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การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต: การสะท้อนจากกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ
Promoting Self - directed Learning of Student Teachers:
Reflection Through Action Research
ดร. รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์*
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นวิจยั เชิงคุณภาพ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และเพือ่ เสนอแนว
ทางพัฒนาการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา กลุม่ เป้าหมายทีใ่ ช้ในการวิจยั
คือ นิสติ ชัน้ ปีท่ี 3 สาขาการสอนภาษาอังกฤษที่
ลงทะเบียนรายวิชา 404207 กิจกรรมสร้างสรรค์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 17 คน
เมือ่ นิสติ ได้รบั ทราบเกรดแล้ว นิสติ ได้ถกู เชิญให้
เป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูล ซึง่ มีนสิ ติ จำนวน 17 คน เป็นอาสาสมัครและยินดีให้ข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการสุ่ม
อย่างง่าย จำนวน 10 คน เป็นกลุม่ ตัวอย่างทีจ่ ะ
ให้ขอ้ มูลและนำผลงานมาใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากบันทึกอนุทินของผู้วิจัย
บันทึกการเรียนรู้ของนิสิต การประเมินตนเอง
และการสนทนากลุ่ม
ผูว้ จิ ยั ดำเนินการศึกษาตามลำดับขัน้ ตอน
ของการวิจัยปฏิบัติการ ซึ่งประกอบด้วย ขั้น
วางแผน ขั้นปฏิบัติการ ขั้นการสังเกต และขั้น
การสะท้อนผล โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีส่ ง่ เสริมการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ตัง้ แต่เดือน

มิถุนายน 2551 ถึงตุลาคม 2551 การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เชิงเนือ้ หา ทำดรรชนีและ
เข้ารหัสข้อมูล ลดทอนข้อมูลและใช้การบรรยาย
และตีความจากข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์
คำพูด ผลของการวิจัยพบว่า
1. กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มี
รูปแบบการเรียนรูค้ อื กำหนดเป้าหมายในการเรียนรู้
วางแผนการทำงานและการแก้ปญ
ั หา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเมินตนเอง เห็นคุณค่าและ
ประโยชน์ของสิ่งที่เรียน และนำไปประยุกต์ใช้
2. แนวทางการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ด้วยตนเอง สำหรับนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีแนวการจัดกิจกรรม
ดังต่อไปนี้ การทำงานตามความสนใจ การเขียน
บันทึกการเรียนรู้ การตั้งคำถามและตอบคำถาม
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการศึกษา
งานวิจัย
3. การพั ฒ นาการเรี ย นการสอนเพื ่ อ
ส่งเสริมการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองของนิสติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีปจั จัยทีค่ วรคำนึงถึง
คือ บรรยากาศของการเรียนการสอน บทบาทของ

* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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อาจารย์ กระบวนทัศน์ของการสอน และการสะท้อน
การเรียนรู้
Abstract
Qualitative research design was used
to investigate the self-directed learning processes
of student teachers in Faculty of Education,
Burapha University, teaching and learning
approach to promote self-directed learning and
reflective practice for development of teaching
competence. The participants were seventeen
third year student teachers majoring in teaching
English who enrolled in the Creative Activities.
This course was taught by the researcher in the
first semester of academic year 2008, and student
teachers were invited to participate in the research
after all assessment was completed and grades
assigned to them. Ten student teachers were
randomly selected to participate in this study.
Data were gathered from journal of researcher,
learning log, self-evaluation and focus group
interview.
This study employed an Action Research
methodology including planning, action, observation and reflection. The teaching and learning
approaches assist the development of student
teachers’ self-directed learning. This research
was conducted from June to October 2008.
Content analysis, indexes, code, reduction interpretations were used to draw and verify conclusion.
The findings of the research were as follows:
1. The self-directed learning processes of

student teachers in Faculty of Education,
Burapha University were setting learning goals,
planning and problem solving, sharing experiences,
self-evaluation, and awareness of one’s own
learning and application of knowledge.
2. The teaching and learning approaches
to promote self-directed learning were the projectbased learning, writing learning log, questioning
and answering approach, student-centered
learning approach and research-based learning.
3. The factors affecting self-directed
learning of student teachers in Faculty of Education, Burapha University were the classroom
atmosphere, the role of the staff members of
education faculty, the paradigm of teaching in
the university classroom and reflection of
teaching and learning.
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
ความเปลี่ยนแปลงทางด้านวิชาการเกิด
ขึ้นอย่างรวดเร็ว ความทันสมัยทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ความเปลีย่ นแปลงทางด้านเศรษฐกิจ
และการเมืองตลอดจนการเปลี่ยนแปลงด้านการ
จัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่ง
ชาติ พ.ศ. 2542 มีผลทำให้สถาบันอุดมศึกษา
จำเป็นต้องปฏิรปู การศึกษาโดยการพัฒนาเนือ้ หา
สาระ และกระบวนการเรียนการสอนโดยเฉพาะ
การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
ให้ทันต่อสถานการณ์ เพื่อสนองความต้องการ
ของบุคคลและสังคม ทั้งสาระของหลักสูตรทั้ง
ที่เป็นวิชาการและวิชาชีพต้องมุ่งพัฒนาคนให้มี
ความสมดุลทัง้ ด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ
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ความดีงามและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยที่
หลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา ยังมีความ
มุง่ หมายเฉพาะทีจ่ ะพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชัน้ สูง
และการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และ
พัฒ นาสั งคม (มาตรา 28) ดัง นั้นการพัฒนา
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ควรมีจดุ มุง่ หมายเพือ่
พัฒนาหรือส่งเสริมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
มุง่ เตรียมความพร้อมด้านสติปญ
ั ญาให้ความสำคัญ
กับทักษะทีเ่ ป็นเครือ่ งมือการเรียนรูใ้ นสังคมข้อมูล
ข่าวสาร (สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, 2544, หน้า 2)
จรัส สุวรรณเวลา (2545, หน้า 16 - 17)
ได้กล่าวว่าอุดมศึกษามีบทบาทเป็นฐานของความ
สามารถในการแข่งขัน ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์และข้อตกลงทางการค้าภายใต้องค์การ
การค้าโลก การแข่งขันในสังคมนานาชาติจะมี
มากขึน้ ในการนีจ้ ำเป็นต้องนำอุดมศึกษามาเป็น
เครือ่ งมือสำคัญ เพราะต้องมีกำลังคนทีม่ สี ติปญั ญา
ความรู้ความสามารถ ฝีมือและความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์เพียงพอ พร้อมกับมีการวิจัยสร้าง
ความรู้ใหม่ที่เพิ่มผลผลิตและเพิ่มคุณธรรมให้
สามารถก้าวกระโดดไปแข่งขันในสังคมนานา
ชาติได้ แต่สภาพอุดมศึกษาในปัจจุบันยังไม่
สามารถรับบทบาทดังกล่าวได้ จะต้องปรับแก้ทง้ั
คุณภาพบัณฑิต ซึง่ เป็นปัจจัยหลักในการมีกำลัง
คนและกำลังปัญญา ความสามารถในการวิเคราะห์
สังเคราะห์และสร้างสรรค์ ตลอดจนความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นอกจากนี้อุดมศึกษายังต้องปรับเปลี่ยนให้เป็น
การศึกษาตลอดชีวิต จึงจะรองรับความจำเป็น
ในอนาคตและสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ได้ จากการวิเคราะห์ของไพฑูรย์ สินลารัตน์
(2546, หน้า 29 - 30) ได้เสนอแนวคิดอุดมศึกษาไทย

3 ลักษณะในอนาคตคือต้องการอุดมศึกษาที่
มีลักษณะเป็นความคิดใหม่ (Creative Higher
Education) กล่าวคือมีลักษณะเป็นการสร้าง
การพัฒนาแนวคิดอะไรใหม่ ๆ มีลักษณะที่เป็น
กระบวนการสอนทีส่ ร้างสรรค์ โดยอาจจะผสมผสานระหว่างของต่างประเทศและของไทยเราเอง
นอกจากนีอ้ ดุ มศึกษาควรเป็นอุดมศึกษาทีม่ ผี ลงาน
(Productive Higher Education) มีบัณฑิตที่จบ
อย่างมีความหมายมีคุณค่า และอุดมศึกษาต้องมี
ลักษณะทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคม รับผิดชอบต่อชุมชน
รับผิดชอบต่อประชาชน และรับผิดชอบต่อผูเ้ รียน
แต่ละคน (Responsible Higher Education) ซึง่ จะ
ทำให้อดุ มศึกษาเติบโตในกระแสของอุดมศึกษาโลก
ได้อย่างเท่าทัน มีความก้าวหน้าในบางส่วนบาง
ระดับให้แก่สงั คมโลก จึงจะเป็นอุดมศึกษาไทย
ทีม่ คี วามหมาย แนวคิดของอุดมศึกษาทีก่ ล่าวมา
ทำให้สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ต้องปรับตัวเอง
ไม่วา่ จะเป็นการพัฒนาหลักสูตร การบริหารจัดการ
ตลอดจนพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้
บัณฑิตมีคณ
ุ ภาพ มีปญ
ั ญาและความสามารถใน
การแข่งขัน และประกอบกับแนวโน้มการพัฒนา
สูเ่ ศรษฐกิจยุคใหม่ของสังคมโลกทีเ่ ป็นเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ (Knowledge - Based Economy: KBE)
ซึ่งมีการใช้ความรู้และนวัตกรรมเป็นปัจจัยหลัก
ในการผลิตและพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของแต่ละประเทศ การพัฒนาความรู้
และการเรียนรูจ้ งึ เป็นปัจจัยสำคัญทีส่ ดุ ในการพัฒนา
ปัจเจกบุคคลให้เป็นทุนและกำลังคน สังคมแห่ง
ภูมปิ ญั ญาและการเรียนรู้ จะสร้างโอกาสให้คนไทย
ทุกคนมีการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ปรับปรุงเปลีย่ นแปลง
ให้ก้าวทันกับโลกยุคข้อมูลข่าวสาร และวิทยาการ สมัยใหม่มีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

หน้า 148
ให้ทุกองค์กรและทุกส่วนในสังคม มีความใฝ่รู้
และพร้อมทีจ่ ะเรียนรูอ้ ยูเ่ สมอ นอกจากนีใ้ นสถาน
ศึกษา โดยเฉพาะสถาบันผลิตครูต้องปรับปรุง
หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน เพือ่ ผลิต
และฝึกอบรมครูให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และให้ตระหนักถึงความจำเป็นทีจ่ ะต้องส่งเสริมให้ทกุ คนได้เรียนรูต้ ลอด
ชีวติ และสามารถให้คำแนะนำแก่ผเู้ รียนในการ
แสวงหาความรู้ได้อย่างสะดวก และต่อเนื่อง
(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545)
ซึง่ สอดคล้อง Brockbank and McGill (2007, p. 4)
ที่กล่าวว่าการศึกษาในระดับอุดมศึกษาต้องให้
ผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้ เป็นการเรียนระดับสูง
เต็มตามศักยภาพของผูเ้ รียนและพัฒนาผูเ้ รียนให้
เป็นผูท้ เ่ี รียนรูด้ ว้ ยตนเอง สามารถทีจ่ ะคิดวิเคราะห์
ความรู้ วิเคราะห์ตนเองและสังคมโลก การเรียนรู้
ด้วยตนเองเป็นแนวทางหนึ่งที่สอดคล้องต่อการ
เปลีย่ นแปลงในสภาพสังคมปัจจุบนั และการอุดม
ศึกษาไทย นอกจากนี้ยังเป็นวิถีทางที่ส่งเสริม
การเรียนรูต้ ลอดชีวติ ซึง่ Knowles (1975 a, p. 15)
ระบุวา่ การเรียนรูด้ ว้ ยตนเองเป็นการเรียนทีท่ ำให้
บุคคลมีการริเริ่มการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ มากกว่าการเรียน
แบบให้ผสู้ อนป้อนความรูเ้ พียงอย่างเดียว ทำให้
ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน มีการเรียนที่ดี
การเรียนรูด้ ว้ ยตนเองมาจากหลักจิตวิทยาทีเ่ ชือ่ ว่า
บุคคลเมือ่ มีวฒ
ุ ภิ าวะมากพอทีส่ ามารถรับผิดชอบ
ตนเองได้มีความต้องการที่จะรับผิดชอบชีวิต
ตนเองมากขึน้ นอกจากนีย้ งั เป็นลักษณะการเรียน
ทีเ่ ปิดกว้างสอดคล้องกับการศึกษาปัจจุบนั ทีเ่ น้น
ผูเ้ รียนเป็นสำคัญ การเรียนรูด้ ว้ ยตนเองนอกจาก
จะสร้างให้คนมีการเรียนรูต้ ลอดชีวติ แล้วยังสนับ-

สนุนสังคมแห่งการเรียนรู้ จากการศึกษาของ
รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์ (2549) พบว่านิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีรูปแบบ
การเรียนรูแ้ บบอิสระ (Independent) คิดเป็นร้อยละ
5.6 ซึ่งคือว่าจำนวนน้อยมาก ทั้งที่รูปแบบการ
เรียนรู้อิสระเป็นรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนที่
ชอบคิดด้วยตนเอง มีความเชือ่ มัน่ ในความสามารถ
ในการเรียนรูข้ องตนเอง เป็นการเรียนรูท้ ส่ี มั พันธ์
กับการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และจากการศึกษาของ
หทัยทิพย์ ภาคอินทรีย์ (2545, หน้า 51) ได้ศกึ ษา
พบว่า พฤติกรรมการสอนของครูเป็นปัจจัยหนึง่
ทีส่ ามารถร่วมกันพยากรณ์คณ
ุ ลักษณะการเรียนรู้
ด้วยการนำตนเองของนิสิตได้ร้อยละ 57.40 ซึ่ง
สอดคล้องกับ Cannon and Newbel (2000, p. 3)
ระบุวา่ รูปแบบการสอนของครูเป็นปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อการรับรูแ้ ละการเรียนรูข้ องนักเรียนนอกจากนี้
จากการศึกษาของ สถาพร หมวดอินทร์ (2546,
หน้า 67) ได้ให้ขอ้ เสนอแนะว่าพฤติกรรมการสอน
ของครูส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
และได้ระบุวา่ ครูผสู้ อน ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอิสระในการตัดสินใจใช้
สติปัญญาของผู้เรียนเองเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยการค้นพบด้วยตนเอง ซึ่งจะทำให้
ผูเ้ รียนเกิดความสนใจ ใฝ่ร้ ู พัฒนาตนเอง จากข้อมูล
การวิจยั ดังกล่าวทำให้ผวู้ จิ ยั เกิดความตระหนักใน
การที่จะให้ความสำคัญในการพัฒนานิสิตคณะ
ศึกษาศาสตร์ ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรูร้ กั การ
ค้นคว้า เชื่อมั่นในตนเองในการศึกษาค้นคว้า
เพือ่ นำไปสูก่ ารสร้างองค์ความรู้ และสังคมแห่ง
การเรียนรู้ซ่งึ จะสอดคล้องกับความต้องการของ
การจั ด การการศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
ความสำคัญดังทีก่ ล่าวมาตระหนักให้เกิด
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กระบวนการ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นิสิต โดยดำเนินการวิจัยปฏิบัติการ (Action
Research) ซึง่ เป็นลักษณะวิจยั ทีม่ งุ่ จะให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงและปรับปรุงการทำงานของตนเอง
ในแต่ละวิชาชีพ (Kember and Kelly, 1994, p. 2)
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาการ
ส่งเสริมการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองของนิสติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จากการสะท้อน
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการ
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ ศึกษากระบวนการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับนิสิตคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3. เพื่อเสนอแนวทางพัฒนาการเรียน
การสอนทีส่ ง่ เสริมการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองของนิสติ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ได้ทราบแนวทางการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เพือ่ ให้นสิ ติ มีทกั ษะการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
และเป็นการค้นคว้าความรูใ้ หม่ เพือ่ นำเป็นข้อมูล
ในการวางแผนการเรียนการสอนและพัฒนา
หลักสูตรและรายวิชาต่าง ๆ เพือ่ ส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ขอบเขตการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีศ้ กึ ษาเฉพาะนิสติ ชัน้ ปีท่ี 3
สาขาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ทีล่ งทะเบียนเรียนในรายวิชา

404027 กิจกรรมสร้างสรรค์ (Creative Activities)
ในภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2551 เท่านั้น
นิยามศัพท์เฉพาะ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - directed
Learning) หมายถึง กระบวนการซึง่ ผูเ้ รียนแต่ละคน
มีความคิดริเริ่มด้วยตนเอง (โดยอาศัยความช่วย
เหลือจากผู้อื่น หรือไม่ต้องการก็ได้) ผู้เรียนจะ
ทำการวิเคราะห์ความต้องการทีจ่ ะเรียนรูข้ องตน
กำหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้
การเลือกวิธกี ารเรียนรู้ การแสวงหาแหล่งความรู้
การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลรวมทั้ง
ประเมินตนเองโดยอาจารย์ทำหน้าทีก่ ระตุน้ และ
ให้คำปรึกษาผู้เรียน
การส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง
หมายถึง การจัดประสบการณ์ให้ผเู้ รียน โดยยึด
หลักการมีส่วนร่วมและการมีปฏิสัมพันธ์ของ
ผู้เรียนมากที่สุด เป็นกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ เปิดโอกาสให้ผเู้ รียนได้วางแผนการเรียน
การทำงานตามความสนใจ มีการบันทึกการเรียนรู้
มีการประเมินการเรียนรูแ้ ละการทำงานของตนเอง
กิจกรรมเน้นกระบวนการการปฏิบตั แิ ละส่งเสริม
การคิดและสร้างองค์ความรูด้ ว้ ยตนเองในบรรยากาศของการเรียนการสอนที่เป็นมิตร และการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
การเลือกกลุ่มเป้าหมาย
การวิจยั ครัง้ นีใ้ ช้รปู แบบของการวิจยั เชิง
ปฎิบตั กิ าร เป็นการทำงานเพือ่ แก้ปญั หาและพัฒนา
การเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งกลุ่ม
เป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้เป็นนิสิตชั้นปีที่ 3
สาขาการสอนภาษาอังกฤษที่ลงทะเบียนเรียน
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รายวิชา 404207 กิจกรรมสร้างสรรค์ (Creative
Activities) ภาคเรี ย นที่ 1 ปีการศึกษา 2551
จำนวน 17 คน เนือ่ งจากเป็นกลุม่ ทีม่ ขี นาดเล็ก
เหมาะสำหรับการดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพที่
จะศึกษาข้อมูลเชิงลึก (McMillan and Schumacher,
1997, p. 422) และรายวิชากิจกรรมสร้างสรรค์
มีลักษณะที่จะออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้
หลากหลาย
เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
การศึกษาครั้งนี้เป็นการเก็บข้อมูลเชิง
คุณภาพ โดยใช้เทคนิคที่ใช้การศึกษาค้นคว้า
หลายวิธกี าร เพือ่ ตรวจสอบข้อมูลให้มคี วามเชือ่ ถือ
(McMillan and Schumacher, 1997, p. 404) ได้แก่
1.) เทคนิคการสังเกตได้แก่การเก็บข้อมูลจาก
การบันทึกอนุทนิ ของผูว้ จิ ยั บันทึกการเรียนรูข้ อง
นิสติ และรูปถ่ายจากการจัดกิจกรรม 2.) เทคนิค
ที่ไม่ได้สังเกต ได้แก่โครงสร้างของข้อคำถาม
จากการสนทนากลุม่ และการรวบรวมเอกสารต่าง ๆ
ในกิจกรรมการเรียนการสอน 3.) เทคนิคการ
ประเมิน ได้แก่ การประเมินตนเองของนิสิต
(Burnaford, Fischer and Hobson, 1996, p. 73)
ขั้นตอนดำเนินการศึกษาค้นคว้า
ผูว้ จิ ยั ได้กำหนดกระบวนการวิจยั และ
ดำเนินการศึกษาตามลำดับขั้นตอนตามแนวคิด
ของ Kemmis and McTaggart (1990) ซึง่ ประกอบ
ด้วย 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Planning)
คือการศึกษาวิเคราะห์พจิ ารณาปัญหาและสาเหตุ
ของปัญหา ซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์ตำราและ
เอกสารถึงความสำคัญของการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง

ของนิสิตในระดับอุดมศึกษา และจากรายงาน
การวิจยั กับพบว่านิสติ คณะศึกษาศาสตร์ มีรปู แบบ
การเรียนรู้ แบบอิสระน้อยมาก ประกอบกับ
งานวิจัยที่ระบุว่าการสอนของครูก็ส่งผลต่อการ
เรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนด้วยเช่นเดียวกัน
ดังนั้นผู้วิจัยจึงตระหนักและเห็นความสำคัญใน
การวางแผนการปรับปรุงแก้ไขเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรูด้ ว้ ยตนเองของนิสติ การศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้
ผู้วิจัยดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นผูเ้ รียนเป็นสำคัญ ใช้รปู แบบการเรียนรูแ้ บบ
ร่วมมือ (Cooperative Learning) การเรียนรู้
ด้วยตนเอง (Self - directed Learning) และ
กิจกรรมทีส่ ง่ เสริมการคิด นิสติ ได้รบั การเรียนรู้
และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองจากกิจกรรม
การเรียนการสอน นอกจากนีน้ สิ ติ ต้องเขียนบันทึก
การเรียนรู้ (Learning Log) ซึง่ เป็นบันทึกความรู้
ความคิด ที่ได้จากการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน
ตลอดจนการตอบคำถาม การเขียนรายงานความ
ก้าวหน้าต่าง ๆ ของประสบการณ์และการเรียนรู้
การทำงานตามความสนใจก็เป็นงานอีกชิ้นหนึ่ง
ซึ่งนิสิตได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นลักษณะการคิด
และวางแผน การทำงานทีเ่ กีย่ วกับความคิดสร้างสรรค์
ขั้นตอนการวางแผนการปฏิบัติงาน เป็นการ
กำหนดกรอบการจัดกิจกรรรมการเรียนการสอน
ซึ่งผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา
และทำกำหนดการจัดการเรียนการสอนตลอด
ภาคเรียน
ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติการ (Action)
คือขัน้ ของการวิเคราะห์กำหนดการเรียนการสอน
และนำมาเขียนแผนกิจกรรมการเรียนการสอน
จำนวน 6 แผน ซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้
วิธีการที่หลากหลายและที่สำคัญจัดบรรยากาศ
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และ สภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยผู้วิจัย ทุกวันอังคาร
เวลา 13.00 - 15.00 น. เป็นเวลา 15 สัปดาห์ รวม
30 ชัว่ โมง ตัง้ แต่มถิ นุ ายน 2551 ถึงตุลาคม 2551
ขั้นตอนที่ 3 การสังเกตผลการปฏิบัติ
(Observation) คือขัน้ การประเมินผลระหว่างและ
หลังการปฏิบตั กิ าร เป็นการติดตามผลการดำเนินการ
รับรู้ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน เพื่อจะ
นำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาต่อไป
ซึง่ แบ่งเป็น ช่วงระหว่างการปฏิบตั งิ านและหลัง
การปฏิบัติงาน โดยในระหว่างปฏิบัติงานนั้น
ผูว้ จิ ยั ได้ให้นสิ ติ ประเมินตนเองเป็นระยะ ประเมิน
จากการบันทึกการเรียนรูข้ องนิสติ และประเมิน
จากการสังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรมโดยบันทึก
ลงในอนุทินของผู้วิจัย ส่วนการประเมินหลัง
การปฏิบตั กิ าร เป็นการรวบรวมเอกสารทัง้ หมด
นำมาวิเคราะห์ อันได้แก่ บันทึกอนุทนิ ของผูว้ จิ ยั
บันทึกการเรียนรูข้ องนิสติ แบบประเมินตนเอง
ของนิสิต และแบบบันทึกสนทนากลุ่ม
ขัน้ ตอนที่ 4 การสะท้อนผล (Reflection)
คือการประเมินการวิจัย นำผลการวิเคราะห์
บันทึกอนุทนิ ของผูว้ จิ ยั บันทึกการเรียนรูข้ องนิสติ
แบบประเมินตนเองของนิสิต และแบบบันทึก
สนทนากลุ่มมาเขียนสรุปผลการศึกษา ซึ่งเป็น
การสะท้อนกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นิสติ แนวทางการจัดกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมการเรียนรู้
ด้วยตนเอง และแนวทางพัฒนาการเรียนการสอน
ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั เริม่ ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนตามแผนการจัดกิจกรรม ให้กับนิสิต
จำนวน 17 คน ตัง้ แต่ มิถนุ ายน 2551 ถึง ตุลาคม
2551 โดยผูว้ จิ ยั ได้แจ้งวัตถุประสงค์ของการศึกษา
และนิสติ ทุกคนได้รบั ท ราบว่าไม่มผี ลกระทบใด ๆ
ต่อคะแนนและเกรดของนิสิต หลังจากนิสิตได้
รับทราบเกรดแล้ว นิสิตได้ถูกเชิญให้เป็นผู้ให้
ข้อมูล ซึง่ มีนสิ ติ จำนวน 17 คน อาสาสมัครและ
ยินดีให้ข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการสุ่มอย่างง่าย
(Random Sampling) จำนวน 10 คน เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างที่จะให้ข้อมูลเชิงลึกในการสนทนากลุ่ม
และนำผลงานมาใช้ในการศึกษาค้นคว้า วิธี
ดำเนินการที่กล่าวมาเป็นการป้องกันมิให้นิสิต
เกิดความเครียดหรือวิตกกังวลในการให้ข้อมูล
และแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ผู้วิจัย
(อาจารย์) ไม่มีอิทธิพลใดๆต่อนิสิต เพราะได้
ดำเนินการประเมินผลและนิสิตทราบผลของ
ตนเองเรียบร้อยแล้ว (Power Relation) การให้ขอ้ มูล
จึงเป็นความคิด และความรู้สึกที่แท้จริง
การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์
เชิงเนือ้ หา (Content Analysis) ทำดรรชนี (Indexs)
และเข้ารหัส (Code) ข้อมูลให้ละเอียดครอบคลุม
ลดทอนข้อมูลและกำจัดข้อมูล (Reduction) และ
ใช้การบรรยายและตีความ (Interpertations) จาก
ข้อ มูล ที่ได้จากการสังเคราะห์คำพู ดของกลุ่ ม
เป้าหมาย (Quotes) ซึง่ อธิบายความหมายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น และสร้างบทสรุปและพิสูจน์
บทสรุป (Drawing and Verifying Conclusion)
(นิศา ชูโต, 2540; สุภางค์ จันทวานิช, 2543)
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สรุปผลการศึกษาค้นคว้า
1. กระบวนการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองของนิสติ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีรปู แบบ
การเรียนรู้คือ กำหนดเป้าหมายในการเรียนรู้
วางแผนการทำงานและการแก้ปญั หา กระบวนการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ ประเมินตนเองและเห็นคุณค่า
และประโยชน์ ข องสิ่ ง ที่ เ รี ย นและการนำไป
ประยุกต์ใช้ ซึง่ เสนอตัวอย่างของข้อมูลในแต่ละ
ประเด็นที่วิเคราะห์ได้ดังนี้
“วิธกี ารทีจ่ ะนำไปสูเ่ ป้าหมายให้ได้ คือ
เมื่อเข้าเรียนแต่ละคาบต้องตั้งใจเรียน ฝึกตอบ
คำถามอาจารย์ให้ได้ และเมื่ออาจารย์ให้ชิ้นงาน
มาทำ ก็ตอ้ งคิด คิด คิด อย่างสร้างสรรค์ ถึงแม้วา่
ในครั้งแรกจะไม่สำเร็จ ก็ต้องพยายามต่อไป
เพราะในรายวิชานีไ้ ม่ใช่วชิ าทีจ่ ำแต่ทฤษฎี แล้ว
จะทำได้ แต่ต้องลงมือปฏิบัติด้วย” (นิสิต 3/
บันทึกการเรียนรู้)				
“แผนการเรียนวิชานี้ คือ เข้าเรียนตรง
เวลา / ทำกิจกรรมอย่างเต็มที/่ อ่านหนังสือเรียน
และอ่านเพิม่ เติม/ เขียน LearningLog เป็นประจำ”
(นิสิต 9/บันทึกการเรียนรู้)
“วิธกี ารทีท่ ำให้เกิดการเรียนรู้ คือ ตัง้ ใจ
ฟังเวลาเรียน ร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ เสนอ
ความคิดเห็นโดยทีล่ องผิดลองถูกก่อน แล้วค่อย ๆ
ตัดออกหรือแก้ปญ
ั หาไปเรือ่ ย ๆ คิดสิง่ แปลกใหม่
โดยที่จะดีหรือไม่ดีก็ลองทำดูก่อน แล้วค่อยจัด
ระบบความคิด” (นิสิต 2/ ประเมินตนเอง)
“เราได้ฝึกการแก้ปัญหาทุกสัปดาห์ทุก
อาทิตย์ การทำงานคนเดียวก็เหมือนได้ฝึกการ
แก้ปญ
ั หา ข้อคิดคือ ปัญหาต่าง ๆ มีทางออกเสมอ
แค่เราคิด ๆ และก็คดิ พัฒนาการเรียนรูข้ องตนเอง”
(นิสิต 6/สนทนากลุ่ม)

“การให้นสิ ติ มีสว่ นร่วมในการวางแผน
ในการทำงานและทำกิจกรรมร่วมกันเกี่ยวกับ
ความคิดสร้างสรรค์ ทำให้เกิดการเรียนรู้ ช่วยฝึก
ให้คิดสิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ มากขึ้น”(นิสิต 1/
สนทนากลุ่ม)
“วันนีม้ กี จิ กรรมจากเพือ่ นๆ ทัง้ 4 กลุม่
จัด ให้ พ วกเราทำ ซึ ่ งแต่ ล ะกิ จ กรรมดี แ ละมี
ประโยชน์มากๆ ค่ะ ช่วยเสริมสร้างทักษะการคิด
ทั้งนั้นเลย” (นิสิต 10/บันทึกการเรียนรู้)
“รู้สึกสนุก อยากมาเรียน เพราะตลอด
เวลาทำให้มีการพัฒนาตนเอง.... ” (นิสิต8/
สนทนากลุ่ม)
“ครัง้ แรกทีเ่ ข้าเรียนรูส้ กึ กังวลนิดหน่อย
...ต้องฝึกพัฒนาตัวเองไปเรือ่ ย ๆ ค่ะ รูส้ กึ ดีกว่าเก่า”
(นิสิต 5/สนทนากลุ่ม)
“หลังจากที่จัดกิจกรรมไปแล้ว ทำให้
ดิฉันค้นพบกิจกรรมอีกมากมายที่ประยุกต์จาก
กิจกรรมเหล่านั้น ดังนั้นเมื่อดิฉันเป็นครู ก็จะ
นำกิจกรรมไปใช้ในการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริ มให้ การเรี ย นการสอนของดิฉั นน่ าสนใจ
มากขึ้น” (นิสิต 4/บันทึกการเรียนรู้)
“รูส้ กึ อยากไปเรียนค่ะ เพราะว่ากิจกรรม
ในห้องเรียนสนุกน่าสนใจ …” (นิสิต 7/
สนทนากลุ่ม)
2. แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง สำหรับนิสติ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา มีแนวทางการจัดกิจกรรม
ดังต่อไปนี้ การทำงานตามความสนใจ การเขียน
บันทึกการเรียนรู้ การตัง้ คำถามและตอบคำถาม
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการศึกษา
งานวิจัย ซึ่งเสนอตัวอย่างของข้อมูลในแต่ละ
ประเด็นที่วิเคราะห์ได้ดังนี้
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“กิจกรรมทีค่ ดิ ว่าผูเ้ รียนได้เรียนรูด้ ที ส่ี ดุ
คือ กิจกรรมที่ได้คิดเอง คือ กิจกรรมงานตาม
ความสนใจครับ เพราะคิดว่าขั้นตอนเกี่ยวกับ
กระบวนการคิดงานต่าง ๆ รูจ้ กั วางแผนว่า เราจะ
ทำอะไร อย่างไร และเมือ่ เราวางแผนก็จะทำให้
เราคิดออกว่า มีกระบวนการในการทำงานนั้น
อย่างไร.... เกิดกระบวนการเรียนรู้ทุกขั้นตอน
ในการทำงาน ถ้าเกิดมีปัญหาขั้นตอนไหนหรือ
อุปกรณ์ไม่ครบ เราจะใช้อะไรแทน......” (นิสติ 1/
สนทนากลุ่ม)
“… งานตามความสนใจ ฝึกให้มคี วามเชื่อมั่น ฝึกให้มีความรับผิดชอบ.....วางแผนทำงานอย่างเป็นระบบและเป็นการทำให้กล้าคิด
กล้าทำ กล้าตัดสินใจ ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง คือ
ฝึกให้มีความเชื่อมั่นในตนเอง ว่าทำได้และทำ
ได้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตนวางไว้” (นิสิต 5/
สนทนากลุ่ม)
“การเขียน Learning Log จะทำให้เรา
จัดระบบความคิดของตนเอง ซึง่ อาจารย์ไม่บงั คับ
ว่าจะต้องเขียนอย่างไร และออกแบบอย่างไร
ซึ่งตรงนี้ทำให้เราเกิดการเรียนรู้....”(นิสิต 10/
บันทึกการเรียนรู้)
“การตอบคำถาม....ทุกคนต้องมีความกระตือรือร้นอย่างที่สุดค่ะ และทุกคนต้องมี
สมาธิฟังคำถาม” (นิสิต 3/สนทนากลุ่ม)
“ต้ังแต่เริ่มเรียนเลยค่ะ อาจารย์ให้ตอบ
คำถามเร็ว ๆ เรียกว่า ตัวเองได้เรียนรูเ้ ลยว่าถ้าเรา
มีสมาธิใจจดจ่อกับวิชาที่เรียน ก็สามารถตอบ
คำถามได้ดี” (นิสิต 4/สนทนากลุ่ม)
“เมือ่ ถึงวันทีจ่ ะเรียน รูส้ กึ ว่า... กิจกรรม
จะเป็นอย่างไร เรียนอะไรบ้าง เวลาเรียนเราจะ
ได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างหรือเปล่า ก็คอื เราจะตืน่ ตัว

ตลอดเวลาเลยค่ะ ทุกครั้งที่เรียน” (นิสิต 2/
สนทนากลุ่ม)
“กิจกรรมระดมสมองของออสบอร์น
ทำให้เรียนรูไ้ ด้ดเี พราะได้ลงมือทำจริงๆ คิดจริงๆ
ได้ทกุ อย่างนะค่ะ และสามารถนำไป ปรับประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจำวันได้” (นิสิต 7/ สนทนากลุ่ม)
“ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมต่าง ๆ
ในวันนี้ มีหลายประเด็น เช่น ฝึกใช้ความคิด
สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ ฝึกการทำงานร่วมกัน
และฝึกระดมสมองภายในกลุ่ม....ซึ่งประโยชน์
จากตรงนี้เป็นสิ่งจำเป็นมาก สำหรับพวกเราที่
จะเป็นครูในอนาคต...” (นิสติ 8/ บันทึกการเรียนรู)้
“ กิจกรรมวันนี้ นอกจากจะทำให้เกิด
เสียงหัวเราะแล้ว ยังทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
ความสามัคคี การทำงานเป็นทีม และการเดาใจ
เพือ่ น ซึง่ กิจกรรมเหล่านี้ สามารถนำไปประยุกต์
ใช้ได้” (นิสิต 9/ ประเมินตนเอง)
“...ศึกษางานวิจยั และนำทฤษฎีไปเปรียบ
เทียบการสอน... คือมองเห็นภาพในการทำงาน
วิจัย...” (นิสิต 6/สนทนากลุ่ม)
3. การพัฒนาการเรียนการสอนเพือ่ ส่งเสริม
การเรียนรูด้ ว้ ยตนเองของนิสติ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา มีปัจจัยที่ควรคำนึงถึงคือ
บรรยากาศของการเรียนการสอน บทบาทอาจารย์
กระบวนทัศน์ของการสอน และการสะท้อน
การเรียนรู้ซ่งึ เสนอตัวอย่างของข้อมูลที่วิเคราะห์
ได้ดังนี้
“กิจกรรมชอบมาก เพราะได้ฟังเพลง
ของโมสาร์ตทีม่ คี วามไพเราะ ในขณะทีฟ่ งั ทำให้
รูส้ กึ ผ่อนคลายความเครียด และรูส้ กึ มีความสุข...”
(นิสิต 1/บันทึกการเรียนรู้)
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“ความรูส้ กึ วันนี้ รูส้ กึ ว่าสนุกสนานกับ
กิจกรรมเป็นอันมาก ทุกคนให้ความร่วมมืออย่างดี
นอกจากนี้ยังได้รับความรู้ สามารถนำมาใช้ใน
ชีวิตประจำวันด้วย” (นิสิต 2/บันทึกการเรียนรู้
“วันนีเ้ ป็นวันทีส่ นุกมาก เพราะได้เรียน
วิชา Creative Activities...” (นิสิต 3/บันทึก
การเรียนรู้)
“...วันนีเ้ ป็นวันแรกทีเ่ ริม่ เรียน ดิฉนั คิดว่า
วิชานี้เป็นวิชาที่สนุก ผ่อนคลาย เรียนแล้วมี
จินตนาการ เพราะอาจารย์ผู้สอนไม่เคยบังคับ
นิสิตให้ทำอย่างนั้น หรือย่างนี้ ทำให้ผู้เรียน
สามารถคิดและทำอะไรได้อย่างหลากหลาย...”
(นิสิต 4/บันทึกการเรียนรู้)
“การเรียนครัง้ นี้ เป็นการเรียนในชัน้ เรียน
ครั้งแรก จึงรู้สึกตื่นเต้นมาก แต่พอได้เรียนก็
รู้สึกสนุกสนาน ได้ผ่อนคลายและทุกคนใน
ชัน้ เรียนก็ได้มสี ว่ นร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน”
(นิสิต 6/บันทึกการเรียนรู้)
“...แน่นอนว่าต้องมีเสียงหัวเราะเพื่อ
ความสนุกสนาน แต่บอกได้เลยว่าทุกอย่างมีสาระ
ฝึกให้จินตนาการและใช้ความคิดสร้างสรรค์ใน
แบบต่างๆ ได้มากขึน้ ...”(นิสติ 8/บันทึกการเรียนรู)้
“บรรยากาศแก้ ปั ญ หาต้ อ งเป็ น แบบ
ผ่อนคลาย...” (นิสิต 9/บันทึกการเรียนรู้)
“ดิฉนั คิดว่าดิฉนั ชอบวิชานีค้ ะ่ วิชานีม้ ี
ประโยชน์กับดิฉันมากมาย ช่วยให้ดิฉันเกิด
จินตนาการ อาจารย์สอนให้รจู้ กั วิธกี ารหาข้อมูล
การแก้ปัญหา แบบนี้ไม่เคยทำค่ะ” (นิสิต 10/
ประเมินตนเอง)
“การปล่อยอิสระให้คิดก็ดี เหมาะสม
และสอดคล้ อ งกั บ วิ ช ากิ จ กรรมสร้ า งสรรค์

แต่อย่างไรก็ตามหน้าทีผ่ สู้ อนก็ตอ้ งกระตุน้ เสนอ
แนวทางและให้คิดเข้ารูปเข้าทางที่ถูกต้องตาม
หลักการ ทฤษฎี มิฉะนั้นจะเป็นงานที่ไม่สร้าง
สรรค์...” (ผู้วิจัย/บันทึกอนุทิน)
บรรยากาศของการเรียนรายวิชากิจกรรม
สร้างสรรค์ ส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีการพัฒนาตนเอง
ทัง้ ด้านทฤษฎี ปฏิบตั ิ กระบวนการคิด ส่งเสริม
ให้มีอิสระและรักในการเรียนรู้ บทบาทของ
อาจารย์นอกจากเป็นผูก้ ระตุน้ และส่งเสริมให้นสิ ติ
เรียนรูแ้ ล้วต้องเป็นผูท้ ช่ี า่ งสังเกต บันทึกผลของ
การจัดกิจกรรมและนำข้อมูลต่าง ๆ มาหาแนวทาง
การแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาการเรียนการสอน
โดยอิงหลักการและทฤษฎีในรายวิชานั้นๆ ให้
สอดคล้องกัน เชือ่ มโยงกันอย่างต่อเนือ่ ง ใช้การ
วิจัยเป็นฐานในการสอน และมีการสะท้อนผล
การทำงาน
อภิปรายผล
1. กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพามี
รูปแบบการเรียนรู้คือ กำหนดเป้าหมายในการ
เรียนรู้ วางแผนการทำงานและการแก้ปัญหา
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเมินตนเอง เห็น
คุณค่าและประโยชน์ของสิง่ ทีเ่ รียน และการนำไป
ประยุกต์ใช้ ซึง่ สอดคล้องกับ Knowles (1975 b)
ทีร่ ะบุความหมายของการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองว่าเป็น
กระบวนการซึง่ ผูเ้ รียนแต่ละคนคิดริเริม่ ด้วยตนเอง
ซึง่ ผูเ้ รียนจะวิเคราะห์ความต้องการกำหนดเป้าหมาย
ในการเรียนรู้ แยกแยะข้อมูล คัดเลือกวิธีการ
เรียนรูท้ เ่ ี หมาะสม และประเมินผลนัน้ ๆ นอกจากนี้
สมคิด อิสระวัฒน์ (2542, หน้า 82 - 84 อ้างอิง
จาก Skager and Rodney, 1978) ได้อธิบาย

หน้า 155
คุณลักษณะของผูเ้ รียนเรียนรูด้ ว้ ยตนเองว่าควรมี
เจตคติที่ดีในเชิงบวกต่อตนเอง มีการวางแผน
มีแรงจูงภายใน มีการประเมินตนเอง เปิดกว้าง
ต่อประสบการณ์ มีความยืดหยุ่นในการเรียนรู้
เป็นตัวของตัวเอง ดูแลตนเองได้ นอกจากนี้
Guylielmino (1977) ได้อธิบายลักษณะของผูเ้ รียนรู้
ด้วยตนเองว่า มีองค์ประกอบ 8 ประการคือ 1)
การเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ ได้แก่ ความสนใจ
ในการเรียน ความภูมิใจเมื่อเรียนสำเร็จ ชอบ
ศึกษาค้นคว้าจากห้องสมุด 2) มโนมติของตนเอง
ในด้านการเป็นผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่
การบริหารจัดการกับเวลาและรับผิดชอบในการเรียน โดยวิธกี ารต่าง ๆ มีความสุขกับการแก้ปญั หา
ยากๆ 3) มีความคิดริเริ่มและเรียนรู้ด้วนตนเอง
กล่าวคือ ไม่ท้อถอยแม้จะไม่เข้าใจสิ่งที่ทำอยู่
4) มีความรับผิดชอบต่อการเรียนรูข้ องตน 5) มี
ความรักในการเรียน มีความสนุกสนานในการ
ค้นคว้า และสนใจอยากเรียนรู้ 6) มีความคิด
สร้างสรรค์ มีความคิดที่จะทำสิ่งต่างๆ ได้ดี 7)
มองอนาคตในแง่ดี 8) รูท้ กั ษะการแก้ปญ
ั หาและ
ผลของการศึกษาสอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี
(2548 ก, หน้า 125 - 126) ที่ระบุตัวบ่งชี้ของ
กระบวนการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง คือ ผูเ้ รียนมีการวางแผนการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง มีการวินจิ ฉัยความต้องการในการเรียนรู้ มีการตั้งเป้าหมายในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง มีการแสวงหาแหล่งความรู้
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง
มีการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผลของการศึกษาพบว่านิสิตมีการวาง
แผนการทำงานและการแก้ปัญหา กล่าวคือ มี
ความมุง่ มัน่ และรับผิดชอบตนเอง มองเห็นความ
สำคัญและประโยชน์ของสิง่ ทีเ่ รียนรู้ ซึง่ พฤติกรรม

ดั งกล่ า วสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จ ั ย ของ สถาพร
หมวดอินทร์ (2546) ที่ศึกษาปัจจัยบางประการ
ได้แก่ ลักษณะมุง่ อนาคต ความเชือ่ อำนาจในตนเอง
ความมีวินัยในตนเอง และพฤติกรรมการสอน
ของครู มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเรียนรู้
ด้ ว ยตนเอง และสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จ ั ย ของ
กนกวรรณ ทองฉวี (2545) ทีพ่ บว่า ความรูส้ กึ มี
คุณค่าในตนเอง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2. แนวทางการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ด้วยตนเอง สำหรับนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีแนวการจัดกิจกรรม
คือ การทำงานตามความสนใจ การเขียนบันทึก
การเรียนรู้ การตัง้ คำถามและตอบคำถาม การสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการศึกษางานวิจัย
ซึ่งอภิปรายผลได้ดังนี้
การทำงานตามความสนใจ เนือ่ งจากงาน
ตามความสนใจมีลักษณะคล้ายคลึงกับการทำ
โครงงาน เป็นภาระงานที่นิสิตต้องคิดประเด็น
ทีจ่ ะทำ อาจเป็นการผลิตสือ่ การเรียนการสอนที่
เกีย่ วกับความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบกิจกรรม
แล้วลองนำไปใช้สอน การรวบรวมแหล่งข้อมูล
การเรียนรูเ้ รือ่ งความคิดสร้างสรรค์ หรือการอ่าน
และวิเคราะห์หนังสือทีเ่ กีย่ วกับความคิดสร้างสรรค์
เป็นต้น เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้นิสิตคิดวางแผน
และปฏิบัติเรียนรู้การแก้ปัญหา มีอิสระที่จะคิด
ด้วยตนเอง ผลของการศึกษานิสิตสะท้อนว่า
การทำงานตามความสนใจเป็นกิจกรรมทีส่ ง่ เสริม
การเรียนรูไ้ ด้ดที ส่ี ดุ เป็นการเรียนรูแ้ บบครบวงจร
ของกระบวนการทำงาน การแก้ปญ
ั หา และการ
พัฒนาตนเอง ซึ่งการทำงานตามความสนใจ
สอดคล้ อ งกั บ หลั ก การสอนโดยใช้ โ ครงงาน

หน้า 156
กล่าวคือ เป็นการจัดการเรียนรูแ้ บบหนึง่ ทีท่ ำให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนได้เลือกทำ
โครงการ วางแผน ศึกษาข้อมูล ลงมือปฏิบตั งิ าน
ตามแผน ซึ่งการทำโครงงานได้ข้อความรู้ใหม่
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ โดยครูอาจารย์เป็นผู้ให้คำ
ปรึกษา (ชาตรี เกิดธรรม, 2547, หน้า 5; ทิศนา
แขมมณี, 2548 ก, หน้า 139; พิมพ์พนั ธ์ เตชะดุปต์,
พเยาว์ ยินดีสุข และพันตรีราเชน มีศรี, 2550,
หน้ า 17; วั ฒ นา มั ค คสมั น , 2550, หน้ า 25;
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550, หน้า 1)
การทำงานตามความสนใจนอกจากพัฒนาผูเ้ รียน
ให้เรียนรูด้ ว้ ยตนเองแล้ว ยังส่งเสริมกระบวนการ
คิด และการแก้ปัญหาซึ่งสอดคล้องกับ วัฒนา
มัคคสมัน (2550, หน้า 39) ทีร่ ะบุวา่ วัตถุประสงค์
ของการสอนแบบโครงการจะสามารถพัฒนา
ผู้เรียนในด้านกระบวนการคิด สามารถลงมือ
ปฏิบตั กิ จิ กรรมด้วยตนเอง สามารถแก้ไขปัญหา
ได้อย่างเป็นกระบวนการและเห็นคุณค่าในตนเอง
นอกจากนีย้ งั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ละเอียด
แจ่มจันทร์ (2540, หน้า 166) ระบุว่าการสอน
แบบโครงการเป็นแนวการจัด การเรียนการสอน
ทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และวิธกี ารดังกล่าว
พัฒนาผู้เรียนให้รู้วิธีจะเรียน
การเขียนบันทึกการเรียนรู้ เป็นกิจกรรม
ทีผ่ ลของการวิจยั พบว่า สามารถส่งเสริมให้นสิ ติ
เกิดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง มีการทำงานอย่างเป็น
ระบบ มีความรับผิดชอบ และมีอสิ ระในการคิด
เขียน และออกแบบ ช่วยส่งเสริมกระบวนการคิด
ซึง่ สอดคล้องกับ Wilson and Wing - Jan (1993, p. 52)
ได้อธิบายว่า บันทึกการเรียนรู้เป็นวิธีการหนึ่ง
ที่พัฒนาการคิดเชิงไตร่ตรอง และกระบวนการ
รู้คิดของตนเอง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ

Kitiyanusan (2004) พบว่า การเขียนบันทึก
การเรี ย นรู้ เ ป็ น สิ่ ง สำคั ญ ที่ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้
และกระบวนการคิด
การตัง้ คำถามและตอบคำถาม ก็เป็นวิธกี าร
ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการคิดใน
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ใช้เทคนิคการใช้คำถาม
ตามระดับจุดมุง่ หมายของ Bloom ซึง่ ได้กำหนด
ไว้ 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพสิ ยั จิตพิสยั และทักษะ
พิสัย ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้เน้นในด้านพุทธิพิสัย
ตามระดับจุดมุง่ หมายจากระดับความรูจ้ ากต่ำไปสูง
6 ระดับ คือ ระดับความรู้ ความจำ ความเข้าใจ
การนำไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และ
การประเมินผล (ทิศนา แขมมณี, 2548 ก, หน้า
400 - 408) กิจกรรมการถามคำถามเป็นวิธีการ
กระตุ้นให้ผู้เรียนตื่นตัว และคิดหาคำตอบและ
ทำให้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนากระบวนการคิด
ในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
Kitiyanusan (2004) ทีพ่ บว่า การใช้คำถามกระตุน้
และส่งเสริมการคิดเชิงสร้างสรรค์การคิดเชิง
วิจารณญาณ และกระบวนการรู้คิดของตนเอง
ซึ่งเป็นการพัฒนาการคิดระดับสูง กล่าวคือ ใน
การวิจยั ครัง้ นีน้ อกจากนิสติ จะพัฒนาการคิดและ
การเรียนรู้แล้ว ผู้วิจัยก็ได้เรียนรู้ที่จะพัฒนาใน
การใช้เทคนิคการถามคำถามเพือ่ ออกแบบกิจกรรม
การเรียนการสอน ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นแบบให้กบั นิสติ
และให้นสิ ติ ฝึกทักษะการใช้คำถาม ซึง่ เป็นทักษะ
ที่จำเป็นสำหรับครู ซึ่งสอดคล้องกับ จีราภา
ปานเพ็ชร (2546) ได้ทำการศึกษาเรื่อง การ
ทบทวนการใช้เทคนิคการถามเพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาตัวครูผู้สอน ซึ่งการคิดทบทวนเป็นส่วน
ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ครูสามารถ
พัฒนาการสอนของตนเอง

หน้า 157
การสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสำคัญ เป็นการจัดการ
เรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้คิด และเกิด
กระบวนการเรียนรู้ และทักษะด้านต่าง ๆ โดยผ่าน
กิจกรรมและเทคนิคการสอนทีถ่ กู ออกแบบให้กบั
ผูเ้ รียน ในการวิจยั ครัง้ นี้ กิจกรรมการเรียนรูแ้ บบ
ร่วมมือก็ได้ถกู บูรณาการเข้าไปในการเรียนการสอน
โดยใช้เทคนิคต่างๆ เช่น เพื่อนคู่คิด จิ๊กซอร์
กระบวนการกลุม่ นอกจากนิสติ มีความรูค้ วามเข้าใจในหลักการ ทฤษฎีในเนื้อหาที่เรียนรู้แล้ว
กิจกรรมต่างๆ ยังฝึกให้นำไปสูก่ ระบวนการแสวง
หาความรู้ การหาคำตอบ การสร้างความรู้ ดัง
รายละเอียดทีน่ สิ ติ ได้สะท้อนออกมาจากการศึกษา
ครัง้ นี้ ซึง่ สอดคล้องกับพระราชบัญญัตกิ ารศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 และมาตราที่ 24
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) ที่ระบุว่า การจัด
การศึกษาต้องยึดหลักผูเ้ รียนทุกคนมีความสามารถ
ทีจ่ ะเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รียน
มีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา
ต้องส่งเสริมให้ผเู้ รียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ โดยจัดกระบวนการเรียนรู้
เนือ้ หาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผูเ้ รียน ฝึกทักษะกระบวนการ
คิด การจัดการ ให้ผเู้ รียนเรียนรูจ้ ากประสบการณ์
จริง ฝึกการปฏิบตั ใิ ห้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รัก
การอ่านและเกิดการใฝ่รอู้ ย่างต่อเนือ่ ง การเรียน
การสอนต้องผสมผสานสาระความรู้ต่างๆ โดย
ผูส้ อนและผูเ้ รียนอาจเรียนรูไ้ ปพร้อมกัน ผลของ
การวิจยั ยังสอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี (2548 ก,
หน้า 120) ทีร่ ะบุวา่ การจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้น
ผูเ้ รียนเป็นสำคัญ เปิดโอกาสให้ผเู้ รียนมีบทบาท
สำคัญในการเรียนรู้ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม

การเรียนรู้อย่างตื่นตัว จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ที่แท้จริง นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงาน
วิจยั ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
(2544, หน้า 22 - 27) ทีศ่ กึ ษาการปฏิรปู การเรียนรู้
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในระดับอุดมศึกษา: กรณี
ศึกษาการเรียนการสอน สาขาวิชาสังคมศาสตร์
และ เรวดี หล้าสา (2545) ซึง่ เสนอแนะว่าการจัด
การเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสำคัญ ส่งเสริม
การเรียนรู้ ผูเ้ รียนมีความกระตือรือร้น ได้ลงมือ
ปฏิบัติ และมีความรู้สูงขึ้น
เทคนิคการสอนต่างๆ ที่ผสมผสานใน
การสอนโดยยึดรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ก็สง่ ผลต่อคุณลักษณะและ
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังที่ ทิศนา
แขมมณี (2548 ก, หน้า 271) ระบุว่า ผลการ
เรียนรูแ้ บบร่วมมือสามารถพัฒนาทักษะต่างๆ ของ
ผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการทำงานร่วม
กับผูอ้ น่ื ทักษะการประสานสัมพันธ์ ทักษะการคิด
ทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะการแก้ปัญหา
นอกจากนี้ สุนทรา โตบัว (2546, หน้า 69 - 70)
ระบุวา่ การเรียนรูแ้ บบร่วมมือช่วยพัฒนาการคิด
เช่น การคิดทบทวนความรู้ การคิดระบบสูง
การคิดแบบมีเหตุผล มีความยืดหยุน่ และทำให้
ผู้เรียนมีวิสัยทัศน์และมุมมองที่กว้างขึ้น ซึ่ง
Johnson and Johnson (1987, pp. 67 - 146) กล่าวว่า
การแบ่งงานกันทำในลักษณะการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้รับผิดชอบ
ได้ใช้ความพยายามในการทำงานมากขึน้ ส่งเสริม
การรับรูค้ วามสามารถแห่งตน ซึง่ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ถ้าการรับรู้ ความสามารถแห่งตน
สูง ก็จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานสูงขึ้น
จากงานวิจยั ของ จินตวีพร เขมะจารียก์ ลุ (2544,
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หน้า 59 - 71) พบว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือ
พัฒนาทักษะการแก้ปญ
ั หาทางการพยาบาล ทักษะ
ทางสังคม การรูจ้ กั ตนเอง และการตระหนักเห็น
คุณค่าในตนเองเพิ่มขึ้น โดยนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชัน้ ปีท่ี 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา กลุ่มนักเรียนที่ได้รับการเสริมแรง
ทางบวกมีการเพิ่มมากที่สุด
การศึกษางานวิจยั เป็นกิจกรรมการสอน
ในรูปแบบแนวคิดของการจัดการเรียนการสอน
ทีใ่ ช้การวิจยั เป็นฐาน (Research - based Learning)
ซึง่ ผลการศึกษาพบว่า การมอบหมายงานให้นสิ ติ
ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ สรุปและนำเสนอกระบวน
การวิจยั และผลการวิจยั เป็นวิธกี ารส่งเสริมการเรียนรู้
ด้วยตนเอง เกิดการเชือ่ มโยงความรู้ เกิดแนวคิด
ใหม่ ๆ ตลอดจนการนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้
ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ ไพฑูรย์ สินลารัตน์
(2547, หน้า 3 - 4) และทิศนา แขมมณี (2548 ข,
หน้า 1 - 4) ทีร่ ะบุวา่ การสอนทีใ่ ช้การวิจยั เป็นฐาน
เป็นหัวใจสำคัญของการศึกษาระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา เพราะเป็นกระบวนการสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตัวของผู้เรียนอย่างแท้จริง และ
ยังเป็นการพัฒนากระบวนการแสวงหาความรู้
ที่ผู้เรียนจะได้พัฒนาและสร้างขึ้นในตัวเอง ซึ่ง
จะนำไปสู่คุณภาพของบัณฑิตที่พร้อมสำหรับ
สังคมความรู้
3. การพัฒนาการเรียนการสอนเพือ่ การ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีปจั จัยทีค่ วร
คำนึงถึงคือ บรรยากาศของการเรียนการสอน
บทบาทของอาจารย์ กระบวนทัศน์ของการสอน
และการสะท้อนการเรียนรู้ การเสนอแนวทาง
การพัฒนา การเรียนการสอนนีไ้ ด้มาจากข้อค้นพบ

ของการศึกษาวิจัย ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน วางแผนเพือ่ ดำเนินการ
การเรียนการสอนหรือวิเคราะห์ปจั จัยต่างๆ ว่ามี
ความเหมาะสมอยูใ่ นระดับทีจ่ ะดำเนินการต่อไป
อย่างไรให้มีคุณภาพ
บรรยากาศของการเรียนการสอนทีส่ ง่ เสริม
การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง การศึกษาครัง้ นีพ้ บว่าควร
เป็นบรรยากาศของการผ่อนคลาย มีความสนุกสนาน ท้าทายให้คดิ วิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์
ซึ่งสอดคล้องกับ สมคิด อิสระวัฒน์ (2532,
หน้า 77) ได้เสนอแนะวิธีที่อาจดำเนินการเพื่อ
สร้างให้คนเป็นคน ซึง่ สามารถเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง
คือ ให้มีอิสระ สามารถพึ่งตนเองและก้าวต่อไป
สู่การพึ่งพากันและกัน ลดการบังคับและต้องมี
การจัดสภาพการณ์การเรียนรู้ที่เอื้อหรือช่วยให้
ผูเ้ รียนสามารถเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และสอดคล้อง
กับ Knowles (1989, pp. 89 - 91) ระบุว่า การเรียนรู้ด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องเรียนคนเดียว
อาจมีการทำงานร่วมกับผูอ้ น่ื และการศึกษาของ
พรรณทิพา นาคคล้าย (2550) ได้ศกึ ษาปัจจัยทีม่ ี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบว่า
ตัวแปรพยากรณ์ท่มี ีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง มีจำนวน 4 ตัวแปร ได้แก่
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสัมพันธ์
กับกลุ่มเพื่อน การเอาใจใส่อบรมเลี้ยงดู และ
บรรยากาศที่ เ อื้ อ ต่อ การจั ด การเรี ย นการสอน
กับกลุ่มเพื่อน การเอาใจใส่อบรมเลี้ยงดู และ
บรรยากาศทีเ่ อือ้ ต่อการจัดการเรียนการสอน ซึง่
Mitchell (1998) พบว่า ผู้เรียนจะมีความก้าว
หน้าในการเรียนรู้ด้วยตัวเองภายใต้บรรยากาศ
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การเรียนที่ดี มีความเชื่อถือระหว่างผู้เรียนกับ
ผูส้ อน และ Lang, McBeath and Hebert (1995,
p. 8) กล่าวว่า บรรยากาศของการเรียนรูท้ อ่ี บอุน่
ยืดหยุน่ ให้ความเป็นมิตร ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผูเ้ รียน จะทำให้การจัดกิจกรรมทีเ่ น้นผูเ้ รียน
เป็นสำคัญประสบความสำเร็จนอกจากนี้ Wilson
and Wing-Jan (1993, pp. 19 - 22) ระบุว่าการ
พัฒนาความรับผิดชอบของผูเ้ รียน ครูตอ้ งตระหนัก
ถึงปัจจัยต่าง ๆ ทีจ่ ะส่งเสริมการเรียนรู้ กล่าวคือ
ด้านสังคม ด้านอารมณ์ ด้านสติปญ
ั ญา และด้าน
กายภาพ
ด้านบทบาทของอาจารย์ ผลของการศึกษา
พบว่า มีอิทธิพลต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ต้องเป็นผูส้ นับสนุนส่งเสริมและกระตุน้
ให้นสิ ติ คิดและแสวงหาคำตอบ นอกจากนีต้ อ้ ง
เป็นนักบริหารจัดการทีด่ ี ทีจ่ ะออกแบบกิจกรรม
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกับรายวิชาและวัยของ
ผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับ Knowles (1989, pp.
89 - 91) กล่าวว่า ผู้เป็นผู้อำนวยความสะดวก
ต้องมีความเข้าใจ เมื่อใดที่จะเข้าไปช่วยเหลือ
แนะนำหรือช่วงเวลาใด ควรปล่อยให้ผู้เรียน
รับผิดชอบด้วยตนเอง และสอดคล้องกับ สมคิด
อิสระวัฒน์ (2542) ได้ศึกษาลักษณะการอบรม
เลีย้ งดูเด็กของคนไทยทีม่ ผี ลต่อการเรียนรู้ ซึง่ ผล
ของการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้
ด้วยตนเอง ได้แก่ การอบรมเลีย้ งดูของครอบครัว
และการจัดระบบการเรียนการสอนในโรงเรียน
สิง่ ทีไ่ ด้รบั จากการวิจยั คือ บิดา มารดา และครู
อาจารย์เป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อการพัฒนา
ลักษณะการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองของเด็กไทย นอกจากนี้ Wilson and Wing - Jan (1993, p. 7) เสนอ
กระบวนทัศน์ของการเรียนรูท้ ส่ี ง่ เสริมความเป็น

อิสระ ส่งเสริมการคิดเชิงไตร่ตรองต้องเปลี่ยน
บทบาทของครูจากผู้ให้ข้อมูล เป็นผู้อำนวย
ความสะดวกซึ่งสอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี
(2548 ก, หน้า 120 - 121) อธิบายว่า นอกจาก
ผูส้ อนต้องคิดจัดเตรียมกิจกรรมหรือประสบการณ์
ทีจ่ ะเอือ้ ให้ผเู้ รียนมีสว่ นร่วมอย่างตืน่ ตัว และได้
ใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม เพื่อนำไปสู่
การเรียนรูต้ ามจุดประสงค์ทต่ี ง้ั ไว้แล้ว ในขณะที่
ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนครูควรลดบทบาท
ของตนเองลง เปลี่ยนบทบาทจากการถ่ายทอด
ความรู้ไปเป็นผู้อำนวยความสะดวก ช่วยให้
ผู้เรียนดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างราบรื่น
และมีประสิทธิภาพ และ บัณฑิต ทิพากร (2551,
หน้า 24 - 25) กล่าวว่าคณาจารย์เป็นกลไกสำคัญ
ทีผ่ ลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีคณ
ุ ลักษณะเหมาะสม
กับความต้องการของสังคม คณาจารย์จึงต้อง
ปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์ บทบาท และกระบวน
การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม ปรับเปลี่ยนจากการเป็นผู้
(สอน) ถ่ายทอดความรู้ มาเน้นเป็นผู้ชี้แนะเพื่อ
สร้างองค์ความรูแ้ ก่นสิ ติ นักศึกษา เป็นการศึกษา
เชิงสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
กนกวรรณ ทองฉวี (2545) ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์
ระหว่างความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเอง บทบาทอาจารย์
ในการอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ สภาพ
แวดล้อมในสถาบันกับความพร้อมในการเรียนรู้
ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาล สถาบันการศึกษา
พยาบาลของรัฐ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาพยาบาลมีความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ในระดับสูง ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองอยู่ใน
ระดับสูง และบทบาทของอาจารย์ในการอำนวย
ความสะดวกในการเรียนรูอ้ ยูใ่ นระดับปฏิบตั มิ าก
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นอกจากนี้ยังพบว่า ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง
บทบาทอาจารย์และสภาพแวดล้อมในสถาบันมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความพร้อมในการเรียนรู้
ด้วยตนเอง อย่างมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
กระบวนทัศน์ของการสอนในสถาบัน
ผลิตครู ควรออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนิสิต ดังนั้น อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
ต้องคัดเลือกกิจกรรมและออกแบบกิจกรรมให้
เหมาะสมกับเนือ้ หา และจุดประสงค์ของการเรียนรู้
ทีต่ ง้ั ไว้ เพือ่ ผูเ้ รียนได้มอี สิ ระในการคิด การได้รบั
ประสบการณ์การเรียนรู้ การสร้างองค์ความรู้
และการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจำวันในวิชาชีพครู และนำไปรับใช้สังคม
ผลการศึกษาพบว่า กิจกรรมทีค่ วรนำมาประยุกต์
ใช้และพัฒนาการเรียนการสอนคือ กิจกรรมงาน
ตามความสนใจ การเขียนบันทึกการเรียนรู้
กิจกรรมการตัง้ คำถาม - ตอบคำถาม การสอนทีเ่ น้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ และการศึกษางานวิจัย ซึ่ง
สอดคล้องกับพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 มาตรา 24 ระบุวา่ การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ มาตรา 28 ในส่วนของสาระของหลักสูตร
ทั้งที่เป็นวิชาการและวิชาชีพ ต้องมุ่งพัฒนาคน
ให้มคี วามสมดุล ทัง้ ด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อ
สังคม โดยเฉพาะการศึกษาระดับอุดมศึกษา ยังมี
ความมุง่ หมายเฉพาะทีจ่ ะพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพ
ชัน้ สูง และการค้นคว้าวิจยั เพือ่ พัฒนาองค์ความรู้
และพัฒนาสังคม และมาตรา 30 ทีร่ ะบุวา่ ผูส้ อน
ต้องมีการวิจยั ค้นคว้าอยูเ่ สมอ หรือจะทำให้ผเู้ รียน
มีความทันสมัยอยูต่ ลอดเวลา และเป็นการพัฒนา
การเรียนการสอน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545)

นอกจากนี ้ ย ั งสอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ไพฑู ร ย์
สินลารัตน์ (2546, หน้า 21) ระบุวา่ การสอนใน
สถาบันอุดมศึกษามีความจำเป็นทีจ่ ะต้องส่งเสริม
การเรียนรู้ในแนวใหม่ ที่เป็นแนวสร้างสรรค์
(Innovative Approach) ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
อย่างจริงจัง เพือ่ ให้กระบวนการศึกษาในสถาบัน
อุดมศึกษาเน้นกระบวนการของการผลิตและ
การสร้างอย่างแท้จริง ด้วยการส่งเสริมให้การเรียน
การสอนเน้นไปที่การเรียนรู้ด้วยตนเอง ดำเนิน
การสอนอย่างสร้างสรรค์ กล่าวคือ ให้ผเู้ รียนได้
รับประสบการณ์ ต รง (Experiential - based
Learning) ให้ เ รี ย นรู ้ ด ้ ว ยตนเอง (Self - study
Learning) ให้ผเู้ รียนรูจ้ กั สร้างและพัฒนาความรู้
(Research - based Learning) และให้ผเู้ รียนรูจ้ กั
คิดวิเคราะห์และวิพากษ์ความรู้ (Critical based
Learning) ในส่วนของงานวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544, หน้า
35 - 38) ได้เสนอแนะในเชิงนโยบายทีส่ ำคัญ ๆ
คือ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญต้องปรับเปลีย่ นบทบาทของคณาจารย์เป็น
ผูอ้ ำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ มุง่ เน้นคำถาม
ที่ว ่ า “เรี ย นอย่ า งไร” (Learn How to Learn)
ให้ความสนใจในวิธกี ารต่างๆ ในการสืบเสาะหา
ความรู้ และควรพัฒนาศักยภาพ ให้แสดงบทบาท
ใหม่ได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
การสะท้อนการเรียนรู้เป็นปัจจัยหนึ่งที่
ควรนำมาพิจารณาในการเรียนการสอน กล่าวคือ
ควรส่งเสริมให้คณาจารย์ได้มโี อกาสสะท้อนการ
เรียนรู้จากการสอน เช่น บันทึกประจำวันของ
การสอน (Journal) การเปิดเวทีแลกเปลีย่ นประสบการณ์ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีด่ แี ละ
ประสบความสำเร็จ นอกจากนีก้ ารเรียนการสอน
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ควรเปิดโอกาสให้นิสิตได้สะท้อนการเรียนรู้
อาจจะเป็นการอภิปรายสรุปประเด็นเรือ่ งทีเ่ รียน
ในวันนัน้ หรืออาจจะให้เขียนแนวคิดจากสิง่ ทีไ่ ด้
เรียนหรือมอบหมายให้จัดทำบันทึกการเรียนรู้
การจัดให้มกี ารสะท้อนการเรียนรูท้ ง้ั ในส่วนของ
คณาจารย์และนิสิต สามารถพัฒนาให้เกิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง พัฒนาการคิดเชิงไตร่ตรอง
มีความกระตือรือร้นในการเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ Wilson
and Wing - Jan (1993, p. 52) ได้กล่าวถึงวิธีที่
ใช้เพือ่ พัฒนาการสะท้อนความคิดหรือการไตร่ตรอง
และการู้คิดของตนเอง ผู้สอนควรจัดกิจกรรม
การเรียนรูค้ อื ให้ผเู้ รียนบันทึกการเรียนรู้ การเขียน
ผังมโนทัศน์ การตัง้ คำถาม การฝึกให้เลือกและ
ตัดสินใจในการเรียนรูข้ องตน และให้มกี ารประเมิน
ตนเอง ซึ่งการไตร่ตรองเป็นศูนย์กลางของการ
เรียนรูท้ ง้ ั ของผูส้ อนและผูเ้ รียน การพัฒนากระบวนการดังกล่าวจะส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
1. กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริม
ให้นิสิตได้กำหนดเป้าหมายของตนเองในการเรียนรู้ วางแผนการทำงาน มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดและประสบการณ์ และให้โอกาสประเมิน
ตนเอง นอกจากนี้ต้องชี้แนะและจุดประกาย
ความคิดให้เห็นประโยชน์ของสิ่งที่เรียน และ
การนำไปประยุกต์ใช้
2. แนวทางการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ด้วยตนเองควรออกแบบกิจกรรมให้
มีความหลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. ควรจัดกิจกรรมให้นิสิตทำงานตาม

ความสนใจ (การทำโครงงาน, การทำโครงการ)
ในแต่ละรายวิชาที่มีความเหมาะสม
4. ควรมอบหมายงานให้นิสิตได้เขียน
บันทึกการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา เพื่อพัฒนา
การคิดเชิงไตร่ตรอง
5. กิจกรรมการตัง้ คำถามและตอบคำถาม
ควรสอดแทรกไปในกิจกรรมการเรียนการสอน
ในแต่ละครั้ง
6. ควรให้นิสิตได้ประเมินตนเอง เพื่อ
ประเมินความรูค้ วามสามารถและทักษะของตนเอง
เป็นระยะ
7. คณาจารย์ควรใช้ผลการวิจยั มาประกอบ
การเรียนการสอน และควรมอบหมายให้นิสิต
ศึกษางานวิจัยหรือทำวิจัยชิ้นเล็กๆ ตามความ
เหมาะสมของวิชานั้น ๆ
8. คณาจารย์ตอ้ งปรับบทบาทของตนเอง
เป็นผูช้ แ้ี นะและอำนวยความสะดวก กระตุน้ ให้
นิสิตเกิดการเรียนแบบตื่นตัว (Active Learner)
และเรียนรู้ด้วยตนเอง
9. บรรยากาศการเรียนการสอนสำคัญ
มาก ควรมีความเป็นกันเอง อบอุ่น ผ่อนคลาย
มีความสนุกสนาน นิสติ ได้มสี ว่ นร่วมในการคิด
และทำงานร่วมกัน
10. ควรมีการพัฒนาการเรียนการสอน
อย่างต่อเนือ่ งด้วยกระบวนการวิจยั และส่งเสริม
พร้อมทั้งหาแนวทางพัฒนาคณาจารย์ให้เรียนรู้
เทคนิควิธีสอนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
1. ศึกษาอนาคตภาพของการเรียนการสอน
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สำหรับนิสิต คณะศึกษาศาสตร์
2. พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ
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เสริมสร้างคุณลักษณะต่าง ๆ ของนิสิต คณะศึกษาศาสตร์
3. ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการจัด
การเรียนการสอนทีส่ ง่ เสริมการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง

ของสถาบันอุดมศึกษา
4. ศึกษาปัจจัยทีน่ ำไปสูค่ วามสำเร็จของ
การพัฒนาการเรียนการสอน หรือหาแนวทาง
การปฏิบัติการสอนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
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