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ความคิดเหน็และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาท่ีใช้ต าราเรียนแบบ
ศึกษาด้วยตนเองในวิชา PC 393 
The Opinions and Academic Achievement of Students Using the PC 393 
Self-Study Textbook 
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บทคดัย่อ 

 
การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศกึษาความคดิเหน็ของนกัศกึษาทีใ่ชต้ าราเรยีนแบบศกึษาดว้ยตนเองใน

วชิา PC 393 (2) เปรยีบเทยีบคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา PC 393 ของนักศกึษาทีม่ลีกัษณะการเรยีนต่างกนั 
กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิา PC 393 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2553 จ านวน 43 คน เครื่องมอืที่
ใช ้ไดแ้ก่ (1) ต าราเรยีนแบบศกึษาดว้ยตนเองวชิา PC 393 (2) แบบสอบถามปญัหาจากการใชต้ าราเรยีนดว้ยตนเองใน
วชิา PC 393 และแบบสอบถามคุณค่าของต าราเรยีนแบบศกึษาดว้ยตนเอง และ (3) แบบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนวิชา PC 393 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดยีว ผลการวจิยัพบว่า 1. ความคดิเหน็ของนักศกึษาทีใ่ช้ต าราเรยีนแบบศกึษาดว้ยตนเองในวชิา PC 
393 มปีญัหาอยู่ในระดบัน้อย ต าราเรยีนแบบศกึษาดว้ยตนเองมคีุณค่าอยู่ในระดบัมาก 2. คะแนนผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนวชิา PC 393 พบว่า นกัศกึษาสอบผ่านตามเกณฑข์องมหาวทิยาลยัในระดบัดมีากจ านวน 2 คน สอบผ่านจ านวน 
4 คน และสอบไม่ผ่านจ านวน 37 คน 3. นกัศกึษาทีม่ลีกัษณะการเรยีนต่างกนัมคีะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในวชิา 
PC 393 ไม่แตกต่างกนั 

 
ค าส าคญั : ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ต าราเรยีนแบบศกึษาดว้ยตนเอง 
 

ABSTRACT 
 
The objects of this research were: (1) to study the opinions of students using the PC 393 self-study 

textbook; (2) to compare the academic achievement scores of students using the PC 393 self-study textbook 
who have different styles of study. The sample group consisted of 43 students who registered for PC 393 in 
the first semester of the academic year 2010. The instruments of research were: (1) the PC 393 self-study 
textbook; (2) a questionnaire concerning problems encountered in using the PC 393 self-study textbook and 
a questionnaire regarding the value of the self-study textbooks; and (3) an academic achievement test for PC 
393. The statistics were in the form of frequency, percentage, mean scores, standard deviation, and one-way 
analysis of variance. The research findings were as follows: 1. The opinions of students using the PC 393 
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self-study textbook exhibited problems at a low level, the value of self-study textbooks were at a high level.  
2. In regard to the academic achievement scores for PC 393, it was found that two students passed the 
university examination criteria at a very good level.  Furthermore, four students passed the examination and 
37 students failed. 3. Students with different styles of study exhibited no difference with regard to their 
academic achievement scores in PC 393. 

 

Keywords : academic achievement, self-study textbook  

 
บทน า 

มหาวิทยาลัยรามค าแหงเป็นมหาวิทยาลัย 
ตลาดวิชาเปิดโอกาสให้การศึกษาแก่ทุกคนที่มีความ
สนใจ มคีวามสามารถ และตอ้งการทีจ่ะศกึษาหาความรู้
เพิ่มเติม สามารถเข้าศึกษาต่อได้โดยไม่ต้องสอบ
คดัเลือกหรือสอบแข่งขนั รับสมัครนักศึกษาอย่างไม่
จ ากดัจ านวน ไม่บงัคบัเวลาในการเขา้ชัน้เรียน จนถึง
ปจัจุบนั มหาวิทยาลยัรามค าแหงได้ขยายโอกาสทาง
การศกึษาให้กบันักศกึษาและประชาชนในส่วนภูมภิาค 
โดยเปิดสาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรตใินต่างจงัหวดั 
ท าให้การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
รามค าแหงไม่ว่าจะอยู่ในส่วนกลางหรอืในส่วนภูมภิาค 
จ าเป็นตอ้งใชเ้ทคโนโลยทีางการศกึษาทีท่นัสมยัและใช้
สื่อที่หลากหลาย เพราะจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
แสวงหาความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง สามารถเลอืกเรยีนในสิง่ที่
ตนต้องการเรียนได้ตามโอกาสที่จะเอื้ออ านวย ตาม
ความต้องการ ตามความสนใจ และตามศกัยภาพของ
ผู้เรียน (ทิพาพร, 2549) นอกจากนัน้ มหาวิทยาลัย
รามค าแหงได้จดัการศึกษาที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้เรียน
โดยบูรณาการให้สอดคล้องกับสังคมปจัจุบัน น า
เทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกตใ์ช ้ท าใหม้หาวทิยาลยั
รามค าแหงก้าวสู่การเป็น e-university อย่างเป็น
รูปธรรม การใช้ไอซีทีช่วยให้นักศึกษาประหยดัเวลา 
และค่าใช้จ่ ายในการติดต่อกับมหาวิทยาลัย  ซึ่ ง
มหาวิทยาลยัได้จดัระบบทางด้านไอซีทีให้บริการกับ
นักศกึษาไว้อย่างหลากหลาย (สุชาติ, 2549) และจาก
ระเบียบการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาและก าหนด
การศึกษาชัน้ปริญญาตรีส่วนกลาง พ.ศ. 2553 ได้
ประชาสมัพนัธว์่า มหาวทิยาลยัจดัการเรยีนการสอนให้
ทนักบัการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ในยุคโลกาภิวตัน์ 

โดยให้บริการนักศึกษาในระบบการสื่ อสารทาง
อินเทอร์เน็ต นักศึกษาสามารถเลือกใช้บริการระบบ
สารสนเทศจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการสอบถาม
ข้อมูล ไม่ว่าข่าวสารของมหาวิทยาลัย ผลการสอบ 
ตารางสอบ การลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต การ
ใหบ้รกิารดา้นต าราอเิลก็ทรอนิกส ์ซึง่เป็นต าราเรยีนทุก
เล่มของมหาวทิยาลยัรามค าแหงทางอนิเทอร์เน็ต การ
ใหบ้รกิาร RU Cyber Classroom เป็นเวบ็ไซต์เกีย่วกบั
การบรรยายสดจากห้องเรียนที่หัวหมาก วิทยาเขต  
บางนา และส านกัเทคโนโลยกีารศกึษาทีไ่ดบ้รกิารใหก้บั
นักศกึษาและประชาชนทัว่ไปทางอนิเทอร์เน็ต รวมทัง้
จดัสอบในระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Testing) เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้กบันักศึกษาที่พร้อมสอบในแต่ละวิชา 
และเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้นักศึกษาเลือกวัน
เวลาสอบตามที่ตนต้องการ ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัย
รามค าแหงได้ก้าวเข้าสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ด้วย
ความมุ่งมัน่ในการพฒันาระบบการศกึษา เปิดโอกาส
ทางการศกึษาส าหรบัชุมชนที่ห่างไกลและด้อยโอกาส
เพื่อพฒันาบุคลากรของประเทศใหม้คีวามรู ้สามารถอยู่
ในสงัคมดว้ยความเท่าเทยีม และพรอ้มส าหรบัการเขา้สู่
การแข่งขนัในระดับนานาชาติ (สุชาติ, 2549) แม้ว่า
มหาวทิยาลยัรามค าแหงไดก้า้วเขา้สู่การเป็น e-university 
โดยจดับริการและให้ความสะดวกแก่นักศกึษาในด้าน
ไอซทีอีย่างเป็นรปูธรรมส าหรบันกัศกึษาทีม่คีอมพวิเตอร ์
และตดิตัง้อนิเทอรเ์น็ตจนท าใหส้ามารถเรยีนรูจ้ากต ารา
อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ตาม แต่ยังคงมีนักศึกษาที่ไม่มี
คอมพิวเตอร์หรืออาจมีคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ติดตัง้
อินเทอร์เน็ต หรือไม่มีโอกาสเข้าฟงัค าบรรยายในชัน้
เรียนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งอาจเนื่องจากมี



 
วารสารวจิยัรามค าแหง (มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์ ปีที ่15  ฉบบัที ่1  มกราคม - มถุินายน  2555 

33 
 

ภารกจิทีต่อ้งรบัผดิชอบหรอืมภีาระงานท าใหไ้ม่สามารถ
เขา้เรยีนได ้อกีทัง้นโยบายของมหาวทิยาลยัรามค าแหง
ได้เปิดโอกาสให้นักศกึษาลงทะเบียนเรียนแบบตลาด
วิชา ให้นักศึกษาใช้สื่อต่าง ๆ เพื่อศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ดว้ยตนเอง จดัเป็นแนวทางหนึ่งนอกเหนือจาก
ระบบการให้บริการทางด้านไอซีทีของมหาวิทยาลยัที่
จ ัดบริการไว้ให้แก่นักศึกษาทุกคน ยิ่งไปกว่านั ้น 
มหาวทิยาลยัรามค าแหงไดจ้ดับรกิารในดา้นต าราเพือ่ใช้
ประกอบการเรยีนการสอนใหก้บัผูเ้รยีน โดยส านักพมิพ์
ของมหาวิทยาลัยจะ เ ป็นห น่วยงานที่ท าห น้าที่
ด าเนินการจดัพมิพต์ าราเรยีน ใหบ้รกิารจ าหน่ายต ารา
เรยีน คู่มอื ต าราอ่านประกอบของมหาวทิยาลยั รวมทัง้
จ าหน่ายต าราฝากขายจากภายนอก มีทัง้เทปต ารา 
แผ่นซีดี หนังสือหลากหลายประเภทให้กับนักศึกษา 
ข้าราชการ อาจารย์และประชาชนทัว่ไป นักศึกษา
สามารถซื้อต าราหรือหนังสือที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่
ลงทะเบียนเรียนได้จากส านักพิมพ์โดยตรง และ
ส านักพมิพข์องมหาวทิยาลยัตัง้อยู่ทศิตะวนัออกตดิอยู่
กับสนามกีฬาแห่งชาติ (มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 
2553)  

ต าราที่ใช้ประกอบการเรียนของแต่ละกระบวน
วิช า  จัด เ ป็นสื่ อการ เ รียนการสอนชนิดหนึ่ งซึ่ ง
มหาวทิยาลยัรามค าแหงได้ก าหนดให้เป็นสื่อหลกัที่ใช้
ส าหรับการสอน สื่อหลักมี 2 ชนิด ได้แก่ (1) ต ารา   
และคู่มอืประกอบการเรยีน และ (2) ต าราทีศ่กึษาดว้ย
ตนเอง (มหาวทิยาลยัรามค าแหง, ม.ป.ป.) “ต าราเรยีน
แบบศึกษาด้วยตนเอง” เป็นสื่อการสอนชนิดหนึ่งที่จดั
ให้กบันักศึกษา นักศึกษาสามารถศึกษาได้ตามความ
พรอ้ม ความถนดั ความสามารถ และความสนใจ ในการ
วจิยัครัง้นี้ ผู้วิจยัได้ก าหนดใช้ต าราวชิา PC 393 หรือ
พฒันาการทางด้านความคิดความเข้าใจ เป็นต าราที่
สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยมีรายละเอียดของ
กระบวนวชิา คอื “ศกึษาทฤษฎีและลกัษณะพฒันาการ
ทางดา้นสตปิญัญา ความคดิ ความเขา้ใจ ตัง้แต่แรกเกดิ 
วยัเดก็ วยัรุ่น วยัผูใ้หญ่ และวยัชรา รวมทัง้อทิธพิลที่มี
ผลต่อพัฒนาการทางด้านสติปญัญา ความคิดความ
เขา้ใจของมนุษย์” วชิา PC 393 เป็นวชิาหนึ่งที่ไม่เน้น
การฝึกปฏิบัติ ไม่บังคับเวลาในการเข้าชัน้ เรียน 
นักศึกษาสามารถอ่านต าราเรียนด้วยตนเอง และเข้า

สอบไล่ตามวัน เวลา สถานที่ซึ่งมหาวิทยาลัยได้
ประกาศไว้ในตารางสอบไล่ (มร. 30) ต าราเรียนแบบ
ศกึษาด้วยตนเองจึงมีความส าคญัและเป็นสิง่ที่จ าเป็น
เพราะเป็นต ารารูปแบบหนึ่งที่นักศึกษามีโอกาสท า
ความเข้าใจในเนื้อหา ทบทวนหรือท ากิจกรรมเรียนรู้
ด้วยตนเอง สามารถเรียนรู้ได้ตามความพร้อม ความ
สนใจ และโอกาสทีต่้องการจะเรยีนรู้ แมแ้ต่จ านวนครัง้
ในการเปิดอ่านต าราเป็นเรื่องของนกัศกึษาแต่ละคนทีจ่ะ
มีเวลาและสถานที่ส าหรับการอ่านท าความเข้าใจใน
เนื้อหา ความสามารถท าความเขา้ใจในเนื้อหาวิชาจะ
เกี่ยวข้องกับระดับสติปญัญา ความรวดเร็วในการท า
ความเข้าใจในเนื้อหา ความขยนั การมเีวลาพอเพียง
ส าหรบัการอ่าน จุดเด่นของต าราเรยีนแบบศกึษาด้วย
ตนเองเป็นต าราที่มีโครงร่างเนื้อหา สาระส าคญั และ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้ เรียนมองเห็น
จุดส าคัญของแต่ละบท มีกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้
นกัศกึษาทบทวนเนื้อหาวชิาไดด้ว้ยตนเอง การประเมนิ
ความรู้ก่อนเรียนเป็นการทดสอบความรู้พื้นฐานของ
นักศึกษา การประเมินผลท้ายบทเป็นการตรวจสอบ
ความรูข้องผูเ้รยีนหลงัจากเรยีนในแต่ละบท แมแ้ต่การ
ประเมินความรู้หลงัเรียนก็จดัเป็นการทดสอบความรู้
หลงัจากการเรยีนเนื้อหาวชิาไดเ้ช่นกนั ค าเฉลยจะช่วย
ให้นักศึกษาสามารถตรวจสอบความถูกต้องในด้าน
เน้ือหาทีไ่ดเ้รยีนรูใ้นแต่ละหน่วยของการเรยีนรู ้ในกรณี
ที่ค าตอบของนักศึกษาและค าเฉลยในต าราไม่ตรงกนั 
นักศึกษาจะสามารถย้อนกลบัไปศึกษาเนื้อหาวิชาได ้
ต าราเรยีนแบบศกึษาดว้ยตนเองจงึจดัเป็นส่วนหนึ่งของ
การเรยีนทีผู่เ้รยีนสามารถประเมนิความรูข้องตนไดจ้าก
การท ากิจกรรมและการประเมินผลท้ายบทหรือการ
ทดสอบหลังเรียน ซึ่งวิชัย (2537) ให้ความส าคัญใน
เรื่องการประเมินผลว่าเป็นสิ่งส าคัญ เพราะเป็นการ
ตรวจสอบว่า หลงัจากการเรยีนการสอนสิน้สุด ผู้เรยีน
เกดิการเรยีนรูต้ามจุดประสงคท์ีค่าดหวงัไวห้รอืไม่ ควร
ปรบัปรุงสิง่ใด ควรใชก้ารเรยีนการสอนรูปแบบใด และ
ผูเ้รยีนสามารถเริม่บทเรยีนต่อไปไดห้รอืไม่  

จากระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
รามค าแหงที่ไม่ได้บังคับเวลาเรียน ท าให้นักศึกษา
สามารถศึกษาเนื้อหาวิชาด้วยตนเองและเข้าสอบไล่ 
ตามกระบวนวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรยีน สิง่ที่จะช่วยให้
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นักศกึษาประสบความส าเรจ็ในการศกึษาได้ จงึขึ้นอยู่
กบัการสอบผ่านในแต่ละกระบวนวิชาตามหลกัสูตรที่
ก าหนด โดยมีปจัจยัอื่น ๆ มาช่วยเสรมิ นัน่คอื ล าดบั
แรกเป็นตัวผู้เรียนโดยตรง เช่น ความสามารถทาง
สตปิญัญา ความพรอ้มทัง้ร่างกายและจติใจ ความสนใจ 
ความตัง้ใจจรงิ การเขา้เรียน ความถนัดทางการเรยีน 
เจตคติ พื้นฐานความรู้ เดิม ประสบการณ์เดิม การ
ทบทวนบทเรยีน แมแ้ต่ความรูส้กึทีว่่าสิง่ทีเ่รยีนเป็นสิง่ที่
มคีุณค่า ความคิดที่มีต่อตนเอง ความสามารถในการ
ปรบัตวั ผูเ้รยีนมแีรงจงูใจทีจ่ะเรยีน หรอืบุคลกิภาพของ
ผู้เรียน เป็นต้น และล าดบัต่อมา เป็นเรื่องสิง่แวดล้อม
ของแต่ละบุคคล ได้แก่ สิ่งแวดล้อมทางครอบครัว 
สภาพทางเศรษฐกจิและสงัคม สภาพทีอ่ยู่อาศยั โอกาส
ทีผู่เ้รยีนแต่ละคนจะได้รบัการเรยีนรู้ การศกึษาค้นคว้า
เพิม่เตมิ ความคาดหวงัของพ่อแม่ ลกัษณะขนบธรรมเนียม 
วัฒนธรรมและประเพณี รูปแบบการอบรมเลี้ยงด ู
วิธีการสอนให้ความรู้และการเอาใจใส่ดูแลของคร ู
ตลอดจนต าราที่ใช้เรียน อาจกล่าวได้ว่า  สิ่งต่าง ๆ 
เหล่านี้จะมีผลกระทบต่อการเรียนของผู้เรียนโดยตรง 
และในการจัดการเรียนการสอนที่ดีนัน้ จะต้องมีการ
ประเมินผลเกี่ยวกับการเรียนการสอน โดยสุภวรรณ 
(2553) กล่าวว่า (1) การประเมินก่อนมีการเรียนการ
สอน เพื่อตรวจสอบดอูงคป์ระกอบก่อนทีจ่ะจดัการเรยีน
การสอนทัง้ทางตรงและทางออ้ม เช่น ระดบัสตปิญัญา 
ความพรอ้ม ความสนใจ ค่านิยมของผูเ้รยีน เป็นต้น (2) 
การประเมนิขณะท าการเรยีนการสอน เพื่อปรบัปรุงการ
เรยีนการสอนให้มปีระสทิธภิาพสูงสุด เช่น พฤติกรรม
ดา้นต่าง ๆ ของการเรยีนการสอนในแต่ละเน้ือหาย่อย ๆ 
อัตราการมาเรียน ความสนใจ ความตัง้ใจ การร่วม
กจิกรรม เป็นตน้ และ (3) การประเมนิผลเมื่อสิน้สุดการ
เรยีนการสอน เป็นการประเมนิตรวจสอบโดยสรุปของ
การเรียนการสอนเมื่ อครบระยะ เวลาที่ก าหนด 
โดยทัว่ไปการประเมนิเพื่อดูผลสมัฤทธิท์างการเรยีนจะ
วดั 3 ดา้น คอื ดา้นพุทธพิสิยั (cognitive domain) เพื่อ
วดัพฤตกิรรมทางดา้นสมองและสตปิญัญา ดา้นจติพสิยั 
(affective domain) เพื่อวดัพฤตกิรรมทางดา้นจติใจที่
แสดงออกมาในรปูของค่านิยม เจตคต ิความสนใจ และ
ด้านทักษะพิสัย  (psychomotor domain) เพื่ อวัด
พฤติกรรมที่เกี่ยวกับทกัษะในการเคลื่อนไหว  การใช้

อวัยวะของร่างกาย  ตลอดจนการประสานงานของ
ประสาทและกลา้มเน้ือ ดว้ยเหตุนี้ ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจ
ทีจ่ะศกึษาความคดิเหน็และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ
นักศึกษาที่ใช้ต าราเรียนแบบศึกษาด้วยตนเอง และ
เปรยีบเทยีบคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในวชิา PC 
393 ของนกัศกึษาทีม่ลีกัษณะการเรยีนต่างกนั ทัง้นี้เพื่อ
น าข้อมูลไปพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มีความ
เหมาะสมเพิม่มากยิง่ขึน้  
 
วิธีด าเนินการวิจยั  
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  

1. ประชากร ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัย
รามค าแหงทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิา PC 393 ภาคเรยีนที ่
1 ปีการศกึษา 2553 จ านวน 60 คน  

2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศกึษามหาวิทยาลยั
รามค าแหง ใช้การคดัเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(purposive sampling) จากนักศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีน 
ใชต้ าราเรยีน และเขา้สอบไล่วชิา PC 393 ภาคเรยีนที ่
1 ปีการศกึษา 2553 จ านวน 43 คน  
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั  
 ส่วนท่ี 1 ต าราเรียนแบบศึกษาด้วยตนเอง
วิชา PC 393 ก่อนขออนุมตัจิดัพมิพ์ต าราได้มวีธิกีาร
ด าเนินการจดัเตรยีมตน้ฉบบัต าราเรยีน ดงันี้ 

1.  น าค าอธิบายรายกระบวนวิชา (course 
description) วิชา PC 393 จากหลักสูตรจิตวิทยา
พัฒนาการ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549 มาจัดจ าแนก
เนื้อหาวิชาออกเป็น 9 บท ได้แก่ (1) บทน า (2) การ
เปลี่ยนแปลงทางด้านความคดิความเขา้ใจ (3) ทฤษฎ ี 
ที่เกี่ยวข้องกับความคิดความเข้าใจ (4) วัยเด็กเล็ก    
(5) วัยเด็กตอนต้น (6) วัยเด็กตอนปลาย (7) วัยรุ่น         
(8) วยัผูใ้หญ่ และ (9) วยัผูส้งูอายุ 
 2. ศึกษาและด าเนินการเขียนต าราในรูปแบบ
ศึกษาได้ด้วยตนเองตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
รามค าแหง ซึ่งแบ่งแนวทางการเขยีนต าราออกเป็น 3 
ส่วน ไดแ้ก่ (1) ส่วนน าของต ารา (2) ส่วนเนื้อหาในแต่
ละบทเรยีน และ (3) สว่นทา้ยของต ารา  
  3. เขยีนโครงร่างต าราวชิา PC 393 และน าเสนอ
ผูเ้ชีย่วชาญซึง่เป็นอาจารยท์างจติวทิยาจ านวน 1 ท่าน
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของโครงร่าง หลงัจาก
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แก้ไขโครงร่างต าราตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
แล้ว  จึงได้เขียนเนื้ อหาวิชาให้ครบสมบูรณ์ตาม   
รูปแบบต าราที่ศ ึกษาได้ด้วยตนเอง และน าต าราไป
ทดลองใช้ 

4. การหาประสทิธภิาพต าราตามเกณฑ์ 80/80 
โดยสตูร E1/E2 (ชยัยงค,์ 2551) มดีงันี้ 
   4.1 ขัน้ทดลองรายบุคคล (one by one 
testing) ในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2551 ไดท้ดลอง
ใช้ต าราเรียนฉบบัร่างครัง้ที่ 1 กบันักศึกษาจ านวน 1 
คน เป็นเวลา 4 สปัดาห ์พบว่า ประสทิธภิาพตามเกณฑ์
จากการท าแบบฝึกหัด/จากการท าแบบทดสอบหลัง
เรยีน มคี่าเท่ากบั 79.01/86.67  
   4.2 ขัน้ทดลองกลุ่มย่อย  (small group 
testing) ในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2551 ไดท้ดลอง
ใช้ต าราเรียนฉบบัร่างครัง้ที่ 2 กบันักศึกษาจ านวน 5 
คน เป็นเวลา 4 สปัดาห ์พบว่า ประสทิธภิาพตามเกณฑ์
จากการท าแบบฝึกหัด/จากการท าแบบทดสอบหลัง
เรยีน มคี่าเท่ากบั 83.09/88.44  
   4.3 ขัน้ทดลองภาคสนาม (field testing) ใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 ได้ทดลองใช้ต ารา
เรยีนฉบบัสมบรูณ์กบันกัศกึษาจ านวน 30 คน เป็นเวลา 
12 สปัดาห์ พบว่า ประสทิธภิาพตามเกณฑจ์ากการท า
แบบฝึกหัด/จากการท าแบบทดสอบหลังเรียน มีค่า
เท่ากบั 96.85/94.30  

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักศึกษาท่ีมีต่อการใช้ต าราท่ีศึกษาด้วยตนเอง มี
ดงันี้  

1. ดา้นปญัหาจากการใชต้ าราเรยีนวชิา PC 393 
มจี านวน 10 ข้อ ลักษณะการตอบแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราสว่นประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั คอื 
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด และค่าความ
เทีย่งตรงตามเน้ือหา (content validity) ไดค้่าดชันีความ
สอดคล้องแต่ละขอ้อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 และค่าความ
เชื่อมัน่ (reliability) โดยการหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่า 
(α-Coefficient) ของ Cronbach เท่ากบั 0.825 

2. ดา้นคุณค่าของต าราเรยีนวชิา PC 393 มี
จ านวน 13 ขอ้ ลกัษณะการตอบแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ คือ 
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด และค่าความ

เทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (content validity) ไดค้่าดชันีความ
สอดคล้องแต่ละขอ้อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 และค่าความ
เชื่อมัน่ (reliability) โดยการหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่า 
(α-Coefficient) ของ Cronbach เท่ากบั 0.922 

เกณฑ์การให้คะแนน ได้ก าหนดไว้ดังนี้ น้อย
ทีสุ่ดเป็น 1 คะแนน น้อยเป็น 2 คะแนน ปานกลางเป็น 
3 คะแนน มากเป็น 4 คะแนน และมากที่สุดเป็น 5 
คะแนน 

การแปลความหมายค่าเฉลีย่ แบ่งเป็น 5 ระดบั 
ไดแ้ก่ คะแนน 1.00-1.49 เป็นระดบัน้อยทีสุ่ด คะแนน 
1.50-2.49 เป็นระดบัน้อย คะแนน 2.50-3.49 เป็นระดบั
ปานกลาง คะแนน 3.50-4.49 เป็นระดับมาก และ
คะแนน 4.50-5.00 เป็นระดบัมากทีส่ดุ 

ส่วนท่ี 3 ข้อสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชา PC 393 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 
เ ป็ นข้อสอบแบบปรนั ย  (objective test) ชนิ ด  4 
ตัวเลือก จ านวน 90 ข้อ โดยวัดด้านความรู้ความจ า 
จ านวน 54 ขอ้ คดิเป็นรอ้ยละ 60 วดัด้านความเขา้ใจ 
จ านวน 18 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 20 และวัดด้านการ
น าไปใช ้18 ขอ้ คดิเป็นรอ้ยละ 20  

เกณฑ์การคดัเลอืกข้อสอบ ได้คดัเลือกขอ้สอบ
แต่ละขอ้มาจากขอ้สอบวชิา PC 393 ของภาคเรยีนที ่1 
และภาคเรยีนฤดรูอ้น ปีการศกึษา 2552 มคี่าความยาก 
(p) เท่ากับ 0.22-0.78 ค่าอ านาจจ าแนก (r) เท่ากับ 
0.22-0.89 และค่าความเชื่อมัน่  KR 20 ของ Kuder 
Richardson เท่ากบั 0.853 

เกณฑ์การให้คะแนน ถ้านักศกึษาตอบขอ้สอบ
ถูกตอ้งจะได ้1 คะแนน แต่ถ้าตอบผดิหรอืไม่ตอบจะได ้
0 คะแนน รวมคะแนนทัง้หมด 90 คะแนน  

การแปลความหมายของคะแนนทัง้ฉบับ คือ 
คะแนน 68-90 ( ร้อยละ 75-100) สอบได้ เกรด G 
คะแนน 54-67 (ร้อยละ 60-74) สอบได้เกรด P และ
คะแนน 0-53 (รอ้ยละ 0-59) สอบไดเ้กรด F  

การแปลความหมายของคะแนนเป็นรายด้าน 
แบ่งออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่  

ดา้นความรู้ความจ าคะแนน 41-54 ด้านความ
เขา้ใจและดา้นการน าไปใชค้ะแนน 14-18 เป็นระดบัสงู
ดา้นความรูค้วามจ าคะแนน 32-40 ดา้นความเขา้ใจและ
ด้านการน าไปใช้คะแนน 11-13 เป็นระดับปานกลาง 
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ดา้นความรูค้วามจ าคะแนน 0-31 ดา้นความเขา้ใจและ
ดา้นการน าไปใชค้ะแนน 0-10 เป็นระดบัต ่า 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลูแบ่งออกเป็น 2 สว่น คอื  
ส่วนท่ี 1 ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีใช้

ต าราเรียนวิชา PC 393 ได้แจกแบบสอบถามความ
คดิเหน็ใหก้บันักศกึษาทีเ่ขา้ชัน้เรยีนวชิา PC 393 คาบ
สุดท้ายหรือก่อนคาบสุดท้ายของภาคเรียนที่  1          
ปีการศกึษา 2553 มีนักศึกษาเข้าชัน้เรียนจ านวน 12 
คน ผูว้จิยัจงึไดแ้จกแบบสอบถามเพิม่เติมในวนัสอบไล่ 
โดยขอความอนุเคราะห์จากหวัหน้าตึกและกรรมการ
ควบคุมการสอบไ ล่ในการแจกแบบสอบถามให้        
กับนักศึกษาทุกคนที่ เข้าสอบ นักศึกษาจะตอบ
แบบสอบถามหลังจากท าข้อสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
แบบสอบถามที่แจกให้กับนักศึกษาจ านวน 43 ฉบับ 
ได้รบักลบัคืนทุกฉบบั และมีนักศึกษาจ านวน 12 คน 
ระบุว่า ได้ตอบแบบสอบถามในชัน้เรียนไปแล้ว และ
นักศึกษาได้ตอบแบบสอบถามครบสมบูรณ์เพิ่มอีก
จ านวน 31 ฉบบั รวมแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษา
ความคดิเหน็ของนกัศกึษามทีัง้หมด 43 ฉบบั 

ส่วนท่ี 2 คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชา PC 393 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 ผูว้จิยั
ได้น าคะแนนมาจากนักศึกษาที่เข้าสอบไล่ในวนัที่ 24 
กนัยายน 2553 จ านวน 43 คน   
สถติทิีใ่ช ้ 

1. ใช้ความถี่ และร้อยละ เพื่อหาประสทิธภิาพ
ตามเกณฑ์ก าหนด 80/80 ของต าราเรียนแบบศึกษา
ด้วยตนเองวิชา PC 393 ข้อมูลทัว่ไป และจัดกลุ่ม
คะแนนผลสัมฤทธิ ท์ า งการ เ รียนของนั กศึกษา           
2. ใช้ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อ
ศึกษาระดับความคิด เห็นจากการใช้ต าราเรียน       
แบบศึกษาด้วยตนเอง และคะแนนผลสัมฤทธิท์าง    
การเรยีนในวชิา PC 393 3. ใช ้One-way ANOVA เพื่อ
เปรียบเทียบคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิชา PC 
393 ของนักศกึษาทีม่ลีกัษณะการเรยีนต่างกนั ในกรณี
ทีม่คีวามแตกต่างใช ้Scheffe’s post hoc comparison 
เพื่อเปรยีบเทยีบค่าคะแนนเฉลีย่เป็นรายคู่ 

 

ผลการวิจยั  
1. ความคดิเหน็ของนักศกึษาที่มต่ีอต าราเรยีน

แบบศกึษาดว้ยตนเองวชิา PC 393 สรุปไดด้งันี้ 
1.1 ดา้นปญัหาจากการใช้ต าราเรยีน พบว่า 

ปญัหาในภาพรวมจากการใชต้ าราเรยีนแบบศกึษาดว้ย
ตนเองวชิา PC 393 อยู่ในระดบัน้อย ( = 2.24) ถ้า
พจิารณาค่าคะแนนเฉลีย่ความคดิเหน็ของนักศกึษาทีม่ี
ต่อปญัหาจากการใช้ต าราเรยีนเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ที่
เป็นปญัหาอยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ “เน้ือหาวชิาต้อง
ใช้เวลานานในการท าความเข้าใจเพราะมีค าศัพท์
ค่อนขา้งมาก” ( = 3.12) “ผู้เรยีนต้องใชเ้วลาในการ
อ่านสรุปทา้ยบทเพิม่ขึน้” ( = 2.67) “การคน้หาเนื้อหา
หรอืค าศพัทต์้องใช้เวลานาน” ( = 2.58) ส่วนปญัหา
รายขอ้อื่น ๆ ทีน่กัศกึษามคีวามคดิเหน็ว่าเป็นปญัหาอยู่
ในระดบัน้อยโดย 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ “ความรูท้ีไ่ดจ้าก
การเรียนไม่สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ”  
( = 1.72) “ไม่เข้าใจในวิธีการท ากิจกรรมการเรียน” 
( = 1.88) และ “เน้ือหาวชิาไม่ทนัสมยั” ( = 1.95) 

1.2 ดา้นคุณค่าของต าราเรยีนแบบศกึษาดว้ย
ตนเองในวชิา PC 393 พบว่า ต าราเรยีนมคีุณค่าอยู่ใน
ระดบัมาก ( = 4.24) ถ้าพจิารณาเฉพาะค่าคะแนน
เฉลี่ยความคดิเหน็ของนักศกึษาทีม่ต่ีอคุณค่าของต ารา
เรยีนเป็นรายขอ้พบว่า “การมคี าเฉลยช่วยใหผู้้เรยีนได้
ตรวจสอบความรูท้ีไ่ดเ้รยีนมา” ( = 4.56) อยู่ในระดบั
มากที่สุด ส่วนรายข้ออื่น ๆ อยู่ในระดับมาก โดย 3 
ล าดบัแรก ได้แก่ “การสรุปท้ายบทเป็นการย ้าเนื้อหาที่
ส าคญั” ( = 4.40) “ผูเ้รยีนสามารถเรยีนไดต้ามโอกาส 
ความพรอ้ม หรอืความสนใจของแต่ละคน” ( = 4.37) 
“การประเมินผลท้ายบทเป็นการทดสอบความรู้ของ
ผู้เรียนหลังจากได้เรียนเนื้อหาไปแล้ว” (  = 4.33) 
เท่ ากับ “ช่วยเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ”  
( = 4.33)  

2. ผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนักศึกษาที่ใช้
ต าราเรยีนแบบศกึษาด้วยตนเองวชิา PC 393 ในภาค
เรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2553 พบว่า ค่าคะแนนเฉลีย่ผล
การสอบทัง้ฉบบัของนักศกึษาทีเ่ขา้สอบทัง้หมดเท่ากบั 
43.81 โดยนักศึกษาสอบได้เกรด G จ านวน 2 คน   
รอ้ยละ 4.65 สอบไดเ้กรด P จ านวน 4 คนรอ้ยละ 9.30 
และสอบได้เกรด F จ านวน 37 คนร้อยละ 86.05 เมื่อ
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พจิารณาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเป็นรายด้าน พบว่า 
ดา้นความรูค้วามจ ามคี่าคะแนนเฉลีย่เท่ากบั 24.98 โดย
สอบได้คะแนนระดับสูงจ านวน 2 คน ร้อยละ 4.65 
ระดับปานกลางจ านวน 4 คน ร้อยละ 9.30 ระดับต ่ า
จ านวน 37 คน ร้อยละ 86.05 ด้านความเข้าใจมีค่า
คะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 9.67 โดยสอบได้คะแนนระดบัสูง  
3 คน รอ้ยละ 6.98 ระดบัปานกลางจ านวน 14 คนรอ้ย
ละ 32.56 ระดบัต ่าจ านวน 26 คน รอ้ยละ 60.46 และ
ด้านการน าไปใช้มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.16 โดย
สอบได้คะแนนระดับสูงจ านวน 3 คน ร้อยละ 6.98 
ระดบัปานกลางจ านวน 12 คน รอ้ยละ 27.91 ระดบัต ่า
จ านวน 28 คน รอ้ยละ 65.10 

3. การเปรยีบเทยีบคะแนนผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนในวิชา PC 393 ของนักศึกษาที่มีลักษณะการ
เรียนต่างกัน พบว่า นักศึกษาที่มีลักษณะการเรียน
ต่างกันมีคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรียนในวิชา PC 
393 ทัง้ฉบบัและรายด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ความจ า 
ดา้นความเขา้ใจ และดา้นการน าไปใชไ้ม่แตกต่างกนั 

 
สรปุและวิจารณ์ผล 

1. จากการศึกษาได้ค้นพบว่า นักศกึษาที่ใช้
ต าราเรยีนแบบศกึษาดว้ยตนเองวชิา PC 393 มปีญัหา
อยู่ในระดบัน้อย ( = 2.24, ตาราง 1) ทีเ่ป็นเช่นนี้อาจ
เป็นเพราะมนีักศกึษาอ่านต าราเรยีนดว้ยตนเองจ านวน 
25 คน (รอ้ยละ 58.14) เขา้เรยีนน้อยกว่า 3 ครัง้จ านวน 
6 คน (รอ้ยละ 13.95) และเขา้เรยีนตัง้แต่ 3 ครัง้ขึน้ไป
จ านวน 12 คน (รอ้ยละ 27.91) ซึง่นักศกึษาทีไ่ม่ไดเ้ขา้
เรียนหรือเข้าเรียนน้อยกว่า 3 ครัง้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องอ่านต าราเรยีนดว้ยตนเอง และการทีน่ักศกึษามี
ปญัหาจากการใช้ต าราเรียนอยู่ในระดบัน้อย นัน่อาจ
เป็นเพราะต าราเรยีนแบบศกึษาดว้ยตนเองมโีครงสรา้ง
เนื้อหาที่เป็นรูปแบบเฉพาะ เช่น ในแต่ละบทของต ารา
เรียนจะมีจุดประสงค์การเรียนรู้ มีสรุปสาระส าคญั มี
กจิกรรมการเรยีนรูซ้ึง่ช่วยใหผู้เ้รยีนไดท้บทวนเนื้อหาที่
เรยีน หรอืช่วยท าใหเ้กดิความเขา้ใจในเนื้อหา การสรุป
เน้ือหาจะช่วยใหผู้เ้รยีนจดจ าเน้ือหาไดเ้พิม่มากขึน้ และ
มกีารประเมนิผลท้ายบทเพื่อทดสอบความรูข้องผูเ้รยีน
หลงัจากเรยีนเน้ือหาไปแลว้ เป็นต้น ถ้าพจิารณาปญัหา
จากการใชต้ าราเรยีนของนักศกึษามปีญัหาอยู่ในระดบั

ปานกลาง ซึง่ประกอบดว้ย “เน้ือหาวชิาตอ้งใชเ้วลานาน
ในการท าความเข้าใจเพราะมีค าศัพท์ค่อนข้างมาก ” 
( = 3.12) ทีเ่ป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะนักศกึษาทีไ่ม่มี
โอกาสเขา้เรยีน จะตอ้งอ่าน จดจ าและท าความเขา้ใจใน
เน้ือหาต าราด้วยตนเองโดยไม่มโีอกาสฟงัค าบรรยาย
จากอาจารย์ ซึ่งจะท าให้ต้องใช้เวลานานเพื่อการอ่าน
ต ารา ซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับการเรียนในระดับ 
อุดมศกึษา ทัง้นี้เพราะผูเ้รยีนในระดบัอุดมศกึษาทุกคน
จะต้องใช้ความพยายามอย่างสูงสุดในการเรียน และ
ต้องเรยีนรูส้ ิง่ต่าง ๆ ตามโอกาสทีจ่ะเอือ้อ านวย ทุกคน
ต้องเรียนรู้ค าศัพท์ จดจ าหรือเข้าใจเนื้อหาวิชาเพื่อ
สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาทัง้
ตนเองและผู้อื่น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2531; วิชัย, 
2537; สุวฒัน์, 2545; เกรยีงศกัดิ,์ 2551; Huitt, 2009) 
นอกจากนั ้น จากข้อค้นพบในเรื่องเนื้อหาวิชาที่มี
ค าศพัท์ค่อนขา้งมากท าให้ต้องใช้เวลาในการเรยีนนัน้ 
การเรยีนรู้ค าศพัทจ์ดัเป็นสิง่ทีม่คีวามส าคญัและจ าเป็น
ส าหรบันกัศกึษา เพราะการเรยีนเนื้อหาวชิาทีม่คี าศพัท์
เฉพาะซึง่เป็นค าศพัทภ์าษาองักฤษนัน้ น่าจะเป็นโอกาส
หนึ่งของนกัศกึษาทีจ่ะไดฝึ้กฝนตนเองหรอืพฒันาทกัษะ
ทางด้านการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารและ
การประกอบอาชีพซึ่งเป็นสิง่ที่นายจ้างต้องการ (อุบล
รตัน์, 2550) ส่วนผลการศกึษาทีค่น้พบว่า “ผูเ้รยีนต้อง
ใช้เวลาในการอ่านสรุปท้ายบทเพิ่มขึน้” เป็นปญัหาอยู่
ในระดับปานกลาง (  = 2.67) นัน่อาจเป็นเพราะ 
มหาวทิยาลยัรามค าแหงเป็นสถานศกึษาและวจิยัแบบ
ตลาดวชิา นกัศกึษาสามารถศกึษาไดด้ว้ยตนเองโดยไม่
จ าเป็นต้องเข้าชัน้เรียนตามที่มหาวิทยาลัยจัดให ้
(พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2541) อกีทัง้
ผลจากการศกึษาครัง้นี้พบว่า นกัศกึษาเขา้เรยีนตัง้แต่ 3 
ครัง้ขึ้นไปมีร้อยละ 27.91 ลักษณะการเรียนที่ไม่ได้
บงัคบัเวลาในการเขา้เรยีนท าใหน้กัศกึษาจะตอ้งควบคมุ
การเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาด้วยตนเอง รวมถึงนักศึกษา
บางคนอาจมีภารกิจประจ าหรือมีภาระอื่น ๆ ที่ต้อง
ปฏบิตัมิากกว่าการอ่านและท าความเขา้ใจในเนื้อหาวชิา 
ไม่มเีวลาแมแ้ต่จะอ่านสรุปทา้ยบท ทัง้ ๆ ทีบ่ทสรุปนัน้
จดัเป็นส่วนทีส่ าคญัของต าราเพราะการสรุปทา้ยบทจะ
เป็นการทบทวนเนื้อหา จงึน่าจะเป็นเหตุผลประการหนึ่ง
ทีท่ าใหน้กัศกึษาไดแ้สดงความคดิเหน็ว่า “การอ่านสรุป
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ทา้ยบทท าใหเ้สยีเวลาเพิม่มากขึน้” ยิง่ไปกว่านัน้ ผลที่
ได้จากการศกึษาพบว่า “การค้นหาเนื้อหาหรอืค าศพัท์
ต้องใช้เวลานาน” เป็นปญัหาอยู่ในระดับปานกลาง  
( = 2.58) ทีเ่ป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะต าราเรยีนทีใ่ชใ้น
การศกึษาครัง้นี้อาจมคี าศพัทค์่อนขา้งมาก รวมทัง้ต ารา
ไม่ได้จัดท าดัชนีค าศัพท์ไว้ท้ายเล่ม ซึ่งต าราที่มีดัชนี
ท้ายเล่มจะช่วยให้ผู้ที่อ่านต าราสามารถค้นหาเนื้อหา
หรอืค าศพัทท์ีต่อ้งการไดร้วดเรว็ขึน้ อย่างไรกต็าม ไดม้ี
นักศึกษาบางคนให้ข้อเสนอแนะในเรื่องของต ารา คือ 

ในต าราเรยีนควรเพิม่แนวขอ้สอบที่เป็นขอ้สอบไล่ นัน่
อาจเป็นเพราะ นกัศกึษาตอ้งการสอบผ่าน แต่เนื่องจาก
นักศกึษาบางคนไม่สามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอน ไม่มี
เวลาพอเพยีงส าหรบัการอ่านเนื้อหาวชิาหรอือ่านสรุป
ท้ายบท จึงน่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ท าให้นักศึกษา
ตอ้งการเหน็หรอือ่านขอ้สอบเดมิเพื่อใชเ้ป็นแนวทางใน
การเขา้สอบไล่โดยไม่จ าเป็นต้องอ่านเนื้อหาหรืออ่าน
สรุปท้ายบท ซึ่งจะช่วยประหยดัเวลาในการอ่านต ารา
ของนกัศกึษา   

 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลีย่และค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของปญัหาจากการใชต้ าราเรยีนแบบศกึษาดว้ยตนเองในวชิา  

PC 393 (n = 43) 

ปัญหาจากการใช้ต าราเรียนแบบศึกษาด้วยตนเองในวิชา PC 393   SD ระดบั
ปัญหา 

1. โครงสรา้งของต าราเรยีน ประกอบดว้ย เคา้โครงเรือ่ง สาระส าคญั จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้
กจิกรรมการเรยีน บทสรุป และการประเมนิผลทา้ยบท มกีารจดัเรยีงล าดบัไมเ่หมาะสม 2.14 1.037 น้อย 

2. เนื้อหาวชิาตอ้งใชเ้วลานานในการท าความเขา้ใจ เพราะมคี าศพัทค์่อนขา้งมาก 3.12 1.179 ปานกลาง 

3. การคน้หาเนื้อหาหรอืค าศพัทต์อ้งใชเ้วลานาน 2.58 1.052 ปานกลาง 

4. ภาษาทีเ่ขยีน เยิน่เยอ้ วกวน ไมร่ดักมุ 2.05 0.889 น้อย 

5. เนื้อหาวชิาไมท่นัสมยั 1.95 0.785 น้อย 

6. ความรูท้ีไ่ดจ้ากการเรยีนไมส่ามารถน าไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ได ้ 1.72 1.120 น้อย 

7. ไมเ่ขา้ใจในวธิกีารท ากจิกรรมการเรยีน 1.88 0.851 น้อย 

8. ตอ้งใชเ้วลาในการท ากจิกรรมการเรยีนมาก 2.26 0.902 น้อย 

9. การทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีนท าใหมุ้ง่หาค าตอบทีถู่กตอ้งโดยไมส่นใจเนื้อหาทีจ่ะตอ้งเรยีน 2.07 0.910 น้อย 

10. ผูเ้รยีนตอ้งใชเ้วลาในการอ่านสรุปทา้ยบทเพิม่ขึน้ 2.67 1.190 ปานกลาง 

ค่าเฉลีย่รวมปญัหาจากการใชต้ าราเรยีนแบบศกึษาดว้ยตนเองในวชิา PC 393 2.24 0.609 น้อย 

 
ในเรื่องเกีย่วกบัคุณค่าของต าราเรยีนแบบศกึษา

ด้วยตนเองนัน้ นักศึกษาแสดงความคิดเห็นว่า ต ารา
เรียนแบบศึกษาด้วยตนเองมีคุณค่าอยู่ในระดับมาก 
( = 4.24, ตาราง 2) และถ้าพจิารณาค่าคะแนนเฉลีย่
ความคดิเหน็ของนักศกึษาทีม่ต่ีอคุณค่าของต าราเรยีน
เป็นรายขอ้ พบว่า คุณค่าของต าราเรยีนอยู่ในระดบัมาก
ทุกขอ้ ยกเว้นขอ้ทีว่่า “การมคี าเฉลย ช่วยให้ผูเ้รยีนได้

ตรวจสอบความรูท้ีไ่ดเ้รยีนมา” มคีุณค่าอยู่ในระดบัมาก
ทีสุ่ด ( = 4.56) ทีเ่ป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะต าราเรยีน
แบบศกึษาดว้ยตนเองมแีนวค าถามและแนวค าตอบ ซึง่
จะช่วยท าให้นักศึกษาตรวจสอบความรู้ที่ได้ศึกษา
ทัง้หมดว่า จะสามารถจดจ าเนื้อหาวิชาได้ดีมากน้อย
เพยีงใด และในกรณีที่การตรวจสอบจากเฉลยค าตอบ
และสิ่งที่นักศึกษาตอบไม่ตรงกัน นัน่แสดงให้เห็น
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ขอ้ผดิพลาดบางอย่าง นักศกึษาจึงต้องตรวจสอบด้วย
ตนเองโดยยอ้นกลบัไปศกึษาเน้ือหาอกีครัง้ นอกจากนัน้ 
การทีน่กัศกึษามคีวามคดิเหน็ว่าต าราแบบศกึษาไดด้ว้ย
ตนเองเป็นต าราทีม่คีุณค่า นัน่อาจเป็นเพราะต าราเรยีน
แบบศึกษาด้วยตนเองเป็นต าราที่มีเค้าโครงเรื่อง มี
สาระส าคญั และมจีุดประสงค์การเรยีนรู้ ซึ่งจะช่วยให้
นกัศกึษารูแ้นวเนื้อหาแต่ละบทโดยสงัเขป การสรุปทา้ย
บทจะเป็นการเน้นเนื้อหาวิชาที่ส าคัญซึ่งจะช่วยให้
นักศกึษาจดจ าเนื้อหาวชิา และเขา้ใจประเดน็ส าคญัใน
แต่ละหน่วยการเรยีนไดด้ ีมแีบบฝึกหดัหรอืกจิกรรมการ
เรยีนซึ่งจะช่วยใหน้ักศึกษาได้มโีอกาสทบทวนและท า
ความเขา้ใจในเนื้อหาไดร้วดเรว็ขึน้ แมแ้ต่การประเมนิผล 
ก่อนเรียนจะช่วยให้ทราบระดบัความรู้ในเนื้อหาของ
นกัศกึษา สว่นการประเมนิผลหลงัเรยีนจะช่วยใหท้ราบ
ระดบัความรู้ของนักศกึษาทีเ่ทยีบเคยีงได้ใกล้เคยีงกบั
การสอบไล่ และการประเมนิผลทา้ยบทเป็นการทดสอบ
ความรู้ของนักศึกษาหลงัจากได้เรียนรู้เนื้อหาไปแล้ว 
(พชัร,ี 2533) ดงันัน้ ต าราแบบศกึษาดว้ยตนเองจงึเป็น
สิง่ที่มคีุณค่าส าหรบันักศกึษาที่มภีารกจิบางอย่างที่ท า

ให้ไม่สามารถเข้าชัน้เรียน หรือไม่สะดวกในการใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์ จะสามารถศึกษาเนื้อหาวิชาโดย
การอ่านต าราด้วยตนเอง สามารถพกพาต าราหรอืเปิด
อ่านต าราเรยีนไดต้ามความต้องการ ซึ่งความสามารถ
ในการเรียนรู้หรอืการอ่านต าราเรยีนด้วยตนเองนัน้จะ
เกี่ยวข้องกับทักษะ ความพร้อม ความสนใจ และ
ความสามารถของแต่ละคนที่จะมีโอกาสเรียนรู้ในสิ่ง    
ทีม่คีุณค่าหรอืความหมายส าหรบัตน (Chance, 2009) 
ต าราเรยีนแบบศกึษาดว้ยตนเองจงึเป็นรปูแบบหนึ่งของ
ต าราที่มหาวทิยาลยัรามค าแหงได้ก าหนดให้จดัท าขึน้ 
เพื่อใหน้กัศกึษาทีไ่ม่มโีอกาสฟงัค าบรรยายจากอาจารย ์
ไม่มโีอกาสรูแ้นวทางขอ้สอบ ไม่เขา้ใจในบางเน้ือหาวชิา 
ได้มีโอกาสใช้เวลาท าความเข้าใจในเนื้อหาวิชาด้วย
ตนเอง เพราะต าราที่เรียนได้ด้วยตนเอง เป็นรูปแบบ
การผสมผสานระหว่างการบรรยายของอาจารยก์บัต ารา 
โดยต าราที่ศึกษาด้วยตนเองจะมีเนื้อหาบางส่วนที่ท า
หน้าที่แทนอาจารย์ซึ่งได้บอกจุดส าคญัหรือหวัใจของ
กระบวนวชิาโดยตรง (พชัร,ี 2533) 
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ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของคุณค่าของต าราเรยีนแบบศกึษาดว้ยตนเองในวชิา  
PC 393 (n = 43) 
 

คณุค่าของต าราเรียนแบบศึกษาด้วยตนเองในวิชา PC 393   SD ระดบัคณุค่า 

1. ช่วยเสรมิทกัษะการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 4.33 0.522 มาก 

2. สาระส าคญัชว่ยท าใหเ้ขา้ใจประเดน็ส าคญัในแต่ละหน่วยการเรยีนดขีึน้ 4.16 0.688 มาก 

3. ผูเ้รยีนสามารถเรยีนไดต้ามโอกาส ความพรอ้ม หรอืความสนใจของแต่ละคน 4.37 0.757 มาก 

4. เคา้โครงเรือ่ง สาระส าคญั และจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ชว่ยใหผู้เ้รยีนรูแ้นวเนื้อหาแต่ละบท
โดยสงัเขป 4.14 0.774 มาก 

5. กจิกรรมการเรยีนชว่ยใหผู้เ้รยีนไดท้บทวนเนื้อหาทีเ่รยีนเพิม่ขึน้ 4.09 0.921 มาก 

6. กจิกรรมการเรยีนชว่ยใหผู้เ้รยีนเขา้ใจในเนื้อหาไดร้วดเรว็ขึน้ 4.14 0.833 มาก 

7. การสรุปทา้ยบทช่วยใหผู้เ้รยีนจ าเนื้อหาไดเ้พิม่ขึน้ 4.26 0.621 มาก 

8. การสรุปทา้ยบทเป็นการย ้าเนื้อหาทีส่ าคญั 4.40 0.623 มาก 

9. การประเมนิผลก่อนเรยีน ช่วยใหท้ราบระดบัความรูใ้นเนื้อหาของผูเ้รยีน 4.16 0.814 มาก 

10. การประเมนิผลหลงัเรยีน ท าใหท้ราบถงึระดบัความรูข้องผูเ้รยีนทีเ่ทยีบเคยีงไดใ้กลเ้คยีงกบั
การสอบไล ่ 4.16 0.843 มาก 

11. การประเมนิผลทา้ยบท เป็นการทดสอบความรูข้องผูเ้รยีนหลงัจากไดเ้รยีนเนื้อหาไปแลว้ 4.33 0.680 มาก 

12. การมคี าเฉลย ช่วยใหผู้เ้รยีนไดต้รวจสอบความรูท้ีไ่ดเ้รยีนมา 4.56 0.666 มากทีสุ่ด 

13. ถา้การตรวจสอบจากเฉลยค าตอบไม่ถูกตอ้ง ผูเ้รยีนตอ้งยอ้นกลบัไปศกึษาเนื้อหาวชิาอกีครัง้ 4.05 1.045 มาก 

ค่าเฉลีย่รวมดา้นคุณค่าของต าราเรยีนแบบศกึษาดว้ยตนเองในวชิา PC 393  4.24 0.512 มาก 

 

2. จากการศกึษาในด้านผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนพบว่า นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชา PC 393 
จ านวน 60 คน ขาดสอบจ านวน 17 คน และคะแนน
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักศกึษาทีเ่ขา้สอบจ านวน 
43 คน มคี่าคะแนนเฉลีย่เท่ากบั 43.81 โดยนักศกึษา
สอบไดเ้กรด G จ านวน 2 คนรอ้ยละ 4.65 สอบไดเ้กรด 
P จ านวน 4 คน ร้อยละ 9.30 และสอบได้เกรด F 
จ านวน 37 คนรอ้ยละ 86.05 (ตาราง 3) การทีน่ักศกึษา
สอบได้เกรด F เป็นจ านวนมากเช่นนี้ อาจเป็นเพราะ
นกัศกึษาไดป้ระเมนิตนเองเกีย่วกบัการใชเ้วลาทบทวน
บทเรยีนว่า ใชเ้วลาในการทบทวนบทเรยีนวชิา PC 393 
อยู่ในระดบัปานกลาง (รอ้ยละ 53.49) และมคีวามตัง้ใจ

เรียนในวิชานี้อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 41.86) 
นอกจากนัน้ การทีน่ักศกึษาสอบไดเ้กรด F เป็นจ านวน
มาก น่าจะมีสาเหตุมาจากคะแนนผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนของนักศึกษาเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านความรู้
ความจ าอยู่ในระดบัต ่า (รอ้ยละ 86.05) ดา้นความเขา้ใจ
อยู่ในระดบัต ่า (รอ้ยละ 60.46) และดา้นการน าไปใชอ้ยู่
ในระดบัต ่า (ร้อยละ 65.10) แสดงให้เหน็ว่า นักศกึษา
ไม่สามารถจดจ าและท าความเข้าใจในเนื้อหาวิชา 
ค าศพัท ์หรอืหลกัการต่าง ๆ ไม่สามารถน าความรูท้ีไ่ด้
เรยีนไปใช้ประโยชน์ จงึส่งผลท าให้คะแนนผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรียนอยู่ ในระดับต ่ า  ซึ่ง ในเรื่องนี้ อาจจะ
เกี่ ย วข้องกับนักศึกษาแต่ละคน ก ล่าวคือ  เ ป็น
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ความสามารถของนักศึกษาที่จะอ่ านต าราเรียน        
ได้ด้วยตนเอง และเข้าสอบตามวัน เวลา สถานที่ซึ่ง
มหาวทิยาลยัก าหนด ในกรณีทีน่ักศกึษาไม่สามารถเขา้
สอบหรือเข้าสอบแต่สอบไม่ผ่าน นักศึกษาก็ยังคง
สามารถลงทะเบยีนวชิาเดิมได้ โดยใบรายงานผลการ
เรยีน (transcript) จะปรากฏเฉพาะเกรด P และเกรด G 
เท่านัน้ ยิ่งไปกว่านัน้ สิ่งที่ได้จากการศึกษาในครัง้นี้
แสดงให้เหน็ว่า นักศกึษามหาวทิยาลยัรามค าแหงได้
ลงทะเบยีนเรยีนตามหลกัสตูร แมว้่าจะไม่มเีวลาในการ
อ่านต าราหรอืไม่สามารถเขา้ชัน้เรยีน ดงัจะเหน็ไดจ้าก
ในชัว่โมงสุดท้ายและก่อนชัว่โมงสุดท้ายของการเรยีน
วชิา PC 393 ผูว้จิยัไดแ้จกแบบสอบถามปญัหาจากการ
ใช้ต าราเรยีนและคุณค่าของต าราเรยีนแบบศกึษาด้วย
ตนเอง สามารถเก็บแบบสอบถามจากนักศึกษาที่เข้า 
ชัน้เรยีนไดจ้ านวน 12 ฉบบั และหลงัจากทีผู่ว้จิยัไดเ้กบ็
รวบรวมขอ้มูลจากการประเมนิตนเองของนักศกึษาทุก
คนที่เขา้สอบวิชา PC 393 พบว่า นักศึกษาอ่านต ารา
เรยีนดว้ยตนเองร้อยละ 58.14 เขา้ชัน้เรยีนน้อยกว่า 3 
ครัง้ ร้อยละ 13.95 และเข้าเรียนตัง้แต่ 3 ครัง้ขึ้นไป       

รอ้ยละ 27.91 นัน่อาจเป็นเพราะ นักศกึษาแต่ละคนมี
ความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความพร้อม 
การมเีหตุผลส่วนตวั ความสามารถในการจดัสรรเวลา 
การใช้เวลาเพื่อการอ่านต ารา การเข้าพบอาจารย์ 
ผูส้อน การเลอืกวชิาเรยีน การเขา้สอบ การเขา้ชัน้เรยีน 
โดยผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักศกึษาจงึควรขึน้อยู่
กบัพื้นฐาน เดมิของนักศกึษา ความตัง้ใจในการเรียน 
ความสามารถทางระดับสติปญัญาของแต่ละคนที่จะ
จดจ าการท าความเขา้ใจในทฤษฎ ีหลกัการ และค าศพัท ์          
ต่าง ๆ สอดคล้องกับการศึกษาของฐานวัฒน์ (2552)            
ที่พบว่า ปจัจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
ขึ้นอยู่กบั พื้นฐานเดิมของผู้เรียน การใช้เวลาในการ
อ่านทบทวน แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ ์สภาพแวดล้อม การ
จดัการและการด าเนินกจิกรรมภายในที่พกัอาศยั การ
จัดหาสื่อการเรียน การจัดการนิเทศภายใน สภาพ
อาคารสถานที่ห้องเรียน การจัดบริการห้องสมุด 
ตลอดจนประสบการณ์ในการสอนของครู และการใชส้ื่อ
การเรยีนการสอนนัน่เอง 
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ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน ค่ารอ้ยละ ค่าคะแนนเฉลีย่ และค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
ของนกัศกึษาทีเ่ขา้สอบวชิา PC 393 ทัง้ฉบบัและรายดา้น   

                                  

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา PC 393    คะแนน ความหมาย จ านวน ร้อยละ   SD 

ดา้นความรูค้วามจ า 41-54 คะแนน ระดบัสงู 2 4.65 48.50 7.778 

 32-40 คะแนน ระดบัปานกลาง 4 9.30 35.00 2.943 

 0-31 คะแนน ระดบัต ่า 37 86.05 22.62 4.461 

รวมดา้นความรูค้วามจ า   43 100.00 24.98 7.741 

ดา้นความเขา้ใจ 14-18 คะแนน ระดบัสงู 3 6.98 14.33 0.577 

 11-13 คะแนน ระดบัปานกลาง 14 32.56 11.43 0.646 

 0-10 คะแนน ระดบัต ่า 26 60.46 8.19 1.575 

รวมดา้นความเขา้ใจ   43 100.00 9.67 2.358 

ดา้นการน าไปใช ้ 14-18 คะแนน ระดบัสงู 3 6.98 14.00 0.000 

 11-13 คะแนน ระดบัปานกลาง 12 27.91 11.50 0.522 

 0-10 คะแนน ระดบัต ่า 28 65.10 7.64 2.003 

รวมดา้นการน าไปใช ้   43 100.00 9.16 2.725 

คะแนนสอบวชิา PC 393 ทัง้ฉบบั 68-90 คะแนน เกรด G 2 4.65 75.00 4.950 

 54-67 คะแนน เกรด P 4 9.30 58.25 4.425 

 0-53 คะแนน เกรด F 37 86.05 40.54  7.183 

รวมคะแนนสอบวชิา PC 393 ทัง้ฉบบั   43 100.00 43.81 10.974 

 

3. จากการศึกษา เปรียบ เทียบคะแนน
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในวชิา PC 393 ของนกัศกึษาที่
มลีกัษณะการเรยีนต่างกนั ไดแ้ก่ ศกึษาต าราเรยีนดว้ย
ตนเอง เข้าเรียนน้อยกว่า 3 ครัง้ และเข้าเรียนตัง้แต่    
3 ครัง้ขึ้นไป พบว่า นักศึกษาที่มีลักษณะการเรียน
ต่างกนัมคีะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทัง้ในภาพรวม
และรายด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ความจ า ด้านความ
เขา้ใจ และด้านการน าไปใช้ไม่แตกต่างกนั (ตาราง 4) 
ซึ่งผลจากการศึกษาครัง้นี้ ได้ค้นพบสิ่งที่ น่าสนใจ
ประการหนึ่ง คือ นักศึกษาที่เข้าสอบจ านวน 43 คน 
สอบไม่ผ่านจ านวน 37 คน (ร้อยละ 86.05) และสอบ

ผ่านเพียงจ านวน 6 คน (ร้อยละ 13.95) ในจ านวน
นกัศกึษาทีส่อบผ่านน้ี เป็นนักศกึษาทีศ่กึษาดว้ยตนเอง
จ านวน 4 คน โดยสอบได้เกรด G จ านวน 2 คน และ
เกรด P จ านวน 2 คน นัน่อาจเป็นเพราะ ต าราทีใ่ชใ้น
การศึกษาครัง้นี้ เ ป็นต าราที่ ได้ผ่านการทดลองใช้
ภ าคสนาม  มีป ร ะ สิท ธิภ าพตาม เกณฑ์ เท่ ากับ 
96.85/94.30 อกีทัง้นกัศกึษากลุ่มนี้แมจ้ะไม่มโีอกาสเขา้
เรียน แต่มีความตัง้ใจจริงในการเรียน จึงส่งผลท าให้
สอบผ่านและได้เกรด G จ านวน 2 คน จึงเป็นการ
สะทอ้นใหเ้หน็ว่า นักศกึษาทีจ่ะประสบผลส าเรจ็ในการ
เรียนและสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง จ าเป็นต้องมี
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ต าราเรียนหรือมีสื่อการเรียนที่ดี ต าราเรียนจึงเป็น
ทางเลอืกหนึ่งทีจ่ะช่วยในการเรยีนวชิาทีเ่น้นเนื้อหาแต่
ไม่ได้เน้นการปฏิบัติ เพราะ นักศึกษาสามารถอ่าน
เนื้อหาวิชาหรือท าความเข้าใจในเนื้อหาวิชาได้ด้วย
ตนเองและสอบผ่านได ้อย่างไรกต็าม จากผลการศกึษา
ทีพ่บว่า ไม่ว่านกัศกึษามลีกัษณะการเรยีนในรูปแบบใด 
ไดม้ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนไม่แตกต่างกนั นัน่อาจเป็น
เพราะ นักศึกษาสอบได้เกรด F เป็นจ านวนจ านวน    
37 คน โดยเป็นนักศกึษาที่ศกึษาดว้ยตนเอง (สอบตก 
จ านวน 21 คน รอ้ยละ 56.76) เขา้เรยีนน้อยกว่า 3 ครัง้ 
(สอบตกจ านวน 6 คน ร้อยละ 16.21) เขา้เรียนตัง้แต่   
3 ครัง้ขึ้นไป (สอบตกจ านวน 10 คน ร้อยละ 27.03) 
นอกเหนือจากต าราเรยีนทีม่คีุณภาพแลว้ สิง่ทีจ่ะช่วยให้
ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการเรียน จึงขึ้นอยู่กับตัว
ผูเ้รยีน คอื ผูเ้รยีนจะตอ้งมคีวามพรอ้ม ความเตม็ใจทีจ่ะ
เรียน มีแรงจูงใจและคาดหมายในสิ่งที่เรียน เรียนรู้
เทคนิคเพื่อใหต้นประสบความส าเรจ็ รวมทัง้เลอืกเรยีน
เน้ือหาวชิาตามความถนดัและตามความตอ้งการของตน 
(Crain, 1992; Huffman et al., 1995) ดงัจะเหน็ไดจ้าก

คะแนนรวมทัง้ฉบบัของนกัศกึษาทีศ่กึษาต าราเรยีนดว้ย
ตนเองสามารถสอบไดเ้กรด G รอ้ยละ 100.0 สอบได้
เกรด P ร้อยละ 50.0 นัน่อาจเป็นเพราะนักศึกษาที่
ศกึษาด้วยตนเองสามารถสอบได้เกรด G และเกรด P 
จะเป็นผู้ที่มีความตัง้ใจจริง มีแรงจูงใจในการเรียน มี
ความพรอ้มทีจ่ะอ่านต าราแมจ้ะไม่มโีอกาสทีจ่ะเขา้เรยีน
ก็ตาม ด้วยเหตุนี้  การเรียนรู้ในกระบวนวิชาต่าง ๆ 
จ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องมตี าราเรยีนทีม่คีุณภาพ เพราะ
ต าราเรยีนจะช่วยให้นักศึกษาสอบผ่านได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง  ผลจากการศึกษาครัง้นี้  นักศึกษาได้ให้
ขอ้เสนอแนะในค าถามปลายเปิดไว้ว่า ต าราเรยีนแบบ
ศกึษาดว้ยตนเองเป็นต าราทีม่คีุณค่า มคีวามเหมาะสม
ส าหรับนักศึกษาที่ไม่มีโอกาสเข้าชัน้เรียนและไม่มี
อนิเทอร์เน็ต เพราะเน้นตวัผู้เรยีนเป็นส าคญั นักศกึษา
สามารถท าความเข้าใจเนื้อหา มีโอกาสอ่านทบทวน
เน้ือหาและศกึษาได้ดว้ยตนเอง อกีทัง้ต ารามขีอ้ค าถาม
และค าเฉลยซึ่งจะช่วยทบทวนบทเรียน และจดจ า
เน้ือหาไดด้ยีิง่ขึน้ 
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ตารางท่ี 4 แสดงการเปรยีบเทยีบค่าคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา PC 393 ทัง้ฉบบัและรายดา้นของนกัศกึษา 
ทีม่ลีกัษณะการเรยีนต่างกนั  
 

คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ลกัษณะการเรียนของนักศึกษา  จ านวน     SD F 

ดา้นความรูค้วามจ า 1. ศกึษาจากต าราดว้ยตนเอง  25 24.00 9.024 0.572 

 2. เขา้เรยีนน้อยกว่า 3 ครัง้  6 27.50 3.937  

 3. เขา้เรยีนตัง้แต่ 3 ครัง้ขึน้ไป 12 25.75 6.092  

ดา้นความเขา้ใจ 1. ศกึษาจากต าราดว้ยตนเอง  25 9.64 2.612 0.957 

 2. เขา้เรยีนน้อยกว่า 3 ครัง้  6 9.50 1.049  

 3. เขา้เรยีนตัง้แต่ 3 ครัง้ขึน้ไป 12 9.83 2.406  

ดา้นการน าไปใช ้ 1. ศกึษาจากต าราดว้ยตนเอง  25 9.20 2.739 0.988 

 2. เขา้เรยีนน้อยกว่า 3 ครัง้  6 9.00 1.789  

 3. เขา้เรยีนตัง้แต่ 3 ครัง้ขึน้ไป 12 9.17 3.243  

รวมคะแนนสอบวชิา PC 393 ทัง้ฉบบั 1. ศกึษาจากต าราดว้ยตนเอง  25 42.84 12.628 0.783 

 2. เขา้เรยีนน้อยกว่า 3 ครัง้  6 46.00 5.692  

 3. เขา้เรยีนตัง้แต่ 3 ครัง้ขึน้ไป 12 44.75 10.119  

 

ขอ้เสนอแนะ 
         ผลทีไ่ดจ้ากการศกึษาครัง้นี้ ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะ
ดงันี้ 
 1. จากการศึกษาได้พบว่า นักศึกษาที่ศึกษา
ต าราเรยีนดว้ยตนเอง สามารถสอบไดเ้กรด G รอ้ยละ 
100.0 สอบได้เกรด P ร้อยละ 50.0 แสดงให้เห็นว่า 
นักศกึษาสามารถใช้ต าราเรยีนและสอบผ่านได้ อกีทัง้
นักศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ต าราเรียนแบบศึกษา
ด้วยตนเองเป็นต าราที่มีคุณค่า ดังนัน้ มหาวิทยาลัย
รามค าแหงจงึควรสง่เสรมิใหม้กีารพฒันาต าราเรยีนโดย
ต าราทุกวชิาควรมกีจิกรรมการเรยีนรู ้มีบทสรุป มกีาร
ประเมนิผลก่อนเรยีนและหลงัเรยีน การประเมนิผลทา้ย
บท และค า เฉลย เพื่ อช่วยให้นักศึกษาสามารถ
ตรวจสอบความถูกตอ้งในเนื้อหาทีเ่รยีน  

 2. จากการศึกษาได้พบว่า นักศึกษาต้องใช้
เวลาในการท าความเข้าใจด้านเนื้อหาวิชา และการ
ค้นหาค าศัพท์ ดังนัน้ ในการจัดพิมพ์ต าราเรียนครัง้
ต่อไป จึงควรอย่างยิง่ที่ผู้จดัพิมพ์ต าราควรจดัท าดชันี
ท้ายเล่มเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เรียนสามารถค้นหา
ค าศพัทไ์ดอ้ย่างรวดเรว็ ตลอดจนอธบิายเนื้อหาวชิาโดย
การยกตวัอย่างใหช้ดัเจนเพิม่มากขึน้ 

 3. เน่ืองจากนักศึกษาได้คะแนนผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนทัง้ฉบับได้เกรด F ถึงร้อยละ 86.05     
นัน่แสดงว่า นักศกึษายงัคงด้อยในด้านความรูค้วามจ า 
ด้านความเข้าใจ และด้านการน าไปใช้ ดงันัน้ ในช่วง
เวลาของการบรรยายให้กับนักศึกษาที่เข้าชัน้เรียน 
อาจารย์ผู้สอนควรอธบิายและให้นักศกึษาท ากจิกรรม
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความจ า  ความเข้าใจ และการ
น าไปใช ้สว่นการจดัพมิพต์ าราเรยีนนัน้ ผูจ้ดัพมิพ์ต ารา
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ควรยกตวัอย่างประกอบการเขยีนบรรยายเน้ือหาเพื่อให้
นกัศกึษาจดจ าและท าความเขา้ใจเน้ือหาไดง้่ายขึน้ 

4. ขอ้สอบที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี้ ได้เน้นด้าน
พุทธพิสิยั 3 ระดบัแรก คอื ความรูค้วามจ า ความเขา้ใจ 
และการน าไปใช้ ดงันัน้ เพื่อให้การวดัและประเมินผล
ส าหรบัการจดัการเรยีนการสอนในระดบัอุดมศกึษาซึ่ง
เป็นช่วงวยัที่นักศึกษาได้รบัการพฒันาความสามารถ
ทางสตปิญัญาสงูสดุ อาจารยผ์ูส้อนจงึควรจดัท าขอ้สอบ
ดา้นพุทธพิสิยัในระดบัทีส่งูขึน้ ไดแ้ก่ ดา้นการวเิคราะห ์
การสงัเคราะห ์และการประเมนิค่า  

5. จากการศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ
นกัศกึษาในครัง้นี้ไดพ้บว่า นกัศกึษาทีศ่กึษาดว้ยตนเอง
สอบได้เกรด G ร้อยละ 100.0 สอบได้เกรด P ร้อยละ 
50.0 นักศึกษาที่เข้าเรียนตัง้แต่ 3 ครัง้ขึ้นไปไม่มีผู้ใด
สอบได้เกรด G และนักศกึษาส่วนใหญ่สอบได้เกรด F 
ถงึรอ้ยละ 86.05 ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึมขีอ้เสนอแนะส าหรบั
ในการวิจัยครัง้ ต่อไป คือ ควรศึกษาปจัจัยที่มีต่อ
ผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามค าแหง เช่น ความตัง้ใจในการเรยีน แรงจงูใจในการ
เรยีน ความสม ่าเสมอในการอ่านต ารา ระยะเวลาทีใ่ชใ้น
การทบทวนบทเรยีน ภารกจิทีต่้องรบัผดิชอบ อายุของ
นกัศกึษา เหตุผลในการเลอืกเรยีน วธิกีารเรยีน เป็นต้น 
เพื่อการค้นหาสาเหตุที่ท าให้นักศึกษาสอบได้เกรด
แตกต่างกนั 
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