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บทคัดยอ
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรคการเรียนและความตองการในกิจกรรม            

วิธีการจัดตั้งการเรียนอยางอิสระและการเปรียบเทียบผลการเรียนแบบดั้งเดิมและการเรียนอยางอิสระ            

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในรายวิชาระบบเศรษฐกิจและสถาบัน  วิธีการศึกษาใชแบบสอบถาม

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคการเรียนและความตองการในกิจกรรมจากนักศึกษาที่เคยเรียนวิชา     

ระบบเศรษฐกิจและสถาบัน จํานวน 98 คน ในป พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559  จากนั้นนําผลการศึกษามาพัฒนา

ตามแผนไปสูเปาหมาย ในรายวชิา ใชการวจิยัเชงิกึง่การทดลองโดยเปรียบเทยีบผลการเรียนแบบด้ังเดมิและ 

การเรียนอยางอิสระโดยแบงนักศึกษาเปน 2 กลุมๆ ละ 15 คน ในป พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2560 ที่ไมเคยเรียน  

ในรายวิชาวิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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 ผลการศึกษาพบวา ปญหาอุปสรรคการเรียนและความตองการในกิจกรรมของนักศึกษา คือ  ชั่วโมง

การบรรยายมากเกนิไป รอยละ 92 และขาดการปฏิบตัใินรายวชิาทีท่าํใหเขาใจแนวคดิทีช่ดัเจนขึน้ รอยละ 89 

และความตองการขยายความรูที่ไดจากการบรรยายในหองเรียนใหลึกและแนนมากยิ่งขึ้น รอยละ76                      

ควรมีกิจกรรมในการไดมาในความรูใหมๆ รอยละ 69  วิธีการจัดตั้งการเรียนอยางอิสระตามแผนไปสู                 

เปาหมาย กําหนดใหเรียนผานการบรรยายคิดเปน 22.5 ชั่วโมง ที่เหลือในหองเรียน 22.5 ชั่วโมงเปนกิจกรรม

การเรียนอยางอิสระ ในขณะที่การเรียนอยางอิสระนอกหองเรียนมีเวลา 40 ชั่วโมง  และนักศึกษาที่เรียน            

อยางอิสระมีผลการเรียน คาเฉลี่ยเทากับ 2.78 (M = 2.78, S.D = 0.45) อยูในระดับปานกลางโดยมากกวา

การเรียนแบบดั้งเดมิซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.97 (M= 1.97, S.D = 0.52) อยูระดับนอย

คําสําคัญ
    การเรียนอยางอิสระ    การจัดต้ังการเรียนแบบอิสระ  รายวิชาระบบเศรษฐกิจและสถาบัน

Abstract
  The objective of this research was aimed 1) to examine problems and obstacles in  learning 

and the needs for student activities, method for setting up the independent study and 2) to compare 

learning outcomes between traditional learning and independent study of the undergraduate   

students in the ‘Institutions and  Economic Systems’ course. The questionnaires were used as a 

research instrument, enquiring the respondent’s opinion about problems and  obstacles in learning 

and the needs for student activities. The sample included  the undergraduate students who had ever 

enrolled in the Institutions and Economic Systems’ subject, a total of 98 people during 2015 - 2016. 

The results are expected that it would be further developed according to the planned course goals. 

The quasi-experimental research was adopted. The students’ learning outcomes between traditional 

learning and independent study were compared. The samples were divided into two groups; each 

group of 15 subjects, who have never enrolled the Institutions and Economic Systems’ course. In 

data analysis, the statistics implemented included percentage, mean and standard deviation.

             The results demonstrated the problems and obstacles and the need for student activities;   

excessive lecture hours (92 percent), and lack of practice in courses for sure of clearer concepts 

(89 percent), and a desire to widen the knowledge gained from  lectures (76 percent), the number of 

activities should be increased to gain more new knowledge (69 percent), method for setting up the 

independent study to achieve the planned course goals  and the required learning through lecture 

represented 22.5 hours, and the remaining of 22.5 hours for independent study, independents study outside 

the classroom included 40 hours. The learning outcomes of the students given the independent 
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study represented an average of 2.78 (M = 2.78, SD = 0.45) at fair satisfaction level, higher than 

traditional learning outcomes; an average of 1.97 (M = 1.97, SD = 0.52), at less satisfaction level.

Keywords 
    Independent Learning,  Setting Up Independent Learning, Economic System and                 

Institution Course

บทนํา
          สังคมแหงขอมูลขาวสารซ่ึงขอมูลมีการเปล่ียนแปลงท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ  การเขาถึงขอมูล

ไดอยางอิสระสงผลใหเกิดการเปล่ียนการส่ือสารไปดวยซ่ึงสถาบันการศึกษาไดนํามาใชในการจัดการเรียน          

การสอนสําหรับการเรียนอยางอิสระของนักศึกษาโดยมีเปาหมายเพ่ือดงึศกัยภาพของผูเรยีนใหพฒันาความรูทกัษะ

ที่ลึกยิ่งขึ้นตามความสนใจของตนเองและขัดเกลาใหรักการเรียนรูทางวิชาการมากยิ่งข้ึน มีความแตกตาง

จากการถายทอดความรูแบบชดุสาํเรจ็รปูจากผูสอนไปยงันกัศกึษาทีฟ่งคาํบรรยายจากผูสอนเปนหลกั นกัศกึษา     

อยูในฐานะผูรับรูขอมูล ขาดความกระตือรือรน ในขณะท่ีการเรียนอยางอิสระโดยนักศึกษาในฐานะเปน                

เจาภาพหลัก  สามารถกําหนดปญหา วเิคราะหปญหาไดอยางถกูตอง  การหาทางเลือกทีเ่ปนไปได ตอการคน

พบผลลพัธทีด่ทีีส่ดุและสามารถพสิจูนความถกูตองไดโดยตนเองซึง่ถอืวาเปนนวตักรรมการศกึษาในยคุปจจบุนั  

หากสามารถจัดต้ังการเรยีนอยางอสิระไดอยางพอเหมาะ  ทัง้นีข้ึน้กบัอาจารยผูสอนในรายวิชาทีจ่ะปรับทศิทาง

เนือ้หาและวิธกีารสอนสําหรับกจิกรรมทางวิชาการของนักศึกษา ทัง้น้ีพบวา มงีานท่ีศกึษาและคนพบเก่ียวกับ

การจัดตัง้การเรยีนอยางอสิระ  กลาวคือ ภารกจิของการสอน คอื การเลอืกเนือ้หาของการสอนเพือ่ใหมัน่ใจวา

มีการจัดการจัดต้ังที่มีเหตุผลของการเรียนอยางอิสระซ่ึงไดรับการพิสูจนแลววา  กิจกรรมท่ีมากเกินไป ของ

ผูสอนในการถายโอนความรูในคําอธิบายรายละเอียด มักจะนําไปสูการยับยั้งในการรับรูของนักศึกษา แต

หากเปนการเรียนอยางอิสระของนักศึกษาเปนกิจกรรมท่ีนักศึกษามีสวนรวมจะมีความกระตือรือรนมากท่ีสุด 

(Kulzhanov & Kulzhanova, 2012) กิจกรรมดังกลาวน้ีกอใหเกิดการลดชั่วโมงการสอนในหองเรียนอยางมี   

นัยยะสําคัญระหวางนักศึกษากับผูสอนโดยชดเชยการเพิ่มชั่วโมงของการเรียนอยางอิสระของนักศึกษา           

เปนไปในรูปแบบความสามารถของนกัศกึษาในการพัฒนาตนเองและการประยุกตใชความคิดสรางสรรคของ

ความรูที่ไดรับ ดังนั้นภารกิจหลักของผูสอน คือ การสรางเงื่อนไขที่ชวยใหมั่นใจไดวา นักศึกษาสามารถ            

คนพบการเรียนรูและการประมวลผลขอมูลในระยะเวลาที่จํากัด ภายใตแนวคิดหลักในการศึกษาที่มุงเนน           

การพัฒนาความเปนสวนตวัของนักศึกษาเทาทีเ่ปนไปได (Valinina, 2012, 25)  โดยตองคํานงึปญหาท่ีสาํคญัมาก

ปญหาหนึ่งในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการศึกษาระดับอุดมศึกษาคือ การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

ที่เปนอิสระของนักศึกษาภายใตเง่ือนไขของการใหขอมูลการศึกษาและจํานวนช่ัวโมงในการศึกษาท่ีจํากัด  

สําหรับการเรียนอยางอิสระในรายวิชาระบบเศรษฐกิจและสถาบันของช้ันปท่ี 4 วิชาเอกสังคมศึกษา จําเปน

ตองมหีวัขอทีเ่ปนรปูธรรมของบทเรยีนเพือ่เพิม่ระดบัความรู และการดาํเนนิในกจิกรรมปฎบิตัติามสถานการณ

ที่เกิดขึ้นซึ่งเปนองคประกอบที่สําคัญของการเรียนอยางอิสระ ในขณะท่ีอาจารยผูสอนในรายวิชาตองพัฒนา
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ขอมูลการเรียนดวยตนเอง พรอมทั้งนําเสนอปริมาณตัวอยางที่สามารถกําหนดการจัดตั้งการเรียนอิสระของ

นกัศึกษาดวยคาํถามของบทเรียนและวิธกีารแนะนําของอาจารยผูสอนของการเขารวมกจิกรรมของนักศึกษา

ในรายวิชา  การจัดการศึกษาดวยตนเองเปนสิ่งสําคัญไมใชแควิธีการจัดตั้งการเรียนแบบอิสระที่สงเสริม

การพฒันาทกัษะการศกึษาและความสามารถในการสรางสรรคเทานัน้ แตยงัรวมถงึประสทิธภิาพการขดัเกลา

ดวย (Savina & Neprokina, 2011) การเรียนอยางอิสระจึงเปนนวัตกรรมที่ริเริ่มการแขงขันของสถาบัน

การศึกษาระดับอุดมศึกษา ทําใหนักศึกษามีความคิดสรางสรรคพรอมกับการเติบโตความเปนมืออาชีพใน

สังคม ชวยในการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการเรียนรูขอมูลทางทางวิชาการรวมถึงยังสรางแรง

จูงใจแกนักศึกษาสําหรับเรียนรูดวยตนเอง

  การศึกษาปญหาอุปสรรคการเรียนและความตองการในกิจกรรมและวิธีการจัดตั้งการเรียนอยาง

อิสระในรายวิชาระบบเศรษฐกิจและสถาบันจะทําใหบรรลุเปาหมายในการวางแผนที่ขึ้นอยูกับสถานที่                    

และการจัดสรรเวลาที่แมนยํา  ประกอบกับยังไมพบวาที่ผานมามีการศึกษาและเปรียบเทียบผลการเรียน          

แบบดั้งเดิมและการเรียนอยางอิสระดังนั้นจึงเปนที่มาของการวิจัยในคร้ังนี้  

วัตถุประสงค
  1. เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรคการเรียนและความตองการในกิจกรรมของนักศึกษาในรายวิชา          

ระบบเศรษฐกิจและสถาบัน

  2. เพื่อศึกษาวิธีการจัดต้ังการเรียนอยางอิสระในรายวิชาระบบเศรษฐกิจและสถาบัน

  3. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนแบบด้ังเดิมและการเรียนอยางอิสระในรายวิชาระบบเศรษฐกิจและ

สถาบัน
          

ทบทวนวรรณกรรม
  ผูวจิยัไดศกึษาการแกปญหาในการพฒันาตนเองของนกัศึกษาดวยการจัดตัง้การเรยีนอยางอสิระและ

การสนบัสนนุการแกปญหาในรายวชิาตามขอจาํกดัของเวลา ผานการตีความแนวคิดการเรียนอยางอิสระท่ีให

คาํนยิามแตกตางกัน  พบวา การเรยีนอยางอสิระเปนประเภทของกจิกรรมทีก่อใหเกิดความสนใจทางปญญา

ดานหนึ่ง  แตอีกดานหน่ึงระบุวาการเรียนอยางอิสระเปนระบบของกิจกรรมหรือทักษะการสอนเพ่ือสนับสนุน

การจัดการ  การแนะนํากิจกรรมท่ีเปนอิสระแกนักศึกษา  งานปฏิบัติของนักศึกษารวมท้ังเปนการทํางานดวย

ตนเองจงึมีความแตกตางจากการถายทอดความรูแบบดัง้เดมิ กลาวคอื มุงเนนไปทีก่ารพฒันาทกัษะการทาํงาน

และความสามารถของตนเอง การคนหาขอมูลและการสรางความรูดวยตนเองตามการวางแผนการทาํงานเพือ่

ใหไดผลลัพธตามเวลาอยางมืออาชีพ นยัยะของการเรียนอยางอิสระคือ การเตรียมและคิดคนโครงการเฉพาะ

ขึ้นอยูกับธรรมชาติของรายวิชา  ผูเรียนที่มีความมุงมั่นที่จะบรรลุเปาหมายในงานท่ีถูกกําหนดไวในรายวิชา 

(Golovina, 2013) ตามระเบียบวิธีการเรียนอยางอิสระไดนําเสนอและอธิบายวา การเรียนอยางอิสระควร

แยกออกเปนสวนๆ จากเวลาการบรรยายหลัก  การเรียนอยางอิสระอยูภายใตการดูแลของอาจารยผูสอน ใน

รูปแบบของการปรึกษาหารือตามตารางเวลาการติดตอ  การทดสอบ และการตรวจสอบการทํางานอิสระ
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ในรปูของการบานและพฤตกิรรมทางความคดิทีส่รางสรรค (Khodyreva, 2010) เปาหมายหลกัของการศกึษา

การเรียนอยางอิสระ คือ การเตรียมการอบรม การปรับปรุงบัณฑิตใหมีคุณภาพสูงโดยมุงเปาไปที่การกอตัว

ของระบบการเรียนอยางอิสระท่ีมปีระสิทธภิาพของความรูทางวิชาชีพพืน้ฐานซ่ึงสามารถทํางานไดอยางอิสระ

และมีอิสระที่จะนําไปใชในการปฏิบัติ

  การใหคําแนะนําโดยผูสอนเก่ียวกับการจัดตั้งการเรียนอยางอิสระในกระบวนการเรียนการสอน          

ในระดับอุดมศึกษาสามารถพิจารณาได 3 ดานคือ 1) การเรียนอยางอิสระ และการฝกอบรมทักษะ 2) การ

เรียนอยางอิสระ คือ การพัฒนาความคิดที่สรางสรรคและทักษะทางวิชาชีพ และ 3) การเรียนอยางอิสระเปน 

กระบวนการสรางความคิดสรางสรรคที่ใชการปฏิบัติงานสวนตัวเพื่อแกปญหาทางทฤษฎีและปฏิบัติดวย

ตนเองพรอมกับขอเสนอแนะของอาจารยผูสอนเก่ียวกับงานดังกลาว จากการศึกษาคนพบวา วธิกีารอยางหน่ึง          

ในการเพ่ิมประสิทธภิาพของกิจกรรมการศึกษาและความรูความเขาใจ คอื การจัดต้ังทีส่อดคลองกนัของการศึกษา

ทีเ่ปนอิสระแตเนือ่งจากขาดระเบียบวิธแีละการขาดขอมลูอยางท่ัวถงึจากแหลงท่ีมอียู เพือ่สนับสนุนการเรียน

อยางอิสระของนักศึกษานอกหองบรรยาย หากนักศึกษามีปริมาณงานจํานวนมากก็ไมสามารถดําเนินการ             

ใดๆ ได (Kocharyan, 2014) ดงันัน้การทําใหนกัศกึษาสามารถทํางานไดดวยตนเองจากปริมาณงานแตลงาน  

ผูสอนจึงตองเตรียมความพรอมที่จะตองเปนไปตามเกณฑตอไปนี้ 1) ปริมาณของงานแตละงานจะตองมี

ความรูทีเ่พยีงพอทีน่กัศกึษาสามารถตอบคาํถามไดทัง้หมด 2) งานทีไ่ดรบัมอบหมายเปนลายลกัษณอกัษรเกีย่วกบั

เวลาที่ไดรับมอบหมาย และเวลาสําหรับการสงงาน  3) งานท้ังหมดแมมีความยากและหลากหลายจะตองมี

คําตอบเพ่ือตอบคําถามท่ีถูกตอง  อยางเชนการกําหนดดําเนินการวิเคราะหแผนผังในงานของแตละงานจะ

ตองมีขอมูลเพื่อตอบคําถามท่ีจะศึกษาคนควาอิสระในวรรณกรรมทางวิชาการ (Krasnoshlik, 2012) ระบบ

การเรียนอยางอิสระของนักศึกษาตองมาพรอมกับการใหคําปรึกษาของผูสอนอยางตอเน่ืองเก่ียวกับปญหา

อุปสรรคที่เกิดขึ้นในรายวิชา  และตองสามารถใหการสนับสนุนดานการปรึกษาทางวิชาการอยางรวดเร็วโดย

อาศัยเครื่องมือสื่อสารไดตามเวลาบนพ้ืนฐานเวลาที่จํากัดในการสงงานตามตารางเวลา  สถาบันอุดมศึกษา

ใชสื่อการสอนที่เฉพาะเจาะจง  นักศึกษาสามารถนําเสนอผลการศึกษาในรายวิชาในรูปของรายงานการ

วิเคราะห  ความเรียง  บทวิจารณ วรรณกรรมทางวิชาการ การแกปญหาตามสถานการณและอื่นๆ เห็นได

ชัดเจนวาการจัดต้ังโครงการเรียนอยางอิสระยังตองอาศัยทฤษฎีพื้นฐานตามหลักวิชาการซ่ึงเปนกิจกรรม

ในหองเรียนตามปกติ หากตองเพ่ิมเวลาเรียนรู ทักษะและวิธีการแกปญหาเฉพาะงานจะทําใหการบรรยาย

ในหองเรียนลดลง สาระสําคัญของแนวคิดการเรียนอยางอิสระผาน "วิธีการทํางาน" และมี "ระบบการรับรอง" 

ที่แนะนําการทํางานของนักศึกษาวางานผาน หรือควรแกไขปรับปรุงงานเปนตน (Semenova, 2013, 13)  

อยางไรก็ตามระบบการสนับสนุนการจัดตั้งการเรียนอยางอิสระตองสามารถใหคําปรึกษาและกํากับความรู

และทักษะที่นําเสนอในการเรียนรู ข อมูลใหม ๆ ไดตามเวลา จึงกอใหเกิดเปนการวิจัยและการวาง

แนวการออกแบบท่ีเรยีกวารปูแบบ "โครงการ" ของการจัดตัง้การเรียนอยางอิสระของนักศกึษาท่ีสามารถบริการ

ในรายวิชาโดยสะทอนใหเห็นถึงโครงสรางเนื้อหาในรายวิชาและภาระหนาที่ของนักศึกษาและครูผูสอน 

อนัเปนนยัยะของเกณฑรายวิชาตอไป สาํหรับการจัดตัง้การเรียนอยางอิสระท่ีเหมาะสมของนักศกึษาจะตองมี  



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 13  ฉบับที่ 1  มกราคม 2562 - มีนาคม 256230

การเตรยีมความพรอมของนกัศึกษาในระดับทีเ่พียงพอสาํหรบัการเรียนอยางอสิระ  มวีนิยัในตนเองเพ่ือพัฒนา

มาตรฐานในการกาํหนดจาํนวนงานอสิระนอกหองเรยีนของผูสอนและนกัศกึษา ดาํเนนิการวางแผนปฏทินิใน

การดําเนินการและควบคุมงานอิสระของนักศึกษา มีวรรณกรรมดานการศึกษาและขอมูลเอกสารแบบตางๆ 

รวมทั้งสื่อในรูปอิเล็กทรอนิกส (Gorodetskaya & Rogovaya, 2016, 139)

          

วิธีการวิธีวิจัย 
            การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดแบงรูปแบบของการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ

           1. ขั้นตอนท่ี 1: การวิจัยใชแบบสอบถามความคิดเห็นจากนักศึกษาที่เคยเรียนวิชาระบบเศรษฐกิจ

และสถาบันจํานวนทั้งหมด 98 คน  ในป พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559  ประกอบดวยคําถามปลายปดเกี่ยวกับ

ปญหาอปุสรรคตอการเรยีนของนกัศกึษาในรายวชิาระบบเศรษฐกจิและสถาบนัจากกจิกรรม สภาพแวดลอม 

พฤติกรรมผูเรียนในรายวิชาเพื่อคนหาคําตอบเงื่อนไขที่ทําใหนักศึกษาสนใจ มีความกระตือรือรนที่นําไปสู

ความสําเร็จในการเรียนดวยตนเองในรายวิชา  ผูวิจัยตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือการวิจัยดวยตนเอง

กอนที่จะนําเครื่องมือการวิจัยไปใหผู เชี่ยวชาญตรวจสอบในประเด็นความครบถวนของขอคําถามและ

ความตรงประเดน็ตามวตัถปุระสงค การตรวจสอบความถกูผดิของการพิมพ  การจัดหนา  เรยีงหนา ตรวจสอบ                      

ความเขาใจเกีย่วกบัคาํชีแ้จงตาง ๆ   วเิคราะหทางกายภาพความชดัเจนของคาํถาม  ภาษาทีใ่ชรดักมุเหมาะสม  

ความยาวของเครือ่งมอืเหมาะสม วธิกีารวิเคราะหขอมลูจากกลุมตัวอยางทีไ่ดจากการสอบถามดวยคารอยละ

  2. ขัน้ตอนที ่2: นาํผลจากการสอบถามความคิดเหน็จากนักศกึษาทีเ่คยเรียนวชิาระบบเศรษฐกิจและ

สถาบันจํานวนทั้งหมด 98 คนในขอที่ 1 มาพัฒนาตามแผนไปสูเปาหมายเพ่ือศึกษาการจัดตั้งการเรียนอยาง

อิสระ ในรายวิชาโดยมีการวางแผนการเรียนอยางอิสระ และเปนการสอนแบบด้ังเดิม (แตกตางจากการเรียน

แบบเดมิทีผู่สอนบรรยายในรายวชิาในหองเรยีนเปนหลกั ในจาํนวนชัว่โมงทัง้หมด) ทั้งนี้การวางแผนการเรียน

อยางอิสระประกอบดวย

      2.1 ใชฐานขอมลูดานเวลาจากพฤติกรรมความสนใจของนักศกึษา หลังจากน้ันกระจายเวลาซ่ึง

วดัในรูปของช่ัวโมงท่ีเหลือจากหองบรรยายท่ีสญูเสียไปโดยกําหนดเน้ือหารายวิชา ชนดิกจิกรรม วนัเวลา และ

วันสงงานโดยเปนงานอิสระของนักศึกษา ดําเนินการภายใตการแนะนําของผูบรรยายในเวลาท่ีกําหนดเพ่ือ        

แกปญหาเรื่องการขาดแคลนเวลา

                 2.2 การออกแบบกิจกรรมท่ีสรางสรรคทีส่ามารถวัดแผนทํางาน ซึง่เปนกจิกรรมของการเรียน

นอกหองเรยีนเพือ่จดัสงและวัดผลตามเวลาต้ังแตการวาดแผนผัง แบบทดสอบการฝกปฏบิตัใินรปูปรนยั อตันยั 

การอางอิงคํานิยามวิเคราะหสถานการณและกิจกรรมเรียนรูดวยตนเองนอกหองเรียนและขั้นตอนนี้ใช

ฐานขอมลูจากพฤติกรรมความสนใจของนักศกึษาและความคิดเห็นเก่ียวกับกจิกรรมเรียนรูดวยตนเองนอกหองเรียน 

สถิติที่ใชในการวิจัยเปนสถิติพรรณนาคารอยละในการวิเคราะห
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  3. ขัน้ตอนที ่3: การวจิยัเชงิกึง่การทดลองโดยนําผลการศึกษาเปรยีบเทยีบการเรียนแบบดัง้เดมิและ

การเรียนอยางอิสระตามแผนไปสูเปาหมายในรายวิชา โดยไดนําแผนฯ จากขอ 2 บทที่ 3 แบบแผนเศรษฐกิจ

ของประเทศพัฒนา มาทดลองใชกับนักศึกษา  โดยแบงนักศึกษาเปน 2 กลุมๆ ละ 15 คน ซึ่งที่ไมเคยเรียน

ในรายวิชาระบบเศรษฐกิจและสถาบันตามกลุมเปาหมาย  ใชเวลาในการทดลองการเรียนเปนระยะเวลา           

2 สปัดาห ตามตารางของแผนไปสูเปาหมาย  แบบทดสอบท่ีใชในการเปรียบเทียบผลการเรียนของนักศึกษา

ทัง้ 2 กลุม โดยมวีธิกีารสรางแบบทดสอบและการตรวจสอบคุณภาพ ดงันี ้ตรวจสอบโดยผูเช่ียวชาญ ผูสอนตอง

วางแผนการตรวจสอบในการนําเครื่องมือไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ โดยดําเนินการดังตอไปน้ี การกําหนด

คุณลักษณะของผูเชี่ยวชาญ  ผูสอนตองกําหนดคุณลักษณะของผูเชี่ยวชาญใหตรงกับลักษณะของเนื้อหา      

ทีต่องการจะใหตรวจสอบเน้ือหา ผูเชีย่วชาญจะเปนผูทีท่ราบวาขอคาํถามท่ีผูสอนเขียนข้ึนตรงกับจดุมุงหมาย

เชิงพฤติกรรมหรือไม   การรวบรวมเคร่ืองมือที่ไดสงไปใหผูเชียวชาญตรวจสอบ  นําเคร่ืองมือไปทดลองใช       

กบักลุมทดลอง  บนัทกึขอบกพรองของการใชเคร่ืองมือ  วเิคราะหหาคณุภาพของเคร่ืองมือและคาทีค่าํนวณได 

โดยถาไดคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 0.50 – 1.00 คะแนน สรุปไดวาขอสอบออกไดตรงกับสิ่งที่ตองการวัด ถา

ไดคะแนนเฉล่ียตํา่กวานีข้อสอบนัน้ตองปรบัปรงุแกไข หลังจากน้ันวดัผลการศกึษาจากคะแนนเต็ม 40 คะแนน  

วิเคราะหขอมูลโดยใชหาคารอยละ คาตัวกลางเลขคณิต (M) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ผลการวิจัย
  1. ปญหาอุปสรรคการเรียนและความตองการในกิจกรรมของนักศึกษาในรายวิชา             
ระบบเศรษฐกิจและสถาบัน

ตารางที่ 1 
ปญหา อุปสรรค และความตองการของการเรียนในกิจกรรมของนักศึกษาในรายวิชาระบบเศรษฐกิจและ

สถาบัน 
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(PPT) 

 

71 
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 76 

  69 
 58 

 54 
 43 

 28 
  12 

      n = 98

      *ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

 จากตารางท่ี 1 แสดงใหเห็นวาปญหา อุปสรรคในการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาระบบเศรษฐกิจ

และสถาบันมาจากช่ัวโมงเรียนมากเกินไป ไมนาสนใจ คิดเปนรอยละ 92 กลาวคือ เปนวิชาบรรยายประมาณ 

40 ชั่วโมงและนักศึกษานําเสนอผลงานของตนเอง 5 ชั่วโมงรวมท้ังส้ิน 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาขาด           

การปฏบิตัใินรายวิชาทีท่าํใหเขาใจแนวคิดทีช่ดัเจนขึน้ คดิเปนรอยละ 89 จดเลคเชอรไมทนั และพาวเวอรพอยต 

(PPT)  ไมใหลวงหนาหรือแขวนในเพจเปนปญหา เนือ่งจากนกัศกึษาตองจดในหองเรียนโดยไมไดทาํการศกึษา

มาลวงหนา ทําใหไมมีโอกาสในการต้ังคําถามแกผูบรรยาย คิดเปนรอยละ 71 และการเรียนไมเปนไป              

ตามแผนและชดเชยบอย (เทศกาล ไฟดับ นํ้าทวม) สงผลกระทบโดยตรง  ตองเปล่ียนตารางเวลาเรียนดวย 

คิดเปนรอยละ 64 นักศึกษามีภาระการเรียนนอกเวลาเพ่ิมเติม  หากตองการเรียนใหประสบความสําเร็จ            

ในรายวิชา นกัศกึษาใหความเห็นวาควรขยายความรูทีไ่ดจากการบรรยายในหองเรียนใหลกึและแนนมากย่ิงข้ึน 

ตารางที่ 1 
ปญหา อุปสรรค และความตองการของการเรียนในกิจกรรมของนักศึกษาในรายวิชาระบบเศรษฐกิจและ

สถาบัน (ตอ)
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 52 
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  16 
 n = 98

 จากตารางท่ี 2 แสดงใหเหน็ไดวานกัศกึษาสวนใหญมสีมาธใินรายวิชาของการรับขอมลูจากผูบรรยาย

ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที คิดเปนรอยละ 54  หากนักศึกษาไมมีสมาธิ เวลาที่เหลืออยูนักศึกษามีพฤติกรรม

ฟงคําบรรยายไปใหจบคาบ คิดเปนรอยละ 52 แสดงใหเห็นวาการใชเวลาการเรียนของนักศึกษาไมมี

ประสิทธิภาพตามมาตรฐานของการเรียนในรายวิชานี้ซึ่งมีจํานวนชั่วโมงเรียน 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา 

และคนควาดวยตนเอง 60 ชั่วโมงตามชนิดกิจกรรม     

ตารางที่ 3
ความตองการของนักศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมในรายวิชาระบบเศรษฐกิจและสถาบัน
  

  
  

 
         
                   
            
 

 
 91 

 88 
 79 

 78 
 76 

   68 

ตารางที่ 2
สมาธิการเรียนในรายวิชาและพฤติกรรมดําเนินการ

 n =  98

 *ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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  จากตารางท่ี 3 แสดงกจิกรรมท่ีนกัศกึษาตองการในรายวิชาคือ การแนะนําขอมลูและคูมอืการเรียนอยางอิสระ

ซึ่งพัฒนาโดยอาจารยผูสอนในรายวิชา คิดเปนรอยละ 91 การฝกปฏิบัติแบบปรนัยและอัตนัยคิดเปนรอยละ 

88  การจับคูและการอธิบายคําศัพท คิดเปนรอยละ 79 การวาดแผนผัง คิดเปนรอยละ 78  ตามลําดับ

 2.วิธีการจัดตั้งการเรียนอยางอิสระในรายวิชาระบบเศรษฐกิจและสถาบัน

ตารางที่ 4
วิธีการจัดตั้งการเรียนอยางอิสระในรายวิชาระบบเศรษฐกิจและสถาบัน
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 จากตารางที่ 4 ขอมูลบางสวนในรายวิชาระบบเศรษฐกิจและสถาบัน  วิธีการเรียนอยางอิสระมี 3 

สวนกลาวคอื   1) เรยีนในหองเรยีนโดยการบรรยาย ครูผูสอนแบบเดมิ 22.5 ชัว่โมง 2) เวลาทีเ่หลอืในหองเรียน

ทดแทนโดยกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเองในหองเรียน 22.5 ชั่วโมง  3) การเรียนอยางอิสระนอกหองเรียน 40 

ชัว่โมง รวมทัง้หมด 85 ชัว่โมง ซึง่มคีวามแตกตางจากการเรียนแบบด้ังเดิมคอื เรียนในหองเรียนดวยการบรรยาย

ครูผูสอน 45 ชั่วโมงและเรียนดวยตนเอง   60 ชั่วโมง  รวมทั้งหมด 105 ชั่วโมง สวนการจัดตั้งกิจกรรมเรียน

ดวยตนเอง  เชน  การฝกปฏิบัติใหเกิดการเรียนรูที่ลึกและขยายความรูมากยิ่งข้ึนของทฤษฎี การนําไปใชและ

ลดการใชเวลาที่ไมมีประสิทธิภาพ  ตั้งแตการวาดแผนผังของระบบเศรษฐกิจ  แบบทดสอบการฝกปฏิบัติใน

รปูปรนยั อตันยั  การอางอิงคาํนยิาม วเิคราะหสถานการณภายใตการแนะนําของผูบรรยายตามเวลาโดยระบุ

วันเวลา กิจกรรม การตรวจสอบที่มาของขอมูลที่ใชในการศึกษาแตละบทเรียน

 3. เปรียบเทียบผลการเรียนแบบด้ังเดิมและการเรียนอยางอิสระในรายวิชาระบบเศรษฐกิจ
และสถาบัน

ตารางที่ 5
เปรียบเทียบผลการเรียนแบบด้ังเดิมและการเรียนอยางอิสระในรายวิชาระบบเศรษฐกิจและสถาบัน

 

 1:   2:  

 
  

(M)  (S.D.)  
 

(M)  (S.D.)
1 26 2.60 0.70 1 22 2.20 0.79 
2 34 3.40 0.52 2 18 1.80 0.79 
3 23 2.30 0.48 3 21 2.10 0.32 
4 29 2.90 0.88 4 12 1.20 0.42 
5 35 3.50 0.85 5 15 1.50 0.53 
6 27 2.70 0.82 6 18 1.80 0.63 
7 21 2.10 0.32 7 24 2.40 0.52 
8 26 2.60 0.70 8 22 2.20 0.63 
9 31 3.10 0.57 9 29 2.90 0.57 
10 30 3.00 0.47 10 14 1.40 0.52 
11 27 2.70 0.67 11 20 2.00 0.47 
12 29 2.90 0.99 12 27 2.70 0.95 
13 34 3.40 0.52 13 11 1.10 0.32 
14 21 2.10 0.32 14 23 2.30 0.48 
15 24 2.40 0.52 15 19 1.90 0.32 

    
 417  295 

 2.78  1.97 
 0.45 0.52 

C.V. (%) 16.21 C.V. (%) 26.40 
    



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 13  ฉบับที่ 1  มกราคม 2562 - มีนาคม 256236

 จากตารางท่ี 5 กลุมตัวอยางไดทดลองใชในบทท่ี 3 แบบแผนเศรษฐกิจของประเทศพัฒนา มีระยะ

เวลา15 วัน เปรียบผลการเรียนดวยตนเองตามแผนไปสูเปาหมายบางสวนของวิชาและการเรียนแบบเดิม 

บรรยายโดยผูสอนเปนหลัก ในกลุมตัวอยาง 30 คน โดยมีโจทยใหนักศึกษาแกปญหา การทําแบบฝกหัด      

แบงนักศึกษาออกเปนสองกลุมเขารวมการเรียนรู  กลุมที่ 1 ใชการเรียนอยางอิสระผานทรัพยากรการเรียน   

ในรปูอิเลคทรอนกิส  กลุมที ่2 เรยีนแบบดัง้เดมิ คอื ผูสอนบรรยายในรายวชิา จาํนวน 9 ชัว่โมงพรอมกับคาํถาม

และแบบฝกหัด  ทั้งหมดของงานนักศึกษาจะทํางานเปนเวลา 15 วัน หลังจากนั้นรายงานความสําเร็จของ

ตนเอง (การทําแบบฝกหดัปรนยั อตันยั  การนาํเสนอเนือ้หา  ความเรียงวชิาการ และการวเิคราะหสถานการณ)  

งานท่ีนักศึกษาทําแบบฝกหัดแบบปรนัย ใหเลือกขอหน่ึงในหาตัวเลือก (ก ข ค ง จ) หลังจากน้ันนักศึกษา   

เลือกคาํตอบทีเ่หมาะสมแลว  จะมกีารตรวจสอบและขอความจะแสดงออกมาวาถกูหรือไม นกัศกึษาสามารถ      

แกปญหาไดหรอืไม และคําตอบถูกตองหรือไม การเปรียบเทียบผลการทดสอบพบวา กลุมท่ี 1 มคีะแนนเฉล่ีย

มากกวากลุมที ่2 โดยมคีาเฉลีย่เทากบั 2.78 (M = 2.78, S.D = 0.45) อยูในระดบัปานกลาง กลุมที ่2 มคีะแนน

คาเฉลี่ยเทากับ 1.97(M = 1.97, S.D = 0.52) อยูระดับนอย

อภิปรายผลวิจัย
 1. ปญหา อุปสรรคการเรียนและความตองการในกิจกรรมของนักศึกษาในรายวิชา          
ระบบเศรษฐกิจและสถาบัน  

     ผลการศึกษาคนพบวา ชั่วโมงการบรรยายมากเกินไปทําใหนักศึกษาไมมีสมาธิในการเรียนและ         

ฟงคําบรรยาย เวลาท่ีใชไปทําใหเกิดการสูญเสียไปโดยไมมีหลักประกันใดๆ ที่สามารถชดเชยได  อีกทั้ง    

เปนการถายทอดความรูจากผูสอนไปสูผู เรียนอยางเดียวอาจทําใหนักศึกษาขาดแรงจูงใจในการเรียน                 

ไมสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองไดอยางเต็มที่   ทั้งนี้นักศึกษาไดระบุความตองการของตนเองกับเวลา

ทีส่ญูเสยีไปทดแทนโดยลดช่ัวโมงการเรียนเปนการเรียนอสิระดวยตนเอง  การแนะนําขอมลูและคูมอืการเรียน

อยางอิสระ ปฏิบัติงานหรือแกโจทยในรายวิชาที่กําหนดไว ซึ่งชวยใหสามารถแกปญหาดังกลาวไดและ

นักศึกษามีความเขาใจแนวคิดการปฏิบัติที่ลึกซึ้งมากย่ิงข้ึนและกระตุนใหนักศึกษามีความสนใจท่ีจะเรียนรู

ดวยตนเองมากยิ่งขึ้น สอดคลองกับผลการศึกษาของ Kulzhanov & Kulzhanova (2012) พบวา ลดจํานวน

ของการทํางานในหองเรียนโดยตรงเพ่ิมความสําคัญและสถานะของการทํางานท่ีเปนอิสระของนักศึกษา       

ชวยในการขยายและรวบรวมเน้ือหาดานการศึกษาทําใหนักศึกษาสามารถไดมาซึ่งความรูใหมในรายวิชา 

กระตุ นการมีสวนรวมในการทํางานตามตารางเวลาท่ีกําหนด พัฒนาความคิดสรางสรรคและทักษะ                     

ในทางปฏิบัติ

 2.  ศึกษาวิธีการจัดตั้งการเรียนอยางอิสระในรายวิชาระบบเศรษฐกิจและสถาบัน
    ผลการศึกษาพบวา การเตรียมแผนไปสูความสําเร็จ แกนักศึกษาประกอบดวยการทดสอบ                    

การดําเนินการ  การอานวรรณกรรมที่เกี่ยวของที่กําหนดในหัวขอที่ศึกษาจากการแนะนําของผูสอนและ         

การอางอิงเนื้อหาหรือคําศัพทที่ใชทางวิชาการ  การศึกษารายงานวรรณกรรมของหัวขอ คือ เขียนบทวิจารณ
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วรรณกรรมสั้น ๆ ใน 1-2  หนาในหัวขอที่แนะนําใชขอมูลเพ่ิมเติมจากส่ือและขอมูลขาวสารของอินเทอรเน็ต   

การเขยีนอภธิานศัพท  คอื คาํอธบิายสัน้ ๆ  ของคาํศพัทและแนวคิดในหัวขอทีก่าํหนด มสีวนชวยในการพัฒนา

ศกัยภาพในการสรางสรรคของนกัศึกษา  งานปฏิบตั ิ การนาํเสนองานของนักศกึษาจากการเลอืกหวัขอเฉพาะ

เพื่อนําเสนอและแสดงออกถึงวิสัยทัศนความเขาใจเกี่ยวกับแงมุมตางๆ ที่ไดรับการพิจารณาในการนําเสนอ 

เวลาการนาํเสนอ 6-7 นาท ีพรอมการประเมนิตามระดบัของการคลีค่ลายหวัขอ  การศึกษาสถานการณเฉพาะ

ที่ตองการคําตอบของนักศึกษาเกี่ยวกับคําถามหรือเขียนวิสัยทัศนของตนเองเกี่ยวกับปญหา โครงการกลุมมี

นกัศกึษาไมเกนิ 4-5 คน แตละกลุมจะพัฒนาโครงการการเขียนความเรียง และอ่ืนๆ ชวยใหนกัศกึษาสามารถ

ดาํเนนิการทาํงานตามระยะเวลาทีก่าํหนด  ในขณะทีผู่สอนตองมกีารเตรียมความพรอมของเอกสารการศึกษา

คนควา แหลงทีม่าของวรรณกรรมทีใ่ชประจาํบทเรยีนทีส่ามารถประกนัใหแกนกัศกึษาทาํงานและตอบทกุคาํถาม

หรอืโจทยทีไ่ดรบัมอบหมายเปนลายลักษณอกัษรภายในเวลาท่ีกาํหนด ความหลากหลายของปญหาแตละงาน

จะตองมีคําตอบที่ถูกตอง และวันทํางาน  ทํางานอะไร การตรวจผลลัพธ  การใหงานอิสระตนภาคการศึกษา 

การพัฒนารูปแบบการควบคุมในปจจบุนัและตารางเวลาการทํางาน  สาํหรับการปรึกษาหารือจากการศึกษา

พบวา  การจดัตัง้การเรยีนอยางอสิระผานแผนไปสูความสําเร็จกอใหเกดิประสทิธิภาพ  ลดเวลาจากเดิม 105 ชัว่โมง 

เหลอื 85 ชัว่โมง ในรายวชิาขึน้กบัการใหหลกัประกนัสนบัสนนุดานการศกึษา ระเบยีบวธิแีละงานเฉพาะสาํหรบั

การเรยีนอยางอสิระ การใหงานอิสระ ตนภาคการศึกษา  การพัฒนารปูแบบการควบคมุในปจจบุนัและตาราง

เวลาการทํางานสําหรับการปรึกษาหารือสอดคลอง ผลการศึกษาของ Kulzhanov &  Kulzhanova (2012)     

ที่ระบุวา การเรียนอยางอิสระของนักศึกษาจะบรรลุกลยุทธตามเปาหมายไดจะตองมีขอมูลและวรรณกรรม  

ในการคนควาสําหรับการวิเคราะหเพื่อตอบคําถาม   ไดดวยตนเอง จึงจะสามารถประกันการเรียนอยางอิสระ

 3.  เปรยีบเทยีบผลการเรยีนแบบดัง้เดมิและการเรยีนอยางอสิระในรายวชิาระบบเศรษฐกจิ
และสถาบัน
        ผลการศกึษา พบวา นกัศกึษาทีเ่รียนอยางอสิระมคีะแนนเฉลีย่สูงกวานกัศึกษาทีเ่รียนแบบด้ังเดมิ

โดยนักศึกษาท่ีเรียนอยางอิสระมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.78 (M = 2.78, S.D = 0.45) อยูในระดับปานกลาง 

นักศึกษาที่เรียนแบบด้ังเดิมมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 1.97 (M = 1.97, S.D = 0.52) อยูระดับนอย  ทั้งนี้อาจ    

เนื่องมาจากมีการจัดตั้งการเรียนดวยตนเองท่ีดีกวา ผานแผนการไปสูความสําเร็จ ทําใหเกิดความสะดวก      

ในการเขาถงึขอมูลดานการแนะนาํในคูมอืปฏิบตัแิละการทดสอบ การคนควาเอกสารทีผู่บรรยายแนะนาํ และ

ลดการเสียเวลา  สามารถปรึกษาอาจารยผูสอนไดทันที ซึ่งสงผลใหนักศึกษาสามารถใชเวลาในการศึกษาได

ตามเวลาท่ีกําหนดไวและสามารถสงงานไดตามเวลาท่ีผูสอนแนะนํา  สอดคลองกับผลการศึกษาของ      

Bashkova & Merzlyakova (2009) ที่คนพบวา กลุมที่มีการจัดตั้งการเรียนอยางอิสระมีผลการเรียนที่สูงกวา

การเรยีนแบบดัง้เดิม  เมือ่นกัศกึษาไดโจทยจากผูสอน ทาํงานดวยตนเองจากการนาํความรูทีไ่ดเตรียมไวตาม

รูปแบบท่ีอธิบาย ผูสอนมีหนาที่ใหคําแนะนําแกนักศึกษาในกรณีที่ไมเขาใจโจทยหรือประเด็นที่ถกเถียงกัน 

กรณีแบบนี้สามารถทําใหนักศึกษาออกมาจากสถานการณวิกฤติและสามารถทํางานไดตามเวลา                                

ดวยเครื่องมือในการจัดการผานการสื่อสารโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาสามารถจัดตั้งระเบียบ        
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การทาํงานท่ีถกูตองของการเรียนอยางอสิระ และกระตุนใหนกัศกึษาทาํงานไดอยางอสิระ สอดคลองกบังานของ 

Sanko (2014) ที่ระบุวา รูปแบบการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาเพื่อใหบรรลุผลตาม

แผนที่ระบุไวในรายวิชา 

สรุป       
 การลดชั่วโมงการเรียนในรายวิชาระบบเศรษฐกิจและสถาบันจากการเรียนแบบด้ังเดิมมาเปน             

การเรียนอยางอิสระผานการแนะนําขอมูลและคูมือการเรียน  ปฏิบัติงานหรือแกโจทยในรายวิชาที่กําหนดไว 

ชวยใหนักศึกษามีความเขาใจแนวคิดและการปฏิบัติที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น   กระตุนใหนักศึกษามีความสนใจ       

ทีจ่ะเรยีนรูดวยตนเองมากและชวยใหนกัศึกษาสามารถขอคาํแนะนาํจากผูสอน  ออกมาจากสถานการณวกิฤตแิละ     

แกปญหาโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ออิเลคโทรนิกสมาใช  ทําใหเกิดความสะดวกในการเขาถึงขอมูล  

ลดการสูญเสียเวลาและสามารถสงงานไดตามเวลา  ทําใหนักศึกษาที่เรียนอยางอิสระมีคะแนนผลการเรียน

เฉลี่ยสูงกวานักศึกษาที่เรียนแบบด้ังเดิม

 1. ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
    ระดับและความซับซอนของการมอบหมายงานอิสระแกนักศึกษาขึ้นอยูกับรายวิชาซึ่งตองมี                

การกําหนดทิศทางเปาหมายของการศึกษาดวยตนเอง  ดังนั้นการเตรียมแผนไปสูความสําเร็จในการจัดตั้ง             

การเรียนอยางอิสระควรประกอบดวย  1) วิธีการเรียนดวยตนเอง 2) วิธีการทํางานดวยตนเอง และ 3) วิธีการ

วางแผนและการกระจายเวลา หากปราศจากหลักเกณฑดังกลาวจะไมสามารถทําใหการเรียนอยางอิสระ     

เกิดขึ้นได 

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
       ควรศกึษาวจิยัการกอตัวของแรงจงูใจในการเรยีนอยางอสิระของนกัศกึษา การระบนุยัยะของลกัษณะ

สําคัญของแรงจูงใจในการเรียนอยางอิสระของรายวิชาที่ผู สอนรับผิดชอบเพื่อนํามาออกแบบโครงการ            

การจัดตัง้การเรียนอยางอิสระ พฒันาระบบการสรางแรงจูงใจในการเรียนอยางอิสระในกิจกรรมดานการศึกษา

และความรูความเขาใจอันจะทําใหนักศึกษาพัฒนาศักยภาพความคิดที่สรางสรรค  มีความพรอมเขาสู          

ตลาดแรงงานปจจุบัน
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