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บทคัดย่อ 

 บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการเรียนรู้ด้วยการน�าตนเอง 

(self-directed learning : SDL)โดยเนื้อหาของบทความแบ่งเป็นแนวคิด ลักษณะ กระบวนการ และ ความ

พร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน�าตนเอง โดยการเผยแพร่บทความน้ีมุ่งหวังให้ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจให้

บุคคลทั่วไปได้เข้าใจต่อรูปแบบของการศึกษาอีกรูปแบบหน่ึง ที่เกิดขึ้นจากความต้องการภายในตนเองที่

ต้องการจะเรียนรู้ สามารถก�าหนดรูปแบบและวิธีการด้วยความคิดสร้างสรรค์ อย่างมีความรับผิดชอบ

ซึ่งจะสามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมต่อไปในอนาคตและเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่การ

เรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด 

ค�ำส�ำคัญ: การเรียนรู้ด้วยการน�าตนเอง, การเรียนรู้ตลอดชีวิต

Abstract

 The objective of this article is to deal with the knowledge and the understanding 

of self-directed learning. The content of the article is about the concepts, characteristics, 

processes and readiness for self-directed learning. It is hoped that the dissemination of this 

article would help the general public to understand the method of instruction. It consists 

of the need within oneself to learn and create the styles and methods with responsibility which 

will be able to support the future social changes and to develop human resources towards 

lifelong learning.

Keywords: self-directed learning, lifelong learning
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◆ ทักษะส�ำคัญของกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : SDL ◆

บทน�ำ 

	 ทักษะส�ำคัญของกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	 ที่คนต้องเรียนรู้เพื่อควำมอยู่รอดในสังคม

ที่ซับซ้อน	 โดยใช้กระบวนสื่อสำรด้วย	 internet	 ในรูปแบบต่ำง	ๆ	ที่เรียกว่ำ	 social	media	ซึ่งเป็น

เครื่องมือที่ส�ำคัญในกำรสื่อสำรและกำรเรียนรู้ตำมวัตถุประสงค์ของแต่ละบุคคล	 เช่น	 กำรเรียนรู้

เพื่ออำชีพ	กำรเรียนรู้ทำงกำรศึกษำ	ข่ำวสำร	ข้อมูล	และ	two-way	communication	หรือ	วิถีแห่ง

กำรใช้ชีวิตในทุกมุมโลก	 SDL	 (self-directed	 learning)	 จึงเป็นคุณลักษณะภำยในตัวบุคคลที่	

เชื่อว่ำ	เรียนรู้ได้และประสบควำมส�ำเร็จ

	 ตลอดระยะเวลำทีผ่่ำนมำต้ังแต่ปี	2545	เป็นต้นมำ	นักกำรศึกษำหลำยคน	ผู้ปกครอง	นักเรยีน	

นกัศึกษำ	ได้มกีำรกล่ำวถงึ	กำรปฏิเสธกำรศึกษำในระบบโรงเรยีน	ถึงควำมส�ำคัญทีน้่อยลง	ให้ควำมเหน็

ว่ำ	 ในโลกที่กำรเรียนรู้นั้น	 มีอยู่ทุกหนแห่ง	 สำมำรถเรียนรู้ได้	 ในโลกไซเบอร์	 หรือ	 โลกเสมือนจริง	

แหล่งเรียนรู้มีอยู่มำกมำยรอบ	ๆ 	ตัว	ไม่มีควำมจ�ำเป็นต้องเสียเวลำเรียน	เป็น	10	ปี	ในระบบโรงเรียน	

หลำยคนปฏิเสธ	วฒุบิตัร	ประกำศนยีบตัร		จำกปรำกฏกำรณ์	ดังกล่ำวท�ำให้เกดิบทควำมทำงกำรศึกษำน้ี

ขึ้นเพื่อประกอบกำรพิจำรณำกำรศึกษำถึงแนวคิดกำรเรียนรู้ด้วยกำรน�ำตนเอง	 โดยเดิมนั้น	 แนวคิดนี้

เป็นแนวคิดของกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต	 และกำรศึกษำผู้ใหญ่	 ซ่ึงผู้เขียนบทควำมได้จัดแบ่งออกเป็น	

4	ประเด็น	ดังนี้

 1. แนวคิดและหลักกำรเรียนรู้ด้วยกำรน�ำตนเอง

	 โนลส์	(Knowles	1975:	18)	กล่ำวว่ำ	กำรเรียนรู้ด้วยกำรน�ำตนเองเป็นกระบวนกำรที่บุคคล

มีควำมคิดริเริ่มในกำรวินิจฉัยควำมต้องกำรในกำรเรียนรู้	 กำรต้ังจุดมุ่งหมำยในกำรเรียนรู้	 กำรพบปะ

บุคคล	หรือแหล่งเอกสำรในกำรเรียนรู้	กำรเลือกด�ำเนินกำรตำมแผนกำรเรียนรู้	และกำรประเมินผล

กำรเรียนจะโดยได้รับหรือไม่ได้รับควำมช่วยเหลือจำกผู้อื่นก็ตำม	

	 ควำมส�ำคัญของกำรเรียนรู้ด้วยกำรน�ำตนเอง	มีดังนี้	(Knowles	1975	:	15-17)	

	 1.	 คนที่เรียนรู้ด้วยตนเองจะเรียนรู้ได้มำกกว่ำ	 ดีกว่ำคนที่เป็นเพียงผู้รับหรือรอให้ผู้อ่ืน

ถ่ำยทอดควำมรู้ให้เท่ำนั้น	 คนที่เรียนรู้ด้วยตนเองจะเรียนอย่ำงต้ังใจ	 มีจุดมุ่งหมำยและมีแรงจูงใจ	

สำมำรถใช้ประโยชน์จำกกำรเรียนรู้ได้ดีกว่ำและยำวนำนกว่ำบุคคลที่รอรับค�ำสอนอย่ำงเดียว

	 2.	 กำรเรียนรู้ด้วยกำรน�ำตนเอง	 สอดคล้องกับพัฒนำกำรทำงจิตวิทยำและกระบวนกำรทำง

ธรรมชำติมำกกว่ำ	คือ	เมือ่ตอนเลก็	ๆ 	เป็นธรรมชำติท่ีต้องพึง่พงิผู้อ่ืน	เมือ่เติบโตมพีฒันำกำรขึน้ค่อย	ๆ 	

พัฒนำตนเองไปสู่ควำมเป็นอิสระไม่ต้องพึ่งพิงผู้ปกครอง	 ครู	 และผู้อื่น	 กำรพัฒนำเป็นไปในสภำพที่

เพิ่มควำมเป็นตัวของตัวเอง	และชี้น�ำตนเองได้มำก



202

◆ ภัทรพล มหาขันธ์ วีณา ซุ้มบัณฑิต สุพจน์ เกิดสุวรรณ์ ทองปาน บุญกุศล ◆

	 3.	 พฒันำกำรใหม่	ๆ 	ทำงกำรศึกษำมหีลกัสตูรใหม่	ๆ 	ห้องเรยีนแบบเปิด	ศูนย์บรกิำรทำงวชิำกำร	

กำรศึกษำอย่ำงอิสระ	 โปรแกรมกำรเรียนที่จัดแก่บุคคลภำยนอกของมหำวิทยำลัยเปิด	 รูปแบบของ

กำรศึกษำเหล่ำนี้ล้วนผลักภำระควำมรับผิดชอบไปที่ผู้เรียนให้เป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง

	 4.	กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง	เป็นควำมอยู่รอดของชีวิตในฐำนะที่เป็นบุคคลและเผ่ำพันธุ์มนุษย์	

เนื่องจำกโลกปัจจุบันมีควำมเปลี่ยนแปลงใหม่	 ๆ	 เกิดขึ้นเสมอ	 และข้อเท็จจริงเช่นนี้เป็นเหตุผลไปสู่

ควำมจ�ำเป็นของกำรเรียนรู้	กำรเรียนรู้ด้วยตนเองจึงเป็นกระบวนกำรต่อเนื่องตลอดเวลำ

	 บรอคเคทท์และฮีมสตรำ	(Brockett	and	Himstra	1991:	11-16)	เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ

กำรเรียนรู้ด้วยกำรน�ำตนเอง	ดังนี้

	 1.	 กำรน�ำตนเองเป็นลกัษณะทีม่อียู่ในตัวบุคคลทกุคน	และในสถำนกำรณ์กำรเรยีนรูทั้ง้หมด

อำจจะมีระดับกำรชี้น�ำตนเองมำกหรือน้อยต่ำงกัน

	 2.	 ผู้เรียนมีควำมรับผิดชอบเป็นหลัก	และเป็นผู้ที่ตัดสินใจด้ำนประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ด้วย

กำรน�ำตนเองเกีย่วกบักำรวำงแผน	กำรน�ำไปสูก่ำรปฏิบัติและกำรประเมนิผล	ซ่ึงอำจเกิดได้ตำมล�ำพงัหรอื

ในกลุ่มผู้เรียนกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็กที่ผู้เรียนจะร่วมกันรับผิดชอบต่อกำรเรียนรู้

	 3.	 กำรเรียนรู้ด้วยกำรน�ำตนเอง	 จะเน้นถึงควำมรับผิดชอบของบุคคล	 และเช่ือว่ำศักยภำพ

ของมนุษย์ไม่มีวันหมดลงจะต้องมีอยู่และพัฒนำต่อไป

	 4.	 มคีวำมเช่ือว่ำผลของกำรศึกษำในด้ำนบวกมำจำกกำรน�ำตนเองในกำรเรยีนรู	้เช่น	จดจ�ำได้

ดีขึ้น	สนใจกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง	มีควำมสนใจในวิชำกำรมำกขึ้น	และมีทัศนคติที่ดีต่อผู้สอน

	 5.	 กจิกรรมกำรเรยีนรูด้้วยกำรน�ำตนเองมหีลำยรปูแบบ	เช่น	กำรอ่ำน	กำรอภิปรำย	กำรเขยีน	

กำรสืบสวน	 กำรสัมภำษณ์	 กำรเข้ำร่วมกำรศึกษำเป็นกลุ่ม	 ทัศนศึกษำ	 กำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น

กับผู้เชี่ยวชำญ	กำรใช้คอมพิวเตอร์	หรือกำรเรียนด้วยตนเองจำกสื่อ

	 6.	 ผู้อ�ำนวยควำมสะดวกต่อกำรเรียนรู้ด้วยกำรน�ำตนเองที่ประสบควำมส�ำเร็จต้องมีบทบำท

เกี่ยวข้องกับกำรปรึกษำหำรือ	 และแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น	 เป็นแหล่งควำมรู้ที่จ�ำเป็นและเชื่อถือได้	

นอกจำกนีย้งัมคีวำมสมัพนัธ์อันดีกบัผู้เรยีน	มส่ีวนร่วมในกำรถ่ำยโอนกำรเรยีนรู	้กำรสอนและสนับสนุน

ผู้เรียนให้มีควำมคิดแบบวิจำรณ์

	 7.	 มีควำมเช่ือว่ำกำรเรียนรู้ด้วยกำรน�ำตนเองเป็นสิ่งที่มีคุณค่ำ	 เป็นวิธีท่ีผู้เรียนมีอิสระใน

กำรแก้ปัญหำ

	 8.	 กลุ่มคนหลำยรูปแบบสำมำรถที่จะน�ำตนเองในกำรเรียนรู้ได้
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	 9.	 หำกผู้สอนให้ควำมไว้วำงใจแก่ผู้เรียน	ผู้เรียนส่วนใหญ่จะท�ำงำนอย่ำงเต็มที่และแสวงหำ

ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

	 10.	กำรใช้วิธีกำรเรียนรู้ด้วยกำรน�ำตนเอง	ไม่สำมำรถแก้ปัญหำกำรเรียนได้ทั้งหมด

	 Sutherland	 (1977,	 อ้ำงถึงใน	 ชัยฤทธิ	 โพธิสุวรรณ	 2543:	 15-17)	 ได้เสนอแนวคิด

กำรสร้ำงสรรค์ควำมรู้	 (Constructivism)	 คือ	 กำรที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้ำงควำมรู้และกลวิธีในกำรได้

ควำมรู้หรือ	กำรสร้ำงภำพควำมจริงจำกประสบกำรณ์	จนเกิดควำมเข้ำใจเชิงวิชำกำร	และควำมเข้ำใจ

ส่วนตน	 เช่นเดียวกับ	 ผู้ใหญ่ท่ีพบประสบกำรณ์มำกมำยก่อให้เกิดควำมเข้ำใจเชิงส่วนตนและ

กำรเรยีนรูด้ั้งเดิมทีส่ำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้	แนวคิดนีจ้งึสอดคล้องกบักำรเรยีนรูด้้วยกำรน�ำตนเอง

	 สรุปว่ำ	 กำรเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นกระบวนกำรที่ผู้เรียนสำมำรถวินิจฉัยควำมต้องกำร	 ว่ำจะ

เรียนรู้เรื่องอะไร	เลือกวิธีกำรเรียนและเครื่องมือ	ด�ำเนินกำรตำมแผน	และประเมินผลกำรเรียนด้วย

ตนเอง	 ซ่ึงผู้เรียนสำมำรถรับผิดชอบและควบคุมกำรเรียนด้วยตนเอง	 โดยได้รับหรือไม่ได้รับควำม

ช่วยเหลือจำกผู้อื่น

 2. ลักษณะกำรเรียนรู้ด้วยกำรน�ำตนเอง

	 นักกำรศึกษำหลำยท่ำนได้อธิบำยลักษณะของผู้ที่เรียนรู้ด้วยตนเองไว้	ดังนี้

	 โนลส์	(Knowles,	1975:	61)	ได้อธิบำยลักษณะของคนซึ่งเรียนรู้ด้วยตนเอง	ดังนี้

	 1.	 เข้ำใจในควำมแตกต่ำงด้ำนควำมคิดเกี่ยวกับผู้เรียนและทักษะที่จ�ำเป็นในกำรเรียนรู้

	 2.	 มีควำมเป็นตัวของตัวเอง	ไม่ขึ้นกับใครและเป็นคนที่สำมำรถน�ำตนเองได้

	 3.	 สำมำรถที่จะสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและใช้บุคคลเหล่ำนี้ช่วยในกำรเรียนรู้ของตนเอง

	 4.	 วิเครำะห์ควำมต้องกำรในกำรเรียนรู้โดยอำจได้รับควำมช่วยเหลือจำกผู้อื่น

	 5.	 สำมำรถชี้ควำมต้องกำรกำรเรียนออกมำเป็นจุดมุ่งหมำยของกำรเรียนรู้

	 6.	 สำมำรถโยงควำมสัมพันธ์กับผู้สอน	ใช้ประโยชน์จำกผู้สอน	เป็นผู้ให้ควำมช่วยเหลือ

	 7.	 สำมำรถหำบุคคลและแหล่งควำมรู้

	 8.	 สำมำรถเลือกแผนกำรเรียนที่มีประสิทธิภำพ

	 9.	 มีควำมสำมำรถในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและน�ำข้อค้นพบต่ำง	ๆ	อย่ำงเหมำะสม

	 กูกลิเอลมิโน(Guglielmino	1977:	32)	เชื่อว่ำบุคคลซึ่งมีควำมพร้อมที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง

จะมีลักษณะดังนี้

	 1.	 กำรเปิดโอกำสต่อกำรเรียนรู้	(Openness	to	learning	opportunities)	ได้แก่	ควำมสนใจ

ในกำรเรียน	 ควำมภูมิใจเมื่อเรียนส�ำเร็จ	 ชอบศึกษำค้นคว้ำจำกห้องสมุด	 ยอมรับค�ำติติงในควำมผิด
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พลำดของตนเอง	และมีควำมพยำยำมในกำรท�ำควำมเข้ำใจในเรื่องที่ยำก	ๆ	

	 2.	 มโนคติของตนเองในด้ำนกำรเป็นผู้เรยีนทีม่ปีระสทิธภิำพ	(Self	concept	as	an	effective	

learner)	ได้แก่	ควำมสำมำรถที่จะเรียนเมื่อต้องกำรจะเรียน	เมื่อตัดสินใจเรียนแล้ว	สำมำรถแบ่งเวลำ

ให้กับกำรเรียนได้แม้จะมีงำนอ่ืนมำกก็ตำม	 โดยรู้ว่ำจะเรียนเมื่อไร	 ในกำรเรียนสำมำรถหำวิธีกำร

ต่ำง	ๆ	เพื่อเรียนรู้หัวข้อใหม่	ๆ	มีควำมสุขกับกำรแก้ปัญหำที่ยำก	ๆ	และรู้ว่ำเมื่อต้องกำรข้อมูลจะหำ

ได้จำกที่ไหน

	 3.	 ควำมคิดริเริ่มและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง	 (Initiative	 and	 independence	 in	 learning)	

ได้แก่	ควำมไม่ท้อถอยแม้จะไม่ค่อยเข้ำใจในสิง่ทีก่�ำลงัท�ำอยู่	ชอบทีจ่ะเรยีน	ไม่มปัีญหำในกำรท�ำควำม

เข้ำใจจำกกำรอ่ำน	และสำมำรถท�ำงำนด้วยตนเองได้อย่ำงดี

	 4.	 มีควำมรับผิดชอบต่อกำรเรียนรู้ของตน	(Informed	acceptance	of	responsibility	for	

one’s	own	learning)	ได้แก่	กำรยอมรับตนเองว่ำเป็นผู้ที่มีควำมฉลำดพอควร	มีควำมเชื่อว่ำกำรคิด

อยู่เสมอว่ำตนเองเป็นใคร	ก�ำลังท�ำอะไรเป็นสิ่งส�ำคัญ	ต่อกำรศึกษำของตน

	 5.	 ควำมรักกำรเรียน	 (Love	 of	 Learning)	 ได้แก่	 ควำมช่ืนชมต่อบุคคลที่ศึกษำค้นคว้ำ

อยู่เสมอ	มีควำมต้องกำรที่จะเรียนและปรำรถนำให้มีเวลำมำกกว่ำนี้	มีควำมสนุกสนำนในกำรค้นคว้ำ

และมีควำมกระหำยในกำรเรียนรู้

	 6.	 ควำมคิดสร้ำงสรรค์	(Creativity)	ได้แก่	มคีวำมคิดทีท่�ำสิง่ต่ำง	ๆ 	ได้ดี	สำมำรถหำแนวทำง

ในกำรเรียนสิ่งใหม่	ๆ	ได้หลำยทำง

	 7.	 มองอนำคตในแง่ดี	 (Positive	 orientation	 to	 the	 future)	 ได้แก่ควำมต้องกำรที่จะ

เรียนรู้ตลอดชีวิต	ชอบคิดถึงเรื่องในอนำคต	คิดว่ำปัญหำเป็นสิ่งท้ำทำยและรู้ดีว่ำตนเองต้องกำรเรียน

อะไรเพิ่มเติม

	 8.	 สำมำรถใช้ทกัษะกำรศึกษำหำควำมรูแ้ละทกัษะกำรแก้ปัญหำ	(Ability	to	use	basic	study	

skills	and	problem	solving	skills)	ได้แก่	มีทักษะในกำรอ่ำน	กำรเขียน	กำรฟัง	กำรจ�ำ	มีควำมสนุก

กับกำรแก้ปัญหำ	และคิดว่ำปัญหำเป็นสิ่งท้ำทำย

	 สเคเจอร์	 (Skager	 1978:	 24-25)	 อธิบำยคุณลักษณะของผู้ที่เรียนด้วยกำรน�ำตนเองไว	้

7	ประกำร	คือ

	 1.	 เป็นผู้ที่ยอมรับตนเอง	(Self-Acceptance)	คือเป็นผู้ที่มีเจตคติในเชิงบวกต่อตนเอง

	 2.	 เป็นผู้ที่มีกำรวำงแผนกำรเรียน	 (Playfulness)	 คือรู้ควำมต้องกำรในกำรเรียนของตน	

ก�ำหนดจุดมุ่งหมำยที่เหมำะสมและสอดคล้องกับควำมต้องกำรที่ต้ังไว้	 วำงแผนกำรเรียนที่ช่วยให้
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กำรเรียนบรรลุวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพ

	 3.	 เป็นผู้ที่มีแรงจูงใจภำยใน	 (Intrinsic	Motivation)	 สำมำรถเรียนรู้ได้โดยไม่ใส่ใจกับสิ่ง

จูงในภำยนอก	เช่น	รำงวัล	หรือกำรลงโทษ

	 4.	 เป็นผู้ทีม่กีำรประเมนิผลตนเอง	(Internalized	Evaluation)	สำมำรถประเมนิผลกำรเรยีน

ของตนเองได้	 หรือขอให้ผู้อ่ืนมำช่วยประเมิน	 ซ่ึงผู้เรียนจะยอมรับผลกำรประเมินเมื่อผู้ประเมิน

มีควำมคิดอิสระและประเมินผลสอดคล้องกับสภำพเป็นจริงที่ปรำกฏ

	 5.	 เป็นผู้ที่เปิดกว้ำงต่อประสบกำรณ์	 (Openness	 to	 Experience)	 โดยน�ำประสบกำรณ์

เข้ำมำใช้ในกิจกรรมใหม่	ๆ	ที่ท�ำ	มีควำมสนใจใคร่รู้	อดทนต่อควำมคลุมเครือยุ่งยำกสับสน	และเรียน

ด้วยควำมสนุกสนำน	ท�ำให้เกิดประสบกำรณ์ใหม่เพิ่มขึ้น

	 6.	 เป็นผู้ที่มีควำมยืดหยุ่นในกำรเรียน	(Flexibility)	สำมำรถเปลี่ยนแปลงเป้ำหมำยหรือวิธี

กำรเรียนอย่ำงเต็มใจ	เผชิญปัญหำโดยใช้กำรส�ำรวจและกำรลองผิดลองถูก	หำกเกิดควำมล้มเหลวก็

จะน�ำข้อผิดพลำดที่เกิดขึ้นมำแก้ไขปรับปรุงมำกกว่ำที่จะยอมแพ้หรือยกเลิก

	 7.	 กำรเป็นตัวของตัวเอง	(Autonomy)	สำมำรถดูแลตนเองได้	เลอืกท่ีจะใช้รปูแบบกำรเรยีน

แบบใดแบบหนึ่งที่พิจำรณำว่ำมีควำมเหมำะสมกับเวลำและสถำนที่ที่ท�ำกำรเรียนรู้นั้น

	 กำร์รสินั	(Garrison	1997,	อ้ำงถงึในชิดชงค์	ส.	นนัทนำเนตร	2542:	17)	กล่ำวว่ำผู้ท่ีสำมำรถ

เรียนรู้ด้วยกำรน�ำตนเอง	ควรมีคุณสมบัติที่ส�ำคัญ	8	ประกำร	คือ	

	 1.	 สำมำรถก�ำหนดควำมต้องกำรกำรเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง	

	 2.	 มีทัศนคติที่ดีต่อควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ด้วยกำรน�ำตนเอง	

	 3.	 สำมำรถก�ำหนดเป้ำหมำยที่เหมำะสม	

	 4.	 สำมำรถเลือกวิธีกำรเรียนรู้หรือปรับใช้วิธีกำรเรียนรู้ใหม่	ๆ	ในสถำนกำรณ์ต่ำง	ๆ	

	 5.	 สำมำรถท�ำให้ตนเองเกิดแรงจูงใจและกำรควบคุมตนเอง	

	 6.	 มีควำมยืดหยุ่นในกำรก�ำหนดเป้ำหมำยกำรเรียนและกำรเลือกวิธีเรียน	

	 7.	 รู้ว่ำตนเองจะเรียนอย่ำงไรและรู้จุดอ่อนจุดแข็งของตนเอง	

	 8.	 มีควำมรู้และทักษะในกำรเรียนรู้	

	 คุณสมบัติเหล่ำนี้	 ผู้เรียนสำมำรถพัฒนำขึ้นมำได้ด้วยตนเอง	 หรือด้วยควำมช่วยเหลือของ

ผู้สอน	หรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง	จนกระทั่งเป็นบทบำทที่ส�ำคัญของผู้เรียนด้วยกำรน�ำตนเอง

	 ลกัษณะของบคุคลทีม่กีำรเรยีนรูด้้วยกำรช้ีน�ำตนเองทีจ่ะเป็นบคุคลทีใ่ฝ่รูต้ลอดชีวติมลีกัษณะ

ส�ำคัญ	3	ประกำร	ดังนี้	(คีรีบูน	จงวุฒิเวศย์และคณะ	2547:	45-46)
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	 1.	 สมัครใจที่จะเรียนด้วยตนเอง	(Voluntarily	to	learn)	มิได้เกิดจำกกำรบังคับแต่มีเจตนำ

ที่จะเรียนเพรำะควำมอยำกรู้

	 2.	 ตนเองเป็นแหล่งข้อมูล	 (Self-resourceful)	 ผู้เรียนสำมำรถบอกได้ว่ำสิ่งที่ตนจะเรียน

คืออะไร	 รู้ว่ำทักษะและข้อมูลที่ต้องกำรมีอะไรบ้ำง	 สำมำรถก�ำหนดเป้ำหมำย	 วิธีกำรรวบรวมข้อมูล

ที่ต้องกำรและวิธีกำรประเมินผลกำรเรียนรู้	เป็นผู้จัดกำรเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง	มีควำมตระหนักใน

ควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจ	มีกำรรับผิดชอบต่อหน้ำที่และบทบำทในกำรเป็นผู้เรียนรู้ที่ดี

	 3.	 ผู้เรียนต้องรู้วิธีกำรที่จะเรียน(Know	how	to	learn)	ผู้เรียนควรทรำบขั้นตอนกำรเรียนรู้

ด้วยตนเอง	รู้ว่ำจะไปสู่จุดหมำยที่ท�ำให้เกิดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงไร

	 ลักษณะของผู้ใหญ่ที่ประสบควำมส�ำเร็จสูงในกำรเรียนรู้ด้วยกำรน�ำตนเองคลำ้ยกับบุคคลใน

อุดมคติของมำสโลว์ทีเ่รยีกว่ำ	Actualized	Person	คือ	เป็นผู้ทีพ่ฒันำศักยภำพของตนเองและค้นคว้ำ

ด้วยตนเองอย่ำงไม่หยุดยั้ง	เป็นผู้สร้ำงสรรค์และวำงแผนกำรกระท�ำอย่ำงมีระบบ	ต่อเนื่องจนถึงวำระ

สดุท้ำยของชีวิต	ซ่ึงกำรเรยีนรูด้้วยกำรน�ำตนเองมแีรงจูงใจภำยในทีมุ่ง่หวังทำงด้ำนควำมรู	้เป็นกระบวน

กำรภำยในตัวผู้เรียนที่ตอบสนองควำมต้องกำรและกำรบรรลุเป้ำหมำย	 โดยใช้ทรัพยำกรและแหล่ง

กำรเรียนรู้ที่มีอย่ำงคุ้มค่ำ	(เสำวคนธ์	วงศ์ศุภชัยนิมิต	2546:	33-34)

	 สรุปได้ว่ำ	ลักษณะกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง	ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยควำมสมัครใจ	เรียนรู้ในสิ่งที่ตรง

กับควำมต้องกำรและควำมสนใจของตนเอง	 ผู้เรียนเป็นผู้วำงแผนในกำรเรียนรู้	 และรับผิดชอบ

กำรเรียนรู้ของตนเอง	ตั้งแต่กำรเลือกวิธีกำรเรียนรู้	แหล่งเรียนรู้	ตลอดจนกำรประเมินผลกำรเรียนรู้

 3. กระบวนกำรเรียนรู้ด้วยกำรน�ำตนเอง

	 โนลส์	(Knowles	1975:	34)	เสนอขั้นตอนกำรเรียนรู้ด้วยกำรน�ำตนเอง	7	ขั้นตอน	คือ

	 1.	 กำรสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้	

	 2.	 สร้ำงกลไกต่ำง	 ๆ	 เพื่อให้เกิดกำรวำงแผนกำรเรียนรู้ร่วมกันระหว่ำงผู้สอนและผู้เรียน

โดยกำรตั้งกลุ่มท�ำงำน	ตั้งคณะกรรมกำร	หรือกำรตกลงร่วมกัน

	 3.	 กำรวำงแผนร่วมกันระหว่ำงผู้สอนกับผู้เรียน

	 4.	 กำรก�ำหนดเป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์ร่วมกัน

	 5.	 กำรออกแบบหรือก�ำหนดกิจกรรมกำรเรียนรู้

	 6.	 กำรด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้

	 7.	 ประเมินผลกำรเรียนรู้ร่วมกันระหว่ำงผู้สอนและผู้เรียน
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 กองพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน (2543: 30) ระบุขั้นตอนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ดังนี้

	 1.	 วิเครำะห์และก�ำหนดควำมต้องกำรในกำรเรียนรู้

	 2.	 ก�ำหนดจุดมุ่งหมำยในกำรเรียนรู้

	 3.	 ก�ำหนดแหล่งวิทยำกำรเพื่อกำรเรียนรู้

	 4.	 เลือกวิธีกำรเรียนและกิจกรรมกำรเรียนรู้

	 5.	 รวบรวมข้อมูล	จัดระบบข้อมูล	สร้ำงสรรค์องค์ควำมรู้

	 6.	 ประเมินผลกำรเรียนรู้

 เสาวคนธ์ วงศ์ศุภชัยนิมิต (2546 : 25 - 26) สรุปขั้นตอนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3 ขั้นตอน 

	 1.	 ขั้นปลุกเร้ำควำมสนใจ	 เป็นขั้นกำรรับรู้ต่อควำมแปลกใหม่ที่พบเห็น	 ต่อควำมรู้ต่ำง	 ๆ	

ที่น่ำสนใจ	 เพื่อตัดสินใจว่ำอะไรเป็นควำมรู้และทักษะท่ีจะเรียนรู้	 โดยพิจำรณำทักษะและรูปแบบ

กำรเรียนรู้ในปัจจุบัน	ซึ่งเป็นขั้นกำรตั้งเป้ำหมำยในกำรเรียน

	 2.	 ขั้นกำรเรียนรู้ในรำยละเอียด	 เป็นกำรเรียนรู้อย่ำงมีระบบ	 มีกำรวิเครำะห์ข้อเท็จจริงเพื่อ

ตัดสินใจว่ำจะเรียนรู้กิจกรรมเฉพำะอย่ำงไร	วิธีกำร	แหล่งวิชำกำร	หรืออุปกรณ์ที่ใช้ประกอบกำรเรียน

มีอะไรบ้ำง	ซึ่งจัดเป็นขั้นกำรวำงแผนและด�ำเนินกำรเรียนรู้

	 3.	 ข้ันหำข้อสรุป	 เป็นระยะที่เกิดควำมรู้	 ควำมเข้ำใจ	 พร้อมที่จะลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง	

ค�ำนวณระดับควำมรู้	ทักษะ	และควำมก้ำวหน้ำที่ได้รับ	ซึ่งเป็นขั้นประเมินผลกำรเรียนรู้

 การเรียนรู้ด้วยตนเองมีองค์ประกอบที่ส�าคัญตามแนวคิดของนักการศึกษา ดังนี้

	 โนลส์	(Knowles	1975:	40-47)	เสนอองค์ประกอบในกำรเรียนรู้ด้วยกำรน�ำตนเอง	คือ

	 1.	 กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของตนเอง	 โดยเริ่มต้นจำกกำรให้ผู้เรียนแต่ละคนบอกควำม

ต้องกำรและควำมสนใจพิเศษของตนเองในกำรเรียนรู้ให้เพื่อนอีกคนหนึ่งท�ำหน้ำท่ีเป็นผู้ให้ค�ำปรึกษำ

แนะน�ำ	 และเพื่อนอีกคนหนึ่งท�ำหน้ำที่จดบันทึก	 กระท�ำเช่นนี้หมุนเวียนกันไปจนครบ	 โดยได้แสดง

บทบำทครบ	3	ด้ำน	คือ	ผู้เสนอควำมต้องกำร	ผู้ให้ค�ำปรึกษำ	และผู้คอยจดบันทึกสังเกตกำรเรียนรู้	

	 2.	 ก�ำหนดจุดมุ่งหมำยในกำรเรียน	 เริ่มต้นจำกผู้เรียนศึกษำจุดมุ่งหมำยของวิชำ	 เขียน

จุดมุ่งหมำยในกำรเรียนให้แจ่มชัด	เข้ำใจได้	เน้นพฤติกรรมที่คำดหวัง	และจุดมุ่งหมำยที่วัดได้

	 3.	 ผู้เรียนวำงแผนกำรจัดกิจกรรม	 โดยเป็นผู้ก�ำหนดกำรวำงแผนกำรเรียนของตน	 ก�ำหนด

จุดมุ่งหมำยกำรเรียน	 จัดเนื้อหำให้เหมำะสมกับสภำพควำมต้องกำรและควำมสนใจ	 ระบุวิธีกำรเรียน

เพื่อให้เหมำะสมกับตนเองมำกที่สุด
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	 4.	 กำรแสวงหำแหล่งวิทยำกำร	 ควรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนแต่ละด้ำนให้ผู้เรียนสำมำรถ

แสดงให้เห็นถึงควำมมุ่งหมำยและควำมส�ำเร็จ	เลือกแหล่งวิทยำกำรให้เหมำะสม	กับผู้เรียนแต่ละคน	

กำรจัดสรรกิจกรรมอย่ำงดี	โดยบำงส่วนผู้เรียนจัดเอง	และบำงส่วนจัดร่วมกับผู้สอน

	 5.	 กำรประเมินผลจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	 โดยก�ำหนดเป้ำหมำย	 วัตถุประสงค์

ให้แน่ชัด	ด�ำเนนิกำรให้บรรลวุตัถปุระสงค์	รวบรวมหลกัฐำนกำรตัดสนิใจจำกผลกำรประเมนิบนพืน้ฐำน

ของข้อมูลที่สมบูรณ์และเชื่อถือได้	โดยรวบรวมจำกครูและผู้เรียน	แล้วเปรียบเทียบข้อมูลก่อนเรียน

และหลังเรียน	เพื่อให้ทรำบควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียน

	 บรอคเคทท์และฮีมสตรำ	 (Brockett	 and	Himstra	1991:	24-25)วิเครำะห์องค์ประกอบ

ของกำรเรียนรู้ด้วยกำรน�ำตนเองว่ำประกอบด้วย	2	มิติที่มีควำมสัมพันธ์กัน	มิติแรก	คือ	กระบวนกำร

เรียนรู้ด้วยกำรน�ำตนเอง	(Self-directed	Learning)	เป็นกระบวนกำรที่ผู้เรียนต้องรับผิดชอบตนเอง

ในกำรวำงแผน	กำรด�ำเนินกำรเรียนและกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของตนเอง	ส่วนมิติที่ 2	คือ	ผู้เรียน

ที่น�ำตนเอง	 (Learner	 Self-directed)	 คือผู้ที่มีบุคลิกลักษณะของผู้เรียนที่มีกำรช้ีน�ำตนเอง	 จำก

2	มติิดังกล่ำวได้น�ำเสนอเป็น	The	Personal	Responsibility	Orientation	(PRO)	Model	ซ่ึงประกอบ

ด้วยส่วนต่ำง	ๆ	ที่สัมพันธ์กัน	ดังนี้	

แผนภำพที่ 1	The	Personal	Responsibility	Orientation	(PRO)	Model	

ที่มำ:	R.G.	Brockett	and	R.	Himstra,	a	Self-direction	in	adult	learning	(New	York:	Chapman	

	 and	Hall,	1991),	25,	อ้ำงถึงในฐิฎำ	ไกรวัฒนำพงศ์,	“ปัจจัยที่สัมพันธ์กับควำมพร้อมในกำรเรียนรู้

 ด้วยกำรน�ำตนเองของนกัศึกษำกำรศึกษำนอกโรงเรยีนระดับประกำศนยีบตัรวชิำชีพในกรงุเทพมหำนคร.”

	 (วิทยำนิพนธ์ปริญญำมหำบัณฑิต	สำขำวชิำกำรศกึษำนอกระบบโรงเรียน	บัณฑิตวิทยำลัย	จุฬำลงกรณ์

	 มหำวิทยำลัย,	2544),	46.

Personal Responsibility

Characheristics of

the Teaching-
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Translation

Self-directed Learning

Learning

Characheristics of

the learner
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Self-directed in Learning

Factors within the social

context

➤ ➤

➤

➤
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	 จำกแผนภำพที่	5	Brockett	และ	Himstra	ได้อธิบำยส่วนประกอบในกำรท�ำควำมเข้ำใจกำร

เรียนรู้ด้วยกำรน�ำตนเองทั้ง	5	ส่วน	ดังนี้

	 1.	 Personal	Responsibility	หมำยถงึ	ควำมรบัผิดชอบทำงด้ำนควำมคิดและกำรกระท�ำของ

บุคคล	และเลือกกระท�ำอย่ำงมีเหตุผล	บุคคลสำมำรถเลือกกระท�ำในวิถีทำงที่ตนเองปรำรถนำภำยใต้

บรบิทของกำรเรยีนรู	้สำมำรถควบคุมศักยภำพในกำรน�ำตนเองในทศิทำงทีไ่ด้เลอืกจำกทำงเลอืกหลำย	ๆ 	

ทำง	โดยยอมรับผลที่จะเกิดขึ้นจำกกำรกระท�ำของตนเอง

	 2.	 Self-directed	 Learning	 เป็นคุณลักษณะของกระบวนกำรเรียนกำรสอนซ่ึงเป็น

องค์ประกอบภำยนอกของผู้เรียน	 ประกอบด้วยกำรประเมินควำมต้องกำรจ�ำเป็น	 แหล่งกำรเรียนรู้	

กำรลงมือปฏิบัติกิจกรรมกำรเรียนรู้	และกำรประเมินผลกำรเรียนรู้

	 3.	 Learner	Self-directed	เป็นบคุลกิภำพของผู้เรยีน	ซ่ึงเป็นองค์ประกอบภำยในของผู้เรยีน	

ได้แก่	ผู้ที่มีลักษณะส่วนบุคคลที่น�ำไปสู่ควำมรับผิดชอบในกำรเรียนรู้ของตนเอง

	 4.	 Self-directed	in	Learning	เป็นกำรน�ำตนเองในกำรเรียนรู้	เกิดขึ้นจำกกำรประกอบกัน

ขององค์ประกอบภำยในและองค์ประกอบภำยนอกตัวผู้เรยีน	ก่อให้เกดิเป็นระดับกำรเรยีนรูด้้วยกำรน�ำ

ตนเองของผู้เรียน	สำมำรถขยำยออกไปได้ถ้ำจัดสถำนกำรณ์กำรเรียนรู้ที่เหมำะสม

	 5.	 Social	 Context	 เป็นองค์ประกอบที่ล้อมรอบองค์ประกอบต่ำง	 ๆ	 กิจกรรมกำรเรียนรู้

ไม่สำมำรถแยกออกไปจำกบริบทของสังคมท่ีเก่ียวข้องได้	 สภำพแวดล้อมของสังคมมีผลต่อกิจกรรม

ต่ำง	ๆ	บริบทของสังคมจะก�ำหนดขอบเขตในกิจกรรมกำรน�ำตนเองที่แสดงออกมำ

	 กำร์ริสัน	 (Garrison	 1997,	 อ้ำงถึงในชิดชงค์	 ส.	 นันทนำเนตร	 2542:	 16-17)น�ำเสนอ

รูปแบบกำรเรียนรู้ด้วยกำรน�ำตนเอง	 โดยแสดงให้เห็นองค์ประกอบส�ำคัญ	 3	 ประกำร	 ซ่ึงมีควำม

เชื่อมโยงกัน	ได้แก่

	 1.	 กำรจัดกำร	 /	 กำรควบคุมด้วยตนเอง	 (Self-management)	 ได้แก่	 กำรควบคุมงำนหรือ

กิจกรรมท่ีต้องกำรกระท�ำ	 เป็นกำรจัดกำรด�ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยของกำรเรียนรู้	 กำรจัดกำร

ทรัพยำกรหรือแหล่งควำมรู้

	 2.	 กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง	(Self-monitoring)	เป็นกระบวนกำรเรียนรู้ของบุคคล	กำรพัฒนำ

กำรด้ำนสติปัญญำ	 เป็นกำรที่บุคคลสำมำรถเช่ือมโยงควำมรู้ใหม่และเก่ำเข้ำด้วยกัน	 เป็นควำม

รับผิดชอบของผู้เรียนในกำรบูรณำกำรควำมรู้และพัฒนำควำมรู้ใหม่	ๆ	
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	 3.	 แรงจูงใจ	(Motivation)	เป็นองค์ประกอบทีส่�ำคัญในกำรท่ีจะท�ำให้บคุคลคิดรเิริม่ทีจ่ะเรยีน	

และก้ำวเข้ำสู่กระบวนกำรเรียนนั้น	ๆ	แรงจูงใจจะมีอิทธิพลต่อกำรที่บุคคลจะสำมำรถบรรลุเป้ำหมำย

ในกำรเรียน	แรงจูงใจนี้อำจเป็นแรงจูงใจที่เกิดจำกภำยนอก	หรือแรงจูงใจภำยในก็ได้

แผนภำพที่ 2	รูปแบบกำรเรียนรู้ด้วยกำรน�ำตนเองของ	Garrison	(1977)

ที่มำ:	D.R.	Garrison,	Adult	Education	Quarterly	(vol.	48,	1977),	อ้ำงถึงใน	ชิดชงค์	นันทนำเนตร,	

	 “กำรเรียนรู้ผู้ใหญ่ในสหัสวรรษ	:กำรเรียนรู้ด้วยกำรชี้น�ำตนเอง.”	ใน	กำรศึกษำผู้ใหญ่ในทศวรรษแรก

	 ของศตวรรษที่	21	(กรุงเทพฯ	:	คณะศึกษำศำสตร์	มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์,	2542),	16-17.

	 เมซิโรว์	 (Mizirow	 1991:	 199-200)	 ได้เสนอแนวทำงพัฒนำให้ผู้เรียนเป็นผู้ช้ีน�ำตนเอง	

(Self-Directed	learners)	ดังต่อไปนี้	

	 1.	 ลดกำรที่ผู้เรียนต้องพึ่งพำผู้สอนหรือผู้อ�ำนวยควำมสะดวก

	 2.	 ช่วยให้ผู้เรียนเข้ำใจกำรใช้แหล่งวิทยำกำรควำมรู้ได้อย่ำงเหมำะสม	 โดยเฉพำะจำก

ประสบกำรณ์จำกผู้อื่น	ๆ	และจำกผู้สอน	และกำรเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น

	 3.	 ช่วยผู้เรยีนตระหนกัถึงควำมจ�ำเป็นในกำรเรยีนรู	้เนือ่งจำกกำรรบัรูค้วำมต้องกำรของตนเอง	

เป็นผลมำจำกอิทธิพลของวัฒนธรรมและสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

	 4.	 ช่วยให้ผู้เรยีนเพิม่ควำมรบัผิดชอบในกำรก�ำหนดจดุมุง่หมำยกำรเรยีนรู	้กำรวำงแผน	และ

ประเมินผลกำรเรียนด้วยตนเอง

➤

➤

➤➤

➤

➤

แรงจูงใจ

(Motivation)

กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง

(Self-monitoring)
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(Self-Directed	Learning)
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	 5.	 ช่วยให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้จำกปัญหำของผู้เรียนแต่ละคน

	 6.	 ช่วยให้ผู้เรยีนตัดสนิใจในวชิำต่ำง	ๆ 	ทีเ่สนอให้ผู้เรยีนไว้เป็นทำงเลอืกในกำรท�ำควำมเข้ำใจ

เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้ต่อไป

	 	7.	กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้เกณฑ์หรือบรรทัดฐำนในกำรตัดสินใจ	 หรือพินิจพิเครำะห์สิ่งต่ำง	 ๆ	

เกี่ยวกับตนเองและประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำ

	 8.	 ช่วยให้ผู้เรียนเข้ำไปสู่กำรเรียนรู้	ด้วยกำรมองตนเองอย่ำงถูกต้อง

	 9.	 ช่วยช้ีปัญหำและแก้ปัญหำให้เข้ำใจง่ำย	 ซ่ึงต้องตระหนักถึงควำมสัมพันธ์ของปัญหำส่วน

บุคคลและส่วนรวมด้วย

	 10.	สนบัสนนุให้ผู้เรยีนมมีโนทัศน์แห่งตน	โดยจัดบรรยำกำศทีส่่งเสรมิ	หรอืกระตุ้นให้ผู้เรยีน

เกิดกำรเรียนรู้	กำรมองสะท้อนกลับ	ใช้กระบวนกำรท�ำงำนกลุ่มเพื่อสนับสนุนกำรเรียนรู้

	 11.	ให้ควำมส�ำคัญกับประสบกำรณ์	 กำรมีส่วนร่วม	 และวิธีกำรในกำรวำงแผนโครงกำร	 ใช้

แบบจ�ำลองและสัญญำกำรเรียน

	 12.	ช่วยให้ผู้เรียนเข้ำใจทำงเลือกหรือกำรตัดสินใจ	 วิธีกำรปรับคุณภำพของกำรเลือกและ

กระตุ้นให้ผู้เรียนเลือกเฟ้นสิ่งที่ดีที่สุด

	 ชิดชงค์	ส.	นนัทนำเนตร	(2542)	ได้เสนอเครือ่งมอืหรอืสิง่ทีจ่ะช่วยฝึกฝนให้ผู้เรยีนมลีกัษณะ

กำรเรียนรู้ด้วยกำรน�ำตนเอง	ไว้	ดังนี้

	 1.	 สัญญำกำรเรียน	 เป็นสิ่งที่ก�ำหนดขึ้นระหว่ำงผู้สอนกับผู้เรียน	 เป็นลักษณะกำรสอนรำย

บุคคลให้ผู้เรียนมีควำมรับผิดชอบ	มีระเบียบวินัยในตนเอง	เป็นตัวของตัวเองให้มำก	โดยกำรส�ำรวจ

และค้นคว้ำควำมสนใจที่แท้จริงของตนเอง	แล้วให้ผู้เรียนเลือกเรียนตำมควำมสนใจ	สัญญำกำรเรียน

จะช่วยให้ผู้เรยีนน�ำตนเองได้มำกขึน้	เพรำะได้เปิดเผยตัวเองได้อย่ำงเต็มทีแ่ละพึง่พำตนเองได้มำกท่ีสดุ

	 2.	 กำรเรียนรู้จำกกลุ่มเพื่อน	 เป็นกำรเรียนกำรสอนที่มีกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์	 ควำม

คิดเห็นระหว่ำง	ครู	หรือผู้สอน	หรือผู้อ�ำนวยควำมสะดวก	กับผู้เรียนในกลุ่ม	โดยกำรชี้ให้เห็นปัญหำ

และแก้ปัญหำ	ท�ำให้เข้ำใจง่ำยขึน้	ซ่ึงควำมสมัพนัธ์อันดีต่อกนัจะช่วยให้ผู้เรยีนตระหนกัถงึควำมจ�ำเป็น

ในกำรเรียนรู้ที่เกี่ยวกับกำรรับรู้ควำมต้องกำรของตัวเอง

	 3.	 ทัศนะเกี่ยวกับเวลำ	 กำรก�ำหนดระยะเวลำตำยตัวกับกิจกรรมต่ำง	 ๆ	 จะช่วยให้ผู้เรียน

ตระหนักถึงคุณค่ำของเวลำที่จะเรียนรู้สิ่งต่ำง	ๆ	และกำรน�ำไปใช้ได้ทันทีในชีวิตประจ�ำวัน
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	 4.	 ประโยชน์ของกำรเรียนรู้	ผู้เรียนจะน�ำตนเองได้มำกขึ้น	หำกกำรเรียนรู้เป็นกำรแก้ปัญหำ

มใิช่กำรจดจ�ำแค่เนือ้หำ	กำรจดัโปรแกรมกำรเรยีนจึงจ�ำเป็นต้องสนองควำมต้องกำรของผู้เรยีน	เป็นกำร

ให้ควำมรู้	ทักษะที่จ�ำเป็น	และทันต่อเหตุกำรณ์	สถำนกำรณ์ที่เป็นอยู่

	 5.	 ควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ด้วยกำรน�ำตนเอง	 กำรเรียนรู้ด้วยกำรน�ำตนเองเป็นเรื่องภำยใน

จิตใต้ส�ำนึกของผู้เรียน	เป็นกำรเปลี่ยนแปลงที่อยู่ภำยในตัวผู้เรียนมำกกว่ำกำรจัดกำรภำยนอก	ดังนั้น	

ผู้เรียนต้องเรียนด้วยควำมสมัครใจ	เต็มใจที่จะเรียนด้วยตนเอง

	 จิดำภำ	 สุวรรณฤกษ์	 (2545:	 182-185)	 เสนอองค์ประกอบที่สำมำรถเพิ่มกำรเรียนรู้

ด้วยกำรน�ำตนเอง	คือ	

	 1.	 กำรจัดเตรยีมกำรถ่ำยโอนกำรเรยีนรูเ้พือ่เพิม่ควำมสำมำรถในกำรเรยีนรูด้้วยกำรน�ำตนเอง

ของประชำชน	ควรมีกำรพัฒนำแผนกำรเรียนรู้รำยบุคคลหรือสัญญำกำรเรียนรู้ให้กับผู้เรียน	

	 2.	 กำรสร้ำงแผนกำรเรยีนกำรสอนเพือ่เพิม่ควำมสำมำรถในกำรเรยีนรูด้้วยกำรน�ำตนเองของ

ประชำชน	 โดยผู้สอนและผู้เรียนต้องรู้และเข้ำใจหลักสูตร	 จุดมุ่งหมำยและเป้ำหมำยของกำรจัดกำร

เรียนรู้	 ซ่ึงผู้จัดกำรศึกษำนอกระบบโรงเรียนควรสร้ำงวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ของประชำชนให้ชอบ

กำรอ่ำน	ชอบเขียน	ชอบค้นคว้ำ	ใฝ่รู้	ใฝ่เรียน	

	 3.	 กำรจัดเตรียมสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกและกำรประสำนงำนเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำร

เรยีนรูด้้วยกำรน�ำตนเองของประชำชน	ควรให้ควำมส�ำคัญของคอมพวิเตอร์	อินเทอร์เน็ตเพือ่ให้ผู้เรยีน

ได้มีโอกำสแลกเปลี่ยนควำมรู้ผ่ำนเครือขำ่ยอินเทอร์เน็ตและส่งเสริม	 สนับสนุน	 พัฒนำแหล่งเรียนรู	้

สื่อเทคโนโลยี	สำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำใช้เพื่อกำรเรียนรู้อย่ำงคุ้มค่ำ

	 วิรุฬห์	นิลโมจน์	(2547:	215)	เสนอว่ำ	กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ของผู้ใหญ่ต้องเป็น

ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้โดยกำรช้ีน�ำตนเอง	 (SDL)	 ซ่ึงมีควำมเช่ือในควำมรับผิด

ชอบในกำรเรียนรู้ของผู้เรียน	 เชื่อในศักยภำพที่ไม่สิ้นสุดของมนุษย์	 โดยเน้นแรงจูงใจจำกภำยในของ

ผู้เรียน	เพื่อให้ผู้เรียนค้นพบและเพิ่มศักยภำพของตนเองและมีแรงจูงใจอย่ำงต่อเนื่อง

	 สรุปได้ว่ำ	 กำรเรียนรู้ด้วยกำรน�ำตนเองเป็นกระบวนกำรที่เกิดขึ้นภำยในตัวผู้เรียนเป็นผล

มำจำกแรงจูงใจและควำมต้องกำรของตนเอง	 ซ่ึงผู้เรียนเป็นผู้จัดระบบกำรเรียนด้วยตนเองโดยใช้

สัญญำแห่งกำรเรียนรู้	 ผู้สอนมีบทบำทเป็นผู้อ�ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้

ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ด้วยกำรน�ำตนเอง
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 4. ควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง

	 กกูลเิอมโิน	(Guglielmino	1977:	61-69)	ได้ศึกษำลกัษณะกำรเรยีนรูด้้วยกำรน�ำตนเองจำก

ผู้เชี่ยวชำญโดยใช้เทคนิคเดลฟำย	แล้วสร้ำงแบบวัดระดับควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ด้วยกำรน�ำตนเอง	

(Self-Directed	learning	Readiness	Scale	:	SDLRS)	แบบสอบถำมน้ีเป็นลกัษณะกำรประเมนิตนเอง	

มีตัวเลือกแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ	จ�ำนวน	41	ข้อ	แล้วน�ำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่ำงที่แตกต่ำง

กัน	4	กลุ่ม	ได้ค่ำควำมเชื่อมั่น	0.87	ผลกำรวิจัยพบว่ำ	ผู้ที่เรียนรู้ด้วยกำรน�ำตนเองมีองค์ประกอบ	8	

ประกำร	 คือ	 กำรเปิดโอกำสต่อกำรเรียนรู้	 มโนคติต่อตนเองในกำรเป็นผู้เรียนที่มีประสิทธิภำพ

ควำมคิดริเริ่มและควำมเป็นอิสระในกำรเรียนรู้	 ควำมรับผิดชอบในกำรเรียนรู้	 ควำมรักในกำรเรียน	

ควำมคิดสร้ำงสรรค์	มองอนำคตในแง่ดี	ควำมสำมำรถใช้ทกัษะศึกษำหำควำมรูแ้ละทกัษะกำรแก้ปัญหำ	

ต่อมำได้ปรบัปรงุแบบวดัขยำยเป็น	58	ข้อ	แบบวดัน้ีเป็นเครือ่งมอืทีไ่ด้มำตรฐำนและสำมำรถน�ำไปใช้ได้

กบักลุม่เป้ำหมำยทกุวยั	จึงมผู้ีน�ำมำใช้อย่ำงแพร่หลำยในประเทศไทย	เช่น	นรนิทร์	บญุชู	(2532)	วมิล

พรรณ	กุลัตถ์นำม	(2538)	กิ่งกำญจน์	ตั้งศรีไพร	(2542)	เป็นต้น

	 สรุปว่ำ	ควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ด้วยกำรน�ำตนเอง	คือ	คุณสมบัติของผู้ที่มีลักษณะที่เอื้อต่อ

กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง	8	ประกำร	คือ	1)	กำรเปิดโอกำสต่อกำรเรียนรู้	2)	มโนคติของตนเองในด้ำน

กำรเป็นผู้เรียนที่มีประสิทธิภำพ	3)	มีควำมคิดริเริ่มและเรียนรู้ด้วยตนเอง	4)	มีควำมรักในกำรเรียน	

5)	 มองอนำคตในแง่ดี	 6)มีควำมรับผิดชอบต่อกำรเรียนรู้ของตน	 7)	 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค	์

8)	สำมำรถใช้ทกัษะทำงกำรศึกษำหำควำมรูแ้ละทกัษะกำรแก้ปัญหำ	ซ่ึงสำมำรถวดัได้ด้วยแบบวดัระดับ

ควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ด้วยกำรน�ำตนเอง	(SDLRS)	

บทสรุป 

	 แนวคิดกำรเรียนรู้ด้วยกำรน�ำตนเองหรือ	 SDL	 มีจุดเริ่มต้นมำจำกทฤษฎีกำรศึกษำผู้ใหญ่

ซ่ึงเปิดแนวทำงให้กับบคุคลทัว่ไปได้รบัรูถึ้งควำมสำมำรถในกำรเรยีนรู	้นับเป็นจดุเริม่ต้นของกำรจดักำร

ศึกษำที่เน้นผู้เรียนเป็น	 ศูนย์กลำง	 โดยมีผู้สอนเป็นเสมือนโค้ชคอยสนับสนุน	 และช้ีแนะให้ผู้เรียน

ได้เกดิกำรเรยีนรูอ้ย่ำงต่อเนือ่ง	ภำยใต้กระแสสงัคมทีเ่ปลีย่นไปในปัจจุบนั	กำรเรยีนรูด้้วยกำรน�ำตนเอง

จึงไม่ใช่เรื่องของกำรศึกษำเฉพำะกลุ่มเพียงอย่ำงเดียวต่อไป	แต่กลำยเป็นเรื่องที่ท้ำทำยส�ำหรับทุกวัย

ไม่ว่ำจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่	 และจะเป็นเรื่องที่ดีหำกสนับสนุนให้เด็กและเยำวชนหันมำสนใจและ

ให้ควำมส�ำคัญกับกำรเรียนรู้ด้วยกำรน�ำตนเองมำกขึ้น	 เพรำะกำรเรียนรู้ด้วยกำรน�ำตนเอง	 เป็นกำร

เรียนรู้ที่เกิดจำกควำมต้องกำรจำกภำยใน	 ตำมแรงจูงใจภำยในของแต่ละคนจึงมีควำมเป็นอิสระ

สำมำรถสร้ำงควำมสุขสนุกสนำนในกำรเรียนรู้ได้มำกกว่ำกำรรอให้ป้อนข้อมูลเข้ำสู่สมองเพียงอย่ำง

เดียว	 ควำมต้องกำรในกำรเรียนรู ้ด้วยกำรน�ำตนเองจึงมีควำมสัมพันธ์ทำงตรงกับแหล่งเรียนรู	้
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โดยเฉพำะกำรพำตนเองเข้ำสูป่ระสบกำรณ์ในโลกแห่งควำมเป็นจรงิ(บำงคนเรยีนรูผ่้ำนโลกเสมอืนจรงิ)

ทีเ่รำเรยีกว่ำ	ประสบกำรณ์นยิม	โดยสิง่ส�ำคัญของกำรเสรมิสร้ำงควำมรูเ้กีย่วกบักำรเรยีนรูด้้วยแนวคิด

ดังกล่ำวควรค�ำนงึถึงควำมพร้อมของผู้เรยีนในกำรเรยีนรูด้้วยกำรน�ำตนเอง	เพือ่จดัแนวทำงส่งเสรมิให้

ผู้เรียนได้รู้วิธีกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง	ซึ่งน�ำไปสู่กำรสร้ำงวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต	(Lifelong	

Learning)	อย่ำงมีประสิทธิภำพในศตวรรษที่	21 
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