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บทคัดยอ 
 

งานวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการจัดการศึกษา คุณลักษณะการเปนบุคคลแหง
การเรียนรูของคณาจารยและนักศึกษา เปรียบเทียบระดับคุณลักษณะการเปนบุคคลแหงการเรียนรู
ของคณาจารยและนักศึกษาที่อยูตางคณะวิชากัน และศึกษาความสัมพันธระหวางการจัดการศึกษากับ
คุณลักษณะการเปนบุคคลแหงการเรียนรูของนักศึกษา กลุมตัวอยางคือ คณาจารยมหาวิทยาลัยธนบุรี 
ปการศึกษา 2554 จํานวน 100 คน และนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี ปการศึกษา 2554 จํานวน 350 คน 
ซ่ึงไดมาจากวิธีการสุมแบบมีช้ันภูมิ โดยใชคณะวิชาเปนชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ 
แบบสอบถามจํานวนสองฉบับ ไดแก  แบบสอบถามคุณลักษณะการเปนบุคคลแหงการเรียนรูของ
คณาจารย มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.967 แบบสอบถามความคิดเห็นตอการจัดการศึกษาและ
คุณลักษณะการเปนบุคคลแหงการเรียนรูของนักศึกษา มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.984 การวิเคราะห
ขอมูลใชคารอยละ คาเฉลี่ย คาคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคาเฉลี่ย การวิเคราะหความแปรปรวน คา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน และการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนพหุคูณ 
 ผลการศึกษาพบวา นักศึกษามีความคิดเห็นตอการจัดการศึกษาอยูในระดับมาก คณาจารย
และนักศึกษามีคุณลักษณะการเปนบุคคลแหงการเรียนรูอยูในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบระดับ
คุณลักษณะการเปนบุคคลแหงการเรียนรูจําแนกตามคณะวิชา พบวา คณาจารยตางคณะวิชามีระดับ
คุณลักษณะไมแตกตางกัน แตนักศึกษาตางคณะวิชามีระดับคุณลักษณะแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 การจัดการศึกษามีความสัมพันธกับคุณลักษณะการเปนบุคคลแหงการเรียนรู
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 อาจารยผูสอน (x2) กระบวนการเรียนการสอน (x3) แหลง
เรียนรู (x6) และงบประมาณ (x8) สามารถใชในการทํานายระดับคุณลักษณะการเปนบุคคลแหงการ
เรียนรูของนักศึกษา (ŷ) ไดรอยละ 60.38 มีคาคลาดเคลื่อนเทากับ 0.321 และไดสมการถดถอยดังนี้ 
 

ŷ  =  0.967 + 0.192 (x2) + 0.293 (x3) + 0.170 (x6) + 0.097 (x8) 
 
คําสําคัญ : การจัดการศึกษา / คุณลักษณะการเปนบุคคลแหงการเรียนรู  
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Abstract 
 

The objectives of this research were to study the level of educational management, the 
learning personal characteristics of lecturers and students, to compare the level of learning personal 
characteristics of lecturers and students from different faculty, and to study the relationship between 
educational management and learning personal characteristics of students. The sample group was 
350 students in the academic year 2011 at Thonburi University. These samples were selected by 
stratified random sampling from faculty. Tools for studying were two questionnaires, the first one 
was about learning personal characteristics of lecturers with reliability of 0.967 and the second one  
was students’ opinion about educational management and learning personal characteristics of 
students with reliability of 0.984. Statistics for data analysis were percentage, mean, standard error 
of mean, analysis of variance, Pearson’s correlation coefficients, and multiple linear regression 
analysis. 

The results from this study showed that students’ opinion about educational management 
was in high level. Lecturers and students had their learning personal characteristics in high level. 
When comparing the level of learning personal characteristics classified by faculty, it was found 
that lecturers from different faculty had not different learning personal characteristics but students 
from different faculty had different learning personal characteristics with statistical significance at 
0.01 level. The educational management had relationship with the learning personal characteristics 
with statistical significance at 0.01 level. Lecturers (x2), learning processes (x3), learning resources 
(x6), and budget (x8) could be used to predict learning personal characteristics of students (ŷ) at 
60.38% and its error was 0.321. The regression equation was defined as: 

 

ŷ  =  0.967 + 0.192 (x2) + 0.293 (x3) + 0.170 (x6) + 0.097 (x8) 
 
Keywords :  Educational Management / Learning Personal Characteristics 
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 4.14   แสดงจาํนวน คาคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณคาความถี่ของประชากร  38 
         รอยละ และคาคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสัดสวนของนักศึกษา จําแนกตามการทํางาน 

 4.15   แสดงจาํนวน คาคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณคาความถี่ของประชากร  38 
         รอยละ และคาคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสัดสวนของนักศึกษา จําแนกตามทีพ่ักอาศัย 

 4.16   แสดงคาเฉลี่ย คาคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคาเฉลี่ย และระดับความคิดเหน็ตอ   41 
           การจัดการศึกษาโดยภาพรวม 
 4.17   แสดงคาเฉลี่ย คาคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคาเฉลี่ย และระดับความคิดเหน็ตอ   41 
           การจัดการศึกษา ดานหลักสูตร 
 4.18   แสดงคาเฉลี่ย คาคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคาเฉลี่ย และระดับความคิดเหน็ตอ   42 
           การจัดการศึกษา ดานอาจารยผูสอน 
 4.19   แสดงคาเฉลี่ย คาคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคาเฉลี่ย และระดับความคิดเหน็ตอ   42 
           การจัดการศึกษา ดานกระบวนการเรียนการสอน 
 4.20   แสดงคาเฉลี่ย คาคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคาเฉลี่ย และระดับความคิดเหน็ตอ   43 
           การจัดการศึกษา ดานกิจกรรมเสริมประสบการณ 
 4.21   แสดงคาเฉลี่ย คาคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคาเฉลี่ย และระดับความคิดเหน็ตอ   43 
           การจดัการศึกษา ดานสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 4.22   แสดงคาเฉลี่ย คาคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคาเฉลี่ย และระดับความคิดเหน็ตอ   44 
           การจัดการศึกษา ดานแหลงเรยีนรู 
 4.23   แสดงคาเฉลี่ย คาคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคาเฉลี่ย และระดับความคิดเหน็ตอ   44 
           การจัดการศึกษา ดานวัสดุอุปกรณและอาคารสถานที่ 
 4.24   แสดงคาเฉลี่ย คาคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคาเฉลี่ย และระดับความคิดเหน็ตอ   45 
           การจัดการศึกษา ดานงบประมาณ 
 



ฌ 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง                  หนา 
 4.25   แสดงคาเฉลี่ย คาคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคาเฉลี่ย และระดับคุณลักษณะการเปน  47 
           บุคคลแหงการเรียนรูของคณาจารยโดยภาพรวม 
 4.26   แสดงคาเฉลี่ย คาคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคาเฉลี่ย และระดับคุณลักษณะการเปน  47 
           บุคคลแหงการเรียนรูของคณาจารย ดานความคดิริเร่ิม สรางสรรค 
 4.27   แสดงคาเฉลี่ย คาคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคาเฉลี่ย และระดับคุณลักษณะการเปน  48 
           บุคคลแหงการเรียนรูของคณาจารย ดานนิสัยการใฝเรียนรู 
 4.28   แสดงคาเฉลี่ย คาคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคาเฉลี่ย และระดับคุณลักษณะการเปน  49 
           บุคคลแหงการเรียนรูของคณาจารย ดานความมุงมัน่ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู 
 4.29   แสดงคาเฉลี่ย คาคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคาเฉลี่ย และระดับคุณลักษณะการเปน  49 
           บุคคลแหงการเรียนรูของคณาจารย ดานการนําความรูไปใชไดอยางเหมาะสม 
 4.30   แสดงคาเฉลี่ย คาคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคาเฉลี่ย และระดับคุณลักษณะการเปน  51 
           บุคคลแหงการเรียนรูของคณาจารย จําแนกตามคณะวิชา 
 4.31   แสดงคาเฉลี่ย คาคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคาเฉลี่ย และระดับคุณลักษณะการเปน  53 
           บุคคลแหงการเรียนรูนักศึกษา โดยภาพรวม 
 4.32   แสดงคาเฉลี่ย คาคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคาเฉลี่ย และระดับคุณลักษณะการเปน  54 
           บุคคลแหงการเรียนรูของนักศึกษา ดานความกระตือรือรนและมีความสนใจในการ 
           เรียนรู 
 4.33   แสดงคาเฉลี่ย คาคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคาเฉลี่ย และระดับคุณลักษณะการเปน  54 
           บุคคลแหงการเรียนรูของนักศึกษา ดานการมีนิสัยรักการอานและคนควาหาความรู 
 4.34   แสดงคาเฉลี่ย คาคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคาเฉลี่ย และระดับคุณลักษณะการเปน  55 
           บุคคลแหงการเรียนรูของนักศึกษา ดานการเลือกใชวิธีการแสวงหาความรู และขอมูล 
           ขาวสาร 
 4.35   แสดงคาเฉลี่ย คาคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคาเฉลี่ย และระดับคุณลักษณะการเปน  56 
           บุคคลแหงการเรียนรูของนักศึกษา ดานการสรุปประเด็นการเรยีนรูและประสบการณ 
           ดวยตนเองไดอยางถูกตอง และนําไปใชในชวีิตประจําวนัได 
 4.36   แสดงคาเฉลี่ย คาคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคาเฉลี่ย และระดับคุณลักษณะการเปน  58 
           บุคคลแหงการเรียนรูของนักศึกษา จําแนกตามคณะวิชา 
 4.37   คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตวัแปรการจดัการศึกษากับคณุลักษณะการเปน  59 
           บุคคลแหงการเรียนรูของนักศึกษา  
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 4.38   การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนพหคุูณเพื่อหาตวัแบบสมการทํานายคุณลักษณะ  60 
           การเปนบุคคลแหงการเรียนรูของนักศึกษาโดยภาพรวม  
 4.39   การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนพหคุูณเพื่อหาตวัแบบสมการทํานายคุณลักษณะ  61 
           การเปนบุคคลแหงการเรียนรูของนักศึกษา ดานความกระตือรือรนและมีความสนใจ 
           ในการเรียนรู  
 4.40   การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนพหคุูณเพื่อหาตวัแบบสมการทํานายคุณลักษณะ  61 
           การเปนบุคคลแหงการเรียนรูของนักศึกษา ดานการมีนิสัยรักการอานและคนควา 
           หาความรู 
 4.41   การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนพหคุูณเพื่อหาตวัแบบสมการทํานายคุณลักษณะ  62 
           การเปนบุคคลแหงการเรียนรูของนักศึกษา ดานการเลือกใชวิธีการแสวงหาความรู  
           และขอมูลขาวสาร 
 4.42   การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนพหคุูณเพื่อหาตวัแบบสมการทํานายคุณลักษณะ  63 
           การเปนบุคคลแหงการเรียนรูของนักศึกษา ดานการสรุปประเด็นการเรียนรูและ 
           ประสบการณดวยตนเองไดอยางถูกตอง และนําไปใชในชวีิตประจําวนัได  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฎ 

สารบัญภาพ 
ภาพ                  หนา 
 1.1    กรอบแนวคิดในการวจิัย          4 
 


