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บทคัดย่อ
		 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการเรียนรู้ด้วยการน�ำตนเองและเพื่อพัฒนาชุดฝึกอบรม
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการน�ำตนเองของนิสิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยเป็นนิสิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาองค์ประกอบการเรียนรู้ด้วยการน�ำตนเอง เป็นนิสิตจ�ำนวน 372 คน และกลุ่มที่สองเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาประสิทธิผลของชุดฝึกอบรมฯ เป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 จ�ำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามการเรียนรู้ด้วยการน�ำตนเอง 2) ชุดฝึกอบรม และ 3) แบบประเมินประสิทธิผลของชุดฝึก
อบรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
และการทดสอบ t – test ผลการศึกษาพบองค์ประกอบการเรียนรู้ด้วยการน�ำตนเองตนเองของนิสิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ ความคิดริเริ่มในการเรียนรู้ ความต้องการและเป้าหมาย
ในการเรียนรู้ การวางแผนการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ การรู้จักแหล่งเรียนรู้ และการมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
ทั้งหกองค์ประกอบมีค่าความเหมาะสมพอดีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีน�้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์สูงอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถวัดองค์ประกอบการเรียนรู้ด้วยการน�ำตนเองของนิสิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ ส�ำหรับชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการน�ำตนเองของนิสิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนี้มีคุณภาพดี มีความเหมาะสม สามารถน�ำไปใช้ในการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ด้วยการน�ำตนเองได้ ผลการประเมินการเรียนรู้ด้วยการน�ำตนเองของกลุ่มตัวอย่างหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อน
การฝึกอบรมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ค�ำส�ำคัญ : การเรียนรูด้ ว้ ยการน�ำตนเอง ชุดฝึกอบรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
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Abstract
		 The purposes of this study were to study self-directed learning components of business studies
and to create a training program to enhance self-directed learning among Kasetsart University Business
students. The subjects were two student groups at Kasetsart University Business school, Sriracha campus.
The first group of three hundred and seventy two were selected by stratified random sampling to
participate in self-directed learning component study and the second group of thirty first year students
to participate in the program validation process. The instruments used to collect data were 1) selfdirected learning questionnaires, 2) the training program and 3) achievement tests. The statistical
methods used for analyzing the data included percentage, mean, standard deviation, confirmatory
factor analysis and dependent sample t-test. The results were as follows: The confirmatory factor
analysis significantly confirmed that the model of self-directed learning function could be divided into
six factors: initiative learning, needs and goal attainment, learning plan, learning evaluation, learning
resources and learning attitude. These six factors had high loading at a .05 level of significance and
could be used to measure the self-directed learning of business students. The training program to
enhance self-directed learning was highly appropriate and consistent and student achievement levels,
which showed significantly higher scores after participation in the training program at the statistically
significant .05 level.
Keywords: Self-Directed Learning, Training Program, Business Program

ความส�ำคัญของปัญหาของการวิจัย
		 การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 ผู้ที่
จะประสบความส�ำเร็จ สามารถด�ำรงอยู่ในสังคมได้อย่าง
สง่างาม ต้องเป็นคนที่มีความสามารถสร้างสรรค์ มีความ
รอบรู้ที่ไม่ใช่แค่ความฉลาด แต่ต้องคิดเป็น ท�ำเป็น แก้
ปัญหาเป็น ต้องสามารถสร้างกระบวนการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
ผูเ้ รียนในระดับอุดมศึกษา ต้องเรียนรูแ้ บบมีแรงจูงใจ อยากรู้
อยากเห็น รักการอ่าน ค้นคว้าอ่านเอง วิจัยเอง คิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ใช้ด้วยตัวเอง จากการศึกษา
ของส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา พบว่า นักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาขาดแรงจูงใจใฝ่รู้ ขาดความรอบรู้และ
แสวงหาความรู้ (ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552)
สถาบันอุดมศึกษาจึงควรให้ความส�ำคัญกับการสร้างผู้เรียน
ที่รักการเรียนรู้ ใฝ่รู้ และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
		 การเรียนรูด้ ว้ ยการน�ำตนเอง (Self-directed learning) เป็นกระบวนการซึ่งบุคคลริเริ่มการเรียนรู้ด้วยตนเอง

โดยอาจได้รับหรือไม่ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นๆ
วิเคราะห์ความต้องการและก�ำหนดเป้าหมายในการเรียนรู้
ของตนเอง แสวงหาแหล่งทรัพยากร ก�ำหนดวิธีการเรียนรู้
และประเมินผลการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองได้ (Knowles, 1975)
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2554) ได้กล่าวถึงการสอนในสถาบัน
อุดมศึกษาตามแนวคิดของการเรียนรู้ด้วยการน�ำตนเอง
โดยเน้นถึงความส�ำคัญของผู้เรียนที่จะต้องเป็นผู้ก�ำหนด
เป้าหมายในการเรียนรู้ของตนเอง มากกว่าจะเป็นเพียงผู้
รอรับความรูเ้ ท่านัน้ การพัฒนาก�ำลังคนด้านสาขาวิชาบริหาร
ธุรกิจที่มีศักยภาพ เพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน นอกเหนือ จากปัญหาด้านภาษาอังกฤษซึ่งถูก
ก�ำหนดเป็นภาษาในการท�ำงานของประชาคมอาเซียนแล้ว
บัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษายังขาดความกระตือรือร้นใน
การแสวงหาความรู้เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา การท�ำงานเป็นทีม การตรงต่อเวลา
และมีระเบียบวินัย ในส่วนของกิจการภายในประเทศ
คุณสมบัติที่พึงประสงค์และแนวโน้มความต้องการบัณฑิต
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ร่วมมือกันสร้างบรรยากาศการเรียนรูท้ อี่ บอุน่ มีบรรยากาศ
ของการยอมรับและให้เกียรติซงึ่ กันและกัน ยอมรับทีผ่ เู้ รียน
จะเป็นผู้เรียนรู้ด้วยการน�ำตนเองที่พร้อมจะศึกษา ผู้เรียนก็
ยอมรับในประสบการณ์ของผู้สอนที่จะแนะน�ำให้เกิดการ
เรียนรู้ด้วยการน�ำตนเองเกิดความเชื่อถือไว้วางใจกัน เปิด
ใจกว้างส�ำหรับการเรียนรู้อย่างจริงจัง ผู้เรียนต้องตระหนัก
ถึงความต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง ระบุถึงความ
ต้องการที่ชัดเจนเพื่อที่จะสามารถก�ำหนดแหล่งทรัพยากร
การเรียนรู้และน�ำไปสู่การวางแผนการเรียนรู้ต่อไป
		 การพัฒนาให้นิสิตมีคุณลักษณะของการเรียนรู้ด้วย
การน�ำตนเองนัน้ จะเป็นประโยชน์ตอ่ การเรียนในยุคปัจจุบนั
ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ได้ง่าย
และรวดเร็ว สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างอิสระ เรียนรู้ได้
ตามรูปแบบทีต่ นเองถนัด จะมีแรงจูงใจในการเรียนรูม้ ากขึน้
และเรียนได้ดขี นึ้ เกิดทักษะในการแสวงหาความรูเ้ พือ่ พัฒนา
วิชาชีพของตนที่สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของตลาดแรงงานในยุคปัจจุบัน
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การวั ด ระดั บ การเรี ย นรู ้ ด ้ ว ย
การน�ำตนเอง
		 กูกลิเอลมิโน (Guglielmino, 1977) ให้ความสนใจ
วัตถุประสงค์การวิจัย
		 1. ศึกษาองค์ประกอบการเรียนรูด้ ว้ ยการน�ำตนเอง การเรียนรู้ด้วยการน�ำตนเองในแง่ที่บุคคลคิดว่าหรือรับรู้
ของนิสติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (perceive) ว่าตนมีทกั ษะและเจตคติเกีย่ วกับด้านต่างๆ ของ
		 2. เพื่อพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การเรียนรูด้ ว้ ยการน�ำตนเอง โดยก�ำหนดเรียกว่าความพร้อม
ด้ ว ยการน� ำ ตนเองของนิ สิ ต สาขาวิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ ในการเรียนรู้ด้วยการน�ำตนเอง (Self-directed learning
readiness : SDLR) ที่มีความเชื่อเบื้องต้นว่า SDLR มี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
		 3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ ลักษณะที่เป็นค่าต่อเนื่องคือ มีระดับ (degree) จากน้อยไป
ชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการน�ำตนเองของ หามาก เครื่องมือที่ใช้ส�ำรวจนี้คือ Self-directed learning
readiness,SDLR. ใช้มาตราส่วนประมาณค่าแบบ Likert
นิสิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
scale 5 ระดับ โดยรายการที่ส�ำรวจถูกจัดกลุ่มเรียกว่า
องค์ประกอบ ซึ่งมีทั้งหมด 8 องค์ประกอบ คือ 1. การเปิด
การทบทวนวรรณกรรม
โอกาสในการเรียนรู้ (Openness to learning opportu		แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยการน�ำตนเอง
		 โนลส์ (Knowles, 1975) กล่าวว่า การเรียนรู้ด้วย nities) 2. มโนภาพต่อตนเองในด้านการเป็นผู้เรียนที่มี
การน�ำตนเอง (Self-Directed Learning) เป็นกระบวนการ ประสิทธิภาพ (Self concept as an effective learner)
ที่ผู้เรียนคิดริเริ่มการเรียนเอง โดยวินิจฉัยความต้องการใน 3. ความคิดริเริ่มและอิสระในการเรียนรู้ (Initiative and
การเรียนรูข้ องตน ก�ำหนดเป้าหมายและสือ่ การเรียน ติดต่อ independence in learning) 4. การมีความรับผิดชอบใน
กับบุคคลอื่น หาแหล่งความรู้ เลือกใช้ยุทธวิธีการเรียนรู้ การเรียนรู้ของตนเอง (Informed acceptance of reเสริมแผนการเรียนรู้ และประเมินผลการเรียนของตน ด้วย sponsibility for one’s own learning) 5. รักการเรียนรู้
ความร่วมมือช่วยเหลือจากผูอ้ นื่ หรือไม่กไ็ ด้ การพัฒนาผูเ้ รียน (Love of learning) 6. ความสร้างสรรค์ (Creativity) 7.
ให้เป็นผูเ้ รียนรูด้ ว้ ยการน�ำตนเองว่า ผูส้ อนและผูเ้ รียนจะต้อง การมองอนาคตในแง่ดี (Positive orientation to the

ทางบริหารธุรกิจ พบว่า ความสามารถในการแสวงหา
ความรูด้ ว้ ยตนเอง เป็นคุณสมบัตทิ ธี่ รุ กิจต้องการทีม่ คี า่ เฉลีย่
สูงสุดส�ำหรับบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจในระดับปริญญา
ตรี (นิทรา ปัญจมาศ, 2548) การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
การน�ำตนเองจึงมีความจ�ำเป็นเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยน
แปลงหรือพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของตนเอง และน่าจะส่งผล
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และ
สามารถน� ำ ไปใช้ เ ป็ น แนวทางในการพั ฒ นาให้ เ กิ ด
คุณลักษณะดังกล่าวต่อไป
		 ผู้วิจัยจึงได้สังเคราะห์แนวคิดการเรียนรู้ด้วยการน�ำ
ตนเอง และศึกษาองค์ประกอบของการเรียนรู้ด้วยการน�ำ
ตนเอง เพื่อน�ำผลที่ได้ไปพัฒนาเป็นชุดฝึกอบรมเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นิสิตสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ เกิดการเรียนรู้ด้วยการน�ำตนเองให้มากขึ้น
สามารถน� ำ ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการเรี ย นได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ มีความสามารถในการแข่งขันและมีความ
พร้ อ มที่ จ ะก้ า วเข้ า สู ่ ก ารท� ำ งานในประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียนต่อไป
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future) และ 8. ความสามารถใช้ทักษะการศึกษาหาความ
รู้และทักษะการแก้ปญ
ั หา (Ability to use basic study
skills and problem-solving skills) นรินทร์ บุญชู
(2532) ได้น�ำแบบสอบถาม SDLRS ของกูกลิเอลมิโน มา
แปลและปรับปรุงเป็นแบบสอบถามภาษาไทย เพื่อใช้ใน
งานวิจัยเรื่อง ลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน�ำตนเองของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�ำแหง โดยใช้วัดกับนักศึกษา
จ�ำนวน 1,050 คน ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบคล้ายคลึง
กับแบบวัดของกูกลิเอลมิโน มีค่าความเชื่อมั่น 0.84 ใน 8
องค์ประกอบ ต่อมา ศศิธร กุลศิริสวัสดิ์ (2537) ได้ดัดแปลง
เครื่องมือของ นรินทร์ บุญชู มาใช้ในการศึกษาระดับความ
พร้ อ มในการเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยตนเองของนั ก เรี ย นวิ ท ยาลั ย
เกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา เพื่อเปรียบเทียบความพร้อม
ในการเรียนรู้ด้วยตนเองตามรายองค์ประกอบทั้ง 8 ด้าน
อย่างไรก็ตาม แบบวัด SDLRS ที่พัฒนาขึ้นโดยคนไทย คือ
แบบวัดของ สุวัฒน์ วัฒนวงศ์ (2551) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน�ำตนเองของผู้เรียนการ
ศึกษาต่อเนื่องสายอาชีพ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน�ำตนเองเป็น 11 องค์
ประกอบ
		 การศึ ก ษาองค์ ป ระกอบการเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยการน� ำ
ตนเอง จึงเป็นรูปแบบในการประเมินนิสิตว่ามีความพร้อม
ในการเรียนรู้ด้วยการน�ำตนเองในระดับใด ผลการวัดหรือ
ประเมินสามารถน�ำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะของการเรียนรู้ด้วยการน�ำ
ตนเองมากขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่น�ำไปใช้วัด และวิธี
การวัด ทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือซึง่ จะช่วยให้เข้าใจถึงคุณลักษณะ
ของการเรียนรู้ด้วยการน�ำตนเองมากยิ่งขึ้น

ขอบเขตของการวิจัย

		 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะนิสิตสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1-4 ที่ศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ในปีการศึกษา
2558 และทดลองใช้ชดุ ฝึกอบรมเพือ่ ส่งเสริมการเรียนรูด้ ้วย
การน�ำตนเองเฉพาะนิสิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1
ทีศ่ กึ ษาในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา ในปีการศึกษา 2559

วิธีด�ำเนินการวิจัย

		 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา มีการด�ำเนินการ
เป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้
		 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบการเรียนรู้ด้วย
การน�ำตนเอง จากแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนัก
วิชาการต่างๆ ซึ่งผู้วิจัยสังเคราะห์ออกมา 6 ด้าน ได้แก่
การมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ การมีความคิดริเริ่มในการ
เรียนรู้ การมีความต้องการและเป้าหมายในการเรียนรู้ การ
มีการวางแผนการเรียนรู้ การรู้จักแหล่งการเรียนรู้ และ
การประเมินผลการเรียนรูข้ องตนเอง จากนัน้ สร้างแบบสอบ
ถามการเรียนรู้ด้วยการน�ำตนเอง มีข้อค�ำถามทั้งสิ้น 60 ข้อ
น�ำไปตรวจสอบหาค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหา จากผู้
เชี่ยวชาญจ�ำนวน 5 คน น�ำมาแก้ไขแล้วน�ำไปทดลองใช้
จ�ำนวน 30 ชุด ได้คา่ ความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถามทัง้ ฉบับ
หรือสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ที่ระดับ 0.953 หา
ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกโดยใช้ t-test ได้คา่ อ�ำนาจจ�ำแนกระหว่าง
1.141 – 7.897 ปรับปรุงแก้ไขข้อค�ำถามที่มีค่าอ�ำนาจ
จ�ำแนกน้อยกว่า 1.76 (ทีร่ ะดับนัยส�ำคัญ .05) จ�ำนวน 4 ข้อ
จากนั้นน�ำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลจากกลุม่
ตัวอย่างจากนิสติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ชั้นปีที่ 1-4
ปีการศึกษา 2558 จ�ำนวน 372 คน จากประชากร 4,767
คน เพือ่ ศึกษาองค์ประกอบการเรียนรูด้ ว้ ยการน�ำตนเองของ
นิสติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง

ตาราง 1 ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อ ของแบบวัดการเรียนรู้ด้วยการน�ำตนเอง
					องค์ประกอบ
จ�ำนวนข้อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ความคิดริเริ่มในการเรียนรู้
ความต้องการและเป้าหมายในการเรียนรู้
การวางแผนการเรียนรู้
การประเมินผลการเรียนรู้
การรู้จักแหล่งการเรียนรู้
การมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้

10
10
10
10
10
10

IOC

.60 – 1.00
.80 – 1.00
.80 – 1.00
.60 – 1.00
.80 – 1.00
.80 – 1.00

t-test

1.528 – 4.704
2.646 – 6.009
2.688 – 5.495
2.160 – 6.619
1.141 – 7.897
2.118 – 7.897
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		 ขั้นตอนที่ 2 สร้างชุดฝึกอบรม โดยการน�ำผลการ
วิเคราะห์จากขัน้ ตอนที่ 1 มาจัดท�ำเป็นโครงร่างชุดฝึกอบรม
เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรูด้ ว้ ยการน�ำตนเอง จากนัน้ น�ำไปตรวจ
สอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 5 ท่าน ด้วยแบบตรวจ
สอบความเหมาะสมและความสอดคล้องที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
จากนั้นน�ำมาปรับปรุงแก้ไขตามค�ำแนะน�ำของผู้เชี่ยวชาญ
		 ขั้นตอนที่ 3 การน�ำชุดฝึกอบรมไปใช้เพื่อศึกษา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของชุดฝึกอบรม โดยน�ำไป
ทดลองใช้กับนิสิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ชั้นปี
ที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ�ำนวน 30 คน
		 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลชุดฝึกอบรมและการ
ปรับปรุงแก้ไข โดยประเมินระหว่างการฝึก อบรมและหลัง
จากการฝึกอบรม เพื่อน�ำผลมาปรับปรุงแก้ไขให้เป็นชุดฝึก
อบรมฉบับที่สมบูรณ์
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วย แบบสอบถามการเรียนรู้ด้วยการน�ำ
ตนเอง ชุดฝึกอบรมเพือ่ ส่งเสริมการเรียนรูด้ ว้ ยการน�ำตนเอง
และแบบประเมินประสิทธิผลของชุดฝึกอบรม
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยง
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เบนมาตรฐาน หาองค์ประกอบการเรียนรูด้ ว้ ยการน�ำตนเอง
ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory
factor analysis) และศึกษาประสิทธิผลของชุดฝึกอบรม
โดยการเปรียบเทียบการเรียนรู้ด้วยการน�ำตนเองก่อนและ
หลังการฝึกอบรมโดยใช้การทดสอบ Dependent sample
t-test

ผลการวิจัย

		 ขัน้ ตอนที่ 1 ตัวชีว้ ดั การเรียนรูด้ ว้ ยการน�ำตนเองของ
นิสิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ มี
6 องค์ประกอบ ได้แก่ ความคิดริเริ่มในการเรียนรู้ ความ
ต้องการและเป้าหมายในการเรียนรู้ การวางแผนการเรียน
รู้ การประเมินผลการเรียนรู้ การรู้จักแหล่งเรียนรู้ และการ
มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ ทั้ง 6 องค์ประกอบมีความ
สัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โมเดล
โครงสร้างของแบบสอบถามการเรียนรู้ด้วยการน�ำตนเองที่
สร้างขึ้นมีความเหมาะสมกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ในระดับทีผ่ า่ นเกณฑ์ทดสอบโดยพิจารณาจากค่า χ2 = 5.64,
df = 5, ค่า p = 0.34324, ค่า GFI = 0.99, AGFI = 0.98,
RMSEA = 0.019,RMR = 0.0054 และค่า Critical N =
952.20

ตาราง 2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ขององค์ประกอบการเรียนรู้ด้วยการน�ำตนเองของนิสิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 		
			 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
		 การเรียนรู้ด้วยการน�ำตนเอง (SELDIREC) ini
goal
plan
evalu source
ความคิดริเริ่มในการเรียนรู้ (ini)
1.000					
ความต้องการและเป้าหมายในการเรียนรู้ (goal) .565* 1.000				
การวางแผนการเรียนรู้ (plan)
.170* .442* 1.000			
การประเมินผลการเรียนรู้ (evalu)
.423* .586* .552*
1.000		
การรู้จักแหล่งการเรียนรู้ (source)
.401* .691* .586*
.648*
1.000
การมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ (atti)
.417* .681* .540*
.568*
.647*
Bartlett’s Test of Sphericity = 1113.841 df= 15 p-value = .000*
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = .856

atti

1.000
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ตาราง 3 ผลการประมาณค่าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันองค์ประกอบการเรียนรู้ด้วยการน�ำตนเอง
การเรียนรู้ด้วยการน�ำตนเอง
ค่าน�้ำหนัก
SE
t
(SELDIREC)
องค์ประกอบ			
					
ความคิดริเริ่มในการเรียนรู้ (ini)
1.00
--ความต้องการและเป้าหมายในการเรียนรู้(goal) 1.37
0.12
11.05*
การวางแผนการเรียนรู้ (plan)
0.84
0.10
8.07*
การประเมินผลการเรียนรู้ (evalu)
1.04
0.11
9.50*
การรู้จักแหล่งการเรียนรู้ (source)
1.35
0.14
9.77*
การมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ (atti)
1.15
0.12
9.56*
* หมายถึง นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t-value >2.58)

ค่าน�้ำหนัก ความเที่ยง
องค์ประกอบ (R2)
มาตรฐาน
0.52
0.27
0.86
0.73
0.71
0.50
0.77
0.60
0.82
0.67
0.78
0.60
8

		 ในตาราง 3 พบว่าค่าน�ำ้ หนักองค์ประกอบมาตรฐาน เรียนรู้ 0.82 และองค์ประกอบการมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
ในโมเดลของทุกองค์ประกอบมีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ รู้ มีค่าน�้ำหนัก 0.78 ตามล�ำดับ แสดงว่าทุกองค์ประกอบ
เจตคติ
่อการเรี
ยนรู
าหนักติ 0.78
าดับ แสดงว่
าทุกองค์
ระกอบสามารถชี
ัดการเรียนรูส้ดิต้วสาขา
ย
0.52ท–ี่ดีต0.86
และมี
นัย้ ส�มีำคคั่าญน้ทางสถิ
องค์ปตามล
ระกอบความ
สามารถชี
้วัดปการเรี
ยนรู้ด้วยการน�ำ้วตนเองของนิ
การน
าตนเองของนิ
สิตสาขาวิชยนรู
าบริ้ หมีคารธุ
กิจกมหาวิ
ด้อย่าทงมี
สาคัญ ได้อย่างมีนัย
ต้องการและเป้
าหมายในการเรี
่าน�้ำรหนั
มากที่สทุดยาลัวิยชเกษตรศาสตร์
าบริหารธุรกิจ ไมหาวิ
ยาลันยัยเกษตรศาสตร์
คือ 0.86 รองลงไปคือ องค์ประกอบการรู้จักแหล่งการ ส�ำคัญ

ภาพประกอบที่ 1 องค์ประกอบเชิงยืนยันองค์ประกอบการเรียนรูด้ ว้ ยการน�ำตนเอง

ภาพประกอบที่ 1 องค์ประกอบเชิงยืนยันองค์ประกอบการเรียนรู้ด้วยการนาตนเอง

ตาราง 4 ดัชนีที่ใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องและความกลมกลืนของตัวแบบกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ขององค์ประกอบเชิงยืนยันองค์ประกอบการเรียนรู้ด้วยการนาตนเอง
ค่าดัชนี
เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา ตัวแบบก่อนปรับ ผลการ
ตัวแบบหลังปรับ ผลการ
ทดสอบ ท
ทดสอบ
ไม่เกิน 2
10.357
1.128
2 /df


p-value ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
0.00000
0.34324
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ตาราง 4 ดัชนีที่ใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องและความกลมกลืนของตัวแบบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของ
			 องค์ประกอบเชิงยืนยันองค์ประกอบการเรียนรู้ด้วยการน�ำตนเอง
ค่าดัชนี

เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา
ตัวแบบก่อนปรับ
ผลการ
ตัวแบบหลังปรับ
ผลการ
			
ทดสอบ		
ทดสอบ
											
χ2 /df

p-value
NFI
CFI
IFI
GFI
AGFI
RMSEA
RMR
CN

ไม่เกิน 2
ไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
มากกว่า 0.90
มากกว่า 0.90
มากกว่า 0.90
มากกว่า 0.90
มากกว่า 0.90
ต�่ำกว่า .05
เข้าใกล้ศูนย์
มากกว่า 200

10.357
0.00000
0.95
0.95
0.95
0.92
0.82
0.159
0.024
90.76

X
X
√
√
√
√
X
X
X
X

1.128
0.34324
1.00
1.00
1.00
0.99
0.98
0.019
0.0054
952.20

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

X หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์ผลการทดสอบ
√ หมายถึง ผ่านเกณฑ์ผลการทดสอบดัชนีที่ใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องและความกลมกลืนของตัวแบบกับข้อมูล

เชิงประจักษ์ (สุภมาส อังศุโชติ สมถวิล วิจิตรวรรณา และ รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์, 2552)

		 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของ
ชุดฝึกอบรม ผู้วิจัยน�ำองค์ประกอบที่ได้จากการศึกษาใน
ขั้นตอนที่ 1 ทั้ง 6 องค์ประกอบ มาจัดท�ำเป็นชุดฝึกอบรมที่
มีลักษณะบูรณาการโดยใช้เทคนิคหลายอย่างผสมผสานกัน
เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมได้มคี วามรู้ ความเข้าใจ เกีย่ วกับ
การเรียนรู้ด้วยการน�ำตนเอง โครงร่างของชุดฝึกอบรม
ประกอบด้วย จุดมุ่งหมาย โครงสร้างเนื้อหาสาระของชุด
ฝึกอบรม วิธีด�ำเนินการ การวัดและประเมินผลชุดฝึกอบรม
และการฝึกอบรม ชุดฝึกอบรมที่สร้างขึ้นนี้ครอบคลุม
คุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน�ำตนเองครบทั้ง 6 องค์
ประกอบ ใช้เวลาในการฝึกอบรมรวม 9 ชั่วโมง โดยแบ่ง
เป็น 3 ชุดฝึกย่อย ดังนี้
		 ชุดฝึกอบรมชุดที่ 1 ฝึกอบรมเรื่องเจตคติและความ
คิดริเริ่มในการเรียนรู้ มีเนื้อหาและกิจกรรมที่สร้างความ
เข้าใจในการพัฒนาตนเองให้เกิดความรักในการเรียนรู้
สร้างแรงบันดาลใจให้มีความมุ่งมั่นในการศึกษาให้เกิด
ทักษะที่สอดคล้องกับแนวคิดการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21
ชุดฝึกอบรมชุดที่ 2 ฝึกอบรมเรือ่ งเป้าหมายและการวางแผน
ในการเรียนรู้ มีเนื้อหาและกิจกรรมที่สร้างความเข้าใจถึง

ความต้องการและเป้าหมายของการเรียนรู้ การวางแผน
และการบริหารเวลาเพื่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตระหว่าง
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
		 ชุดฝึกอบรมชุดที่ 3 ฝึกอบรมเรื่องแหล่งการเรียนรู้
และการประเมินการเรียนรู้ มีเนื้อหาและกิจกรรมที่สร้าง
ความเข้าใจถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ การ
ใช้สารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน และการวิเคราะห์ผลการเรียน
รู้ของตน
		 โดยผู ้ เ ชี่ ย วชาญได้ พิ จ ารณาความเหมาะสมและ
ความสอดคล้ อ งของชุ ด ฝึ ก อบรมในด้ า นความตรงเชิ ง
โครงสร้าง ความตรงเชิงเนื้อหา วิธีด�ำเนินการ และการวัด
และประเมินผล เห็นว่า ชุดฝึกอบรมมีความเหมาะสมโดย
รวมอยู่ในระดับมาก (MEAN = 4.34, S.D. = 0.25) ส�ำหรับ
การประเมินความสอดคล้อง ผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินความ
สอดคล้องโดยรวมของชุดฝึกอบรม ซึง่ มีผเู้ ชีย่ วชาญเห็นด้วย
4 ใน 5 หรือร้อยละ 80 ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด ส่วนการ
ประเมินความสอดคล้องภายในของชุดฝึกอบรม ผูเ้ ชีย่ วชาญ
มีประเด็นที่มีความเห็นว่าสอดคล้องกันเป็นส่วนใหญ่ คิด
เป็นร้อยละ 83.3 แสดงว่าชุดฝึกอบรมนี้สามารถน�ำไปใช้
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วารสาร

สมาคมนักวิจัย

ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560

ฝึกอบรมและตรวจสอบประสิทธิผลได้
		 ขั้นตอนที่ 3 การน�ำชุดฝึกอบรมไปใช้ โดยน�ำไป
ทดลองใช้กบั นิสติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจชัน้ ปีที่ 1 ปีการศึกษา
2559 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา จ�ำนวน 30 คน ในการด�ำเนินการฝึก
อบรม ผูว้ จิ ยั ได้จดั ประสบการณ์ในการเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วม
มีการเรียนรูเ้ ชิงประสบการณ์และกระบวนการกลุม่ รูปแบบ
ของกิจกรรมในการฝึกอบรม ประกอบด้วย กิจกรรมเพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจ การวิเคราะห์กรณีศึกษา การ
อภิปราย โดยใช้สื่อในการฝึกอบรม เช่น เอกสารชุดฝึก
อบรม ใบความรู้ ใบกิจกรรม และมีการสังเกตการมีส่วน
ร่วมในการท�ำกิจกรรมระหว่างการฝึกอบรม โดยใช้เวลา
รวมทั้งสิ้น 9 ชั่วโมง (หนึ่งวันครึ่ง)

		 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลชุดฝึกอบรมและการ
ปรับปรุงแก้ไข เป็นการประเมินประสิทธิผลโดยการประเมิน
จากแบบสอบถามการเรียนรู้ด้วยการน�ำตนเองของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมทัง้ ก่อนและหลังการฝึกอบรมและการประเมิน
ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมด้วยแบบประเมินความพึง
พอใจต่อชุดฝึกอบรมและการฝึกอบรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น พบ
ว่าค่าคะแนนเฉลี่ยของการเรียนรู้ด้วยการน�ำตนเองของ
นิสิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 นิสิตที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึง
พอใจต่อชุดฝึกอบรมและการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก
(MEAN = 3.97, S.D. = 0.25)

ตาราง 5 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินระดับความเหมาะสมโดยรวมของชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริม		
			 การเรียนรู้ด้วยการน�ำตนเองของนิสิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายการประเมิน
		
1. ปัญหาและความจ�ำเป็นของชุดฝึกอบรม
2. หลักการและเหตุผลของชุดฝึกอบรม
3. วัตถุประสงค์ของชุดฝึกอบรม
4. โครงสร้างเนื้อหา สาระ และระยะเวลา
5. สื่อ วัสดุ อุปกรณ์		
6. ขั้นตอนและวิธีด�ำเนินกิจกรรม
7. การวัดและประเมินผล
		 รวม

n=5
MEAN
S.D.
4.53
0.51
4.20
0.51
4.45
0.57
4.30
0.27
4.55
0.37
4.20
0.32
4.25
0.18
4.34
0.25

ระดับ
ความเหมาะสม
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

ตาราง 6 เปรียบเทียบความแตกต่างของการเรียนรูด้ ว้ ยการน�ำตนเองของนิสติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 		
			 ก่อนและหลังการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการน�ำตนเอง
(n = 30)
การเรียนรู้ด้วยการน�ำตนเอง		 Pre-test			Post-test		
t
Sig.		
		
MEAN		 S.D.
MEAN		 S.D.
การมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
3.91
0.53
4.15
0.60
2.59 .007*
ความคิดริเริ่มในการเรียนรู้
3.95
0.31
4.21
0.42
3.96 .001*
ความต้องการและเป้าหมายในการเรียนรู้
4.11
0.36
4.25
0.46
1.84 .038*
การวางแผนการเรียนรู้
3.49
0.48
3.68
0.51
2.23 .017*
การรู้จักแหล่งการเรียนรู้
3.81
0.45
3.99
0.58
1.95 .030*
การประเมินผลการเรียนรู้
3.88
0.39
4.13
0.50
2.65 .006*
					 รวม		
3.84
0.30
4.05
0.40
3.55 .001*
*มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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กับกลุ่มทดลอง ชุดฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นนี้แบ่งเป็น 3 ชุด
		 การศึ ก ษาองค์ ป ระกอบการเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยการน� ำ ย่อย ใช้เวลาฝึกอบรมชุดละ 3 ชั่วโมง สามารถจัดการฝึก
ตนเองของนิ สิ ต สาขาวิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลั ย อบรมทั้ง 3 ชุดต่อเนื่องกันจนจบภายในหนึ่งวันครึ่งหรือ
เกษตรศาสตร์ ผู้วิจัยได้ท�ำการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง จัดการฝึกอบรม 3 สัปดาห์ๆ ละชุดก็ได้ รวมทั้งสามารถ
ยืนยัน พบว่ามี 6 องค์ประกอบ ประกอบด้วย ความคิด ปรับให้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาศึกษาทั่วไปส�ำหรับนิสิต
ริเริ่มในการเรียนรู้ ความต้องการและเป้าหมายในการเรียน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในสามคาบแรกก็ได้ ส�ำหรับการประเมิน
รู้ การวางแผนในการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ การ ประสิทธิผลของชุดฝึกอบรม เป็นการประเมินผลตามการ
รู้จักแหล่งการเรียนรู้ และการมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ ทั้ง รับรูข้ องผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม เกีย่ วกับการเรียนรูด้ ว้ ยการน�ำ
6 องค์ประกอบ มีความเหมาะสมกลมกลืนกับข้อมูลเชิง ตนเองของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรม
ประจักษ์ทไี่ ด้จากกลุม่ ตัวอย่าง มีความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้าง โดยใช้แบบสอบถามที่มีข้อค�ำถามตามตัวชี้วัดในทุกองค์
และความน่าเชือ่ ถือในระดับทีย่ อมรับได้ เมือ่ พิจารณาโมเดล ประกอบของการเรียนรู้ด้วยการน�ำตนเอง พบว่า ผู้เข้ารับ
เป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ค่าน�้ำหนักองค์ประกอบ การฝึ ก อบรมมี ค ่ า คะแนนเฉลี่ ย การเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยการน� ำ
มาตรฐาน มีค่าเกินกว่า 0.50 ทุกองค์ประกอบ โดยองค์ ตนเองสูงกว่าก่อนเข้ารับการฝึกอบรม ทั้งโดยรวมและราย
ประกอบความต้องการและเป้าหมายในการเรียนรู้ มีนำ�้ หนัก ด้านอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 และพบว่าค่าเฉลีย่
องค์ประกอบมาตรฐานสูงสุด เท่ากับ 0.86 ซึ่งสอดคล้อง ของการเรียนรู้ด้วยการน�ำตนเองหลังการฝึกอบรมในด้าน
กับ แนวคิดของ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2554) ที่เน้นถึงความ ความต้องการและเป้าหมายในการเรียนรู้ มีคา่ สูงสุด (MEAN
ส�ำคัญของผูเ้ รียนในสถาบันอุดมศึกษาทีจ่ ะต้องเป็นผูก้ ำ� หนด = 4.25, S.D. = 0.46) ยืนยันถึงคุณลักษณะที่ส�ำคัญของ
เป้าหมายในการเรียนรูข้ องตนเอง รองลงไปคือ องค์ประกอบ การเรียนรู้ด้วยการน�ำตนเอง ที่ว่าผู้เรียนสามารถบอกความ
การรู้จักแหล่งการเรียนรู้ มีน�้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐาน สนใจในการเรียนรู้ของตนได้ว่า ต้องการเรียนไปเพื่ออะไร
เท่ากับ 0.82 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า นิสิตนักศึกษาควรมีความ มีเป้าหมายในการเรียนรู้อย่างไร ซึ่งจะน�ำไปสู่การแสวงหา
สามารถในการเข้ า ถึ ง แหล่ ง สารสนเทศและการใช้ ความรู้และทักษะที่จ�ำเป็นต้องใช้ในการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุ
เทคโนโลยีการรับข่าวสารได้ ส่วนอีก 4 องค์ประกอบ ได้แก่ เป้าหมายที่ตั้งไว้ (รังสิมาภรณ์ หนูน้อย, 2554) สอดคล้อง
องค์ประกอบการวางแผนในการเรียนรู้ องค์ประกอบการ กับการศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้
ประเมินผลการเรียนรู้ องค์ประกอบการมีเจตคติที่ดีต่อการ ด้วยการน�ำตนเองของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรียนรู้ และองค์ประกอบความคิดริเริ่มในการเรียนรู้ มี ของ พสชนัน นิรมิตไชยนนท์ (2549) ที่พบว่า การรับรู้
ค่าน�้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.78 – 0.52 ความสามารถของตน ซึ่งประกอบ ด้วยการวินิจฉัยความ
ตามล�ำดับ แสดงว่าองค์ประกอบการเรียนรูด้ ว้ ยการน�ำตนเอง ต้องการทางการเรียนรู้ของตนเอง การตั้งเป้าหมายการ
ของนิสิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีความสัมพันธ์และสามารถท�ำนาย
ที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ สามารถบ่งชี้คุณลักษณะของการ ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน�ำตนเองได้ถึงร้อยละ 66
เรียนรู้ด้วยการน�ำตนเองได้ครบถ้วนตามแนวคิดของการ ในชุดฝึกอบรมผู้วิจัยจึงได้จัดให้มีกิจกรรมที่ท�ำให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมได้ทราบถึงความต้องการและเป้าหมายในการ
เรียนรู้ด้วยการน�ำตนเอง
		 ชุ ด ฝึ ก อบรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยการน� ำ เรียนของตนและผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมร่วมกัน เพือ่ จะได้เป็น
ตนเองของนิ สิ ต สาขาวิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลั ย แนวทางในการวางแผนการเรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย
เกษตรศาสตร์ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นนี้ ได้ด�ำเนินการตาม ของตนต่อไป และจัดให้มีกิจกรรมในการเรียนรู้ถึงการรับ
ขั้นตอนการพัฒนาชุดฝึกอบรมโดยมีการส�ำรวจระดับการ ข่าวสารอย่างรู้เท่าทันและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ จาก
เรียนรูด้ ว้ ยการน�ำตนเองจากประชากรทีศ่ กึ ษา มีการวิเคราะห์ การประเมิ น การใช้ ชุ ด ฝึ ก อบรมเพื่ อ ตรวจสอบว่ า ชุ ด ฝึ ก
องค์ประกอบของการเรียนรู้ด้วยการน�ำตนเอง น�ำผลที่ได้ อบรมสามารถน�ำมาใช้ได้ดีในสภาพที่เป็นจริงเพียงใด มี
มาก�ำหนดโครงสร้าง เนื้อหาสาระ วิธีด�ำเนินการฝึกอบรม ปั ญ หาอุ ป สรรคใดบ้ า งในการฝึ ก อบรมที่ ส ่ ง ผลต่ อ
และการประเมินผลชุดฝึกอบรม ก่อนน�ำชุดฝึกอบรมไปใช้ ประสิทธิผลของการฝึกอบรม และควรน�ำมาแก้ไขปรับปรุง
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ผู้วิจัยได้ประเมินการใช้ชุดฝึกอบรมโดยใช้แบบสอบถาม
ประเมินความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมและชุดฝึกอบรม
ผลการประเมินพบว่า ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจ
ต่อการฝึกอบรมและชุดฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก
(MEAN = 3.97, S.D. = 0.25)

		 2. สถาบันอุดมศึกษา ควรจัดให้มกี จิ กรรมทีส่ ง่ เสริม
คุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน�ำตนเอง โดยเริ่มตั้งแต่ชั้น
ปีที่ 1 และมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การเรียนรู้ด้วย
การน�ำตนเองเป็นคุณลักษณะที่พึงมีติดตัวตลอดไป
		 3. ควรจะพั ฒ นางานวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นากิ จ กรรมที่
ส่งเสริมการเรียนรูด้ ว้ ยการน�ำตนเองในรูปแบบทีห่ ลากหลาย
ข้อเสนอแนะ
สอดคล้องกับพฤติกรรมและการใช้ชีวิตของนิสิตนักศึกษา
		 1. สถาบันอุดมศึกษาควรเน้นการส่งเสริมให้นิสิต ในยุคปัจจุบัน
นักศึกษาในทุกสาขาวิชา มีคุณลักษณะของการเรียนรู้ด้วย 		 4. ควรศึกษาองค์ประกอบการเรียนรู้ด้วยการน�ำ
การน�ำตนเอง โดยเริม่ จากการให้แนวคิดเกีย่ วกับการก�ำหนด ตนเองส� ำ หรั บ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ ใน
เป้าหมายในการเข้ามาศึกษาในสาขาวิชาที่เลือกเข้าศึกษา สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตน การวางแผนการ
เรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ของตน
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