
การใชก้ารเรียนรูแ้บบน าตนเอง เพือ่พฒันาการเรียนรูวิ้ชาคอมพวิเตอร ์

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

 

เขมกร  อนุภาพ
1 

อญัชลี  ทองเอม
2
 

บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1)พัฒนาการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์

โดยใช้การเรียนรู้แบบน าตนเองของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คอมพิวเตอร์  3) ศึกษาความพึงพอใจ ต่อการเรียนรู้แบบน าตนเอง กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในงานวิจัยคร้ังน้ี คือ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนวัดล าโพ (คล้อยประชารังสฤษฏ)์ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  จ านวน 43 คน  โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 1) แผนจัดการเรียนรู้ วิชาคอมพิวเตอร์ เร่ืองโปรแกรมน าเสนอ  จ านวน 5 หน่วยการ

เรียนรู้  2)  แบบประเมินความสามารถการเรียนรู้แบบน าตนเอง  3) แบบประเมินช้ินงานของนักเรียน  4)  

แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์  5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ผู้วิจัย

เกบ็รวบรวบข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลข้อมูล โดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า  1) นักเรียนมีพัฒนาการการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้การเรียนรู้แบบน า

ตนเอง มีคะแนนการปฏบัิติงานผ่านเกณฑ์ไม่ต ่ากว่าร้อยละ70  จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 93.02 และมี

คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 3  คน  คิดเป็นร้อยละ 6.97 ผลการประเมินตนเองของนักเรียนและผลการ

ประเมินนักเรียนโดยครู เหมือนกันคืออยู่ในระดับดี นักเรียนมีผลการประเมินช้ินงานวิชาคอมพิวเตอร์ อยู่ใน

ระดับดี  จ านวน 24  คน  คิดเป็นร้อยละ 55.81  ระดับพอใช้  จ านวน 19 คน คิดเป็น    ร้อยละ 44.19   

2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์ ผ่านเกณฑ์ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 จ านวน 18 คน  คิด

เป็นร้อยละ 41.86 ไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 58.14  3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ

จัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบน าตนเอง  อยู่ในระดับมาก (Mean = 4.49, S.D. = 0.79)   

 

 

 

                                                           
1
 นักศึกษาหลักสตูร ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาหลักสตูรและการสอน วิทยาลัยครศุาสตร์ มหาวทิยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลักสตูร 
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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา  

สังคมในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการเปล่ียนแปลงที่เตม็ไปด้วยข่าวสารและข้อมูลต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อ

การด าเนินชีวิตและการตัดสินใจของผู้คน การรับรู้ข่าวสารและข้อมูลเหล่าน้ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเรียนรู้

ตลอดชีวิต ซ่ึงอยู่บนพ้ืนฐานของการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้แบบน าตนเอง (Self-directed learning) 

เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากแรงจูงใจของแต่ละบุคคล เกิดจากความต้องการหรือความสนใจซ่ึงจะท าให้เกิดความ

มุ่งม่ัน ต้ังใจที่จะน าไปสู่ความส าเรจ็ของการเรียนรู้ ในอดีตระบบการศึกษาไทยได้มุ่งให้การศึกษาที่เป็นการ

ถ่ายทอดจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่คนอีกรุ่นหน่ึง โดยใช้ความรู้ผ่านทางต ารา ครู อาจารย์ท าหน้าที่ในการถ่ายทอด

ความรู้ ซ่ึงกระบวนการเรียนดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนขาดกระบวนการเรียนรู้ที่เขม็แขง็ ไม่ได้ช่วยให้ผู้เรียนเกิด

การคิดด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

การเรียนรู้แบบน าตนเอง มีแนวคิดพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีกลุ่มมนุษยนิยม (Humanism) ซ่ึงมีความ

เช่ือเร่ืองความเป็นอิสระ และความเป็นตัวของตัวเองของมนุษย์ ดังที่มีผู้กล่าวไว้ว่า มนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อม

กับความดี มีความเป็นอิสระ เป็นตัวของตัวเอง สามารถหาทางเลือกของตนเอง มีศักยภาพและพัฒนา

ศักยภาพของตนเองอย่างไม่มีขีดจากัด มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น (Elias and Merriam, 1980 

อ้างถึงใน Hiemstra, 1994) ซ่ึงเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับนักจิตวิทยามนุษยนิยม (Humanistic Psychology) 

ที่ให้ความส าคัญในฐานะที่ผู้เรียนเป็นปัจเจกบุคคล และมีแนวคิดว่า มนุษย์ ทุกคนมีศักยภาพและมีแนวโน้มที่

จะใส่ใจ ใฝ่รู้ ขวนขวายเรียนรู้ ด้วยตนเอง มนุษย์สามารถรับผิดชอบพฤติกรรมของตนเองและถือว่าตนเองเป็น

คนที่มีค่า(Roger, 1969: Comb, 1982: Maslow, 1987 อ้างถึงใน สุรางค์  โค้วตระกูล, 2544) การเรียนรู้

ด้วยการน าตนเอง เป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพราะเป็นการบูรณาการเกี่ยวกับ การ

จัดการตนเอง (Self-management) การก ากบัตนเอง (Self-monitoring) และการเกิดแรงจูงใจ (Motivation) 

จะท าให้มีประสิทธิภาพในการท างานที่สูง (Bolhuis, 1996, Garrison, 1997) พบว่าการเรียนรู้ด้วยการน า

ตนเอง  จะท าให้ตระหนักถึงแรงจูงใจ ความต้ังใจจริงที่เด่นชัด ความคงทนของความพยายามในการตัดสินใจ

เข้ามามีส่วนร่วม ความมุ่งหวังเหน็ผลส าเรจ็สุดท้าย ความกระตือรือร้น การมองปัญหาว่าเป็นสิ่งที่ท้าทาย กูกลิ

เอลมิโน (Gulielmino, 1997) พบว่า ลักษณะการเรียนรู้แบบน าตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ

ปฏบัิติงาน แบกสเตอร์ (Baxter, 1994: 2920) พบว่า ผู้ที่มีลักษณะการเรียนรู้แบบน าตนเองสูงจะมีความ

เช่ือม่ันในการท างานมากกว่าผู้ที่มีลักษณะการเรียนรู้แบบน าตนเองต ่ากว่า และจากการวิจัยของอัญชลี สาร

รัตนะ (2532) ยังพบว่า ผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงจะมีความกระตือรือร้น ความเพียรพยายาม และ

ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเรียน ชอบศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หรือกับเพ่ือน จ าสิ่งที่ลงมือปฏบัิติ หรือ

ทดลองด้วยตนเองได้ดีที่สุด ซ่ึงการน าหลักการเรียนรู้แบบน าตนเองมาใช้น่าจะเกิดผลดีในการพัฒนาความรู้ 

ความสามารถและประสิทธิภาพในการท างาน  ทั้งน้ี  การก้าวไปสู่การเป็นผู้เรียนรู้แบบน าตนเองจะค่อยเป็น

ค่อยไป  

733743743



 

เทคโนโลยีและการสื่อสารในยุคปัจจุบันได้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเรว็  ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน

ของมนุษย์  คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  โดยเฉพาะการศึกษาค้นคว้า  

ด้วยความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท าให้องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ  น าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน

การด าเนินงานเพ่ือให้เกดิประสทิธภิาพในการท างานมากยิ่งขึ้น การเรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์จึงเป็นสิ่งที่มี

ความจ าเป็นเป็นอย่างย่ิง ไม่ว่าจะเป็นการท างานในด้านของธุรกิจ ด้านการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ ด้าน

การแพทย์ ด้านอุตสาหกรรม ด้านการสื่อสารหรือเพ่ือความบันเทิง ซ่ึงในด้านการศึกษาคอมพิวเตอร์จะมี

ความจ าเป็นเป็นอย่างย่ิง เพราะจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่ไม่สามารถเหน็หรือสัมผัสได้

จากห้องเรียนหรือในโรงเรียนแต่สามารถที่จะศึกษาจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้ คอมพิวเตอร์สามารถ

น าเสนอข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ รวบรวมข้อมูลต่างๆ ไว้ในแหล่งเดียวกัน ท าให้ผู้เรียนสามารถศึกษาหา

ความรู้ได้ด้วยตนเองและสามารถแลกเปล่ียนและน าเสนอแนวความคิดของผู้เรียนกบัผู้อื่นได้   

ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการใช้การเรียนรู้แบบน าตนเอง เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้วิชา

คอมพิวเตอร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ซ่ึงนักเรียนอาจจะน าการเรียนรู้แบบน าตนเองไปพัฒนาการ

เรียนรู้ของตนเอง โดยผู้เรียนจะสามารถแสวงหาแหล่งความรู้ สื่อการเรียน ผู้เรียนจะเป็นผู้สร้างองค์ความรู้

ด้วยตนเอง สามารถปฏบัิติและประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง การเรียนรู้แบบน าตนเองจะเป็นวิธีที่เหมาะ

ส าหรับการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเรียนรู้ ช่วยให้ผู้เรียนมีทกัษะการเรียนรู้ในวิชาคอมพิวเตอร์

เพ่ิมขึ้น และส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้แบบน าตนเอง น าไปสู่การเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต  

และเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การเรียนรู้

แบบน าตนเอง   

2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  ต่อการเรียนรู้ วิชา

คอมพิวเตอร์โดยใช้การเรียนรู้แบบน าตนเอง   

 

สมมติฐานของการวิจยั 

1. นักเรียนเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์โดยใช้การเรียนรู้แบบน าตนเอง มีพัฒนาการการเรียนรู้ที่

เพ่ิมข้ึนมีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 

2. นักเรียนที่เรียนรู้แบบน าตนเอง มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนมีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 
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ขอบเขตของการวิจยั 

1. กลุ่มเป้าหมาย 

 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนวัดล าโพ (คล้อยประชารังสฤษฏ์)  อ าเภอบางบัวทอง  

จังหวัดนนทบุรี จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 43 คน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 การเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) 

 

2. ขอบเขตเน้ือหา 

หน่วยการเรียนรู้ จ านวน 1 หน่วย  คือหน่วยโปรแกรมน าเสนอ  ประกอบด้วย แผนการจัดการ

เรียนรู้  จ านวน  5  แผน  1. เร่ือง รู้จักโปรแกรม Power Point  2. เร่ืองการจัดการสไลด์  3. เร่ืองการตกแต่ง

สไลด์  4. เร่ืองเทคนิคการน าเสนอ  และ 5. เร่ืองการน าเสนอข้อมูลกราฟแบบง่าย 

  

3. ตัวแปรที่ศึกษา 

 ตัวแปรต้น   

การเรียนรู้แบบน าตนเอง วิชาคอมพิวเตอร์  

ตัวแปรตาม 

1.  ความสามารถการเรียนรู้ วิชาคอมพิวเตอร์  

2.  ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ 

3.  ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้  

 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

1.  แผนจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์  เร่ืองโปรแกรมน าเสนอ จ านวน 5 แผนการเรียนรู้  ใช้

เวลา  15  คาบเรียน  คาบเรียนละ  60  นาท ี 

2.  แบบประเมินความสามารถการเรียนรู้แบบน าตนเอง  จ านวน  5  ด้าน   

 3.  แบบประเมินช้ินงานนักเรียน   

 4. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ 

5. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้แบบน าตนเอง   

 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

วิธีด าเนินการวิจัยการใช้การเรียนรู้แบบน าตนเอง เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  หน่วยการเรียนรู้ โปรแกรมน าเสนอของนักเรียนโรงเรียนวัดล าโพ (คล้อย
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ประชารังสฤษฏ)์ อ าเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559  จ านวน     43 คน  

มีวิธดี าเนินการวิจัย ดังน้ี 

1. ขั้นเตรียม ด าเนินการโดยช้ีแจงวัตถุประสงค์   ข้ันตอน และรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนแก่

นักเรียนเกี่ยวกับการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบน าตนเอง  วิชาคอมพิวเตอร์ หน่วยการเรียนรู้ โปรแกรม

น าเสนอ แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย  

2. ขั้นพัฒนา  แผนการเรียนรู้  ทั้ง 5 แผนจะมีข้ันตอนการจัดการเรียนรู้แบบน าตนเอง ดังน้ี  

1. การเคราะห์ความต้องการในการเรียน 

2. การก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน 

3. การออกแบบแผนการเรียน 

4. การด าเนินการเรียนรู้จากแหล่งวิทยาการ 

5. การประเมินผล 

3. ขั้นทดลอง  

3.1  ผู้วิจัยใช้แผนการเรียนรู้แบบน าตนเอง จ านวน 5 แผน ใช้เวลาทั้งสิ้น 15 คาบ กับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดล าโพ (คล้อยประชารังสฤษฏ์) จ านวน 43 คน และมีการประเมิน ดังน้ี 1)

นักเรียนประเมินตนเอง และครูประเมินนักเรียนด้วย แบบประเมินความสามารถการเรียนรู้แบบน าตนเอง เมื่อ

สิ้นสุการเรียนในแผนการเรียนรู้ที่ 1 3 และ 5  2)ประเมินช้ินงานของนักเรียนโดยผู้สอน  3) ทดสอบหลัง

เรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์  4) สอบถามความพึงพอใจของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ต่อการเรียนรู้ วิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้การเรียนรู้แบบน าตนเอง   

4. ขั้นสรุป โดยผู้วิจัยเกบ็รวบรวม และวิเคราะห์ ข้อมูล 

 

 การวิเคราะหข์อ้มูล  

ผู้วิจัยใช้สถิติเชิงบรรยาย และพรรณนา 

 

ผลการวิจยั 

ผลการวิจัยสรุปผลได้ดังน้ี  

1. ผลการพัฒนาการการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การ

เรียนรู้แบบน าตนเอง จ านวน  43 คน พบว่า 

 1.1 นักเรียนมีคะแนนผ่านเกณฑไ์ม่ต ่ากว่าร้อยละ 70  จ านวน  40  คน คิดเป็นร้อยละ 93.02 

และมีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ ์ จ านวน  3  คน  คิดเป็นร้อยละ 6.97    

 1.2 ผลการประเมินตนเองของนักเรียนและผลการประเมินนักเรียนโดยครู เหมือนกันคืออยู่ใน

ระดับดี 
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   1.3 นักเรียนมีผลการประเมินช้ินงานวิชาคอมพิวเตอร์ มีคะแนนอยู่ในระดับดี  จ านวน  24  

คน  คิดเป็นร้อยละ 55.81  ระดับพอใช้  จ านวน  19  คน  คิดเป็น   ร้อยละ  44.19 

2. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 

จ านวน  43 คน พบว่า  มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 ตามที่ก  าหนดไว้  จ านวน  18  คน คิดเป็น

ร้อยละ  41.86 มีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑจ์ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 58.14   

3. ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้  โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบน าตนเอง  

เพ่ือพัฒนาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ

อยู่ในระดับมาก (Mean = 4.49 ,S.D. = 0.79)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ อยู่

ในระดับ มากที่สุด (Mean = 4.61 , S.D.  = 0.58)  รองลงมา คือด้านผู้สอน (Mean = 4.49 , S.D.  = 

0.78) รองลงมา คือด้านกิจกรรมการเรียนรู้  (Mean = 4.46 , S.D.  = 0.90)   และด้านสื่อการเรียนรู้ 

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

 

อภิปรายผล  

 การวิจัยเร่ืองการใช้การเรียนรู้แบบน าตนเอง เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์  

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  ผู้วิจัยขออภิปรายผลการวิจัยดังน้ี 

1. ผลการพัฒนาการการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การ

เรียนรู้แบบน าตนเอง จ านวน 43 คน พบว่า 

1.1 หลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้แบบน าตนเองนักเรียนมีผลการประเมินการปฏิบัติงานผ่าน

เกณฑเ์ป็นส่วนมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากนักเรียนมีการเรียนรู้ตามขั้นตอนของการเรียนรู้แบบน าตนเองทั้ง 5 ขั้นตอน  

จึงท าให้มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ 

1.2 ผลการประเมินตนเองของนักเรียนและผลการประเมินนักเรียนโดยครู เหมือนกันคืออยู่ใน

ระดับดี ท าให้เหน็ว่าการเรียนรู้แบบน าตนเองน้ันมีส่วนช่วยท าให้นักเรียนประสบความส าเรจ็ในการปฏบัิติงาน

และรู้จักตนเองมากย่ิงขึ้น ซ่ึงโรเจอร์ส (Carl Rogers: 1987) ให้ทศันะเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพไว้ว่า มี

ลักษณะต่างๆ ได้แก่ เป็นผู้ที่มีความสามารถปรับตัวได้ตาม ความเป็นจริง มี ความสอดคล้องระหว่างตัวตนกับ

ประสบการณ์ สามารถเปิดตนเองออกรับประสบการณ์ใหม่ๆรับความต้องการที่เกิดข้ึนทั้งภายในและภายนอก 

ได้ถูกต้องเข้าใจตนเอง สามารถเลือกและตัดสนิใจตอบสนอง ความต้องการของตนเองได้ รับรู้เกี่ยวกับตนเอง

อย่างมีประสทิธภิาพ มีชีวิตอยู่กบัปัจจุบันเป็นตัวของตัวเอง สามารถน าเอาประสบการณ์ต่างๆมาพัฒนาตนเอง 

เช่ือในความสามารถของตนเอง ตลอดจนรับผิดชอบต่อการกระท าของตนเอง และไม่ตัดสินใจที่จะกระท าสิ่ง

ต่าง ๆ โดยขึ้ นอยู่กับการยอมรับหรือการไม่ยอมรับจากผู้อื่น กระบวนการเรียนรู้เกิดในตัวผู้เรียน ที่ควบคุม

โดยผู้เรียนเองเทา่นั้น สอดคล้องกับสถาพร หมวดอินทร์ (2546) ที่ศึกษาปัจจัยบางประการ ได้แก่ ความเช่ือ

737747747



 

อ านาจในตนเอง ความมีวินัยในตนเอง และพฤติกรรมการสอน ของครู มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ

เรียนรู้ ด้วยตนเอง   

1.3 นักเรียนมีผลการประเมินช้ินงานวิชาคอมพิวเตอร์ มีคะแนนอยู่ทั้งในระดับดี  และพอใช้ 

ซ่ึงสาเหตุที่ท  าให้นักเรียนมีคะแนนอยู่ในระดับพอใช้  คือช้ินงานที่ส่งยังไม่สมบูรณ์ ไม่สอดคล้องกับเน้ือหาที่

เรียน ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ท าให้ถูกตัดคะแนนและนักเรียนส่งงานล่าช้า ส่งงานไม่ตรงเวลาตามที่ก  าหนด   

2. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 

จ านวน  43 คน พบว่า  มีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 58.14  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก

แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนเน้นในเร่ืองของความรู้ ความจ า ความเข้าใจมากเกินไป ข้อ

ค าตอบบางข้อใกล้เคียงกันจึงท าให้นักเรียนเลือกผิด  และในเร่ืองของการวางขั้นตอนของการเรียนรู้แบบน า

ตนเองไม่ครบถ้วนท าให้เกิดความไม่ต่อเน่ืองของการเรียนการสอน นักเรียนเรียนรู้แบบน าตนเองได้ไม่เตม็ที่  

จึงท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ต้ังไว้  สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ 

(2543 : 11 - 14) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้แบบน าตนเองจ าเป็นต้องอาศัยคุณสมบัติที่เป็นความสามารถ

พ้ืนฐานบางอย่าง เพ่ือที่จะช่วยให้การเรียนการสอนประสบผลส าเรจ็ด้วยดีน้ันควรได้มีการจัดสภาพแวดล้อม

และประสบการณ์เรียนที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้แบบน าตนเองมากที่สุด การเรียนอย่าเน้นการจ า ต้องเน้นการ

แก้ปัญหา การลงมือปฏิบัติจริง การคิดสร้างสรรค์ เพราะเมื่อมีการจ าต้องมีการลืม  สเคเจอร์และเดฟ  

(Skager and Dave. 1977) กล่าวว่า ลักษณะส าคัญที่จะต้องจัดให้ผู้เรียน ในการจัดการเรียนการสอนแบบน า

ตนเอง  การเรียนรู้ที่ค านึงถึงความส าคัญของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ได้แก่ ความแตกต่างในความสามารถ 

ความรู้พ้ืนฐาน ความสนใจเรียน วิธกีารเรียนรู้  จัดเน้ือหาและสื่อให้เหมาะสม   

3. ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบน า

ตนเอง  นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากโดย ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ อยู่ในระดับ มากที่สุด

รองลงมา คือด้านผู้สอน คือด้านกิจกรรมการเรียนรู้  และด้านสื่อการเรียนรู้ตามล าดับ ซ่ึงสอดคล้องกับ

การศึกษาของแคนดี้  และฟรอสท ์ (Candy 1991 ; Frost , 1996) ว่าความรู้สึกของผู้เรียนมีความส าคัญต่อ

การเรียนรู้   เพราะความรู้สกึและเจตคติของผู้เรียนมีอทิธพิลต่อกระบวนการรับรู้เพ่ือเกิดการเรียนรู้ของผู้เรียน 

หลักการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดน้ี  จึงเน้นความรู้สึกของผู้เรียนเป็นหลัก  การสร้างเจตคติที่ดีต่อการ

จัดการเรียนรู้เป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี  ดังน้ันการจัดการเรียนการสอน สิ่งส าคัญ

ประการหน่ึง คือท าให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียน ท าให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การ

ที่บุคคลจะเรียนรู้หรือมีพัฒนาการและความเจริญงอกงามน้ัน บุคคลจะต้องอยู่ในสภาวะพึงพอใจเบื้องต้น  

 

ขอ้คน้พบจากงานวิจยัครั้งนี้   

1. การน าเอาการเรียนรู้แบบน าตนเองมาใช้กับการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนช้ันประถม

ปีที่ 4 ท าให้นักเรียนมีความสนใจการเรียนย่ิงขึ้น  เป็นการกระตุ้นให้มีความมุ่งมั่น  ความตั้งใจ  ก าหนดความ
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รับผิดชอบ  ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ที่เกดิจากการที่นักเรียนได้ปฏบัิติจริง นักเรียนจะสามารถเป็นผู้ควบคุมตนเอง มี

อิสระในการท างาน โดยเร่ิมตั้งแต่การเลือกในสิ่งที่ตนเองต้องการท า  มีการวางแผนการท างานไปสู่เป้าหมาย  

ค้นคว้าหาความรู้และสามารถสร้างงานด้วยตนเองและสามารถประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองได้  โดยครูเป็น

ที่ปรึกษาให้ค าแนะน า  

2. การเรียนรู้แบบน าตนเองน้ีท าให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามความสามารถของ

นักเรียนแต่ละคน  ซ่ึงเหน็ได้จากการประเมินตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับดี  การสร้างช้ินงานนักเรียนส่วน

ใหญ่จะประสบความส าเรจ็เพราะมีความต้ังใจ สนใจ ที่จะหาสิ่งแปลก ๆ ใหม่ๆ ที่ตนเองไม่เคยท ามาก่อน ซ่ึง

เป็นการพัฒนาตนเองไปสู่การเรียนรู้ระดับสงูต่อไปได้ 

3. จากงานวิจัยท าให้เหน็ว่า คะแนนการปฏบัิติงานมีนักเรียนผ่านเกณฑ์ จ านวน  40 คน ในขณะที่

ผลการประเมินช้ินมีนักเรียนมีคะแนนอยู่ในระดับ ดี  จ านวน  24  คน แต่เมื่อพิจารณาการนักเรียนประเมิน

ตนเองและครูประเมินเป็นระดับที่เหมือนกนักล่าวคือ อยู่ในระดับดี  ซ่ึงมีความสอดคล้องกับการปฏบัิติงานจะ

เหน็ว่านักเรียนเกือบทั้งหมดผ่านเกณฑ์  ซ่ึงท าให้เหน็การเรียนรู้แบบน าตนเองน้ันมีส่วนช่วยท าให้นักเรียน

ประสบความส าเรจ็ในการปฏบัิติงานและรู้จักตนเองมากย่ิงขึ้น  นักเรียนส่วนมากประเมินตนเองในระดับดี 

4. การเรียนรู้แบบน าตนเองสามารถจะน าไปพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคลได้ เพราะการเรียนรู้

แบบน้ีท าให้เห็นข้อดี ข้อด้อย ของนักเรียนแต่ละคน เช่นบางคนขยัน  บางคนเกียจคร้าน บางคนสนใจ

กระตือรือร้น เป็นต้น 

 

ขอ้เสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 

1.  การเรียนรู้แบบน าตนเอง  เป็นความสามารถที่นักเรียนจะควบคุมตัวเองและมีความพร้อมใน

การเรียนได้มาก ดังน้ัน ครูผู้สอนจะต้องเลือกเน้ือหาและวางแผนเกี่ยวกับเร่ืองที่จะสอนให้เหมาะสมกับ

ระดับช้ันและวัย ผู้เรียนจะต้องมีความรับผิดชอบสงูในการน าและควบคุมตนเอง ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ส่วน

ผู้สอนจะเป็นผู้อ านวยความสะดวก จัดหาทรัพยากร แหล่งข้อมูลให้พร้อม และจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กัน ทั้ง

ระหว่างผู้เรียนกบัผู้สอน และระหว่างผู้เรียนด้วยกนัเอง  

2. ข้อสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนมีความยากเกินไปไม่เหมาะสมกับผู้เรียน หรือข้อค าตอบที่มี

ความคล้ายคลึงกันท าให้นักเรียนตอบผิด  ข้อสอบข้อที่มีค าถามและค าตอบยาวนักเรียนโดยส่วนมากจะตอบ

ผิด  เพราะนักเรียนไม่อ่านข้อสอบใช้การเดา 

3.  ในเร่ืองของการก าหนดเวลาส าหรับการปฏบัิติงานไม่เพียงพอ งานบางอย่างต้องท าต่อเน่ืองจึง

ท าให้ต้องต่อเวลา นอกเวลาเรียนเป็นปัญหาในการเรียนรู้ของนักเรียน  เน่ืองจากนักเรียนต้องรีบเดินทางกลับ

บ้านหลังจากเลิกเรียน และอกีประการนักเรียนไม่มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่บ้าน  เช่นเร่ืองการตกแต่งสไลด์  การ

แทรกรูปภาพ 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1.  ควรศึกษาการเรียนรู้แบบอสริะ (Independent) เพ่ือส่งเสริมการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ 

2. ศึกษาการน ารูปแบบการเรียนรู้แบบน าตนเองมาใช้ในการสอนในรายวิชาอื่น ๆ 
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