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บทคัดย่อ
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ เป็ นการวิ จ ัย เชิ ง ทดลอง มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ 1)ศึ ก ษาความสามารถด้านความคิ ด
สร้างสรรค์ โดยการเรี ยนรู ้แบบกากับตนเองของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
วิชา การใช้โปรแกรมนาเสนอ 3)ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่ มีต่อการเรี ยนรู ้ โดยการเรี ยนรู ้ แบบกากับ
ตนเอง กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนกรรณสู ตศึกษาลัย จังหวัดสุ พรรณบุรี ภาคเรี ยน ที่
2 ปี การศึกษา 2561 จานวน 1 ห้อง นักเรี ยนจานวน 49 คน โดยการเลื อกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ วิชา การใช้โปรแกรมนาเสนอ รหัสวิชา ง23249 ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 2) แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาการใช้
โปรแกรมนาเสนอ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนต่อการเรี ยนรู ้แบบกากับตนเอง สถิติที่ใช้ได้แก่ 1)
ค่าร้อยละ 2) ค่าเฉลี่ย และ3) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า 1) การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ วิชา การใช้โปรแกรมนาเสนอ โดยการเรี ยนรู ้
แบบกากับตนเอง นักเรี ยนมี คะแนนไม่ต่ ากว่าร้ อยละ 80 ผ่านเกณฑ์ คิ ดเป็ นร้ อยละ 93.87 นักเรี ยนที่ ไม่ผ่าน
เกณฑ์ คิดเป็ นร้อยละ 6.13 2)ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชา การใช้โปรแกรมนาเสนอ โดยการเรี ยนรู ้ แบบกากับ
ตนเอง นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 3) ความพึง
พอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนรู ้ โดยการเรี ยนรู ้ แบบกากับตนเอง โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก ( X = 4.00 ,S.D. = 0.32)
คาสาคัญ: การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์, การเรี ยนรู ้แบบกากับตนเอง
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1. ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การศึกษาในปั จจุบนั ได้มีการเปลี่ยนแปลงกันไปตามยุคสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีที่เข้ามา
เกี่ ยวข้องกับชี วิตประจาวัน ที่ก่อให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงด้านต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิ จ วิถีชีวิต สังคม ความเป็ นอยู่
รวมทั้งส่ งผลกระทบต่อชี วิตความเป็ นอยู่ของครอบครัว การจัดการศึกษาต้องจัดเตรี ยมผูเ้ รี ยนให้พร้ อมกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกล่าว จากการที่ครู เคยเป็ นแต่เพียงผูส้ อนผูถ้ ่ายทอดความรู ้ (Teaching) เพียงอย่างเดียวคง
ไม่เพียงพอที่จะทาให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ที่จะสามารถนาไปใช้และแก้ปัญหาชี วิตประจาวันได้ ครู ตอ้ งเปลี่ ยน
บทบาทของตนเองมาเป็ นผูใ้ ห้ความช่ วยเหลื อสนับสนุ นผูเ้ รี ยน (Coaching) ให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ท้ งั ในและนอก
ห้องเรี ยน ช่วยเหลือชี้แนะแนวทางให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั ศึกษา ค้นคว้าหาความรู ้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของตนเอง หา
กลยุทธ์วิธีการ คัดสรร ความรู ้ เทคโนโลยี และสิ่ งที่มีอยูร่ อบกาย แยกแยะสิ่ งดีและสิ่ งที่ไม่ดีได้ดว้ ยตนเอง มีใจ
เป็ นธรรม รู ้ และเข้าใจในสถานการณ์ ต่างๆ พิจารณาเลื อกใช้สิ่งต่างๆ เหล่านั้นให้เกิ ดประโยชน์กบั ตนเองและ
การดารงชีวติ ประจาวัน
ในอดีตถึงปัจจุบนั นักจิตวิทยาทางการศึกษาเชื่อว่าเด็กทุกคนมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ และสามารถ
พัฒนาได้ตามระดับความสามารถของเด็กแต่ละคน หากเด็กคนนั้นๆ ได้รับการวางพื้นฐานการคิดสร้ างสรรค์
ตั้งแต่เด็ก เมื่อสมองถูกกระตุน้ ให้คิดอย่างต่อเนื่ อง จะทาให้เซลล์สมองเด็กสามารถเชื่ อมโยงข้อมูลต่างๆ ที่ได้พบ
เห็นเข้าด้วยกันได้อย่างง่ายดาย เกิดการเรี ยนรู ้ในรู ปแบบใหม่ ซึ่ งก็คือเกิดความคิดสร้างสรรค์ข้ ึนมานัน่ เอง และ
เมื่ อเด็ ก มี ค วามคิ ดสร้ า งสรรค์ ก็ ง่ า ยที่ เขาจะสร้ า งสรรค์สิ่ ง ต่ า งๆ ขึ้ นมา(ทัก ษะเตรี ย มพร้ อมสู่ อ นาคต/ริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์, สื บค้น 22 พฤศจิกายน 2561,จากhttps://www.enfababy.com)
กิ ล ฟอร์ ด (Guilford, 1980, pp. 715-735) ได้ก ล่ า วถึ ง บุ ค ลิ กภาพของคนที่ มี ความคิ ดสร้ า งสรรค์ว่า
จะต้องมีความฉับไวที่รู้ปัญหาและมองเห็นปั ญหา มีความว่องไวและสามารถจะเปลี่ยนความคิดใหม่ๆได้ง่าย ซึ่ ง
แสดงให้เห็ นว่า การแก้ปัญหาเป็ นกิ จกรรมที่สาคัญยิ่งของชี วิตที่ตอ้ งทาให้สาเร็ จลุล่วงจึงจะทาให้ชีวิตสามารถ
ดาเนิ นไปได้อย่างมีความสุ ข ดังนั้นจึงมีความจาเป็ นที่จะต้องเรี ยนรู ้ วิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ โดยปกติ
คนเราทัว่ ไปมักเลือกวิธีการที่จะเลี่ ยงปั ญหามากกว่าการเผชิ ญปั ญหา ซึ่ งถ้าคนเรารู ้จกั ที่จะเรี ยนรู ้ การแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ก็จะมีชีวติ ที่สนุกสนานร่ าเริ งและมีความสุ ขมากยิง่ ขึ้น
แต่ในปั จจุบนั ความคิดสร้ างสรรค์ในตัวนักเรี ยนนั้น กลับยังไม่ได้รับการส่ งเสริ มและกระตุ ้นให้
เกิ ดขึ้นในตัวนักเรี ยนเท่าที่ควร นักเรี ยนยังคงไม่กล้าคิด ไม่กล้าแสดงออก ในสิ่ งที่ตนเองคิดมากนัก ซึ่ งอาจจะ
เกิดจากการกลัวว่า เมื่อแสดงออกถึงความคิดของตนเองออกมาแล้ว จะไม่ได้รับการยอมรับจากส่ วนรวม รวมถึง
ทางด้านพฤติกรรมที่นกั เรี ยนก็ยงั ไม่สามารถจะควบคุ มตนเองทั้งทางความคิด ความรู ้สึก และการกระทาของ
ตนเองให้เป็ นไปตามที่ตอ้ งการได้เช่นกัน ยังคงเป็ นการแสดงออกทางพฤติกรรม ความรู ้สึก การกระทา เพื่อให้
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เป็ นที่ ยอมรั บของเพื่อน ของคนรอบข้าง หรื อมี การแสดงออกโดยการเลี ยนแบบคนอื่ น ซึ่ งยังไม่เป็ นตัวของ
ตัวเอง
การส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์น้ นั อาจทาได้ท้ งั ทางตรงโดยการสอนและฝึ กอบรม และทางอ้อมก็
สามารถทาได้ดว้ ยการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริ มความเป็ นอิสระในการเรี ยนรู ้อย่างเช่น การส่ งเสริ ม
ให้ใช้จินตนาการตนเอง การส่ งเสริ มและกระตุน้ การเรี ยนรู ้ อย่างต่อเนื่ อง การยอมรับความสามารถและคุณค่า
ของคนอย่างไม่มีเงื่อนไข และให้ความเข้าใจ เห็นใจความรู ้สึกของคนอื่น เป็ นต้น(นิพาดา เทวกุล. พ.ศ.2520)
การจัดการเรี ยนรู ้ วิชาคอมพิวเตอร์ ให้กบั ผูเ้ รี ยนไม่สามารถที่จะนาทฤษฎี การจัดการเรี ยนรู ้ วิธีใดวิธี
หนึ่ งมาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ ให้ประสบผลสาเร็ จได้ ในการเลื อกใช้ทฤษฎี การเรี ยนรู ้ ใดนั้นครู จะพิจารณาถึง
มาตรฐาน ตัวชี้ วดั จุดประสงค์การสอนและเนื้ อหาการสอนแต่ละครั้ง ในบางครั้งต้องใช้ทฤษฎี การสอนอย่าง
หลากหลายมาผสมผสานกัน แล้วนามาประยุกต์ใช้กบั การสอนของตน โดยครู ตอ้ งคานึงถึงธรรมชาติของวิชาแต่
ละรายวิชาโดยเฉพาะการจัดการเรี ยนรู ้รายวิชาคอมพิวเตอร์ น้ นั ครู ควรจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ให้แก่ผเู ้ รี ยนที่
เป็ นประสบการณ์ตรง โดยให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสฝึ กปฏิบตั ิมากกว่าการสอนทฤษฎี เนื่ องจากธรรมชาติการเรี ยนรู ้
รายวิชาคอมพิวเตอร์ ผเู ้ รี ยนนัง่ อยูห่ น้าจอคอมพิวเตอร์ ยอ่ มต้องการปฏิบตั ิการการเรี ยนรู ้กบั เครื่ องมากกว่าจะฟั ง
คาอธิ บายจากครู ดังนั้นในการสอนทฤษฎีหรื อการแนะนาวิธีการใช้โปรแกรมไม่ควรใช้เวลามาก อธิ บายเฉพาะ
ทฤษฎีหรื อหลักการ วิธีการที่จาเป็ นต้องใช้ในแต่ละครั้ง แล้วให้ผเู ้ รี ยนลงมือปฏิบตั ิ ระหว่างการปฏิบตั ิถา้ ผูเ้ รี ยน
เกิดพบปั ญหาและมีขอ้ ซักถาม ครู ควรเข้าไปอธิ บายให้กบั ผูเ้ รี ยนให้เข้าใจในทันทีเพื่อลดปฏิกิริยาความคับข้องใจ
อันเกิ ดจากการไม่ รู้ไ ม่ ส ามารถปฏิ บ ตั ิ ไ ด้ข องผูเ้ รี ย น รวมทั้ง ต้องเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ย นได้ซัก ถามเพื่ อ นที่ อ ยู่
ใกล้เคียงหรื อนักเรี ยนที่สามารถจะให้คาแนะนาแทนครู ได้ เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อีกทั้ง
การที่ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนที่เรี ยนรู ้และเข้าใจได้เร็ วได้ อธิ บายให้กบั เพื่อนร่ วมเรี ยนได้รู้ได้เข้าใจจะเป็ นการ
ช่วยให้นกั เรี ยนคนนั้นเกิดการเรี ยนรู ้และจดจาสิ่ งที่ครู สอนได้คงทนมากขึ้น สามารถรู ้และเข้าใจอธิ บายบอกต่อ
ได้อนั จะส่ งผลให้สามารถนาสิ่ งที่เรี ยนรู ้ไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้เป็ นอย่างดี
การกากับตนเอง คือ พฤติกรรมการควบคุมความคิด ความรู ้สึก และการกระทาของตนเองด้วยความ
ตั้งใจและฝึ กฝนกระบวนการกากับตนเอง ซึ่ งการกากับตนเองประกอบด้วย 3 กระบวนการย่อย คือ การสังเกต
ตนเอง (Self-observation) การตัดสิ นตนเอง (Self-judgment) และการแสดงปฏิ กิริยาต่อตนเอง (Self-reaction)
การดาเนิ นการของกระบวนการย่อยดังกล่าวเป็ นปฏิสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน (Bandura. 1986) การกากับตนเองใน
การเรี ยนรู ้ เป็ นพฤติกรรมที่มีความสาคัญในการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนในศตวรรษที่ 21 เช่นเดียวกัน เพราะจะช่ วย
กากับ ควบคุ มให้นกั เรี ยนได้ศึกษาเรี ยนรู ้ นอกเวลาเรี ยนปกติของโรงเรี ยน ได้พฒั นาความรู ้ ความเข้าใจ และ
ทักษะที่จาเป็ นต่าง ๆ รวมทั้งศักยภาพและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของตนในยุคของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
สะดวกรวดเร็ วและใช้สื่อเทคโนโลยีไร้ขอ้ จากัดของเวลาและสถานที่ครู ผสู ้ อนจึงควรสังเกตการสอนในชั้นเรี ยน
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ของตนในลักษณะของการพัฒนาตนเองและการจัดการเรี ยนรู ้ไปพร้อมกัน ควรส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนตระหนักถึง
ความส าคัญและเรี ยนรู ้ กลวิธีก ารกากับ ตนเองในการเรี ยนรู ้ ใ ห้นักเรี ย นต่อสู ้ กบั งาน ถึ ง แม้จะต้อง ฝ่ าฟั นกับ
อุปสรรคเพื่อให้บรรลุถึงการเรี ยนรู ้ภาระงานตามวัตถุประสงค์
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึ งสนใจที่จะศึ กษาการเรี ยนรู ้ แบบกากับตนเอง เพื่อส่ งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์การ
เรี ยนวิชา การใช้โปรแกรมนาเสนอ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ซึ่ งนักเรี ยนจะได้นาความรู ้ แบบกากับ
ตนเองไปพัฒนาการเรี ยนรู ้ของตนเอง โดยผูเ้ รี ยนจะสามารถควบคุมความคิด ความรู ้สึก และการกระทาของ
ตนเองด้วยความตั้งใจและฝึ กฝนกระบวนการกากับตนเอง การเรี ยนรู ้ แบบกากับตนเองจะเป็ นวิธีที่เหมาะสม
สาหรับการส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนให้มีความพร้ อมในการเรี ยนรู ้ ช่ วยให้นกั เรี ยนมีพฒั นาการความคิดสร้างสรรค์การ
เรี ยนรู ้ในวิชา การใช้โปรแกรมนาเสนอ เพิ่มขึ้น และส่ งผลให้นกั เรี ยนมีความสามารถในการเรี ยนรู ้ แบบกากับ
ตนเอง นาไปสู่ การเป็ นนักเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต และเพื่อนาผลการวิจยั ไปใช้ในแนวทางในการเรี ยนพัฒนาการเรี ยน
การสอนต่อไป
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ โดยการเรี ยนรู ้แบบกากับตนเองของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชา การใช้โปรแกรมนาเสนอ โดยการเรี ยนรู ้แบบกากับตนเอง
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนรู ้โดยการเรี ยนรู ้แบบกากับตนเองของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
3. สมมติฐานการวิจัย
1. นักเรี ยนที่เรี ยนโดยการเรี ยนรู ้แบบกากับตนเองมีความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ มีคะแนน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม
2 .ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิช า การใช้โปรแกรมนาเสนอ โดยการเรี ย นรู ้ แบบก ากับ ตนเองของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
3.ความพึ ง พอใจของนัก เรี ย นที่ มี ต่อการเรี ย นรู ้ โดยการเรี ย นรู ้ แบบก ากับ ตนเองของนัก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 อยูใ่ นระดับมาก

1112

5
4. ขอบเขตของงานวิจัย
1. ตัวแปรในการวิจัย
- ตัวแปรต้น ได้แก่ การเรี ยนรู ้โดยการกากับตนเอง
- ตัวแปรตาม ได้แก่
1. ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรี ยน
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชา การใช้โปรแกรมนาเสนอ
3. ความพึงพอใจของนักเรี ยนต่อการเรี ยนโดยการเรี ยนรู ้
แบบกากับตนเอง วิชา การใช้โปรแกรมนาเสนอ
2. ขอบเขตของเนื้อหา
ดาเนิ นการทดลองในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 โดยใช้ 9 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ รวม 17 คาบ
เรี ยน คาบเรี ยนละ 55 นาที ดังนี้
- แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 - 3 เรื่ อง การแทรกวัตถุชนิ ดต่าง ๆ บนโปรแกรม Adobe Captivate
จานวน 7 คาบ
- แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 4 - 5 เรื่ อง การจัดการกับ วัตถุ ใ นสไลด์โดยโปรแกรม Adobe Captivate
จานวน 2 คาบ
- แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 6 - 7 เรื่ อง การบันทึกเสี ยงของโปรแกรม Adobe Captivate จานวน 2 คาบ
- แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 8 เรื่ อง การสร้างเกมสร้างสรรค์ จานวน 3 คาบ
- แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 9 เรื่ อง การส่ งออกและแก้ไขโปรเจ็คในรู ปแบบต่าง ๆ ของโปรแกรม
Adobe Captivate จานวน 3 คาบ
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
- ประชากร ได้แก่ นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนกรรณสู ตศึกษาลัย จังหวัดสุ พรรณบุรี
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 จานวน 12 ห้อง จานวน 480 คน
- กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ห้อง 7 โรงเรี ยนกรรณสู ตศึกษาลัย จังหวัด
สุ พรรณบุรี ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 จานวน 1 ห้อง จานวนนักเรี ยน 49 คน โดยการเลื อกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)
5. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ วิชา การใช้โปรแกรมนาเสนอ รหัสวิชา ง23249 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
2. แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์
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3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาการใช้โปรแกรมนาเสนอ
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนต่อการเรี ยนรู ้แบบกากับตนเอง
6. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ขั้นเตรี ยม
ชี้ แจงวัตถุ ประสงค์ ขั้นตอน รายละเอียดเกี่ ยวกับการเรี ยนรู ้ โดยใช้การเรี ยนรู ้ แบบกากับตนเอง
วิชาการใช้โปรแกรมนาเสนอ แก่นกั เรี ยนกลุ่มตัวอย่าง
2. ขั้นทดลอง
1. ผูส้ อนนาแบบทดสอบก่อนเรี ยนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
2. ผูส้ อนสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ จานวน 9 แผน โดยการเรี ยนรู ้แบบกากับตนเอง
3. เมื่ อ สิ้ น สุ ด การเรี ย นรู ้ ต ามหน่ ว ยการเรี ย นรู ้ ผู ้ส อนให้ นัก เรี ย นท าแบบประเมิ น ความคิ ด
สร้างสรรค์
4. ผูส้ อนประเมินความคิดสร้างสรรค์หลังจากสิ้ นสุ ดการเรี ยนทั้ง 9 แผนการจัดการเรี ยนรู ้
5. ผูส้ อนให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เพื่อทดหลังเรี ยน
6. นักเรี ยนทาแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรี ยนวิชา การใช้โปรแกรมนาเสนอ
3. ขั้นสรุ ป
ผูว้ จิ ยั นาข้อมูลทั้งหมดที่เก็บรวบรวมได้ มาประมวล และวิเคราะห์ผล
7. การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้
โปรแกรมทางสถิติสาเร็ จรู ป ดังนี้
1) วิเคราะห์แบบประเมินความคิดสร้ างสรรค์ โดยการวิเคราะห์ค่าร้ อยละ (Percentage) เทียบเกณฑ์
ร้อยละ 80
2) วิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาการใช้โปรแกรมนาเสนอ โดยการคานวณค่า
ร้อยละ (Percentage) เทียบคะแนนสอบก่อนเรี ยนและคะแนนสอบหลังเรี ยน ใช้เกณฑ์แปลความหมาย คะแนน
สอบหลังเรี ย นสู งขึ้ นหรื อต่ าลงกว่า คะแนนสอบก่ อนเรี ย นและวิเคราะห์ ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ วนเบี่ย งเบน
มาตรฐาน (S.D)
3) วิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนรู ้แบบกากับตนเอง โดย
ใช้วเิ คราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)

1114

7
4) ประมวลผล แปลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูล
5) สรุ ปผลโดยใช้ตาราง การพรรณนา และอภิปรายผล
8. สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิจยั สรุ ปผลได้ดงั นี้
1. ผลการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ วิชา การใช้โปรแกรมนาเสนอ โดยการเรี ยนรู ้แบบกากับตนเอง
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ของนักเรี ยน จานวน 49 คน พบว่า นักเรี ยนมีคะแนนไม่ต่ากว่าร้ อยละ 80
ผ่านเกณฑ์จานวน 46 คน คิดเป็ นร้อยละ 93.87 นักเรี ยนที่ไม่ผา่ นเกณฑ์จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.13
คะแนนของความคิดสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนจากการทาชิ้ นงาน 5 ครั้ง พบว่า ความคิดสร้ างสรรค์
เรี ยงลาดับคะแนนจากมากไปหาน้อย คือ ความคิ ดริ เริ่ ม ( X = 14.14) ความคิ ดยืดหยุ่น ( X = 12.96) ความคิด
ละเอียดลออ ( X = 12.86) ความคิดคล่องแคล่ว ( X = 12.43) ตามลาดับ
2. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชา การใช้โปรแกรมนาเสนอ โดยการเรี ยนรู ้ แบบกากับ
ตนเอง สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 จานวน 49 คน พบว่า นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยน
สู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05
3. ผลศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนรู ้ โดยการเรี ยนรู ้แบบกากับตนเอง พบว่า โดย
ภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.00 ,S.D. = 0.32) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ ย
จากมากไปหาน้อย คือ ด้านกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ( X = 4.10 , S.D. = 0.30) และด้านผูส้ อน ( X = 4.05 , S.D. =
0.37) และด้านสื่ อการเรี ยนการสอน ( X = 3.69 , S.D. = 0.30) ตามลาดับ
9. อภิปรายผล
1. ผลการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ วิชา การใช้โปรแกรมนาเสนอ โดยการเรี ยนรู ้แบบกากับตนเอง
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ของนักเรี ยน จานวน 49 คน พบว่า นักเรี ยนมีคะแนนไม่ต่ากว่าร้ อยละ 80
ผ่านเกณฑ์จานวน 46 คน คิดเป็ นร้อยละ 93.87 นักเรี ยนที่ไม่ผ่านเกณฑ์จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.13 และ
คะแนนของความคิ ดสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนจากการทาชิ้ นงาน 5 ครั้ ง พบว่า ความคิ ดสร้ างสรรค์เรี ยงลาดับ
คะแนนมากไปหาน้อย คือ ความคิดริ เริ่ ม ( X = 14.14) ความคิดยืดหยุน่ ( X = 12.96) ความคิดละเอียดลออ ( X =
12.86) ความคิดคล่องแคล่ว ( X = 12.43) ตามลาดับ ซึ่ งเป็ นไปตามสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ เนื่องจากการนาการเรี ยนรู ้
แบบกากับตนเองมาใช้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านความคิ ดสร้ างสรรค์ใ นการเรี ย น วิชา การใช้โปรแกรม
นาเสนอ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์ และคณะ(2550) กล่าวถึ งการเรี ยนรู ้ แบบกากับ
ประกอบด้วย 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ผูเ้ รี ยนวางแผน วิเคราะห์งาน กาหนดเป้ าหมายและกลวิธีการเรี ยน ระยะที่ 2
ผูเ้ รี ยนควบคุ มกระบวนการเรี ยนรู ้ ข องตนเองและติ ดตามความก้า วหน้าในการทางานของตน และระยะที่ 3
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ประเมินผลการเรี ยนรู ้ ซึ่ งเป็ นการเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนสามารถมีอิสระในการเลือกเป้ าหมายและกิจกรรมการที่จะทาได้
อย่างหลากหลาย มีความท้าทายในงานที่ทา ผูเ้ รี ยนสามารถเข้าถึงแหล่งแสวงหาความรู ้ และสามารถประเมินผล
การปฏิ บตั ิงานด้วยตนเองและปรับปรุ งแก้ไขได้ ส่ งผลให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความภูมิใจ ความสาเร็ จที่ได้สะท้อนจาก
จินตนาการ ความเข้าใจกลวิธีในการเรี ยน และความพยายามของผูเ้ รี ยน ซึ่ งเป็ นไปตามแนวคิดกระบวนการ
เรี ยนรู ้แบบกากับตนเอง
2. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชา การใช้โปรแกรมนาเสนอ โดยการเรี ยนรู ้ แบบกากับ
ตนเอง ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 จานวน 49 คน พบว่า นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู ง
กว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พัตรสุ ดา ขาวผ่อง (2560) ศึกษาเรื่ อง
การพัฒนาชุ ดกิจกรรมไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยการเรี ยนรู ้แบบกากับตนเองของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
ผลการวิจยั พบว่า 1)นักเรี ยนมีคะแนนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 7.50,
Sig = .000) 2)ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ นักเรี ยนผ่านเกณฑ์ มีคะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.27 และมีนกั เรี ยนไม่ผ่านเกณฑ์ จานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.33 และจักร
พงษ์ วารี (2560) ศึกษาเรื่ อง ปฏิ สัมพันธ์ระหว่างกลวิธีการกากับตนเองและระดับการรับรู ้ ความสามารถของ
ตนเองในการเรี ย นโมบายเลิ ร์นนิ่ ง ที่ มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย นเรื่ องการสร้ า งสื่ อการสอนมัล ติ มี เดี ย ของ
นักศึกษาครู ผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบการกากับตนเองและระดับการรับรู ้ความสามารถของตนเองมีปฏิสัมพันธ์
ร่ วมกันต่อทักษะการสร้างสื่ อการสอนมัลติมีเดีย อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนรู ้ โดยการเรี ยนรู ้ แบบกากับตนเอง ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 จานวน 49 คน พบว่า โดยภาพรวมมี ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X = 4.00
,S.D. = 0.32) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านกิจกรรมการเรี ยนรู ้ (Mean =
4.10 , S.D. = 0.30) และด้านผูส้ อน ( X = 4.05 , S.D. = 0.37) และด้านสื่ อการเรี ยนการสอน ( X = 3.69 , S.D. =
0.30) ตามลาดับ ซึ่ งสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ ศักดิ์ สิ ทธิ์ ทองจาปา (2559) ที่ศึกษาเรื่ องการใช้กระบวนการ
เรี ยนรู ้ โดยกากับตนเองเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ รายวิชาหน้าที่พลเมืองของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 แสดง
ให้เห็นว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจต่อการใช้กระบวนการเรี ยนรู ้โดยกากับตนเอง โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก ( X = 4.12, S.D. = 0.16) และงานวิจยั ของ ศราวุธ เกิ ดสุ วรรณ (2559) ศึกษาเรื่ อง การใช้อภิปัญญาพัฒนา
ความสามารถในการกากับตนเองของนักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นปี ที่ 2 พบว่า ภาพรวมของความ
พึงพอใจอยูร่ ะดับมาก ( X = 3.64) และมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด คือ ส่ งเสริ มให้รู้จกั วางแผน กากับ
และประเมินตนเอง ( X = 4.73) มีความพึงพอใจระดับน้อย คือ 1) นักเรี ยนสรุ ปและประเมินความสามารถด้วย
ตนเอง( X =2.50) ทาให้ได้นาสิ่ งที่เรี ยนไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน ( X =2.33) ตามลาดับ พัตรสุ ดา ขาวผ่อง
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(2560) ศึกษาเรื่ อง การพัฒนาชุดกิจกรรมไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยการเรี ยนรู ้แบบกากับตนเองของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X =2.50)
10. ข้ อค้ นพบจากงานวิจัย
1. กระบวนการเรี ยนรู ้ โดยการกากับตนเอง 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ผูเ้ รี ยนวางแผน วิเคราะห์งาน
ก าหนดเป้ า หมายและกลวิ ธี ก ารเรี ย น ระยะที่ 2 ผูเ้ รี ย นควบคุ ม กระบวนการเรี ย นรู ้ ข องตนเองและติ ด ตาม
ความก้าวหน้าในการทางานของตน และระยะที่ 3 ประเมินผลการเรี ยนรู ้ ของไพฑูรย์ สิ นลารัตน์ และคณะ(2550)
ช่ วยส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยน ทาให้นกั เรี ยนรู ้ จกั การวางแผน วิเคราะห์งาน กาหนดเป้ าหมาย สามารถ
ควบคุมกระบวนการเรี ยนรู ้ของตนเอง ติดตามความก้าวหน้าในงานของตนเอง และประเมินผลการเรี ยนรู ้ได้ ทา
ให้นกั เรี ยนส่ วนใหญ่มีคะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์
2. กระบวนการเรี ยนรู ้ โดยการกากับตนเอง เป็ นการเรี ยนรู ้ ที่นกั เรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
จากการลงมือปฏิ บตั ิ โอกาสที่สามารถทางานได้อย่างอิสระ และได้พฒั นาความคิดสร้ างสรรค์ของตนเอง ใน
ส่ วนของด้านผูส้ อนก็ได้มีการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเกิดกระบวนการคิดและลงมือปฏิบตั ิ
11. ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาไปใช้
1.1 ผูส้ อนควรอธิ บาย และสร้างความเข้าใจให้กบั นักเรี ยนในการจัดการเรี ยนการสอนโดยการ
เรี ยนรู ้แบบกากับตนเองก่อน เนื่องจากว่า นักเรี ยนอาจจะยังไม่เคยเรี ยนรู ้โดยการเรี ยนรู ้แบบกากับตนเองมาก่อน
1.2 ผูส้ อนต้องศึกษาการเรี ยนรู ้ แบบกากับตนเองให้มีความเข้าใจ และจัดทาแผนการสอนให้
สอดคล้องกับการเรี ยนรู ้แบบกากับตนเอง
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนโดยการกากับตนเองกับการจัดการเรี ยนรู ้ใน
รู ปแบบอื่นๆ ว่าการจัดการเรี ยนรู ้ในรู ปแบบใดมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลมากน้อยกว่ากัน
2.2 ควรศึกษางานวิจยั เกี่ยวกับการกากับตนเองในการเรี ยนรู ้วชิ าอื่น ๆ เช่น ศิลปะ การงานอาชีพ
ภาษาไทย
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