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บทคัดย่อ
การวิจัยเชิ งสารวจครั้ งนี ม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึ กษาระดับการใช้ แหล่ งเรี ยนรู้ และคุณลักษณะการเป็ นบุคคลแห่ ง
การเรี ยนรู้ 2) เปรี ยบเที ยบระดับการใช้ แหล่ งเรี ยนรู้ และคุณลักษณะการเป็ นบุคคลแห่ งการเรี ยนรู้ จาแนกตามเพศ และ 3) หา
ความสั มพันธ์ ระหว่ างการใช้ แหล่ งเรี ยนรู้ กับคุณลักษณะการเป็ นบุคคลแห่ งการเรี ยนรู้ กลุ่มตัวอย่ างเป็ นนักเรี ยนอิ สลาม
วิทยาลัยแห่ งประเทศไทย 332 คน ซึ่ งได้ มาด้ วยวิธีการสุ่ มตัวอย่ างแบบง่ าย เครื่ องมือที่ ใช้ ในการวิจัย คื อ แบบสอบถามที่
ประกอบด้ วยข้ อคาถามเกี่ยวกับการใช้ แหล่ งเรี ยนรู้ และคุณลักษณะการเป็ นบุคคลแห่ งการเรี ยนรู้ โดยมีค่าความเชื่ อมัน่ เท่ ากับ
0.964 และ 0.965 ตามลาดับ การวิเคราะห์ ข้อมูลใช้ ค่าร้ อยละ ค่ าเฉลี่ย ค่ าคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่ าเฉลี่ย การทดสอบที
และค่ าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สัน
ผลการศึกษาพบว่ า นักเรี ยนมีการใช้ แหล่ งเรี ยนรู้ อยู่ในระดับมาก และมีคุณลักษณะการเป็ นบุคคลแห่ งการเรี ยนรู้ อยู่
ในระดับมาก เมื่อจาแนกตามเพศ พบว่ า นักเรี ยนชายและนักเรี ยนหญิงมีระดับการใช้ แหล่ งเรี ยนรู้ และมีระดับคุณลักษณะ
การเป็ นบุคคลแห่ งการเรี ยนรู้ ไม่ แตกต่ างกัน เมื่อศึ กษาความสั มพันธ์ ระหว่ างการใช้ แหล่ งเรี ยนรู้ กับคุณลักษณะการเป็ น
บุคคลแห่ งการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน พบว่ า มีความสัมพันธ์ กันอย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
คำสำคัญ : แหล่ งเรี ยนรู้ / การใช้ แหล่ งเรี ยนรู้ / คุณลักษณะการเป็ นบุคคลแห่ งการเรี ยนรู้
Abstract
The purposes of this survey research were 1) to study the level of learning resources
usage and the level of learning personal characteristics, 2) to compare them classified by sex,
and 3) to study the relationship between learning resources usage and learning personal
characteristics. Sampling group was 332 students of Islamic College of Thailand. These
samples were selected by simple random sampling method. Tools for studying were a
constructed questionnaire which consisted of the questions about learning resources usage
and learning personal characteristics with reliability of 0.964 and 0.965 respectively.
Statistics for data analysis were percentage, mean, standard error of mean, t-test, and
Pearson’s correlation coefficients.
The results from this study showed that students’ learning resources usage was in high
level. Students’ learning personal characteristics was in high level. When compare the level

of learning resources usage and learning personal characteristics of students, it was found
that there was no significant difference of them in sex. The study of the relationship between
learning resources usage and learning personal characteristics revealed that there was
relationship with statistical significant at 0.01 level.
Keyword : Learning Resources / Learning Resources Usage / Learning Personal Characteristics

1. บทนา
การเรี ยนรู ้ ในโลกยุคปั จจุ บนั ซึ่ งเป็ นยุคแห่ งสังคม
ข่าวสาร และสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนจะต้องศึ กษา
ค้น คว้าหาความรู ้ ด้วยตนเองจากแหล่ งเรี ยนรู ้ ต่ าง ๆ ที่
หลากหลายทั้ งภายในและภายนอกห้ อ งเรี ยนที่ มี อ ยู่
รอบตัว ได้แก่ พ่อแม่ ชุมชน เพื่อน สถาบันทางการศึกษา
สถาบันทางศาสนา การอ่านหนังสื อพิมพ์ การดูโทรทัศน์
ตลอดจนการใช้คอมพิวเตอร์ และเข้าสู่ ระบบอินเตอร์ เน็ต
ซึ่งทุกคนจะได้รับความรู ้ตามที่ตนต้องการ การเรี ยนรู ้จึง
สนุ กและไม่เกิ ดความเครี ยด [1] ปั จจุ บนั ประเทศต่าง ๆ
ได้ใ ห้ความสนใจในการจัดแหล่ งเรี ย นรู ้ เ พื่ อ สนองต่ อ
การศึ ก ษาตลอดชี วิต และความแตกต่ า งของบุ ค คลใน
ระดับต่าง ๆ เพื่อให้บุคคลและสังคมของประเทศได้รับ
การพัฒ นาไปสู่ คุ ณ ภาพตามวิ สั ย ทัศ น์ ข องการศึ ก ษา
ดั ง นั้ นการจั ด การศึ ก ษายุ ค ใหม่ จ ะต้ อ งเป็ นการจั ด
การศึ กษาที่ มุ่ ง พัฒ นาคนให้ มี ค วามสามารถในการใช้
ข้อมูลข่าวสาร และสามารถนามาพัฒนาเป็ นกระบวนการ
เรี ย นรู ้ ข องตนเองได้ การศึ กษาจะต้อ งเตรี ย มคนให้ มี
คุ ณสมบัติ เหมาะสมกับ สภาพเศรษฐกิ จ ยุคโลกาภิ วตั น์
โดยมีความสามารถควบคุมภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจได้
การศึ กษาจะต้องบรรลุเป้ าหมายในการสร้างบุคคลแห่ ง
การเรี ย นรู ้ องค์ก รแห่ ง การเรี ย นรู ้ และสัง คมแห่ ง การ
เรี ย นรู ้ เพื่ อ เป็ นองค์ป ระกอบสาคัญ ในการขับ เคลื่ อ น
กระบวนการพัฒนาและยกระดับการศึ กษาของประเทศ
ให้สามารถเข้าสู่การแข่งขันในนานาชาติได้ แนวทางการ
จัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.
2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 25
ได้กาหนดว่า รัฐมีบทบาทในการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ โดย
ส่งเสริ มการดาเนินงาน และจัดตั้งแหล่งเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต

ทุ ก รู ป แบบอย่ า งพอเพี ย งและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ได้แ ก่
ห้ อ งสมุ ด ประชาชน พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ หอศิ ล ป์ สวนสั ต ว์
สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ศูนย์กีฬา แหล่งนันทนาการ และแหล่ง
เรี ยนรู ้อื่น [2] สถานศึกษาทุกระดับต้องจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ โดยยึดหลักว่า ผูเ้ รี ยนมี ความสาคัญที่ สุด ผูเ้ รี ยน
สามารถจะเรี ย นรู ้ โ ดยวิ ธี ใ ดก็ ไ ด้ สถานศึ ก ษาจะต้อ ง
ส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้เ รี ยนได้พ ัฒ นาเต็ ม ตามศัก ยภาพ และมี
ความสุ ข และยึดผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางแห่ งการเรี ยนรู ้ จัด
สาระการเรี ยนรู ้ โดยบู รณาการความรู ้ และทักษะต่าง ๆ
อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด และ
ความต้องการของผูเ้ รี ยน จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม
และแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย เพื่อส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน
ได้ศึกษาค้นคว้าด้ว ยตนเองและเกิ ดการเรี ยนรู ้ ไ ด้อย่า ง
ต่อเนื่อง [3]
จากความสาคัญดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่ จะ
ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งการใช้แ หล่ ง เรี ย นรู ้ แ ละ
คุ ณลักษณะการเป็ นบุ ค คลแห่ งการเรี ยนรู ้ ข องนักเรี ย น
อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เพื่อนาผลการวิจยั มาใช้
เป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการ และส่ งเสริ มการใช้
แหล่ งเรี ยนรู ้ ใ ห้มีป ระสิ ทธิ ภาพ นักเรี ยนได้เรี ย นรู ้ ด้วย
การศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ดว้ ยตนเอง ตามความต้องการ
ความสนใจ และความถนัด จนก่อให้เกิดคุณลักษณะการ
เป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ

2. วัตถุประสงค์ การศึกษา
2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ การใช้ แ หล่ ง เรี ยนรู ้ และ
คุ ณลักษณะการเป็ นบุ ค คลแห่ งการเรี ยนรู ้ ข องนักเรี ย น
อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

2.2 เพื่อเปรี ยบเที ยบระดับการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ และ
คุ ณลักษณะการเป็ นบุ ค คลแห่ งการเรี ยนรู ้ ข องนักเรี ย น
อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จาแนกตามเพศ
2.3 เพื่อศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้แหล่ ง
เรี ยนรู ้ และคุณลักษณะการเป็ นบุคคลแห่ งการเรี ยนรู ้ของ
นักเรี ยนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

3. วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
3.1 แหล่ งเรียนรู้
3.1.1 ความหมายของแหล่ งเรียนรู้
แหล่งเรี ยนรู ้ เป็ นแหล่งหรื อศูนย์รวมที่ ประกอบด้วย
ข้อมูล ข่าวสาร ความรู ้ และกิจกรรมที่มีกระบวนการเรี ยนรู ้
หรื อกระบวนการสอนที่มีรูปแบบแตกต่างจากกระบวนการ
เรี ยนการสอนที่ มี ค รู เป็ นผู ้ส อน มี ร ะยะเวลายื ด หยุ่ น
สอดคล้องกับความต้องการและความพร้อมของผูเ้ รี ยน มี
การประเมิ น และการวัดผลการเรี ยนที่ มี ล ักษณะเฉพาะ
สร้ างขึ้ นให้เหมาะสมกับการเรี ยนรู ้ [2] แหล่งเรี ยนรู ้ เป็ น
แหล่ งที่ ส นับสนุ น ส่ งเสริ มให้ ผู ้เ รี ยนใฝ่ เรี ยน แสวงหา
ความรู ้ และเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองตามอัธยาศัยอย่างกว้างขวาง
และต่ อเนื่ อง เพื่ อเสริ มสร้ างให้ ผูเ้ รี ยนเกิ ดกระบวนการ
เรี ยนรู ้และเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้ [4]
3.1.2 ความสาคัญของแหล่ งเรียนรู้
แหล่ งเรี ยนรู ้ มี ส่ วนช่ วยจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ เพื่ อ
ขยายประสบการณ์ ของผูเ้ รี ยน และเชื่ อมโยงสู่ การใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน [5] นอกจากนี้แหล่งเรี ยนรู ้มีความสาคัญใน
การพัฒนาทักษะและความสามารถต่าง ๆ ของบุคคลแต่ละ
คนให้สามารถเป็ นผูเ้ รี ยนรู ้ อย่างมี อิ สระ เป็ นการเรี ยนรู ้
ตลอดชี วิต เป็ นการปลู กฝั งนิ สัยรั กการอ่าน การค้นคว้า
แสวงหาความรู ้ ด้ วยตนเอง เสริ มสร้ า งประสบการณ์
ภาคปฏิ บัติ และเพื่ อให้ ผู ้เรี ยนได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็ ม
ความสามารถ [6]
3.1.3 ประเภทของแหล่ งเรียนรู้
แหล่งเรี ยนรู ้ ไม่ว่าจะมีลกั ษณะเป็ นแหล่งวิชาความรู ้
แหล่ ง วิ ท ยาการ แหล่ ง ทรั พ ยากรในชุ ม ชน ภู มิ ปั ญ ญา

ท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้านนั้น ได้มีองค์กรทางการศึ กษา
ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับประเภทของแหล่งเรี ยนรู ้ไว้ดงั นี้
กรมสามัญ ศึ กษา [6] ได้ จ าแนกแหล่ ง เรี ยนรู ้ ต าม
ลักษณะที่ต้ งั ออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1) แหล่ งเรี ยนรู ้ ในโรงเรี ย น เป็ นแหล่ ง ที่ มี ข ้อมู ล
ข่าวสารความรู ้ ซ่ ึ งอยู่ภายในโรงเรี ยน การจัดและพัฒนา
แหล่งเรี ยนรู ้ของแต่ละโรงเรี ยนมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่
กับศักยภาพของโรงเรี ยน อย่างไรก็ตามการพัฒนาแหล่ง
เรี ยนรู ้ จ ะเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลเมื่ อ นัก เรี ยนเข้า ไปศึ ก ษาหา
ความรู ้ แหล่ ง เรี ยนรู ้ ใ นโรงเรี ยน เช่ น ห้ อ งสมุ ด ห้ อ ง
ปฏิ บัติการ ศู นย์พฒ
ั นาการเรี ยนการสอนวิชาต่าง ๆ และ
สวนต่าง ๆ ภายในโรงเรี ยน
2) แหล่ ง เรี ยนรู ้ ใ นท้อ งถิ่ น เป็ นแหล่ ง ที่ มี ข ้อ มู ล
ข่าวสารความรู ้ซ่ ึ งอยู่ภายนอกโรงเรี ยน และอยู่ในวิถีชีวิต
ของชุมชน การจัดให้นักเรี ยนเข้าไปศึ กษาหาความรู ้ตอ้ งมี
การประสานความร่ วมมือและมีเป้ าหมายในการใช้บริ การ
ที่ ชัดเจน แหล่ งเรี ยนรู ้ ในท้องถิ่ น เช่ น ครอบครั ว ชุ มชน
สถานประกอบการ สถานที่ ราชการ แหล่งธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อม องค์กรภาครั ฐและเอกชน หอสมุ ด วัด และ
สถาบันการศึกษาอื่น ๆ
สานักงานคณะกรรมการการศึ กษาแห่ งชาติ [7] ได้
จาแนกแหล่งเรี ยนรู ้ออกเป็ น 5 ประเภท คือ
1) แหล่งเรี ยนรู ้ ที่เป็ นสื่ อสิ่ งพิมพ์ เช่น หนังสื อเรี ยน
หนังสื ออ้างอิง หนังสื ออ่านประกอบ หนังสื อพิมพ์ วารสาร
เป็ นต้น
2) แหล่ ง เรี ยนรู ้ ที่ เ ป็ นสื่ ออิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ เช่ น
มัล ติ มี เ ดี ย วี ดี ทัศ น์ รายการศึ ก ษาที่ ผ่ า นสื่ อ โทรทั ศ น์
ซีดีรอม อินเตอร์เน็ต โปรแกรมการสอนวิชาต่าง ๆ เป็ นต้น
3) แหล่งเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยน เช่น ห้องสมุด มุมหนังสื อ
ห้องปฏิบตั ิการ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม สนามกี ฬา
เป็ นต้น
4) แหล่งเรี ยนรู ้ในท้องถิ่น เช่น วัฒนธรรม ประเพณี
การละเล่น สวนสาธารณะ ห้องสมุดประชาชน ศู นย์การ
เรี ยนรู ้ชุมชน ศาลาประชาคม แหล่งท่องเที่ยว วัด เป็ นต้น

5) แหล่งเรี ยนรู ้ที่เป็ นบุคคล เช่น ครู วิทยากรท้องถิ่น
ปราชญ์ชาวบ้าน พระสงฆ์ ผูน้ าชุ มชน ผูท้ รงคุ ณวุฒิ ใน
สถาบันการศึกษา เป็ นต้น
3.1.4 แนวทางการจัดและใช้ แหล่ งเรียนรู้
การใช้แหล่งเรี ยนรู ้ ในโรงเรี ยนและในท้องถิ่ นให้
เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ การพัฒ นาการเรี ย นการสอนนั้น มี
นักการศึกษา และองค์กรทางการศึกษาได้เสนอไว้ดงั นี้
สุ พิน บุญชูวงศ์ [8] กล่าวว่า การจัดแหล่งเรี ยนรู ้ใน
โรงเรี ยน ได้แก่ ห้องเรี ยน ศูนย์วิชาการ ศูนย์วิทยบริ การ
ห้องสมุด และแหล่งธรรมชาติในโรงเรี ยน จะใช้วิธีการ
วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศและแหล่งที่ มีอยู่แล้ว ซึ่ ง
เป็ นการเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ จะได้อ อกแบบการจัด
กิ จกรรมที่ ใช้ในแหล่ง เรี ย นรู ้ และการจัด บริ ก ารแหล่ ง
เรี ยนรู ้ เพื่อการศึ กษา รู ปแบบกิ จกรรมที่ ส่งเสริ มการใช้
แหล่งเรี ยนรู ้ เช่น การศึ กษาค้นคว้าหาข้อมูลสารสนเทศ
การจัดทาโครงงาน การประดิ ษฐ์ การผลิ ตสิ่ งของ การ
พัฒนาและการอนุ รักษ์ การแสดงละคร บทบาทสมมติ
การสร้างสถานการณ์จาลอง การฝึ กทักษะการปฏิบตั ิ การ
ฝึ กกระบวนการทางานร่ วมกัน เป็ นต้น
หน่วยศึกษานิเทศก์เขตการศึกษา 5 [9] กล่าวถึง การ
ใช้แ หล่ ง เรี ยนรู ้ ข องโรงเรี ยนว่ า มี สิ่ ง ที่ ต ้อ งค านึ ง คื อ
นโยบายและเป้ าหมายของโรงเรี ยน การจัดแหล่งเรี ยนรู ้
ให้มีประสิ ทธิ ภาพต้องสอดคล้องกับหลักสู ตรการเรี ยน
การสอน โดยระดมทรัพยากรทั้งหมดที่มีอยู่ในโรงเรี ยน
สร้ า งเครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู ้ ใ นโรงเรี ย นและชุ ม ชน เพื่ อ
ร่ วมกันสร้างประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่หลากหลายให้แก่
ผูเ้ รี ยน ความร่ วมมือของบุคลากรทุกฝ่ ายในโรงเรี ยนและ
ชุมชนจึงเป็ นสิ่ งสาคัญในการจัดแหล่งเรี ยนรู ้
สานักงานคณะกรรมการการศึ กษาแห่ งชาติ [7] ได้
กล่าวถึง วิธีการจัดแหล่งเรี ยนรู ้ไว้หลายลักษณะ คือ
1) จัดตามความพร้อมและศักยภาพของแหล่งเรี ยนรู ้
เพื่อการนาเสนอข้อมูลได้อย่างรวดเร็ ว เป็ นระบบและมี
ประสิ ทธิภาพ

2) จัดสาระความรู ้สอดคล้องกับหลักสู ตรแกนกลาง
เพื่ อ ให้ ผู ้ เ รี ยนมี โอกาสได้ พ บและมี ส่ วนร่ วมใน
ประสบการณ์ ได้ใ ช้ท รั พ ยากรต่ า ง ๆ ทั้ง ในและนอก
ห้องเรี ยน ได้สัมผัสกับความเป็ นจริ ง สร้ างองค์ความรู ้
ด้วยตนเองจากประสบการณ์ จากการสารวจ ตรวจสอบ
ความรู ้ที่ได้รับ และหาข้อสรุ ป
3) จัดตามความต้องการของผูเ้ รี ยน เพื่อสร้างสรรค์
การเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ ตลอดจนพัฒนาชีวติ ให้ดีข้ ึน
4) จัด โครงการหรื อกิ จ กรรมที่ รั ฐ บาลให้ ค วาม
สาคัญและให้การสนับสนุน
3.2 คุณลักษณะการเป็ นบุคคลแห่ งการเรียนรู้
3.2.1 ความหมายของบุคคลแห่ งการเรียนรู้
กรมวิ ช าการ [10] กล่ า วว่า บุ ค คลแห่ ง การเรี ย นรู ้
หมายถึง บุคคลที่ มีการแสวงหาวิธีเรี ยนรู ้ เพื่อการพัฒนา
กระบวนการเรี ยนรู ้ ที่ มี คุ ณ ภาพอย่ า งเป็ นระบบและ
ต่อเนื่ องตลอดชี วิต มีเจตคติและค่านิ ยมที่ ดีเกี่ ยวกับการ
เรี ย นรู ้ มี ป ระสบการณ์ แห่ งการเรี ย นรู ้ แ ละนาไปใช้ใ น
ชีวติ ประจาวันได้
สถาบันการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี [11]
ได้ให้ความหมายของบุคคลแห่ งการเรี ยนรู ้ว่า เป็ นผูท้ ี่ มี
คุณลักษณะนิสยั ใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความกระตื อรื อร้ น สนใจเสาะแสวงหาความรู ้อยู่เสมอ
มุ่งมัน่ ที่จะเพิ่มประสิ ทธิภาพในการเรี ยนรู ้และสามารถนา
ความรู ้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม การเรี ยนรู ้อาจ
ท าได้ ห ลายวิ ธี เช่ น อ่ า นหนั ง สื อหรื อวารสารที่ มี
ประโยชน์ ดู ร ายการโทรทัศ น์ ห รื อ ฟั ง วิท ยุที่ มี สาระ
ค้นคว้าหาความรู ้โดยผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ซักถาม
ข้อ มู ล จากผูร้ ู ้ รวมทั้ง สามารถจับ ใจความส าคัญ เพื่ อ
แยกแยะและเลือกสาระข้อมูลที่ได้มาอย่างมีเหตุผล
3.2.2 คุณลักษณะการเป็ นบุคคลแห่ งการเรียนรู้
กรมสามัญ ศึ กษา [12] ได้ก าหนดคุ ณ ลัก ษณะของ
ผูเ้ รี ยนด้านการเป็ นบุคคลแห่ งการเรี ยนรู ้ไว้ในมาตรฐาน
การศึ กษาด้านผลผลิ ต มาตรฐานที่ 3 ซึ่ ง ประกอบด้วย
ตัวชี้วดั 4 ด้าน ดังนี้

1) ด้า นความกระตื อ รื อ ร้ น และความสนใจที่ จ ะ
เรี ยนรู ้จากแหล่งความรู ้ต่าง ๆ และรู ้จกั ตั้งคาถามเพื่อหา
เหตุผล
2) ด้ า นนิ สั ย รั ก การอ่ า นและค้น คว้า หาความรู ้
สามารถใช้ห้องสมุด แหล่งความรู ้หรื อสื่ อต่าง ๆ ทั้งใน
และนอกโรงเรี ยน
3) ด้านความสามารถเลือกใช้วิธีการแสวงหาความรู ้
ข้อมูลข่าวสาร เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4) ด้านความสามารถสรุ ปประเด็นการเรี ยนรู ้ และ
ประสบการณ์ดว้ ยตนเองได้อย่างถูกต้อง และนาไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวันได้
สถาบันการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี [11]
ได้กาหนดทักษะพื้นฐานสาคัญต่อการเป็ นบุคคลแห่ งการ
เรี ยนรู ้ ได้แก่
1) ทัก ษะการฟั ง ท าให้ รั บ รู ้ ข ้อ มู ล ข่ า วสารซึ่ ง มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการคิดและการพูด
2) ทักษะการถาม ทาให้เกิดกระบวนการคิด การ
เรี ย นรู ้ ใ นเรื่ อ งนั้นๆ เนื่ อ งจากค าถามที่ ดี ทาให้เกิ ด การ
เรี ยนรู ้ได้ต้ งั แต่ระดับการจาไปจนถึงระดับวิเคราะห์และ
ประเมินค่า
3) ทักษะการอ่าน ทาให้รับรู ้ ขอ้ มูลข่าวสาร ซึ่ ง
นอกจากจะเป็ นทักษะการอ่านข้อความแล้ว ยังรวมถึงการ
อ่านสถิติ ข้อมูลเชิงคณิ ตศาสตร์ต่าง ๆ ด้วย
4) ทักษะการคิด ทาให้บุคคลมองการไกล สามารถ
ควบคุมการกระทาของตนให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ การ
คิดอย่างมีเหตุผลและมีวิจารณญาณ ส่ งผลต่อการเรี ยนรู ้
การตัดสิ นใจ และการแสดงพฤติกรรม
5) ทัก ษะการเขี ย น เป็ นความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู ้ ความคิด ทัศนคติ และความรู ้สึกออกมา
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผอู ้ ื่นเข้าใจ ซึ่ งเป็ นสิ่ งสาคัญอย่าง
ยิ่งต่อวงการศึกษา เนื่ องจากบันทึกเหตุการณ์ และข้อมูล
ความจริ ง ใช้เป็ นหลักฐานในการอ้างอิงต่อไป

6) ทักษะการปฏิบตั ิ เป็ นการลงมือกระทาจริ งอย่างมี
ระบบเพื่อค้นหาความจริ ง สามารถสรุ ปผลอย่างมีเหตุ
ผลได้ดว้ ยตนเอง และนาไปใช้ในการแก้ปัญหา

4. วิธีดาเนินการศึกษา
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร คือ นักเรี ยนอิสลามวิทยาลัยแห่ งประเทศ
ไทย ประจาปี การศึกษา 2554 จานวน 2,425 คน (ที่ มา :
งานทะเบี ยน ข้อ มูล ณ วันที่ 10 มิ ถุ นายน 2554) กลุ่ ม
ตัวอย่างคือ นักเรี ยนจานวน 332 คน ซึ่ งได้มาด้วยวิธีการ
สุ่ มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) จาก
ประชากรโดยใช้สูตรของ Yamane [13] ที่ระดับความ
เชื่อมัน่ 95% และค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05
4.2 กรอบแนวคิดในการศึกษา
ในการศึกษาเปรี ยบเที ยบระดับการใช้แหล่งเรี ยนรู ้
และคุ ณ ลัก ษณะการเป็ นบุ ค คลแห่ ง การเรี ยนรู ้ ข อง
นักเรี ยนจาแนกตามเพศ ผูว้ ิจยั ได้กาหนดกรอบแนวคิ ด
ดังแผนภาพที่ 1
เพศ

- ระดับการใช้แหล่งเรี ยนรู ้
- ระดับคุณลักษณะการเป็ น
บุคคลแห่งการเรี ยนรู ้

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการศึกษาเปรี ยบเทียบ
ในการศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งการใช้
แหล่งเรี ยนรู ้กบั คุณลักษณะการเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้
ของนักเรี ยน ผูว้ ิจยั ได้กาหนดกรอบแนวคิดดังแผนภาพ
ที่ 2
การใช้แหล่งเรี ยนรู ้

คุณลักษณะการเป็ น
บุคคลแห่งการเรี ยนรู ้

ภาพที่ 2: กรอบแนวคิดในการศึกษาความสัมพันธ์

4.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา คื อ แบบสอบถาม
ประกอบด้วย 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป
ของนักเรี ยน ตอนที่ 2 การใช้แหล่งเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน มี
5 ด้า น คื อ ด้า นแหล่ ง เรี ยนรู ้ ที่ เ ป็ นอาคารสถานที่ ใ น
โรงเรี ยน ด้านแหล่งเรี ยนรู ้ที่เป็ นอาคารสถานที่ในชุมชน
ด้านแหล่งเรี ยนรู ้ที่เป็ นบุคคล ด้านแหล่งเรี ยนรู ้ที่เป็ นสื่ อ
สิ่ งพิมพ์ และด้านแหล่งเรี ยนรู ้ ที่เป็ นสื่ ออิ เล็กทรอนิ ก ส์
และตอนที่ 3 คุ ณลักษณะการเป็ นบุ คคลแห่ งการเรี ยนรู ้
ของนักเรี ยน มี 4 ด้าน คือ ด้านความกระตือรื อร้นและมี
ความสนใจที่ จะเรี ย นรู ้ ด้านการมี นิสัย รั กการอ่า นและ
ค้นคว้าหาความรู ้ ด้านการเลือกใช้วธิ ี การแสวงหาความรู ้
และข้อมูลข่าวสาร และด้านการสรุ ปประเด็นการเรี ยนรู ้
และประสบการณ์ดว้ ยตนเองได้อย่างถูกต้องและนาไปใช้
ในชี วิตประจาวันได้ โดยในการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่ องมื อ ผู ้วิ จั ย น าแบบสอบถามที่ ส ร้ า งขึ้ นไปให้
ผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขาวิชาการบริ หารการศึ กษา และคณะ
ผู ้บ ริ หารอิ ส ลามวิ ท ยาลัย แห่ ง ประเทศไทย ท าการ
ตรวจสอบ ความถู ก ต้อ ง และความสอดคล้อ งของ
แบบสอบถามกับ วัต ถุ ป ระสงค์ข องการศึ ก ษา จากนั้น
นามาปรับปรุ งและนาไปใช้ทาการทดสอบล่วงหน้า (Try
Out) กับนักเรี ยนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั จานวน
30 คนเพื่ อ ตรวจสอบความเหมาะสมของค าถาม และ
นามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามด้วย
วิ ธี สั ม ประสิ ท ธิ์ แอฟฟาของ Cronbach [14] ซึ่ งพบว่ า
แบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.972 เมื่อ
จาแนกเป็ นรายตอนพบว่า ตอนที่ 2 การใช้แหล่งเรี ยนรู ้
ของนักเรี ยน มี ค่าความเชื่ อมัน่ เท่ ากับ 0.964 ตอนที่ 3
คุณลักษณะการเป็ นบุคคลแห่ งการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนมี
ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.965

เดื อนสิ งหาคม 2554 จากนั้นนาข้อมูลที่ ได้มาวิเคราะห์
และประมวลผลทางสถิติต่อไป

4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ผ่าน
การปรับปรุ งแก้ไขมาสอบถามกับนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยตนเอง ใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 3 สัปดาห์ ใน

5. ผลการศึกษา

4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์สถานภาพทัว่ ไปของนักเรี ยนด้วยค่า
ร้ อ ยละ วิ เ คราะห์ ร ะดั บ การใช้ แ หล่ ง เรี ยนรู ้ แ ละ
คุณลักษณะการเป็ นบุ คคลแห่ งการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
ด้วยค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าเฉลี่ย
(S.E.( x )) และแปลผลค่าเฉลี่ยด้วยเกณฑ์ของ Best [15]
แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1: การแปลผลค่าเฉลี่ยของระดับการใช้แหล่ง
เรี ยนรู ้และคุณลักษณะการเป็ นบุคคลแห่งการ
เรี ยนรู ้
ค่ าเฉลีย่
4.50 – 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

ระดับการใช้ /คุณลักษณะ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

เปรี ยบเที ยบ ร ะดั บ การใ ช้ แ ห ล่ ง เ รี ยน รู ้ และ
คุ ณลักษณะการเป็ นบุ ค คลแห่ งการเรี ยนรู ้ ข องนักเรี ย น
จาแนกตามเพศ เพื่อทดสอบสมมติฐานว่า นักเรี ยนชาย
และนั ก เรี ยนหญิ ง มี ร ะดั บ การใช้ แ หล่ ง เรี ยนรู ้ แ ละ
คุณลักษณะการเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้แตกต่างกัน ด้วย
การทดสอบที (t-test) จากนั้นวิเคราะห์ ความสัมพัน ธ์
ระหว่างการใช้แหล่งเรี ยนรู ้กบั คุณลักษณะการเป็ นบุคคล
แห่ งการเรี ยนรู ้ดว้ ยค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์
สัน (Pearson’s correlation coefficient)

5.1 สถานภาพทัว่ ไปของนักเรียน
การศึ ก ษาสถานภาพทั่ ว ไปของนั ก เรี ยน พบว่ า
ส่วนมากเป็ นเพศหญิงร้อยละ 55.42 ส่ วนมากกาลังศึกษา

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ร้อยละ 20.78 รองลงมาคือ
ระดับชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 ร้อยละ 20.18 ส่ วนมากเป็ น
นักเรี ยนแผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ – คณิ ตศาสตร์ ร้อยละ
37.95 รองลงมาคือ นักเรี ยนแผนการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ –
ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 18.67
5.2 ระดับการใช้ แหล่ งเรียนรู้ ของนักเรียน
การศึกษาระดับการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน พบว่า
นักเรี ยนอิสลามวิทยาลัยแห่ งประเทศไทยมีการใช้แหล่ง
เรี ยนรู ้โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.63, S.E.( x )
= 0.06) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า นักเรี ยนใช้แหล่ง
เรี ย นรู ้ อยู่ในระดับมากเกื อบทุ ก ด้า น ยกเว้น ด้า นแหล่ ง

เรี ยนรู ้ที่เป็ นอาคารสถานที่ในชุมชน นักเรี ยนมีการใช้อยู่
ในระดับปานกลาง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2
5.3 ระดับ คุณลักษณะการเป็ นบุ คคลแห่ งการเรี ยนรู้
ของนักเรียน
การศึ กษาระดับ คุ ณ ลัก ษณะการเป็ นบุ ค คลแห่ ง การ
เรี ยนรู ้ของนักเรี ยน พบว่า นักเรี ยนอิสลามวิทยาลัยแห่ ง
ประเทศไทยมีคุณลักษณะการเป็ นบุคคลแห่ งการเรี ยนรู ้
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.80, S.E.( x ) =
0.06) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้ า นพบว่ า นั ก เรี ยนมี
คุณลักษณะการเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้อยูใ่ นระดับมาก
ทุกด้าน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3

ตารางที่ 2: แสดงค่าเฉลี่ย ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าเฉลี่ย ระดับการใช้ และลาดับที่ของการใช้แหล่งเรี ยนรู ้
โดยภาพรวมและจาแนกเป็ นรายด้านของนักเรี ยนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
การใช้ แหล่ งเรียนรู้
1. ด้านแหล่งเรี ยนรู ้ที่เป็ นอาคารสถานที่ในโรงเรี ยน
2. ด้านแหล่งเรี ยนรู ้ที่เป็ นอาคารสถานที่ในชุมชน
3. ด้านแหล่งเรี ยนรู ้ที่เป็ นบุคคล
4. ด้านแหล่งเรี ยนรู ้ที่เป็ นสื่ อสิ่ งพิมพ์
5. ด้านแหล่งเรี ยนรู ้ที่เป็ นสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
เฉลีย่ รวม

.x

3.50
3.46
3.55
3.57
3.88
3.63

S.E.( x )
0.06
0.07
0.06
0.06
0.06
0.06

ระดับการใช้
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก

ลาดับที่
4
5
3
2
1
-

ตารางที่ 3: แสดงค่าเฉลี่ย ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าเฉลี่ย ระดับคุณลักษณะ และลาดับที่ของคุณลักษณะการเป็ น
บุคคลแห่งการเรี ยนรู ้โดยภาพรวมและจาแนกเป็ นรายด้านของนักเรี ยนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
คุณลักษณะการเป็ นบุคคลแห่ งการเรียนรู้

x

S.E.( x )

1. ด้านความกระตือรื อร้นและมีความสนใจที่จะเรี ยนรู ้
2. ด้านการมีนิสยั รักการอ่านและค้นคว้าหาความรู ้
3. ด้านการเลือกใช้วธิ ีการแสวงหาความรู ้ และข้อมูลข่าวสาร
4. ด้านการสรุ ปประเด็นการเรี ยนรู ้และประสบการณ์ดว้ ย
ตนเองได้อย่างถูกต้อง และนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
เฉลีย่ รวม

3.80
3.81
3.83
3.78

0.06
0.06
0.06
0.06

ระดับ
คุณลักษณะ
มาก
มาก
มาก
มาก

3.80

0.06

มาก

ลาดับที่
3
2
1
4
-

5.4 การศึ กษาเปรี ยบเทียบระดับ การใช้ แหล่ งเรี ยนรู้
และระดั บ คุ ณ ลั ก ษณะการเป็ นบุ ค คลแห่ ง การ
เรียนรู้ ของนักเรียนจาแนกตามเพศ
การศึ กษาเปรี ยบเที ยบระดับ การใช้แหล่งเรี ยนรู ้ ของ
นักเรี ยนจาแนกตามเพศ พบว่า โดยภาพรวมนักเรี ยนชาย
และนักเรี ยนหญิงมีระดับการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ไม่แตกต่าง
กัน (t =1.833, p-value = 0.068) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ด้า นแหล่ ง เรี ยนรู ้ ที่ เ ป็ นอาคารสถานที่ ในชุ ม ชน
และด้านแหล่งเรี ยนรู ้ ที่เป็ นสื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ นักเรี ยน
ชายและนักเรี ยนหญิงมีระดับการใช้แหล่งเรี ยนรู ้แตกต่าง
กัน อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 กล่ า วคื อ
นัก เรี ย นชายมี ร ะดับ การใช้แ หล่ ง เรี ย นรู ้ ที่ เ ป็ นอาคาร
สถานที่ในชุมชนและสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ มากกว่านักเรี ยน
หญิง นอกจากนี้ นกั เรี ยนชายมีระดับการใช้แหล่งเรี ยนรู ้
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก แต่นักเรี ยนหญิงมีระดับการใช้
แหล่งเรี ยนรู ้เพียง 2 ด้านที่อยูใ่ นระดับมาก คือ ด้านแหล่ง
เรี ยนรู ้ ที่ เป็ นสื่ อสิ่ งพิ ม พ์ และสื่ ออิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์
รายละเอียดแสดงดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3: ระดับการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนจาแนก
ตามเพศ
การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บระดับ คุ ณ ลัก ษณะการเป็ น
บุคคลแห่ งการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนจาแนกตามเพศ พบว่า
โดยภาพรวมนั ก เรี ยนชายและนั ก เรี ยนหญิ ง มี ร ะดั บ
คุณลักษณะการเป็ นบุคคลแห่ งการเรี ยนรู ้ไม่แตกต่างกัน

(t =1.086, p-value = 0.285) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า นักเรี ยนชายและนักเรี ยนหญิงมีระดับคุณลักษณะ
การเป็ นบุคคลแห่ งการเรี ยนรู ้ในทุ กด้านไม่แตกต่างกัน
กล่าวคือ นักเรี ยนชายและนักเรี ยนหญิงมีคุณลักษณะการ
เป็ นบุ ค คลแห่ ง การเรี ยนรู ้ อ ยู่ ใ นระดั บ มากทุ ก ด้ า น
รายละเอียดแสดงดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4: ระดับคุณลักษณะการเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้
ของนักเรี ยนจาแนกตามเพศ
5.5 การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งการใช้ แหล่ ง
เรี ย นรู้ กั บ คุ ณ ลั ก ษณะการเป็ นบุ ค คลแห่ ง การ
เรียนรู้ ของนักเรียน
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ กับ
คุณลักษณะการเป็ นบุคคลแห่ งการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยน
พบว่ า โดยภาพรวมการใช้แ หล่ ง เรี ย นรู ้ ใ นทุ ก ด้ า นมี
ความสั ม พัน ธ์ กับ คุ ณ ลัก ษณะการเป็ นบุ ค คลแห่ ง การ
เรี ย นรู ้ อ ย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.01 ซึ่ ง มี ค่ า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.650 – 0.920 นัน่ คือ
การใช้แหล่งเรี ยนรู ้มีความสัมพันธ์เชิ งบวกระดับมากถึง
มากที่ สุด กับ คุ ณ ลักษณะการเป็ นบุ ค คลแห่ ง การเรี ยนรู ้
เมื่อจาแนกความสัมพันธ์ระหว่างการใช้แหล่งเรี ยนรู ้กบั
คุ ณลักษณะการเป็ นบุ ค คลแห่ ง การเรี ยนรู ้ เ ป็ นรายด้า น
พบว่า มี ความสัม พันธ์ กัน ทุ กด้านอย่างมี นัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.541

0.679

0.796

0.748

0.850

ด้ านแหล่ งเรียนรู้ ทเี่ ป็ นอาคารสถานที่
ในชุมชน

ด้ านแหล่ งเรียนรู้ ทเี่ ป็ นบุคคล

ด้ านแหล่ งเรียนรู้ ทเี่ ป็ นสื่อสิ่งพิมพ์

ด้ านแหล่ งเรียนรู้ ทเี่ ป็ นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

ภาพรวม

0.000

p-value

0.796

r

ด้ านความ
กระตือรือร้ นและมี
ความสนใจทีจ่ ะเรียนรู้

ด้ านแหล่ งเรียนรู้ ทเี่ ป็ นอาคารสถานที่
ในโรงเรียน

การใช้ แหล่ งเรียนรู้

คุณลักษณะการเป็ นบุคคลแห่ ง
การเรียนรู้

0.826

0.727

0.688

0.688

0.475

0.679

r

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

p-value

ด้ านการมีนิสัยรัก
การอ่ านและค้ นคว้ า
หาความรู้

0.780

0.748

0.727

0.748

0.515

0.748

r

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

p-value

ด้ านการเลือกใช้ วธิ ีการ
แสวงหาความรู้ และ
ข้ อมูลข่ าวสาร

0.753

0.595

0.475

0.515

0.595

0.541

r

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

p-value

ด้ านการสรุปประเด็นการ
เรียนรู้ และประสบการณ์ ด้วย
ตนเองได้ อย่ างถูกต้ อง และ
นาไปใช้ ในชีวติ ประจาวันได้

0.913

0.903

0.885

0.853

0.684

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

p-value

ภาพรวม

0.914

r

ตารางที่ 4: แสดงค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ (r) และระดับนัยสาคัญ (p-value) ระหว่างการใช้แหล่งเรี ยนรู ้กบั คุณลักษณะการเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน

6. สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
งานวิจยั นี้สามารถนามาสรุ ปและอภิปรายผลได้ดงั นี้
จากการศึ กษาพบว่า นักเรี ยนมีการใช้แหล่งเรี ยนรู ้อยู่ใน
ระดั บ มาก โดยที่ นั ก เรี ยนใช้ แ หล่ ง เรี ยนรู ้ ที่ เ ป็ นสื่ อ
อิเล็กทรอนิ กส์ มากที่ สุด ซึ่ งต่างจากงานวิจยั ของพิศิษฐ์
ทิ พ ย์อ ัก ษร [16] ที่ พ บว่ า แหล่ ง เรี ยนรู ้ ที่ เ ป็ นสื่ อ
อิเล็กทรอนิ กส์มีระดับการใช้น้อยที่ สุด ทั้งนี้ เป็ นเพราะ
ผู ้บ ริ หารสถานศึ ก ษาได้ ส่ ง เสริ มการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในกระบวนการเรี ย นการสอน มี การ
ติดตั้งระบบอินเตอร์ เน็ตเพื่อให้ครู และนักเรี ยนสามารถ
สื บค้นข้อมูล หรื อรั บ ข้อมูลข่าวสารได้ทุกสถานที่ และ
ทุ กเวลา อี ก ทั้ง ครู ผูส้ อนได้น าสื่ อ และเทคโนโลยี ที่
ทั น สมัย มาช่ ว ยในการสอน และมอบหมายงานให้
นัก เรี ย นได้มี ก ารศึ ก ษาค้น คว้า หาความรู ้ เ พิ่ ม เติ ม ทาง
อิ นเตอร์ เน็ ต จากผลการวิจัยที่ พบว่า นัก เรี ยนใช้แหล่ ง
เรี ย นรู ้ ที่ เ ป็ นอาคารสถานที่ ใ นชุ ม ชนอยู่ใ นระดับ ปาน
กลาง ทั้งนี้ เป็ นเพราะยังขาดการประสานความร่ วมมื อ
ระหว่า งสถานศึ กษาและชุ ม ชนในการเข้าไปศึ กษาหา
ความรู ้ งบประมาณสนับ สนุ น ค่ า ใช้จ่ า ยมี ไ ม่ เ พี ย งพอ
ชุ ม ชนและภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ขาดความพร้ อ มที่ จ ะให้
ความอนุเคราะห์แก่สถานศึกษาและผูเ้ รี ยน ซึ่ งสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของประกอบ ใจมัน่ [17]
นักเรี ยนมีคุณลักษณะการเป็ นบุ คคลแห่ งการเรี ยน
รู ้อยูใ่ นระดับมาก โดยที่นกั เรี ยนมีความต้องการเรี ยนรู ้ ใน
สิ่ งใหม่ ๆ ให้ทัน กับยุคสมัย มี การพัฒนาทักษะในการ
อ่านอย่างต่อเนื่ อง สามารถอ่านหนังสื อได้หลายประเภท
ทั้งสาระความรู ้และบันเทิง รวมถึงสามารถสรุ ปความรู ้ที่
ได้จากการศึ กษาค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่ งต่างจากงานวิจัย
ของสาลี เก็งทอง [18] ที่พบว่า นักเรี ยนมีคุณลักษณะการ
เป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้อยูใ่ นระดับปานกลาง
เมื่อจาแนกตามเพศ พบว่า นักเรี ยนชายและนักเรี ยน
หญิงมีระดับการใช้แหล่งเรี ยนรู ้และมีระดับคุณลักษณะ
การเป็ นบุ ค คลแห่ ง การเรี ยนรู ้ ไ ม่ แ ตกต่ า งกัน แต่ เ มื่ อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า นักเรี ยนชายมีระดับการใช้

แหล่ ง เรี ยนรู ้ ที่ เ ป็ นอาคารสถานที่ ใ นชุ ม ชนและสื่ อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม ากกว่า นัก เรี ย นหญิ ง ทั้ง นี้ เป็ นเพราะ
นักเรี ยนชายส่ วนมากชอบค้นคว้าหาความรู ้นอกสถานที่
และให้ความสนใจในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิ กส์ และสื่ อ
เทคโนโลยี เช่น วิทยุ วีดิทศั น์ ซี ดีรอม วีซีดี ดีวีดี และสื่ อ
ออนไลน์ ท างอิ น เตอร์ เ น็ ต มากกว่ า นัก เรี ยนหญิ ง ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Lieberman [19] และ วรพจน์
พวงสุวรรณ [20] ที่พบว่า นักเรี ยนชายทากิจกรรมโดยใช้
เครื่ องคอมพิวเตอร์มากกว่านักเรี ยนหญิง
เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้แหล่งเรี ยนรู ้
กับคุณลักษณะการเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
พบว่า มี ค วามสัม พัน ธ์ กัน อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ 0.01 นั่ น คื อ การใช้แ หล่ ง เรี ย นรู ้ ส่ ง ผลต่ อ การ
เสริ มสร้างคุณลักษณะการเป็ นบุคคลแห่ งการเรี ยนรู ้ ทา
ให้นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ จริ ง ได้ฝึกทักษะ
การสังเกต การอ่าน การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ ขอ้ มูล
การตีความ การสรุ ปความ คิดแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ
สามารถนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้และเผยแพร่ ความรู ้ได้
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสาลี เก็งทอง [18] ที่ พบว่า
การบริ หารจัดการแหล่งเรี ยนรู ้ กับคุ ณลักษณะการเป็ น
บุคคลแห่ งการเรี ยนรู ้มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 และดังที่ จิตรา ทองเกิ ดและคณะ
[21] กล่ า วว่า บรรยากาศและสภาพแวดล้อ มต่ า ง ๆ ที่
โรงเรี ยนจัดขึ้นไม่ว่าจะจัดในห้องเรี ยน หน้าห้องเรี ยน
บริ เวณโรงเรี ยน รวมไปถึงรอบ ๆ โรงเรี ยน ล้วนมีผลต่อ
การปลูกฝั งคุณลักษณะนิ สัยที่ดีงามให้เ กิ ดขึ้นภายในตัว
ผูเ้ รี ยนทั้งสิ้น

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลการศึกษาไปใช้
7.1.1 สถานศึ กษาควรมีการส่ งเสริ มการใช้แหล่ง
เรี ย นรู ้ และพัฒ นาแหล่ง เรี ยนรู ้ ใ ห้มี ประสิ ทธิ ภาพ เกิ ด
ประโยชน์อย่างเหมาะสมและคุม้ ค่า รวมทั้งประเมินผล
การบริ หารจัดการแหล่งเรี ยนรู ้ เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการ

ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข รวมทั้ง ให้อ งค์ก รภาครั ฐ เอกชน และ
ชุ ม ชนได้เ ข้ามามี ส่ วนร่ วมในการบริ ห ารจัด การแหล่ ง
เรี ยนรู ้ เพื่อให้การดาเนินงานบังเกิดผลอย่างเป็ นรู ปธรรม
7.1.2 ครู ผสู ้ อนควรจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
บูรณาการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ให้สอดคล้องกับกลุ่มสาระวิชา
ต่าง ๆ ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ ทรัพยากร และท้องถิ่ น
โดยส่ ง เสริ ม ให้นัก เรี ย นได้รู้ จัก การคิ ด วิ เ คราะห์ การ
ค้น หาค าตอบ และการแก้ปั ญ หาด้ว ยตนเอง รวมทั้ง
สามารถนาความรู ้ที่ได้จากการเรี ยนรู ้ ไปใช้ในชี วิตจริ ง
ซึ่งทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ
7.1.3 ผู ้ป กครองและชุ ม ชนควรให้ ค วามส าคัญ
ส่งเสริ ม สนับสนุน และมีส่วนร่ วมในการจัดแหล่งเรี ยนรู ้
และนาทรัพยากรท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้
7.2 ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
7.2.1 ควรมีการศึกษาถึงปั จจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการ
ใช้แหล่งเรี ยนรู ้ และคุ ณลักษณะการเป็ นบุคคลแห่ งการ
เรี ยนรู ้ของนักเรี ยน ได้แก่ สภาพการจัดการเรี ยนการสอน
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ การบริ หารจัดการแหล่งเรี ยนรู ้
ขนาดของโรงเรี ย น งบประมาณในการบริ ห ารการใช้
แหล่งเรี ยนรู ้ เป็ นต้น เพื่อให้คณะผูบ้ ริ หารสถานศึกษาใช้
เป็ นแนวทางในการพัฒ นาแหล่ ง เรี ยนรู ้ ใ ห้ มี ค วาม
หลากหลาย เพียงพอ และมีประสิ ทธิภาพ
7.2.2 ควรมีการศึกษาวิจยั ความสัมพันธ์ระหว่างการ
ใช้แหล่งเรี ยนรู ้ และคุ ณลักษณะการเป็ นบุคคลแห่ งการ
เรี ยนรู ้กบั ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
7.2.3 ควรมีการศึ กษาเช่นเดี ยวกันนี้ กบั นักเรี ยนใน
สถานศึ ก ษาอื่ น ทั้ง ในสั ง กัด ส านัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุ งเทพมหานคร และเอกชน
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่หลากหลายมากขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ครั้งนี้สาเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยดี ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณ
คณะผู ้บ ริ ห ารอิ ส ลามวิ ท ยาลัย แห่ ง ประเทศไทยที่ ใ ห้
คาแนะน าในการจัด ท าเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิจัย และ

ขอบคุณนักเรี ยนอิสลามวิทยาลัยแห่ งประเทศไทย ที่ ให้
ความร่ วมมือแก่ผวู ้ จิ ยั ในการให้ขอ้ มูลสาหรับการวิจยั นี้
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