ว้ยกำรน ำตนเองไม่ได้

หมำยถึงกำรเรียนคนเดียวโดยไม่มีชั้นเรียน ผูส้อน และเพ่ือนเรียน แต่กำรจดักำรเรียนรูด้ว้ยกำรน ำ
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ตนเองควรเน้นใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูท่ี้จะท ำงำนกบัเพ่ือน ครู และบุคลำกรท่ีเก่ียวขอ้ง โดยวิธีกำรเรียนรู ้

ดว้ยกำรน ำตนเองขึ้ นอยูก่บัภมูิหลงัควำมรูเ้ดิมและทกัษะของผูเ้รียน ผูเ้รียนท่ีมีกำรน ำตนเองในระดบั

เดียวกนัอำจมีวิธีกำรท ำงำนท่ีแตกต่ำงกนัในกำรท ำงำนช้ินเดียวกนั นอกจำกน้ี นักวิชำกำร  Griffin 

(1983, p. 153) ไดก้ล่ำวว่ำกำรเรียนรูด้ว้ยกำรน ำตนเอง เป็นกำรจดัประสบกำรณ์กำรเรียนรู ้

เฉพำะบุคคลใดบุคคลหน่ึง โดยมีเป้ำหมำยไปสู่กำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู ้ของตน  และ

ควำมสำมำรถในกำรวำงแผนปฏิบัติกำร และกำรประเมินผลกำรเรียนรูเ้ฉพำะบุคคล และอีกหน่ึง

มุมมองของ Brookfield (1984, p. 59) ไดใ้หค้วำมหมำยกำรเรียนรูด้ว้ยกำรน ำตนเอง ว่ำหมำยถึง 

กำรเป็นตวัของตวัเอง ควบคุมกำรเรียนรูด้ว้ยตนเอง มีควำมเป็นอิสระ โดยอำศยัควำมช่วยเหลือจำก

แหล่งภำยนอกนอ้ยท่ีสุด 

 ดงัน้ัน จำกทศันะกำรใหค้วำมหมำยของลกัษณะกำรเรียนรูด้ว้ยกำรน ำตนเองของนักวิชำกำร

ต่ำงประเทศ ผูว้ิจยัสำมำรถสรุปไดว้่ำ ลกัษณะกำรเรียนรูด้ว้ยกำรน ำตนเองหมำยถึง กระบวนกำรท่ี

บุคคลใชใ้นกำรสรำ้งควำมตอ้งกำรในกำรเรียนรู ้กำรตั้งเป้ำหมำยในกำรเรียนรู ้กำรท ำกิจกรรมเพ่ือ

คน้หำควำมรู ้และพฒันำกำรเรียนรูแ้ละประสบกำรณก์ำรเรียน ตลอดจนควำมสำมำรถในกำรวำงแผน

ปฏิบติั และกำรประเมินผลของกิจกรรมกำรเรียน ทั้งในลกัษณะท่ีเป็นเฉพำะบุคคล และในฐำนะท่ี

เป็นสมำชิกของกลุ่มกำรเรียนท่ีร่วมมือกันโดยวิธีกำรเรียนรูด้ว้ยกำรน ำตนเองขึ้ นอยู่กับภูมิหลัง

ควำมรูเ้ดิมและทกัษะของผูเ้รียน 

ความส าคญัของลกัษณะการเรียนรูด้ว้ยการน าตนเอง 

 ปัจจุบนัสภำพสงัคมเปล่ียนไปสู่ยุคขอ้มลูข่ำวสำร ควำมเจริญทำงเทคโนโลยีไดพ้ฒันำกำ้วหน้ำ

อย่ำงไม่หยุดยั้ง กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบเดิมตำมท่ีครูก ำหนดจึงไม่ตอบสนองต่อกำรพัฒนำ

ทรพัยำกรบุคคลใหม้ีควำมรูค้วำมสำมำรถเท่ำทนัควำมเจริญและควำมเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้ น  ดงัน้ัน 

กำรเรียนรูด้ว้ยกำรน ำตนเอง จึงเป็นแนวทำงหน่ึงในกำรจดักำรเรียนกำรสอนท่ีส ำคญั ดงัท่ี Knowles 

(1975, pp. 15-17) ไดก้ล่ำวถึงควำมส ำคญัของกำรเรียนรูด้ว้ยกำรน ำตนเองว่ำมีประโยชน์กบั

ผูเ้รียน 4 ประกำร ดงัน้ี 

 1. ท ำใหผู้เ้รียนมีผลทำงกำรเรียน ดีกว่ำผูเ้รียนท่ีเรียนโดยรอใหค้รูเป็นผูถ่้ำยทอดควำมรูใ้ห ้

เท่ำน้ัน เน่ืองจำกผูเ้รียนจะเรียนรูอ้ยำ่งมีจุดมุง่หมำย มีควำมตั้งใจ และมีแรงจงูใจ สำมำรถน ำควำมรู ้

ไปใชป้ระโยชน์ไดดี้กวำ่และยัง่ยืนกวำ่ผูเ้รียนท่ีเป็นฝ่ำยรบัค ำสอนอย่ำงเดียว 

 2. ท ำใหผู้เ้รียนมีพฒันำกำรเรียนท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัจิตวิทยำและกระบวนกำรทำงธรรมชำติ

มำกกว่ำ เมื่อเติบโตก็ค่อย ๆ พฒันำตนเองไปสู่ควำมเป็นอิสระ ไม่ตอ้งพ่ึงพ่อแม่ ครู หรือบุคคลอ่ืน 

กำรพ่ึงพำตนเองจะท ำใหม้ีควำมรบัผิดชอบต่อตนเองมำกขึ้ น 

 3. ท ำใหผู้เ้รียนสำมำรถพฒันำกำรเรียนรูไ้ดส้อดคลอ้งกบักำรศึกษำระบบใหม่ หลกัสูตรใหม่ 

หอ้งเรียนแบบเปิด กำรศึกษำอย่ำงอิสระ มหำวิทยำลยัเปิด ซ่ึงรูปแบบกำรศึกษำเหล่ำน้ีจะช่วยผลกัดัน

ใหผู้เ้รียนมีควำมรบัผิดชอบต่อตนเองมำกขึ้ น 
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 4. ท ำใหผู้เ้รียนสำมำรถด ำเนินชีวิตอยู่ในสงัคมท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลำ กำรเรียนรู ้

ดว้ยกำรน ำตนเอง จึงเป็นกระบวนกำรต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

 ในขณะเดียวกนั Dickinson (1987, pp. 18-35) ไดก้ล่ำวถึงควำมส ำคญัของกำรเรียนรู ้

ดว้ยกำรน ำตนเองว่ำ กำรเรียนรูด้ว้ยกำรน ำตนเองช่วยเปิดโอกำสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู ้ แมว้่ำจะไดร้บั

โอกำสในกำรฝึกปฏิบติัไม่เท่ำกนั ทกัษะควำมรู ้ระบบกำรคิด กลยุทธใ์นกำรเรียนรู ้และจุดมุ่งหมำย

ทำงกำรเรียนท่ีแตกต่ำงกนั กำรเรียนรูด้ว้ยกำรน ำตนเองท ำใหผู้เ้รียนเกิดแรงจูงใจในทำงบวกและ

พรอ้มท่ีจะเรียนรู ้

 ส่วน Borich (1992, p. 286) ไดก้ล่ำวถึงควำมส ำคญัในกำรเรียนรูด้ว้ยกำรน ำตนเองไวว้่ำ 

กำรเรียนรูด้ว้ยกำรน ำตนเองจะช่วยใหผู้เ้รียนสรำ้งควำมเขำ้ใจและควำมหมำยจำกเน้ือหำต ำรำดว้ย

ตนเอง ช่วยใหผู้เ้รียนรูจ้ักใหเ้หตุผล แกปั้ญหำ คิดวิเครำะห์ในเน้ือหำท่ีเรียน และเพ่ิมทักษะกำร

ควบคุมตนเอง และพฤติกรรมท่ีคนในสงัคมยอมรบั 

 จำกควำมส ำคญัดังกล่ำว พอสรุปไดว้่ำ กำรเรียนรูด้ว้ยกำรน ำตนเอง เป็นคุณลกัษณะท่ีส ำคญั

ต่อกำรด ำเนินชีวิต จดัเป็นกระบวนกำรเรียนรูต้ลอดชีวิต เป็นกำรเรียนรูแ้ตกต่ำงกนัตำมสภำพควำม

แตกต่ำงของบุคคล สนองต่อควำมตอ้งกำรและควำมสนใจในกำรเรียนรู ้ ช่วยใหผู้เ้รียนมีควำมตั้งใจ 

มีแรงจงูใจ มีควำมคิดสรำ้งสรรค ์ปรบัพฤติกรรมกำรท ำงำนร่วมกบัผูอ่ื้นได ้สำมำรถคิดและแกปั้ญหำ

ไดอ้ย่ำงมีเหตุมีผล และน ำประโยชน์จำกกำรเรียนรูด้ว้ยตนเองไปใชไ้ดดี้ขึ้ น ท ำใหผู้เ้รียนประสบ

ควำมส ำเร็จในกำรเรียนและกำรด ำเนินชีวิต 

ลกัษณะการเรียนรูด้ว้ยการน าตนเอง 

 ลกัษณะกำรเรียนรูด้ว้ยกำรน ำตนเอง ผูเ้รียนตอ้งมีคุณสมบติัต่ำง ๆ ท่ีส่งผลต่อวิธีกำรเรียนรู ้

จึงมีนักกำรศึกษำ ไดน้ ำเสนอลกัษณะกำรเรียนรูด้ว้ยกำรน ำตนเองในรูปแบบต่ำง ๆ ดงัน้ี 

 Guglielmino (1978, pp. 116-120) ไดศึ้กษำถึงลกัษณะกำรเรียนรูด้ว้ยกำรน ำตนเองโดย

ใชเ้ทคนิคเดลฟำย โดยมีผูท้รงคุณวุฒิ จ ำนวน 14 คนเป็นผูใ้หข้อ้มลูเก่ียวกบัองคป์ระกอบส ำคญัท่ีมี

ต่อกำรเรียนรูด้ว้ยกำรน ำตนเอง แลว้น ำไปวิเครำะหไ์ดอ้งคป์ระกอบของลกัษณะกำรเรียนรูด้ว้ยตนเอง 

(self-directed learning) หรือ SDLR 8 ดำ้น ดงัน้ี 

 1. กำรเปิดใจรบัโอกำสท่ีจะเรียน (openness to learning opportunities) ไดแ้ก่ ควำมสนใจ

ในกำรเรียน ควำมภำคภูมิใจเมื่อไดเ้รียนส ำเร็จ ชอบศึกษำคน้ควำ้จำกหอ้งสมุด ยอมรบักำรติติงใน

ควำมผิดพลำดของตนเอง และมีควำมเขำ้ใจในเร่ืองท่ียำก ๆ มีควำมคิดควำมเขำ้ใจของตนเองในกำร

เป็นผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภำพ ไดแ้ก่ ควำมสำมำรถท่ีจะเรียนเมื่อตอ้งกำรเรียน เมื่อตดัสินใจเรียนแลว้ 

สำมำรถแบ่งเวลำใหก้บักำรเรียนได ้โดยรูว้ำ่เม่ือใดท่ีจะเรียน ในกำรเรียนจะคน้หำวิธีกำรต่ำง ๆ เพ่ือ

เรียนรูห้วัขอ้ใหม ่ๆ มีควำมสุขกบักำรแกปั้ญหำท่ียำก ๆ และรูแ้หล่งท่ีจะหำขอ้มลู 

 2. เช่ือมัน่ว่ำตนเองเป็นผูเ้รียนท่ีดีได ้(self concept as an effective learner) หมำยถึง 

ควำมมัน่ใจในกำรเรียนรูข้องตนเอง ควำมสำมำรถในกำรเรียนรูจ้ดัเวลำในกำรเรียนรู ้ กำรมีระเบียบ
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วินัยในตนเอง กำรมีควำมรูแ้ละทกัษะจ ำเป็นต่อกำรเรียนรู ้สำมำรถคน้หำแหล่งทรพัยำกรกำรเรียนรู ้

กำรมีทกัษะควำมอยำกรูอ้ยำกเห็น 

 3. ควำมคิดริเร่ิมและมีอิสระในกำรเรียนรู ้ (initiative and independence in learning) 

หมำยถึง ควำมไม่ทอ้ถอย แมไ้ม่เขำ้ใจในส่ิงท่ีกระท ำอยู่ ชอบท่ีจะเรียนรูแ้ละท ำควำมเขำ้ใจในกำร

อ่ำน รวมถึงสำมำรถท ำงำนดว้ยตนเองได ้

 4. ควำมรบัผิดชอบในกำรเรียนของตนเอง (acceptance of responsibility for one’s own 

learning) หมำยถึง กำรมีทศันะต่อตนเองในดำ้นสติปัญญำอยู่ในระดบัปำนกลำงหรือสูง กำรมีควำม

เช่ือในหน้ำท่ีกำรส ำรวจตรวจสอบเก่ียวกบักำรศึกษำ ควำมรบัผิดชอบต่อกำรเรียนของตนเอง และมี

ควำมสำมำรถในกำรส่งเสริมควำมกำ้วหนำ้ในกำรเรียนของตนเองได ้

 5. ควำมรกัในกำรเรียนรู ้(love of learning) หมำยถึง ควำมช่ืนชมต่อบุคคลท่ีมีกำรเรียนรู ้

ส่ิงใหม่ ๆ อยู่เสมอ ควำมปรำรถนำอนัแรงกลำ้ท่ีจะเรียนรูอ้ยู่เสมอ และมีควำมสนุกสนำนในกำรศึกษำ

คน้ควำ้ 

 6. ควำมคิดสรำ้งสรรค์ (creativity) หมำยถึง ควำมคิดท่ีจะท ำส่ิงต่ำง ๆ ไดดี้ สำมำรถหำ

แนวทำงในกำรเรียนรูส่ิ้งใหม ่ๆ ไดห้ลำยแนวทำง 

 7. มองอนำคตในแง่ดี (positive orientation to the future) หมำยถึง ควำมเขำ้ใจในตนเอง

ว่ำ เป็นผูเ้รียนท่ีเรียนรูต้ลอดชีวิต คิดถึงเร่ืองอนำคตและมองปัญหำเป็นส่ิงทำ้ทำย ไม่ใช่สญัญำณให้

หยุดกระท ำ 

 8. ทักษะท่ีจ ำเป็นในกำรเรียนรูแ้ละกำรแกปั้ญหำ (ability to use basic study and 

problem-solving skill) หมำยถึง ควำมสนใจในกำรใชท้กัษะพ้ืนฐำนในกำรศึกษำ ไดแ้ก่ ทกัษะกำรฟัง 

กำรอ่ำน กำรพดู กำรจ ำ และกำรมีทกัษะในกำรแกไ้ขปัญหำ 

 ขณะท่ี Skager (1978, pp. 24-25) กล่ำวถึงคุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีจะเรียนรูด้ว้ยกำรน ำ

ตนเองไดดี้วำ่ควรมีลกัษณะ 7 ประกำร ดงัน้ี 

 1. กำรเป็นผูย้อมรบัตนเอง (self-acceptance) หมำยถึง กำรมีทศันคติเชิงบวกต่อตนเองใน

ดำ้นกำรเป็นผูเ้รียน 

 2. กำรเป็นผูม้ีกำรวำงแผนกำรเรียน (painfulness) ซ่ึงประกอบดว้ย 

     2.1 กำรรบัรูค้วำมตอ้งกำรในกำรเรียนของตนเอง 

     2.2 กำรวำงจุดมุง่หมำยท่ีสอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรน้ัน 

     2.3 กำรวำงแผนในกำรปฏิบติังำนท่ีมีประสิทธิภำพ เพ่ือบรรลุจุดประสงคก์ำรเรียน 
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 3. กำรมีแรงจงูใจภำยใน (intrinsic motivation) หมำยถึง ผูเ้รียนท่ีมีแรงจงูใจ ในกำรเรียน

รูอ้ยู่ในตัวเอง จะสำมำรถเรียนรูโ้ดยปรำศจำกส่ิงท่ีควบคุมภำยนอก เช่น รำงวลั กำรถูกต ำหนิ ถูก

ลงโทษ เรียนเพ่ือตอ้งกำรวุฒิบตัรหรือต ำแหน่ง 

 4. กำรประเมินผลตนเอง (internalized evaluation) หมำยถึง สำมำรถประเมินตนเองไดว้่ำ

จะเรียนไดดี้ระดบัใด โดยอำจขอใหผู้อ่ื้นประเมินกำรเรียนรูข้องตนก็ได้ ซ่ึงผูเ้รียนจะตอ้งยอมรบักำร

ประเมินผลภำยนอกว่ำถูกตอ้ง ก็ต่อเมื่อผู ้ประเมินมีควำมคิดอย่ำงอิสระ และกำรประเมินจะตอ้ง

สอดคลอ้งกบัส่ิงต่ำง ๆ ท่ีปรำกฏเป็นจริงในขณะน้ัน 

 5. กำรเปิดกวำ้งต่อประสบกำรณ์ (openness to experience) หมำยถึง กำรท่ีผูเ้รียนน ำ

ประสบกำรณเ์ขำ้มำใชใ้นกิจกรรมชนิดใหม่ อำจจะสะทอ้นกำรเรียนรู ้หรือกำรจดัวำง เป้ำหมำยโดย

จะมีเหตุผลหรือไม่มีก็ได้ กำรมีควำมสนใจใคร่รู ้ อดทนต่อปัญหำท่ียงัสงสัย กำรชอบส่ิงท่ียุ่งยำก

สับสน และกำรเรียนอย่ำงสนุก จะท ำใหเ้กิดแรงจูงใจในกำรท ำกิจกรรมใหม่  ๆ และก่อใหเ้กิด

ประสบกำรณใ์หม ่ๆ เช่นกนั 

 6. กำรมีควำมยืดหยุ่น (flexibility) หมำยถึง กำรมีควำมยืดหยุ่นในกำรเรียนรู ้เต็มใจท่ีจะ

เปล่ียนแปลงเป้ำหมำยหรือวิธีกำรเรียน และใชร้ะบบกำรเขำ้ถึงปัญหำ โดยใชท้กัษะกำรส ำรวจ กำร

ลองผิดลองถูก น ำเอำควำมลม้เหลวท่ีไดร้บัมำปรบัปรุงแกไ้ขมำกกวำ่ท่ีจะยอมแพห้รือยกเลิก 

 7. กำรเป็นตวัของตวัเอง (autonomy) หมำยถึง ผูเ้รียนดูแลตวัเองได ้เลือกผูกพนักบัรูปแบบ

กำรเรียนรูแ้บบใดแบบหน่ึง สำมำรถจดักำรกบัปัญหำตำมเวลำท่ีก ำหนด และพิจำรณำถึงส่ิงท่ีตอ้งกำร

วำ่ ลกัษณะกำรเรียนแบบใดท่ีมีคุณค่ำและเป็นท่ียอมรบัได ้

 ขณะเดียวกนั สุวฒัน์ วฒันวงศ์ (2546, หน้ำ 101-102) ไดศึ้กษำเร่ือง กำรเรียนรูด้ว้ย

กำรน ำตนเองของผูเ้รียนกำรศึกษำต่อเน่ืองสำยอำชีพ โดยท ำกำรวิเครำะหอ์งคป์ระกอบกำรเรียนรู ้

ดว้ยกำรน ำตนเองได ้11 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ (1) ควำมรกัและตอ้งกำรเรียนรูส่ิ้งใหม่  (love and 

need for new learning) (2) ควำมสำมำรถในกำรเลือกทกัษะเพ่ือกำรเรียนรู ้ (ability to choose 

and use skills for learning) (3) กำรแสวงหำค ำตอบเพ่ือกำรเรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง (searching 

answer for self-directed learning) (4) ควำมรบัผิดชอบต่อกำรเรียนรูแ้ละมีขั้นตอนเพ่ือน ำไปสู่

เป้ำหมำย (responsibility in learning and how to reach the goal) (5) กำรมีวินัยในตนเองและ

กำรน ำควำมรูไ้ปใชป้ระโยชน์ (discipline and how to use knowledge) (6) กำรทุ่มเทเพ่ือกำรเรียน

ดว้ยควำมพยำยำมอย่ำงเหมำะสม (trying very hard for learning) (7) กำรจดัสภำพแวดลอ้มเพ่ือ

ส่งเสริมบรรยำกำศในกำรเรียนรู ้(have a good learning environment) (8) ควำมสำมำรถริเร่ิม

กำรเรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง (ability to initiate self evaluation) (9) ควำมสำมำรถตั้งค ำถำมเพ่ือกำร

น ำไปสู่ควำมรูท่ี้ตอ้งกำร (ability to ask for learning needs) (10) กำรประเมินผลตนเองไดอ้ย่ำง

ถูกตอ้งยุติธรรม (ability for self-learning) และ (11) ควำมอดทนในกำรเสำะแสวงหำควำมรู ้(an 

endurance for searching knowledge) 
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 ส่วนวรนุช แหยมแสง (2554, หน้ำ 69) ไดศึ้กษำเร่ือง กำรพฒันำเคร่ืองมือวดัควำมพรอ้ม

ในกำรเรียนรูด้ว้ยกำรน ำตนเองของนักศึกษำมหำวิทยำลยัรำมค ำแหง พฒันำเคร่ืองมือวดัควำมพรอ้ม

ในกำรเรียนรูด้ว้ยกำรน ำตนเอง 11 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ (1) รูจ้กัตนเอง (2) วำงแผนกำรเรียน 

(3) มีปณิธำนของตนเอง (4) มีวุฒิภำวะทำงอำรมณ์ (5) ใฝ่เรียนรูส่ิ้งใหม่ ๆ (6) รกักำรเรียนรู ้

ตลอดชีวิต (7) เก็บรวบรวมขอ้เขียนและส่ือสำรไดดี้ (8) มีทกัษะในกำรแสวงหำควำมรู ้(9) มีควำม

อดทนต่อควำมยำกล ำบำก (10) เป็นคนช่ำงสงัเกต และ (11) ตั้งใจเรียนเต็มเวลำ 

 

แนวคิด และหลกัการของปัจจยัส่วนบุคคล 

นักวิชำกำรหลำยท่ำนไดใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบัปัจจัยส่วนบุคคล ซ่ึงผูว้ิจยัไดศึ้กษำในเร่ืองของ

ประชำกรศำสตรร์่วมดว้ยไวด้งัน้ี 

 ค ำนำย อภิปรชัญำสกุล (2556, น.27-28) กล่ำววำ่ ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย 

 1) อำยุและวงจรชีวิต (Age and Life Cycle) โดยคนจะมีรสนิยม และซ้ือสินคำ้และบริกำรท่ี

แตกต่ำงกนัไปในแต่ละช่วงอำยุ เช่น เส้ือผำ้ อำหำร กิจกรรมยำมว่ำง จะมีควำมสมัพนัธก์บัอำยุ และ

ล ำดบัขัน้ของวงจรชีวิต 

 2) อำชีพ (Occupation) ผูบ้ริโภคท่ีมีอำชีพท่ีแตกต่ำงกนั จะมีควำมตอ้งกำรในกำรใชสิ้นคำ้

หรือบริกำรท่ีแตกต่ำงกนัออกไป ดงัน้ัน นักกำรตลำดตอ้งสำมำรถออกแบบผลิตภณัฑท่ี์ตรงกบัควำม

ตอ้งกำรของบุคคลท่ีอยูใ่นแต่ละสำขำอำชีพได ้

3) สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ (Economic Circumstances) กำรเลือกซ้ือผลิตภัณฑข์อง

ผูบ้ริโภคน้ันมีควำมเก่ียวขอ้งกบัสถำนกำรณท์ำงเศรษฐกิจ ซ่ึงหมำยรวมถึง รำยได ้เงินออม สินทรพัย ์

หน้ีสิน อ ำนำจในกำรกูย้ืม 

 4) รปูแบบกำรด ำเนินชีวิต (Lifestyle) ในแต่ละบุคคลจะมีรูปแบบกำรด ำเนินชีวิตท่ีแตกต่ำง

กนั แมจ้ะมีอำชีพ ชนชั้นทำงสงัคม หรือมำจำกวฒันธรรมย่อยท่ีแตกต่ำงกนัก็ตำม โดยรูปแบบกำร

ด ำเนินชีวิตจะวดัจำกกิจกรรม ควำมสนใจ และควำมคิดเห็นในเร่ืองต่ำง ๆ 

 5) บุคลิกภำพและแนวควำมคิดของตนเอง โดยบุคลิกภำพ หมำยถึง รูปแบบของพฤติกรรม

หรืออุปนิสยัของคนแต่ละคนท่ีสะทอ้นควำมเป็นตวัตนของบุคคลน้ัน ๆ ส่วนแนวควำมคิดของตนเอง 

หมำยถึง ควำมรู ้สึกนึกคิดท่ีบุคคลมีต่อตนเอง และบุคลิกภำพ คือส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อกำรเกิด

พฤติกรรม โดยแต่ละคนจะมีบุคลิกภำพท่ีแตกต่ำงกนัออกไป 

 ขณะท่ี กิติมำ สุรสนธิ (2541) กล่ำวว่ำ คุณลกัษณะของแต่ละบุคคลเป็นคุณลกัษณะเฉพำะ

ของแต่ละบุคคล โดยคุณลกัษณะประชำกร แบ่งออกเป็น 



 

  

10 

 1) เพศ (Sex) เพศท่ีแตกต่ำงกนัจะมีภำวะทำงดำ้นจิตใจและอำรมณท่ี์แตกต่ำงกนัออกไป 

รวมถึงมีควำมแตกต่ำงกนัในเร่ืองควำมคิด ค่ำนิยม และทศันคติอีกดว้ย 

 2) อำยุ (Age) อำยุเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมและกำรส่ือสำรของมนุษย์ โดยเป็น

ตวัก ำหนดหรือบ่งบอกเก่ียวกบัประสบกำรณ์ ควำมคิด และลกัษณะกำรตอบสนองต่อเหตุกำรณต่์ำง 

ๆ โดยทัว่ไปเมื่ออำยุเปล่ียนแปลงไปก็จะมีวิธีคิดและควำมสนใจท่ีเปล่ียนแปลงไปดว้ย 

 3) กำรศึกษำ (Education) โดยคนท่ีได้รับกำรศึกษำต่ำงกัน ในยุคท่ีต่ำงกัน 

สถำบันกำรศึกษำ หรือระบบกำรศึกษำท่ีต่ำงกัน จะมีบุคลิกภำพ ควำมคิด อุดมกำรณ์ และควำม

ตอ้งกำรท่ีแตกต่ำงกนัไปดว้ย 

 4) สถำนภำพกำรสมรสทำงสงัคม และเศรษฐกิจ (Socio-Economic Status) ไดแ้ก่ เช้ือ

ชำติ ถ่ินฐำน ภูมิล ำเนำ พ้ืนฐำนครอบครวั อำชีพ รำยได ้และฐำนะทำงกำรเงิน ซ่ึงสถำนภำพกำร

สมรสทำงสงัคม และเศรษฐกิจท่ีแตกต่ำงกนั ท ำใหแ้ต่ละบุคคลมีค่ำนิยม ทัศนคติ และเป้ำหมำยท่ี

แตกต่ำงกนั 

 5) ศำสนำ (Religion) กำรนับถือศำสนำท่ีแตกต่ำงกนั มีผลต่อทศันคติ ค่ำนิยม และวิถีชีวิต

ท่ีแตกต่ำงกนัของแต่ละคน 

ขณะเดียวกนั อดุลย ์จำตุรงคกุล (2551, น. 38-39) กล่ำววำ่ลกัษณะทำงประชำกรศำสตร ์

รวมถึงอำยุ เพศ วงจรชีวิตของครอบครวั กำรศึกษำ รำยได ้เป็นตน้ ลกัษณะดังกล่ำวมีควำมส ำคญั

ต่อนักกำรตลำดเพรำะมนัเก่ียวพนักบัอุปสงค ์(Demand) ในตวัสินคำ้ทั้งหลำย กำรเปล่ียนแปลงทำง

ประชำกรศำสตรช้ี์ใหเ้ห็นถึงกำรเกิดขึ้ นของตลำดใหม่ และตลำดอ่ืนก็จะหมดไป หรือลดควำมส ำคญั

ลง ลกัษณะทำงประชำกรศำสตรท่ี์ส ำคญัมีดงัน้ี 

1) อำยุ นักกำรตลำดตอ้งค ำนึงถึงควำมส ำคญัของกำรเปล่ียนแปลงของประชำกรในเร่ือง

ของอำยุดว้ย 

2) เพศ จ ำนวนสตรี (สมรสหรือโสด) ท่ีท ำงำนนอกบำ้นเพ่ิมมำกขึ้ นเร่ือย ๆ นักกำรตลำด

ตอ้งค ำนึงว่ำปัจจุบนัสตรีเป็นผูซ้ื้อรำยใหญ่ ซ่ึงท่ีแลว้มำผูช้ำยเป็นผูต้ดัสินใจซ้ือ นอกจำกน้ันบทบำท

ของสตรีและบุรุษบำงส่วนท่ีซ ้ำกนั 

3) วงจรชีวิตครอบครวั ขั้นตอนแต่ละขั้นของวงจรชีวิตครอบครวัเป็นตวัก ำหนดท่ีส ำคญัของ

พฤติกรรม ขั้นตอนของวงจรชีวิตครอบครวัแบ่งออกเป็น 9 ขั้นตอน ซ่ึงแต่ละขั้นตอนจะมีพฤติกรรม

กำรซ้ือท่ีแตกต่ำงกนั 

4) กำรศึกษำและรำยได ้นักกำรตลำดตอ้งสนใจในแนวโน้มของรำยไดส้่วนบุคคล เน่ืองจำก

รำยไดจ้ะมีผลต่ออ ำนำจกำรซ้ือ ส่วนผูท่ี้มีกำรศึกษำสูงมีแนวโน้มบริโภคผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภำพดี

มำกกว่ำผูท่ี้มีกำรศึกษำต ำ่ เน่ืองจำกผูท่ี้มีกำรศึกษำสูงจะมีอำชีพท่ีสำมำรถสรำ้งรำยไดสู้งกว่ำผูท่ี้มี

กำรศึกษำต ำ่ 
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 ทั้งน้ี ส ำหรบักำรศึกษำเร่ืองลกัษณะกำรเรียนรูด้ว้ยกำรน ำตนเองของนักศึกษำระดบัปริญญำตรี

มหำวิทยำลยัรงัสิต ผูว้ิจยัศึกษำปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อลกัษณะกำรเรียนรูด้ว้ยกำรน ำตนเองของ

นักศึกษำระดบัปริญญำตรี โดยศึกษำเฉพำะดำ้นเพศ อำยุ คณะท่ีศึกษำ   

 

กรอบแนวคิดงานวิจยั 

 จำกกำรศึกษำลกัษณะกำรเรียนรูด้ว้ยกำรน ำตนเองจำกนักกำรศึกษำหลำยท่ำน ผูว้ิจยัจึงน ำ

แนวคิด และงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเรียนรูด้ว้ยกำรน ำตนเอง ซ่ึงไดแ้ก่ สุวฒัน์ วฒันวงศ์ (2546, 

หน้ำ 101-102), วรนุช แหยมแสง (2554, หน้ำ 69), Guglielmino (1978, pp. 116-120) 

และ Skager (1978, pp. 24-25) น ำมำสงัเครำะห ์เพ่ือศึกษำลกัษณะกำรเรียนรูด้ว้ยกำรน ำตนเอง

ของนักศึกษำระดบัปริญญำตรี มหำวิทยำลยัรงัสิต  

 ผู ้วิจัยไดก้ ำหนดตัวแปร เพ่ือกำรวิจัยในครั้งน้ี โดยตัวแปรท่ีมีลักษณะคลำ้ยคลึงกันหรือ

สำมำรถจดักลุ่มตวัแปรเดียวกนัได ้ซ่ึงไดก้ ำหนดช่ือตวัแปรใหมใ่หม้ีควำมครอบคลุมค ำอธิบำยของตวั

แปรท่ีคลำ้ยคลึงกนั จ ำนวน 7 ดำ้น ดงัน้ี 

 ดำ้นท่ี 1 รกักำรเรียนรูต้ลอดชีวิต 

 ดำ้นท่ี 2 กำรมีปณิธำนตนเอง 

 ดำ้นท่ี 3 ทกัษะท่ีจ ำเป็นในกำรเรียนรูแ้ละกำรแกปั้ญหำ 

 ดำ้นท่ี 4 มีวุฒิภำวะทำงอำรมณ ์

 ดำ้นท่ี 5 กำรวำงแผนกำรเรียน 

 ดำ้นท่ี 6 ใฝ่เรียนรูส่ิ้งใหม ่

 ดำ้นท่ี 7 กำรรูจ้กัตนเอง 

 กำรวิจยัครั้งน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษำเอกสำรแนวคิดและงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งตำมตวัแปรท่ีสงัเครำะห์

ได ้โดยสำมำรถอธิบำยรำยละเอียดไดด้งัน้ี 

 ตวัแปรที่ 1 รกัการเรียนรูต้ลอดชีวิต  

 ผูว้ิจยัไดใ้หค้ ำนิยำม รกักำรเรียนรูต้ลอดชีวิต ซ่ึงสงัเครำะหจ์ำก สุวฒัน์ วฒันวงศ ์(2546), วร

นุช แหยมแสง (2554), Skager (1978), Guglielmino (1978) และ Cropley (1997) ว่ำหมำยถึง 

กำรเป็นผูเ้รียนกระตือรือรน้ท่ีจะเรียนรูส่ิ้งใหม่ รกัและทุ่มเทต่อกำรเรียนรู ้ใหค้วำมส ำคญักบักำรศึกษำ

ต่อเน่ืองตลอดชีวิต โดยไม่ย่อทอ้กบัควำมผิดพลำดและปัญหำท่ีเกิดขึ้ น ไดแ้ก่ (1) มีควำมรูสึ้กว่ำ

ตนเองยงัมีควำมรูน้้อยตอ้งศึกษำหำควำมรูเ้พ่ิมขึ้ น (2) มองเห็นควำมจ ำเป็นของกำรศึกษำต่อเน่ือง
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ตลอดชีวิต (3) ชอบเผชิญกบัปัญหำเพ่ือใหไ้ดค้วำมรูโ้ดยมองปัญหำว่ำเป็นส่ิงท่ีทำ้ทำย  (4) ยอมรบั

ในควำมผิดพลำดของตนเองได ้ (5) มีควำมเขำ้ใจถึงนิสยัในกำรเรียนรูข้องตนเอง (6) รกัควำมกำ้วหน้ำ

และมุ่งสรำ้งอนำคต (7) มีควำมปรำรถนำท่ีจะเรียนรูส่ิ้งใหม่ ๆ และ (8) ทุ่มเทต่อกำรเรียนเพ่ือให้

บรรลุเป้ำหมำยท่ีคำดหวงั 

 ตวัแปรที่ 2 การมีปณิธานตนเอง  

 ผู ้วิจัยไดใ้หค้ ำนิยำมกำรมีปณิธำนตนเอง ซ่ึงสังเครำะห์จำกวรนุช แหยมแสง (2554), 

Skager (1978) และ Guglielmino (1978) วำ่หมำยถึง กำรเป็นผูเ้รียนมีควำมตั้งใจจริงท่ีจะเรียนรู ้

ใหส้ ำเร็จตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว ้เพ่ือตนเองและครอบครวั โดยมองโลกในแง่ดี ตระหนักตนเอง มีวินัย 

และมุง่มัน่ในกำรเรียน ไดแ้ก่ (1) มีกำรตั้งปณิธำนไวล้่วงหน้ำว่ำจะเรียนใหส้ ำเร็จกำรศึกษำในระยะเวลำ

ตำมท่ีหลักสูตรก ำหนด (2) มุ่งมัน่รีบศึกษำใหจ้บเพ่ือไปท ำงำน (3) เช่ือมัน่ในตนเองว่ำสำมำรถ

เรียนจบภำยในเวลำท่ีก ำหนด (4) ตระหนักตนเองอยู่เสมอว่ำก ำลงัเรียน (5) มีควำมมุ่งมัน่ในกำร

เรียนเพ่ือครอบครวั (6) มีเป้ำหมำยเพ่ือเป็นท่ีพ่ึงใหค้รอบครวั (7) มองโลกในแง่ดี เช่น ไม่มีอะไร

ยำกเกินควำมสำมำรถ  (8) มีกำรวำงเป้ำหมำยของชีวิตท่ีชดัเจน และ (9) ระลึกเสมอว่ำตอ้งพ่ึงตวัเอง

ใหม้ำก (10) กำรมีระเบียบวินัยในตนเองและดแูลตนเองได ้

 ตวัแปรที่ 3 ทกัษะที่จ  าเป็นในการเรียนรูแ้ละการแกปั้ญหา  

 ผูว้ิจยัไดใ้หค้ ำนิยำมทกัษะท่ีจ ำเป็นในกำรเรียนรูแ้ละกำรแกปั้ญหำ ซ่ึงสงัเครำะหจ์ำก สุวฒัน์ 

วฒันวงศ ์(2546), วรนุช แหยมแสง (2554) และ Guglielmino (1978) ว่ำหมำยถึง กำรท่ีผูเ้รียน

เป็นผูม้ีควำมสำมำรถในกำรใชท้กัษะพ้ืนฐำน คือ กำรฟัง กำรพดู กำรอ่ำน กำรเขียน กำรจ ำ ระบบ

กำรคิด จินตนำกำรในกำรเรียนรูแ้ละแกไ้ขปัญหำต่ำง ๆ ไดด้ว้ยตนเอง ไดแ้ก่ (1) ชอบบันทึก

เร่ืองรำวต่ำง ๆ  (2) มีควำมสำมำรถในกำรส่ือสำรไดดี้ (3) มีกำรท ำโน้ตทุกวิชำเพ่ือกำรทบทวน  

(4) สำมำรถคิดวิเครำะห์และจินตนำกำรไดดี้ (5) มีทักษะในกำรแสวงหำค ำตอบไดด้ว้ยตนเอง  

(6) มีควำมอดทนต่อควำมเห็นท่ีไม่สอดคลอ้งกนั (7) เป็นคนช่ำงสงัเกต (8) คิดคน้วิธีกำรต่ำง ๆ 

ในกำรเรียนรูส่ิ้งใหม ่(9) แสวงหำควำมร่วมมือจำกบุคคลอ่ืน และ (10) มีทกัษะในกำรแกไ้ขปัญหำ 

 ตวัแปรที่ 4 มีวุฒิภาวะทางอารมณ ์ 

ผูว้ิจยัไดใ้หค้ ำนิยำมมีวุฒิภำวะทำงอำรมณ์ ซ่ึงสงัเครำะหจ์ำก สุวฒัน์ วฒันวงศ ์(2546), วรนุช 

แหยมแสง (2554) และ Guglielmino (1978) วำ่หมำยถึง กำรท่ีผูเ้รียนมีจิตใจมัน่คงและตอบสนอง

ดว้ยกำรกระท ำอย่ำงสรำ้งสรรค์ โดยรูจ้กัใหก้ ำลงัใจตนเอง มองโลกในแง่ดี มีควำมรบัผิดชอบต่อตนเอง

ไดดี้ และมีควำมอดทนต่ออุปสรรคต่ำง ๆ  ไดแ้ก่ (1) รูจ้กัใหก้ ำลงัใจตนเอง (2) มองอนำคตในแง่ดี (3) 

เมื่อมีควำมผิดพลำดเกิดข้ึนก็ไม่ทอ้แท้ (4) เป็นผู ้ท่ีมีควำมเช่ือมัน่ในตนเอง (5) เมื่อรูสึ้กลำ้ก็จะไม่

กดดันตนเอง (6) เป็นคนท่ีมีวินัยในตนเองเป็นอย่ำงดี (7) มีควำมสำมำรถรบัผิดชอบต่อตนเองไดดี้ 

และ (8) อดทนต่อควำมเหน็ดเหน่ือยในกำรเรียน 
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 ตวัแปรที่ 5 การวางแผนการเรียน  

ผูว้ิจยัไดใ้หค้ ำนิยำมกำรวำงแผนกำรเรียน ซ่ึงสงัเครำะหจ์ำก สุวฒัน์ วฒันวงศ ์(2546), วรนุช 

แหยมแสง (2554) และ Skager (1978) วำ่หมำยถึง ไดแ้ก่ กำรท่ีผูเ้รียนใหค้วำมส ำคญักบักำรวำง

แผนกำรเรียนอย่ำงจริงจงั รูจ้กัจดัล ำดบัควำมส ำคญั ศึกษำวิธีกำรเรียน และแบ่งเวลำในกำรเรียนรู ้

ไดอ้ย่ำงเหมำะสม ได้แก่ (1) อ่ำนต ำรำเรียนทุกวันอย่ำงน้อยวันละ 1-2 ชัว่โมง (2) ทบทวน

บทเรียนอยำ่งจริงจงัก่อนสอบหน่ึงเดือน (3) จดัล ำดบักำรอ่ำนหนังสือ ตำมล ำดบัควำมยำกของวิชำ 

(4) มีกำรแบ่งสดัส่วนกำรลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชำท่ีง่ำยและยำกพอ ๆ กนั (5) มีกำรศึกษำ

วิธีกำรเรียนแต่ละวิชำล่วงหน้ำก่อนลงทะเบียน (6) ใหค้วำมส ำคัญกับกำรอ่ำนต ำรำเรียนทุกวิชำ 

(7) หำขอ้มลูเก่ียวกบัรำยละเอียดของแต่ละวิชำท่ีลงทะเบียน (8) เป็นผูท่ี้รูจ้กัแบ่งเวลำเพ่ือกำรศึกษำได้

อย่ำงเหมำะสม (9) รบัรูค้วำมตอ้งกำรในกำรเรียนของตนเอง (10) สำมำรถลงทุนเพ่ือกำรเรียน

อยำ่งสมเหตุสมผล  

 ตวัแปรที่ 6 ใฝ่เรียนรูส้ิ่งใหม่   

ผูว้ิจยัไดใ้หค้ ำนิยำมใฝ่เรียนรูส่ิ้งใหม่  ซ่ึงสงัเครำะหจ์ำก สุวฒัน์ วฒันวงศ ์(2546), วรนุช 

แหยมแสง (2554), Guglielmino (1978) และ Skager (1978) ว่ำหมำยถึง กำรที่ผูเ้รียนใฝ่

เรียนรูส่ิ้งใหม่ ๆ โดยมีควำมกระตือรือรน้ อดทน เปิดใจรับโอกำสท่ีจะเรียนรู ้  ริเร่ิมดว้ยกำรคิด

สรำ้งสรรค์ สำมำรถสรำ้งบรรยำกำศกำรเรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง มีควำมยืดหยุ่น และประเมินตนเอง

เสมอ ไดแ้ก่ (1) ชอบแสวงหำควำมรูใ้หม่ ๆ นอกเหนือจำกท่ีอำจำรยส์อน (2) กระตือรือรน้ท่ีจะ

เรียนรูส่ิ้งใหม ่(3) เปิดใจรบัโอกำสท่ีจะเรียนรู ้(4) สรำ้งบรรยำกำศแห่งกำรเรียนรูไ้ดเ้อง (5) ริเร่ิม

กำรเรียนรูด้ว้ยตัวเองเป็นส่วนใหญ่ (6) ชอบคิดคน้วิธีกำรแปลกใหม่ในกำรเรียนรู ้(7) อดทนต่อ

ปัญหำท่ียงัสงสยั (8) มีควำมยืดหยุน่ในกำรเรียนรู ้และ (9) ประเมินควำมกำ้วหน้ำของตนเองอย่ำง

สม ำ่เสมอ 

 ตวัแปรที่ 7 รูจ้กัตนเอง  

ผูว้ิจยัไดใ้หค้ ำนิยำมกำรรูจ้กัตนเอง ซ่ึงสังเครำะหจ์ำก สุวฒัน์ วฒันวงศ์ (2546), วรนุช 

แหยมแสง (2554) และ Skager  (1978) ว่ำหมำยถึง กำรท่ีผูเ้รียนรูจ้กัตนเองทั้งจุดแข็งและ

จุดอ่อน สำมำรถประเมินตนเองไดอ้ย่ำงยุติธรรม อีกทั้งมีควำมพยำยำมและควำมรบัผิดชอบในกำร

เรียนรู ้รูจ้กัยืดหยุ่นและอดทน เพ่ือเป้ำหมำยควำมส ำเร็จทำงกำรเรียน ไดแ้ก่ (1) ทรำบว่ำตนเอง

ควรจะมีวิธีกำรเรียนอย่ำงไร (2) ทรำบถึงขั้นตอนของกำรเรียนรูท่ี้จะน ำไปสู่จุดหมำย (3) ทรำบถึง

จุดอ่อนของตนเองในกำรเรียนรู ้(4) สำมำรถบริหำรจดักำรเวลำของตนเองไดดี้ (5) มีเจตคติท่ีดีต่อ

ควำมสำมำรถในกำรเรียนรูด้ว้ยตนเอง (6)สำมำรถเช่ือมโยงส่ิงท่ีก ำลงัเรียนกบัเป้ำหมำยระยะยำว

ท่ีตั้งไว ้(7) เมื่อตดัสินใจวำ่จะเรียนอะไรแลว้ก็สำมำรถหำเวลำเรียนจนได ้(8) สำมำรถบงัคบัตนเอง

ใหก้ระท ำในส่ิงท่ีสมควร (9) มีควำมสำมำรถรบัผิดชอบต่อตนเองไดดี้ (10) ชอบวำงแผนกำรและ

ก ำกบัตนเองใหป้ฏิบติัตำมแผน (11) รกัควำมกำ้วหนำ้และมุง่สรำ้งอนำคต (12) มีควำมยืดหยุ่นใน

กำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรเรียนรู ้(13) ตอ้งกำรมีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจว่ำควรจะเรียนอะไร (14) 
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มีแรงจงูใจในกำรเรียนรูท่ี้เกิดจำกภำยในตนเอง (15) มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะหค์วำมตอ้งกำร

ในกำรเรียนรู ้(16) มีควำมอดทนต่อเร่ืองท่ียงัเป็นปัญหำ (17) มีควำมพยำยำมในกำรคน้หำค ำตอบ

ในส่ิงท่ีไม่รู ้(18) มีควำมเช่ือว่ำ “ไม่มีใครแก่เกินเรียน” และ (19) สำมำรถประเมินตนเองไดโ้ดย

ไมล่ ำเอียง  

 

งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

 ผูว้ิจยัไดศึ้กษำงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งของแต่ละตวัแปรท่ีศึกษำดงัน้ี 

 ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ 

 กชกร จอมขนัเงิน (2555, น.80) ศึกษำวิจยัเร่ือง “ควำมพรอ้มในกำรเรียนรูด้ว้ยตนเอง

ของบุคลำกรส ำนักวิจยัและพฒันำกำรเกษตรเขตท่ี 6 จงัหวดัจนัทบุรีและหน่วยงำนในสงักดั” พบว่ำ

บุคลำกรส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเขตท่ี 6 จังหวดัจันทบุรีและหน่วยงำนในสังกัด ท่ีมีเพศ

ต่ำงกนั มีควำมคิดเห็นในภำพรวมและรำยดำ้น ไดแ้ก่ ดำ้นกำรเปิดโอกำสต่อกำรเรียนรู ้ดำ้นมโนคติ

ของตนเองในดำ้นกำรเป็นผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภำพ ดำ้นมีควำมคิดริเร่ิมและเรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง ดำ้น

มีควำมรบัผิดชอบต่อกำรเรียนรูข้องตนเอง ดำ้นมีควำมรกัในกำรเรียน ดำ้นมีควำมคิดสรำ้งสรรค์

ดำ้นมองอนำคตในแง่ดี ด้ำนสำมำรถใชท้ักษะกำรศึกษำหำควำมรูแ้ละทักษะกำรแกปั้ญหำไม่

แตกต่ำงกนัอยำ่งมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงไมเ่ป็นไปตำมสมมุติฐำนท่ีตั้งไว ้

 ทิพวิทย ์ช่ืนนิยม (2555, น.119) ศึกษำวิจยัเร่ือง “ลกัษณะกำรเรียนรูด้ว้ยกำรน ำตนเอง

ของนักศึกษำปริญญำตรี มหำวิทยำลยัรำชภฏัสวนดุสิต” พบว่ำนักศึกษำปริญญำตรี มหำวิทยำลยั

รำชภัฎสวนดุสิตท่ีมีเพศต่ำงกนัมีลกัษณะกำรเรียนรูด้ว้ยกำรน ำตนเอง โดยภำพรวม ดำ้นกำรเปิด

โอกำสในกำรเรียนรู ้ดำ้นมโนภำพต่อตนเองว่ำเป็นผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภำพ ดำ้นควำมคิดสรำ้งสรรค ์

และดำ้นควำมสำมำรถใชท้ักษะกำรศึกษำหำควำมรู ้และทักษะกำรแกปั้ญหำ แตกต่ำงกนัอย่ำงมี

นัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 

 แสงเดือน เจริญฉิม, ทศันีย ์ขนัติยะ, สำธิต เจริญฉิม และอุทยัวรรณ สมคัรฐักิจ (2555, น. 34) 

ศึกษำวิจยัเร่ือง “ควำมสำมำรถในกำรเรียนรูแ้บบน ำตนเองของนิสิตฝึกประสบกำรณว์ิชำชีพครู คณะ

ศึกษำศำสตรแ์ละพฒันศำสตร ์มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์” พบว่ำค่ำเฉล่ียกำรเรียนรูแ้บบน ำตนเอง

ของนิสิตเพศชำยและเพศหญิง มีกำรเรียนรูแ้บบน ำตนเองไมแ่ตกต่ำงกนัท่ีระดบันัยส ำคญั .05 

ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอายุ 

 กชกร จอมขนัเงิน (2555, น.80) ศึกษำวิจยัเร่ือง “ควำมพรอ้มในกำรเรียนรูด้ว้ยตนเอง

ของบุคลำกรส ำนักวิจยัและพฒันำกำรเกษตรเขตท่ี 6 จงัหวดัจนัทบุรีและหน่วยงำนในสงักดั” พบว่ำ

บุคลำกรส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเขตท่ี 6 จังหวดัจันทบุรีและหน่วยงำนในสังกัด ท่ีมีอำยุ

ต่ำงกนั มีควำมคิดเห็นในภำพรวมและรำยดำ้น ไดแ้ก่ ดำ้นกำรเปิดโอกำสต่อกำรเรียนรู ้ดำ้นมโนคติ
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ของตนเองในดำ้นกำรเป็นผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภำพ ดำ้นมีควำมคิดริเร่ิมและเรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง ดำ้น

มีควำมรบัผิดชอบต่อกำรเรียนรูข้องตนเอง ดำ้นมีควำมรกัในกำรเรียน ดำ้นมีควำมคิดสรำ้งสรรค ์

ดำ้นมองอนำคตในแง่ดี ด้ำนสำมำรถใชท้ักษะกำรศึกษำหำควำมรูแ้ละทักษะกำรแกปั้ญหำไม่

แตกต่ำงกนัซ่ึงไมเ่ป็นไปตำมสมมุติฐำนท่ีตั้งไว ้  

ทิพวิทย ์ช่ืนนิยม (2555, น.119-120) ศึกษำวิจยัเร่ือง “ลกัษณะกำรเรียนรูด้ว้ยกำรน ำ

ตนเองของนักศึกษำปริญญำตรี มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต” พบว่ำนักศึกษำปริญญำตรี 

มหำวิทยำลยัรำชภฎัสวนดุสิตท่ีมีอำยุต่ำงกนั มีลกัษณะกำรเรียนรูด้ว้ยกำรน ำตนเอง ดำ้นกำรรกักำร

เรียนรู ้และดำ้นควำมสำมำรถใชท้ักษะกำรศึกษำหำควำมรู ้และทักษะกำรแกปั้ญหำ แตกต่ำงกัน

อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดับ .05 และผลกำรทดสอบควำมแตกต่ำงเป็นรำยคู่ พบว่ำ นักศึกษำ

ระดบัปริญญำตรี มหำวิทยำลยัรำชภฎัสวนดุสิต ท่ีมีอำยุ ต ำ่กว่ำ 20 ปี กบั มำกกว่ำ 26 ปีขึ้ นไป มี

ลกัษณะกำรเรียนรูด้ว้ยกำรน ำตนเอง ดำ้นกำรรกักำรเรียนรู ้แตกต่ำงกนัอย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ี

ระดบั .05 และนักศึกษำระดบัปริญญำตรี มหำวิทยำลยัรำชภฏัสวนดุสิต ท่ีมีอำยุต ำ่กว่ำ 20 ปี กบั

อำยุระหวำ่ง 21-25 ปี และต ำ่กวำ่ 20 ปี กบัอำยุมำกกวำ่ 26 ปีขึ้ นไป มีลกัษณะกำรเรียนรูด้ว้ยกำร

น ำตนเอง ดำ้นควำมสำมำรถใชท้กัษะกำรศึกษำหำควำมรูแ้ละทกัษะกำรแกปั้ญหำแตกต่ำงกนัอย่ำง

มีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 

ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นคณะที่ศึกษา 

ทิพวิทย ์ช่ืนนิยม (2555, น.120) ศึกษำวิจยัเร่ือง “ลกัษณะกำรเรียนรูด้ว้ยกำรน ำตนเอง

ของนักศึกษำปริญญำตรี มหำวิทยำลยัรำชภฏัสวนดุสิต” พบว่ำนักศึกษำปริญญำตรี มหำวิทยำลยั

รำชภัฎสวนดุสิตท่ีมีคณะท่ีศึกษำต่ำงกัน ด้ำนกำรเปิดโอกำสในกำรเรียนรูแ้ตกต่ำงกันอย่ำงมี

นัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนนักศึกษำท่ีมีคณะท่ีศึกษำแตกต่ำงกนั มีลกัษณะกำรเรียนรูด้ว้ย

กำรน ำตนเอง โดยภำพรวมและดำ้นอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ดำ้นมโนภำพต่อตนเองในดำ้นว่ำเป็นผูเ้รียนท่ีมี

ประสิทธิภำพ กบัดำ้นควำมคิดริเร่ิมและอิสระในกำรเรียนรู ้กบัดำ้นในกำรเรียนของตนเองกบัดำ้น

กำรรกักำรเรียนรูก้บัดำ้นควำมคิดสรำ้งสรรค ์กบัดำ้นกำรมองอนำคตในแง่ดี และดำ้นควำมสำมำรถ

ในกำรใชท้กัษะกำรศึกษำหำควำมรูแ้ละทกัษะในกำรแกปั้ญหำ 

 

12. ระเบียบวิธีวิจยั ใหร้ะบุรำยละเอียดต่อไปน้ี 

12.1 ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ 

กำรวิจยัเร่ือง “ลกัษณะกำรเรียนรูด้ว้ยกำรน ำตนเองของนักศึกษำระดบัปริญญำตรี มหำวิทยำลยั

รงัสิต” เป็นกำรวิจยัเชิงปริมำณ (Quantitative Research) ดว้ยวิธีกำรส ำรวจ (Survey Research) 

โดยใชแ้บบสอบถำม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในกำรเก็บขอ้มลูจำกกลุ่มตวัอย่ำง และน ำขอ้มลู

ตรวจสอบควำมถูกตอ้งโดยใชโ้ปรแกรมวิเครำะหท์ำงสถิติส ำเร็จรปู (SPSS) 
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 12.2 ประชากรและ กลุ่มตวัอยา่ง โดยใหร้ะบุวิธีกำรไดม้ำซ่ึงกลุ่มตวัอยำ่ง  

ประชำกรท่ีใชใ้นกำรวิจยัครั้งน้ี เป็นนักศึกษำระดบัปริญญำตรี  มหำวิทยำลยัรงัสิต รวม 

29 คณะ จ ำนวน 25,577 คน (ขอ้มูลนักศึกษำลงทะเบียนในปีกำรศึกษำ 2560 ณ วันท่ี 5 

กนัยำยน 2560, ส ำนักงำนทะเบียน มหำวิทยำลยัรงัสิต, 2560) 

กลุ่มตัวอย่ำงท่ีใชใ้นกำรวิจัยครั้งน้ี  ผู ้วิจัยมีขั้นตอนในกำรก ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำง 

ดงัต่อไปน้ี 

1. ก ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงท่ีใชใ้นกำรศึกษำวิจัยครั้งน้ี  โดยพิจำรณำจำกจ ำนวน

ประชำกรและขนำดกลุ่มตวัอย่ำง ตำมตำรำงส ำเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970, pp. 608-609) 

ท่ีระดบัควำมเช่ือมัน่รอ้ยละ 95 และก ำหนดควำมคลำดเคล่ือนเท่ำกบัรอ้ยละ 5 ไดก้ลุ่มตวัอย่ำงเพ่ือกำร

วิจยั จ ำนวน 379 คน ท่ี ประชำกร 25,577 คน ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดเ้พ่ิมขนำดกลุ่มตวัอย่ำงเป็น 400 คน

เพ่ือเพ่ิมควำมเท่ียงตรงของขอ้มลูกำรวิจยั 

2. แบ่งประชำกรตำมคณะท่ีศึกษำ 29 คณะ อนัไดแ้ก่ (1) วิทยำลยัแพทยศำสตร ์(2) คณะ

ทนัตแพทยศำสตร ์(3) คณะเภสชัศำสตร ์(4) คณะพยำบำลศำสตร ์(5) คณะรงัสีเทคนิค (6) 

คณะเทคนิคกำรแพทย ์(7) คณะกำยภำพบ ำบดั (8)วิทยำลยักำรแพทยแ์ผนตะวนัออก (9) คณะ

วิทยำศำสตร ์(10) คณะทัศนมำตรศำสตร ์(11) คณะนวตักรรมเกษตร (12) คณะเทคโนโลยี

อำหำร (13) วิทยำลยัเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร (14) วิทยำลยัวิศวกรรมศำสตร ์(15) 

คณะศิลปะและกำรออกแบบ (16) คณะดิจิทลัอำรต์ (17) คณะสถำปัตยกรรมศำสตร ์(18) คณะ

บริหำรธุรกิจ (19) คณะบญัชี (20) คณะศิลปศำสตร ์และ (21) วิทยำลยันิเทศศำสตร ์(22) 

วิทยำลยักำรท่องเท่ียวและกำรบริกำร (23) คณะเศรษฐศำสตร ์(24) คณะนิติศำสตร์ (25) 

วิทยำลยัดนตรี (26) วิทยำลยันวตักรรมสงัคม (27) คณะรฐัศำสตร ์(28) สถำบนักำรบิน และ 

(29) คณะวิศวกรรมชีวกำรแพทย ์(คู่มือกำรศึกษำ มหำวิทยำลยัรงัสิต ปีกำรศึกษำ 2560-2561, 

2560, น. สำรบญั) 

โดยผูว้ิจยัเลือกใชก้ำรสุ่มตวัอย่ำงแบบอำศยัควำมน่ำจะเป็น (Probability sampling) ดว้ยวิธี

เลือกตวัอยำ่งแบบแบ่งเป็นชั้นภมูิ (Stratified Random Sampling)  

หลงัจำกน้ัน ผูว้ิจยัเลือกกำรสุ่มตวัอย่ำงแบบเฉพำะเจำะจง (Purposive Sampling) เพ่ือให้

กำรเก็บขอ้มูลตรงกลุ่มผู ้ท่ีจะเป็นกลุ่มตัวอย่ำงในกำรท ำวิจัย โดยผู ้ท่ีตอบแบบสอบถำมตอ้งเป็น

นักศึกษำในระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยรังสิต ท่ีศึกษำในคณะต่ำง ๆ ตำมจ ำนวนท่ีก ำหนดไว ้

จนกระทัง่ไดจ้ ำนวนตวัอยำ่งครบ 400 คน 

 

12.3 เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บขอ้มูล โดยใหร้ะบุลกัษณะของเคร่ืองมือท่ีใช ้

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรเก็บรวบรวมขอ้มลู 

 กำรวิจยัครั้งน้ี ผูว้ิจยัใชเ้คร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มลู ดงัน้ี 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นวิจัย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถำมเก่ียวกับ

ลกัษณะกำรเรียนรูด้ว้ยกำรน ำตนเอง แบ่งออกเป็นดงัน้ี 
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 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถำมเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของปัจจยัส่วนบุคคล เพ่ือบรรยำย

ลกัษณะประชำกร เป็นแบบตรวจสอบรำยกำรและแบบเติมขอ้ควำม เช่น เพศ อำยุ คณะท่ีศึกษำ  

 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถำมขอ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะกำรเรียนรูด้ว้ยกำรน ำตนเอง ซ่ึง

ครอบคลุมตวัแปรทั้ง 7 ดำ้น ไดแ้ก่ (1) ดำ้นรกักำรเรียนรูต้ลอดชีวิต (2) ดำ้นกำรมีปณิธำนตนเอง 

(3) ดำ้นทกัษะท่ีจ ำเป็นในกำรเรียนรูแ้ละกำรแกปั้ญหำ (4) ดำ้นมีวุฒิภำวะทำงอำรมณ์ (5) ดำ้น

กำรวำงแผนกำรเรียน (6) ดำ้นใฝ่เรียนรูส่ิ้งใหม่ และ (7) ดำ้นกำรรูจ้กัตนเอง โดยผูว้ิจยัสรำ้งขอ้

ค ำถำมของตัวแปรจำกแนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ส ำหรบัขอ้ค ำถำมปัจจยักำรจ ำแนก

ประเภทตำมลกัษณะกำรเรียนรูด้ว้ยกำรน ำตนเองท่ีมีผลต่อควำมส ำเร็จทำงกำรเรียนของนักศึกษำ

ระดบัปริญญำตรี มหำวิทยำลยัรงัสิต มีลกัษณะเป็นมำตรประมำณค่ำ 5 ระดบั 

 ขอ้ค ำถำมเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อลกัษณะกำรเรียนรูด้ว้ยกำรน ำตนเองของนักศึกษำ

ระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยรังสิต มีลักษณะเป็นมำตรประมำณค่ำ 5 ระดับ โดยแต่ละระดับมี

ควำมหมำย ดงัน้ี 

 5 หมำยถึง มีลกัษณะกำรเรียนรูด้ว้ยกำรน ำตนเองระดบัมำกท่ีสุด 

 4 หมำยถึง มีลกัษณะกำรเรียนรูด้ว้ยกำรน ำตนเองระดบัมำก 

 3 หมำยถึง มีลกัษณะกำรเรียนรูด้ว้ยกำรน ำตนเองระดบัปำนกลำง 

 2 หมำยถึง มีลกัษณะกำรเรียนรูด้ว้ยกำรน ำตนเองระดบัน้อย 

 1 หมำยถึง มีลกัษณะกำรเรียนรูด้ว้ยกำรน ำตนเองระดบัน้อยท่ีสุด 

 

 กำรสรำ้งเคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวิจยั วิธีด ำเนินกำรสรำ้งเคร่ืองมือ แบ่งเป็น 5 ขัน้ตอนดงัน้ี 

 1. ผูว้ิจยัศึกษำ แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือศึกษำลกัษณะกำรเรียนรู ้

ดว้ยกำรน ำตนเองของนักศึกษำระดบัปริญญำตรี มหำวิทยำลยัรงัสิต และสงัเครำะหเ์พ่ือหำตวัแปรท่ี

เก่ียวขอ้ง รวมถึงตวับ่งช้ีของตวัแปรน้ัน เพ่ือก ำหนดกรอบแนวคิดในกำรวิจยั  

 2. ผู ้วิจัยสรำ้งขอ้ค ำถำมท่ีเหมำะสมและวัดไดต้รงจำกตัวบ่งช้ีในแต่ละตัวแปร

พฒันำขึ้ นเป็นแบบสอบถำม จำกน้ันท่ีปรึกษำท ำกำรตรวจสอบควำมเหมำะสมของขอ้ค ำถำม ภำษำ

ท่ีใช ้และรปูแบบกำรพิมพ ์

 3. ผูว้ิจยัน ำแบบสอบถำมท่ีพฒันำขึ้ นไปใหผู้เ้ช่ียวชำญตรวจสอบควำมตรงเชิงเน้ือหำ 

(content validity) โดยกำรใชด้ชันี IOC ท่ีมีลกัษณะกำรใหค้ะแนน คือ 

 –1 หมำยถึง ขอ้ค ำถำมท่ีไมส่อดคลอ้งกบันิยำมเชิงปฏิบติักำรท่ีตอ้งกำรวดั 

   0 หมำยถึง ไมอ่ำจตดัสินวำ่ขอ้ค ำถำมมีควำมสอดคลอ้งหรือไม่สอดคลอ้งกบันิยำม

เชิงปฏิบติักำรท่ีตอ้งกำรวดั 

  1 หมำยถึง ขอ้ค ำถำมมีควำมสอดคลอ้งกบันิยำมเชิงปฏิบติักำรท่ีตอ้งกำรวดั 

 ในกำรน้ี ผูว้ิจยัน ำแบบสอบถำมฉบบัท่ีสรำ้งเสร็จแลว้เสนอผูเ้ช่ียวชำญ จ ำนวน 3 ท่ำน 

เพ่ือพิจำรณำตรวจสอบควำมตรงเชิงเน้ือหำ (content validity) โดยใชค้่ำดัชนีควำมสอดคลอ้ง

ระหวำ่งขอ้ค ำถำมและวตัถุประสงค ์(Index of item Objective Congruence--IOC) ตำมสตูร  

 IOC = ∑R 

      n 
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 โดยเกณฑก์ำรประเมินควำมตรงเชิงเน้ือหำ คือค่ำ IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้ นไป ถือว่ำขอ้

ค ำถำมน้ันมีควำมตรงเชิงเน้ือหำ (สุวิมล ติรกำนันท,์ 2549, หนำ้ 148) 

ทั้งน้ีผูเ้ช่ียวชำญ จ ำนวน 3 ท่ำน มีคุณสมบติัไดแ้ก่ (1) เป็นผูป้ระกอบอำชีพเป็น

อำจำรยป์ระจ ำ หรือเป็นนักวิชำกำรท่ีมีควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ดำ้นกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย ์

และ(2) เป็นผูจ้บกำรศึกษำตั้งแต่ปริญญำโทขึ้ นไป 

 4. ผูว้ิจยัแกไ้ขปรบัปรุงขอ้ค ำถำมจำกขอ้เสนอแนะท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบคุณภำพโดย

ผูเ้ช่ียวชำญ แลว้น ำไปใหท่ี้ปรึกษำตรวจพิจำรณำอีกครั้ง เพ่ือปรับปรุงเป็นครั้งสุดทำ้ย ก่อนน ำไป

ทดลองใช ้

 5. ผูว้ิจยัน ำแบบสอบถำมท่ีสมบรูณไ์ปทดลองใช ้(try-out) กบักลุ่มตวัอย่ำงท่ีเป็น

นักศึกษำระดับปริญญำตรี จ ำนวน 30 คนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง เพ่ือหำค่ำอ ำนำจจ ำแนกแบบ 

Corrected Item-Total Correlation โดยแต่ละขอ้ตอ้งมีค่ำ 0.2 ขึ้ นไปถือว่ำใชไ้ด ้และหำค่ำควำม

เช่ือมัน่ (reliability) ดว้ยวิธีกำรประมำณค่ำสมัประสิทธ์ิแอลฟำของครอนบำค (Cronbach’s alpha 

coefficient) โดยก ำหนดเกณฑแ์ต่ละฉบบั ตอ้งมีค่ำ 0.7 ขึ้ นไป (กลัยำ วำนิชยบ์ญัชำ และฐิตำ วำ

นิชยบ์ญัชำ, 2558, น. 159) หลงัจำกน้ัน จึงจดัท ำแบบสอบถำมเก็บรวบรวมขอ้มลูในกำรวิจยั 

 

12.4 วิธีการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 กำรเก็บรวบรวมขอ้มลู 

 ผูท่ี้ใหข้อ้มลูในกำรวิจยัครั้งน้ี จะเป็นนักศึกษำระดบัปริญญำตรี มหำวิทยำลยัรงัสิต ท่ี

เป็นตวัอยำ่งในกำรวิจยั 

 ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มลู 5 ขัน้ตอน ดงัน้ี 

 1. ผูว้ิจยัสืบคน้รำยช่ือขอ้มลูจำกส ำนักงำนทะเบียนของมหำวิทยำลยัรงัสิตท่ีเป็นกลุ่ม

ตวัอยำ่ง เพ่ือก ำหนดจ ำนวนกลุ่มตวัอยำ่งท่ีตอ้งกำรเก็บรวบรวมขอ้มลู 

 3. ผูว้ิจยัส่งแบบสอบถำมไปยงันักศึกษำระดบัปริญญำตรีท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่ำง จ ำนวน 

400 ชุด โดยขอควำมอนุเครำะหใ์นกำรเก็บขอ้มูลจำกคณำจำรยป์ระจ ำ และเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง

โดยตรง 

 4. กำรเก็บรวบรวมแบบสอบถำม ผูว้ิจยันัดรบัแบบสอบถำมคืนดว้ยตนเอง และเก็บ

ขอ้มูลเพ่ิมเติมในกรณีท่ีไดร้บัแบบสอบถำมกลบัคืนไม่ครบตำมจ ำนวน จำกน้ันจึงตรวจสอบควำม

สมบรูณข์องขอ้มลูท่ีไดร้บั 

 5. ตรวจใหค้ะแนนแบบสอบถำมตำมเกณฑท่ี์ก ำหนดและน ำไปวิเครำะหข์อ้มลูต่อไป 

12.5 การด าเนินการวิเคราะหข์อ้มูล ตอ้งระบุสถิติท่ีใชใ้นกำรวิเครำะหข์อ้มลูดว้ย (ถำ้มี) 

กำรวิเครำะหข์อ้มลู 

 ผูว้ิจยัน ำผลกำรตรวจใหค้ะแนนตำมเกณฑท่ี์ก ำหนดมำวิเครำะหแ์ละแปลผลขอ้มลูดว้ย

ระเบียบวิธีทำงสถิติโดยใชโ้ปรแกรมส ำเร็จรปู  โดยมีขัน้ตอนกำรวิเครำะหต์ำมวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

 กำรวิเครำะหข์อ้มูลตำมวตัถุประสงคก์ำรวิจยัขอ้ 1 เพ่ือศึกษำลกัษณะกำรเรียนรูด้ว้ย

กำรน ำตนเองของนักศึกษำระดบัปริญญำตรี มหำวิทยำลยัรงัสิต ขัน้ตอนกำรด ำเนินกำร ดงัน้ี 
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 1. กำรวิเครำะหข์อ้มูลเก่ียวกบัสถำนภำพของกลุ่มตัวอย่ำง สถิติท่ีใช ้คือ ค่ำรอ้ยละ 

(percentage) 

 2. กำรวิเครำะหข์อ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะของตัวแปร  สถิติท่ีใช ้คือ ค่ำเฉล่ีย (mean) 

และค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation--SD)  

 

 ในกำรแปลควำมหมำยของคะแนน โดยก ำหนดเกณฑใ์นกำรแปลควำมหมำยคะแนน

เฉล่ียตวัแปรแต่ละดำ้น ตำมระดับควำมคิดเห็นท่ีตรงกบัระดบักำรเรียนรูด้ว้ยกำรน ำตนเองซ่ึงมีเกณฑ์

ในกำรพิจำรณำตั้งแต่ 1-5 คะแนน โดยมีกำรค ำนวณควำมกวำ้งของอนัตรภำคชั้น (Class Interval) 

โดยแบ่งคะแนนออกเป็นระดับ 5 ระดับ คะแนนต ำ่สุด คือ 1 คะแนนและคะแนนสูงสุด คือ 5 คะแนน 

หำก่ึงกลำงพิสยัโดยใชสู้ตรค ำนวณช่วงกวำ้งของอนัตรภำคชั้น (กลัยำ วำนิชยบ์ญัชำ, 2545, น. 27) 

ดงัน้ี  

 

ควำมกวำ้งของอนัตรภำคชั้น   
คะแนนสงูสุด คะแนนต ำ่สุด

จ ำนวนชั้น
    

   

 
       

 

 4.21-5.00 หมำยถึง ระดบักำรเรียนรูด้ว้ยกำรน ำตนเองระดบัมำกท่ีสุด 

 3.41-4.20 หมำยถึง ระดบักำรเรียนรูด้ว้ยกำรน ำตนเองระดบัมำก 

 2.61-3.40 หมำยถึง ระดบักำรเรียนรูด้ว้ยกำรน ำตนเองระดบัปำนกลำง 

 1.81-2.60 หมำยถึง ระดบักำรเรียนรูด้ว้ยกำรน ำตนเองระดบันอ้ย 

 1.00-1.80 หมำยถึง ระดบักำรเรียนรูด้ว้ยกำรน ำตนเองระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

 กำรวิเครำะห์ขอ้มูลตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัยขอ้ 2 วัตถุประสงค์ขอ้ท่ี 2 เพ่ือศึกษำ

เปรียบเทียบลักษณะกำรเรียนรูด้ว้ยกำรน ำตนเองของนักศึกษำระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยรังสิต 

ขัน้ตอนด ำเนินกำร ดงัน้ี 

 ลักษณะกำรเรียนรูด้ว้ยกำรน ำตนเองของนักศึกษำระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัย

รงัสิต สถิติท่ีใช ้คือ กำรหำค่ำที (t-test), กำรหำค่ำควำมแปรปรวนทำงเดียว (One-way ANOVA) และ

กำรทดสอบควำมแตกต่ำงระหวำ่งค่ำเฉล่ียเป็นรำยคู่ 

13. ขอบเขตของการวิจยั  

ขอบเขตของการวิจยั 

 กำรวิจยัครั้งน้ีมุง่เนน้เร่ือง ลกัษณะกำรเรียนรูด้ว้ยกำรน ำตนเองของนักศึกษำระดบัปริญญำตรี 

มหำวิทยำลยัรงัสิต ซ่ึงก ำหนดขอบเขตกำรวิจยัไวด้งัน้ี 
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ประชากร 

 ประชำกรท่ีใชใ้นกำรวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษำระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยรังสิต 

จ ำนวน 25,577 คน (ขอ้มลูนักศึกษำลงทะเบียนในปีกำรศึกษำ 2560 ณ วนัท่ี 5 กนัยำยน 2560, 

ส ำนักงำนทะเบียน มหำวิทยำลยัรงัสิต, 2560) 

กลุ่มตวัอยา่ง 

 กลุ่มตวัอยำ่งท่ีใชใ้นกำรวิจยัครั้งน้ี ผูว้ิจยัมีขัน้ตอนในกำรก ำหนดขนำดกลุ่มตวัอยำ่ง ดงัต่อไปน้ี 

 1. ก ำหนดขนำดกลุ่มตวัอย่ำงท่ีใชใ้นกำรศึกษำวิจยัครั้งน้ี โดยพิจำรณำจำกจ ำนวน

ประชำกรและขนำดกลุ่มตวัอย่ำง ตำมตำรำงส ำเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970, pp. 608-609) 

ท่ีระดบัควำมเช่ือมัน่รอ้ยละ 95 และก ำหนดควำมคลำดเคล่ือนเท่ำกบัรอ้ยละ 5 ไดก้ลุ่มตวัอย่ำงเพ่ือกำร

วิจยั จ ำนวน 379 คน ท่ี ประชำกร 25,577 คน ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดเ้พ่ิมขนำดกลุ่มตวัอย่ำงเป็น 400 คน

เพ่ือเพ่ิมควำมเท่ียงตรงของขอ้มลูกำรวิจยั 

2. แบ่งประชำกรตำมคณะท่ีศึกษำ 29 คณะ อนัไดแ้ก่ (1) วิทยำลยัแพทยศำสตร ์

(2) คณะทนัตแพทยศำสตร ์(3) คณะเภสชัศำสตร ์(4) คณะพยำบำลศำสตร ์(5) คณะรงัสีเทคนิค 

(6) คณะเทคนิคกำรแพทย ์(7) คณะกำยภำพบ ำบดั (8)วิทยำลยักำรแพทยแ์ผนตะวนัออก (9) 

คณะวิทยำศำสตร ์(10) คณะทศันมำตรศำสตร ์(11) คณะนวตักรรมเกษตร (12) คณะเทคโนโลยี

อำหำร (13) วิทยำลยัเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร (14) วิทยำลยัวิศวกรรมศำสตร ์(15) 

คณะศิลปะและกำรออกแบบ (16) คณะดิจิทลัอำรต์ (17) คณะสถำปัตยกรรมศำสตร ์(18) คณะ

บริหำรธุรกิจ (19) คณะบญัชี (20) คณะศิลปศำสตร ์และ (21) วิทยำลยันิเทศศำสตร ์(22) 

วิทยำลยักำรท่องเท่ียวและกำรบริกำร (23) คณะเศรษฐศำสตร ์(24) คณะนิติศำสตร์ (25) 

วิทยำลยัดนตรี (26) วิทยำลยันวตักรรมสงัคม (27) คณะรฐัศำสตร ์(28) สถำบนักำรบิน และ 

(29) คณะวิศวกรรมชีวกำรแพทย ์(คู่มือกำรศึกษำ มหำวิทยำลยัรงัสิต ปีกำรศึกษำ 2560-2561, 

2560, น. สำรบญั) 

โดยผู ้วิจัยเลือกใช้กำรสุ่มตัวอย่ำงแบบอำศัยควำมน่ำจะเป็น  (Probability 

sampling) ดว้ยวิธีเลือกตวัอย่ำงแบบแบ่งเป็นชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ไดจ้ ำนวนกลุ่ม

ตวัอยำ่งดงัตำรำงท่ี 1 

 

ตำรำงท่ี 1 จ ำนวนประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำงนักศึกษำระดบัปริญญำตรี มหำวิทยำลยัรงัสิต จ ำแนก

ตำมคณะท่ีศึกษำ 

ล ำดบั คณะท่ีศึกษำ 
จ ำนวนประชำกร

นักศึกษำแต่ละคณะ 

จ ำนวนกลุ่ม

ตวัอยำ่ง 

1 วิทยำลยัแพทยศำสตร ์ 756 12 

2 คณะทนัตแพทยศำสตร ์ 0 0 

3 คณะเภสชัศำสตร ์ 1,121 18 

4 คณะพยำบำลศำสตร ์ 776 12 
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ล ำดบั คณะท่ีศึกษำ 
จ ำนวนประชำกร

นักศึกษำแต่ละคณะ 

จ ำนวนกลุ่ม

ตวัอยำ่ง 

5 คณะรงัสีเทคนิค 128 2 

6 คณะเทคนิคกำรแพทย ์ 645 10 

7 คณะกำยภำพบ ำบดั 345 5 

8 วิทยำลยักำรแพทยแ์ผนตะวนัออก  440 7 

9 คณะวิทยำศำสตร ์ 241 4 

10 คณะทศันมำตรศำสตร ์ 342 5 

11 คณะนวตักรรมเกษตร 77 1 

12 คณะเทคโนโลยีอำหำร 194 3 

13 วิทยำลยัเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร  865 14 

14 วิทยำลยัวิศวกรรมศำสตร ์ 1,777 28 

15 คณะศิลปะและกำรออกแบบ  1,511 24 

16 คณะดิจิทลัอำรต์  879 14 

17 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร ์ 1,069 17 

18 คณะบริหำรธุรกิจ  3,204 50 

19 คณะบญัชี  559 9 

20 คณะศิลปศำสตร ์ 2,019 32 

21 วิทยำลยันิเทศศำสตร ์ 4,001 63 

22 วิทยำลยักำรท่องเท่ียวและกำรบริกำร 2,308 36 

23 คณะเศรษฐศำสตร ์ 112 2 

24 คณะนิติศำสตร ์ 288 4 

25 วิทยำลยัดนตรี 297 4 

26 วิทยำลยันวตักรรมสงัคม 480 8 

27 คณะรฐัศำสตร ์ 573 8 

28 สถำบนักำรบิน 346 5 

29 คณะวิศวกรรมชีวกำรแพทย ์ 224 3 

รวมทั้งส้ิน 25,577 400 
 

หลงัจำกน้ัน ผูว้ิจยัเลือกกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบเฉพำะเจำะจง (Purposive Sampling) 

เพ่ือใหก้ำรเก็บขอ้มูลตรงกลุ่มผูท่ี้จะเป็นกลุ่มตัวอย่ำงในกำรท ำวิจยั โดยผูท่ี้ตอบแบบสอบถำมตอ้ง

เป็นนักศึกษำในระดบัปริญญำตรี มหำวิทยำลยัรงัสิต ท่ีศึกษำในคณะต่ำง ๆ ตำมจ ำนวนท่ีก ำหนดไว ้

จนกระทัง่ไดจ้ ำนวนตวัอยำ่งครบ 400 คน 
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ตวัแปรที่ศึกษา 

 ตวัแปรท่ีใชใ้นกำรศึกษำ ไดแ้ก่ 

 1. ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย (1) เพศ (2) อำยุ และ (3) คณะท่ีศึกษำ 

          2. ตวัแปรตำม คือ ลกัษณะกำรเรียนรูด้ว้ยตนเอง ไดแ้ก่ (1) ดำ้นรกักำรเรียนรูต้ลอดชีวิต

(2) ดำ้นกำรมีปณิธำนตนเอง (3) ดำ้นทกัษะท่ีจ ำเป็นในกำรเรียนรูแ้ละกำรแกปั้ญหำ (4) ดำ้นมี

วุฒิภำวะทำงอำรมณ์ (5) ดำ้นกำรวำงแผนกำรเรียน (6) ดำ้นใฝ่เรียนรูส่ิ้งใหม่ และ (7) ดำ้นกำร

รูจ้กัตนเอง 

 

กรอบแนวคิดการวิจยั 

    

 

 นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

 เพ่ือใหม้ีควำมเขำ้ใจขอบเขตและตวัแปรท่ีท ำกำรวิจยัอย่ำงชดัเจนตรงกนั ผูว้ิจยัจึงไดก้ ำหนด

นิยำมศพัทเ์ฉพำะ ดงัต่อไปน้ี 

 1. ลกัษณะกำรเรียนรูด้ว้ยกำรน ำตนเองของนักศึกษำระดบัปริญญำตรี มหำวิทยำลยัรงัสิต คือ

ลักษณะกำรเรียนรูด้ว้ยกำรน ำตนเองทั้งหมด 7 ดำ้น เป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ คือ 

มำกท่ีสุด มำก ปำนกลำง น้อย และน้อยท่ีสุด โดยวดัระดบัควำมคิดเห็นท่ีตรงกบัลกัษณะกำรเรียนรู ้

ดว้ยกำรน ำตนเอง ดงัต่อไปน้ี 

 1.1 รกักำรเรียนรูต้ลอดชีวิต หมำยถึง กำรเป็นผูเ้รียนกระตือรือรน้ท่ีจะเรียนรูส่ิ้งใหม่ รกัและ

ทุ่มเทต่อกำรเรียนรู ้ใหค้วำมส ำคญักบักำรศึกษำต่อเน่ืองตลอดชีวิต โดยไม่ย่อทอ้กบัควำมผิดพลำด

และปัญหำท่ีเกิดข้ึน 

     
    1. เพศ  

    2. อำย ุ

    3. คณะท่ีศึกษำ 

    

     

    ลกัษณะกำรเรียนรูด้ว้ยตนเอง ไดแ้ก่ 

    1. รกักำรเรียนรูต้ลอดชีวิต 

    2. กำรมีปณิธำนตนเอง 

    3. ทกัษะท่ีจ ำเป็นในกำรเรียนรูแ้ละแกปั้ญหำ 

    4. มีวุฒิภำวะทำงอำรมณ ์

    5. กำรวำงแผนกำรเรียน 

    6. ใฝ่เรียนรูส่ิ้งใหม ่

    7. กำรรูจ้กัตนเอง 
 

 

ตวัแปรตำม 

 

ตวัแปรอสิระ 
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 1.2 กำรมีปณิธำนตนเอง หมำยถึง กำรเป็นผูเ้รียนท่ีมีควำมตั้งใจจริงท่ีจะเรียนรูใ้หส้ ำเร็จ

ตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว ้เพ่ือตนเองและครอบครัว โดยมองโลกในแง่ดี ตระหนักตนเอง มีวินัย และ

มุง่มัน่ในกำรเรียน 

 1.3 ทกัษะท่ีจ ำเป็นในกำรเรียนรูแ้ละแกปั้ญหำ หมำยถึง กำรท่ีผูเ้รียนเป็นผูม้ีควำมสำมำรถ

ในกำรใชท้กัษะพ้ืนฐำน คือ กำรฟัง กำรพดู กำรอ่ำน กำรเขียน กำรจ ำ ระบบกำรคิด จินตนำกำรใน

กำรเรียนรูแ้ละแกไ้ขปัญหำต่ำง ๆ ไดด้ว้ยตนเอง 

 1.4 มีวุฒิภำวะทำงอำรมณ์ หมำยถึง กำรท่ีผูเ้รียนมีจิตใจมัน่คงและตอบสนองดว้ยกำรกระท ำ

อย่ำงสรำ้งสรรค์ โดยรูจ้กัใหก้ ำลงัใจตนเอง มองโลกในแง่ดี มีควำมรบัผิดชอบต่อตนเองไดดี้ และมี

ควำมอดทนต่ออุปสรรคต่ำง ๆ  

 1.5 กำรวำงแผนกำรเรียน หมำยถึง กำรท่ีผูเ้รียนใหค้วำมส ำคญักบักำรวำงแผนกำรเรียน

อยำ่งจริงจงั รูจ้กัจดัล ำดบัควำมส ำคญั ศึกษำวิธีกำรเรียน และแบ่งเวลำในกำรเรียนรูไ้ดอ้ย่ำงเหมำะสม 

 1.6 ใฝ่เรียนรูส่ิ้งใหม่ หมำยถึง กำรท่ีผูเ้รียนใฝ่เรียนรูส่ิ้งใหม่ ๆ โดยมีควำมกระตือรือรน้ 

อดทน เปิดใจรบัโอกำสท่ีจะเรียนรู ้ ริเร่ิมดว้ยกำรคิดสรำ้งสรรค์ สำมำรถสรำ้งบรรยำกำศกำรเรียนรู ้

ไดด้ว้ยตนเอง มีควำมยืดหยุน่ และประเมินตนเองเสมอ 

 1.7 กำรรูจ้กัตนเอง หมำยถึง กำรท่ีผูเ้รียนรูจ้กัตนเองทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน สำมำรถประเมิน

ตนเองไดอ้ย่ำงยุติธรรม อีกทั้งมีควำมพยำยำมและควำมรบัผิดชอบในกำรเรียนรู ้ รูจ้กัยืดหยุ่นและ

อดทน เพ่ือเป้ำหมำยควำมส ำเร็จทำงกำรเรียน 

 2. นักศึกษำระดบัปริญญำตรี หมำยถึง นักศึกษำระดบัปริญญำตรี มหำวิทยำลยัรงัสิต ท่ีก ำลงั

ศึกษำในหลกัสตูรภำษำไทย จ ำแนกตำมสภำพปัจจยัส่วนบุคคล 

2.1 เพศ หมำยถึง เพศของนักศึกษำ จ ำแนกเป็นเพศชำย และเพศหญิง 

2.2 อำยุ หมำยถึง อำยุของนักศึกษำ จ ำแนกเป็น 3 กลุ่ม คือ อำยุต ำ่กวำ่ 20 ปี อำยุระหว่ำง 

21-25 ปี และอำยุ 26 ปีขึ้ นไป 

2.3 คณะท่ีศึกษำ หมำยถึง คณะ วิทยำลยั สถำบนั ท่ีเปิดสอนในระดบัปริญญำตรี หลกัสูตร

ภำษำไทย ของมหำวิทยำลยัรงัสิต โดยมีคณะท่ีศึกษำ 29 คณะ อนัไดแ้ก่ (1) วิทยำลยัแพทยศำสตร ์

(2) คณะทนัตแพทยศำสตร ์(3) คณะเภสชัศำสตร ์(4) คณะพยำบำลศำสตร ์(5) คณะรงัสีเทคนิค 

(6) คณะเทคนิคกำรแพทย ์(7) คณะกำยภำพบ ำบดั (8)วิทยำลยักำรแพทยแ์ผนตะวนัออก (9) 

คณะวิทยำศำสตร ์(10) คณะทศันมำตรศำสตร ์(11) คณะนวตักรรมเกษตร (12) คณะเทคโนโลยี

อำหำร (13) วิทยำลยัเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร (14) วิทยำลยัวิศวกรรมศำสตร ์(15) 

คณะศิลปะและกำรออกแบบ (16) คณะดิจิทลัอำรต์ (17) คณะสถำปัตยกรรมศำสตร ์(18) คณะ

บริหำรธุรกิจ (19) คณะบญัชี (20) คณะศิลปศำสตร ์และ (21) วิทยำลยันิเทศศำสตร ์(22) 

วิทยำลยักำรท่องเท่ียวและกำรบริกำร (23) คณะเศรษฐศำสตร ์(24) คณะนิติศำสตร์ (25) 
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วิทยำลยัดนตรี (26) วิทยำลยันวตักรรมสงัคม (27) คณะรฐัศำสตร ์(28) สถำบนักำรบิน และ 

(29) คณะวิศวกรรมชีวกำรแพทย ์(คู่มือกำรศึกษำ มหำวิทยำลยัรงัสิต ปีกำรศึกษำ 2560-2561, 

2560, น. สำรบญั) 

 

ประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บั 

 1. ผลกำรวิจยัสำมำรถใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดแนวทำงในกำรพฒันำ

หลกัสูตร และจัดกำรเรียนกำรสอนใหเ้หมำะสมกบัวิธีกำรเรียนรูด้ว้ยกำรน ำตนเองของหลักสูตรระดับ

ปริญญำตรี มหำวิทยำลยัรงัสิต  

 2. ขอ้มลูท่ีไดจ้ำกผลกำรวิจยัสำมำรถเป็นแหล่งขอ้มลูแก่ผูส้นใจ เร่ืองลกัษณะกำรเรียนรูด้ว้ย

กำรน ำตนเองโดยน ำไปประยุกตใ์ชใ้นกำรเรียนรูข้องตนเอง พฒันำตนเองใหม้ีศกัยภำพมำกยิ่งข้ึน 

  

14. แผนการด าเนินงานตลอดโครงการ  

      

กิจกรรม 

ระยะเวลา ปี 2560 - 2561 

ตุ
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6
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 2

5
6
1
 

1. ศึกษำคน้ควำ้ทบทวน

วรรณกรรม  

            

2. เขยีนโครงกำรวิจยั             

3. สรำ้งเคร่ืองมือวิจยั             

4. ด ำเนินกำรวจิยัและเก็บ

รวบรวมขอ้มลู 

            

5. วิเครำะหแ์ละแปลผล             

6. เขยีนรำยงำนเสนอผลกำรวิจยั             

 

 

15. งบประมาณ  

  

รายการ ราคา (บาท) 

1. หมวดค่าตอบแทน  

 ค่ำตอบแทนท่ีปรึกษำโครงกำร 1 คน (บุคคลภำยนอก

มหำวิทยำลยั) 

 

2,000 
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รายการ ราคา (บาท) 

2. หมวดค่าวสัดุ (เลือก 1 ประเภท)  0 

3. หมวดค่าใชส้อย 

3.1 ค่ำจดัท ำแบบสอบถำมและวิเครำะหข์อ้มลู ชุดละ 20 บำทจ ำนวน 400 ชุด 

3.2 ค่ำจำ้งพิมพง์ำน ส ำเนำเน้ือหำ และเขำ้เล่ม (เหมำจ่ำย) 

3.3 ค่ำใชจ้่ำยเบ็ดเตล็ด (เหมำจ่ำย) 

 

8,000 

5,000 

1,000 

รวมเป็นเงินที่หวัหนา้โครงการไดร้บั 16,000 

4. อื่นๆ (จา่ยในนาม ศสพ.) 

4.1 ค่ำตอบแทนผูท้รงคุณวุฒิ 1 ท่ำน (Reader บทควำมวิจยั) 

4.2 ค่ำตอบแทนผูต้รวจสอบบทคดัยอ่ไทย-องักฤษ 

4.3 ค่ำตอบแทนผูต้รวจสอบบทคดัยอ่ไทย-องักฤษ 

4.3 ค่ำสมนำคุณโครงกำรวิจยัท่ีเสร็จสมบรูณ์ (จ่ำยใหห้วัหนำ้โครงกำร) 

4.4 ค่ำใชจ้่ำยในกำรเผยแพร่และน ำเสนอผลงำนวิจยั (จ่ำยใหห้วัหนำ้

โครงกำร) 

 

2,000 

500 

200 

3,000 

10,000 

รวมเป็นเงินในรายการที่ 4 อื่น ๆ (จา่ยในนาม ศสพ.)  15,700 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้ น 31,700 

 

 

16. เอกสารอา้งอิง  
 

บรรณานุกรม 

 

กชกร จอมขนัเงิน. (2555). ความพรอ้มในการเรยีนรูด้ว้ยตนเองของบคุลากรส านักวจิยัและ

พฒันาการเกษตรเขตท่ี 6 จงัหวดัจนัทบรุแีละหน่วยงานในสงักัด. ภำคนิพนธก์ำร

บริหำรธุรกิจ. จนัทบุรี: มหำวิทยำลยัรำชภฏัร ำไพพรรณี. 

กระทรวงศึกษำธิกำร. (2559). พระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542. คน้เมื่อ 18 

กุมภำพนัธ ์2559, จำก http://www.moe.go.th/main2/plan/p-r-b42-01.htm#5 

กลัยำ วำนิชยบ์ญัชำ. (2544). การวเิคราะหต์วัแปรหลายตวัดว้ย SPSS for Windows (พิมพค์รั้งท่ี 2). 

กรุงเทพมหำนคร: ส ำนักพิมพแ์ห่งจุฬำลงกรณม์หำวิทยำลยั. 

กลัยำ วำนิชยบ์ญัชำ.(2545).การวเิคราะหส์ถิติ:สถิติส  าหรบัการบรหิารและวจิยั (พิมพค์รั้งท่ี6). 

กรุงเทพมหำนคร : โรงพิมพจุ์ฬำลงกรณม์หำวิทยำลยั. 

กลัยำ วำนิชยบ์ญัชำ. (2548). การวเิคราะหข์อ้มลูหลายตวัแปร. กรุงเทพมหำนคร: โรงพิมพธ์รรมสำร. 

กลัยำ วำนิชยบ์ญัชำ และฐิตำ วำนิชยบ์ญัชำ. (2558). การใช ้SPSS for Windows ในการวเิคราะห์

ขอ้มลู (พิมพค์รั้งท่ี 27). กรุงเทพฯ: โรงพิมพส์ำมลดำ. 

กิติมำ สุรสนธิ. (2541). ความรูท้างการส่ือสาร. กรุงเทพฯ : มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร.์ 

ค ำนำย อภิปรชัญำสกุล. (2556). MBA 15 day handbook. กรุงเทพฯ : โฟกสัมีเดีย แอนด ์พบัลิชช่ิง. 

 



 

  

26 

มหำวิทยำลยัรงัสิต. (2560). คู่มือการศึกษา มหาวทิยาลยัรงัสิต ปีการศึกษา 2560-2561. 

ปทุมธำนี: ส ำนักพิมพม์หำวิทยำลยัรงัสิต. 

ทิพวิทย ์ช่ืนนิยม. (2556). ลกัษณะการเรยีนรูด้ว้ยการน าตนเองของนักศึกษาปรญิญาตร ี

มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดสิุต. ปริญญำศิลปศำสตรม์หำบณัฑิต (กำรพฒันำทรพัยำกร

มนุษย)์. มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง. 

มณี อำภำนันทิกุล, รุจิเรศ ธนูรกัษ์ และยุวดี ฦำชำ. (2551, เมษำยน-มิถุนำยน). กำรพฒันำ

เคร่ืองมือวดัควำมพรอ้มในกำรเรียนรูด้ว้ยตนเองของนักศึกษำพยำบำลไทยระดบัปริญญำตรี. 

วารสารสภาการพยาบาล. 23(2). 52-69. 

มหำวิทยำลยัรงัสิต. (2560ก). Welcome to Rangsit University. คน้เมื่อ 21 กนัยำยน 2560, จำก 

https://www2.rsu.ac.th/info/welcome-to-rsu 

มหำวิทยำลยัรงัสิต. (2560ข). About Rangsit University. คน้เมื่อ 21 กนัยำยน 2560, จำก 

https://www2.rsu.ac.th/info/rangsit-university 

วรนุช แหยมแสง. (2554). การพฒันาเครื่ องมือวดัความพรอ้มในการเรยีนรูด้ว้ยการน าตนเองของ

นักศึกษามหาวทิยาลยัรามค าแหง. สถำบนักำรส่งเสริมกำรวิจยัและพฒันำ, มหำวิทยำลยั

รำมค ำแหง. 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ, ส ำนักนำยกรฐัมนตรี.(2559, 

หนำ้ 55) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ีสิบเอ็ด พ.ศ. 2555-2559. คน้

เมื่อ 18 กุมภำพนัธ ์2559, จำก http://www.nesdb.go.th/Portals/0/news/plan/ 

 p11/plan11.pdf 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ, ส ำนักนำยกรฐัมนตรี.(2560, 

หนำ้ 4) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ีสิบสอง พ.ศ. 2560-2564. คน้

เมื่อ 21 กนัยำยน 2560, จำก http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6422 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน, มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลธญับุรี. (2559). ขอ้มลู

จ  านวนนักศึกษาแยกตามคณะ/สาขาวชิา ระดบักำรศึกษำ และเพศ. คน้เมื่อ 25 มีนำคม 

2559, จำก http://www.oreg.rmutt.ac.th/?p=3044 

แสงเดือน เจริญฉิม, ทศันีย ์ขนัติยะ, สำธิต เจริญฉิม และอุทยัวรรณ สมคัรฐักิจ. (2555). ความสามารถ

ในการเรยีนรูแ้บบน าตนเองของนิสิตฝึกประสบการณว์ชิาชีพคร ูคณะศึกษาศาสตรแ์ละพฒัน

ศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ แหล่งทุนกำรวิจยั คณะศึกษำศำสตรแ์ละพฒันศำสตร ์

มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร.์ 

สุชำต ประสิทธ์ิรฐัสินธุ.์ (2548). เทคนิคการวเิคราะหต์วัแปรหลายตวั ส าหรบัการวจิยัทาง

สงัคมศาสตรแ์ละพฤติกรรมศาสตร ์(พิมพค์รั้งท่ี 6). กรุงเทพมหำนคร: ส ำนักพิมพส์ำมลดำ. 

สุวิมล ติรกำนันท.์ (2555). การวเิคราะหต์วัแปรพหใุนงานวจิยัทางสงัคมศาสตร ์(พิมพค์รั้งท่ี 2). 

กรุงเทพมหำนคร: ส ำนักพิมพแ์ห่งจุฬำลงกรณม์หำวิทยำลยั. 

สุวฒัน์ วฒันวงศ.์ (2546). การเรยีนรูด้ว้ยการน าตนเองของผูเ้รยีนการศึกษาตอ่เน่ืองสายอาชีพ. 

ปริญญำศิลปะศำสตรดุ์ษฎีบณัฑิต (อำชีวศึกษำ), มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร.์ 

อดุลย ์จำตุรงคกุล. (2551). พฤติกรรมผูบ้รโิภค. กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หำวิทยำลยัธรรมศำสตร.์ 

 

http://www.nesdb.go.th/Portals/0/news/plan/


 

  

27 

Boud, D. (1982). Developing Student Autonomy in Learning. New York: Nichols. 

Borich, G. D. (1992). Effective Teaching Methods, New York: Macmillan Publishing Company. 

Brockett, G., & Hiemstra, R. (1991). Self-directed in Adult Learning: Perspective on Theory, 

Research, and Practice. New York: Routledge. 

Brookfield, S. (1984). Self-directed adult learning: A critical paradigm. Adult Education 

Quarterly, 35(2), 57-71. 

Dickenson, L. (1978). Self-Instruction in Language Learning. Cambridge: Cambridge 

University. 

Griffin, C. (1983). Curriculum theory in adult and lifelong education. New York: Nichols. 

Hair, J. F., Jr., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). Mutivariate data analysis: 

A global perspective (7th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall. 

Knowles, M. S. (1975). Self-Directed Learning: A guild for Learner and Teacher. New York: 

Association Press. 

Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. 

Educational and Psychological Measurement, 30(3), 607-610. 

Skager, R. W. (1978). Lifelong education and evaluation practice: A study on the 

development of a framework for designing evaluation systems at the school stage in 

the perspective of lifelong education. New York: Pergamon Press. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

28 

 

 

 

 

 

 

 

ลงนำม     ผูเ้สนอโครงกำร 

           (ดร.พชัรห์ทยั จำรุทวีผลนุกลู)                  

 

      ลงนำม     ผูเ้สนอโครงกำร 

           (ดร.กฤษฎำ มฮูมัหมดั)                  

 

 

 

17. ความเห็นของหวัหนา้ภาควิชา/หวัหนา้สาขาวิชา/หวัหนา้หน่วยงาน 

            

            

            

    

      ลงนำม       

               (     ) 

 

 

18. ความเห็นของคณะกรรมการประจ าคณะ (ลงนามโดยคณบดี) 

            

            

            

   

 

 

   

      ลงนำม       

               (    ) 
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ประวติันักวิจยั 

โครงการวิจยั  เพ่ือพฒันาการ เรียนการสอนมหาวิทยาลยัรงัสิต           

  

ช่ือ – สกุล  (ภำษำไทย) (นำย, นำง, นำงสำว)  นำงสำวพชัรห์ทยั จำรุทวผีลนุกลู 

 (ภำษำองักฤษ) (Mr., Mrs., Miss)   Miss Pashatai Charutawephonnukoon 

วนั เดือน ปีเกิด  5 สิงหำคม 2511 

ต ำแหน่ง  อำจำรย ์  ผศ.         รศ.   ศ.   อ่ืนๆ   

กำรศึกษำ  ไม่ไดอ้ยูร่ะหวำ่งศึกษำต่อ  อยูร่ะหวำ่งศึกษำต่อ 

สถำนะ   ผ่ำนกำรทดลองงำน   อยูร่ะหวำ่งกำรทดลองงำน  

สถำนภำพในโครงกำรวจิยั  หวัหน้ำโครงกำร     ผูร้ว่มวจิยั   ผูช้่วยวจิยั 

ท่ีอยู ่ (ท่ีท ำงำน)  คณะบริหำรธุรกิจ มหำวทิยำลยัรงัสิต                                    

 จงัหวดั   ปทุมธำนี ________  รหสัไปรษณีย ์ 12000   

 โทรศพัท ์ 02-997-2200 ต่อ 1004   โทรสำร     

ท่ีอยู ่ (ท่ีบำ้น)  72/431 หมู่ 2 ต ำบลบำ้นใหม่ ถนนติวำนนท ์อ.ปำกเกร็ด    

 จงัหวดั   นนทบุรี    รหสัไปรษณีย ์  11120   

 โทรศพัท ์ 081-6484762   โทรสำร      

E-mail Address   pashatai.c@rsu.ac.th       

ประวติักำรศึกษำ (เรียงจำกคุณวุฒิสงูสุดก่อน) 

วุฒิการศึกษา สาขา คณะ สถาบนั ปีท่ีส  าเร็จ 

ปรชัญำดุษฎบีณัฑิต กำรพฒันำทรพัยำกร

มนุษย ์

พฒันำทรพัยำกร

มนุษย ์

มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 2558 

บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต กำรเงินและกำร

ธนำคำร 

บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 2549 

บริหำรธุรกิจบณัฑิต กำรตลำด บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 2538 

ผลงำนวจิยั 

ช่ือโครงการ แหลง่เงินทุน 
ระยะเวลา

โครงการ 

สดัส่วนเวลาท างานใน

โครงการของท่าน (%) 

 

 

   

ท่ำนมีเวลำในกำรท ำวจิยั  ประมำณสปัดำหล์ะ  10   ชัว่โมง 

         

ลงช่ือ               

(   น.ส. พชัรห์ทยั จำรุทวผีลนุกลู   ) 

       วนัท่ี      
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ประวติันักวิจยั 

โครงการวิจยั  เพ่ือพฒันาการเรียนการสอนมหาวิทยาลยัรงัสิต             

ช่ือ – สกุล  (ภำษำไทย) (นำย, นำง, นำงสำว)   กฤษฎำ  มฮูมัหมดั   

  (ภำษำองักฤษ) (Mr., Mrs., Miss)    Kritsada  Muhammad   

วนั เดือน ปีเกิด  21 พฤศจิกำยน 2523  

ต ำแหน่ง  อำจำรย ์  ผศ.         รศ.   ศ.   อ่ืนๆ   

กำรศึกษำ  ไม่ไดอ้ยูร่ะหวำ่งศึกษำต่อ  อยูร่ะหวำ่งศึกษำต่อ 

สถำนะ   ผ่ำนกำรทดลองงำน   อยูร่ะหวำ่งกำรทดลองงำน  

สถำนภำพในโครงกำรวจิยั  หวัหน้ำโครงกำร     ผูร้ว่มวจิยั   ผูช้่วยวจิยั 

ท่ีอยู ่ (ท่ีท ำงำน)  คณะบริหำรธุรกิจ มหำวทิยำลยัรงัสิต                                    

 จงัหวดั   ปทุมธำนี ________  รหสัไปรษณีย ์ 12000   

 โทรศพัท ์ 02-997-2200 ต่อ 1004   โทรสำร     

ท่ีอยู ่ (ท่ีบำ้น)  64 ถ.รำษฎรอุ์ทิศ ซ.รำษฎรอุ์ทิศ 44/2 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี   

 จงัหวดั   กรุงเทพมหำนคร   รหสัไปรษณีย ์  10510   

 โทรศพัท ์ 089-209-9388   โทรสำร      

E-mail Address   kritsada.m@rsu.ac.th       

ประวติักำรศึกษำ (เรียงจำกคุณวุฒิสงูสุดก่อน) 

วุฒิการศึกษา สาขา คณะ สถาบนั ปีท่ีส  าเร็จ 

ปรชัญำดุษฎบีณัฑิต กำรพฒันำทรพัยำกร

มนุษย ์

พฒันำทรพัยำกร

มนุษย ์

มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 2558 

บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต กำรจดักำรทัว่ไป บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 2550 

บริหำรธุรกิจบณัฑิต กำรบริหำรทรพัยำกร

มนุษย ์

บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 2545 

ผลงำนวจิยั 

ช่ือโครงการ แหลง่เงินทุน 
ระยะเวลา

โครงการ 

สดัส่วนเวลาท างานใน

โครงการของท่าน (%) 

 

 

   

ท่ำนมีเวลำในกำรท ำวจิยั  ประมำณสปัดำหล์ะ  10   ชัว่โมง 

         

        

หมายเหตุ: ส่งเอกสารฉบบัน้ีพรอ้ม CD ท่ี ศสพ. ตึก 1 ชัน้ 6 หอ้ง 602C อาคารอาทิตย ์อไุรรตัน์ 

 

 

 

 


