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บทคัดยอ
  การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนและ         

หลังการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการศึกษาดวยตัวเอง และศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนหลังจาก

การจดัการเรียนการสอนในรูปแบบน้ี กลุมตวัอยางเปนนกัศกึษามหาวิทยาลยัฟารอสีเทอรน ทีเ่รยีนในรายวิชา 

CHN111 ภาษาจีน 1  ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา  2558 จํานวน  15 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

เครือ่งมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คอื แผนการจัดการเรยีนรูในรปูแบบการศึกษาดวยตวัเอง แบบทดสอบ

กอน-หลังเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการศึกษาดวยตัวเอง 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมลู  ไดแก  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และตรวจสอบสมมุติฐานโดยการใช

คาทีแบบไมเปนอิสระตอกัน ในการเปรียบเทียบผลการทดสอบกอนและหลังการจัดการเรียนการสอนใน         

รูปแบบการศึกษาดวยตัวเอง ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนการสอน สูงกวา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนการจัดการเรียนการสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผูเรียนมี

ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน อยูในระดับมาก 

คําสําคัญ
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Abstract
  The objective of this research aimed to compare the learning achievement before and 

after using instructional management by the Self-Study Method and to investigate the students’ 

satisfaction after using this teaching method. The samples of this research were 15 first year          

students of The Far Eastern University who studied the subject of CHN111 Chinese 1 in the first 

semester of academic year 2015.  This selected subject is suitable to the Self-Study Method.          

The methods of data collection were the plan of instructional management by the Self-Study 

Method, pre and post- test and the assessment of satisfaction with the Self-Study Method. The data 

analysis would be gathered from Mean, Standard Deviation and the hypothesis checked by using 

Dependent T-test to compare the results of pre and post- test. 

  The results of this research showed that the learning achievement after using instructional 

management by the Self-Study Method was raised 0.05 than before used. Furthermore, the students 

were satisfied learning by using the Self-Study Method in the high level.
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บทนํา

  ปจจุบันเศรษฐกิจของประเทศจีนเริ่มเติบโตข้ึน ขณะท่ีเศรษฐกิจของประเทศทางฝงตะวันตกเร่ิม      

ออนตัวลง ทําใหประเทศตางๆ หันมาเรียนภาษาในภูมิภาคอาเซียนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะจีน ญี่ปุน และ 

เกาหล ีโดยภาษาทีม่ผีูนยิมเรยีนมากทีส่ดุ 3 อนัดบั ขณะนี ้คอื ภาษาจนี มโีรงเรยีนเปดสอนภาษาจนีประมาณ 

700 โรงเรียน มีนักเรียนประมาณเกือบ 300,000 คน รองลงมา ภาษาญี่ปุน มีสอนประมาณ 175 โรงเรียน        

มนีกัเรยีนประมาณ 34,000 คน และภาษาเกาหลี เพ่ิงเปดสอนไปเมือ่ป 2553 แตมผีูสนใจเรยีนมากถึง 12,000 คน 

(ผองศรี  เอื้องไพโรจน, 2558)

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดมีการจัด            

การเรียนการสอนภาษาจีนต้ังแตปการศึกษา 2548 และไดมีการปรับปรุงหลักสูตรเร่ือยมา จนกระท่ังไดมี     

การปรับปรุงหลักสูตรลาสุดและเร่ิมใชในปการศึกษา 2556 เพื่อใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ      

ระดบัอดุมศกึษา (TQF) ในดานจดุประสงคของหลกัสูตรไดมุงเนนใหผูเรียนมีความรูทางดานภาษาจนี สามารถ

นําไปใชและประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพในดานธุรกิจ และสามารถปรับตัวเขากับสังคม                    

ที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วได 

  ดวยสงัคมและเศรษฐกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยางรวดเรว็ ประกอบกบัการปรบัปรงุหลกัสูตรใหทนัสมยั

ยิ่งขึ้นนั้น ทําใหผูเรียนหันมาสนใจเรียนภาษาจีนมากข้ึนเรื่อยๆ มีทั้งผูที่ยังไมเคยเรียน ผูที่กําลังเร่ิมเรียนหรือ  
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ผูที่เรียนมานานแลว จึงทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีนจึงไมดีเทาที่ควรซึ่งเปนผลมาจากความรู            

พื้นฐานทางดานภาษาจีนของผูเรียนที่ตางกัน 

  จากการทําแบบทดสอบคัดกรองความรูพืน้ฐานภาษาจีน กอนเร่ิมเรยีนในรายวิชา CHN111 ภาษาจีน 

1 สามารถแบงผูเรียนไดเปน 3 กลุม ดังนี้ คือ

  กลุมที่ 1 กลุมผูเรียนที่มีคะแนนอยูในชวง 80-100 คะแนน จํานวน 1 คน

  กลุมที่ 2 กลุมผูเรียนที่มีคะแนนอยูในชวง 50-79 คะแนนจํานวน 5 คน

  กลุมที่ 3 กลุมผูเรียนที่มีคะแนนอยูในชวง 0-49 คะแนนจํานวน 9 คน

  การทดสอบเพ่ือจัดกลุมดังกลาวจะเหน็ไดวา ผูเรยีนทีอ่ยูในกลุมที ่2 และกลุมที ่3 มจีาํนวนคอนขางมาก 

ซ่ึงเกิดจากความไมคุนเคยกับภาษาจีนของผูเรียน ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงเลือกวิธีการจัดการเรียนการสอน               

ในรูปแบบการศึกษาดวยตัวเองมาชวยพัฒนาทักษะภาษาจีนใหเพิ่มยิ่งข้ึน ซึ่งวิธีการดังกลาวเปนวิธีการสอน

ที่สอดแทรกเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการเรียนการสอนในหองเรียน

  นอกจากการจัดการเรียนการสอนในหองเรยีนแลว การศึกษาดวยตวัเอง จึงเปนส่ิงสําคญัในการเรียน

รูภาษา ซึง่วิธกีารศึกษาดวยตัวเอง คอืวธิกีารสอนท่ีเปดโอกาสใหผูเรยีนไดหาความรูจากแหลงวชิาดวยตัวเอง 

นอกเหนือจากหนังสือเรียน (นารินทร เวกสูงเนิน, 2554) การศึกษาดวยตัวเองเกิดข้ึนเม่ือผูเรียนไดเรียนรู

กระบวนการศึกษาดวยตัวเอง ผูเรียนจะไดรับความรูและทักษะทางดานภาษาเพิ่มขึ้น ผูเรียนจะไดพัฒนา    

ดานแรงจูงใจของตนเอง ความเปนอิสระจากผูสอน ความมีวินัยและความเชื่อมั่นใหกับตนเองมากขึ้น            

(อดุลยาศักด หมัดหมัน, 2550)

  ผูวิจัยจึงเห็นวาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการศึกษาดวยตัวเองจะชวยแกปญหาเกี่ยวกับ

ความรูพื้นฐานทางดานภาษาจีนของผูเรียนได จึงไดดําเนินการวิจัยในเรื่องการศึกษาผลการจัดการเรียน        

การสอนในรูปแบบการศึกษาดวยตัวเอง เพื่อใหผูเรียนสามารถพัฒนาทักษะที่จําเปนในการเรียนรูทางภาษา 

เชน ฟง พูด อาน และเขียน และผูเรียนยังมีโอกาสแกปญหาดวยตัวเอง เปนตน อีกทั้งสามารถนําวิจัยชิ้นนี้ไป

ใชเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงทางดานการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

วัตถุประสงค
  1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท้ังกอนและหลังการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ      

การศึกษาดวยตัวเอง 

  2.  เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของผูเรยีนหลงัจากการจดัการเรยีนการสอนในรปูแบบการศกึษาดวยตวัเอง 

สมมุติฐานของงานวิจัย

  1. ผลสมัฤทธิท์างการเรียนหลงัการจดัการเรยีนการสอนในรูปแบบการศึกษาดวยตัวเอง (Self-Study 

Method) จะสูงกวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการศึกษาดวยตัวเอง 

(Self-Study Method)
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  2. ผูเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการศึกษาดวยตัวเอง (Self-Study 

Method)

วิธีการวิจัย

  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

   การศึกษาวิจยัครัง้นีเ้ปนการวิจยัเชงิทดลองของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกจิ ภาคเรียนท่ี  1  

ปการศึกษา 2558  มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

   กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling) ไดแก 

นกัศกึษาสาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิชัน้ปที ่1 มหาวทิยาลยัฟารอสีเทอรน จ.เชียงใหม ทีเ่รียนในรายวชิา CHN111 

ภาษาจีน 1 ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2558 จํานวน 15 คน ซึ่งแตละคนมีพื้นฐานทางดานภาษาจีนที่       

แตกตางกัน ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงเลือกวิธีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการศึกษาดวยตัวเองมาใชใน        

การทดลองเพื่อชวยพัฒนาทักษะภาษาจีนของนักศึกษาใหเพิ่มมากยิ่งข้ึน 

  2. เคร่ืองมือที่ใชในการทําวิจัยและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ

   2.1  แผนการจัดการเรียนรูในรูปแบบการศึกษาดวยตัวเอง รายวิชา CHN111 ภาษาจีน 1          

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 จํานวน 15 สัปดาห สัปดาหละ 1 คาบ คาบละ 1 ชั่วโมง

    แผนการจัดการเรียนไดผานการตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมจากผู เช่ียวชาญ        

จํานวน 3 ทาน ซึ่งมีคาดัชนีความสอดคลอง (OIC) โดยรวมอยูในชวง 0.67-1.00 และไดปรับปรุงแผนการ

จัดการเรียนรูตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ เพ่ือใหเปนแผนการจัดการเรียนรูที่สมบูรณสําหรับการนําไป

ใชกับกลุมตัวอยางในการทดลอง ซึ่งผูเชี่ยวชาญเสนอแนะตรงกันทั้ง 3 ทาน โดยใหเพ่ิมกิจกรรมการเรียน       

การสอนที่เนนทักษะการคิด และเพิ่มสื่อการเรียนรูที่หลากหลายขึ้น

   2.2  แบบทดสอบกอนและหลังการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการศึกษาดวยตัวเอง               

โดยเนือ้หาท่ีใชในการออกแบบทดสอบกอนและหลงัเรียนนัน้ จากหนังสือเรียนในรายวิชา CHN111 ภาษาจีน 1 

จํานวน 35 ขอ

    แบบทดสอบไดผานการตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเนือ้หา  (Content  Validity)  โดยผูเชีย่วชาญ  

และนําไปหาคาความเชื่อมั่น  (Reliability)  โดยใชสูตร KR-20  ของคูเดอร ริชารดสัน   ไดคาความเช่ือมั่น      

ทั้งฉบับเทากับ  .64

   2.3  แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการศึกษาดวยตัวเอง       

ไดนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจเพื่อพิจารณาถึงรูปแบบการใชภาษา 

ความเท่ียงตรงในเน้ือหาโดยพิจารณาถึงความสอดคลองระหวางขอคําถามกับเน้ือหาสาระของบทเรียน             

ผูเช่ียวชาญ 2 ใน 3 ทานเห็นดวย จากน้ันคัดเอาคําถามตามท่ีผูเชี่ยวชาญเสนอแนะ โดยคัดเอาขอคําถาม         

ที่มีคา IOC ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป ถือวาใชได ซึ่งคาความสอดคลองของแบบสอบถาม (IOC) อยูในชวง 0.67-1.00
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  3. การเก็บรวบรวมขอมูล

   งานวิจัยฉบับนี้เปนงานวิจัยเชิงทดลอง แบบทดลองกลุมเดียววัดกอนและหลังการทดลอง        

(One Group Pretest-Posttest Design)  ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปน้ี

   3.1 กําหนดประชากรที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้เปนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจชั้นปที่ 1 

มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน จ.เชียงใหม ที่เรียนในรายวิชา CHN111 ภาษาจีน 1 ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 

2558 จํานวน 15 คน

   3.2  สรางความเขาใจและชี้แจงใหผูเรียนไดเขาใจถึงวัตถุประสงคของการเรียนในรูปแบบ          

การศึกษาดวยตัวเอง 

   3.3  ผูเรียนทําแบบทดสอบกอนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการศึกษาดวยตัวเอง

   3.4  ทดลองสอนโดยใชแผนการจดัการเรียนรูในรูปแบบการศกึษาดวยตวัเอง รายวชิา CHN111 

ภาษาจีน 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 โดยผูเรียนทําการศึกษาดวยตัวเองตามที่ผู เรียนสนใจ                       

โดยครอบคลุมทักษะทางภาษาทั้ง 4 ดาน ทั้งทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน จํานวน 15 ชั่วโมง 

(1 ชั่วโมงตอสัปดาห) ไมรวมการทดสอบกอนและหลังเรียน โดยกําหนดใหผูเรียนมีการรายงานความคืบหนา

ของการศึกษาดวยตนเองในชั่วโมงที่ 8 และนําเสนอผลงานทําการศึกษาดวยตัวเอง จํานวน 15 ชั่วโมง               

ในระหวางการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการศึกษาดวยตัวเอง ตลอด 15 สัปดาห ผูสอนจะคอยดูแล     

ชวยเหลือ ใหคําปรึกษาในการศึกษาดวยตัวเองของผูเรียน โดยกําหนดใหผูเรียนจัดทําการสรุปผลการศึกษา

ดวยตัวเอง ดังภาพที่ 1 

    ภาพที่ 1: ตัวอยางการสรุปผลการศึกษาดวยตัวเองของนักศึกษา
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   3.5 ผูเรียนทําแบบทดสอบหลังการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการศึกษาดวยตัวเอง

   3.6   ประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการศึกษา    

ดวยตัวเองดวยการใหผูเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจ

  4.  การวิเคราะหขอมูล

   วิเคราะหสถิติพื้นฐานโดยคํานวณคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และตรวจสอบสมมุติฐาน

โดยการใช t-test แบบ Dependent ในการเปรียบเทียบผลการทดสอบกอนและหลังการจัดการเรียนการสอน

ในรูปแบบการศึกษาดวยตัวเอง 

ผลการวิจัย
  การวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกอนการจัดการเรียนการสอนในรปูแบบการศกึษาดวยตวัเอง ไดจดัทาํ

แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน โดยใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนในสัปดาหแรกของภาคเรียนที่ 1 

และทําแบบทดสอบหลังเรียนในสัปดาหสดุทายหลังจากการนําเสนอผลงาน ซึง่สามารถเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนทั้งกอนและหลังการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการศึกษาดวยตัวเอง ดังตารางที่ 1

ตารางท่ี 1 

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนและหลังเรียน
 

 
n 

 
X  S.D t p 

 15 100 39.80 22.77 .01 .05 

 15 100 60.8667 22.82   

  ผลวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการศึกษาดวยตัวเอง 

สงูกวาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกอนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการศึกษาดวยตัวเอง อยางมีนยัสาํคญั

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  2. ความพงึพอใจของผูเรยีนหลงัจากการจดัการเรยีนการสอนในรปูแบบการศกึษาดวยตวัเอง ไดผล

ดังตารางที่ 2
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ตารางท่ี 2

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีผลตอการเรียนการสอนในรูปแบบการศึกษาดวยตนเอง

  ผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจของผูเรียนหลังจากการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการศึกษา

ดวยตัวเอง คะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการศึกษาดวยตัวเองทําใหผูเรียน            

มีโอกาสใชความคิดตัวเองเต็มที่ คิดเปนคะแนน 4.53 รองลงมา คือ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ          

การศกึษาดวยตวัเองทาํใหผูเรยีนมทีศันคตทิีด่ใีนการเรียน คดิเปนคะแนน 4. 40 และการจดัการเรียนการสอน

ในรูปแบบการศึกษาดวยตัวเองทําใหผูเรียนรูจักการวางแผนในการทํางาน คิดเปนคะแนน 4. 33 สวนที่ได    

ผลคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด คือ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการศึกษาดวยตัวเองทําใหผูเรียนสามารถ

แกไขปญหาไดดียิ่งขึ้นและทําใหผูเรียนบริหารจัดการและควบคุมการศึกษาดวยตัวเองคิดเปนคะแนน 3.73                 

ซึ่งคะแนนโดยรวมอยูในระดับมาก ที่ระดับคะแนน 4.02

 n X  S.D      
 

 15 4.33 .488  

 15 4.00 .380     

 15 4.53 .516  

 15 3.73 .458     

 15 3.80 .414               

 
 

    

 

 

 

 15 4.40 .632    

 

 

 15 3.93 .704     

15 4.02  
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อภิปรายผล
  จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท้ังกอนและหลังการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ    

การศึกษาดวยตัวเอง พบวา  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการศึกษา          

ดวยตัวเองสูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการศึกษาดวยตัวเอง        

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง        

การจดัการเรยีนการสอนในรูปแบบการศกึษาดวยตวัเอง จะสงูกวาผลสมัฤทธิท์างการเรียนกอนการจัดการเรียน

การสอนในรูปแบบการศึกษาดวยตัวเอง ซึ่งเปนผลมาจากการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการศึกษา         

ดวยตวัเอง โดยใหความเปนอสิระในการศึกษาคนควา ใหโอกาสผูเรยีนไดหาความรูจากแหลงวชิาดวยตวัเอง 

นอกเหนือจากหนังสอืเรยีนซึง่สอดคลองกบัทฤษฎขีองอดุลยาศกัด หมดัหมัน (2550) ซึง่ไดกลาวไววาการศึกษา

ดวยตัวเองเกิดข้ึนเม่ือผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการศึกษาดวยตัวเอง ผูเรียนจะไดรับความรูและทักษะทาง      

ดานภาษาเพ่ิมขึ้น ผูเรียนจะไดพัฒนาดานแรงจูงใจของตนเอง ความเปนอิสระจากผูสอน ความมีวินัยและ

ความเช่ือม่ันใหกับตนเองมากขึ้น และสมคิด อิสระวัฒน (2532) ก็ไดกลาวไวเชนกันวา การศึกษาดวยตัวเอง

มีความสําคัญมากในการพัฒนาผูเรียน ซึ่งเปนวิธีการหนึ่งที่สงเสริมใหเด็กรูจักสํารวจตนเองและสงเสริม      

ความคิด ความรับผิดชอบ การศึกษาดวยตัวเองจึงเปนวิธีการที่นําผูเรียนไปสูความสําเร็จของความมุงหมาย

ที่ตั้งใจไว  ทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของสุทธิรัตน รุจิเกียรติกําจร (2541) ที่ไดศึกษาเก่ียวกับครูผูสอน         

ภาษาอังกฤษจะจดัระบบการศกึษาดวยตวัเองเพือ่ทีจ่ะสามารถใหการสนบัสนนุการเรยีนการสอนภาษาองักฤษได

อยางมีประสิทธิภาพ และวิธีสงเสริมใหผูเรียนสามารถศึกษาดวยตัวเองในศูนยสงเสริมการศึกษาดวยตัวเอง 

ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวานักศึกษาสามารถศึกษาดวยตัวเองกับส่ือการเรียนรูและกิจกรรมไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

  จากการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนหลังจากการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการศึกษา          

ดวยตัวเอง พบวาความพึงพอใจของผูเรียนหลังจากการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการศึกษาดวยตัวเอง 

อยูในระดับมาก ที่ระดับคะแนน 4.02 กลาวคือผูเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ

การศึกษาดวยตัวเอง ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว คือ ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน

ในรูปแบบการศึกษาดวยตัวเอง ซึ่งเปนผลมาจาก ผูเรียนมีความเปนอิสระในการศึกษาคนควา มีโอกาสได

หาความรู จากแหลงวิชาดวยตัวเองนอกเหนือจากหนังสือเรียน (นารินทร เวกสูงเนิน, 2554) จึงเกิด                   

ความสนุกสนานในการเรียน ทําใหเกิดความพอใจกับการเรียนการสอนในลักษณะนี้ 
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สรุป 
  วิชาภาษาจีนเปนรายวิชาท่ีมีความยากตอการจัดการเรียนการสอน หากผูสอนมีเทคนิควิธีการสอน

ใหมๆ  จะชวยใหผูเรยีนไดเรยีนรูเนือ้หาในบทเรยีนไดงายขึน้ การจดัการเรยีนการสอนในรปูแบบการศกึษาดวย

ตัวเอง เปนอีกหน่ึงวิธีที่จะชวยใหผูเรียนไดฝกฝนและพัฒนาตัวเอง ทั้งยังเปนการสงเสริมและสนับสนุน                

ใหผูเรียนไดศึกษาคนควาหาความรูใหมดวยตัวเองนอกเหนือจากหนังสือเรียน ใหผูเรียนมีโอกาสสราง          

ความเปนอิสระในการศึกษาคนควา เกิดความสนุกสนานในการเรียน ทําใหสามารถเขาใจเนื้อหาในบทเรียน 

และสามารถเรียนรูไดงายยิ่งขึ้น

  จากผลวิจัยทําใหทราบวาหลังการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของการศึกษาดวยตัวเอง ทําให   

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาภาษาจีนสูงขึ้น ซึ่งเปนผลมาจากการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบน้ี ทําให    

ผูเรียนเกิดความเปนอิสระในการศึกษาคนควา ผูเรียนมีโอกาสหาความรูจากแหลงวิชาดวยตัวเอง นอกเหนือ

จากหนังสือเรียน ทําใหผูเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียน ทําใหสามารถเขาใจเน้ือหาในบทเรียน และ

สามารถเรียนรูไดงายย่ิงขึ้น ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบน้ี ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอน                 

ใหมีลักษณะดังนี้  1) ผูสอนตองเตรียมความพรอมใหผูเรียนในดานของความรับผิดชอบ ความกระตือรือรน    

ความตระหนักตอหนาที่ ความตรงตอเวลา การใฝรูใฝเรียน และการเรียนรูแบบรวมมือกันของระหวางผูเรยีน

อยางเตม็ศกัยภาพกอนทีจ่ะนาํรปูแบบการศกึษาดวยตวัเองมาใชกบัผูเรียน และ 2) ผูเรียนตองไดรบัการเสรมิแรง

และกระตุนเรื่องความสนใจและเจตคติที่ดีตอการศึกษาดวยตัวเอง นอกจากน้ีผูเรียนยังตองตระหนักถึง       

ความรูความสามารถและความสนใจท่ีตองการจะพัฒนาทักษะภาษาจีนของตนเอง ผูเรยีนตองมีความพรอม

ในการศึกษาดวยตนเอง และตองหมั่นศึกษาคนควาเพิ่มเติมและขอคําแนะนําจากผูสอน

  จากผลวิจัยทําใหทราบวาหลังการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของการศึกษาดวยตัวเอง ทําให   

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาภาษาจีนสงูขึน้ ซึง่เปนไปตามท่ีสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ดงันัน้การจัดการเรียนการสอน

ในรูปแบบการศึกษาดวยตนเอง จึงเปนหน่ึงในทางเลือกท่ีจะสามารถชวยผูเรียนมีศักยภาพในการเรียนรู        

และพัฒนาทักษะจนทําใหมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นกวาเดิม ดังนั้นผูวิจัยจังเห็นวา ควรมีการวิจัยกับผูเรียนใน        

รายวิชาอ่ืนๆ ของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทั้งกอนและหลังการจัดการเรียนรูในรูปแบบ

การศึกษาดวยตนเอง 
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