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หวัขอ้วิทยานิพนธ์ การใชก้ารเรียนรู้แบบนาํตนเองเพื่อพฒันาการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์   
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

ช่ือผูเ้ขียน  เขมกร   อนุภาพ 
อาจารยท่ี์ปรึกษา  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. อญัชลี   ทองเอม 
สาขาวิชา  หลกัสูตรและการสอน 
ปีการศึกษา  2559 
 

บทคดัย่อ 
 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง  มีวตัถุประสงค์เพื่อ  1)พฒันาการเรียนรู้วิชา
คอมพิวเตอร์โดยใช้การเรียนรู้แบบนําตนเอง  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 2) ศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์  3) ศึกษาความพึงพอใจ ต่อการเรียนรู้แบบนาํตนเอง  
กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ี คือนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  โรงเรียนวดัลาํโพ (คลอ้ย
ประชารังสฤษฏ)์  อาํเภอบางบวัทอง  จงัหวดันนทบุรี  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา  2559  จาํนวน 43  
คน  โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 1) แผนจดัการเรียนรู้วิชา
คอมพิวเตอร์ เร่ืองโปรแกรมนาํเสนอ จาํนวน 1 หน่วยการเรียนรู้ 2)  แบบประเมินความสามารถการ
เรียนรู้แบบนาํตนเอง  3) แบบประเมินช้ินงานของนกัเรียน 4)  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาคอมพิวเตอร์  5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียน  ผูว้ิจยัเก็บรวบรวบขอ้มูล 
วิเคราะห์ขอ้มูลและประมวลผลขอ้มูล  โดยใชส้ถิติ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  

ผลการวิจยัพบว่า  1) นกัเรียนมีพฒันาการการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ โดยใชก้ารเรียนรู้
แบบนาํตนเอง มีคะแนนการปฏิบติังานผา่นเกณฑไ์ม่ตํ่ากวา่ร้อยละ70  จาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 
93.02 และมีคะแนนไม่ผา่นเกณฑ ์จาํนวน 3  คน  คิดเป็นร้อยละ 6.97 ภาพรวมของนกัเรียนประเมิน
ตนเองและครูประเมินนกัเรียนอยูใ่นระดบัดีกบัดีตามลาํดบั  นกัเรียนมีผลการประเมินช้ินงานวิชา
คอมพิวเตอร์ มีคะแนนอยูใ่นระดบัดี  จาํนวน 24  คน  คิดเป็นร้อยละ 55.81 ระดบัพอใช ้ จาํนวน 19 
คน คิดเป็นร้อยละ 44.19  2) นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์ ผา่นเกณฑไ์ม่ตํ่า
กวา่ร้อยละ 70 จาํนวน 18 คนคิดเป็นร้อยละ 41.86 ไม่ผา่นเกณฑจ์าํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 58.14   
3) นกัเรียนมีความพึงพอใจภาพรวมต่อการจดัการเรียนรู้  โดยใชก้ระบวนการเรียนรู้แบบนาํตนเอง  
อยูใ่นระดบัมาก (Mean = 4.49, S.D. = 0.79)   
คาํสาํคญั : การเรียนรู้แบบนาํตนเอง, วิชาคอมพิวเตอร์ 
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ABSTRACT 
 

 The objectives of this experimental research were: 1. to develop computer learning by 
self-directed learning of Prathomsuksa 4 students, 2. to study learning achievement in computer, 
and 3. to study the satisfaction in self-directed learning. The samples were 43 students studying in 
Prathomsuksa 4 , semester 2 of academic year 2016, Wat Lampo School , Bang Buathong district 
of Nonthaburi province. The samples were obtained by purposive sampling. The research 
instruments consisted of; 1) lesson plan on computer presentation program 1 modules,  
2) evaluation form for self-directed learning, 3) evaluation form for students’ work, 4) evaluation 
form for computer learning achievement, and 5) questionnaire for students’ satisfaction. The data 
were analyzed by percentage, mean and standard deviation. 

  The results of the study found that: 1) 40 students, 93.02%, passed the learning 
criteria with more than 70 marks through self-directed learning in computer learning and  
3 students or 6.97% failed. The results of students’ self-evaluation and the evaluation from the 
teachers were at a good level. The results of students’ work evaluation of 24 students or 55.81% 
were at a high level and of 19 students or 44.19% were at a moderate level.  2) 18 students or 
41.86% achieved 70 scores upwards and 25 students or 58.14% failed. 3) The satisfaction level of 
students towards self-directed learning was high (Mean = 4.49, S.D. = 0.79) 
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 กติติกรรมประกาศ 
  
 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีสําเร็จสมบูรณ์ไดเ้ป็นอย่างดีดว้ยความกรุณาและให้คาํปรึกษาแนะ
แนวทางในการทาํวิจยัจากผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อญัชลี  ทองเอม  อาจารยท่ี์ปรึกษาในการทาํวิจยั  
ท่ีคอยให้คาํปรึกษา  แนะนาํและตรวจปรับปรุงแกไ้ขขอ้ท่ีบกพร่องของงานวิจยั  ทาํให้งานวิจยัมี
คุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อผูว้ิจยั  นกัเรียนและผูท่ี้สนใจ  ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งยิง่ 
 ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร. ไพฑูรย์ สินลารัตน์  ประธาน
กรรมการ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.วิภารัตน์  แสงจนัทร์   อาจารยด์ร.ศิริรัตน์  ศรีสอาด   และผูช่้วย
ศาสตราจารย ์  ดร.ธญัธชั  วิภติัภูมิประเทศ  เป็นผูท้รงคุณวฒิุกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
 ขอกราบขอบพระคุณ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.ธญัธชั  วิภติัภูมิประเทศ อาจารยจิ์นตนา  
ปรัสพนัธ์ และครูทรายแกว้  ภกัตร์ขาํ  ท่ีเมตตาตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยัในคร้ังน้ี 
 ขอขอบพระคุณท่านผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัลาํโพ (คลอ้ยประชารังสฤษฏ)์  สาํนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2  ท่ีอาํนวยความสะดวกและใหค้วามอนุเคราะห์ใน
การดาํเนินการงานวิจยัใหส้าํเร็จลุล่วงเป็นอยา่งดี 
 สุดทา้ยน้ีขอกราบขอบพระคุณบิดา  มารดาและครอบครัวของผูว้ิจยัท่ีคอยเป็นกาํลงัใจ
และสนับสนุนแก่ผูว้ิจยัในการทาํวิจยัคร้ังน้ีจนประสบผลสําเร็จ  คุณประโยชน์ท่ีไดจ้ากงานวิจยั
ฉบบัน้ีขอมอบแด่บิดามารดา  คณะครูคณาจารยแ์ละผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีคอยช่วยเหลือให้งานวิจยั
ฉบบัน้ีสาํเร็จสมบูรณ์ 
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บทที ่1 
บทนํา 

 
1.1  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

สังคมในปัจจุบนัเป็นสังคมแห่งการเปล่ียนแปลงท่ีเต็มไปดว้ยข่าวสารและขอ้มูลต่าง ๆ 
ท่ีส่งผลต่อการดาํเนินชีวิตและการตดัสินใจของผูค้น  การรับรู้ข่าวสารและขอ้มูลเหล่าน้ีเก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบัการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ซ่ึงอยู่บนพื้นฐานของการเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้แบบนาํ
ตนเอง (Self-directed learning) เป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดจากแรงจูงใจของแต่ละบุคคล   เกิดจากความ
ตอ้งการหรือความสนใจซ่ึงจะทาํใหเ้กิดความมุ่งมัน่ ตั้งใจท่ีจะนาํไปสู่ความสาํเร็จของการเรียนรู้ ใน
อดีตระบบการศึกษาไทยไดมุ่้งให้การศึกษาท่ีเป็นการถ่ายทอดจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่คนอีกรุ่นหน่ึง 
โดยใชค้วามรู้ผา่นทางตาํรา ครู อาจารยท์าํหนา้ท่ีในการถ่ายทอดความรู้  ซ่ึงกระบวนการเรียน
ดงักล่าวส่งผลใหผู้เ้รียนขาดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเขม็แขง็ ไม่ไดช่้วยใหผู้เ้รียนเกิดการคิดดว้ยตนเอง  
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

การศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  ซ่ึงเป็นกฎหมายแม่บททางการศึกษา
ของประเทศ ไดก้าํหนดภารกิจในการปฏิรูปการเรียนรู้ไว ้ เร่ืองแนวทางการจดัการศึกษาไทย ยึด
หลกัผูเ้รียนมีความสาํคญัท่ีสุด ผูเ้รียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได(้สาํนกังานปฏิรูป
การศึกษา, 2545)  ดงันั้นกระบวนการจดัการศึกษาตอ้งเนน้ความรู้ คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู้
ในเร่ืองสาระความรู้ ใหบู้รณาการความรู้และทกัษะต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมกบัระดบัการศึกษา ไดแ้ก่ 
ดา้นความรู้เก่ียวกบัตนเอง และความสัมพนัธ์ระหว่างตนเองกบัสังคม ดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี  ดา้นศาสนา  ศิลปวฒันธรรม  การกีฬา  ภูมิปัญญาไทย  ดา้นภาษาไทย  การใชภ้าษา  
ดา้นคณิตศาสตร์  ดา้นประกอบอาชีพ และการดาํรงชีวิตอย่างมีความสุข  นอกจากน้ีการจดั
กระบวนการเรียนรู้ยงัตอ้งส่งเสริมให้ผูส้อนจดับรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และ 
มีวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้  ผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนั  จากส่ือและ
แหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ จดัการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนไดทุ้กเวลา  ทุกสถานท่ี  มีการประสานความ
ร่วมมือกบัผูป้กครองและชุมชน  รวมทั้งส่งเสริมการดาํเนินงานและการจดัตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตทุกรูปแบบ  จากแนวนโยบายของรัฐบาล ในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
ไดก้ล่าวไวใ้น หมวด 9 เทคโนโลยเีพื่อการศึกษา มาตรา 64   รัฐตอ้งส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้ 
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การสร้างและพฒันาแบบเรียน ตาํรา  หนงัสือทางวิชาการ  ส่ือส่ิงพิมพ ์ วสัดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยี
เพื่ อการ ศึกษาโดย เ ร่ ง รัดพัฒนา ขีดความสามารถในการส ร้ างจัดให้ มี เ งินสนับสนุน 
การสร้างและใหมี้แรงจูงใจแก่ผูส้ร้างและพฒันาเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา  ทั้งน้ีโดยใหมี้การแข่งขนั
อยา่งเสรีและ เป็นธรรม มาตรา 65 ให้มีการพฒันาบุคลากรทั้งดา้นผูส้ร้างและผูใ้ชเ้ทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการสร้าง การใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม   
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ และมาตรา 66  ผูเ้รียนมีสิทธิไดรั้บการพฒันาขีดความสามารถในการ
ใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกท่ีทาํได ้ เพื่อให้มีความรู้และทกัษะเพียงพอท่ีจะใช้
เทคโนโลยี เพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเ น่ืองตลอดชีวิต 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2542,น. 56)  การศึกษาตลอดชีวิต จึงเป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงและ
พฒันาท่ีเกิดข้ึนในตวับุคคล   อนัเป็นผลมาจากการไดรั้บความรู้หรือประสบการณ์จากการจดั
การศึกษา หรือจากกิจกรรมในชีวิตท่ีสามารถเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลาและเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
การเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง  จึงเป็นกระบวนการท่ีผูเ้รียนมีความริเร่ิมในการวิเคราะห์  และ
ตดัสินใจว่าตอ้งการเรียนรู้ส่ิงใด หลงัจากนั้นกาํหนดเป้าหมายของการเรียนรู้ รวมทั้งระบุวิธีการ
คน้ควา้ท่ี จะนาํไปสู่ความสาํเร็จ  อีกทั้งสามารถตรวจสอบทบทวนผลสัมฤทธ์ิและความสาํเร็จใน
การเรียนของตนได ้  
 ตามแนวคิดการจดัการศึกษาของ บลูม (Bloom, 1956, p.6 – 7)  ไดจ้าํแนกจุดมุ่งหมาย
ทางการศึกษาออกเป็น 3 ดา้น  คือดา้นความรู้(Cognitive domain) ดา้นทกัษะ (Psychomotor  
domain) และดา้นเจตคติหรือความรู้สึก (Affective domain) ซ่ึงการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ก็ตอ้งพฒันา
ผูเ้รียนใหเ้กิดทั้ง ความรู้ กระบวนการ และเจตคติ เช่นเดียวกนั ผูเ้รียนทุกคนควรไดรั้บการกระตุน้
ส่งเสริมให้สนใจและกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ เพราะคอมพิวเตอร์ทาํให้เกิดการ
เรียนรู้เทคโนโลย ีและเพิ่มสมรรถนะการแข่งขนักบันานาประเทศ  โดยเฉพาะวิชาคอมพิวเตอร์เป็น
วิชาท่ีศึกษาเก่ียวกบัเทคโนโลยกีารติดต่อส่ือสารท่ีทนัสมยั  ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบัตวัของผูเ้รียนทุก
คน ในการนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัและใชป้ระกอบอาชีพได ้

การเรียนรู้แบบนาํตนเอง มีแนวคิดพื้นฐานมาจากทฤษฎีกลุ่มมนุษยนิยม (Humanism) 
ซ่ึงมีความเช่ือเร่ืองความเป็นอิสระ และความเป็นตวัของตวัเองของมนุษย ์ดงัท่ีมีผูก้ล่าวไวว้่า มนุษย์
ทุกคนเกิดมาพร้อมกบัความดี มีความเป็นอิสระ เป็นตวัของตวัเอง สามารถหาทางเลือกของตนเอง 
มีศกัยภาพและพฒันาศกัยภาพของตนเองอยา่งไม่มีขีดจากดั มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น 
(Elias and Merriam, 1980 อา้งถึงใน Hiemstra, 1994) ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีสอดคลอ้งกบันกัจิตวิทยา
มนุษยนิยม (Humanistic Psychology) ท่ีใหค้วามสาํคญัในฐานะท่ีผูเ้รียนเป็นปัจเจกบุคคล และมี
แนวคิดวา่ มนุษย ์ทุกคนมีศกัยภาพและมีแนวโนม้ท่ีจะใส่ใจ ใฝ่รู้ ขวนขวายเรียนรู้ดว้ยตนเอง มนุษย์
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สามารถรับผดิชอบพฤติกรรมของตนเองและถือว่าตนเองเป็นคนท่ีมีค่า (Roger, 1969: Comb, 1982: 
Maslow, 1987 อา้งถึงใน สุรางค ์  โคว้ตระกูล, 2544) การเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง เป็นการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติังานเพราะเป็นการบูรณาการเก่ียวกบั การจดัการตนเอง (Self-
management) การกาํกบัตนเอง (Self-monitoring) และการเกิดแรงจูงใจ (Motivation) จะทาํให้มี
ประสิทธิภาพในการทาํงานท่ีสูง (Bolhuis, 1996, Garrison, 1997) คอร์โนและการิสัน (Corno, 
1992: Garrison, 1997)  พบว่าการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง  จะทาํให้ตระหนกัถึงแรงจูงใจ ความ
ตั้งใจจริงท่ีเด่นชดั ความคงทนของความพยายามในการตดัสินใจเขา้มามีส่วนร่วม ความมุ่งหวงัเห็น
ผลสาํเร็จสุดทา้ย ความกระตือรือร้น การมองปัญหาว่าเป็นส่ิงท่ีทา้ทาย กกูลิเอลมิโน (Gulielmino, 
1997) พบว่า ลกัษณะการเรียนรู้แบบนาํตนเองมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการปฏิบติังาน แบก
สเตอร์ (Baxter, 1994, p. 20-29) พบวา่ ผูท่ี้มีลกัษณะการเรียนรู้แบบนาํตนเองสูงจะมีความเช่ือมัน่ใน
การทาํงานมากกว่าผูท่ี้มีลกัษณะการเรียนรู้แบบนาํตนเองตํ่ากว่า และจากการวิจยัของอญัชลี สาร
รัตนะ (2532) ยงัพบว่า ผูท่ี้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงจะมีความกระตือรือร้น ความเพียรพยายาม 
และความรับผดิชอบเก่ียวกบัการเรียน ชอบศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง หรือกบัเพ่ือน จาํส่ิงท่ีลงมือ
ปฏิบติั หรือทดลองดว้ยตนเองไดดี้ท่ีสุด ซ่ึงการนาํหลกัการเรียนรู้แบบนาํตนเองมาใชน่้าจะเกิดผลดี
ในการพฒันาความรู้ ความสามารถและประสิทธิภาพในการทาํงาน  ทั้งน้ี  การกา้วไปสู่การเป็นผู ้
เรียนรู้แบบนาํตนเองจะค่อยเป็นค่อยไป ซ่ึง โกรว ์(Grow,1996)  ไดเ้สนอขั้นตอนท่ีนาํไปสู่การ
เรียนรู้แบบนาํตนเองไว ้4 ขั้นตอน เร่ิมจาก  1) ผูส้อนเป็นผูมี้อาํนาจตามบทบาท โดยผูเ้รียนปฏิบติั
ตาม  2) ผูส้อนให้แรงจูงใจ ช้ีนาํ โดยผูเ้รียนให้ความสนใจ 3) ผูส้อนเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกให้
ผูเ้รียนมีส่วนเก่ียวขอ้ง  4) ผูส้อนเป็นท่ีปรึกษา ใหค้าํแนะนะ ส่วนผูเ้รียนเป็นผูเ้รียนรู้แบบนาํตนเอง  
ถือเป็นแนวทางการปรับเปล่ียนบทบาทในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนจนผูเ้รียนเป็นผูเ้รียนรู้
แบบนาํตนเองโดยสมบูรณ์ 

เทคโนโลยีและการส่ือสารในยุคปัจจุบนัไดเ้จริญกา้วหน้าอย่างรวดเร็ว  ในการดาํเนิน
ชีวิตประจาํวนัของมนุษย  ์ คอมพิวเตอร์ได้เขา้มามีบทบาทสําคญัต่อการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ  
โดยเฉพาะการศึกษาคน้ควา้  ดว้ยความเจริญกา้วหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทาํให้องค์กร 
หน่วยงานต่าง ๆ  นาํเทคโนโลยีเขา้มาช่วยในการดาํเนินงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการทาํงาน
มากยิง่ข้ึน  การเรียนรู้การใชง้านคอมพิวเตอร์จึงเป็นส่ิงท่ีมีความจาํเป็นเป็นอยา่งยิง่ ไม่ว่าจะเป็นการ
ทาํงานในดา้นของธุรกิจ   ดา้นการศึกษา  ดา้นวิทยาศาสตร์  ดา้นการแพทย ์ ดา้นอุตสาหกรรม  ดา้น
การส่ือสารหรือเพื่อความบนัเทิง  ซ่ึงในดา้นการศึกษาคอมพิวเตอร์จะมีความจาํเป็นเป็นอย่างยิ่ง  
เพราะจะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถท่ีจะเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ  ท่ีไม่สามารถเห็นหรือสัมผสัไดจ้ากห้องเรียน
หรือในโรงเรียนแต่สามารถท่ีจะศึกษาจากเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ได ้ คอมพิวเตอร์สามารถนาํเสนอ
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ขอ้มูลไดห้ลากหลายรูปแบบ  รวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ไวใ้นแหล่งเดียวกนั  ทาํใหผู้เ้รียนสามารถศึกษา
หาความรู้ไดด้ว้ยตนเองและสามารถแลกเปล่ียนและนาํเสนอแนวความคิดของผูเ้รียนกบัผูอ่ื้นได ้  
  ดงันั้น  ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาการใชก้ารเรียนรู้แบบนาํตนเอง  เพื่อพฒันาการเรียนรู้
วิชาคอมพิวเตอร์  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ซ่ึงนกัเรียนอาจจะนาํการเรียนรู้แบบนาํตนเอง  
ไปพฒันาการเรียนรู้ของตนเอง โดยผูเ้รียนจะสามารถแสวงหาแหล่งความรู้  ส่ือการเรียน  ผูเ้รียนจะ
เป็นผูส้ร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง สามารถปฏิบติัและประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง  การเรียนรู้
แบบนาํตนเองจะเป็นวิธีท่ีเหมาะสาํหรับการส่งเสริมผูเ้รียนให้มีความพร้อมในการเรียนรู้  ช่วยให้
ผูเ้รียนมีทกัษะการเรียนรู้ในวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ิมข้ึน  และส่งผลให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการ
เรียนรู้แบบนาํตนเอง   นาํไปสู่การเป็นผูเ้รียนรู้ตลอดชีวิต  และเพื่อนาํผลการวิจยัไปใชเ้ป็นแนวทาง
ในการพฒันาการเรียนการสอนต่อไป 
 
1.2  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.   เพื่อพฒันาการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใชก้ารเรียนรู้
แบบนาํตนเอง   

2. เพื่อศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ต่อการเรียนรู้วิชา

คอมพิวเตอร์โดยใชก้ารเรียนรู้แบบนาํตนเอง   
 

1.3  สมมติฐานของการวจัิย 
1. นกัเรียนเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์โดยใชก้ารเรียนรู้แบบนาํตนเอง  มีพฒันาการการเรียนรู้ท่ี

เพิ่มข้ึนมีคะแนนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 70 
2. นกัเรียนท่ีเรียนรู้แบบนาํตนเอง  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมีคะแนนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 70 

 
1.4  ขอบเขตของการวจัิย 

1.  กลุ่มเป้าหมาย 
 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4   โรงเรียนวดัลาํโพ (คลอ้ยประชารังสฤษฏ)์  อาํเภอ     
บางบวัทอง  จงัหวดันนทบุรี  จาํนวน  1  หอ้งเรียน  จาํนวน  43  คน  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 
2559 การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

2.  ขอบเขตเน้ือหา 
 หน่วยการเรียนรู้ จาํนวน 1 หน่วย  คือหน่วยโปรแกรมนาํเสนอ   
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3.  ตวัแปรท่ีศึกษา 
 ตวัแปรตน้   

การเรียนรู้แบบนาํตนเอง วิชาคอมพิวเตอร์  
 ตวัแปรตาม 

1.  ความสามารถการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์  
2.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ 
3.  ความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการเรียนรู้ 

 
1.5  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  นกัเรียนไดพ้ฒันาการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ โดยใชก้ารเรียนรู้แบบนาํตนเอง 
2.  นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ หลงัการเรียนรู้แบบนาํตนเองดีข้ึน 
3.  การเรียนรู้แบบนาํตนเองสามารถนาํไปพฒันาในรายวชิาอ่ืนๆ ในระดบัเดียวกนัหรือระดบัท่ี

สูงข้ึนได ้
 

1.6  นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การพัฒนาการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์  โดยใช้การเรียนรู้แบบนําตนเอง หมายถึง    

แนวทางในการจดัการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ โดยการนาํเอาการเรียนรู้แบบนาํตนเองมาใช ้ เพื่อ
พฒันาผูเ้รียนใหมี้รูปแบบการเรียนรู้แบบนาํตนเอง 5 ขั้นตอน  คือ 1. วิเคราะห์ความตอ้งการในการ
เรียน  2. การกาํหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน 3. การวางแผนการเรียน 4. การดาํเนินการเรียนรู้จาก
แหล่งวิทยาการ  5. การประเมินผล  และดาํเนินกิจกรรมการเรียนใหบ้รรลุเป้าหมาย ปฏิบติัและ
พฒันาตนเองให้เป็นผูมี้ลกัษณะของการเรียนรู้แบบนาํตนเองในท่ีสุด ซ่ึงสามารถวดัไดจ้ากแบบ
ประเมินความสามารถในการปฏิบติังาน  และแบบประเมินช้ินงานของนกัเรียนท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 

 การเรียนรู้แบบนําตนเอง หมายถึง การเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนมีการการวางแผน การปฏิบติั 
และการประเมินผล ความกา้วหนา้ของการเรียนของตนเอง เป็นกระบวนการท่ีผูเ้รียนวิเคราะห์ความ
ตอ้งการในการเรียนรู้ของตนเอง ตั้ งเป้าหมายในการเรียน แสวงหาผูส้นับสนุน แหล่งความรู้ 
ส่ือการศึกษาท่ีใชใ้นการเรียนรู้ ปฏิบติัและประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง  ผูเ้รียนอาจไดรั้บความ
ช่วยเหลือจากผูส้อนหรืออาจจะไม่ได้รับความช่วยเหลือก็ได้ในการกําหนดพฤติกรรมตาม
กระบวนการเรียนรู้แบบนาํตนเอง เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดกระบวนการเรียนรู้แบบนาํตนเองในท่ีสุด    

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง  ความรู้  ความจาํ  ความเขา้ใจและสามารถปฏิบติั
เก่ียวกบัวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ืองโปรแกรมนาํเสนอ  ของนกัเรียนหลงัจากเรียนโดยการเรียนรู้แบบนาํ
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ตนเอง ซ่ึงวดัไดจ้ากคะแนนท่ีไดจ้ากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนและ
การเรียนรู้ผา่นการสร้างช้ินงาน 

 ความพึงพอใจของนักเรียน  หมายถึง  ความรู้สึกของนักเรียนท่ีสอดคลอ้งกับความ
ตอ้งการของนกัเรียนในการตอบแบบวดัความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยการเรียนรู้
แบบนาํตนเอง   

 นักเรียน  หมายถึง  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  จาํนวน  43  คนโรงเรียนวดัลาํโพ 
(คลอ้ยประชารังสฤษฏ)์  ตาํบลลาํโพ  อาํเภอบางบวัทอง  จงัหวดันนทบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2559 
 DPU



 
 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
 การวิจัยการพัฒนาการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้การเรียนรู้แบบนําตนเอง  
เพื่อพฒันาการเรียนรู้  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวดัลาํโพ (คลอ้ยประชารังสฤษฏ)์  
ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎี เอกสารงานวิจยัต่าง ๆ   ท่ีเก่ียวขอ้งนาํเสนอตามลาํดบั ดงัน้ี 
2.1  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศกัราช  2551 
2.2  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้แบบนาํตนเอง 
2.3  การเรียนรู้แบบนาํตนเอง 
 2.3.1  ความเป็นมาของการเรียนรู้แบบนาํตนเอง  
 2.3.2  ความหมายของการเรียนรู้แบบนาํตนเอง 

 2.3.3  ความสาํคญัของการเรียนรู้แบบนาํตนเอง 
 2.3.4  รูปแบบองการเรียนรู้แบบนาํตนเอง 
 2.3.5  ลกัษณะของการเรียนรู้แบบนาํตนเอง 
 2.3.6  องคป์ระกอบของการเรียนรู้แบบนาํตนเอง 
 2.3.7  กระบวนการเรียนรู้โดยวิธีการเรียนรู้แบบนาํตนเอง 

2.4  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
2.5  ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ 
2.6  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.1  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศักราช  2551 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  มุ่งพฒันาผูเ้รียนแบบองค์รวม  
เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ  มีทกัษะในการทาํงาน   เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและ
การศึกษาต่อไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสาํคญั  ดงัน้ี   
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1.  การดาํรงชีวิตและครอบครัว เป็นสาระเก่ียวกบัการทาํงานในชีวิตประจาํวนั  
ช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และสังคมไดใ้นสภาพเศรษฐกิจท่ีพอเพียง ไม่ทาํลายส่ิงแวดลอ้ม เนน้การ
ปฏิบติัจริงจนเกิดความมัน่ใจและภูมิใจในผลสาํเร็จของงาน เพ่ือให้คน้พบความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจของตนเอง 

2.  การออกแบบและเทคโนโลยี เป็นสาระการเรียนรู้ท่ีเก่ียวกบัการพฒันา
ความสามารถของมนุษย์อย่างสร้างสรรค์ โดยนําความรู้มาใช้กับกระบวนการเทคโนโลย ี 
สร้างส่ิงของ  เคร่ืองใช ้วิธีการ หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการดาํรงชีวิต 

3.  เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  เป็นสาระเก่ียวกบักระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศ การติดต่อส่ือสาร การคน้หาขอ้มูล การใชข้อ้มูลและสารสนเทศ การแกปั้ญหาหรือการ
สร้างงาน คุณค่าและผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

4.  การอาชีพ เป็นสาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะท่ีจาํเป็นต่ออาชีพ เห็นความสาํคญัของ
คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ ใชเ้ทคโนโลยไีดเ้หมาะสม เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต   
และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
 2.1.1  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 สาระท่ี 1  การดาํรงชีวิตและครอบครัว 
 มาตรฐาน ง 1.1   เขา้ใจการทาํงาน มีความคิดสร้างสรรค ์ มีทกัษะกระบวนการทาํงาน 
ทกัษะการจดัการ ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา ทกัษะการทาํงานร่วมกนั และทกัษะการแสวงหา
ความรู้ มีคุณธรรม และลกัษณะนิสัยในการทาํงาน  มีจิตสํานึกในการใชพ้ลงังาน ทรัพยากร และ
ส่ิงแวดลอ้มเพื่อการดาํรงชีวิตและครอบครัว 
 สาระท่ี 2  การออกแบบและเทคโนโลย ี
 มาตรฐาน ง 2.1  เขา้ใจเทคโนโลยแีละกระบวนการเทคโนโลย ีออกแบบและสร้างส่ิงของ
เคร่ืองใช ้หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอยา่งมีความคิดสร้างสรรค ์ เลือกใชเ้ทคโนโลยี
ในทางสร้างสรรคต่์อชีวิต สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และมีส่วนร่วมในการจดัการเทคโนโลยท่ีีย ัง่ยนื 

 สาระท่ี 3  เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
 มาตรฐาน ง 3.1  เขา้ใจ  เห็นคุณค่า  และใชก้ระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

สืบคน้ขอ้มูล การเรียนรู้ การส่ือสาร การแกปั้ญหา การทาํงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและมีคุณธรรม  

 สาระท่ี 4  การอาชีพ 
มาตรฐาน ง 4.1 เขา้ใจ มีทกัษะท่ีจาํเป็น  มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้

เทคโนโลยเีพื่อพฒันาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 
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2.2   แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการเรียนรู้แบบนําตนเอง 

     ทฤษฎีการเรียนรู้ เป็นแนวคิดท่ีไดรั้บการยอมรับว่าสามารถใชอ้ธิบายลกัษณะของการ
เกิดเรียนรู้ หรือการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมได ้ ซ่ึงรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนน้กระบวนการ
เรียนรู้แบบนาํตนเองในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้นวคิดจาก ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม ทฤษฎีการ
เรียนรู้ทางปัญญาสังคม และทฤษฎีการเรียนรู้ทางจิตวิทยาเก่ียวกบัแรงจูงใจ มีสาระสาํคญัสรุปได้
ดงัน้ี 
 2.2.1  ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม (Humanism) 
    2.2.1.1  ทฤษฎีการเรียนรู้ของมาสโลว ์(Maslow)   

 แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ของทฤษฏีน้ี คือ มนุษยทุ์กคนมีความตอ้งการพื้นฐานตาม
ธรรมชาติเป็นลาํดบัขั้น และตอ้งการท่ีจะรู้จกัตนเองและพฒันาตนเอง หลกัการจดัการเรียนการสอน
ตามทฤษฏีน้ีเนน้การเขา้ถึงความตอ้งการพื้นฐานของผูเ้รียน และตอบสนองความตอ้งการพื้นฐาน
นั้นอย่างพอเพียง ให้อิสรภาพและเสรีภาพแก่ผูเ้รียนในการเรียนรู้ มีการจดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ซ่ึงช่วยส่งเสริมให้ผู ้เ รียนเกิดประสบการณ์ในการรู้จักตนเองตามสภาพความเป็น
จริง Maslow’s Hierachy of Needs Abraham Maslow อธิบายว่าความตอ้งการท่ีทาํใหม้นุษยเ์กิด
แรงจูงใจในการทาํพฤติกรรมว่าแบ่งเป็น 2 ระดบั ไดแ้ก่ความตอ้งการท่ีจาํเป็นในการท่ีจะมีชีวิตอยู่
ได ้ซ่ึงตอ้งไดรั้บการตอบสนองก่อนจึงจะมีแรงจูงใจในการทาํพฤติกรรมเพื่อความตอ้งการอ่ืน 
ความตอ้งการระดบัน้ี ถือเป็นความตอ้งการระดบัตํ่า ประกอบดว้ย 

 1.  ความตอ้งการทางกายไดแ้ก่ ตอ้งการอาหาร นํ้า อากาศ ฯลฯ 
 2.  ความตอ้งการความปลอดภยั 
 3.  ความตอ้งการการยอมรับเป็นสมาชิกของกลุ่มและความรัก 
 4.  ความตอ้งการความนิยมนับถือ เกียรติยศช่ือเสียง อีกระดบัหน่ึงเป็นความตอ้งการ

ระดบัสูง คือความตอ้งการท่ีจะพฒันาตนเองไปสู่ความเจริญแห่งตน ประกอบดว้ย 
 5.  ความตอ้งการรู้และเขา้ใจ 
 6.  ความตอ้งการสุนทรีย ์(ซาบซ้ึงในศิลปะและดนตรี) 
 7.  ความตอ้งการท่ีจะทาํในส่ิงท่ีตนมีศกัยภาพอย่างเต็มท่ี (ตอ้งการทาํส่ิงต่าง ๆ ให้เต็ม

ศกัยภาพของตน) มนุษยต์อ้งไดรั้บการตอบสนองในแต่ละขั้นตั้งแต่ขั้นแรกก่อนจะมีแรงจูงใจใน
การทาํพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการในขั้นต่อไป เช่น อ่ิมก่อนจึงจะแสวงหาความ
ปลอดภยั แลว้จึงทาํพฤติกรรมเพื่อให้ไดรั้บความรัก เม่ือไดแ้ลว้จึงแสวงหาเกียรติยศช่ือเสียงต่อไป 
เม่ือความตอ้งการในระดบัตํ่าน้ีลดลง (ไดรั้บแลว้) แรงจูงใจในการทาํพฤติกรรมเพื่อสนองความ
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ตอ้งการระดบัสูงจึงเกิดข้ึน คือแสวงหาความรู้ความเขา้ใจ สุนทรียท์างศิลปะและดนตรี แลว้จึงทาํ
ทุกส่ิงทุกอยา่งเพื่อพฒันาตนเองใหเ้ตม็ความศกัยภาพท่ีมีอยู ่ 
 ทฤษฎีการเรียนรู้ของมาสโลว์ (Maslow) แนวความคิดท่ีได้อธิบายถึงลาํดับความ
ตอ้งการของมนุษย ์โดยท่ีความตอ้งการจะเป็น ตวักระตุน้ให้มนุษยแ์สดงพฤติกรรมเพ่ือไปสู่ความ
ตอ้งการนั้น ดงัน้ีถา้เขา้ใจความตอ้งการของมนุษยก์็สามารถ อธิบายถึงเร่ืองแรงจูงใจของมนุษยไ์ด้
เช่นเดียวกนั ในเร่ืองความตอ้งการ (Need) ของมนุษย ์ถา้เรามีความเขา้ใจเร่ืองความตอ้งการของ
มนุษยแ์ลว้ เราจะสามารถเขา้ใจ พื้นฐานพฤติกรรมของมนุษยไ์ดม้ากยิง่ข้ึน ความตอ้งการของมนุษย์
ตามแนวความคิดของมาสโลว ์(Maslow) มาสโลว ์ไดแ้บ่งความตอ้งการของมนุษยอ์อกเป็น 5 ขั้น
เรียงตามลาํดบั ดงัน้ี The five needs 
  ขั้นท่ี 1 ความตอ้งการทางกาย (Physiological Needs) คือความตอ้งการปัจจยัพื้นฐาน 
ในการดาํรงชีวิต 
  ขั้นท่ี 2 ความตอ้งการความ มัน่คงปลอดภยั (Safety and Security Needs)คือความ
ตอ้งการท่ีจะมีชีวิต ท่ีมัน่คง ปลอดภยั 
 ขั้นท่ี 3 ความตอ้งการความรักและการเป็นท่ียอมรับของกลุ่ม (Love and Belonging 
Needs) มนุษยเ์ม่ือเขา้ไปอยูใ่นกลุ่มใดกต็อ้งการใหต้นเป็นท่ีรักและยอมรับในกลุ่มท่ีตนอยู ่
 ขั้นท่ี 4 ความตอ้งการได ้รับการยกย่องจากผูอ่ื้น (Self -Esteem Needs) เป็นความ
ตอ้งการในลาํดบัต่อมา ซ่ึงความตอ้งการในชั้นน้ีถา้ไดรั้บจะก่อใหเ้กิดความภาคภูมิใจใจตนเอง 
 ขั้นท่ี 5 ความตอ้งการในการเขา้ใจและรู้จกัตนเอง (Self-Actualization Needs) เป็นความ
ตอ้งการชั้นสูงของมนุษย ์ซ่ึงนอ้ยคนท่ีจะประสบไดถึ้งขั้นน้ี มาสโลวไ์ดก้ล่าวเนน้ว่า ความตอ้งการ
ต่าง ๆ เหล่าน้ีตอ้งเกิดเป็นลาํดบัขั้น และจะไม่มีการขา้มขั้น ถา้ขั้นท่ี 1 ไม่ไดรั้บการตอบสนอง ความ
ตอ้งการในลาํดบัขั้นท่ี 2-5 ก็ไม่อาจเกิดข้ึนได้ การตอบสนองท่ีไดรั้บในแต่ละขั้นไม่จาํเป็นตอ้ง
ไดรั้บทั้ง 100% แต่ตอ้งไดรั้บบา้งเพ่ือจะไดเ้ป็นบนัไดนาํไปสู่การพฒันาความตอ้งการในระดบัท่ี
สูงข้ึนในลาํดบัขั้นต่อไป 

 2.2.1.2  ทฤษฎีของโรเจอร์ส  (Carl Rogers) 
 โรเจอร์สได้อธิบายถึง กระบวนการพัฒนาการทางบุคลิกภาพว่า  มีกระบวนการ   
4  ประการ  ดงัน้ี 
         1.  กระบวนการพฒันาการค่านิยม (Organizing Valuing Process) ตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้
ว่า โรเจอร์ส เช่ือว่า บุคคลเกิดมา พร้อมพลงั หรือแรงจูงใจ ท่ีจะพฒันาตนเองไปสู่สภาวะของการ
รู้จกัตนเองอยา่งแทจ้ริง และเน่ืองจากบุคคลเกิดมาจาก ส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั จึงจาํเป็นท่ีจะตอ้ง
เขา้ใจส่ิงแวดลอ้มและโลกส่วนตวัของบุคคลดว้ย (Internal Frame of Reference) ซ่ึงถือว่าเป็นส่วน
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สําคญัท่ีบุคคลจะเลือกรับรู้ และให้ ความหมายต่อประสบการณ์ต่างๆ เช่น เด็กท่ีถูกนาํไปอยู่ใน
ส่ิงแวดลอ้มใหม่ อาจเกิด ความกลวั ท่ีอาจเกิดมาจาก การรับรู้ โดยไม่จาํเป็นตอ้งมาจากสภาพ ความ
เป็นจริงของส่ิงแวดลอ้มเสมอไป และเม่ือเด็กมีประสบการณ์เพิ่มเติม ท่ีทาํให้เกิด ความเช่ือว่า
สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นอยูน่ั้น ไม่น่ากลวัอยา่งท่ีเคยรับรู้ ทาํใหเ้ด็กมีการรับรู้ โดยไม่จาํเป็นตอ้งมาจาก
สภาพ ความเป็นจริงของส่ิงแวดลอ้มเสมอไป และเม่ือเด็กมีประสบการณ์เพิ่มเติม ท่ีทาํใหเ้กิด ความ
เช่ือว่า สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นอยู่นั้น ไม่น่ากลวัอย่างท่ีเคยรับรู้ ทาํให้เด็กมีการรับรู้เปล่ียนแปลงไป 
เป็นการรับรู้ใหม่ หากจะกล่าวโดยสรุป จะเห็นว่า การท่ีเด็กเกิดมาหากอยู่ในส่ิงแวดลอ้มท่ีอบอุ่น 
ปลอดภยัเต็มไปดว้ย ความรักเอาใจใส่ จะทาํให้เด็กรับรู้และให้ค่านิยม ต่อประสบการณ์นั้น ไป
ทางบวก เด็กจะรับรู้ต่อสภาพแวดลอ้ม และให้ ความหมายของการรับรู้ตาม ความเป็นจริง ในทาง
ตรงขา้ม เดก็ท่ีไดรั้บส่ิงแวดลอ้มทางลบ เขาก็จะใหค่้านิยมต่อประสบการณ์ในทางลบ ส่ิงเหล่าน้ี ถือ
ว่าเป็นกระบวนการพฒันาการทางค่านิยม ท่ีมีการเปล่ียนแปลงเน่ืองมาจากประสบการณ์ท่ีเพ่ิมมาก
ข้ึน ดงันั้นประสบการณ์ของบุคคล จะมีส่วนสาํคญัต่อการพฒันาการทางค่านิยมของบุคคล 
         2.  การยอมรับจากผูอ่ื้น (Positive Regard from others) จะเห็นไดว้่า ตวัตน (self)  
ของบุคคล จะเร่ิมพฒันาเม่ือบุคคล มีปฏิกิริยาสัมพนัธ์ กบัส่ิงแวดลอ้ม รอบตวัเขา เขาจะรับรู้ ความ
จริงของสภาพแวดล้อม และนําเอาประสบการณ์ต่าง มาให้ ความหมายต่อการรับรู้เรียกว่า 
ประสบการณ์แห่งตนเอง (Self-Experience) ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างตนเอง กบับุคคลท่ีสําคญัท่ีอยู่ใน
ส่ิงแวดลอ้มของเขา จะนาํไปสู่การพฒันา อตัมโนทศัน์ (Self-Concept) เพราะทาํให้บุคคลรู้สึกถึง 
ความเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง 
 การพฒันาบุคลิกภาพของบุคคลจะเร่ิมจาก ในช่วงแรกของชีวิต ทารกไม่สามารถแยก
ตนเองออกจากส่ิงแวดลอ้ม และนึกว่าเป็นตนเองเป็นส่วนหน่ึงของส่ิงแวดลอ้ม ทาํใหเ้ด็กติดพ่อแม่ 
และส่ิงแวดลอ้มตนเองได ้และเร่ิมเขา้ใจตวัตนของตวัเอง อยา่งไรก็ตาม ในระยะน้ี จะเป็นช่วงท่ีเด็ก
มุ่งแสวงหา ความตอ้งการ พึงพอใจเพื่อสนอง ความตอ้งการของตน เพราะเขาพ่ึงตนเองไม่ไดต้อ้ง
พึ่งคนอ่ืน จึงเรียนรู้ท่ีจะเรียกร้อง ความสนใจและการยอมรับจากผูอ่ื้น เม่ือโตข้ึนเด็กจะเร่ิมเรียนรู้ว่า
พฤติกรรมบางอย่างทาํให้ผูอ่ื้นตอบสนองเขาอย่างรักใคร่ บางอย่างอาจทาํให้ผูอ่ื้นไม่พอใจ  
ไม่ยอมรับและไม่ไดรั้บการตอบสนอง ปฏิกิริยาเหล่าน้ีทาํให้เด็กเลือกพฤติกรรมท่ีทาํให้คนอ่ืน
พอใจ และหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีทาํให้ผูอ่ื้นไม่พอใจ เด็กจึงเรียนรู้ท่ีจะรับค่านิยมของผูอ่ื้นมาไว ้
ในตนเอง ทาํให้เกิดการประเมินตนเอง (Self-Evaluation) จากพฤติกรรมท่ีผูอ่ื้นยอมรับ หรือ 
ไม่ยอมรับ เขา้มาเป็นเคร่ืองตดัสิน 
         3.  การยอมรับตนเอง (Self-Regard) บุคคลจะเรียนรู้ท่ีจะยอมรับตนเองจากการท่ีเขา
รับรู้ว่าผูอ่ื้นแสดงการยอมรับในตวัเขาหรือไม่ อย่างไร โดยไม่คาํนึงถึง ความตอ้งการของตนเอง  
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แต่จะเอา ค่านิยมของผูอ่ื้นท่ีมีต่อตวัเขา เป็นเกณฑใ์นการประเมินพฤติกรรมของตนว่า ดีเลว ทาํให้
เขาแสดงพฤติกรรรมเพ่ือใหส้นอง ความตอ้งการของผูอ่ื้น และใหผู้อ่ื้นยอมรับมากกว่า การคาํนึงถึง 
ความพึงพอใจของตน ทาํใหเ้ขารับเอา (Interject) ค่านิยมผูอ่ื้นเขา้มาไวใ้นตนเอง 
         4.  ภาวะของการมีคุณค่า (Conditions or Worth) เป็นลกัษณะท่ีบุคคลรู้สึกวา่ตน มีคุณค่า 
เพราะเขาสามารถยอมรับตนเองได ้โดยมโนภาพแห่งตนท่ีเขารับรู้สอดคลอ้งกบั ความเป็นจริง  
เม่ือมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น แต่ถา้มโนภาพแห่งตนของเขาแตกต่างไปจาก ความจริง จะทาํให้เขาเกิด 
ความวิตกกังวลและปฏิเสธ ไม่ยอมรับตนเองตาม ความเป็นจริง ทําให้เขามีพฤติกรรมไม่
สมเหตุสมผล ไม่สามารถปรับตวัได ้หากบุคคลรับเอาค่านิยมของผูอ่ื้น หรือบรรทดัฐานของผูอ่ื้น 
และสังคมเขา้ไวใ้นตนเองมากเกินไป จะทาํให้เขาไม่สามารถยอมรับตนเองไดเ้กิดความรู้สึกว่า
ตนเองไร้คุณค่า เกิด ความคบัขอ้งใจข้ึน 
        จะเห็นไดว้่า การท่ีบุคคลจะมีพฒันาการทางบุคลิกภาพไดอ้ย่างเหมาะสมนั้น จะข้ึนอยู่
กบัประสบการณ์ท่ีเด็กไดรั้บโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ถา้เด็กไดรั้บ ความรักจากครอบครัว โดยปราศจาก
เง่ือนไข (Unconditional Positive Regard) จะทาํให้เด็กเกิด ความรู้สึกอบอุ่นปลอดภยัซ่ึงเป็น  
ความรู้สึกท่ีเป็นพื้นฐานของการมีบุคลิกภาพสมบูรณ์ ทั้งน้ีเน่ืองจากการยอมรับโดยปราศจาก
เง่ือนไข จะทาํให้บุคคลเรียนรู้ถึงแมว้่าพฤติกรรมบางอย่างของเขาจะไม่เป็นท่ียอมรับ แต่พ่อแม่ก็
ยงัให้ ความรักและยอมรับเขาอยูเ่ขาจะไม่เกิด ความรู้สึกว่าตนเองไร้คุณค่า และยงัสามารถยอมรับ
ตนเอง และสามารถมองตนเองในทางบวก (Positive Self-Regard) ไดแ้ละแมว้่า เขาจะมีการ
ตดัสินใจทาํบางอย่างท่ีผิดพลาด เขาก็ยงักลา้ท่ีจะรับผิดชอบต่อการกระทาํของตนเอง สามารถ
ควบคุมพฤติกรรมของตนเอง ไปสู่การเปล่ียนแปลงและแกไ้ขได ้กลา้ท่ีจะเผชิญกบัประสบการณ์
ใหม่ๆ สามารถใชพ้ลงัท่ีมีอยู่ในตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ทาํให้กระบวนการพฒันาค่านิยมและ
การยอมรับตนเองเป็นไปในทิศทางเดียวกนั สามารถรับรู้ และให ้ความหมายต่อประสบการณ์ต่างๆ 
ตาม ความเป็นจริง มี ความพอใจในตนเอง และสามารถพฒันาตนเองให้อยู่อย่างมีประสิทธิภาพ 
(Fully Functioning Person)  
        ลกัษณะของผูที้มีบุคลิกภาพท่ีสมบูรณ์ (Healthy Personality) ผูท่ี้มีบุคลิกท่ีสมบูรณ์ใน
ทศันะของโรเจอร์ส จะมีลกัษณะต่างๆ ไดแ้ก่ เป็นผูท่ี้มี ความสามารถปรับตวัไดต้าม ความเป็นจริง 
มี ความสอดคลอ้งระหว่างตวัตนกบัประสบการณ์ สามารถเปิดตนเองออกรับประสบการณ์ใหม่  ๆ  
รับความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนทั้งภายในและภายนอก ไดถู้กตอ้งเขา้ใจตนเอง สามารถเลือกและตดัสินใจ
ตอบสนอง ความตอ้งการของตนเองได้ รับรู้เก่ียวกับตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ มีชีวิตอยู่กับ
ปัจจุบนัเป็นตวัของตวัเองสามารถนาํเอาประสบการณ์ต่างๆมาพฒันาตนเอง เช่ือใน ความสามารถ
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ของตนเอง ตลอดจนรับผิดชอบต่อการกระทาํของตนเอง และไม่ตดัสินใจท่ีจะกระทาํส่ิงต่าง ๆ  
โดยข้ึนอยูก่บัการยอมรับหรือการไม่ยอมรับจากผูอ่ื้น 
 2.2.1.3  ทฤษฏีการเรียนรู้ของโคมส์ (Combs) 
 แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้  ความรู้สึกของผูเ้รียนมีความสาํคญัต่อการเรียนรู้มาก เพราะ
ความรู้สึกและเจตคติของผูเ้รียนมีอิทธิพลต่อกระบวนกาเรียนรู้ของผูเ้รียน 
                 2.2.1.4  ทฤษฎีการเรียนรู้ของโนลส์ (Knowles) 
                 แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ของโนลส์ (Knowles) มีดงัน้ี 
 1.  ผูเ้รียนจะเรียนรู้ไดห้ากมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
 2.  การเรียนรู้ของมนุษยเ์ป็นกระบวนการภายใน อยูใ่นความควบคุมของผูเ้รียนแต่ละ
คน ผูเ้รียนจะนาํประสบการณ์ ความรู้ ทกัษะและค่านิยมต่างๆ  เขา้มาสูก้ารเรียนรู้ของตน 
 3.  มนุษยจ์ะเรียนรู้ไดดี้หากมีอิสระท่ีจะเรียนในส่ิงท่ีตนตอ้งการและดว้ยวิธีการท่ีตน
พอใจ 
 4.  มนุษยทุ์กคนมีลกัษณะเฉพาะตน ความเป็นเอกลกัษณ์บุคคลเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า มนุษย์
ควรไดรั้บการส่งเสริมในการพฒันาความเป็นเอกลกัษณ์บุคคลของตน 
 5.  มนุษยเ์ป็นผูมี้ความสามารถและเสรีภาพท่ีจะตดัสินใจ และเลือกกระทาํส่ิงต่างๆ 
ตามท่ีตนพอใจ และรับผดิชอบในผลของการกระทาํ 
 ทฤษฎีกลุ่มมนุษยนิยม   มีสมมุติฐานความเป็นมนุษยเ์ก่ียวกบัความเช่ือเร่ืองความเป็น
อิสระ และความเป็นตวัของตวัเองของมนุษยว์่า มนุษยทุ์กคนเกิดมาพร้อมกบัความดี มีความเป็น
อิสระ มีทางเลือกของตน และสามารถพฒันาศกัยภาพของตนอยา่งไม่มีขีดจาํกดั มีมโนทศัน์ว่า
ตนเองเป็นส่วนสาํคญัในการเติบโต และพฒันาไปสู่ความเขา้ใจตนเอง (self – actualization) มนุษย์
จะใหค้าํจาํกดัความต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดต่างกนั มีความรับผดิชอบต่อตนเองและผูอ่ื้นต่างกนั และมโน
ทศัน์ของการเรียนรู้แบบนาํตนเอง มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีกลุ่มมนุษยนิยม (คณาพร คมสัน, 2540, 
น.31) ทฤษฎีน้ีให้ความสาํคญัของความเป็นมนุษยท่ี์มีคุณค่า ดีงาม มีแรงจูงใจภายในท่ีจะพฒันา
ศกัยภาพตนหากมีอิสระและเสรีภาพ นกัจิตวิทยาคนสาํคญัในกลุ่มน้ี คือ มาสโลว ์ (Maslow) โร
เจอร์ส (Rogers) โคมส์ (Combs) โนลส์ (Knowles) ทฤษฎีน้ีไดก้ล่าวถึงทฤษฎีการเรียนรู้และ
หลกัการสอนแต่ละคน ดงัสรุปใน ตาราง 2.1 (ทิศนา แขมมณี, 2545, น.68 - 72) 
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  ตารางที ่2.1  สาระสาํคญัของทฤษฎีการเรียนรู้ของนกัจิตวิทยากลุ่มมนุษยนิยม 
 
นกัจิตวิทยาคนสาํคญั ทฤษฎีการเรียนรู้ / แนวคิด หลกัการจดัการศึกษา/การสอน 
มาสโลว ์(Maslow)   มนุษย์มีความต้องการพื้นฐานตาม

ธรรมชาติ 5 ขั้น ตามลาํดบั คือ ความ
ตอ้งการทางร่างกาย ความมัน่คง
ปลอดภยั ความรัก ไดรั้บการยอมรับ
และยกย่องจากสังคม การพฒันา
ศักยภาพของตนอย่างเต็มท่ี มนุษย์
ตอ้งการรู้จกัและพฒันาตนเอง ให้
ไดรั้บประสบการณ์สูงสุด 

- การเขา้ใจความตอ้งการพ้ืนฐาน
ของมนุษยจ์ะเขา้ใจพฤติกรรมซ่ึง
เ ป็ นก า รแสดงออก ถึ งคว าม
ตอ้งการของตน   
- ผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรู้ไดดี้เม่ือ
จูงใจด้วยการตอบสนองความ
ตอ้งการ 
- การใหอิ้สรภาพและเสรีภาพใน
การเรียนรู้จะตอบสนองความ
ตอ้งการของผูเ้รียน และจัด
บรรยากาศใหเ้กิดการรู้จกัตนเอง 

โรเจอร์ส(Rogers) - การเรียนรู้เป็นกระบวนการจดั
บรรยากาศท่ีผอ่นคลาย เป็นอิสระให้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ผูส้อนเป็นผู ้
ช้ีแนะ อาํนวยความสะดวกในการ
เรียนรู้ 

- จดับรรยากาศการเรียนใหผู้เ้รียน
รู้สึกอบอุ่น ไวว้างใจ 
- ใหผู้เ้รียนเป็นผูน้าํตนเองในการ 
เรียน (self-directed) ผูส้อนเพียง 
ช้ีแนะ อาํนวยความสะดวกเพราะ 
ผูเ้รียนมีศกัยภาพและแรงจูงใจใน
การพฒันาตนเองอยูแ่ลว้ 
- เนน้กระบวนการเรียนรู้เป็น 
เคร่ืองมือหาความรู้ 

โคมส์ (Combs) - ความรู้สึกและเจตคติของผูเ้รียนมี 
อิทธิพลต่อกระบวนการเรียนรู้ 

- คาํนึงถึงความรู้สึก เจตคติต่อ
การเรียนรู้จะช่วยใหเ้กิดการ
เรียนรู้ไดดี้ 
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  ตารางที ่2.1  (ต่อ) 
 

นกัจิตวิทยาคนสาํคญั ทฤษฎีการเรียนรู้ / แนวคิด หลกัการจดัการศึกษา/การสอน 
โนลส์ (Knowles) - ผูเ้รียนจะเรียนรู้ไดม้ากถา้มีส่วนร่วม

ในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
- ผูเ้รียนจะนาํประสบการณ์ ความรู้
ทกัษะ ค่านิยม มาสู่การกระบวนการ
เรียนภายในตน 
- การเรียนท่ีอิสระตามส่ิงท่ีตอ้งการ
ดว้ยวิธีการท่ีพอใจจะทาํใหผู้เ้รียนเกิด
การเรียนรู้ไดดี้ 

- ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมรับผดิชอบ
ในกระบวนการเรียนจะช่วยให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ 
- เปิดโอกาสและส่งเสริมให้
ผูเ้รียนนาํประสบการณ์ ความรู้ 
ทกัษะเจตคติ และค่านิยมของตน 
มาใชใ้นกระบวนการเรียนรู้ส่ิง
ใหม่ ๆ 
- จดัประสบการณ์ท่ีเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนเลือกเรียนและวิธีการเอง 

 
 กล่าวโดยสรุป แนวคิดของนกัจิตวิทยากลุ่มมนุษยนิยม  ทั้ง  4 คน  เห็นดว้ยกบั
กระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน โดยการสร้างบรรยากาศท่ีให้อิสระ 
เสรีภาพในการเรียนรู้ ใหผู้เ้รียนริเร่ิมการเรียนดว้ยความคิดสร้างสรรคข์องตน ใชว้ิธีการเรียนรู้ของ
ตน ธรรมชาติใหม้นุษยมี์ความเป็นเอกลกัษณ์บุคคล และมีแรงจูงใจท่ีจะพฒันาตนใหเ้ตม็ศกัยภาพ 
ตามความตอ้งการพื้นฐาน ดงันั้น การจดักระบวนการเรียนการสอนควรคาํนึงถึงปัจจยัความตอ้งการ  
และธรรมชาติของมนุษยจึ์งไปสู่ความตอ้งการและเกิดการเรียนรู้ได ้
  สุรางค ์  โคว้ตระกลู (สุรางค ์ โคว้ตระกลู 2533, น. 218) ไดส้รุปหลกัการพื้นฐานของ
การศึกษาตามแนวคิดเห็นของนกัจิตวิทยามนุษยนิยม 3 ท่าน คือ โรเจอร์ โคมส์ และมาสโลว ์ ไว้
ดงัน้ี 
  1.  ผูเ้รียนจะเรียนรู้ก็ต่อเม่ือมีความตอ้งการพื้นฐาน 4 ประเภท ไดแ้ก่ ความตอ้งการทาง
สรีระ ความปลอดภยั ความรัก และการเป็นส่วนหน่ึงของหมู่คณะซ่ึงรวมทั้งการรู้จกัตนเองว่ามีค่า
ไม่บกพร่อง 
  2.  ความรู้สึกวา่มีความสาํคญัเท่ากบัความจริง ฉะนั้น การเรียนรู้วา่ควรจะรู้สึกอยา่งไร มี
ความสาํคญัเท่ากบัการเรียนรู้วา่ควรจะคิดอยา่งไร 
  3.  ผูเ้รียนจะเรียนรู้กต่็อเม่ือบทเรียนนั้นเป็นส่ิงท่ีผูเ้รียนสนใจและตอ้งการจะเรียนรู้ 
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  4.  การเรียนรู้เก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้ว่าควรจะเรียนรู้อยา่งไร มีความสาํคญัมากกว่า
การเรียนรู้เน้ือหา ความจริงต่างๆ 
  5.  การเรียนรู้จะเกิดข้ึนไดก้ต่็อเม่ือผูเ้รียนไม่รู้สึกวา่ตนถูกขู่เขญ็ หรือมีความหวาดกลวั 
  6.  การประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยตวัของผูเ้รียนเอง มีความหมายและมีประโยชน์ต่อ
ผูเ้รียนมากกวา่การประเมินผลการเรียนรู้จากผูอ่ื้น 
  สาํหรับนกัจิตวิทยามนุษยนิยม (Humanistic Psychology) ไดใ้หค้วามสาํคญัผูเ้รียนใน
ฐานะปัจเจกบุคคลมีแนวคิดวา่ มนุษยทุ์กคนมีศกัยภาพและความโนม้เอียงในการใฝ่รู้ รู้จกัขวนขวาย
เรียนรู้ดว้ยตนเอง มีความรับผดิชอบพฤติกรรมของตนเอง ถือว่าตนเองเป็นคนท่ีมีค่า ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัสภาพและกระบวนการทางจิตวิทยาของมนุษย ์ คือ เม่ือแรกเกิดมนุษยจ์ะตอ้งพึ่งพาผูอ่ื้น โดย
ไดรั้บการดูแลปกป้องจากแม่ แต่เม่ือโตข้ึนมนุษยจ์ะตอ้งการความเป็นตวัของตวัเอง มีอิสระเพิ่มมาก
ข้ึนเร่ือยๆ และลดการพ่ึงพาผูอ่ื้นลง และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของการพฒันาการเรียนรู้แบบนาํ
ตนเอง 
  ดงันั้น การเรียนรู้แบบนาํตนเองถือว่า เป็นกระบวนการท่ีทาํให้เกิดการศึกษาต่อเน่ือง
ตลอดชีวิต และแนวคิดสาํคญัของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ เพราะเป็นทกัษะและวิถีชีวิตท่ีสาํคญั
มากสาํหรับการอยูร่อดของมนุษยใ์นโลกท่ีมีการเปล่ียนคน้ควา้ดว้ยตนเอง มีทกัษะการเรียน เพ่ือ
พึ่งพาตนเองไดใ้ห้ผูเ้รียนไดเ้ลือกเรียนในส่ิงท่ีตอ้งการ สนใจ เป็นการให้อิสระและผูส้อนให้
คาํปรึกษา แนะนาํใหเ้กิดแรงใจในการเรียนยิง่ข้ึน ใหโ้อกาสผูเ้รียนไดแ้สดงความคิดเห็น มีส่วนร่วม 
จะทาํใหเ้กิดความรักเรียน เห็นค่าของตนเอง และรู้คิดเพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
 2.2.2  ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสงัคม (Social Cognitive Theory) 
 ทฤษฎีปัญญา หรือทฤษฎีความรู้ความเขา้ใจ (Cognitive Theory) หรือกลุ่มพุทธินิยม
ทฤษฎีน้ีเนน้กระบวนการทางปัญญาหรือความคิดท่ีเกิดจากการสะสมขอ้มูล การสร้างความหมาย
ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลและดึงขอ้มูลมาใช ้ทฤษฎีในกลุ่มน้ีท่ีสาํคญัมี 5 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีเกสตลัท ์ 
(Gestalt Theory)ทฤษฎีสนาม (Field Theory) ทฤษฎีเคร่ืองหมาย (Sign Theory) ทฤษฎีพฒันาการ
ทางสติปัญญา (IntellectualDevelopment Theory) ทฤษฎีการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย (Theory of 
Meaningful Verbal Learning)สาระของแต่ละทฤษฎีและหลกัการสอน ดงัสรุปใน  ตารางท่ี 2.2    
(ทิศนา แขมมณี. 2545, น. 59 - 68) 
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  ตารางที ่2.2  สาระสาํคญัของทฤษฎีการเรียนรู้ของนกัจิตวิทยากลุ่มความรู้ความเขา้ใจ 
 

ทฤษฎี นกัจิตวิทยาคนสาํคญั ทฤษฎีการเรียนรู้ / แนวคิด 
หลกัการจดัการศึกษา/ 

การสอน 
1. เกสตลัท์
(Gestalt) 

แมกซ์ เวอร์ไทมเ์มอร์ 
(MaxWertheimer), 
วลุฟ์แกงคโ์คห์เลอร์ 
(WolfgangKohler), 
เคิร์ท คอฟฟ์กา (Kurt 
Koffka) และ 
เคิร์ท เลวิน (Kurt 
Lewin) 

- การเรียนรู้เป็นกระบวนการ
ทางความคิด 
- ใหเ้รียนรู้จากส่ิงเร้าใน
ภาพรวมดีกวา่ส่วนยอ่ย 
- การเรียนรู้เกิดจากการรับรู้
(perception) กบัการหยัง่เห็น
(insight) 
- ประสบการณ์เดิมมีอิทธิพล
ต่อการรับรู้ของบุคคล 
- การหยัง่เห็นจะเกิดข้ึนได ้
หากมีประสบการณ์สะสมไว้
มาก 

- ส่งเสริมกระบวนการ
คิดจะช่วยใหเ้กิดการ
เรียนรู้ 
- ผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรู้
ไดดี้เม่ือสอนภาพรวม
ก่อนลงยอ่ยๆ จดัระเบียบ
กลุ่มส่ิงเร้าท่ีเหมือนกนั 
-ผูเ้รียนจะเกิดการหยัง่
เห็นไดถ้า้มี
ประสบการณ์มากๆ 
หลากหลายและให้
ประสบการณ์ท่ีสมัพนัธ์
กนัจะช่วยใหเ้กิดการ
เรียนรู้ไดดี้ ง่ายข้ึน และ
เกิดความสามารถ
แกปั้ญหา มีความคิด
ริเร่ิม 
- การสอนควรนาํเสนอ
เน้ือหาบางส่วน ให้
ผูเ้รียนใชป้ระสบการณ์
เดิมเสริม 

2. สนาม 
(Field) 

เคิร์ท เลวิน 
(Kurt Lewin) 

พฒันามาจากทฤษฎีเกสตลัท ์
- ส่ิงท่ีอยูใ่นความสนใจ ความ
ตอ้งการจะมีพลงัเป็นบวก 

- ผูเ้รียนตอ้งการ
จุดมุ่งหมายและความ
ตอ้งการ จึงตอ้งจดั
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมทั้ง
ทางกายภาพและทางจิตใจ 
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ตารางที ่2.2  (ต่อ) 
 

ทฤษฎี 
นกัจิตวิทยาคน

สาํคญั 
ทฤษฎีการเรียนรู้ / แนวคิด 

หลกัการจดัการศึกษา/ 
การสอน 

  

- คนมีองคป์ระกอบเป็น 
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพหรือ
วตัถุ และส่ิงแวดลอ้มทาง
จิตวิทยา คือ แรงขบั และ
แรงจูงใจต่อเป้าหมาย 
- การเรียนรู้เกิดจากแรงจูงใจ
ไปสู่จุดหมายท่ีตอ้งการ 

- การสร้างแรงจูงใจหรือ
แรงขบัเป็นส่ิงสาํคญัของ
การเกิดการเรียนรู้ 

3. เคร่ืองหมาย 
(Sign) 

ทอลแมน 
(Tolman) 

- การเรียนรู้เกิดจากการใช ้
เคร่ืองหมายเป็นตวัช้ีใหแ้สดง
พฤติกรรมไปสู่จุดหมาย
ปลายทางท่ีตอ้งการ 
- ผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรู้เม่ือ
ไดรั้บรางวลัท่ีตอ้งการ 
- ผูเ้รียนจะเกบ็ความรู้ในรูป 
แบบเคร่ืองหมายสญัลกัษณ์ 
สถานท่ี และปรับการเรียนรู้ 
ตามสถานการณ์ 
- การเรียนรู้คงเกบ็ไวจ้ะไม่ 
แสดงออกจนกวา่จะ
เหมาะสม 

- การสร้างแรงขบั 
แรงจูงใจจะกระตุน้
ผูเ้รียนใหพ้ยายามไปสู่
จุดหมายท่ีตอ้งการ 
- การสอนควรใช้
เคร่ืองหมายสญัลกัษณ์
เป็นเคร่ืองช้ีทางกาํกบั 
- การปรับสถานการณ์จะ
ช่วยปรับพฤติกรรม 
- การเรียนรู้บางอยา่งอาจ
ไม่แสดงออกทนัที จึงควร
ใชว้ิธีประเมินผลหลายวิธี 
ติดตามผลระยะยาว 
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ตารางที ่2.2  (ต่อ) 
 

ทฤษฎี 
นกัจิตวิทยาคน

สาํคญั 
ทฤษฎีการเรียนรู้ / แนวคิด 

หลกัการจดัการศึกษา/ 
การสอน 

4. พฒันาการ 
ทางสติปัญญา 
(Intellectual 
Development) 
 

เพียเจต ์
(Piaget) 
 

เป็นส่ิงท่ีเป็นธรรมชาติตามวยั
ไม่เร่งหรือขา้มขั้น แต่อาจจดั
ประสบการณ์เสริมช่วยให้
พฒันาไดเ้ร็วข้ึน 
- ภาษาและกระบวนการคิด 
ของเดก็แตกต่างจากผูใ้หญ่ 
- กระบวนการทางสติปัญญา
เป็นการดูดซบัเกบ็ไว ้ปรับ
และจดัระบบใหเ้กิดเป็น
โครงสร้างทางปัญญาใหม่ข้ึน 
ซ่ึงตอ้งใหก้ลมกลืนเกิดสมดุล
ไม่ขดัแยง้ 

- จดัประสบการณ์ให้
เหมาะสมกบัพฒันาการ
ตามวยัไม่ใช่การบงัคบั 
เม่ือเดก็ไม่พร้อม ให ้
อิสระเดก็มิฉะนั้นอาจ
เกิดเจตคติทางลบ 
- ใหค้วามสนใจและ
สงัเกตเดก็จะรู้ 
ลกัษณะเฉพาะของเดก็ 
- การสอนภาพรวมก่อน
ภาพยอ่ยจะเขา้ใจดีกวา่ 
- สอนส่ิงท่ีคุน้เคยก่อน
เสนอส่ิงใหม่ท่ีสมัพนัธ์
กบัส่ิงเดิมจะจดัระบบ
ความรู้ไดดี้ 
- เปิดโอกาสรับ
ประสบการณ์และ 
ปฏิสมัพนัธ์ส่ิงแวดลอ้ม
มากๆ เดก็จะดูดซบัและ
ส่งเสริมโครงสร้างทาง
ปัญญา 

 บรุนเนอร์ 
(Brunner) 

- มนุษยเ์ลือกรับรู้ส่ิงท่ีตน
สนใจและการเรียนรู้เกิดจาก
กระบวนการคน้พบดว้ย 
ตนเอง(Discovery Learning) 
- การคิดอยา่งหยัง่รู้เป็นการ 

- กระบวนการคน้พบ
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง
เป็นกระบวนการเรียนรู้
ท่ีดีมีความหมายแก่
ผูเ้รียนเกิดเจตคติทางลบ 
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  ตารางที ่2.2 (ต่อ) 
 

ทฤษฎี 
นกัจิตวิทยาคน

สาํคญั 
ทฤษฎีการเรียนรู้ / 

แนวคิด 
หลกัการจดัการศึกษา/ 

การสอน 

  

- ภาษาและ
กระบวนการคิด 
ของเดก็แตกต่างจาก
ผูใ้หญ่ 
- กระบวนการทาง
สติปัญญาเป็นการดูด
ซบัเกบ็ไว ้ปรับและ
จดัระบบใหเ้กิดเป็น
โครงสร้างทางปัญญา
ใหม่ข้ึน ซ่ึงตอ้งให้
กลมกลืนเกิดสมดุลไม่
ขดัแยง้ 

- ใหค้วามสนใจและ
สงัเกตเดก็จะรู้ 
ลกัษณะเฉพาะของเดก็ 
- การสอนภาพรวมก่อน
ภาพยอ่ยจะเขา้ใจดีกวา่ 
- สอนส่ิงท่ีคุน้เคยก่อน
เสนอส่ิงใหม่ท่ีสมัพนัธ์
กบัส่ิงเดิมจะจดัระบบ
ความรู้ไดดี้ 
- เปิดโอกาสรับ
ประสบการณ์และ 
ปฏิสมัพนัธ์ส่ิงแวดลอ้ม
มากๆ เดก็จะดูดซบัและ
ส่งเสริมโครงสร้างทาง
ปัญญา 

 

บรุนเนอร์ 
(Brunner) 

- มนุษยเ์ลือกรับรู้ส่ิงท่ี
ตนสนใจและการเรียนรู้
เกิดจากกระบวนการ
คน้พบดว้ยตนเอง
(Discovery Learning) 
- การคิดอยา่งหยัง่รู้เป็น
การคิดหาเหตุผลอยา่ง
อิสระช่วยใหเ้กิด
ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์

- กระบวนการคน้พบการ
เรียนรู้ดว้ยตนเองเป็น
กระบวนการเรียนรู้ท่ีดีมี
ความหมายแก่ผูเ้รียน 
- วิเคราะห์และจดั
โครงสร้างเน้ือหา 
สาระการเรียนรู้ให้
เหมาะสมก่อนการสอน 
- จดัหลกัสูตรแบบเกลียว 
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ตารางที ่2.2 (ต่อ) 
 

ทฤษฎี 
นกัจิตวิทยาคน

สาํคญั 
ทฤษฎีการเรียนรู้ / 

แนวคิด 
หลกัการจดัการศึกษา/ 

การสอน 

  

- แรงจูงใจภายในสาํคญั 
ใหป้ระสบผลสาํเร็จ 
การเรียนรู้มี 3 ขั้น คือ 
ขั้นความรู้จากการ
กระทาํ ใชป้ระสาท
สมัผสัรับรู้ลงมือกระทาํ
เกิดความรู้ ขั้นความคิด 
การสร้างมโนภาพได้
และเรียนรู้จากภาพแทน
ของจริงขั้น สญัลกัษณ์
และนามธรรม 
- สร้างความคิดรวบยอด 
หรือจดัประสบการณ์
อยา่งเหมาะสม 
- การเรียนรู้ท่ีไดผ้ลดี 
ตอ้งใหผู้เ้รียนคน้พบ
ดว้ยตนเอง 

เน้ือหาหรือความคิดรวบ
ยอดไดทุ้กวยั โดยจดัให้
เหมาะสมกบัวยั จะช่วยให้
เกิดการเรียนรู้ไดดี้ 
- ส่งเสริมใหผู้เ้รียนคิด
อยา่งอิสระเพ่ือส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค ์
- การสอนความคิดรวบ
ยอดแก่ผูเ้รียนเป็น
ส่ิงจาํเป็น และการ 
สร้างแรงจูงใจภายในให้
เกิดกบัผูเ้รียนเป็น
ส่ิงจาํเป็นในการจดั 
ประสบการณ์ใหผู้เ้รียน
คน้พบการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง ช่วยใหเ้กิดการ
เรียนรู้ไดดี้ 

5. การเรียนรู้ 
อยา่งมี
ความหมาย 
(Theory of 
Meaningful 
Verbal Learning) 

ออซูเบล 
(Ausubel) 

- การเรียนรู้จะมี
ความหมายหากเช่ือมโยง
กบัความรู้เดิม 

- การเสนอความคิดรวบ
ยอดหรือกรอบมโนทศัน์
ก่อนการสอน 
เน้ือหาจะช่วยใหเ้น้ือหา
สาระมีความหมาย 
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กล่าวโดยสรุปทฤษฎีปัญญา เป็นกระบวนการทางสติปัญญาในการสร้างความรู้ความเขา้ใจ
ให้กบัตนเองดว้ยการสร้างเสริมประสบการณ์ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมกบั
ประสบการณ์ใหม่ ทาํให้เกิดการเรียนรู้ได ้ 2 ลกัษณะ คือ การหยัง่รู้ (insight) และการรับรู้
(perception) ไดดี้ข้ึน ผูเ้รียนจะเขา้ใจและมองเห็นแนวทางการแกปั้ญหาไดง้ายข้ึนส่วนทฤษฎีการ
เรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) เนน้ว่า การเรียนรู้เกิดจากการท่ีมนุษยมี์ส่วนร่วม หรือ
การมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้มรอบตวั และมีพฤติกรรมแตกต่างกนัตามลกัษณะ
นิสัยส่วนตวั และแรงกระตุน้ท่ีเป็นปัจจยัของความสัมพนัธ์กบัส่ิง แวดลอ้มนั้น เป็นทฤษฎีท่ีให้
ความสาํคญักบับริบททางสังคม (social context) และการมีปฏิสัมพนัธ์ ลกัษณะการเรียนรู้เป็นการ
เรียนรู้บทบาทและมีพฤติกรรมตามตน้แบบในสงัคม 

 
2.3  การเรียนรู้แบบนําตนเอง  
 2.3.1  ความเป็นมาของการเรียนรู้แบบนาํตนเอง 
 การเรียนรู้แบบนาํตนเอง (self-directed learning) ไดรั้บความสนใจมาตั้งแต่สมยั
พทุธกาล ดงัเช่น สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ทรงตรัสรู้ไดด้ว้ยพระองคเ์อง หรือนกัปรัชญาชาวกรีก 
เช่น Socretes, Plato และ Aristotle ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีช่ือเสียง มีความรู้ และเป็นท่ียอมรับของคนทัว่โลกก็
เน่ืองมาจากการเรียนรู้แบบนาํตนเอง หรือบุคคลทางประวติัศาสตร์คนอ่ืนๆ เช่น Alexander the 
Great , Julius Caesar , Erasmus และ Descartes ก็เป็นผูเ้รียนรู้แบบนาํตนเอง นกัการศึกษาเป็น
จาํนวนมากให้ความสนใจเก่ียวกบัการเรียนรู้แบบนาํตนเอง เร่ิมจากการจดัการศึกษาผูใ้หญ่ จน
นาํมาใชอ้ยา่งกวา้งขวางในปัจจุบนั กูกลิเอลมิโน ลองและฮีมสตรา (Guglielmino, Long, and 
Hiemstra, 2004, p. 1 - 12) ไดก้ล่าวถึงประวติัของการเรียนรู้แบบนาตนเองท่ีเกิดข้ึนในอเมริกาว่า 
บรรยากาศของการศึกษาดว้ยตนเอง (self – education) ไดเ้ร่ิมข้ึนตั้งแต่สมยัท่ีอเมริกายงัเป็นอาณา
นิคม ผูส้นใจมีทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มท่ีร่วมกนัศึกษา ดว้ยเร่ืองท่ีอยูใ่นความสนใจไดแ้ก่ 
ขอ้ความในคมัภีร์ไบเบิล และศาสนาอ่ืนๆ วรรณคดีท่ียิ่งใหญ่ การทาํฟาร์ม การทาํสวน การซ่อม
บา้น ภาษา และศิลปะพ้ืนบา้น เป็นตน้ ในศตวรรษท่ี 19 ไดมี้การศึกษาเก่ียวกบัการเรียนรู้แบบนาํ
ตนเอง โดยปี ค.ศ. 1840 คริล (Crail) ไดตี้พิมพเ์อกสารเก่ียวกบัการ พยายามศึกษาดว้ยตนเองของ
ประชาชนทัว่ไป ขณะท่ีประเทศองักฤษ ปี 1859 สไมล ์(Smiles)ไดตี้พิมพห์นงัสือเร่ือง “self – help” 
ซ่ึงเป็นการยกยอ่งคุณค่าของการพฒันาบุคคลดว้ยตนเอง 
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 นกัการศึกษาหลายท่าน ไดน้าํเสนอผลงานเก่ียวกบัการเรียนรู้แบบนาํตนเอง อาทิ  
โนลส์ (Knowles. 1975) ไดศึ้กษาเร่ือง กระบวนการเรียนการสอนแบบการนาํตนเอง 

และเขียนหนงัสือเร่ือง “Self – directed Learning” ซ่ึงใหค้าํนิยามพื้นฐานและสมมุติฐานเก่ียวกบัการ
เรียนรู้แบบนาํตนเองท่ีเป็นแนวทางใหก้บังานวิจยัอ่ืนๆ ตามมา  

กกูลิเอลมิโน (Guglielmino. 1977) ไดส้ร้างแบบวดัความพร้อมในการเรียนรู้แบบนาํ
ตนเอง (Self – directed Learning Readiness Scale) เรียนยอ่ๆ วา่ SDLRS  

ทฟั (Tough. 1979) ไดว้ิเคราะห์กิจกรรมการสอนเพ่ือการนาํตนเอง (Self – directed 
Teaching) และไดเ้ขียนหนงัสือช่ือ “The Adult’s Learning Projects”  

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1977 ลอง (Long) และผูร่้วมงาน ไดจ้ดัประชุมสัมมนานานาชาติเก่ียวกบั
การเรียนรู้แบบนาํตนเอง ผลจากการประชุมทาํใหเ้กิดงานวิจยั และความพยายามในการสร้างทฤษฎี
โดยนกัวิจยั ทัว่โลก การจดัประชุมดงักล่าวยงัคงดาํเนินอยูจ่นถึงปัจจุบนั  

สาํหรับประเทศไทย คาว่า “Self – directed Learning” มีผูน้าํมาแปลเป็นภาษาไทยไว้
หลายคาํ เช่น การเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง การเรียนรู้โดยการนาํตนเอง การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การ
เรียนรู้โดยพ่ึงตนเอง การช้ีนาํตนเอง และการเรียนรู้แบบนาํตนเอง เป็นตน้ และมีนกัการศึกษาหลาย
ท่านท่ีทาํการวิจยัเก่ียวกบัการเรียนรู้แบบนาํตนเอง กบักลุ่มตวัอยา่งในทุกระดบัการศึกษา มีทั้งใน
ระบบและนอกระบบโรงเรียน ทั้งนกัศึกษาและผูป้ฏิบติังาน  
  2.3.2  ความหมายของการเรียนรู้แบบนาํตนเอง  

นกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมายเก่ียวกบัการเรียนรู้แบบนาํตนเองไว ้ดงัน้ี  
ทฟั (Tough, 1971, p.114) ไดก้ล่าวถึงการเรียนรู้แบบนาํตนเองว่า เป็นการเรียนโดย

เจตนา จงใจ ตั้งใจท่ีจะเรียนรู้ และจะเกิดข้ึนเม่ือคนใดคนหน่ึงผกูพนัและมุ่งมัน่ กบัการเรียนเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึงอยา่งต่อเน่ือง พร้อมกบัมีการวางแผนการเรียนของตนเองดว้ย  

โนลส์ (Knowles, 1975, p. 18) ไดใ้หค้วามหมายของการเรียนรู้แบบนาํตนเองว่า เป็น
กระบวนการคิดริเร่ิมการเรียนเอง โดยวินิจฉยัความตอ้งการในการเรียนของตน กาํหนดเป้าหมาย 
และส่ือการเรียน ติดต่อกบับุคคลอ่ืน หาแหล่งความรู้ เลือกใชย้ทุธวิธีการเรียนรู้ เสริมแผนการเรียนรู้ 
และประเมินผลการเรียนของตน ดว้ยความร่วมมือช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือไม่ก็ได ้ซ่ึงผูเ้รียนสามารถ
เรียนไดดี้กวา่ท่ีจะใหผู้อ่ื้นริเร่ิมการเรียนให ้เพราะผูเ้รียนจะมีจุดหมายชดัเจนและมีแรงจูงใจสูง เรียน
อยา่งตั้งใจ สามารถใชป้ระโยชน์จากการเรียนรู้ได ้ สามารถพฒันาความเป็นตวัของตวัเอง มีความ
เป็นอิสระในการเรียน และจะมีความรับผดิชอบต่อตนเองเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ นอกจากน้ี การเรียนรู้แบบ
นาํตนเองจะทาใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาความสามารถใหส้อดคลอ้งกบัระบบการศึกษาใหม่ ทาํใหผู้เ้รียน
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สามารถดาํรงชีวิตอยูใ่นสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ดงันั้น การเรียนรู้แบบนาํตนเองจึง
เป็นกระบวนการต่อเน่ืองตลอดชีวิต  (A Lifelong Process) (Knowles, 1975, p. 14 - 15)  

กริฟฟิน (Griffin, 1983, p. 153) สรุปว่า การเรียนรู้แบบนาํตนเองคือ วิธีการเรียนรู้และ
วิธีการสอนท่ีกระตุน้ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยแสดงพฤติกรรมท่ี
หลากหลาย ทาํใหผู้เ้รียนตอ้งควบคุมการเรียน และทาํความเขา้ใจเน้ือหาดว้ยตนเอง 
 แคนด้ี (Candy, 1991, p. 6 – 23) ไดว้ิเคราะห์แนวความคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้แบบนาํ
ตนเองวา่ ประกอบดว้ย 2 มิติ คือ มิติของกระบวนการ (process) ว่า เป็นวิธีการจดัการเรียนการสอน
ใหผู้เ้รียนพฒันาตนไปสู่การเป็นผูเ้รียนรู้แบบนาํตนเอง และมิติของผลผลิต (product) คือลกัษณะ
ของผูเ้รียนรู้แบบนาํตนเอง  
  กล่าวโดยสรุปไดว้่า การเรียนรู้แบบนาํตนเอง หมายถึง การท่ีผูเ้รียนเป็นผูริ้เร่ิมการเรียน
ดว้ยตนเอง โดยมีการวิเคราะห์ความตอ้งการส่ิงท่ีจะเรียน มีวิธีการเลือกและแสวงหาความรู้ มี
กระบวนการเรียนรู้ ไดแ้ก่ การกาํหนดเป้าหมายการเรียน การวางแผนการเรียน การคน้หาและเลือก
แหล่งการเรียนรู้ ทั้งบุคคลและวิทยาการ ส่ือต่างๆ มีทกัษะการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น ทกัษะการ
ตดัสินใจ และสามารถประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยตนเอง มีทกัษะการจดัการเรียนดว้ยตนเอง โดยอาจ
ไดรั้บความช่วยเหลือแนะนาํและสนบัสนุนจากผูอ่ื้น เช่น เพื่อน หรือครู ซ่ึงการเรียนรู้แบบนาํตนเอง
ประกอบดว้ย 2 มิติ คือ มิติของกระบวนการ (process) และมิติของผลผลิต (product)  
 2.3.3   ความสาํคญัของการเรียนรู้แบบนาํตนเอง  
   ในสังคมปัจจุบนัมีการแข่งขนัสูง เพราะนายจา้ง สถานท่ีทาํงานต่างก็ตอ้งการบุคคลท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นการเรียนในหอ้งเรียนเพียงอยา่งเดียวจะไม่ทาํให้ผูเ้รียนเป็นผูท่ี้รอบรู้ได ้
ผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรู้ส่ิงท่ีอยู่นอกห้องเรียน ตอ้งฝึกเรียนรู้ดว้ยตนเองเพื่อให้ตวัเองเป็นบุคคลท่ีมี
ประสิทธิภาพ เป็นท่ียอมรับและความตอ้งการของสังคม แนวโนม้ของการจดัการศึกษาในอนาคต 
มุ่งเนน้เร่ืองของอิสรภาพในการเรียนรู้ โอกาสในการเรียนรู้ ความหลากหลายในการเลือกท่ีจะ
เรียนรู้ และการเรียนรู้ ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต ทั้งน้ี เน่ืองจาก  

1.  วิชาการและความรู้ต่างๆ ในโลกปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ดงันั้น คาํ
จากดัความของการศึกษาจะตอ้งไม่เป็นแต่เพียงการถ่ายทอด หรือส่งผ่านความรู้จากผูส้อนไปยงั
ผูเ้รียนเท่านั้น จุดประสงคห์ลกัของการศึกษาจะตอ้งเป็นการพฒันาทกัษะของการแสวงหาความรู้ ผู ้
ท่ีมีการศึกษาจะตอ้งมิใช่ผูท่ี้มีแต่ความรู้พื้นฐานทางวิชาการหรือวิชาชีพเท่านั้น  
 2.  การศึกษาไม่จาเป็นท่ีจะตอ้งเกิดข้ึนเฉพาะในโรงเรียนหรือสถาบนัการศึกษาเท่านั้น 
การเรียนรู้ ในชีวิตของคนจะตอ้งเรียนจากส่ิงท่ีบุคคลกระทาํประสบการณ์ทุกประสบการณ์ คือ 
ประสบการณ์การเรียนรู้ ทุกส่ิงทุกอยา่งในชีวิตคน คือ แหล่งความรู้ทั้งส้ิน นอกจากน้ี ความกา้วหนา้

DPU



25 
 

ทางวิชาการ และเทคโนโลยี ในปัจจุบนัทาํให้ส่ือและเทคโนโลยีต่างๆ ได้รับการพฒันา
เจริญกา้วหนา้มาก ทาํให้ความรู้ขอ้มูลข่าวสารในแต่ละมุมโลกสามารถส่ือสารไดอ้ยา่งรวดเร็วทนั
เหตุการณ์ ส่ือ และเทคโนโลยจีะช่วยเช่ือมโยงกลุ่มเป้าหมายใหเ้ขา้ถึงแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ไดม้าก
ข้ึน สะดวกข้ึน คนสามารถเลือกท่ีจะเรียนรู้และรับความรู้ไดต้ามความสามารถและความพร้อม เพื่อ
นาความรู้มาปรับปรุงชีวิตและสงัคมของตนใหดี้ข้ึน  
 3.  การศึกษาจะตอ้งไม่จาํกดัอยูเ่ฉพาะในวยัเด็กเท่านั้น การศึกษา คือ การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ส่ิง ท่ีเรียนตอนเด็กๆ ควรเป็นทกัษะการแสวงหาความรู้ การใชค้วามรู้ ความเขา้ใจ ทศันคติ 
และคุณค่าท่ีจาํเป็นแก่การดาํรงชีวิต ท่ีมีความสุขและเป็นประโยชน์ต่อสงัคม  
 4.  การเรียนรู้ในแบบท่ีผูเ้รียนมีอิสรภาพและช้ีนาํตนเอง สอดคลอ้งกบักระบวนการ
จิตวิทยา ธรรมชาติมนุษย ์ คือ มนุษยมี์ความตอ้งการในส่วนลึกท่ีจะเป็นอิสระช้ีนาํตนเอง และส่ิง
หน่ึงท่ีเป็นดชันีของการบรรลุวฒิุภาวะของบุคคล คือ ความสามารถในการรับผดิชอบชีวิต  
 5.  การท่ีผูเ้รียนมีส่วนในการเลือกเรียนส่ิงท่ีตอ้งการเรียน และมีส่วนในการกาํหนดวิธี
เรียนเองยอ่มจะตอ้งเรียนไดดี้และเรียนรู้ไดม้ากกวา่ผูเ้รียนท่ีตอ้งเรียนในแบบท่ีถูกกาํหนดใหเ้รียน  
 6.  การเรียนการสอนแบบเนน้ให้ผูเ้รียนรู้จกัเรียนรู้ดว้ยตนเอง ทาํให้ผูเ้รียนไดเ้กิด
ความคิด สร้างสรรค ์ เป็นตวัของตวัเอง รู้จกัตดัสินใจและมีความรับผิดชอบในตนเอง อนัเป็น
จุดมุ่งหมายท่ีสาํคญัของการศึกษา  
 ดว้ยเหตุน้ี การจดัการศึกษาจึงจาํเป็นตอ้งมุ่งให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
เสริมสร้างใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความสามารถในการแสวงหาข่าวสารต่างๆ ไดท้นัต่อเหตุการณ์ การ
ฝึกฝนให้ผูเ้รียนมีนิสัยรักการเรียนรู้ รู้จกัแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง เพื่อเป็นพื้นฐานสาหรับ
การศึกษาของตนเองในระดบัสูงข้ึน และเพื่อใหส้ามารถดาเนินชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
นอกจากน้ี ไดมี้นักการศึกษาและนักวิจยัหลายท่านกล่าวถึงความสําคญัของการเรียนรู้แบบนาํ
ตนเองไวด้งัน้ี  
 เทเลอร์ (Taylor, 1995) มองว่า การเรียนรู้แบบนาํตนเองจะทาํใหผู้เ้รียนคิดว่าปัญหาเป็น
ส่ิงท่ีทา้ทาย น่าเปล่ียนแปลงและผูเ้รียนจะสนุกกบัการเรียน ส่ิงเหล่าน้ีจะทาใหผู้เ้รียนจาํส่ิงท่ีเรียนได้
ไปตลอด มีอิสระ มีวินยัในตนเอง มีความเช่ือมัน่ในตนเอง และมีเป้าหมายในอนาคต  
 แกริสัน (Garrison, 1997) กล่าวว่า ผูท่ี้เรียนรู้ดว้ยตนเองจะตระหนกัถึงความรับผดิชอบ
ในการเรียนและสามารถเตือนตนเองในการเรียนรู้ได ้ 
 โนลส์ (Knowles, 1975, p. 15 ) และ สมบติั สุวรรณพิทกัษ ์(2543, น. 4 - 6) ไดก้ล่าวถึง
ความสาํคญัของการเรียนรู้แบบนาํตนเองในทาํนองเดียวกนัไวร้วม 5 ประการ ดงัน้ี  
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 1.  การเรียนรู้แบบนาํตนเอง ผูเ้รียนเป็นผูริ้เร่ิมการเรียน ทาํใหมี้เป้าหมาย มีแรงจูงใจสูง 
เป็นการเรียนท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดรู้้จกัวิธีการเรียนดว้ยตนเอง และผูเ้รียนมกัจะนาํผลท่ีไดจ้ากการ
เรียนรู้ไปใชป้ระโยชน์ไดคุ้ม้ค่าและยาวนานกวา่ผูเ้รียนท่ีรอรับคาํสอนอยา่งเดียว  
 2.  กระบวนการเรียนรู้แบบนาํตนเอง เป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีสอคลอ้งกบัสภาพและ
กระบวนการพฒันาการทางจิตวิทยาและกระบวนการทางธรรมชาติ มนุษยเ์กิดมายงัช่วยตวัเองไม่ได ้
ตอ้งพึ่งพาพ่อแม่และอาศยัคนอ่ืนตลอดเวลา เม่ือเติบโตข้ึนค่อยๆ พฒันาตนเองไปสู่ความเป็นอิสระ 
มีความรับผิดชอบในชีวิตของตนเอง ไม่พึ่งคนอ่ืน การพฒันาเป็นไปในสภาพท่ีเพิ่มความเป็นตวั
ของตวัเอง และช้ีนาํตนเองไดม้ากข้ึน  
 3.  ความรู้ในอดีตจะลา้สมยั ดว้ยเหตุน้ี จุดมุ่งหมายของการศึกษาจึงจาํเป็นจะตอ้งเนน้ใน
เร่ืองการพฒันาทกัษะของการแสวงหาความรู้ใหม่ รู้จกัการเรียนรู้ เพ่ือว่าผูเ้รียนจะไดรั้บความรู้ท่ี
เป็นปัจจุบนั และยงัจะตอ้งมีทกัษะและความสามารถท่ีจะแสวงหาความรู้ใหม่ๆ สาหรับอนาคตอีก
ดว้ย จึงควรเป็นผูมี้ทกัษะการเรียนรู้แบบนาํตนเอง  
 4.  การพฒันาทางการศึกษา มีหลกัสูตรใหม่ การเรียนเปิดกวา้งแบบไร้พรมแดน มี
ศูนยบ์ริการทางวิชาการ เช่น ศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเองท่ีจดัในสถาบนัต่างๆ เป็นโปรแกรม
การศึกษาอยา่งอิสระจดัใหแ้ก่บุคคลทัว่ไป รูปแบบของการศึกษาลว้นผลกัภาระความรับผดิชอบให้
ผูเ้รียนตอ้งเรียนดว้ยตนเอง  
 5.  การเรียนรู้แบบนาํตนเอง เป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือความอยูร่อดของชีวิตทั้งใน
ปัจจุบนัและอนาคต เป็นการเรียนรู้ท่ียอมรับสภาพความแตกต่างของแต่ละบุคคล เป็นความรู้ท่ี
เคารพในศกัยภาพของผูเ้รียน และเป็นการเรียนรู้ท่ีสนองตอบต่อความตอ้งการและความสนใจของ
ผูเ้รียน โดยท่ียอมรับว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถท่ีจะเรียนรู้ส่ิงต่างๆ ดว้ยตนเองได ้ เพื่อท่ีจะให้
ตนเองสามารถดาํรงอยู่ในสังคมท่ีกาํลงัเปล่ียนแปลงไดอ้ย่างมีความสุข จึงตอ้งเป็นกระบวนการ
เรียนท่ีต่อเน่ืองตลอดชีวิต  
 จากความสาํคญัของการเรียนรู้แบบนาํตนเองจะเห็นว่า มีความสาํคญัต่อการดาเนินชีวิต 
เน่ืองจากเป็นการสร้างนิสัยและความสามารถในการแสวงหาความรู้ การมีวิสัยทศัน์สู่อนาคต การรู้
ความตอ้งการของ 10 ตนเอง และการเรียนรู้ในตวัผูอ่ื้น ทาํให้ผูเ้รียนมีความยดืหยุน่ มีความริเร่ิม
สร้างสรรค ์ มีแรงจูงใจสูงในการฟันฝ่าอุปสรรค และสามารถนาํผลการเรียนรู้ไปใชป้ระโยชน์ใน
ชีวิตอยา่งย ัง่ยนื การเรียนรู้แบบนาํตนเอง ส่วนใหญ่เนน้ไปท่ีกลุ่มเป้าหมายผูเ้รียนท่ีเป็นผูใ้หญ่หรือ
เป็นการเรียนในระดบัอุดมศึกษา แต่ก็ไดป้รากฏชดัเจนในแนวคิดการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ซ่ึง
เป็นนวตักรรมการศึกษาท่ียดึผูเ้รียนเป็นสาํคญัตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  
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 2.3.4  รูปแบบของการเรียนรู้แบบนาํตนเอง 
  ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการวิจยั เร่ืองการใชก้ารเรียนรู้แบบนาํตนเองเพื่อพฒันาการเรียนรู้วิชา
คอมพิวเตอร์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  โดยใชแ้นวคิดของ โนลส์ (Knowles, 1975)
กระบวนการในการเรียนรู้แบบนาํตนเอง เป็นวิธีการท่ีผูเ้รียนตอ้งจดักระบวนการเรียนดว้ยตนเอง 
โดยเป็นผูมี้องคป์ระกอบในการเรียนรู้ 5 ประการ คือ  
 1. การวินิจฉยัความตอ้งการในการเรียน 
 2. การกาํหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน 
 3. การออกแบบแผนการเรียน 
 4. การดาํเนินการเรียนรู้จากแหล่งวิทยาการ 
 5. การประเมินผล 
 2.3.5  ลกัษณะของผูท่ี้เรียนรู้แบบนาํตนเอง  
 กกูลิเอลมิโน (Goglielmino, 1977) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง Development of the Self –
Directed Learning Readiness Scale โดยศึกษาความพร้อมของการเรียนรู้แบบนาํตนเองท่ีเรียกว่า 
SDLRS ซ่ึง Subbaghiam, Hassan และ Brockett ระบุว่าเป็นแบบวดัท่ีมีความเช่ือถือและมีความ
สมเหตุสมผล (วิภาดา วฒันนามกุล, 2547) ผลงานจากงานวิจยัน้ีช้ีชดัว่า บุคคลจะมีความพร้อมใน
การเรียนรู้แบบนาํตนเองไดน้ั้นจะตอ้งมีลกัษณะความพร้อมของการเรียนรู้ 8 ดา้น คือ  

1.  การเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ (openness to learning opportunities) ความสนใจในการ
เรียน ความพอใจในความริเร่ิมของตน ความรักการเรียน และความคาดหวงัว่าจะเรียนอยา่งต่อเน่ือง 
ความสนใจหาแหล่งความรู้ การมีความอดทนต่อขอ้สงสัย การมีความสามารถในการยอมรับคาํ
วิจารณ์และการมีความรับผดิชอบในการเรียนรู้  
 2.  การมีมโนทศัน์ของตนเองในการเป็นผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ (self concept as an 
effective learner) ไดแ้ก่ ความมัน่ใจท่ีจะเรียนรู้ดว้ยตนเอง ความสามารถในการจดัแบ่งเวลาใหก้าร
เรียน การมีวินยั การมีความรู้เก่ียวกบัความตอ้งการการเรียนรู้ และแหล่งทรัพยากรทางความรู้และ
การมีทศันะต่อตนเองวา่เป็นผูก้ระตือรือร้นในการเรียนรู้  
 3.  การมีความคิดริเร่ิมและมีอิสระในการเรียนรู้ (initiative and independence in 
learning) ไดแ้ก่ การแสวงหาคาํตอบจากคาถามต่างๆ ชอบแสวงหาความรู้ ชอบมีส่วนร่วมในการ
กาํหนดประสบการณ์การเรียนรู้ มีความมัน่ใจในความสามารถท่ีจะทาํงานดว้ยตนเองไดดี้ รักการ
เรียนรู้ พอใจในทกัษะการอ่านเพ่ือความเขา้ใจ รู้แหล่งทรัพยากรทางความรู้ มีความสามารถในการ
พฒันาแผนการทาํงานของตนเอง และมีความริเร่ิมในการเร่ิมโครงการใหม่ๆ  
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 4.  การยอมรับในส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้ของตนเอง (informed acceptance of 
responsibility for one’s own learning) ไดแ้ก่ การยอมรับจากผลการเรียนว่าตนเองมีสติปัญญาปาน
กลาง ความเตม็ใจเรียนในส่ิงท่ียากหากเป็นเร่ืองท่ีสนใจ และมีความเช่ือมัน่ในวิธีการเรียนและ
สืบสวนสอบสวนทางการศึกษา  
 5.  ความรักในการเรียน (love of learning) ไดแ้ก่ การช่ืนชมบุคคลท่ีคน้ควา้อยูเ่สมอ การ
มีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะเรียน และสนุกกบัการสืบสอบคน้ควา้ 
 6.  ความคิดสร้างสรรค ์(creativity) ไดแ้ก่ การมีความกลา้เส่ียงกลา้ลอง มีความสามารถ
ในการคิดแกปั้ญหา และความสามารถคิดวิธีการเรียนในเร่ืองหน่ึงๆ ไดห้ลายวิธี  
 7.  การมองอนาคตในแง่ดี (positive orientation to the future) ไดแ้ก่ การมองตนเองว่า
เป็นผูเ้รียนรู้ตลอดชีวิต ชอบคิดถึงอนาคต เห็นปัญหาวา่เป็นส่ิงทา้ทาย และไม่ใช่เคร่ืองหมายท่ีจะให้
หยดุทาํ 
 8.  ความสามารถในการใชท้กัษะทางการศึกษา การเรียนรู้ในการแกปั้ญหา (ability to 
use basic study skills and problem – solving skills) ไดแ้ก่ การมีความสามารถในการใชท้กัษะการ
เรียนรู้ในการแกปั้ญหา คิดวา่การแกปั้ญหาเป็นส่ิงท่ีทา้ทาย  
 สเคเจอร์ (Skager, 1978, p. 24-25) อธิบายว่า ผูท่ี้จะเรียนรู้ดว้ยตนเองตอ้งมีลกัษณะ
สาํคญั 7 ประการ คือ  
 1.  เป็นผูย้อมรับตนเอง (self-acceptance) หมายถึง มีเจตคติในเชิงบวกต่อตนเอง  
 2.  เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีการวางแผน (planfulness) ซ่ึงมีลกัษณะท่ีสาํคญัคือ  
     2.1  รู้ถึงความตอ้งการในการเรียนของตนเอง  
    2.2  วางจุดมุ่งหมายท่ีเหมาะสมกบัตนเองใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ีตั้งไว ้ 
      2.3  เป็นแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ช่วยใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการเรียน  
 3.  มีแรงจูงใจภายใน (Intrinsic motivation) ผูเ้รียนท่ีมีแรงจูงใจในการเรียนอยูใ่นตวัเอง
จะ สามารถเรียนรู้โดยปราศจากส่ิงควบคุมภายนอก เช่น รางวลั การถูกตาํหนิ การลงโทษ การเรียน
เพื่อวฒิุบตัรหรือตาํแหน่ง  
 4.  มีการประเมินผลตนเอง (Internalized evaluation) สามารถท่ีจะประเมินตนเองไดว้่า 
จะเรียนไดดี้แค่ไหน โดยอาจขอให้ผูอ่ื้นประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองก็ได ้ ซ่ึงผูเ้รียนจะตอ้ง
ยอมรับการประเมินภายนอกว่าถูกตอ้งก็ต่อเม่ือผูป้ระเมินมีความคิดอิสระ และการประเมิน
สอดคลอ้งกบัส่ิงต่างๆ ท่ีปรากฏเป็นจริงอยูใ่นขณะนั้น  
 5.  การเปิดกวา้งต่อประสบการณ์ (Openness to experience) ผูเ้รียนท่ีนาํประสบการณ์
เขา้มาใชใ้นกิจกรรมชนิดใหม่ๆ อาจสะทอ้นการเรียนรู้หรือการจดัวางเป้าหมาย โดยอาจไม่จาเป็นท่ี
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จะเป็นเหตุผลในการท่ีจะเขา้ไปทาํกิจกรรมใหม่ๆ ความใคร่รู้ ความอดทนต่อความคลุมเครือ การ
ชอบส่ิงท่ียุง่ยากสับสน และการเรียนอยา่งสนุกทาํใหเ้กิดแรงจูงใจในการทาํกิจกรรมใหม่ๆ และทาํ
ใหเ้กิดประสบการณ์ใหม่ๆ อีกดว้ย  
 6.  การยดืหยุน่ (Flexibility) การยดืหยุน่ในการเรียนรู้อาจช้ีใหเ้ห็นถึงความเตม็ใจท่ีจะ
เปล่ียน แปลงเป้าหมาย หรือวิธีการเรียน และใชร้ะบบการเขา้ถึงปัญหา โดยใชท้กัษะการสาํรวจ การ
ลองผดิลองถูก ซ่ึงไม่ไดแ้สดงถึงการขาดความตั้งใจท่ีจะเรียนรู้ ความลม้เหลวจะถูกนาํมาปรับปรุง
แกไ้ขมากกวา่ท่ีจะยอมแพย้กเลิก  
 7.  การเป็นตวัของตวัเอง (Autonomy) ผูเ้รียนท่ีดูแลตนเองได ้ เลือกท่ีจะผกูพนักบั
รูปแบบการเรียนรู้แบบใดแบบหน่ึง บุคคลเหล่าน้ีสามารถท่ีจะตั้งปัญหากบัมาตรฐานของระยะเวลา
และสถานท่ีเพื่อใหเ้ห็นวา่ ลกัษณะการเรียนแบบใดท่ีมีคุณค่าและเป็นท่ียอมรับได ้ 
 2.3.6  องคป์ระกอบของการเรียนรู้แบบนาํตนเอง 

 โนลส์ (Knowles, 1975, p. 40 - 48) ไดร้ะบุถึงองคป์ระกอบของการเรียนรู้แบบนาํ
ตนเองท่ีสอดคลอ้งกนั ซ่ึงผูส้อนสามารถจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผูเ้รียนท่ีครอบคลุม
องคป์ระกอบในการจะเป็นผูเ้รียนรู้แบบนาํตนเอง 5 ประการ ดงัน้ี 
 1.  การวิเคราะห์ความตอ้งการของตนเองจะเร่ิมจากให้ผูเ้รียนแต่ละคนบอกความ
ตอ้งการและความสนใจของตนในการเรียนกบัเพ่ือนอีกคน ทาํหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษา แนะนาํ และ
เพื่อนอีกคนทาํหนา้ท่ีจดบนัทึก และใหก้ระทาํเช่นน้ีหมุนเวียนทั้ง 3 คน แสดงบทบาทครบทั้ง 3 ดา้น 
คือ ผูเ้สนอความตอ้งการ ผูใ้หค้าํปรึกษา และผูค้อยจดบนัทึก การสังเกตการณ์ เพื่อประโยชน์ในการ
เรียนร่วมกนัและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในทุกๆ ดา้น 
 2.  การกาํหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน โดยเร่ิมจากบทบาทของผูเ้รียนเป็นสาํคญั ผูเ้รียน
ควรศึกษาจุดมุ่งหมายของวิชา แลว้เขียนจุดมุ่งหมายในการเรียนของตนใหช้ดัเจน เนน้พฤติกรรมท่ี
คาดหวงั วดัได ้ มีความแตกต่างของจุดมุ่งหมายในแต่ละระดบั 
 3.  การวางแผนการเรียน  ใหผู้เ้รียนกาํหนดแนวทางการเรียนตามวตัถุประสงคท่ี์ระบุไว้
จดัเน้ือหาให้เหมาะสมกบัสภาพความตอ้งการและความสนใจของตน ระบุการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกบัตนเองมากท่ีสุด 
 4.  การแสวงหาแหล่งวิทยาการทั้งท่ีเป็นวสัดุและบุคคล 
  4.1  แหล่งวิทยาการท่ีเป็นประโยชน์ในการศึกษาคน้ควา้ เช่น หอ้งสมุด พิพิธภณัฑ ์ 
 4.2  ทกัษะต่างๆ ท่ีมีส่วนช่วยในการแสวงแหล่งวิทยาการไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว 
เช่นทกัษะการตั้งคาํถาม ทกัษะการอ่าน เป็นตน้ 
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 5.  การประเมินผล  ควรประเมินผลการเรียนดว้ยตนเองตามท่ีกาํหนดจุดมุ่งหมายของ
การเรียนไว ้และใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ก่ียวกบัความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะ ทศันคติ ค่านิยม มี
ขั้นตอนในการประเมิน คือ 
 5.1  กาํหนดเป้าหมาย วตัถุประสงคใ์หช้ดัเจน 
 5.2  ดาํเนินการใหบ้รรลุวตัถุประสงคซ่ึ์งเป็นส่ิงสาํคญั 
 5.3  รวบรวมหลกัฐานจากผลการประเมินเพื่อตดัสินใจซ่ึงตอ้งตั้งอยูบ่นพื้นฐานของ 
ขอ้มูลท่ีสมบูรณ์และเช่ือถือได ้
 5.4  เปรียบเทียบขอ้มูลก่อนเรียนกบัหลงัเรียนเพื่อดูวา่ผูเ้รียนมีความกา้วหนา้เพยีงใด 
 5.5  ใชแ้หล่งขอ้มูลจากครูและผูเ้รียนเป็นหลกัในการประเมิน 
 นอกจากน้ี การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้อิสระ เกิดความไวว้างใจ ให้เกียรติ 
เคารพในกฎเกณฑร่์วมกนั รวมทั้งจดัสถานท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการเรียนรู้ และมีการแสดงความคิดเห็น
ในการดาํเนินการร่วมกนัระหว่างผูส้อนและผูเ้รียนก็เป็นส่ิงท่ีสาํคญั การจดัการเรียนการสอนควร
คาํนึงถึงองคป์ระกอบ ความเป็นอิสระส่วนบุคคล (personal autonomy)  การจดัการตวัเอง  (self – 
management) และการควบคุมตนเองของผูเ้รียนในสภาพจดัการเรียนการสอนในระบบ  (leaner 
control in formal settings) (สุกญัญา นิมานนทม์, 2536, น. 15 )ไดก้ล่าวถึง องคป์ระกอบของการ
เรียนรู้แบบนาํตนเอง  โดยการจดักระบวนการเรียนรู้ตามขั้นตอนของ การ์แลช และอีลี (Garlaeh 
and Ely) วา่ประกอบดว้ย 
 1.  การกาํหนดเน้ือหา 
 2.  การกาํหนดวตัถุประสงค ์
 3.  การประเมินพฤติกรรมเบ้ืองตน้ 
 4.  การกาํหนดกลยทุธวิธีการสอนซ่ึงประกอบดว้ย การจดักลุ่มผูเ้รียน การกาํหนดเวลา
เรียน การจดัสถานท่ีเรียน การเลือกสรรทรัพยากร 
 5.  การประเมินผล 
 6.  การวิเคราะห์ขอ้มูลยอ้นกลบั 
 สรุปไดว้่า  องคป์ระกอบของการเรียนรู้แบบนาํตนเอง เป็นกระบวนการท่ีผูเ้รียน
สามารถจดัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยมีการวิเคราะห์ความตอ้งการท่ีจะเรียน เน้ือหาท่ีจะเรียน 
กาํหนดจุดมุ่งหมายและการวางแผนในการเรียน มีความสามารถในการแสวงหาแหล่งวิทยาการ 
และมีวิธีในการประเมินผลการเรียนดว้ยตนเอง โดยมีเพ่ือนเป็นผูร่้วมเรียนรู้ไปพร้อมกนั และมี
ผูส้อนเป็นผูช้ี้แนะ อาํนวยความสะดวก และใหค้าํปรึกษา ทั้งน้ี ผูส้อนอาจตอ้งมีการวิเคราะห์ความ
พร้อมหรือทกัษะท่ีจาํเป็นของผูเ้รียนในการกา้วสู่การเป็นผูเ้รียนรู้แบบนาํตนเองได ้
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 2.3.7  กระบวนการเรียนรู้โดยวิธีการเรียนรู้แบบนาํตนเอง 
 สมบติั สุวรรณพิทกัษ ์ (2543, น. 11 - 14) ไดก้ล่าวว่า การเรียนรู้แบบนาํตนเอง
จาํเป็นตอ้งอาศยัคุณสมบติัท่ีเป็นความสามารถพื้นฐานบางอยา่ง เพื่อท่ีจะช่วยให้การเรียนการสอน
ประสบผลสําเร็จดว้ยดีนั้นควรไดมี้การจดัสภาพแวดลอ้มและประสบการณ์เรียนท่ีเอ้ือให้เกิดการ
เรียนรู้แบบนาํตนเองมากท่ีสุด คือ 
 1.  ใหผู้เ้รียนเตม็ใจท่ีจะเขา้รับการศึกษา โดยการใหอิ้สรภาพและการส่งเสริม ใหเ้กิด
การสร้างสรรคก์ารพฒันาความคิด 
 2.  ใหเ้กิดการแลกเปล่ียนความรู้ ความคิด และประสบการณ์ โดยการสนทนา พดูคุย 
 3.  ไม่ใชก้ารบงัคบัเพื่อใหผู้เ้รียนไดใ้ชศ้กัยภาพความสามารถของตน 
 4.  ฝึกใหผู้เ้รียนรู้จกัการเรียนรู้แบบนาํตนเอง โดยยดึหลกัใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
 5.  คุณลกัษณะท่ีสาํคญัอนัดบัแรกของประชาธิปไตยคือ “มนุษยจ์ะเลือกหาแนวทางใน
การปฏิบติังานของตนเองไดดี้ท่ีสุดก็ต่อเม่ือเขาไดรั้บอิสรภาพ” กล่าวคือ ใหอิ้สรภาพผูเ้รียนในการ
พฒันาตนเอง 
 6.  ตอ้งคาํนึงว่าผูบ้รรลุวุฒิภาวะยงัตอ้งพฒันาต่อไปเพื่อจะไดอ้ยูใ่นสังคมอยา่งเป็นสุข
กบัคนรอบตวั 
 7.  ไดเ้สนอขอ้คิดของ ซิริล โอ ฮูล เก่ียวกบัการเรียนของผูใ้หญ่ ไว ้7 ประการ คือ 
 7.1  ใหต้ั้งใจแน่วแน่ว่าจะเรียน อยา่วิตกกงัวลว่าจะเรียนไม่ได ้นาํประสบการณ์ของ
ผูใ้หญ่มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 
 7.2  กาํหนดจุดมุ่งหมายท่ีปฏิบติัไดจ้ริงและเป็นจริงได ้
 
 7.3  อย่าพยายามทาํส่ิงท่ีนอกเหนือขีดความสามารถตน เพราะจะไม่เกิดผลดีต่อ
กระบวนการเรียนรู้ 
 7.4  ทาํตนใหเ้ป็นผูพ้ร้อมท่ีจะรับความคิดหรือวิทยาการใหม่ๆ สร้างทศันคติท่ีดีต่อ
การเปล่ียนแปลง 
 7.5  ใหรู้้จกัขอความช่วยเหลือจากคนอ่ืน พร้อมกบัรู้จกัใหค้วามช่วยเหลือสนบัสนุน
ผูอ่ื้นในโอกาสอนัควร 
 7.6  การเรียนอยา่เนน้การจาํ  ตอ้งเนน้การแกปั้ญหา  การลงมือปฏิบติัจริง  การคิด
สร้างสรรค ์เพราะเม่ือมีการจาํ กต็อ้งมีการลืม 
 7.7  ฝึกการทาํงานอยา่งมีขั้น ตอนและมีระบบ โดยเร่ิมจากขั้น ตอนง่ายไปยาก 
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 8.  ตอ้งระลึกว่า ชีวิตไม่ไดข้ึ้นกบัโอกาส แต่ข้ึนกบัความสามารถ ซ่ึงความสามารถของ
บุคคลมีอยูต่ลอดเวลา 
 9.  ตอ้งรู้จกัปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์และส่ิงแวดลอ้ม เพราะตวัเราเป็นผูรู้้จกัตนเอง
ดงัท่ีทฤษฎีทางจิตวิทยา และสงัคมวิทยากล่าวไว ้
 กระบวนการในการเรียนรู้แบบนาํตนเอง เป็นวิธีการท่ีผูเ้รียนตอ้งจดักระบวนการเรียน
ดว้ยตนเอง โดยเป็นผูมี้องคป์ระกอบในการเรียนรู้ 5 ประการ คือโนลส์ (Knowles, 1975) 
 1.  การวินิจฉยัความตอ้งการในการเรียน 
 2.  การกาํหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน 
 3.  การออกแบบแผนการเรียน 
 4.  การดาํเนินการเรียนรู้จากแหล่งวิทยาการ 
 5.  การประเมินผล 
 ลกัษณะสาํคญัท่ีจะตอ้งจดัใหผู้เ้รียน ในการจดัการเรียนการสอนแบบนาํตนเอง  มี  5  
ประการ ดงัน้ี สคาเจอร์ และเดฟ (Skager and Dave, 1977) 
 1.  การมีส่วนร่วมในการวางแผน การจดัการ และประเมินผลการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ผูเ้รียนมี
ส่วนร่วมวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้บนพื้นฐานความตอ้งการของกลุ่มผูเ้รียน 
 2.  การเรียนรู้ท่ีคาํนึงถึงความสาํคญัของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล ไดแ้ก่ ความแตกต่างใน
ความสามารถ ความรู้พื้นฐาน ความสนใจเรียน วิธีการเรียนรู้ จดัเน้ือหาและส่ือใหเ้หมาะสม 
 3.  การพฒันาทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ไดแ้ก่ การสืบคน้ขอ้มูล ฝึกเทคนิคท่ีจาํเป็น
เช่น การสงัเกต การอ่านอยา่งมีจุดประสงค ์การบนัทึก เป็นตน้ 
 4.  การพฒันาทกัษะการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั ไดแ้ก่ การกาํหนดใหผู้เ้รียนแบ่งความ
รับผดิชอบในกระบวนการเรียนการสอน การทาํงานเด่ียว และเป็นกลุ่มท่ีมีทกัษะการเรียนรู้ต่างกนั 
 5.  การพฒันาทกัษะการประเมินตนเองและการร่วมมือในการประเมินกบัผูอ่ื้น ไดแ้ก่ 
การใหผู้เ้รียนเขา้ใจความตอ้งการในการประเมิน ยอมรับการประเมินจากผูอ่ื้น เปิดโอกาสให้
ประเมินหลายรูปแบบ  นอกจากน้ี สภาพการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนมีโอกาสเลือกและใหค้วบคุม
ตนเอง 
 ฮีมสตรา (Hiemstra, 1994) กล่าวถึง ความตอ้งการในการเรียน การกาํหนดเป้าหมายการ
เรียน การกาํหนดเน้ือหาเฉพาะท่ีจะเรียน ความกา้วหนา้ทางการเรียนของตน วิธีการเรียนการสอน 
การควบคุมส่ิงแวดลอ้ม ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ บทบาทของตนในการเรียนการสอน การ
ประเมินผลการเรียนรู้ ซ่ึงผูส้อนตอ้งฝึกใหผู้เ้รียนมีทกัษะพื้นฐานในการเรียนรู้พอเพยีงก่อนท่ีผูเ้รียน
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จะดาํเนินการเรียนรู้ดว้ยตนเอง นกัการศึกษาหลายท่านจึงไดเ้สนอระดบัของการเรียนรู้แบบนาํ
ตนเองไว ้อาทิ 
 โกรว ์(Grow, 1996, p.144)  ไดก้ล่าวถึง   ขั้นของการพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นผูเ้รียนรู้แบบ
นาํตนเอง  โดยใชแ้นวคิดขั้น  การพฒันาการเรียนรู้แบบนาํตนเอง  (Staged  Self – directed  
Learning Model)(SSDL) จากรูปแบบภาวะผูน้าํตามสถานการณ์ (The Situational Leadership 
Model)  ของเฮอร์เซยแ์ละบลานชาร์ด (Hersey and Blanchard, 1996) ซ่ึงแบ่งเป็น 4 ขั้น แต่ละขั้น 
ไดก้ล่าวถึงบทบาทของผูส้อนผูเ้รียนและตวัอยา่งการจดักิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือฝึกฝนให้
ผูเ้รียนพฒันาไปสู่การเป็นผูเ้รียนรู้แบบนาํตนเองในท่ีสุด  ดงัน้ี 
 ขั้นท่ี 1 ผูส้อนเป็นผูมี้อาํนาจตามบทบาท (authority, coach) ผูเ้รียนปฏิบติัตาม 
(dependent) 
 ขั้นท่ี 2 ผูส้อนใหแ้รงจูงใจ ช้ีนาํ (motivator, guide) ผูเ้รียนใหค้วามสนใจ (interested) 
 ขั้นท่ี 3 ผูส้อนเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก (facililator) ผูเ้รียนมีส่วนเก่ียวขอ้ง (involved) 
 ขั้นท่ี 4 ผูส้อนใหค้าํปรึกษา แนะนาํ (consultant, delegator) ผูเ้รียนเป็นผูเ้รียนรู้แบบนาํ
ตนเอง(self – directed) 
 บอลฮุยส์ (Bolhuis, 2003, p. 323 – 347)ไดเ้สนอวิธีการสอนแบบเนน้กระบวนการโดย
สอนให้ผูเ้รียนสร้างพลงัแรงใจในการเป็นเจา้ของการเรียนรู้ของตนเอง  (Process – oriented) มี
หลกัการท่ีสาํคญั 4 ประการ คือ 
 1. ใหผู้เ้รียนเป็นผูริ้เร่ิมจดักระบวนการเรียนรู้ทีละขั้น จนสมบูรณ์ 
 2. ใหค้วามสาํคญักบัความตอ้งการในการสร้างความรู้ เนน้ทกัษะการเรียนรู้ เจตคติ  
และความรู้ 
 3. ใหค้วามสนใจกบัมิติดา้นอารมณ์ในการเรียนรู้ ใหผู้เ้รียนเห็นคุณค่าในการเรียน มี
แรงจูงใจภายใน ยนิดีท่ีจะแกปั้ญหาท่ียาก 
 4. ใหก้ระบวนการเรียนรู้และผลท่ีเกิดข้ึนเป็นปรากฏการณ์ทางสงัคม โดยใหผู้เ้รียนรู้จกั
การสงัเกต การปฏิบติัของผูอ่ื้น สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 จะเห็นวา่  นกัการศึกษามีแนวทางของกระบวนการเรียนรู้แบบนาํตนเองท่ีไปใน
รูปแบบเดียวกนั  คือ ผูส้อนฝึกทกัษะการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ความพร้อมทางการเรียนรู้ กระตุน้ใหผู้เ้รียน
วิเคราะห์ความตอ้งการจาํเป็นในการเรียนรู้ และมีลาํดบัขั้น ของกระบวนการเรียนรู้เป็น 4 ขั้น จาก
การถ่ายโอนบทบาทการเรียนรู้จากผูส้อนไปสู่ผูเ้รียนในท่ีสุด 
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 2.4  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเป็นความสามารถของนกัเรียนในดา้นต่างๆ ซ่ึงเกิดจากนกัเรียน
ไดรั้บประสบการณ์จากกระบวนการเรียนการสอนของครู โดยครูตอ้งศึกษาแนวทางในการวดัและ
ประเมินผล การสร้างเคร่ืองมือวดัใหมี้คุณภาพนั้น ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ไวด้งัน้ี  
  รังสรรค ์นกสกุล (2543, น. 58) ไดใ้หค้วามหมายของคาํว่า ผลสัมฤทธ์ิทาง การเรียนว่า 
หมายถึง ความสามารถ ความรู้ ทกัษะหรือคุณลกัษณะของบุคคลอนัเกิดจากการเรียน การสอน การ
ฝึกอบรม วดัไดโ้ดยเคร่ืองมือวดัผลหรือท่ีเรียกกนัทัว่ไปวา่ การวดัผลสมัฤทธ์ิ ทางการเรียน 
    ทิพวรรณ์ กองสุทธ์ิใจ (2547, น. 8) ใหค้วามหมายว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง 
คะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบหลงัเรียน  
  อาภาพร สิงหราช (2545, น. 6) ให้ความหมายว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง 
ความสามารถในการเรียนรู้ โดยพิจารณาจากคะแนนท่ีไดจ้ากการทาํแบบทดสอบ วดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  
  อญัชนั เพง็สุข (2546, น. 8) ใหค้วามหมายว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนน
ท่ีไดจ้ากการทดสอบดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้ 
สามารถสรุปไดว้่าความหมายของผลสัมฤทธ์ิทาง การเรียนหมายถึง ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ท่ี
เกิดจากกิจกรรมการเรียนรู้ โดยพิจารณาจาก คะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบหลงัการจดัการเรียนรู้ 
             สมพร  เช้ือพนัธ์ (2547, น. 53) สรุปว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
หมายถึงความสามารถ ความสาํเร็จและสมรรถภาพดา้นต่างๆของผูเ้รียนท่ีไดจ้ากการเรียนรู้อนัเป็น
ผลมาจากการเรียนการสอน การฝึกฝนหรือประสบการณ์ของแต่ละบุคคลซ่ึงสามารถวดัไดจ้ากการ
ทดสอบดว้ยวิธีการต่างๆ  
            พิมพนัธ์  เดชะคุปต ์และพเยาว ์ ยนิดีสุข (2548, น. 125) กล่าวว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหมายถึงขนาดของความสาํเร็จท่ีไดจ้ากกระบวนการเรียนการสอน 

 ดงันั้น ผูว้ิจยัไดใ้หค้วามหมายของ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง  ความรู้  ความจาํ  
ความเขา้ใจเก่ียวกบัวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ืองโปรแกรมนาํเสนอ  ของนักเรียนหลงัจากเรียนโดยการ
เรียนรู้แบบนาํตนเอง ซ่ึงวดัไดจ้ากคะแนนท่ีไดจ้ากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผูว้ิจยั
สร้างข้ึนและการเรียนรู้ผา่นการสร้างช้ินงาน 
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2.5  ความพงึพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ 
   ความพึงพอใจ (Satisfaction) ได้มีผูใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจไวห้ลาย
ความหมาย ดงัน้ี 
   พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน (2542) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจไวว้่า 
พึงพอใจ หมายถึง รัก ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ 
   วิรุฬ  พรรณเทวี (2542) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษยท่ี์
ไม่เหมือนกนั ข้ึนอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะมีความคาดหมายกบัส่ิงหน่ึงส่ิงใดอย่างไร  ถา้มีความ
คาดหวงัหรือมีความตั้งใจมากและไดรั้บการตอบสนองดว้ยดีก็จะมีความพึงพอใจมาก    แต่ในทาง
ตรงกนัขา้มกนัอาจผิดหวงัหรือไม่พึงพอใจเป็นอยา่งยิ่ง เม่ือไม่ไดรั้บการตอบสนองตามท่ีคาดหวงั
ไว ้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีตั้งใจไวว้่าจะมีมากหรือนอ้ยสอดคลอ้งกบั ฉตัรชยั  (2535) กล่าวว่า ความพึง
พอใจ  หมายถึงความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงหรือปัจจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
ความรู้สึกพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือความตอ้งการของบุคคลไดรั้บการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมายใน
ระดบัหน่ึง  ความรู้สึกดงักล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดข้ึน หากความตอ้งการหรือจุดมุ่งหมายนั้นไม่ได้
รับการตอบสนอง 
   กาญจนา  อรุณสุขรุจี (2546) กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุษยเ์ป็นการแสดงออกทาง
พฤติกรรมท่ีเป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได ้ การท่ีจะทราบว่าบุคคลมีความพึง
พอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกซ่ึงค่อนขา้งท่ีจะสลบัซบัซอ้นและตอ้งมีส่ิงเร้าท่ีตรง
ต่อความตอ้งการของบุคคล จึงจะทาํให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นการสร้างส่ิงเร้าจึงเป็น
แรงจูงใจของบุคคลใหเ้กิดความพึงพอใจในงานนั้น 
   นภารัตน์  (2544) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกทางบวกความรู้สึกทางลบและ
ความสุขท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอย่างซับซ้อน โดยความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือความรู้สึกทางบวก
มากกวา่ทางลบ 
   จากความหมายของความพึงพอใจขา้งตน้สรุปไดว้า่  ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก
หรือทศันคติของบุคคล  ซ่ึงเกิดจากการไดรั้บการตอบสนองตามท่ีตนตอ้งการ ก็จะเกิดความรู้สึกท่ีดี
ต่อส่ิงนั้น  ตรงกันขา้มหากความตอ้งการของตนไม่ได้รับการตอบสนองความไม่พึงพอใจก็จะ
เกิดข้ึน    
 แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
            Shelly  อา้งโดย ประกายดาว  (2536) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ ว่าความ
พึงพอใจเป็นความรู้สึกสองแบบของมนุษย ์คือ ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกทางลบ ความรู้สึก
ทางบวกเป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนแลว้จะทาํให้เกิดความสุข ความสุขน้ีเป็นความรู้สึกท่ีแตกต่างจาก
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ความรู้สึกทางบวกอ่ืนๆ กล่าวคือ เป็นความรู้สึกท่ีมีระบบยอ้นกลบัความสุขสามารถทาํให้เกิด
ความรู้สึกทางบวกเพ่ิมข้ึนได้อีก ดงันั้นจะเห็นได้ว่าความสุขเป็นความรู้สึกท่ีสลบัซับซ้อนและ
ความสุขน้ีจะมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกในทางบวกอ่ืนๆ ขณะท่ีวิชยั  (2531) กล่าวว่า แนวคิด
ความพึงพอใจ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของมนุษย ์กล่าวคือ ความพึงพอใจจะเกิดข้ึนไดก้็
ต่อเม่ือความตอ้งการของมนุษยไ์ดรั้บการตอบสนอง ซ่ึงมนุษยไ์ม่ว่าอยูใ่นท่ีใดยอ่มมีความตอ้งการ
ขั้นพื้นฐานไม่ต่างกนั 
            พิทกัษ ์ (2538) กล่าวว่า   ความพึงพอใจเป็นปฏิกิริยาดา้นความรู้สึกต่อส่ิงเร้าหรือส่ิง
กระตุน้ท่ีแสดงผลออกมาในลกัษณะของผลลพัธ์สุดทา้ยของกระบวนการประเมิน โดยบ่งบอก
ทิศทางของผลการประเมินว่าเป็นไปในลกัษณะทิศทางบวกหรือทิศทางลบหรือไม่มีปฏิกิริยาคือ
เฉยๆ ต่อส่ิงเร้าหรือส่ิงท่ีมากระตุน้ 
           สุเทพ  (2541) ไดส้รุปว่า ส่ิงจูงใจท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือกระตุน้ใหบุ้คคลเกิดความพึงพอใจ 
มีดว้ยกนั 4 ประการ คือ 
 1.  ส่ิงจูงใจท่ีเป็นวตัถุ (material inducement) ไดแ้ก่ เงิน ส่ิงของ หรือสภาวะทางกายท่ี
ใหแ้ก่ผูป้ระกอบกิจกรรมต่างๆ 
 2.  สภาพทางกายท่ีพึงปรารถนา (desirable physical condition ) คือ ส่ิงแวดลอ้มในการ
ประกอบกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงเป็นส่ิงสาํคญัอยา่งหน่ึงอนัก่อใหเ้กิดความสุขทางกาย 
 3.  ผลประโยชน์ทางอุดมคติ (ideal benefaction) หมายถึง ส่ิงต่างๆท่ีสนองความ
ตอ้งการของบุคคล 

4.  ผลประโยชน์ทางสังคม (association attractiveness) หมายถึง ความสัมพนัธ์ฉนัท์
มิตรกบัผูร่้วมกิจกรรม อนัจะทาํให้เกิดความผูกพนั ความพึงพอใจและสภาพการร่วมกนั อนัเป็น
ความพึงพอใจของบุคคลในดา้นสังคมหรือความมัน่คงในสังคม ซ่ึงจะทาํใหรู้้สึกมีหลกัประกนัและ
มีความมัน่คงในการประกอบกิจกรรม 
         การวดัความพึงพอใจ    
   การวดัความพึงพอใจ ในการวดัความพึงพอใจนั้น บุญเรือง ขจรศิลป์ (2529) ไดใ้ห้
ทรรศนะเก่ียวกบั เร่ืองน้ีวา่ ทศันคติหรือเจตคติเป็นนามธรรมเป็นการแสดงออกค่อนขา้งซบัซอ้น จึง
เป็นการยากท่ีจะวดัทศันคติไดโ้ดยตรง แต่สามารถท่ีจะวดัทศันคติไดโ้ดยออ้ม โดยวดัความคิดเห็น
ของบุคคลแทน 
        ฉะนั้น การวดัความพึงพอใจก็มีขอบเขตท่ีจาํกดัดว้ย   อาจมีความคลาดเคล่ือนข้ึน ถา้
บุคคลเหล่านั้นแสดงความคิดเห็นไม่ตรงกบัความรู้สึกท่ีแทจ้ริง ซ่ึงความคลาดเคล่ือนเหล่าน้ีย่อม
เกิดข้ึนไดเ้ป็นธรรมดาของการวดัโดยทัว่ๆ ไป  
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  ภณิดา ชยัปัญญา (2541) ไดก้ล่าวไวว้า่ การวดัความพึงพอใจนั้น สามารถทาํได ้หลายวิธี 
ดงัต่อไปน้ี 

  1. การใชแ้บบสอบถาม โดยออกแบบสอบถาม เพื่อตอ้งการทราบความคิดเห็น ซ่ึง
สามารถกระทาํไดใ้นลกัษณะกาํหนดคาํตอบให้เลือกหรือตอบคาํถามอย่างอิสระ คาํถามอาจถาม
ความพอใจในดา้นต่าง ๆ  

  2. การสมัภาษณ์เป็นวิธีการวดัความพึงพอใจทางตรง   ซ่ึงตอ้งอาศยัเทคนิคและ วิธีการท่ี
ดีจึงจะไดข้อ้มูลท่ีเป็นจริง   

  3. การสังเกต เป็นวิธีวดัความพึงพอใจ โดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคล 9 เป้าหมาย 
ไม่ว่าจะแสดงออกจากการพูดจา กริยา ท่าทาง วิธีน้ีตอ้งอาศยัการกระทาํอย่างจริงจงั และสังเกต
อยา่งมีระเบียบแบบแผน 
 
2.6  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  
 นดัดา  องัสุโวทยั  (2550)  ไดท้าํการวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนวิชา
เคมีท่ีเนน้กระบวนการเรียนรู้แบบนาํตนเององนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  ในการดาํเนินการวิจยัได้
ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี นาํมาสร้างเป็นกรอบแนวคิดและพฒันาเป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบนาํ
ตนเองซ่ึงมี 3 ขั้น ตอน กล่าวคือ 1) การดาํเนินการก่อนการเรียน  2) กระบวนการเรียนการสอน และ 
3) การประเมินผล รูปแบบน้ีไดก้าํหนดกิจกรรมเป็น 6 กิจกรรม  ดงัน้ี 1) เพิ่มพลงัแรงใจ 2) 
เสริมสร้างกลยทุธ์ 3) ปลูกฝังนิสัย 4) ถ่ายทอดความรู้ 5) สะทอ้นความคิด  และ 6) ประเมินการ
เรียนรู้ กลยทุธ์ท่ีใชจ้ดักิจกรรม ไดแ้ก่ สาํรวจความตอ้งการเรียนรู้ ทาํสัญญาการเรียน ฝึกทกัษะการ
เรียนรู้ เรียนแบบมีส่วนร่วม ใชท้กัษะทางสังคมและประเมินตนเอง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั
ประกอบดว้ย แบบประเมินลกัษณะการเรียนรู้แบบนาํตนเอง แบบวดัทกัษะการเรียนรู้  แบบทดสอบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี แบบวดัจิตวิทยาศาสตร์ และแบบสาํรวจความพึงพอใจของผูเ้รียน  
กลุ่มตวัอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ พระนครใต ้ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2548  แบ่งเป็น
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 30 คน และแบ่งยอ่ยเป็นกลุ่มท่ีมีทกัษะพื้นฐานการเรียนรู้
ระดบัสูงและระดบัตํ่า   ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพทาํ
ให้ผูเ้รียนกลุ่มทดลองท่ีมีทกัษะพื้นฐานการเรียนรู้ระดบัสูงไดพ้ฒันาตนเองให้เป็นผูมี้ลกัษณะการ
เรียนรู้แบบนาํตนเอง โดยเปรียบเทียบกบัก่อนการทดลองและกลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั.05  และผลการประเมินประสิทธิภาพเม่ือเทียบกบักลุ่มควบคุมไดค่้าขนาดอิทธิพลไม่นอ้ย
กวา่.50 เป็นไปตามเกณฑ ์ส่วนกลุ่มทดลองท่ีมีทกัษะพื้นฐานการเรียนรู้ระดบัตํ่าพบว่า ในภาพรวมมี
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ลกัษณะการเรียนรู้แบบนาํตนเองลดลง นอกจากน้ี ดา้นจิตวิทยาศาสตร์ให้ผลทาํนองเดียวกบัดา้น
ลกัษณะการเรียนรู้แบบนาํตนเอง ส่วนดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีพบว่า ผูเ้รียนกลุ่ม
ทดลองทั้งภาพรวมและกลุ่มท่ีมีทกัษะพ้ืนฐานต่างกนัไดผ้ลการเรียนสูงกว่าก่อนการทดลองอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติและไดค้่าขนาดอิทธิพลเป็นไปตามเกณฑ ์ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบน้ีใน
ระดบัปานกลางนอกจากน้ียงัพบว่า ทกัษะพื้นฐานการเรียนรู้ของผูเ้รียนส่งผลต่อลกัษณะการเรียนรู้
แบบนาํตนเองแต่ไม่เกิดปฏิสมัพนัธ์กบักระบวนการเรียนรู้ 
 แสงเดือน เจริญฉิม  และคณะ (2555)  ไดท้าํการวิจยัเร่ือง  ความสามารถในการเรียนรู้
แบบนําตนเองของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วตัถุประสงคก์ารวิจยัเพ่ือ 1) ศึกษาการเรียนรู้แบบนาํตนเองของนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 2) เปรียบเทียบการเรียนรู้แบบนาํตนเองของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูสาขาเกษตรและส่ิงแวดลอ้มศึกษา สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาพลศึกษาและ
สุขศึกษา และสาขาภาษาองักฤษศึกษา นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์และ   
พฒันศาสตร์ สาขาเกษตรและส่ิงแวดลอ้มศึกษา  จาํนวน 31 คน สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
ศึกษา  จาํนวน 37 คน สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา  จาํนวน 45 คน และสาขาภาษาองักฤษศึกษา  
จาํนวน 36 คน  รวมจาํนวน 149 คน   ผลการวิจยั  1. ความสามารถในการเรียนรู้แบบนาํตนเอง นิสิต
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีความสามารถในการเรียนรู้แบบนาํตนเอง อยูใ่นระดบัสูง เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น นิสิตมีการเรียนรู้แบบนาํตนเองอยูใ่นระดบัสูงทุกดา้น โดยดา้นความสามารถในการใช้
ทกัษะการศึกษาหาความรู้และทกัษะแกปั้ญหามีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด ดา้นความคิดริเร่ิมและมี
อิสระในการเรียนรู้มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัตํ่าท่ีสุด  เม่ือจาํแนกตามสาขา พบว่านิสิตฝึกประสบการณ์
สาขาเกษตรและส่ิงแวดลอ้มศึกษามีระดับการเรียนรู้แบบนาตนเองในระดับสูง โดยด้าน
ความสามารถในการใชท้กัษะการศึกษาหาความรู้และทกัษะแกปั้ญหา มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด  ดา้น
ความคิดสร้างสรรค ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัตํ่าท่ีสุด นิสิตฝึกประสบการณ์สาขาคณิตศาสตร์และ
คอมพิวเตอร์ศึกษามีระดบัการเรียนรู้แบบนาํตนเองในระดบัสูง โดยดา้นความสามารถในการใช้
ทกัษะการศึกษาหาความรู้และทกัษะแกปั้ญหา มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ดา้นความคิดริเร่ิมและมีอิสระใน
การเรียนรู้มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัตํ่าท่ีสุด  นิสิตฝึกประสบการณ์สาขาพลศึกษาและสุขศึกษามีระดบั
การเรียนรู้แบบนาํตนเองในระดบัสูง โดยดา้นความสามารถในการใชท้กัษะการศึกษาหาความรู้และ
ทกัษะแกปั้ญหา มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ดา้นการมองอนาคตในแง่ดี มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัตํ่าท่ีสุด นิสิตฝึก
ประสบการณ์สาขาภาษาองักฤษศึกษา มีระดบัการเรียนรู้แบบนาํตนเองในระดบัสูง โดยดา้น
ความสามารถในการใชท้กัษะการศึกษาหาความรู้และทกัษะแกปั้ญหา มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ดา้น
ความคิดริเร่ิมและมีอิสระในการเรียนรู้มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัตํ่าท่ีสุด 2. เปรียบเทียบการเรียนรู้แบบ
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นาํตนเอง นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแต่ละสาขามีความสามารถในการเรียนรู้แบบนาํตนเองไม่
แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญั .05 เม่ือพิจารณารายดา้น นิสิตฝึกประสบการณ์แต่ละสาขามีการเรียนรู้
ไม่แตกต่างกนั ส่วนดา้นความคิดริเร่ิมและมีอิสระในการเรียนรู้ พบว่า นิสิตฝึกประสบการณ์สาขา
คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ศึกษา กบั นิสิตฝึกประสบการณ์สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา มีการ
เรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพศชายและเพศหญิงมีการเรียนรู้แบบนาํ
ตนเองไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญั .05 
 สิริรัตน์ สัมพนัธ์ยทุธ (2540: บทคดัยอ่) ส่วนดา้นความคิดริเร่ิมและ มีอิสระในการ
เรียนรู้ พบว่านิสิตฝึกประสบการณ์สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ศึกษา กับ  นิสิตฝึก 
ประสบการณ์สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา มีการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั โดยนิสิตสาขาพลศึกษาและ 
สุขศึกษา มีค่าเฉล่ียของความสามารถในการเรียนรู้สูงกว่า ทั้งน้ีเน่ืองจากสาขาวิชาคณิตศาสตร์และ
คอมพิวเตอร์ศึกษา เป็นสาขาท่ีเน้นสาระความรู้ในดา้นความจาํ และการนาํไปใช ้ส่วนสาขาพล
ศึกษาและสุขศึกษาเนน้ความ เขา้ใจและสามารถปฏิบติัไดจึ้งมีความเป็นอิสระในการเรียนรู้และเกิด
ความคิดริเร่ิมมากกวา่ 
 แคนด้ี และ ฟรอสท ์ (Candy 1991 ; Frost , 1996) ท่ีแสดงใหเ้ห็นว่า ผูเ้รียนมีความพึง
พอใจในการเรียนรู้จากการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผูเ้รียนมี
ความรู้สึกอิสระในการคน้ควา้ความรู้  ฝึกเป็นผูมี้ความรับผิดชอบ เพิ่มความมัน่ใจในตนเอง  ฝึก
ทกัษะการคน้ควา้  การขอความช่วยเหลือ มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น เกิดการคิดสร้างสรรค ์ เกิด
การคิดวิเคราะห์  เปิดกวา้งในการรับส่ิงใหม่ๆ มีแรงจูงใจในการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  จึงสรุปไดว้่า
ความรู้สึกของผูเ้รียนมีความสาํคญัต่อการเรียนรู้  เพราะความรู้สึกและเจตคติของผูเ้รียนมีอิทธิพล
ต่อกระบวนการรับรู้เพื่อเกิดการเรียนรู้ของผูเ้รียน หลกัการจดัการเรียนการสอนตามแนวคิดน้ี  จึง
เนน้ความรู้สึกของผูเ้รียนเป็นหลกั  การสร้างเจตคติท่ีดีต่อการจดัการเรียนรู้เป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะช่วยให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้  ดงันั้นการจดัการเรียนการสอน ส่ิงสาํคญัประการหน่ึง คือทาํให้ผูเ้รียน
เกิดความพึงพอใจในการเรียน ทาํให้เกิดการเรียนรู้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  การท่ีบุคคลจะเรียนรู้
หรือมีพฒันาการและความเจริญงอกงามนั้น บุคคลจะตอ้งอยูใ่นสภาวะพึงพอใจเบ้ืองตน้ 
 Douglass, Carolinda; Morris, Sherrill R. (2014)  ไดท้าํการวิจยัเก่ียวกบั  ทศันคติของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีเก่ียวกบัการเรียนรู้แบบนาํตนเอง (Student Perspectives on Self-Directed 
Learning)  ไดด้าํเนินศึกษาการรวบรวบขอ้มูลของนกัศึกษา  8 กลุ่ม  ซ่ึงจากการรวบรวมขอ้มูลมี 3 
รูปแบบท่ีสามารถท่ีจะตอบสนองกบักลุ่มเป้าหมายในการวิจยั  คือ  1. นกัศึกษา – ควบคุม  2.  คณะ 
– ควบคุม  3.  การบริหาร – ควบคุม  ซ่ึงส่ิงท่ีสนบัสนุนและเป็นอุปสรรคใ์นการท่ีจะส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนให้มีการเรียนรู้แบบนาํตนเองมากท่ีสุด  คือ  การเรียนรู้ของนกัเรียนจะอยู่ในการ
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ควบคุมของตวันักเรียนเอง  แต่พวกเขาจะไม่ทราบว่าอาจารยห์รือผูบ้ริหารมีผลกระทบอย่างมี
นยัสาํคญั ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของพวกเขาในความพยายามท่ีจะช่วยให้นกัเรียนเรียนรู้ได้
ตรงตามกระบวนการเรียนรู้แบบนาํตนเอง  การศึกษาในคร้ังน้ีไดรั้บการรวมความคิดริเร่ิม  การ
ประเมินผล  รวมถึงการพฒันาองคก์รนกัศึกษา เพ่ือให้สอดคลอ้งการแสดงความคิดเห็นและความ
กงัวลของพวกเขา เก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้และการประเมินผลของตนเอง 
 Skager and Dave (1977) กล่าวว่า ลกัษณะสาํคญัท่ีจะตอ้งจดัใหผู้เ้รียน ในการจดัการ
เรียนการสอนแบบนาํตนเอง  การเรียนรู้ท่ีคาํนึงถึงความสาํคญัของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล ไดแ้ก่ ความ
แตกต่างในความสามารถ ความรู้พื้นฐาน ความสนใจเรียน วิธีการเรียนรู้ จดัเน้ือหาและส่ือให้
เหมาะสม   
 Monroe, Katherine Swint (2014) ไดท้าํการวิจยั  เร่ืองการประเมินผลของ การ
เตรียมพร้อมในการเรียนรู้แบบนาํตนเอง ในดา้นการศึกษาการแพทย ์ (The Assessment of Self-
Directed Learning Readiness in Medical Education) วตัถุประสงคข์องการวิจยัคร้ังน้ี  คือการสาํรวจ
การประเมินการกาํกบัตนเองความพร้อมในการเรียนรู้  ในการประเมินผลแบบองคร์วมของความรู้
และทกัษะของนกัศึกษาแพทย ์  ในภาคการศึกษาสุดทา้ยก่อนท่ีจะจบการศึกษา จาํนวน  77  คน  
นกัศึกษาแพทย ์ ชั้นปีท่ี 4  ของโรงเรียนแพทยเ์อกชนทิศตะวนัออกเฉียงใต ้(อตัราการตอบสนอง 
61%) ผลการศึกษาน้ีช้ีให้เห็นว่าผูเ้ขา้ร่วมเป็นนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและไดค้ะแนนสูงในการ
เรียนรู้การเตรียมพร้อมในการเรียนรู้แบบกาํกบัตนเอง ผลการวิเคราะห์ทางสถิติไม่มีความแตกต่าง
ของแต่ละบุคคลท่ีน่าประทับใจ  สําหรับนักศึกษาผูเ้ขา้ร่วมในการกาํกับตนเอง ตวัแปรอิสระ
พิจารณา จากส่วนประกอบของการเรียนรู้ดว้ยตนเองในการความพร้อมในการเรียนรู้ของนกัศึกษา
แพทย ์ ท่ีมีการประเมินผลการปฏิบติังานในดา้นต่างๆ  ผลการวิเคราะห์ในคร้ังน้ีแสดงใหใ้หเ้ห็นว่า
แมจ้ะมีวิธีการประเมินผลการเรียนท่ีหลากหลายท่ีใชใ้นการการแพทย ์ แต่วิธีท่ีพิจารณาให้เห็นถึง
ภาพรวมของการศึกษาไดดี้ท่ีสุดคือการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  ความตอ้งการการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  ซ่ึง
ผูเ้ช่ียวชาญเร่ือง (คณะ)  กบัการตดัสินของมนุษยใ์นการฝึกอบรม วิธีการในการทาํงาน วิธีการเรียนรู้
ดว้ยตนเองหรือการกาํกับตนเองของพวกเขาเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด เพื่อให้เห็นความสัมพนัธ์ระหว่าง
เทคนิคในการประเมินท่ีใชใ้นปัจจุบนัและเพื่อใหน้กัศึกษาแพทยส์ามารถกาํกบัตนเอง   
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 บทที ่3  
ระเบียบวธีิวจิัย 

 
ในการวิจยัเร่ืองการใชก้ารเรียนรู้แบบนาํตนเอง  เพื่อพฒันาการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ 

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  โรงเรียนวดัลาํโพ (คลอ้ยประชารังสฤษฏ)์  มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาพฒันาการทางการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์  เร่ืองโปรแกรมนําเสนอ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ซ่ึงมีวิธีดาํเนินการศึกษาตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
3.1 กลุ่มเป้าหมาย 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3.3 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3.4 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
3.5 การวิเคราะห์ขอ้มูล 
3.6 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 
3.1  กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  โรงเรียนวดัลาํโพ (คลอ้ยประชา
รังสฤษฏ)์  อาํเภอบางบวัทอง  จงัหวดันนทบุรี  จาํนวน  1  หอ้งเรียน  จาํนวน  43  คน   ภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศึกษา 2559  เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 
3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

3.2.1  แผนจดัการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ เร่ืองโปรแกรมนาํเสนอ จาํนวน 5 แผนการจดัเรียนรู้  
รวม  15  คาบเรียน  คาบเรียนละ  60  นาที 
3.2.2  แบบประเมินความสามารถการเรียนรู้แบบนาํตนเอง  จาํนวน  5  ดา้น  จาํนวนขอ้  10  ขอ้ 
3.3.3  แบบประเมินช้ินงานนกัเรียน  จาํนวน  5  ขอ้ 

3.3.4 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง โปรแกรมนาํเสนอ เป็น

แบบปรนยั 4 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ 
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3.2.5 แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการเรียนรู้แบบนาํตนเอง  จาํนวน 4  ดา้น  

จาํนวน  15  ขอ้ 

 
3.3  การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

3.3.1  แผนจดัการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง โปรแกรมนาํเสนอ  จาํนวน  5  หน่วยการ
เรียนรู้ 

1.  ศึกษาหลกัการวิธีการสอนโดยใชก้ารเรียนรู้แบบนาํตนเองจากเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง 

2.   ศึกษาหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และหลกัสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนวดัลาํโพ (คลอ้ยประชารังสฤษฏ)์  ในรายวิชาคอมพิวเตอร์   เร่ือง โปรแกรมนาํเสนอ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยศึกษาสาระการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั โดยมีโครงสร้างรายวิชาวิชาคอมพิวเตอร์เร่ือง 
โปรแกรมนาํเสนอ ท่ีผูว้ิจยัไดเ้ลือกมาใช ้ ซ่ึงมีจาํนวน  5 หน่วยการเรียนรู้  ดงัตารางต่อไปน้ี   

 
  ตารางที่ 3.1  โครงสร้างรายวิชา วิชาคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง14201 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4        
หน่วยการเรียนรู้ โปรแกรมนาํเสนอ   
 

แผนการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้/เนือ้หาทีส่อน จํานวนช่ัวโมง 

แผนการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง  
รู้จกัโปรแกรม Power 
point 

1. การเรียกใชโ้ปรแกรม  การปิดแฟ้มและออกจาก
โปรแกรม Power Point 

2. การใชเ้มนูและแถบเคร่ืองมือ 

 
1 
1 

แผนการเรียนรู้ท่ี 2  เร่ือง 
การจดัการสไลด ์

1. การสร้างสไลดแ์บบต่างๆ 
2. การตกแต่งขอ้ความ 

3. การคดัลอกรูปแบบของขอ้ความ 

4. การใชเ้ทก็ซ์บอ็กซ์ 

1 
1 
1 
1 
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  ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
 

แผนการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้/เนือ้หาทีส่อน จํานวนช่ัวโมง 

แผนการเรียนรู้ท่ี 3  เร่ือง
การตกแต่งไลด ์

1. การกาํหนดพื้นหลงั 

2. การใชเ้คร่ืองมือวาดภาพ 

3. การใชข้อ้ความศิลป์ 
4. การแทรกรูปภาพ 

1 
1 
1 
1 

แผนการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง 
เทคนิคการนาํเสนอ 

1. การกาํหนดลกัษณะการเปล่ียนภาพ 

2. การกาํหนดลกัษณะการแสดงของวตัถุ 

3. การใส่เสียงใหก้บัแผน่สไลดแ์ละวตัถุ 

1 
1 
1 

แผนการเรียนรู้ท่ี 5  เร่ือง 
การนาํเสนอขอ้มูลกราฟ 
แบบง่าย 

1. การสร้างกราฟ 

2. ส่วนประกอบของกราฟ 

1 
1 

 
3. สร้างแผนจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารเรียนรู้แบบนาํตนเอง  หน่วยการเรียนรู้โปรแกรม

นาํเสนอ  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ให้สอดคลอ้งกบัคาํอธิบายรายวิชาและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั    
โดยทาํการเลือกสาระการเรียนรู้มา 5 เร่ือง  เพื่อสร้างแผนจดัการเรียนรู้จาํนวน 5 แผนการเรียนรู้   
ใชเ้วลา 15 คาบเรียน คาบละ 1 ชัว่โมง ดงัน้ี 

แผนการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง รู้จกัโปรแกรม Power point   จาํนวน 2 คาบ 
แผนการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง การจดัการสไลด ์  จาํนวน 4 คาบ 
แผนการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง การตกแต่งสไลด ์  จาํนวน 4 คาบ  
แผนการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง เทคนิคการนาํเสนอ   จาํนวน 3 คาบ  
แผนการเรียนรู้ท่ี 5 เร่ือง การนาํเสนอขอ้มูลกราฟแบบง่าย จาํนวน 2 คาบ  
แผนการเรียนรู้ ทั้ง 5 แผน จะมีขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบบนาํตนเอง ดงัน้ี  
1. การเคราะห์ความตอ้งการในการเรียน 
2. การกาํหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน 
3. การออกแบบแผนการเรียน 
4. การดาํเนินการเรียนรู้จากแหล่งวิทยาการ 
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5. การประเมินผล 
4.  นาํแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารเรียนรู้แบบนาํตนเองท่ีสร้างข้ึนให้อาจารยท่ี์

ปรึกษาพิจารณาความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้ ตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหาสาระ 
กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล ให้ข้อเสนอแนะ และปรับปรุงแก้ไขตาม
ขอ้แนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

5.  นาํแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารเรียนรู้แบบนาํตนเอง  ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ให้
ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน  3  คน  เพ่ือตรวจสอบความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบต่าง ๆ ในแผนการ
จดัการเรียนรู้ดา้นภาษาและความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content validity) จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนการสอน การวดัผลประเมินผล ความชดัเจน ความถูกตอ้งเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้
และนาํขอ้มูลท่ีรวบรวมจากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมาคาํนวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 
โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence) ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.5 ข้ึนไปถือว่า
มีความสอดคลอ้งอยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้โดยกาํหนดเกณฑก์ารพิจารณาดงัน้ี  

+1 หมายถึง   แน่ใจวา่แผนจดัการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 
   0 หมายถึง   ไม่แน่ใจวา่แผนจดัการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 
  -1 หมายถึง   แน่ใจวา่แผนจดัการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 
 6.  นาํแผนจดัการเรียนรู้ปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ และนาํแผน

จดัการเรียนรู้ดว้ยการเรียนรู้แบบนาํตนเองไปใชใ้นการดาํเนินการวิจยัต่อไป 
 แผนการจดัการเรียนรู้แบบนาํตนเอง มีค่า IOC  เท่ากบั  0.67 – 1.00 

3.3.2  แบบประเมินความสามารถการเรียนรู้แบบนาํตนเอง 
1.  ผูว้ิจัยศึกษาแบบประเมินความสามารถ  เพื่อออกแบบ และสร้างแบบประเมิน

ความสามารถการเรียนรู้แบบนาํตนเอง   
2.  สร้างแบบประเมินความสามารถการเรียนรู้แบบนาํตนเอง  5  ดา้น   คือ  การ

วิเคราะห์ความตอ้งการของตนเอง  การกาํหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน  การวางแผนการเรียน  การ
แสวงหาแหล่งวิทยาการทั้งท่ีเป็นวสัดุและบุคคล  และการประเมินผล  โดยให้ผูเ้รียนเป็นผูป้ระเมิน
ตนเองตามความคิดเห็น  และครูผูส้อนประเมินนักเรียนดว้ยมาตราส่วนประเมินค่า  3  ระดบั  
จาํนวน  10  ขอ้ มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

3  หมายถึง  มีลกัษณะของการเป็นผูเ้รียนแบบนาํตนเองในระดบัดี 

2  หมายถึง  มีลกัษณะของการเป็นผูเ้รียนแบบนาํตนเองในระดบัพอใช ้

1  หมายถึง  มีลกัษณะของการเป็นผูเ้รียนแบบนาํตนเองในระดบัปรับปรุง 
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ระดบัคุณภาพ 

ระดบัดี  เท่ากบั 20.51  –  30  คะแนน 

ระดบัพอใช ้  เท่ากบั 10.51 – 20.50  คะแนน 

ระดบัปรับปรุง เท่ากบั 1 – 10.50   คะแนน 

3.  นาํแบบประเมินความสามารถการเรียนรู้แบบนาํตนเอง  ท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารย ์ 
ท่ีปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างจุดประสงคก์ารเรียนรู้กบัพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั 
ความชดัเจนของคาํถาม และความถูกตอ้งดา้นภาษา และปรับปรุงตามคาํแนะนาํของอาจารยท่ี์
ปรึกษา 

4.  นําแบบประเมินความสามารถการเรียนรู้แบบนําตนเองท่ีปรับปรุงแก้ไขแลว้ให้
ผูเ้ช่ียวชาญ  จาํนวน  3  คน  ตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างจุดประสงคก์ารเรียนรู้กบัพฤติกรรม
ท่ีตอ้งการวดั ความสอดคลอ้งในดา้นของเน้ือหา  ความชดัเจนของคาํถาม และความถูกตอ้งดา้น
ภาษา และนาํขอ้มูลท่ีรวบรวมจากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมาคาํนวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
(IOC) โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence) ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.5 ข้ึนไป
ถือวา่มีความสอดคลอ้งอยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้โดยกาํหนดเกณฑก์ารพิจารณาดงัน้ี 

+1 หมายถึง   แน่ใจวา่ขอ้คาํถามมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคท่ี์วดั 
   0 หมายถึง   ไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคท่ี์วดั 
  -1 หมายถึง   แน่ใจวา่ขอ้คาํถามไม่มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคท่ี์วดั 

แบบประเมินการเรียนรู้แบบนาํตนเอง มีค่า IOC  เท่ากบั  0.67 – 1.00 
5.  นาํแบบประเมินความสามารถการเรียนรู้แบบนาํตนเองท่ีผ่านการปรับปรุงตาม

ความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญแลว้ไปทดลองใช ้จริงกบันกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย  
3.3.3  แบบประเมินช้ินงานของนกัเรียน  

 1.  ผูว้ิจยัศึกษาแบบประเมินช้ินงานของนกัเรียนเพื่อออกแบบ  
 2.  สร้างแบบประเมินช้ินงานของนกัเรียน  โดยใหผู้ส้อนเป็นผูป้ระเมินจากช้ินงานของ

ผูเ้รียน  ดว้ยมาตราส่วนประเมินค่า  3  ระดบั  จาํนวน  5  ขอ้ มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
   คะแนน  3  หมายถึง  สามารถสร้างช้ินงาน  ถูกตอ้ง  ครบถว้น 
   คะแนน  2  หมายถึง  สามารถสร้างช้ินงาน  มีขอ้บกพร่องบางส่วน 

   คะแนน  1  หมายถึง  สามารถสร้างช้ินงานได ้มีขอ้บกพร่องมาก 
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  ระดบัคุณภาพ 

ระดบัดี  เท่ากบั 11  –  15  คะแนน 

ระดบัพอใช ้ เท่ากบั 6 – 10  คะแนน 

ระดบัปรับปรุง เท่ากบั 1 – 5   คะแนน 

 3.  นาํแบบประเมินช้ินงานของนกัเรียน  ท่ีสร้างข้ึนใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อตรวจสอบ
ความสอดคลอ้งระหว่างจุดประสงคก์ารเรียนรู้กบัส่ิงท่ีตอ้งการวดั ความชดัเจนของคาํถาม  ความ
ถูกตอ้งดา้นภาษาและปรับปรุงตามคาํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

 4.  นาํแบบประเมินช้ินงานของนกัเรียน  ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ใหผู้เ้ช่ียวชาญ  จาํนวน  3  
คน  ดา้นการวดัผล  ประเมินผลงาน  ตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างจุดประสงคก์ารเรียนรู้กบั
ส่ิงท่ีตอ้งการวดั ความชดัเจนและความถูกตอ้งดา้นภาษา และนาํขอ้มูลท่ีรวบรวมจากความคิดเห็น
ของผูเ้ช่ียวชาญมาคาํนวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้ง (Index of 
Item Objective Congruence) ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.5 ข้ึนไป  ถือว่ามีความสอดคลอ้งอยู่ในเกณฑท่ี์
ยอมรับได ้โดยกาํหนดเกณฑก์ารพิจารณาดงัน้ี 

+1 หมายถึง   แน่ใจวา่ขอ้คาํถามมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคท่ี์วดั 
   0 หมายถึง   ไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคท่ี์วดั 
  -1 หมายถึง   แน่ใจวา่ขอ้คาํถามไม่มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคท่ี์วดั 

แบบประเมินช้ินงานของนกัเรียน มีค่า IOC  เท่ากบั  0.67 – 1.00 
 5.  นาํแบบประเมินช้ินงานของนักเรียน  ท่ีผ่านการปรับปรุงตามความเห็นของ

ผูเ้ช่ียวชาญแลว้ไปทดลองใชจ้ริงกบันกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย  
3.3.4  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ในการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ผูว้ิจยัดาํเนินการ
สร้างตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1.  ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
2.  วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั จุดประสงคก์ารเรียนรู้และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

เพื่อวิเคราะห์และวดัความสามารถดา้นต่าง ๆ เช่น ดา้นความรู้ - ความจาํ ดา้นความเขา้ใจ ดา้นการ
นาํไปใช ้ 

3. สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง โปรแกรม
นาํเสนอ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
แบบปรนยั   ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก  จาํนวน 30 ขอ้ 
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4.  นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท่ีสร้างข้ึนให้อาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อ
ตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างจุดประสงคก์ารเรียนรู้กบัพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั ความชดัเจน
ของคาํถาม และความถูกตอ้งดา้นภาษา และปรับปรุงตามคาํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

5.  นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้น
วดัผล ตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างจุดประสงคก์ารเรียนรู้กบัพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั ความ
ชดัเจนของคาํถาม และความถูกตอ้งดา้นภาษา และความเหมาะสมของตวัเลือก  ซ่ึงใชว้ิธีตรวจสอบ
ดชันีความสอดคลอ้ง (Index  of  Item Objective Congruence : IOC) (Rovinelli & 
Hambleton,1977, p.49-60) โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญใหค้ะแนนความคิดเห็นในการพิจารณาดงัน้ี 

+1 หมายถึง   แน่ใจวา่ขอ้คาํถามมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคท่ี์วดั 
     0 หมายถึง   ไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคท่ี์วดั 
   -1 หมายถึง   แน่ใจวา่ขอ้คาํถามไม่มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคท่ี์วดั 
 เกณฑ ์IOC  มากกวา่ 0.5  หมายความวา่ผา่นเกณฑ ์
 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  มีค่า  IOC  เท่ากบั  0.67 – 1.00 ข้ึนไป 

 6.  ผูว้ิจยัไดน้าํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลอง 
(Try Out)  กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2559 จาํนวน  1 
หอ้งเรียน  จาํนวน  20  คน  ซ่ึงเป็นคนละกลุ่มกบักลุ่มเป้าหมาย เพื่อนาํมาแกไ้ขปรับปรุง  เพื่อหาค่า
ความยากง่าย (p)  และค่าอาํนาจจาํแนก (r)  โดยกาํหนดการผา่น ค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.2 – 
0.8  และอาํนาจจาํแนก (r)  0.2  ข้ึนไป (บุญชม  ศรีสะอาด, 2550, น. 58-66) 

แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์มีค่าความยากง่าย (p)  เท่ากบั 0.695 – 0.733 และค่าอาํนาจ
จาํแนก (r)  เท่ากบั 0.2 ข้ึนไป 

 7.  นาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ ไปทดลอง
ใช ้จริงกบันกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย  
3.3.5  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 1.  ศึกษาเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ เพ่ือ

เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใชก้ารเรียนรู้แบบนาํตนเอง 
 2.  กาํหนดเกณฑใ์นการใหค้ะแนน เน้ือหา และเลือกรูปแบบเคร่ืองมือท่ีจะวดั  
 3.  สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ต่อการเรียนรู้ 

วิชาคอมพิวเตอร์ โดยใชก้ารเรียนรู้แบบนาํตนเอง  เร่ือง โปรแกรมนาํเสนอ โดยสอบถามความพึง
พอใจด้านผูส้อน  ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านส่ือการเรียนการสอน  และด้านการ

DPU



48 
 

ประเมินผลการเรียนการสอน  ลกัษณะของรูปแบบการวดัเป็นแบบใช้มาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยมีระดบัคะแนน ดงัน้ี 

 5    หมายถึง   มีความระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 4    หมายถึง   มีความระดบัความพึงพอใจระดบั มาก 
 3    หมายถึง   มีความระดบัความพึงพอใจระดบั ปานกลาง 
 2    หมายถึง   มีความระดบัความพึงพอใจระดบั นอ้ย 
 1    หมายถึง   มีความระดบัความพึงพอใจระดบั นอ้ยท่ีสุด 

ใชเ้กณฑใ์นการแปลความหมาย ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด,  2545, น. 105 – 106) 
ค่าเฉล่ีย  4.51 – 5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบั มากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย  3.51 – 4.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบั มาก 
ค่าเฉล่ีย  2.51 – 3.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบั ปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย  1.51 – 2.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบั นอ้ย 
ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบั นอ้ยท่ีสุด 

 4.  นาํแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ต่อการเรียนรู้ 
วิชาคอมพิวเตอร์ โดยใชก้ารเรียนรู้แบบนาํตนเอง  เร่ือง โปรแกรมนาํเสนอ ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนไปให้
อาจารยท่ี์ปรึกษา ตรวจสอบคุณภาพดา้นความตรงเชิงเน้ือหา ความชดัเจนของคาํถาม ความถูกตอ้ง
ดา้นภาษา และใหข้อ้เสนอแนะ ทาํการปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

 5.  นาํแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ต่อการเรียนรู้ 
วิชาคอมพิวเตอร์ โดยใชก้ารเรียนรู้แบบนาํตนเอง  เร่ือง โปรแกรมนาํเสนอ ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลใ้ห้
ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน  3  คน ตรวจให้คะแนนคุณภาพดา้นความตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถาม 
(Content validity) และนาํขอ้มูลท่ีรวบรวมจากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมาคาํนวณหาค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง (IOC) โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence) ซ่ึงมีค่า
เท่ากบั 0.5 ข้ึนไปถือว่ามีความสอดคลอ้งอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได ้โดยกาํหนดเกณฑก์ารพิจารณา
ดงัน้ี 

+1 หมายถึง   แน่ใจวา่ขอ้คาํถามมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคท่ี์วดั 
   0 หมายถึง   ไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคท่ี์วดั 

 -1 หมายถึง   แน่ใจวา่ขอ้คาํถามไม่มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคท่ี์วดั 
 แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  โดยใชก้ารเรียนรู้

แบบนาํตนเอง  มีค่า  IOC  เท่ากบั  0.67 – 1.00  ข้ึนไป 
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 6.  นาํแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ โดยใชก้ารเรียนรู้แบบนาํตนเอง   
ท่ีปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ไปใชก้บันกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
 
3.4  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

วิ ธีดํา เนินการวิจัยการใช้การเรียนรู้แบบนําตนเอง   เพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิชา
คอมพิวเตอร์  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4   เร่ือง โปรแกรมนาํเสนอ  ของนกัเรียนโรงเรียน
วดัลาํโพ (คลอ้ยประชารังสฤษฏ)์ อาํเภอบางบวัทอง  จงัหวดันนทบุรี ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 
2559  จาํนวน 43 คน   มีวิธีดาํเนินการวิจยัดงัน้ี 
3.4.1. ขั้นเตรียม 

1. ช้ีแจงวตัถุประสงค ์  ขั้นตอน และรายละเอียดเก่ียวกบัการเรียนแก่นกัเรียนเก่ียวกบั
การเรียนรู้โดยใชก้ารเรียนรู้แบบนาํตนเอง  วิชาคอมพิวเตอร์  เร่ือง โปรแกรมนาํเสนอ    แก่นกัเรียน
กลุ่มเป้าหมาย  

3.4.2  ขั้นทดลอง  
1.  ผูส้อนสอนตามแผนการเรียนรู้  จาํนวน  5  หน่วยการเรียนรู้  โดยแต่ละหน่วยการ

เรียนรู้ใหน้กัเรียนเรียนรู้แบบนาํตนเอง  
2.  เม่ือส้ินสุดการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้  นักเรียนและครูผูส้อนตอ้งทาํแบบ

ประเมินความสามารถการเรียนรู้แบบนาํตนเอง  ประเมินหลงัจากเรียนจบในหน่วยท่ี 1  หน่วยท่ี 3 
และหน่วยท่ี 5  รวมทั้งส้ินจะมีการประเมินทั้งหมดจาํนวน 3 คร้ัง 

3.  ผูส้อนประเมินช้ินงานของนกัเรียนหลงัจากส้ินสุดการเรียนทั้ง 5 หน่วยการเรียนรู้   
4.  ทดสอบหลงัเรียน (Post-test) โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา

คอมพิวเตอร์ เร่ือง โปรแกรมนาํเสนอ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จาํนวน  30  ขอ้ 
5.  นกัเรียนทาํแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ต่อการ

เรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ โดยใชก้ารเรียนรู้แบบนาํตนเอง   
3.4.3  ขั้นสรุป 

ผูว้ิจยันาํขอ้มูลท่ีเกบ็รวบรวมทั้งหมด  มาประมวลผล และวิเคราะห์ 
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3.5   การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์

ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมทางสถิติสาํเร็จรูป ดงัน้ี 
3.5.1 วิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบนําตนเอง โดยวิเคราะห์ 

ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean)  
3.5.2  วิเคราะห์ประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ต่อ

การเรียนรู้ วิชาคอมพิวเตอร์ โดยใชก้ารเรียนรู้แบบนาํตนเอง  เร่ือง โปรแกรมนาํเสนอ โดยใชค้่าร้อย
ละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
3.5.3  ประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป แปลผลและวิเคราะห์ขอ้มูล 
3.5.4  สรุปผลโดยใชต้ารางและการพรรณนา และอภิปรายผล 

 
3.6  สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิจยัคร้ังน้ีใชส้ถิติเพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
3.6.1  สถิติพื้นฐาน 

1.  ร้อยละ (Percentage) โดยใชสู้ตรดงัน้ี 

  P =  × 100 
เม่ือ  P  แทน ร้อยละ 

f  แทน ความถ่ีท่ีตอ้งการแปลงร้อยละ 
N  แทน จาํนวนความถ่ีทั้งหมด 
 

2.  ค่าเฉล่ีย (mean) โดยใชสู้ตรดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น. 105) 
          ̅ = 	 ∑  
โดย  ̅  แทน ค่าเฉล่ียของคะแนน 

  ∑  แทน ผลรวมของคะแนน 
  N แทน จาํนวนทั้งหมด 

 
3.  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น. 106) 

S.D.   =   
∑ (∑ )( )  

โดย S.D.   แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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  ∑    แทน ผลรวมของคะแนนยกกาํลงัสอง 
  (∑ )  แทน กาํลงัสองของคะแนนผลรวม 
  n แทน จาํนวนขอ้มูลทั้งหมด 

3.6.2  สถิติในการหาคุณภาพเคร่ืองมือ	 
  1.  ค่าความเท่ียงตรง (Validity)  ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  โดยใช้

ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้สอบกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั IOC : Index of objective 
Congruence  (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น. 64) จากสูตร  ดงัน้ี 				 = 						 ∑  

        โดย     IOC      แทน     ค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
   ∑ 	          แทน      ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
   N          แทน      จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ 
 

2.  การหาค่าความยาก (Difficulty) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้
สูตร P ดงัน้ี (สมนึก ภทัทิยธนี, 2541, น. 195) 

     P =  
เม่ือ  P  แทน ค่าความยากของขอ้สอบ 

R  แทน จาํนวนผูต้อบถูก 
N  แทน จาํนวนคนทั้งหมด 

เกณฑพ์ิจารณาการหาค่าความยาก (Difficulty) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 เกณฑก์ารพิจารณาระดบัค่าความยากของขอ้สอบแต่ละขอ้ท่ีไดจ้ากการคาํนวณจากสูตร

ท่ีมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.00 ถึง 1.00 ท่ีมีรายละเอียดเกณฑข์องเกณฑใ์นการพิจารณาตดัสิน ดงัน้ี 
 ได ้ 0.80  ≤  p   ≥  1.00  เป็นขอ้สอบท่ีง่ายมาก ควรตดัท้ิง หรือนาํไปปรับปรุง 
  0.60  ≤  p   <  0.80 เป็นขอ้สอบท่ีค่อนขา้งง่ายใชไ้ดดี้ 
  0.40  ≤  p   <  0.60 เป็นขอ้สอบท่ีความยากง่ายปานกลาง ดีมาก 
  p   <  0.20  เป็นขอ้สอบท่ียากมาก ควรตดัท้ิงหรือนาํไปปรับปรุง 

 โดยท่ีขอ้สอบท่ีจะสามารถนาํไปใชใ้นการวดัผลท่ีมีประสิทธิภาพจะมีค่าความยากอยู่
ระหวา่ง 0.20 ถึง 0.80 
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3.  ค่าอาํนาจจาํแนกของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (บุญชม ศรีสะอาด 
และคณะ, 2550 , น. 85) 

   r =     

เม่ือ  r  แทน ค่าอาํนาจจาํแนกของขอ้สอบ 
H  แทน จาํนวนคนในกลุ่มสูงตอบถูก 
L แทน จาํนวนคนในกลุ่มตํ่าตอบถูก 
N  แทน จาํนวนคนทั้งหมดในกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 

เกณฑพ์ิจารณาหาค่าอาํนาจจาํแนกมีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
-   ค่าอาํนาจจาํแนกของขอ้สอบจะมีค่าอยูร่ะหวา่ง 1 ถึง -1 มีรายละเอียดของเกณฑ์

การพิจารณาตดัสิน ดงัน้ี 
 ได ้ 0.40  ≤  r   เป็นขอ้สอบท่ีมีอาํนาจจาํแนกดีมาก 

  0.30  ≤  r   <  0.39 เป็นขอ้สอบท่ีมีอาํนาจจาํแนกดี 

  0.20  ≤  r   <  0.29 เป็นขอ้สอบท่ีมีอาํนาจจาํแนกพอใช ้ปรับปรุงตวัเลือก 

       r   ≤  0.19  เป็นขอ้สอบท่ีมีอาํนาจจาํแนกตํ่า ควรตดัท้ิง 

3.2 ถา้ค่าอาํนาจจาํแนกมีค่ามากๆ เขา้ใกล ้1 แสดงวา่ขอ้สอบขอ้นั้นสามารถ
จาํแนกคนเก่งและคนอ่อนออกจากกนัไดดี้ 

4.  หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบโดยใชสู้ตร KR20 ตามวิธีของ Kuder-Richardson 
(บุญชม  ศรีสะอาด, 2545, น. 85-86) 
 

เม่ือ         rtt แทน ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 

 k แทน จาํนวนขอ้ 

        P แทน สดัส่วนของผูต้อบถูกในแต่ละขอ้ 

        q แทน สดัส่วนของผูต้อบผดิในแต่ละขอ้ 

        S2 แทน ความแปรปรวนของคะแนน 
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 
 

 การวิจยัเร่ืองการใชก้ารเรียนรู้แบบนาํตนเอง  เพื่อพฒันาการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์  
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  มีวตัถุประสงคข์องการวิจยั  ดงัน้ี  (1) เพื่อพฒันาการเรียนรู้วิชา
คอมพิวเตอร์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยการใชก้ารเรียนรู้แบบนาํตนเอง (2) เพื่อศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  หลงัเรียนรู้แบบนาํตนเอง  (3) เพ่ือ
ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ต่อการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ โดยใชก้าร
เรียนรู้แบบนาํตนเอง เพื่อนาํมาวิเคราะห์ผลตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั  โดยผูว้ิจยัขอเสนอผล
การศึกษา  ดงัน้ี 

 4.1  ผลการพฒันาการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดย
การใชก้ารเรียนรู้แบบนาํตนเอง มีรายละเอียดดงัน้ี 

 ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ จาํนวน 1 หน่วยการเรียนรู้ มาใชส้าํหรับนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4  โดยการเรียนรู้แบบนาํตนเอง  เพ่ือพฒันาการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์  ซ่ึงมี
กระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ  

 ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ความตอ้งการในการเรียน 
- ครูผูส้อนกาํหนดหน่วยการเรียนรู้สาํหรับการเรียน  

เช่น ครูกาํหนด เร่ืองการเรียนรู้การทาํสไลด ์นกัเรียนตอ้งคิดวา่ตวัเอง
จะทาํสไลดเ์ก่ียวกบัอะไร 

 ขั้นตอนท่ี 2 การกาํหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน 
- ผูเ้รียนตอ้งตั้งจุดมุ่งหมายวา่สไลดท่ี์จะทาํ  ทาํเพื่ออะไร  

 ขั้นตอนท่ี 3 การวางแผนการเรียน 
- เม่ือนกัเรียนกาํหนดส่ิงท่ีจะตอ้งทาํแลว้ รู้จุดมุ่งหมาย ขั้นต่อมาก็คือการ

วางแผนเก่ียวกบัการทาํสไลดน์ั้น ตามขั้นตอน มีการกาํหนดเวลา  
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 ขั้นตอนท่ี 4 การดาํเนินการเรียนรู้จากแหล่งวิทยาการ 
- ผูเ้รียนดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองโปรแกรมนําเสนอ จากแหล่ง

เรียนรู้ต่างๆ ด้วยตนเอง เช่นสืบคน้จากอินเทอร์เน็ต  หนังสือเรียน     
ใบความรู้ จากเพ่ือนนกัเรียนดว้ยกนัหรือจากครูผูส้อน เพื่อมาจดัทาํส่ิง
ท่ีตวัเองตอ้งการจะทาํ 

 ขั้นตอนท่ี 5 การประเมินผล 
- เม่ือทาํทุกอยา่งเรียบร้อยแลว้ นกัเรียนมีการประเมินผลการทาํงาน

ของตนเอง  เพือ่ท่ีจะไดรู้้วา่ตนเองสามารถควบคุมหรือกาํกบัตนเอง
ใหไ้ดผ้ลงานตามแผนงานท่ีไดก้าํหนดไว ้

 4.2  ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  หลงั

เรียนรู้แบบนาํตนเอง   

 4.3  ผลศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ต่อการเรียนรู้วิชา

คอมพิวเตอร์ โดยใชก้ารเรียนรู้แบบนาํตนเอง 

 

4.1  ผลการพฒันาการเรียนรู้วิชาคอมพวิเตอร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการใช้การ

เรียนรู้แบบนําตนเอง  แสดงในตารางที ่ 4.1 –  4.5    

 

 ตารางท่ี 4.1  แสดงคะแนน/ร้อยละ ความสามารถการเรียนรู้ วิชาคอมพิวเตอร์ ของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษา ปีท่ี 4 โดยการเรียนรู้แบบนาํตนเอง จากการปฏิบติังาน จาํนวน  3  คร้ัง             

N = 43 
 

ลาํดบั 
คร้ังท่ี 1 
10 คะแนน 

คร้ังท่ี 2 
10 คะแนน 

คร้ังท่ี 3 
10 คะแนน 

รวม 
30 คะแนน 

ร้อยละ 
คะแนนไม่ตํ่ากวา่ 

ร้อยละ 70 
1 8 8 9 25 83.33 ผา่น 
2 5 5 6 16 53.33 ไม่ผา่น 
3 9 9 10 28 93.33 ผา่น 
4 8 8 8 24 80.00 ผา่น 
5 9 9 9 27 90.00 ผา่น 
6 8 8 8 24 80.00 ผา่น 
7 7 8 8 23 76.67 ผา่น 
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  ตารางที ่4.1  (ต่อ)          

N = 43 

ลาํดบั 
คร้ังท่ี 1 
10 คะแนน 

คร้ังท่ี 2 
10 คะแนน 

คร้ังท่ี 3 
10 คะแนน 

รวม 
30 คะแนน 

ร้อยละ 
คะแนนไม่ตํ่ากวา่ 

ร้อยละ 70 
8 8 9 9 26 86.67 ผา่น 
9 6 7 8 21 70.00 ผา่น 
10 7 7 8 22 73.33 ผา่น 
11 8 8 8 24 80.00 ผา่น 
12 8 8 8 24 80.00 ผา่น 
13 8 9 9 26 86.67 ผา่น 
14 9 8 9 26 86.67 ผา่น 
15 8 9 9 26 86.67 ผา่น 
16 7 8 8 23 76.67 ผา่น 
17 8 9 9 26 86.67 ผา่น 
18 8 8 9 25 83.33 ผา่น 
19 8 9 9 26 86.67 ผา่น 
20 9 9 9 27 90.00 ผา่น 
21 7 7 8 22 73.33 ผา่น 
22 8 8 8 24 80.00 ผา่น 
23 8 9 9 26 86.67 ผา่น 
24 6 8 8 22 73.33 ผา่น 
25 7 8 8 23 76.67 ผา่น 
26 8 8 8 24 80.00 ผา่น 
27 8 9 9 26 86.67 ผา่น 
28 7 8 8 23 76.67 ผา่น 
29 8 8 9 25 83.33 ผา่น 
30 9 9 10 28 93.33 ผา่น 
31 7 8 8 23 76.67 ผา่น 
32 6 7 8 21 70.00 ผา่น 
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  ตารางที ่4.1  (ต่อ)          

N = 43 

ลาํดบั 
คร้ังท่ี 1 
10 

คร้ังท่ี 2 
10 

คร้ังท่ี 3 
10 

รวม 
30 

ร้อยละ 
คะแนนไม่ตํ่ากวา่

ร้อยละ 70 
33 8 9 9 26 86.67 ผา่น 
34 6 8 8 22 73.33 ผา่น 
35 7 8 8 23 76.67 ผา่น 
36 6 8 8 22 73.33 ผา่น 
37 6 8 8 22 73.33 ผา่น 
38 6 7 7 20 66.67 ไม่ผา่น 
39 8 8 9 25 83.33 ผา่น 
40 7 8 8 23 76.67 ผา่น 
41 6 8 8 22 73.33 ผา่น 
42 6 8 8 22 73.33 ผา่น 
43 5 5 5 15 50.00 ไม่ผา่น 

 

 จากตารางท่ี 4.1  แสดงคะแนน/ร้อยละ ความสามารถการเรียนรู้ วิชาคอมพิวเตอร์ ของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษา ปีท่ี 4 โดยการเรียนรู้แบบนาํตนเอง จากการปฏิบติังาน จาํนวน  3  คร้ัง  

พบวา่นกัเรียนมีคะแนนผา่นเกณฑไ์ม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70  จาํนวน  40  คน คิดเป็นร้อยละ 93.02 และมี

คะแนนไม่ผา่นเกณฑ ์ จาํนวน  3  คน  คิดเป็นร้อยละ 6.97 
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  ตารางที ่4.2  แสดงคะแนน/ร้อยละการประเมินความสามารถการเรียนรู้การแบบนาํตนเอง  ในการ

เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4   จาํนวน  3  คร้ัง  จากท่ีนกัเรียนประเมิน

ตนเอง           

N = 43 
 

ลาํดบั คร้ังท่ี 1 
30 

คร้ังท่ี 2 
30 

คร้ังท่ี 3 
30 

รวม 
90 

ร้อยละ คะแนน
เฉล่ีย 

แปลความหมาย 

1 28 23 26 77 85.56 25.66 ดี 
2 20 24 25 69 76.67 23.00 ดี 
3 25 28 28 81 90.00 27.00 ดี 
4 23 24 26 73 81.11 24.33 ดี 
5 23 21 22 66 73.33 22.00 ดี 
6 25 26 25 76 84.44 25.33 ดี 
7 18 25 26 69 76.67 23.00 ดี 
8 23 27 28 78 86.67 26.00 ดี 
9 17 21 20 58 64.44 19.33 พอใช ้
10 21 23 22 66 73.33 22.00 ดี 
11 26 27 27 80 88.89 26.66 ดี 
12 24 24 25 73 81.11 24.33 ดี 
13 28 26 28 82 91.11 27.33 ดี 
14 26 27 27 80 88.89 26.66 ดี 
15 24 27 28 79 87.78 26.33 ดี 
16 25 26 24 75 83.33 25.00 ดี 
17 25 28 26 79 87.78 26.33 ดี 
18 24 24 23 71 78.89 23.67 ดี 
19 24 25 26 75 83.33 25.00 ดี 
20 26 27 27 80 88.89 26.67 ดี 
21 24 25 24 73 81.11 24.33 ดี 
22 25 25 25 75 83.33 25.00 ดี 
23 27 27 28 82 91.11 27.33 ดี 
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  ตารางที ่4.2  (ต่อ)         

N = 43 
 

ลาํดบั คร้ังท่ี 1 
30 

คร้ังท่ี 2 
30 

คร้ังท่ี 3 
30 

รวม 
90 

ร้อยละ คะแนน
เฉล่ีย 

แปลความหมาย 

24 24 26 26 76 84.44 25.33 ดี 
25 25 26 24 75 83.33 25.00 ดี 
26 25 25 25 75 83.33 25.00 ดี 
27 26 27 26 79 87.78 26.33 ดี 
28 20 28 25 73 81.11 24.33 ดี 
29 25 26 26 77 85.56 25.67 ดี 
30 26 29 29 84 93.33 28.00 ดี 
31 28 26 26 80 88.89 26.67 ดี 
32 22 27 27 76 84.44 25.33 ดี 
33 20 25 25 70 77.78 23.33 ดี 
34 24 27 26 77 85.56 25.67 ดี 
35 25 28 27 80 88.89 26.67 ดี 
36 25 26 25 76 84.44 25.33 ดี 
37 24 25 26 75 83.33 25.00 ดี 
38 20 21 22 61 67.77 20.00 พอใช ้
39 22 24 25 71 78.89 23.67 ดี 
40 27 28 29 84 93.33 28.00 ดี 
41 28 29 29 86 95.56 28.67 ดี 
42 25 25 26 76 84.44 25.33 ดี 
43 20 25 25 70 77.78 23.33 ดี 
รวม 24.00 25.65 25.70 75 83.72 25.12 ดี 

 จากตารางท่ี 4.2  แสดงคะแนน/ร้อยละการประเมินความสามารถการเรียนรู้การแบบนาํ

ตนเอง  ในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  จาํนวน  3  คร้ัง  จากท่ี

นกัเรียนประเมินตนเองพบว่า  ภาพรวมของความสามารถการเรียนรู้แบบนาํตนเอง  อยูใ่นระดบั  ดี  
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มีนกัเรียนมีความสามารถการเรียนรู้แบบนาํตนเองอยูใ่นระดบัดี  จาํนวน  41 คน  คิดเป็นร้อยละ 

95.34  และมีนกัเรียนท่ีอยูใ่นระดบัพอใช ้จาํนวน  2 คน  คิดเป็นร้อยละ 4.65 

 

 ตารางที่ 4.3  แสดงคะแนน/ร้อยละการประเมินความสามารถการเรียนรู้การแบบนาํตนเอง  ในการ
เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4   จาํนวน  3  คร้ัง  จากท่ีครูประเมิน
นกัเรียน          

N = 43 
 

ลาํดบั 
คร้ังท่ี 1 

30 
คร้ังท่ี 2 

30 
คร้ังท่ี 3 

30 
รวม 
90 

ร้อยละ 
คะแนน
เฉล่ีย 

แปลความหมาย 

1 23 25 26 74 82.22 24.67 ดี 
2 14 16 17 47 52.22 15.67 พอใช ้
3 27 28 29 84 93.33 28.00 ดี 
4 23 24 25 72 80.00 24.00 ดี 
5 26 27 28 81 90.00 27.00 ดี 
6 25 24 25 74 82.22 24.67 ดี 
7 20 25 25 70 77.78 23.33 ดี 
8 25 27 28 80 88.89 26.67 ดี 
9 17 20 23 60 66.67 20.00 พอใช ้
10 20 21 23 64 71.11 21.33 ดี 
11 24 23 23 70 77.78 23.33 ดี 
12 25 23 24 72 80.00 24.00 ดี 
13 24 26 27 77 85.56 25.67 ดี 
14 26 25 27 78 86.67 26.00 ดี 
15 24 27 27 78 86.67 26.00 ดี 
16 20 24 25 69 76.67 23.00 ดี 
17 25 28 27 80 88.89 26.67 ดี 
18 24 24 26 74 82.22 24.67 ดี 
19 24 26 27 77 85.56 25.67 ดี 
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  ตารางที ่4.3 (ต่อ)           
N = 43 

 

ลาํดบั 
คร้ังท่ี 1 

30 
คร้ังท่ี 2 

30 
คร้ังท่ี 3 

30 
รวม 
90 

ร้อยละ 
คะแนน
เฉล่ีย 

แปลความหมาย 

20 26 27 28 81 90.00 27.00 ดี 
21 20 22 25 67 74.44 22.33 ดี 
22 23 24 24 71 78.89 23.67 ดี 
23 24 27 28 79 87.78 26.33 ดี 
24 19 25 25 69 76.67 23.00 ดี 
25 20 23 25 68 75.56 22.67 ดี 
26 24 25 25 74 82.22 24.67 ดี 
27 24 27 28 79 87.78 26.33 ดี 
28 20 24 25 69 76.67 23.00 ดี 
29 23 24 27 74 82.22 24.67 ดี 
30 26 28 29 83 92.22 27.67 ดี 
31 22 25 25 72 80.00 24.00 ดี 
32 18 20 24 62 68.89 20.67 ดี 
33 24 26 27 77 85.56 25.67 ดี 
34 19 24 25 68 75.56 22.67 ดี 
35 22 24 25 71 78.89 23.67 ดี 
36 17 23 24 64 71.11 21.33 ดี 
37 19 24 25 68 75.56 22.67 ดี 
38 19 21 23 63 70.00 21.00 ดี 
39 25 25 27 77 85.56 25.67 ดี 
40 22 24 25 71 78.89 23.67 ดี 
41 19 25 25 69 76.67 23.00 ดี 
42 19 23 24 66 73.33 22.00 ดี 
43 15 15 16 46 51.11 15.33 ปรับปรุง 
รวม 21.98 24.14 25.26 71 79.30 23.79 ดี 
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 จากตารางท่ี 4.3  แสดงคะแนน/ร้อยละการประเมินความสามารถการเรียนรู้การแบบนาํ

ตนเอง  ในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  จาํนวน  3  คร้ัง  จากท่ีครู

ประเมินนกัเรียน พบวา่ภาพรวมของความสามารถการเรียนรู้แบบนาํตนเองอยูใ่นระดบั ดี มีนกัเรียน

มีความสามารถการเรียนรู้แบบนาํตนเองอยูใ่นระดบัดี  จาํนวน  40 คน  คิดเป็นร้อยละ 93.02  มี

นกัเรียนท่ีอยู่ในระดบัพอใช ้จาํนวน  2 คน  คิดเป็นร้อยละ 4.65  และมีนักเรียนท่ีอยู่ในระดบั

ปรับปรุง จาํนวน  1 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.32 

 

  ตารางท่ี 4.4  เปรียบเทียบคะแนนการประเมินความสามารถการเรียนรู้การแบบนาํตนเอง ในการ

เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  จาํนวน 3 คร้ัง จากนกัเรียนประเมิน

ตนเองและครูประเมินนกัเรียน 

N = 43 

ลาํดบั 

นกัเรียนประเมินตนเอง ครูประเมินนกัเรียน 

แปลผล รวม  
90 

คะแนน 

คะแนน
เฉล่ีย  

30 คะแนน 

แปล
ความหมาย 

รวม  
90 

คะแนน 

คะแนน
เฉล่ีย  

30 คะแนน 

แปล
ความหมาย 

1 77 25.66 ดี 74 24.67 ดี ดี ดี 
2 69 23.00 ดี 47 15.67 พอใช ้ ดี พอใช ้
3 81 27.00 ดี 84 28 ดี ดี  ดี 
4 73 24.33 ดี 72 24 ดี ดี  ดี 
5 66 22.00 ดี 81 27 ดี ดี ดี 
6 76 25.33 ดี 74 24.67 ดี ดี ดี 
7 69 23.00 ดี 70 23.33 ดี ดี ดี 
8 78 26.00 ดี 80 26.67 ดี ดี ดี 
9 58 19.33 พอใช ้ 60 20 พอใช ้ พอใช ้ พอใช ้
10 66 22.00 ดี 64 21.33 ดี  ดี ดี 
11 80 26.66 ดี 70 23.33 ดี  ดี ดี 
12 73 24.33 ดี 72 24 ดี ดี  ดี 
13 82 27.33 ดี 77 25.67 ดี ดี  ดี 
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  ตารางที ่4.4  (ต่อ) 

N = 43 

ลาํดบั 

นกัเรียนประเมินตนเอง ครูประเมินนกัเรียน 

แปลผล รวม  
90 

คะแนน  

คะแนน
เฉล่ีย  

30 คะแนน 

แปล
ความหมาย 

รวม  
90 

คะแนน 

คะแนน
เฉล่ีย  

30 คะแนน 

แปล
ความหมาย 

14 80 26.66 ดี 78 26 ดี ดี  ดี 
15 79 26.33 ดี 78 26 ดี ดี  ดี 
16 75 25.00 ดี 69 23 ดี ดี ดี 
17 79 26.33 ดี 80 26.67 ดี ดี ดี 
18 71 23.67 ดี 74 24.67 ดี ดี ดี 
19 75 25.00 ดี 77 25.67 ดี ดี  ดี 
20 80 26.67 ดี 81 27 ดี ดี  ดี 
21 73 24.33 ดี 67 22.33 ดี  ดี ดี 
22 75 25.00 ดี 71 23.67 ดี  ดี ดี 
23 82 27.33 ดี 79 26.33 ดี ดี ดี 
24 76 25.33 ดี 69 23 ดี  ดี ดี 
25 75 25 ดี 68 22.67 ดี  ดี ดี 
26 75 25 ดี 74 24.67 ดี ดี  ดี 
27 79 26.33 ดี 79 26.33 ดี ดี  ดี 
28 73 24.33 ดี 69 23 ดี ดี ดี 
29 77 25.67 ดี 74 24.67 ดี ดี  ดี 
30 84 28 ดี 83 27.67 ดี ดี  ดี 
31 80 26.67 ดี 72 24 ดี ดี  ดี 
32 76 25.33 ดี 62 20.67 ดี ดี  ดี 
33 70 23.33 ดี ดี 25.67 ดี ดี  ดี 
34 77 25.67 ดี 68 22.67 ดี ดี  ดี 
35 80 26.67 ดี 71 23.67 ดี ดี  ดี 
36 76 25.33 ดี 64 21.33 ดี ดี  ดี 
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ตารางที ่4.4  (ต่อ) 

N = 43 

ลาํดบั 

นกัเรียนประเมินตนเอง ครูประเมินนกัเรียน 

แปลผล รวม  
90 

คะแนน  

คะแนน
เฉล่ีย 

แปล
ความหมาย 

รวม  
90 

คะแนน 

คะแนน
เฉล่ีย 

แปล
ความหมาย 

37 75 25 ดี 68 22.67 ดี ดี  ดี 
38 61 20.33 พอใช ้ ดี 21 ดี พอใช ้ ดี 
39 71 23.67 ดี ดี 25.67 ดี ดี  ดี 
40 84 28 ดี 71 23.67 ดี ดี  ดี 
41 86 28.67 ดี 69 23 ดี ดี  ดี 
42 76 25.33 ดี 66 22 ดี ดี  ดี 
43 70 23.33 ดี ดี 15.33 ปรับปรุง ดี ปรับปรุง 
รวม 75 25.12 ดี 71 23.79 ดี ด ี ด ี

   

 จากตารางท่ี 4.4  เปรียบเทียบคะแนน/ร้อยละการประเมินความสามารถการเรียนรู้การ

แบบนาํตนเอง  ในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  จาํนวน  3  คร้ัง  

จากนกัเรียนประเมินตนเองและครูประเมินนกัเรียน พบวา่ ภาพรวมของนกัเรียนประเมินตนเองและ

ครูประเมินนกัเรียนอยูใ่นระดบัดี กบั ดี  

 เม่ือพิจารณาเป็นระดบัท่ีเหมือนกนั ของนกัเรียนประเมินตนเองและครูประเมินนกัเรียน 

อยูใ่นระดบั ดี   มีจาํนวน  39  คน  คิดเป็นร้อยละ 90.69   

อยูใ่นระดบัพอใช ้ มีจาํนวน  1  คน  คิดเป็นร้อยละ  2.32   

 ระดบัท่ีต่างกนั ของนกัเรียนประเมินตนเองและครูประเมินนกัเรียน 

อยูใ่นระดบั ดี กบั พอใช ้ มีจาํนวน  1  คน  คิดเป็นร้อยละ  2.32   

อยูใ่นระดบั พอใช ้กบั ดี  มีจาํนวน  1  คน  คิดเป็นร้อยละ  2.32   

  อยูใ่นระดบั ดี  กบั ปรับปรุง  มีจาํนวน  1  คน  คิดเป็นร้อยละ  2.32   
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 ตารางที่ 4.5  แสดงคะแนน /ร้อยละ ของช้ินงานนกัเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ท่ีเรียนโดยใชก้ารเรียนรู้
แบบนาํตนเอง  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4                                         

 N = 43 

ลาํดบั 

รายการประเมิน 
รวม 
15 

คะแนน 
 

ร้อยละ แปลผล 

คว
าม
สม

บูร
ณ์ 

 
(3 
คะ

แน
น)

 

สอ
ดค

ลอ้
งก
บัเ
นื้อ

หา
 

(3 
คะ

แน
น)

 

รูป
แบ

บ 
(3 
คะ

แน
น)

 

คว
าม
คิด

สร้
าง
สร

รค
 ์

(3 
คะ

แน
น)

 

เวล
าที่
กาํ
หน

ด 
(3 
คะ

แน
น)

 

1 3 3 2 3 3 14 93.33 ดี 
2 1 1 2 2 2 8 53.33 พอใช ้
3 1 2 2 3 3 11 73.33 ดี 
4 2 2 2 3 3 12 80.00 ดี 
5 2 1 2 3 2 10 66.67 พอใช ้
6 2 2 2 2 3 11 73.33 ดี 
7 3 2 3 3 3 14 93.33 ดี 
8 3 3 3 3 3 15 100.00 ดี 
9 2 2 2 3 2 11 73.33 ดี 
10 2 2 2 3 2 11 73.33 ดี 
11 2 2 2 2 3 11 73.33 ดี 
12 2 3 1 2 2 10 66.67 พอใช ้
13 3 2 3 3 3 14 93.33 ดี 
14 3 2 3 3 3 14 93.33 ดี 
15 3 3 3 3 3 15 100.00 ดี 
16 2 2 2 3 2 11 73.33 ดี 
17 2 2 2 2 3 11 73.33 ดี 
18 1 2 1 2 2 8 53.33 พอใช ้
19 2 2 2 3 3 12 80.00 ดี 
20 2 1 2 1 2 8 53.33 พอใช ้
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  ตารางที ่4.5  (ต่อ)                                      

 N = 43 

ลาํดบั 

รายการประเมิน 

รวม
คะแนน 

ร้อยละ แปลผล 

คว
าม
สม

บูร
ณ์ 

ผล
งา
นส

อด
คล

อ้ง
กบั

เนื้
อห

าที่
เรีย

น 

รูป
แบ

บข
อง
ผล

งา
นมี

คว
าม
ถกู

ตอ้
ง 

คว
าม
คิด

สร้
าง
สร

รค
 ์

เส
ร็จ
ตา
มเ
วล

าที่
กาํ
หน

ด 

21 2 1 1 2 2 8 53.33 พอใช ้
22 2 2 3 2 2 11 73.33 ดี 
23 2 3 3 3 3 14 93.33 ดี 
24 2 2 2 3 3 12 80.00 ดี 
25 2 1 2 2 2 9 60.00 พอใช ้
26 3 3 3 3 2 14 93.33 ดี 
27 3 3 3 3 3 15 100.00 ดี 
28 1 2 2 2 2 9 60.00 พอใช ้
29 2 2 2 2 2 10 66.67 พอใช ้
30 3 3 3 3 3 15 100.00 ดี 
31 2 2 2 3 3 12 80.00 ดี 
32 1 2 2 2 2 9 60.00 พอใช ้
33 2 1 2 3 2 10 66.67 พอใช ้
34 2 1 2 2 2 9 60.00 พอใช ้
35 2 2 2 2 2 10 66.67 พอใช ้
36 1 2 1 2 2 8 53.33 พอใช ้
37 2 1 1 2 2 8 53.33 พอใช ้
38 2 2 2 2 2 10 66.67 พอใช ้
39 1 2 2 3 2 10 66.67 พอใช ้
40 2 2 2 2 2 10 66.67 พอใช ้
41 1 2 2 3 3 11 73.33 ดี 
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 ตารางที ่4.5  (ต่อ)                             

 N = 43 

ลาํดบั 

รายการประเมิน 

รวม
คะแนน 

ร้อยละ แปลผล 

คว
าม
สม

บูร
ณ์ 

ผล
งา
นส

อด
คล

อ้ง
กบั

เนื้
อห

าที่
เรีย

น 

รูป
แบ

บข
อง
ผล

งา
นมี

คว
าม
ถกู

ตอ้
ง 

คว
าม
คิด

สร้
าง
สร

รค
 ์

เส
ร็จ
ตา
มเ
วล

าที่
กาํ
หน

ด 

42 1 2 3 2 3 11 73.33 ดี 
43 1 1 2 2 2 8 53.33 พอใช ้

  จากตารางท่ี 4.5  แสดงคะแนนการประเมินช้ินงานนกัเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ท่ีเรียนโดย

ใชก้ระบวนการเรียนรู้แบบนาํตนเอง  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  พบว่านกัเรียนมีผลการ

ประเมินช้ินงานวิชาคอมพิวเตอร์ มีคะแนนอยู่ในระดบัดี  จาํนวน  24  คน  คิดเป็นร้อยละ 55.81  

ระดบัพอใช ้ จาํนวน  19  คน  คิดเป็น   ร้อยละ  44.19 

 
4.2  ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  หลงัการเรียนรู้แบบ

นําตนเอง   

 

  ตารางที่ 4.6   แสดงคะแนน/ร้อยละ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ วิชาคอมพิวเตอร์ ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยการเรียนรู้แบบนาํตนเอง            
                         N = 43 

ลาํดบั คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ร้อยละ 
ผา่นเกณฑ ์

ไม่ตํ่ากวา่ ร้อยละ 70 
1 16 53.33 ไม่ผา่น 
2 8 26.67 ไม่ผา่น 
3 20 66.67 ไม่ผา่น 
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  ตารางที ่4.6   (ต่อ)               

                         N = 43 

ลาํดบั คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ร้อยละ 
ผา่นเกณฑ ์

ไม่ตํ่ากวา่ ร้อยละ 70 
4 23 76.67 ผา่น 
5 25 83.33 ผา่น 
6 23 76.67 ผา่น 
7 23 76.67 ผา่น 
8 26 86.67 ผา่น 
9 14 46.67 ไม่ผา่น 
10 24 80.00 ผา่น 
11 12 40.00 ไม่ผา่น 
12 15 50.00 ไม่ผา่น 
13 25 83.33 ผา่น 
14 16 53.33 ไม่ผา่น 
15 26 86.67 ผา่น 
16 18 60.00 ไม่ผา่น 
17 24 80.00 ผา่น 
18 25 83.33 ผา่น 
19 19 63.33 ไม่ผา่น 
20 23 76.67 ผา่น 
21 17 56.67 ไม่ผา่น 
22 15 50.00 ไม่ผา่น 
23 25 83.33 ผา่น 
24 21 70.00 ผา่น 
25 22 73.33 ผา่น 
26 18 60.00 ไม่ผา่น 
27 26 86.67 ผา่น 
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  ตารางที ่4.6  (ต่อ)               
                         N = 43 

 จากตารางท่ี 4.6  ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทาํแบบทดสอบวดัผล

สมัฤทธ์ิทาง  การเรียน  วิชาคอมพิวเตอร์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  จาํนวน  43  คน พบว่า  

มีนกัเรียนผา่นเกณฑไ์ม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 ตามท่ีกาํหนดไว ้ จาํนวน  18  คน คิดเป็นร้อยละ  41.86    

มีนกัเรียนไม่ผา่นเกณฑจ์าํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 58.14  

 

 

ลาํดบั คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ร้อยละ 
ผา่นเกณฑ ์

ไม่ตํ่ากวา่ ร้อยละ 70 
28 15 50.00 ไม่ผา่น 
29 17 56.67 ไม่ผา่น 
29 25 83.33 ผา่น 
30 20 66.67 ไม่ผา่น 
31 18 60.00 ไม่ผา่น 
32 24 80.00 ไม่ผา่น 
33 26 86.67 ผา่น 
34 19 63.33 ไม่ผา่น 
35 20 66.67 ไม่ผา่น 
36 22 73.33 ผา่น 
37 20 66.67 ไม่ผา่น 
38 18 60.00 ไม่ผา่น 
39 16 53.33 ไม่ผา่น 
40 19 63.33 ไม่ผา่น 
41 18 60.00 ไม่ผา่น 
42 13 43.33 ไม่ผา่น 
43 15 50.00 ไม่ผา่น 
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4.3  ผลศึกษาความพงึพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ต่อการเรียนรู้วิชาคอมพวิเตอร์ โดย

ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบนําตนเอง 

 

  ตารางที่ 4.7  แสดงระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ต่อการเรียนวิชา

คอมพิวเตอร์  โดยใชก้ารเรียนรู้แบบนาํตนเอง             

N = 43 

ขอ้ท่ี ประเดน็ Mean S.D. แปลความหมาย 

ด้านผู้สอน  4.49 0.78 มาก 
1 อธิบายเน้ือหาท่ีตอ้งการใหเ้รียนรู้ชดัเจน 4.63 0.66 มากท่ีสุด 
2 มีการแจง้วตัถุประสงค ์ เน้ือหารายวิชาก่อนการ

เรียนรู้อยา่งชดัเจน 

4.35 0.90 มาก 

3 ส่งเสริมใหมี้การปฏิบติังานร่วมกนั 4.51 0.70 มากท่ีสุด 

4 ผูส้อนและผูเ้รียนมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งกนั 4.47 0.85 มาก 

ด้านกจิกรรมการเรียนรู้ 4.46 0.90 มาก 
5 ช่วยใหน้กัเรียนสร้างความรู้ ความเขา้ใจไดด้ว้ย

ตนเอง 
4.37 1.07 มาก 

6 ส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกนั 

แลกเปล่ียนความรู้ ความคิด 

4.35 0.95 มาก 

7 ทาํใหน้กัเรียนไดป้ฏิบติัการใชง้านคอมพิวเตอร์

ท่ีเพิ่มข้ึน 

4.67 0.61 มากท่ีสุด 

8 บรรยากาศของการเรียนทาํใหน้กัเรียนมีความ

กระตือรือร้น 

4.51 0.91 มากท่ีสุด 

9 บรรยากาศของการเรียนทาํใหน้กัเรียนทาํงานได้

อยา่งอิสระ 

4.42 0.96 มาก 

ด้านส่ือการเรียนการรู้ 4.42 0.83 มาก 
10 มีความหลากหลาย  และทนัสมยั  4.53 0.67 มากท่ีสุด 
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 ตารางที ่4.7  (ต่อ)            

N = 43 

ขอ้ท่ี ประเดน็ Mean S.D. แปลความหมาย 
11 มีจาํนวนเพียงพอต่อการเรียน 4.33 0.97 มาก 

12 ช่วยการเรียนรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี 4.40 0.85 มาก 

ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ 4.61 0.58 มากทีสุ่ด 

13 นกัเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนรู้ 4.72 0.45 มากท่ีสุด 

14 นกัเรียนไดพ้ฒันาทกัษะการใชโ้ปรแกรม

นาํเสนอเพิ่มข้ึน และสามารถนาํวิธีการเรียนรู้ไป

ใชใ้นวิชาอ่ืน ๆ ได ้

4.53 0.70 มากท่ีสุด 

15 นกัเรียนมีทศันคติท่ีดีต่อการเรียนวิชา

คอมพิวเตอร์ 

4.58 0.59 มากท่ีสุด 

รวม  4 ด้าน 4.49 0.79 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.7 แสดงระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ต่อการ

เรียนวิชาคอมพิวเตอร์  โดยใชก้ารเรียนรู้แบบนาํตนเอง พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดบัมาก (Mean = 4.49 ,S.D. = 0.79)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดา้นการประเมินผลการเรียนรู้ อยู่

ในระดบั มากท่ีสุด (Mean = 4.61 , S.D.  = 0.58)  รองลงมาอยูใ่นระดบั มาก คือดา้นผูส้อน (Mean = 

4.49 , S.D.  = 0.78)  ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้  (Mean = 4.46 , S.D.  = 0.90)   และดา้นส่ือการเรียนรู้ 

(Mean = 4.42, S.D. = 0.58)  ตามลาํดบั  และมีรายละเอียดแต่ละดา้นดงัน้ี 

 ดา้นการประเมินผลการเรียนรู้  มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (  Mean = 4.61 ) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  คือ นกัเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนรู้  (Mean = 4.72 , S.D.  

= 0.45)   มีทศันคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ (Mean = 4.58 , S.D.  = 0.59)   และนกัเรียนได้

พฒันาทกัษะการใชโ้ปรแกรมนาํเสนอเพิ่มข้ึนสามารถนาํวิธีการเรียนรู้ไปใชใ้นวิชาอ่ืนๆ ได ้(Mean 

= 4.53 , S.D. = 0.70) ตามลาํดบั 

 ดา้นผูส้อน มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (  Mean = 4.49 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  

ความพึงพอใจอยูร่ะดบัมากท่ีสุด  คือ อธิบายเน้ือหาท่ีตอ้งการเรียนรู้ชดัเจน  (Mean = 4.63 , S.D.  = 

66)  และส่งเสริมใหมี้การปฏิบติังานร่วมกนั (Mean = 4.51 , S.D.  = 0.70)  ความพึงพอใจในระดบั
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มาก  คือ ผูส้อนและผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างกนั (Mean = 4.47 , S.D.  = 0.58)   และมีการ

แจง้วตัถุประสงค ์เน้ือหารายวิชาก่อนการเรียนการสอนอยา่งชดัเจน (Mean = 4.35 , S.D. = 0.90) 

ตามลาํดบั 

 ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (  Mean = 4.46 ) เม่ือพิจารณา

เป็นรายขอ้  ขอ้ท่ีมีความพึงพอใจอยูร่ะดบัมากท่ีสุด  คือ ทาํใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาทกัษะการใชง้าน

คอมพิวเตอร์ท่ีเพิ่มข้ึน (Mean = 4.67 , S.D.  = 0.61)   และบรรยากาศของการเรียนทาํใหน้กัเรียนมี

ความกระตือรือร้นในการเรียน (Mean = 4.51 , S.D.  = 0.91)  และความพึงพอใจในระดบัมาก  คือ

บรรยากาศของการเรียนทาํใหน้กัเรียนทาํงานไดอ้ยา่งอิสระ (Mean = 4.42 , S.D.  = 0.96)  ช่วยให้

นกัเรียนสร้างความรู้ ความเขา้ใจไดด้ว้ยตนเอง  (Mean = 4.37 , S.D.  = 1.07)  และส่งเสริมให้

นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกนัไดแ้ลกเปล่ียนความรู้ ความคิดซ่ึงกนัและกนั (Mean = 4.35 , S.D.       

= 0.95) ตามลาํดบั 

 ดา้นส่ือการเรียนรู้  มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ( Mean = 4.42 ) เม่ือพิจารณาเป็น

รายขอ้  ขอ้ท่ีมีความพึงพอใจอยูร่ะดบัมากท่ีสุด  คือ มีความหลากหลายและทนัสมยั  (Mean = 4.53, 

S.D. = 0.67)  ความพึงพอใจในระดบัมาก คือช่วยการเรียนรู้เป็นอยา่งดี  (Mean = 4.40 ,S.D.  = 

0.85) และมีจาํนวนเพียงพอต่อการเรียนรู้ (Mean = 4.33, S.D. = 0.67) ตามลาํดบั 
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บทที ่ 5 
สรุปผล  อภปิรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
 งานวิจยัเร่ือง  การใชก้ระบวนการเรียนรู้แบบนาํตนเอง  เพ่ือพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4  ซ่ึงมีลาํดบัขั้นตอนการสรุปผล อภิปราย
ผล และขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1.  เพื่อพฒันาการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใชก้าร

เรียนรู้แบบนาํตนเอง   
2.  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา    

ปีท่ี 4  
3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ต่อการ

เรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์โดยใชก้ารเรียนรู้แบบนาํตนเอง   
 

สมมติฐานของการวจัิย 
1.  นกัเรียนเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์โดยใชก้ารเรียนรู้แบบนาํตนเอง  มีพฒันาการการ

เรียนรู้ท่ีเพิ่มข้ึนมีคะแนนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 70 
2.  นักเรียนท่ีเรียนรู้แบบนาํตนเอง มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีคะแนนไม่ตํ่ากว่า        

ร้อยละ70 
 
ขอบเขตของการวจัิย 

1.  กลุ่มเป้าหมาย 
 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวดัลาํโพ (คลอ้ยประชารังสฤษฏ)์ อาํเภอบาง

บวัทอง  จงัหวดันนทบุรี  จาํนวน  1  หอ้งเรียน  จาํนวน  43  คน  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2559 
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
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2.  ขอบเขตเน้ือหา 
 หน่วยการเรียนรู้  จาํนวน  1 หน่วย  ช่ือเร่ืองท่ีใชส้อน คือโปรแกรมนาํเสนอ 
3.  ตวัแปรท่ีศึกษา 
 ตวัแปรตน้   

การเรียนรู้แบบนาํตนเอง วชิาคอมพิวเตอร์  
 ตวัแปรตาม 

1.  ความสามารถการเรียนรู้วชิาคอมพิวเตอร์  
2.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคอมพิวเตอร์ 
3.  ความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการเรียนรู้ 
 

 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
1.  แผนจดัการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ จาํนวน 1 หน่วยการเรียนรู้  เร่ืองโปรแกรม

นาํเสนอ รวม  15  คาบเรียน  คาบเรียนละ  60  นาที 
2.  แบบประเมินความสามารถการเรียนรู้แบบนาํตนเอง  จาํนวน 5 ดา้น จาํนวน          

ขอ้ 10  ขอ้ 
 3.   แบบประเมินช้ินงานนกัเรียน  จาํนวน  5  ขอ้ 
 4.  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง โปรแกรมนาํเสนอ 

เป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ 
5.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการเรียนรู้แบบนาํตนเอง จาํนวน 4  

ดา้น  จาํนวน  15  ขอ้ 
 

ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
วิธีดาํเนินการวิจยัการใชก้ารเรียนรู้แบบนาํตนเอง  เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  เร่ือง โปรแกรมนําเสนอ ของนักเรียน
โรงเรียนวดัลาํโพ (คลอ้ยประชารังสฤษฏ์) อาํเภอบางบวัทอง  จงัหวดันนทบุรี ภาคเรียนท่ี 2             
ปีการศึกษา 2559  จาํนวน 43 คน   มีวิธีดาํเนินการวิจยัดงัน้ี 

1.  ขั้นเตรียม 
 1.1  ช้ีแจงวตัถุประสงค์   ขั้นตอน และรายละเอียดเก่ียวกับการเรียนแก่นักเรียน

เก่ียวกบัการเรียนรู้โดยใชก้ารเรียนรู้แบบนาํตนเอง  วิชาคอมพิวเตอร์  เร่ือง โปรแกรมนาํเสนอ  
แก่นกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย  
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2.  ขั้นทดลอง  
 2.1  ผูส้อนสอนตามแผนการเรียนรู้  จาํนวน 1 หน่วยการเรียนรู้ จาํนวน 5 แผนการ

จดัการเรียนรู้ โดยแต่ละแผนการเรียนรู้ใหน้กัเรียนเรียนรู้แบบนาํตนเอง  
 2.2  ผูส้อนประเมินผลการปฏิบติังานจากใบงาน  ในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 จาํนวน  10 

คะแนน  และหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  2 ใบงาน ใบงานละ 10 คะแนน  
 2.3  เม่ือส้ินสุดการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้  นกัเรียนและครูผูส้อนตอ้งทาํแบบ

ประเมินความสามารถการเรียนรู้แบบนาํตนเอง  ประเมินหลงัจากเรียนจบในหน่วยท่ี 1  หน่วยท่ี 3 
และหน่วยท่ี 5  รวมทั้งส้ินจะมีการประเมินทั้งหมดจาํนวน 3 คร้ัง 

 2.4  ผูส้อนประเมินช้ินงานของนกัเรียนหลงัจากส้ินสุดการเรียนทั้ง 5 หน่วยการ
เรียนรู้   

 2.5  ทดสอบหลงัเรียนโดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา
คอมพิวเตอร์ เร่ือง โปรแกรมนาํเสนอ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จาํนวน  30  ขอ้ 

 2.6  นกัเรียนทาํแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ต่อ
การเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ โดยใชก้ารเรียนรู้แบบนาํตนเอง   

3.  ขั้นสรุป 
 ผูว้ิจยันาํขอ้มูลท่ีเกบ็รวบรวมทั้งหมด  มาประมวลผล และวิเคราะห์ 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์
ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมทางสถิติสาํเร็จรูป ดงัน้ี 
  1.  วิเคราะห์พฒันาการการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  
โดยใชก้ารเรียนรู้แบบนาํตนเอง  โดยวิเคราะห์ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) 

2.  วิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้โดยใชก้ารเรียนรู้แบบนาํตนเอง โดยวิเคราะห์ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) 

3.  วิเคราะห์ประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  
ต่อการเรียนรู้ วิชาคอมพิวเตอร์ โดยใชก้ารเรียนรู้แบบนาํตนเอง  เร่ือง โปรแกรมนาํเสนอ โดยใชค่้า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

4.  ประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป แปลผลและวิเคราะห์ขอ้มูล 
5.  สรุปผลโดยใชต้ารางและการพรรณนา อภิปรายผล 
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5.1  สรุปผลการวจัิย 
 ผลการวิจยัสรุปผลไดด้งัน้ี 

5.1.1  ผลการพฒันาการการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้
การเรียนรู้แบบนาํตนเอง จาํนวน  43 คน การปฏิบติังาน จาํนวน  3  คร้ัง  พบวา่ 

1.  นกัเรียนมีคะแนนผา่นเกณฑไ์ม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70  จาํนวน  40  คน คิดเป็นร้อยละ 
93.02 และมีคะแนนไม่ผา่นเกณฑ ์ จาํนวน  3  คน  คิดเป็นร้อยละ 6.97    

2.  ภาพรวมของนกัเรียนประเมินตนเองและครูประเมินนกัเรียนอยูใ่นระดบัดีกบัดี 
 3.  นกัเรียนมีผลการประเมินช้ินงานวิชาคอมพิวเตอร์ มีคะแนนอยูใ่นระดบัดี  จาํนวน  

24  คน  คิดเป็นร้อยละ 55.81  ระดบัพอใช ้ จาํนวน  19  คน  คิดเป็น   ร้อยละ  44.19 
5.1.2  ผลการศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  วิชาคอมพิวเตอร์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 

4 จาํนวน  43 คน พบวา่  มีนกัเรียนผา่นเกณฑไ์ม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 70 ตามท่ีกาํหนดไว ้ จาํนวน  18  คน 
คิดเป็นร้อยละ  41.86    มีนกัเรียนไม่ผา่นเกณฑจ์าํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 58.14   

5.1.3  ผลการศึกษาระดบัความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ โดยใชก้ระบวนการเรียนรู้แบบนาํ
ตนเอง  เพื่อพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  พบว่า โดยภาพรวม
มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (Mean = 4.49 ,S.D. = 0.79)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดา้นการ
ประเมินผลการเรียนรู้ อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด (Mean = 4.61 , S.D.  = 0.58)  รองลงมา คือดา้นผูส้อน 
(Mean = 4.49 , S.D.  = 0.78) รองลงมา คือดา้นกิจกรรมการเรียนรู้  (Mean = 4.46 , S.D.  = 0.90)   
และดา้นส่ือการเรียนรู้ (Mean = 4.42, S.D. = 0.58)   
 
5.2 อภิปรายผล 

การวิจยัเร่ืองการใชก้ารเรียนรู้แบบนาํตนเอง เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4   สามารถอภิปรายผลไดด้งัต่อไปน้ี 

5.2.1  ผลการพฒันาการการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้
การเรียนรู้แบบนาํตนเอง จาํนวน  43 คน พบวา่ 
 1.  นกัเรียนมีคะแนนการปฏิบติังาน จาํนวน  3  คร้ัง  ผา่นเกณฑไ์ม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70  
จาํนวน  40  คน คิดเป็นร้อยละ 93.02 และมีคะแนนไม่ผา่นเกณฑ ์ จาํนวน  3  คน  คิดเป็นร้อยละ 
6.97  จะเห็นได้ว่าหลังจากท่ีนักเรียนได้เรียนรู้แบบนําตนเองนักเรียนมีผลการประเมินการ
ปฏิบติังานผ่านเกณฑเ์ป็นส่วนมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากนักเรียนมีการเรียนรู้ตามขั้นตอนของการเรียนรู้
แบบนาํตนเองทั้ง 5 ขั้นตอน  จึงทาํใหมี้ผลการประเมินผา่นเกณฑ ์
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 2.  ภาพรวมของนกัเรียนประเมินตนเองและครูประเมินนกัเรียนอยูใ่นระดบัดีกบัดีจะ
เห็นว่าโดยส่วนมากนักเรียนประเมินตนเอง และครูประเมินนักเรียนมีความเห็นตรงกันว่ามี
ความสามารถการเรียนรู้แบบนาํตนเองในระดบัท่ีดี  
  3.  นกัเรียนมีผลการประเมินช้ินงานวิชาคอมพิวเตอร์ มีคะแนนอยูใ่นระดบัดี  จาํนวน  
24  คน  คิดเป็นร้อยละ 55.81  ระดบัพอใช ้ จาํนวน 19  คน  คิดเป็น   ร้อยละ  44.19 จะเห็นไดว้่า
คะแนนการประเมินช้ินงานของนกัเรียนมีนกัเรียนมีคะแนนอยูใ่นระดบัพอใช ้ จาํนวน  19  คน  ซ่ึง
สาเหตุท่ีทาํให้นกัเรียนมีคะแนนอยูใ่นระดบัพอใช ้ คือช้ินงานท่ีส่งยงัไม่สมบูรณ์ ไม่สอดคลอ้งกบั
เน้ือหาท่ีเรียน ไม่มีความคิดสร้างสรรคท์าํให้ถูกตดัคะแนนและนกัเรียนส่งงานล่าชา้ ส่งงานไม่ตรง
เวลาตามท่ีกาํหนด  แต่เม่ือพิจารณานกัเรียนประเมินตนเองและครูประเมินนกัเรียน อยูใ่นระดบั ดี 
กบั ดี ซ่ึงมีนกัเรียนท่ีผ่านเกณฑ์แตกตา่งกนั ทําให้เห็นว่าการเรียนรู้แบบนําตนเองนัน้มีสว่นช่วยทํา
ให้นกัเรียนประสบความสําเร็จในการปฏิบตัิงานและรู้จกัตนเองมากยิ่งขึน้                 ซึง่โรเจอร์ส 
(Carl Rogers, 1987) ให้ทศันะเก่ียวกบัการพฒันาบุคลิกภาพไวว้่า มีลกัษณะต่างๆ ไดแ้ก่ เป็นผูท่ี้มี
ความสามารถปรับตวัไดต้าม ความเป็นจริง มี ความสอดคลอ้งระหว่างตวัตนกบัประสบการณ์ 
สามารถเปิดตนเองออกรับประสบการณ์ใหม่  ๆ  รับความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนทั้งภายในและภายนอก 
ไดถู้กตอ้งเขา้ใจตนเอง สามารถเลือกและตดัสินใจตอบสนอง ความตอ้งการของตนเองได ้รับรู้
เก่ียวกับตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ มีชีวิตอยู่กับปัจจุบันเป็นตัวของตัวเอง สามารถนําเอา
ประสบการณ์ต่างๆมาพฒันาตนเอง เช่ือในความสามารถของตนเอง ตลอดจนรับผิดชอบต่อการ
กระทาํของตนเอง และไม่ตดัสินใจท่ีจะกระทาํส่ิงต่าง ๆ โดยข้ึนอยู่กับการยอมรับหรือการไม่
ยอมรับจากผูอ่ื้น กระบวนการเรียนรู้เกิดในตวัผูเ้รียน ท่ีควบคุมโดยผูเ้รียนเองเท่านั้น สอดคลอ้งกบั
สถาพร หมวดอินทร์ (2546) ท่ีศึกษาปัจจยับางประการ ไดแ้ก่ ความเช่ืออาํนาจในตนเอง ความมีวินยั
ในตนเอง และพฤติกรรมการสอน ของครู มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเรียนรู้ ดว้ยตนเอง  และ
แคนด้ี (Candy 1991, p. 6 – 23) ไดว้ิเคราะห์แนวความคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้แบบนาํตนเองว่า 
ประกอบดว้ย 2 มิติ คือ มิติของกระบวนการ (process) ว่า เป็นวิธีการจดัการเรียนการสอนใหผู้เ้รียน
พฒันาตนไปสู่การเป็นผูเ้รียนรู้แบบนาํตนเอง และมิติของผลผลิต (product) คือลกัษณะของผูเ้รียนรู้
แบบนาํตนเอง เดย ์(Day, 1971) ซ่ึงกล่าวว่าผูใ้หญ่มีวุฒิภาวะ (maturation) เป็นบุคคลท่ีมีความ
รับผิดชอบตนเองได ้(self responsibility) มีระเบียบกฎเกณฑข์องตนเอง มีความสามารถในการ
ควบคุมตนเองได ้ Knowles (1989 , p. 89 - 91) กล่าวว่า ผูเ้ป็นผูอ้าํนวยความสะดวก ตอ้งมีความ
เขา้ใจ เม่ือใดท่ีจะเขา้ไปช่วยเหลือ แนะนาํหรือช่วงเวลาใด ควรปล่อยให้ผูเ้รียน รับผิดชอบดว้ย
ตนเอง  และทิศนา แขมมณี (2548, p. 120 - 121) อธิบายว่า  ผูส้อนตอ้งคิดจดัเตรียมกิจกรรมหรือ
ประสบการณ์ ท่ีจะเอ้ือให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมอยา่งต่ืนตวั และได ้ ใชก้ระบวนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 
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เพื่อนาํไปสู่ การเรียนรู้ตามจุดประสงคท่ี์ตั้งไวแ้ลว้ ในขณะท่ี ดาํเนินกิจกรรมการเรียนการสอนครู
ควรลดบทบาท ของตนเองลง เปล่ียนบทบาทจากการถ่ายทอด ความรู้ไปเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก 
ช่วยให ้ผูเ้รียนดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้ไดอ้ยา่งราบร่ืน และมีประสิทธิภาพ 

5.2.2  ผลการศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  วิชาคอมพิวเตอร์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
4 จาํนวน  43 คน พบวา่  มีนกัเรียนผา่นเกณฑไ์ม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 70 ตามท่ีกาํหนดไว ้ จาํนวน  18  คน 
คิดเป็นร้อยละ  41.86    มีนกัเรียนไม่ผา่นเกณฑจ์าํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 58.14  เป็นไม่ไปตาม
สมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ จะเห็นไดว้่านักเรียนการท่ีนักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่ากว่า
เกณฑท่ี์กาํหนดไว ้ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเนน้ในเร่ือง
ของความรู้ ความจาํ ความเขา้ใจมากเกินไป ขอ้คาํตอบบางขอ้ใกลเ้คียงกนัจึงทาํใหน้กัเรียนเลือกผิด  
และในเร่ืองของการวางขั้นตอนของการเรียนรู้แบบนาํตนเองไม่ครบถว้นทาํใหเ้กิดความไม่ต่อเน่ือง
ของการเรียนการสอน นกัเรียนเรียนรู้แบบนาํตนเองไดไ้ม่เต็มท่ี  จึงทาํให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัเรียนไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินตามท่ีตั้งไว ้ สมบติั สุวรรณพิทกัษ ์ (2543, น. 11 - 14) ได้
กล่าวว่า การเรียนรู้แบบนาํตนเองจาํเป็นตอ้งอาศยัคุณสมบติัท่ีเป็นความสามารถพื้นฐานบางอยา่ง 
เพื่อท่ีจะช่วยให้การเรียนการสอนประสบผลสําเร็จดว้ยดีนั้นควรไดมี้การจดัสภาพแวดลอ้มและ
ประสบการณ์เรียนท่ีเอ้ือใหเ้กิดการเรียนรู้แบบนาํตนเองมากท่ีสุด การเรียนอยา่เนน้การจาํ ตอ้งเนน้
การแกปั้ญหา การลงมือปฏิบติัจริง การคิดสร้างสรรค ์เพราะเม่ือมีการจาํตอ้งมีการลืม  สเคเจอร์และ
เดฟ  (Skager and Dave, 1977) กล่าวว่า ลกัษณะสาํคญัท่ีจะตอ้งจดัใหผู้เ้รียน ในการจดัการเรียนการ
สอนแบบนาํตนเอง  การเรียนรู้ท่ีคาํนึงถึงความสาํคญัของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล ไดแ้ก่ ความแตกต่าง
ในความสามารถ ความรู้พื้นฐาน ความสนใจเรียน วิธีการเรียนรู้ จดัเน้ือหาและส่ือใหเ้หมาะสม  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สิริรัตน์ สัมพนัธ์ยทุธ (2540: บทคดัยอ่) ส่วนดา้นความคิดริเร่ิมและ มี
อิสระในการเรียนรู้ พบว่านิสิตฝึกประสบการณ์สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ศึกษา กบั นิสิต
ฝึก ประสบการณ์สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา มีการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั โดยนิสิตสาขาพลศึกษา
และ สุขศึกษา มีค่าเฉล่ียของความสามารถในการเรียนรู้สูงกว่า ทั้งน้ีเน่ืองจากสาขาวิชาคณิตศาสตร์
และคอมพิวเตอร์ศึกษา เป็นสาขาท่ีเนน้สาระความรู้ในดา้นความจาํ และการนาํไปใช ้ส่วนสาขาพล
ศึกษาและสุขศึกษาเนน้ความ เขา้ใจและสามารถปฏิบติัไดจึ้งมีความเป็นอิสระในการเรียนรู้และเกิด
ความคิดริเร่ิมมากกวา่ 

5.2.3  ผลการศึกษาระดบัความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ โดยใชก้ระบวนการเรียนรู้แบบนาํ
ตนเอง  เพื่อพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  พบว่า โดยภาพรวม
มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (Mean = 4.49 ,S.D. = 0.79)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดา้นการ
ประเมินผลการเรียนรู้ อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด (Mean = 4.61 , S.D.  = 0.58)  รองลงมา คือดา้นผูส้อน 
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(Mean = 4.49 , S.D.  = 0.78) รองลงมา คือดา้นกิจกรรมการเรียนรู้  (Mean = 4.46 , S.D.  = 0.90)   
และดา้นส่ือการเรียนรู้ (Mean = 4.42, S.D. = 0.58)  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของแคนด้ี และ  
ฟรอสท ์ (Candy 1991 ; Frost , 1996) ท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ ผูเ้รียนมีความพึงพอใจในการเรียนรู้จากการ
จดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผูเ้รียนมีความรู้สึกอิสระในการ
คน้ควา้ความรู้  ฝึกเป็นผูมี้ความรับผดิชอบ เพิ่มความมัน่ใจในตนเอง  ฝึกทกัษะการคน้ควา้  การขอ
ความช่วยเหลือ มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น เกิดการคิดสร้างสรรค ์ เกิดการคิดวิเคราะห์  เปิด
กวา้งในการรับส่ิงใหม่ๆ มีแรงจูงใจในการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  จึงสรุปไดว้่าความรู้สึกของผูเ้รียนมี
ความสาํคญัต่อการเรียนรู้  เพราะความรู้สึกและเจตคติของผูเ้รียนมีอิทธิพลต่อกระบวนการรับรู้เพื่อ
เกิดการเรียนรู้ของผูเ้รียน หลกัการจดัการเรียนการสอนตามแนวคิดน้ี  จึงเนน้ความรู้สึกของผูเ้รียน
เป็นหลกั  การสร้างเจตคติท่ีดีต่อการจดัการเรียนรู้เป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้  
ดงันั้นการจดัการเรียนการสอน ส่ิงสําคญัประการหน่ึง คือทาํให้ผูเ้รียนเกิดความพึงพอใจในการ
เรียน ทาํให้เกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  การท่ีบุคคลจะเรียนรู้หรือมีพฒันาการและความ
เจริญงอกงามนั้น บุคคลจะตอ้งอยูใ่นสภาวะพึงพอใจเบ้ืองตน้ 
 
5.3  ข้อค้นพบงานวจัิย 

5.3.1  การนาํเอาการเรียนรู้แบบนาํตนเองมาใชก้บัการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ของนกัเรียนชั้น
ประถมปีท่ี 4 ทาํให้นักเรียนมีความสนใจการเรียนยิ่งข้ึน  เป็นการกระตุน้ให้มีความมุ่งมัน่  ความ
ตั้งใจ  กาํหนดความรับผิดชอบ  ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการท่ีนกัเรียนไดป้ฏิบติัจริง นกัเรียนจะ
สามารถเป็นผูค้วบคุมตนเอง มีอิสระในการทาํงาน โดยเร่ิมตั้งแต่การเลือกในส่ิงท่ีตนเองตอ้งการทาํ  
มีการวางแผนการทาํงานไปสู่เป้าหมาย  คน้ควา้หาความรู้และสามารถสร้างงานดว้ยตนเองและ
สามารถประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองได ้ โดยครูเป็นท่ีปรึกษาใหค้าํแนะนาํ  

5.3.2  การเรียนรู้แบบนาํตนเองน้ีทาํใหน้กัเรียนสามารถพฒันาตนเองไดต้ามความสามารถของ
นกัเรียนแต่ละคน  ซ่ึงเห็นไดจ้ากการประเมินตนเองในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี  การสร้างช้ินงาน
นักเรียนส่วนใหญ่จะประสบความสําเร็จเพราะมีความตั้งใจ สนใจ ท่ีจะหาส่ิงแปลก ๆ ใหม่ๆ ท่ี
ตนเองไม่เคยทาํมาก่อน ซ่ึงเป็นการพฒันาตนเองไปสู่การเรียนรู้ระดบัสูงต่อไปได ้

5.3.3  จากงานวิจยัทาํให้เห็นว่า คะแนนการปฏิบติังานมีนกัเรียนผา่นเกณฑ ์จาํนวน  40 คน 
ในขณะท่ีผลการประเมินช้ินมีนกัเรียนมีคะแนนอยูใ่นระดบั ดี  จาํนวน  24  คน แต่เม่ือพิจารณาการ
นักเรียนประเมินตนเองและครูประเมินเป็นระดบัท่ีเหมือนกนักล่าวคือ อยู่ในระดบัดี  ซ่ึงมีความ
สอดคลอ้งกบัการปฏิบติังานจะเห็นวา่นกัเรียนเกือบทั้งหมดผา่นเกณฑ ์ ซ่ึงทาํใหเ้ห็นการเรียนรู้แบบ
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นาํตนเองนั้นมีส่วนช่วยทาํให้นักเรียนประสบความสําเร็จในการปฏิบติังานและรู้จกัตนเองมาก
ยิง่ข้ึน  นกัเรียนส่วนมากประเมินตนเองในระดบัดี 

5.3.4  การเรียนรู้แบบนาํตนเองสามารถจะนาํไปพฒันานกัเรียนเป็นรายบุคคลได ้เพราะการ
เรียนรู้แบบน้ีทาํใหเ้ห็นขอ้ดี ขอ้ดอ้ย ของนกัเรียนแต่ละคน เช่นบางคนขยนั  บางคนเกียจคร้าน บาง
คนสนใจกระตือรือร้น เป็นตน้ 

 
5.4  ข้อเสนอแนะ 
 5.4.1  ขอ้เสนอแนะสาํหรับการนาํไปใช ้

1.  การเรียนรู้แบบนาํตนเอง  เป็นความสามารถท่ีนกัเรียนจะควบคุมตวัเองและมีความ
พร้อมในการเรียนไดม้าก ดงันั้น ครูผูส้อนจะตอ้งเลือกเน้ือหาและวางแผนเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะสอนให้
เหมาะสมกบัระดบัชั้นและวยั ผูเ้รียนจะตอ้งมีความรับผดิชอบสูงในการนาํและควบคุมตนเอง ศึกษา
คน้ควา้ดว้ยตนเอง ส่วนผูส้อนจะเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก จดัหาทรัพยากร แหล่งขอ้มูลให้พร้อม 
และจะตอ้งมีปฏิสมัพนัธ์กนั ทั้งระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน และระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนัเอง  

2. ขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีความยากเกินไปไม่เหมาะสมกบัผูเ้รียน หรือขอ้
คาํตอบท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัทาํให้นกัเรียนตอบผิด  ขอ้สอบขอ้ท่ีมีคาํถามและคาํตอบยาวนกัเรียน
โดยส่วนมากจะตอบผดิ  เพราะนกัเรียนไม่อ่านขอ้สอบใชก้ารเดา 

3.  ในเร่ืองของการกาํหนดเวลาสาํหรับการปฏิบติังานไม่เพียงพอ งานบางอยา่งตอ้งทาํ
ต่อเน่ืองจึงทาํใหต้อ้งต่อเวลา นอกเวลาเรียนเป็นปัญหาในการเรียนรู้ของนกัเรียน  เน่ืองจากนกัเรียน
ตอ้งรีบเดินทางกลบับา้นหลงัจากเลิกเรียน และอีกประการนกัเรียนไม่มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีบา้น  
เช่นเร่ืองการตกแต่งสไลด ์ การแทรกรูปภาพ 
 5.4.2  ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป 

1.  ควรศึกษาการเรียนรู้แบบอสิระ (Independent) เพื่อส่งเสริมการเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์ 

2.  ศึกษาการนาํรูปแบบการเรียนรู้แบบนาํตนเองมาใชใ้นการสอนในรายวิชาอ่ืน ๆ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย(ีคอมพิวเตอร์)        ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

หน่วยการเรียนรู้  การตกแต่งสไลด ์               เวลาเรียน   4 ชัว่โมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 2  เร่ือง  การจดัการสไลด ์       

สอนวนัท่ี…………เดือน……………………..พ.ศ. ……………       ภาคเรียนท่ี 2 / 2559 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ง 4.1 เขา้ใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ    

สืบคน้ขอ้มูล  การเรียนรู้ การส่ือสาร การแก้ปัญหา  การทาํงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 
 
ตัวช้ีวดั  

ง 3.1 ป. 4/4 ใชร้ะบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์เพื่อการทาํงาน 
 

สาระสําคญั 
 การเปล่ียนฉากดา้นหลงัของสไลด ์การใชเ้คร่ืองมือวาดภาพ  การใชข้อ้ความศิลป์  และการ

แทรกรูปภาพจากคลิปอาร์ตและการแทรกจากแฟ้ม 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. สามารถบอกขั้นตอนของการเปล่ียนฉากพ้ืนหลงัของสไลดไ์ด ้ (K) 
2. สามารถบอกเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวาดภาพเพื่อตกแต่งสไลดไ์ด ้(K) 
3. สามารถใชเ้คร่ืองมือวาดภาพเพื่อตกแต่งสไลดไ์ดไ้ด ้(P) 
4. สามารถออกแบบตวัอกัษรแบบขอ้ความศิลป์ในลกัษณะต่างๆไดไ้ด ้(P) 
5. สามารถนาํภาพมาตกแต่งเอกสารไดไ้ด ้(P) 
6. สามารถกาํหนดรูปภาพของฉากหลงัดว้ยวธีิต่างๆ เพื่อใหส้วยงามได ้(P) 
7. ตั้งใจเรียนและเอาใจใส่ในการเรียน (A) 
 

DPU



89 
 

สาระการเรียนรู้ 
1. การเปล่ียนฉากหลงัดว้ยสี การเปล่ียนฉากหลงัดว้ยเทมเพลต การเปล่ียนฉากหลงัดว้ย

รูปภาพ 
2. การใชเ้คร่ืองมือวาดภาพเพื่อตกแต่งเอกสาร การวาดภาพส่ีเหล่ียม การวาดภาพวงกลม 

และการวาดภาพรูปทรงอ่ืน ๆ 

3. การใชเ้คร่ืองมือและรูปแบบขอ้ความศิลป์เพื่อตกแต่งเอกสารใหส้วยงาม 
4. การแทรกภาพจากคลิปอาร์ตท่ีมาพร้อมกบัโปรแกรมและการสร้างจากแฟ้มขอ้มูล 

ภาพจากภายนอก 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ขั้นการวเิคราะห์ความต้องการในการเรียน 

1. ครูผูส้อนช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัเร่ืองการตกแต่งสไลด์ท่ีนักเรียนจะตอ้งเรียนให้
นกัเรียนทราบ  

2. นกัเรียนกาํหนดความตอ้งการในการเรียนและความสนใจของแต่ละคนให้ครูผูส้อน
หรือเพื่อนนักเรียนด้วยกันทราบ ซ่ึงนักเรียนอาจมีการจดบนัทึกความตอ้งการในการเรียนของ
นกัเรียนดว้ยกไ็ด ้เช่นนกัเรียนจะสร้างสไลดแ์ละตกแต่งสไลดเ์ก่ียวกบัเร่ืองอะไร 

3. ครูกาํหนดใหน้กัเรียนสร้างสไลดเ์ก่ียวกบัเร่ืองท่ีนกัเรียนสนใจในการท่ีจะนาํเสนอโดย
การสร้างแบบ 1 แผน่สไลดต่์อ 1 หวัขอ้   

ขั้นการกาํหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน 

เม่ือนักเรียนรู้ความต้องการในการเรียนของตนเองแลว้ นักเรียนจะต้องมีการกาํหนด

จุดมุ่งหมายในการเรียนของตนเองว่านกัเรียนจะเรียนเร่ืองการตกแต่งสไลดไ์ปเพ่ืออะไร เรียนแลว้

นกัเรียนจะไดอ้ะไรจากการเรียนบา้ง  

ขั้นการวางแผนการเรียน 

1. นักเรียนออกแบบการเรียนของตนเองว่านักเรียนจะเรียนรู้เร่ืองการตกแต่งสไลด์ได้
อยา่งไรใหเ้ป็นไปตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้

2. นกัเรียนกาํหนดเน้ือหาในการเรียนของตนเอง  จดัลาํดบัขั้นตอนในการทาํงานเพื่อให้
เหมาะสมกบัเวลา 
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 ขั้นการดําเนินการเรียนรู้จากแหล่งวทิยาการ 
1. นกัเรียนหาความรู้เร่ืองการตกแต่งสไลดจ์ากแหล่งเรียนรู้ ต่างๆดว้ยตนเอง เช่น สืบคน้

จากอินเทอร์เน็ต  หนงัสือเรียน  ใบความรู้ จากเพื่อนนกัเรียนดว้ยกนัหรือจากครูผูส้อน 
2. นกัเรียนลงมือปฏิบติังานของตนเองใหส้าํเร็จตามจุดมุ่งหมายท่ีไดก้าํหนดไว ้
3. นักเรียนนักเรียนทาํการบนัทึกงานไวใ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตั้งช่ือไฟล์เป็นช่ือของ

นกัเรียน  
ขั้นการประเมินผล   
1. เม่ือดาํเนินการตามขั้นตอนเรียบร้อยแลว้ นกัเรียนนกัเรียนร่วมกนัสรุปรายละเอียด

เก่ียวกบัเร่ือง การกาํหนดฉากหลงัของสไลด ์
2. นกัเรียนทาํแบบประเมินความสามารถการเรียนรู้แบบนาํตนเองโดยนกัเรียนประเมิน

ตนเอง  และครูกป็ระเมินใหน้กัเรียนดว้ย 
3. ครูตรวจใบงานและใหค้ะแนนการปฏิบติังานของนกัเรียน 
 

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
1. ใบความรู้  

 2.  อินเทอร์เน็ต 

 3.  หนงัสือเรียนวิชาคอมพวิเตอร์ 

 

การวดัผลประเมินผล 
1.  วิธีการวดั 

- สงัเกตการฝึกปฏิบติั 

- ตรวจความสาํเร็จของงาน 

2.  เคร่ืองการวดัผลประเมินผล 

      - ผลงานของนกัเรียนท่ีสร้างข้ึนจากการปฏิบติังาน 

        - แบบประเมินความสามารถการเรียนรู้แบบนาํตนเอง 
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ใบความรู้ 

เร่ือง การกาํหนดฉากหลงัของสไลด์ 

 ฉากหลงัของสไลดเ์ป็นส่วนท่ีสาํคญัในการออกแบบแผน่งาน เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีท่ีมีขนาด

ใหญ่ ดงันั้นจาํเป็นตอ้งตกแต่งใหส้วยงามและสะดุดตา การแต่งฉากหลงัหรือปรับเปล่ียนฉากหลงั

นั้นสามารถทาํไดห้ลายรูปแบบดงัน้ี 

การใช้รูปภาพเป็นพืน้หลงัภาพน่ิง 

1. คลิกภาพน่ิงท่ีตอ้งการเพิ่มรูปภาพพื้นหลงัลงไปเม่ือตอ้งการเลือกหลายภาพน่ิง ใหค้ลิกท่ี
ภาพน่ิงภาพหน่ึง แลว้กดปุ่ม CTRL คา้งไวข้ณะท่ีคลิกภาพน่ิงอ่ืนๆ 

2. บนแทบ็ ออกแบบ ในกลุ่ม พื้นหลงั ใหค้ลิก ลกัษณะพ้ืนหลงั แลว้คลิก จดัรูปแบบพ้ืน
หลงั 

 

3. คลิก เติม แลว้คลิก เติมรูปภาพหรือพื้นผวิ 
4. ใหเ้ลือกใหเ้ลือกทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ี 

o เม่ือตอ้งการแทรกรูปภาพจากแฟ้ม ใหค้ลิก แฟ้ม แลว้คน้หาและคลิกสองคร้ังท่ีรูปภาพ
ท่ีตอ้งการแทรก 

o เม่ือตอ้งการวางรูปภาพท่ีคดัลอก ใหค้ลิก คลิปบอร์ด 
o เม่ือตอ้งการใชค้ลิปอาร์ตเป็นรูปภาพพื้นหลงั ใหค้ลิก คลิปอาร์ต จากนั้นใน

กล่อง คน้หาขอ้ความ ใหพ้ิมพค์าํหรือวลีท่ีอธิบายถึงคลิปท่ีตอ้งการ หรือพิมพช่ื์อไฟลข์องคลิปอาร์ต
บางส่วนหรือทั้งหมด 

เคลด็ลบั: เม่ือตอ้งการปรับแสงสมัพทัธ์ของรูปภาพ (ความสวา่ง) หรือความแตกต่างระหวา่งบริเวณ
ท่ีมืดท่ีสุดและสวา่งท่ีสุด (ความคมชดั) ในกล่องโตต้อบ จดัรูปแบบพ้ืนหลงั ใหค้ลิกบาน
หนา้ต่าง รูปภาพ แลว้เลือกตวัเลือกท่ีตอ้งการ 

5. ใหเ้ลือกทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ี: 
o เม่ือตอ้งการใชรู้ปภาพเป็นพื้นหลงัของภาพน่ิงท่ีเลือก ใหค้ลิก ปิด 
o เม่ือตอ้งการใชรู้ปภาพเป็นพื้นหลงัของภาพน่ิงทั้งหมดในงานนาํเสนอ ให้

คลิก นาํไปใชก้บัทั้งหมด 
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การใช้สีเป็นพืน้หลงัภาพน่ิง 

1. คลิกภาพน่ิงท่ีตอ้งการเพิ่มสีพื้นหลงัลงไปเม่ือตอ้งการเลือกหลายภาพน่ิง ใหค้ลิกท่ีภาพน่ิง
ภาพหน่ึง แลว้กดปุ่ม CTRL คา้งไวข้ณะท่ีคลิกภาพน่ิงอ่ืนๆ 

2. บนแทบ็ ออกแบบ ในกลุ่ม พื้นหลงั ใหค้ลิก ลกัษณะพ้ืนหลงั แลว้คลิก จดัรูปแบบพ้ืน
หลงั 

 

3. คลิก การเติม แลว้คลิก สีเติมแบบทึบ 
หมายเหตุ: หรืออีกวิธีหน่ึง ถา้ตอ้งใชไ้ล่ระดบัสีหรือเติมพื้นผวิ คลิกสีเติมไล่ระดบัสี หรือ

รูปภาพหรือพื้นผวิ และเลือกตวัเลือกตอ้ง 

4. คลิก สี  แลว้คลิกสีท่ีคุณตอ้งการ 
  เม่ือตอ้งการเปล่ียนเป็นสีท่ีไม่อยูใ่นสีของธีม ใหค้ลิก สีเพิ่มเติม แลว้คลิกสีท่ีตอ้งการบน

แทบ็ มาตรฐาน หรือผสมสีเองบนแทบ็ กาํหนดเอง สีแบบกาํหนดเองและสีบนแทบ็ มาตรฐาน จะ
ไม่ถูกปรับปรุงถา้เปล่ียนธีมของเอกสารในภายหลงั 

5. เม่ือตอ้งการเปล่ียนความโปร่งใสของพ้ืนหลงั ใหเ้ล่ือนตวัเล่ือน ความโปร่งใส 
  สามารถปรับเปอร์เซ็นตข์องความโปร่งใสไดต้ั้งแต่ 0% (ทึบแสงสูงสุด ซ่ึงเป็นการตั้งค่า

เร่ิมตน้) จนถึง 100% (โปร่งใสสูงสุด) 
6. ใหเ้ลือกใหเ้ลือกทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ี 

o เม่ือตอ้งการนาํสีไปใชก้บัภาพน่ิงท่ีคุณเลือก ใหค้ลิก ปิด 
o เม่ือตอ้งการนาํสีไปใชก้บัภาพน่ิงทั้งหมดในงานนาํเสนอ ใหค้ลิก นาํไปใชก้บัทั้งหมด 
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การใช้รูปภาพเป็นลายนํา้ 

1. คลิกภาพน่ิงท่ีตอ้งการเพิ่มลายนํ้าลงไป 
เม่ือตอ้งการเพิม่ลายนํ้าลงในภาพน่ิงทั้งหมดในงานนาํเสนอ บนแทบ็ มุมมอง ใน

กลุ่ม มุมมองตน้แบบ คลิก ตน้แบบภาพน่ิง 

 

หมายเหตุ: ถา้งานนาํเสนอท่ีเสร็จสมบูรณ์แลว้ของคุณมีตน้แบบภาพน่ิงอยา่งนอ้ยหน่ึง
ตน้แบบ คุณอาจจะไม่ตอ้งการนาํพื้นหลงัไปใชก้บัตน้แบบภาพน่ิงเหล่าน้ี และ เส่ียงต่อการ
เปล่ียนแปลงท่ีไม่ตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบังานนาํเสนอ ทางเลือกท่ีปลอดภยัคือใหเ้พิ่มพื้นหลงัใหก้บั
ภาพน่ิงคร้ังละหน่ึงภาพน่ิง 

2. บนแทบ็ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ใหเ้ลือกทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ี 

 

o เม่ือตอ้งการใชรู้ปภาพเป็นลายนํ้า ใหค้ลิก รูปภาพ คน้หารูปภาพท่ีตอ้งการ แลว้
คลิก แทรก 

o เม่ือตอ้งการใชค้ลิปอาร์ต เป็นลายนํ้า ใหค้ลิก ภาพตดัปะ ในหนา้ต่างงาน ภาพตดั
ปะ ในกล่องคน้หาใหพ้ิมพค์าํหรือวลีท่ีอธิบายคลิปท่ีตอ้งการ หรือพิมพช่ื์อแฟ้มทั้งหมดหรือบางส่วน
ของคลิป แลว้คลิก ไปในกล่อง คน้หาขอ้ความ ใหพ้ิมพค์าํหรือวลีท่ีอธิบายคลิปท่ีตอ้งการ หรือพิมพ์
ช่ือแฟ้มทั้งหมดหรือบางส่วนของคลิป 

3. เม่ือตอ้งการปรับขนาดของรูปภาพหรือภาพตดัปะ ใหค้ลิกขวาท่ีรูปภาพหรือภาพตดั
ปะบนภาพน่ิง แลว้คลิก ขนาดและตาํแหน่ง บนเมนูทางลดั 

4. บนแทบ็ ขนาด ภายใต ้มาตราส่วน ใหเ้พิม่หรือลดการตั้งค่าในกล่อง ความ
สูง และ ความกวา้ง 
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ใบงาน 
เร่ือง การใช้ชุดเคร่ืองมือรูปวาดเพือ่ตกแต่งสไลด์ 

 

 

1. การวาดรูปดาว 

 

 

2. การวาดรูปแสดงคาํพดู 

 

 

3. การวาดลูกศร 

 

 

4. การวาดรูปผงังาน 

 

 

5. การแทรกกล่องขอ้ความ 

 

 

 

 

ขอ้ความท่ีมีกรอบได ้
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ใบงาน 
เร่ือง การใชค้วามขอ้ความศิลป์รูปแบบต่าง ๆ 
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ภาคผนวก  

ข แบบประเมินความสามารถการเรียนรู้แบบนําตนเอง 
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แบบประเมนิความสามารถการเรียนรู้แบบนําตนเอง 

ในการเรียนวชิาคอมพวิเตอร์  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  

ช่ือ......................................................................................................... เลขที.่...................   

เกณฑ์การให้คะแนน  

3     หมายถึง    มีลกัษณะของการเป็นผูเ้รียนแบบนาํตนเองระดบัดี  

 2     หมายถึง    มีลกัษณะของการเป็นผูเ้รียนแบบนาํตนเองระดบัพอใช ้   

 1     หมายถึง    มีลกัษณะของการเป็นผูเ้รียนแบบนาํตนเองระดบัตอ้งปรับปรุง 

ข้อที ่ ลกัษณะของการเป็นผู้เรียนรู้แบบนําตนเอง 
คะแนน หมายเหตุ 

3 2 1 

การวเิคราะห์ความต้องการในการเรียน     

1. รู้ความตอ้งการในการเรียนของตนเอง     

2. รู้บทบาทและหนา้ท่ีของตนเอง วา่ตวัเราเป็นใคร  กาํลงัทาํ

อะไร 
    

การกาํหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน     

3. รู้จุดมุ่งหมายของการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ในแต่ละคร้ัง     

4. มีการตั้งเป้าหมายในการเรียนเพ่ือพฒันาความรู้     

การวางแผนการเรียน     

5. มีการวางแผนการเรียนในแต่ละคร้ัง     

6. รู้เน้ือหา ลาํดบัขั้นตอนการเรียน     

การดาํเนินการเรียนรู้จากแหล่งวิทยาการ     

7. สามารถสืบเสาะ แสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ท่ี

หลากหลาย 

    

8. สามารถเลือกวธีิการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัตนเอง     

การประเมนิผล     

9. ทาํกิจกรรมการเรียนรู้ตรงเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้     

10. ประเมินผลการเรียนรู้และความกา้วหนา้ของตนเอง     

ระดบัคุณภาพ 

      ระดบั    20.51  –  30  คะแนน        =     ดี  ลงช่ือ                                                     ผู้ประเมิน 

      ระดบั    10.51 – 20.50  คะแนน     =    พอใช ้  (.............................................................) 

      ระดบั    1 – 10.50   คะแนน          =    ปรับปรุง     

คร้ังท่ี.......... 
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ภาคผนวก  

ค แบบประเมินช้ินงานนักเรียน 
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แบบประเมินช้ินงานนักเรียน    

รายวิชาคอมพวิเตอร์    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 

 

ช่ือ - นามสกลุ .......................................................................................เลขท่ี.................... 

คาํช้ีแจง  ใหผู้ส้อนพิจารณาผลงานของผูเ้รียนและเขียนเคร่ืองหมาย ลงในช่องระดบัคะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน (3)      หมายถึง สามารถสร้างช้ินงาน  ถูกตอ้ง ครบถว้น 

คะแนน (2)      หมายถึง สามารถสร้างช้ินงาน มีขอ้บกพร่องบางส่วน   

คะแนน (1)      หมายถึง สามารถสร้างช้ินงานได ้มีขอ้บกพร่องมาก 

รายการประเมิน 
คะแนน 

หมายเหตุ 
ดี ( 3 ) พอใช้ ( 2 ) ปรับปรุง ( 1 ) 

1. ความสมบูรณ์ถูกตอ้ง     

 
2. ผลงานสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีเรียน      

3. รูปแบบของผลงานมีความถูกตอ้ง    

4. ความคิดสร้างสรรค ์    

5. เสร็จตามเวลาท่ีกาํหนด    

รวมคะแนน 
   

 

ระดับคุณภาพ     ลงช่ือ      ผูป้ระเมิน 

ระดบั    11 - 15       คะแนน     =     ดี          (...................................................)  

ระดบั    6 – 10        คะแนน     =     พอใช ้

ระดบั    1 – 5          คะแนน     =     ปรับปรุง 
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ภาคผนวก  

ง แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

วิชาคอมพิวเตอร์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

คาํอธิบาย :  

1. ใหใ้ชป้ากกาในการตอบ และเขียนช่ือ – สกลุ ในกระดาษคาํตอบ 

2. ใหเ้ลือกคาํตอบท่ีถูกตอ้งและทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งบนกระดาษคาํตอบ แบบ

วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนน้ีมีขอ้สอบจาํนวน 30 ขอ้ ใชเ้วลาในการทาํ  60  นาที 

 3. ตวัเลือกในกระดาษคาํถามมีจาํนวน 4 ตวัเลือก ก. ถึง ง. 

********************************************************** 

1. ไฟลท่ี์สร้างดว้ย  Microsoft PowerPoint  จะมีนามสกลุวา่อยา่งไร 

ก. .exe 

ข. .xlsx 

ค. .pptx 

ง. .docx 

2. โปรแกรม  Microsoft PowerPoint  จดัเป็นโปรแกรมประเภทใด 

ก. วาดรูป 

ข. คาํนวณ 

ค. พิมพเ์อกสาร 

ง. นาํเสนอขอ้มูล 
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3. ใหน้กัเรียนบอกขั้นตอนในการเขา้สู่โปรแกรม Microsoft PowerPoint  ตามลาํดบั 

1. กด Start 

2. เลือกรายการ Microsoft PowerPoint  

3. เลือกรายการ  Microsoft Office 

4. เลือกรายการ  Programs 

ก. 1 – 2 – 3 – 4 

ข. 2 – 3 – 4 – 1 

ค. 1 – 4 – 3 – 2  

ง. 1 – 3 – 2 – 4  

4. หากตอ้งการสร้างแผนภูมิจะตอ้งไปท่ีเมนูใด 

ก. แทรก > แผนภูมิ   ข.  ออกแบบ > แผนภูมิ 

ค.  แทรก > สาํเร็จรูป > แผนภูมิ  ง.  ออกแบบ > วตัถุสาํเร็จรูป > แผนภูมิ 

5. การเพิ่มสไลดแ์ผน่ใหม่จะตอ้งใชค้าํสัง่ใด 

ก. หนา้แรก > ลบ 

ข. แทรก > รูปภาพ 

ค. หนา้แรก > สร้างภาพน่ิง 

ง. ออกแบบ > การตั้งค่ากระดาษ 

6. หากตอ้งการแทรกตารางในการทาํงานใน  Microsoft PowerPoint  ควรเลือกเมนูใด 

ก.    

ข.    

ค.  

ง.  
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7. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้ง 

ก. เราสามารถกาํหนดเวลาในการแสดงเอฟเฟคได ้

ข. เราสามารถใส่เสียงประกอบการแสดงเอฟเฟคได ้

ค. PowerPoint สามารถใส่เอฟเฟคการเคล่ือนไหวเฉพาะกบัขอ้ความเท่านั้น 

ง. PowerPoint สามารถกาํหนดการเคล่ือนไหวใหก้บัทุกวตัถุดว้ยเทคนิคท่ีมีอยูใ่น

โปรแกรม 

8. พื้นท่ีสาํหรับการจดัทาํขอ้มูลนาํเสนอ ของโปรแกรม Microsoft PowerPoint คือขอ้ใด 

ก. ชีท    ข.  สไลด ์ 

ค.  แผน่งาน   ง.  เอกสารเปล่า 

9. ถา้เราตอ้งการใส่วนัท่ีและเวลาตอ้ง  ใชค้าํสัง่ใด 
ก. แทรก > วนัท่ีและเวลา 
ข. มุมมอง > วนัท่ีและเวลา 
ค. หนา้แรก > วนัท่ีและเวลา 
ง. ออกแบบ > วนัท่ีและเวลา 

10. เราสามารถเลือกชุดรูปแบบไดจ้ากแทบ็เคร่ืองมือใด 
ก. แทรก 
ข. ออกแบบ 
ค. ภาพเคล่ือนไหว 
ง. การนาํเสนอภาพน่ิง 

11. คาํสัง่การนาํเสนอภาพน่ิงสามารถใชปุ่้มใดต่อไปน้ี 
ก. F5   ข. F6 
ค. F7   ง. F8 

12.   ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบั การใส่เอฟเฟคเปล่ียนหนา้สไลด ์

ก. มุมมอง>ตน้แบบภาพน่ิง 

ข. ภาพเคล่ือนไหว> แบบแผนการเปล่ียน 

ค. การนาํเสนอภาพน่ิง>ตั้งค่าการนาํเสนอ 

ง. ภาพเคล่ือนไหว>ภาพเคล่ือนไหวแบบกาํหนดเอง 
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13. เม่ือตอ้งการตดับางส่วนของรูปภาพ  ควรทาํอยา่งไร 
ก. คลิกซา้ยท่ีรูปภาพ > แทบ็รูปแบบ > จดัแนว 
ข. คลิกซา้ยท่ีรูปภาพ > แทบ็รูปแบบ > ครอบตดั 

ค. คลิกขวาท่ีรูปภาพ > ตดั 

ง. คลิกขวาท่ีรูปภาพ>ลบ 

14.  ถา้เราตอ้งการเปล่ียนหนา้กระดาษใหเ้ป็นแนวนอน  จะใชค้าํสัง่ขอ้ใด 
 ก. แฟ้ม> ตั้งค่าหนา้กระดาษ> เลือกแนวนอน> ตกลง 
 ข. แกไ้ข> ตั้งค่หนา้กระดาษ> เลือกแนวนอน> ตกลง 
 ค. มุมมอง> ตั้งค่าหนา้กระดาษ> เลือกแนวนอน> ตกลง 
 ง. รูปแบบ> ตั้งค่าหนา้กระดาษ> เลือกแนวนอน> ตกลง 
15.  การเช่ือมโยงหลายมิติ หมายถึงอะไร  

 ก. การกาํหนดท่ีอยูข่องภาพน่ิง 

 ข. การนาํเสนอภาพน่ิงแบบกาํหนดเอง 

 ค. การใส่เทคนิคการเปล่ียนภาพน่ิงใหก้บัภาพน่ิง 

 ง. การเช่ือมต่อจากภาพน่ิงหน่ึงไปยงัอีกภาพน่ิงหน่ึง 

16.  ถา้ตอ้งการออกจากการนาํเสนอภาพน่ิงใหก้ดปุ่มใด 

 ก. Esc  

 ข. End 

 ค. Ctrl + F4 

 ง. Ctrl + Delete 

17.  ขอ้ใดคือการทาํงานของปุ่มน้ี  ใชง้านอะไร 

 ก.  การนาํเสนอภาพน่ิง 

ข. การออกแบบภาพน่ิง 

ค. จดัรูปแบบการสาํเสนอ 

ง.  การแกไ้ขรูปแบบพ้ืนหลงั 
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18.  ถา้เราตอ้
 ก. เลื

 ข. เลื

ค. เลื

ง. เลื

19.  เม่ือตอ้งก
 ก. แ

 ข. ห

 ค. อ

ง. ภ

20.  เม่ือตอ้งก

 ก. แ

 ข. ห

 ค. อ

ง. ภ

21.  ขอ้ใดต่อ

ก.       

ค. 
 

22.  ถา้นกัเรีย

 ก.  ห

 ข.  อ

 ค.  ภ

 ง.  ก

 

 

องการแทรกมุ
ลือกแทบ็แทร

ลือกแทบ็มุมม

ลือกแทบ็ออก

อกแทบ็ภาพเค

การใชรู้ปร่าง
แทรก 

หนา้แรก 

อกแบบ 

าพเคล่ือนไห

การจะใชค้าํสั่
แทรก 

หนา้แรก 

อกแบบ 

าพเคล่ือนไห

อไปน้ีเป็นการ

         

ยนตอ้งการขอ้

หนา้แรก 

ออกแบบ 

ภาพเคล่ือนไห

การนาํเสนอภ

มมองไมบ้รร
รก > คลิกเลือก

มอง > คลิกเลือ

กแบบ > คลิกเ

คล่ือนไหว > ค

สาํเร็จรูป 

ว 

สัง่    

ว  

รเปิดไฟล ์Pow

อความในสไล

หว 

าพน่ิง 

รทดัในหนา้ภ
กไมบ้รรทดั 

อกไมบ้รรทดั

เลือกไมบ้รรท

คลิกเลือกไมบ้ร

 จะเลือก

จะเลือกแทบ็

werPoint ท่ีเค

ลด ์ จะจะตอ้ง

าพน่ิงจะใชค้ ํ

ด 

ทดั 

รรทดั 

แทบ็เคร่ืองมือ

เคร่ืองมือใด 

ยใชง้านล่าสุด

ข.              

ง.  
 
งคลิกเลือกแท็

าสัง่ใด  

อใด 

ดท่ีผา่นมา 

ทบ็เคร่ืองมือใใด 
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23.  สญัลกัษณ์ใดเป็นสญัลกัษณ์ของโปรแกรม Microsoft  PowerPoint  

 ก.    ข.   

 ค.    ง.   

24.  มุมมองใดใชส้าํหรับแสดงและจดัเรียงลาํดบัสไลดใ์น Microsoft PowerPoint   

 ก.  มุมมองปกติ 

 ข.  มุมมองบนัทึกยอ่ 

 ค.  มุมมองนาํเสนอภาพน่ิง 

 ง.  มุมมองตวัเรียงลาํดบัสไลด ์

25.  แถบเคร่ืองมือด่วน 3 ตวัน้ีใชง้านอะไรบา้ง   

 ก.  เปิด, เลิกทาํ, ทาํซํ้า 

 ข.  บนัทึก, สร้าง, ปิด  

ค.  เปิด,  เลิกทาํ, แกไ้ข 

ง.  บนัทึก,  เลิกทาํ, ทาํซํ้า 

26.  ก่อนจะสร้างงานนาํเสนอนกัเรียนจะตอ้งทาํอยา่งไรเป็นลาํดบัแรก 

 ก.  การนาํเสนอจริง 

 ข.  การเตรียมขอ้มูล 

 ค.  ซกัซอ้มการนาํเสนอ 

 ง.  การจดัทาํงานนาํเสนอ 

27.    แทบ็เคร่ืองมือน้ีทาํหนา้ท่ีใด 

 ก.  สร้างภาพน่ิง 

 ข.  นาํเสนอภาพน่ิง 

 ค.  เรียงลาํดบัภาพน่ิง 

 ง.  สร้างภาพเคล่ือนไหว 
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28.    ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นการนาํภาพจากภายนอกมาใชก้บัการนาํเสนอ   

 ก.    ข.   

 ค.    ง.   

29.  ถา้ตอ้การใชง้านภาพสตัวห์รือภาพส่ิงของท่ีมีอยูใ่นโปรแกรม Microsoft PowerPoint   นกัเรียน

ควรเลือกเมนูใด 

 ก.    ข.   

 ค.    ง.   

30.  เม่ือตอ้งการจดัรูปแบบและตกแต่งขอ้ความจะใชง้านแทบ็เมนูตามขอ้ใด 

ก.   

ข.   

ค.   

ง.    
 

********************************* 
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