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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมาย เพ่ือพัฒนาชุดการเรียนรูดวยการนําตนเอง เรื่อง

ความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร สําหรับนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันรัชตภาคย
เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการใชชุดการเรียนรูดวยการนําตนเอง
เรื่อง ความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร สําหรับนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบัน
รัชตภาคย เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหวางกลุมท่ีมีคุณลักษณะการเรียนรู
ดวยการนําตนเองสูงและต่ํา และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจ ท่ีมีตอการใชชุดการเรียนรูดวยการ
นําตนเอง เรื่อง ความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร สําหรับนักศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตร
สถาบันรัชตภาคย กลุมตัวอยางในการวิจัยคือ นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบัน
รัชตภาคย ท่ีไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 30 คน การพัฒนาชุดการเรียนรูดวย
การนําตนเอง วิชา ความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร  สําหรับนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร
สถาบันรัชตภาคยครั้งนี้ ผูวิจัยไดหาประสิทธิภาพกับผูเรียน 1 คน และ 10 คน พบวา ชุดการ
เรียนรูดวยการนําตนเองท่ีสรางมีประสิทธิภาพเทากับ 79.33 /82.00 และ 81.12/85.38

จากนั้น ผูวิจัยไดทดลองใชชุดการเรียนรูดวยการนําตนเอง วิชาความรูเบื้องตนทาง
รัฐศาสตร  สําหรับนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันรัชตภาคยกับกลุมตัวอยาง
รวมกับแบบวัดคุณลักษณะ การเรียนรูดวยการนําตนเองและแบบสอบถามความพึงพอใจ
พบวา

1. ชุดการเรียนรูดวยการนําตนเอง วิชาความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร สําหรับ
นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันรัชตภาคย ท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน มีประสิทธิภาพ
เทากับ 84.15 /85.14

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใชชุดการเรียนรูดวยการนําตนเอง วิชาความรู
เบื้องตนทางรัฐศาสตร สําหรับนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันรัชตภาคยหลังเรียน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบัน
รัชตภาคยท่ีมีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองสูงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา
กลุมท่ีมีคุณลักษณะ การเรียนรูดวยการนําตนเองต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01
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4. นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันรัชตภาคย มีความพึงพอใจตอการใช
ชุดการเรียนรูดวยการนําตนเอง วิชาความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตรอยูในระดับมาก

ABSTRACT
The purposes of this research were: to develop self-directed Learning

package on Introduction to political science for public administration students in
Rajapark Institute, to compare learning achievement of public administration students
between pre-test and post-test, to compare learning achievement of public
administration students with high and low characteristic of self-directed Learning, and
to study satisfaction of public administration students in self-directed learning package.

The purposive sampling of 30 public administration students in Raja park
Institute was made.

The efficiency of the self-directed learning package on Introduction to
political science for public administration students in Rajapark Institute was
experimented with 1 and 10 persons. The result indicated in order that, by using the
self-directed learning package, efficiency was equivalent to 79.33 /82.00 and
81.12/85.38

The result of using the self-directed learning package on Introduction to
political science for public administration students in Rajapark Institute, together with
satisfaction form with sample learners was shown bellowed.

1. The self-directed learning package on Introduction to political science for
public administration students in Rajapark Institute had efficiency equal to 84.15 /85.14

2. Post-test score on learning achievement of public administration students
in Rajapark Institute was higher than that of the pre-test score, with statistical
significance at the level 0.1

3. The learning achievement of higher self-directed learning score was higher
than that of the lower self-directed learning, with statistical significantce at the level
0.1

4. Satisfaction of public administration students in Rajapark Institute on the
self-directed learning package were at high level.
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ความสําคัญของปญหา
กระบวนการเรียนนี้รูไดมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดโดยเนนการจัดการเรียนการสอน

ท่ีสงเสริมการพัฒนาทักษะและศักยภาพของผูเรียนในการคิดริเริ่ม แสวงหา ดําเนินการและ
ประเมินผล การเรียนรูดวยตนเอง หรือเรียกวา “การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ” เพ่ือใหผูเรียนสามารถอยูในสังคมทามกลางการเปลี่ยนแปลงไดอยางเทาทันดวย
ตนเอง

สถาบันรัชตภาคย เปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีมีภารกิจดานการสอนวิชาการ
การวิจัยการบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และเนนการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู
ควบคูคุณธรรม โดยคณะรัฐประศาสนศาสตรไดรับมอบหมายพันธกิจใหรับผิดชอบเก่ียวกับ
การผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการพัฒนาทางการเมือง การปกครอง
การบริหารรัฐกิจ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณธรรมท่ีดีทางการเมือง ชึ่งการศึกษา
รัฐศาสตรเปนการศึกษาในลักษณะของสหวิทยาการ โดยอาศัยองคความรูในศาสตรสาขาอ่ืน
มาชวยในการอธิบายปรากฏการณทางการเมืองตางๆท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงรายวิชา ความรูเบื้องตน
ทางรัฐศาสตร ไดมุงเนนใหผูเรียนไดเขาใจขอบขายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร อันถือเปน
รากฐานสําคัญท่ีจะตอยอดการเรียนรู ไปสูรายวิชาอ่ืนท่ีเ ก่ียวของกับรัฐศาสตรและ
รัฐประศาสนศาสตรตอไป

ท้ังนี้ โบริช (Borich, 1992) ท่ีไดอธิบายวา วิธีการเรียนรูดวยการนําตนเองนั้น
สามารถนํามาใช เพ่ือชวยกระตุนใหผูเรียนเปนบุคคลท่ีมีเหตุผล สามารถแกปญหาและ
วิเคราะหเนื้อหาความรูไดดวยตนเอง เปนการเพ่ิมทักษะความรับผิดชอบ การควบคุมตนเอง
ความสามารถในการจัดการ และวางเปาหมายทางการเรียนของตนเองสงผลใหเรียนรูไดดีข้ึน
และเกิดเปนพฤติกรรมท่ีสังคมใหการยอมรับ ซ่ึงสอดคลองกับธรรมชาติของนักศึกษาคณะรัฐ
ประศาสนศาสตรท่ีเปนผูใหญ โดย มัลคัม โนลส (Malcolm S. Knowles, 1978 อางถึงใน
สุวัฒน วัฒนวงศ, 2544) ไดอธิบายทฤษฎีการเรียนรูสําหรับผูใหญไววาในสวนลึกแลวผูใหญมี
ความรูสึกตองการเปนผูนําตนเอง (Self Directing) เพราะฉะนั้นบทบาทของผูสอนจึงควรอยู
ในกระบวนการคนหาคําตอบรวมกันกับผูเรียน (Mutual Inquiry) มากกวาการทําหนาท่ี
สงผานความรูแลวใหผูเรียนคลอยตาม โดยการเรียนรูดวยการนําตนเองนั้น จะเนนถึงความ
รับผิดชอบของบุคคลเปนหลักและเชื่อวาศักยภาพของมนุษยไมมีวันหมดลงจะตองมีอยูและ
พัฒนาตอไป รวมถึง จากการศึกษางานวิจัยเก่ียวกับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเม่ือมีการนําชุด
การเรียนไปใชในการเรียนการสอนของ สมคิด อิสระวัฒน (2542) วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2545) ;
สมชาย เรืองมณีชัชวาล (2550) ; กวี ประเคนรี (2555) ; อารมสตรอง (Armstrong, 1972) ;
บรูช (Bruce, 1972) ; แลงสตาฟ (Langstaff, 1972) ; ไบรอัน และสมิท (Bryan; & Smith,
1975) ; ฟชเชอร (Fisher, 1978) พอสรุปไดวา ชุดการเรียนมีผลทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีสูงข้ึนเม่ือเทียบกับกอนเรียน และเม่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู และความพึง
พอใจระหวางการเรียนดวยชุดการเรียนกับการเรียนดวยการบรรยายปกติพบวาผูเรียนท่ี
เรียนดวย ชุดการเรียนมีผลการเรียนและความพึงพอใจมากกวาการเรียนดวยการบรรยาย
ปกติดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา เรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรูดวยการนํา
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ตนเอง วิชาความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร สําหรับนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบัน
รัชตภาคย โดยมุงหวังเพ่ือท่ีจะเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร
และพัฒนาสื่อการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับการเรียนรูดวยการนําตนเองตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือพัฒนาชุดการเรียนรูดวยการนําตนเอง เรื่อง ความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร

สําหรับนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันรัชตภาคย
2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนและหลังการใชชุดการเรียนรูดวย

การนําตนเอง เรื่อง ความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร สําหรับนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร
สถาบันรัชตภาคย

3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหวางกลุมท่ีมีคุณลักษณะการเรียนรู
ดวยการนําตนเองสูงและต่ํา

4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอการใชชุดการเรียนรูดวยการนําตนเองเรื่อง
ความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร สําหรับนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันรัชตภาคย

นิยามศัพทเฉพาะ
1. ชุดการเรียนรูดวยการนําตนเอง เรื่อง ความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร หมายถึง สื่อ

การเรียนรูท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามจุดมุงหมายท่ีกําหนด โดยการ
รวบรวมเปนชุดและใหผูเรียนสามารถเรียนรูและประเมินผลการเรียนดวยตนเองตามลําดับข้ันท่ีได
ระบุไว ซ่ึงสามารถแบงเนื้อหาออกเปนหนวยการเรียน 5 หนวยการเรียน คือ ขอบขายวิชา
รัฐศาสตร อํานาจอธิปไตย อุดมการณทางการเมือง การปกครอง และสถาบันทางการเมืองท้ังนี้
ภายในประกอบดวย คูมือการใชชุดการเรียนรู ดวยการนําตนเอง แผนจัดการเรียนรู แบบทดสอบ
กอนและหลังเรียน เฉลยแบบทดสอบกอนและหลังเรียน กระดาษคําตอบกอนและหลังเรียน
แบบฝกหัดประจําหนวย เฉลยแนวคําตอบแบบฝกหัดประจําหนวยการเรียน แบบประเมินการทํา
กิจกรรมการเรียนรู และเอกสารอางอิง

2. นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร หมายถึง บุคคลท่ีลงทะเบียนเรียนเพ่ือรับ
การศึกษาตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตของสถาบันรัชตภาคย

วิธดีําเนินการวิจัย
กลุมตัวอยาง
ผูวิจัยไดกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษา

คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันรัชตภาคย จํานวน 90 คน และกลุมตัวอยางไดมาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 30 คน
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ข้ันตอนการวิจัย
ตอนท่ี 1 การพัฒนาชุดการเรียนรูดวยการนําตนเอง วิชา ความรูเบื้องตนทาง

รัฐศาสตร สําหรับนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันรัชตภาคย ผูวิจัยไดดําเนินการ
ดังนี้

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับชุดการเรียน การเรียนรูดวยการนําตนเอง
การเรียนรูของผูใหญ แนวคิดและทฤษฎีความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร รวมถึงบริบทและขอมูล
ปจจุบันเก่ียวกับความตองการและลักษณะการเรียนรูของนักศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตร
สถาบันรัชตภาคย จากนั้นจึงนําไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 คน เพ่ือประเมินความเหมาะสม และ
ความสอดคลอง

2. นําชุดการเรียนรูดวยการนําตนเอง วิชา ความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร สําหรับ
นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันรัชตภาคยท่ีผานการประเมินความเหมาะสมและ
ความสอดคลองจากผูเชี่ยวชาญเรียบรอยแลวไปทดลองหาประสิทธิภาพตามข้ันตอน ดังนี้

2.1 ทดลองแบบ 1:1 กับผูเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 1 คน โดยเลือก
จาก ผูท่ีมีความสนในท่ีจะเรียนรูดวยการนําตนเอง จากนั้น จึงเก็บรวบรวม ขอมูล และ
ขอเสนอแนะ เพ่ือนํามาปรับปรุงแกไขใหมีความเหมาะสมกอนนําไปทดลองครั้งตอไป

2.2 ทดลองแบบกลุมเล็ก จํานวน 10 คน โดยเลือกจากผูท่ีเรียนท่ีเรียนเกง
เรียนปานกลาง และเรียนออนใหคละกัน จากนั้น จึงเก็บรวบรวมขอมูลและขอเสนอแนะ
เพ่ือนํามาปรับปรุงแกไขใหมีความเหมาะสมกอนนําไปทดลองครั้งตอไป

2.3 ทดลองกลุมใหญกับผูเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เพ่ือหา
ประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนด คือ 80/80

ตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะรัฐประศาสน
ศาสตร สถาบันรัชตภาคย กอนและหลังการใชชุดการเรียนรูดวยการนําตนเองวิชา ความรู
เบื้องตนทางรัฐศาสตร

ผูวิจัยไดนําชุดการเรียนรูดวยการนําตนเอง ท่ีพัฒนาข้ึนไปทดลองกับผูเรียน จํานวน
30 คน  จากนั้น จึงนําผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังมาวิเคราะห เปรียบเทียบโดยการใช
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test

ตอนท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะรัฐประศาสน
ศาสตร สถาบันรัชตภาคย ระหวางกลุมท่ีมีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองสูงและต่ํา

ผูวิจัยไดนําแบบวัดคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของ สุวัฒน  วัฒนวงศ
(2548) ไปวัดกับผูเรียนท่ีเรียนจากชุดการเรียนรูดวยการนําตนเองท่ีพัฒนาข้ึน จํานวน
30 คน จากนั้น จึงนําผลคะแนนมาวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการใช
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test

ตอนท่ี 4 การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบัน
รัชตภาคย ท่ีมีตอการใชชุดการเรียนรูดวยการนําตนเอง วิชาความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร

ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของแลวจึงสรางแบบสอบถามความ
พึงพอใจและนําไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 คน เปนผูประเมินความเหมาะสมและนําผลท่ีไดมา
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ปรับปรุงแกไขอีกครั้ง ตอจากนั้น ผูวิจัยจึงนําแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีสรางข้ึนไป
สอบถามกับผูเรียน จํานวน 30 คน หลังเสร็จสิ้นจากการเรียนจากชุดการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองแลวจึงนํามาวิเคราะหโดยการนําคะแนนท่ีไดรับมาแปลความหมายตามเกณฑคาเฉลี่ย
ท่ีกําหนดไว

เครื่องมือในการวิจัย
1. ชุดการเรียนรูดวยการนําตนเอง วิชา ความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร สําหรับ

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันรัชตภาคย
2. แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
3. แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอชุดการเรียนรูดวยการนําตนเอง วิชา ความรู

เบื้องตนทางรัฐศาสตร สําหรับนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันรัชตภาคย
4. แบบวัดคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของ สุวัฒน วัฒนวงศ (2548)
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย
1. เครื่องมือการวิจัย ชิ้นท่ี 1-3 ไดนําไปขอใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เปน

ผูตรวจสอบความสอดคลอง (IOC) และความเหมาะสม
2. เครื่องมือการวิจัยชิ้นท่ี 1 ไดนําไปหาประสิทธิภาพสื่อ โดยทําการทดลอง 1:1,

1:10 และ1:30 ซ่ึงกําหนดเกณฑมาตรฐานไวท่ี 80/80
3. เครื่องมือการวิจัยชิ้นท่ี 2 ไดนําไปหาคาความยากงาย (P) คาอํานาจจําแนก (r)

และคาความเชื่อม่ัน

ผลการวิจัย
1. การพัฒนาชุดการเรียนรูดวยการนําตนเอง วิชา ความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร

สําหรับนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันรัชตภาคย
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ตาราง 1 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูดวยการนําตนเอง วิชา ความรูเบื้องตน
ทางรัฐศาสตร สําหรับนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันรัชตภาคยกับ
จํานวนผูเรียน 30 คน

(n=30)
หนวย

การเรียน
คะแนนระหวางเรียน คะแนนหลังเรียน E1 E2

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได

1 15 13.21 10 8.01 88.06 80.10
2 10 8.04 10 8.44 80.40 84.40
3 10 8.18 10 7.89 81.80 78.90
4 10 9.01 10 9.16 90.10 91.60
5 5 4.02 10 9.07 80.40 90.70

เฉล่ีย 10 8.49 10 8.51 84.15 85.14

จากตาราง 1 พบวา ผูเรียนท่ีศึกษาชุดการเรียนรูดวยการนําตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย
ระหวางเรียน (E1) 8.49 คะแนน คิดเปนรอยละ 84.15 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (E2) 8.51
คะแนน คิดเปนรอยละ 85.14 มีประสิทธิภาพเทากับ 84.15 /85.14

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร
สถาบันรัชตภาคย กอนและหลังการใชชุดการเรียนรูดวยการนําตนเอง วิชาความรูเบื้องตน
ทางรัฐศาสตร

ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการใชชุดการเรียนรูดวย
การนําตนเอง วิชา ความรู เบื้องตนทางรัฐศาสตร สําหรับนักศึกษาคณะรัฐ
ประศาสนศาสตรสถาบันรัชตภาคย

(n=30)
ผลการทดลอง n  S.D. df t p

คะแนนกอนเรียน 30 32.57 4.76 29 13.171** .000คะแนนหลังเรียน 30 42.03 3.98
** p < .01

จากตาราง 2 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร
สถาบันรัชตภาคย ระหวางกลุมท่ีมีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองสูงและต่ํา
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ตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะรัฐประศาสน
ศาสตรสถาบันรัชตภาคย ระหวางกลุมท่ีมีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองสูงและต่ํา

(n=30)

ผูเรียน
กอนเรียน
คะแนนเต็ม
50 คะแนน

หลังเรียน
คะแนนเต็ม
50 คะแนน

ผลตาง
คะแนน

ลักษณะมุง
อนาคต

df t P

กลุมสูง (26)

28 5.960** .000

ผลรวม 833 1,100 267 103.95
 32.03 42.30 10.26 3.99

กลุมต่ํา (4)
ผลรวม 144 161 17 11.55
 36.00 40.25 4.25 3.38

** p < .01

จากตาราง 3 พบวา กลุมท่ีมีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองสูงมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมท่ีมีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองต่ํา อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

4. การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันรัชต
ภาคยท่ีมีตอการใชชุดการเรียนรูดวยการนําตนเอง วิชา ความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร

ตารางท่ี 4 ผลความพึงพอใจของนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันรัชตภาคยท่ีมี
ตอการใชชุดการเรียนรูดวยการนําตนเอง วิชา ความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร

(n=30)
ชุดการเรียนรูดวยการนําตนเอง  S.D. ระดับความพึงพอใจ

ดานลักษณะทางกายภาพ 4.09 .73 มาก
ดานจุดประสงค 4.06 .64 มาก
ดานเนื้อหา 3.92 .77 มาก
ดานสื่อ 4.07 .73 มาก
ดานการวัดประเมินผล 4.31 .64 มาก
ดานวิธีการจัดการเรียนรู 4.60 .56 มากท่ีสุด

เฉล่ีย 4.11 .70 มาก
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จากตาราง 4 พบวา นักศึกษา มีความพึงพอใจตอการใชชุดการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองท่ีพัฒนาข้ึน โดยรวมทุกดานอยูในระดับมาก ( =4.11)

อภิปรายผล
1. การพัฒนาชุดการเรียนรูดวยการนําตนเอง วิชาความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร

สําหรับนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันรัชตภาคย พบวา ชุดการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนดไว 80/80 ซ่ึงสามารถนําไปใชจริง
ได ท้ังนี้อาจเปนเพราะผูวิจัยไดดําเนินและปรับปรุงชุดการเรียนรูดวยการนําตนเองท่ี
พัฒนาข้ึนอยางเปนระบบ เชน การขอใหผูเชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมและความ
สอดคลอง รวมถึงการหาประสิทธิภาพดวยการทดลองแบบ 1:1 แบบกลุมเล็ก และแบบกลุม
ใหญ

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร
สถาบันรัชตภาคย กอนและหลังการใชชุดการเรียนรูดวยการนําตนเอง วิชาความรูเบื้องตน
ทางรัฐศาสตรพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใชชุดการเรียนรูดวยการนําตนเองท่ี
ผูวิจัยพัฒนาข้ึน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังนี้อาจ
เปนเพราะ เนื้อหาในชุดการเรียนมีไมมาก ทําใหผูเรียนเขาใจไดงาย มีการเนนกระบวนการ
ใหผูเรียนรูจักการแสวงหาความรู ดําเนินการเรียนรูและประเมินผลการเรียนไดดวยตนเอง
อยางเปนระบบ มีการฝกปฏิบัติและการกระทําซํ้าในเรื่องของการแสวงหาความรูและ
ทบทวนเนื้อหาอยางตอเนื่อง ซ่ึงถือเปนการสงเสริมศักยภาพการเรียนรูของตนเองไปจนเต็ม
สุดขีดความสามารถโดยไมตองเสียเวลารอคอยผูอ่ืนในการดําเนินการเรียนรู ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ไบรอัน และสมิท (Bryan & Smith, 1975) ไดทําการศึกษาเรื่อง ผลการใชชุด
การสอนดวยตนเองท่ีมหาวิทยาลัย เซาแคโรไลนา พบวา ผูเรียนรูดวยตนเอง รอยละ 60
มีผลการเรียนท่ีสูงข้ึน รอยละ 96 มีความพึงพอใจในการเรียนเพ่ิมข้ึน และรอยละ 74 ชอบท่ี
เรียนรูดวยชุดการเรียนมากกวาการเรียนแบบปกติ

3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร
สถาบันรัชตภาคย ระหวางกลุมท่ีมีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองสูงและต่ํา พบวา
กลุมท่ีมีคุณลักษณะ การเรียนรูดวยการนําตนเองสูงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงกวากลุมท่ีมี
คุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังนี้อาจ
เปนเพราะผูท่ีมีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองสูงจะมีบุคลิกลักษณะการแสวงหา
ขอมูล ความสามารถในการบริหารเวลา ทักษะการแกปญหา การเปดรับความคิดใหม รวมถึง
ความสามารถตรวจสอบความเขาใจและประเมินตนเองได ทําใหสอดคลองกับการเรียนจาก
ชุดการเรียนรูดวยการนําตนเองท่ีสรางข้ึนท่ีตองใหผูเรียนเปนผูรับผิดชอบและดําเนินการ
เรียนรูดวยตนเองเปนหลัก ซ่ึงสอดคลองกับ สมชาย เรืองมณีชัชวาล (2550) ไดทําการศึกษา
เรื่อง การพัฒนาชุดฝกอบรมการเรียนรูดวยการนําตนเองเรื่องการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ
วิธีการท่ีดี พบวา ผลสัมฤทธิ์การฝกอบรมจากชุดฝกอบรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง
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กลุมท่ีมีลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองมากสูงกวากลุมท่ีมีคุณลักษณะ การเรียนรูดวย
การนําตนเองปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

4. การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบัน
รัชตภาคยท่ีมีตอการใชชุดการเรียนรูดวยการนําตนเอง วิชา ความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร
พบวา นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันรัชตภาคย มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
( =4.11) ท้ังนี้อาจเปนเพราะ ผูเรียนซ่ึงเปนวัยผูใหญไมชอบบรรยากาศของการขมขูบังคับ
และการถูกเปลี่ยนแปลงความเปนตัวของตัวเอง โดยมีความตองการตามธรรมชาติท่ีตองการ
เปนผูนําตนเอง ตองการเรียนรูเนื้อหาหรือสถานการณท่ีเก่ียวของกับชีวิตของตน ซ่ึงชุด
การเรียนรูดวยการนําตนเองท่ีพัฒนาข้ึนไดเนน การสงเสริมใหผูเรียนไดคนพบศักยภาพใน
การเรียนรูของตนดวยตนเอง มีการทํากิจกรรม เพ่ือการเรียนรูอยางเปนระบบ มีเนื้อหาท่ี
ผูเรียนสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันของตนได ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ไบรแอน และ สมิท (Bryan & Smith, 1975) ไดทําการศึกษาเรื่อง ผลการใช
ชุดการสอนดวยตนเองท่ีมหาวิทยาลัย เซาแคโรไลนา ในวิชาประวัติศาสตรศิลป พบวา
ผูเรียนรอยละ 96 มีความพึงพอใจในการเรียนเพ่ิมข้ึนและรอยละ 74 ชอบท่ีเรียนรูดวยชุด
การเรียนมากกวาการเรียนแบบปกติ

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะท่ัวไป
สถาบันรัชตภาคย ควรมีการสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยการนําตนเองอยาง

ตอเนื่อง เชน การสรางชุดการเรียนรูดวยการนําตนเองหรือการจัดแหลงการเรียนรู อาทิ
หองสมุด การสืบคนขอมูลเครือขาย Internet เพ่ือเพ่ิมทักษะการเรียนรูดวยการนําตนเอง
ของนักศึกษา

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีศึกษาปญหาและปจจัยท่ีสงเสริมหรือกระตุนการเรียนรูดวยการนํา

ตนเองของนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันรัชตภาคย
2.2 ควรมีการศึกษารูปแบบและกระบวนการเรียนรูดวยการนําตนเองท่ี

เหมาะสมกับนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันรัชตภาคย
2.3 ควรมีการสํารวจและพัฒนาชุดการเรียนรูดวยการนําตนเอง ในรายวิชาอ่ืน

ท่ีนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันรัชตภาคย มีความสนใจและตองการเรียนรู
2.4 ควรมีการศึกษากระบวนการเรียนหรือชุดการเรียนท่ีสงเสริมสําหรับกลุมท่ีมี

คุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองต่ําใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน
2.5 ควรมีการศึกษากระบวนการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษาคณะรัฐ

ประศาสนศาสตร สถาบันรัชตภาคย เปนรายบุคคลเม่ืออยูในบรรยากาศการเรียนการสอน
ปกติ โดยเริ่มตั้งแตแรกเขาจนสําเร็จการศึกษา
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