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บทคัดย่อ   
           การวิจัยน้ี เป็นการวิจัยเก่ียวกับความต้องการและการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ตนเองของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ ผลการวิจัย พบว่า 1) ความต้องการพัฒนาตนเอง 1.1) ความ
ต้องการพัฒนาตนเองด้านความรู้ในหลักสูตร/สาขาวิชาท่ีศึกษา 1.2) ด้านทักษะพ้ืนฐานเพ่ือการเรียนรู้ 1.3) ด้าน
บุคลิกภาพ/ทัศนคติ  1.4) ด้านความรู้รอบตัวท่ัวไป  อยู่ในระดับมาก  2) ระดับการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ 
2.1) ระดับการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาชีวิตส่วนตัวประเภทวัสดุและอุปกรณ์ 2.2) ระดับการใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาชีวิตส่วนตัวประเภทบุคคล 2.3) ระดับการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพ่ือการ
พัฒนาตนเองด้านการศึกษาประเภทวัสดุและอุปกรณ์ 2.4) ระดับการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพ่ือการพัฒนา
ตนเองด้านการศึกษาประเภทบุคคล 2.5) ระดับการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาชีวิตส่วนตัวประเภท
เทคนิคและวิธีการ 2.6) ระดับการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาชีวิตส่วนตัวประเภทสถานท่ี 2.7) ระดับ
การใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาตนเองด้านการศึกษาประเภทเทคนิคและวิธีการ และลําดับสุดท้าย
คือ 2.8) ระดับการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาตนเองด้านการศึกษาประเภทสถานท่ี อยู่ในระดับ
ปานกลาง 

 
คําสําคัญ: ความต้องการ, การพัฒนาตนเอง, แหล่งเรียนรู้ 

 
ABSTRACT  
 This research study about the needs and utilization of learning resources for self-
development of undergraduates in Thaksin University. These result as follows. 1) The need of self-
development. 1. 1 ) The need of self- development for academic knowledge/ field of study 
knowledge 1.2) for basic skills for learning 1.3) or personality/ attitude 1.4) for general knowledge 
were at high level. 2) The utilization of materials and equipment of the learning resources. 2.1) The 
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utilization of materials  and  equipment  of  the learning  resources for individual development  
2 . 2 )  the utilization of human resources  of  the  learning  resources  for  individual development 
2.3) the utilization of materials and equipment of the learning resources for self-development for 
education 2.4)  the utilization of human resources of the learning resources for self- development 
for education 2.5) the utilization of techniques and methods of the learning resources for individual 
development 2.6) the utilization of location of the learning resources for individual development 
2.7) the utilization of techniques and methods of the learning resources for self-development for 
education, and lastly, 2.8) the utilization of location of the learning resources for self-development 
for education were at medium level 

 
Keyword: The Needs and utilization, Learning resources, Self-development 

 
บทนํา 
 การศึกษา คือ การสร้างและเพ่ิมพูนความรู้ และความคิดของบุคคล เพ่ือให้สามารถปรับตัวได้ใน 
ทุกสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินชีวิตของคนในสังคม ซ่ึงสังคมจะพัฒนาไปได้มากก็ต่อเมื่อสมาชิกในสังคม
มีความรู้ความสามารถในระดับมาก และต้องสามารถพัฒนาตนเองได้ โดยเฉพาะนิสิตนักศึกษา หากได้รับการ
ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาในระดับสูงและส่งเสริมให้พัฒนาตนเองก็จะเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาชนบทและ
ประเทศชาติ (โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, ม.ป.ป, 
น. 1)  
 การเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ในสถาบันการศึกษาเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้อง 
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (และแก้ไขเพ่ิมเติม 2545, 2553) มาตรา 24 เพราะเป็นการจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกปฏิบัติให้ทําได้ คิดเป็น ทําเป็น รักการอ่าน รักการเขียน และเกิด
การใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง รวมท้ังมีการจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการฝึกทักษะ ฝึกกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และ
การประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ซ่ึงจะส่งผลให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ และ
ผู้เรียนสามารถจดจําองค์ความรู้น้ันไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ตลอดไป ดังน้ัน สถาบันการศึกษาทุกแห่ง
จะต้องให้ความสําคัญในการจัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน และมีการใช้ประโยชน์จากแหล่งการ
เรียนรู้ท่ีมีอยู่ท้ังในสถานศึกษาและในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
(และแก้ไขเพ่ิมเติม 2545, 2553), 2559, น. 1)  
 การพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้สําหรับพลเมืองทุกช่วงวัย ตั้งแต่เกิดจนตลอดชีวิต มี
จุดมุ่งหมายท่ีสําคัญ คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และการศึกษาเพ่ือการมีงานทําและสร้างงานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
และของโลกท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมท้ังมีความเป็นพลวัต ภายใต้สังคมแห่งปัญญา 
(Wisdom-Based Society) สังคมแห่งการเรียนรู้ (Lifelong Learning Society) และการสร้างสภาพแวดล้อม 
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ (Supportive Learning Environment) เพ่ือให้พลเมืองสามารถแสวงหาความรู้
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และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปาน
กลางไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้วในอีก 15 ปีข้างหน้า แต่ปัญหาวิกฤตของการศึกษาไทยท่ีสะสมมานาน ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาความแตกต่างของคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระหว่างสถานศึกษา ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
ปัญหาความเหลื่อมล้ําในโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ปัญหาสถานศึกษาขนาดเล็กในชนบท ปัญหาการ
รวมศูนย์อํานาจเข้าสู่ส่วนกลาง แม้กระท่ังการกระจายอํานาจไปสู่สถานศึกษาแต่ก็เป็นการบริหารและจัดการท่ีขาด
ความรับผิดชอบต่อผู้เรียน มุ่งผลิตในเชิงปริมาณมากกว่าคุณภาพ และผลิตกําลังคนไม่สนองตอบความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ ผู้สําเร็จการศึกษาขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผล และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ซ่ีงส่งผลกระทบต่อผลิตภาพของกําลังแรงงานภายใต้ระบบ
เศรษฐกิจและสังคมท่ีประเทศไทยกําลังเผชิญในขณะน้ี ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับความท้าทายท่ีเป็นพลวัตของ
โลกศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงเป็นแรงกดดันภายนอกจากกระแสโลกาภิวัตน์ (กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2559, น. 3-4) 
 มหาวิทยาลัยทักษิณถือเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาโดยตรงและสังกัด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  และมีพันธกิจหลักเก่ียวกับการผลิตบัณฑิตคือจัด
การศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตและพัฒนากําลังคนท่ีมีคุณภาพรองรับความต้องการของพ้ืนท่ี ประเทศ และการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก (มหาวิทยาลัยทักษิณ, ม.ป.ป, น. 1) จากบทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบใน
ฐานะมหาวิทยาลัยของรัฐมีหน้าท่ีความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดการศึกษา จัดแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้
ให้มีคุณภาพ กอปรกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยท่ีกําหนดไว้ จึงจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีข้อมูลเก่ียวกับความต้องการ
และการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองของนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการให้
ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ การจัดกิจกรรม การจัดแหล่งการเรียนรู้ ให้นิสิตได้มีการพัฒนาตนเอง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ 
มีทักษะ และประสบการณ์ ซ่ึงส่งผลให้ประสบความสําเร็จในการเรียนและการทํางาน อันจะพัฒนาตนเองจน
สามารถเป็นกําลังคน เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตรงตามความต้องการของสังคม ประเทศและอาเซียน  
 ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงความต้องการและการใช้ประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้เพ่ือการ
พัฒนาตนเองของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยู่ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ให้เป็น
การลงทุนท่ีคุ้มค่า ตอบสนองความต้องการของนิสิต และเป็นแนวทางให้มหาวิทยาลัยทักษิณใช้ประกอบการ
พิจารณาจัดหาหรือจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ บุคลากร แหล่งการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาตนเองของนิสิตอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนนําผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการกําหนดนโยบาย หรือ
กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ ตระหนัก และเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนา
ตนเอง อันจะส่งผลสืบเน่ืองต่อการพัฒนาของมหาวิทยาลัย และเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาการศึกษาของชาติ ท้ัง
ทางตรงและทางอ้อมอีกด้วย ท้ังน้ี งานวิจัยเก่ียวกับการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองในบริบทของ
สถาบันอุดมศึกษายังมีน้อย และยังไม่มีการทําวิจัยในเรื่องดังกล่าวในมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาความต้องการการพัฒนาตนเองของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ 
  2. เพ่ือศึกษาการใช้ประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาตนเอง นิสิตปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
 ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจมุ่งเน้นท่ีจะศึกษาเก่ียวกับความต้องการและการใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองของนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 1  ปีการศึกษา 
2559 จากเฉพาะวิทยาเขตสงขลา ไม่รวมวิทยาเขตพัทลุง    
 ตัวแปรสําคัญท่ีศึกษา 
 ได้แก่ ความต้องการและการใช้ประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองของนิสิต  
การพัฒนาตนเองท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี มีท้ังหมด 4 ด้าน ได้แก่  

1)  การพัฒนาความรู้ในสาขาวิชาท่ีศึกษา  
2)  การพัฒนาความรู้รอบตัวท่ัวไป  
3)  การพัฒนาทักษะการเรียนรู้  
4)  การพัฒนาบุคลิกภาพ/ทัศนคติ  

 แหล่งการเรียนรู้ท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่  
1)  แหล่งการเรียนรู้ประเภทวัสดุและอุปกรณ์ 
2)  แหล่งการเรียนรู้ประเภทเทคนิคและวิธีการ  
3)  แหล่งการเรียนรู้ประเภทบุคคล  
4)  แหล่งการเรียนรู้ประเภทสถานท่ี 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต
สงขลา จาก 5 คณะ ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ช้ันปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 1,918 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้ทําการสุ่มแบบหลายข้ันตอน กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่าง 
320 คน จากตารางสําเร็จรูปของเครจซ่ีและมอร์แกน และกําหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการแบ่งช้ันแต่ละหลักสูตรท่ีนิสิต
กําลังศึกษา รวมถึงการสุ่มแบบบังเอิญจากนิสิตระดับปริญญาตรีช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จาก
แต่ละหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 105 คน แบ่งเป็น การปกครองท้องถ่ิน 11 คน ภูมิศาสตร์ 6 คน 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 9 คน การบริหารและพัฒนาชุมชน 8 คน ประวัติศาสตร์ 6 คน ภาษาจีน 14 คน 
ภาษาญี่ปุ่น  9  คน  ภาษาไทย  8  คน  ภาษามลายู 5 คน ภาษาอังกฤษ 16 คน สารสนเทศศาสตร์ 7 คน และ 
นิเทศศาสตร์ 6 คน 
 คณะศึกษาศาสตร์ 63 คน แบ่งเป็น การวัดและประเมินทางการศึกษา 9 คน เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา 7 คน การศึกษาปฐมวัย 4 คน คณิตศาสตร์ 5 คน พลศึกษา 4 คน ภาษาไทย 6 คน ภาษาอังกฤษ 
5 คน เคมี 4 คน ชีววิทยา 5 คน ฟิสิกส์ 5 คน สังคมศึกษา 5 คน ศิลปศึกษา 4 คน 
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 26 คน แบ่งเป็น ดุริยางคศาสตร์ไทย 3 คน ดุริยางคศาสตร์สากล 5 คน 
ทัศนศิลป์ 5 คน ศิลปะการแสดง 7 คน และศิลปะการออกแบบ 6 คน 
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 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 69 คน แบ่งเป็น การบัญชี 16 คน การจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ 18 คน การตลาด 8 คน การประกอบการและการจัดการ 10 คน และเศรษฐศาสตร์ 17 คน 
 คณะนิติศาสตร์ 57 คน  
 ลักษณะของเคร่ืองมือ 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลในครั้งน้ี เป็นแบบสอบถามเพ่ือศึกษาความต้องการและการใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน (วศิน 
นาคสมวงษ์กล, 2549) 
  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับความต้องการในการพัฒนาตนเองของผู้ตอบแบบสอบถาม โดย
ใช้รูปแบบคําถามเป็นมาตรวัดของระดับความต้องการและการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองของ
นิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ แบบประเมินค่า (Rating Scale) มีระดับความต้องการ 5 ระดับ คือ 5 มาก
ท่ีสุด 4 มาก 3 ปานกลาง 2 น้อย 1 น้อยท่ีสุด  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 
 1.   ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามและเก็บคืนแบบสอบถามด้วยตนเอง   
 2.  ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา ตามจํานวน 320 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 จากน้ันผู้วิจัยได้
นําแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อนนําข้อมูลไปวิเคราะห์ตามข้ันตอนทางสถิติต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้จัดกระทําข้อมูลเชิงปริมาณท่ีได้จากแบบสอบถาม นํามาตรวจสอบความ
ถูกต้องสมบูรณ์ และตรวจให้คะแนน  
 หากมีข้อเสนอแนะซ่ึงเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีได้จากแบบสอบถาม นํามาตรวจสอบความถูกต้อง 
และจัดกลุ่มเพ่ือตอบคําถามเชิงพรรณนาวิเคราะห์ 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผล 
 1. ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจํานวน 199 คน คิดเป็น
ร้อยละ 62.2 และเป็นเพศชาย จํานวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 37.8  
  1.2 คณะท่ีมีกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด คือ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มีจํานวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 และเมื่อเรียงลําดับจากมากไปน้อย รองลงมา ได้แก่ คณะ
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มีจํานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 21.6 คณะศึกษาศาสตร์ มีจํานวน 63 คน คิดเป็น
ร้อยละ 19.7 คณะนิติศาสตร์ มีจํานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 และคณะท่ีมีกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม
น้อยท่ีสุดคือ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ซ่ึงมีจํานวนผู้ตอบเพียง 26 คน คิดเป็นร้อยละ 8.1 
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ตารางท่ี 1 จํานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สรุปผลรวมทุกด้าน 
 

ประเด็น       x� S.D. แปลผล 
1. ระดับการใช้ประโยชน์จากแหลง่เรียนรู้เพ่ือการพัฒนาตนเอง 
ด้านการศึกษา ประเภทวัสดุและอุปกรณ ์

3.27 0.948 ปานกลาง 
(6) 

2. ระดับการใช้ประโยชน์จากแหลง่เรียนรู้เพ่ือพัฒนา ชีวิต
ส่วนตัว ประเภทวัสดุและอุปกรณ ์

3.30 0.948 ปานกลาง 
(5) 

3. ระดับการใช้ประโยชน์จากแหลง่เรียนรู้เพ่ือการพัฒนาตนเอง 
ด้านการศึกษา ประเภทเทคนิคและวิธีการ 

3.01 0.928 ปานกลาง 
(10) 

4. ระดับการใช้ประโยชน์จากแหลง่เรียนรู้เพ่ือพัฒนา ชีวิต
ส่วนตัว ประเภทเทคนิคและวิธีการ 

3.10 0.925 ปานกลาง 
(8) 

5. ระดับการใช้ประโยชน์จากแหลง่เรียนรู้เพ่ือการพัฒนาตนเอง 
ด้านการศึกษา ประเภทบุคคล 

3.15 0.944 ปานกลาง 
(7) 

6. ระดับการใช้ประโยชน์จากแหลง่เรียนรู้เพ่ือพัฒนา ชีวิต
ส่วนตัว ประเภทบุคคล 

3.30 0.950 ปานกลาง 
(5) 

7. ระดับการใช้ประโยชน์จากแหลง่เรียนรู้เพ่ือการพัฒนาตนเอง 
ด้านการศึกษา ประเภทสถานท่ี 

2.91 0.988 ปานกลาง 
(11) 

8. ระดับการใช้ประโยชน์จากแหลง่เรียนรู้เพ่ือพัฒนา ชีวิต
ส่วนตัว ประเภทสถานท่ี 

3.04 1.015 ปานกลาง 
(9) 

9. ความต้องการพัฒนาตนเอง ด้านความรู้ในหลักสูตร/
สาขาวิชาท่ีศึกษา 

4.00 0.771 มาก 
(1) 

10. ความต้องการพัฒนาตนเอง ดา้นความรูร้อบตัวท่ัวไป 3.51 0.907 มาก 
(4) 

11. ความต้องการพัฒนาตนเอง ดา้นทักษะพ้ืนฐานเพ่ือการ
เรียนรู ้

3.80 0.828 มาก 
(2) 

12. ความต้องการพัฒนาตนเอง ดา้นบุคลิกภาพ/ทัศนคต ิ 3.79 0.849 มาก 
(3) 

ผลรวม 3.34 0.916 ปานกลาง 

 
 2.  ผลการวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาตนเอง พบว่า ความต้องการพัฒนาตนเองด้านความรู้ใน
หลักสูตร/สาขาวิชาท่ีศึกษาอยู่ในระดับมาก 2) ความต้องการพัฒนาตนเองด้านทักษะพ้ืนฐานเพ่ือการเรียนรู้อยู่ใน
ระดับมาก 3) ความต้องการพัฒนาตนเองด้านบุคลิกภาพ/ทัศนคติอยู่ในระดับมาก 4) ความต้องการพัฒนาตนเอง
ด้านความรู้รอบตัวท่ัวไปอยู่ในระดับมาก  
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 3. ผลการวิเคราะห์ระดับการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง  พบว่า 1) ระดับ
การใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาชีวิตส่วนตัวประเภทวัสดุและอุปกรณ์อยู่ในระดับปานกลาง 2) ระดับการ
ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาชีวิตส่วนตัวประเภทบุคคลอยู่ในระดับปานกลาง 3) ระดับการใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาตนเองด้านการศึกษาประเภทวัสดุและอุปกรณ์อยู่ในระดับปานกลาง  4) ระดับการใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาตนเองด้านการศึกษาประเภทบุคคลอยู่ในระดับปานกลาง 5) ระดับการใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาชีวิตส่วนตัวประเภทเทคนิคและวิธีการอยู่ในระดับปานกลาง 6) ระดับการใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาชีวิตส่วนตัวประเภทสถานท่ีอยู่ในระดับปานกลาง 7) ระดับการใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาตนเองด้านการศึกษาประเภทเทคนิคและวิธีการมีอยู่ในระดับปานกลาง และลําดับ
สุดท้าย คือ 8) ระดับการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาตนเอง ด้านการศึกษาประเภทสถานท่ีอยู่ใน
ระดับปานกลางซ่ึงถือเป็นประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด 
 อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาความต้องการและการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองของนิสิต 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้วิจัยนําหัวข้อและประเด็นมาอภิปรายผล ดังน้ี  
 1. ความต้องการการพัฒนาตนเองของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ 1) ความต้องการ
พัฒนาตนเองด้านความรู้ในหลักสูตร/สาขาวิชาท่ีศึกษาอยู่ในระดับมาก  2) ความต้องการพัฒนาตนเองด้านทักษะ  
พ้ืนฐานเพ่ือการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก 3) ความต้องการพัฒนาตนเองด้านบุคลิกภาพ/ทัศนคติอยู่ในระดับมาก 4) 
ความต้องการพัฒนาตนเองด้านความรู้รอบตัวท่ัวไปอยู่ในระดับมาก ซ่ึงแสดงให้เห็นว่านิสิตระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยทักษิณมีกระตือรือร้นและมีความต้องการพัฒนาตนเองในทุกด้านเป็นอย่างมาก กล่าวคือ โดยเฉพาะ
โลกในยุค “โลกาภิวัตน์” สภาพของสังคม และการดํารงชีวิตของคนเรา มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ในขณะท่ี
มนุษย์มีความต้องการข้ันพ้ืนฐานไม่มีท่ีสิ้นสุด คือ ต้องการความสุข ความสมบูรณ์ ท้ังวัตถุและจิตใจ  ความต้องการ
ของมนุษย์ไม่เรียบง่ายเหมือนในอดีต แต่กลับมีความยุ่งยากและซับซ้อนมากยิ่งข้ึน ท้ังสภาพในสังคมและตัวมนุษย์
เอง  มีการแข่งขัน แย่งชิง เอารัดเอาเปรียบในทุก ๆ วิถีทาง ทําเพ่ือตนเองมากข้ึน ละเลยสังคมและสิ่งแวดล้อมซ่ึง
เป็นบ่อเกิดของความเห็นแก่ตัว นําพาไปสู่ปัญหาต่าง ๆ ของสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2553) จึงทําให้นิสิตมีความต้องการท่ีจะพัฒนาตนเองเป็นอย่างมากเพ่ือดํารงชีวิตอยู่ในโลก
ปัจจุบันได้อย่างมีคุณภาพท่ีสุด 
 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วศิน นาคสมวงษ์กุล (2549) พบว่า ความต้องการพัฒนาตนเอง
ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความต้องการพัฒนาตนเองในด้านความรู้ในสาขาวิชาท่ีศึกษามากท่ีสุด โดย
นิสิตส่วนใหญ่ต้องการพัฒนาตนเองในรายการวิชาเฉพาะมากท่ีสุด รองลงมาคือด้านทักษะพ้ืนฐานเพ่ือการเรียนรู้ 
โดยนิสิตส่วนใหญ่ต้องการพัฒนาตนเองในรายการการศึกษามากท่ีสุด รองลงมาคือความรู้รอบตัวท่ัวไป โดยนิสิตส่วน
ใหญ่ต้องการพัฒนาตนเองในรายการการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มากท่ีสุด และน้อยท่ีสุดคือ ด้านบุคลิกภาพ โดยนิสิต
ต้องการพัฒนาตนเองในรายการกริยาท่าทางมากท่ีสุด 
 2. การใช้ประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาตนเองของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 1) ระดับการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาชีวิตส่วนตัวประเภทวัสดุและอุปกรณ์ 2) ระดับการใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาชีวิตส่วนตัวประเภทบุคคลอยู่ในระดับปานกลาง 3) ระดับการใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาตนเองด้านการศึกษาประเภทวัสดุและอุปกรณ์อยู่ในระดับปานกลาง 4) ระดับการใช้
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ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาตนเองด้านการศึกษาประเภทบุคคลอยู่ในระดับปานกลาง 5) ระดับการใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาชีวิตส่วนตัวประเภทเทคนิคและวิธีการอยู่ในระดับปานกลาง 6) ระดับการใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาชีวิตส่วนตัวประเภทสถานท่ีอยู่ในระดับปานกลาง 7) ระดับการใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาตนเองด้านการศึกษาประเภทเทคนิคและวิธีการ อยู่ในระดับปานกลาง และลําดับ
สุดท้าย คือ 8) ระดับการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาตนเอง ด้านการศึกษาประเภทสถานท่ีอยู่ใน
ระดับปานกลาง ซ่ึงถือเป็นประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด ถึงแม้ระดับการใช้แหล่งเรียนรู้ของนิสิตจะอยู่ระดับปาน
กลางแต่ก็ยังถือว่ามีการใช้แหล่งเรียนรู้อยู่ และแหล่งเรียนรู้ก็เป็นแหล่งสําคัญในการพัฒนาตนเองของนิสิตในทุก ๆ
ด้าน ซ่ึงสอดคล้องกับ นฤมล จันทร์ต๊ะฟัน (2554) ได้ศึกษาการใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมจังหวัดลําปาง ผลการศึกษาสรุปได้ดังน้ี การใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ด้านสถานท่ี ผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนเกือบท้ังหมดได้ร่วมกันรับผิดชอบ ด้าน
แหล่งเรียนรู้ส่งเสริมให้ครูใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียน มีการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
และให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการใช้แหล่งเรียนรู้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของประยุทธ นาคศิลป์ (2548, น. 71) 
ศึกษาคุณภาพการบริหารอาคารสถานท่ีของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม ว่า
ภาพรวม มีการดําเนินการอยู่ในระดับดีมาก ยกเว้นด้านการดําเนินงานให้มีเจ้าหน้าท่ีดูแลอาคารสถานท่ี และด้าน
ตรวจสอบสภาพอาคารสถานท่ีให้ใช้ประโยชน์ได้ตลอดเวลา และยังสอดคล้องกับสิริยุพา ศกุลตะเสถียร (2545) 
พบว่า การบริหาร การใช้แหล่งเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง จากผลข้างต้นอาจพอสรุปได้ว่า การท่ีนิสิตมี
ระดับการใช้ประโยชน์ในระดับปานกลาง อาจเน่ืองมาจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ไม่ตรงกับความต้องการของนิสิตหรือ
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ อาจยังไม่ได้มาตรฐานหรือไม่เพียงพอต่อความต้องการหรือการท่ีนิสิตไม่รู้จักแหล่งเรียนรู้และ
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ควรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้นิสิตใช้แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า ซ่ึงจะ
สามารถช่วยให้นิสิตพัฒนาตนเองด้านการศึกษาหรือชีวิตส่วนตัวได้เป็นอย่างดี หรืออาจมีสาเหตุอ่ืน ซ่ึงสอดคล้องกับ 
ท่ี Burks (1994) พบว่า ครูมีบทบาทต่อนักเรียนในการใช้ห้องสมุด ซ่ึงครูจํานวนมากยังไม่ตระหนักถึงคุณค่าของ
หนังสือและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ทําให้ขาดการทํางานท่ีสัมพันธ์กับบรรณารักษ์ ควรมีการประสานงานกันจะทําให้เป็นการ
ส่งเสริมความพร้อมให้สอดคล้องในการนําพานักเรียนไปใช้ห้องสมุดในการเรียนการสอน และเป็นศูนย์การค้นคว้าท่ีมี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Dhamija & Kanchan (2014) พบว่า การเรียนรู้ด้วยตนเองจําเป็นต้อง
ให้เวลาแก่ผู้เรียน และการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพต้องอาศัยการช้ีแนะท่ีเหมาะสม สําหรับความแตกต่างของแต่ละ
บุคคล การเรียนรู้ด้วยตนเองจําเป็นต้องอาศัยความสนใจและความพยายามโดยรวมของผู้เรียนเองด้วย โมดูลการ
เรียนรู้ด้วยตนเองพิสูจน์ว่าเป็นประโยชน์สําหรับนักเรียน ครูสามารถทําหน้าท่ีตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
นักเรียนสามารถมีความคิดเป็นอิสระได้ ในปัจจุบันโมดูลดังกล่าวได้ถูกนําไปใช้ในการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาและค้นหาประสิทธิผลของโมดูลการเรียนรู้ด้วยตนเอง (SLM) ท้ังน้ีนักเรียนจะเก่งในสาขาท่ีพวกเขาเรียน ต้อง
ส่งเสริมให้พวกเขาได้ศึกษาด้วยตนเองผ่านโมดูลการเรียนรู้ด้วยตนเองอีกช่องทางหน่ึง ในขณะท่ีงานวิจัยของ จิระพล 
พู่กัน (2559) พบว่า แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนท่ี 35 
สังกัดสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ควรให้ความสําคัญท่ีตัวผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยงบประมาณท่ีจัดสรร จาก
กรุงเทพมหานครน้ันควรได้รับจัดสรรให้มากท่ีสุดจึงจะเป็นแนวทางพัฒนามากท่ีสุด ควรปรับภูมิทัศน์ ภายในบริเวณ
การจัดแหล่งเรียนรู้ให้มีความสวยงาม ความสะอาดภายในบริเวณจัดแหล่งเรียนรู้ และสร้างสื่อการเรียนการสอนและ
อุปกรณ์ให้เพียงพอและเหมาะสมควรส่งเสริมการทํางานเป็นทีมของเจ้าหน้าท่ี/ครู ควรมีการอบรมในเรื่องให้บริการ
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และเอาใจใส่ของเจ้าหน้าท่ี/ครู และควรจัดให้มีจํานวนเจ้าหน้าท่ี/ครู ให้บริการคําปรึกษาแก่ผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอ
ผู้บริหารควรมีแผนงาน/โครงการการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ ควรมีการตรวจสอบ ปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการแหล่งเรียนรู้ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมให้บริการ และควรมีการประเมินผลพัฒนาการของผู้เรียนใน
การใช้แหล่งเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องด้วย 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะสําหรับนําผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 ผู้บริหารมหาวิทยาลัย รวมท้ังห้องสมุด ควรพิจารณาส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาตนเองให้มากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นประเภทวัสดุอุปกรณ์ เทคนิคและวิธีการ
ประเภทบุคคล และประเภทสถานท่ี เน่ืองจากระดับการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
ยังอยู่ในระดับปานกลาง 
  1.2 ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารสํานักคอมพิวเตอร์ ควรพัฒนาระบบ WiFi ของ
มหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพเพ่ือส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของนิสิตได้อย่างเต็มท่ี
เน่ืองจากการใช้งาน WiFi ของนิสิตยังไม่มากพอ อาจจะเป็นเพราะเครือข่ายมีความเร็วค่อนข้างช้าหรือไม่เพียงพอ  
  1.3 ผู้บริหารของสํานักหอสมุดและสํานักคอมพิวเตอร์ ควรพัฒนาและปรับเปลี่ยน
คอมพิวเตอร์ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของนิสิต เพราะอาจจะเป็นสาเหตุทําให้การ
ใช้งานคอมพิวเตอร์ของนิสิตในสํานักหอสมุดและสํานักคอมพิวเตอร์ยังอยู่ในระดับท่ีไม่มากพอ 
  1.4 คณาจารย์ควรส่งเสริมให้นิสิตใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีอยู่นอกมหาวิทยาลัยให้มากข้ึน เพ่ือเป็น
การเปิดโลกทัศน์ให้แก่นิสิตและเป็นประโยชน์ให้นิสิตได้นําไปพัฒนาตนเอง 
 2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาถึงความต้องการและการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง
ของนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง 
  2.2 ควรมีการศึกษาถึงความต้องการและการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง
ของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง 
  2.3 ควรมีการศึกษาถึงความต้องการและการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง
ของเจ้าหน้าท่ีในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง 

การนําไปใช้ประโยชน์ 
เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยู่ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ให้เป็นการลงทุนท่ีคุ้มค่า ตอบสนองความ 

ต้องการของนิสิต และเป็นแนวทางให้มหาวิทยาลัยทักษิณใช้ประกอบการพิจารณาจัดหาหรือจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
บุคลากร แหล่งการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองของนิสิตอย่างเป็น
รูปธรรม ตลอดจนนําผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการกําหนดนโยบาย หรือกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ตระหนัก และเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาตนเอง อันจะส่งผลสืบเน่ืองต่อการพัฒนา
ของมหาวิทยาลัย และเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาการศึกษาของชาติ ท้ังทางตรงและทางอ้อมอีกด้วย  
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET คร้ังท่ี 10 : Library Transformation in a Disrupted World, 8-9 มกราคม 2563, สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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