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นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้ด้วยการนาตนเองเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
อมรรักษ์ สวนชูผล1*ปิยะ กล้าประเสริฐ2 กันศิริ ปฎิมา3
บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ 1. ศึ ก ษาความต้ อ งการและลั ก ษณะการเรีย นรู้ เกี่ ย วกั บ การ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้ด้วยการนาตนเองเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2. พัฒนาคู่มือการ
จัดการเรียนการสอนด้วยการนาตนเองเรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 3. เปรียบเทียบความรู้เรื่องการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนก่อนและหลังการเรียนจากคู่มือการจัดการเรียนการสอนด้วยการนาตนเอง และ 4 ศึกษาความ
พึงพอใจที่มีต่อคู่มือการจัดการเรียนการสอนด้วยการนาตนเองเรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยการวิจัย
แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือขั้นตอน 1. การศึกษาความต้องการและลักษณะการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนแบบการเรียนรู้ด้วยการนาตนเองเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้วยการใช้แบบสอบถามที่มีค่าความ
สอดคล้องที่ 0.92 และมีค่าความเชื่อมั่นที่ 0.96ไปสอบถามกับ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมจานวน 350 คน ซึ่งมาจากคณะ/วิทยาลัยละ 50 คน ด้วยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจงและแบบก้อนหิมะ
จากนั้นจึงนามาวิเคราะห์โดยการใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานขั้นตอน 2. การพัฒนาคู่มือการจัดการ
เรียนการสอนด้วยการนาตนเองเรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยการพัฒนาคู่มอื การจัดการเรียนการสอนด้วย
การนาตนเองเรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีค่าความสอดคล้องที่ 0.97 จากนั้นจึงนาไปหาประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ที่กาหนด คือ 80/80 อย่างเป็นระบบขั้นตอนที่ 3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนก่อนและหลังการใช้คู่มือการจัดการเรียนการสอนด้วยการนาตนเองด้วยการใช้แบบทดสอบ
ก่อนและหลังเรียนที่มีค่าความสอดคล้องที่ 0.96 ค่าความยากง่า ย (p) อยู่ร ะหว่าง 0.20 – 0.80 มีค่าอานาจ
จาแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป และมีค่าความเชื่อมั่น ที่ 0.87 ไปทดสอบกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จานวน 30คนโดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจงจากนั้นจึงนามาวิเคราะห์โดย
การใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-testและขั้นตอนที่ 4. ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อคู่มือการจัดการ
เรียนการสอนด้วยการนาตนเองเรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยการใช้แบบสอบถามที่มีค่าความสอดคล้องที่
0.96 และมีค่าความเชื่อมั่ นที่ 0.97ไปสอบถามกั บ นั กศึกษามหาวิท ยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จานวน 30คนโดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจงจากนั้นจึงนามาวิเคราะห์โดยการใช้ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
คาสาคัญ : นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนการเรียนรู้ด้วยการนาตนเอง การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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THE INNOVATIVE OF INSTRUCTIONAL MANAGEMENT BY SELF-DIRECTED LEARNINGFOR
ENTRY INTO ASEAN COMMUNITY
Amonluk Shounchupol1*Piya Krapaseach 2Patima kansiri3
Abstract
The purposes of the research were 1 to study of learning needs and learning
styles about development of instructional management by self-directed learningfor
entry into Asean Community,2 to develop a manual of instructional management by
self-directed learningabout entry into Asean Community,3 to compare learning
achievement about entry into Asean Community after study manual of instructional
management by self-directed learningbetween pre-test and post-test ,and 4 to study
satisfaction on manual of instructional management by self-directed learningabout
entry into Asean Community,This research was classified into 4 steps ; Step 1; study of
learning needs and learning styles about development of instructional management by
self-directed learningfor entry into Asean Community by questionnaires with the item
objective congruence was0.92 and reliability was 0.96 inquire with 350 students of
Valaya Alongkorn Rajabhat University Under the Royal Patronage were collected from
50 faculty/colleges by purposive sampling and snowball sampling then analyzed by
mean and standard deviation.Step 2; develop a manual of instructional management
by self-directed learningabout entry into Asean Community by develop a manual of
instructional management by self-directed learningabout entry into Asean Community
with the item objective congruence was0.97 for efficiency equal to 80/80. Step 3; compare
learning achievement about entry into Asean Community after study manual of
instructional management by self-directed learningbetween pre-test and post-test with
the item objective congruence was0.96 ,difficulty indexwas between 0.20 – 0.80
,discriminant Index since 0.20 and reliability 0.87 test with 30 students of Valaya
Alongkorn Rajabhat University Under the Royal Patronage were collected by purposive
sampling then analyzed by mean ,standard deviation and t-test.Step 4; study satisfaction
1Lecturer

of Bachelor in Business Administration ,College of Innovative Management ,Valaya Alongkorn
Rajabhat University under the Royal Patronage
2Lecturer of Bachelor in Public Administration ,Faculty ofHumanities and Social Science,Valaya Alongkorn
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Rajabhat University under the Royal Patronage
*Corresponding author, email:ohm_science@hotmail.com

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 109

on manual of instructional management by self-directed learningabout entry into Asean
Community by questionnaires with the item objective congruence was0.96 and reliability
was 0.97 Inquire with 30 students of Valaya Alongkorn Rajabhat University Under the
Royal Patronage were collected by purposive sampling then analyzed by mean and
standard deviation.
Keywords : Innovative of Instructional Management ,Self-Directed Learning ,Entry into Asean
Community
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บทนา
ตั้งแต่ ปี 2558 ประเทศกลุ่ มอาเซี ยนได้ มีก ารรวมกลุ่ม เพื่ อเข้าสู่ การเป็ นประชาคมหนึ่ งเดี ยวกั น
ภายใต้คาขวัญ “หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม” โดยมุ่งหวังที่จะนาไปสู่การแลกเปลี่ยน และ
ความร่วมมือในด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ซึ่ง ชินวรณ์ บุณยเกียรติ (อ้างถึงใน สมใจ กงเติม, 2556) ได้
อธิบายไว้ว่าประเทศไทยเป็นผู้นาในการก่อตั้งสมาคมอาเซียน มีศักยภาพในการเป็นแกนนาในการสร้างประชาคม
อาเซียนให้เข้มแข็ง ภายใต้ยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์เดียว เอกลักษณ์เดียว และประชาคมเดียว เพื่อความเจริญมั่นคง
ของประชากร ทรัพยากรและเศรษฐกิจภายใต้การก่อตั้งนี้จะต้องยึดหลักสาคัญ คือ ประชาคมการเมืองและความ
มั่นคงของอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน การศึกษานั้นจัดอยู่
ในประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งจะมีบทบาทสาคัญ ที่จะส่งเสริมให้ประชาคมด้านอื่น ๆ มีความเข้มแข็ง
เนื่องจากการศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน การเตรียมความพร้อมของการศึกษาไทยนั้น ต้องมี
จุดมุ่งหมายคือ1การสร้างประชาคมอาเซียนด้วยการศึกษา ให้ประเทศไทยเป็น ศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค
(Education Hub)ซึ่งมีการเตรียมความพร้อมในด้านกรอบความคิด คือแผนการศึกษาแห่งชาติ ที่จะมุ่งสร้าง
ความตระหนั ก รู้ข องคนไทยในการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ สร้างคนไทยให้ เป็ น คนของประชาคมอาเซี ย น พั ฒ นา
สมรรถนะให้พร้อมจะอยู่ร่วมกันและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการศึกษา โดยให้มีการร่วมมือกัน
ใน 3 ด้าน คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษา และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การบริการและการจัดการศึกษา 2 การขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนด้วยการศึกษาและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
เพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียน ความแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์ หลักสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมการเรียนการ
สอนภาษาต่างประเทศ เพื่อการอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจกันของประเทศในประชาคม
จากการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และนโยบายและยุทธศาสตร์
การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ 8 พอสรุปได้ว่าการจะพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในยุคของ
โลกาภิวัฒน์และการรวมตัวกันของกลุ่มประชาคมอาเซียนนั้นจาเป็นต้องพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างยั่งยืน การสร้างค่านิยมให้คนไทยภาคภู มิใจในวัฒ นธรรมไทยและยอมรับ ความแตกต่างของความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมในบริบทของประชาคมอาเซียนเพื่อให้เกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูปแบบการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมความเข้าใจในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมรวมถึง การรับรู้ข้อมูลข่าวสารซึ่ง
กันและกัน โดยเน้นกระบวนการเรียนการสอนทั้ง การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย บนพื้นฐานของแนวคิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพคน
ไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดในปัจจุบันและอนาคต
การจั ด การศึ กษาในระดั บ อุด มศึ ก ษาของไทยนั้ น นั บ ว่ามี ค วามส าคั ญ ต่ อประเทศเป็ น อย่ างมาก
เนื่องจากเป็นแหล่งสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นพลังมันสมองของชาติที่จะช่วยกันคิดแก้ไขปัญหาวิกฤตต่างๆ ที่
เกิ ดขึ้ นในสภาพการณ์ ปั จจุบั น ซึ่ งปั ญ หาวิก ฤตหลายประการที่ป ระเทศก าลั งเผชิญ อยู่ ทั้ งการแข่งขัน ในเวที
เศรษฐกิจโลก รวมถึงภาวะวิกฤตที่เกี่ยวพันกับสถาบันอุดมศึกษาโดยทางตรงและทางอ้อม สถาบันอุดมศึกษามี
ภารกิจที่ต้องช่วยแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศ สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องสร้างคนให้มีปัญญา มีความคิด ความรู้
ทักษะ เป็นบุคคลที่พึงเรียนรู้ตลอดเวลา สามารถปรับเปลี่ยนไปตามสังคมการเรียนรู้หรือสังคมวิชาการ มีความรู้
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคู่กับศิลปะ มีความเข้าใจในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรมไทย และ
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันทั้งในระดับชุมชน ประเทศ และระดับนานาชาติ (สุธรรม อารีกุล, 2543)ซึ่ง ตระกูล
จิตวัฒนากร และวิโรจน์ หมื่นเทพ(2558) ที่มีการทาการศึกษาเรื่องการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในเขต
จังหวัดปทุมธานีเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนพบว่า การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในเขตจังหวัดปทุมธานี

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 111

เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจาแนกตามชั้นปี จาแนกตามระดับผลการ
เรียน และจาแนกตามกลุ่มสาขาวิชา พบว่า การเตรียมความพร้อมของนักศึกษามีความแตกต่างกันในแต่ล่ะชั้นปี
แตกต่างกันในแต่ล่ะระดับผลการเรียนเฉลี่ยและแตกต่างกันในแต่ล่ะกลุ่มสาขาวิชา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถาบั นระดับอุดมศึกษาหนึ่งของรัฐ
ในจังหวัดปทุมธานีที่มีภารกิจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547ในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่
คุณธรรม มีสานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น ควบคู่กับการวิจัย การบริการวิชาการ และ
การท านุ บ ารุ งศิ ล ปวั ฒ นธรรม โดยเน้ น การจั ด การเรี ย นการสอนที่ มุ่ งผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ค วามเป็ น ผู้ น า มี
ความสามารถในการแข่งขัน มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อที่จะสามารถนาไปประยุกต์ใช้
กับการดาเนินชีวิตและการปฎิบัติงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้จริง แต่กระบวนการเกี่ยวกับการจัดสถานการณ์
หรือกิจกรรมที่กระตุ้นหรือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์ ด้านทักษะความชานาญ
และด้านสังคมอย่างเป็นระบบนั้น ต้องอาศัยองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กันหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น ผู้สอน
วิธีการสอน สื่อ การประเมินผล แหล่งการเรียนรู้ สถานที่ และงบประมาณ โดยการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนให้ ผู้ เรี ย นสามารถเกิ ด การเรี ย นรู้ ได้ อ ย่ า งเหมาะสมกั บ ยุ ค สมั ย ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งรวดเร็ ว นี้
จาเป็นต้องให้ความสาคัญกับการเรียนรู้ด้วยการนาตนเอง (Self-directed Learning) โบริช (Borich ,1992) ได้
อธิบายไว้ว่า วิธีการเรียนรู้ด้วยการนาตนเองนั้นสามารถนามาใช้เพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีเหตุผล
สามารถแก้ปัญหาและวิเคราะห์เนื้อหาความรู้ได้ด้วยตนเอง เป็นการเพิ่มทักษะความรับผิดชอบ การควบคุม
ตนเอง ความสามารถในการการจัดการ และวางเป้าหมายทางการเรียนของตนเอง ส่งผลให้เรียนรู้ได้ดขี ึ้นและเกิด
พฤติกรรมที่สังคมให้การยอมรับ และสอดคล้องกับ ลาริสซี (Larisey ,1994) ที่ได้กล่าวว่าเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
เรียนรู้ด้วยการนาตนเองว่า ควรมีการส่งเสริมให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เนื่องจากในปัจ จุบัน และอนาคตผู้เ รีย น
จะต้อ งรับ ผิด ชอบต่อ การเรีย นรู้ ข องตนเองมากขึ้น โดย อมรรัก ษ์ สวนชูผ ล (2558) ได้ทาการศึก ษาเรื่อ ง
คุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการนาตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
พบว่า คุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการนาตนเองของนักศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ =3.67 ,S.D. = 0.86)
และเพศคณะที่ศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) และเวลาที่ใช้ในการเรียนรู้ด้วยตนเองต่อสัปดาห์ของนักศึกษาที่
ต่างกัน มีผลต่อคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการนาตนเองแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ดังนั้น การส่ง
และและพัฒ นาทัก ษะการเรีย นรู้ด้ว ยการนาตนเองในเรื่อ งการเตรีย มความพร้อ มเพื ่อ เข้า สู่ป ระชาคม
อาเซียนที่มีการเน้น ให้นักศึกษาได้มีรูปแบบการเรียนรู้ด้วยการนาตนเองและสามารถจะประเมินความพร้อมใน
การเรี ย นของตนเองอย่า งเป็น ระบบจึง มีค วามจ าเป็น อย่า งยิ ่ง โดย ธิ ด ารั ต น์ โชคสุ ช าติ (2553) ที่ ไ ด้
ทาการศึกษางานวิจัย เรื่อง ประชาคมอาเซียน : ความสาคัญ และการเตรียมความพร้อมของไทย ได้อธิบาย
ผลการวิจัยพบว่าประเทศไทยควรมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เร่งเสริมสร้างความเข้าใจ
และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง ซึ่งจากการศึกษาพบว่า มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ยังไม่เคยมีการทาการศึกษาวิจัยในประเด็นนี้อย่างเป็นระบบมาก่อน
ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัย เรื่อง นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้ด้วยการ
นาตนเองเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในบริบทของประชาคมอาเซียนตาม
แนวคิดการเรียนรู้ด้วยการนาตนเองที่อย่างเหมาะสม โดยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
เกี่ย วกับ บริบ ทของประชาคมอาเซี ย นของผู้ เรีย นด้ วยตนเอง อั น จะน าไปสู่ การปรับ ตั วในการด าเนิ น ชี วิ ต ที่
เหมาะสมและเกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเองของผู้เรียนหรือผู้ที่สนใจต่อไป

112 | ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2560)

อมรรักษ์ สวนชูผลและคณะ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความต้องการและลักษณะการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ
การเรียนรู้ด้วยการนาตนเองเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. เพื่อพัฒนาคู่มือการจัดการเรียนการสอนด้วยการนาตนเองเรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3. เพื่อเปรียบเทียบความรู้เรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ก่อนและหลังการเรียนจากคู่มือการ
จัดการเรียนการสอนด้วยการนาตนเอง
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อ คู่มือการจัดการเรียนการสอนด้วยการนาตนเองเรื่องการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า งผู้ วิ จั ย ได้ ก าหนดประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ชั้นปีที่ 2 จานวน 2,458
คน (มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ , 2557) โดยผู้วิจัย ได้ใ ช้วิธีก ารเลือ กสุ่ม กลุ่ม
ตัว อย่า งแบบเจาะจง (Purposive sampling) และแบบก้อนหิมะ (Snowball Sampling) ควบคู่กัน จานวน
391 คน ซึ่ง แบ่ง ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จานวน 350 คน ซึ่งมาจากคณะ/วิทยาลัยละ 50 คน โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive
sampling) และแบบก้อนหิมะ (Snowball Sampling) ควบคู่กันสาหรับการศึกษาความต้องการและลักษณะ
การเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒ นาการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้ด้วยการนาตนเองเพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนกลุ่มที่ 2นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จานวน 1 คน โดยใช้วิธีการ
คัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากผู้ที่สมัครใจเข้าร่วมในการหาประสิทธิภาพคู่มือการจัดการ
เรียนการสอนด้วยการนาตนเองเรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อหาประสิทธิภาพของคู่มือ ครั้งที่ 1 กลุ่มที่ 3
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จานวน 10 คน โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) จากผู้ที่สมัครใจเข้าร่วมในการหาประสิทธิภาพคู่มือการจัดการเรียนการสอน
ด้วยการนาตนเองเรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งจะคละกันระหว่างผู้เรียนที่มีผลการเรียนสูง ปานกลาง และ
ต่าเพื่อหาประสิทธิภาพของคู่มือ ครั้งที่ 2 และกลุ่มที่ 4 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จานวน 30คนโดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง(Purposive sampling)จากผู้ที่สมัครใจเข้าร่วมใน
การหาประสิทธิภาพคู่มือการจัดการเรียนการสอนด้วยการนาตนเองเรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อหา
ประสิทธิภาพของคู่มือ ครั้งที่ 3
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้มีด้วยกัน 4 ชิ้น คือ 1. แบบสอบถามความต้องการและลักษณะการ
เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้ด้วยการนาตนเองเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. คู่มือการจัดการเรียนการสอนด้วยการนาตนเองเรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 3. แบบทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียน และ 4. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อคู่มือการจัดการเรียนการสอนด้วยการนาตนเองเรื่องการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาความต้องการและลักษณะการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
แบบการเรียนรู้ด้วยการนาตนเองเพื่ อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พบว่า ความต้ องการการเรียนรู้เกี่ ยวกับ การ

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้ด้วยการนาตนเองเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก(xˉ = 3.96 ,S.D.= 0.72) ยกเว้น ด้านความต้องการสื่อที่เป็นอิเล็กทรอนิกในการจัดการเรียนการสอนด้วย
การนาตนเองอยู่ในระดับปานกลาง (xˉ = 3.27 ,S.D.= 0.71) และด้านความต้องการประเมินผลการเรียนรู้ด้วย
ตัวเองในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (xˉ = 4.52 ,S.D.= 0.75) ส่วนลักษณะการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้ด้วยการนาตนเองเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ =
3.67 , S.D.= 0.71) ยกเว้น ด้านความสามารถบังคับตนเองให้กระทาในสิ่งที่สมควรได้อยู่ในระดับปานกลาง (xˉ
= 3.36 ,S.D.= 0.69) และด้านความรู้สึกว่าตนยังมีความรู้น้อยต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มขึ้นอีกอยู่ในระดับปาน
กลาง(xˉ = 3.27 ,S.D.= 0.85)
2. ผลการพัฒนาคู่มือการจัดการเรียนการสอนด้วยการนาตนเองเรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
พบว่า
2.1 ผลการทดลองแบบ 1:1 กับผู้เรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 1 คน พบว่าผู้เรียนมีคะแนน
เฉลี่ยระหว่างเรียน (E1) 6.28 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 69.96 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (E2) 7.46 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 74.64 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 69.96/74.64 ซึ่งประสิทธิภาพต่ากว่ามาตรฐานที่กาหนดไว้ 80/80
โดยผู้วิจัยได้รวบรวมข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะที่ได้รับ จากการทดลองมาปรับปรุงแก้ไขด้วยการปรับเนื้อหา
ในชุดการเรียนให้มีความกระชับแต่ยังคงเนื้อหาสาระสาคัญไว้ รวมถึงการปรับภาษาเขียนให้ผู้เรียนอ่านแล้วเกิด
ความเข้าใจได้ง่ายขึ้นและตรวจสอบแก้ไขข้อความที่พิมพ์ผิด หรือตกหล่นแล้วจึงนาชุดการเรียนรู้ด้วยการนา
ตนเองที่ได้แก้ไขนี้ไปทดลองใช้กับผู้เรียนกลุ่มเล็กเพื่อหาประสิทธิภาพต่อไป
2.2 ผลการทดลองแบบกลุ่มเล็กกับผู้เรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 10 คน พบว่า ผู้เรียนมี
คะแนนเฉลี่ ย ระหว่ างเรีย น (E1) 7.04 คะแนน คิ ดเป็ น ร้อ ยละ 77.70 และคะแนนเฉลี่ ย หลั งเรีย น (E2) 7.88
คะแนน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 78.82 มี ป ระสิ ท ธิภ าพเท่ ากั บ 77.70/78.82 ซึ่ งมี ป ระสิ ท ธิภ าพต่ ากว่า มาตรฐานที่
กาหนดไว้ 80/80 โดยผู้วิจัยได้รวบรวมข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการทดลองมาปรับปรุงด้วยการ
ปรับเนื้อหาในหน่วยการเรียนดังกล่าวให้มคี วามกระชับขึ้น จากนั้นจึงนาชุดการเรียนรู้ด้วยการนาตนเองที่ได้แก้ไข
แล้วไปทดลองใช้กับผู้เรียนกลุ่มใหญ่เพื่อหาประสิทธิภาพต่อไป
2.3 ผลการทดลองกลุ่มใหญ่กับผู้เรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คนพบว่า ผู้เรียนมีคะแนน
เฉลี่ยระหว่างเรียน (E1) 7.51 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.08 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (E2) 8.46 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 84.60 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.08/84.60 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80 และถือ
ว่าชุดการเรียนที่พัฒนาขึ้นสามารถนาไปใช้จริง
3. ผลการเปรียบเทียบความรู้เรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนก่อนและหลังการเรียนจากคู่มือการ
จัดการเรียนการสอนด้วยการนาตนเอง พบว่า ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน (xˉ =23.30)และคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียน (xˉ =36.03) ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยการนาตนเองเรื่องการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อคู่มือการจัดการเรียนการสอนด้วยการนาตนเองเรื่องการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนพบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อคู่มือการจัดการเรียนการสอนด้วยการนาตนเองเรื่องการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ = 3.86 ,S.D = 0.63) ซึ่งสามารถแบ่งออกไปเป็น 5 ด้าน คือ 1
ด้านจุดประสงค์ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อคู่มือการจัดการเรียนการสอนด้วยการนาตนเองเรื่องการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนอยู่ในระดับมาก (xˉ = 3.69 ,S.D = 0.60) 2 ด้านเนื้อหาผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อคู่มือการจัดการเรียน
การสอนด้วยการนาตนเองเรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับมาก(xˉ = 3.77 ,S.D = 0.65) 3 ด้านสื่อ
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ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อคู่มือการจัดการเรียนการสอนด้วยการนาตนเองเรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอยู่ใน
ระดับมาก (xˉ = 3.95 ,S.D = 0.58) 4 ด้านการวัดประเมินผลผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อคู่มือการจัดการเรียนการ
สอนด้วยการนาตนเองเรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับมาก(xˉ = 3.74 ,S.D = 0.70) และ 5 ด้าน
วิธีการจัดการเรียนรู้ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อคู่มือการจัดการเรียนการสอนด้วยการนาตนเองเรื่ อง การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับมากที่สุด (xˉ = 4.67 ,S.D = 0.67)
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาความต้องการและลักษณะการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
แบบการเรียนรู้ด้วยการนาตนเองเพื่ อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พบว่า ความต้ องการการเรียนรู้เกี่ ยวกับ การ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้ด้วยการนาตนเองเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (xˉ = 3.96 , S.D.= 0.72) ส่วนลักษณะการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบการ
เรียนรู้ด้วยการนาตนเองเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ = 3.67 , S.D.= 0.71) ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะ การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทยมีผลต่อการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การ
ลงทุน และแรงงานฝีมืออย่างเสรีเพื่อการพัฒ นาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซีย ซึ่ง
ภาครัฐได้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลทั่วไปในการเสริมสร้างความเข้าใจและความรู้เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนแก่คนในประเทศ แต่หากเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงาน ข้อตกลงร่วมกันที่ของอาเซียน
และการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่อาเซียนที่เป็นรูปธรรมชัดเจนยังคงเป็นประเด็นที่คนส่วนใหญ่ยังมีความรู้
ความเข้ า ใจ อยู่ ในระดั บ ปานกลาง ซึ่ งปั จ จุ บั น สั งคมโลกได้ ก้ า วเข้ า สู่ ยุ ค สั งคมแบบเศรษฐกิ จ ฐานความรู้
(Knowledge-based economy) ที่ มีมุ่งเน้น การสร้างสรรค์องค์ค วามรู้ใหม่ๆ เพื่ อใช้เป็น ฐานที่ สาคั ญ ในการ
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั งคมและการเมื อ ง รวมถึ งการจั ด การเรี ย นการสอนที่ เน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น ส าคั ญ (Learnercentered) โดยมี ก ารใช้ กิ จ กรรมน าการจั ด การจั ด การเรี ย นการสอน เช่ น การเรี ย นการสอนเชิ งผลิ ต ภาพ
(Productivity-based Instructional Model) การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การพัฒนาจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน
การพัฒนาความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน จึงส่งผลให้นักศึกษามีความต้องการ
และลักษณะการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้ด้วยการนาตนเองเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนดังผลการวิจัยดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิดารัตน์ โชคสุชาติ (2553) ที่ได้ทาการ
วิจัย เรื่อ ง ประชาคมอาเซีย น : ความสาคัญ และการเตรียมความพร้อ มของไทย พบว่ า วัต ถุ ป ระสงค์ ข อง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นเป็นไปตาม AEC Blueprint จะทาให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความ
มั่นคง มั่งคั่ง และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆ โดยสรุปดังนี้ 1 การตลาดและการผลิตร่วม โดยให้มีการ
เคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานฝีมืออย่างเสรี 2 การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจของอาเซียน 3 พัฒ นาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค 4 การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก โดย
ประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมดังนี้ 1 ควรมีการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมไทยเพื่อใช้
ประกอบการปรับตัวของภาคการผลิต 2 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เร่งเสริมสร้างความ
เข้าใจและความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง 3 การเจรจาเพื่อทาความตกลง
การค้าระหว่างประเทศ ควรให้ภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ข้อคิดเห็นและ
กาหนดแนวทางเจรจามากขึ้น 4 ภาครัฐควรเร่งออกมาตรการหรือแผนรองรับผู้ประกอบการที่อาจได้รับผลทาง
ลบอย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรวรรณ สีลวานิช (2554) ที่ได้ทาการวิจัยเรื่องความ
พร้อมของนั กศึกษาคณะสั งคมสงเคราะห์ ศาสตร์กั บการเข้าสู่ต ลาดแรงงานประชาคมอาเซียน พบว่า กลุ่ ม
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ตัวอย่างสามารถตอบคาถามเกี่ยวข้องกับข้อมูลทั่วไปที่สื่อได้นาเสนอต่อสาธารณะอย่างสม่าเสมอ ในทางกลับกัน
กลุ่มตัวอย่างไม่สามารถตอบคาถามที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดเชิงลึกของการเคลื่อนย้ายแรงงานและข้อตกลงที่
อาเซียนได้จัดทาขึ้นเพื่อเตรียมสาหรับการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีในปี พ.ศ. 2558 ได้ถูกต้องนัก ค่าเฉลี่ย
รวมของทัศนะเกี่ยวกับการปรับตัวและการเตรียมความพร้อมของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมากเกือบทุกด้า น คือ
ด้านความเปลี่ยนแปลงของระบบงาน ด้านเวลาทางาน ด้านรายได้ และด้านความหลากหลายของแรงงานที่จะ
อพยพเข้าประเทศ ทัศนะที่มีค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง คือ ด้านการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการปรับตัว
ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และสอดคล้องกับงานวิจัย ตระกูล จิตวัฒ นากร และวิโรจน์ หมื่นเทพ
(2558) ที่ได้ทาการวิจัย เรื่อง การเตรีย มความพร้อมของนักศึกษาในเขตจังหวัดปทุมธานีเพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน พบว่า การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในเขตจังหวัดปทุมธานีเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง รวมถึงสอดคล้องกับงานวิจัยของอมรรักษ์ สวนชูผล (2558) ที่ได้ทาการศึกษา
เรื่อ งคุ ณ ลั กษณะการเรียนรู้ด้ วยการน าตนเองของนัก ศึก ษามหาวิท ยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์พบว่า คุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการนาตนเองของนักศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก(xˉ =3.67,S.D. =
0.86)
2. ผลการพัฒนาคู่มือการจัดการเรียนการสอนด้วยการนาตนเองเรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
พบว่า ชุดการเรียนรู้ด้วยการนาตนเองที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.08/84.60 ซึ่งมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80 และถือว่าสามารถนาไปใช้จริงได้ต่อไปทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้วิจัยได้ดาเนินการจัดทา
และปรับปรุงชุดการเรียนรู้ด้วยการนาตนเองที่พัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เช่น การศึกษาเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับคู่มือการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรม การเรียนรู้ด้วยการนาตนเอง ประชาคมอาเซียน และ
ความต้องการและลักษณะการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้ด้วยการนา
ตนเองเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การขอให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้องรวมถึงการหาประสิทธิภาพด้วย
การทดลองแบบ 1:1แบบกลุ่มเล็กและแบบกลุ่มใหญ่เพื่อ นาข้อ บกพร่อ งและข้อ เสนอแนะที่ไ ด้รับ จากการ
ทดลองมาปรับปรุงแก้ไขตามหลักวิชาการอย่างเป็นระบบ ซึ่ง ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2521) ได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องมีการหาประสิทธิภาพของบทเรียนหรือชุดการเรียนที่สร้างขึ้นไว้ 3 ประการ คือ 1) เพื่อ
เป็นการประกันคุณภาพ ของชุดการสอนว่าอยู่ในขั้นสูงเหมาะที่จะลงทุนผลิตเป็นจานวนมาก 2) ช่วยทาให้ผู้ที่นาชุด
การเรียนไปใช้เกิดความมั่นใจว่าชุดการเรียนนั้นมีประสิทธิภาพในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จริง และ 3) ช่วยให้
ผู้ผลิตมีความมั่นใจว่าเนื้อหาสาระที่บรรจุลงในชุดการเรียนเหมาะสมง่ายต่อการเข้าใจ อันจะช่วยให้ผู้ผลิตมีความ
ชานาญสูงขึ้น เป็นการประหยัดแรงงาน เวลา และงบประมาณในการเตรียมต้นแบบ
3. ผลการเปรียบเทียบความรู้เรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนก่อนและหลังการเรียนจากคู่มือการ
จัดการเรียนการสอนด้วยการนาตนเอง พบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยการนา
ตนเอง เรื่อง การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะชุดการเรียนรู้ด้วยการนาตนเองที่พัฒนาขึ้นมีการเน้นกระบวนการให้ผู้เรียนรู้จักการแสวงหา
ความรู้ ดาเนินการเรียนรู้ และประเมินผลการเรียนได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ มีการกระทาซ้าในเรื่องของการ
แสวงหาความรู้และทบทวนเนื้อหาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง โบริช (Borich ,1992) ที่ได้อธิบายเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้
ด้ว ยการนาตนเองไว้ว่า เป็น วิธีก ารเรีย นรู้ที่ส ามารถนามาใช้เพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้เรี ยนเป็นบุคคลที่มีเหตุผล
สามารถแก้ปัญหาและวิเคราะห์เนื้อหาความรู้ได้ด้วยตนเอง เป็นการเพิ่มทักษะความรับผิดชอบ การควบคุม
ตนเอง ความสามารถในการการจัดการ และวางเป้าหมายทางการเรียนของตนเอง ส่งผลให้เรียนรู้ได้ดีขึ้นและ
เกิดเป็นพฤติกรรมที่สังคมให้การยอมรับและสอดคล้อ งกับงานวิจัยของ ไบรอัน และ สมิท (Bryan; & Smith
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,1975) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ผลการใช้ชุดการสอนด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย เซาแคโรไลน่า พบว่า ผู้เรียนรู้ด้วย
ตนเอง ร้อยละ 60 มีผลการเรียน ที่สูงขึ้น ร้อยละ 96 มีความพึงพอใจ ในการเรียนเพิ่มขึ้น และร้อ ยละ 74 ชอบ
ที ่เ รี ย นรู ้ด ้ว ยชุด การเรีย นมากกว่า การเรีย นแบบปกติ รวมถึ งสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ เอนิ ไ อเยจุ
(Eniaiyeju,1983) ที่ได้ทา การศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบผลของการสอนโดยครูสาธิตกับการสอนโดยศึกษา
เอกสาร และทักษะในการแก้ปัญหาในวิชาเคมีระดับวิทยาลัย พบว่า การสอนโดยศึกษาด้วยชุดการเรียนด้วย
ตนเองส่งผลต่อ มโนมติ และทักษะในการแก้ปัญหาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติและนักเรียนส่วนมากชอบชุ ดการ
เรียนด้วยตนเองมากกว่าการสอนโดยครูสาธิต
4. ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อคู่มือการจัดการเรียนการสอนด้วยการนาตนเองเรื่องการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนพบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อคู่มือการจัดการเรียนการสอนด้วยการนาตนเอง เรื่อง การเข้า
สู่ประชาคมอาเซียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ = 3.86 ,S.D = 0.63) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ชุดการเรียนรู้ด้วยการ
นาตนเองที่พัฒนาขึ้นมีการสอบถามความต้องการและลักษณะการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนแบบการเรียนรู้ด้วยการนาตนเองเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสาหรับเป็นข้อ มูลสาคัญในการสร้างชุดการ
เรียน มีการเน้น กระบวนการส่งเสริมให้ผู้เรีย นได้ค้น พบศัก ยภาพในการเรียนรู้ข องตนด้ว ยตนเอง มีการทา
กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยหลีกเลี่ยงบรรยากาศของการข่มขู่บังคับหรือการถูก เปลี่ย นแปลงความ
เป็น ตัว ของตัว เองของผู ้เ รีย นจึง ท าให้ส อ ดคล้อ งกับ ธรรมชาติข องผู ้เ รีย นที ่เ ป็น วัย ผู ้ใ หญ่ ซึ ่ง โนลส์
(Knowles,1978) ได้ทาการศึกษาและสรุปพื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรู้สาหรับผู้ใหญ่ได้อธิบายว่า ผู้ใหญ่จะถูก
ชักจูงให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี ถ้าหากว่า การเรียนรู้นั้นตรงกับความต้องการและความสนใจในประสบการณ์ที่ผ่ าน
มาและจะเกิดความพึงพอใจตามมา และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไบรแอน และ สมิท (Bryan; &Smith ,1975)ได้
ทาการศึกษาเรื่อง ผลการใช้ชุดการสอนด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย เซาแคโรไลน่า ในวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์พบว่า ผู้เรียน
ร้อยละ 96 มีความพึงพอใจในการเรียนเพิ่มขึ้นและร้อยละ 74 ชอบที่เรียนรู้ด้วยชุดการเรียนมากกว่าการเรียนแบบปกติ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ควรมีการเพิ่ม กระบวนการสร้างเสริม
แรงจูงใจและกระตุ้น การเรีย นรู้ด้ว ยการนาตนเองของผู้เรีย นด้วยการประยุกต์เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
การเรียนการสอนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เช่น การใช้แบบสัญญาการเรียนรู้( Learning Contracts) โดย
กาหนดให้ผู้เรียนเขียนระบุกระบวนการเรียนรู้ของตนเองไว้เป็นลายลักษณ์อักษรซึง่ จะมีการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นกั บ เป้ า หมายที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นสั ญ ญาการเรี ย นระหว่ า งผู้ ส อนกั บ ผู้ เรี ยนแบบร่ วมมื อ กั น ประเมิ น
(Collaborative Assessment) หรือการสร้างชุดการเรียนรู้ด้วยการนาตนเองหรือ การจัดแหล่งการเรียนรู้เพื่อ
เพิ่มทักษะการเรียนรู้ด้วยการนาตนเองของนักศึกษาเป็นต้น
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีศึกษาปัญหาและปัจจัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการนาตนเองของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. ควรมีการสารวจและพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยการนาตนเอง ในประเด็นอื่นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความสนใจและต้องการเรียนรู้
3. ควรมีการศึก ษากระบวนการเรีย นรู้ด้ว ยการนาตนเองของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นรายบุคคลเมื่ออยู่ในบรรยากาศการเรียนการสอนปกติโดยเริ่มตั้งแต่แรกเข้าจนสาเร็จ
การศึกษา
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