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บทคดัย่อ 
 การวิจยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาสภาพปญัหาการเรยีนรู้ด้วยตนเองและ
ลกัษณะมุ่งอนาคตส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่22) เพื่อพัฒนาโปรแกรมเสรมิสร้าง
พฤตกิรรมการเรยีนรูด้ว้ยตนเองและลกัษณะมุง่อนาคตดว้ยแนวคดิอตัมโนทศัน์ ส าหรบันกัเรยีน
ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 23)เพื่อศึกษาผลการใช้โปรแกรมเสรมิสร้างพฤติกรรม การเรยีนรู้ด้วย
ตนเองและลกัษณะมุง่อนาคตดว้ยแนวคดิอตัมโนทศัน์ ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้เป็นนักเรยีน ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรยีนที่ 1ปีการศึกษา 
2558โรงเรยีนหนองเขง็วทิยาคมจงัหวดับงึกาฬจ านวน 22คน เป็นการสุ่มตวัอย่างด้วยวธิกีาร
สุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling)วิจยัได้ให้นักเรยีนเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 15ครัง้ 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ โปรแกรมเสรมิสรา้งพฤตกิรรมการเรยีนรูด้ว้ยตนเองและลกัษณะ
มุง่อนาคตดว้ยแนวคดิอตัมโนทศัน์แบบวดัการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง จ านวน 50 ขอ้  
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มคี่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ (rxy) อยู่ระหว่าง 0.352 ถงึ 0.795 และค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั 
0.959และแบบวดัลกัษณะมุ่งอนาคตจ านวน 20ขอ้ มคี่าอ านาจจ าแนก รายขอ้ (rxy) อยู่ระหว่าง 
0.325 ถงึ 0.693 และค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.886สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่ 
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมตฐิานใชก้ารวเิคราะหค์วามแปรปรวนทาง
เดยีวแบบวดัซ ้า (One - way repeated measure MANOVA) 
 ผลการวจิยัพบว่า  
  1.สภาพปญัหาการเรยีนรูด้้วยตนเองและลกัษณะมุ่งอนาคต พบว่านักเรยีนไม่แสดง
พฤตกิรรมการเรยีนรูด้้วยตนเองไม่ให้ความสนใจในอนาคตขาดการวางแผนและเตรยีมตวัเพื่อ
มุง่สู่อนาคตท าใหน้กัเรยีนแสดงพฤตกิรรมการเรยีนรูด้ว้ยตนเองและลกัษณะการมุง่อนาคตน้อย 
  2. โปรแกรมเสรมิสรา้งพฤติกรรมการเรยีนรูด้้วยตนเองและลกัษณะมุ่งอนาคตด้วย
แนวคดิอตัมโนทศัน์ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 ที่ผูว้จิยัได้สรา้งและพฒันาขึน้มคีวาม
เทีย่งตรงเชงิเนื้อหา โดยรวมมคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก  
  3.คะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการเรยีนรู้ด้วยตนเองและลักษณะมุ่งอนาคตด้วย
แนวคดิอตัมโนทศัน์ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2ที่เขา้ร่วมโปรแกรมหลงัการใช้โปรแกรม 
(Post - test) และหลงัเขา้รว่มโปรแกรม 2 สปัดาห ์(Follow) สงูกว่าคะแนนก่อนการใชโ้ปรแกรม 
(Pre - test) อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
Keywords:การพฒันา, โปรแกรม, การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง, ลกัษณะมุง่อนาคต,  
   อตัมโนทศัน์ 
 
Abstract 
 The purposes of this study were to; 1)  To study the self-directed learning and 
future orientation . For Matthayomsueksa 2 students. 2)  To develop the Program 
enhance self-directed learning behavior and future orientation by the self-concept. For 
Matthayomsueksa 2 students.3) The result of students that used program enhance self-
directed learning behavior and future orientation by the self-concept.The samples of this 
study were 22 students studying in the Matthayomsueksa 2 of Nongkhengwitthayakom 
School, first semester academic year 2015. They were selected though cluster random 
sampling method.  The research instruments used in the study were the self-directed 
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learning50 items form, the self-directed learning program scale with discriminating 
power ranging 0.352- 0.795 and a reliability of 0.959.  The future orientation20 items 
form, the self-directed learning program scale with discriminating power ranging 0.325-
0.693 and a reliability of 0.886. The statistics used for analyzing the collected data were 
mean, Percentage, standard deviation, and One-way repeated measure MANOVA. 
 The research findings were as follows: 
  1) The problems of the self-directed learning, and future orientation. Found that 
students do not show the self-directed learning, and future orientation, do not play any 
attention in their future, have no any plan to focus on the future life.The cause of the 
students show the self-directed learning and future orientation less. 
  2) The Program enhance self-directed learning behavior and future orientation 
had created and developed to determine the content validity as a whole at the 
appropriately level.  
  3) Average score of the self-directed learning and future orientation  
bythe self-concept of Matthayomsueksa 2 students, thatprogram participation. 
Score after program participation (Post-test)  and 2 weeks (Follow)  after the program 
participation higher before the program participation ( Pre-test)  at the 0. 05 level of 
significance.  
 
Keywords:Developing, Program, self-directed learning , future Orientation,  
    self-concept 
 
บทน า 
 การเรียนรู้นั ้น เป็นกระบวนการที่
เกิดขึ้นตลอดชีวติของมนุษย์ การเรยีนรู้นัน้
ครอบคลุมทัง้การเรยีนรู้ในระบบนอกระบบ
และตามอัธยาศัย ซึ่งเป็นการเรยีนรู้ตลอด
ชวีติ การเรยีนรูด้้วยตนเองเป็นการเรยีนรู้ที่
เกิดจากแรงจูงใจภายในของผู้เรียน ไม่ว่า

ผู้เรยีนจะมอีายุเท่าไรหรอือยู่ในสถานที่ใดก็
ตาม เมื่อบุคคลมใีจรกัที่จะศกึษาคน้คว้าดว้ย
ตนเอง บุคคลนัน้จะสามารถวางแผนกจิกรรม
และด าเนินการเรียนรู้สิ่งที่สนใจได้ มีแรง
กระตุ้นให้สนใจที่จะเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆ ไปอย่าง
ไม่มสีิ้นสุดและน าไปสู่การเป็นผู้เรยีนรูต้ลอด
ชวีติ (เกวลนิ บุญทว.ี 2554:1; อ้างองิมาจาก 
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ปิยะธิดา ช้างพึ่ง. 2547 : 49-52)ดังนัน้การ
เรยีนรูด้้วยตนเองจงึเป็นการเรยีนรูแ้นวทาง
หนึ่งทีส่อดคลอ้งกบัปรชัญาการศกึษาไทยใน
ปจัจบุนั  
 การเรยีนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed 
Learning) ในอดีตถูกจัดไว้ เป็น เรื่องของ
การศกึษาผู้ใหญ่ แต่โดยแท้จรงิแล้วสามารถ
น ามาใช้กบัทุกกลุ่มอายุ ทุกวฒันธรรม และ
ทุกระดบัการศึกษา (บุญเลศิ แก้วอุ่นเรอืน. 
2553 : 1 อ้างอิงมาจากรุ่งแก้วแดง. 2543 : 
112)โดยผู้สอนจะต้องช่วยสร้างให้ผู้เรยีนมี
ทักษะในการเรียนตามแนวคิดของตนเอง 
และเตบิโตเป็นผูใ้หญ่ทีส่มบูรณ์ทุกดา้น ซึ่งมี
ข้อสังเกตว่ า นั กการศึกษ าใช้ค า ต่ างๆ 
ดงัต่อไปนี้ความหมายเดยีวกนักบัการเรยีนรู้
ด้วยตนเอง เช่น การเรยีนรู้แบบน าตนเอง
การเรียนรู้แบบรายบุคคล การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การเรียนรู้แบบก ากับตนเอง การ
เรยีนรู้แบบพึ่งตนเอง(สรรรชัต์ ห่อไพศาล. 
2544 : ม .ป .น .)ก าร เรีย น รู้ จึ ง เ ป็ น ก าร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น โดย
การเรียนรู้ท าให้ เกิดประสบการณ์ และ
ประสบการณ์ท าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้ เรียนไปสู่ ก ารเป็นผู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Lifelong Learner) นั ้น  ค วรส่ ง เส ริมก าร
เรยีนรู้ของผู้เรยีน กระตุ้นและสนับสนุนให้
ผู้ เรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น  เกิด
กระบวนการคน้หาความรูไ้ดส้รา้งความรู ้

ความเขา้ใจใหม่ๆ ซึ่งไม่ใช่การส่งต่อความรู้
เท่ านั ้น  แ ต่ เป็ นการเรียน รู้ด้ วย ตน เอ ง 
(คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2545 : 
128)  
 ลักษณะมุ่งอนาคตเป็นลักษณะหนึ่ง
ของการเป็นพลเมืองดีผู้มีพฤติกรรมของ
พลเมอืงดจีะมพีฤตกิรรมซื่อสตัยม์พีฤตกิรรม
ที่เป็นที่ยอมรบัของสังคมตลอดจนมีความ
เพยีรพยายามมานะอุตสาหะต่ออุปสรรคเพื่อ
ความเจริญของตนและประเทศชาติ (ดวง
เดอืน พนัธุมนาวนิ และคณะ. 2530 : 50)จงึ
เป็นคุณสมบตัิส าคญัที่สงัคมไทยในปจัจุบนั
ต้องการให้เกิดขึ้นแก่เยาวชนของประเทศ
มานะอุตสาหะเป็นทกัษะพื้นฐานที่จ าเป็นต่อ
ก ารศึ ก ษ าแ ล ะก ารท า ง าน ใน อน าค ต 
(คณะกรรมการกระทรวงศกึษาธกิาร. 2546)
ลกัษณะมุ่งอนาคต เป็นความสามารถในการ
คาดการณ์ไกลและเล็งเห็นความส าคญัของ
ผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มีความ
ต้องการได้ร ับผลในอนาคตที่ดีกว่าหรือ
ม าก ก ว่ า ผ ล ที่ จ ะ ได้ ร ับ ใน ป ัจ จุ บั น จึ ง
ด าเนินการวางแผนเพื่อปฏบิตั ิต่อจากนัน้จะ
ควบคุมตนเองใหป้ฏบิตัเิป็นขัน้ตอนตามแผน
ที่วางไว้เพื่อน าไปสู่ เป้าหมายที่ต้องการใน
อนาคต ซึ่งการด าเนินการปฏบิตัิตามแผนนี้
เป็นระยะเวลานานกว่าจะบรรลุผลหรอืจะตอ้ง
ท าเป็นจ านวนหลายครัง้ ซึ่งเป็นการควบคุม
ตนเองให้ละเว้นการกระท าบางอย่างใน
ระยะเวลาหนึ่งจนกระทัง่ไดผ้ลตามต้องการที่
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ยิ่ ง ให ญ่ ก ว่ า  คุ้ ม ค่ าม าก ก ว่ า  ร ว ม ทั ้ ง
ความสามารถในการท านายหรอืคาดการณ์
ล่วงหน้าดว้ย (Mischel. 1974 : 287) 
 ทฤษฎีอัตมโนทัศน์ของโรเจอร์(เมธา
วดี สังขะมาน. 2548 : 15 ; อ้างอิงมาจาก 
Rogers. 1992 : 134-136) โรเจอรส์ กล่าวว่า 
อตัมโนทศัน์ คอืการมองตนเองโดยการรบัรู้
และไตรต่รองจากเจตคตแิละจนิตนาการ เป็น
ตัวกระตุ้นที่น าไปสู่พฤติกรรม โรเจอร์สยงั 
กล่ าวอีก ว่ าอัต ม โนทัศ น์ เป็ นความคิด 
ความรูส้กึ ตลอดจนการรบัรูเ้กี่ยวกบัตนเองที่
สามารถถูกประเมนิได้จากการรบัรูต้นเอง 3 
ด้ าน  คื อ  1) ด้ าน ก าร เรีย น  (Academic 
value) ซึ่งจะเป็นความนึกคดิเกี่ยวกบัตนเอง
ในเรื่องสติปญัญา แรงจูงใจ ลกัษณะนิสยัใน
การเรียน ทักษะการอ่าน การเลือกอาชีพ 
การแข่งขนัและแรงกดดันจากครอบครวั2)
ด้ า น ค ว า ม สั ม พั น ธ์  ( Interpersonal 
Relationship) คือ  ค วามนึ กคิด เกี่ ย วกับ
ตนเองอันเกิดจากความสมัพนัธ์ที่มต่ีอผู้อื่น 
ความสามารถในการคบเพื่ อน การรับรู้
เกี่ยวกับสังคม 3) ด้านอารมณ์ (Emotional 
Adjustment) คอื ความนึกคดิเกี่ยวกบัตนเอง
เรื่องความกดดนัทางอารมณ์ความวติกกงัวล 
ความสุข ความเครยีด ความเบื่อหน่าย ฯลฯ 
 การที่บุคคลจะแสดงพฤติกรรมใดนัน้ 
เ ป็ น ผ ล ม า จ า ก ก า รที่ บุ ค ค ล นั ้ น รับ รู้
สภาพการณ์ต่างๆ ตลอดจนการรบัรู้ตนเอง
ว่าเป็นอย่างไร ถอืว่า ความรูส้กึตวัและความ

มี เห ตุ มีผ ล เป็ น ส า เห ตุ ข อ งก ารแ ส ด ง
พฤติกรรม ทัง้โคมบ์สและสนิกก์ (Combs 
andSnygg) อธบิายเกี่ยวกบัตนโดยแยกเป็น 
2 ลักษณะ คือ  ตน ในฐานะผู้ถูกกระท า 
เพราะประกอบด้วยประสบการณ์เฉพาะตัว
และตนในฐานะเป็นกระบวนการเพราะ
ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่แต่ละคนรบัรู้นัน้ จะ
เป็นตัวก าหนดพฤติกรรมเนื่ องมาจากการ
รับ รู้ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ซึ่ ง ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย
ประสบการณ์ที่ เป็นเรื่องเฉพาะตัวและการ
รบัรูต้นเองจากปฏกิริยิาของผูอ้ื่น (Perceived 
Self) ตลอดจนการรบัรูต้นเองอย่างที่เป็นอยู่
จ ริง  (Real Self)  ดั งนั ้น  อั ต ม โนทั ศ น์ มี
ความส าคัญต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและ
ลักษณะการมุ่งอนาคตของนักเรียน และ
ความส าเรจ็ของนักเรยีนเป็นอย่างยิง่ ท าให้
นักเรียนเข้าใจเรื่องของตน (Self) และอัต
มโนทศัน์จะน าไปสู่การเขา้ใจตนเองการรบัรู้
เกี่ยวกบัตนเอง ทัง้ทางด้านบวกและด้านลบ 
ถ้านักเรยีนที่มอีตัมโนทศัน์ในทางบวกจะท า
ให้นักเรียนมีลักษณะมุ่งอนาคตต้องการ
ประสบความส าเรจ็ 
 จากผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของ
โรงเรยีนหนองเข็งวิทยาคม อ าเภอเมอืงบึง
กาฬ จงัหวดับงึกาฬและการสมัภาษณ์ครูใน
โรงเรยีนพบว่านักเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการ
เรียนต ่ าและไม่ผ่านเกณฑ์การวัดผลและ
ประเมนิผลมจี านวนมากขึ้นทัง้น้ีจากปญัหา
ดงักล่าวเป็นผลสบืเนื่องมาจากนักเรยีนมอีตั
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มโนทัศน์ทางลบต่อการเรยีนมากขึ้นท าให้
เป็นผลต่อเน่ืองต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
และพฤติกรรมการแสดงออกที่มีต่อการ
เรยีนรู้ของนักเรยีนนัน้ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรยีนเป็นอย่างมากดังนัน้ผู้วิจยัจึง
สน ใจศึ ก ษ าแน วคิ ด อัต ม โน ทั ศ น์ เพื่ อ
เสรมิสร้างพฤติกรรมการเรยีนรู้ด้วยตนเอง
และลักษณะมุ่ งอนาคตของนัก เรียนชั ้น
มธัยมศกึษาปีที2่เพื่อเป็นนวตักรรมทีม่ผีลต่อ
การปรบัพฤติกรรมการเรยีนรู้และส่งผลต่อ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนใหส้งูขึน้ต่อไป 
 จากประเด็นและแนวคดิข้างต้นผู้วจิยั
จงึสนใจศกึษาการพฒันาโปรแกรมเสรมิสรา้ง
พฤตกิรรมการเรยีนรูด้้วยตนเองและลกัษณะ
มุ่งอนาคตด้วยแนวคิดอัตมโนทศัน์ ส าหรบั
นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2โรงเรยีนหนอง
เข็งวิทยาคมอ าเภอเมืองบึงกาฬจงัหวัดบึง
กาฬเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาการเรยีน
การสอนและผูเ้รยีนต่อไป 
 
วตัถปุระสงค ์
 1.เพื่อศึกษาสภาพปญัหาการเรยีนรู้
ด้วยตนเองและลักษณะมุ่งอนาคตส าหรบั
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 
 2.พั ฒ น า โป ร แ ก รม เส ริม ส ร้ า ง
พฤตกิรรมการเรยีนรูด้ว้ยตนเองและลกัษณะ 
มุ่งอนาคตด้วยแนวคิดอัตมโนทศัน์ ส าหรบั
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 

 3.ศกึษาผลการใช้โปรแกรมเสรมิสรา้ง
พฤตกิรรมการเรยีนรูด้้วยตนเองและลกัษณะ
มุ่งอนาคตด้วยแนวคิดอัตมโนทัศน์ส าหรบั
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 
 

สมมติฐานของการวิจยั 
 1. คะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการ
เรยีนรูด้ว้ยตนเองและลกัษณะมุ่งอนาคตดว้ย
แนวคดิอตัมโนทศัน์ของนักเรยีนหลงัการจดั
กิจกรรมด้วยโปรแกรม(Posttest) สูงกว่า
ก่อนการจดักจิกรรมดว้ยโปรแกรม (Pretest) 
 2. คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการเรยีนรู้
ด้ วยตน เองและลักษณ ะมุ่ งอนาคตด้ วย
แนวคิดอัตมโนทัศน์ของนักเรยีนหลังการจดั
กจิกรรมดว้ยโปรแกรม2 สปัดาห(์Follow) 
ไม่แตกต่ างกับหลังการจัดกิจกรรมด้วย
โปรแกรม(Posttest) 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครัง้นี้
ได้แก่นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2โรงเรยีน
หนองเขง็วทิยาคมสงักดัส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 21ภาคเรยีนที่ 1
ปีการศึกษา 2558จ านวน 75คน จ านวน 3 
หอ้งเรยีน 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ 
คือ นักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรยีน
หนองเขง็วทิยาคมสงักดัส านักงานเขตพื้นที่
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การศกึษามธัยมศกึษา เขต 21ภาคเรยีนที่ 1
ปีการศึกษา 2558จ านวน 22 คน ซึ่งได้มา
โดยก ารสุ่ ม ตั ว อย่ างแบบกลุ่ ม (Cluster 
Random Sampling)โดยใช้ห้องเรียน เป็น
หน่วยในการสุ่ม 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 1. แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
เกี่ยวกับสภาพปญัหาพฤติกรรมการเรยีนรู้
ด้วยตนเองและลักษณะมุ่ งอนาคตของ
นกัเรยีน 
 2.เครื่องมือที่ ใช้ในการทดลอง คือ 
โปรแกรมเสรมิสรา้งพฤตกิรรมการเรยีนรู ้
ด้วยตนเองและลักษณะมุ่ งอนาคตด้วย
แนวคิดอัตมโนทัศน์ส าหรับนัก เรียนชั ้น
มธัยมศกึษาปีที่ 2โดยมแีผนการจดักิจกรรม
การเรยีนรูจ้ านวน 15 แผนแต่ละแผนใชเ้วลา
50นาทีซึ่งโปรแกรมที่ผู้วิจ ัยได้สร้างและ
พัฒนาขึ้นมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและ
โปรแกรมมีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก 
 3. เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บขอ้มูล คอื 
1) แบบวดัการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ซึง่เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 50 
ข้อ  มีค่ าอ านาจจ าแนก รายข้อ  (rxy) อยู่
ระหว่าง 0.352 ถึง 0.795 และค่ าความ
เชื่อมัน่ทัง้ฉบับ เท่ากับ 0.9592)แบบวัด
ลกัษณะมุ่งอนาคต ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 20 ข้อ มีค่า

อ านาจจ าแนก รายข้อ  (rxy) อยู่ ระหว่าง 
0.325 ถงึ 0.693 และค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั 
เท่ากบั 0.886 
 
ขัน้ตอนการวิจยั 
 การด าเนินการวจิยัผู้วจิยัเก็บรวบรวม
ขอ้มลูในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2558 
ในการใช้โปรแกรมเสรมิสรา้งพฤติกรรมการ
เรยีนรูด้ว้ยตนเองและลกัษณะมุ่งอนาคตดว้ย
แนวคิดอัตมโนทัศน์ส าหรับนัก เรียนชั ้น
มธัยมศกึษาปีที่ 2จ านวน 5 สปัดาห ์สปัดาห์
ละ 3 วันๆ  ละ 50 นาทีรวมทั ้งหมด 15 
ชัว่โมง มลี าดบัขัน้ตอนการด าเนินงานดงันี้ 
  1. ขัน้ก่อนท าการทดลอง ผู้วจิยัให้
นักเรยีนที่เป็นกลุ่มตวัอย่างตอบแบบวดัการ
เรยีนรู้ด้วยตนเองและลักษณะมุ่งอนาคตที่
ผู้วจิยัสรา้งและพฒันาขึน้ใช้เป็นคะแนนก่อน
การทดลอง (Pre-test) 
  2. ขัน้ด าเนินการทดลอง ผู้วิจ ัย
ด าเนินการทดลองโดยใหก้ลุ่มตวัอย่างเขา้รบั
การเสริมสร้างตามกิจกรรมในโปรแกรม
เสรมิสร้างพฤติกรรมการเรยีนรู้ด้วยตนเอง
และลักษณะมุ่งอนาคตด้วยแนวคิดอัตมโน
ทัศน์ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 
เป็นเวลา 5 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 3วนัๆ ละ 50 
นาท ีในวนัองัคาร วนัพฤหสับด ีและวนัศุกร ์
รวมทั ้งหมด 15วัน  โดยด าเนินกิจกรรม
ตามล าดบัขัน้ตอนในแต่ละครัง้ ตามแผนการ
จดักจิกรรม ผู้วจิยัได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
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บนัทกึในแบบบนัทกึและแบบประเมนิทุกครัง้
ทีจ่ดักจิกรรมเพื่อท าการประเมนิกจิกรรม 
  3. ขัน้หลังการทดลอง หลังจาก
ด า เนิ น ก ารจัด กิจก รรมต ามโป รแกรม
เสรมิสร้างพฤติกรรมการเรยีนรู้ด้วยตนเอง
และลักษณะมุ่งอนาคตด้วยแนวคิดอัตมโน
ทัศน์ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2
แล้วผู้วจิยัให้นักเรยีนกลุ่มตวัอย่างตอบแบบ
วดัการเรยีนรูด้ว้ยตนเองและแบบวดัลกัษณะ
มุ่งอนาคตฉบับเดิมและใช้เป็นคะแนนหลัง
การทดลอง (Post-test) 
  4. ขั ้นท าการวัดซ ้ า  หลังจากที่
นักเรยีนกลุ่มตวัอย่างตอบแบบวดัการเรยีนรู้
ด้วยตนเองและแบบวัดลักษณะมุ่งอนาคต
หลังการทดลอง (Post-test) ผู้วิจ ัยได้เว้น
ระยะ 2 สปัดาห์แล้วให้นักเรยีนตอบแบบวดั
การเรยีนรูด้้วยตนเองและแบบวดัลกัษณะมุ่ง
อนาคตฉบบัเดมิอกีครัง้ (Follow) 
 

การวิเคราะหข้์อมลู 
 ในการวิจยัครัง้นี้ผู้วิจยัได้ด าเนินการ
วเิคราะหข์อ้มลูตามล าดบั ดงันี้ 
  ตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปญัหา
ด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองและ
ลกัษณะมุ่งอนาคตของนักเรยีนวเิคราะห์ดว้ย
วธิกีารสมัภาษณ์ครู นักเรยีน และขอ้มูลการ
ออกกลางคนั 
  ตอนที่  2 การพัฒนาโปรแกรม
เสรมิสร้างพฤติกรรมการเรยีนรู้ด้วยตนเอง

และลักษณะมุ่งอนาคตด้วยแนวคิดอัตมโน
ทัศน์ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีต รวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของโปรแกรมมีความ
เหมาะสมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
  ตอนที่  3 การวิเคราะห์ค่ าสถิติ
พืน้ฐานของตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษา ไดแ้ก่ 
ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจ าแนก
ตามตวัแปร 
  ตอนที่  4  การวิเคราะห์พหุ คูณ
เปรียบเทียบการเรียนรู้ด้วยตนเองและ
ลักษณะมุ่ งอนาคต ก่อน – หลัง การใช้
โปรแกรมเสริมสร้างพฤติกรรมการเรยีนรู้
ด้วยตนเองและลักษณะมุ่ งอนาคตด้วย
แนวคิดอัตมโนทัศน์ส าหรับนัก เรียนชั ้น
มธัยมศกึษาปีที่ 2และการวดัซ ้าหลงัเขา้ร่วม
โปรแกรม 2 สปัดาห ์
 
ผลการวิจยั 
 1.สภาพปญัหาพฤติกรรมการเรยีนรู้
ด้วยตนเองและลักษณะมุ่ งอนาคตของ
นักเรยีน พบว่า นักเรยีนไม่แสดงพฤตกิรรม
การเรยีนรู้ด้วยตนเอง ไม่ให้ความสนใจใน
อนาคตขาดการวางแผนและเตรยีมตวัเพื่อมุ่ง
สู่อนาคตท าให้นักเรยีนแสดงพฤติกรรมการ
เรยีนรูด้้วยตนเองและลกัษณะการมุ่งอนาคต
น้อย 
 2.โปรแกรมเสรมิสร้างพฤติกรรมการ
เรยีนรูด้ว้ยตนเองและลกัษณะมุ่งอนาคตดว้ย



วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม      1037      ปีที่ 10  ฉบับพิเศษ กันยายน พ.ศ. 2559 

              Journal of Education, Mahasarakham University                                   Volume 10 Special Edition September 2016 
 

แนวคิดอัตมโนทัศน์ ส าหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่  2  ที่ผู้ วิจ ัยได้สร้างและ
พฒันาขึน้มคีวามเทีย่งตรงเชงิเนื้อหาโดยรวม
มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
 3.นักเรยีนมคีะแนนเฉลี่ย ( X )หลงัการ
ใช้โปรแกรมเสรมิสร้างพฤติกรรมการเรยีนรู้
ด้ วยตน เองและลักษณ ะมุ่ งอนาคตด้ วย
แนวคดิอตัมโนทศัน์ส าหรบันกัเรยีน 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2และหลงัเขา้ร่วมโปรแกรม 
2 สปัดาห ์(Posttest – Follow) 

ไมแ่ตกต่างกนัดงัตาราง 1 
 4.การเรยีนรูด้ว้ยตนเองและลกัษณะมุ่ง
อนาคตของนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2
ก่อน  - หลังการใช้โปรแกรมเสริมสร้าง
พฤตกิรรมการเรยีนรูด้้วยตนเองและลกัษณะ
มุ่งอนาคตด้วยแนวคิดอัตมโนทัศน์ส าหรบั
นักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2และหลังเข้า
ร่วมโปรแกรม 2 สปัดาห์แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ดงัตาราง 1 
 

 

ตาราง 1 การเปรยีบเทียบความแตกต่างของการเรยีนรู้ด้วยตนเองและลักษณะมุ่งอนาคต
 ก่อน - หลงัการใชโ้ปรแกรม และหลงัเขา้รว่มโปรแกรม 2 สปัดาหโ์ดยใชส้ถติ ิ
 

 One - way repeated measure MANOVA 

 
 
  4.1เมื่อทดสอบแยกการเรยีนรูด้้วย
ตนเองและลกัษณะมุ่งอนาคตทลีะตวัแปร คอื 
การเรยีนรูด้้วยตนเองและลกัษณะมุ่งอนาคต
มรีะดบันัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 แสดง

ว่า ก่อน - หลงัการใช้โปรแกรมและหลงัเข้า
ร่วมโปรแกรม 2 สปัดาห์แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ดงัตาราง 2 
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ตาราง 2การเปรยีบเทยีบความแตกต่างการเรยีนรูด้ว้ยตนเองและลกัษณะมุง่อนาคต 
  ก่อน – หลงั การใชโ้ปรแกรมและหลงัเขา้รว่มโปรแกรม 2 สปัดาห ์

 
  4.2การเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ย
การเรยีนรูด้้วยตนเองและลกัษณะมุ่งอนาคต 
ก่อน – หลงั การใชโ้ปรแกรมและหลงัเขา้รว่ม
โปรแกรม 2 สปัดาห ์แยกตามตวัแปร ดงันี้  
   1. ก า ร เรีย น รู้ด้ ว ย ต น เอ ง 1) 
คะแนนหลงัการใช้โปรแกรม (Posttest :2) สูง
กว่าคะแนนก่อนการใชโ้ปรแกรม (Pretest : 1) 
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 
2)คะแนนหลงัการใช้โปรแกรม (Posttest :2)
กบัคะแนนหลงัเข้าร่วมโปรแกรม 2 สปัดาห ์
(Follow : 3)ไมแ่ตกต่างกนั 

   2. ลกัษณะมุง่อนาคต1) คะแนน
หลังการใช้โปรแกรม (Posttest :2) สูงกว่า
คะแนนก่อนการใช้โปรแกรม (Pretest : 1) 
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
2) คะแนนหลงัการใชโ้ปรแกรม (Posttest :2) 
กับคะแนนหลังเข้าร่วมโปรแกรม2 สปัดาห ์
(Follow : 3)ไมแ่ตกต่างกนั 
ดงัตาราง 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Measure SS df MS F Sig. 
SDL 2.245 2 1.122 13.025 .000 

FUT 2.095 2 1.048 9.600 .000 
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ตาราง 3การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่การเรยีนรูด้ว้ยตนเองและลกัษณะมุง่อนาคต  
  ก่อน – หลงั  การใชโ้ปรแกรม และหลงัเขา้รว่มโปรแกรม 2 สปัดาหด์ว้ยการ 
  วเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีวแบบวดัซ ้า (One – way Repeated Measure  
  MANOVA) 
 

ตวัแปร 

ช่วงเวลาที ่
เปรยีบเทยีบ 

ผลต่างของ 
คะแนนเฉลีย่ 

(I-J) 
Sig. 

(I) Time (J) Time   

SDL 
1     2 -0.376 .002 
1     3 -0.405 .000 
2     3 -0.028 .588 

FUT 
1     2 -0.348 .005 
1     3 -0.402 .002 
2     3 -0.055 .424 

 
อภิปรายผล 
 ผลการวเิคราะห์การพฒันาโปรแกรม
เสรมิสร้างพฤติกรรมการเรยีนรู้ด้วยตนเอง
และลักษณะมุ่งอนาคตด้วยแนวคิดอัตมโน
ทัศน์ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2
และหลงัเข้าร่วมโปรแกรม 2 สปัดาห์น ามา
อภปิรายผลไดด้งันี้ 
  1. สภาพปญัหาพฤติกรรมการ
เรยีนรูด้ว้ยตนเองและลกัษณะมุ่งอนาคตของ
นักเรยีน พบว่า นักเรยีนไม่แสดงพฤตกิรรม
การเรียนรู้ด้วยตนเองไม่ให้ความสนใจใน
อนาคตขาดการวางแผนและเตรยีมตวัเพื่อมุ่ง
สู่อนาคตท าให้นักเรยีนแสดงพฤติกรรมการ

เรยีนรูด้้วยตนเองและลกัษณะการมุ่งอนาคต
น้อย 
  2. โปรแกรมเสรมิสร้างพฤติกรรม
การเรยีนรูด้้วยตนเองและลกัษณะมุ่งอนาคต
ด้วยแนวคดิอตัมโนทศัน์ส าหรบันักเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่2มคีวามเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา
โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ทัง้นี้ เนื่ องจากโปรแกรมถูกสร้างขึ้นและ
พัฒนาขึ้นอย่างเป็นขัน้ตอนและมีระบบ
วิธีการที่ เหมาะสม โดยวิเคราะห์แนวคิด
ทฤษฎจีากเอกสารต าราทีเ่กีย่วขอ้ง น าขอ้มลู
ที่ได้มาก าหนดจุดประสงค์ เนื้อหาสาระของ
แต่ละกิจกรรมโดยพจิารณารปูแบบเนื้อหาที่
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ผู้เรียนจะสามารถน าไปปฏิบัติได้ง่ายและ
สอดคล้องกับการด าเนินชีวิตของนักเรยีน
เหมาะสมกับความสามารถและความสนใจ
ของนักเรยีนโดยเน้นใหผู้เ้รยีนมสี่วนรว่มและ
ลงมอืปฏบิตัิจรงิ ซึ่งอธบิายด้วยแนวคดิของ
คาฟาเรลลา (วราภรณ์  โพธิศ์รีประเสริฐ. 
2545  : 39  ; Caffarella. 1994 )ได้ เสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาโปรแกรม คือ 1) 
ก าหนดวัต ถุประสงค์ของโปรแกรมเพื่ อ
สะทอ้นให้ผูเ้รยีนหรอืผูร้บับรกิารตระหนักถงึ
คุณ ค่ าและประโยช น์จากโปรแกรม  2) 
ประเมินทัง้เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ3) 
ตรวจสอบว่า วตัถุประสงค์ของโปรแกรมมี
ความชดัเจนหรอืไม่ก่อนน าเสนอผู้เกี่ยวขอ้ง
4) ใช้ว ัตถุประสงค์ของโปรแกรมเป็นการ
ตรวจสอบภายในว่า โปรแกรมมีความ
สอดคล้องตรงกับความต้องการและปญัหา
หรอืไม่ เช่น วธิกีารจดัการเรยีนการสอน การ
ประเมนิความต้องการแมคลอฟลนิ และเอีย
เรซ (สุดาเรศแจ่มเดชะศักดิ.์ 2543 : 58 ; 
อ้างอิงมาจากMclaughin and Eares. 1796) 
ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับล าดบัขัน้ตอนการ
พฒันาโปรแกรมการสอนไว้ 5 ขัน้ตอน ดงันี้
1) การประเมินผู้เรยีน2) การตัง้เป้าหมาย
และจุดประสงค์การสอน3) การวเิคราะห์งาน
4) การเลือกและใช้กลยุทธ์การสอนรวมทัง้
วัสดุ อุปกรณ์5) การประเมินผลโปรแกรม
โดยโปรแกรมเสรมิสรา้งพฤตกิรรมการเรยีนรู้
ด้วยตนเองและลักษณะมุ่ งอนาคตด้วย

แนวคิดอัตมโนทัศน์ ส าหรับนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่2 ทีผู่ว้จิยัไดพ้ฒันาขึน้นี้ดว้ย
แนวคิดอัตมโนทัศน์ของ Rogers (เมธาวด ี
สังขะมาน . 2548 : 15  ; อ้างอิงมาจาก 
Rogers. 1992 : 134-136) โรเจอรส์ กล่าวว่า 
อตัมโนทศัน์ คอืการมองตนเองโดยการรบัรู้
และไตรต่รองจากเจตคตแิละจนิตนาการ เป็น
ตัวกระตุ้นที่น าไปสู่พฤติกรรม จึงส่งผลให้
โปรแกรมที่ ส ร้างขึ้นมีประสิทธิภ าพซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิติยา กระชับ
กลาง (2551 : 127 - 128)ได้ศึกษาการ
พัฒนาโปรแกรมการส่งเสรมิความสามารถ 
ทางภาษาตามแนวคิดพัฒนาการและการ
เรยีนรู้ที่สอดคล้องสมองของเด็กปฐมวัยสุ
เนียร สีอ่อน.(2553 : บทคดัย่อ)การพัฒนา
โปรแกรมพลวตัรกลุ่มเพื่อพฒันาความฉลาด
ทางอารมณ์ (EQ) และความสามารถในการ
เผชิญปญัหาและฝ่าฟนัอุปสรรค (AQ) ของ
นักเรียนช่วงชัน้ที่ 2 โรงเรียนอนุบาลโพน
ทอง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รอ้ยเอด็ เขต 3 
  3.นั ก เรียนที่ เข้าร่วมโปรแกรม
เสรมิสร้างพฤติกรรมการเรยีนรู้ด้วยตนเอง
และลักษณะมุ่งอนาคตด้วยแนวคิดอัตมโน
ทศัน์ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2มี
คะแนนหลงัการใชโ้ปรแกรม (Post-test) และ
คะแนนหลังเข้าร่วมโปรแกรม 2 สัปดาห ์
(Follow) สูงกว่าคะแนนก่อนการใชโ้ปรแกรม 
(Pre-test) อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
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0.05ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจยั จาก
การต รวจสอบ เอกสารและการสัง เกต
พฤตกิรรมของนกัเรยีนหลงัเขา้ร่วมโปรแกรม 
พบว่า นักเรยีนมีพฤติกรรมการเรยีนรู้ด้วย
ตนเองมากขึน้โดยสงัเกตได้จากการเข้าร่วม
กจิกรรมต่างๆ ในโรงเรยีน นักเรยีนสามารถ
ค้นคว้างานที่ได้รบัมอบหมายได้ด้วยตนเอง
สนใจอ่านหนังสอืและค้นคว้าหาความรู้ด้วย
ตนเองมากขึ้น มีความมัน่ใจในการแสดง
ความคดิเหน็มคีวามคาดหวงักบัอนาคตมาก
ขึ้น น่าจะเป็นไปได้ว่านัก เรียนที่ เข้าร่วม
โปรแกรมเสริมสร้างพฤติกรรมการเรยีนรู้
ด้วยตนเองและลักษณะมุ่ งอนาคตด้วย
แนวคิดอัตมโนทัศน์ส าหรับนัก เรียนชั ้น
มธัยมศกึษาปีที ่2ครัง้นี้สามารถพฒันาตนเอง
ให้เป็นผู้มกีารเรยีนรูด้้วยตนเองและลกัษณะ
มุ่งอนาคตได้ในระดับหนึ่ ง ทัง้นี้ เนื่ องจาก
กจิกรรมในโปรแกรมได้สรา้งขึน้จากแนวคดิ
ทฤษฎีอัตมโนทัศน์ของ Rogers (เมธาวด ี
สังขะมาน. 2548 : 15 ; อ้างอิง มาจาก 
Rogers. 1992 : 134-136) โรเจอรส์ กล่าวว่า 
อตัมโนทศัน์ คอืการมองตนเองโดยการรบัรู้
และไตรต่รองจากเจตคตแิละจนิตนาการ เป็น
ตัวกระตุ้นที่น าไปสู่พฤติกรรม ความคิด 
ความรูส้กึ ตลอดจนการรบัรูเ้กี่ยวกบัตนเองที่
ส ามารถถู กป ระเมิน ได้ ซึ่ งผ ลก ารวิจัย
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของณฐัพล โยธา(2557 
: 179 – 192)ได้ศึกษาการพัฒนาโปรแกรม
ฝึกวนิัยในตนเองดว้ยทฤษฎจีรยิธรรมสาหรบั 

นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5พบว่านักเรยีน
ที่เข้าร่วมโปรแกรมฝึกวนิัยในตนเองคะแนน
หลงัการใชโ้ปรแกรมฝึก วนิัยในตนเอง (Post 
- test) และคะแนนหลงัเข้าร่วมโปรแกรมฝึก
วินัยในตนเอง 2 สัปดาห์ (Follow) สูงกว่า
คะแนนก่อนการใช้โปรแกรมฝึกวินัยใน
ตนเอง (Pre - test) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01สุธินันท์ภักดีวุฒิ (2556 : 
121 – 132)ได้ศึกษาการพัฒนาโปรแกรม
ความคิดสร้างสรรค์ในการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาพบว่า
ประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ในการจดักิจกรรมการเรยีนรู้ของ
ครูโรงเรยีนมธัยมศึกษาพบว่าครูมีคะแนน
ด้านความรู้ความเข้าใจด้านทักษะการจัด
กิจกรรมการเรยีนรู้และด้านเจคติเกี่ยวกับ
ความคิดสร้างสรรค์ในการจดักิจกรรมการ
เรยีนรูข้องครใูนโรงเรยีนมธัยมศึกษาหลงัใช้
โปรแกรมพัฒนาสู งกว่ าก่ อนใช้อย่ างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะทัว่ไปในการน าผลวจิยั
ไปใช ้
  การวจิยัในครัง้น้ีผูว้จิยัพบปญัหาใน
การใช้โปรแกรมเสริมสร้างพฤติกรรมการ
เรยีนรูด้ว้ยตนเองและลกัษณะมุ่งอนาคตดว้ย
แนวคิดอัตมโนทัศน์ส าหรับนัก เรียนชั ้น
มัธยมศึกษาปีที่  2กับนักเรียนที่ เป็นกลุ่ม
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ตัวอย่าง จึงได้น าปญัหามาเสนอแนะเป็น
ขอ้ๆ ดงันี้  
   1.1 การน าโปรแกรมนี้ไปใชค้วร
วเิคราะห์ถึงความใกล้เคยีงของสภาพปญัหา
ของข้อมูลเบื้องต้น สภาพสงัคมและชุมชน
เพื่อให้การใช้โปรแกรมเสรมิสรา้งพฤตกิรรม
การเรยีนรูด้้วยตนเองและลกัษณะมุ่งอนาคต
ด้วยแนวคดิอตัมโนทศัน์ส าหรบันักเรยีนชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 2มปีระสิทธิภาพมากที่สุด 
หากสภาพปญัหาของขอ้มลูเบือ้งต้นแตกต่าง
กันมากควรพิจารณาปรับปรุงเนื้ อหาหรือ
กิจกรรมโดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมตาม
ความเหมาะสมนอกจากนี้ควรเน้นใหน้กัเรยีน
ได้ศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเป็นส าคญัโดยใช้
แหล่งเรยีนรูใ้นหอ้งสมุดและแหล่งเรยีนรูอ้ื่นๆ 
ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด 
   1.2ค ว รมีก ารชี้ แ จ งอ ธิบ าย
บทบาทของนักเรยีนให้เข้าใจถึงพฤติกรรม
ของตนในการเรยีนก่อนด าเนินการสอนและ
เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมมากที่สุด
เพื่ อ ให้นัก เรียนกล้าแสดงออกและร่วม
อภปิรายแลกเปลีย่นความคดิเหน็อยา่งอสิระ 
   1.3ในการเลือกสื่อวีดีทัศน์นั ้น
อาจมีการปรับ เปลี่ยนให้ เหมาะสมหรือ

สอดคล้องกับสถานการณ์ปจัจุบนั ทัง้นี้ต้อง
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องแผน 
การจดักจิกรรม 
 2. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป  
  2.1 ควรมกีารส ารวจขอ้มลูเบือ้งต้น
เกีย่วกบัปญัหา ความตอ้งการ เพื่อน ามาช่วย
ในการตดัสนิใจในการวจิยัครัง้ต่อไป  
  2.2 ควรมีการพัฒนาโปรแกรม
เสรมิสร้างพฤติกรรมการเรยีนรู้ด้วยตนเอง
และลกัษณะมุ่งอนาคตดว้ยแนวคดิอื่นหรอืใช้
วิธีการหลายๆ ด้านและในระดับชัน้ ต่าง
หน่วยงานหรอืสงักดัอื่น เพื่อพฒันาศกัยภาพ 
และตอบสนองความแตกต่างของแต่ละบุคคล 
  2.3 จัดกิจกรรมที่ เปิดโอกาสให้
นักเรยีนได้ใช้สื่อนวตักรรมที่เหมาะสมที่สุด
กับบริบทของสถานศึกษาและชุมชนเพื่อ
นักเรียนจะได้แสดงพฤติกรรมตรงตามที่
ผูว้จิยัตอ้งการวดัมากยิง่ขึน้  
  2.4 ควรให้ผู้ปกครองและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการเสริมสร้างพฤติกรรมการ
เรยีนรูด้ว้ยตนเองและลกัษณะมุ่งอนาคตของ
นกัเรยีนในชุมชนมากขึน้ 
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