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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบการจัดการเรียนรู้การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2) ศึกษาผลการ
จัดการเรียนรู้การส่งเสริมการเรียนรู ้ด้วยตนเอง 3) ศึกษาความพึงพอใจ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการสร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2563 จ านวน 47 คน โดยวิธี เลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 
การส่งเสริมการเรียนรู ้ด้วยตนเอง 2) แบบสังเกตสังเกตพฤติกรรม 3) แบบสัมภาษณ์กึ ่งโครงสร้าง 4) แบบสอบถาม 
ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ 5) แบบส ารวจความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดย
ใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าเฉลี่ย และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพ โดยการอธิบายปรากฏการณ์
ผ่านการเขียนสะท้อนคิดของผู้เรียน การบันทึกภาพผ่านกล้องโทรศัพท์ การสัมมนากลุ่มย่อย สรุปและถอดบทเรียน 
ผลการวิจัยพบว่า การออกแบบระบบการเรียนการสอน ผู้วิจัยได้ใช้ ADDIE Model มี 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการวิเคราะห์ 
ขั ้นการออกแบบ ขั ้นการพัฒนา ขั ้นการน าไปใช้ และขั ้นการวัดและประเมินผล เป็นรูปแบบที ่น  ามาออกแบบ 
การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผลการจัดการเรียนรู้การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาการ
สร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พบว่าจากองค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน ภาพรวมหลังการได้รับการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ มีค่าเท่ากับ �̅�= 4.51, S.D.= 0.58 อยู่ในระดับมากที่สุด และความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา

ครูวิทยาศาสตร์ทีไ่ด้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่าเท่ากับ �̅�= 4.95, S.D.= 0.50 อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 

ค ำส ำคัญ:  การเรียนรู้ด้วยตนเอง; นวัตกรรมการเรียนรู้; เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ 



ดวงจันทร์ แก้วกงพาน, ชิสาพัชร์ ชูทอง, & เชาว์วุฒิ สิงห์แก้ว. (2565). ผลการจัดการเรียนรู้การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาการสร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 16(1), 64-82. 

65 

Abstract 
 This research aims to 1) design learning management for self-learning promotion, 2) study the 
results of promotion learning management for self-learning, and 3) study satisfaction. Target groups were 
47 third year students in general science major who have enrolled in the course of creating innovative 
learning materials for science on semester 1, academic year 2020, using a purposive selection. The 
research instruments were 1) learning management plan of self-learning promotion,  
2) observational form, 3) semi-structured interview, 4) self-learning questionnaire, and 5) the satisfaction 
survey. The data were analyzed by statistical analysis. Quantitative data using descriptive statistics, mean 
and standard deviation. Qualitative data analysed by explaining the phenomenon through the reflection 
of the students by taking pictures through the phone camera, small group seminars, summary and 
transcription. 

The research results found that Instructional System Design (ISD), researcher has used ADDIE 
Model with 5 steps, including analysis state, design stage, development stage, implementation stage, 
evaluation stage as a model for designing learning management for self-learning promotion. The results 
of learning management for self-learning promotion of science media innovative development was 

found that from 3 components; the overall picture after receiving the learning activities was �̅�= 4 . 5 1 , 
S.D. = 0 . 5 8  at the highest level, and the satisfaction towards the learning management of  

pre-service science teacher were promoted on self-learning, equal to �̅�= 4.51, S.D.= 0.58 at the highest 
level. 

 
Keywords:  self-learning; Innovation in learning; Information and communication technology; pre-service science 
teacher 

 
บทน า 

การศึกษาในศตวรรษที่ 21 นั้นเป็นการศึกษาเพื่อเตรียมคนออกไปเป็นคนท างานที่ใช้ความรู้ (knowledge 
worker) และเป็นบุคคลพร้อมเรียนรู้ (learning person) ไม่ว่าจะประกอบสัมมาชีพใดมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ต้องเป็น
บุคคลพร้อมเรียนรู้และเป็นคนท างานที่ใช้ความรู้ แม้จะเป็นชาวนาหรือว่าเกษตรกรก็ต้องเป็นคนที่พร้อมเรียนรู้และเป็น
คนท างานท่ีใช้ความรู้ ดังนั้น ทักษะส าคัญที่สุดของศตวรรษที่ 21 จึงเป็นทักษะของการเรียนรู้ (learning skills) การศึกษา
ในศตวรรษที่  21 จ าต ้องเป็นเช่นนี ้ก ็ เพราะต้องเตรียมคนไปเผชิญการเปลี ่ยนแปลงที ่รวดเร ็วร ุนแรงพลิกผัน  
และคาดไม่ถึง คนยุคใหม่จึงต้องมีทักษะสูงในการเรียนรู ้และปรับตัวซึ่งประกอบไปด้วยความรู้เกี ่ยวกับโลก (global 
awareness) ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ (วิจารณ์ พานิช, 2555) 
ผู้สอนต้องมีความสามารถออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้ ตามที่ ณัฐกร สงคราม 
(2557) กล่าวไว้ว่า ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ท าให้มัลติมีเดียจะถูกน าไปใช้ประโยชน์ในงาน
ด้านต่าง ๆ ในแทบทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม 
ด้านธุรกิจการค้า ด้านสื่อสารมวลชน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาที่มีการพัฒนาน าไปใช้ในการเรียนการสอน
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อย่างต ่อเนื ่อง ด ังน ั ้น คร ูผ ู ้สอนจะต้องออกแบบการเร ียนการสอนให้ ผ ู ้ เร ียนเกิดการเร ียนร ู ้ เพ ื ่อให ้สอดรับ 
กับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น ดังท่ี เรณุมาศ มาอุ่น (2559) ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพนั้น อาจารย์ผู้สอนจ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของการจัดการศึกษา 
หรือการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ซึ่งมี ลักษณะเฉพาะและแตกต่างจากการจัดการเรียนการสอนในระดับ
อื่น โดยประเด็นส าคัญที่อาจารย์ผูส้อนต้องเข้าใจ ในเบื้องต้น ได้แก่ จุดมุ่งหมายของการอุดมศึกษา ธรรมชาติของผู้เรียนใน
ระดับอุดมศึกษา และหลักสูตรระดับอุดมศึกษา เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงเข้าไปสู่การจัดการเรียนการสอนในระดับนี้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

วิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาที่พบโดยทั่วไป มี 3 วิธีการ คือ 1. Surface Approach เป็นวิธีการ
เรียนรู้ที่เกิดจากการกระตุ้นให้เกิดความต้องการที่จะสอบให้ผ่านวิชานั้น  ซึ่งเกิดจากการกลัวตกและมักเกิดในผู้เรียน 
ที ่มีความนับถือตนเอง (self-esteem) และความเชื ่อมั ่นในตนเอง (self confidence) วิธีการเรียนรู ้แบบนี ้ม ักใช้
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการแสวงหาข้อมูล และใช้เครื่องช่วยให้เกิดความจ า ดังนั้น ผลการเรียนรู้ (learning outcome) 
เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นการแสวงหาข้อมูลและความจ า 2. Deep Approach เกิดจากความสนใจในเนื้อหา สาระ
ของรายวิชาที่เรียนและความต้องการที่จะกระท าสิง่ที่มีความหมาย รวมทั้งการตีความจากองค์ความรู้ในวิชานั้น ๆ ผู้เรียนมี
ความตั้งใจที่จะให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ที่จะบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ดังกล่าวมี
หลากหลายตั้งแต่การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองไปจนถึงการเรียนรูร้่วมกับผู้เรียนในสาขาวิชาต่าง ๆ ในลักษณะของการเรียน
แบบร่วมมือ (cooperative learning) การใช้กระบวนการเร ียนร ู ้แบบใดนั ้นข ึ ้นอยู ่ก ับล ักษณะของว ิชานั ้น ๆ  
และคุณลักษณะของผู้เรียน 3. Strategic Approach เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ใช้กระบวนการเรียนรู้มีลักษณะใกล้เคียงกับ 2 
วิธีการดังกล่าวข้างต้นโดยความแตกต่างอยู ่ที ่แรงจูงใจและความตั้งใจของผู้เรียนซึ ่งก่อให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้   
โดยขึ้นอยู่กับตัวผู้เรียนและรายวิชานั้น ๆ (เรณุมาศ มาอุ่น, 2559) การเรียนรู้แบบน าตนเอง (self - directed learning) 
คือ ลักษณะการเรียนรู ้ที ่ผู ้เรียนวางแผนการเรียนรู ้ ก าหนดเป้าหมายและด าเนินการเรียนรู ้ด้วยกลวิธีที ่เหมาะสม  
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ จะเห็นได้ว่าการเรียนรู้แบบน าตนเองมีพื้นฐานมาจากแนวคิดของนักการศึกษาและทฤษฎี
มนุษยนิยม เช่น John Dewey ที่กล่าวไว้ว่า “มนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกับศักยภาพไม่จ ากัด เพื่อการเจริญเติบโต 
และพัฒนาการ ซึ่งมีความเชื่อว่าการศึกษาเป็นตัวสนับสนุนความเจริญและการพัฒนาของมนุษย์ ผู้สอนต้องไม่เข้าไป
แทรกแซงหรือไปควบคุมกระบวนการการเรียนรู้ของผู้เรียน แต่ในขณะเดียวกันผู้สอนต้องแสดงบทบาทเป็นผู้อ านวยความ
สะดวกในการเรียน (learning facilitator)” หรือเป็น “ผู้ร่วมกิจกรรม (member)” นั่นคือ ผู้สอนเป็นผู้ช่วยให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ รวมไปถึงทักษะ พฤติกรรมค่านิยม และทัศนคติด้วย  (Dewey, 1938) 
ผู้เรียนเป็นผู้วางแผนในการเรียนด้วยตนเองอย่างน้อย 70% ของโครงการเรียนทั้งหมด โดยมีเหตุผลส าคัญคล้าย ๆ กัน  
คือ ต้องการมีความรู้และต้องการประยุกตใ์ช้ความรู้และทักษะของตนเอง (Danis & Tremblay, 1987) ดังทฤษฎีการสร้าง
ความรู ้ด้วยตนเอง (constructivism) ของเพียเจต์ (Piaget) ที ่ให้ความส าคัญด้านกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้  
ตามแนวคิดนี้เชื ่อว่าผู ้เรียนสามารถสร้างความรู้ขึ ้นเองได้  นอกจากนี้ Fisher, King and Tague (2001) ได้กล่าวว่า 
องค์ประกอบของลักษณะการเรียนรู้แบบน าตนเอง คือ 1) การเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ 2) การมีมโนทัศน์ของตนเอง 
ในการเป็นผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ 3) การมีความคิดริเริ่มและมีอิสระในการเรียนรู้ 4) การยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นจากการ
เรียนรู้ของตนเอง 5) ความรักในการเรียน 6) ความคิดสร้างสรรค์ 7) การมองอนาคตในแง่ดี และ 8) ความสามารถในการ
ใช้ทักษะทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และทักษะการแก้ปัญหา  
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จากการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนในปัจจุบันและการส่งเสริมให้ผู ้เรียนเกิดกา รเรียนรู้และเกิดทักษะ 
ในศตวรรษที่ 21 ผู้สอนจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากที่สุด  
อันเนื่องมาจากเมื่อผู้เรียนเกิดการเรียนรู ้ด้วยตนเองแล้วผู้เรียนย่อมมีความจ าในระยะยาวจากการการลงมือปฏิบัติ  
เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ด้วยเหตุผลนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาวิธกีาร
สอนส าหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยศึกษาผลการจัดการเรียนรู้การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาการ
สร้างสื ่อนวัตกรรมการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขอ งนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์  
เป็นการพัฒนาการเรียนการสอนให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมา
บูรณาการกับการเรียนการสอน ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการออกแบบสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ในรูปแบบสื่ออิเล็กรอนิกส์ เช่น สื่อ E-Book คอวพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) หนังสือการ์ตูน (comic) และพอต
คาสต์ (podcast) เพื่อสื่อสารความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิทยาศาสตร์ให้ผู้อื่นเข้าใจอีกรูปแบบหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นการ
ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษาอีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์ของขุดโครงการวิจัย 

1. เพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาการสร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ 

2. เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาการสร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 
 
ทฤษฎี สมมติฐาน และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 
 
 
 
 
 
 

 
 

ขอบเขตของงานวจิัย 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการสร้างสื่อนวัตกรรมการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  จ านวน 47 คน 
ขอบเขตด้านเนื้อหา เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  ได้แก่ การสร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใน

รายวิชาการสร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

การจัดการเรียนรู ้ในรายวิชา
การสร ้างส ื ่อนวัตกรรมการ
เร ียนรู ้ว ิทยาศาสตร์โดยการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

- ผลการจดัการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการสร้างสื่อนวัตกรรมการเรยีนรู้
วิทยาศาสตร ์
- ส่งเสริมทักษะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษา
ครูวิทยาศาสตร์ ได้รบัการส่งเสริมการเรยีนรู้ด้วยตนเอง 
- ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู
วิทยาศาสตร์ ไดร้ับการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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ตัวแปรอิสระ ได ้แก่  การจ ัดการเร ียนร ู ้ ในรายวิชาการสร ้างส ื ่อนวัตกรรมการเร ียนร ู ้ว ิทยาศาสตร์  
โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลการจัดการเรียนรู ้ เพื่อพัฒนาการสร้างสื ่อนวัตกรรมการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ ทักษะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ และความพึงพอใจ ที ่มีต่อการจัดการเรียนรู้  
ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ 
 
รูปแบบของการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานแบบแผนสามเส้า (triangulation design) ด าเนินการเก็บข้อมูล
พร้อมกันทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (concurrent) ซึ่งมีความส าคัญเท่ากัน การวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพ  
โดยการอธิบายปรากฏการณ์ผ่านการเขียนสะท้อนคิดของผู้เรียน สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับการเรียนรูด้้วยตนเอง การ
บันทึกภาพผ่านกล้องโทรศัพท์  การส ัมมนากลุ ่มย ่อย  สร ุปและถอดบทเร ียน  และการวิ เคราะห ์เช ิงปร ิมาณ  
ได้แก่ แบบส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแบบสังเกตพฤติกรรม
ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองของครูวิทยาศาสตร์ ดังรูปที่ 1 แสดงระเบียบการวิจัยที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี 

 
 

 
 
 

รูปที่ 1 แผนภูมแิสดงแบบแผนสามเส้า: รูปแบบลู่เข้า ที่มา: รัตนะ บัวสนธ์, 2556 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1. แผนการจัดการเรียนรู ้การส่งเสริมการเรียนรู ้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาการสร้างสื ่อนวัตกรรมการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2. แบบสังเกตสังเกตพฤติกรรมด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้

การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาการสร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

3. แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเกี ่ยวกับการเรียนรู ้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาการสร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

4. แบบสอบถามด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้การส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาการสร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

5. แบบส ารวจความพึงพอใจเกี ่ยวกับการเรียนรู ้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาการสร้างสื ่อนวัตกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

6. หาคุณภาพของเครื่องมือ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบสังเกต และแบบส ารวจตรวจสอบจากผู้เชี ่ยวชาญ 
จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ อาจารย์สาขาวิชาเคมี และครูวิทยาศาสตร์ที ่สอนในระดับ  
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับลักษณะ

QUAN 

QUAL 

+ Compare and Contrast 
Results 

Interpret QUAN 
+ 

QUAL 
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พฤติกรรมที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปน าผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์หาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง ระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) และผลการพิจารณาจากผู้เช่ียวชาญ ซึ่งมีข้อค าถาม มีดัชนีความ
สอดคล้องตั้งแต่ 0.50-1.00 ถือว่าน ามาใช้ได้ เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลและน าเสนอข้อมูลต่อไป 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองในรายวิชาการสร้างสื่อนวัตกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

2. แผนการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาสร้างสื่อนวัตกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ จ านวน 15 แผน ๆ ละ 3 ช่ัวโมง   

3. สร้างแบบสอบถามเกี ่ยวกับการส่งเสริมทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารของนักศึกษาครู
วิทยาศาสตร์ ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

4. สร้างแบบส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ได้รับการส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

5. น าเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิจัย ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ จากนั้นน าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพ โดยการอธิบายปรากฏการณ์ผ่านการเขียนสะท้อนคิดของผู้เรียน การบันทึกภาพ
ผ่านกล้องโทรศัพท ์การสัมมนากลุ่มย่อย สรุปและถอดบทเรียน  
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ค่าเฉลี ่ย และค่าส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน  
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง แบบสอบถามการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแบบส ารวจความพึงพอใจ มีลักษณะ
เป็นแบบประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert) มีระดับการให้คะแนน ดังนี้ 5 หมายถึง ระดับการ
ให้คะแนน มากที่สุด 4 หมายถึง ระดับการให้คะแนน มาก 3 หมายถึง ระดับการให้คะแนน ปานกลาง 2 หมายถึง  
ระดับการให้คะแนน น้อย 1 หมายถึง ระดับการให้คะแนน น้อยที่สุด เกณฑ์การประเมินระดับความคิดเห็น คะแนนเฉลี่ย
ระหว่าง 4.20-5.00 หมายถึง อยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.40-4.19 หมายถึง อยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย
ระหว่าง 2.60-3.39 หมายถึง อยู่ในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.80-2.59 หมายถึงอยู่ในระดับน้อยคะแนนเฉลี่ย
ระหว่าง 1.00-1.79 หมายถึง อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 
ผลการวิจัย 

1. ออกแบบการจัดการเรียนรู้การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาการสร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ การออกแบบระบบการเรียนการสอน 
(Instructional System Design: ISD) คือ ผู้วิจัยได้ใช้ ADDIE Model ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี ้
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ตารางที่ 1 ออกแบบการจัดการเรียนรู้การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาการสร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ 

ขั้นการด าเนิน
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การวิเคราะห ์
(Analysis) 

ในขั้นตอนการวิเคราะห์ ผู้วิจัยร่วมกับนักศึกษาได้วิเคราะห์ถึง
ปัญหาในการเรียนการสอน การใช้สื ่อการสอนในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ ความยากง่ายของรายวิชาที่เรียน เนื้อหาและ
กิจกรรมต่าง ๆ ความรู้พื้นฐานของผู้เรียน และความต้องการ
ในการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ การได้มาซึ่งปัญหาของ
การเรียนการสอนนั้น นักศึกษาได้ลงพื้นที่สถานศึกษาเพื่อท า
การสัมภาษณ์ สอบถามครูผู้สอนโดยตรง การสอบถามจาก
นักเรียน ความต้องการของผู ้อ  านวยการ เพื ่อน าปัญหา
ดังกล่าวมาร่วมกันวิเคราะห์เพื ่อออกแบบและสร้างสื่อ
นวัตกรรมการเรียนรู ้ว ิทยาศาสตร์ที ่ตอบโจทย์ตามความ
ต้องการในการเรียนรู้ของผู้เรียนและผู้สอนโดยตรง 

 

 

การออกแบบ 
(Design) 

ในขั ้นตอนการออกแบบ เมื ่อนักศึกษาได้ทราบถึงป ัญหา 
ในการเร ียนการสอนแล ้ว น ักศ ึกษาร ่วมก ันระดมสมอง 
เพื่อวางแผนออกแบบ โดยมีการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานและตัวชี้วัดร่วมด้วย การเขียน
โครงร่างการสร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อให้
ส ื ่ อนว ัตกรรมการเร ี ยนร ู ้ ว ิทยาศาสตร ์ ให ้สอดคล ้อง 
และครอบคลุมกับมาตรฐานและตัวชี ้ว ัดของผู ้เรียนและให้
สอดคล้องกับเนื้อหาสาระการก าหนดวัตถุประสงค์ที่เน้นการ
พ ัฒนาผ ู ้ เร ียนให ้ครบทั ้ง 3 ด้าน ค ือ ด ้านพ ุทธ ิปัญญา 
(cognitive) ด้านทักษะ (psychomotor) และด้านลักษณะ
นิสัย (affective) ล าดับเนื้อหาในการสอน และระบุวิธีสอน
หรือกลยุทธ์ในการสอน การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมาบูรณาการกับสื่อการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความ
สนใจในการเรียนมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ 
ผู้วิจัยเปิดโอกาสให้นักศึกษาเสนอแนวคิดการออกแบบสื่อการ
สอน โดยผู้วิจัยมีหน้าที่คอยให้ค าแนะน าและให้ข้อเสนอแนะ 

 

 

 

 

การพัฒนา 
(Development) 

ในขั้นตอนการพัฒนาเมื่อนักศึกษาออกแบบสื่อนวัตกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามที่ได้วางแผนและออกแบบเรียบร้อย
แล ้วน ักศ ึกษาได ้น  าส ื ่อด ังกล ่าวไปให ้คนอ ื ่นพ ิจารณา 
เพื่อตรวจสอบและประเมินความสอดคล้องของเนื้อหา ภาษา
ที่ใช้ ความเหมาะสมของสื่อ ความสวยงาม ความน่าสนใจ ซ่ึง
มีผู้ประเมินที่มีความหลากหลาย เช่น ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ 
นักเรียน อาจารย์ผู้สอนด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา และนักศึกษา
ต่างสาขาวิชา เพื ่อให้ข ้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข 
และน าไปพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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การน าไปใช้ 
(Implementation) 

เป็นการน าสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ไดอ้อกแบบ
และพัฒนาไว้เรียบร้อยแล้วไปใช้สอนจริงในสถานศึกษา  
เป็นการน าสื่อที่ออกแบบและสร้างขึ้นไปใช้จริง ก่อให้เกิด
ประโยชน์ทั ้งนักศึกษาที ่เก ิดการเรียนรู ้จากการลงมือท า  
การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง นักศึกษา 
แต่ละกลุ่มจะน าสื่อไปใช้จริงและทดลองสอน เป็นการส่งเสริม
ทักษะการสื่อสารและวิชาชีพครูให้กับนักศึกษา 

 

 

การวัดและ
ประเมินผล 
(Evaluation) 

การประเมินผู้วิจัยและนักศึกษาร่วมกันสะท้อนความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบน าตนเอง เพื่อ
ประเมินกระบวนการเรียนรู้ว่ามีความเหมาะสมกับผู้เรียน
หรือไม่ และในขณะเดียวกันผู ้ เร ียนเกิดการเร ียนรู ้จาก
กระบวนการดังกล่าวอย่างไร เพื่อน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแก้ไขการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ  
และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนมากที่สุด  

 

 

 
ตารางที่ 2 ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาสร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังการได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

รายการประเมิน ก่อนการได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

หลังการได้รบัการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ 

�̅� S.D. แปลผล �̅� S.D. แปลผล 

ด้านการวางแผนการเรียนรู ้ 3.51 0.81 มาก 4.49 0.56 มากที่สุด 
ด้านการควบคุมและตรวจสอบตนเอง 3.34 0.95 ปานกลาง 4.49 0.55 มากที่สุด 
ด้านการปรับปรุงตนเอง 3.33 0.95 ปานกลาง 4.56 0.62 มากที่สุด 

รวม 3.39 0.90 ปานกลาง 4.51 0.58 มากที่สุด 

   
 จากตารางที่ 2 แสดงผลการจัดการเรียนรู้การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาการสร้างสื่อนวัตกรรม 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ พบว่า ภาพรวมหลัง  

การได้รับการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ มีค่าเท่ากับ �̅�= 4.51, S.D.= 0.58 อยู่ในระดับมากท่ีสุด จะเห็นได้ว่า รายการประเมนิ
ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนการเรียนรู้ ด้านการควบคุมและตรวจสอบตนเอง และด้านการปรับปรุงตนเอง หลังการ
ได้รับกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน 
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ตารางที่ 3 รายการผลการจัดการเรียนรู้การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาสร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังการได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ข้อที่ รายการประเมิน ก่อน หลัง 

�̅� S.D. แปลผล �̅� S.D. แปลผล 

องค์ประกอบด้านการวางแผนการเรยีนรู้ 3.51 0.81 มาก 4.49 0.56 มากที่สุด 

1 ข้าพเจ้ามีความสามารถในการเรียนรู้เนื้อหาและข้อมูล
ต่าง ๆ ด้วยตนเอง 

3.63 0.83 มาก 4.46 0.59 มากที่สุด 

2 ข้าพเจ้ามีความสามารถในการจัดล าดบั ขั้นตอน
ความส าคัญของวธิีการเรียนรู้ (รู้ว่าควรท าอะไรก่อน-
หลัง) 

3.33 0.87 ปานกลาง 4.43 0.54 มากที่สุด 

3 ข้าพเจ้ามีความสามารถวางแผนในการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง 

3.52 0.84 มาก 4.48 0.59 มากที่สุด 

4 ข้าพเจ้ามีความสามารถในการก าหนดล าดับขั้นตอน
การเรียนรู้ ได้อย่างชัดเจน และมีความเหมาะสม 

3.30 0.81 ปานกลาง 4.33 0.56 มากที่สุด 

5 ข้าพเจ้ามีความสามารถในการเลือกสื่อ และแหล่ง
เรียนรู้เพื่อน ามาซ่ึงข้อมูล 

3.50 0.84 มาก 4.50 0.59 มากที่สุด 

6 ข้าพเจ้ามีความสามารถในการควบคุมตนเองให้ปฏิบัติ
ตามแผนการเรียนรู้ที่ได้ก าหนดไว ้

3.50 0.91 มาก 4.46 0.59 มากที่สุด 

7 ข้าพเจ้าใช้ขอ้มูลและเหตุผลประกอบการตัดสินใจ  
ในการด าเนินการตามแผนงานที่วางแผนไว้ 

3.61 0.71 มาก 4.48 0.55 มากที่สุด 

8 ข้าพเจ้ามีความสามารถตัดสินใจในการด าเนินการตาม
แผน หรือปรับปรุงแผนการเรียนรู้ 

3.50 0.75 มาก 4.52 0.59 มากที่สุด 

9 ข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบกับผลที่เกิดขึน้ หรือคาดวา่
จะเกิดขึ้นจากการด าเนินการตามแผนการที่วางไว้ 

3.63 0.95 มาก 4.61 0.49 มากที่สุด 

10 ข้าพเจ้ามีความสามารถในการประเมินผลส าเร็จในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

3.54 0.66 มาก 4.59 0.50 มากที่สุด 

องค์ประกอบด้านการควบคุมและตรวจสอบตนเอง 3.34 0.95 ปานกลาง 4.49 0.55 มากที่สุด 

1 ข้าพเจ้ามีความสามารถในการตรวจสอบผลการ
ด าเนินการตามแผนการเรียนรู้ 

3.09 0.84 ปานกลาง 4.26 0.49 มากที่สุด 

2 ข้าพเจ้ามีความสามารถในการตัดสินในด าเนินการตาม
แผนงานที่วางไว ้

3.17 0.83 ปานกลาง 4.50 0.51 มากที่สุด 

3 ข้าพเจ้ามีความสามารถในการวิเคราะหข์้อบกพร่องใน
การเรียนรู้ของตัวเอง 

3.24 0.97 ปานกลาง 4.35 0.57 มากที่สุด 

4 ข้าพเจ้าสามารถแก้ไขข้อบกพร่องในการเรียนรู้ของ
ตนเองได้ 

3.20 1.00 ปานกลาง 4.30 0.66 มากที่สุด 

5 ข้าพเจ้ามีความสามารถในการหาข้อมูล ความรู้  
และวิธกีารต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข
ปรับปรุงข้อบกพร่องในการเรียนรู้ของตนเอง 

3.35 1.00 ปานกลาง 4.57 0.50 มากที่สุด 

6 ข้าพเจ้าสามารถยอมรับความคิดเห็น หรือผลการ
วิพากษ์วจิารณ์จากผู้อื่น 

3.46 0.91 มาก 4.57 0.50 มากที่สุด 
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วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 16(1), 64-82. 

73 

ข้อที่ รายการประเมิน ก่อน หลัง 

�̅� S.D. แปลผล �̅� S.D. แปลผล 

7 ข้าพเจ้ายอมรับค าวิพากษ์วจิารณ์จากผูอ้ื่น  
แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตนเอง 

3.41 1.00 มาก 4.52 0.59 มากที่สุด 

8 ข้าพเจ้ามีความสามารถในการน าทกัษะที่ได้เรียนรู้ที่
ผ่านจากรายวิชานี้ไปปรับใช้ในอนาคตตอ่ไป 

3.52 0.96 มาก 4.61 0.54 มากที่สุด 

9 ข้าพเจ้ามีความสามารถในการน าทกัษะการเรียนรู้ใน
วิชาต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน 

3.46 0.96 มาก 4.57 0.62 มากที่สุด 

10 ข้าพเจ้าสามารถยอมรับและยินดีที่จะปรับปรุงวิธีการ
เรียนรู้ด้วยตนเองตามข้อเสนอแนะจากผู้อื่น 

3.48 0.98 มาก 4.67 0.47 มากที่สุด 

องค์ประกอบด้านการปรับปรุงตนเอง 3.33 0.95 ปานกลาง 4.56 0.62 มากที่สุด 

1 ข้าพเจ้าเลือกวธิีการ เนื้อหาที่ตวัเองสนใจ 3.39 1.00 ปานกลาง 4.46 0.55 มากที่สุด 
2 ข้าพเจ้าสามารถบอกได้ชัดเจนว่าขา้พเจา้ต้องการ

เรียนรู้ส่ืออะไร เนื้อหาอะไร และน าไปใช้กับกลุ่มใด 
3.09 0.89 ปานกลาง 4.43 0.62 มากที่สุด 

3 ข้าพเจ้าต้องการเรียนรู้ส่ิงที่มีประโยชน์ตอ่ชีวิต 
และวิชาชพีเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ได ้

3.46 1.00 มาก 4.65 0.48 มากที่สุด 

4 ข้าพเจ้าเลือกใช้วิธกีารเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเอง 3.35 0.82 ปานกลาง 4.52 0.51 มากที่สุด 
5 ข้าพเจ้าสามารถเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้ตาม

ระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้
3.13 0.89 ปานกลาง 4.54 0.50 มากที่สุด 

6 ในการเรียนรู้ถ้ามีบางเนื้อหาที่ยาก หรือการท างานที่ไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดหวัง ขา้พเจา้จะพยายามหา
ข้อมูล สอบถามผู้รู้และปรึกษาอาจารย์ผูส้อน 

3.30 0.94 ปานกลาง 4.50 0.69 มากที่สุด 

7 ข้าพเจ้าสามารถเลือกแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ลักษณะงานและศึกษาข้อมูลให้ละเอยีดรอบคอบ 

3.26 0.98 ปานกลาง 4.46 0.85 มากที่สุด 

8 เมื่อต้องการหาขอ้มูลเรื่องใดเร่ืองหนึ่งที่ข้าพเจ้าไม่
เข้าใจ ข้าพเจ้าจะพยายามจนกว่าจะหาข้อมูลได้ส าเร็จ
และมีความเข้าใจในเนื้อหานั้น ๆ ได้มากขึ้น 

3.37 1.00 ปานกลาง 4.61 0.49 มากที่สุด 

9 ข้าพเจ้าอยากที่จะท างานให้ส าเร็จและสร้างผลงานให้มี
คุณภาพ 

3.54 0.98 มาก 4.78 0.47 มากที่สุด 

10 ข้าพเจ้ารูว้่าในการปฏิบัต ิประพฤติตนอย่างไรจึงจะ
น าไปสู่ความส าเร็จ 

3.43 1.00 มาก 4.67 0.48 มากที่สุด 

รวม 3.39 0.90 ปานกลาง 4.50 0.58 มากที่สุด 

  
 จากตารางที่ 3 แสดงรายการผลการจัดการเรียนรู้การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาการสร้างสื่อ
นวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ก่อนการได้รับ

การจัดกรรมการเรียนรู้  พบว่า ภาพรวมมีค่าเท่ากับ �̅�= 3.39, S.D.= 0.90  อยู ่ในระดับปานกลาง เมื ่อพิจารณา

องค์ประกอบแต่ละด้าน พบว่า องค์ประกอบด้านการวางแผนการเรียนรู้ มีค่าเท่ากับ  �̅�= 3.51, S.D.= 0.81 อยู่ในระดับ

มาก องค์ประกอบด้านการควบคุมและตรวจสอบตนเอง มีค่า เท่ากับ �̅�= 3.34, S.D.= 0.95 อยู่ในระดับปานกลาง  

และองค์ประกอบด้านการปรับปรุงตนเอง มีค่าเท่ากับ �̅�= 3.33, S.D.= 0.95 อยู่ในระดับปานกลาง และหลังการได้รับการ
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จัดกรรมการเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมมีค่าเท่ากับ  �̅�= 4.51, S.D.= 0.58 อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาองค์ประกอบ

แต่ละด้าน พบว่า องค์ประกอบด้านการวางแผนการเรียนรู้  มีค่าเท่ากับ  �̅�= 4.49, S.D.= 0.56 อยู่ในระดับมากที่สุด 

องค์ประกอบด้านการควบคุมและตรวจสอบตนเอง มีค่าเท่ากับ �̅�= 4.49, S.D.= 0.55 อยู่ในระดับมากที่สุด และ

องค์ประกอบด้านการปรับปรุงตนเอง มีค่าเท่ากับ �̅�= 4.56, S.D.= 0.62 อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 
ตารางที่ 4 ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาสร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ 

ข้อที่ รายการประเมิน �̅� S.D. แปลผล 

1 กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้เกิดทักษะการท างานเป็นทีม 4.65 0.48 มากที่สุด 

2 กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้เกิดการเรียนรูด้้วยตนเอง และหาวธิีการได้มาซ่ึงข้อมูลต่าง ๆ 4.54 0.50 มากที่สุด 
3 กิจกรรมการเรียนรู้เปิดโอกาสการแสดงความคิดเห็น การน าเสนอข้อมูลต่าง ๆ 4.63 0.49 มากที่สุด 
4 กิจกรรมการเรียนรู้ฝึกการลงมือปฏบิัติจริง 4.89 0.32 มากที่สุด 
5 กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้เกิดทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 4.59 0.54 มากที่สุด 
6 กิจกรรมการเรียนรู้เป็นการบูรณาการวชิาเอกและวิชาชีพครูสู่การน าความรู้ไปยังสถานศึกษา 4.70 0.51 มากที่สุด 
7 กิจกรรมการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนกล้าคิด กล้าแสดงออกและตัดสินใจด้วยตนเอง 4.65 0.53 มากที่สุด 
8 กิจกรรมการเรียนรู้เป็นการน าความรู้จากห้องเรียนสู่นอกหอ้งเรียน 4.76 0.52 มากที่สุด 
9 กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้ผู้เรียนมีความรูแ้ละมีทักษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4.70 0.51 มากที่สุด 
10 กิจกรรมการเรียนรู้ชว่ยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 4.63 0.49 มากที่สุด 
11 กิจกรรมการเรียนรู้สามารถเรียนรู้จากการปฏิบัติโดยการน าหลักการทฤษฎี 

มาออกแบบกจิกรรมการเรียนรู้ 
4.48 0.55 มากที่สุด 

12 กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้ผู้เรียนเกิดความรัก ความสามัคคีภายในกลุ่ม 4.30 0.63 มากที่สุด 
13 กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้ผู้เรียนยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น 4.54 0.59 มากที่สุด 
14 กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้ผู้เรียนรู้สึกภาคภูมิใจในผลงานของตัวเอง 4.76 0.43 มากที่สุด 

15 กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้ผู้เรียนน าไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพต่อไป 4.85 0.36 มากที่สุด 

รวม 4.95 0.50 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 4 พบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาการ

สร้างสื่อนวัตกรรมการเรยีนรูว้ิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ภาพรวม

มีค่าเท่ากับ  �̅�= 4.95, S.D.= 0.50 อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายการประเมิน พบว่า รายการที่ 4 กิจกรรมการ

เรียนรู้ฝึกการลงมือปฏิบัติจริง มีค่าเท่า �̅�= 4.89, S.D.= 0.32 อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
นอกจากนี้พบว่า ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

เพื่อพัฒนาการสร้างสื ่อนวัตกรรมการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาครู
วิทยาศาสตร์นั้น นักศึกษามีความรู้ความสามารถในเรื ่องใหม่ ๆ ที่ยังไม่รู ้มาก่อน ได้ฝึกคิดและช่วยกันวางแผนการ
ด าเนินงาน การติดต่อประสานงานกับสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการ
สอนในช้ันเรียน สื่อในการประกอบการสอน และการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังเช่น ค าพูดของนักศึกษาท่ีได้กล่าวไวว้่า  

“ท าให้มีการวางแผนการท างานมากขึ้นค่ะ เนื่องจากภาระงานต่าง ๆ ที่ต้องรับผิดชอบ ทุกคนในกลุ่มจะวางแผน
เรื่องของเวลา เรื่องของความถัด เช่น คนท่ีมีความถนัดด้านการพูด การวาดรูป การใช้คอมพิวเตอร์”   



ดวงจันทร์ แก้วกงพาน, ชิสาพัชร์ ชูทอง, & เชาว์วุฒิ สิงห์แก้ว. (2565). ผลการจัดการเรียนรู้การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาการสร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้
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“ได้ประสบการณ์ในการน าสื่อนวัตกรรมไปทดลองใช้กับน้อง ๆ ในโรงเรียน” 
“เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยท า เช่น การท า พอตคาสต์ (podcast) ส าหรับน้องๆ ที่มีความบกพร่องทางสายตา” 
 

สรุปผล 
1. ออกแบบการจัดการเรียนรู้การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาการสร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ การออกแบบระบบการเรียนการสอน 
(Instructional System Design: ISD) คือ ผู้วิจัยได้ใช้ ADDIE Model ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี ้

1) การวิเคราะห์ (analysis) ในการออกแบบการเรียนการสอนวิเคราะห์ ในหลายประเด็นได้แก่ ความจ าเป็นของ
รายวิชาที่ให้เรียน เนื้อหาและกิจกรรมต่าง ๆ ความรู้พื้นฐานผู้เรียนและวัตถุประสงค์ ในการเรียนการสอน ปัญหาการเรียน
หารสอน และความต้องการที่จะเรียนรู้ 

2) การออกแบบ (design) ในการก าหนดวัตถุประสงค์การสอนแต่ละบทหรือแต่ละสัปดาห์เน้นการพัฒนาผู้เรียน
ให้ครบทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิปญญา (cognitive) ดา้นทักษะ (psychomotor) และด้านลักษณะนิสัย (affective) ล าดับ
เนื้อหาในการสอน ระบุวิธีสอนหรือกลยุทธ์ในการสอน และการน าเทคโนโลยีสารเสนเทศและการสื่อสารมาบูรณากับการ
เรียนการสอน 

3) การพัฒนา (development) ในการออกแบบนั้นต้องมีการพัฒนาเนื้อหา สื่อ และการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของสื่อ 

4) การน าไปใช้ (implementation) เป็นการน าสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ได้ออกแบบ และพัฒนาไว้ไปใช้สอน
จริงในสถานศึกษา โดยด าเนินการตามแผนการสอนหรือระบบการเรียนการสอนที่ออกแบบไว้ 

5)  การว ัดและประเม ินผล (evaluation) เป ็นการประเม ินว่ าระบบการเร ียนการสอนท ี ่ออกแบบ 
มีข้อบกพร่อง ข้อทีต่้องแก้ไขปรับปรุง หรือมีประสิทธิภาพเพียงใด เพื่อน ามาประเมินให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ศึกษาผลการจัดการเรียนรู ้การส่งเสริมการเรียนรู ้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาสร้างสื ่อนวัตกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ พบว่า จากองค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน ที่ผู้วิจัยได้ศึกษาก่อนการได้รับการจัดการเรียนรู้การส่งเสริมการเรียนรู้

ด้วยตนเอง ภาพรวมมีค่าเท่ากับ �̅�= 3.39, S.D.= 0.90 อยู ่ในระดับมาก เมื ่อพิจารณารายองค์ประกอบด้านที่ 1 

องค์ประกอบด้านการวางแผนการเรียนรู้  มีค่าเท่ากับ  �̅�= 3.51, S.D.= 0.81  อยู่ในระดับมาก องค์ประกอบที่ 2 

องค์ประกอบด้านการควบคุมและตรวจสอบตนเอง มีค่าเท่ากับ �̅�= 3.34, S.D.= 0.95 อยู่ในระดับปานกลาง องค์ประกอบ

ท ี ่  3  องค ์ประกอบด ้านการปร ับปร ุ งตนเอง  ม ีค ่ า เท ่ าก ับ �̅�= 3.33 , S.D.= 0.95 อย ู ่ ในระด ับปานกลาง  

และหลังจากนักศึกษาได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง พบว่า ภาพรวมมีค่าเท่ากับ �̅�= 4.51, S.D.= 0.58 อยู่ในระดับ

มากที่สุด เมื ่อพิจารณารายองค์ประกอบด้านที่ 1 องค์ประกอบด้านการวางแผนการเรียนรู้  มีค่าเท่ากับ �̅�= 4.49,  
S.D.= 0.56 อยู่ในระดับมากที่สุด องค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบด้านการควบคุมและตรวจสอบตนเอง มีค่าเท่ากับ 

�̅�= 4.49, S.D.= 0.56 อยู่ในระดับมากที่ส ุด องค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบด้านการปรับปรุงตนเอง มีค่าเท่ากับ 

�̅�= 4.56, S.D.= 0.62 อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
การส่งเสริมทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ที่ ได้รับการส่งเสริม 

การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้วิจัยได้ส่งเสริมและทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

โดยให้นักศึกษาออกแบบและสร้างสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักศึกษามีความรู้ ความสามารถในการออกแบบสื่อการสอน
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วิทยาศาสตร์ในรูปแบบสื่ออิเล็กรอนิกส์ เช่น สื่อ E-Book คอวพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) หนังสือการ์ตูน (comic) และ พอด
คาสต์ (podcast) เป็นการน าสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยมีวิธีการ
ออกแบบสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ดังนี้ 

1) วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสาระภมูิศาสตร์ 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

2) ออกแบบสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยการน าสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ใน
การออกแบบสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

3) วิเคราะห์และหาคุณภาพของสื่อการสอน โดยการประเมินจากผู้อ านวยการ ครูผู้สอน ครูในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระอื่น นักเรียน นักศึกษาต่างสาขาวิชา อาจารย์ผู้สอนคอมพิวเตอร์ศึกษา และอาจารย์
ผู้สอนในรายวิชา เพื่อน าข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไขสื่อการสอนให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน 

4) น าสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มาปรับปรุงแก้ไขและน าไปทดลองใช้ในสถานศึกษากับกลุ่มเป้าหมาย 
3. ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง มีค่าเท่ากับ �̅�= 4.95, S.D.= 0.50 อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 

อภิปรายผล 
 1. ออกแบบการจัดการเรียนรู้การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาการสร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยใช้ ADDIE Model มี 5 ขั้นตอน 
การวิเคราะห์ (analysis) การออกแบบ (design) การพัฒนา (development) การน าไปใช้ (implementation)  
และการวัดและประเมินผล (evaluation) เป็นการน าโมเดล มาใช้ในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
ทั้งนี้ผู้วิจัยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ ซึ่ งการวิเคราะห์ผู ้เร ียนเป็นส่วนส าคัญอีกประการหนึ ่งที ่ผ ู ้สอนควรมีและปฏิบ ัติ  
เพื่อสะท้อนถึงความแตกต่างของผู้เรียน ดังเช่น กาญจนา จันทร์ประเสริฐ (2554) ได้ท าการศึกษาการพัฒนารูปแบบ 
การเรียนรู้แบบน าตนเองโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอนวิชาฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ พบว่า รูปแบบการเรียนรูปแบบ
น าตนเองโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 8 ขั้นตอน การเตรียมผู้เรียน (introduction) การเผชิญปัญหา (problem) การวิเคราะห์
ปัญหา (analysis) การวางแผนงาน (planning) การสืบค้น (investigation) การสังเคราะห์ (synthesis) การสรุป 
(conclusion) การประเมินผล การเรียนรู้ (learning assessment) และ อมรรักษ์ สวนชูผล (2558) แนวคิดการเรียนรู้
ด้วยการน าตนเองกับการจัดการศึกษา พบว่า มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่จะสามารถพัฒนาตนเองได้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเนื้อหา วิธีการเรียน และการประเมินผลควรมีความหลากหลาย เพื่อให้เหมาะกับความต้องการและธรรมชาติ
ของผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนต้องเป็นหลักในการคิดริเริ่ม วางแผน ด าเนินการเรียนรู้ และประเมินผลกระบวนการเรียนรู้
ด้วยตนเอง โดยผู้สอนมีบทบาทเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวกที่คอยแนะน าช่วยเหลือ ส่งเสริม  และกระตุ้นให้ผู้เรียน 
ได้เป็นผู้ด าเนินการเรยีนรู้ดว้ยตนเองเท่านั้น ซึ่งแนวคิดนี้ถือเป็นหลักคิดส าคัญของการจัดการศึกษาตามหลกัการเรยีนรู้ดว้ย
การน าตนเองที ่สามารถช่วยส่งเสริมให้ผ ู ้ เร ียนสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี ่ยนแปลงทางสังคมในปัจจุบัน  
และอนาคต ด้วยการใช้สติปัญญาในการขบคิดแสวงหาความรู้และด าเนินการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเป็ นระบบ อันจะ
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น าไปสู่การพัฒนาคนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ตามหลักการเรียนรู ้ตลอดชีวิตและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
อย่างยั่งยืนต่อไป 

2. ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาการสร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่า ก่อนการได้รับการจัดการเรียนรู้การส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ย

ตนเอง ภาพรวมมีค่าเท่ากับ �̅�= 3.39, S.D.= 0.90 อยู่ในระดับมาก และหลังจากนักศึกษาได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง พบว่า ภาพรวมมีค่าเท่ากับ �̅�= 4.51, S.D.= 0.58 อยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ ฝึกฝน และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และเมื่อพิจารณาองค์ประกอบ
ทั้ง 3 ด้าน พบว่า แต่ละองค์ประกอบเมื่อได้รับการจัดการเรียนรู้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่งผลให้องค์ประกอบ
ทั้ง 3 ด้าน หลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองนั้นมีค่าสูงขึ้นทุกองค์ประกอบ ดังท่ี Knowles (1975) ได้กล่าวไว้ว่า
การเรียนรูแบบน าตนเองไว้ดังนี้ ผู้ที่เรียนรู้ดว้ยการริเริ่มของตนเองจะเรียนได้มากกว่าและดีกว่าผู้ที่เป็นเพียงผู้รับ หรือรอ
ให้ครูถ่ายทอดวิชาความรู้ให้เท่านั้น ผู้ที่เรียนรู้ด้วยตนเองจะเรียนอย่างตั้งใจ มีจุดมุ่งหมาย และมีแรงจูงใจ สามารถใช้
ประโยชน์จากการเรียนรู้ได้ดีกวา่ และยาวนานกว่าบุคคลที่รอรับค าสอนแต่อยา่งเดียว การเรียนรู้แบบน าตนเองสอดคล้อง
กับพัฒนาการทางจิตวิทยาและกระบวนการทางธรรมชาติมากกว่า คือ เมื่อเป็นเด็กต้องพึ่งพิงผู้อื่นต้องการผู้ปกครอง
ปกป้องเลี้ยงดูและตัดสินใจแทนให้ เมื่อเติบโตมีพัฒนาการขึ้นก็ค่อย ๆ พัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นอิสระ ไม่ต้องพึ่งพิง
ผู้ปกครอง ครู และผู้อื่น การพัฒนาเป็นไปในสภาพที่เพิ่มความเป็นตัวของตัวเอง และชี้น าตนเองได้มากขึ้น นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (constructivism) ของเพียเจต์ (Piaget) ที ่ให้ความส าคัญด้าน
กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ ตามแนวคิดนี้เชื ่อว่าผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ขึ ้นเองได้ นอกจากนี้พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ผู้เร ียนที ่ผ่านการเรียนการสอนแบบน าตนเองมีล ักษณะการเรียนแบบน าตนเอง 
ความสามารถสรรค์สร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในด้านการศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง การท างานอย่างเป็นระบบ  
(อิศริยา ทองงาม , 2545) และการจากสังเคราะห์รูปแบบการเรียนรู ้แบบน าตนเอง มีแนวคิดและทฤษฎีพื ้นฐาน  
ได้แก่ ทฤษฎีกลุ่มมนุษยนิยม ซึ่งมีความเชื่อเรื่องความเป็นอิสระ และความเป็นตัวของตัวเองของมนุษย์ แนวคิดทฤษฎีกลุ่ม
ความรู้ความเข้าใจ (cognitive theory) เชื่อว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในตัวของผู้เรียนที่เน้นวิธีการเรียนรู้
ด ้ วยการน  าตนเอง  ทฤษฎ ีการสร ้ างความร ู ้ ด ้ วยตนเอง  ( constructivism) เป ็นทฤษฎ ีท ี ่ ให ้ ความส  าคัญ 
กับกระบวนการและวิธีการของบุคคลในการสร้างความรู้ความเข้าใจจากประสบการณ์  ทฤษฎี Constructionism 
คือ การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยให้ผู ้เรียนลงมือประกอบกิจกรรมการเรียนรู ้ด้วยตนเองหรือได้ปฏิสัมพันธ์  
กับสิ่งแวดล้อมภายนอกท่ีมีความหมาย การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง (self-directed learning) เป็นกระบวนการที่ผู้เรียน
รับผิดชอบควบคุมการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดทั้งกระบวนการ เริ่มตั้งแต่ ผู้เรียนมีความสนใจที่จะเรียนรู้ (วิทยา วรพันธุ์, 
ประสาท เนืองเฉลิม, และ อมร มะลาศรี, 2559) การเรียนรู้แบบนี้มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนในด้านทักษะและกระบวนการ
เรียนรู้ และพัฒนาผู้เร ียนให้สามารถเรียนรู้ โดยการน าตนเอง ซึ ่งผู้เร ียนจะได้ฝึกฝนการสร้างองค์ความรู้โดยผ่าน
กระบวนการคิดด้วยการแก้ปัญหาอย่างมีความหมายต่อผู้เรียน (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 
2547) สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาที่มีจุดมุ่ งหมายให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการที่ครอบคลุม 
ทั้งความสามารถทางสติปัญญา การใช้กระบวนการคิดขั้นสูงและการใช้เหตุผล พร้อมทั้งสามารถน าความรู้ความเข้าใจ 
ไปใช้แก้ปัญหาในชีว ิตประจ าว ันได้ต้องเข้าใจแท้จริง (Astin, 1968 ; Moorman & Blanton, 1990) การเร ียนรู้ 
แบบน าตนเองนั้น เป็นกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ยอมรับสภาพความแตกต่างของผู้เรียน สนองความต้องการ 
และความสนใจของผู้เรียน ยอมรับในศักยภาพของผู้ เรียนว่ามีความสามารถเรียนรู้สิ ่งต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง เพื่อที ่จะ
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ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่างมีศักยภาพและมีความสุข และองค์ประกอบที่ส  าคัญ 
ของการเรียนรูปแบบน าตนเอง คือ ผู้เรียนต้องเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนด้วยตนเอง โดยเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ความ
ต้องการในการเรียน การก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน การวางแผนการเรียน การแสวงหาแหล่งวิทยาการ และการ
ประเมินผล (กาญจนา จันทร์ประเสริฐ, 2554) การสร้างแรงจูงใจภายในความอยากรู้อยากเห็น การพัฒนาความสามารถ
ในการเรียนรู้แบบน าตนเอง การพัฒนาด้านคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน การคิดแก้ปัญหา และการก ากับตน (วิทยา วรพันธุ์ 
และคณะ, 2559) นอกจากน้ียังมีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้น าตนเอง ดังเช่น ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์, ประหยัด จิระวร
พงศ์, อนิรุทธ์ สติมั่น, และ สุรพล บุญลือ (2555) ได้ศึกษา การพัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส าหรับการเรียนรูแ้บบน าตนเองของนิสิตระดบัอุดมศึกษา พบว่า คุณลักษณะการเรียนรูแ้บบ
น าตนเองหลังจากการเรียนรู้ด้วยระบบการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส าหรับ
การเรียนรู้แบบน าตนเอง พบว่า ผู้เรียนมีการเรียนรู้แบบน าตนเองหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยการเรียนรู้แบบน าตนเอง
ผู้เรียนจะต้องศึกษาด้วยตนเองเป็นหลักภายใต้กระบวนการกลุ่มมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและต่อขั้นตอน
กิจกรรมที่ได้ก าหนดไว้  อีกทั้ง มุทิตา หวังคิด, ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง, และ ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร (2560) ได้ศึกษา การสร้าง
รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยการเรียนรู้กลับทางร่วมกับการเรียนรู้แบบน าตนเองของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยการเรียนรู้กลับทางร่วมกับการ
เรียนรู้แบบน าตนเองมีองค์ประกอบหลัก ดังนี ้1) หลักการของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการจัดการเรียนรู้ และ 
4) การวัดและประเมินผล โดยรูปแบบที่สร้างขึ้นมีคุณภาพตามผลการประเมินความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับ
มาก 

3. ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

มีค่าเท่ากับ �̅�= 4.95, S.D.= 0.50 อยู่ในระดับมากที่สุด การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรม ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ท าให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในงานท่ีตัวเองได้รับมอบหมาย รู้สึกมีส่วนร่วมและเห็น
ความส าคัญของการเรียนรู ้ การเรียนรู ้ด้วยตนเองเป็นการฝึกฝนให้ผู ้เรียนมีความรับผิดชอบในหน้าที ่ของตนเอง  
และการท างานร่วมกับคนอื่น มีแรงจูงใจอยากที่จะเรียนรู้และท างานให้ส าเร็จ ดังที่ Garrison (1997) ได้กล่าวไว้ว่า  
การจูงใจ (motivation) ก่อให้เกิดพฤติกรรมเข้าร่วมในกระบวนการรู้เรียนรู้แบบน าตนเอง เช่น แรงจูงใจที่เกิดในช่วง
เริ่มต้นของโครงการ เมื่อด าเนินการไปแล้วก็จะเกิดแรงจูงใจที่จะคงสิ่งนั้นไว้หรือรักษาไว้ (maintain) และแรงจูงใจที่จะ
กระท าต่อไปจนบรรลุตามเป้าหมาย แรงจูงใจเป็นเสมือนพลังงานส ารองที่จะถูกเรียกใช้ในภาวะฉุกเฉินเพื่อสร้างเสริมให้
เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง นอกจากน้ี กาญจนา จันทร์ประเสริฐ (2554) ได้ศึกษา ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
รูปแบบการเรียนรู้แบบน าตนเองโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอนวิชาฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
รายด้านของผู้เรียนแตกต่างกันอย่างนัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 โดยค่าเฉลี่ยด้านผู้เรียนมากที่สุด รองลงมาเป็น
กระบวนการเรียนรู้ผู้สอน และการสนับสนุนแหล่งเรียนรู้  ตามล าดับ อีกทั้ง เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม (2552) ได้กล่าวไว้ว่า 
การสร้างองค์ความรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง (self-directed learning) ต้องเกิดจากการที่ผู้เรียน
สมัครใจเรียนรู้ ไม่มีการบังคับ มีวินัยและความรับผิดชอบ จึงเป็นสิ่งส าคัญเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย 
รู ้จักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างไม่มีที ่สิ ้นสุด ซึ ่งน าไปสู่การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู ้ตลอดชีวิต  (lifelong 
learning) เป็นการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและคงทน และสอดคล้องกับ จารุวรรณ เขียวน ้าชุม, สุรีพร อนุศาสนนันท์, และ
ไพรัตน์ วงษ์นาม (2560) ได้ศึกษา ตัวแปรที่ส่งผลต่อการเรียนรู้แบบน าตนเอง มีทั้งตัวแปรจิตลักษณะภายในตัวผู ้เรียน  
และปัจจัยแวดล้อมอ่ืน ๆ นอกจากตัวผู้เรียน 
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 นอกจากนี้จะเห็นได้ว่า การจัดการเรียนรู้การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาการสร้างสื่อนวัตกรรม  
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์  นอกจากนักศึกษาจะเกิด
การเรียนรู้ด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ อีกทั้งยังเป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ที่ยังไม่เคยได้เรียนรู้และลงมือท า 
ในการเรียนรู้ด้วยตนเองยังส่งผลให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออก สามารถสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจได้ ดังเช่น การออกแบบ
สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตรท์ี่นักศึกษาต้องอาศัยความรู ้ความสามารถ การสืบค้น การหาข้อมูลต่าง ๆ แล้วนั้น ยัง
น าข้อมูลดังกล่าวมาจัดกระท าการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ เป็นการถ่ายทอด
เนื้อหาในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น แม้กระทั่งนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ซึ่ง
น ักศ ึกษาต้องคิดและวางแผน และต้องออกสื ่อนวัตกรรมให้ม ีความสอดคล้องกับความต้องการของนักเร ียน 
ในระดับชั้นนั้น ๆ สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นตัวกลางในการเรียนรู้ ซึ่งจะมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้มาก
หรือน้อยขึ้นอยู่กับ ผู้ส่งสาร ตัวกลางที่ใช้ในการส่งสาร และผู้รับสาร การท าเทคโนโลยีและสารสนเทศ ก็เป็นอีกทางเลือก
หนึ่งที ่สามารถน ามาออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู ้เพื ่อให้ผู ้เรียนเข้าใจในเนื ้อหา ได้ และมีความอยากที่จะเรียนรู้  
ดังงานวิจัยของ ปณพักตร์ พงษ์พุทธรักษ์, กรองทิพย์ นาควิเชตร, สงวนพงศ์ ชวนชม, และอลงกต ยะไวทย์ (2562) ได้
ศึกษา ปัจจัยที ่ส่งผลต่อการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารในการเรียนการสอนของครูโรงเรียน
ประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พบว่า ระดับการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
เรียนการสอนของครูโรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สามารถ
พยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน ได้ 7 ปัจจัย คือ 1) 
ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 2) แรงกดดันต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3) การสนับสนุน
ของผู้บริหาร 4) เจตคติที่มีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา 5) การพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 6) การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจากเพื่อนร่วมงาน และ 7) 
เจตคติที่มีต่อความสามารถของตน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อีกทั้ง ดวงจันทร์ แก้วกงพาน (2563) ได้
ศึกษาการพัฒนาทักษะการสื่อสารและทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการสร้างเคลื่อนที่แบบหยุดและอินโฟกราฟิก พบว่า ผลการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
และทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีที่ผ่านการ จัดการเรียนรู้ที่ใช้กิจกรรมการสร้างการเคลื่อนที่แบบหยุดและและ

อินโฟกราฟิก ภาพรวมมีค่าเท่ากับ �̅� = 4.51, S.D= 0.37 อยู่ในระดับสูงท่ีสุด 
 
ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะทั่วไป 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู ้สอนควรมีการติดตาม และให้ค าปรึกษา 
ในการศึกษาเรียนรู้ การสืบค้นข้อมูล การแก้ปัญหาในการด าเนินงาน ผู้สอนควรปรับเปลี่ยนการสอนเป็นโค้ช ( coach) 
ให้กับผู้เรียน 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองในการบูรณาการเรียนการสอนกับรูปแบบอ่ืน เช่น การสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน การสอนเชิงรุก และศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้  

2. ศึกษากระบวนการท างานเป็นทีมที่ส่งผลต่อการเรียนรู ้ด้วยตนเองที่ผ่านกระบวนการสร้างสื ่อนวัตกรรม 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และทักษะการแก้ปัญหา 
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3. ศึกษาการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ที ่ให้ผู้เรียนมีการโต้ตอบ  
การเรียนรู้ผ่านรูปแบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ 
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