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บทคัดย่อ 

 งานวิจยันี� เป็นวิจยัทดลอง มีวตัถุประสงค์เพื�อ  1) พัฒนาการคิดวิเคราะห์ในวิชาประว ัติศาสตร์

ส�าหรับนักเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 2  โดยการเรียนรู้แบบน�าตนเอง 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวิชา

ประว ัติศาสตร์ 3) ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้แบบน�าตนเอง ในวิชาประว ัติศาสตร์ 4) ศึกษาความพึงพอใจ

นกัเรียนต่อการเรียนรู้แบบน�าตนเอง  กลุ่มตวัอย่างคือ นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� � จ�านวน 25 คน โรงเรียน

มธัยมประชานิเวศน์ ส�านักงานเขตจตุัจกัร กรุงเทพมหานคร ซึ� งก�าลงัเรียนอยูใ่นภาคเรียนที� 2  ปีการศึกษา 2560 

เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัครั� งนี�คือ แผนการเรียนรู้วิชาประวติัศาสตร์โดยการเรียนรู้แบบน�าตนเอง  แบบประเมิน

ความสามารถการคิดวิเคราะห์  แบบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน แบบประเมินการเรียนรู้แบบน�าตนเอง                     

แบบสังเกตพฤติกรรม แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้แบบน�าตนเอง  สถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ 

ค่าร้อยละและค่าเฉลี�ย ผลการวจิยั พบวา่  

 1) นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์วิชาประวัติศาสตร์โดยการเรียนรู้แบบน�าตนเอง         

ผ่านเกณฑ์คะแนนไม่ต��ากว่าร้อยละ 70 จ �านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 12 และมีนกัเรียนไม่ผา่นเกณฑ์จ�านวน 22 

คน คิดเป็นร้อยละ 88   

2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวิชาประวติัศาสตร์ ผ่านเกณฑ์คะแนนไม่ต��ากว่าร้อยละ �� 

จ�านวน �� คน คิดเป็นร้อยละ ��  และนกัเรียนที�ไม่ผา่นเกณฑ ์จ�านวน �� คน คิดเป็นร้อยละ ��   

3) พฤติกรรมการเรียนรู้แบบน�าตนเอง วชิาประวติัศาสตร์  อยูใ่นระดบัดี  (Mean = 4.30, S.D.= �.��)  

โดยประเมินเป็นรายกลุ่ม ผา่นเกณฑ์ระดบัดี จ �านวน � กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ ��� ประเมินเป็นรายบุคคล นกัเรียน

                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน วิทยาลยัครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  
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อยู่ในระดบัดีมาก จ�านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4 ระดับดี จ �านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 68 และระดับพอใช้ 

จ�านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 28  พฤติกรรมการเรียนรู้แบบน�าตนเอง เมื�อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล�าดบัจากมาก

ไปหาน้อย ด้านความสามารถใช้ทักษะการศึกษาหาความรู้และแกปั้ญหา ด้านความพร้อมในการเรียนรู้  ด้าน

ความคิดของตนเองเกี�ยวกบัการเป็นนกัเรียนที�มีคุณภาพ ดา้นความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ ดา้นวิธีการเรียนรู้

แบบตนเอง   

 4 )  ความพึงพอใจของนักเรียนที�ได้รับการเรียนรู้แบบน�าตนเอง อยู่ในระดบัมาก (Mean = 4.44, 

S.D.= 0.62) 

ค�าส�าคญั:  การคิดวิเคราะห์, การเรียนรู้แบบน�าตนเอง 

 

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา  

 แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 –2579) ได้มีเป้าหมายพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพของ

คนในชาติ ให้มีทกัษะในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีภูมิคุม้กนัต่อการเปลี�ยนแปลงภายใตส้ังคมแห่งการ

เรียนรู้ที�คนไทยสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื�องตลอดชีวิต มุ่งพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้สอดคล้องต่อความ

เปลี�ยนแปลงและความต้องการของระบบเศรษฐกิจเพื�อการพฒันาประเทศชาติให้มั�นคง มั�งคั�ง และย ั�งยืน  

แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัที� 12 ปีพ.ศ. 2560-2579 ที�มีนโยบายสอดคลอ้งกบับริบทของสังคมในปัจจุบนั คือมี

ความมุ่งหวงัให้ผูเ้รียนมีทกัษะการเรียนรู้ที�จ �าเป็นในศตวรรษที� 21 คือ ให้ความส�าคญักบัการพัฒนาศักยภาพ

มนุษยใ์ห้ มีทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื�อให้ผูเ้รียนสามารถแสวงหาความรู้ได้

ด้วยตนเองในทุกสถานการณ์และทุกโอกาส   

 วิชาประวติัศาสตร์จดัอยูใ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม เพราะเป็น

ศาสตร์ที�เกี�ยวขอ้งกบัการศึกษาเหตุการณ์ เรื� องราว และการเปลี�ยนแปลงของสิ�งต่างๆที�เกี�ยวขอ้งกบัธรรมชาติ

ของมนุษยต์ั�งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั การศึกษาประวติัศาสตร์จึงเปรียบเสมือนการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์ 

แหล่งวิทยาการความรู้ต่างๆที�ผ่านวิวฒันาการของมนุษย์จากรุ่นสู่รุ่น คุณค่าและประโยชน์ของการศึกษา

ประวติัศาสตร์กล่าวไดว้า่ช่วยให้ผูศึ้กษาไดฝึ้กสร้างทกัษะการคิด รู้จกัมีเหตุผล ใฝ่หาความรู้ เขา้ใจธรรมชาติของ

มนุษย ์ รู้แนวทางการด�าเนินชีวิตทั�งปัจจุบนัและอนาคต เพราะการศึกษาประวติัศาสตร์จะตอ้งท�าความเขา้ใจ

ขอ้เท็จจริง ขอ้มูลต่างๆที�ผา่นการรวบรวม วิเคราะห์ ตีความ ประเมินคุณค่าอยา่งมีเหตุมีผลและมีหลกัเกณฑ์  แต่

ปัจจุบนัพบวา่ผูเ้รียนไม่เห็นความส�าคญัของวิชาประวติัศาสตร์ เกิดความเบื�อหน่าย ขาดการพฒันาทกัษะการคิด

วิเคราะห์วิจารณญาณ การตีความ เพราะการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ตามส ถานศึกษา โดย        

ส่วนใหญ่ การสอนของครูยงัเน้นที�การท่องจ�าเนื�อหา สอนด้วยวิธีบรรยายเป็นหลัก ใช้แหล่งข้อมูลเดียว              
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คือแบบเรียน ไม่สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้กบัชีวิตประจ�าวนั ไม่เห็นความส�าคญัของวิชาประวติัศาสตร์เกิดการ

ตั�งค �าถามของผูเ้รียนว่าเรียนไปท�าไม เรียนแล้วได้อะไร จะเอาวิชาความรู้นี� ไปสร้างอาชีพได้อย่างไร (เฉลิม          

นิติเขตต์ปรีชา  2545 และ วิทยากร เชียงกูล 2553) สอดคล้องกบั วินัย พงศ์ศรีเพียร (2552, น.13-��) กล่าวว่า              

การสอนดว้ยวธีิท่องจ�าเพียงอยา่งเดียวจะท�าใหผู้เ้รียนขาดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์ขาดความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห์ การวิพากษว์ิจารณ์ และไม่มีทกัษะดา้นการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  แต่บทบาทของครูควรท�าให้

วิชาประวติัศาสตร์เป็นวิชาที�มีส่วนช่วยในการพฒันาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เขา้ใจปัจจยัต่างๆ 

ด้วยการใช้วิธีการสอนที�อยู่บนพื�นฐานของการตั�งข้อสงสัย และกระบวนการวิเคราะห์อย่างสมเหตุสมผล               

การสอนประวติัศาสตร์จ �าเป็นตอ้งปรับเปลี�ยนทศันคติการเรียนการสอนโดยไม่ไดเ้นน้การสอนหนงัสือ แต่ตอ้ง

เน้นการสอนให้คนมีปัญญาในการคิดวิเคราะห์  

 จากความส�าคญัการจดัการเรียนรู้วิชาประวติัศาสตร์ขา้งตน้ กล่าวไดว้่าการคิดวิเคราะห์เป็นทกัษะ    

ที�ควรพฒันาในวิชาประวติัศาสตร์ เพื�อฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ เป็นเหตุเป็นผล รู้จักแยกแยะ คิดแก้ปัญหา 

สามารถพิจารณาและสรุปเพื�อหาค�าตอบได้  เกรียงศกัดิ�  เจริญวงศ์ศกัดิ�  (2542) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์เป็น

ความสามารถในการสืบคน้ขอ้เท็จจริง ตอบค�าถามบางสิ�งบางอยา่ง โดยการตีความ การจ�าแนกแยกแยะ และท�า

ความเขา้ใจกบัองคป์ระกอบของสิ�งนั�น รวมถึงองคป์ระกอบอื�นที�เกี�ยวขอ้ง หาความเชื�อมโยงวา่มีความสัมพนัธ์

กนัอย่างไร อีกทั�งประวติัศาสตร์ยงัเป็นศาสตร์การเรียนรู้ที�สามารถบูรณาการกบัศาสตร์อื�นไดทุ้กแขนง และ 

เฉลิม นิติเขตต์ปรีชา  (2545, น.113) ไดเ้สนอหลกัการสอนประวติัศาสตร์ไวว้่า ควรสอนให้เด็กรู้วิธีการคน้หา

ความรู้ด้วยตนเอง โดยเปลี�ยนสภาพการเรียนการสอนแบบเดิมที�ครูเป็นผูถ่้ายทอดความรู้แก่ผูเ้รียน มาเป็นครูเป็น

ผูช่้วยเหลือชี�แนะแนวทาง หรือให้ค �าแนะน�า อาจท�าไดโ้ดยการฝึกหดัและส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยการใช้

ความพยายามแสวงหาเหตุผล  หัดคิดและคิดให้เป็น  ไม่ว่าจะเป็นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  คิดวิเคราะห์  

เปรียบเทียบ สังเคราะห์ และประเมินค่าขอ้เท็จจริงทางประวติัศาสตร์ เพื�อน�าไปสู่การสร้างความเขา้ใจในการ

เรียนรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ ดว้ยตนเองในที�สุด ดงันั�น การส่งเสริมความสามารถดา้นคิดวิเคราะห์ในการเรียน

ประว ัติศาสตร์ จึงมีความเหมาะสม เพื� อพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนให้สูงขึ� น พร้อมที�จะด�ารงชีวิตได้อย่าง                       

มีคุณภาพ 

การจัดการเรียนรู้แบบน�าตนเองเป็นรูปแบบหนึ� งที�เน้นผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง บทบาทของผูส้อนจะ

เป็น “ผูอ้�านวยความสะดวก” ที�จะช่วยกระตุน้ สร้างแรงจูงใจ ให้ค �าแนะน�า อ�านวยความสะดวกแหล่งวิทยาการ 

และจดับรรยากาศให้ผูเ้รียนมีอิสระ มีการเรียนรู้ร่วมกนัในหมู่ผูเ้รียน ซึ� งการเรียนรู้แบบน�าตนเอง หรือ Self-

directed Learning เป็นการเรียนรู้ที�สนับสนุนผูเ้รียนในวยัผูใ้หญ่ได้เป็นอย่างดี Knowls (1975) มีแนวคิดว่า 

ผูเ้รียนจะเป็นผูรั้บผิดชอบการเรียนของตนเอง ประกอบด้วย 5 ขั�นตอน ไดแ้ก่ �) การวเิคราะห์ความตอ้งการของ
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ตนเอง  2) การก�าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน 3) การออกแบบแผนการเรียน 4) การแสวงหาแหล่งวิทยาการ           

5) การประเมินผลการเรียนรู้  กระบวนการนี� จะช่วยให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ สามารถดูแล 

จดัสรรการเรียนรู้ของตนเอง ซึ� งวธีิการเรียนรู้ดว้ยการน�าตนเองเป็นการเรียนรู้ที�ไม่มีขอ้จ�ากดัเรื�องอายุของผูเ้รียน 

หากผูเ้รียนไดรั้บการปลูกฝังความสามารถในการเรียนรู้ไดด้ว้ยการน�าตนเองตั�งแต่ในวยัเด็กแลว้ จะท�าให้ผูเ้รียน

รู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองโดยที�ไม่ต้องมีใครคอยบอก (Knowles, 

1975, 14-17) 

การเรียนรู้ที�สนับสนุนการเรียนรู้แบบน�าตนเองคือ PQ4R Trianto (2007, p. 146) ไดก้ล่าวสนบัสนุน 

PQ4R เป็นหนึ�งในกลยุทธ์ที�ช่วยให้นกัเรียนจดจ�าสิ�งที�อ่านไดดี้เป็นวธีิการสอนอ่านโดยใชก้ลวธีิในการอ่าน 6 วิธี 

คือ การดูก่อนการอ่าน การตั�งค �าถาม การอ่าน การบรรยายหรืออธิบาย การทบทวน การสะท้อนสิ� งที�อ่าน         

ตามขั�นตอน ดงันี�  ใหน้กัเรียนกวาดสายตาผา่นตวัอกัษรอยา่งคร่าวๆ และอ่านแบบเปิดผา่นไปอยา่งรวดเร็วเพื�อหา

ขอ้มูลหรือจบัใจความส�าคญัแลว้ให้นกัเรียนตั�งค �าถามเกี�ยวกบัเรื�องที�อ่าน ในขณะที�อ่านพยายามตอบค�าถามที�          

ตั�งไว ้เมื�ออ่านจบ แลว้ใหน้กัเรียนเขียนเชื�อมโยงเกี�ยวกบัสิ�งที�อ่านผนวกกบัความรู้ที�ตนเองมีอยูเ่ดิมออกมาในรูป

ของการเขียนหรือการอภิปราย สรุป โต้แยง้ หรือแสดงความคิดเห็น หรือจดบนัทึก จากนั�นให้นกัเรียนทบทวน

สิ�งที�อ่านอีกครั� ง แล้วบรรยายหรืออธิบายอยา่งสรุปหรือบอกเล่าเกี�ยวกบัสิ�งที�อ่าน ใหก้บัครูหรือเพื�อนนกัเรียนฟัง 

กลวิธีการสอนแบบ PQ4R เป็นกลวิธีการสอนที�ช่วยให้ผูเ้รียนไดรู้้จกัเตรียมการอ่าน  ฝึกอ่านอย่างคล่องแคล่ว 

และเกิดการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง  

ดว้ยเหตุนี�  การเรียนรู้แบบน�าตนเองจึงมีประโยชน์ที�จะพฒันาคุณภาพผูเ้รียนเพื�อสร้างทกัษะการคิด

วิเคราะห์ส�าหรับผูเ้รียนในศตวรรษที� 21 และเพื�อให้มีความสามารถแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต ผูว้ิจยัจึงสนใจการ

จดัการเรียนรู้แบบน�าตนเอง มาใชจ้ดัการเรียนการสอนส่งเสริมทกัษะการคิดวิเคราะห์ในวิชาประวติัศาสตร์ของ

นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 2   

1. วัตถุประสงค์ของการวจิัย 

 1.1 เพื�อพฒันาการคิดวิเคราะห์ในวิชาประวติัศาสตร์ส�าหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� � โดยการ

เรียนรู้แบบน�าตนเอง 

 1.� เพื�อศึกษาผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวชิาประวติัศาสตร์ของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� � 

 1.3 เพื�อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้แบบน�าตนเอง ในวิชาประวติัศาสตร์ส�าหรับนักเรียนชั� น

มธัยมศึกษาปีที� � 

 1.4 เพื�อศึกษาความพึงพอใจนกัเรียนต่อการเรียนรู้แบบน�าตนเอง เพื�อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ใน

วชิาประวติัศาสตร์ส�าหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� � 
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2.  สมมติฐานการวิจัย 

 2.1 นกัเรียนมีความสามารถการคิดวิเคราะห์ในวชิาประวติัศาสตร์มีคะแนนไม่ต��ากวา่ร้อยละ 70 ของ

คะแนนเต็ม 

 2.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนในวิชาประวติัศาสตร์มีคะแนนไม่ต��ากว่าร้อยละ 70 ของ

คะแนนเต็ม 

 2.3 นกัเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้แบบน�าตนเอง ในวชิาประวติัศาสตร์อยูใ่นระดบัดี 

 2.4 นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้แบบน�าตนเองในวชิาประวติัศาสตร์อยูใ่นระดบัมาก  

3.  ขอบเขตของการวิจัย 

 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร  

 นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 2 โรงเรียนมธัยมประชานิเวศน์ ส�านักงานเขต จตุัจกัร กรุงเทพมหานคร 

ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2560  จ�านวน 9 หอ้งเรียน มีนกัเรียนทั�งหมด 380 คน 

 กลุ่มตัวอย่าง 

 นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� � จ�านวน 1 ห้อง นกัเรียนทั�งหมด 25 คน โรงเรียนมธัยมประชานิเวศน์ 

ส�านักงานเขตจตุัจกัร กรุงเทพมหานคร ซึ�งได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 3.2 ตัวแปรที�ศึกษา 

 ตัวแปรต้น 

 การเรียนรู้แบบน�าตนเอง 

 ตัวแปรตาม 

 1. ความสามารถการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 2  

 2. ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนในวชิาประวติัศาสตร์ของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 2 

 3. พฤติกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มและเดี�ยวในการเรียนวิชาประวติัศาสตร์ของนักเรียนชั� น

มธัยมศึกษาปีที� 2 

 4. ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้แบบน�าตนเอง ในการเรียนวิชาประวติัศาสตร์ของนักเรียนชั�น

มธัยมศึกษาปีที� 2 

3.3 เนื�อหาที�ใช้ในการวิจัย 
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  เนื�อหาที�ใชใ้นการวิจยัคือ หน่วยการเรียนรู้ที� 3 พฒันาการของอาณาจกัรอยธุยา และหน่วยการเรียนรู้

ที� 4 พฒันาการอาณาจกัรธนบุรี จ�านวน 16  คาบเรียน   

 3.4 ระยะเวลาที�ใช้ในการวิจัย 

 ระยะเวลาที�ใช้ทดลองในภาคเรียนที�  2  ปีการศึกษา  2560   

4. เครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย 

  4.1 แผนการเรียนรู้วิชาประวติัศาสตร์โดยการเรียนรู้แบบน�าตนเอง  

  4.2 แบบประเมินความสามารถการคิดวิเคราะห์ในวิชาประวติัศาสตร์  

  4.3 แบบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนในวชิาประวติัศาสตร์  

  4.4 แบบประเมินการเรียนรู้แบบน�าตนเองในวิชาประวติัศาสตร์ 

  4.5 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้แบบน�าตนเอง  

  4.6 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้แบบน�าตนเอง  

5. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 วิธีด�าเนินการวิจยัการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์วิชาประวติัศาสตร์โดยการเรียนรู้แบบน�าตนเอง ของ

นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� � มีวธีิด�าเนินการดงันี�  

 5.1 ผูส้อนชี� แจงและอธิบายถึงวตัถุประสงค์ของการเรียนรู้วิชาประวติัศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที� 3 

พฒันาการของอาณาจกัรอยธุยา และหน่วยการเรียนรู้ที� 4 พฒันาการอาณาจกัรธนบุรี ซึ� งจะใช้การเรียนรู้แบบน�า

ตนเอง 

 5.2 ผูส้อนด�าเนินการสอนตามแผนการเรียนรู้วิชาประวติัศาสตร์ จ�านวน 2 หน่วยการเรียนรู้ ใชเ้วลา 

16 คาบเรียน และในขณะที�นักเรียนเรียนรู้ผูส้อนสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้แบบน�าตนเอง บนัทึกเป็นขอ้มูล  

 5.3 เมื�อสิ�นสุดหน่วยการเรียนรู้ทั�ง 2 หน่วย ให้นักเรียนท�าแบบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวิชา

ประวติัศาสตร์ ชั�นมธัยมศึกษาปีที� 2 เรื�องพฒันาการทางประวติัศาสตร์อยุธยา และพฒันาการทางประวติัศาสตร์

ธนบุรี จ �านวน 40 ขอ้ เวลา 60 นาที เพื�อเก็บคะแนน  

 5.4 นักเรียนท�าแบบสอบถามความพึงพอใจการเรียนรู้แบบน�าตนเองและแบบประเมินการเรียนรู้

แบบน�าตนเอง 

 5.5 น�าขอ้มูลที�รวบรวมไดท้ั�งหมดมาวเิคราะห์โดยใชว้ธีิการทางสถิติ 
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6. การวเิคราะห์ข้อมูล 

 6.1 น�าผลความสามารถการคิดวิเคราะห์ในวิชาประวติัศาสตร์ และผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวิชา

ประวติัศาสตร์ ส�าหรับผูเ้รียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 2 มาวเิคราะห์โดยใชส้ถิติพื�นฐาน ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉลี�ย (Mean) 

 6.2 วิเคราะห์แบบสังเกตพฤติกรรมแบบกลุ่มและเดี�ยว แบบประเมินการเรียนรู้แบบน�าตนเอง และ

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้แบบน�าตนเองของนักเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 2 โดยใช้ค่าเฉลี�ย 

(Mean) ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

 6.3 ประมวลผลโปรแกรมส�าเร็จรูป แปลผล และวิเคราะห์ขอ้มูล 

 6.4 อภิปรายผล โดยใช้ตารางและการพรรณนา 

7. ผลการวิจัย 

7.1 ผลการศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์วิชาประวติัศาสตร์โดยการเรียนรู้แบบน�าตนเอง 

ของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� � นกัเรียนจ�านวน 25 คน พบวา่ นกัเรียนมีคะแนนผา่นเกณฑไ์ม่ต��ากวา่ร้อยละ 70  

จ�านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 12 และ มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑ์ไม่ต ��ากวา่ร้อยละ 70 จ�านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 

88 

7.2 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวิชาประวติัศาสตร์ ของนักเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� � 

นักเรียนจ�านวน 25 คน พบว่า มีนกัเรียนผ่านเกณฑ์ไม่ต ��ากว่าร้อยละ 70 จ�านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 40  และ

นักเรียนที�ไม่ผา่นเกณฑไ์ม่ต ��ากวา่ร้อยละ 70  จ�านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 60   

7.3 ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้แบบน�าตนเอง เพื�อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ วชิาประวติัศาสตร์ 

ของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� � นกัเรียนจ�านวน 25 คน พบวา่  

        7.3.1 พฤติกรรมการเรียนรู้แบบน�าตนเอง เพื�อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ วิชาประวติัศาสตร์ ของ

นักเรียนจ �านวน 25 คน โดยประเมินเป็นรายกลุ่ม ผา่นเกณฑร์ะดบัดี จ�านวน � กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ ��� 

       7.3.2 พฤติกรรมการเรียนรู้แบบน�าตนเอง เพื�อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ วิชาประวติัศาสตร์ ของ

นักเรียนจ�านวน 25 คน โดยประเมินเป็นรายบุคคล นักเรียนอยู่ในระดับดีมาก จ�านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4

ระดบัดี จ�านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 68 และระดบัพอใช้ จ �านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 28  

        7.3.3 พฤติกรรมการเรียนรู้แบบน�าตนเอง เมื�อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย 

ดา้นความสามารถใชท้กัษะการศึกษาหาความรู้และแกปั้ญหา (Mean = 4.68, S.D.= 0.74) ด้านความพร้อมในการ

เรียนรู้ (Mean = 4.46, S.D.= 0.71) ดา้นความคิดของตนเองเกี�ยวกบัการเป็นนกัเรียนที�มีคุณภาพ (Mean = 4.20, 
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S.D.= 0.65) ด้านความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ (Mean = 4.02, S.D.= 0.77) ด้านวิธีการเรียนรู้แบบตนเอง (Mean 

= 3.96, S.D.= 0.78)  

4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที�ได้รับการเรียนรู้แบบน�าตนเอง เพื�อส่งเสริมการคิด

วิเคราะห์ วิชาประวติัศาสตร์ส�าหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� � นกัเรียนจ�านวน 25 คน พบวา่ นักเรียนมีความ

พึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงล�าดบัจากมากไปหานอ้ย ดงันี�  ด้านผูส้อน (Mean = 4.49, 

S.D.= 0.59) ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ (Mean = 4.46, S.D.= 0.62) และด้านนักเรียน (Mean = 4.38, S.D.= 0.72) 

8.  อภิปรายผล 

 �. ผลการศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์วิชาประวติัศาสตร์โดยการเรียนรู้แบบน�าตนเอง 

ของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� � นกัเรียนจ�านวน �� คน พบวา่ นกัเรียนมีคะแนนผา่นเกณฑไ์ม่ต��ากวา่ร้อยละ 70 

มีจ �านวนนอ้ย เนื�องจาก กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ที�ฝึกการคิดวิเคราะห์ ที�ใช้การเรียนรู้แบบน�าตนเอง ที�ผูว้ิจยัจดั

ขึ�น เป็นกิจกรรมใหม่ๆ ที�นกัเรียนไม่คุน้เคย โดยนกัเรียนคุน้เคยกบัการเรียนรู้แบบครูเป็นผูบ้รรยาย ผูว้ิจยัเห็นวา่

การจัดการเรียนรู้ปัจจุบันควรน�าการจัดการเรียนรู้แบบน�าตนเองมาใช้ให้มากขึ�น หรือเปลี�ยนไปใช้เทคนิคที�

หลากหลายแทนการบรรยายโดยครู สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนดัดา องัสุโวทยั (����, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการ

พฒันารูปแบบการเรียนการสอนวิชาเคมีที�เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบน�าตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ในด้านลกัษณะการเรียนรู้แบบน�าตนเอง พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนที�พฒันาขึ�นมีประสิทธิภาพท�าให้

นกัเรียนกลุ่มทดลองที�มีทกัษะพื�นฐานการเรียนรู้ระดบัสูงไดพ้ฒันาตนเองให้เป็นผูมี้ลกัษณะการเรียนรู้แบบน�า

ตนเอง โดยเปรียบเทียบกบัก่อนการทดลองและกลุ่มควบคุมอย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั.�� และ Brown 

(����) ศึกษาวจิยัเรื�อง การเรียนรู้แบบน�าตนเองของชั�นเรียนเกรด � ผลการวจิยัพบวา่ โครงการนี� มีผลใหน้กัเรียน

มีกิจกรรมการเรียนรู้ที�หลากหลายหลกัสูตรเป็นแบบบูรณาการและประเมินผลตามสภาพจริง เมื�อเปรียบเทียบ

คะแนนจากแบบทดสอบมาตรฐานพบวา่ นกัเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนไม่แตกต่างจากนกัเรียนที�ไม่ไดเ้ขา้ร่วม

โครงการ จากผลด�าเนินโครงการเป็นระยะ � ปี แสดงให้เห็นว่าความสามารถของการเรียนอย่างสืบสอบมี

นัยส�าคญั และเป็นการเรียนรู้อยา่งมีพลงั 

เมื�อประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์จากกิจกรรมที�ท �ามีคะแนนไม่สูงนัก เนื� องจาก  

นักเรียนมกัจะไม่ไดต้ั�งค �าถามเพื�อฝึกการคิดวเิคราะห์ แต่ตั�งค �าถามง่ายๆเพื�อหาค�าตอบ ซึ� งผูว้ิจยัเห็นวา่ครูควรฝึก

ให้นักเรียนได้ตั�งค �าถามในขั�นน�าก่อนเขา้สู่บทเรียนในทุกครั� ง เพื�อเสริมสร้างความสามารถการคิดวิเคราะห์ ซึ� ง 

Guglielmino (����) กล่าวถึงลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน�าตนเองวา่จะตอ้งอาศยัเงื�อนไขของการจดัสภาพการ

เรียนซึ� งเกิดขึ�นไดใ้นสถานการณ์หลายอย่าง เช่น  การเรียนรู้ดว้ยการน�าตนเองเกิดขึ�นไดท้ั�งในชั�นเรียนโดยมี

ผูส้อนเป็นผูน้�าในการเรียน  และนกัเรียนวางแผนก�าหนดโครงการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  บุคลิกลกัษณะของนกัเรียน
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ซึ� งประกอบขึ�นดว้ยเจตคติ ค่านิยมและความสามารถของนกัเรียน ซึ� งมีโอกาสเกิดขึ�นไดสู้งสุดเมื�อมีการจดัสภาพ

การเรียนที�ส่งเสริมกนั ลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน�าตนเองจึงเป็นบุคลิกลกัษณะที�ซับซ้อนที�แต่ละบุคคลมีไม่

เท่ากนั และ Cornwall (1981, p.191) ไดก้ล่าวถึงบทบาทของนกัเรียนรู้ดว้ยตนเอง นกัเรียนอาจตั�งค �าถามเพื�อเป็น

แนวทางในการวางแผนการเรียนรู้ เช่น จะเรียนรู้อย่างไร และเมื�อใดจะเรียนรู้ไดเ้ร็วที�สุด จะมีวิธีการอะไรใน

การศึกษาเรื�องนั�นๆ จะใช้แหล่งขอ้มูลอะไรบา้งและจะก�าหนดจุดประสงค์เฉพาะในการศึกษาของตนอย่างไร  

จะคาดหวงัความรู้ ทกัษะและเจตคติอะไร จะประเมินผลการเรียนรู้ตนเองอย่างไร จะใช้เกณฑ์อะไรตดัสินว่า

ประสบความส�าเร็จหรือไม่  

 �. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวิชาประวติัศาสตร์ ของนักเรียนชั�นมัธยมศึกษาปีที� � 

นกัเรียนจ�านวน �� คน พบวา่ มีนกัเรียนผา่นเกณฑไ์ม่ต��ากวา่ร้อยละ ��  จ�านวนน้อย 

 เนื�องจากคะแนนความสามารถคิดวิเคราะห์ค่อนขา้งต��า อาจเกิดจากความไม่เขา้ใจในเนื�อหาที�เรียนรู้

โดยการเรียนรู้แบบน�าตนเอง จึงท�าให้นกัเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ �� เป็น

จ�านวนมาก  จะเห็นวา่ คนที�ผา่นเกณฑ์ของผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน เมื�อยอ้นกลบัไปพิจารณาความสามารถใน

การคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนบางคนคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ แต่ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที�ก �าหนดไว ้

แบบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนเป็นปรนยัแบบเลือกตอบ ส่วนความสามารถคิดวิเคราะห์ นักเรียนต้องแสวงหา

ความรู้ด้วยตนเอง โดยมีหลักการคิดวิเคราะห์ � ด้านคือ ด้านความส�าคญั ด้านความสัมพนัธ์ และด้านหลักการ 

ซึ� งเป็นแนวคิดการวิเคราะห์ของ Bloom (����)  ท�าให้เห็นการท�างานของนักเรียนเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม  

ซึ� งเป็นผลท�าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ขึ�น และการคิดวิเคราะห์นี� เอง ท�าให้นกัเรียนมีความรู้

เพิ�มขึ�น ตามปกติการเรียนการสอนวิชาประวติัศาสตร์มีลกัษณะขอ้สอบส่วนใหญ่เป็นแบบวดัความรู้ความจ�า    

จะไม่ค่อยมีการคิดวิเคราะห์ ถึงแมว้่านกัเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนค่อนขา้งต��าแต่ นกัเรียนก็มีการ

เรียนรู้ การคิดวเิคราะห์เพิ�มขึ�น 

 อีกประการหนึ� งที�นกัเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนไม่ผ่านจ�านวนมาก อาจเนื�องจากวิชา

ประวติัศาสตร์มีเนื�อหาค่อนขา้งยาก โดยเฉพาะนกัเรียนที�ไม่มีพื�นฐานความรู้ทางประวติัศาสตร์ ก็ไม่สามารถ

วิเคราะห์หาค�าตอบที�ถูกตอ้งได้ ดงันั�น จึงควรฝึกความสามารถคิดวิเคราะห์โดยใช้การเรียนรู้แบบน�าตนเอง 

สามารถช่วยในการพฒันาการเรียนรู้ได ้  อย่างไรก็ดี นักเรียนไม่เคยฝึกฝนให้เรียนรู้ด้วยตนเองมาก่อน จึงไม่

เขา้ใจ และยงัชอบการเรียนรู้แบบครูเป็นผูบ้อกและเป็นผูบ้รรยาย 

 �. ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้การเรียนรู้แบบน�าตนเอง วิชาประวติัศาสตร์ ของนักเรียนชั�น

มธัยมศึกษาปีที� � นักเรียนอยูใ่นระดบัดี ทั�งการประเมินแบบเดี�ยว และแบบกลุ่ม เมื�อมาพิจารณารายละเอียดของ

การที�นักเรียนประเมินตนเอง ด้านความสามารถการใช้ทกัษะการศึกษาหาความรู้และแกปั้ญหา อยู่ในระดบัดี
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มาก (Mean = 4.68 S.D.= �.��) และยงัมีประเด็นย่อยอื�นๆ เช่น ยินดีรับฟัง แลกเปลี�ยนความคิดเห็นกบัผูอื้�น 

ตอ้งการเรียนรู้ใหม้ากขึ�นเพื�ออนาคตของตนเอง ชอบการเรียนแบบอิสระ คน้ควา้หาความรู้เมื�อใดเวลาใดก็ได ้คิด

วา่การเรียนรู้เป็นเครื�องมือในการใชชี้วิต เป็นตน้ เมื�อเปรียบเทียบกบัคะแนนการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ� ทางการ

เรียน ซึ� งนกัเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนไม่ผ่าน และมีคะแนนผ่านจ�านวนไม่มากนกั เนื�องจากการเรียนรู้แบบน�า

ตนเองเป็นการเรียนรู้ที�นักเรียนได้รับความรู้โดยตรงจากการปฏิบติั เอื�อให้นักเรียนได้ใช้ความคิด จดัล�าดบั

เหตุการณ์อย่างเป็นระบบ ท�าความเขา้ใจ เชื�อมโยง หาเหตุและผล สรุปสิ�งที�ตนเองเรียนรู้ ซึ� ง Knowles (1975)  

ได้กล่าวถึงการเรียนรู้แบบน�าตนเองว่า เป็นกระบวนการริเริ�มเรียนรู้จากตวัเอง วินิจฉัยความตอ้งการเรียนรู้ 

ก�าหนดเป้าหมายและแหล่งเรียนรู้ เลือกยทุธวธีิและน�าไปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม รวมถึงประเมินผลการเรียนรู้ของ

ตนเอง ซึ� งการเรียนรู้เช่นนี� จะเกิดขึ�นโดยได้รับการช่วยเหลือจากผูอื้�นหรือไม่ก็ได ้Knowles ยงับอกอีกด้วยว่า      

ผูที้�ริเริ�มเรียนรู้จากตนเองจะสามารถเรียนรู้ไดม้ากและดีกวา่ผูที้�รับความรู้จากผูส้อนอยูฝ่่ายเดียว  ซึ� งสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ มณฑา  ชุ่มสุคนธ์ (2552)  เรื� องการจดักระบวนการเรียนรู้โดยชี� น�าตนเองในการสอนรายวิชา

เศรษฐศาสตร์ในโรงเรียนศึกษา โดยไดเ้ปรียบเทียบ ความพร้อมในการเรียนรู้โดยการชี�น�าตนเองของนกัศึกษา

ก่อนและหลงัจดักระบวนการเรียนรู้ ศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อกระบวนการเรียนรู้โดยการชี�น�าตนเอง

ในรายวิชาเศรษฐศาสตร์ ในโรงเรียน ผลการวิจยัพบวา่ นกัศึกษามีความพร้อมในการเรียนรู้โดยการชี�น�าตนเอง

หลงัการจดักระบวนการเรียนรู้สูงกวา่ ก่อนจดักระบวนการเรียนรู้ 

 �. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที�ได้รับการเรียนรู้แบบน�าตนเอง เพื�อส่งเสริมการคิด

วิเคราะห์ วิชาประวติัศาสตร์ส�าหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� � นกัเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั

มาก ทั�งในดา้นผูส้อน กิจกรรมการเรียนรู้ และนกัเรียน เนื�องจากการเรียนรู้แบบน�าตนเองผูส้อนจะต้องสร้าง

บรรยากาศการเรียนรู้ที�เป็นกนัเองกบันกัเรียน  คอยช่วยเหลือและใหค้ �าปรึกษาแก่นกัเรียนเมื�อมีปัญหาเปิดโอกาส

ให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้อย่างมีอิสระ  ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยั มณฑา ชุ่มสุคนธ์ (2552)  ผลการวิจยัพบว่าความ             

พึงพอใจของนกัศึกษาต่อการจดักระบวนการเรียนรู้โดยการชี�น�าตนเองในภาพรวมอยูใ่น ระดบัมาก เมื�อพิจารณา

เป็นรายดา้น พบวา่ นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการสร้างบรรยากาศความเป็นกนัเอง การด�าเนินกิจกรรมการ

เรียนรู้โดยมีผูส้อนคอยอ�านวยความสะดวก  เปิดโอกาสให้นกัเรียนไดเ้ลือกวิธีการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  ก�าหนด

วตัถุประสงค์ของการเรียนรู้ที�เป็นจริงได้  ผูส้อนอ�านวยความสะดวกให้นักเรียนวิเคราะห์ ความต้องการของ

ตนเอง สามารถประเมินความกา้วหน้าของการเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นระยะ และจดัโครงสร้าง ทางกายภาพของ

หอ้งเรียนใหมี้ลกัษณะไม่เป็นทางการนกั อยูใ่นระดบัมากเรียงตามล�าดบั  
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9.  ข้อค้นพบของงานวิจัยในครั�งนี� 

 1. การเรียนรู้แบบน�าตนเองสามารถพฒันาความสามารถการคิดวิเคราะห์ในวิชาประวติัศาสตร์ได้  

เนื�องจากนกัเรียนไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เริ�มตั�งแต่การก�าหนดวตัถุประสงค ์การวางแผน

การเรียน ด�าเนินการเรียนรู้(แสวงหาความรู้จากที�ครูจดัหาให้/วิทยาการ) และประเมินผลการเรียนรู้โดยนักเรียน

เป็นผูป้ระเมินตนเอง นักเรียนได้ใช้ทกัษะการตั�งค �าถามแบบคิดวิเคราะห์เพื�อหาค�าตอบด้วยตนเอง เช่น สาเหตุ

ของการเสียกรุงศรีอยุธยาครั� งที� 2 คืออะไร และเป็นอยา่งไร  การเรียนรู้แบบนี� เป็นการเรียนรู้ดว้ยตวันกัเรียนเอง

แบบนกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง  มากกวา่การเรียนรู้แบบครูเป็นผูบ้รรยาย การจดัเรียนรู้แบบน�าตนเองจะช่วยพฒันา

ความสามารถของนกัเรียนไดม้ากขึ�น หากมีการจดัการเรียนรู้แบบน�าตนเองอยา่งต่อเนื�องเพื�อสร้างความคุ้นเคย

ให้กบันกัเรียน บรรยากาศของการเรียนท�าให้นกัเรียนท�างานไดอ้ย่างอิสระ ครูช่วยเหลือและให้ค �าปรึกษาแก่

นักเรียนเมื�อมีปัญหา มีการพฒันาการคิดวิเคราะห์ในเนื�อหาที�เรียนมากขึ�น ในอนาคตนักเรียนอาจจะน�าการ

เรียนรู้นี�ไปใชใ้นการเรียนระดบัสูงได ้ 

  2. การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้แบบน�าตนเอง สามารถออกแบบได้ทั�งกิจกรรมเดี�ยว และกลุ่ม 

เพราะการส่งเสริมให้นกัเรียนเรียนรู้เป็นรายบุคคลจะช่วยให้นกัเรียนไดค้น้พบความรู้ดว้ยตนเอง และเมื�อท�างาน

เป็นกลุ่ม จะเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แลกเปลี�ยนความรู้ความคิดกนัภายในและระหว่างกลุ่มในการน�าเสนอ               

ท�าใหเ้กิดการพฒันาความสามารถทางการคิดเพิ�มขึ�นจากการน�าเสนอของนกัเรียนแต่ละกลุ่ม 

 3. การเรียนรู้แบบน�าตนเองสามารถน�าไปปรับใช้ในรายวิชาอื�นได้ เพราะเป็นการสร้างลักษณะการ

เรียนรู้แบบที�ตนเองเป็นผู ้น�าในการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ค้นคว้าหาความรู้ มีความรับผิดชอบ ตลอดจน

ประเมินผลการเรียนรู้ของตนเพื�อน�าไปปรับปรุงแก้ไข ซึ� งคุณลักษณะนี� เป็นพื�นฐานการเรียนรู้ในทุกวิชา                 

โดยตอ้งด�าเนินการอยา่งค่อยเป็นค่อยไปและต่อเนื�อง  

10.  ข้อเสนอแนะ 

 10.1 ขอ้เสนอแนะส�าหรับการน�าไปใช้ 

 1. การน�าอุปกรณ์ สื�อหรือแหล่งขอ้มูลมาใชจ้ �าเป็นตอ้งเลือกเหมาะสมกบันกัเรียน หรือบางครั� งอาจ

ตอ้งใชสื้�อหลายอยา่ง หรือสื�อประสมเขา้มาช่วยด�าเนินการท�าใหกิ้จกรรมการเรียนรู้ดียิ�งขึ�น 

 2. ครูผูส้อนควรศึกษาและท�าความเขา้ใจการจดัการเรียนรู้แบบน�าตนเองให้ชดัเจน พร้อมชี� แจงให้

นักเรียนเขา้ใจบทบาทหน้าที�ของตนและการเรียนรู้แบบน�าตนเองอย่างชัดเจน โดยอธิบายให้นักเรียนเขา้ใจ

บทบาทหน้าที�ของครู 
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 3. การเรียนรู้แบบน�าตนเองไม่จ �าเป็นตอ้งเรียนภายในชั�นเรียนเท่านั�น แต่สามารถเรียนนอกห้องได้

เช่นกนั เช่น การเรียนในห้องสมุด หรือการเรียนในห้องคอมพิวเตอร์ ซึ� งจะช่วยส่งเสริมให้นกัเรียนได้ศึกษา

คน้ควา้หาความรู้จากหลากหลายแหล่ง และเป็นการเปลี�ยนบรรยากาศการเรียนการสอนแบบเดิมๆ 

 10.2 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครั� งต่อไป 

 ควรศึกษาการจดัการเรียนรู้แบบน�าตนเองเพื�อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

หรือการคิดสร้างสรรค ์เป็นตน้ ในระดบัชั�นมธัยมศึกษาตอนตน้หรือตอนปลาย 
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