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สุจินดา ประเสริฐ. (2554). ผลของการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรูและความสามารถใน
การเรียนรูดวยการนําตนเองที่มีตอพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษา
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คณะกรรมการควบคุ ม: รองศาสตราจารย ดร.อรพิ น ทร ชูช ม
อาจารย ดร.พรรณี บุ ญ ประกอบ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อังศินันท อินทรกําแหง.
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อ 1) สรางชุดฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการ
เรียนรูและความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง 2) เปรียบเทียบผลของการพัฒนาแรงจูงใจภายใน
ในการเรียนรู และความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองที่มีตอพฤติกรรมการเรียนรูดว ย
การนํา ตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระหวางนักศึกษาไดรับฝกอบรมและ
ไมไดรับฝกอบรม และ 3) เปรียบเทียบผลของการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู และ
ความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองที่มีตอพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเองของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระหวางนักศึกษาที่มีการเขาถึงแหลงทรัพยากรการเรียนรู
ของมหาวิทยาลัยแตกตางกัน
การวิจัยนี้ ใชแบบแผนการทดลอง generalized randomized block design กลุมตัวอยาง
เปนนักศึกษาภาคปกติปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ชั้นป 3 และ 4 ที่อาสาสมัครเขา
รวมโครงการฝกอบรม จํานวน 86 คน โดยสุมนักศึกษาใหเขากลุมทดลองที่ไดรับรูปแบบการ
ฝกอบรมที่แตกตางกันไป 4 รูปแบบ ไดแก กลุมทดลอง AB ไดรับฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจ
ภายในในการเรียนรูและความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง จํานวน 24 คน กลุมทดลอง
A ไดรับฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู จํานวน 21 คน กลุมทดลอง B ไดรับ
ฝกอบรมการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองจํานวน 20 คน และกลุมควบคุม C
ไมไดรับฝกอบรมโดยไดฝกภาษาอังกฤษ จํานวน 21 คน รวมทั้งหมดจํานวน 86 คน ในแตละกลุม
จะมีนักศึกษาที่มีการเขาถึงแหลงทรัพยากรการเรียนรูของมหาวิทยาลัยทั้งระดับสูงและระดับต่ํา
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก 1) แบบวัดพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง
2) แบบวัดความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง 3) แบบวัดแรงจูงใจภายในในการเรียนรู
4) แบบวัดความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง 5) แบบวัดการเขาถึงแหลงทรัพยากรการ
เรี ย นรู ข องมหาวิ ท ยาลั ย 6) ชุ ด ฝ ก อบรมการพั ฒ นาแรงจู ง ใจภายในในการเรี ย นรู และ
7) ชุดฝกอบรมการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง การเก็บขอมูล 3 ครั้งไดแก
กอนการทดลอง การวัดหลังการทดลองทันที และการวัดหลังการทดลอง 3 สัปดาห การวิเคราะห
ขอมูลโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบพหุตัวแปร (MANOVA) และการวิเคราะหดวยการ
ทดสอบความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-way ANOVA)

ผลการวิจัย สรุปไดดังนี้
1.นักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรูและความสามารถในการ
เรียนรูดวยการนําตนเองมีความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง แรงจูงใจภายในในการเรียนรู
และความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองสูงกวานักศึกษาไมไดฝกอบรม การวัดหลังการ
ทดลองทันที
2.นักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรูและความสามารถในการ
เรียนรูดวยการนําตนเองมีพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง แรงจูงใจภายในในการเรียนรู
และความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองสูงกวานักศึกษาไมไดฝกอบรม การวัดหลังการ
ทดลอง 3 สัปดาห
3.นักศึ กษาที่ได รับ การพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรูและความสามารถในการ
เรี ย นรู ด วยการนํ าตนเองที่ มี การเข าถึ งแหล งทรั พยากรการเรี ยนรู ของมหาวิ ทยาลั ยแตกต างกั น
มีพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเองไมแตกตางกัน
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The objectives of this research were: 1) to construct training program on learning
intrinsic motivation and self-directed learning ability development 2) to compare the effects
of development of learning intrinsic motivation and self-directed learning ability on selfdirected learning behavior between the students who participated in the training program
and those who did not and 3) to compare the effects of development of learning intrinsic
motivation and self-directed learning ability on self-directed learning behavior among the
students who had different accessibility to the university learning resources. This research
was designed generalized randomized block design. The samples consisted of 86
undergraduate students in junior and senior years of Chandrakasem Rajabhat University.
The students were selected into four groups 1) the experimental group AB consisting of 24
students participated in the training program of learning intrinsic motivation and self-directed
learning ability 2) the experimental group A consisting of 21 students participated in the
training program of learning intrinsic motivation 3) the experimental group B consisting of
20 students participated in the training program of self-directed learning ability and 4) the
control group consisting of 21 students took part in English program did not participate in
any training. The students who had high and low accessibility level of university learning
resources were mixed up in all groups.
The instruments used in this research were as follows: 1) self-directed learning
behavior test 2) self-directed learning readiness test 3) learning intrinsic motivation test
4) self-directed learning ability test 5) university learning resources access test 6) learning
intrinsic motivation program and 7) self-directed learning ability program. The data were
collected for 3 times: pre-test, immediate post-test and post-test after three weeks.
The data were analyzed by utilizing MANOVA and Two-way ANOVA

The results of this research were as follows:
1. The students participated in the training program of learning intrinsic motivation
and self-directed learning ability had higher self-directed learning readiness, learning
intrinsic motivation and self-directed learning ability than those who did not participate in the
training program in post-test immediately conducted.
2. The students participated in the training program of learning intrinsic motivation
and self-directed learning ability had higher self-directed learning behavior, learning intrinsic
motivation and self-directed learning ability than those who did not participate in the training
program in post-test after three weeks
3. The students participated in the training program of learning intrinsic motivation
and self-directed learning ability and those who had different accessibility level of university
learning resources showed no difference in self-directed learning behavior.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในยุคปจจุบันเปนโลกยุคโลกาภิวัตน (globalization) ที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมีความเจริญกาวหนาและเปลี่ยนแปลงไปอยางมากจนทําใหความรูและขอมูลขาวสารสามารถ
เชื่อมโยงติดตอถึงกันไดทั่วโลกอยางไรพรมแดน สิ่งที่เกิดขึ้น ณ ที่ใดที่หนึ่งสามารถแผอิทธิพลไป
สวนอื่นของโลกไดรวดเร็วกวางขวาง กระแสโลกาภิวัตนนี้ สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในทาง
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม คานิยม พฤติกรรมของผูคนในสังคมโลก วิถีชีวิตและวิถีการ
ทํางานในอนาคต (สํานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา. 2552) ในทุกๆ ป ความรูจะเพิ่มขึ้นอยาง
ทวมทนเปน 2 เทา ผูเรียนตองรูวิธีการเรียนรูทุกวัน ตองรูวิธีการปรับตัวตอเหตุการณที่เปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วและวิธีการคิดริเริ่มอยางอิสระ การเรียนรูดวยการนําตนเองจะเตรียมผูเรียนสําหรับโลก
ใหมที่ผูเรียนตองกระตือรือรน เพื่อการมีชีวิตอยูรอดไดดีที่สุด (Gibbons. 2002) การปลูกเพาะความ
อยากรูอยากเห็นที่ชาญฉลาดและเขมแข็งเพียงพอจะนําพาผูเรียนไปสูชีวิตจริงที่สามารถเรียนรูอยาง
ตอเนื่ อง สามารถจัดการข อมูล ขาวสารไดอยางวองไว และสามารถปรับ ตัว ไดอยางสรางสรรค
(Webb. 2003) โดยผูที่สามารถเขาถึงและมีความแมนตรงตอขาวสารขอมูลมากกวายอมตัดสินใจใน
สิ่งตางๆไดอยางเหมาะสมและถูกตอง ความรูและการเรียนรูจะเปนหัวใจในการสรางความไดเปรียบ
และเพิ่มความสามารถในการแขงขัน ซึ่งผูที่มีความรูที่หลากหลายและรักการเรียนรูจะสามารถอยู
รอดไดในโลกปจจุบัน(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2550: 32) การพัฒนาคนไทยในยุค
โลกาภิ วั ต น ใ ห มี คุ ณ ภาพ มี คุ ณ ลั ก ษณะเป น คนที่ ก ล า เผชิ ญ และรู เ ท า ทั น การเปลี่ ย นแปลง
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิ ดสังเคราะห ใฝรูใ ฝเรียน มี ความสามารถในการประเมิน
สารสนเทศเพื่อสามารถรับและปรับใชขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม รวมทั้งมีความสามารถ
แกปญหาภายใตสังคมที่สลับซับซอนที่ตองแขงขันกันเปนสิ่งจําเปนอยางมาก (ชัยวัฒน สุทธิรัตน.
2552) การเรียนรูเปนกระบวนการสําคัญยิ่งของการพัฒนาคนใหเจริญเติบโตงอกงามไปสูความ
สมบูรณความพรอมของชีวิต เปนคนดี คนเกงที่มีความสุขและมีความใฝรู ดังนั้น การเรียนรูที่แทจริง
จึงเปนกระบวนการเรียนรูดวยการนําตนเองที่สามารถพัฒนาคนใหประสบความสําเร็จในชีวิต และ
ดํารงอยูในโลกจริงไดอยางสวยงาม (สํานักงานการศึกษานอกโรงเรียน. 2549: 3)
นอกจากนี้ ในยุค “สังคมแหงการเรียนรู (learning society)” ผูที่ประสบความสําเร็จไดตอง
เปนคนที่เขมแข็ง แข็งแกรง มีความสามารถที่สรางสรรคในวงกวาง มีไหวพริบ มีความรอบรูที่ไมใช
แคความฉลาด ตองคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน ที่สําคัญตองสามารถสรางกระบวนการเรียนรูดวย
การนําตนเองได เพื่อใชเปนเครื่องมือหาความหมายของการเรียนรูชีวิต เรียนรูโลกอนาคต และ
เรียนรูตลอดชีวิต (สํานักงานการศึกษานอกโรงเรียน. 2549: 3-4) การพัฒนาสังคมไปสู “สังคมแหง
การเรียนรู” ตองมุงสงเสริมใหบุคคลในสังคมเปนบุคคลที่ใฝเรียน ใฝรูอยูตลอดเวลา และเปนบุคคลที่
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เรียนรูดวยการนําตนเอง สามารถเรียนรูวิธีการที่จะเรียนรู สามารถแสวงหาและสรางความรูตางๆได
สามารถนําความรูเหลานั้นไปใชในการเสริมสรางศักยภาพเพื่อแขงขันกับนานาชาติ นําไปใชในการ
ปรับตัวกับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต และสามารถนําความรูที่ไดจากการเรียนรูไปใชในการดําเนินชีวิต
ใหสอดคลองกับสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปไดอยางมีคุณภาพ(สมคิด อิสระวัฒน.2541: 34)
การพัฒนาคนใหเปนผูเรียนรูดวยการนําตนเองที่สามารถเรียนรูวิธีการเรียนรูดวยการลงมือทําจริง
ถื อ ได ว า เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ในการเตรี ย มความพร อ มของผู เ รี ย นให มี ค วามสามารถตั้ ง รั บ ต อ การ
เปลี่ยนแปลงที่มาพรอมกับกระแสโลกาภิวัตนไดอยางรูเทาทันเปนอยางดี
ยิ่งไปกวานั้น จากสภาพปญหาการศึกษาของไทย พบวา ความสามารถในการเชื่อมโยง
ความรูกับการนําไปใชของคนไทยยังอยูในระดับต่ํา คุณภาพการศึกษาทุกระดับลดลงอยางตอเนื่อง
และยั ง ล า หลั ง กว า ประเทศเพื่ อ นบ า น สํ า หรั บ ป ญ หาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พบว า นั ก ศึ ก ษาขาด
แรงจูงใจใฝรู ขาดความรอบรูและแสวงหาความรู (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.2552: 17-23)
ความไมพรอมของนักศึกษาในการเรียนรูดวยการนําตนเอง ไมคุนเคยกับการศึกษาคนควาดวย
ตนเอง รวมทั้งขาดความกระตือรือรนและความรับผิดชอบ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
2547) เยาวชนไมไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ขาดคุณลักษณะที่พึงประสงค เชน การใฝรู
ใฝเรียน การคิดวิเคราะห เปนตน ภาคเอกชนยังระบุชัดเจนถึงความออนดอยของนักศึกษาทางดาน
วิชาการและทักษะอื่นๆ ไดแก การเขียน การพูด ความคิด การแกปญหา และการเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง (สํานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา. 2552: 43) ซึ่งสอดคลองกับการสังเคราะหองค
ความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่เนนตัวผูเรียนเปนสําคัญตั้งแต พ.ศ. 2542-2547 ที่พบขอมูล
เชิงประจักษบางสวนที่แสดงวาผูเรียนเคยชินกับการเรียนรูแบบครูเปนผูปอนความรู ไมชอบคิด
แสวงหาและสรางความรูดวยตนเอง รวมถึงการไมกระตือรือรนที่จะทําอะไรดวยตนเอง ผูเรียนไม
สนใจการเรียนมากเทาที่ควร ไมอยากทํากิจกรรม (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2548: 1-2)
ภายหลังการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 จนถึงปจจุบันเปนเวลา
10 ป ปญหาที่ตองเรงพัฒนาปรับปรุง คือ ผูเรียนขาดคุณลักษณะที่พึงประสงคทั้งนิสัยใฝเรียนรูและ
แสวงหาความรูอยางตอเนื่อง เนื่องจากการขาดการปรับปรุงกฏระเบียบที่จะเอื้ออํานวยใหผูเรียน
สามารถเรียนรูดวยตนเอง ทําใหการศึกษาตลอดชีวิตยังไมเปนวิถีชีวิตของคนในชาติ (สํานักงาน
เลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา. 2552) จากสภาพป ญ หาข า งต น ผู เ รี ย นชาวไทยยั ง ขาดทั ก ษะและ
คุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองที่สงใหผูเรียนไมสามารถเรียนรูวิธีการแสวงหา และสราง
ความรู ด ว ยตนเองได อั น เป น อุ ป สรรคต อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพของผู เ รี ย นในการนํ า ความรู ไ ป
ประยุกตใชในชีวิตจริงไดอยางเต็มที่ ดังนั้น การพัฒนาผูเรียนใหมีพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองเปนแนวทางหนึ่งในการเพิ่มพูนความสามารถในการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต เนื่องจาก
การเรียนรูดวยการนําตนเองเปนการเรียนรูที่ตอบสนองความตองการของตนเองมากที่สุด และ
บุคคลที่มีพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเองจะรับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง ตลอดจนเรียนรู
อยางตอเนื่องกลายเปนผูเรียนรูตลอดชีวิต และสามารถดําเนินชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความสุข
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ดังนั้น การปฏิรูปการเรียนรู เปนกุญแจสําคัญในการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของ
ผูเรียนใหเปนผูที่มีความรู ทักษะ คุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงคในยุคโลกาภิวัตน
ในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ไดมีการเตรียม
ความพรอมของคนและระบบใหมีภูมิคุมกันพรอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยยังคงมุง “คน
เปนศูนยกลางของการพัฒนา” ตอเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 และ
ฉบับที่ 9 ที่มุงใหเปน “สังคมแหงการเรียนรู” ที่เปดโอกาสใหคนไทยทุกคนสามารถคิดเปน ทําเปน
แกปญหาเปน มีเหตุผล มีความคิดสรางสรรค สามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต รูเทาทันโลก เพื่อพรอม
รับการเปลี่ยนแปลงตางๆไดอยางเหมาะสม (เขมณัฎฐ มิ่งศิริธรรม. 2552: 6) วัตถุประสงคของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เพื่อสรางโอกาสการเรียนรูคูคุณธรรม จริยธรรมอยางตอเนื่อง โดยพัฒนา
จิตใจควบคูกับการพัฒนาการเรียนรูของคนทุกกลุมทุกวัยตลอดชีวิต สงเสริมคนไทยเกิดการเรียนรู
อยางตอเนื่องตลอดชีวิ ต ในขณะที่ พระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เนนการปฏิรูปการเรียนรูที่ยึดหลัก “ผูเรียนเปนศูนยกลางของการ
เรียนรู” ในมาตรา 7 และ 15 เปาหมายสําคัญ คือ มุงปลูกฝงใหเยาวชนไทย เปนคนดี คนเกง และ
มีความสุข โดยเฉพาะ คนดี คือ คนที่ดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค เชน
ขยัน ใฝรูใฝเรียนตลอดชีวิต โดยมุงสงเสริมใหผูเรียนรูจักการเรียนรูดวยการนําตนเอง เรียนในเรื่องที่
สอดคลองกับความสามารถและความตองการของตนโดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ สังคม
สภาพแวดลอม สื่อหรือแหลงความรูอื่นๆเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองไดอยางเต็มที่ ในมาตรา 22
มีจุดมุงหมายหลักเนน “การเรียนรู” มากกวา “การสอน” บนหลักที่วาผูเรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรูและพัฒนาตนเองได จึงมุงใหผูเรียนไดรูจักวิธีการเรียนรูดวยการนําตนเอง มีจิตใจแหงการใฝรู
รูจักแสวงหาความรูตลอดชีวิตเพื่อสามารถเรียนรูพัฒนาตนเองได (สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา. 2547) และในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) กําหนดวิสัยทัศน
วา คนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ โดยมุงพัฒนาคนไทยยุคใหม มีนิสัยใฝเรียนรูตลอด
ชีวิต มีความสามารถคิดวิเคราะห แกปญหา และมีคุณธรรมนําความรู เนนการปฏิรูปการเรียนรูที่
เสนอกลไกการพัฒนาระบบการเรียนรูอยางเปนระบบ ซึ่งเอื้ออํานวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวย
ตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยมีปจจัยและเครื่องมือตางๆเพื่อสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูอยาง
เหมาะสมและเต็มตามศักยภาพ ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ ในมาตรฐานที่ 1 ได
ระบุถึงคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก คือ ใหคนไทย
สามารถเรียนรูไดดวยการนําตนเอง รักการเรียนรู รูทันโลก รวมทั้งมีความสามารถในการใชแหลง
ความรูและสื่อตางๆ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2548) และ
ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2551-2555) ที่มีเปาหมาย
ใหผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพและเหมาะสมในแตละชวงวัย มีความพรอมในการเรียนรู มี
นิสัยใฝรู ใฝเรียน (วิทยากร เชียงกูล. 2551) โดยเนนการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
ใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติ ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน นําความรูไปประยุกตใช
ในชีวิตจริง พึ่งพาตนเองไดและใชความรูทางสรางสรรคเพื่อประโยชนของสวนรวม(สุมน อมรวิวัฒน.
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2543: 14) กลาวไดวา การเรียนรูที่แทจริงและหัวใจสําคัญของการเรียนรู คือ ความสามารถในการ
เรียนรูดวยการนําตนเอง ทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ การปฏิรูปการศึกษา กฎหมายและ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ ตางใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยผานการปฏิรูปการ
เรียนรูที่มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนผูใฝเรียนใฝรู รักการเรียนรู สามารถเรียนรูวิธีการสรางและแสวงหา
ความรูในวิธีการที่หลากหลาย และสามารถเรียนรูดวยการนําตนเองไดที่นําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต
ที่มีคุณภาพภายใตสังคมแหงการเรียนรู
การเรียนรูดวยการนําตนเอง (self-directed learning) เปนการเรียนรูที่ผูเรียนสมัครใจ
เรียนรูดวยตนเองมิไดเกิดจากการบังคับ แตมีเจตนาที่จะเรียนดวยความอยากรูอยากเรียน และมี
ความตองการจะเรียนสิ่งนั้น (สมคิด อิสระวัฒน. 2541: 11) เปนการเรียนรูดวยความตั้งใจของ
ผูเรียนที่มีความปรารถนาจะรูในเรื่องนั้น ผูเรียนจึงคิดหาวิธีการเรียนดวยวิธีการตางๆ (สํานักงาน
การศึกษานอกโรงเรียน. 2549: 10) การเรียนรูเปนกระบวนการที่ตื่นตัว สนุก ทําใหผูเรียนรูสึก
ผู ก พั น เกิ ด ความใฝ รู เป น กิ จ กรรมที่ นํ า มาซึ่ ง ความสนุ ก สนาน หรื อ ท า ทายให “ใฝ รู สู สิ่ ง ยาก”
(ทิศนา แขมณี; และคนอื่นๆ. 2545: 13) ซึ่งการเรียนรูดวยการนําตนเองมีพื้นฐานมาจากแนวคิด
กลุมมนุษยนิยม (humanism) ที่เชื่อเรื่องความเปนอิสระ และความเปนตัวของตัวเองของมนุษยวา
มนุษยทุกคนเกิดมาพรอมกับความดี มีความเปนอิสระ มีทางเลือกของตน และสามารถพัฒนา
ศักยภาพอยางไมมีขีดจํากัด (นัดดา อังสุโวทัย. 2550: 16) บุคคลที่เรียนรูดวยความสมัครใจและ
ตั้งใจของตนเองจะเรี ยนรูได มากกวา ดี กวา มี ความตั้งใจ มีจุดมุงหมาย มี แรงจูงใจสูงกวา และ
สามารถนําประโยชนจากการเรียนรูไปใชไดดีกวาและยาวนานกวา เมื่อเทียบกับผูเรียนที่เรียนโดย
เพียงเปนผูรับหรือรอการถายทอดจากคนอื่น การเปดโอกาสใหผูเรียนเปนผูริเริ่มเรียนรูตามความ
สนใจจะทําใหผูเรียนมีความเต็มใจที่จะเรียน ไมรูสึกวาถูกบังคับใหเรียน ไมรูสึกเบื่อหรือรูสึกตอตาน
จะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และจดจําสิ่งที่เรียนรูไดนานกวาการที่ผูเรียนคอยรับความรูจากผูสอน
เพียงอยางเดียว เพราะมีแรงจูงใจภายในในการเรียนรูและเรียนอยางมีจุดมุงหมาย ทําใหสามารถทํา
ความเขาใจและจดจําสิ่งที่เรียนไดดี เก็บความรูไดนานกวา และเปนความรูที่ติดตัวผูเรียนไปอยาง
ถาวร (นิรมล ศตวุฒิ. 2547: 86-87) การที่ผูเรียนเปนผูริเริ่มการเรียนรูดวยการนําตนเอง โดยทุมเท
ทั้งทางดานความรูสึกและสติปญญาจะเปนผลใหผูเรียนอยากเรียนรูมากขึ้นอยูตลอดเวลา เปนการ
ช ว ยให ผู เ รี ย นภู มิ ใ จในตนเอง มั่ น ใจในตนเอง เห็ น ว า ตนเองมี ค า มี ค วามตื่ น เต น ในการค น พบ
สิ่งใหมๆ มีการทาทายดานสติปญญา เกิดความสนุกในการเรียนรู และมีนิสัยที่จะใฝหาความรูไป
ตลอดชีวิต สามารถดํารงอยูในสังคมที่กําลังเปลี่ยนแปลงไดอยางมีคุณภาพและมีความสุข
นอกจากนี้การเรียนรูดวยการนําตนเองยังเปนกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนเปนผูรับผิดชอบ
ควบคุมและจัดการกระบวนการเรียนรูของตนเอง (Abdullah. 2001: Online; citing Bolhuis. 1996)
โดยการกําหนดจุดมุงหมายในการเรียนที่มาจากความตองการของตนเอง มีแนวทางการทํางาน
มีความรับผิดชอบในการงานของตนเอง และมีการปฏิบัติตามแผน (Knowles. 1975: 15-18) โดย
ตนเองเปนแหลงขอมูลของตัวเอง คือ ผูเรียนสามารถบอกวา สิ่งที่ตนตองการจะเรียนรูคืออะไร
ทักษะและขอมูลที่ตองการหรือจําเปนตองใชในการเรียนรูมีอะไรบาง สามารถกําหนดเปาหมาย
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วิ ธี ก ารรวบรวมข อ มู ล ที่ ต อ งการ และวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู ข องตนเองได ด ว ยตนเอง
(สมคิด อิสระวัฒน. 2541: 12) ผูเรียนจะตั้งเปาหมายการกระทําดวยตนเอง แสวงหาทรัพยากรของ
การเรี ย นรู เลื อกใช ทั ก ษะและยุ ท ธวิธี ก ารดํ า เนิ น การ รวมทั้ ง การประเมิน ผล ตลอดจนควบคุ ม
พฤติกรรมของตนเองตามยุทธวิธีที่กําหนดเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว ผานกระบวนการ
เรียนรูที่เปนระบบโดยจะดําเนินการดวยตนเอง ซึ่งผูเรียนตองเรียนรู วิธีการที่จะเรียนรู (how to
learn) คือ ผูเรียนทราบขั้นตอนการเรียนรูของตนเอง รูวาจะไปสูจุดที่ทําใหเกิดการเรียนรูไดอยางไร
โดยผูเรียนตองอาศัยกระบวนการของความรู ความเขาใจ และกระบวนการคิดวิเคราะห (สํานักงาน
การศึกษานอกโรงเรียน. 2549: 21-38) ซึ่งตามแนวคิดของกลุมพุทธินิยม (cognition) ไดให
ความสําคัญกับผูเรียนโดยถือวา ผูเรียนสามารถจะกํากับควบคุมกิจกรรมการเรียนรูของตนเองได
(self-regulation) และเปนผูที่จะริเริ่มหรือลงมือกระทํา(active)กิจกรรมเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ซึ่งธรรมชาติของมนุษยมีความดีเปนพื้นฐาน และยอมรับตอความรับผิดชอบสําหรับการเรียนรูของ
ตนเอง (Brockett; & Hiemstra.1991) รวมถึงการใหความสําคัญกับกระบวนการรูคิดของผูเรียนที่รู
วาตนเองรูอะไร ตองการรูอะไร และยังไมรูอะไร ตลอดจนสามารถควบคุมและตรวจสอบการคิดของ
ตนเองได (สุรางค โควตระกูล. 2545: 201-204) การที่ใหผูเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนดวย
ตัวของเขาเอง เปนวิธีการกอใหเกิดประโยชนอยางยิ่งในการเสาะแสวงหาความรูและทักษะใหมๆ
และเป น การเพิ่ ม ความรั บ ผิ ด ชอบให กั บ ผู เ รี ย นแต ล ะคนในการตั ด สิ น ใจทุ ก ขั้ น ตอนการเรี ย นรู
(สุวัฒน วัฒนวงศ. 2543: 27) ที่เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดกําหนดจุดมุงหมายในการเรียน
ยุทธวิธีในการเรียน และประเมินผลการเรียนของตนเองใหเหมาะสมกับความถนัดและความสนใจ
ตามความแตกตางของแตละบุคคล อีกทั้งยังเปนการฝกหัดใหผูเรียนไดอธิบายรูปแบบการเรียนรู
ของตนเอง และประเมินความพรอมของตนเอง เพื่อเตรียมที่จะนําไปสูความรับผิดชอบในการเรียนรู
ของตนเองมากขึ้น (สํานักงานการศึกษานอกโรงเรียน. 2549: 27; อางอิงจาก Larisey. 1994)
การเรียนรูดวยการนําตนเอง มองผูเรียนเปนเจาของและผูจัดการที่รับผิดชอบกระบวนการเรียนรู
ของตนเอง การเรียนรูดวยการนําตนเองจึงบูรณาการการจัดการตนเองเขากับการตรวจสอบตนเอง
(Abdullah. 2001: Online) คอสตาและกาลลิค (Costa; & Kallic. 2004: 6) ไดใหความหมาย
การเรียนรูดวยการนําตนเองไวใน 3 มิติวาเปนการจัดการตนเอง (self-management) การตรวจสอบ
ตนเอง (self-monitoring) และการเปลี่ยนแปลงตนเอง(self-modifying) ผูเรียนรูดวยการนําตนเองที่มี
ประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จจะประกอบดวยลักษณะบุคลิกภาพและการรูคิด โดยลักษณะ
สําคัญของการเรียนรูดวยการนําตนเอง คือ การที่ผูเรียนยังคงรักษาการควบคุมกระบวนการเรียนรู
ของตนเองไว อย างกระตือรือร น ซึ่งการเรียนรูดว ยการนําตนเองเปนกระบวนการทางจิต ใจที่มี
จุดมุงหมายประกอบไปดวยกิจกรรมทางพฤติกรรม (behavioral activities) เกี่ยวกับการกําหนดและ
คนหาขอมูล ผูเรียนจะยอมรับความรับผิดชอบในการตัดสินใจเกี่ยวกับเปาหมาย และความพยายาม
ในการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูของตนเองอยางมีสติ (Long. 2010: Online) อันเปนการจัดการทาง
ปญญาที่ทําใหบุคคลมีพฤติกรรมการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ และสงผลตอการเรียนรูตลอดชีวิต
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จากแนวคิดการเรียนรูดวยการนําตนเองขางตน ในมิติของผูเรียนสามารถพิจารณาการ
เรียนรูดวยการนําตนเองไดใน 2 มิติ คือ หนึ่ง มิติเปาหมาย (goal) หรือผลลัพธ (outcome) เปนการ
แสดงถึงลักษณะทางจิต (psychological characteristic) และ สอง มิติกระบวนการ (process)
ที่แสดงถึงวิธีการเรียนรู (method of learning) หรือ การควบคุมโดยผูเรียน (learner control) ในการ
เรียนรูดวยการนําตนเอง (Candy. 1991: 6-8)
ในมิ ติเ ปาหมายหรื อ ผลลัพธ เปนการแสดงถึงลักษณะทางจิตของผู เ รี ยนรูดวยการนํ า
ตนเอง เปนการเรียนรูที่เกิดจากแรงจูงใจภายในในการเรียนรูที่ผูเรียนมีเจตนาจะเรียนดวยความ
อยากรู อยากเรียน ผูเรียนมีความตองการจะเรียนสิ่งนั้น ผูเรียนมีความตองการเรียนรูดวยความ
สมัครใจและมีความรับผิดชอบ โดยผูเรียนรูจะเรียนรูและใชความรูในงานไดดี คือ ผูเรียนรูแบบมี
แรงจู ง ใจอยากรู อยากเห็ น ค น คว า เอง คิ ด วิ เ คราะห สั ง เคราะห ประยุ ก ต ใ ช ด ว ยตนเองเป น
(เขมณัฎฐ มิ่งศิริธรรม. 2552: 7) การจะชวยใหผูเรียนตระหนักวา เขาควรเปนผูเรียนรูดวยการนํา
ตนเองขึ้นอยูกั บ แรงจูงใจ(motivation)ของผู เรียน เพราะแรงจูงใจหรือแรงกระตุนที่ผู เ รียนอยาก
เรียนรูเปนปจจัยสําคัญในกระบวนการเรียนรู โดยเฉพาะแรงจูงใจจากภายในตัวเขาเอง เชน เปน
คนอยากรูอยากเห็น สนุก พอใจที่ไดเรียนรู การสรางแรงจูงใจใหใฝเรียนรูเปนเรื่องสําคัญเพราะการ
สนับสนุนใหผูเรียนอยากรูอยากเห็น อยากตั้งคําถามจะทําใหผูเรียนมีแรงจูงใจใฝเรียนรูที่มีพลัง
ยั่งยืนมากกวาใหแรงจูงใจภายนอก (วิทยากร เชียงกูล. 2551: 31-68) ซึ่งแรงจูงใจภายใน เปน
ความตองการของบุคคลที่ตองการมีความสามารถ(competence) ตองการลิขิตดวยตนเอง (selfdetermination) และตองการสิ่งทาทาย พฤติกรรมที่ไดรับการจูงใจภายในเปนการกระทําดวยการ
เสาะแสวงหาของตนเอง ไมตองการรางวัลที่เปนวัตถุภายนอกใดๆ หรือการบังคับ (Deci; &
Ryan.1990) ซึ่ง บรอคเค็ตและเฮมสตรา (Brockett; & Hiemstra.1991) ไดกลาวถึง ลักษณะและ
บุคลิกภาพภายในของผูเรียน เปนสิ่งจูงใจใหผูเรียนเกิดความรับผิดชอบตอความคิดและการกระทํา
ในการเรียนรูดวยการนําตนเอง โดย แคนดี้ (Candy.1991: 23) มองการนําตนเอง (self-direction)
วาเปนความอิสระของบุคคล (personal autonomy) อันเปนองคประกอบภายในของผูเรียนที่เอื้อตอ
พฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเองที่ชวยใหผูเรียนคิดเปน ทําเปนจากการเรียนรูตามสภาพจริง
สามารถปรับวิธีการเรียนของตนเองอยางยืดหยุน มีความคิดสรางสรรค และสามารถปรับพฤติกรรม
ของตนเองเพื่อแกปญหาไดและประสบความสําเร็จในการเรียน (สถาพร หมวดอินทร.2546:13;
อางอิงจาก Boydell. 1976) และสามารถเรียนไดตามความสนใจ ความถนัดดวยศักยภาพที่มีอยู
ซึ่งการพัฒนาการเรียนรูดวยการนําตนเอง เปนแนวทางหนึ่งของกระบวนการสรางผูเรียนใหเกิด
จิตใจแหงการเรียนรู สามารถคนควาเจาะลึกการเรียนรูไดดวยการนําตนเอง (นัดดา อังสุโวทัย.
2550: 3-4) ผูเ รียนที่มีลั กษณะการเรียนรูดว ยการนํ าตนเองจะเรียนรูอยางตั้งใจ มีจุดมุงหมาย
สามารถใชประโยชนจากการเรียนรูไดดี และเปนผูสรางองคความรูแลวนําไปสูการเปนผูเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง ตามหลักการเรียนรูของผูใหญพบวา การเรียนรูดวยการนําตนเองเกิดจากความสนใจ
ความตองการเปนผูใหญ เปนแรงจูงใจภายในในการเรียนรูที่ทําใหผูเรียนเกิดความพอใจในการ
เรียนรู สามารถเรี ยนรู ได ดีและมีส วนรวมในกิจกรรมที่ไดเลือก และยังเปนการตอบสนองความ
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ตองการ (need) ของตนเองเพราะมาเรียนดวยความสมัครใจ (เสาวคนธ วงศศุภชัยนิมิต. 2546:
12) แรงจูงใจที่เกิดจากความอยากรูจากภายในตัวผูเรียนจะทําใหผูเรียนริเริ่ม ตัดสินใจ วางแผน
กําหนดวิธีการเรียนรู และประเมินผลงานของผูเรียนเอง (นิรมล ศตวุฒิ.2547) เมื่อผูเรียนเรียนรู
ดวยความอยากรู อยากเห็น ตองการสิ่งทาทาย ตองการมีความสามารถและมุงมั่นกําหนดดวย
ตนเอง ผูเรียนจะทุมเทมีสวนรวมและพึงพอใจกับการเรียนรู กลาวคือ แรงจูงใจภายในในการเรียนรู
เปนลักษณะของผูเรียนรูดวยการนําตนเอง (นิรมล ศตวุฒิ. 2547; Skager. 1978; Candy. 1991)
ในมิติกระบวนการการเรียนรูดวยการนําตนเอง เปนกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนรูวิธีการใน
การเรียนรู รับผิดชอบ ควบคุมการเรียนรูดวยตนเอง (learner control)ในการวางแผนและประเมิน
การเรียนรูของตนเอง (Brockett; & Hiemstra.1991) ผูเรียนสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองไป
ในทิศทางที่ตนเองปรารถนาตามคานิยมที่แทจริงของตนเองได ผูเรียนรูดวยการนําตนเองจํานวน
มากพยายามอํานวยความสะดวกในการเรียนรูดวยการนําตนเอง ดวยการแสวงหา การตัดสินใจ
การพัฒนา และการประเมินงานดวยตนเอง (Lowry. 2010: Online) ซึ่ง กริฟฟน (Griffin.1983:
153) อธิบายวาการเรียนรูดวยการนําตนเอง เปนการจัดประสบการณการเรียนรูของบุคคลโดยมี
เป า หมายไปสู ก ารพั ฒ นาทั ก ษะการจั ด การการเรี ย นรู ข องตน ความสามารถในการวางแผน
ปฏิบัติการ และการประเมินผลการเรียนรู ผูเรียนรูดวยการนําตนเองจะมีความสามารถและเต็มใจที่
จะเรียนรูโดยอิสระ รูจักตนเอง มีความมีอิสระในการเรียน สามารถตัดสินใจในสิ่งที่ตนเองทําได และ
มีความสามารถในการคิดใครครวญหาเหตุผลเพื่อนําไปสูการแกปญหา การประเมินตนเอง และการ
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมให เ หมาะสมในสถานการณ ต า งๆได (นุ ช จรี บุ ญ เกตุ . 2546: 31-35;
อางอิงจาก Gathercote. 1990) กลาวไดวา การเรียนรูดวยการนําตนเอง เปนกระบวนการที่ผูเรียนมี
สวนรวมหรือถูกกระตุนใหมีสวนรับผิดชอบในการควบคุมการเรียนรู และปรับปรุงการเรียนรูของ
ตนเอง โดยผานกระบวนการเรียนรูที่เปนระบบ ผูเรียนวิเคราะหความตองการในการเรียนรูที่แทจริง
ของตนเอง กําหนดเปาหมาย สื่อการเรียนและหาแหลงความรู วางแผนการเรียนรูโดยเลือกออกแบบ
ยุทธวิธีการเรียนที่จะทําใหบรรลุเปาหมายและประเมินผลการเรียนรูของตนเอง ในบรรยากาศการ
เรียนรูที่เปนอิสระดวยการดําเนินการดวยตนเองหรือความรวมมือชวยเหลือกับผูอื่นหรือไมก็ได
(Knowles. 1975; Brookfield. 1984; Griffin. 1983; สมคิด อิสระวัฒน. 2541; สุธาสินี ใจเย็น. 2545;
สํานักงานการศึกษานอกโรงเรียน. 2549; พสชนัน นิรมิตรไชยนนท. 2549; และ กนกวรรณ ศรีลา
เลิศ. 2549) ซึ่งความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองจะเตรียมผูเรียนใหมีพฤติกรรมการ
เรียนรูดวยการนําตนเองอันจะนําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิตในที่สุด
แตอยางไรก็ตาม การเรียนรูดวยการนําตนเองนอกจากจะขึ้นอยูกับปจจัยภายในตัวผูเรียน
แลว ปจจัยภายนอก คือ สิ่งแวดลอมรอบๆตัวผูเรียนมีสวนผลักดันใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยการ
นําตนเองอยางแทจริงและถาวรได (สิริรัตน สัมพันธยุทธ. 2540: 30) แหลงวิทยาการในการเรียนรู
เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่จะทําใหการเรียนรูดวยการนําตนเองสัมฤทธิ์ผลได แหลงวิทยาการที่สําคัญที่
ใช ใ นการเรี ย นการสอนและการเรียนรู ได แก ห องสมุด คอมพิ ว เตอร ศู น ย เ รียนรู เปนตน เป น
องคประกอบสําคัญสวนหนึ่งของการเรียนรูดวยการนําตนเอง ชวยใหการเรียนรูดวยการนําตนเองมี
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ประสิทธิภาพ และชวยใหผูเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพไดอยางเต็มความสามารถ (เสาวคนธ
วงศศุภชัยนิมิต. 2546: 32) แหลงทรัพยากรการเรียนรูตองยืดหยุนสนองตอบความตองการของ
ผูเรียนใหสามารถเขาถึงและเรียนรูไดทุกเวลา ทุกสถานที่ เพื่อสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง และเรี ย นรู อ ย า งต อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต (ชั ย วัฒ น สุ ท ธิ รั ต น . 2552) งานวิ จัย ของพสชนั น
นิรมิตรไชยนนท(2549) พบวา ความพรอมของแหลงทรัพยากรการเรียนรูมีความสัมพันธทางบวก
กับการเรียนรูดวยการนําตนเอง ดังนั้น การที่ผูเรียนสามารถแสวงหาความรูหรือเขาถึงสิ่งที่ตนเอง
ตองการเรียนรู สามารถเลือกใชแหลงทรัพยกรการเรียนรูที่หลากหลายไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิ ท ธิ ภ าพจะทํ า ให ไ ด ข อ มู ล ที่ เ ป น ประโยชน ม าใช ใ นการเรี ยนรู ถื อเป นลั ก ษณะของบุค คลที่
แสดงออกถึงการเรียนรูดวยการนําตนเอง(สุนทรา โตบัว. 2546: 49)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีภารกิจ คือ การพัฒนา
องค ค วามรู การบริ ก ารวิ ช าการแก สั ง คม การจั ด การเรี ย นการสอนมุ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู ดี
มี คุ ณ ธรรมและมี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค เ พื่ อ รั บ ใช สั ง คม โดยวิ สั ย ทั ศ น ข องมหาวิ ท ยาลั ย คื อ
เปนศูนยกลางแหงการเรียนรูนําภูมิปญญาสูสากล มีพันธกิจในการสรางโอกาสเรียนรูตลอดชีวิตของ
คนทุกระดับ (มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. 2549) คุณลักษณะของผูเรียนในระดับอุดมศึกษา
ตองเปนบุคคลที่เปนผูใฝรู ใฝเรียนไมหยุดยั้ง มีจินตนาการและความคิดริเริ่ม (สุมน อมรวิวัฒน.
2546: 69) เปนผูเรียนรูดวยการนําตนเอง สามารถเรียนรูไดอยางอิสระ และสามารถรับผิดชอบ
ควบคุมจัดการเรียนรูของตนเองไปตามสถานการณรูปแบบการเรียนที่เปลี่ยนแปลงไป ยิ่งไปกวานี้
สถาบันอุดมศึกษายังเปนสถานที่สรางผูศึกษาเลาเรียนใหเปนบัณฑิตซึ่งเปนผูมีจิตใจงาม มีฉันทะใน
การใฝรู ใฝพัฒนาปญญาดวยวิธีการหลากหลายทั้งผานวิธีการถายทอดจากผูรู และฝกฝนการเรียนรู
ด ว ยการนํ า ตนเอง เพื่ อ ให เ กิ ด ความสมบู ร ณ ใ นตั ว ของตั ว เองที่ ส ง ผลต อ การพั ฒ นาความรู
ความสามารถทางวิชาการ ทางวิชาชีพอยางเต็มที่ และมีความรูความสามารถเปนเครื่องมือในการ
ประกอบอาชีพ (ถนอม อินทรกําเนิด. 2552: 4) นอกจากนี้ การพัฒนาผูเรียนใหมีพฤติกรรมการ
เรียนรูดวยการนําตนเองจะสงผลตอการเรียนรูตลอดชีวิต (Candy. 1991; สมคิด อิสระวัฒน. 2541;
เรวดี ทรงเที่ยง;
และอนุ เจริญวงศระยับ. 2550) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมในฐานะ
สถาบันอุดมศึกษามีหนาที่ดําเนินงานใหบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจและสอดคลองกับแผนพัฒนาฯ
และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของชาติ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมีภารกิจที่ตองพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะพึงประสงค เปนผูเรียนที่มีพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเองอันเปนการสรางนิสัย
ใฝ รู ใ ฝ เ รี ย น รั ก และเห็ น คุ ณ ค า ของการเรี ย นรู เพื่ อ ให ผู เ รี ย นสามารถแสวงหาความรู แ ละมี
ความสามารถในการคนพบความรูดวยการนําตนเอง เพราะการที่ผูเรียนมีใจรักที่จะศึกษาคนควา
ตามความตองการจะเกิดความรูสึกอยากศึกษาอยางตอเนื่องดวยตนเองและมีแรงกระตุนใหเกิด
ความอยากรูอยางไมมีที่สิ้นสุด รวมถึงผูเรียนสามารถเรียนรูวิธีการเรียนรูในการแสวงหาความรู เพื่อ
มาตอบสนองความตองการและความสนใจของผูเรียนแตละคนไดดวยตนเอง การที่มหาวิทยาลัย
พัฒนาใหนักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง ชวยใหนักศึกษาสามารถนําความรูที่ได
เรียนรูดวยการนําตนเองไปใชในการดําเนินชีวิต และสามารถปรับตัวไดภายใตการเปลี่ยนแปลงของ
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กระแสโลกาภิวัตน กลายเปนผูเรียนรูตลอดชีวิตที่มีคุณภาพดังวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย และการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
จากเหตุผลดังกลาวขางตน การวิจัยในครั้งนี้จึงมุงศึกษา ผลของการพัฒนาแรงจูงใจภายใน
ในการเรียนรู และความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองที่มีตอพฤติกรรมการเรียนรูดวยการ
นําตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา
งานวิจัยเชิงทดลองที่เกี่ยวกับการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยสวนใหญ
จะศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่มีตอการเรียนรูดวยการนําตนเอง ไดแก การใช
สัญญาการเรียน โปรแกรมการแนะแนวกลุม รูปแบบการเรียนการสอนเอกซพารส (ExPARS)
การเรียนเนนผูเรียนเปนสําคัญ รูปแบบการเขียนภาษาอังกฤษ การเรียนแบบใชกระบวนการทาง
วิจัย เปนตน (ศรีสุกาญจน ปณฑาประสิทธิ์. 2540; ศรันย ขจรไชยกุล. 2542; สุนทรา โตบัว.
2546; รุงนภา จูทิ่น. 2546; วนิดา พลอยสังวาลย. 2546; วิบูลยลักษณ ปรียาวงศากุล.
2547; เปรมฤดี ชอบผล. 2549; และ อนิรุทธ สติมั่น. 2550) ซึ่งงานวิจัยของผูวิจัยในครั้งนี้ เปนการ
วิจัยเชิงทดลองที่ผูวิจัยมุงเนนที่การพัฒนาปจจัยภายในตัวผูเรียนใน 2 มิติ คือ 1) มิติดานลักษณะ
ทางจิต คือ การพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู ซึ่ง กูกลิเอลมิโน (Guglielmino.1977) มอง
ลักษณะของบุคคลเปนตัวแปรทางจิตวิทยา โดยใหความสําคัญไปที่แรงจูงใจของผูเรียนแตละคนที่จะ
ชี้นําการเรียนรูของตนเอง โดย สเคเจอร (Skager. 1978) ไดกลาวถึงลักษณะของผูเรียนที่เรียนรู
ดวยการนําตนเองไดดีวาตองเปนผูมีแรงจูงใจภายใน (intrinsic motivation) คือ เกิดการเรียนรูได
จากความตองการอยากรูภายในตัวเองโดยไมตองอาศัยแรงจูงใจจากภายนอก มีความปรารถนาแรง
กลาที่จะเรียน อีกทั้งยังเปนแรงกระตุนใหเกิดการอยากเรียนรูอยางไมมีที่สิ้นสุด ขณะที่ แกริสัน
(Garrison.1997) มองว า แรงจู งใจภายในในการเรียนรูที่เกิดจากปจจัยภายในบุคคล เปนปจจัย
สําคัญที่ผลักดันใหเกิดการเรียนรูดวยการนําตนเองเพราะจะทําใหเกิดความคิดริเริ่มที่จะเรียน และ
สามารถรักษาความตอเนื่องไปสูความสําเร็จในการเรียนรูได และ 2) มิติดานกระบวนการ คือ
การพัฒนาความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง โดย โนลส (Knowles. 2001: Online)
กล า วถึ ง ความสามารถในการเรี ย นรู ด ว ยการนํ า ตนเอง ประกอบด ว ย 1)ความสามารถในการ
วิเคราะหความตองการการเรียนรูของตนเอง 2) ความสามารถในการกําหนดและระบุเปาหมายการ
เรียนรู 3) ความสามารถในการระบุแหลงทรัพยากรการเรียนรูทั้งที่เปนบุคคลและสื่ออุปกรณ
4) ความสามารถออกแบบแผนกลยุทธเพื่อใชทรัพยากรการเรียนรูที่เหมาะสมอยางมีประสิทธิภาพ
และ 5) ความสามารถในการประเมินผลการเรียนรู ซึ่งความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
มิใชความสามารถที่มีมาแตกําเนิด แตเปนสิ่งที่ตองไดรับการพัฒนาอาจดวยวิธีทางธรรมชาติ เชน
การอบรมเลี้ยงดูหรือโดยอาศัยการเรียนการสอน การฝกอบรมอยางเปนทางการและเปนระบบที่ดี
ความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง เปนศักยภาพที่ผูเรียนสามารถคนพบความสามารถ
และสิ่งที่มีคุณคาในตนเองที่เคยมองขามไป และสามารถนําไปใชในการแสวงหาความรูใหมๆอยาง
ชํานาญไปตลอดชีวิต อีกทั้งยังสามารถถายโอนความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองไปใช
ในสถานการณการเรียนรูอื่นๆได (สุนทรา โตบัว. 2546: 41) ผูเรียนมีความรับผิดชอบและควบคุม
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การเรียนรูของตนเองทําใหมีแรงจูงใจในการเรียนและเรียนรูที่จะเรียนและทําใหเกิดการเรียนรูไดดี
ขึ้น นอกจากนี้ การวิจัยครั้งนี้ไดนํา ปจจัยสิ่งแวดลอมภายนอก คือ การเขาถึงแหลงทรัพยากรการ
เรียนรูของมหาวิทยาลัย มาเปนตัวแปรจัดประเภท เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธกับการพัฒนาปจจัยภายใน
ซึ่ ง ทรั พ ยากรและแหล ง การเรี ย นรู ที่ เ พี ย งพอ จะเอื้ อ ให เ กิ ด สั ง คมแห ง การเรี ย นรู ใ นทุ ก โอกาส
(สุนทรา โตบัว. 2546: 52) การจัดเตรียมสภาพแวดลอมทางกายภาพ เชน ศูนยการเรียนรู
หองสมุดใหมีความเพียงพอกับความตองการของนักศึกษาที่สามารถเขาถึงและใชแหลงทรัพยากร
เหล า นี้ ไ ด ทุ ก เวลา มี ค วามสํ า คั ญ ต อ การเรี ย นรู ด ว ยการนํ า ตนเอง (กนกวรรณ ทองฉวี . 2545)
สิ่งแวดลอมมีความเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ จะสามารถชวยสงเสริมใหนักศึกษามีการ
ค น คว า เพิ่ ม เติ ม อย า งอิ ส ระ และเป น การสนั บ สนุ น ให นั ก ศึ ก ษามี ก ารเรี ย นรู ด ว ยการนํ า ตนเอง
(Knowles. 1975) การวิจัยเชิงทดลองในครั้งนี้ เปนการศึกษาการพัฒนาปจจัยภายในตัวผูเรียนทั้ง
มิ ติ ด า นลั ก ษณะทางจิ ต และมิ ติ ด า นกระบวนการ ได แ ก แรงจู ง ใจภายในในการเรี ย นรู
และความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง ที่มีปฏิสัมพันธกับปจจัยสิ่งแวดลอมภายนอก คือ
การเขาถึงแหลงทรัพยากรการเรียนรูของมหาวิทยาลัย
ดังนั้น การพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรูและความสามารถในการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองในการวิจัยครั้งนี้ จึงเปนการพัฒนานักศึกษาใหมีพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง โดย
เปนผูเรียนที่มีลักษณะรักการเรียนรูที่เกิดจากแรงจูงใจภายในในการเรียนรู โดยไมอาศัยรางวัลจาก
ภายนอกและเปนผูเรียนที่มีความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง สามารถรับผิดชอบควบคุม
และจัดการการเรียนรูตามความตองการของตนเองได ภายใตการเขาถึงแหลงทรัพยากรการเรียนรู
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาที่มีพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง สามารถจัดการการเรียนรู
ไดตรงกับความตองการของตนเองอยางอิสระ สามารถนําความรูที่ไดจากการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองไปใชในการแกปญหา การประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางดี และการสราง
ประโยชนใหแกสังคม ตลอดจนกลายเปนผูเรียนรูตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอยางยั่งยืน

ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อสรางชุดฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู และความสามารถในการ
เรียนรูดวยตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2. เพื่อเปรียบเทียบผลของการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรูและความสามารถใน
การเรียนรูดวยการนําตนเองที่มีตอพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษมระหวางนักศึกษาไดรับฝกอบรมและไมไดรับฝกอบรม
3. เพื่อเปรียบเทียบผลของการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู และความสามารถใน
การเรียนรูดวยการนําตนเองที่มีตอพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ระหวางนักศึกษาที่มีการเขาถึงแหลงทรัพยากรการเรียนรูของมหาวิทยาลัย
แตกตางกัน
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ความสําคัญของการวิจัย
1. ไดชุดฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรูและความสามารถในการเรียนรู
ดวยการนําตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่มีการทดลอง และประเมินผลแลว
วามีคุณภาพเพื่อนําไปปรับใชในการฝกอบรมพัฒนานักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีบริบทใกลเคียงกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได
2. ไดพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนํ าตนเอง โดยเป นการ
พัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู และความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองที่เปนการ
พัฒนาปจจัยภายในตัวบุคคลทั้งมิติดานลักษณะทางจิตและดานกระบวนการ
3. ไดแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเองที่เปนประโยชนตอ
สถาบัน องคกรและหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาผูเรียนให
มีพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเองที่เปนลักษณะคนไทยยุคใหม ใหบรรลุผลดังวิสัยทัศนของ
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่จําเปนตอการดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพอันเปนพื้นฐานของ
การเรียนรูตลอดชีวิต ภายใตบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไดอยางมีความสุข
4. ผลการวิจัยครั้งนี้เปนประโยชนตอตัวนักศึกษา เพราะการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการ
เรียนรู และความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองจะชวยใหนักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนรู
ดวยการนําตนเองที่สนุกและมีความสุขในการเรียนรูจากตัวงานที่เรียนรูมากกวาการหวัง หรืออาศัย
รางวัลจากภายนอก และสามารถรูวิธีการเรียนรูสิ่งที่ตนเองตองการเรียนรูไดตรงกับความตองการที่
แทจริงของตนเอง ทําใหนักศึกษารับผิดชอบและควบคุมการเรียนรูของตนเองไดอยางอิสระและมี
ประสิทธิผลซึ่งเปนการเรียนรูที่มีคุณภาพ

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัย
การวิจัยในครัง้ นี้ประชากร เปนนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใช ในครั้งนี้ เปน นั กศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรีปการศึกษา 2553
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ชั้นป 3 และ 4 ที่อาสาสมัครเขารวมการฝกอบรมจํานวน 100 คน
เปนนักศึกษาที่กอนการฝกอบรมไดรับการวัดการเขาถึงแหลงทรัพยากรการเรียนรูของมหาวิทยาลัย
แบงเปนระดับสูงจํานวน 50 คนและระดับต่ําจํานวน 50 คน โดยสุมนักศึกษาดวยวิธีการอยางงายให
เขากลุมตามรูปแบบการฝกอบรมที่แตกตางกัน 4 รูปแบบ จากการสูญหายของกลุมตัวอยางระหวาง
การฝกอบรม เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรมกลุมตัวอยางที่สามารถเขารวมการฝกอบรมไดตลอดระยะเวลา
การฝกอบรมมีทั้งสิ้นจํานวน 86 คน แบงตามรูปแบบการฝกอบรมออกเปน 4 รูปแบบ ไดแก
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กลุมทดลอง AB ไดรับฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรูและความสามารถในการ
เรียนรูดวยการนําตนเอง จํานวน 24 คน กลุมทดลอง A ไดรับฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในใน
การเรียนรู จํานวน 21 คน กลุมทดลอง B ไดรับฝกอบรมการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู
ดวยการนําตนเอง จํานวน 20 คน และกลุมควบคุม C ไมไดรับฝกอบรมโดยไดฝกภาษาอังกฤษ
จํ า นวน 21 คน ในแต ล ะกลุ ม จะมี นั ก ศึ ก ษาที่ มี ก ารเข า ถึ ง แหล ง ทรั พ ยากรการเรี ย นรู ข อง
มหาวิทยาลัยทั้งระดับสูงและระดับต่ํา
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ (independent variable) มี 2 ประเภท คือ
1.1 ตัวแปรจัดกระทํา คือ การฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรูและ
ความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง มี 4 รูปแบบ ไดแก
1.1.1 กลุมทดลอง AB ไดรับฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู
และความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
1.1.2 กลุม ทดลอง A ไดรับฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู
1.1.3 กลุมทดลอง B ไดรับฝกอบรมการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู
ดวยการนําตนเอง
1.1.4 กลุมควบคุม C ไมไดรับฝกอบรมโดยไดฝกภาษาอังกฤษ
1.2 ตัวแปรจัดประเภท คือ การเขาถึงแหลงทรัพยากรการเรียนรูของมหาวิทยาลัย
แบงเปน 2 ระดับคือ
1.2.1 การเขาถึงแหลงทรัพยากรการเรียนรูของมหาวิทยาลัยระดับสูง
1.2.2 การเขาถึงแหลงทรัพยากรการเรียนรูของมหาวิทยาลัยระดับต่ํา
2. ตัวแปรตาม (dependent variable) แบงเปน 2 ระยะ ไดแก
2.1 การวัดหลังการทดลองทันที คือ ความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
2.2 การวัดหลังการทดลอง 3 สัปดาห คือ พฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง

นิยามปฏิบัติการ
1. ความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง หมายถึง การรับรูของนักศึกษาวาตนเอง
มีทัศนคติและทักษะในการเรียนรูดวยการนําตนเองใน 8 องคประกอบ ไดแก
1.1 การเปดโอกาสตอการเรียนรู หมายถึง การรับรูของนักศึกษาวาตนเองมีความพรอม
ในการเรียนรูที่จะแสดงออกในลักษณะของความอดทนตอการคนหาคําตอบในสิ่งที่สงสัย การนํา
ความสามารถดานสติปญญามาใช การยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนอื่นๆ การยอมรับคํา
ติติงในความผิดพลาดของตนเอง และการมองวาการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของชีวิต
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1.2 มโนทัศนของตนเองวาเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง การรับรูของนักศึกษาวา
ตนเองมีความพรอมในการเรียนรูที่จะแสดงออกในลักษณะของการรูวาตนเองตองการเรียนรูอะไร
ความสามารถจัดเวลาเพื่อการเรียนรูไดอยางเหมาะสม ความสามารถหาวิธีการตางๆเพื่อเรียนรู
หัวขอใหมๆ และความพยายามทําความเขาใจในสิ่งที่ตนเองเรียนรู
1.3 ความริเริ่มและมีอิสระในการเรียนรู หมายถึง การรับรูของนักศึกษาวาตนเองมีความ
พรอมในการเรียนรูที่จะแสดงออกในลักษณะของความสามารถวางแผนการเรียนรูของตนเองได การ
แสวงหาความรูจากการซักถาม การรูจักการแสวงหาและเลือกใชแหลงขอมูลในการเรียนรูไดอยาง
เหมาะสม
1.4 ความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง หมายถึง การรับรูของนักศึกษาวาตนเองมี
ความพรอมในการเรียนรูที่จะแสดงออกในลักษณะของการเขาใจบทบาทของตนเองวาเปนใคร กําลัง
ทําอะไร เปนสิ่งสําคัญตอการเรียนรูของตนเอง และการตัดสินใจความกาวหนาในการเรียนเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูของตนเองได
1.5 ความรักในการเรียน หมายถึง การรับรูของนักศึกษาวาตนเองมีความพรอมในการ
เรียนรูที่จะแสดงออกในลักษณะของการชื่นชมตอบุคคลที่คนควาอยูเสมอ และการเห็นความสําคัญ
ของการเรียนรู
1.6 ความคิดสรางสรรค หมายถึง การรับรูของนักศึกษาวาตนเองมีความพรอมในการ
เรียนรูที่จะแสดงออกในลักษณะของการเสี่ยงกลาลองทําสิ่งตางๆ การคิดหาแนวทางใหมๆในการ
เรียนรูไดจากหลายทาง ความอดทนพยายามแกปญหาที่ยุงยาก และการนําความคิดไปปฏิบัติให
เกิดผลได
1.7 การมุงอนาคต หมายถึง การรับรูของนักศึกษาวาตนเองมีความพรอมในการเรียนรูที่
จะแสดงออกในลักษณะของความตองการเรียนรูตลอดชีวิต ความคิดวาปญหาเปนสิ่งทาทายไมใช
อุปสรรค และการควบคุมตนเองใหทําในสิ่งที่นําไปสูความคาดหวังในอนาคตได
1.8 ความสามารถที่จะใชทักษะการเรียนพื้นฐานและทักษะการแกไขปญหา หมายถึง
การรับรูของนักศึกษาวาตนเองมีความพรอมในการเรียนรูที่จะแสดงออกในลักษณะของการมีทักษะ
การอาน การเขียน การฟง และการจํา และความสามารถในการแกปญหาตางๆ ไดอยางถูกตอง
การวัดความพรอมในการเรียนรูดวยตนเอง จะวัดจากแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามแนวคิด
ของ กูกลิเอลมิโน (Guglielmino. 1977) มีลักษณะเปนขอความจํานวน 73 ขอ ประกอบดวยมาตรา
ประเมินคา 5 ระดับ ไดแก “จริง” “คอนขางจริง” “ไมแนใจ” “คอนขางไมจริง” และ “ไมจริง”
ผูตอบที่ไดคะแนนสูงแสดงวามีความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองสูง และผูตอบที่ไดคะแนน
ต่ําแสดงวามีความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองต่ํา
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2. พฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง หมายถึง การกระทําและการแสดงออกของ
นักศึกษาในการเรียนรู โดยดําเนินการและกํากับการเรียนรูดวยการนําตนเองอยางอิสระเปนตัวของ
ตัวเอง แบงออกเปน 3 ดาน คือ การจัดการตนเอง การตรวจสอบตนเอง และการเปลี่ยนแปลง
ตนเอง(Costa; & Kallic. 2004: 6) มีลักษณะ 3 ประการมีดังนี้
2.1 การจัดการตนเอง หมายถึง การกระทําและการแสดงออกของนักศึกษาในการเรียน
รูของตนเอง โดยวางแผนกอนลงมือทํา ปรับเปลี่ยนความคิดของตนเองใหเหมาะสมกับสิ่งที่ไดเรียนรู
ตั้งคําถามเพื่อใหไดขอมูลที่ตนเองไมรู ประยุกตความรูและประสบการณเดิมมาใชได รวบรวมขอมูล
จากการเปดรับขอมูลในทุกๆทาง คิดในสิ่งที่แตกตางออกไป และทําลายขอจํากัดของตนเอง
2.2 การตรวจสอบตนเอง หมายถึง การกระทําและการแสดงออกของนักศึกษาในการ
เรียนรูของตนเอง โดยสํารวจความคิดของตนเองวารูและไมรูอะไร ทํางานจนเสร็จไมละทิ้งงายๆ
แกปญหาไดอยางเปนระบบ ตรวจสอบผลงานของตนเองอยางละเอียด และฟงผูอื่นอยางตั้งใจและ
เขาใจ
2.3 การเปลี่ยนแปลงตนเอง หมายถึง การกระทําและการแสดงออกของนักศึกษาในการ
เรียนรูของตนเอง โดยสื่อสารอยางชัดเจน คนหาปญหาเพื่อแกไขดวยตนเอง เรียนรูอยางตอเนื่อง
และปรับปรุงตนเองตลอดเวลา
การวัดพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง จะวัดจากแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นตาม
แนวคิดของ คอสตา และ กาลิค (Costa; & Kallick, 2004) มีลักษณะเปนขอความจํานวน 46 ขอ
ประกอบดวยมาตราประเมิณคา 6 ระดับ ไดแก “จริงที่สุด” “จริง” “คอนขางจริง” “คอนขางไมจริง”
“ไมจริง” และ“ไมจริงเลย” ผูตอบที่ไดคะแนนสูงแสดงวามีพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเองสูง
และผูตอบที่ไดคะแนนต่ําแสดงวามีพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเองต่ํา
3. แรงจูงใจภายในในการเรียนรู หมายถึง ความตองการและความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่จะแสดงพฤติกรรมตางๆเกี่ยวกับการเรียนรู เกิดจากแรงผลักดันภายในของตนเอง โดย
มิไดอาศัยการชักจูงหรือสิ่งเราจากภายนอก ประกอบดวยองคประกอบ 5 ดาน ไดแก ความตองการ
สิ่งทาทาย ความสนใจเพลิดเพลิน ความเปนตัวของตัวเอง ความตองการมีความสามารถ และ
ความมุงมั่น
3.1 ความตองการสิ่งทาทาย หมายถึง นักศึกษามีความชอบหรือมีความตองการที่จะ
เรียนรูสิ่งแปลกใหมทาทาย และมีความยากงายพอเหมาะกับความสามารถของผูเรียน
3.2 ความสนใจเพลิดเพลิน หมายถึง นักศึกษามีความกระตือรือรน มีความอยากรู
อยากเห็น มีความสุขพอใจ และเพลิดเพลินในการทํากิจกรรมการเรียนรูที่นาสนใจ
3.3 ความเปนตัวของตัวเอง หมายถึง นักศึกษาชอบคิดริเริ่มทําสิ่งตางๆในการเรียนรู
ดวยตนเอง มีอิสระในการคิดและการกระทําในการเรียนรู
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3.4 ความตองการมีความสามารถ หมายถึง นักศึกษามีความตองการที่จะมีประสิทธิผล
ในการจัดการกับการเรียนรู ตองการเรียนรู และพัฒนาทักษะและความสามารถในการเรียนรูของ
ตนเอง
3.5 ความมุงมั่น หมายถึง นักศึกษามีความมุงมั่นเรียนรูใหบรรลุผลดวยความสามารถ
ของตนเอง และมีความยึดมั่นทุมเทใหกับการเรียนรูโดยไมหวังผลตอบแทนภายนอก
การวัดแรงจูงใจภายในในการเรียนรู จะวัดจากแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยการปรับปรุง
จากแบบวัดของอรพินทร ชูชม; และ คนอื่นๆ (2542: 42) มีลักษณะเปนขอความจํานวน 38 ขอ
ประกอบดวยมาตราประเมิณคา 5 ระดับ ไดแก “จริง” “คอนขางจริง” “ไมแนใจ” “คอนขางไมจริง”
และ “ไมจริง” ผูตอบที่ไดคะแนนสูงแสดงวามีแรงจูงใจภายในในการเรียนรูสูง และผูตอบที่ไดคะแนน
ต่ําแสดงวามีแรงจูงใจภายในในการเรียนรูต่ํา
4. ความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง หมายถึง นักศึกษามั่นใจและเชื่อมั่น
ในการเรียนรูดวยการนําตนเอง โดยมีองคประกอบ 5 ดาน ไดแก การวิเคราะหความตองการของ
ตนเอง การกําหนดเปาหมายการเรียนรู การระบุแหลงทรัพยากรในการเรียนรู การเลือกและ
ประยุกตใชกลยุทธการเรียนรูที่เหมาะสม และการประเมินผลการเรียนรู
4.1 การวิเคราะหความตองการของตนเอง หมายถึง นักศึกษามั่นใจและเชื่อมั่นในการ
เรียนรูดวยการนําตนเอง โดยการสํารวจความตองการในการเรียนรูของตนเอง และการระบุความ
ตองการของตนเองออกมาเปนสิ่งที่ตองการเรียนรูไดอยางชัดเจน
4.2 การกําหนดเปาหมายการเรียนรู หมายถึง นักศึกษามั่นใจและเชื่อมั่นในการเรียนรู
ดวยการนําตนเอง โดยการระบุเปาหมายในการเรียนรูของตนเอง และการเขาใจประโยชนของ
เปาหมายในการเรียนรูของตนเอง
4.3 การระบุแหลงทรัพยากรในการเรียนรู หมายถึง นักศึกษามั่นใจและเชื่อมั่นในการ
เรียนรูดวยการนําตนเอง โดยการแสวงหาแหลงทรัพยากรในการเรียนรู และการกําหนดแหลง
ทรัพยากรที่ใชใหเหมาะสมกับเปาหมายที่ตองการเรียนรูของตนเอง
4.4 การเลือกและประยุกตใชกลยุทธการเรียนรูที่เหมาะสม หมายถึง นักศึกษามั่นใจและ
เชื่อมั่นในการเรียนรูดวยการนําตนเอง โดยการกําหนดวิธีการเรียนรูของตนเอง และการเลือกใช
วิธีการเรียนรูที่เหมาะสมตอการบรรลุเปาหมายในการเรียนรูของตนเอง
4.5 การประเมินผลการเรียนรู หมายถึง นักศึกษามั่นใจและเชื่อมั่นในการเรียนรูดวยการ
นําตนเอง โดยการตั้งเกณฑการประเมินผลการเรียนรูที่เชื่อถือได การใชวิธีการประเมินผลการ
เรียนรูตางๆที่เหมาะสม และการวัดผลการเรียนรูของตนเองวาบรรลุผลตามเปาหมายที่ตั้งไวมาก
นอยเพียงใด
การวัดความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง จะวัดจากแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้น
ตามแนวคิดของ โนลส (Knowles. 1975) มีลักษณะเปนขอความจํานวน 43 ขอ ประกอบดวยมาตรา
ประเมิณคา 6 ระดับ ไดแก “จริงที่สุด” “จริง” “คอนขางจริง” “คอนขางไมจริง” “ไมจริง” และ”ไม
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จริงเลย” ผูตอบที่ไดคะแนนสูงแสดงวามีความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองสูงและผูตอบที่
ไดคะแนนต่ําแสดงวามีความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองต่ํา
5. การเขาถึงแหลงทรัพยากรการเรียนรูของมหาวิทยาลัย หมายถึง การรับรูของ
บุคคลตอการใหบริการความรู ขอมูล ขาวสารสารสนเทศของแหลงทรัพยากรการเรียนรูภายใน
มหาวิทยาลัย 3 แหลง ไดแก ศูนยคอมพิวเตอร สํานักหอสมุด และคณะที่นักศึกษาเรียน เกี่ยวกับ
คุณภาพการบริการที่สะดวก พอเพียงและใชงานไดใน 3 ดาน ไดแก ดานวัสดุอุปกรณ ดานบุคคล
และดานอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก
การวัดการเขาถึงแหลงทรัพยากรการเรียนรูของมหาวิทยาลัย จะวัดจากแบบวัดที่ผูวิจัย
สรางขึ้นมีลักษณะเปนขอความ จํานวน 27 ขอ ประกอบดวยมาตราประเมิณคา 6 ระดับ ไดแก “จริง
ที่สุด” “จริง” “คอนขางจริง” “คอนขางไมจริง” “ไมจริง” และ”ไมจริงเลย” ผูตอบที่ไดคะแนนสูง
แสดงวามีการเขาถึงแหลงทรัพยากรการเรียนรูของมหาวิทยาลัยสูง และผูตอบที่ไดคะแนนต่ําแสดง
วามีการเขาถึงแหลงทรัพยากรการเรียนรูของมหาวิทยาลัยต่ํา

นิยามศัพทเฉพาะ
1. ชุ ด ฝ ก อบรมการพั ฒ นาแรงจู ง ใจภายในในการเรี ย นรู หมายถึ ง กระบวนการ
ฝกอบรมประกอบดวยกิจกรรมที่ใชในการพัฒนาใหนักศึกษามีความตองการและความพึงพอใจใน
การเรีย นรู ที ่เ กิด จากความสามารถของตนเอง โดยไม อ าศั ย รางวั ล ภายนอก ประกอบด ว ย
องคประกอบ 5 ดาน ไดแก ความตองการสิ่งทาทาย ความสนใจเพลิดเพลิน ความเปนตัวของตัวเอง
ความตองการมีความสามารถและความมุงมั่น กระบวนการฝกอบรมสรางขึ้นมาจากแนวคิดแรงจูงใจ
ภายในในการเรียนรู ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคม ทฤษฎีลําดับความตองการของมาสโลว
ทฤษฎีลําดับความตองการของเมอรเรย ทฤษฏีการเชื่อมโยงของธอรนไดค และเทคนิคการฝกอบรม
ไดแก การอภิปรายกลุม เกม การบรรยาย กรณีศึกษา การระดมสมอง กิจกรรมศิลปะ และการ
แสดงละคร โดยมีกระบวนการฝกอบรม ดังนี้
1.1 ขั้นแรก การฝกอบรมการสรางความคุนเคย การเตรียมความพรอม และการ
ปฐมนิเทศ ประกอบดวยกิจกรรมสรางความคุนเคยและสัมพันธภาพที่ดีระหวางนักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม โดยใชเกมเพื่อใหนักศึกษาลดความกลัว วิตกกังวลและตึงเครียด บรรยากาศเปนกันเองจะ
เอื้อตอการฝกอบรม กิจกรรมเตรียมความพรอมในการทํากิจกรรม โดยใชสมาธิ กําหนดสติตื่นรู
การแผเมตตา และการนวดผอนคลายรางกายเพื่อเตรียมนักศึกษาใหมีความพรอมทั้งทางจิตใจ
อารมณและรางกายในการเรียนรูขณะเขารวมกิจกรรมฝกอบรม และกิจกรรมปฐมนิเทศ เปนการให
ขอมูลเนื้อหาการทํากิจกรรมที่ถูกตอง โดยการบรรยาย การตั้งคําถาม การอภิปรายกลุม เพื่อให
นักศึกษารู เขาใจวัตถุประสงคการทํากิจกรรม และเขาใจเกี่ยวกับแรงจูงใจภายในในการเรียนรู ทําให
นักศึกษาเรียนรูกิจกรรมอยางมีความหมายจะเกิดการเรียนรูไดดี
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1.2 ขั้นสอง การฝ กอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรี ยนรูเ ปนกิ จกรรมการ
พัฒนาใหนักศึกษามีความตองการ และความพึงพอใจในการเรียนรูที่เกิดจากความสามารถของ
ตนเอง โดยไมอาศัยรางวัลภายนอก ประกอบดวยองคประกอบ 5 ดาน ไดแก
1.2.1 ความตองการสิ่งทาทาย เปนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหชอบ หรือมีความ
ตองการที่จะเรียนรูสิ่งแปลกใหมทาทายและมีความยากงายพอเหมาะกับความสามารถของนักศึกษา
การพัฒนาอยูบนแนวคิดการรับรูความสามารถของตนเอง โดยใชเกมใหนักศึกษาไดรับประสบการณ
ตรงที่ประสบความสําเร็จจริงในการทําเกมปริศนาที่ทาทายและมีระดับความยากงายที่พอเหมาะกับ
ความสามารถของตนเอง
1.2.2 ความสนใจเพลิดเพลิน เปนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหมีความกระตือรือรน
มีความอยากรูอยากเห็น มีความสุข พอใจ และเพลิดเพลินในการทํากิจกรรมการเรียนรูที่นาสนใจ
การพัฒนาอยูบนแนวคิดการรับรูความสามารถของตนเอง โดยใชการระดมสมองใหนักศึกษาไดรับ
ประสบการณตรงที่สามารถรวมกันคิด แตงเรื่องราวละครสะทอนความรูจากคํา 4 คําไดประสบ
ความสําเร็จอยางมีความสุขและเพลิดพลิน และใชการแสดงละครใหนักศึกษาไดรับประสบการณ
ตรงในการกระตือรือรน มีความสุข และเพลิดเพลินในการแสดงละครสะทอนความรูที่นาสนใจได
สําเร็จ และไดรับประสบการณตรงในความอยากรูอยากเห็น และพอใจในการติดตามชมเรื่องราวของ
ละครสะทอนความรูที่นาสนใจอยางเพลิดเพลินและมีความสุข
1.2.3 ความเปนตัวของตัวเอง เปนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหคิดริเริ่มทําสิ่งตางๆ
ในการเรียนรูดวยตนเอง มีอิสระในการคิดและการกระทําในการเรียนรู การพัฒนาอยูบนแนวคิดของ
การเรียนรูโดยการสังเกต โดยใชกรณีศึกษาใหนักศึกษาไดสังเกตตัวแบบไดรับการถายทอดความคิด
และการแสดงออกจากตัวแบบ ตัวแบบจะทําหนาที่เปนแรงจูงใจใหนักศึกษาเรียนรูพฤติกรรมจากตัว
แบบในการคิดริเริ่มทําสิ่งตางๆ และมีอิสระในการคิดและกระทําการเรียนรูสิ่งตางๆ และการพัฒนา
อยู บ นแนวคิ ด ของการรั บ รู ค วามสามารถของตนเอง โดยใช ก ารระดมสมองให นั ก ศึ ก ษาได รั บ
ประสบการณตรงในการรวมกันคิดหัวขอความรูที่กลุมสนใจนําเสนออยางอิสระไดสําเร็จ และใช
กิจกรรมศิลปะใหนักศึกษาไดประสบการณตรงในการคิดริเริ่มสรางสรรคประดิษฐส่อื นําเสนอความรู
ของกลุมที่นาสนใจไดสําเร็จ
1.2.4 ความตองการมีความสามารถ เปนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหมีประสิทธิผล
ในการจัดการกับการเรียนรู ตองการเรียนรู พัฒนาทักษะและความสามารถในการเรียนรูของตนเอง
การพัฒนาอยูบนแนวคิดของการรับรูความสามารถของตนเอง โดยใชการระดมสมองใหนักศึกษา
ไดรับประสบการณตรงวาตนเองมีความสามารถในการรวมกันคิดสรางหองเรียนในฝนไดสําเร็จ และ
ใชกิจกรรมศิลปะปนและพับใหนักศึกษาไดรับประสบการณตรงที่ตนเองสามารถเรียนรูปนหรือพับสิ่ง
ตางๆ เพื่อใชตกแตงหองเรียนในฝนไดสําเร็จ
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1.2.5 ความมุงมั่นเปนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหมีความมุงมั่นเรียนรูใหบรรลุผล
ดวยความสามารถของตนเอง มีความยึดมั่นทุมเทใหกับการเรียนรู โดยไมหวังผลตอบแทนภายนอก
การพัฒนาอยูบ นแนวคิ ดของการรับรู ความสามารถของตนเอง โดยใชกิจกรรมศิลปะจิ๊กซอรใ ห
นักศึกษาไดรับประสบการณตรงที่สามารถมุงมั่นตอจิ๊กซอรแตละอันแตละอันดวยตนเองจนเปนภาพ
ไดสําเร็จ และแนวคิดของการเรียนรูโดยการสังเกต โดยใชกรณีศึกษาดวยตัวแบบที่มีลักษณะเดนมี
ความมุงมั่นในการเรียนรูจนบรรลุผลดวยความสามารถของตนเอง ใหนักศึกษาไดสังเกตตัวแบบเพื่อ
ไดรับการถายทอดความคิดและการแสดงออกจากตัว แบบ ตั วแบบจะทําหน าที่เ ปนแรงจูงใจให
นักศึกษาเรียนรูพฤติกรรมจากตัวแบบ
การจัดการฝกอบรมในกิจกรรมแตละกิจกรรมจะประกอบดวยขั้นตอนในการจัดกิจกรรม 4
ขั้นตอนดังตอไปนี้ (จินตนา ตันสุวรรณนนท. 2550: 74; อางอิงจาก ผกา บุญเรือง. 2525: 110)
1. ขั้นนํา คือ การปูพื้นนักศึกษาใหมีความพรอมในการฝกอบรมและการเรียนรู หรือการ
สรางบรรยากาศใหเหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรูที่จะตามมา
2. ขั้นกิจกรรม คือ การใหนักศึกษาลงมือทําสิ่งตางๆตามกิจกรรมที่ไดเตรียมและกําหนด
ไว เพื่อใหนักศึกษาเกิดประสบการณตรงที่จะสามารถนํามาวิเคราะหไดในภายหลัง
3. ขั้นการอภิปรายและวิเคราะห คือ การใหนักศึกษาไดมีโอกาสแสดงความรูสึก ความ
คิดเห็นหลังจากที่ไดทํากิจกรรมเสร็จไปแลว ในขั้นนี้นักศึกษาไดวิเคราะหพฤติกรรมตางๆ และ
อภิปรายรวมกันจนเกิดการเรียนรูตามจุดมุงหมายของกิจกรรมที่ตั้งไว
4. ขั้นสรุปและประยุกตใช คือ การที่นักศึกษาไดเกิดความเขาใจตามจุดมุงหมายของ
กิจกรรมแลว เปนการกระตุนใหนักศึกษานําสิ่งที่ไดเรียนรูจากกิจกรรมที่ไดทําไปปรับใชในชีวิตจริง
รวมถึงการใหนักศึกษาสรุปถึงสิ่งที่ไดเรียนรูทั้งหมดที่เกิดขึ้น
การจั ด ฝ ก อบรมการพั ฒ นาแรงจู ง ใจภายในในการเรี ย นรู การดํ า เนิ น กิ จ กรรมอยู บ น
หลักการหลีกเลี่ยงการชักจูงจากสิ่งเราจากภายนอก หรือเหตุการณที่ทําลายแรงจูงใจภายใน ไดแก
การใหขอมูลยอนกลับเชิงลบ การทําโทษ การกําหนดเสนตาย รางวัลดวยคําพูด การตรวจตรา
สอดสอง จะลดความเขมของแรงจูงใจภายในในการเรียนรู การจัดกิจกรรมตองคํานึงถึงการสราง
สภาพแวดล อ มที่ เ อื้ อ ต อ การพั ฒ นาความต อ งการ และความพึ ง พอใจในการเรี ย นรู ที่ เ กิ ด จาก
แรงผลักดันภายในของตนเอง ไดแก การใหขอมูลปอนกลับที่สงเสริมความสามารถ การสงเสริม
กิจกรรมที่อิสระเปนตัวของตัวเองและความทาทายที่พอเหมาะกับความสามารถ เพื่อสรางการรับรู
ความรูสึกถึงความสามารถแหงตน และการกําหนดดวยตนเองเปนการสงเสริมแรงจูงใจภายในใน
การเรียนรู
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2. ชุ ด ฝ ก อบรมการพั ฒ นาความสามารถในการเรี ย นรู ด ว ยการนํ า ตนเอง
หมายถึ ง กระบวนการฝก อบรมประกอบดว ยกิจ กรรมที ่ใ ชใ นการพัฒ นาใหน ัก ศึก ษามั่ น ใจ
.และเชื่อมั่นในการเรียนรูดวยการนําตนเอง โดยมีองคประกอบ 5 ดาน ไดแก การวิเคราะหความ
ต อ งการของตนเอง การกํ า หนดเป า หมายการเรี ย นรู การระบุ แ หล ง ทรั พ ยากรในการเรี ย นรู
การเลือกและประยุกตใชกลยุทธการเรียนรูที่เหมาะสม และการประเมินผลการเรียนรู กระบวนการ
ฝกอบรมสรางขึ้นมาจากแนวคิดความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง ทฤษฎีการเรียนรูทาง
ปญญาสังคม ทฤษฎีลําดับความตองการของมาสโลว ทฤษฎีลําดับความตองการของเมอรเรย
ทฤษฏีการเชื่อมโยงของธอรนไดค และเทคนิคการฝกอบรม ไดแก การอภิปรายกลุม เกม การ
บรรยาย กรณีศึกษา การระดมสมอง กิจกรรมศิลปะ ผังกราฟฟค และการแสดงละคร โดยมี
กระบวนการฝกอบรม ดังนี้
2.1 ขั้นแรก การฝกอบรมการสรางความคุนเคย และการปฐมนิเทศ ประกอบดวย
กิจกรรมสรางความคุนเคยและสัมพันธภาพที่ดีระหวางนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม โดยใชเกมเพื่อให
นัก ศึ ก ษาลดความกลั ว วิ ต กกั ง วลและตึ ง เครี ย ด บรรยากาศเปน กั น เองจะเอื้ อ ต อ การฝ ก อบรม
กิจกรรมปฐมนิเทศ เปนการใหขอมูลเนื้อหาการทํากิจกรรมที่ถูกตอง โดยการบรรยาย การตั้ง
คําถาม และการอภิปรายกลุมเพื่อใหนักศึกษารูและเขาใจวัตถุประสงคการทํากิจกรรมและเขาใจ
เกี่ยวกับความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง และกิจกรรมวิเคราะหคนดังบนแนวคิดการ
เรียนรูโดยการสังเกต โดยใชกรณีศึกษาตัวแบบที่มีชื่อเสียงและโดดเดนที่มีความสามารถในการ
เรียนรูดวยการนําตนเอง ใหนักศึกษาสังเกตจากตัวแบบเพื่อตัวแบบเปนแรงจูงใจในการสรางแรง
บัน ดาลใจใหนักศึก ษาเรีย นรูพฤติกรรมจากตัวแบบ โดยการฝกฝนวิเคราะหความตองการ การ
กําหนดเปาหมายการเรียนรู การระบุแหลงทรัพยากรในการเรียนรู การเลือกและประยุกตใชกลยุทธ
การเรียนรูที่เหมาะสม และการประเมินผลการเรียนรูจากกรณีศึกษา
2.2 ขั้นสอง การฝกอบรมการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
กระบวนการฝกอบรมประกอบดวยกิจกรรมที่ใชในการพัฒนาใหนักศึกษามั่นใจ และเชื่อมั่นในการ
เรียนรูดวยการนําตนเอง โดยมีองคประกอบ 5 ดาน ไดแก
2.2.1 การวิเคราะหความตองการของตนเอง เปนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให
มั่นใจและเชื่อมั่นในการเรียนรูดวยการนําตนเอง โดยการสํารวจความตองการในการเรียนรูของ
ตนเอง และการระบุ ค วามต อ งการของตนเองออกมาเป น สิ่ ง ที่ ต อ งการเรี ย นรู ไ ด อ ย า งชั ด เจน
การพัฒนาอยูบนแนวคิดการเรียนรูโดยการสังเกต โดยใชกรณีศึกษาใหนักศึกษาเห็นตัวอยางจาก
ตัวแบบใชเปนแรงจูงใจในการสํารวจความตองการ และระบุความตองการในการเรียนรูของตนเองมา
เปนสิ่งที่ตองการเรียนรูไดอยางชัดเจนจากการสังเกตเรียนรูพฤติกรรมของตัวแบบ และกิจกรรม
พัฒนาบนแนวคิดการกํากับตนเอง โดยใชการสังเกตตนเองใหนักศึกษาวิเคราะหความตองการ
เรียนรูของตนเอง การตัดสินสิ่งที่ตนเองตองการเรียนรูมากที่สุด และแนวคิดการรับรูความสามารถ
ของตนเองโดยใชการสนทนากลุม ใหนักศึกษาแสดงปฏิกิริยาตอตนเองผานความพึงพอใจในการ
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ถายทอดสิ่ งที่ต นเองต อ งการเรี ยนรู ม ากที่สุดออกมา และใหนั กศึก ษาไดรั บ ประสบการณ ต รงที่
สามารถระบุสิ่งที่ตนเองตองการเรียนรูดวยการบรรยายเปนคําพูดใหเพื่อนฟงไดสําเร็จ
2.2.2 การกําหนดเปาหมายการเรียนรู หมายถึง นักศึกษามั่นใจและเชื่อมั่นใน
การเรียนรูดวยการนําตนเอง โดยการระบุเปาหมายในการเรียนรูของตนเอง และการเขาใจประโยชน
ของเปาหมายในการเรียนรูของตนเอง การพัฒนาอยูบนแนวคิดการกํากับตนเอง โดยใชการสังเกต
ตนเองใหนักศึกษาระบุเปาหมายการเรียนรูจากสิ่งที่ตนเองตองการเรียนรูมากที่สุด และแนวคิดการ
รับรูความสามารถของตนเอง โดยใชกิจกรรมศิลปะใหนักศึกษาไดรับประสบการณตรงในการระบุ
เปาหมายการเรียนรูของตนเองออกมาเปนภาพวาดไดสําเร็จ การที่นักศึกษารับรูความสามารถของ
ตนเองในการระบุเปาหมายการเรียนรู ทําใหนักศึกษาพยายามและมั่นใจในการแสดงพฤติกรรมนั้น
มากขึ้น
2.2.3 การระบุแหลงทรัพยากรในการเรียนรู หมายถึง นักศึกษามั่นใจและ
เชื่อมั่นในการเรียนรูดวยการนําตนเอง โดยการแสวงหาแหลงทรัพยากรในการเรียนรู และการ
กําหนดแหลงทรัพยากรที่ใชใหเหมาะสมกับเปาหมายที่ตองการเรียนรูของตนเอง การพัฒนาอยูบน
แนวคิดการกํากับตนเอง โดยใชการสังเกตตนเองใหนักศึกษากําหนดแหลงทรัพยากรการเรียนรูที่
เหมาะสมกับเปาหมายที่ตองการเรียนรู และแนวคิดการรับรูความสามารถของตนเองโดยใชการ
สนทนากลุม ใหนักศึกษาแสดงปฏิกิริยาตอตนเองผานความพึงพอใจในการถายทอดแหลงทรัพยากร
ในการเรียนรูออกมา และใหนักศึกษาไดรับประสบการณตรงที่สามารถกําหนดแหลงทรัพยากรใน
การเรียนรูดวยการบรรยายเปนคําพูดใหเพื่อนฟงไดสําเร็จ
2.2.4
การเลือกและประยุกตใชกลยุทธการเรียนรูที่เหมาะสม หมายถึง
นักศึกษามั่นใจและเชื่อมั่นในการเรียนรูดวยการนําตนเอง โดยการกําหนดวิธีการเรียนรูของตนเอง
และการเลื อ กใช วิ ธี ก ารเรี ย นรู ที่ เ หมาะสมต อ การบรรลุ เ ป า หมายในการเรี ย นรู ข องตนเอง
การพัฒนาอยูบนแนวคิดการกํากับตนเอง โดยใชการสังเกตตนเองใหนักศึกษาระบุวิธีการเรียนรูของ
ตนเองที่เหมาะสม และการตัดสินเลือกใชวิธีการเรียนรูที่เหมาะสมกับการบรรลุเปาหมายในการ
เรียนรูของตนเอง และแนวคิดการรับรูความสามารถของตนเอง โดยใชการแสดงละครใหนักศึกษา
ไดรับประสบการณตรงในการกําหนด และเลือกใชวิธีการเรียนรูที่เหมาะสมของตนเองผานการแสดง
ละครใบไดสําเร็จ
2.2.5 การประเมินผลการเรียนรู หมายถึง นักศึกษามั่นใจและเชื่อมั่นในการ
เรียนรูดวยการนําตนเอง โดยการตั้งเกณฑการประเมินผลการเรียนรูที่เชื่อถือได การใชวิธีการ
ประเมินผลการเรียนรูตางๆที่เหมาะสม และการวัดผลการเรียนรูของตนเองวาบรรลุผลตามเปาหมาย
ที่ตั้งไวมากนอยเพียงใด การฝกอบรมการประเมินผลการเรียนรูไดพัฒนาอยูบนแนวคิดการกํากับ
ตนเองโดยการใหนักศึกษาสังเกตตนเอง และกําหนดเกณฑการประเมินผลการเรียนรูผานการใชผัง
กราฟฟคดวยการใหนักศึกษาทบทวน และจัดลําดับความคิดกระบวนการของความสามารถในการ
เรียนรูดวยการนําตนเองอยางเปนขั้นตอน เริ่มจากการวิเคราะหความตองการของตนเองจนถึงการ
ประเมินผลการเรียนรู รวมถึงการใชแนวคิดการรับรูความสามารถของตนเองโดยใชกิจกรรมศิลปะ
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ใหนักศึกษาไดรับประสบการณตรงในการแสดงวิธีการประเมินผลการเรียนรูตางๆ ที่เหมาะสมผาน
การประดิษฐเปนผลงานทางศิลปะไดสําเร็จ
การจัดการฝกอบรมในกิจกรรมแตละกิจกรรมประกอบดวยขั้นตอนในการจัดกิจกรรม
4 ขั้นตอนดังตอไปนี้ (จินตนา ตันสุวรรณนนท. 2550: 74; อางอิงจาก ผกา บุญเรือง. 2525: 110)
1. ขั้นนํา คือ การปูพื้นนักศึกษาใหมีความพรอมในการฝกอบรมและการเรียนรู หรือ
การสรางบรรยากาศใหเหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรูที่จะตามมา
2. ขั้นกิจกรรม คือ การใหนักศึกษาลงมือทําสิ่งตางๆตามกิจกรรมที่ไดเตรียมและ
กําหนดไว เพื่อใหนักศึกษาเกิดประสบการณตรงที่จะสามารถนํามาวิเคราะหไดในภายหลัง
3. ขั้นการอภิปรายและวิเคราะห คือ การใหนักศึกษาไดมีโอกาสแสดงความรูสึก ความ
คิดเห็นหลังจากที่ไดทํากิจกรรมเสร็จไปแลว ในขั้นนี้นักศึกษาไดวิเคราะหพฤติกรรมตางๆ และ
อภิปรายรวมกันจนเกิดการเรียนรูตามจุดมุงหมายของกิจกรรมที่ตั้งไว
4. ขั้นสรุปและประยุกตใช คือ การที่นักศึกษาไดเกิดความเขาใจตามจุดมุงหมายของ
กิจกรรมแลว เปนการกระตุนใหนักศึกษานําสิ่งที่ไดเรียนรูจากกิจกรรมที่ไดทําไปปรับใชในชีวิตจริง
รวมถึงการใหนักศึกษาสรุปถึงสิ่งที่ไดเรียนรูทั้งหมดที่เกิดขึ้น
การจั ดฝกอบรมการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูดว ยการนํ า ตนเอง การดํา เนิ น
กิจกรรมอยูบนหลักการใหความอิสระในการคิดริเริ่มการเรียนรูของตนเองดวยการนําตนเองอยางเสรี
สมัครใจเรียนรูดวยความอยากรู กํากับควบคุมกิจกรรมการเรียนรูของตนเองและรับผิดชอบการ
เรียนรูของตนเองได

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี จุด มุ ง หมาย เพื่อ เปรีย บเทีย บผลของการพั ฒ นาแรงจูง ใจภายในใน
การเรียนรู และความสามารถในการเรีย นรูดว ยการนํา ตนเองที่มีตอ พฤติก รรมการเรีย นรูดว ย
การนําตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระหวางนักศึกษาไดรับฝกอบรมและ
ไมไดรับฝกอบรม และระหวางนักศึกษาที่มีการเขาถึงแหลงทรัพยากรการเรียนรูของมหาวิทยาลัย
แตกตางกัน
กรอบแนวคิดในการวิจัยมีพื้นฐานมาจากแนวคิดการเรียนรูดวยการนําตนเองอยูบนทฤษฎี
การเรียนรูกลุมมนุษยนิยมที่ใหความสําคัญของความเปนมนุษย และมองมนุษยวามีคุณคา มีความดี
งาม มี ค วามสามารถ มี ค วามต อ งการ และมี แ รงจู ง ใจภายในที่ จ ะพั ฒ นาศั ก ยภาพของตนเอง
หากบุคคลไดรับเสรีภาพ มนุษยจะพยายามพัฒนาตนเอง ผูเรียนจะเรียนรูไดมากหากมีสวนรวมใน
การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูของมนุษยเปนกระบวนการภายใน อยูในการควบคุมของผูเรียนแต
ละคน ผูเรียนจะนําประสบการณ ความรู และทักษะตางๆเขามาสูการเรียนรูของตน ผูเรียนจะเรียน
ได ดี ห ากมี อิ ส ระที่ จ ะเรี ย นในสิ่ ง ที่ ต นเองต อ งการและด ว ยวิ ธี ก ารที่ ต นพอใจ มนุ ษ ย ทุ ก คนมี
ลักษณะเฉพาะตนควรไดรับการสงเสริมในการพัฒนาตามความเปนเอกัตบุคคลของตน มนุษยเปนผู
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มีความสามารถและเสรีภาพที่จะตัดสินใจ และเลือกกระทําสิ่งตางๆตามที่ตนพอใจ และรับผิดชอบใน
ผลการกระทํ านั้ น และบนทฤษฎี การเรียนรูกลุมพุท ธินิยมที่ใ ห ความสําคั ญกั บกระบวนการทาง
ปญญาหรือความคิด ขยายขอบเขตความคิดเนนพฤติกรรมไปสูกระบวนการทางความคิด ผูเรียน
เปนผูลงมือกระทําในการทํากิจกรรมเพื่อใหบรรลุเปาหมาย ผูเรียนตองรูจักสรางความรูดวยตนเอง
การตระหนักรูการรูคิดตนเองของผูเรียนมีความสําคัญ เพราะผูเรียนตองเปนผูที่ควบคุมและดูแล
ประเมินความคิดของตนเอง โดยการทดลองใชกลยุทธตางๆในการแกปญหาและรูปแบบการเรียนรูที่
เหมาะสมกับตนเอง รวมทั้งบนทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง เชื่อวา ผูเรียนตองเปนเปนผูสราง
ความรูดวยตนเอง ตองเรียนรูอยางตื่นตัว จัดกระทํากับขอมูลหรือประสบการณตางๆ และตองสราง
ความหมายใหกั บสิ่งนั้นดวยตนเอง ผูเรียนมีบทบาทในการเรียนรูอยางเต็มที่ ดวยผูเรียนจะนํา
ตนเองและควบคุมตนเองในการเรียนรู (ทิศนา แขมณี. 2551: 59-71)
แนวคิดการเรียนรูดวยการนําตนเอง เมื่อพิจารณาในแงผูเรียน มองเปน 2 มิติ คือ มิติ
เปาหมาย และมิติกระบวนการ (Candy. 1991: 6-8) มิติเปาหมาย มองลักษณะทางจิตของผูเรียนรู
ดวยการนําตนเอง เปนการเรียนรูที่เกิดจากแรงจูงใจภายในในการเรียนรูมีเจตนาจะเรียนดวยความ
อยากรู อยากเรียน ผูเรียนมีความตองการจะเรียนสิ่งนั้น (เขมณัฎฐ มิ่งศิริธรรม. 2552: 7) และมิติ
กระบวนการ มองวิธีการเรียนรูหรือรับผิดชอบและควบคุมการเรียนรูดวยตนเองในการวางแผนและ
ประเมินการเรียนรูของตนเอง (Brockett; & Hiemstra, 1991) โดยผานกระบวนการเรียนรูที่เปน
ระบบ ผูเรียนวิเคราะหความตองการในการเรียนรูที่แทจริงของตนเอง กําหนดเปาหมาย สื่อการเรียน
และหาแหลงความรู วางแผนการเรียนรูโดยเลือกออกแบบยุทธวิธีการเรียนที่จะทําใหบรรลุเปาหมาย
และประเมินผลการเรียนรูของตนเองในบรรยากาศการเรียนรูที่เปนอิสระ (Knowles. 1975) โมเดล
การเรียนรูดวยการนําตนเองของ แกริสสัน (Garrison.
1997) การเรียนรูดวยการนําตนเอง
ประกอบดวยลักษณะทางจิตของบุคคล และกระบวนการรับผิดชอบควบคุมการเรียนรูของตนเอง
ประกอบดวย 3 มิติที่ปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน ไดแก 1) การจัดการตนเอง (self-management) เปน
การควบคุมงานโดยเฉพาะการจัดการกิจกรรมการเรียนรู 2) การตรวจสอบตนเอง (self-monitoring)
เปนกระบวนการตรวจสอบกลยุทธการเรียนรูและตระหนักรูความสามารถในการรูคิดของตนเอง และ
3) แรงจูงใจ (motivation) เปนกระบวนการตัดสินใจเขารวมในการเรียนรูและเปนความพึงพอใจใน
งานที่บุคคลใชความพยายามยืนหยัดในงาน โมเดลของแกริสสัน เปนการบูรณาการมิติทั้ง 3 ไดแก
การจัดการตนเอง การตรวจสอบตนเอง และแรงจูงใจเขาดวยกัน โดยการเรียนรูดวยการนําตนเอง
เปนศูนยกลางที่ประกอบไปดวยการจัดการตนเอง เปนการควบคุมกิจกรรมการเรียนรู และการ
ตรวจสอบตนเอง เปนการรับผิดชอบในการสรางความหมายและตรวจสอบกระบวนการเรียนรู โดยมี
แรงจูงใจเปนปจจัยประสานที่ทําใหการจัดการตนเองและการตรวจสอบตนเองมีความหมาย และมี
คุณคา ดังนั้น โมเดลนี้แสดงถึงความสัมพันธระหวางการเรียนรูดวยการนําตนเอง กับการจัดการ
ตนเอง การตรวจสอบตนเอง และแรงจูงใจ นอกเหนือจากปจจัยภายใน คือ ลักษณะทางจิตและ
กระบวนการรับผิดชอบควบคุมเรียนรูของตนเองที่มีผลตอพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง
แลว ปจจัยภายนอกสามารถมีสวนผลักดันใหเกิดพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเองอยางถาวร
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การเขาถึงแหลงทรัพยากรการเรียนรูของมหาวิทยาลัยชวยใหผูเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรูดวยการ
นําตนเองอยางมีประสิทธิภาพ โดยการเรียนรูดวยการนําตนเอง เปนลักษณะที่มีอยูในตัวบุคคลทุก
คนเพี ย งมากน อ ยแตกต า งกั น ไปตามสถานการณ ก ารเรี ย นรู สามารถสร า งและฝ ก ให ผู เ รี ย นมี
พฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเองได(สํานักงานการศึกษานอกโรงเรียน. 2549)
จากแนวคิดทฤษฎีดังกลาวขางตน กรอบแนวคิดการวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาผลของ
การพัฒนาปจจัยภายในตัวผูเรียนทั้งมิติดานลักษณะทางจิตและมิติดานกระบวนการ ไดแก แรงจูงใจ
ภายในในการเรียนรูและความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองที่มีปฏิสัมพันธกับปจจัยภายนอก
คือ การเขาถึงแหลงทรัพยากรการเรียนรูของมหาวิทยาลัย การฝกอบรมพัฒนาแรงจูงใจภายในใน
การเรียนรูและความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองอยูบนพื้นฐานทฤษฎีการเรียนรูทาง
ป ญ ญาสั ง คมตามแนวคิ ด การเรี ย นรู โ ดยการสั ง เกต แนวคิ ด การกํ า กั บ ตนเองแนวคิ ด การรั บ รู
ความสามารถของตนเอง และเทคนิ ค การฝก อบรม ได แ ก การอภิ ป รายกลุ ม เกมการบรรยาย
กรณีศึกษา การระดมสมอง กิจกรรมศิลปะ ผังกราฟฟค และการแสดงละคร รูปแบบการฝกอบรม
พัฒนาแบงเปน 4 กลุม กลุมทดลอง AB ไดรับฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรูและ
ความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง กลุมทดลอง A ไดรับฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจ
ภายในในการเรียนรู กลุมทดลอง B ไดรับฝกอบรมการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง และกลุมควบคุม C ไมไดรับฝกอบรมโดยไดฝกภาษาอังกฤษ
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รูปแบบการฝกอบรม
กลุมทดลอง
กลุมทดลอง AB ไดรับฝกอบรมการ
พัฒนาแรงจูงใจภายในในการ
เรียนรูและความสามารถในการ
เรียนรูดวยการนําตนเอง
กลุมทดลอง A ไดรับฝกอบรมการ
พัฒนาแรงจูงใจภายในในการ
เรียนรู
กลุมทดลอง B ไดรับฝกอบรมการ
พัฒนาความสามารถในการ
เรียนรูดวยการนําตนเอง
กลุมควบคุม
กลุมควบคุม C ไมไดรับฝกอบรม
โดยไดฝกภาษาอังกฤษ

ตัวแปรตามทีว่ ัดหลัง
การทดลองทันที
- ความพรอมในการเรียนรู
ดวยการนําตนเอง
- แรงจูงใจภายในในการเรียนรู
- ความสามารถในการเรียนรู
ดวยการนําตนเอง

ตัวแปรตามที่วัด
หลังการทดลอง 3 สัปดาห
- พฤติกรรมการเรียนรูดวย
การนําตนเอง
- แรงจูงใจภายในในการเรียนรู
- ความสามารถในการเรียนรู
ดวยการนําตนเอง

ตัวแปรจัดประเภท
การเขาถึงแหลงทรัพยากรการเรียนรูของมหาวิทยาลัย
- กลุมระดับสูง
- กลุมระดับต่ํา
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สมมติฐานการวิจัย
1. นักศึกษาที่ไดรับฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู และความสามารถใน
การเรียนรูดวยการนําตนเอง มีความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง แรงจูงใจภายในในการ
เรียนรู และความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองสูงกวานักศึกษาไมไดรับฝกอบรม การวัด
หลังการทดลองทันที
2. นักศึกษาที่ไดรับฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู และความสามารถใน
การเรียนรูดวยการนําตนเอง มีพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง แรงจูงใจภายในในการเรียนรู
และความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองสูงกวานักศึกษาไมไดรับฝกอบรม การวัดหลังการ
ทดลอง 3 สัปดาห
3. นักศึกษาที่ไดรับฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู และความสามารถใน
การเรี ย นรู ด ว ยการนํ า ตนเองที่ มี ก ารเข า ถึ ง แหล ง ทรั พ ยากรการเรี ย นรู ข องมหาวิ ท ยาลั ย สู ง
มีพฤติกรรมการเรี ย นรู ด ว ยการนํา ตนเองสู ง กว า นั ก ศึ ก ษาที่ มี ก ารเข า ถึ ง แหล ง ทรั พ ยากรการ
เรี ย นรู ข องมหาวิทยาลัยต่ํา
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึ ก ษาผลของการพั ฒ นาแรงจู ง ใจภายในในการเรี ย นรู แ ละความสามารถในการ
เรียนรูดวยการนําตนเองที่มีตอพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม มีพื้นฐานมาจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของมี
รายละเอียดดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูดวยการนําตนเอง
2. ความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง: ความหมายและวิธกี ารวัด
3. พฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง: ความหมายและวิธีการวัด
4. แรงจูงใจภายในในการเรียนรู: ความหมาย และวิธกี ารวัด
5. ความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง: ความหมาย และวิธีการวัด
6. การเขาถึงแหลงทรัพยากรการเรียนรูของมหาวิทยาลัย: ความหมาย และวิธีการวัด
7. การพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรูและความสามารถในการเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง

แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูดวยการนําตนเอง
การเรียนรูดวยการนําตนเอง (self-directed learning) มีมาตั้งแตอดีต นักปรัชญาชาวกรีก
เชน โสเครติส (Socrates) เพลโต (Plato) และอริสโตเติล (Aristotle) ไดเรียนรูดวยตนเอง (selfstudy) บุคคลสําคัญทางประวัติศาสตรที่เปนผูเรียนรูดวยการนําตนเอง ไดแก พระเจาอเล็กซานเดอร
มหาราช (Alexander The Great) ซีซาร (Caesar) เดสคารตส (Descaretes) (Hiemstra. 1994)
คําวา การเรียนรูดวยการนําตนเอง ซึ่งเดิมใชคําวา Auto-Didactic แปลวา การสอนตนเอง ไดมีการ
นําคําอื่นๆมาใชเรียกตางๆกัน ไดแก การสอนตนเอง (self-teaching) การศึกษาดวยตนเอง (selfeducation) การเรียนรูอยางอิสระ (independent learner) การเรียนรูวางแผนดวยตนเอง (selfplanned learning) เปนตน จากความเจริญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเกิดคําศัพทที่สัมพันธกับ
การเรียนรูดวยการนําตนเอง ไดแก e-learner, web-based learning, virtual learner เปนตน
(Hiemstra. 2004) แมกระบวนการเรียนรูเหลานี้จะมีชื่อที่แตกตางกัน แตบนแนวคิดการเรียนรูที่
เหมื อ นกั น จึ ง มี จุ ด มุ ง หมายหลั ก เดี ย วกั น คื อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพในการเรี ย นรู (Jiraporn
Tuksinvarajarn. 2002)
การเรียนรูดวยการนําตนเองเปนที่รูจักในหลายประเทศ แตการเรียนรูดวยการนําตนเอง
อยางเปนทางการเริ่มในศตวรรษที่ 19 ในประเทศอเมริกา และไดรับความสนใจกวางขวางเปนอยาง
มากในการศึกษาผูใหญ โดย โนลส (Knowles. 1975: 19) ไดนําเสนอ การเรียนรูดวยการนําตนเอง
บนพื้นฐานของคําวา Andragogy หมายถึง ศาสตรและศิลปชวยผูใหญใหเรียนรู เปนจุดที่บุคคล
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บรรลุมโนทัศน (self-concept) ในการนําตนเอง (self-direction) ของการกลายเปนผูใหญ และเปน
จุดที่บุคคลพัฒนาความตองการทางจิตในการนําตนเอง
ความหมายของการเรียนรูดวยการนําตนเอง
นักวิชาการตางประเทศ ไดใหความหมายของการเรียนรูดวยการนําตนเองไวมากมาย
ไดแก สเคเจอร (Skager. 1978) นิยามการเรียนรูดวยการนําตนเอง วา การที่บุคคลตั้งเปาหมาย
ของตนเอง วางแผนและดําเนินการการเรียนรูของตนเอง และประเมินผลการเรียนรูจะเปนผูเรียนรู
ดวยการนําตนเอง ทัฟ (Skager. 1978; citing Tough. 1978) ใหความหมายการเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง คือ การเรียนรูของบุคคลที่มีความตั้งใจ เจตนา จะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลมุงมั่นผูกพันกับการ
เรียนรูเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางตอเนื่อง และมีการวางแผนการเรียนของตนเองดวย สําหรับ ลีแมน
(Abdullah. 2001: Online; citing Lyman. 1997) กลาววา การเรียนรูดวยการนําตนเอง เปนการยาย
การควบคุมจากครูไปสูผูเรียน ผูเรียนทํากิจกรรมอยางอิสระในการกําหนดเปาหมาย ตัดสินใจวา
อะไรคือสิ่งที่จะเรียนรู และจะจัดการงานที่จะเรียนรูภายใตกรอบการทํางาน สวน มอรคเกอร และ
สเปยร (Lowry: 2010; citing Mocker; & Spear. 1982) กลาววา การเรียนรูดวยการนําตนเอง
เปนโมเดลการเรียนรูตลอดชีวิตที่อยูบนฐานความเชื่ออํานาจภายในตน (locus of control) ในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคและวิธีการเรียนรูของตนเอง สําหรับ อับดุลลา (Abdullah. 2001:
Online) กลาววา ผูเรียนรูดวยการนําตนเอง เปนผูที่รับผิดชอบตนเองและจัดการกระบวนการเรียนรู
ของตนเอง บุ คคลจะมีทักษะในการเขาถึ งและการวางแผนขอมูลที่พวกเขาคิดวาจําเปนสําหรับ
จุดมุงหมายพิเศษ สวน กิบบอน (Gibbon. 2002) ใหความหมาย การเรียนรูดวยการนําตนเอง เปน
การเพิ่มพูนความรู ทักษะ ความสําเร็จ หรือ การพัฒนาตนเองที่บุคคลเลือกและทําใหเกิดขึ้นดวย
ความพยายามของตนเองดวยการใชวิธีการใดๆ ในสถานการณบางอยางในชวงเวลาหนึ่งบอลฮุย
(Abdullah. 2001:Online; citing Bolhuis. 1996) มองวา การเรียนรูดวยการนําตนเอง เปนการ
พัฒนาความรูเฉพาะและความสามารถในการถายโยงความรูหนึ่งไปสูสถานการณใหม การเรียนรู
ดวยตนเองเปนสะพานเชื่อมชองวางระหวางความรูในโรงเรียนและปญหาในโลกจริง โดยพิจารณาวา
บุคคลจะเรียนรูในชีวิตจริงอยางไร จากการศึกษาของเจอรสเนอร (Gerstner. 1992) พบวา
ความหมายของการเรียนรูดวยการนําตนเองประกอบดวยความรูสึกตระหนักรู การเปลี่ยนแปลงภาย
ในของจิตสํานึก ความสามารถตระหนักรูคุณคาของตนเอง การสงเสริมทักษะการเรียนรูกระบวนการ
ภายในในการพัฒนาของมนุษยอยางตอเนื่อง การเปลี่ยนแปลงทัศนะ การวางแผนและการจัดการ
เหตุการณการเรียนการสอนจากภายนอก ในขณะที่ โรเบอรสัน (Roberson. 2005: 270) ศึกษา
พบวา การเรี ยนรู ดว ยการนํ าตนเอง ไดถู ก ใหความหมายวา เป นการเรียนรู อย างตั้งใจที่บุ ค คล
รับผิดชอบและควบคุมการเรียนรูที่เกิดขึ้นไดหลายทางทั้งทางการและไมเปนทางการ สิ่งสําคัญคือ
ผูเรียนจะเปนเจาของในการควบคุมสิ่งที่จะเรียน เวลาที่จะเริ่มเรียน สถานที่เรียนและเวลาที่จะสําเร็จ
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สํ า หรั บ นั ก วิ ช าการไทยได ใ ห ค วามหมายของการเรี ย นรู ด ว ยการนํ า ตนเองไว ได แ ก
นรินทร บุญชู (2532) ใหความหมายของการเรียนรูดวยการนําตนเองวา เปนกระบวนการศึกษา
ดวยตนเองของบุคคล เริ่มจากตั้งใจในการศึกษา มีจุดมุงหมาย มีการวางแผน มีทักษะการเรียนรู
และมีการวัดและประเมินผลตนเอง สําหรับ สมคิด อิสระวัฒน (2541) ใหคําจํากัดความ การเรียนรู
ด ว ยการนํ า ตนเอง หมายถึ ง การดํ า เนิ น การที่ ผู เ รี ย นช ว ยเหลื อ ตนเองในการเรี ย นรู ผู เ รี ย นมี
ความคิดริเริ่มในความอยากรูสิ่งใดสิ่งหนึ่งแลวทําการวางแผนศึกษาคนควาตางๆดวยตนเองไปจน
จบกระบวนการเรียนรู ขณะที่ สุนทรา โตบัว (2546) ใหความหมายของการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองวา เปนการ ที่ บุค คลริเ ริ่ม การเรีย นรูดว ยตนเองอัน เปน การแสดงออกถึง ความใฝรูที่
เรีย นดว ยความอยากรู กระตือรือรนในการเรียน วิเคราะหความตองการ กําหนดเปาหมายที่จะ
เรียนของตนเอง ควบคุมตนเองที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบผูกพันกับเปาหมายการทํางานที่ตั้งไว
มุงมั่ นที่ จะทํ า งานให สํ า เร็ จ ตามเวลา มี ก ารตรวจสอบแผนปฏิบั ติ ง านของตน มี ค วามเชื่ อมั่ นใน
ความสามารถของตนเอง ประเมินผลงานของตนเองและพรอมที่จะปรับปรุงตนเอง และเปนผูที่รูวิธี
เรียนมีการวางแผนการเรียนของตนเอง รูวิธีการแสวงหาความรูจากแหลงที่มีความนาเชื่อถือ สุวัฒน
วัฒนวงศ (2543) ใหความหมาย การเรียนรูดวยการนําตนเอง เปนกระบวนการที่ใชในการคนควา
และเสาะแสวงหาความรู ข องบุ ค คล โดยบุ ค คลนั้ น มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม ด ว ยตนเอง มี ค วามตั้ ง ใจ
มีจุดมุงหมายในการแสวงหาความรูดวยตนเองเปนสําคัญ โดยจะตองมีการวางแผนการเรียน มีการ
เลือกแหลงขอมูล เลือกวิธีการเรียนรูที่มีความเหมาะสมและสัมพันธกับนิสัยในการเรียนรูของตนเอง
มีการวัดและประเมินผลที่สอดคลองกับวัตถุประสงคในการเรียนของตน สวน ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ
(2546) นิ ย าม การเรี ย นรู ด ว ยการนํ า ตนเอง ว า เป น การเรี ย นรู ที่ ต นเองเป น ผู ริ เ ริ่ ม กํ า หนดสิ่ ง ที่
ตองการจะเรียนรู วิธีการเรียนรู การประเมินการเรียนรูที่อาจมีความชวยเหลือจากผูอื่นดวยหรือไม
ก็ได
จากความหมายขางตน สรุปไดวา การเรียนรูดวยการนําตนเอง เปนการดําเนินการที่
บุคคลตั้ งใจริเริ่ มและรับผิ ดชอบในการจัดการและควบคุมกระบวนการเรียนรู ของตนเองทั้งเปน
ทางการและไมเปนทางการ โดยริเริ่มตั้งแตวิเคราะหความตองการและกําหนดเปาหมายที่จะเรียนรู
เลือกแหลงขอมูล เลือกวิธีการเรียนรูที่มีความเหมาะสม การประเมินผลการเรียนรูและพรอมที่จะ
ปรับปรุงตนเอง ซึ่งอาจมีความชวยเหลือจากผูอื่นดวยหรือไมก็ได
ลักษณะของการเรียนรูด วยการนําตนเอง
ลักษณะการเรี ยนรู ดว ยการนําตนเองที่นั กวิชาการตา งประเทศให ไว จากงานวิจัย เชิง
คุณภาพของ ฮูล (Long; et al. 2004; citing Houle. 1961) ที่ไดสัมภาษณเชิงลึกกับผูเรียนรูผูใหญ
สามารถสรุปไดวาผูเรียนรูผูใหญมี 3 ลักษณะ ไดแก 1) มุงเปาหมาย (goal-oriented) คือ ผูเรียนที่
หวังจะประสบความสําเร็จในจุดมุงหมายของตน 2) มุงกิจกรรม (activity-oriented) คือ ผูเรียน
เพื่อที่จะไดมาสังคมกับเพื่อน และ 3) มุงการเรียนรู (learning oriented) คือ ผูเรียนที่คิดวาการเรียน
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มีความหมายในตัวเองอยูแลว เรียนเพื่อที่จะเรียน ผูเรียนรูผูใหญที่มุงการเรียนรูกลุมนี้มีลักษณะของ
ผูเรียนรูดวยการนําตนเอง (self-directed learner) ซึ่ง ทัฟ (มรุต กองวิริยะไพศาล. 2549: 20-21;
อางอิงจาก Tough. 1979) มองวาการเรียนรูดวยการนําตนเองนี้เปนลักษณะที่จะพบโดยทั่วไปใน
ผูใหญ แตสําหรับผูเรียนรูดวยการนําตนเองที่ประสบความสําเร็จสูงจะมีลักษณะพิเศษ คือ เขาใจ
และยอมรับในคุณลักษณะของตน และไมพอใจกับสภาพของตนในปจจุบัน มีความมุงมั่นพยายามที่
จะพัฒนาศักยภาพที่ซอนเรนของตน และมีความสามารถอยากรู อยากเห็น มีความพยายามที่จะ
เอาชนะอุปสรรคทั้งปวง กูกลิเอลมิโน (Guglielemino. 2006: Online) เสนอวา ผูเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง เปนบุคคลที่ริเริ่ม อิสระ และยืนหยัดในการเรียนรูอยางตอเนื่อง เปนบุคคลที่ยอมรับความ
รับผิดชอบในการเรียนรูของตนเองและมองปญหาเปนความทาทายไมใชอุปสรรค สามารถมีวินัยใน
ตนเองและมีความอยากรูอยากเห็นสูง เปนบุคคลที่มีความปรารถนาที่จะเรียนรูหรือเปลี่ยนแปลงและ
มีความมั่นใจตนเอง เปนผูที่สามารถใชทักษะการเรียนรูในการจัดการเวลา กําหนดแนวทางการ
เรียนรูไดอยางเหมาะสม และสามารถพัฒนาแผนงานใหบรรลุผลสําเร็จ เปนผูที่สนุกในการเรียนรู
และมีแนวโนมที่มุงเปาหมาย สเคเจอร (Skager. 1978) อธิบายลักษณะของผูเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง ไวดังนี้ 1) เปนผูยอมรับตนเอง (self-acceptance) ที่มีเจตคติเชิงบวกตอตนเอง
2) เปนกิจกรรมการเรียนที่มีการวางแผน (planfulness) มีลักษณะที่สําคัญ คือ รูถึงความตองการใน
การเรียนของตนเอง วางจุดมุงหมายที่เหมาะสมตอตนเองใหสอดคลองกับความตองการที่ตั้งไว และ
เปนแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ชวยใหบรรลุวัตถุประสงคของการเรียน 3) มีแรงจูงใจภายใน
(intrinsic motivation) ผูเรียนที่มีแรงจูงใจในการเรียนอยูในตัวเอง จะสามารถเรียนรูโดยปราศจาก
สิ่งควบคุมภายนอก เชน รางวัล การถูกตําหนิ ถูกลงโทษ เรียนเพื่อตองการวุฒิบัตรหรือตําแหนง
4) มีการประเมินผลตนเอง (internalized evaluation) สามารถที่จะประเมินผลตนเองไดวา จะเรียน
ไดดีแคไหน โดยอาจขอใหผูอื่นประเมินการเรียนรูของตนเองก็ได ซึ่งผูเรียนจะตองยอมรับการ
ประเมินผลภายนอกวา ถูกตองก็ตอเมื่อผูประเมินมีความคิดอยางอิสระ และการประเมินสอดคลอง
สิ่งตางๆที่ปรากฏเปนจริงอยูในขณะนั้น 5) การเปดกวางตอประสบการณ (openness to
experience) ผูเรียนที่นําประสบการณเขามาใชในกิจกรรมชนิดใหมๆ อาจจะสะทอนการเรียนรู หรือ
การจัดวางเปาหมายโดยอาจไมจําเปนที่จะเปนเหตุผลในการที่จะเขาไปทํากิจกรรมใหมๆ ความใครรู
ความอดทนตอความคลุมเครือ การชอบสิ่งที่ยุงยากสับสน และการเรียนอยางสนุกจะทําใหเกิด
แรงจู ง ใจในการทํ า กิ จ กรรมใหม ๆ และทํ า ให เ กิ ด ประสบการณ ใ หม ๆ อี ก ด ว ย 6) การยื ด หยุ น
(flexibility) ชี้ใหเห็นถึงความเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงเปาหมาย หรือวิธีการเรียนและใชระบบการ
เขาถึงปญหา โดยใชทักษะการสํารวจ การลองผิดลองถูก ซึ่งไมไดแสดงถึงการขาดความตั้งใจที่จะ
เรียนรู ความลมเหลวจะไดรับการนํามาปรับปรุงแกไขมากกวาที่จะยอมแพยกเลิก และ7) การเปน
ตัวของตัวเอง (autonomy) ผูเรียนดูแลตนเองได เลือกที่จะผูกพันกับรูปแบบการเรียนรูแบบใดแบบ
หนึ่ง บุคคลเหลานี้สามารถตั้งปญหากับมาตรฐานของระยะเวลาและสถานที่วาลักษณะการเรียนแบบ
ใดที่มีคุณคาและเปนที่ยอมรับได โดย ทัฟ (เสาวคนธ วงศศุภชัยนิมิต. 2546; อางอิงจาก Tough.
1979) ระบุลักษณะของผูเรียนรูดวยการนําตนเอง มีดังนี้ 1) ตั้งเปาหมายของการกระทําไวชัดเจน
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2) รูจักเลือกใชความรู และทักษะที่เหมาะสม 3) วางแผนการเรียนอยางดี 4) เรียนไดโดยกําลัง
ความสามารถมีไมสิ้นสุด 5) มีความมุงมั่นพยายามที่จะพัฒนาศักยภาพที่ซอนเรนอยูของตน และมี
ความอยากรูอยากเห็น ขณะเดียวกันยังชอบงานที่ตนเองทําอยู 6) เขาใจและยอมรับในคุณลักษณะ
ของตนเอง และไมพอใจกับสภาพของตนในปจจุบัน 7) มีความเชื่อมั่น กลาหาญ ที่จะเปดเผย
ตนเอง 8) สนใจอยางมีทิศทางแนชัด 9) เลือกอาชีพและกิจกรรมของตนเอง 10) ไมไดถูกบังคับหรือ
ถูกผลักดันจากภายนอก 11) มีความผูกพันหรือยึดมั่นตอจุดหมายของชีวิต 12) ตอสูบากบั่นเพื่อจะ
บรรลุเปาหมายสําคัญบางประการ 13) มีความพยายามที่จะเอาชนะอุปสรรคทั้งปวง 14) เปนผูที่มี
ผลงานและประสบความสําเร็จ และ15) สามารถคบหาสมาคมกับเพื่อน รักใครไดอยางจริงจัง
สําหรับลักษณะของการเรียนรูดวยการนําตนเองที่นักวิชาการไทยใหไว ไดแก สมคิด
อิสระวัฒน (2541) การเรียนรูดวยการนําตนเองมีลักษณะตอไปนี้ 1) สมัครใจที่จะเรียนดวยตนเอง
(voluntarily to learn) มิไดเกิดจากการบังคับ แตมีเจตนาที่จะเรียนดวยความอยากรู 2) ตนเองเปน
แหลงขอมูลของตัวเอง (self-resourceful) คือ ผูเรียนสามารถบอกไดวาสิ่งที่ตนจะเรียนคืออะไร รูวา
ทักษะและขอมูลที่ตองการหรือจําเปนตองใชมีอะไรบาง สามารถกําหนดเปาหมาย วิธีการรวบรวม
ขอมูลที่ตองการ และวิธีการประเมินผลการเรียนรู ผูเรียนตองเปนผูจัดการการเปลี่ยนแปลงตางๆ
ดวยตนเอง (manager of change) ผูเรียนตองมีความตระหนักในความสามารถ สามารถตัดสินใจ
ได มีการรับผิดชอบตอหนาที่และบทบาทในการเปนผูเรียนที่ดี และ 3) ผูเรียนตองรู “วิธีการเรียน”
(know how to know) คือ ผูเรียนควรทราบขั้นตอนการเรียนรูของตนเอง รูวาเขาจะไปสูจุดที่ทําให
เกิดการเรียนรูไดอยางไร สุนทรา โตบัว (2546) ไดสังเคราะหลักษณะของผูเรียนรูดวยการนํา
ตนเองประกอบดวย 3 องคประกอบ ไดแก 1) ริเริ่มการเรียนรูดวยตนเอง ที่แสดงออกถึงความสนใจ
กระตือรือร นในการเรีย น สมั ครใจเรียนดว ยความอยากรู วิเคราะหความตองการและกําหนด
เปาหมายที่จะเรียนของตนเอง คัดเลือกวิธีการเรียนและแหลงเรียนรูที่เหมาะสม 2) การควบคุม
ตนเอง เปนลักษณะนิสัยที่แสดงถึงความรับผิดชอบผูกพันกับเปาหมายการทํางานที่ตั้งไว มุงมั่นที่จะ
ทํางานใหสําเร็จตามเวลา กลารับผิดชอบในผลงานของตนเองและมีการปรับปรุงตนเองใหดีขึ้นอยู
เสมอ มีความคิดทางบวกตอตนเองหรือมีเจตคติที่ดีตอตนเอง เชื่อวาสามารถปฏิบัติไดในสิ่งที่
ตนเองกําหนด และ 3) มีทักษะการแสวงหาความรูหรือสามารถเขาถึงสิ่งที่ตนเองตองการเรียนรู
สามารถเลือกใชแหลงทรัพยากรการเรียนอยางเหมาะสม และมีการประเมินความนาเชื่อถือของ
แหลงขอมูล มีความมุงมั่นพยายามที่จะพัฒนาศักยภาพที่ซอนเรนอยูของตน
จากลักษณะของการเรียนรูดวยการนําตนเอง สรุปไดวา ผูเรี ยนรูดวยการนํ าตนเองมี
ลักษณะดังนี้ มีความปรารถนาที่จะเรียนรู มีอิสระในการริเริ่มการเรียนรูดวยการนําตนเองดวยความ
อยากรูและสมัครใจ มีแรงจูงใจภายในในการเรียนรู โดยปราศจากสิ่งควบคุมภายนอก เขาใจและ
ยอมรับในคุณลักษณะของตนเอง เปนตัวของตัวเอง มีความตระหนักในความสามารถ มุงมั่น
พยายามที่จะพัฒนาศักยภาพที่ซอนเรนอยูของตน ยอมรับความรับผิดชอบและควบคุมการเรียนรู
ของตนเอง มีการวางแผนกําหนดแนวทางการเรียนรูไดอยางเหมาะสม และเปนแหลงขอมูลของ
ตัวเอง สามารถบอกไดวาสิ่งที่ตนจะเรียนคืออะไร รูวาทักษะและขอมูลที่ตองการหรือจําเปนตองใชมี
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อะไรบาง สามารถกําหนดเปาหมาย วิธีการรวบรวมขอมูลที่ตองการ และวิธีการประเมินผลการ
เรียนรู รวมถึงรู “วิธีการเรียน” และเปนผูจัดการการเปลี่ยนแปลงตางๆ ดวยตนเอง มีการปรับปรุง
ตนเองใหดีขึ้นอยูเสมอ
ความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนรูดวยการนําตนเอง
การเรียนรูดวยการนําตนเอง เปนวิถีชีวิต (way of life) และรูปแบบการเรียนที่บุคคล
รับผิดชอบในการวางแผน การประยุกตใช และการประเมินผลความพยายามของตนเอง ดวยการ
ริเริ่มการเรียนรูจากความคิดของตนเอง โดยไมมีผูใดบังคับ เกิดจากแรงจูงใจภายในของบุคคลนั้น
(Hiemstra. 1994) การนําตนเองของผูเรียนรูเปนลักษณะที่เปนสากลของมนุษย และลักษณะนี้อยูใน
ตัวบุคคลแตละบุคคลในระดับที่แตกตางกัน การนําตนเองในการเรียนรูสามารถเกิดในสถานการณที่
หลากหลาย ตั้งแตในหองเรียนที่นําโดยครูไปจนถึงโครงการเรียนรูที่ผูเรียนดําเนินการและวางแผน
ดวยตนเอง ผูเรียนรูที่นําตนเองจะยอมรับความรับผิดชอบในการเรียนรูของตนเอง และจะเลือก
วัตถุประสงค กิจกรรม ทรัพยากร ลําดับการเรียนรู และระดับการใชพลังในการเรียนรูดวยตนเอง
มากกวาผูเรียนรูที่นําดวยคนอื่น (Long; et al. 2004; citing Guglielmino, 1977) บรอคเค็ตและ
เฮมสตรา (Brockett; & Hiemstra. 1991: 11-16) ไดระบุความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนรูดวย
การนําตนเอง ไว 10 ประการ ดังนี้ 1) การเรียนรูดวยการนําตนเองเปนคุณลักษณะที่มีอยูในตัว
ของบุคคลทุกคนในทุกสถานการณการเรียนรู และในระดับมากหรือนอยแตกตางกัน 2) การเรียนรู
ดวยการนําตนเองไมไดหมายถึงการเรียนรูตามลําพัง ผูเรียนรูดวยการนําตนเองจะรับผิดชอบในการ
เรียนรูเปนหลักและควบคุมการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน การดําเนินการและการประเมินผล
ประสบการณการเรียนรู สิ่งนี้จะเกิดขึ้นตามลําพัง ในกลุมใหญ ผูเรียน 2 คนหรือมากกกวานั้นรวม
รับผิดชอบในการเรียนรูของตนเอง 3) การเรียนรูดวยการนําตนเอง ใหความสําคัญกับความ
รับผิดชอบของบุคคล และความเชื่อในศักยภาพของมนุษยที่ไมมีที่สิ้นสุดในการดิ้นรนตอสูรักษาชีวิต
ใหมีชีวิตอยู (survival) และความเจริญกาวหนา (thrive) 4) การเรียนรูดวยการนําตนเองกอใหเกิด
ผลทางบวก ไดแก การจดจําเพิ่มขึ้น ความสนใจในการเรียนรูอยางตอเนื่อง ความสนใจในสิ่งตางๆ
มากขึ้น และมีเจตคติทางบวกตอผูสอน 5) การเรียนรูดวยการนําตนเองมีกิจกรรมหลายรูปแบบ
ไดแก การอาน การอภิปราย การเขียน การเสาะหาความรูโดยการสัมภาษณเปนแหลงขอมูล
พื้น ฐาน การอ า นด ว ยการนํ า ตนเอง การเข าร ว มในการศึ ก ษาเป น กลุ ม การทั ศ นศึ ก ษา การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูเชี่ยวชาญหรือตัวแทนหนวยงานตางๆ การเรียนผานคอมพิวเตอร
ออนไลน รวมถึง สื่อการเรียนรูในรูปแบบอื่นๆ 6) การสงเสริมการเรียนรูดวยการนําตนเองยัง
หมายถึง บทบาทของผูอํานวยความสะดวก (facilitator) ที่คอยใหคําปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิด
เปนแหลงทรัพยากรความรูที่จําเปน มีความสัมพันธที่ดีกับผูเรียนรูในฐานะพันธมิตรในการเรียนรู
และสนับสนุนผูเรียนใหรูจักคิดวิพากษ (critical thinking) 7) การเรียนรูดวยการนําตนเอง เปนสิ่งที่มี
คุณคา เปนวิธีที่ผูเรียนมีอิสระในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดในทุกแหงของโลก 8) การเรียนรูดวย
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การนําตนเอง สามารถเกิดขึ้นไดกับบุคคลในทุกกลุมคนไมมีขอจํากัด 9) ผูเรียนรูดวยการนําตนเอง
จะทํางานอยางเต็มศักยภาพ และเสาะแสวงหาประสบการณการเรียนรูที่มีคุณภาพ เมื่อเขาไดรับ
ความเชื่อใจและไววางใจ และ 10) การเรียนรูดวยการนําตนเองไมสามารถแกไขปญหาในการ
เรียนรูไดทุกปญหา มีขอจํากัดในบางกรณี
การเขาใจพื้ นฐานเกี่ยวกั บการเรียนรูดวยการนําตนเอง ทําใหสามารถนําความเขา ใจ
เกี่ยวกับการเรียนรูดวยการนําตนเองไปประยุกตใชในการปฏิบัติจริงตอไดอยางเหมาะสม
ความสําคัญของการเรียนรูดวยการนําตนเอง
การเรียนรูดวยการนําตนเอง กอใหเกิดผลทางบวก ไดแก การจดจําเพิ่มขึ้น ความสนใจ
ในการเรียนรูอยางตอเนื่องและความสนใจในสิ่งตางๆมากขึ้น (Brockett; & Hiemstra. 1991: 11-16)
สามารถเรียนรูไดดีกวา และสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชไดดีกวาการเรียนที่คอยรับความรูจาก
ผูสอนเพียงอยางเดียว (ศิวะพร ภูพันธ. 2548: 12) โนลส (Knowles. 1975) ไดใหเหตุผลของการ
เรียนรูดวยการนําตนเองไวดังนี้ 1) บุคคลที่เริ่มเรียนรูจะเรียนสิ่งตางๆมากกวา เรียนรูดีกวา ตั้งใจ
เรียนรูอยางมีเปาหมายดวยแรงจูงใจที่มากกวา จดจําและใชสิ่งที่เรียนรูไดดีกวาและยาวนานกวา
ผูเรียนที่คอยรับการสอนแตเพียงอยางเดียว 2) การเรียนรูดวยการนําตนเอง มีความสอดคลองกับ
การพัฒนาทางจิตวิทยาตามธรรมชาติของมนุษย ตอนบุคคลเกิดบุคคลจะมีลักษณะบุคลิกภาพของ
การพึ่งพาที่ตองการใหบิดามารดาปกปองเลี้ยงดู ดูแลและตัดสินใจให แตเมื่อบุคคลเติบโตขึ้นและมี
วุฒิภาวะ บุคคลจะพัฒนาความตองการทางจิตวิทยาที่ลึกลงไปมากขึ้น โดยตองการความเปนอิสระ
จากการควบคุมของบิดามารดา ครูและผูใหญคนอื่น มีวุฒิภาวะที่จะพัฒนาความสามารถรับผิดชอบ
ชีวิตที่เปนของตนเองไปสูการนําตนเองเพิ่มมากขึ้น 3) การพัฒนาทางการศึกษาใหมๆ เชน
หลักสูตรใหม หองเรียนแบบเปด ศูนยแหลงการเรียนรู การศึกษาอิสระ โปรแกรมการเรียนสําหรับ
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยเปด เปนตน จะผลักดันใหผูเรียนตองรับผิดชอบอยางมากในการริเริ่ม
การเรียนรูของตนเองเพิ่มขึ้น ผูเรียนที่เขารวมในรูปแบบการเรียนแบบใหมเหลานี้ โดยขาดทักษะ
การเรี ย นรู ด ว ยการนํ า ตนเอง จะประสบกั บ ความวิ ต กกั ง วล ความสั บ สน และความล ม เหลว
และ 4) การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของโลกยุคใหม การพัฒนาทักษะการแสวงหาความรูใหมๆ
เปนทักษะที่จําเปนสําหรับการใชชีวิตที่อยูบนความคิดที่วา การเรียนรู (learning) คือ การใชชีวิต
(living) ที่เปนกระบวนการตลอดชีวิต แคนดี้ (Candy. 1991) กลาววา การเรียนรูดวยการนําตนเอง
มีความสําคัญในการลดขอจํากัดทางการศึกษา และทําใหสามารถแสวงหาความรูใหสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคมและเทคโนโลยีในโลกยุคใหม นอกจากนี้ การเรียนรูดวยการ
นําตนเอง เปนการดิ้นรนตอสูเพื่อการมีชีวิตเพื่อตัวเองและมนุษยชาติ เปนความสามารถที่ชวยให
มนุษยมีพัฒนาการทางปญญา เปนการปรับประยุกตใชความรูไปสูสถานการณใหม และเปนการ
ยอมรับความตองการเปลี่ยนแปลงความรูที่มีอยูไปสูระดับความเขาใจใหม ซึ่งประสบการณจากการ
เรียนรูดวยการนําตนเองเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงานและแกปญหา
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ผูเรียนรูดวยการนําตนเองจะจัดการตนเองไดดี มีโอกาสทํางานตามระดับความกาวหนาของตนเอง
ทําใหผูเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น และเรียนไดดีขึ้น (สํานักงานการศึกษานอกโรงเรียน.
2549; อางอิงจาก Lin. 2000; Treffinger. 1995) การเรียนรูดวยการนําตนเอง เปนการกระทําของ
บุคคลที่เสาะแสวงหาความรูตามความตองการโดยใชความเพียรพยายามของตนในการเพิ่มความรู
รวมทั้งมีพฤติกรรมที่เปนความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง เพื่อใหตนเกิดการเรียนรูมี
ความรูเพิ่ม สามารถแสวงหาความรูอยางไมมีที่สิ้นสุด การจัดวิธีการเรียนรูใหผูเรียนสามารถเรียนรู
ดวยการนําตนเองจึงเปนสิ่งสําคัญ ผูเรียนรูดวยการนําตนเองสูงจะเปนบุคคลที่ควบคุมกระบวนการ
เรียนรูได และผูเรียนรูดวยการนําตนเองสูงจะแสดงความเปนอิสระมากกวาผูเรียนรูดวยการนํา
ตนเองต่ํา (Yu. 2005: 145; citing Long. 1991) การเรียนรูดวยการนําตนเองเปนลักษณะสําคัญตอ
การดําเนินชีวิตที่มีคุณภาพ ชวยใหผูเรียนมีความตั้งใจสูง มีแรงจูงใจสูง มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
รูจักคิดวิ เคราะห จัดการกั บป ญหาของตนเองได รูวิธีการเรี ยนรูและเรียนไดดีขึ้น สามารถนํา
ประโยชนจากการเรียนรูไปใชไดดีและยาวนานขึ้น ผูเรียนรูดวยการนําตนเองจะเปนผูกระตือรือรน
มีอิสระในการเรียนรู มีแรงจูงใจ และรับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง (ศิรินันท สามัญ. 2547:11)
ความสํ าคัญของการเรียนรูด ว ยการนําตนเองทํ าใหผูเ รี ยนสามารถดํ ารงชีวิตในสังคมไดอยางมี
คุณภาพ ทําใหบุคคลเปนผูกระหายใครรู สามารถเรียนรูเรื่องตางๆที่มีอยูไดมากที่สุด สามารถ
ศึกษาไดอยางตอเนื่องโดยไมตองมีใครมาบอกและเปนผูคิดริเริ่มที่จะเรียนรู และชวยใหการศึกษา
เกิดความสมดุล (สมคิด อิสระวัฒน. 2541) การเรียนรูดวยการนําตนเอง ชวยใหผูเรียนมีการปรับ
พฤติกรรมทํางานรวมกับผูอื่นได รูจักเหตุผล รูจักคิดวิเคราะห ปรับวิธีการแกปญหาของตนเอง
จัดการกับปญหาไดดีขึ้น ทําใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียน นอกจากนี้วิธีการเรียนยัง
สนองตอบความแตกตางระหวางบุคคลที่เนนใหผูเรียนรับผิดชอบการเรียนรูของตนเองเปนฐาน
การศึกษาตลอดชีวิต (คณาพร คมสัน. 2540: 38)
จากความสําคัญของการเรียนรูดวยการนําตนเองขางตน สรุปไดวา การเรียนรูดวยการ
นําตนเอง เปนประโยชนตอผูเรียนจะเรียนสิ่งตางๆมากกวาและเรียนรูไดดีกวา บุคคลจะตั้งใจเรียนรู
อยางมีเปาหมายดวยแรงจูงใจที่มากกวา จดจําและใชสิ่งที่เรียนรูไดดีกวา เรียนรูวิธีการเรียนรูได
รับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง จัดการตนเองไดดี สามารถศึกษาไดอยางตอเนื่อง สามารถที่ชวยให
มนุษยมีพัฒนาการทางปญญาในการปรับและประยุกตใชความรูไปสูสถานการณใหมที่ทําใหประสบ
ความสํา เร็ จ ในการปฏิ บั ติ ง านและแก ป ญ หา ทํ าให ผู เ รีย นสามารถดํ า รงชี วิต ในสั ง คมได อ ย า งมี
คุ ณภาพ สามารถแสวงหาความรู ใ หส อดคลองกับ การเปลี่ยนแปลงอย างรวดเร็ วของสังคมและ
เทคโนโลยีในโลกยุคใหม
โมเดลการเรียนรูดวยการนําตนเอง
จากการศึกษาของ สงและฮิล (Song; & Hill. 2007) พบวา นักวิชาการตางนําเสนอ มิติ
ของการเรียนรูดวยการนําตนเองในมุมมองที่แตกตางกัน นักวิชาการบางคนมอง การเรียนรูดวยการ
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นําตนเองในมิติของกระบวนการจัดการเรียนการสอน เชน แฮริสสัน(Harrison. 1978) ที่ใหความ
สนใจการศึกษาไปที่ระดับความอิสระของผูเรียนรูในกระบวนการเรียนการสอน ในขณะที่นักวิชาการ
คนอื่นมองการนําตนเอง (self-direction)
ในฐานะคุณลักษณะของบุคคล เชน กูกลิเอลมิโน
(Guglielmino. 1977) มีเรียม และ คาฟาลเรลลา (Reio. 2003: 40-41; citing Merriam; &
Caffarella. 1999) ไดแบงการวิจัยหลักเกี่ยวกับการเรียนรูดวยการนําตนเองเปน 3 ลักษณะ
การวิจัยกลุมแรก เปนการศึกษาการเรียนรูดวยตนเอง ในมิติเปาหมายของการเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง ประกอบดวย การสงเสริมการเปนผูเรียนรูดวยการนําตนเอง การปลูกฝงการเรียนรูเชิงการ
เปลี่ยนแปลง และการสงเสริมการเรียนรูอิสระที่เปนจุดมุงหมายของการเรียนรูดวยการนําตนเอง
โดยการสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถที่จะนําตนเองในการเรียนรูได งานของนักการศึกษา คือ
การชวยบุคคลแตละคนในการพัฒนาความสามารถที่จําเปนในการเรียนรูดวยการนําตนเอง เชน
การวางแผน การตรวจสอบ และการประเมิ น การเรี ย นรู ข องตนเอง การวิ จั ย กลุ ม ที่ ส อง เป น
การศึกษาการเรียนรูดวยการนําตนเองในมิติกระบวนการ เชน โมเดลการเรียนรูดวยการนําตนเอง
ของ แกริสสัน (Garrison’s model) และการวิจัยกลุมที่สาม เปนการวิจัยการเรียนรูดวยการนําตนเอง
ในมิติของลักษณะของบุคคล หรือ ในมิติความพรอมทางจิตในการเรียนรู เชน ความพรอมการเรียนรู
ดวยการนําตนเองของกูกลิเอลมิโน (SDLRS) ดังนั้น เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับการเรียนรูดวย
การนําตนเอง มีนักวิชาการไดนําเสนอโมเดลการเรียนรูดวยการนําตนเอง ดังนี้
1. โมเดลของแคนดี้ แคนดี้ (Candy. 1991) สรุปวา การเรียนรูดวยการนําตนเอง
เปรียบเสมือนรมที่ลอมรอบดวย 4 มิติ คือ 1) การนําตนเอง (self-direction) เปน คุณลักษณะของ
บุคคล คือ ความอิสระเปนตัวของตัวเองของบุคคล (personal autonomy) 2) การนําตนเอง เปน
ความตั้งใจและความสามารถที่จะจัดการการเรียนรูของตนเอง คือ การจัดการตนเอง
(selfmanagement) 3) การนําตนเอง เปนการจัดการเรียนการสอนในสิ่งแวดลอมที่เปนทางการ คือ การ
ควบคุมการเรียนโดยผูเรียน (learner-control) และ 4) การนําตนเอง เปนการสงเสริมที่ไมเปน
ทางการใหบุคคลมีโอกาสในการเรียนรูในสิ่งแวดลอมทางสังคมตามธรรมชาติ คือ การสอนตนเอง
(autodidaxy) โครงสรางที่หลากหลายในโมเดลของแคนดี้ สรางความเขาใจเกี่ยวกับการเรียนรูดวย
การนําตนเองในเชิงลึก และโมเดลของแคนดี้ เปนโมเดลแรกที่แสดงวา การนําตนเองจะแตกตางกัน
ในขอบเขตเนื้อหาที่แตกตางกัน
2. โมเดล PRO บรอคเค็ตและเฮมสตรา (Brockett; & Hiemstra. 1991) สังเคราะห
ลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองและนําเสนอโมเดล PRO (personal responsibility orientation)
เปนแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบของบุคคลที่อยูบนฐานแนวคิดมนุษยนิยมที่เชื่อวา ธรรมชาติมนุษย
เปนคนดีและบุคคลมีศักยภาพในการเจริญเติบโตอยางไมจํากัด ซึ่งความรับผิดชอบของบุคคล เปน
การที่ บุค คลเป น เจ า ของความคิ ด และการกระทํ า ของตนเอง ควบคุ มตอบสนองตอ สถานการณ
รับผิดชอบตอความคิดการกระทําและผลที่เกิดขึ้น ในฐานะผูเรียนบุคคลจะมีทางเลือกตามแนวทางที่
เขาตองการ บุคคลสามารถกําหนดกฎของตนเองและสามารถเลือกบรรทัดฐานที่ตนเองเคารพได
ดวยตนเอง หรือบุ คคลสามารถที่จ ะเลื อกสิ่งที่มีคุ ณคาในการสรางทางเลือกที่ สอดคลองกั บการ
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ตระหนักรูของตนเอง โมเดลนี้แสดงมุมมองในการทําความเขาใจการเรียนรูดวยการนําตนเองใน
2 มิติที่มีความสัมพันธกัน มิติแรก คือ กระบวนการเรียนรูแบบนําตนเอง เปนกระบวนการที่บุคคล
ตองรับผิดชอบในการวางแผน ดําเนินการ และประเมินผลการเรียนรูของตนเอง และมิติการนํา
ตนเองของผูเรียน เปนบุคลิกลักษณะของบุคคลที่มีการเรียนรูดวยการนําตนเอง ซึ่งประกอบดวย
สวนที่สัมพันธกัน ดังนี้ 1) ความรับผิดชอบสวนบุคคล (personal responsibility) เปนการที่บุคคล
รับผิดชอบความคิดและการกระทําของตนเอง สามารถเลือกกระทําอยางมีเหตุผล สามารถควบคุม
ศักยภาพในการนําตนเองในทิศทางที่ไดเลือกจากทางเลือกหลายๆทาง โดยยอมรับผลการกระทํา
จากการกระทําของตนเอง 2) การเรียนรูดวยการนําตนเอง (self-directed learning) เปน
กระบวนการเรียนการสอนที่เปนองคประกอบภายนอกของผูเรียน ไดแก การประเมินความตองการ
จําเปน แหลงการเรียนรู เชน หองสมุด ศูนยการเรียนรู ฯลฯ การลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู
และการประเมินผลการเรียนรู 3) การนําตนเองของผูเรียน (learner self-direction) เปนลักษณะ
และบุคลิกภาพของผูเรียน ไดแก ลักษณะของบุคคลเปนตัวประกอบภายในที่นําไปสูความรับผิดชอบ
ในการเรียนรูของตน 4) การนําตนเองในการเรียนรู (self-directed in learning)เกิดจากองคประกอบ
ภายนอกและภายในของผูเรีย น กอใหเกิดระดับการเรียนรูดวยการนําตนเอง ซึ่งสามารถขยาย
ออกไปไดถาจัดสถานการณการเรียนรูที่เหมาะสม เชน แรงจูงใจและการไดรับประสบการณการ
เรี ย นรู ที่ เ อื้ อ ต อ การนํ า ตนเองมี โ อกาสประสบความสํ า เร็ จ สู ง และ 5) บริ บ ททางสั ง คม (social
context) เปนองคประกอบที่ลอมรอบองคประกอบอื่นๆอยู สภาพแวดลอมมีผลตอกิจกรรมตางๆ
และเปนตัวกําหนดขอบเขตของกิจกรรมการนําตนเองที่แสดงออกมา (ศิวะพร ภูพันธ. 2548: 31-32)
ดังภาพประกอบ 1
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ภาพประกอบ 1 The Personal Responsibility Orientation (PRO) Model
ที่มา: Brockett, Ralph; & Hiemstra, Roger. (1991). Self-Direction in Adult Learning:
Perspectives on Theory, Research, and Practice. p.25.
โมเดลPRO เปนการสรางความเขาใจองคประกอบของการเรียนรูดวยการนําตนเองจาก
ความสัมพันธระหวางมิติกระบวนการกับมิติคุณลักษณะของบุคคลที่ถูกบูรณาการเขาไวดวยกัน
ภาย ใตบริบททางสังคม
3. โมเดลของแกริ ส สั น (Garrison.1997) มองการเรี ย นรู ด ว ยการนํ า ตนเองด ว ยมิ ติ
คุณลักษณะของบุคคลและมิติกระบวนการ ที่บูรณาการองคประกอบ 3 มิติที่มีความสัมพันธกันเขา
ดวยกัน ไดแก 1) การจัดการตนเอง (self-management) เปนการจัดการกิจกรรมภายนอก
2) การตรวจสอบตนเอง (self-monitoring) เปนการรับผิดชอบการรูคิดของตนเอง และ 3) แรงจูงใจ
(motivation) เปนพอใจยืนหยัดการเขารวมในกิจกรรมการเรียนรูหรือการทํากิจกรรม โมเดลของ
แกริสสัน อธิบายวา การเรียนรูดวยการนําตนเอง เปนแกนหลักที่ลอมรอบไปดวยองคประกอบของ
การจัดการตนเอง และการตรวจสอบตนเอง โดยการจัดการตนเอง เปนกระบวนการที่บุคคลจัดการ
กิจกรรมการเรียนรู เชน การตั้งเปาหมายการเรียนรู และการจัดการทรัพยากรการเรียนรู สําหรับการ
ตรวจสอบตนเอง เป นกระบวนการรูคิดของบุค คลในการตรวจสอบกลยุท ธการเรียนรู และการ
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ตระหนักรูความสามารถในการคิดเกี่ยวกับความคิดของตนเอง เชน การรูวิธีการเรียนรู การวางแผน
และการปรับเปลี่ยนการคิดไปตามเปาหมายของการเรียนรู การคิ ดกลยุทธการเรียนรู และการ
บูรณาการความรูเปนความคิดและแนวคิดใหม การจัดการตนเองที่มีประสิทธิภาพตองอาศัยการ
ตรวจสอบตนเอง กลาวคือ การที่บุคคลจะสามารถตั้งเปาหมายและกําหนดกลยุทธการเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพ บุคคลจําเปนตองมีกระบวนการรูคิดในการคิดกลยุทธการเรียนรูบนการบูรณาการ
ความรู ม าเปน แนวคิด กลยุ ท ธ ใ หม ที่ ส ามารถปรั บ เปลี่ ย นไปตามเป า หมายการเรี ย นรู ไ ด
ในขณะเดียวกันการจัดการตนเองดวยการตั้งเปาหมายที่ชัดเจนสงผลตอการตรวจสอบตนเองที่
สามารถคิ ด วิ ธี ก ารเรี ย นรู ที่ เ หมาะสมได แรงจู ง ใจประกอบด ว ย คุ ณ ค า (valence) สะท อ นการ
ประทับใจในเปาหมายการเรียนรู และความคาดหวัง (eapectancy) สะทอนความเชื่อผลลัพธที่
ปรารถนาประสบความสําเร็จ แรงจูงใจแสดงบทบาทในการทําใหบุคคลริเริ่มและยืนหยัดทํากิจกรรม
การเรียนรูตอไป และยังคงพยายามทําใหเปาหมายการรูคิดของตนเองประสบความสําเร็จ แรงจูงใจ
ภายใน เปนสิ่งจําเปนสําหรับการเรียนรูที่มีคุณคาและมีความหมาย แรงจูงใจภายในจะนําไปสูความ
รับผิดชอบในการเรียนรูอยางตอเนื่อง และเปนตัวกํากับใหบุคคลยังคงยืนหยัดในการจัดการตนเอง
และการตรวจสอบตนเองตอเนื่องไปจนประสบความสําเร็จ ดังภาพประกอบ 2
valence
motivation
(entering/task)

entering motivation
expectancy

self-monitoring
(responsibility)

self-management
(control)

self-directed learning

ภาพประกอบ 2 Garrison’s Dimension of Self-Directed Learning
ที่มา: Jiraporn Tuksinvarajarn. (2002). Self-Directedness, Instrinsic Value, Test
Anxiety and Success in English For Academic Purpose. p.33.
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โมเดลของแกริสสัน (Garrison.1997) เปนโมเดลที่ทําใหเขาใจความสัมพันธระหวาง
องคประกอบการนําตนเอง ไดแก การจัดการตนเองและการตรวจสอบตนเอง กับองค ประกอบ
แรงจูงใจ และเปนโมเดลที่พยายามบูรณาการมิติบริบท มิติการรูคิด และมิติแรงจูงใจเขาดวยกันเพื่อ
สนับสนุนใหนักศึกษากระทําการเรียนรูอยางลึกซึ้งและมีความหมาย
จากโมเดลการเรียนรูดวยการนําตนเองขางตน โมเดลชวยใหเขาใจองคประกอบของการ
เรียนรูดวยการนําตนเองในมิติตางๆ โมเดลการเรียนรูดวยการนําตนเองขางตนมองการเรียนรูดวย
การนําตนเองใน 2 มิติ คือ มิติกระบวนการและมิติลักษณะของบุคคลหรือผลลัพธ โดยโมเดลของ
แคนดี้ (Candy. 1991) ไดแสดงการเรียนรูดวยการนําตนเองออกเปน 4 องคประกอบ ไดแก
คุณลักษณะของบุคคล การจัดการตนเอง การควบคุมการเรียนโดยผูเรียน และ การสอนตนเอง
สวนโมเดล PRO แสดงการเรียนรูดวยการนําตนเองเปน 5 องคประกอบ ความรับผิดชอบสวนบุคคล
การเรียนรูดวยการนําตนเอง การนําตนเองของผูเรียน การนําตนเองในการเรียนรู และบริบททาง
สังคม สําหรับโมเดลของแกริสสัน(Garrison.1997)
แสดงการเรียนรูดวยการนําตนเองเปน
3 องคประกอบ ไดแก การจัดการตนเอง การตรวจสอบตนเอง และแรงจูงใจ
ทฤษฏีที่เกี่ยวกับการเรียนรูดวยการนําตนเอง
แนวคิดดั้งเดิมของการเรียนรูดวยการนําตนเอง มีรากฐานมาจากแนวคิดของ จอหน ดิวอี้
จากความเชื่อที่วาบุคคลทุกคนเกิดมาพรอมกับศักยภาพที่จะเจริญเติบโต และพัฒนาอยางไมมี
ขีดจํากัด การจัดการศึกษาตองสงเสริมความเจริญเติบโตนี้ โดยครูเปนเพียงผูคอยแนะนําและไมไป
ขัดขวางควบคุมกระบวนการเรียนรู อันเปนการเปลี่ยนแนวคิดที่ใหครูเปนศูนยกลาง มาเปนแนวคิด
ผูเรียนเปนศูนยกลาง ที่คํานึงถึงผูเรียนเปนสําคัญ โดยเนนที่ตัวผูเรียน ใหผูเรียนเรียนรูจากการ
กระทํา (learning by doing) ผูเรียนรูควรมีบทบาทการเรียนรูมิใชเปนเพียงฝายรับเพียงเทานั้น
(ทิศนา แขมณี. 2551: 4) บนพื้นฐานปรัชญาพิพัฒนนิยม (progressivism) ที่เนนความมีอิสระเสรี
ภาพของมนุษย การศึกษาเปนเครื่องมือพัฒนาตัวผูเรียนเพื่อใหเขาใจและตระหนักในคุณคาของ
ตั ว เอง มุ งผู เ รี ย นให รู จั ก ตนเองให มี โ อกาสพู ด คิ ด แสวงหาความรู ดว ยตนเอง และมี อิ ส ระที่ จ ะ
ตัดสินใจดวยตนเอง (วนิดา สุจริต. 2543: 28-29) และปรัชญาอัตถิภาวนิยม (existentialism) ให
ความสนใจที่ตัวบุคคล หรือ ความเปนอยู มีอยูของมนุษย ในองคประกอบ 3 ประการ คือ ความมี
เสรีภาพ การเลือกและตัดสินใจ และการรับผิดชอบตอการกระทํา ซึ่งมนุษยแตละคนจะตองกําหนด
หรือแสวงหาสาระสําคัญ (essence) ดวยตนเองที่บุคคลแตละคนมีเสรีภาพที่จะเลือกและตัดสินใจ
ดวยตนเอง ปรัชญานี้ใหความสําคัญกับการใหเสรีภาพแกผูเรียนในการเรียนรู ใหผูเรียนเปนตัวของ
ตัวเองมากที่สุด และสงเสริมผูเรียนคนหาความหมายและสาระสําคัญของชีวิตของเขาเอง ผูเรียนมี
เสรีภาพในการเลือกสิ่งที่เรียนตามที่ตนตองการ รับผิดชอบในการกระทําของตนเอง และมุงให
ผูเรียนมีความเขาใจตนเองและเปนตัวของตนเอง (ทิศนา แขมณี. 2551: 28) โดยมีทฤษฏีที่ให
ความสําคัญกับผูเรียนและการเรียนรูมีหลายทฤษฏี ซึ่งทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการเรียนรูดวยการนํา
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ตนเอง มีดังตอไปนี้
1. ทฤษฎีการเรียนรูกลุมมนุษยนิยม (humanism) ใหความสําคัญของความเปนมนุษย
และมองมนุษยวามีคุณคา มีความดีงาม มีความสามารถ มีความตองการ และมีแรงจูงใจภายในที่
พัฒนาศักยภาพของตน (ทิศนา แขมณี. 2551: 68-72) เห็นวามนุษยเกิดมาพรอมกับความดีที่ติด
ตัวมาแตกําเนิด (good-active) มนุษยเปนผูมีอิสระสามารถนําตนเองและพึ่งตนเองได มีอิสระเสรี
ภาพที่จะเลือกทําสิ่งตางๆ และมนุษยเปนผูที่มีความรับผิดชอบตอตนเองและตอผูอื่น (ชัยวัฒน
สุทธิรัตน. 2552; อางอิงจาก พรรณี ช. เจนจิต. 2538) มองมนุษยในฐานะปจเจกบุคคล เชื่อวามนุษย
ทุ ก คนมี ศั ก ยภาพ มี ค วามโน ม เอี ย งที่ จ ะใส ใ จใฝ รู และขวนขวายเรี ย นรู ด ว ยการนํ า ตนเอง
โดยธรรมชาติแลว มนุษยทุกคนมีศักยภาพ สามารถรับผิดชอบพฤติกรรมของตนเอง และถือวา
ตนเองเปนคนมีคา (สุรางค โควตระกูล. 2545: 336) ทฤษฎีมีจุดเนนที่เสรีภาพและศักดศรีความเปน
มนุษย พฤติกรรมของมนุษยเปนผลจากเสรีภาพในการเลือกกระทํา การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม
และการปรั บ ปรุ ง ข อ จํ า กั ด ที่ มี อ ยู เ พื่ อ ชี วิ ต ที่ ดี ก ว า ทั้ ง ของตนเองและของผู อื่ น หากบุ ค คลได รั บ
อิสรภาพและเสรีภาพ บุคคลมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองไดตามเปนจริง และการรับรูมโนทัศน
ของตนนําไปสูความเปนมนุษยที่มีคุณภาพ และประเมินตนเองตามความคิดของตนวาตนเปนใคร
และอย า งไรที่ เ ป น การรั บ รู ต นเองเป น การกํ า หนดพฤติ ก รรมและการพั ฒ นาตนเอง (ชั ย ฤทธิ์
โพธิสุวรรณ. 2544: 17-20) นักจิตวิทยาที่สําคัญในกลุมนี้ ไดแก มาสโลว (สุรางค โควตระกูล.
2545: 69; อางอิงจาก Maslow. 1962) มองวามนุษยมีความตองการรูจักตนเองตรงตามสภาพความ
เปนจริงอยางแทจริง และพัฒนาตนไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ โรเจอร (สุรางค โควตระกูล.
2545: 69; อางอิงจาก Roger. 1969) เชื่อวา โดยธรรมชาติแลวมนุษยทุกคนมีศักยภาพที่จะเรียนรู
การเรียนรูจะเกิดขึ้นตอเมื่อผูเรียนรับรูวาสิ่งที่เรียนรูมีความหมาย มีความสัมพันธตอจุดมุงหมายของ
ชีวิตผูเรียน และผูเ รีย นจะตอ ตา นการเรีย นรูที่รูสึก วา เปน การกระทําที่ก ระทบกระเทือ นขูเ ข็ญ
ความรูสึกเกี่ยวกับ “ตัวตน” (self) ของผูเรียน ผูเรียนจะเริ่มเรียนรูถาหากการขูเข็ญจากสิ่งภายนอก
ต่ํ า การเรี ย นรู ที่ สํ า คั ญ มั ก จะเกิ ด จากการลงมื อ กระทํ า ของผู เ รี ย นเอง การได ร ว มรั บ ผิ ด ชอบใน
กระบวนการเรียนรูจะชวยใหเรียนรูมากขึ้น การที่ผูเรียนไดริเริ่มการเรียนรูดวยการนําตนเองโดย
ทุมเททั้งดานความรูสึกและสติปญญาจะเปนผลใหอยากเรียนรูมากขึ้นอยูตลอดเวลา มนุษยจะ
พัฒนาตนเองไดดีหากอยูในสภาพการณที่ผอนคลายและเปนอิสระ การสงเสริมใหผูเรียนประเมินผล
สิ่งที่เรียนรูดวยตนเองจะชวยใหผูเรียนมีอิสระ เปนตัวของตัวเอง มีความเชื่อมั่นในตัวเอง และมี
ความคิดสรางสรรค โนลส (Knowles. 1975) มองวา ผูเรียนจะควบคุมการเรียนรูของตนเองโดยจะ
นําประสบการณ ความรู ทักษะและคานิยมตางๆถายโยงมาสูการเรียนรูของตนเอง บุคคลเปนผูมี
ความสามารถ มีเสรีภาพที่จะตัดสินใจเลือกกระทําสิ่งตางๆตามที่ตนพอใจ และรับผิดชอบในผลการ
กระทํานั้น การมีอิสระในการเรียนสิ่งที่ตนเองตองการ การกําหนดวิธีการเรียนรู และการมีสวนรวม
ในการเรียนรูดวยการนําตนเองจะทําใหเรียนรูไดดี
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การจัดการเรียนรูตามทฤษฎีนี้จะเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ใหความสําคัญกับความรูสึก
และคุณคาของผูเรียนแตละคน โดยมีเปาหมายการเรียนรู คือ การพัฒนาใหผูเรียนไปสูการรูจัก
ตนเองในการนําตนเองไดดวยการเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกสิ่งที่จะเรียนรู ใหรูจักวิธีการเรียนรูดวย
การนําตนเอง มีความสามารถในการรูวิธีการเรียนรู รูจักประเมินตนเอง ใหผูเรียนมีอิสระในการ
เรียนภายใตบรรยากาศการเรียนรูที่ปราศจากการขมขู และใหผูเรียนรับผิดชอบคนหาความตองการ
และความสนใจที่แทจริงของตนเองเพื่อพัฒนาตนเองไดสูงสุดเต็มตามศักยภาพ (ศิวะพร ภูพันธ.
2548: 15; อางอิงจาก แสงเดือน ทวีสิน. 2545: 200-201)
2. ทฤษฎีการเรียนรูกลุมพุทธินิยม (cognitivism) กลุมความรูความเขาใจ หรือกลุมที่
เนนกระบวนการทางปญญาความคิดที่เปนกระบวนการภายในสมองที่มีความเชื่อวา การเรียนรูของ
มนุษยไมใชเรื่องของพฤติกรรมที่เกิดจากกระบวนการตอบสนองตอสิ่งเราภายนอกเพียงเทานั้น
การเรียนรูของมนุษยเปนกระบวนการทางความคิดที่เกิดจากการสะสมขอมูล การสรางความหมาย
และความสัมพันธของขอมูล และการดึงขอมูลออกมาใชในการกระทําและการแกปญหาตางๆ การ
เรียนรูเปนกระบวนการทางสติปญญาของมนุษยในการที่จะสรางความรูความเขาใจใหแกตนเอง
(ทิศนา แขมณี. 2551: 59-68) โดยมีหลักการพื้นฐาน คือ ผูเรียนเปนผูลงมือกระทําในการทํา
กิจกรรมเพื่อใหบรรลุเปาหมาย ผูเรียนตองรูจักสรางความรูดวยตนเอง และการตระหนักรูการรูคิด
ของผูเรียนมีความสําคัญเพราะผูเรียนตองเปนผูที่ควบคุมและดูแลประเมินความคิดของตนเอง โดย
การทดลองใชกลยุทธตางๆในการแกปญหาและรูปแบบการเรียนรูที่เหมาะสมกับตนเองใหไดผลดี
ที่สุด (สุ ร างค โค ว ตระกู ล . 2545:
295) ตามทฤษฎี พัฒ นาการทางสติป ญ ญาของบรู เ นอร
(ทิศนา แขมณี. 2551: 67-68; อางอิงจาก Bruner. 1963) แบงการเรียนรูเปน 3 ขั้น ขั้นการเรียนรู
จากการกระทําชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี ขั้นการเรียนรูจากการคิดที่การเรียนรูเกิดจากการ
สรางมโนภาพในใจแทนของจริง และขั้นการเรียนรูสัญลักษณและนามธรรมเปนการเรียนรูในสิ่ง
ซับซอนและเปนนามธรรมได แรงจูงใจภายในเปนปจจัยสําคัญที่ชวยใหผูเรียนประสบผลสําเร็จใน
การเรียนรู และการเรียนรูที่ไดผลดีที่สุด คือ การใหผูเรียนคนพบการเรียนรูดวยตนเอง
3. ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง (constructivism) มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีการ
เรียนรูกลุมพุทธินิยม โดยทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเองมีความเชื่อวา ความรูไมไดเกิดจากการ
คนพบจากภายนอกหรือสิ่งแวดลอม แตความรูเกิดจากมนุษยเปนผูสรางขึ้นภายในจิตใจ การสราง
ความรูใหม ผูเรียนไมไดรับเอาขอมูลและเก็บขอมูลนั้นมาเปนของตนเองทันที แตจะแปลความหมาย
ของขอมูลจากการทําความเขาใจหรือการใหความหมายกับเหตุการณ ประสบการณหรือสารสนเทศ
โดยอาศัยความรู ความเชื่อ ความคาดหวังของตนในการเสริมขยายหรือทดสอบการแปลความหมาย
นั้น เพื่อทําความเขาใจตอสถานการณ (สุนทรา โตบัว. 2546: 29) ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง
เชื่อวาสิ่งตางๆมีความหมายขึ้นมาจากการคิดของคนที่รับรูสิ่งนั้น ทฤษฏีนี้จึงใหความสําคัญกับ
กระบวนการและวิธีการของบุคคลในการสรางความรู ความเขาใจจากประสบการณ โดยถือวาสมอง
เปนเครื่องมือสําคัญที่สุดที่สามารถใชในการแปลความหมายของปรากฎการณและสิ่งตางๆ ผูเรียน
ตองเปนผูสรางความรูดวยตนเอง ตองเรียนรูอยางตื่นตัว จัดกระทํากับขอมูลหรือประสบการณ
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ตางๆ และสรางความหมายใหกับสิ่งนั้นดวยตนเอง ผูเรียนมีบทบาทในการเรียนรูอยางเต็มที่ดวย
การนํ า ตนเองและควบคุ มตนเองในการเรียนรู เชน ผู เ รี ยนจะเปน ผู เ ลือกสิ่ง ที่ต องการเรี ย นเอง
ตั้งกฎระเบียบเอง และแกปญหาที่เกิดขึ้นเอง (ทิศนา แขมณี. 2551: 94-97)
จากทฤษฎีดังกลาวขางตน สรุปไดวา ทฤษฎีการเรียนรูที่เกี่ยวกับการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองใหความสําคัญกับการเรียนรูที่เนนตัวผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมผูเรียนใหเปนผูกระทําการ
เรี ย นรู ด ว ยการลงมื อ ทํ า มากกว า เป น ผู รั บ การเรี ย นรู โดยทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ก ลุ ม มนุ ษ ยนิ ย มให
ความสําคัญกับศักดิ์ศรีความเปนมนุษยที่มีความดีติดตัวมาแตกําเนิด มีอิสระเปนตัวของตัวเอง
มีเสรีภาพที่จะนําตนเองและพึ่งตนเองทําในสิ่งที่ตนเองตองการ มีศักยภาพในการเรียนรู มีแรงจูงใจ
และความรับผิดชอบในการพัฒนาศักยภาพไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ สวน ทฤษฎีการเรียนรู
กลุมพุทธินิยม เชื่อวา การเรียนรูเปนกระบวนการทางสติปญญาของมนุษยในการที่จะสรางความรู
ความเขาใจใหแกตนเอง ผูเรียนตองรูจักสรางความรูดวยตนเอง เปนการควบคุมและดูแลประเมิน
ความคิดของตนเอง การเรียนรูที่ไดผลดีที่สุด คือ การใหผูเรียนคนพบการเรียนรูดวยตนเอง สําหรับ
ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง มองวา ผูเรียนตองเปนเปนผูสรางความรูดวยตนเอง ตองเรียนรู
อยางตื่นตัว จัดกระทํากับขอมูลหรือประสบการณตางๆ และตองสรางความหมายใหกับสิ่งนั้นดวย
ตนเอง ผูเรียนมีบทบาทในการเรียนรูอยางเต็มที่ดวยผูเรียนจะนําตนเองและควบคุมตนเองในการ
เรียนรู

ความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง: ความหมายและวิธีการวัด
ความหมายของความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
การเรียนรูดวยการนําตนเองประกอบดวยความพรอมของผูเรียนรู และความแตกตางใน
การเรียนรูของบุคคล โนลส (Knowles. 1975) กลาววา จากวัยเด็กผานวัยรุนไปสูความเปนผูใหญ
มุมมองตอตนเองจะเปลี่ยนจากมนุษยที่พึ่งพาไปสูบุคคลที่มีการนําตนเอง ผูเรียนที่เปนผูใหญจะมี
ความพร อมที่ จะเรียนรูมากขึ้น เมื่อเกิดความตองการที่จะเรียนรู จะรูสึกวาความรูเ ปนสิ่ งจําเปน
สําหรับหนาที่การงานและสถานภาพทางสังคมของตน การเรียนรูดวยการนําตนเองเปนระดับของ
ความพรอมและความสามารถที่จะตอบสนองตอประสบการณการแกไขปญหาและประยุกตใชความรู
ในกระบวนการพัฒนา ความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญสําหรับ
ผูเรียน เนื่องจากเชื่อมั่นวาผูเรียนรูดวยการนําตนเองจะประสบผลสําเร็จสูงสุดเมื่อผูเรียนมีความ
พรอม ความพรอมที่จะเรียนรูเกิดขึ้นจาก 1) ความพรอมจากภาวะของรางกาย เปนความพรอมของ
สรีระที่จะเรียนรูทักษะตางๆ เชน การเปลี่ยนแปลงวัยวุฒิ 2) ความพรอมจากภาวะแวดลอมหรือ
สภาพสังคม เปนภาวะความพรอมเพราะการอยูในสังคมทําใหบุคคลจําเปนตองเรียนรูเพื่อปรับตัวให
อยูในสังคมได เชน การเปลี่ยนแปลงบทบาททางสังคม และ 3) ความพรอมจากภาวะของจิตใจ เปน
ภาวะความพรอมที่เกิดจากภาวะทางรางกาย ภาวะทางสังคมและอื่นๆ ที่เขามามีบทบาทตอความ
พรอมทางจิตใจ เชน การพัฒนาสติปญญา อารมณ แรงจูงใจ คานิยม (มรุต กองวิริยะไพศาล.
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2549: 15; อางอิงจาก นฤมล ตันธสุรเศรษฐ. 2531: 8-30) การเรียนรูดวยการนําตนเองขึ้นอยูกับ
ความพรอม (readiness) ของบุคคลนั้น บุคคลจะเรียนรูไดดีเมื่อมีความพรอม การที่บุคคลมีความ
พรอมจะสามารถเลือกวิธีการเรียนวิธีใดก็ไดที่ตนถนัด (วิบูลลักษณ ปรียาวงศากุล. 2547: 4-6)
ในแงจิตวิทยา ความพรอม เปนองคประกอบสําคัญของการเรียนรู เพราะความพรอมเปนสภาพที่
ผูเรียนมีภาวะสมบูรณสุดขีดทั้งทางกาย สติปญญา อารมณ ความสามารถ ประสบการณเดิมที่
เหมาะสมในการปรับตัวที่จะเรียนรูหรือทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง เปนการเตรียมตัวเพื่อที่จะ
เจริญงอกงามหรือกาวหนาตอไป (เชียรศรี วิวิธสิริ. 2527: 25) ความพรอม คือ สภาพความ
เจริญเติบโตทั้งทางดานรางกาย อารมณ จิตใจของผูเรียนที่กอใหเกิดการเรียนรูของบุคคลไดเร็วขึ้น
(ปรียาพร วงศอนุตรโรจน. 2551: 31-32; อางอิงจาก Cronvach.1970) ความพรอมเปนลักษณะ
เฉพาะตัวของผูเรียนแตละคน และเมื่อบุคคลพรอมแลวไดกระทําก็จะทําใหเกิดความพึงพอใจ ก็จะ
เกิดการเรียนรูไดดี (อารี พันธมณี. 2546: 214) การที่จะใหผูเรียนเกิด ความพรอมสําหรับการ
เรียนรู (readiness for learning) ไดนั้นตองประกอบดวยสิ่งสําคัญ 3 ประการ คือ ลักษณะตั้งใจ
(attentional sets) แรงจูงใจ (motivation) และ สภาพที่จะมีความพรอมเกิดขึ้น (developmental
readiness)
ลักษณะทั้ง 3 เปนลักษณะภายในของผูที่จะเรียนรูที่เกิดจากการสรางสิ่งแวดลอม
ภายนอกใหเกิดแกผูเรียน (สุดใจ เหลาสุนทร. 2549: 25-26) การเรียนรูจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด
เมื่อผูเรียนพรอมที่จะตอบสนองหรือพรอมที่จะเรียนรู เมื่อผูเรียนพรอมที่จะทํากิจกรรมใดแลวยอม
นํามาซึ่งความพอใจ (ประสาท อิศรปรีดา. 2521: 155) บุคคลมีลักษณะนิสัยรักการเรียนรู ใฝรู รวม
ไปถึงความมีสติ หรือความมีสํานึกตอการตระหนักถึงการเรียนรูซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในตัว
ผู เ รี ย นจะส ง ผลให ผู เ รี ย นมี ค วามพร อ มในการเรี ย นรู ด ว ยการนํ า ตนเองสู ง ขึ้ น (วิ บู ล ลั ก ษณ
ปรียาวงศากุล. 2547: 6; อางอิงจาก Merzirow. 1981)
ความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง เปนพฤติกรรมภายในบุคคลที่เกิดขึ้นจาก
ลักษณะทางจิต (สิทธิโชค วรานุสันติกุล.2548: 14) ความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
เชื่อมโยงไปถึงเงื่อนไขของความพรอมทางจิตวิทยา (psychological readiness) ที่จะพยายามเรียนรู
ดวยการนําตนเองที่ประกอบดวย เจตคติ (attitudes) คานิยม (values) ความสามารถ (abilities)
ไดแก วินัยในตนเอง ความอยากรูอยากเห็น ความสามารถที่จะเรียนรูอยางอิสระและอื่นๆ (Kwon; &
Park. 2004: 335; citing Guglielmino. 1997) โดย แคนดี้ (Candy. 1991) ระบุวา ความพรอมใน
การเรียนรู ด ว ยการนํา ตนเอง เปนลั ก ษณะบุค ลิก ภาพที่ปฏิสัมพันธ กับ ตั ว แปรสถานการณ เช น
สภาวะอารมณของบุคคล แรงจูงใจตอพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง สวน กูกลิเอลมิโน
(Yu. 2005: 147; citing Guglielmino. 1991) ใหความหมาย ความพรอมในการเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง เป นการรับ รูของบุค คลวาตนเองมีทั ศนคติและทักษะในการเรียนรูดวยการนําตนเองใน
8 องคประกอบ คือ การเปดโอกาสตอการเรียนรู มโนทัศนของตนเองวาเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ
ความริเริ่มและมีอิสระในการเรียนรู ความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง ความรักในการเรียน
ความคิดสรางสรรค การมุงอนาคต และความสามารถที่จะใชทักษะการเรียนพื้นฐานและทักษะการ
แกไขปญหา อุนตา นพคุณ (2527) กลาววา ผูมีความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองจะมี
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ลักษณะเปนผูที่ตองการเรียนรู มีความเชื่อวาการเรียนรูจะชวยใหบรรลุเปาหมายอยางใดอยางหนึ่ง
และผู เ รี ย นจะใช ท รัพ ยากร แหล ง การเรี ย นรูที่ มี อยู อย า งมี คุ ณค า เมื่ อ ผู เ รี ย นคิ ดว า สิ่ง เหล านี้ จ ะ
ตอบสนองความตองการและเปาหมายของตน บุคคลที่มีความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
จะตองเปนบุคคลที่มีสมรรถภาพของคนคิดเปน ประกอบดวย การเผชิญปญหาชีวิตประจําวันอยางมี
ระบบ สามารถที่จะแสวงหาและใชขอมูลหลายๆดานในการคิดแกปญหา รูจักชั่งน้ําหนักคุณคาและ
ตัดสินใจหาทางเลือกใหสอดคลองกับคานิยม ความสามารถ สถานการณเงื่อนไขสวนตัวและระดับ
ความเปนไปไดของทางเลือกตางๆ (นารีรัตน รักวิจิตรกุล. 2531)ลักษณะของผูมีความพรอมในการ
เรียนรูดวยการนําตนเองจะเปนผูมีเจตคติตอตนเองทางบวก มีการกระทําอยางเปนระบบแบบแผน
สามารถคนหาแหลงทรัพยากรในการเรียนรูได มีแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเองได
และมีสัมพันธภาพกับคนในสังคมได (มรุต กองวิริยะไพศาล. 2549: 21)
จากการศึกษาเอกสารขางตนสรุปวา ความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง หมายถึง
การรับรูของนักศึกษาวาตนเองมีทัศนคติและทักษะในการเรียนรูดวยการนําตนเองใน 8 องคประกอบ
ไดแก การเปดโอกาสตอการเรียนรู มโนทัศนของตนเองวาเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ ความริเริ่ม
และมีอิสระในการเรียนรู ความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง ความรักในการเรียน ความคิด
สรางสรรค การมุงอนาคต และความสามารถที่จะใชทักษะการเรียนพื้นฐานและทักษะการแกไข
ปญหา การวัดความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองเปนแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามแนวคิด
ของ กูกลิเอลมิโน (Guglielmino.
1977) เปนลักษณะขอความประกอบดวยมาตรประเมินคา
5 ระดับ จาก “จริง” “คอนขางจริง” “ไมแนใจ” “คอนขางไมจริง” และ “ไมจริงเลย”
การวัดความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
ความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง เปนความหมายในเชิงปฎิบัติการที่ถูกนําไปใช
มากและเปนแนวคิดที่สามารถวัดการเรียนรูดวยการนําตนเองได กูกลิเอลมิโน (Guglielmino.
1977) ไดศึกษาลักษณะของการเรียนรูดวยการนําตนเอง ดวยการสรางแบบวัดความพรอมในการ
เรียนรูดวยการนําตนเอง (self-directed learning readiness scale: SDLRS) โดยใชเทคนิคเดลฟาย
(delphi technique) สอบถามถึงลักษณะสําคัญของการเรียนรูดวยการนําตนเอง ไดแก ทัศนคติ
ความสามารถและลักษณะบุคลิกภาพ จากผูเชี่ยวชาญดานการเรียนรูดวยการนําตนเอง จํานวน
14 คน หลังจากนั้นไดนําความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญไปสรางเปนแบบวัดแบบรายงานตนเอง (selfreport) ดวยมาตรประเมินคา โดยนําแบบวัดไปใชกับกลุมตัวอยางจํานวน 307 คน แบบวัดความ
พรอมในการเรียนรูดวยตนเอง เปนแบบวัดระดับที่บุคคลรับรูตนเองวา มีทักษะและทัศนคติเกี่ยวกับ
การเรียนรูดวยการนําตนเอง จากการวิเคราะหรายขอและวิเคราะหองคประกอบ พบวา แบบวัดมี
ความเชื่อมั่น .87 จํานวน 58 ขอ และมี 8 องคประกอบ ดังนี้ (Guglielmino. 1977; Yu. 2005: 147;
นรินทร บุญชู. 2532: 23-24)
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1. การเปดโอกาสตอการเรียนรู (openness to learning opportunities) ไดแก สนใจ
ในการเรี ยน ภู มิใจเมื่อเรียนสําเร็จ ชอบศึ กษาคนควาจากหองสมุด การยอมรับ คําติติ งในความ
ผิดพลาดของตนเอง และการพยายามในการทําความเขาใจเรื่องที่ยาก
2. มโนทัศนของตนเองวาเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ (self-concept as an effective
learner) ไดแก ความสามารถที่จะเรียนเมื่อตองการเรียน เมื่อตัดสินใจเรียนแลวสามารถแบงเวลา
ใหกับการเรียนไดแมจะมีงานอื่นมากก็ตาม โดยรูวาเมื่อไรที่จะเรียน ในการเรียนสามารถหาวิธีการ
ตางๆเพื่อเรียนรูหัวขอใหมๆ มีความสุขกับการแกปญหาที่ยากๆ และความรูเมื่อตองการขอมูลจะไป
หาไดจากที่ไหน
3. ความริเริ่มและมีอิสระในการเรียนรู (initiative and independence in learning)
ไดแก ความไมทอถอยแมจะไมคอยเขาใจในสิ่งที่กําลังทําอยู ชอบที่จะเรียน ไมมีปญหาในการทํา
ความเขาใจจากการอาน และสามารถทํางานดวยตนเองไดอยางดี
4. ความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง (informed acceptance of responsibility
for one’s own learning) ไดแก ยอมรับวาตนเองเปนผูที่มีความฉลาดพอควร เชื่อวาการคิดอยู
เสมอวาตนเองเปนใคร กําลังทําอะไรเปนสิ่งสําคัญตอการศึกษาของตน
5. ความรักในการเรียน (love of learning) ไดแก ชื่นชมตอบุคคลที่ศึกษาคนควาอยู
เสมอ ตองการที่จะเรียนและปรารถนาใหมีเวลามากกวานี้ สนุกสนานในการคนควา และกระหายใน
การเรียนรู
6. ความคิดสรางสรรค (creativity) ไดแก คิดที่จะทําสิ่งตางๆไดดี และสามารถหาแนว
ทางการเรียนสิ่งใหมๆไดหลายทาง
7. การมุงอนาคต (future oreintation) ไดแก ตองการที่จะเรียนรูตลอดชีวิต ชอบคิดถึง
เรื่องในอนาคต คิดวาปญหาเปนสิ่งทาทาย และรูดีวาตนเองตองการเรียนอะไรเพิ่มเติม
8. ความสามารถที่ใชทักษะการเรียนพื้นฐานและทักษะการแกปญหา (ability to use
basic study skills and problem-solving skills) ได แ ก มี ทั ก ษะการอ า น เขี ย น ฟ ง และจํ า
มีความสนุกกับการแกปญหา และคิดวาปญหาเปนสิ่งทาทาย
แบบวัดความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง แสดงใหเห็นวา การเรียนรูดวยการนํา
ตนเองเปนลักษณะที่สามารถวัดได และถูกใชนําไปวัดในการศึกษาการเรียนรูดวยการนําตนเองมาก
ที่สุด (Kwon; & Park. 2004: 335; citing Merriam; & Caffarella. 1999) วัตถุประสงคในการใช
แบบวัดความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง มี 2 ประการ คือ 1) ใชเพื่อหาความสัมพันธ
ระหว า งความพร อ มในการเรี ย นรู ด ว ยการนํ า ตนเองกั บ งานวิ จั ย เชิ ง ทดลองหรื อ กึ่ ง ทดลองหรื อ
งานวิจัยหาคาความสัมพันธของตัวแปรตางๆเกี่ยวกับบุคคล และ 2) ใชเปนเครื่องมือวินิจฉัยการ
ประเมินผูเรียนในดานความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง(พัชรี มะแสงสม. 2544: 26-27;
อางอิงจาก Hiemstra. 1991: 57) งานวิจัยจํานวนมากสนับสนุนความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของ
แบบวั ด ความพร อ มในการเรี ย นรู ด ว ยตนเองของกู ก ลิ เ อลมิ โ น งานวิ เ คราะห ค ะแนนทดสอบ
(test score) จํานวน 3,151 ของบุคคลประมาณคาแบบครึ่งฉบับ (spilt-half) ไดคา 0.9 (Yu. 2005)
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แบบวัดนี้ถูกแปลเปนภาษาอื่น 7 ภาษาและถูกนําไปใชในมากกวา 500 องคการรอบโลก ใชกับ
ผูใหญมากกวา 40,000 คน ในเด็ก 5,000 คน และในงานวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกมากกวา
50 เรื่อง (Jiraporn Tuksinvarajarn. 2002:29; citing Morris. 1995) และยังเหมาะสมที่จะนําไปใช
กั บ ผู ที่ กํ า ลั ง อยู ใ นสถานศึ ก ษาที่ เ ป น กลุ ม เป า หมายได ตั้ ง แต นั ก เรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษาถึ ง
ระดับอุดมศึกษา (สํานักงานการศึกษานอกโรงเรียน. 2549: 56)
แบบวัดความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองที่สรางโดยนักวิจัยไทย ไดแก แบบวัด
ความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองของ นรินทร บุญชู (2532) ศึกษาเรื่อง ลักษณะการ
เรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดนําแบบวัดความพรอมในการ
เรียนรูดวยการนําตนเองที่สรางขึ้นโดยกูกลิเอลมิโน (Guglielmino: 1977) มาดัดแปลงเปนภาษาไทย
และปรั บ ปรุ งใหม เนื่ อ งจากแบบวั ด ดัง กลา วเป น เครื่อ งมื อที่ใ ชวั ด คนในวั ฒ นธรรมตะวั น ตก ซึ่ ง
แตกตางจากวัฒนธรรมตะวันออกโดยเฉพาะวัฒนธรรมไทย ไดนําแบบวัดมาใชวัดกับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหงจํานวน 1,050 คน การวิเคราะหองคประกอบผลการวิจัยคลายคลึงกับแบบ
วัดของกูกลิเอลมิโน ประกอบดวย 8 องคประกอบ มีคาความเชื่อมั่น 0.84 นอกจากนี้ สุวัฒน
วัฒนวงศ (2546) ไดสรางแบบวัดความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองของผูเรียนการศึกษา
ตอเนื่องสายอาชีพ ใหผู เชี่ยวชาญทางดานการศึ กษาผูใหญและการศึกษานอกโรงเรียนจํานวน
14 คน ตอบแบบสอบถามดวยเทคนิคเดลฟาย เมื่อไดขอสรุปจากผูเชี่ยวชาญแลวนําไปสรางแบบวัด
ความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง โดยนําวัดเพื่อวิเคราะหองคประกอบจากกลุมตัวอยาง
จํ า นวน 496 คน ผลการวิ จั ย พบว า แบบวั ด ความพร อ มในการเรี ย นรู ด ว ยการนํ า ตนเองมี
11 องคประกอบ ไดแก 1) ความรักและความตองการเรียนรูสิ่งใหม 2) ความสามารถในการเลือก
ทักษะเพื่อการเรียนรู 3) การแสวงหาคําตอบเพื่อการเรียนรูไดดวยตนเอง 4) ความรับผิดชอบตอการ
เรียนรูและมีขั้นตอนเพื่อนําไปสูเปาหมาย 5) การมีวินัยในตนเองและการนําความรูไปใชประโยชน
6) การทุมเทเพื่อการเรียนรูดวยความพยายามอยางเหมาะสม 7) การจัดสภาพแวดลอมเพื่อสงเสริม
บรรยากาศในการเรียนรู 8) ความสามารถริเริ่มการเรียนรูไดดวยตนเอง 9) ความสามารถตั้งคําถาม
เพื่อการนําไปสูความรูที่ตองการ 10) การประเมินผลตนเองไดอยางถูกตองยุติธรรม 11) ความ
อดทนในการเสาะแสวงหาความรู เปนแบบวัดมาตราประเมินคา 5 อันดับ จํานวน 39 ขอ คาความ
เชื่อมั่น 0.83
แบบวัดการเรียนรูดวยการนําตนเองที่เปนที่รูจักอีกฉบับหนึ่ง แตมิไดถูกใชอยางกวางขวาง
เหมือน SDLRS คือ แบบวัดที่เรียกวา The Oddi Continuing Learning Inventory (OCLI) ที่ให
ความสําคัญกับลักษณะบุคลิกภาพที่กระตุนผลักดันบุคคลใหเรียนรูอยางตอเนื่องดวยวิธีการตางๆ
สรางขึ้นโดย ออดี้ (Jiraporn Tuksinvarajarn. 2002: 29-31; citing Oddi. 1984) มีจุดมุงหมายเพื่อ
อธิบายโครงสรางการเรียนรูอยางตอเนื่องดวยการนําตนเองในทางทฤษฎี เพื่อพัฒนาเครื่องมือที่วัด
เชิงโครงสราง และเพื่อหาความเที่ยงตรงของเครื่องมือจากขอมูลเชิงประจักษที่อยูบนแนวคิดที่วา
การเรียนรูดวยการนําตนเองเปนกระบวนการของการสอนตนเองที่ผูเรียนตั้งเปาหมาย นําแผนการ
เรียนรูไปใช และประเมินผล โดยไดนิยาม การเรียนรูอยางตอเนื่องดวยการนําตนเอง ประกอบดวย
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โครงสรางทางจิต 3 มิติ แตละมิติมี 2 ขั้ว ไดแก 1) ความมุงมั่นตอการเรียนรู กับ ความไมใสใจตอ
การเรียนรู 2) การเปดกวางทางการรูคิด กับ การปดกั้น และ 3) แรงขับเชิงรุก กับแรงขับเชิงรับ
แบบวัดมี 24 ขอ คาความเชื่อมั่น .89
งานวิจัยที่เกีย่ วของ
งานวิจัยที่ไดศึกษาความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองในระดับอุดมศึกษาในมิติ
ลักษณะของบุคคลที่มีพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง โดยใชแบบวัดตามแนวคิดของ กูกลิเอล
มิโน (Guglielmino.1977) ไดแก การศึกษาของนรินทร บุญชู (2532) ศึกษาเรื่อง ลักษณะการ
เรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาจํานวน
1,050 คน พบวา องคประกอบดานการเปดโอกาสตอการเรียนรู และการมีความรับผิดชอบตอการ
เรียนรูของตนเอง อยูในระดับสูง และอีก 6 องคประกอบอยูในระดับปานกลาง งานวิจัยของ สุนทร
สุทองหลอ (2542) ศึกษา คุณลักษณะการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษาสถาบันราชภัฏสวนดุสิต
กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 544 คน พบวา คุณลักษณะการเรียนรูดวยตนเองโดย
รวมอยูระดับปานกลาง พิจารณารายดาน พบวา การเปดโอกาสตอการเรียนรู มีความรับผิดชอบตอ
การเรียนรูของตนเอง มีความรักที่จะเรียน และมองอนาคตในแงดี อยูในระดับมาก การศึกษาของ
กิ่งกาญจน ตั้งศรีไพร (2542) เรื่อง วิธีการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษาการศึกษานอก
โรงเรียนสายสามัญ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิธีเรียนทางไกลในจังหวัดนนทบุรี กลุมตัวอยาง
จํานวน 464 คน องคประกอบดาน ความรักการเรียนรู ความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง
การมองอนาคตในแงดี และมโนภาพตอตนเองในดานการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ อยูระดับสูง
การเปดโอกาสตอการเรียนรู มีความคิดริเริ่มและเรียนรูไดดวยตนเอง ความคิดสรางสรรค และ
ความสามารถใชทักษะการศึกษาหาความรูและทักษะการแกไขปญหา อยูในระดับปานกลาง
งานวิ จั ย ที่ ไ ด ศึ ก ษา ความพร อ มในการเรี ย นรู ด ว ยการนํ า ตนเองนั ก ศึ ก ษาใน
ระดับอุดมศึกษา ในมิติของการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
แบงเปน ปจจัยทางชีวสังคมที่มีผลตอความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง ไดแก อายุ เพศ
ผลการเรี ย น รายได ค รอบครั ว คณะที่ศึ กษา (Reio.
2003; นริน ทร บุญ ชู 2532; สุ รีรั ต น
ศรีบุญเรือง. 2550) ปจจัยจิตลักษณะ ไดแก แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ การรับรูความสามารถของตน
ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง การปรับตัว ความเครียด มุงอนาคต เจตคติตอการเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง ความมี วิ นั ย ในตนเอง ความเชื่ อ มั่ น ในตนเอง เจตคติ ต อ วิ ช าชี พ ความพึ ง พอใจต อ
ประสบการณในมหาวิทยาลัย (กนกวรรณ ทองฉวี. 2545; หทัยทิพย ภาคอินทรีย. 2545; พิศดี
มินศิริ. 2547; วรนุช ปญจะวัตร .2548; มรุต กองวิริยะไพศาล. 2549; สุรีรัตน ศรีบุญเรือง. 2550;
ปรินดา ตาสี. 2551; สุทธินี ทองหลอ. 2552;ฉัฐวีณ สิทธิ์ศิรอรรถ. 2552)
และ ปจจัยดาน
สิ่งแวดลอม ไดแก ลักษณะของเพื่อน ลักษณะผูสอน สภาพแวดลอมภายในสถาบัน การเขารวม
กิจกรรม การบริการสารสนเทศ ความสัมพันธกับเพื่อน ความสัมพันธกับอาจารย การอบรมเลี้ยงดู
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แบบประชาธิปไตย (กนกวรรณ ทองฉวี. 2545; หทัยทิพย ภาคอินทรีย. 2545; ไพรศิลป ปนทะนา.
2547; พิศดี มินศิริ. 2547; วรนุช ปญจะวัตร. 2548; มรุต กองวิริยะไพศาล. 2549; ปรินดา ตาสี.
2551; สุทธินี ทองหลอ. 2552)

พฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง: ความหมายและวิธีการวัด
ความหมายของพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง
ผูเรียนรูดวยการนําตนเองจะแสดงออกถึงการกระทําที่พรอมตอการเปลี่ยนแปลงโดยการ
วิเคราะหและประเมินการกระทําของตนเองตลอดเวลา บุคคลจะยังคงเรียนรูและพัฒนาอารมณ
ความรูสึกทางบวกในการเรียนรูอยางตอเนื่องไดดวยการทดสอบ และการทําใหคานิยม จุดประสงค
เป า หมาย กลยุ ท ธ และผลลั พ ธ ก ระจ า งและชั ด เจน จุ ด เด น ของผู เ รี ย นรู ด ว ยการนํ า ตนเอง คื อ
ความสามารถในการดึงความฉลาดทางปญญาออกมาไดภายใตสถานการณที่ทาทาย เมื่อผูเรียนรู
ดวยการนําตนเองตองเผชิญและแกปญหา เขาจะวางกลยุทธและปลอยใหตัวเองคิดแกปญหาใน
สถานการณที่ทาทาย เขาจะแสดงความสามารถของตนเองในการใชเหตุผลเชิงกลยุทธ การหยั่งรู
ความเพียรพยายามมุงมานะ ความชํานาญ และความคิดสรางสรรคออกมา เขาจะสรางความหมาย
จากประสบการณ และจะสะสมกลยุทธ แผนที่ และวิธีการตางๆ ที่จะนําไปประยุกตใชในการแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตผานการสะทอนคิด ผูเรียนรูดวยการนําตนเองจะสนุกกับการแกปญหา
และคนหาปญหาเพื่อการแกไขมากกวาหลีกหนีปญหา บุคคลจะรูวิธีการเผชิญกับปญหาดวยความ
มั่นใจ การคิดเชิงกลยุทธ การตั้งเปาหมายที่เปนจริงและชัดเจน และการออกแบบกลยุทธที่นําไปสู
การบรรลุเปาหมาย บุคคลจะติดตามตรวจสอบความชัดเจนของเปาหมาย ความถูกตองของผลผลิต
และประสิทธิผลของกลยุทธที่ใชในการแกปญหาและการบรรลุเปาหมายของตน เขาจะตระหนักรูถึง
พฤติกรรมและผลของการกระทําของเขาที่เกิดขึ้น เขาจะนําความรูและประสบการณในอดีตมาใช
เปนขอมูลในการกระทํา เขาจะเรียนรูจากประสบการณการแกไขปญหาดวยการปรับปรุงพฤติกรรม
ใหเหมาะสม ถายโอนและประยุกตใชการเรียนรูของตนเองในสถานการณใหมอื่นๆ ผูเรียนรูดวยการ
นําตนเองที่มีประสิทธิภาพ เปนบุคคลที่กลาเผชิญหนากับสิ่งทาทาย ตัดสินใจในงาน และแกไข
ปญหา (Costa; & Kallic. 2004: 18-20) สิ่งที่จูงใจผูเรียนรูดวยการนําตนเอง ไดแก ความสําคัญ
(importance) บุคคลที่นําตนเองจะเลือกงานที่มีความสําคัญกับตัวเขา การรับรูความสามารถ
(efficacy) บุคคลที่นําตนเองจะเขาถึงแหลงทรัพยากร และตรวจสอบความสามารถและทักษะของ
ตนเองในการทํางานและการแกปญหา ถาแรงจูงใจสูงเพียงพอ บุคคลที่นําตนเองจะตองการแสดง
ความสามารถและทักษะที่จะทํางานใหไดดี อารมณ (emotion) เปนแรงจูงใจเบื้องตนที่บางครั้งมี
อิทธิพลตอการกระทําของบุคคลมากกวาความเชื่อในความสามารถและความสําคัญ บุคคลที่นํา
ตนเองที่ตระหนักรูอารมณของตนเองจะวิเคราะหไดวาการตอบสนองทางอารมณแบบใดที่มีอิทธิพล
ตอแรงจูงใจ (Costa; & Kallic. 2004: 19; citing Marzano. 2001)
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คอสตาและกาลลิค (Costa; & Kallick. 2004: 6) ไดอธิบาย การเรียนรูดวยการนําตนเอง
ประกอบดวยไวใน 3 มิติ วาเปน การจัดการตนเอง (self-managing) การตรวจสอบตนเอง (selfmonitoring และการเปลี่ยนแปลงตนเอง (self-modifying) การจัดการทั้ง 3 มิตินี้ เปนการกระทํา
ของบุคคลไมวาบุคคลนั้นจะอยูที่บาน ที่โรงเรียน ที่องคกร หรือที่ไหน การจัดการทั้งสาม จะชวยการ
เรี ย นรู อ ย า งต อ เนื่ อ ง การทํ า งานเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล อย า งไรก็ ต าม เป า หมายของการศึ ก ษา คื อ
การสงเสริมบุคคลใหมีเสรีภาพ มีการพัฒนา และปลูกฝงใหเกิดความฉลาดทางปญญา (intellectual
dispositions) อยางเต็มที่ การจัดการทั้งสามดังกลาวเปนเครื่องมือในการสรางทางเลือกที่เปนระบบ
เป น ยานพาหนะในการเดิ น ทางตลอดชี วิ ต อย า งบู ร ณาการ และเป น แก น แท ที่ จ ะทํ า ให ม นุ ษ ย มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูเรียนรูดวยการนําตนเองสามารถบรรยาย เปน 3 องคประกอบ ดังนี้
(Costa; & Kallick. 2004: 21)
1. การจัดการตนเอง (self-managing) เปนการแสดงออกถึงการดําเนินงานดวยผลลัพธ
แผนกลยุทธ ขอมูลจําเปนที่ชัดเจน ดึงประสบการณที่ผานมาออกมาใชได สรางตัวชี้วัดความสําเร็จ
และสรางทางเลือกที่นําไปสูความสําเร็จ
2. การตรวจสอบตนเอง (self-monitoring) เปนการแสดงออกถึงการสรางกลยุทธการรู
คิดเชิงอภิมานเพื่อกระตุนเตือนการรับรู ใชเปนตัวชี้วัดวาแผนกลยุทธยังดําเนินอยูหรือไม และเพื่อ
ชวยตัดสินใจในกระบวนการปรับปรุงแผน และเลือกการกระทําและกลยุทธที่ถูกตอง
3. การเปลี่ยนแปลงตนเอง (self-modifying) เปนการแสดงออกถึงการสะทอน ประเมิน
วิเคราะหและสรางความหมายจากประสบการณ และนําไปประยุกตใชในการเรียนรูกับกิจกรรม และ
ความทาทายในอนาคต
องค ประกอบทั้ ง 3 ข างตนมิไดจําเปนตองแสดงออกตามลําดับ ลักษณะทั้ง 3 เหลานี้
อาจจะเกิดขึ้นพรอมกันได การจัดการดังกลาวเปนรูปแบบพฤติกรรมและแบบแผนทางปญญาของผู
เรียนรูดวยการนําตนเองที่แสดงออกมา แนวคิดของ คอสตาและกาลลิค (Costa; & Kallick. 2004:
22-31) เปนแนวคิดในการศึกษาการเรียนรูดวยการนําตนเองในเนื้อหาเกี่ยวกับความสามารถในการ
เรียนรูดวยการนําตนเองของบุคคลเพียงอยางเดียว โดยแบงความสามารถออกเปน 3 มิติ ดังนี้
(เรวดี ทรงเที่ยง; และ อนุ เจริญวงศระยับ. 2550: 12-15)
มิติ การจัดการตนเอง ประกอบดวยความสามารถ 6 องคประกอบ 1) การกระตุนตนเอง
ผูที่มีการเรียนรูดวยการนําตนเองจะมีความรอบคอบ จะเปนบุคคลที่คิดกอนทํา มีแนวโนมจะสราง
วิสัยทัศนเกี่ยวกับผลลัพธที่ตองการ มีการวางแผนกิจกรรม เปาหมาย หรือจุดมุงหมายกอนที่จะ
เริ่มลงมือปฏิบัติ 2) การคิดยืดหยุน ผูเรียนรูดวยการนําตนเองจะมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลง
ความคิดของตนเองเมื่อไดรับขอมูลเพิ่มเติม ประสานองคความรูและกิจกรรมที่ตนเองสะสมมาชวย
สรางกลยุทธในการแกไขปญหา และสามารถปฏิบัติไดอยางยืดหยุน คือ รูวาสถานการณใดตองคิด
แบบองครวมและสถานการณใดที่ตองการรายละเอียดที่ชัดเจน เปนผูที่คิดคนและคนหาวิธีการใหมๆ
และเปนคนอารมณดี 3) การรูจักตั้งคําถาม ผูที่มีการแกไขปญหาอยางไดผลตองรูจักวาควรตั้ง
คําถามอยางไร ที่จะเติมเต็มชองวางระหวางสิ่งที่ตนเองรูแลวและสิ่งที่ตนเองไมรู 4) ความสามารถ
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ประยุกตใชความรูเดิม เมื่อประสบปญหาใหมที่ทําใหตนเองรูสึกสับสน จะสรางภาพในการแกปญหา
โดยอางอิงจากประสบการณเดิมซึ่งจะใชความรูและประสบการณเดิม เปนแหลงขอมูลสนับสนุนการ
อธิบายหรือการแกไขสิ่งที่ทาทายใหมๆ และยังสามารถดึงเอาประสบการณหนึ่งมาประยุกตใชใน
สถานการณที่แปลกใหมไดทันที 5) การรูจักรวบรวมขอมูล จะรูขอมูลทั้งหมดจากสภาพแวดลอมโดย
การสังเกตหรือการกระทําใดๆ ที่จะนําไปสูการแกไขปญหา ผูที่ไดรับขอมูลไดในทุกๆทางจะเปนคน
ที่เปดเผย วองไว และซึมซับขอมูลจากแหลงตางๆ ไดงายกวาคนที่ขาดเสนทางการหาขอมูล หลีก
หนีขอผิดพลาด และหลงลืมในการกระตุนตนเอง และ 6) การมีจินตนาการสรางนวัตกรรมและ
สรางสรรค มีความคิดสรางสรรคในการพยายามแกไขในสิ่งที่แตกตางออกไป สรางทางเลือกจาก
มุมมองอื่นๆ เปดรับวิกฤติและความคิดเห็นจากผูอื่นเพื่อใชในการตัดสินและขอมูลยอนกลับเพื่อใชใน
การปรับปรุงเทคนิคของตนเอง
มิติ การตรวจสอบตนเอง ประกอบดวยความสามารถ 4 องคประกอบ 1) การตระหนักถึง
ความคิดของตนเอง เปนความสามารถวาตนเองมีความเกี่ยวของกับเรื่องอะไร รูวาตนเองไมรูเรื่อง
อะไร รูตัววาตนเองอยูตรงจุดไหน เปนความสามารถที่ทําใหบุคคลสามารถวางแผนกลยุทธในการ
สรางสารสนเทศที่ตองการ และสามารถสะทอนและประเมินสิ่งที่ตนเองคิด จุดสําคัญ คือ สามารถ
พัฒนาการวางแผนในการดําเนินการ รักษาแผนที่วางไวเมื่อทํางานเสร็จ การวางแผนกลยุท ธจ ะ
ชว ยนํา ทางในการดํา เนิน การอยา งมีเ หตุผ ลดว ยความตระหนัก ในทุก ระยะของการทํา กิจกรรม
การกระทําอยางนี้จะชวยการตัดสินใจในเชิงเปรียบเทียบ ประเมินความพรอมสําหรับงานที่แตกตาง
อื่นๆ และสามารถติดตามสิ่งที่ตนเองไดกระทําไปทั้งการรับรู การตัดสินใจ และพฤติกรรม 2) การมี
ความเพี ย ร จะมุ ง มั่ น เพี ย รพยายามในการทํ า งานจนเสร็ จ ไม ล ม เลิ ก การทํ า งานง า ยๆ
มีความสามารถในการวิเคราะหปญหา พัฒนาระบบโครงสรางและกลยุทธในการจัดการกับปญหา
มีการเตรียมและหรือสะสมกลยุทธในการแกไขปญหา แสวงหาหนทางใหมๆ และสามารถรับมือกับ
สถานการณคลุมเครือได 3) การติดตามใหชัดเจนและอยางละเอียด มีคานิยมที่ถูกตองและมีความ
ละเอียดจะใชเวลาในการตรวจสอบผลผลิตของตนเอง ทบทวนกฎที่ตนเองยึดถืออยู ตรวจสอบโมเดล
และวิสัยทัศนที่ตนเองจะดําเนินตาม และตรวจสอบเกณฑที่ตนเองกําลังใชอยูเพื่อยืนยันความสําเร็จ
ของผลผลิตของตนเองเมื่อเทียบกับเกณฑ มีความรูเกี่ยวกับวิธีการรักษาวิธีการทํางานที่มีมาตรฐาน
มีแรงกระตุนในการเรียนรูในสิ่งที่ทําใหงานประสบความสําเร็จอยูตลอดเวลา มีความภูมิใจในงานของ
ตนเอง และ 4) การฟงผูอื่นอยางเขาใจและเห็นอกเห็นใจ จะใชเวลาจํานวนมากในการฟงอยางตั้ง
อกตั้งใจ จะเก็บรายละเอียดของบุคคลอื่นทั้งแนวคิด ความรูสึกและอารมณที่แสดงออกทั้งทางคําพูด
และทางรางกาย มีความสามารถที่จะเขาใจมุมมองที่แตกตางจากบุคคลอื่น
มิติ การเปลี่ยนแปลงตนเอง ประกอบดวยความสามารถ 3 องคประกอบ 1) การคิดและ
สื่อสารอยางถูกตองชัดเจน กระตือรือรนที่จะสื่อสารทั้งทางดานการเขียนและพูด ใหความสนใจกับ
ภาษา การจํากัดความ มีการใชชื่อ สัญลักษณและอุปมาอุปมัยที่ถูกตอง หลีกเลี่ยงการกลาวเกิน
จริ ง การลดทอนเนื้ อ หา และการบิ ด เบื อ น แต พ ยายามใช คํ า พู ด ที่ เ ต็ ม ไปด ว ยการอธิ บ าย
การเปรียบเทียบที่มีน้ําหนักและมีหลักฐาน 2) การแสดงออกที่นาฉงนสนเทห มีความคลั่งไคลกับสิ่ง
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ที่ตนเองกําลังทําอยู สนุกกับสิ่งที่ทํา แสวงหาปญหาที่สามารถแกไขไดดวยตนเองหรือทําเพื่อผูอื่น
สนุกสนานกับการสรางปญหาเพื่อทําการแกไขดวยตนเอง และตองการสรางความฉงนสนเทหใหกับ
ผูอื่น ตลอดจนรูจักสรางสรรคสิ่งตางๆดวยตนเอง และ 3) มีการเรียนรูอยูตลอดเวลา มีความอยากรู
อยากเห็น มีการหาหนทางที่ดีกวาอยูตลอดเวลา มีความกระหายจะปรับปรุงตนเอง ตองการเติบโต
ต อ งการเรี ย นรู ต อ งการการเปลี่ ย นแปลงและปรั บ ปรุ ง ตนเองตลอดเวลา โดยจะยึ ด เอาป ญ หา
สถานการณและความกังวล ความขัดแยง และเหตุการณตางๆ เปนโอกาสในการเรียนรู
เรวดี ทรงเที่ยง และ อนุ เจริญวงศระยับ (2550) ไดนําแนวคิดของคอสตาและกาลลิค
(Costa; & Kallick. 2004) ไปใชสรางแบบวัดพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง ประกอบดวย
3 มิติ คือ การจัดการตนเอง การตรวจสอบตนเอง การเปลี่ยนแปลงตนเอง นําไปตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสรางโดยกระบวนการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง และอันดับสอง
พบวา ดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลเชิงยืนยันอันดับหนึ่งและสองกับขอมูลเชิงประจักษมี
ค า เท า กั น เป น การบ ง ชี้ ว า ข อ คํ า ถามทั้ ง หมดสามารถอธิ บ ายเป น 3 องค ป ระกอบได และทั้ ง
3 องคประกอบสามารถอธิบายรวมกันเปนองคประกอบเดียว คือ พฤติกรรมการเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง เปนแบบวัดที่มีจํานวน 32 ขอ แบงเปน การจัดการตนเอง 12 ขอ การตรวจสอบตนเอง
10 ขอ และการเปลี่ยนแปลงตนเอง10 ขอ ประกอบดวยมาตรประมาณคา 6 ระดับ ตั้งแต “จริงที่สุด”
ถึง “ไมจริงเลย” ผูที่ไดคะแนนมากกวาแสดงวามีการเรียนรูดวยการนําตนเองดีกวาผูที่ไดคะแนน
ต่ํากวา
จากการศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวของ สรุปไดวา พฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง
หมายถึง การกระทําและการแสดงออกของนักศึกษาในการเรียนรู โดยดําเนินการและกํากับการ
เรียนรูดวยการนําตนเองอยางอิสระเปนตัวของตัวเอง แบงออกเปน 3 ดาน คือ การจัดการตนเอง
การตรวจสอบตนเอง และการเปลี่ยนแปลงตนเอง(Costa; & Kallic. 2004: 6) การวัดพฤติกรรมการ
เรียนรูดวยการนําตนเองใชแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามแนวคิดของคอสตาและกาลลิค (Costa; &
Kallick. 2004) มีลักษณะเปนขอความประกอบดวยมาตราประเมิณคา 6 ระดับ ไดแก “จริงที่สุด”
“จริง” “คอนขางจริง” “คอนขางไมจริง” “ไมจริง” และ“ไมจริงเลย”
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ
เรวดี ทรงเที่ยง และ อนุ เจริญวงศระยับ (2550) ไดทําการศึกษา พฤติกรรมการเรียนรู
ดวยการนําตนเองของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลุมตัวอยางเปนนิสิตชั้นปที่ 1-4 ภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 จํานวน 1,186 คน พบวา ชั้นป สาขาวิชาและเพศ มีปฏิสัมพันธในการ
อธิบายความแตกตางของการเรียนรูดวยการนําตนเองในทุกองคประกอบ ทั้งการจัดการตนเอง การ
ตรวจสอบตนเอง และการเปลี่ยนแปลงตนเอง และการศึกษาความเที่ยงตรงเชิงทํานาย พบวาโมเดล
ความสัมพันธแบบมีอิทธิพลยอนกลับ โดยการเรียนรูดวยการนําตนเองสามารถทํานายการเรียนรู
ตลอดชีวิตไดสูงและการเรียนรูตลอดชีวิตสามารถทํานายการเรียนรูดวยการนําตนเองไดสูงเชนเดียว
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กัน และงานวิจัยของฉัฐวีณ สิทธิ์ศิรอรรถ (2552) ศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุและผลของการเรียนรูดวย
การนําตนเองของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา ปจจัยจิตลักษณ ไดแก ลักษณะการมุง
อนาคต แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ การเห็นคุณคาในตัวเอง ความฉลาดทางอารมณ ความเชื่ออํานาจ
ภายในตน และความมีวินัยในตนเอง และปจจัยสภาพแวดลอมในครอบครัว ไดแก การสงเสริมการ
เรียนรูของผูปกครอง สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับสมาชิกในครอบครัว และความคาดหวังของ
ผูปกครองสงผลโดยตรงตอการเรียนรูดวยการนําตนเองโดยมีคาอิทธิพลเทากับ .71 และ .11 โดย
ปจจัยสภาพแวดลอมในสถานศึกษา ไดแก บรรยากาศในการเรียน สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับ
เพื่อน สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับอาจารย และการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
สงผลโดยออมตอการเรียนรูดวยการนําตนเองโดยมีคาอิทธิพลเทากับ .56 การเรียนรูดวยการนํา
ตนเองสงผลตอการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01
โดยมีคาอิทธิพล
เทา กับ .52 ซึ่ งตัว แปรแฝงทั้ ง หมดในโมเดล คื อ จิ ต ลั ก ษณ
สภาพแวดล อมในครอบครั ว
สภาพแวดล อ มในสถานศึ ก ษา และการเรี ย นรู ด ว ยการนํ า ตนเองสามารถร ว มกั น อธิ บ ายความ
แปรปรวนของการเรียนรูตลอดชีวิตไดรอยละ 60

แรงจูงใจภายในในการเรียนรู: ความหมาย และวิธีการวัด
ความหมายของแรงจูงใจภายในในการเรียนรู
แรงจูงใจเปนองคประกอบที่สําคัญและเปนสิ่งจําเปนเบื้องตนในการเรียนรู เพราะเปนตัว
จักรสําคัญหรือเปนตนตอที่แทจริงของพฤติกรรม แรงจูงใจทําใหบุคคลไวตอการรับสัมผัสสิ่งเรา เปน
สิ่งกําหนดทิศทางและความเขมของพฤติกรรมใหเกิดขึ้น (ประสาท อิศรปรีดา.2523: 9) แรงจูงใจ
คือ พลังทําใหเกิดพฤติกรรมและควบคุมแนวทางของพฤติกรรม (เชียรศรี วิวิธสิริ. 2527: 25)
พฤติกรรมทุกชนิดมีความมุงหมายและเริ่มดวยแรงจูงใจ แรงจูงใจเปนสภาวะในตัวผูเรียนเกิดขึ้นใน
ตัวผูเรียน การเรียนรูสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นเริ่มดวยสภาวะบางอยางในตัวผูเรียนกระตุนหรือผลักดันให
ผูเรียนมีความปรารถนาหรือตองการจะกระทําอยางหนึ่งอยางใด (สุชา จันทนเอม. 2522: 12)
ประเภทของแรงจูงใจ ไดแก แรงจูงใจทางรางกายเกิดมาจากความตองการทางรางกาย เชน ความ
หิว ความกระหาย และแรงจูงใจทางสังคมเกิดจากการเรียนรูเปนแรงจูงใจทางจิตวิทยา เชน ความ
ตองการชื่อเสียง ความตองการการยอมรับ เมื่อเกิดความตองการขึ้นมาบุคคลจะมีการเรียนรูเพื่อให
ไดสิ่งที่ปรารถนา แรงจูงใจของบุคคลแตละคนจะแตกตางกัน แลวแตประสบการณหรือการเรียนรู
ของแตละบุคคล (อารี พันธมณี. 2546: 182) ความสัมฤทธิ์ผลในการเรียนของผูเรียนนอกจากจะ
ขึ้นอยูกับความสามารถแลวยังขึ้นอยูกับแรงจูงใจ ผูเรียนที่มีความสามารถสูงแตขาดแรงจูงใจในการ
เรียนรูก็จะมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนต่ํา(สุรางค โควตระกูล. 2545: 179) แรงจูงใจมีผลตอการหยั่ง
เห็ น ของบุ ค คล ผู เ รี ย นที่ ข าดแรงจู ง ใจจะทํ า ให เ ป น อุ ป สรรคหรื อ ไม ทํ า ให เ กิ ด การหยั่ ง เห็ น
(อารี พันธมณี. 2546: 245) และแรงจูงใจของผูเรียนยังมีอิทธิพลตอสิ่งที่ผูเรียนเรียนรู รวมทั้งวิธีการ
เรียนรู (ชัยวัฒน สุทธิรัตน. 2552. 13) แรงจูงใจเปนพื้นฐานสําคัญอันหนึ่งของการเรียนรู
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เมื่อตองการใหใครเกิดการเรียนรูทําใหเขามีความตองการหรือแรงจูงใจเกิดขึ้น เพราะการเรียนรู
เกิดขึ้นไดเพราะมีแรงจูงใจ (ประสาท อิศรปรีดา. 2521: 164) การเรียนรูใดๆ ถาผูเรียนมีความรูสึก
อยากเรียน เต็มใจและพรอมที่จะเรียนแสดงวาผูเรียนเกิดแรงจูงใจที่จะเห็นผล นั่นคือทําใหผูเรียน
เรียนรูไ ดอย างรวดเร็ ว ซึ่งแรงขับ เพื่ อการศึก ษา เปนแรงขับ ที่จะจู งใจใหบุคคลเกิดการอยากรู
อยากเห็ น พยายามหาความรู ใ หม ๆ ตลอดเวลา พยายามแสวงหาคํ า ตอบข อ เท็ จ จริ ง ต า งๆ
(อารี พันธมณี. 2546: 182)
ทฤษฎี แ รงจู ง ใจที่ ใ ช อ ธิ บ ายพฤติ ก รรมมี ห ลายทฤษฎี ก อ นจะมี ท ฤษฎี แ รงจู ง ใจ
นักจิตวิทยา ไดอธิบายพฤติกรรมโดยใชสัญชาตญาน (instincts) หมายถึง สิ่งที่ติดตัวมาแตกําเนิดไม
ต อ งเรี ย นรู ถื อ ว า สั ญ ชาตญาณเป น แรงขั บ ที่ ทํ า ให อิ น ทรี ย แ สดงพฤติ ก รรมแตกต า งกั น ไปใน
สภาพการณตางๆกัน ทฤษฎีที่นักจิตวิทยาใชอธิบายพฤติกรรมในปจจุบันมี 3 ทฤษฎี คือ 1) ทฤษฎี
พฤติกรรมนิยม ไดแก ทฤษฎีแรงขับ(drive) ถือหลักความสมดุลกลาววา โดยธรรมชาติแลวมนุษย
แสวงหาสถานภาพสมดุลอยูเสมอหรือมีความโนมเอียงที่รักษาความคงตัวภายใน เชื่อวาสิ่งเราเกิด
กอนพฤติกรรม หมายถึงสภาวะที่ขาดทําใหเกิดความตองการ เปนแรงขับกระตุนใหเกิดพฤติกรรม
ตอบสนอง และทําใหมีการลดความตองการ ทฤษฎีความตองการของเมอรเรย ถือวาความตองการ
เปนพื้นฐานที่ทําใหเกิดแรงขับหรือแรงจูงใจ ซึ่งเปนผลใหมนุษยแสดงพฤติกรรมไปในทิศทางที่จะ
นําไปสูเปาหมาย 2) ทฤษฎีมนุษยนิยม เชื่อวา คนทุกคนมีแรงจูงใจที่จะประกอบกิจกรรมอยูเสมอ
ถือวาแรงจูงใจเปนแรงขับที่ใหมนุษยเจริญเติบโตและพัฒนา หรือ พฤติกรรมของมนุษยเปนผลของ
หลักความเจริญเติบโตภายในตัวของทุกคน ไดแก ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการ เชื่อวา มนุษยทุก
คนจะมีความตองการที่จะแสวงหาสิ่งแปลกใหม เพื่อตอบสนองความตองการของตนเอง ความ
ตองการมี 5 ลําดับขั้นตั้งแตความตองการขั้นต่ําถึงความตองการขั้นสูง ไดแก ความตองการทาง
สรีระ ความตองการความมั่นคงปลอดภัย ความตองการความรักและเปนสวนหนึ่งของหมู ความ
ตองการที่จะรูสึกวาตนเองมีคา และความตองการที่จะรูจักตนเอง ตามสภาพที่แทจริงและพัฒนา
ศักยภาพของตน ซึ่งมนุษยจะตองมีการตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานกอนจึงสามารถสนอง
ความตองการขั้นสูงอื่นๆตอไป 3) ทฤษฎีปญญานิยม มีพื้นฐานความคิดวากระบวนการรูคิดมีสวน
ทําใหเกิดพฤติกรรมเปาหมาย เนนความสัมพันธระหวางพฤติกรรมและความรู ความเขาใจ ไดแก
ทฤษฎีการอางสาเหตุ เชื่อวา มนุษยมักจะมีความอยากรูและเขาใจ ซึ่งเปนตนเหตุใหเกิดพฤติกรรม
โดยไดอางสาเหตุพฤติกรรมเกี่ยวกับผลสัมฤทธิของงานเปน 4 ประเภท คือ ความสามารถ ความ
พยายาม ความยากงายของงานและโชค (สุรางค โควตระกูล.2545: 154-163) นอกจากนี้ ทฤษฎี
แรงจูงใจยังแบงไดตามฐานคติ (assumption) ที่มีตอธรรมชาติของมนุษยและปจจัยที่ใหพลังในการ
กระทําหรือแสดงพฤติกรรมของมนุษย ไดแก กลุมทฤษฎีเชิงกลไก (mechanistics theory) ที่มองวา
มนุษยเปนฝายถูกกระทํา (passive) คือ เห็นวามนุษยถูกผลักดันจากปฏิสัมพันธระหวางแรงขับทาง
สรีระกับสิ่งเราภายนอก และทฤษฎีเชิงอินทรีย (organismic theory) ที่มองวา มนุษยเปนฝาย
กระตือรือรนและลงมือกระทํา(active) กลาวคือ มองมนุษยวามีเจตนาและริเริ่มแสดงพฤติกรรม
ทฤษฎีกลุมนี้มองวา มนุษยมีความตองการภายในและมีแรงขับทางสรีระ ซึ่งความตองการภายในนี้
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เปนตัวใหพลังแกมนุษยที่จะกระทําตอสิ่งแวดลอม และจัดการกับแรงขับและอารมณของตน ทฤษฎี
กลุมนี้ไมไดมองวาสิ่งเราเปนสาเหตุของพฤติกรรม แตมองวาเปนสวนเสริมหรือเปนโอกาสที่มนุษย
สามารถใชประโยชนเพื่อสนองความตองการของตน การศึกษาเรื่องแรงจูงใจ คือ การศึกษาถึงพลัง
หรือแรงที่กระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมที่มีทิศทาง (direction) พลังในทฤษฎีแรงจูงใจโดยพื้นฐาน
ไดแก ความตองการซึ่งทฤษฎีแรงจูงใจที่ครอบคลุมจะรวมทั้งความตองการที่มีมาแตกําเนิดและที่
เกิดจากการเรียนรูดวย (Deci; & Ryan. 1990)
แรงจูงใจภายในเปนสภาวะที่บุคคลตองกระทําหรือเรียนรูบางสิ่งบางอยางดวยตนเอง ไม
ตองอาศัยการชักจูงจากสิ่งเราภายนอก ตลอดจนความรูสึกนึกคิดหรือทัศนคติของแตละบุคคลจะ
ผลักดันใหบุคคลสรางพฤติกรรม ไดแก ความอยากรู อยากเห็น ความสนใจ ความรัก ความศรัทธา
เปนตน (อารี พันธมณี. 2546: 270) ในยุคเริ่มตน มีการอธิบายพฤติกรรมที่เกิดจากแรงจูงใจจาก
ภายในวา ความสนใจมีบทบาทสําคัญในการชี้นําความตั้งใจ พฤติกรรมเกิดจากการจูงใจภายใน
ตามความสนใจของบุคคล ตอมากลาววา กิจกรรมที่ไมวาจะเกิดจากแรงจูงใจใดในตอนเริ่มตน
ตอมามันสามารถถูกกระตุนโดยแรงจูงใจภายในได และมีการอธิบายเกี่ยวกับแรงจูงใจดวยทฤษฎี
แรงขับ ที่วา พฤติกรรมทุกอยางมีพื้นฐานมาจากแรงขับปฐมภูมิ 4 อยาง คือ ความหิว ความ
กระหาย ความตองการทางเพศ และการหลีกเลี่ยงความเจ็บปวด แตมิใชพฤติกรรมทุกอยางจะถูก
กระตุนโดยตรงจากแรงขับปฐมภูมิ เชน พฤติกรรมความอยากรูอยากเห็น พฤติกรรมการสํารวจและ
การจัดการ เนื่องจากแนวคิดเรื่องแรงขับไมเพียงพอตอการอธิบายพฤติกรรมที่ถูกจูงใจจากภายใน
จึงมีการปรับปรุงทฤษฎีแรงจูงใจขึ้นใหมเพื่อรวมแหลงของแรงจูงใจที่ไมใชแรงขับเขาไปดวย โดยมี
การเสนอ แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝประสิทธิผล วาเปนพลังอยูภายในตัวบุคคลที่มีมาแตกําเนิดที่
จูงใจใหบุคคลจัดการกับสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิผล โดยความรูสึกวาตนมีความสามารถจะเปน
รางวัลสําหรับพฤติกรรมเหลานั้นและสามารถที่คงใหพฤติกรรมนั้นอยูได แรงจูงใจใฝประสิทธิผลเปน
กระบวนการที่ดําเนินไปตลอด ซึ่งตางจากแรงขับที่ทํางานแบบวงจรที่เมื่อไดรับความพึงพอใจแลว
จะไมเกิดขึ้นอีกในชวงเวลาหนึ่ง นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดที่เห็นวาอารมณและความรูสึก เปนตัวริเริ่ม
หรืออาจเปนสิ่งที่เกิดรวมกับพฤติกรรมที่เกิดจากแรงจูงใจภายใน ไดแก ความสนใจ ความตื่นเตน
ความสนุก ความรูสึกกลมกลืนกับงาน เปนตน กลาวคือ บุคคลจะเขาหากิจกรรมที่เขาสนใจ เมื่อ
บุคคลมีความสามารถและเปนตัวของตัวเอง เขาจะเกิดความรูสึกสนุกสนานและตื่นเตนควบคูกันไป
ความรูสึกสนุกตื่นเตนนับเปนรางวัลการทําพฤติกรรมที่เกิดจากแรงจูงใจภายในนั้น ความสนใจ
ความตื่นเตน และการลื่นไหล คือ ความรูสึกของบุคคลที่เปนสุขเพลิดเพลินในการทํากิจกรรมตางๆ
ความรูสึกเหลานี้จึงเปนอารมณที่ไปกํากับแรงจูงใจภายใน สําหรับ นักทฤษฎีทางจิตวิทยากลุมการรู
คิดใหความสนใจแกกระบวนการทางจิตที่อยูภายใน เชน การคิด การตัดสินใจ ความคาดหวัง วามี
สวนสําคัญในการกําหนดพฤติกรรมของมนุษยไดเสนอแนวคิดเรื่อง การระบุสาเหตุตามการรับรู แบง
เปนสาเหตุจากบุคคล (personal causality) คือ ความตั้งใจที่จะกระทําเปนตัวกลางใหเกิดผลลัพธ
และสาเหตุที่ไมใชบุคคล (impersonal causality) คือ ผลที่บุคคลไดรับเปนสิ่งที่ไมไดเกิดจากความ
ตั้งใจ ซึ่งการกระทําที่มีสาเหตุจากบุคคล อาจมีสาเหตุจากภายในหรือภายนอกก็ได การรับรูสาเหตุ
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จากภายใน (internal perceived locus of causality) หมายถึง การรับรูวาความสนใจและความ
ปรารถนาของบุ ค คลเป น สิ่ ง ที่ ทํ าให เ กิด การกระทํ า ส ว นการรับ รู ส าเหตุ จ ากภายนอก (external
perceived locus of causality) หมายถึง การรับรูวาเหตุการณจากภายนอก เชน รางวัล เปนสิ่งที่
ทําใหเกิดการกระทํา ความคิดของ ดีซีและไรอัน (Deci; & Ryan.1990) เห็นวา การที่บุคคลมี
แรงจูงใจภายในที่แทจริง บุคคลจะรูสึกเปนอิสระจากความกดดัน เชน จากรางวัลหรือสถานการณ
บางประการ เพราะเปนอิสระจากการควบคุมและสามารถกําหนดไดดวยตนเอง ความรูสึกอิสระใน
การริเริ่มพฤติกรรมของตนเองเปนสิ่งจําเปนสําหรับแรงจูงใจภายใน และความตองการสามารถ
กําหนดไดดวยตนเองมีความสัมพันธกับความตองการมีความสามารถ
ความหมายของแรงจูงใจภายในนั้น ดีซีและไรอัน (Deci; & Ryan. 1990) ใหความหมาย
แรงจูงใจภายใน วาเปนความตองการของบุคคลที่ตองการมีความสามารถ (competence) ตองการ
ลิขิตตัวเอง (self-determination) และตองการสิ่งทาทาย พฤติกรรมที่ไดรับการจูงใจภายในเปนการ
กระทําดวยการเสาะแสวงหาของตนเองและไมตองการรางวัลที่เปนวัตถุภายนอกใดๆ หรือการบังคับ
แรงจูงใจภายในเปนพลังที่กอใหเกิดพฤติกรรมและกระบวนการทางจิตใจที่หลากหลาย โดยมีรางวัล
เบื้องตน คือ ความรูสึกวามีประสิทธิภาพ หรือมีความสามารถ (effectance) และความเปนอิสระเปน
ตัวของตัวเอง (autonomy) ซึ่ง เฮยวูด และสวิทซกีย (อรพินทร ชูชม; และ อัจฉรา สุขารมณ.
2543: 7; อางอิงจากHaywood; & Switzky. 1986) นิยามแรงจูงใจวาเปนคุณลักษณะทางบุคลิกภาพ
ที่เรียนรูได โดยแรงจูงใจภายใน หมายถึง ความตองการที่จะคนหารางวัลของตนเองภายในตัวของ
ตนเอง กลาวคือ บุคคลที่มีแรงจูงใจภายในจะประพฤติ ทํางาน เรียนรู แกปญหา เสาะแสวงและ
ซึมซับประสบการณใหม เพียรพยายามในงาน และประมวลขอมูลดวยความพึงพอใจในการทําสิ่ง
เหลานี้มากกวาหวังผลภายนอกงาน โดย วิลาสลักษณ ชัววัลลี (2542: 5) ไดใหความหมายของ
แรงจูงใจภายใน วาเปนความตองการของบุคคลที่จะมีความสามารถและกําหนดไดดวยตนเอง ความ
ตองการดังกลาวเปนตัวกระตุนใหเกิดพฤติกรรมและรางวัลภายในของการกระทํา คือความรูสึกวา
ตนมีความสามารถและเปนตัวของตัวเอง ความตองการดังกลาวจะเปนตัวกระตุนใหบุคคลพยายาม
เอาชนะสิ่งทาทายเขาในระดับที่เหมาะสมกับความสามารถของเขา เมื่อบุคคลเกิดแรงจูงใจภายใน
เขาจะมีความสนใจและรูสึกสนุก ปราศจากความรูสึกกดดัน ความตึงเครียด หรือวิตกกังวล ในขณะ
ที่ อรพินทร ชูชม (2543: 8) กลาววา แรงจูงใจภายใน หมายถึง ความตองการและพึงพอใจของ
บุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมตางๆที่เกิดขึ้นจากการเสาะแสวงหาของตนเอง ตองการมีความสามารถ
ตองการมุงมั่น ลิขิตตัวเอง และลักษณะเนื้อหาสาระในภายในงาน (เชน งานที่นาสนใจ ทาทาย)
เป น แรงผลั กดั นที่ จ ะแสดงพฤติ ก รรม โดยไมต อ งอาศั ย รางวั ล ภายนอกหรือ กฎเกณฑ ขอ บัง คั บ
สุรางค โควตระกูล (2545:169) กลาววา แรงจูงใจภายใน หมายถึง แรงจูงใจที่มาจากภายในตัว
บุคคล และเปนแรงขับที่ทําใหบุคคลนั้นแสดงพฤติกรรมโดยไมหวังรางวัลหรือแรงเสริม แรงจูงใจ
ภายในจะเปนตัวกระตุนใหเกิดพฤติกรรม และเปนพฤติกรรมที่คงทนถาวร ดังนั้น แรงจูงใจภายในจะ
ทําใหเกิดการเรียนรูไดดีกวาเพราะเกิดขึ้นถาวร การสรางแรงจูงใจภายในใหแกผูเรียนจะทําใหเกิด
ประโยชนอยางยิ่งจะทําใหผูเรียนกระตือรือรน สนใจเรียนอยางจริงจังเสมอไปและพยายามใหประสบ
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ความสําเร็จไดในระยะยาว (อารี พันธมณี. 2546: 249)
ทฤษฎีแรงจูงใจภายในเปนทฤษฎีในกลุมทฤษฎีเนื้อหา (content theories) ที่พยายาม
อธิบายถึงปจจัยในตัวบุคคลที่ผลักดันใหเกิดพฤติกรรมหรือทําใหพฤติกรรมคงอยู และสงเสริมให
บุคคลมีแรงผลักดันพฤติกรรมเพิ่มขึ้น แนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจภายในไดเสนอโครงสรางแรงจูงใจไว
ในลั ก ษณะเหตุ ก ารณ ห รื อ สภาพแวดล อ มที่เ อื้ อต อ แรงจู ง ใจภายใน ไดแ ก ทฤษฎีอั ต ลิขิ ต (selfdetermination theory) เปนทฤษฎีที่มองวา ธรรมชาติของมนุษยมีความกระตือรือรนและริเริ่มลงมือ
กระทํา (active) ซึ่งตรงขามกับแนวคิดที่มองมนุษยในเชิงกลไก (mechanism) คือ มองวามนุษยเปน
ฝายถูกกระทํา (passive) ศึกษาแนวโนมแหงความเจริญงอกงามภายในของมนุษย ความตองการ
พื้นฐานทางจิตใจ และสถานการณที่สงเสริมกระบวนการเหลานี้ โดยมนุษยมี ความตองการพื้นฐาน
ทางจิตใจ 3 ประการ คือ หนึ่ง ความตองการมีความสามารถ สอง ความตองการเปนตัวของตัวเอง
และ สาม ความตองการมีความสัมพันธกับผูอื่น ความตองการทั้ง 3 ประการ เปนสิ่งจําเปนตอการ
สงเสริมการทําหนาที่ไดดีที่สุดของแรงจูงใจภายในสงผลตอความเจริญงอกงามตามธรรมชาติของ
มนุษย และชวยใหมนุษยมีความสุขในการทํางานและดํารงชีวิต (เรวดี ทรงเที่ยง. 2548: 19-21;
อางอิงจาก Deci; & Ryan. 1990) สําหรับแรงจูงใจภายในตามทฤษฎีอัตลิขิตเห็นวา เปนแนวโนม
ภายในโดยธรรมชาติของมนุษยที่จะแสวงหาสิ่งแปลกใหม(novelty) และ ทาทาย (challenges)
เป น แนวโน ม ที่ จ ะเพิ่ ม พู น และใช ค วามสามารถของตน และเป น แนวโน ม ที่ จ ะสํ า รวจและเรี ย นรู
รางวัลในเบื้องตนของการทําพฤติกรรมที่เกิดจากแรงจูงใจภายในมีความสําคัญตอการพัฒนาการรู
คิดและทางสังคมของมนุษย และเปนแหลงที่จะกอใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและความมี
ชีวิตชีวาตลอดชีวิตมนุษย (เรวดี ทรงเที่ยง. 2548: 21) ในสวนของ ทฤษฎีการประเมินผลการรูคิด
(cognitive evaluation theory) ไดเสนอแนะวา สภาพแวดลอมที่ใหการทาทายที่พอเหมาะสมกับ
ความสามารถ ขอมูลปอนกลับที่สงเสริมความสามารถ การสนับสนุนกิจกรรมที่เปนตัวของตัวเองจะ
เอื้อตอแรงจูงใจภายใน และจะสงเสริมพัฒนาการของแรงจูงใจภายในดวย เหตุการณที่ทําลาย
แรงจูงใจภายใน เปนเหตุการณที่ใหความสําคัญในเรื่องการควบคุม ไดแก รางวัล การกําหนดเสน
ตาย การตรวจตราสอดสอง เหตุการณเ หลานี้เปนแรงกดดันกับบุคคลตอผลลัพธที่เจาะจง และ
เหตุการณเหลานี้มีแนวโนมที่จะสงเสริมการยอมตามภายนอกหรือการตอตาน (อรพินทร ชูชม; และ
อัจฉรา สุขารมณ. 2543: 8-9; อางอิงจาก Deci; & Ryan. 1990) ทฤษฎีแรงจูงใจภายในไดบูรณา
การแนวคิด เรื่ อ งแรงจู ง ใจของมนุษ ย ไว 2 ประการ คือ มนุ ษ ย จะถู ก จูง ใจจากสิ่ งที่ต รงกั บ ความ
ตองการ และ มนุษยมีความตองการพื้นฐาน คือ มีความรูสึกวาตนเองมีความสามารถ และการ
กระทําที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากความตั้งใจของตนเอง หรือกําหนดดวยตนเอง โดยบุคคลจะแสวงหา
สิ่ ง ที่ ต รงกั บ ความต อ งการ และเลื อ กทํ า กิ จ กรรมที่ มี ค วามท า ทายซึ่ ง มาจากแรงจู ง ใจภายใน
(เรวดี ทรงเที่ยง. 2548: 23; อางอิงจาก Eccies. 2002) ซึ่งแรงจูงใจภายในจะดํารงอยูเมื่อบุคคลมี
ความรูสึกวาตนมีความสามารถและมีความอิสระกําหนดไดดวยตนเอง
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แรงจูงใจภายในเปนสิ่งที่นาปรารถนามากกวาแรงจูงใจภายนอก เพราะกอใหเกิดการ
เรียนรูที่ไดผล (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน. 2551: 83) แรงจูงใจภายใน เปนความตองการจะเรียน
เพราะสนใจในวิชาที่เรียนเอง หรือตองการมีความรูความสามารถในเรื่องนั้น (วิลาสลักษณ ชัววัลลี.
2542: 1) แรงจูงใจภายในทําใหเกิดการเรียนรูไดดีกวา แรงจูงใจภายในเปนสภาวะที่บุคคลตองการที่
กระทําหรือเรียนรูบางสิ่งบางอยางดวยตนเอง ไมตองอาศัยการชักจูงจากสิ่งเราภายนอก ซึ่งความ
ตองการหรือความสนใจพิเศษ ตลอดจนความรูสึกนึกคิดหรือทัศนคติของแตละบุคคล จะผลักดันให
บุคคลสรางพฤติกรรมขึ้น แรงจูงใจภายในจะเปนตัวกระตุนใหเกิดพฤติกรรม และเปนพฤติกรรมที่
ถาวร การสรางแรงจูงใจภายในใหเกิดกับผูเรียนจะทําใหเกิดประโยชน ผูเรียนกระตือรือรนและ
พยายามประสบความสําเร็จในระยะยาว (อารี พันธมณี. 2546: 270-291) การเรียนรูดวยความ
อยากรู อยากเห็น ตองการสิ่งทาทาย ตองการมีความสามารถและมุงมั่นกําหนดดวยตนเอง บุคคลจะ
มีการทุมเทมีสวนรวม และพึงพอใจกับการเรียนรู
จากแนวคิดและทฤษฎีขางตน สรุปไดวา แรงจูงใจภายในในการเรียนรู หมายถึง ความ
ตองการและความพึงพอใจของนักศึกษาที่จะแสดงพฤติกรรมตางๆเกี่ยวกับการเรียนรู เกิดจาก
แรงผลั ก ดั น ภายในของตนเอง โดยมิ ไ ด อ าศั ย การชั ก จู ง หรื อ สิ่ ง เร า จากภายนอก ประกอบด ว ย
องคประกอบ 5 ดาน ไดแก ความตองการสิ่งทาทาย ความสนใจเพลิดเพลิน ความเปนตัวของตัวเอง
ความตองการมีความสามารถ และความมุงมั่น การวัดแรงจูงใจภายในในการเรียนรู เปนแบบวัดที่
ผูวิจัยสรางขึ้นโดยการปรับปรุงจากแบบวัดของอรพินทร ชูชม; และ คนอื่นๆ (2542: 42)
ประกอบดวยมาตราประเมิณคา 5 ระดับ ไดแก “จริง” “คอนขางจริง” “ไมแนใจ” “คอนขางไมจริง”
และ “ไมจริง”
การวัดแรงจูงใจภายในในการเรียนรู
การวัดแรงจูงใจภายในสามารถวัดไดหลายลักษณะดังนี้ 1) การวัดแรงจูงใจภายในใน
ชวงเวลาอิสระ (free-choice period) เปนชวงเวลาที่บุคคลนั้นทํากิจกรรมโดยปราศจากรางวัลที่ได
จากการทํากิจกรรม หรือปราศจากการควบคุม เปนการวัดที่พอจะอางไดวาบุคคลมีแรงจูงใจภายใน
ในการทํากิจกรรม 2) การวัดแรงจูงใจภายในจากคุณภาพของผลการทํากิจกรรม เชน ดูวาผลงาน
แสดงถึ ง ความคิ ด สร า งสรรค ความคิ ด ยื ด หยุ น หรื อ การเกิ ด อย า งเป น ธรรมชาติ ห รื อ ไม เพราะ
ลักษณะเหลานี้บงบอกถึงการมีแรงจูงใจภายใน 3) การวัดแรงจูงใจภายในโดยใชแบบสอบถาม
ดวยการสอบถามถึงความรูสึกสนใจ ความสนุก การรับรูถึงความสามารถและความรูสึกวากําหนดได
ดวยตนเอง ก็สามารถอางถึงแรงจูงใจภายในได การจะวัดแรงจูงใจภายในสามารถทําไดแบบใดแบบ
หนึ่งใน 3 แบบ หรือวัดมากวา 1 แบบในชวงเวลาที่ปลอดจากการจัดกระทําตัวแปรอิสระ หรือที่
เรียกวา ชวงเวลาอิสระ เชน ชวงงดใหรางวัล หรือ งดใหขอมูลแตเปนชวงที่บุคคลนั้นยังสามารถทํา
กิจกรรมไดอยางอิสระ (วิลาสลักษณ ชัววัลลี. 2542: 14; อางอิงจาก Deci. 1971; Ryan. 1982)
รีฟ และซิคเคเนียส (เรวดี ทรงเที่ยง. 2548: 24; อางอิงจาก Reeve; & Sickenius. 1994: 514)
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ไดพัฒนาและตรวจสอบแบบวัด AFS (the activity-feeling states) โดยศึกษาองคประกอบของ
แรงจูงใจภายในจากความตองการทางจิต 3 ประการ ตามแนวคิดทฤษฎีอัตลิขิต ผลการศึกษาพบวา
แรงจูงใจภายในเกิดจากความตองการทางจิตใจที่มีอยูภายในตัวของแตละบุคคล 3 ประการ คือ
ความรูสึกวามีความสามารถ การมีอิสระกําหนดไดดวยตัวเอง และการมีความสัมพันธกับผูอื่น และ
เปนองคประกอบของแรงจูงใจภายใน โดยแสดงใหเห็นวาแรงจูงใจภายในเพิ่มขึ้นเมื่อบุคคลไดรับ
ประสบการณที่ทําใหมีความรูสึกวาตนเองเปนผูมีความสามารถ การมีอิสระกําหนดไดดวยตัวเอง
และการมีความสัมพันธกับผูอื่น วิลาสลักษณ ชัววัลลี (2542: 14-15) ไดสรางแบบวัดแรงจูงใจ
ภายในในการเล น เกม ที่ ส ร า งตามแนวทางของไรอั น (Ryan) และแมคออลี เรธและดั น แคน
(McAuley; Wraith; & Duncan) วัดใน 5 มิติ ไดแก ความรูสึกสนใจและสนุกในการเลนเกม 2) การ
เห็นวาตนมีความสามารถในการเลนเกม 3) การพยายามในการเลนเกม 4) การเลนเกมโดย
ปราศจากความกดดันหรือความเครียด และ5) การรับรูวาตนมีสิทธิเลือกและไมไดถูกบังคับ จํานวน
25 ขอ มีลักษณะมาตรประเมินคา 7 ระดับตั้งแตไมสามารถเลนได เลนไดและมั่นใจนอยมาก จนถึง
เลนไดและมั่นใจที่สุด ขณะที่ อรพินทร ชูชม; และคนอื่นๆ (2542: 42) ไดสรางแบบวัดแรงจูงใจ
ภายในที่ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก ความตองการสิ่งทาทาย ความสนใจเพลิดเพลิน ความเปนตัว
ของตัวเอง ความตองการมีความสามารถ และความมุงมั่น เปนมาตรประมาณคา 5 ระดับ ตั้งแต
ระดับ จริง คอนขางจริง ไมแนใจ คอนขางไมจริง และไมจริง ตามลําดับมีคาความเชื่อมั่นแบบคงที่
ภายใน ดวยสัมประสิทธิ์อัลฟา คาความเชื่อมั่นที่ .83
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยสรางแบบวัดแรงจูงใจภายในในการเรียนรู โดยปรังปรุงจากแบบวัด
แรงจูงใจภายในของอรพินทร ชูชม; และ คนอื่นๆ (2542: 42) ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก ความ
ตองการสิ่งทาทาย ความสนใจเพลิดเพลิน ความเปนตัวของตัวเอง ความตองการมีความสามารถ
และความมุงมั่น เปนมาตรประมาณคา 5 ระดับ ตั้งแต “จริง” “คอนขางจริง” “ไมแนใจ” “คอนขางไม
จริง” และ “ไมจริง”
การพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู
การพัฒนาแรงจูงใจใหเกิดขึ้นในตัวบุคคลสงผลดีตอการเรียนรูมาก เพราะการที่บุคคล
เกิดแรงจูงใจทําใหพฤติกรรมหรือการเรียนรูในสิ่งนั้นๆ มีประสิทธิภาพและการเรียนรูไดอยางรวดเร็ว
อารี พันธมณี (2546: 288-295) เสนอหลักในการสรางแรงจูงใจใหแกผูเรียนมีหลายวิธีดังนี้
1) การเราใจใหผูเรียนเกิดความสนใจ การเราจะเปนสิ่งกระตุนใหผูเรียนเกิดความตื่นตัวทําไดดวย
วิธีการเราใหเกิดความอยากรูอยากเห็น และดวยวิธีการสรางความกังวลใจในระดับปานกลาง ความ
กังวลใจทําใหเกิดการแสวงหาความรูที่เปนผลจากสภาพการณทางอารมณหงุดหงิด กังวลที่สะสม
มากขึ้นในระดับที่เหมาะสมจะเปนแรงจูงใจใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมของการเสาะแสวงหาคําตอบที่
ตองการ และ เกิดพฤติกรรมการเรียนรูขึ้นได 2) การแขงขันรวมมือ เปนการสรางแรงจูงใจอยาง
หนึ่ง และยังเปนการสรางความสามัคคีใหเกิดในกลุมรูจักแสดงความคิดเห็นและฝกการยอมรับมติ
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ของกลุม 3) การชมเชยหรือการตําหนิ เปนการนําเอาวิธีการกระตุนใหบุคคลทํางาน โดยมุงใหไดรับ
รางวัลและหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ การชมจะมีผลตอการเรียนมากกวาการตําหนิ แตการชมเชยและ
ตําหนิจะไมขึ้นกับสถานการณและบุคคลเปนสําคัญ 4) การรูความกาวหนาของตนเองวาดีขึ้น จะทํา
ใหเขารูสึกประสบความสําเร็จ เกิดความภาคภูมิใจในความสามารถของตนเองซึ่งเปนการจูงใจใหเขา
สนใจการเรียนตอไป
การจัดงานตามระดับความสามารถของผูเรียน การที่ผูเรียนทราบวาเขา
ทํ า งานได ดี ขึ้ น เรื่ อ ยๆจะเป น การจู ง ใจให มี ค วามสนใจการเรี ย นมากขึ้ น 5) ระดั บ ความมุ ง หวั ง
การใหผูเรียนตั้งระดับความมุงหวังจะทําใหผูเรียนพยายามที่จะทําใหเกิดความสําเร็จ และพยายาม
หลีกเลี่ยงความผิดหวัง ควรสงเสริมผูเรียนตั้งระดับความมุงหวังใหสอดคลองกับความสามารถของ
ตนและสอดคลองกับสภาพเปนจริง 6) สถานการณที่ทําใหผูเรียนไมพึงปรารถนา เชน ความเบื่อ
ความขัดแยง ควรหาทางลดหรือขจัดเพราะเปนสิ่งที่เปนอุปสรรคตอการเรียนรูของผูเรียน 7) วิธีการ
แปลกใหมเพื่อเราความสนใจ ใหคิดทํากิจกรรมตางๆที่แปลกใหมทําใหเกิดความสนใจและมีแรงจูงใจ
ในการเรียนมากขึ้น และ 8) การคนควาหาความรูดวยตนเอง ดวยการเสนอแนะหรือกําหนด
หั ว ข อ ที่ ทํ า ให เ กิ ด สนใจใคร รู ที่ ย ากง า ยตามความสามารถเพื่ อ ค น คว า เพิ่ ม เติ ม ด ว ยตนเอง
ซึ่ง สุรางค โควตระกูล.(2545: 180-181) ไดกลาวถึงการสงเสริมแรงจูงใจของนักเรียน สามารถทํา
ไดดังนี้ 1)
ควรจัดหองเรียนใหมีบรรยากาศที่ทาทายความอยากรูและอยากเห็นของผูเรียน
2) บอกวัตถุประสงคเฉพาะของบทเรียนใหผูเรียนทราบ 3) การใหงานแกผูเรียนตามความสามารถ
และใหโอกาสผูเรียนทุกคนมีประสบการณเกี่ยวกับความสําเร็จในการเรียนรู 4) พยายามใหขอมูล
ย อ นกลั บ แก ผู เ รี ย นและแนะให ผู เ รี ย นใช ข อ มู ล ป อ นกลั บ ช ว ยปรั บ ปรุ ง การทํ า งานให ดี ขึ้ น
5) ใชหลักการในการอบรมแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ชวยผูเรียน 6) บรรยากาศของหองเรียนตองปราศจาก
การขูเข็ญ หรือตองเปนบรรยากาศที่ผูเรียนใหความไววางใจในผูสอนวาเปนผูที่คอยเอื้อการเรียนรู
ของผูเรียนอยูเสมอ 7) การชวยผูเรียนวางแผนในการเรียนรูทั้งระยะสั้นและระยะยาว 8) การชวย
ผูเรียนในการตั้งวัตถุประสงคในการเรียนรู 9) การชวยผูเรียนใหประเมินผลการเรียนรูและนําขอมูล
ผลยอนกลับมาใชในการปรับปรุงการเรียนรูใหดีขึ้น 10)การชวยผูเรียนในการวิเคราะหสาเหตุของ
ความสําเร็จหรือไมสําเร็จ และ 11) การชวยใหผูเรียนเห็นคุณคาของความพยายามในการเรียนรู
เดซี และ ไรอัน (เรวดี ทรงเที่ยง. 2548: 26-30; อางอิงจาก Deci; & Ryan. 1989) ไดเสนอวิธีการ
สงเสริมแรงจูงใจภายใน 3 ประการ คือ 1) การมีอิสระในการกําหนดไดดวยตนเอง คือ การให
โอกาสมีอิสระเพิ่มขึ้นในการริเริ่มสรางสรรคและมีทางเลือก 2) การไดรับขอมูลปอนกลับทางบวก
แบบไม ค วบคุ ม คื อ การใช วิ ธี การสื่ อ สารทางบวก โดยใชวิธี การสื่อสารที่ไมเ ปนการตําหนิหรื อ
ควบคุมเพราะทําใหบุคคลเกิดความรูสึกทางลบและความรูสึกนั้นจะไมทําลายแรงจูงใจภายในให
ลดลง และ 3) การตระหนักรูถึงความตองการ ความรูสึก และความคิดเห็นของคนอื่น คือ การรับฟง
ความคิดเห็น การเขาใจถึงความตองการ และเขาใจความรูสึกระหวางกัน
แนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจภายในไดเสนอเหตุการณ หรือสภาพแวดลอม ไดแก ขอมูลปอน
กลับที่สงเสริมความสามารถ สภาพแวดลอมที่ใหการทาทายที่พอเหมาะกับความสามารถของบุคคล
การสนับสนุนกิจกรรมที่เปนตัวของตัวเองจะเอื้อและสงเสริมพัฒนาการของแรงจูงใจภายใน และ
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สงผลตอพฤติกรรมที่มีประสิทธิผล ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีอัตลิขิตที่คํานึงถึงการสงเสริมใหผูเรียน
สนใจการเรียนรู และเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองที่เปนคุณลักษณะของบุคคลที่มีแรงจูงใจ
ภายใน (มณฑา อนุรัตนศร. 2546: 19-20) กิจกรรมที่จะทําใหเกิดแรงจูงใจภายในอยูบนพื้นฐานของ
การที่บุคคลสามารถกําหนดไดดวยตนเอง พฤติกรรมที่เกิดจากการจูงใจภายในเปนผลมาจากการที่
บุคคลตองการไดรับประสบการณดวยตนเอง การควบคุมชะตาชีวิตตนเองเปนองคประกอบที่สําคัญ
ในการสงเสริมพฤติกรรมที่เกิดจากแรงจูงใจภายใน การสนับสนุนใหอิสระ ใหโอกาสใชความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ใหทดลองทํา และใหมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นแมจะมีขอจํากัดอยูบางในเรื่องความเพียร
พยายามและทักษะสวนบุคคล เปนวิธีการที่จะชวยสงเสริมแรงจูงใจภายในจากพฤติกรรมที่มีอิสระ
กําหนดไดดวยตนเอง (เรวดี ทรงเที่ยง. 2548: 19-20)
การพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู ตองคํานึงถึงการดําเนินกิจกรรมที่สงเสริมความ
อิสระเปนตัวของตัวเองในการกําหนดไดดวยตนเองที่ใหบุคคลสนใจในการเรียนรูและเชื่อมั่นในความ
สามารถของตนเองดวยการสงเสริมสภาพแวดลอมที่ใหการทาทายที่พอเหมาะกับความสามารถของ
บุคคล สรางบรรยากาศที่ใหอิสระในการคิดสรางสรรค ทดลองลงมือทํา และรับผิดชอบในการ
ควบคุมการเรียนรูของตนเอง การใชวิธีการแปลกใหม ขอมูลปอนกลับสะทอนความสามารถ เปนตน
เปนกิจกรรมสงเสริมแรงจูงใจภายในในการเรียนรูของผูเรียนมากขึ้น
แรงจูงใจภายในในการเรียนรูกับพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง
การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดรวดเร็วหรือชาขึ้นอยูกับระดับความมากนอยของแรงจูงใจ หรือแรง
กระตุนในตัวผูเรียน ความสามารถในตัวผูเรียน (สุชา จันทรนเอม. 2522:17) ตามทฤษฎีการวาง
เงื่อนไขแบบตอเนื่องของกัทธรี กลาววา การเรียนรูเกิดจากการจูงใจมากกวาการเสริมแรง (ทิศนา
แขมณี. 2551: 56; อางอิงจาก Hergenhahn; & Olson. 1993: 202-222) การเรียนรูเกิดจาก
แรงจูงใจภายในของผูเรียนเองที่ผูเรียนเรียนรูดวยความสมัครใจ (Knowles. 1975; Brockett; &
Hiemstra. 1991; สมคิด อิสระวัฒน. 2541) แรงจูงใจภายในมาจากความตองการทางจิตวิทยา
ที่ตองการจะเปนผูมีสมรรถภาพ ตองการที่จะมีประสบการณวาตนเปนผูมีประสิทธิภาพ และมาจาก
ความต อ งการเป น อิ ส ระ เป น ตั ว ของตั ว เอง และต อ งการที่ จ ะเป น ผู ริ เ ริ่ ม กิ จ กรรมของตนเอง
(สุรางค โควตระกูล. 2545: 170; อางอิงจาก Deci; & Ryan. 1985)
การเรียนรูดวยการนําตนเอง เปนความปรารถนาที่จะจูงใจตนเองในการจัดการทางเลือก
ความรูของตนเอง การเรียนรูดวยการนําตนเองเริ่มจากความตองการทางจิตสํานึกและทางการรูคิด
ไดแก ความตองการ (desire) ความอยากรูอยากเห็น (curiosity) ความสนใจ (interest) ความขาด
แคลน (deficit) ความใสใจ (concern) ความปรารถนา (wish) ที่บุคคลแตละคนจะแสดงความอยากรู
ที่อยูภายในตัวเองออกมา โดยการเลือกกิจกรรมที่ตนเองชอบ พึงพอใจ เพื่อระงับความตองการของ
ตนเอง (Yu. 2005: 144; citing Maslow. 1970) การรูคิดเชิงอภิมานและแรงจูงใจภายในมี
ความสําคัญในการพัฒนาการเรียนรูดวยการนําตนเอง เพราะการเรียนรูดวยการนําตนเองเปน
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กระบวนการรูคิดที่ขึ้นอยูกับพฤติกรรมการคิดเชิงอภิมาน เชน ความตั้งใจ (attending) การมุงความ
สนใจ (focusing) การตั้งตําถาม (questioning) การเปรียบเทียบ (comparing) การสรางความ
แตกตาง (contrasting) เปนตน ซึ่งผูเรียนจะเปนผูควบคุมหรือจัดการตนเองที่ปราศจากการควบคุม
จากภายนอกหรือคนอื่น (Jiraporn Tuksinvarajarn. 2001; citing Long. 1991. 1992) แนวคิดการ
เรียนรูของผูใหญ มีสมมติฐานเบื้องตนเกี่ยวกับผูเรียนผูใหญวาเปนบุคคลที่มีการมองตนเองที่อิสระ
และสามารถนําตนเองในการเรียนรูของตนเองได ผูเรียนจะมีแรงจูงใจในการเรียนรูจากปจจัยภายใน
มากกวาปจจัยภายนอก และผูเรียนผูใหญมีความสามารถนําตนเองอยางนอยในการวางแผนและ
การเรียนรูของตนเองได (Mirriam. 2001: 5; citing Knowles. 1978) ลักษณะของผูเรียนรูดวยการ
นําตนเองเปนผูมีแรงจูงใจภายในในการเรียนรูอยูในตัว จะสามารถเรียนรูโดยปราศจากสิ่งที่ควบคุม
ภายนอก (Skager. 1978: 24-25) การเรียนรูดวยการนําตนเอง ใหความสําคัญกับการรับผิดชอบใน
เบื้องตนของผูเรียนในการเรียนรู และเชื่อในศักยภาพที่ไมสิ้นสุดของมนุษย โดยผูเรียนมีแรงจูงใจ
จากภายใน การเรียนรูดวยตนเองเปนพฤติกรรมที่เกิดจากการนําจากภายในตัวผูเรียน (Piskurich.
1993: 7) ผูเรียนรูดวยการนําตนเอง เปนผูที่สนใจหาความรูดวยตนเอง มีความใฝรู แรงจูงใจภายใน
ในการเรียนรูที่เปนการเรียนรูเกิดจากความตองการของตนเอง รูวิธีในการเสาะแสวงหาความรู
มีความสามารถในการประเมินขอมูลความรูดวยตนเองอยางเปนอิสระ ใชเหตุผลในการรับขอมูล
ขาวสาร สามารถประเมินความพอเพียงของผลการเรียนรูของตนเอง อันจะนําไปสูการศึกษาอยาง
ตอเนื่องทําใหเปนบุคคลที่พรอมจะเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต (สุนทรา โตบัว. 2546: 40)
ตามโมเดลการเรียนรูดวยการนําตนเองของแกริสสัน (Garrison. 1997) อธิบายถึงความสัมพันธของ
แรงจูงใจกับการเรียนรูดวยการนําตนเองไววา แรงจูงใจมีความสัมพันธกับการจัดการตนเองที่เปน
การจัดการกิจกรรมการเรียนรู และการตรวจสอบตนเองที่เปนการตระหนักรูวิธีการเรียนรูของ
ตนเอง ที่สงผลตอการเรียนรูดวยการนําตนเอง โดยแรงจูงใจเปนปจจัยที่ทําใหบุคคลคิดริเริ่มและ
เขารวมในการเรียนรู บุคคลที่มีแรงจูงใจในการเรียนรูจะยืนหยัดเขารวมในการเรียนรูและรับผิดชอบ
การเรียนรูอยางตอเนื่อง แรงจูงใจภายในในการเรียนรูเปนปจจัยสําคัญในการเปนผูเรียนรูดวยการ
นําตนเองที่แทจริง (Jiraporn Tuksinvarajarn. 2001: 35) จากงานวิจัยของพสชนัน นิรมิตรไชย
นนท.(2549) ไดทําการศึกษาปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับการเรียนรูดวยการนําตนเองของนิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา แรงจูงใจภายในมีความสัมพันธทางบวกกับการเรียนรูดวย
การนําตนเอง
จากเหตุผลดังกลาวขางตน สรุปไดวา แรงจูงใจภายในในการเรียนรู เปนปจจัยหลักสําหรับ
การเปนผูเรียนรูดวยการนําตนเองที่แทจริง ผูที่มีลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง มีแรงจูงใจ
ภายในในการเรียนรูเปนการเรียนรูที่เกิดจากความตองการของตนเอง ดังนั้น แรงจูงใจภายในในการ
เรียนรู มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิ จั ย ของวิ ล าสลั ก ษณ ชั ว วั ล ลี (2542) ศึ ก ษาผลของรางวั ล ภายนอกและการรั บ รู
ความสามารถของตนที่มีตอแรงจูงใจภายในของนักเรียน พบวา แรงจูงใจภายในระหวางกลุมที่ไดรับ
เงิน กลุมที่ไดรับขอมูลปอนกลับ และกลุมควบคุมหลังการทดลองไมแตกตางกัน แตพบวานักเรียน
ที่รับรูความสามารถของตนในการเลนเกมสูง มีความสนุกในการเลนเกมมากกวานักเรียนที่รับรู
ความสามารถของตนต่ํา และพบวานักเรียนที่ไดรับขอมูลปอนกลับมีพฤติกรรมเอาใจใสในเกมที่ตน
เลนมากกวากลุมอื่นๆ งานวิจัยของอรพินทร ชูชมและอัจฉรา สุขารมณ (2543) ไดตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของแรงจูงใจภายใน: ปจจัยที่สัมพันธกับแรงจูงใจภายใน กลุมตัวอยาง
เปนนักเรียนมัธยมปที่ 1 จํานวน 567 คน พบวา แรงจูงใจภายในมีความสัมพันธทางบวกกับรายได
ของบิดามารดา พื้นความรูเดิม การรับรูการจูงใจภายในของบิดามารดา การรับรูการสงเสริมความ
เป น ตั ว ของตั ว เองของครู อ าจารย วิ ธี ก ารเรี ย นรู แ บบจั ด ระบบตนเอง วิ ธี ก ารเรี ย นรู แ บบลึ ก
ความสามารถในการแกปญหาทั่วไป ความสามารถในการแกปญหาเชิงอุปมานเหตุผลดวยตัวเลข
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมีความสัมพันธทางลบกับการรับรูการจูงใจภายนอกของบิดา
มารดา และวิธีการเรียนรูแบบผิวเผิน นักเรียนหญิงมีแรงจูงใจภายในสูงกวานักเรียนชาย ปจจัย
การจูงใจของบิดามารดาสามารถอธิบายความแปรปรวนของแรงจูงใจภายในของนักเรียนชาย และ
นักเรียนหญิงไดมากที่สุด สําหรับงานวิจัยของมณฑา อนุรัตนศร (2546) ไดทําการศึกษาผลของ
โปรแกรมพัฒนาการรับรูความสามารถของตนที่มีตอแรงจูงใจภายในในการเรียนรูดวยตนเอง ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสาธิตพิบูลบําเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา กลุมตัวอยาง 12 คน
พบวา โปรแกรมพัฒนาการรับรูความสามารถของตนสามารถเพิ่มแรงจูงใจภายในในการเรียนรูของ
นักเรียนที่เขารับการทดลองในระยะหลังการทดลองได งานวิจัยของสุภาภร อิ ทธิโชติ (2548)
ศึกษาผลของกระบวนการกลุมที่มีตอแรงจูงใจภายในในการเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
กลุมตัวอยางจํานวน 12 คน พบวา วิธีการทดลองและระยะเวลาของการทดลองมีปฏิสัมพันธกัน
นักเรียนที่ไดรับการฝกกระบวนการกลุมมีแรงจูงใจภายในในการเรียนรูในระยะหลังการทดลอง และ
ระยะติดตามผลสูงกวากลุมควบคุม และงานวิจัยของอุมาภรณ สุขารมณ (2550) ไดทําการศึกษา
และการสรางโปรแกรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรูสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมปที่ 2 ที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาระดับความสามารถ พบวา นักเรียนที่ไดรับการพัฒนาดวยโปรแกรม
การพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรูมีแรงจูงใจภายในในการเรียนรูสูงกวานักเรียนที่ไมไดรับการ
พัฒนาดวยโปรแกรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู นักเรียนเพศชายและเพศหญิงที่ไดรับ
การพัฒนาดวยโปรแกรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรูมีแรงจูงใจภายในในการเรียนรูไม
แตกตางกันและงานวิจัยของJiraporn Tuksinvarajarn (2001) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความ
พรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง การรับรูความสามารถของตนเอง คานิยมภายใน ความวิตก
กังวลในการสอบตอผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี พบวา
ความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง การรับรูความสามารถของตนเอง คานิยมภายใน และ

62
ความวิตกกังวลในการสอบมีความสัมพันธทางบวก และการรับรูความสามารถของตนเอง คานิยม
ภายใน ความวิตกกังวลในการสอบ เปนทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาการเรียนรูดวยการ
นําตนเอง

ความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง: ความหมาย และวิธีการวัด
ความหมายของความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
การเรียนรูกลุมมนุษยวิทยา เชื่อวามนุษยเปนผูมีอิสระสามารถนําตนเองและพึ่งตนเองได
มนุษยทุกคนมีศักยภาพ สามารถรับผิดชอบพฤติกรรมของตนเอง โดยธรรมชาติแลวมนุษยทุกคนมี
ศักยภาพที่จะเรียนรู เปนผูมีความสามารถ มีเสรีภาพที่จะตัดสินใจเลือกกระทําสิ่งตางๆตามที่ตน
พอใจ และรับผิดชอบในผลการกระทํานั้น การเรียนรูเปนการกระทําที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคลและอยู
ภายใตการควบคุมของผูเรียนแตละคน ความสามารถเปนความพรอมของผูเรียนที่ชวยใหการเรียนรู
เปนไปไดงายขึ้น ความสามารถในการเรียนรูจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อมีอายุสูงขึ้น และผูใหญจะเรียนไดดี
เมื่อไดใชความรู และความสามารถ (สุชา จันทนเอม. 2522: 17) ผูมีความสามารถทางทักษะสูงเปน
ผูสามารถรูหรือตรวจสอบความถูกตองไดเร็วและไมผิดพลาด สามารถแยกแยะ มองเห็นแนวทางที่
จะทําไดดีกวา ทําไดรวดเร็ว มีการประสานงานกันดี มีความคงที่ และทําไดสม่ําเสมอ แมจะอยูใน
สภาวะแวดลอมตางๆกัน และเปนผูสามารถประกอบกิจกรรมนั้นๆใหสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ
(ประสาท อิศรปรีดา. 2521: 74; สุชา จันทนเอม. 2522: 17) ผูเรียนที่มีความสามารถในการเรียนรู
และการตั้งเปาหมายในการเรียน สามารถควบคุมตนเองในการเรียนรูที่ไดรับมอบหมายโดยไมตอง
ถูกควบคุมจากบุคคลอื่น เปนผูที่มีลักษณะสรางแรงจูงใจดวยตนเองเปนลักษณะที่อยูภายในจิตใจ
ชวยใหบุคคลสามารถควบคุมพฤติกรรมเปนไปตามที่ตนเองมุงหวัง
แนวคิดการเรียนรูดวยการนําตนเอง เชื่อวาบุคคลแตละคนเปนผูที่มีความสามารถในการ
เรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองอยูโดยธรรมชาติ การเรียนรูดวยการนําตนเองไมเพียงเปนลักษณะของการ
เปลี่ยนไปสูความมีจิตสํานึก แตจะโยงไปถึงกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการไดมาซึ่งความสามารถหรือ
ความรู (Jiraporn Tuksinvarajarn. 2002: 17; citing Brookfield. 1984) การเรียนรูดวยการนํา
ตนเองนั้น เนนการดําเนินการที่ผูเรียนชวยเหลือตนเองในการเรียนรู ผูเรียนคิดริเริ่มในความอยากรู
สิ่งใดสิ่งหนึ่งแลวทําการวางแผนศึกษาคนควาตางๆดวยตนเองไปจนจบกระบวนการเรียนรู (สมคิด
อิสระวัฒน. 2541: 10) การชี้นําตนเองเปนการผสมผสานระหวางความสามารถตางๆที่จะทําใหบรรลุ
เปาหมาย ไมวาจะเปนการหยุดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค หรือการเริ่มพฤติกรรมที่พึงประสงค
(สํานักงานการศึกษานอกโรงเรียน.2549: 21; อางอิงจาก Watson; & Tharp. 1985) สิ่งที่เปน
ตัวกําหนดศักยภาพของการเรียนแบบการเรียนรูดวยการนําตนเอง คือ ความสามารถและความ
ตั้งใจของบุคคล (วิภาดา วัฒนนามกุล. 2547) กูกลิเอลมิโน (Guglielmino. 1977) กลาวถึงลักษณะ
การเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง วาเปนลักษณะผูเรียนที่ประกอบดวยความสามารถของผูเรียนจะมี
โอกาสเกิดไดสูงสุดเมื่อมีการจัดสภาพการเรียนที่สงเสริมกัน ลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง
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เปนลักษณะที่ซับซอนที่แตละบุคคลมีไมเทากัน โนลส (Knowles. 1975: 18) ไดใหความหมายของ
การเรียนรูดวยตนเอง คือ กระบวนการที่บุคคลคิดริเริ่มวิเคราะหความตองการการเรียนรูของตนเอง
กําหนดเปาหมายของการเรียนรู ระบุแหลงเพื่อการเรียนรู เลือกใชกลยุทธของการเรียนรูที่เหมาะสม
และประเมินผลการเรียนรูของตนเอง โดยไมวาจะไดรับความชวยเหลือหรือไมไดรับความชวยเหลือ
จากคนอื่นก็ตาม สําหรับ เฮมสตรา (Hiemstra. 1994) ใหความหมายของ การเรียนรูดวยตนเอง
วา หมายถึง ตัวผูเรียนตองตระหนักหรือรับผิดชอบตอแผนการเรียนของตนเอง วางแผนในการ
กําหนดกิจกรรมการเรียนรู เลือกแหลงขอมูลและวิธีการเรียนรู และการประเมินผลดวยตนเอง
สามารถถายโอนการเรียนรู และทักษะที่เกิดจากการเรียนจากสถานการณหนึ่งไปยังอีกสถานการณ
หนึ่ง สุวัฒน วัฒนวงศ (2546: 6) ใหความหมายของ การเรียนรูดวยการนําตนเอง คือ กระบวนการ
ที่ใชในการจัดการคนควาและเสาะแสวงหาความรูของบุคคล โดยบุคคลนั้นๆ มีความคิดริเริ่มดวย
ตนเอง มีความตั้งใจ มีจุดมุงหมายในการแสวงหาความรูดวยตนเองเปนสําคัญ โดยจะตองมีการวาง
แผนการเรียน มีการเลือกแหลงขอมูล เลือกวิธีการเรียนรูที่มีความเหมาะสมและสัมพันธกับนิสัยใน
การเรี ยนรูของตนเอง มี การวั ดและประเมิ นผลที่สอดคลองกับ วั ต ถุประสงคในการเรียนของตน
สุนทรา โตบัว (2546: 49) ไดสังเคราะหองคประกอบลักษณะของผูเรียนรูดวยการนําตนเองที่สําคัญ
3 ประการ คือ 1) ริเริ่มเรียนรูดวยตนเอง หมายถึง การแสดงออกถึงความสนใจกระตือรือรนในการ
เรียน สมัครใจเรียนดวยความอยากรู วิเคราะหความตองการ กําหนดเปาหมายที่จะเรียนของตนเอง
และคัดเลือกวิธีการเรียนและแหลงเรียนรูที่เหมาะสม 2) การควบคุมตนเอง หมายถึง ลักษณะที่
แสดงออกถึงความรับผิดชอบผูกพันกับเปาหมายการทํางานที่ตั้งไว มุงมั่นที่จะทํางานใหสําเร็จตาม
เวลา กลารับผิดชอบในผลงานของตนเอง และมีการปรับปรุงตนเองใหดีขึ้นอยูเสมอ มีความคิด
ทางบวกต อ ตนเองหรื อ มี เ จตคติ ที่ ดี ต อ ตนเองเชื่ อ ว า สามารถปฏิ บั ติ ใ นสิ่ ง ที่ ต นเองกํ า หนด และ
3) มีทักษะการแสวงหาความรู หรือสามารถเขาถึงสิ่งที่ตนเองตองการเรียนรู สามารถเลือกใชแหลง
ทรัพยากรการเรียนอยางเหมาะสม และมีการประเมินความนาเชื่อถือของแหลงขอมูล การเรียนรู
ดวยการนําตนเอง คือ การเรียนรูที่ผูเรียนไดริเริ่มการเรียนดวยตนเอง รับผิดชอบตอการเรียนของ
ตนเองดวยการตั้งเปาหมาย หาวิธีการไปสูการเรียนรูนั้นแลว ดําเนินการศึกษาคนควาความรูดวย
ตนเอง ตรวจสอบและประเมินตนเองถึงผลการเรียนรูนั้น (สุนทรา โตบัว. 2546: 47)
โนลส (Knowles. 1975: 61) ไดสรุปความสามารถในการเรียนรูดวยการนําของตนเอง
ของ ผูเรียนไว 9 ประการ คือ 1) มีความเขาใจในความแตกตางดานความคิด มีความสามารถที่
จําเปนในการเรียนรู คือ การรูความแตกตางระหวางการเรียนการสอนที่ครูเปนผูชี้นํากับการเรียนรู
ดวยตนเอง 2)
มีความเปนตัวของตัวเอง ไมขึ้นกับใคร และเปนคนที่สามารถนําตนเองได
3) มีความสามารถที่จะสัมพันธกับเพื่อนๆไดดี เพื่อที่จะใชบุคคลเหลานี้เปนเสมือนสิ่งสะทอนให
ทราบถึงความตองการในการเรียนรูของตนเอง การวางแผนการเรียนรูของตนเอง การเรียนรูและ
ชวยเหลือบุคคลอื่น และการไดรับความชวยเหลือจากบุคคลเหลานั้น 4) มีความสามารถในการ
วิเคราะหความตองการในการเรียนรูของตนเอง โดยความชวยเหลือจากผูอื่น 5) มีความสามารถใน
การแปลความตองการทางการเรียนออกมาเปนจุดมุงหมายของการเรียนรูในรูปแบบที่อาจจะทําใหการ
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ประเมินผลสําเร็จนั้นไปได 6) มีความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธกับผูสอนใชประโยชน
จากผู ส อนในการทํ า เรื่ อ งยากให ง า ยขึ้ น และเป น ผู ใ ห ค วามช ว ยเหลื อ หรื อ ที่ ป รึ ก ษา
7) มีความสามารถในการหาแหลงความรูที่เปนตัวบุคคลและแหลงเอกสารทางวิชาการที่เหมาะสม
กับวัตถุประสงคของการเรียนรูที่แตกตางกัน 8) มีความสามารถในการเลือกแผนการเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ โดยใชประโยชนจากแหลงวิทยาการและมีความริเริ่มในการวางแผนนโยบายอยางมี
ทักษะความชํานาญ และ 9) มีความสามารถในการเก็บรวบรวมขอมูลและนําผลของขอคนพบ
ตางๆ ไปใชอยางเหมาะสม แคนดี้ (Candy. 1991)ไดแบงระดับความสามารถในการเรียนรูดวยการ
นําตนเองออกเปน 1) ความสามารถขั้นพื้นฐานเปนความสามารถทางวิชาการทั่วไปที่ควรเสริมสราง
ในหลักสูตรทุกระดับ ไดแก การฟง การอาน และการจดบันทึก และ 2) ความสามารถในระดับที่
สูงขึ้น ไดแก การตั้งเปาหมาย การแสวงหาขอมูลและการใชขอมูล การแกไขปญหา การคิดอยางมี
วิจารณญาน เปนตน โดย เบิมลเบิรก (สุนทรา โตบัว. 2546: 43; อางอิงจาก Blumberg. 2000:
203-211) ไดระบุถึงความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองที่จําเปนของบุคคลที่เรียนรูดวย
การนําตนเองประกอบดวย 1) ความสามารถที่จะระบุสิ่งที่ตนเองตองการเรียน ผูเรียนสามารถบอก
ไดวาอะไรคือสิ่งที่จําเปนตองเรียน ใหผูเรียนระบุเนื้อหาที่จะเรียนจากสถานการณ 2) ความสามารถ
ในการวางแผนและดําเนินการตามแผนการเรียนที่วางไว ผูเรียนรูดวยการนําตนเองจําเปนตองเขาใจ
วา การเรียนจําเปนตองมีทักษะการบริหารจัดการ ไดแก การบริหารเวลา มีการจัดการเวลาอยาง
เหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ วิ ธี ก ารหาแหล ง ทรั พ ยากรการเรี ย นรู การหาข อ มู ล อย า งมี
ประสิทธิภาพและรูวิธีการใชประโยชนจากขอมูล รวมถึงแสวงหาสิ่งที่ชวยในการเรียนรูและประเมิน
ทรั พ ยากรการเรี ย นรู สิ่ ง เหล า นี้ ผู เ รี ย นจะต อ งวางแผนและหาวิ ธี ไ ปให ถึ ง เป า หมายการเรี ย น
3) ความสามารถในการแสวงหาทรัพยากรการเรียนรู ผูเรียนตองออกแบบการเรียนรูดวยตนเองวา
ผูเรียนตองการเรียนรูอะไรจากทรัพยากร การเลือกใชทรัพยากรการเรียนรูอยางเหมาะสมจะทําใหได
ขอมูลที่เปนประโยชน และสะดวกรวดเร็ว ความสามารถประเมินทรัพยากรการเรียนรูจําเปนตองฝก
ผูเรียนใหมีความสามารถในการตัดสิน การฝกความสามารถในการใชแหลงทรัพยากรการเรียนรู
อยางหลากหลาย เลือกใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพเหมาะสม ความสามารถที่กลาวมาเปน
คุณสมบัติของผูเรียนรูดวยการนําตนเอง 4) ความสามารถองครวม เปนความสามารถในการเรียนรู
ดวยการนําตนเองที่ใชในกระบวนการกลุม จากการอภิปรายกลุมยอยผูเรียนตองอธิบายถึงแหลง
เรี ย นรู ที่ เ ลื อ กใช ประโยชน ที่ ไ ด จ ากแหล ง เรี ย นรู และสรุ ป ความรู ที่ ไ ด จ ากการอภิ ป ราย
โดยความสามารถในการประเมินตนเองเปนลักษณะหนึ่งของผูเรียนรูดวยการนําตนเอง การเรียนรู
ดวยการนําตนเอง หมายถึง การที่บุคคลมีความสามารถในการกําหนดสิ่งที่ตนเองตองการเรียนรู
ตรวจสอบดวยตนเองไดถูกตองวามีกิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อเกิดการเรียนรูขึ้น และประเมินตนเอง
ไดถูกตองวาไดเรียนรูเรื่องที่ตองการเรียนรูมากนอยเพียงใด (สุนทรา โตบัว. 2546: 42; อางอิงจาก
ยุวดี ฦาชา. 2536: 279) ความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองเปนกระบวนการที่บุคคลคิด
ริเริ่มรับผิดชอบและควบคุมการเรียนรูของตนเอง ถือเปนมิติกระบวนการของการเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง
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จากแนวคิ ด ดั ง กล า วข า งต น สรุ ป ว า ความสามารถในการเรี ย นรู ด ว ยการนํ า ตนเอง
หมายถึง นักศึกษามั่นใจและเชื่อมั่นในการเรียนรูดวยการนําตนเอง โดยมีองคประกอบ 5 ดาน
ไดแก การวิเคราะหความตองการของตนเอง การกําหนดเปาหมายการเรียนรู การระบุแหลง
ทรัพยากรในการเรียนรู การเลือกและประยุกตใชกลยุทธการเรียนรูที่เหมาะสม และการประเมินผล
การเรียนรู การวัดความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง เปนแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นตาม
แนวคิดของ โนลส (Knowles. 1975) มีลักษณะเปนขอความประกอบดวยมาตราประเมิณคา 6 ระดับ
ไดแก “จริงที่สุด” “จริง” “คอนขางจริง” “คอนขางไมจริง” “ไมจริง” และ“ไมจริงเลย”
การพัฒนาความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
ลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองในแตละคนมีแตกตางกัน การจัดการเรียนการสอน
ใหเรียนรูดวยตนเอง จําเปนตองเตรียมความพรอมใหผูเรียนเกิดความสามารถในการเรียนรูดวย
การนํ า ตนเอง เป ด โอกาสให ผู เ รี ย นได ใ ช ค วามสามารถและให กํ า ลั ง ใจผู เ รี ย น โดยลดความ
ชวยเหลือลงเปลี่ยนเปนฝกใหเรียนรูจากกันและกัน จัดประสบการณหรือสิ่งแวดลอมที่สงเสริมให
บุคคลสามารถเรียนรูดวยการนําตนเอง เชน สรางสถานการณใหผูเรียนมีโอกาสเรียนรูหรือทําดวย
ตนเอง ใหตอบคําถาม ใหแสดงความคิดเห็น ใหเปรียบเทียบ มอบหมายความรับผิดชอบให ให
ทดลองทําดวยตนเอง ลดการขูบังคับใหนอยลง ใหกําลังใจความชวยเหลือในโอกาสที่เหมาะสม
(สุนทรา โตบัว: 2546: 51-52; อางอิงจาก สมคิด อิสระวัฒน. 2543: 170-171)
กระบวนการหรือขั้นตอนการเรียนรูดวยการนําตนเอง ประกอบดวยองคประกอบหลัก
3 ดาน 1) การกํากับการเรียนรูดวยตนเอง (self-regulation) หมายถึง ความตั้งใจในการควบคุม
ตนเอง 2) การสะทอนตนเอง (self-reflection) เปนการสะทอนตนเองในการตั้งเปาหมายการเรียนรู
และการวิเคราะหกลวิธีในการทํางานของตนเอง และ 3) การสรางแรงจูงใจดวยตนเอง (selfmotivation) เปนการรับรูความสามารถของตน (self-efficacy) (สุนทรา โตบัว. 2546: 63; อางอิงจาก
Zimmerman; & Lebau. 2000: 302) ในขณะที่ไวทเฮด (จินตนา ศิลปรัตน. 2545: 66; Gross:
1977: 54-56) กลาวถึงขั้นตอนการเรียนรูดวยการนําตนเองของบุคคลวา 1) การรับรูในสิ่งที่แปลก
ใหมเปนการเรียนรูของความรูสึกกับความแปลกใหมที่ไดพบเห็น กับความรูสึกตางๆที่นาสนใจ นา
ทาทายสติปญญา ฯลฯ 2) การครุนคิดตรึกตรอง เปนการเรียนรูอยางเปนระบบ มีการวิเคราะห
ขอเท็จจริง พยายามใหไดมาซึ่งความรู ความจริงตางๆอยางมีแบบแผน และ 3) การหาขอสรุปรวบ
ยอด เป น ระยะที่ เ กิด ความรู ความเขา ใจ พบขอ สรุ ป หลัก เกณฑต า งๆ แล ว เริ่ มมี ค วามคิด ริ เ ริ่ ม
สรางสรรคพรอมที่จะลงมือปฏิบัติไดดวยตนเอง เมซิโรว (Brocket; & Hiemstra. 1991; citing;
Merizow. 1981) เสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง ดังนี้ 1) ลดการพึ่งพาของผูเรียนลง 2) ใหเขาใจวิธีการใชแหลงเรียนรู สงเสริมใหมี
ปฏิสัมพันธกับแหลงเรียนรูรวมถึงผูรู 3) ใหรูถึงความตองการในการเรียนรูของตนเอง 4) ใหเกิด
ความรูสึกรับผิดชอบตอการเรียน ดวยการระบุจุดประสงคการเรียนรู การวางแผนและประเมิน
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ความกาวหนาการเรียนของตนเอง 5) จัดประสบการณใหไดเรียนรูในเรื่องที่เกี่ยวกับปญหาใกลตัว
เรื่องที่สนใจและเหมาะกับระดับความเขาใจของผูเรียน 6) กระตุนใหคิดวิเคราะห ตัดสินใจ ดวยการ
ใหมีสวนรวมในการจัดประสบการณใหไดแสดงความคิดเห็น และเปดโอกาสใหผูเรียนไดกําหนดทาง
เลือก 7) กระตุนใหไดตัดสินใจผลงาน สะทอนตนเองและบูรณาการเขากับประสบการณ 8) กระตุน
ใหมีการตรวจสอบความถูกตองถึงผลการเรียนรูเปนการสรางลักษณะนิสัยในการเรียน 9) กําหนด
ปญหาสถานการณการเรียนที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกับผูเรียน 10) เสริมแรงในดานการรับรู
ตนเอง ดวยการพัฒนาใหผูเรียนกาวหนาตามศักยภาพของแตละคน สรางบรรยากาศการเรียนรู
ด ว ยการให ข อ มู ล ย อ นกลั บ เพื่ อ กระตุ น ให เ กิ ด ความพยายาม หลี ก เลี่ ย งการแข ง ขั น หรื อ ตั ด สิ น
ความสามารถของผูเรียน 11) เนนการเรียนรูจากประสบการณ การมีสวนรวม 12) สนับสนุนให
ผูเรียนปรับปรุงสิ่งที่ตนเลือกใหดีขึ้น หลักการจัดสภาพการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนมีลักษณะ
การเรียนรูดวยการนําตนเอง ตองใหผูเรียนเปนผูตัดสินใจเลือกวิธีการเรียน วางแผนการเรียน
ของตนเอง ไดมีปฏิสัมพันธกับแหลงเรียนรูที่หลากหลาย (สุนทรา โตบัว:
2546:
51)
โนลส (สุนทรา โตบัว: 2546: 51; citing Knowles. 1989: 89-91) กลาววาการพัฒนาผูเรียนใหมี
ความสามารถเป น ผู เ รี ย นรู ด ว ยการนํ า ตนเองต อ งมี ก ารจั ด กระบวนการเรี ย นการสอน ดั ง นี้
1) สรางสัมพันธภาพกับผูเรียน สรางบรรยากาศการเรียนรูดวยการอํานวยความสะดวกในการเรียน
ใหผูเรียนสวนรวมในการจัดประสบการณการเรียน มีบรรยากาศการชวยเหลือซึ่งกันและกันมากกวา
การแขงขัน มีความไววางใจกันทําใหผูเรียนรูสึกมั่นใจวาไดรับการสนับสนุน ไมควรมีบรรยากาศ
ตําหนิหรือตัดสิน ความรูสึกนี้จะพัฒนาไปสูการเคารพซึ่งกันและกันและกลาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
2) ใหผูเรียนเรียนดวยการนําตนเอง เพราะผูใหญมีความตองการชี้นําตนเองจะทําใหการเรียนรู
ไดผลดีมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 3) กระตุนใหผูเรียนวิเคราะหความตองการของตนเอง 4) ใหผูเรียน
กําหนดวัตถุประสงคการเรียนที่คิดวาตนเองตองการและสามารถทําได 5) ใหผูเรียนระบุปญหาที่แก
ไมไดจากการเรียนรูดวยการนําตนเอง การจัดการเรียนการสอนใหเอื้อตอการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองสามารถจัดดวยวิธีการเรียนการสอนแบบอื่นๆ ไดแก การใชปญหาเปนหลัก กรณีศึกษา
โครงการ สัมมนา สัญญาการเรียนรู การเรียนแบบรวมมือ เปนตน
หลั กการสงเสริมการเรี ยนรูดว ยการนํ าตนเองตามแนวคิดของโคลดและชาน (สุนทรา
โตบัว. 2546: 54-55; อางอิงจาก Cole; & Chan. 1994) ไดเสนอไว 2 ขั้นตอนดังนี้ 1) สนับสนุนให
ผูเรียนกําหนดเปาหมายและวางแผนการเรียนของตนเองวาจะเรียนอะไร เรียนอยางไรโดยอาจบอก
ผูเรียนใหทราบถึงเปาหมายรวมหรือคราวๆ เพื่อใหผูเรียนพัฒนาขั้นตอนการทํางานไปสูเปาหมาย
นั้นโดยกระตุนใหผูเรียนวางแผนกิจกรรมการเรียนของตนเอง ผูเรียนเขียนกระบวนการทํางานของ
ตนเองและรายงานแผนใหคนอื่นทราบเปนการทําขอตกลงตอแผนการเรียนของตนเอง ใหผูเรียนได
เลือกและลงมือปฏิบัติตามความตองการของตนเองทําใหเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู ใชคําถามกระตุน
ใหผูเรียนพยายามหาคําตอบ กระตุนใหผูเรียนเชื่อมโยงความรูเดิมเพื่อตรวจสอบความรูที่มีอยูเดิม
ของตนเองจะทําใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาการเรียน โดยใชความคิดของตนเองเกิดการ
เรียนรูอยางมีความหมาย เปนการพัฒนาความรูขึ้นมาดวยตนเองโดยไมพึ่งพาผูอื่นฝายเดียว ให
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ผูเรียนไดใช กลยุทธการรูเชิงอภิมานดวยการประเมินปญหา วางแผน ดําเนินการกํากับติดตามและ
ประเมินตนเองดวยการใชขั้นตอนการเรียนรูดวยการนําตนเอง กระตุนใหมีการตรวจสอบตนเอง
แสดงถึงการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพอาจทําไดดวยเพื่อนตรวจสอบหรือตรวจสอบตนเองให
ผูเรียนประเมินผลงานการเรียนรูดวยตนเองตามวัตถุประสงคการเรียน ประเมินถึงความกาวหนา
ของตนเองเปนการสรางความทาทายผูเรียนเปนการประเมินทั้งกระบวนการและผลลัพธ ตองสง
เสริมแรงทางบวกใหผูเรียนพัฒนาตนเองไดดียิ่งขึ้นในการเรียนครั้งตอไป กระตุนใหผูเรียนเชื่อมโยง
ความรูที่เรียนมา และนําไปใชในสถานการณในชีวิตประจําวันเพื่อใหเห็นประโยชนในการเรียน
โนมนาวใหผูเรียนนําสิ่งที่เปนความสําเร็จหรือความลมเหลวจากการเรียน ไปใชในทางเพิ่มความ
พยายามหาวิธีการเรียนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดวยการชี้นําใหเห็นวาที่ผูเรียนสําเร็จไดเพราะ
ไดทํางานหนักและใชวิธีการที่มีประสิทธิภาพ สวนที่ยังไมสําเร็จเปนเพราะผูเรียนยังไมนําวิธีที่มี
ประสิทธิภาพมาใช และควรทดลองนํามาใชในครั้งตอไป และสงเสริมใหผูเรียนรับรูสมรรถนะแหง
ตน และรู สึ ก ว าตนเป นผู มี พลั ง ความสามารถ ผู เ รี ยนต องเชื่อในศัก ยภาพสติ ปญ ญาของตนเอง
และ 2) สงเสริมใหมีการตั้งเปาหมายรวมกัน เปนการสงเสริมบรรยากาศการมีสวนรวมเห็นคุณคา
ของการมีสวนแสดงความคิดเห็นเพื่อหาเปาหมายของตนเอง โดยสงเสริมกิจกรรมการเรียนแบบ
ร ว มมื อ กิ จ กรรมการเรี ย นแบบอิ ส ระเช น นี้ ก อ ผลดี ใ นระยะยาว มอบหมายงานให ไ ด ใ ช ค วามรู
ความสามารถที่เหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง เปดโอกาสใหไดแลกเปลี่ยนความรู รับผิดชอบการ
เรี ย นของกัน และกั น ดว ยการดู แ ลมอบหมายงาน ตรวจสอบความเรีย บร อ ย ให ข อมู ล ย อ นกลั บ
เสริมแรงซึ่งกันและกันเปนวิธีการเรียนรูดวยการนําตนเองที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และพัฒนา
ทักษะสังคม การมีมนุษยสัมพันธที่ดีมีความสําคัญตอการเรียนรูดวยการนําตนเองตองเรียนรูที่จะฟง
ความคิดเห็นใสใจผูอื่น ชวยเหลือกันเพื่อใหบรรลุเปาหมายการเรียน การศึกษาปจจัยที่สงผลตอ
ความสําเร็จของผูเรียน พบวา ผูเรียนที่ประสบความสําเร็จสูงรูสึกวาไดรับความเปนอิสระมากขึ้น
ในทางตรงกันขาม ผูเรียนที่ประสบความสําเร็จต่ําจะรูสึกวาไดรับความเปนอิสระนอย ความสามารถ
ในการเรียนรูดวยการนําตนเองเปนสิ่งจําเปนสําหรับผูใหญทุกคนในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว และมีความซับซอนทางเทคโนโลยี (Yu. 2005: 145; citing Syahbuddin. 1990)
จากแนวคิดเกี่ยวกับการสงเสริมการเรียนรูดวยการนําตนเองขางตน สรุปไดวา การพัฒนา
ความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง การกระตุนใหผูเรียนคิดริเริ่มรับผิดชอบ ควบคุมการ
เรียนรูของตนเอง ดวยการกํากับการเรียนรูดวยตนเอง การสะทอนตนเอง และ การสรางแรงจูงใจ
ดวยตนเอง โดยการมีสวนรวมในการจัดประสบการณการเรียนรูในการวางแผนกิจกรรมการเรียนรู
ดวยการวิเคราะหความตองการในการเรียนรูของตนเอง
กําหนดวัตถุประสงคการเรียนที่คิดวา
ตนเองตองการและสามารถทําได เลือกวิธีการเรียน วางแผนการเรียนของตนเอง เขาใจวิธีการใช
แหลงเรียนรู ไดมีปฏิสัมพันธกับแหลงเรียนรูที่หลากหลาย และประเมินความกาวหนาการเรียนของ
ตนเอง ภายใตบรรยากาศการชวยเหลือซึ่งกันและกันมากกวาการแขงขัน มีความไววางใจกันทําให
ผูเรียนรูสึกมั่นใจวาไดรับการสนับสนุน ไมควรมีบรรยากาศตําหนิหรือตัดสินความสามารถของ
ผูเ รีย น สรางบรรยากาศการเรียนรูดวยการใหขอมูล ยอนกลั บเพื่อกระตุนใหเกิด ความพยายาม
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เกิดแรงจูงใจภายในในการเรียนรู สงเสริมกิจกรรมการเรียนรูที่เนนการเรียนรูจากประสบการณตรง
ไดคิดตัดสินใจและไดลงมือทําการเรียนรูที่สนใจดวยตนเอง

ความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองกับพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง
การเรี ย นรู จ ะเกิ ด ขึ้ น ได ร วดเร็ ว หรื อ ช า ขึ้ น อยู กั บ ความสามารถในตั ว ผู เ รี ย น
โดยความสามารถมีความเกี่ยวพันกันอยางใกลชิด ถาผูเรียนมีความสามารถดี การเรียนรูยอม
ดําเนินไปครบถวนไดในเวลาอันรวดเร็ว (สุชา จันทนเอม. 2522:17) แคนดี้ (Candy. 1991)
กลาววาคุณสมบัติของผูเรียนรูดวยการนําตนเอง คือ เปนผูที่เรียนจากความตองการของตนเอง
มีค วามสามารถในการประเมิ นข อมู ล ความรู ดว ยตนเองอย า งเปน อิส ระ สามารถประเมิ น ความ
พอเพียงของผลการเรียนรูของตนเอง คุณสมบัติเหลานี้จะนําไปสูการเปนบุคคลที่สามารถเรียนรู
ตลอดชีวิตอยางมีประสิทธิภาพ การเรียนรูดวยการนําตนเองมีความจําเปนตองอาศัยความสามารถ
บางอยาง ไดแก ความสามารถในการสรางความรูดวยตนเอง และความสามารถในการประเมินการ
เรียนรูของตนเอง ความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองจะทําใหผูเรียนเกิดความพรอม และ
พัฒนาเปนผูเรียนรูดวยการนําตนเองตอไป (นัดดา อังสุโวทัย. 2550: 35) ลักษณะของบุคคลที่
เรียนรูดวยการนําตนเอง เปนบุคคลที่สามารถบอกไดวาสิ่งที่ตนจะเรียนคืออะไร รูวาทักษะขอมูลที่
ตองการหรือจําเปนตองใชอะไรบาง สามารถกําหนดเปาหมายวิธีรวบรวมขอมูลที่ตองการ และวิธี
ประเมินผลการเรียน (สมคิด อิสระวัฒน. 2541: 35) คุณลักษณะที่คาดหวังใหเกิดในตัวผูเรียนรูดวย
การนําตนเอง คือ สามารถเพิ่มความรับผิดชอบในการตัดสินใจใหกับผูเรียน รวมทั้งควบคุมตนเองให
มีความมานะบากบั่นตอการเรียนรู การปลูกฝงความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองจะทํา
ใหผูเรียนรูจักวิธีการแสวงหาความรูดวยตนเอง และสามารถเรียนรูดวยการนําตนเองโดยไมตองมี
ใครคอยบอก (Knowles. 1975: 14-17) การพัฒนาใหผูเรียนเปนผูที่สามารถเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง เปนการสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต เพื่อฝกให
ผู เ รี ย นเป น ผู ที่ ใ ฝ รู ใฝ เ รี ย น รั ก การอ า น รั ก การเขี ย นและรั ก การค น คว า เรี ย นรู ไ ด ด ว ยตนเอง
(ลาวัณย ทองมนต. 2550: 29) ซึ่งงานวิจัยของ ฐิฏา ไกรวัฒนพงศ (2544) พบวา การจัดการเรียน
การสอนเพื่อการเรียนรูดวยการนําตนเอง ไดแก การวิเคราะหความตองการ การกําหนดจุดมุงหมาย
การวางแผนการเรียน การแสวงหาแหลงวิทยาการ และการประเมินผล มีความสัมพันธทางบวกกับ
ความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
จากแนวคิดดังกลาวขางตน การพัฒนาบุคคลใหมีความสามารถในการเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง เปนการกระตุนใหผูเรียนคิดริเริ่มรับผิดชอบ ควบคุมการเรียนรูของตนเองที่เปนคุณลักษณะ
ของผูเรียนรูดวยการนําตนเอง
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งานวิจัยที่เกีย่ วของ
งานวิจัยของศิรินันท สามัญ (2547) ศึกษาการพัฒนากระบวนการสงเสริมความสามารถใน
การเรียนรูแบบนําตนเองของครู: การวิจัยพหุกรณีศึกษา กรณีศึกษาเปนครูจํานวน 9 คน ประกอบ
ดวยหลักการ 4 ประการ คือ ความมีอิสระ การมีสวนรวม การเนนประสบการณตรง และการนิเทศ
เพื่อการพัฒนา พบวา คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเรียนรูแบบนําตนเองของครูทุกคนสูงขึ้นใน
ทุกดานหลังการดําเนินการตามกระบวนการพัฒนา และคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของ
ครูสูงขึ้นหลังการดําเนินการตามกระบวนการพัฒนา งานวิจัยของสุธาสินี ใจเย็น (2545) ศึกษา
ตัวแปรที่เกี่ยวของกับความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษาในโรงเรียนที่เปดสอน
ระบบการศึกษาทางไกลในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร พบวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ลักษณะมุงอนาคต สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับสมาชิกในครอบครัว การสนับสนุนทางการ
เรียนแกนักศึกษาของผูปกครอง สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับอาจารย และบรรยากาศการ
เรียนการสอนมีความสัมพันธทางบวกกับความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง โดย เพศ อายุ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคาดหวังของผูปกครอง สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพื่อนไมมี
ความสัมพันธกับความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง ตัวแปรที่สงผลตอความสามารถในการ
เรียนรูดวยตนเอง คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับสมาชิกใน
ครอบครัว ลักษณะมุงอนาคต นุชจรี บุญเกต (2546) ศึกษาการนําเสนอรูปแบบการฝกอบรมใน
งานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูดวยการนําตนเองตามแนวคิดวิธีการเรียนรูดวยการนําตนเองสําหรับ
นักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา พบวา ขั้นตอนการพัฒนาทักษะการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองสําหรับนักเทคโนโลยีการศึกษาประกอบดวย 9 ขั้นตอน กําหนดนโยบายการฝกอบรม
ประกอบด วยนโยบายดานการบริหาร ด านการบริการ และดานวิช าการ แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานฝกอบรม สรางปจจัยสําคัญของความสําเร็จ ไดแก สรางบรรยากาศทางวิชาการ สราง
บรรยากาศทางการทํางาน ประกอบดวยบรรยากาศทางกายภาพและบรรยากาศทางจิตภาพ จัดใหมี
แหลงวิทยาการจัดใหมีเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู พัฒนาแนวทางการประเมินผลปฏิบัติงาน และจัด
กิจกรรมสงเสริมทัศนคติที่ดีตอการเรียนรู เชิญชวนใหนักเทคโนโลยีการศึกษานําเสนอโครงการ
เรียนรูและจัดทําแฟมโครงการเรียนรู จัดปฐมนิเทศสรางความเขาใจใหกับผูเกี่ยวของ นักเทคโนโลยี
การศึกษาพัฒนาและเสนอโครงการ นักเทคโนโลยีการศึกษาดําเนินงานตามโครงการพรอมนํา
ผลงานสะสมในแฟมโครงการเรียนรู จัดสัมมนาเพื่อนําเสนอและประเมินโครงการเรียนรู ประเมิน
ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง กนกวรรณ ศรีลาเลิศ (2549) ศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัย
คุณลักษณะผูเรียนกับความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5
ในเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ดเขต 1 พบวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ลักษณะการเรียนรูแบบมีสวนรวม
ความตระหนักรูอภิมานในยุทธศาสตรการอานสงผลตอความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
สมาพร จันทพันธ (2549)ศึกษาพัฒนาการความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักเรียน
ชวงชั้นที่ 3-4 ที่มีแบบการเรียนรูตางลักษณะในจังหวัดศรีสะเกษ พบวา ปฏิสัมพันธระหวางแบบการ
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เรียนรูและเพศสงผลรวมกันตอความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง นักเรียนที่มีแบบการ
เรี ย นรู แ ตกต า งกั น มี ร ะดั บ ความสามารถในการเรี ย นรูด ว ยการนํ า ตนเองแตกตา งกั น นวลน อ ย
จิตธรรม (2550) ศึกษากิจกรรมมุงปฏิบัติงานเพื่อสงเสริมความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษ
และความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา พบวา ความสามารถใน
การเรียนรูดวยตนเองดานการเขียนของนักศึกษาสูงขึ้น หลังการเขารวมทํากิจกรรมมุงปฏิบัติงาน
ลาวัณย ทองมนต (2550) ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรเพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยการนําตนเองของ
ผูเรียนในระดับประถมศึกษา ไดพัฒนาคุณลักษณะ 3 ประการ ไดแก ความรับผิดชอบ ความมีวินัย
ในตนเอง และความเชื่อมั่นในตนเอง ที่สงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยการนําตนเองที่เปน
การแสดงออกในการริเริ่มเรียนรูในเรื่องที่สนใจดวยตนเอง กําหนดเปาหมายการเรียนรู วางแผนการ
เรียนรูไดอยางเหมาะสมกับตนเอง เรียนรูตามแผนการเรียนรูที่กําหนด และประเมินผลการเรียนรู
ของตนเองอยูตลอดเวลาเพื่อใหการเรียนรูประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว พบวา คาเฉลี่ย
ของคะแนนความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองของผูเรียนหลังทดลองใชหลักสูตรสูงกวา
กอนทดลอง

การเขาถึงแหลงทรัพยากรการเรียนรูของมหาวิทยาลัย : ความหมาย และวิธีการ
การวัด
ความหมายของการเขาถึงแหลงทรัพยากรการเรียนรูของมหาวิทยาลัย
ลักษณะของผูที่มีการเรียนรูดวยการนําตนเอง ตองมีความสามารถในการแสวงหาแหลง
เรียนรูทั้งที่เปนวัสดุและเปนบุคคลใหสอดคลองกับเปาหมายของการเรียนรู ลักษณะของการเรียนรู
ดวยการนําตนเองผูเรียนตองพิจารณาเลือก และศึกษาความเหมาะสมของแหลงการเรียนรูในการ
เขาถึงแหลงทรัพยากรการเรียนรูที่เหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรู (Knowles. 1975) การเรียนรูดวย
การนําตนเองเปนการเรียนรูที่ผูเรียนเรียนรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย การเขาถึงระดับและความ
เหมาะสมของแหลงวิทยาการหรือกิจกรรมเฉพาะดาน การเขาถึงแหลงวิทยาการที่เหมาะสมหรือ
อุปกรณที่เหมาะสม บุคคลพยายามหาแหลงขอมูลที่เหมาะสมจากบทความในหองสมุดหรือรานขาย
หนังสือ ตลอดจนพยายามหาบุคคลที่เลือกสรรวาเหมาะสมในการเอื้อตอการเรียนรู ผูที่สามารถ
เรี ยนรูดว ยการนํ าตนเองจะมี ลั กษณะการเลือกแหล งที่ เหมาะสมเพื่ อช ว ยในการเรียนรู หรือ หา
มาตรการอื่นในการเรียนรู (กนกวรรณ ศรีลาเลิศ. 2549: 28-29; อางอิงจาก Tough. 1979: 95-96)
ทั ก ษะการเรีย นรู ที่ จํ าเป น ของบุค คลที่เ รี ยนรูด ว ยการนํา ตนเอง คื อ การมี ค วามสามารถในการ
แสวงหาทรัพยากรการเรียนรู โดยผูเรียนตองออกแบบการเรียนรูดวยตนเองวาผูเรียนตองการเรียนรู
อะไรจากทรั พ ยากร การเลื อ กใช ท รั พ ยากรการเรี ย นรู อ ย า งเหมาะสมจะทํ า ให ไ ด ข อ มู ล ที่ เ ป น
ประโยชน แ ละสะดวกรวดเร็ ว การฝ ก ให ผู เ รี ย นรู วิ ธี ก ารติ ด ต อ ขอข อ มู ล จากผู เ ชี่ ย วชาญก็ เ ป น
คุณสมบัติการเรียนรูดวยการนําตนเอง (สุนทรา โตบัว. 2546: 43-44; อางอิงจาก Blumberg. 2000:
205) เมื่อนําตนเองไดทุกสิ่งทุกอยางรอบๆตัวก็เปนแหลงวิทยาการอันมีคาที่จะตองสังเกต ตอง
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เรียนรู และตองเขาใจอยูเสมอ (เสาวคนธ วงศศุภชัยนิมิต. 2546: 31-32) การเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง ประกอบดวยการแสวงหาแหลงวิทยาการเปนกระบวนการศึกษาแหลงวิชาการและวิธีการ
คนควา โดยแหลงวิทยาการเปนไดทั้งบุคคล ไดแก ประสบการณสวนตัวของผูเรียน แหลงวิทยาการ
เสมื อ นวิ ท ยากร คื อ ครู หรื อ เพื่ อ น และแหล ง ที่ เ ป น วั ส ดุ เช น ห อ งสมุ ด พิ พิ ธ ภั ณ ฑ เป น ต น
(Knowles. 1975: 47) ทุกสิ่งทุกอยางในชีวิตเรา คือ แหลงความรูทั้งสิ้นไมวาจะเปนจากหนังสือพิมพ
วิทยุ โทรทัศน เพราะการเรียนรูเปนการรูจักใชประโยชนของทรัพยากรทั้งหมดที่มีอยูไมวาเปนใน
หรือนอกสถาบันการศึกษา (กนกวรรณ ศรีลาเลิศ. 2549: 23; อางอิงจาก เกียรติวรรณ อมาตยกุล.
2530: 44-45) แหลงการเรียนรู คือ แหลงขอมูลขาวสาร สารสนเทศ และประสบการณที่สนับสนุน
สงเสริมใหผูเรียนใฝเรียน ใฝรู แสวงหาความรู และเรียนรูดวยตนเองตามอัธยาศัยอยางกวางขวาง
และต อ เนื่ อ งเพื่ อ เสริ ม สร า งให ผู เ รี ย นเกิ ด กระบวนการเรี ย นรู และเป น บุ ค คลแห ง การเรี ย นรู
(สมาพร จันทพันธ. 2549: 35)
การพัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยการนําตนเอง ตองจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกใน
การเรียนรูดวยตนเอง การจัดแหลงทรัพยากรการเรียนรูใหสอดคลองและสนับสนุนเปาหมาย และ
วัตถุประสงคของการเรียนรูจะอํานวยความสะดวกในการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ เพราะเปนสิ่ง
กระตุนและเกื้อหนุนใหผูเรียนอยากเรียนและไดเรียน การเตรียมทรัพยากรแหลงขอมูลใหผูเรียน
อยางเพียงพอ ไดแก ตํารา วารสาร การบริการหองสมุด ศูนยการเรียนรู หองปฏิบัติการ สื่อการ
เรียนการสอนในรูปของคอมพิวเตอร วิดิทัศน แหลงศึกษาดูงาน เอื้อใหสามารถเรียนรูไดทุกโอกาส
ในหลายๆบริบท แหลงการเรียนรู เปนสถานที่ที่เปนแหลงขอมูลและกอใหเกิดการเรียนรูตามความ
ตองการของผูเรียน (ศิวะพร ภูพันธ. 2548) เปนการสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูจากประสบการณ
และวิธีการเรียนรูดวยการนําตนเอง เมื่อผูเรียนคนหาแหลงการเรียนรูที่เหมาะสมกับการเรียนรูจะ
ชวยเรียนรูไดเร็ว การที่ผูเรียนมีลักษณะการชอบแสวงหาความรูก็จะเปนพื้นฐานสําคัญในการ
พัฒนาลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง
จากแนวคิดขางตน สรุปไดวา การเขาถึงแหลงทรัพยากรการเรียนรูของมหาวิทยาลัย
หมายถึง การรับรูของบุคคลตอการใหบริการความรู ขอมูล ขาวสารสารสนเทศของแหลงทรัพยากร
การเรี ย นรู ภ ายในมหาวิ ท ยาลั ย 3 แหลง ได แ ก ศู น ย ค อมพิ ว เตอร สํ า นั ก หอสมุ ด และคณะที่
นักศึกษาเรียน เกี่ยวกับคุณภาพการบริการที่สะดวก พอเพียงและใชงานไดใน 3 ดาน ไดแก ดาน
วัสดุอุปกรณ ดานบุคคล และดานอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก การวัดการเขาถึงแหลง
ทรัพยากรการเรียนรูของมหาวิทยาลัยจะวัดจากแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีลักษณะประกอบดวย
มาตราประเมิณคา 6 ระดับ ไดแก “จริงที่สุด” “จริง” “คอนขางจริง” “คอนขางไมจริง” “ไมจริง”
และ“ไมจริงเลย”
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การเขาถึงแหลงทรัพยากรการเรียนรูของมหาวิทยาลัยกับพฤติกรรมการเรียนรู
ดวยการนําตนเอง
การสงเสริมใหผูเรียนมีการเรียนรูดวยการนําตนเอง ตองสนับสนุนใหผูเรียนมีวิธีการ
เขาถึงแหลงขอมูลที่จําเปนสําหรับตนเอง (สุนทรา โตบัว. 2546: 52) การจัดหาแหลงทรัพยากรที่
สอดคลองกับเนื้อหา พัฒนาสื่อและแหลงการเรียนรูเพื่อการคนควาขอมูล ผูเรียนจําเปนตองมีการ
ประเมินแหลงทรัพยากรการเรียนรูที่ตนใช พิจารณาถึงความนาเชื่อถือและประโยชนของขอมูล
ความรูที่ไดรับ พิจารณาความทันสมัยของแหลงขอมูล และการเลือกใชแหลงขอมูลในการแกปญหา
ในอนาคต นอกจากนี้ หลักเกณฑหนึ่งของการพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูดวยการนําตนเอง คือ
การจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนรูดวยการนําตนเอง (มรุต กองวิริยะไพศาล. 2549)
การแสวงหาแหลงวิทยาการทั้งที่เปนบุคคลและวัสดุ เปนองคประกอบสําคัญสวนหนึ่งของการเรียนรู
ดวยการนําตนเอง ชวยใหเรียนดวยการนําตนเองเกิดประสิทธิภาพดี และผูเรียนสามารถพัฒนา
ศักยภาพไดอยางเต็มความสามารถ (สุนทร สุทองหลอ. 2542: 18) งานวิจัยของ พสชนัน นิรมิตร
ไชยนนท (2549) ศึกษา ปจจัยจิตสังคมที่เกี่ยวของกับการเรียนรูดวยการนําตนเองของนิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา ความพรอมของแหลงทรัพยากรการเรียนรูมีความสัมพันธ
ทางบวกกับการเรียนรูดวยการนําตนเอง และงานวิจัยของศิวะพันธ ภูพันธ (2548) ไดศึกษาปจจัย
ที่เปนสาเหตุและผลของความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา พบวา
การเขาถึงแหลงการเรียนรูที่เปนปจจัยภายนอกสงผลตอความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
ปรินดา ตาสี (2551) ศึกษาลักษณะทางจิตและสภาพแวดลอมทางการเรียนที่เกี่ยวของกับความ
พรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร
พบวา การบริการสารสนเทศที่ไดรับจากมหาวิทยาลัย มีความสัมพันธกับความพรอมในการเรียนรู
ดวยการนําตนเอง และนักศึกษามีพฤติกรรมการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการ
เรียนรูดวยการนําตนเองอยูในระดับปานกลาง เพศแตกตางกันมีพฤติกรรมการใชสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการการศึกษาเพื่อการเรียนรูดวยการนําตนเองไมแตกตางกัน ความพรอมในการ
เรียนรูดวยการนําตนเองมีความสัมพันธกับการรูคุณคาและประโยชนของขอมูลขาวสาร โดยการรู
คุณคาและประโยชนของขอมูลขาวสารเปนตัวแปรทํานายความสนใจใฝรูไดดีที่สุด (สุนทรา โตบัว.
2546: 44; Barnes.1999)
จากแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของ สรุปไดวา การเขาถึงแหลงทรัพยากรการเรียนรูของ
มหาวิทยาลัยมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง และชวยใหเรียนดวยการนํา
ตนเองเกิดประสิทธิภาพดี
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การพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรูและความสามารถในการเรียนรูดวยการ
นําตนเอง
การพัฒนาแรงจู งใจภายในในการเรียนรู และความสามารถในการเรียนรูดว ยการนํา
ตนเองเปนคุณลักษณะของบุคคลที่มีพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง (Knowles. 1975;
Skager. 1978: 24-25; Candy. 1991; Garrison. 1997; สุชา จันทนเอม. 2522:17; สมคิด อิสระ
วัฒน. 2541: 35; ลาวัณย ทองมนต. 2550) แนวคิดและเทคนิคการฝกอบรมที่ใชในการพัฒนา
บุ ค คลให มี แ รงจู ง ใจภายในในการเรี ย นรู และความสามารถในการเรี ย นรู ด ว ยการนํ า ตนเอง
มีดังตอไปนี้
ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคม (social cognitive theory)
ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคม มองการเรียนรู คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายใน
โดยไมจําเปนตองมีการแสดงออก และการแสดงออกของพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป จะเรียกไดวา
เกิดการเรียนรู (สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต. 2541: 48) โดย Bandura (1986: 24) เชื่อวาพฤติกรรมของ
บุคคลเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปตามผลที่มาจากปฏิสัมพันธระหวางองคประกอบ 3 ประการ คือ
ปจจัยสวนบุคคล พฤติกรรม และสิ่งแวดลอม มีอิทธิพลกําหนดซึ่งกันและกัน ดังนี้
P

B

E

ภาพประกอบ 3 การแสดงกําหนดซึ่งกันและกันของปจจัยพฤติกรรม (B) สภาพแวดลอม
(E) และสวนบุคคล (P) ซึ่งไดแก ปญญา ชีวภาพ และสิ่งภายในอื่นๆ ที่มีผลตอการ
เรียนรูและการกระทํา
ที่มา: สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต. (2541). ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม. กรุงเทพฯ:
โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณวทิ ยาลัย. หนา 48.
จากภาพประกอบ 3 แสดงใหเห็นวาพฤติกรรม (B) องคประกอบสวนบุคคล (P) และ
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม (E) มีอิทธิพลซึ่งกันและกันกลาวคือ พฤติกรรมมนุษยสามารถกําหนด
สิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอมสามารถกําหนดพฤติกรรมได พฤติกรรมสามารถกําหนดองคประกอบสวน
บุ ค คล องค ป ระกอบส ว นบุ ค คลก็ ส ามารถกํ า หนดพฤติ ก รรมได เ ช น กั น ในทํ า นองเดี ย วกั น
องคประกอบทางสิ่งแวดลอมและองคประกอบสวนบุคคลก็มีอิทธิพลซึ่งกันและกัน สามารถอธิบายได
ในลักษณะเดียวกัน เพื่อสรางความเขาใจเรื่องนี้ยิ่งขึ้นขอยกตัวอยาง ดังนี้คือ พฤติกรรมในการใชรม

74
กันแดดของบุคคล บุคคลกางรมเพื่อกันแดด (B) ซึ่งถูกกําหนดโดยสิ่งแวดลอม (E) คือ แดดรอนจัด
และแดดรอนจัด (E) ทําใหบุคคลตองกางรม การกางรมก็ถูกกําหนดโดยองคประกอบสวนบุคคล (P)
คือ บุคคลนั้ นอาจเป นคนที่สุ ขภาพไมคอยแข็งแรง เปนไข หวัดง าย และการที่บุ ค คลนี้เ ปนผูที่มี
สุขภาพไมแข็งแรง (P) จําเปนตองหาทางควบคุมสิ่งแวดลอมโดยการทําใหแดดไมสามารถถูกตัวเรา
ได (E) ก็คือ ปองกันดวยการกางรม (B) ซึ่งจะเห็นไดวาพฤติกรรมองคประกอบสวนบุคคล และ
องคประกอบทางสิ่งแวดลอมตางก็มีอิทธิพลซึ่งกันและกันตลอดเวลา (ประเทือง ภูมิภัทราคม. 2540:
60)
ปจจัยทั้ง 3 ทําหนาที่กําหนดซึ่งกันและกันก็ไมไดหมายความวาทั้งสามปจจัยนั้นจะมี
อิทธิพลในการกําหนดซึ่งกันและกันอยางเทาเทียม บางปจจัยอาจมีอิทธิพลมากกวาอีกบางปจจัย
และอิทธิพลของปจจัยทั้ง 3 นั้นไมไดเกิดขึ้นพรอม ๆ กันหากแตตองอาศัยเวลา ในการที่ปจจัยใด
ปจจัยหนึ่งจะมีผลตอการกําหนดปจจัยอื่นๆ ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคมไดเสนอแนวคิด
3 ประการ คือ (สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต. 2541: 49-60)
1. แนวคิดของการเรียนรูโดยการสังเกต (observational learning) เชื่อวา การเรียนรู
สวนใหญของคนเรานั้นเกิดจากการสังเกตจากตัวแบบ ตัวแบบสามารถถายทอดทั้งความคิด และ
การแสดงออกไดพรอมกัน หนาที่ของตัวแบบมี 3 ลักษณะ ไดแก 1) ทําหนาที่สรางพฤติกรรมใหม
กรณีที่ผูสังเกตยังไมเคยไดเรียนรูพฤติกรรมดังกลาวมากอนเลยในอดีต 2) ทําหนาที่เสริมพฤติกรรม
ที่มีอยูแลวใหดีขึ้น กรณีที่ผูสังเกตตัวแบบเคยเรียนรูพฤติกรรมดังกลาวมาบางแลวในอดีต ตัวแบบ
จะทํ า หน า ที่ เ ป น แรงจู ง ใจให ผู ที่ เ คยเรี ย นรู พ ฤติ ก รรมดั ง กล า วพยายามพั ฒ นาให ดี ยิ่ ง ขึ้ น และ
3) ทําหนาที่ยับยั้งการเกิดพฤติกรรม กรณีที่ผูสังเกตมีพฤติกรรมไมพึงประสงค หรือ ยังไมเคยมี
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคมากอน ตัวแบบชวยทําใหพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคลดลงหรือไมเกิดขึ้น
โดยตัวแบบแบงออกเปน 2 ประเภท คือ ตัวแบบที่เปนบุคคลจริง (live model) ที่บุคคลไดมีโอกาส
สังเกตและปฏิสัมพันธโดยตรง และ ตัวแบบที่เปนสัญลักษณ (symbolic model) ที่เสนอผานสื่อ
ต า งๆ เช น วิ ท ยุ โทรทั ศ น วี ซี ดี หนั ง สื อ เป น ต น การเรี ย นรู โ ดยการสั ง เกต ประกอบด ว ย
4 กระบวนการ ไดแก 1) กระบวนการตั้งใจ (attention processes) บุคคลไมสามารถเรียนรูไดมา
จากการสังเกต ถาเขาไมมีความตั้งใจ และรับรูไดอยางแมนยําถึงพฤติกรรมที่ตัวแบบแสดงออก
กระบวนการตั้งใจเปนตัวกําหนดวาบุคคลจะสังเกตอะไรจากตัวแบบนั้น องคประกอบที่มีผลตอ
กระบวนการตั้งใจแบงออกเปน 2 องคประกอบ คือ องคประกอบตัวแบบ ตัวแบบที่ทําใหบุคคลมี
ความตั้งใจจะสังเกตตองเปนตัวแบบที่มีลักษณะเดนชัดเปนตัวแบบที่ทําใหผูสังเกตเกิดความพึง
พอใจ พฤติกรรมที่แสดงออกไมซับซอนมากนัก มีพฤติกรรมของตัวแบบที่แสดงออกนั้นมีคุณคาใน
การใชประโยชน สําหรับ องคประกอบผูสังเกต ตัวผูสังเกตตองมีศักยภาพที่มีความพรอม เชน
ความสามารถในการรับรู ความสามารถทางปญญา ระดับของการตื่นตัว เปนตน 2) กระบวนการ
เก็บจํา (retention processes) บุคคลจะไมไดรับอิทธิพลมากนักจากตัวแบบถาเขาไมสามารถจดจํา
ถึงลักษณะของตัวแบบ บุคคลตองแปลงขอมูล จากตัวแบบเปนรู ปแบบของสั ญลักษณ และจัด
โครงสรางเพื่อใหจดจําไดงายขึ้น ปจจัยที่สงผลตอกระบวนการจดจํา ไดแก การจัดระบบโครงสราง
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ทางปญญา การซักซอมลักษณะของตัวแบบที่สังเกตในความคิดของตัวเอง 3) กระบวนการทํา
(production processes) ผูสังเกตจะแปลงสัญลักษณที่จดจํานั้นมาเปนการกระทํา ซึ่งการกระทําจะดี
หรือไมดีขึ้นอยูกับสิ่งที่จําไดในการสั งเกตการกระทําของตนเอง การไดขอมูลยอนกลับจากการ
กระทําของตนเอง และการเทียบเคียงการกระทํากับภาพที่จําได และยังขึ้นอยูกับลักษณะของผู
สังเกต ไดแก ความสามารถทางกาย และทักษะในพฤติกรรมยอยตางๆ และ 4) กระบวนการจูงใจ
(motivation processes) การที่บุคคลที่เกิดการเรียนรูแลวจะแสดงพฤติกรรมหรือไมขึ้นอยูกับ
กระบวนการจูงใจ สิ่งลอใจที่เห็นผูอื่นไดรับ และสิ่งลอใจของตนเอง อาจเปนวัตถุหรือการประเมิน
ตนเอง และความพึงพอใจในสิ่งลอ
2. แนวคิดของการกํากับตนเอง (self-regulation) ที่เชื่อวาพฤติกรรมของมนุษยไมไดเกิด
จากการเสริมแรงหรือการลงโทษเพียงอยางเดียว แต มนุษยสามารถกระทําบางสิ่งบางอยางเพื่อ
ควบคุม ความคิ ด ความรู สึ ก และการกระทํา ของตนเอง ด ว ยผลกรรมที่หามาเองสํ าหรับ ตัว เขา
เรียกวาเปน การกํากับตนเอง ที่เกิดไดจากการฝกฝนพัฒนาประกอบดวย 3 กระบวนการ
1) กระบวนการสังเกตตนเอง (self observation) เปนจุดเริ่มตนของการกํากับตนเองที่บุคคลตองรูวา
กําลังทําอะไรอยู ความสําเร็จของการกํากับตนเองสวนหนึ่งมาจากความชัดเจน ความสม่ําเสมอ
และความแมนยําของการสังเกตและการบันทึกตนเอง การสังเกตตนเองมี 4 ดาน ไดแก ดานการ
กระทําที่ควรสังเกตทั้งในมิติคุณภาพ อัตราความเร็ว ปริมาณ ความริเริ่ม ความสามารถในการเขา
สังคม จริยธรรม และความเบี่ยงเบน การจะเลือกสังเกตมิติใดของพฤติกรรมนั้นขึ้นอยูกับเปาหมาย
ของผูสังเกตและลักษณะของพฤติกรรมเปนหลัก นอกจากดานการกระทําแลว ยังมีดานของความ
สม่ําเสมอ ดานความใกลเคียง และความถูกตอง การสังเกตตนเองทําหนาที่อยางนอย 2 ประการ
คือ การใหขอมูลที่จําเปนตอการกําหนดมาตรฐานของการกระทําที่มีความเปนไปไดจริง และการ
ประเมินการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมที่กระทําอยู แตการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมที่กระทํายัง
ขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน การวินิจฉัยตนเองเพื่อตัดสินใจวาควรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใด
และการจูงใจตนเองที่ขึ้นอยูกับ หนึ่ง ชวงเวลาระหวางการเกิดพฤติกรรมและการบันทึกพฤติกรรม
ของตนเอง ถาชวงเวลาสั้นจะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดดีขึ้นเพราะการที่ใหความสนใจ
ตอสิ่งที่ เ กิ ดขึ้ น จากการกระทําทั นที ทัน ใดสง ผลตอความรู สึกพอใจหรื อไมพอใจจะสงผลต อ การ
ตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สอง การใหขอมูลปอนกลับ ความชัดเจนของขอมูลปอนกลับ
ที่ไดจากการสังเกตตนเองจะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สาม ระดับของแรงจูงใจ คนที่มี
แรงจูงใจสูงมีผลตอการพัฒนาพฤติกรรมมากกวาคนที่มีขาดแรงจูงใจ สี่ คุณคาของพฤติกรรมที่
สั ง เกต ถ า พฤติ ก รรมที่ สั ง เกตมี คุ ณ ค า จะนํ า ไปสู ก ารตั ด สิ น ใจในการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม
หา การเนนที่ความสําเร็จหรือความลมเหลว การรับรูถึงความสามารถของตนเองที่จะเปลี่ยนแปลง
และถาสังเกตความสําเร็จของพฤติกรรมจะทําใหเกิดการเพิ่มพฤติกรรมที่ปรารถนามากกวาการ
สัง เกตความล ม เหลว และ หก ระดั บ ความสามารถในการควบคุ ม ถ า บุ ค คลรั บ รู ว า อยู ใ น
ความสามารถที่จะควบคุมได มีโอกาสเปลี่ยนแปลงไดดีกวาพฤติกรรมที่รับรูวาไมสามารถควบคุม
ได 2) กระบวนการตัดสิน (judgement process) ที่ตองอาศัยมาตรฐานสวนบุคคล เพื่อตัดสินวา
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ขอมูลดังกลาวนาพอใจหรือไมนาพอใจ และอาศัยการเปรียบเทียบกับกลุมอางอิงทางสังคม ไดแก
บรรทัดฐานสังคม การเปรียบเทียบกับสังคม กับตนเองและกับกลุม กระบวนการตัดสินจะสงผลตอ
บุ ค คล ถ า พฤติ ก รรมที่ ตั ด สิ น นั้ น มี คุ ณ ค า การประเมิ น ตนเองก็ จ ะส ง ผลต อ การเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมของบุคคลทันที แตการที่บุคคลจะสนองตอบตอกระบวนการตัดสินขึ้นอยูกับการอนุมาน
สาเหตุในการกระทํา หากประเมิน วา ความสํา เร็จ ของการกระทํา มาจากความสามารถและการ
กระทําของตนจะรูสึกภูมิใจมากกวาการกระทําขึ้นอยูกับปจจัยภายนอก และ 3) การแสดงปฏิกิริยา
ตอตนเอง (self-reaction) การพัฒนามาตรฐานในการประเมินและทักษะการตัดสินจะนําไปสูการ
แสดงปฏิกิริยาตอตนเอง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสิ่งลอใจในการนําไปสูผลทางบวกที่เปนสิ่งจับตองได หรือ
ความพึงพอใจในตนเอง
3. แนวคิดของการรับรูความสามารถของตนเอง (self-efficacy) การรับรูความสามารถ
ของตนเองจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของบุคคลในการเลือกกระทําพฤติกรรมใดในสถานการณตาง ๆ
เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงคและประสบความสําเร็จตามที่คาดหวัง การรับรูความสามารถของตนเอง
นั้น มีผลตอการกระทําของบุคคล บุคคล 2 คนอาจมีความสามารถไมตางกัน แตอาจแสดงออกใน
คุณภาพที่ตางกันได ถาพบวาคน 2 คนนี้มีการรับรูความสามารถของตนเองแตกตางกัน ในคน
คนเดียวก็เชนกันถารับรูความสามารถของตนเองในแตละสภาพการณแตกตางกัน ก็อาจจะแสดง
พฤติกรรมออกมาไดแตกตางกันเชนกัน ความสามารถของคนเรานั้นไมตายตัวหากแตยืดหยุนตาม
สภาพการณ สิ่งที่จะกําหนดประสิทธิภาพของการแสดงออกจึงขึ้นอยูกับการรับรูความสามารถของ
ตนเองในสภาวะการณนั้นๆ นั่นเอง นั่นคือถาเรามีการรับรูวาเรามีความสามารถเราก็จะแสดงออกถึง
ความสามารถนั้นออกมา คนที่รับรูวาตนเองมีความสามารถจะมีความอดทน ไมทอถอย อุตสาหะ
และจะประสบความสําเร็จในที่สุด
ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคม เชื่อวาตัวแปรสําคัญในการตัดสินใจกระทําพฤติกรรม
ของบุคคลมีอยู 2 ประการ คือ การรับรูความสามารถของตนเอง (self-efficacy) และความคาดหวัง
ผลที่จะเกิดขึ้น (outcome expectation) กลาวคือ การรับรูความสามารถของตนเองเปนการตัดสิน
ความสามารถของตนเองวาสามารถทํางานไดในระดับใด ขณะที่ความคาดหวังในผลลัพธที่จะเกิดขึ้น
เปนการตัดสินวา ผลลัพธใดจะเกิดขึ้นหลังจากไดกระทําพฤติกรรมนั้นไปแลว (รสวลีย อักษรวงศ.
2545: 15) ความสัมพันธและความแตกตางระหวางการรับรูความสามารถของตนเอง และความ
คาดหวังผลที่จะเกิดขึ้น แสดงไดดังนี้
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บุคคล

การรับรูความสามารถของตนเอง
ระดับ (level)
ความเขม (strength)
การแผขยาย (generality)

พฤติกรรม

ผลที่เกิดขึ้น

ความคาดหวังผลที่เกิดขึ้น
กายภาพ (physical)
สังคม (social)
การประเมินคุณคาตนเอง
(self evaluation)

ภาพ 3 ความสัมพันธระหวางการรับรวามสามารถของตนเองและความคาดหวังผลที่จะ
ภาพประกอบ 4 ความสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถของตนเองและความคาดหวัง
ผลที่จะเกิดขึ้น
ที่มา: Bandura. A. (1999). Self-efficacy in Changing Societies. New York:
Cambridge University. p. 22.
การรับรูความสามารถของตนเอง เปนการตัดสินความสามารถของตนเองวาจะสามารถ
ทํางานไดในระดับใด ในขณะที่ความคาดหวังเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้นเปนการตัดสินวาผลกรรมใดที่
จะเกิด ขึ้น จากการกระทํ า พฤติก รรมดั ง กลา ว เชน ที่ นัก กีฬ ามี ค วามเชื่ อว า เขากระโดดไดสู งถึ ง
6 ฟุต ความเชื่อดังกลาวเปนการตัดสินความสามารถของตนเอง การไดรับการยอมรับจากสังคม
การไดรับรางวัล การพึงพอใจในตนเองที่จะกระโดดไดสูงถึง 6 ฟุต เปนความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้น
แต จะตอ งระวั ง ความเข า ใจผิด เกี่ ย วกั บ ความหมายของคํา วา ผลที่ เ กิ ดขึ้ น ผลที่ เ กิ ด ขึ้น ในที่นี้ จ ะ
หมายถึ ง ผลกรรมของการกระทํ า พฤติ ก รรมเท า นั้ น มิ ไ ด ห มายถึ ง ผลที่ แ สดงถึ ง การกระทํ า
พฤติกรรมเพราะผลที่แสดงถึงการกระทําพฤติกรรมนั้น จะพิจารณาวาพฤติกรรมนั้นสามารถทําได
ตามการตัดสินความสามารถของตนเองหรือไม นั่นคือการกระโดดไดสูงถึง 6 ฟุตหรือไม ซึ่งการจะ
กระโดดไดสูงถึง 6 ฟุต มิใชเปนการคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้นซึ่งมุงที่ผลกรรมที่จะไดจากการกระทํา
พฤติ ก รรมดั ง กล า ว การรั บ รู ค วามสามารถของตนเองและความคาดหวั ง ผลที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น นั้ น มี
ความสัมพันธกันมาก โดยที่ความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งสองนี้จะมีผลตอการตัดสินใจที่จะกระทํา
พฤติกรรมของบุคคลนั้น (สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต. 2541: 58)
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จากภาพประกอบ 4 พอสรุปไดวาการที่บุคคลจะกระทําพฤติกรรมหนึ่งไดนั้นขึ้นอยูกับ
องคประกอบที่สําคัญ 2 ประการคือ การรับรูความสามารถของตนเอง และความคาดหวังผลที่จะ
เกิดขึ้นหลังจากการกระทําพฤติกรรมนั้น ซึ่งการที่เราอยากใหบุคคลมีพฤติกรรมตามที่เราตองการ
ไมเพียงแตเราจะสรางใหบุคคลมีความคาดหวังแลว แตจะตองใหเขามีความเชื่อวาเขาสามารถที่จะ
กระทําพฤติกรรมนั้น ๆ ไดดวย ซึ่งสามารถแสดงถึงพฤติกรรมและสภาวะทางอารมณที่เกิดขึ้นจาก
การรับรูความสามารถของตนเองและความคาดหวังผล จะเกิดขึ้นจากการกระทําในระดับที่แตกตางกัน
ได ดังภาพตอไปนี้ (ดวงกมล หงสรัตน. 2544: 12)
ความคาดหวังผลที่จะเกิดขึน้
ต่ํา
สูง

การรับรู
ความสามารถ
ของตนเอง

สูง

ไมเห็นดวย
อาจจะกระทํา

เกิดการกระทํา
มีความพึงพอใจ

ต่ํา

ไมสนใจหลีกเลี่ยงที่จะทํา
ไมทําแนนอน

รูสึกหมดคุณคา
เกิดการทอแท ไมกระทํา

ภาพประกอบ 5 พฤติกรรมและสภาวะทางอารมณที่เกิดจากการรับรูความสามารถของ
ตนเองและความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทําในระดับที่แตกตางกัน
ที่มา: Bandura. A. (1999). Self-efficacy in Changing Societies. New York:
Cambridge University: 22.
จากภาพประกอบ 5 บุคคลจะแสดงพฤติกรรมใดหรือไมขึ้นอยูกับการรับรูความสามารถ
ของตนเอง และความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้น หากบุคคลรับรูความสามารถของตนเองจะทราบวา
ตนเองตองใชความพยายามมากนอยเพียงใดในการทํากิจกรรมนั้นใหแลวเสร็จ ถาบุคคลเชื่อมั่นวา
ตนมีความสามารถในการทํากิจกรรมนั้นจะทําใหเขาเกิดความเพียรพยายามไมยอทออุปสรรค และ
มีความกระตือรือรนในการทํากิจกรรมนั้น แตถาบุคคลเชื่อวาตนเองไมมีความสามารถในการทํา
กิ จ กรรมให สํ า เร็ จ บุ ค คลจะหลี ก เลี่ ย ง กลั ว ไม ก ล า และหวาดหวั่ น ก อ นที่ จ ะกระทํ า กิ จ กรรมนั้ น
นอกจากนี้ความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้นสงผลตอการตัดสินใจกระทําพฤติกรรมของบุคคล หากบุคคล
คาดหวังวาผลที่จะเกิดขึ้นมี ผลทางบวกมีประโยชนตอตนเอง พึงพอใจที่จะกระทํากิจกรรมนั้น ถาหาก
บุคคลคาดหวังวาผลที่จะเกิดขึ้นมีผลทางลบก็จะหลีกเลี่ยงที่จะไมทํากิจกรรมนั้น ซึ่งหากบุคคลเชื่อมั่น
วาตนมีความสามารถทํากิจกรรมนั้นแลวความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้นมีผลทางบวก บุคคลจะมีความ
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พยายามกระทํากิจกรรมนั้นใหสําเร็จบรรลุผลตามที่คาดหวังไว แตในทางตรงกันขามหากบุคคลเชื่อ
วาตนเองไมมีความสามารถในการกระทํากิจกรรมนั้นและความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้นมีผลทางลบ
บุคคลเกิดความกลัวและจะเลิกลมการทํากิจกรรมนั้นไดงาย การรับรูความสามารถของตนเองจะ
เปนตัวกําหนดหรือมีผลตอบุคคลในเรื่องตอไปนี้ (ศยามล เอกะกุลานันต. 2541: 13-16)
1. พฤติกรรมการเลือก (choice behavior) ในชีวิตประจําวันนั้นบุคคลจะตองตัดสินใจ
อยูตลอดเวลาวา เขาจะตองกระทําพฤติกรรมใดและตองทําอีกนานเทาใด รวมทั้งตองตัดสินใจเลือก
กิจกรรมตาง ๆ การที่บุคคลตัดสินใจวาจะแสดงพฤติกรรมใดในสภาพการณใดนั้น สวนหนึ่งเปนผล
มาจากการรับรูความสามารถของตนเอง บุคคลมีแนวโนมที่จะหลีกเลี่ยงงานและสภาพการณที่เขา
เชื่อวายากเกินความสามารถของเขา และบุคคลจะเลือกทํากิจกรรมที่แนใจวาเขามีความสามารถที่จะ
ทํางานนั้นใหสําเร็จได บุคคลที่มีการรับรูความสามารถของตนเองสูงจะเลือกทํางานที่มีลักษณะ
ทาทาย มีแรงจูงใจในการพัฒนาความสามารถของตนเองใหมีความกาวหนามากยิ่งขึ้น สวนบุคคล
ที่มีการรับรูความสามารถของตนเองต่ํา มักจะหลีกเลี่ยงงาน ทอถอย ขาดความมั่นใจในตนเอง
ซึ่งเปนการปดโอกาสที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเอง อยางไรก็ตามบุคคลที่ประเมินความสามารถ
ของตนเองสูงเกินไปก็มักจะประสบกับความลมเหลวในการทํางาน และสงผลใหเกิดความเครียด
ความผิดหวังและรูสึกวาความลมเหลวนี้เปนสิ่งเลวราย ไมสามารถแกไขได สวนบุคคลที่ประเมิน
ความสามารถของตนเองต่ํากวาที่เปนจริง มักจะขาดความพยายาม และความมุมานะในการทํางาน
และมีความสงสัยเกี่ยวกับความสามารถของตนเอง ดังนั้น ถาบุคคลประเมินความสามารถของ
ตนเองถูกตอง จะสงผลตอการเลือกกิจกรรมทําใหการกระทํานั้นมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงและ
ในการประเมินความสามารถของตนเองที่ดีตองประเมินสูงกวาที่บุคคลนั้นสามารถที่จะทําไดเล็กนอย
จึงจะทําใหบุคคลทํากิจกรรมที่ยากพอเหมาะและทาทายความสามารถ
2. การใช ค วามพยายามและความยื น หยั ด ในการทํา งาน (effort expenditure
and persistence) การรับรูความสามารถของตนเองของบุคคลนั้นเปนตัวกําหนดวา เขาจะตองใช
ความพยายามมากเทาไร และจะตองใชความมุมานะพยายามที่จะเผชิญหนากับอุปสรรคตางๆ หรือ
ประสบการณ ที่ ไ ม พึ ง พอใจไปอี ก นานเท า ใด เมื่ อ เผชิ ญ กั บ อุ ป สรรคต า งๆ บุ ค คลซึ่ ง มี ก ารรั บ รู
ความสามารถของตนเองสูงจะมีความกระตือรือรน และจะใชความพยายาม ความมุมานะในการ
ทํางานนานกวาคนที่มีการรับรูความสามารถของตนเองต่ํา และการที่บุคคลใชความพยายามและ
ความมุมานะในการทํางานอยางเต็มที่ตลอดเวลาก็มีแนวโนมที่จะทํางานไดประสบความสําเร็จสูง
3. แบบแผนของความคิดและการตอบสนองทางอารมณ (thought patterns and
emotion reaction) การตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถของบุคคลจะมีอิทธิพลตอกระบวนการคิดและ
ปฏิกิริ ยาทางอารมณของบุคคลระหวางที่กระทําพฤติ กรรม และมี ผลต อการคาดคะเนเกี่ยวกับ
สภาพแวดล อ มในภายภาคหน า ของเขา บุ ค คลซึ่ ง รั บ รู ว า ตนเองมี ค วามสามารถสู ง จะมี ค วาม
พยายาม และเอาใจใสในการกระทําพฤติกรรมตางๆ มากและเมื่อพบอุปสรรคตางๆ บุคคลก็จะ
กระตุนตนเองใหใชความพยายามมากยิ่งขึ้น สวนบุคคลที่รับรูวาตนเองมีความสามารถต่ํามีแนวโนม
ที่จะมีปฏิกิริยาทางอารมณตอตนเองทางลบ เชน ไมมีความสุข มีความหวาดหวั่น มีความเครียด
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สูง และเขาจะกระทําพฤติกรรมตางๆ อยางไมเต็มความสามารถ อันจะสงผลใหบุคคลประสบกับ
ความลมเหลวในการกระทําพฤติกรรมมากยิ่งขึ้น
4. เปนสิ่งกํากับผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําพฤติกรรมมากกวาเปนสิ่งทํานายพฤติกรรม
นั่นคือ บุคคลที่มีการรับรูความสามารถของตนเองสูงมักจะเปนคนที่พยายามกระทําพฤติกรรมและ
จะยอมรับผลตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทําพฤติกรรมของตนจะเลือกการกระทําที่มีลักษณะทาทาย
และจะใชความพยายามอยางมากเพื่อใหการกระทํานั้นบรรลุเปาหมาย แมวาในบางครั้งการกระทํานี้
จะประสบความลมเหลวบางก็ตาม เขาก็จะไมทอถอยและจะไมอางวาเปนโชคชะตาแตเขาจะให
เหตุผลของความลมเหลวที่เกิดขึ้นวาเปนสิ่งที่ชวยสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จตอไป ซึ่งตางจาก
บุ คคลที่มี การรับรู ความสามารถของตนเองต่ํา มั กจะเปนคนที่ไมคอยกระทํ าพฤติกรรมจะรอให
ความสําเร็จหรือความลมเหลวในการกระทําเปนไปตามความเชื่อหรือคําทํานาย และมักจะหลีกเลี่ยง
การกระทําที่มีลักษณะยาก ๆ ขาดความพยายาม มีความทะเยอทะยานต่ํา และมีความเครียดสูง
เปนตน
การรับรูความสามารถของตนเองมีผลตอบุคคลในดานตาง ๆ เชน มีผลตอการตัดสินใจ
ของบุคคลในการเลือกกิจกรรมตาง ๆ การใชความพยายามและความอดทน กระบวนการความคิด
และการตอบสนองทางอารมณ และการกํากับผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําพฤติกรรมซึ่งการที่บุคคลมี
การรับรูความสามารถของตนเองตอการกระทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งสูง บุคคลก็มีแนวโนมที่
จะกระทําพฤติกรรมนั้นสูงดวยเชนกัน ในทางตรงกันขามถาบุคคลมีการรับรูความสามารถในการทํา
พฤติกรรมนั้นต่ํา บุคคลก็จะมีแนวโนมที่จะกระทําพฤติกรรมนั้นต่ําหรืออาจไมทําพฤติกรรมนั้นเลยก็
ได
นอกจากนี้ Bandura (1986: 395-399) ไดกลาวถึงการกระทําพฤติกรรมของบุคคลวา
แมวาบุคคลจะมีการรับรูความสามารถของตนเองสูง บุคคลก็อาจจะไมกระทําพฤติกรรมนั้นก็ไดถามี
ปจจัยดังตอไปนี้
1. ขาดสิ่งจูงใจ หรือถูกบังคับจากภายนอกใหกระทํา
2. การตัดสินผลกรรมที่ผิดพลาดไป นั่นก็คือ การที่บุคคลตัดสินเกี่ยวกับผลกรรมที่ตนเอง
จะไดรับจากการกระทําพฤติกรรมนั้นผิดพลาดไป ซึ่งทําใหบุคคลรูสึกวาไมคุมคาที่ตนจะกระทํา
พฤติกรรมนั้น
3. ความไมทันการณในการประเมินความสามารถของตนเอง เพราะประสบการณทําให
บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ถาหากบุคคลไมไดประเมินตนเองตลอดเวลาจะทําใหบุคคล
ตั ดสิ น เกี่ ย วกั บ ความสามารถของตนผิด พลาดไป อั นมี ผ ลทํ าใหบุ ค คลไม ก ระทํ า พฤติ ก รรมการ
ประเมินการรับรูความสามารถของตนเองผิดพลาด เชน บุคคลที่ประเมินวาตนเองมีความสามารถ
ต่ําในการกระทําพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง เขาก็จะไมกระทําพฤติกรรมนั้น
4. การประเมิ น ความสํ า คั ญ ของทัก ษะย อยๆที่จํ า เปนต องใชใ นการกระทํ า พฤติก รรม
ผิดพลาด นั่นก็คือ การที่บุคคลคิดวาเขาขาดทักษะหรือมีทักษะในดานตางๆ ไมเพียงพอ เขาจึงไม
กระทําพฤติกรรมนั้น
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5. เปาหมายของการกระทํามีลักษณะคลุมเครือ ไมชัดเจน และเปาหมายนั้นไมสามารถ
ปฏิบัติได
6. การรับรูตนเองที่ไมถูกตอง บุคคลที่รูจักตนเองไมถูกตองนั้น อาจเปนผลมาจากการ
กระทําที่มีลักษณะคลุมเครือ ไมชัดเจนหรือถูกบังคับใหกระทํา หรือไดรับขอมูลจากภายนอกมาอยาง
ไมถูกตอง
แนวคิดของ Bandura (1977: 81-83) กลาววา การรับรูความสามารถของตนเองนั้นมีที่มา
จาก 4 แหง ดังตอไปนี้
1. ความสําเร็จที่เคยไดรับ (performance accomplishment) เปนแหลงที่มีอิทธิพล
มากที่สุดของการรับรูความสามารถของตนเอง เพราะเปนประสบการณโดยตรงที่บุคคลไดรับจาก
ความสําเร็จนั้น และจากประสบการณที่ตนเองประสบความสําเร็จหลายๆครั้ง จะพัฒนาการรับรู
ความสามารถของบุคคลใหเขมแข็งขึ้น บุคคลจะมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นและโอกาสที่จะลมเหลวจะลดลง
และจากประสบการณที่บุคคลสามารถผานการลมเหลวมาได จะทําใหบุคคลรับรูความสามารถของ
ตนเองวาภายใตอุปสรรคยากที่สุดตนเองมีความสามารถมากนอยเพียงใดในการกระทําพฤติกรรม
ตางๆ เพื่อใหประสบความสําเร็จ การรับรูความสามารถของตนเองยังมีแนวโนมที่จะแผขยายไป
ยังสถานการณอื่นที่มีลักษณะคลายกับสถานการณที่เคยประสบความสําเร็จอีกดวย ดังนั้น การที่
บุคคลมีประสบการณมาอยางไรก็จะทําใหเกิดการรับรูความสามารถของตนเองตามประสบการณที่
ไดรับ
2. การไดเห็นแบบอยางบุคคลอื่น (vicarious experience) การไดเห็นบุคคลอื่นแสดง
พฤติกรรมในกิจกรรมนั้นไดสําเร็จก็สามารถเพิ่มความรูสึกของตนเองวา ตนเองมีความสามารถที่จะ
ประสบความสําเร็จ ถาตั้งใจหรือใชความพยายามของตนเอง การไดเห็นแบบอยางบุคคลอื่นจะ
โนมนาวตนเองใหเชื่อวา ถาบุคคลอื่นสามารถทําไดตัวเราเองก็สามารถปรับปรุงพฤติกรรมของ
ตนเองไดดีขึ้นได และการที่สังเกตบุคคลอื่นที่มีความสามารถใกลเคียงกับตนประสบความลมเหลว
ทั้งๆที่เขาใชความพยายามอยางมากแลว จะทําใหการตัดสินความสามารถของตนเองต่ําลง และ
ความพยายามก็จะลดลง
3. คําพูดชักจูงจากบุคคลอื่น (verbal persuasion) ถูกนํามาใชอยางมากเพราะนํามาใช
ไดงาย คําพูดชักจูงจากบุคคลอื่นจะชวยทําใหบุคคลพิจารณาความสามารถของตนเองในการกระทํา
กิจกรรมตางๆ และทําใหเชื่อวาตนเองสามารถประสบความสําเร็จในสิ่งที่เคยประสบความสําเร็จ
กอนได แตคําพูดชักจูงจะไมมีอิทธิพลตอบุคคลนั้น หากคําพูดชักจูงนั้นไมตรงกับประสบการณที่
บุคคลนั้นเคยประสบมาโดยเฉพาะประสบการณที่เคยพบกับความลมเหลว ดังนั้น คําพูดชักจูงที่จะ
ไดผลมากขึ้นจะตองเปนเรื่องที่เคยพบ เปนไปได และสอดคลองกับความเปนจริงหรือมีอิทธิพลตอ
ตัวเขา
4. ความตื่นตัวทางอารมณ (emotional arousal) มีอิทธิพลตอการรับรูความสามารถของ
บุคคลในสถานการณที่ถูกคุกคาม บุคคลจะรับรูวาตนเองมีความกลัว วิตกกังวล ความไมมั่นคงเมื่อ
ตนเองตองเผชิญกับความเครียด เพราะความตื่นตัวทางอารมณที่สูงจะทําใหการแสดงพฤติกรรม
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ของบุคคลทําไดไมดี บุคคลจะประสบความสําเร็จไดดีในขณะที่ภาวะอารมณไมถูกรบกวนมากกวา
ในสภาวะอารมณ วิตกกังวล กระวนกระวาย และเครียด เพราะปฏิกิริยาตอความกลัวจะแพรขยาย
ไปสูความกลัวอื่นๆ เปนผลใหการรับรูความสามารถของตนเองต่ําลง
การรับรูความสามารถของตนเองนั้นสามารถเกิดขึ้นไดจากปจจัยตาง ๆ หลายประการ ดังที่
กลาวมาแลว และการรับรูความสามารถของตนอาจจะเกิดจากปจจัยใดปจจัยหนึ่งหรืออาจเกิดจาก
ปจจัยตางๆ หลายประการผสมผสานกันก็ได (Bandura. 1986)
เนื่องจากการรั บรูความสามารถของตนเองมีความสําคัญและมี ผลตอการเลือกกิจกรรม
การใชความพยายาม ความอดทนในการทํางาน การคิด และปฏิกิริยาทางอารมณของบุคคล
ปจจัยที่เกี่ยวของกับการรับรูความสามารถของตนเองมีปจจัยดังตอไปนี้ (Bandura. 1977,
pp.85-87)
1. การอนุมานสาเหตุการกระทําที่มาจากความสามารถ การที่บุคคลทํางานไดสําเร็จ
และอนุ ม านสาเหตุ ข องการทํ า งานมาจากความสามารถนั้ น เป น ป จ จั ย หนึ่ ง ที่ มี ผ ลต อ การรั บ รู
ความสามารถของตนเอง กลาวคือ เมื่อบุคคลทํางานและประสบความสําเร็จบุคคลเชื่อวาความสําเร็จ
ที่เกิดขึ้นนั้นมาจากความสามารถของตนเอง จะทําใหบุคคลรับรูวาตนเองมีความสามารถ และมีการ
รับรูความสามารถของตนเองเพิ่มขึ้น
2. การตั้ ง เป า หมายในการทํ า งาน ทํ า ให บุ คคลเกิ ดแรงจู งใจที่ จะทํ าพฤติ กรรม และ
พยายามที่จะกระทําพฤติกรรมใหบรรลุเปาหมายมากขึ้น การตั้งเปาหมายนี้ถาบุคคลเปนผูตั้งดวย
ตนเองจะทําใหเกิดแรงจูงใจ และมีความรูสึกคาดหวังวาตนเองมีความสามารถที่จะทําใหสําเร็จได
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการพิจารณาเปาหมายของบุคคล ถาบุคคลเห็นวาเปาหมายที่กําหนดเปนสิ่งที่ยาก
เกินไป ใชเวลานานกวาที่จะสามารถทําไดสําเร็จก็ทําใหบุคคลไมอยากจะทํางานใหบรรลุเปาหมาย
นั้น แตถาหากบุคคลเห็นวาเปาหมายนั้น เปนสิ่งที่ทําไดยากเกินไป ทาทายความสามารถ และใช
เวลาในการที่จะทําใหสําเร็จได บุคคลก็จะมีแรงจูงใจในการที่จะทําใหสําเร็จตามเปาหมาย
สรุปไดวา บุคคลที่มีการรับรูความสามารถของตนเองสูงจะมีความพยายามทํางานที่ทา
ทายสูงกวาบุคคลที่การรับรูความสามารถของตนเองต่ํา ซึ่งบุคคลที่มีการรับรูความสามารถของตนเอง
สูงจะมีความคาดหวังถึงความสําเร็จของตนสงผลทําใหผลงานที่ทําประสบความสําเร็จอยูเสมอ สวน
บุคคลที่มีการรับรูความสามารถของตนเองต่ํามักจะคาดหวังวาตนลมเหลว ซึ่งทําใหผลงานไมประสบ
ความสําเร็จอยูเสมอ และมีความวิตกกังวล ความเครียดในชีวิตสูง
ทฤษฎีลําดับความตองการของมาสโลว
ทฤษฎีนี้มีความเชื่อวา มนุษยทุกคนจะมีความตองการที่จะแสวงหาสิ่งที่แปลกๆใหมๆเพื่อ
ตอบสนองความตองการของตนเอง ซึ่งความตองการมีหลายอยาง ตั้งแตความตองการขั้นต่ําถึง
ความตองการขั้นสูง มนุษยจะตองมีการตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานกอน จึงจะสามารถ
สนองความตองการขั้นสูงอื่นๆ ตอไปได ลักษณะความตองการขั้นที่ 1 ความตองการสรีระ ขั้นที่ 2
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ความตองการความปลอดภัยและมั่นคง ขั้นที่ 3 ความตองการความรักและเปนเจาของ คือ ความ
ตองการความรักอยากเปนที่รัก การยอมรับจากกลุม โดยปกติบุคคลจะรวมตัวอยูเปนกลุม ดังนั้น
จึงตองการความรักและตองการมีสวนรวมในกลุมใหยอมรับตนเอง ขั้นที่ 4 ความตองการไดรับการ
ยกย อ งจากผู อื่ น และขั้ น ที่ 5 ความต อ งการบรรลุ ถึ ง ความต อ งการของตนเองอย า งแท จ ริ ง
(อารี พันธมณี. 2546: 277-278)
ทฤษฎีลําดับความตองการของเมอรเรย
ทฤษฎีนี้มีความเชื่อวา ความตองการเปนสิ่งที่บุคคลไดสรางขึ้น กอใหเกิดความรูสึกซาบซึ้ง
ความตองการบางครั้งเกิดเนื่องจากแรงกระตุนภายในตัวบุคคล และบางครั้งอาจเกิดความตองการ
เนื่องจากสภาพสังคมหรือแรงกระตุนภายนอกก็ได หรืออาจกลาวไดวาความตองการเปนสิ่งที่เกิดขึ้น
เนื่องมาจากสภาพรางกายและจิตใจ ความตองการมีหลายลักษณะ ไดแก ความตองการที่จะเอาชนะ
ฝาฟนอุปสรรคตางๆ ความตองการที่จะยอมแพ ความตองการปองกันเอง และความตองการสราง
มิตรภาพกับคนอื่น เปนความตองการที่ทําใหผูอื่นรักใคร ตองการรูจักหรือมีความสัมพันธกับบุคคล
อื่น มีความซื่อสัตยตอเพื่อนฝูงพยายามใกลชิดกับผูอื่น (อารี พันธมณี. 2546: 278-279)
ทฤษฎีการเชือ่ มโยงของของธอรนไดค
ทฤษฏีการเชื่อมโยงของธอรนไดค (Thorndike) เปนทฤษฎีการเรียนรูที่เนนความสัมพันธ
เชื่อมโยงระหวางสิ่งเรา (stimulus) กับการตอบสนอง (response) โดยเชื่อวาการเรียนรูเกิดจากการ
เชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนอง โดยแสดงออกในรูปแบบตางๆจนกวาจะเปนที่พอใจที่
เหมาะสมที่สุด ซึ่งเรียกวา การลองผิดลองถูก (trial and error) หลังจากการทดลองการใชกลองหีบ
กลกับแมว ไดสรุปกฎการเรียนรูได 3 ขอ ไดแก 1) กฎแหงความพรอม (law of readiness) ได
กลาวถึงสภาพความพรอมของผูเรียนทางรางกาย หมายถึง ความพรอมทางวุฒิภาวะและอวัยวะ
ตางๆ ของรางกาย และความพรอมของผูเรียนทางจิตใจ หมายถึง ความพรอมที่เกิดจากความ
พึงพอใจเปนสําคัญ ความพึงพอใจนําไปสูการเรียนรู ความไมพึงพอใจทําใหไมเกิดการเรียนรูหรือ
การเรียนรูหยุดชะงัก การที่ผูเรียนมีความพรอมทั้งทางรางกายและจิตใจจะทําใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูได (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน. 2551: 59-62) 2) กฎแหงการฝกหัด (law of exercise)
เปนการที่ผูเรียนไดฝกหัดหรือกระทําซ้ําบอยๆยอมทําใหเกิดความสมบูรณถูกตอง แบงออกเปน
กฎแหงการใช (law of use) หมายถึง การฝกฝน เมื่อบุคคลเกิดการเรียนรูแลวไดนําสิ่งที่เรียนรูไป
ใชอยูเสมอ จะทําใหการเรียนรูเกิดความมั่นคงถาวรขึ้น และกฎแหงการไมใช (law of disuse)
หมายถึงการไมไดฝกฝน ไมไดทําบอยๆ เมื่อบุคคลไดเกิดการเรียนรูแลว แตไมไดนําความรูไปใช
หรือไมเคยใช ยอมทําใหกิจกรรมนั้นไมดีเทาที่ควร หรืออาจลืมเลือนความรูนั้นไปได และ3) กฎแหง
ความพอใจ (law of effect) กฎนี้เปนผลที่ทําใหเกิดความพอใจ เมื่อบุคคลไดรับความพอใจจากผล
ของการทํากิจกรรม ก็จะเกิดผลดีกับการเรียนรูทําใหอยากเรียนรูเพิ่มเติม ในทางตรงกันขามหาก
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บุคคลไดรับผลที่ไมพอใจทําใหไมอยากเรียนรูหรือเบื่อหนาย (อารี พันธมณี. 2546: 215) ดังนั้น
กอนจะมีการเรียนการสอนตองสํารวจความพรอมทั้งทางรางกายและจิตใจของผูเรียนกอน ถาผูเรียน
ยังไมพรอมควรจะมีการเตรียมความพรอมเพื่อนําเขาสูการเรียน โดยยึดหลักของความพึงพอใจ ถา
พบวาผูเรียนไมพึงพอใจพยายามอยาฝนใจผูเรียนเด็ดขาด เพราะจะไมทําใหเกิดการเรียนรู และ
สงผลใหเกิดทัศนคติที่ไมดีตอการเรียนรูนั้นดวย นอกจากนี้การทําใหผูเรียนเกิดทักษะในการเรียนรู
ตองเริ่มจากการสรางใหผูเรียนเขาใจในสิ่งที่เรียนรูนั้นกอน และหมั่นฝกฝนหรือนําสิ่งที่เรียนรูมาใช
บอยๆจะทําใหเรียนรูนานและคงทนถาวร การที่ผูเรียนไดรับผลการเรียนรูที่ดี ผูเรียนจะรูสึกพึง
พอใจ ภาคภูมิใจ นําไปสูการเรียนรูเรื่องอื่นๆที่คลายกันตอไป
เทคนิคการฝกอบรมที่ใชในการพัฒนา
การฝกอบรมบุคคลเปนเครื่องมือชนิดหนึ่งของการพัฒนาบุคคล การฝกอบรม หมายถึง
กระบวนการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบเพื่อสรางหรือเพิ่มพูนความรู ทักษะ ความสามารถ และ
เจตคติของบุคคล เปนสิ่งที่ถูกจัดขึ้นมาเพื่อชวยใหบุคคลมีคุณสมบัติสูงขึ้น การจัดการฝกอบรมอยู
บนฐานความเชื่อที่วา ความสามารถในการจัดวางสภาพแวดลอมที่ทําใหผูรับการอบรมเกิดการ
เรียนรูและถายโอนความรูนั้นไปสูอีกสภาพแวดลอมหนึ่ง ซึ่งจุดประสงคของการฝกอบรม ไดแก
1) เพื่อปรับปรุงระดับความตระหนักรูในตนเอง คือ การเรียนรูเกี่ยวกับตนเอง 2) เพื่อเพิ่มพูนทักษะ
การทํางานของแตละบุคคล และ 3) เพื่อเพิ่มพูนแรงจูงใจของแตละบุคคล โดยปจจัยที่สงผลตอ
ระดับแรงจูงใจของผูรับการอบรม ไดแก 1) ความเชื่อเกี่ยวกับอํานาจควบคุม จะมีผลตอแรงจูงใจ
และความสามารถในการเรียนรูของบุคคล ผูเชื่ออํานาจภายในตนจะสรุปวาความสําเร็จหรือความ
ลมเหลวเปนผลมาจากการกระทําของตนเองจะมีแรงจูงใจในการเรียนรูสูงกวาผูเชื่ออํานาจภายนอก
ตน 2) ความเชื่อในสมรรถภาพแหงตน แรงจูงใจในการเรียนรูจะเพิ่มมากขึ้น หากผูรับการอบรม
มีความเชื่อวาตนเองสามารถจะเรียนรูสิ่งตางๆได ผูที่มีความเชื่อสมรรถภาพแหงตนสูงตั้งแตกอน
และระหวางการฝกอบรมสามารถเรียนรูไดดีกวาผูที่มีความเชื่อสมรรถภาพแหงตนต่ํา 3) ความ
คาดหวังเกี่ยวกับผลลัพธ ผูรับการอบรมตองเชื่อวา ผลที่จะไดรับจากการฝกอบรมชวยนําไปสูการ
เรียนรูดีขึ้น และ 4) คุณคาของการเรียนรู ผูรับการอบรมใหคุณคาหรือความสําคัญแกการเรียนรูที่ดี
ขึ้น ซึ่งกลยุทธในการฝกอบรม แบงเปน 1) กลยุทธมุงเนนที่ปญญา เปนกลยุทธที่มุงสรางเสริม
ความรู ค วามเข า ใจ และความคิ ด ของบุ ค คล 2) กลยุ ท ธ มุ ง เน น ที่ พ ฤติ ก รรม เป น กลยุ ท ธ ที่ มุ ง
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล และ 3) กลยุทธมุงเนนที่สภาพแวดลอม เปนกลยุทธที่มุงปรับปรุง
และพั ฒ นาพฤติ ก รรมของบุ ค คลโดยเปลี่ ย นแปลงสภาพแวดล อ ม การออกแบบการฝ ก อบรม
ประกอบดวย การกําหนดวัตถุประสงค การกําหนดเนื้อหาของการฝกอบรม การกําหนดระยะเวลา
การฝกอบรม การเลือกใชวิธีการฝกอบรม และการประเมินผลการฝกอบรม (ชูชัย สมิทธิไกร. 2549:
91-141)
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การสรางชุดฝกอบรมนั้นตองยึดหลักทฤษฎีการเรียนรูทางจิตวิทยา ดังนี้ 1) กฎการเรียนรู
ของธอรนไดคเกี่ยวกับกฎแหงการฝก ที่กลาววา สิ่งใดที่มีการฝกจะมีความคลองตัวและสามารถทํา
ได ดี 2) ความแตกตา งระหวา งบุ ค คล แต ล ะคนมี ค วามรู ความถนั ด ความสนใจแตกต า งกั น
ในการสรางชุดฝกควรพิจารณาความเหมาะสมไมยากไมงายเกินไปควรมีหลายๆแบบ 3) การจูงใจ
ผูเรียนโดยการจัดชุดฝกจากงายไปหายาก เพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียนจะทําใหเกิดผลสําเร็จ
ในการฝก และยั่วยุใหเกิดความอยากฝกตอไป (สุรพงษ ชูเดช. 2542: 62; อางอิงจาก สุจริต
เพียรชอบ; และ สายใจ อิมทรัมพรรย. 2523: 25-26) การจัดกิจกรรมกลุมในการฝกอบรม มีขั้นตอน
การจัดดังนี้ 1) ขั้นนํา คือ การปูพื้นนักศึกษาใหมีความพรอมในการฝกอบรมและการเรียนรู หรือ
การสรางบรรยากาศใหเหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรูที่จะตามมา 2) ขั้นกิจกรรม คือ การให
นักศึกษาลงมือทําสิ่งตางๆตามกิจกรรมที่ไดเตรียมและกําหนดไว เพื่อใหนักศึกษาเกิดประสบการณ
ตรงที่จะสามารถนํามาวิเคราะหไดในภายหลัง
3) ขั้นการอภิปรายและวิเคราะห คือ การให
นักศึกษาไดมีโอกาสแสดงความรูสึก ความคิดเห็นหลังจากที่ไดทํากิจกรรมเสร็จไปแลว ในขั้นนี้
นักศึกษาไดวิเคราะหพฤติกรรมตางๆ และอภิปรายรวมกันจนเกิดการเรียนรูตามจุดมุงหมายของ
กิ จ กรรมที่ ตั้ ง ไว และ 4) ขั้ น สรุ ป และประยุ ก ต ใ ช คื อ การที่ นั ก ศึ ก ษาได เ กิ ด ความเข า ใจตาม
จุดมุงหมายของกิจกรรมแลว เปนการกระตุนใหนักศึกษานําสิ่งที่ไดเรียนรูจากกิจกรรมที่ไดทําไป
ปรับใชใ นชีวิ ตจริ ง รวมถึ งการให นักศึกษาสรุปถึงสิ่งที่ไดเรียนรูทั้งหมดที่เกิดขึ้น
(จิ นตนา
ตันสุวรรณนนท. 2550: 74; อางอิงจาก ผกา บุญเรือง. 2525: 110)
การประกอบกิจกรรมใดก็ตาม นอกจากมีเปาหมายและแนวทางในการทําแลว ยังจะตองมี
เครื่องมือหรือวิธีการในการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย การเลือกเทคนิคการฝกอบรมที่เหมาะสม
จะทําใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว เทคนิคการฝกอบรมมีหลายประเภท ไดแก 1) แบบบอก
กลาว (telling method) ที่ผูฝกอบรมมีบทบาทสําคัญในการถายทอดความรู ทักษะ แกผูรับการอบรม
2) แบบการกระทํา (doing method) ที่ผูรับการอบรมมีบทบาทที่จะตองลงมือกระทํากิจกรรมตางๆ
ดวยตนเอง และ 3) แบบแสดง (showing method) ที่แสดงใหผูรับการอบรมไดเห็นถึงสภาพการณ
จริงหรือคลายจริง โดยมีเทคนิคการฝกอบรมตางๆ ดังนี้ (ชูชัย สมิทธิไกร. 2549: 171-194)
1. การอภิปรายกลุม (group discussion) คือ การแบงผูรับการอบรมเปนกลุมยอยๆ
จํานวนตั้งแต 4-12 คน ใหสมาชิกแตละกลุมไดอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือประสบการณ
ซึ่งกันและกัน เพื่อคนหาขอสรุปหรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นใดประเด็นหนึ่ง เปนวิธีการที่
สามารถรวบรวมความคิดและประสบการณจากบุคคลหลายฝาย ซึ่งจะนําไปสูการไดขอสรุปหรือ
ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการแกไขปญหา และเปดโอกาสใหผูรับการอบรมไดแสดงความ
คิดเห็นของตนอยางเสรี ไดรูจักและมีความสัมพันธกับบุคคลอื่น
2. การระดมสมอง (brainstorming) คือ การประชุมกลุมซึ่งเปดโอกาสและกระตุนให
สมาชิกทุกคนไดแสดงความคิดเห็นอยางเสรี โดยปราศจากขอจํากัด การวิพากษวิจารณ หรือ การ
ตัดสินคุณคาใดๆ เพื่อระดมความคิดจากสมาชิกทุกคนใหไดความคิดที่หลากหลาย และมีปริมาณ
มากที่สุด เปนวิธีการที่เหมาะสมสําหรับการระดมความคิดเห็น เพื่อหาหนทางตางๆ ในการแกไข
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ปญหา ทุกคนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นอยางเทาเทียมกัน และชวยฝกใหผูรับการอบรม
รูจักการรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยปราศจากการตัดสินคุณคา หรือวิพากษวิจารณ
3. กรณีศึกษา (case studies) คือ การบรรยายถึงสถานการณในรูปของงานเขียน
เทปบันทึกเสียง หรือ วิดิทัศน เพื่อใหผูรับการอบรมศึกษาและอภิปราย สนับสนุนใหผูรับการ
อบรมไดมีสวนรวมในการฝกอบรมเพื่อสอนทักษะการวิเคราะหกรณีศึกษา ทําใหผูรับการอบรมไดมี
โอกาสฝกฝนความสามารถในการวิเคราะห แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเรียนรูจากกันและกัน
4. เกม (game) เปนกิจกรรมที่สมาชิกตองลงมือกระทําดวยตนเองหรือเขามามีสวน
รวมจัดขึ้นเพื่อใหผูเขารับการอบรมไดเกิดการเรียนรูในสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
เชน การสื่อความหมาย การตัดสินใจและแกปญหา เปนตน (จินตนา ตันสุวรรณนนท. 2550
อางอิงจาก นิรันดร จุลทรัพย. 2544: 258-259) และนําเนื้อหาและขอมูลของเกม พฤติกรรมการ
เลน วิธีการเลน และผลของการเลนเกมของผูรับการอบรมมาใชในการอภิปรายเพื่อสรุปการเรียนรู
เปนวิธีการที่ชวยใหผูรับการอบรมไดเรียนรูเรื่องราวตางๆอยางสนุกสนานและทาทายความสามารถ
โดยผูเรียนเปนผูเลนเอง เกิดการเรียนรูจากการเลน ทําใหไดรับประสบการณตรง เห็นประจักษแจง
ดวยตนเอง ทําใหการเรียนรูนั้นมีความหมายและอยูคงทน (ทิศนา แขมณี. 2551: 365-369)
5. การสะทอนคิด (reflection) เปนวิธีการใหผูรับการอบรมไดอธิบายถึงสิ่งที่ตนเองได
เห็น ไดสัมผัส บอกเลาถึงความรูความเขาใจที่ไดรับจากประสบการณ ดวยการสนทนาหรือการเขียน
บันทึกสะทอนความรูสึก (สุนทรา โตบัว. 2546: 72)
6. ผังกราฟฟค (graphic organizer) เปนแผนผังทางความคิดหรือขอมูลสําคัญ
เชื่อมโยงกันอยูในรูปแบบตางๆ มีรากฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมายที่มองวา
การเรียนรูที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตองเปนการเรียนรูที่มีความหมาย โดยเปนกระบวนการคิด
2 แบบ คือ การคิดแบบอุปนัย (inductive thinking) ที่เปนการคิดจากสวนยอยเขาสูมโนทัศนที่เปน
หลักการ และการคิดแบบนิรนัย(deductive thinking) ที่เปนการคิดจากหลักการลงสูสิ่งที่
เฉพาะเจาะจง ผังกราฟฟค แสดงใหเห็นถึงการจัดลําดับความคิดของผูรับการอบรมอยางสมบูรณ
เปนกลวิธีที่ใชในการทําความเขาใจสิ่งที่เรียนใหชัดเจนยิ่งขึ้น (ชัยวัฒน สุทธิรัตน. 2552: 253-255)
7. การแสดงละคร (dramatization) เปนกระบวนการที่ผูสอนใชในการชวยใหผูรับการ
อบรมเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค โดยใหผูเรียนแสดงละครตามเนื้อหาที่แตงขึ้น ทําใหเรื่องราว
นั้นมีชีวิตขึ้นมา และสามารถทําใหผูแสดงและผูชมเกิดความเขาใจและจดจําเรื่องนั้นไดนาน เปน
วิธีการเรียนรูที่ชวยใหผูเรียนเรียนรูอยางสนุกสนาน มีสวนรวมในการเรียนรูสูง และเปนวิธีการที่
เปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกทักษะตางๆ จํานวนมาก เชน ทักษะการพูด การเขียน การแสดงออก
การจัดการ การแสวงหาขอมูล และการทํางานรวมกันเปนกลุม เปนตน (ทิศนา แขมณี. 2551:
353-357)
8. กิจกรรมศิลปะ (arts) เปนกิจกรรมที่คิดสรางสรรคตามความเหมาะสมของกิจกรรม
แตละอยาง เรียนรูจากการกระทําจริงและประสบการณ เกิดการรับรู ความมั่นใจ กลาแสดงออก
ถายทอดความรูสึกออกมาเปนผลงาน (ชัยวัฒน สุทธิรัตน. 2552: 426)
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9. กิจกรรมละลายพฤติกรรม (break the ice) มีวัตถุประสงค เพื่อสรางความรูจัก
คุนเคยระหวางผูเขารับการอบรม เกมจะชวยอุนเครื่อง และสรางบรรยากาศแหงการเปดเผยตัวเอง
ใหผูอื่นรูจักอันจะเปนประโยชน (สมชาติ กิจยรรยง. 2545: 15)
10. การฝกสติ (mindfullness) เปนการฝกใหมีสติและรูตัวอยูเสมอวาขณะนี้กําลังรูสึก
อยางไรกับตนเองหรือสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัว สบายใจ ไมสบายใจ สติ คือ สิ่งที่ไปดึงเอาปญญาเขา
มาใชใหทันทวงทีฉับไว เรียกใหมไดวา ปฏิภาณ คือ ปญญาที่มาไว มาทันทวงที คนที่มีปฏิภาณ
แลวจะไมอับจน จะแกปญหาไดทุกอยาง การหัดสติอยูตลอดเวลา ในเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นก็ใหรูสึกอยู
แมแตจะเคลื่อนไหวอิริยบถเดิน ยืน นั่ง นอน คือ พรอมอยูตลอดเวลา ถาสติมาไมทันจะทําอะไร
ผิดพลาดไดมาก การมีสติรูตัวอยูกับปจจุบันขณะชวยใหเกิดความรูตัวทั่วพรอม คือ รับรูทั้งสิ่งที่
เกิดขึ้นภายในตน เชน ความรูสึก ความคิด และรูเทาทันความรูสึกนึกคิด พรอมๆกับรับรูสิ่งที่กําลัง
กระทําของตนเองและบุคคลที่อยูตรงหนา การมีสติอยูกับปจจุบันขณะทําใหสามารถสังเกตสิ่งตางๆที่
เกิดขึ้นรอบตัวตามที่เปนจริงไดอยางกระจางชัด สามารถรับฟงผูอื่นและรับรูสิ่งตางๆอยางเปดกวาง
ขึ้น และทําใหสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองไดดีขึ้นทั้งทางวาจาและการกระทําสงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงตนเอง และปฏิสัมพันธกับผูอื่นอยางเปนรูปธรรม (ธนา นิลชัยโกวิทย; และ อดิศร
จันทรสุข. 2552 หนา 53-54)
การเลือกใชเทคนิคการฝกอบรมขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการฝกอบรมที่มุงเนนการ
เปลี่ยนแปลงดานความรู ดานทักษะหรือความสามารถ และดานทัศนคติ นอกจากนี้ การเลือกใช
เทคนิคการฝกอบรมขึ้นอยูกับลักษณะของการเรียนรูวาจะมุงเนน การเรียนรูเปนรายบุคคล หรือ
การเรียนรูเปนกลุม จะชวยใหเลือกเทคนิคการฝกอบรมไดอยางเหมาะสม ถูกตองและรวดเร็ว และ
สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงคของการฝกอบรม และเปาหมายของการเรียนรู (ชูชัย สมิทธิไกร.
2549: 171-194)
การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุงหมายการฝกอบรมเพื่อพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรูและ
ความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง การพัฒนาอยูบนทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคม
ทฤษฎีลําดับความตองการของมาสโลว
ทฤษฎีลําดับความตองการของเมอรเรย และทฤษฎี
เชื่อมโยงของธอรนไดค โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมกลุม 4 ขั้นตอน ไดแก ขั้นนํา ขั้นกิจกรรม
ขั้น อภิป รายและวิ เ คราะห และขั้ น ประยุ กต ใ ช และสรุ ป เทคนิ ค การฝ ก อบรมที่นํ า มาใช ได แ ก
การอภิปรายกลุม การระดมสมอง กรณีศึกษา เกม การสะทอนคิด ผังกราฟฟค การแสดงละคร
กิจกรรมศิลปะ กิจกรรมละลายพฤติกรรม และการฝกสติ โดยการฝกอบรมประกอบดวยชุดฝก
อบรมการพัฒนา 2 ชุดดังนี้
1. ชุดฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู หมายถึง กระบวนการ
ฝกอบรมประกอบดวยกิจกรรมที่ใชในการพัฒนาใหนักศึกษามีความตองการและความพึงพอใจใน
การเรียนรูที่เกิดจากความสามารถของตนเอง โดยไมอาศัยรางวัลภายนอกมีองคประกอบ 5 ดาน
ไดแก ความตองการสิ่งทาทาย ความสนใจเพลิดเพลิน ความเปนตัวของตัวเอง ความตองการมี
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ความสามารถและความมุงมั่น กระบวนการฝกอบรมสรางขึ้นมาจากแนวคิดแรงจูงใจภายในในการ
เรียนรู ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคม ทฤษฎีลําดับความตองการของมาสโลว ทฤษฎีลําดับ
ความตองการของเมอรเรย ทฤษฏีการเชื่อมโยงของธอรนไดคและเทคนิคการฝกอบรม ไดแก การ
อภิปรายกลุม เกม การบรรยาย กรณีศึกษา การระดมสมอง กิจกรรมศิลปะ และการแสดงละคร
โดยมีกระบวนการฝกอบรม ดังนี้
1.1 ขั้นแรก การฝกอบรมเพื่อสรางความคุนเคย การเตรียมความพรอม และการ
ปฐมนิเทศ ประกอบดวยกิจกรรมสรางความคุนเคยและสัมพันธภาพที่ดีระหวางนักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม โดยใชเกมเพื่อใหนักศึกษาลดความกลัว วิตกกังวลและตึงเครียด บรรยากาศเปนกันเองจะ
เอื้อตอการฝกอบรม กิจกรรมเตรียมความพรอมในการทํากิจกรรม โดยใชสมาธิ กําหนดสติตื่นรู
การแผเมตตา และการนวดผอนคลายรางกายเพื่อเตรียมนักศึกษาใหมีความพรอมทั้งทางจิตใจ
อารมณและรางกายในการเรียนรูขณะเขารวมกิจกรรมฝกอบรม และกิจกรรมปฐมนิเทศ เปนการให
ขอมูลเนื้อหาการทํากิจกรรมที่ถูกตอง โดยการบรรยาย การตั้งคําถาม และการอภิปรายกลุม เพื่อให
นักศึกษารู เขาใจวัตถุประสงคการทํากิจกรรม และเขาใจเกี่ยวกับแรงจูงใจภายในในการเรียนรู ทําให
นักศึกษาเรียนรูกิจกรรมอยางมีความหมายจะเกิดการเรียนรูไดดี
1.2 ขั้นสอง การฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู เปนกิจกรรมการ
พัฒนาใหนักศึกษามีความตองการ และความพึงพอใจในการเรียนรูที่เกิดจากความสามารถของ
ตนเอง โดยไมอาศัยรางวัลภายนอก ประกอบดวยองคประกอบ 5 ดาน ไดแก
1.2.1 ความตองการสิ่งทาทาย เปนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหชอบ หรือมี
ความตองการที่จะเรียนรูสิ่งแปลกใหมทาทายและมีความยากงายพอเหมาะกับความสามารถของ
นักศึกษา การพัฒนาอยูบนแนวคิดการรับรูความสามารถของตนเอง โดยใชเกมใหนักศึกษาไดรับ
ประสบการณตรงที่ประสบความสําเร็จจริงในการทําเกมปริศนาที่ทาทายและมีระดับความยากงาย
ที่พอเหมาะกับความสามารถของตนเอง
1.2.2
ความสนใจเพลิ ดเพลิน เปนกิ จกรรมพัฒนานั กศึ ก ษาใหมีค วาม
กระตือรือรน มีความอยากรูอยากเห็น มีความสุข พอใจ และเพลิดเพลินในการทํากิจกรรมการเรียนรู
ที่นาสนใจ การพัฒนาอยูบนแนวคิดการรับรูความสามารถของตนเอง โดยใชการระดมสมองให
นักศึกษาไดรับประสบการณตรงที่สามารถรวมกันคิด แตงเรื่องราวละครสะทอนความรูจากคํา 4 คํา
ได ป ระสบความสํ า เร็ จ อย า งมี ค วามสุ ข และเพลิด พลิ น และใช ก ารแสดงละครใหนั ก ศึ ก ษาได รั บ
ประสบการณตรงในการกระตือรือรน มีความสุข และเพลิดเพลินในการแสดงละครสะทอนความรูที่
นาสนใจไดสําเร็จ และไดรับประสบการณตรงในความอยากรูอยากเห็น และพอใจในการติดตามชม
เรื่องราวของละครสะทอนความรูที่นาสนใจอยางเพลิดเพลินและมีความสุข
1.2.3 ความเปนตัวของตัวเอง เปนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหคิดริเริ่มทําสิ่ง
ตางๆในการเรียนรูดวยตนเอง มีอิสระในการคิดและการกระทําในการเรียนรู การพัฒนาอยูบน
แนวคิดของการเรียนรูโดยการสังเกต โดยใชกรณีศึกษาใหนักศึกษาไดสังเกตตัวแบบไดรับการ
ถายทอดความคิดและการแสดงออกจากตัวแบบ ตัวแบบจะทําหนาที่เปนแรงจูงใจใหนักศึกษาเรียนรู
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พฤติกรรมจาก ตัวแบบในการคิดริเริ่มทําสิ่งตางๆ และมีอิสระในการคิดและกระทําการเรียนรูสิ่ง
ตางๆ และการพัฒนาอยูบนแนวคิดของการรับรูความสามารถของตนเอง โดยใชการระดมสมองให
นักศึกษาไดรับประสบการณตรงในการรวมกันคิดหัวขอความรูที่กลุมสนใจนําเสนออยางอิสระได
สําเร็จ และใชกิจกรรมศิลปะใหนักศึกษาไดประสบการณตรงในการคิดริเริ่มสรางสรรคประดิษฐสื่อ
นําเสนอความรูที่ของกลุมที่นาสนใจไดสําเร็จ
1.2.4
ความตองการมีความสามารถ เปนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหมี
ประสิทธิผลในการจัดการกับการเรียนรู ตองการเรียนรู พัฒนาทักษะและความสามารถในการเรียนรู
ของตนเองการพัฒนาอยูบนแนวคิดของการรับรูความสามารถของตนเอง โดยใชการระดมสมองให
นักศึกษาไดรับประสบการณตรงวาตนเองมีความสามารถในการรวมกันคิดสรางหองเรียนในฝนได
สําเร็จ และใชกิจกรรมศิลปะปนและพับใหนักศึกษาไดรับประสบการณตรงที่ตนเองสามารถเรียนรู
ปนหรือพับสิ่งตางๆ เพื่อใชตกแตงหองเรียนในฝนไดสําเร็จ
1.2.5 ความมุงมั่น เปนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหมีความมุงมั่นเรียนรูให
บรรลุผลดวยความสามารถของตนเอง มีความยึดมั่นทุมเทใหกับการเรียนรู โดยไมหวังผลตอบแทน
ภายนอก การพัฒนาอยูบ นแนวคิดของการรับรู ความสามารถของตนเอง โดยใชกิ จกรรมศิ ลปะ
จิ๊กซอรใหนักศึกษาไดรับประสบการณตรงที่สามารถมุงมั่นตอจิ๊กซอรแตละอันแตละอันดวยตนเอง
จนเปนภาพไดสําเร็จ และแนวคิดของการเรียนรูโดยการสังเกต โดยใชกรณีศึกษาดวยตัวแบบที่มี
ลักษณะเดนมีความมุงมั่นในการเรียนรูจนบรรลุผลดวยความสามารถของตนเอง ใหนักศึกษาได
สังเกตตัวแบบเพื่อไดรับการถายทอดความคิดและการแสดงออกจากตัวแบบ ตัวแบบจะทําหนาที่
เปนแรงจูงใจใหนักศึกษาเรียนรูพฤติกรรมจากตัวแบบ
การจั ด ฝ ก อบรมการพั ฒ นาแรงจู ง ใจภายในในการเรี ย นรู การดํ า เนิ น กิ จ กรรมอยู บ น
หลักการหลีกเลี่ยงการชักจูงจากสิ่งเราจากภายนอก หรือเหตุการณที่ทําลายแรงจูงใจภายใน ไดแก
การใหขอมูลยอนกลับเชิงลบ การทําโทษ การกําหนดเสนตาย รางวัลดวยคําพูด การตรวจตรา
สอดสอง จะลดความเขมของแรงจูงใจภายในในการเรียนรู การจัดกิจกรรมตองคํานึงถึงการสราง
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาความตองการ และความพึงพอใจในการเรียนรูที่เกิดจากการ
แรงผลักดันภายในของตนเอง ไดแก การใหขอมูลปอนกลับที่สงเสริมความสามารถ การสงเสริม
กิจกรรมที่อิสระเปนตัวของตัวเองและความทาทายที่พอเหมาะกับความสามารถ เพื่อสรางการรับรู
ความรูสึกถึงความสามารถแหงตน และการกําหนดดวยตนเองเปนการสงเสริมแรงจูงใจภายในใน
การเรียนรู
2. ชุ ด ฝ ก อบรมการพั ฒ นาความสามารถในการเรี ย นรู ด ว ยการนํ า ตนเอง
หมายถึงกระบวนการฝก อบรมประกอบดว ยกิจ กรรมที่ใ ชใ นการพัฒ นาใหนัก ศึก ษามั่นใจ และ
เชื่ อ มั่ น ในการเรี ย นรู ดว ยการนํ า ตนเอง โดยมี อ งค ป ระกอบ 5 ด า น ได แ ก การวิ เ คราะห ค วาม
ต อ งการของตนเอง การกํ า หนดเป า หมายการเรี ย นรู การระบุ แ หล ง ทรั พ ยากรในการเรี ย นรู
การเลือกและประยุกตใชกลยุทธการเรียนรูที่เหมาะสม และการประเมินผลการเรียนรู กระบวนการ
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ฝกอบรมสรางขึ้นมาจากแนวคิดความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง ทฤษฎีการเรียนรูทาง
ปญญาสังคม ทฤษฎีลําดับความตองการของมาสโลว ทฤษฎีลําดับความตองการของเมอรเรย
ทฤษฏี ก ารเชื่ อ มโยงของธอร น ไดค และเทคนิ ค การฝ ก อบรม ได แ ก การอภิ ป รายกลุ ม เกม
การบรรยาย กรณีศึกษา การระดมสมอง กิจกรรมศิลปะ ผังกราฟฟค และการแสดงละคร โดยมี
กระบวนการฝกอบรม ดังนี้
2.1 ขั้นแรก การฝกอบรมเพื่อสรางความคุนเคย และการปฐมนิเทศ ประกอบดวย
กิจกรรมสรางความคุนเคยและสัมพันธภาพที่ดีระหวางนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม โดยใชเกมเพื่อให
นั ก ศึ ก ษาลดความกลั ว วิ ต กกั ง วลและตึ ง เครี ย ด บรรยากาศเปน กั น เองจะเอื้ อ ต อ การฝ ก อบรม
กิจกรรมปฐมนิเทศ เปนการใหขอมูลเนื้อหาการทํากิจกรรมที่ถูกต อง โดยการบรรยาย การตั้ง
คําถาม และการอภิปรายกลุมเพื่อใหนักศึกษารูและเขาใจวัตถุประสงคการทํากิจกรรมและเขาใจ
เกี่ยวกับความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง และกิจกรรมวิเคราะหคนดังบนแนวคิดการ
เรียนรูโดยการสังเกต โดยใชกรณีศึก ษาตัว แบบมีชื่อเสีย งและโดดเดนที่มีค วามสามารถในการ
เรียนรูดวยการนําตนเอง ใหนักศึกษาสังเกตจากตัวแบบเพื่อตัวแบบเปนแรงจูงใจในการสรางแรง
บันดาลใจใหนักศึกษาเรียนรูพฤติกรรมจากตัวแบบ โดยการฝกฝนวิเ คราะหความตองการ การ
กําหนดเป าหมายการเรียนรู การระบุแหล งทรัพยากรในการเรียนรู การเลือกและประยุกต ใ ช
กลยุทธการเรียนรูที่เหมาะสม และการประเมินผลการเรียนรูจากกรณีศึกษา
2.2 ขั้นสอง การฝกอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
กระบวนการฝกอบรมประกอบดวยกิจกรรมที่ใชในการพัฒนาใหนักศึกษามั่นใจ และเชื่อมั่นในการ
เรียนรูดวยการนําตนเอง โดยมีองคประกอบ 5 ดาน ไดแก
2.2.1 การวิเคราะหความตองการของตนเอง เปนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให
มั่นใจและเชื่อมั่นในการเรียนรูดวยการนําตนเอง โดยการสํารวจความตองการในการเรียนรูของ
ตนเอง และการระบุความตองการของตนเองออกมาเปนสิ่งที่ตองการเรียนรูไดอยางชัดเจน การ
พัฒนาอยูบนแนวคิดการเรียนรูโดยการสังเกต โดยใชกรณีศึกษาใหนักศึกษาเห็นตัวอยางจาก
ตัวแบบใชเปนแรงจูงใจในการสํารวจความตองการ และระบุความตองการในการเรียนรูของตนเองมา
เปนสิ่งที่ตองการเรียนรูไดอยางชัดเจนจากการสังเกตเรียนรูพฤติกรรมของตัวแบบ และกิจกรรม
พัฒนาบนแนวคิดการกํากับตนเอง โดยใชการสังเกตตนเองใหนักศึกษาวิเคราะหความตองการ
เรียนรูของตนเอง การตัดสินสิ่งที่ตนเองตองการเรียนรูมากที่สุด และแนวคิดการรับรูความสามารถ
ของตนเองโดยใชการสนทนากลุม ใหนักศึกษาแสดงปฏิกิริยาตอตนเองผานความพึงพอใจในการ
ถายทอดสิ่ งที่ต นเองต อ งการเรี ยนรู ม ากที่สุดออกมา และใหนั กศึ ก ษาไดรั บ ประสบการณ ต รงที่
สามารถระบุสิ่งที่ตนเองตองการเรียนรูดวยการบรรยายเปนคําพูดใหเพื่อนฟงไดสําเร็จ
2.2.2 การกําหนดเปาหมายการเรียนรู หมายถึง นักศึกษามั่นใจและเชื่อมั่นใน
การเรียนรูดวยการนําตนเอง โดยการระบุเปาหมายในการเรียนรูของตนเอง และการเขาใจประโยชน
ของเปาหมายในการเรียนรูของตนเอง การพัฒนาอยูบนแนวคิดการกํากับตนเอง โดยใชการสังเกต
ตนเองใหนักศึกษาระบุเปาหมายการเรียนรูจากสิ่งที่ตนเองตองการเรียนรูมากที่สุด และแนวคิดการ
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รับรูความสามารถของตนเอง โดยใชกิจกรรมศิลปะใหนักศึกษาไดรับประสบการณตรงในการระบุ
เปาหมายการเรียนรูของตนเองออกมาเปนภาพวาดไดสําเร็จ การที่นักศึกษารับรูความสามารถของ
ตนเองในการระบุเปาหมายการเรียนรู ทําใหนักศึกษาพยายามและมั่นใจในการแสดงพฤติกรรมนั้น
มากขึ้น
2.2.3 การระบุแหลงทรัพยากรในการเรียนรู หมายถึง นักศึกษามั่นใจและเชื่อมั่น
ในการเรียนรูดวยการนําตนเอง โดยการแสวงหาแหลงทรัพยากรในการเรียนรู และการกําหนดแหลง
ทรัพยากรที่ใชใหเหมาะสมกับเปาหมายที่ตองการเรียนรูของตนเอง การพัฒนาอยูบนแนวคิดการ
กํากับตนเอง โดยใชการสังเกตตนเองใหนักศึกษากําหนดแหลงทรัพยากรการเรียนรูที่เหมาะสมกับ
เปาหมายที่ตองการเรียนรู และแนวคิดการรับรูความสามารถของตนเองโดยใชการสนทนากลุม ให
นักศึกษาแสดงปฏิกิริยาตอตนเองผานความพึงพอใจในการถายทอดแหลงทรัพยากรในการเรียนรู
ออกมา และใหนักศึกษาไดรับประสบการณตรงที่สามารถกําหนดแหลงทรัพยากรในการเรียนรูดวย
การบรรยายเปนคําพูดใหเพื่อนฟงไดสําเร็จ
2.2.4
การเลือกและประยุกตใชกลยุทธการเรียนรูที่เหมาะสม หมายถึง
นักศึกษามั่นใจและเชื่อมั่นในการเรียนรูดวยการนําตนเอง โดยการกําหนดวิธีการเรียนรูของตนเอง
และการเลือกใชวิธีการเรียนรูที่เหมาะสมตอการบรรลุเปาหมายในการเรียนรูของตนเอง การพัฒนา
อยูบนแนวคิดการกํากับตนเองโดยใชการสังเกตตนเองใหนักศึกษาระบุวิธีการเรียนรูของตนเองที่
เหมาะสมและการตัดสินเลือกใชวิธีการเรียนรูที่เหมาะสมกับการบรรลุเปาหมายในการเรียนรูของ
ตนเอง และแนวคิดการรับรูความสามารถของตนเอง โดยใชการแสดงละครใหนักศึกษาไดรับ
ประสบการณตรงในการกําหนดและเลือกใชวิธีการเรียนรูที่เหมาะสมของตนเองผานการแสดงละคร
ใบไดสําเร็จ
2.2.5 การประเมินผลการเรียนรู หมายถึง นักศึกษามั่นใจและเชื่อมั่นในการ
เรียนรูดวยการนําตนเอง โดยการตั้งเกณฑการประเมินผลการเรียนรูที่เชื่อถือได การใชวิธีการ
ประเมินผลการเรียนรูตางๆที่เหมาะสม และการวัดผลการเรียนรูของตนเองวาบรรลุผลตามเปาหมาย
ที่ตั้งไวมากนอยเพียงใด การพัฒนาอยูบนแนวคิดการกํากับตนเองโดยใชการสังเกตตนเองให
นักศึกษากําหนดเกณฑการประเมินผลการเรียนรู โดยใชผังกราฟฟคใหนักศึกษาจัดลําดับความคิด
ความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองอยางสมบูรณ และแนวคิดการรับรูความสามารถของ
ตนเอง โดยใชกิจกรรมศิลปะใหนักศึกษาไดรับประสบการณตรงในการแสดงวิธีการประเมินผลการ
เรียนรูตางๆ ที่เหมาะสมผานการประดิษฐเปนผลงานทางศิลปะไดสําเร็จ
การจัดฝกอบรมการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูดว ยการนําตนเอง การดําเนิน
กิจกรรมอยูบนหลักการใหความอิสระในการคิดริเริ่มการเรียนรูของตนเองดวยการนําตนเองอยางเสรี
สมัครใจเรียนรูดวยความอยากรู กํากับควบคุมกิจกรรมการเรียนรูของตนเองและรับผิดชอบการ
เรียนรูของตนเองได
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ชุดฝกอมรมทั้ง 2 ชุดขางตนมุงพัฒนาใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานความรู ทักษะ
ทัศนคติ และพฤติกรรมของนักศึกษาดวยการไดรับประสบการณตรงจากการปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนา
นักศึกษาไปสูผูที่มีพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง

93

บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ผลของการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรูและความสามารถในการ
เรียนรูดวยการนําตนเองที่มีตอพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษมเปนการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research)เพื่อสรางชุดฝกอบรมการ
พัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู และความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง เพื่อเปรียบเทียบผล
ของการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู และความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองที่มี
ตอพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระหวาง
นักศึกษาไดรับฝกอบรมและไมไดรับฝกอบรมและระหวางนักศึกษาที่มีการเขาถึงแหลงทรัพยากร
การเรียนรูของมหาวิทยาลัยแตกตางกัน ซึ่งมีวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้คือ

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
การวิจัยในครั้งนี้ประชากร เปน นักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม
กลุมตัวอยาง
กลุ มตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นครั้ งนี้ เป นนั กศึ ก ษาภาคปกติ ร ะดั บ ปริญ ญาตรีป ก ารศึ ก ษา 2553
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ชั้นป 3 และ 4 ที่อาสาสมัครเขารวมโครงการฝกอบรมจํานวน
100 คน โดยกอนการทดลองผูวิจัยไดทําการวัดระดับการเขาถึงแหลงทรัพยากรการเรียนรูของ
มหาวิทยาลัยแบงเปน 2 กลุม ไดแก กลุมระดับสูงจํานวน 50 คน และกลุมระดับต่ําจํานวน 50 คน
ตอจากนั้นผูวิจัยไดสุมนักศึกษาในแตละกลุมดวยวิธีการอยางงายเขากลุมตามรูปแบบการฝกอบรมที่
แตกตางกัน 4 รูปแบบ จากการสูญหายของกลุมตัวอยางระหวางการฝกอบรม ซึ่งเมื่อสิ้นสุดการ
ฝกอบรมมีกลุมตัวอยางที่สามารถเขารวมฝกอบรมไดตลอดระยะเวลาของการฝกอบรมทั้งสิ้นจํานวน
86 คน แบงตามการฝกอบรมเปน 4 รูปแบบ ไดแก กลุมทดลอง AB ไดรับฝกอบรมการพัฒนา
แรงจูงใจภายในในการเรียนรูและความสามารถในการเรียนรูดว ยการนําตนเอง จํานวน 24 คน
กลุมทดลอง A ไดรับฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู จํานวน 21 คน กลุมทดลอง
B ไดรับฝกอบรมการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง จํานวน 20 คน และ
กลุมควบคุม C ไมไดรับฝกอบรมโดยไดฝกภาษาอังกฤษ จํานวน 21 คน ในแตละกลุมจะมี
นั ก ศึ ก ษาที่ มี ก ารเข า ถึ ง แหล ง ทรั พ ยากรการเรี ย นรู ข องมหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง ระดั บ สู ง และระดั บ ต่ํ า
ดังแสดงในตาราง 1

94
ตาราง 1 จํานวนกลุมตัวอยางและการจัดเขากลุม
การเขาถึงแหลงทรัพยากรการเรียนรู
ของมหาวิทยาลัย
ระดับสูง
ระดับต่ํา
รวม

AB
11
13
24

รูปแบบการฝกอบรม
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
A
B
C
10
11
10
11
9
11
21 20
21

รวม
(คน)
42
44
86

แบบแผนการทดลอง
แบบแผนการทดลองที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ generalized randomized block design
โดยไดมีการสุมตัวแปรจัดกระทําเปน 2 กลุมตามระดับการเขาถึงแหลงทรัพยากรการเรียนรูของ
มหาวิทยาลัยเปนกลุมระดับสูงและกลุมระดับต่ํา มีการวัดตัวแปรตาม 3 ครั้ง คือ กอนทดลอง การวัด
หลังการทดลองทันที และการวัดหลังการทดลอง 3 สัปดาห
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองซึ่งมีตัวแปรที่ศึกษาดังนี้
1. ตัวแปรอิสระ (independent variable) มี 2 ประเภท คือ
1.1 ตัวแปรจัดกระทํา คือ การพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู และความสามารถ
ในการเรียนรูด วยการนําตนเอง มี 4 รูปแบบ ไดแก
1.1.1 กลุมทดลอง AB คือ ไดรับฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการ
เรียนรูและความสามารถในการเรียนรูดวยดวยการนําตนเอง
1.1.2 กลุมทดลอง A คือ ไดรับฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการ
เรียนรู
1.1.3 กลุม ทดลอง B คือ ไดรับฝกอบรมการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู
ดวยการนําตนเอง
1.1.4 กลุมควบคุม C คือ ไมไดรับฝกอบรมโดยไดฝกภาษาอังกฤษ
1.2 ตัวแปรจัดประเภท คือ การเขาถึงแหลงทรัพยากรการเรียนรูของมหาวิทยาลัย
แบงเปน 2 ระดับคือ
1.2.1 การเขาถึงแหลงทรัพยากรการเรียนรูของมหาวิทยาลัยระดับสูง
1.2.2 การเขาถึงแหลงทรัพยากรการเรียนรูของมหาวิทยาลัยระดับต่ํา
2. ตัวแปรตาม (Dependent variable) แบงเปน 2 ระยะ ไดแก
2.1 การวัดหลังการทดลองทันที คือ ความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
2.2 การวัดหลังการทดลอง 3 สัปดาห คือ พฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก เครื่องมือที่ใชในการวัดตัวแปร
และเครื่องมือที่ใชในการทดลอง
เครื่องมือที่ใชในการวัดตัวแปร การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการวัดตัวแปรในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวยเครื่องมือวัดเปนแบบวัด
จํานวน 5 ฉบับ คือ แบบวัดความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง แบบวัดพฤติกรรมการเรียนรู
ดวยการนําตนเอง แบบวัดแรงจูงใจภายในในการเรียนรู แบบวัดความสามารถในการเรียนรูดวย
การนําตนเอง และแบบวัดการเขาถึงแหลงทรัพยากรการเรียนรูของมหาวิทยาลัย
1. แบบวัดความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
ลักษณะแบบวัด เปนการวัดความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง ที่ใหนักศึกษา
ประเมินการรับรูของตนเองวามีทัศนคติและทักษะในการเรียนรูดวยการนําตนเองใน 8 องคประกอบ
ไดแก การเปดโอกาสตอการเรียนรู มโนทัศนของตนเองวาเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ ความริเริ่ม
และมีอิสระในการเรียนรู ความรับผิดชอบในการเรียนรูของตนเอง ความรักในการเรียน ความคิด
สรางสรรค การมุงอนาคต และความสามารถที่จะใชทักษะการเรียนพื้นฐานและทักษะการแกไข
ปญหา เปนแบบวัดลักษณะมาตราประเมินคา 5 ระดับ จํานวน 73 ขอ
วิธีการและเกณฑใหคะแนน แบบวัดมีลักษณะมาตราประเมินคา 5 ระดับ “จริง” “คอนขาง
จริง” “ไมแนใจ” “คอนขางไมจริง” “ไมจริง” เปนขอความทั้งทางบวกและทางลบ ขอความใน
ทางบวก ถาตอบ “จริง” ให 5 คะแนน “คอนขางจริง” ให 4 คะแนน “ไมแนใจ” ให
3 คะแนน “คอนขางไมจริง” ให 2 คะแนน และ “ไมจริง” ให 1 คะแนน สวนขอคําถามในขอ
ลบจะใหคะแนนในทางกลับกัน
การแปลความหมายคะแนน ผูตอบที่ไดคะแนนรวมจากแบบสอบถามสูงจะมีความพรอม
ในการเรียนรูดวยการนําตนเองสูงกวาผูตอบที่ไดคะแนนรวมจากแบบสอบถามต่ํา
คุณภาพของแบบวัด ผูวิจัยนําแบบวัดที่มีจํานวนทั้งหมด 74 ขอ ไปทดลองใชกับนักศึกษา
ภาคปกติ ป 1-4 คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสัง คมศาสตร และคณะวิ ทยาการจั ดการ มหาวิทยาลั ย
ราชภัฎจันทรเกษม จํานวน 383 คน ที่ไมใชกลุมเดียวกับกลุมตัวอยางที่ทดลองจริง โดยทําการ
วิเคราะหรายขอ (item analysis) เพื่อหาคาอํานาจจําแนกรายขอ และคัดเลือกขอที่มีคาอํานาจ
จําแนกตั้งแต .20 ขึ้นไป ไดทั้งหมด 73 ขอ ซึ่งเปนขอคําถามที่มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง
คะแนนรายขอกับคะแนนรวมทั้งฉบับ (item total correlation) ระหวาง .204 - .568 และไดทําการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามโครงสราง ทําโดยวิเคราะหดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดล
องคประกอบเชิงยืนยันกับขอมูลเชิงประจักษ (CFA) พบวา มีคาไค-สแควร (χ2) มีคาเทากับ 273.50
df = 238 p = .06 GFI = .95 RMSEA = .02 SRMR = .01 CFI = .99 เมื่อพิจารณาคาดัชนี
เหลานี้กับเกณฑความกลมกลืนของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ พบวา คาไค-สแควรไมมีนัยสําคัญ
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ทางสถิติ และคาดัชนี GFI RMSEA SRMR และCFI ดัชนีทุกคาผานเกณฑที่บงบอกไดวาโมเดลมี
ความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ สรุปไดวา โมเดลองคประกอบเชิงยืนยันของความพรอมการ
เรียนรูดวยการนําตนเองมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยคาน้ําหนักองคประกอบในรูป
คะแนนมาตรฐานขององคประกอบที่1 คือ การเปดโอกาสตอการเรียนรู มีคาน้ําหนักองคประกอบ อยู
ระหวาง .64 - .71 องคประกอบที่ 2 คือ มโนมติของตนเองวาเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ มีคา
น้ําหนักองคประกอบ อยูระหวาง .71 - .77 องคประกอบที่ 3 คือ ความริเริ่มและมีอิสระในการ
เรียนรู มีคาน้ําหนักองคประกอบ อยูระหวาง .54 - .71 องคประกอบที่ 4 คือ ความรับผิดชอบใน
การเรียนรูของตนเอง มีคาน้ําหนักองคประกอบ อยูระหวาง .70 - .72 องคประกอบที่ 5 คือ ความ
รักในการเรียน มีคาน้ําหนักองคประกอบ อยูระหวาง .58 - .68 องคประกอบที่ 6 คือ ความคิด
สรางสรรค มีคาน้ําหนักองคประกอบ อยูระหวาง .61 - .76 องคประกอบที่ 7 คือ การมุงอนาคต มี
คาน้ําหนักองคประกอบ อยูระหวาง .68 - .73 และองคประกอบที่ 8 คือ ความสามารถที่จะใช
ทักษะการเรียนพื้นฐานและทักษะการแกไขปญหา มีคาน้ําหนักองคประกอบ อยูระหวาง .70 - .76
มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .92
ตัวอยางแบบวัดความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
คอน
คอน
ขาง ไม ขางไม ไม
ที่
ขอความ
จริง จริง แนใจ จริง
จริง
0 ขาพเจามีความสุขที่ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูค วาม
คิดเห็นกับคนอื่นๆ
00 ขาพเจาคิดวาชีวติ นี้ของขาพเจาขาดการเรียนรู
ไมได
2. แบบวัดพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง
ลักษณะแบบวัด เปนการวัดพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง ที่ใหนักศึกษาประเมิน
การกระทําที่แสดงออกในการเรียนรู โดยมีการดําเนินการและกํากับการเรียนรูดวยการนําตนเอง
อยางอิสระเปนตัวของตัวเอง แบงออกเปน 3 ดาน คือ การจัดการตนเอง การตรวจสอบตนเอง และ
การเปลี่ยนแปลงตนเอง เปนแบบวัดลักษณะมาตราประเมิณคา 6 ระดับ จํานวน 46 ขอ
วิธีการและเกณฑใหคะแนน แบบวัดมีลักษณะมาตราประเมิณคา 6 ระดับ คือ “จริงที่สุด”
“จริง” “คอนขางจริง” “คอนขางไมจริง” “ไมจริง” และ “ไมจริงเลย” เปนขอความทั้งทางบวกและ
ทางลบ เกณฑการใหคะแนน คือ ขอความในทางบวก ถาตอบ คือ “จริงที่สุด” ให 6 คะแนน “จริง”
ให 5 คะแนน “คอนขางจริง” ให 4
คะแนน “คอนขางไมจริง” ให 3 คะแนน “ไมจริง” ให
2 คะแนน และ “ไมจริงเลย” ให 1 คะแนน สวนขอคําถามในขอลบจะใหคะแนนในทางกลับกัน
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การแปลความหมายคะแนน ผูตอบที่ไดคะแนนรวมจากแบบสอบถามสูงจะมีพฤติกรรมการ
เรียนรูดวยการนําตนเองสูงกวาผูตอบที่ไดคะแนนรวมจากแบบสอบถามต่ํา
คุณภาพของแบบวัด ผูวิจัยนําแบบวัดที่มีจํานวนทั้งหมด 46 ขอ ไปทดลองใชกับนักศึกษา
ภาคปกติป 1-4 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
จันทรเกษม จํานวน 383 คน ที่ไมใชกลุมเดียวกับกลุมตัวอยางที่ทดลองจริง โดยไดทําการวิเคราะห
รายขอ (item analysis) เพื่อหาคาอํานาจจําแนกรายขอ และคัดเลือกขอที่มีคาอํานาจจําแนก
ตั้งแต .20 ขึ้นไป ผลการวิเคราะห พบวามีขอคําถามทั้งหมด 46 ขอ ซึ่งเปนขอคําถามที่มีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมทั้งฉบับ (item total correlation)
ระหวาง .258-.562 และไดทําการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามโครงสราง โดยวิเคราะหดัชนีความ
สอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคประกอบเชิงยืนยันกับขอมูลเชิงประจักษ พบวา มีคาไค-สแควร
(χ2) มีคาเทากับ 111.37, df = 88 p = .06, GFI = .96, RMSEA = .02, SRMR = .02, CFI
=.99 เมื่อพิจารณาคาดัชนีเหลานี้กับเกณฑความกลมกลืนของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ พบวา
คาไค-สแควรไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และคาดัชนี GFI, RMSEA, SRMR และCFI ดัชนีทุกคา ผาน
เกณฑที่บงบอกไดวาโมเดลมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ สรุปไดวาโมเดลองคประกอบเชิง
ยืนยันของพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเองมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยคา
น้ําหนักองคประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานขององคประกอบที่1 คือ การจัดการตนเอง มีคาน้ําหนัก
องคประกอบ อยูระหวาง .38 - .75
องคประกอบที่ 2 คือ การตรวจสอบตนเอง มีคาน้ําหนัก
องคประกอบ อยูระหวาง .71 - .76
และ องคประกอบที่ 3 คือ การเปลี่ยนแปลง มีคาน้ําหนัก
องคประกอบ อยูระหวาง .70 - .77 มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .91
ตัวอยางแบบวัดพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง
จริง
คอน คอน
ที่
ขอความ
ที่
ขาง ขาง
ไม
สุด จริง จริง ไมจริง จริง
0 ขาพเจาแกไขขอบกพรองของตนเองในการ
เรียนรู
00 ขาพเจาตั้งใจฟงผูอื่นอยางแนวแนและจริงใจ

ไม
จริง
เลย

3. แบบวัดแรงจูงใจภายในในการเรียนรู
ลักษณะแบบวัด เปนการวัดแรงจูงใจภายในในการเรียนรู ที่ใหนักศึกษาประเมินความ
ตองการและความพึงพอใจที่จะแสดงพฤติกรรมตางๆเกี่ยวกับการเรียนรู ที่เกิดจากการแรงผลักดัน
ภายในของตนเอง โดยมิไดอาศัยการชักจูงหรือสิ่งเราจากภายนอกประกอบดวยองคประกอบ 5 ดาน
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ไดแก ความตองการสิ่งทาทาย ความสนใจเพลิดเพลิน ความเปนตัวของตัวเอง ความตองการมี
ความสามารถ และความมุงมั่น เปนแบบวัดมาตราประเมินคา 5 ระดับ จํานวน 38 ขอ
วิธีการและเกณฑใหคะแนน แบบวัดมีลักษณะมาตราประเมินคา 5 ระดับ คือ “จริง”
“คอนขางจริง” “ไมแนใจ” “คอนขางไมจริง” “ไมจริง” เปนขอความทั้งทางบวกและทางลบ เกณฑ
การใหคะแนน คือ ถาตอบ “จริง” ให 5 คะแนน “คอนขางจริง” ให 4 คะแนน “ไมแนใจ” ให
3 คะแนน “คอนขางไมจริง” ให 2 คะแนน และ “ไมจริง” ให 1 คะแนน สวนขอคําถามในขอ
ลบจะใหคะแนนในทางกลับกัน
การแปลความหมายคะแนน ผูตอบที่ไดคะแนนรวมจากแบบสอบถามสูงจะมีแรงจูงใจ
ภายในในการเรียนรูสูงกวาผูตอบที่ไดคะแนนรวมจากแบบสอบถามต่ํา
คุณภาพของแบบวัด ผูวิจัยนําแบบวัดมีจํานวนทั้งหมด 40 ขอ ไปทดลองใชกับนักศึกษา
ภาคปกติป 1-4 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
จันทรเกษม จํานวน 383 คน ที่ไมใชกลุมเดียวกับกลุมตัวอยางที่ทดลองจริง โดยไดทําการวิเคราะห
รายขอ (item analysis) เพื่อหาคาอํานาจจําแนกรายขอ และคัดเลือกขอที่มีคาอํานาจจําแนก
ตั้งแต .20 ขึ้นไป ไดทั้งหมด 38 ขอ ซึ่งเปนขอคําถามที่มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนน
รายขอกับคะแนนรวมทั้งฉบับ (item total correlation) ระหวาง .277-.554 และไดทําการทดสอบ
ความเที่ ย งตรงตามโครงสร า ง ทํ า โดยวิ เ คราะห ดั ช นี ค วามสอดคล อ งกลมกลื น ของโมเดล
องคประกอบเชิงยืนยันกับขอมูลเชิงประจักษ พบวา มีคาไค-สแควร(χ2) มีคาเทากับ 24.19,
df = 16 p = .08, GFI = .98, RMSEA =.03, SRMR = 01, CFI = .99 เมื่อพิจารณาคาดัชนี
เหลานี้กับเกณฑความกลมกลืนของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ พบวา คาไค-สแควรไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ และคาดัชนี GFI, RMSEA, SRMR และCFI ดัชนีทุกคา ผานเกณฑที่บงบอกไดวาโมเดลมี
ความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ สรุปไดวาโมเดลองคประกอบเชิงยืนยันของแรงจูงใจภายในใน
การเรียนรูมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ
โดยคาน้ําหนักองคประกอบในรูปคะแนน
มาตรฐานขององคประกอบที่1 คือ ความตองการสิ่งทาทาย มีคาน้ําหนักองคประกอบ เทากับ .81
องคประกอบที่ 2 คือความสนใจเพลิดเพลิน มีคาน้ําหนักองคประกอบ เทากับ .80 องคประกอบที่ 3
คือ ความเปนตัวของตัวเอง มีคาน้ําหนักองคประกอบ อยูระหวาง .82 - .84 องคประกอบที่ 4 คือ
ความตองการมีความสามารถ มีคาน้ําหนักองคประกอบ อยูระหวาง .76 - .77 และองคประกอบที่ 5
คือ ความมุงมั่น มีคาน้ําหนักองคประกอบ อยูระหวาง .77 - .79 และมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เทากับ .88
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ตัวอยางแบบวัดแรงจูงใจภายในในการเรียนรู
คอน
คอน
ที่
ขอความ
ขาง
ไม ขางไม ไม
จริง จริง
แนใจ จริง
จริง
0 ขาพเจาตองการคิดสิ่งตางๆในการเรียนรูไดอยาง
อิสระ
00 ขาพเจาพอใจที่ไดเรียนรูสิ่งที่ตนเองสนใจเปน
เวลานานๆ โดยไมเบื่อ
4. แบบวัดความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
ลักษณะแบบวัด เปนการวัดความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง ที่ใหนักศึกษา
ประเมินผลวาตนเองมีความมั่นใจและเชื่อมั่นในการเรียนรูดวยการนําตนเอง โดยมีองคประกอบ
5 ดาน ไดแก การวิเคราะหความตองการของตนเอง การกําหนดเปาหมายการเรียนรู การระบุ
แหลงทรัพยากรในการเรียนรู การเลือกและประยุกตใชกลยุทธการเรียนรูที่เหมาะสม และการ
ประเมินผลการเรียนรู เปนแบบวัดมาตราประเมิณคา 6 ระดับ จํานวน 43 ขอ
วิธีการและเกณฑใหคะแนน แบบวัดลักษณะมาตราประเมิณคา 6 ระดับ คือ “จริงที่สุด”
“จริง” “คอนขางจริง” “คอนขางไมจริง” “ไมจริง” และ “ไมจริงเลย” เปนขอความทั้งทางบวกและ
ทางลบ เกณฑการใหคะแนน คือ ขอความในทางบวก ถาตอบ คือ “จริงที่สุด” ให 6 คะแนน “จริง”
ให 5 คะแนน “คอนขางจริง” ให 4
คะแนน “คอนขางไมจริง” ให 3 คะแนน “ไมจริง” ให
2 คะแนน และ “ไมจริงเลย” ให 1 คะแนน สวนขอคําถามในขอลบจะใหคะแนนในทางกลับกัน
การแปลความหมายคะแนน ผูตอบที่ไดคะแนนรวมจากแบบสอบถามสูงจะมีความสามารถ
ในการเรียนรูดวยการนําตนเองสูงกวาผูตอบที่ไดคะแนนรวมจากแบบสอบถามต่ํา
คุณภาพของแบบวัด ผูวิจัยนําแบบวัดมีจํานวนทั้งหมด 44 ขอ ไปทดลองใชกับนักศึกษา
ภาคปกติป 1-4 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
จันทรเกษม จํานวน 383 คน ที่ไมใชกลุมเดียวกับกลุมตัวอยางที่ทดลองจริง โดยไดทําการวิเคราะห
รายขอ (item analysis) เพื่อหาคาอํานาจจําแนกรายขอ และคัดเลือกขอที่มีคาอํานาจจําแนก
ตั้งแต.20 ขึ้นไป ผลการวิเคราะหพบวา มีขอคําถามทั้งหมด 43 ขอ ซึ่งเปนขอคําถามที่มีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมทั้งฉบับ (item total correlation)
ระหวาง .205-.652 และไดทําการตรวสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง ทําโดยวิเคราะหดัชนีความ
สอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคประกอบเชิงยืนยันกับขอมูลเชิงประจักษ พบวา มีคาไค-สแควร
(χ2) มีคาเทากับ 49.51, df = 35 p = .05, GFI = .98, RMSEA = .03, SRMR = .01, CFI
=.99 เมื่อพิจารณาคาดัชนีเหลานี้กับเกณฑความกลมกลืนของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ พบวา
คาไค-สแควรไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และคาดัชนี GFI, RMSEA, SRMR และCFI ดัชนีทุกคา ผาน
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เกณฑที่บงบอกไดวาโมเดลมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ สรุปไดวาโมเดลองคประกอบเชิง
ยืนยันของความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง มีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ
โดยคาน้ําหนักองคประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานขององคประกอบที่1 คือ การวิเคราะหความ
ตองการของ ตนเอง มีคาน้ําหนักองคประกอบ อยูระหวาง .80 - .88 องคประกอบที่ 2 คือการ
กําหนดเปาหมายการเรียนรู ของตนเอง มีคาน้ําหนักองคประกอบ อยูระหวาง .80 - .85
องค ป ระกอบที่ 3 คื อ การระบุ แ หล ง ทรั พ ยากรในการเรี ย นรู มี ค า น้ํ า หนั ก องค ป ระกอบ อยู
ระหวาง .86 - .89 องคประกอบที่ 4 คือ การเลือกใชกลยุทธการเรียนรูที่เหมาะสม มีคาน้ําหนัก
องคประกอบ อยูระหวาง .84 - .89 และองคประกอบที่ 5 คือ การประเมินผลการเรียนรู มีคา
น้ําหนักองคประกอบ อยูระหวาง .78 - .87 และมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ = .92
ตัวอยางแบบวัดความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
คอน
ที่
ขอความ
ขาง
ไม
คอน ไม
จริง จริง
แนใจ ขางไม จริง
จริง
0 ขาพเจาสามารถระบุวิธีการเรียนรูของตนเองได
00 ขาพเจาสามารถคนหาสิ่งทีต่ ัวเองสนใจเรียนรู
จริงๆ ออกมาได
5. แบบวัดการเขาถึงแหลงทรัพยากรการเรียนรูของมหาวิทยาลัย
ลักษณะแบบวัด เปนการวัดการเขาถึงแหลงทรัพยากรการเรียนรูของมหาวิทยาลัย ที่ให
นักศึกษาประเมินการรับรูของบุคคลตอการใหบริการความรู ขอมูล ขาวสารสารสนเทศของแหลง
ทรัพยากรการเรียนรูภายในมหาวิทยาลัย 3 แหลง ไดแก ศูนยคอมพิวเตอร สํานักหอสมุด และ
คณะที่นักศึกษาเรียน เกี่ยวกับคุณภาพการบริการที่สะดวก พอเพียงและใชงานไดใน 3 ดาน ไดแก
ดานวัสดุอุปกรณ ดานบุคคล และดานอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก เปนแบบวัดมาตร
ประมาณคา 6 ระดับ จํานวน 27 ขอ
วิธีการและเกณฑใหคะแนน แบบวัดลักษณะมาตราประเมิณคา 6 ระดับ คือ “จริงที่สุด”
“จริง” “คอนขางจริง” “คอนขางไมจริง” “ไมจริง” และ “ไมจริงเลย” เปนขอความทั้งทางบวกและ
ทางลบ เกณฑการใหคะแนน คือ ขอความในทางบวก ถาตอบ คือ “จริงที่สุด” ให 6 คะแนน “จริง”
ให 5 คะแนน “คอนขางจริง” ให 4
คะแนน “คอนขางไมจริง” ให 3 คะแนน “ไมจริง” ให 2
คะแนน และ “ไมจริงเลย” ให 1 คะแนน สวนขอคําถามในขอลบจะใหคะแนนในทางกลับกัน
การแปลความหมายคะแนน ผูตอบที่ไดคะแนนรวมจากแบบสอบถามสูงจะมีการเขาถึง
แหลงทรัพยากรการเรียนรูของมหาวิทยาลัยสูงกวาผูตอบที่ไดคะแนนรวมจากแบบสอบถามต่ํา
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คุณภาพของแบบวัด ผูวิจัยนําแบบวัดมีจํานวนทั้งหมด 27 ขอ ไปทดลองใชกับนักศึกษา
ภาคปกติป 1-4 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
จันทรเกษม จํานวน 383 คน ที่ไมใชกลุมเดียวกับกลุมตัวอยางที่ทดลองจริง โดยทําการวิเคราะห
รายขอ (item analysis) เพื่อหาคาอํานาจจําแนกรายขอ และคัดเลือกขอที่มีคาอํานาจจําแนก
ตั้งแต .20 ขึ้นไป ไดทั้งหมด 27 ขอ ซึ่งเปนขอคําถามที่มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนน
รายขอกับคะแนนรวมทั้งฉบับ (item total correlation) ระหวาง .445-.686 มีคาความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับเทากับ .94
ตัวอยางแบบวัดการเขาถึงแหลงทรัพยากรการเรียนรูของมหาวิทยาลัย
จริง
คอน คอน
ที่
ขอความ
ที่
ขาง ขาง
ไม
สุด จริง จริง ไมจริง จริง
0 ศูนยคอมพิวเตอรมีเวลาปด-เปดที่เหมาะสม
ตอการศึกษาคนควาหาขอมูลความรู
00 เจาหนาที่ของศูนยคอมพิวเตอรใหบริการดวย
ความสุภาพจริงใจเปนกันเอง

ไม
จริง
เลย

โดยมีการสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวัดตัวแปร มีวธิ ีการและขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง
ความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง แรงจูงใจภายในในการเรียนรู ความสามารถในการ
เรียนรูดวยการนําตนเอง และการเขาถึงแหลงทรัพยากรการเรียนรูของมหาวิทยาลัย เพื่อเปนขอมูล
ในการสรางเครื่องมือที่ใชในการวัดตัวแปร
2. เสนอเครื่องมือที่ใชวัดตัวแปรในการวิจัยตอคณะกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองตามนิยามปฏิบัติการ และปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการที่
ปรึกษาปริญญานิพนธ
3. นําเครื่องมือที่ใชในการวัดตัวแปรไปตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content
validity) โดยผูวิจัยนําเครื่องมือแบบวัดที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญดานสังคมศาสตร และดานการ
วัดผลตรวจจํานวน 5 ทาน และนําขอมูลที่ไดจากผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคาความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา ซึ่งคํานวณจากคาความสอดคลอง (IOC) ระหวางประเด็นที่ตองการวัดกับขอคําถามที่สราง
ขึ้น สวนขอคําถามที่มีคา IOC ต่ํากวา .50 (สุวิมล ติรกานันท. 2551: 148) ผูวิจัยไดทําการ
ปรับปรุงแกไขขอคําถามดังกลาวใหเหมาะสมตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ หลังจากนั้นนําแบบวัดที่
ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (try out) เก็บขอมูลกับนักศึกษากลุมตัวอยาง ภาคปกติป 1 - 4 คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม จํานวน 383
คน ที่ไมใชกลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองจริง
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4. โดยทําการวิเคราะหขอคําถามรายขอ (item analysis) ของแบบวัดที่ปรับปรุงแกไข เพื่อ
หาคาอํานาจจําแนกรายขอ คัดเลือกขอคําถามที่มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต .20 ขึ้นไปไว (บุญธรรม
กิจปรีดาบริสุทธิ์. 2535: 208) และหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนน
รวมทั้งฉบับ (item total correlation)
5. ทําการหาความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบวัดที่ปรับปรุงแกไข โดยหาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมทั้งฉบับ (item total correlation) ของแตละขอ
คําถาม โดยคํานวณหาความสอดคลองภายใน (internal consistency) ดวยการวิเคราะหหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)
6. ทําการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง (construct validity) ของแบบวัด
พฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง แบบวัดความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง แบบวัด
แรงจู ง ใจภายในในการเรี ย นรู และแบบวั ด ความสามารถในการเรี ย นรู ด ว ยการนํ า ตนเอง เพื่ อ
ตรวจสอบวาแบบวัดสามารถวัดไดครอบคลุมความหมายครบตามโครงสรางโดยใชการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factory analysis:CFA)
เครื่องมือที่ใชในการทดลอง การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการทดลองมี 2 ชุดฝกอบรม ไดแก ชุดฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายใน
ในการเรียนรู และชุดฝกอบรมการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง มีขั้นตอน
การสรางเครื่องมือ และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของชุดฝกอบรมทั้ง 2 ชุดดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจภายใน
ในการเรียนรูแ ละความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง

ขั้นตอนที่ 2 สรางกรอบแนวคิดการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู
และความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
ขั้นตอนที่ 3 สรางชุดฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู
และความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
ขั้นตอนที่ 4 หาคุณภาพชุดฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู
และความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองโดยให
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ และทดลองชุดฝกอบรม
ขั้นตอนที่ 5 ปรับปรุงชุดฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู
และความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
ขั้นตอนที่ 6 ดําเนินการทดลองชุดฝกอบรมกับกลุมตัวอยาง

การเขาถึงแหลงทรัพยากร
การเรียนรูของมหาวิทยาลัย
- กลุมระดับสูง
- กลุมระดับต่ํา

การฝกอบรม
- กลุมทดลองAB
- กลุมทดลองA
- กลุมทดลองB
- กลุมควบคุม C

ผลของการฝกอบรมวัดทันที
- ความพรอมในการเรียนรูดวย
การนําตนเอง
- แรงจูงใจภายในในการเรียนรู
- ความสามารถในการเรียนรู
ดวยการนําตนเอง

ผลของการฝกอบรมวัดหลัง 3 สัปดาห
- พฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง
- แรงจูงใจภายในในการเรียนรู
- ความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
ภาพประกอบ 4 ขั้นตอนการสรางและการหาคุณภาพชุดฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในใน
การเรียนรูและความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
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การสรางและการหาคุณภาพชุดฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจภายในใน
การเรียนรู ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคม ทฤษฎีลําดับความตองการของมาสโลว ทฤษฎีลําดับ
ความตองการของเมอรเรย ทฤษฏีการเชื่อมโยงของธอรนไดค และเทคนิคการฝกอบรม ผูวิจัยได
ประมวลเปนกรอบแนวคิดในการสรางชุดฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู โดย
ผูวิจัยไดประยุกตใชแนวคิดทฤษฎีดังตอไปนี้
1. ใชแนวคิดแรงจูงใจภายในในการเรียนรู ในการกําหนดกรอบแนวคิดการพัฒนา
แรงจู ง ใจภายในในการเรี ย นรู ข องชุ ด ฝ ก อบรม ที่ ป ระกอบด ว ยการพั ฒ นา 5 ด า น ได แ ก ความ
ตองการสิ่งทาทาย ความสนใจเพลิดเพลิน ความเปนตัวของตัวเอง ความตองการมีความสามารถ
และความมุงมั่น นอกจากนี้ ยังใชเปนแนวทางในการปูความรูเบื้องตนใหแกผูรับการฝกอบรมไดรูจัก
และเขาใจความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของแรงจูงใจภายในในการเรียนรูอยางถูกตอง
ชัดเจน ผานกิจกรรมปฐมนิเทศดวยเทคนิคการบรรยายและการอภิปรายกลุม เพื่อใหผูรับการ
ฝกอบรมไดนําความรูเกี่ยวกับแรงจูงใจภายในในการเรียนรูที่ไดรับจากการบรรยายมาใชเปนขอมูล
พื้นฐานสําหรับการพัฒนาในขั้นตอๆไป
2. ใชทฤษฎีลําดับความตองการของมาสโลว และทฤษฎีลําดับความตองการของเมอร
เรย บนแนวคิ ดการยอมรั บ จากกลุ ม ความตองการมีสว นร ว มในกลุมให ยอมรับ ตนเอง ความ
ตองการสรางมิตรภาพกับคนอื่น และตองการรูจักหรือมีความสัมพันธกับบุคคลอื่น ผานกิจกรรม
“เปดตัวเปดใจ” จากการทําความรูจักและการสรางความสัมพันธกับผูอื่น อันเปนสรางบรรยากาศ
ของความคุนเคย และความอบอุน เพื่อใหผูรับการฝกอบรมลดความตื่นเตน ความเครียดวิตกกังวล
อั น เป น การเตรี ย มความพร อ มทางด า นร า งกายและจิ ต ใจสํ า หรั บ การพั ฒ นาในขั้ น ต อ ๆไป
(อารี พันธมณี. 2546: 277-278)
3. ใชทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอรนไดค บนกฎแหงความพรอม (law of readiness)
ไดกลาวถึงสภาพความพรอมของผูเรียนทางรางกายและทางจิตใจ การที่ผูเรียนมีความพรอมทั้งทาง
รางกายและจิตใจจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูได (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน. 2551: 59-62)
ผานกิจกรรม “สมาธิสติรู” เพื่อเปนการเตรียมความพรอมทั้งทางรางกายและทางจิตใจของผูรับการ
ฝกอบรม ดวยการทําสมาธิและการนวดผอนคลายดวยการกําหนดสติ ทําใหผูรับการฝกอบรมมี
ความพรอมในการเรียนรูที่จะพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรูของตนเองในขั้นตอๆไป
แนวคิดที่ 1 2 และ 3 ถูกนํามาใชในการเตรียมความพรอมทั้งทางรางกายและจิตใจของ
ผูรับการฝกอบรมกอนการพัฒนาในขั้นตอๆไป
4. ใชทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคม บนแนวคิดการเรียนรูโดยการสังเกต และ
แนวคิดการรับรูความสามารถของตนเอง ในการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู 5 ดาน ไดแก
ความต อ งการสิ่ ง ท า ทาย ความสนใจเพลิ ด เพลิ น ความเป น ตั ว ของตั ว เอง ความต อ งการมี
ความสามารถ และความมุงมั่น แนวคิดการเรียนรูโดยการสังเกต ใชในการพัฒนาความเปนตัวของ
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ตัวเองและความมุงมั่น ดวยการสังเกตจากตัวแบบในการถายทอดความคิด และการแสดงออกผาน
การใชตัวแบบสัญลักษณผานสื่อ ทําหนาที่สรางพฤติกรรมใหม กรณีที่ผูสังเกตยังไมเคยไดเรียนรู
พฤติกรรมดังกลาวมากอนเลยในอดีต ทําหนาที่เสริมพฤติกรรมที่มีอยูแลวใหดีขึ้น กรณีที่ผูสังเกต
ตัวแบบเคยเรียนรูพฤติกรรมดังกลาวมาบางแลวในอดีต ตัวแบบจะทําหนาที่เปนแรงจูงใจใหผูที่เคย
เรียนรูพฤติกรรมดังกลาวพยายามพัฒนาใหดียิ่งขึ้น และทําหนาที่ยับยั้งการเกิดพฤติกรรม กรณีที่ผู
สังเกตมีพฤติกรรมไมพึงประสงค หรือยังไมเคยมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคมากอนผานกระบวนการ
ตั้ ง ใจ กระบวนการเก็ บ จํ า กระบวนการทํ า และกระบวนการจู ง ใจ สํ า หรั บ แนวคิ ด การรั บ รู
ความสามารถของตนเอง ใชในการพัฒนาความตองการสิ่งทาทาย ความสนใจเพลิดเพลิน ความ
เปนตัวของตัวเอง และความมุงมั่น การรับรูความสามารถของตนเองจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของ
บุคคลในการเลือกกระทําพฤติกรรมใดในสถานการณตางๆ เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงคและประสบ
ความสําเร็จตามที่คาดหวัง และจะเปนตัวกําหนดประสิทธิภาพของการแสดงออก การที่บุคคลรับรูวา
ตนเองวามีความสามารถในความตองการสิ่งทาทาย ความสนใจเพลิดเพลิน ความเปนตัวของตัวเอง
และความมุ ง มั่ น บุ ค คลจะแสดงออกถึ ง ความสามารถนั้ น ออกมาด ว ยความอดทนจนประสบ
ความสําเร็จในที่สุด (สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต. 2541: 49-60)
แนวคิ ด ที่ 4 ถู ก นํ า มาใช ใ นการพั ฒ นาแรงจู ง ใจภายในในการเรี ย นรู 5 ด า น ได แ ก
ความต อ งการสิ่ ง ท า ทาย ความสนใจเพลิ ด เพลิ น ความเป น ตั ว ของตั ว เอง ความต อ งการมี
ความสามารถ และความมุงมั่น
ขั้นตอนที่ 2 สรางกรอบแนวคิดการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู จากการศึกษา
เอกสาร แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของในขั้นตอนที่ 1 ผูวิจัยไดกรอบแนวคิดในการพัฒนา
แรงจูงใจภายในในการเรียนรูมีองคประกอบ 5 ดาน ไดแก ความตองการสิ่งทาทาย ความสนใจ
เพลิดเพลิน ความเปนตัวของตัวเอง ความตองการมีความสามารถ และความมุงมั่น
โดยมี
กระบวนการฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู ดังนี้
ขั้นแรก การฝกอบรมการสรางความคุนเคย การเตรียมความพรอม และการปฐมนิเทศ
เปนกิจกรรมสรางความพรอมของนักศึกษากอนเริ่มการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู เพื่อให
นักศึกษามีความพรอมในการทํากิจกรรม ดวยการทํากิจกรรมสรางความคุนเคยและสัมพันธภาพที่ดี
กับนักศึกษาคนอื่นที่เขารับการฝกอบรมเปนการลดความวิตกกังวล ความกลัว และสรางบรรยากาศ
เปนกันเอง มีสมาธิในการทํากิจกรรม และมีความรูความเขาใจเนื้อหา วัตถุประสงค และกิจกรรม
ของการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู การฝกอบรมในขั้นตอนนี้ประกอบดวย 3 กิจกรรม
ระยะเวลาในการฝกกิจกรรมละประมาณ 40-60 นาที ไดแก กิจกรรม “เปดตัว เปดใจ” เพื่อสราง
สรางสัมพันธภาพ และบรรยากาศที่ดี กิจกรรม “สมาธิ สติรู” เพื่อมีสมาธิเตรียมความพรอมในการ
ทํากิจกรรม และกิจกรรม “ปฐมนิเทศ” เพื่อสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคกิจกรรม
และแรงจูงใจภายในในการเรียนรู การที่นักศึกษามีความพรอมทั้งทางรางกายและจิตใจ จะทําให
ผูเรียนเกิดการเรียนรู มีทัศนคติที่ดีตอการเรียนรู และการสรางความรูความเขาใจในสิ่งที่เรียนรูนั้น
กอนจะทําใหนักศึกษาเกิดทักษะในการเรียนรู
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ขั้นสอง การฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู เปนกิจกรรมการพัฒนาให
นักศึกษามีความตองการและความพึงพอใจในการเรียนรูที่เกิดจากความสามารถของตนเอง โดย
ไมอาศัยรางวัลภายนอก เปนการฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรูของนักศึกษาตาม
องคประกอบทั้ง 5 ดาน ไดแก ความตองการสิ่งทาทาย ความสนใจเพลิดเพลิน ความเปนตัวของ
ตัวเอง ความตองการมีความสามารถ และความมุงมั่น โดยการฝกอบรมดวยการทํากิจกรรม
7 กิจกรรม ระยะเวลาในการฝกกิจกรรมละประมาณ 70-150 นาที การฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจ
ภายในในการเรียนรูขององคประกอบในแตละดาน ดําเนินการดวยกิจกรรมการฝกอบรม ดังนี้
1. ความตองการสิ่งทาทาย เปนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหชอบ หรือมีความตองการที่
จะเรี ย นรู สิ่ ง แปลกใหม ท า ทายและมี ค วามยากง า ยพอเหมาะกั บ ความสามารถของนั ก ศึ ก ษา
การพัฒนาความตองการสิ่งทาทายอยูบนฐานของแนวคิดการรับรูความสามารถของตนเอง ดวยการ
ทํากิจกรรม “ปริศนา ทาทาย” เปนกิจกรรมที่มุงใหนักศึกษาไดรับประสบการณตรงที่สามารถทํา
ปริศนาในรูปแบบตางๆที่ทาทาย และมีระดับความยากงายพอเหมาะกับความสามารถของตนเองได
จนประสบความสําเร็จ ความสําเร็จที่เคยไดรับ ถือวาเปนแหลง ที่มีอิทธิพลมากที่สุดของการรับรู
ความสามารถของตนเองเพราะเป น ประสบการณ โ ดยตรงที่ บุ ค คลได รั บ การที่ บุ ค คลได รั บ
ประสบการณที่ตนเองประสบความสําเร็จหลายๆครั้งจะพัฒนาการรับรูความสามารถของบุคคลให
เขมแข็งขึ้น บุคคลจะมีความมั่นใจเพิ่มขึ้น เกิดความเพียรพยายามไมยอทออุปสรรค และมีความ
กระตือรือรนในการทํากิจกรรมนั้น ซึ่งบุคคลที่มีการรับรูความสามารถของตนเองสูงจะมีพฤติกรรม
การเลื อ กทํ า งานที่ มี ลั ก ษณะท า ทาย มี แ รงจู ง ใจในการพั ฒ นาความสามารถของตนเองให มี
ความกาวหนามากยิ่งขึ้น และจะใชความพยายามอยางมากเพื่อใหการกระทํานั้นบรรลุเปาหมาย
2. ความสนใจเพลิดเพลิน เปนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหมีความกระตือรือรน มีความ
อยากรูอยากเห็น
มีความสุข พอใจ และเพลิดเพลินในการทํากิจกรรมการเรียนรูที่นาสนใจ
การพัฒนาอยูบนฐานแนวคิดการรับรูความสามารถของตนเอง
ดวยการทํากิจกรรม “ละคร
พาเพลิน” เปนกิจกรรมที่มุงเนนใหนักศึกษาไดรับประสบการณตรงในการระดมสมอง รวมกันคิด
แตงเรื่องราวละครจากคําใบ 4 คําไดประสบความสําเร็จ และความคาดหวังผลที่เกิดขึ้นจากการทํา
กิจกรรมคิด เลนและชมละคร ไดแก ความสุข และความสนุกสนานเพลิดเพลิน การที่บุคคลจะกระทํา
พฤติกรรมหนึ่งไดนั้นขึ้นอยูกับการรับรูความสามารถของตนเอง และความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้น
หลังจากการกระทําพฤติกรรมนั้น ซึ่งการที่ตองการใหบุคคลมีพฤติกรรมตามที่ตองการจะตองให
บุคคลเชื่อวาตนเองสามารถที่จะกระทําพฤติกรรมนั้นได และสรางใหบุคคลนั้นมีความคาดหวังผลที่
จะเกิดขึ้น เพราะคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้นที่มีผลทางบวก และมีประโยชนตอตัวตนเองนั้น จะทําให
บุคคลกระทําพฤติกรรมดังกลาวดวยความพึงพอใจ และการรับรูความสามารถของตนเองมีผลตอการ
ตอบสนองทางอารมณ บุคคลที่มีการรับรูความสามารถของตนเองสูงจะมีปฏิกิริยาทางอารมณตอ
ตนเองในทางบวก เชน มีความสุข มีความเอาใจใสในการทําพฤติกรรมการเรียนรูนั้นมาก

107
3. ความเปนตัวของตัวเอง เปนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหคิดริเริ่มทําสิ่งตางๆในการ
เรียนรูดวยตนเอง มีอิสระในการคิดและการกระทําในการเรียนรู การพัฒนาอยูบนฐานแนวคิดของ
การเรียนรูโดยการสังเกต ดวยการทํากิจกรรม “ ตัวตนของอี๊ดโปงลาง” เปนกิจกรรมมุงใหนักศึกษา
สังเกตตัวแบบ โดยไดรับการถายทอดความคิด และการแสดงออกจากตัวแบบที่เปนบุคคลที่คิดริเริ่ม
ทําสิ่งตางๆในการเรียนรูดวยตนเอง และมีอิสระในการคิดและการกระทําในการเรียนรู ตัวแบบทํา
หนาที่สรางพฤติกรรมใหม กรณีที่ผูสังเกตยังไมเคยไดเรียนรูพฤติกรรมดังกลาวมากอนเลยในอดีต
ทําหนาที่เสริมพฤติกรรมที่มีอยูแลวใหดีขึ้น กรณีที่ผูสังเกตตัวแบบเคยเรียนรูพฤติกรรมดังกลาวมา
บางแลวในอดีต ตัวแบบจะทําหนาที่เปนแรงจูงใจใหผูที่เคยเรียนรูพฤติกรรมดังกลาวพยายามพัฒนา
ใหดียิ่งขึ้น และทําหนาที่ยับยั้งการเกิดพฤติกรรม กรณีที่ผูสังเกตมีพฤติกรรมไมพึงประสงค หรือยัง
ไมเคยมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคมากอน ผานกระบวนการเรียนรูดวยการสังเกต 4 กระบวนการ
ไดแก กระบวนการตั้งใจ เปนตัวกําหนดใหนักศึกษาสังเกตและรับรูอยางแมนยําถึงพฤติกรรมที่
ตัวแบบแสดงออกมา และเปนการรับรูอยางแมนยําเกิดการเรียนรูจากการสังเกต กระบวนการเก็บ
จํา เปนการแปลงลักษณะของตัวแบบใหนักศึกษาจดจําไดงายขึ้น กระบวนการทํา เปนการนําสิ่งที่
จดจําจากตัวแบบไปสูการกระทําพฤติกรรม และกระบวนการจูงใจ เปนแรงจูงใจใหนักศึกษาแสดง
พฤติกรรมคิดริเริ่มทําสิ่งตางๆในการเรียนรูดวยตนเอง และมีอิสระในการคิดและการกระทําในการ
เรียนรูตามตัวแบบที่ไดสังเกต นอกจากนี้การพัฒนาอยูบนฐานแนวคิดการรับรูความสามารถของ
ตนเอง ดวยการทํากิจกรรม “วารสารกับความคิดริเริ่ม” เปนกิจกรรมที่มุงเนนใหนักศึกษาไดรับ
ประสบการณตรงในการนําคําศัพท และรูปภาพจากในวารสารมาคิดริเริ่มตกแตงสรางเปนความรู
ขอคิดหรือเรื่องราวตางๆที่เปนประโยชนดวยการเรียนรูของตนเอง และมีอิสระในการคิดและการ
กระทําในการเรียนรูไดประสบความสําเร็จ การทําใหบุคคลมีประสบการณที่ประสบความสําเร็จ เปน
วิ ธี ก ารพั ฒ นาการรั บ รู ค วามสามารถของตนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด แม บุ ค คลมี ก ารรั บ รู
ความสามารถของตนเองสูง แตถูกบังคับจากภายนอกใหกระทําบุคคลจะไมกระทําพฤติกรรมนั้นก็ได
ดังนั้น การใหนักศึกษาไดรับประสบการณตรงที่ประสบความสําเร็จในการคิดริเริ่มเรียนรูทําสิ่งตางๆ
ดวยตนเอง และมีอิสระในการคิดและการกระทําในการเรียนรู จะทําใหนักศึกษารับรูความสามารถ
ของตนเองและแสดงพฤติกรรมนั้นออกมา
4. ความตองการมีความสามารถ เปนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหมีประสิทธิผลในการ
จัดการกับการเรียนรู การตองการเรียนรู และการพัฒนาทักษะและความสามารถในการเรียนรูของ
ตนเอง การพัฒนาอยูบนแนวคิดของการรับรูความสามารถของตนเอง ผานกิจกรรม “ปน พับเพิ่ม
พลังความสามารถ” เปนกิจกรรมมุงเนนใหนักศึกษาไดรับประสบการณตรงที่สามารถนํากระดาษ
และดินน้ํามันมาชวยกันปนและพับเปนผลงานที่นักศึกษารวมกันคิดตามที่ตองการไดสําเร็จ ดวยการ
จัดการการเรียนรู การตองการเรียนรู และการพัฒนาทักษะและความสามารถในการเรียนรูวิธีการปน
และวิธีการพับดวยตนเองอยางมีประสิทธิผล การใหนักศึกษาไดรับประสบการณความสําเร็จ ถือวา
เปนแหลงที่มีอิทธิพลมากที่สุดของการรับรูความสามารถของตนเองเพราะเปนประสบการณโดยตรง
ที่บุคคลไดรับ การรับรูความสามารถของตนเองจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของบุคคลในการเลือก
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กระทําพฤติกรรมใด เมื่อบุคคลทํางานและประสบความสําเร็จ บุคคลเชื่อวาความสําเร็จที่เกิดขึ้นนั้น
มาจากความสามารถของตนเอง จะทํ า ให บุ ค คลรั บ รู ว า ตนเองมี ค วามสามารถและมี ก ารรั บ รู
ความสามารถของตนเองเพิ่มขึ้น และจากประสบการณที่ตนเองประสบความสําเร็จหลายๆครั้งจะ
พัฒนาการรับรูความสามารถของบุคคลใหเขมแข็งขึ้น บุคคลจะมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นและมีโอกาสที่
ได รั บ ประสิ ท ธิ ผ ลในการจั ด การกั บ การเรี ย นรู การต อ งการเรี ย นรู และการพั ฒ นาทั ก ษะและ
ความสามารถในการเรียนรูของตนเอง
5. ความมุงมั่น เปนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหมีความมุงมั่นเรียนรูใหบรรลุผลดวย
ความสามารถของตนเอง มีความยึดมั่นทุมเทใหกับการเรียนรู โดยไมหวังผลตอบแทนภายนอก
การพัฒนาอยูบนฐานแนวคิดของการรับรูความสามารถของตนเอง ดวยกิจกรรม “จิ๊กซอร มุงมั่น”
เปนกิจกรรมมุงเนนใหนักศึกษาไดรับประสบการณตรงในการมุงมั่น ทุมเทในการตอจิ๊กซอรดวย
ความสามารถของตนเองอย า งมี ค วามสุ ข สนุ ก เพลิ ด เพลิ น จนสํ า เร็ จ โดยไม ห วั ง ผลตอบแทน
ภายนอก การทํ า ให บุ ค คลมี ป ระสบการณ ที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ เป น วิ ธี ก ารพั ฒ นาการรั บ รู
ความสามารถของตนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด คนที่รับรูวาตนเองมีความสามารถจะมีความอดทน
ไมทอถอย อุตสาหะ กระตือรือรน และจะใชความพยายาม ความมุมานะในการทํางานจนประสบ
ความสําเร็จในที่สุด หากบุคคลคาดหวังวาผลที่จะเกิดขึ้นมีผลทางบวกมีประโยชนตอตนเอง บุคคลจะ
พึงพอใจในการกระทํากิจกรรมนั้น การพัฒนาอยูบนฐานแนวคิดของการเรียนรูโดยการสังเกต ดวย
กิจกรรม “คนเกง หัวใจแกรง” เปนกิจกรรมมุงใหนักศึกษาสังเกตตัวแบบ โดยไดรับการถายทอด
ความคิด และการแสดงออกจากตัวแบบที่เปนบุคคลที่มุงมั่นเรียนรูใหบรรลุผลดวยความสามารถ
ของตนเอง มี ค วามยึ ด มั่ น ทุ ม เทให กั บ การเรี ย นรู โดยไม ห วั ง ผลตอบแทนภายนอก
ตัวแบบทําหนาที่สรางพฤติกรรมใหม ทําหนาที่เสริมพฤติกรรมที่มีอยูแลวใหดีขึ้น ทําหนาที่เปน
แรงจูงใจใหผูที่เคยเรียนรูพฤติกรรมดังกลาวพยายามพัฒนาใหดียิ่งขึ้น และทําหนาที่ยับยั้งการเกิด
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค หรือยังไมเคยมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคมากอน ผานกระบวนการ
เรียนรูดวยการสังเกต 4 กระบวนการ ไดแก กระบวนการตั้งใจ เปนตัวกําหนดใหนักศึกษาสังเกต
และรับรูอยางแมนยําถึงพฤติกรรมที่ ตัวแบบแสดงออกมา และเปนการรับรูอยางแมนยําเกิดการ
เรียนรูจากการสังเกต กระบวนการเก็บจํา เปนการแปลงลักษณะของตัวแบบใหนักศึกษาจดจําได
ง า ยขึ้ น กระบวนการทํ า เป น การนํ า สิ่ ง ที่ จ ดจํ า จากตั ว แบบไปสู ก ารกระทํ า พฤติ ก รรม และ
กระบวนการจูงใจ
เปนแรงจูงใจใหนักศึกษาแสดงพฤติกรรมมุงมั่นเรียนรูใ หบ รรลุผลดว ย
ความสามารถของตนเอง มีความยึดมั่นทุมเทใหกับการเรียนรู โดยไมหวังผลตอบแทนภายนอก
การฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู ในกิจกรรมแตละกิจจรรมที่ใชเพื่อ
พัฒนาองคประกอบทั้ง 5 ดานไดแก ความตองการสิ่งทาทาย ความสนใจเพลิดเพลิน ความเปนตัว
ของตัวเอง ความตองการมีความสามารถ และความมุงมั่น จะประกอบดวยขั้นตอนในการจัดกิจกรรม
ดังตอไปนี้ (จินตนา ตันสุวรรณนนท. 2550: 74; อางอิงจาก ผกา บุญเรือง. 2525: 110)
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1. ขั้นนํา คือ การปูพื้นนักศึกษาใหมีความพรอมในการฝกอบรมและการเรียนรู หรือการ
สรางบรรยากาศใหเหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรูที่จะตามมา
2. ขั้นกิจกรรม คือ การใหนักศึกษาลงมือทําสิ่งตางๆตามกิจกรรมที่ไดเตรียมและกําหนด
ไว เพื่อใหนักศึกษาเกิดประสบการณตรงที่จะสามารถนํามาวิเคราะหไดในภายหลัง
3. ขั้นการอภิปรายและวิเคราะห คือ การใหนักศึกษาไดมีโอกาสแสดงความรูสึก ความ
คิดเห็นหลังจากที่ไดทํากิจกรรมเสร็จไปแลว ในขั้นนี้นักศึกษาไดวิเคราะหพฤติกรรมตางๆ และ
อภิปรายรวมกันจนเกิดการเรียนรูตามจุดมุงหมายของกิจกรรมที่ตั้งไว
4. ขั้นสรุปและประยุกตใช คือ การที่นักศึกษาไดเกิดความเขาใจตามจุดมุงหมายของ
กิจกรรมแลว เปนการกระตุนใหนักศึกษานําสิ่งที่ไดเรียนรูจากกิจกรรมที่ไดทําไปปรับใชในชีวิตจริง
รวมถึงการใหนักศึกษาสรุปถึงสิ่งที่ไดเรียนรูทั้งหมดที่เกิดขึ้น
ขั้นตอนที่ 3 สรางชุดฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู ผูวิจัยไดพัฒนา
กิจกรรมใหสอดคลองกับการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู ประกอบดวย 2 ขั้นตอน ในขั้นแรก
ประกอบดวยกิจกรรมเตรียมความพรอม 3 กิจกรรม ระยะเวลาในการฝกกิจกรรมประมาณ 40-60
นาที และในขั้นสอง ประกอบดวยกิจกรรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู องคประกอบ
5 ดาน ไดแก ความตองการสิ่งทาทาย ความสนใจเพลิดเพลิน ความเปนตัวของตัวเอง ความ
ตองการมีความสามารถ และความมุงมั่น จํานวน 7 กิจกรรม ระยะเวลาในการฝกกิจกรรมประมาณ
70-150 นาที การฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรูมีกิจกรรมทั้งหมด 10 กิจกรรม
รวมระยะเวลาการฝกอบรมทั้งหมดประมาณ 1000 นาที หรือประมาณ 16 ชั่วโมง
ขั้นตอนที่ 4 หาคุณภาพชุดฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู โดยให
ผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (content validity) และทดลองใชชุดฝกอบรม
ผู วิ จั ย นํ า ชุ ด ฝ ก อบรมที่ ส ร า งขึ้ น ไปให ผู เ ชี่ ย วชาญ จํ า นวน 3 ท า น ซึ่ ง ประกอบด ว ยผู เ ชี่ ย วชาญ
ทางดานจิตวิทยา และดานวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต ใหคําแนะนําและตรวจสอบเนื้อหาชุดฝก
อบรม กิจกรรม และแนวคิดทฤษฎีที่นํามาใช หลังจากนั้นนํามาแกไขปรับปรุงในเนื้อหาและกิจกรรม
ใหสอดคลองและเหมาะสมมากขึ้นกอนนําไปทดลองใช
การนําชุดฝกอบรมไปทดลองใช มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ประเมินความเหมาะสมของชุดฝก
อบรมดานตางๆ ไดแก เนื้อหา วิธีการ กิจกรรม อุปกรณ ระยะเวลา สถานที่ และปญหาอุปสรรคใน
การใชชุดฝกอบรม และ 2) เพื่อประเมินผลการฝกอบรมเปรียบเทียบความพรอมในการเรียนรูดวย
การนําตนเอง และพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเองของผูรับการฝกอบรมกอนและหลังการ
ฝกอบรม แบบแผนการทดลองในการทดลองใชชุดฝกอบรมเปนแบบแผนการทดลองแบบกลุม
เดียว ทดสอบกอนและหลัง (one group pretest-posttest design)
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การทดสอบกอน
T1
เมื่อกําหนดให

การทดลอง
X

การทดสอบหลัง
T2

T1 แทน การทดสอบกอนการทดลอง
X แทน การจัดกระทําการทดลอง
T2 แทน การทดสอบหลังการทดลอง

ผูวิจัยไดนําชุดฝกอบรมไปทดลองใชกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษมที่
อาสาสมัครเขารวมในการฝกอบรมนี้ จํานวน 9 คน เพื่อตรวจสอบขั้นตอนและกระบวนการในการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ ทั้งเนื้อหา วิธีการ กิจกรรม อุปกรณ และระยะเวลาที่ใช พบวา เนื้อหา
กิจกรรมสวนใหญมีความสอดคลองตอเนื่องกันดี บางกิจกรรมเวลาที่ใชนอยไปไดปรับเพิ่มเวลาของ
การทํากิจกรรม เพราะการกําหนดเสนตาย เปนเหตุการณที่ทําลายแรงจูงใจภายใน ความรูสึกอิสระ
จากการควบคุ ม และความสามารถกํ าหนดไดดว ยตนเองเปนสิ่งจํา เปนสําหรับ แรงจู งใจภายใน
เนื้อหากิจกรรมปรับปรุงใหสอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎี มีการสอดแทรกกิจกรรมที่หลากหลาย
เพื่อไมใหรูปแบบการฝกอบรมนาเบื่อ นอกจากนี้ไดปรับปรุงใบงานลดการเขียนที่มากเกินไป โดย
ลดจํานวนข อคําถามที่ มากเกิ น ใหเหลือเพี ยงข อคํ าถามที่จํา เปน และตรงตามวัต ถุประสงคข อง
กิจกรรม ปรับปรุงการใชภาษาที่เขาใจงาย และสื่อความหมายที่เขาใจตรงกัน
การประเมินผลชุดฝกอบรม พบวา ผูเขารับการฝกอบรมมีความพรอมในการเรียนรูดวย
การนํ า ตนเอง พฤติ ก รรมการเรี ย นรู ด ว ยการนํ า ตนเอง แรงจู ง ใจภายในในการเรี ย นรู
และความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง สูงกวากอนการฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ทดสอบโดยการหาคา t-test (dependent) ความคิดเห็นที่มีตอการใชชุดฝกอบรมจากผู
เขารับการฝกอบรมวามีความเหมาะสม และมีความพึงพอใจในชุดฝกอบรม โดยภาพรวมของชุด
ฝกอบรมมีความเหมาะสม
ขั้นตอนที่ 5 ปรั บ ปรุงชุดฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรี ย นรู จากการ
ประเมินความเหมาะสมของชุดฝกอบรมดานตางๆ และการประเมินผลการทดลองใชชุดฝกอบรม
ผูวิจัยนําผลการทดลองใชชุดฝกอบรมดังกลาวไปปรับปรุงแกไขชุดฝกอบรม เพื่อใหมีความเหมาะสม
และนําไปดําเนินการใชทดลองในการฝกอบรมกับนักศึกษากลุมตัวอยางตอไป ผูวิจัยไดปรับปรุง
ชุ ด ฝ ก อบรม ได แ ก 1)ตารางเวลา ได มี ก ารปรั บ ปรุ ง ให มี ค วามเหมาะสมกั บ การฝ ก อบรมจริ ง
2) เนื้อหา และวิธีการฝกอบรมของกิจกรรม ไดมีการปรับปรุงใหเหมาะสมกับการนําไปฝกอบรมจริง
และเหมาะสมกับระยะเวลาที่ใช และ3) การนําเกม กิจกรรมการฝกอบรมที่หลากหลายมาสอดแทรก
ใชในระหวางการฝกอบรม เพื่อสรางบรรยากาศความสนุกสนานไมเบื่อในการฝกอบรม
ขั้นตอนที่ 6 ดําเนินการทดลองชุดฝกอบรมกับกลุมตัวอยาง เพื่อศึกษาผลของชุดฝกอบรม
กลุมตัวอยางในการทดลองครั้งนี้ เป นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ชั้ นป 3 และ 4
ที่อาสาสมัครเขารวมโครงการฝกอบรม กลุมทดลอง AB ไดรับฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายใน
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ในการเรียนรูและความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง จํานวน 24 คน กลุมทดลอง A
ไดรับฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู จํานวน 21 คน เพื่อเปรียบเทียบผลการ
ฝกอบรม การพัฒนาระหวางนักศึกษาไดรับฝกอบรมและไมไดรับฝกอบรม กอนการทดลองผูวิจัยให
กลุ ม นั ก ศึ ก ษาทํ า แบบวั ด การเข า ถึ ง แหล ง ทรั พ ยากรการเรี ย นรู ข องมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ จั ด กลุ ม
นักศึกษาเขารับการทดลอง แตละกลุมมีนักศึกษาทั้งระดับสูงและระดับต่ํา โดยชุดฝกอบรมการ
พัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรูมีการดําเนินกิจกรรมออกเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นแรก เปนการฝกอบรมการสรางความคุนเคย การเตรียมความพรอม และการปฐมนิเทศ
เปนกิจกรรมสรางความพรอมของนักศึกษากอนเริ่มการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู ซึ่งมี
รายละเอียดของกิจกรรมในขั้นแรกของการฝกอบรม ดังนี้

ชื่อกิจกรรม
กิจกรรม 1
“เปดตัวเปดใจ”
(60 นาที)
เพื่อการสราง
ความคุนเคย

วัตถุประสงค
1.เพื่อเปดใจทําความ
รูจักกัน เกิดสัมพันธ
ภาพ ความสนิทสนม
คุนเคยกัน
2.เพื่อสรางบรรยากาศ
แหงมิตรภาพ ความ
คุนเคย ความอบอุน
และความสัมพันธที่ดี
ระหวางนักศึกษา
3.เพื่อไดสํารวจ
ทบทวนถึงลักษณะ
ของตนเองอยางอิสระ
กลาที่จะเปดเผย
ตนเองแกผูอื่น และ
รูจักและเขาใจตนเอง
และผูอื่นมากขึ้น

แนวคิด
-ทฤษฎีลําดับความ
ตองการของมาสโลว
และเมอรเรย
มนุษยมีความตอง
การการยอมรับและ
ความตองการสราง
มิตรภาพ รูจักหรือมี
ความสัมพันธกับ
บุคคลอื่น

การ
วิธีการ
ประเมิน
- เกมใหทบทวน - การ
ลักษณะของ
สังเกต
ตนเอง และให การมีสวน
ไปลาคนที่มี
รวมในการ
คุณลักษณะ
ทํากิจกรรม
ตามที่กําหนด - การ
- อภิปรายกลุม บันทึก
รายงาน
ตนเอง

112

ชื่อกิจกรรม
กิจกรรม 2
“สมาธิสติร”ู
( 40 นาที)
เพื่อการเตรียม
ความพรอม

กิจกรรม 3
“ปฐมนิเทศ”
(40 นาที)
เพื่อใหความรู
เกี่ยวกับแรง
จูงใจภายในใน
การเรียนรู

การ
แนวคิด
วิธีการ
ประเมิน
วัตถุประสงค
- การนั่งสมาธิ - การ
-ทฤษฎีเชื่อมโยง
1.เพื่อใหมีสมาธิ
-การแผเมตตา สังเกต
เตรียมความพรอมใน ของธอรนไดค
กฎของความพรอม -การกําหนดสติ การมีสวน
การทํากิจกรรม
2. เพื่อใหมีสติตื่นรูอยู การเรียนรูจะเกิดขึ้น -การนวด
รวมใน
กับปจจุบันขณะ และ ไดดีถาผูเรียนมีความ
กิจกรรม
พรอมทั้งรางกายและ
สงบตั้งมั่น
-การบันทึก
3. เพื่อใหผอนคลาย จิตใจ
รายงาน
ความตึงเครียดของ
ตนเอง
รางกาย มีความสดชื่น
แจมใส
-การ
-การบรรยาย
-ทฤษฎีเชื่อมโยง
1. เพื่อใหเขาใจ
ความรูเกี่ยวกับ สังเกต
วัตถุประสงคของการ ของธอรนไดค
กฎของความพรอม แรงจูงใจภายใน การมีสวน
ทํากิจกรรม
2.เพื่อใหรูและเขาใจ การเรียนรูจะเกิดขึ้น ในการเรียนรู
รวมใน
ไดดีถาผูเรียนมีความ -การตั้งคําถาม กิจกรรม
เกี่ยวกับแรงจูงใจ
ภายในในการเรียนรู พรอมทั้งรางกายและ -อภิปรายกลุม
จิตใจ

113
ขั้นสอง เปนการฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู 5 องคประกอบ ไดแก
ความต อ งการสิ่ ง ท า ทาย ความสนใจเพลิ ด เพลิ น ความเป น ตั ว ของตั ว เอง ความต อ งการมี
ความสามารถ และความมุงมั่น ซึ่งมีรายละเอียดของกิจกรรมในขั้นสองของการฝกอบรม ดังนี้

ชื่อกิจกรรม
กิจกรรม 5
“ปริศนา ทา
ทาย”
(120 นาที)
พัฒนาความ
ตองการสิ่งทา
ทาย

การ
วัตถุประสงค
แนวคิด
วิธีการ
ประเมิน
-ทฤษฎีการเรียนรู
-เกม ใหเลือกทํา - การ
1.เพื่อใหชอบหรือมี
ความตองการที่จะ
เกมปริศนาชุด สังเกต
ทางปญญาสังคม
เรียนรูสิ่งแปลกใหม
แนวคิดของการรับรู ตางๆอยาง
การมีสวน
2.เพื่อใหชอบหรือมี
อิสระตามความ รวมใน
ความสามารถของ
ความตองการจะเรียน ตนเอง การรับรูความ ยากงายที่
กิจกรรม
รูสิ่งทาทาย มีความ
สามารถของตนเอง เหมาะกับ
-การบันทึก
ยากงายพอเหมาะกับ จะเปนตัวกําหนดหรือ ความสามารถ รายงาน
ความสามารถของ
มีผลตอบุคคลในการ ของตน
ตนเอง
ผูเรียน
เลือกแสดงพฤติกรรม -อภิปรายกลุม
บุคคลที่มีการรับรู
ความสามารถของตน
สูงจะเลือกทํางานที่มี
ความทาทาย
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การ
แนวคิด
วิธีการ
ประเมิน
ชื่อกิจกรรม
วัตถุประสงค
-กิจกรรมศิลปะ - การ
1. เพื่อใหคิดริเริ่มทํา -ทฤษฎีการเรียนรู
กิจกรรม 6
โดยนําอักษร
“วารสารกับ
สิ่งตางๆในการเรียนรู ทางปญญาสังคม
สังเกต
ความคิดริเริ่ม” ดวยตนเอง
แนวคิดของการรับรู หรือรูปภาพใน การมีสวน
วารสารมาคิด รวมใน
(150 นาที)
2. เพื่อใหมีอิสระใน
ความสามารถของ
พัฒนาความเปน การคิดและการกระทํา ตนเอง การรับรูความ ประดิษฐเปน
กิจกรรม
ตัวของตัวเอง
ในการเรียนรู
สามารถของตนเอง ความรู เรื่องราว -ผลงานที่
จะเปนตัวกําหนดหรือ ขอคิดเกี่ยวกับ ทํา
มีผลตอบุคคลในการ การเรียนที่เปน -การบันทึก
เลือกแสดงพฤติกรรม ประโยชนและ รายงาน
นําเสนอ
บุคคลที่รับรูค วาม
ตนเอง
สามารถของตนเองสูง -การระดมสมอง
โดยปราศจากการถูก -อภิปรายกลุม
บังคับจากภายนอกจะ
แสดงพฤติกรรมคิด
ริเริ่มทําสิ่งตางๆใน
การเรียนรูอยางอิสระ
-การแสดงละคร - การ
1. เพื่อใหมีความ
-ทฤษฎีการเรียนรู
กิจกรรม 7
โดยนําคํา 4 คํา สังเกต
“ละคร พาเพลิน” กระตือรือรน ความ ทางปญญาสังคม
(150 นาที)
อยากรูอยากเห็น
แนวคิดของการรับรู ที่ใหมาแตงเปน การมีสวน
ละครใหความรู รวมใน
พัฒนาความ
2. เพื่อใหมีความสุข ความสามารถของ
สนใจ เพลิด พอใจ และเพลิดเพลิน ตนเอง การรับรูความ หรือขอคิดเกี่ยว กิจกรรม
เพลิน
ในกิจกรรมการเรียนรู สามารถของตนเอง กับการเรียนที่ -ผลงานที่
ที่นาสนใจ
จะเปนตัวกําหนดหรือ เปนประโยชน ทํา
มีผลตอบุคคลในการ และแสดงละคร -การบันทึก
เลือกแสดงพฤติกรรม -การระดมสมอง รายงาน
-การอภิปราย ตนเอง
บุคคลที่มีการรับรู
ความสามารถสูง จะมี กลุม
ความกระตือรือรน ใช
ความพยายามในการ
เรียนรู และมีความสุข
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แนวคิด
-ทฤษฎีการเรียนรู
ทางปญญาสังคม
แนวคิดของการรับรู
ความสามารถของ
ตนเอง การรับรูความ
สามารถของตนเอง
จะเปนตัวกําหนดหรือ
มีผลตอบุคคลในการ
เลือกแสดงพฤติกรรม
การประสบความ
สําเร็จหลายๆครั้งจะ
พัฒนาการรับรูความ
สามารถของบุคคลให
เขมแข็งขึ้น
กิจกรรม 9
1.เพื่อใหมีความมุงมั่น -ทฤษฎีการเรียนรู
“จึ๊กซอร มุงมั่น” มานะพยายามใน
ทางปญญาสังคม
เรียนรูใหบรรลุผลดวย แนวคิดของการรับรู
(150 นาที)
พัฒนาความ
ความสามารถของ
ความสามารถของ
มุงมั่น
ตนเอง
ตนเอง การรับรูความ
2. เพื่อใหมีความยึด สามารถของตนเอง
มั่นทุมเทใหกบั การ
จะเปนตัวกําหนดหรือ
เรียนรูโดยไมหวัง
มีผลตอบุคคลในการ
ผลตอบแทนภายนอก เลือกแสดงพฤติกรรม
บุคคลเชื่อวาตนเองมี
ความสามารถจะมี
ความอดทน อุตสาหะ
ไมทอถอยงาย และ
ประสบความสําเร็จใน
ที่สุด
ชื่อกิจกรรม
กิจกรรม 8
“ปน พับเพิ่ม
พลังความ
สามารถ”
(150 นาที)
พัฒนาความ
ตองการมี
ความสามารถ

วัตถุประสงค
1.เพื่อใหมีประสิทธิผล
ในการจัดการกับการ
เรียนรู
2. เพื่อใหตองการ
เรียนรู พัฒนาทักษะ
และความสามารถใน
การเรียนรูของตนเอง

วิธีการ
-กิจกรรมศิลปะ
โดยนําดินน้ํามัน
และกระดาษมา
พับและปนเปน
หองเรียนในฝน
จากการศึกษา
ดวยตนเองจาก
ตําราที่แจกให
-การระดมสมอง
-อภิปรายกลุม

-เกมโดยมุงมั่น
พยายามนําตัว
จิ๊กซอรมาตอจน
สําเร็จใหเปน
รูปภาพที่
สมบูรณ
-การอภิปราย
กลุม

การ
ประเมิน
- การ
สังเกต
การมีสวน
รวมใน
กิจกรรม
-ผลงานที่
ทํา
-การบันทึก
รายงาน
ตนเอง

- การ
สังเกต
การมีสวน
รวมใน
กิจกรรม
-ผลงานที่
ทํา
-การบันทึก
รายงาน
ตนเอง
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ชื่อกิจกรรม
กิจกรรม 10
“คนเกง หัวใจ
แกรง”
(70 นาที)
พัฒนาความ
มุงมั่น

การ
แนวคิด
วิธีการ
ประเมิน
วัตถุประสงค
-กรณีศึกษา ดู - การ
1. เพื่อใหเห็นตัวแบบ -ทฤษฎีการเรียนรู
วีซีดีชีวติ ของคน สังเกต
เกิดแรงบันดาลใจมี
ทางปญญาสังคม
เกง หัวใจแกรง การมีสวน
ความมุงมั่น เรียนรูให แนวคิดของการ
บรรลุผลดวยความ
เรียนรูโดยการสังเกต ที่มุงมานะเรียน รวมใน
สามารถของตนเอง
การที่บุคคลสังเกตตัว จนจบ ประสบ กิจกรรม
ความสําเร็จ
2.เพื่อใหเห็นตัวแบบ แบบทําใหบุคคล
-การบันทึก
-การตั้งคําถาม รายงาน
เกิดแรงบันดาลใจ มี ไดรับการถายทอด
-การอภิปราย ตนเอง
ความยึดมั่นทุม เท
ความคิดและการ
ใหกับการเรียนรู
แสดงออกจากตัวแบบ กลุม
โดยไมหวังผลตอบ
เปนแรงจูงใจใหบุคคล
แทนภายนอก
เรียนรูพฤติกรรมจาก
ตัวแบบ

การสรางและการหาคุณภาพชุดฝกอบรมการพัฒนาความสามารถในการ
เรียนรูดวยการนําตนเอง
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถในการ
เรียนรูดวยการนําตนเอง ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคม ทฤษฎีลําดับความตองการของมาสโลว
ทฤษฎีลําดับความตองการของเมอรเรย ทฤษฏีการเชื่อมโยงของธอรนไดค และเทคนิคการฝกอบรม
ผูวิจัยไดประมวลเปนกรอบแนวคิดในการสรางชุดฝกอบรมการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู
ดวยการนําตนเอง โดยผูวิจัยไดประยุกตใชแนวคิดทฤษฎีดังตอไปนี้
1. ใชแนวคิดความสามารถในการเรียนรูการนําตนเอง ในการกําหนดกรอบแนวคิดการ
พัฒนาความสามารถในการเรียนรู ดวยการนํ าตนเอง ที่ ประกอบด วยการพัฒนา 5 ด าน ไดแก
การวิเคราะหความตองการของตนเอง การกําหนดเปาหมายการเรียนรู การระบุแหลงทรัพยากรใน
การเรียนรู การเลือกและประยุกตใชกลยุทธการเรียนรูที่เหมาะสม และการประเมินผลการเรียนรู
นอกจากนี้ ยั ง ใชเ ป น แนวทางในการปู ค วามรู เ บื้ อ งต นให แก ผู รั บ การฝ ก อบรมได รู จัก และเข า
ใจความความสําคัญ และประโยชนของความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองอยางถูกตอง
ชัดเจน ผานกิจกรรมปฐมนิเทศดวยเทคนิคการบรรยายและการอภิปรายกลุม เพื่อใหผูรับการ
ฝกอบรมไดนําความรูเกี่ยวกับความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองที่ไดรับจากการบรรยาย
มาใชเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนาในขั้นตอๆ ไป
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2. ใชทฤษฎีลําดับความตองการของมาสโลว และทฤษฎีลําดับความตองการของ
เมอรเรย บนแนวคิดการยอมรับจากกลุม ความตองการมีสวนรวมในกลุมใหยอมรับตนเอง ความ
ตองการสรางมิตรภาพกับคนอื่น และตองการรูจักหรือมีความสัมพันธกับบุคคลอื่น ผานกิจกรรม
“รูจักเขา รูจักเรา” ในการทําความรูจักและการสรางความสัมพันธกับผูอื่น อันเปนสรางบรรยากาศ
ของความคุนเคย และความอบอุน เพื่อใหผูรับการฝกอบรมลดความตื่นเตน ความเครียดวิตกกังวล
อั น เป น การเตรี ย มความพร อ มทางด า นร า งกายและจิ ต ใจสํ า หรั บ การพั ฒ นาในขั้ น ต อ ๆไป
(อารี พันธมณี. 2546: 277-278)
3. ใชทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอรนไดค บนกฎแหงความพรอม (law of readiness)
ไดกลาวถึงสภาพความพรอมของผูเรียนทางรางกายและทางจิตใจ การที่ผูเรียนมีความพรอมทั้งทาง
รางกายและจิตใจจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูได (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน. 2551: 59-62)
ผานกิจกรรม “ปฐมนิเทศ” เพื่อเปนการเตรียมความพรอมทั้งทางรางกายและทางจิตใจของผูรับการ
ฝกอบรม ไดมีความรูความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองทําให
ผูรับการฝกอบรมสามารถลดความกังวล ความเครียด และสามารถนําความรูจากการปฐมนิเทศไป
เชื่อมโยงกับการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองในขั้นตอๆ ไป
แนวคิดที่ 1 2 และ 3 ถูกนํามาใชในการเตรียมความพรอมทั้งทางรางกายและจิตใจของ
ผูรับการฝกอบรมกอนการพัฒนาในขั้นตอๆ ไป
4. ใชทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคม บนแนวคิดการเรียนรูโดยการสังเกต แนวคิด
การกํากับตนเอง และแนวคิดการรับรูความสามารถของตนเอง ในการพัฒนาความสามารถในการ
เรียนรูดวยการนําตนเอง 5 ดาน ไดแก การวิเคราะหความตองการของตนเอง การกําหนดเปาหมาย
การเรียนรู การระบุแหลงทรัพยากรในการเรียนรู การเลือกและประยุกตใชกลยุทธการเรียนรูที่
เหมาะสม และการประเมิ น ผลการเรี ย นรู แนวคิ ด การเรี ย นรู โ ดยการสั ง เกต ใช ใ นการพั ฒ นา
ความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง และการวิเคราะหความตองการของตนเอง ดวยการ
สังเกตจากตัวแบบในการถายทอดความคิด และการแสดงออกผานการใชตัวแบบสัญลักษณผานสื่อ
ทําหนาที่สรางพฤติกรรมใหม กรณีที่ผูสังเกตยังไมเคยไดเรียนรูพฤติกรรมดังกลาวมากอนเลยใน
อดีต ทําหนาที่เสริมพฤติกรรมที่มีอยูแลวใหดีขึ้นกรณีที่ผูสังเกตตัวแบบเคยเรียนรูพฤติกรรมดังกลาว
มาบางแลวในอดีต ตัวแบบจะทําหนาที่เปนแรงจูงใจใหผูที่เคยเรียนรูพฤติกรรมดังกลาวพยายาม
พัฒนาใหดียิ่งขึ้น และทําหนาที่ยับยั้งการเกิดพฤติกรรม กรณีที่ผูสังเกตมีพฤติกรรมไมพึงประสงค
หรื อ ยั ง ไม เ คยมี พ ฤติ ก รรมที่ ไ ม พึ ง ประสงค ม าก อ นผ า นกระบวนการตั้ ง ใจ กระบวนการเก็ บ จํ า
กระบวนการทํ า และกระบวนการจู ง ใจ สํ า หรั บ แนวคิ ด การกํ า กั บ ตนเอง และแนวคิ ด การรั บ รู
ความสามารถของตนเอง ใช ในการพัฒนาการวิเ คราะหความต องการของตนเอง การกําหนด
เปาหมายการเรียนรู การระบุแหลงทรัพยากรในการเรียนรู การเลือกและประยุกตใชกลยุทธการ
เรียนรูที่เหมาะสม และการประเมินผลการเรียนรู แนวคิดการกํากับตนเอง เชื่อวาพฤติกรรมของ
มนุษยเกิดจากการสามารถกระทําบางสิ่งบางอยางเพื่อควบคุมความคิด ความรูสึก และการกระทํา
ของตนเอง ดวยผลกรรมที่หามาเองสําหรับตัว การกํากับตนเองเกิดจากการฝกฝนที่ประกอบดวย
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กระบวนการสังเกตตนเอง กระบวนการตัดสิน และการแสดงปฏิกิริยาตอตนเอง การที่บุคคลรับรู
วาอยูในความสามารถที่จะควบคุมไดจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไดดีกวาพฤติกรรมที่รับรูวาไมสามารถ
ควบคุมได สวนแนวคิดการรับรูความสามารถของตนเอง การรับรูความสามารถของตนเองจะมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจของบุคคลในการเลือกกระทําพฤติกรรมใดในสถานการณตางๆ เพื่อบรรลุตาม
วัตถุประสงคและประสบความสําเร็จตามที่คาดหวัง และจะเปนตัวกําหนดประสิทธิภาพของการ
แสดงออก การรับรูถึงความสามารถของตนเองที่จะเปลี่ยนแปลง และถาสัง เกตความสํา เร็จ ของ
พฤติกรรมจะทําใหเกิดการเพิ่มพฤติกรรมที่ปรารถนา (สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต. 2541: 49-60)
แนวคิดที่ 4 ถูกนํามาใชในการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง ที่
ประกอบดวยการพัฒนา 5 ดาน ไดแก การวิเคราะหความตองการของตนเอง การกําหนดเปาหมาย
การเรียนรู การระบุแหลงทรัพยากรในการเรียนรู การเลือกและประยุกตใช กลยุทธการเรียนรูที่
เหมาะสม และการประเมินผลการเรียนรู
ขั้นตอนที่ 2 สรางกรอบแนวคิดการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
จากการศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของในขั้นตอนที่ 1 ผูวิจัยไดกรอบแนวคิด
ในการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง ที่ประกอบดวยการพัฒนา 5 ดาน ไดแก
การวิเคราะหความตองการของตนเอง การกําหนดเปาหมายการเรียนรู การระบุแหลงทรัพยากรใน
การเรียนรู การเลือกและประยุกตใชกลยุทธการเรียนรูที่เหมาะสมและการประเมินผลการเรียนรู ดังนี้
ขั้นแรก การฝกอบรมการสรางความคุนเคย การเตรียมความพรอม และการปฐมนิเทศ
เปนกิจกรรมสรางความพรอมของนักศึกษากอนเริ่มการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูดวยการ
นําตนเอง เพื่อใหนักศึกษามีความพรอมในการทํากิจกรรม ดวยการทํากิจกรรมสรางความคุนเคย
และสัมพันธภาพที่ดีกับนักศึกษาคนอื่นที่เขารับการฝกอบรมเปนการลดความวิตกกังวล ความกลัว
และสรางบรรยากาศเปนกันเอง และมีความรูความเขาใจเนื้อหา วัตถุประสงค และกิจกรรมของการ
พั ฒ นาความสามารถในการเรี ย นรู ด ว ยการนํ า ตนเอง การฝ ก อบรมในขั้ น ตอนนี้ ป ระกอบด ว ย
2 กิจกรรม ระยะเวลาในการฝกกิจกรรมละประมาณ 40-60 นาที ไดแก กิจกรรม “รูจักเขา รูจักเรา”
เพื่อสรางสรางสัมพันธภาพ และบรรยากาศที่ดี และกิจกรรม “ปฐมนิเทศ” เพื่อสรางความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคของกิจกรรมและความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง การที่
นักศึกษามีความพรอมทั้งทางรางกายและจิตใจ จะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู มีทัศนคติที่ดีตอการ
เรียนรู และการสรางความรูความเขาใจในสิ่งที่เรียนรูนั้นกอนการพัฒนาจะทําใหนักศึกษาเกิด
ทักษะในการเรียนรู
ขั้นสอง การฝกอบรมการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง เปน
กิ จ กรรมใชใ นการพัฒ นาใหน ัก ศึก ษามั่ นใจ และเชื่อ มั่ น ในการเรี ย นรู ด ว ยการนํ า ตนเอง โดยมี
องคประกอบ 5 ดาน ไดแก การวิเคราะหความตองการของตนเอง การกําหนดเปาหมายการเรียนรู
การระบุแหลงทรัพยากรในการเรียนรู การเลือกและประยุกตใชกลยุทธการเรียนรูที่เหมาะสม และ
การประเมินผลการเรียนรู โดยการฝกอบรมดวยการทํากิจกรรม 8 กิจกรรม ระยะเวลาในการฝก
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กิจกรรมละประมาณ 70-150 นาที การฝกอบรมการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองขององคประกอบในแตละดาน ดําเนินการดวยกิจกรรมการฝกอบรม ดังนี้
1. ความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง เปนกิจกรรมพัฒนาใหนักศึกษามั่นใจ
และเชื่อมั่นในการเรียนรูดวยการนําตนเอง โดยมีองคประกอบ 5 ดาน ไดแก การวิเคราะหความ
ตองการของตนเอง การกําหนดเปาหมายการเรียนรู การระบุแหลงทรัพยากรในการเรียนรู การเลือก
และประยุ ก ต ใ ช ก ลยุ ท ธ ก ารเรี ย นรู ที่ เ หมาะสม และการประเมิ น ผลการเรี ย นรู การพั ฒ นา
ความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองอยูบนฐานแนวคิดการเรียนรูโดยการสังเกต ดวยการ
ทํากิจกรรม “วิเคราะหคนดัง” และกิจกรรม “คนเล็ก หัวใจใหญ” เปนกิจกรรมมุงใหนักศึกษาสังเกต
ตัวแบบโดยไดรับการถายทอดความคิด จากตัวแบบที่เปนบุคคลที่มีความสามารถในการเรียนรูดวย
การนําตนเองผานกรณีศึกษา ตัวแบบทําหนาที่สรางพฤติกรรมใหม ทําหนาที่เสริมพฤติกรรมที่มีอยู
แลวใหดีขึ้น ทําหนาที่เปนแรงจูงใจใหผูที่เคยเรียนรูพฤติกรรมดังกลาวพยายามพัฒนาใหดียิ่งขึ้น
และทําหนาที่ยับยั้งการเกิดพฤติกรรม ผานกระบวนการเรียนรูดวยการสังเกต 4 กระบวนการ ไดแก
กระบวนการตั้งใจ เปนตัวกําหนดใหนักศึกษาสังเกตและรับรูอยางแมนยําถึงพฤติกรรมที่ตัวแบบ
แสดงออกมา และเปนการรับรูอยางแมนยําเกิดการเรียนรูจากการสังเกต กระบวนการเก็บจํา เปน
การแปลงลักษณะของตัวแบบใหนักศึกษาจดจําไดงายขึ้น กระบวนการทํา เปนการนําสิ่งที่จดจําจาก
ตัวแบบไปสูการกระทําพฤติกรรม และกระบวนการจูงใจ เปนแรงจูงใจใหนักศึกษาแสดงพฤติกรรม
ความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง ประกอบดวยกระบวนการวิเคราะหความตองการของ
ตนเอง การกํ า หนดเป า หมายการเรี ย นรู การระบุ แ หล ง ทรั พ ยากรในการเรี ย นรู การเลื อ กและ
ประยุกตใชกลยุทธการเรียนรูที่เหมาะสม และการประเมินผลการเรียนรู
2. การวิเคราะหความตองการของตนเอง เปนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหมั่นใจและ
เชื่อมั่นในการเรียนรูดวยการนําตนเอง โดยการสํารวจความตองการในการเรียนรูของตนเอง และ
การระบุความตองการของตนเองออกมาเปนสิ่งที่ตองการเรียนรูไดอยางชัดเจน การพัฒนาการ
วิเคราะหความตองการของตนเองอยูบนฐานของแนวคิดการเรียนรูโดยการสังเกต ดวยกิจกรรม
“ชีวิตที่เลือกเองของตุกกี้ ชาชาชา” เปนกิจกรรมมุงใหนักศึกษาสังเกตตัวแบบโดยไดรับการถายทอด
ความคิด และการแสดงออกจากตัวแบบที่เปนบุคคลที่มั่นใจและเชื่อมั่นในการเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง ในการสํารวจความตองการในการเรียนรูของตนเอง และการระบุความตองการของตนเอง
ออกมาเปนสิ่งที่ตองการเรียนรูไดอยางชัดเจน ตัวแบบทําหนาที่สรางพฤติกรรมใหม ทําหนาที่เสริม
พฤติกรรมที่มีอยูแลวใหดีขึ้น ทําหนาที่เปนแรงจูงใจใหผูที่เคยเรียนรูพฤติกรรมดังกลาวพยายาม
พัฒนาใหดียิ่งขึ้น และทําหนาที่ยับยั้งการเกิดพฤติกรรม ผานกระบวนการเรียนรูดวยการสังเกต
4 กระบวนการ ไดแก กระบวนการตั้งใจ เปนตัวกําหนดใหนักศึกษาสังเกตและรับรูอยางแมนยําถึง
พฤติ กรรมที่ ตัวแบบแสดงออกมา และเปนการรับ รูอยางแมนยําเกิดการเรียนรู จากการสั งเกต
กระบวนการเก็บจํา เปนการแปลงลักษณะของตัวแบบใหนักศึกษาจดจําไดงายขึ้น กระบวนการทํา
เปนการนําสิ่งที่จดจําจากตัวแบบไปสูการกระทําพฤติกรรม และกระบวนการจูงใจ เปนแรงจูงใจให
นักศึกษาแสดงพฤติกรรมวิเคราะหความตองการของตนเอง นอกจากนี้ การพัฒนาดังกลาวยังอยู
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บนฐานแนวคิดการกํากับตนเอง และแนวคิดการรับรูความสามารถของตนเอง ดวยกิจกรรม “สิ่งที่
ฉันตองการเรียนรู” เปนกิจกรรมมุงใหนักศึกษาควบคุมความคิด ความรูสึก และการกระทําของ
ตนเอง ดวยผลกรรมที่หามาเองสําหรับตัว จากการฝกฝนที่ประกอบดวย กระบวนการสังเกต
ตนเอง กระบวนการตัดสิน และการแสดงปฏิกิริยาตอตนเองในการวิเคราะหความตองการของ
ตนเอง โดยสังเกตตนเองในสิ่งที่ตนเองตองการเรียนรูออกมา และการใหนักศึกษาบอกเลาสิ่งที่
ตนเองตองการเรียนรูใหบุคคลอื่นฟง เปนประสบการณตรงตอความสําเร็จของนักศึกษาที่สามารถ
สํารวจความตองการในการเรียนรูของตนเอง และสามารถระบุความตองการของตนเองออกมาได
ซึ่งการที่บุคคลรับรูความสามารถของตนเองจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของบุคคลในการเลือกกระทํา
พฤติกรรมใดในสถานการณตางๆ การที่นักศึกษารับรูความสามารถของตนเองในการสํารวจความ
ตองการในการเรียนรูของตนเอง และการระบุความตองการของตนเองออกมาเปนสิ่งที่ตองการ
เรียนรูไดอยางชัดเจน จะสงผลใหนักศึกษาเลือกทําพฤติกรรมการวิเคราะหความตองการของตนเอง
3. การกําหนดเปาหมายการเรียนรู เปนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหมั่นใจและเชื่อมั่นใน
การเรียนรูดวยการนําตนเอง โดยการระบุเปาหมายในการเรียนรูของตนเอง และการเขาใจประโยชน
ของเปาหมายในการเรียนรูของตนเอง การพัฒนาการกําหนดเปาหมายการเรียนรูอยูบนฐานแนวคิด
การกํากับตนเอง และแนวคิดการรับรูความสามารถของตนเอง ดวยกิจกรรม “เปาหมายการเรียนรู
ของฉั น ” เป น กิ จ กรรมมุ ง ให นั ก ศึ ก ษาควบคุ ม ความคิ ด ความรู สึ ก และการกระทํ า ของตนเอง
จากการฝกฝนที่ประกอบดวย กระบวนการสังเกตตนเอง กระบวนการตัดสิน และการแสดงปฏิกิริยา
ตอตนเองในการกําหนดเปาหมายการเรียนรู โดยการสังเกตตนเองถึงเปาหมายของสิ่งที่ตนเอง
ตองการเรียนรูออกมาวาดเปนรูปภาพ และการที่นักศึกษาสามารถอธิบายเปาหมายของสิ่งที่ตนเอง
ตองการเรียนรูผานรูปภาพที่วาดได เปนการเนนย้ําการรับรูความสามารถของตนเองในการเขาใจ
ประโยชนของเปาหมายในการเรียนรูของตนเอง ซึ่งความสําเร็จที่เคยไดรับ เปนแหลงที่มีอิทธิพล
มากที่สุดของการรับรูความสามารถของตนเอง เพราะเปนประสบการณโดยตรงที่บุคคลไดรับจาก
ความสําเร็จนั้น การที่นักศึกษาไดรับประสบการณตรงที่นักศึกษาไดรับจากความสําเร็จในการระบุ
เปาหมายในการเรียนรูของตนเอง และการเขาใจประโยชนของเปาหมายในการเรียนรูของตนเอง จะ
ทําใหนักศึกษาเลือกที่จะแสดงพฤติกรรมการกําหนดเปาหมายการเรียนรูของตนเอง
4. การระบุแหลงทรัพยากรในการเรียนรู เปนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหมั่นใจและ
เชื่อมั่นในการเรียนรูดวยการนําตนเอง โดยการแสวงหาแหลงทรัพยากรในการเรียนรู และการ
กําหนดแหลงทรัพยากรที่ใชใหเหมาะสมกับเปาหมายที่ตองการเรียนรูของตนเอง การพัฒนาการระบุ
แหลงทรัพยากรในการเรียนรูอยูบนฐานแนวคิดการกํากับตนเอง และแนวคิดการรับรูความสามารถ
ของตนเอง ด ว ยกิ จ กรรม “ค น หาแหล ง เรี ย นรู ” เป น กิ จ กรรมมุ ง ให นั ก ศึ ก ษาควบคุ ม ความคิ ด
ความรูสึก และการกระทําของตนเอง จากการฝกฝนที่ประกอบดวย กระบวนการสังเกตตนเอง
กระบวนการตัดสิน และการแสดงปฏิกิริยาตอตนเองในการระบุแหลงทรัพยากรในการเรียนรู โดย
สังเกตตนเองในการแสวงหาแหลงทรัพยากรในการเรียนรูดวยการเขียนระบุออกมา และอธิบาย
เหตุ ผ ลที่ เ ลื อ กแหล ง ทรั พ ยากรดั ง กล า ว เป น การฝ ก ให นั ก ศึ ก ษาได รั บ ประสบการณ ต รงของ
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ความสํ า เร็ จที่ ไ ด รั บ จากความสามารถกํ า หนดแหล ง ทรั พ ยากรที่ ใ ช ใ ห เ หมาะสมกั บ เป า หมายที่
ตองการเรียนรูของตนเอง การรับรูความสามารถของตนเองจะทําใหบุคคลแสดงออกถึงความสามารถ
นั้นออกมา บุคคลเชื่อมั่นวาตนเองมีความสามารถทํากิจกรรมนั้นจะพยายามกระทํากิจกรรมนั้นดวย
ความอดทนและกระตือรือรนจนบรรลุผลประสบความสําเร็จในที่สุด การที่นักศึกษาเชื่อมั่นวาตนเอง
มีความสามารถในการแสวงหาแหลงทรัพยากรในการเรียนรู และการกําหนดแหลงทรัพยากรที่ใชให
เหมาะสมกับเปาหมายที่ตองการเรียนรูของตนเองไดสําเร็จจากประสบการณตรงจะทําใหนักศึกษา
ตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการระบุแหลงทรัพยากรในการเรียนรู
5. การเลือกและประยุกตใชกลยุทธการเรียนรูที่เหมาะสม เปนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ใหมั่นใจและเชื่อมั่นในการเรียนรูดวยการนําตนเอง โดยการกําหนดวิธีการเรียนรูของตนเอง และการ
เลือกใชวิธีการเรียนรูที่เหมาะสมตอการบรรลุเปาหมายในการเรียนรูของตนเอง การพัฒนาอยูบน
แนวคิดการกํากับตนเอง และแนวคิดการรับรูความสามารถของตนเอง ดวยกิจกรรม “กลยุทธการ
เรียนรู” เปนกิจกรรมมุงใหนักศึกษาควบคุมความคิด ความรูสึก และการกระทําของตนเอง ดวยผล
กรรมที่หามาเองสําหรับตัว จากการฝกฝนที่ประกอบดวย กระบวนการสังเกตตนเอง กระบวนการ
ตัดสิน และการแสดงปฏิกิริยาตอตนเองในการเลือกและประยุกตใชกลยุทธการเรียนรูที่เหมาะสม
โดยนักศึกษาสังเกตตนเองดวยการกําหนดวิธีการเรียนรูของตนเอง และเลือกวิธีการเรียนรูที่นํามาใช
ใหเหมาะสมตอการบรรลุเปาหมายในการเรียนรูของตนเองดวยการแสดงละครใบใหทาย การที่
นักศึกษาแสดงละครใบ ฝกใหนักศึกษาไดรับประสบการณที่ตนประสบความสําเร็จหลายๆครั้งจะ
พัฒนาการรับรูความสามารถของบุคคลใหเขมแข็งขึ้น บุคคลจะมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นและโอกาส
ลมเหลวจะลดลง การแสดงละครใบใหเพื่อนทายเปนการคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้น การทายถูกของ
เพื่ อ นเป น ข อ มู ล ป อ นกลั บ ในการยื น ยั น การรั บ รู ค วามสามารถของตนเองบุค คลประเมิน
ความสามารถของตนเองถูกตอง จะสงผลตอการเลือกทํากิจกรรมที่แนใจวาตนเองมีความสามารถ
และมีโอกาสทํากิจกรรมนั้นประสบความสําเร็จสูง การที่นักศึกษารับรูความสามารถของตนเองใน
การกําหนดวิธีการเรียนรูของตนเอง และการเลือกใชวิธีการเรียนรูที่เหมาะสมตอการบรรลุเปาหมาย
ในการเรียนรูของตนเอง จะทําใหนักศึกษาแสดงพฤติกรรมการเลือกและประยุกตใชกลยุทธการ
เรียนรูที่เหมาะสม
6. การประเมินผลการเรียนรู เปนกิจกรรมการพัฒนาใหนักศึกษามั่นใจและเชื่อมั่นใน
การเรียนรูดวยการนําตนเอง โดยการตั้งเกณฑการประเมินผลการเรียนรูที่เชื่อถือได การใชวิธีการ
ประเมินผลการเรียนรูตางๆที่เหมาะสม และการวัดผลการเรียนรูของตนเองวาบรรลุผลตามเปาหมาย
ที่ ตั้ ง ไว ม ากน อ ยเพี ย งใด การพั ฒ นาอยู บ นแนวคิ ด การกํ า กั บ ตนเอง และแนวคิ ด การรั บ รู
ความสามารถของตนเอง ดวยกิจกรรม “ประเมินผลการเรียนรู”
เปนกิจกรรมมุงใหนักศึกษา
ควบคุมความคิด ความรูสึก และการกระทําของตนเอง จากการฝกฝนที่ประกอบดวยกระบวนการ
สังเกตตนเอง กระบวนการตัดสิน และการแสดงปฏิกิริยาตอตนเองในการประเมินผลการเรียนรู โดย
นักศึกษาควบคุมความคิด สังเกตตนเองในการใชวิธีการประเมินผลการเรียนรูตางๆที่เหมาะสม และ
การวัดผลการเรียนรูของตนเองวาบรรลุผลตามเปาหมายที่ตั้งไวมากนอยเพียงใด ดวยการนํารูปภาพ
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และตัวอักษรในวารสารมาประดิษฐเปนภาพ เพื่อสื่อถึงวิธีการประเมินผลการเรียนรูที่เหมาะสม
พรอมทั้งอธิบายถึงวิธีการวัดผลการเรียนรูของตนเองใหบรรลุตามเปาหมาย การรับรูความสามารถ
ของตนเองจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของบุคคลในการเลือกกระทําพฤติกรรม การที่นักศึกษารับรู
ความสามารถของตนเองจากประสบการณตรงที่ไดรับจากความสําเร็จที่สามารถสรางสื่อรูปภาพ
ความสําเร็จแสดงวิธีการประเมินผลการเรียนรู และความสําเร็จในการอธิบายวิธีการวัดผลการ
เรียนรูของตนเอง จะทําใหบุคคลตัดสินใจในการเลือกกระทําพฤติกรรมการประเมินผลการเรียนรู
การฝกอบรมการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง เปนกิจกรรมพัฒนา
ใหนักศึกษามั่นใจ และเชื่อมั่นในการเรียนรูดวยการนําตนเอง โดยมีองคประกอบ 5 ดาน ไดแก
การวิเคราะหความตองการของตนเอง การกําหนดเปาหมายการเรียนรู การระบุแหลงทรัพยากรใน
การเรียนรู การเลือกและประยุกตใชกลยุทธการเรียนรูที่เหมาะสม และการประเมินผลการเรียนรู
จะประกอบดวยขั้นตอนในการจัดกิจกรรมดังตอไปนี้ (จินตนา ตันสุวรรณนนท. 2550:
74;
อางอิงจาก ผกา บุญเรือง. 2525: 110)
1. ขั้นนํา คือ การปูพื้นนักศึกษาใหมีความพรอมในการฝกอบรมและการเรียนรู หรือการ
สรางบรรยากาศใหเหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรูที่จะตามมา
2. ขั้นกิจกรรม คือ การใหนักศึกษาลงมือทําสิ่งตางๆตามกิจกรรมที่ไดเตรียมและกําหนด
ไว เพื่อใหนักศึกษาเกิดประสบการณตรงที่จะสามารถนํามาวิเคราะหไดในภายหลัง
3. ขั้นการอภิปรายและวิเคราะห คือ การใหนักศึกษาไดมีโอกาสแสดงความรูสึก ความ
คิดเห็นหลังจากที่ไดทํากิจกรรมเสร็จไปแลว ในขั้นนี้นักศึกษาไดวิเคราะหพฤติกรรมตางๆ และ
อภิปรายรวมกันจนเกิดการเรียนรูตามจุดมุงหมายของกิจกรรมที่ตั้งไว
4. ขั้นสรุปและประยุกตใช คือ การที่นักศึกษาไดเกิดความเขาใจตามจุดมุงหมายของ
กิจกรรมแลว เปนการกระตุนใหนักศึกษานําสิ่งที่ไดเรียนรูจากกิจกรรมที่ไดทําไปปรับใชในชีวิตจริง
รวมถึงการใหนักศึกษาสรุปถึงสิ่งที่ไดเรียนรูทั้งหมดที่เกิดขึ้น
ขั้นตอนที่ 3 สรางชุดฝกอบรมการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
ผูวิจัยไดพัฒนากิจกรรมใหสอดคลองกับการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
มี 2 ขั้นตอน ในขั้นแรก ประกอบดวยกิจกรรมเตรียมความพรอม 2 กิจกรรม ระยะเวลาในการฝก
กิจกรรมประมาณ 40-60 นาที และในขั้นสอง ประกอบดวยกิจกรรมการพัฒนาความสามารถในการ
เรียนรูดวยการนําตนเอง องคประกอบ 5 ดาน ไดแก การวิเคราะหความตองการของตนเอง การ
กําหนดเปาหมายการเรียนรู การระบุแหลงทรัพยากรในการเรียนรู การเลือกและประยุกตใชกลยุทธ
การเรียนรูที่เหมาะสม และการประเมินผลการเรียนรู จํานวน 8 กิจกรรม ระยะเวลาในการฝก
กิจกรรมประมาณ 70-150 นาที การฝกอบรมการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองทั้ง 2 ขั้นตอนมีกิจกรรมทั้งหมด 10 กิจกรรม รวมระยะเวลาการฝกอบรมทั้งหมดประมาณ
1000 นาที หรือประมาณ 16 ชั่วโมง
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ขั้นตอนที่ 4 หาคุณภาพชุดฝกอบรมการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง โดยใหผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (content validity) และทดลองใช
ชุดฝกอบรม ผู วิจัยนํ าชุ ดฝ กอบรมที่สรางขึ้นไปใหผูเ ชี่ยวชาญ จํ านวน 3 ทาน ซึ่งประกอบดว ย
ผูเชี่ยวชาญทางดานจิตวิทยา และดานวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต ใหคําแนะนําและตรวจสอบ
เนื้อหาชุดฝกอบรม กิจกรรม และแนวคิดทฤษฎีที่นํามาใช หลังจากนั้นนํามาแกไขปรับปรุงในเนื้อหา
และกิจกรรมใหสอดคลองและเหมาะสมมากขึ้นกอนนําไปทดลองใช
การนําชุดฝกอบรมไปทดลองใช มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ประเมินความเหมาะสมของชุดฝก
อบรมดานตางๆ ไดแก เนื้อหา วิธีการ กิจกรรม อุปกรณ ระยะเวลา สถานที่ และปญหาอุปสรรคใน
การใชชุดฝกอบรม และ 2) เพื่อประเมินผลการฝกอบรมเปรียบเทียบความพรอมในการเรียนรูดวย
การนําตนเอง และพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเองระหวางนักศึกษาไดรับฝกอบรมและไมได
รับฝกอบรม แบบแผนการทดลองในการทดลองใชชุดฝกอบรมเปนแบบแผนการทดลองแบบ
กลุมเดียว ทดสอบกอนและหลัง (one group pretest-posttest design)
การทดสอบกอน
T1
เมื่อกําหนดให

การทดลอง
X

การทดสอบหลัง
T2

T1 แทน การทดสอบกอนการทดลอง
X แทน การจัดกระทําการทดลอง
T2 แทน การทดสอบหลังการทดลอง

ผูวิจัยไดนําชุดฝกอบรมไปทดลองใชกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษมที่
อาสาสมัครเขารวมในการฝกอบรมนี้ จํานวน 9 คน เพื่อตรวจสอบขั้นตอนและกระบวนการในการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ ทั้งเนื้อหา วิธีการ กิจกรรม อุปกรณ และระยะเวลาที่ใช พบวา เนื้อหา
กิจกรรมสว นใหญ มีความสอดคลองตอเนื่องกันดี บางกิจกรรมไดปรับขยายเพิ่ มเวลาในการทํา
กิจกรรมใหสอดคลองเหมาะสมกับเนื้อหาของกิจกรรมที่ตองการเวลา มีการสอดแทรกกิจกรรมที่
หลากหลายเพื่อไมใหรูปแบบการฝกอบรมนาเบื่อ นอกจากนี้ไดปรับปรุงใบงานลดการเขียนที่มาก
เกินไป โดยลดจํานวนขอคําถามที่มากเกินใหเหลือเพียงขอคําถามที่จําเปนและตรงตามวัตถุประสงค
ของกิจกรรม และปรับปรุงการใชภาษาที่เขาใจงาย และสื่อความหมายที่ขาใจตรงกัน
การประเมินผลชุดฝกอบรม พบวา ผูเขารับการฝกอบรมมีความพรอมในการเรียนรูดวย
การนํ า ตนเอง พฤติ ก รรมการเรี ย นรู ด ว ยการนํ า ตนเอง แรงจู ง ใจภายในในการเรี ย นรู และ
ความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนองสูงกวากอนการฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ทดสอบโดยการหาคา t-test (dependent) ความคิดเห็นที่มีตอการใชชุดฝกอบรมจากผู
เข า รั บ การฝ ก อบรมว า มี ค วามเหมาะสม มี ค วามพึ ง พอใจในชุ ด ฝ ก อบรม โดยภาพรวมของชุ ด
ฝกอบรมมีความเหมาะสม
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ขั้นตอนที่ 5 ปรับปรุงชุดฝกอบรมการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
จากการประเมินความเหมาะสมของชุดฝกอบรมดานตางๆ และการประเมินผลการทดลองใชชุดฝก
อบรม ผูวิจัยนําผลการการทดลองใชชุดฝกอบรมดังกลาวไปปรับปรุงแกไขชุดฝกอบรม เพื่อใหมี
ความเหมาะสม และนําไปดําเนินการใชทดลองในการฝกอบรมนักศึกษากลุมตัวอยางตอไป ผูวิจัย
ไดนําผลมาปรับปรุงชุดฝกอบรม ไดแก 1)ตารางเวลา ไดมีการปรับปรุงใหมีความเหมาะสมกับการ
ฝกอบรมจริง 2) เนื้อหา และวิธีการฝกอบรมของกิจกรรม ไดมีการปรับปรุงใหเหมาะสมกับการนําไป
ฝกอบรมจริง และเหมาะสมกับระยะเวลาที่ใช และ3)
การนําเกม กิจกรรมการฝกอบรมที่
หลากหลายมาสอดแทรกใชในระหวางการฝกอบรม เพื่อสรางบรรยากาศความสนุกสนานไมเบื่อใน
การฝกอบรม
ขั้นตอนที่ 6 ดําเนินการทดลองชุดฝกอบรมกับกลุมตัวอยาง เพื่อศึกษาผลของชุดฝกอบรม
กลุ มตัวอยางในการทดลองครั้งนี้ เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ชั้นป 3 และ 4
ที่อาสาสมัครเขารวมโครงการฝกอบรม กลุมทดลอง AB ไดรับฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายใน
ในการเรียนรูและความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง จํานวน 24 คน กลุมทดลอง B
ไดรับฝกอบรมการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง จํานวน 20 คน
เพื่อ
เปรียบเทียบผลการฝกอบรมระหวางนักศึกษาไดรับฝกอบรมและไมไดรับฝกอบรม กอนการทดลอง
ผูวิจัยใหกลุมนักศึกษาทําแบบวัดการเขาถึงแหลงทรัพยากรการเรียนรูของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดกลุม
นักศึกษาเขารับการทดลอง แตละกลุมมีนักศึกษาทั้งระดับสูงและระดับต่ํา โดยชุดฝกอบรมการ
พัฒนาความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองมีการดําเนินกิจกรรมออกเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นแรก เปนการฝกอบรมการสรางความคุนเคย การเตรียมความพรอม และการปฐมนิเทศ
เปนกิจกรรมสรางความพรอมของนักศึกษากอนเริ่มการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูดวยการ
นําตนเอง ซึ่งมีรายละเอียดของกิจกรรมในขั้นแรกของการฝกอบรม ดังนี้
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ชื่อกิจกรรม
กิจกรรม 1
“รูจักเขารูจักเรา”
(60 นาที)
เพื่อสรางความ
คุนเคย
การ
เตรียมความ
พรอม

กิจกรรม 2
“ปฐมนิทศ”
(40 นาที)
เพื่อใหความรู
เกี่ยวกับความ
สามารถในการ
เรียนรูดวยการ
นําตนเอง

วัตถุประสงค
1.เพื่อไดเปดใจรูจักกัน
เกิดสัมพันธภาพ
ความสนิทสนมคุนเคย
2.เพื่อสรางบรรยากาศ
แหงมิตรภาพ ความ
คุนเคย ความอบอุน
และความสัมพันธที่ดี
ระหวางนักศึกษา
3.เพื่อไดสํารวจ
ทบทวนถึงลักษณะ
ของตนเองอยางอิสระ
กลาที่จะเปดเผย
ตนเองแกผูอื่น และ
รูจักและเขาใจตนเอง
และผูอื่นมากขึ้น
1.เพื่อใหเขาใจ
วัตถุประสงคของการ
ทํากิจกรรม
2.เพื่อใหเขาใจ
เกี่ยวกับความสามารถ
ในการเรียนรูด วยการ
นําตนเอง

แนวคิด
-ทฤษฎีลําดับความ
ตองการของมาสโลว
และเมอรเรย
มนุษยมีความตอง
การการยอมรับและ
ความตองการสราง
มิตรภาพ รูจักหรือมี
ความสัมพันธกับ
บุคคลอื่น

-ทฤษฎีเชื่อมโยง
ของธอรนไดค
กฎของความพรอม
การเรียนรูจะเกิดขึ้น
ไดดีถาผูเรียนมีความ
พรอมทั้งรางกายและ
จิตใจ

การ
วิธีการ
ประเมิน
- เกมใหทบทวน - การ
ลักษณะของ
สังเกต
ตนเอง และให การมีสวน
ไปลาคนที่มี
รวมในการ
คุณลักษณะ
ทํากิจกรรม
ตามที่กําหนด - การ
- อภิปรายกลุม บันทึก
รายงาน
ตนเอง

-การบรรยาย
ความรูเกี่ยวกับ
ความสามารถ
ในการเรียนรู
ดวยการนํา
ตนเอง
-การตั้งคําถาม
-อภิปรายกลุม

- การ
สังเกต
การมีสวน
รวมใน
กิจกรรม
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ขั้นสองเปนการฝกอบรมการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง ประกอบ
ดวยมีองคประกอบ 5 ดาน ไดแก การวิเคราะหความตองการของตนเอง การกําหนดเปาหมายการ
เรียนรู การระบุแหลงทรัพยากรในการเรียนรู การเลือกและประยุกตใชกลยุทธการเรียนรูที่เหมาะสม
และการประเมินผลการเรียนรู ซึ่งมีรายละเอียดของกิจกรรมในขั้นสองของการฝกอบรม ดังนี้
การ
แนวคิด
วิธีการ
ประเมิน
ชื่อกิจกรรม
วัตถุประสงค
- การ
-กรณีศึกษา
1.เพื่อใหเห็นตัวแบบ -ทฤษฎีการเรียนรู
กิจกรรม 3
วิเคราะหประวัติ สังเกต
“วิเคราะหคนดัง” เกิดแรงบันดาลใจใน ทางปญญาสังคม
การวิเคราะหความ
(70 นาที)
แนวคิดของการเรียนรู ของคนดังระดับ การมีสวน
โลก ถึงความ รวมใน
ตองการของตนเอง
พัฒนาความ
โดยการสังเกต
สามารถในการ กําหนดเปาหมายการ การที่บุคคลสังเกตตัว สามารถในการ กิจกรรม
เรียนรูดวยการ เรียนรู ระบุแหลง
แบบทําใหบุคคลไดรับ เรียนรูดวยการ -การบันทึก
ทรัพยากรในการ
นําตนเอง
การถายทอดความคิด นําตนเองที่ทาํ
รายงาน
ใหคนดังประสบ ตนเอง
เรียนรู
และการแสดงออก
ความสําเร็จ
2. เพื่อใหเห็นตัวแบบ จากตัวแบบเปน
-การตั้งคําถาม
เกิดแรงบันดาลใจใน แรงจูงใจใหบุคคล
การเลือกและประยุกต เรียนรูพฤติกรรมจาก -การอภิปราย
กลุม
ใชกลยุทธการเรียนรูที่ ตัวแบบ
เหมาะสม และประเมิน
ผลการเรียนรู
-กรณีศึกษา ดู - การ
เพื่อใหไดเห็นตัวแบบ -ทฤษฎีการเรียนรู
กิจกรรม 4
วีซีดีชีวติ ของ
ทางปญญาสังคม
สังเกต
“ชีวติ ที่เลือกเอง เกิดแรงบันดาลใจ
สํารวจความตองการ แนวคิดของการเรียนรู ตุกกี้ ชาชาชา การมีสวน
ของตุกกี้
-การตั้งคําถาม รวมใน
ในการเรียนรูข อง
โดยการสังเกต
ชาชาชา”
ตนเองและระบุความ การที่บุคคลสังเกตตัว -การอภิปราย กิจกรรม
(70 นาที)
ตองการของตนเอง
แบบทําใหบุคคลไดรับ กลุม
-การบันทึก
พัฒนาการ
การถายทอดความคิด
รายงาน
วิเคราะหความ ออกมาเปนสิ่งที่
ตองการเรียนรูไดอยาง และการแสดงออก
ตนเอง
ตองการของ
ชัดเจน
จากตัวแบบเปน
ตนเอง
แรงจูงใจใหบุคคล
เรียนรูพฤติกรรมจาก
ตัวแบบ
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การ
ชื่อกิจกรรม
วัตถุประสงค
แนวคิด
วิธีการ
ประเมิน
- การ
-ทฤษฎีการเรียนรู
-การสนทนา
1.เพื่อใหสามารถ
กิจกรรม 5
กลุม จากการ สังเกต
“สิ่งที่ฉันตองการ สํารวจความตองการ ทางปญญาสังคม
ทบทวน สังเกต การมีสวน
ในการเรียนรูข อง
เรียนรู”
แนวคิดการกํากับ
ตนเอง
(120 นาที)
ตนเอง เปนกระบวน ตนเองถึงสิ่งที่ รวมใน
2.เพื่อใหสามารถระบุ การวางแผน ควบคุม ตนเองตองการ กิจกรรม
พัฒนาการ
วิเคราะหความ ความตองการของ
และกํากับพฤติกรรม เรียนรูมากที่สดุ -การบันทึก
และนํามาบอก รายงาน
ตนเองออกมาเปนสิ่งที่ ของตนเองไปสู
ตองการของ
ตองการเรียนรูได
ตนเอง
พฤติกรรมเปาหมาย เลาใหเพื่อนฟง ตนเอง
-การอภิปราย
จากกระบวนการ
สังเกตตนเอง ตัดสิน
และแสดงปฏิกิริยาตอ
ตนเอง และแนวคิด
การรับรูความ
สามารถของตนเอง
-กิจกรรมศิลปะ - การ
1.เพื่อใหสามารถระบุ -ทฤษฎีการเรียนรู
กิจกรรม 6
จากการสังเกต สังเกต
“เปาหมายการ เปาหมายในการ
ทางปญญาสังคม
ตนเองโดยระบุ การมีสวน
เรียนรูของฉัน” เรียนรูของตนเอง
แนวคิดการกํากับ
2. เพื่อใหสามารถ
(150 นาที)
ตนเอง เปนกระบวน เปาหมายการ รวมใน
เขาใจประโยชนของ การวางแผน ควบคุม เรียนรูของ
พัฒนาการ
กิจกรรม
เปาหมายในการ
กําหนด
และกํากับพฤติกรรม ตนเอง และวาด -ผลงานที่
ออกมาเปนรูป ทํา
เรียนรูของตนเอง
เปาหมาย
ของตนเองไปสู
การเรียนรู
พฤติกรรมเปาหมาย ภาพ นําเสนอ -การบันทึก
เปาหมายการ รายงาน
จากกระบวนการ
สังเกตตนเอง ตัดสิน เรียนรูของ
ตนเอง
และแสดงปฏิกิริยาตอ ตนเอง
ตนเอง และแนวคิด -อภิปรายกลุม
การรับรูความ
สามารถของตนเอง
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การ
ชื่อกิจกรรม
วัตถุประสงค
แนวคิด
วิธีการ
ประเมิน
- การ
-ทฤษฎีการเรียนรู
-การสนทนา
1.เพื่อใหสามารถ
กิจกรรม 7
กลุม จากการ สังเกต
แสวงหาแหลง
“คนหาแหลง
ทางปญญาสังคม
ควบคุมการคิด การมีสวน
ทรัพยากรในการ
เรียนรู”
แนวคิดการกํากับ
เรียนรู
(120 นาที)
ตนเอง เปนกระบวน โดยแสวงหา
รวมใน
พัฒนาการระบุ 2.เพื่อใหสามารถ
การวางแผน ควบคุม และระบุแหลง กิจกรรม
แหลงทรัพยากร กําหนดแหลง
และกํากับพฤติกรรม ทรัพยากรใน
-การบันทึก
การเรียนรู ดวย รายงาน
ทรัพยากรที่ใชให
ในการเรียนรู
ของตนเองไปสู
เหมาะสมกับเปาหมาย พฤติกรรมเปาหมาย การผลัดกัน
ตนเอง
อธิบายแหลง
ที่ตองการเรียนรูของ จากกระบวนการ
ตนเอง
สังเกตตนเอง ตัดสิน การทรัพยากร
และแสดงปฏิกิริยาตอ เรียนรูที่ใชกบั
ตนเอง และแนวคิด เปาหมาย
-อภิปรายกลุม
การรับรูความ
สามารถของตนเอง
-ทฤษฎีการเรียนรู
-การแสดงละคร - การ
1.เพื่อใหสามารถ
กิจกรรม 8
ใบใหเพื่อนทาย สังเกต
กําหนดวิธีการเรียนรู ทางปญญาสังคม
“กลยุทธการ
กลยุทธการ
ของตนเอง
เรียนรู”
แนวคิดการกํากับ
การมีสวน
2. เพื่อใหสามารถ
(150 นาที)
ตนเอง เปนกระบวน เรียนรูที่ไดจาก รวมใน
พัฒนาการเลือก เลือกใชวิธีการเรียนรูที่ การวางแผน ควบคุม การควบคุมการ กิจกรรม
และประยุกตใช เหมาะสมตอการบรรลุ และกํากับพฤติกรรม คิดกําหนดและ -ผลงานที่
เลือกใชวิธีการ ทํา
เปาหมายในการ
กลยุทธการ
ของตนเองไปสู
เรียนรูของตนเอง
เรียนรูที่
พฤติกรรมเปาหมาย เรียนรูเหมาะสม -การบันทึก
การบรรลุ
เหมาะสม
จากกระบวนการ
รายงาน
สังเกตตนเอง ตัดสิน เปาหมายการ ตนเอง
และแสดงปฏิกิริยาตอ เรียนรูของ
ตนเอง และแนวคิด ตนเอง
-อภิปรายกลุม
การรับรูความ
สามารถของตนเอง
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ชื่อกิจกรรม
กิจกรรม 9
“ประเมินผลการ
เรียนรู”
(150 นาที)
พัฒนาการ
ประเมินผลการ
เรียนรู

วัตถุประสงค
1.เพื่อใหสามารถใช
วิธีการประเมินผลการ
เรียนรูตางๆเหมาะสม
2.เพื่อใหสามารถ
วัดผลการเรียนรูของ
ตนเองวาบรรลุผลตาม
เปาหมายที่ตงั้ ไว

กิจกรรม 10
“คนเล็ก หัวใจ
ใหญ”
(70 นาที)
พัฒนาความ
สามารถในการ
เรียนรูดวยการ
นําตนเอง

เพื่อใหไดเห็นตัวแบบ
เกิดแรงบันดาลใจใน
การวิเคราะหความ
ตองการของตนเอง
กําหนดเปาหมายการ
เรียนรู
ระบุแหลง
ทรัพยากรในการ
เรียนรู การเลือกและ
ประยุกตใชกลยุทธ
การเรียนรูที่เหมาะสม
และประเมินผลการ
เรียนรู

การ
แนวคิด
วิธีการ
ประเมิน
-ทฤษฎีการเรียนรู
-แผนผังกราฟ - การ
ฟค เชื่อมโยง สังเกต
ทางปญญาสังคม
กระบวนการ
แนวคิดการกํากับ
การมีสวน
ตนเอง เปนกระบวน วิเคราะหความ รวมใน
การวางแผน ควบคุม ตองการเรียนรู กิจกรรม
และกํากับพฤติกรรม ของตนเองมา -ผลงานที่
จนถึงการ
ของตนเองไปสู
ทํา
พฤติกรรมเปาหมาย ประเมินผลการ -การบันทึก
เรียนรูเหมาะสม รายงาน
จากกระบวนการ
สังเกตตนเอง ตัดสิน -กิจกรรมศิลปะ ตนเอง
และแสดงปฏิกิริยาตอ นํารูปภาพและ
ตนเอง และแนวคิด คําศัพทมา
ประดิษฐเปนสื่อ
การรับรูความ
สามารถของตนเอง นําเสนอวิธีการ
ประเมินผลการ
เรียนรู
และ
นําเสนอ
-อภิปรายกลุม
-ทฤษฎีการเรียนรู
-กรณีศึกษา ดู - การ
วีซีดีชีวติ ของคน สังเกต
ทางปญญาสังคม
เกง หัวใจเล็ก การมีสวน
แนวคิดของการ
เรียนรูโดยการสังเกต เปนคนพิการที่ รวมใน
การที่บุคคลสังเกตตัว สามารถเรียนรู กิจกรรม
ดวยการนํา
แบบทําใหบุคคล
-การบันทึก
ตนเองทําให
ไดรับการถายทอด
รายงาน
เรียนตอ
ความคิดและการ
ตนเอง
แสดงออกจากตัวแบบ มหาวิทยาลัย
เปนแรงจูงใจใหบุคคล สําเร็จ
เรียนรูพฤติกรรมจาก -การตั้งคําถาม
-การอภิปราย
ตัวแบบ
กลุม
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การดําเนินการทดลอง
1.
กอนการทดลอง ผูวิจัยดําเนินการวัดตัวแปรจัดประเภท คือ การเขาถึงแหลง
ทรั พ ยากรการเรี ย นรู ข องมหาวิท ยาลั ย เพื่ อ จั ด กลุ ม นัก ศึ ก ษาเข า รั บ การฝ ก อบรม โดยการสุ ม
นักศึกษาที่เขารวมการฝกอบรมตามระดับการเขาถึงแหลงทรัพยากรการเรียนรูของมหาวิทยาลัย
ระดับสูง และระดับต่ําสุมเขากลุมตัวอยางทั้ง กลุมทดลอง AB ไดรับฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจ
ภายในในการเรียนรูและความสามารถในการเรียนรูดว ยการนําตนเอง จํานวน 24 คน กลุม
ทดลอง A ไดรับฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู จํานวน 21 คน กลุมทดลอง B
ไดรับฝกอบรมการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง จํานวน 20 คน และกลุม
ควบคุม C ไมไดรับฝกอบรมโดยไดฝกภาษาอังกฤษ จํานวน 21 คน ในแตละกลุมจะมีนักศึกษาที่มี
การเขาถึงแหลงทรัพยากรการเรียนรูของมหาวิทยาลัยทั้งระดับสูงและระดับต่ํา
2.
หลังการสุมนักศึกษาเขากลุมทดลองและกลุมควบคุม กอนการทดลองผูวิจัย
ดําเนินการวัดตัวแปรกับกลุมตัวอยางทั้ง 4 รูปแบบการฝกอบรม ตัวแปรอิสระ ไดแก แรงจูงใจ
ภายในในการเรี ยนรู และความสามารถในการเรียนรูดวยการนํ าตนเอง และตัวแปรตาม ไดแก
ความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง และพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง
3. ผูวิจัยดําเนินการฝกอบรมเปน 3 ชวง ดังนี้
3.1 การฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรูใหกับกลุมทดลอง A แบง
การฝกอบรมเปน 2 ขั้นตอน ในขั้นแรก มี 3 กิจกรรม เปนการสรางความคุนเคย และการเตรียม
ความพรอมกอนการฝกอบรม และปฐมนิเทศ และในขั้นสอง มี 7 กิจกรรม เปนการฝกอบรมการ
พัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู ทั้งหมด 10 กิ จกรรม รวมระยะเวลาการฝกอบรมทั้งหมด
ประมาณ 1000 นาที หรือประมาณ 16 ชั่วโมง
หลังสิ้นสุดการฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรูของกลุมทดลอง A
ผูวิจัยทําการวัดตัวแปรตามหลังการทดลองทันที ไดแก ความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
แรงจูงใจภายในในการเรียนรู และความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
3.2 การฝกอบรมการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองใหกับกลุม
ทดลอง B แบงการฝกอบรมเปน 2 ขั้นตอน ในขั้นแรก มี 2 กิจกรรม เปนการสรางความคุนเคย และ
การเตรียมความพรอมกอนการฝกอบรม และปฐมนิเทศ และในขั้นสอง มี 8 กิจกรรม เปนการ
ฝ ก อบรมการพั ฒ นาความสามารถในการเรี ย นรู ด ว ยการนํ า ตนเอง ทั้ ง หมด 10 กิ จ กรรม รวม
ระยะเวลาการฝกอบรมทั้งหมดประมาณ 1000 นาที หรือประมาณ 16 ชั่วโมง
หลังสิ้นสุดการฝกอบรมการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองของ
กลุมทดลอง B ผูวิจัยทําการวัดตัวแปรหลังการทดลองทันที ไดแก ความพรอมในการเรียนรูดวยการ
นําตนเอง แรงจูงใจภายในในการเรียนรู และความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
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3.3 การฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู และความสามารถในการ
เรียนรูดวยการนําตนเองใหกับกลุมทดลอง AB ชวงแรกเปนการฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายใน
ในการเรียนรู จํานวน 10 กิจกรรม รวมระยะเวลาการฝกอบรมทั้งหมดประมาณ 1000 นาที หรือ
ประมาณ 16 ชั่วโมง และชวงสอง เปนการฝกอบรมการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูดวยการ
นําตนเอง จํานวน 9 กิจกรรม โดยตัดกิจกรรม “รูจักเขารูจักเรา” ออกไป เนื่องจากมีวัตถุประสงค
เชนเดียวกับกิจกรรม “เปดตัว เปดใจ” ระยะเวลาการฝกอบรมทั้งหมดประมาณ 940 นาที หรือ
ประมาณ 16 ชั่วโมง รวมระยะเวลาการฝกอบรมทั้ง 2 ชุดฝกอบรม รวมเปนจํานวน 1940 นาที เปน
เวลาทั้งหมดประมาณ 32 ชั่วโมง ในระหวางกลุมทดลอง AB ไดรับการฝกอบรมอยู กลุมควบคุม
C ไดรับการฝกภาษาอังกฤษ
หลังสิ้นสุดการฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู และความสามารถ
ในการเรียนรูดวยการนําตนเองของกลุมทดลอง AB และการฝกภาษาอังกฤษของกลุมควบคุม C
ผูวิจัยทําการวัดตัวแปรหลังการทดลองทันที ไดแก ความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
แรงจูงใจภายในในการเรียนรู และความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
4. หลั ง สิ้ น สุ ด การทดลอง 3 สั ป ดาห ผู วิ จั ย ทํ า การวั ด ตั ว แปรกั บ กลุ ม ตั ว อย า งทั้ ง
4 รูปแบบการฝกอบรม ไดแก พฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง แรงจูงใจภายในในการเรียนรู
ความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง โดยการประเมินผลการทดลองสามารถสรุปเปนตาราง
ไดดังนี้
ตาราง 2 การประเมินผลการทดลอง

ตัวแปร
แรงจูงใจภายในในการเรียนรู
ความสามารถในการเรียนรู
ดวยการนําตนเอง
ความพรอมในการเรียนรู
ดวยการนําตนเอง
พฤติกรรมการเรียนรูดวย
การนําตนเอง

กลุม
ประเมินผล
การทดลอง
AB,A,B,C

วัดกอน
การ
ทดลอง
√

วัดหลัง
การทดลอง
ทันที
√

AB,A,B,C

√

√

AB,A,B,C

√

√

AB,A,B,C

√

วัดหลัง
การทดลอง
3 สัปดาห
√
√

√
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การวิเคราะหขอมูล
1. สถิติพรรณา (description statistics) โดยหาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เพื่อใชในการวิเคราะหลักษณะและขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยาง
2. การวิเคราะหความแปรปรวนแบบพหุตัวแปร (multivariate analysis of variance:
MANOVA) เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 1 และ ที่ 2
3. การวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-way ANOVA) เพื่อทดสอบ
สมมติฐานที่ 3
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การศึกษาเรื่อง ผลของการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรูและความสามารถในการ
เรียนรูดวยการนําตนเองที่มีตอพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางชุดฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู
และความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง เปรียบเทียบผลการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู
และความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองที่มีตอพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง
ระหวางนักศึกษาไดรับฝกอบรมและไมไดรับฝกอบรม และเพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาแรงจูงใจ
ภายในในการเรียนรู และความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองที่มีตอพฤติกรรมการเรียนรู
ดวยการนําตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระหวางนักศึกษาที่มีการเขาถึง
แหลงทรัพยากรการเรียนรูของมหาวิทยาลัยแตกตางกัน ซึ่งมีการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้
ตอนที่ 1 ลักษณะของกลุมตัวอยางและคาสถิติพื้นฐานของตัวแปร
1.1 ขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยาง
1.2 ผลการวิเคราะหสถิติพื้นฐานของตัวแปร
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
2.1 นักศึกษาที่ ไดรั บฝกอบรมการพั ฒนาแรงจู งใจภายในในการเรียนรู และ
ความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง มีความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง แรงจูงใจ
ภายในในการเรียนรู และความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองสูงกวานักศึกษาไมไดรับ
ฝกอบรม การวัดหลังการทดลองทันที
2.2 นักศึกษาที่ไดรับฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู และ
ความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง มีพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง แรงจูงใจ
ภายในในการเรียนรู และความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองสูงกวานักศึกษาไมไดรับ
ฝกอบรม การวัดหลังการทดลอง 3 สัปดาห
2.3 นักศึกษาที่ไดรับฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู และ
ความสามารถในการเรี ย นรู ด ว ยการนํ า ตนเองที่ มี ก ารเข า ถึ ง แหล ง ทรั พ ยากรการเรี ย นรู ข อง
มหาวิทยาลัยสูง มีพฤติกรรมการเรี ย นรู ด ว ยการนํา ตนเองสู ง กว า นั ก ศึ ก ษาที่ มี ก ารเข า ถึ ง แหล ง
ทรั พ ยากรการเรี ย นรู ข องมหาวิทยาลัยต่ํา
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สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
M
SD
df
SS
MS
F
p-value
Eta squared

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

TC

แทน

AB

แทน

A
B

แทน
แทน

C
RE

แทน
แทน

คาเฉลี่ย
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระดับของความเปนอิสระ (Degree of freedom)
ผลรวมของกําลังสอง (Sum of Square)
คาเฉลี่ยของกําลังสอง (Mean of Square)
คาสถิติ F ที่ไดจากการคํานวณ
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
คาความแปรปรวนที่เกิดขึ้นในตัวแปรตามที่อธิบายไดดวย
ตัวแปรอิสระ
รูปแบบการฝกอบรม 4 กลุม ไดแก กลุมทดลอง AB ไดรับ
การฝกอบรมพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู
และความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง กลุม
ทดลอง A ไดรับฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในใน
การเรียนรู กลุมทดลอง B ไดรับฝกอบรมการพัฒนา
ความสามารถในการเรียนรูด วยการนําตนเอง และ กลุม
ควบคุม C ไมไดรับฝกอบรมโดยไดฝกภาษาอังกฤษ
ไดรับฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู
และ ความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
ไดรับฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู
ไดรับฝกอบรมการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูดวย
การนําตนเอง
ไมไดรับฝกอบรมโดยไดฝกภาษาอังกฤษ
การเขาถึงแหลงทรัพยากรการเรียนรูของมหาวิทยาลัย

ผลการวิเคราะหขอมูล
การศึกษาครั้งนี้ มีการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 2 ตอน คือ ตอนที่1
ลักษณะของกลุมตัวอยางและคาสถิติพื้นฐานของตัวแปร ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบ
สมมติฐาน โดยมีรายละเอียดของผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้
ตอนที่1 ลักษณะของกลุมตัวอยางและคาสถิติพื้นฐานของตัวแปร
กลุ ม ตั ว อยา งที่ ใ ช ใ นครั้ งนี้ เป น นั ก ศึก ษาภาคปกติ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรีป ก ารศึ กษา 2553
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ชั้นปที่ 3 และ 4 จํานวน 86 คน เปนนักศึกษาที่กอนการฝกอบรม
ไดรับการวัดการเขาถึงแหลงทรัพยากรการเรียนรูของมหาวิทยาลัยแบงเปนระดับสูง และระดับต่ํา
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โดยสุมนักศึกษาดวยวิธีการอยางงาย (simple random sampling) ใหเขากลุมตามรูปแบบการ
ฝกอบรมที่แตกตางกัน 4 รูปแบบ ไดแก กลุมทดลอง AB ไดรับฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายใน
ในการเรียนรู และความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง จํานวน 24 คน กลุมทดลอง A
ไดรับฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู จํานวน 21 คน กลุมทดลอง B ไดรับ
ฝกอบรมการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง จํานวน 20 คน และกลุมควบคุม
C ไมไดรับฝกอบรมโดยไดฝกภาษาอังกฤษ จํานวน 21 คน ในแตละกลุมตัวอยางจะมีนักศึกษาที่มี
การเขาถึงแหลงทรัพยากรการเรียนรูของมหาวิทยาลัยทั้งระดับสูงและระดับต่ํา ซึ่งมีรายละเอียดของ
ขอมูลดังนี้
1.1 ขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยาง
ตาราง 3 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย (M) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ขอมูลเบื้องตนของกลุม
ตัวอยาง
กลุมทดลองAB กลุมทดลองA กลุมทดลองB กลุมควบคุม C
ขอมูล
(n=21)
(n=20)
(n=21)
(n = 24)
พื้นฐาน จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
เพศ
ชาย
6
25.0
14
66.7 11 55.0
6 28.6
หญิง 18
75.0
9 45.0
15 71.4
7
33.3
อายุ
M = 22.33 M = 22.67 M = 21.75 M = 21.76
SD=
1.83 SD = 2.19 SD = 1.33 SD = 2.19

รวม
(n=86)
จํานวน รอยละ
37 43.0
49 57.0
M = 22.14
SD = 1.87

จากตาราง 3 พบว า กลุ ม ตั ว อย า งส ว นใหญ เ ป น นั ก ศึ ก ษาเพศหญิ ง จํ า นวน 49 คน
เปนรอยละ 57.0 เปนเพศชายจํานวน 37 คน เปนรอยละ 43.0 โดยกลุมทดลอง AB เปนกลุมที่มี
นักศึกษาเพศหญิงมากที่สุดจํานวน 18 คน เปนรอยละ 22.3 และกลุมตัวอยางสวนใหญนักศึกษามี
อายุเฉลี่ย 22 ป โดย กลุมทดลอง AB และกลุมทดลอง A นักศึกษามีอายุเฉลี่ย 22 ป สวนกลุม
ทดลอง B และกลุมควบคุม C นักศึกษามีอายุเฉลี่ย 21 ป

136
1.2 ผลการวิเคราะหสถิติพนื้ ฐานของตัวแปร
ตาราง 4 คาเฉลี่ย (M) และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD) ของตัวแปรความพรอมในการเรียนรูดวย
การนําตนเอง พฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง แรงจูงใจภายในในการเรียนรู และความ
สามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง จําแนกตามรูปแบบการฝกอบรม

ตัวแปร

ความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
- การทดอง
- หลังการทดลอง
พฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง
- การทดลอง
- หลังการทดลอง
แรงจูงใจภายในในการเรียนรู
- การทดลอง
- หลังการทดลอง
ความสามารถในการเรียนรูด วยการนําตนเอง
- การทดลอง
- หลังการทดลอง

กลุมทด ลอง
กลุมAB กลุมA กลุม B
(n = 24) (n=21) (n=20)
M
M
M
(SD)
(SD) (SD)

กลุมควบคุม
กลุม C
(n=21)
M
(SD)

282.54
(29.20)
304.25
(24.20)

288.71
(26.61)
304.76
(23.94)

287.10
(35.80)
302.30
(36.36)

270.85
(25.09)
273.42
(25.35)

199.45
(16.46)
220.66
(16.26)

206.36
(17.40)
218.85
(14.18)

198.35
(28.75)
219.30
(24.34)

193.90
(13.94)
199.23
(17.60)

148.79
(15.86)
166.04
(12.85)

153.95
(15.38)
168.19
(12.24)

150.70
(21.44)
161.00
(15.41)

147.19
(10.64)
150.47
(15.63)

185.50
(22.38)
206.08
(22.74)

191.90
(23.08)
201.76
(23.16)

197.45
(27.33)
206.25
(24.64)

181.80
(18.71)
186.57
(17.62)
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จากตาราง 4 จะเห็นไดวาหลังการฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรูและ
ความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง พบวา กลุมทดลอง AB กลุมทดลอง A และกลุม
ทดลอง B มีคะแนนเฉลี่ยของความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองจากการวัดหลังการทดลอง
ทันที สูงกวาคะแนนเฉลี่ยของการวัดกอนการทดลอง (304.25-282.54 = 21.74, 304.76-288.71 =
16.05, 302.30-287.71 = 14.59) และ พบวา หลังการทดลองกลุมทดลอง AB กลุมทดลอง A และ
กลุมทดลอง B มีคะแนนเฉลี่ยของความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองในการวัดทันทีหลังการ
ทดลองสูงกวากลุมควบคุม C (304.25-273.42 = 30.83, 304.76-273.42 = 31.34, 302.30-273.42
= 28.88)
นอกจากนี้ พบวา กลุมทดลอง AB กลุมทดลอง A และกลุมทดลอง B มีคะแนนเฉลี่ยของ
พฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเองจากการวัดหลังการทดลอง 3 สัปดาห สูงกวาคะแนนเฉลี่ย
ของการวัดกอนการทดลอง(220.66-199.45 = 20.55, 218.85-206.38 = 12.5, 219.30-198.35 =
20.95) และ พบวา กลุมทดลอง AB กลุมทดลอง A และกลุมทดลอง B มีคะแนนเฉลี่ยของ
พฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเองจากการวัดหลังการทดลอง 3 สัปดาหสูงกวากลุมควบคุม C
(220.66-199.23 = 21.43, 218.85-199.23 = 19.62, 219.30-199.23 = 20.07)
สําหรับตัวแปรแรงจูงใจภายในในการเรียนรู พบวา กลุมทดลอง AB กลุมทดลอง A และ
กลุมทดลอง B มีคะแนนเฉลี่ยของแรงจูงใจภายในในการเรียนรูจากการวัดหลังการทดลอง
3 สัปดาห สูงกวากอนการทดลอง (166.04-148.79 = 17.25, 165.85-153.95 = 11.89, 161.00150.70 = 10.3) และ พบวา กลุมทดลอง AB กลุมทดลอง A และกลุมทดลอง B มีคะแนนเฉลี่ยของ
แรงจูงใจภายในในการเรียนรูจากการวัดหลังการทดลอง 3 สัปดาหสูงกวากลุมควบคุม C (166.04150.07 = 15.57, 165.85-150.47 = 15.38, 161.00-150.47 = 10.53)
สวนตัวแปรความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง พบวา กลุมทดลอง AB กลุม
ทดลอง A และกลุมทดลอง B มีคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองจาก
การวัดหลังการทดลอง 3 สัปดาห สูงกวาการวัดกอนการทดลอง (206.08-185.50 = 20.58,
201.76-191.90 = 9.86, 206.25-197.45 = 8.8) นอกจากนี้ยังพบวา กลุมทดลอง AB กลุมทดลอง
A และกลุมทดลอง B มีคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองจากการวัด
หลังการทดลอง 3 สัปดาห สูงกวากลุมควบคุม C (206.08-186.57 = 19.51, 201.76-186.57
=15.19, 206.25-186.57 = 20.68)
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบขอตกลงเบื้องตน
กอนการทดสอบสมมติฐาน ผูวิจัยไดทําการทดสอบขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะห
ขอมูลดวยสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนแบบพหุตัวแปร (MANOVA) โดยทําการตรวจสอบ
ความเปนอิสระของคะแนน พิจารณาจากกลุมตัวอยางในการวิจัยนี้ไดรับคัดเลือกเขามาอยางเปน
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อิสระโดยการสุมกลุมตัวอยางเขารับการทดลองตามรูปแบบการฝกอบรมที่กําหนดไวในแตละกลุม
นอกจากนี้ ได ทํ า การตรวจสอบตั ว แปรตามที่ ศึ ก ษาทุ ก ตั ว มี ก ารแจกแจงแบบปกติ (normal
distribution) โดยการพิจารณาจากความเบ (skewness) ความโดง (kurtosis) ของแตล ะตัว แปร
ควบคูไปกับการทดสอบโดยใชสถิติ Shapiro-Wilk
เนื่องจาก กลุมตัวอยางมีขนาดเล็ก ทําให
สามารถตรวจสอบความไมปกติของการแจกแจงปกติไดอยางมีพลังสูงขึ้น (ผจงจิต อินทสุวรรณ.
2545: 50-55; อางอิงจาก Stevens, 1996, p. 245) ผลการตรวจสอบพบวา ตัวแปรตามในแตละ
กลุมของตัวแปรอิสระมีการแจกแจงแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การตรวจสอบความเทากันของเมทริกซความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวมของตัวแปร
ตามทุกตัวในแตละกลุม (homogeneity of variance-covariance matrices) ดวย Box’s M test
ผลการวิ เ คราะหพ บวา ไม มี นัย สํ าคั ญ ทางสถิติ แสดงว าไม มีค วามแตกตา งของเมทริ กซค วาม
แปรปรวน-ความแปรปรวนรวมของตัวแปรตามในแตละกลุม สวนการทดสอบความเทากันของ
ความแปรปรวนตัวแปรทุกตัวในแตละกลุมดวยวิธี Levene’s Test ผลการวิเคราะหพบวา ไมมี
นัยสําคัญ แสดงวา ตัวแปรทุกตัวมีความแปรปรวนไมแตกตางกัน
สําหรับการตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรตามในแตละกลุมดวยวิธี Bartlett’s
Test of Sphericity ผลการวิเคราะหพบวา มีนัยสําคัญ แสดงวาตัวแปรตามทุกตัวในแตละกลุมมี
ความสัมพันธกัน การวิเคราะหขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ พบวา ผลการวิเคราะหขอมูลเปนไป
ตามขอตกลงเบื้องตนของการใชสถิติ MANOVA จึงทําการทดสอบสมมติฐานตอไป
การทดสอบความเทาเทียมกันของตัวแปรกอนทดลอง
กอนการทดลองผูวิจัยไดทําการตรวจสอบตัวแปรทั้งในกลุมทดลองและกลุมควบคุม เพื่อ
ตรวจสอบความเทาเทียมกันของตัวแปรที่ใชในการวิจัย ผลการทดสอบแสดงไดดังตาราง 5 ดังนี้
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ตาราง 5 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบพหุตัวแปร (ความพรอมในการเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง พฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง แรงจูงใจภายในในการเรียนรู และความสามารถ
ในการเรียนรูดวยการนําตนเอง) จําแนกตามรูปแบบการฝกอบรม

ตัวแปร
อิทธิพลพหุตัวแปร
อิทธิพลของตัวแปรเดียว
- ความพรอมในการเรียนรูดวย
การนําตนเอง
- พฤติกรรมการเรียนรูดวยการ
นําตนเอง
- แรงจูงใจภายในในการเรียนรู
- ความสามารถในการเรียนรู
ดวยการนําตนเอง

Eta
p-value Squared
.070
.29

อิทธิพล
TC

F
1.173

df
15.00

TC

1.575

3.00

.20

.054

TC

1.439

3.00

.23

.050

TC

.683

3.00

.56

.024

TC

1.881

3.00

.13

.064

จากตาราง 5 ผลการวิเคราะหดวยการทดสอบความแปรปรวนแบบพหุตัวแปร แสดงให
เห็นวาคะแนนคาเฉลี่ยของพหุตัวแปร (ความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง พฤติกรรมการ
เรียนรูดวยการนําตนเอง แรงจูงใจภายในในการเรียนรู และความสามารถในการเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง) ของรูปแบบการทดลองทั้ง 4 กลุมมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยมีคา F เทากับ 1.173 ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .29 แสดงวา กลุมตัวอยางทั้ง
4 รูปแบบการฝกอบรมมีคาเฉลี่ยทุกตัวแปรกอนการทดลองไมแตกตางกัน

การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 นักศึกษาที่ไดรับฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรูและ
ความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง มีความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง แรงจูงใจ
ภายในในการเรียนรู และความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองสูงกวานักศึกษาที่ไมไดรับ
ฝกอบรม การวัดหลังการทดลองทันที
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ตาราง 6 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบพหุตัวแปร (ความพรอมในการเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง แรงจูงใจภายในในการเรียนรู และความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง) จําแนก
ตามรูปแบบการฝกอบรม การวัดหลังการทดลองทันที

ตัวแปร
อิทธิพลพหุตัวแปร
อิทธิพลของตัวแปรเดียว
- ความพรอมในการเรียนรูดวย
การนําตนเอง
- แรงจูงใจภายในในการเรียนรู
- ความสามารถในการเรียนรู
ดวยการนําตนเอง

อิทธิพล
TC

F
2.592

df
9.00

Eta
p-value Squared
.088
.008*

TC

6.396

3.00

.001*

.190

TC

5.355

3.00

.002*

.164

TC

4.511

3.00

.006*

.142

* p<.05
จากตาราง 6 ผลการวิเคราะหดวยการทดสอบความแปรปรวนแบบพหุตัวแปร แสดงวา
รูปแบบการฝกอบรมมีผลตอพหุตัวแปร (ความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง แรงจูงใจ
ภายในในการเรียนรู และความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยมีคา F=2.592 ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .008 และเมื่อพิจารณาพหุตัวแปรใน
ฐานะตัวแปรเดียวทีละตัว พบวา รูปแบบการฝกอบรมมีผลตอความพรอมในการเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง (F=6.396, p-value=.001) แรงจูงใจภายในในการเรียนรู (F=5.355, p-value=.002) และ
ความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง (F=4.511, p-value=.006) แสดงวาความพรอมในการ
เรียนรูดวยการนําตนเอง แรงจูงใจภายในในการเรียนรู และความสามารถในการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองในแตละรูปแบบการฝกอบรมแตกตางกัน ดังนั้น จึงทําการทดสอบความแปรปรวนตัวแปร
เดียว (Univariate F test) ที่เสนอไวในตาราง 7
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ตาราง 7 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยความพรอมในการเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง แรงจูงใจภายในในการเรียนรู และความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง จําแนก
ตามรูปแบบการฝกอบรม การวัดหลังการทดลองทันที
ตัวแปร

ความพรอมในการเรียนรู
ดวยการนําตนเอง

แรงจูงใจภายในในการเรียนรู

ความสามารถในการเรียนรู
ดวยการนําตนเอง

ความแตกตาง Std.Error
ของคะแนนเฉลี่ย
ระหวางรูปแบบ
การทดลอง
.51
8.27
1.95
8.38
2.46
8.65
30.82
8.27
31.33
8.54
28.87
8.65
1.79
4.36
6.91
4.42
5.11
4.56
16.17
4.36
14.38
4.50
9.26
4.56
1.52
7.32
.80
7.42
.72
7.65
21.85*
7.32
23.38*
7.65
22.65*
7.65
** p<.001

การเปรียบเทียบรายคู

AB-A
AB-B
A-B
AB-C
A-C
B-C
AB-A
AB-B
A-B
AB-C
A-C
B-C
AB-A
AB-B
A-B
AB-C
A-C
B-C
* p<.05

p-value

.915
.817
.777
.000**
.000**
.001*
.681
.122
.265
.000**
.002*
.046*
.835
.914
.925
.004*
.003*
.004*

จากตาราง 7 ผลการทดสอบพบวา คะแนนเฉลี่ยความพรอมในการเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง แรงจูงใจภายในในการเรียนรู และความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองของกลุม
ทดลอง AB ไดรับฝกอบรมการพัฒนาทั้งแรงจูงใจภายในในการเรียนรูและความสามารถในการ
เรียนรูดวยการนําตนเอง กลุมทดลอง A ไดรับฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู
และกลุมทดลอง B ไดรับฝกอบรมการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง สูงกวา
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กลุมควบคุม C ที่ไมไดรับฝกอบรมโดยไดฝกภาษาอังกฤษอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิเคราะหขอมูลดังกลาวยืนยันสมมติฐานที่ 1
สมมติฐานที่ 2 นักศึกษาที่ไดรับฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู และ
ความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง มีพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง แรงจูงใจ
ภายในในการเรียนรู และความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองสูงกวานักศึกษาไมไดรับ
ฝกอบรม การวัดหลังการทดลอง 3 สัปดาห
ตาราง 8 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบพหุตัวแปร (พฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง
แรงจูงใจภายในในการเรียนรู และความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง) จําแนกตาม
รูปแบบการฝกอบรม การวัดหลังการทดลอง 3 สัปดาห

ตัวแปร
อิทธิพลพหุตัวแปร
อิทธิพลของตัวแปรเดียว
- พฤติกรรมการเรียนรูดวยการ
นําตนเอง
- แรงจูงใจภายในในการเรียนรู
- ความสามารถในการเรียนรู
ดวยการนําตนเอง

อิทธิพล
TC

F
3.230

df
9.00

Eta
p-value Squared
.107
.001*

TC

6.601

3.00

.000**

.195

TC

6.734

3.00

.000**

.198

TC

3.732

3.00

.014*

.120

* p<.05

** p<.001

จากตาราง 8 ผลการวิเคราะหดวยการทดสอบความแปรปรวนแบบพหุตัวแปร แสดงวา
รูปแบบการฝกอบรมมีผลตอพหุตัวแปร (พฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง แรงจูงใจภายในใน
การเรียนรู และความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยมีคา F=3.230 ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และเมื่อพิจารณาพหุตัวแปรในฐานะตัวแปร
เดียวทีละตัว พบวา รูปแบบการฝกอบรมมีผลตอพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง (F=6.601,
p-value=.000) แรงจูงใจภายในในการเรียนรู (F=6.734, p-value=.000) และความสามารถในการ
เรียนรูดวยการนําตนเอง (F=3.732, p-value=.014) แสดงวาพฤติกรรมในการเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง แรงจูงใจภายในในการเรียนรู และความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองในแตละ
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รูปแบบการฝกอบรมแตกตางกัน ดังนั้น จึงทําการทดสอบความแปรปรวนตัวแปรเดียว (Univariate
F test) ที่เสนอไวในตาราง 9
ตาราง 9 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง แรงจูงใจภายในใน
การเรียนรู และความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง จําแนกตามรูปแบบการฝกอบรม
การวัดหลังการทดลอง 3 สัปดาห
ตัวแปร

พฤติกรรมการเรียนรูดวย
การนําตนเอง

แรงจูงใจภายในในการเรียนรู

ความสามารถในการเรียนรู
ดวยการนําตนเอง

การเปรียบเทียบรายคู

AB-A
AB-B
A-B
AB-C
A-C
B-C
AB-A
AB-B
A-B
AB-C
A-C
B-C
AB-A
AB-B
A-B
AB-C
A-C
B-C
* p<.05

ความแตกตาง Std.Error
ของคะแนนเฉลี่ย
ระหวางรูปแบบ
การพัฒนา
1.80
5.48
1.36
5.55
.44
5.73
21.42
5.48
19.61
5.65
20.06
5.73
2.14
4.20
5.04
4.25
7.19
4.39
15.56
4.20
17.71
4.33
10.52
4.39
4.32
6.63
.16
6.71
4.48
7.47
19.51
6.63
15.19
6.84
19.67
6.93
** p<.001

p-value

.742
.806
.939
.000**
.001*
.001*
.610
.240
.105
.000**
.000**
.019*
.516
.980
.992
.004*
.029*
.006*
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จากตาราง 9 ผลการทดสอบพบวา คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง
แรงจูงใจภายในในการเรียนรู และความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองของกลุมทดลอง AB
ไดรับฝกอบรมการพัฒนาทั้งแรงจูงใจภายในในการเรียนรู และความสามารถในการเรียนรูดวยการ
นําตนเอง กลุมทดลอง A ไดรับฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู และกลุมทดลอง
B ไดรับฝกอบรมการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง สูงกวากลุมควบคุม C
ไมไดรับฝกอบรมโดยไดฝกภาษาอังกฤษอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิเคราะห
ขอมูลดังกลาวยืนยันสมมติฐานที่ 2
สมมติฐานที่ 3 นักศึกษาที่ไดรับฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู และ
ความสามารถในการเรี ย นรู ด ว ยการนํา ตนเองที่ มี ก ารเข า ถึ ง แหล ง ทรั พ ยากรการเรี ย นรู ข อง
มหาวิทยาลัยสูง มีพฤติกรรมการเรี ย นรู ด ว ยการนํา ตนเองสู ง กว า นั ก ศึ ก ษาที่ มี ก ารเข า ถึ ง แหล ง
ทรั พ ยากรการเรี ย นรู ข องมหาวิทยาลัยต่ํา
ตาราง 10 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเองจําแนกตาม
รูปแบบการฝกอบรม และการเขาถึงแหลงทรัพยากรการเรียนรูของมหาวิทยาลัย
แหลงความแปรปรวน
ระหวางกลุม
TC
RE
TC X RE
ความคลาดเคลื่อน
รวม

SS

df

MS

F

6361.49
1123.76
1109.93
25356.97
3997562.00

3
1
3
78
86

2120.49
1123.76
326.97
325.08

6.53
3.45
1.13

p-value
.001*
.067
.339

จากตาราง 10 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง พบวา ปฏิสัมพันธระหวางรูปแบบการฝกอบรม และการเขาถึงแหลงทรัพยากรการเรียนรูของ
มหาวิ ท ยาลั ย ไม มี ผ ลต อ พฤติ ก รรมการเรี ย นรู ด ว ยการนํ า ตนเองอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ .05 โดยมีคา F=1.138 ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .339 กลาวคือ นักศึกษาที่ไดรับ
รูปแบบการฝกอบรมและมีการเขาถึงแหลงทรัพยากรการเรียนรูของมหาวิทยาลัยที่แตกตางกัน จะมี
พฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเองไมแตกตางกัน
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จากผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการวิจัย สามารถสรุปไดดังนี้
1. นักศึกษาที่ไดรับฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู และความสามารถ
ในการเรียนรูดวยการนําตนเอง มีความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง แรงจูงใจภายในในการ
เรียนรู และความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองสูงกวานักศึกษาที่ไมไดรับการฝกอบรม
การวัดหลังการทดลองทันที
2. นักศึกษาที่ไดรับฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู และความสามารถ
ในการเรียนรูดวยการนําตนเอง มีพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง แรงจูงใจภายในในการ
เรียนรู และความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองสูงกวานักศึกษาที่ไมไดรับการฝกอบรม
การวัดหลังการทดลอง 3 สัปดาห
3. นักศึกษาที่ไดรับฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู และความสามารถ
ในการเรี ย นรู ด ว ยการนํา ตนเองที่ มี ก ารเข า ถึ ง แหล ง ทรั พ ยากรการเรี ย นรู ข องมหาวิทยาลัยสูง
มีพฤติกรรมการเรี ย นรู ด ว ยการนํ า ตนเอง ไม แ ตกต า งจากนั ก ศึ ก ษาที่ มี ก ารเข า ถึ ง แหล ง
ทรั พ ยากรการเรี ย นรู ข องมหาวิทยาลัยต่ํา
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง ผูวิจัยไดศึกษาผลของการพัฒนาแรงจูงใจภายในใน
การเรียนรูและความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง ที่มีตอพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ซึง่ สรุปผลการวิจัย และอภิปรายผลไดดังนี้

ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อสรางชุดฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู และความสามารถในการ
เรียนรูดวยตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2. เพื่อเปรียบเทียบผลของการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู และความสามารถใน
การเรียนรูดวยการนําตนเองที่มีตอพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ระหวางนักศึกษาไดรับฝกอบรมและไมไดรับฝกอบรม
3. เพื่อเปรียบเทียบผลของการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู และความสามารถใน
การเรียนรูดวยการนําตนเองที่มีตอพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ระหวางนักศึกษาที่มีการเขาถึงแหลงทรัพยากรการเรียนรูของมหาวิทยาลัย
แตกตางกัน

สมมติฐานการวิจัย
1. นักศึกษาที่ไดรับฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู และความสามารถใน
การเรียนรูดวยการนําตนเอง มีความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง แรงจูงใจภายในในการ
เรียนรู และความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองสูงกวานักศึกษาไมไดรับฝกอบรม การวัด
หลังการทดลองทันที
2. นักศึกษาที่ไดรับฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู และความสามารถใน
การเรียนรูดวยการนําตนเอง มีพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง แรงจูงใจภายในในการเรียนรู
และความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองสูงกวานักศึกษาไมไดรับฝกอบรม การวัดหลังการ
ทดลอง 3 สัปดาห
3. นักศึกษาที่ไดรับฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู และความสามารถใน
การเรี ย นรู ด ว ยการนํ า ตนเองที่ มี ก ารเข า ถึ ง แหล ง ทรั พ ยากรการเรี ย นรู ข องมหาวิ ท ยาลั ย สู ง มี
พฤติกรรมการเรี ย นรู ด ว ยการนํา ตนเองสู ง กว า นั ก ศึ ก ษาที่ มี ก ารเข า ถึ ง แหล ง ทรั พ ยากรการ
เรี ย นรู ข องมหาวิทยาลัยต่ํา
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วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
การวิจัยในครั้งนี้ประชากร เปนนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม
กลุมตัวอยางที่ใชในครั้งนี้ เปน นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรีปการศึกษา 2553
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ชั้นป 3 และ 4 ที่อาสาสมัครเขารวมการฝกอบรมจํานวน 100 คน
เปนนักศึกษาที่กอนการฝกอบรมไดรับการวัดการเขาถึงแหลงทรัพยากรการเรียนรูของมหาวิทยาลัย
แบงเปนระดับสูงจํานวน 50 คนและระดับต่ําจํานวน 50 คน โดยสุมนักศึกษาดวยวิธีการอยางงายให
เขากลุมตามรูปแบบการฝกอบรมที่แตกตางกัน 4 รูปแบบ จากการสูญหายของกลุมตัวอยางระหวาง
การฝกอบรม เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรมกลุมตัวอยางที่สามารถเขารวมการฝกอบรมไดตลอดระยะเวลา
การฝกอบรมมีทั้งสิ้นจํานวน 86 คน แบงตามการฝกอบรมออกเปน 4 รูปแบบ ไดแก กลุมทดลอง
AB ไดรับฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรูและความสามารถในการเรียนรูดวยการ
นําตนเอง จํานวน 24 คน กลุมทดลอง A ไดรับฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู
จํานวน 21 คน กลุมทดลอง B ไดรับฝกอบรมการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง จํานวน 20 คน และกลุมควบคุม C ไมไดรับฝกอบรมโดยไดฝกภาษาอังกฤษ จํานวน
21 คน ในแตละกลุมจะมีนักศึกษาที่มีการเขาถึงแหลงทรัพยากรการเรียนรูของมหาวิทยาลัยทั้ง
ระดับสูงและระดับต่ํา
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
2.1 เครื่องมือที่ใชในการวัดตัวแปร
2.1.1 แบบวัดความพรอมในการเรียนรูดวยตนเอง เปนแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นตาม
แนวคิดของ กูกลิเอลมิโน (Guglielmino. 1977) ที่ใหนักศึกษาประเมินการรับรูของตนเองวามี
ทัศนคติและทักษะในการเรียนรูดวยการนําตนเองใน 8 องคประกอบ ไดแก การเปดโอกาสตอการ
เรียนรู มโนทัศนของตนเองวาเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ ความริเริ่มและมีอิสระในการเรียนรู
ความรับผิดชอบในการเรียนรูของตนเอง ความรักในการเรียน ความคิดสรางสรรค การมุงอนาคต
และความสามารถที่จะใชทักษะการเรียนพื้นฐานและทักษะการแกไขปญหา มีลักษณะเปนขอความ
จํานวน 73 ขอ ประกอบดวยมาตราประเมินคา 5 ระดับ ไดแก “จริง” “คอนขางจริง” “ไมแนใจ”
“คอนขางไมจริง” และ “ไมจริง” มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมทั้ง
ฉบับระหวาง .204-.568 และมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .92
2.1.2 แบบวัดพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง แบบสอบถามที่ผูวิจัยสราง
ขึ้นตามแนวคิดของ คอสตา และกาลิค (Costa; & Kallick. 2004) เปนการวัดที่ใหนักศึกษาประเมิน
การกระทําที่แสดงออกในการเรียนรู โดยมีการดําเนินการและกํากับการเรียนรูดวยการนําตนเอง
อยางอิสระเปนตัวของตัวเอง ประกอบดวยองคประกอบ 3 ดาน คือ การจัดการตนเอง การ
ตรวจสอบตนเอง และการเปลี่ยนแปลงตนเอง มีจํานวน 46 ขอ เปนแบบมาตราประเมิณคา 6
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ระดับ คือ “จริงที่สุด” “จริง” “คอนขางจริง” “คอนขางไมจริง” “ไมจริง” และ “ไมจริงเลย” มีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมทั้งฉบับระหวาง .258 - .562 และมีคา
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .91
2.1.3 แบบวัดแรงจูงใจภายในในการเรียนรู เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น
ดวยการปรับปรุงแบบสอบถามของอรพินทร ชูชม; และคนอื่นๆ (2542: 42) ที่ใหนักศึกษาประเมิน
ความต อ งการและความพึ ง พอใจที่ จ ะแสดงพฤติ ก รรมต า งๆเกี่ ย วกั บ การเรี ย นรู ที่ เ กิ ด จากการ
แรงผลั ก ดั น ภายในของตนเอง โดยมิ ไ ด อ าศั ย การชั ก จู ง หรื อ สิ่ ง เร า จากภายนอก ประกอบด ว ย
องคประกอบ 5 ดาน ไดแก ความตองการสิ่งทาทาย ความสนใจเพลิดเพลิน ความเปนตัวของตัวเอง
ความตองการมีความสามารถ และความมุงมั่น มีจํานวน 38 ขอ เปนแบบมาตราประเมิณคา 5 ระดับ
คือ คือ “จริง” “คอนขางจริง” “ไมแนใจ” “คอนขางไมจริง” “ไมจริง” มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมทั้งฉบับระหวาง .277 - .554 มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เทากับ .88
2.1.4 แบบวัดความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง เปนแบบวัดที่ผูวิจัย
สรางขึ้นตามแนวคิดของ โนลส (Knowles. 1975) ที่ใหนักศึกษาประเมินผลวาตนเองมีความมั่นใจ
และเชื่อมั่นในการเรียนรูดวยการนําตนเอง โดยมีองคประกอบ 5 ดาน ไดแก การวิเคราะหความ
ต อ งการของตนเอง การกํ า หนดเป า หมายการเรี ย นรู การระบุ แ หล ง ทรั พ ยากรในการเรี ย นรู
การเลือกและประยุกตใชกลยุทธการเรียนรูที่เหมาะสม และการประเมินผลการเรียนรู
จํานวน
43 ขอ เปนแบบมาตราประเมิณคา 6 ระดับ คือ “จริงที่สุด” “จริง” “คอนขางจริง” “คอนขางไมจริง”
“ไมจริง” และ “ไมจริงเลย” มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมทั้งฉบับ
ระหวาง .205-.652 มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .92
2.1.5 แบบวัดการเขาถึงแหลงทรัพยากรการเรียนรูของมหาวิทยาลัย เปนแบบ
วัดที่ผูวิจัยสรางขึ้น ที่ใหนักศึกษาประเมินการรับรูของบุคคลตอการใหบริการความรู ขอมูล ขาวสาร
สารสนเทศของแหลงทรัพยากรการเรียนรูภายในมหาวิทยาลัย 3 แหลง ไดแก ศูนยคอมพิวเตอร
สํานักหอสมุด และคณะที่นักศึกษาเรียน เกี่ยวกับคุณภาพการบริการที่สะดวก พอเพียงและใชงานได
จํานวน 27 ขอ เปนแบบมาตราประเมิณคา 6 ระดับ คือ คือ “จริงที่สุด” “จริง” “คอนขางจริง”
“คอนขางไมจริง” “ไมจริง” และ “ไมจริงเลย” มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับ
คะแนนรวมทั้งฉบับระหวาง .445-.686 มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .94
2.2 เครื่องมือที่ใชในการทดลอง
2.2.1 ชุดฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู เปนกระบวนการ
ฝกอบรมประกอบดวยกิจกรรมที่ใชในการพัฒนาใหนักศึกษามีความตองการ และความพึงพอใจ
ในการเรีย นรู ที ่เ กิด จากความสามารถของตนเอง โดยไม อ าศั ย รางวั ล ภายนอก ประกอบด ว ย
องคประกอบ 5 ดาน ไดแก ความตองการสิ่งทาทาย ความสนใจเพลิดเพลิน ความเปนตัวของ
ตัวเอง ความตองการมีความสามารถและความมุงมั่น กระบวนการฝกอบรมสรางขึ้นมาจากแนวคิด
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แรงจูงใจภายในในการเรียนรู ทฤษฎีลําดับความตองการของมาสโลว ทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอรน
ไดค บนกฎแหงความพรอม ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคมบนแนวคิดการเรียนรูโดยการสังเกต
และแนวคิดการรับรูความสามารถของตนเอง และเทคนิคการฝกอบรม ไดแก การอภิปรายกลุม เกม
การบรรยาย กรณีศึกษา การระดมสมอง กิจกรรมศิลปะ และการแสดงละคร กระบวนการฝกอบรม
มี 2 ขั้นตอนขั้นแรก การฝกอบรมการสรางความคุนเคย การเตรียมความพรอม และการปฐมนิเทศ
เป น กิ จ กรรมสร า งความพร อ มของนั ก ศึ ก ษาก อ นเริ่ ม การพั ฒ นาแรงจู ง ใจภายในในการเรี ย นรู
ประกอบดวย 3 กิจกรรม ระยะเวลาในการฝกกิจกรรมละประมาณ 40-60 นาที
ขั้นสอง การ
ฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู ตามองคประกอบทั้ง 5 ดาน ไดแก ความ
ตองการสิ่งทาทาย ความสนใจเพลิดเพลิน ความเปนตัวของตัวเอง ความตองการมีความสามารถ
และความมุงมั่น โดยการฝกอบรมดวยการทํากิจกรรม 7 กิจกรรม ระยะเวลาในการฝกกิจกรรมละ
ประมาณ 70-150 นาที ทั้งหมด 10 กิจกรรม รวมระยะเวลาการฝกอบรมทั้งหมดประมาณ
1000 นาที หรือประมาณ 16 ชั่วโมง
2.2.2 ชุ ด ฝ ก อบรมการพั ฒ นาความสามารถในการเรี ย นรู ด ว ยการนํ า ตนเอง
เปนกระบวนการฝกอบรมประกอบดวยกิจกรรมที่ใชในการพัฒนาใหนักศึกษามั่นใจ และเชื่อมั่นใน
การเรียนรูดวยการนําตนเอง โดยมีองคประกอบ 5 ดาน ไดแก การวิเคราะหความตองการของ
ตนเอง การกําหนดเปาหมายการเรียนรู การระบุแหลงทรัพยากรในการเรียนรู การเลือกและ
ประยุกตใช กลยุทธการเรียนรูที่เหมาะสม และการประเมินผลการเรียนรู กระบวนการฝกอบรม
สรางขึ้นมาจากแนวคิดความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญา
สังคม ทฤษฎีลําดับความตองการของมาสโลว ทฤษฎีลําดับความตองการของเมอรเรย ทฤษฏีการ
เชื่อมโยงของธอรนไดค และเทคนิคการฝกอบรม
ไดแก การอภิปรายกลุม เกม การบรรยาย
กรณีศึกษา การระดมสมอง กิจกรรมศิลปะ และการแสดงละคร กระบวนการฝกอบรมมี 2 ขั้นตอน
ขั้นแรก การฝกอบรมการสรางความคุนเคย การเตรียมความพรอม และการปฐมนิเทศ เปนกิจกรรม
สรางความพรอมของนักศึกษากอนเริ่มการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
ประกอบดวย 2 กิจกรรม ระยะเวลาในการฝกกิจกรรมละประมาณ 40-60 นาที
ขั้นสอง การ
ฝกอบรมการพัฒนาความสามารถในการเรี ยนรูดวยการนําตนเอง ตามองคประกอบทั้ง 5 ดาน
ไดแก การวิเคราะหความตองการของตนเอง การกําหนดเปาหมายการเรียนรู การระบุแหลง
ทรัพยากรในการเรียนรู การเลือกและประยุกตใช กลยุทธการเรียนรูที่เหมาะสม และการประเมินผล
การเรียนรู
โดยการฝกอบรมดวยการทํากิจกรรม 8 กิจกรรม ระยะเวลาในการฝกกิจกรรมละ
ประมาณ 70-150 นาที ทั้งหมด 10 กิจกรรม รวมระยะเวลาการฝกอบรมทั้งหมดประมาณ 1000
นาที หรือประมาณ 16 ชั่วโมง
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3. การดําเนินการทดลอง
3.1 กอนการดําเนินการทดลองผูวิจัยดําเนินการวัดตัวแปรจัดประเภทกับกลุมตัวอยาง
เพื่อใชในการสุมนักศึกษากลุมตัวอยางเขากลุมฝกอบรม 4 รูปแบบ ไดแก กลุมทดลอง AB ไดรับ
ฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู และความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
จํา นวน 24 คน กลุมทดลอง A ได รับ ฝ กอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู จํ า นวน
21 คน กลุมทดลอง B ไดรับฝกอบรมการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
จํานวน 20 คน และกลุมควบคุม C ไมไดรับฝกอบรมโดยไดฝกภาษาอังกฤษ จํานวน 21 คน
ในแตละกลุมจะมีนักศึกษาที่มีการเขาถึงแหลงทรัพยากรการเรียนรูของมหาวิทยาลัยทั้งระดับสูง และ
ระดับต่ํา
3.2 ผูวิจัยดําเนินการวัดตัวแปร ไดแก ความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
พฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง แรงจูงใจภายในในการเรียนรู และความสามารถในการ
เรียนรูดวยการนําตนเอง กอนดําเนินการทดลอง
3.3 ผูวิจัยดําเนินการทดลองการฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู
และความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองใหกับกลุมทดลอง AB ไดรับฝกอบรมการพัฒนา
แรงจูงใจภายในในการเรียนรู และความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง กลุมทดลอง A
ไดรับฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู กลุมทดลอง B ไดรับฝกอบรมการพัฒนา
ความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง สําหรับกลุมควบคุม C ไมไดรับฝกอบรมโดยไดฝก
ภาษาอังกฤษ
3.4 หลังเสร็จสิ้นการทดลอง ผูวิจัยไดทําการวัดตัวแปรหลังการทดลองทันที ไดแก
ความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง แรงจูงใจภายในในการเรียนรู และความสามารถในการ
เรียนรูดวยการนําตนเอง โดยทําการวัดตัวแปรในกลุมทดลอง AB กลุมทดลอง A กลุมทดลอง B
และ กลุมควบคุม C
3.5 หลังเสร็จการทดลอง 3 สัปดาห ผูวิจัยไดทําการติดตามและดําเนินการวัดตัวแปร
ไดแก พฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง แรงจูงใจภายในในการเรียนรู และความสามารถใน
การเรียนรูดวยการนําตนเอง โดยทําการวัดตัวแปรในกลุมทดลอง AB กลุมทดลอง A กลุมทดลอง
B และกลุมควบคุม C

การวิเคราะหขอมูล
1. สถิติพรรณา (description statistics) โดยหาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เพื่อใชในการวิเคราะหลักษณะและขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยาง
2. การวิเคราะหความแปรปรวนแบบพหุตัวแปร (multivariate analysis of variance:
MANOVA) เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 1 และ ที่ 2
3. การวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-way ANOVA) เพื่อทดสอบสมมติฐาน
ที่ 3
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สรุปผลการวิจัย
1. นักศึกษาที่ไดรับฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู และความสามารถใน
การเรียนรูดวยการนําตนเอง มีความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง แรงจูงใจภายในในการ
เรียนรู และความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองสูงกวานักศึกษาที่ไมไดรับการฝกอบรม
การวัดหลังการทดลองทันที
2. นักศึกษาที่ไดรับฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู และความสามารถใน
การเรียนรูดวยการนําตนเอง มีพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง แรงจูงใจภายในในการเรียนรู
และความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองสูงกวานักศึกษาที่ไมไดรับการฝกอบรม การวัด
หลังการทดลอง 3 สัปดาห
3. นักศึกษาที่ไดรับฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู และความสามารถ
ในการเรี ย นรู ด ว ยการนํา ตนเองที่ มี ก ารเข า ถึ ง แหล ง ทรั พ ยากรการเรี ย นรู ข องมหาวิทยาลัยสูง
มีพฤติ กรรมการเรี ย นรู ด ว ยการนํา ตนเอง ไม แ ตกต า งจากนั ก ศึ ก ษาที่ มี ก ารเข า ถึ ง แหล ง
ทรั พ ยากรการเรี ย นรู ข องมหาวิทยาลัยต่ํา

การอภิปรายผลการวิจัยตามสมมติฐานการวิจัย
สมมติ ฐ านที่ 1 นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด รั บ การพั ฒ นาแรงจู ง ใจภายในในการเรี ย นรู และ
ความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง มีความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง แรงจูงใจ
ภายในในการเรียนรู และความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองสูงกวานักศึกษาที่ไมไดรับ
การฝกอบรม การวัดหลังการทดลองทันที
จากผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบวา นักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาทั้ง
แรงจูงใจภายในในการเรียนรูและความสามารถในการเรียนรู (กลุมทดลอง AB) นักศึกษาที่ไดรับการ
พัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู (กลุมทดลอง A) และนักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาความสามารถ
ในการเรียนรูดวยการนําตนเอง (กลุมทดลอง B)
มีความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
แรงจูงใจภายในในการเรียนรู และความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองสูงกวานักศึกษาที่
ไมไดรับฝกอบรม (กลุมควบคุม C) การวัดหลังการทดลองทันที ซึ่งสนับสนุนสมมติฐานที่ 1 ความ
พร อ มในการเรี ย นรู ด ว ยการนํ า ตนเอง เป น มิ ติ ค วามพร อ มทางจิ ต ในการเรี ย นรู ที่ บุ ค คลมี
ความสามารถที่จะพัฒนาทักษะการเรียนรูดวยการนําตนเอง (Yu. 2005: 147; citing Guglielmino.
1991) การที่จะใหผูเรียนเกิด ความพรอมสําหรับการเรียนรู (readiness for learning) ไดตองมี
ความอยากที่จะกระทําที่เปนลักษณะภายในของผูที่จะเรียนรู (สุดใจ เหลาสุนทร. 2549: 25-26)
จากแนวคิดความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง การที่จะทําใหผูเรียนเกิดความพรอมสําหรับ
การเรียนรูไดตองมีความอยากกระทํา อันเปนองคประกอบสําคัญและสิ่งจําเปนเบื้องตนในการ
เรียนรู เพราะแรงจูงใจทําใหบุคคลไวตอการรับสัมผัสสิ่งเรา และเมื่อตองการใหใครเกิดการเรียนรูทํา
ให เ ขามี ค วามต อ งการ หรื อ แรงจู ง ใจเกิ ด ขึ้ น เพราะการเรี ย นรู เ กิ ด ขึ้ น ได เ พราะมี แ รงจู ง ใจ
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(ประสาท อิศรปรีดา.2523: 9) ดังนั้น ชุดฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู เปนการ
พัฒนาใหนักศึกษาเกิดความอยากกระทําในสิ่งที่สนใจและรูสึกสนุก ปราศจากความรูสึกกดดัน ความ
ตึงเครียด หรือวิตกกังวล รูสึกอิสระที่ไมตองอาศัยการชักจูงจากสิ่งเราภายนอก อันเปนการสราง
ความพรอมสําหรับการเรียนรูภายในตัวของนักศึกษา นอกจากนี้ ตามแนวคิดของกูกลิเอลมิโน
(Yu. 2005: 147; citing Guglielmino. 1991) ยังมองวา ความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
เปนลักษณะสวนบุคคลของผูเรียนที่มี 8 องคประกอบ ไดแก เปดใจรับโอกาสที่จะเรียน มโนทัศนใน
ดานการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ คิดริเริ่มและเรียนรูไดดวยตนเอง รับผิดชอบตอการเรียนของตนเอง
รักในการเรียน คิดสรางสรรค มุงอนาคต และทักษะการแกปญหา โดยผูมีความพรอมในการเรียนรู
ดวยการนําตนเอง จะมีลักษณะเปนผูที่ตองการจะเรียนรู เปนผูมีแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองได (อุนตา นพคุณ. 2527) และเมื่อบุคคลพรอมแลวไดกระทําก็จะทําใหเกิดความ
พึงพอใจ ก็จะเกิดการเรียนรูไดดี (อารี พันธมณี. 2546: 214) ซึ่งชุดฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจ
ภายในในการเรียนรู เปนกิจกรรมที่พัฒนานักศึกษาใหเกิดความตองการและความพึงพอใจในการ
เรียนรู ที่เกิดจากการแรงผลักดันภายในของตนเอง โดยมิไดอาศัยการชักจูงหรือสิ่งเราจากภายนอก
5 ด า น ได แ ก ความต อ งการสิ่ ง ท า ทาย ความสนใจเพลิด เพลิ น ความเป น ตั ว ของตั ว เอง ความ
ตองการมีความสามารถ และความมุงมั่น และยังทําใหนักศึกษารูสึกวาตนเองมีความสามารถในการ
เรียนรูดวยการนําตนเองอยางอิสระ อันเปนคุณลักษณะของบุคคลที่มีความพรอมในการเรียนรูดวย
การนําตนเอง เพราะฉะนั้น นักศึกษาที่ไดรับฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู จึงมี
ความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองสูงกวานักศึกษาที่ไมไดรับการฝกอบรม
นอกจากนี้ บุคคลที่มีการเรียนรูดวยการนําตนเอง เปนผูที่มีการแสวงหาคําตอบเพื่อการ
เรียนรูไดดวยตนเอง ความรับผิดชอบตอการเรียนรูและมีขั้นตอนเพื่อนําไปสูเปาหมาย และการ
ประเมินผลตนเองไดอยางถูกตองยุติธรรม (สุวัฒน วัฒนวงศ. 2546) ผูมีความพรอมในการเรียนรู
ดวยการนําตนเอง จะมีการกระทําอยางเปนระบบแบบแผน สามารถคนหาแหลงทรัพยากรในการ
เรียนรูได (มรุต กองวิริยะไพศาล. 2549: 21) มีความพรอมในการเรียนรูที่จะแสดงออกในลักษณะ
ของการรูวาตนเองตองการเรียนรูอะไร
ความสามารถหาวิธีการตางๆ เพื่อเรียนรูหัวขอใหมๆ
การตัดสินใจความกาวหนาในการเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรูของตนเองได (นรินทร บุญชู. 2532)
ซึ่งชุด ฝ ก อบรมการพั ฒ นาความสามารถในการเรีย นรูดว ยการนํา ตนเอง เป นกิ จกรรมที่ พัฒ นา
นักศึกษาใหสามารถคิดริเริ่มวิเคราะหความตองการการเรียนรูของตนเอง กําหนดเปาหมายของการ
เรียนรู ระบุแหลงเพื่อการเรียนรู เลือกและใชกลยุทธของการเรียนรูที่เหมาะสม และประเมินผลการ
เรียนรูของตนเอง ทําใหนักศึกษาเกิดการกระทําอยางเปนระบบแบบแผน ตระหนักหรือรับผิดชอบ
ตอแผนการเรียนรูของตนเอง และทําใหนักศึกษาสามารถที่จะพัฒนาความสามารถในการเรียนรูดวย
การนําตนเอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของฐิฎา ไกรวัฒนพงศ (2544) ปจจัยดานการจัดการเรียน
การสอนเพื่อการเรียนรูดวยการนําตนเอง ทั้ง 5 ประการ ไดแก การวิเคราะหความตองการ การ
กํ า หนดจุ ด มุ ง หมาย การวางแผนการเรี ย น การแสวงหาแหล ง วิ ท ยาการ และการประเมิ น ผล
มีความสัมพันธ กับความพรอมในการเรี ยนรูดวยการนําตนเอง อยางมีนัยสําคั ญทางสถิติที่ .01
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(rxy = .48, .52, .44, .52 และ .54) ดังนั้น นักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู
ดวยการนําตนเอง มีความพรอมในการเรียนรูดว ยการนําตนเองสูงกวานักศึ กษาที่ไมไดรั บการ
ฝ ก อบรม สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด รั บ ฝ ก อบรมการพั ฒ นาแรงจู ง ใจภายในในการเรี ย นรู และ
ความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองสงผลใหนักศึกษามีทั้งความอยากกระทํา ความรูสึกวา
ตนเองมีความสามารถ ตระหนักหรือรับผิดชอบตอแผนการเรียนรูของตนเอง และสามารถพัฒนา
ความสามารถในการเรียนรูของตนเองไดอยางเปนระบบ นักศึกษารับรูตนเองวามีทักษะและเจตคติ
ตอการเรียนรูดวยการนําตนเอง ดังนั้น นักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู
และความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง จึงมีความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองสูง
กวานักศึกษาที่ไมไดรับการฝกอบรม
สมมติฐานที่ 2 นักศึกษาที่ไดรับฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู และ
ความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง มีพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง แรงจูงใจ
ภายในในการเรียนรู และความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองสูงกวานักศึกษาที่ไมไดรับ
ฝกอบรม การวัดหลังการทดลอง 3 สัปดาห
จากผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบวา นักศึกษาที่ไดรับฝกอบรมการ
พั ฒ นาทั้ ง แรงจู ง ใจภายในในการเรี ย นรู และความสามารถในการเรี ย นรู ด ว ยการนํ า ตนเอง
(กลุมทดลอง AB) นักศึกษาที่ไดรับฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู (กลุมทดลอง
A) และนั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด รั บ ฝ ก อบรมการพั ฒ นาความสามารถในการเรี ย นรู ด ว ยการนํ า ตนเอง
(กลุมทดลอง B)
มีพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง แรงจูงใจภายในในการเรียนรู และ
ความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองสูงกวานักศึกษาที่ไมไดรับการฝกอบรม (กลุมควบคุม
C) การวัดหลังการทดลอง 3 สัปดาห ซึ่งสนับสนุนสมมติฐานที่ 2 ตามแนวคิดของคอสตาและกาลลิค
(Costa; & Kallick. 2004) พฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง แบงออกเปน 3 มิติ ไดแก มิติการ
จัดการตนเอง มีการวางแผนกิจกรรม เปาหมาย หรือจุ ดมุงหมายกอนที่จะเริ่มลงมือปฏิบัติ มี
ศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงความคิดของตนเองเมื่อไดรั บข อมูลเพิ่มเติม รูจักเติมเต็มช องวาง
ระหว า งสิ่ ง ที่ ต นเองรู แ ล ว และสิ่ ง ที่ ต นเองไม รู รู จั ก รวบรวมข อ มู ล มิ ติ ก ารตรวจสอบตนเอง
ประกอบดวย มีความเพียรมุงมั่นพยายามทํางานจนเสร็จ ตรวจสอบเกณฑที่ตนเองกําลังใชอยูเพื่อ
ยืนยันความสําเร็จของผลผลิตของตนเอง และมิติการเปลี่ยนแปลงตนเอง ประกอบดวย ความคลั่ง
ไคลกับสิ่งที่ตนเองกําลังทําอยู สนุกกับสิ่งที่ทํา แสวงหาปญหาที่สามารถแกไขไดดวยตนเองและ
สนุกสนานกับการสรางปญหา เพื่อทําการแกไขดวยตนเอง สรางสรรคสิ่งตางๆดวยตนเอง อยากรู
อยากเห็น ตองการเรียนรู มองปญหาเปนโอกาสในการเรียนรู ซึ่งชุดฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจ
ภายในในการเรียนรู มุงพัฒนานักศึกษาใหมีพฤติกรรมในการเรียนรู 5 ดาน ไดแก ความตองการสิ่ง
ทาทายที่ตองการจะเรียนรูสิ่งแปลกใหม ความสนใจเพลิดเพลินที่อยากรูอยากเห็น มีความสุขใจ
เพลิดเพลินในการกิจกรรมการเรียนที่นาสนใจ ความเปนตัวของตัวเองที่คิดริเริ่มทําสิ่งตางๆในการ
เรียนรูอยางอิสระ ความตองการมีความสามารถในการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูของตนเอง
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และความมุงมั่นเรียนรูใหบรรลุผลดวยความสามารถของตนเอง โดยแรงจูงใจภายใน เปนความ
ตองการของบุคคลที่ตองการมีความสามารถ(competence)
ตองการลิขิตดวยตนเอง (selfdetermination) และตองการสิ่งทาทาย พฤติกรรมที่ไดรับการจูงใจภายในเปนการกระทําดวยการ
เสาะแสวงหาของตนเอง และไมตองการรางวัลที่เปนวัตถุภายนอกใดๆ หรือการบังคับ (Deci; &
Ryan.1990) กลาวคือ การพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู เปนการพัฒนาใหนักศึกษามี
พฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง ในมิติการตรวจสอบตนเอง และมิติการเปลี่ยนแปลงตนเอง
กลาวคือ นักศึกษาที่ไดรับฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู จะมุงมั่นเพียรพยายาม
เรียนรูจนเสร็จดวยความสามารถของตนเอง โดยปราศจากการมุงหวังรางวัลจากภายนอก สนุกกับ
การเรี ยนรู ของตนเอง อยากรูอยากเห็น และคิดริ เ ริ่ มสรางสรรคสิ่งตางๆด วยตนเองอยางอิสระ
นอกจากนี้ การพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรูทําใหนักศึกษาสนุกในการเรียนรู เนื่องจาก
มองเห็นคุณคาและความหมายของตัวงาน (task) พยายามที่ตองการจะยืนหยัดยืนกรานอยูในการ
เรียนรูในตัวงาน (task motivation) ที่เปนมิติแรงจูงใจในโมเดลพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองของแกริสสัน (Garrison.1997) ดังนั้น นักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการ
เรียนรู จึงมีพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเองสูงกวานักศึกษาที่ไมไดรับการฝกอบรม
สําหรับนักศึกษาที่ไดรับฝกอบรมการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
เปนกิจกรรมที่พัฒนานักศึกษาใหสามารถคิดริเริ่มวิเคราะหความตองการการเรียนรูของตนเอง
กําหนดเปาหมายของการเรียนรู ระบุแหลงเพื่อการเรียนรู เลือกและใชกลยุทธของการเรียนรูที่
เหมาะสม และประเมินผลการเรียนรูของตนเอง เปนการพัฒนาใหนักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนรู
ดวยการนําตนเองในมิติการจัดการตนเอง มีการวางแผนกิจกรรม เปาหมาย หรือจุดมุงหมายกอนที่
จะเริ่มลงมือปฏิบัติ มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงความคิดของตนเองเมื่อไดรับขอมูลเพิ่มเติม รูจัก
เติมเต็มชองวางระหวางสิ่งที่ตนเองรูแลวและสิ่งที่ตนเองไมรู รูจักรวบรวมขอมูล และในมิติการ
ตรวจสอบตนเอง มีการตรวจสอบเกณฑที่ตนเองกําลังใชอยูเพื่อยืนยันความสําเร็จของผลผลิตของ
ตนเอง เพราะฉะนั้นนักศึกษาที่ไดรับฝกอบรมการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง มีพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเองสูงกวานักศึกษาที่ไมไดฝกอบรม ดังนั้น นักศึกษา
ที่ไดรับฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู และความสามารถในการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองจะไดรับการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเองทั้ง 3 มิติ ทั้งมิติการจัดการตนเอง
มิติการตรวจสอบตนเอง และมิติการเปลี่ยนแปลงตนเอง จึงมีผลใหนักศึกษาที่ไดรับฝกอบรมการ
พัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู และความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองมีพฤติกรรม
การเรียนรูดวยการนําตนเองสูงกวานักศึกษาที่ไมไดรับการฝกอบรม
การฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู เปนกิจกรรมพัฒนาบนทฤษฎีการ
เรียนรูทางปญญาสังคม บนแนวคิดการเรียนรูโดยการสังเกต และแนวคิดการรับรูความสามารถของ
ตนเอง ในการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู 5 ดาน ไดแก ความตองการสิ่งทาทาย ความ
สนใจเพลิดเพลิน ความเปนตัวของตัวเอง ความตองการมีความสามารถ และความมุงมั่น แนวคิด
การเรียนรูโดยการสังเกตใชพัฒนาความเปนตัวของตัวเองและความมุงมั่น การสังเกตจากตัวแบบทํา
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หนาที่สรางพฤติกรรมใหม เสริมพฤติกรรมที่มีอยูแลวใหดีขึ้น และเปนแรงจูงใจใหผูที่เคยไดเรียนรู
พฤติ ก รรมดั ง กล า วพยายามพั ฒ นาให ดี ขึ้ น นั ก ศึ ก ษาจะได รั บ การถ า ยทอดความคิ ด และการ
แสดงออกจากตัวแบบผานกระบวนการตั้งใจ เปนตัวกําหนดใหนักศึกษาสังเกตและรับรูอยางแมนยํา
ถึงพฤติกรรมที่ตัวแบบแสดงออกมา ผานกระบวนการเก็บจํา เปนการแปลงลักษณะของตัวแบบให
นั ก ศึ ก ษาจดจํ า ได ง า ยขึ้ น กระบวนการทํ า เป น การนํ า สิ่ ง ที่ จ ดจํ า จากตั ว แบบไปสู ก ารกระทํ า
พฤติกรรม และกระบวนการจูงใจ เปนแรงจูงใจใหนักศึกษาแสดงออกในการคิดริเริ่มทําสิ่งตางๆใน
การเรียนรูดวยตนเอง มีอิสระในการคิดและการกระทําในการเรียนรู มีความยึดมั่นทุมเทใหกับการ
เรียนรู และมีความมุงมั่นเรียนรูใหบรรลุผลดวยความสามารถของบุคคลใหเขมแข็งตามตัวแบบที่ได
สั ง เกต
ซึ่ ง เป น เป น คุ ณ ลั ก ษณะของบุ ค คลที่ มี ค วามพร อ มในการเรี ย นรู ด ว ยการนํ า ตนเอง
(Guglielmino. 1977) และพฤติกรรมของการเรียนรูดวยการนําตนเอง สําหรับแนวคิดการรับรู
ความสามารถของตนเองใช พัฒ นาความต อ งการสิ่ง ท า ทาย ความสนใจเพลิ ด เพลิ น และความ
ตองการมีความสามารถเปนกิจกรรมมุงใหนักศึกษาไดรับประสบการณตรงในการประสบความสําเร็จ
เนื่องจาก ประสบการณความสําเร็จที่เคยไดรับ ถือวาเปนแหลงที่มีอิทธิพลมากที่สุดของการรับรู
ความสามารถของตนเอง เพราะเปนประสบการณโดยตรงที่บุคคลไดรับ และการที่บุคคลไดรับ
ประสบการณที่ตนเองประสบความสําเร็จหลายๆครั้ง จะพัฒนาการรับรูความสามารถของบุคคลให
เขมแข็งขึ้น การรับรูความสามารถของตนเองจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของบุคคลในการเลือก
กระทําพฤติกรรมใดๆ นักศึกษาที่ไดรับฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรูจะไดรับ
ประสบการณการประสบความสําเร็จ นักศึกษาจะรับรูความสามารถของตนเอง และแสดงพฤติกรรม
การเรี ยนรู สิ่ งแปลกใหม ท าทาย มี ความสุ ขพอใจในการทํ ากิ จกรรมการเรี ยนรู ที่ น าสนใจ และมี
ประสิทธิผลในการจัดการกับการเรียนรู ซึ่งเปนพฤติกรรมของบุคคลที่มีการเรียนรูดวยการนําตนเอง
การฝกอบรมการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง เปนกิจกรรมพัฒนา
บนทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคม บนแนวคิดการเรียนรูโดยการสังเกต แนวคิดการกํากับตนเอง
และแนวคิดการรับรูความสามารถของตนเอง ในการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง 5 ด า น ได แ ก การวิ เ คราะห ค วามต อ งการของตนเอง การกํา หนดเป า หมายการเรี ย นรู
การระบุแหลงทรัพยากรในการเรียนรู การเลือกและประยุกตใชกลยุทธการเรียนรูที่เหมาะสม และ
การประเมินผลการเรียนรู แนวคิดการเรียนรูโดยการสังเกตใชพัฒนาการวิเคราะหความตองการ
ของตนเอง ใหนักศึกษาไดรับการถายทอดความคิดและแสดงออกจากการสังเกตตัวแบบโดยการรับรู
ถึงพฤติกรรมของตัวแบบ จดจําลักษณะของตัวแบบ นําสิ่งที่จะจดจําจากตัวแบบไปสูการกระทํา
พฤติกรรม และเกิดแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมการสํารวจและระบุความตองการการเรียนรูของ
ตนเองออกมาไดอยางชัดเจน ซึ่งเปนการแสดงออกในมิติการเปลี่ยนแปลงตนเองของบุคคลที่มี
พฤติ ก รรมการเรี ย นรู ด ว ยการนํ า ตนเองการสั ง เกตตั ว แบบจะสร า งพฤติ ก รรมใหม และเสริ ม
พฤติกรรมที่มีอยูแลวใหดีขึ้น สวนแนวคิดการกํากับตนเอง และการรับรูความสามารถของตนเอง
ใชในการพัฒนาการกําหนดเปาหมายการเรียนรู การระบุแหลงทรัพยากรในการเรียนรู การเลือกและ
ประยุกตใชกลยุทธการเรียนรูที่เหมาะสม และการประเมินผลการเรียนรู แนวคิดการกํากับตนเอง
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มุงใหนักศึกษาควบคุมความคิด ความรูสึกและการกระทําของตนเอง ดวยการสังเกตตนเอง วา
ตนเองกําลังทําอะไร การตัดสิน วาพฤติกรรมนั้นนาพอใจหรือไมนาพอใจ ถาพฤติกรรมนั้นนาพอใจ
จะนําไปสูการแสดงปฏิกิริยาตอตนเองออกมา โดยใหนักศึกษาสังเกตตนเองวามีเปาหมายการเรียนรู
อะไร ระบุแหลงทรัพยากรในการเรียนรู เลือกและประยุกตใชกลยุทธการเรียนรูที่เหมาะสม และการ
ประเมินผลการเรียนรู พรอมกับตัดสินวาพฤติกรรมดังกลาวมีคุณคาประโยชนหรือไม หากตัดสินวา
มีคุณคานักศึกษาจะแสดงพฤติกรรมดังกลาวออกมา ซึ่งแนวคิดการรับรูความสามารถของตนเอง
เปนกิจกรรมมุ งให นักศึกษารับรู ความสามารถของตนเองจะมีความอดทน ไมทอถอย อุ ตสาหะ
กระทําพฤติ กรรมนั้นจนประสบความสําเร็จ ดวยการใหนักศึกษาไดรับประสบการณ ตรงในการ
ประสบความสําเร็จ นักศึกษารับรูความสามารถของตนเองจะใชความพยายามและยืนหยัดทําสิ่งนั้น
จนประสบความสํ า เร็ จ และเลื อ กที่ จ ะแสดงพฤติ ก รรมนั้ น นานเท า ใด ชุ ด ฝ ก อบรมการพั ฒ นา
ความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง เปนกิจกรรมที่มุงถายทอดความคิดและการแสดงออก
ของตั ว แบบไปสู นั ก ศึ ก ษาผ า นการสั ง เกตตั ว แบบ และมุ ง ให นั ก ศึ ก ษามุ ง มั่ น ยื น หยั ด กระทํ า
พฤติกรรมนั้นจนประสบความสําเร็จและยังคงแสดงพฤติกรรมนั้นอยางยาวนาน
การฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู และความสามารถในการเรียนรูดวย
การนําตนเอง ที่ใชทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคม บนแนวคิดการเรียนรูโดยการสังเกต มุงพัฒนา
นักศึกษาผานการถายทอดความคิดและพฤติกรรมจากการสังเกตจากตัวแบบ นักศึกษาสังเกต
พฤติกรรมของตัวแบบ จดจํา และแสดงพฤติกรรมของตนเองตามตัวแบบที่ไดสังเกตและจดจําไว
แนวคิดการกํากับตนเอง มุงพัฒนานักศึกษาแสดงพฤติกรรมผานการควบคุมความคิด ความรูสึกและ
การกระทําของตนเอง ดวยการสังเกตตนเอง ตัดสินและแสดงปฏิกิริยาตอตนเอง และแนวคิดการ
รับรูความสามารถของตนเอง มุงพัฒนานักศึกษากระทําพฤติกรรมผานการรับรูความสามารถของ
ตนเองจากการไดรับประสบการณตรงในการประสบความสําเร็จการรับรูความสามารถของตนเอง
เปนตัวกําหนดใหนักศึกษามีพฤติกรรมเลือกตัดสินใจที่จะกระทําพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองใหยาวนานเพียงใด เปนตัวกําหนดใหนักศึกษาใชความพยายามและยืนหยัดในการทําสิ่งนั้นๆ
ไดสําเร็จ และทําใหบุคคลเกิดแรงจูงใจที่จะทําพฤติกรรม และพยายามที่จะกระทําพฤติกรรมให
สําเร็จบรรลุเ ปาหมาย
ดั งนั้ น การฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู และ
ความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองที่ใชทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคม บนแนวคิดการ
เรียนรูโดยการสังเกต แนวคิดการกํากับตนเอง และแนวคิดการรับรูความสามารถของตนเอง เปน
การพั ฒ นาแรงจู ง ใจภายในในการเรี ย นรู 5 ด า น ได แ ก ความต อ งการสิ่ ง ท า ทาย ความสนใจ
เพลิดเพลิน ความเปนตัวของตัวเอง ความตองการมีความสามารถ และความมุงมั่น รวมทั้งเปน
การพัฒนาความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง 5 ดาน ไดแก การวิเคราะหความตองการ
ของตนเอง การกํ า หนดเป า หมายการเรี ย นรู การระบุ แ หล ง ทรั พ ยากรในการเรี ย นรู
การเลือกและประยุกตใชกลยุทธการเรียนรูที่เหมาะสม และการประเมินผลการเรียนรู ซึ่งเปนการ
พัฒนาพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเองทั้ง 3 มิติ ทั้งมิติการจัดการตนเอง มิติการตรวจสอบ
ตนเอง และมิติการเปลี่ยนแปลงตนเอง จึงมีผลใหนักศึกษาที่ไดรับฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจ
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ภายในในการเรียนรู และความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองมีพฤติกรรมการเรียนรูดวย
การนําตนเองสูงกวานักศึกษาที่ไมไดรับการฝกอบรม
สมมติฐานที่ 3 นักศึกษาที่ไดรับฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู และ
ความสามารถในการเรี ย นรู ด ว ยการนํา ตนเองที่ มี ก ารเข า ถึ ง แหล ง ทรั พ ยากรการเรี ย นรู ข อง
มหาวิทยาลัยสูงจะมีพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเองสูงกวานักศึกษาที่ไดรับการฝกอบรม ที่มี
การเขาถึงแหลงทรัพยากรการเรียนรูของมหาวิทยาลัยต่ํา
จากผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 3 นักศึกษาที่ไดรับฝกอบรมการพัฒนา
แรงจูงใจภายในในการเรียนรูและความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง (กลุมทดลอง AB)
นักศึกษาที่ไดรับฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู (กลุมทดลอง A) และนักศึกษาที่
ไดรับฝกอบรมการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง (กลุมทดลอง B) ที่มีการ
เขาถึงแหลงทรัพยากรการเรียนรูของมหาวิทยาลัยระดับสูง จะมีพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองไมแตกตางกันจากนักศึกษาที่มีการเขาถึงแหลงทรัพยากรการเรียนรูของมหาวิทยาลัยต่ํา ซึ่ง
ไมสนับสนุนสมมติฐานที่ 3 นักศึกษาที่มีการเขาถึงแหลงทรัพยากรการเรียนรูของมหาวิทยาลัยทั้ง
ระดับสูง และระดับต่ําที่ไดรับฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู นักศึกษาจะไดรับการ
พัฒนาความเปนตัวของตัวเองสามารถคิดริเริ่มทําสิ่งตางๆในการเรียนรูไดดวยตนเอง มีอิสระในการ
คิดและการกระทําในการเรียนรู และมีความตองการมีความสามารถจัดการกับการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิผล และพัฒนาทักษะและความสามารถในการเรียนรูของตนเอง ซึ่งเปนคุณลักษณะของ
บุคคลที่มีการเรียนรูดวยการนําตนเองในมิติเปาหมายหรือลักษณะสวนบุคคล แรงจูงใจที่เกิดจาก
ความอยากรูจากภายในตัวผูเรียน จะทําใหผูเรียนริเริ่ม ตัดสินใจ วางแผน กําหนดวิธีการเรียนรู
ประเมินผลงานของผูเรียนเอง (นิรมล ศตวุฒิ. 2547) นักศึกษาที่มีการเขาถึงแหลงทรัพยากรการ
เรียนรูของมหาวิทยาลัยระดับสูง และระดับต่ําที่ไดรับฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการ
เรียนรู นักศึกษาจะไดรับการพัฒนาความสนใจเพลิดเพลินใหมีความกระตือรือรน มีความอยากรู
อยากเห็น มีความสุขพอใจ และเพลิดเพลินในการทํากิจกรรมการเรียนรูที่นาสนใจ และพัฒนา
ความมุงมั่นเรียนรูใหบรรลุผลดวยความสามารถของตนเอง และมีความยึดมั่นทุมเทใหกับการเรียนรู
โดยไมหวังผลตอบแทนภายนอก ที่เปนลักษณะของบุคคลที่มีพฤติกรรมของการเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง ที่ผูเรียนเจตนาที่จะเรียนดวยความอยากรู อยากเรียน ผูเรียนมีความตองการจะเรียนสิ่งนั้น
และสมัครใจเรียนรูดวยตนเองมิไดเกิดจากการบังคับ (สมคิด อิสระวัฒน. 2541: 11) มุงมั่นที่จะ
ทํางานใหสําเร็จตามเวลา กลารับผิดชอบในผลงานของตนเองและมีการปรับปรุงตนเองใหดีขึ้นอยู
เสมอ มีความคิดทางบวกตอตนเองหรือมีเจตคติที่ดีตอตนเอง เชื่อวาสามารถปฏิบัติไดในสิ่งที่
ตนเองกําหนด (สุนทรา โตบัว. 2546) แรงจูงใจมีความสัมพันธกับการจัดการตนเองที่เปนการจัดการ
กิจกรรมการเรียนรู และการตรวจสอบตนเองที่เปนการตระหนักรูวิธีการเรียนรูของตนเองที่สงผลตอ
การเรียนรูดวยการนําตนเอง โดยบุคคลที่มีแรงจูงใจภายในในการเรียนรูจะยืนหยัดเขารวมในการ
เรียนรู และรับผิดชอบการเรียนรูอยางตอเนื่อง แรงจูงใจภายในในการเรียนรูเปนปจจัยสําคัญในการ
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เปนผูเรียนรูดวยการนําตนเองที่แทจริง (Jiraporn Tuksinvarajarn. 2001: 35) ดังนั้น นักศึกษาที่มี
การเขาถึงแหลงทรัพยากรการเรียนรูของมหาวิทยาลัยทั้งระดับสูง และระดับต่ําที่ไดรับฝกอบรมการ
พัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู รวมกันพรอมกัน ภายใตการพัฒนาองคประกอบทั้ง 5 ดาน
เหมือนกัน ไดแก ความตองการสิ่งทาทาย ความสนใจเพลิดเพลิน ความเปนตัวของตัวเอง ความ
ตองการมีความสามารถ และความมุงมั่น โดยการพัฒนาที่ใชทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคม บน
แนวคิดการเรียนรูโดยการสังเกต และแนวคิดการรับรูความสามารถของตนเอง และเทคนิคการ
ฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรูที่เหมือนกัน จึงมีพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองไมแตกตางกัน นอกจากนี้ การฝ กอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรี ยนรู ทําให
นักศึกษาที่มีการเขาถึงแหลงทรัพยากรการเรียนรูระดับต่ํา ในแงเปาหมายบุคคลที่มีแรงจูงใจภายใน
ในการเรียนรูสามารถริเริ่ม วางแผนการเรียนรูกําหนดวิธีการเรียนรูของตนเองได และคิดหาทาง
เรียนรูสิ่งที่สนใจดวยวิธีการตางๆ เปนผูที่สนใจหาความรูดวยตนเอง มีความใฝรู มีแรงจูงใจภายใน
ในการเรียนรูที่เปนการเรียนรูเกิดจากความตองการของตนเอง รูวิธีในการเสาะแสวงหาความรู
มีความสามารถในการประเมินขอมูลความรูดวยตนเองอยางเปนอิสระ ใชเหตุผลในการรับขอมูล
ขาวสาร สามารถประเมินความพอเพียงของผลการเรียนรูของตนเอง อันจะนําไปสูการศึกษาอยาง
ตอเนื่องทําใหเปนบุคคลที่พรอมจะเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต เปนลักษณะของผูเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง (สุนทรา โตบัว. 2546: 40)
นักศึกษาที่มีการเขาถึงแหลงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยระดับสูง และระดับต่ําที่ไดรับ
ฝกอบรมการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองรวมกัน ในการพัฒนาองคประกอบ
5 ดานเหมือนกัน ไดแก การวิเคราะหความตองการของตนเอง การกําหนดเปาหมายการเรียนรู
การระบุแหลงทรัพยากรในการเรียนรู การเลือกและประยุกตใชกลยุทธการเรียนรูที่เหมาะสม และ
การประเมินผลการเรียนรู โดยการพัฒนาใชทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคม บนแนวคิดการ
เรียนรูโดยการสังเกต แนวคิดการกํากับตนเอง แนวคิดการรับรูความสามารถของตนเอง และเทคนิค
การฝกอบรมเชนเดียวกัน ทําใหนักศึกษาที่มีการเขาถึงแหลงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยระดับสูง
และระดับต่ําที่ไดรับฝกอบรมการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง จะมีความ
มั่นใจและเชื่อมั่นในการเรียนรูดวยการนําตนเอง โดยการสํารวจความตองการในการเรียนรูของ
ตนเอง การระบุความตองการของตนเองออกมาเปนสิ่งที่ตองการเรียนรูไดอยางชัดเจน การระบุ
เป า หมายในการเรี ย นรู ข องตนเอง การเข า ใจประโยชน ข องเป า หมายในการเรี ย นรู ข องตนเอง
การแสวงหาแหล ง ทรั พ ยากรในการเรี ย นรู การกํ า หนดแหล ง ทรั พ ยากรที่ ใ ช ใ ห เ หมาะสมกั บ
เปาหมายที่ตองการเรียนรูของตนเอง การกําหนดวิธีการเรียนรูของตนเอง และการเลือกใชวิธีการ
เรียนรูที่เหมาะสมตอการบรรลุเปาหมายในการเรียนรูของตนเอง การประเมินผลการเรียนรูที่เชื่อถือ
ได และการใชวิธีการประเมินผลการเรียนรูตางๆที่เหมาะสม โดยลักษณะของบุคคลที่เรียนรูดวยการ
นําตนเอง เปนบุคคลที่สามารถบอกไดวาสิ่งที่ตนจะเรียนคืออะไร รูวาทักษะขอมูลที่ตองการหรือ
จําเปนตองใชอะไรบาง สามารถกําหนดเปาหมายวิธีรวบรวมขอมูลที่ตองการ และวิธีประเมินผลการ
เรียน (สมคิด อิสระวัฒน. 2541: 35) ซึ่งเปนคุณสมบัติของผูเรียนดวยการนําตนเอง คือ ผูที่เรียน
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จากความตองการของตนเอง มีความสามารถในการประเมินขอมูลความรูดวยตนเองอยางเปนอิสระ
สามารถประเมินความพอเพียงของผลการเรียนรูของตนเอง คุณสมบัติเหลานี้จะนําไปสูการเปน
บุคคลที่สามารถเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีประสิทธิภาพ
การเรียนรูดวยการนําตนเองมีความ
จําเปนตองอาศัยความสามารถในการสรางความรูดวยตนเอง และความสามารถในการประเมินการ
เรียนรูของตนเอง ความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองจะทําใหผูเรียนเกิดความพรอม และ
พัฒนาเปนผูเรียนรูดวยการนําตนเองตอไป (นัดดา อังสุโวทัย. 2550: 35) ซึ่งการเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง ในมิติ กระบวนการ เปนกระบวนการเรียนรูที่ผู เ รียนจะรับผิ ดชอบการเรียนรูของตนเอง
ควบคุม และจัดการกระบวนการเรียนรูของตนเอง (Abdullah. 2001: Online; citing Bolhuis. 1996)
โดยตนเองเปนแหลงขอมูลของตัวเอง คือ ผูเรียนสามารถบอกวา สิ่งที่ตนตองการจะเรียนรูคืออะไร
ทักษะและขอมูลที่ตองการหรือจําเปนตองใชในการเรียนรูมีอะไรบาง สามารถกําหนดเปาหมาย
แสวงหาทรัพยากรของการเรียนรู เลือกวิธีการรวบรวมขอมูลที่ตองการ และวิธีการประเมินผลการ
เรียนรูของตนเองไดดวยตนเอง (สมคิด อิสระวัฒน.2541: 12) ชุดฝกอบรมการพัฒนาความสามารถ
ในการเรียนรูดวยการนําตนเอง พัฒนาใหนักศึกษาสามารถระบุแหลงเพื่อการเรียนรู เลือกและใชกล
ยุทธของการเรียนรูที่เหมาะสม เปนพฤติกรรมของผูที่เรียนรูดวยการนําตนเอง ดังนั้น นักศึกษาที่มี
การเข าถึ งแหล ง การเรีย นรูข องมหาวิ ทยาลั ย ระดั บ สูง และระดั บ ต่ํา ที่ไดรั บ ฝกอบรมการพั ฒ นา
ความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองรวมกัน จึงมีพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเองไม
แตกตางกัน
กลาวคือ นักศึกษาที่มีการเขาถึงแหลงทรัพยากรการเรียนรูที่ไดรับฝกอบรมการพัฒนา
แรงจูงใจภายในในการเรียนรู และความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองจะมีพฤติกรรมการ
เรียนรูดวยตนเอง ในมิติเปาหมายหรือคุณลักษณะสวนบุคคล กลาวคือ นักศึกษามีความตองการสิ่ง
ทาทาย ความสนใจเพลิดเพลิน ความเปนตัวของตัวเอง ความตองการมีความสามารถ และความ
มุง มั่น และในมิ ติ ก ระบวนการ นัก ศึ ก ษามีก ารวิ เ คราะหค วามต อ งการของตนเอง การกํา หนด
เปาหมายการเรียนรู การระบุแหลงทรัพยากรในการเรียนรู การเลือกและประยุกตใชกลยุทธการ
เรียนรูที่เหมาะสม และการประเมินผลการเรียนรู อันเปนคุณสมบัติของพฤติกรรมการเรียนรูดวยการ
นําตนเอง นอกจากนี้ นักศึกษาที่มีการเขาถึงแหลงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยระดับสูง และระดับต่ํา
ไดรับฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู และความสามารถในการเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง จะสามารถระบุแหลงเพื่อการเรียนรู ใชทรัพยากรแหลงเรียนรูที่มีอยูอยางมีคุณคา คิดหาทาง
เรียนรูสิ่งที่สนใจดวยวิธีการตางๆ และสามารถจัดการตนเองที่คิดคนและคนหาวิธีการใหมๆ ใช
ความรูและประสบการณเดิมเปนแหลงขอมูลในการแกไขสิ่งที่ทาทายใหมๆ และยังสามารถดึงเอา
ประสบการณหนึ่งมาประยุกตใชในสถานการณที่แปลกใหมไดทันที รูจักรวบรวมขอมูล จะรูขอมูล
ทั้งหมดจากสภาพแวดลอมโดยการสังเกตหรือการกระทําใดๆ ที่จะนําไปสูการแกไขปญหา รับขอมูล
ไดในทุกๆทาง และซึมซับขอมูลจากแหลงตางๆ ไดงาย ดังนั้น นักศึกษาที่ไดรับฝกอบรมการพัฒนา
แรงจูงใจภายในในการเรียนรู และความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง ที่มีการเขาถึงแหลง
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ทรัพยากรการเรียนรูของมหาวิทยาลัยแตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเองไม
แตกตางกัน
นอกจากนี้ การที่นักศึกษาที่ไดรับฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู และ
ความสามารถในการเรี ย นรู ด ว ยการนํา ตนเองที่ มี ก ารเข า ถึ ง แหล ง ทรั พ ยากรการเรี ย นรู ข อง
มหาวิทยาลัยสูงมีพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง ไมแตกตางกับนักศึกษาที่มีการเขาถึงแหลง
ทรัพยากรการเรียนรูของมหาวิทยาลัยต่ํา เนื่องจาก การเขาถึงแหลงทรัพยากรการเรียนรูของ
มหาวิทยาลัยในการวิจัยครั้งนี้ เปนการวัดการเขาถึงแหลงทรัพยากรการเรียนรูภายในมหาวิทยาลัย
เทานั้น ซึ่งนักศึกษาที่มีการเขาถึงแหลงทรัพยากรการเรียนรูของมหาวิทยาลัยต่ํา สามารถพึ่งพา
แหลงทรัพยากรการเรียนรูอื่นๆภายนอกมหาวิทยาลัยที่หาไดสะดวก ซึ่งในยุคปจจุบันที่เทคโนโลยี
ก า วหน า เครื่ อ งมื อ ที่ เ ป น แหล ง ทรั พ ยากรการเรี ย นรู มี ค วามหลากหลาย เช น โทรศั พ ท มื อ ถื อ
คอมพิวเตอรพกพา เปนตน ทําใหนักศึกษาสามารถเขาถึงแหลงทรัพยากรการเรียนรูที่หลากหลาย
เขาถึงระดับและความเหมาะสมของแหลงวิทยาการหรือหรืออุปกรณที่เหมาะสม ผูที่สามารถเรียนรู
ดวยการนําตนเองจะมีลักษณะการเลือกแหลงที่เหมาะสมเพื่อชวยในการเรียนรู หรือหามาตรการอื่น
ในการเรียนรู (กนกวรรณ ศรีลาเลิศ. 2549: 28-29; อางอิงจาก Tough. 1979: 95-96) โดยแหลง
ทรัพยากรการเรียนรูเปนไดทั้งบุคคล ไดแก ประสบการณสวนตัวของผูเรียน ครู หรือ เพื่อน และ
แหลงที่เปนวัสดุ เชน หองสมุด พิพิธภัณฑ เปนตน (Knowles. 1975: 47) ทุกสิ่งทุกอยางในชีวิตเรา
คือ แหลงความรูทั้งสิ้น เพราะการเรียนรูเปนการรูจักใชประโยชนของทรัพยากรทั้งหมดที่มีอยูไมวา
เปนในหรือนอกสถาบันการศึกษา (กนกวรรณ ศรีลาเลิศ. 2549: 23; อางอิงจาก เกียรติวรรณ
อมาตยกุล. 2530:44-45) นักศึกษาที่มีการเขาถึงแหลงทรัพยากรการเรียนรูของมหาวิทยาลัยระดับต่ํา
ที่ไดรับฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู และความสามารถในการเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง จะสามารถระบุ แ หล ง เพื่ อ การเรี ย นรู จ ากแหล ง อื่ น ๆ นอกเหนื อ จากแหล ง การเรี ย นรู ข อง
มหาวิทยาลัย สามารถใชทรัพยากรแหลงเรียนรูที่มีอยูอยางมีคุณคา คิดหาทางเรียนรูสิ่งที่สนใจดวย
วิธี การตางๆ และสามารถจัดการตนเองที่คิ ดคนและคนหาวิธีการใหมๆ ดังนั้น นักศึกษาที่ไดรับ
ฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรูและความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองที่มี
การเขาถึงแหลงทรัพยากรการเรียนรูของมหาวิทยาลัยแตกตางกัน จึงมีพฤติกรรมการเรียนรูดวยการ
นําตนเองไมแตกตางกัน

ขอเสนอแนะในการปฏิบัติ
1. การนํา ชุ ดฝ ก อบรมการพั ฒ นาแรงจูง ใจภายในในการเรี ย นรู ไ ปใช ผู นํา ไปใชต อ ง
คํานึงถึงการสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาความตองการ และความพึงพอใจในการเรียนรูที่
เกิดจากการแรงผลักดันภายในของตนเอง ไดแก การใหขอมูลปอนกลับที่สงเสริมความสามารถ และ
สงเสริมกิจกรรมที่อิสระเปนตัวของตัวเอง ความทาทายที่พอเหมาะกับความสามารถ โดยหลีกเลี่ยง
การชัก จู ง จากสิ่ ง เร า จากภายนอก หรื อ เหตุ ก ารณ ที่ ทํา ลายแรงจู ง ใจภายใน ได แก การกํา หนด
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เสนตาย รางวัล การตรวจตราสอดสอง เพื่อใหสามารถใชชุดฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในใน
การเรียนรูไดเกิดประสิทธิผลเต็มที่
2. การนําชุดฝกอบรมการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองไปใช ผูนํา
ไปใชตองคํานึงถึงการสรางบรรยากาศที่พัฒนาความมั่นใจหรือความเชื่อมั่นในการกระตุนใหเกิดการ
สั ง เกตและการตรวจสอบตนเอง ส ง เสริ ม ให รั บ รู ส มรรถนะแห ง ตนและรู สึ ก ว า ตนเป น ผู มี พ ลั ง
ความสามารถ โดยหลี ก เลี่ย งบรรยากาศที่ ก ดดั น หรือทํ า ลายการเห็ นคุ ณ ค า ในตนเอง เพื่ อให
สามารถใชชุดฝกอบรมการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองไดเกิดประสิทธิผล
เต็มที่
3. การพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู ประกอบดวยการพัฒนา 5 ดาน ไดแก
การพัฒนาความตองการสิ่งทาทาย ความสนใจเพลิดเพลิน ความเปนตัวของตัวเอง ความตองการมี
ความสามารถ และความมุงมั่น ผูสอนสามารถนําหลักการพัฒนาดังกลาวไปประยุกตใชในการเรียน
การสอน โดยการออกแบบงานหรือกิจกรรมการเรียนรูที่สรางความทาทาย นาสนใจที่สามารถคิด
ริเริ่มทําการเรียนรูดวยตนเองอยางอิสระ เปนกิจกรรมและงานการเรียนรูที่สงเสริมการแสดงความ
ความสามารถดวยความมุงมั่นทุมเทที่ตอบสนองความพอใจของตนเอง มากกวาหวังผลตอบแทน
ภายนอก การนําหลักการพัฒนาดังกลาวไปประยุกตใชในการเรียนการสอน เปนการพัฒนาแรงจูงใจ
ภายในในการเรียนรูที่มีผลตอพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง
4. ผลการวิจัยครั้งนี้ พบวา นักศึกษาที่ไดรับฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการ
เรียนรูและความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองมีความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
และพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเองสูงกวานักศึกษาที่ไมไดรับการฝกอบรม มหาวิทยาลัย
สามารถนําชุดฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู และความสามารถในการเรียนรูดวย
การนําตนเอง ไปใชในการพัฒนานักศึกษาชั้นป 1 ใหมีความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
และพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง เพื่อชวยใหนักศึกษาป 1 ที่เปนนักศึกษาใหมลดความ
วิต กกังวลในการเรี ยนลง สามารถปรั บ ตั วเขากับสภาพแวดลอมการเรียนใหมไดดีขึ้น และเพิ่ม
ความสามารถในการชวยเหลือตนเองในการเรียนไดดีขึ้น
5. การวิจัยครั้งนี้ พบวา ทั้งชุดฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู และ
ชุดฝกอบรมการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองมีผลตอความพรอมในการ
เรียนรูดวยการนําตนเองและพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง ผูนําไปใชสามารถเลือกใชชุด
ฝกอบรมใหสอดคลองกับกลุมผูเรียนที่ตองการพัฒนา เงื่อนไขและบริบทของการเรียนการสอนได
ตามความเหมาะสม
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ขอเสนอแนะในการวิจัย
1. การวิจัยครั้งตอไปควรจะนําชุดฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู และ
ความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองไปทดลองใชกับผูเรียนในระดับและกลุมอื่นๆ ไดแก
นักเรียนระดับตางๆ และนักศึกษาปริญญาตรีภาคสมทบ เพื่อใหไดชุดฝกอบรมที่นําไปประยุกตใชใน
การพัฒนาผูเรียนไดหลายกลุม
2. การวิ จัย ในครั้ งนี้ ทํ า การวัด พฤติ ก รรมการเรี ย นรู ด ว ยการนํา ตนเองภายหลั ง การ
ทดลอง 3 สัปดาห ดังนั้น การวิจัยครั้งตอไปควรจะมีการวัดพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง
ซ้ําตอเนื่องเปนระยะๆ เพื่อตรวจสอบความคงทน (retention) ของพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง
3. การวิจัยครั้งตอไปควรมีการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู และความสามารถใน
การเรียนรูดวยการนําตนเองควบคูไปกับรูปแบบการเรียนรูอื่นๆ เชน สัญญาการเรียนรู โครงการ
เรียนรู เปนตน เพื่อศึกษาความยั่งยืนของการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษา
4. ผลการวิจัย พบวา ปฏิสัมพันธรูปแบบการฝกอบรมกับการเขาถึงแหลงทรัพยากรการ
เรียนรูของมหาวิทยาลัยไมมีผลตอพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง การวิจัยครั้งตอไปควร
ศึกษาปฏิสัมพันธการเขาถึงแหลงทรัพยากรการเรียนรูรูปแบบอื่นๆภายนอกมหาวิทยาลัย เชน ศูนย
การเรียนรูชุมชน แหลงการเรียนรู สื่อการเรียนรู สื่อเทคโนโลยี เปนตน ที่มีตอพฤติกรรมการเรียนรู
ดวยการนําตนเอง
5. การวิจัยครั้งตอไปควรจะขยายการวิจัยไปสูการพัฒนาตัวแปรอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง เชน การเห็นคุณคาในตนเอง ความเชื่ออํานาจในตน และ
เจตคติตอการเรียนรูดวยการนําตนเอง เปนตน เพื่อไดองคความรูใหมและชุดฝกอบรมการพัฒนาที่
หลากหลายในการสรางพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง
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แบบวัดการวิจัยเรื่อง ผลของการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรูและ
ความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองทีม่ ีตอพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ผูวิจัยใครขอความรวมมือจากนักศึกษาชวยตอบแบบสอบถามฉบับนี้ ใหครบทุกขอและ
ทุกตอน โดยตอบใหตรงตามสภาพความเปนจริงที่เกี่ยวกับตัวนักศึกษา แบบสอบถามมีทั้งหมด
6 ตอน
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของนักศึกษา
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง
ตอนที่ 3 ความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
ตอนที่ 4 แรงจูงใจภายในในการเรียนรู
ตอนที่ 5 ความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
ตอนที่ 6 การเขาถึงแหลงทรัพยากรการเรียนรูของมหาวิทยาลัย
ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาคงจะไดรับความรวมมือจากนักศึกษาเปนอยางดียิ่ง และขอรับรอง
วาคําตอบของนักศึกษาทั้งหมดจะเก็บเปนความลับและใชในการวิจัยเทานั้น จึงขอใหนักศึกษาตอบ
แบบสอบถามด วยความสบายใจและครบถวน ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้จะเป นประโยชนอยางยิ่งตอ
การศึกษาของไทย
ขอขอบคุณนักศึกษาทุกทานที่ใหความรวมมือ
ผูวิจัย
นิสิตปริญญาเอกสาขาวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต
.....................................................................................................................................................
ตอนที่ 1
ขอมูลทั่วไปของนักศึกษา
คําชี้แจง : ขอใหนักศึกษา ***ตอบคําถามทุกขอ*** ใหตรงกับสภาพความเปนจริงของตัว
นักศึกษา
1. เพศ
2. อายุ
3. กําลังศึกษาอยูชั้นปที่

1. ชาย
2. หญิง
.................... ป
1. ป 1
2. ป 2
3. ป 3

4. ป 4

5. ป 5
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ตอนที่ 2
พฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง
คําชี้แจง ใหนักศึกษาอานขอความที่ใหไวทลี ะนอย แลวพิจารณาวาขอความนั้นตรงกับพฤติกรรม
การเรียนรูดวยการนําของตนเองของนักศึกษา เปนจริงมากนอยเพียงใด แลวกา √ ลงใน
ชอง “จริงที่สุด” “จริง” “คอนขางจริง” “คอนขางไมจริง” “ไมจริง” “ไมจริงเลย”
จริง
ไม
คอน คอน
ที่
ขาง ขาง
ไม จริง
ที่
ขอความ
สุด จริง จริง ไมจริง จริง เลย
1 ขาพเจาวางแผนลวงหนาทุกครั้งกอนลงมือเรียนรูสิ่งตางๆ
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ขาพเจาเปลี่ยนแปลงความคิดของตนเองไปตามขอมูลที่ได
เรียนรู
ขาพเจาตั้งคําถามเพื่อถามในสิ่งที่ตนเองอยากรู
ขาพเจานําความรูเดิมของตนเองมาปรับใชในการเรียนรู
ขาพเจาสะสมขอมูลจากแหลงการเรียนรูต างๆ ทุกทิศทาง
อยางเปดกวาง
ขาพเจาลงมือเรียนรูสิ่งตางๆจริงในทันที โดยไมคิดวางแผน
อะไรไวกอนลวงหนา
ขาพเจามองมุมมองใหมๆ จากขอมูลการเรียนรูที่ไดรับใน
แหลงตางๆ
ขาพเจาดึงประสบการณเดิมของตนเองมาผสมผสานในการ
เรียนรูไดอยางกลมกลืน
ขาพเจาเพิ่มพูนความรูของตนเอง ดวยการเปดรับการ
เรียนรูจากแหลงตางๆ
ขาพเจายึดติดกับความคิดแบบเดิมๆ
แมจะไดรับขอมูล
ใหมๆก็ตาม
ขาพเจาถามคําถามเพื่อใหไดคําตอบในสิง่ ที่ตนเองตองการ
เรียนรู
ขาพเจาใชขอมูลเทาที่มีอยูในการเรียนรู โดยไมคนหาขอมูล
อื่นเพิ่มเติม
ขาพเจาไมกลาตั้งคําถามในสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู
ขาพเจาจินตนาการถึงสิ่งใหมๆ อยางกวางไกลไรขีดจํากัด
เพื่อการเรียนรู
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ที่
ขอความ
15 ขาพเจาแกไขขอบกพรองของตนเองในการเรียนรู
16 ขาพเจาคิดนอกกรอบในสิ่งแปลกๆ ที่แตกตางออกไปในการ
เรียนรู
17 ขาพเจาตั้งใจฟงผูอื่นอยางแนวแนและจริงใจ
18 ขาพเจาไมสามารถขจัดขอดอยในการเรียนรูของตนเองได
19 ขาพเจาเรียนรูสิ่งตางๆ จนกวาจะสําเร็จโดยไมหยุดเลิกไป
กลางคัน
20 ขาพเจาตรวจสอบในสิ่งที่ตนเองรูและตนเองไมรูเพื่อ
วางแผนในการเรียนรูไดอยางถูกตอง
21 ขาพเจาเอาชนะจุดออนในการเรียนรูตนเองได
22 ขาพเจาแกไขปญหาในการเรียนรูอยางเปนขั้นตอน
23 ขาพเจาพิจารณาผลงานการเรียนรูของตนเองอยางจริงจัง
24 ขาพเจาไมกลาคิดสิ่งที่แปลกแยกไปจากคนอื่นๆ ในการ
เรียนรู
25 ขาพเจาถามตนเองวาตนเองรูและไมรูอะไรกอนเรียนรูสิ่ง
ตางๆ
26 ขาพเจาทํางานทุกอยางที่ตอ งการเรียนรูจนกวาจะสําเร็จ
27 ขาพเจาจัดการกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการเรียนรูได
28 ขาพเจาตรวจทานความถูกตองผลงานการเรียนรูของตนเอง
อยางเขมงวดพิถีพิถัน
29 ขาพเจาเปดใจรับฟงผูอื่นอยางเขาอกเขาใจ
30 ขาพเจาไมเคยถามตนเองวาตนเองรูอะไรหรือไมรูอะไรใน
การเรียนรูสิ่งตางๆ

คอน คอน
จริง
ไม
ที่
ขาง ขาง
ไม จริง
สุด จริง จริง ไมจริง จริง เลย
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ที่
ขอความ
31 ขาพเจาจัดการปญหาการเรียนรูของตนเองตามอําเภอใจ
เปนหลัก
32 ขาพเจาเสาะแสวงหาปญหาในการเรียนรูเพื่อนํามาแกไข
ดวยตนเอง
33 ขาพเจาอธิบายเรื่องราวตางๆ ใหผูอื่นเขาใจไดอยางแจมชัด
34 ขาพเจาหยุดทําสิ่งตางๆไปเฉยๆ แมสิ่งทีเ่ รียนรูนั้นจะยัง
ไมสําเร็จ
35 ขาพเจาถายทอดสิ่งที่ตนเองตองการสื่อสารออกไปไดอยาง
แจมแจง
36 ขาพเจาไมคอยไดตรวจสอบผลงานการเรียนรูของตนเอง
มากนัก
37 ขาพเจาเรียนรูสิ่งตางๆที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัวขาพเจาตลอด
เวลา
38 ขาพเจาปรับเปลี่ยนตัวเองใหดีขึ้นตลอดเวลา
39 ขาพเจาเบื่อทีจ่ ะฟงการพูดของคนอื่น
40 ขาพเจาสํารวจปญหาการเรียนรูที่ตนเองสามารถแกไขได
41 ขาพเจาสงสัยทุกสิ่งที่พบเห็นรอบๆตัวอยูเสมอ
42 ขาพเจาคนหาขอบกพรองของตนเองเพื่อแกไขใหดีขึ้นอยู
เสมอ
43 ขาพเจาใชภาษาในการสื่อสารกับผูอื่นอยางสับสน
44 ขาพเจาใหคนอื่นชวยคนหาปญหาในการแกไขปญหาการ
เรียนรูของขาพเจาใหกับขาพเจา
45 ขาพเจามองวาตนเองไมมีขอบกพรองอะไรเลยทีต่ อง
ปรับปรุง
46 ขาพเจามองดูสิ่งตางๆที่เกิดขึ้นรอบตัวดวยความรูสึกเฉยๆ
ไมตื่นเตน

ไม
จริง
คอน คอน
ที่
ขาง ขาง
ไม จริง
สุด จริง จริง ไมจริง จริง เลย
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ตอนที่ 3
ความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
คําชี้แจง ใหนักศึกษาอานขอความที่ใหไวทลี ะนอย แลวพิจารณาวาขอความนั้นตรงกับความพรอม
ของนักศึกษาในการเรียนรูดวยการนําของตนเอง เปนจริงมากนอยเพียงใด แลวกา √
ลงในชอง “จริง” “คอนขางจริง” “ไมแนใจ” “คอนขางไมจริง” “ไมจริง”
คอน
ขาง
ไม คอนขาง ไมจริง
ที่
ขอความ
จริง
จริง แนใจ ไมจริง
1 ขาพเจามุงมั่นแสวงหาคําตอบ จนกวาจะคลายขอสงสัย
ของตนเองในการเรียนรูใหได
2 ขาพเจายินดีจะประยุกตความรูของตนเองมาปรับใชใน
การเรียนรู
3 ขาพเจามีความสุขที่ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูค วามคิดเห็น
กับคนอื่นๆ
4 ขาพเจายินดีรับฟงคําตําหนิเกี่ยวกับความผิดพลาดของ
ขาพเจาดวยความเต็มใจ
5 ขาพเจาพยายามศึกษาคนหาความกระจางในสิ่งที่
ตนเองเรียนรูไ มเขาใจ อยางไมยอทอ
6 ขาพเจาสามารถนําประสบการณที่เปนประโยชนของ
ตนเองมาใชในการเรียนรู
7 ขาพเจารูสึกสนุกทุกครั้งที่ไดพูดคุยแบงปนความรูกับ
คนอื่นๆ
8 ขาพเจาพรอมจะนอมรับคําตักเตือนถึงขอบกพรองของ
ตนเองดวยใจที่เปดกวาง
9 ขาพเจาเชื่อวาการเรียนรูชว ยใหชวี ิตขาพเจากาวหนา
ไปในทางที่ดขี ึ้น
10 ขาพเจามองตนเองวาเปนคนไมมีความรูดีพอที่จะนํามา
ปรับใชในการเรียนรูเรื่องใดๆ
11 ขาพเจาคิดวาชีวติ นี้ของขาพเจาขาดการเรียนรูไมได
12 ขาพเจารูสึกขุน เคืองตอคําทักทวงเกีย่ วกับขอบกพรอง
ในตัวขาพเจา
13 ขาพเจาเบื่อหนายกับการอภิปรายเรื่องตางๆกับผูอื่น
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ที่
ขอความ
14 ขาพเจาคิดจะลมเลิกการเสาะหาคําตอบในสิ่งที่ตนเอง
สงสัยในการเรียนรูไปอยางงายๆ
15 ขาพเจาเห็นวาการเรียนรูไมไดทําใหชีวติ ของขาพเจา
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเลย
16 ขาพเจาเขาใจตนเองดีวา อะไรคือสิ่งที่ขา พเจาตองการ
เรียนรูอยางแทจริง
17 ขาพเจาสามารถวางแผนตางๆ ไวลว งหนาใหการเรียนรู
ดําเนินไปไดจริงตามเวลาทีว่ างไว
18 ขาพเจาสามารถคนหากลยุทธที่หลากหลายเพื่อการ
เรียนรูสิ่งใหมๆ
19 ขาพเจาใสใจศึกษาสิ่งทีต่ นเองเรียนรูซ้ําไปมาอยาง
ละเอียดจนรูจริง
20 ขาพเจาชอบทบทวนในสิ่งที่ขาพเจาตองการเรียนรู
จริงๆ ซ้ําไปซ้ํามาอยูเสมอ
21 ขาพเจาไมสนใจรับรูกับความตองการที่แทจริงในการ
เรียนรูของตนเองมากนัก
22 ขาพเจาสามารถสรรหาแนวทางแปลกๆ ใหมๆ ที่ชวย
ใหเขาถึงการเรียนรูเรื่องใหมๆไดงายขึ้น
23 ขาพเจามักจะทบทวนสิ่งทีต่ นเองเรียนรูหลายๆครั้ง
อยางชัดเจนจนเขาใจถองแท
24 ขาพเจาสามารถจัดแบงเวลาในการเรียนรูสิ่งตางๆ
ตามลําดับความสําคัญกอนหลัง
25 ขาพเจาสามารถทําสิ่งตางในทันที ตามความตองการ
ของตนเอง โดยไมวางแผนไวลว งหนา
26 ขาพเจาเขาใจวิธีการคนหาแหลงขอมูลในการเรียนรูเปน
อยางดี
27 ขาพเจาชอบมองขามสิ่งที่ตนเองเรียนรูอ ยางผานๆไป
โดยไมสนใจลึกซึ้งมากนัก
28 ขาพเจาสามารถจัดเตรียมแผนการเรียนรูของตนเองไว
ลวงหนาอยางเปนระเบียบ

จริง

คอน
ขาง
จริง

ไม คอนขาง ไมจริง
แนใจ ไมจริง
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ที่
ขอความ
29 ขาพเจาชอบตั้งคําถามตางๆ เพื่อคนหาคําตอบในสิ่งที่
ตองการเรียนรู
30 ขาพเจาชอบใชวิธีการเกาเดิมๆ ในการเรียนรูเรื่องใหมๆ
31 ขาพเจาอยากเรียนรูสิ่งตางๆไปตลอดจนถึงวันที่ไมมีลม
หายใจ
32 ขาพเจาเขาใจในการคัดสรรแหลงขอมูลมาเพื่อนําใชใน
การเรียนรูไดอยางถูกตอง
33 ขาพเจาสามารถกําหนดขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรูของ
ตนเองไวอยางระบบ
34 เวลาขาพเจามีขอสงสัยใดๆ ในการเรียนรูขาพเจาชอบ
ถามผูรูเพื่อเสาะหาคําตอบในทันที
35 ขาพเจาชอบปลอยใหการเรียนรูของตนเองดําเนินไป
อยางขาดแผนและไรทศิ ทาง
36 ขาพเจาใหความสําคัญกับการรูจักตนเองวา ตนเองคือ
ใคร ตองการทําอะไร ในการเรียนรูของตนเอง
37 ขาพเจาตองการกําหนดเปาหมายในการเรียน เพื่อ
ปรับปรุงการเรียนรูของตนเองใหดีขึ้น
38 ขาพเจามองวาการเรียนรูดวยตนเอง ไมจําเปนตอง
สนใจวาตนเองเปนใคร กําลังทําอะไร
39 ขาพเจาคิดวาบุคคลที่มุงมั่นในการเรียนรูไมใชบุคคล
พิเศษกวาคนอื่นๆ
40 ขาพเจาใหความสําคัญกับการเรียนรูมาเปนอันดับหนึ่ง
41 ขาพเจาไมสนใจวางแผนอนาคตการเรียนเพื่อพัฒนา
การเรียนรูของตนเอง
42 ขาพเจารูสึกยกยองบุคคลทีใ่ ฝรูใฝเรียนอยูเสมอ
43 ขาพเจาตองทบทวนสถานะของตนเองวาตนเองเปนใคร
และกําลังทําอะไร กอนการเรียนรูดวยตนเอง

จริง

คอน
ขาง
จริง

ไม คอนขาง ไมจริง
แนใจ ไมจริง
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ที่
ขอความ
44 ขาพเจาประทับใจบุคคลทีข่ ยันเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตลอดเวลา
45 ขาพเจามองวาการเรียนรูเปนสิ่งที่มีคุณคา
46 ขาพเจามักกําหนดลําดับขั้นอนาคตในการเรียน เพื่อ
พัฒนาการเรียนรูของตนเองได
47 ขาพเจาคิดวาการเรียนรูไมใชสิ่งจําเปน
48 ขาพเจารูสึกกลาเรียนรูสิ่งตางๆที่ไมเคยรูม ากอน
49 ขาพเจาชอบคนหาวิธีการใหมๆ ในการเรียนรูจากแหลง
ตางๆ หลายแหลง
50 ขาพเจาชอบใชวิธีการแบบเดิมในการเรียนรูเรื่องตางๆ
51 ขาพเจาตั้งใจจะแปลงความคิดไปสูการลงมือทําเพื่อการ
เรียนรูที่ไดผลจริง
52 ขาพเจาไมชอบตอสูกับเรื่องที่ยุงยากลําบากตางๆ ใน
การเรียนรู แมแตนอย
53 ขาพเจาเชื่อวาเทคนิคในการเรียนรูควรเสาะหามาจาก
หลายแหลง
54 ขาพเจาไมยอทอตอการแกไขปญหาที่ยากลําบากตางๆ
ในการเรียนรู
55 ขาพเจามักนําสิ่งที่ตนเองคิดไปใชประโยชนในการ
เรียนรูจนประสบความสําเร็จอยูเสมอ
56 ขาพเจากลัวทีจ่ ะเรียนรูสิ่งแปลกใหม
57 ขาพเจามุงมั่นในการฟนฝาอุปสรรคที่ยากตอการเรียนรู
ไปใหได

จริง

คอน
ขาง
จริง

ไม คอนขาง ไมจริง
แนใจ ไมจริง
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ที่
ขอความ
58 ขาพเจาชอบทาทายในการเรียนรูสิ่งที่ตนเองไมคุนเคย
59 ขาพเจาชอบคิดฝนเลื่อนลอยเกินจริงที่ยากตอการ
นําไปใชในการเรียนรูจนเกิดผลจริงได
60 ขาพเจาชอบคนควาหาความรูในการเรียนรูอยูเสมอ
ตลอดเวลา
61 ขาพเจาเห็นปญหาเปนสิ่งสนุกที่นาคนหาแกไข
62 ขาพเจาชอบกํากับตนเองใหทําเรื่องใดๆที่กําหนดไวจน
บรรลุเปาหมายในอนาคตได
63 ขาพเจาไมกลาแกปญหาใดๆเพราะกลัวความผิดพลาด
64 ขาพเจาเชื่อวาตนเองสามารถเขียนสิ่งทีต่ นเองชอบ
เรียนรูไดดี
65 ขาพเจาชอบยกเลิกการทําสิง่ ตางๆ ที่ตั้งใจจะทําใน
อนาคตลงไปกลางคัน
66 ขาพเจามองวาตนเองสามารถจดจําเรื่องราวตางๆที่
ตนเองอยากเรียนรูไดแมนยํา
67 ขาพเจามั่นใจวาตนเองสามารถอานจับใจความสิ่งที่
ตองการเรียนรูไดอยางรวดเร็ว
68 ขาพเจาพรอมที่จะแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึน้ ในระหวาง
การเรียนรูใหสําเร็จ
69 ขาพเจาตองการจูงใจตนเองใหเดินไปในทิศทางทีต่ นเอง
มุงหวังในอนาคตได
70 ขาพเจาไมตองการเรียนรูอะไรเพิ่มเติมจากความรูที่ได
เรียนมาในมหาวิทยาลัยอีกแลว
71 ขาพเจาคิดวาตนเองสามารถฟงสิ่งที่ตนเองสนใจเรียนรู
ไดใจความครบถวน
72 ขาพเจามองวาปญหาเปนสิง่ ที่เปลี่ยนวิกฤติใหเปน
โอกาส
73 ขาพเจามักจะกลัวความลมเหลวในการแกปญหาที่
เกิดขึ้นในระหวางการเรียนรู

จริง

คอน
ขาง
จริง

ไม คอนขาง ไมจริง
แนใจ ไมจริง
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ตอนที่ 4
แรงจูงใจภายในในการเรียนรู
คําชี้แจง ใหนักศึกษาอานขอความที่ใหไวทลี ะนอย แลวพิจารณาวาขอความนั้นตรงกับแรงจูงใจ
ภายในในการเรียนรู เปนจริงมากนอยเพียงใด แลวกา √ ลงใน ชอง “จริง” “คอนขาง
จริง” “ไมแนใจ” “คอนขางไมจริง” “ไมจริง
คอน
ขาง
ไม คอนขาง ไมจริง
ที่
ขอความ
จริง
จริง แนใจ ไมจริง
1 ขาพเจาชอบศึกษาสิ่งแปลกใหมที่ไมซ้ําเดิมในการเรียน
รูอยูเสมอ
2 ขาพเจารูสึกตืน่ เตนทุกครั้งที่ไดเรียนรูในสิ่งตางๆที่
ตนเองสนใจ
3 ขาพเจาไมตองการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู
ของตนเอง
4 ขาพเจาตองการคิดสิ่งตางๆในการเรียนรูไดอยางอิสระ
5

ขาพเจาปรารถนาที่จะบริหารการเรียนรูของตนเองให
บรรลุเปาหมายไดในที่สุด
6 ขาพเจาไมตองการอยากเรียนรูอยากคนหาอะไรทั้งสิ้น
แมสิ่งนั้นจะสําคัญก็ตาม
7 ขาพเจาตองการใชความสามารถของตนเองในการ
เรียนรูจนประสบความสําเร็จ
8 ความเพียรพยายามในการเรียนรูมีความหมายตอ
ขาพเจามากกวาการไดรับรางวัลใดๆ
9 ขาพเจาตองการคนหาความรูแปลกใหมๆ ที่แตกตาง
จากความรูเดิมเพิ่มเติมตลอดเวลา
10 ขาพเจากระหายใครเรียนรูท ุกสิ่งทุกอยางที่พบเห็น
อยางมาก
11 ขาพเจาชอบจัดการเรื่องตางๆในการเรียนรูเพียงคน
เดียวตามลําพัง
12 ขาพเจารักที่จะรับผิดชอบเรือ่ งตางๆในการเรียนรูดวย
ตนเองมากกวาพึ่งผูอื่น
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13 ขาพเจาตองการคิดคนกิจกรรมตางๆในการเรียนรูได
ตามใจชอบ
14 ขาพเจาหวังวาจะสามารถจัดการการเรียนรูของตนเอง
ไดสําเร็จตามที่ตองการ
15 ขาพเจาตองการเรียนรูสิ่งทีง่ ายๆ มากกวาเรียนรูสิ่ง
ยากๆ แมวาจะสามารถทําได
16 ขาพเจาปรารถนาพยายามเรียนรูจนบรรลุเปาหมาย
ดวยความสามารถของตนเองเทานั้น
17 ความสุขใจจากการตั้งใจเรียนรูของขาพเจาเปนกําลังใจ
ที่ดีสําหรับตนเองมากกวาคําชมใดๆ
18 ขาพเจารูสึกสนุกที่ไดเรียนรูเ รื่องราวที่ตื่นเตนตางๆ
อยางใจจดใจจอ
19 ขาพเจาอยากเรียนรูอยากคนหาทุกสิ่งที่มีความสําคัญ
ตอตัวขาพเจา
20 ขาพเจายินดีที่ผูอื่นทําสิ่งตางๆในการเรียนรูแทน
ขาพเจา
21 ขาพเจาพอใจทํากิจกรรมการเรียนรูตางๆ โดย
ปราศจากการบังคับจากผูใด
22 ขาพเจาชอบเรียนรูเรื่องราวตางๆที่นาสนใจแมเปนเรื่อง
ที่ขาพเจาไมเคยรูมากอน
23 ขาพเจาไมคาดหวังความสําเร็จใดจากการจัดการเรียนรู
ของตนเอง
24 ขาพเจาตองการที่จะพัฒนาความสามารถในการเรียนรู
ของตนเองอยางไมหยุดยั้ง
25 ขาพเจาชอบใชพลังของตนเองเพื่อผลักดันการเรียนรู
จนถึงเสนชัยที่วางไวได
26 ขาพเจามุงมั่นในการเรียนรูเพราะความสุขมากกวาหวัง
ไดคํายกยองหรือคะแนน
27 ขาพเจาตองการคนควาเรียนรูสิ่งที่ยากเพือ่ เปนการ
ทดสอบความสามารถของตนเอง

จริง

คอน
ขาง
จริง

ไม คอนขาง ไมจริง
แนใจ ไมจริง
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28 ขาพเจาตองการเรียนรูเรื่องราวตางๆที่ทําใหขาพเจา
เพลิดเพลิน
29 ขาพเจาชอบพึ่งพาผูอื่นในการดําเนินการเรื่องตางๆใน
การเรียนรูให
30 ขาพเจาชอบทําสิ่งตางๆในการเรียนรูตามคําสั่งของคน
อื่นเทานั้น
31 ขาพเจาพอใจที่ไดเรียนรูสิ่งที่ตนเองสนใจเปนเวลา
นานๆโดยไมเบื่อ
32 ขาพเจายินดีที่จะคิดคนสิ่งตางๆในการเรียนรูถาเปนการ
บังคับจากคนอื่นเทานั้น
33 ขาพเจาพอใจคิดคนสิ่งตางๆในการเรียนรูดวยตนเอง
เทานั้น
34 ขาพเจาเชื่อวาตัวเองไมมีความสามารถในการมุงมั่น
เรียนรูอะไรไดสําเร็จ
35 ขาพเจาปรารถนาปรับปรุงความสามารถในการเรียนรู
ของตนเองใหดียิ่งขึ้น
36 ขาพเจามองดูสิ่งตางๆที่นาสนใจในการเรียนรูอยางเบื่อ
หนาย
37 ขาพเจาชอบเรียนรูสิ่งที่ยากเพราะรูสึกสนุกเหมือนไดทา
ทายความสามารถของตนเอง
38 ขาพเจาตั้งใจเรียนรูเพราะตองการรางวัลจากผูอื่นเปน
การตอบแทนความขยัน
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ตอนที่ 5
ความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
คําชี้แจง ใหนักศึกษาอานขอความที่ใหไวทลี ะนอย แลวพิจารณาวาขอความนั้นตรงกับความ
สามารถในการเรียนรูดวยการนําของตนเองของนักศึกษา เปนจริงมากนอยเพียงใด แลว
กา √ ลงในชอง “จริงที่สุด” “จริง” “คอนขางจริง” “คอนขางไมจริง” “ไมจริง” “ไมจริงเลย”
จริง
ไม
คอน คอน
ที่
ขาง ขาง
ไม จริง
ที่
ขอความ
สุด จริง จริง ไมจริง จริง เลย
1 ขาพเจาสามารถคนหาสิ่งทีต่ ัวเองสนใจเรียนรูจริงออกมาได
2 ขาพเจาสามารถอธิบายสิ่งที่ตนเองตองการเรียนรูจริงๆ ให
ผูอื่นฟงเขาใจไดอยางชัดเจน
3 ขาพเจาสามารถนําความตองการของตนเองมาแปลงเปน
เปาหมายในการเรียนรูที่เปนจริงได
4 ขาพเจาสามารถสืบคนความตองการที่แทจริงในการเรียนรู
ของตนเองได
5 ขาพเจาไมสามารถแสวงหาความตองการที่แทจริงในการ
เรียนรูของตนเองได
6 ขาพเจาสามารถรูวาเปาหมายในการเรียนรูของตนเองมี
ประโยชนอยางไรตอตัวขาพเจา
7 ขาพเจาสามารถคนหาแหลงทรัพยากรตางๆ เพื่อใชในการ
เรียนรูของตนเองได
8 ขาพเจาสามารถวิเคราะหสงิ่ ที่ตนเองอยากเรียนรูจริงๆทุก
ครั้งกอนลงมือเรียนรูจริง
9 ขาพเจาสามารถเห็นสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรูจริงๆเปนภาพ
เกิดขึ้นจริงในหัวไดอยางแจมชัด
10 ขาพเจาไมสามารถอธิบายสิ่งที่ตนเองสนใจอยากเรียนรู
ออกมาเปนคําพูดที่แจงชัดได
11 ขาพเจาสามารถระบุแหลงทรัพยากรที่เหมาะสมกับ
เปาหมายที่ตอ งการเรียนรูของตนเองได
12 ขาพเจาไมสามารถตรวจสอบความตองการที่แทจริงในการ
เรียนรูของตัวเองวาคืออะไรได
13 ขาพเจาสามารถกําหนดความตองการเรียนรูของตนเอง
ออกมาเปนรูปธรรมที่ชัดเจนได
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14 ขาพเจาสามารถเขียนสิ่งทีต่ นเองสนใจทีจ่ ะเรียนรูใหเปน
รูปธรรมที่อานเขาใจงาย
15 ขาพเจาสามารถตั้งเปาหมายการเรียนรูใหสอดคลองกับ
ความสามารถของขาพเจาทีท่ ําได
16 ขาพเจาสามารถรับรูถึงคุณคาแทจริงที่ซอ นอยูในเปาหมาย
ของการเรียนรู
17 ขาพเจาสามารถสํารวจแหลงทรัพยากรตางๆ ที่เปน
ประโยชนตอการเรียนรูของขาพเจา
18 ขาพเจาสามารถบอกแหลงทรัพยากรทําใหเปาหมายในการ
เรียนรูของตนเองประสบความสําเร็จ
19 ขาพเจาไมสามารถกําหนดเปาหมายการเรียนรูของตนเอง
ได
20 ขาพเจาสามารถเขาใจความหมายของเปาหมายในการ
เรียนรูเปนอยางดี
21 ขาพเจาสามารถเสาะหาวาแหลงทรัพยากรใดบางเหมาะสม
กับการเรียนรูข องขาพเจา
22 ขาพเจาสามารถเลือกใชเฉพาะแหลงทรัพยากรที่ทําให
เปาหมายการเรียนรูของขาพเจาเปนจริงเทานั้น
23 ขาพเจาไมสามารถรูวาคุณประโยชนของเปาหมายในการ
เรียนรูของตนเองคืออะไร
24 ขาพเจาสามารถเรียนรูสิ่งตางๆไดโดยไมจําเปนตองพึ่งพา
แหลงทรัพยากรใดๆ
25 ขาพเจาไมสามารถเลือกใชวิธีการเรียนรูท ี่สงเสริมเปาหมาย
การเรียนรูใหสําเร็จได
26 ขาพเจาสามารถระบุวิธีการเรียนรูของตนเองได
27 ขาพเจาสามารถประยุกตใชกลยุทธการเรียนรูเพื่อทําให
เปาหมายการเรียนรูของขาพเจาประสบความสําเร็จ
28 ขาพเจาสามารถบอกขั้นตอนการเรียนรูของตนเองได

คอน คอน
จริง
ไม
ที่
ขาง ขาง
ไม จริง
สุด จริง จริง ไมจริง จริง เลย
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30 ขาพเจาสามารถออกแบบแผนการเรียนรูตนเองได
31 ขาพเจาไมสามารถกําหนดไดวาตนเองจะใชวิธีการเรียนรู
แบบใดดี
32 ขาพเจาสามารถเลือกใชแหลงทรัพยากรที่เปนประโยชนตอ
เปาหมายการเรียนรูของตนเอง
33 ขาพเจาสามารถกําหนดเกณฑการประเมินผลการเรียนที่
เชื่อถือไดดวยตนเอง
34 ขาพเจาสามารถใชเทคนิคการประเมินที่หลากหลายในการ
วัดผลการเรียนรูของตนเอง
35 ขาพเจาไมสามารถประเมินผลความสําเร็จในการเรียนรูของ
ตนเองได
36 ขาพเจาสามารถกําหนดหลักฐานเพื่อใชในการประเมินผล
การเรียนรูของตนเองได
37 ขาพเจาสามารถผสมผสานวิธีการประเมินผลแบบตางๆ ให
เขากับการวัดผลการเรียนรูข องตนเองได
38 ขาพเจาสามารถประเมินผลการเรียนรูของตนเองวาสําเร็จ
ตามเปาหมายที่ตั้งไวหรือไม
39 ขาพเจาสามารถวัดผลการเรียนรูของตนเองไดโดยไม
จําเปนตองใชเกณฑประเมินใด
40 ขาพเจาสามารถปรับใชเทคนิคการประเมินผลตางๆในการ
วัดผลการเรียนรูของตนเองไดตามความเหมาะสม
41 ขาพเจาสามารถใชวิธีการประเมินเพียงวิธีเดียวเทานั้นใน
การวัดผลการเรียนรูของตนเอง
42 ขาพเจาสามารถประเมินผลการเรียนรูของตนเองวา
เปาหมายการเรียนรูกาวหนาไปไดแคไหน
43 ขาพเจาสามารถสรางเกณฑการวัดผลการเรียนรูที่เทีย่ งตรง
ของตนเองได
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ตอนที่ 6
การเขาถึงแหลงทรัพยากรเรียนรูของมหาวิทยาลัย
คําชี้แจง ใหนักศึกษาอานขอความที่ใหไวทลี ะนอย แลวพิจารณาวาขอความนั้นตรงกับการเขาถึง
แหลงทรัพยากรการเรียนรูของตัวนักศึกษา เปนจริงมากนอยเพียงใด แลวกา √ ลงใน
ชอง “จริงที่สุด” “จริง” “คอนขางจริง” “คอนขางไมจริง” “ไมจริง” “ไมจริงเลย”
จริง
ไม
คอน คอน
ที่
ขาง ขาง
ไม จริง
ที่
ขอความ
สุด จริง จริง ไมจริง จริง เลย
1 ขั้นตอนการเขาใชเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรูสะดวก
รวดเร็วไมยุงยาก
2 เจาหนาที่ของศูนยคอมพิวเตอรใหบริการดวยความสุภาพ
จริงใจเปนกันเอง
3 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรของศูนยคอมพิวเตอรมีจํานวน
เพียงพอตอนักศึกษาในการคนหาขอมูลความรู
4 เจาหนาที่ของศูนยคอมพิวเตอรชวยเหลือเปนอยางดี เมื่อมี
ปญหาในการใชคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรู
5 ระบบอินเตอรเน็ตของศูนยคอมพิวเตอรมีความรวดเร็วใน
การสืบคนขอมูลที่ตองการเรียนรู
6 ศูนยคอมพิวเตอรมีเวลาปด-เปดที่เหมาะสมตอการศึกษา
คนควาหาขอมูลความรู
7 เครื่องคอมพิวเตอรมีโปรแกรมคอมพิวเตอรที่หลากหลาย
สะดวกตอการเรียนรูไดหลายวิธี
8 ทําเลทีต่ ั้งของศูนยคอมพิวเตอรมองเห็นไดงายและสะดวก
ตอการเดินทางไปใชบริการ
9 เครื่องคอมพิวเตอรของศูนยคอมพิวเตอรมีอุปกรณที่จําเปน
ในการเรียนรูอ ยางครบถวน
10 ศูนยคอมพิวเตอรมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่ครบถวนเหมาะ
ตอการไปใชบริการเพื่อการเรียนรู
11 สํานักหอสมุดมีหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยี
ตางๆ ฯลฯ ที่หลากหลายตรงกับความตองการในการเรียนรู
12 เจาหนาที่สํานักหอสมุดสุภาพออนโยนใหบริการดวยความ
เปนกันเอง
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13 สํานักหอสมุดตั้งอยูในทําเลที่เดนชัดสะดวกตอการเดินทาง
ไปใชบริการเพื่อการเรียนรู
14 สํานักหอสมุดมีหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยี
ตางๆ ฯลฯ ที่พอเพียงในการเรียนรู
15 การใชอุปกรณในการสืบคนขอมูลตางๆ ในการเรียนรูของ
สํานักหอสมุดงาย สะดวกและรวดเร็ว
16 การตกแตงสถานที่ของสํานักหอสมุดสะอาด สะดวก
ทันสมัยนาเขาไปใชบริการในการเรียนรู
17 การใชบริการคืน-ยืมหนังสือและสื่อตางๆเพื่อใชในการ
เรียนรูมีขั้นตอนไมยุงยาก
18 เจาหนาที่สํานักหอสมุดตอบคําถามปญหาตางๆ เกี่ยวกับ
การคนหาแหลงขอมูลการเรียนรูดวยความเต็มใจ
19 สํานักหอสมุดมีอุปกรณอํานวยความสะดวก ตางๆ ที่
ทันสมัยและครบครันตอการเขาไปใชบริการในการเรียนรู
20 อุปกรณการเรียนในคณะของขาพเจามีเพียงพอสําหรับ
นักศึกษาในการใชบริการ
21 คณะของขาพเจามีบุคคลคอยใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับ
การเรียนแกขา พเจา
22 บรรยากาศการเรียนในคณะของขาพเจาสงเสริมการเรียนรู
ของขาพเจา
23 คณะของขาพเจามีอุปกรณการเรียนที่หลากหลายตรงกับ
ความตองการใชบริการ
24 เวลาขาพเจามีปญหาการเรียนรูเรื่องใดขึ้นมาขาพเจา
สามารถปรึกษาผูรูในคณะของขาพเจาได
25 อุปกรณการเรียนในคณะของขาพเจาทันสมัยและอยูใน
สภาพที่พรอมใชงาน
26 สิ่งแวดลอมในคณะของขาพเจารมรื่นเหมาะเปนสถานที่เอื้อ
ตอการเรียนรูข องขาพเจา
27 คณะของขาพเจามีสถานที่ใหขาพเจาไดทํากิจกรรมการ
เรียนรูตางๆทีห่ ลากหลาย

คอน คอน
จริง
ไม
ที่
ขาง ขาง
ไม จริง
สุด จริง จริง ไมจริง จริง เลย
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การหาคุณภาพเครื่องมือวัดตัวแปร
ตาราง 11 คาอํานาจจําแนก (Item Total Correlation) และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับของแบบวัด
พฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง

ขอที่
ขอ1
ขอ2
ขอ3
ขอ4
ขอ5
ขอ6
ขอ7
ขอ8
ขอ9
ขอ10
ขอ11
ขอ12
ขอ13
ขอ14
ขอ15
ขอ16
ขอ17
ขอ18
ขอ19
ขอ20
ขอ21
ขอ22
ขอ23

คาอํานาจจําแนก
Item Total Correlation
.3989
.3346
.3280
.3211
.3969
.3764
.3900
.3917
.3114
.3281
.3823
.4188
.3507
.3510
.4538
.4407
.3545
.2861
.4944
.5622
.4712
.4842
.4312
คาความเชื่อมัน่

ขอที่
ขอ24
ขอ25
ขอ26
ขอ27
ขอ28
ขอ29
ขอ30
ขอ31
ขอ32
ขอ33
ขอ34
ขอ35
ขอ36
ขอ37
ขอ38
ขอ39
ขอ40
ขอ41
ขอ42
ขอ43
ขอ44
ขอ45
ขอ46
= .91

คาอํานาจจําแนก
Item Total Correlation
.4240
.3655
.3777
.4840
.4353
.2587
.3791
.3264
.5114
.4574
.3735
.4858
.3905
.4310
.3834
.4303
.5025
.3909
.4401
.3998
.4407
.5072
.4691
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ตาราง 12 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของเครื่องมือวัดพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองคาความเชื่อมั่นความสอดคลองภายใน และคาดัชนีในการทดสอบความกลมกลืนของ
โมเดล
องคประกอบ
1. การจัดการตนเอง
(Self-Managing)

ดัชนี

1.1 วางแผนกอนลงมือทํา
1.2 ปรับเปลีย่ นความคิดของตนเอง
ตามขอมูลใหมๆได
1.3 ตั้งคําถามเพื่อใหไดขอมูลที่ตนเองไมรู
1.4 ประยุกตความรูและประสบการณ
เดิมมาใชได
1.5 รวบรวมขอมูลจากการเปดรับ
ขอมูลในทุกๆทาง
1.6 คิดในสิ่งที่แตกตางออกไป
1.7 ทําลายขอจํากัดของตนเอง
2. การตรวจสอบตนเอง 2.1 สํารวจความคิดของตนเองวา
รูและไมรูอะไร
(Self-Monitoring)
2.2 ทํางานจนเสร็จไมละทิง้ งายๆ
2.3 แกปญหาไดอยางเปนระบบ
2.4 ตรวจสอบผลงานของตนเอง
อยางละเอียด
2.5 ฟงผูอื่นอยางตั้งใจและเขาใจ
3.การเปลี่ยนแปลง
3.1 สื่อสารของตนเองอยางชัดเจน
ตนเอง(Self-Modifying) 3.2 คนหาปญหาเพื่อแกไขดวยตนเอง
3.3 เรียนรูอยางตอเนื่องตลอดเวลา
3.4 ปรับปรุงตนเองตลอดเวลา

คา
น้ําหนัก
.59
.58

คา
R2
.34
.34

.60
.38

.36
.14

.64

.41

.72
.75
.73

.51
.56
.53

.71
.72
.73

.51
.52
.53

.76
.70
.76
.72
.77

.46
.48
.58
.51
.59

คาความเชื่อมัน่ ความสอดคลองภายในของครอนบาค = .91
Chi-square = 111.37, df = 88, p=.06 , RMSEA=.02, SRMR=.02, CFI=.99 , GFI=.96
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ตาราง 13 คาอํานาจจําแนก (Item Total Correlation) และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับของแบบวัด
ความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง

ขอที่
ขอ1
ขอ2
ขอ3
ขอ4
ขอ5
ขอ6
ขอ7
ขอ8
ขอ9
ขอ10
ขอ11
ขอ12
ขอ13
ขอ14
ขอ15
ขอ16
ขอ17
ขอ18
ขอ19
ขอ20
ขอ21
ขอ22
ขอ23
ขอ24
ขอ25

คาอํานาจจําแนก
Item Total Correlation
.5018
.4016
.2775
.2605
.3540
.3897
.3453
.3457
.3649
.3998
.3745
.3821
.3340
.3056
.2578
.4412
.5242
.4930
.4551
.3841
.3617
.4855
.5683
.4490
.3719
คาความเชื่อมัน่

ขอที่
ขอ26
ขอ27
ขอ28
ขอ29
ขอ30
ขอ31
ขอ32
ขอ33
ขอ34
ขอ35
ขอ36
ขอ37
ขอ38
ขอ39
ขอ40
ขอ41
ขอ42
ขอ43
ขอ44
ขอ45
ขอ46
ขอ47
ขอ48
ขอ49
ขอ50
= .91

คาอํานาจจําแนก
Item Total Correlation
.5040
.3365
.5383
.4855
.4565
.3460
.4755
.5213
.4634
.3598
.3769
.4350
.3372
.3513
.4659
.2664
.3427
.4805
.3820
.2541
.4898
.2342
.3184
.4518
.2752
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ตาราง 13 (ตอ)

ขอที่
ขอ51
ขอ52
ขอ53
ขอ54
ขอ55
ขอ56
ขอ57
ขอ58
ขอ59
ขอ60
ขอ61
ขอ62

คาอํานาจจําแนก
Item Total Correlation
.3454
.3657
.4180
.5085
.4215
.2602
.4151
.3842
.3399
.5243
.4845
.4990
คาความเชื่อมัน่

ขอที่
ขอ63
ขอ64
ขอ65
ขอ66
ขอ67
ขอ68
ขอ69
ขอ70
ขอ71
ขอ72
ขอ73
= .92

คาอํานาจจําแนก
Item Total Correlation
.2049
.3806
.3143
.4707
.5030
.5105
.4001
.3136
.4772
.4311
.3627
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ตาราง 14 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของเครื่องมือวัดความพรอมการเรียนรูดวย
การนําตนเอง คาความเชื่อมั่นความสอดคลองภายใน และคาดัชนีในการทดสอบความ
กลมกลืนของโมเดล
องคประกอบ
1. การเปดโอกาสตอ
การเรียนรู

ดัชนี

1.1ความอดทนตอการคนหาคําตอบในสิ่งที่สงสัย
1.2 การนําความสามารถดานสติปญญามาใช
1.3การยินดีแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับคนอื่นๆ
1.4 ยอมรับคําติติงในความผิดพลาดของตนเอง
1.5 การมองวาการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของชีวิต
2.มโนมติของตนเองวา 2.1 การรูวาตนเองตองการเรียนรูอะไร
เปนผูเรียนทีม่ ี
2.2ความสามารถจัดเวลาเพื่อการเรียนรูไดอยาง
ประสิทธิภาพ
เหมาะสม
2.3ความสามารถหาวิธีการตางๆเพื่อเรียนรูหัวขอ
ใหมๆ
2.4 ความพยายามทําความเขาใจในสิ่งที่ตนเอง
เรียนรู
3.ความริเริ่มและมีอิสระ 3.1ความสามารถวางแผนการเรียนรูของตนเองได
ในการเรียนรู
3.2 การแสวงหาความรูจากการซักถาม
3.3 การรูจักการแสวงหาและเลือกใชแหลงขอมูลใน
การเรียนรูไดอยางเหมาะสม
4.ความรับผิดชอบใน 4.1 การเขาใจบทบาทของตนเองวาเปนใคร กําลัง
การเรียนรูของตนเอง ทําอะไร เปนสิ่งสําคัญตอการเรียนรูของตนเอง
4.2 การตัดสินใจความกาวหนาในการเรียนเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูของตนเองได
5. ความรักในการเรียน 5.1 การชื่นชมตอบุคคลที่คน ควาอยูเสมอ
5.2 การเห็นความสําคัญของการเรียนรู
6. ความคิดสรางสรรค 6.1 การกลาสี่ยงกลาลองทําสิ่งตางๆ
6.2การคิดหาแนวทางใหมๆในการเรียนรูไดจาก
หลายทาง
6.3 ความอดทนพยายามแกปญหาที่ยุงยาก
6.4 การนําความคิดไปปฏิบตั ิใหเกิดผลได

คา
น้ําหนัก
.70
.71
.64
.64
.64
.71
.73

คา
R2
.49
.50
.41
.40
.41
.50
.53

.74

.54

.77

.59

.71
.54
.58

.51
.29
.34

.70

.49

.72

.51

.58
.68
.61
.70

.33
.46
.36
.49

.76
.67

.58
.45
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ตาราง 14 (ตอ)
องคประกอบ

ดัชนี

7. การมุงอนาคต

7.1 ความตองการเรียนรูตลอดชีวิต
7.2 ความคิดวาปญหาเปนสิ่งทาทายไมใชอุปสรรค
7.3ควบคุมตนเองใหทําในสิ่งที่นําไปสูความ
คาดหวังในอนาคตได
8.1 การมีทักษะการอาน การเขียน การฟง และ
การจํา
8.2 ความสามารถในการแกปญหาตางๆ ไดอยาง
ถูกตอง

8. ความสามารถที่จะ
ใชทักษะการเรียน
พื้นฐานและทักษะการ
แกไขปญหา

คา
น้ําหนัก
.73
.68
.72

คา
R2
.53
.47
.52

.70

.49

.76

.57

คาความเชื่อมัน่ ความสอดคลองภายในของครอนบาค = .92
Chi-square = 273.50, df = 238, p=.06 , RMSEA=.02, SRMR=.01, CFI=.99 , GFI=.95
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ตาราง 15 คาอํานาจจําแนก (Item Total Correlation) และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับของแบบวัด
แรงจูงใจภายในในการเรียนรู
ขอที่
ขอ1
ขอ2
ขอ3
ขอ4
ขอ5
ขอ6
ขอ7
ขอ8
ขอ9
ขอ10
ขอ11
ขอ12
ขอ13
ขอ14
ขอ15
ขอ16
ขอ17
ขอ18
ขอ19

คาอํานาจจําแนก
Item Total Correlation
.5026
.4045
.2774
.3837
.3877
.3463
.3548
.3922
.5085
.4721
.4295
.4561
.6044
.5325
.4341
.4769
.4205
.4797
.4578
คาความเชื่อมัน่

ขอที่
ขอ20
ขอ21
ขอ22
ขอ23
ขอ24
ขอ25
ขอ26
ขอ27
ขอ28
ขอ29
ขอ30
ขอ31
ขอ32
ขอ33
ขอ34
ขอ35
ขอ36
ขอ37
ขอ38
= .88

คาอํานาจจําแนก
Item Total Correlation
.4204
.3340
.3800
.3338
.5547
.4579
.4942
.4995
.4582
.4470
.3842
.3897
.4497
.4433
.3931
.4093
.4326
.5086
.4522
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ตาราง 16 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของเครื่องมือวัดแรงจูงใจภายในในการเรียนรู
คาความเชื่อมั่นความสอดคลองภายใน และคาดัชนีในการทดสอบความกลมกลืนของโมเดล
องคประกอบ
1. ความตองการสิ่งที่
ทาทาย
2.ความสนใจ
เพลิดเพลิน
3. ความเปนตัวของ
ตัวเอง

4. ความตองการมี
ความสามารถ

5. ความมุงมั่น

ดัชนี
ชอบหรือความตองการที่จะเรียนรูสิ่งแปลก
ใหมทาทายความยากงายเหมาะกับ
ความสามารถของผูเรียน
มีความกระตือรือรนความอยากรูอยากเห็น
ความสุข พอใจ และเพลิดเพลินในการทํา
กิจกรรมการเรียนรูที่นาสนใจ
3.1ความชอบคิดริเริ่มทําสิ่งตางๆในการ
เรียนรูดวยตนเอง
3.2 ความอิสระในการคิดและการกระทําใน
การเรียนรู
4.1ความตองการมีประสิทธิผลในการ
จัดการกับการเรียนรู
4.2 ความตองการเรียนรู พัฒนาทักษะและ
ความสามารถในการเรียนรูข องตนเอง
5.1 ความมุงมั่นเรียนรูใหบรรลุผลดวย
ความสามารถของตนเอง
5.2 ความยึดมั่นทุมเทใหกบั การเรียนรูโดย
ไมหวังผลตอบแทนภายนอก

คา
น้ําหนัก
.81

คา
R2
.71

.80

.70

.82

.67

.84

.70

.76

.57

.77

.59

.79

.63

.77

.59

คาความเชื่อมัน่ ความสอดคลองภายในของครอนบาค = .88
Chi-square = 24.19, df = 16, p=.08 , RMSEA=.03, SRMR=.01, CFI=.99 , GFI=.98
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ตาราง 17 คาอํานาจจําแนก (Item Total Correlation) และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับของแบบวัด
ความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง

ขอที่
ขอ1
ขอ2
ขอ3
ขอ4
ขอ5
ขอ6
ขอ7
ขอ8
ขอ9
ขอ10
ขอ11
ขอ12
ขอ13
ขอ14
ขอ15
ขอ16
ขอ17
ขอ18
ขอ19
ขอ20
ขอ21
ขอ22

คาอํานาจจําแนก
Item Total Correlation
.5794
.5806
.4868
.5335
.3776
.4816
.4832
.5592
.5266
.4077
.5635
.3795
.5748
.5367
.5576
.5754
.6080
.6295
.4278
.5850
.2051
.5441
คาความเชื่อมัน่

ขอที่
ขอ23
ขอ24
ขอ25
ขอ26
ขอ27
ขอ28
ขอ29
ขอ30
ขอ31
ขอ32
ขอ33
ขอ34
ขอ35
ขอ36
ขอ37
ขอ38
ขอ39
ขอ40
ขอ41
ขอ42
ขอ43
= .92

คาอํานาจจําแนก
Item Total Correlation
.3920
.5645
.4419
.5844
.5815
.6102
.6521
.5748
.3640
.5597
.5936
.5451
.4001
.5638
.5955
.5397
.5239
.5607
.4881
.5674
.5636
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ตาราง 18 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของเครื่องมือวัดความสามารถในการเรียนรูดวย
การนําตนเอง คาความเชื่อมั่นความสอดคลองภายใน และคาดัชนีในการทดสอบความกลมกลืน
ของโมเดล
องคประกอบ

ดัชนี

คา
น้ําหนัก
1. การวิเคราะห ความ 1.1 การสํารวจความตองการในการเรียนรูของ
.81
ตองการของตนเอง
ตนเอง
1.2การระบุความตองการในการเรียนรูของตน
.88
องออกมาเปนสิ่งที่ตองการเรียนรูไดอยาง
ชัดเจน
2.การกําหนดเปาหมาย 2.1 การระบุเปาหมายในการเรียนรูของตนเอง
.80
การเรียนรู ของตนเอง 2.2 การเขาใจประโยชนของเปาหมายในการ
.85
เรียนรูของตนเอง
3. การระบุแหลง
3.1 การแสวงหาแหลงทรัพยากรในการเรียนรู
.89
ทรัพยากรในการเรียนรู 3.2การกําหนดแหลงทรัพยากรที่ใชใหเหมาะสม
.86
กับเปาหมายที่ตองการเรียนรูของตนเอง
4.การเลือกใชกลยุทธ 4.1 การกําหนดวิธีการเรียนรูของตนเอง
.89
การเรียนรูที่เหมาะสม 4.2 การเลือกใชวธิ ีการเรียนรูที่เหมาะสมตอการ
.84
บรรลุเปาหมายในการเรียนรูของตนเอง
5.การประเมินผลการ 5.1การตั้งเกณฑการประเมินผลการเรียนรูที่
.86
เรียนรู
เชื่อถือได
5.2การใชวธิ ีการประเมินผลการเรียนรูตางๆที่
.87
เหมาะสม
5.3 การวัดผลการเรียนรูของตนเองวาบรรลุผล
.78
ตามเปาหมายที่ตั้งไวมากนอยเพียงใด
คาความเชื่อมัน่ ความสอดคลองภายในของครอนบาค = .92
Chi-square = 49.51, df = 35, p=.05 , RMSEA=.03, SRMR=.01, CFI=.99 , GFI=.98

คา
R2
.66
.77

.64
.72
.80
.73
.80
.70
.73
.75
.61

205
ตาราง 19 คาอํานาจจําแนก (Item Total Correlation) และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับของแบบวัด
การเขาถึงแหลงการเรียนรูของมหาวิทยาลัย

ขอที่
ขอ1
ขอ2
ขอ3
ขอ4
ขอ5
ขอ6
ขอ7
ขอ8
ขอ9
ขอ10
ขอ11
ขอ12
ขอ13
ขอ14

คาอํานาจจําแนก
Item Total Correlation
.4455
.5386
.6326
.6798
.5864
.6114
.6594
.6078
.6737
.6531
.5975
.6085
.6153
.6428
คาความเชื่อมัน่

ขอที่
ขอ15
ขอ16
ขอ17
ขอ18
ขอ19
ขอ20
ขอ21
ขอ22
ขอ23
ขอ24
ขอ25
ขอ26
ขอ27
= .94

คาอํานาจจําแนก
Item Total Correlation
.6841
.6594
.5503
.6000
.6409
.5805
.6330
.6861
.6541
.5705
.6554
.6817
.6335
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ภาคผนวก ข
- ชุดฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู
- ชุดฝกอบรมการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
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ชุดฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรูที่มีตอ
พฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

โดย
สุจินดา ประเสริฐ
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ชุดฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรูที่มีตอพฤติกรรมการเรียนรู
ดวยการนําตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
การเรียนรูใดๆ บุคคลมีความรูสึกอยากเรียน เต็มใจและพรอมที่จะเรียน แสดงวา บุคคล
เกิดแรงจูงใจที่จะเห็นผล นั่นคือทําใหบุคคลเรียนรูไดอยางรวดเร็ว แรงจูงใจภายในเปนสภาวะที่
บุคคลตองกระทําหรือเรียนรูบางสิ่งบางอยางดวยตนเอง ไมตองอาศัยการชักจูงจากสิ่งเราภายนอก
ตลอดจนความรูสึกนึกคิดหรือทัศนคติของแตละบุคคล จะผลักดันใหบุคคลสรางพฤติกรรม ไดแก
ความอยากรู อยากเห็น ความสนใจ ความรัก ความศรัทธา เปนตน แรงจูงใจภายในจะทําใหเกิด
การเรียนรูไดดีกวาเพราะเกิดขึ้นถาวร การสรางแรงจูงใจภายในใหแกผูเรียนจะทําใหเกิดประโยชน
อย า งยิ่ ง จะทํ า ให ผู เ รี ย นกระตื อ รื อ ร น สนใจเรี ย นอย า งจริ ง จั ง เสมอไปและพยายามให ป ระสบ
ความสําเร็จไดในระยะยาว (อารี พันธมณี. 2546: 182-249) บุคคลที่เรียนรูดวยความสมัครใจและ
ตั้ ง ใจของตนเองจะเรี ย นรู ไ ด ม ากกว า ดี ก ว า มี ค วามตั้ ง ใจ มี จุ ด มุ ง หมายและมี แ รงจู ง ใจสู ง กว า
สามารถนําประโยชนจากการเรียนรูไปใชไดดีกวาและยาวนาน การเปดโอกาสใหผูเรียนเปนผูริเริ่ม
เรียนรูตามความสนใจจะทําใหผูเรียนมีความเต็มใจที่จะเรียน ไมรูสึกวาถูกบังคับใหเรียน ไมรูสึกเบื่อ
หรือรูสึกตอตานจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และจดจําสิ่งที่เรียนรูไดนานกวาการที่ผูเรียนคอยรับ
ความรูจากผูสอนเพียงอยางเดียว เพราะมีแรงจูงใจภายในในการเรียนรูและเรียนอยางมีจุดมุงหมาย
ทําใหสามารถทําความเขาใจและจดจําสิ่งที่เรียนไดดี เก็บความรูไดนานกวา และเปนความรูที่ติด
ตัวผูเรียนไปอยางถาวร (นิรมล ศตวุฒิ. 2547: 86-87) แรงจูงใจภายในในการเรียนรูมีความสําคัญ
ตอการเรียนรู เปนการสงเสริมความรับผิดชอบในการเรียนอยางตอเนื่อง และเปนปจจัยหลักสําหรับ
การเปนผูเรียนรูดวยการนําตนเองที่แทจริง (Jiraporn Tuksinvarajarn. 2002: 35)
ชุดฝก อบรมการพัฒ นาแรงจูง ใจภายในในการเรียนรูที่มีตอ พฤติก รรมการเรีย นรูดว ย
การนํา ตนเอง เปนชุดฝกอบรมที่ใชในการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ใหมี
แรงจูงใจภายในในการเรียนรู เปนบุคคลเรียนรูดวยความสมัครใจ เต็มใจเรียน ไมรูสึกวาถูกบังคับ
ให เ รี ย น เรี ย นด ว ยความสนุ ก มี จุ ด มุ ง หมาย รั บ ผิ ด ชอบการเรี ย นอย า งต อ เนื่ อ ง จนกลายเป น
นักศึกษาที่มีพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเองอยางแทจริง

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแรงจูงใจภายในในการเรียนรู และเห็น
ถึงความสําคัญของแรงจูงใจภายในในการเรียนรู
2. เพื่อใหนักศึกษามีความตองการและความพึงพอใจที่จะแสดงพฤติกรรมตางๆเกี่ยวกับ
การเรี ย นรู ที่เ กิ ด จากการแรงผลั ก ดั น ภายในของตนเองโดยมิ ไ ด อ าศั ย การชั ก จู ง หรื อ สิ่ ง เร า จาก
ภายนอก ประกอบดวยองคประกอบ 5 ดาน ไดแก ความตองการสิ่งทาทาย ความสนใจเพลิดเพลิน
ความเปนตัวของตัวเอง ความตองการมีความสามารถ และความมุงมั่น
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3. เพื่อใหนักศึกษาไดรับประสบการณการทํากิจกรรมกลุม การอภิปรายแลกเปลี่ยนและ
การแสดงความคิดเห็น การกลาแสดงออกจากการฝกปฏิบัติจริง
4. เพื่อใหนักศึกษานําความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมไปปรับประยุกตใชในการเรียน และ
การดําเนินชีวติ ได
5. เพื่อใหนักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง

แนวคิดที่ใชในการพัฒนา
แนวคิดแรงจูงใจภายใน
แรงจูงใจภายใน เปนคุณลักษณะทางบุคลิกภาพที่เรียนรูได ที่ตองการจะคนหารางวัลของ
ตนเองในตัวของตนเอง ซึ่งบุคคลที่มีแรงจูงใจภายในจะประพฤติ ทํางาน เรียนรู แกปญหา เสาะ
แสวงและซึมซับประสบการณใหม เพียรพยายามในงาน และประมวลขอมูลดวยความพึงพอใจใน
การทําสิ่งเหลานี้มากกวาหวังผลภายนอกงาน(อรพินทร ชูชม; และ อัจฉรา สุขารมณ . 2543: 7;
อางอิงจาก Haywood; & Switzky. 1986) ซึ่งทฤษฎีอัตลิขิต (self-determination theory) มองวา
ธรรมชาติของมนุษยมีความกระตือรือรนและริเริ่มลงมือกระทํา สํารวจ เรียนรู แสวงหาสิ่งแปลกใหม
(novelty) และทาทาย (challenges) เพิ่มพูนและใชความสามารถของตน โดยมนุษยมีความตองการ
พื้นฐานทางจิตใจ 3 ประการ คือ หนึ่ง ความตองการมีความสามารถ (need for competence) สอง
ความตองการเปนตัวของตัวเอง (need for autonomy) และ สาม ความตองการมีความสัมพันธกับ
ผูอื่น (need for relatedness) ความตองการทั้ง 3 ประการ เปนสิ่งจําเปนตอการสงเสริมการทํา
หนาที่ไดดีที่สุดของแรงจูงใจภายในสงผลตอความเจริญงอกงามตามธรรมชาติของมนุษย และชวย
ใหมนุษยมีความสุขในการทํางานและดํารงชีวิต (เรวดี ทรงเที่ยง. 2548: 19-21; อางอิงจาก Deci &
Ryan. 1990) ตามทฤษฎีการประเมินผลการรูคิด (cognitive evaluation theory) ไดเสนอแนะวา
สภาพแวดล อ มที่ ใ ห ก ารท า ทายที่ พ อเหมาะสมกั บ ความสามารถ ข อ มู ล ป อ นกลั บ ที่ ส ง เสริ ม
ความสามารถ และการสนับสนุนกิจกรรมที่เปนตัวของตัวเองจะเอื้อตอแรงจูงใจภายใน และจะ
สงเสริมพัฒนาการของแรงจูงใจภายในดวย (Deci; & Ryan. 1990) ซึ่งแรงจูงใจภายในจะดํารงอยู
เมื่อบุคคลมีความรูสึกวาตนมีความสามารถและมีความอิสระกําหนดไดดวยตนเอง รางวัลในเบื้องตน
ของการทําพฤติกรรมที่เกิดจากแรงจูงใจภายในเปนแหลงที่จะกอใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน
และความมีชีวิตชีวาตลอดชีวิตมนุษย (เรวดี ทรงเที่ยง. 2548: 21) การเรียนรูดวยความอยากรู
อยากเห็น ตองการสิ่งทาทาย ตองการมีความสามารถและมุงมั่นกําหนดดวยตนเอง บุคคลจะมีการ
ทุมเท มีสวนรวมและพึงพอใจกับการเรียนรู
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ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคม
ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคม มองการแสดงออกของพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง วาเปน
การเรียนรู บนความเชื่อวา พฤติกรรมเกิดจากปฏิสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล พฤติกรรม และ
สิ่งแวดลอม โดยไดเนนแนวคิด 3 ประการ 1) แนวคิดของการเรียนรูโดยการสังเกต พฤติกรรมของ
บุ ค คลนั้ น เกิ ด ขึ้ น ได จ ากการสั ง เกตจากตั ว แบบ ตั ว แบบสามารถถ า ยทอดทั้ ง ความคิ ด และการ
แสดงออกโดยมีหนาที่ในการสรางพฤติกรรม การเสริมพฤติกรรมที่มีอยูแลวใหดีขึ้น และการยับยั้ง
การเกิดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ดวยกระบวนการ 4 กระบวนการ ไดแก กระบวนการตั้งใจ เปน
ตัวกําหนดวาบุคคลจะสังเกตอะไรจากตัวแบบนั้น กระบวนการเก็บจํา เปนการแปลงขอมูลจากตัว
แบบเปนรูปแบบของสัญลักษณ และจัดโครงสรางเพื่อใหจดจําไดงายขึ้น กระบวนการทํา เปนการ
แปลงสัญลักษณที่จดจํานั้นมาเปนการกระทํา และกระบวนการจูงใจ เปนกระบวนการสําคัญมากที่ทํา
ใหบุคคลแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบออกมา ปจจัยสําคัญ คือ ตัวจูงใจ (incentives) ทั้งที่เปนตัวจูง
ใจภายนอก ตัวจูงใจที่เห็นคนอื่นไดรับ และตัวจูงใจของตนเอง 2) แนวคิดของการกํากับตนเอง เปน
กระบวนการที่ บุ ค คลวางแผน ควบคุ ม และกํ า กั บ พฤติ ก รรมของตนเอง ประกอบด ว ย
3 กระบวนการ ไดแก กระบวนการสังเกตตนเอง เปนจุดเริ่มตนของการกํากับตนเองที่บุคคลตองรู
วากําลังทําอะไรอยู และบุคคลจะใชขอมูลจากการสังเกตตนเองมากําหนดเปาหมาย ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการกระทําพฤติกรรมของตน กระบวนการตัดสิน เปนการตั้งมาตรฐาน
เพื่อตัดสินวาจะดําเนินการกับพฤติกรรมที่ตนกระทําอยางไร โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสวน
บุคคล การกระทําเชิงอางอิง คุณคาของกิจกรรม และการอนุมานสาเหตุในการกระทํา และการแสดง
ปฏิกิริยาตอตนเอง คือ การที่บุคคลแสดงปฏิกิริยาตอตนเองทั้งทางบวกและทางลบ พิจารณาจาก
ผลการกระทําพฤติกรรมของของบุคคลวาสูงหรือต่ํากวาเปาหมายที่ตั้งไว และ 3) แนวคิดของการ
รับรูความสามารถของตนเอง เชื่อวา การรับรูความสามารถของตนเอง เปนการตัดสินความสามารถ
ของตนเองวาสามารถทํางานไดในระดับใด โดยจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของบุคคลในการเลือก
กระทําพฤติกรรมใดในสถานการณตางๆ เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงคและประสบความสําเร็จตามที่
คาดหวัง การรับรูความสามารถของตนเอง จะเปนตัวกําหนดหรือมีผลตอบุคคลในการเลือกแสดง
พฤติกรรมใด การใชความพยายามและความยืนหยัด แบบแผนของความคิดและการตอบสนองทาง
อารมณ และเปนสิ่งกํากับผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําพฤติกรรมมากกวาเปนสิ่งทํานายพฤติกรรม
การรับรูความสามารถของตนเองมีแหลงที่มา 4 แหง ไดแก ความสําเร็จที่เคยไดรับ เปนแหลงที่มี
อิทธิพลมากที่สุดของการรับรูความสามารถของตนเอง เพราะเปนประสบการณตรงของบุคคล การ
ไดเห็นแบบอยางบุคคลอื่น สามารถเพิ่มความรูสึกของตนเองวาตนเองมีความสามารถ คําพูดชักจูง
จากบุคคลอื่น จะชวยทําใหบุคคลพิจารณาความสามารถของตนเองในการกระทํากิจกรรมตางๆ และ
ความตื่นตัวทางอารมณ ความตื่นตัวทางอารมณที่สูงจะทําใหการแสดงพฤติกรรมของบุคคลทําไดไม
ดี บุคคลจะประสบความสําเร็จไดดีในขณะที่ภาวะอารมณไมถูกรบกวน (สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต.
2541: 48-60) ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคม เนนที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายใน
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การไดมาซึ่งความรูใหมถือวาการเรียนรูไดเกิดขึ้นแลวแมยังไมมีการแสดงออกก็ตาม พฤติกรรมของ
บุคคลเปลี่ยนแปลงจากกระบวนการทางปญญา แนวคิดและวิธีการเปลี่ยนกระบวนการทางปญญา
ไดแก หนึ่ง การเรียนรูโดยการสังเกตจากตัวแบบ พฤติกรรมของบุคคลจะเกิดจากการเลียนแบบ
ตัวแบบ สอง การกํากับตนเอง พฤติกรรมของบุคคลเกิดจากการวางแผน ควบคุม และกํากับตนเอง
ใหแสดงการกระทําตามที่ตั้งเปาหมายไว และ สาม การรับรูความสามารถของตน พฤติกรรมของ
บุคคลเกิดจากการรับรูวาตนเองมีความสามารถที่เลือกกระทําสิ่งตางๆใหประสบความสําเร็จตามที่
คาดหวัง

เนื้อหาและกิจกรรมของชุดฝกอบรม
การฝกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรูที่มีตอพฤติกรรมการเรียนรูดวยการ
นําตนเอง เปนการฝกอบรมเพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจกี่ยวกับแรงจูงใจภายในในการ
เรียนรู และเพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีความตองการเรียนรูที่เกิดจากการแรงผลักดันภายในของตนเอง
โดยมิไดอาศัยการชักจูงหรือสิ่งเราจากภายนอก ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก ความตองการสิ่งทา
ทาย ความสนใจเพลิดเพลิน ความเปนตัวของตัวเอง ความตองการมีความสามารถ และความมุงมั่น
โดยมีกิจกรรมที่ใชในการพัฒนา จํานวน 10 กิจกรรม และมีเวลาที่ใชในการทํากิจกรรมๆละ
ประมาณ 40-150 นาที มีกิจกรรมตางๆ ดังนี้
กิจกรรม 1 “เปดตัว เปดใจ”
กิจกรรม 2 “สมาธิ สติร”ู
กิจกรรม 3 “ปฐมนิเทศ”
กิจกรรม 4 “ตัวตนของอี๊ด โปงลาง”
กิจกรรม 5 “ปริศนาทาทาย”
กิจกรรม 6 “วารสารกับความคิดริเริ่ม”
กิจกรรม 7 “ละคร พาเพลิน”
กิจกรรม 8 “ปน พับเพิ่มพลังความสามารถ”
กิจกรรม 9 “จิ๊กซอร มุงมั่น”
กิจกรรม 10 “คนเกง หัวใจแกรง”
การพัฒนาชุดฝกอบรมแรงจูงใจภายในในการเรียนรูที่มีตอพฤติกรรมการเรียนรูดวยการ
นําตนเอง มีเนื้อหาและรายละเอียดของทัง้ 10 กิจกรรม ดังนี้
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กิจกรรม
กิจกรรม 1
“เปดตัว เปดใจ”

กิจกรรม 2
“สมาธิ สติรู"

กิจกรรม 3
“ปฐมนิเทศ”

กิจกรรม 4
“ตัวตนของอี๊ด
โปงลาง”

เวลา

สิ่งที่พัฒนา

60 นาที - สัมพันธภาพที่ดี
- บรรยากาศ
กันเอง
- การรูจักเขาใจ
ตนเองและผูอนื่

วัตถุประสงค

1.เพื่อสรางความ
คุนเคยและสราง
สัมพันธภาพที่ดี
2.เพื่อสราง
บรรยากาศทีอ่ บอุน
มิตรภาพ
3. เพื่อรูจักเขาใจ
ตนเองและผูอนื่
40
- การเตรียมความ 1. เพื่อมีสมาธิ
นาที พรอมในการทํา เตรียมความพรอม
กิจกรรม
ในการทํากิจกรรม
2. เพื่อมีสติและ
ความสงบ
3. เพื่อผอนคลาย
รางกาย และสดชื่น
1. เพื่อเขาใจ
40 นาที - ความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับ
วัตถุประสงคของ
แรงจูงใจภายใน กิจกรรม
ในการเรียนรู
2. เพื่อรูและเขาใจ
เกี่ยวกับแรงจูงใจ
ภายในในการเรียนรู
70 นาที - ความเปนตัว
1. เพื่อใหคิดริเริ่ม
ทําสิ่งตางๆในการ
ของตัวเอง
เรียนรูดวยตนเอง
2. เพื่อใหมีอิสระใน
การคิดและการทํา
ในการเรียนรู

แนวคิดการ
พัฒนา
-ทฤษฎีลําดับ
ขั้นความ
ตองการของ
มาสโลวและ
เมอรเรย

วิธีการ
-เกม
-อภิปราย
กลุม

-แนวคิดการ
เรียนรูของ
ธอรนไดค กฎ
แหงความ
พรอม

-การนั่ง
สมาธิ
-การแผ
เมตตา
-การกําหนด
สติ

-แนวคิดการ
เรียนรูของ
ธอรนไดค กฎ
แหงความ
พรอม

-การตั้ง
คําถาม
-การ
บรรยาย
-อภิปราย
กลุม
-กรณีศึกษา
-อภิปราย
กลุม

- ทฤษฎีการ
เรียนรูทาง
ปญญาสังคม
แนวคิดการ
เรียนรูโดยการ
สังเกต
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กิจกรรม

เวลา

สิ่งที่พัฒนา

วัตถุประสงค

กิจกรรม 5
“ปริศนาทาทาย”

120 นาที - ความตองการสิ่ง 1. เพื่อใหตองการ
ทาทาย
เรียนรูสิ่งทาทายที่
ยากงายเหมาะกับ
ความสามารถ
2. เพื่อใหตองการ
เรียนรูสิ่งแปลกใหม

กิจกรรม 6
“วารสารกับ
ความคิดริเริ่ม”

150 นาที - ความเปนตัว
ของตัวเอง

1. เพื่อใหคิดริเริ่ม
ทําสิ่งตางๆในการ
เรียนรูดวยตนเอง
2. เพื่อใหมีอิสระใน
การคิดและการทํา
ในการเรียนรู

กิจกรรม 7
“ละคร พาเพลิน”

150 นาที - ความสนใจและ
เพลิดเพลิน

1.เพื่อใหมีความ
อยากรูอยากเห็นใน
การทํากิจกรรมการ
เรียนรูนาสนใจ
2. เพื่อใหมีความสุข
เพลิดเพลินในการ
ทํากิจกรรมการ
เรียนรู
1. เพื่อใหจัดการ
การเรียนรูอยางมี
ประสิทธิผล
2. เพื่อใหมีความ
สามารถในการ
เรียนรู

150 นาที -ความตองการมี
กิจกรรม 8
“ปน พับเพิ่มพลัง
ความสามารถ
ความสามารถ”

แนวคิดการ
พัฒนา
- ทฤษฎีการ
เรียนรูทาง
ปญญาสังคม
แนวคิดการ
รับรูความ
สามารถของ
ตนเอง
- ทฤษฎีการ
เรียนรูทาง
ปญญาสังคม
แนวคิดการ
รับรูความ
สามารถของ
ตนเอง
-ทฤษฎีการ
เรียนรูทาง
ปญญาสังคม
แนวคิดการ
รับรูความ
สามารถของ
ตนเอง
-ทฤษฎีการ
เรียนรูทาง
ปญญาสังคม
แนวคิดการ
รับรูความ
สามารถของ
ตนเอง

วิธีการ
-เกม
-อภิปราย
กลุม

-การระดม
สมอง
-กิจกรรม
ศิลปะ
-อภิปราย
กลุม
-การระดม
สมอง
-การแสดง
ละคร
-อภิปราย
กลุม

-การระดม
สมอง
-กิจกรรม
ศิลปะ
-อภิปราย
กลุม
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กิจกรรม

เวลา

สิ่งที่พัฒนา

วัตถุประสงค

กิจกรรม 9
“จิ๊กซอร มุงมั่น”

150 นาที - ความมุงมั่น

1. เพื่อใหมุงมั่นใน
การเรียนรูดวย
ความสามารถของ
ตนเอง
2. เพื่อใหยึดมั่น
ทุมเทในการเรียนรู
โดยไมหวังผลตอบ
แทนภายนอก

กิจกรรม 10
“คนเกง หัวใจ
แกรง”

70 นาที - ความมุงมั่น

1. เพื่อใหมุงมั่นใน
การเรียนรูดวย
ความสามารถของ
ตนเอง
2. เพื่อใหยึดมั่น
ทุมเทในการเรียนรู
โดยไมหวังผลตอบ
แทนภายนอก

แนวคิดการ
พัฒนา
-ทฤษฎีการ
เรียนรูทาง
ปญญาสังคม
แนวคิดการ
รับรูความ
สามารถของ
ตนเอง และ
แนวคิดการ
กํากับตนเอง
- ทฤษฎีการ
เรียนรูทาง
ปญญาสังคม
แนวคิดการ
เรียนรูโดยการ
สังเกต

วิธีการ
-เกม
-การระดม
สมอง
-อภิปราย
กลุม

-กรณีศึกษา
-อภิปราย
กลุม
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กิจกรรม 1 “เปดตัว เปดใจ”
วัตถุประสงค
1. เพื่อนักศึกษาไดเปดใจทําความรูจักกัน เกิดสัมพันธภาพ ความสนิทสนมคุนเคยกัน
2. เพื่อใหสรางบรรยากาศแหงมิตรภาพ ความคุนเคย ความอบอุนและความสัมพันธที่ดี
ระหวางนักศึกษา
3. เพื่อใหนักศึกษาไดสํารวจทบทวนถึงลักษณะของตนเองอยางอิสระ กลาที่จะเปดเผย
ตนเองแกผูอื่น และรูจักและเขาใจตนเองและผูอื่นมากขึ้น
แนวคิด
การฝกอบรมมีวัตถุประสงค คือ การชวยใหผูรับการฝกอบรมไดเรียนรู ซึ่งสภาพแวดลอม
เปนปจจัยสําคัญในการสงเสริมการเรียนรูและการฝกอบรม ความกลัวและความวิตกกังวลเปน
อุปสรรคสําคัญตอการเรียนรู (สุวัฒน วัฒนวงศ. 2547: 14-15) ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของ
มาสโลวและของเมอรเรย กลาววา มนุษยมีความตองการการยอมรับและการมีสวนรวมจากกลุม
ความตองการสรางมิตรภาพ ตองการรูจักหรือมีความสัมพันธกับบุคคลอื่น (อารี พันธมณี. 2546)
การละลายพฤติกรรม จะเปนการทําลายกําแพงระหวางกันเพื่อสรางความรูจักคุนเคยระหวางผูเขา
รับการอบรม เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ลดความวิตกกังวล และเปนการสรางบรรยากาศแหงการ
เปดเผยตัวเองใหผูอื่นรูจัก การที่ผูเขารับการฝกอบรมมีทัศนคติในทางบวกตอกันจะทําใหการเรียนรู
ไดดี การจัดบรรยากาศที่ปราศจากความกลัวและความวิตกกังวลทั้งทางรางกายและอารมณ โดย
การจัดบรรยากาศเปนกันเอง สนิทสนม จะชวยสรางบรรยากาศที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรู
วิธีการที่ใช
เกม อภิปรายกลุม
ระยะเวลาที่ใช
60 นาที
ลักษณะของกิจกรรม
กลุม
สื่อและอุปกรณ
1. กระดาษ ปากกาเมจิก เข็มกลัด
2. ใบงาน 2 “ใครกันเอย”
3. บันทึกรายงานตนเอง
ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
1. ขั้นนํา ( 10 นาที)
- วิทยากรทักทาย พูดคุยกับนักศึกษาอยางเปนกันเองเพื่อสรางความคุนเคยมากขึ้น
- วิทยากรกลาวถึงความสําคัญของการรูจักตนเองและผูอื่น ความสําคัญของมิตรภาพ
และความสัมพันธที่ดีในการอยูรวมกัน
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- วิทยากรอธิบายวิธีการทํากิจกรรม “เปดตัว เปดใจ” แกนักศึกษา
2. ขั้นกิจกรรม (30 นาที)
- วิทยากรแจกกระดาษเปลา A4 ปากกาเมจิกใหนักศึกษาแตละคน และใหนักศึกษา
เขียนชื่อตนเองลงในกระดาษ ดวยการเขียนตัวบรรจงใหญๆ ใหมองเห็นงายและอานไดชัดเจน
- วิทยากรขอใหนักศึกษาทบทวนตัวเอง โดยเขียนคําคุณศัพท หรือ คําอะไรก็ไดที่
บรรยายถึงความเปนตัวเองลงในกระดาษเปลามา 3 คํา เขียนตัวบรรจงใหญๆ มองเห็นงายและอาน
ไดชัดเจน
- วิทยากรแจกเข็มกลัด ใหนักศึกษานํากระดาษที่เขียนบรรยายความเปนตัวเอง
เรียบรอยแลวไปติดไวกบั หนาอกเสื้อของตนเองแตละคน
- วิทยากรใหนักศึกษายืนเปนวงกลมสองวง โดยนักศึกษาที่ยืนวงกลมในหันหนาเขาหา
วงกลมนอกใหนักศึกษาที่ยืนตรงขามกันแสดงการทักทายกันดวยการจับมือ ยิ้มทักทายอยางอบอุน
และสงสายตาที่เปนมิตร ดวยความความหวังดีใหแกนักศึกษาที่ยืนอยูตรงหนา และกลาวทักทาย
สวัสดีตอกัน พรอมกันนั้นนักศึกษาที่ยืนตรงหนาแสดงการทักทายตอบเชนเดียวกัน ในระหวางการ
ทําการทักทายกัน นักศึกษาสามารถทําความรูจักเพื่อนนักศึกษาที่ยืนตรงขาม ผานกระดาษบอก
คุณลักษณะที่ติดอยูบนหนาอกของนักศึกษาที่ยืนอยูตรงหนาไปพรอมกันดวย เมื่อนักศึกษาแตละ
คนทําการทักทายและทําความรูจักกันเพื่อนที่อยูตรงหนาเสร็จ นักศึกษาจะหมุนเดินไปทางขวาเพื่อ
ทําการทักทายเพื่อนที่ยืนอยูทางขวามือคนถัดไป นักศึกษาจะเดินทักทายกับนักศึกษาที่ยืนตรงขาม
จนครบวงกลมทั้งวง และนักศึกษาในแตละวงจะมาทักทายทําความรูจักกันเองเปนแถวแบบงูกิน
หาง จนกระทั่งนักศึกษาทําการทักทายกันจนครบทุกคน
- เมื่อการทักทายเสร็จใหนักศึกษากลับมานั่งพักเปนรูปตัวยู
- วิทยากรจะแจกใบงาน “ใครกันเอย”
- ใหนักศึกษาเดินไปคนหาลานักศึกษา เพื่อสัมภาษณนักศึกษาที่มีคุณลักษณะตามที่
กําหนดในใบงาน “ใครกันเอย” พรอมกับสัมภาษณขอมูลสวนตัวของนักศึกษาคนนั้นเพิ่มเติม และ
เขียนจดลงในใบงานใหครบทุกหัวขอ ใหนักศึกษาคนหาบุคคลตามรายการที่ใบงานระบุจนครบ
- เมื่อนักศึกษาทุกคนคนหาบุคคลในใบงานไดจนครบ วิทยากรถามคําถามลักษณะบุคคล
ตามใบงาน ใหนักศึกษาชวยกันบอกชื่อของ “ใครกันเอย” ตามโจทยในใบงาน พรอมกับถามขอมูล
อื่นของบุคคลในใบงานใหนักศึกษาชวยกันตอบขอมูลอื่นๆเพิ่มเติม และใหนักศึกษาที่มีชื่อในคําตอบ
แสดงตัวใหผูอื่นไดเห็นและรูจัก
3. ขั้นอภิปรายและวิเคราะห ( 10 นาที)
- ใหนักศึกษาเขียนบันทึกรายงานตนเองถึงสิ่งที่ไดรับจากการทํากิจกรรม “เปดตัว เปดใจ”
- ใหนักศึกษาอาสาสมัครออกมาเปนตัวแทนอภิปรายวิเคราะหถึงขอคิด และสิ่งที่ไดจาก
การรูจักตนเองและเปดเผยตนเองแกผูอื่น รวมทั้งไดทําความรูจักผูอื่นจากการจับมือ พูดทักทาย
และการคนหาบุคคล “ใครกันเอย” โดยนักศึกษาคนอื่นรวมแสดงความคิดเห็น
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4. ขั้นสรุปและประยุกตใช ( 10 นาที)
- ใหนักศึกษาอาสาสมัครออกมาสรุปถึงประโยชนของการรูจักตนเองและเปดเผยตนเอง
แกผูอื่น รวมถึงประโยชนของการทําความรูจักผูอื่นและความสัมพันธอันดีระหวางกัน
- ใหนักศึกษาที่อาสาสมัครออกมาบอกถึงสิ่งที่สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตจริง
การประเมินผล
1. การสังเกตจากความสนใจ การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม การอภิปราย และการ
แสดงความคิดเห็นของนักศึกษา
2. บันทึกรายงานตนเอง
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ใบงาน
“ใครกันเอย”
ชื่อ-สกุลผูลารายชื่อ………………………………………………………………….วันที่ทํา……........
คําชี้แจง 1. ลารายชื่อคนทีม่ ีคุณลักษณะตามรายการขางลางนี้มาใหครบ
2. สัมภาษณคุณลักษณะอื่นๆ ตามรายการขางลางของคนทีต่ ามลา
ดารา/นักรอง
รายการ
ชื่อ
วันเกิด
สีที่ชอบ
โปรดปราน งานอดิเรก
1.ผูที่มีลักยิ้ม
2.ผูที่สนุกสนานราเริง
3.ผูที่เงียบขรึม
4.ผูที่ชอบเลนฟุตบอล
5.ผูที่ใจรอน
6. ผูที่เขียนมือซาย
7.ผูที่มีไฝบนใบหนา
8. ผูที่ขี้อาย
9.ผูที่ชอบรองเพลง
10.ผูที่กลัวแมลงสาบ
11.ผูที่ชอบพูดชอบคุย
12.ผูที่ไมชอบกินผัก

219

บันทึกรายงานตนเอง
“เปดตัว เปดใจ”
ชื่อ-สกุลผูบันทึก………………………………………………………………วันที่บันทึก………………
1. การที่ไดจับมือ ทักทายเพื่อน ทําให ขาพเจารูสึก………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
2. สิ่งที่ขาพเจาไดรับจากการที่ไดคนหาบุคคล “ใครกันเอย” คือ………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3. ขาพเจาสามารถนําสิ่งที่ไดรับจากการทํากิจกรรมนี้ไปประยุกตใชใน………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
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กิจกรรม 2 “สมาธิ สติรู”
วัตถุประสงคกิจกรรม
1. เพื่อใหนักศึกษามีสมาธิ เตรียมความพรอมในการทํากิจกรรม
2. เพื่อใหนักศึกษามีสติตนื่ รูอยูกับปจจุบันขณะ และสงบตั้งมั่น
3. เพื่อใหนักศึกษาผอนคลายความตึงเครียดของรางกาย มีความสดชื่น แจมใส
แนวคิด
ความพรอมเปนองคประกอบสําคัญของการเรียนรู ความพรอมเปนสภาพของบุคคลทั้งทาง
รางกาย จิตใจ แรงจูงใจ ความสนใจ และประสบการณเดิม บุคคลที่มีความพรอมมากจะเรียนรูไดดี
(อารี พันธมณี. 2546: 175-186) ตามกฎแหงความพรอมในทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอรนไดค
(Thorndike)เชื่ อ ว า การเรี ย นรู จ ะเกิ ด ขึ้ น ได ดี ถ า ผู เ รี ย นมี ค วามพร อ มทั้ ง ร า งกายและจิ ต ใจ
(ทิศนา แขมณี. 2551: 51) การนั่งสมาธิ เปนการเตรียมความพรอมทางจิตใจทําใจใหสงบตั้งมั่นและ
เปนการพักกายพักใจ เมื่อใจสงบสามารถควบคุมการรูการเห็นการกระทําตางๆ ไดอยางดี และ
สามารถเรียกพลังกายและพลังใจกลับคืนมาทําใหทํางานกิจการตางๆ ไดดีดวยความสบายใจ สดชื่น
แจมใส เบิกบาน ผอนคลาย มีสันติและความสุขเบิกบานเกิดขึ้นในใจ คนที่มีสมาธิจะมีวินัยสูง เวลา
ตั้งใจทําอะไรก็พยายามทําจนเสร็จ สมาธิทําใหเวลาทําอะไรจะผานไปอยางรวดเร็วโดยไมรูจักเหน็ด
เหนื่อยเลย การแผเมตตา ก็เปนการเตรียมความพรอมทางจิตใจและอารมณ ที่ตองการสงความ
ปรารถนาดีที่มีอยูในใจ แผความสุขความเย็นที่มีอยูในจิตในใจของตนเองออกไปใหกับตนเองและ
สรรพสิ่งตางๆ คิดนึกแต ในทางที่สงบและกรุณา การกระทําทั้งกายและวาจาจะเปนไปในทางที่
เกื้อกูลและสรางสรรค ไมเบียดเบียนซึ่งกันและกัน สําหรับ การกําหนดสติรูดวยการนวดผอนคลาย
เปนการเตรียมความพร อมทางกายและอวัยวะตางๆในการเรียนรู บุคคลที่เ กิดความเหนื่อยลา
ทั้งทางกายและจิตใจจะทําใหบุคคลนั้นไมสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ การเรียนรูเกิดขึ้นได
ยาก (อารี พันธมณี. 2546: 175-186) การมีสติรูตัวอยูกับปจจุบันขณะชวยใหเกิดความรูตัวทั่วพรอม
คือ รับรูทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตน เชน ความรูสึก ความคิด และรูเทาทันความรูสึกนึกคิด พรอมๆกับ
รับรูสิ่งที่กําลังกระทําของตนเองและบุคคลที่อยูตรงหนา การมีสติอยูกับปจจุบันขณะทําใหสามารถ
สังเกตสิ่งตางๆที่เกิดขึ้นรอบตัวตามที่เปนจริงไดอยางกระจางชัด สามารถรับฟงผูอื่นและรับรูสิ่ง
ตางๆอยางเปดกวางขึ้น และทําใหสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองไดดีขึ้นทั้งทางวาจา และ
การกระทําสงผลตอการเปลี่ยนแปลงตนเอง และปฏิสัมพันธกับผูอื่นอยางเปนรูปธรรม (ธนา นิลชัย
โกวิทย; และ อดิศร จันทรสุข. 2552: 53-54) เมื่อบุคคลพรอมแลวไดกระทําก็จะทําใหเกิดความ
พึงพอใจก็จะเกิดการเรียนรู แตเมื่อบุคคลไมพรอม แตตองกระทําบุคคลจะไมพอใจและไมเกิดการ
เรียนรู
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วิธีการที่ใช
การนั่งสมาธิ การแผเมตตา การกําหนดสติ การนวด
ระยะเวลาที่ใช
40 นาที
ลักษณะของกิจกรรม
เดี่ยว
สื่อ-อุปกรณ
1. เอกสารบทแผเมตตาตอตนเองและผูอนื่
2. เครื่องเลนเทปวิซีดี
3. บันทึกรายงานตนเอง
ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
1. ขั้นนํา ( 5 นาที)
- วิทยากรชี้แจงวัตถุประสงคและประโยชนของการทํากิจกรรม “สมาธิ สติร”ู วา
“สมาธิ” และ “สติ” มีประโยชนตอการเรียนรูและการดําเนินชีวติ อยางไร
2. ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
- ใหนักศึกษาหาพื้นที่วางสําหรับนั่งสมาธิอยางสบายโดยไมชิดกับคนอื่นจนเกินไป
- ใหนักศึกษาเตรียมตัวโดยนั่งในทาขัดสมาธิ หลังตั้งตรง ดํารงสติมั่น เตรียมจิตใจโดย
ตั้งใจวาจะทําสมาธิ ไมคิดนึกในเรื่องใด จะอยูกับลมหายใจในปจจุบันอยางเดียว หลับตา และกําหนด
ลมหายใจ “เขา” ยาว นับคําวา “หนึ่ง” ในใจตามลมหายใจที่เขายาว รูสึกทองปองออก และคอยๆ
ผ อ นลมหายใจ “ออก” ยาว นั บ คํ า ว า “สอง” ในใจตามลมหายในที่ อ อกยาว รู สึ ก ท อ งแฟ บ
การกลาวคําวา “หนึ่ง” “สอง” ในใจเปนเพียงเครื่องผูกจิตมาชวยเพื่อทําใจและอารมณใหนิ่ง ขณะ
นั่งสมาธิทําดวยความผอนคลายใหรางกายจิตใจใสๆ เบาสบายๆ แชมชื่น ไมตองเครงเครียด จริงจัง
เกินไป ใหแยมยิ้มนอยๆ กับตัวเอง รอยยิ้มจะทําใหผอนคลายมากขึ้น หากนักศึกษาเผลอเกิด
ความคิดอะไร ใจลอย หรือ มีอารมณใดๆ ก็ไมเปนไร ขอใหนอมใจกลับมาอยูที่ลมหายใจเขาและ
ออกทันที ตั้งตนใหมทุกครั้งที่นึกได
- ใหนักศึกษานั่งสมาธิกําหนดลมหายใจเขาออก เปนเวลา 5 นาที
- ใหนักศึกษาแผเมตตาแกตนเองและผูอื่นหลังจากเสร็จการนั่งสมาธิ
- หลังจากการแผเมตตา ใหนักศึกษากําหนดสติตื่นรูอยูกับปจจุบันขณะผานความรูสึกจาก
การสัมผัสของการนวดผ อนคลาย โดยใช 2 มือ นวดหนาผาก ขอบคิ้ว ขอบเบาดวงตา ขมับ
กลางศีรษะ ใบหู รองขางจมูก รองระหวางจมูกกับริมฝปาก รองระหวางริมฝปากกับคาง บาไหล
แขนซาย แขนขวา ขาซาย ขาขวา เพื่อกระตุนประสาททําใหโลหิตไหลเวียน
- ขณะใชมือนวดสวนตางๆของรางกาย ใหนักศึกษาเอาจิตไปกําหนดรูการสัมผัสของมือ
กับสวนตางๆของรางกายที่กําลังถูกนวด ใหมีสตินึกรูในทุกๆสัมผัสที่มือไปนวดกระทบโดนอวัยวะ
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สวนนั้น เวลามือสัมผัสโดนก็รูวาโดน ทําดวยความผอนคลายไมตองเครงเครียด หากเผลอเกิด
ความคิดอะไร ใจลอย หรือ มีอารมณใดๆก็ไมเปนไร ขอใหกลับมาตั้งตนกําหนดสติรูกับการสัมผัส
ใหมทุกครั้งที่นึกได
3. ขั้นวิเคราะห ( 10 นาที)
- ใหนักศึกษาบันทึกสิ่งที่ไดรับจากการนั่งสมาธิ แผเมตตา และการกําหนดสติรูในการ
นวดผอนคลายลงในบันทึกรายงานตนเอง
- ใหนักศึกษารวมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณจากการทํากิจกรรม “สมาธิ สติรู”
- ใหนักศึกษาที่อาสาสมัครใจเปนตัวแทนออกมาบอกเลาสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเองใน
ระหวางการนั่งสมาธิ แผเมตตา และกําหนดสติในการนวดผอนคลายวานักศึกษาไดรับประสบการณ
อะไรบาง
4. ขั้นสรุปและประยุกตใช (10 นาที)
- ใหนักศึกษาชวยกันสรุปวา การมี “สมาธิ สติร”ู มีประโยชนตอ ตนเองในการนําไปใชใน
การเรียนรูและในการใชชีวติ ในปจจุบันของตนเองอยางไร
การประเมินผล
1. การสังเกตจากความสนใจและการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม การอภิปรายและการ
แสดงความคิดเห็นของนักศึกษา
2. บันทึกรายงานตนเอง

บทแผเมตตาแกตนเอง
ขอใหขาพเจามีความสุขกายสุขใจ มีความปลอดภัย ดวยอํานาจของ
คุณความดีที่ไดประพฤติปฏิบัติทงั้ ที่ผานมาในขณะนี้ และที่ตั้งใจจะปฏิบัติ
ตอไปจะสงผลใหขาพเจามีความสุขกายสุขใจตลอด

บทแผเมตตาแกผูอื่น
ขอใหพอแม ครูอาจารย ผูที่มีพระคุณ ญาติพี่นอง มิตรสหาย
และสุดทายผูที่เคยเปนศัตรู หรือ คูอริ เจากรรมนายเวร เพื่อนรวม
ทุกขเกิดแกเจ็บตายทั้งหมดทั้งสิน้ มีความสุขกายสุขใจ มีความปลอดภัย
ดวยอํานาจของคุณความดีที่ไดประพฤติปฏิบัติทั้งที่ผานมาในขณะนี้ และ
ที่ตั้งใจจะปฏิบัติตอไปจะสงผลใหขาพเจามีความสุขกายสุขใจตลอด
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บันทึกรายงานตนเอง
“สมาธิ สติรู”
ชื่อ-สกุลผูบันทึก………………………………………………………………วันที่บันทึก………………
1. สิ่งที่ขาพเจาไดรับจากการ นั่งสมาธิ และ การนวดผอนคลายดวยสติ คือ………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2. ขาพเจาสามารถนําประโยชนที่ไดรับจากการมี “สมาธิ สติร”ู ไปปรับใชใน………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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กิจกรรม 3 “ปฐมนิเทศ”
วัตถุประสงคกิจกรรม
1. เพื่อใหนักศึกษาเขาใจวัตถุประสงคของการทํากิจกรรม
2. เพื่อใหนักศึกษารูและเขาใจเกี่ยวกับแรงจูงใจภายในในการเรียนรู
แนวคิด
การปฐมนิเทศ เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อใหบุคคลรูจัก คุนเคยกับสิ่งใหมที่ตองพบ โดยชวย
ใหบุคคลรูสึกสบายใจและสามารถเรียนรูไดโดยเร็ว จากการลดความวิตกกังวล และไดรับขอมูลและ
ความรูเกี่ยวกับการทํากิจกรรมฝกอบรมและเนื้อหาการฝกอบรมที่ถูกตอง (ชูชัย สมิทธิไกร. 2549:
278-279) การแจงวัตถุประสงคของสิ่งที่จะเรียนใหผูเรียนทราบเปนการชวยใหผูเรียนไดรับรูความ
คาดหวัง การเรียนรูจะมีความหมายเมื่อสิ่งที่เรียนรูสามารถเชื่อมโยงกับความรูเดิมของผูเรียน การ
นําเสนอมโนทัศนที่กวางแกผูเรียนกอนการเสนอเนื้อหาใหม ทําใหการเรียนรูนั้นมีความหมายตอ
ผูเรียน จะเกิดความคิดรวบยอดในสิ่งที่เรียนและสามารถจัดโครงสราง ความรูของตนเองได
นอกจากนั้นยังไดพัฒนาทักษะและนิสัยในการคิด และเพิ่มพูนการใฝรู (ทิศนา แขมณี. 2551: 1317) การปฐมนิเทศ เปนสิ่งที่ชวยเหลือใหบุคคลสามารถปรับตัวในสภาพแวดลอมใหมไดดีและ
รวดเร็ว นอกจากนี้ การปฐมนิเทศ ยังเปนการเตรียมความพรอมดานความสนใจในขอมูลของผูเรียน
ซึ่งตามกฎแหงความพรอมในทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอรนไดค (Thorndike) เชื่อวา การเรียนรูจะ
เกิดขึ้นไดดีถาผูเรียนมีความพรอมทั้งรางกายและจิตใจ (ทิศนา แขมณี. 2551: 51) โดยการเตรียม
ความพรอมของผูเรียนใหความรูพื้นฐานเกี่ยวกับแรงจูงใจภายในในการเรียนรู
ระยะเวลาที่ใช
40 นาที
วิธีการที่ใช
การบรรยาย การตั้งตําถาม อภิปรายกลุม
ลักษณะของกิจกรรม
กลุม
สื่อ-อุปกรณ
ไมมี
ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
1. ขั้นนํา (5 นาที)
- วิทยากรทักทายนักศึกษา ถามนักศึกษา “งานอดิเรกที่ชอบทําคืออะไร” “เหตุผลที่ชอบ
ทํา” ในตอนแรกใหนักศึกษาตอบตามความสมัครใจ หลังจากนั้นวิทยากรดูวายังมีนักศึกษาคนใดที่ยัง
ไมตอบจะสอบถามนักศึกษาที่ยังไมไดตอบใหมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
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- วิทยากรถามนักศึกษาตอไปวา “งานอดิเรกอะไรที่ทําเพลินจนลืมเวลา ลืมกิน” “อะไร
ที่ทํางานอดิเรกนั้นจนเพลิน” “เคยสนใจเรียนรูเรื่องอะไรสนุกเปนเวลานาน ทําไม” ในตอนแรกให
นักศึกษาตอบตามความสมัครใจ หลังจากนั้นวิทยากรดูวายังมีนักศึกษาคนใดที่ยังไมตอบ จะทําการ
สอบถามนักศึกษาที่ยังไมไดตอบใหมีสวนรวมในการรวมตอบคําถาม
- วิทยากรถามตอไปวา “ความรูสึกขณะทํางานอดิเรกนั้นเปนอยางไร”
- วิทยากรขอใหนักศึกษายอนระลึกนึกถึงภาวะอารมณขณะทํางานอดิเรกที่สนใจอยาง
เพลิดเพลิน
2. ขั้นกิจกรรม (20 นาที)
- วิทยากรอธิบายเกี่ยวกับแรงจูงใจภายในในการเรียนรูใหนักศึกษาเขาใจ จากตัวอยาง
งานอดิเรกของนักศึกษา งานอดิเรกที่นักศึกษาทําดวยเหตุผลความสนุก ทําเพราะชอบทํา งานนั้น
ทาทายเปนแรงจูงใจภายใน
- วิทยากรใหนักศึกษาไดลองแยกแยะแรงจูงใจภายในในการเรียนที่เกิดขึ้นกับตัว
นั ก ศึก ษา โดยให นัก ศึ ก ษาได ท บทวนระลึก ถึง ประสบการณ จ ริ งในอดีต ของนั กศึ ก ษาในการทํ า
กิจกรรมตางๆ และใหนักศึกษาไดเลาใหกลุมฟงถึงสิ่งที่ตัวเองสนุกและเพลิดเพลินในการทํา
3. ขั้นอภิปรายและวิเคราะห (10 นาที)
- ใหนักศึกษานํากิจกรรมการเรียนรูที่เพื่อนในกลุมเลามาวิเคราะหถึงเหตุผลที่เพื่อนทํา
กิจกรรมนั้นไดอยางสนุกสนานและเพลิดเพลิน วามีเหตุผลอะไรบาง
- ใหนักศึกษาแบงแยกกิจกรรมการเรียนรูใดบางเปนกิจกรรมที่เกิดจากแรงจูงใจ
ภายใน โดยพิจารณาจากเหตุผลที่จูงใจใหทํากิจกรรมการเรียนรูนั้น
- ใหนักศึกษาวิเคราะหถึงประโยชนของแรงจูงใจภายในในการเรียนรู
4. ขั้นสรุปและประยุกตใช (5 นาที)
- ใหนักศึกษาสงตัวแทนกลุมออกมาสรุปถึงเหตุลผลของการทํากิจกรรมการเรียนรูอยาง
สนุกสนาน และเพลิดเพลิน ประโยชนของแรงจูงใจภายในในการเรียนรู และการนําแรงจูงใจภายใน
ในการเรียนรูไปประยุกตใชอยางไร
การประเมินผล
1. การสังเกตจากความสนใจ การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม การอภิปราย และการ
แสดงความคิดเห็นของนักศึกษา
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กิจกรรม 4 “ตัวตนของอี๊ด โปงลาง”
สิ่งที่จะพัฒนา
ความเปนตัวของตัวเอง : คิดริเริ่มทําสิ่งตางๆในการเรียนรูดวยตนเอง มีอิสระในการคิด
และการกระทําในการเรียนรู
วัตถุประสงคกิจกรรม
1. เพื่อใหนักศึกษาไดเห็นตัวแบบเกิดแรงบันดาลใจในการคิดริเริ่มทําสิ่งตางในการ
เรียนรูดวยตนเอง
2. เพื่อใหนักศึกษาไดเห็นตัวแบบเกิดแรงบันดาลใจในการมีอิสระในการคิดและการทําใน
การเรียนรู
แนวคิด
แนวคิดของการเรียนรูโดยการสังเกตของแบนดูรา (Bandura. 1977) การที่บุคคลสังเกตตัว
แบบทําใหบุคคลไดรับการถายทอดความคิดและการแสดงออกจากตัวแบบ ตัวแบบจะทําหนาที่เปน
แรงจูงใจใหบุคคลเรียนรูพฤติกรรมจากตัวแบบ โดยเฉพาะตัวแบบที่มีลักษณะเดนชัด เปนที่รูจักชื่น
ชอบของบุคคลทั่วไปอยางกวางขวาง และพฤติกรรมของตัวแบบที่แสดงออกมีคุณคาในการนําไปใช
ประโยชน จะทําใหบุคคลมีความตั้งใจจะสังเกต และพยายามจดจําทั้งภาพและคําพูดของตัวแบบ
การเลือกรับรูจดจําลักษณะเดนพฤติกรรมของตัวแบบไว หลังจากนั้นบุคคลจะนําพฤติกรรมของตัว
แบบที่จดจํามาแปลงเปนการกระทํา โดยมี ตัวจูงใจ ไดแก ตัวจูงใจของตนเอง เปนปจจัยให บุคคล
แสดงพฤติกรรมออกมา (สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต. 2541) นอกจากนี้ กรณีศึกษาทําใหผูรับการอบรม
ไดมีโอกาสฝกฝนความสามารถในการวิเคราะห แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเรียนรูจากกันและกัน
วิธีการที่ใช
กรณีศึกษา การตั้งคําถาม การอภิปรายกลุม
ระยะเวลาที่ใช
70 นาที
ลักษณะของกิจกรรม
กลุม
สื่อ-อุปกรณ
1. วีซีดีกรณีศึกษา “ตัวตนของอี๊ด โปงลาง”
2. เครื่องเลนคอมพิวเตอร โปรเจคเตอร
3. บันทึกรายงานตนเอง
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ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
1. ขั้นนํา (10 นาที)
- วิทยากรชวนนักศึกษาพูดคุยถึงวงดนตรี “โปงลางสะออน” วาเพลงหรือนักศึกษารูจักวง
ดนตรีวงนี้ในเรื่องอะไรบาง และวิทยากรชักชวนใหนักศึกษาศึกษาชีวิตของ “อี๊ด โปงลาง” ในฐานะ
ผูกอตั้งวงโปงลางสะออน
2. ขั้นกิจกรรม (30 นาที)
- วิทยากรเปด วีซีดีกรณีศึกษา “ตัวตนของอี๊ด โปงลาง” ใหนักศึกษาดู ประมาณ 30 นาที
3. ขั้นอภิปรายและวิเคราะห (20 นาที)
- ใหนักศึกษาในแตละกลุมชวยกันวิเคราะหและอภิปรายประเด็นตอไปนี้
1) นักศึกษามีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับ “อี๊ด โปงลาง”
2) นักเรียนคิดวา อะไรในตัวอี๊ด โปงลาง ที่ทําใหอี๊ดประสบความสําเร็จในการเรียน
และการทํางาน
3) นักศึกษาคิดวา สิ่งอะไรที่ตนเองควรมีเพื่อจะไดประสบความสําเร็จในการเรียน
และการทํางานเหมือน “อี๊ด โปงลาง”
4. ขั้นสรุปและประยุกตใช (10 นาที)
- ใหสงตัวแทนของกลุมออกมานําเสนอขอสรุปของกลุมจากประเด็นการอภิปรายของกลุม
เกี่ยวกับ “อี๊ด โปงลาง” และการนําไปประยุตใชในการเรียน
การประเมินผล
1. การสังเกตจากความสนใจ การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม การอภิปราย และการ
แสดงความคิดเห็นของนักศึกษา
2. บันทึกรายงานตนเอง
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กรณีศึกษา “ตัวตนของอี๊ด โปงลาง”

ประวัติชวี ิตและการเรียน
อี๊ด โปงลาง ชื่อจริง นายสมพงษ คุนาประถม พอเปนพระเอกหมอลํา แมเปนหางเครื่อง
เริ่มเลนดนตรีมาตั้งแตป.1 ป. 2 จากการเห็นพอเลนดนตรีทั้งพิณและแคน อี๊ดมีนิสัยสนุกสนานที่คิด
วาไดรับมาจากพอที่เปนคนชอบพูดเลน เปนเด็กขยันชวยพอแมทํางานบานทุกอยางตั้งแตลางจาน
หุง ขา ว เลี้ ย งวั ว ควาย หมู ดํ า นาเกี่ย วข าว หลั ง จบมั ธ ยมต น ปที่ 3 ได ทุน ไปเรี ย นต อในเมื อ งที่
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธจากการสนับสนุนของครูดวยโควตานักดนตรี ขณะที่ทั้งอี๊ดและพอแมไม
รูจักเลยวาเรียนอะไร ระหวางเรียนอี๊ดหาเงินจายคาเลาเรียนสงเสียตัวเองเรียน มีความรักและ
ความฝนอยากจะเปนนักดนตรีของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธใหได พยายามฝกใหอาจารยเห็น
โดยจะขยันฝกซอมชวงหลังเลิกเรียนและเสารอาทิตย รวมถึงชวยงานของรุนพี่เพื่อใหรุนพี่สอนดนตรี
ให เพียงเวลาไมถึงปไดเปนตัวแทนของวงดนตรีทําหนาที่เปาโหวตไดเงินเปนครั้งแรก 220 บาท
หลังจากนั้นไดรวมทํางานทุกงาน ตั้งปณิธานวาจะหาเงินเรียนเอง จะทําใหพอแมรูวาสามารถดูแล
ตนเองได จากการเรียนอยูวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธไดเรียนรูสิ่งตางๆมากมาย เปนนักดนตรี
โปงลางที่เลนเครื่องดนตรีไดทุกชิ้น และไดเดินทางเขามาใชชีวิตนักดนตรีในกรุงเทพอันเปนจุด
เปลี่ยนความสําเร็จของชีวิต
จุดเดนในตัว “อี๊ด โปงลาง”
อี๊ด เปนคนที่ไมอายในสิ่งที่ตนเองเปน ยืนหยัดที่จะนําเสนอดนตรีพื้นบานเปนดนตรีที่อี๊ด
เรียนรูมาตั้งแตเด็ก นอกจากนี้ อี๊ด ยังเปนนักคิดริเริ่มสิ่งใหมๆ ที่ดึงความเปนตัวของตัวเองสิ่งที่
ตัวเองมีและเปน และเปนคนที่กลาคิดในสิ่งที่แตกตาง พบไดจาก หนึ่ง การพยายามประยุกตคิด
ปรับปรุงการเลนพิณโปงลางที่ตนเองถนัดและชอบฝกเลนทุกวันจนเกิดความชํานาญ และเกิดปญญา
จนพยายามปรับการเลนพิณโปงลางผสมผสานดนตรีพื้นเมืองใหเขาใกลเคียงกับดนตรีสากลได และ
สามารถเลนเพลงดนตรีสากลจากเครื่องดนตรีพื้นบานพิณได สอง การพัฒนารูปแบบการแสดง
ขยายจากวงดนตรีที่มีสมาชิกเพียง 4 คนที่เปนการเลนดนตรีและรองเพลงเทานั้นไปสูการขยายวง
ออกเปน 15 คนที่มีการแสดงอื่นๆ เชน การดีดไห นางรําสวยงาม เพื่อสรางสีสันปรับสายตาและ
อารมณของลูกคาไมใหเบื่อจากการฟงเพลงเพียงอยางเดียว การสลับรายการโดยใหลูกคาปรับ
ความรูสึกไปกับการรําสวยงาม ความคิดริเริ่มปรับการแสดงใหมของอี๊ดทําใหจากรานอาหารไกยาง
โคราชเล็กๆ 20 กวาโตะ เพียงภายใน 2 อาทิตยมีลูกคามาเขาตอคิวเขาแถวยาวมากเพื่อทาน
อาหาร สาม การคิดริเริ่มจัดแสดงคอนเสริตกอนการออกอัลบั้มเพลงตางจากที่เคยทํากันตามปกติ
ซึ่งการคิดดนตรี ทารําและชุดแตงกายใหดูแปลกตาสวยงาม คิดออกมาจากความชํานาญและความ
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เปนจิตวิญญาณจนกลายเปนเอกลักษณของตนเอง การแสดงคอนเสริตครั้งแรกสามารถขายบัตร
หมดภายในวันแรกของการขายบัตร จนตองจัดเพิ่มเปน 2 รอบ และสามารถขายซีดีแสดงสดเปน
ลานตลับภายใน 7 วัน แมแตเด็กเล็กรูจักและเลียนแบบใสชุดเสื้อผาแบบโปงลาง สี่ การใชทาเตน
และดนตรีพื้นเมือง เปนเครื่องมือในการสื่อสารกับผูชมชาวตางชาติแทนการสนทนาดวยภาษา
สามารถดึงดูดผูชมชาวตางชาติใหดูการแสดงไดตลอด 2-3 ชั่วโมง หา การพัฒนาความสามารถ
จากเริ่มตนเพียงแคเลนเครื่องดนตรีพื้นบานไดไปสูการรองเพลงและการเปนพิธีกร จนไดเงินเดือน
สูงมาก 15,000 บาท
คุณลักษณะเดนที่สําคัญของ อี๊ด โปงลาง เปนคนที่รักความอิสระในการคิดและการกระทํา
ในการเรียนรู การที่ถูกบังคับใหแสดงดนตรีใหชาวตางชาติชมที่รานครัวเวียงจันทรเพียงอยางเดียว
โดยหามรองเพลง ทําใหอี๊ดลาออกจากงานเพราะรูสึกอึดอัด เปลี่ยนไปทํางานรานอาหารไกยาง
โคราชที่ใหอิสระแกอี๊ดในการคิดการแสดงของตนเองไดจนทําใหลูกคาเขาคิวทานอาหารยาวเหมือน
เอ็มเค และทําใหอี๊ดเปนที่รูจักอยางมาก
นอกจากนี้ อี๊ด โปงลาง ยังเปนคนที่มีความมุงมั่น พยายาม อดทน ขยัน เริ่มตั้งแตการเขา
มาเรียนตอที่วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ มีความฝนตองการเปนนักดนตรีพยายามฝกซอมทั้งหลัง
เลิกเรียน เสารอาทิตยเพื่อใหครูเห็นความพยายาม เวลามีเวลาวางจะหางานพิเศษเปนครูสอนดนตรี
ที่ศูนยวัฒนธรรมมแหงประเทศไทยและตามบาน มุงมานะพยายามเลนดนตรีโปงลางไดทุกชิ้น
ระหวางเขามาทํางานในกรุงเทพพยายามเรียนรูฝกรองเพลงตามคําขอของลูกคาไดภายใน 2 วัน
และฝกรองเพลงใหเหมือนตนฉบับจริงทุกอยาง แมจะทํางานไปดวยแตมีความรับผิดชอบไปเรียน
ทุกวัน และอี๊ดยังเขาประกวดวงดนตรีแหงประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยใชเครื่องดนตรี
พื้นบานแขงขันกับเครื่องดนตรีสากลไดรับรางวัลเหรียญทอง สงเทปเพลงเขาไปประกวดกอนและ
ผานการประกวดในรอบจนไดที่หนึ่ง 2 ปซอนติดตอกัน อี๊ด เปนคนไมรอโอกาสแตแสวงหาโอกาส
พาตนเองและวงดนตรีไปแสดงรายการตีสิบโดยไมรอทางรายการเรียก ไปเลนรอรายการบนดาดฟา
ตั้งแต 8 โมงเชาถึง 6 โมงเย็นจนโดนยามไล แตเลนรอจนเจาหนาที่รายการตีสิบมาพบและมีโอกาส
ไดแสดงในรายการตีสิบที่เปนวินาทีเปลี่ยนชีวิต
คติชวี ิคของอี๊ด โปงลาง
“ชอบสิ่งไหนตองเขาถึงสิ่งที่เราชอบ เขาถึงแกนแทของสิ่งเราชอบ เราตองศึกษาและรูสิ่งที่
ชอบอยางเพียงพอ จะทําใหเกิดความคิดริเริ่มจากสิ่งที่เราชอบ คิดแปลกแหวกแนวออกไป กลาคิด
ในสิ่งที่แตกตาง อยาอายในสิ่งที่เราเปน เพื่อเกิดสิ่งใหม”
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บันทึกรายงานตนเอง
กรณีศึกษา ”ตัวตนของอี๊ด โปงลาง”
ชื่อ-สกุลผูบันทึก………………………………………………………………วันที่บันทึก………………
1. ทานมีความคิดเห็นอยางไร เกี่ยวกับเรื่องราวของ “อี๊ด โปงลาง”
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2. ทานคิดวา อะไรในตัวอี๊ด โปงลาง ที่ทําใหอี๊ดประสบความสําเร็จ
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3. ทานคิดวา สิ่งอะไรที่ตนเองควรมีเพื่อจะไดประสบความสําเร็จเหมือน “อี๊ด โปงลาง”
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
4. ทานสามารถนําสิ่งที่ไดรับจากเรื่องราวของ “อี๊ด โปงลาง” ไปปรับใชในการเรียนของทานได
อยางไร
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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กิจกรรม 5 “ปริศนา ทาทาย”
สิ่งที่ตองการพัฒนา
ความตองการสิ่งทาทาย: ชอบหรือมีความตองการที่จะเรียนรูสิ่งแปลกใหมทาทาย และมี
ความยากงายพอเหมาะกับความสามารถของผูเรียน
วัตถุประสงคกิจกรรม
1. เพื่อใหนักศึกษาชอบหรือมีความตองการที่จะเรียนรูสิ่งแปลกใหม
2. เพื่อใหนักศึกษาชอบหรือมีความตองการที่จะเรียนรูสิ่งทาทาย มีความยากงาย
พอเหมาะกับความสามารถของผูเรียน
แนวคิด
แนวคิดของการรับรูความสามารถของตนเอง เชื่อวา การรับรูความสามารถของตนเอง เปน
การตัดสินความสามารถของตนเองวาสามารถทํางานไดในระดับใด โดยจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ของบุ คคลในการเลือกกระทําพฤติ กรรมใดในสถานการณตางๆ เพื่อบรรลุ ตามวั ตถุประสงคแ ละ
ประสบความสําเร็จตามที่คาดหวัง การรับรูความสามารถของตนเอง จะเปนตัวกําหนดหรือมีผลตอ
บุคคลในการเลือกแสดงพฤติกรรมใด สวนหนึ่งมาจากการรับรูความสามารถของตนเอง บุคคลมี
แนวโนมจะหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เชื่อวายากเกินความสามารถ แตจะเลือกทําสิ่งที่เชื่อวาตนเองมี
ความสามารถเพียงพอจะทําสิ่งนั้นได บุคคลที่มีการรับรูความสามารถของตนสูงจะเลือกทํางานที่มี
ความทาทาย มีแรงจูงใจในการพัฒนาความสามารถของตนใหมีความกาวหนามากยิ่งขึ้น สวน
บุคคลที่มีการรับรูความสามารถของตนต่ํา มักจะหลีกเลี่ยง ทอถอย ขาดความมั่นใจในตนเอง การที่
บุ ค คลมี ก ารรั บ รู ค วามสามารถของตนต อ พฤติ ก รรมอย า งใดสู ง บุ ค คลจะมี แ นวโน ม จะกระทํ า
พฤติกรรมนั้นสูงดวย การฝกใหบุคคลไดรับประสบการณที่ประสบความสําเร็จ เปนวิธีการพัฒนาการ
รับรูความสามารถของตนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เนื่องจาก การที่บุคคลไดรับประสบการณตรงที่
ประสบความสําเร็จทําใหเพิ่มความสามารถของตนเองได ดังนั้น การพัฒนาการรับรูความสามารถ
ของตนเอง จําเปนตองทําใหบุคคลไดรับประสบการณการประสบความสําเร็จทําใหเขารับรูวาเขามี
ความสามารถในการกระทําเชนนี้ จะทําใหเขาใชความสามารถนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด
บุคคลทํางานแลวประสบความสําเร็จซ้ําๆ กัน หลายๆครั้ง จะทําใหบุคคลมีการรับรูความสามารถ
ของตนเพิ่มขึ้น บุคคลที่ไดรับรูวาตนเองมีความสามารถนั้นจะไมยอมแพอะไรงายๆ (ประทีป จินงี่.
2540: 110-115) เกม เปนกิจกรรมที่สมาชิกตองลงมือกระทําดวยตนเอง และเปนวิธีการที่ชวยให
ผูรับการอบรมไดเรียนรูสิ่งตางๆอยางสนุกสนานและทาทายความสามารถ โดยผูเรียนเปนผูเลนเอง
เกิดการเรียนรูจากการเลน ทําใหไดรับประสบการณตรง เห็นประจักษแจงดวยตนเอง ทําใหการ
เรียนรูนั้นมีความหมายและอยูคงทน (ทิศนา แขมณี. 2551: 365-369)
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วิธีการที่ใช
เกม, อภิปรายกลุม
ระยะเวลาที่ใช
120 นาที
ลักษณะของกิจกรรม
เดี่ยวและกลุม
สื่อ-อุปกรณ
1. ใบงาน “ปริศนา ทาทาย” 4 ลักษณะ ไดแก ปริศนาภาษาไทย ปริศนาเกมหาทาง
ออก ปริศนาตัวเลข และปริศนาเกมทายภาพ
2. ปากกาเมจิก
3. บันทึกรายงานตนเอง
ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
1. ขั้นนํา (10 นาที)
- วิทยากรชวนนักศึ กษาคุย ถึงกิ จกรรมหรือกีฬ าที่ทาทาย เชน การอานหนังสือภายใน
1 นาทีได กี่หนา การเขียนหนังสือดวยมือที่ไมถ นัด เขียนตัวหนังสือกลับดาน ถึงความรูสึกของ
นักศึกษาตอกิจกรรมดังกลาววานักศึกษามีความรูสึกอยางไร
2. ขั้นกิจกรรม (90นาที)
- วิทยากรแจกใบงาน “ปริศนาทาทาย” ทั้ง 4 ลักษณะ ไดแก ปริศนาเกมหาทางออก
ปริศนาภาษาไทย ปริศนาตัวเลข และปริศนาเกมทายภาพ โดยเกมปริศนาแตละชุดจะมี 3 แผน
ที่มีระดับความยากงายแตกตางกัน ใหแกนักศึกษาทุกคน
- ใหนักศึกษาเลือกทําปริศนาแผนใด ในชุดใด ก็ไดตามที่ตนเองสนใจอยางอิสระ อยาง
นอย 3 อยาง กิจกรรมจะสิ้นสุด เมื่อนักศึกษาทําปริศนาครบ 3 อยางตามที่ตนเองสนใจเลือก
- นักศึกษาที่ทําครบ 3 อยางตามกําหนดจะหยุดทําทันที หรือ จะเลือกทําปริศนาอื่นตอก็
ไดตามความสนใจ
- นักศึกษาที่ยังทําใมครบ 3 อยาง สามารถทําตอไปไดเรื่อยๆ จนกวาจะเสร็จ
- วิทยากรจะเขาไปสังเกต การทํากิจกรรมของนักศึกษาในแตละคน และรอจนนักศึกษา
ทุกคนทําปริศนาจนครบ 3 อยาง
- วิทยากรใหนักศึกษาบันทึกความรูสึกและสิ่งที่ตนเองไดจากการทํากิจกรรม “ปริศนา ทา
ทาย” ลงในบันทึกรายงานตนเอง
3. ขั้นอภิปรายและวิเคราะห ( 10 นาที)
- ใหนักศึกษาแตละกลุมอภิปรายและวิเคราะหถึงความรูสกึ และสิ่งทีต่ นเองไดรับจากการ
ทํากิจกรรม “ปริศนาทาทาย”
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4. ขั้นสรุปและประยุกตใช ( 10 นาที)
- วิทยากรถามแตละกลุมถึงขอสรุปของกลุมที่ไดเกี่ยวความรูสึกที่เกิดขึ้นและสิ่งที่ไดรับจาก
การทํากิจกรรม “ปริศนาทาทาย” และการนําไปปรับใชในการเรียนรูของตนเอง
การประเมินผล
1. การสังเกตจากความสนใจและการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม การอภิปรายและการ
แสดงความคิดเห็นของนักศึกษา
2. บันทึกรายงานตนเอง
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ปริศนา ทาทาย
ชื่อ-สกุลผูทําปริศนา …………………………………………………………วันที่ทํา………………
คําขี้แจง 1.ใหนักศึกษาเลือกทําปริศนาใดก็ไดตามความสนใจของนักศึกษาเองอยางนอย 3 อยาง
2. ใหนักศึกษาทําดวยตัวของตัวเอง
3. นักศึกษาทีส่ ามารถทําครบ 3 อยาง จะหยุดทํา หรือจะเลือกทําปริศนาอื่นตอก็ได
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ปริศนาตัวเลข ชุด 1

จงหาผลบวกตัวเลขตอไปนี้

1) 7 6 2 3 1
45023+

2)

41582
53867+

3)

46345
52456+

4) 7 2 3 4 9
26318+

5)

53217
45635+

6)

30572
68169+

7) 6 9 1 5 2
24681+

8)

84624
18407+

9)

54250
41659+

10) 3 2 5 3 7
62758+

11)

40299
57428+

12) 3 7 3 8 5
59726+

13) 4 6 1 8 4
36976+

14) 6 3 2 5 7
2 7 9 3 4+

15) 7 3 5 4 5
18953+
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ปริศนาตัวเลข ชุด 2

จงหาผลบวกตัวเลขตอไปนี้

1) 4 2 7 3 1 5 2
5021683+

2) 7 5 8 2 1 9 3) 6 3 4 5 7 3
241376+
246259+

4) 2 3 4 9 7 5
631837+

5) 3 2 6 4 7 1 6)
535639+

572368
318695+

7) 7 1 5 2 4 6
164817+

8) 4 6 2 4 8 5 9)
358437+

425076
196928+

10) 2 5 3 7 4 8
735867+

11) 1 9 5 7 6 9
642843+

12) 7 3 2 8 5 6
257268+

13) 6 1 5 8 4 3
297698+

14) 3 2 5 7 3 5 15) 7 3 5 4 5 8 1
693482+
2895369+
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ปริศนาภาษาไทย ชุด 1

จงขีดเสนใตคําสองคําที่มีความหมายตรงขามกันมากที่สุด
ตัวอยาง หนัก ใหญ

เบา

1. ดูถูก ปฏิเสธ ปายสี แนนหนา ยืนยัน
2. ผิดพลาด ปกปด สับสน ความลับ แสดงออก
3. มั่นคง ถาวร ออนแอ แนนแฟน ออนนอม
4. เพิกเฉย ละเลย ทอดทิ้ง เอาใจใส เหนื่อยหนาย
5. หด ยึด ถอย ไส รุก
6. วังเวง กระจาง แจมชัด สวาง คลุมเครือ
7. นักเขียน ผูดู นักเขียน นักแสดง ศิลปน
8. จริงใจ ชัดเจน กระจาง งาย มีเลหเหลี่ยม
9. รีบเรง เร็วไว แรกเริ่ม ตามเดิม สุดทาย
10. ยืนกราน ตัดสินใจ ลังเลใจ คําตอบ ทิฐิ
11. ทําใหแยลง ประหลาดใจ ใหความบันเทิง พัฒนา ชอบ
12. องอาจ ตื่นเตน สงาผาเผย ซอมซอ โงเขลา
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ปริศนาภาษาไทย ชุด 2

จงขีดเสนใตคําสองคําที่มีความหมายใกลเคียงกันมากที่สุด
ตัวอยาง เสื่อ สิ่งทอ พื้น พรม
1. เปดเผย เบี่ยงเบน ประกาศ หมุนกลับ
2. การใหพร สรรเสริญ การอวยพร ศักดิ์สิทธิ์
3. ขาวสาร ความรวดเร็ว ปจจุบัน สิ่งที่เกิดขึ้น
4. นิทาน นวนิยาย แผนเสียง เรื่องเลา
5. คุมขัง ทําโทษ ไมตะพด ลงโทษ
6. วางเปลา กวาง ทั้งหมด ทั้งมวล
7. สะสม จดจํา เขมขน รวบรวม
8. แข็งขัน ขี้เกียจ หนวงเหนี่ยว เฉื่อยชา
9. เพลิดเพลิน เตรียมการ เคลื่อนยาย อภิรมย
10. ตัวตลก บานนอก ชาวนา ชนบท
11. ตางชาติ ปฏิบัติ สัมพันธ ไมมีประโยชน เกี่ยวดอง
12. รับผิดชอบ เชื่อถือได ผันแปร นาไววางใจ นายกยอง
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กิจกรรม 6 “วารสารกับความคิดริเริม่ ”
สิ่งที่ตองการพัฒนา
ความเปนตัวของตัวเอง: คิดริเริ่มทําสิ่งตางๆในการเรียนรูดวยตนเอง มีอิสระในการคิดและ
การกระทําในการเรียนรู
วัตถุประสงคกิจกรรม
1. เพื่อใหนักศึกษาคิดริเริ่มทําสิ่งตางๆในการเรียนรูดวยตนเอง
2. เพื่อใหนักศึกษามีอิสระในการคิดและการกระทําในการเรียนรู
แนวคิด
แนวคิดของการรับรูความสามารถของตนเอง เชื่อวา การรับรูความสามารถของตนเอง
เปนการตัดสินความสามารถของตนเองวาสามารถทํางานไดในระดับใด โดยจะมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจของบุคคลในการเลือกกระทําพฤติกรรมใดในสถานการณตางๆ เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค
และประสบความสําเร็จตามที่คาดหวัง การรับรูความสามารถของตนเอง จะเปนตัวกําหนดหรือมีผล
ตอบุคคลในการเลือกแสดงพฤติกรรมใด การที่บุคคลมีการรับรูความสามารถของตนตอพฤติกรรม
อยางใดสูง บุคคลจะมีแนวโนมจะกระทําพฤติกรรมนั้นสูงดวย การทําใหบุคคลมีประสบการณที่
ประสบความสําเร็จ เปนวิธีการพัฒนาการรับรูความสามารถของตนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่ง
การใชกิจกรรมศิลปะ ที่เปนกิจกรรมที่คิดสรางสรรค เรียนรูจากการกระทําจริงและประสบการณ
จะชวยใหบุคคลไดรับประสบการณจากการกระทําจริง จนเกิดการรับรู ความมั่นใจ กลาแสดงออก
ถายทอดความรูสึกออกมาเปนผลงาน (ชัยวัฒน สุทธิรัตน. 2552:
426) การที่บุคคลไดรับ
ประสบการณตรงที่ประสบความสําเร็จทําใหเพิ่มความสามารถของตนเองได นอกจากนี้ บุคคลที่มี
การรับรูความสามารถของตนเองสูง ถาหากขาดสิ่งจูงใจ หรือถูกบังคับจากภายนอกใหกระทํา บุคคล
จะไมกระทําพฤติกรรมนั้นก็ได การใหบุคคลมีอิสระในการคิดและการกระทําในการเรียนรู โดยการ
ระดมสมอง การประชุมกลุมซึ่งเปดโอกาสและกระตุนใหสมาชิกทุกคนไดแสดงความคิดเห็นอยางเสรี
โดยปราศจากขอจํากัด จะสงเสริมใหบุคคลที่มีการรับรูความสามารถของตนเอง แสดงการกระทํา
พฤติกรรมใดๆ ดังนั้น การใหบุคคลไดรับประสบการณตรงที่ประสบความสําเร็จในการคิดริเริ่มทําสิ่ง
ตางๆ และมีอิสระในการคิดและการกระทําในการเรียนรู จะทําใหบุคคลรับรูวาเขามีความสามารถคิด
ริ เ ริ่ ม ทํ า สิ่ ง ต า งๆในการเรี ย นรู ด ว ยตนเองได และจะทํ า ให เ ขาใช ค วามสามารถนั้ น ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด บุคคลทํางานแลวประสบความสําเร็จซ้ําๆกัน หลายๆครั้ง จะทําใหบุคคลมี
การรับรูความสามารถของตนเพิ่มขึ้น (ประทีป จินงี่. 2540: 110-115 )
เทคนิคที่ใช
การระดมสมอง กิจกรรมศิลปะ อภิปรายกลุม
ระยะเวลาที่ใช
150 นาที
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ลักษณะของกิจกรรม
กลุม
สื่อ-อุปกรณ
1. วารสารขายสินคาของรานสะดวกซื้อ 7-11
2. กระดาษโปสเตอรแข็ง กาว กรรไกร
3. บันทึกรายงานตนเอง
ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
1. ขั้นนํา (10 นาที)
- วิทยากรแบงกลุมนักศึกษากลุมละ 5-6 คน และอธิบายขั้นตอนการทํากิจกรรมแกนักศึกษา
- วิทยากรแจกอุปกรณแกนักศึกษาแตละกลุม
2. ขั้นกิจกรรม (100 นาที)
- ใหนักศึกษาปรึกษาหารือกันวาจะนํา วารสารขายสินคาของรานสะดวกซื้อ 7-11 มาสราง
เป น ความความรู ข อ คิ ด หรื อ เรื่ อ งราวอะไรที่ เ ป น ประโยชน เพื่ อ นํ า เสนอถ า ยทอดให แ ก เ พื่ อ น
นักศึกษาไดทราบ
- ใหนักศึกษานําตัวอักษรหรือรูปภาพที่อยูใน วารสารขายสินคาของรานสะดวกซื้อ 7-11
มาเทานั้น มาสรางสรรคใหเปนเรื่องราวความรู ขอคิด หรือเรื่องราวอะไรที่เปนประโยชน ลงใน
กระดาษโปสเตอร ตามที่กลุมไดปรึกษาหารือกัน
- ใหนักศึกษานําความรูหรือเรื่องราวที่สรางสรรคจาก ตัวอักษรหรือรูปภาพที่อยูใน วารสาร
ขายสินคาของรานสะดวกซื้อ 7-11 ในโปสเตอรที่ทําเสร็จ มาถายทอดใหเพื่อนฟง
3. ขั้นอภิปรายและวิเคราะห (20 นาที)
- ใหแตละกลุมอภิปรายและวิเคราะหถึง ความคิดริเริ่มสรางสรรคที่เกิดขึ้นจากผลงานของ
ตนเองและผลงานของกลุมอื่นวามีความคิดริเริ่มอยางไรบาง จากการนําคําและรูปภาพใน วารสาร
ขายสินคาของรานสะดวกซื้อ 7-11 มาประกอบเปนเรื่องราวไดสําเร็จ และสิ่งที่ไดรับจากการคิดริเริ่ม
ทําสิ่งตางๆ อยางอิสระ และการประยุกตใชในการเรียนรู
4. ขั้นสรุปและประยุกตใช (20 นาที)
- ใหตัวแทนของกลุมมาสรุปสิ่งที่ไดจากการทํากิจกรรมและการนําไปปรับใชในการเรียนรู
การประเมินผล
1. การสังเกตจากความสนใจและการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม การอภิปรายและการ
แสดงความคิดเห็นของนักศึกษา
2. การสังเกตจากการสรางสรรคผลงาน
3. บันทึกรายงานตนเอง
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บันทึกรายงานตนเอง
“วารสาร กับความคิดริเริ่ม ”
ชื่อ-สกุลผูบันทึก………………………………………………………………วันที่บันทึก………………
1. ทานคิดวา ผลงานของกลุมทาน มีความคิดริเริ่มใหมอะไร
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2. ทานรูสึกอยางไร ที่ไดคิดริเริ่มทําสิ่งตางๆ ในการเรียนรูดวยตนเอง อยางอิสระ
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3. ทานคิดวา สิ่งที่ทานไดรับจากการทํากิจกรรม “วารสารกับความคิดริเริ่ม” คืออะไร
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
4. ทานสามารถนําสิ่งที่ไดรับจากการทํากิจกรรม “วารสารกับความคิดริเริ่ม” ไปปรับใชในการเรียน
ของทานไดอยางไร
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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กิจกรรม 7 “ละคร พาเพลิน”
สิ่งที่ตองการพัฒนา
ความสนใจเพลิดเพลิน : มีความกระตือรือรน มีความอยากรูอยากเห็น มีความสุข พอใจ
และเพลิดเพลินในการทํากิจกรรมการเรียนรูที่นาสนใจ
วัตถุประสงคกิจกรรม
1. เพื่อใหนักศึกษามีความกระตือรือรน ความอยากรูอยากเห็น
2. เพื่อใหนักศึกษามีความสุข พอใจ และเพลิดเพลินในกิจกรรมการเรียนรูที่นาสนใจ
แนวคิด
แนวคิ ด ของการรั บ รู ค วามสามารถของตนเองการรั บ รู ค วามสามารถของตนเองจะเป น
ตัวกําหนดหรือมีผลตอบุคคลในการเลือกแสดงพฤติกรรมใด และเปนการตัดสินความสามารถของ
ตนเองวาสามารถทํางานไดในระดับใด โดยจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของบุคคลในการเลือกกระทํา
พฤติกรรมใดในสถานการณตางๆ เพื่อบรรลุวัตถุประสงคและประสบความสําเร็จตามที่คาดหวัง
การรับรูความสามารถของตนเอง จะมีอิทธิพลตอกระบวนการคิดและปฏิกิริยาทางอารมณของบุคคล
ในขณะที่ ทํ า พฤติ ก รรม บุ ค คลที่ รั บ รู ว า ตนมี ค วามสามารถสู ง จะมี ค วามเอาใจใส ใ นการกระทํ า
พฤติกรรมตาง ๆ มาก สวนบุคคลที่รับรูวาตนมีความสามารถต่ําจะมีปฏิกิริยาทางอารมณตอตนเอง
ในทางลบ เชน ไมมีความสุข ความเครียดสูง (ประทีป จินงี่. 2540: 110-115) การแสดงละคร เปน
กระบวนการชวยใหผูรับการอบรมเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค โดยใหผูเรียนแสดงละครตาม
เนื้อหาที่แตงขึ้น และเปนวิธีการที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกทักษะตางๆ จํานวนมาก เชน ทักษะ
การพูด การเขียน การแสดงออก การจัดการ การแสวงหาขอมูล และการทํางานรวมกันเปนกลุม
เปนตน (ทิศนา แขมณี. 2551: 353-357) การใหนักศึกษาไดแสดงละคร เพื่อเปนเครื่องมือในการ
ฝกใหนักศึกษาไดมีประสบการณ ที่ประสบความสําเร็จจากการแสดงละครที่ไดลงมือทําจริงดวย
ตนเอง การที่ นัก ศึก ษารั บ รู ว า ตนเองมี ค วามสามารถที่ จ ะแสดงละครได ส ง ผลต อ การใช ค วาม
พยายามและมุมานะในการเรียนรู บุคคลที่มีการรับรูความสามารถสูง จะมีความกระตือรือรน และใช
ความพยายามในการเรียนรูมากกวาคนที่มีการรับรูความสามารถของตนต่ํา นอกจากนี้ การรับรู
ความสามารถของนักศึกษา ยังสงผลตอกระบวนการคิดและปฏิกิริ ยาทางอารมณของนักศึกษา
ทางบวก ทําใหบุคคลมีความเอาใจใส มีความสุขในการเรียนรูที่จะแสดงละครเพื่อนําเสนอความรู
ออกมา นักศึกษาจะมีความสุข พอใจเพลิดเพลินในการทํากิจกรรมการเรียนรู พรอมทั้งยังทําให
นักศึกษาในฐานะผูแสดงเกิ ดความเขาใจ และจดจําเรื่องนั้นไดนานจากการที่ไดล งมือแสดงเอง
นอกจากนี้ นักศึกษาในฐานะผูชม การแสดงละครจะทําใหเรื่องราวนั้นมีชีวิตขึ้นมา ทําใหผูชมเกิด
ความเขาใจและจดจําเรื่องนั้นไดนาน เปนวิธีการเรียนรูที่ชวยใหผูเรียนรูอยางสนุกสนาน มีสวนรวม
ในการเรียนรูสูง

243
วิธีการที่ใช
การระดมสมอง การแสดงละคร การอภิปรายกลุม
ระยะเวลาที่ใช
150 นาที
ลักษณะของกิจกรรม
กลุม
สื่อ-อุปกรณ
1. ชุดบัตรคําชุดละ 4 คํา จํานวน 6 ชุด
2. กระดาษ A4
3. ปากกาเมจิก
ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
1. ขั้นนํา (10 นาที)
- วิทยากรแบงกลุมนักศึกษากลุมละ 5-6 คน และวิทยากรแจกอุปกรณเพื่อใชในการแสดง
ละครแกนักศึกษาแตละกลุม
2. ขั้นกิจกรรม (100 นาที)
- วิทยากรใหแตละกลุมเลือกซองกระดาษที่บรรจุชดุ บัตรคําไว กลุมละ 1 ซอง โดยในแต
ละซองจะมีบตั รคํา 4 คําที่เปนคําไมเหมือนกัน กลุมละ 1 ซอง
- ใหนักศึกษาแตละกลุมปรึกษาหารือเพื่อนําคําที่อยูในซองทั้ง 4 คํามาแตงเปนรื่องราวที่
นําเสนอความรู หรือ ขอคิดที่เกี่ยวของการเรียนอะไรก็ไดใหเพื่อนไดชม โดยในความรูหรือเรื่องราว
ที่แตงนั้นตองมี คํา 4 คํานี้ประกอบอยูดวย
- ใหนักศึกษานําความรู หรือ เรื่องราวที่แตงจากคํา 4 คํามาเรียบเรียงแสดงเปนละคร
นําเสนอใหเพื่อนชม
3. ขั้นอภิปรายและวิเคราะห (20 นาที)
- ใหนักศึกษาแตละกลุมอภิปรายและวิเคราะหประเด็นตามบันทึกรายงานตนเอง ถึง
ความรูสึกและสิ่งที่ไดรับจากการไดแสดง การไดชมละครที่ใหความรูและขอคิดในการเรียน และการ
ประยุกตใชในการเรียน
4. ขั้นสรุปและประยุกตใช (20 นาที)
- วิทยากรถามแตละกลุมสรุปสิ่งที่ไดจากการแสดงและการชมละคร และการปรับใชใน
การเรียน
การประเมินผล
1. การสังเกตจากความสนใจและการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม การอภิปรายและการ
แสดงความคิดเห็นของนักศึกษา การสังเกตผลงานจากการทํากิจกรรมของนักศึกษา
2. บันทึกรายงานตนเอง
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บันทึกรายงานตนเอง
“ละคร พาเพลิน ”
ชื่อ-สกุลผูบันทึก………………………………………………………………วันที่บันทึก………………
1. ทานรูสึกอยางไร ในขณะแสดงละคร
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
2. ทานไดรับอะไรจากการแสดงละคร
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
3. ทานรูสึกอยางไร ในขณะชมการแสดงละครของเพื่อน
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
4. ทานไดรับอะไร จากการแสดงละครของเพื่อน
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
5. ทานสามารถนําสิ่งที่ไดรับจากการแสดงและชมละครไปปรับใชในการเรียนรูของทานไดอยางไร
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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กิจกรรม 8 “ปน พับเพิ่มพลังความสามารถ”
สิ่งที่ตองการพัฒนา
ความตองการมีความสามารถ : มีประสิทธิผลในการจัดการกับการเรียนรู และตองการ
เรียนรู พัฒนาทักษะและความสามารถในการเรียนรูของตนเอง
วัตถุประสงคกิจกรรม
1. เพื่อใหนักศึกษามีประสิทธิผลในการจัดการกับการเรียนรู
2. เพื่อใหนักศึกษาตองการเรียนรู พัฒนาทักษะและความสามารถในการเรียนรูของตนเอง
แนวคิด
แนวคิดของการรับรูความสามารถของตนเอง เชื่อวา การรับรูความสามารถของตนเอง
จะเป น ตั ว กํ า หนดหรื อ มี ผ ลต อ บุ ค คลในการเลื อ กแสดงพฤติ ก รรมใด การที่ บุ ค คลมี ก ารรั บ รู
ความสามารถของตนตอพฤติกรรมอยางใดสูง บุคคลจะมีแนวโนมจะกระทําพฤติกรรมนั้นสูงดวย
การฝกใหบุคคลไดรับประสบการณที่ประสบความสําเร็จ เปนวิธีการพัฒนาการรับรูความสามารถ
ของตนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เนื่องจาก การที่บุคคลไดรับประสบการณตรงที่ประสบความสําเร็จ
ทําใหเพิ่มความสามารถของตนเองได ดังนั้น พัฒนาการรับรูความสามารถของตนเองจําเปนตอง
ทําใหบุคคลไดรับประสบการณ การประสบความสําเร็จทําใหเขารับรูวาเขามีความสามารถในการ
กระทําเชนนี้ จะทําใหเขาใชความสามารถนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด (ประทีป จินงี่. 2540:
110-115) กิจกรรมศิลปะ เปนกิจกรรมที่คิดสรางสรรค เรียนรูจากการกระทําจริงและประสบการณ
การที่นักศึกษาไดรับประสบการณตรงที่ประสบความสําเร็จจากการไดเรียนรูวิธีการปนดินน้ํามันหรือ
พับกระดาษเปนรูปตางๆ การที่นักศึกษาสามารถปนหรือพับผลงานที่ตนเองประดิษฐขึ้นสําเร็จในแต
ละชิ้น ทําใหนักศึกษารับรูถึงความสามารถของตนเอง และการที่นักศึกษาสามารถปนหรือพับ
สําเร็จซ้ําๆ หลายครั้งๆ จะทําใหบุคคลมีการรับรูความสามารถของตนเพิ่มขึ้น และเมื่อนักศึกษา
สามารถสรางหองเรียนในฝนจนสําเร็จ ทําใหนักศึกษารับรูความสามารถของตนเองและรูสึกภูมิใจที่
เป น ปฏิ กิ ริ ย าทางอารมณ ต อ ตนเองในทางบวก เมื่ อ นั ก ศึ ก ษารั บ รู ค วามสามารถของตนเอง
จะพยายามทํางานตางๆเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ และการพัฒนาการรับรูความสามารถของ
ตนเอง จําเปนตองทําใหบุคคลไดรับประสบการณการประสบความสําเร็จ ทําใหเขารับรูวาเขามี
ความสามารถในการกระทําเชนนี้ จะทําใหเขาใชความสามารถนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด
วิธีการที่ใช
การระดมสมอง กิจกรรมศิลปะ อภิปรายกลุม
ระยะเวลาที่ใช
150 นาที
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ลักษณะของกิจกรรม
กลุม
สื่อ-อุปกรณ
1. กระดาษสําหรับพับสีตางๆ ดินน้ํามัน
2. หนังสือสอนการพับกระดาษ
3. ฟวเจอรบอรด
4. บันทึกรายงานตนเอง
ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
1. ขั้นนํา (10 นาที)
- วิทยากรทักทายนักศึกษาถึงการทํากิจกรรมที่ผานมา และเลาใหนักศึกษาฟงกรณีศึกษา
ของ “ตัน โออิชิ” ที่ประสบความสําเร็จจากการเรียนรูจากการทําธุรกิจของตนเอง และชวนนักศึกษา
พูดถึงความสําเร็จในการเรียนรูของตนเองที่ผานๆมาโดยไมจําเปนตองเปนความสําเร็จเรื่องใหญๆ
เปนเพียงความสามารถเรื่องเล็กๆนอยๆ
2. ขั้นกิจกรรม (100 นาที)
- วิทยากรแบงนักศึกษาเปนกลุมๆ ละ 5-6 คน
- วิทยากรแจกหนังสือสอนการพับกระดาษแบบตางๆ กระดาษสําหรับพับ ดินน้ํามัน
และฟวเจอรบอรด ใหนักศึกษาแตละกลุม
- ใหนักศึกษาปรึกษากันภายในกลุมวาตองการจะสราง “หองเรียนในฝน” ใหเปนลักษณะ
อยางไร โดยใหนักศึกษาแตละคนในกลุมเลือกที่จะสรางหองเรียนในฝน ตามความถนัด ความชอบ
ของตนเอง นักศึกษาสามารถพับกระดาษ หรือ ปนดินน้ํามัน ดวยมือเปลาโดยไมใหใชอุปกรณอื่น
เชน กรรไกร มีด ฯลฯ ในการพับหรือปน นักศึกษาสามารถศึกษาวิธีการพับไดจากเอกสารการพับ
กระดาษที่แจกใหดวยตนเอง และสามารถเลือกพับหรือปนเปนสิ่งของอะไรก็ได ตามความคิดเห็น
ของกลุม ใหนักศึกษาชวยกันพับหรือปนสราง “หองเรียนในฝน” ใหเปนจริง
- ใหนักศึกษาแตละกลุมอออกมาแสดงผลงาน “หองเรียนในฝน” และอธิบายใหเพื่อนฟง
ถึงลักษณะของหองเรียนในฝนของกลุมตนเองเปนอยางไร
3. ขั้นอภิปรายและวิเคราะห (20 นาที)
- ใหนักศึกษาในแตละคนรวมกันอภิปรายและวิเคราะห ถึง ความรูสึกและสิ่งที่ไดรับจาก
การสามารถปน หรือ พับผลงานแตละชิ้นและสรางหองเรียนในฝนไดสําเร็จ และการประยุกตใชใน
การเรียน
4. ขั้นสรุปและประยุกตใช (20 นาที)
- ใหนักศึกษาชวยกันสรุปถึงความรูสึกและสิ่งที่ไดรับจากการทํากิจกรรม “ปน พับเพิ่ม
พลังความสามารถ” และการนําไปประยุกตใชในการเรียนรู
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การประเมินผล
1. การสังเกตจากความสนใจและการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม การอภิปรายและการ
แสดงความคิดเห็นของนักศึกษา
2. ผลงานของนักศึกษา
3. บันทึกรายงานตนเอง
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บันทึกรายงานตนเอง
“ปน พับเพิ่มพลังความสามารถ ”
ชื่อ-สกุลผูบันทึก………………………………………………………………วันที่บันทึก………………
1. ทานรูสึกอยางไร เวลาทีป่ น หรือ พับผลงานชิ้นแรกของตนเองสําเร็จ
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2. ทานรูสึกอยางไร ที่ทานสามารถเปนสวนหนึ่งในการสรางหองเรียนในฝนไดสําเร็จ
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3. สิ่งที่ทานไดรับจากการ ปน หรือ พับ หองเรียนในฝนไดสาํ เร็จ คืออะไร
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
4. ทานสามารถนําสิ่งที่ไดรับจาก ปน หรือ พับ หองเรียนในฝนไดสาํ เร็จ ไปปรับใชในการเรียนรูของ
ทานไดอยางไร
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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กิจกรรม 9 “จึ๊กซอร มุงมั่น”
สิ่งที่จะพัฒนา
ความมุงมั่น: มีความมุงมั่นเรียนรูใหบรรลุผลดวยความสามารถของตนเอง มีความยึดมั่น
ทุมเทใหกับการเรียนรูโดยไมหวังผลตอบแทนภายนอก
วัตถุประสงคกิจกรรม
1. เพื่อใหนักศึกษามีความมุงมั่น มานะพยายามในเรียนรูใหบรรลุผลดวยความสามารถของ
ตนเอง
2. เพื่อใหนักศึกษามีความยึดมั่นทุมเทใหกับการเรียนรูโดยไมหวังผลตอบแทนภายนอก
แนวคิด
แนวคิดของการรับรูความสามารถของตนเอง เชื่อวา การรับรูความสามารถของตนเอง
มีความสําคัญและมีผลตอการกระทําของบุคคล มีผลตอการใชความพยายาม ความอดทนในการ
ทํางาน ถาบุคคลเชื่อวาตนเองมีความสามารถจะมีความอดทน อุตสาหะ ไมทอถอยงาย และประสบ
ความสําเร็จในที่สุด การรับรูความสามารถของตนเองมีผลตอการใชความพยายามและความมุมานะ
ในการทํางาน การรับรูความสามารถของตนจะเปนตัวกําหนดวาจะตองใชความพยายามมากเทาไร
และจะตองใชความมุมานะพยายามที่จะเผชิญอุปสรรคตางๆ การที่บุคคลใชความพยายาม และ
ความมุมานะในการทํางานอยางเต็มที่ตลอดเวลา ก็มีแนวโนมที่จะทํางานไดประสบความสําเร็จ การ
ฝกใหบุคคลไดรับประสบการณที่ประสบความสําเร็จ เปนวิธีการพัฒนาการรับรูความสามารถของตน
ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เนื่องจาก การที่บุคคลไดรับประสบการณตรงที่ประสบความสําเร็จทําให
เพิ่มความสามารถของตนเองได ดังนั้น การพัฒนาการรับรูความสามารถของตนเอง จําเปนตองทํา
ใหบุคคลไดรับประสบการณการประสบความสําเร็จทําใหเขารับรูวาเขามีความสามารถในการกระทํา
เชนนี้ จะทําใหเขาใชความสามารถนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด (ประทีป จินงี่. 2540: 110115) เกม เปนกิจกรรมที่สมาชิกตองลงมือกระทําดวยตนเอง เปนวิธีการที่ชวยใหนักศึกษา
สนุกสนานและทาทายความสามารถ เกิดการเรียนรูจากการเลน ทําใหไดรับประสบการณตรง เห็น
ประจักษแจงดวยตนเอง ทําใหการเรียนรูนั้นมีความหมายและอยูคงทน (ทิศนา แขมณี. 2551: 365369) การใหนักศึกษาตอจิ๊กซอร เปนเกมที่นักศึกษาไดลงมือกระทําดวยตนเอง เปนเกมที่สนุกและ
ท า ทายความสามารถ การที่ นั ก ศึ ก ษาเชื่ อ ว า ตนเองมี ค วามสามารถจะมี ค วามอดทน ใช ค วาม
พยายาม มุมานะในการตอจิ๊กซอรทีละตัวทีละตัว เผชิญอุปสรรคจนกวาจะตอจิ๊กซอรสําเร็จ การที่
นักศึกษาไดประสบการณใชความพยายาม มุมานะจนตอจิ๊กซอรสําเร็จ จะทําใหนักศึกษารับรูวา
ตนเองมีความสามารถ และจะทําใหนักศึกษาใชความสามารถนั้นอยางมีประสิทธิภาพอยางเต็มที่
วิธีการที่ใช
เกม การอภิปรายกลุม
ระยะเวลาที่ใช
150 นาที

250
ลักษณะของกิจกรรม
กลุม
สื่อ-อุปกรณ
1. ภาพจิ๊กซอร
2. แผนกระดาษแข็ง
3. กาว
ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
1. ขั้นนํา (10 นาที)
- วิทยากรชักชวนนักศึกษาพูดคุยยกตัวอยางนักวิทยาศาสตรที่มีชื่อเสียง ทอมัส อัลวา
เอดิสัน ที่พากเพียรจนสามารถประดิษฐสิ่งประดิษฐกวา 1000 ชิ้น ใหนักศึกษาลองยกตัวอยางบุคคล
ในปจจุบันที่มีชื่อเสียงที่มุงมั่นในการเรียนรูจนสําเร็จ
2. ขั้นกิจกรรม (100 นาที)
- ใหนักศึกษาแบงกลุมละๆ 5-6 คน
- แจกชุดจิ๊กซอร โดยไมใหนักศึกษาทราบวาภาพจิ๊กซอรคือรูปอะไร และใหนักศึกษาใน
แตละกลุมปรึกษาชวยกันพยายามตอจิ๊กซอรเปนรูปภาพ
- ใหนักศึกษานําภาพที่ตอ จิ๊กซอรเสร็จแลวมาแสดงใหเพื่อนนักศึกษาดู
3. ขั้นอภิปรายและวิเคราะห (20 นาที)
- ให นั ก ศึ ก ษาอภิ ป รายและวิ เ คราะห ป ระเด็ น ต า งๆ ตามบั น ทึ ก รายงานตนเอง ถึ ง
ความรูสึกและสิ่งที่ไดรับจากความสามารถในการตอจิ๊กซอรแตละตัวได และความสําเร็จในการตอจิ๊ก
ซอรเปนภาพไดทั้งหมด รวมถึงการประยุกตใชในการเรียน
4. ขั้นสรุปและประยุกตใช (20 นาที)
- ใหนักศึกษาสรุปสิ่งที่ไดรับจากการทํากิจกรรม และการนําไปประยุตใชจริงในการเรียนรู
ของตนเอง
การประเมินผล
1. การสังเกตจากความสนใจและการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม การอภิปรายและการ
แสดงความคิดเห็นของนักศึกษา
2. บันทึกรายงานตนเอง
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บันทึกรายงานตนเอง
“จึ๊กซอร มุงมั่น”
ชื่อ-สกุลผูบันทึก………………………………………………………………วันที่บันทึก………………
1. ทานรูสึกอยางไร เวลาสามารถตอจิ๊กซอรแตละชิ้นไดสําเร็จ
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
2. สิ่งที่ทานไดรับจากการตอจิ๊กซอรแตละชิ้นไดสําเร็จ
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
3. ทานรูสึกอยางไรที่เห็นรูปภาพของจิ๊กซอรที่ไดตอจนสําเร็จ
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
4. สิ่งที่ทานไดรับจากการตอจิ๊กซอรเปนรูปภาพจนสําเร็จ
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
5. ทานสามารถนําสิ่งที่ไดรับจากตอจิ๊กซอรไดสําเร็จ ไปปรับใชในการเรียนรูของทานไดอยางไร
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
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กิจกรรม 10 “คนเกง หัวใจแกรง”
สิ่งที่จะพัฒนา
ความมุงมั่น: มีความมุงมั่นเรียนรูใหบรรลุผลดวยความสามารถของตนเอง มีความยึดมั่น
ทุมเทใหกับการเรียนรูโดยไมหวังผลตอบแทนภายนอก
วัตถุประสงคกิจกรรม
1. เพื่อใหนักศึกษาไดเห็นตัวแบบเกิดแรงบันดาลใจมีความมุงมั่น เรียนรูใหบรรลุผลดวย
ความสามารถของตนเอง
2. เพื่อใหนักศึกษาไดเห็นตัวแบบเกิดแรงบันดาลใจ มีความยึดมั่นทุมเทใหกับการเรียนรู
โดยไมหวังผลตอบแทนภายนอก
แนวคิด
แนวคิดของการเรียนรูโดยการสังเกตของแบนดูรา (Bandura) การที่บุคคลสังเกตตัวแบบทํา
ใหบุคคลไดรับการถายทอดความคิดและการแสดงออกจากตัวแบบ ตัวแบบจะทําหนาที่เปนแรงจูงใจ
ใหบุคคลเรียนรูพฤติกรรมจากตัวแบบ โดยเฉพาะตัวแบบที่มีลักษณะเดนชัด เปนที่รูจักชื่นชอบของ
บุคคลทั่วไปอยางกวางขวาง และพฤติกรรมของตัวแบบที่แสดงออกมีคุณคาในการนําไปใชประโยชน
จะทําใหบุคคลมีความตั้งใจจะสังเกต และพยายามจดจําทั้งภาพและคําพูดของตัวแบบ การเลือกรับรู
จดจําลักษณะเดนพฤติกรรมของตัวแบบไว หลังจากนั้นบุคคลจะนําพฤติกรรมของตัวแบบที่จดจํา
มาแปลงเป น การกระทํ า โดยมี ตั ว จู ง ใจ ไดแ ก ตั ว จูง ใจของตนเอง เป น ป จจั ย ให บุค คลแสดง
พฤติกรรมออกมา (สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต. 2541) นอกจากนี้ กรณีศึกษาทําใหผูรับการอบรมไดมี
โอกาสฝกฝนความสามารถในการวิเคราะห แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเรียนรูจากกันและกัน
วิธีการที่ใช
กรณีศึกษา การตั้งคําถาม การอภิปรายกลุม
ระยะเวลาที่ใช
70 นาที
ลักษณะของกิจกรรม
กลุม
สื่อ-อุปกรณ
1. วีซีดีกรณีศึกษา “คนเกง หัวใจแกรง”
2. เครื่องเลนคอมพิวเตอร โปรเจคเตอร
3. บันทึกรายงานตนเอง
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ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
1. ขั้นนํา (10 นาที)
- วิทยากรชวนนักศึกษาพูดคุยถึงเปาหมายในชีวติ ของนักศึกษาวาคืออะไร และตองใช
ความมุงมั่นพยายามอะไรจึงจะประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว
2. ขั้นกิจกรรม (30 นาที)
- วิทยากรเปด วีซีดีกรณีตัวอยาง “คนเกง หัวใจแกรง” ใหนักศึกษาดู ประมาณ 30 นาที
3. ขั้นอภิปรายและวิเคราะห (20 นาที)
- ใหนักศึกษาในแตละกลุมชวยกันวิเคราะหและอภิปรายประเด็นตอไปนี้
1) นักศึกษามีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับคนที่เปนตัวแบบใน “คนเกง หัวใจแกรง”
2) นักเรียนคิดวา อะไรคือสิ่งที่ทําใหตัวแบบใน “คนเกง หัวใจแกรง” ประสบความสําเร็จ
ในการเรียน
3) นักเรียนคิดวา สิ่งอะไรที่ตัวทานควรมีเพื่อจะไดประสบความสําเร็จในการเรียนและ
การทํางานเหมือนตัวแบบใน “คนเกง หัวใจแกรง”
4. ขั้นสรุปและประยุกตใช (10 นาที)
- ใหสงตัวแทนของกลุมออกมานําเสนอขอสรุปของกลุมจากประเด็นการอภิปรายของกลุม
เกี่ยวกับ “คนเกง หัวใจแกรง” และการนําไปปรับใชในการเรียน
การประเมินผล
1. การสังเกตจากความสนใจ การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม การอภิปราย และการ
แสดงความคิดเห็นของนักศึกษา
2. บันทึกรายงานตนเอง
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กรณีศึกษา “คนเกง หัวใจแกรง”

กรณีศึกษา “นายวิทิต ขวัญใจ (ปอม)” ความยาว 7.30 นาที
ประวัติชวี ิตและจุดเดน
ปอม มีความมุงมั่นอดทนในการเรียนไปพรอมกับการเลี้ยงดูยายและแมที่ปวยทางสมอง
ชวยตนเองไมได เปนผูชายคนเดียวของบานทําใหตองรับหนาที่ทั้งงานในบานและการหาเลี้ยง
ครอบครัว วันหยุดเสารอาทิตยจะออกไปรับจางตัดลูกจากเพื่อมาทําลูกจากแชอิ่มไปขาย และ
บางครั้งไปดักปูแสมมาทํากับขาวที่เหลือนําไปขายหารายไดเลี้ยงยายและแม และมุงมั่นสูความฝน
ในอาชีพทหารที่ตนเองฝนไวตั้งแตเด็กที่อยากเปนทหารตั้งแตเด็ก เพราะวาเทหและอาชีพมีความ
มั่นคง ปจจุบันเรียนจบปริญญาตรีสาขารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และรับราชการทหารกองประจําการคายธนะรัชต จังหวัดประจวบ
คิ รี ขั น ต เป น ทหาร 1 ใน 5 คนที่ ไ ด รั บ การคั ด เลื อ กมาทํ า งานพิ เ ศษงานธุ ร การที่ ก องร อ ยของ
หนวยงาน ไดรับเงินเดือน 3,490 บาท ใหยายเดือนละ 1,500 บาท ฝากออมทรัพยสหกรณของ
ทหารเดือนละ 1,000 บาท ใชเงินเบี้ยเลี้ยงวันละ 25 บาท 10 วันออกหนึ่งครั้งได 250 บาทนําไป
เปนคาใชจาย สามารถจัดสรรเงินเดือนในการใชจายอยางประหยัดและมีคุณคา และมุงมั่นพยายาม
ที่จะสอบเลื่อนตําแหนงของทหารที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆใหได
กรณีศึกษา “นางสาวเล็ก” ความยาว 7.30 นาที
ประวัติชวี ิตและจุดเดน
เล็ก เปนลูกสาวคนสุดทองในบรรดาพี่นอง 6 คนที่ตางแยกยายไปมีครอบครัวกันหมดแลว
แมเปนโรคหัวใจไมสามารถทํางานหนักได ทํางานเล็กนอยปลูกผักสวนครัว เก็บของเกาขาย มี
ความสามารถดานการฟอนรํา ครูนาฏศิลปจึงแนะนําไปเลนลิเกเพื่อชวยครอบครัวหารายไดเพิ่ม
เลนอยู 2 ปจึงไดเปนนางเอกแลกกับคาแสดงคืนละ 500 บาท
เล็ก ความมุงมั่นตั้งใจทําความฝนใหสําเร็จโดยตองรับปริญญาใหไดเพื่อความภูมิใจของพอ
แม เล็กมีความภูมิใจเรื่องการเรียนที่สามารถหาเลี้ยงตนเองและพอแมได ปจจุบันเปนนักศึกษาป 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เขาเรียนในสาขานาฏศิลปและดุริยางคที่ตนเองรักและชอบ
มีความฝนอยากเปนครูสอนนาฏศิลปไทย โดยมุงมั่นตั้งใจเรียนมาเรียนไมขาด แมขณะมาเรียนใน
กรุงเทพฯอดทนขยันทํางานเปนพนักงานตามรานอาหาร รับงานลิเกและทุกเชาเล็กไมรูสึกอายที่
ตองชวยแมทําความสะอาดหอพัก แมจะลําบากตองอดทนสูชีวิตเพื่อตัวเองและพอแม
คติชีวิต ไมมีถนนสายใดจะนําเราไปสูความฝนหากปราศจากหัวใจที่เขมแข็ง
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กรณีศึกษา “นายเอกชัย วรรณแกว” ความยาว 8.30 นาที
ประวัติชวี ิตและจุดเดน
เอกชัย เปนคนพิการแขนขาขาด ตอนแรกเดินไมไดตองใชวิธีการกลิ้งไป กวาจะเดินไดปาก
แตกหัวแตกคิ้วแตกไมรูกี่ครั้ง ความมุงมั่นแคอยากเดินได โดยบอกตัวเองวา “ตองเดินได” พอ
นําไปฝากเรียนทางโรงเรียนไมรับและบอกวาเด็กไมสามารถชวยเหลือตัวเองได ทําใหรูสึกทอไม
อยากเรียน เกิดคําถามกับตนเองเสมอวา ทําไมทางโรงเรียนจึงไมรับเขาเรียน
เอกชัย มุงมั่นไมยอมแพ ไมยอมใหการปฏิเสธรับเขาโรงเรียนหยุดยั้งการเดินตามความฝน
เอกชั ย มุ ง มั่ น ก า วเดิ น เพื่ อ ไขว ค ว า หาโอกาสให กั บ ตนเอง ก อ นเข า มาเรี ย นเพาะช า ง เรี ย น
อนุ ป ริ ญ ญาที่ อ าชี ว ศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย นครสวรรค ตอนแรกคิ ด เพี ย งแค ก ารอ า นหนั ง สื อ ออกจบ
ประถมศึกษาปที่ 6 เพียงพอแลว แตตอสูมุงมั่นพยายามจนเรียนมาถึงอนุปริญญาเปนการเรียนเกิน
ความคาดหมายที่ตั้งไว และพยายามสอบเขาเรียนตอที่เพาะชาง โดยตอนมาสอบเขาเพาะชางมี
สีมาเพียง 3 ขวด ผลสอบเอกชัยสอบไมติด เนื่องจากขอเขียนไดคะแนนไมดี แตฝมือการวาดรูปดี
ทําใหอาจารยฝายศิลปะเรียกตัวเอกชัยมาสอบถามความตองการในการเขาเรียน เอกชัยบอกความ
ตองการกับอาจารยถึงความอยากเรียนที่เพาะชาง อาจารยไดตกลงภายในคณะกรรมการใหเอกชัย
ไดมาเขาสอบสัมภาษณ หลังจากเอกชัยเขามาเรียนที่เพาะชางไดพบปญหาตางๆตั้งแต เรื่องที่พัก
อาศัย ตองไปอาศัยกับรุนพี่ที่เรียนบายตองตื่นเชามาเรียนดวยทุกวัน และเรื่องการเดินทาง การถือ
เฟรมเขี ย นรู ป รถเมล ไ ม รั บ เพราะกลั ว สี ที่ เ ขี ย นไปเปรอะเปรื้ อ นผู โ ดยสารคนอื่ น แต ไ ด รั บ การ
ชวยเหลือจากอาจารย อาจารยจัดที่พักในโรงเรียนเปนหองขางหลังที่เก็บเฟรม อดทนอาศัยอยูได
ประมาณ 2 ป รางกายไม ไหวเพราะระหว างที่รุ นพี่ทํางานตองเจียรเฟรมฝุนผงจะหล นลงมา
หลังจากนั้นจึงยายออกมา
เอกชัย เปนคนที่อดทนและมองโลกในแงบวกแมจะมีรางกายที่พิการ สามารถใชเทาเขียนรูป
ไดสวยงามมาก โดยเอกชัยมองวาหากไมเรียนตอจะเปนเหมือนคนพิการแถวบาน นอนไปวันๆไมมี
อนาคต จริงๆสามารถทําอะไรไดเยอะกวานี้ แคเพียงขอโอกาสเทานั้น และตอนนี้มีโอกาสไมควรทิ้ง
โอกาสนั้น เอกชัยฝนอยากเปนครูที่ดี และเมื่อเอกชัยมุงมั่นเดินทางถึงฝงฝนสังคมจะไดครูที่ดี
ปจจุบันเอกชัยยังชวยทํางานใหมูลนิธิ Art for All พบวามีคนจํานวนมากที่อยากจะเรียน แตไมได
เรียนเหมือนเอกชัยตอนอยูบานนอกที่อยากเรียนแตไมไดเรียน ความฝนอยากมีบานสักหลังใชสอน
คนที่สนใจอยากเขียนรูปแตไมไดเรียนโดยไมเก็บคาเรียน
ตอนนี้เอกชัย ทํางานดวยตนเองเก็บเงินเพื่อไมเดือดรอนทางบาน ตั้งใจเรียนปริญญาโทตอ
และอยากไปศึกษาทีต่ างประเทศจะไดเรียนรูเทคนิคตางๆของตางประเทศมาใชในการเขียนรูป
คติชวี ิต อยาบอกตัวเองวาเราทําไมไดเมื่อเรายังไมไดทํา เราทําหรือยังและทําเต็มที่หรือยัง
การทําไมไดเพราะตัวเองยอมแพตัวเองมากกวา ตองมีวันของเราสักวันถาเราไมทอหรือถอยไปกอน
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บันทึกรายงานตนเอง
“คนเกง หัวใจแกรง ”
ชื่อ-สกุลผูบันทึก………………………………………………………………วันที่บันทึก………………
1. นักศึกษามีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับ “คนเกง หัวใจแกรง”
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
2. นักเรียนคิดวา อะไรคือสิ่งที่ทําให “คนเกง หัวใจแกรง” ประสบความสําเร็จในการเรียน
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
3. นักเรียนคิดวา สิ่งอะไรที่ตวั ทานควรมีเพื่อจะไดประสบความสําเร็จในการเรียนและการทํางาน
เหมือน “คนเกง หัวใจแกรง”
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
4. ทานสามารถนําสิ่งที่ไดรับจาก “คนเกง หัวใจแกรง” ไปปรับใชในการเรียนรูของทานไดอยางไร
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….

257

ชุดฝกอบรมการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
ที่มีตอพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเองของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

โดย
สุจินดา ประเสริฐ
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ชุดฝกอบรมการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองที่มีตอ
พฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ปจจุบัน เปนโลกยุคโลกาภิวัตนที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีความเจริญกาวหนาไปมากสงผล
ให สิ่ ง ต า งๆมี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปอย า งรวดเร็ ว การเรี ย นรู ที่ เ หมาะสมกั บ ยุ ค โลกาภิ วั ต น คื อ
การเรียนรูดวยการนําตนเอง เปนลักษณะการเรียนรูเพื่อความอยูรอดของมนุษยตามสภาพความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา การพัฒนาความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองจะมี
ประโยชนตอการพัฒนาบุคคล เนื่องจาก บุคคลที่มีความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง จะ
เรียนอยางตั้งใจ มีจุดมุงหมาย และมีแรงจูงใจสูง สามารถมีอิสระไมตองพึ่งพาผูอื่นมีความเปนตัว
ของตัวเอง และชี้นําตัวเองได สามารถรับผิดชอบการเรียนของตัวเอง ดังนั้น ความสามารถในการ
เรียนรูดวยการนําตนเอง จึงถือเปนความสามารถอีกดานหนึ่งที่มีความสําคัญอยางมาก และควร
สงเสริมในตัวผูเรียน เพื่อนําไปสูการปลูกฝงใหผูเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเองอัน
เปนการเพิ่มพูนการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต จะสามารถดําเนินชีวิตในโลกปจจุบันไดอยางมี
ประสิทธิภาพและมีความสุข

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจเกีย่ วกับความสามารถในการเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง และเห็นถึงความสําคัญของความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
2. เพื่อใหนักศึกษามีความมั่นใจ และเชื่อมัน่ ในการเรียนรูดวยการนําตนเองประกอบดวย
5 องคประกอบ ไดแก การวิเคราะหความตองการของตนเอง การกําหนดเปาหมายการเรียนรู
การระบุแหลงทรัพยากรในการเรียนรู การเลือกและประยุกตใชกลยุทธการเรียนรูท ี่เหมาะสม และ
การประเมินผลการเรียนรู
3. เพื่อใหนักศึกษาไดรับประสบการณการทํากิจกรรมกลุม การอภิปรายแลกเปลีย่ นและ
การแสดงความคิดเห็น การกลาแสดงออกจากการฝกปฏิบัติจริง
4. เพื่อใหนักศึกษานําความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมไปปรับประยุกตใชในการเรียน และ
การดําเนินชีวติ ได
5. เพื่อใหนักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง

แนวคิดที่ใชในการพัฒนา
แนวคิดการเรียนรูดวยการนําตนเอง
การเรียนรูดวยการนําตนเอง เปนการเรียนรูที่สามารถฝกฝนใหผูเรียนพึ่งพาตนเอง และ
พัฒนาตนเองได การนําตนเองและการพึ่งพาตนเองจะชวยใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจภายใน ซึ่งสามารถ
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กระตุนความตองการที่จะเรียนรู และชวยใหเรียนรูไปอยางมีจุดหมายอันจะสงผลใหผูเรียนสามารถ
เรียนรูไดดี ไดมาก และจดจําไดนานขึ้น รวมทั้งนําไปใชประโยชนไดมากขึ้น (ทิศนา แขมณี. 2551:
125; อางอิงจาก ทองจันทร หงสลดารมภ. ม.ป.ป.) การเรียนรูดวยการนําตนเอง เปนการที่ผูเรียน
มีสวนรวมหรือถูกกระตุนใหมีสวนรวมในการรับผิดชอบในการควบคุมการเรียนรู และปรับปรุงการ
เรียนของตนเอง โดยผานกระบวนการเรียนรูที่เปนระบบ ผูเรียนวินิจฉัยความตองการในการเรียนรู
ที่แทจริงของตน กําหนดเปาหมาย สื่อการเรียนและหาแหลงความรู วางแผนการเรียนรูโดยเลือก
ออกแบบยุทธวิธีการเรียนที่จะทําใหบรรลุเปาหมาย ในบรรยากาศการเรียนรูที่เปนอิสระ โดยจะ
ดําเนินการดวยตนเองหรือความชวยเหลือจากผูอื่นหรือไมก็ได (สํานักงานการศึกษานอกโรงเรียน.
2549: 24) ตามแนวคิดของโนลส (Knowles. 1975) ระบุความสามารถในการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองของผูเรียนรูดวยการนําตนเองวาประกอบดวย ความสามารถวิเคราะหความตองการของ
ตนเอง ความสามารถกําหนดเปาหมายการเรียนรู ความสามารถระบุแหลงทรัพยากรในการเรียนรู
ความสามารถเลือกและประยุกตใชกลยุทธการเรียนรูที่เหมาะสม และความสามารถประเมินผลการ
เรียนรู ลักษณะของผูที่มีความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองวา ตองระบุไดวาตนเอง
ตองการอะไร อะไรคือความสนใจของตนเอง ตั้งเปาหมาย และวางแผนเพื่อบรรลุเปาหมายที่ตนเอง
ตั้งไว พรอมทั้งหาวิธีที่กํากับควบคุมตนเอง เพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว โดยปราศจากแรงกดดัน
จากภายนอก (นุชจรี บุญเกตุ. 2546: 32; อางอิงจาก Dearden. 1975) การจัดการเรียนรูดวยการ
นําตนเอง เปนการใหโอกาสผูเรียนในการวางแผนการเรียนรูดวยการนําตนเอง ซึ่งครอบคลุมตั้งแต
การวินิจฉัยความตองการในการเรียนรูของตน การตั้งเปาหมายหรือวัตถุประสงคของการเรียนรู
การเลือกวิธีการเรียนรู การแสวงหาแหลงความรู การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล รวมทั้ง
การประเมินตนเอง (ทิศนา แขมณี. 2551: 125) ความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
จะเกิดขึ้นเมื่อผูเรียนเต็มใจและสามารถรับผิดชอบการเรียนรูของตนเองโดยปราศจากการพึ่งพา โดย
ผูเรียนตองสามารถเลือกเปาหมายและจุดประสงคของตนได สามารถเลือกสิ่งที่ตนตองการศึกษา
วิธีการศึกษา และลักษณะกิจกรรมที่ตองการทําเพื่อใหบรรลุเปาหมายได และสามารถเลือกเกณฑที่
จะประเมินผลการเรียนรูได ความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองมิใชความสามารถที่มีมาแต
กําเนิด แตเปนสิ่งที่ตองไดรับการฝกฝน (นุชจรี บุญเกตุ. 2546: 32; อางอิงจาก Holec. 1981)
ความสามารถในการเรี ย นรู ด ว ยการนํ า ตนเองเป น การพั ฒ นาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในตั ว ผู เ รี ย น เป น การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในตัวผูเรียน ความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองในแตละ
คนมีความแตกตางกัน การสงเสริมการเรียนรูดวยการนําตนเอง ตองใหอํานาจผูเรียนไดรับผิดชอบ
การเรียนรูดวยการนําตนเองใหมีสวนรวมในการจัดประสบการณการเรียน เลือกวิธีการเรียนรูสื่อการ
เรียนที่เหมาะสมกับตนเอง ใหผูเรียนสมัครใจที่จะเรียนรูดวยการนําตนเอง มีเจตนาจะเรียนเพราะ
ความอยากรู ภายใตบรรยากาศความชวยเหลือเกื้อกูลกัน (สุนทรา โตบัว. 2546: 63) การพัฒนา
บุคคลใหมีความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง จะทําใหผูเรียนมีการรับรูความสามารถ
ทางการเรียนมากขึ้น มีการเรียนดีขึ้น มีการเห็นคุณคาในตนเอง และมีความคงทนในการเรียน
มากขึ้น
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ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคม
ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคม มองการแสดงออกของพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง วาเปน
การเรียนรู บนความเชื่อวา พฤติกรรมเกิดจากปฏิสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล พฤติกรรม และ
สิ่งแวดลอม โดยไดเนนแนวคิด 3 ประการ 1) แนวคิดของการเรียนรูโดยการสังเกต พฤติกรรมของ
บุ ค คลนั้ น เกิ ด ขึ้ น ได จ ากการสั ง เกตจากตั ว แบบ ตั ว แบบสามารถถ า ยทอดทั้ ง ความคิ ด และการ
แสดงออกโดยมีหนาที่ในการสรางพฤติกรรม การเสริมพฤติกรรมที่มีอยูแลวใหดีขึ้น และการยับยั้ง
การเกิดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ดวยกระบวนการ 4 กระบวนการ ไดแก กระบวนการตั้งใจ เปน
ตัวกําหนดวาบุคคลจะสังเกตอะไรจากตัวแบบนั้น กระบวนการเก็บจํา เปนการแปลงขอมูลจาก
ตัวแบบเปนรูปแบบของสัญลักษณ และจัดโครงสรางเพื่อใหจดจําไดงายขึ้น กระบวนการทํา เปน
การแปลงสัญลักษณที่จดจํานั้นมาเปนการกระทํา และกระบวนการจูงใจ เปนกระบวนการสําคัญมาก
ที่ทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบออกมา ปจจัยสําคัญ คือ ตัวจูงใจ (incentives) ทั้งที่เปน
ตัวจูงใจภายนอก ตัวจูงใจที่เห็นคนอื่นไดรับ และตัวจูงใจของตนเอง 2) แนวคิดของการกํากับตนเอง
เป น กระบวนการที่ บุ ค คลวางแผน ควบคุ ม และกํ า กั บ พฤติ ก รรมของตนเอง ประกอบด ว ย
3 กระบวนการ ไดแก กระบวนการสังเกตตนเอง เปนจุดเริ่มตนของการกํากับตนเองที่บุคคลตองรู
วากําลังทําอะไรอยู และบุคคลจะใชขอมูลจากการสังเกตตนเองมากําหนดเปาหมาย ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการกระทําพฤติกรรมของตน กระบวนการตัดสิน เปนการตั้งมาตรฐาน
เพื่อตัดสินวาจะดําเนินการกับพฤติกรรมที่ตนกระทําอยางไร โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสวน
บุคคล การกระทําเชิงอางอิง คุณคาของกิจกรรม และการอนุมานสาเหตุในการกระทํา และการแสดง
ปฏิกิริยาตอตนเอง คือ การที่บุคคลแสดงปฏิกิริยาตอตนเองทั้งทางบวกและทางลบ พิจารณาจาก
ผลการกระทําพฤติกรรมของของบุคคลวาสูงหรือต่ํากวาเปาหมายที่ตั้งไว และ 3) แนวคิดของการ
รับรูความสามารถของตนเอง เชื่อวา การรับรูความสามารถของตนเอง เปนการตัดสินความสามารถ
ของตนเองวาสามารถทํางานไดในระดับใด โดยจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของบุคคลในการเลือก
กระทําพฤติกรรมใดในสถานการณตางๆ เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงคและประสบความสําเร็จตามที่
คาดหวัง การรับรูความสามารถของตนเอง จะเปนตัวกําหนดหรือมีผลตอบุคคลในการเลือกแสดง
พฤติกรรมใด การใชความพยายามและความยืนหยัด แบบแผนของความคิดและการตอบสนองทาง
อารมณ และเปนสิ่งกํากับผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําพฤติกรรมมากกวาเปนสิ่งทํานายพฤติกรรม
การรับรูความสามารถของตนเองมีแหลงที่มา 4 แหง ไดแก ความสําเร็จที่เคยไดรับ เปนแหลงที่มี
อิทธิพลมากที่สุดของการรับรูความสามารถของตนเอง เพราะเปนประสบการณตรงของบุคคล การ
ไดเห็นแบบอยางบุคคลอื่น สามารถเพิ่มความรูสึกของตนเองวาตนเองมีความสามารถ คําพูดชักจูง
จากบุคคลอื่น จะชวยทําใหบุคคลพิจารณาความสามารถของตนเองในการกระทํากิจกรรมตางๆ และ
ความตื่นตัวทางอารมณ ความตื่นตัวทางอารมณที่สูงจะทําใหการแสดงพฤติกรรมของบุคคลทําไดไม
ดี บุคคลจะประสบความสําเร็จไดดีในขณะที่ภาวะอารมณไมถูกรบกวน (สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต.
2541: 48-60) ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคม เนนที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายใน การ
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ไดมาซึ่งความรูใหมถือวาการเรียนรูไดเกิดขึ้นแลวแมยังไมมีการแสดงออกก็ตาม พฤติกรรมของ
บุคคลเปลี่ยนแปลงจากกระบวนการทางปญญา แนวคิดและวิธีการเปลี่ยนกระบวนการทางปญญา
ไดแก หนึ่ง การเรียนรูโดยการสังเกตจากตัวแบบ พฤติกรรมของบุคคลจะเกิดจากการเลียนแบบตัว
แบบ สอง การกํากับตนเอง พฤติกรรมของบุคคลเกิดจากการวางแผน ควบคุม และกํากับตนเองให
แสดงการกระทําตามที่ตั้งเปาหมายไว และสาม การรับรูความสามารถของตน พฤติกรรมของบุคคล
เกิดจากการรับรูวาตนเองมีความสามารถที่เลือกกระทําสิ่งตางๆใหประสบความสําเร็จตามที่คาดหวัง

เนื้อหาและกิจกรรมของชุดฝกอบรม
การฝกอบรมการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองที่มีตอพฤติกรรม
การเรีย นรู ด ว ยการนํ า ตนเองเป น การฝ ก อบรม เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู ความเข า ใจกี่ ย วกั บ
ความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง และเพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีความมั่นใจ และเชื่อมั่น
ในการเรียนรูดวยการนําตนเองประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก การวิเคราะหความตองการของ
ตนเอง การกํ า หนดเป า หมายการเรีย นรู การระบุแ หลง ทรัพ ยากรในการเรี ยนรู การเลือ กและ
ประยุกตใชกลยุทธการเรียนรูที่เหมาะสม และการประเมินผลการเรียนรู โดยมีกิจกรรมที่ใชในการ
พัฒนา จํานวน 10 กิจกรรม และมีเวลาที่ใชในการทํากิจกรรมๆละประมาณ 40-150 นาที มีกิจกรรม
ตางๆ ดังนี้
กิจกรรม 1 “รูจักเขา รูจักเรา”
กิจกรรม 2 “ปฐมนิเทศ”
กิจกรรม 3 “วิเคราะหคนดัง”
กิจกรรม 4 “ชีวติ ที่เลือกไดของตุกกี้ ชาชาชา”
กิจกรรม 5 “สิ่งที่ฉันตองการเรียนรู”
กิจกรรม 6 “เปาหมายการเรียนรูของฉัน”
กิจกรรม 7 “คนหาแหลงเรียนรู”
กิจกรรม 8 “กลยุทธการเรียนรู”
กิจกรรม 9 “ประเมินผลการเรียนรู”
กิจกรรม 10 “คนเล็ก หัวใจใหญ”
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ชุดฝกอบรมการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองที่มีตอพฤติกรรมการ
เรียนรูดวยการนําตนเอง มีเนื้อหาและรายละเอียดของทัง้ 10 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรม
กิจกรรม 1
“รูจักเขารูจักเรา”

กิจกรรม 2
“ปฐมนิเทศ”

กิจกรรม 3
“วิเคราะหคนดัง”

เวลา
สิ่งที่พัฒนา
60 นาที - สัมพันธภาพที่ดี
- บรรยากาศ
กันเอง
- การรูจักเขาใจ
ตนเองและผูอนื่

วัตถุประสงค
1.เพื่อสรางความ
คุนเคยและสราง
สัมพันธภาพที่ดี
2.เพื่อสราง
บรรยากาศทีอ่ บอุน
มิตรภาพ
3. เพื่อรูจักเขาใจ
ตนเองและผูอนื่
1. เพื่อเขาใจ
40 นาที - ความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับ
วัตถุประสงคของ
ความสามารถใน กิจกรรม
การเรียนรูดวย
2. เพื่อรูและเขาใจ
การนําตนเอง
เกี่ยวกับความ
สามารถในการ
เรียนรูดวยการนํา
ตนเอง
70 นาที - ความสามารถใน 1.เพื่อใหวิเคราะห
การเรียนรูดวย
ความตองการเรียนรู
การนําตนเอง
2 เพื่อใหกําหนด
เปาหมายการเรียนรู
3. เพื่อใหระบุแหลง
ทรัพยากรการ
เรียนรู
4. เพื่อใหเลือกใช
กลยุทธการเรียน
5. เพื่อใหประเมิน
ผลการเรียนรู

แนวคิดการพัฒนา วิธีการ
-ทฤษฎีลําดับขั้น -เกม
ความตองการของ -อภิปราย
มาสโลวและเมอร กลุม
เรย

-แนวคิดการ
เรียนรูของธอรน
ไดค กฎแหงความ
พรอม

-การ
บรรยาย
-อภิปราย
กลุม

- ทฤษฎีการ
เรียนรูทางปญญา
สังคม แนวคิดการ
เรียนรูโดยการ
สังเกต

-กรณี
ศึกษา
-อภิปราย
กลุม

263

วัตถุประสงค
เวลา
สิ่งที่พัฒนา
70 นาที การวิเคราะห
1. เพื่อใหสํารวจ
ความตองการของ ความตองการการ
ตนเอง
เรียนรูของตนเอง
2. เพื่อใหระบุความ
ตองการของตนเอง
ออกมาเปนสิ่งที่
ตองการเรียนรูอยาง
ชัดเจน
กิจกรรม 5
120 นาที การวิเคราะห
1. เพื่อใหสํารวจ
“สิ่งที่ฉันตองการ
ความตองการของ ความตองการการ
เรียนรู”
ตนเอง
เรียนรูของตนเอง
2. เพื่อใหระบุความ
ตองการของตนเอง
ออกมาเปนสิ่งที่
ตองการเรียนรูอยาง
ชัดเจน
กิจกรรม 6
150 นาที การกําหนด
1. เพื่อใหระบุ
“เปาหมายการ
เปาหมายการ
เปาหมายในการ
เรียนรูของฉัน”
เรียนรู
เรียนรูของตนเอง
2. เพื่อใหเขาใจ
ประโยชนของ
เปาหมายในการ
เรียนรูของตนเอง
1. เพื่อใหแสวงหา
กิจกรรม 7
150 นาที การระบุแหลง
ทรัพยากรการ
แหลงทรัพยากรใน
“คนหาแหลง
เรียนรู
การเรียนรู
เรียนรู”
2. เพื่อใหกําหนด
แหลงทรัพยากรใน
การเรียนรู
กิจกรรม
กิจกรรม 4
“ชีวติ ที่เลือกเอง
ของตุกกี้
ชาชาชา”

แนวคิดการพัฒนา
- ทฤษฎีการ
เรียนรูทางปญญา
สังคม แนวคิดการ
เรียนรูโดยการ
สังเกต

วิธีการ
-กรณี
ศึกษา
-อภิปราย
กลุม

- ทฤษฎีการ
เรียนรูทางปญญา
สังคม แนวคิดการ
กํากับตนเอง และ
แนวคิดการรับรู
ความสามารถของ
ตนเอง

-สนทนา
กลุม
-อภิปราย
กลุม

- ทฤษฎีการ
เรียนรูทางปญญา
สังคม แนวคิดการ
กํากับตนเอง และ
แนวคิดการรับรู
ความสามารถของ
ตนเอง
- ทฤษฎีการ
เรียนรูทางปญญา
สังคม แนวคิดการ
กํากับตนเอง และ
แนวคิดการรับรู
ความสามารถของ
ตนเอง

-กิจกรรม
ศิลปะ
-อภิปราย
กลุม

-สนทนา
กลุม
-อภิปราย
กลุม
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กิจกรรม
กิจกรรม 8
“กลยุทธการ
เรียนรู”

เวลา
สิ่งที่พัฒนา
150 นาที การเลือกและ
ประยุกตใชกล
ยุทธการเรียนรู
ที่เหมาะสม

กิจกรรม 9
“ประเมินผลการ
เรียนรู”

150 นาที การประเมินผล
การเรียนรู

กิจกรรม 10
70 นาที ความสามารถใน
“คนเล็ก หัวใจ
การเรียนรูดวย
ใหญ”
การนําตนเอง

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหกําหนด
วิธีการเรียนรูข อง
ตนเอง
2. เพื่อใหเลือกใช
วิธีการเรียนรูท ี่
เหมาะสมตอการ
บรรลุเปาหมายการ
เรียนรู
1.เพื่อใหใชวธิ กี าร
ประเมินผลการ
เรียนรูที่เหมาะสม
2. เพื่อใหวัดผลการ
เรียนรูของตนเองวา
บรรลุเปาหมายที่ตั้ง
ไวมากนอยเพียงใด
1. เพื่อใหสํารวจ
ความตองการการ
เรียนรูของตนเอง
2. เพื่อใหระบุความ
ตองการของตนเอง
ออกมาเปนสิ่งที่
ตองการเรียนรูอยาง
ชัดเจน

แนวคิดการพัฒนา
- ทฤษฎีการ
เรียนรูทางปญญา
สังคม แนวคิดการ
กํากับตนเอง และ
แนวคิดการรับรู
ความสามารถของ
ตนเอง

วิธีการ
-การแสดง
ละคร
-อภิปราย
กลุม

- ทฤษฎีการ
เรียนรูทางปญญา
สังคม แนวคิดการ
กํากับตนเอง และ
แนวคิดการรับรู
ความสามารถของ
ตนเอง
- ทฤษฎีการ
เรียนรูทางปญญา
สังคม แนวคิดการ
เรียนรูโดยการ
สังเกต

- ผังกราฟ
ฟค
-กิจกรรม
ศิลปะ
- อภิปราย
กลุม
-กรณี
ศึกษา
-อภิปราย
กลุม
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กิจกรรม 1 “รูจักเขา รูจักเรา”
วัตถุประสงคกิจกรรม
1. เพื่อนักศึกษาไดเปดใจทําความรูจักกัน เกิดสัมพันธภาพ ความสนิทสนมคุนเคยกัน
2. เพื่อใหนักศึกษาสรางบรรยากาศแหงมิตรภาพ ความคุนเคย ความอบอุนและความ
สัมพันธที่ดีระหวางนักศึกษา
3. เพื่อใหนักศึกษาไดสํารวจทบทวนถึงลักษณะของตนเองอยางอิสระ กลาที่จะเปดเผย
ตนเองแกผูอื่น และรูจักและเขาใจตนเองและผูอื่นมากขึ้น
แนวคิด
การฝกอบรมมีวัตถุประสงค คือ การชวยใหผูรับการฝกอบรมไดเรียนรู ซึ่งสภาพแวดลอม
เปนปจจัย สําคัญในการสงเสริมการเรียนรูและการฝกอบรม ความกลั วและความวิ ตกกังวลเปน
อุปสรรคสําคัญตอการเรียนรู (สุวัฒน วัฒนวงศ. 2547: 14-15) ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของ
มาสโลวและของเมอรเรย กลาววา มนุษยมีความตองการการยอมรับและการมีสวนรวมจากกลุม
ความตองการสรางมิตรภาพ ตองการรูจักหรือมีความสัมพันธกับบุคคลอื่น (อารี พันธมณี. 2546)
การละลายพฤติกรรม จะเปนการทําลายกําแพงระหวางกันเพื่อสรางความรูจักคุนเคยระหวางผูเขา
รับการอบรม เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ลดความวิตกกังวล และเปนการสรางบรรยากาศแหงการ
เปดเผยตัวเองใหผูอื่นรูจัก การที่ผูเขารับการฝกอบรมมีทัศนคติในทางบวกตอกันจะทําใหการเรียนรู
ไดดี การจัดบรรยากาศที่ปราศจากความกลัวและความวิตกกังวลทั้งทางรางกายและอารมณ โดย
การจัดบรรยากาศเปนกันเอง สนิทสนม จะชวยสรางบรรยากาศที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรู
วิธีการที่ใช
เกม อภิปรายกลุม
ระยะเวลาที่ใช
60 นาที
ลักษณะของกิจกรรม
กลุม
สื่อ-อุปกรณ
1. กระดาษ ปากกาเมจิก เข็มกลัด
2. ใบงาน 2 “เขาคือใคร”
3. บันทึกรายงานตนเอง
ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
1. ขั้นนํา ( 5 นาที)
- วิทยากรกลาวทักทาย พูดคุยกับนักศึกษาอยางปนกันเองเพื่อสรางความคุนเคยมาก
ขึ้น
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- วิทยากรกลาวถึงความสําคัญของการรูจักตนเองและผูอื่น และความสําคัญของ
มิตรภาพและความสัมพันธที่ดีในการอยูรวมกัน
- วิทยากรอธิบายวิธีการทํากิจกรรม “รูจักเขา รูจักเรา” แกนักศึกษา
2. ขั้นกิจกรรม (35 นาที)
- วิทยากรแจกกระดาษเปลา A4 ปากกาเมจิกใหนักศึกษาแตละคน และใหนักศึกษา
เขียนชื่อตนเองลงในกระดาษ เขียนตัวบรรจงใหญๆ มองเห็นงายและอานไดชัดเจน
- วิทยากรขอใหนักศึกษาทบทวนตัวเอง โดยเขียนคําขอความ 3 ขอนี้ตอไปนี้ เขียนตัว
บรรจงใหญๆ มองเห็นงายและอานไดชัดเจน
1) ฉันเปนคนนิสัย…………………………………………………………
2) สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือ……………………………………………….
3) จุดมุงหมายในชีวิตของฉันคือ………………………………………….
- วิทยากรแจกเข็มกลัด ใหนักศึกษานํากระดาษที่เขียนบรรยายความเปนตัวเอง
เรียบรอยแลวไปติดไวกับหนาอกเสื้อของนักศึกษาแตละคน
- วิทยากรใหนักศึกษายืนเปนวงกลมสองวง โดยนักศึกษาที่ยืนวงกลมในหันหนาเขาหา
วงกลมนอก ใหนักศึกษาที่ยืนตรงขามกันแสดงการทักทายกันดวยการจับมือ ยิ้มทักทายอยาง
อบอุน และสงสายตาที่เปนมิตร ดวยความความหวังดีใหแกนักศึกษาที่ยืนอยูตรงหนา และกลาว
ทักทายสวัสดีตอกัน พร อมกันนั้นนักศึกษาที่ยืนตรงหนาแสดงการทักทายตอบเชนเดียวกัน ใน
ระหวางการทําการทักทายกัน นักศึกษาสามารถทําความรูจักเพื่อนนักศึกษาที่ยืนตรงขาม ผาน
กระดาษบอกคุณลักษณะที่ติดอยูบนหนาอกของนักศึกษาที่ยืนอยูตรงหนาไปพรอมกันดวย เมื่อ
นักศึกษาแตละคนทําการทักทายและทําความรูจักกับเพื่อนที่อยูตรงหนาเสร็จ นักศึกษาจะหมุนเดิน
ไปทางขวาเพื่ อ ทํ า การทั ก ทายเพื่ อ นที่ ยื น อยู ท างขวามื อ คนถั ด ไป นั ก ศึ ก ษาจะเดิ น ทั ก ทายกั บ
นักศึกษาที่ยืนตรงขามจนครบวงกลมทั้งวง และนักศึกษาในแตละวงจะมาทักทายทําความรูจัก
กันเองเปนแถวแบบงูกินหาง จนกระทั่งนักศึกษาทําการทักทายกันจนครบทุกคน
- เมื่อการทักทายเสร็จใหนักศึกษากลับมานั่งพักเปนรูปตัวยู
- วิทยากรจะแจกใบงาน “เขาคือใคร”
- ใหนักศึกษาเดินไปคนหาลานักศึกษาเพื่อสัมภาษณนักศึกษาที่มีคุณลักษณะตามที่
กําหนดในใบงานพรอมกับสัมภาษณขอมูลสวนตัวของนักศึกษาคนนั้นเพิ่มเติม พรอมกับเขียนจดลง
ในใบงานให ค รบทุกหัว ข อ ใหเวลานั กศึกษาในการค นหาบุ คคลตามใบงาน จนนักศึกษาทุกคน
สามารถหาบุคคลในใบงานไดจนครบ
- วิทยากรถามคําถามในใบงานใหนักศึกษาบอกรายชื่อของ “เขาคือใคร” ตามโจทยใน
ใบงาน และใหนักศึกษาที่มีชื่อในคําตอบแสดงตัวใหผูอื่นไดเห็นและรูจัก วิทยากรถามบุคคลใน “เขา
คือใคร” ใหนักศึกษาชวยกันตอบ บุคคลที่ตนเองไดหามาในใบงาน
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3. ขั้นอภิปรายและวิเคราะห ( 10 นาที)
- ใหนักศึกษาเขียนบันทึกรายงานตนเองถึงสิ่งที่ไดรับจากการทํากิจกรรม “รูจักเขารูจัก
เรา”
- ใหนักศึกษาที่อาสาสมัครออกมาเปนตัวแทนอภิปรายวิเคราะหถึงขอคิด และสิ่งที่ไดจาก
การรูจักตนเองและเปดเผยตนเองแกผูอื่น รวมทั้งไดทําความรูจักผูอื่นจากการจับมือ พูดทักทาย
และการคนหาบุคคล “เขาคือใคร”
4. ขั้นสรุปและประยุกตใช ( 10 นาที)
- ใหนักศึกษาที่อาสาสมัครออกมาสรุปถึงประโยชนของการรูจักตนเองและเปดเผย
ตนเองแกผูอื่น รวมถึงประโยชนของการทําความรูจักผูอื่นและความสัมพันธอันดีระหวางกัน
- ใหนักศึกษาที่อาสาสมัครออกมาบอกถึงสิ่งที่สามารถนําไปประยุกตใชไดในชีวิตจริง
การประเมินผล
1. การสังเกตจากความสนใจ การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม การอภิปราย และการแสดง
ความคิดเห็นของนักศึกษา
2. บันทึกรายงานตนเอง
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ใบงาน
“เขาคือใคร”
ชื่อ-สกุลผูลารายชื่อ…………………………………………………………………….วันทีท่ ํา………...
คําชี้แจง 1. ลารายชื่อคนทีม่ ีคุณลักษณะตามรายการขางลางนี้ใหไดครบทุกขอ
2. สัมภาษณคุณลักษณะอื่นๆ ตามรายการขางลางของคนทีต่ ามลา

รายการ
1.ผูที่เลนกีตาร
2.ผูที่ขี้อาย
3.ผูที่ชอบกินเผ็ด
4.ผูที่ชอบเลนปงปอง
5.ผูที่ใจรอน
6. ผูที่มีแผลเปน
7.ผูที่ขนตาสัน้
8. ผูที่ดัดฟน
9.ผูที่ชอบเตนรํา
10.ผูที่กลัวหนู
11.ผูที่ชอบทําอาหาร
12.ผูที่วายน้ําไมเปน

ชื่อ

วันเกิด

กีฬาที่ชอบ

ดารา/นักรอง
โปรดปราน งานอดิเรก
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บันทึกรายงานตนเอง
“รูจักเขา รูจักเรา”
ชื่อ-สกุลผูบันทึก………………………………………………………………วันที่บันทึก………………
1. การที่ไดจับมือ ทักทายเพื่อน ขาพเจารูสึก............................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2. สิ่งที่ขาพเจาไดรับจากการที่ไดคนหาบุคคล “เขาคือใคร” คือ……………..………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3. ขาพเจาสามารถนําสิ่งที่ไดรับจากการทํากิจกรรมนี้ไปประยุกตใชใน...........................................
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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กิจกรรม 2 “ปฐมนิเทศ”
วัตถุประสงคกิจกรรม
1. เพื่อใหนักศึกษาเขาใจวัตถุประสงคของการทํากิจกรรม
2. เพื่อใหนักศึกษาเขาใจเกีย่ วกับความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
แนวคิด
การปฐมนิเทศ เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อใหบุคคลรูจัก คุนเคยกับสิ่งใหมที่ตองพบ โดยชวย
ใหบุคคลรูสึกสบายใจและสามารถเรียนรูไดโดยเร็ว จากการลดความวิตกกังวล และไดรับขอมูลและ
ความรูเกี่ยวกับการทํากิจกรรมฝกอบรมและเนื้อหาการฝกอบรมที่ถูกตอง (ชูชัย สมิทธิไกร: 2549:
278-279) การแจงวัตถุประสงคของสิ่งที่จะเรียนใหผูเรียนทราบเปนการชวยใหผูเรียนไดรับรูความ
คาดหวัง การเรียนรูจะมีความหมายเมื่อสิ่งที่เรียนรูสามารถเชื่อมโยงกับความรูเดิมของผูเรียน การ
นําเสนอมโนทัศนที่กวางแกผูเรียนกอนการเสนอเนื้อหาใหม ทําใหการเรียนรูนั้นมีความหมายตอ
ผูเรียน จะเกิดความคิดรวบยอดในสิ่งที่เรียนและสามารถจัดโครงสราง ความรูของตนเองได
นอกจากนั้นยังไดพัฒนาทักษะและนิสัยในการคิด และเพิ่มพูนการใฝรู (ทิศนา แขมณี. 2551)
การปฐมนิเทศ เปนสิ่งที่ชวยเหลือใหบุคคลสามารถปรับตัวในสภาพแวดลอมใหมไดดีและรวดเร็ว
นอกจากนี้ การปฐมนิ เ ทศ ยั ง เป น การเตรี ย มความพร อ มด า นความสนใจในข อ มู ล ของผู เ รี ย น
ซึ่งตามกฎแหงความพรอมในทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอรนไดค (Thorndike) เชื่อวา การเรียนรูจะ
เกิดขึ้นไดดีถาผูเรียนมีความพรอมทั้งรางกายและจิตใจ (ทิศนา แขมณี. 2551: 51)
ระยะเวลาที่ใช
40 นาที
วิธีการที่ใช
การบรรยาย การตั้งตําถาม อภิปรายกลุม
ลักษณะของกิจกรรม
กลุม
สื่อ-อุปกรณ
ไมมี
ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
1. ขั้นนํา (5 นาที)
- วิทยากรทักทายนักศึกษา ถามนักศึกษา “เวลาที่ซื้อโทรศัพทมือถือ หรือ คอมพิวเตอร
มาใหม ทําอยางไร” .”มีวิธีเรียนรูการใชงานของที่ซื้อมาใหมอยางไร” “หากใชไมเปนจะทําอยางไร”
ในตอนแรกใหนักศึกษาตอบตามความสมัครใจ หลังจากนั้นวิทยากรดูวายังมีนักศึกษาคนใดที่ยังไม
ตอบ จะสอบถามนักศึกษาที่ยังไมไดตอบใหมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น

271
- วิทยากรถามนักศึกษาตอไปวา “หากใชไมเปนจะทําอยางไร” ในตอนแรกใหนักศึกษา
ตอบตามความสมัครใจ หลังจากนั้นวิทยากรดูวายังมีนักศึกษาคนใดที่ยังไมตอบ จะทําการสอบถาม
นักศึกษาที่ยังไมไดตอบใหมีสวนรวมในการรวมตอบคําถาม
- วิทยากรถามตอไปวา “ความรูสึกตอนที่เรียนรูวิธีการใชงานมือถือ คอมพิวเตอรใหมนั้น
เปนอยางไร”
2. ขั้นกิจกรรม (20 นาที)
- วิทยากรอธิบายเกี่ยวกับความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง จากตัวอยาง
ประสบการณการซื้อมือถือ หรือ เครื่องใชไฟฟาของนักศึกษา กรณีที่นักศึกษาตองการใชงานสิ่งที่ซื้อ
มาทําอยางไร
- วิทยากรอธิบายใหนักศึกษาทราบวา การเรียนรูวิธีการใชโทรศัพทเปนสวนหนึ่งของ
ความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง ใหนักศึกษาไดทบทวนระลึกถึงประสบการณจริงใน
อดีตของนักศึกษาในการซื้อเครื่องใชไฟฟามาใหม และมีวิธีการเรียนรูวิธีการใชอยางไร ใหนักศึกษา
ไดเลาใหกลุมฟงถึงสิ่งที่ตัวเองไดเรียนรูจากการเรียนรูสินคาที่ซื้อมาใหม
3. ขั้นอภิปรายและวิเคราะห (10 นาที)
- ใหนักศึกษาชวยกันวิเคราะหวิธีการที่เพื่อนไดเลาถึงวิธีการเรียนรูวิธีการการใชเครื่องใช
ไฟฟ า ที่ ซื้ อ มาว า มี วิ ธี ก ารเรี ย นรู แ บบใดบ า ง ให นั ก ศึ ก ษาแยกประเภทว า วิ ธี ก ารเรี ย นรู แ บบใด
เปนความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
4. ขั้นสรุปและประยุกตใช (5 นาที)
- ใหนักศึกษาชวยกันสรุปถึงวิธีการเรียนรูวิธีการใชเครื่องใชไฟฟาที่ซื้อมาวามีวิธีการ
ใดบาง และสามารถนําไปประยุกตการใชในการเรียนรูไดอยางไร
การประเมินผล
- การสังเกตจากความสนใจ การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม การอภิปราย และการแสดง
ความคิดเห็นของนักศึกษา
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กิจกรรม 3 “วิเคราะหคนดัง”
สิ่งที่ตองการพัฒนา
ความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง : สามารถวิเคราะหความตองการของตนเอง
กําหนดเปาหมายการเรียนรู ระบุแหลงทรัพยากรในการเรียนรู เลือกและประยุกตใชกลยุทธการ
เรียนรูที่เหมาะสม และประเมินผลการเรียนรู
วัตถุประสงคกิจกรรม
1. เพื่อใหนักศึกษาไดเห็นตัวแบบ เกิดแรงบันดาลใจในการวิเคราะหความตองการของ
ตนเอง กําหนดเปาหมายการเรียนรู ระบุแหลงทรัพยากรในการเรียนรู
2. เพื่อใหนักศึกษาไดเห็นตัวแบบเกิดแรงบันดาลใจในการเลือกและประยุกตใชกลยุทธการ
เรียนรูที่เหมาะสม และประเมินผลการเรียนรู
แนวคิด
แนวคิดของการเรียนรูโดยการสังเกตของแบนดูรา (Bandura) การที่บุคคลสังเกตตัวแบบทํา
ใหบุคคลไดรับการถายทอดความคิดและการแสดงออกจากตัวแบบ ตัวแบบจะทําหนาที่เปนแรงจูงใจ
ใหบุคคลเรียนรูพฤติกรรมจากตัวแบบ โดยเฉพาะตัวแบบที่มีลักษณะเดนชัด เปนที่รูจักชื่นชอบของ
บุคคลทั่วไปอยางกวางขวาง และพฤติกรรมของตัวแบบที่แสดงออกมีคุณคาในการนําไปใชประโยชน
จะทําใหบุคคลมีความตั้งใจจะสังเกต และพยายามจดจําทั้งภาพและคําพูดของตัวแบบ การเลือกรับรู
จดจําลักษณะเดนพฤติกรรมของตัวแบบไว หลังจากนั้นบุคคลจะนําพฤติกรรมของตัวแบบที่จดจํา
มาแปลงเป น การกระทํ า โดยมี ตั ว จู ง ใจ ได แ ก ตั ว จูง ใจของตนเอง เป น ป จจั ย ให บุค คลแสดง
พฤติกรรมออกมา (สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต. 2541) นอกจากนี้ กรณีศึกษาทําใหผูรับการอบรมไดมี
โอกาสฝกฝนความสามารถในการวิเคราะห แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเรียนรูจากกันและกัน
วิธีการที่ใช
กรณีศึกษา การตั้งคําถาม การอภิปรายกลุม
ระยะเวลาที่ใช
70 นาที
ลักษณะของกิจกรรม
กลุม
สื่อ-อุปกรณ
1. ใบงานประวัติคนดัง
2. ใบงานวิเคราะหประวัติคนดัง
3. ปากกาเมจิก
4. บันทึกรายงานผล
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ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
1. ขั้นนํา (10 นาที)
- วิทยากรชวนใหนักศึกษาบอกชื่อ “คนดังระดับโลก” ที่นักศึกษารูจัก และเหตุผลที่ทํา
ใหนักศึกษารูจักคนดังดังกลาว วิทยากร ยกตัวอยางชื่อ Microsoft และ แฮรรี่พอตเตอร วา
นักศึกษารูจักอะไรเกี่ยวกับ 2 อยางนี้ เพื่อนําเขาเรื่อง คนดัง ที่ใชในกิจกรรมกรณีศึกษา
2. ขั้นกิจกรรม (40 นาที)
- ใหนักศึกษาแบงกลุมๆละ 2 คน และวิทยากรแจกใบงานที่ใชในการทํากิจกรรม
- ใหศึกษาทั้งคูเลือกประวัติคนดังที่ตนเองสนใจคนละ 1 คน และผลัดกันอานประวัติคน
ดังที่ตนเองสนใจใหเพื่อนในคูของตนเองฟง
- เมื่อทั้งคูอานเสร็จ ใหทั้งคูชวยกันวิเคราะหประวัติคนดัง และเขียนการวิเคราะหลงในใบ
งาน
- ใหนักศึกษานําเสนอผลการวิเคราะหคนดังของกลุมตนเองใหเพื่อนกลุมอื่นฟง
3. ขั้นอภิปรายและวิเคราะห (10 นาที)
- ใหนักศึกษาชวยกันอภิปรายและวิเคราะหรวมกัน ประเด็นตอไปนี้
1) สิ่งที่ทําใหคนดังที่ไดศึกษาประสบความสําเร็จ คือ อะไร
2) สิ่งที่ไดเรียนรู จากการศึกษาประวัติคนดัง คือ อะไรบาง
3) ทานนําสิ่งที่ไดเรียนรูนี้ไปปรับใชในการเรียนรูของตัวทานไดอยางไร
4. ขั้นสรุปและประยุกตใช (10 นาที)
- ใหนักศึกษาสรุปสิ่งที่ไดเรียนรูจากการศึกษาประวัติคนดังและการนําไปปรับใชในการ
เรียน
การประเมินผล
1. การสังเกตจากความสนใจ การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม การอภิปราย และการ
แสดงความคิดเห็นของนักศึกษา
2. บันทึกรายงานตนเอง
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เจ.เค.โรวลิ่ง : ผูเขียน แฮรรี่ พอตเตอร
นักเขียนที่รวยที่สุดในโลก
เจ.เค.โรวลิ่ง เกิดมาในครอบครัวเล็กๆ ที่ไมไดร่ํารวยที่ประเทศอังกฤษ แมของเธอชอบ
อาน นิทานหรือหนังสืออื่นๆใหเธอและนองฟงอยูตลอดเวลา เจ.เค.มีนิสัยรักการอาน อานหนังสือ
ทุกอยาง ที่ขวางหนาและเปนนักเลานิทานตัวยงตั้งแตเด็ก เจ.เค. เขียนหนังสือตั้งแตอายุ 6 ขวบ
เปนเรื่อง กระตายตองจับเจาอยูในบานเพราะออกหัด จากเรื่องจริงที่เธอเปนหัด เจ.เค.มีนิสัยซื่อสัตย
เงียบขรึม และขี้อาย เธอรูตัวมาตลอดวาตองการเปนนักเขียน
แตไมกลาบอกใคร ตอนเรียน
มหาวิทยาลัยพอตองการใหเธอเรียนสาขาฝรั่งเศส โดยใหเหตุผลวาเพื่อเพิ่มโอกาสในการทํางาน
แตเธอตองการเรียน ภาษาอังกฤษมากกวา หลังเรียนจบ เจ.เค ไปทํางานเปนผูชวยวิจัยองคกร
ปกปองสิทธิมนุษยชนทั่วโลก เธอทํางาน ทั้งๆที่ใจเรียกรองวาเธอมีความตองการที่จะเปนนักเขียน
อยูเสมอ และในขณะเดียวกันหากเธอมีเวลาวาง เธอจะหันเหความสนใจมาเขียนหนังสือ เธอลาออก
ไปทํ า งานเลขานุ ก ารที่ ไ ม คอ ยดี นั ก เพราะไม ค อ ยใส ใ จ จิ ต ใจของเธอหมกมุ น แตก ารเขี ย นงาน
จากการมีปญหาเลิกกับสามีทําใหชีวิตเธอลําบาก ยากจนถึงกับตองขอเงินสงเคราะหเพื่อยังชีพ
เธอแตงงานใหมกับสามีคนที่สอง ตอนที่เธอเริ่มเขียน แฮรรี่ พอตเตอร นําไปใหสํานักพิมพตางๆ
พิมพ แตถูกปฏิเสธมาตลอด จนถูกปรามาสวา เธอไมมีทางรวยจากการเขียนหนังสือหรอก จน
ป 1997 แฮรรี่ พอตเตอร เลมแรกเขียนเสร็จและ ถูกวางขายเปนจุดใหเริ่มดังขึ้นภายในระยะเวลา
7 ป มียอดพิมพกวา 3000 ลานเลม ถูกแปลเปนภาษาอื่นๆ กวา 70 ภาษา ยอดรายไดปเกือบ
4000 ลานบาท เปนรายไดที่มากกวาพระราชินี ควีน อลิซาเบธที่ 2 ถึง 8 เทา ตอนเพียงอายุ
42 ปเทานั้น
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บิล เกตต : ผูสรางไมโครซอฟท
คนรวยตลอดกาล
บิล เกตต เกิดที่เมืองซีแอตเติล สหรัฐอเมริกา บิดาเปนทนายที่มีชื่อเสียง ตั้งแตเด็กเขา
ชอบ เรียนวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรไดดี บิดาสงไปเรียนโรงเรียนชายลวน และที่โรงเรียนแหง
นี้ทําให เขาไดรูจักกับคอมพิวเตอรเปนครั้งแรก เขาตกหลุมรักมันทันทีแบบรักแรกพบกับเพื่อนคูหู
ชื่อ พอล อัลเลน ทั้งสองขลุกอยูในหองคอมพิวเตอรทั้งวันทั้งคืนจนมีปญหากับครู ในชวงนักเรียน
เขาไดกอตั้งกลุมชวยบริษัทที่เปนเจาของคอมพิวเตอร หาขอผิดพลาดในโปรแกรมและจุดออนของ
ระบบ เขาเขาเรียนตอที่มหาวิทยาลัยฮาวารด ตอนแรกเขาไมรูจะเลือกเรียนอะไรจึงเอาอยางบิดา
ดวยการเลือกเรียนกฎหมาย ตลอดเวลาที่เขาเรียนนั้นจิตใจของเขาไมไดอยูกับการเรียนกฎหมาย
เลย เขาไดเสาะหาและพบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยและไดหลุดเขาไปอยูกับคอมพิวเตอรอีก
ครั้ง ตอมาในป 1975 เขากับเพื่อน พอล อัลเลน ตั้งบริษัท ไมโครซอฟท ขึ้น เพราะเขารูวา เขาเปน
ใคร? เขากําลังมองหาอะไร? เปนคําตอบวาเขาควรจะเดินทางไปไหน การตั้งบริษัท คือ จุดเปลี่ยน
ของชีวิตที่แทจริง เขาเห็นวามันตรงกับความเปนตัวตนที่แทจริงของเขามากกวา ถูกตองกวา และ
ทางเดินที่เขาเลือกนั้นทอดยาวมาสูอนาคตสดใสดังปจจุบัน จากการที่เขารูจักตัวตนอยางแทจริง
ของตนเอง ทําใหคนพบตัวเองวา คือ ใคร มีความชํานาญดานไหน และตองการมีเปาหมายใดใน
ชีวิต เขาสามารถพัฒนาความสามารถของตัวเองไดอยางรวดเร็วและทําในสิ่งที่ตนเองมีความสุขผสม
ความมุงมั่น จนกลายเปนบุคคที่นิตยสาร ฟอรบส จัดอันดับให เปนบุคคลที่ร่ํารวยติดอันดับหนึ่ง
ตอเนื่องมากกวา 12 ป โดยมีทรัพยสินสวนตัวกวา 6.4 หมื่นลานเหรียญสหรัฐ
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ชื่อ-สกุล…………………………………………………………………………วันที่ทํา………………
เจ.เค.โรวลิ่ง
บิล เกตต
ที่
หัวขอ
ผูเขียน แฮรรี่ พอตเตอร
ผูสรางไมโครซอฟท
1 ความตองการ
ของคนดังคือ

2

เปาหมายของ
คนดัง

3

กลยุทธความ
สําเร็จคือ

4

แหลงทรัพยากร
การเรียนรูที่ใช

5

สิ่งแสดงถึง
ความสําเร็จ
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บันทึกรายงานตนเอง
“วิเคราะหคนดัง”
ชื่อ-สกุล…………………………………………………………………………วันที่ทํา………………
1. สิ่งที่ทําใหคนดังที่ไดศึกษาประสบความสําเร็จ คือ อะไร
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2. สิ่งที่ไดเรียนรู จากการวิเคราะหประวัตคิ นดัง คือ อะไรบาง
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3. ทานนําสิ่งที่ไดเรียนรูนี้ไปปรับใชในการเรียนรูของตัวทานไดอยางไร
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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กิจกรรม 4 “ชีวติ ที่เลือกเองของตุกกี้ ชาชาชา”
สิ่งที่จะพัฒนา
การวิเคราะหความตองการของตนเอง: สามารถสํารวจความตองการในการเรียนรูของ
ตนเอง และการระบุความตองการของตนเองออกมาเปนสิ่งที่ตองการเรียนรูไดอยางชัดเจน
วัตถุประสงคกิจกรรม
เพื่อใหนักศึกษาไดเห็นตัวแบบเกิดแรงบันดาลใจในการสํารวจความตองการในการเรียนรู
ของตนเองและระบุความตองการของตนเองออกมาเปนสิ่งที่ตองการเรียนรูไดอยางชัดเจน
แนวคิด
แนวคิดของการเรียนรูโดยการสังเกตของแบนดูรา (Bandura. 1977) การที่บุคคลสังเกตตัว
แบบทําใหบุคคลไดรับการถายทอดความคิดและการแสดงออกจากตัวแบบ ตัวแบบจะทําหนาที่เปน
แรงจูงใจใหบุคคลเรียนรูพฤติกรรมจากตัวแบบ โดยเฉพาะตัวแบบที่มีลักษณะเดนชัด เปนที่รูจักชื่น
ชอบของบุคคลทั่วไปอยางกวางขวาง และพฤติกรรมของตัวแบบที่แสดงออกมีคุณคาในการนําไปใช
ประโยชน จะทําใหบุคคลมีความตั้งใจจะสังเกต และพยายามจดจําทั้งภาพและคําพูดของ ตัวแบบ
การเลือกรับรูจดจําลักษณะเดนพฤติกรรมของตัวแบบไว หลังจากนั้นบุคคลจะนําพฤติกรรมของตัว
แบบที่จดจํามาแปลงเปนการกระทํา โดยมี ตัวจูงใจ ไดแก ตัวจูงใจของตนเอง เปนปจจัยให บุคคล
แสดงพฤติกรรมออกมา (สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต. 2541) นอกจากนี้ กรณีศึกษาทําใหผูรับการอบรม
ไดมีโอกาสฝกฝนความสามารถในการวิเคราะห แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเรียนรูจากกันและกัน
วิธีการที่ใช
กรณีศึกษา การตั้งคําถาม การอภิปรายกลุม
ระยะเวลาที่ใช
70 นาที
ลักษณะของกิจกรรม
กลุม
สื่อ-อุปกรณ
1. วีซีดีกรณีศึกษา
2. เครื่องเลนคอมพิวเตอร โปรเจคเตอร
3. บันทึกรายงานตนเอง
ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
1. ขั้นนํา (10 นาที)
- วิทยากรชวนนักศึกษาพูดคุยถึงดาราตลกหญิง “ตุกกี้ ชาชาชา” วาเปนตลกที่มีถาย
โฆษณาพอๆกับ แพนเคก นักศึกษารูจักตุกกี้ในเรื่องใดบาง และวิทยากรชักชวนใหนักศึกษาศึกษา
ชีวิตของ “ตุกกี้ ชาชาชา” ตลกหญิงโดงดัง
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2. ขั้นกิจกรรม (30 นาที)
- วิทยากรเปด วีซีดีกรณีตัวอยาง “ชีวิตที่เลือกเองของตุกกี้ ชาชาชา” ใหนักศึกษาดู
ประมาณ 30 นาที
3. ขั้นอภิปรายและวิเคราะห (20 นาที)
- ใหนักศึกษาในแตละกลุมชวยกันวิเคราะหและอภิปรายประเด็นตอไปนี้
1) นักศึกษามีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับ “ตุกกี้ ชาชาชา”
2) นักเรียนคิดวา อะไรในตัว “ตุกกี้ ชาชาชา”” ที่ทําใหประสบความสําเร็จในการ
เรียน
3) นักเรียนคิดวา สิ่งอะไรที่ตนเองควรมีเพื่อจะไดประสบความสําเร็จในการเรียน
เหมือน “ตุกกี้ ชาชาชา””
4. ขั้นสรุปและประยุกตใช (10 นาที)
- ใหสงตัวแทนของกลุมออกมานําเสนอขอสรุปของกลุมจากประเด็นการอภิปรายของ
กลุมเกี่ยวกับ “ตุกกี้ ชาชาชา”” และการนําไปปรับใชในการเรียน
การประเมินผล
1. การสังเกตจากความสนใจ การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม การอภิปราย และการ
แสดงความคิดเห็นของนักศึกษา
2. บันทึกรายงานตนเอง
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กรณีศึกษา
“ชีวติ ที่เลือกเองของตุกกี้ ชาชาชา”
ประวัติชวี ิตและจุดเดน ความยาว 30 นาที
ตุกกี้ ชาชาชา ชื่อจริงคือ สุดารัตน บุตรพรหม บิดาประกอบธุรกิจรถโดยสารรับจาง เรียน
จบระดับมัธยมที่วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธ และจบปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัมหาสารคาม คณะ
ศิลปกรรมศาสตร
จุดเดน
ตุกกี้ รูจักความตองการของตนเองวาตนเองชอบการรํา ตองการเรียนอะไร ตองการเปน
อะไร และพยายามหาวิธีการเพื่อใหความตองการของตนเองเปนจริง ตอนสมัยเรียนมัธยมตนมี
ความตองการอยากแสดงออก อยากรํามาก จนไปแอบดูเพื่อนซอมรําทางหนาตางฝกทองเนื้อเพลง
และซอมทารําทางนอกหนาตางจนคุณครูเห็นและใหรวมแสดงดวย ในขณะที่พอวางแผนอนาคตให
ตุกกี้เปนขาราชการ จากการที่ไดเห็นภาพครูฝกสอนมาจากวิทยาลันนาฏศิลปกาฬสินธ ครูนุมนิ่มที่
ไดไปแสดงเมืองนอก และรําตอหนาพระพักตร ไดแตงตัวสวยงามมาก เปนแรงบันดาลใจใหคิดวา
ตนเองอยากเปนศิลปนในสังกัดกรมศิลปากร หรือเปนขาราชการครูสอนนาฏศิลป ดวยความตองการ
เรียนการแสดง จึงไดหนีพอไปสมัครเขาเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ และสามารถเขาเรียนได
ระหวางใชชีวิตในรั้ววิทยาลัยนาฏศิลป การเรียนไมไดเปนไปตามที่วางไวที่ตองการไปเมืองนอก
เหมือนครู ไดแสดงหนาพระพักตร แตงตัวสวยเหมือนครู แตหากเปนการแสดงที่ไดเงินคาจาง ตุก
กี้ไมเคยไดออกแสดง จะไดออกแสดงเฉพาะการแสดงที่ใชคนจํานวนมาก ตุกกี้เกิดความรูสึกทอ
นอยใจคิดฟุงซานมากตอน ม.3 เทอม 2 วาจะเรียนตอ ม.4 หรือจะกลับไปเรียนที่บาน จึงไดไป
ปรึกษาครูแนะแนว แตไมไดคําตอบจากครู จึงตองพึ่งตนเองโดยการคิดหาสิ่งที่ตนเองสามารถทํา
ได บ นเวที ตุ ก กี้ ไ ม ย อมพ า ยแพ ต อ ป ญ หา คิ ด ออกว า ในการแสดงหนึ่ ง การแสดงประกอบด ว ย
อะไรบาง หากเปนนักดนตรีโปงลางตองเริ่มตนนับหนึ่งใหมในการเรียนรูฝกซอมเครื่องดนตรี และ
สวนใหญเปนผูชาย ซึ่งเปนการยากเพราะผูชายตองไดรับเลือกไปแสดงกอน นาจะเปนไปไดยาก
โอกาสนอยที่จะไดออกงาน มีอีกหนึ่งตําแหนงที่นาจะทําได คือ ตําแหนงพิธีกรตนเองนาจะทําได
จึงไดเปลี่ยนไปทํางานพีธีกรของวงโปงลางแทน
ตุ ก กี้ จบระดั บ มั ธ ยมเข า ศึ ก ษาต อ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม คณะศิ ล ปกรรมศาสตร
สาขาการแสดงนาฏศิ ล ป ตั้ ง ใจเข า เรี ย นเพราะเป น คณะที่ ต นเองรั ก และชอบ ในขณะเรี ย นที่
มหาวิทยาลัย ตุกกี้เปนที่รูจักทั้งของนักศึกษา ผูบริหาร และอาจารย เพราะตุกกี้ชวยและเขารวม
แสดงในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยหลายกิจกรรม จนเปนที่รูจักดีภายในมหาวิทยาลัย เมื่อเรียนจบ
ตั้งใจทํางานเกี่ยวกับรายการทีวี และกวาจะไดทํางานรายการทีวีผานงานการแสดงมาหลายงาน
เชน การแสดงที่ภูเก็ตแฟนตาซี เปนตน
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บันทึกรายงานตนเอง
กรณีศึกษา “ตุกกี้ ชาชาชา”
ชื่อ-สกุลผูบันทึก………………………………………………………………วันที่บันทึก………………
1. ทานมีความคิดเห็นอยางไร เกี่ยวกับเรื่องราวของ “ตุกกี้ ชาชาชา”
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
2. ทานคิดวา อะไรในตัว “ตุก กี้ ชาชาชา” ที่ทําใหประสบความสําเร็จในการเรียน
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
3. ท า นคิ ด ว า สิ่ ง อะไรที่ ต นเองควรมี เ พื่ อ จะได ป ระสบความสํ า เร็ จ ในการเรี ย นเหมื อ น “ตุ ก กี้
ชาชาชา”
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
4. ทานสามารถนําสิ่งที่ไดรับจากเรื่องราวของ “ตุกกี้ ชาชาชา” ไปปรับใชในการเรียนของทานได
อยางไร
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
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กิจกรรม 5 “สิ่งที่ฉันตองการเรียนรู”
สิ่งที่ตองการพัฒนา
การวิเคราะหความตองการของตนเอง: สามารถสํารวจความตองการในการเรียนรูของ
ตนเอง และการระบุความตองการของตนเองออกมาเปนสิ่งที่ตองการเรียนรูไดอยางชัดเจน
วัตถุประสงคกิจกรรม
1. เพื่อใหนักศึกษาสามารถสํารวจความตองการในการเรียนรูของตนเอง
2. เพื่อใหนักศึกษาสามารถระบุความตองการของตนเองออกมาเปนสิ่งที่ตองการเรียนรูได
อยางชัดเจน
แนวคิด
แนวคิ ด ของการกํ า กั บ ตนเอง เป น กระบวนการที่ บุ ค คลวางแผน ควบคุ ม และกํ า กั บ
พฤติกรรมของตนเอง การที่บุคคลจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเองไปสูพฤติกรรมเปาหมาย เริ่มจาก
กระบวนการสังเกตตนเอง บุคคลจะสังเกตตนเองใหทราบวามีอะไรเกิดขึ้นกับตนเองเสียกอน บุคคล
จึ ง คิ ด เปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม บุ ค คลจะใช ข อ มู ล จากการสั ง เกตตนเองมาเป น ข อ มู ล ในการ
ตั้งเปาหมาย ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการกระทําพฤติกรรมของตน หลังจากบุคคลสังเกต
ตนเองแลว บุคคลจะนําขอมูลที่ไดเปรียบเทียบกับเปาหมายหรือมาตรฐานที่ตั้งไว เพื่อตัดสินวาจะ
ดําเนินการกับพฤติกรรมที่ตนกระทําอยางไร กระบวนการตัดสิน เปนการตั้งมาตรฐานเพื่อตัดสินวา
จะดําเนินการกับพฤติกรรมที่ตนกระทําอยางไร ทายสุด การแสดงปฏิกิริยาตอตนเอง บุคคลจะแสดง
ปฏิกิริยาตอตนเองทั้งทางบวกและทางลบ หลังพิจารณาผลการกระทําพฤติกรรมของบุคคลวาสูง
หรือต่ํากวาเปาหมายที่ตั้งไว หากสูงกวาเปาหมายบุคคลจะแสดงปฏิกิริยาตอตนเองทางบวก หากต่ํา
กวา เปา หมายบุ ค คลจะแสดงปฏิ กิ ริ ย าตอ ตนเองทางลบ (ประทีป จิ นงี่ . 2540:
102-107)
การวิเคราะหความตองการของตนเอง เปนการสังเกตตนเอง โดยใหบุคคลสังเกตความตองการใน
การเรียนรูของตนเองวาเปนอยางไร เพื่อบุคคลจะใชเปนขอมูลในการตั้งเปาหมายโดยเปรียบเทียบ
กับมาตรฐานส ว นบุค คลและคุณคาของกิ จกรรม และบุ คคลจะแสดงปฏิกิริ ยาต อตนเองจากการ
ประเมินพฤติกรรมของตนภายหลังการตัดสินเปรียบเทียบกับเปาหมายนั้น โดยจะจูงใจตนเองหาก
พฤติกรรมไดตามเปาหมายโดยใหบุคคลรับรูความสามารถของตนเองจากการมีประสบการณตรงที่
ประสบความสําเร็จ เพื่อเพิ่มความสามารถของตนเองดวยการลงมือวิเคราะหความตองการของ
ตนเอง และใหอธิบายความตองการของตนเองใหผูอื่นฟง เมื่อบุคคลรับรูความสามารถของตนเอง
ตอพฤติกรรมใดสูง บุคคลจะมีแนวโนมจะกระทําพฤติกรรมนั้นสูงดวย
วิธีการที่ใช
การสนทนากลุม การอภิปราย
ระยะเวลาที่ใช
120 นาที

283
ลักษณะของกิจกรรม
เดี่ยวและกลุม
สื่อ-อุปกรณ
1. ใบงานสิ่งที่ฉนั ตองการเรียนรู
2. ปากกาเมจิก
3. บันทีกรายงานตนเอง
ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
1. ขั้นนํา (10 นาที)
- วิทยากรชวนนักศึกษาคุยถึง “อาชีพที่นักศึกษาตองการเปนในอนาคตคืออะไร” ทําไม
ตองการเปน และถาตองการเปนอาชีพนั้นตองเรียนรูเรื่องอะไรบาง
- วิทยากรแจกใบงานและอุปกรณ พรอมอธิบายกิจกรรม
2. ขั้นกิจกรรม (90 นาที)
- ใหนักศึกษาสังเกตตนเองโดยเขียนสิ่งที่ตนเองตองการเรียนรูลงในใบงาน “สิ่งที่ฉัน
ตองการเรียนรู” มา 5 อยาง
- ใหนักศึกษาสังเกตตนเองโดยเลือกและเขียนสิ่งที่ตอ งการเรียนรูมากที่สุดมา 1 อยาง
- ใหนักศึกษานั่งเปนวงกลม 2 วงซอนกัน ใหนักศึกษาที่นั่งอยูวงกลมในหันหนาหา
นักศึกษาที่นั่งอยูวงกลมนอก
- ใหนักศึกษาทั้งคูผลัดกันเลา สิ่งที่ตนเองตองการเรียนรูมากที่สุด ใหเพื่อนที่นั่งอยูฟง
และบอกเหตุผลของสิ่งที่ตองการเรียนรูมากที่สุดใหเพื่อนฟงดวย เมื่อนักศึกษาทั้งคูเลาสิ่งที่ตนเอง
ตองการเรียนรูใหคูของตนเองฟงจบ นักศึกษาจะเคลื่อนยายไปทางขวาเพื่อเลาใหเพื่อนที่นั่งตรงขาม
ทางขวามือคนถัดไปฟง นักศึกษาจะเลาสิ่งที่ตนเองตองการเรียนรูมากที่สุดฟงจนครบทุกคน
3. ขั้นอภิปรายและวิเคราะห (10 นาที)
- ใหนักศึกษาแบงกลุมกลุมละ 5 คน อภิปรายและวิเคราะหประเด็นตอไปนี้
1) ทานรูสึกอยางไรที่สามารถบอกสิ่งที่ตนเองตองการเรียนรูใหคนอื่นรูได
2) การที่ทานไดบอกสิ่งที่ตนเองตองการเรียนรูใหคนอื่นทราบมีประโยชนกับตัวทาน
อยางไร
3) ทานสามารถนําสิ่งที่ไดรับจากกิจกรรมนี้ไปปรับใชในการเรียนรูของทานได
อยางไร
4. ขั้นสรุปและประยุกตใช (10 นาที)
- ใหนักศึกษาสรุปถึงสิ่งที่ไดรับจากการทํากิจกรรมนี้และการปรับไปใชในการเรียนรู
การประเมินผล
1. การสังเกตจากความสนใจ การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม การอภิปราย และการ
แสดงความคิดเห็นของนักศึกษา
2. บันทึกรายงานตนเอง
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ใบงาน “สิ่งทีฉ่ ันตองการเรียนรู”
ชื่อ-สกุลผูบันทึก..............................................................................................วันที่บันทึก..............
คําชี้แจง : คุณทบทวนความตองการและบอกสิ่งที่ตนเองตองการเรียนรูจริงๆ มา 5 อยาง
สิ่งที่ฉันตองการเรียนรู

สิ่งที่ฉันตองการเรียนรู คือ
………………………………………………………
................................................................
เพราะ............................................
…...........................................
…….........................
…………….

สิ่งที่ฉันตองการเรียนรู คือ
…………………………………………….
………………..……………………….
เพราะ……………………………
…………………………….
……………...........
.………….

สิ่งที่ฉันตองการเรียนรู คือ
………………………………………………………
………………………………………………
เพราะ…………………………..
………………………….
……………….

สิง่ ที่ฉันตองการเรียนรู คือ
…………………………………………….
……………………………………………..
เพราะ………………................
………………………..
……………..

สิ่งที่ฉันตองการเรียนรูคอื
……………………………………………………………
......................................................................
เพราะ...................................
.....................
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ใบงาน “สิ่งทีฉ่ ันตองการเรียนรู”
ชื่อ-สกุลผูบันทึก............................................................................................วันที่บันทึก................
คําชี้แจง : คุณใชใจที่สงบนิ่งทบทวนความตองการและบอกสิ่งที่ตนเองตองการเรียนรูจริงๆมากที่สุด

สิ่งที่ฉันตองการเรียนรูมากที่สุด

สิ่งที่ฉันตองการเรียนรูมากที่สุด
คือ
………………………………………………………………………………………………
..................................................................................................................
เพราะ…………………………………………………………
…................................................................
…………….....................
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บันทึกรายงานตนเอง
“สิ่งที่ตองการเรียนรู”
ชื่อ-สกุลผูบันทึก………………………………………………………………วันที่บันทึก………………
1. ทานรูสึกอยางไร ที่ทานสามารถบอกสิ่งที่ตนเองตองการเรียนรูใหคนอื่นรูได
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2 การที่ทานไดบอกสิ่งที่ตนเองตองการเรียนรูใหคนอื่นทราบมีประโยชนกับตัวทานอยางไร
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3. ทานสามารถนนําสิ่งที่ไดรับจากกิจกรรมนี้ไปปรับใชในการเรียนรูของทานไดอยางไร
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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กิจกรรม 6 “เปาหมายการเรียนรูของฉัน”
สิ่งที่ตองการพัฒนา
การกําหนดเปาหมายการเรียนรู : สามารถระบุเปาหมายในการเรียนรูของตนเอง และการ
เขาใจประโยชนของเปาหมายในการเรียนรูของตนเอง
วัตถุประสงคกิจกรรม
1. เพื่อใหนักศึกษาสามารถระบุเปาหมายในการเรียนรูของตนเอง
2. เพื่อใหนักศึกษาสามารถเขาใจประโยชนของเปาหมายในการเรียนรูของตนเอง
แนวคิด
แนวคิ ด ของการกํ า กั บ ตนเอง เป น กระบวนการที่ บุ ค คลวางแผน ควบคุ ม และกํ า กั บ
พฤติกรรมของตนเอง การที่บุคคลจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเองไปสูพฤติกรรมเปาหมาย เริ่มจาก
กระบวนการสังเกตตนเอง บุคคลจะสังเกตตนเองใหทราบวามีอะไรเกิดขึ้นกับตนเองเสียกอน บุคคล
จึ ง คิ ด เปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม บุ ค คลจะใช ข อ มู ล จากการสั ง เกตตนเองมาเป น ข อ มู ล ในการ
ตั้งเปาหมาย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการกระทําพฤติกรรมของตน หลังจากบุคคลสังเกต
ตนเองแลว บุคคลจะนําขอมูลที่ไดเปรียบเทียบกับเปาหมายหรือมาตรฐานที่ตั้งไว เพื่อตัดสินวาจะ
ดําเนินการกับพฤติกรรมที่ตนกระทําอยางไร กระบวนการตัดสิน เปนการตั้งมาตรฐานเพื่อตัดสินวา
จะดําเนินการกับพฤติกรรมที่ตนกระทําอยางไร ทายสุด การแสดงปฏิกิริยาตอตนเอง บุคคลจะแสดง
ปฏิกิริยาตอตนเองทั้งทางบวกและทางลบ หลังพิจารณาผลการกระทําพฤติกรรมของบุคคลวาสูง
หรือต่ํากวาเปาหมายที่ตั้งไว หากสูงกวาเปาหมายบุคคลจะแสดงปฏิกิริยาตอตนเองทางบวก หากต่ํา
กวาเปาหมายบุคคลจะแสดงปฏิกิริยาตอตนเองทางลบ (ประทีป จินงี่. 2540: 102-107) การกําหนด
เปาหมายการเรียนรู เปนการนําขอมูลจากการสังเกตตนเองมาตั้งเปาหมายใชในการตัดสินใจโดย
ขึ้นอยูกับมาตรฐานสวนบุคคล การกระทําเชิงอางอิง การอนุมาน สาเหตุในการกระทํา และคุณคา
ของกิจกรรม หลังจากตัดสินใจ บุคคลจะแสดงปฏิกิริยาตอตนเองจากการประเมินพฤติกรรมของตน
ภายหลังการตัดสินเปรียบเทียบกับเปาหมายนั้นโดยจะจูงใจตนเอง หากพฤติกรรมไดตามเปาหมาย
โดยใหบุคคลรับรูความสามารถของตนเองจากการมีประสบการณตรงที่ประสบความสําเร็จ เพื่อเพิ่ม
ความสามารถของตนเองดวยการลงมือวิเคราะหความตองการของตนเอง และใหอธิบายความ
ตองการของตนเองใหผูอื่นฟง เมื่อบุคคลรับรูความสามารถของตนเองตอพฤติกรรมใดสูง บุคคลจะมี
แนวโนมจะกระทําพฤติกรรมนั้นสูงดวย
วิธีการที่ใช
กิจกรรมศิลปะ อภิปรายกลุม
ระยะเวลาที่ใช
150 นาที
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ลักษณะของกิจกรรม
เดี่ยวและกลุม
สื่อ-อุปกรณ
1. กระดาษปอนดวาดรูป
2. สีเทียน
3. บันทึกรายงานตนเอง
ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
1. ขั้นนํา (10 นาที)
- วิทยากรถามนักศึกษา “คนที่ตั้งเปาหมายวาเรียนภาษาอังกฤษใหไดเกรด A กับคนที่
ไมไดตั้งเปาหมายอะไรเลย มีสิ่งที่ตางกันตรงไหนบาง” วิทยากรใหนักศึกษารวมกันแสดงความ
คิดเห็นประเด็นนี้ วิทยากรถาม การตั้งเปาหมายมีประโยชนอะไรกับตัวนักศึกษาบาง ใหนักศึกษา
ยกตัวอยาง
- วิทยากรแจกอุปกรณแกนักศึกษา และอธิบายกิจกรรม
2. ขั้นกิจกรรม (90 นาที)
- แจกใบงาน สิ่งที่ตองการฉันตองการเรียนรูมากที่สุด ใหนักศึกษาระบุเปาหมายของสิ่งที่
ตองการเรียนรูมากที่สุดวา ตองการเรียนรูไปเพื่ออะไร พรอมทั้งนําสิ่งที่ตองการเรียนรูมากที่สุด
และเปาหมายของสิ่งที่ตองการเรียนรูมากที่สุด ใหวาดออกมาเปนรูปภาพ
- ใหนักศึกษานํารูปภาพที่วาดมาแสดงใหเพื่อดู พรอมอธิบายเปาหมายของสิ่งที่ตนเอง
เรียนรูมากที่สุดใหเพื่อนฟง
3. ขั้นอภิปรายและวิเคราะห (20 นาที)
- ใหนักศึกษาจับกลุมๆละ 5 คน ใหอภิปรายและวิเคราะหในประเด็นตอไปนี้
1) ทานรูสึกอยางไร ที่สามารถวาดภาพเปาหมายของสิ่งที่ตัวเองตองการเรียนรูมาก
ที่สุดได
2) ทานรูสึกอยางไรที่ทานสามารถอธิบายเปาหมายของสิ่งที่ตัวเองตองการเรียนรูผาน
ภาพวาดของตัวเอง
3) สิ่งที่ทานไดรับจากการวาดภาพเปาหมายของสิ่งที่ตัวเองตองการเรียนรูมากที่สุดคือ
อะไร
4. ขั้นสรุปและประยุกตใช (20 นาที)
- ใหนักศึกษาสรุปถึงสิ่งที่ไดรับจากการทํากิจกรรมนี้และการปรับไปใชในการเรียนรู
การประเมินผล
1. การสังเกตจากความสนใจ การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม การอภิปราย และการ
แสดงความคิดเห็นของนักศึกษา
2. บันทึกรายงานตนเอง
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บันทึกรายงานตนเอง
“เปาหมายของสิ่งที่ฉันตองการเรียนรูมากที่สุด”
ชื่อ-สกุลผูบันทึก………………………………………………………………วันที่บันทึก………………
1. ทานรูสึกอยางไร ที่สามารถวาดภาพเปาหมายของสิ่งที่ตัวเองตองการเรียนรูมากที่สุดได
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2. ทานรูสึกอยางไร ที่สามารถอธิบายเปาหมายของสิ่งที่ตวั เองตองการเรียนรูมากที่สุดผาน
ภาพวาดของตัวเอง
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3. สิ่งที่ทานไดรับจากการวาดภาพและอธิบายเปาหมายของสิ่งที่ตัวเองตองการเรียนรูมากทีส่ ดุ คือ
อะไร
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
4. ทานคิดวาจะนําสิ่งที่ไดจากการทํากิจกรรมไปปรับใชในการเรียนไดอยางไร
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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กิจกรรม 7 “คนหาแหลงเรียนรู”
สิ่งที่ตองการพัฒนา
การระบุแหลงทรัพยากรในการเรียนรู : สามารถแสวงหาแหลงทรัพยากรในการเรียนรู และ
การกําหนดแหลงทรัพยากรที่ใชใหเหมาะสมกับเปาหมายที่ตองการเรียนรูของตนเอง
วัตถุประสงคกิจกรรม
1. เพื่อใหนักศึกษาสามารถแสวงหาแหลงทรัพยากรในการเรียนรู
2. เพื่อใหนักศึกษาสามารถกําหนดแหลงทรัพยากรที่ใชใหเหมาะสมกับเปาหมายที่ตองการ
เรียนรูของตนเอง
แนวคิด
แนวคิ ด ของการกํ า กั บ ตนเอง เป น กระบวนการที่ บุ ค คลวางแผน ควบคุ ม และกํ า กั บ
พฤติกรรมของตนเอง การที่บุคคลจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเองไปสูพฤติกรรมเปาหมาย เริ่มจาก
กระบวนการสังเกตตนเอง บุคคลจะสังเกตตนเองใหทราบวามีอะไรเกิดขึ้นกับตนเองเสียกอน บุคคล
จึงคิดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบุคคลจะใชขอมูลจากการสังเกตตนเองมาเปนขอมูลในการตั้งเปาหมาย
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการกระทําพฤติกรรมของตน หลังจากบุคคลสังเกตตนเองแลว
บุคคลจะนําขอมูลที่ไดเปรียบเทียบกับเปาหมายหรือมาตรฐานที่ตั้งไว เพื่อตัดสินวาจะดําเนินการกับ
พฤติกรรมที่ตนกระทําอยางไร กระบวนการตัดสิน เปนการตั้งมาตรฐานเพื่อตัดสินวาจะดําเนินการ
กับพฤติกรรมที่ตนกระทําอยางไร ทายสุด การแสดงปฏิกิริยาตอตนเอง บุคคลจะแสดงปฏิกิริยาตอ
ตนเองทั้งทางบวกและทางลบ หลังพิจารณาผลการกระทําพฤติกรรมของบุคคลวาสูงหรือต่ํากวา
เป าหมายที่ ตั้ง ไว หากสู ง กว า เปาหมายบุ ค คลจะแสดงปฏิ กิริ ย าตอตนเองทางบวก หากต่ํ ากว า
เปาหมายบุคคลจะแสดงปฏิกิริยาตอตนเองทางลบ (ประทีป จินงี่. 2540: 102-107) การระบุแหลง
ทรัพยากรในการเรียนรู จากการสังเกตตนเอง วามีความตองการเรียนรูอะไร มีเปาหมายอะไร จะทํา
ใหบุคคลตัดสินใจวาตองกําหนดพฤติกรรมตอบสนองความตองการในการเรียนรูของตนเองอยางไร
เพื่อใหความตองการและเปาหมายการเรียนรูบรรลุผล บุคคลตองสามารถระบุแหลงทรัพยากรในการ
เรี ย นรู เ พื่ อ ใช เ ป น แหล ง ข อ มู ล สนองตอบความต อ งการเรี ย นรู ข องตนเอง โดยให บุ ค คลรั บ รู
ความสามารถของตนเองจากการมีประสบการณตรงที่ประสบความสําเร็จ เพื่อเพิ่มความสามารถ
ของตนเองดวยการลงมือแสวงหาและกําหนดแหลงทรัพยากรในการเรียนรูของตนเอง และใหอธิบาย
ความตองการของตนเองใหผูอื่นฟง เมื่อบุคคลรับรูความสามารถของตนเองตอพฤติกรรมใดสูง
บุคคลจะมีแนวโนมจะกระทําพฤติกรรมนั้นสูงดวย
วิธีการที่ใช
การสนทนากลุม อภิปรายกลุม
ระยะเวลาที่ใช
120 นาที
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ลักษณะของกิจกรรม
เดี่ยวและกลุม
สื่อ-อุปกรณ
1. ใบงาน “คนหาแหลงเรียนรู”
2. บันทึกรายงานตนเอง
ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
1. ขั้นนํา (10 นาที)
- วิทยากรสอบถามนักศึกษาถึงแหลงทรัพยากรการเรียนรูที่นักศึกษาชอบใช เพื่อการ
คนหาความรูมีแหลงใดบาง ใหนักศึกษาชวยกันแสดงความคิดเห็นถึงขอดี และขอเสียของแหลง
ทรัพยากรการเรียนรูตางๆ เหลานั้น
2. ขั้นกิจกรรม (90 นาที)
- วิทยากรใหนักศึกษาระบุแหลงทรัพยากรการเรียนรูตางๆ ที่จะทําใหเปาหมายของสิ่งที่
นักศึกษาตองการเรียนรูมากที่สุดบรรลุผลสําเร็จ โดยเขียนลงในใบงาน “คนหาแหลงเรียนรู”
ใหนักศึกษานั่งเปนวง 2 วงซอนกัน โดยนักศึกษาที่นั่งอยูวงกลมในหันหนาหา
นักศึกษาที่นั่งอยูวงกลมนอก
- ใหนักศึกษาทั้งคูผลัดกันเลาแหลงทรัพยากรเรียนรูที่ตนเองจะใชเพื่อใหเปาหมายการ
เรียนรูบรรลุผลใหเพื่อนที่นั่งตรงขามอยูฟง และบอกเหตุผลที่เลือกใชแหลงเรียนรูดังกลาว ระหวาง
การสนทนาใหคูสนทนาสามารถแนะนําแหลงการเรียนรูอื่นๆ ที่ตนเองรูจักใหกับคูสนทนาได เมื่อ
นักศึกษาทั้งคูเลาใหคูของตนเองฟงจบ จะเคลื่อนยายไปทางขวาเพื่อเลาใหเพื่อนที่นั่งตรงขามทาง
ขวามือคนถัดไป นักศึกษาจะเลาแหลงเรียนรูที่เหมาะสมกับเปาหมายการเรียนรูใหเพื่อนที่นั่งตรง
ขามทุกคนฟงจนครบ
3. ขั้นอภิปรายและวิเคราะห (10 นาที)
- ใหนักศึกษาแบงกลุมๆละ 5 คน อภิปรายและวิเคราะห ประเด็นตอไปนี้
1) ทานรูสึกอยางไร ที่สามารถบอกแหลงทรัพยากรการเรียนรูที่เหมาะสมกับเปาหมาย
การเรียนรูของตนเองใหเพื่อนฟง
2) สิ่งที่ทานไดรับจากการแลกเปลี่ยนความรูเกี่ยวกับแหลงการเรียนรูกับเพื่อน คืออะไร
4. ขั้นสรุปและประยุกตใช (10 นาที)
- ใหนักศึกษาแตละกลุมสงตัวแทนออกมาสรุปสิ่งที่ไดจากการกิจกรรมและการนําไปปรับ
ใชกับการเรียน
การประเมินผล
1. การสังเกตจากความสนใจ การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม การอภิปราย และการ
แสดงความคิดเห็นของนักศึกษา
2. บันทึกรายงานตนเอง
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ใบงาน
“คนหาแหลงการเรียนรู”

ชื่อ-สกุลผูบันทึก............................................................................................วันที่บันทึก................

สิ่งที่ฉันตองการเรียนรูมากที่สุด
คือ
…….……………………………………….…………………………..……

เปาหมายของการเรียนรูข องฉัน
คือ
1…………………………………………………………………………….……………………
2…………………………………………………………………………….……………………
3…………………………………………………………………………….……………………
4…………………………………………………………………………….……………………

แหลงทรัพยากรการเรียนรู
คือ
1.…………………………………………………………………………….……………………
2…………………………………………………………………………….……………………
3…………………………………………………………………………….……………………
4…………………………………………………………………………….……………………
5…………………………………………………………………………….……………………
6…………………………………………………………………………….……………………
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บันทึกรายงานตนเอง
“คนหาแหลงการเรียนรู”
ชื่อ-สกุลผูบันทึก………………………………………………………………วันที่บันทึก………………
1.ทานรูสึกอยางไร ที่สามารถบอกแหลงทรัพยากรการเรียนรูที่เหมาะสมกับเปาหมายการเรียนรูของ
ตนเองใหเพื่อนฟง
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2.สิ่งที่ทานไดรับจากการแลกเปลี่ยนความรูเกี่ยวกับแหลงการเรียนรูกับเพื่อน คืออะไร
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3. ทานสามารถนําสิ่งที่ไดรับจากกิจกรรม “แหลงเรียนรู” ไปปรับใชในการเรียนรูของทานไดอยางไร
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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กิจกรรม 8 “กลยุทธการเรียนรู”
สิ่งที่ตองการพัฒนา
การเลือกและประยุกตใชกลยุทธการเรียนรูที่เหมาะสม : สามารถกําหนดวิธีการเรียนรูของ
ตนเอง และการเลือกใชวิธกี ารเรียนรูที่เหมาะสมตอการบรรลุเปาหมายในการเรียนรูของตนเอง
วัตถุประสงคกิจกรรม
1. เพื่อใหนักศึกษาสามารถกําหนดวิธีการเรียนรูของตนเอง
2. เพื่อใหนักศึกษาสามารถเลือกใชวธิ ีการเรียนรูที่เหมาะสมตอการบรรลุเปาหมายในการ
เรียนรูของตนเอง
แนวคิด
แนวคิ ด ของการกํ า กั บ ตนเอง เป น กระบวนการที่ บุ ค คลวางแผน ควบคุ ม และกํ า กั บ
พฤติกรรมของตนเอง การที่บุคคลจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเองไปสูพฤติกรรมเปาหมาย เริ่มจาก
กระบวนการสังเกตตนเอง บุคคลจะสังเกตตนเองใหทราบวามีอะไรเกิดขึ้นกับตนเองเสียกอน บุคคล
จึงคิดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบุคคลจะใชขอมูลจากการสังเกตตนเองมาเปนขอมูลในการตั้งเปาหมาย
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการกระทําพฤติกรรมของตน หลังจากบุคคลสังเกตตนเองแลว
บุคคลจะนําขอมูลที่ไดเปรียบเทียบกับเปาหมายหรือมาตรฐานที่ตั้งไว เพื่อตัดสินวาจะดําเนินการกับ
พฤติกรรมที่ตนกระทําอยางไร กระบวนการตัดสิน เปนการตั้งมาตรฐานเพื่อตัดสินวาจะดําเนินการ
กับพฤติกรรมที่ตนกระทําอยางไร ทายสุด การแสดงปฏิกิริยาตอตนเอง บุคคลจะแสดงปฏิกิริยาตอ
ตนเองทั้งทางบวกและทางลบ หลังพิจารณาผลการกระทําพฤติกรรมของบุคคลวาสูงหรือต่ํากวา
เปาหมายที่ ตั้ ง ไว หากสู ง กวา เป าหมายบุ ค คลจะแสดงปฏิ กิริ ย าตอตนเองทางบวก หากต่ํ ากว า
เปาหมายบุคคลจะแสดงปฏิกิริยาตอตนเองทางลบ (ประทีป จินงี่. 2540: 102-107) บุคคลจะ
กําหนดกลยุทธการเรียนหลังจากสังเกตพฤติกรรมของตนเองมาเปนลําดับ ตั้งแตวิเคราะหความ
ตองการของตนเอง การกําหนดเปาหมาย การระบุแหลงทรัพยากรการเรียนรู บุคคลจะเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของตนเองไปตามขอมูลที่ไดจากการสังเกตตนเอง นําไปสูการกําหนดกลยุทธการเรียน
โดยใหบุคคลรับรูความสามารถของตนเองจากการมีประสบการณตรงที่ประสบความสําเร็จ เพื่อเพิ่ม
ความสามารถของตนเองดวยการลงมือกําหนดกลยุทธการเรียนรูของตนเองผานการแสดงละคร
เมื่อบุคคลรับรูความสามารถของตนเองตอพฤติกรรมใดสูง บุคคลจะมีแนวโนมจะกระทําพฤติกรรม
นั้นสูงดวย
วิธีการที่ใช
การแสดงละคร อภิปรายกลุม
ระยะเวลาที่ใช
150 นาที
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ลักษณะของกิจกรรม
เดี่ยวและกลุม
สื่อ-อุปกรณ
1. ใบงาน กลยุทธการเรียนรู
2. บันทึกรายงานผล
ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
1. ขั้นนํา (10 นาที)
- วิทยากร แจกใบงาน “กลยุทธการเรียนรู” ใหแกนักศึกษา
2. ขั้นกิจกรรม (90 นาที)
- ใหนักศึกษาระบุ “กลยุทธการเรียนรู” ที่จะทําใหเปาหมายการเรียนรูบรรลุผล ลงในใบ
งาน
- ใหนักศึกษาบอกสิ่งที่ตนเองตองการเรียนรูมากที่สุด และเปาหมายการเรียนรูใหเพื่อน
ทราบกอน
- ใหนักศึกษาแสดงละครใบ “กลยุทธการเรียนรู” ของตนเอง มา 3 วิธี ใหเพื่อนทาย โดย
หามพูด และนักศึกษาจะหยุดแสดงละครใบจนกวาเพื่อนจะทายถูกวากลยุทธการเรียนรูที่นักศึกษา
แสดงละครใบคืออะไร
3. ขั้นอภิปรายและวิเคราะห (20 นาที)
- ใหนักศึกษารวมอภิปรายและวิเคราะห ประเด็นตอไปนี้
1) ทานรูสึกอยางไร ที่ทานสามารถกําหนดกลยุทธการเรียนรูผานการแสดงละครใบ
“กลยุทธการเรียนรู” ใหเพื่อนทายได
2) สิ่งที่ทานไดรับจากการที่ทานสามารถกําหนดกลยุทธการเรียนรูได คืออะไร
3) ทานสามารถนําสิ่งที่ไดรับจากการกิจกรรมการกําหนด “กลยุทธการเรียนรู” ไปปรับ
ใชการเรียนรูของทานไดอยางไร
4. ขั้นสรุปและประยุกตใช (20 นาที)
- ใหนักศึกษาสรุปถึงสิง่ ที่ไดรับจากการทํากิจกรรมนี้และการปรับไปใชในการเรียนรู
การประเมินผล
1. การสังเกตจากความสนใจ การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม การอภิปราย และการ
แสดงความคิดเห็นของนักศึกษา
2. บันทึกรายงานตนเอง
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ใบงาน
“กลยุทธการเรียนรู”

ชื่อ-สกุลผูบันทึก............................................................................................วันที่บันทึก................

สิ่งที่ฉันตองการเรียนรูมากที่สุด
คือ
…….……………………………………….…………………………..……

เปาหมายของการเรียนรูข องฉัน
คือ
1…………………………………………………………………………….……………………
2…………………………………………………………………………….……………………
3…………………………………………………………………………….……………………
4…………………………………………………………………………….……………………

กลยุทธการเรียนรู
คือ
1.…………………………………………………………………………….……………………
2…………………………………………………………………………….……………………
3…………………………………………………………………………….……………………
4…………………………………………………………………………….……………………
5…………………………………………………………………………….……………………
6…………………………………………………………………………….……………………
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บันทึกรายงานตนเอง
“กลยุทธการเรียนรู”
ชื่อ-สกุลผูบันทึก………………………………………………………………วันที่บันทึก………………
1.ทานรูสึกอยางไร ที่สามารถกําหนดกลยุทธการเรียนรูผ านการแสดงละครใบได
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
2.สิ่งที่ทานไดรับจากการสามารถกําหนดกลยุทธการเรียนรู คืออะไร
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
3. ทานสามารถนําสิ่งที่ไดรับจากกิจกรรมกําหนด “กลยุทธการเรียนรู” ไปปรับใชในการเรียนรูของ
ทานไดอยางไร
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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กิจกรรม 9 “ประเมินผลการเรียนรู”
สิ่งที่ตองการพัฒนา
การประเมินผลการเรียนรู: สามารถตั้งเกณฑการประเมินผลการเรียนรูที่เชื่อถือได สามารถ
ใช วิ ธี ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู ต า งๆที่ เ หมาะสม และสามารถวั ด ผลการเรี ย นรู ข องตนเองว า
บรรลุผลตามเปาหมายที่ตั้งไวมากนอยเพียงใด
วัตถุประสงคกิจกรรม
1. เพื่อใหนักศึกษาสามารถใชวิธีการประเมินผลการเรียนรูตางๆที่เหมาะสม
2. เพื่อใหนักศึกษาสามารถวัดผลการเรียนรูของตนเองวาบรรลุผลตามเปาหมายที่ตงั้ ไว
มากนอยเพียงใด
แนวคิด
แนวคิ ด ของการกํ า กั บ ตนเอง เป น กระบวนการที่ บุ ค คลวางแผน ควบคุ ม และกํ า กั บ
พฤติกรรมของตนเอง การที่บุคคลจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเองไปสูพฤติกรรมเปาหมาย เริ่มจาก
กระบวนการสังเกตตนเอง บุคคลจะสังเกตตนเองใหทราบวามีอะไรเกิดขึ้นกับตนเองเสียกอน บุคคล
จึ ง คิ ด เปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม บุ ค คลจะใช ข อ มู ล จากการสั ง เกตตนเองมาเป น ข อ มู ล ในการ
ตั้งเปาหมาย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการกระทําพฤติกรรมของตน หลังจากบุคคลสังเกต
ตนเองแลว บุคคลจะนําขอมูลที่ไดเปรียบเทียบกับเปาหมายหรือมาตรฐานที่ตั้งไว เพื่อตัดสินวาจะ
ดําเนินการกับพฤติกรรมที่ตนกระทําอยางไร กระบวนการตัดสิน เปนการตั้งมาตรฐานเพื่อตัดสินวา
จะดําเนินการกับพฤติกรรมที่ตนกระทําอยางไร ทายสุด การแสดงปฏิกิริยาตอตนเอง บุคคลจะแสดง
ปฏิกิริยาตอตนเองทั้งทางบวกและทางลบ หลังพิจารณาผลการกระทําพฤติกรรมของบุคคลวาสูง
หรือต่ํากวาเปาหมายที่ตั้งไว หากสูงกวาเปาหมายบุคคลจะแสดงปฏิกิริยาตอตนเองทางบวก หากต่ํา
กวา เป า หมายบุ ค คลจะแสดงปฏิ กิ ริ ย าตอ ตนเองทางลบ (ประทีป จิ นงี่. 2540:
102-107)
การประเมินผลการเรียนรู เปนกระบวนการสังเกตตนเองที่ตอเนื่องมาจากการกําหนดกลยุทธการ
เรียนรู บุคคลจะประเมินผลและติดตามผลการกระทําของตน เพื่อตัดสินวาจะจะดํานินการกับ
พฤติกรรมที่ตนกระทําอยางไร นอกจากนี้ การใหบุคคลรับรูความสามารถของตนเองจากการมี
ประสบการณตรงที่ประสบความสําเร็จ จะเพิ่มความสามารถของตนเองดวยการลงมือกําหนดการ
ประเมินผลการเรียนรูของตนเอง เมื่อบุคคลมีประสบการณตรงที่รับรูความสามารถของตนเองตอ
พฤติกรรมใดสูง บุคคลจะมีแนวโนมจะกระทําพฤติกรรมนั้นสูงดวย
วิธีการที่ใช
แผนผังกราฟฟค กิจกรรมศิลปะ อภิปรายกลุม
ระยะเวลาที่ใช
150 นาที
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ลักษณะของกิจกรรม
เดี่ยวและกลุม
สื่อ-อุปกรณ
1. ใบงานประเมินผลการเรียนรู
2. วารสารขายสินคาของรานสะดวกซื้อ 7-11
3. กาว กรรไกร กระดาษโปสเตอร
4. บันทึกรายงานผล
ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
1. ขั้นนํา (10 นาที)
- วิทยากร การที่เราจะตัดสินวา “นักศึกษาคนไหนเรียนเกง เรียนแย เราจะดูไดอยางไร”
ใหนักศึกษาชวยกันคิดวิธีการตัดสินวาคนไหนเกง คนไหนแยใชเกณฑอะไร วิทยากรจะนําไปสูเรื่อง
การเรียนวาเราจะรูไดอยางไรวาเราไดเรียนรูเรื่องที่เราตองการเรียนรู
- วิทยากรแจกอุปกรณการทํากิจกรรม
2. ขั้นกิจกรรม (90 นาที)
- ใหนักศึกษาเขียนทบทวนสิ่งที่ตองการเรียนรูมากที่สุด เปาหมายการเรียนรู แหลงการ
เรียนรู กลยุทธการเรียนรูของตนเองซ้ํา และระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรูของตนเองเพิ่มเติมลง
ในใบงาน
- ใหนักศึกษานําแผนผังกราฟฟคสิ่งที่ตนเองตองการเรียนรูไปประดิษฐสื่อเปนภาพดวย
การนํารูปภาพ คําตางๆในวารสารขายสินคามาใชในการตกแตง ใหมีเนื้อหาครบทุกกระบวนการใน
สิ่งที่ตนเองตองการเรียนรู
- ใหนักศึกษานําเสนอแผนผังกราฟฟคสิ่งที่ตนเองตองการเรียนรูจากสื่อภาพที่ตนเองได
ประดิษฐใหเพื่อนฟง ใหเพื่อนไดรวมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมถึงวิธีการประเมินผลวานาจะใช
วิธีการใดไดอีกบาง
3. ขั้นอภิปรายและวิเคราะห (20 นาที)
- ใหแบงกลุมๆละ 5 คนอภิปรายและวิเคราะห ประเด็นตอไปนี้
1) ทานรูสึกอยางไรที่สามารถคิดคนวิธีการประเมินผลการเรียนของตนเองได
2) สิ่งที่ทานไดรับจากการระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรูของตนเองได คือ อะไร
3) ทานสามารถนําสิ่งที่ไดรับจากการระบุวิธีการประเมินผลการเรียนของตนเองไป
ปรับใชในการเรียนไดอยางไร
4. ขั้นสรุปและประยุกตใช (20 นาที)
- ใหนักศึกษาสรุปถึงสิ่งที่ไดรับจากการทํากิจกรรมนี้และการปรับไปใชในการเรียนรู
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การประเมินผล
1. การสังเกตจากความสนใจ การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม การอภิปราย และการ
แสดงความคิดเห็นของนักศึกษา
2. บันทึกรายงานตนเอง
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ใบงาน “ประเมินผลการเรียนรู
ชื่อ-สกุลผูบันทึก............................................................................................วันที่บันทึก................
สิ่งที่ฉันตองการเรียนรูมากที่สุดอันดับ 1
คือ
………………………………………………………

เปาหมายการเรียนรู
................................................................................................. ....................................
………………………………………………………………………………………………….

แหลงทรัพยากรการเรียนรู
............................................................................................................................................
.
............................................................................................................................................

กลยุทธการเรียนรู
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

วิธีการประเมินผลการเรียนรู
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
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บันทึกรายงานตนเอง
“ประเมินผลการเรียนรู”
ชื่อ-สกุลผูบันทึก………………………………………………………………วันที่บันทึก………………
1. ทานรูสึกอยางไรที่สามารถคิดคนวิธีการประเมินผลการเรียนของตนเองได
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2. สิ่งที่ทานไดรับจากการระบุวธิ ีการประเมินผลการเรียนรูของตนเองได คืออะไร
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3. ทานสามารถนําสิ่งที่ไดรับจากการระบุวิธีการประเมินผลการเรียนของตนเองไปปรับใชในการ
เรียนไดอยางไร
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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กิจกรรม 10 “คนเล็ก หัวใจใหญ”
สิ่งที่ตองการพัฒนา
ความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง: สามารถวิเคราะหความตองการของตนเอง
กําหนดเปาหมายการเรียนรู ระบุแหลงทรัพยากรในการเรียนรู เลือกและประยุกตใชกลยุทธการ
เรียนรูที่เหมาะสม และประเมินผลการเรียนรู
วัตถุประสงคกิจกรรม
1. เพื่อใหนักศึกษาไดเห็นตัวแบบเกิดแรงบันดาลใจในการวิเคราะหความตองการของ
ตนเอง กําหนดเปาหมายการเรียนรู ระบุแหลงทรัพยากรในการเรียนรู
2. เพื่อใหนักศึกษาไดเห็นตัวแบบเกิดแรงบันดาลใจในการเลือกและประยุกตใชกลยุทธการ
เรียนรูที่เหมาะสม และประเมินผลการเรียนรู
แนวคิด
แนวคิดของการเรียนรูโดยการสังเกตของแบนดูรา (Bandura) การที่บุคคลสังเกตตัวแบบทํา
ใหบุคคลไดรับการถายทอดความคิดและการแสดงออกจากตัวแบบ ตัวแบบจะทําหนาที่เปนแรงจูงใจ
ใหบุคคลเรียนรูพฤติกรรมจากตัวแบบ โดยเฉพาะตัวแบบที่มีลักษณะเดนชัด เปนที่รูจักชื่นชอบของ
บุคคลทั่วไปอยางกวางขวาง และพฤติกรรมของตัวแบบที่แสดงออกมีคุณคาในการนําไปใชประโยชน
จะทําใหบุคคลมีความตั้งใจจะสังเกต และพยายามจดจําทั้งภาพและคําพูดของตัวแบบ การเลือกรับรู
จดจําลักษณะเดนพฤติกรรมของตัวแบบไว หลังจากนั้นบุคคลจะนําพฤติกรรมของตัวแบบที่จดจํา
มาแปลงเป น การกระทํ า โดยมี ตั ว จู ง ใจ ไดแ ก ตั ว จู ง ใจของตนเอง เป น ป จจั ย ให บุค คลแสดง
พฤติกรรมออกมา (สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต. 2541) นอกจากนี้ กรณีศึกษาทําใหผูรับการอบรมไดมี
โอกาสฝกฝนความสามารถในการวิเคราะห แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเรียนรูจากกันและกัน
วิธีการที่ใช
กรณีศึกษา การตั้งคําถาม การอภิปรายกลุม
ระยะเวลาที่ใช
70 นาที
ลักษณะของกิจกรรม
กลุม
สื่อ-อุปกรณ
1. วีซีดีกรณีศึกษา
2. เครื่องเลนคอมพิวเตอร โปรเจคเตอร
3. บันทึกรายงานตนเอง
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ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
1. ขั้นนํา (10 นาที)
- วิทยากรชวนนักศึกษาพูดคุยในอดีตเคยเรียนรูดวยการนําตนเองในเรื่องใดบาง ให
นักศึกษาลองเลาประสบการณของตนเองใหฟง ใหเพื่อนชวยแสดงความคิดเห็นถึงประโยชนของ
ความสามารถในการเรียนรูด วยการนําตนเองจากเรื่องเลาของเพื่อน
2. ขั้นกิจกรรม (30 นาที)
- วิทยากรเปด วีซีดีกรณีตัวอยาง “คนเล็ก หัวใจใหญ” ใหนักศึกษาดูประมาณ 30
นาที
3. ขั้นอภิปรายและวิเคราะห (20 นาที)
- ใหนักศึกษาในแตละกลุมชวยกันวิเคราะหและอภิปรายประเด็นตอไปนี้
1) ทานรูสึกอยางไร ตอเรื่อง “คนเล็ก หัวใจใหญ” ที่ไดชม
2) สิ่งที่ไดรับจากการชม “คนเล็ก หัวใจใหญ” คืออะไร
3) ทานจะนําสิ่งที่ไดรับจาก “คนเล็ก หัวใจใหญ” ไปปรับใชในการเรียนรูของทานได
อยางไร
4. ขั้นสรุปและประยุกตใช (10 นาที)
- ใหสงตัวแทนของกลุมออกมานําเสนอขอสรุปของกลุมจากประเด็นการอภิปรายของกลุม
เกี่ยวกับ “คนเล็ก หัวใจใหญ” และการนําไปปรับใชในการเรียน
การประเมินผล
1. การสังเกตจากความสนใจ การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม การอภิปราย และการ
แสดงความคิดเห็นของนักศึกษา
2. บันทึกรายงานตนเอง
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กรณีศึกษา “ 3 คนเล็ก หัวใจใหญ ”
เนื้อหายอ
เรื่องราวการตอสูของคนเล็กหัวใจใหญที่พิการ 3 คน ชื่อ สด (ชาย) เยล (ชาย) จอย (หญิง)
3 สหาย จากโรงเรียนคนพิการศรีสังวาลย จังหวัดเชียงใหม ที่สามารถเรียนรูดวยการนําตนเอง เริ่ม
ตั้งแตวิเคราะหความตองการของตนเอง กําหนดเปาหมายการเรียนรู ระบุแหลงทรัพยากรในการ
เรียนรู ใชกลยุทธการเรียนรู ประเมินผลการเรียนรูของตนเองได จนสามารถพาตนเองฝาเขาไปเรียน
ในมหาวิทยาลัยเชียงใหมในคณะที่ตนเองตองการไดสําเร็จ บนมิตรภาพและความชวยเหลือซึ่งกัน
และกัน
เรื่องราวของคนทั้งสามไดสรางแรงบันดาลใจใหรุนนองๆ จากโรงเรียนศรีสังวาลยเชียงใหม
ในการที่จะทําตามความฝนความตองการของตนเองสามารถเขาสูรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหมไดอีก
4 คน
ประวัติชวี ิต
สด เปนนักศึ กษาชายที่ พิการเปนโรคกล ามเนื้อเกร็งมาตั้งแตกํ าเนิด ทํา ใหไมสามารถ
ควบคุมการเคลื่อนไหวของรางกายได แมจะจับสิ่งของไดไมคลองแตพอจะชวยเหลือตนเองไดบาง
มีคติชีวิต วา บนโลกแหงชีวิตจริงไมมีอะไรที่สวยหรู ตองเผชิญอุปสรรคบางเปนรสชาติของชีวิต
เยล เปนนักศึกษาชายที่พิการเปนโรคกลามเนื้อเกร็งมีระดับความรุนแรงมากกวา และตอง
ใชอุปกรณชวยเดิน กิจวัตรทั่วไปที่งายของคนปกติ เชน การกินขาว ดื่มน้ํา เปนเรื่องไมงายสําหรับ
เยล มีคติชีวิตวา ความกลัวทําใหไมกลา ความกลาทําใหชีวิตที่เปนของเรามีความหมาย เมื่อมี
ความกลาอุปสรรคไมมีความหมาย แรงใจแรงฮึกเหิม ความขยันหมั่นเพียร ในการที่เราจะทําสิ่งนั้น
ไดหรือไม และการใหโอกาสตัวเองพิสูจนความสามารถของตนเอง
จอย เปนนักศึกษาหญิงที่ตัวเล็กที่สุดในกลุมปวยเปนโรคทางพันธุกรรม ทําใหรางกายหยุด
การเจริญเติบโต แมจะมีอายุ 19 ป แตมีสวนสูงเทากับเด็กเพียงอายุ 6 ขวบ ทั้งมีโรคประจําตัวลิ้น
หัวใจรั่วและสายตาสั้นมากผิดปกติ
คนเล็กทั้ง 3 คน มาจากครอบครัวชาวชนบทที่ยากจน แมจะประสบความพิการ ไมยอมให
ความฝนพิการไปดวย 3 สหายวางความฝนไวที่เดียวกัน คือ การศึกษาตอระดับมหาวิทยาลัย เพื่อ
ทําลายทัศนคติแบบเกาๆ ที่เชื่อวาคนพิการประกอบอาชีพไดเพียงไมกี่อาชีพที่สังคมกําหนดให และ
คนพิการสามารถยืนหยัดใชชีวิตอยูไดในสังคม
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จุดเดน
การวิเคราะหความตองการของตนเองและการกําหนดเปาหมายการเรียนรู คนเล็ก
พิการทั้ง 3 คน กลาพูดในสิ่งที่ตนเองตองการ มั่นใจในตนเอง ความกลาคิดกลาแสดงออก สามารถ
ระบุความตองการและเปาหมายของตนเอง คือ 1) ความตองการดานการเรียน แมจะพิการแต
สามารถสํารวจความตองการของตนเอง และสามารถระบุความตองการเรียนรูของตนเองไดอยาง
ชัดเจน วาตนเองตองการเรียนอะไร สด ชอบเรียนดานคอมพิวเตอรกราฟฟค มีเปาหมาย อยาก
ทํางานดานสื่อกราฟฟคและอยากเปนผูสรางเกม เยล ตองการเรียนดานกฎหมาย มีเปาหมาย คือ
การนําความรูดานกฎหมายมาชวยเหลือคนพิการ สําหรับ จอย มุงมั่นตั้งใจอยากจะเรียนบัญชี
คณะบริหารธุรกิจ เพราะชอบและรูจักคณะนี้ตั้งแตอยู ม1 โดยทั้ง 3 คนมีเปาหมายใหญ เพื่อทําลาย
ทัศนคติแบบเกาๆ ที่เชื่อวาคนพิการประกอบอาชีพไดเพียงไมกี่อาชีพที่สังคมกําหนดให 2) ความ
ตองการดานการใชชีวิต คนเล็กหัวใจใหญทั้ง 3 คน ยังตองการเรียนรูการใชชีวิตโลกภายนอกรั้ว
โรงเรียนคนพิการ มีเปาหมาย คือ การเรียนรูที่จะใชชีวิตทํากิจวัตรเหมือนคนปกติ และตองการเปน
ตนแบบที่แสดงใหเห็นวาคนพิการสามารถยืนหยัดใชชีวิตในสังคมได ดวยการออกจากการใชชีวิตที่
โรงเรียนคนพิการที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ โดยมีแมบานคอยชวยทํางานตางๆ
เชน ซักผา รีดผาให
การระบุแหลงทรัพยากรการเรียนรู ทั้งสด เยล และจอย มีแหลงการเรียนรู 1) ดานการ
เรียน มีรุนพี่ที่รวมกลุมกันตั้งเปนชมรมเพื่อนผูพิการมหาวิทยาลัยเชียงใหม มีโครงการแนะแนวนอง
เพื่อเขามหาวิทยาลัย คอยใหคําแนะนําดานวิชาการ คอยติวเตรียมความรูกอนเริ่มเรียนจริง และ
คอยใหความชวยเหลือแนะนําเกี่ยวกับระบบการเรียน ขั้นตอนการเรียนตางๆ เชน การลงทะเบียน
2) ดานการใชชีวิต เยล และจอย มีแหลงเรียนรู คือ สด ที่มีประสบการณการใชชีวิตภายนอกเปนคน
แรกมากอนคอยเปนพี่เลี้ยงคอยใหคําแนะนํา และชวยเหลือ แนะแนว สอน และฝกฝนการใชชีวิตใน
การทํากิจวัตรประจําวัน เชน การทําอาหาร การปดประตู การซักผา เปนตน และรุนพี่มาคอย
แนะนํ า เรื่ อ งการใช ชี วิ ต ในมหาวิ ท ยาลั ย บนโครงการเส น ทางพิ ชิ ต ฝ น เพื่ อ ให น อ งเรี ย นใน
มหาวิ ท ยาลั ย อย า งมี ค วามสุ ข ทํ า ให ทั้ ง 3 คนได รั บ ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ การรั บ น อ ง การใช ชี วิ ต ใน
มหาวิทยาลัย การอยูหอพัก และคลายวิตกกับการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย
การใชกลยุทธการเรียนรู คนเล็กหัวใจใหญทั้ง 3 คน ไดใชกลยุทธการเรียนรู ดวยการลง
มือทําจริง (learning by doing) 1) ดานการเรียน ทั้ง 3 คน มีการเตรียมความพรอมในการเรียนรู
ความรูที่จําเปนกอนเขาเรียนจริงกับรุนพี่ โดย สด ไดรับการติววิชาฟสิกสจากรุนพี่ และเขารวม
กิจกรรมกับรุนพี่กลุมเพื่อนคนพิการชวยเติมเต็มเรื่องตางๆใหกับรุนนอง นอกจากนี้ สด ฝกฝนโดย
รับงานการลงขอมูลในคอมพิวเตอรจากอาจารยมาทํางานพิเศษ สําหรับ จอย เปนคนตัวเล็กสูงเทา
เด็กอายุ 6 ขวบ และเปนโรคหัวใจ ทําใหเหนื่อยงาย ไมสามารถนําหนังสือเรียนที่เลมใหญและ
จํานวนมากถือไปเรียนพรอมกันที่เดียวหมดทุกวิชาได จึงใชวิธีการนําหนังสือเรียนไปเรียนทีละวิชา
เพื่อใหถือไดไมเหนื่อยเกินไปและจะกลับไปที่หอพักเพื่อกินขาวและจะนําหนังสือวิชาตอไปไปเรียน
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สวน เยล ตองใชความพยายามในการเรียนรูหนักมากกวาคนปกติ 3-4 เทา แตทําเทาที่ทําไดและ
ทําใหดีที่สุด ผลจะเปนอยางไรพอใจแลว ซึ่งมีวิธีการเรียนรู โดยหลังจากเลิกเรียนประมาณ 6
โมงเย็นจะไปทานขาว อาบน้ํา และทบทวนงานวางานในแตละวันที่เรียนมีอะไรบาง แลวจะอาน
หนังสือเรียนทบทวนสิ่งที่เรียนมาแตละวัน และจะนําไฟลเสียงการบรรยายวิชาที่เรียนมาเปดฟง
นอกจากทําความเขาใจในหองเรียนแลวจะมาทําความเขาใจอีกครั้งที่หองพักโดยการฟงเสียงการ
บรรยายอีกรอบ พอฟงเสียงการบรรยายเสร็จจะอานหนังสือธรรมะกอนนอน ชวยทําใหคิดได มอง
อยางเขาใจ และมีสติ และสามารถปรับใชกับการอานหนังสือ การสอบ การเรียน และแมแตการเดิน
การเดินอยางมีสติจะไมลม ตองเรียนรูอีกมากไมจบไมสิ้น และจะเขานอนประมาณ 5 ทุมหรือเที่ยง
คืน 2) ดานการใชชีวิต สด ผูที่มีความมั่นใจมากที่สุดในกลุมจึงตัดสินใจพาตนเองไปลองใชชีวิตใน
โลกภายนอกรั้วโรงเรียนสอนคนพิการดวยตนเองเปนคนแรก อยากรูวาจะตองมาเจอความลําบาก
อะไร และตองการทํากิจวัตรเหมือนคนปกติดวยตนเองผานการลงมือทําจริง เนื่องจากตอนอยู
โรงเรียนคนพิการจะมีแมบานทําให และเพื่อพิสูจนใหเพื่อนอีก 2 คนเห็นและมั่นใจวาแมการใชชีวิต
ภายนอกจะลําบากแตก็ไมยากเกินความพยายาม หลังจากมั่นใจวาสามารถประคับประคองการใช
ชีวิตภายนอกใหรอดอยูได สดเรียนรูที่จะไปซื้ออาหารดวยตนเองจากที่เคยอายไมกลาไปซื้อ เพราะ
พูดไมชัดและกลัวคนภายนอกฟงไมรู เรื่อง และมองเปนตัว ประหลาด แตข จัดความกลัวอายจน
สามารถไปซื้ออาหารทานเองได หลังจากนั้น สด จึงไปชวนเพื่อน 2 คนใหทดลองมาใชชีวิต
ภายนอกเองรวมกัน ใหจอย เยล กลาที่จะกาวออกมาใชชีวิตโลกภายนอกจากโลกคนพิการ ดวย
การกลาทํากิจวัตรที่ยากลําบากใหเหมือนคนปกติทํา เชน การซักผา การทําอาหาร การขึ้นรถ การ
ซื้ออาหาร การปดประตูบานดวยตนเอง เพื่อน 2 คน เยล และ จอย ไดขจัดความกลัวที่จะออกมาใช
ชีวิตภายนอกดวยตนเอง โดยใชความกลาที่จะเผชิญเรียนรูโลกภายนอกดวยตนเองลองออกมาใช
ชีวิตภายนอกดวยตนเอง และทั้ง 3 คนอดทนพยายามปรับตัวในชวงแรก เรียนรูจนสามารถผาน
บททดสอบการใชชีวิตในการทํากิจวัตรเหมือนคนปกติไดดวยตนเองดวยหัวใจที่กลาไปได ปจจุบัน
ใชชีวิตนักศึกษาที่หอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม หลังจากไดรับโควตาพิเศษเขาเรียน
ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม
การประเมินผลการเรียนรู คนเล็กหัวใจใหญทั้ง 3 คน สามารถเขาศึกษาระดับปริญญาตรี
ในมหาวิทยาลัยเชียงใหมที่กําลังมุงมั่นทําตามความฝนของตนเอง 1) ดานการเรียน สด เขาเรียน
ดานสื่อและกราฟฟค ไดคะแนนเฉลี่ย 2.59 สวน เยล เรียนนิติศาสตร ไดคะแนนเฉลี่ย 2.69 และ
จอย เรียนดานบัญชี ไดคะแนนเฉลี่ย 2.50 2) ดานการใชชีวิต ทั้ง 3 คน สามารถใชชีวิตเหมือนคน
ปกติที่หอพักมหาวิทยาลัยได และทั้ง 3 คนไดรับรางวัล “รางวัลคนเล็กหัวใจใหญ” จากรายการคน
คนฅนอวอรด ตอน “พลังแหงความดี” พรอมเงินรางวัลพลังแหงความดีจํานวน 50,000 บาท
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บันทึกรายงานตนเอง
กรณีศึกษา “คนเล็ก หัวใจใหญ”
ชื่อ-สกุลผูบันทึก………………………………………………………………วันที่บันทึก………………
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…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
2. สิ่งที่ไดรับจากการชม “คนเล็ก หัวใจใหญ” คืออะไร
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
3. ทานจะนําสิ่งที่ไดรับจาก “คนเล็ก หัวใจใหญ” ไปปรับใชในการเรียนรูของทานไดอยางไร
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
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ภาคผนวก ค
- การตรวจสอบขอตกลงเบื้องตน MANOVA
- การหาคุณภาพชุดฝกอบรม
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การตรวจสอบขอตกลงเบื้องตน MANOVA
ตาราง 20 คาความเบ (Skewness) คาความโดง (Kurtosis) และคา Shapiro-Wilk ของตัวแปร
ความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง พฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง แรงจูงใจ
ภายในในการเรียนรู และความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง จําแนกตามรูปแบบการ
ฝกอบรม

ตัวแปร
ความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
- ความเบ
- ความโดง
- Shapiro-Wilk
พฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง
- ความเบ
- ความโดง
- Shapiro-Wilk
แรงจูงใจภายในในการเรียนรู
- ความเบ
- ความโดง
- Shapiro-Wilk
ความสามารถในการเรียนรูด วยการนําตนเอง
- ความเบ
- ความโดง
- Shapiro-Wilk

กลุม
ทดลอง
AB

กลุม
ทดลอง
A

กลุม
ทดลอง
B

กลุม
ควบคุม
C

.93
.33
.07

-.24
.06
.87

-.41
-.80
.43

.01
-.23
.95

.65
-.37
.08

.01
-.99
.25

.41
-.24
.62

-.21
-.60
.41

-.45
-.99
.09

-1.03
.36
.01

-.37
-1.05
.18

-.19
-.93
.50

.53
-.41
.15

-.38
-.48
.51

.28
-.38
.51

-.30
.48
.76
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ตาราง 21 ผลการทดสอบความเปนเอกพันธของเมทริกซความแปรปรวน ความแปรปรวนรวม
ดวยวิธี Box’s M Test จําแนกตามรูปแบบการฝกอบรม
Box’s M Test
20.749

df1

df2

F

sig

18

22

20.749

.370

ตาราง 22 ผลการทดสอบความเปนเอกพันธของเมทริกซความแปรปรวนของตัวแปรตามดวย
Levene’s test จําแนกตามรูปแบบการฝกอบรม
ตัวแปร
- ความพรอมในการเรียนรูด วยการนําตนเอง
- พฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง
- แรงจูงใจภายในในการเรียนรู
- ความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง

F (Levene statistic)
2.193
2.431
.837
.812

df1
3
3
3
3

df2
82
82
82
82

sig
.095
.071
.477
.491
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การหาคุณภาพชุดฝกอบรม
ตาราง 23 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ความพรอมในการเรียนรูด วยตนเอง พฤติกรรมการ
เรียนรูดวยการนําตนเอง แรงจูงใจภายในในการเรียนรู และความสามารถในการเรียนรู
ดวยการนําตนเอง กอนและหลังการทดลองใชชุดฝกอบรม
ตัวแปร
ความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
- กอนการทดลอง
- หลังการทดลอง
พฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง
- กอนการทดลอง
- หลังการทดลอง
แรงจูงใจภายในในการเรียนรู
- กอนการทดลอง
- หลังการทดลอง
ความสามารถในการเรียนรูด วยการนําตนเอง
- กอนการทดลอง
- หลังการทดลอง

n

X

SD

t

9
9

276.33
302.33

20.53
21.47

2.406*

9
9

202.33
215.66

11.74
14.25

2.519*

9
9

146.77
158.77

6.53
12.11

2.866*

9
9

179.11
203.44

14.26
21.98

3.447*

* มีระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ.05
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