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สุนิสา เรือนเพช็ร1 

พจมาลย ์สกลเกียรติ2 

บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาความสามารถด้านความคิด

สร้างสรรค ์โดยการเรียนรู้แบบก ากบัตนเองของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 2) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชา การใช้โปรแกรมน าเสนอ 3)ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้โดยการเรียนรู้แบบก ากบั
ตนเอง กลุ่มตวัอยา่งคือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลยั จงัหวดัสุพรรณบุรี ภาคเรียน ท่ี 
2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้อง นักเรียนจ านวน 49 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ 1) แผนการจดัการเรียนรู้ วิชา การใช้โปรแกรมน าเสนอ รหัสวิชา ง23249 ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 2) แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ 3) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการใช้
โปรแกรมน าเสนอ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการเรียนรู้แบบก ากบัตนเอง สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ 1) 
ค่าร้อยละ 2) ค่าเฉล่ีย และ3) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจยั พบว่า 1) การพฒันาความคิดสร้างสรรค์ วิชา การใช้โปรแกรมน าเสนอ โดยการเรียนรู้
แบบก ากบัตนเอง นักเรียนมีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 93.87 นักเรียนท่ี ไม่ผ่าน
เกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 6.13 2)ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา การใช้โปรแกรมน าเสนอ โดยการเรียนรู้แบบก ากบั
ตนเอง นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 3) ความพึง
พอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้โดยการเรียนรู้แบบก ากบัตนเอง โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดบั
มาก ( X = 4.00 ,S.D. = 0.32)  
ค าส าคญั: การพฒันาความคิดสร้างสรรค,์ การเรียนรู้แบบก ากบัตนเอง 

 
 
 

                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน วทิยาลยัครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
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1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การศึกษาในปัจจุบนัไดมี้การเปล่ียนแปลงกนัไปตามยุคสมยั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเทคโนโลยีท่ีเขา้มา

เก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนั ท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงดา้นต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ วิถีชีวิต สังคม ความเป็นอยู่ 
รวมทั้งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัว การจดัการศึกษาตอ้งจดัเตรียมผูเ้รียนให้พร้อมกบัการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนดงักล่าว จากการท่ีครูเคยเป็นแต่เพียงผูส้อนผูถ่้ายทอดความรู้ (Teaching) เพียงอยา่งเดียวคง
ไม่เพียงพอท่ีจะท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ท่ีจะสามารถน าไปใช้และแกปั้ญหาชีวิตประจ าวนัได ้ครูตอ้งเปล่ียน
บทบาทของตนเองมาเป็นผูใ้ห้ความช่วยเหลือสนับสนุนผูเ้รียน (Coaching) ให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในและนอก
หอ้งเรียน ช่วยเหลือช้ีแนะแนวทางให้ผูเ้รียนรู้จกัศึกษา คน้ควา้หาความรู้ แลกเปล่ียนความคิดเห็นของตนเอง หา
กลยุทธ์วิธีการ คดัสรร ความรู้ เทคโนโลยี และส่ิงท่ีมีอยูร่อบกาย แยกแยะส่ิงดีและส่ิงท่ีไม่ดีไดด้ว้ยตนเอง มีใจ
เป็นธรรม รู้และเขา้ใจในสถานการณ์ต่างๆ พิจารณาเลือกใช้ส่ิงต่างๆ เหล่านั้นให้เกิดประโยชน์กบัตนเองและ
การด ารงชีวติประจ าวนั 

ในอดีตถึงปัจจุบนั นกัจิตวทิยาทางการศึกษาเช่ือวา่เด็กทุกคนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และสามารถ
พฒันาไดต้ามระดบัความสามารถของเด็กแต่ละคน หากเด็กคนนั้นๆ ไดรั้บการวางพื้นฐานการคิดสร้างสรรค์
ตั้งแต่เด็ก เม่ือสมองถูกกระตุน้ใหคิ้ดอยา่งต่อเน่ือง จะท าใหเ้ซลลส์มองเด็กสามารถเช่ือมโยงขอ้มูลต่างๆ ท่ีไดพ้บ
เห็นเขา้ดว้ยกนัไดอ้ยา่งง่ายดาย เกิดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ซ่ึงก็คือเกิดความคิดสร้างสรรคข้ึ์นมานัน่เอง และ
เม่ือเด็กมีความคิดสร้างสรรค์ ก็ง่ายท่ีเขาจะสร้างสรรค์ส่ิงต่างๆ ข้ึนมา(ทกัษะเตรียมพร้อมสู่อนาคต/ริเร่ิม
สร้างสรรค,์ สืบคน้ 22 พฤศจิกายน 2561,จากhttps://www.enfababy.com) 

กิลฟอร์ด (Guilford, 1980, pp. 715-735) ได้กล่าวถึงบุคลิกภาพของคนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ว่า 
จะตอ้งมีความฉบัไวท่ีรู้ปัญหาและมองเห็นปัญหา มีความวอ่งไวและสามารถจะเปล่ียนความคิดใหม่ๆไดง่้าย ซ่ึง
แสดงให้เห็นว่า การแกปั้ญหาเป็นกิจกรรมท่ีส าคญัยิ่งของชีวิตท่ีตอ้งท าให้ส าเร็จลุล่วงจึงจะท าให้ชีวิตสามารถ
ด าเนินไปไดอ้ย่างมีความสุข ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเรียนรู้วิธีการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยปกติ
คนเราทัว่ไปมกัเลือกวิธีการท่ีจะเล่ียงปัญหามากกวา่การเผชิญปัญหา ซ่ึงถา้คนเรารู้จกัท่ีจะเรียนรู้การแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรคก์็จะมีชีวติท่ีสนุกสนานร่าเริงและมีความสุขมากยิง่ข้ึน 

แต่ในปัจจุบนั ความคิดสร้างสรรค์ในตวันกัเรียนนั้น กลบัยงัไม่ไดรั้บการส่งเสริมและกระตุ้นให้
เกิดข้ึนในตวันกัเรียนเท่าท่ีควร นกัเรียนยงัคงไม่กลา้คิด ไม่กลา้แสดงออก ในส่ิงท่ีตนเองคิดมากนกั ซ่ึงอาจจะ
เกิดจากการกลวัวา่ เม่ือแสดงออกถึงความคิดของตนเองออกมาแลว้ จะไม่ไดรั้บการยอมรับจากส่วนรวม รวมถึง
ทางดา้นพฤติกรรมท่ีนกัเรียนก็ยงัไม่สามารถจะควบคุมตนเองทั้งทางความคิด ความรู้สึก และการกระท าของ
ตนเองให้เป็นไปตามท่ีตอ้งการไดเ้ช่นกนั ยงัคงเป็นการแสดงออกทางพฤติกรรม ความรู้สึก การกระท า เพื่อให้
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เป็นท่ียอมรับของเพื่อน ของคนรอบขา้ง หรือมีการแสดงออกโดยการเลียนแบบคนอ่ืน ซ่ึงยงัไม่เป็นตวัของ
ตวัเอง 

การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์นั้นอาจท าไดท้ั้งทางตรงโดยการสอนและฝึกอบรม และทางออ้มก็
สามารถท าไดด้ว้ยการจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมความเป็นอิสระในการเรียนรู้อยา่งเช่น การส่งเสริม
ให้ใช้จินตนาการตนเอง การส่งเสริมและกระตุน้การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง การยอมรับความสามารถและคุณค่า
ของคนอยา่งไม่มีเง่ือนไข และใหค้วามเขา้ใจ เห็นใจความรู้สึกของคนอ่ืน เป็นตน้(นิพาดา เทวกุล. พ.ศ.2520) 

การจดัการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ให้กบัผูเ้รียนไม่สามารถท่ีจะน าทฤษฎีการจดัการเรียนรู้วิธีใดวิธี
หน่ึงมาใช้ในการจดัการเรียนรู้ให้ประสบผลส าเร็จได ้ในการเลือกใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ใดนั้นครูจะพิจารณาถึง
มาตรฐาน ตวัช้ีวดั จุดประสงค์การสอนและเน้ือหาการสอนแต่ละคร้ัง ในบางคร้ังตอ้งใช้ทฤษฎีการสอนอย่าง
หลากหลายมาผสมผสานกนั แลว้น ามาประยกุตใ์ชก้บัการสอนของตน โดยครูตอ้งค านึงถึงธรรมชาติของวิชาแต่
ละรายวชิาโดยเฉพาะการจดัการเรียนรู้รายวชิาคอมพิวเตอร์นั้น ครูควรจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียนท่ี
เป็นประสบการณ์ตรง โดยให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสฝึกปฏิบติัมากกวา่การสอนทฤษฎี เน่ืองจากธรรมชาติการเรียนรู้
รายวิชาคอมพิวเตอร์ผูเ้รียนนัง่อยูห่นา้จอคอมพิวเตอร์ยอ่มตอ้งการปฏิบติัการการเรียนรู้กบัเคร่ืองมากกวา่จะฟัง
ค าอธิบายจากครู ดงันั้นในการสอนทฤษฎีหรือการแนะน าวิธีการใชโ้ปรแกรมไม่ควรใชเ้วลามาก อธิบายเฉพาะ
ทฤษฎีหรือหลกัการ วิธีการท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นแต่ละคร้ัง แลว้ให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบติั ระหวา่งการปฏิบติัถา้ผูเ้รียน
เกิดพบปัญหาและมีขอ้ซกัถาม ครูควรเขา้ไปอธิบายใหก้บัผูเ้รียนใหเ้ขา้ใจในทนัทีเพื่อลดปฏิกิริยาความคบัขอ้งใจ
อนัเกิดจากการไม่รู้ไม่สามารถปฏิบติัได้ของผูเ้รียน รวมทั้งต้องเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้ซักถามเพื่อนท่ีอยู่
ใกลเ้คียงหรือนกัเรียนท่ีสามารถจะให้ค  าแนะน าแทนครูได ้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง
การท่ีครูเปิดโอกาสให้นกัเรียนท่ีเรียนรู้และเขา้ใจไดเ้ร็วได้อธิบายให้กบัเพื่อนร่วมเรียนไดรู้้ไดเ้ขา้ใจจะเป็นการ
ช่วยให้นกัเรียนคนนั้นเกิดการเรียนรู้และจดจ าส่ิงท่ีครูสอนไดค้งทนมากข้ึน สามารถรู้และเขา้ใจอธิบายบอกต่อ
ไดอ้นัจะส่งผลใหส้ามารถน าส่ิงท่ีเรียนรู้ไปใชใ้นชีวติประจ าวนัไดเ้ป็นอยา่งดี 

การก ากบัตนเอง คือ พฤติกรรมการควบคุมความคิด ความรู้สึก และการกระท าของตนเองดว้ยความ
ตั้งใจและฝึกฝนกระบวนการก ากบัตนเอง ซ่ึงการก ากบัตนเองประกอบดว้ย 3 กระบวนการยอ่ย คือ การสังเกต
ตนเอง (Self-observation) การตดัสินตนเอง (Self-judgment) และการแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง (Self-reaction) 
การด าเนินการของกระบวนการยอ่ยดงักล่าวเป็นปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั (Bandura. 1986) การก ากบัตนเองใน
การเรียนรู้เป็นพฤติกรรมท่ีมีความส าคญัในการเรียนรู้ของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 เช่นเดียวกนั เพราะจะช่วย
ก ากบั ควบคุมให้นกัเรียนไดศึ้กษาเรียนรู้นอกเวลาเรียนปกติของโรงเรียน ไดพ้ฒันาความรู้ ความเขา้ใจ และ
ทกัษะท่ีจ าเป็นต่าง ๆ รวมทั้งศกัยภาพและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของตนในยุคของการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารได้
สะดวกรวดเร็วและใชส่ื้อเทคโนโลยไีร้ขอ้จ ากดัของเวลาและสถานท่ีครูผูส้อนจึงควรสังเกตการสอนในชั้นเรียน
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ของตนในลกัษณะของการพฒันาตนเองและการจดัการเรียนรู้ไปพร้อมกนั ควรส่งเสริมให้นกัเรียนตระหนกัถึง
ความส าคญัและเรียนรู้กลวิธีการก ากบัตนเองในการเรียนรู้ให้นักเรียนต่อสู้กบังาน ถึงแม้จะต้อง ฝ่าฟันกบั
อุปสรรคเพื่อใหบ้รรลุถึงการเรียนรู้ภาระงานตามวตัถุประสงค์ 

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาการเรียนรู้แบบก ากบัตนเอง เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์การ
เรียนวิชา การใช้โปรแกรมน าเสนอ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ซ่ึงนักเรียนจะได้น าความรู้แบบก ากบั
ตนเองไปพฒันาการเรียนรู้ของตนเอง โดยผูเ้รียนจะสามารถควบคุมความคิด ความรู้สึก และการกระท าของ
ตนเองดว้ยความตั้งใจและฝึกฝนกระบวนการก ากบัตนเอง การเรียนรู้แบบก ากบัตนเองจะเป็นวิธีท่ีเหมาะสม
ส าหรับการส่งเสริมผูเ้รียนให้มีความพร้อมในการเรียนรู้ ช่วยให้นกัเรียนมีพฒันาการความคิดสร้างสรรค์การ
เรียนรู้ในวิชา การใชโ้ปรแกรมน าเสนอ เพิ่มข้ึน และส่งผลให้นกัเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้แบบก ากบั
ตนเอง น าไปสู่การเป็นนกัเรียนรู้ตลอดชีวิต และเพื่อน าผลการวิจยัไปใชใ้นแนวทางในการเรียนพฒันาการเรียน
การสอนต่อไป 
 
2. วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความสามารถดา้นความคิดสร้างสรรค ์โดยการเรียนรู้แบบก ากบัตนเองของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 

2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา การใชโ้ปรแกรมน าเสนอ โดยการเรียนรู้แบบก ากบัตนเอง
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้โดยการเรียนรู้แบบก ากบัตนเองของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
 
3. สมมติฐานการวจัิย 

1. นกัเรียนท่ีเรียนโดยการเรียนรู้แบบก ากบัตนเองมีความสามารถดา้นความคิดสร้างสรรค ์มีคะแนน
ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 ของคะแนนเตม็ 

2 .ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา การใช้โปรแกรมน าเสนอ โดยการเรียนรู้แบบก ากับตนเองของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

3.ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้โดยการเรียนรู้แบบก ากับตนเองของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 อยูใ่นระดบัมาก 
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4. ขอบเขตของงานวจัิย 
1. ตัวแปรในการวจัิย 

- ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ การเรียนรู้โดยการก ากบัตนเอง  
- ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 

1. ความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียน 
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วชิา การใชโ้ปรแกรมน าเสนอ 
3. ความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการเรียนโดยการเรียนรู้ 
แบบก ากบัตนเอง วชิา การใชโ้ปรแกรมน าเสนอ 

2. ขอบเขตของเน้ือหา 
ด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โดยใช้ 9 แผนการจดัการเรียนรู้ รวม 17 คาบ

เรียน คาบเรียนละ 55 นาที ดงัน้ี 
- แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 - 3 เร่ือง การแทรกวตัถุชนิดต่าง ๆ บนโปรแกรม Adobe Captivate 

จ  านวน 7 คาบ 
- แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 - 5 เร่ือง การจดัการกับวตัถุในสไลด์โดยโปรแกรม Adobe Captivate 

จ  านวน 2 คาบ 
- แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6 - 7  เร่ือง การบนัทึกเสียงของโปรแกรม Adobe Captivate จ  านวน 2 คาบ 
- แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8 เร่ือง การสร้างเกมสร้างสรรค ์จ านวน 3 คาบ 
- แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 9 เร่ือง การส่งออกและแกไ้ขโปรเจ็คในรูปแบบต่าง ๆ ของโปรแกรม 

Adobe Captivate จ  านวน 3 คาบ 
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
- ประชากร ไดแ้ก่ นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลยั จงัหวดัสุพรรณบุรี 

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ  านวน 12 หอ้ง จ านวน 480 คน  
- กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ห้อง 7 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลยั จงัหวดั

สุพรรณบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้อง จ านวนนักเรียน 49 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) 

  
5. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

1. แผนการจดัการเรียนรู้ วชิา การใชโ้ปรแกรมน าเสนอ รหสัวชิา ง23249 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  
2. แบบประเมินความคิดสร้างสรรค ์ 
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3. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาการใชโ้ปรแกรมน าเสนอ 
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการเรียนรู้แบบก ากบัตนเอง 
 

6. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. ขั้นเตรียม 
    ช้ีแจงวตัถุประสงค์ ขั้นตอน รายละเอียดเก่ียวกบัการเรียนรู้ โดยใช้การเรียนรู้แบบก ากบัตนเอง 

วชิาการใชโ้ปรแกรมน าเสนอ แก่นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 
2. ขั้นทดลอง 

1. ผูส้อนน าแบบทดสอบก่อนเรียนโดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
2. ผูส้อนสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ จ  านวน 9 แผน โดยการเรียนรู้แบบก ากบัตนเอง 
3. เม่ือส้ินสุดการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้ ผู ้สอนให้นักเรียนท าแบบประเมินความคิด

สร้างสรรค ์
4. ผูส้อนประเมินความคิดสร้างสรรคห์ลงัจากส้ินสุดการเรียนทั้ง 9 แผนการจดัการเรียนรู้ 
5. ผูส้อนใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพื่อทดหลงัเรียน 
6. นกัเรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนวชิา การใชโ้ปรแกรมน าเสนอ 

3. ขั้นสรุป 
    ผูว้จิยัน าขอ้มูลทั้งหมดท่ีเก็บรวบรวมได ้มาประมวล และวเิคราะห์ผล 

 
7. การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช้
โปรแกรมทางสถิติส าเร็จรูป ดงัน้ี 

1) วิเคราะห์แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ โดยการวิเคราะห์ค่าร้อยละ (Percentage) เทียบเกณฑ์
ร้อยละ 80 

2) วเิคราะห์แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาการใชโ้ปรแกรมน าเสนอ โดยการค านวณค่า
ร้อยละ (Percentage) เทียบคะแนนสอบก่อนเรียนและคะแนนสอบหลงัเรียน ใชเ้กณฑ์แปลความหมาย คะแนน
สอบหลงัเรียนสูงข้ึนหรือต ่าลงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียนและวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D) 

3) วิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้แบบก ากบัตนเอง โดย
ใชว้เิคราะห์ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 
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4) ประมวลผล แปลผลและวเิคราะห์ขอ้มูล 
5) สรุปผลโดยใชต้าราง การพรรณนา และอภิปรายผล 

8. สรุปผลการวจัิย 
ผลการวจิยัสรุปผลไดด้งัน้ี 
1. ผลการพฒันาความคิดสร้างสรรค ์วิชา การใชโ้ปรแกรมน าเสนอ โดยการเรียนรู้แบบก ากบัตนเอง 

ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ของนกัเรียน จ านวน 49 คน พบวา่ นกัเรียนมีคะแนนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 
ผา่นเกณฑจ์ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 93.87 นกัเรียนท่ีไม่ผา่นเกณฑจ์ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.13  

 คะแนนของความคิดสร้างสรรค์ของนกัเรียนจากการท าช้ินงาน 5 คร้ัง พบว่า ความคิดสร้างสรรค์
เรียงล าดบัคะแนนจากมากไปหาน้อย คือ ความคิดริเร่ิม ( X = 14.14) ความคิดยืดหยุ่น ( X = 12.96) ความคิด
ละเอียดลออ ( X = 12.86) ความคิดคล่องแคล่ว ( X = 12.43) ตามล าดบั  

2. ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา การใช้โปรแกรมน าเสนอ โดยการเรียนรู้แบบก ากบั
ตนเอง ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ  านวน 49 คน พบวา่ นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน
สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05  

3. ผลศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้โดยการเรียนรู้แบบก ากบัตนเอง พบวา่ โดย
ภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.00 ,S.D. = 0.32) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย
จากมากไปหาน้อย คือ ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ ( X  = 4.10 , S.D. = 0.30) และดา้นผูส้อน ( X  = 4.05 , S.D. = 
0.37) และดา้นส่ือการเรียนการสอน ( X  = 3.69 , S.D. = 0.30) ตามล าดบั  

 
9. อภิปรายผล 

1. ผลการพฒันาความคิดสร้างสรรค ์วิชา การใชโ้ปรแกรมน าเสนอ โดยการเรียนรู้แบบก ากบัตนเอง 
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ของนกัเรียน จ านวน 49 คน พบวา่ นกัเรียนมีคะแนนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 
ผ่านเกณฑ์จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 93.87 นกัเรียนท่ีไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.13 และ 
คะแนนของความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนจากการท าช้ินงาน 5 คร้ัง พบว่า ความคิดสร้างสรรค์เรียงล าดบั
คะแนนมากไปหานอ้ย คือ ความคิดริเร่ิม ( X = 14.14) ความคิดยืดหยุน่ ( X = 12.96) ความคิดละเอียดลออ ( X = 
12.86) ความคิดคล่องแคล่ว ( X = 12.43) ตามล าดบั ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากการน าการเรียนรู้
แบบก ากบัตนเองมาใช้เพื่อพฒันาความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ในการเรียน วิชา การใช้โปรแกรม
น าเสนอ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ไพฑูรย ์สินลารัตน์ และคณะ(2550) กล่าวถึงการเรียนรู้แบบก ากบั 
ประกอบดว้ย 3 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 ผูเ้รียนวางแผน วิเคราะห์งาน ก าหนดเป้าหมายและกลวิธีการเรียน ระยะท่ี 2 
ผูเ้รียนควบคุมกระบวนการเรียนรู้ของตนเองและติดตามความก้าวหน้าในการท างานของตน และระยะท่ี 3 
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ประเมินผลการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนสามารถมีอิสระในการเลือกเป้าหมายและกิจกรรมการท่ีจะท าได้
อยา่งหลากหลาย มีความทา้ทายในงานท่ีท า ผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงแหล่งแสวงหาความรู้ และสามารถประเมินผล
การปฏิบติังานดว้ยตนเองและปรับปรุงแกไ้ขได ้ส่งผลให้ผูเ้รียนเกิดความภูมิใจ ความส าเร็จท่ีไดส้ะทอ้นจาก
จินตนาการ ความเขา้ใจกลวิธีในการเรียน และความพยายามของผูเ้รียน ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดกระบวนการ
เรียนรู้แบบก ากบัตนเอง 

2. ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา การใช้โปรแกรมน าเสนอ โดยการเรียนรู้แบบก ากบั
ตนเอง ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ  านวน 49 คน พบวา่ นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พตัรสุดา ขาวผ่อง (2560) ศึกษาเร่ือง 
การพฒันาชุดกิจกรรมไวยากรณ์ภาษาองักฤษโดยการเรียนรู้แบบก ากบัตนเองของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
ผลการวิจยัพบวา่ 1)นกัเรียนมีคะแนนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (t = 7.50, 
Sig = .000) 2)ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวยากรณ์ภาษาองักฤษ นกัเรียนผา่นเกณฑ์ มีคะแนนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 70 
จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 47.27 และมีนกัเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ จ  านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33 และจกัร
พงษ์ วารี (2560) ศึกษาเร่ือง ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกลวิธีการก ากบัตนเองและระดบัการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในการเรียนโมบายเลิร์นน่ิง ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการสร้างส่ือการสอนมลัติมีเดียของ
นกัศึกษาครู ผลการวจิยั พบวา่ รูปแบบการก ากบัตนเองและระดบัการรับรู้ความสามารถของตนเองมีปฏิสัมพนัธ์
ร่วมกนัต่อทกัษะการสร้างส่ือการสอนมลัติมีเดีย อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้โดยการเรียนรู้แบบก ากบัตนเอง ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 49 คน พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ( X  = 4.00 
,S.D. = 0.32) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย คือ ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ (Mean = 
4.10 , S.D. = 0.30) และดา้นผูส้อน ( X  = 4.05 , S.D. = 0.37) และดา้นส่ือการเรียนการสอน ( X  = 3.69 , S.D. = 
0.30) ตามล าดบั ซ่ึงสอดคล้องกบั งานวิจยัของ ศกัด์ิสิทธ์ิ ทองจ าปา (2559) ท่ีศึกษาเร่ืองการใช้กระบวนการ
เรียนรู้ โดยก ากบัตนเองเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้รายวิชาหนา้ท่ีพลเมืองของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 แสดง
ให้เห็นวา่ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจต่อการใชก้ระบวนการเรียนรู้โดยก ากบัตนเอง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก ( X  = 4.12, S.D. = 0.16) และงานวิจยัของ ศราวุธ เกิดสุวรรณ (2559) ศึกษาเร่ือง การใช้อภิปัญญาพฒันา
ความสามารถในการก ากบัตนเองของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 พบวา่ ภาพรวมของความ
พึงพอใจอยูร่ะดบัมาก ( X  = 3.64) และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ส่งเสริมให้รู้จกัวางแผน ก ากบั 
และประเมินตนเอง ( X  = 4.73) มีความพึงพอใจระดบันอ้ย คือ 1) นกัเรียนสรุปและประเมินความสามารถดว้ย
ตนเอง( X  =2.50) ท าใหไ้ดน้ าส่ิงท่ีเรียนไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั ( X  =2.33) ตามล าดบั พตัรสุดา ขาวผอ่ง 
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(2560) ศึกษาเร่ือง การพฒันาชุดกิจกรรมไวยากรณ์ภาษาองักฤษโดยการเรียนรู้แบบก ากบัตนเองของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  =2.50) 

 
10. ข้อค้นพบจากงานวจัิย 

1. กระบวนการเรียนรู้โดยการก ากบัตนเอง 3 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะท่ี 1 ผูเ้รียนวางแผน วิเคราะห์งาน 
ก าหนดเป้าหมายและกลวิธีการเรียน ระยะท่ี 2 ผูเ้รียนควบคุมกระบวนการเรียนรู้ของตนเองและติดตาม
ความกา้วหนา้ในการท างานของตน และระยะท่ี 3 ประเมินผลการเรียนรู้ ของไพฑูรย ์สินลารัตน์ และคณะ(2550) 
ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียน ท าให้นกัเรียนรู้จกัการวางแผน วิเคราะห์งาน ก าหนดเป้าหมาย สามารถ
ควบคุมกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง ติดตามความกา้วหนา้ในงานของตนเอง และประเมินผลการเรียนรู้ได ้ท า
ใหน้กัเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 ผา่นเกณฑ ์

2. กระบวนการเรียนรู้โดยการก ากบัตนเอง เป็นการเรียนรู้ ท่ีนกัเรียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง
จากการลงมือปฏิบติั โอกาสท่ีสามารถท างานไดอ้ย่างอิสระ และไดพ้ฒันาความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง ใน
ส่วนของดา้นผูส้อนก็ไดมี้การส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดกระบวนการคิดและลงมือปฏิบติั 

 
11. ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าไปใช ้
 1.1 ผูส้อนควรอธิบาย และสร้างความเขา้ใจให้กบันกัเรียนในการจดัการเรียนการสอนโดยการ

เรียนรู้แบบก ากบัตนเองก่อน เน่ืองจากวา่ นกัเรียนอาจจะยงัไม่เคยเรียนรู้โดยการเรียนรู้แบบก ากบัตนเองมาก่อน  
 1.2 ผูส้อนตอ้งศึกษาการเรียนรู้แบบก ากบัตนเองให้มีความเขา้ใจ และจดัท าแผนการสอนให้

สอดคลอ้งกบัการเรียนรู้แบบก ากบัตนเอง  
2. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 2.1 ควรมีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยการก ากบัตนเองกบัการจดัการเรียนรู้ใน

รูปแบบอ่ืนๆ วา่การจดัการเรียนรู้ในรูปแบบใดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากนอ้ยกวา่กนั  
 2.2 ควรศึกษางานวจิยัเก่ียวกบัการก ากบัตนเองในการเรียนรู้วชิาอ่ืน ๆ เช่น ศิลปะ การงานอาชีพ 

ภาษาไทย  
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