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ผลการศึกษาพบวา ปญหาอุปสรรคการเรียนและความตองการในกิจกรรมของนักศึกษา คือ ชั่วโมง
การบรรยายมากเกินไป รอยละ 92 และขาดการปฏิบตั ใิ นรายวิชาทีท่ าํ ใหเขาใจแนวคิดทีช่ ดั เจนขึน้ 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
การเรียนแบบดั้งเดิมซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.97 (M= 1.97, S.D = 0.52) อยูระดับนอย

คําสําคัญ
การเรียนอยางอิสระ การจัดตั้งการเรียนแบบอิสระ 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
สังคมแหงขอมูลขาวสารซึ่งขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ การเขาถึงขอมูล
ไดอยางอิสระสงผลใหเกิดการเปลี่ยนการสื่อสารไปดวยซึ่งสถาบันการศึกษาไดนํามาใชในการจัดการเรียน
การสอนสําหรับการเรียนอยางอิสระของนักศึกษาโดยมีเปาหมายเพือ่ ดึงศักยภาพของผูเ รียนใหพฒ
ั นาความรูท กั ษะ
ที่ลึกยิ่งขึ้นตามความสนใจของตนเองและขัดเกลาใหรักการเรียนรูทางวิชาการมากยิ่งขึ้น มีความแตกตาง
จากการถายทอดความรูแ บบชุดสําเร็จรูปจากผูส อนไปยังนักศึกษาทีฟ่ ง คําบรรยายจากผูส อนเปนหลัก นักศึกษา
อยูในฐานะผูรับรูขอมูล ขาดความกระตือรือรน ในขณะที่การเรียนอยางอิสระโดยนักศึกษาในฐานะเปน
เจาภาพหลัก สามารถกําหนดปญหา วิเคราะหปญ
 หาไดอยางถูกตอง การหาทางเลือกทีเ่ ปนไปได ตอการคน
พบผลลัพธทดี่ ที สี่ ดุ และสามารถพิสจู นความถูกตองไดโดยตนเองซึง่ ถือวาเปนนวัตกรรมการศึกษาในยุคปจจุบนั
หากสามารถจัดตัง้ การเรียนอยางอิสระไดอยางพอเหมาะ ทัง้ นีข้ นึ้ กับอาจารยผสู อนในรายวิชาทีจ่ ะปรับทิศทาง
เนือ้ หาและวิธกี ารสอนสําหรับกิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษา ทัง้ นีพ้ บวา มีงานทีศ่ กึ ษาและคนพบเกีย่ วกับ
การจัดตัง้ การเรียนอยางอิสระ กลาวคือ ภารกิจของการสอน คือ การเลือกเนือ้ หาของการสอนเพือ่ ใหมนั่ ใจวา
มีการจัดการจัดตั้งที่มีเหตุผลของการเรียนอยางอิสระซึ่งไดรับการพิสูจนแลววา กิจกรรมที่มากเกินไป ของ
ผูสอนในการถายโอนความรูในคําอธิบายรายละเอียด มักจะนําไปสูการยับยั้งในการรับรูของนักศึกษา แต
หากเปนการเรียนอยางอิสระของนักศึกษาเปนกิจกรรมที่นักศึกษามีสวนรวมจะมีความกระตือรือรนมากที่สุด
(Kulzhanov & Kulzhanova, 2012) กิจกรรมดังกลาวนี้กอใหเกิดการลดชั่วโมงการสอนในหองเรียนอยางมี
นัยยะสําคัญระหวางนักศึกษากับผูสอนโดยชดเชยการเพิ่มชั่วโมงของการเรียนอยางอิสระของนักศึกษา
เปนไปในรูปแบบความสามารถของนักศึกษาในการพัฒนาตนเองและการประยุกตใชความคิดสรางสรรคของ
ความรูที่ไดรับ ดังนั้นภารกิจหลักของผูสอน คือ การสรางเงื่อนไขที่ชวยใหมั่นใจไดวา นักศึกษาสามารถ
คนพบการเรียนรูและการประมวลผลขอมูลในระยะเวลาที่จํากัด ภายใตแนวคิดหลักในการศึกษาที่มุงเนน
การพัฒนาความเปนสวนตัวของนักศึกษาเทาทีเ่ ปนไปได (Valinina, 2012, 25) โดยตองคํานึงปญหาทีส่ าํ คัญมาก
ปญหาหนึ่งในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการศึกษาระดับอุดมศึกษาคือ การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
ที่เปนอิสระของนักศึกษาภายใตเงื่อนไขของการใหขอมูลการศึกษาและจํานวนชั่วโมงในการศึกษาที่จํากัด
สําหรับการเรียนอยางอิสระในรายวิชาระบบเศรษฐกิจและสถาบันของชั้นปที่ 4 วิชาเอกสังคมศึกษา จําเปน
ตองมีหวั ขอทีเ่ ปนรูปธรรมของบทเรียนเพือ่ เพิม่ ระดับความรู และการดําเนินในกิจกรรมปฎิบตั ติ ามสถานการณ
ที่เกิดขึ้นซึ่งเปนองคประกอบที่สําคัญของการเรียนอยางอิสระ ในขณะที่อาจารยผูสอนในรายวิชาตองพัฒนา
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ขอมูลการเรียนดวยตนเอง พรอมทั้งนําเสนอปริมาณตัวอยางที่สามารถกําหนดการจัดตั้งการเรียนอิสระของ
นักศึกษาดวยคําถามของบทเรียนและวิธกี ารแนะนําของอาจารยผสู อนของการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา
ในรายวิชา การจัดการศึกษาดวยตนเองเปนสิ่งสําคัญไมใชแควิธีการจัดตั้งการเรียนแบบอิสระที่สงเสริม
การพัฒนาทักษะการศึกษาและความสามารถในการสรางสรรคเทานัน้ แตยงั รวมถึงประสิทธิภาพการขัดเกลา
ดวย (Savina & Neprokina, 2011) การเรียนอยางอิสระจึงเปนนวัตกรรมที่ริเริ่มการแขงขันของสถาบัน
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ทําใหนักศึกษามีความคิดสรางสรรคพรอมกับการเติบโตความเปนมืออาชีพใน
สังคม ชวยในการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการเรียนรูขอมูลทางทางวิชาการรวมถึงยังสรางแรง
จูงใจแกนักศึกษาสําหรับเรียนรูดวยตนเอง
การศึกษาปญหาอุปสรรคการเรียนและความตองการในกิจกรรมและวิธีการจัดตั้งการเรียนอยาง
อิสระในรายวิชาระบบเศรษฐกิจและสถาบันจะทําใหบรรลุเปาหมายในการวางแผนที่ขึ้นอยูกับสถานที่
และการจัดสรรเวลาที่แมนยํา ประกอบกับยังไมพบวาที่ผานมามีการศึกษาและเปรียบเทียบผลการเรียน
แบบดั้งเดิมและการเรียนอยางอิสระดังนั้นจึงเปนที่มาของการวิจัยในครั้งนี้

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรคการเรียนและความตองการในกิจกรรมของนักศึกษาในรายวิชา
ระบบเศรษฐกิจและสถาบัน
2. เพื่อศึกษาวิธีการจัดตั้งการเรียนอยางอิสระในรายวิชาระบบเศรษฐกิจและสถาบัน
3. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนแบบดั้งเดิมและการเรียนอยางอิสระในรายวิชาระบบเศรษฐกิจและ
สถาบัน

ทบทวนวรรณกรรม
ผูว จิ ยั ไดศกึ ษาการแกปญ
 หาในการพัฒนาตนเองของนักศึกษาดวยการจัดตัง้ การเรียนอยางอิสระและ
การสนับสนุนการแกปญ
 หาในรายวิชาตามขอจํากัดของเวลา ผานการตีความแนวคิดการเรียนอยางอิสระทีใ่ ห
คํานิยามแตกตางกัน พบวา การเรียนอยางอิสระเปนประเภทของกิจกรรมทีก่ อ ใหเกิดความสนใจทางปญญา
ดานหนึ่ง แตอีกดานหนึ่งระบุวาการเรียนอยางอิสระเปนระบบของกิจกรรมหรือทักษะการสอนเพื่อสนับสนุน
การจัดการ การแนะนํากิจกรรมที่เปนอิสระแกนักศึกษา งานปฏิบัติของนักศึกษารวมทั้งเปนการทํางานดวย
ตนเองจึงมีความแตกตางจากการถายทอดความรูแ บบดัง้ เดิม กลาวคือ มุง เนนไปทีก่ ารพัฒนาทักษะการทํางาน
และความสามารถของตนเอง การคนหาขอมูลและการสรางความรูด ว ยตนเองตามการวางแผนการทํางานเพือ่
ใหไดผลลัพธตามเวลาอยางมืออาชีพ นัยยะของการเรียนอยางอิสระคือ การเตรียมและคิดคนโครงการเฉพาะ
ขึ้นอยูกับธรรมชาติของรายวิชา ผูเรียนที่มีความมุงมั่นที่จะบรรลุเปาหมายในงานที่ถูกกําหนดไวในรายวิชา
(Golovina, 2013) ตามระเบียบวิธีการเรียนอยางอิสระไดนําเสนอและอธิบายวา การเรียนอยางอิสระควร
แยกออกเปนสวนๆ จากเวลาการบรรยายหลัก การเรียนอยางอิสระอยูภายใตการดูแลของอาจารยผูสอน ใน
รูปแบบของการปรึกษาหารือตามตารางเวลาการติดตอ การทดสอบ และการตรวจสอบการทํางานอิสระ
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ในรูปของการบานและพฤติกรรมทางความคิดทีส่ รางสรรค (Khodyreva, 2010) เปาหมายหลักของการศึกษา
การเรียนอยางอิสระ คือ การเตรียมการอบรม การปรับปรุงบัณฑิตใหมีคุณภาพสูงโดยมุงเปาไปที่การกอตัว
ของระบบการเรียนอยางอิสระทีม่ ปี ระสิทธิภาพของความรูท างวิชาชีพพืน้ ฐานซึง่ สามารถทํางานไดอยางอิสระ
และมีอิสระที่จะนําไปใชในการปฏิบัติ
การใหคําแนะนําโดยผูสอนเกี่ยวกับการจัดตั้งการเรียนอยางอิสระในกระบวนการเรียนการสอน
ในระดับอุดมศึกษาสามารถพิจารณาได 3 ดานคือ 1) การเรียนอยางอิสระ และการฝกอบรมทักษะ 2) การ
เรียนอยางอิสระ คือ การพัฒนาความคิดที่สรางสรรคและทักษะทางวิชาชีพ และ 3) การเรียนอยางอิสระเปน
กระบวนการสรางความคิดสรางสรรคที่ใชการปฏิบัติงานสวนตัวเพื่อแกปญหาทางทฤษฎีและปฏิบัติดวย
ตนเองพรอมกับขอเสนอแนะของอาจารยผสู อนเกีย่ วกับงานดังกลาว จากการศึกษาคนพบวา วิธกี ารอยางหนึง่
ในการเพิม่ ประสิทธิภาพของกิจกรรมการศึกษาและความรูค วามเขาใจ คือ การจัดตัง้ ทีส่ อดคลองกันของการศึกษา
ทีเ่ ปนอิสระแตเนือ่ งจากขาดระเบียบวิธแี ละการขาดขอมูลอยางทัว่ ถึงจากแหลงทีม่ อี ยู เพือ่ สนับสนุนการเรียน
อยางอิสระของนักศึกษานอกหองบรรยาย หากนักศึกษามีปริมาณงานจํานวนมากก็ไมสามารถดําเนินการ
ใดๆ ได (Kocharyan, 2014) ดังนัน้ การทําใหนกั ศึกษาสามารถทํางานไดดว ยตนเองจากปริมาณงานแตลงาน
ผูสอนจึงตองเตรียมความพรอมที่จะตองเปนไปตามเกณฑตอไปนี้ 1) ปริมาณของงานแตละงานจะตองมี
ความรูท เี่ พียงพอทีน่ กั ศึกษาสามารถตอบคําถามไดทงั้ หมด 2) งานทีไ่ ดรบั มอบหมายเปนลายลักษณอกั ษรเกีย่ วกับ
เวลาที่ไดรับมอบหมาย และเวลาสําหรับการสงงาน 3) งานทั้งหมดแมมีความยากและหลากหลายจะตองมี
คําตอบเพื่อตอบคําถามที่ถูกตอง อยางเชนการกําหนดดําเนินการวิเคราะหแผนผังในงานของแตละงานจะ
ตองมีขอมูลเพื่อตอบคําถามที่จะศึกษาคนควาอิสระในวรรณกรรมทางวิชาการ (Krasnoshlik, 2012) ระบบ
การเรียนอยางอิสระของนักศึกษาตองมาพรอมกับการใหคําปรึกษาของผูสอนอยางตอเนื่องเกี่ยวกับปญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นในรายวิชา และตองสามารถใหการสนับสนุนดานการปรึกษาทางวิชาการอยางรวดเร็วโดย
อาศัยเครื่องมือสื่อสารไดตามเวลาบนพื้นฐานเวลาที่จํากัดในการสงงานตามตารางเวลา สถาบันอุดมศึกษา
ใชสื่อการสอนที่เฉพาะเจาะจง นักศึกษาสามารถนําเสนอผลการศึกษาในรายวิชาในรูปของรายงานการ
วิเคราะห ความเรียง บทวิจารณ วรรณกรรมทางวิชาการ การแกปญหาตามสถานการณและอื่นๆ เห็นได
ชัดเจนวาการจัดตั้งโครงการเรียนอยางอิสระยังตองอาศัยทฤษฎีพื้นฐานตามหลักวิชาการซึ่งเปนกิจกรรม
ในหองเรียนตามปกติ หากตองเพิ่มเวลาเรียนรู ทักษะและวิธีการแกปญหาเฉพาะงานจะทําใหการบรรยาย
ในหองเรียนลดลง สาระสําคัญของแนวคิดการเรียนอยางอิสระผาน "วิธีการทํางาน" และมี "ระบบการรับรอง"
ที่แนะนําการทํางานของนักศึกษาวางานผาน หรือควรแกไขปรับปรุงงานเปนตน (Semenova, 2013, 13)
อยางไรก็ตามระบบการสนับสนุนการจัดตั้งการเรียนอยางอิสระตองสามารถใหคําปรึกษาและกํากับความรู
และทั ก ษะที่ นํ า เสนอในการเรี ย นรู  ข  อ มู ล ใหม ๆ ได ต ามเวลา จึ ง ก อ ให เ กิ ด เป น การวิ จั ย และการวาง
แนวการออกแบบทีเ่ รียกวารูปแบบ "โครงการ" ของการจัดตัง้ การเรียนอยางอิสระของนักศึกษาทีส่ ามารถบริการ
ในรายวิชาโดยสะทอนใหเห็นถึงโครงสรางเนื้อหาในรายวิชาและภาระหนาที่ของนักศึกษาและครูผูสอน
อันเปนนัยยะของเกณฑรายวิชาตอไป สําหรับการจัดตัง้ การเรียนอยางอิสระทีเ่ หมาะสมของนักศึกษาจะตองมี
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การเตรียมความพรอมของนักศึกษาในระดับทีเ่ พียงพอสําหรับการเรียนอยางอิสระ มีวนิ ยั ในตนเองเพือ่ พัฒนา
มาตรฐานในการกําหนดจํานวนงานอิสระนอกหองเรียนของผูส อนและนักศึกษา ดําเนินการวางแผนปฏิทนิ ใน
การดําเนินการและควบคุมงานอิสระของนักศึกษา มีวรรณกรรมดานการศึกษาและขอมูลเอกสารแบบตางๆ
รวมทั้งสื่อในรูปอิเล็กทรอนิกส (Gorodetskaya & Rogovaya, 2016, 139)

วิธีการวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดแบงรูปแบบของการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นตอนที่ 1: การวิจัยใชแบบสอบถามความคิดเห็นจากนักศึกษาที่เคยเรียนวิชาระบบเศรษฐกิจ
และสถาบันจํานวนทั้งหมด 98 คน ในป พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559 ประกอบดวยคําถามปลายปดเกี่ยวกับ
ปญหาอุปสรรคตอการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาระบบเศรษฐกิจและสถาบันจากกิจกรรม สภาพแวดลอม
พฤติกรรมผูเรียนในรายวิชาเพื่อคนหาคําตอบเงื่อนไขที่ทําใหนักศึกษาสนใจ มีความกระตือรือรนที่นําไปสู
ความสําเร็จในการเรียนดวยตนเองในรายวิชา ผูวิจัยตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัยดวยตนเอง
กอนที่จะนําเครื่องมือการวิจัยไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบในประเด็นความครบถวนของขอคําถามและ
ความตรงประเด็นตามวัตถุประสงค การตรวจสอบความถูกผิดของการพิมพ การจัดหนา เรียงหนา ตรวจสอบ
ความเขาใจเกีย่ วกับคําชีแ้ จงตาง ๆ วิเคราะหทางกายภาพความชัดเจนของคําถาม ภาษาทีใ่ ชรดั กุมเหมาะสม
ความยาวของเครือ่ งมือเหมาะสม วิธกี ารวิเคราะหขอ มูลจากกลุม ตัวอยางทีไ่ ดจากการสอบถามดวยคารอยละ
2. ขัน้ ตอนที่ 2: นําผลจากการสอบถามความคิดเห็นจากนักศึกษาทีเ่ คยเรียนวิชาระบบเศรษฐกิจและ
สถาบันจํานวนทั้งหมด 98 คนในขอที่ 1 มาพัฒนาตามแผนไปสูเปาหมายเพื่อศึกษาการจัดตั้งการเรียนอยาง
อิสระ ในรายวิชาโดยมีการวางแผนการเรียนอยางอิสระ และเปนการสอนแบบดั้งเดิม (แตกตางจากการเรียน
แบบเดิมทีผ่ สู อนบรรยายในรายวิชาในหองเรียนเปนหลัก ในจํานวนชัว่ โมงทัง้ หมด) ทั้งนี้การวางแผนการเรียน
อยางอิสระประกอบดวย
2.1 ใชฐานขอมูลดานเวลาจากพฤติกรรมความสนใจของนักศึกษา หลังจากนัน้ กระจายเวลาซึง่
วัดในรูปของชัว่ โมงทีเ่ หลือจากหองบรรยายทีส่ ญ
ู เสียไปโดยกําหนดเนือ้ หารายวิชา ชนิดกิจกรรม วันเวลา และ
วันสงงานโดยเปนงานอิสระของนักศึกษา ดําเนินการภายใตการแนะนําของผูบรรยายในเวลาที่กําหนดเพื่อ
แกปญหาเรื่องการขาดแคลนเวลา
2.2 การออกแบบกิจกรรมทีส่ รางสรรคทสี่ ามารถวัดแผนทํางาน ซึง่ เปนกิจกรรมของการเรียน
นอกหองเรียนเพือ่ จัดสงและวัดผลตามเวลาตัง้ แตการวาดแผนผัง แบบทดสอบการฝกปฏิบตั ใิ นรูปปรนัย อัตนัย
การอางอิงคํานิยามวิเคราะหสถานการณและกิจกรรมเรียนรูดวยตนเองนอกหองเรียนและขั้นตอนนี้ใช
ฐานขอมูลจากพฤติกรรมความสนใจของนักศึกษาและความคิดเห็นเกีย่ วกับกิจกรรมเรียนรูด ว ยตนเองนอกหองเรียน
สถิติที่ใชในการวิจัยเปนสถิติพรรณนาคารอยละในการวิเคราะห
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3. ขัน้ ตอนที่ 3: การวิจยั เชิงกึง่ การทดลองโดยนําผลการศึกษาเปรียบเทียบการเรียนแบบดัง้ เดิมและ
การเรียนอยางอิสระตามแผนไปสูเปาหมายในรายวิชา โดยไดนําแผนฯ จากขอ 2 บทที่ 3 แบบแผนเศรษฐกิจ
ของประเทศพัฒนา มาทดลองใชกับนักศึกษา โดยแบงนักศึกษาเปน 2 กลุมๆ ละ 15 คน ซึ่งที่ไมเคยเรียน
ในรายวิชาระบบเศรษฐกิจและสถาบันตามกลุมเปาหมาย ใชเวลาในการทดลองการเรียนเปนระยะเวลา
2 สัปดาห ตามตารางของแผนไปสูเปาหมาย แบบทดสอบที่ใชในการเปรียบเทียบผลการเรียนของนักศึกษา
ทัง้ 2 กลุม โดยมีวธิ กี ารสรางแบบทดสอบและการตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้ ตรวจสอบโดยผูเ ชีย่ วชาญ ผูส อนตอง
วางแผนการตรวจสอบในการนําเครื่องมือไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ โดยดําเนินการดังตอไปนี้ การกําหนด
คุณลักษณะของผูเชี่ยวชาญ ผูสอนตองกําหนดคุณลักษณะของผูเชี่ยวชาญใหตรงกับลักษณะของเนื้อหา
ทีต่ อ งการจะใหตรวจสอบเนือ้ หา ผูเ ชีย่ วชาญจะเปนผูท ที่ ราบวาขอคําถามทีผ่ สู อนเขียนขึน้ ตรงกับจุดมุง หมาย
เชิงพฤติกรรมหรือไม การรวบรวมเครื่องมือที่ไดสงไปใหผูเชียวชาญตรวจสอบ นําเครื่องมือไปทดลองใช
กับกลุม ทดลอง บันทึกขอบกพรองของการใชเครือ่ งมือ วิเคราะหหาคุณภาพของเครือ่ งมือและคาทีค่ าํ นวณได
โดยถาไดคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 0.50 – 1.00 คะแนน สรุปไดวาขอสอบออกไดตรงกับสิ่งที่ตองการวัด ถา
ไดคะแนนเฉลีย่ ตํา่ กวานีข้ อ สอบนัน้ ตองปรับปรุงแกไข หลังจากนัน้ วัดผลการศึกษาจากคะแนนเต็ม 40 คะแนน
วิเคราะหขอมูลโดยใชหาคารอยละ คาตัวกลางเลขคณิต (M) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการวิจัย
1. ป ญ หาอุ ป สรรคการเรี ย นและความต อ งการในกิ จ กรรมของนั ก ศึ ก ษาในรายวิ ช า
ระบบเศรษฐกิจและสถาบัน

ตารางที่ 1
ปญหา อุปสรรค และความตองการของการเรียนในกิจกรรมของนักศึกษาในรายวิชาระบบเศรษฐกิจและ
สถาบัน

ðŦâĀć ĂčðÿøøÙ
ßĆęüēöÜđøĊ÷îöćÖđÖĉîĕð ĕöŠîŠćÿîĔÝ
×ćéÖćøðäĉïĆêĉĔîøć÷üĉßćìĊęìĞćĔĀšđ×šćĔÝĒîüÙĉéìĊęßĆéđÝî×ċĚî
ÝéđúÙđßĂøŤĕöŠìĆî ĒúąóćüđüĂøŤóĂ÷êŤ (PPT) ĕöŠĔĀšúŠüÜĀîšćĀøČĂĒ×üîĔî
đüĘïđóÝ
đøĊ÷îĕöŠêćöĒñîĒúąßéđß÷ïŠĂ÷ (đìýÖćú ĕôéĆï îĚĞćìŠüö)
ÿŠÜÜćîĕöŠĕéšêćöđüúć
ĂČęîė

øšĂ÷úą
92
89
71
64
36
18
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ตารางที่ 1


ปญหา อุปสรรค และความตองการของการเรียนในกิจกรรมของนักศึกษาในรายวิชาระบบเศรษฐกิจและ
สถาบัน (ตอ)

ÙüćöêšĂÜÖćø
×÷ć÷ÙüćöøĎšìĊęĕéšÝćÖÖćøïøø÷ć÷ĔîĀšĂÜđøĊ÷îĔĀšúċÖĒúąĒîŠîöćÖ÷ĉęÜ×ċĚî
ÙüøöĊÖĉÝÖøøöĔîÖćøĕéšöćĔîÙüćöøĎšĔĀöŠ ė
ÙüøĀćÖĉÝÖøøöìĊęîĆÖýċÖþćìĞćÜćîéšü÷êîđĂÜ
ÖćøêĂïēÝì÷ŤìĊęĔßšĒîüìćÜìĊÿę øšćÜÿøøÙŤ
 ÙüøöĊÖćøĒÖšðâ
Ŧ ĀćĀîšćÜćîĔîÿëćîÖćøèŤÝøĉÜ
ÙüøöĊüĉíĊÖćøÿČęĂÿćøìĊęøüéđøĘüøąĀüŠćÜÙøĎÖĆïîĆÖýċÖþć
ĂČęî ė

øšĂ÷úą
76
69
58
54
43
28
12

n = 98
*ตอบไดมากกวา 1 ขอ
จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวาปญหา อุปสรรคในการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาระบบเศรษฐกิจ
และสถาบันมาจากชั่วโมงเรียนมากเกินไป ไมนาสนใจ คิดเปนรอยละ 92 กลาวคือ เปนวิชาบรรยายประมาณ
40 ชั่วโมงและนักศึกษานําเสนอผลงานของตนเอง 5 ชั่วโมงรวมทั้งสิ้น 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาขาด
การปฏิบตั ใิ นรายวิชาทีท่ าํ ใหเขาใจแนวคิดทีช่ ดั เจนขึน้ คิดเปนรอยละ 89 จดเลคเชอรไมทนั และพาวเวอรพอยต
(PPT) ไมใหลว งหนาหรือแขวนในเพจเปนปญหา เนือ่ งจากนักศึกษาตองจดในหองเรียนโดยไมไดทาํ การศึกษา
มาลวงหนา ทําใหไมมีโอกาสในการตั้งคําถามแกผูบรรยาย คิดเปนรอยละ 71 และการเรียนไมเปนไป
ตามแผนและชดเชยบอย (เทศกาล ไฟดับ นํ้าทวม) สงผลกระทบโดยตรง ตองเปลี่ยนตารางเวลาเรียนดวย
คิดเปนรอยละ 64 นักศึกษามีภาระการเรียนนอกเวลาเพิ่มเติม หากตองการเรียนใหประสบความสําเร็จ
ในรายวิชา นักศึกษาใหความเห็นวาควรขยายความรูท ไี่ ดจากการบรรยายในหองเรียนใหลกึ และแนนมากยิง่ ขึน้
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ตารางที่ 2
ù กรรมดําเนินการ
สมาธิการเรียนในรายวิชาและพฤติ
ÝĞćîüîđüúć
3 ßö
2.30 ßö
2 ßö
1.30. ßö
1 ßö
ĀćÖîĆÖýċÖþćĕöŠÿćöćøëöĊÿöćíĉđüúćìĊđę ĀúČĂìĞćĂ÷ŠćÜĕø
ó÷ć÷ćöÝéìĊęĂćÝćø÷Ťïøø÷ć÷đìŠćìĊęìĞćĕéš
ôŦÜĕðĂ÷ŠćÜîĆĚîĔĀšÝïÙćï
đ×Ċ÷îĕúîŤÙč÷ÖĆïđóČęĂî
ĂČęî ė

øšĂ÷úą
0
8
16
54
22
øšĂ÷úą
12
52
20
16

n = 98
จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นไดวา นักศึกษาสวนใหญมสี มาธิในรายวิชาของการรับขอมูลจากผูบ รรยาย
ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที คิดเปนรอยละ 54 หากนักศึกษาไมมีสมาธิ เวลาที่เหลืออยูนักศึกษามีพฤติกรรม
ฟงคําบรรยายไปใหจบคาบ คิดเปนรอยละ 52 แสดงใหเห็นวาการใชเวลาการเรียนของนักศึกษาไมมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานของการเรียนในรายวิชานี้ซึ่งมีจํานวนชั่วโมงเรียน 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
และคนควาดวยตนเอง 60 ชั่วโมงตามชนิดกิจกรรม

ตารางที่ 3
ความตองการของนักศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมในรายวิชาระบบเศรษฐกิจและสถาบัน
ßîĉéÖĉÝÖøøö
ÖćøĒîąîĞć×šĂöĎúĒúąÙĎŠöČĂÖćøđøĊ÷îĂ÷ŠćÜĂĉÿøą
ÖćøòřÖðäĉïĆêĉĒïïðøîĆ÷ĒúąĂĆêîĆ÷
ÖćøÝĆïÙĎŠĒúąÖćøĂíĉïć÷ÙĞćýĆóìŤ
ÖćøüćéĒñîñĆÜ
ÖćøüĉđÙøćąĀŤ×šĂöĎúĒúąÖćøîĞćđÿîĂ
Öćøđ×Ċ÷îøć÷Üćî
n = 98
*ตอบไดมากกวา 1 ขอ

øšĂ÷úą
91
88
79
78
76
68
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จากตารางที่ 3 แสดงกิจกรรมทีน่ กั ศึกษาตองการในรายวิชาคือ การแนะนําขอมูลและคูม อื การเรียนอยางอิสระ
ซึ่งพัฒนาโดยอาจารยผูสอนในรายวิชา คิดเปนรอยละ 91 การฝกปฏิบัติแบบปรนัยและอัตนัยคิดเปนรอยละ
88 การจับคูและการอธิบายคําศัพท คิดเปนรอยละ 79 การวาดแผนผัง คิดเปนรอยละ 78 ตามลําดับ
2.วิธีการจัดตั้งการเรียนอยางอิสระในรายวิชาระบบเศรษฐกิจและสถาบัน

ตารางที่ 4
วิธีการจัดตั้งการเรียนอยางอิสระในรายวิชาระบบเศรษฐกิจและสถาบัน
ÖćøđøĊ÷îĒïïéĆĚÜđéĉö (Öćøïøø÷ć÷ĔîĀšĂÜđøĊ÷î)
üĆîđüúć
ìĞćĂąĕø
êøüÝÿĂï
Ă÷ŠćÜĕø
ïììĊę 1
ÿĆðéćĀŤ ýċÖþćøąïïđýøþåÖĉÝ Öćøüćé
Ùüćöđ×šćĔÝ ìĊę 1-2
×ĂÜöćøŤÖàĉÿêŤ
ĒñîñĆÜ
×ĂÜìùþãĊ
ÖøąïüîìĆýîŤ×ĂÜ
×ĂÜøąïï
îĊēĂÙúćÿÿĉÖ
øąïï
đýøþåÖĉÝ
Ùüćöđ×šćĔÝßîĉé
đýøþåÖĉÝ
ÖćøĂšćÜĂĉÜ
ĔîðŦÝÝčïĆî
øąïïđýøþåÖĉÝ
ÙĞćîĉ÷ćö
×ĂÜîĊĂÙúćÿÿĉÖ
Ùüćöđ×šćĔÝßîĉé
×ĆĚîêĂîÖćøóĆçîć
ÿĆÜÙö
ïììĊę 2
ÿĆðéćĀŤ ÖćøýċÖþćÙüćöĀöć÷ ÖćøìéÿĂï
ĒïïĒñî ìĊę 3-4
×ĂÜđýøþåÖĉÝĒúą
ĔîøĎððøîĆ÷
ìćÜ
øąïïđýøþåÖĉÝßîĉé ĒúąĂĆêîĆ÷
đýøþåÖĉÝ
×ĂÜĒïïĒñîìćÜ
ÖćøĂšćÜĂĉÜ
×ĂÜēúÖ
đýøþåÖĉÝ
ÙĞćîĉ÷ćöĒúą
üĉíĊÖćøýċÖþć
ÖćøüĉÝćøèŤ
øąïïđýøþåÖĉÝ
üøøèÖøøö
ĒîüÿëćïĆî

ÖćøđøĊ÷îĂ÷ŠćÜĂĉÿøąîĂÖĀšĂÜđøĊ÷î
ìĞćĂąĕø
êøüÝÿĂï
üĆîÿŠÜÜćî
Ă÷ŠćÜĕø
ýċÖþćêĆüĒðø
ÙüćöđøĊ÷Ü
ÿĆðéćĀŤ 2
×ĂÜĒêŠúą
ĒîüÙĉéĔî
øąïïđýøþåÖĉÝ

ïììĊę 3
ĒïïĒñî
đýøþåÖĉÝ
×ĂÜ
ðøąđìý
óĆçîć

ÖćøüĉđÙøćąĀŤ
êĆüĒïï
đýøþåÖĉÝ
đðøĊ÷ïđìĊ÷ï
×ĂÜĒêŠúą
ĒïïÝĞćúĂÜ

ĀĆü×šĂĔî
ïìđøĊ÷î

ÿĆðéćĀŤ ĒïïĒĂÜēÖúĒàÖàĂî ìéÿĂïĔîøĎð
ìĊę 5-6-7 ĒïïĕøîŤĒĂúðş
ðøîĆ÷Ēúą
ĒïïïøøþĆìâĊęðčśî
ĂĆêîĆ÷ Öćø
üĉđÙøćąĀŤ
ÿëćîÖćøèŤ
ÖćøÖĞćĀîé
ÙĞćĒúą
ÙüćöĀöć÷

Öćøđ×Ċ÷î
ĂõĉíćîýĆóìŤ

ÙĞćĂíĉïć÷ÿĆĚî ė
×ĂÜÙĞćýĆóìŤĒúą
ĒîüÙĉéĔîĀĆü×šĂìĊę
ÖĞćĀîéöĊÿüŠ îßŠü÷
ĔîÖćøóĆçîć
ýĆÖ÷õćóĔîÖćø
ÿøšćÜÿøøÙŤ×ĂÜ
îĆÖýċÖþćĒúą
ÖćøĔßšìĆÖþą
üĉßćßĊó ĔîÖøèĊîĊĚ
ÜćîĂćÝđðŨîĕéšìĆĚÜ
øć÷ïčÙÙúĒúą
đðŨîÖúčŠö
ÙüćöđøĊ÷Ü
üĉßćÖćøĒúą
îĞćđÿîĂ

ìĊęöć×ĂÜ×šĂöĎú

đĂÖÿćøĂšćÜĂĉÜ
ĔîĒêŠúąïì

ÿĆðéćĀŤ 5

đĂÖÿćøĂšćÜĂĉÜ
ĔîĒêŠúąïì

ÿĆðéćĀŤ 9

đĂÖÿćøĂšćÜĂĉÜ
ĔîĒêŠúąïì
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จากตารางที่ 4 ขอมูลบางสวนในรายวิชาระบบเศรษฐกิจและสถาบัน วิธีการเรียนอยางอิสระมี 3
สวนกลาวคือ 1) เรียนในหองเรียนโดยการบรรยาย ครูผสู อนแบบเดิม 22.5 ชัว่ โมง 2) เวลาทีเ่ หลือในหองเรียน
ทดแทนโดยกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเองในหองเรียน 22.5 ชั่วโมง 3) การเรียนอยางอิสระนอกหองเรียน 40
ชัว่ โมง รวมทัง้ หมด 85 ชัว่ โมง ซึง่ มีความแตกตางจากการเรียนแบบดัง้ เดิมคือ เรียนในหองเรียนดวยการบรรยาย
ครูผูสอน 45 ชั่วโมงและเรียนดวยตนเอง 60 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 105 ชั่วโมง สวนการจัดตั้งกิจกรรมเรียน
ดวยตนเอง เชน การฝกปฏิบัติใหเกิดการเรียนรูที่ลึกและขยายความรูมากยิ่งขึ้นของทฤษฎี การนําไปใชและ
ลดการใชเวลาที่ไมมีประสิทธิภาพ ตั้งแตการวาดแผนผังของระบบเศรษฐกิจ แบบทดสอบการฝกปฏิบัติใน
รูปปรนัย อัตนัย การอางอิงคํานิยาม วิเคราะหสถานการณภายใตการแนะนําของผูบ รรยายตามเวลาโดยระบุ
วันเวลา กิจกรรม การตรวจสอบที่มาของขอมูลที่ใชในการศึกษาแตละบทเรียน
3. เปรียบเทียบผลการเรียนแบบดัง้ เดิมและการเรียนอยางอิสระในรายวิชาระบบเศรษฐกิจ
และสถาบัน

ตารางที่ 5
เปรียบเทียบผลการเรียนแบบดั้งเดิมและการเรียนอยางอิสระในรายวิชาระบบเศรษฐกิจและสถาบัน
ÖúčŠöìĊę 1: ÖćøđøĊ÷îĂ÷ŠćÜĂĉÿøą
îĆÖýċÖþć
ÙîìĊę

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ÙąĒîî

26
34
23
29
35
27
21
26
31
30
27
29
12
13
34
14
21
15
24
ñúÖćøüĉđÙøćąĀŤ
ÙąĒîîøüö
ÙŠćđÞúĊę÷
ÿŠüîđïĊę÷Üđïîöćêøåćî
C.V. (%)
Ēðúñú

ÙŠćđÞúĊę÷
(M)

2.60
3.40
2.30
2.90
3.50
2.70
2.10
2.60
3.10
3.00
2.70
2.90
3.40
2.10
2.40

ÖúčŠöìĊę 2: đøĊ÷îĒïïéĆĚÜđéĉö

ÿŠüîđïĊę÷Üđïî îĆÖýċÖþć ÙąĒîî
öćêøåćî (S.D.) ÙîìĊę

0.70
0.52
0.48
0.88
0.85
0.82
0.32
0.70
0.57
0.47
0.67
0.99
0.52
0.32
0.52
õćóøüö
417
2.78
0.45
16.21
ðćîÖúćÜ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ÙŠćđÞúĊę÷
(M)

22
2.20
18
1.80
21
2.10
12
1.20
15
1.50
18
1.80
24
2.40
22
2.20
29
2.90
14
1.40
20
2.00
27
2.70
12
13
11
1.10
14
23
2.30
15
19
1.90
ñúÖćøüĉđÙøćąĀŤ
ÙąĒîîøüö
ÙŠćđÞúĊę÷
ÿŠüîđïĊę÷Üđïîöćêøåćî
C.V. (%)
Ēðúñú

ÿŠüîđïĊę÷Üđïî
öćêøåćî (S.D.)

0.79
0.79
0.32
0.42
0.53
0.63
0.52
0.63
0.57
0.52
0.47
0.95
0.32
0.48
0.32
õćóøüö
295
1.97
0.52
26.40
îšĂ÷
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จากตารางที่ 5 กลุมตัวอยางไดทดลองใชในบทที่ 3 แบบแผนเศรษฐกิจของประเทศพัฒนา มีระยะ
เวลา15 วัน เปรียบผลการเรียนดวยตนเองตามแผนไปสูเปาหมายบางสวนของวิชาและการเรียนแบบเดิม
บรรยายโดยผูสอนเปนหลัก ในกลุมตัวอยาง 30 คน โดยมีโจทยใหนักศึกษาแกปญหา การทําแบบฝกหัด
แบงนักศึกษาออกเปนสองกลุมเขารวมการเรียนรู กลุมที่ 1 ใชการเรียนอยางอิสระผานทรัพยากรการเรียน
ในรูปอิเลคทรอนิกส กลุม ที่ 2 เรียนแบบดัง้ เดิม คือ ผูส อนบรรยายในรายวิชา จํานวน 9 ชัว่ โมงพรอมกับคําถาม
และแบบฝกหัด ทั้งหมดของงานนักศึกษาจะทํางานเปนเวลา 15 วัน หลังจากนั้นรายงานความสําเร็จของ
ตนเอง (การทําแบบฝกหัดปรนัย อัตนัย การนําเสนอเนือ้ หา ความเรียงวิชาการ และการวิเคราะหสถานการณ)
งานที่นักศึกษาทําแบบฝกหัดแบบปรนัย ใหเลือกขอหนึ่งในหาตัวเลือก (ก ข ค ง จ) หลังจากนั้นนักศึกษา
เลือกคําตอบทีเ่ หมาะสมแลว จะมีการตรวจสอบและขอความจะแสดงออกมาวาถูกหรือไม นักศึกษาสามารถ
แกปญ
 หาไดหรือไม และคําตอบถูกตองหรือไม การเปรียบเทียบผลการทดสอบพบวา กลุม ที่ 1 มีคะแนนเฉลีย่
มากกวากลุม ที่ 2 โดยมีคา เฉลีย่ เทากับ 2.78 (M = 2.78, S.D = 0.45) อยูใ นระดับปานกลาง กลุม ที่ 2 มีคะแนน
คาเฉลี่ยเทากับ 1.97(M = 1.97, S.D = 0.52) อยูระดับนอย

อภิปรายผลวิจัย
1. ป ญ หา อุ ป สรรคการเรี ย นและความต อ งการในกิ จ กรรมของนั ก ศึ ก ษาในรายวิ ช า
ระบบเศรษฐกิจและสถาบัน
ผลการศึกษาคนพบวา ชั่วโมงการบรรยายมากเกินไปทําใหนักศึกษาไมมีสมาธิในการเรียนและ
ฟงคําบรรยาย เวลาที่ใชไปทําใหเกิดการสูญเสียไปโดยไมมีหลักประกันใดๆ ที่สามารถชดเชยได อีกทั้ง
เปนการถายทอดความรูจากผูสอนไปสูผูเรียนอยางเดียวอาจทําใหนักศึกษาขาดแรงจูงใจในการเรียน
ไมสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองไดอยางเต็มที่ ทั้งนี้นักศึกษาไดระบุความตองการของตนเองกับเวลา
ทีส่ ญ
ู เสียไปทดแทนโดยลดชัว่ โมงการเรียนเปนการเรียนอิสระดวยตนเอง การแนะนําขอมูลและคูม อื การเรียน
อยางอิสระ ปฏิบัติงานหรือแกโจทยในรายวิชาที่กําหนดไว ซึ่งชวยใหสามารถแกปญหาดังกลาวไดและ
นักศึกษามีความเขาใจแนวคิดการปฏิบัติที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นและกระตุนใหนักศึกษามีความสนใจที่จะเรียนรู
ดวยตนเองมากยิ่งขึ้น สอดคลองกับผลการศึกษาของ Kulzhanov & Kulzhanova (2012) พบวา ลดจํานวน
ของการทํางานในหองเรียนโดยตรงเพิ่มความสําคัญและสถานะของการทํางานที่เปนอิสระของนักศึกษา
ชวยในการขยายและรวบรวมเนื้อหาดานการศึกษาทําใหนักศึกษาสามารถไดมาซึ่งความรูใหมในรายวิชา
กระตุ  น การมี ส  ว นร ว มในการทํ า งานตามตารางเวลาที่ กํ า หนด พั ฒ นาความคิ ด สร า งสรรค แ ละทั ก ษะ
ในทางปฏิบัติ
2. ศึกษาวิธีการจัดตั้งการเรียนอยางอิสระในรายวิชาระบบเศรษฐกิจและสถาบัน
ผลการศึกษาพบวา การเตรียมแผนไปสูความสําเร็จ แกนักศึกษาประกอบดวยการทดสอบ
การดําเนินการ การอานวรรณกรรมที่เกี่ยวของที่กําหนดในหัวขอที่ศึกษาจากการแนะนําของผูสอนและ
การอางอิงเนื้อหาหรือคําศัพทที่ใชทางวิชาการ การศึกษารายงานวรรณกรรมของหัวขอ คือ เขียนบทวิจารณ
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วรรณกรรมสั้น ๆ ใน 1-2 หนาในหัวขอที่แนะนําใชขอมูลเพิ่มเติมจากสื่อและขอมูลขาวสารของอินเทอรเน็ต
การเขียนอภิธานศัพท คือ คําอธิบายสัน้ ๆ ของคําศัพทและแนวคิดในหัวขอทีก่ าํ หนด มีสว นชวยในการพัฒนา
ศักยภาพในการสรางสรรคของนักศึกษา งานปฏิบตั ิ การนําเสนองานของนักศึกษาจากการเลือกหัวขอเฉพาะ
เพื่อนําเสนอและแสดงออกถึงวิสัยทัศนความเขาใจเกี่ยวกับแงมุมตางๆ ที่ไดรับการพิจารณาในการนําเสนอ
เวลาการนําเสนอ 6-7 นาที พรอมการประเมินตามระดับของการคลีค่ ลายหัวขอ การศึกษาสถานการณเฉพาะ
ที่ตองการคําตอบของนักศึกษาเกี่ยวกับคําถามหรือเขียนวิสัยทัศนของตนเองเกี่ยวกับปญหา โครงการกลุมมี
นักศึกษาไมเกิน 4-5 คน แตละกลุม จะพัฒนาโครงการการเขียนความเรียง และอืน่ ๆ ชวยใหนกั ศึกษาสามารถ
ดําเนินการทํางานตามระยะเวลาทีก่ าํ หนด ในขณะทีผ่ สู อนตองมีการเตรียมความพรอมของเอกสารการศึกษา
คนควา แหลงทีม่ าของวรรณกรรมทีใ่ ชประจําบทเรียนทีส่ ามารถประกันใหแกนกั ศึกษาทํางานและตอบทุกคําถาม
หรือโจทยทไี่ ดรบั มอบหมายเปนลายลักษณอกั ษรภายในเวลาทีก่ าํ หนด ความหลากหลายของปญหาแตละงาน
จะตองมีคําตอบที่ถูกตอง และวันทํางาน ทํางานอะไร การตรวจผลลัพธ การใหงานอิสระตนภาคการศึกษา
การพัฒนารูปแบบการควบคุมในปจจุบนั และตารางเวลาการทํางาน สําหรับการปรึกษาหารือจากการศึกษา
พบวา การจัดตัง้ การเรียนอยางอิสระผานแผนไปสูค วามสําเร็จกอใหเกิดประสิทธิภาพ ลดเวลาจากเดิม 105 ชัว่ โมง
เหลือ 85 ชัว่ โมง ในรายวิชาขึน้ กับการใหหลักประกันสนับสนุนดานการศึกษา ระเบียบวิธแี ละงานเฉพาะสําหรับ
การเรียนอยางอิสระ การใหงานอิสระ ตนภาคการศึกษา การพัฒนารูปแบบการควบคุมในปจจุบนั และตาราง
เวลาการทํางานสําหรับการปรึกษาหารือสอดคลอง ผลการศึกษาของ Kulzhanov & Kulzhanova (2012)
ที่ระบุวา การเรียนอยางอิสระของนักศึกษาจะบรรลุกลยุทธตามเปาหมายไดจะตองมีขอมูลและวรรณกรรม
ในการคนควาสําหรับการวิเคราะหเพื่อตอบคําถาม ไดดวยตนเอง จึงจะสามารถประกันการเรียนอยางอิสระ
3. เปรียบเทียบผลการเรียนแบบดัง้ เดิมและการเรียนอยางอิสระในรายวิชาระบบเศรษฐกิจ
และสถาบัน
ผลการศึกษา พบวา นักศึกษาทีเ่ รียนอยางอิสระมีคะแนนเฉลีย่ สูงกวานักศึกษาทีเ่ รียนแบบดัง้ เดิม
โดยนักศึกษาที่เรียนอยางอิสระมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.78 (M = 2.78, S.D = 0.45) อยูในระดับปานกลาง
นักศึกษาที่เรียนแบบดั้งเดิมมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 1.97 (M = 1.97, S.D = 0.52) อยูระดับนอย ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากมีการจัดตั้งการเรียนดวยตนเองที่ดีกวา ผานแผนการไปสูความสําเร็จ ทําใหเกิดความสะดวก
ในการเขาถึงขอมูลดานการแนะนําในคูม อื ปฏิบตั แิ ละการทดสอบ การคนควาเอกสารทีผ่ บู รรยายแนะนํา และ
ลดการเสียเวลา สามารถปรึกษาอาจารยผูสอนไดทันที ซึ่งสงผลใหนักศึกษาสามารถใชเวลาในการศึกษาได
ตามเวลาที่กําหนดไวและสามารถสงงานไดตามเวลาที่ผูสอนแนะนํา สอดคลองกับผลการศึกษาของ
Bashkova & Merzlyakova (2009) ที่คนพบวา กลุมที่มีการจัดตั้งการเรียนอยางอิสระมีผลการเรียนที่สูงกวา
การเรียนแบบดัง้ เดิม เมือ่ นักศึกษาไดโจทยจากผูส อน ทํางานดวยตนเองจากการนําความรูท ไี่ ดเตรียมไวตาม
รูปแบบที่อธิบาย ผูสอนมีหนาที่ใหคําแนะนําแกนักศึกษาในกรณีที่ไมเขาใจโจทยหรือประเด็นที่ถกเถียงกัน
กรณี แ บบนี้ ส ามารถทํ า ให นั ก ศึ ก ษาออกมาจากสถานการณ วิ ก ฤติ แ ละสามารถทํ า งานได ต ามเวลา
ดวยเครื่องมือในการจัดการผานการสื่อสารโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาสามารถจัดตั้งระเบียบ
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การทํางานทีถ่ กู ตองของการเรียนอยางอิสระ และกระตุน ใหนกั ศึกษาทํางานไดอยางอิสระ สอดคลองกับงานของ
Sanko (2014) ที่ระบุวา รูปแบบการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาเพื่อใหบรรลุผลตาม
แผนที่ระบุไวในรายวิชา

สรุป
การลดชั่วโมงการเรียนในรายวิชาระบบเศรษฐกิจและสถาบันจากการเรียนแบบดั้งเดิมมาเปน
การเรียนอยางอิสระผานการแนะนําขอมูลและคูมือการเรียน ปฏิบัติงานหรือแกโจทยในรายวิชาที่กําหนดไว
ชวยใหนักศึกษามีความเขาใจแนวคิดและการปฏิบัติที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น กระตุนใหนักศึกษามีความสนใจ
ทีจ่ ะเรียนรูด ว ยตนเองมากและชวยใหนกั ศึกษาสามารถขอคําแนะนําจากผูส อน ออกมาจากสถานการณวกิ ฤติและ
แกปญหาโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ออิเลคโทรนิกสมาใช ทําใหเกิดความสะดวกในการเขาถึงขอมูล
ลดการสูญเสียเวลาและสามารถสงงานไดตามเวลา ทําใหนักศึกษาที่เรียนอยางอิสระมีคะแนนผลการเรียน
เฉลี่ยสูงกวานักศึกษาที่เรียนแบบดั้งเดิม
1. ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
ระดับและความซับซอนของการมอบหมายงานอิสระแกนักศึกษาขึ้นอยูกับรายวิชาซึ่งตองมี
การกําหนดทิศทางเปาหมายของการศึกษาดวยตนเอง ดังนั้นการเตรียมแผนไปสูความสําเร็จในการจัดตั้ง
การเรียนอยางอิสระควรประกอบดวย 1) วิธีการเรียนดวยตนเอง 2) วิธีการทํางานดวยตนเอง และ 3) วิธีการ
วางแผนและการกระจายเวลา หากปราศจากหลักเกณฑดังกลาวจะไมสามารถทําใหการเรียนอยางอิสระ
เกิดขึ้นได
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ควรศึกษาวิจยั การกอตัวของแรงจูงใจในการเรียนอยางอิสระของนักศึกษา การระบุนยั ยะของลักษณะ
สําคัญของแรงจูงใจในการเรียนอยางอิสระของรายวิชาที่ผูสอนรับผิดชอบเพื่อนํามาออกแบบโครงการ
การจัดตัง้ การเรียนอยางอิสระ พัฒนาระบบการสรางแรงจูงใจในการเรียนอยางอิสระในกิจกรรมดานการศึกษา
และความรูความเขาใจอันจะทําใหนักศึกษาพัฒนาศักยภาพความคิดที่สรางสรรค มีความพรอมเขาสู
ตลาดแรงงานปจจุบัน
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