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รูปแบบแนวคิดทางทฤษฎี และงานวิจัยเกี่ยวกับ
ปัจจัยเชิงสาเหตุของการเรียนรู้แบบน�าตนเอง

บทคัดย่อ
บทความนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นการประมวลรูปแบบแนวคิดทางทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบน�าตนเอง 

ตอนที่ 2 เป็นการทบทวนงานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุของการเรียนรู้แบบน�าตนเอง ในตอนที่ 1 เป็นรูปแบบแนวคิดทาง

ทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบน�าตนเองนั้น ได้จ�าแนกออกเป็น 3 กลุ่มแนวคิด คือ 1) รูปแบบแนวคิดเชิงเส้นตรง เป็นกลุ่มที่

มีมุมมองการเรียนรู้แบบน�าตนเองว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดข้ึนเป็นล�าดับข้ัน เร่ิมจากข้ันหน่ึงไปสู่ข้ันต่อๆ ไป จนบรรลุ

เป้าหมายการเรียนรู้ 2) รูปแบบแนวคิดเชิงปฏิสัมพันธ์ เป็นกลุ่มที่มีมุมมองว่า การเรียนรู้แบบน�าตนเองเกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์

ระหว่างองค์ประกอบภายในตัวผู้เรียน กับตัวแปรอื่นนอกตัวผู้เรียน และ 3) รูปแบบแนวคิดเชิงการเรียนการสอน ซึ่งมีมุมมอง

ว่า การเรียนรู้แบบน�าตนเองจะพัฒนาขึ้น ภายใต้การแสดงบทบาทและแนวทางการด�าเนินการเรียนสอนของครูที่สอดคล้องกับ

การเรียนรู้ในแต่ละขั้น คือ ขั้นพึ่งพา ขั้นสนใจ ขั้นเข้าเกี่ยว และขั้นการชี้น�าตนเอง ในตอนที่ 2 เป็นการทบทวนงานวิจัยเกี่ยว

กับปัจจัยเชิงสาเหตุของการเรียนรู้แบบน�าตนเองนั้น พบว่า ตัวแปรที่ส่งผลต่อการเรียนรู้แบบน�าตนเอง มีทั้งตัวแปรจิตลักษณะ

ภายในตวัผูเ้รยีนและปจัจยัแวดล้อมอื่นๆ นอกตวัผูเ้รยีน แต่อย่างไรกต็าม ยงัคงมตีวัแปรอีกมากทีอ่าจจะมอีทิธพิลต่อการเรยีน

รู้แบบน�าตนเอง ซึ่งจะเป็นประเด็นของโจทย์วิจัยที่ควรศึกษาค้นคว้าต่อไป

 

ค�ำส�ำคญั : การเรียนรู้แบบน�าตนเอง รูปแบบแนวคดิทางทฤษฎีเกีย่วกบัการเรียนรู้แบบน�าตนเอง รูปแบบแนวคิดเชิงเส้นตรง  

รูปแบบแนวคิดเชิงปฏิสัมพันธ์ รูปแบบแนวคิดเชิงการเรียนการสอน
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Theoretical Models and Researches

Involving Causal Factors of Self - directed Learning

Abstract
This article divided into two parts, part 1: gathering theoretical models of self-directed learning and part 

2: reviewing researches involved causal factors effect on self-directed learning. In the first part, the theoretical 

models categorized into 3 groups of thought; namely 1) Linear Model, which viewed self-directed learning as 

a step process, from first step to another step until met the learning goal; 2) Interactive Model, which viewed 

that self-directed learning caused of interaction between personal factors and external factors of learners, and 

3) Instructional Model, which viewed that self-directed learning developed under teacher role and instructional 

process consistent with 4 learning stages: Dependent Stage, Interested Stage, Involved Stage, and Self-direction 

Stage. In the second part, as a causal factors researches reviewed of self - directed learning, the findings revealed 

that variables influencing self-directed learning comprises of both psychological characteristics within learners and 

other environment factors. However, it still remained some variables might effected on self - directed learning 

which was the research questions and need to find out for further study.

Keywords : Self - directed Learning, Theoretical Models of Self - directed Learning, Linear Model, Interactive 

Model, Instructional Model
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บทน�า
การเรียนรู้แบบน�าตนเอง (Self - Directed Learning) 

คือ ลักษณะการเรียนรู้ที่ผู้เรียนวางแผนการเรียนรู้ ก�าหนด

เป้าหมาย และด�าเนินการเรียนรู้ด้วยกลวิธีที่เหมาะสมเพื่อให้

บรรลตุามวตัถปุระสงค์ การเรียนรู้แบบน�าตนเองมพีืน้ฐานมา

จากแนวคดิของนักการศกึษาและทฤษฎมีนุษยนิยม เช่น John 

Dewey (Dewey, 1938, as cited in Huang, 2008) ที่กล่าว

ไว้ว่า “มนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกับศักยภาพไม่จ�ากัด เพื่อ

การเจริญเติบโตและพัฒนาการ เขาเช่ือว่าการศึกษาเป็นตัว

สนับสนุนความเจริญและการพฒันาของมนุษย์ ซึง่ผูส้อนต้อง

ไม่เข้าไปแทรกแซงหรือไปควบคุมกระบวนการการเรียนรู้ของ

เขา แต่ผู้สอนต้องแสดงบทบาทเป็นผู้อ�านวยความสะดวกใน

การเรียน (Learning Facilitator)” หรือเป็น “ผู้ร่วมกิจกรรม 

(Member)” นั่นคือ ผู้สอนเป็นผู้ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

ในกระบวนการเปลีย่นแปลงต่างๆ รวมไปถงึทกัษะ พฤตกิรรม 

ค่านิยม และทัศนคติด้วย ซึ่งผู้สอนจะไม่สอนโดยตรงในสิ่ง

ต่างๆ แต่ผู้สอนจะช่วยเหลือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ

ตกผลึกเอง (อาชัญญา, 2551) ต่อมาในปีที่ ค.ศ. 1961 Houle 

(Houle, 1961, as cited in Candy, 1991) นักการศึกษาเกี่ยว

กับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ก็ได้อธิบายเกี่ยวกับแรงจูงใจในการ

เรียนรู้ การเรียนรู้ด้วยความคิดและการพึ่งตนเอง เป็นการ

เรียนแบบช้ีน�าตนเอง ซึง่เป็นวธีิการเรียนทีแ่ตกต่างจากระบบ

โรงเรียนแบบดั้งเดิม อย่างไรก็ตามมีนักการศึกษาบางท่าน

วิเคราะห์ว่าการเรียนรู้แบบน�าตนเอง มีหลักการพ้ืนฐานจาก

แนวคดิของทฤษฎีกลุม่มนุษยนิยม (Humanism) เช่ือว่ามนุษย์

ทกุคนเกดิมาพร้อมกบัความด ีมคีวามรักด ีเป็นอสิระ เป็นตวั

ของตวัเอง มคีวามรับผดิชอบ มศีกัยภาพ และมคีวามสามารถ

พฒันาศกัยภาพของตนเองได้อย่างไม่มข้ีอจ�ากดั (จารุณี และ

ดวงทอง, 2559 ) ตามหลกัการและค�ากล่าวข้างต้นน้ี ผูเ้รียนจงึ

มีแรงจูงใจจากภายในตนเอง และมีความสามารถที่จะศึกษา

ด้วยการค้นหาความต้องการและความสนใจ ของตนเอง มี

ความรับผิดชอบในการเรียนรู้ที่ตนเป็นคนตัดสินใจเลือก ผู้

เขียนได้มีการสรุปแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบน�าตนเองที่

แตกต่างกันหลายกลุ่ม และได้มีการสังเคราะห์งานวิจัยที่น่า

สนใจในเรื่องนี้จ�านวนไม่น้อย ซึ่งจะกล่าวในหัวข้อต่อไป

แนวคดิทางทฤษฎเีก่ียวกบัการเรยีนรูแ้บบน�าตนเอง
รูปแบบแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบ

น�าตนเอง สามารถจ�าแนกออกเป็นกลุ่มต่างๆ ซึ่งในที่น้ีผู้

เขียนจะน�าเสนอ 3 กลุ่มแนวคิด คือ รูปแบบแนวคิดเชิง

เส้นตรง (Linear Model) รูปแบบแนวคิดเชิงปฏิสัมพันธ์ 

(Interactive Model) และรูปแบบแนวคิดเชิงการเรียนการ

สอน (Instructional Model) 

1.	 รูปแบบแนวคิดเชิงเส้นตรง	

รูปแบบแนวคิดเชิงเส้นตรง เป็นแนวคิดที่อธิบาย

กระบวนการของการเรียนรู้แบบน�าตนเองเป็นล�าดบัข้ัน (Step) 

โดยเร่ิมจากข้ันหนึง่ แล้วก้าวหน้าไปสูอ่กีข้ันหน่ึง เพือ่บรรลเุป้า

หมายในการเรียนรู้ที่ก�าหนดไว้ นักการศึกษาที่ส�าคัญในกลุ่ม

นี้ได้แก่ Houle (1961), Tough (1968) และ Knowles (1975)

Houle (1961) เป็นคนแรกที่ได้อธิบายแรงจูงใจใน

การเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ของกลุ่มผู้เรียน ที่เป็นนักศึกษา

ผู้ใหญ่ในการศึกษานอกระบบ หนังสือที่มีชื่อเสียงของเขาคือ 

The Inquiring Mind (1961) ได้เผยแพร่แนวคิดที่เป็นองค์

ความรู้เก่ียวกบัการศกึษาผูใ้หญ่ และพืน้ฐานเกีย่วกบัการเรียน

รู้แบบน�าตนเอง Houle ได้อธิบายคุณลักษณะหลายประการ

ของผู้ใหญ่ในกิจกรรมของการเรียนรู้นอกระบบ เช่น ผู้เรียน

แต่ละคนมีความยดึม่ันผกูพนักับสิง่ทีเ่รยีน มีเป้าหมายในการ

เรียน มกีระบวนการเรียนทีเ่ขามีความสุข และมองเหน็คณุค่า

ของการเรียนที่มีต่อตัวเขา (Houle, 1961) นอกจากนี้จากการ

ศกึษาวจิยัเกีย่วกบัลกัษณะการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ Houle ได้แบ่ง

ประเภทผู้เรียนออกเป็น 3 กลุ่มคือ 

1. ผู้เรียนที่มุ่งเน้นเป้าหมาย (The Goal Oriented 

Learners) ผู้เรียนกลุ่มนี้จะใช้การศึกษาเป็นสิ่งน�าไปสู่ความ

ส�าเร็จและเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ และมีแนวคิดว่า การศึกษา

เป็นวิถทีีจ่ะน�าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาและสนองตอบความสนใจ

ของเขา
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2. ผู้เรียนที่มุ่งเน้นกิจกรรม (The Activity Oriented 

Learners) ผูเ้รียนกลุม่น้ีจะเข้าร่วมกจิกรรมหรือท�าในสิง่ทีเ่ขา

สนใจในบริบทการเรียนรู้ กลุ่มนี้จะยอมรับตรงๆ ว่า เขาเข้า

มาเรียนด้วยเหตุผลอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการหาความรู้

3. ผู้เรียนที่มุ่งเน้นเรียนรู้ (The Leaning Oriented 

Learners) ผูเ้รียนกลุม่น้ีจะเข้าร่วมกจิกรรมเพือ่ศกึษาหาความรู้ 

ด้วยตัวเขาเอง มีจิตใจที่ยึดม่ันผูกพันกับกิจกรรมการเรียนรู้  

และมองว่าการศึกษาเป็นเร่ืองสนุก ซ่ึงผู ้เรียนกลุ ่มน้ีจะ

สามารถชี้น�าตนเองในการเรียนรู้ได้ดีกว่ากลุ่มอื่น

Houle เช่ือว่า วธีิทีใ่ช้ในการศกึษาของนกัศกึษาผูใ้หญ่ 

ก็คือ การเรียนรู้แบบน�าตนเอง (Self - directed Learning) 

ซึง่เป็นวธีิทีเ่น้นบทบาทการเรียนรู้ของตวัผูเ้รียนมากกว่าเน้นผู้

สอน Candy (1992) ได้วจิารณ์แนวคดิของ Houle ว่าเป็นการ

เร่ิมต้นของกลุ่มโมเดลเชิงเส้นตรง ที่ขาดความชัดเจนลึกซึ้ง 

แต่แนวคิดของ Houle ก็มีอิทธิพลอย่างน้อย 2 ประการ คือ 

การก�าหนดทิศทางกาจัดรูปแบบ โครงสร้างการศึกษาผู้ใหญ่ 

และการเรียนรู้แบบน�าตนเอง

นักการศึกษาผู้ใหญ่ท่านที่สองคือ Tough (1968) เขา

เป็นลูกศิษย์ของ Houle ที่มหาวิทยาลัยชิคาโก ในช่วงต้น

ทศวรรษ 1960s Tough ได้เร่ิมด้วยการศกึษาผลงานของ Houle 

และได้ท�าการวจิยัเกีย่วกบัการเรียนรู้ แบบน�าตนเองในปี ค.ศ. 

1963 โดยเก็บข้อมูลด้วยการสมัภาษณ์นกัศกึษาผูใ้หญ่ในเมอืง 

Toronto จ�านวน 35 คน และสรุปว่าเหตุผลและแรงจูงใจใน

การเรียนรู้ของผู้ใหญ่นั้นค่อนข้างซับซ้อน แต่ก็มีเหตุผลหลาย

ข้อที่สอดคล้องกัน เช่น ผู้เรียนเป็นคนเลือกและก�าหนดเป้า

หมายการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นผูต้ดัสนิใจใช้ทกัษะและกลวธีิ

ในการเรียน ทีเ่หมาะสม แล้วกพ็ยายามหาความรู้เพือ่เพิม่พนู

ทักษะและประสบการณ์ต่างๆ Tough ได้แสดงผลจากข้อมูล 

เชิงประจกัษ์ว่า ผูใ้หญ่จะเรียนด้วยความสขุุมรอบคอบ และมี

มุมมองกว้างจะเป็นผู้วางแผนในการเรียนของเขาเอง ไม่ใช่ผู้

สอนเป็นผู้ก�าหนดแผนให้เขา (Bonham,1992)

Tough ยังพบจากการวิจัยของเขาอีกว่า ผู้เรียนเป็นผู้

วางแผนในการเรียนด้วยตัวเขาอย่างน้อย 70% ของโครงการ

เรียนทั้งหมด โดยมีเหตุผลส�าคัญคล้ายๆ กัน คือ ต้องการมี

ความรู้ และต้องการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะของตนเอง 

Tough ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ผู้สอนในระบบการศึกษาผู้ใหญ่

ควรลดบทบาทการเป็นผูส้อนลง แต่ควรเพิม่บทบาทการเป็นผู้

แนะ (Coach) มากขึน้ อย่างไรก็ตามงานของ Tough ก็ได้รบั

การวิจารณ์ว่า ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบน�าตนเองที่

ยงัไม่ลกึซึง้ และการให้นักศกึษาผูใ้หญ่ทีย่งัไม่มทีกัษะทีส่�าคญั

และจ�าเป็นในการเรียนรู้ เป็นผูว้างแผนในการเรียนด้วยตนเอง

ก็ดี หรือการให้นักศึกษาผู้ใหญ่มีบทบาทเรียนรู้ด้วยตนเองก็ดี 

อาจเป็นไปได้ยากและไม่เหมาะสม (Danis & Tremblay, 1987)

นอกจาก Houle และ Tough แล้ว Knowles (1975) 

เป็นอกีผูห้น่ึงในกลุม่น้ี ซึง่ Knowles ถอืได้ว่าเป็นนักการศกึษา

ผูใ้หญ่ทีมี่ช่ือเสยีง เขาได้รวบรวมแนวคิดของจิตวทิยามานุษย

นิยม และสรุปเป็นพืน้ฐาน พฒันาข้ึนเป็นทฤษฎกีารเรียนรู้ของ

ผู้ใหญ่ โดยมีการน�าค�าว่า Andragogy มาใช้ในวงการศึกษา

ในปี ค.ศ. 1967 (Knowles 1978, อ้างถึงใน ศักรินทร์, 2557) 

โดยได้อธบิายความแตกต่างระหว่างข้อตกลงเบือ้งต้นของการ

เรียนการสอนที่ครูสอนเด็กหรือการเรียนการสอนที่ครูเป็นผู้

ชี้น�า (pedagogy) และแบบการสอนที่สอนนักศึกษาผู้ใหญ่

หรือการเรียน การสอนแบบผู้เรียนเป็นผู้ช้ีน�าตนเองในการ

เรียน (andragogy) ไว้ดังตารางที่ 1 (Knowles, 1975. อ้าง

ถึงใน จินตนา, 2559)
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ตำรำงที่	1 เปรียบเทียบข้อตกลงเบื้องต้นระหว่างครูผู้สอนชี้น�าการเรียน (pedagogy) กับผู้เรียนชี้น�าตนเองในการเรียน 

(andragogy)

การเรียนการสอนบนข้อตกลงเบือ้งต้นแบบ Andragogy ทีผู่เ้รียนช้ีน�าตนเองในการเรียนน้ีเป็นพืน้ฐานส�าคญัของการเรียน

รู้แบบน�าตนเอง Knowles (1975) ได้อธิบายขั้นตอนการเรียนรู้แบบน�าตนเองไว้ว่า สามารถแบ่งได้เป็น 5 ขั้น คือ (Knowles, 

1975. as cited in Huang, 2008)

1. การวินิจฉัยความต้องการการเรียนรู้ (diagnosing learning needs) ผู้เรียนต้องวิเคราะห์ว่า ตนเองต้องการหรือมี

ความสนใจอะไร ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการก�าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียนในขั้นต่อไป

2. การก�าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ (formulating learning goals) ผู้เรียนต้องก�าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้จึงจะ

สามารถก�าหนดวัตถุประสงค์ย่อยในการเรียนได้

3. ระบุแหล่งเรียนรู้ ทั้งที่เป็นคนและวัสดุอุปกรณ์ (identifying human and material resources for learning) เป็น

ขั้นตอนส�าคัญ เพราะแหล่งการเรียนรู้เป็นแหล่งที่ต้องสรรหาและเลือกสรรให้เหมาะสม

4. เลือกและปฏิบัติด้วยกลวิธีการเรียนที่เหมาะสม (choosing and implementing appropriate learning strategies) 

หากมกีลวธิหีลายๆ ประการให้เลอืก ผูเ้รียนต้องพจิารณาเลือกปฏิบติัด้วยวธีิใดวิธหีน่ึงหรือหลายอย่างทีเ่หมาะสมกบัตนเองและ

บริบทการเรียนรู้

5. ประเมินผลการเรียนรู้ (evaluating learning outcomes) ขั้นนี้เป็นขั้นที่จะช่วยให้ผู้เรียนทราบถึงความก้าวหน้าใน

การเรียนของตนเอง และท�าให้ทราบว่า บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหรือไม่

ขั้นการเรียนรู้ที่ผู้เขียนได้กล่าวไว้ข้างต้นนี้ จะเกิดขึ้นจากการวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-planed learning) ซึ่ง

แต่ละข้ันจะมคีวามเช่ือมโยงสมัพนัธ์กนั อนัเป็นลกัษณะส�าคญัของรูปแบบแนวคดิเชิงเส้นตรงทีเ่ด่นชดัมากกว่าแนวคดิของผูอ้ืน่
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ที่กล่าวมาแล้ว แต่แนวคิดของ Knowles ก็ได้ถูกวิจารณ์ใน

หลายประเด็น เช่น Brookfield (1986) วิจารณ์ว่า แนวการ

สอนแบบ andragogy ตามแนวคิดของ Knowles ท�าให้เกิด

ความเข้าใจว่า การสอนแบบน้ีจะใช้เฉพาะกับผู้เรียนที่เป็น

ผู้ใหญ่เท่านั้น Brookfield เสนอว่าข้อตกลงเบื้องต้นของการ

สอนแบบ andragogy ที่ผู้เรียนชี้น�าตนเองในการเรียนน่าจะ

เป็นแนวคดิทีค่รูสามารถใช้สอนได้ทัง้เดก็และผูใ้หญ่ หรือใคร

ก็ได้ที่เห็นว่าเหมาะสม ทั้งนี้ยังมีค�าวิจารณ์จากนักการศึกษา

ท่านอื่นๆ เช่น Merriam (2001); Rachal (2002) กล่าวว่า 

แม้ว่า Knowles จะใช้เวลาถึง 3 ทศวรรษในการคิดค้นทฤษฎี

การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ แต่ก็ไม่อาจลงสรุปได้ว่าเป็นทฤษฎีการ

เรียนรู้ของผูใ้หญ่ ทีส่มบรูณ์ เพราะแนวคดิของ Knowles มอง

เฉพาะกระบวนการทีเ่กดิข้ึนภายในตัวผูเ้รียน และการทีบ่คุคล

เรียนรู้ด้วยการริเร่ิมของตนเองจะเรียนรู้ได้มากกว่า ดกีว่า และ

มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการเรียนสูงกว่า ซึ่งการเรียนรู้ด้วย

ตนเองจะไม่ได้ค�านึงถึงปัจจัยภายนอก เช่น บริบทแวดล้อม

ทางสงัคม และองค์ประกอบทีเ่กีย่วกบัการสอนของครู เป็นต้น 

ข้อวิจารณ์เหล่านี้ได้ก่อให้เกิดแนวคิดของคนอื่นๆ ซึ่ง

ผู้เขียนจะได้กล่าวในหัวข้อต่อไป

2.	รูปแบบแนวคิดเชิงปฏิสัมพันธ์	

นักการศึกษาอีกกลุ่มหนึ่งมีความคิดเห็นแตกต่างจาก

กลุ่มรูปแบบแนวคิดเชิงเส้นตรง และได้โต้แย้งว่า การเรียนรู้

แบบน�าตนเองควรจะอยูใ่นรูปปฏสิมัพนัธ์ ตวัอย่างของนักการ

ศึกษากลุ่มนี้ ได้แก่ Spear & Mocker (1984); Brockett & 

Hiemstra (1991) และ Garrison’s Model (Garrison,1997) 

Spear และ Mocker (1984) ให้ข้อคิดว่า สิ่งแวดล้อม

หรือสิ่งรอบตัวผู้เรียนมีความส�าคัญต่อการเรียนรู้ ในงานวิจัย

เกี่ยวกับการเรียนรู้แบบน�าตนเอง Spear และ Mocker ได้พบ

ว่า ผูเ้รียนทีม่กีารศกึษาน้อยไม่ได้ใช้การตัดสนิใจมากเมือ่เรียน

รู้ด้วยตนเอง เน่ืองจากมีข้อจ�ากัดในบริบทที่เป็นอยู่ ผู้เรียน

ไม่ได้ฝึกฝนวางแผนตามที่ Tough ได้กล่าวไว้ กระบวนการ

ตดัสนิใจของผูเ้รียนจะมากหรือน้อยข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ เช่น 

สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สถานที่เรียน และเวลาเรียน หรือ

สรุปได้ว่า การเรียนรู้แบบน�าตนเองจะเกิดขึ้นหรือไม่ จะถูก

ก�าหนดโดยปัจจัยแวดล้อม นอกเหนือจากคุณลักษณะเฉพาะ

ตัวของผู้เรียน

รูปแบบการเรียนรู้แบบน�าตนเอง ตามความคดิเหน็ของ 

Spear และ Mocker ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรก เป็น

ลักษณะภายในบุคคล ได้แก่ ความถนัด ความคิดสร้างสรรค์ 

ความยนืหยดั แรงจูงใจ สว่นที่ 2 เปน็การเปลีย่นแปลงของสิ่ง

แวดล้อมที่เกิดข้ึนระหว่างเรียน ซึ่งก่อให้เกิดการกระตุ้นหรือ

ผลักดันให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ รวมทั้งโอกาสหรือความเป็น

ไปได้ต่างๆ ของสภาพการเรียนรู้ทีผู่เ้รียนประสบอยู ่นอกจาก

น้ียังมีปัจจัยอื่นๆ ในการเรียนรู้ของผู้เรียนในขณะน้ัน องค์

ประกอบในส่วนที่ 2 น้ี ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้จัดการหรือจัด

ระเบียบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวให้เอื้อต่อการเรียนของเขา

แนวคิดส�าคัญของ Spear และ Mocker ก็คือการ

จัดระเบียบหรือการจัดการกับสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ของผู้

เรียน ซึ่งความคิดนี้ได้ก่อให้เกิดค�าถามว่า จะเป็นไปได้หรือ

ไม่กับผู้เรียนที่เป็นเด็กต�่ากว่าเกรด 12 ผลการศึกษาต่อมา 

(เช่น Roberson & Merriam,2005, Wheeler,2008) สนับสนุน

แนวคิดของ Spear และ Mocker และยืนยันว่า สิ่งแวดล้อม

มผีลกระทบส�าคญัต่อวิธีทีผู่เ้รียนจะจดัระเบยีบการเรียนรู้แบบ

น�าตนเอง และน�าไปสูค่วามคดิทีว่่า การจัดเตรียมสิง่แวดล้อม

ใหม่ที่ดีที่ความเหมาะสมกับผู้เรียน น่าจะก่อให้เกิดการเรียน

รู้ที่ดี แต่อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ได้มีผู้วิพากษ์ในหลายประเด็น 

เช่น การเรียนรู้เป็นเร่ืองที่ละเอียดซับซ้อน ที่ไม่อาจท�านาย

ล่วงหน้าได้ ผลการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่ดี อาจไม่ส่งผล

ทีม่ปีระสทิธผิลต่อผูเ้รียนทกุคน อย่างทีนั่กพฤตกิรรมนิยมคาด

หวังเสมอไป (Tennant, 2006)

Brockett และ Hiemstra (1991) ไดพ้ฒันารปูแบบการ

เรียนรู้โมเดล PRO (Personal Responsibility Orientation 

Model : PRO) แนวคิดนี้จะเน้นที่ความรับผิดชอบส่วนบุคคล 

(Personal Responsibility) หมายถึงการกระตุ้นเพื่อให้เกิด

ความตระหนัก ซึง่เป็นคณุลกัษณะของบคุคล อาจกล่าวได้ว่า
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ความรับผดิชอบจะเป็นกญุแจส�าคญัทีจ่ะน�าไปสูก่ารก�าหนดทศิทางการเรียนรู้ของผูเ้รียน ขณะเดยีวกนักจ็ะน�าไปสูก่ระบวนการ

และสภาพจัดการเรียนการสอน ทีส่นับสนุนให้ผูเ้รียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึง่กรณีน้ีเขาใช้ค�าว่า Learner Self-Direction อนัเป็นค�า

ที่มีความหมายแตกต่างจาก Self-Directed Learning ตามที่กล่าวมา ปัจจัยทั้งสองประเภทคือ ลักษณะการก�าหนดทิศทางการ

เรียนรู้ (Learner Self-Direction) และกระบวนการ สภาพแวดล้อมการเรียนการสอนทีส่นบัสนุนให้ผูเ้รียนเรียนรูด้้วยตนเอง (Self 

- Directed Learning) จะก่อให้เกิดการชี้น�าตนเองในการเรียนรู้ หรือ Self – Directioning ซึ่งมีความหมายคล้ายกับ Self - 

Directed Learning ในทฤษฎขีอง Knowles และคนอืน่ๆ ความสมัพนัธ์ของตวัแปรดงักล่าว สามารถแสดงได้ดงัภาพประกอบ 1

ภำพประกอบ	1 แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรส�าคัญในรูปแบบการเรียนรู้ของ The PRO Model 

จากภาพประกอบ 1 Brockertt และ Hiemstra ได้ให้ความหมายของตัวแปรต่างๆ ไว้ดังนี้ (Huang, 2008; วุฒิศักดิ์, 

2554; จารุณี และดวงทอง, 2559)

1. ความรับผิดชอบส่วนบุคคล (Personal Responsibility) หมายถึง คุณลักษณะของบุคคลที่ถูกกระตุ้นให้ตระหนักรู้ใน

ความจ�าเป็นที่ต้องเรียนรู้ และมีความรับผิดชอบในตัวเอง ที่จะต้องตัดสินใจ วางแผน ด�าเนินการและประเมินความก้าวหน้า

ในการเรียนรู้ของตนเอง

2. การก�าหนดทิศทางการเรียนรู้ (Learner Self - Direction) หมายถึง ลักษณะทางบุคลิกภาพ ของผู้เรียนที่เอื้อให้เกิด

การเรียนรู้โดยการชี้น�าตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ การก�าหนดทิศทางการเรียนรู้ของตนเอง จะขึ้นอยู่กับคุณลักษณะบางอย่าง

ของผู้เรียนด้วย เช่น ความต้องการและเจตคติต่อสิ่งที่เรียนนั้นๆ 
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3. การเรียนรู้โดยการช้ีน�าตนเอง (Self - Directed 

Learning) ความหมายของค�านี้ Brockett และ Hiemstra ได้

อธิบายว่า หมายถึง เฉพาะกระบวนการและลักษณะสภาพ

การจัดการเรียนการสอนที่สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้

ด้วยตนเองได้อย่างสมบูรณ์ กระบวนการและลักษณะสภาพ

ดังกล่าวนี้ จะเกี่ยวข้องกับครูที่ต้องปรับบทบาทตนเอง จาก

ผูส้อนหรือผูบ้รรยายไปเป็นพีเ่ลีย้งหรือผูแ้นะแนว (Coaching 

and Mentoring) ของผู้เรียน

4. การชี้น�าตนเองในการเรียนรู้ (Self - Direction in 

Learning) เป็นค�าทีมี่ความหมายกว้างกว่า ค�าว่า การก�าหนด

ทิศทางการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learner Self - Direction) 

และค�าว่า การเรียนรู้โดยการช้ีน�าตนเอง (Self - Directed 

Learning) โดยที่ Brockett และ Hiemstra ใช้ค�านี้ในความ

หมายของภาพรวมของการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเทียบได้กับ

ค�าว่า Self - Directed Learning ของ Knowles กิจกรรมการ

ช้ีน�าตนเองในการเรียนรูด้งักล่าวน้ี จะปรากฏข้ึนในบริบททาง

สังคม ซึ่งมีอิทธิพลต่อกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมด และผู้เรียน

สามารถเลือกกลวิธีที่จะปฏิบัติและรับผิดชอบความคิด และ

การตัดสินใจกระท�าของตน

ถงึแม้ว่า รูปแบบการเรียรู้แบบ PRO จะไม่ได้รับการน�า

ไปใช้อย่างแพร่หลายมากอย่างที่ Brockett และ Hiemstra ได้

คาดหวังไว้ก็ตาม แต่การมองเร่ืองการเรียนรู้แบบน�าตนเอง

ออกเป็นส่วนๆ คือส่วนของผู้เรียน และส่วนของกระบวนการ

ทีจ่ะส่งเสริมการเรียนรู้น้ี นับว่ามส่ีวนช่วยลดความสบัสน และ

ท�าให้เข้าใจหลักการของการเรียนรู้แบบน�าตนเองได้ชัดเจน

มากยิ่งขึ้น

Garrison (1997) ได้น�าเสนอกรอบแนวคิดปฏิสัมพันธ์ 

(Interactive Framework) ส�าหรับการเรียนรู ้แบบน�า

ตนเอง โดยได้เชื่อมโยงมิติเกี่ยวกับการจัดการตนเอง (Self - 

Management) การตรวจสอบตนเอง (Self - Monitoring) 

และการจงูใจ (Motivation) ให้สมัพนัธ์กันและกนั เพือ่สะท้อน

แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบน�าตนเอง 3 มิติ ดังนี้

1. มิ ติ เ กี่ ย ว กั บ ก า รจั ด ก า รตน เ อ ง  ( S e l f  - 

Management) มิตินี้จะเป็นการจัดการตนเองของผู้เรียนใน

การประกอบกิจกรรมที่เป็นเป้าหมายของการเรียนรู้ รวมทั้ง

กิจกรรมการเรียนรู้แบบน�าตนเอง จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 

2. มิ ติ เกี่ยวกับการตรวจสอบตนเอง (Sel f – 

Monitoring) เป็นมิติของกระบวนการคิด (Cognition) อภิ

ปัญญา (Metacognition) โดยผู้เรียนจะเกิดความตระหนัก

รู้ และตรวจสอบทบทวนความคิดของตนเองตลอดช่วงการ

เรียนรู้แบบน�าตนเอง ผู้เรียนจะมีความรับผิดชอบจากการ

ตรวจสอบตนเอง ผู้เรียนจะตรวจสอบการเช่ือมโยงระหว่าง

ความรู้ใหม่กับความรู้ที่มีอยู่เดิมในความคิดของตนเอง และ

รับผิดชอบต่อตนเองในการสร้างความหมายจากสิ่งที่เรียน

รู้ของตนเอง และผู้เรียนจะต้องรวมเอาผลสะท้อนกลับจาก

ภายนอกเข้าสู่ระบบการประเมินภายในความคิดของตนเอง

3. มิติเกี่ยวกับการจูงใจ (Motivation) เป็นมิติของ

พลังกระตุ้นที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมเข้าร่วมในกระบวนการรู้

เรียนรู้แบบน�าตนเอง การเกิดแรงจูงใจอาจเกิดข้ึนในหลาย

ช่วงเวลาหรือหลายรูปแบบ เช่น แรงจูงใจที่เกิดในช่วงเริ่มต้น

ของโครงการ เมื่อด�าเนินการไปแล้วก็จะเกิดแรงจูงใจที่จะคง

สิง่น้ันไว้หรือรักษาไว้ (Maintain) และแรงจูงใจทีจ่ะกระท�าต่อ

ไปจนบรรลตุามเป้าหมาย Garrison เปรียบเทยีบแรงจูงใจเป็น

เสมอืนพลงังานส�ารองทีจ่ะถกูเรียกใช้ในภาวะฉกุเฉนิเพือ่สร้าง

เสริมให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

แนวคิดของ Garrison ทีก่ล่าวถงึน้ี จะเน้นทีคุ่ณลกัษณะ

ของผูเ้รียน ซึง่ถอืเป็นหวัใจของกระบวนการการเรียนรู้แบบน�า

ตนเอง แต่คุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละมิติน้ีจะเช่ือมโยง

ในลักษณะที่มีผลซึ่งกันและกันหรือมีปฏิสัมพันธ์กัน เขาไม่

ได้กล่าวถึงล�าดับขั้นของการเกิดของกิจกรรม แต่ได้ให้ความ

สนใจคุณลักษณะของบุคคลในแต่ละมิติที่มีอิทธิพลต่อการ

เรียนรู้ของบุคคล ผู้เรียนต้องรู้สึกรับผิดชอบในการจัดการ

ตนเอง (Self - Management) และใช้ทักษะการตรวจสอบ

ตนเอง (Self – Monitoring skills) เพื่อบรรลุตามกระบวนการ

เรียนที่ก�าหนด วิธีการสอนของครูที่ต้องปรับบทบาทเป็นผู้

อ�านวยความสะดวก และคอยให้การเสริมแรงแก่ผู้เรียนเมื่อ
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ผูเ้รียนได้ปฏิบตังิานได้ดแีละเหมาะสมตามเป้าหมายทีก่�าหนด 

(Merriam & caffarella,1999)

3.	แนวคิดเชิงกำรเรียนสอน	

Grow (1991) และ Hammond & Collin (1991) ได้

น�าเสนอรูปแบบแนวคิดเชิงการเรียนการสอน ซึ่งเป็นกรอบ

แนวคิดที่ผู้สอนในระบบการศึกษาสามารถบูรณาการวิธีการ

เรียนรู้แบบน�าตนเองเข้าไปในกิจกรรมการเรียน การสอน 

วัตถุประสงค์ของรูปแบบแนวคิดน้ีก็คือ การเสริมสร้างให้ผู้

เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนแบบน�าตนเอง ตัวอย่างของ

แนวคิดนี้ได้แก่ Staged Self - Directed Learning (SSDL) 

Model ของ Grow (1991) ซึง่เป็นโครงสร้างทีค่รสูามารถช่วย

ให้ผู้เรียนกลายเป็นผู้เรียนรู้แบบน�าตนเองได้มากข้ึน Grow 

สรุปไว้ว่า ผู้เรียนจะมีล�าดับขั้นการเรียนรู้ 4 ขั้น คือ ขั้นพึ่งพา 

(Dependent) ข้ันสนใจ (Interested) ขัน้เข้าเกีย่ว (Involved) 

และขั้นชี้น�าตนเอง (Self – Direction) โดยผู้สอนต้องด�าเนิน

การสอนหรือใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ

ล�าดบัข้ันการเรียนรู้ของผูเ้รียนดงักล่าว ซึง่อาจอธบิายได้ดงัน้ี

1. ขั้นพึ่งพา ในขั้นนี้ผู้เรียนยังสามารถชี้น�าตนเองใน

การเรียนรู้ตนเองได้น้อย จึงต้องพึ่งพาครูช่วยแนะน�า ครูจึง

มีภาระหนักที่จะให้การชี้น�าด้วยการชักจูง แนะแนวทาง เพื่อ

ให้ผู้เรียนสามารถชี้น�าตนเองในการเรียนได้มากขึ้น

2. ข้ันสนใจ ผูเ้รียนในข้ันน้ีสามารถช้ีน�าตนเองได้บ้าง 

แต่มีความสนใจการเรียนรู้ ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้แบบน�า

ตนเองได้มากข้ึนหากได้รับค�าชมเชย หรือการเสริมแรงจาก

ครู ครูทีส่อนเดก็ในข้ันน้ีจงึต้องมุง่สร้างแรงบนัดาลใจด้วยการ

บรรยายหรืออภิปรายโดยครูเป็นผู้น�า

3. ข้ันเข้าเกี่ยว ในข้ันน้ี ผู้เรียนจะมีความสามารถ

เรียนรู้ด้วยการช้ีน�าตนเองในระดับกลาง ผู้เรียนจะมีความ

กระตอืรือร้นในการเรยีน และเข้าไปเกีย่วข้องหรือร่วมกิจกรรม

การเรียนรู้ แต่ก็ยังต้องการครูในฐานะที่เป็นพี่เลี้ยงและการ

แนะน�า ครูจึงมีบทบาทในฐานะผู้อ�านวยความสะดวกใน

กระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมที่เหมาะสมส�าหรับผู้เรียนข้ันน้ี 

ก็คือการสัมมนา และกิจกรรมโครงงานเป็นกลุ่ม

4. ข้ันช้ีน�าตนเอง ข้ันน้ีผู้เรียนมีความสามารถช้ีน�า

ตนเองในการเรียนระดบัสงู ผูเ้รียนในข้ันนีแ้ม้จะยงัคงปรึกษา

ครูและผูรู้้อืน่ๆ แต่กมี็ความสามารถความมุง่มัน่และความรับ

ผดิชอบในสิง่ทีเ่รียนมา ในทศิทางการเรียนและในผลทีจ่ะเกดิ

ข้ึนจากการเรียนรู้ ผูส้อนสามารถมอบหมายงานให้ผูเ้รียน ให้

เขาก�าหนดตารางการท�างานของเขา ตัวอย่างของโครงการ

เรยีนในข้ันช้ีน�าตนเองได้แก่ การให้ผูเ้รียนท�าการศกึษาค้นคว้า

อิสระ หรือการท�าวิทยานิพนธ์ หรือการท�าโครงงาน ขั้นการ

เรียนรู้ของผู้เรียน และแนวการสอนของครูตามความคิดของ 

Grow (1991) สามารถแสดงรายละเอียดได้ดัง ตารางที่ 2 

ตำรำงที่	2 แสดงขั้นตอนการเรียนรู้ของผู้เรียนและแนวการสอนของครูตามแนวคิดของ Grow (1991)
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SSDL Model ของ Grow นี้ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์

เช่นกัน Tennant (1992) ตั้งค�าถามว่า การก�าหนดขั้นการ

เรียนออกเป็น 4 ขั้นน้ัน ใครจะเป็นคนตัดสินหรือใช้เกณฑ์

อะไรก�าหนดว่าเด็กคนน้ันอยู่ในข้ันใด และหากเกิดความไม่

สอดคล้องระหว่างวิธีการครูสอนกับข้ันการเรียนรู้ของผู้เรียน

จะท�าอย่างไร ค�าถามน้ีจะน�าไปสู่ปัญหา เมื่อใดที่ควรจะ

เปลี่ยนแปลงการสอนจากขั้นหน่ึงไปอีกข้ันหน่ึง ในการตอบ

ค�าถามข้างต้น Grow (1994) ได้เสนอว่าในการจัดการเรียนรู้

ถ้าผูส้อนจดัการเรียนรู้ไม่สอดคล้องกบัลกัษณะของผูเ้รียนอาจ

จะท�าให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้ เช่น ถ้าผู้เรียนมีประสบการณ์ใน

รายวิชานั้นน้อยและมีการเรียนรู้แบบน�าตนเองต�่า ก็จะท�าให้

เกิดความรู้สึกกลัวที่จะต้องเรียนรู้แบบน�าตนเองในช่วงแรก 

และในทางตรงกันข้ามถ้าผูเ้รียนมปีระสบการณ์ในรายวชิาน้ัน

มากพอสมควรและมทีกัษะการเรียนรู้แบบน�าตนเองสงู อาจจะ

เกิดความคับข้องใจ ถ้าผู้สอนใช้การเรียนรู้แบบการบรรยาย

หรือควบคุมผู้เรียนมากเกินไป ดังน้ันผู้สอนและผู้เรียนควร

ให้ความส�าคัญกับระดับการเรียนรู้แบบน�าตนเองของผู้เรียน

เพราะมีความสมัพนัธ์กบัการจดัการเรียนรู้ ซึง่จะเหน็ว่า SSDL 

Model เป็นแนวคดิส�าหรับให้ครูใช้เพือ่พฒันาผูเ้รียนจากผูพึ้ง่

ตนเองน้อยไปสู่การเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเองมากข้ึน โมเดลน้ี

ผู้เขียนได้สรุปเป็นล�าดับข้ันของกิจกรรมการเรียนรู้ที่เร่ิมจาก

กิจกรรมที่ครูก�าหนดโครงสร้างให้เป็นไปการเรียนรู้ที่ผู้เรียน

มีบทบาทช้ีน�าตนเอง ซึ่งอาจช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในแต่ละ

ข้ันมีการพัฒนาทิศทางการเรียนรู้ของตนเองไปสู่การพึ่งพา

ตนเองอย่างอิสระ สาระส�าคัญของการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนก็คอืการให้ผู้เรียนเป็นผูรั้บผดิชอบบางส่วนหรือรับผดิ

ชอบทั้งหมดส�าหรับการเรียนรู้ของเขา งานของผู้สอนคือการ

ท�างานร่วมกบัผูเ้รียน และแนะน�ากจิกรรมการเรียนรู้ทีเ่หมาะ

สม โดยผู้สอนท�าหน้าที่เป็นผู้อ�านวยความสะดวก เพื่อให้ผู้

เรียนท�ากิจกรรมต่างๆ ในกระบวนการเรียนรู้ด้วยตัวเขาเอง 

ซึ่งในที่สุดผู้เรียนก็จะกลายเป็นผู้เรียนที่มีความกระตือรือร้น 

มีอิสระในการเรียนรู้ ใช้ความสามารถของตนเองและก้าวไป

สู่ผู้เรียนที่เรียนรู้แบบน�าตนเองในที่สุด 

การวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อ
การเรียนรู้แบบน�าตนเอง

การเรียนรู้แบบน�าตนเองมีความส�าคัญต่อการพัฒนา

วิชาชีพ เพราะท�าให้เกิดการเพิ่มพูนความรู้และสร้างเสริม

คณุภาพในการปฏบิตังิาน แต่การทีจ่ะพฒันาให้บคุคลเกดิการ

เรียนรู้แบบน�าตนเองได้ จะต้องรู้ปัจจยัส�าคญัทีม่คีวามสมัพนัธ์

หรือมอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้แบบน�าตนเองซึง่ระบใุน

งานวจิยัทีเ่กีย่วข้องอยูห่ลายเร่ือง เช่น Huang (2008) ได้ศึกษา

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพร้อมในการเรียนรู้แบบน�าตนเอง

ของนักศึกษาพยาบาลในไต้หวัน โดยวิธีการวิจัยผสมผสาน 2 

ขั้นตอน ขั้นที่ 1 เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยเครื่องมือที่ใช้

ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู เป็นแบบสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง 

จากนักศึกษา จ�านวน 8 คน ผลการวิเคราะห์ในขั้นนี้ พบว่า 

นักศึกษารับรู้ถึงรูปแบบและวิธีการเรียนการสอน ในระหว่าง

ที่ก�าลังศึกษาสาขาพยาบาลวิชาชีพในมหาวิทยาลัยน้ัน สิ่งที่

นักศึกษาพยาบาลใช้อยู่เสมอคือการเรียนรู้แบบน�าตนเอง ซึ่ง

นักศึกษาจะถูกกระตุ้นให้กระตือรือร้นที่จะต้องรับผิดชอบใน

สิ่งที่เรียน ผู้ให้ข้อมูลได้สะท้อนความคิดว่าปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อกระบวนการและผลการเรียนรู้แบบน�าตนเอง ประกอบด้วย

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน บทบาทผู้สอนในฐานะ 

ผูอ้�านวยความสะดวก และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในมหาวทิยาลยั 

ในข้ันที่ 2 ของการศึกษา Huang ได้ใช้วิธีเชิงปริมาณตาม

กรอบทฤษฎทีีก่�าหนด โดยได้น�าองค์ประกอบทีไ่ด้จากผลการ

เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง มาส

ร้างเป็นข้อค�าถาม เพื่อเป็นแบบสอบถามในการเก็บรวมรวม

ข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 369 คน จากการวิเคราะห์ 

พบว่า ข้อมูลสนับสนุนรูปแบบแนวคิดเชิงทฤษฎี และพบว่า

เป้าหมายแห่งความส�าเร็จ สิ่งแวดล้อมในการเรียน และวิธี

การเรียนรู้มอีทิธิพลต่อความพร้อมในการเรียนรู้แบบน�าตนเอง

ของนักศึกษา

การวิจัยที่น่าสนใจอีกเร่ืองหน่ึงก็คือการศึกษาของ 

Kek และ Huijser (2011) การวิจัยนี้ใช้การวิเคราะห์ แบบพหุ

ระดับ โดยมุ่งศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างปัจจัย
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ต่างๆ ของผู้เรียนและผู้สอน ที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้แบบ

น�าตนเองของนักศึกษา กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีได้ถูกก�าหนด

ข้ึนเพือ่ตรวจสอบความสมัพนัธ์ระหว่างคณุลกัษณะส่วนบคุคล 

สภาพแวดล้อมของผู้เรียน และกระบวนการเรียนการสอน 

ตัวแปรเหล่าน้ีจะส่งผลต่อการเรียนรู้ในบริบททางการศึกษา

ในระดับอุดมศึกษาในมาเลเซีย กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา

จากมาเลเซีย จีน อินเดีย และประเทศอื่นๆ ที่ก�าลังศึกษา

ระดับคลินิก 3 ระดับ รวม 392 คน ส่วนกลุ่มอาจารย์มีทั้ง

สิ้น 32 คน กระจายตามคลินิก ของนักศึกษา เครื่องมือที่ใช้

เป็นแบบสอบถามซ่ึงแยกออกเป็นชุดของนักศกึษาและชุดของ

อาจารย์ ผลการศึกษาปรากฏว่า ลักษณะส่วนบุคคล เช่น วิธี

การเรียนรู้แบบลุ่มลึก (Deep Approach to Learning) การ

รับรู้อตัสมรรถนะ ความรู้สกึว่าได้รับการสนับสนุนจากเพือ่นๆ 

และครอบครัว การมีความรู้สึกยึดมั่นผูกพันในการเรียน 

บรรยากาศหรือสิ่งแวดล้อมทางการเรียน และองค์ประกอบ

เก่ียวกับวิธีสอนที่เน้นการมีส่วนร่วมและยึดผู้เรียนเป็นส�าคัญ 

มีอิทธิพลต่อกระบวนการเรียนรู้ และความพร้อมในการเรียน

รู้แบบน�าตนเองของนักศึกษา

ตัวแปรที่น่าสนใจตัวหน่ึงที่นักวิจัยพบว่ามีส่วนส�าคัญ

ต่อการเรยีนรู้แบบน�าตนเอง กค็อืเจตคตต่ิอการเรียน งานวจิยั

บางเรื่องพบว่า การเรียนรู้แบบน�าตนเองส่งผลต่อเจตคติ แต่

บางเร่ืองกพ็บว่าเจตคตส่ิงผลต่อพฤตกิรรมการเรียนรู้แบบน�า

ตนเอง ตัวอย่างเช่น Faisal & Eng (2016) ได้ด�าเนินการวิจัย

โดยใช้เด็กในโรงเรียนประถมศึกษากวางยาง (Guangyang 

Primary School) โรงเรียนนี้จะเน้นการจัดการนวัตกรรมของ

หลกัสตูรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานการพฒันา การรับนักเรียนจะ

คดัเลือกเดก็ทีมี่ความสามารถสงู การเรียนการสอนจะเน้นให้

เด็กมีอิสระในการศึกษาค้นคว้าสร้างเสริมความอยากรู้อยาก

เห็น ให้เด็กวิเคราะห์ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง ครู

มีบทบาทเป็นผู้อ�านวยความสะดวกและท�าหน้าที่เป็นแหล่ง

เรียนรู้ คอยสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อให้เด็กสามารถหาค�าตอบ 

เดก็จะเรียนรู้ตามข้ันตอน เร่ิมจากการเลอืกปัญหา เลอืกโครง

งาน การตดัสนิใจเสนอช่ือโครงงาน การคิดเกณฑ์ประเมนิผล

งาน ข้อตกลงที่จะน�าเสนอผลงาน และการแลกเปลี่ยนเรียน

รู้ ผลการศึกษาพบว่า หลังการเรียนเด็กมีเจตคติทางบวกต่อ

วิธีเรียนมากข้ึนจากก่อนการเรียนรู้ โดยเฉพาะเจตคติด้าน

ความเชื่อมั่นในการเรียน ประโยชน์และคุณค่าของสิ่งที่เรียน

และต่อผู้สอน ผลการศึกษายืนยันว่า กิจกรรมการเรียนรู้ที่

เน้นการน�าตนเอง น�าไปสู่การมีเจตคติทางบวกต่อการเรียน

การสอนแบบน�าตนเอง 

Ojo & Olakulehin (2006) รายงานผลการศึกษา

สอดคล้องเร่ืองนี้ เขาได้ศึกษานักศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิด

ของไนจีเรีย มหาวิทยาลัยแห่งน้ีด�าเนินการสอนในระบบ

ทางไกลที่สมบูรณ์แบบ ที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้แบบน�าตนเอง 

กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญา

โท รวม 120 คน ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มี

การรับรู้และมีเจตคติทางบวกต่อระบบการจัดการเรียนการ

สอนแบบระบบเปิด และการเรียนระบบทางไกลซึ่งต้องใช้วิธี

เรียนรู้แบบน�าตนเอง 

นอกจากงานวจิยัทีก่ล่าวมา 2 เร่ือง มกีารวจิยัอกีหลาย

เร่ืองทีพ่บว่า เจตคตทิีด่ต่ีอการเรียนจะส่งผลหรือมอีทิธิพลต่อ

พฤติกรรมการเรียนรู้แบบน�าตนเอง เช่น Snarski (2008) พบว่า 

เจตคตทิีเ่ปลีย่นไปส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และหาก

ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมเีจตคตทิีด่ต่ีอการเรียนจะส่งผลต่อการเรียน

รู้แบบน�าตนเอง Tsay (1999) พบว่า เจตคติต่อการเรียนส่งผล

ต่อการเรียนรู้แบบน�าตนเองของการเรียนรู้แบบทางไกล และ 

Holzer (2002) ได้ท�าการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการเรียน

รู้แบบน�าตนเองและการรับรู้ความสามารถของตนเอง และพบ

ผลเช่นเดยีวกนั คอืเจตคตต่ิอการเรียนส่งผลผลต่อพฤตกิรรม

การเรียนรู้แบบน�าตนเอง

แรงจงูใจเป็นเหตปัุจจยัอกีประการของการเรียนรู้แบบ

น�าตนเอง ดงัรายงานผลการวจิยัหลายเร่ือง เช่น Teng (2005) 

ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่าง การรับรู้อตัสมรรถนะ แรงจงูใจ 

และพฤติกรรมการเรียนรู้แบบน�าตนเองในการศกึษาวชิาภาษา

อังกฤษในประเทศไต้หวัน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาวิชาเอก

ภาษาองักฤษธุรกิจ และวศิวกรรมศาสตร์ จากวทิยาลยัเทคนิค 
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3 แห่ง ซึ่งได้สรุปผลว่า นักศึกษาที่มีแรงจูงใจภายในสูงจะมี

พฤติกรรมการเรียนรู้แบบน�าตนเองสูง Francis & Flanigian 

(2012) ได้ศึกษาการเรียนรู้แบบน�าตนเอง ลักษณะของผู้

เรยีน แรงจูงใจเรยีนรูท้างวชิาการ และการรบัรูเ้กีย่วกบัความ

พากเพียรที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มตัวอย่าง

ประกอบด้วยนักศกึษาทีเ่รียนวิชาจติวทิยาทัว่ไปและนักศกึษา

อื่นๆ ที่อาสาสมัครผ่านสื่อสังคมออนไลน์จ�านวน 188 คน 

ผลการศกึษาพบว่า แรงจงูใจเรียนรู้ทางวชิาการมคีวาม

สัมพันธ์กับการเรียนรู้แบบน�าตนเอง Lai (2013) ได้ศึกษาการ

เรียนรู้แบบน�าตนเองโดยใช้เทคโนโลยีในการเรียนภาษา พบ

ว่า นักศึกษามีแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น นักศึกษาเห็น

คุณค่าและประโยชน์ของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และได้รับ

รู้ถึงการเข้ากันได้ระหว่างเทคโนโลยีที่ใช้กับการคาดหวังใน

การเรียนรู้ของเขา และท�าให้เขามีพฤติกรรมการเรียนรู้แบบ

น�าตนเองมากขึ้น 

ส�าหรับงานวิจัยที่ศึกษาในประเทศไทยที่น่าสนใจมี

หลายเรื่อง ผู้เขียนได้สังเคราะห์ ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง กับความ

สามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาในโรงเรียนที่

เปิดสอนระบบทางไกลในเขตบางเขน ของสธุาสนีิ (2545) กลุม่

ตัวอย่างเป็นนักศึกษาในโรงเรียนที่เปิดสอนระบบการศึกษา

ทางไกลในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร จ�านวน 280 คน ซึง่

ผูว้จิยัได้จ�าแนกตวัแปรดงัน้ี คือ ตวัแปรด้านส่วนบคุคล ได้แก่ 

เพศ อายุ อาชพี ผลสมัฤทธิท์างการเรียน แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน ลักษณะมุ่งอนาคต ตัวแปรด้านครอบครัว 

ได้แก่ สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับสมาชิกในครอบครัว 

การสนับสนุนทางการเรียนแก่นักศึกษาของผู้ปกครอง ความ

คาดหวังของผู้ปกครอง ตัวแปรด้านสิ่งแวดล้อมทางการเรียน 

ได้แก่ บรรยากาศการเรียนการสอน สัมพันธภาพระหว่าง

นักศึกษากับอาจารย์ สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพื่อน 

ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

ความสามารถในการเรียนรู้แบบน�าตนเอง คือ แรงจูงใจใฝ่

สมัฤทธ์ิทางการเรียน ลกัษณะมุง่อนาคต สมัพนัธภาพระหว่าง

นักศึกษากับสมาชิกในครอบครัว การสนับสนุนทางการเรียน

แก่นักศกึษาของผู้ปกครอง และสมัพนัธภาพระหว่างนักศกึษา

กับอาจารย์ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งงาน

วิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ หทัยทิพย์ (2545) ได้

ท�าการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะการเรียน

รู้แบบน�าตนเองของนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตที่ก�าลังศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี คณะสตัวแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ช้ันปีที ่1 ถงึ ช้ันปีที ่6 จ�านวน 474 คน ผูว้จิยัได้จ�าแนกตวัแปร

ดังนี้ คือ ปัจจัยด้านส่วนตัว ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การ

รับรู้ประสิทธิภาพแห่งตน และทัศนคติต่อวิชาชีพ ปัจจัยด้าน

ครอบครัว ได้แก่ วิธีการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย และ

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย ได้แก่ พฤติกรรม

การสอนของอาจารย์ และความสัมพันธ์กับเพื่อน ผลการ

ศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านส่วนตัว ได้แก่ แรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์ 

การรับรู้ประสทิธิภาพแห่งตน และทศันคตต่ิอวชิาชีพ มคีวาม

สัมพันธ์ทางบวกกับคุณลักษณะการเรียนรู้แบบน�าตนเองของ

นิสิตสัตวแพทย์ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ปัจจัย

ด้านครอบครัว ได้แก่ วิธีการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 

มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณลักษณะการเรียนรู้แบบน�า

ตนเองของนิสิตสัตวแพทย์ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย ได้แก่ 

พฤติกรรมการสอนของอาจารย์ และความสัมพันธ์กับเพื่อน 

มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณลักษณะการเรียนรู้แบบน�า

ตนเองของนิสิตสัตวแพทย์ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 นอกจากน้ียงัพบว่า ตัวแปรทีม่อี�านาจการพยากรณ์สงูสดุ 

ได้แก่ การรับรู้ประสิทธิภาพแห่งตน รองลงมาคือ แรงจูงใจ

ใฝ่สมัฤทธ์ิ พฤติกรรมการสอนของอาจารย์ และความสมัพนัธ์

กับเพื่อน ตามล�าดับ โดยสามารถร่วมกันพยากรณ์ได้ร้อยละ 

57.40 นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเรื่องการศึกษาปัจจัยการเรียน

การสอนแบบผสมผสานท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้แบบน�าตนเอง

ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ของเสมอกาญจน์ (2552) กลุ่ม

ตัวอย่างเป็นผู้เรียนระดับปริญญาบัณฑิต จาก 3 สถาบัน 

ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

และสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

รวม 382 คน ตวัแปรทีใ่ช้ในการวจิยัประกอบด้วย ตวัแปรแฝง
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ภายใน 2 ตัว คือ 1) ปัจจัยประสบการณ์การสอน และ 2) 

ปจัจัยประสบการณ์ของผูเ้รยีน ตวัแปรแฝงภายใน 12 ตวัแปร 

คือ 1) ปัจจัยการก�าหนดวัตถุประสงค์การเรียน 2) ปัจจัยการ

มอบหมายงานการเรียน 3) ปัจจัยการให้ค�าแนะน�าทางการ

เรียน 4) ปัจจยักจิกรรมการเรียนรู้ 5) ปัจจยัปฏิสมัพนัธ์ระหว่าง

ผู้เรียน – ผู้เรียน 6) ปัจจัยปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน – บท

เรียน 7) ปัจจัยปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน – ผู้สอน 8) ปัจจัย

แหล่งการเรียนรู้ 9) ปัจจัยการให้ผลย้อนกลับ 10) ปัจจัยการ

ประเมินผลระหว่างเรียน 11) ปัจจัยการประเมินผลหลังเรียน 

และ 12) การเรียนรู้แบบน�าตนเอง รวมทั้งหมด 14 ตัวแปร 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้สถิติภาคบรรยาย การวิเคราะห์สหสัมพันธ์เพียร์

สัน และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ผลการศึกษา

พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้แบบน�าตนเองก็คือ

ประสบการณ์การสอนของอาจารย์ ประสบการณ์ของผู้เรียน 

การมีปฏสัิมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียน – บทเรียน การมปีฏิสมัพนัธ์

ระหว่างผู้เรียน – ผู้สอน การให้ผลย้อนกลับการประเมินผล

ระหว่างเรียน และการประเมินหลังเรียน

จากงานวิจัยที่กล่าวมา จะเห็นว่าผู้เขียนได้มีความ

พยายามศึกษาตัวแปรต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์หรือส่งผล

ต่อการเรียนรู้แบบน�าตนเอง ตัวแปรที่เป็นเหตุปัจจัยให้เกิด

พฤติกรรมและความพร้อมของการเรียนรู้แบบน�าตนเอง

น้ัน มีทั้งองค์ประกอบที่เกิดจากจิตลักษณะภายในตัวผู้เรียน

เอง และตัวแปรภายนอกตัวผู้เรียนอีกหลายส่วน คือมีทั้ง

การสนับสนุนจากครอบครัวและเพื่อนๆ บรรยากาศและสิ่ง

แวดล้อมและบรรยากาศในชั้นเรียน รวมทั้งพฤติกรรมการ

สอนของผู้สอน ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการ

เรียนรู้แบบน�าตนเอง

สรุป
รูปแบบแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบน�า

ตนเองที่น�าเสนอในบทความนี้ จ�าแนกได้เป็น 3 กลุ่มแนวคิด 

คอื รูปแบบแนวคดิเชิงเส้นตรง รูปแบบแนวคดิเชิงปฏิสมัพนัธ์ 

และรูปแบบแนวคดิเชิงการเรียนการสอน แนวคดิกลุม่แรกมอง

กระบวนการเรียนรู้แบน�าตนเองเป็นล�าดบัขัน้ โดยเร่ิมจากข้ัน

หนึ่งไปสู่ขั้นต่อๆ ไป จนบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ กลุ่มที่ 2 

มีแนวคิดว่าการเรียนรู้แบบน�าตนเองเกิดข้ึนจากปฏิสัมพันธ์

ระหว่างคุณลักษณะ และความสามารถภายในตัวผู้เรียนกับ

สิ่งนอกตัวผู้เรียน ตัวอย่างแนวคิดของกลุ่มนี้ ได้แก่ โมเดล 

PRO (Personal Responsibility Orientation) Model ที่ได้

เน้นความสมัพนัธ์ของความรับผดิชอบส่วนบคุคล การก�าหนด

ทศิทางการเรียนรู้ และกระบวนการและสภาพการจดัการการ

เรียนการสอน ที่จะสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้แบบน�าตนเอง 

ต่อมา Garrison (1997) ได้เสนอแนวคิดด้วยการเชื่อมโยงมิติ

การจัดการตนเอง การตรวจสอบตนเอง และการจูงใจ ใน

ลักษณะที่ส่งผลซึ่งกันและกันเพื่อน�าไปสู่การเรียนรู้แบบน�า

ตนเอง เป็นการเสนอแนวคิดแบบปฏิสัมพันธ์กัน ไม่ใช่การ

เชื่อมโยงกันเป็นล�าดับขั้น ส่วนแนวคิดกลุ่มที่ 3 เป็นรูปแบบ

แนวคิดเชิงการเรียนการสอน ตัวอย่างของแนวคิดน้ี ก็คือ 

โมเดล SSDL (Stage Self-Directed Learning) Model ที่สรุป

ไว้ว่า การเรียนรู้แบบน�าตนเองประกอบด้วยข้ันตอน 4 ข้ัน คอื 

ขั้นพึ่งพา ขั้นสนใจ ขั้นเข้าเกี่ยว และขั้นชี้น�าตนเอง ในแต่ละ

ข้ันได้อธิบายบทบาทของผู้สอนและแนวการสอนไว้ค่อนข้าง

ชัดเจน รูปแบบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่กล่าวมาทั้งหมดล้วนมีค�า

วพิากษ์ในจดุอ่อนด้วยกนัทัง้หมดทกุกลุม่ ดงัน้ันการน�าแนวคดิ

ไปปฏบิตั ิจงึต้องพจิารณาเชิงบรูณาการแนวคดิ และค�านึงถึง

บริบทแวดล้อมประกอบ มากกว่าการยึดแนวคิดใดแนวคิด

หนึ่งเป็นสรณะ และในส่วนของงานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ 

ที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้แบบน�าตนเอง ได้พบว่าตัวแปรที่ส่ง

ผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้แบบน�าตนเอง มีทัง้ตัวแปรจากจติ

ลกัษณะภายในตัวผูเ้รียน และตัวแปรสภาพแวดล้อมนอกตวัผู้

เรียน อย่างไรก็ตาม แม้จะมกีารวิจยัเกีย่วกบัเร่ืองน้ีอยูไ่ม่น้อย 

แต่กม็คี�าถามทีเ่ป็นโจทย์วจิยัทีค่วรศกึษาอกีมากมาย และยงัมี

ตัวแปรอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากทีมี่ผูว้จิยัได้ศกึษาไว้แล้วว่าอะไร

บ้าง ทีเ่ป็นเหตุปัจจยัให้เกดิการเรียนรู้แบบน�าตนเอง เพือ่ทีจ่ะ

ได้ข้อสรุปที่เกิดประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ให้เกิดคุณค่า แก่

การพัฒนาคุณภาพบุคคลและกระบวนการศึกษาต่อไป
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