
ความตอ้งการในการพฒันา 

คุณลกัษณะการรูจ้กัตนเองผ่านเว็บบลอ็ก 

ของนกัศกึษามหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 

อ.ดร.อภิชา แดงจ ารูญ 



สุวมิล ว่องวานิช และคณะ (2549)  กล่าวว่ามงีานวจิยัจ านวน
มากทีช่ีใ้หเ้หน็ว่าสิง่แวดลอ้มทีมุ่่งแต่วตัถุนิยมจนละเลยการยดึ
มัน่ในศาสนธรรมนัน้เป็นสิง่แวดลอ้มที่เป็นพษิต่อเยาวชน จงึ
เป็นความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องพฒันาคุณภาพคนโดยเน้นให้
คนเป็นคนดีมีคุณธรรม ด้วยการสร้างคุณลักษณะที่ดีของ
บุคคล (good character)  

ความเป็นมาและความส าคญัของปญัหา 



ผลการวจิยัของเกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศศ์กัดิ ์(2548) ทีไ่ดส้ ารวจ
และสมัภาษณ์ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญได้ให้แนวทาง
ภาคปฏบิตัใินการพฒันาคุณลกัษณะคนไทยทีพ่งึประสงคด์า้น
คุณธรรม ความซื่ อสัตย์  และรักความถูกต้อง ส าหรับ
ระดบัอุดมศกึษา 

ความเป็นมาและความส าคญัของปญัหา (ต่อ) 



พบว่าควรให้ได้แสดงออกทางความคิดเห็นหรือการลงมือ
ปฏบิตัจิรงิ เพราะวยันี้จะมคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัเรื่อง
คุณธรรม (virtue) เป็นอยา่งดแีละตอ้งการแสดงออกสงู จงึ
ควรสนบัสนุนใหม้กีารแสดงออกภาคปฏบิตัจิรงิ 

ความเป็นมาและความส าคญัของปญัหา (ต่อ) 



เกรียงศกัดิ ์เจริญวงศ์ศกัดิ ์(2541) กล่าวว่า หากจะพฒันา
คุณธรรมในระดบัอุดมศึกษานัน้ สามารถท าได้หลากหลาย
รูปแบบ ได้แก่ การเรียนรู้จกัตนเอง จะมสี่วนท าให้รู้จกัการ
แสวงหาความหมายของชวีติ การรูจ้กัคุณค่าในตนเอง อนัจะมี
ผลต่อการเรยีนรูท้ีจ่ะพฒันาลกัษณะชวีติอื่น ๆ ตามมา 

ความเป็นมาและความส าคญัของปญัหา (ต่อ) 



การศกึษาควรเป็นไปเพือ่พฒันาจติใจใหเ้ป็นมนุษยผ์ูม้จีติใจสงู
และเป็นผู้ที่จะน าความรู้ความสามารถมาใช้ในทางที่เป็น
ประโยชน์สรา้งสรรคส์งัคม สอดคลอ้งกบัที ่ดร.อาจอง ชุมสาย 
ณ อยุธยา (2553; 54-55) ไดก้ล่าวไวว้่า การศกึษาทีส่มบูรณ์
ตอ้งสอนใหผู้เ้รยีนรูจ้กัตนเองวา่เขาคอืใคร มาอยูใ่นโลกนี้ท าไม 
เพือ่อะไร และจะไปไหนซึง่เป็นเรือ่งทีส่ าคญัมากทีส่ดุ  

ความเป็นมาและความส าคญัของปญัหา (ต่อ) 



ส าหรบัแนวทางการพฒันาเยาวชน นักศกึษาและบณัฑติใน
อนาคต อุดมศกึษาควรสง่เสรมิกจิกรรมนอกหลกัสตูร เพือ่เพิม่
พืน้ทีก่ารเรยีนรูข้องเยาวชนและนกัศกึษาในรปูแบบของทกัษะ
ชวีติ ทกัษะสงัคม (Socialization) สมรรถนะพืน้ฐานที่
ขา้มพน้ความรูว้ชิาการ (Base line competencies) 

สะสมความรูแ้ละความสามารถเชงิบูรณาการทีฝ่งัตวั (Tacit 

knowledge and ability)  

ความเป็นมาและความส าคญัของปญัหา (ต่อ) 



 ทีห่าไม่ไดจ้ากการเรยีนการสอนในหอ้งทีข่าดปฏสิมัพนัธ ์โดย
ปรบัรปูแบบและเนื้อหาใหเ้หมาะสมกบัสภาพสงัคม, การบรูณา
การกจิกรรมนอกหลกัสตูรและชวีติจรงิเขา้กบัหลกัสตูรเป็นอกี
แนวทางหนึ่ ง เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึก มีความท้าทายต่อ
นักศกึษาและอาจารย์ มากกว่าการสอนจากต าราอย่างเดยีว 
(ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา, 2551)  

ความเป็นมาและความส าคญัของปญัหา (ต่อ) 



 ทีห่าไม่ไดจ้ากการเรยีนการสอนในหอ้งทีข่าดปฏสิมัพนัธ ์โดย
ปรบัรปูแบบและเนื้อหาใหเ้หมาะสมกบัสภาพสงัคม, การบรูณา
การกจิกรรมนอกหลกัสตูรและชวีติจรงิเขา้กบัหลกัสตูรเป็นอกี
แนวทางหนึ่ ง เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึก มีความท้าทายต่อ
นักศกึษาและอาจารย์ มากกว่าการสอนจากต าราอย่างเดยีว 
(ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา, 2551)  

ความเป็นมาและความส าคญัของปญัหา (ต่อ) 



 การน าเว็บบล็อกเข้ามาสนับสนุนการเรียนรู้เป็นการเปิด
โอกาสใหผู้เ้รยีนไดแ้ลกเปลีย่นแบ่งปนัความรูป้ระสบการณ์ ได้
สรรสร้างความรู้ด้วยตนเองผ่านเทคโนโลยีเป็นการจดัการ
ความรู ้(Knowledge Management) ทีน่กัศกึษาได้
มสี่วนร่วมอย่างแท้จรงิและตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผูเ้รยีน   

ความเป็นมาและความส าคญัของปญัหา (ต่อ) 



  สามารถน ามาเป็นช่องทางทีจ่ะสง่เสรมิใหน้กัศกึษาไดพ้ฒันา
คุณลกัษณะการรู้จกัตนเอง อีกทัง้เป็นการเติมเต็มความสุข 
ความภาคภูมิใจ ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
สอดคลอ้งกบั บาบาร่า เค. ไคล ์(Barbara K. Kaye, 

2007) ไดก้ล่าวถงึเวบ็บลอ็กว่ามคีุณค่าในการสง่เสรมิความ
ฉลาดทางปญัญาและเตมิเตม็ความงดงามของจติใจ 

ความเป็นมาและความส าคญัของปญัหา (ต่อ) 



1.  เพือ่ส ารวจคุณลกัษณะการรูจ้กัตนเองของนกัศกึษา 

2.  เพื่อส ารวจความพร้อมในการเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกของ
นกัศกึษา 

3.  เพื่อส ารวจความตอ้งการในการพฒันาคุณลกัษณะการรูจ้กั
ตนเองผา่นเวบ็บลอ็กของนกัศกึษา 

วตัถุประสงคก์ารวจิยั 
  



1. ข อ บ เ ข ต ด้ า น เ นื้ อ ห า  คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ก า ร รู้ จ ั ก ต น เ อ ง  
ในธมัมญัญสูตูร ในหมวดอตัตญัญ ู 
 

2. ขอบเขตดา้นประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษา ไดแ้ก่ นกัศกึษาสาขาการ
ประถมศกึษา จ านวน 298 คน ทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิาEE 275, EE 

375 ภาคปลายและวชิา EE 274,EE 376 ภาคฤดรูอ้นปีการศกึษา 
2554  

 

3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา ภาคปลายและภาคฤดรูอ้นปีการศกึษา   
       2554 (มกราคม – พฤษภาคม 2555) 

  

ขอบเขตการวจิยั    



คณุลกัษณะการรูจ้กัตนเอง  หมายถึง สภาพหรอืสิง่ทีช่ี้ใหเ้ห็น

วา่บุคคลมีความตระหนกัรูว้า่ตนเองมีคณุธรรม  (ศรทัธา ศีล 

สุตะ จาคะ ปัญญา ปฏิภาณ)  อยูใ่นระดบัใด มากนอ้ยเพียงใด 

เพ่ือเป็นแนวทางในการ ปรบัปรุง แกไ้ข พฒันา เพ่ือเพ่ิมพูน

คณุธรรม 
 

นิยามศพัท์เฉพาะ   
 



2. เวบ็บล็อก (weblog) หมายถึง เวบ็ไซตท์ีใ่ชส้  าหรบับนัทกึ

ความรูข้องตนเองและเพ่ือนสมาชกิสามารถเขา้มามีสว่นรว่มใน

การ แสดงความคดิเห็น แบ่งปันประสบการณ ์ ใหข้อ้เสนอแนะ

ดว้ย  ขอ้ความ ภาพ ลิงค ์ฯลฯ เป็นแหลง่แหง่การแลกเปล่ียน

เรยีนรูท้ีต่อบสนองความแตกตา่งระหวา่งบุคคล 

 

นิยามศพัท์เฉพาะ   
 



และสง่เสริมการมีปฏิสมัพนัธ ์(Interactive) ระหวา่งผูเ้รียนกบั

เวบ็ไซต ์ปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนกนั

ผูส้อน เป็นการเรยีนรูใ้นรูปแบบการสือ่สารสองทาง (Two-

Way Communication) นอกจากน้ีทกุครัง้ทีผู่เ้รยีนได ้
ปฏิสมัพนัธก์บัเวบ็ไซต ์ผูเ้รียน หรือผูส้อน จะไดร้บัคะแนนเป็น

ตวัเสริมแรงทนัที 

 

 

นิยามศพัท์เฉพาะ   
 



1. ไดแ้บบส ารวจคณุลกัษณะการรูจ้กัตนเองของนกัศึกษา   

2. ไดท้ราบคณุลกัษณะการรูจ้กัตนเองของนกัศึกษา 

3. ไดท้ราบความพรอ้มในการเรยีนรูผ้า่นเวบ็บล็อกของนกัศึกษา  

4. ไดท้ราบความตอ้งการในการพฒันาคณุลกัษณะการรูจ้กัตนเองผา่น
เวบ็บล็อก (weblog) ของนกัศึกษา 

5. ไดข้อ้มูลพ้ืนฐานเพ่ือใชใ้นการสรา้งและพฒันารูปแบบ “การพฒันา
คณุลกัษณะการรูจ้กัตนเองผา่นเวบ็บล็อกของนกัศึกษา” 

 
 

 

 

ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บั  

 
 



ขัน้ตอนที ่1  ศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานทีเ่ก่ียวขอ้ง 

1.ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัคณุลกัษณะการรูจ้กัตนเอง ประกอบดว้ยแนวคดิ 

ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่ก่ียวขอ้ง 

2. ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการเรยีนรูผ้า่นเวบ็บล็อก  ประกอบดว้ยแนวคดิ 

ทฤษฎีและงานวจิยัทีเ่ก่ียวขอ้ง 

 

วธิีด าเนินการวจิยั 



ขัน้ตอนที ่2 ส ารวจคณุลกัษณะการรูจ้กัตนเองและความพรอ้มในการเรยีนรู ้
ผา่นเวบ็บล็อกของนกัศึกษา มีรายละเอยีด ดงัน้ี  
 

1.  ประชากรทีใ่ชส้  าหรบัตอบแบบสอบถามความคดิเหน็เก่ียวกบั
คณุลกัษณะการรูจ้กัตนเองและความพรอ้มในการเรยีนรูผ้า่นเวบ็บล็อกของ

นกัศึกษา ไดแ้ก ่นกัศึกษาสาขาการประถมศึกษาทีล่งทะเบียนเรยีนวชิา EE 

275 และ EE 375 ในภาคปลายและวชิา EE 274, วชิา EE 376 ภาคฤดูรอ้นปี

การศึกษา 2554 จ านวน 298 คน 

 

วธิีด าเนินการวจิยั 



2. เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวจิยัในขัน้ตอนน้ีมีข ัน้ตอนการสรา้งดงัน้ี 

2.1 ผูว้จิยัสรา้งแบบสอบถามจากกรอบแนวคดิ 

2.2 ผูว้จิยัน าแบบสอบถามไปใหผู้เ้ชีย่วชาญในการตรวจรอบแรก

จ านวน 1 ทา่นตรวจสอบความตรงตามเน้ือหารายขอ้  (Content 

Validity) ความเหมาะสมของภาษา ตลอดจนความชดัเจนครบถว้น

สมบูรณแ์ละความคลอบคลุมของขอ้ค าถาม และน าขอ้เสนอแนะที่

ไดม้าปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ชีย่วชาญ 

วธิีด าเนินการวจิยั 



โดยเลือกผูเ้ชีย่วชาญแบบเจาะจง มีเกณฑก์ารพิจารณา ดงัน้ี   เป็น

พระภิกษุ/อาจารย/์นกัวชิาการ/ผูมี้ความรู ้ความเชีย่วชาญ ประสบการณ ์

หรือมีผลงานวชิาการ/ ดา้นการพฒันาคณุธรรม/คณุลกัษณะทีพึ่ง

ประสงคข์องผูเ้รยีน  ตัง้แต ่15 ปีขึ้นไป หรือมีต าแหน่งวชิาการเป็น

ผูช้ว่ยศาสตราจารย/์รองศาสตราจารย ์

วธิีด าเนินการวจิยั 



2.3 ผูว้จิยัน าแบบสอบทีป่รบัแกไ้ขต้ามค าแนะน าของผูเ้ชีย่วชาญรอบ

แรกไปใหผู้เ้ชีย่วชาญอกี 5 คน ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหารายขอ้ 

(Content Validity) 

วธิีด าเนินการวจิยั 



2.4 น าขอ้เสนอแนะมาปรบัปรุงแกไ้ข  แลว้จงึน าแบบประเมินคณุลกัษณะการ

รูจ้กัตนเองทีส่รา้งขึ้น  ไปทดลองใชก้บันกัศึกษาทีไ่มใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง 30 คน 

เพ่ือตรวจสอบความเขา้ใจในขอ้ค าถาม และหาคา่ความเทีย่ง (Reliability) 

ของเครือ่งมือดว้ยวธิกีารหาคา่สมัประสทิธิแ์อลฟ่าของคอนบาค (Conbach’s 

alpha Coefficient) ไดค้า่ความเชือ่มัน่  >  0.89  แสดงวา่แบบประเมินฯ  

มีความน่าเชือ่ถือไดม้าก เพราะคา่ทีไ่ดเ้ป็นบวกและมีคา่ใกล ้1 

วธิีด าเนินการวจิยั 



3.1 ผูว้จิยัน าแบบสอบถามไปใหน้กัศึกษาสาขาวชิาการประถมศึกษา ที่

ลงทะเบียนเรยีนในภาคปลายและภาคฤดูรอ้น ปีการศึกษา 2554 จ านวน 

298 คน เริม่เก็บขอ้มูลตัง้แตเ่ดอืนมกราคมถึงพฤษภาคม 2555 

3.2 ผูว้จิยัน าขอ้มูลจากแบบสอบถามมาวเิคราะหข์อ้มูลโดยหาคา่เฉลี่ย และ

สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

การเก็บรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มูล  



 วเิคราะหค์วามแตกตา่งของคา่เฉลี่ย (Mean Difference)  จากแบบสอบถาม

โดยใชโ้ปรแกรม SPSS     

 วเิคราะหข์อ้มูลจากแบบสอบถามโดยการบรรยายและพรรณนา (Descriptive 

Analysis) 

 

วธิีวเิคราะหข์อ้มูล 

 



 ขัน้ตอนที่ 1 สร้างแบบสอบถามความต้องการในการพฒันาคุณลกัษณะ
การรูจ้กัตนเองผา่นเวบ็บลอ็ก   

 ขัน้ตอนที่ 2 เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
แบบสอบถามความตอ้งการในการพฒันาคุณลกัษณะการรูจ้กัตนเองผา่นเวบ็
บลอ็ก  (คุณลกัษณะการรูจ้กัตนเองของนักศกึษา ความพรอ้มในการเรยีนรู้
ผา่นเวบ็บลอ็กของนกัศกึษา และความตอ้งการในการพฒันาคุณลกัษณะการ
รูจ้กัตนเองผา่นเวบ็บลอ็ก) 

ส ารวจความตอ้งการในการพฒันาคุณลกัษณะการรูจ้กัตนเอง 
ผา่นเวบ็บลอ็กของนกัศกึษามหาวทิยาลยัรามค าแหง  



นักศึกษาสาขาการประถมศึกษา มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
จ านวน 298 คน สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่  
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความตรงตามเน้ือหารายข้อ 
(IOC) ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของคอนบาค (Conbach’s alpha 
Coefficient) 
 

ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั  



1. คะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะการรู้จ ักตนเองของนักศึกษา  
(การเชื่อมัน่ในความด ีการควบคุมกายวาจาไม่ใหเ้บยีดเบยีน
ตนเองและผูอ้ื่น ความใฝ่รู้  การสละสิง่ของและอารมณ์ ด้าน
การเขา้ใจชวีติ การแกไ้ขปญัหาเฉพาะหน้า)  อยู่ในระดบัปาน
กลาง      
 
 

ผลการวจิยั 



 

2. นกัศกึษาสว่นใหญ่รอ้ยละ 86  มคีวามพรอ้มในการเรยีนรู้
ผา่นเวบ็บลอ็กจากทีบ่า้นและ สว่นชว่งเวลาทีส่ะดวกคอื 

หลงัเลกิเรยีน โดยความถีท่ีเ่หมาะสมในการเรยีนรูค้อื 4-5 ครัง้
ต่อสปัดาห ์  

 
 

ผลการวจิยั 



3. นกัศกึษามคีวามตอ้งการในการพฒันาคุณลกัษณะการรูจ้กั
ตนเองโดยสะทอ้นผา่นเวบ็บลอ็กเกีย่วกบั 
1) เหตุการณ์ทีเ่ป็นอุทาหรณ์เตอืนใจเตอืนภยั   
2) สิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูจ้ากการเรยีนในวชิาต่าง ๆ   
  

 
 

ผลการวจิยั 



3) เทคนิคการเรยีนทีป่ระสบความส าเรจ็  

4) ขอ้คดิประจ าวนัขอ้คดิในการใชช้วีติ 
5) มมุมองการเขา้ใจโลกเขา้ใจชวีติ  
6) เขยีนเลา่เหตุการณ์ทีท่ าใหม้คีวามสขุ 

 
 

ผลการวจิยั 


































