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บทคัดย่อ

 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นวิจัยเชิงคุณภาพ  มีวัตถุ-

ประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมที่

ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง  และเพ่ือเสนอแนว

ทางพัฒนาการเรียนการสอน  คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา  กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัย

คือ  นิสิตช้ันปีท่ี 3 สาขาการสอนภาษาอังกฤษท่ี

ลงทะเบียนรายวิชา 404207  กิจกรรมสร้างสรรค์ 

ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2551  จำนวน  17 คน

เม่ือนิสิตได้รับทราบเกรดแล้ว  นิสิตได้ถูกเชิญให้

เป็นผู้ให้ข้อมูล  ซ่ึงมีนิสิตจำนวน  17  คน  เป็นอาสา-

สมัครและยินดีให้ข้อมูล  ผู้วิจัยดำเนินการสุ่ม

อย่างง่าย  จำนวน  10  คน  เป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีจะ

ให้ข้อมูลและนำผลงานมาใช้ในการศึกษาค้นคว้า

ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากบันทึกอนุทินของผู้วิจัย 

บันทึกการเรียนรู้ของนิสิต  การประเมินตนเอง

และการสนทนากลุ่ม

 ผู้วิจัยดำเนินการศึกษาตามลำดับข้ันตอน

ของการวิจัยปฏิบัติการ  ซึ่งประกอบด้วย  ขั้น

วางแผน  ขั้นปฏิบัติการ  ขั้นการสังเกต และขั้น

การสะท้อนผล  โดยจัดกิจกรรมการเรียนการ-

สอนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ต้ังแต่เดือน

มิถุนายน 2551  ถึงตุลาคม 2551  การวิเคราะห์

ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา  ทำดรรชนีและ

เข้ารหัสข้อมูล  ลดทอนข้อมูลและใช้การบรรยาย

และตีความจากข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์

คำพูด ผลของการวิจัยพบว่า

 1.  กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองของ

นิสิต  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  มี

รูปแบบการเรียนรู้คือ กำหนดเป้าหมายในการเรียนรู้

วางแผนการทำงานและการแก้ปัญหา มีการแลก-

เปลี่ยนเรียนรู้  ประเมินตนเอง  เห็นคุณค่าและ

ประโยชน์ของสิ่งที่เรียน และนำไปประยุกต์ใช้

 2.  แนวทางการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม

การเรียนรู้ด้วยตนเอง  สำหรับนิสิต คณะศึกษา-

ศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา มีแนวการจัดกิจกรรม

ดังต่อไปน้ี  การทำงานตามความสนใจ การเขียน

บันทึกการเรียนรู้  การตั้งคำถามและตอบคำถาม

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการศึกษา

งานวิจัย

 3.  การพัฒนาการเรียนการสอนเพื ่อ

ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต  คณะศึกษา-

ศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา มีปัจจัยท่ีควรคำนึงถึง

คือ  บรรยากาศของการเรียนการสอน บทบาทของ

การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต: การสะท้อนจากกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ

Promoting  Self - directed  Learning of Student  Teachers: 

Reflection  Through  Action Research

ดร. รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์* 

* 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, obser-

vation 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 inter-

pretations 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 project-

based 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 Edu-

cation, 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  ความเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ

และการเมืองตลอดจนการเปล่ียนแปลงด้านการ

จัดการศึกษา  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง

ชาติ พ.ศ. 2542  มีผลทำให้สถาบันอุดมศึกษา

จำเป็นต้องปฏิรูปการศึกษาโดยการพัฒนาเน้ือหา

สาระ  และกระบวนการเรียนการสอนโดยเฉพาะ

การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน

ให้ทันต่อสถานการณ์  เพื่อสนองความต้องการ

ของบุคคลและสังคม  ทั้งสาระของหลักสูตรทั้ง

ที่เป็นวิชาการและวิชาชีพต้องมุ่งพัฒนาคนให้มี

ความสมดุลท้ังด้านความรู้  ความคิด  ความสามารถ
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ความดีงามและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยท่ี

หลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา ยังมีความ

มุ่งหมายเฉพาะท่ีจะพัฒนาวิชาการ วิชาชีพช้ันสูง

และการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และ

พัฒนาสังคม (มาตรา 28)  ดังนั ้นการพัฒนา

หลักสูตรระดับปริญญาตรี  ควรมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ

พัฒนาหรือส่งเสริมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

มุ่งเตรียมความพร้อมด้านสติปัญญาให้ความสำคัญ

กับทักษะท่ีเป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้ในสังคมข้อมูล

ข่าวสาร (สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์, 2544, หน้า 2)  

 จรัส  สุวรรณเวลา  (2545, หน้า 16 - 17)

ได้กล่าวว่าอุดมศึกษามีบทบาทเป็นฐานของความ

สามารถในการแข่งขัน  ท่ามกลางกระแสโลกา-

ภิวัตน์และข้อตกลงทางการค้าภายใต้องค์การ

การค้าโลก  การแข่งขันในสังคมนานาชาติจะมี

มากข้ึน  ในการน้ีจำเป็นต้องนำอุดมศึกษามาเป็น

เคร่ืองมือสำคัญ  เพราะต้องมีกำลังคนท่ีมีสติปัญญา

ความรู้ความสามารถ ฝีมือและความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์เพียงพอ พร้อมกับมีการวิจัยสร้าง

ความรู้ใหม่ที่เพิ่มผลผลิตและเพิ่มคุณธรรมให้

สามารถก้าวกระโดดไปแข่งขันในสังคมนานา

ชาติได้  แต่สภาพอุดมศึกษาในปัจจุบันยังไม่

สามารถรับบทบาทดังกล่าวได้ จะต้องปรับแก้ท้ัง

คุณภาพบัณฑิต  ซ่ึงเป็นปัจจัยหลักในการมีกำลัง

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

กระบวนการสอนท่ีสร้างสรรค์  โดยอาจจะผสม-

ผสานระหว่างของต่างประเทศและของไทยเราเอง

นอกจากน้ีอุดมศึกษาควรเป็นอุดมศึกษาท่ีมีผลงาน

(Productive Higher  Education)  มีบัณฑิตที่จบ

อย่างมีความหมายมีคุณค่า  และอุดมศึกษาต้องมี

ลักษณะท่ีรับผิดชอบต่อสังคม รับผิดชอบต่อชุมชน

รับผิดชอบต่อประชาชน และรับผิดชอบต่อผู้เรียน

แต่ละคน  (Responsible  Higher  Education) ซ่ึงจะ

ทำให้อุดมศึกษาเติบโตในกระแสของอุดมศึกษาโลก

ได้อย่างเท่าทัน มีความก้าวหน้าในบางส่วนบาง

ระดับให้แก่สังคมโลก  จึงจะเป็นอุดมศึกษาไทย

ท่ีมีความหมาย แนวคิดของอุดมศึกษาท่ีกล่าวมา

ทำให้สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ต้องปรับตัวเอง

ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาหลักสูตร การบริหารจัดการ

ตลอดจนพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้

บัณฑิตมีคุณภาพ  มีปัญญาและความสามารถใน

การแข่งขัน และประกอบกับแนวโน้มการพัฒนา

สู่เศรษฐกิจยุคใหม่ของสังคมโลกท่ีเป็นเศรษฐกิจ

ฐานความรู้ (Knowledge - Based Economy: KBE)

ซ่ึงมีการใช้ความรู้และนวัตกรรมเป็นปัจจัยหลัก

ในการผลิตและพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถใน

การแข่งขันของแต่ละประเทศ การพัฒนาความรู้

และการเรียนรู้จึงเป็นปัจจัยสำคัญท่ีสุดในการพัฒนา

ปัจเจกบุคคลให้เป็นทุนและกำลังคน สังคมแห่ง

ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ จะสร้างโอกาสให้คนไทย

ทุกคนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปรับปรุงเปล่ียนแปลง

ให้ก้าวทันกับโลกยุคข้อมูลข่าวสาร และวิทยา-

การ สมัยใหม่มีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
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ให้ทุกองค์กรและทุกส่วนในสังคม มีความใฝ่รู้ 

และพร้อมท่ีจะเรียนรู้อยู่เสมอ  นอกจากน้ีในสถาน

ศึกษา โดยเฉพาะสถาบันผลิตครูต้องปรับปรุง

หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือผลิต

และฝึกอบรมครูให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง

การเรียนรู้ตลอดชีวิต และให้ตระหนักถึงความ-

จำเป็นท่ีจะต้องส่งเสริมให้ทุกคนได้เรียนรู้ตลอด

ชีวิต  และสามารถให้คำแนะนำแก่ผู้เรียนในการ

แสวงหาความรู้ได้อย่างสะดวก และต่อเนื่อง

(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545)

ซ่ึงสอดคล้อง Brockbank and McGill (2007, p. 4)

ที่กล่าวว่าการศึกษาในระดับอุดมศึกษาต้องให้

ผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้ เป็นการเรียนระดับสูง

เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้

เป็นผู้ท่ีเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถท่ีจะคิดวิเคราะห์

ความรู้  วิเคราะห์ตนเองและสังคมโลก  การเรียนรู้

ด้วยตนเองเป็นแนวทางหน่ึงท่ีสอดคล้องต่อการ

เปล่ียนแปลงในสภาพสังคมปัจจุบันและการอุดม

ศึกษาไทย  นอกจากนี้ยังเป็นวิถีทางที่ส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวิต  ซ่ึง Knowles  (1975 a, p. 15) 

ระบุว่าการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นการเรียนท่ีทำให้

บุคคลมีการริเริ่มการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ผู้เรียน

สามารถเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ มากกว่าการเรียน

แบบให้ผู้สอนป้อนความรู้เพียงอย่างเดียว  ทำให้

ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน  มีการเรียนที่ดี

การเรียนรู้ด้วยตนเองมาจากหลักจิตวิทยาท่ีเช่ือว่า

บุคคลเม่ือมีวุฒิภาวะมากพอท่ีสามารถรับผิดชอบ

ตนเองได้มีความต้องการที่จะรับผิดชอบชีวิต

ตนเองมากข้ึน  นอกจากน้ียังเป็นลักษณะการเรียน

ท่ีเปิดกว้างสอดคล้องกับการศึกษาปัจจุบันท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ  การเรียนรู้ด้วยตนเองนอกจาก

จะสร้างให้คนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้วยังสนับ-

สนุนสังคมแห่งการเรียนรู้  จากการศึกษาของ

รุ่งฟ้า  กิติญาณุสันต์ (2549) พบว่านิสิตคณะ-

ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  มีรูปแบบ

การเรียนรู้แบบอิสระ (Independent) คิดเป็นร้อยละ

5.6 ซึ่งคือว่าจำนวนน้อยมาก  ทั้งที่รูปแบบการ

เรียนรู้อิสระเป็นรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนที่

ชอบคิดด้วยตนเอง  มีความเช่ือม่ันในความสามารถ

ในการเรียนรู้ของตนเอง  เป็นการเรียนรู้ท่ีสัมพันธ์

กับการเรียนรู้ด้วยตนเอง  และจากการศึกษาของ

หทัยทิพย์  ภาคอินทรีย์ (2545, หน้า 51) ได้ศึกษา

พบว่า  พฤติกรรมการสอนของครูเป็นปัจจัยหน่ึง

ท่ีสามารถร่วมกันพยากรณ์คุณลักษณะการเรียนรู้

ด้วยการนำตนเองของนิสิตได้ร้อยละ  57.40 ซึ่ง

สอดคล้องกับ Cannon and Newbel  (2000, p. 3)

ระบุว่ารูปแบบการสอนของครูเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพล

ต่อการรับรู้และการเรียนรู้ของนักเรียนนอกจากน้ี

จากการศึกษาของ  สถาพร  หมวดอินทร์  (2546, 

หน้า 67)  ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าพฤติกรรมการสอน

ของครูส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง

และได้ระบุว่าครูผู้สอน ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอิสระในการตัดสินใจใช้

สติปัญญาของผู้เรียนเองเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ-

เรียนรู้  โดยการค้นพบด้วยตนเอง  ซึ่งจะทำให้

ผู้เรียนเกิดความสนใจ ใฝ่รู้ พัฒนาตนเอง  จากข้อมูล

การวิจัยดังกล่าวทำให้ผู้วิจัยเกิดความตระหนักใน

การที่จะให้ความสำคัญในการพัฒนานิสิตคณะ

ศึกษาศาสตร์ ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้รักการ

ค้นคว้า  เชื่อมั่นในตนเองในการศึกษาค้นคว้า

เพ่ือนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้  และสังคมแห่ง

การเรียนรู้ซ่ึงจะสอดคล้องกับความต้องการของ

การจัดการการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

 ความสำคัญดังท่ีกล่าวมาตระหนักให้เกิด
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กระบวนการ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของ

นิสิต โดยดำเนินการวิจัยปฏิบัติการ (Action

Research) ซ่ึงเป็นลักษณะวิจัยท่ีมุ่งจะให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงและปรับปรุงการทำงานของตนเอง

ในแต่ละวิชาชีพ  (Kember and Kelly, 1994, p. 2)

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาการ

ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิตคณะศึกษา-

ศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา จากการสะท้อน

กระบวนการวิจัยปฏิบัติการ

 

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพ่ือศึกษากระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

 2. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมที่

ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับนิสิตคณะ

ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

 3.    เพื่อเสนอแนวทางพัฒนาการเรียน

การสอนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 ได้ทราบแนวทางการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ เพ่ือให้นิสิตมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง

และเป็นการค้นคว้าความรู้ใหม่  เพ่ือนำเป็นข้อมูล

ในการวางแผนการเรียนการสอนและพัฒนา

หลักสูตรและรายวิชาต่าง ๆ  เพ่ือส่งเสริมทักษะ

การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ขอบเขตการวิจัย

  การวิจัยคร้ังน้ีศึกษาเฉพาะนิสิตช้ันปีท่ี 3

สาขาการสอนภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา  ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา

404027  กิจกรรมสร้างสรรค์ (Creative  Activities)

ในภาคเรียนต้น  ปีการศึกษา 2551  เท่านั้น

นิยามศัพท์เฉพาะ

 การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - directed

Learning) หมายถึง กระบวนการซ่ึงผู้เรียนแต่ละคน

มีความคิดริเริ่มด้วยตนเอง (โดยอาศัยความช่วย

เหลือจากผู้อื่น  หรือไม่ต้องการก็ได้)  ผู้เรียนจะ

ทำการวิเคราะห์ความต้องการท่ีจะเรียนรู้ของตน

กำหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้

การเลือกวิธีการเรียนรู้ การแสวงหาแหล่งความรู้

การรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลรวมทั้ง

ประเมินตนเองโดยอาจารย์ทำหน้าท่ีกระตุ้นและ

ให้คำปรึกษาผู้เรียน

 การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง

หมายถึง การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน  โดยยึด

หลักการมีส่วนร่วมและการมีปฏิสัมพันธ์ของ

ผู้เรียนมากที่สุด  เป็นกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็น

สำคัญ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้วางแผนการเรียน

การทำงานตามความสนใจ มีการบันทึกการเรียนรู้ 

มีการประเมินการเรียนรู้และการทำงานของตนเอง

กิจกรรมเน้นกระบวนการการปฏิบัติและส่งเสริม

การคิดและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองในบรรยา-

กาศของการเรียนการสอนที่เป็นมิตร และการ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์

การเลือกกลุ่มเป้าหมาย

 การวิจัยคร้ังน้ีใช้รูปแบบของการวิจัยเชิง

ปฎิบัติการ  เป็นการทำงานเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนา

การเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งกลุ่ม

เป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้เป็นนิสิตชั้นปีที่ 3 

สาขาการสอนภาษาอังกฤษที่ลงทะเบียนเรียน
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รายวิชา 404207  กิจกรรมสร้างสรรค์ (Creative  

Activities) ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2551

จำนวน  17  คน  เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีมีขนาดเล็ก

เหมาะสำหรับการดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพที่

จะศึกษาข้อมูลเชิงลึก  (McMillan and Schumacher,

1997, p. 422)  และรายวิชากิจกรรมสร้างสรรค์

มีลักษณะที่จะออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้

หลากหลาย 

เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการเก็บข้อมูลเชิง

คุณภาพ  โดยใช้เทคนิคที่ใช้การศึกษาค้นคว้า

หลายวิธีการ  เพ่ือตรวจสอบข้อมูลให้มีความเช่ือถือ

(McMillan and Schumacher, 1997, p. 404) ได้แก่

1.) เทคนิคการสังเกตได้แก่การเก็บข้อมูลจาก

การบันทึกอนุทินของผู้วิจัย บันทึกการเรียนรู้ของ

นิสิต และรูปถ่ายจากการจัดกิจกรรม 2.) เทคนิค

ที่ไม่ได้สังเกต ได้แก่โครงสร้างของข้อคำถาม

จากการสนทนากลุ่ม  และการรวบรวมเอกสารต่าง ๆ

ในกิจกรรมการเรียนการสอน 3.) เทคนิคการ

ประเมิน ได้แก่ การประเมินตนเองของนิสิต

(Burnaford, Fischer and Hobson, 1996, p. 73)

ขั้นตอนดำเนินการศึกษาค้นคว้า

 ผู้วิจัยได้กำหนดกระบวนการวิจัย  และ

ดำเนินการศึกษาตามลำดับขั้นตอนตามแนวคิด

ของ Kemmis and McTaggart (1990) ซ่ึงประกอบ

ด้วย  4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

   ขั้นตอนที่  1  การวางแผน  (Planning)

คือการศึกษาวิเคราะห์พิจารณาปัญหาและสาเหตุ

ของปัญหา  ซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์ตำราและ

เอกสารถึงความสำคัญของการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ของนิสิตในระดับอุดมศึกษา และจากรายงาน

การวิจัยกับพบว่านิสิตคณะศึกษาศาสตร์  มีรูปแบบ

การเรียนรู้  แบบอิสระน้อยมาก  ประกอบกับ

งานวิจัยที่ระบุว่าการสอนของครูก็ส่งผลต่อการ

เรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนด้วยเช่นเดียวกัน

ดังนั้นผู้วิจัยจึงตระหนักและเห็นความสำคัญใน

การวางแผนการปรับปรุงแก้ไขเพื่อส่งเสริมการ

เรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต การศึกษาค้นคว้าคร้ังน้ี

ผู้วิจัยดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ  (Cooperative  Learning)  การเรียนรู้

ด้วยตนเอง  (Self - directed  Learning)  และ

กิจกรรมท่ีส่งเสริมการคิด  นิสิตได้รับการเรียนรู้

และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองจากกิจกรรม

การเรียนการสอน  นอกจากน้ีนิสิตต้องเขียนบันทึก

การเรียนรู้ (Learning  Log)  ซ่ึงเป็นบันทึกความรู้

ความคิด  ที่ได้จากการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน

ตลอดจนการตอบคำถาม  การเขียนรายงานความ

ก้าวหน้าต่าง ๆ ของประสบการณ์และการเรียนรู้  

การทำงานตามความสนใจก็เป็นงานอีกช้ินหน่ึง

ซึ่งนิสิตได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นลักษณะการคิด

และวางแผน การทำงานท่ีเก่ียวกับความคิดสร้างสรรค์ 

ขั้นตอนการวางแผนการปฏิบัติงาน  เป็นการ

กำหนดกรอบการจัดกิจกรรรมการเรียนการสอน

ซึ่งผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา 

และทำกำหนดการจัดการเรียนการสอนตลอด

ภาคเรียน 

 ขั้นตอนที่  2  การปฏิบัติการ  (Action)

คือข้ันของการวิเคราะห์กำหนดการเรียนการสอน

และนำมาเขียนแผนกิจกรรมการเรียนการสอน

จำนวน 6 แผน  ซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้

วิธีการที่หลากหลายและที่สำคัญจัดบรรยากาศ
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และ สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยผู้วิจัย ทุกวันอังคาร

เวลา 13.00 - 15.00 น. เป็นเวลา 15 สัปดาห์ รวม

30 ช่ัวโมง  ต้ังแต่มิถุนายน 2551  ถึงตุลาคม 2551  

 ขั้นตอนที่  3  การสังเกตผลการปฏิบัติ  

(Observation)  คือข้ันการประเมินผลระหว่างและ

หลังการปฏิบัติการ  เป็นการติดตามผลการดำเนินการ

รับรู้ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน  เพื่อจะ

นำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาต่อไป

ซ่ึงแบ่งเป็น ช่วงระหว่างการปฏิบัติงานและหลัง

การปฏิบัติงาน  โดยในระหว่างปฏิบัติงานนั้น

ผู้วิจัยได้ให้นิสิตประเมินตนเองเป็นระยะ  ประเมิน

จากการบันทึกการเรียนรู้ของนิสิต  และประเมิน

จากการสังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรมโดยบันทึก

ลงในอนุทินของผู้วิจัย  ส่วนการประเมินหลัง

การปฏิบัติการ เป็นการรวบรวมเอกสารท้ังหมด

นำมาวิเคราะห์ อันได้แก่  บันทึกอนุทินของผู้วิจัย

บันทึกการเรียนรู้ของนิสิต  แบบประเมินตนเอง

ของนิสิต และแบบบันทึกสนทนากลุ่ม

 ข้ันตอนท่ี  4  การสะท้อนผล (Reflection)

คือการประเมินการวิจัย  นำผลการวิเคราะห์

บันทึกอนุทินของผู้วิจัย  บันทึกการเรียนรู้ของนิสิต

แบบประเมินตนเองของนิสิต และแบบบันทึก

สนทนากลุ่มมาเขียนสรุปผลการศึกษา ซึ่งเป็น

การสะท้อนกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองของ

นิสิต  แนวทางการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้

ด้วยตนเอง  และแนวทางพัฒนาการเรียนการสอน

ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิตคณะ-

ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผู้วิจัยเร่ิมดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนตามแผนการจัดกิจกรรม ให้กับนิสิต

จำนวน 17  คน  ต้ังแต่ มิถุนายน 2551  ถึง   ตุลาคม

2551  โดยผู้วิจัยได้แจ้งวัตถุประสงค์ของการศึกษา

และนิสิตทุกคนได้รับท ราบว่าไม่มีผลกระทบใด ๆ

ต่อคะแนนและเกรดของนิสิต  หลังจากนิสิตได้

รับทราบเกรดแล้ว  นิสิตได้ถูกเชิญให้เป็นผู้ให้

ข้อมูล  ซ่ึงมีนิสิตจำนวน  17  คน  อาสาสมัครและ

ยินดีให้ข้อมูล  ผู้วิจัยดำเนินการสุ่มอย่างง่าย

(Random  Sampling)  จำนวน 10 คน เป็นกลุ่ม

ตัวอย่างท่ีจะให้ข้อมูลเชิงลึกในการสนทนากลุ่ม

และนำผลงานมาใช้ในการศึกษาค้นคว้า วิธี

ดำเนินการที่กล่าวมาเป็นการป้องกันมิให้นิสิต

เกิดความเครียดหรือวิตกกังวลในการให้ข้อมูล

และแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ผู้วิจัย

(อาจารย์) ไม่มีอิทธิพลใดๆต่อนิสิต เพราะได้

ดำเนินการประเมินผลและนิสิตทราบผลของ

ตนเองเรียบร้อยแล้ว (Power Relation) การให้ข้อมูล

จึงเป็นความคิด และความรู้สึกที่แท้จริง

การวิเคราะห์ข้อมูล

 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์

เชิงเน้ือหา (Content  Analysis)  ทำดรรชนี (Indexs)

และเข้ารหัส (Code)  ข้อมูลให้ละเอียดครอบคลุม

ลดทอนข้อมูลและกำจัดข้อมูล (Reduction) และ

ใช้การบรรยายและตีความ (Interpertations) จาก

ข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์คำพูดของกลุ่ม

เป้าหมาย (Quotes)  ซ่ึงอธิบายความหมายปรากฏ-

การณ์ที่เกิดขึ้น  และสร้างบทสรุปและพิสูจน์

บทสรุป (Drawing and Verifying  Conclusion)

(นิศา  ชูโต, 2540; สุภางค์  จันทวานิช, 2543) 
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สรุปผลการศึกษาค้นคว้า

 1. กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา มีรูปแบบ

การเรียนรู้คือ  กำหนดเป้าหมายในการเรียนรู้

วางแผนการทำงานและการแก้ปัญหา กระบวนการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้  ประเมินตนเองและเห็นคุณค่า

และประโยชน์ของสิ่งที่ เรียนและการนำไป

ประยุกต์ใช้ ซ่ึงเสนอตัวอย่างของข้อมูลในแต่ละ

ประเด็นที่วิเคราะห์ได้ดังนี้

 “วิธีการท่ีจะนำไปสู่เป้าหมายให้ได้ คือ

เมื่อเข้าเรียนแต่ละคาบต้องตั้งใจเรียน  ฝึกตอบ

คำถามอาจารย์ให้ได้ และเมื่ออาจารย์ให้ชิ้นงาน

มาทำ  ก็ต้องคิด  คิด  คิด  อย่างสร้างสรรค์  ถึงแม้ว่า

ในครั้งแรกจะไม่สำเร็จ  ก็ต้องพยายามต่อไป

เพราะในรายวิชาน้ีไม่ใช่วิชาท่ีจำแต่ทฤษฎี  แล้ว

จะทำได้  แต่ต้องลงมือปฏิบัติด้วย” (นิสิต 3/

บันทึกการเรียนรู้)    

 “แผนการเรียนวิชานี้ คือ เข้าเรียนตรง

เวลา / ทำกิจกรรมอย่างเต็มท่ี/  อ่านหนังสือเรียน

และอ่านเพ่ิมเติม /   เขียน  Learning Log  เป็นประจำ”

(นิสิต 9/บันทึกการเรียนรู้)

 “วิธีการท่ีทำให้เกิดการเรียนรู้ คือ ต้ังใจ

ฟังเวลาเรียน  ร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ  เสนอ

ความคิดเห็นโดยท่ีลองผิดลองถูกก่อน  แล้วค่อย ๆ

ตัดออกหรือแก้ปัญหาไปเร่ือย ๆ คิดส่ิงแปลกใหม่ 

โดยที่จะดีหรือไม่ดีก็ลองทำดูก่อน  แล้วค่อยจัด

ระบบความคิด” (นิสิต 2/ ประเมินตนเอง)

 “เราได้ฝึกการแก้ปัญหาทุกสัปดาห์ทุก

อาทิตย์  การทำงานคนเดียวก็เหมือนได้ฝึกการ

แก้ปัญหา  ข้อคิดคือ ปัญหาต่าง ๆ มีทางออกเสมอ

แค่เราคิด ๆ  และก็คิด พัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง”

(นิสิต 6/สนทนากลุ่ม)

 “การให้นิสิตมีส่วนร่วมในการวางแผน

ในการทำงานและทำกิจกรรมร่วมกันเกี่ยวกับ

ความคิดสร้างสรรค์  ทำให้เกิดการเรียนรู้  ช่วยฝึก

ให้คิดสิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ มากขึ้น” (นิสิต 1/

สนทนากลุ่ม)

 “วันน้ีมีกิจกรรมจากเพ่ือนๆ ท้ัง  4  กลุ่ม

จัดให้พวกเราทำ  ซึ ่งแต่ละกิจกรรมดีและมี

ประโยชน์มากๆ ค่ะ  ช่วยเสริมสร้างทักษะการคิด

ทั้งนั้นเลย” (นิสิต 10/บันทึกการเรียนรู้)

 “รู้สึกสนุก  อยากมาเรียน  เพราะตลอด

เวลาทำให้มีการพัฒนาตนเอง.... ” (นิสิต8/

สนทนากลุ่ม)

 “คร้ังแรกท่ีเข้าเรียนรู้สึกกังวลนิดหน่อย

...ต้องฝึกพัฒนาตัวเองไปเร่ือย  ๆ ค่ะ  รู้สึกดีกว่าเก่า”

(นิสิต 5/สนทนากลุ่ม)

 “หลังจากที่จัดกิจกรรมไปแล้ว  ทำให้

ดิฉันค้นพบกิจกรรมอีกมากมายที่ประยุกต์จาก

กิจกรรมเหล่านั้น  ดังนั้นเมื่อดิฉันเป็นครู  ก็จะ

นำกิจกรรมไปใช้ในการเรียนการสอน  เพื่อส่ง-

เสริมให้การเรียนการสอนของดิฉันน่าสนใจ

มากขึ้น” (นิสิต 4/บันทึกการเรียนรู้)

 “รู้สึกอยากไปเรียนค่ะ เพราะว่ากิจกรรม

ในห้องเรียนสนุกน่าสนใจ …”  (นิสิต 7/

สนทนากลุ่ม)

 2. แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ

เรียนรู้ด้วยตนเอง  สำหรับนิสิต  คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา  มีแนวทางการจัดกิจกรรม

ดังต่อไปน้ี  การทำงานตามความสนใจ  การเขียน

บันทึกการเรียนรู้  การต้ังคำถามและตอบคำถาม

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการศึกษา

งานวิจัย ซึ่งเสนอตัวอย่างของข้อมูลในแต่ละ

ประเด็นที่วิเคราะห์ได้ดังนี้
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 “กิจกรรมท่ีคิดว่าผู้เรียนได้เรียนรู้ดีท่ีสุด

คือ  กิจกรรมที่ได้คิดเอง  คือ กิจกรรมงานตาม

ความสนใจครับ  เพราะคิดว่าขั้นตอนเกี่ยวกับ

กระบวนการคิดงานต่าง ๆ รู้จักวางแผนว่า  เราจะ

ทำอะไร  อย่างไร  และเม่ือเราวางแผนก็จะทำให้

เราคิดออกว่า  มีกระบวนการในการทำงานนั้น

อย่างไร....  เกิดกระบวนการเรียนรู้ทุกขั้นตอน

ในการทำงาน  ถ้าเกิดมีปัญหาขั้นตอนไหนหรือ

อุปกรณ์ไม่ครบ  เราจะใช้อะไรแทน......” (นิสิต 1/

สนทนากลุ่ม)

 “… งานตามความสนใจ ฝึกให้มีความ-

เชื่อมั่น ฝึกให้มีความรับผิดชอบ.....วางแผนทำ-

งานอย่างเป็นระบบและเป็นการทำให้กล้าคิด

กล้าทำ  กล้าตัดสินใจ  ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง  คือ

ฝึกให้มีความเชื่อมั่นในตนเอง  ว่าทำได้และทำ

ได้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตนวางไว้” (นิสิต 5/

สนทนากลุ่ม)

 “การเขียน  Learning Log  จะทำให้เรา

จัดระบบความคิดของตนเอง  ซ่ึงอาจารย์ไม่บังคับ

ว่าจะต้องเขียนอย่างไร  และออกแบบอย่างไร 

ซึ่งตรงนี้ทำให้เราเกิดการเรียนรู้....”(นิสิต 10/

บันทึกการเรียนรู้)

 “การตอบคำถาม....ทุกคนต้องมีความ-

กระตือรือร้นอย่างที่สุดค่ะ  และทุกคนต้องมี

สมาธิฟังคำถาม”  (นิสิต 3/สนทนากลุ่ม)

 “ต้ังแต่เริ่มเรียนเลยค่ะ อาจารย์ให้ตอบ

คำถามเร็ว ๆ เรียกว่า  ตัวเองได้เรียนรู้เลยว่าถ้าเรา

มีสมาธิใจจดจ่อกับวิชาที่เรียน  ก็สามารถตอบ

คำถามได้ดี”  (นิสิต 4/สนทนากลุ่ม)

 “เม่ือถึงวันท่ีจะเรียน  รู้สึกว่า... กิจกรรม

จะเป็นอย่างไร  เรียนอะไรบ้าง  เวลาเรียนเราจะ

ได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างหรือเปล่า  ก็คือเราจะต่ืนตัว

ตลอดเวลาเลยค่ะ  ทุกครั้งที่เรียน”  (นิสิต 2/

สนทนากลุ่ม)

 “กิจกรรมระดมสมองของออสบอร์น

ทำให้เรียนรู้ได้ดีเพราะได้ลงมือทำจริงๆ คิดจริงๆ

ได้ทุกอย่างนะค่ะ  และสามารถนำไป ปรับประยุกต์

ใช้ในชีวิตประจำวันได้” (นิสิต 7/ สนทนากลุ่ม)

 “ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมต่าง ๆ

ในวันนี้ มีหลายประเด็น  เช่น  ฝึกใช้ความคิด

สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์  ฝึกการทำงานร่วมกัน

และฝึกระดมสมองภายในกลุ่ม....ซึ่งประโยชน์

จากตรงนี้เป็นสิ่งจำเป็นมาก       สำหรับพวกเราที่

จะเป็นครูในอนาคต...” (นิสิต 8/ บันทึกการเรียนรู้)

 “ กิจกรรมวันนี้  นอกจากจะทำให้เกิด

เสียงหัวเราะแล้ว  ยังทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

ความสามัคคี  การทำงานเป็นทีม และการเดาใจ

เพ่ือน  ซ่ึงกิจกรรมเหล่าน้ี สามารถนำไปประยุกต์

ใช้ได้” (นิสิต 9/ ประเมินตนเอง)

 “...ศึกษางานวิจัยและนำทฤษฎีไปเปรียบ

เทียบการสอน... คือมองเห็นภาพในการทำงาน

วิจัย...” (นิสิต 6/สนทนากลุ่ม)

 3.         การพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริม

การเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา  มีปัจจัยที่ควรคำนึงถึงคือ

บรรยากาศของการเรียนการสอน  บทบาทอาจารย์ 

กระบวนทัศน์ของการสอน  และการสะท้อน

การเรียนรู้ซ่ึงเสนอตัวอย่างของข้อมูลท่ีวิเคราะห์

ได้ดังนี้

 “กิจกรรมชอบมาก  เพราะได้ฟังเพลง

ของโมสาร์ตท่ีมีความไพเราะ  ในขณะท่ีฟังทำให้

รู้สึกผ่อนคลายความเครียด  และรู้สึกมีความสุข...”

(นิสิต 1/บันทึกการเรียนรู้)
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 “ความรู้สึกวันน้ี  รู้สึกว่าสนุกสนานกับ

กิจกรรมเป็นอันมาก  ทุกคนให้ความร่วมมืออย่างดี

นอกจากนี้ยังได้รับความรู้  สามารถนำมาใช้ใน

ชีวิตประจำวันด้วย” (นิสิต 2/บันทึกการเรียนรู้

 “วันน้ีเป็นวันท่ีสนุกมาก เพราะได้เรียน

วิชา Creative Activities...” (นิสิต 3/บันทึก

การเรียนรู้)

 “...วันน้ีเป็นวันแรกท่ีเร่ิมเรียน  ดิฉันคิดว่า

วิชานี้เป็นวิชาที่สนุก  ผ่อนคลาย  เรียนแล้วมี

จินตนาการ  เพราะอาจารย์ผู้สอนไม่เคยบังคับ

นิสิตให้ทำอย่างนั้น  หรือย่างนี้  ทำให้ผู้เรียน

สามารถคิดและทำอะไรได้อย่างหลากหลาย...”

(นิสิต 4/บันทึกการเรียนรู้)

 “การเรียนคร้ังน้ี  เป็นการเรียนในช้ันเรียน

ครั้งแรก  จึงรู้สึกตื่นเต้นมาก  แต่พอได้เรียนก็

รู ้สึกสนุกสนาน  ได้ผ่อนคลายและทุกคนใน

ช้ันเรียนก็ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน”

(นิสิต 6/บันทึกการเรียนรู้)

 “...แน่นอนว่าต้องมีเสียงหัวเราะเพื่อ

ความสนุกสนาน  แต่บอกได้เลยว่าทุกอย่างมีสาระ

ฝึกให้จินตนาการและใช้ความคิดสร้างสรรค์ใน

แบบต่างๆ ได้มากข้ึน...”(นิสิต 8/บันทึกการเรียนรู้)

 “บรรยากาศแก้ปัญหาต้องเป็นแบบ

ผ่อนคลาย...” (นิสิต 9/บันทึกการเรียนรู้)

 “ดิฉันคิดว่าดิฉันชอบวิชาน้ีค่ะ  วิชาน้ีมี

ประโยชน์กับดิฉันมากมาย  ช่วยให้ดิฉันเกิด

จินตนาการ  อาจารย์สอนให้รู้จักวิธีการหาข้อมูล

การแก้ปัญหา  แบบนี้ไม่เคยทำค่ะ” (นิสิต 10/

ประเมินตนเอง) 

 “การปล่อยอิสระให้คิดก็ดี  เหมาะสม

และสอดคล้องกับวิชากิจกรรมสร้างสรรค์  

แต่อย่างไรก็ตามหน้าท่ีผู้สอนก็ต้องกระตุ้น  เสนอ

แนวทางและให้คิดเข้ารูปเข้าทางที่ถูกต้องตาม

หลักการ  ทฤษฎี  มิฉะนั้นจะเป็นงานที่ไม่สร้าง

สรรค์...” (ผู้วิจัย/บันทึกอนุทิน)

 บรรยากาศของการเรียนรายวิชากิจกรรม

สร้างสรรค์  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเอง

ท้ังด้านทฤษฎี  ปฏิบัติ  กระบวนการคิด  ส่งเสริม

ให้มีอิสระและรักในการเรียนรู้ บทบาทของ

อาจารย์นอกจากเป็นผู้กระตุ้นและส่งเสริมให้นิสิต

เรียนรู้แล้วต้องเป็นผู้ท่ีช่างสังเกต  บันทึกผลของ

การจัดกิจกรรมและนำข้อมูลต่าง ๆ มาหาแนวทาง

การแก้ไขปัญหา  หรือพัฒนาการเรียนการสอน 

โดยอิงหลักการและทฤษฎีในรายวิชานั้นๆ ให้

สอดคล้องกัน  เช่ือมโยงกันอย่างต่อเน่ือง ใช้การ

วิจัยเป็นฐานในการสอน และมีการสะท้อนผล

การทำงาน 

อภิปรายผล

 1.  กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองของ

นิสิต  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพามี

รูปแบบการเรียนรู้คือ  กำหนดเป้าหมายในการ

เรียนรู้  วางแผนการทำงานและการแก้ปัญหา

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ประเมินตนเอง  เห็น

คุณค่าและประโยชน์ของส่ิงท่ีเรียน และการนำไป

ประยุกต์ใช้  ซ่ึงสอดคล้องกับ  Knowles  (1975 b)

ท่ีระบุความหมายของการเรียนรู้ด้วยตนเองว่าเป็น

กระบวนการซ่ึงผู้เรียนแต่ละคนคิดริเร่ิมด้วยตนเอง

ซ่ึงผู้เรียนจะวิเคราะห์ความต้องการกำหนดเป้าหมาย

ในการเรียนรู้  แยกแยะข้อมูล  คัดเลือกวิธีการ

เรียนรู้ท่ีเหมาะสม  และประเมินผลน้ัน  ๆ นอกจากน้ี  

สมคิด  อิสระวัฒน์  (2542, หน้า 82 - 84  อ้างอิง

จาก  Skager and Rodney, 1978)  ได้อธิบาย
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คุณลักษณะของผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองว่าควรมี

เจตคติที่ดีในเชิงบวกต่อตนเอง  มีการวางแผน

มีแรงจูงภายใน  มีการประเมินตนเอง  เปิดกว้าง

ต่อประสบการณ์  มีความยืดหยุ่นในการเรียนรู้

เป็นตัวของตัวเอง  ดูแลตนเองได้  นอกจากนี้ 

Guylielmino (1977) ได้อธิบายลักษณะของผู้เรียนรู้

ด้วยตนเองว่า  มีองค์ประกอบ  8  ประการคือ 1)

การเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้  ได้แก่ ความสนใจ

ในการเรียน  ความภูมิใจเมื่อเรียนสำเร็จ  ชอบ

ศึกษาค้นคว้าจากห้องสมุด  2) มโนมติของตนเอง

ในด้านการเป็นผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ  ได้แก่ 

การบริหารจัดการกับเวลาและรับผิดชอบในการ-

เรียน โดยวิธีการต่าง  ๆ  มีความสุขกับการแก้ปัญหา

ยากๆ  3) มีความคิดริเริ่มและเรียนรู้ด้วนตนเอง

กล่าวคือ ไม่ท้อถอยแม้จะไม่เข้าใจสิ่งที่ทำอยู่ 

4) มีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตน  5) มี

ความรักในการเรียน  มีความสนุกสนานในการ

ค้นคว้า  และสนใจอยากเรียนรู้  6) มีความคิด

สร้างสรรค์ มีความคิดที่จะทำส่ิงต่างๆ ได้ดี  7) 

มองอนาคตในแง่ดี 8) รู้ทักษะการแก้ปัญหาและ

ผลของการศึกษาสอดคล้องกับ ทิศนา  แขมมณี

(2548 ก, หน้า 125 - 126)  ที่ระบุตัวบ่งชี้ของ

กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง  คือ  ผู้เรียนมีการ-

วางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง  มีการวินิจฉัยความ-

ต้องการในการเรียนรู้  มีการตั้งเป้าหมายในการ

เรียนรู้ด้วยตนเอง  มีการแสวงหาแหล่งความรู้  

รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง 

มีการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง

 ผลของการศึกษาพบว่านิสิตมีการวาง

แผนการทำงานและการแก้ปัญหา  กล่าวคือ  มี

ความมุ่งม่ันและรับผิดชอบตนเอง มองเห็นความ

สำคัญและประโยชน์ของส่ิงท่ีเรียนรู้  ซ่ึงพฤติกรรม

ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ สถาพร

หมวดอินทร์  (2546) ที่ศึกษาปัจจัยบางประการ

ได้แก่  ลักษณะมุ่งอนาคต  ความเช่ืออำนาจในตนเอง

ความมีวินัยในตนเอง  และพฤติกรรมการสอน

ของครู มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเรียนรู้

ด้วยตนเอง  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ

กนกวรรณ  ทองฉวี  (2545)  ท่ีพบว่า ความรู้สึกมี

คุณค่าในตนเอง  มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

 2. แนวทางการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม

การเรียนรู้ด้วยตนเอง  สำหรับนิสิต คณะศึกษา-

ศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา มีแนวการจัดกิจกรรม

คือ การทำงานตามความสนใจ การเขียนบันทึก

การเรียนรู้  การต้ังคำถามและตอบคำถาม  การสอน

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการศึกษางานวิจัย

ซึ่งอภิปรายผลได้ดังนี้

 การทำงานตามความสนใจ เน่ืองจากงาน

ตามความสนใจมีลักษณะคล้ายคลึงกับการทำ

โครงงาน  เป็นภาระงานที่นิสิตต้องคิดประเด็น

ท่ีจะทำ  อาจเป็นการผลิตส่ือการเรียนการสอนท่ี

เก่ียวกับความคิดสร้างสรรค์  การออกแบบกิจกรรม

แล้วลองนำไปใช้สอน  การรวบรวมแหล่งข้อมูล

การเรียนรู้เร่ืองความคิดสร้างสรรค์  หรือการอ่าน

และวิเคราะห์หนังสือท่ีเก่ียวกับความคิดสร้างสรรค์

เป็นต้น  เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้นิสิตคิดวางแผน

และปฏิบัติเรียนรู้การแก้ปัญหา  มีอิสระที่จะคิด

ด้วยตนเอง  ผลของการศึกษานิสิตสะท้อนว่า

การทำงานตามความสนใจเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริม

การเรียนรู้ได้ดีท่ีสุด  เป็นการเรียนรู้แบบครบวงจร

ของกระบวนการทำงาน  การแก้ปัญหา  และการ

พัฒนาตนเอง  ซึ่งการทำงานตามความสนใจ

สอดคล้องกับหลักการสอนโดยใช้โครงงาน 
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กล่าวคือ  เป็นการจัดการเรียนรู้แบบหน่ึงท่ีทำให้

ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง  ผู้เรียนได้เลือกทำ

โครงการ  วางแผน  ศึกษาข้อมูล  ลงมือปฏิบัติงาน

ตามแผน  ซึ่งการทำโครงงานได้ข้อความรู้ใหม่

สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ โดยครูอาจารย์เป็นผู้ให้คำ

ปรึกษา  (ชาตรี  เกิดธรรม, 2547, หน้า 5; ทิศนา

แขมมณี, 2548 ก, หน้า 139;  พิมพ์พันธ์  เตชะดุปต์,

พเยาว์  ยินดีสุข  และพันตรีราเชน  มีศรี, 2550,

หน้า 17;  วัฒนา  มัคคสมัน, 2550, หน้า 25;

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550, หน้า 1)

การทำงานตามความสนใจนอกจากพัฒนาผู้เรียน

ให้เรียนรู้ด้วยตนเองแล้ว  ยังส่งเสริมกระบวนการ

คิด  และการแก้ปัญหาซึ่งสอดคล้องกับ  วัฒนา

มัคคสมัน  (2550, หน้า 39)  ท่ีระบุว่าวัตถุประสงค์

ของการสอนแบบโครงการจะสามารถพัฒนา

ผู้เรียนในด้านกระบวนการคิด  สามารถลงมือ

ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง  สามารถแก้ไขปัญหา

ได้อย่างเป็นกระบวนการและเห็นคุณค่าในตนเอง

นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ละเอียด

แจ่มจันทร์  (2540, หน้า 166)  ระบุว่าการสอน

แบบโครงการเป็นแนวการจัด การเรียนการสอน

ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง  และวิธีการดังกล่าว

พัฒนาผู้เรียนให้รู้วิธีจะเรียน

 การเขียนบันทึกการเรียนรู้  เป็นกิจกรรม

ท่ีผลของการวิจัยพบว่า  สามารถส่งเสริมให้นิสิต

เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  มีการทำงานอย่างเป็น

ระบบ  มีความรับผิดชอบ  และมีอิสระในการคิด

เขียน  และออกแบบ  ช่วยส่งเสริมกระบวนการคิด

ซ่ึงสอดคล้องกับ  Wilson and Wing - Jan (1993, p. 52)

ได้อธิบายว่า  บันทึกการเรียนรู้เป็นวิธีการหนึ่ง

ที่พัฒนาการคิดเชิงไตร่ตรอง และกระบวนการ

รู้คิดของตนเอง  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ

Kitiyanusan  (2004)  พบว่า  การเขียนบันทึก

การเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญที่ส่งเสริมการเรียนรู้

และกระบวนการคิด

 การต้ังคำถามและตอบคำถาม ก็เป็นวิธีการ

ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง  และการคิดใน

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี  ผู้วิจัยใช้เทคนิคการใช้คำถาม

ตามระดับจุดมุ่งหมายของ Bloom  ซ่ึงได้กำหนด

ไว้  3  ด้าน  คือ  ด้านพุทธิพิสัย  จิตพิสัย  และทักษะ

พิสัย  ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้เน้นในด้านพุทธิพิสัย

ตามระดับจุดมุ่งหมายจากระดับความรู้จากต่ำไปสูง

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)  ท่ีพบว่า  การใช้คำถามกระตุ้น

และส่งเสริมการคิดเชิงสร้างสรรค์การคิดเชิง

วิจารณญาณ  และกระบวนการรู้คิดของตนเอง

ซึ่งเป็นการพัฒนาการคิดระดับสูง  กล่าวคือ ใน

การวิจัยคร้ังน้ีนอกจากนิสิตจะพัฒนาการคิดและ

การเรียนรู้แล้ว  ผู้วิจัยก็ได้เรียนรู้ที่จะพัฒนาใน

การใช้เทคนิคการถามคำถามเพ่ือออกแบบกิจกรรม

การเรียนการสอน  ท้ังน้ีเพ่ือเป็นแบบให้กับนิสิต

และให้นิสิตฝึกทักษะการใช้คำถาม ซ่ึงเป็นทักษะ

ที่จำเป็นสำหรับครู  ซึ่งสอดคล้องกับ  จีราภา

ปานเพ็ชร  (2546)  ได้ทำการศึกษาเรื่อง  การ

ทบทวนการใช้เทคนิคการถามเพื่อส่งเสริมการ

พัฒนาตัวครูผู้สอน  ซึ่งการคิดทบทวนเป็นส่วน

ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ครูสามารถ

พัฒนาการสอนของตนเอง  
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การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เป็นการจัดการ

เรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาที่ส่งเสริม

การเรียนรู้ด้วยตนเอง  ส่งเสริมให้คิด  และเกิด

กระบวนการเรียนรู้  และทักษะด้านต่าง  ๆโดยผ่าน

กิจกรรมและเทคนิคการสอนท่ีถูกออกแบบให้กับ

ผู้เรียน  ในการวิจัยคร้ังน้ี กิจกรรมการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือก็ได้ถูกบูรณาการเข้าไปในการเรียนการสอน

โดยใช้เทคนิคต่างๆ เช่น  เพื่อนคู่คิด  จิ๊กซอร์

กระบวนการกลุ่ม  นอกจากนิสิตมีความรู้ความ-

เข้าใจในหลักการ ทฤษฎีในเนื้อหาที่เรียนรู้แล้ว

กิจกรรมต่างๆ ยังฝึกให้นำไปสู่กระบวนการแสวง

หาความรู้  การหาคำตอบ  การสร้างความรู้  ดัง

รายละเอียดท่ีนิสิตได้สะท้อนออกมาจากการศึกษา

คร้ังน้ี  ซ่ึงสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22  และมาตราท่ี 24

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545)  ที่ระบุว่า  การจัด

การศึกษาต้องยึดหลักผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ

ท่ีจะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียน

มีความสำคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษา

ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ

และเต็มตามศักยภาพ  โดยจัดกระบวนการเรียนรู้

เน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ-

สนใจ  ความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะกระบวนการ

คิด  การจัดการ  ให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์

จริง  ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้  คิดเป็น  ทำเป็น รัก

การอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง  การเรียน

การสอนต้องผสมผสานสาระความรู้ต่างๆ โดย

ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน  ผลของ

การวิจัยยังสอดคล้องกับ ทิศนา  แขมมณี  (2548 ก,

หน้า 120) ท่ีระบุว่า การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีบทบาท

สำคัญในการเรียนรู้ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม

การเรียนรู้อย่างตื่นตัว จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ

เรียนรู้ที่แท้จริง  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงาน

วิจัยของ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

(2544, หน้า 22 - 27)  ท่ีศึกษาการปฏิรูปการเรียนรู้

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในระดับอุดมศึกษา:  กรณี

ศึกษาการเรียนการสอน  สาขาวิชาสังคมศาสตร์  

และ เรวดี  หล้าสา (2545) ซ่ึงเสนอแนะว่าการจัด

การเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ส่งเสริม

การเรียนรู้  ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น ได้ลงมือ

ปฏิบัติ  และมีความรู้สูงขึ้น

 เทคนิคการสอนต่างๆ ที่ผสมผสานใน

การสอนโดยยึดรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ

ท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  ก็ส่งผลต่อคุณลักษณะและ

ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน  ดังที่ ทิศนา

แขมมณี  (2548 ก, หน้า 271)  ระบุว่า  ผลการ

เรียนรู้แบบร่วมมือสามารถพัฒนาทักษะต่างๆ ของ

ผู้เรียน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการทำงานร่วม

กับผู้อ่ืน  ทักษะการประสานสัมพันธ์  ทักษะการคิด

ทักษะการแสวงหาความรู้  ทักษะการแก้ปัญหา 

นอกจากน้ี  สุนทรา  โตบัว  (2546, หน้า 69 - 70)

ระบุว่า  การเรียนรู้แบบร่วมมือช่วยพัฒนาการคิด

เช่น  การคิดทบทวนความรู้  การคิดระบบสูง 

การคิดแบบมีเหตุผล  มีความยืดหยุ่น  และทำให้

ผู้เรียนมีวิสัยทัศน์และมุมมองที่กว้างขึ้น  ซึ่ง 

Johnson and Johnson  (1987, pp. 67 - 146)  กล่าวว่า  

การแบ่งงานกันทำในลักษณะการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้รับผิดชอบ

ได้ใช้ความพยายามในการทำงานมากข้ึน  ส่งเสริม

การรับรู้ความสามารถแห่งตน ซ่ึงส่งผลต่อประสิทธิ-

ภาพการทำงาน ถ้าการรับรู้ ความสามารถแห่งตน

สูง  ก็จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานสูงขึ้น

จากงานวิจัยของ จินตวีพร  เขมะจารีย์กุล (2544,
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หน้า 59 - 71)  พบว่า  การเรียนรู้แบบร่วมมือ

พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางการพยาบาล ทักษะ

ทางสังคม  การรู้จักตนเอง  และการตระหนักเห็น

คุณค่าในตนเองเพิ่มขึ้น  โดยนักศึกษาพยาบาล-

ศาสตรบัณฑิตช้ันปีท่ี 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราช-

ชนนี สงขลา  กลุ่มนักเรียนที่ได้รับการเสริมแรง

ทางบวกมีการเพิ่มมากที่สุด

 การศึกษางานวิจัย  เป็นกิจกรรมการสอน

ในรูปแบบแนวคิดของการจัดการเรียนการสอน

ท่ีใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research - based Learning)

ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า  การมอบหมายงานให้นิสิต

ศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์  สรุปและนำเสนอกระบวน

การวิจัยและผลการวิจัยเป็นวิธีการส่งเสริมการเรียนรู้

ด้วยตนเอง  เกิดการเช่ือมโยงความรู้ เกิดแนวคิด

ใหม่ ๆ ตลอดจนการนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้  

ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ  ไพฑูรย์ สินลารัตน์

(2547, หน้า 3 - 4) และทิศนา  แขมมณี  (2548 ข,

หน้า 1 - 4)  ท่ีระบุว่าการสอนท่ีใช้การวิจัยเป็นฐาน

เป็นหัวใจสำคัญของการศึกษาระดับปริญญาตรี

และบัณฑิตศึกษา  เพราะเป็นกระบวนการสร้าง

องค์ความรู้ด้วยตัวของผู้เรียนอย่างแท้จริง  และ

ยังเป็นการพัฒนากระบวนการแสวงหาความรู้

ที่ผู้เรียนจะได้พัฒนาและสร้างขึ้นในตัวเอง  ซึ่ง

จะนำไปสู่คุณภาพของบัณฑิตที่พร้อมสำหรับ

สังคมความรู้ 

 3. การพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือการ

ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต  คณะ

ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  มีปัจจัยท่ีควร

คำนึงถึงคือ  บรรยากาศของการเรียนการสอน 

บทบาทของอาจารย์ กระบวนทัศน์ของการสอน  

และการสะท้อนการเรียนรู้  การเสนอแนวทาง

การพัฒนา การเรียนการสอนน้ีได้มาจากข้อค้นพบ

ของการศึกษาวิจัย  ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน  วางแผนเพ่ือดำเนินการ

การเรียนการสอนหรือวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ว่ามี

ความเหมาะสมอยู่ในระดับท่ีจะดำเนินการต่อไป

อย่างไรให้มีคุณภาพ

 บรรยากาศของการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

การเรียนรู้ด้วยตนเอง  การศึกษาคร้ังน้ีพบว่าควร

เป็นบรรยากาศของการผ่อนคลาย มีความสนุก-

สนาน  ท้าทายให้คิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์  

ซึ่งสอดคล้องกับ  สมคิด  อิสระวัฒน์  (2532, 

หน้า 77)  ได้เสนอแนะวิธีที่อาจดำเนินการเพื่อ

สร้างให้คนเป็นคน ซ่ึงสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

คือ ให้มีอิสระ สามารถพึ่งตนเองและก้าวต่อไป

สู่การพึ่งพากันและกัน  ลดการบังคับและต้องมี

การจัดสภาพการณ์การเรียนรู้ที่เอื้อหรือช่วยให้

ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และสอดคล้อง

กับ  Knowles (1989, pp. 89 - 91)  ระบุว่า การ-

เรียนรู้ด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องเรียนคนเดียว

อาจมีการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน และการศึกษาของ

พรรณทิพา  นาคคล้าย  (2550)  ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  สำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบว่า 

ตัวแปรพยากรณ์ท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม

การเรียนรู้ด้วยตนเอง  มีจำนวน  4  ตัวแปร ได้แก่

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสัมพันธ์

กับกลุ่มเพื่อน  การเอาใจใส่อบรมเลี้ยงดู  และ

บรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

กับกลุ่มเพื่อน  การเอาใจใส่อบรมเลี้ยงดู  และ

บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน ซ่ึง

Mitchell  (1998)  พบว่า  ผู้เรียนจะมีความก้าว

หน้าในการเรียนรู้ด้วยตัวเองภายใต้บรรยากาศ
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การเรียนที่ดี  มีความเชื่อถือระหว่างผู้เรียนกับ

ผู้สอน  และ  Lang, McBeath and Hebert (1995,

p. 8)  กล่าวว่า บรรยากาศของการเรียนรู้ท่ีอบอุ่น

ยืดหยุ่น  ให้ความเป็นมิตร  ยอมรับฟังความคิดเห็น

ของผู้เรียน  จะทำให้การจัดกิจกรรมท่ีเน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญประสบความสำเร็จนอกจากน้ี  Wilson

and Wing-Jan  (1993, pp. 19 - 22)  ระบุว่าการ

พัฒนาความรับผิดชอบของผู้เรียน ครูต้องตระหนัก

ถึงปัจจัยต่าง ๆ ท่ีจะส่งเสริมการเรียนรู้  กล่าวคือ

ด้านสังคม ด้านอารมณ์  ด้านสติปัญญา และด้าน

กายภาพ 

 ด้านบทบาทของอาจารย์  ผลของการศึกษา

พบว่า  มีอิทธิพลต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง  ต้องเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมและกระตุ้น

ให้นิสิตคิดและแสวงหาคำตอบ  นอกจากน้ีต้อง

เป็นนักบริหารจัดการท่ีดี ท่ีจะออกแบบกิจกรรม

ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกับรายวิชาและวัยของ

ผู้เรียน  ซึ่งสอดคล้องกับ  Knowles  (1989, pp. 

89 - 91)  กล่าวว่า  ผู้เป็นผู้อำนวยความสะดวก

ต้องมีความเข้าใจ  เมื่อใดที่จะเข้าไปช่วยเหลือ 

แนะนำหรือช่วงเวลาใด  ควรปล่อยให้ผู้เรียน

รับผิดชอบด้วยตนเอง  และสอดคล้องกับ  สมคิด

อิสระวัฒน์  (2542)  ได้ศึกษาลักษณะการอบรม

เล้ียงดูเด็กของคนไทยท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ ซ่ึงผล

ของการวิจัยพบว่า  ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้

ด้วยตนเอง  ได้แก่ การอบรมเล้ียงดูของครอบครัว

และการจัดระบบการเรียนการสอนในโรงเรียน

ส่ิงท่ีได้รับจากการวิจัยคือ  บิดา  มารดา  และครู

อาจารย์เป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อการพัฒนา

ลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเองของเด็กไทย นอก-

จากน้ี  Wilson and Wing - Jan  (1993, p. 7) เสนอ

กระบวนทัศน์ของการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความเป็น

อิสระ ส่งเสริมการคิดเชิงไตร่ตรองต้องเปลี่ยน

บทบาทของครูจากผู้ให้ข้อมูล  เป็นผู้อำนวย

ความสะดวกซึ่งสอดคล้องกับ  ทิศนา  แขมมณี 

(2548 ก, หน้า 120 - 121)  อธิบายว่า  นอกจาก

ผู้สอนต้องคิดจัดเตรียมกิจกรรมหรือประสบการณ์

ท่ีจะเอ้ือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างต่ืนตัว  และได้

ใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม  เพื่อนำไปสู่

การเรียนรู้ตามจุดประสงค์ท่ีต้ังไว้แล้ว  ในขณะท่ี

ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนครูควรลดบทบาท

ของตนเองลง  เปลี่ยนบทบาทจากการถ่ายทอด

ความรู้ไปเป็นผู้อำนวยความสะดวก  ช่วยให้

ผู้เรียนดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างราบรื่น

และมีประสิทธิภาพ  และ  บัณฑิต  ทิพากร  (2551,

หน้า 24 - 25)  กล่าวว่าคณาจารย์เป็นกลไกสำคัญ

ท่ีผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ  มีคุณลักษณะเหมาะสม

กับความต้องการของสังคม  คณาจารย์จึงต้อง

ปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์  บทบาท  และกระบวน

การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของสังคม  ปรับเปลี่ยนจากการเป็นผู้ 

(สอน)  ถ่ายทอดความรู้ มาเน้นเป็นผู้ชี้แนะเพื่อ

สร้างองค์ความรู้แก่นิสิต  นักศึกษา เป็นการศึกษา

เชิงสร้างสรรค์  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ

กนกวรรณ  ทองฉวี  (2545)  ได้ศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง บทบาทอาจารย์

ในการอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ สภาพ

แวดล้อมในสถาบันกับความพร้อมในการเรียนรู้

ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาล สถาบันการศึกษา

พยาบาลของรัฐ  ผลการวิจัยพบว่า  นักศึกษา-

พยาบาลมีความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ในระดับสูง  ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองอยู่ใน

ระดับสูง และบทบาทของอาจารย์ในการอำนวย

ความสะดวกในการเรียนรู้อยู่ในระดับปฏิบัติมาก
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นอกจากนี้ยังพบว่า ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง

บทบาทอาจารย์และสภาพแวดล้อมในสถาบันมี

ความสัมพันธ์ทางบวกกับความพร้อมในการเรียนรู้

ด้วยตนเอง  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

 กระบวนทัศน์ของการสอนในสถาบัน

ผลิตครู ควรออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน

ที่หลากหลาย  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ของนิสิต  ดังนั้น อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา

ต้องคัดเลือกกิจกรรมและออกแบบกิจกรรมให้

เหมาะสมกับเน้ือหา  และจุดประสงค์ของการเรียนรู้

ท่ีต้ังไว้  เพ่ือผู้เรียนได้มีอิสระในการคิด  การได้รับ

ประสบการณ์การเรียนรู้  การสร้างองค์ความรู้  

และการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต

ประจำวันในวิชาชีพครู  และนำไปรับใช้สังคม

ผลการศึกษาพบว่า  กิจกรรมท่ีควรนำมาประยุกต์

ใช้และพัฒนาการเรียนการสอนคือ  กิจกรรมงาน

ตามความสนใจ  การเขียนบันทึกการเรียนรู้  

กิจกรรมการต้ังคำถาม - ตอบคำถาม การสอนท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ  และการศึกษางานวิจัย  ซึ่ง

สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

พ.ศ. 2542 มาตรา 24 ระบุว่าการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ มาตรา 28 ในส่วนของสาระของหลักสูตร

ทั้งที่เป็นวิชาการและวิชาชีพ  ต้องมุ่งพัฒนาคน

ให้มีความสมดุล  ท้ังด้านความรู้  ความคิด  ความ-

สามารถ  ความดีงาม  และความรับผิดชอบต่อ

สังคม  โดยเฉพาะการศึกษาระดับอุดมศึกษา ยังมี

ความมุ่งหมายเฉพาะท่ีจะพัฒนาวิชาการ  และวิชาชีพ

ช้ันสูง  และการค้นคว้าวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้

และพัฒนาสังคม  และมาตรา 30 ท่ีระบุว่า  ผู้สอน

ต้องมีการวิจัยค้นคว้าอยู่เสมอ หรือจะทำให้ผู้เรียน

มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และเป็นการพัฒนา

การเรียนการสอน  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545)

   

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิด  ไพฑูรย์  

สินลารัตน์  (2546, หน้า 21)  ระบุว่า  การสอนใน

สถาบันอุดมศึกษามีความจำเป็นท่ีจะต้องส่งเสริม

การเรียนรู้ในแนวใหม่ ที่เป็นแนวสร้างสรรค์ 

(Innovative Approach) ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

อย่างจริงจัง  เพ่ือให้กระบวนการศึกษาในสถาบัน

อุดมศึกษาเน้นกระบวนการของการผลิตและ

การสร้างอย่างแท้จริง ด้วยการส่งเสริมให้การเรียน

การสอนเน้นไปที่การเรียนรู้ด้วยตนเอง  ดำเนิน

การสอนอย่างสร้างสรรค์  กล่าวคือ ให้ผู้เรียนได้

รับประสบการณ์ตรง (Experiential - based

Learning) ให้เรียนรู ้ด้วยตนเอง (Self - study

Learning)  ให้ผู้เรียนรู้จักสร้างและพัฒนาความรู้

(Research - based Learning) และให้ผู้เรียนรู้จัก

คิดวิเคราะห์และวิพากษ์ความรู้ (Critical  based

Learning)  ในส่วนของงานวิจัยของสำนักงาน-

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  (2544, หน้า

35 - 38)  ได้เสนอแนะในเชิงนโยบายท่ีสำคัญ ๆ

คือ  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

สำคัญต้องปรับเปล่ียนบทบาทของคณาจารย์เป็น

ผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ มุ่งเน้นคำถาม

ที่ว่า  “เรียนอย่างไร” (Learn How to Learn)

ให้ความสนใจในวิธีการต่างๆ ในการสืบเสาะหา

ความรู้  และควรพัฒนาศักยภาพ ให้แสดงบทบาท

ใหม่ได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ  

 การสะท้อนการเรียนรู้เป็นปัจจัยหนึ่งที่

ควรนำมาพิจารณาในการเรียนการสอน กล่าวคือ

ควรส่งเสริมให้คณาจารย์ได้มีโอกาสสะท้อนการ

เรียนรู้จากการสอน  เช่น  บันทึกประจำวันของ

การสอน (Journal) การเปิดเวทีแลกเปล่ียนประสบ-

การณ์  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีดีและ

ประสบความสำเร็จ  นอกจากน้ีการเรียนการสอน



ควรเปิดโอกาสให้นิสิตได้สะท้อนการเรียนรู้  

อาจจะเป็นการอภิปรายสรุปประเด็นเร่ืองท่ีเรียน

ในวันน้ัน หรืออาจจะให้เขียนแนวคิดจากส่ิงท่ีได้

เรียนหรือมอบหมายให้จัดทำบันทึกการเรียนรู้ 

การจัดให้มีการสะท้อนการเรียนรู้ท้ังในส่วนของ

คณาจารย์และนิสิต  สามารถพัฒนาให้เกิดการ

เรียนรู้ด้วยตนเอง  พัฒนาการคิดเชิงไตร่ตรอง  

มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเน่ือง  ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Wilson

and Wing - Jan  (1993, p. 52)  ได้กล่าวถึงวิธีที่

ใช้เพ่ือพัฒนาการสะท้อนความคิดหรือการไตร่ตรอง

และการู้คิดของตนเอง  ผู้สอนควรจัดกิจกรรม

การเรียนรู้คือ ให้ผู้เรียนบันทึกการเรียนรู้ การเขียน

ผังมโนทัศน์ การต้ังคำถาม  การฝึกให้เลือกและ

ตัดสินใจในการเรียนรู้ของตน และให้มีการประเมิน

ตนเอง ซึ่งการไตร่ตรองเป็นศูนย์กลางของการ

เรียนรู้ท้ังของผู้สอนและผู้เรียน การพัฒนากระบวน-

การดังกล่าวจะส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย

 1. กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริม

ให้นิสิตได้กำหนดเป้าหมายของตนเองในการ-

เรียนรู้ 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. กิจกรรมการต้ังคำถามและตอบคำถาม

ควรสอดแทรกไปในกิจกรรมการเรียนการสอน

ในแต่ละครั้ง

 6. ควรให้นิสิตได้ประเมินตนเอง  เพื่อ

ประเมินความรู้ความสามารถและทักษะของตนเอง

เป็นระยะ

 7. คณาจารย์ควรใช้ผลการวิจัยมาประกอบ

การเรียนการสอน  และควรมอบหมายให้นิสิต

ศึกษางานวิจัยหรือทำวิจัยชิ้นเล็กๆ ตามความ

เหมาะสมของวิชานั้น ๆ 

 8.  คณาจารย์ต้องปรับบทบาทของตนเอง

เป็นผู้ช้ีแนะและอำนวยความสะดวก  กระตุ้นให้

นิสิตเกิดการเรียนแบบตื่นตัว  (Active Learner)

และเรียนรู้ด้วยตนเอง

 9.  บรรยากาศการเรียนการสอนสำคัญ

มาก  ควรมีความเป็นกันเอง  อบอุ่น  ผ่อนคลาย

มีความสนุกสนาน  นิสิตได้มีส่วนร่วมในการคิด

และทำงานร่วมกัน

 10. ควรมีการพัฒนาการเรียนการสอน

อย่างต่อเน่ืองด้วยกระบวนการวิจัย  และส่งเสริม

พร้อมทั้งหาแนวทางพัฒนาคณาจารย์ให้เรียนรู้

เทคนิควิธีสอนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

 1. ศึกษาอนาคตภาพของการเรียนการสอน

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สำหรับนิสิต คณะ-

ศึกษาศาสตร์  

 2. พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ
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เสริมสร้างคุณลักษณะต่าง ๆ ของนิสิต คณะ-

ศึกษาศาสตร์ 

 3. ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการจัด

การเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ของสถาบันอุดมศึกษา

 4. ศึกษาปัจจัยท่ีนำไปสู่ความสำเร็จของ

การพัฒนาการเรียนการสอน  หรือหาแนวทาง 

การปฏิบัติการสอนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
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