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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 ประเทศไทยจะต้องก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน(ASEAN 
Community : AC) ในพ.ศ.2558 ประชาคมอาเซียน จึงเป็นความ
ท้าทายและโอกาสใหม่ของประเทศไทย  

 กระบวนการพฒันาตนเอง (Self – Development) จะเป็นการ
ส่งเสริมพฒันาให้บคุคลในสงัคมใฝ่ใจท่ีจะเรียนรู้และพฒันา
ตนเองอย่างต่อเน่ืองในรปูแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong 
Learning)  

 การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self – Directed Learning : SDL) เป็น
การเรียนรู้ท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  



ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 งานวิจยัของกกูลิเอลมิโนและกกูลิเอลมิโน(Guglielmino and 
Guglielmino , 1994) ได้สรปุผลการศึกษาว่าความพร้อมในการ
เรียนรู้ด้วยตนเองและคะแนนผลการปฏิบติังานมีความสมัพนัธ์
กนัในทางบวกอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ  

 การพฒันาการเรียนรู้ของเดก็ไทยสู่ประชาคมอาเซียนให้ประสบ
ผลส าเรจ็นัน้ จ าเป็นต้องก าหนดเป้าหมายได้แก่ คณุลกัษณะของ
เดก็ไทยท่ีจะพฒันาสู่การเป็นประชาคมอาเซียนให้ชดัเจนทัง้
ด้านความรู้ ทกัษะ/กระบวนการและเจตคติ  



ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 สถาบนั WEF ได้ปรบัลดอนัดบัความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศไทยเป็นอนัดบัท่ี 38 จากอนัดบัท่ี 36 ในปี ค.ศ. 2009 – 2010 
ซ่ึงหากพิจารณาเปรียบเทียบกบัเพ่ือนบา้นอาเซียน จะเหน็ได้ชดัถึง
การพฒันาศกัยภาพการแข่งขนัของไทยท่ีถดถอย ขณะท่ีเพ่ือนบา้น
พฒันาดีขึน้ เช่น การพฒันาของเวียดนาม เป็นการพฒันาอย่างก้าว
กระโดดท าให้อนัดบัขีดความสามารถของเวียดนามได้กระโดดมา
อยู่ท่ีอนัดบั 59 จากอนัดบั 75 ในปีท่ีผา่นมา  



ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 ประชาชนส่วนใหญ่ยงัไม่มีความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของอาเซียน 
การกระตุ้นให้ประชาชนอาเซียนมีความต่ืนตวัต้องอาศยั
การศึกษา  

 โดยมีพืน้ฐานความเช่ือท่ีว่า มนุษยมี์ความต้องการท่ีจะเรียนรู้มี
ศกัยภาพในการเรียนรู้และมีการเรียนรู้โดยธรรมชาติ ผสมผสาน
กบัความจ าเป็นของสงัคมแห่งการเรียนรู้ท่ีต้องการบคุคลท่ีมี
ความรู้ ความสามารถและศกัยภาพในการปรบัตวัให้ทนัต่อการ
เปล่ียนแปลงไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.2558  



วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

 1. เพื่อศึกษาระดบัความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นักศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหงสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดบัความพร้อมในการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหงสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนท่ีจ าแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา แหล่ง
เรียนรู้และการรู้จกัและเข้าใจประชาคมอาเซียน 



ขอบเขตการวจิัย 

 แบบวดัระดบัความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง(Self – 
directed Learning Readiness Scale – SDLRS) ของ 
Guglielmino and Guglielmino ท่ีแบง่ออกเป็น 8 องคป์ระกอบ 
คือการเปิดใจรบัโอกาสท่ีจะเรียนรู้ มโนคติของตนเองในการเป็น
ผูเ้รียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ มีความคิดริเร่ิมและอิสระในการเรียนรู้ 
มีความรบัผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง มีความรกัท่ีจะ
เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค ์มองอนาคตในแง่ดี และมีทกัษะท่ี
จ าเป็นในการเรียนรู้และการแก้ปัญหา ในประเดน็ของเน้ือหาท่ี
เก่ียวข้องกบัการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยในปี 
พ.ศ.2558  



แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  

 1. ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 

 2. แนวคิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self – Directed Learning) 

 3. แนวคิดความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 4. แนวคิดเก่ียวกบัสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
และแหล่งเรียนรู้ 

 5. แนวคิดเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 

 6. ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 



สมมติฐานการวิจยั 
 1. นักศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหงท่ีมีเพศต่างกนั จะมีระดบัความ

พร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองสู่การเป็นประชาคมอาเซียนแตกต่างกนั 
 2. นักศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหงท่ีมีอายตุ่างกนั จะมีระดบัความ

พร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองสู่การเป็นประชาคมอาเซียนแตกต่างกนั 
 3. นักศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหงท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั จะมีระดบั

ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองสู่การเป็นประชาคมอาเซียนแตกต่าง
กนั 

 4. นักศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหงท่ีมีแหล่งเรียนรู้ต่างกนั จะมีระดบั
ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองสู่การเป็นประชาคมอาเซียนแตกต่าง
กนั 

 5. นักศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหงท่ีมีการรู้จกัและเข้าใจประชาคม
อาเซียนต่างกนั จะมีระดบัความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนแตกต่างกนั  



กรอบแนวคิดการวิจยั  



กลุ่มตวัอย่าง 

 กลุ่มตวัอย่างนักศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหงแต่ละ
ระดบัการศึกษา อย่างเป็นสดัส่วน (3 : 2 : 1) ใน 3 ระดบั
การศึกษา ได้จ านวนนักศึกษา 400 คน 

 ระดบัปริญญาตรี จ านวน 201 คน  

 ระดบัปริญญาโท จ านวน 133 คน  

 ระดบัปริญญาเอก จ านวน 66 คน 



สถิติท่ีใช้วิเคราะหข้์อมลู 

1. สถติพิรรณา (descriptive statistics) โดยหาค่าสถติคิวามถี ่
(Frequency) รอ้ยละ (Percentage) คา่เฉลีย่ (Arithmetic Mean) และ
คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดงัน้ี 

 1.1 วเิคราะหข์อ้มลูดา้นสภาพภูมหิลงั ในเรือ่ง เพศ อายุ ระดบั
การศกึษา แหล่งเรยีนรู ้และการรูจ้กัประชาคมอาเซยีน โดยใช้
คา่ความถีแ่ละคา่รอ้ยละ 

 1.2 วเิคราะหร์ะดบัความพรอ้มการเรยีนรูด้ว้ยตนเองของนกัศกึษา
มหาวทิยาลยัรามค าแหงสูก่ารเป็นประชาคมอาเซยีน โดยใชค้า่เฉลีย่
เลขคณิต และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  

 



สถิติท่ีใช้วิเคราะหข้์อมลู 

 สถติอินุมาน (Inferential Statistics) เพือ่ทดสอบสมมตฐิาน
การวจิยั ไดแ้ก่ สถติทิีใ่ชท้ดสอบแบบมพีาราเมตรกิ 
(Parametric Test )เพือ่วเิคราะหห์าความแตกต่างระหวา่ง
คา่เฉลีย่เลขคณิตของตวัแปรทีศ่กึษา โดยใช ้T-test  และ  

   One - Way ANOVA (F- test ) 
 



ผลการวิเคราะหข้์อมลูส าคญัๆ 

1.ผลการวเิคราะห์ระดับความพร้อมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

มหาวทิยาลยัรามค าแหงสู่การเป็นประชาคมอาเซียน พบว่า  

  นกัศกึษามหาวทิยาลยัรามค าแหงมคีวามพรอ้มในการเรยีนรูด้ว้ย
ตนเองสูก่ารเป็นประชาคมอาเซยีนในภาพรวมมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 2.22 
คา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.19 ซึง่อยูใ่นระดบัต ่า  

 โดยมคีวามพรอ้มในดา้นอื่นๆ อยู่ในระดบัต ่า ไดแ้ก่ ดา้นมโนคตขิอง
ตนเองในการเป็นผู้เรยีนรู้ที่มปีระสทิธิภาพ  ด้านความคดิรเิริม่และ
อสิระในการเรยีนรูด้า้นความรบัผดิชอบต่อการเรยีนรูข้องตนเอง  ดา้น 



ผลการวิเคราะหข้์อมลูส าคญัๆ(ต่อ) 
ความรกัทีจ่ะเรยีนรู ้ ดา้นความคดิสรา้งสรรค ์ดา้นการมองอนาคตในแงด่ ี  

และดา้นทกัษะทีจ่ าเป็นในการเรยีนรูแ้ละการแกป้ญัหา ซึง่มคีา่เฉลีย่ 

เทา่กบั 1.95  1.98  1.97  1.80  2.21  2.07  และ 1.95 ตามล าดบั  คา่ 

สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.41  0.64 0.60  0.69  0.63  0.66  และ  

0.53 ตามล าดบั 

   แต่มคีวามพรอ้มในดา้นการเปิดใจรบัโอกาสทีจ่ะเรยีนรูอ้ยูใ่น 

ระดบัสงู โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.81 และมคีา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 

เทา่กบั 0.55  

 



ผลการวิเคราะหข้์อมลูส าคญัๆ(ต่อ) 

2.ผลการวเิคราะห์เปรียบเทยีบระดับความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ของนักศึกษามหาวทิยาลยัรามค าแหงสู่การเป็นประชาคมอาเซียนทีจ่ าแนก 

ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาแหล่งการเรียนรู้และการรู้จักและเข้าใจ 

ประชาคมอาเซียน พบว่า  
  - เพศของทีน่กัศกึษามหาวทิยาลยัรามค าแหงแตกต่างกนัมคีวาม

พรอ้มในการเรยีนรูด้ว้ยตนเองสูก่ารเป็นประชาคมอาเซยีนโดย
ภาพรวมมคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีส่ถติ ิ< 0.01 ที่
ระดบัความเชื่อมัน่ 99 % 

 



ผลการวิเคราะหข้์อมลูส าคญัๆ(ต่อ) 

  - อายขุองนกัศกึษามหาวทิยาลยัรามค าแหงทีแ่ตกต่างกนัมคีวาม
พรอ้มในการเรยีนรูด้ว้ยตนเองสูก่ารเป็นประชาคมอาเซยีนโดย
ภาพรวมไมแ่ตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีส่ถติ ิ< 0.05 

  - ระดบัการศกึษาของนกัศกึษามหาวทิยาลยัรามค าแหงที่
แตกต่างกนัมคีวามพรอ้มในการเรยีนรูด้ว้ยตนเองสูก่ารเป็นประชาคม
อาเซยีนโดยภาพรวมไมแ่ตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีส่ถติ ิ
< 0.05 

 



ผลการวิเคราะหข้์อมลูส าคญัๆ(ต่อ) 

  - แหล่งเรยีนรูข้องนกัศกึษามหาวทิยาลยัรามค าแหงทีแ่ตกต่าง
กนัมคีวามพรอ้มในการเรยีนรูด้ว้ยตนเองสูก่ารเป็นประชาคมอาเซยีน
โดยภาพรวมไมแ่ตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีส่ถติ ิ< 0.05  

  - การรูจ้กัและเขา้ใจประชาคมอาเซยีนของนกัศกึษา
มหาวทิยาลยัรามค าแหงทีแ่ตกต่างกนัมคีวามพรอ้มในการเรยีนรูด้ว้ย
ตนเองสูก่ารเป็นประชาคมอาเซยีนโดยภาพรวมมแีตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถติทิีส่ถติ ิ< 0.05 ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95 % 

 



อภิปรายผลการศึกษา 

ความรกัท่ีจะเรียนรู้ มคีา่เฉลีย่โดยรวม เทา่กบั  1.80  ซึง่เป็นดา้นทีอ่ยู ่

ในระดบัต ่าทีส่ดุจาก 8 ดา้น  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ 

  - การเรยีนรูเ้กีย่วกบัประชาคมอาเซยีนท าใหเ้กดิความ
เปลีย่นแปลงในชวีติของขา้พเจา้ มคีา่เฉลีย่ เทา่กบั 1.65 

  - การเรยีนรูเ้กีย่วกบัประชาคมอาเซยีนตลอดเวลาเป็นสิง่ทีท่า้
ทายความสามารถ มคีา่เฉลีย่ เทา่กบั 1.69 

       - ขา้พเจา้เสยีใจมากถา้ขาดโอกาสทีจ่ะเรยีนรูเ้กีย่วกบัประชาคม
อาเซยีน มคีา่เฉลีย่ เทา่กบั 1.77 

เป็น 3 อนัดบัทีม่คีา่เฉลีย่ต ่าทีส่ดุในดา้นความรกัทีจ่ะเรยีนรู ้



อภิปรายผลการศึกษา(ต่อ) 

1. อาย ุในภาพรวม ชว่งอายุ 26 – 30 ปี จะมคีวามพรอ้มใน
การเรยีนรูด้ว้ยตนเองไปสูก่ารเป็นประชาคมอาเซยีนต ่าทีส่ดุ 

  - เมือ่วเิคราะห ์ชว่งอายุกบัความพรอ้มในแต่ละดา้นพบวา่ 
ชว่งอายุ 36  - 40 ปี มคีวามพรอ้มในการเรยีนรูด้ว้ยตนเองสู่
การเป็นประชาคมอาเซยีนในดา้นความรกัทีจ่ะเรยีนรูต้ ่าทีส่ดุ 
ทีค่า่เฉลีย่ 1.50 



อภิปรายผลการศึกษา(ต่อ) 

2. ระดบัการศึกษา ในภาพรวม ระดบัการศกึษาปรญิญาตรแีละปรญิญาโท จะ
มคีวามพรอ้มในการเรยีนรูด้ว้ยตนเองไปสูก่ารเป็นประชาคมอาเซยีนต ่า
ทีส่ดุ 

  - เมือ่วเิคราะห ์ระดบัการศกึษากบัความพรอ้มในแต่ละดา้นพบวา่ 
ระดบัการศกึษาปรญิญาตรมีคีวามพรอ้มในการเรยีนรูด้ว้ยตนเองสูก่าร
เป็นประชาคมอาเซยีนในดา้นมโนคตขิองตนเองในการเป็นผูเ้รยีนรูท้ีม่ ี
ประสทิธภิาพต ่าทีส่ดุ ทีค่า่เฉลีย่ 1.94 

 * ขา้พเจา้สนุกในการคน้หาค าตอบของค าถามเกีย่วกบัประชาคมอาเซยีนทีข่า้พเจา้สนใจ  
 * ขา้พเจา้สามารถเรยีนรูด้ว้ยตนเองไดเ้กอืบทุกเรือ่งในประชาคมอาเซยีนทีข่า้พเจา้ 

ตอ้งการทีจ่ะเรยีนรู ้

* ขา้พเจา้ชอบท าการส ารวจตรวจสอบปญัหาต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัประชาคมอาเซยีน 

  



อภิปรายผลการศึกษา(ต่อ) 

  3. แหล่งเรียนรู้ ในภาพรวม การเรยีนรูจ้ากหนงัสอืพมิพจ์ะท าใหม้ี
ความพรอ้มในการเรยีนรูด้ว้ยตนเองไปสูก่ารเป็นประชาคมอาเซยีน
ต ่าทีส่ดุ 

  - เมือ่วเิคราะห ์แหล่งเรยีนรูก้บัความพรอ้มในแต่ละดา้น พบวา่ 
การเรยีนรูจ้ากการอบรม/สมัมนาจะท าใหม้คีวามพรอ้มในการเรยีนรู้
ดว้ยตนเองสูก่ารเป็นประชาคมอาเซยีนในดา้นความรกัทีจ่ะเรยีนรูต้ ่า
ทีส่ดุ ทีค่า่เฉลีย่ 1.78 

 







ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

  ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัและคณาจารยค์วรสนบัสนุนใหม้กีารเรยีนรู้
ด้วยตนเองในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนต่อไป 
โดยต้องท าความเข้าใจกับนักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอน  
สง่เสรมิรปูแบบการเรยีนการสอนทีมุ่ง่เน้นการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง สรา้ง
ความสามารถในการคน้ควา้หาขอ้มลู แรงบนัดาลใจในการเรยีนรูด้ว้ย
ตนเองของนักศกึษาอยู่ตลอดเวลาเพื่อการเตรยีมความพรอ้มในการ
กา้วไปสูป่ระชาคมอาเซยีน ต่อไป 

 


