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บทคัดย่อ 
การวิจัยเชิงส ารวจคร้ังนีมี้วัตถปุระสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับการใช้แหล่งเรียนรู้และคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่ง

การเรียนรู้ 2) เปรียบเทียบระดับการใช้แหล่งเรียนรู้และคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้จ าแนกตามเพศ และ 3) หา
ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้แหล่งเรียนรู้กับคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนอิสลาม
วิทยาลัยแห่งประเทศไทย 332 คน ซ่ึงได้มาด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามท่ี
ประกอบด้วยข้อค าถามเก่ียวกับการใช้แหล่งเรียนรู้ และคุณลกัษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้โดยมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากับ 
0.964 และ 0.965 ตามล าดับ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าคลาดเคล่ือนมาตรฐานของค่าเฉล่ีย การทดสอบที 
และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีการใช้แหล่งเรียนรู้อยู่ในระดบัมาก และมีคุณลกัษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อยู่
ในระดับมาก เม่ือจ าแนกตามเพศ  พบว่า นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีระดับการใช้แหล่งเรียนรู้และมีระดับคุณลักษณะ
การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน  เม่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้แหล่งเรียนรู้กับคุณลักษณะการเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 

ค ำส ำคญั : แหล่งเรียนรู้ / การใช้แหล่งเรียนรู้/ คุณลกัษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 
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. 
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1. บทน า 
 การเรียนรู้ในโลกยุคปัจจุบนั ซ่ึงเป็นยุคแห่งสังคม
ข่าวสาร และสังคมแห่งการเรียนรู้ ผูเ้รียนจะตอ้งศึกษา
คน้ควา้หาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ี
หลากหลายทั้ งภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีมีอยู่
รอบตวั ไดแ้ก่ พอ่แม่ ชุมชน เพ่ือน สถาบนัทางการศึกษา 
สถาบนัทางศาสนา การอ่านหนงัสือพิมพ ์การดูโทรทศัน์ 
ตลอดจนการใชค้อมพิวเตอร์และเขา้สู่ระบบอินเตอร์เน็ต 
ซ่ึงทุกคนจะไดรั้บความรู้ตามท่ีตนตอ้งการ การเรียนรู้จึง
สนุกและไม่เกิดความเครียด [1] ปัจจุบนัประเทศต่าง ๆ 
ได้ให้ความสนใจในการจัดแหล่งเรียนรู้เพ่ือสนองต่อ
การศึกษาตลอดชีวิตและความแตกต่างของบุคคลใน
ระดบัต่าง ๆ เพื่อให้บุคคลและสังคมของประเทศไดรั้บ
การพัฒนาไปสู่คุณภาพตามวิสัยทัศน์ของการศึกษา 
ดังนั้ นการจัดการศึกษายุคใหม่จะต้องเ ป็นการจัด
การศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคนให้มีความสามารถในการใช้
ขอ้มูลข่าวสาร และสามารถน ามาพฒันาเป็นกระบวนการ
เรียนรู้ของตนเองได้ การศึกษาจะต้องเตรียมคนให้มี
คุณสมบัติเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจยุคโลกาภิวตัน์ 
โดยมีความสามารถควบคุมภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจได ้
การศึกษาจะตอ้งบรรลุเป้าหมายในการสร้างบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ องค์กรแห่งการเรียนรู้ และสังคมแห่งการ
เรียนรู้ เพื่อเป็นองค์ประกอบส าคัญในการขับเคล่ือน
กระบวนการพฒันาและยกระดบัการศึกษาของประเทศ
ใหส้ามารถเขา้สู่การแข่งขนัในนานาชาติได ้ แนวทางการ
จดัการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 25 
ไดก้ าหนดวา่ รัฐมีบทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู้ โดย
ส่งเสริมการด าเนินงาน และจดัตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

ทุกรูปแบบอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 
ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว ์
สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ศูนยกี์ฬา แหล่งนันทนาการ และแหล่ง
เรียนรู้อ่ืน [2] สถานศึกษาทุกระดบัตอ้งจดักระบวนการ
เรียนรู้โดยยึดหลกัว่า ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด ผูเ้รียน
สามารถจะเรียนรู้โดยวิธีใดก็ได้ สถานศึกษาจะต้อง
ส่งเสริมให้ผู ้เ รียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมี
ความสุข และยึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางแห่งการเรียนรู้ จดั
สาระการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้และทักษะต่าง ๆ 
อยา่งเหมาะสม สอดคลอ้งกบัความสนใจ ความถนดั และ
ความตอ้งการของผูเ้รียน จดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม 
และแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพ่ือส่งเสริมให้ผูเ้รียน
ได้ศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเองและเกิดการเรียนรู้ได้อย่าง
ต่อเน่ือง [3]  
 จากความส าคญัดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้แหล่งเรียนรู้และ
คุณลกัษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียน
อิสลามวทิยาลยัแห่งประเทศไทย เพื่อน าผลการวิจยัมาใช้
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ และส่งเสริมการใช้
แหล่งเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ นักเรียนได้เรียนรู้ด้วย
การศึกษาคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง ตามความตอ้งการ 
ความสนใจ และความถนดั จนก่อให้เกิดคุณลกัษณะการ
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
   

2. วตัถุประสงค์การศึกษา 
2.1  เพื่อ ศึกษาระดับการใช้แหล่งเ รียนรู้  และ

คุณลกัษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียน
อิสลามวทิยาลยัแห่งประเทศไทย 



 

 

2.2  เพื่อเปรียบเทียบระดบัการใชแ้หล่งเรียนรู้ และ
คุณลกัษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียน
อิสลามวทิยาลยัแห่งประเทศไทย จ าแนกตามเพศ  

2.3  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการใช้แหล่ง
เรียนรู้ และคุณลกัษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของ
นกัเรียนอิสลามวทิยาลยัแห่งประเทศไทย 

 

3. วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
3.1  แหล่งเรียนรู้ 
3.1.1 ความหมายของแหล่งเรียนรู้ 
แหล่งเรียนรู้ เป็นแหล่งหรือศูนยร์วมท่ีประกอบดว้ย

ขอ้มูล ข่าวสาร ความรู้ และกิจกรรมท่ีมีกระบวนการเรียนรู้ 
หรือกระบวนการสอนท่ีมีรูปแบบแตกต่างจากกระบวนการ
เรียนการสอนท่ีมีครูเป็นผู ้สอน มีระยะเวลายืดหยุ่น
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความพร้อมของผูเ้รียน มี
การประเมิน และการวดัผลการเรียนท่ีมีลักษณะเฉพาะ
สร้างข้ึนให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ [2] แหล่งเรียนรู้เป็น
แหล่งท่ีสนับสนุนส่งเสริมให้ผู ้เรียนใฝ่เรียน แสวงหา
ความรู้ และเรียนรู้ดว้ยตนเองตามอธัยาศยัอย่างกวา้งขวาง
และต่อเน่ือง เพ่ือเสริมสร้างให้ผูเ้รียนเกิดกระบวนการ
เรียนรู้และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ [4]  

3.1.2 ความส าคญัของแหล่งเรียนรู้ 
แหล่งเรียนรู้มีส่วนช่วยจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อ

ขยายประสบการณ์ของผูเ้รียน และเช่ือมโยงสู่การใช้ใน
ชีวติประจ าวนั  [5] นอกจากน้ีแหล่งเรียนรู้มีความส าคญัใน
การพฒันาทกัษะและความสามารถต่าง ๆ ของบุคคลแต่ละ
คนให้สามารถเป็นผูเ้รียนรู้อย่างมีอิสระ เป็นการเรียนรู้
ตลอดชีวิต เป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน การคน้ควา้
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เสริมสร้างประสบการณ์
ภาคปฏิบัติ และเพื่อให้ผู ้เรียนได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็ม
ความสามารถ [6] 

3.1.3  ประเภทของแหล่งเรียนรู้ 
แหล่งเรียนรู้ไม่ว่าจะมีลกัษณะเป็นแหล่งวิชาความรู้ 

แหล่งวิทยาการ แหล่งทรัพยากรในชุมชน ภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาชาวบา้นนั้น ไดมี้องค์กรทางการศึกษา
ไดใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบัประเภทของแหล่งเรียนรู้ไวด้งัน้ี 

กรมสามัญศึกษา [6] ได้จ าแนกแหล่งเรียนรู้ตาม
ลกัษณะท่ีตั้งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1)  แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เป็นแหล่งท่ีมีข้อมูล
ข่าวสารความรู้ซ่ึงอยู่ภายในโรงเรียน การจัดและพฒันา
แหล่งเรียนรู้ของแต่ละโรงเรียนมีความแตกต่างกันข้ึนอยู่
กบัศักยภาพของโรงเรียน อย่างไรก็ตามการพฒันาแหล่ง
เรียนรู้จะเกิดประสิทธิผลเม่ือนักเรียนเข้าไปศึกษาหา
ความรู้ แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เช่น ห้องสมุด ห้อง 
ปฏิบัติการ ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ และ
สวนต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 

2)  แหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ิน เป็นแหล่งท่ีมีข้อมูล
ข่าวสารความรู้ซ่ึงอยู่ภายนอกโรงเรียน และอยู่ในวิถีชีวิต
ของชุมชน การจดัให้นักเรียนเขา้ไปศึกษาหาความรู้ตอ้งมี
การประสานความร่วมมือและมีเป้าหมายในการใชบ้ริการ
ท่ีชัดเจน แหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ิน เช่น ครอบครัว ชุมชน 
สถานประกอบการ สถานท่ีราชการ แหล่งธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม องค์กรภาครัฐและเอกชน หอสมุด วดั และ
สถาบนัการศึกษาอ่ืน ๆ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ [7] ได้
จ าแนกแหล่งเรียนรู้ออกเป็น 5 ประเภท คือ 

1)  แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น หนังสือเรียน 
หนงัสืออา้งอิง หนงัสืออ่านประกอบ หนงัสือพิมพ ์วารสาร 
เป็นตน้ 

2)  แหล่งเ รียนรู้ ท่ี เ ป็นส่ืออิ เล็กทรอนิกส์  เ ช่น 
มัลติมีเดีย วีดีทัศน์ รายการศึกษาท่ีผ่านส่ือโทรทัศน์ 
ซีดีรอม อินเตอร์เน็ต โปรแกรมการสอนวชิาต่าง ๆ เป็นตน้ 

3)  แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เช่น หอ้งสมุด มุมหนงัสือ 
ห้องปฏิบติัการ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม สนามกีฬา 
เป็นตน้ 

4)  แหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน เช่น วฒันธรรม ประเพณี 
การละเล่น สวนสาธารณะ ห้องสมุดประชาชน ศูนยก์าร
เรียนรู้ชุมชน ศาลาประชาคม แหล่งท่องเท่ียว วดั เป็นตน้ 



 

 

5) แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นบุคคล เช่น ครู วิทยากรทอ้งถ่ิน 
ปราชญ์ชาวบ้าน พระสงฆ์ ผูน้ าชุมชน ผูท้รงคุณวุฒิใน
สถาบนัการศึกษา เป็นตน้ 

3.1.4  แนวทางการจดัและใช้แหล่งเรียนรู้  
การใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและในท้องถ่ินให้

เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนนั้ น มี
นกัการศึกษา และองคก์รทางการศึกษาไดเ้สนอไวด้งัน้ี 

สุพิน บุญชูวงศ์ [8] กล่าวว่า การจดัแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน ไดแ้ก่ ห้องเรียน ศูนยว์ิชาการ ศูนยว์ิทยบริการ 
ห้องสมุด และแหล่งธรรมชาติในโรงเรียน จะใชว้ิธีการ
วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศและแหล่งท่ีมีอยู่แลว้ ซ่ึง
เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อจะได้ออกแบบการจัด
กิจกรรมท่ีใช้ในแหล่งเรียนรู้ และการจัดบริการแหล่ง
เรียนรู้เพ่ือการศึกษา รูปแบบกิจกรรมท่ีส่งเสริมการใช้
แหล่งเรียนรู้ เช่น การศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลสารสนเทศ 
การจัดท าโครงงาน การประดิษฐ์ การผลิตส่ิงของ การ
พฒันาและการอนุรักษ์ การแสดงละคร บทบาทสมมติ 
การสร้างสถานการณ์จ าลอง การฝึกทกัษะการปฏิบติั การ
ฝึกกระบวนการท างานร่วมกนั เป็นตน้ 

หน่วยศึกษานิเทศกเ์ขตการศึกษา 5 [9] กล่าวถึง การ
ใช้แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนว่า มีส่ิงท่ีต้องค านึงคือ 
นโยบายและเป้าหมายของโรงเรียน การจดัแหล่งเรียนรู้
ให้มีประสิทธิภาพตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการเรียน
การสอน โดยระดมทรัพยากรทั้งหมดท่ีมีอยู่ในโรงเรียน 
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน เพื่อ
ร่วมกนัสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลายให้แก่
ผูเ้รียน ความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนและ
ชุมชนจึงเป็นส่ิงส าคญัในการจดัแหล่งเรียนรู้ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ [7] ได้
กล่าวถึง วธีิการจดัแหล่งเรียนรู้ไวห้ลายลกัษณะ คือ 

1)  จดัตามความพร้อมและศกัยภาพของแหล่งเรียนรู้ 
เพ่ือการน าเสนอขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

2)  จดัสาระความรู้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลาง 
เ พ่ือ ให้ผู ้ เ รี ยน มีโอกาสได้พบและ มี ส่วน ร่วมใน
ประสบการณ์ ได้ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ทั้ งในและนอก
ห้องเรียน ได้สัมผสักับความเป็นจริง สร้างองค์ความรู้
ดว้ยตนเองจากประสบการณ์ จากการส ารวจ ตรวจสอบ 
ความรู้ท่ีไดรั้บ และหาขอ้สรุป 

3)  จดัตามความตอ้งการของผูเ้รียน เพื่อสร้างสรรค์
การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ตลอดจนพฒันาชีวติใหดี้ข้ึน 

4)  จัดโครงการหรือกิจกรรมท่ีรัฐบาลให้ความ 
ส าคญัและใหก้ารสนบัสนุน 

 

3.2  คุณลกัษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
3.2.1  ความหมายของบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กรมวิชาการ [10] กล่าวว่า บุคคลแห่งการเรียนรู้ 

หมายถึง บุคคลท่ีมีการแสวงหาวิธีเรียนรู้ เพื่อการพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพอย่างเป็นระบบและ
ต่อเน่ืองตลอดชีวิต มีเจตคติและค่านิยมท่ีดีเก่ียวกบัการ
เรียนรู้ มีประสบการณ์แห่งการเรียนรู้และน าไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนัได ้

สถาบันการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [11] 
ไดใ้ห้ความหมายของบุคคลแห่งการเรียนรู้ว่า เป็นผูท่ี้มี
คุณลกัษณะนิสยัใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึง
ความกระตือรือร้น สนใจเสาะแสวงหาความรู้อยู่เสมอ 
มุ่งมัน่ท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู้และสามารถน า
ความรู้ไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งเหมาะสม การเรียนรู้อาจ
ท าได้หลายวิ ธี  เ ช่น  อ่ านหนัง สือหรือวารสาร ท่ี มี
ประโยชน์ ดูรายการโทรทัศน์หรือฟังวิทยุท่ีมีสาระ 
คน้ควา้หาความรู้โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซกัถาม
ขอ้มูลจากผูรู้้ รวมทั้ งสามารถจับใจความส าคัญเพ่ือ
แยกแยะและเลือกสาระขอ้มูลท่ีไดม้าอยา่งมีเหตุผล 

3.2.2  คุณลกัษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กรมสามัญศึกษา [12] ได้ก าหนดคุณลักษณะของ

ผูเ้รียนดา้นการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ไวใ้นมาตรฐาน
การศึกษาด้านผลผลิต มาตรฐานท่ี 3 ซ่ึงประกอบด้วย
ตวัช้ีวดั 4 ดา้น ดงัน้ี 



 

 

1)  ด้านความกระตือรือร้นและความสนใจท่ีจะ
เรียนรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ และรู้จกัตั้งค  าถามเพ่ือหา
เหตุผล 

2)  ด้านนิสัยรักการอ่านและค้นคว้าหาความรู้ 
สามารถใชห้้องสมุด แหล่งความรู้หรือส่ือต่าง ๆ ทั้งใน
และนอกโรงเรียน 

3)  ดา้นความสามารถเลือกใชว้ิธีการแสวงหาความรู้ 
ขอ้มูลข่าวสาร เพ่ือพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

4)  ด้านความสามารถสรุปประเด็นการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ดว้ยตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และน าไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนัได ้

สถาบันการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [11] 
ไดก้  าหนดทกัษะพ้ืนฐานส าคญัต่อการเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ ไดแ้ก่ 

1) ทักษะการฟัง ท าให้รับรู้ข้อมูลข่าวสารซ่ึงมี
ความสมัพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัการคิดและการพดู 

2) ทกัษะการถาม ท าให้เกิดกระบวนการคิด การ
เรียนรู้ในเร่ืองนั้ นๆ เน่ืองจากค าถามท่ีดีท าให้เกิดการ
เรียนรู้ไดต้ั้งแต่ระดบัการจ าไปจนถึงระดบัวิเคราะห์และ
ประเมินค่า 

3) ทักษะการอ่าน ท าให้รับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ซ่ึง
นอกจากจะเป็นทกัษะการอ่านขอ้ความแลว้ ยงัรวมถึงการ
อ่านสถิติ ขอ้มูลเชิงคณิตศาสตร์ต่าง ๆ ดว้ย 

4) ทกัษะการคิด ท าให้บุคคลมองการไกล สามารถ
ควบคุมการกระท าของตนใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ การ
คิดอย่างมีเหตุผลและมีวิจารณญาณ ส่งผลต่อการเรียนรู้ 
การตดัสินใจ และการแสดงพฤติกรรม 

5) ทักษะการเขียน  เป็นความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ ความคิด ทศันคติ และความรู้สึกออกมา
เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัอยา่ง
ยิ่งต่อวงการศึกษา เน่ืองจากบนัทึกเหตุการณ์ และขอ้มูล
ความจริง ใชเ้ป็นหลกัฐานในการอา้งอิงต่อไป 

6) ทกัษะการปฏิบติั เป็นการลงมือกระท าจริงอยา่งมี
ระบบเพื่อคน้หาความจริง สามารถสรุปผลอย่างมีเหตุ    
ผลไดด้ว้ยตนเอง และน าไปใชใ้นการแกปั้ญหา 
 

4. วธีิด าเนินการศึกษา 
4.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากร คือ นกัเรียนอิสลามวิทยาลยัแห่งประเทศ

ไทย ประจ าปีการศึกษา 2554 จ านวน 2,425 คน (ท่ีมา : 
งานทะเบียน ขอ้มูล ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน 2554) กลุ่ม
ตวัอยา่งคือ นกัเรียนจ านวน 332 คน ซ่ึงไดม้าดว้ยวิธีการ
สุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) จาก
ประชากรโดยใชสู้ตรของ Yamane [13] ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ 95% และค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.05 

 

4.2  กรอบแนวคดิในการศึกษา 
ในการศึกษาเปรียบเทียบระดบัการใชแ้หล่งเรียนรู้ 

และคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของ
นักเรียนจ าแนกตามเพศ ผูว้ิจยัไดก้ าหนดกรอบแนวคิด
ดงัแผนภาพท่ี 1 
 

 
 

 
 

ภาพที ่1:  กรอบแนวคิดในการศึกษาเปรียบเทียบ 
 

ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้
แหล่งเรียนรู้กบัคุณลกัษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
ของนกัเรียน ผูว้ิจยัไดก้ าหนดกรอบแนวคิดดงัแผนภาพ 
ท่ี 2 

 
 
 
 

ภาพที ่2:  กรอบแนวคิดในการศึกษาความสมัพนัธ์ 
 

เพศ 
- ระดบัการใชแ้หล่งเรียนรู้ 
- ระดบัคุณลกัษณะการเป็น 
  บุคคลแห่งการเรียนรู้ 

 

การใชแ้หล่งเรียนรู้ 
คุณลกัษณะการเป็น 
บุคคลแห่งการเรียนรู้ 

 



 

 

4.3 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา 
เค ร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม

ประกอบด้วย 3 ตอน ได้แก่ ตอนท่ี 1 สถานภาพทั่วไป
ของนกัเรียน ตอนท่ี 2 การใชแ้หล่งเรียนรู้ของนกัเรียน มี 
5 ด้าน คือ ด้านแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นอาคารสถานท่ีใน
โรงเรียน ดา้นแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นอาคารสถานท่ีในชุมชน 
ดา้นแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นบุคคล ดา้นแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นส่ือ
ส่ิงพิมพ์ และด้านแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นส่ืออิเล็กทรอนิกส์
และตอนท่ี 3 คุณลกัษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
ของนกัเรียน มี 4 ดา้น คือ ดา้นความกระตือรือร้นและมี
ความสนใจท่ีจะเรียนรู้ ด้านการมีนิสัยรักการอ่านและ
คน้ควา้หาความรู้  ดา้นการเลือกใชว้ธีิการแสวงหาความรู้
และขอ้มูลข่าวสาร  และดา้นการสรุปประเด็นการเรียนรู้
และประสบการณ์ดว้ยตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้งและน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวนัได้ โดยในการตรวจสอบคุณภาพของ
เค ร่ืองมือ ผู ้วิจัยน าแบบสอบถามท่ีสร้าง ข้ึนไปให้
ผูเ้ช่ียวชาญในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา และคณะ
ผู ้บริหารอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ท าการ
ตรวจสอบ ความถูกต้อง  และความสอดคล้องของ
แบบสอบถามกับวตัถุประสงค์ของการศึกษา จากนั้ น
น ามาปรับปรุงและน าไปใชท้ าการทดสอบล่วงหนา้ (Try 
Out) กบันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัจ านวน 
30 คนเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของค าถาม และ
น ามาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามดว้ย
วิธีสัมประสิทธ์ิแอฟฟาของ Cronbach [14] ซ่ึงพบว่า 
แบบสอบถามทั้งฉบบัมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.972 เม่ือ
จ าแนกเป็นรายตอนพบว่า ตอนท่ี 2 การใชแ้หล่งเรียนรู้
ของนักเรียน มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากับ 0.964  ตอนท่ี 3
คุณลกัษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนมี
ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.965   
 

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามท่ีผ่าน

การปรับปรุงแกไ้ขมาสอบถามกบันักเรียนกลุ่มตวัอย่าง
ดว้ยตนเอง ใชร้ะยะเวลาในการเก็บขอ้มูล 3 สัปดาห์ ใน

เดือนสิงหาคม 2554 จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์
และประมวลผลทางสถิติต่อไป 

 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 
        ผูว้จิยัวเิคราะห์สถานภาพทัว่ไปของนกัเรียนดว้ยค่า
ร้อยละ วิ เ คราะ ห์ ระดับการใช้แห ล่ง เ รี ยน รู้และ
คุณลกัษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียน 
ดว้ยค่าเฉล่ีย ( x ) ค่าคลาดเคล่ือนมาตรฐานของค่าเฉล่ีย 
(S.E.( x )) และแปลผลค่าเฉล่ียดว้ยเกณฑข์อง Best [15] 
แสดงดงัตารางท่ี 1 
 

ตารางที ่1:  การแปลผลค่าเฉล่ียของระดบัการใชแ้หล่ง 
                   เรียนรู้และคุณลกัษณะการเป็นบุคคลแห่งการ 
                   เรียนรู้ 

 

ค่าเฉลีย่ ระดบัการใช้/คุณลกัษณะ 
4.50 – 5.00 มากท่ีสุด 
3.50 – 4.49 มาก 
2.50 – 3.49 ปานกลาง 
1.50 – 2.49 นอ้ย 
1.00 – 1.49 นอ้ยท่ีสุด 

 
 

เ ป รี ยบ เ ที ยบ ระดับ การใช้แห ล่ ง เ รี ยน รู้ และ
คุณลกัษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียน 
จ าแนกตามเพศ เพ่ือทดสอบสมมติฐานว่า นักเรียนชาย
และนักเ รียนหญิงมีระดับการใช้แหล่งเ รียนรู้และ
คุณลกัษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้แตกต่างกนั ดว้ย
การทดสอบที (t-test) จากนั้นวิเคราะห์ความสัมพนัธ์
ระหวา่งการใชแ้หล่งเรียนรู้กบัคุณลกัษณะการเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์
สนั (Pearson’s correlation coefficient) 
 

5. ผลการศึกษา 
 5.1 สถานภาพทัว่ไปของนักเรียน 
    การศึกษาสถานภาพทั่วไปของนัก เ รียน พบว่า 
ส่วนมากเป็นเพศหญิงร้อยละ 55.42 ส่วนมากก าลงัศึกษา



 

 

ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ร้อยละ 20.78 รองลงมาคือ 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ร้อยละ 20.18 ส่วนมากเป็น
นกัเรียนแผนการเรียนวทิยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ร้อยละ 
37.95 รองลงมาคือ นกัเรียนแผนการเรียนคณิตศาสตร์ – 
ภาษาองักฤษ ร้อยละ 18.67 
 

 5.2 ระดบัการใช้แหล่งเรียนรู้ของนักเรียน 
    การศึกษาระดบัการใชแ้หล่งเรียนรู้ของนกัเรียน พบวา่ 
นกัเรียนอิสลามวิทยาลยัแห่งประเทศไทยมีการใชแ้หล่ง
เรียนรู้โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.63, S.E.( x ) 
= 0.06) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ นกัเรียนใชแ้หล่ง
เรียนรู้อยู่ในระดับมากเกือบทุกด้าน ยกเวน้ด้านแหล่ง

เรียนรู้ท่ีเป็นอาคารสถานท่ีในชุมชน นกัเรียนมีการใชอ้ยู่
ในระดบัปานกลาง รายละเอียดแสดงดงัตารางท่ี 2 
 

5.3 ระดับคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
ของนักเรียน 

    การศึกษาระดับคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ของนักเรียน พบว่า นักเรียนอิสลามวิทยาลยัแห่ง
ประเทศไทยมีคุณลกัษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( x  = 3.80, S.E.( x ) = 
0.06)  เ ม่ื อพิ จารณา เ ป็นรายด้านพบว่า  นัก เ รี ยนมี
คุณลกัษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมาก
ทุกดา้น รายละเอียดแสดงดงัตารางท่ี 3  

 

ตารางที ่2:  แสดงค่าเฉล่ีย ค่าคลาดเคล่ือนมาตรฐานของค่าเฉล่ีย ระดบัการใช ้และล าดบัท่ีของการใชแ้หล่งเรียนรู้ 
                   โดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายดา้นของนกัเรียนอิสลามวทิยาลยัแห่งประเทศไทย 
 

การใช้แหล่งเรียนรู้ . x  S.E.( x ) ระดบัการใช้ ล าดบัที ่
1. ดา้นแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นอาคารสถานท่ีในโรงเรียน 3.50 0.06 มาก 4 
2. ดา้นแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นอาคารสถานท่ีในชุมชน 3.46 0.07 ปานกลาง 5 
3. ดา้นแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นบุคคล 3.55 0.06 มาก 3 
4. ดา้นแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นส่ือส่ิงพิมพ ์ 3.57 0.06 มาก 2 
5. ดา้นแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 3.88 0.06 มาก 1 

เฉลีย่รวม 3.63 0.06 มาก - 

 
ตารางที ่3:  แสดงค่าเฉล่ีย ค่าคลาดเคล่ือนมาตรฐานของค่าเฉล่ีย ระดบัคุณลกัษณะ และล าดบัท่ีของคุณลกัษณะการเป็น 

    บุคคลแห่งการเรียนรู้โดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายดา้นของนกัเรียนอิสลามวทิยาลยัแห่งประเทศไทย 
 

คุณลกัษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 

x  S.E.( x ) 
ระดบั

คุณลกัษณะ 
ล าดบัที ่

1. ดา้นความกระตือรือร้นและมีความสนใจท่ีจะเรียนรู้ 3.80 0.06 มาก 3 
2. ดา้นการมีนิสยัรักการอ่านและคน้ควา้หาความรู้ 3.81 0.06 มาก 2 
3. ดา้นการเลือกใชว้ธีิการแสวงหาความรู้ และขอ้มูลข่าวสาร 3.83 0.06 มาก 1 
4. ดา้นการสรุปประเด็นการเรียนรู้และประสบการณ์ดว้ย   
    ตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

3.78 0.06 มาก 4 

เฉลีย่รวม 3.80 0.06 มาก - 



 

 

5.4 การศึกษาเปรียบเทียบระดับการใช้แหล่งเรียนรู้ 
และระดับคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ของนักเรียนจ าแนกตามเพศ 

     การศึกษาเปรียบเทียบระดบัการใชแ้หล่งเรียนรู้ของ
นกัเรียนจ าแนกตามเพศ พบวา่ โดยภาพรวมนกัเรียนชาย
และนกัเรียนหญิงมีระดบัการใชแ้หล่งเรียนรู้ไม่แตกต่าง
กนั (t =1.833, p-value = 0.068) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า ด้านแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นอาคารสถานท่ีในชุมชน 
และด้านแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ นักเรียน
ชายและนกัเรียนหญิงมีระดบัการใชแ้หล่งเรียนรู้แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กล่าวคือ 
นักเรียนชายมีระดับการใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นอาคาร
สถานท่ีในชุมชนและส่ืออิเล็กทรอนิกส์มากกวา่นกัเรียน
หญิง นอกจากน้ีนกัเรียนชายมีระดบัการใชแ้หล่งเรียนรู้
ทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก แต่นักเรียนหญิงมีระดบัการใช้
แหล่งเรียนรู้เพียง 2 ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นแหล่ง
เ รี ยน รู้ ท่ี เ ป็น ส่ือ ส่ิง พิมพ์  และ ส่ือ อิ เ ล็ กทรอนิก ส์
รายละเอียดแสดงดงัภาพท่ี 3 
 

  
 
 
 
 
 

ภาพที ่3:  ระดบัการใชแ้หล่งเรียนรู้ของนกัเรียนจ าแนก 
                 ตามเพศ 
 

      การศึกษาเปรียบเทียบระดับคุณลักษณะการเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ของนกัเรียนจ าแนกตามเพศ พบว่า 
โดยภาพรวมนักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีระดับ
คุณลกัษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ไม่แตกต่างกนั 

(t =1.086, p-value = 0.285) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบวา่ นกัเรียนชายและนกัเรียนหญิงมีระดบัคุณลกัษณะ
การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในทุกดา้นไม่แตกต่างกัน 
กล่าวคือ นกัเรียนชายและนกัเรียนหญิงมีคุณลกัษณะการ
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
รายละเอียดแสดงดงัภาพท่ี 4 
 

 
 

ภาพที ่4:  ระดบัคุณลกัษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
          ของนกัเรียนจ าแนกตามเพศ 

 

5.5 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้แหล่ง
เรียนรู้กับคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ของนักเรียน 

    การศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการใชแ้หล่งเรียนรู้ กบั
คุณลกัษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียน 
พบว่า โดยภาพรวมการใช้แหล่งเรียนรู้ในทุกด้านมี
ความสัมพันธ์กับคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซ่ึงมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่าง 0.650 – 0.920 นัน่คือ 
การใชแ้หล่งเรียนรู้มีความสัมพนัธ์เชิงบวกระดบัมากถึง
มากท่ีสุดกับคุณลกัษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
เม่ือจ าแนกความสัมพนัธ์ระหวา่งการใชแ้หล่งเรียนรู้กบั
คุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้เป็นรายด้าน 
พบว่า มีความสัมพนัธ์กันทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 รายละเอียดแสดงดงัตารางท่ี 4 
 



 

 

ตา
รา
งท

ี ่4:
 แส

ดง
ค่ า
สัม

ปร
ะสิ

ทธิ์
สห

สัม
พนั

ธ์ (
r) แ

ละ
ระ
ดบั

นยั
ส า
คญั

 (p
-va

lue
) ร
ะห

วา่
งก
าร
ใช
แ้ห

ล่ง
เรีย

นรู้
กบั

คุณ
ลกั

ษณ
ะก

าร
เป็
นบุ

คค
ลแ

ห่ง
กา
รเรี

ยน
รู้ข
อง
นกั

เรีย
น 

 

ภา
พร

วม
 

p-v
alu

e 

0.0
00

 

0.0
00

 

0.0
00

 

0.0
00

 

0.0
00

 

0.0
00

 

r 

0.9
14

 

0.6
84

 

0.8
53

 

0.8
85

 

0.9
03

 

0.9
13

 

ด้า
นก

าร
สรุ

ปป
ระ
เด
น็ก

าร

เรีย
นรู้

แล
ะป

ระ
สบ

กา
รณ์

ด้ว
ย

ตน
เอง

ได้
อย่

าง
ถูก

ต้อ
ง แ

ละ

น า
ไป
ใช้
ใน
ชีว

ติป
ระ
จ า
วนั

ได้
 

p-v
alu

e 

0.0
00

 

0.0
00

 

0.0
00

 

0.0
00

 

0.0
00

 

0.0
00

 

r 

0.5
41

 

0.5
95

 

0.5
15

 

0.4
75

 

0.5
95

 

0.7
53

 

ด้า
นก

าร
เลอื

กใ
ช้ว
ธิีก

าร

แส
วง
หา
คว

าม
รู้แ
ละ

ข้อ
มูล

ข่า
วส

าร
 

p-v
alu

e 

0.0
00

 

0.0
00

 

0.0
00

 

0.0
00

 

0.0
00

 

0.0
00

 

r 

0.7
48

 

0.5
15

 

0.7
48

 

0.7
27

 

0.7
48

 

0.7
80

 

ด้า
นก

าร
มนี

ิสัย
รัก

กา
รอ่
าน
แล
ะค้

นค
ว้า

หา
คว

าม
รู้ 

p-v
alu

e 

0.0
00

 

0.0
00

 

0.0
00

 

0.0
00

 

0.0
00

 

0.0
00

 

r 

0.6
79

 

0.4
75

 

0.6
88

 

0.6
88

 

0.7
27

 

0.8
26

 

ด้า
นค

วา
ม

กร
ะต

อืรื
อร้
นแ

ละ
มี

คว
าม
สน

ใจ
ทีจ่

ะเรี
ยน

รู้ 

p-v
alu

e 

0.0
00

 

0.0
00

 

0.0
00

 

0.0
00

 

0.0
00

 

0.0
00

 

r 

0.7
96

 

0.5
41

 

0.6
79

 

0.7
96

 

0.7
48

 

0.8
50

 

    
    
คุณ

ลกั
ษณ

ะก
าร
เป็
นบุ

คค
ลแ
ห่ง

กา
รเรี

ยน
รู้ 

  กา
รใ
ช้แ

หล่
งเรี

ยน
รู้ 

ด้า
นแ

หล่
งเรี

ยน
รู้ท

ีเ่ป็
นอ

าค
าร
สถ

าน
ที่

ใน
โร
งเรี

ยน
 

ด้า
นแ

หล่
งเรี

ยน
รู้ท

ีเ่ป็
นอ

าค
าร
สถ

าน
ที่

ใน
ชุม

ชน
 

ด้า
นแ

หล่
งเรี

ยน
รู้ท

ีเ่ป็
นบุ

คค
ล 

ด้า
นแ

หล่
งเรี

ยน
รู้ท

ีเ่ป็
นสื่

อสิ่
งพ

มิพ์
 

ด้า
นแ

หล่
งเรี

ยน
รู้ท

ีเ่ป็
นสื่

อ

อเิล
ก็ท

รอ
นกิ

ส์ 

ภา
พร

วม
 



 

 

6. สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
งานวจิยัน้ีสามารถน ามาสรุปและอภิปรายผลไดด้งัน้ี

จากการศึกษาพบว่า นกัเรียนมีการใชแ้หล่งเรียนรู้อยู่ใน
ระดับมาก โดยท่ีนักเ รียนใช้แหล่งเ รียนรู้ ท่ี เ ป็นส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์มากท่ีสุด ซ่ึงต่างจากงานวิจยัของพิศิษฐ ์
ทิพย์อักษร [16] ท่ีพบว่า แหล่งเ รียนรู้ ท่ี เ ป็นส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์มีระดับการใช้น้อยท่ีสุด ทั้งน้ีเป็นเพราะ
ผู ้บริหารสถานศึกษาได้ส่งเสริมการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน มีการ
ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตเพ่ือให้ครูและนักเรียนสามารถ
สืบคน้ขอ้มูล หรือรับขอ้มูลข่าวสารได้ทุกสถานท่ี และ
ทุกเวลา อีกทั้ งครูผูส้อนได้น าส่ือและเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยมาช่วยในการสอน และมอบหมายงานให้
นักเรียนได้มีการศึกษาค้นควา้หาความรู้เพ่ิมเติมทาง
อินเตอร์เน็ต จากผลการวิจัยท่ีพบว่า นักเรียนใช้แหล่ง
เรียนรู้ท่ีเป็นอาคารสถานท่ีในชุมชนอยู่ในระดับปาน
กลาง ทั้ งน้ีเป็นเพราะยงัขาดการประสานความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษาและชุมชนในการเข้าไปศึกษาหา
ความรู้ งบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายมีไม่เพียงพอ 
ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถ่ินขาดความพร้อมท่ีจะให้
ความอนุเคราะห์แก่สถานศึกษาและผูเ้รียน ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของประกอบ ใจมัน่ [17] 

นักเรียนมีคุณลกัษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียน
รู้อยูใ่นระดบัมาก โดยท่ีนกัเรียนมีความตอ้งการเรียนรู้ใน
ส่ิงใหม่ ๆ ให้ทันกับยุคสมยั มีการพฒันาทักษะในการ
อ่านอยา่งต่อเน่ือง สามารถอ่านหนงัสือไดห้ลายประเภท
ทั้งสาระความรู้และบนัเทิง รวมถึงสามารถสรุปความรู้ท่ี
ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ซ่ึงต่างจากงานวิจัย
ของส าลี เก็งทอง [18] ท่ีพบวา่ นกัเรียนมีคุณลกัษณะการ
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง  

เม่ือจ าแนกตามเพศ  พบวา่ นกัเรียนชายและนกัเรียน
หญิงมีระดบัการใชแ้หล่งเรียนรู้และมีระดบัคุณลกัษณะ
การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน แต่เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า นักเรียนชายมีระดบัการใช้

แหล่งเ รียนรู้ ท่ี เ ป็นอาคารสถานท่ีในชุมชนและส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์มากกว่านักเรียนหญิง ทั้ งน้ีเป็นเพราะ
นกัเรียนชายส่วนมากชอบคน้ควา้หาความรู้นอกสถานท่ี 
และให้ความสนใจในการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และส่ือ
เทคโนโลยี เช่น วิทย ุวีดิทศัน์ ซีดีรอม วีซีดี ดีวีดี และส่ือ
ออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตมากกว่านักเรียนหญิง ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Lieberman [19] และ วรพจน์ 
พวงสุวรรณ [20] ท่ีพบวา่ นกัเรียนชายท ากิจกรรมโดยใช้
เคร่ืองคอมพิวเตอร์มากกวา่นกัเรียนหญิง  

เม่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการใชแ้หล่งเรียนรู้ 
กบัคุณลกัษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนกัเรียน 
พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 นั่นคือ การใช้แหล่งเรียนรู้ส่งผลต่อการ
เสริมสร้างคุณลกัษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ท า
ให้นักเรียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ไดฝึ้กทกัษะ
การสังเกต การอ่าน การเก็บขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล 
การตีความ การสรุปความ คิดแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ 
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใชแ้ละเผยแพร่ความรู้ได ้
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของส าลี เก็งทอง [18] ท่ีพบว่า 
การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้กับคุณลักษณะการเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และดงัท่ี จิตรา ทองเกิดและคณะ 
[21] กล่าวว่า บรรยากาศและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ท่ี
โรงเรียนจัดข้ึนไม่ว่าจะจัดในห้องเรียน หน้าห้องเรียน 
บริเวณโรงเรียน รวมไปถึงรอบ ๆ โรงเรียน ลว้นมีผลต่อ
การปลูกฝังคุณลกัษณะนิสัยท่ีดีงามให้เกิดข้ึนภายในตวั
ผูเ้รียนทั้งส้ิน 

 

7. ข้อเสนอแนะ 
7.1  ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ 
7.1.1  สถานศึกษาควรมีการส่งเสริมการใชแ้หล่ง

เรียนรู้ และพฒันาแหล่งเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์อย่างเหมาะสมและคุม้ค่า รวมทั้งประเมินผล
การบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ เพ่ือน าขอ้มูลมาใชใ้นการ



 

 

ปรับปรุงแก้ไข รวมทั้ งให้องค์กรภาครัฐ เอกชน และ
ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่ง
เรียนรู้ เพ่ือใหก้ารด าเนินงานบงัเกิดผลอยา่งเป็นรูปธรรม 

7.1.2  ครูผูส้อนควรจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้แบบ
บูรณาการใชแ้หล่งเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบักลุ่มสาระวิชา
ต่าง ๆ ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ ทรัพยากร และทอ้งถ่ิน 
โดยส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการคิดวิเคราะห์ การ
ค้นหาค าตอบ และการแก้ปัญหาด้วยตนเอง รวมทั้ ง
สามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ไปใชใ้นชีวิตจริง 
ซ่ึงท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ 

7.1.3  ผู ้ปกครองและชุมชนควรให้ความส าคัญ 
ส่งเสริม สนบัสนุน และมีส่วนร่วมในการจดัแหล่งเรียนรู้ 
และน าทรัพยากรทอ้งถ่ินมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 
 7.2  ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 7.2.1  ควรมีการศึกษาถึงปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่อการ
ใช้แหล่งเรียนรู้และคุณลกัษณะการเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ของนกัเรียน ไดแ้ก่ สภาพการจดัการเรียนการสอน 
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ การบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้  
ขนาดของโรงเรียน งบประมาณในการบริหารการใช้
แหล่งเรียนรู้ เป็นตน้ เพื่อให้คณะผูบ้ริหารสถานศึกษาใช้
เ ป็นแนวทางในการพัฒนาแหล่งเ รียนรู้ให้มีความ
หลากหลาย เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 
 7.2.2 ควรมีการศึกษาวิจยัความสัมพนัธ์ระหวา่งการ
ใช้แหล่งเรียนรู้และคุณลกัษณะการเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้กบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 
 7.2.3 ควรมีการศึกษาเช่นเดียวกนัน้ีกบันักเรียนใน
สถานศึกษาอ่ืนทั้ งในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดักรุงเทพมหานคร และเอกชน
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีหลากหลายมากข้ึน  
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