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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเกี่ยวกับความต้องการและการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ตนเองของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ ผลการวิจัย พบว่า 1) ความต้องการพัฒนาตนเอง 1.1) ความ
ต้องการพัฒนาตนเองด้านความรู้ในหลักสูตร/สาขาวิชาที่ศึกษา 1.2) ด้านทักษะพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้ 1.3) ด้าน
บุคลิกภาพ/ทัศนคติ 1.4) ด้านความรู้รอบตัวทั่วไป อยู่ในระดับมาก 2) ระดับการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้
2.1) ระดับการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาชีวิตส่วนตัวประเภทวัสดุและอุปกรณ์ 2.2) ระดับการใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาชีวิตส่วนตัวประเภทบุคคล 2.3) ระดับการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพื่อการ
พัฒนาตนเองด้านการศึกษาประเภทวัสดุและอุปกรณ์ 2.4) ระดับการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนา
ตนเองด้านการศึกษาประเภทบุคคล 2.5) ระดับการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาชีวิตส่วนตัวประเภท
เทคนิคและวิธีการ 2.6) ระดับการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาชีวิตส่วนตัวประเภทสถานที่ 2.7) ระดับ
การใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองด้านการศึกษาประเภทเทคนิคและวิธีการ และลําดับสุดท้าย
คือ 2.8) ระดับการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองด้านการศึกษาประเภทสถานที่ อยู่ในระดับ
ปานกลาง

คําสําคัญ: ความต้องการ, การพัฒนาตนเอง, แหล่งเรียนรู้
ABSTRACT
This research study about the needs and utilization of learning resources for selfdevelopment of undergraduates in Thaksin University. These result as follows. 1) The need of selfdevelopment. 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 การสร้างและเพิ่มพูนความรู้ และความคิดของบุคคล เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ใน
ทุกสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตของคนในสังคม ซึ่งสังคมจะพัฒนาไปได้มากก็ต่อเมื่อสมาชิกในสังคม
มีความรู้ความสามารถในระดับมาก และต้องสามารถพัฒนาตนเองได้ โดยเฉพาะนิสิตนักศึกษา หากได้รับการ
ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาในระดับสูงและส่งเสริมให้พัฒนาตนเองก็จะเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาชนบทและ
ประเทศชาติ (โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, ม.ป.ป,
น. 1)
การเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ในสถาบันการศึกษาเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (และแก้ไขเพิ่มเติม 2545, 2553) มาตรา 24 เพราะเป็นการจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกปฏิบัติให้ทําได้ คิดเป็น ทําเป็น รักการอ่าน รักการเขียน และเกิด
การใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการฝึกทักษะ ฝึกกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และ
การประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ และ
ผู้เรียนสามารถจดจําองค์ความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ตลอดไป ดังนั้น สถาบันการศึกษาทุกแห่ง
จะต้องให้ความสําคัญในการจัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน และมีการใช้ประโยชน์จากแหล่งการ
เรียนรู้ที่มีอยู่ทั้งในสถานศึกษาและในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
(และแก้ไขเพิ่มเติม 2545, 2553), 2559, น. 1)
การพั ฒ นาการศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ สํ า หรั บ พลเมื อ งทุ ก ช่ ว งวั ย ตั้ ง แต่ เ กิ ด จนตลอดชี วิ ต มี
จุดมุ่งหมายที่สําคัญ คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และการศึกษาเพื่อการมีงานทําและสร้างงานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
และของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งมีความเป็นพลวัต ภายใต้สังคมแห่งปัญญา
(Wisdom-Based Society) สั ง คมแห่ งการเรี ย นรู้ (Lifelong Learning Society) และการสร้ างสภาพแวดล้ อ ม
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (Supportive Learning Environment) เพื่อให้พลเมืองสามารถแสวงหาความรู้
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และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปาน
กลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วในอีก 15 ปีข้างหน้า แต่ปัญหาวิกฤตของการศึกษาไทยที่สะสมมานาน ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาความแตกต่างของคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระหว่างสถานศึกษา ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
ปัญหาความเหลื่อมล้ําในโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ปัญหาสถานศึกษาขนาดเล็กในชนบท ปัญหาการ
รวมศูนย์อํานาจเข้าสู่ส่วนกลาง แม้กระทั่งการกระจายอํานาจไปสู่สถานศึกษาแต่ก็เป็นการบริหารและจัดการที่ขาด
ความรับผิดชอบต่อผู้เรียน มุ่งผลิตในเชิงปริมาณมากกว่าคุณภาพ และผลิตกําลังคนไม่สนองตอบความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ ผู้สําเร็จการศึกษาขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผล และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ซี่งส่งผลกระทบต่อผลิตภาพของกําลังแรงงานภายใต้ระบบ
เศรษฐกิจและสังคมที่ประเทศไทยกําลังเผชิญในขณะนี้ ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับความท้าทายที่เป็นพลวัตของ
โลกศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นแรงกดดันภายนอกจากกระแสโลกาภิวัตน์ (กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2559, น. 3-4)
มหาวิทยาลัยทักษิณถือเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยตรงและสังกัด
กระทรวงการอุด มศึ กษา วิ ทยาศาสตร์ วิจัย และนวัต กรรม และมี พัน ธกิ จหลั กเกี่ย วกับ การผลิตบั ณฑิ ตคื อจั ด
การศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนากําลังคนที่มีคุณภาพรองรับความต้องการของพื้นที่ ประเทศ และการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก (มหาวิทยาลัยทักษิณ, ม.ป.ป, น. 1) จากบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบใน
ฐานะมหาวิทยาลัยของรัฐมีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดการศึกษา จัดแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้
ให้มีคุณภาพ กอปรกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่กําหนดไว้ จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการ
และการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองของนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการให้
ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ การจัดกิจกรรม การจัดแหล่งการเรียนรู้ ให้นิสิตได้มีการพัฒนาตนเอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
มีทักษะ และประสบการณ์ ซึ่งส่งผลให้ประสบความสําเร็จในการเรียนและการทํางาน อันจะพัฒนาตนเองจน
สามารถเป็นกําลังคน เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสังคม ประเทศและอาเซียน
ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงความต้องการและการใช้ประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้เพื่อการ
พัฒนาตนเองของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ให้เป็น
การลงทุน ที่คุ้ม ค่า ตอบสนองความต้ องการของนิ สิต และเป็นแนวทางให้มหาวิท ยาลั ยทัก ษิณใช้ประกอบการ
พิจารณาจัดหาหรือจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ บุคลากร แหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาตนเองของนิสิตอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนนําผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการกําหนดนโยบาย หรือ
กิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้นิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ ตระหนัก และเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนา
ตนเอง อันจะส่งผลสืบเนื่องต่อการพัฒนาของมหาวิทยาลัย และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาของชาติ ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมอีกด้วย ทั้งนี้ งานวิจัยเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองในบริบทของ
สถาบันอุดมศึกษายังมีน้อย และยังไม่มีการทําวิจัยในเรื่องดังกล่าวในมหาวิทยาลัยทักษิณ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความต้องการการพัฒนาตนเองของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ
2. เพื่ อ ศึก ษาการใช้ ป ระโยชน์ จ ากแหล่ ง การเรี ย นรู้ เพื่ อ การพั ฒนาตนเอง นิ สิ ต ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
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ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
ขอบเขตของการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง สํ า รวจมุ่ ง เน้ น ที่ จ ะศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความต้ อ งการและการใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองของนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา
2559 จากเฉพาะวิทยาเขตสงขลา ไม่รวมวิทยาเขตพัทลุง
ตัวแปรสําคัญที่ศึกษา
ได้แก่ ความต้องการและการใช้ประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองของนิสิต
การพัฒนาตนเองที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มีทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่
1) การพัฒนาความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา
2) การพัฒนาความรู้รอบตัวทั่วไป
3) การพัฒนาทักษะการเรียนรู้
4) การพัฒนาบุคลิกภาพ/ทัศนคติ
แหล่งการเรียนรู้ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
1) แหล่งการเรียนรู้ประเภทวัสดุและอุปกรณ์
2) แหล่งการเรียนรู้ประเภทเทคนิคและวิธีการ
3) แหล่งการเรียนรู้ประเภทบุคคล
4) แหล่งการเรียนรู้ประเภทสถานที่
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต
สงขลา จาก 5 คณะ ได้ แ ก่ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ คณะศึ ก ษาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ แ ละ
บริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 1,918 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ทําการสุ่มแบบหลายขั้นตอน กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่าง
320 คน จากตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน และกําหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการแบ่งชั้นแต่ละหลักสูตรที่นิสิต
กําลังศึกษา รวมถึงการสุ่มแบบบังเอิญจากนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จาก
แต่ละหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 105 คน แบ่งเป็น การปกครองท้องถิ่น 11 คน ภูมิศาสตร์ 6 คน
การจัดการทรัพ ยากรมนุษย์ 9 คน การบริหารและพั ฒนาชุมชน 8 คน ประวั ติศาสตร์ 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
ลักษณะของเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเพื่อศึกษาความต้องการและการใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน (วศิน
นาคสมวงษ์กล, 2549)
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาตนเองของผู้ตอบแบบสอบถาม โดย
ใช้รูปแบบคําถามเป็นมาตรวัดของระดับความต้องการและการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองของ
นิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ แบบประเมินค่า (Rating Scale) มีระดับความต้องการ 5 ระดับ คือ 5 มาก
ที่สุด 4 มาก 3 ปานกลาง 2 น้อย 1 น้อยที่สุด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามและเก็บคืนแบบสอบถามด้วยตนเอง
2. ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา ตามจํานวน 320 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 จากนั้นผู้วิจัยได้
นําแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อนนําข้อมูลไปวิเคราะห์ตามขั้นตอนทางสถิติต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้จัดกระทําข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากแบบสอบถาม นํามาตรวจสอบความ
ถูกต้องสมบูรณ์ และตรวจให้คะแนน
หากมีข้อเสนอแนะซึ่งเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากแบบสอบถาม นํามาตรวจสอบความถูกต้อง
และจัดกลุ่มเพื่อตอบคําถามเชิงพรรณนาวิเคราะห์
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์
สรุปผล
1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง
1.1 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจํานวน 199 คน คิดเป็น
ร้อยละ 62.2 และเป็นเพศชาย จํานวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 37.8
1.2 คณะที่ มี ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งตอบแบบสอบถามมากที่ สุ ด คื อ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
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 และคณะที่มีกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม
น้อยที่สุดคือ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งมีจํานวนผู้ตอบเพียง 26 คน คิดเป็นร้อยละ 8.1
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ตารางที่ 1 จํานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปผลรวมทุกด้าน
ประเด็น
1. ระดับการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง
ด้านการศึกษา ประเภทวัสดุและอุปกรณ์
2. ระดับการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนา ชีวิต
ส่วนตัว ประเภทวัสดุและอุปกรณ์
3. ระดับการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง
ด้านการศึกษา ประเภทเทคนิคและวิธีการ
4. ระดับการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนา ชีวิต
ส่วนตัว ประเภทเทคนิคและวิธีการ
5. ระดับการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง
ด้านการศึกษา ประเภทบุคคล
6. ระดับการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนา ชีวิต
ส่วนตัว ประเภทบุคคล
7. ระดับการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง
ด้านการศึกษา ประเภทสถานที่
8. ระดับการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนา ชีวิต
ส่วนตัว ประเภทสถานที่
9. ความต้องการพัฒนาตนเอง ด้านความรู้ในหลักสูตร/
สาขาวิชาที่ศึกษา
10. ความต้องการพัฒนาตนเอง ด้านความรูร้ อบตัวทั่วไป

3.27

S.D.
0.948

3.30

0.948

3.01

0.928

3.10

0.925

3.15

0.944

3.30

0.950

2.91

0.988

3.04

1.015

4.00

0.771

3.51

0.907

11. ความต้องการพัฒนาตนเอง ด้านทักษะพื้นฐานเพื่อการ
เรียนรู้
12. ความต้องการพัฒนาตนเอง ด้านบุคลิกภาพ/ทัศนคติ

3.80

0.828

3.79

0.849

ผลรวม

3.34

0.916

xത

แปลผล
ปานกลาง
(6)
ปานกลาง
(5)
ปานกลาง
(10)
ปานกลาง
(8)
ปานกลาง
(7)
ปานกลาง
(5)
ปานกลาง
(11)
ปานกลาง
(9)
มาก
(1)
มาก
(4)
มาก
(2)
มาก
(3)
ปานกลาง

2. ผลการวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาตนเอง พบว่า ความต้องการพัฒนาตนเองด้านความรู้ใน
หลักสูตร/สาขาวิชาที่ศึกษาอยู่ในระดับมาก 2) ความต้องการพัฒนาตนเองด้านทักษะพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้อยู่ใน
ระดับมาก 3) ความต้องการพัฒนาตนเองด้านบุคลิกภาพ/ทัศนคติอยู่ในระดับมาก 4) ความต้องการพัฒนาตนเอง
ด้านความรู้รอบตัวทั่วไปอยู่ในระดับมาก
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3. ผลการวิเคราะห์ระดับการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง พบว่า 1) ระดับ
การใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาชีวิตส่วนตัวประเภทวัสดุและอุปกรณ์อยู่ในระดับปานกลาง 2) ระดับการ
ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาชีวิตส่วนตัวประเภทบุคคลอยู่ในระดับปานกลาง 3) ระดับการใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองด้านการศึกษาประเภทวัสดุและอุปกรณ์อยู่ในระดับปานกลาง 4) ระดับการใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองด้านการศึกษาประเภทบุคคลอยู่ในระดับปานกลาง 5) ระดับการใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาชีวิตส่วนตัวประเภทเทคนิคและวิธีการอยู่ในระดับปานกลาง 6) ระดับการใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาชีวิตส่วนตัวประเภทสถานที่อยู่ในระดับปานกลาง 7) ระดับการใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองด้านการศึกษาประเภทเทคนิคและวิธีการมีอยู่ในระดับปานกลาง และลําดับ
สุดท้าย คือ 8) ระดับการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง ด้านการศึกษาประเภทสถานที่อยู่ใน
ระดับปานกลางซึ่งถือเป็นประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
อภิปรายผล
ผลการศึกษาความต้องการและการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองของนิสิต
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้วิจัยนําหัวข้อและประเด็นมาอภิปรายผล ดังนี้
1. ความต้องการการพัฒนาตนเองของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ 1) ความต้องการ
พัฒนาตนเองด้านความรู้ในหลักสูตร/สาขาวิชาที่ศึกษาอยู่ในระดับมาก 2) ความต้องการพัฒนาตนเองด้านทักษะ
พื้นฐานเพื่อการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก 3) ความต้องการพัฒนาตนเองด้านบุคลิกภาพ/ทัศนคติอยู่ในระดับมาก 4)
ความต้ องการพัฒนาตนเองด้ านความรู้ รอบตัว ทั่ว ไปอยู่ใ นระดับ มาก ซึ่ งแสดงให้ เห็น ว่า นิสิ ตระดับ ปริญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยทักษิณมีกระตือรือร้นและมีความต้องการพัฒนาตนเองในทุกด้านเป็นอย่างมาก กล่าวคือ โดยเฉพาะ
โลกในยุค “โลกาภิวัตน์” สภาพของสังคม และการดํารงชีวิตของคนเรา มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ในขณะที่
มนุษย์มีความต้องการขั้นพื้นฐานไม่มีที่สิ้นสุด คือ ต้องการความสุข ความสมบูรณ์ ทั้งวัตถุและจิตใจ ความต้องการ
ของมนุษย์ไม่เรียบง่ายเหมือนในอดีต แต่กลับมีความยุ่งยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ทั้งสภาพในสังคมและตัวมนุษย์
เอง มีการแข่งขัน แย่งชิง เอารัดเอาเปรียบในทุก ๆ วิถีทาง ทําเพื่อตนเองมากขึ้น ละเลยสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่ง
เป็นบ่อเกิดของความเห็นแก่ตัว นําพาไปสู่ปัญหาต่าง ๆ ของสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553) จึงทําให้นิสิตมีความต้องการที่จะพัฒนาตนเองเป็นอย่างมากเพื่อดํารงชีวิตอยู่ในโลก
ปัจจุบันได้อย่างมีคุณภาพที่สุด
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วศิน นาคสมวงษ์กุล (2549) พบว่า ความต้องการพัฒนาตนเอง
ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความต้องการพัฒนาตนเองในด้านความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษามากที่สุด โดย
นิสิตส่วนใหญ่ต้องการพัฒนาตนเองในรายการวิชาเฉพาะมากที่สุด รองลงมาคือด้านทักษะพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้
โดยนิสิตส่วนใหญ่ต้องการพัฒนาตนเองในรายการการศึกษามากที่สุด รองลงมาคือความรู้รอบตัวทั่วไป โดยนิสิตส่วน
ใหญ่ต้องการพัฒนาตนเองในรายการการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มากที่สุด และน้อยที่สุดคือ ด้านบุคลิกภาพ โดยนิสิต
ต้องการพัฒนาตนเองในรายการกริยาท่าทางมากที่สุด
2. การใช้ประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 1) ระดับการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาชีวิตส่วนตัวประเภทวัสดุและอุปกรณ์ 2) ระดับการใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาชีวิตส่วนตัวประเภทบุคคลอยู่ในระดับปานกลาง 3) ระดับการใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองด้านการศึกษาประเภทวัสดุและอุปกรณ์อยู่ในระดับปานกลาง 4) ระดับการใช้
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ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองด้านการศึกษาประเภทบุคคลอยู่ในระดับปานกลาง 5) ระดับการใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาชีวิตส่วนตัวประเภทเทคนิคและวิธีการอยู่ในระดับปานกลาง 6) ระดับการใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาชีวิตส่วนตัวประเภทสถานที่อยู่ในระดับปานกลาง 7) ระดับการใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองด้านการศึกษาประเภทเทคนิคและวิธีการ อยู่ในระดับปานกลาง และลําดับ
สุดท้าย คือ 8) ระดับการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง ด้านการศึกษาประเภทสถานที่อยู่ใน
ระดับปานกลาง ซึ่งถือเป็นประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ถึงแม้ระดับการใช้แหล่งเรียนรู้ของนิสิตจะอยู่ระดับปาน
กลางแต่ก็ยังถือว่ามีการใช้แหล่งเรียนรู้อยู่ และแหล่งเรียนรู้ก็เป็นแหล่งสําคัญในการพัฒนาตนเองของนิสิตในทุก ๆ
ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับ นฤมล จันทร์ต๊ะฟัน (2554) ได้ศึกษาการใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมจังหวัดลําปาง ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ การใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ด้านสถานที่ ผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนเกือบทั้งหมดได้ร่วมกันรับผิดชอบ ด้าน
แหล่งเรียนรู้ส่งเสริมให้ครูใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียน มีการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
และให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการใช้แหล่งเรียนรู้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของประยุทธ นาคศิลป์ (2548, น. 71)
ศึกษาคุณภาพการบริหารอาคารสถานที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม ว่า
ภาพรวม มีการดําเนินการอยู่ในระดับดีมาก ยกเว้นด้านการดําเนินงานให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลอาคารสถานที่ และด้าน
ตรวจสอบสภาพอาคารสถานที่ให้ใช้ประโยชน์ไ ด้ตลอดเวลา และยังสอดคล้องกับสิริยุพา ศกุลตะเสถียร (2545)
พบว่า การบริหาร การใช้แหล่งเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง จากผลข้างต้นอาจพอสรุปได้ว่า การที่นิสิตมี
ระดับการใช้ประโยชน์ในระดับปานกลาง อาจเนื่องมาจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ไม่ตรงกับความต้องการของนิสิตหรือ
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ อาจยังไม่ได้มาตรฐานหรือไม่เพียงพอต่อความต้องการหรือการที่นิสิตไม่รู้จักแหล่งเรียนรู้และ
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ควรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้นิสิตใช้แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า ซึ่งจะ
สามารถช่วยให้นิสิตพัฒนาตนเองด้านการศึกษาหรือชีวิตส่วนตัวได้เป็นอย่างดี หรืออาจมีสาเหตุอื่น ซึ่งสอดคล้องกับ
ที่ Burks (1994) พบว่า ครูมีบทบาทต่อนักเรียนในการใช้ห้องสมุด ซึ่งครูจํานวนมากยังไม่ตระหนักถึงคุณค่าของ
หนังสือและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ทําให้ขาดการทํางานที่สัมพันธ์กับบรรณารักษ์ ควรมีการประสานงานกันจะทําให้เป็นการ
ส่งเสริมความพร้อมให้สอดคล้องในการนําพานักเรียนไปใช้ห้องสมุดในการเรียนการสอน และเป็นศูนย์การค้นคว้าทีม่ ี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Dhamija & Kanchan (2014) พบว่า การเรียนรู้ด้วยตนเองจําเป็นต้อง
ให้เวลาแก่ผู้เรียน และการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัยการชี้แนะที่เหมาะสม สําหรับความแตกต่างของแต่ละ
บุคคล การเรียนรู้ด้วยตนเองจําเป็นต้องอาศัยความสนใจและความพยายามโดยรวมของผู้เรียนเองด้วย โมดูลการ
เรียนรู้ด้วยตนเองพิสูจน์ว่าเป็นประโยชน์สําหรับนักเรียน ครูสามารถทําหน้าที่ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
นักเรียนสามารถมีความคิดเป็นอิสระได้ ในปัจจุบันโมดูลดังกล่าวได้ถูกนําไปใช้ในการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาและค้นหาประสิทธิผลของโมดูลการเรียนรู้ด้วยตนเอง (SLM) ทั้งนี้นักเรียนจะเก่งในสาขาที่พวกเขาเรียน ต้อง
ส่งเสริมให้พวกเขาได้ศึกษาด้วยตนเองผ่านโมดูลการเรียนรู้ด้วยตนเองอีกช่องทางหนึ่ง ในขณะที่งานวิจัยของ จิระพล
พู่กัน (2559) พบว่า แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 35
สังกัดสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ควรให้ความสําคัญที่ตัวผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยงบประมาณที่จัดสรร จาก
กรุงเทพมหานครนั้นควรได้รับจัดสรรให้มากที่สุดจึงจะเป็นแนวทางพัฒนามากที่สุด ควรปรับภูมิทัศน์ ภายในบริเวณ
การจัดแหล่งเรียนรู้ให้มีความสวยงาม ความสะอาดภายในบริเวณจัดแหล่งเรียนรู้ และสร้างสื่อการเรียนการสอนและ
อุปกรณ์ให้เพียงพอและเหมาะสมควรส่งเสริมการทํางานเป็นทีมของเจ้าหน้าที่/ครู ควรมีการอบรมในเรื่องให้บริการ
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และเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่/ครู และควรจัดให้มีจํานวนเจ้าหน้าที่/ครู ให้บริการคําปรึกษาแก่ผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอ
ผู้บริหารควรมีแผนงาน/โครงการการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ ควรมีการตรวจสอบ ปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการแหล่งเรียนรู้ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมให้บริการ และควรมีการประเมินผลพัฒนาการของผู้เรียนใน
การใช้แหล่งเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องด้วย
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสําหรับนําผลการวิจัยไปใช้
1.1 ผู้บริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้งห้องสมุด ควรพิจารณาส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตนเองให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นประเภทวัสดุอุปกรณ์ เทคนิคและวิธีการ
ประเภทบุคคล และประเภทสถานที่ เนื่องจากระดับการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
ยังอยู่ในระดับปานกลาง
1.2 ผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ผู้ บ ริ ห ารสํ า นั ก คอมพิ ว เตอร์ ควรพั ฒ นาระบบ WiFi ของ
มหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของนิสิตได้อย่างเต็มที่
เนื่องจากการใช้งาน WiFi ของนิสิตยังไม่มากพอ อาจจะเป็นเพราะเครือข่ายมีความเร็วค่อนข้างช้าหรือไม่เพียงพอ
1.3 ผู้ บ ริ ห ารของสํ า นั ก หอสมุ ด และสํ า นั ก คอมพิ ว เตอร์ ควรพั ฒ นาและปรั บ เปลี่ ย น
คอมพิวเตอร์ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของนิสิต เพราะอาจจะเป็นสาเหตุทําให้การ
ใช้งานคอมพิวเตอร์ของนิสิตในสํานักหอสมุดและสํานักคอมพิวเตอร์ยังอยู่ในระดับที่ไม่มากพอ
1.4 คณาจารย์ควรส่งเสริมให้นิสิตใช้แหล่งเรียนรู้ที่อยู่นอกมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น เพื่อเป็น
การเปิดโลกทัศน์ให้แก่นิสิตและเป็นประโยชน์ให้นิสิตได้นําไปพัฒนาตนเอง
2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาถึงความต้องการและการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
ของนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง
2.2 ควรมีการศึกษาถึงความต้องการและการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
ของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง
2.3 ควรมีการศึกษาถึงความต้องการและการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
ของเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง
การนําไปใช้ประโยชน์
เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ให้เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า ตอบสนองความ
ต้องการของนิสิต และเป็นแนวทางให้มหาวิทยาลัยทักษิณใช้ประกอบการพิจารณาจัดหาหรือจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
บุคลากร แหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองของนิสิตอย่างเป็น
รูปธรรม ตลอดจนนําผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการกําหนดนโยบาย หรือกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้นิสิตปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ ตระหนัก และเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาตนเอง อันจะส่งผลสืบเนื่องต่อการพัฒนา
ของมหาวิทยาลัย และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาของชาติ ทั้งทางตรงและทางอ้อมอีกด้วย
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