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บทคัดย่อ

บทความนีม้ งุ่ ให้ความรูแ้ ก่ผอู้ า่ นในหลากหลายมิตขิ องประเด็นเกีย่ วกับการจัดการเรียนรูแ้ บบพึง่ พาตนเองโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในโลกของการศึกษาปัจจุบนั นีซ้ งึ่ ได้เน้นถึงเรือ่ งการจัดการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ดังนัน้ จึงหลีกเลีย่ งไม่ได้ทจี่ ะต้องพูดถึง
การเรียนรู้แบบพึ่งพาตนเอง การเรียนรู้แบบนี้จะเกิดขึ้นเมื่อ ผู้เรียนเกิดการรับรู้ และยอมรับในความรับผิดชอบ ประเด็น
ที่น่าสนใจคือ ผู้สอนมักตีกรอบที่แคบเกินไปเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบพึ่งพาตนเอง มากไปกว่านี้ ผู้สอน
บางคนไม่พร้อมที่จะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทั้งนี้เพราะผู้สอนจ�ำนวนมากยังคุ้นชินกับระบบการจัดการเรียน
การสอนแบบดั้งเดิม วิธีการบางประการสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองเช่น การใช้เทคโนโลยีค้นคว้า
หาความรู้ หรือการท�ำแฟ้มสะสมผลงาน ทั้งผู้สอนและผู้เรียนต่างไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบอย่างสิ้นเชิงในการ
สร้างบรรยากาศเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้แบบพึ่งพาตนเอง อีกทั้งยังรวมถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ที่จะสนับสนุน
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้แบบพึ่งพาตนเอง 1) ปัจจัยด้านวัฒนธรรม 2) ปัจจัยเกี่ยวกับเรียนรู้วิธีการเรียนรู้และการฝึกอบรม
เชิงกลยุทธ์ 3) สิ่งแวดล้อมของการเรียนรู้ และ 4) บทบาทของผู้สอน
ค�ำส�ำคัญ: การเรียนรู้แบบพึ่งพาตนเอง การเรียนการสอนแบบดั้งเดิม การรับรู้และยอมรับในความรับผิดชอบ
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ABSTRACT

This article focuses on providing knowledge for readers in various aspects of autonomous learning.
Particularly, the current educational world values life-time learning. Therefore, it is unavoidable to mention about
autonomous learning. This kind of learning occurs if learners have perceptions and accept responsibilities.
Interestingly, instructors usually and narrowly scope down autonomous learning. Moreover, some teachers are
still not ready to let learners have autonomous learning. This is because many instructors are still familiar with
traditional way of teaching. Some methods can help learners to have autonomous learning; for example, using
technologies to find knowledge or preparing portfolios. Both instructors and learners cannot totally reject
responsibilities in creating atmospheres that encourage autonomous learning. Furthermore, the following
factors can promote autonomous learning: 1) Cultural factors; 2) Learning factors and strategic trainings;
3) Learning environments; and 4) Instructors’ roles.
Keywords: Autonomous learning, Traditional education, Perception and acceptance of responsibilities

บทน�ำ

การเรี ย นรู ้ แ บบพึ่ ง พาตนเองได้ มี ก ารพู ด ถึ ง กั น
อย่างมากในหมู่นักวิชาการในด้านการศึกษาในแนวผู้ใหญ่
(Adult Education) เป็นเวลามากกว่าสามทศวรรษมาแล้ว
แนวคิดนี้ได้ถูกน�ำมาประยุกต์ใช้ส�ำหรับการเรียนรู้ด้าน
ต่าง ๆ รวมทั้งด้านภาษาด้วย จุดประสงค์หลักของการ
เรียนรู้ด้วยตนเองในงานวิจัยหลายชิ้น คือการที่ช่วยผู้เรียน
ได้ตระหนัก และรับผิดชอบต่อการเรียนรู้เหล่านั้น (Holec,
1981; Little, 1991; Pemberson et al., 1996; Benson,
2001) การจัดการศึกษาในประเทศไทย ได้มีการตระหนัก
ในเรื่องนี้เช่นเดียวกันกับการจัดการศึกษาในประเทศต่าง ๆ
ทัว่ โลก ดังทีม่ กี ารบัญญัตไิ ว้ในมาตราที่ 8 ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ ซึ่งได้ก�ำหนดให้ยึดมั่นในหลักการจัด
การศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ผนวกกับการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมสร้างการเรียนรู้ ซึ่งจะเป็น
วิธีการที่ท�ำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน (ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542) แท้ที่จริงแล้ว
การเรียนรู้แบบพึ่งพาตนเองนั้นได้รับการสนับสนุนจาก
แนวคิดการเรียนรู้แบบที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การสร้าง
แรงผลักดันให้ผู้เรียนเป็นจุดมุ่งหมายที่ส�ำคัญที่สุดในการ
สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้ด้านต่าง ๆ
ในโลกยุคปัจจุบันนั้นได้ถูกผละออกมาจากแนวคิดที่ครู

เป็ น ผู ้ ส ่ ง ผ่ า นองค์ ค วามรู ้ ไ ปยั ง ผู ้ เ รี ย นเท่ า นั้ น แต่ ข ณะ
เดียวกันผู้เรียนเองก็ต้องสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นด้วย
(Benson & Voller, 1997) ยิ่งไปกว่านั้น คุณสมบัติที่ดี
ของบุคคลในการทีจ่ ะสามารถอยูบ่ นโลกใบนีไ้ ด้อย่างดี และ
รอดปลอดภัย นั่นก็คือ การเรียนรู้ด้วยตนเอง กระนั้นก็ตาม
การเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่สามารถเกิดขึ้นได้ หากผู้เรียนไม่มี
ความสามารถในการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง สิง่ ทีต่ อ้ งตระหนักคือ
ผู้เรียนเองไม่สามารถที่จะเข้าถึงการเรียนรู้ด้วยตนเองได้
หากผู้สอนไม่ได้รับการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ ค�ำพูดที่
ดูเหมือนง่าย ที่กล่าวว่า การเรียนรู้ด้วยตนเองจะเกิดขึ้น
เมื่อผู้เรียนต้องรับผิดชอบสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง แต่แท้ที่จริง
แล้ว ในการจัดการศึกษาทีจ่ ะบรรลุถงึ สิง่ นีย้ งั มีอะไรอีกมาก
ทีต่ อ้ งน�ำมาขบคิดและปฏิบตั ใิ ห้ครบถ้วนทุกด้าน (Breen &
Mamn, 1997) บทความนี้ผู้เขียนต้องการสื่อให้เห็นถึง
แนวทางที่ควรต้องคิดไตร่ตรองอย่างรอบด้าน ในการจัด
การเรียนรู้ตามแบบของการเรียนรู้แบบพึ่งพาตนเอง โดย
ผู้เขียนได้ท�ำการจ�ำแนกหัวข้อย่อยออกตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ คือ 1) ความหมายของการเรียนรู้แบบพึ่งพา
ตนเอง 2) วิถีทางในการจัดการเรียนรู้แบบพึ่งพาตนเองให้
ประสบผลส�ำเร็จ และ 3) ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้แบบ
พึ่งพาตนเอง
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ความหมายของการเรียนรู้แบบพึ่งพาตนเอง

การเรียนรู้แบบพึ่งพาตนเอง หรือ บางครั้งอาจใช้
ค�ำว่า การเรียนรู้ด้วยตนเองได้ถูกน�ำเสนอไว้หลายแง่มุม
โดยมี นั ก วิ จั ย และนั ก การศึ ก ษาให้ ค� ำ จ� ำ กั ด ความไว้
ค�ำจ�ำกัดความที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ก็คือ การจัด
การเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยตนเองหมายถึ ง ความสามารถในการที่
ผู้เรียนรับผิดชอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Holec, 1981)
ค� ำ จ� ำ กั ด ความที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น นั้ น อาจสั้ น เกิ น ไปจน
ภายหลั ง ได้ มี ก ารให้ ค� ำ จ� ำ กั ด ความที่ เ พิ่ ม ความชั ด เจน
ในประเด็ น นี้ นั่ น ก็ คื อ การเรี ย นรู ้ แ บบพึ่ ง พาตนเองเป็ น
ความสั ม พั น ธ์ ท างจิ ต วิ ท ยาอั น ประกอบด้ ว ย ผู ้ เ รี ย นมี
ความคิ ด ที่ ส ร้ า งสรรค์ พร้ อ มทั้ ง มี ก ารตั ด สิ น ใจ และ
แสดงออกอย่ า งอิ ส ระเสรี ในการได้ ม าซึ่ ง องค์ ค วามรู ้
เหล่านั้น (Little, 1991) อนึ่ง การให้ค�ำจ�ำกัดความของ
การเรียนรู้แบบพี่งพาตนเองนั้น แท้ที่จริงแล้ว ค�ำว่าผู้เรียน
ที่พึ่งพาตนเอง ค�ำนี้สามารถให้ค�ำจ�ำกัดความไว้ในหลาย
แง่มุม ในแง่มุมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางจิตวิทยาของ
ผูเ้ รียน ไปจนถึงความสามารถ หรือศักยภาพในการควบคุม
การเรียนรูข้ องตนเอง อีกแง่มมุ หนึง่ คือ จากการยอมรับสิทธิ
ของผูเ้ รียนในระบบการศึกษา ไปจนถึงสถานการณ์ทผี่ เู้ รียน
นัน้ รับผิดชอบในการตัดสินใจทุก ๆ การตัดสินใจ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการเรียนรู้ และการน�ำไปปฏิบัติให้บังเกิดผลต่อการ
ตัดสินใจเหล่านั้น (Miller, 2006) สามารถกล่าวโดยสังเขป
ได้ว่า การเรียนรู้แบบพึ่งพาตนเอง หมายถึง การที่ผู้เรียน
พร้อมที่จะรับผิดชอบ และไขว่คว้าให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้
ซึ่งจะเกิดขึ้นได้เมื่อผู้เรียนไม่ถูกจ�ำกัดกรอบในกระบวนการ
ได้มาของความรู้นั้น จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า
ค�ำจ�ำกัดความทีก่ ล่าวมาก่อนหน้านี้ ได้มกี ารชีใ้ ห้เห็นส่วนที่
ส�ำคัญส�ำหรับการพัฒนาเกี่ยวกับ ผู้เรียนที่พึ่งพาตนเอง
จากนิยามต่าง ๆ เหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าประเด็นส�ำคัญไม่ได้
มุ่ง มาที่ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หรือไม่ แต่การปฏิบัติการ
เรียนรู้ (Learning practice) นั้น ได้ถูกควบคุมโดยผู้เรียน
เหล่านั้นเอง ในสถานการณ์การเรียนรู้ที่เฉพาะ หรือการที่
ผู้เรียนมีสิทธิ และเสรีภาพในการเรียนรู้ กล่าวโดยสรุป
ผู ้ เ รี ย นที่ มี ก ารเรี ย นรู ้ แ บบพึ่ ง พาตนเอง ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบ
ในกิจกรรมการเรียนรู้ ตั้งเป้าหมายการเรียนรู้ เลือกสื่อ

3

การเรียนรู้ ตรวจสอบ ควบคุม และประเมินการปฏิบัติการ
เรียนรู้ และท้ายทีส่ ดุ ประเมินถึง ผลกระทบ และประสิทธิภาพ
ของการเรียนรู้
แม้วา่ แนวคิดของการจัดการเรียนรูโ้ ดยผูเ้ รียนพีง่ พา
ตนเองในตอนเริม่ แรก มีความเกีย่ วโยงกับการเรียนรูใ้ นแนว
ผูใ้ หญ่ แต่การเรียนรูแ้ บบพึง่ พาตนเองไม่ได้มตี ดิ ตัวมาตัง้ แต่
ก�ำเนิดในแต่ละบุคคล สิ่งนี้เป็นสิ่งที่บุคคลแต่ละคนควร
ที่ จ ะได้ รั บ การซึ ม ซั บ ในเวลาต่ อ มา ซึ่ ง หมายความว่ า
การเรียนแบบพึ่งพาตนเองเกิดขึ้นภายหลังจากที่ผู้เรียน
เกิดการรับรู้ และยอมรับในความรับผิดชอบ ทีต่ วั ผูเ้ รียนต้อง
จัดการให้ได้มาซึ่งการเรียนรู้ หรือท�ำให้ได้มาในองค์ความรู้
ต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น ผู้เรียนภาษาอังกฤษในบริบทที่ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (English as a Foreign
Language Learners: EFL Learners) อาจประยุกต์ใช้กลวิธี
การเรียนรู้ด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การดูภาพยนตร์ต่างประเทศ
การฟังเพลงสากล หรือการเดาความหมายของค�ำต่าง ๆ
ที่ไม่รู้ในขณะที่ก�ำลังอ่านบทความภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธี
การเดาความหมายจากบริบท ซึ่งก็คือค�ำ วลี หรือประโยค
ที่ห้อมล้อมค�ำต่าง ๆ ที่เราไม่รู้ความหมาย การประยุกต์ใช้
เทคนิคเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่ต้องเกิดมาจากจิตส�ำนึกของ
บุคคลแต่ละคน กอปรกับความตัง้ ใจทีจ่ ะพัฒนาการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษของตนเองให้ประสบความส�ำเร็จมากยิ่งขึ้น
(Yoosap, 2012) กระนัน้ ก็ตาม ยังมีประเด็นทีต่ อ้ งขบคิดคือ
บรรดาผู้สอน และผู้เรียนรับรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
แบบพึง่ พาตนเอง ในมุมมองทีแ่ ตกต่างกัน ผูส้ อนมีแนวโน้ม
ที่จะประเมินการเรียนรู้แบบพึ่งพาตนเอง อยู่ภายใต้กรอบ
ของการจัดการเรียนรูภ้ ายในสถาบัน และห้องเรียน หากมอง
จากมุมมองหรือประเมินในด้านของผู้สอน ในบางกรณี
ผู้เรียนอาจเห็นเป็นไปในแนวทางที่ไปในทิศทางเดียวกับ
ผูส้ อน หรือในบางครัง้ ผูเ้ รียน และผูส้ อนอาจมีความคิดหรือ
มุมมองที่ไม่ลงรอยกัน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ผู้เรียนเอง
พยายามที่จะมีแนวโน้ม ที่จะสัมผัส หรือได้มาซึ่งการพึ่งพา
ตนเอง ผนวกกับการเรียนรู้ซึ่งมีความสัมพันธ์ในการด�ำรง
ชีวิต มากกว่าเพียงแค่การจ�ำกัดกรอบการเรียนรู้อยู่แต่
ภายในห้องเรียนเท่านั้น (Benson, 2008) กล่าวโดยสรุป
จะเห็นได้ว่า ทั้งนิยาม และค�ำอธิบายที่กล่าวมาข้างต้น
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ก่อนหน้านี้ ไม่ได้ให้รายละเอียด และข้อแนะน�ำ ทีห่ นักแน่น
อย่างเพียงพอถึงวิธีการที่จะบรรลุ หรือได้มาซึ่งการพึ่งพา
ตนเองในการเรียนรู้ที่ประสบผลส�ำเร็จได้อย่างไร ดังนั้น
ผู้เขียนจึงขออธิบาย และขยายความ เกี่ยวกับประเด็น
ดังกล่าวในย่อหน้าถัดไป

วิถีทางในการจัดการเรียนรู้แบบพึ่งพาตนเอง
ให้ประสบผลส�ำเร็จ

การที่ผู้เรียนจะสามารถที่จะบรรลุผล หรือเข้าใจ
อย่างถ่องแท้เกี่ยวกับการจัดการเรียนแบบพึ่งพาตนเอง
บรรดาผู้สอนก็ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการจุดประกาย
และชี้แนะน�ำพาผู้เรียนไปถึงเป้าหมาย เพราะการจัดการ
เรียนการสอนแบบพึ่งพาตนเอง ไม่ได้หมายความว่า ผู้สอน
เพียงแต่อยูเ่ ฉย ๆ โดยไม่ได้ทำ� อะไรเลย และในขณะเดียวกัน
กระบวนการเรียนแบบพึ่งพาตนเอง โดยเนื้อแท้แล้วก็ไม่ได้
หมายความว่าให้ตวั ผูส้ อนเองเรียนรูน้ อ้ ยลง (Thanasoulas,
2000) ในทางกลับกัน การให้การช่วยเหลือแก่ผู้เรียนใน
บางกรณี ก็อาจท�ำให้กระบวนการที่ผู้เรียนพึ่งพาตนเอง
ยุติลง ยกตัวอย่างเช่น หากผู้สอนท�ำการแก้ไขไวยากรณ์
อย่างชัดแจ้ง หรือที่เรียกว่าการให้ผลสะท้อนกลับแบบ
ทางตรง (Direct corrective feedback) ให้กับผู้เรียน
ในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย โดยเฉพาะผู ้ เ รี ย นที่ ก� ำ ลั ง เรี ย น
ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เวลามีข้อผิดพลาดในหลัก
ไวยากรณ์เมื่อเขียนรูปประโยค หรือเขียนย่อหน้า ผู้สอน
ท�ำการขีดฆ่าค�ำผิด หรือประโยคทีผ่ ดิ ด้วยปากกาสีแดง และ
ท�ำการแก้ไขไวยากรณ์ให้ถูกต้องในทันที สมมติว่า ผู้เรียน
เขียนรูปประโยคมาว่า “He could not come school on
time this morning because traffic jam” หากเป็นการให้
ผลสะท้อนกลับทางตรง ผู้สอนท�ำการตรวจงาน โดยเขียน
รูปประโยคที่ถูกให้ลงไปเลยเช่น “He could not come to
school on time this morning because of traffic jam.”
ในระยะแรกผู้เรียนอาจคิดว่า ผู้สอนใส่ใจที่จะแก้ไขข้อ
ผิดพลาดให้ผู้เรียน แต่อย่างไรก็ตามหากผู้สอนยังคงแก้ไข
ข้ อ ผิ ด พลาดแบบนี้ อ ยู ่ ร�่ ำ ไป ผลที่ ไ ด้ รั บ ในระยะยาวนั้ น
ผูเ้ รียนเอง มักไม่คอ่ ยศึกษาในสิง่ ทีผ่ ดิ พลาดเหล่านัน้ เมือ่ ได้
รับงานกลับมาจากผู้สอน ทั้งนี้เพราะเมื่อผู้เรียน ได้รับการ

ให้ผลสะท้อนกลับทางด้านไวยากรณ์แบบทางตรงจาก
ผู้สอนแล้ว ผู้เรียนเพียงแค่แก้ไขโดยลอกตามสิ่งที่ถูกต้อง
ลงไป และน�ำงานเขียนชิน้ ใหม่ทไี่ ด้ปรับปรุงแล้วมาส่งในร่าง
ถัดไป (Next draft) ประเด็นที่ต้องตระหนักเพิ่มคือ บริบท
ของการเรียนการสอน ซึ่งในบางครั้งผู้สอนมักคิดว่าจ�ำเป็น
ต้องแก้ไขไวยากรณ์ที่ผิดพลาดทุกจุดที่เกิดขึ้นในการเขียน
ที่ผู้เรียนเขียนขึ้นมา เพราะมักคิดว่าผู้เรียนยังมีพื้นฐาน
ที่อ่อนเกินไปที่จะแก้ไขได้เอง ในทางกลับกัน สิ่งที่ผู้สอน
ซึ่งในบทความนี้ขอยกตัวอย่างในสิ่งที่ผู้เขียนบทความ ใน
ฐานะที่เคยรับผิดชอบในการสอนรายวิชาการเขียนอนุเฉท
(Paragraph Writing) ให้กับนิสิตปี 2 สาขาวิชาภาษา
อังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 ได้ใช้อีก
วิธกี ารเพือ่ ให้เกิดกระบวนการในการทีผ่ เู้ รียนต้องคิดมากขึน้
นั่นก็คือ ท�ำการแก้ไขสิ่งที่ผู้เรียนเขียนผิดพลาดโดยการให้
สัญลักษณ์ (codes) หรืออาจเรียกว่าเป็นการให้ผลสะท้อน
กลับทางอ้อม (Indirect corrective feedback) ทั้งนี้
เพื่อเป็นการชี้แนวทางให้ผู้เรียนแก้ไข เช่น จากตัวอย่าง
รูปประโยคทีผ่ ดิ พลาด ดังทีก่ ล่าวมาข้างต้น ผูเ้ ขียนบทความ
นี้อาจท�ำการให้ codes เช่น ค�ำว่า “Prep” ระหว่างค�ำว่า
“come” กับ “school” เพื่อชี้ว่าขาด Preposition (บุพบท)
และ ค�ำว่า “WW” เหนือค�ำว่า because เพื่อชี้ให้เห็นว่า
“Wrong Word” หรือการใช้ค�ำผิด เพราะสิ่งที่ตามหลัง
ค�ำสันธาน “because” ต้องเป็นประโยค ไม่สามารถเป็น
วลีได้ ดังนั้นเมื่อผู้เรียนเห็นสัญลักษณ์นี้แล้วต้องแก้ไข
รูปประโยคให้เกิดความ ถูกต้อง และเมื่อเขียนเสร็จแล้ว
จึงน�ำมาส่งผู้สอนในล�ำดับถัดไป ซึ่งในที่นี้ก็คือร่างถัดไป
ของการเขียน หรือที่เรียกว่า next draft สิ่งที่กล่าวมา
ในตัวอย่างข้างต้น ส�ำหรับกรณีที่หนึ่งงานผู้เรียน จะต้อง
เขียนมากกว่าหนึ่งครั้งเพื่อปรับปรุงงานเขียนก่อนหน้านี้
เป็นสิ่งที่อยู่ในขั้นตอนหนึ่งของการ เขียนในลักษณะเป็น
การสอนการเขียนแบบเน้นกระบวนการ หรือที่เรียกว่า
Process Writing (Ellis, 2009) ประเด็นทีก่ ล่าวมาก่อนหน้า
นี้เองอาจท�ำให้สะท้อนได้ว่า ผู้สอนเองในบางครั้ง ไม่ได้
รับการเตรียมพร้อมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบพึ่งพา
ตนเอง หรืออีกนัยก็คือยังไม่เต็มใจที่จะ ปล่อยหรือยอมให้
ผู้เรียนออกไปจากการที่พวกเขาต้องพี่งพาอาศัยผู้สอน
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(Sheerin, 1997) นัยยะ ของการทีจ่ ะให้เกิดการเรียนรูแ้ บบ
พึ่ ง พาตนเองนั้ น สามารถท� ำ ให้ เ กิ ด ขึ้ น ได้ ใ นห้ อ งเรี ย น
นอกเหนื อ จากวิ ธี ก ารข้ า งต้ น โดยอาศั ย วิ ธี ก ารต่ า ง ๆ
ดังต่อไปนี้ เช่น หากเป็นการสอนภาษาอังกฤษ ในระดับ
มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะกับนักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ผูส้ อนอาจให้ผเู้ รียน สะท้อนการพัฒนาตัวตน
ของพวกเขาในการเรี ย นรู ้ เกี่ ย วกั บ สั ง คมโลกผ่ า นทาง
การเขียนไดอารี่ หรือให้การช่วยเหลือพวกเขาในการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Learning community) ที่พวกเขา
พัฒนาเป็นกลุ่มสังคมที่เป็นหนึ่งเดียวโดยให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งกลุ่มหรือชุมชนแห่งการเรียนรู้นี้
ประกอบไปด้วยคนที่มีเป้าหมาย และทัศนคติไปในทาง
เดียวกัน เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ ชุมชนการเรียนรู้นี้
มักไม่ตีกรอบผู้เรียนในวิธีการค้นคว้าให้ได้มาซึ่งความรู้
เหล่านั้น เช่น การที่ผู้สอนให้ผู้เรียนจับกลุ่มและค้นคว้า
หาความรู ้ จ ากสื่ อ ออนไลน์ หลั ง จากนั้ น น� ำ กลั บ มายั ง
ห้องเรียน พร้อมทั้งให้เหตุผลสนับสนุนในสิ่งที่ผู้เรียนเลือก
จากสื่อออนไลน์เหล่านั้น จากที่กล่าวมานี้ จริง ๆ แล้ว
สามารถน�ำสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นมาบูรณาการเข้าด้วยกัน
กับสิ่งที่ผู้เรียนต้องผลิต หรือเขียนงานเป็นภาษาอังกฤษ
ยกตั ว อย่ า งเช่ น การที่ ผู ้ ส อนอาจให้ ผู ้ เ รี ย นเขี ย นบั น ทึ ก
ส่ ว นตั ว เป็ น ภาษาอั ง กฤษ โดยเลื อ กหั ว ข้ อ ที่ เ หมาะสม
โดยดู และศึ ก ษาตั ว อย่ า งเหล่ า นั้ น จากอิ น เทอร์ เ น็ ต
(Nowlan, 2008) ซึ่ ง ปั จ จุ บั น นี้ นั บ ว่ า เป็ น สิ่ ง ที่ ง ่ า ยมาก
สามารถกระท� ำ ในห้ อ งเรี ย นได้ ทั น ท่ ว งที เพราะผู ้ เ รี ย น
โดยส่วนมากใช้โทรศัพท์มอื ถือสมาร์ทโฟน เมือ่ ผูเ้ รียนเลือก
แล้วก็น�ำมาปรึกษากับผู้สอนในล�ำดับถัดไป จากสิ่งที่เสนอ
มานี้ สะท้อนให้เห็นว่า การสอนที่สนองตอบต่อรูปแบบ
การเรียนรู้ของผู้เรียนนั้น จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ได้ดีขึ้น ตัวครูผู้สอนเองก็ยังมีบทบาทในการเป็นผู้อ�ำนวย
ความสะดวกในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เหตุผลนี้ ตั้งอยู่บน
พื้นฐานที่ว่า ผู้เรียนในห้องเรียนแต่ละแห่งมีลักษณะที่
ไม่เหมือนกัน ดังนั้นครูผู้สอนอาจจะต้อง ดูแล และคอย
ชี้แนะ เพื่อให้เขาพัฒนาตนเองได้ (เกศสุดา รัชดาวิเศษกุล,
2547)
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ประการถัดไป การท�ำแฟ้มสะสมผลงานก็เป็นอีก
หนึ่งวิธีที่สามารถน�ำมาใช้ได้ส�ำหรับการจัดการเรียนรู้แบบ
พึ่งพาตนเอง แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolios) ไม่เพียงแต่
ส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ เ รี ย นเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มในกระบวนการ
ประเมินผล แต่การประยุกต์ให้ผู้เรียนท�ำแฟ้มสะสมผลงาน
เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
อย่างรอบด้าน นอกจากนี้ การประเมินโดยการใช้แฟ้ม
สะสมผลงาน ท�ำให้เห็นข้อแตกต่างในสิ่งที่ผู้เรียนแต่ละคน
มี และข้อแตกต่างเหล่านั้น จะมีการน�ำมาพิจารณาโดย
นักเรียน ครู และเพื่อน ในรูปแบบการประเมินโดยใช้แฟ้ม
สะสมผลงานนั้น ผู้เรียนสามารถเก็บเอกสาร ซึ่งประกอบ
ไปด้วย ขัน้ ตอนการวางแผน การเรียนรู้ การก�ำกับ จนกระทัง่
ถึงกระบวนการประเมินผล สิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้ สามารถ
ช่ ว ยให้ ผู ้ เ รี ย นเกิ ด ความตระหนั ก ในกลวิ ธี ก ารเรี ย นรู ้
การเรียนรู้ก็จะเกิดขึ้นได้ง่าย และช่วยให้เกิดการเรียนรู้
แบบน�ำตนเอง (Self-directed learning) ยกตัวอย่างเช่น
ผู ้ ส อนภาษาอั ง กฤษในประเทศไทย อาจมอบหมายให้
ผู ้ เ รี ย นไปท� ำ รายงานศึ ก ษาวิ ถี ชี วิ ต และสั ม ภาษณ์
นักท่องเทีย่ วชาวต่างประเทศเพิม่ เติมทีบ่ ริเวณ ถนนข้าวสาร
กรุ ง เทพมหานคร ในการนี้ ผู ้ เ รี ย นภาษาอั ง กฤษใน
ประเทศไทยซึ่งแน่นอนว่า เป็น ภาษาที่ตัวเองไม่ได้เป็น
เจ้าของภาษา ถูกคาดหมายให้บันทึกถึงความก้าวหน้า
ในการได้มาซึง่ ภาษาเป้าหมายเหล่านัน้ (Target language)
ในที่นี้คือภาษาอังกฤษ และประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรม
ซึ่งพวกเขาประสบระหว่างกระบวนการเรียนรู้นั้น ๆ ลงไป
ในแฟ้มสะสมผลงาน (Little, 2005)

ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนแบบพึ่งพาตนเอง

ไม่ว่าผู้เรียนที่พึ่งพาตนเองในการเรียนรู้คือ การที่
ผู้เรียนมีความสามารถในการรับผิดชอบต่อกระบวนการ
เรียนรู้ทั้งหมด หรือมีศักยภาพในการตัดสินใจไขว่ขว้า
เพือ่ ให้ได้มาซึง่ องค์ความรูเ้ หล่านัน้ สิง่ ต่างๆเหล่านีเ้ องท�ำให้
นั ก วิ จั ย หลาย ๆ ท่ า น พยายามที่ จ ะค้ น หาวิ ถี ท างที่
เหมาะสมในการเสริมสร้างการเรียนรู้แบบพึ่งพาตนเอง
ตามสิ่งที่พวกเขาเชื่อ ในส่วนนี้ผู้เขียนขอน�ำเสนอเกี่ยวกับ
ปั จ จั ย บางประการที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเรี ย นรู ้ แ บบพึ่ ง พา
ตนเอง
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1. ปัจจัยด้านวัฒนธรรม
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เมื่อเอ่ยถึงการเรียนรู้แบบพี่งพาตนเองอาจกล่าว
ได้ว่า ผู้เรียนบางกลุ่มมีความต้องการที่จะน้อมรับการเรียน
แบบพึ่งพาตนเองมากกว่าอีกหลาย ๆ กลุ่มของผู้เรียน
ข้อจ�ำกัดในทางวัฒนธรรมบางแห่งยังคงมีอทิ ธิพลต่อผูเ้ รียน
ที่เรียนรู้แบบพึ่งพาตนเอง ยกตัวอย่างเช่น หากเราคิดถึงใน
เรื่องของอิสระ หรือ ความรับผิดชอบ สองสิ่งที่กล่าวมานี้
แฝงอยูใ่ นทัศนคติตอ่ การเรียนรูข้ องผูเ้ รียนแต่ละคน ซึง่ อาจ
ผันแปรไปได้ในบางระดับ โดยส่วนใหญ่แล้ว ไม่มีนักเรียน
คนใดที่ปราศจากความรับผิดชอบโดยสิ้นเชิง และในขณะ
เดี ย วกั น ครู ผู ้ ส อนก็ ไ ม่ ค ่ อ ยพบกั บ นั ก เรี ย นที่ มี ส ภาวะที่
ครูผสู้ อนปรารถนาจะให้เป็น ซึง่ ก็คอื มีความรับผิดชอบดีเลิศ
อย่างไม่ขาดตกบกพร่องเช่นเดียวกัน ด้วยเหตุนี้เอง อิสระ
ภาพแห่งการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ถูกพัฒนา และตีกรอบมา
จากบุ ค ลิ ก ลั ก ษณะของการเรี ย นรู ้ และ ทั ศ นคติ ท าง
วัฒนธรรม (Littlewood 1999; Scharle & Szabo, 2000)
แท้ที่จริงแล้ว มีปัจจัยสามปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้
ของผูเ้ รียนในเอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ทั้ ง นี้ หากพิ จ ารณาในบริ บ ทการเรี ย นในประเทศไทย
ก็ เ ฉกเช่ น เดี ย วกั น ซึ่ ง ก็ น ่ า จะมี แ นวโน้ ม ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ
สิ่ ง เหล่ า นี้ อั น ประกอบด้ ว ย 1) วั ฒ นธรรมกลุ ่ ม นิ ย ม
(collectivism) ซึ่งเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้บุคคลแต่ละคนเข้าใจ
ตัวตนของเขา ในลักษณะพึ่งพาซึ่งกันและกัน กับกลุ่ม
มากกว่าอัตลักษณ์ของตัวเราเอง 2) การยอมรับความ
สัมพันธ์ในความเป็นจริงที่มีอยู่ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
อ�ำนาจ ในที่นี้ เพื่อให้เห็นภาพ เช่นในบริบท เจ้านายกับ
ลูกน้อง หรือ ผู้สอนกับผู้เรียน และ 3) ความเชื่อที่ว่า
ความส�ำเร็จจะได้รับผลลัพธ์ หรือบังเกิดขึ้น มาจากความ
พยายาม ซึ่งสิ่งนี้เองเท่าเทียม หรือเทียบเคียงได้กับการได้
มาผ่านทางความสามารถที่มีมา แต่ก�ำเนิด (Riley, 1997)
จากที่กล่าวมาข้างต้นกลับมีสิ่งที่น่าสนใจคือ มีงานวิจัยซึ่ง
ผู้ที่ได้ท�ำวิจัยได้ท�ำการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามทั้งสิ้น
จ�ำนวน 2,307 ฉบับ พบว่านักเรียนชาวเอเชียไม่ประสงค์ที่
จะได้รับการเรียนรู้แบบได้รับการช่วยเหลือมากเกินไปจน
ไม่ได้เรียนรู้ (spoon-fed) พวกเขาต้องการทีจ่ ะค้นพบตัวตน
ของเขาเอง และหาค�ำตอบด้วยตนเอง กลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน

มากต้องการเรียนรู้กับเพื่อนในบรรยากาศที่เป็นมิตร และ
ได้รับการสนับสนุน (Little, 2000) ดังนั้น จากข้อค้นพบข้าง
ต้ นนี้ สะท้อนให้เห็ นว่ า ครูผู้สอนไม่ ควรที่จะมีความคิด
กว้าง ๆ หรือมีความคิดที่มีอยู่ก่อนในแบบเชิงอคติ หรืออาจ
เกิดการเหมารวมว่า ผู้เรียนยังไม่พร้อม แต่ผู้สอนเองยังคง
ต้องเสาะแสวงหาบริบท และศักยภาพที่แท้จริงที่มีอิทธิพล
ต่อตัวผู้เรียน

2. ปัจจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ และ
การฝึกอบรมเชิงกลยุทธ์

นั ก วิ ช าการจ� ำ นวนหลาย ๆ ท่ า นได้ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า
การเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ (Learning how to learn) เป็น
องค์ประกอบส�ำคัญของวิถีทางหลาย ๆ วิธีที่เกี่ยวข้องกับ
การเรียนรู้แบบพึ่งพาตนเองและสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มุ่งไปสู่
หรือเชื่อมโยงไปสู่การฝึกอบรมเชิงกลยุทธ์ (Cotterall &
Crabbe, 1999; Dickinson, 1981 & 1992) หากว่า
แนวความคิดเกีย่ วกับผูเ้ รียนทีม่ กี ารเรียนรูแ้ บบพีง่ พาตนเอง
หมายถึงความสามารถที่ผู้เรียนรับผิดชอบในการเรียนรู้
ดังนั้น เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ความสามารถที่ผู้เรียน
เหล่ า นั้ น มี ขึ้ น ต้ อ งได้ รั บ การฝึ ก ฝนให้ ผู ้ เ รี ย นมี ก ลยุ ท ธ์
การเรียนรู้ และมีความมั่นใจในการเรียนรู้ (Dickinson,
1993) นั่ น จึ ง ท� ำ ให้ ก ่ อ เกิ ด การให้ ก ารอบรมผู ้ เ รี ย นที่ จ ะ
ประพฤติ หรือแสดงออกอย่างมียุทธวิธีในกระบวนการ
เรียนรู้แบบพึ่งพาตนเอง เพื่อท�ำให้บรรลุเป้าหมายที่จะเพิ่ม
ศักยภาพในกระบวนการเรียนรู้ การที่จะฝึกฝนผู้เรียนให้มี
พฤติกรรมที่มุ่งไปสู่การเรียนรู้แบบพึ่งพาตนเองนั้น ซึ่งในที่
นี้ก็คือผู้เรียนที่ดี และมีพฤติกรรมที่พร้อมที่จะเรียนรู้แบบ
พี่งพาตนเอง สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่น�ำพาผู้เรียนไปสู่การ
เรียนรู้แบบพึ่งพาตนเอง ซึ่งประกอบด้วย 1) มีความเข้าใจ
ในรูปแบบ และกลวิธีการเรียนรู้ของตนเอง และ 2) เต็มใจ
ที่จะยอมรับความเสี่ยง (Wenden, 2002) ในประเด็นนี้
ด้วยบริบทการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทย
ที่ ถื อ ว่ า เป็ น การสอนในรู ป แบบการสอนภาษาอั ง กฤษ
ในฐานะภาษาต่ า งประเทศ (English as a foreign
language: EFL) ทั้ ง นี้ เ พราะรู ป แบบการจั ด การเรี ย น
การสอนภาษาอังกฤษในบริบทของไทย ซึ่งภาษาอังกฤษ
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ไม่ได้เป็นภาษาที่หนึ่ง หรือไม่ได้เป็นแม้กระทั่งภาษาที่สอง
(Second language) ท�ำให้ผู้เรียนในประเทศไทยเป็น
จ�ำนวนมากไม่กล้าที่จะสื่อสารกับชาวต่างประเทศ ซึ่งมี
ประเด็นสนับสนุน ดังเช่น งานวิจัยของอาทิตย์ อินตะแก้ว
(2560) ได้พบว่า ผู้เรียนภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา
ของประเทศไทยโดยส่วนใหญ่ไม่สามารถพูด สื่อสารภาษา
อักฤษได้ พูดไม่คล่อง พูดเป็นค�ำไม่เป็นประโยค และขาด
ความมั่ น ใจในการพู ด จากประเด็ น ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น
ในเรื่องการยอมรับความเสี่ยง ก็คือเต็มใจที่จะพูด หรือ
สื่อสารในภาษาเป้าหมายที่ต้องการเรียนรู้ ในที่นี้คือภาษา
อังกฤษ ในสถานการณ์ที่มากกว่าในชั้นเรียน หรือเมื่อเจอ
ชาวต่างชาติ อย่างไรก็ตาม การฝึกอบรบในการเรียนรู้
ซึง่ เน้นในด้านการฝึกอบรมเชิงกลยุทธ์ ก็ยงั คงเป็นทีถ่ กเถียง
ยกตัวอย่างเช่น วิถีทางในการอบรมฝึกฝนผู้เรียน อาจมีใน
รูปแบบครูมีบทบาทที่ควบคุมอย่างสูง (Highly teacherdirected) ไปจนกระทั่ ง การเจรจาต่ อ รองของผู ้ เ รี ย น
(Learner-negotiated) และ ผู้เรียนเป็นผู้น�ำในการเรียนรู้
เอง (Sinclair, 1999)

3. สิ่งแวดล้อมของการเรียนรู้

สิง่ แวดล้อมเป็นปัจจัยทีส่ ำ� คัญทีม่ อี ทิ ธิพลต่อผูเ้ รียน
ที่ เ รี ย นรู ้ แ บบพึ่ ง พาตนเอง ผู ้ เ รี ย นแต่ ล ะคน หรื อ พื้ น เพ
ทางชุมชน หรือสังคมทีเ่ ขาเติบโตมา อาจมีอทิ ธิพลอย่างมาก
ในการที่เขาต่อต้านอย่างรุนแรงต่อแนวคิดปัจเจกนิยม
(Individualism) และชื่นชอบต่อแนวคิดด้าน ความรู้สึก
ผูกพันกับกลุ่ม (Collectivism) ดังนั้นผู้เรียนก็ไม่เต็มใจที่จะ
เปลี่ ย นแปลงตั ว ตน ตั ว ชี้ วั ด อี ก ประการหนึ่ ง คื อ ความ
พยายามหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Uncertainty Avoidance)
โดยค่ า ดั ช นี Uncertainty Avoidance (Uncertainty
Avoidance Index) ของประเทศไทยอยู่ในล�ำดับที่ 64
ซึ่งจัดอยู่ในล�ำดับที่มาก นั่นก็คือคนไทยโดยทั่วไปไม่ค่อย
ชอบความเสีย่ ง (Hofstede & Hofstede, 2005) ยกตัวอย่าง
เช่น ผูเ้ รียนทีม่ าจากประเทศทีด่ ชั นี Uncertainty Avoidance
สูง มักจะมีความรูส้ กึ ว่า หากผูเ้ รียนไม่เห็นด้วยกับสิง่ ทีผ่ สู้ อน
เสนอในชั้นเรียนจะก่อให้เกิดความยุ่งยาก และเป็นการ
ไม่ให้ความเคารพในตัวผู้สอน จากสิ่งที่กล่าวมานี้ท�ำให้
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ผู ้ เ รี ย นอาจจะรู ้ สึ ก ประหม่ า ที่ จ ะท� ำ งานโดยปราศจาก
ความช่วยเหลือจากผู้สอน หรือผู้เรียนอาจจะต่อต้านการ
ท�ำงานทุก ๆ งาน โดยที่งานชิ้นนั้นไม่มีค�ำตอบที่ตายตัว
ผู้เรียนบางคนอาจมองผู้สอนในลักษณะผู้มีอ�ำนาจ ผู้ซึ่ง
คอยบอกผู ้ เ รี ย นว่ า จะต้ อ งท� ำ อะไร ด้ ว ยสั ง คมดั ช นี
Uncertainty Avoidance สูงอาจมีผลให้ผู้เรียนที่มีแรง
บันดาลใจ หรือแรงกระตุ้นผลักดันในตัวของพวกเขาเอง
อาจแสดงบทบาทในรูปแบบเฉื่อย ๆ ถ้าหากว่าผู้เรียน
รู้สึกว่าผู้สอนควรเป็นผู้ควบคุมทุกอย่างในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน (Scharle & Szabo, 2000) ด้วยเหตุนี้
ในการกระตุ ้ น หรื อ การสร้ า งสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ หมาะสม
เป็นเงือ่ นไขทีจ่ ะต้องมีมาก่อนในการผลักดันให้ผเู้ รียนมีการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งผู้สอนอาจท�ำได้ด้วยการท�ำดังต่อไปนี้
1) ให้ โ อกาสในการตั ด สิ น ใจ หรื อ 2) สนั บ สนุ น อย่ า ง
หนักแน่น ภายใต้ทรัพยากร การเรียนรู้ที่มีอยู่

4. บทบาทของผู้สอน

การทีผ่ เู้ รียนสามารถทีจ่ ะเรียนรูแ้ บบพึง่ พาตนเองได้
ผู้สอนควรต้องตระหนักว่าผู้สอนเองต้องท�ำมากกว่าสิ่งที่
ปฏิบตั ใิ นบทบาทการสอนโดยทัว่ ไปในห้องเรียน ซึง่ จะส่งผล
ไปถึงการพัฒนาทัศนคติการเรียนรูท้ มี่ งุ่ ให้ผเู้ รียนรับผิดชอบ
ต่อการเรียน โดยเฉพาะการเรียนภาษาอังกฤษย่อมส่งผล
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อบทบาทหน้าที่ของผู้สอนหากมีการ
เปรียบเทียบระหว่างบทบาทในปัจจุบัน กับบทบาทดั้งเดิม
ของผู้สอน นั่นหมายความว่า ในขณะที่ผู้เรียนเริ่มที่จะ
สามารถควบคุมการเรียนรู้ของพวกเขาเอง ผู้สอนต้องท�ำ
หน้ า ที่ เ ป็ น ผู ้ ส นั บ สนุ น หรื อ ผู ้ ที่ ค อยให้ ค� ำ ชี้ แ นะ หรื อ ที่
เรียกว่า Facilitator (Riley, 1997; Scharle & Szabo, 2000;
Wenden, 2002) นอกจากนี้ ผูส้ อนก็ตอ้ งให้การฝึกฝนผูเ้ รียน
ให้เกิดการค่อย ๆ คิด พัฒนา และมีวิจารณญาณ ในการใช้
กลยุทธ์ของการเรียนรู้ และกระตุ้นพวกเขาให้ฝึกปฏิบัติ
ทั้ ง ใน และนอกห้ อ งเรี ย น ทั้ ง นี้ ผู ้ ส อนก็ ยั ง ต้ อ งเข้ า มามี
ส่วนร่วมกับผู้เรียนในการตัดสินใจ ในที่นี้หมายความว่า
ผู้สอนกระตุ้นผู้เรียน ให้ก�ำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ที่พวก
เขาพอจะก้ า วไปได้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การคิ ด อย่ า งเป็ น ระบบ
หรือ คิดอย่างมีวิจารณญาณ การที่ผู้เรียนเกิดกระบวนการ
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คิดแบบมีวจิ ารณญาณ มักมีลกั ษณะดังต่อไปนี้ คือ ยอมรับ
ความเห็นใหม่ ๆ รวมทัง้ สามารถสรุปความ ตีความ แยกแยะ
ระหว่างสิง่ ทีเ่ ป็นข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นได้ (Dam, 1995)
เนื่องจากว่า การเรียนภาษาใด ๆ ก็ตามที่ตัวเราเองไม่ใช่
เจ้าของภาษา เป็นกระบวนการของการตีความ ดังนั้น
วิธกี ารแบบการเรียนรูท้ พี่ งึ่ พาตนเองจะต้องมีการส่งผ่านการ
ควบคุมจากครูผู้สอนไปยังผู้เรียน จากที่กล่าวมา จะเห็น
ได้วา่ การทีจ่ ะให้ผเู้ รียนสามารถพึง่ พาตนเองได้ ผูส้ อนควร
พิจารณามองผู้เรียน ในลักษณะเป็นหุ้นส่วน หรือพันธมิตร
ในการไปถึงจุดมุ่งหมายเดียวกัน เหตุที่เป็นเช่นนี้ เพราะว่า
เมื่อความเป็นพันธมิตร (Partners) เกิดขึ้น ผู้สอนก็สามารถ
ที่ช่วยผู้เรียนก้าวข้ามผ่านอุปสรรคได้ จึงบังเกิดผลให้
ทั้งสองฝ่ายก็พร้อมที่จะสนทนาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
(Wenden, 1998; Benson, 2001) อย่ า งไรก็ ต าม
ต้องตระหนักเสมอว่าแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบพึ่งพา
ตนเองได้รับการพัฒนาตั้งแต่ต้นในโลกตะวันตก ดังนั้น
การน�ำมาประยุกต์ใช้อาจไม่ประสบความส�ำเร็จในทุก ๆ
ประเทศของทวีปเอเชีย ในบริบทการเรียนของประเทศไทย
เองนั้น วิธีการนี้เป็นวิธีการเรียนการสอนที่ใหม่ซึ่งได้รับการ
กระตุ้นให้น�ำมาใช้ในโรงเรียนไทยหลายโรงเรียน ปรากฎว่า
ผู ้ ส อนจ� ำ นวนมากรู ้ สึ ก ขาดความมั่ น ใจ เมื่ อ เผชิ ญ กั บ
การเปลี่ยนแปลงจากนโยบายของรัฐบาล นี่อาจเป็นผล
สืบเนื่องมาจากความไม่คุ้นเคยของผู้สอนกับวิธีการสอน
แบบใหม่ และการขาดการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ
การไม่มีเวลาในการเตรียมบทเรียนใหม่ ซึ่งผลที่ตามมาคือ
ผูส้ อนยังคงชอบกับแนวปฏิบตั แิ บบดัง้ เดิม (Kwangsawad,
2007)

สรุปและข้อเสนอแนะ

โลกแห่งการเรียนรู้ในปัจจุบันเป็นโลกที่ทั้งผู้เรียน
และผู้สอนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ดังนั้น จึงหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ที่ทั้งผู้เรียนและผู้สอนต้องมีความเข้าใจที่แท้จริง
เกี่ยวกับการเรียนรู้แบบพึ่งพาตนเอง เพราะเป็นวิธีการ
ที่ท�ำให้ได้มาซึ่งความรู้ที่ยั่งยืน เราไม่สามารถมองได้จาก
มิติเดียวจากค�ำจ�ำกัดความกว้าง ๆ ที่กล่าวว่า เมื่อผู้เรียน
รับผิดชอบสิง่ ต่าง ๆ ได้เอง การเรียนรูด้ ว้ ยตนเองย่อมเกิดขึน้

ทั้งนี้เพราะการเรียนรู้ด้วยตนเองไม่ได้เป็นสิ่งที่ติดตัวมากับ
มนุษย์ทุกคนตั้งแต่เกิด บทความนี้ชี้ให้เห็นถึงวิธีการและ
ข้ อ เสนอแนะของการเรี ย นรู ้ แ บบพึ่ ง พาตนเองในบริ บ ท
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
ของไทย โดยเนื้อแท้แล้ววิธีการเรียนรู้แบบพึ่งพาตนเอง
ไม่ได้หมายความว่า ผู้สอนไม่ท�ำอะไรเลยปล่อยให้ผู้เรียน
ค้นคว้าสร้างองค์ความรูเ้ องทัง้ หมด ผูส้ อนเองต่างหากทีต่ อ้ ง
ท�ำหน้าที่เป็นแบบอย่าง (Role Model) รวมทั้งจุดประกาย
อธิบาย และแสดงตัวอย่าง อีกทั้งคอยให้การสนับสนุน
หรือขับเคลื่อน (Facilitator) ให้แก่ผู้เรียน ประเด็นที่ท้าทาย
ทัง้ กับผูส้ อนและผูเ้ รียนในการก้าวผ่านอุปสรรคบางประการ
และเพือ่ บรรลุถงึ การเข้าถึงเนือ้ แท้ของการเรียนรูแ้ บบพีง่ พา
ตนเองนั้น ปัจจัยทางวัฒนธรรมทั้งในแง่อ�ำนาจนิยม และ
การยอมรั บ ความเสี่ ย งต้ อ งน� ำ มาขบคิ ด อย่ า งรอบคอบ
ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นหน้าที่ของผู้สอนที่ต้องเป็นฝ่ายเปิดประตู
แห่ ง โอกาสทางการเรี ย นรู ้ ใ ห้ ผู ้ เ รี ย นมี ส ่ ว นร่ ว มในการ
ตัดสินใจ และฝึกปฏิบัติภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ ในขณะ
เดี ย วกั น ผู ้ เ ขี ย นในฐานะที่ เ ป็ น ผู ้ ส อนภาษาอั ง กฤษใน
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งมีความเห็นว่า ไม่เพียงแต่
ผู้สอนที่มีบทบาทส�ำคัญยิ่งในการผลักดันให้เกิดการเรียนรู้
แบบพึง่ พาตนเอง แต่ตวั ผูเ้ รียนเองก็ตอ้ งมุง่ มัน่ ใฝ่ทจี่ ะศึกษา
หาความรู้ และมีวินัยรวมทั้งรับผิดชอบในการเรียนรู้ด้วย
เช่นกัน ท้ายที่สุดนี้เหนือสิ่งอื่นใดผู้เขียนเห็นว่าหมดเวลา
โทษกันไปมาถึงความไม่พร้อมต่าง ๆ ทั้งในแง่นโยบาย
การศึกษา รวมทั้งความไม่พร้อมไม่ว่าจะเกิดจากฝั่งผู้สอน
หรือผู้เรียนเอง
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