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 การวิจัยครัง้นี ้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคณุลักษณะของการเรยีนรูดวยการนําตนเอง 

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง คณะบริหารธุรกิจ ตามแนวคิดของกลูกลิเอลมิโน (Guglielmino) 

โดยรวมและเปนรายดาน 8 ดาน ไดแก ดานการเปดใจรับโอกาสที่จะเรียน ดานมโนคติของตนเอง ใน

การเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ ดานความคดิริเร่ิมและมีอิสระในการเรียน ดานความรบัผิดชอบตอการเรียน

ของตนเอง ดานความรักในการเรียน ดานความคิดสรางสรรค ดานมองอนาคตในแงด ีและดานทักษะที่

จําเปนในการเรียนและการแกปญหา จําแนกตามตัวแปร ตาม เพศ สาขาวชิา วิธีเรียน ชัน้ป การประกอบอาชพี

ขณะศึกษา และวิธีการเลี้ยงดู กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนกัศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยรามคาํแหง ที่ลงทะเบยีนเรียนประจําภาคเรียนที ่ 1 ปการศึกษา 2554 

จํานวน 457 คน เครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมลูเปนแบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 

92 ขอ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.96 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาความถี่ คารอยละ คาคะแนน

เฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว และการทดสอบ

เปนรายคูของเชฟเฟ  

 ผลการวิจยัพบวา 

  1. นักศึกษามีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนาํตนเอง โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

  2. นักศึกษาชายและหญิง มีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง โดยรวมและเปนรายดาน

ไมแตกตางกนั ยกเวนดานความคิดสรางสรรคแตกตางกันอยางมนีัยสาํคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05  

  3. นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาตางกนั มีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง โดยรวม

และเปนรายดานไมแตกตางกัน 

  4. นักศึกษาที่มีวธิีเรียนตางกนั มีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง โดยรวมและ

เปนรายดานแตกตางกนัอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดาน

การเปดใจรับโอกาสทีจ่ะเรียน ดานมโนคติของตนเองในการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ ดานความคิด

ริเร่ิมและมีอิสระในการเรียน และดานความรักในการเรียน แตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิต ิ

  5. นักศึกษาที่ศึกษาในชัน้ปตางกนั มีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง โดยรวม

และเปนรายดานไมแตกตางกัน ยกเวนดานความคิดสรางสรรค แตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05  



 
 

  6. นักศึกษาที่ประกอบอาชพีขณะศึกษาตางกัน มีคุณลกัษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง 

โดยรวมและเปนรายดานไมแตกตางกนั  

  7. นักศึกษาที่ไดรับการเลี้ยงดูดวยวิธีที่ตางกนั มีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง 

โดยรวมและเปนรายดานไมแตกตางกนั ยกเวนดานการเปดใจรับโอกาสที่จะเรียน และดานความรบัผิด

ขอบตอการเรียนของตนเอง แตกตางกันอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05  
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 The purpose of this research is aimed at studying and comparing the characteristics 

of Self-Directed Learning of the students at Faculty of Business Adminstration Ramkhamhaeng 

University in overall and each of  eight aspects with reference to Guglielmino’ s Self-Directed 

Learning Readiness Scale, namely, openness to learning opportunities, self concept as an 

effective, initiative and independence in learning, acceptance of responsibility for one’s own 

learning, love of learning, creativity, positive orientation of the future, and ability to use basic 

study skills and problem-solving skills  among students with different gender, field of study, 

method of study, the year of study, working status during the study, and rearing method. The 

samples of this study were 457 Business Administration Students at Faculty of Business 

Administration Ramkhamhaeng University who registered in the first semester of the academic 

year 2011. The instrument for data collection was a 5 point rating-scale questionnaire 

containing 92 questions with reliability of 0.96. The statistics used for data analysis were 

frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, one way analysis of variance with 

Scheffe test. The research finding revealed as follows:   

  1. The students had the characteristics of self-directed learning at a high level in 

overall and each aspect 

  2. Male and female students showed no significant difference in overall and 

each aspect of self-directed learning with the exception of creativity aspect. 

  3. The students with different fields of study had the characteristics of self-

directed learning showed no significant difference in overall and each aspect. 

  4. The students with different methods of study had the characteristics of self-

directed learning showed significant difference at .05 level in overall and each aspect 

considered in each aspect, the result showed that openness to learning opportunities, self 

concept as an effective, initiative and independence in learning and love of learning were 

significant difference. 



 
 

  5. The students with difference years of study had the characteristics of self-

directed learning showed no significant difference in overall and each aspect, except for the 

aspect of creativity was significant difference at .05 level. 

  6. The students with difference working during the study had the characteristics 

of self-directed learning showed no significant difference in overall and each aspect. 

  7. The students with difference rearing methods had the characteristics of self-

directed learning showed no significant difference in overall and each aspect, except for the 

aspect of openness to learning opportunities and acceptance of responsibility for one’s own 

learning were significant difference at  .05 level. 
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ดร. รณิดา เชยชุม และอาจารย ดร. สกล วรเจริญศรี มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ รองศาสตราจารย 

ดร. วรนุช แหยมแสง มหาวิทยาลัยรามคําแหง ทีก่รุณาใหคําแนะนําอนัเปนประโยชนทรงคุณคายิ่งในฐานะ

ผูทรงคุณวุฒิและเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบแบบสอบถามในการทําปริญญานิพนธสําหรับการวิจัย

คร้ังนี้ 

 ขอบกราบขอบพระคุณ อาจารยในภาควิชาการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทุกทาน

ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูอันทรงคุณคาแกผูวิจัย 
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รามคาํแหง รวมทัง้ผูบริหารและคณาจารยทุกทาน ที่มีสวนชวยใหการทาํปริญญานพินธมีอุปสรรคนอยลง 

อํานวยความสะดวกในการดาํเนนิการเก็บรวบรวมขอมูลและขอบใจนักศกึษา คณะบรหิารธุรกิจ มหาวทิยาลัย

รามคําแหง ทุกคนที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ 

 ขอขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ นิสิต สาขาวชิาการอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒทุกทาน 

ที่ใหกาํลังใจตลอดมา และขอขอบคุณครอบครัวที่คอยชวยเหลือและเปนกาํลังใจอนัสําคัญยิ่งในการทํา

ปริญญานิพนธฉบับนี ้
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 การศึกษาเปนกระบวนการทีมุ่งพัฒนาคนใหเปนมนุษยทีม่ีคุณภาพ มีความสามารถเตม็ศักยภาพ 

มีการพฒันาทีส่มดุลทั้งสติปญญา จิตใจ รางกาย และสงัคม เพื่อเสริมสรางการพัฒนาและการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ การศกึษาเปนกระบวนการถายทอดและเรียนรู ในการทีจ่ะสรางสรรค

และพัฒนาคนทั้งในแงความรู ความคิด ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยูใน

สังคมไดอยางมีความสุข สามารถสนองตอบทศิทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาต ิ

อันจะมีผลในการพัฒนากําลังคนและประเทศชาติใหเจริญกาวหนาตอไปดังที ่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

พระราชทานแนวพระราชดําริ เมื่อวันที ่ 20 เมษายน 2521 ไววา (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์.  2543: 

ออนไลน) 

 
   … การศึกษานั้น  เปนเรื่องของทุกคน และไมใชวาเฉพาะในระยะหนึ่ง  เปนหนาที่โดยตรงใน 

 ระยะเดียวไมใชอยางนั้น ตั้งแตเกิดมาก็ตองศึกษา เติบโตขึ้นมาก็ตองศึกษา จนกระทั่งถึงขั้นที่เรียกวา 

 อุดมศึกษาอยางที่ทานทั้งหลายกําลังศึกษาอยู หมายความวาการศึกษาที่ครบถวน ที่อุดมที่บริบูรณ  

 แตตอไปเมื่อออกไปทําหนาที่การงานก็ตองศึกษาตอไปเหมือนกัน มิฉะนั้นคนเราก็อยูไมได แมจบปริญญาเอก 

 แลว ก็ตองศึกษาตอไปตลอด หมายความวา การศึกษาไมมีส้ินสุด …  

 
       พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 

 

 

 การศึกษา ประกอบดวย กระบวนการสอนและกระบวนการเรียนรู เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ในดานความรูสึกนกึคิด และพฤติกรรมของผูเรียนตามที่กาํหนดไวในวัตถุประสงคของ การเรยีนรู กระบวนการ

เรียนรูเกดิโดยผูเรียน สวนกระบวนการสอน เปนกระบวนการทีน่าํไปสูการเปลี่ยนแปลงในตวัผูเรียน ผูสอน

มีหนาทีส่รางสิง่แวดลอมเพื่อเรงเรา ชี้แนะและคอยชวยเหลือใหผูเรียนเกดิการเรยีนรู ดวยเหตุนี ้การปฏิรูป

การเรียนรู จึงเนนที่ผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนไดเรียนรู วิธีการเรียนรูตลอดชีวิต คือ เรียนเปน เรียนแลว

คิดเปน ทาํเปน คิดดี ทาํดี อยูรวมกับผูอ่ืนได และสามารถไปสูจุดหมายชีวิตได ดังนั้น การเรียนรู คือ 

หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา ซึง่การเรยีนรูเปนกระบวนการเฉพาะบคุคลของผูเรียนแตละคน ความสาํนกึ

และความพรอมของผูเรียน อันไดแก การเชื่อศรัทธาใน ส่ิงที่จะเรียนวาเกิดประโยชน เหน็คุณคา มีแรง
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บันดาลใจ และความพรอมที่จะเรียนรู (นดัดา อังสุโวทยั.  2548: 55; อางอิงจาก เกษม วัฒชยั.  2545) 

ทั้งนี้การเรียนรูมีองคประกอบ 2 ดาน คือ องคประกอบภายนอก ไดแก สภาพแวดลอม สถานศึกษา ส่ิงอํานวย

ความสะดวก และผูสอน องคประกอบภายใน ไดแก การคิดเปน พึ่งตนเองได มีอิสรภาพ ใฝรู ใฝสรางสรรค 

มีความคิดเชิงเหตุผล มีจิตสํานึกในการเรียนรู มีเจตคติเชิงบวกตอการเรียนรู (รุงอรุณ ไสยโสภณ.  2549: 10; 

อางอิงจาก วิชยั วงษใหญ.  2542) การเรียนรูที่เกิดขึน้มิไดเกิดขึ้นจากการฟงบรรยายหรือทําตามผูสอน 

แตอาจเกิดขึน้ไดในสถานการณตางๆ (สุนทร สุทองหลอ.  2542: 11; อางอิงจาก Brockett; &  Heimstra.  

1991: 24 – 33) เชน การเรียนรูโดยบังเอิญ (Random or Incidental Learning) เปนการเรียนรู ซึ่งผล

พลอยไดจากเหตุการณอยางใดอยางหนึง่ ซึง่บุคคลเขาไปสัมผัสและรับรูโดยมิไดเจตนา การเรียนรูจากกลุม 

(Collaborative Learning) เปนการเรียนรูจากสังคมกลุมเพือ่น เชน การพบปะพูดคุย การถายทอดความคิด

และประสบการณจากกลุมเพื่อนที่ไดสัมผัสและถายทอดมา การเรียนรูตามระบบการจัดการศึกษา (Provider 

Sponsored Learning) คือ การเรยีนรู ซึง่เกิดจากการจัดกระบวนการเรยีนรูในสถาบนัการศึกษา ซึ่งมีกลุม

บุคคลกํากับดแูล มีการประเมินผล และใหการรับรองคุณวุฒิ การเรียนรูดวยการนําตนเอง (Self – Directed 

Learning) เปนการเรียนที่เกดิจากความอยากรู อยากเรียน ซึ่งผูเรียนจะวางแผนการเรียนนั้นดวยตนเอง 

จะเห็นไดวาการเรียนรูอาจเกดิไดหลายสถานการณ ซึง่การเรียนรูไมจาํเปนตองเกิดขึน้ในสถาบนัการศึกษา

เสมอไป การเรียนรูอาจเกิดขึ้นไดจากการเรยีนรูโดยบงัเอญิ การเรียนรูดวยตนเอง หรือจากการเรียนกบักลุม

ก็ได ที่บุคคลมีความตระหนักภายในจิตสํานึกของบุคคลนั้น การเรียนรูดวยการนําตนเองจึงเปนตัวอยาง

ของการเรียนรูในลักษณะที่เปนการเรียนรูที่สนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต 

 การเรียนรูดวยการนาํตนเอง เปนการเรียนรูแนวทางหนึง่ที่สอดคลองกบัการเปลีย่นแปลงในโลก

ปจจุบัน เนื่องจากเปนการเรียนที่ทาํใหบุคคลมีการริเร่ิมการเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนสามารถเรยีนรูเร่ืองราว

ตาง  ๆมากกวาการเรยีนในแบบที่ผูสอนปอนความรูใหเพยีงอยางเดียว (รัฐกรณ คิดการ.  2552: 30) นอกจากนี้

ยงัทาํใหผูเรียน เรียนรูวิธีการลงมือปฏิบัติ เรียนรูที่จะอยูรวมกันกับผูอ่ืน และเรียนรูที่จะเปนบุคคลที่ใชศักยภาพ

ของตน เพื่อทาํประโยชนแกสวนรวมอยางสรางสรรค ศักยภาพจะไดรับการกระตุนและพัฒนาโดยผาน

กระบวนการเรียนรูตามสภาพจริง มีการประเมินผลตามสภาพจริง รวมทั้งบทบาทของผูสอนจะเปนผูเอื้อ 

อํานวยกระตุนการเรียนรู เปนนกัจัดการเรยีนรูเพื่อกระตุนใหผูเรียนไดเรียนรูตามความสนใจ ความถนัด 

และความตองการของตนเอง อันอาจนาํไปสูการเรียนรูตลอดชีวิตได สําหรับการสรางผูเรียนใหเกิดลกัษณะ

ของการเรียนรูแบบนําตนเองนั้น ไดมีผูสรางแบบวัดความพรอมในการเรียนรูแบบนาํตนเองที่สําคญั คือ 

กลูกลิเอลมิโน (นัดดา อังสุโวทัย.  2548: 56 – 57; อางองิจาก Guglielmino. 1977) ซึ่งไดสรางแบบทดสอบ

ที่ชื่อวา Self-directed Learning Readiness Scale (SDLRS) ซึ่งมีองคประกอบ 8 ดาน คือ ดานการเปดใจ

รับโอกาสทีจ่ะเรียน ไดแก มีความสนใจในการเรยีน มีความสามารถในการยอมรบัคําวจิารณ ดานมโนคติ

ของตนเองในการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ ไดแก มีความมั่นใจที่จะเรียนรูดวยการนําตนเอง มีวนิัยตอ
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ตนเอง ดานมีความคิดริเร่ิมและมีอิสระในการเรียน ไดแก ชอบมีสวนรวมในการกาํหนดประสบการณการเรยีนรู 

ดานความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง ไดแก เต็มใจเรียนในสิ่งทีย่ากหากเปนเรื่องที่สนใจ ดานมี

ความรักในการเรียน ไดแก การชื่นชมบุคคลทีค่นควาอยูเสมอ ดานมีความคิดสรางสรรค ไดแก มีความสามารถ

ในการแกปญหาไดหลายวิธ ีดานมองอนาคตในแงดี ไดแก มองตนเองวา เปนผูเรียนรูตลอดชีวิต ดานมี

ทักษะที่จาํเปนในการเรยีนและการแกปญหา ไดแก มีความสามารถในการใชทกัษะการเรยีนรูในการแกปญหา 

สําหรับเครื่องมือนี้ไดนํามาใชอยางแพรหลายในหลายประเทศรวมทั้งในประเทศไทยดวย 

 มหาวทิยาลยัรามคําแหง เปนสถาบันการศึกษาของรัฐจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

รามคําแหง ปพ.ศ. 2514 มีปรัชญาการดําเนินงาน เนนการ เปดโอกาสและใหความเสมอภาคทางการศึกษา

แกปวงชนชาวไทย เปดกวางทางการศึกษาสําหรับทุกคนอยางเทาเทียมกัน บนพื้นฐานของความสามารถ 

มหาวทิยาลยัจดัการศึกษาโดยมีจุดยนืและภารกจิทัง้ระดบัทองถิ่น ระดบัชาติและระดบันานาชาติยดึหลกั 

การบริการวิชาการที่สอดคลองกับสังคม มีคณุภาพมาตรฐานสูง และมีความเปนสากล ปจจุบันประกอบดวย 

คณะตางๆ 11 คณะ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยไดปฏิบัติภารกิจหลักทั้ง 4 ประการ ของสถาบัน 

อุดมศึกษา ไดแก การจดัการเรียนการสอน การวิจยั การใหบริการทางวชิาการแกสังคม และการทาํนุบํารุง

ศิลปวฒันธรรมได นอกจากนี ้มหาวทิยาลยัรามคาํแหงยงัไดเพิ่มภารกจิที ่5 คือ มุงผลิตบัณฑิตที ่“ความรู

คูคุณธรรม” ในการใหโอกาสทาง การศึกษาสูสวนภูมิภาค มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดมีการจัดตั้งสาขา

วิทยบริการ เฉลิมพระเกียรติ สวนภูมิภาคขึ้นในป พ.ศ. 2538 และขยายเพิ่มข้ึนตามความตองการของทองถิ่น 

ปจจุบันไดจัดตั้งขึ้นแลว 23 จังหวัดทั่วประเทศ และกาํลงัขยายเพิ่มข้ึน (มหาวทิยาลยัรามคาํแหง.  2554ก: 

ออนไลน) รวมทั้งมหาวิทยาลยัรามคําแหง เปนสถานศึกษาและวิจัยแบบตลาดวิชา โดยรับนักศึกษาไมจํากัด

จํานวนและเปดโอกาสใหผูทีม่ีคุณวุฒิการศึกษาตามเกณฑทีก่ําหนด โดยที่ผูมีสิทธิเขาศึกษาชั้นปริญญาตรี

ในมหาวิทยาลัยตองมีคุณสมบัติตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด และตองมีคุณสมบัติ อยางใดอยางหนึ่ง 

คือ จบหลักสูตรมัธยมศกึษาตอนปลายหรือเทยีบเทา หรือเปนขาราชการ พนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจาง

ในหนวยงานของรัฐ ซึ่งไดปฏิบัติงานติดตอกันมาแลว ไมนอยกวาหาป และมีความรูสอบไลไดชัน้มัธยมศกึษา

ตอนตนหรือเทียบเทา หรือเปนผูซึ่งสภามหาวิทยาลัยไดพจิารณาแลว เห็นสมควรใหเขารับศึกษาได ทั้งนี้

โดยไมตองสอบคัดเลือก เวนแตในกรณีจาํเปน สภามหาวทิยาลยัอาจจาํกัดจํานวนผูเขาศึกษาและกาํหนด 

ใหมีการสอบคัดเลือกตามขอบังคับของมหาวิทยาลยั (มหาวิทยาลยัรามคําแหง.  2554ข: ออนไลน) สามารถ

สมัครเขาศึกษาในคณะตางๆ ไดโดยไมตองผานการสอบคัดเลือก ทางดานระบบการจัดการเรียนการสอน

ไดเปดโอกาสให ผูศึกษาสามารถจัดวิธีการเรียนที่เหมาะสมกับ ความตองการ เลือกกระบวนวิชาที่จะลงเรียน 

โดยผูศึกษาสามารถศึกษาไดดวยตนเอง ไมจําเปนตองมาเขาชั้นเรียนที่มหาวทิยาลัยจัด ผานทางตําราเรียน 

ตําราเรียนอิเล็กทรอนิกส หนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส E-learning ถายทอดสดการบรรยายจากหองเรียน 

วีดีโอ คําบรรยายยอนหลัง  
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 คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลยัรามคําแหง เปดทําการเรียนการสอนตั้งแตป 2514 ปจจุบนั มีสาขา

ทั้งหมด 10 สาขาวิชา ดังนี ้สาขาวิชาการบริหารทั่วไป สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด 

สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ สาขา 

วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย สาขาวิชาการประกันภัย สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ และสาขาวิชา

การทองเที่ยว มีคณาจารย 84 ทาน นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 

จํานวน 30,868 คน ระบบการศึกษาของคณะบริหารธุรกิจเปน การเรียนการสอนระบบเปด แตกตางกับ

ระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยปด นักศึกษาจะพบกับวธิีการเรียนการสอนที่แตกตางจากเดิม สภาพแวดลอม 

หลักสูตร อาจารย การเขารวมกิจกรรม รวมไปถึง การอยูรวมสังคมกลุมเพื่อนในมหาวิทยาลัย นักศกึษา

บางคนประสบกับปญหาเขาเรียนไมทัน จดบรรยายไมทัน อาจารยสอนเร็ว นอกจากนี้ยังตองทาํกิจกรรม

ที่ทางมหาวิทยาลัยและรุนพี่จัด จึงมีนักศึกษาเปนจํานวนมากที่ออกกลางคัน หรือไมสําเร็จการศึกษาภายใน

เวลา 8 ป ตามที่มหาวทิยาลยักําหนด จากการสัมภาษณนักศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองการเรียนรูดวยการนําตนเอง

ดานตางๆ มีดังนี ้

  1. ดานการเปดใจรับโอกาสที่จะเรียน พบวานักศึกษาบางคนไมสามารถที่จะแลกเปลี่ยน

ความคิดเหน็กบัผูอ่ืนอยางตรงไปตรงมาได เพราะลกัษณะนิสัยของคนไทยเปนคนขีเ้กรงใจ (สุริยา  สุขคง.  

2554: สัมภาษณ) นอกจากนี้ความสนใจหาแหลงความรูเปนสิ่งที่ทําไดคอนขางยาก เนื่องจากในแตละ

วันมเีวลาที่จาํกัดในการคนควาหาความรูและไมรูแหลงของขอมูลทีห่ลากหลาย (ธนาณัติ   มั่นสัตยรักสกุล.  

2554: สัมภาษณ)  

  2. ดานมโนคติของตนเองในการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ พบวา นักศึกษาบางคน การจัด 

แบงเวลาเรียนทําไดไมคอยดี เพราะจะตองทํางานควบคูกับการเรียนทําใหบางครั้งไมมีเวลาที่จะไปเรียน

ที่มหาวทิยาลยั (ธนาณัติ มัน่สัตยรักสกุล.  2554: สัมภาษณ) นอกจากนี้ เวลาสาํหรบัการอานหนังสือมี

ไมเพียงพอ เพราะมีภาระหนาที่หลายอยางที่จะตองรับผิดชอบ และการอานหนังสือใหเปนกิจวัตรประจําวนั

เปนเรื่องที่ทาํไดคอนขางยากสําหรับนักศกึษาบางคน เพราะนักศึกษาสวนใหญ จะอานหนังสือเฉพาะ

ชวงใกลสอบ (ชุรินรัตน วันภงูา.  2554: สัมภาษณ) 

  3. ดานความคิดริเร่ิมและมีอิสระในการเรียน พบวา นกัศึกษาสวนใหญไมกลาซักถาม ในขณะ

ที่มีขอสงสัยในการเรียน โดยเฉพาะในวิชาทีเ่รียนรวมกันหลายคณะมีจํานวนนักศึกษามาก เนื่องจากเกิด

ความรูสึกอาย ไมกลาทีจ่ะแสดงความคิดเหน็ (ชุรินรัตน วนัภงูา.  2554: สัมภาษณ) นอกจากนี ้ดานการเรยีน 

นักศึกษาบางคน จะตองปรึกษาผูปกครองและไมสามารถที่จะเลือกเรียนไดดวยตัวเอง (สรารี สีนอเนตร.  

2554: สัมภาษณ) 

  4. ดานความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง พบวา นักศึกษาบางคน การเรียนรูในสิ่ง

ที่ยากสามารถทําไดตอนตนและถาหาคาํตอบไมไดจะเกิดการยอทอหรือเลิกสนใจเรยีนรูในสิ่งที่ยาก (สรารี 
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สีนอเนตร.  2554: สัมภาษณ) และการทํางานควบคูกับการเรียน สงผลใหความรับผิดชอบดานการเรียน

ลดนอยลง เพราะการทําสองอยางควบคูกัน จะตองใชความพยายาม ความตั้งใจอยางสูง  ทําใหความเชื่อมั่น

ทางดานการเรียนลดลง (ธนาณัติ มั่นสัตยรักสกุล.  2554: สัมภาษณ) 

  5. ดานความรักในการเรียน พบวา นักศึกษาสวนใหญมีความภาคภูมิใจในตนเอง เมือ่มี

ผลการศึกษาที่ดีข้ึน (สุริยา สุขคง; และ รัตนา พทุธรักษ.  2554: สัมภาษณ) แตนักศึกษาบางคน ไมมี

ความกระตือรือรนที่จะศึกษาหาความรูอยางอื่นนอกจากวิชาเรียน ทําใหความสามารถในการแขงขันกับ

ผูอ่ืนลดนอยลง (ศราภรณ เหลือเทพ.  2554: สัมภาษณ) 

  6. ดานความคิดสรางสรรค พบวา การเริ่มตนสิ่งใหมนักศึกษาไมสามารถปฏิบัติใหเกิดผล 

เพราะนักศึกษาบางคน เวลาเริ่มตนสิง่ใหมจะมีแรงจงูใจสูง แตพอเวลาผานไปแรงจูงใจจะลดลง ทําให

เลิกทาํกลางคนัหรือถาเจอปญหาจะหยุดทาํในสิง่ที่เร่ิมไว (สรารี สีนอเนตร.  2554: สัมภาษณ) นอกจากนี้ 

ยังมีนักศึกษาบางสวน จะมีวิธีการเรียนรูหลายวิธีนอกจากการเรียนในชั้นเรียน เชน มีการแลกเปลี่ยนความรู 

ความคิดเห็นภายในกลุม และปรึกษารุนพี่ในเรื่องที่ปญหาพรอมทั้งทดลองทําขอสอบเกา (ธีระพร เที่ยงฉลาด.  

2554: สัมภาษณ)  

  7. ดานมองอนาคตในแงดี พบวา นักศึกษาบางคนไมมีความมั่นใจในอนาคตวา สามารถ

ที่จะประสบความสาํเร็จ เพราะความสําเรจ็ตองประกอบดวยปจจัยหลายประการ เชน เงนิ ผูสนบัสนุน 

การมีความรูเพียงอยางเดียวไมสามารถทาํใหประสบความสําเร็จได (ธนาณัต ิมั่นสตัยรักสกุล.  2554: 

สัมภาษณ) นอกจากนี้ การเรียนรูอยางตอเนื่องทําไดคอนขางยาก เพราะการที่จะเรียนรูอยางตอเนื่อง

จะตองอาศัยความอดทน ความพยายาม ความมุมานะ ซึ่งนักศึกษาบางคนมองวาเปนสิง่ที่ตนเอง  ทําไดยาก 

(ธีระพร เที่ยงฉลาด.  2554: สัมภาษณ) 

  8. ดานทักษะที่จาํเปนในการเรียน และการแกปญหา พบวา นักศึกษาบางคนขาดทักษะ

ในการแกปญหา เมื่อพบอุปสรรคในการเรียนทําใหไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร (สุริยา สุขคง.  2554: 

สัมภาษณ) นอกจากนี้ นกัศกึษาบางคนมคีวามคิดวาทกัษะจาํเปนในการเรยีนคอนขางนอย ทาํใหประสบ

ปญหาระหวางเรียน (ชุรินรัตน วันภูงา.  2554: สัมภาษณ) 

 จากสภาพปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจงึสนใจศึกษาเรื่อง คุณลักษณะการเรียนรูดวยการนํา

ตนเองของนักศึกษา หลกัสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ตามแนวคิด

ของกลูกลิเอลมิโน จะทาํใหทราบวานกัศกึษามหาวทิยาลัยรามคาํแหง มีลักษณะการเรียนรูดวยการนาํ

ตนเองเปนอยางไร และผลจากการวิจยัครัง้นีจ้ะเปนขอมลูเพือ่ใหสถาบนั อาจารยผูสอน และบุคคลที่เกี่ยวของ

นําไปใชในการปรับปรุง และพัฒนาการเรยีนการสอน สงเสริมใหนักศกึษามีคุณลักษณะการเรียนรูดวย

การนําตนเองสูงขึ้น  
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ความมุงหมายของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของการเรียนรูดวยการนําตนเอง ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง 

คณะบริหารธุรกิจ ตามแนวคิดของกลูกลิเอลมิโน (Guglielmino) โดยรวมและเปนรายดาน 8 ดาน ไดแก

ดานการเปดใจรับโอกาสทีจ่ะเรียน ดานมโนคติของตนเองในการเปนผูเรียนทีม่ีประสทิธภิาพ ดานความคิด

ริเร่ิมและมีอิสระในการเรียน ดานความรับผิดชอบตอการเรียนของตนเอง ดานความรักในการเรียน ดาน

ความคิดสรางสรรค ดานมองอนาคตในแงดี และดานทักษะที่จําเปนในการเรียนและการแกปญหา 

 2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนาํตนเอง ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง 

คณะบริหารธุรกิจ โดยรวมและเปนรายดาน จําแนกตาม เพศ สาขาวชิา วิธีเรียน ชัน้ป การประกอบอาชพี

ขณะศึกษา และวิธีการเลี้ยงดู  

 

ความสําคัญของการวิจัย 

 ผลการวิจัยในครั้งนี้ จะเปนขอมูลเพื่อใหสถาบัน อาจารยผูสอน และบุคคลที่เกี่ยวของนําไปใช

ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน สงเสริมใหนักศึกษามีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง

สูงขึ้น  

 

ขอบเขตของการศึกษาคนควา 

 1. ประชากรของการศึกษาในครั้งนี้ ไดแก นักศกึษามหาวิทยาลัยรามคําแหง  คณะบริหารธุรกิจ 

ที่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 30,868 คน 

 2. ตัวแปรที่ศึกษา 

  2.1 ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย 

   2.1.1 เพศ ไดแก 

    2.1.1.1 ชาย 

    2.1.1.2 หญิง 

   2.1.2 สาขาวิชา ไดแก 

    2.1.2.1  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 

    2.1. 2.2 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 

    2.1.2.3  สาขาวิชาการตลาด 

    2.1.2.4  สาขาวิชาการบัญชี 

    2.1.2.5  สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ 

    2.1.2.6  สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ 
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    2.1.2.7  สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 

    2.1.2.8  สาขาวิชาการประกันภัย 

    2.1.2.9  สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 

    2.1.2.10 สาขาวิชาการทองเที่ยว 

   2.1.3 วิธีเรียน ไดแก 

    2.1.3.1  เขาเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคําแหงสม่ําเสมอ 

    2.1.3.2  เขาเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนบางครั้ง 

    2.1.3.3  เรียนดวยตนเองที่บาน 

   2.1.4 ชั้นป ไดแก 

    2.1.4.1  ชั้นปที่ 4     

    2.1.4.2  ชั้นปที่ 3    

    2.1.4.3  ชั้นปที่ 2  

    2.1.4.4  ชั้นปที่ 1  

   2.1.5 การประกอบอาชีพขณะศึกษา 

    2.1.5.1  มีงานทําประจํา 

    2.1.5.2  มีงานทําเปนครั้งคราว 

    2.1.5.3  ไมไดทํางานเรียนเพียงอยางเดียว 

   2.1.6 วิธีการเลี้ยงดู ไดแก 

    2.1.6.1  การเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 

    2.1.6.2  การเลี้ยงดูแบบเผด็จการ 

    2.1.6.3  การเลี้ยงดูแบบใหความคุมครอง 

    2.1.6.4  การเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลย 

  2.2 ตัวแปรตาม ไดแก คุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง ดังนี้ 

   2.2.1 ดานการเปดใจรับโอกาสที่จะเรียน  

   2.2.2  ดานมโนคติของตนเองในการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

   2.2.3  ดานความคิดริเร่ิมและมีอิสระในการเรียน 

   2.2.4  ดานความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง 

   2.2.5  ดานความรักในการเรียน 

   2.2.6  ดานความคิดสรางสรรค 

   2.2.7  ดานมองอนาคตในแงดี 
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   2.2.8  ดานทักษะทีจ่าํเปนในการเรียนและการแกปญหา 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 1. การเรียนรูดวยการนําตนเอง (Self – Directed Learning) หมายถึง กระบวนการเรียนที่

ผูเรียนคิดริเร่ิมการเรียนดวยตนเอง โดยวินิจฉัยความตองการในการเรียนรูของตน กําหนดเปาหมายและ

ส่ือการเรียน ติดตอกับบุคคลอ่ืน หาแหลงความรู เลือกใชยุทธวิธีการเรียนรูเสริมแผนการเรียนรู ตลอดจน

ประเมินผลการเรียนของตน ดังนี ้

  1.1 ดานการเปดใจรับโอกาสที่จะเรียน (Openness to Learning Opportunities) หมายถึง 

ความสนใจในการเรียน ความพอใจในความคิดริเร่ิมของตน ความรักการเรียน และคาดหวงัวาจะเรียน

อยางตอเนื่อง ความสนใจหาแหลงความรู มีความอดทนในการหาคาํตอบตอขอสงสัย การมีความสามารถ

ในการยอมรับคําวิจารณ ยินดีตอการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอ่ืน 

  1.2 ดานมโนคติของตนเองในดานการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ (Self Concept as an 

Effective Learner) หมายถงึ ความมั่นใจที่จะเรียนรูโดยการนําตนเอง ความสามารถในการจัดแบงเวลา

ในการเรียน การมีวนิัยตอตนเอง การมีความรูเกี่ยวกับความตองการเรียนรู และแหลงทรัพยากร ทางความรู 

และการมีทัศนะตอตนเองวาเปนผูกระตือรือรนในการเรียนรู 

  1.3 ดานความคิดริเร่ิมและมีอิสระในการเรียน (Initiative and Independence in Learning) 

หมายถงึ ความสามารถแสวงหาคําตอบจากคําถามตางๆ ชอบแสวงหาความรู ชอบมีสวนรวมในการกาํหนด

ประสบการณการเรียนรู มีความมั่นใจในความสามารถที่จะทาํงานดวยตนเองไดดี รักการเรยีนรู มีความสามารถ

ในการพัฒนาแผนการทํางานของตนเอง และมีความริเร่ิมในการเริ่มโครงการใหมๆ  

  1.4 ดานความรับผดิชอบตอการเรียนรูของตนเอง (Acceptance of Responsibility for One’s 

Own Learning) หมายถึง การมีทรรศนะตอตนเองในดานการแสวงหาความรูใหมากที่สุด เต็มใจเรียนใน

ส่ิงที่ยากหากเปนเรื่องที่สนใจ มีความเชื่อมั่นตอหนาที่ในการสาํรวจตรวจสอบเกี่ยวกับการศึกษา ความรับผิดชอบ

ตอการเรียนของตนเอง และความสามารถในการตัดสินใจความกาวหนา ในการเรียนของตนเองได 

  1.5 ดานความรักในการเรียน (Love of Learning) หมายถึง การชื่นชมบุคคลที่คนควา อยูเสมอ 

มีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะเรียนรู และสนุกกับการสืบสอบคนควาความจริง 

  1.6 ดานความคิดสรางสรรค (Creativity) หมายถึง การมีความกลาเสี่ยงกลาลองในสิ่งใหม 

มีความสามารถคิดแกปญหา และความสามารถคิดวิธีการเรียนในเรื่องหนึ่งๆ ไดหลายวิธ ี 

  1.7 ดานมองอนาคตในแงดี (Positive Orientation to the Future) หมายถงึ การมองตนเองวา

เปนผูเรียนรูตลอดชีวิต ชอบคิดถึงอนาคตเห็นปญหาวาเปนสิ่งทาทายไมใชส่ิงที่จะหยดุทํา 
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  1.8 ดานทักษะทีจ่าํเปนในการเรียนและการแกปญหา (Ability to Use Basic Study Skills 

and Problem-Solving Skills) หมายถึง การมีความสามารถในการใชทักษะการเรียนรูในการแกปญหา 

ไดแก ทักษะการฟง อาน พูด เขียน และจํา คิดวาการแกปญหาเปนสิ่งทาทาย  

 2. นักศึกษา หมายถงึ นกัศกึษาหลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัย

รามคําแหงสวนกลาง ที่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 

 3. วิธีเรียน หมายถึง วิธีการหลกัที่นกัศึกษาใชในการเรียน ซึ่งการวิจัยครั้งนีแ้บงเปน 3 วิธี ไดแก 

  3.1 เขาเรียนที่มหาวิทยาลยัสม่าํเสมอ หมายถงึ การเขาฟงคาํบรรยายสม่าํเสมอ ทาํกจิกรรม

เกี่ยวกับการเรียนการสอน ใชบริการหองสมดุ และบริการทางวิชาการทีม่หาวทิยาลยัจดัไว ทัง้นีโ้ดยวดัจาก

การเขาชั้นเรียนฟงการบรรยาย ในวันจันทร – ศุกรของสัปดาห มากกวา 8 สัปดาหใน  1 ภาคการศึกษา  

  3.2 เขาเรียนที่มหาวิทยาลัยเปนบางครั้ง หมายถึง การเขาฟงคําบรรยายที่ทางมหาวิทยาลัย

จัดใหเปนบางครั้งไมสม่ําเสมอ คือ เขาฟงเฉพาะชวงทีว่าง หรือเปนวิชา หรือเร่ืองที่เหน็วาควรเอาใจใส

เปนพิเศษ ทั้งนี้โดยวัดจากการเขาชั้นเรียนฟงการบรรยาย ในวันจันทร – ศุกรของสัปดาห ระหวาง 5 – 8 

สัปดาหใน 1 ภาคการศึกษา  

  3.3 เรียนดวยตนเองทีบ่าน หมายถึง นกัศึกษาใชเวลาสวนใหญศึกษาดวยตนเองที่บาน โดย

อาศัยส่ือประเภทตํารา วทิย-ุโทรทัศนการศกึษาตางๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดให ทั้งนี้โดยวัดจากการเขาชัน้เรียน

ฟงการบรรยาย ในวันจันทร – ศุกรของสัปดาห ต่ํากวา 5 สัปดาหใน 1 ภาคการศึกษา หรือศึกษาดวย

ตนเองที่บาน จากสื่อการเรียนการสอน ตํารา และวิทย-ุโทรทัศน ฯลฯ ที่มหาวทิยาลยั จัดให โดยไมเคย

มาฟงการบรรยายที่มหาวิทยาลัยรามคําแหงเลย  

 4. ชั้นป หมายถงึ การกาํหนดสถานภาพนกัศึกษาใหกาํหนด (มหาวทิยาลยัรามคาํแหง สํานัก

บริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล.  2554ข: ออนไลน) ดังนี้ 

  4.1 นักศึกษาชั้นปที่ 4 หมายถึง นักศึกษาที่มหีนวยกิตสะสมเกิน 105 หนวยกิต 

  4.2 นักศึกษาชั้นปที่ 3 หมายถึง นักศึกษามีหนวยกิตสะสมระหวาง 71 – 105 หนวยกิต  

  4.3 นักศึกษาชั้นปที่ 2 หมายถึง นักศึกษามีหนวยกิตสะสมระหวาง 36 – 70 หนวยกิต 

  4.4 นักศึกษาชั้นปที่ 1 หมายถึง นักศึกษามีหนวยกิตสะสมไมเกิน 35 หนวยกิต  

 5. การประกอบอาชีพขณะศกึษา หมายถงึ ลักษณะการประกอบอาชพีเพื่อหารายไดของ

นักศึกษา ในระหวางการศึกษา การวิจยัครั้งนี้แบงออกเปน 3 ลักษณะคือ 

  5.1 มีงานประจาํ หมายถงึ มีอาชีพเปนหลกัแหลง เชน รับราชการ พนกังานรัฐวิสาหกจิ หรือ

บริษัทหางรานตางๆ รวมถึงการประกอบกิจการของตนเอง ซึ่งเปนอาชีพที่มีรายไดประจํา 

  5.2 มีงานทาํเปนครั้งคราว (Part-time) หมายถงึ การทาํงานเปนบางชวงไมไดประจํา เหมอืน

ลักษณะแรก มีรายไดแนนอน เปนการทํางานตามแตโอกาส 
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  5.3 ไมไดทํางาน หมายถงึ นักศึกษาที่ไมไดทาํงานใดๆ ทีม่ีรายได สวนใหญจะใชเวลาทัง้หมด

เพื่อการศึกษา 

 6. วิธกีารเลีย้งด ูหมายถงึ วธิีการดูแลบุตรและพฤติกรรมการฝกฝนบุตร รวมถึง การแสดงออก

ซึ่งคุณคา ทัศคติ ความสนใจและความเชือ่ของบิดามารดา (ใจทพิย พวงทอง.  2540:  19 – 24; อางอิงจาก 

Hurlock.   1974: 90; Roger.  1972: 117) แบงเปน 

  6.1 การเลีย้งดูแบบประชาธิปไตย หมายถงึ การที่บิดามารดาหรือผูเลี้ยงดูปฏิบัติตอบุตรดวย

ความยุตธิรรม บิดามารดาใหความรู ความอบอุน มีเหตุผล ยอมรับความสามารถและความคิดเหน็ของบุตร 

สงเสริมใหบุตรมีอิสระในการตดัสินใจหรือแกปญหาดวยตนเองและใหความรวมมอืกับบุตรตามโอกาสอนัควร 

เมื่อบุตรสามารถทําพฤติกรรมที่ตองการบิดามารดาจะใหรางวัลดวยการยอมรับ การลงโทษจะใชตอเมื่อ

บุตรตั้งใจที่จะปฏิเสธพฤติกรรมที่พึงประสงค และจะใชการลงโทษที่ไมรุนแรง 

  6.2 การเลีย้งดูแบบเผด็จการ หมายถึง การที่บดิามารดาหรือผูเลี้ยงดูใชกฎระเบียบทีเ่ขมงวด

เพื่อใหบุตรมพีฤติกรรมที่ตองการโดยไมมกีารอธิบายเหตุผลใด  ๆ ถาบตุรไมปฏิบัติตามก็จะลงโทษอยางรนุแรง 

แตถาบุตรปฏิบัติไดตามที่ตองการก็จะไมมีการใหคําชมเชยหรือใหเพียงเล็กนอย 

  6.3 การเลี้ยงดูแบบใหความคุมครองมากเกินไป หมายถงึ การปฏิบัติของบิดามารดาหรือ

ผูเลี้ยงดู ทําใหบุตรมีความรูสึกวาตนเองไมไดรับอิสระเทาที่ควร ไมไดทําสิ่งที่ตนเองตองการหรือทําอะไร

ดวยตนเอง ถกูควบคุมใหอยูในสายตาหรือคุมครองปองกนัใหความชวยเหลืออยูตลอดเวลา ไมมีความเปน

ตัวของตัวเอง และมีความรูสึกวาตนเองเปนเด็กอยูเสมอ 

  6.4 การเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลย หมายถึง การปฏิบัติของบิดามารดาหรือผูเล้ียงดู ที่ทําให

บุตรรูสึกวาตนเองถกูเกลยีดชงั ไมไดรับการเอาใจใส สนบัสนนุหรือใหคําแนะนาํชวยเหลือเทาที่ควร มักใช

วิธีวิจารณ ตําหนิ ลงโทษที่รุนแรงโดยไมมีเหตุผล ไมมีความสนิทสนมเปนกันเอง และปลอยปละละเลย

ความเปนอยู 
 

สมมุติฐานการวิจัย 

 1. นักศึกษาชายและหญงิ มีคณุลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง โดยรวมและเปนรายดาน

แตกตางกัน 

 2. นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาตางกัน มีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง โดยรวม และ

เปนรายดานแตกตางกัน 

 3. นักศึกษาที่มีวธิีเรียนตางกนั มีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง โดยรวมและเปน 

รายดานแตกตางกนั 
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 4. นักศึกษาที่ศึกษาในชัน้ปตางกนั มีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง โดยรวมและ

เปนรายดานแตกตางกนั 

 5. นักศึกษาที่ประกอบอาชพีขณะศึกษาตางกัน มีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง 

โดยรวมและเปนรายดานแตกตางกนั 

 6. นักศกึษาที่ไดรับการเลีย้งดูดวยวิธทีี่ตางกนั มีคุณลักษณะการเรยีนรูดวยการนาํตนเอง โดยรวม

และเปนรายดานแตกตางกัน 

 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวจิัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยไดจัดลําดับสาระ ดังนี ้ 

การเรียนรู การเรียนรูดวยการนําตนเอง ตัวแปรที่มีอิทธพิลตอการเรียนรูดวยการนาํตนเอง การจัดการศึกษา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

การเรียนรู 
 ความหมายของการเรียนรู 
  การเรียนรูทําใหบุคคลสามารถอยูรวมกันกับบุคคลอื่นไดอยางมีความสุข ความหมายของ    

คําวาการเรียนรู มีนักการศึกษาไดใหความหมายไวหลายทานดังนี ้

  ครอนบาค (มาลินี จุฑะรพ.  2537: 55; อางอิงจาก Cronbach.  1954) กลาววา การเรียนรู

เปนการแสดงใหเหน็ถงึพฤติกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลง อันเปนผลเนื่องมาจากประสบการณที่แตละคนไดรับ 

นอกจากนีค้รอว และ ครอว (สุวัฒน วฒันวงศ.  2533: 42; อางองิจาก Crow; & Crow.  1963: 1) กลาววา 

การเรียนรูเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลง การไดรับลักษณะนิสัย ความรู และทัศนคติทั้งหลาย การเรียนรู

จึงทําใหบุคคลมีการปรับตัวทั้งในดานสวนตวัและทางดานสังคม แนวความคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง

นับไดวาเปนเรื่องของการเรียนรูโดยตรง ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงใดๆ จึงนับวา ยอมจะมีการเรียนรูเกิดขึ้น

เสมอ ซึง่ถือวา อยูในกระบวนการเรียนรู ซึ่งจากความหมายดังกลาวสอดคลองกับ ฮิลการด และ แอทคินสัน

(เกื้อกูล สถาพรวจนา.  2538: 198; อางองิจาก Hilgard; & Atkinson.  1971: 188 – 189) ไดใหความหมาย

การเรียนรูวา การเรียนรูคือกระบวนการสรางหรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยผานการโตตอบกับสถานการณ

อยางใดอยางหนึง่ ซึ่งคุณลักษณะของพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนัน้ ไมใชเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

เนื่องจาก วุฒิภาวะ เนื่องจากยาพิษ หรือเนื่องจากความเหนื่อยลา สวน ลินดเกรน และ เบิรน (มธุรส สวางบํารุง.  

2542: 118; อางอิงจาก Lindgren; & Byrne.  1975) ไดใหความหมายการเรียนรูวา การเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมที่ถาวรอันไดรับจากการฝกหัด การเปลี่ยนแปลงนี้นํามา ซึ่งสิ่งที่ตนเองพึงพอใจหรือไมพึงพอใจ 

และเปนสิ่งที่เปนไดทั้งพฤติกรรมที่สามารถสังเกตไดและสังเกตไมได สําหรับนักการศึกษาของไทย โสภา 

ชูพิกุลชยั (2521: 106) ใหความหมายวา การเรียนรู คือ กระบวนการซึง่การกระทํากิจกรรมตางๆ แตดั้งเดิม

มาถูกเปลี่ยนไปเมื่อเกิดการกระทําตอบตอสภาพตางๆ หรือเราสามารถจะใหความหมายของคําวาการเรียนรู

ไดวา เปนผล ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องมาจากประสบการณ หรือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต 

แตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทุกๆ อยาง มิไดหมายความวา จะเกิดการเรียนรูเสมอไป สอดคลองกับ 

เชียรศรี วิวิธสิริ (2534: 5) กลาววา การเรียนรู หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่คอนขางถาวร อัน
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เปนผลมาจากประสบการณ การฝกหัด การปฏิบัติการ การกระทําจริงจะดวยวิธีการที่จงใจหรือไมจงใจก็ตาม 

หรือหมายถงึ พัฒนาการทีเ่กิดจากการฝกหัดซึง่อาศัยประสบการณและการฝกทักษะ การเรยีนรูสวนใหญ

กําหนดโดยอิทธิพลของวัฒนธรรม การอบรม  เลี้ยงดู สังคมกลุมเพื่อน สําหรับ เติมศักดิ์ คทวณิช (2546: 168) 

กลาววา การเรียนรูหมายถึงกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมทีเ่ปนผลมาจากการจัดสถานการณ

หรือประสบการณ และเมื่อไดรับการฝกฝนและฝกหัด จนเกิดความชํานาญแลวจะสงผลทําใหเกดิเปน

พฤติกรรมที่คอนขางถาวรขึ้น ทั้งนี้พฤติกรรมเหลานั้นตองไมเกิดจากสัญชาตญาณ วุฒภิาวะ โรคภัยไขเจ็บ 

หรือเปนผลมาจากการใชยาทัง้หลาย  และเปนไปในทาํนองเดียวกนักับ สุวรี ศิวะแพทย (2549: 154) หมายถงึ 

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่คอนขางถาวร อันเปนผลมาจากสภาพแวดลอมกระบวนการนี้อาจจัดไดวา

เปนสวนหนึง่ของการปรับตัว เนื่องจากการเปลี่ยนพฤติกรรมเกิดจากการมีปฏิสัมพนัธกบัส่ิงตางๆ ในสงัคม

กลาวคือ ภายใตเงื่อนไขที่มกีารเปลีย่นแปลง พฤติกรรมเกาถูกจาํกัดออกไปและเกิดมพีฤติกรรมใหมข้ึนมา 

 อาจกลาวไดวา การเรียนรู หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเนื่องมาจากประสบการณ 

การฝกหัด การปฏิบัติการ การกระทาํจริงจะดวยวิธีการที่จงใจหรือไมจงใจก็ตาม และการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมดังกลาวควรจะมลัีกษณะทีถ่าวร  
 ความสาํคัญของการเรียนรู 
  การเรียนรูมีความสําคัญตอบุคคลและสังคมในดานตาง  ๆไดมีนักศึกษาหลายทานใหความสาํคัญ

ไวดังนี้ กันยา สุวรรณแสง (2544: 154) กลาววา การเรียนรูเปนสิ่งจําเปนและมีความสําคัญมากสําหรับ

การดํารงชีวิตมนุษย เพราะเปนแนวทางใหเราสามารถเขาใจคนไดถูกตอง ไมวาจะเปนพฤติกรรม เจตคติ 

อุดมคติ ความเชื่อถือ ความสนใจ โดยเฉพาะครู พอแม ถาเขาใจวิธ ีการเรียนการสอนกจ็ะชวยเดก็ไดดีข้ึน 

ประหยัดเวลา ชวยใหมีความพยายาม ปองกันการสูญเปลา ดังนั้นถาครูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพื้นฐาน

ของการเรียนรู จะชวยสงเสริมพัฒนาการใหไดผลดีข้ึน นอกจากนี้การเรียนรูยังเปนกระบวนการที่สําคัญ

ที่สุดอยางหนึง่ของมนุษยเราตลอดชีวิต สําหรับ สุชา จนัทนเอม (2544: 168) กลาววา การเรียนรูเปน

ขบวนการที่สําคัญของชีวิต ทุกคนเรียนตัง้แตเกิดจนตาย ชีวิตกับการเรียนรูเปนของคูกัน ตราบใดทีย่ังมี

ชีวิตอยูเราตองเรียน การเรียนรูชวยใหคนเราสามารถปรับตัวใหเขากับสงัคมและสิ่งแวดลอมโดยทั่วๆ ไปได 

บุคคลจะมีชีวิตความเปนอยูอยางไร จะมีแบบฉบับพฤติกรรมเปนรูปใดข้ึนอยูกับการเรียนรูเปนสวนใหญ 

นักจิตวทิยาสวนมาก มีความเหน็วา การเรียนรูเปนสิง่สาํคัญที่จะชวยใหเราเขาใจพฤติกรรมของมนุษย 

นอกจากนี้ วรรณี ลิมอักษร (2546: 49) ไดใหความสําคัญของการเรียนรู ดังนี ้

   1. การเรียนรูมีความสําคัญตอการมีชีวิตรอด ไดแก เรียนรูการแสวงหาอาหารและน้ํา 

เรียนรูวิธีการรกัษาผูปวยดวยวิธกีารที่มีประสิทธิภาพสูง เรียนรูการหลีกหนหีรือหลีกเลีย่งสิง่ที่เปนอันตราย

ตอชีวิตและรางกาย หรือเรียนรูการรวมกลุมทางสังคม และสรางความสัมพันธอันดีกบัผูอ่ืนในสังคม เพื่อ

ชวยเหลือซึ่งกนัและกันยามเกิดเหตุการณที่คับขันหรือเมื่อมีอันตรายเกิดขึ้น เปนตน 
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   2. การเรยีนรูมีความสาํคัญตอการปรับตัว ซึ่งชวยใหบุคคลสามารถเลือกวิธกีารปรับตัว

มาใชอยางเหมาะสม ทําใหบุคคลสามารถเลือกไดวา เมื่อใดควรปรับตัวเราใหเขากับส่ิงแวดลอม เมื่อใด    

ควรปรับส่ิงแวดลอมใหเขากับตัวเรา และเมื่อใดที่ควรปรับทั้งสิ่งแวดลอมและตัวเราเขาหากัน 

   3. การเรียนรูจะชวยใหบุคคลไมตกเปนเครื่องมือของบุคคลอ่ืน ไมถูกคนอื่นหลอกลวง

หรือหลอกใชงายๆ 

   4. การเรียนรูมีความสําคัญตอการประกอบอาชีพการงาน ทัง้นี้เพราะแตละอาชีพมีวิธี

ปฏิบัติที่แตกตางกันไป การเรียนรูจะชวยใหบุคคลประสบความสําเร็จในงานอาชีพเร็วขึ้น 

   5. การเรียนรูมีความสําคัญตอการสงเสริม ปรับปรุง และแกไขบุคลิกภาพ เชน จะชวย

ใหมีความรูในการเลือกหาเสือ้ผามาสวมใสใหเหมาะสมกบัรางกายและปกปดหรืออําพรางสวนที่บกพรอง

ของรางกาย ชวยใหมีความรูในการเลือกใชภาษาเพื่อการสื่อสารใหเกิดความเขาใจอันดีตอกัน และเขาใจ

ตรงกัน เปนตน 

   6. การเรียนรูมีความสําคัญตอความเจริญของบานเมืองและประเทศชาติ เชน การนํา 

เอาเทคโนโลยีใหมๆ มาใชทางการเกษตร อุตสาหกรรม การสรางถนนหนทาง หรือใหการศึกษาแกประชาชน

ของประเทศอยางทัว่ถึง ซึง่จะชวยใหประชาชนในประเทศมีคุณภาพชีวิตในเกณฑดี เปนตน 

  สอดคลองกับ เติมศักดิ์ คทวณิช (2546: 167) ที่กลาววา การเรียนรูมีตั้งแตเกิดตอเนื่องไป

จนกระทั่งตาย และผลจากการเรียนรูของมนษุยจะเปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมทั้งหลาย ไมวา

จะเปนพฤตกิรรมสวนบุคคล หรือพฤติกรรมทีแ่สดงตอกนัทางสังคม ส่ิงทีม่นุษยไดเรียนรูนั้นจะไดรับการพัฒนา 

ปรับปรุง ประยุกต และสามารถถายทอดจากคนรุนหนึง่ไปยังคนอีกรุนหนึ่ง จึงทําใหสังคมมนุษยเกิดความเจริญ 

กาวหนาและพฒันาอยูตลอดเวลาอยางไมมขีีดจํากัด สวน ถวิล ธาราโภชน และ ศรัณย ดําริสุข (2547: 87) 

กลาววา คนเราสามารถที่จะรู และเขาใจสิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวได ก็เพราะคนเรามีการเรียนรูอยูตลอดเวลา 

ซึ่งจะเปนการเรียนรูที่เปนไปทั้งทางตรงและทางออม การเรียนรูบางอยางไมยุงยาก เพราะเปนการเรียนรู

ที่เปนไปตามธรรมชาติ แตบางอยางเปนการเรียนรูที่ตองอาศัยหลกัการและกฎเกณฑ และไมวาจะเปน

การเรียนรูประเภทไหนหรือเกิดขึ้นในรูปแบบใด การเรียนรูทุกแบบก็เปนเสมือนเครื่องชวยแกปญหาใหบุคคล 

ทั้งปญหาในดานการงานและบุคลิกภาพของเขาเอง และ กิ่งแกว ทรัพยพระวงศ (2550: 119) กลาววา 

เมื่อเกิดมาบุคคลตองเรียนรูที่จะทํากิจกรรมตางๆ เชน พดูภาษา เดนิ อานหนงัสือ เขียนหนังสือ วายน้าํ 

ขับรถ เปนตน สัตวอ่ืนๆ ก็ตองเรียนรูเชนกนั ชางตองเรียนรูวิธกีารลากซุง เสือเรียนรูวิธีการจับเหยือ่มา

เปนอาหาร พฤติกรรมของคนและสัตวที่กลาวมาไมใชส่ิงที่ติดตัวมาแตกําเนิด แตเปนผลจากการเรียนรู

ทั้งสิน้ 

 อาจกลาวไดวา การเรียนรูมคีวามสาํคัญตอบุคคลในการดํารงชีวิต เชน เรียนรูการแสวงหาอาหาร

และน้ํา เรียนรูวิธีการรักษาผูปวยดวยวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูง เรียนรูการหลีกหนีหรือหลีกเลี่ยงสิ่งที่เปน
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อันตรายตอชีวติและรางกาย หรือเรียนรูการรวมกลุมทางสังคม และการเรียนรู มีความสําคัญตอสังคม 

คือ สรางความสัมพันธอันดีกับผูอ่ืนในสังคม เรียนรูในการนําเทคโนโลยีใหมๆ มาใชเพื่อพัฒนาสังคมและ

ประเทศใหเจริญกาวหนา 
 

การเรียนรูดวยการนําตนเอง 
 ความหมายของการเรยีนรูดวยการนําตนเอง  
  คําวา “Self Directed Learning” มีผูนาํมาแปลเปนภาษาไทยไวหลายคํา เชน การเรียนรู

ดวยการนําตนเอง การเรียนรูโดยการนําตนเอง การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูโดยพึง่ตนเอง การชี้นํา

ตนเอง และการเรียนรูแบบนาํตนเอง สําหรบังานวิจยันี ้ผูวิจัยใชคําวา การเรียนรูดวยการนาํตนเอง ซึ่งมี

ผูใหความหมายไวหลายทาน ดงัเชน ทัฟ (นัดดา อังสุโวทัย.  2550: 15; อางอิงจาก Tough.  1971: 114) 

ไดกลาวถึงการเรียนรูดวยการนําตนเองวา เปนการเรียนโดยเจตนา จงใจ ตั้งใจที่จะเรียนรู และจะเกิดขึ้น

เมื่อคนใดคนหนึ่งผกูพนั และมุงมัน่กบัการเรยีนเรื่องใดเรื่องหนึง่อยางตอเนือ่ง พรอมกบัมกีารวางแผนการเรียน

ของตนเองดวย นอกจากนี ้โนลส (Knowles.  1975: 18) ไดใหความหมายวา การเรียนรูดวยการนาํตนเอง

เปนกระบวนการที่บุคคลใชความคิดริเร่ิม โดยมีหรือไมมีความชวยเหลือจากผูอ่ืนในการวินิจฉัยความตองการ

ในการเรียนรูของตนเอง การกําหนดเปาหมายการเรียนรู การระบุบุคคลและเนื้อหาที่เปนแหลงขอมูลใน

การเรียนรู การเลือกและการดําเนินการตามความเหมาะสมในกระบวนการเรียนรู และการประเมนิผล

การเรียนรู สําหรับ สเคเจอร (ชัชพงศ เชื้อสา.  2552: 28; อางอิงจาก Skager.  1978: 13) กลาววาการเรียนรู

แบบนําตนเอง เปนการพัฒนาการเรียนรู ประสบการณและความสามารถของตนเองในการเรียน โดยมี

การวางแผนและประเมินผลการเรียน ทั้งในลักษณะเปนบุคคลหรือกลุม ซึ่งสอดคลองกับ คอลิน กริฟฟน 

(นรินทร บุญชู.  2532: 16; อางอิงจาก Griffin.  1983: 153) กลาววา การเรียนรูดวยการนําตนเอง เปน

การจัดประสบการณการเรียนรู เปนการเฉพาะของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยมีเปาหมายไปสูการพัฒนาทักษะ

การเรียนรูของตนเอง และความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติ และการประเมินผลการเรียนรู การจัด 

การเรียนรูเปนเฉพาะบุคคล และการพัฒนาการเรียนรู นอกจากนี้ บรุคฟลด (จีระวัฒน ยุวอมรพิทักษ.  2544: 16; 

อางอิงจาก Brookfield.  1984: 59 – 71) ไดใหความหมายที่กระชับข้ึนวาการเรียนรูดวยตนเอง หมายถึง 

การเปนตัวของตัวเอง ควบคุมการเรียนรูของตนเอง มีความเปนอิสระ โดยอาศัยความชวยเหลือจากแหลง

ภายนอกนอยที่สุด 

  สําหรับในประเทศไทย ไดมีผูใหความหมายของการเรียนรูดวยการนาํตนเองไว หลายทาน 

ดังเชน สมบัต ิสุวรรณพทิักษ (จีระวัฒน ยุวอมรพทิักษ.  2544: 20; อางอิงจาก สมบัติ สุวรรณพิทกัษ. 

2524: 6) กลาววา การเรียนรูดวยการนําตนเอง หมายถึง กระบวนการเรียนรูของตนเอง โดยการรับความ

ชวยเหลือจากผูอ่ืน เชน เพือ่น อาจารย การเรียนรูดวยตนเองในทีน่ี ้ประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญคือ 



 
 

16 

การวิเคราะหและการกําหนดความตองการของตนเอง การกําหนดจุดมุงหมายในการเรียน การหาแหลง

วิทยาการทัง้ที่เปนวัสดุและบุคคล การเลือกวิธีการเรียนและกิจกรรมการเรียน การกําหนดวิธีการประเมินผล

การเรียน นอกจากนี้ สมคิด อิสระวัฒน (2538: 6) ใหคําจํากัดความวา การเรียนรูดวยตนเองนั้น เนนการ

ดําเนินการที่ผูเรียนชวยเหลือตนเองในการเรียนรู ผูเรียนมีความคิดริเร่ิมในความอยากรูส่ิงใดสิ่งหนึ่งแลว

ทําการวางแผนศึกษาคนควาตาง  ๆดวยตนเองไปจนจบกระบวนการเรียนรู ขณะที่ สุวฒัน วฒันวงศ (2547: 12) 

ใหความหมายวา การเรียนรูดวยการนําตนเองเปนกระบวนการเรียนรูของบุคคล โดยบคุคลนัน้ มีความคิด

ริเร่ิมดวยตนเอง มีความตั้งใจ มีจุดมุงหมาย มีการวางแผนการเรียน เลือกแหลงขอมูล เลือกวิธีการเรียนรู

ที่เหมาะสม และมีการวัดและประเมินผลตนเอง 

 จากความหมายดังกลาวขางตน อาจกลาวไดวา การเรียนรูดวยการนําตนเอง หมายถงึ กระบวนการ

เรียนรูดวยตนเอง โดยบุคคลนั้น จะควบคุมการเรียนรูของตน มีความคิดริเร่ิมดวยตนเอง  มีความตั้งใจ มี

จุดมุงหมาย มีการวางแผนการเรียน เลือกแหลงขอมูล เลือกวิธีการเรียนรูที่เหมาะสม และมีการวัดและ

ประเมินผลตนเอง อาจจะไดรับหรือไมไดรับความชวยเหลือจากผูอ่ืนก็ตาม 
 ความสาํคัญของการเรียนรูดวยการนาํตนเอง 
  การเรียนรูดวยการนําตนเอง เปนวิธีการเรียนที่ควรสงเสริมใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียน เพราะ

เมื่อใดก็ตามทีบุ่คคลมีความสนใจ ความตองการ อยากรูอยากเหน็ อยากสรางความเขาใจกับส่ิงที่ตนตองการรู 

จะเปนแรงกระตุนใหกลายเปนบุคคลที่ตองการเรียนรูตลอดชีวิต ซึ่งมนีักการศึกษาใหความสําคัญของ

การเรียนรูดวยการนําตนเองไวหลายทาน เชน โนลส (Knowles.  1975: 14 – 17) ไดกลาวถึงความสําคัญ

ของการเรียนรูดวยการนําตนเองไว ดังนี้ 

   1. คนที่มีความคิดริเร่ิมในการเรียนรูของตนเอง จะเรียนรูส่ิงตางๆ มากขึ้น และเรียนรู

ไดดีกวาคนที่เปนเพียงผูรับ หรือรอใหผูสอนถายทอดวิชาความรูใหเทานั้น คนที่เรียนรูดวยการนาํตนเอง 

จะเรียนรูอยางตั้งใจมากและมีแรงจูงใจสูง นอกจากนี้ยังสามารถใชประโยชนจากการเรียนรูไดดีกวา และ

ยาวนานกวาบคุคลที่รอรับคําสอนแตอยางเดียว 

   2. การเรียนรูดวยการนําตนเอง สอดคลองกับกระบวนการทางธรรมชาติในการพัฒนา

ทางดานจิตวทิยา เมือ่เราเกิดมาเราตองพึง่พาอาศัยผูอ่ืน ตอนยังเด็กพอแมตองปกปองเรา เลีย้งดูใหอาหารเรา 

และตัดสินใจแทนเรา แตเมื่อเราเติบโตและเปนผูใหญ เราจะคอยๆ พัฒนาทางดานจิตใจมากขึ้น ตองการ

ที่จะเปนอิสระ คร้ังแรกควบคุมโดยผูปกครอง จากนัน้ตอมาควบคุมโดยครูและผูใหญอ่ืนๆ ความสําคัญ

ของการเติบโตเปนผูใหญคือ การพัฒนาความสามารถในการรับผิดชอบที่เพิ่มข้ึนในชีวติ จนเปนผูควบคุม

ดวยตนเอง 

   3. การพฒันาใหมๆ ในดานการศึกษา หลกัสตูรใหม หองเรยีนเปด ศนูยการเรยีนอิสระ 

การศึกษาในหลักสูตรใหม มหาวิทยาลัยเปด และอ่ืนๆ รูปแบบการศึกษาเหลานี้เปนการผลักภาระความ
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รับผิดชอบไปใหผูเรียนใหเปนผูเรียนรูดวยการนําตนเอง นักศึกษาเขามาเรยีนโดยไมมีทักษะ การเรียนรูดวย

ตนเอง จะเกิดความวิตกกังวล ความคับของใจ และมักจะลมเหลวในการเรียน 

   4. การเรียนรูดวยการนาํตนเอง เปนความอยูรอดของชีวิตในฐานะที่เปนบุคคลและเผาพนัธุ

มนษุย เนื่องจากในโลกปจจบุันเปนโลกใหมที่แปลกไปกวาเดิม ซึง่มีความเปลีย่นแปลงใหมๆ เกิดขึน้เสมอ 

และขอเทจ็จริงเชนนี ้ เปนเหตผุลทีน่าํไปสูความจําเปนทางการศึกษาและการเรียนรู การเรียนรูดวยการนํา 

ตนเอง จึงเปนกระบวนการตอเนื่องตลอดชีวิต  

  สําหรับ ทัฟ (จรีะวัฒน ยุวอมรพิทักษ.  2544: 21; อางอิงจาก Tough.  1979: 116 – 117) 

กลาวถึง ความสําคัญเกี่ยวกับการเรียนรูดวยการนําตนเองไววา กิจกรรมการเรียนรู หรือโครงการที่ผูเรียน

เกี่ยวของ (Learning Project) มาจากการวางแผนดวยตนเอง ทฟั เนนวา กิจกรรมการเรยีน เปนแรงผลกัดัน

ที่ทําใหเกิดความสนใจ เกี่ยวกับการเปนตัวของตัวเอง และนําตนเองในการเรียนรูซึ่งสอดคลองกับ สมคิด 

อิสระวัฒน (2541: 38) กลาววา ความสาํคัญของการเรียนรู ทาํใหผูเรียนสามารถดาํรงชีพในสังคมได

อยางมีคุณภาพ ทําใหผูเรียนเปนบุคคลที่มคีวามกระหายใครรู ทําใหบุคคลสามารถเรียนรูเร่ืองตางๆ ที่มีอยู

ไดมากที่สุด ทาํใหผูเรียนสามารถศกึษาไดอยางตอเนือ่งโดยไมตองมีใครบอกและเปนผูคิดริเร่ิมทีจ่ะเรียนรู  

 จากขอความดังกลาวขางตน พอสรุปไดวา ความสําคัญของการเรียนรูดวยการนําตนเอง เปน

กระบวนการเรียนรู เพื่อความอยูรอดของชีวิตทั้งในปจจุบันและอนาคต ซึ่งมีการพัฒนาเทคโนโลยี การติดตอ 

ส่ือสาร ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของขอมูลขาวสารอยูตลอดเวลา ซึง่บุคคลที่มีคณุลักษณะในการนาํ

ตนเองสงูยอมมีโอกาสในการรับรู และเรียนรูส่ิงตางๆ ทีอ่ยูรอบตัวไดมากขึ้น 
 องคประกอบของการเรียนรูดวยการนาํตนเอง 
  องคประกอบของการเรียนรูดวยการนําตนเอง มีนักการศึกษาไดแบงองคประกอบไว ดังนี้  

  โนลส (Knowles.  1975: 40 – 47) ไดอธิบายถงึ องคประกอบที่สําคญัในการเรียนรูดวย

การนาํตนเองไว ดังนี ้ 

   1. การวเิคราะหความตองการของตนเอง เร่ิมตนจากใหผูเรียนแตละคนบอกความตองการ

และความสนใจพิเศษของตนเองในการเรียน ใหเพื่อนอีกคนหนึ่งทาํหนาที่เปนผูใหคําปรึกษาแนะนํา และ

เพื่อนอีกคนหนึ่งทาํหนาทีจ่ดบันทกึ กระทาํเชนนีห้มุนเวยีนไปจนครบทัง้ 3 คน ไดแสดงบทบาทครบ 3 ดาน 

คือผูเสนอความตองการ ผูใหคําปรึกษา และผูคอยจดบันทึกสังเกตการณ การเรียนรูบทบาทดังกลาวให

ประโยชนอยางยิ่งในการเรียนรวมกัน และชวยเหลือซึ่งกนัและกันในทุกๆ ดาน 

   2. การกาํหนดจุดมุงหมายในการเรียน โดยเริ่มตนจากบทบาทของผูเรียนเปนสําคญั 

ดังนี ้

    2.1 ผูเรียนควรศึกษาจุดมุงหมายของวิชา แลวจึงเริ่มเขียนจุดมุงหมายในการเรียน 
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    2.2 ผูเรียนควรเขียนจุดมุงหมายใหแจมชัด เขาใจได ไมคลุมเครือ คนอื่นอานแลว

เขาใจ 

    2.3 ผูเรียนควรเนนถึงพฤติกรรมที่ผูเรียนคาดหวัง 

    2.4 ผูเรียนควรกําหนดจุดมุงหมายที่สามารถวดัได 

    2.5 การกาํหนดจุดมุงหมายของผูเรียนในแตละระดับ ควรมคีวามแตกตางอยางเหน็

ไดชัด 

  3. การวางแผนการเรียน โดยผูเรียนกาํหนดวัตถุประสงคของวิชา ผูเรียนควรวางแผนการจดั 

กิจกรรมการเรียนตามลําดับ ดังนี ้

   3.1 ผูเรียนจะตองเปนผูกําหนดเกี่ยวกับการวางแผนการเรียนของตนเอง 

   3.2 การวางแผนการเรียนของผูเรียน ควรเริม่ตนจากผูเรียนกาํหนดจุดมุงหมายในการเรยีนรู

ดวยตนเอง 

   3.3 ผูเรียนเปนผูจัดเนื้อหาใหเหมาะสมกับสภาพความตองการ และความสนใจของผูเรียน 

   3.4 ผูเรียนเปนผูระบุวิธีการเรียน เพื่อใหเหมาะสมกับตนเองมากที่สุด 

  4. การแสวงหาแหลงวิทยาการ เปนกระบวนการศึกษาคนควาที่มีความสําคัญตอการศึกษา

ในปจจุบันเปนอยางมาก ดังนี ้

   4.1 ประสบการณการเรยีนแตละดานทีจ่ัดใหผูเรียนสามารถแสดงใหเหน็ถงึ ความมุงหมาย 

ความหมาย และความสําเร็จของประสบการณนั้น ๆ 

   4.2 แหลงวทิยาการ เชน หองสมดุ วดั สถานีอนามยั สามารถนํามาใชไดอยางเหมาะสม 

   4.3 เลือกแหลงวิทยาการใหเหมาะสมกับผูเรียนแตละคน 

   4.4 มีการจัดสรรอยางดี เหมาะสม กิจกรรมบางสวนผูเรียนจะเปนผูจัดการเอง ตามลําพงั 

และบางสวนเปนกิจกรรมที่จัดรวมกันระหวางผูสอนกับผูเรียน 

  5. การประเมิน เปนขั้นตอนสําคัญในกระบวนการเรียนรูดวยการนําตนเอง ชวยใหผูเรียน

ทราบถงึความกาวหนาในการเรียนของตนเองเปนอยางด ีการประเมนิผลจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงค 

ทั้งนี้จะเกี่ยวของกับส่ิงตอไปนี้ คือ ความรู ความเขาใจ ทักษะ ทัศนคติ และคานิยมซึง่ขั้นตอนในการประเมินผล 

มีดังนี ้

   5.1 กําหนดเปาหมาย วัตถุประสงคใหแนชัด 

   5.2 ดําเนนิการทุกอยาง เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว ข้ันตอนนี ้ สําคัญในการใช

ประเมินผลการเรียนการสอน 

   5.3 รวบรวมหลักฐาน การตัดสินใจจากการประเมินผลจะตองอยูบนพื้นฐานของขอมูล

ที่สมบูรณและเชื่อถือได 
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   5.4 รวบรวมขอมูลกอนเรียน เพื่อเปรียบเทียบหลังเรียนวาผูเรียนกาวหนาไปเพียงใด 

   5.5  แหลงของขอมูล จะหาขอมูลจากผูสอนและผูเรียนเปนหลักในการประเมิน 

  สําหรับแกรริสัน (สุวัฒน วฒันวงศ.  2547: 25; อางองิจาก Garrison.  1987) ไดนําเสนอ

บทบาทของผูเรียนในการเรียนรูดวยการนาํตนเอง โดยแสดงใหเห็นวา การเรียนรูดวยการนําตนเอง มี

องคประกอบ 3 ประการ ซึ่งทั้งสามองคประกอบนี้ มีความเชื่อมโยงกัน ไดแก 

   1. การจัดการดวยตนเอง (Self-Management) ไดแก กิจกรรมที่ตองการกระทํา เปน         

การจัดการ ดําเนินการ ใหบรรลุเปาหมายของการเรียนรู การจัดการทรัพยากร หรือแหลงความรู 

   2. การควบคุมดวยตนเอง (Self-Monitoring) เปนกระบวนการเรียนรูของบุคคล การ

พัฒนาการดานสติปญญา เปนการที่บุคคลสามารถเชื่อมโยงความรูใหมและเกาเขาดวยกนั เปนความรับผิดชอบ

ของผูเรียนในการบูรณาการความรู และพัฒนาความรูใหม 

   3. แรงจูงใจ (Motivation) นับเปนองคประกอบที่สําคัญ ในการที่ทําใหบุคคลริเร่ิมกอน 

ที่จะเรียน และกาวเขาสูกระบวนการเรียนนัน้  ๆแรงจูงใจจะมีอิทธพิลตอการที่บุคคลจะสามารถบรรลุเปาหมาย

ในการเรียน แรงจูงใจนี้ อาจจะเปนแรงจูงใจที่เกิดจากภายนอกหรือแรงจูงใจภายในก็ได 

 จากขอความดังกลาวขางตน สรุปไดวา องคประกอบของการเรียนรูดวยการนาํตนเอง เปน

กระบวนการทีผู่เรียนสามารถจัดการเรียนรูดวยตนเอง มีการวิเคราะหความตองการเรียน เนื้อหาที่เรียน 

กําหนดจุดหมายและวางแผนการเรยีน มีความสามารถในการแสวงหาแหลงวิทยาการ และมีวิธีในการประเมิน 

ผลการเรียนดวยตนเอง และสามารถควบคมุตนเองในกระบวนและเรยีนรู พรอมทัง้ตองมแีรงจงูใจในการเรียนรู

ดวยการนําตนเอง 
 4. ลักษณะของการเรยีนรูดวยการนําตนเอง 
  ไดมีผูศึกษาถึงคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองไวหลายแนวคิด ดังนี้ กริฟฟน (สุวัฒน 

วัฒนวงศ.  2547: 14; อางอิงจาก Griffin.  1983: 108) ไดจําแนกรูปแบบหรือลักษณะของการเรียนรูดวย

การนําตนเองออกเปน 5 กลุมความคิด ดังนี ้

   กลุมที่ 1 เปนแนวคิดของ Knowles นักการศึกษาผูใหญแหงสหรัฐอเมริกาไดเสนอรูปแบบ

ของการเรียนรูดวยการนําตนเอง ที่เรียกวา “สัญญาการเรียน” (Learning Contract) เปนการมอบหมาย

ภาระงานใหแกผูเรียนวาจะตองทําอะไรบาง เพื่อใหไดรับความรูตามเปาประสงค และผูเรียนจะตองปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขนั้น 

   กลุมที่ 2 เปนแนวคิดของ Tough นักการศึกษาผูใหญแหงประเทศแคนาดา ไดกําหนด 

“โครงการเรียน” เปนเครื่องชี้วัดลักษณะและปริมาณการเรียนรูดวยการนําตนเองของประชาชนวัยผูใหญ

โดยทั่วไป 
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   กลุมที่ 3 เปนแนวคิดของ Skinner ในเรื่องบทเรียนสําเร็จรูป (Individualized Program 

Instruction) ซึ่ง Griffin ไดวิจารณวา วิธนีี้เปนการเรียนรูดวยตนเอง ตามขอเสนอแนะของสื่อการเรียนนั้น 

ซึ่งมิใชการเรียนรูดวยการนาํตนเอง หากแตเปนการเรียนรูที่เกิดขึ้นจากการกํากับของครู (Teacher-Directed 

Learning) มากกวา 

   กลุมที่ 4 เปนแนวคิดในการจัดการศึกษาที่ตางไปจากรูปแบบของสถานศึกษาตามปกติ

ทั่วไป (Non-Traditional Institution Approach) ตัวอยางกิจกรรมตามแนวนี ้เชน การจัดการศึกษาในรูป

ของตลาดวิชา มหาวิทยาลัยเปด และการศึกษาทางไกล 

   กลุมที่ 5 ไดแก การเรียนรูที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันทั่วไป สําหรับนักศึกษาที่ไดทําการ 

คนควาและวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรูดวยการนําตนเอง  

  สําหรับ โนลส (Knowles.  1975: 61) ไดสรุปลักษณะของผูเรียนดวยการนําตนเอง โดยที่ โนลส

ไดใชรูปแบบของ “สัญญาการเรียน” กับผูเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาการศกึษาผูใหญ และได

คนพบขอสรุปที่จะบงัเกิดผลดี 9 ประการ คือ 

   1. มีความเขาใจในความแตกตางทางดานความคิดเกีย่วกบัผูเรียน และทกัษะที่จาํเปน

ในการเรียนรูภายใตการสอนที่อาจารยเปนผูชี้นํา กับการเรียนรูดวยการนําตนเอง และสามารถอธบิาย

ความแตกตางนั้นไปสูผูอ่ืน 

   2. มีแนวคิดของตัวเอง ไมข้ึนกับบุคคลอื่น และสามารถนําตนเองได 

   3. สามารถสรางความสัมพันธกบับุคคลอื่น เพือ่ใหบุคคลเหลานั้นสะทอนถึงแหลงขอมูล

ในการวิเคราะหความตองการในการเรียนรู การวางแผนการเรียนรูของตนเอง การเรียนรูและการไดรับ

ความชวยเหลอืจากบุคคลอื่น พรอมทัง้ใหการชวยเหลือบุคคลเหลานัน้  

   4. สามารถวิเคราะหความตองการในการเรียนรู โดยอาจไดรับความชวยเหลือจากบุคคลอื่น 

   5. สามารถแปลงความตองการในการเรยีนรู เปนจุดมุงหมายของการเรียนรู ในรูปแบบ

ที่สามารถประเมินผลได 

   6. สามารถโยงความสัมพันธกบัผูสอน ในฐานะผูใหการสนับสนุน ผูชวยหรือที่ปรึกษา 

และใชประโยชนจากผูสอน 

   7. สามารถหาบคุคล และแหลงความรู ที่เหมาะสมกับวตัถุประสงคของการเรียนรูที่

แตกตางกนั 

   8. สามารถเลือกแผนการเรียนที่มีประสิทธิภาพ โดยใชแหลงวิทยาการ และดําเนินการ

ตามแผนการดวยความชํานาญและมีความคิดริเร่ิม 

   9. สามารถเกบ็รวบรวมขอมูล และตรวจสอบผลสําเร็จตามวตัถุประสงคของการเรียนรู 
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  สําหรับ สเคเจอร (วิภาวรรณ สุขสถิต.  2550: 30; อางอิงจาก Skager.  1978: 116 – 117) 

ไดศึกษาคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนาํตนเองวา ควรมีคุณลักษณะตางๆ ที่ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู

ไดดวยการนําตนเอง ไดแก การเปนผูยอมรับวาตนเองเปนผูที่มีเจตคติที่ดี มีความสามารถ วางแผนการเรียน

ของตนเอง เพื่อนํามาใชในการกําหนดจุดมุงหมายการเรียน เปนผูมีความสามารถที่จะเรียนรูดวยการนํา

ตนเองได โดยปราศจากการควบคุม หรือการบังคับจากปจจัยภายนอก เชน การใหรางวัล การถูกตําหน ิ

ถูกลงโทษ หรือเรียนเพื่อตองการวุฒิบัตรหรือตําแหนง เปนตน เปนบุคคลที่สามารถประเมินตนเองได และ

ยอมรับผลการประเมินจากเพื่อน เปนผูที่มีความสนใจ ใครรู อดทนตอสภาพปญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น 

ส่ิงเหลานี ้จะชวยใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจในการทํากิจกรรม กอใหเกิดประสบการณใหมๆ เชน การลองผิด

ลองถูก สามารถหาวิธีการเรียนที่มีความเหมาะสมตอตนเอง เพื่อการเขาถึงสิ่งที่ตองการเรียนรูอยางเปน

ระบบ รวมทัง้เปนผูมีความพยายามทีจ่ะศกึษาในสิ่งที่ตนตั้งใจจะเรียนรู และเปนผูที่สามารถดูแลตนเองได 

  นอกจากนี ้กูกลิเอลมิโน (นัดดา อังสุโวทยั.  2550: 30; อางอิงจาก Guglielmino.  1977)  

กลาววา บุคคลจะมีความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเองไดนั้น จะตองมีลักษณะความพรอมของการเรียนรู 

8 ดาน คือ 

   1. การเปดโอกาสตอการเรยีนรู (Openness to Learning Opportunities) ความสนใจ          

ในการเรียน ความพอใจในความริเร่ิมของตน ความรักการเรียน และความคาดหวงัวาจะเรียนอยางตอเนื่อง 

ความสนใจหาแหลงความรู การมีความอดทนตอขอสงสัย การมีความสามารถในการยอมรับคําวิจารณ

และการมีความรับผิดชอบในการเรียนรู 

   2. การมีมโนทัศนของตนเองในการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ (Self Concept as an 

Effective Learner) ไดแก ความมัน่ใจที่จะเรียนรูดวยตนเอง ความสามารถในการจดัแบงเวลาใหการเรียน 

การมีวนิัย การมีความรูเกี่ยวกับความตองการในการเรียนรู และแหลงทรพัยากรทางความรูและการมทีัศนะ

ตอตนเองวา เปนผูมีความกระตือรือรนในการเรียนรู 

   3. การมีความคิดริเร่ิมและมีอิสระในการเรียนรู (Initiative and Independence in 

Learning) ไดแก การแสวงหาคําตอบจากคาํถามตางๆ ชอบแสวงหาความรู ชอบมีสวนรวมในการกาํหนด

ประสบการณการเรียนรู มีความมั่นใจในความสามารถที่จะทํางานดวยตนเองไดดี รักการเรียนรู พอใจใน

ทักษะการอานเพื่อความเขาใจ รูแหลงทรัพยากรทางความรู มีความสามารถในการพฒันาแผนการทํางาน

ของตนเอง และมีความริเร่ิมในการเริ่มโครงการใหมๆ   

   4. การยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเรียนรูของตนเอง (Informed Acceptance of 

Responsibility for One’s Own Learning) ไดแก การยอมรับจากผลการเรียนวา ตนเองมีสติปญญา

ปานกลาง ความเต็มใจเรียนในสิ่งที่ยากหากเปนเรื่องที่สนใจ และมีความเชื่อมั่นในวธิกีารเรียนและสืบสวน

สอบสวนทางการศึกษา 
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   5. ความรักในการเรียน (Love of Learning) ไดแก การชื่นชมบุคคลที่คนควาอยูเสมอ 

การมีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะเรยีน และสนุกกบัการสืบสอบคนควา 

   6. ความคิดสรางสรรค (Creativity) การมีความกลาเสี่ยงกลาลอง มีความสามารถคิด

แกปญหา และความสามารถคิดวิธีการเรียนในเรื่องหนึ่งๆ ไดหลายวิธี 

   7. การมองอนาคตในแงดี (Positive Orientation to the Future) ไดแก การมองตนเอง

วาเปนผูเรียนรูตลอดชีวิต ชอบคิดถึงอนาคต เห็นปญหาวาเปนสิ่งทาทาย และไมใชเครื่องหมายจะใหหยุดทํา 

   8. ความสามารถในการใชทักษะทางการศึกษาและทักษะในการแกปญหา (Ability to 

use Basic Study Skills and Problem-Solving Skills) ไดแก การมีความสามารถในการใชทักษะการเรยีนรู

ในการแกปญหา คิดวาการแกปญหาเปนสิ่งที่ทาทาย 

  สวน บรอคเคท และ ฮีมสตรา (Brockett; & Hiemstra.  2002: Online) ไดเสนอรูปแบบของ

ลักษณะของการเรียนรูดวยการนําตนเอง โดยเนนความรับผิดชอบสวนบุคคล หรือ PRO Model (The 

Personal Responsibility Orientation Model) ดังนี ้

 
ภาพประกอบ 1 รูปแบบลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง โดยเนนความรับผิดชอบสวนบุคคล หรือ 

       PRO Model (Personal Responsibility Orientation Model) 
 
 ที่มา:  Brockett; & Hiemstra.  (2002, April). A Conceptual Framework for Understand 

self –direction in Adult Learning.  Online. 
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  จากภาพ บรอคเคท และ ฮีมตรา (Brockett; & Hiemstra) ไดอธิบายถึงสวนประกอบใน

การทาํความเขาใจลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง 4 สวน ดังนี ้

   1. ความรับผิดชอบในตัวบุคคล (Personal Responsibility) หมายถงึ การกระตุนเพื่อให

เกิดความตระหนักในความจําเปนที่จะตองมีการเรียนรู และสงเสริมใหผูเรียนมีความรับผิดชอบในตนเอง

ในการที่จะตัดสินใจเรียนรู การวางแผนการเรียนรู การดําเนินงาน และการประเมินตนเองในการเรียนรู 

   2. การนําตนเองของผูเรียน (Learner Self-Direction) หมายถึง คุณลักษณะเฉพาะตัว 

หรือบุคลิกภาพของผูเรียนที่เอื้อ และสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูดวยการนําตนเอง ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะ 

ที่เกิดจากภายในตัวของผูเรียนเอง 

   3. การเรยีนรูดวยการนําตนเอง (Self-Directed Learning) หมายถงึ กิจกรรมที่เกิดขึ้น

ในการเรียนรูดวยการนําตนเอง ซึ่งอาจเกิดจากการจัดการของผูสอนหรือการวางแผนการเรียนรูของผูเรียนเอง 

แตความสําคัญของผูสอนนั้นจะเปนเพียงผูคอยชวยเหลือ เสนอแนะ แนะนํา หรืออํานวยความสะดวกใน

การเรียนรูเทานั้น สวนการดําเนินกิจกรรมการเรียนทั้งหมดนั้นจะเปนการดําเนินการโดยผูเรียนทั้งสิ้น 

   4. การนําตนเองในการเรียนรู เปนลักษณะทีส่ามารถมองไดในสภาพของการเรียนรูที่

ตอเนื่องและจะไดผลสูงสุดเมื่อระดับการชี้นําตนเองสมดุลกับโอกาสการเรียนรูดวยการนําตนเอง 

 สรุปไดวา รูปแบบลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองโดยเนนความรับผดิชอบสวนบุคคล (PRO 

Model) ประกอบดวยความรับผิดชอบสวนบุคคลที่มีอยูในผูเรียน และแสดงออกในกระบวนการเรียนการสอน

ตามรูปแบบการเรียนแบบการนําตนเอง ประกอบกันเปนจุดเริ่มของการนําตนเองในการเรียนรู บริบททาง 

สังคม ซึ่งไดแก ขอบเขตของกิจกรรมการเรียนรู หรือ ผลของกิจกรรมที่ถูกสรางขึ้น 

  นอกจากนี้สมคิด อิสระวัฒน (จีระวัฒน ยวุอมรพิทักษ.  2544: 32; อางอิงจาก สมคิด อิสระวัฒน.  

2532: 76) ไดกลาวถึงลักษณะการเรียนรูการนําดวยตนเอง ไวดังนี้ คือ 

   1. สมัครใจที่จะเรียนดวยตนเอง (Voluntarily to Learn) มิไดเกิดจากการบังคับ แตมี

เจตนาที่จะเรียนดวยความอยากรู 

   2. ตนเองเปนแหลงขอมูลของตนเอง (Self Resourceful) นั่นคือ ผูเรียนสามารถบอก

ไดวา ส่ิงที่ตนอยากเรียนคืออะไร รูวาทกัษะและขอมูลที่ตองการ หรือจําเปนตองใชมีอะไรบาง สามารถ

กําหนดเปาหมาย วิธีรวบรวมขอมูลที่ตองการ และวิธีประเมินผลการเรียนรู ผูเรียนตองเปนผูจัดการเกีย่วกับ

การเปลี่ยนแปลงตางๆ ดวยตนเอง (Manager of Change) ผูเรียนตองมีความตระหนักในความสามารถ

ของตนเองวา สามารถตัดสินใจได มีความรับผิดชอบตอหนาที่ และบทบาทในการเปนผูเรียนรูที่ดี 

   3. ผูเรียนตองรู “วธิีการจะเรยีน” (Know How to Learn) นั่นคอื ผูเรียนควรทราบขั้นตอน

ของการเรียนรูของตนเอง รูวาการจะไปสูจุดที่ทําใหเกิดการเรียนรูทําไดอยางไร 
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 อาจสรุปไดวา ลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง ผูเรียนจะตองเปนผูกําหนดแผนการเรียน วิเคราะห

ความตองการของตนเอง กําหนดจุดมุงหมายของการเรียน วางแผนการเรียน แสวงหาแหลงวทิยาการ และ

ประเมินผล โดยอาศัยความชวยเหลือจากบุคคลอื่นตามสมควร 
 ขั้นตอนการเรียนรูดวยการนําตนเอง 
  ครอส (จันทรจิฬา โพธิ์ขาว และคนอื่นๆ.  2550: 27; อางอิงจาก Cross.  1979) ไดกลาวถึง

ข้ันตอนการเรียนรูดวยการนําตนเองวาประกอบดวย 3 ข้ันตอน คือ 

   1. ข้ันปลุกเราความสนใจ (Romance) เปนการเรยีนรูในรปูของการรับรูตอความแปลกใหม

ที่ไดพบเห็นตอความรูตางๆ ที่นาสนใจ นาทาทายสติปญญา 

   2. ข้ันเรียนรูในรายละเอียด (Precision) เปนการเรียนรูอยางมีระบบ การวิเคราะห

ขอเท็จจริง พยายามใหไดมาซึ่งความรู ความจริงตางๆ อยางมีแบบแผน 

   3. ข้ันหาขอสรุป (Generalization) เปนระยะเวลาที่เกดิความรู ความเขาใจ พบขอสรุป 

หลักเกณฑตางๆ แลวเริ่มมีความคิดสรางสรรค พรอมที่จะลงมือปฏิบัติไดดวยตนเอง 

  สําหรับทัฟ (ณฐัญา นาคะสันต.  2553: 91; อางอิงจาก Tough.  1979: 95 – 96) ไดกลาวถงึ

ข้ันตอนการเรียนรูดวยการนําตนเอง ไวดังนี ้

   1. การตัดสินใจวาในกระบวนการเรียนรูนั้น อะไรเปนความรู ทักษะที่จะเรยีนรู ผูเรียน

อาจจะมองหาขอผิดพลาดและจุดออนของความรูที่มีอยูในปจจุบัน โดยพจิารณาทั้งดานทักษะ และรูปแบบ

การเรียนรูในปจจุบัน 

   2. การตัดสินใจที่จะเรียนรูกิจกรรมเฉพาะอยางไร วิธีการ แหลงวิชาการ หรืออุปกรณ

ที่ใชประกอบการเรียนมีอะไรบาง ในขอนี้ผูเรียนควรศึกษาวา ตนเองมีความตองการเฉพาะดานอะไร เกณฑ

ที่ใชในการเลอืกแหลงวิทยาการการเรียนรูเฉพาะอยาง การรวบรวมความรู ขอเทจ็จริง ขอเปรียบเทียบ 

การเขาถงึระดับและความเหมาะสมของแหลงวทิยาการ หรือกจิกรรมเฉพาะดาน ผูเรียนอาจดหูนงัสอืหรือ

บทความในหองสมุด หรือรานขายหนังสือกอนการเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุด ในกรณีที่เปนแหลงวิทยาการ

บุคคล อาจตัดสินใจวาบุคคลประเภทใดที่อาจใหเนื้อหาวชิาที่ตองการได และพยายามหาบุคคลเหลานั้น

ซึ่งเลือกสรรแลววาเหมาะสมที่สุด 

   3. ตัดสินใจวาจะเรียนที่ใด ผูเรียนอาจจะเลือกบริเวณที่เงียบสงบ สะดวกสบายและไมมี

ผูใดมารบกวน หรืออาจตองการสถานที ่ซึ่งมอุีปกรณอํานวยความสะดวก หรือแหลงวิทยาการที่ใชไดสะดวก 

   4. วางเปาหมายหรือกําหนดระยะเวลาการทํางานที่แนนอน 

   5. ตัดสินใจวาจะเริ่มเรียนเรื่องใด เมื่อไร 

   6. ตัดสินใจวาชวงระยะเวลาใด เนื้อหาควรจะกาวไปเทาใด 
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   7. พยายามหามลูเหตุที่เปนอุปสรรค ที่จะทาํใหการเรียนรูไมประสบความสําเร็จหรือ

หาขั้นตอนสวนทีท่ําใหกระบวนการเรียนรูในปจจุบันไมมีประสิทธิภาพ 

   8. การหาเวลาสําหรับการเรียนรู ข้ันตอนนี้จะเกี่ยวของกับการลดเวลา หรือจัดเวลาให

เหมาะสมกับการทํางาน กิจกรรมในครอบครัวหรือการพักผอน โดยอาจจะขอรองไมใหบุคคลอื่นรบกวน

ในเวลาที่กําลงัศึกษา หรือขอรองใหผูอ่ืนมาทํางานแทนเปนครั้งคราว 

   9. คํานวณระดบัความรูและทักษะ หรือความกาวหนาของตนในดานความรูหรือทกัษะ

ที่ตองการ 

   10. การเขาถึงแหลงวิทยาการทีเ่หมาะสม หรืออุปกรณที่เหมาะสม ในฐานะที่เปนสวน

หนึ่งของขั้นตอนนี้ ผูเรียนอาจหาเวลาวางไปยังสถานที่ตางๆ พยายามหาหนงัสือที่เหมาะสมในหองสมุด 

ตลอดจนการเขาพบบุคคลสําคัญที่เอื้อตอการเรียน 

   11. การสะสมหรือหาเงินที่จาํเปน สําหรับประโยชนในการหาแหลงวิทยาการ การซื้อ

หนงัสือ การเชาอุปกรณบางอยาง ตลอดจนคาใชจายในการศึกษา 

   12. เตรียมสถานที ่ หรือดัดแปลงหองเรียนที่เหมาะสมสําหรับการเรียน โดยคํานงึถงึ

ความรอนหนาว อากาศถายเทและแสงสวาง 

   13. เพิ่มข้ันตอนที่จะเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรู ผูเรียนอาจหาวิธีเพิ่มแรงจูงใจเพื่อที่จะ

เพิ่มความกาวหนาในการเรียน หรือเพิ่มความพอใจ พยายามเนนความสาํคัญของการเรยีน ซึ่งสิง่ที่จะทําได

มีดังนี ้

    13.1 หาสาเหตุของการขาดแรงจงูใจ 

    13.2 พยายามเพิม่ความสุข และความยินดีในการเรียนรู หรือเพิ่มความสนใจใน

กิจกรรมการเรยีนรู 

    13.3 จัดการกับการขาดความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองที่จะเรียนรู หรือ

จัดการกับความสงสัยในความสําเร็จของโครงการทีจ่ะเรียนรู 

    13.4 การเอาชนะความรูสึกผิดหวงั ทอแท ที่มีสาเหตุมาจากความยากลาํบากตางๆ 

    13.5 บอกกลาวผูอ่ืนถึงความสําเร็จของตน 

  นอกจากนี้ สุรกุล เจนอบรม (กนกวรรณ ทองฉวี.  2545: 47; อางอิงจาก สุรกุล เจนอบรม.  

2532) ไดกลาวถึงขั้นตอนการเรียนรูดวยการนําตนเอง ดังนี ้

   1. การสํารวจตนเอง ทําความรูจักตนเอง สํารวจวาตนเองสนใจเรื่องอะไรมากที่สุด มี

ความสามารถดานใด สนใจสิ่งใหมๆ อะไรบาง 
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   2. ทําสมุดบันทึกสวนตัว เพื่อใชบันทึกขอมูล ความคิด เร่ืองราวตางๆ ที่เราไดเรียนรู หรือ

เกิดขึน้ในสมองของเรา สมดุนี้จะชวยเกบ็สะสมความคิดทีละเลก็ละนอยเขาไวดวยกนั เพือ่เปนแนวทางใน 

การศึกษาเพิ่มเติมใหกวางไกลออกไป 

   3. กําหนดโครงการที่จะเรียน ตามที่เราไดสํารวจความตองการไวนั้น นํามาขยายเปน

โครงการ เปนแผนการที่จะเรียน วาจะเรียนรูไดอยางไร โดยพิจารณาวาความรูที่เราตองการแสวงหานั้น 

ชวยใหเราถงึวตัถุประสงคที่ตัง้ไวหรือไม ทําใหเกิดความพอใจความสนุกสนานที่จะเรียนหรือเปลา ประหยัด

เงินและเวลามากนอยแคไหน 

   4. สรางหองสมุดของตนเอง หมายถงึ การรวบรวมรายชื่อ ขอมูล แหลงความรูตางๆ ที่

คิดวาจะเปนประโยชน ตรงกับความสนใจ เพื่อใชในการศึกษาคนควาตอไป 

   5. มองหาแหลงความรูที่อยูในชมุชนนัน้ เชน ผูรู ผูชํานาญการในอาชพีตางๆ หองสมุด 

สมาคม สถานที่ราชการ ฯลฯ ซึ่งแหลงความรูเหลานี้ จะเปนแหลงสําคัญในการคนควา 

   6. หาเพื่อนรวมเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนความรูกัน 

   7. การเลือกเรยีนในสิง่ที่ตนเองสนใจจากสถานศึกษาที่เปดสอนในเวลาเยน็หรือวนัหยุด 

หรืออาจเรียนทางวิทย ุโทรทัศน ไปรษณียจากมหาวิทยาลัยเปดเปนตน โดยลักษณะของการเรียนเปดโอกาส

ใหผูเรียน ไมจําเปนตองเขาชั้นเรียน 

   8. การเรียนรูจากการฝกและปฏิบัติซึ่งกอใหเกิดความรูและประสบการณที่เปนประโยชน 

 อาจกลาวไดวา ข้ันตอนการเรียนรูดวยการนําตนเอง เปนขั้นตอนการศึกษาคนควาอยางเปนระบบ 

ซึ่งผูเรียนเปนผูจัดการระบบการเรียนของตนเอง ดวยการจัดการดานเวลาที่ใชในการศึกษา เพื่อใหบรรลุ

เปาหมายที่ตองการ และเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนรูดวยการเตรียมความพรอมใหกับตัวเองในดาน

ตางๆ รูจักวิธีทีจ่ะเรียนดวยตนเองและรูจักใชประโยชนจากแหลงวิทยาการตางๆ เพื่อการศึกษาคนควาตอไป 
 หลักการเรียนรูดวยการนาํตนเอง 
  กิบบอนส (ชชัพงศ เชื้อสา.  2552: 39 – 41; อางอิงจาก Gibbons.  1980: 41 – 46) ไดศึกษา

ชีวประวัติของผูเชี่ยวชาญที่มีชือ่เสียงทางดานการแสดง นักประดิษฐ นักสํารวจ นักอักษรศาสตร นักวิทยาศาสตร 

และผูบริหาร จํานวน 20 คน ซึ่งไมไดรับการศึกษาเลาเรียนตามชั้นเรียนปกติสูงกวาระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย โดยศึกษาลักษณะของการเรยีนรูดวยการนาํตนเองของบคุคลดังกลาว แลวนํามาประมวลเปน

หลักการเรียนรูดวยการนําตนเอง ดังนี ้

   1. ในการเรียนรูดวยการนาํตนเอง ผูเรียนเปนผูควบคุมตนเอง ในขณะทีก่ารศึกษาอยาง

เปนทางการ (Formal Education) จุดควบคุมอยูที่สถาบนัการศึกษา ตวัแทน หรือส่ิงกํากบัการสอนเพื่อให

ศึกษาดวยตนเอง จะชวยนักศึกษาใหรูจักควบคุมสิ่งที่อยูภายในตัวเอง เพื่อการเรียนรูของตน 
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   2. การเรียนรูดวยการนําตนเอง มักจะเปนความพยายามที่แนวแน ในความรูเฉพาะ

ดานอยางใดอยางหนึ่งมากกวาการศึกษาหลายๆ แขนงวิชา การสอนใหรูจักศึกษาคนควาดวยตนเอง ชวยให

นักศึกษาสามารถแยกแยะ และมีความชํานาญในกิจกรรมบางอยางหรือหลายอยางทีจ่ําเปนตอชีวิต 

   3. การเรียนรูดวยการนําตนเอง มักจะเปนการประยุกตการศึกษาคือ การเรียนรูเพื่อ

การนําไปใชกับงาน การสอนเพื่อใหเกิดการเรียนรูดวยการนําตนเอง เกี่ยวของกับการศึกษาทางทฤษฎีที่

สัมพันธกับการฝกฝนทางเทคนิค และการนําไปดัดแปลงใชอยางเหมาะสม เปนการเรียนรูเพื่อประโยชน

ปจจุบัน 

   4. ผูเรียนรูดวยการนําตนเอง เปนคนที่เรียนรูดวยแรงจงูใจของตนเอง นัน่คือ การผูกพนั

ตนเองกับเนื้อหาวิชาที่ตนเลือก แมจะพบวามีอุปสรรคก็ตาม การศึกษาดวยตนเองชวยใหผูเรียนตระหนัก

ถึงความตองการของตน และมีเปาหมายของตนเองมากกวาที่จะใหผูอ่ืนมาวางเปาหมายให 

   5. ส่ิงจงูใจสาํหรับการเรยีนรูดวยการนาํตนเอง ไดแก ความสําเร็จ ซึง่เปนรางวลัที่ประเมนิ

คุณคาไดโดยตนเอง การสอนเพื่อใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง จึงเปนการใหประสบการณเพื่อดําเนินไปสู

เปาหมายที่ตองการ รูจักวางแผน และการเลือกใชวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ในการที่จะทําใหงานนั้นสาํเร็จ 

   6. ผูเรียนรูดวยการนําตนเอง มักจะตัดสินใจใชรูปแบบตางๆ ทั้งที่เปนทางการและไมเปน

ทางการ และวธิีการเฉพาะตน ซึง่สามารถเรียนรูดวยตนเองอยางดทีี่สุด ซึง่ขอสรุปอาจจะไดจากการศึกษา 

การสังเกต ประสบการณ การเขาเรียนในบางวชิา การฝกอบรม การสนทนา การฝกหดั การลองผิดลองถกู 

การฝกหัดกิจกรรมที่ใหผลดี การประสานระหวางกลุม เหตุการณและโครงการ 

   7. การเรียนรูดวยการนาํตนเอง เกีย่วของกับการพฒันาความเชื่อ โดยปกตจิะเกีย่วของ

สัมพนัธกับบุคลิกลักษณะของคน การประสานสัมพนัธ ความมีระเบยีบวนิัยในตนเอง ความบากบัน่ ขยัน

ขันแข็ง ไมเห็นแกตัว ความรูสึกเกรงใจผูอ่ืน และมีหลักการอยางเขมแข็ง 

   8. ผูที่เรียนรูดวยการนาํตนเอง จะมีแรงขับ ความคิดอิสระ มีสติปญญา เฉลียวฉลาด 

การสอนเพื่อใหเกิดการเรียนรูดวยการนําตนเอง เกี่ยวของกับการเสริมแรงขับ ความกระตือรือรน โดยมี

ความคิดอิสระ ไมข้ึนกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ความเปนผูริเร่ิมมากกวาทีจ่ะประพฤติตามผูอ่ืน และมักทํา

อะไรเปนแบบของตนเอง มากกวาทําคลายๆ ผูอ่ืน 

   9. ผูที่เรียนรูดวยการนาํตนเอง มักจะใชการอาน และกระบวนการทกัษะอืน่  ๆในการเขาถงึ

ขอมูลและคําแนะนาํที่ตองการเพื่อโครงการเหลานัน้ การสอนเพื่อใหเกิดการเรียนรูดวยการนาํตนเอง เกีย่วของ

กับการฝกฝนทักษะ เชน การอานและการจํา โดยเฉพาะอยางยิ่งในเวลาที่นักศึกษามีความตองการที่จะ

เขาถึงขอมูลสารสนเทศ 

   10. การเรียนรูดวยการนาํตนเอง เปนทวงททีีเ่กดิจากประสบการณสําคัญหลายประการ 

ตั้งแตวัยเด็ก ประสบการณและการพัฒนาจนกระทัง่กลายเปนจุดของการเลือกในชวีิตของคน การสอน
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เพื่อใหเกิดการเรียนรูดวยการนําตนเอง จึงเปนการชวยเหลือผูเรียน ที่จะจําแนกทวงทีแนวทางที่เกิดขึ้นในชีวิต 

เพื่อกําหนดวิถทีางที่ตนเลือกและสรางวิถีทางใหมที่ตนปรารถนา 

   11. การเรียนรูดวยการนําตนเอง จะเกิดขึ้นไดดีที่สุดในส่ิงแวดลอมของการทํางานที่อบอุน 

มีลักษณะสนบัสนนุ มีบรรยากาศใกลชิดเปนกนัเอง ซึง่คนมักจะกระตือรือรนและมีความสัมพนัธอยางใกลชิด

กบับุคคลอยางนอย 1 คน การสอนเพื่อใหเกิดการเรียนรูดวยการนําตนเอง เกี่ยวของกับการสรางสรรค

บรรยากาศที่กระฉับกระเฉง ซึ่งกิจกรรมการศึกษาดวยตนเองนี้ จะไดรับการสนับสนนุอยางอบอุนและมี

โอกาสหลายดานที่จะสรางความสัมพนัธในการทํางานทีใ่กลชิดใหเกิดข้ึน 

   12. ผูที่เรียนรูดวยการนาํตนเอง จะชอบผูอ่ืนพอๆ กับทาํใหผูอ่ืนชอบตน บคุคลเหลานี้

จะมีสุขภาพจิตที่ดี มีเจตคติที่ดีทั้งทางกายและใจ การเรียนรูดวยการนําตนเองจึงสนับสนุนวิธีการเรียนรู 

โดยที่ผูเรียนไมเพียงแตจะเรียนวิชาการหรือทักษะเทานัน้ แตยังไดพัฒนาจิตใจของตนเองและผูอ่ืนดวย 

  สําหรับ บรอคเคท และ ฮีมตรา (ราวดี ปฏิวัติวงศ.  2547: 35; อางองิจาก Brockett; &  

Hiemstra.   1991: 11 – 16) ไดกลาวถึงหลักการเรียนรูดวยการนําตนเอง ดังนี ้

   1. การนําตนเองเปนลักษณะทีม่ีอยูในตัวบุคคลทุกคน และในสถานการณการเรียนรู

ทั้งหมดอาจจะมีระดับการชี้นําตนเองมากหรือนอยตางกัน 

   2. ผูเรียนมีความรับผิดชอบเปนหลกั และเปนผูที่ตัดสินใจดานประสบการณการเรียนรู

ดวยตนเองเกีย่วกับการวางแผน การนําไปสูการปฏิบัติและประเมินผล ซึ่งอาจเกิดขึ้นไดตามลําพังหรือ

ในกลุมผูเรียนกลุมใหญหรือกลุมเล็กที่ผูเรียนจะรวมกนัรับผิดชอบตอการเรียนรู 

   3. การเรียนรูดวยการนําตนเองจะเนนถึงความรบัผิดชอบของบุคคล และเชื่อวาศักยภาพ

ของมนุษยไมมีวันหมดลงจะตองมีอยูและพัฒนาตอไป 

   4. ผูเรียนมีความเชื่อวาผลของการศึกษาในดานบวกมาจากการชี้นําตนเองในการเรียนรู

เชนจดจําไดเพิ่มข้ึน สนใจการเรียนรูอยางตอเนื่อง มีความสนใจในวิชาการมากขึ้น มีทัศนคติที่ดีตอผูสอน 

   5. กิจกรรมการเรยีนรูดวยตนเองมีหลายรูปแบบ เชน การอาน การอภิปราย การสืบสวน

โดยการสัมภาษณ การเขารวมการศึกษาเปนกลุม ทัศนศกึษา การแลกเปลี่ยนความคดิเหน็กับผูเชี่ยวชาญ 

การใชคอมพิวเตอร การเรียนดวยตนเอง 

   6. ผูอํานวยความสะดวกตอการชี้นําตนเอง ในการเรียนรูทีป่ระสบความสําเร็จ ตองมี

บทบาทเกีย่วของกับการปรึกษาหารือและแลกเปลีย่นความคิดเหน็ เปนแหลงความรูทีจ่ําเปนและเชื่อถือได 

นอกจากนีย้ังมีความสมัพนัธอันดีกับผูเรียน มีสวนรวมในการถายโอนการเรียนรู การสอนและสนบัสนุน

ผูเรียนใหมีความคิดแบบวิจารณ 

   7. ผูเรียนมีความเชื่อวา การชีน้ําตนเองเปนสิ่งที่มีคุณคา เปนวธิีที่ผูเรียนมีอิสระ ใน

การแกปญหา 
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   8. กลุมคนหลายรูปแบบสามารถชี้นําตนเองในการเรียนรูได 

   9. หากผูสอนใหความไววางใจแกผูเรียน ผูเรียนสวนใหญจะทํางานอยางเต็มที ่ และ

แสวงหาประสบการณการเรยีนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

   10. การใชวิธกีารเรียนรูดวยการนําตนเองไมสามารถแกปญหาการเรียนไดทั้งหมด 

  นอกจากนี้ ลาวัณย ทองมนต (2541: 15) ไดกลาวสรุปหลักการเรียนรูดวยการนําตนเองไว

ดังนี ้

   1. ผูเรียนเรียนรูดวยความสมัครใจ 

   2. ผูเรียนเรียนรูในสิ่งที่ตรงกับความตองการและความสนใจของตนเอง 

   3. ผูเรียนวางแผนในการเรียนรู 

   4. ผูเรียนเรียนรูแบบยืดหยุนไดตามสถานการณ วิธีการเรียนรู แหลงความรู และเวลา

ในการเรียนรู 

   5. ผูเรียนรับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง 

   6. ผูเรียนประเมนิผลการเรียนรูของตนเอง 

   7. ผูเรียนเปนผูทีรั่กเรียน มีความสุขในการเรียน มีความเปนตัวของตัวเอง มีอิสระและ

เรียนรูอยางสรางสรรค 

 อาจกลาวไดวา หลักการเรียนรูดวยการนําตนเอง ผูเรียนจะเรียนรูดวยแรงจูงใจของตนเอง เปน

ผูควบคุมตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง มีความสาํเร็จเปนรางวัลที่ประเมนิคุณคาไดโดยตนเอง และ

ผูเรียนไมเพียงแตจะเรียนวิชาการหรือทักษะเทานัน้ แตยงัไดพัฒนาจิตใจของตนเองและผูอ่ืนดวย 
 บทบาทของผูเรียนในการเรียนรูดวยการนาํตนเอง 
  การเรียนการสอนดวยการเรยีนรูดวยการนาํตนเอง  จะเนนบทบาทของผูเรียน ซึ่ง โนลส 

(จีระวัฒน ยุวอมรพทิักษ.  2544: 38; อางอิงจาก Knowles.  1976: 47) ไดสรุปบทบาทของผูเรียนใน

การเรียนดวยการนําตนเอง ดังนี ้

   1. การเรียนดวยการนาํตนเอง ควรเริ่มจากการที่ผูเรียน มคีวามตองการที่จะเรียนใน

ส่ิงหนึ่งสิง่ใด เพื่อการพัฒนาทักษะ ความรู สําหรับการพฒันาชวีิตและการงานอาชีพของตนเอง 

   2. การเตรียมตัวของผูเรียน คือ ผูเรียนจะตองศึกษาหลักการ จุดมุงหมายและโครงสราง

ของหลักสูตร รายวิชาและจุดประสงคของรายวิชาที่สอน 

   3. ผูเรียนควรจัดเนื้อหาวิชาดวยตนเอง ตามจํานวนคาบที่กําหนดไวในโครงสราง และ

กําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมลงไปใหชัดเจนวา จะใหบรรลุผลในดานใด เพื่อแสดงใหเห็นวาผูเรียน
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ไดเกิดการเรียนรูในเรื่องนัน้  ๆแลว และมีความคิดเหน็หรือเจตคติในการนาํไปใชกับชีวิตสงัคม และส่ิงแวดลอม

ดวย 

   4. ผูเรียนเปนผูวางแผนการสอน และดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นดวยตนเอง 

โดยอาจจะขอคําแนะนําชวยเหลือจากครูหรือเพื่อน ในลักษณะของการรวมมือกันทํางานไดเชนกัน 

   5. การประเมนิผล การเรยีนดวยตนเอง ควรเปนการประเมนิผลรวมกนัระหวางอาจารย

กับผูเรียน โดยอาจารยและผูเรียนรวมกันตั้งเกณฑการประเมินผล 

  สําหรับ เวนเบอรก (สิริรัตน สัมพันธยทุธ.  2540: 23 – 24; อางอิงจาก Wenburg.  1972: 116) 

ไดสรุปความสําคัญและบทบาทของผูเรียนดวยตนเองไว ดังนี ้

   1. ผูเรียนเรียนรูไดจากสถานการณและส่ิงแวดลอมที่เปนอสิระ หมายถงึ ผูเรียนเปน

ตัวของตัวเอง ไมถูกควบคุมจากบุคคลอื่น ซึ่งมีผลทําใหผูเรียนเรียนไดเร็วขึ้น 

   2. ผูเรียนเรียนรูไดจากการลงมอืปฏิบัติ ซึ่งจะทําใหผูเรียนไดคนพบความจรงิดวยตนเอง 

   3. ผูเรียนเรยีนรูไดจากการรวมมือกนั การรวมมือไมไดหมายถงึการเขากลุมอยางเดยีว

เทานัน้ แตยังหมายถึง การที่แตละฝายชวยเหลือสงเสริมซึ่งกันและกัน ในสถานการณการเรียน โดยสั่ง         

การปอนกลับ (Feed Back) ใหสมาชิกอ่ืนๆ ทราบสิ่งที่ชวยใหผูเรียนรวมมือกัน คือ กระบวนการกลุม 

   4. ผูเรียนเรียนรูจากภายในตัวออกมา หมายถึง การที่ผูเรียนเรียนโดยสรางความรูสึก

บางอยางเกี่ยวกับส่ิงที่จะเรียน ไมใชเรียนโดยถูกกําหนดบางสิ่งบางอยางเขาไปในตัวผูเรียน 

 กลาวไดวา ผูเรียนจะมีความตองการที่จะเรียน วางแผนการเรียนดวยตนเอง ลงมือปฏิบัติ ซึ่ง

จะทาํใหผูเรียนไดคนพบความจริงดวยตนเอง ผูเรียนควรมีแนวความคิดเปนของตนเองและสามารถคดิได

ดวยตนเอง จะทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดประสบความสําเร็จ 
 การสงเสริมใหผูเรียนมีการเรียนรูดวยการนาํตนเอง  
  เมซิโรว (สุนทร สุทองหลอ.  2542: 24; อางอิงจาก Mezirow.  1981: 1) เสนอวิธีทีจ่ะสงเสริม

ใหผูเรียนมีการเรียนรู โดยการนําตนเองตองดําเนินการ ดังนี ้

   1. ลดการใหผูเรียนพึ่งพาผูสอนหรือผูอํานวยความสะดวก 

   2. ชวยใหผูเรียนเขาใจถึงการใชแหลงวทิยาการตางๆ โดยเฉพาะอยางยิง่ประสบการณ

จากผูอ่ืน รวมทั้งครูหรือผูอํานวยความสะดวก ซึ่งตองใชความสัมพันธอันดีตอกัน 

   3. ชวยใหผูเรียนตระหนักถึง ความจําเปนในการเรียนรูเนื่องจากการรับรูความตองการ

ของตนเอง อันเปนผลมาจากอิทธิพลของวัฒนธรรม สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป 

   4. ชวยใหผูเรียนเพิ่มความรับผิดชอบในการหาเปาหมายของการเรียนรู การวางแผน 

และประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง 

   5. ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากปญหาของแตละบุคคล 
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   6. ชวยใหผูเรียนตัดสินใจในวิชาตาง  ๆที่เสนอใหผูเรียนไวเปนทางเลือกในการทําความเขาใจ 

ซึ่งจะเกิดการเรียนรูตอไป 

   7. กระตุนใหผูเรียนใชเกณฑหรือบรรทัดฐานในการตัดสินใจ หรือพินิจพิเคราะหส่ิงตางๆ 

ที่เกี่ยวกับตนและประสบการณทั้งหมดที่ผานมา 

   8. ชวยใหผูเรียนเขาไปสูการเรียนรู ดวยการมองตนเองอยางถูกตอง 

   9. ชี้ปญหาและแกไขปญหาโดยงาย ซึง่ตองตระหนักถึงความสัมพันธของปญหาสวน

บุคคล และสวนรวมดวย 

   10. เสริมแรงมโนคติของผูเรียนวา ตองเปนทั้งผูเรียน และผูจัดการชีวิตของตนเอง โดย

จัดบรรยากาศที่นาสนับสนุน และรับปฏิกิริยาตอบกลับของผูเรียน เพื่อเปนการกระตุนความสามารถของ

ผูเรียนใหปรากฏ 

   11. เนนการนาํประสบการณการมีสวนรวมและวิธีการสรางโครงการอยางเปนระบบ โดย

ทําในรูปลักษณ ”สัญญาการเรียน” (Learning Contract) 

   12. ทําความชัดเจนในเรื่องการชวยใหผูเรียนเขาใจทางเลือก หรือการตัดสนิใจ ไมวา

จะเปนวิธีการที่จะปรับคุณภาพของการเลอืก และกระตุนใหผูเรียนเลอืกสิ่งที่ดทีี่สุด 

  สําหรับ สมคิด อิสระวัฒน (พศิดี มินศิริ.  2547: 19; อางอิงจาก สมคิด อิสระวัฒน.  2532: 78) 

กลาววา ส่ิงทีต่องคํานึงถึงเมื่อฝกผูเรียนใหเปนผูที่เรียนรูดวยตนเอง มีดังนี ้

   1. ผูเรียนสวนหนึง่อาจไมรูวาตนกําลังเรียนอยู คนเหลานี้คดิวาการเรียนรู คือ ส่ิงที่เขา

ตองทําเมื่ออยูในสถานศึกษา เรียนจากหองเรียนเทานัน้ 

   2. ผูเรียนสวนใหญไมทราบวาตนมีวิธีการเรียนรูอยางไร ไมไดตระหนักถงึขั้นตอนของ       

การเรียนรู (Learning Process) และรวมไปถึงวิธีการเรียนของแตละคน 

   3. ความสามารถที่จะเรียนรูดวยตนเองของผูเรียนแตละคนมีไมเทากนั ผูที่เปนผูอํานวย 

ความสะดวกตอการเรียน ตองมีความเขาใจวาเมื่อใดตนควรเขาไปชวยเหลือ 

   4. บทบาทของบุคคลแตละคนที่เปนผูอํานวยความสะดวกใหกับกลุมจะตางกัน 

   5. แนวโนมการเรียนรูที่จะเกิดขึน้ไดมากถาผูเรียนไดเรียนอยางเปนสวนตวั (Self-Directed 

Way) 

   6. การเรียนรูดวยการนําตนเองไมจําเปนตองเรียนคนเดียว อาจจะสอบถาม หรือขอ

ความชวยเหลอืจากบุคคลอืน่ ในบางกรณีอาจทาํงานรวมกบัผูอ่ืน แตผูเรียนควรมีความรูสึกวาตนเปนผูเรียนรู

ดวยตนเอง (Independent Learner) เร่ืองของการเรยีนรูดวยตนเองเปนเรื่องภายในจิตใตสํานกึของผูเรียน 

เปนการเปลี่ยนแปลงภายในตัวผูเรียนมากกวาเปนการจดัการภายนอก วิธกีารที่บุคคลเรียนรูดวยตนเอง 

จะเปนวิธีการที่ชวยใหบุคคลเกิดความเจริญงอกงามในระดับดี 
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   7. การเรียนรูดวยการนาํตนเอง เปนสิ่งที่เกิดขึน้ไดยากถาจัดในสถาบนัการศึกษาตางๆ 

เพราะตามธรรมชาติของสถาบันเปนผูกําหนดสิ่งที่ตองทาํไวกอน การดําเนินการฝกผูเรียนใหมีการเรียน

ดวยการนําตนเองนัน้ จงึตองปรับระบบอื่นใหสอดคลองดวย เชน การวัดผล การจัดชัน้เรยีน ตารางการเรียน 

เปนตน 

   8. วิธีการเรียนรูดวยการนาํตนเอง ไมใชวธิีทีด่ีที่สุด แตเปนวิธีการที่เหมาะสมสําหรับ

บุคคลและในสถานการณบางอยางเทานัน้ 

  สวน โนลส (Knowles.  1975: 13) ไดกลาวถึงกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนมีการเรียนรูดวย

การนําตนเอง มีดังนี ้

   1. การสรางบรรยากาศการเรยีนรู (Setting a Climate) 

    1.1 ผูเรียนตองสรางความรูสึกวาผูสอนมีความหวงใย เอ้ืออาทรตอผูเรียนอยางจริงใจ 

และสามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองได แมวาผูสอนจะไมเคยรูจักผูเรียนมากอนก็ตาม 

    1.2 ผูเรียนและผูสอนตองใหเกียรตซิึ่งกนัและกนั และรับรูวาผูสอนยอมรับประสบการณ

และความคิดสรางสรรคของผูเรียนที่มีตอการเรียนรู ขณะเดียวกนัผูเรียนตองยอมรับความสามารถของ

ผูเรียนทีจ่ะชวยใหผูเรียนเกดิการเรียนรูดวยตนเอง 

    1.3 มีปฏิสัมพนัธและการมีสวนรวมอยางอิสระตอการเรยีนรูกับผูอ่ืน มีความกระตือรือรน

อยากเรียนรูดวยตนเอง และสามารถเผชิญหนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอ่ืนได 

    1.4 เขาใจบทบาทของผูสอนวาเปนผูชี้แนะ ผูชวยเหลือ หรือผูอํานวยความสะดวก

ในการเรียนรู พรอมทั้งเขาใจบทบาทของตนเองวาเปนผูกระตือรือรนที่จะเรียนรูและมีความรับผิดชอบ 

    1.5 มีความเชื่อถือไววางใจซึ่งกันและกัน เปดใจกวางสําหรับการเรียนรูและเรียนรู

อยางจริงจัง 

   2. การวินิจฉัยความตองการในการเรียนรู (Diagnosis Needs for Learning) ผูเรียน

จะตองสํารวจความตองการในการเรียนรูของตนเอง และระบุความตองการนั้น เพื่อเลือกสิ่งที่ตองการเรียนรู

ซึ่งจะนําไปสูการวางแผนการเรียนรู 

   3. การวางแผนการเรียนรู (Designing a Learning Plan) ผูเรียนตองวางแผนการเรยีนรู

ดวยตนเอง แบงเปน 4 ระยะ 

    3.1 ระยะเริ่มแรก เนนความจาํเปน วตัถุประสงค และประโยชนที่ไดรับจากกจิกรรม

การเรียนรู 

    3.2 ระยะวางแผน เนนการระบุแหลงทรัพยากรการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรูและเกณฑ

ของความสําเร็จ 
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    3.3 ระยะปฏิบัติการ เนนการปฏบิัติตามกจิกรรมการเรียนรู การวิเคราะหความรูและ

บันทึกความกาวหนาของการเรียน 

    3.4 ระยะประเมินผล เปนการประเมินจุดมุงหมายการเรียนรูวาประสบความสําเร็จ

หรือไม อยางไร และควรปรับปรุงอยางไร 

  นอกจากนี ้ ผูสอนก็จาํเปนตองปรับเปลี่ยนแนวความคิดของตนเองวา ผูสอนเปนผูอํานวย

ความสะดวก หรือเปนผูเอื้อประโยชนของการเรียนรู และผูสอนควรพฒันาทักษะในการสอนการเรยีนรู

ดวยตนเองแกผูเรียนใหสําเรจ็ดวยกระบวนการศึกษา 7 ขอ ซึ่งในแตละขอ โนลส (Knowles.  1975: 34 – 37) 

ไดตั้งคําถาม เพื่อความสะดวกตอการเตรียมบทบาทของผูสอน ดังนี้ 

   1. การสรางบรรยากาศการเรียนรู (Climate Setting) 

    1.1 ผูสอนจะทําอยางไร ใหผูเรียนมีความคุนเคยกัน เปนแหลงความรูซึ่งกันและกัน 

    1.2 ผูสอนจะทําอยางไร จงึชวยใหผูเรียนเขาใจแนวคิดของการเรียนรูดวยตนเอง 

    1.3 ผูสอนจะทําอยางไรจึงจะเตรียมผูเรียนใหมีประสบการณที่จะนําไปสูการฝกทักษะ

การเรียนรูดวยการนําตนเอง 

    1.4 ผูสอนจะทําอยางไร จึงชวยใหผูเรียนเขาใจบทบาทผูสอนวาเปนผูอํานวยความ

สะดวก และเปนแหลงความรูของผูเรียน มีความเชื่อมัน่วาผูเรียนจะมีความรูสึกที่ดเีมื่อมีกิจกรรมการเรียน

การสอนรวมกัน 

    1.5 ผูสอนจะทําอยางไร จึงสามารถแสดงตนเพื่อใหผูเรียนเกิดความเชื่อถือ 

    1.6 ผูสอนจะทําอยางไร จึงสามารถเตรียมผูเรียน ใหมีประสบการณในการทํางาน

รวมกัน 

    1.7 ผูสอนจะทําอยางไร จึงสามารถสรางบรรยากาศการประคับประคอง และการดูแล

อยางเขมงวด 

   2. การวางแผน (Planning) 

    2.1 ผูสอนจะตัดสนิใจเลือกวิธีการสอนอยางไร และผูสอนจะนาํเสนอวิธีการเหลานัน้

ใหผูเรียนไดตัดสินใจเลือกไดอยางไร 

    2.2 ผูสอนจะยึดพืน้ฐานทางจริยธรรมขอใดมาใชในการตัดสนิใจ และทําอยางไรที่

จะอธิบาย หรือแนะนาํผูเรียนใหใชหรือไมใชทางเลือกนัน้ 

    2.3 ผูสอนจะใชวิธีใด ที่จะนําผูเรียนไปสูกระบวนการตัดสินใจ การลงมติโดยกลุมใหญ

และเปนตัวแทนรับผิดชอบในกลุมยอย 

   3. การวินิจฉัยความตองการการเรียนรู (Diagnosis Needs for Learning)  

    3.1 ผูสอนจะสรางรูปแบบความสามารถในการเรียนรูอยางไร 
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    3.2 ผูสอนจะประเมินความแตกตางของระดับการพัฒนาของผูเรียนกบัเกณฑที่ตัง้ไว

ใหเปนไปตามจริง และเกิดการสรางสรรคไดอยางไร 

   4. การตั้งเปาหมาย (Setting Goals) 

    4.1 ผูสอนจะชวยใหผูเรียนเกิดการถายทอดความตองการการเรียนรูเปนวัตถปุระสงค

การเรียนรูที่ชัดเจน มีความเปนไปไดและจะสามารถประเมินผลไดอยางไร 

    4.2 ผูสอนจะใหคาํแนะนําแกผูเรียน เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงสรางสรรคได

อยางไร 

   5. การออกแบบแผนการเรียนรู (Designing a Learning Plan) 

    5.1 ผูสอนจะออกแบบแผนการเรียนรูตามแนวทางใด 

    5.2 ผูสอนจะใหการชวยเหลือผูเรียนอยางไร ตอการออกแบบแผนการเรียนรูดวย

การนาํตนเอง 

    5.3 ผูสอนจะทําอยางไร ใหผูเรียนรูจักแหลงความรูและกลยุทธในการใชแหลงความรู

นั้น 

   6. การมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู (Engaging in Learning Activities) 

    6.1 ผูสอนตองรับผิดชอบกิจกรรมการเรียนรูใด ที่ชวยใหผูเรียนบรรลุวัตถปุระสงค

การเรียนรูดวยการนําตนเอง 

    6.2 ผูสอนจะปฏิบัติอยางไรตอบทบาทการเปนที่ปรึกษา และเปนแหลงความรูของ

ผูเรียน 

    6.3 ความรับผิดชอบของผูเรียนในการประกันคุณภาพกิจกรรมการเรียนรู คืออะไร 

   7. การประเมนิผลลัพธการเรียนรู (Evaluation Learning Outcome) 

    7.1 บทบาทของผูสอนในการปอนขอมูลใหผูเรียนเกี่ยวกับการเรียนรู การประสบ

ความสาํเร็จตามวัตถุประสงคการเรียนรูของผูเรียน คืออะไร 

    7.2 ผูสอนใชเกณฑอะไรตัดสนิเครือ่งมอืประเมนิวาเหมาะสมตอการบรรลวุัตถปุระสงค

การเรียนรู 

    7.3 ผูสอนแสดงผลการตัดสินใจอยางไรที่ชวยเพิ่มอัตมโนทัศน และการนาํตนเอง

ของผูเรียน 

  นอกจากนี้ อัจฉรา วัฒนาณรงค (2550: 89) กลาววา การสงเสริมการเรียนรูดวยการนําตนเองนัน้ 

ผูสอนควรชวยใหผูเรียนตั้งเปาหมายที่มีมาตรฐานชัดเจน และทาทาย ไมกํากวม ไมยากหรืองายเกินไป 

สามารถทําสาํเร็จไดโดยเร็ว ชวยใหผูเรียนวางแผนการทํางานและแผนการประเมินความกาวหนาของตนเอง

ไดงาย สงเสริมการพัฒนากลุม กระตุนใหผูเรียนพยายามทําดีที่สุด นอกจากนี้ ผูสอนควรชวยใหผูเรียนมี
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แผนการเรียนที่ดี มีความตอเนื่อง มีความรูพื้นฐานในการประเมิน พรอมที่จะเผชิญ และยอมรับกับส่ิงที่

ทาทายใหมๆ ผูสอนควรสรางบรรยากาศการเตรียมตัวที่เนนการเรียนอยางรูรอบ เปดโอกาสในการสํารวจ

ความคิด และนําเสนอรูปแบบการคิดรวมทัง้กระบวนการการเรียนรู และการมีความรับผิดชอบในการเรียนรู

ของตนเองอยางเต็มที ่

 อาจกลาวไดวา การสงเสริมใหผูเรียนมีการเรียนรูดวยการนําตนเอง ทกุฝายที่เกีย่วของจะตอง

รวมมอืกนัในการสนับสนนุ ดานวางแผนการเรียน ดานอปุกรณการเรียน เพื่อใหผูเรียนสามารถเรยีนรูดวย

ตนเอง มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

 

ตัวแปรที่มอีิทธิตอการเรียนรูดวยการนําตนเอง 
 เพศกบัการเรียนรูดวยการนําตนเอง 
  การศึกษาตัวแปรเพศที่มีอิทธิพลตอการเรยีนรูดวยการนาํตนเองของนกัศึกษานัน้ มคีวาม

แตกตางกัน เชน งานวิจัยทีก่ลาวถึงความแตกตางในเรื่องของเพศ ดังที่ นรินทร บุญชู (2532: 97) ศึกษา

เร่ืองลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ผลการวิจัยพบวา นักศกึษา

เพศตางกนั ภาพรวมลกัษณะการเรยีนรูดวยการนาํตนเองแตกตางกนั โดยนักศกึษาชาย มีลักษณะการเรียนรู

ดวยการนําตนเองสูงกวานักศกึษาหญิง เมื่อพิจารณาตามองคประกอบตาง  ๆมีความแตกตางกนั 7 องคประกอบ 

ที่ไมแตกตางกันเพียงดานเดียวคือ องคประกอบดานความคิดสรางสรรค สอดคลองกับ สิริรัตน สัมพันธยุทธ 

(2540: 97) ศึกษาเรื่อง ลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง

แตกตางกัน โดยเพศชายมีลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองสูงกวาเพศหญิงในดานการเปดโอกาสตอ

การเรียนรู ความเชื่อมั่นวา ตนเองเปนผูเรียนทีม่ีประสิทธิภาพ ความคิดริเร่ิม และมีอิสระในการเรียน 

ความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง และความสามารถใชทักษะการศึกษาหาความรู และทักษะ

การแกปญหา แตดานความคิดสรางสรรคไมมีความแตกตางกัน สําหรบั จรีะวัฒน ยวุอมรพิทักษ (2544: 

124) ศึกษาเรื่องลักษณะการเรียนรูดวยตนเองของนกัศึกษาชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรามคําแหง สาขา

วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ผลการวิจัยพบวา นักศึกษา เพศชายมีลักษณะการเรียนรูดวยตนเองสูงกวา

นักศึกษาเพศหญิง เมื่อพิจารณาตามองคประกอบตางๆ มีความแตกตางกัน 2 องคประกอบ คือ ดาน

การวิเคราะหความตองการของตนเอง ดานการแสวงหาแหลงวิทยาการ ที่ไมแตกตางกัน 3 องคประกอบ

คือ ดานการกาํหนดจุดมุงหมาย ดานการวางแผนการเรียน ดานการประเมินผลการเรียน ยังมกีลุมนักวจิัย

บางสวนไมพบความแตกตางเรื่องเพศ เชน ศศิธร กุลสิริสวัสดิ์ (2537: 99) ศึกษาเรื่องระดับความพรอม

ในการเรียนรูโดยการชี้นาํตนเองของนักศกึษาวิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา ผลการวิจยัพบวา

เพศมีระดับความพรอมในการเรียนรูโดยการชี้นําตนเองไมแตกตางกนั สอดคลองกับ สุนทร สุทองหลอ 
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(2542: 67) ศึกษาเรื่องคณุลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศกึษาสถาบนัราชภัฏสวนดุสิต

ผลการวิจัยพบวา เพศมีคุณลักษณะการเรียนรูโดยการชี้นําตนเองโดยรวมไมแตกตางกัน 
 สาขาวชิากบัการเรยีนรูดวยการนําตนเอง 
  การศึกษาตัวแปรสาขาวิชาทีม่ีอิทธพิลตอการเรียนรูดวยการนาํตนเองของนักศึกษานั้น มี

ความแตกตางกัน เชน สิริรัตน สัมพันธยทุธ (2540: 97) ศึกษาเรื่อง ลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง

ของนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผลการวิจัยพบวา นกัศึกษาที่

ศึกษาในสาขาวิชาตางกัน มลัีกษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง โดยรวมและในองคประกอบไมแตกตางกัน 

นอกจากนี้ จีระวัฒน ยุวอมรพิทักษ (2544: 125) ศึกษาเรื่องลักษณะการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา

ชั้นปริญญาตรี มหาวทิยาลยัรามคาํแหง สาขาวทิยบรกิารเฉลิมพระเกยีรติ ผลการวิจยัพบวา นกัศกึษาที่เรียน

สาขาวิชาตางกนั มีลักษณะการเรียนรูดวยตนเอง ในภาพรวมทุกองคประกอบและองคประกอบดานการกาํหนด

จุดมุงหมายในการเรียน ดานการวางแผนการเรียน ดานการแสวงหาแหลงวิทยาการ ดานการประเมินผล

การเรยีนไมพบความแตกตาง จะมเีพยีงองคประกอบดานการวิเคราะหความตองการของตนเองที่แตกตาง 
 วิธีเรยีนกบัการเรียนรูดวยการนําตนเอง 
  การศึกษาตัวแปรวิธีเรียนที่มอิีทธิพลตอการเรียนรู ดวยการนาํตนเองของนักศึกษานั้น มี

ความแตกตางกัน เชน นรินทร บุญช ู (2532: 98) ศึกษาเรื่องลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของ

นักศกึษามหาวิทยาลยัรามคาํแหง ผลการวจิัยพบวา ภาพรวมนกัศึกษาที่มีวธิีเรยีนแตกตางกนั มีลักษณะ

การเรียนรูดวยการนําตนเองไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาในองคประกอบตางๆ มีความแตกตางกัน ใน

ดานมีมโนคติของตนเองในดานการเปนผูเรียนที่มีประสิทธภิาพ ดานมีความคิดริเร่ิมและเรียนรูไดดวยตนเอง 

และดานความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตน โดยทีน่ักศึกษาที่เรียนดวยวิธีอ่ืนๆ มีมโนคติของตนเองใน

ดานการเปนผูเรียนทีม่ีประสิทธิภาพสูงกวานักศกึษาที่ไปเรียนที่มหาวทิยาลยัสม่าํเสมอ และนักศกึษาที่

ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเปนบางครั้ง นอกจากนี้ จีระวัฒน ยุวอมรพิทักษ (2544: 125) ศึกษาเรื่องลักษณะ

การเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษาชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลมิพระเกียรติ 

ผลการวิจยัพบวา นักศึกษาทีม่ีวิธกีารเรยีนแตกตางกนั มีลักษณะการเรียนรูดวยการนาํตนเอง ในภาพรวม

ทุกองคประกอบและองคประกอบดานการกําหนดจุดมุงหมายในการเรียน ดานการวางแผนการเรียน มี

ความแตกตางกัน สวนองคประกอบดานการวิเคราะหความตองการของตนเอง ดานการแสวงหาแหลง

วิทยาการ และดานการประเมินผลการเรียนนั้น จะไมพบความแตกตาง 
 ชั้นปกับการเรียนรูดวยการนําตนเอง 
  การศึกษาตัวแปรชั้นปที่มีอิทธิพลตอการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษานั้น มคีวาม

แตกตางกัน เชน หทัยทิพย ภาคอินทรีย (2545: 54) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพนัธกับคุณลักษณะ

การเรียนรูดวยการนาํตนเองของนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั ผลการวิจยัพบวา
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ชั้นปที่ศกึษาของนิสิตไมมีความสัมพันธกันกับคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของนิสิตสัตวแพทย

อาจเนื่องมาจาก นิสิตหลักสตูรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตใชเวลาในการศกึษา 6 ป แตเนื่องจากนิสิตมีอายุ

ไมแตกตางกันมากนัก ความคิดหรือตัดสินใจในเรื่องตางๆ จึงใกลเคียงกัน ยังมีกลุมนักวิจัยบางสวน พบ

ความแตกตางเรื่องชั้นป เชน ภาวิไล รักศักดิ์ศรี (2532: 31 – 32) ศึกษาเรื่องแบบการรูแบบพึ่งพา และ

อิสระของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาที่ศึกษาชั้นปที่ตางกันจะมีแบบ

การรูแบบพึ่งพาและอิสระแตกตางกัน นักศกึษาชั้นปที ่2 – 4 มีแบบการรูแบบอิสระสูงกวานักศึกษาชัน้ปที่ 1 

หมายความวานักศกึษาเรียนไดจํานวนหนวยกิตสะสมมากขึ้น ควรมคีวามรู ความสามารถเพิ่มมากขึ้น 

ซึ่งสอดคลองกับ เรวดี ทรงเที่ยง และ อนุ เจริญวงศระยบั (2550: 58) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเรยีนรู

ดวยการนําตนเองของนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา นิสิตที่ชั้นปตางกนั จะมีความสัมพันธ

รวมกันทีท่ําใหนิสิตมีระดับการเรียนรูดวยการนําตนเองแตกตางกัน 
 การประกอบอาชีพขณะศกึษากับการเรียนรูดวยการนําตนเอง 
  การศึกษาตัวแปรการประกอบอาชพีทีม่ีอิทธิพลตอการเรียนรูดวยการนาํตนเองของนกัศึกษา

นั้นมีความแตกตางกัน เชน นรินทร บุญชู (2532: 105) ศึกษาเรื่องลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ผลการวิจัยพบวา การประกอบอาชีพขณะศึกษา ใหภาพรวมของ

ลักษณะการเรียนรูดวยการนาํตนเองไมแตกตางกัน แตในรายองคประกอบมีความแตกตางกนั 3 ดาน 

คือ การเปดโอกาสตอการเรียนรู การมีมโนคติของตนเองในดานการเปนผูเรียนที่มปีระสิทธิภาพและดาน

มีความคิดริเร่ิมและเรียนรูไดดวยตนเอง ซึ่งพบวา นักศกึษาที่มีงานทาํประจําและนักศึกษาที่ทํางานเปน

คร้ังคราว มีความคิดริเร่ิมและเรียนรูไดดวยตนเอง สูงกวานักศกึษาที่ไมไดทํางาน สําหรับ วราภรณ ขวัญกิจสโรช 

(2550: 115 – 116) ศึกษาเรื่อง ความสัมพนัธระหวางความพรอมในการเรียนรูดวยการนาํตนเองกับการเรียนรู

ตลอดชีวิตของนกัศึกษาระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง โรงเรียนไทยบรหิารธรุกิจ และพาณิชยการ 

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา นกัศึกษาที่มีงานทาํและไมมีงานทํา มีความพรอมในการเรียนรูดวย

การนาํตนเองแตกตางกนั โดยนักศึกษาทีม่ีงานทํามีความพรอมในการเรียนรู ดวยการนําตนเองสงูกวา

นักศึกษาที่ไมมีงานทํา 
วิธีการเลี้ยงดูกับการเรียนรูดวยการนาํตนเอง 

  การศึกษาตัวแปรวิธีการเลี้ยงดูที่มีอิทธิพลตอการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษานั้น

มีความแตกตางกนั เชน สุนทร สุทองหลอ (2542: 67) ศึกษาเรื่องคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง

ของนักศึกษาสถาบันราชภัฏสวนดุสิต ผลการวิจัยพบวา วธิีการเลี้ยงดูแบบเผด็จการ วิธีการเลี้ยงดูแบบ

ใหความคุมครองมากเกนิไป วิธีการเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลย มีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนาํตนเอง

ไมแตกตางกัน สวนวิธีการเลีย้งดูแบบประชาธิปไตย พบวามีความแตกตางกัน สอดคลองกับ หทัยทิพย 

ภาคอินทรีย (2545: 56) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพนัธกับคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง
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ของนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผลการวิจัยพบวา วิธีการเลี้ยงดูแบบใหความคุมครอง

มากเกนิไป วิธกีารเลีย้งดูแบบปลอยปละละเลย และวิธกีารเลี้ยงดูแบบเขมงวดกวดขัน ไมมีความสมัพันธ

กับคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของนิสิตสัตวแพทย ยกเวนวิธีการเลี้ยงดแูบบประชาธิปไตย

มีความสมัพนัธทางบวกกับคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนาํตนเองของนิสิตสตัวแพทย สวน มรุต กองวิริยะไพศาล 

(2549: 147) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยเชงิสาเหตุที่มีอิทธพิลตอความพรอม ใน

การเรียนรูดวยตนเองของนกัศึกษาชัน้ปที ่1 มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ผลการวิจัยพบวา การอบรม

เล้ียงดูแบบประชาธปิไตย มอิีทธพิลทางตรงตอความพรอมในการเรียนรูดวยตนเองและมีอิทธพิลทางออม

ตอความพรอมในการเรียนรูดวยตนเองโดยผานทางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และความมีวินัยในตนเอง 

 

การจัดการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
 มหาวทิยาลยัรามคําแหงเปนสถาบันการศึกษาของรัฐจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย 

รามคําแหง ป พ.ศ. 2514 มีปรัชญาการดําเนินงาน เนนการเปดโอกาสและใหความเสมอภาคทางการศึกษา

แกปวงชนชาวไทย เปดกวางทางการศึกษาสําหรับทุกคนอยางเทาเทียมกันบนพื้นฐานของความสามารถ 

มหาวิทยาลยัจัดการศึกษา โดยมีจุดยนืและภารกิจทัง้ระดับทองถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ ยึด

หลักการบริการวิชาการที่สอดคลองกับสังคม มีคุณภาพมาตรฐานสูง และมีความเปนสากล ปจจุบัน

ประกอบดวย คณะตางๆ 11 คณะ และบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลัยไดปฏิบัติภารกิจหลักทัง้ 4 ประการ 

ของสถาบันอุดมศึกษา ไดแก การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การใหบริการทางวชิาการแกสังคม และ

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมได นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยรามคําแหงยังไดเพิ่มภารกิจที่ 5 คือ มุงผลิตบัณฑติ

ที่ม ี“ความรูคูคุณธรรม” ในการใหโอกาสทางการศึกษาสูสวนภูมิภาค มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดมีการจัด 

ตั้งสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติสวนภูมิภาคขึ้นในป พ.ศ. 2538 และขยายเพิ่มข้ึนตามความตองการ

ของทองถิ่น ปจจุบันไดจัดตั้งขึ้นแลว 23 จังหวัดทั่วประเทศ และกําลังขยายเพิ่มข้ึน (มหาวิทยาลัยรามคําแหง.  

2554ก: ออนไลน) รวมทั้งมหาวิทยาลัยรามคําแหง เปนสถานศึกษาและวิจัยแบบตลาดวิชา โดยรับนักศึกษา

ไมจํากัดจํานวนและเปดโอกาสใหผูที่มีคุณวุฒิการศึกษาตามเกณฑที่กาํหนด โดยที่ผูมีสิทธิเขาศึกษาชั้น

ปริญญาตรีในมหาวทิยาลยัตองมีคุณสมบตัิตามที่สภามหาวทิยาลัยกาํหนด และตองมีคุณสมบัติอยางใด

อยางหนึ่ง คือ จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา หรือเปนขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

หรือลูกจางในหนวยงานของรัฐ ซึ่งไดปฏิบัติงานติดตอกันมาแลวไมนอยกวาหาป และมีความรูสอบไลได

ชั้นมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา หรือเปนผูซึ่งสภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาแลวเห็นสมควรใหเขารับ

ศึกษาได ทั้งนีโ้ดยไมตองสอบคัดเลือกเวนแตในกรณีจําเปน สภามหาวทิยาลัยอาจจาํกัดจํานวนผูเขาศึกษา

และกาํหนดใหมีการสอบคัดเลือกตามขอบังคับของมหาวทิยาลยั (มหาวทิยาลยัรามคําแหง.  2554ข: ออนไลน) 

สามารถสมัครเขาศึกษาในคณะตางๆ ไดโดยไมตองผานการสอบคัดเลือก ทางดานระบบการจัดการเรียน
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การสอนไดเปดโอกาสให ผูศึกษาสามารถจัดวิธีการเรียนที่เหมาะสมกบัความตองการ เลือกกระบวนวิชา

ที่จะลงเรียน โดยผูศึกษาสามารถศึกษาไดดวยตนเอง ไมจําเปนตองมาเขาชั้นเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดผาน

ทางตําราเรียน ตําราเรียนอิเล็กทรอนิกส หนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส E-learning ถายทอดสดการบรรยาย

จากหองเรียน วีดีโอคําบรรยายยอนหลัง  

 คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลยัรามคําแหง เปดทําการเรียนการสอนตั้งแตป 2514 ปจจุบันมีสาขา

ทั้งหมด 10 สาขาวิชา ดังนี้   

  1. สาขาวิชาการบริหารทัว่ไป 

  2. สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 

  3. สาขาวิชาการตลาด 

  4. สาขาวิชาการบัญชี 

  5. สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ 

  6. สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ 

  7. สาขาวิชาการบริหารทรพัยากรมนุษย 

  8. สาขาวิชาการประกันภัย 

  9. สาขาวิชาธุรกจิระหวางประเทศ 

  10. สาขาวิชาการทองเที่ยว 

 มีคณาจารย 84 ทาน นกัศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนประจําภาคเรียนที ่ 1 ปการศึกษา 2554 

จํานวน 30,868 คน 
 ระบบการเรยีนการสอน 
  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง คณะบรหิารธุรกจิ ใชระบบการเรยีนการสอนทีเ่อื้ออํานวยใหนกัศึกษา

ใชเวลาวางศึกษาดวยตนเอง สามารถเลือกเรียนไดอยางอิสระ ใหโอกาสในการเรียนรูใหมากที่สุด ตาม

ความพรอมของผูเรียน จากการดําเนินการของมหาวิทยาลัยรามคาํแหง คณะบริหารธุรกิจ ดังนี ้

   1. ดําเนินการจัดเรียนการสอน ทั้งแบบมีชั้นเรียนในลักษณะการบรรยายจากอาจารย

ผูสอน ชวงวันจันทร – วนัศุกร ตามตารางเรยีน และแบบการสอนผานระบบอินเตอรเนต็ โดยผูเรียนสามารถ    

รับฟงการสอนบรรยายสดและการสอนบรรยายยอนหลังได 

   2. ศึกษาจากสื่อการสอนเสริม ตํารา เอกสารสรุปคําบรรยาย เทปคําบรรยาย หรือคนควา

เพิ่มเติมจากแหลงวิทยาการหองสมุดที่มหาวิทยาลัยจัดบริการใหแกนักศึกษา 

   3. ทางมหาวทิยาลัยไดจัดใหมีการสอบ E-Testing ทําใหนกัศึกษาสามารถที่จะระบุ

วันสอบในกระบวนวิชาที่นกัศึกษาลงทะเบยีนกับทางมหาวทิยาลยัไว เพื่อเปนการอาํนวยความสะดวก

ใหกับนักศึกษามากขึ้น 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

  
 การวิจัยเรื่องคณุลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษา หลกัสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยรามคําแหง ผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงสํารวจในการศึกษาและเปรียบเทียบ

คุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของนกัศึกษา จาํแนกตาม เพศ สาขาวิชา วิธีเรียน ชัน้ป การประกอบอาชีพ

ขณะศึกษา และวิธีการเลี้ยงดู ซึ่งผูวิจัยไดจัดลําดับเนื้อหาดังนี้ คือ การกําหนดประชากรและการเลือก

กลุมตัวอยาง การสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล การเกบ็รวบรวมขอมลูและการจัดกระทํา

ขอมูล การวเิคราะหขอมูล และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
  ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง ทีล่งทะเบียนเรยีนประจาํภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2554 รวม 10 สาขาวิชา 

จํานวน 30,868 คน  
 กลุมตวัอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัครั้งนี้ ไดแก นักศกึษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะ

บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยรามคําแหง โดยการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ คอแคน (Cochran.  

1977: 98) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 350 คน จากนั้นใชวธิีการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) 

ตามสาขาวิชาที่ศึกษา และเพื่อใหกลุมตัวอยางมีความเหมาะสมตอการใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล จึง

เพิม่ขนาดกลุมตัวอยางที่มีจาํนวนนอยเปนสาขาวชิาละ 30 คน ไดแก กลุมตัวอยางจากสาขาวชิาการโฆษณา

และการประชาสัมพนัธ สาขาวชิาอุตสาหกรรมการบริการ สาขาวิชาการบริหารทรพัยากรมนษุย สาขาวชิา

การประกนัภัย สาขาวิชาธุรกจิระหวางประเทศ สาขาวิชาการทองเที่ยว รวมเปนกลุมตัวอยางทัง้สิ้น 457 คน 

ดังรายละเอียดที่แสดงไวใน ตาราง 1 
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ตาราง 1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง จําแนกตามกลุมสาขาวชิา 
 

สาขาวิชา ประชากร กลุมตัวอยาง 
     

สาขาวิชาการบริหารทัว่ไป 6,514  74  

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 2,802  32  

สาขาวิชาการตลาด 4,652  53  

สาขาวิชาการบัญชี 10,399  118  

สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ 823  30  

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ 1,636  30  

สาขาวิชาการบริหารทรพัยากรมนุษย 1,354  30  

สาขาวิชาการประกันภัย 112  30  

สาขาวิชาธุรกจิระหวางประเทศ 1,437  30  

สาขาวิชาการทองเที่ยว 1,139  30  
     

รวม 30,868  457  
     

 

 ที่มา: สํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล มหาวิทยาลัยรามคําแหง. (2554: ออนไลน) 
 

การสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. แบบสอบถามเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดาและผูเลี้ยงด ู

 2. แบบสอบถามเกี่ยวกับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองรวม 8 ดาน ไดแก ดาน

การเปดใจรับโอกาสที่จะเรียน ดานมโนคตขิองตนเองในการเปนผูเรียนทีม่ีประสทิธิภาพ ดานความคดิริเร่ิม

และมีอิสระในการเรียน ดานความรับผิดชอบตอการเรียนของตนเอง ดานความรักในการเรียน ดานความคิด

สรางสรรค ดานมองอนาคตในแงดี และดานทักษะที่จาํเปนในการเรียนและการแกปญหา 
ลักษณะของเครื่องมือ 

  แบบสอบถามแบงเปน 3 ตอน คือ 

  ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมลูสวนตัวในเรื่องเพศ สาขาวชิา วิธเีรียน ชั้นป การประกอบอาชีพ

ขณะศึกษา 

  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับวธิีการเลี้ยงดูของบิดามารดาหรือผูเลี้ยงดูที่มีตอนกัศึกษา

ใน 4 ลักษณะ โดยปรับปรุงมาจากแบบสอบถามการอบรมเลี้ยงดูตามการรับรูของบุตร ของ ใจทิพย พวงทอง 
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(2540: 142 – 144) แบบสอบถามมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 

36 ขอ ดังนี ้

   1. การเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย จํานวน 9 ขอ ประกอบดวยขอคําถามขอ 1, 5, 9, 

13, 17, 21, 25, 29, 33 

   2. การเลี้ยงดูแบบเผด็จการ จาํนวน 9 ขอ ประกอบดวยขอคําถามขอ 2, 6, 10, 14, 

18, 22, 26, 30, 34 

   3. การเลี้ยงดูแบบใหความคุมครองมากเกินไป จํานวน 9 ขอ ประกอบดวยขอคําถาม

ขอ 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35 

   4. การเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลย จํานวน 9 ขอ ประกอบดวยขอคําถามขอ 4, 8, 

12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 

  ตอนที่ 3 แบบสอบถาม เร่ืองคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของนกัศึกษา เปน

แบบสอบถามที่ไดปรับปรุงมาจากแบบทดสอบความพรอมการเรียนรูดวยการนําตนเอง SDLRS (Self – 

Directed Learning Readiness Scale) Form A ของ ลูซี ่ แมดเซน กลูกลิเอลมโิน (Lucy Madsen 

Guglielmino) ไดนํามาแปลเปนภาษาไทยโดย สิริรัตน สัมพันธยุทธ (2539: 113 – 117) ซึ่งแบบสอบถาม

มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 64 ขอ จากนั้นนําแบบสอบถาม

ไปหาคุณภาพเครื่องมือ พบวา มีขอคําถามที่มีคาอาํนาจจําแนกมากกวา 1.75 ข้ึนไป จํานวน 58 ขอ 

ดังนี ้

   1. ดานการเปดใจรับโอกาสที่จะเรียน จํานวน 8 ขอ ประกอบดวยขอคําถามขอ 1, 9, 

17, 25, 33, 41, 49, 53 

   2. ดานมโนคติของตนเองในการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ จาํนวน 8 ขอ ประกอบดวย     

ขอคําถามขอ 2, 10, 18, 26, 34, 42, 50, 54 

   3. ดานความคิดริเร่ิมและมีอิสระในการเรียน จํานวน 8 ขอ ประกอบดวยขอคําถาม

ขอ 3, 11, 19, 27, 35, 43, 51, 55  

   4. ดานความรับผิดชอบตอการเรียนของตนเอง จํานวน 8 ขอ ประกอบดวยขอคําถาม

ขอ 4, 12, 20, 28, 36, 44, 52, 56 

   5. ดานความรักในการเรียน จํานวน 6 ขอ ประกอบดวยขอคําถามขอ 5, 13, 21, 29, 

37, 45 

   6. ดานความคิดสรางสรรค จํานวน 6 ขอ ประกอบดวยขอคําถามขอ 6, 14, 22, 30, 

38, 46 
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   7. ดานมองอนาคตในแงดี จํานวน 6 ขอ ประกอบดวยขอคําถามขอ 7, 15, 23, 31, 

39, 47 

   8. ดานทักษะที่จาํเปนในการเรียนและการแกปญหา จํานวน 8 ขอ ประกอบดวยขอ

คําถามขอ 8, 16, 24, 32, 40, 48, 57, 58 

  การกําหนดการใหคะแนนจากแบบสอบถามผูวิจัยกําหนดการใหคะแนน ดังนี ้

   คะแนน 5 หมายถงึ เปนความจริงมากที่สุด 

   คะแนน 4 หมายถงึ เปนความจริงมาก 

   คะแนน 3 หมายถงึ เปนความจริงปานกลาง 

   คะแนน 2 หมายถงึ เปนความจริงนอย 

   คะแนน 1 หมายถงึ เปนความจริงนอยที่สุด 
 การแปลความหมายของขอมูล 
  เกณฑในการแปลความหมายคาคะแนนเฉลี่ยของวธิีการเลี้ยงดูของบิดามารดาหรือผูเลี้ยงดู 

ที่มีตอนกัศึกษา ดังนี ้ 

   คาคะแนนเฉลีย่มีคาตั้งแต 1.00 – 5.00 ผูตอบมีคาคะแนนเฉลีย่ในแตละวิธี วิธีใด

มากที่สุดใหผูตอบมีวิธีการเลี้ยงดูในลกัษณะนั้น 

  เกณฑในการแปลความหมายคาคะแนนเฉลีย่ของระดับของการเรียนรูดวยการนําตนเอง ดังนี ้

   คาคะแนนเฉลีย่ตั้งแต 4.50 – 5.00 หมายถึง ผูตอบมีการเรียนรูดวยการนําตนเองใน

เร่ืองดังกลาวในระดับมากทีสุ่ด 

   คาคะแนนเฉลีย่ตั้งแต 3.50 – 4.49 หมายถึง ผูตอบมีการเรียนรูดวยการนําตนเองใน

เร่ืองดังกลาวในระดับมาก 

   คาคะแนนเฉลีย่ตั้งแต 2.50 – 3.49 หมายถึง ผูตอบมีการเรียนรูดวยการนําตนเองใน

เร่ืองดังกลาวในระดับปานกลาง 

   คาคะแนนเฉลีย่ตั้งแต 1.50 – 2.49 หมายถึง ผูตอบมีการเรียนรูดวยการนําตนเองใน

เร่ืองดังกลาวในระดับนอย 

   คาคะแนนเฉลีย่ตั้งแต 1.00 – 1.49 หมายถึง ผูตอบมีการเรียนรูดวยการนําตนเองใน

เร่ืองดังกลาวในระดับนอยทีสุ่ด 
 ขั้นตอนการสรางเครื่องมอื 
  1. ศึกษาคนควา เอกสาร ตาํรา วารสาร ส่ิงตีพิมพตางๆ และผลงานวิจยัที่เกี่ยวของกบั    

การเรียนรูดวยการนําตนเองของนกัศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาตางๆ  
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  2. ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) 

ตามแบบของ ลิเคอรท 

  3. นําขอมูลที่ไดจากขอ 1 และ 2  มาสรางแบบสอบถาม 

  4. นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวเสนอตอประธาน และกรรมการที่ปรึกษาปริญญานพินธ 

เพื่อพิจารณาความครอบคลุมในดานภาษาและเนื้อหา 

  5. นําแบบสอบถามที่ไดรับการพิจารณาแลวเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงของเนื้อหาและความชัดเจนของแบบสอบถาม(ภาคผนวก ข ) 

  6. นําแบบสอบถาม มาปรับปรุงแกไขและเสนอตอประธานและกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ 

เพื่อตรวจสอบความถูกตองชัดเจนอีกครั้งกอนนําไปทดลองใชกับนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

คณะบริหารธรุกิจ จํานวน 50 คน เพื่อหาคาอํานาจจาํแนก (Discrimination Power) ของแบบสอบถาม

เปนรายขอโดยใชวิธีการหาคารอยละ 27 ของกลุมสูง และรอยละ 27 ของกลุมต่ํา จากนั้นใชการทดสอบ

ที (t-test) คัดเลือกขอคําถามทีม่ีคาจาํแนกตั้งแต 1.75 ข้ึนไป ไวใชในแบบสอบถาม และนําเสนอตอ

ประธานผูควบคุมปริญญานพินธและกรรมการผูควบคุมปริญญานพินธ เพื่อพิจารณาตรวจสอบแกไขกอน

นําไปใชจริง(ภาคผนวก ง) 

  7. หาคาความเชือ่มั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใชคาสัมประสทิธิแ์อลฟา (Alpha 

Coefficient) ของ ครอนบาค (Cronbach.  1990: 161) โดยมีคาความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามการอบรม

เลี้ยงดูของบิดามารดาและผูเลี้ยงดูที่มีตอนกัศึกษาเทากับ 0.75 และแบบสอบถามการเรียนรูดวยการนํา 

ตนเอง เทากับ 0.96 (ภาคผนวก ง ) 

  8. เมื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามเรียบรอยแลว นาํเสนอตอคณะกรรมการควบคุม

ปริญญานิพนธ กอนนาํไปใชเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางตอไป 
 

การเก็บรวบรวมขอมลูและการจัดกระทําขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมลู  
  ผูวิจัยดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี ้

  1. ขอหนังสือแนะนําตัวจากบณัฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขอความ 

อนุเคราะห ในการแจกแบบสอบถามใหกบันิสิต 

  2. ผูวิจัยขอความรวมมือจากนิสิตในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยผูวิจัยเปนผูนาํแบบสอบถาม

ไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตวัเอง 
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 การจัดกระทาํขอมูล 
  ในการจัดกระทําขอมูล ผูวิจยัดําเนนิการ ดังนี ้

  1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามเมื่อไดรับแบบสอบถามคืน จําแนกและตรวจ

ใหคะแนนตามน้ําหนักที่กําหนดไว 

  2. นําแบบสอบถามมาวิเคราะหคาสถิติตางๆ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเอส พี เอส เอส 

11.5 (Statistical Package for Social Sciences 11.5 : SPSS 11.5 for Windows) 

 

การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนนิการวิเคราะหขอมูล ดังนี ้

 1. วิเคราะหขอมลูทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถี ่และหาคารอยละ  

 2. ตามความมุงหมายของการวิจัย ขอ 1 เพือ่ศึกษาคุณลกัษณะการเรียนรูดวยการนาํตนเอง

ของนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาํแหง ในแตละดาน 

ใชการวิเคราะหหาคาคะแนนเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 3. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนาํตนเองของนักศกึษา หลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคําแหง ในแตละดาน จาํแนกตาม เพศ โดยใชการทดสอบ

ที (t-test) (Ferguson.  1989: 178) สวนตัวแปรสาขาวิชา วิธีเรียน ชั้นป วิธีการเลี้ยงดู การประกอบอาชีพ

ขณะศึกษา ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way analysis of variance) ในกรณีที่

พบความแตกตางอยางมนีัยสําคัญทางสถติิ จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู โดยใชวิธีของเชฟเฟ 

(Scheffe’s Method) (Ferguson.  1989: 178) 
 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจยัใชวิธีการทางสถติิ ดังนี ้

 1. สถิติพื้นฐาน ไดแก 

  1.1 คาความถี่ (Frequency) 

  1.2 คารอยละ (Percentage) 

  1.3 คาคะแนนเฉลีย่ (Mean) 

  1.4 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

 2. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของแบบสอบถาม 

  2.1 การวิเคราะหหาคาอาํนาจจําแนกของแบบสอบถามเปนรายขอ (Discrimination power) 

โดยใชการทดสอบที (t-test) (Ferguson.  1989: 178) 
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  2.2 การวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์

แอลฟา (Alpha-coefficient) (Cronbach.  1990: 161) 

 3. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมตุิฐาน 

  3.1 ทดสอบความแตกตางของกลุมตัวอยาง 2 กลุม ใชการทดสอบที (t-test) (Ferguson.  

1989: 178) 

  3.2 การทดสอบสมมุติฐานทีเ่ปรียบเทยีบกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุมข้ึนไปใชการวิเคราะห

ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way analysis of variance) เมื่อพบความแตกตางอยางมนีัยสําคัญ

ทางสถิติจงึทาํการทดสอบเปนรายคูโดยใชวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’s method) (Ferguson.  1989: 178) 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณทางสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 เพื่อใหการวเิคราะหขอมูลเปนทีเ่ขาใจตรงกนัในการแปลความหมาย ผูวจิัยจึงกําหนดสญัลักษณ

ตางๆ ดังนี ้

 n  แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 

 X  แทน คาคะแนนเฉลีย่ (Mean) 

 S.D. แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 t  แทน คาสถิติที่ใชพจิารณาใน t – distribution 

 F  แทน คาที่ใชพจิารณาใน F-distribution 

 df  แทน ระดับช้ันแหงความเปนอิสระ (Degrees of Freedom) 

 SS  แทน ผลบวกกาํลังสองของคะแนน (Sum of Squares) 

 MS  แทน คาคะแนนเฉลีย่ของผลบวกกําลังสองของคะแนน (Mean Squares) 

 p  แทน ความนาจะเปนที่สถิติที่ใชทดสอบจะตกอยูในชวงปฏิเสธสมมุติฐาน 

 *  แทน มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจยันาํเสนอเปน 3 ตอน ดังนี ้

 ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมลูทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถี ่(Frequency) 

และหาคารอยละ (Percentage) 

 ตอนที่ 2 ศึกษาคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของนกัศึกษา หลกัสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยรามคําแหง โดยใชคาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และคาความเบีย่งเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) 

 ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษา หลักสูตรบริหาร 

ธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยรามคาํแหง โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตาม เพศ 

โดยใชการทดสอบที (t-test) สวนตัวแปรสาขาวิชา วิธีเรียน ชั้นป วิธีการเลีย้งดู การประกอบอาชีพขณะศึกษา 

ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way analysis of variance) ในกรณีทีพ่บความ

แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยใชวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’s 

Method)  



 
 

 

48 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมลูทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถี ่(Frequency) 

และหาคารอยละ (Percentage) 

 

ตาราง 2 จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามตวัแปรที่ศึกษา 
 

ตัวแปรที่ศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 

     

เพศ     

    ชาย 154  33.70  

    หญิง 303  66.30  
     

รวม 457  100.00  
      

     

สาชาวิชา     

    สาขาวิชาการบริหารทัว่ไป 74  16.19  

    สาขาวิชาการเงนิและการธนาคาร 32  7.00  

    สาขาวิชาการตลาด 53  11.59  

    สาขาวิชาการบัญชี 118  25.80  

    สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสมัพันธ 30  6.57  

    สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ 30  6.57  

    สาขาวิชาการบริหารทรพัยากรมนุษย 30  6.57  

    สาขาวิชาการประกันภัย 30  6.57  

    สาขาวิชาธรุกิจระหวางประเทศ 30  6.57  

    สาขาวิชาการทองเที่ยว 30  6.57  
     

รวม 457  100.00  
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ตาราง 2 (ตอ) 
 

ตัวแปรที่ศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 
     

วิธีเรียน     

    เขาเรียนสม่าํเสมอ 216  47.30  

    เขาเรียนเปนบางครั้ง 139  30.40  

    เรียนดวยตนเองที่บาน 102  22.30  
     

รวม 457  100.00  
      

     

ชั้นป     

    ชั้นปที ่4 105  22.98  

    ชั้นปที ่3 126  27.57  

    ชั้นปที ่2 136  29.76  

    ชั้นปที ่1 90  19.69  
     

รวม 457  100.00  
      

     

การประกอบอาชีพขณะศึกษา     

    มีงานทาํประจํา 58  12.69  

    มีงานทาํเปนครั้งคราว 136  29.76  

    ไมไดทํางานเรียนเพยีงอยางเดียว 263  57.55  
     

รวม 457  100.00  
      

     

วิธีการเลี้ยงด ู     

    การเลี้ยงดแูบบประชาธปิไตย 296  64.80  

    การเลี้ยงดแูบบเผด็จการ 38  8.30  

    การเลี้ยงดแูบบใหความคุมครองมากเกินไป 81  17.70  

    การเลี้ยงดแูบบปลอยปละละเลย 42  9.20  
     

รวม 457  100.00  
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 จากตาราง 2 แสดงวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 457 คน สวนใหญเปนเพศหญงิ จํานวน 

303 คน คิดเปนรอยละ 66.30 เพศชายจาํนวน 154 คน คิดเปนรอยละ 33.70 นักศึกษาสาขาวชิาการ

บัญชีจํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 25.80 สาขาวิชาการบริหารทั่วไป จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 

16.19 สาขาวชิาการตลาดจาํนวน 53 คน คิดเปนรอยละ 11.59 สาขาวชิาการเงนิและการธนาคาร จํานวน 

32 คน คิดเปนรอยละ 7.00 สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพนัธจาํนวน 30 คน คิดเปนรอยละ 

6.57 สาขาวชิาอุตสาหกรรมการบริการจาํนวน 30 คน คดิเปนรอยละ 6.57 สาขาวชิาการบรหิารทรพัยากร

มนุษยจํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 6.57 สาขาวิชาการประกันภัยจาํนวน 30 คน คดิเปนรอยละ 6.57  

สาขาวิชาธุรกจิระหวางประเทศจํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 6.57 และสาขาวิชาการทองเที่ยว จํานวน 

30 คน คิดเปนรอยละ 6.57 นักศกึษาสวนใหญเขาเรียนที่มหาวทิยาลยัสม่าํเสมอจาํนวน 216 คน คิดเปน

รอยละ 47.30 เขาเรียนที่มหาวิทยาลัยเปนบางครั้งจํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 30.40 และเรียนดวย

ตนเองที่บานจาํนวน 102 คน คิดเปนรอยละ 22.30 นักศกึษาสวนใหญชั้นปที่ 2 จํานวน 136 คน คิดเปน

รอยละ 29.76 ชั้นปที่ 3 จํานวน 126 คน คดิเปนรอยละ 27.57 ชั้นปที ่4 จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 

22.98 และชั้นปที ่ 1 จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 19.69 นักศึกษาสวนใหญไมไดทํางาน เรียนเพยีง

อยางเดยีวจาํนวน 263 คน คิดเปนรอยละ 57.55 มีงานทําเปนครั้งคราวจาํนวน 136 คน คิดเปนรอยละ 

29.76 และมีงานทําประจาํจาํนวน 58 คน คิดเปนรอยละ 12.69 นักศึกษาสวนใหญมีการเลี้ยงดแูบบ

ประชาธิปไตยจํานวน 296 คน คิดเปนรอยละ 64.80 การเลี้ยงดแูบบใหความคุมครองมากเกินไป

จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 17.70 การเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลยจํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 

9.20 และการเลี้ยงดูแบบเผด็จการจํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 8.30  

  

 ตอนที่ 2 ศึกษาคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของนกัศึกษา หลกัสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคําแหง วิเคราะหโดยใชคาคะแนนเฉลีย่ (Mean) และคา

ความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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ตาราง 3 คาคะแนนเฉลีย่และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง 

      ของนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยรวม และ 

      ในแตละดาน 
 

นักศึกษา 

(n = 457) คุณลักษณะการเรียนรูดวยการนาํตนเอง 

X  S.D 

ความหมาย 

    

1. ดานการเปดใจรับโอกาสที่จะเรียน 3.92 0.55 มาก 

2. ดานมโนคติของตนเองในการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ 3.69 0.57 มาก 

3. ดานความคิดริเร่ิมและมีอิสระในการเรยีน 3.78 0.60 มาก 

4. ดานความรับผิดชอบตอการเรียนของตนเอง 3.99 0.56 มาก 

5. ดานความรักในการเรียน 3.97 0.62 มาก 

6. ดานความคิดสรางสรรค 3.64 0.61 มาก 

7. ดานมองอนาคตในแงด ี 4.07 0.62 มาก 

8. ดานทกัษะที่จําเปนในการเรียนและการแกปญหา 3.80 0.58 มาก 
    

รวม 3.85 0.49 มาก 
    

 

 จากตาราง 3 แสดงวา คุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษา หลักสูตรบริหาร 

ธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหงโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา นักศึกษามีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองอยูในระดบัมากทุกดาน 
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ตาราง 4 คาคะแนนเฉลีย่และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง 

     ของนักศกึษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ดานการเปดใจ 

     รับโอกาสทีจ่ะเรียน เปนรายขอ 
 

นักศึกษา 

(n = 457) ดานการเปดใจรับโอกาสที่จะเรียน 

X  S.D 

ความหมาย 

    

1. ขาพเจาเปนคนที่ใฝใจหาความรูตลอดเวลา 3.65 0.76 มาก 

2. ขาพเจาตองการเรียนรูใหมากขึ้นเพื่อพฒันาตนเองใหดียิ่งขึน้ไป 4.01 0.78 มาก 

3. ขาพเจาคิดวาการเรียนรูเปนสิ่งจาํเปนตอชีวิต 4.29 0.81 มาก 

4. ขาพเจาชอบจะแลกเปลี่ยนความคิดเหน็กับผูอ่ืน ๆ 3.94 0.77 มาก 

5. ขาพเจาสนใจหาแหลงความรูเพิ่มเติมตลอดเวลา 3.74 0.85 มาก 

6. ขาพเจามีความพอใจในความคิดริเร่ิมของตนเอง 3.90 0.80 มาก 

7. ขาพเจาคิดวาการเรียนรูเปนเรื่องสนุก 3.96 0.80 มาก 

8. ขาพเจาสามารถยอมรับคําวิจารณไดดี 3.87 0.81 มาก 
    

รวม 3.92 0.55 มาก 
    

 

 จากตาราง 4 แสดงวา คุณลักษณะการเรียนรูดวยการนาํตนเองของนักศึกษา หลักสูตรบริหาร 

ธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยรามคําแหง ดานการเปดใจรับโอกาสที่จะเรียนอยูในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นกัศึกษามีคุณลกัษณะการเรียนรูดวยการนาํตนเองทุกขอ อยูใน

ระดับมาก 
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ตาราง 5 คาคะแนนเฉลีย่และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง

ของนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ดานมโนคติ

ของตนเองในการเปนผูเรียนที่มปีระสิทธภิาพ เปนรายขอ 
 

นักศึกษา 

(n = 457) ดานมโนคติของตนเองในการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

X  S.D 

ความหมาย 

    

1. หากขาพเจาสนใจสิง่ใด จะตองหาทางเรียนรูในสิ่งนัน้ใหได 3.94 0.83 มาก 

2. ขาพเจาสามารถเรียนดวยตนเองไดดีเมื่อเทียบกับคนทัว่ไป 3.58 0.82 มาก 

3. ขาพเจาสามารถเรียนดวยตนเองไดแทบทุกเรื่องที่ขาพเจา 

ตองการจะรู 3.54 0.91 มาก 

4. ขาพเจาคิดวาตนเองมีความกระตือรือรนที่จะเรียนรูส่ิงตาง ๆ 3.72 0.82 มาก 

5. ขาพเจามีความสามารถในการจัดแบงเวลาสําหรับการเรียนได 

อยางเหมาะสม 3.70 0.78 มาก 

6. ขาพเจามวีนิัยตอตนเองอยางเครงครัดในเรื่องการเรียน 3.54 0.85 มาก 

7. ถาหากตองการขอมูลบางอยางที่ยงัไมมขีาพเจาทราบดีวาจะไป 

หาไดจากแหลงไหน 3.57 0.82 มาก 

8. ขาพเจาทราบดีวาตนเองตองการเรียนอะไร 3.91 0.86 มาก 
    

รวม 3.69 0.57 มาก 
    

 

 จากตาราง 5 แสดงวา คุณลักษณะการเรียนรูดวยการนาํตนเองของนักศึกษา หลักสูตรบริหาร 

ธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธรุกิจ มหาวทิยาลัยรามคําแหง ดานมโนคติของตนเองในการเปนผูเรียนที่มี

ประสิทธิภาพอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักศึกษามีคุณลกัษณะการเรียนรูดวย

การนาํตนเองทุกขออยูในระดับมาก 
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ตาราง 6 คาคะแนนเฉลีย่และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง 

     ของนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ดานความคิด 

     ริเร่ิมและมีอิสระในการเรยีน เปนรายขอ 
 

นักศึกษา 

(n = 457) ดานความคิดริเร่ิมและมีอิสระในการเรียน 

X  S.D 

ความหมาย 

    

1. หากตัดสินใจจะเรียนอะไรขาพเจาเชื่อวาตองหาเวลาเรียนไดแม 

ภารกิจจะมากเพียงใดก็ตาม 3.87 0.81 มาก 

2. ขาพเจาสามารถวนิิจฉัยดวยตนเองไดวาตองการเรียนรูเพิ่มเตมิ 

หรือไม 3.77 0.79 มาก 

3. ขาพเจารูสึกสนุกในการคิดคนแกปญหา 3.68 0.88 มาก 

4. ขาพเจาชอบแสวงหาความรูใหม ๆ อยูตลอดเวลา 3.74 0.81 มาก 

5. ขาพเจามีความสามารถทีจ่ะทาํงานดวยตนเองไดดี 3.78 0.83 มาก 

6. ขาพเจาพอใจความคิดริเร่ิมของตนเองในการทําสิง่ใหม 3.79 0.82 มาก 

7. ขาพเจามีความสามารถ ในความพยายามคนหาวิธีการเขาถงึ 

ส่ิงที่ตองการเรยีนรู 3.75 0.83 มาก 

8. การไดมีสวนรวมในการกาํหนดการเรียนรูทําใหขาพเจาภูมิใจ 3.88 0.78 มาก 
    

รวม 3.78 0.60 มาก 
    

 

  จากตาราง 6 แสดงวา คุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษา หลักสูตรบริหาร 

ธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยรามคาํแหง ดานความคดิริเร่ิมและมีอิสระในการเรียนอยู

ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักศึกษามีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองทุกขอ

อยูในระดับมาก 
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ตาราง 7 คาคะแนนเฉลีย่และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง 

     ของนักศกึษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ดานความ 

     รับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง เปนรายขอ 
 

นักศึกษา 

(n = 457) ดานความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง 

X  S.D 

ความหมาย 

    

1. ขาพเจาคิดเสมอวา ในการเรียนไมมีใครมารับผิดชอบแทนได 

นอกจากตัวเราเอง 4.24 0.86 มาก 

2. ในการเรียน ขาพเจาสามารถประเมินดวยตนเองไดวาไดผลดี

หรือไม 3.96 0.82 มาก 

3. ขาพเจาจะดีใจมาก เมื่อไดเรียนรูส่ิงใดสิ่งหนึ่งตามทีค่าดหวงัไว 4.21 0.72 มาก 

4. ขาพเจาไมเคยทอแทที่จะเรียนสิ่งที่ยาก 3.75 0.84 มาก 

5. ถามีเร่ืองทีข่าพเจาสนใจ ขาพเจาจะหาทางเรียนรูใหได 3.91 0.80 มาก 

6. ขาพเจาสามารถตัดสินใจความกาวหนาในเรื่องเรียนของตัวเองได 3.86 0.79 มาก 

7. ขาพเจามีความคิดวาตัวเองจะตองแสวงหาความรูใหมากที่สุด 3.96 0.77 มาก 

8. ขาพเจาเชื่อวาการเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเองเปนหลักการ

สําคัญของการศึกษา 4.07 0.82 มาก 
    

รวม 3.99 0.56 มาก 
    

 

 จากตาราง 7 แสดงวา คุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษา หลักสูตรบริหาร 

ธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยรามคาํแหง ดานความรบัผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นกัศึกษามีคุณลกัษณะการเรียนรูดวยการนาํตนเอง

ทุกขออยูในระดับมาก 
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ตาราง 8 คาคะแนนเฉลีย่และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง 

     ของนักศกึษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ดานความ 

     รักในการเรียน เปนรายขอ 
 

นักศึกษา 

(n = 457) ดานความรักในการเรียน 

X  S.D 

ความหมาย 

    

1. ขาพเจารูสึกสนุกในการคนหาคําตอบ สําหรับขอคําถามที่

ขาพเจาสนใจ 3.95 0.79 มาก 

2. ขาพเจาชืน่ชมบุคคลที่คนควาอยูเสมอ 4.10 0.82 มาก 

3. ขาพเจามีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะเรียนรู 3.89 0.82 มาก 

4. ขาพเจาชืน่ชอบผูที่รักการเรียนรูส่ิงใหมอยูเสมอ 4.03 0.84 มาก 

5. ขาพเจารูสึกสนุกกับการศึกษาคนควาหาคําตอบ 3.88 0.78 มาก 

6. การเรียนรูอยูตลอดเวลา เปนสิ่งที่ทาทายความสามารถ 3.95 0.84 มาก 
    

รวม 3.97 0.62 มาก 
    

 

 จากตาราง 8 แสดงวา คุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษา หลักสูตรบริหาร 

ธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยรามคาํแหง ดานความรกัในการเรียนอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา นักศึกษามีคณุลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองทกุขออยูในระดบัมาก 
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ตาราง 9 คาคะแนนเฉลีย่และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง 

     ของนักศกึษา หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต คณะบรหิารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามคําแหง ดานความคิด 

     สรางสรรค เปนรายขอ 
 

นักศึกษา 

(n = 457) ดานความคิดสรางสรรค 

X  S.D 

ความหมาย 

    

1. ขาพเจาเหน็วา เราสามารถเรียนรูส่ิงใหมไดหลายวิธ ี 4.09 0.79 มาก 

2. ขาพเจาชอบทดลองสิ่งใหมๆ แมไมแนใจวาผลจะออกมาเปน

อยางไร 3.72 0.91 มาก 

3. ขาพเจาไมชอบทําสิง่ใดๆ โดยใชวธิีการซึ่งเคยทํามาแลว 3.46 0.90 ปานกลาง 

4. การคิดหาวธิีในการเรียนและการแกปญหาของขาพเจามักไม

เหมือนคนอืน่ 3.48 0.84 ปานกลาง 

5. ขาพเจาสามารถคิดคนวธิีการหลากหลายแบบสําหรบัการ

เรียนรูเร่ืองใหมๆ 3.57 0.82 มาก 

6. ขาพเจาสามารถคิดคนวธิีการแปลกๆ ใหมๆ ที่จะทําสิ่งตางๆ 3.51 0.86 มาก 
    

รวม 3.64 0.61 มาก 
    

 

 จากตาราง 9 แสดงวา คุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษา หลักสูตรบริหาร 

ธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธรุกิจ มหาวทิยาลัยรามคาํแหง ดานความคดิสรางสรรคอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา มีขอที่นักศึกษามีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองอยูในระดับปานกลาง

จํานวน 2 ขอ คือ ขอ 3 ขาพเจาไมชอบทาํสิ่งใดๆ โดยใชวิธีการซึ่งเคยทํามาแลว และขอ 4 การคิดหาวิธี

ในการเรียนและการแกปญหาของขาพเจามักไมเหมือนคนอื่น สวนขออ่ืนๆ มีคุณลักษณะการเรียนรูดวย 

การนาํตนเองอยูในระดับมาก  
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ตาราง 10 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง 

     ของนักศกึษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ดานมอง 

     อนาคตในแงดี เปนรายขอ 
 

นักศึกษา 

(n = 457) ดานมองอนาคตในแงดี 

X  S.D 

ความหมาย 

    

1. ขาพเจาชอบวางแผนเกีย่วกับอนาคตขางหนา 4.03 0.86 มาก 

2. ขาพเจาเหน็วาปญหาเปนสิ่งที่ทาทายมากกวาที่จะเห็นวาเปน

สัญญาณใหหยุดทํา 3.80 0.92 มาก 

3. ขาพเจาเชื่อวา ไมมีใครแกเกินไปทีจ่ะเรียน 4.33 0.84 มาก 

4. ขาพเจาพยายามเชื่อมโยงสิ่งที่กาํลังเรียน กับเปาหมายระยะ

ยาวที่ตั้งไว 4.05 0.82 มาก 

5. ขาพเจาตองการเรียนรูอยูเสมอตลอดชีวิต 4.00 0.85 มาก 

6. ขาพเจาชอบคิดถึงอนาคตวาตนเองจะประสบความสําเร็จ 4.23 0.79 มาก 
    

รวม 4.07 0.62 มาก 
    

 

 จากตาราง 10 แสดงวา คุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษา หลักสูตรบริหาร 

ธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธรุกิจ มหาวทิยาลัยรามคาํแหง ดานมองอนาคตในแงดีอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา นักศึกษามีคณุลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองทกุขออยูในระดบัมาก 
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ตาราง 11 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง 

     ของนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ดานทักษะ 

     ที่จําเปนในการเรียนและการแกปญหา เปนรายขอ 
 

นักศึกษา 

(n = 457) ดานทักษะที่จาํเปนในการเรียนและการแกปญหา 

X  S.D 

ความหมาย 

    

1. ขาพเจาสามารถใชทกัษะการฟงในการแกปญหา 3.82 0.80 มาก 

2. ขาพเจาสามารถใชทกัษะการอานในการแกปญหา 3.78 0.81 มาก 

3. ขาพเจาสามารถใชทกัษะการพูดในการแกปญหา 3.82 0.84 มาก 

4. ขาพเจาสามารถใชทกัษะการจําในการแกปญหา 3.78 0.78 มาก 

5. ขาพเจาสามารถแกปญหาในเรื่องการเรยีนไดดวยตนเอง 3.84 0.75 มาก 

6. ขาพเจาคิดวาการแกปญหาเปนสิ่งทีท่าทาย 3.88 0.81 มาก 

7. ขาพเจามีความสามารถในการใชทักษะการเรียนรูในการแกปญหา 3.79 0.81 มาก 

8. ขาพเจาสามารถใชทกัษะการเขียนในการแกปญหา 3.68 0.84 มาก 
    

รวม 3.80 0.58 มาก 
    

 

 จากตาราง 11 แสดงวา คุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษา หลักสูตรบริหาร 

ธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ดานทักษะที่จาํเปนในการเรียนและการแกปญหา

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักศึกษามีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนาํตนเอง ทุกขอ

อยูในระดับมาก 
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ตาราง 12 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง 

     ของนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยรวม และ 

     ในแตละดาน จําแนกตามเพศ 

 

เพศชาย 

n=154 

เพศหญงิ 

n=303 คุณลักษณะการเรียนรูดวยการนาํตนเอง 

X  S.D ความหมาย X  S.D ความหมาย 
       

1. ดานการเปดใจรับโอกาสที่จะเรียน 3.91 0.59 มาก 3.93 0.53 มาก 

2. ดานมโนคติของตนเองในการเปนผูเรียนที่

มีประสิทธิภาพ 3.70 0.60 มาก 3.68 0.56 มาก 

3. ดานความคิดริเร่ิมและมีอิสระในการเรยีน 3.82 0.61 มาก 3.76 0.60 มาก 

4. ดานความรับผิดชอบตอการเรียนของตนเอง 4.00 0.58 มาก 3.99 0.56 มาก 

5. ดานความรักในการเรียน 4.00 0.61 มาก 3.95 0.63 มาก 

6. ดานความคิดสรางสรรค 3.75 0.61 มาก 3.58 0.59 มาก 

7. ดานมองอนาคตในแงด ี 4.01 0.62 มาก 4.11 0.62 มาก 

8. ดานทกัษะที่จําเปนในการเรียนและการ

แกปญหา 3.84 0.60 มาก 3.78 0.57 มาก 
       

รวม 3.87 0.50 มาก 3.84 0.48 มาก 
       

 

 จากตาราง 12 แสดงวา คุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษา หลักสูตรบริหาร 

ธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธรุกิจ มหาวทิยาลัยรามคาํแหง จาํแนกตามเพศ พบวา 

  นักศึกษาชายมีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปนรายดาน พบวา นักศึกษามีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองทกุดานอยูในระดับมาก 

  นักศกึษาหญงิมีคุณลักษณะการเรยีนรูดวยการนาํตนเองโดยรวมอยูในระดับมาก เมือ่พจิารณา

เปนรายดาน พบวา นักศึกษามีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองทกุดานอยูในระดับมาก 
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ตาราง 13 คาคะแนนเฉลีย่และคาความเบีย่งเบนมาตรฐานของคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศกึษา หลกัสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหาร  

    ธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาํแหง โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามสาขาวชิา 
 

สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 

n=74 

สาขาวิชาการเงิน 

และการธนาคาร 

n=32 

สาขาวิชาการตลาด 

n=53 

สาขาวิชาการบัญชี 

n=118 

สาขาวิชาการโฆษณาและ

การประชาสัมพันธ 

n=30 

คุณลักษณะการเรียนรู 

ดวยการนําตนเอง 

X  S.D ความหมาย X  S.D ความหมาย X  S.D ความหมาย X  S.D ความหมาย X  S.D ความหมาย 
                

1. ดานการเปดใจรับโอกาสที่

จะเรียน 3.96 0.55 มาก 3.79 0.54 มาก 3.85 0.41 มาก 3.88 0.55 มาก 3.82 0.63 มาก 

2. ดานมโนคติของตนเองใน

การเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ 3.71 0.53 มาก 3.47 0.51 ปานกลาง 3.57 0.49 มาก 3.64 0.61 มาก 3.72 0.67 มาก 

3. ดานความคิดริเริ่มและมี

อิสระในการเรียน 3.82 0.57 มาก 3.70 0.49 มาก 3.68 0.53 มาก 3.70 0.66 มาก 3.83 0.71 มาก 

4. ดานความรับผิดชอบตอ 

การเรียนของตนเอง 4.02 0.54 มาก 4.00 0.47 มาก 3.94 0.52 มาก 3.93 0.59 มาก 3.93 0.64 มาก 

5. ดานความรักในการเรียน 4.04 0.63 มาก 3.83 0.48 มาก 3.97 0.56 มาก 3.90 0.68 มาก 3.88 0.76 มาก 

6. ดานความคิดสรางสรรค 3.65 0.62 มาก 3.59 0.45 มาก 3.55 0.52 มาก 3.52 0.62 มาก 3.78 0.71 มาก 

7. ดานมองอนาคตในแงดี 4.15 0.56 มาก 4.01 0.51 มาก 4.12 0.51 มาก 3.96 0.69 มาก 4.17 0.61 มาก 

8. ดานทักษะที่จําเปนในการ

เรียนและการแกปญหา 3.86 0.54 มาก 3.76 0.50 มาก 3.71 0.47 มาก 3.66 0.60 มาก 3.83 0.68 มาก 
                

รวม 3.90 0.48 มาก 3.76 0.39 มาก 3.79 0.39 มาก 3.77 0.51 มาก 3.87 0.61 มาก 
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ตาราง 13 (ตอ) 
 

สาขาวิชาอุตสาหกรรม 

การบริการ 

n=30 

สาขาวิชาการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย 

n=30 

สาขาวิชาการประกันภัย 

n=30 

สาขาวิชาธุรกิจ 

ระหวางประเทศ 

n=30 

สาขาวิชาการทองเที่ยว 

n=30 

คุณลักษณะการเรียนรู 

ดวยการนําตนเอง 

X  S.D ความหมาย X  S.D ความหมาย X  S.D ความหมาย X  S.D ความหมาย X  S.D ความหมาย 
                

1. ดานการเปดใจรับโอกาสที่

จะเรียน 4.03 0.68 มาก 3.91 0.62 มาก 3.92 0.49 มาก 4.10 0.56 มาก 4.08 0.52 มาก 

2. ดานมโนคติของตนเองใน

การเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ 3.86 

0.60 

 มาก 3.63 0.51 มาก 3.82 0.55 มาก 3.83 0.64 มาก 3.85 0.49 มาก 

3. ดานความคิดริเริ่มและมี

อิสระในการเรียน 3.94 0.62 มาก 3.70 0.51 มาก 3.83 0.60 มาก 3.97 0.56 มาก 3.90 0.59 มาก 

4. ดานความรับผิดชอบตอการ

เรียนของตนเอง 4.12 0.50 มาก 3.87 0.52 มาก 4.08 0.52 มาก 4.16 0.67 มาก 4.10 0.63 มาก 

5. ดานความรักในการเรียน 4.00 0.59 มาก 3.90 0.53 มาก 4.03 0.67 มาก 4.18 0.68 มาก 4.03 0.44 มาก 

6. ดานความคิดสรางสรรค 3.76 0.54 มาก 3.59 0.59 มาก 3.70 0.63 มาก 3.85 0.67 มาก 3.77 0.62 มาก 

7. ดานมองอนาคตในแงดี 4.08 0.61 มาก 3.89 0.64 มาก 4.13 0.65 มาก 4.27 0.74 มาก 4.15 0.55 มาก 

8. ดานทักษะที่จําเปนในการ

เรียนและการแกปญหา 3.97 0.55 มาก 3.76 0.57 มาก 3.96 0.59 มาก 3.95 0.63 มาก 3.91 0.67 มาก 
                

รวม 3.97 0.48 มาก 3.78 0.48 มาก 3.93 0.46 มาก 4.03 0.54 มาก 3.97 0.44 มาก 
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 จากตาราง 13 แสดงวา คุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษา หลักสูตรบริหาร 

ธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธรุกิจ มหาวทิยาลัยรามคาํแหง จาํแนกตามสาขาวิชา พบวา 

  นักศึกษาสาขาวิชาการบรหิารทั่วไปมีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนาํตนเองโดยรวมอยู

ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นกัศึกษามคีุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองทกุดาน

อยูในระดับมาก 

  นักศึกษาสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนาํตนเอง

โดยรวมอยูในระดับมาก เมือ่พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานมโนคติของตนเองในการเปนผูเรียนที่มี

ประสิทธิภาพอยูในระดับปานกลาง สวนดานอืน่ๆ อยูในระดับมาก  

  นักศกึษาสาขาวิชาการตลาดมีคุณลักษณะการเรยีนรูดวยการนาํตนเองโดยรวมอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักศึกษามีคุณลักษณะการเรยีนรูดวยการนําตนเองทุกดานอยูในระดับมาก 

  นักศกึษาสาขาวิชาการบญัชีมคีุณลักษณะการเรียนรูดวยการนาํตนเองโดยรวมอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักศึกษามีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองทุกดานอยูในระดับมาก 

  นักศึกษาสาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธมคีุณลักษณะการเรียนรูดวยการนํา 

ตนเองโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นกัศึกษามีคุณลกัษณะการเรียนรูดวย

การนาํตนเองทุกดานอยูในระดับมาก 

  นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการมีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองโดย

รวมอยูในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นกัศึกษามีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนาํตนเอง

ทุกดานอยูในระดับมาก 

  นักศึกษาสาขาวิชาการบรหิารทรัพยากรมนุษยมีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง

โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักศึกษามีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนํา

ตนเองทุกดานอยูในระดับมาก 

  นักศึกษาสาขาวิชาการประกันภัย มีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองโดยรวมอยูใน 

ระดับมาก เมือ่พิจารณาเปนรายดาน พบวา นักศกึษามคีุณลักษณะการเรยีนรูดวยการนําตนเองทกุดาน

อยูในระดับมาก 

  นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ มีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนาํตนเองโดยรวม 

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักศึกษามีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง

ทุกดานอยูในระดับมาก 

 นักศึกษาสาขาวิชาการทองเที่ยวมีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองโดยรวมอยูในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักศึกษามีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองทุกดานอยูใน

ระดับมาก 
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ตาราง 14 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง 

     ของนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยรวมและ 

     ในแตละดาน จําแนกตามวิธีเรียน 
 

เขาเรียนสม่ําเสมอ 

n=216 

เขาเรียนเปนบางครั้ง 

n=139 

เรียนดวยตนเองที่บาน 

n=102 คุณลักษณะการเรียนรู 

ดวยการนําตนเอง 
X  S.D 

ความ 

หมาย X  S.D 
ความ 

หมาย X  S.D 
ความ 

หมาย 
          

1. ดานการเปดใจรับโอกาสที่

จะเรียน 4.00 0.52 มาก 3.88 0.60 มาก 3.82 0.54 มาก 

2. ดานมโนคติของตนเองในการ

เปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ 3.76 0.57 มาก 3.65 0.57 มาก 3.57 0.55 มาก 

3. ดานความคิดริเร่ิมและมี

อิสระในการเรียน 3.84 0.58 มาก 3.80 0.61 มาก 3.64 0.60 มาก 

4. ดานความรับผิดชอบตอ 

การเรียนของตนเอง 4.04 0.57 มาก 3.95 0.54 มาก 3.96 0.57 มาก 

5. ดานความรักในการเรียน 4.05 0.62 มาก 3.93 0.63 มาก 3.85 0.61 มาก 

6. ดานความคิดสรางสรรค 3.65 0.60 มาก 3.71 0.62 มาก 3.53 0.60 มาก 

7. ดานมองอนาคตในแงดี 4.10 0.64 มาก 4.07 0.57 มาก 4.02 0.64 มาก 

8. ดานทักษะที่จําเปนในการ

เรียนและการแกปญหา 3.84 0.56 มาก 3.81 0.58 มาก 3.70 0.61 มาก 
          

รวม 3.91 0.48 มาก 3.85 0.50 มาก 3.76 0.48 มาก 
          

 

 จากตาราง 14 แสดงวา คุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษา หลักสูตรบริหาร 

ธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธรุกิจ มหาวทิยาลัยรามคาํแหง จาํแนกตามวิธีเรียน พบวา 

  นักศึกษาเขาเรียนที่มหาวิทยาลัยสม่ําเสมอมีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองโดยรวม 

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักศึกษามีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง

ทุกดานอยูในระดับมาก 

  นักศึกษาเขาเรียนทีม่หาวทิยาลัยเปนบางครั้ง มีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง

โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักศกึษามีคุณลักษณะการเรยีนรูดวยการนาํตนเอง

ทุกดานอยูในระดับมาก 
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  นักศึกษาเรียนดวยตนเองที่บาน มีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองโดยรวมอยูใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักศึกษามคีุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองทุกดาน

อยูในระดับมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

66 
66 

ตาราง 15 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบีย่งเบนมาตรฐานของคุณลกัษณะการเรียนรูดวยการนาํตนเองของนกัศกึษา หลกัสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบรหิารธุรกิจ  

     มหาวทิยาลัยรามคําแหง โดยรวมและในแตละดาน จาํแนกตามชั้นป 
 

ชั้นปที่ 4 

n=105 

ชั้นปที่ 3 

n=126 

ชั้นปที่ 2 

n=136 

ชั้นปที่ 1 

n=90 คุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง  

X  S.D ความหมาย X  S.D ความหมาย X  S.D ความหมาย X  S.D ความหมาย 
             

1. ดานการเปดใจรับโอกาสที่จะเรียน 3.94 0.60 มาก 3.90 0.49 มาก 3.95 0.56 มาก 3.87 0.57 มาก 

2. ดานมโนคติของตนเองในการเปนผูเรียนที่มี

ประสิทธิภาพ 3.69 0.64 มาก 3.67 0.48 มาก 3.76 0.59 มาก 3.59 0.56 มาก 

3. ดานความคิดริเริ่มและมีอิสระในการเรียน 3.73 0.66 มาก 3.77 0.54 มาก 3.90 0.62 มาก 3.69 0.56 มาก 

4. ดานความรับผิดชอบตอการเรียนของตนเอง 3.96 0.62 มาก 3.97 0.51 มาก 4.06 0.57 มาก 3.98 0.55 มาก 

5. ดานความรักในการเรียน 3.92 0.65 มาก 3.91 0.54 มาก 4.08 0.66 มาก 3.92 0.64 มาก 

6. ดานความคิดสรางสรรค 3.60 0.66 มาก 3.60 0.55 มาก 3.79 0.62 มาก 3.52 0.55 มาก 

7. ดานมองอนาคตในแงดี 4.14 0.65 มาก 4.01 0.58 มาก 4.08 0.66 มาก 4.07 0.58 มาก 

8. ดานทักษะที่จําเปนในการเรียนและ 

การแกปญหา 3.82 0.59 มาก 3.77 0.53 มาก 3.84 0.62 มาก 3.75 0.58 มาก 
             

รวม 3.85 0.54 มาก 3.82 0.40 มาก 3.93 0.52 มาก 3.79 0.47 มาก 
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 จากตาราง 15 แสดงวา คุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษา หลักสูตรบริหาร 

ธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธรุกิจ มหาวทิยาลัยรามคาํแหง จาํแนกตามชั้นป พบวา 

  นักศึกษาชั้นปที่ 4 มีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา นักศึกษามีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองทุกดานอยูในระดับมาก 

  นักศึกษาชั้นปที่ 3 มีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา นักศึกษามีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองทุกดานอยูในระดับมาก 

  นักศึกษาชั้นปที่ 2 มีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา นักศึกษามีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองทุกดานอยูในระดับมาก 

  นักศึกษาชั้นปที่ 1 มีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา นักศึกษามีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองทุกดานอยูในระดับมาก 
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ตาราง 16 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบีย่งเบนมาตรฐานของคุณลกัษณะการเรียนรูดวยการนาํตนเองของนกัศกึษา หลกัสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบรหิารธุรกิจ  

     มหาวทิยาลัยรามคําแหง โดยรวมและในแตละดาน จาํแนกตามการประกอบอาชพีขณะศึกษา 

 

มีงานทําประจาํ 

n=58 

มีงานทําเปนครั้งคราว 

n=136 

ไมไดทํางาน 

เรียนเพียงอยางเดียว 

n=263 
คุณลักษณะการเรียนรูดวยการนาํตนเอง  

X  S.D ความหมาย X  S.D ความหมาย X  S.D ความหมาย 
          

1. ดานการเปดใจรับโอกาสที่จะเรียน 3.89 0.61 มาก 3.93 0.57 มาก 3.92 0.53 มาก 

2. ดานมโนคติของตนเองในการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ 3.64 0.60 มาก 3.66 0.58 มาก 3.71 0.56 มาก 

3. ดานความคิดริเริ่มและมีอิสระในการเรยีน 3.73 0.66 มาก 3.83 0.61 มาก 3.77 0.58 มาก 

4. ดานความรับผิดชอบตอการเรียนของตนเอง 3.92 0.56 มาก 4.03 0.55 มาก 4.00 0.57 มาก 

5. ดานความรักในการเรียน 3.96 0.60 มาก 4.00 0.64 มาก 3.95 0.62 มาก 

6. ดานความคิดสรางสรรค 3.52 0.56 มาก 3.74 0.63 มาก 3.61 0.60 มาก 

7. ดานมองอนาคตในแงด ี 4.01 0.60 มาก 4.12 0.60 มาก 4.07 0.63 มาก 

8. ดานทกัษะที่จําเปนในการเรียนและการแกปญหา 3.77 0.59 มาก 3.87 0.57 มาก 3.77 0.59 มาก 
          

รวม 3.80 0.50 มาก 3.89 0.49 มาก 3.85 0.48 มาก 
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 จากตาราง 16 แสดงวา คุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษา หลักสูตรบริหาร 

ธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาํแหง จําแนกตามการประกอบอาชพีขณะศกึษา พบวา 

  นักศึกษาที่มงีานทําประจํา มีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองโดยรวมอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักศึกษามีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองทุกดานอยูในระดับมาก 

  นักศึกษาที่มงีานทําเปนครั้งคราว มีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองโดยรวมอยูใน 

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักศึกษามคีุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองทุกดาน

อยูในระดับมาก 

  นักศึกษาที่ไมไดทาํงานเรียนเพียงอยางเดียว มีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนาํตนเอง

โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักศกึษามีคุณลักษณะการเรยีนรูดวยการนาํตนเอง

ทุกดานอยูในระดับมาก 
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ตาราง 17 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบีย่งเบนมาตรฐานของคุณลกัษณะการเรียนรูดวยการนาํตนเองของนกัศกึษา หลกัสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบรหิาร ธุรกิจ  

     มหาวทิยาลัยรามคําแหง โดยรวมและในแตละดาน จาํแนกตามวธิกีารเลี้ยงดู 
 

แบบประชาธิปไตย 

n=296 

แบบเผด็จการ 

n=38 

แบบใหความคุมครองมากเกินไป 

n=81 

แบบปลอยปละละเลย 

n=42 คุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง  

X  S.D ความหมาย X  S.D ความหมาย X  S.D ความหมาย X  S.D ความหมาย 
             

1. ดานการเปดใจรับโอกาสที่จะเรียน 3.98 0.56 มาก 3.69 0.56 มาก 3.90 0.44 มาก 3.77 0.63 มาก 

2. ดานมโนคติของตนเองในการเปนผูเรียนที่มี

ประสิทธิภาพ 

3.68 0.57 มาก 3.54 0.66 มาก 3.73 0.52 มาก 3.79 0.60 มาก 

3. ดานความคิดริเริ่มและมีอิสระใน 

การเรียน 

3.81 0.61 มาก 3.72 0.55 มาก 3.79 0.56 มาก 3.64 0.66 มาก 

4. ดานความรับผิดชอบตอการเรียนของตนเอง 4.06 0.56 มาก 3.75 0.49 มาก 3.97 0.52 มาก 3.78 0.66 มาก 

5. ดานความรักในการเรียน 4.02 0.64 มาก 3.72 0.53 มาก 3.96 0.56 มาก 3.83 0.63 มาก 

6. ดานความคิดสรางสรรค 3.61 0.61 มาก 3.67 0.55 มาก 3.67 0.55 มาก 3.72 0.72 มาก 

7. ดานมองอนาคตในแงดี 4.11 0.62 มาก 3.86 0.58 มาก 4.09 0.60 มาก 3.96 0.65 มาก 

8. ดานทักษะที่จําเปนในการเรียนและการ

แกปญหา 

3.80 0.58 มาก 3.69 0.44 มาก 3.86 0.54 มาก 3.77 0.76 มาก 

             

รวม 3.88 0.49 มาก 3.70 0.42 มาก 3.87 0.43 มาก 3.78 0.58 มาก 
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 จากตาราง 17 แสดงวา คุณลักษณะการเรียนรูดวยการนาํตนเองของนักศกึษา หลกัสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง จําแนกตามวิธีการเลี้ยงดู พบวา 

  นักศึกษาที่มกีารเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย มีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองโดย

รวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา นกัศึกษามีคุณลกัษณะการเรียนรูดวยการนาํตนเอง

ทุกดานอยูในระดับมาก 

  นักศึกษาที่มีการเลี้ยงดูแบบเผด็จการ มีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองโดยรวม 

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักศึกษามีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง

ทุกดานอยูในระดับมาก 

  นักศึกษาที่มีการเลี้ยงดูแบบใหความคุมครองมากเกนิไป มีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนํา

ตนเองโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักศึกษามีคุณลักษณะการเรียนรูดวย

การนําตนเองทุกดานอยูในระดับมาก 

  นักศึกษาที่มีการเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลย มีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง

โดยรวมอยูในระดับมาก เมือ่พิจารณาเปนรายดาน พบวา นักศึกษามคีุณลักษณะการเรียนรูดวยการนํา

ตนเองทุกดานอยูในระดับมาก 
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 ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคําแหง โดยรวมและในแตละดาน จาํแนกตาม เพศ โดยใช

การทดสอบท ีสวนตวัแปรสาขาวิชา วิธเีรียน ชัน้ป วิธกีารเลีย้งด ูการประกอบอาชพีขณะศึกษา ใชการวิเคราะห

ความแปรปรวนแบบทางเดียว ในกรณทีี่พบความแตกตางอยางมีนยัสาํคัญทางสถิต ิจึงทาํการทดสอบ

ความแตกตางเปนรายคูโดยใชวิธีของเชฟเฟ  
 
ตาราง 18 การเปรียบเทียบคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจ 

     บัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยรวมและในแตละดาน จาํแนกตามเพศ 

 

เพศชาย 

n=154 

เพศหญงิ 

n=303 คุณลักษณะการเรียนรูดวยการนาํตนเอง  

X  S.D X  S.D 

t p 

       

1. ดานการเปดใจรับโอกาสที่จะเรียน 3.91 0.59 3.93 0.53 0.348 0.728 

2. ดานมโนคติของตนเองในการเปนผูเรียนที่มี

ประสิทธิภาพ 3.70 0.60 3.68 0.56 0.310 0.756 

3. ดานความคิดริเร่ิมและมีอิสระในการเรยีน 3.82 0.61 3.76 0.60 1.000 0.318 

4. ดานความรับผิดชอบตอการเรียนของตนเอง 4.00 0.58 3.99 0.56 0.203 0.839 

5. ดานความรักในการเรียน 4.00 0.61 3.95 0.63 0.715 0.475 

6. ดานความคิดสรางสรรค 3.75 0.61 3.58 0.59 2.736 0.006 

7. ดานมองอนาคตในแงด ี 4.01 0.62 4.11 0.62 1.609 0.108 

8. ดานทกัษะที่จําเปนในการเรียนและ 

การแกปญหา 3.84 0.60 3.78 0.57 0.997 0.319 
       

รวม 3.87 0.50 3.84 0.48 0.594 0.553 
       

 
 จากตาราง 18 แสดงวา นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง มีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนํา

ตนเองโดยรวมไมแตกตางกนั เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา นกัศึกษาชายและหญิง มีคุณลักษณะ

การเรียนรูดวยการนําตนเอง ดานความคดิสรางสรรคแตกตางกนัอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สวนดานอืน่ๆ ไมแตกตางกนั 
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ตาราง 19 การเปรียบเทียบคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษา หลกัสูตรบริหารธุรกิจ 

     บัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคําแหง โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามสาขาวิชา 
 

คุณลักษณะการเรียนรู 

ดวยการนําตนเอง 

แหลงความ

แปรปรวน 
SS df MS F p 

       

1. ดานการเปดใจรับโอกาส 

ที่จะเรียน 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

    3.581 

137.624 

9 

447 

0.398 

0.308 

1.292 0.239 

       

 รวม 141.205 456    
        

       

2. ดานมโนคติของตนเองในการ

เปนผูเรียนทีม่ปีระสิทธิภาพ 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

    5.368 

145.407 

9 

447 

0.596 

0.325 

1.834 0.060 

       

 รวม 150.775 456    
        

       

3. ดานความคิดริเร่ิมและมีอิสระ

ในการเรียน 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

    4.213 

162.068 

9 

447 

0.468 

0.363 

1.291 0.239 

       

 รวม 166.281 456    
        

       

4. ดานความรับผิดชอบตอการ

เรียนของตนเอง 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

    3.059 

144.144 

9 

447 

0.340 

0.322 

1.054 0.396 

       

 รวม 147.203 456    
        

       

5. ดานความรักในการเรียน ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

    3.654 

176.697 

9 

447 

0.406 

0.395 

1.027 0.417 

       

 รวม 180.351 456    
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ตาราง 19 (ตอ) 
 

คุณลักษณะการเรียนรู 

ดวยการนําตนเอง 

แหลงความ

แปรปรวน 
SS df MS F p 

       

6. ดานความคิดสรางสรรค ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

    5.038 

164.991 

9 

447 

0.560 

0.369 

1.517 0.139 

       

 รวม 170.029 456    
        

       

7. ดานมองอนาคตในแงด ี ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

    5.045 

172.674 

9 

447 

0.561 

0.386 

1.451 0.164 

       

 รวม 177.719 456    
        

       

8. ดานทกัษะที่จําเปนในการเรียน

และการแกปญหา 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

    5.717 

151.224 

9 

447 

0.635 

0.338 

1.877 0.053 

       

 รวม 156.941 456    
        

       

รวมทุกดาน 
ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

    3.559 

106.537 

9 

447 

0.395 

0.238 

1.659 0.096 

       

 รวม 110.096 456    
       

 

 จากตาราง 19 แสดงวา นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาตางกนั มีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนํา  

ตนเองโดยรวมไมแตกตางกนั เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นกัศึกษาที่เรียนสาขาวิชาตางกนั มีคุณลักษณะ

การเรียนรูดวยการนําตนเองทกุดานไมแตกตางกัน 

 

 

 

 



 
 

 

75 

ตาราง 20 การเปรียบเทียบคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษา หลกัสูตรบริหารธุรกิจ 

     บัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยรวมและในแตละดาน จาํแนกตามวธิีเรียน 
 

คุณลักษณะการเรียนรู 

ดวยการนําตนเอง 

แหลงความ

แปรปรวน 
SS df MS F p 

       

1. ดานการเปดใจรับโอกาสที่จะ

เรียน 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

    2.353 

138.852 

2 

454 

1.176 

0.306 

3.847 0.022 

       

 รวม 141.205 456    
        

       

2. ดานมโนคติของตนเองในการ

เปนผูเรียนทีม่ปีระสิทธิภาพ 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

    2.653 

148.122 

2 

454 

1.327 

0.326 

4.066 0.018 

       

 รวม 150.775 456    
        

       

3. ดานความคิดริเร่ิมและมีอิสระ

ในการเรียน 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

    2.912 

163.368 

2 

454 

1.456 

0.360 

4.046 0.018 

       

 รวม 166.280 456    
        

       

4. ดานความรับผิดชอบตอการ

เรียนของตนเอง 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

    0.826 

146.377 

2 

454 

0.413 

0.322 

1.281 0.279 

       

 รวม 147.203 456    
        

       

5. ดานความรักในการเรียน ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

    2.977 

177.374 

2 

454 

1.489 

0.391 

3.810 0.023 

       

 รวม 180.351 456    
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ตาราง 20 (ตอ) 
 

คุณลักษณะการเรียนรู 

ดวยการนําตนเอง 

แหลงความ

แปรปรวน 
SS df MS F p 

       

6. ดานความคิดสรางสรรค ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

    2.009 

168.020 

2 

454 

1.004 

0.370 

2.714 0.067 

       

 รวม 170.029 456    
        

       

7. ดานมองอนาคตในแงด ี ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

    0.421 

177.299 

2 

454 

0.210 

0.391 

0.539 0.584 

       

 รวม 177.720 456    
        

       

8. ดานทักษะที่จําเปนในการเรียน

และการแกปญหา 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

    1.459 

155.482 

2 

454 

0.729 

0.342 

2.130 0.120 

       

 รวม 156.941 456    
        

       

รวมทุกดาน 
ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

    1.550 

108.546 

2 

454 

0.775 

0.239 

3.242 0.040 

       

 รวม 110.096 456    
       

 

 จากตาราง 20 แสดงวา นักศึกษาที่มีวิธีเรียนตางกัน มีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง

โดยรวมแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักศึกษาที่มี

วิธีเรียนตางกนั มีคุณลกัษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองดานการเปดใจรับโอกาสที่จะเรียน ดานมโนคติ

ของตนเองในการเปนผูเรียนทีม่ีประสทิธิภาพ ดานความคดิริเร่ิมและมีอิสระในการเรยีน และดานความรัก

ในการเรียน แตกตางกนัอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอื่นๆ ไมแตกตางกนั 

  เมื่อพบความแตกตางอยางมนีัยสําคัญทางสถิติจึงทาํการทดสอบความแตกตางของคุณลกัษณะ 

การเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย 

รามคําแหง เปนรายคู โดยใชวิธีของเชฟเฟ ดังนี ้
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ตาราง 21 การทดสอบความแตกตางเปนรายคูของคุณลกัษณะการเรยีนรูดวยการนาํตนเองของนักศึกษา  

     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ดานการเปดใจรับโอกาส 

     ที่จะเรียน จําแนกตามวธิเีรียน 
 

วิธีเรียน X  เขาเรียนสม่ําเสมอ 

4.00 

เขาเรียนเปนบางครั้ง 

3.88 

เรียนดวยตนเองที่บาน 

3.82 
     

เขาเรียนสม่ําเสมอ 4.00   * 

เขาเรียนเปนบางครั้ง 3.88    

เรียนดวยตนเองที่บาน 3.82    
     

 

*  มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตาราง 21 แสดงวา นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั

รามคําแหง ที่เขาเรียนสม่ําเสมอมีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง ดานการเปดใจรับโอกาสที่จะเรียน 

แตกตางจากนักศึกษาที่เรียนดวยตนเองที่บาน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 สวนคูอ่ืน  ๆไมพบความแตกตาง 

 

ตาราง 22 การทดสอบความแตกตางเปนรายคูของคุณลกัษณะการเรยีนรูดวยการนาํตนเองของนักศึกษา  

     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ดานมโนคติของตนเองใน 

     การเปนผูเรียนทีม่ีประสิทธิภาพ จาํแนกตามวธิีเรียน 
 

วิธีเรียน X  เขาเรียนสม่ําเสมอ 

3.76 

เขาเรียนเปนบางครั้ง 

3.65 

เรียนดวยตนเองที่บาน 

3.57 
     

เขาเรียนสม่ําเสมอ 3.76   * 

เขาเรียนเปนบางครั้ง 3.65    

เรียนดวยตนเองที่บาน 3.57    
     

 

*  มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตาราง 22 แสดงวา นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัย

รามคําแหง ทีเ่ขาเรียนสม่ําเสมอมีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง ดานมโนคติของตนเอง ใน

การเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ แตกตางจากนักศึกษาที่เรียนดวยตนเองที่บาน อยางมีนยัสําคัญที่ระดับ .05 

สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตาง 

 

ตาราง 23 การทดสอบความแตกตางเปนรายคูของคุณลกัษณะการเรยีนรูดวยการนาํตนเองของนักศึกษา  

     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ดานความคิดริเร่ิมและมี 

     อิสระในการเรียน จาํแนกตามวิธีเรียน 
 

วิธีเรียน X  เขาเรียนสม่ําเสมอ 

3.84 

เขาเรียนเปนบางครั้ง 

3.80 

เรียนดวยตนเองที่บาน 

3.64 
     

เขาเรียนสม่ําเสมอ 3.84   * 

เขาเรียนเปนบางครั้ง 3.80    

เรียนดวยตนเองที่บาน 3.64    
     

 

*  มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  

 จากตาราง 23 แสดงวา นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย 

รามคาํแหง ทีเ่ขาเรียนสม่าํเสมอมีคุณลกัษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง ดานความคิดริเร่ิมและมอิีสระ

ในการเรียน แตกตางจากนักศึกษาที่เรียนดวยตนเองที่บาน อยางมนีัยสําคัญที่ระดับ .05 สวนคูอ่ืนๆ ไมพบ

ความแตกตาง 
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ตาราง 24 การทดสอบความแตกตางเปนรายคูของคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษา  

     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ดานความรักในการเรียน  

     จาํแนกตามวิธีเรียน 
 

วิธีเรียน X  เขาเรียนสม่ําเสมอ 

4.05 

เขาเรียนเปนบางครั้ง 

3.93 

เรียนดวยตนเองที่บาน 

3.85 
     

เขาเรียนสม่ําเสมอ 4.05   * 

เขาเรียนเปนบางครั้ง 3.93    

เรียนดวยตนเองที่บาน 3.85    
     

 

*  มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตาราง 24 แสดงวา นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

รามคาํแหง ที่เขาเรียนสม่าํเสมอมีคุณลกัษณะการเรียนรูดวยการนาํตนเอง ดานความรกัในการเรยีน แตกตาง

จากนักศึกษาที่เรียนดวยตนเองที่บาน อยางมนีัยสาํคัญที่ระดับ .05 สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตาง 
 

ตาราง 25 การทดสอบความแตกตางเปนรายคูของคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษา  

     หลักสตูรบริหารธุรกจิบัณฑิต คณะบรหิารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามคําแหง โดยรวม จําแนกตามวิธเีรียน 
 

วิธีเรียน X  เขาเรียนสม่ําเสมอ 

3.91 

เขาเรียนเปนบางครั้ง 

3.85 

เรียนดวยตนเองที่บาน 

3.76 
     

เขาเรียนสม่ําเสมอ 3.91   * 

เขาเรียนเปนบางครั้ง 3.85    

เรียนดวยตนเองที่บาน 3.76    
     

 

*  มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  

 จากตาราง 25 แสดงวา นักศกึษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย 

รามคาํแหง ทีเ่ขาเรียนสม่าํเสมอมีคุณลกัษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง โดยรวมแตกตางจากนกัศึกษา 

ที่เรียนดวยตนเองที่บาน อยางมนีัยสาํคัญที่ระดับ .05 สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตาง 
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ตาราง 26 การเปรียบเทียบคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษา หลกัสูตรบริหารธุรกิจ 

     บัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยรวมและในแตละดาน จาํแนกตามชั้นป 
 

คุณลักษณะการเรียนรู 

ดวยการนําตนเอง 

แหลงความ

แปรปรวน 
SS df MS F p 

       

1. ดานการเปดใจรับโอกาสที่จะ

เรียน 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

    0.503 

140.702 

3 

453 

0.168 

0.311 

0.540 0.655 

       

 รวม 141.205 456    
        

       

2. ดานมโนคติของตนเองในการ

เปนผูเรียนทีม่ปีระสิทธิภาพ 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

    1.689 

149.087 

3 

453 

0.563 

0.329 

1.710 0.164 

       

 รวม 150.776 456    
        

       

3. ดานความคิดริเร่ิมและมีอิสระ

ในการเรียน 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

    3.015 

163.265 

3 

453 

1.005 

0.360 

2.788 0.040 

       

 รวม 166.280 456    
        

       

4. ดานความรับผิดชอบตอการ

เรียนของตนเอง 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

    0.824 

146.379 

3 

453 

0.275 

0.323 

0.850 0.467 

       

 รวม 147.203 456    
        

       

5. ดานความรักในการเรียน ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

    2.578 

177.774 

3 

453 

0.859 

0.392 

2.189 0.089 

       

 รวม 180.352 456    
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ตาราง 26 (ตอ) 
 

คุณลักษณะการเรียนรู 

ดวยการนําตนเอง 

แหลงความ

แปรปรวน 
SS df MS F p 

       

6. ดานความคิดสรางสรรค ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

    4.687 

165.342 

3 

453 

1.562 

0.365 

4.280 0.005 

       

 รวม 170.029 456    
        

       

7. ดานมองอนาคตในแงด ี ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

    0.988 

176.732 

3 

453 

0.329 

0.390 

0.844 0.470 

       

 รวม 177.720 456    
        

       

8. ดานทักษะที่จําเปนในการเรียน

และการแกปญหา 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

    0.574 

156.367 

3 

453 

0.191 

0.345 

0.554 0.646 

       

 รวม 156.941 456    
        

       

รวมทุกดาน 
ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

    1.189 

108.907 

3 

453 

0.396 

0.240 

1.648 0.178 

       

 รวม 110.096 456    
       

 

 จากตาราง 26 แสดงวา นักศึกษาที่ศึกษาอยูในชั้นปตางกัน มีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนํา

ตนเองโดยรวมไมแตกตางกนั เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นกัศึกษาที่ศึกษาอยูในชัน้ปตางกนั มี

คุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองดานความคิดริเร่ิมและมีอิสระในการเรียน และดานความคิดสรางสรรค 

แตกตางกันอยางมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอื่นๆ ไมแตกตางกัน 

  เมื่อพบความแตกตางอยางมนีัยสําคัญทางสถิติจึงทาํการทดสอบความแตกตางของคุณลกัษณะ

การเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

รามคําแหง เปนรายคู โดยใชวิธีของเชฟเฟ ดังนี ้
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ตาราง 27 การทดสอบความแตกตางเปนรายคูของคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษา 

     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ดานความคิดสรางสรรค  

     จาํแนกตามชั้นป 
 

ชั้นป X  ชั้นปที ่4 

3.60 

ชั้นปที ่3 

3.60 

ชั้นปที ่2 

3.79 

ชั้นปที ่1 

3.52 
      

ชั้นปที ่4 3.60     

ชั้นปที ่3 3.60     

ชั้นปที ่2 

ชั้นปที ่1 

3.79 

3.52 

 

 

 

 

 

 

* 

 
      

 

*   มีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 

  

 จากตาราง 27 แสดงวา นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

รามคําแหง ชัน้ปที่ 2 มีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนาํตนเอง ดานความคิดสรางสรรค แตกตางจาก

นักศึกษาชัน้ปที่ 1 อยางมีนยัสําคัญที่ระดบั .05 สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตาง  

  สวนดานความคิดริเร่ิมและมีอิสระในการเรียน ผูวิจัยไดทําการทดสอบเปนรายคู โดยใชวิธี

ของเชฟเฟ พบวา ไมมีคูใดแตกตางกนั ทีเ่ปนเชนนี้อาจเนื่องจากความแปรปรวนทีเ่กดิขึ้นจากกระบวนการ

สุมกลุมตัวอยาง 
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ตาราง 28 การเปรียบเทียบคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษา หลกัสูตรบริหารธุรกิจ 

     บัณฑิต คณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัรามคําแหง โดยรวมและในแตละดาน จาํแนกตามการประกอบ 

     อาชีพขณะศึกษา 
 

คุณลักษณะการเรียนรู 

ดวยการนําตนเอง 

แหลงความ

แปรปรวน 
SS df MS F p 

       

1. ดานการเปดใจรับโอกาสที่จะ

เรียน 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

    0.057 

141.147 

2 

454 

0.029 

0.311 

0.092 0.912 

       

 รวม 141.204 456    
        

       

2. ดานมโนคติของตนเองในการ

เปนผูเรียนทีม่ปีระสิทธิภาพ 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

    0.352 

150.424 

2 

454 

0.176 

0.331 

0.531 0.588 

       

 รวม 150.776 456    
        

       

3. ดานความคิดริเร่ิมและมีอิสระ

ในการเรียน 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

    0.480 

165.800 

2 

454 

0.240 

0.365 

0.657 0.519 

       

 รวม 166.280 456    
        

       

4. ดานความรับผิดชอบตอการ

เรียนของตนเอง 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

    0.547 

146.656 

2 

454 

0.274 

0.323 

0.847 0.429 

       

 รวม 147.203 456    
        

       

5. ดานความรักในการเรียน ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

    0.188 

180.163 

2 

454 

0.094 

0.397 

0.237 

 

0.789 

       

 รวม 180.351 456    
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ตาราง 28 (ตอ) 
 

คุณลักษณะการเรียนรู 

ดวยการนําตนเอง 

แหลงความ

แปรปรวน 
SS df MS F p 

       

6. ดานความคิดสรางสรรค ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

    2.410 

167.618 

2 

454 

1.205 

0.369 

3.264 0.039 

       

 รวม 170.028 456    
        

       

7. ดานมองอนาคตในแงด ี ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

    0.520 

177.200 

2 

454 

0.260 

0.390 

0.666 0.514 

       

 รวม 177.720 456    
        

       

8. ดานทกัษะที่จําเปนในการเรียน

และการแกปญหา 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

    0.850 

156.091 

2 

454 

0.425 

0.344 

1.236 0.291 

       

 รวม 156.941 456    
        

       

รวมทุกดาน 
ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

    0.358 

109.738 

2 

454 

0.179 

0.242 

0.741 0.477 

       

 รวม 110.096 456    
       

 

 จากตาราง 28 แสดงวา นกัศึกษาที่มกีารประกอบอาชีพขณะศึกษาตางกนั มีคุณลกัษณะการเรยีนรู

ดวยการนําตนเองโดยรวมไมแตกตางกนั เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นกัศึกษาที่มกีารประกอบอาชพี

ขณะศึกษาตางกนั มีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนาํตนเองดานความคิดสรางสรรคแตกตางกนัอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอืน่ๆ ไมแตกตางกนั 

  เมื่อพบความแตกตางอยางมนีัยสําคัญทางสถิติจึงทาํการทดสอบความแตกตางของคุณลกัษณะ

การเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

รามคําแหง เปนรายคู โดยใชวิธีของเชฟเฟ พบวา ดานความคิดสรางสรรค ไมมีคูใดแตกตางกนั ที่เปน 

เชนนี้ อาจเนื่องจากความแปรปรวนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการสุมกลุมตัวอยาง 
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ตาราง 29 การเปรียบเทียบคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษา หลกัสูตรบริหารธุรกิจ 

     บัณฑิต คณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัรามคําแหง โดยรวมและในแตละดาน จาํแนกตามวิธีการเลี้ยงด ู
 

คุณลักษณะการเรียนรู 

ดวยการนําตนเอง 

แหลงความ

แปรปรวน 
SS df MS F p 

       

1. ดานการเปดใจรับโอกาสที่จะ

เรียน 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

    3.883 

137.322 

3 

453 

1.294 

0.303 

4.270 0.005 

       

 รวม 141.205 456    
        

       

2. ดานมโนคติของตนเองในการ

เปนผูเรียนทีม่ปีระสิทธิภาพ 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

    1.441 

149.335 

3 

453 

0.480 

0.330 

1.457 

 

0.226 

       

 รวม 150.776 456    
        

       

3. ดานความคิดริเร่ิมและมีอิสระ

ในการเรียน 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

    1.153 

165.127 

3 

453 

0.384 

0.365 

1.054 0.368 

       

 รวม 166.280 456    
        

       

4. ดานความรับผิดชอบตอการ

เรียนของตนเอง 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

    5.629 

141.574 

3 

453 

1.876 

0.313 

6.004 0.001 

       

 รวม 147.203 456    
        

       

5. ดานความรักในการเรียน ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

    3.765 

176.586 

3 

453 

1.255 

0.390 

3.219 0.023 

       

 รวม 180.351 456    
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ตาราง 29 (ตอ) 

คุณลักษณะการเรียนรู 

ดวยการนําตนเอง 

แหลงความ

แปรปรวน 
SS df MS F p 

       

6. ดานความคิดสรางสรรค ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

    0.645 

169.383 

3 

453 

0.215 

0.374 

0.575 0.631 

       

 รวม 170.028 456    
        

       

7. ดานมองอนาคตในแงด ี ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

    2.793 

174.927 

3 

453 

0.931 

0.386 

2.411 0.066 

       

 รวม 177.720 456    
        

       

8. ดานทกัษะที่จําเปนในการเรียน

และการแกปญหา 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

    0.736 

156.205 

3 

453 

0.245 

0.345 

0.711 0.546 

       

 รวม 156.941 456    
        

       

รวมทุกดาน 
ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

    1.339 

108.756 

3 

453 

0.446 

0.240 

1.860 0.136 

       

 รวม 110.095 456    
       

 

 จากตาราง 29 แสดงวา นักศึกษาที่มีวธิีการเลี้ยงดูตางกัน มีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนํา

ตนเองโดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นกัศึกษาที่มวีิธีการเลี้ยงดูตางกนั มีคุณลักษณะ

การเรียนรูดวยการนาํตนเองดานการเปดใจรับโอกาสที่จะเรยีน ดานความรับผิดขอบตอการเรียนของตนเอง 

และดานความรักในการเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 สวนดานอื่น  ๆไมแตกตางกัน 

  เมื่อพบความแตกตางอยางมนีัยสําคัญทางสถิติจึงทาํการทดสอบความแตกตางของคุณลกัษณะ

การเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

รามคําแหง เปนรายคู โดยใชวิธีของเชฟเฟ ดังนี ้
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ตาราง 30 การทดสอบความแตกตางเปนรายคูของคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษา  

     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ดานการเปดใจรับโอกาส 

     ที่จะเรียน จําแนกตามวธิกีารเลี้ยงดู 
 

วิธีการเลี้ยงด ู X  

แบบ 

ประชาธิปไตย 

3.98 

แบบ 

เผด็จการ 

3.69 

แบบใหความคุมครอง

มากเกินไป 

3.90 

แบบปลอยปละ

ละเลย 

3.77 
      

แบบประชาธปิไตย 3.98  *   

แบบเผด็จการ 3.69     

แบบใหความคุมครองมากเกนิไป 3.90     

แบบปลอยปละละเลย 3.77     
      

 

*   มีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตาราง 30 แสดงวา นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

รามคําแหง ที่มีการเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย มีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง ดานการเปดใจ

รับโอกาสทีจ่ะเรียน แตกตางจากนักศกึษาที่มกีารเลีย้งดูแบบเผด็จการ อยางมนียัสําคัญที่ระดบั .05 สวน

คูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตาง  
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ตาราง 31 การทดสอบความแตกตางเปนรายคูของคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษา  

     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ดานความรับผิดชอบตอ 

     การเรียนของตนเอง จําแนกตามวิธกีารเลี้ยงด ู
 

วิธีการเลี้ยงด ู X  

แบบ 

ประชาธิปไตย 

4.06 

แบบ 

เผด็จการ 

3.75 

แบบใหความคุมครอง

มากเกินไป 

3.97 

แบบปลอยปละ

ละเลย 

3.78 
      

แบบประชาธปิไตย 4.06  *  * 

แบบเผด็จการ 3.75     

แบบใหความคุมครองมากเกนิไป 3.97     

แบบปลอยปละละเลย 3.78     
      

 

*  มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตาราง 31 แสดงวา นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

รามคําแหง ทีม่ีการเลีย้งดูแบบประชาธิปไตย มีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนาํตนเอง ดานความรับผิดชอบ

ตอการเรียนของตนเอง แตกตางจากนักศึกษาที่มีการเลี้ยงดูแบบเผดจ็การ และนักศึกษาที่มีการเลี้ยงดู

แบบปลอยปละละเลย อยางมีนัยสาํคัญที่ระดับ .05 สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตาง 

  สวนดานความรักในการเรียน ผูวิจัยไดทําการทดสอบเปนรายคู โดยใชวิธีของเชฟเฟ พบวา 

ไมมีคูใดแตกตางกัน ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องจากความแปรปรวนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการสุมกลุมตัวอยาง 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

  

 การวิจยัครัง้นี ้ เปนการศกึษาและเปรียบเทยีบคุณลกัษณะของการเรียนรูดวยการนาํตนเอง ของ

นักศึกษามหาวิทยาลยัรามคําแหง คณะบรหิารธุรกิจ ตามแนวคิดของกลูกลิเอลมิโน (Guglielmino) โดยรวม

และเปนรายดาน 8 ดาน ไดแก ดานการเปดใจรับโอกาสที่จะเรียน ดานมโนคติของตนเอง ในการเปน

ผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ ดานความคิดริเร่ิมและมีอิสระในการเรียน ดานความรับผิดชอบตอการเรียนของ

ตนเอง ดานความรกัในการเรยีน ดานความคิดสรางสรรค ดานมองอนาคตในแงดี และดานทกัษะที่จาํเปน

ในการเรียนและการแกปญหา จําแนกตามเพศ สาขาวิชา วิธีเรียน ชั้นป การประกอบอาชีพขณะศึกษา และ

วิธีการเลี้ยงดู 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของการเรียนรูดวยการนําตนเอง ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง 

คณะบริหารธุรกิจ ตามแนวคิดของ กลูกลิเอลมิโน (Guglielmino) โดยรวมและเปนรายดาน 8 ดาน ไดแก

ดานการเปดใจรับโอกาสทีจ่ะเรียน ดานมโนคติของตนเองในการเปนผูเรียนที่มปีระสิทธภิาพ ดานความคิด

ริเร่ิมและมีอิสระในการเรียน ดานความรับผิดชอบตอการเรียนของตนเอง ดานความรักในการเรียน ดาน

ความคิดสรางสรรค ดานมองอนาคตในแงดี และดานทักษะที่จําเปนในการเรียนและการแกปญหา 

 2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนาํตนเอง ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง 

คณะบริหารธุรกิจ โดยรวมและเปนรายดาน จําแนกตาม เพศ สาขาวิชา วิธีเรียน ชั้นป การประกอบอาชีพ

ขณะศึกษา และวิธีการเลี้ยงดู 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 1. กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง ทีล่งทะเบียนเรยีนประจาํภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2554 รวม 10 สาขาวิชา 

จํานวน 457 คน 

 2. เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามคณุลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง

ของนักศึกษาแบงออกเปน 3 ตอน คือ 

  ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนตัว 

  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงดูของบิดามารดา หรือผูเลี้ยงดูที่มีตอนักศึกษา

ใน 4 ลักษณะ 
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  ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกีย่วกบัคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของนกัศกึษาตาม

แนวคิดของ กลูกลิเอลมิโน รวม 8 ดาน 

  แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามแบบของลิเคอรท โดยมีคา

ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.96 

 3. การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนนิการ ดังนี ้

  3.1 ขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการแจกแจง

ความถี่และหาคารอยละ 

  3.2 ศึกษาคุณลักษณะของการเรียนรูดวยการนําตนเอง ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง 

คณะบริหารธุรกิจ โดยรวมและเปนรายดาน 8 ดาน วิเคราะหโดยหาคาคะแนนเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

  3.3 เปรียบเทยีบคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนาํตนเอง ของนกัศึกษามหาวทิยาลัยรามคําแหง 

คณะบริหารธุรกิจ โดยรวมและเปนรายดาน จําแนกตาม เพศ โดยใชการทดสอบที สวนตัวแปรสาขาวิชา 

วิธีเรียน ชั้นป วิธีการเลี้ยงดู การประกอบอาชีพขณะศึกษา ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว 

ในกรณีทีพ่บความแตกตางอยางมนียัสําคญัทางสถิติ จงึทาํการทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยใชวิธี

ของเชฟเฟ 

 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิจยัเรื่องคณุลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง สรุปได ดังนี้ 

 1. นักศึกษามคีุณลักษณะการเรียนรูดวยการนาํตนเอง โดยรวมและเปนรายดานอยูในระดับมาก 

 2. นักศกึษาชายและหญิง มีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนาํตนเอง โดยรวมและเปนรายดาน

ไมแตกตางกัน ยกเวนดานความคิดสรางสรรคแตกตางกันอยางมีนยัสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 3. นักศึกษาทีเ่รียนสาขาวิชาตางกัน มีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง โดยรวม และ

เปนรายดานไมแตกตางกัน 

 4. นักศึกษาทีม่ีวิธีเรียนตางกัน มีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง โดยรวม และเปน

รายดานแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการเปดใจ

รับโอกาสทีจ่ะเรียน ดานมโนคติของตนเองในการเปนผูเรียนทีม่ีประสิทธิภาพ ดานความคิดริเร่ิมและมี

อิสระในการเรยีน และดานความรักในการเรียน แตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถติิ สวนดานอืน่ๆ ไมพบ

ความแตกตาง 
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 5. นักศึกษาที่ศึกษาในชั้นปตางกัน มีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง โดยรวมและ

เปนรายดานไมแตกตางกัน ยกเวนดานความคิดสรางสรรค แตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05  

 6. นักศึกษาที่ประกอบอาชพีขณะศึกษาตางกัน มีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง 

โดยรวมและเปนรายดานไมแตกตางกนั  

 7. นักศกึษาที่ไดรับการเลีย้งดูดวยวิธทีี่ตางกนั มีคุณลักษณะการเรยีนรูดวยการนาํตนเอง โดยรวม

และเปนรายดานไมแตกตางกัน ยกเวนดานการเปดใจรับโอกาสที่จะเรียน และดานความรับผิดขอบตอ

การเรียนของตนเอง แตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 

การอภิปรายผล 
 1. การศึกษาคุณลักษณะของการเรียนรูดวยการนําตนเอง ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง 

คณะบริหารธุรกิจ สามารถอภิปรายผลได ดังนี ้
 จากผลการศึกษาคุณลักษณะของการเรียนรูดวยการนําตนเอง ของนักศึกษามหาวทิยาลัยรามคําแหง 

คณะบริหารธุรกิจ พบวา นักศึกษามีคุณลักษณะของการเรียนรูดวยการนําตนเองโดยรวม อยูในระดบัมาก 

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากระบบการศึกษาของคณะบริหารธุรกิจเปนการเรียนการสอนระบบเปด ซึ่งเปดโอกาส

ทางการศึกษา ใหนักศึกษาสามารถเลือกเรยีนสาขาวิชาตางๆ ตามที่ตองการ การลงทะเบียนเรียนนักศกึษา

สามารถลงทะเบียนเรียนไดมากนอยตามความสามารถ และใชวิธีเรียนแบบใดก็ไดตามความพรอม และ

ความถนัดของตนเอง จากโครงสรางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ซึ่งเปนมหาวิทยาลัย

เปดแบบตลาดวิชานี้เอง ทาํใหนักศึกษาจะตองเปดใจรับโอกาสที่จะเรียนรูส่ิงใหม เชื่อมั่นวา ตนเองเปน

ผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ มีความคิดริเร่ิม มีความรับผิดชอบ มีความรักในการเรียน มีความคิดสรางสรรค 

มองอนาคตวา ตนเองจะประสบความสําเร็จ และมีทักษะที่จําเปนสําหรับการเรียนและในการแกปญหา 

จึงอาจทาํใหนกัศึกษามีคุณลักษณะของการเรยีนรูดวยการนําตนเองโดยรวมอยูในระดับมาก ดังที่ สมคิด 

อิสระวัฒน (จีระวัฒน ยุวอมรพิทักษ.  2544: 128; อางอิงจาก สมคิด อิสระวัฒน.  2532: 76) กลาววา 

ผูเรียนสามารถบอกไดวาสิง่ทีต่นจะเรียน คืออะไร รูวาทกัษะและขอมูลที่ตองการหรือจําเปนตองใชมอีะไรบาง 

ผูเรียนตองเปนผูตระหนักในความตองการของตนเองและเปนผูจัดการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทั้งหลาย

ดวยตนเอง ผลการวิจยันี้สอดคลองกับงานวิจยัของ ศศิธร กุลสิริสวัสด์ิ (2537: 99) ศึกษาเรื่องระดับ

ความพรอมในการเรียนรูโดยการชีน้ําตนเองของนกัศึกษาวทิยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา พบวา 

นักศกึษามีความพรอมในการเรียนรูโดยการชีน้ําตนเองโดยรวมอยูในระดับสูง นอกจากนี้ สิริรัตน สัมพนัธยทุธ 

(2540: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช พบวา นักศึกษามีลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองโดยรวม อยูใน
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ระดับสูง ทาํนองเดียวกับ จีระวัฒน ยวุอมรพิทกัษ (2544: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องลักษณะการเรียนรูดวย

ตนเองของนักศึกษาชัน้ปริญญาตรี มหาวทิยาลยัรามคาํแหง สาขาวทิยบริการเฉลิมพระเกียรติ พบวา 

นักศึกษา มีลักษณะการเรียนรูดวยตนเองโดยรวมอยูในระดับมาก  และ กนกวรรณ ทองฉวี (2545: บทคัดยอ) 

ศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางความรูสึกมีคุณคาในตนเอง บทบาทอาจารยในการอํานวยความสะดวก

ในการเรียนรู สภาพแวดลอมในสถาบัน กบัความพรอมในการเรียนรูดวยตนเอง ของนักศึกษาพยาบาล 

สถาบนัการศกึษาพยาบาลของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย พบวา นักศึกษาพยาบาลมีความพรอมใน

การเรียนรูดวยตนเองอยูในระดับสูง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
  1.1 ดานการเปดใจรับโอกาสที่จะเรียน พบวา นักศกึษามีคุณลักษณะของการเรียนรูดวย

การนําตนเองอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจจะตองสนใจในการศึกษา 

หาความรูดวยตนเอง เพราะการเรียนการสอนทีท่างมหาวิทยาลัยจัดไวใหเปนการสื่อสารแบบทางเดียว 

นักศึกษาจะตองศึกษาเพิม่เติม เพื่อจะเขาใจในเนื้อหาวิชามากขึน้ และจากการเรียนการสอนลักษณะนี้เอง 

ทําใหนักศึกษาจะตองเรียนรูที่จะอยูรวมกันในสังคม ยินดีที่จะแลกเปลี่ยน  ความคิดเหน็กับผูอ่ืนเพื่อที่จะ

ประสบผลความสําเร็จทางดานการเรียนเพิ่ม ดังที่ รุง แกวแดง (2541: 113 – 114) กลาววา ผูที่ศกึษา

เลาเรียน ควรมีคุณลักษณะสามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเอง พรอมทั้งมีความกระตือรือรน อยาง

สม่ําเสมอ โดยไมพึง่การเสริมแรง หรือรางวลัจากผูอ่ืน รวมทัง้เต็มใจ และสามารถยอมรับแนวความคดิอื่น

ที่ถูกตองและเผชิญกับการตอตานอุปสรรค และ ประเวศ วะสี (2554: ออนไลน) กลาววา ความรูไมไดมี

แตในตําราเทานั้น แตมีความรูในตัวคนดวยที่ไดมาจากประสบการณชีวติ การทํางาน และการถายทอดทาง

วัฒนธรรม เปนความรูที่มีประโยชนตอการดํารงชีวิต คนทุกคนมีความรูอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ในตัว ถาเคารพความรูในตัวคน คนทุกคนจะมีเกียรติ ผลการวิจัยนี้ สอดคลองกับงานวิจัยของ นรินทร 

บุญชู (2532: 97) ที่ศึกษาเรือ่งลกัษณะการเรียนรูดวยการนาํตนเองของนักศกึษามหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

พบวา นกัศึกษามีลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองในดานการเปดใจรับโอกาสทีจ่ะเรียน อยูในระดบัสูง 

ทํานองเดียวกบั ศศิธร กุลสิริสวัสดิ์ (2537: 99) ที่ศึกษาเรื่องระดับความพรอมในการเรียนรูโดยการชี้นํา

ตนเองของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา พบวา นักศึกษามีลักษณะการเรียนรูโดยการชี้นํา

ตนเองในดานการเปดใจรับโอกาสที่จะเรียนอยูในระดับสูง นอกจากนี้ สิริรัตน สัมพันธยุทธ (2540: บทคัดยอ) 

ที่ศึกษาเรื่องลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช พบวา นักศึกษามีลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองในดานการเปดใจรับโอกาสที่

จะเรียนอยูในระดับมาก และ สุนทร สุทองหลอ (2542: 67) ที่ศึกษาเรื่องคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนาํ

ตนเองของนักศึกษาสถาบันราชภัฏสวนดสิุต พบวา นักศึกษามีลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง 

ในดานการเปดใจรับโอกาสที่จะเรียนอยูในระดับมาก  
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  1.2 ดานมโนคติของตนเองในการเปนผูเรียนที่มปีระสิทธิภาพ พบวา นักศึกษามีคุณลักษณะ

ของการเรียนรูดวยการนําตนเองอยูในระดบัมาก ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เมื่อ

ตัดสินใจมาเรยีนที่มหาวทิยาลัยรามคาํแหงแลว จะมีความเชื่อมัน่วาตนเองสามารถที่จะเรียนจบการศึกษา

ภายในระยะเวลาที่ทางมหาวทิยาลัยกําหนด และมีความสามารถในการแบงเวลาเรียน เวลาอานหนังสือ 

เวลาทาํงาน มีวินัยตอตนเองอยางเครงครัด  ดังที่ สุพัตรา สุภาพ (2554: 112) กลาววา นักศึกษาที่มี

ความเชื่อมั่นในตัวเอง จะเปนหนทางไปสูความสําเร็จ ขอแคมีความอดทน และความความเชื่อมั่น จะทํา

ใหเรา ทําทกุอยางได นอกจากนี้ เฮอลอค (พิมพาภรณ นกแกว.  2552: 41; อางอิงจาก Hurlock.  1964) 

กลาววา การมีความเชื่อมั่นในตนเอง จะทําใหบุคคลไมทอถอยเมื่อพบอุปสรรคในการทํางานโดยบุคคล

จะสามารถรับผิดชอบและตั้งใจทํางานนัน้ตอไปอยางเชื่อมั่นวา ตนสามารถกระทําสิ่งที่กําลังทําอยู ใหลุลวง

สําเร็จได ความเชื่อมั่นในตนเองเปนสวนสําคัญที่จะทําใหบุคคลมีความรับผิดชอบในหนาที่ของตน สามารถ

ตอสูกับปญหาตางๆ และทาํงานไดประสบผลสําเร็จ ความเชื่อมัน่ในตนเองเปนสิง่ที่สําคัญที่จะกระตุนให

บุคคลมีบุคลิกภาพที่ดีมองโลกในแงดี สามารถประสบความสาํเร็จในการปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอม 

อีกทั้งยังเปนองคประกอบที่จะทําใหบุคคลมีความคิดริเร่ิมในการทํางาน และ แบนดูรา (เดือนเพ็ญ ทองนวม.  

2550: 96; อางอิงจาก Bandura.  2001) กลาววา หากบุคคลเชื่อวา ตนมีความสามารถที่จะทําภารกิจ

อยางใดอยางหนึ่งใหประสบความสาํเร็จได กจ็ะมแีรงจูงใจทีจ่ะทาํงานและคอยกาํกับดูแลตนเองใหอดทน 

รวมทัง้พยายามหาทางเอาชนะอุปสรรคตาง  ๆที่อาจเขามาขัดขวางหนทางอนัจะนําไปสูความสําเร็จ ผลการวิจัย

นี้ สอดคลองกับงานวิจัยของ ศศิธร กุลสิริสวัสดิ์ (2537: 99) ที่ศึกษาเรื่องระดับความพรอมในการเรียนรู

โดยการชี้นําตนเองของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา พบวา นักศึกษามีลักษณะการเรียนรู

โดยการชี้นําตนเองในดานมโนคติของตนเองในการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพอยูในระดับสูง 

  1.3 ดานความคิดริเร่ิมและมีอิสระในการเรียน พบวา นกัศึกษามีคุณลักษณะของการเรยีนรู

ดวยการนําตนเองอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจสวนใหญมีการตัดสินใจ

เลือกเรียนดวยความสมัครใจ และมีความตองการศึกษาหาความรูที่เปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ

ในสาขาวิชาที่ถนัด ประกอบกับระบบการเรียนการสอนในปจจุบัน มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมให

ผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง และเนนกระบวนการคดิวิเคราะหดวยตนเอง ฝกใหผูเรียนรูจกัคิดเปน 

ทําเปน และแกปญหาเปน ดงัที่ รุจิร ภูสาระ (2531: 72) กลาววา การที่ผูเรยีนสามารถเลอืกเรียนอยางอสิระ 

ตามความสนใจ และความถนัดของตนเอง จะสงผลใหผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข และสงผลใหเกิด

ปญหานอย ซึง่สอดคลองกบั ประกอบ คุปรัตน (2543: 24) ที่กลาววา การเรียนการสอนไมเพียงแตมุง

สรางความรูและทักษะเทานัน้แตจะตองมุงสรางปญญาทีส่ามารถแกปญหา มีความเปนอิสระ รูจักการใช

เหตุผล รวมทั้งพัฒนาปญญาใหรูจักแสวงหาความรูและพัฒนาทักษะของตนเองไดอยางตอเนื่อง ทํานองเดยีวกับ 

อารี พันธมณี (2545: 37) ที่กลาววา บุคคลที่มีความคิดริเร่ิมและมีอิสระในการเรียน มักจะไมชอบความจําเจ 
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ซ้ําซาก แตจะชอบปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงใหงานของเขามีชีวิตชีวา และมีความแปลกใหมกวาเดิม จะเปน

บุคคลที่มีความศรัทธาที่จะทํางานที่คอนขางยากซับซอน อาศัยความสามารถสูงใหสําเร็จได และจะเปน

บุคคลที่มุงมั่นและมีสมาธิแนวแนในงานของตนโดยไมเห็นแกสินจางและรางวัล แตเปนการทํางานที่เกิด

จากแรงจูงใจภายใน หรือความศรัทธา และพอใจที่จะทํา และ นิรมล ศตวุฒิ (2547: 87) กลาววา ผูเรียน

จะสามารถประสบความสําเร็จ จะตองมีความคิดริเร่ิมและมีอิสระในการเรียน การเรียนรูตองดําเนินการ

เปนกระบวนการ การเรียนรูเกิดจากการแสวงหาความรูดวยวิธีการหลากหลาย ผูเรียนเปนผูควบคุมการเรียน 

และการแสวงหาความรูดวยตนเอง แตอยางไรก็ตามงานวิจัยของ นรินทร บุญชู (2532: 97) ที่ศึกษาเรื่อง

ลักษณะการเรียนรูดวยการนาํตนเองของนกัศึกษามหาวทิยาลยัรามคาํแหง พบวา นกัศึกษามีลักษณะ

การเรียนรูดวยการนําตนเองในดานความคิดริเร่ิมและมีอิสระในการเรียนอยูในระดับปานกลาง  
  1.4 ดานความรับผิดชอบตอการเรียนของตนเอง พบวา นักศึกษามีคุณลักษณะของการเรียนรู

ดวยการนําตนเองอยูในระดับมาก ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจากนักศึกษา คณะบริหารธุรกจิ เมือ่เขามาศึกษาแลว

ทุกคนก็มีจุดมุงหมายเดยีวกนัคือ ตองการจบการศึกษาออกไป และการจัดการเรียนการสอนของทาง

มหาวทิยาลยัที่แตกตางจากสถาบนัอืน่ สวนใหญจะจัดใหมกีารบรรยายในชัน้เรยีน ไมมีการเช็คเวลาเรยีน 

ไมมีคะแนนเกบ็ระหวางภาค เนนการสอบปลายภาคเรียน ทําใหนกัศึกษาจะตองตั้งใจเรยีนดวยความมานะ

อดทน ขยันหมัน่เพียร และตองรับผิดชอบตอตนเองมาก ดังที่ วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยธุยา (2530: 110 – 112) 

กลาววา นักศกึษาเปนตัวแทนของประชาชนในการเขามาศึกษาหาความรูในสถาบนัอดุมศึกษา ควรตั้งใจ

พยายามใชเวลาในการศึกษาคนควาหาความรู เพื่อนําไปใชในการพัฒนาสังคม หนาที่ของนักศึกษามิใช

อาศัยมหาวทิยาลัยเปนที่สรางความรูเพียงอยางเดียว ควรคิดถึงผูอ่ืน และผลประโยชนของสังคม ตอง

เคารพกฎ ระเบียบของสังคม และมีสวนในการรับผิดชอบตอสถาบันและสังคมดวย และ จรูญ สุภาพ 

(2520: 84) กลาววา ความรับผิดชอบดานการเรียน เปนคุณลักษณะพื้นฐานของบุคคลที่มีความสําคัญ

และจาํเปนตองปลูกฝงใหกบัเด็ก เพราะเดก็แตละคนมีภาระหนาที่ทีจ่ะตองเกี่ยวของมีสวนรวมตอสวัสดิภาพ

ของสังคมที่ตนดาํรงอยูในฐานะพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ หรือฐานะนักศึกษาที่ดีของมหาวิทยาลัย 

ผลการวิจยันี้สอดคลองกับงานวิจัยของ นรินทร บุญชู (2532: 97) ทีศ่ึกษาเรื่องลกัษณะการเรียนรูดวย

การนาํตนเองของนักศกึษามหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวา นักศึกษามีลักษณะการเรียนรูดวยการนาํตนเอง

ในดานความรบัผิดชอบตอการเรียนของตนเองในระดับสูง ทาํนองเดียวกบั ศศิธร กุลสิริสวัสดิ์ (2537: 99) ที่

ศึกษาเรื่องระดบัความพรอมในการเรียนรูโดยการชี้นาํตนเองของนักศึกษาวทิยาลยัเกษตรกรรม กรมอาชวีศึกษา  

พบวา นักศึกษามีลักษณะการเรียนรูโดยการชี้นําตนเอง ในดานความรับผิดชอบตอการเรียนของตนเอง

อยูในระดับสูง และสอดคลองกับ สิริรัตน สัมพันธยทุธ (2540: บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่อง ลักษณะการเรียนรู

ดวยการนําตนเองของนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พบวา นักศึกษา

มีลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองในดานความรับผิดชอบตอการเรียนของตนเองอยูในระดับมาก ซึ่ง
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สอดคลองกับ สุนทร สุทองหลอ (2542: 67) ที่ศึกษาเรื่องคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของ

นักศึกษาสถาบนัราชภัฏสวนดุสิต พบวา นักศึกษามีลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองในดานความรับผิดชอบ

ตอการเรียนของตนเองอยูในระดับมาก และ คอนกิว อิราคิว และ แมซต (Kungu; Iraki; & Machtmes.  

2010: 26 – 39)  ศึกษาเรื่องการประเมนิความพรอมในการเรียนรูดวยการนาํตนเองของนกัศึกษา มหาวทิยาลัย

เคนยา พบวา นักศึกษามีการเรียนรูดวยการนําตนเองในดานความรับผิดชอบในการเรียนอยูในระดับสูง 

  1.5 ดานความรักในการเรียน พบวา นกัศึกษามคีุณลักษณะของการเรียนรูดวยการนาํตนเอง

อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มีความสนใจหาความรูตลอดเวลา 

ชอบคบเพื่อน และรวมกลุมกันเพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการ ทําใหนักศกึษารูสึกสนุกและ

มีความสุขในเรื่องเรียน เกิดความรักในการเรียนมากขึ้น  ดังที ่ประเวศ วะส ี(2554: ออนไลน) กลาววา 

สังคมแหงการเรียนรู เปนสภาวะแวดลอมในสังคมที่จาํเปนตอการเรยีนรูตลอดชีวติ ตามเปาหมายของ

การปฏิรูปการศึกษา คุณลักษณะของสังคมแหงการเรียนรูอาจรวมถึง จิตสํานึกแหงการเรียนรูที่บุคคลทุกวัย

ควรมีจิตสํานึกรักการเรียนรู ซึ่งจําเปนตองรณรงคปลูกจิตสํานึกรักการเรียนรูใหเยาวชนและบุคคลตื่นตัว

จนซึมซับกลายเปนคานิยม นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544: 1) กลาววา 

การจัดกระบวนการเรียนรูที่สงเสริมความสามารถของผูเรียน กระตุนใหผูเรียนสนใจ และเกิดความรักใน

ส่ิงทีก่ําลงัเรียนรู จะทําใหผูเรียนมีความสขุ และสมองมนุษยมีศักยภาพในการเรียนรูสูงสุด เมื่อผูเรียน

เรียนรูอยางมีความสุข ในสมองจะมีการหลั่งสารเคมีที่ทําให เกิดความสุข และจะไปเพิ่มประสิทธิภาพใน

การเรียนรูใหสูงขึ้น ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับงานวจิัยของ ศศิธร กุลสิริสวัสดิ์ (2537: 99) ที่ศึกษาเรื่อง

ระดับความพรอมในการเรียนรูโดยการชี้นําตนเองของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา พบวา 

นักศึกษามีลักษณะการเรียนรูโดยการชี้นาํตนเองในดานความรักในการเรยีนอยูในระดับสูง ทาํนองเดียวกับ 

สิริรัตน สัมพันธยุทธ (2540: บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่อง ลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษา

ในระบบการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พบวา นักศึกษามีลักษณะการเรียนรูดวย

การนําตนเองในดานความรักในการเรียนอยูในระดับมาก และสุนทร สุทองหลอ (2542: 67) ที่ศึกษาเรื่อง

คุณลักษณะการเรยีนรูดวยการนําตนเองของนกัศกึษาสถาบันราชภัฏสวนดุสิต พบวา นักศกึษามีลักษณะ

การเรียนรูดวยการนําตนเองในดานความรักในการเรียนอยูในระดับมาก  

  1.6 ดานความคิดสรางสรรค พบวา นกัศึกษามคีุณลักษณะของการเรยีนรูดวยการนาํตนเอง

อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนือ่งมาจากนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ในรายวิชาที่เรียนมีความหลากหลาย

ของกระบวนวชิา ทาํใหนกัศกึษาจะตองมคีวามคิดสรางสรรค รูจกัการประยกุต และเขาใจในสิ่งที่อาจารย

ผูสอนนาํเสนอนอกจากตํารา เพื่อนาํความรูที่มีไปใชในการสอบและการทาํงานภายหนา ดังที ่อารี พนัธมณี 

(2537: 66) กลาววา บุคคลทีค่ิดวาตนเปนคนสรางสรรค จะมีโอกาสสรางสรรคตนเองและสรางสรรคผลงาน

มากกวาบุคคลที่คิดวา ตนไมมีความคิดสรางสรรค และ รุงศิริ เขมตระกูล (2547: 30) กลาววา ในระดับ 
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อุดมศึกษานั้น ผูที่เกี่ยวของสามารถสรางเสริมและกระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรคไดคือ ใหการปฏิบัติ

ตอนักศึกษาในลักษณะเฉพาะของแตละบุคคล สงเสริมความเปนอิสระ ใหตัวแบบในทางที่ดี ใชเวลานอกหองเรียน

กับนักศกึษา กระตุนและสงเสริมในดานความฉลาด แสดงใหเห็นถึงความกระตือรือรน ใหการยอมรับ

นักศึกษาอยางเสมอภาคกัน การใหรางวัลพฤติกรรมริเร่ิมสรางสรรค ทําตัวใหเปนอาจารยที่นาสนใจและ

ไมทําตัวหยุดอยูกับที่ ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ หาว บิน  ยวน; และคนอื่นๆ (Hao, Bin 

Yuan; et al.  2011: 1 – 5) ที่ศึกษาเรื่องความพรอมในการเรยีนรูดวยการนําตนเองของนกัศกึษาพยาบาล

ระดับปริญญาตรีของจีน พบวา นกัศึกษาพยาบาลมกีารเรยีนรูดวยการนาํตนเองดานความริเร่ิมสรางสรรค

อยูในระดับสูง  

  1.7 ดานมองอนาคตในแงดี พบวา นักศึกษามีคุณลักษณะของการเรียนรูดวยการนําตนเอง

อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนือ่งมาจากนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มคีวามรูสึกภูมิใจในสถาบนัของตน 

เพราะบัณฑิตที่สําเร็จการศกึษาออกไปแลว ไดทําชื่อเสียงใหกับมหาวทิยาลยั ทาํใหนักศึกษาคาดหวัง

อยางสูงวา ตนเองจะประสบความสําเร็จเหมือนรุนพี่ ดังที่ ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2538: 31) กลาววา 

การที่บุคคลมคีวามมุงมัน่ในอนาคตสงู จะสงผลใหบคุคลทํางานอยางขยันขนัแขง็ในสภาพการณปจจุบัน 

เพื่อที่จะรอรับผลดีในอนาคตได ผลงานวิจัยนี้สอดคลองกบังานวิจัยของ ศศธิร กุลสิริสวัสด์ิ (2537: 99) ที่

ศึกษาเรื่องระดบัความพรอมในการเรียนรูโดยการชี้นาํตนเองของนักศึกษาวทิยาลยัเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา 

พบวา นักศึกษามีลักษณะการเรียนรูโดยการชี้นําตนเองในดานมองอนาคตในแงดีอยูในระดับสูง ทํานอง

เดียวกับ สิริรัตน สัมพันธยทุธ (2540: บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่อง ลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของ

นักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามีลักษณะ

การเรียนรูดวยการนาํตนเองในดานมองอนาคตในแงดีอยูในระดับมาก และ สุนทร สุทองหลอ (2542: 67) 

ที่ศึกษาเรื่องคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษาสถาบันราชภัฏสวนดุสิต พบวา นักศึกษา 

มีลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองในดานมองอนาคตในแงดีอยูในระดับมาก  

  1.8 ดานทักษะที่จาํเปนในการเรียนและการแกปญหา พบวา นักศึกษา มีคุณลักษณะของ

การเรียนรูดวยการนําตนเองอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนือ่งมาจากนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สวนใหญ

มาเรียนที่มหาวิทยาลยัเปนประจาํ ใหความสนใจในการใฝหาความรู เชน การคนควาอานหนงัสือเพิ่มเติม 

ทํารายงาน เขาพบอาจารยประจําวิชา ทําใหนักศึกษาเหน็ความสําคญัในทักษะที่จําเปนในการเรียนและ

การแกปญหา ดังที่ พนัธศักดิ์ พลสารัมย และคณะ (2543: 85) กลาววา มหาวิทยาลัย ควรจัดหลักสูตร

เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูทักษะแสวงหาความรูดวยตนเอง สงเสริมการใชความคิดสรางสรรค การคิด

อยางมีวิจารณญาณและการอยูรวมกนัในสงัคม เพื่อพฒันาศักยภาพของนักศกึษาแตละคนไปจนถึงขีดสุด 
และ ศรีสุภา นาคธน (2554: ออนไลน) กลาววา การพฒันานักศกึษาใหเปนผูรักการเรียนรูตลอดชีวิต เปน

บทบาทสําคัญประการหนึ่งของการศึกษาระดับอุดมศึกษา สถาบนัการศึกษาแตละแหงมุงสอนใหนกัศึกษา 
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คิดเปน คิดอยางมวีิจารญาณ ทาํเปน ฝกการเรียนรูอยางเปนระบบ เพือ่เปนพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคม 

ดังนัน้ การรูสารสนเทศจงึเปนสิ่งสําคัญที่จะนําไปสูจุดมุงหมายนี ้ทักษะการรูสารสนเทศ จะทาํใหนักศกึษา

สามารถเรยีนรูไดอยางอิสระตอเนื่อง สามารถเขาถึงแหลงสารสนเทศที่เกีย่วของกับการเรียนไดโดยไมจาํกัด

เวลาและสถานที่ แตอยางไรก็ตามงานวิจยัของ นรินทร บญุชู (2532: 97) ที่ศึกษาเรื่องลกัษณะการเรียนรู

ดวยการนําตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวานักศึกษามีลักษณะการเรียนรูดวยการนํา

ตนเองในดานทักษะที่จําเปนในการเรียนและการแกปญหาอยูในระดับปานกลาง  

 2. นักศกึษาชายและหญิง มีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนาํตนเอง โดยรวมและเปนรายดาน

ไมแตกตางกนั ยกเวน ดานความคิดสรางสรรคที่แตกตางกนั ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้

อาจเนื่องมาจากนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงจะผานวิธีการเรียนการสอนที่ทางมหาวิทยาลัยจัดไวให

เหมือนกนั เชน การเขาชัน้เรียน การทาํกจิกรรมการเรียนการสอน และผานกระบวนการวัดและประเมินผล 

ทําใหนักศึกษาชายและหญิงไดรับประสบการณทางวิชาการเหมือนๆ กัน ดังที่ สําเนาว ขจรศิลป (2538: 79) 

กลาววา นักศกึษาที่ไดรับอิทธิพลจากการอยูในสภาพแวดลอมเดียวกนั จะมีผลตอความคิด คานยิม ความเชื่อ 

และพฤติกรรมของนักศกึษา ซึง่นักศึกษาไดพยายามปรบัตัวใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม และบริบท

ของสถาบนัการศึกษา จึงทาํใหนักศึกษามีทัศนะหรือความคิดที่คลายกัน ผลการวิจัยนี้ สอดคลองกับ

งานวิจยัของ ศศิธร กุลสิริสวสัด์ิ (2537: 99) ที่ศึกษาเรื่องระดับความพรอมในการเรียนรูโดยการชี้นาํตนเอง

ของนกัศึกษาวทิยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชวีศึกษา พบวา นกัศึกษาชายและนกัศึกษาหญงิมีระดับความพรอม

ในการเรียนรูโดยการชี้นําตนเองไมแตกตางกัน และสอดคลองกับ สุนทร สุทองหลอ (2542: 67) ที่ศกึษา

เร่ืองคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษาสถาบันราชภัฏสวนดุสิต พบวา นักศึกษาชาย

และนักศึกษาหญิงมีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองโดยรวมไมแตกตางกัน และคอนกิว อิราคิว 

และ แมซต  (Kungu; Iraki; & Machtmes.  2010: 26 – 39) ที่ศึกษาเรือ่งการประเมินการเรียนรูดวยตนเอง

ในดานการเตรียมความพรอมของนักศึกษามหาวิทยาลยัเคนยา พบวา นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง

มีการเรียนรูดวยการนําตนเองไมแตกตางกัน  

  อยางไรก็ตามจากการศึกษา พบวา เพศชายและเพศหญิง มีคุณลักษณะการเรียนรูดวย

การนาํตนเองดานความคิดสรางสรรคแตกตางกนั ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากนักศึกษาชายเปนเพศที่ชอบมีกจิกรรม

ทางสังคม ชอบเลนกีฬา และชอบการแสดงออกทางความคิดมากกวาเพศหญิง จึงทาํใหเพศชายนาจะมี

ความคิดสรางสรรคมากกวาเพศหญิง ดังที่ วิทยากร เชียงกูล (2551: 76) กลาววา มนุษยเรามีจิตจํานง

อิสระเหมือนๆ กัน โดยไมถูกกําหนดดวยเพศ แตความจริงแลว สมองของคนแตละเพศถูกออกแบบมาให

มีลักษณะเฉพาะและสัญชาตญาณทางธรรมชาติและฮอรโมนของแตละเพศก็มีแรงผลักดันที่ตางกนั ทาํให

ผูหญิงและผูชายมีอารมณ ความคิดและการกระทําที่ตางกัน แมสมองซึ่งมีลักษณะเฉพาะของแตละเพศ

ไมไดเปนคนสั่งการทุกอยาง แตเราก็จะถูกกลอมเกลาอยางมาก จากสมองที่มีลักษณะเฉพาะทางเพศนี้ 
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และ อเนกกุล กรีแสง (2522: 113) กลาววา ความแตกตางในเรื่องของเพศเปนสาเหตุใหคนเรามีความ

แตกตางกันในเรื่องของการเรียนรู ทักษะ ทศันคติ ความสนใจ และการแสดงพฤติกรรม ซึ่งเพศชายหรือ

เพศหญิงก็สามารถเรียนรูส่ิงตางๆ ไดทัดเทียมกัน แตจะมีทัศนคติ หรือความสนใจในการเรียนรูส่ิงตางๆ 

ไมเหมือนกัน เพราะการอบรมเลี้ยงดู และขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับ
งานวิจัยของ เรวดี  ทรงเที่ยง และ อนุ เจริญวงศระยับ (2550: 58) ที่ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเรียนรูดวย

การนําตนเองของนิสิต มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา นิสิตชายและหญิงตาง มีการเรียนรูดวยการนํา

ตนเองแตกตางกัน 
 3. นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาตางกัน มีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง โดยรวม และ

เปนรายดานไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก คณะบริหารธุรกิจมี

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละสาขาวิชามีลักษณะคลายกัน ทําใหทัศนคติ ความเชื่อ ลักษณะ

การเรียนของนักศึกษาเปนไปในทิศทางเดียวกัน นักศึกษาจึงมีการเรียนรูดวยตนเองไมแตกตางกัน ดังที ่

ธิดารัตน บุญนุช (2525: 264) กลาววา นกัศึกษาแตละสาขาวิชามีเอกลักษณของตนเอง สถาบันอุดมศึกษา

ตองดูแลเอาใจใสในสภาพที่เขามีความเปนเอกลักษณเชนนั้น โดยการจัดบรรยากาศในมหาวิทยาลัยใน

สภาพที่ชวยใหนักศึกษาไดพฒันาตนเองไดเต็มที่ ผลการวจิัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ สิริรัตน สัมพนัธยทุธ 

(2540: 97) ที่ศึกษาเรื่อง ลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช พบวา นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวชิาตางกัน มีลักษณะการเรียนรูดวย

การนาํตนเอง โดยรวมและในองคประกอบไมแตกตางกนั 

 4. นักศกึษาที่มวีธิีเรียนตางกนั มีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนาํตนเอง โดยรวมแตกตางกนั 

เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการเปดใจรับโอกาสที่จะเรียน ดานมโนคติของตนเอง ในการเปน

ผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ ดานความคิดริเร่ิมและมีอิสระในการเรียน และดานความรักในการเรียน แตกตางกัน 

ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก นักศึกษาที่มาเขาเรียนบอยกวาจะมีวิธีเรียนที่แตกตาง

กับนักศกึษาทีไ่มเขาเรียน เพราะนักศึกษาที่มาเขาเรียนจะมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย 

ดังที่ กนัยา สุวรรณแสง (2544: 158) กลาววา ในการเรียนรูส่ิงเดียวกนัแตละบุคคลอาจเรียนรูไดไมเทากนั

เพราะบุคคล อาจมีความพรอมตางกัน มีความสามารถในการเรียนตางกัน มีอารมณ และความสนใจที่

จะเรียนตางกนั และมีความรูเดิมหรือประสบการณเดิมที่เกีย่วของกบัสิ่งทีจ่ะเรียนตางกนัได ในการเรียนรู

ส่ิงเดียวกัน ถาใชวิธีเรียนตางกัน ผลของการเรียนรูอาจตางกนัได และวิธเีรียนทีท่าํใหเกดิการเรียนรูไดมาก

สําหรับบุคคลหนึ่งอาจไมใชวิธีเรียนทีท่าํใหอีกบุคคลเกดิการเรยีนรูไดมากเทาบุคคลนัน้ก็ได ผลการวิจัยนี้

สอดคลองกับงานวิจัยของ จีระวัฒน ยุวอมรพิทกัษ (2544: 125) ที่ศกึษาเรื่องลักษณะการเรียนรูดวยตนเอง

ของนักศึกษาชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ พบวา นักศึกษา

ที่มีวธิีการเรียนแตกตางกัน มลัีกษณะการเรียนรูดวยการนาํตนเอง ในภาพรวมทุกองคประกอบและองคประกอบ
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ดานการกําหนดจุดมุงหมายในการเรียน ดานการวางแผนการเรียน มีความแตกตางกัน สวนองคประกอบ

ดานการวิเคราะหความตองการของตนเอง ดานการแสวงหาแหลงวิทยาการ และดานการประเมินผลการเรียน

นั้น ไมพบความแตกตาง  
  อยางไรก็ตามจากการศกึษาพบวา ในดานความรบัผิดชอบตอการเรยีนของตนเอง ดานความคิด

สรางสรรค ดานมองอนาคตในแงดี และดานทกัษะที่จาํเปนในการเรียนและการแกปญหาที ่ไมพบความแตกตาง 

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก นักศึกษาทีเ่รียนดวยตนเองที่บานและมาเขาเรียนที่มหาวทิยาลยัสม่ําเสมอ แมจะ

มีวิธีเรียนที่แตกตางกัน แตทกุคนก็จะมีจุดมุงหมายที่คลายคลึงกันคือ ตองการศึกษาหาความรูเพื่อนําไป

ประกอบอาชีพที่ตนเองตองการ และทางมหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดมีการจัดการเรียนการสอนลักษณะ

เดียวกัน คือ มกีารบรรยายในชั้นเรียน การถายทอดสดผานทางอินเตอรเน็ต มีการเรียนจากบทเรียนออนไลน 

เอกสารประกอบการบรรยาย ทาํใหนกัศึกษาที่ไมสามารถเขามาเรียนทีม่หาวทิยาลยัไดสามารถที่จะศึกษา

ดวยตนเองที่บาน ดังที่ วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2544: 19 – 21) กลาววา วิธีการสอนที่ใชในระดับ 

อุดมศึกษา เปนแบบบรรยาย คือ การถายทอดความรู ความคิด ในหวัขอที่กาํหนดใหโดยมวีิธีการพูดที่

เปนกันเองมากกวาวิธีการปาฐกถา ผูพูดอาจใชอุปกรณประกอบการพูดหรืออาจใชวิธีการสอนอื่นๆ ประกอบ 

การสอนแบบบรรยายก็ได ผูสอนในมหาวิทยาลัยสวนใหญจะใชการบรรยายเปนหลัก เนื่องจากสามารถ

คลุมเนื้อหาสาระใหเปนไปตามหลักสูตรไดอยางเต็มที่ ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ นรินทร บุญชู 

(2532: 98) ทีศ่ึกษาเรื่องลกัษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศกึษามหาวทิยาลัยรามคําแหง พบวา 

ภาพรวมนักศึกษาที่มวีิธีเรียนแตกตางกัน มีลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองไมแตกตางกัน  

 5. นักศึกษาที่ศึกษาในชั้นปตางกัน มีคณุลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง โดยรวมและ

เปนรายดานไมแตกตางกนั ยกเวนดานความคิดสรางสรรค แตกตางกนั ซึง่ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว 

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักศึกษาที่ศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ประสบการณ กิจกรรม การใชชีวิต การปรับตัว 

ที่คลายคลงึกนั จงึมีความคิด ความสนใจ คานิยมใกลเคยีงกัน รวมถงึการจัดการศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ 

เพื่อชวยในการพัฒนาศักยภาพในการศึกษาของนักศึกษาเปนไปในแนวทางเดียวกัน  ดังที่ สุชาญ โกศิน 

(2539: 1) กลาววา กิจกรรมชวยพฒันานกัศกึษาใหรูจกัการทํางานเปนทมี ฝกการแกปญหาและการตัดสินใจ 

มีความรูสึก ความคิดเห็น มคีวามรับผิดชอบ ความสนใจ ตลอดจนมีการเรียนรูที่คลายคลึงกัน ผลการวิจัยนี้

สอดคลองกับงานวิจยัของ หทยัทพิย ภาคอินทรีย (2545: 54) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพนัธกับ

คุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของนิสิต คณะสตัวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั พบวา

ชั้นปที่ศึกษาของนิสิต ไมมีความสัมพันธกนักับคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของนิสิตสัตวแพทย   

  อยางไรก็ตามจากการศึกษา พบวา นักศกึษาชัน้ปที ่1 และนกัศึกษาชัน้ปที ่2 มีคุณลักษณะ

การเรียนรูดวยการนําตนเองดานความคิดสรางสรรคแตกตางกัน ทั้งนีอ้าจเนื่องมาจาก นักศึกษาชั้นปที่ 1 

เพิง่เขามาศกึษาในระดับมหาวิทยาลยั กาํลงัปรับตวัใหเขากับสภาพแวดลอม มีความตองการเขารวมกจิกรรม
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เปนหมูคณะ อยากรูอยากเหน็ แตสําหรับนกัศึกษาช้ันปที ่2 ซึ่งเขามาศกึษาในมหาวทิยาลัยระยะหนึง่แลว 

ไดผานกระบวนการเรียนการสอนและเขารวมกิจกรรมของมหาวทิยาลัย ทาํใหนักศกึษามีความคดิริเร่ิม

เปนของตนเอง มีมุมมองเกีย่วกับการเรียน สภาพแวดลอมที่แตกตางออกไป ทําใหนักศึกษามกีารเรียนรู

ดวยการนําตนเองแตกตางกัน ดังที ่ทองเรยีน อมรัชกุล (2525: 38 – 39) กลาววา นกัศึกษาชั้นปที ่1 เขา

ศึกษาในมหาวิทยาลัยเพื่อความมุงหวงั ดงันี้ 1) ความสําเร็จเชิงวิชาการสนใจศึกษาหาความรูความคิด

ตางๆ 2) ตองการความเขาใจตนเอง เขาใจปญหาสังคมรวมทั้งแสวงหาเอกลักษณของตน 3) แสวงหา

ฐานะสวนตัว 4) ความเปนมิตร ผูกพันกับเพื่อนและชอบอยูในกลุม 5) มีมนุษยธรรม สุภาพเรียบรอย ให

ความคุนเคยและเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน มีความรูสึกระคนกันระหวางความกลัวและความตื่นเตน จะเขารวม

กิจกรรมทุกประเภทในมหาวิทยาลัย นักศึกษาชั้นปที ่ 2 สวนมากมักเกดิความไมพอใจมหาวิทยาลยั แต

ในบางกรณีก็เพียงแตมีความรูสึกเบื่อและรูสึกเฉยๆ ไมยินดียินรายตอสภาพทั่วไปของมหาวิทยาลยั ทั้งนี้

ก็เพราะถูกทอดทิ้งไมไดรับความเอาใจใส จนกระทั่งเกิดความรูสึกมาเองวาตนเปนคนขาดความรับผิดชอบ 

ดังนัน้ ลักษณะภายนอกของนกัศึกษาเหลานี้ก็คือ การเริม่เสริมความเปนแบบแผนของกลุมยอยขึ้น จน

เกิดเปนวัฒนธรรมเพื่อนฝูง ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ ภาวิไล รักศักดิ์ศรี (2532: 31 – 32) 

ที่ศึกษาเรื่องแบบการรูแบบพึ่งพาและอิสระของนักศกึษามหาวทิยาลยัรามคาํแหง พบวา นกัศึกษาทีศ่ึกษา

ชั้นปที่ตางกัน จะมีรูปแบบการเรียนรูดวยการนําตนเองตางกัน ทํานองเดียวกับ เรวดี ทรงเที่ยง และ อนุ 

เจริญวงศระยบั (2550: 58) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเองของนิสิต มหาวทิยาลยั

ศรีนครินทรวโิรฒ พบวา นิสิตที่ชั้นปตางกนั จะมีระดับการเรียนรูดวยการนาํตนเองตางกนั และสอดคลอง
กับ หาว บนิ ยวน; และคนอืน่ๆ (Hao, Bin Yuan; et al.  2011: 1 – 5) ศึกษาเรื่อง ความพรอมในการเรียนรู

ดวยการนําตนเองของนกัศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรีของจีน พบวา นักศึกษาพยาบาลที่ศึกษาในชั้นป

ตางกัน มีการเรียนรูดวยการนําตนเองแตกตางกัน  

 6. นักศกึษาที่ประกอบอาชีพขณะศึกษาตางกนั มีคณุลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง 

โดยรวมและเปนรายดานไมแตกตางกนั ซึง่ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก นกัศึกษา

ที่มีงานทําหรือไมมีงานทําก็ตาม ตางก็รูจักบทบาทหนาทีข่องตนเอง มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอการทํางาน

และการศึกษาของตน รูจกัวางแผนการดําเนนิชวีิต แบงระหวางเวลาเรยีนกบัเวลาการทาํงานไดอยางเหมาะสม 

ทําใหเกิดประโยชนตอตนเองทั้ง 2 ทาง คือ ทํางานหารายได และไมเสียหายตอผลการเรยีน ทําใหนกัศกึษา

สามารถที่จะเรียนจบตามเกณฑที่มหาวทิยาลัยกาํหนด และจากการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

ทําใหนกัศึกษาจะตองปรึกษาหารือกนั แลกเปลี่ยนความคดิเห็น ดงัที ่สถติ วงศสวรรค (2540: 16) กลาววา

ประสบการณที่คนเราไดรับเหมือนๆ กัน หรือในทํานองเดียวกันอันเปนผลมาจากการอยูในสังคมเดียวกัน 

ไดแก ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณ ีเจตคต ิปรัชญา คานยิม ความเชื่อ ทาํใหคนเรามีความคิดคลายคลงึกนั 

มีการเรยีนรูลักษณะเดยีวกนั ถึงแมวา นกัศกึษาเคยไดรับประสบการณทํางานหรือไมก็ตาม ผลการวิจัยนี้
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สอดคลองกับงานวิจัยของ นรินทร บุญชู (2532: 105) ที่ศึกษาเรื่องลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวา การประกอบอาชีพขณะศึกษา ใหภาพรวมของลักษณะการเรียนรู

ดวยการนําตนเองไมแตกตางกนั และสอดคลองกับ คอนกิว อิราคิว และ แมซต (Kungu; Iraki; & 

Machtmes.  2010: 26 – 39) ศึกษาเรื่องการประเมินการเรียนรูดวยตนเองในดานการเตรียมความพรอม

ของนักศึกษามหาวิทยาลยัเคนยา พบวา การประกอบอาชีพขณะศึกษา มีการเรียนรูดวยการนําตนเอง

ไมแตกตางกัน  

 7. นักศกึษาที่ไดรับการเลีย้งดูดวยวิธทีี่ตางกนั มีคุณลักษณะการเรยีนรูดวยการนาํตนเอง โดยรวม

และเปนรายดานไมแตกตางกัน ยกเวนดานการเปดใจรับโอกาสที่จะเรียน และดานความรับผิดขอบตอ

การเรียนของตนเอง แตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว โดยนักศึกษาที่ไดรับการเลี้ยงดูแบบ

ประชาธิปไตยจะแตกตางกับนักศึกษาที่ไดรับการเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลย ทั้งนีอ้าจเนื่องมาจาก ใน

สังคมไทยปจจุบันนั้น มีการเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยมากขึ้น ทําใหนกัศึกษารูจักทีจ่ะยอมรับกฎเกณฑ

ในสังคม เรียนรูที่จะอยูรวมกนั ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน สงผลใหนกัศึกษามีการเรียนรูที่คลายคลึงกนั 

สวนนักศึกษาที่ไดรับการเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลย จะยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืนนอย สรางตัวเอง

ใหโดดเดนเพื่อที่จะเอาตัวรอดในสังคม และมีความเชื่อมั่นในตนเองสูง ดังที่ ดวงเดือน พันธุมนาวิน อรพินทร 

ชูชม และ งามตา วนนิทานนท (อุบลรัตน เพ็งสถิต; และ สิริวรรณ สาระนาค.  2546: 53 – 54; อางองิจาก 

ดวงเดือน พนัธุมนาวนิ; อรพินทร ชูชม; และ งามตา วนนิทานนท.  2528: 8 – 10) กลาววา เด็กที่ไดรับ

การเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยจะเปนเด็กที่มีความสามารถในการใชเหตุผลเชิงจริยธรรม เปนผูที่มีเหตุผล 

สามารถชวยเหลือตนเองและพึ่งตนเองได ทัง้นีเ้พราะเปนผูที่ทราบวา ส่ิงใดควรทาํ ส่ิงใดไมควรทาํ สามารถ

ตานทานตอสิ่งยั่วยุใจ เมื่อทําผิดจะรูสึกละอายและยอมรับผิด สวนสมประสงค ศุภวิทย (พีรพงศ ลีรวัฒนางกูร.  

2520: 4; อางอิงจาก สมประสงค ศุภวิทย.  2517: 41) กลาววา การอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลย 

ขาดการฝกใหเด็กไดรูจักพึ่งตัวเอง จะเปนผลเสียตอการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กทั้งคุณภาพ และประสิทธิภาพ 

ผลการวิจัยนี้ สอดคลองกับงานวิจัยของ สุนทร สุทองหลอ (2542: 67) ศึกษาเรื่องคุณลักษณะการเรียนรู

ดวยการนําตนเองของนกัศึกษาสถาบนัราชภัฏสวนดุสิต พบวา นกัศกึษาที่มวีิธีการเลีย้งดทูีต่างกนั มีคุณลกัษณะ

การเรียนรูดวยการนําตนเองไมแตกตางกัน 
  อยางไรก็ตามจากการศึกษา พบวา นักศึกษาที่ไดรับการเลี้ยงดูดวยวิธีที่ตางกัน มีคุณลักษณะ

การเรียนรูดวยการนาํตนเอง ดานการเปดใจรับโอกาสที่จะเรียน และดานความรับผิดขอบตอการเรียนของ

ตนเอง แตกตางกนั ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก นักศึกษาที่ไดรับการเลี้ยงดทูี่แตกตางกัน จะทาํใหนักศกึษามี

ความคิด สติปญญา อารมณ ที่แตกตางกัน เพราะการเลี้ยงดูในวัยเด็กจะสงผลถึงพฤติกรรมตอนโต นักศึกษา

ที่มาจากครอบครัวที่ตางกนั ยอมจะมีความแตกตางกนั ดังที ่วราภรณ ตระกลูสฤษดิ ์(2545: 32) กลาววา 

การอบรมเลี้ยงดูเปนสิง่สําคญัตอพัฒนาการของลูกมาก การอบรมเลีย้งดูเปนปจจัยที่สําคัญมาก ซึ่งจะ
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สงผลใหเขามีบุคลิกภาพที่ดี มีปรับตัวตอปญหาตางๆ ไดดี และสงผลถึงการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ และ 

เติมศักดิ์ คทวณิช (2546: 234) กลาววา พอแมของแตละครอบครัวจะมีวิธีการอบรมเลี้ยงดูบุตรทั้งหลาย

ของตนไมเหมอืนกนั ซึง่แตละวิธกี็จะสรางบุคลิกภาพของเด็กที่แตกตางกนัไปดวย ผลการวิจัยนี้สอดคลอง

กับงานวิจัยของ หทัยทพิย ภาคอินทรีย (2545: 56) ที่ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพนัธกับคุณลักษณะ

การเรียนรูดวยการนําตนเองของนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย พบวา วิธีการ

เลี้ยงดูแบบใหความคุมครองมากเกินไป วธิกีารเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลย และวิธกีารเลี้ยงดูแบบเขมงวด

กวดขัน ไมมีความสัมพันธกบัคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของนิสิตสัตวแพทย ยกเวนวธิีการ

เลี้ยงดแูบบประชาธิปไตย มีความสัมพันธทางบวกกับคณุลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของนิสิต

สัตวแพทย  
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  ผลการศึกษาคนควาครั้งนี ้ ผูวิจัยเสนอแนะวาคณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

ควรสงเสริมคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง ดงันี ้ 

  1. ดานการเปดใจรับโอกาสที่จะเรียน นกัศึกษาคณะบรหิารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามคําแหง

มีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองในระดับมาก แตอยางไรก็ตาม คณะบริหารธุรกิจ ควรมีการสงเสริม

ใหนกัศกึษามโีอกาสศกึษาแหลงขอมูลภายนอก เชน หองสมุดของมหาวทิยาลัยควรมีการตอเชื่อมโยงกบั

หนวยงานอื่นๆ เพื่อใหนักศึกษาไดมีขอมูลที่มากขึ้น ซึ่งเปนการกระตุนใหนักศึกษามคีวามรูสึกอยากคนควา

และมีความรักในการเรียนรูมากขึ้น 

  2. ดานมโนคติของตนเองในการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ นักศึกษาคณะบริหารธรุกิจ 

มหาวิทยาลัยรามคําแหงมีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองในระดับมาก แตอยางไรกต็าม คณะ

บริหารธุรกิจ ควรมีการจัดโครงการฝกประสบการณวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น กับองคกรภายนอกสถาบันที่เกี่ยวของ 

เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูสภาพการปฏิบัติงานในสังคม ซึ่งจะทําใหนักศึกษารูวามีความสามารถมากเพียงพอ

หรือนอยเกินไปที่จะนาํไปประกอบอาชพี การฝกประสบการณจะเปนการสรางความเชือ่มั่นใหแกนักศึกษา

เปนอยางมาก 

  3. ดานความคิดริเร่ิมและมีอิสระในการเรียน นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัย

รามคําแหง มีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองในระดับมาก แตอยางไรก็ตาม คณะบริหารธุรกิจ 

ควรมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่สงเสริมใหนักศึกษาไดอภิปรายนําเสนอความคิด โดยอาจารย

ผูสอนเปนผูกําหนดหัวขอ เพือ่ใหนักศึกษาคนหาวิธีการและดําเนินการเพื่อใหไดผลตามวัตถุประสงคโดย

ไมผูกขาดทางความคิด อันจะเปนการสงเสริมใหนักศึกษามีความคิดริเร่ิมและมีอิสระในการเรียน   
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  4. ดานความรับผิดชอบตอการเรียนของตนเอง นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั

รามคําแหงมีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองในระดับมาก แตอยางไรก็ตาม คณะบริหารธุรกิจ 

ควรมีการสงเสริมใหนักศกึษามีความรับผิดชอบมากขึน้ เชน มีการใหคะแนนพิเศษในการเขาเรยีนครบ

ตามหลักสูตร หามาตรการในการจัดระบบบริการที่ชัดเจนเพื่อเปนบรรทัดฐานในการใหนักศึกษานําไปปฏิบัติ 

เชน ระบบการลงทะเบียน การชําระเงิน การขอผอนผันตางๆ การเขาสอบ  

  5. ดานความรักในการเรียน นักศกึษาคณะบรหิารธุรกิจ มหาวทิยาลัยรามคําแหงมีคุณลักษณะ

การเรยีนรูดวยการนําตนเองในระดับมาก แตอยางไรก็ตาม คณะบรหิารธุรกิจ ควรมีการจัดสภาพแวดลอม

ทางการเรียนใหเอื้อและสนับสนุนตอการเรียน เพื่อใหเกิดบรรยากาศทางการเรียนที่ดี เชน การจัดพืน้ที่ของ

หองสมุดใหเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา การจัดบริการพื้นทีน่ั่งอานหนงัสือและทํางาน 

  6. ดานความคิดสรางสรรค นักศกึษาคณะบรหิารธุรกิจ มหาวทิยาลัยรามคําแหง มีคุณลักษณะ

การเรียนรูดวยการนําตนเองในระดับมาก แตอยางไรก็ตาม คณะบริหารธุรกิจ ควรมีการสงเสริมดวยกิจกรรม

ทางดานการเรยีนตางๆ เชน การจัดนทิรรศการทางวิชาการ สงเสริมและทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม

บําเพ็ญประโยชนตอสังคม และกิจกรรมนนัทนาการ นอกจากนี ้ควรมบีริการคอมพวิเตอรตามจุดตางๆ 

เพื่อใหนักศึกษาสามารถเขาถึงขอมูลไดตลอดเวลา 

  7. ดานมองอนาคตในแงด ีนักศึกษาคณะบรหิารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามคําแหง มีคุณลักษณะ

การเรียนรูดวยการนาํตนเองในระดับมาก แตอยางไรก็ตาม คณะบริหารธุรกิจ ควรมกีารสงเสริมโดยการให

คําแนะนํานักศึกษาเกี่ยวกับวิชาเรียนและการประยุกตความรูเพื่อนําไปใชในการประกอบอาชีพ และควร

เชิญวิทยากรจากภายนอกที่ประสบความสําเร็จเขามารวมบรรยาย เพื่อดึงดูดความสนใจและสรางความ

ตื่นตัวในการเรียนใหกับนักศกึษา  

  8. ดานทักษะที่จาํเปนในการเรยีนและการแกปญหา นกัศึกษาคณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยั

รามคําแหง มีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองในระดับมาก แตอยางไรก็ตาม คณะบริหารธุรกิจ 

ควรมีการจัดทาํหลักสูตรรายวิชาที่เกิดจากความตองการของสังคม อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงไป

ทางสังคม เชน หลักสูตรการใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเรจ็รูปตาง  ๆหลักสูตรทางภาษา เชน ภาษาอังกฤษ 

ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุน ภาษาเกาหลี เพื่อใหนักศึกษาไดศึกษาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่หลักสูตร

กําหนดไว จะเปนสวนชวยใหนักศึกษามีศกัยภาพ มีความรู ความสามารถที่จะเขาสูระบบงาน 

  9. ผลจากการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางนกัศึกษาชายและนักศึกษาหญิง พบวา

ดานความคิดสรางสรรคแตกตางกัน ดงันัน้คณะบริหารธุรกิจควรมีการจัดใหมีกิจกรรมสงเสริมความคิด

สรางสรรค เชน การใหนกัศึกษาทํางานรวมกันเปนกลุม การอภิปรายความคิดเห็นในเรื่องตางๆ จะเปน

สวนชวยใหนกัศึกษามีความคิดในมุมมองที่แตกตางจากเดิม  
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  10. ผลจากการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางนักศึกษาที่มวีิธีเรียนตางกัน พบวา โดยรวม 

ดานการเปดใจรับโอกาสทีจ่ะเรียน ดานมโนคติของตนเองในการเปนผูเรียนทีม่ีประสทิธภิาพ ดานความคิด

ริเร่ิม และมีอิสระในการเรียน และดานความรักในการเรยีน แตกตางกนั ดังนัน้คณะบริหารธุรกิจควรมี

การสงเสรมิการเรียนผานทางระบบอนิเตอรใหมากขึ้น เพื่อใหนกัศึกษาที่ไมไดมาเรียนทีม่หาวทิยาลยั สามารถ

เขาถึงขอมูลทางการศึกษาไดมากขึ้น เชน มกีารเรียนการสอนออนไลนที่ผูเรยีนและผูสอนสามารถตอบโตกนัได 

และมี Wedborad ที่ผูเรียนสามารถเขาถามตอบเวลามีปญหากับอาจารยผูสอนแตละวิชา 

  11. ผลจากการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางนกัศึกษาที่ศึกษาในชัน้ปตางกนั พบวา

ดานความคิดสรางสรรคแตกตางกัน ดังนั้นคณะบริหารธุรกิจควรมีจัดสิ่งอํานวยความสะดวกที่เปนประโยชน

ตอการศึกษาดานตางๆ ใหมากขึ้น เชน มีการติดตั้งคอมพิวเตอรในคณะบริหารธุรกิจ ตามจุดตางๆ มี

จํานวนและความทนัสมยัของตํารา หนังสอืและเอกสารทางวิชาการตางๆ ในหองสมุด จํานวนหอง เพื่อ

การประชุมของนกัศึกษาในหองสมุด  

  12. ผลจากการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางนักศึกษาที่ไดรับการเลี้ยงดูดวยวิธทีี่ตางกัน 

พบวา ดานการเปดใจรับโอกาสที่จะเรียน และดานความรับผิดชอบตอการเรียนของตนเอง แตกตางกัน 

ดังนัน้คณะบริหารธุรกิจ ควรมีการจัดใหมกีารพบปะหรือนดัประชุมระหวางอาจารยกับผูปกครองของนกัศึกษา 

เพื่อนําเสนอขอมูลขาวสารตางๆ ใหผูปกครองไดทราบ และไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกัน และ

รวมกันหาแนวทางในการสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาไดมีการพัฒนาในการเรียนรู ซึ่งจะเปนประโยชน

ตอการเรียนรูของนักศึกษาตอไปในอนาคต 
 ขอเสนอแนะสําหรับการทาํวิจัยครั้งตอไป 
  1. ควรทําวิจัยเปรียบเทียบคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง ของมหาวิทยาลัย

รามคําแหงกับมหาวิทยาลยัอ่ืนๆ ทีม่ีสถานะเปนมหาวทิยาลัยเปดเชนเดียวกนั 

  2. ควรทําวิจัยความสัมพนัธระหวางคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของแตละคณะ 

กับความสําเร็จในการเรียน 

  3. ควรทําวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับการติดตามผลของนักศึกษาหลังจากสําเร็จการศึกษา 

  4. ควรทําวิจัยในเรื่องปจจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนรูดวยการนําตนเอง เชน ตัวแปรดาน

วิธีเรียน คานิยมทางสังคม และวัฒนธรรมไทย 

  5. ควรทําวิจัยเปรียบเทียบคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง ระหวางนักศึกษา

มหาวทิยาลยัระบบปดกับนกัศึกษามหาวทิยาลัยระบบเปด เพือ่ศึกษาความแตกตางและความเหมือนของ

คุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง ของนักศึกษามหาวิทยาลัยทั้ง 2 ระบบ 

  6. ควรศึกษาความสัมพันธระหวางการเรียนรูดวยการนําตนเองกับการประสบความสําเร็จ

ในการศึกษาในแตละคณะ  
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หนังสือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัย 
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ภาคผนวก ข 
 

หนังสือเชิญและรายชื่อผูเชี่ยวชาญที่ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญที่ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 
 

อาจารย ดร. อรรณพ โพธิสุข       อาจารย 

            หัวหนาสาขาวชิาการอุดมศกึษา 

            คณะศึกษาศาสตร  

            มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

อาจารย ดร. วฒันีย โรจนสัมฤทธิ ์     อาจารยประจํา 

            ภาควิชาศึกษาผูใหญ 

            คณะศึกษาศาสตร  

            มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

อาจารย ดร. รณิดา เชยชุม       อาจารยประจํา 

            ภาควิชาการวดัผลและวิจัยการศึกษา 

            คณะศึกษาศาสตร  

            มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

อาจารย ดร. สกล วรเจริญศรี       อาจารยประจํา 

            ภาควิชาการแนะแนวและจติวิทยาการศึกษา 

            คณะศึกษาศาสตร  

            มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

รองศาสตราจารย ดร. วรนุช แหยมแสง    รองศาสตราจารย 

            อาจารยประจํา 

            ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 

             คณะศึกษาศาสตร  

            มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
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แบบสอบถามที่ใชในการวิจัย 
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แบบสอบถาม 
 

การวิจัยเรื่อง คุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยรามคําแหง 

 
คําชี้แจง: 
 1. แบบสอบถามนี้มีความมุงหมายเพื่อศกึษาเกีย่วกับคุณลกัษณะการเรยีนรูดวยการนาํตนเอง

ของนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 2. แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน คือ 

  ตอนที่ 1 เปนขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม  

  ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดาและผูเลี้ยงดูที่มีตอตัว

ผูตอบ 

  ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองรวม 8 ดาน 

ไดแก ดานการเปดใจรับโอกาสที่จะเรียน ดานมโนคติของตนเองในการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ ดาน

ความคิดริเร่ิมและมีอิสระในการเรียน ดานความรับผิดชอบตอการเรียนของตนเอง ดานความรักในการเรียน 

ดานความคิดสรางสรรค ดานมองอนาคตในแงดี และดานทักษะที่จาํเปนในการเรียนและการแกปญหา 

 3. ผูวิจัยขอความรวมมือจากนักศึกษา กรุณาตอบแบบสอบถามตามความคิดเหน็ หรือตรง

กับความเปนจริงมากที่สุด ผูวิจัยจะเก็บขอมูลนี้ไวเปนความลับ และจะเสนอเฉพาะในภาพรวมเทานัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

             นางสาว จารุณี  คงเมือง 

           นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการอุดมศึกษา 

             มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตอนที่ 1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง:  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองวาง    หนาขอความที่เปนสถานภาพของทาน 

1. เพศ 

 1.1   ชาย  

 1.2   หญิง 

2. สาชาวิชา 

 2.1   สาขาวิชาการบริหารทัว่ไป 

 2.2   สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 

 2.3   สาขาวิชาการตลาด 

 2.4   สาขาวิชาการบัญชี 

 2.5   สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ 

 2.6   สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ 

 2.7   สาขาวิชาการบริหารทรพัยากรมนุษย 

 2.8   สาขาวิชาการประกันภัย 

 2.9   สาขาวิชาธุรกจิระหวางประเทศ 

 2.10   สาขาวิชาการทองเที่ยว 

3. วิธีเรียน 

 3.1   มาเรียนมากกวา 8 สัปดาหใน 1 ภาคการศึกษา  

 3.2   มาเรียนระหวาง 5 - 8 สัปดาหใน 1 ภาคการศึกษา 

 3.3   มาเรียนต่ํากวา 5 สัปดาหใน 1 ภาคการศึกษา 

 3.4   ไมเคยเขาฟงการบรรยาย 

4. ชั้นป  

 4.1   หนวยกิตสะสมเกิน 105 หนวยกิต 

 4.2   หนวยกิตสะสมระหวาง 71 – 105  หนวยกิต  

 4.3   หนวยกิตสะสมระหวาง 36 – 70 หนวยกติ                                                                            

 4.4   หนวยกิตสะสมไมเกิน 35 หนวยกิต 

5. การประกอบอาชีพขณะศึกษา 

 5.1   มีงานทาํประจํา 

 5.2   มีงานทาํเปนครั้งคราว 

 5.3   ไมไดทํางานเรียนเพยีงอยางเดียว 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่วกับการอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดาและผูเลี้ยงดูที่มีตอนักศกึษา 
คําชี้แจง: ในการตอบใหพิจารณาวาขอความแตละขอตรงกับความเปนจริงมากนอยเพียงใด โดยทาํ

    เครื่องหมาย ลงในชองทีต่รงกับความเปนจริงนั้น 

 

ระดับความคดิเห็น 

                         วธิีทีพ่อแมปฏิบัติ 
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1. ถาขาพเจาทําผิดแลวชี้แจงอยางมีเหตผุล พอแมจะไมลงโทษ       

2. ขาพเจาตองกลับบานตรงตามเวลาทีพ่อแมกําหนด      

3. พอแมปฏิบัติตอขาพเจาราวกับขาพเจาเปนเด็กเลก็ๆ        

4. พอแมมักจะไมรูถึงความรูสึกและความตองการของขาพเจา       

5. พอแมจะแสดงใหเห็นวาทานชื่นชมเมือ่ขาพเจาทาํบางสิง่บางอยาง

สําเร็จ 

     

6. เมื่อขาพเจากระทําความผิด พอแมจะลงโทษอยาง รุนแรง      

7. พอแมมักจะไมใหขาพเจาไปไหนตามลาํพงั      

8. เมื่อขาพเจาถามถึงสิง่ตาง ๆ พอแมมักจะไมสนใจตอบ      

9. เมื่อขาพเจาทาํความผิด พอแมจะซักถามสาเหตุกอนลงโทษพรอม

บอกเหตุผลในการทาํโทษใหทราบ 

     

10. เมื่อพอแมออกกฎระเบียบใหขาพเจากระทําสิง่ใด ขาพเจาตองเชื่อ

ฟงโดยไมมีขอโตแยงใดๆ ทัง้สิ้น 

     

11. ไมวาขาพเจาจะทําอะไรพอแมจะคอยใหความชวยเหลือเสมอ      

12. ขาพเจาไดรับส่ิงตาง ๆ นอยกวาพี่นองหรือคนอ่ืน      

13. พอแมจะพูดคุยหรือทาํงานรวมกบัขาพเจาอยางเปนกนัเองอยูเสมอ      

14. พอแมจะเขมงวดเสมอไมวาขาพเจาจะทําอะไร      

15. ขาพเจารูสึกวาพอแมเอาใจใสและหวงใยขาพเจา มากเกนิไป จน

รูสึกวาตนเองขาดอิสระ 
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ระดับความคดิเห็น 
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16. ขาพเจาจะทําอะไรไมคอยเปนเพราะไมคอยไดรับคําแนะนาํจาก

พอแม 

     

17. เมื่อขาพเจามีเร่ืองโตแยงกับพอแม พอแมจะตัดสินอยางยุติธรรม      

18. พอแมจะตําหนิถาขาพเจาโตแยงแสดงความคิดเหน็      

19. พอแมจะจัดเตรียมอาหารหรือส่ิงของใหขาพเจาตลอดเวลา แม

บางครั้งขาพเจาอยากทาํเองก็ตาม 

     

20. พอแมไมคอยใหความสนใจขาพเจาไมวาเรื่องใดๆ      

21. เมื่อขาพเจาขอความชวยเหลือ พอแมจะใหความรวมมือเปนอยางด ี      

22. ขาพเจาตองเลือกเรียนวชิาหรืออาชพีที่พอแมเลือกให      

23. เมื่อขาพเจากลับบานชากวาปกตพิอแมรอดวยความกระวน

กระวายใจมากทุกครั้ง 

     

24. ขาพเจารูสึกวาอึดอัดใจที่ตองแกปญหาเองโดยไมมีโอกาสปรึกษา

พอแม 

     

25. พอแมเปดโอกาสใหขาพเจาตัดสินใจทาํสิ่งตาง ๆ ที่ขาพเจาสนใจ 

เชน เลนกบัเพือ่น คุยโทรศัพทกับเพื่อน 

     

26. เมื่อขาพเจาทําตามความตองการของพอแมก็ไมเคยไดรับคําชมเชย      

27. พอแมจะคอยซักถามอาจารยอยูเสมอวาการเรียนของขาพเจาเปน

อยางไร 

     

28. พอแมไมเคยสนใจวาขาพเจาจะกลับบานเวลาใด      

29. พอแมจะใหรางวัลหรือคําชมเชย เมื่อขาพเจามีผลการเรียนดีข้ึน      

30. ถาขาพเจาไมเชื่อฟงคําแนะนาํของพอแม ขาพเจาจะถูกลงโทษ

อยางรนุแรง 
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ระดับความคดิเห็น 
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เป
นค
วา
มจ
ริง
มา
กท
ี่สุด

 

เป
นค
วา
มจ
ริง
มา
ก 

เป
นค
วา
มจ
ริง
ระ
ดับ
ปา
นก
ลา
ง 

เป
นค
วา
มจ
ริง
นอ
ย 

เป
นค
วา
มจ
ริง
นอ
ยท
ี่สุด

 

31. พอแมจะคอยระมัดระวงัไมใหขาพเจาไดรับอันตรายตลอดเวลา      

32. พอแมไมมีเวลาพูดคุยกบัขาพเจา      

33. ขาพเจามโีอกาสที่จะเรยีกรองจากพอแมถาไมไดรับความยุตธิรรม

ในเรื่องตางๆ 

     

34. พอแมจะใหขาพเจาคบแตเพื่อนที่พอแมเลือกใหเทานั้น      

35. เวลาขาพเจาจะไปไหนพอแมจะไปดวยหรือใหคนไป เปนเพื่อน      

36. พอแมไมเคยสนใจเลยวาขาพเจาจะคบเพื่อนแบบใด      
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามเรื่องคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของนกัศึกษา 

คําชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับความเปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน 

 

ระดับความคดิเห็น 

คุณลักษณะ 

เป
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วา
มจ
ริง
มา
กท
ี่สุด
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นค
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ริง
มา
ก 
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นค
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ระ
ดับ
ปา
นก
ลา
ง 

เป
นค
วา
มจ
ริง
นอ
ย 

เป
นค
วา
มจ
ริง
นอ
ยท
ี่สุด

 

1. ขาพเจาเปนคนที่ใฝใจหาความรูตลอดเวลา      

2. หากขาพเจาสนใจสิง่ใด จะตองหาทางเรียนรูในสิ่งนัน้ ใหได      

3. หากตัดสินใจจะเรียนอะไรขาพเจาเชื่อวาตองหาเวลาเรียนไดแม

ภารกิจจะมากเพียงใดก็ตาม 

     

4. ขาพเจาคิดเสมอวา ในการเรียนไมมีใครมารับผิดชอบแทนได 

นอกจากตัวเราเอง 

     

5. ขาพเจารูสึกสนุกในการคนหาคําตอบ สําหรับขอคําถามที่ขาพเจา

สนใจ 

     

6. ขาพเจาเหน็วา เราสามารถเรียนรูส่ิงใหมไดหลายวิธ ี      

7. ขาพเจาชอบวางแผนเกีย่วกับอนาคตขางหนา      

8. ขาพเจาสามารถใชทกัษะการฟงในการแกปญหา      

9. ขาพเจาตองการเรียนรูใหมากขึ้นเพื่อพฒันาตนเองใหดียิ่งขึน้ไป      

10. ขาพเจาสามารถเรยีนดวยตนเองไดดีเมื่อเทียบกับคนทัว่ไป      

11. ขาพเจาสามารถวินจิฉัยดวยตนเองไดวาตองการเรียนรูเพิ่มเตมิ

หรือไม 

     

12. ในการเรียน ขาพเจาสามารถประเมินดวยตนเองไดวาไดผลดีหรือไม      

13. ขาพเจาชืน่ชมบุคคลที่คนควาอยูเสมอ      

14. ขาพเจาชอบทดลองสิ่งใหมๆ แมไมแนใจวาผลจะออกมาเปนอยางไร      

15. ขาพเจาเห็นวาปญหาเปนสิ่งที่ทาทายมากกวาทีจ่ะเหน็วาเปน

สัญญาณใหหยุดทํา 
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ระดับความคดิเห็น 

                         วธิีทีพ่อแมปฏิบัติ 
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ี่สุด

 

16. ขาพเจาสามารถใชทักษะการอานในการแกปญหา      

17. ขาพเจาคดิวาการเรียนรูเปนสิ่งจาํเปนตอชีวิต      

18. ขาพเจาสามารถเรยีนดวยตนเองไดแทบทกุเรื่องที่ขาพเจาตองการ

จะรู 

     

19. ขาพเจารูสึกสนุกในการคิดคนแกปญหา      

20. ขาพเจาจะดีใจมาก เมื่อไดเรียนรูส่ิงใดสิ่งหนึ่งตามทีค่าดหวงัไว      

21. ขาพเจามคีวามปรารถนาอยางแรงกลาที่จะเรียนรู      

22. ขาพเจาไมชอบทําสิง่ใด ๆ โดยใชวธิกีารซึ่งเคยทาํมาแลว      

23. ขาพเจาเชือ่วา ไมมีใครแกเกนิไปที่จะเรยีน      

24. ขาพเจาสามารถใชทักษะการพูดในการแกปญหา      

25. ขาพเจาชอบจะแลกเปลีย่นความคิดเห็นกับผูอ่ืน ๆ      

26. ขาพเจาคดิวาตนเองมีความกระตือรือรนที่จะเรียนรูส่ิงตางๆ      

27. ขาพเจาชอบแสวงหาความรูใหม ๆ อยูตลอดเวลา      

28. ขาพเจาไมเคยทอแททีจ่ะเรียนสิง่ทีย่าก      

29. ขาพเจาชืน่ชอบผูที่รักการเรียนรูส่ิงใหมอยูเสมอ      

30. การคิดหาวิธีในการเรียนและการแกปญหาของขาพเจามัก 

ไมเหมือนคนอืน่ 

     

31. ขาพเจาพยายามเชื่อมโยงสิ่งที่กาํลังเรียน กับเปาหมายระยะยาว

ที่ตั้งไว 

     

32. ขาพเจาสามารถใชทักษะการจําในการแกปญหา      

33. ขาพเจาสนใจหาแหลงความรูเพิ่มเติมตลอดเวลา      
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ระดับความคดิเห็น 

                         วธิีทีพ่อแมปฏิบัติ 
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34. ขาพเจามคีวามสามารถในการจัดแบงเวลาสาํหรับการเรียนได

อยางเหมาะสม 

     

35. ขาพเจามคีวามสามารถที่จะทํางานดวยตนเองไดด ี      

36. ถามีเร่ืองที่ขาพเจาสนใจ ขาพเจาจะหาทางเรียนรูใหได      

37. ขาพเจารูสึกสนุกกับการศึกษาคนควาหาคําตอบ      

38. ขาพเจาสามารถคิดคนวิธีการหลากหลายแบบสําหรับการเรียนรู

เร่ืองใหมๆ 

     

39. ขาพเจาตองการเรียนรูอยูเสมอตลอดชีวิต      

40. ขาพเจาสามารถแกปญหาในเรื่องการเรียนไดดวยตนเอง      

41. ขาพเจามคีวามพอใจในความคิดริเร่ิมของตนเอง      

42. ขาพเจามวีินัยตอตนเองอยางเครงครัดในเรื่องการเรียน      

43. ขาพเจาพอใจความคิดริเร่ิมของตนเองในการทําสิง่ใหม      

44. ขาพเจาสามารถตัดสนิใจความกาวหนาในเรื่องเรียนของตัวเองได      

45. การเรียนรูอยูตลอดเวลา เปนสิง่ทีท่าทายความสามารถ      

46. ขาพเจาสามารถคิดคนวิธีการแปลก ๆใหม ๆ ที่จะทํา ส่ิงตางๆ      

47. ขาพเจาชอบคิดถึงอนาคตวาตนเองจะประสบความสําเร็จ      

48. ขาพเจาคดิวาการแกปญหาเปนสิ่งทีท่าทาย      

49. ขาพเจาคดิวาการเรียนรูเปนเรื่องสนุก      

50. ถาหากตองการขอมูลบางอยางทีย่ังไมมีขาพเจาทราบดีวาจะไป

หาไดจากแหลงไหน 
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ระดับความคดิเห็น 

                         วธิีทีพ่อแมปฏิบัติ 
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51. ขาพเจามคีวามสามารถ ในความพยายามคนหาวิธกีารเขาถงึสิ่งที่

ตองการเรียนรู 

     

52. ขาพเจามคีวามคิดวาตัวเองจะตองแสวงหาความรูใหมากที่สุด      

53. ขาพเจาสามารถยอมรับคําวิจารณไดดี      

54. ขาพเจาทราบดีวาตนเองตองการเรียนอะไร      

55. การไดมีสวนรวมในการกําหนดการเรียนรูทาํใหขาพเจาภูมิใจ      

56. ขาพเจาเชือ่วาการเขาใจบทบาทหนาทีข่องตนเองเปนหลกัการ

สําคัญของการศึกษา 

     

57. ขาพเจามคีวามสามารถในการใชทักษะการเรียนรูในการแกปญหา      

58. ขาพเจาสามารถใชทักษะการเขียนในการแกปญหา      
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ภาคผนวก ง 
 

คาความเชื่อมั่นและคาอํานาจจาํแนกของแบบสอบถาม 
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ตาราง 32  คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามการเรียนรูดวยการนําตนเองทัง้ฉบับ = 0.96 
 

ขอคําถาม คา t 

  

1. ดานการเปดใจรับโอกาสที่จะเรียน  
     1.1 ขาพเจาเปนคนที่ใฝใจหาความรูตลอดเวลา 3.162 

     1.2 ขาพเจาตองการเรียนรูใหมากขึ้นเพื่อพัฒนาตนเองใหดียิง่ขึ้นไป 7.056 

     1.3 ขาพเจาคิดวาการเรียนรูเปนสิง่จําเปนตอชีวิต 4.194 

     1.4 ขาพเจาชอบจะแลกเปลี่ยนความคดิเห็นกับผูอ่ืน ๆ 4.811 

     1.5 ขาพเจาสนใจหาแหลงความรูเพิ่มเติมตลอดเวลา 3.313 

     1.6 ขาพเจามีความพอใจในความคิดริเร่ิมของตนเอง 5.550 

     1.7 ขาพเจาคิดวาการเรียนรูเปนเรื่องสนุก 5.907 

     1.8 ขาพเจาสามารถยอมรับคําวิจารณไดดี 4.295 
2. ดานมโนคติของตนเองในการเปนผูเรียนที่มีประสิทธภิาพ  
     2.1 หากขาพเจาสนใจสิง่ใด จะตองหาทางเรียนรูในสิง่นัน้ใหได 3.789 

     2.2 ขาพเจาสามารถเรียนดวยตนเองไดดีเมื่อเทียบกบัคนทัว่ไป 3.527 

     2.3 ขาพเจาสามารถเรียนดวยตนเองไดแทบทุกเรื่องที่ขาพเจาตองการจะรู 4.550 

     2.4 ขาพเจาคิดวาตนเองมีความกระตือรือรนที่จะเรยีนรูส่ิงตาง ๆ 5.653 

     2.5 ขาพเจามีความสามารถในการจัดแบงเวลาสาํหรับการเรียนไดอยางเหมาะสม 6.481 

     2.6 ขาพเจามีวนิัยตอตนเองอยางเครงครัดในเรื่องการเรียน 3.618 

     2.7 ถาหากตองการขอมลูบางอยางที่ยงัไมมีขาพเจาทราบดีวาจะไปหาไดจากแหลงไหน 6.292 

     2.8 ขาพเจาทราบดวีาตนเองตองการเรียนอะไร 5.144 
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ตาราง 32 (ตอ)  
 

ขอคําถาม คา t 

  

3. ดานความคิดริเริ่มและมีอิสระในการเรียน   

     3.1 หากตดัสินใจจะเรียนอะไรขาพเจาเชื่อวาตองหาเวลาเรียนไดแมภารกิจจะมาก

เพียงใดก็ตาม 

 

4.399 

     3.2 ขาพเจาสามารถวนิิจฉัยดวยตนเองไดวาตองการเรียนรูเพิ่มเติมหรือไม 4.455 

     3.3 ขาพเจารูสึกสนกุในการคิดคนแกปญหา 7.226 

     3.4 ขาพเจาชอบแสวงหาความรูใหม ๆ อยูตลอดเวลา 4.202 

     3.5 ขาพเจามีความสามารถที่จะทาํงานดวยตนเองไดดี 5.642 

     3.6 ขาพเจาพอใจความคดิริเร่ิมของตนเองในการทาํสิง่ใหม 6.872 

     3.7 ขาพเจามีความสามารถ ในความพยายามคนหาวิธกีารเขาถึงสิ่งที่ตองการเรยีนรู 5.061 

     3.8 การไดมีสวนรวมในการกําหนดการเรียนรูทาํใหขาพเจาภูมิใจ 6.260 
4. ดานความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง 
     4.1 ขาพเจาคิดเสมอวา ในการเรียนไมมีใครมารับผิดชอบแทนได นอกจากตวัเราเอง 

 
5.929 

     4.2 ในการเรียน ขาพเจาสามารถประเมินดวยตนเองไดวาไดผลดีหรือไม 2.796 

     4.3 ขาพเจาจะดีใจมาก เมื่อไดเรียนรูส่ิงใดสิ่งหนึง่ตามที่คาดหวงัไว 6.928 

     4.4 ขาพเจาไมเคยทอแทที่จะเรียนสิ่งทีย่าก 3.976 

     4.5 ถามีเร่ืองที่ขาพเจาสนใจ ขาพเจาจะหาทางเรียนรูใหได 6.182 

     4.6 ขาพเจาสามารถตัดสินใจความกาวหนาในเรื่องเรียนของตัวเองได 4.628 

     4.7 ขาพเจามีความคิดวาตัวเองจะตองแสวงหาความรูใหมากที่สุด 5.137 

     4.8 ขาพเจาเชื่อวาการเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเองเปนหลักการสําคัญของการศกึษา 5.802 
5. ดานความรักในการเรยีน 
     5.1 ขาพเจารูสึกสนกุในการคนหาคําตอบ สําหรับขอคําถามที่ขาพเจาสนใจ 

 
3.620 

     5.2 ขาพเจาชื่นชมบุคคลที่คนควาอยูเสมอ 3.871 

     5.3 ขาพเจามีความปรารถนาอยางแรงกลาทีจ่ะเรียนรู 6.300 

     5.4 ขาพเจาชื่นชอบผูที่รักการเรียนรูส่ิงใหมอยูเสมอ 7.891 

     5.5 ขาพเจารูสึกสนกุกับการศึกษาคนควาหาคําตอบ 5.204 

     5.6 การเรียนรูอยูตลอดเวลา เปนสิง่ทีท่าทายความสามารถ 4.270 
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ตาราง 32 (ตอ)  
 

ขอคําถาม คา t 

  

6. ดานความคิดสรางสรรค  

     6.1 ขาพเจาเหน็วา เราสามารถเรยีนรูส่ิงใหมไดหลายวิธ ี 2.981 

     6.2 ขาพเจาชอบทดลองสิ่งใหม ๆ แมไมแนใจวาผลจะออกมาเปนอยางไร 6.207 

     6.3 ขาพเจาไมชอบทาํสิ่งใด ๆ โดยใชวธิีการซึง่เคยทาํมาแลว 2.507 

     6.4 การคิดหาวธิีในการเรียนและการแกปญหาของขาพเจามักไมเหมือนคนอืน่ 6.837 

     6.5 ขาพเจาสามารถคิดคนวิธกีารหลากหลายแบบสาํหรับการเรียนรูเร่ืองใหม ๆ 5.192 

     6.6 ขาพเจาสามารถคิดคนวิธกีารแปลก ๆใหม ๆ ที่จะทําสิง่ตาง ๆ 6.880 
7. ดานมองอนาคตในแงดี       
     7.1 ขาพเจาชอบวางแผนเกี่ยวกับอนาคตขางหนา 5.596 

     7.2 ขาพเจาเหน็วาปญหาเปนสิง่ทีท่าทายมากกวาที่จะเหน็วาเปนสญัญาณใหหยดุทํา 6.479 

     7.3 ขาพเจาเชื่อวา ไมมีใครแกเกินไปทีจ่ะเรียน 2.862 

     7.4 ขาพเจาพยายามเชื่อมโยงสิง่ที่กําลังเรียน กับเปาหมายระยะยาวที่ตั้งไว 4.239 

     7.5 ขาพเจาตองการเรียนรูอยูเสมอตลอดชีวิต 5.729 

     7.6 ขาพเจาชอบคิดถึงอนาคตวาตนเองจะประสบความสําเร็จ 4.822 
8. ดานทกัษะที่จําเปนในการเรยีนและการแกปญหา      

     8.1 ขาพเจาสามารถใชทกัษะการฟงในการแกปญหา 4.317 

     8.2 ขาพเจาสามารถใชทกัษะการอานในการแกปญหา 7.150 

     8.3 ขาพเจาสามารถใชทกัษะการพูดในการแกปญหา 4,345 

     8.4 ขาพเจาสามารถใชทกัษะการจําในการแกปญหา 7.766 

     8.5 ขาพเจาสามารถแกปญหาในเรื่องการเรียนไดดวยตนเอง 4.510 

     8.6 ขาพเจาคิดวาการแกปญหาเปนสิ่งที่ทาทาย 5.145 

     8.7 ขาพเจามีความสามารถในการใชทักษะการเรียนรูในการแกปญหา 7.880 

     8.8 ขาพเจาสามารถใชทกัษะการเขียนในการแกปญหา 3.130 
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