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บทคัดย่อ 
 การวิจยัเชิงทดลองน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) พฒันาความคิดสร้างสรรค์โดยการเรียนรู้แบบน า
ตนเอง ในวิชาคอมพิวเตอร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 2) ศึกษาลกัษณะการเรียนรู้แบบน าตนเองใน
วิชาคอมพิวเตอร์ 3)ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ โดยการเรียนรู้แบบน าตนเอง 4) ศึกษา
ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้แบบน าตนเอง กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/2 โรงเรียนวงัสมบูรณ์วิทยาคม จงัหวดัสระแกว้ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 
1 หอ้งเรียน จ านวน 33 คน ซ่ึงไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมือในการวจิยั ไดแ้ก่ 
1) แผนการจดัการเรียนรู้วชิาคอมพิวเตอร์ เร่ือง โปรแกรม Scratch จ านวน 7 แผน 2) แบบประเมินการเรียนรู้
แบบน าตนเอง 3) แบบประเมินช้ินงานนกัเรียน 4) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคอมพิวเตอร์ 
เร่ือง โปรแกรม Scratch 5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการเรียนรู้แบบน าตนเอง สถิติท่ีใช้
ในการวเิคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน และสถิติทดสอบสมมุติฐาน Paired Sample t-test 

ผลการวิจยัพบว่า 1) นักเรียนมีคะแนนความคิดสร้างสรรค์ ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์ 
จ  านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 93.94 และมีนกัเรียนมีคะแนนไม่ผา่นเกณฑ ์จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.06 
2) นกัเรียนมีความสามารถการเรียนรู้แบบน าตนเองในวิชาคอมพิวเตอร์ จากท่ีนกัเรียนประเมินตนเองหลงั
เรียนสูงกวา่ก่อนเรียนและครูเป็นผูป้ระเมินนกัเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 
3) นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05(t = 22.24, sig = 
0.000) 4) นกัเรียนมีความพึงพอใจภาพรวมในการเรียนวชิาคอมพิวเตอร์ โดยการเรียนรู้แบบน าตนเอง อยูใ่น
ระดบัมาก (Mean = 4.52 , S.D. = 0.31)  
ค าส าคญั : ความคิดสร้างสรรค,์ การเรียนรู้แบบน าตนเอง, วชิาคอมพิวเตอร์ 
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2 ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
ในยุคปัจจุบนัสังคมทัว่โลกมีการใช้เทคโนโลยี มาด าเนินการเก็บข้อมูลและข่าวสารต่างๆ

มากมายใหเ้ป็นระเบียบ ระบบ คน้หาไดร้วดเร็วทนัใจ ความเจริญทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีไดเ้ขา้
มาพฒันาประเทศชาติและอาชีพดา้นต่างๆ มีผลต่อการด าเนินชีวิตในปัจจุบนัของมนุษยชาติ ท าให้เกิดการ
แข่งขนัระหวา่งมนุษยชาติอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด เม่ือการอยูร่อดของมนุษยต์ามสภาพการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน
ตลอดเวลาและทวีความรุนแรงมากข้ึน ท าให้มนุษยรู้์จกัการท างานเช่ือมโยงระหว่างความรู้กบัการท างาน
และประสบการณ์การเรียนรู้แบบการน าตนเอง (Self-Directed Learning) เป็นการเรียนรู้ซ่ึงผูเ้รียนรับผิดชอบ
ในการวางแผน การปฏิบติั และการประเมินความกา้วหนา้ของตน เป็นการเรียนรู้ท าให้เกิดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต (Life-long leaning) (สมคิด อิสระวฒัน์, 2532) ซ่ึงมีผลสอดคลอ้งต่อการเปล่ียนแปลงของโลกในยุค
ปัจจุบนั มนุษยเ์ราตอ้งมีการพฒันาตนเองในด้านต่างๆเพื่อความเจริญกา้วหน้าและการอยู่รอดของตนเอง
โดยเฉพาะการคิดวเิคราะห์และคิดอยา่งมีวจิารณญาณ การเรียนรู้แบบการน าตนเอง (Self-Directed Learning) 
จึงเกิดจากแรงจูงใจ จากบุคคลท่ีมีความตอ้งการ หรือสนใจจะท าส่ิงนั้นๆ ไปสู่ความส าเร็จของการเรียนรู้ซ่ึง
จะน าไปสู่ “สังคมแห่งการเรียนรู้ (Leaning Sociaty)” ไดเ้ป็นอยา่งดี 

การศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ ซ่ึงเป็นกฎหมายแม่บททางการศึกษาของ
ประเทศ ไดก้ าหนดภารกิจในการปฏิรูปการเรียนรู้ไว ้เร่ืองแนวทางการจดัการศึกษาไทย ยึดหลกัผูเ้รียนมี
ความส าคญัท่ีสุด ผูเ้รียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้(ส านกังานปฏิรูปการศึกษา,2545) ดงันั้น
กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งเนน้ความรู้ คุณธรรมและกระบวนการเรียนรู้ในเร่ืองสาระความรู้ ใหบู้รณาการ
ความรู้และทกัษะต่างๆ ใหเ้หมาะสมกบัระดบัการศึกษา จากแนวนโยบายของรัฐบาล และมาตรา 66 ผูเ้รียนมี
สิทธิไดรั้บการพฒันาขีดความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศึกษาในโอกาสแรกท่ีท าได ้เพื่อมีความรู้
และทักษะเพียงพอท่ีจะใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2542,น. 56) การศึกษาตลอดชีวิต จึงเป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงและพฒันาท่ี
เกิดข้ึนในตวับุคคล อนัเป็นผลมาจากการได้รับความรู้หรือประสบการณ์จากการจดัการศึกษา หรือจาก
กิจกรรมในชีวติท่ีสามารถเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลาและเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวติการเรียนรู้การน าตนเอง  
 โลกแห่งศตวรรษท่ี 21 มีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซ่ึงสามารถใช้
เคร่ืองจกัรกลมาแทนท่ีมนุษยไ์ด้ ท  าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทั้งทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและการ
ด าเนินชีวติของมนุษยชาติ การจดัท าหลกัสูตรการศึกษาของชาติตอ้งมีการเปล่ียนแปลงเน้ือหาสาระการเรียน
การสอนควบคู่กบัการพฒันาทกัษะใหม่ๆท่ีจ าเป็นและขบวนการ (ประสาท เน่ืองเฉลิม, 2558) การเรียนรู้
แบบการน าตนเอง (Self-Directed Learning) ไดรั้บความสนใจอยา่งกวา้งขวาง เน่ืองจากเป็นการเรียนรู้อยา่ง
หน่ึงท่ีเนน้นกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง (สุลกัษณ์ ศิวรักษ์,2550) เป็นการพฒันาการเรียนรู้และประสบการณ์จาก
การเรียนตลอดจนความสามารถในการวางแผนการปฏิบติัและการประเมินผล ทั้งท่ีเป็นของตนเองและใน
ฐานะสมาชิกของกลุ่มท่ีร่วมมือกนั (ฉลาด จนัทรสมบติั,2553) ดงันั้นการเรียนรู้แบบการน าตนเองจึงเป็นการ
เรียนรู้แนวทางหน่ึงท่ีเหมาะสมกบัการเรียนรู้ของนกัเรียนในยุคของการเปล่ียนแปลงอยา่งยิ่ง แนวความคิด
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วิธีการเรียนรู้แบบการน าตนเอง (Self – Directed Learning) อยู่บนรากฐานความเช่ือทางมนุษยนิยม 
(humanistic philosophy) ซ่ึงมีความเช่ือเร่ืองความเป็นอิสระเป็นตวัของตวัเองสามารถหาทางเลือกของตนเอง
ได ้ในการเรียนรู้การตั้งจุดมุ่งหมายการเรียนรู้การ ท ากิจกรรมเพื่อคน้ควา้ความรู้ รูปแบบการเรียนรู้และการ
ประเมินตนเอง กิจกรรมส่วนใหญ่เกิดข้ึนด้วยตนเองและจะได้รับการช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือไม่ก็ตาม มี
ศกัยภาพและพฒันาศกัยภาพของตนเองอยา่งไม่มีขีดจ ากดั มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น (Elias and 
Merriam, 1980 อา้งถึงใน Hiemstra and Brockett, 1994) มีก าหนดเป้าหมายของ การเรียนรู้การพฒันาตนเอง 
(personal growth)เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซ่ึงมีความส าคญัสอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของโลกใน
ปัจจุบนัท่ีบุคคลควรพฒันาตนเองในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารญาณ ดงันั้น
วธีิการเรียนรู้แบบการน าตนเอง(Self-Directed Learning) จึงเป็นแนวคิดของการเรียนรู้ชนิดหน่ึงท่ีสนบัสนุน
การเรียนรู้ตลอดชีวติ (life - long Learning)  

นอกจากเรียนรู้แบบน าตนเองแล้ว ส่ิงส าคญัท่ีนักเรียนควรได้รับการพฒันาข้ึน คือ ความคิด
สร้างสรรค ์(Creative thinking) เป็นกระบวนการคิดของสมอง ซ่ึงมีความสามารถในการคิดไดห้ลากหลาย
และแปลกใหม่จากเดิม เป็นความสามารถทางสมองในการคิด จนสามารถน าไปสู่การคิดคน้ และสร้าง
ส่ิงประดิษฐท่ี์แปลกใหม่ หรือรูปแบบความคิดใหม่ องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค ์ความคิด
ริเร่ิม ความคิดคล่องแคล่ว มีความคิดยืดหยุ่น มีความคิดละเอียดลออ บุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ มกัมี
คุณลักษณะท่ีเก่ียวข้องกับความสามารถต่อไปน้ี ความฉลาด (Intelligence) ความเอาใจใส่ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
(Awareness) ความสามารถในการตอบสนอง (Fluency) ปรับสภาพความคิดไดง่้าย (Felicity) ความคิดริเร่ิม 
(Originality) ความความคิดสร้างสรรคช่์วยสร้างนิสัยท่ีดี ช่วยผอ่นคลายอารมณ์ ช่วยพฒันาดา้นร่างกายและ
สติปัญญา ตลอดจนส่งเสริมให้ผูเ้รียนอยากทดลองความสามารถของตนเอง ตอ้งการใช้จินตนาการของ
ตนเองในเร่ืองต่างๆ เกิดการพฒันาทกัษะในการคน้ควา้หาความรู้ ทกัษะในการคิด ทกัษะในการน าเสนอ 
ทกัษะในการท างานเป็นกลุ่มและทกัษะในการบริหารเวลา (ชนาธิป พรกุล ,2543) บุคคลท่ีมีความคิด
สร้างสรรค ์มีเอกลกัษณ์ของตนเอง กลา้คิด กลา้ลอง กลา้แสดงออก และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง ไม่กลวัต่อ
การเปล่ียนแปลง นอกจากน้ี บุคคลท่ีมีความริเร่ิมสร้างสรรค์ ยงัเป็นผูรู้้สึกไวต่อปัญหา คิดไดห้ลากหลาย
แบบ มีความคิดคล่องแคล่ว และมองการณ์ไกล (อารี รังสินันท์ ,2527) ด้วยความคิดท่ีดดัแปลงปรับปรุง
แตกต่างจากความคิดเดิมผสมผสานกนัให้เกิดส่ิงใหม่ ซ่ึงรวมทั้งการประดิษฐ์คิดคน้พบส่ิงต่างๆ ตลอดจน
วิธีการคิด ทฤษฏี หลกัการไดส้ าเร็จ เป็นกระบวนการทางสมองท่ีคิดในลกัษณะท่ีน าไปสู่ความคิดท่ีแปลก
ใหม่ ดว้ยการคน้คิด ดดัแปลง ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดข้ึนมิได้เพียงแต่คิดส่ิงท่ีเป็นไปได ้หรือส่ิงท่ีเป็น
เหตุผลเท่านั้น แต่การคิดแบบจินตนาการก็เป็นส่ิงส าคญัท าใหเ้กิดความแปลกใหม่ (อารี พนัธ์มณี,2540)  
 ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบน าตนเอง  เพื่อพฒันาความคิด
สร้างสรรค ์ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยผูเ้รียนสามารถแสวงหาหรือคน้ควา้หาความรู้
จากส่ือคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหก้บัตนเอง สามารถปฏิบติัและประเมินความรู้ของตนเองได ้การ
เรียนรู้แบบการน าตนเองในชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เป็นวยัท่ีเหมาะสมต่อความคิดสร้างสรรค์ มีความ
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รับผดิชอบต่อตนเองและสังคม ค านึงถึงเป้าหมายอนาคตภายภาคหนา้ มีอิสระทางความคิด ช่วยใหน้กัเรียนมี
ความคิดสร้างสรรคใ์นรายวชิาคอมพิวเตอร์เพิ่มข้ึน อนัเป็นแนวทางน าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต และผูส้นใจ
สามารถน าไปศึกษาเพื่อน าไปพฒันาการเรียนการสอนในรายวชิาคอมพิวเตอร์ในระดบัชั้นอ่ืนๆต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรค์โดยการเรียนรู้แบบน าตนเอง ในวิชาคอมพิวเตอร์ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 
 2. เพื่อศึกษาความสามารถการเรียนรู้แบบน าตนเองในวิชาคอมพิวเตอร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 2 
 3. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ โดยการเรียนรู้แบบน าตนเองของนักเรียน            
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  
 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อโดยการเรียนรู้แบบน าตนเอง 
 
สมมติฐานของการวจัิย 
 1. นกัเรียนมีคะแนนความคิดสร้างสรรคโ์ดยการเรียนรู้แบบน าตนเอง ในวชิาคอมพิวเตอร์  
ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 
 2. นกัเรียนมีความสามารถการเรียนรู้แบบน าตนเองในวิชาคอมพิวเตอร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 2 แตกต่างกนั 
 3. นกัเรียนท่ีเรียนรู้แบบน าตนเอง มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
 4. นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้แบบน าตนเองอยูใ่นระดบัมาก 
 
ขอบเขตของการวจัิย 
 1. ประชากร 

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวงัสมบูรณ์วิทยาคม ปีการศึกษา 2561 จ  านวน 4 ห้องเรียน 
จ านวน 124 คน  
 2. กลุ่มตวัอยา่ง 

นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวงัสมบูรณ์วิทยาคม 
จ านวน 1 หอ้งเรียน จ านวน 33 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
 3. ขอบเขตเน้ือหา 

หน่วยการเรียนรู้ จ  านวน 1 หน่วย คือ โปรแกรม Scratch จ านวน 7 แผนการเรียนรู้ 
 4. ตวัแปรท่ีศึกษา 
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ตวัแปรตน้  
  การเรียนรู้แบบน าตนเอง รายวชิาคอมพิวเตอร์  
ตวัแปรตาม 
  1. ความสามารถการเรียนรู้แบบน าตนเอง 
  2. ความคิดสร้างสรรคก์ารเรียนรู้วชิาคอมพิวเตอร์  
  3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคอมพิวเตอร์ 
  4. ความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการเรียนรู้แบบน าตนเอง  
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 1. แผนจดัการเรียนรู้วชิาคอมพิวเตอร์ เร่ือง โปรแกรม Scratch จ านวน 7 แผน 
 2. แบบประเมินความสามารถการเรียนรู้แบบน าตนเอง 
 3. แบบประเมินช้ินงานนกัเรียน (ความคิดสร้างสรรค)์  
 4. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคอมพิวเตอร์ เร่ือง โปรแกรม Scratch  
 5. แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการเรียนรู้แบบน าตนเอง  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 วิธีด าเนินการวิจัยการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยการเรียนรู้แบบน าตนเอง  รายวิชา

คอมพิวเตอร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 มีวธีิด าเนินการวจิยัดงัน้ี 
1. อธิบายและช้ีแจงวตัถุประสงค ์ขั้นตอน และรายละเอียดเก่ียวกบัการเรียนแก่นกัเรียนเก่ียวกบั

การพฒันาความคิดสร้างสรรค ์โดยการเรียนรู้แบบน าตนเอง รายวชิาคอมพิวเตอร์ เร่ือง โปรแกรม Scratch  
2. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา

คอมพิวเตอร์ เร่ือง โปรแกรม Scratch ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 30 ขอ้ 
3. ด าเนินการสอนโดยใช้แผนการเรียนรู้ เร่ือง โปรแกรม Scratch จ  านวน 7 แผน โดยแต่ละ

แผนการเรียนรู้ใหน้กัเรียนเรียนรู้แบบน าตนเอง  
4. นักเรียนและครูผูส้อนต้องท าแบบประเมินการเรียนรู้แบบน าตนเอง  โดยท าแบบประเมิน

ตนเองก่อนเรียนแผนการเรียนรู้ท่ี 1 และหลงัจากการเรียนรู้แผนการเรียนรู้ท่ี 7 รวมทั้งหมดจ านวน 2 คร้ัง 
5. ผูส้อนประเมินช้ินงานของนกัเรียน ในแผนการเรียนรู้ท่ี 4, แผนการเรียนรู้ท่ี 5, แผนการเรียนรู้

ท่ี 6 และแผนการเรียนรู้ท่ี 7  
6. หลงัจากเรียนรู้ครบทั้ง 7 แผน ได้ท าการทดสอบหลงัเรียน (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบ

วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง โปรแกรม Scratch ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
จ านวน 30 ขอ้ ซ่ึงเป็นชุดเดียวกนักบัแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 

7. นกัเรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ต่อการเรียนรู้วิชา
คอมพิวเตอร์ โดยใชก้ารเรียนรู้แบบน าตนเอง  

8. สรุปผล อภิปรายผล โดยใชต้ารางและการพรรณนา 

683



การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช้

โปรแกรมทางสถิติส าเร็จรูป ดงัน้ี 
  1. วเิคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้และแบบประเมินการเรียนรู้น าตนเอง โดยวเิคราะห์ ค่าร้อย

ละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) สถิติทดสอบสมมติฐาน Paired T-test 
  2. วเิคราะห์ประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ต่อการเรียนรู้ 

วิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้การเรียนรู้แบบน าตนเอง เร่ือง โปรแกรม Scratch โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  3. ประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป แปลผลและวเิคราะห์ขอ้มูล 
  4. สรุปผลโดยใชต้ารางและการพรรณนา และอภิปรายผล 

 
สรุปผลการวจัิย 
  1. ผลการพฒันาความคิดสร้างสรรค์โดยการเรียนรู้แบบน าตนเอง ในวิชาคอมพิวเตอร์ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จ  านวน 4 หน่วยการเรียนรู้ จ  านวน 33 คน พบวา่ นกัเรียนมีคะแนนไม่ต ่ากว่า
ร้อยละ 80 ผา่นเกณฑ์ จ  านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 93.94 และมีนกัเรียนมีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ จ  านวน 2 
คน คิดเป็นร้อยละ 6.06 ส่วนคะแนนของความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนทั้งหมดโดยภาพรวมของ 4 หน่วย
การเรียนรู้ นักเรียนมีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์ จ  านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 96.96 และมี
นกัเรียนมีคะแนนไม่ผา่นเกณฑ ์จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.03 

 
แสดงผลการพฒันาความคิดสร้างสรรคโ์ดยการเรียนรู้แบบน าตนเอง ในวชิาคอมพิวเตอร์ 

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

   

93.94

6.06

ผา่นเกณฑ์ ไม่ผา่นเกณฑ์

31 คน

2 คน
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2. ผลการศึกษาความสามารถการเรียนรู้แบบน าตนเองในวิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 พบวา่ นกัเรียนประเมินตนเองหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 และ
ครูเป็นผูป้ระเมินนกัเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05      

 
แสดงการเปรียบเทียบผลการศึกษาลกัษณะการเรียนรู้แบบน าตนเองในวชิาคอมพิวเตอร์  

นกัเรียนเป็นผูป้ระเมินตนเอง ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 
 

 
แสดงการเปรียบเทียบผลการศึกษาลกัษณะการเรียนรู้แบบน าตนเองในวชิาคอมพิวเตอร์  

ครูประเมินนกัเรียน ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

3.38 3.18 2.98 3.33 3.213.48 3.52 3.39 3.76 3.41

0

1

2

3

4

ก่อนเรียน หลงัเรียน

2.74 2.79 2.7 2.95 2.95
3.45 3.5 3.41 3.62 3.39

0

1

2

3

4

ก่อนเรียน หลงัเรียน
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  3. ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ โดยการเรียนรู้แบบน าตนเองของ
นกัเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 33 คน พบวา่ นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อน
เรียน อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 (t = 22.24, sig = 0.000)  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน n Mean S.D. t Sig(2-tailed) 
ก่อนเรียน 33 6.36 2.25 22.24* .000 
หลงัเรียน 33 18.54 3.79 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
  4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อวิชาคอมพิวเตอร์ โดยการ
เรียนรู้แบบน าตนเอง พบวา่ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (Mean = 4.52 ,S.D. = 0.31) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ (Mean = 4.56 , 
S.D. = 0.35) รองลงมาคือ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ (Mean = 4.52 , S.D. = 0.35) และด้านผูส้อน (Mean = 
4.49, S.D. = 0.39) ตามล าดบั 
 
อภิปรายผล 
 การวิจยัเร่ืองการพฒันาความคิดสร้างสรรค์โดยการเรียนรู้แบบน าตนเอง รายวิชาคอมพิวเตอร์ 
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี 2 สามารถอภิปรายผลไดด้งัต่อไปน้ี 
  1. ผลการพฒันาความคิดสร้างสรรค์โดยการเรียนรู้แบบน าตนเอง ในวิชาคอมพิวเตอร์ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จ  านวน 4 หน่วยการเรียนรู้ ของนกัเรียน จ านวน 33 คน พบวา่  
 นกัเรียนมีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์ จ  านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 93.94 และมี
นกัเรียนมีคะแนนไม่ผา่นเกณฑ์ จ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.06 ส่วนคะแนนของความคิดสร้างสรรคข์อง
นักเรียนทั้งหมดโดยภาพรวมของ 4 หน่วยการเรียนรู้ นักเรียนมีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์ 
จ  านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 96.96 และมีนกัเรียนมีคะแนนไม่ผา่นเกณฑ ์จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.03 
การน าเอาการเรียนรู้แบบน าตนเองมาใชก้บัการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ทั้ง 
5 ขั้นตอน ประกอบดว้ย การวิเคราะห์ความตอ้งการในการเรียน การก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน การ
วางแผนการเรียน การด าเนินการเรียนรู้จากแหล่งวิทยาการ และการประเมินผล ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ท่ีผา่นการ
ลงมือปฏิบติัจริงท าให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจและเกิดทกัษะในการท างานอยา่งเป็นขั้นตอน รู้จกัวางแผน คิด
คน้หาแนวทางท่ีหลากหลาย นกัเรียนสามารถเป็นผูค้วบคุมตนเอง มีอิสระในการท างาน โดยเร่ิมตั้งแต่การ
เลือกในส่ิงท่ีตนเองตอ้งการไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว ้จึงท าให้มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิด Knowles (1975) ท่ีผูเ้รียนจะรับผิดชอบการเรียนรู้ดว้ยตนเองจนเสร็จส้ินกระบวนการ โดยอาจอาศยั
ครูเป็นผูช่้วยเหลือและเป็นท่ีปรึกษาและนักเรียนเพิ่งจะเร่ิมตน้การเรียนรู้แบบน าตนเอง ท่ีเป็นเร่ืองใหม่
ส าหรับเด็กรุ่นใหม่ และอีกประการ นกัเรียนเคยชินกบัการเรียนรู้แบบครูเป็นผูบ้รรยาย ซ่ึง ส่วน Guglielmino 
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(1977) กล่าวถึงลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองว่าจะตอ้งอาศยัเง่ือนไขของการจดัสภาพการเรียนซ่ึง
เกิดข้ึนไดใ้นสถานการณ์หลายอย่าง เช่น การเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองเกิดข้ึนไดท้ั้งในชั้นเรียนโดยมีผูส้อน
เป็นผูน้ าในการเรียน และนกัเรียนวางแผนก าหนดโครงการเรียนรู้ดว้ยตนเอง บุคลิกลกัษณะของนกัเรียนซ่ึง
ประกอบข้ึนด้วยเจตคติ ค่านิยมและความสามารถของนักเรียน ซ่ึงมีโอกาสเกิดข้ึนได้สูงสุดเม่ือมีการจดั
สภาพการเรียนท่ีส่งเสริมกนั ลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองจึงเป็นบุคลิกลกัษณะท่ีซับซ้อนท่ีแต่ละ
บุคคลมีไม่เท่ากนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเขมกร อนุภาพ (2560) ท่ีศึกษาการใชก้ารเรียนรู้แบบน าตนเอง 
เพื่อพฒันาการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมี
พฒันาการการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ดา้นความคิดสร้างสรรค ์โดยการเรียนรู้แบบน าตนเอง มีคะแนนผา่น
เกณฑ์ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 93.02 และคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 3 คน                    
คิดเป็นร้อยละ 97  

2. ผลการศึกษาความสามารถการเรียนรู้แบบน าตนเองในวิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 พบวา่ นกัเรียนประเมินตนเองหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 และ
ครูประเมินนกัเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 ซ่ึง Brown (2002) ศึกษาวจิยัเร่ือง 
การเรียนรู้แบบน าตนเองของชั้นเรียนเกรด 8 ผลการวิจยัพบว่า โครงการน้ีมีผลให้นกัเรียนมีกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลายหลกัสูตรเป็นแบบบูรณาการและประเมินผลตามสภาพจริง เม่ือเปรียบเทียบคะแนนจาก
แบบทดสอบมาตรฐานพบวา่ นกัเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนไม่แตกต่างจากนกัเรียนท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการ 
จากผลด าเนินโครงการเป็นระยะ 3 ปี แสดงให้เห็นว่าความสามารถของการเรียนอย่างสืบสอบมีนยัส าคญั 
และเป็นการเรียนรู้อยา่งมีพลงัซ่ึง Knowles (1975) ไดก้ล่าวถึงการเรียนรู้แบบน าตนเองวา่ เป็นกระบวนการ
ริเร่ิมเรียนรู้จากตวัเอง วินิจฉัยความตอ้งการเรียนรู้ ก าหนดเป้าหมายและแหล่งเรียนรู้ เลือกยุทธวิธีและ
น าไปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม รวมถึงประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง ซ่ึงการเรียนรู้เช่นน้ีจะเกิดข้ึนโดยไดรั้บ
การช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือไม่ก็ได ้Knowles ยงับอกอีกดว้ยวา่ ผูท่ี้ริเร่ิมเรียนรู้จากตนเองจะสามารถเรียนรู้ได้
มากและดีกว่าผูท่ี้รับความรู้จากผูส้อนอยู่ฝ่ายเดียว และงานวิจยัของ มณฑา ชุ่มสุคนธ์ (2552) เร่ืองการจดั
กระบวนการเรียนรู้โดยช้ีน าตนเอง (SDL) ในการสอนรายวิชาเศรษฐศาสตร์ในโรงเรียน. วารสารศึกษาสตร์. 
36(2), 84-86 โดยไดเ้ปรียบเทียบ ความพร้อมในการเรียนรู้โดยการช้ีน าตนเองของนกัศึกษาก่อนและหลงัจดั
กระบวนการเรียนรู้ ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษามีความพร้อมในการเรียนรู้โดยการช้ีน าตนเองหลงัการจดั
กระบวนการเรียนรู้สูงกวา่ ก่อนจดักระบวนการเรียนรู้  
  3. ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ โดยการเรียนรู้แบบน าตนเองของ
นกัเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 33 คน พบวา่ นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อน
เรียน อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วรนุช นิลเขต (2560) ไดศึ้กษาการสอนโดย
ใชรู้ปแบบการจดักิจกรรม การเรียนรู้ดว้ยวิธีช้ีน าตนเองเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชานวตักรรม
ทางการศึกษาปฐมวยั พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 3 สูง
กวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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  4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อวชิาคอมพิวเตอร์ โดยการ
เรียนรู้แบบน าตนเอง พบวา่ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (Mean = 4.52 ,S.D. = 0.31) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ (Mean = 4.56 , 
S.D. = 0.35) รองลงมาคือ ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ (Mean = 4.52 , S.D. = 0.35) และดา้นผูส้อน (Mean = 4.49 
, S.D. = 0.39) ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เขมกร อนุภาพ (2560) ท่ีศึกษาการใชก้ารเรียนรู้แบบ
น าตนเอง เพื่อพฒันาการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 แสดงให้เห็นว่า โดย
ภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (Mean = 4.49 ,S.D. = 0.79) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้น
การประเมินผลการเรียนรู้ อยู่ในระดบั มากท่ีสุด รองลงมา คือดา้นผูส้อน รองลงมา คือดา้นกิจกรรมการ
เรียนรู้และดา้นส่ือการเรียนรู้ และงานวิจยั มณฑา ชุ่มสุคนธ์ (2552) ผลการวิจยัพบว่า ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการจดักระบวนการเรียนรู้โดยกาช้ีน าตนเองในภาพรวมอยู่ใน ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น                  
รายดา้น พบว่า นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการสร้างบรรยากาศความเป็นกนัเอง การด าเนินกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยมีผูส้อนคอยอ านวยความสะดวก เปิดโอกาสให้นกัเรียนไดเ้ลือกวิธีการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ก าหนด
วตัถุประสงคข์องการเรียนรู้ท่ีเป็นจริงได้ ผูส้อนอ านวยความสะดวกให้นกัเรียนวิเคราะห์ ความตอ้งการของ
ตนเอง สามารถประเมินความกา้วหน้าของการเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นระยะ และจดัโครงสร้าง ทางกายภาพ
ของหอ้งเรียนใหมี้ลกัษณะไม่เป็นทางการนกั อยูใ่นระดบัมากเรียงตามล าดบั 
 
ข้อค้นพบของงานวจัิย 
 1. การน าการเรียนรู้แบบน าตนเองมาใช้กับการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 สามารถท าให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ดีข้ึนตามล าดับ หลงัจากได้เรียนรู้ตาม
ขั้นตอนการเรียนรู้แบบน าตนเอง ทั้ง 5 ขั้นตอน ประกอบดว้ย การวิเคราะห์ความตอ้งการในการเรียน การ
ก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน การวางแผนการเรียน การด าเนินการเรียนรู้จากแหล่งวิทยาการ และการ
ประเมินผล ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ท่ีผ่านการลงมือปฏิบติัจริงท าให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจและเกิดทกัษะในการ
ท างานอยา่งเป็นขั้นตอน รู้จกัวางแผน คิดคน้หาแนวทางท่ีหลากหลาย นกัเรียนสามารถเป็นผูค้วบคุมตนเอง 
มีอิสระในการท างาน โดยเร่ิมตั้งแต่การเลือกในส่ิงท่ีตนเองตอ้งการไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว ้ท าให้นกัเรียน
ส่วนใหญ่มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์ในระดบัผา่นเกณฑ์ แสดงให้เห็นว่า การเรียนรู้แบบน าตนเอง ช่วย
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ไดดี้ แต่ตอ้งเพิ่มเติมดา้นความคิดละเอียดลออ ซ่ึงนกัเรียนมีผลคะแนนดา้นน้ี
น้อยท่ีสุด เน่ืองจากนักเรียนส่วนใหญ่ยงัไม่สามารถออกแบบการสร้างเร่ืองราวของตัวละครและการ
ออกแบบตวัละครยงัไม่เป็นขั้นตอนท่ีชดัเจน 
 2. จากงานวิจยัการพฒันาความคิดสร้างสรรคโ์ดยการเรียนรู้แบบน าตนเอง รายวิชาคอมพิวเตอร์ 
พบวา่ ลกัษณะการเรียนรู้แบบน าตนเองในวิชาคอมพิวเตอร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จากท่ีนกัเรียน
ประเมินตนเอง และครูเป็นผูป้ระเมินนกัเรียน พบวา่ ผลการประเมินทั้งสองไม่แตกต่างกนั แสดงให้เห็นว่า 
การเรียนรู้แบบน าตนเองมีส่วนช่วยท าให้นกัเรียนพฒันาตนเองไดต้ามความสามารถของนกัเรียนแต่ละคน 
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นกัเรียนส่วนใหญ่จะประสบความส าเร็จ เพราะมีความตั้งใจ ใส่ใจ สนใจ ท่ีจะสรรหาความรู้ท่ีแปลกใหม่ ท่ี
ตนเองไม่เคยรู้ การเรียนรู้แบบน้ีเป็นการเรียนรู้ดว้ยตวันกัเรียนเอง แบบนกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง มากกวา่การ
เรียนรู้แบบครูเป็นผูบ้รรยาย การจดัเรียนรู้แบบน าตนเองจะช่วยพฒันาความสามารถของนกัเรียนไดม้ากข้ึน 
หากมีการจดัการเรียนรู้แบบน าตนเองอยา่งต่อเน่ืองเพื่อสร้างความคุน้เคยให้กบันกัเรียน บรรยากาศของการ
เรียนท าให้นกัเรียนท างานไดอ้ยา่งอิสระ ครูผูส้อนช่วยเหลือและให้ค  าปรึกษาแก่นกัเรียนเม่ือมีปัญหา มีการ
พฒันาการคิดวิเคราะห์ในเน้ือหาท่ีเรียนมากข้ึน ในอนาคตนกัเรียนอาจจะน าการเรียนรู้น้ีไปใชใ้นการเรียน
ระดบัสูงได ้
 3. การเรียนรู้แบบน าตนเองสามารถน าไปปรับใชก้บันกัเรียนในชั้นเดียวกนั หรือในรายวิชาอ่ืน 
เพื่อเป็นแนวทางเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้แบบน าตนเอง ซ่ึงจะตอ้งด าเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปและ
ต่อเน่ือง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. การพฒันาความคิดสร้างสรรคโ์ดยการเรียนรู้แบบน าตนเอง ครูผูส้อนควรศึกษาและท าความ
เขา้ใจการจดัการเรียนรู้แบบน าตนเองใหช้ดัเจน พร้อมช้ีแจงใหน้กัเรียนเขา้ใจในแต่ละขั้นตอนของการเรียนรู้
แบบน าตนเอง เพื่อใหน้กัเรียนสามารถปฏิบติัไดถู้กตอ้งและเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
 2. การเรียนรู้แบบน าตนเองไม่จ  าเป็นตอ้งเรียนภายในชั้นเรียนเท่านั้น แต่สามารถเรียนนอกห้อง
ไดเ้ช่นกนั เช่น การเรียนในห้องสมุด หรือการเรียนในห้องคอมพิวเตอร์ ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมให้นกัเรียนได้
ศึกษาคน้ควา้หาความรู้จากหลากหลายแหล่ง และเป็นการเปล่ียนบรรยากาศการเรียนการสอนแบบเดิมๆ 
  3. การเรียนรู้แบบน าตนเอง เป็นความสามารถเฉพาะบุคคลให้มีความพร้อมในการเรียน ดงันั้น
ครูผูส้อนจะตอ้งเลือกเน้ือหาและวางแผนในการสอนให้เหมาะกบัระดบัชั้นของนกัเรียน นกัเรียนจะตอ้งมี
ความพร้อม มีความรับผิดชอบ ในการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง โดยท่ีครูผูส้อนอาจปรับเวลาในการจดัการ
เรียนแต่ละขั้นตามความเหมาะสม 
ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 ควรน าแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบน าตนเอง ไปประยุกต์ใช้กับวิชาอ่ืนๆ เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ การคิดสร้างสรรค ์เป็นตน้ 
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