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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้ งนี้มีวัต ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้ นฐานส าหรับการพัฒนารูปแบบทั กษะการ
ศึกษาวิจัยด้านปฐมวัยแบบนาตนเอง 2) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของรูปแบบทักษะการศึกษาวิจัยด้านปฐมวัย
ด้วยการเรียนรู้แบบนาตนเอง 3) เพื่อทดลองใช้และศึกษาผลการใช้รูปแบบทักษะการศึกษาวิจัยด้านปฐมวัยด้วยการ
เรียนรู้แบบนาตนเอง และ 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้รูปแบบทักษะการศึกษาวิจัยด้าน
ปฐมวัยด้ว ยการเรี ยนรู้แบบนาตนเองของนัก ศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบูรณ์ กลุ่มตัว อย่าง คือ นักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้น
ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม มา 1 ห้องเรียน จานวน 28 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิ จั ย คื อ เอกสารประกอบรู ปแบบการจั ดกิ จ กรรมแผนการจั ด กิจ กรรมการเรี ยนรู้ ด้ว ยตนเอง แบบวั ด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ แบบประเมินความพึงพอใจ การวิจัยในครั้งนี้ ใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียว ทดลอง
ก่อน-หลัง (One Group Pretest – Posttest Design) และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ t-test independent
ผลการศึกษาพบว่า
1. รูปแบบทักษะการศึกษาวิจัยด้านปฐมวัยด้วยการเรียนรู้แบบนาตนเอง เน้นให้ผู้เรียนมีบทบาทในการ
เรียนรู้อย่างเต็มที่ และควบคุมตนเองในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
2. รูปแบบทักษะการศึกษาวิจัยด้านปฐมวัยด้วยการเรียนรู้แบบนาตนเองที่ได้พัฒนาขึ้นมี 6 องค์ประกอบ
คือ หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและแหล่งเรียนรู้ และการวัดและการ
ประเมินผล
3. ผลการใช้รูปแบบทักษะการศึกษาวิจัยด้านปฐมวัยด้วยการเรียนรู้แบบนาตนเอง ก่อนการทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 21.21 และหลังการทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 27.75 สรุปได้ว่าหลังการทดลองนักศึกษามี
ผลการเรียนรู้สูงขึ้น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบทักษะการศึกษาวิจัยด้านปฐมวัยด้วยการ
เรียนรู้แบบนาตนเอง อยู่ในระดับมาก ( 𝑥̅ = 4.17, S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่า นักศึกษามีผลการ
ประเมินความพึงพอใจ ด้านปัจจัยนาเข้ามีผลรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.38) ด้านกระบวนการมีผลรวมเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =4.01) ด้านผลผลิตมีผลรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =4.13)
คาสาคัญ : ทักษะการศึกษาวิจัยด้านปฐมวัย การเรียนรู้แบบนาตนเอง นักศึกษา

Abstract
This objectives of this study were 1) To study the basic data for development pattern of
early research skills with the self, 2) To create and find the performance of a pattern early research
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skills with self learning, 3) To try and learn skills format results of early research with self learning,
and 4) To assess the satisfaction of students towards using early research skills with self learning of
Phetchabun Rajabhat University students. The sample was disciplines students, early childhood
education, Faculty of Education the Phetchabun Rajabhat University on 28 people who are studying
in undergraduate 4th year 2nd semester 2013 academic year by means of random sampling among
the first class of 28 people were tested The instrument used in the research was a form of
documentation activities plan learning activities for themselves. The achievement of learning
assessment satisfaction. The research was used group-single before-after ( One Group Pretest –
Posttest Design) and The data were analyzed by using t-test independent.
The study found that
1. The format for the early childhood research skills with self learning was emphasis on the
learner plays a role in learning and self control to learn properly.
2. The format for the early childhood research skills with self learning was developed with
6 elements has content, objectives, Activities for teaching, and learning and media measurement
and assessment.
3. The results of the pattern early research skills with self learning were before the trials, has
rated 21.21 and after the experiments. Average 27.75 points, conclude that after the trials, the
students are learning more advanced effects. Examples are. Statistical significance at the .05 level.
4. The students were satisfied with the deal, learn skills format early research with self learning.
Level 4 (𝑥̅ = 4.17, S.D. = 0.48), considering the list of students found to have side effects to assess
satisfaction. The import factor with side effects including average level (𝑥̅ = 4.38) processes was the
total average level (𝑥̅ = 4.01) on the output is the sum of the average level (𝑥̅ = 4.13).
Keywords : Early Research Skills, Self Learning, Students

บทนา
ปัจจุบันการศึกษาสาหรับประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543, น. 115) ได้ให้
แนวคิดไว้ว่า ผู้เรียนในอนาคตต้องถูกส่งเสริมและกระตุ้นให้เขาได้มีบทบาทในการควบคุมการเรียนรู้ของตนเองมาก
ขึ้น ดั้งนั้นการสอนที่จะทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างดี นั้นต้องมีกระบวนการที่ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
การศึกษาด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพ การจัดการเรียนสอนในศตวรรษที่ 21 จึงเน้นผู้เรียนที่มุ่งมั่นในการทางานของ
ตนเอง (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2558, น. 8) ดังในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กาหนดแนวทางการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ในหมวด 4 มาตรา 24 (5) กล่าวว่า แนวการจัด
การศึกษาที่ว่าด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอานวย
ความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู้ และในมาตรา 30 กล่าวว่า สถานศึกษาควรพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพรวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สอน
สามารถใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมแก่ผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา (พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542) การนากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนนับว่าเป็นเรื่องสาคัญเพราะเป็น
แนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการแสวงหาความรู้ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ทิศนา แขม
มี, 2548, น. 1)
กระบวนการวิ จั ย เป็ น วิ ธี ก ารวิ จั ย เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ งผลการวิ จั ย และผลที่ ไ ด้ จ ากการด าเนิ น การจะเป็ น
แนวทางการใช้การวิจัยในการเรียนการสอนจึงประกอบด้วยการใช้ผลการวิจัยและการใช้กระบวนการวิจัยในการ
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เรี ย นการสอนมี แ นวทาง ดั ง นี้ ครู ผู้ ส อนใช้ ผ ลการวิ จั ย ในการสอน ผู้ เ รี ย นใช้ ผ ลการวิ จั ย ในการเรี ย นรู้ ผู้ ส อน
ใช้ ก ระบวนการวิ จั ย ในการเรี ย นการสอน และผู้ เ รี ย นใช้ ก ระบวนการวิ จั ย ในการเรี ย นรู้ (ส านั ก งานเลขาธิ ก าร
สภาการศึกษา, 2548, น. 19) โดยการวิจัยนี้ ผู้เรียนใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนรู้ โดยที่ผู้สอนจะเป็นผู้ชี้แนะ
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจใฝ่รู้พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการวิจัย การพัฒนา
ทักษะความรู้และการคิดอย่างเป็นระบบของนักศึกษาโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบนาตนเองในการจัดการเรียน
การสอนเพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะพื้ น ฐานในการเรี ย นรู้ ป ระกอบด้ ว ย การวิ เ คราะห์ การแก้ ปั ญ หา และ
การสร้างสรรค์ที่ผสมผสานกันกับสภาพแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี ฯลฯ ซึ่งการจัดการ
เรียนรู้จึงต้องมีการฝึกปฏิบัติควบคู่กันไป เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความหมาย มุ่งไปสู่การคิด การแสวงหาความรู้
และการคิดแก้ปัญหาของผู้เรียน ซึ่งผู้สอนจะเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนแสวงหา
ความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการฝึกให้ผู้เรียนรู้จัก คิด วิเคราะห์ข้อมูลให้
ถูกต้อง การจัดการความรู้และความเข้าใจในตนเองโดยผ่านกระบวนการวิจัย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาไปใช้ในการ
แก้ปัญหา (สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2551, น. 1)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และแนวทางปฏิบัติ ได้ให้ความสาคัญกับการ
เรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองโดยระบุ ถึ ง การเรี ย นรู้ และมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ต้ อ ง
ประกอบด้วย ความรู้ (Knowledge) ซึ่งหมายถึงความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิด และการนาเสนอข้อมูล การ
วิเคราะห์และจาแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎีตลอดจนกระบวนการต่างๆ และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้
(คณะกรรมการอุดมศึกษา, 2552, น. 1-7) และตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาใน
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ตัวชี้วัดที่ 2.6 ได้ระบุถึงหลักสูตรต่างๆ ในระดับอุดมศึกษาที่ต้องส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา (สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2553, น. 56-57) ดังนั้นการจัดการเรียนการ
สอน และการพัฒนาให้นักศึกษามีคุณลักษณะส่วนบุคคล (Personality Characteristic) ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
จึงเป็นเรื่องสาคัญในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 และยังทาให้สามารถผลิตนักศึกษาที่สามารถช่วยพัฒนาองค์การ และประเทศได้ และนักการศึกษาชี้ให้เห็นถึง
ความส าคั ญ ของการเรี ย นรู้ ด้ ว ยการน าตนเอง เช่ น คิ ด ด์ (Kidd cited in Brockett and Hiemstra, 1991) ให้
ความเห็นว่าการเรียนรู้ด้วยการชี้นาตนเองเป็นเป้าหมายของการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาโดยทั่วไป เพราะทาให้สิ่ง
ที่ได้เรียนรู้นั้นคงอยู่อย่างต่อเนื่องและผู้เรียนสามารถจัดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่ง แสดงถึงความสอดคล้องกัน
ระหว่างการนาตนเอง (Self-Direction) กับการพัฒนาตนเองไปสู่การตระหนักรู้ตนเอง (Self-Actualization) ที่เป็น
ความรู้สึกส่วนลึกโดยทั่วไปของมนุษย์ที่จะมีความสมบูรณ์ในตนเองและมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตน เพื่อ
พัฒนาไปสู่การเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่า (Brockett and Hiemstra, 1991) และผลของความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการ
ชี้นาตนเองยังส่งผลทางบวกกับผลการปฏิบัติงานและการเรียน นอกจากนี้เมสซิโรว์ (Mezirow, 1981) ได้กล่าวถึง
วิธีการในการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีลักษณะการเรียนรู้ด้วยการชี้นาตนเอง ดังนั้น การที่จะฝึกหรือส่งเสริมให้ผู้เรี ยน
เรียนรู้ด้วยตนเองนั้น จาเป็นต้องอาศัยครู ที่ทาหน้าที่ที่สาคัญในการเสริมแรงและกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความพร้อม
สาหรับการเรียนรู้ และการเรียนรู้จะสัมฤทธิ์ผลเป็นอย่างดีเมื่อบุคคลมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ ทั้งนี้การพัฒนาผู้เรียน
เพื่อให้เกิดจิตพิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนซึ่ง เรียนรู้ รวมถึงการประเมินผลการเรียนรู้ของตัวเองด้วยตนเอง โดยการเรียนรู้แบบ
นาตนเองนั้น ผู้เรียนต้องเน้นวิธีเรียนที่ช่วยเหลือตนเองในการเรียนรู้ มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเอง และ
สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้อื่น ผู้เรียนจะต้องมีความอยากเรียนรู้ใ นสิ่งใหม่อย่างต่อเนื่อง แล้วทาการวางแผนการรู้
ต่างๆ ด้วยตนเองไปจนจบขั้นตอนการเรียนรู้ รวมถึงผู้เรียนต้องเตือนตัวเองอยู่ตลอดว่าได้เรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ ที่มี
ประโยชน์ต่อการเรียนและควรจะหาความรู้ใหม่เพื่อเพิ่มความรู้สาหรับขณะที่การเรียนรู้เหล่านั้นต้องมีประสิทธิภาพ
อีกด้วย ดังที่โนวลส์ (Knowles, 1975) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบ 4 ประการของลักษณะของการเรียนรู้แบบนาตนเอง
คือ ผู้สอน ผู้เรียน ลักษณะของผู้เรียน และกระบวนการเรียน ซึ่งองค์ประกอบที่มีผลต่อการเรียนรู้แบบนาตนเอง
ระบุว่า ผู้สอนเป็นผู้ที่มีส่วนสาคัญในการจัดการ เพื่อการเรียนรู้แบบนาตนเองของผู้เรียน โดยต้องคานึงถึง การ
เตรี ยมการเพื่อ การเรี ยนรู้ การสนั บสนุ นการเรี ยนรู้ก ารจั ดการเรี ยนการสอน การร่ว มกั นเรียนรู้ การส่ งเสริ ม
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พัฒนาการในฐานบุคคล สิ่งที่สาคัญในปัจจุบันไม่ใช้แหล่งที่มาของความรู้ หรือ แหล่งที่จะใช้ในการค้นหาความรู้แต่
จะเป็นความสามารถในการเรียนรู้ของแต่ละคนต่างหาก แนวคิดใหม่ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ไม่จากัดเวลาและสถานที่
แหล่งข้อมูลที่ไม่จากัด ผู้ให้ความรู้เป็นเพียงผู้อานวยความสะดวก และผู้เรียนเป็นผู้ค้นหา แสวงหา และสร้างความรู้
ด้วยตนเอง ที่เรียกว่า การเรียนรู้แบบนาตนเอง (Self-Directed Learning) การเรียนรู้แบบนาตนเอง หรือ การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง คือ กระบวนการที่ผู้เรียนต้องสามารถวิเคราะห์ความต้องการในการเรียนรู้ของตนเองได้ รู้ถึง
องค์ประกอบของการเรียนรู้ สิ่งที่ต้องการจะได้รับในการเรียนทั้งในส่วนของความรู้ที่ได้รับ หรือ ผลตอบแทนจาก
ความรู้ทั้งในเชิงนามธรรมและรูปธรรมด้วย รวมถึงการแสวงหาผู้ให้ความรู้ แหล่งที่มาของความรู้นั้น หรือแม้แต่สื่อที่
จะใช้ประกอบในการเรียนรู้ รวมถึงการประเมินผลการเรียนรู้ของตัวเองด้วยตนเอง
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการพัฒนารูปแบบทักษะการศึกษาวิจัยด้านปฐมวัยด้วยการเรียนรู้แบบนาตนเอง
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมให้แก่ครูผู้สอนในการกระตุ้นให้เกิด
ปฏิสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์แบบเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน และความ
ร่วมมือกันในกลุ่ม ผู้เรียน ครูผู้สอนสามารถ ใช้เทคนิคการสอนที่ฉับไว น่าสนใจ เหมาะกับวัยของผู้เรียน มีการให้
ข้อมูลย้อนกลับทันที ในการจัดกิจกรรมและ เน้นเรื่องกาหนดเวลาในการทางานที่เป็นระบบ มีการสื่อสารกับผู้เรียน
ในเรื่องความคาดหวังที่เรียนรู้ และการเคารพความสามารถและวิธีการเรียนที่หลากหลาย ระหว่างผู้สอน และ
ผู้เรียน เป็นแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมกากเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการใฝ่เรียนรู้ของผู้เรียนในระบบการศึกษาที่
มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการของสังคมต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับรูปแบบทักษะการศึกษาวิจัยด้านปฐมวัยด้วยการเรียนรู้แบบนาตนเอง
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของรูปแบบทักษะการศึกษาวิจัยด้านปฐมวัยด้วยการเรียนรู้แบบนา
ตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
3. เพื่อทดลองใช้ และศึกษาผลการใช้ รูปแบบทักษะการศึกษาวิจัยด้านปฐมวัยด้วยการเรียนรู้แบบนา
ตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
4. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้รูปแบบทักษะการศึกษาวิจัยด้านปฐมวัยด้วยการ
เรียนรู้แบบนาตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอน ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานการ
เรียนรู้ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบนาตนเอง เพื่อประกอบการจัดทางานวิจัยในครั้งนี้

วิธีดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาทักษะการศึกษาวิจัยด้านปฐมวัยด้วยการเรียนรู้แบบนาตนเองและแนวทางการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทักษะการศึกษาวิจัยด้านปฐมวัยด้วยการเรียนรู้แบบนาตนเอง สาหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ดังนี้ 1) ศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบทักษะการศึกษาวิจัย
ด้านปฐมวัยด้ว ยการเรียนรู้ แบบนาตนเอง องค์ประกอบ เทคนิควิธี การ และการวัดประเมินผล และ 2) ศึกษา
แนวทาง แนวคิดทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับ และองค์ประกอบการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการศึกษาวิจัย ด้าน
ปฐมวัยด้วยการเรียนรู้แบบนาตนเอง สาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ พัฒนาตามขั้นตอนการสร้างรูปแบบคือ
ขั้นที่ 1 นาข้อสรุปจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ มารวบรวมข้อมูลพื้นฐานเพื่อกาหนดแนวทางในการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอน ขั้นที่ 2 จัดทาร่างรูปแบบการเรียนการสอนที่ประกอบด้วยหลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน สื่อและแหล่งเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล ขั้นที่ 3 จัดทาเอกสารประกอบ
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รูปแบบการเรียนการสอน ขั้นที่ 4 ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอน ขั้นที่ 5 ทดลองใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนกับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ และขั้นที่ 6 แก้ไขปรับปรุงรูปแบบการ
เรียนการสอน ซึ่งผลการดาเนินการดังกล่าวได้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะการศึกษาวิจัยด้านปฐมวัยด้วยการ
เรียนรู้แบบนาตนเอง สาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะการศึกษาวิจัยด้านปฐมวัยด้วยการเรียนรู้แบบ
นาตนเอง สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ กาลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556
จานวน 1 ห้องเรียน รวม 28 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์
การเรียนรู้แบบนาตนเอง แบบบันทึกการเรียนรู้ และดาเนินการ สอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการ
ศึกษาวิ จัยด้า นปฐมวัยด้ว ยการเรียนรู้แบบนาตนเอง 5 ขั้นตอน ประกอบด้ วย 1) ขั้นการตั้งเป้าหมายและการ
วิเคราะห์แผนการวิจัย 2) ขั้นออกแบบแผนการวิจัย 3) ขั้นการปฏิบัติตามแผน 4) ขั้นการประเมินกระบวนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง และ 5) ขั้นทบทวน ปรับปรุงและสะท้อนคิดการเรียนรู้ เก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างทาการสอน
ด้วยแบบบันทึกและทดสอบหลังเรียน (Post-test) ด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ การเรียนรู้แบบนาตนเอง
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะการศึกษาวิจัยด้านปฐมวัยด้วยการเรียนรู้
แบบนาตนเอง สาหรับนักศึกษา มหาวิ ทยาลัยราชภัฏ ดาเนินการ ประเมินการใช้รูปแบบการเรียนการสอนกับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ จานวน 28 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินการใช้รูปแบบการเรียนการสอนประกอบด้วย
3 ด้านดังนี้ ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ และผลผลิต

ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูล แนวทางการพัฒนารูปแบบทักษะการศึกษาวิจัยด้านปฐมวัยด้วยการเรียนรู้
แบบนาตนเองจากการสังเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และการสัมภาษณ์
อาจารย์ผู้สอนระดับปฐมวัย จานวน 10 คน ในด้านการจัดการเรียนการสอนวิจัยด้านปฐมวัย เทคนิค และวิธีการ
สอนวิจัยด้านปฐมวัยในรูปแบบวิธีการสอนต่างๆ เกี่ยวกับองค์ความรู้ที่สาคัญในการสอนวิจัยด้านปฐมวัย และสภาพ
ปัญหาความต้องการของสถานศึกษาในการนานวัตกรรมระดับปฐมวัยไปใช้ในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม การ
จัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย และแนวคิดของอาจารย์ผู้สอนในการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ให้มีกระบวนการเรียนรู้แบบนาตนเองไปใช้ในการทาวิจัยในชั้นเรียน องค์ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัญหานามาสู่
การพัฒนานวัตกรรมด้านปฐมวัย การกาหนดหัวข้อวิจัย เทคนิคการค้นคว้าเอกสารข้อมูล การออกแบบกระบวนการ
วิจัย วิธีดาเนินการวิจัย การสร้างเครื่องมือ และการหาคุณภาพของเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล และการสรุป
ผลการวิจัย พบว่ารูปแบบการเรียนการสอนในปัจจุบันควรเน้นให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ และสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองจากการวิเคราะห์ และศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ในการเรียนรู้แบบนาตนเอง เป็นการเสริมสร้าง
กระบวนการทางปัญญาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และนาความรู้ไปประยุกต์สู่การปฏิบัติจริง ได้รับประสบการณ์
ตรงและบูรณาการถ่ายทอดความรู้สู่กระบวนการออกแบบการเรียนการสอนได้เป็นคุณลักษณะที่สาคัญในการจัดการ
เรียนการสอน ที่ผ่านรูปแบบการเรียนรู้แบบนาตนเอง ด้วยการตั้งเป้าหมาย วิเคราะห์แผนการทางาน การออกแบบ
การปฏิบัติตามแผน การประเมินกระบวนการทางานและการทบทวน ปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ตอนที่ 2 ผลการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของ พบว่า จากการตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการเรียน
การสอน คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอน พบว่า
โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

- 66 –
วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561

1.11.หลักการ
1.ขั้นการตั้งเป้าหมายและการวิเคราะห์
รูปแบบทักษะการศึกษาวิจัย
ด้านปฐมวัยด้วยการเรียนรู้
แบบนาตนเอง

1.12. จุดประสงค์
1.13. เนื้อหาสาระ

1.14. การจัดการเรียนการ
สอน
1.15. สื่อและแหล่งเรียนรู้

แผนการวิจัย
2. ขั้นออกแบบแผนการวิจยั
3. ขั้นการปฏิบัติตามแผน
4. ขั้นการประเมินกระบวนการเรียนรู้
ด้วยตนเอง
5. ขั้นทบทวน ปรับปรุงและสะท้อนคิด
การเรียนรู้

1.ใ6. การวัดและการประเมินผล
ตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้รูปแบบทักษะการศึกษาวิจัยด้านปฐมวัยด้วยการเรียนรู้แบบนาตนเองสาหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่า หลังการพัฒนาด้วยรูปแบบการเรียนการสอน มีผลการเรียนรู้ สูงกว่าก่อนการ
พัฒนา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ยผลการเรียนของนักศึกษากลุ่มทดลองที่ได้รับการสอนด้วยรูปแบบการสอนที่พัฒนาก่อนการ
ทดลอง
𝑥̅
การทดสอบ
n
S2
t
ก่อนทดลอง
28
21.21
4.74
1.01
หลังทดลอง
28
27.75
5.83
มีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 (.975 t 58 = 2.001)
จากตารางที่ 1 แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการเรียนของนักศึกษากลุ่มทดลองที่ได้รับการสอนด้วยรูปแบบ
การสอนที่พัฒนาก่อนการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 21.21 ค่าความแปรปรวนมีค่าเท่ากับ 4.74 และหลังการ
ทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 27.75 ค่าความแปรปรวนมีค่าเท่ากับ 5.83 เมื่อนามาเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยเพื่อตรวจสอบนัยสาคัญทางสถิติพบว่า ค่า t จากการคานวณต่ากว่าค่า t จากตาราง สรุปได้ว่า ก่อนการ
ทดลองนักศึกษามีผลการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้
ตอนที่ 4 ผลการประเมินการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะการศึกษาวิจัยด้านปฐมวัยด้วยการเรียนรู้
แบบนาตนเอง สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่า นักศึกษาประเมินการใช้รูปแบบการเรียนการสอนอยู่ใน
ระดับมาก ดังแผนภูมิ
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4.38
4.4
4.3
4.2

4.13
4.01

4.1
4
3.9
3.8

จากแผนภูมิ พบว่า ในภาพรวม นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น
อยู่ ใ นระดั บ มาก ( 𝑥̅ = 4.17, S.D. = 0.48) เมื่ อ พิ จ ารณารายด้ า นปรากฏผลพบว่ า นั ก ศึ ก ษามี ผ ลการประเมิ น
ความพึงพอใจดังนี้ ด้านปัจจัยนาเข้ามีผลรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( 𝑥̅ = 4.38) ด้านกระบวนการมีผลรวมเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =4.01) และด้านผลิตมีผลรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =4.13)

สรุปและวิจารณ์ผล
จากการดาเนินการพัฒนารูปแบบทักษะการศึกษาวิจัยด้านปฐมวัยด้วยการเรียนรู้แบบนาตนเองของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีประเด็นในการอภิปราย 4 ประเด็น ดังรายละเอียดการอภิปราย ดังนี้
1. ด้านข้อมูลพื้นฐานสาหรับการพัฒนารูปแบบทักษะการศึกษาวิจัยด้านปฐมวั ยด้วยการเรียนรู้แบบนา
ตนเอง ด้านข้อมูลพื้นฐานสาหรับการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการแบบนาตนเอง ที่พัฒนาขึ้นมี
การอภิปรายในประเด็น ดังนี้ ผลจากการศึกษาพื้นฐานสาหรับการพัฒนารูปแบบทักษะการศึกษาวิจัยด้านปฐมวัย
ด้วยการเรียนรู้แบบนาตนเองของนักศึกษามหาวิ ทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยทักษะ
กระบวนการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย ประกอบด้วย หลักการ วิธีการกาหนดปัญหาการวิจัย การศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีดาเนินการวิจัย การเก็บ รวบรวมข้อมูล การสรุปผลและการเขียนรายงานการวิจัย
ซึ่งการเรียนรู้แบบนาตนเองจะประกอบด้วยองค์ประกอบของขั้นตอนมีลักษณะคล้ายแบบจาลอง GTS (Fellows et
al., 2002) ซึ่งใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบ SDL ได้ แบบจาลอง GTS ประกอบด้วย การตั้งเป้าหมาย (Goalsetting) การจั ด การเวลา (Time management) และทั ก ษะการเรี ย น (Study skill) เหล่า นี้ ส ามารถสนั บ สนุ น
นักเรียนในรู้จัดการวางแผนการเรียน จัดตารางเวลาการเรียน และควบคุมให้ดาเนินการตามแผนและเวลาที่ได้วางไว้
การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ชนิดหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความกระหาย ใคร่รู้ สามารถเรียนรู้
เรื่องต่างๆ ที่มีอยู่ได้มากที่สุด และจะดาเนินการศึกษาอย่างต่อเนื่องทาให้เป็น ผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เป็นแนวคิดที่สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสมาชิก ในสังคมและสนับสนุนสภาพ “สังคมแห่งการเรียนรู้”
เป้าหมายที่สาคัญของการเรียนรู้ด้วยตนเอง คือ การพัฒนาผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตหลังสาเร็จการศึกษา ไพฑูรย์
สินลารัตน์ (2552: 20-21) ได้อธิบายเกี่ยวกับการสอนให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองว่า การสอนโดยวิธีการนี้มุ่งผลของ
การเรียนการสอนที่ต่อเนื่องจากการที่มีความรู้ความเข้าใจ มีทัศนคติแ ละความสามารถที่จะปฏิบัติได้ โดยมีความ
ต้อ งการให้ผู้ เรี ย นได้ศึ กษาค้น คว้ า เพิ่ มเติ มด้ วยตนเอง ตามความสามารถที่ แตกต่ า งของแต่ ล ะบุ คคล ลั กษณะ
การศึ ก ษาด้ ว ยตนเองผู้ เ รี ย นต้ อ งมี อิ ส ระในการเรี ย นรู้ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย 3 ลั ก ษณะ คื อ 1. เป็ น รายบุ ค คล
(Individualization) 2. กาหนดแผนการศึกษาด้วยตนเอง (Self-direction) และ 3. มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน (Some-interaction) ความสาคัญของการศึกษาด้วยตนเองนี้ พิจารณาถึงผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน
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ในเรื่องความสามารถในการเรียน การเรียนเร็วช้าต่างกัน การเรียนจะดีขึ้นถ้าผู้เรียนมีแรงจูงใจได้รับรู้ผลการเรียนเร็ว
และมีส่วนร่วมในงานของตนเองสอดคล้องกับโนวลส์ (Knowles, 1975) ได้กล่าวถึงลักษณะของผู้มีการเรียนรู้แบบ
นาตนเองไว้ 9 ประการ คือ 1) มีความเข้าใจถึงความแตกต่างของบุคคลในด้านความคิด และทักษะที่จาเป็นในการ
เรียนรู้ ได้แก่ความแตกต่างระหว่างการเรียนโดยมีครูเป็นผู้ชี้นา และการเรียนรู้แบบนาตนเอง 2) มีแนวคิดว่าตนเอง
เป็ น บุ ค คลที่ มี ค วามเป็ น ตั ว ของตั ว เอง ไม่ ขึ้ น กั บ ผู้ ใ ด และเป็ น ผู้ ที่ สามารถควบคุ ม และน าตนเองได้
3) มีความสามารถในการสร้างสัมพันธ์อันดีกับเพื่อน เพื่อที่จะให้บุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ สะท้อนให้ทราบถึงความ
ต้องการในการเรียนรู้ การวางแผนการเรียนของตนเองรวมทั้งการช่วยเหลือผู้อื่น ตลอดจนการได้รับความช่วยเหลือ
กลับจากบุคคลเหล่านั้น 4) มีความสามารถในการวิเคราะห์ความต้องการในการเรียนรู้อย่างแท้จริง โดยการร่วมมือ
จากผู้ที่เกี่ยวข้อง 5) มีความสามารถในการกาหนดจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้จากความต้องการ ในการเรียนรู้ ของ
ตนเองโดยเป็นจุดมุ่งหมายที่สามารถประเมินผลสาเร็จได้ 6) มีความสามารถในการเชื่อมความสัมพันธ์กับผู้สอนเพื่อ
ขอความช่วยเหลือ หรือขอคาปรึกษา 7) มีความสามารถในการแสวงหาบุคคล และแหล่งวิทยาการที่เหมาะสม
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่แตกต่างกัน 8) มีความสามารถในการเลือกแผนการเรียนที่มีประสิทธิภาพ โดย
ใช้ประโยชน์จากแหล่ง วิทยาการต่างๆ มีความคิดริเริ่ม และมีทักษะการวางแผนอย่างดี และ 9) มีความสามารถใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล และนาผลจากข้อมูลที่ค้นพบไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
2. ด้านการสร้ างและตรวจสอบคุ ณภาพรูปแบบการจั ดการเรียนการสอน พบว่า รู ปแบบทั กษะการ
ศึกษาวิจัยด้านปฐมวัยด้วยการเรียนรู้แบบนาตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มีองค์ประกอบของ
รูปแบบที่พัฒนาขึ้ นได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน สาหรับ นักศึกษามหาวิท ยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วย 6
องค์ประกอบ คือ 1) หลักการ 2) จุดประสงค์ 3) เนื้อหาสาระ 4) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 5) สื่อและ
แหล่งเรียนรู้ และ 6) การวัดและประเมินผล โดยกระบวนการเรียนรู้มีการจัดกิจกรรม 5 ขั้น ตอน ประกอบด้วย
1) ขั้นการตั้งเป้าหมายและการวิเคราะห์แผนการวิจัย 2) ขั้นออกแบบแผนการวิจัย 3) ขั้นการปฏิบัติตามแผน
4) ขั้นการประเมินกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ 5) ขั้นทบทวน ปรับปรุงและสะท้อนคิดการเรียนรู้ สอดคล้อง
กับ วารีรัตน์ แก้วอุไร (254: 3-4) ได้กล่าวถึง ความหมายของรูปแบบการสอน หมายถึง แบบแผนหรือลักษณะของ
การทางานด้านการสอน ที่กาหนดไว้ล่วงหน้า โดยจัดทาขึ้นอย่างรอบคอบ ตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด
และความเชื่อ โดยมีการจัดองค์ประกอบต่างๆ ทางการสอน ได้แก่ หลักการ จุดมุ่งหมาย ขั้นตอนการสอน การวัดผล
และประเมินผล และกิจกรรมสนับสนุนอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายในการสอน
นั้นๆ และเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นนาไปใช้ได้ ทั้งต้องมีการหาประสิทธิภาพของรูปแบบในเชิงการนาไปใช้ในสภาพการ
เรียนการสอนจริง เพื่อนาข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไข สอดคล้องกับงานวิจัย สอดคล้องกับ นัดดา อังสุโวทัย (2550) ได้
ทาการศึกษา เรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาเคมีที่เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบนาตนเอง ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพทาให้ผู้เรียนกลุ่มทดลองมี
ทักษะพื้นฐานการเรียนรู้ระดับสูงได้พัฒนาตนเองให้มีลักษณะการเรียนรู้แบบนาตนเอง โดยเปรียบเทียบกับก่อนการ
ทดลองและกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 ผลการประเมินประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมค่า
ขนาดอิทธิพลไม่น้อยกว่า .05 เป็นไปตามเกณฑ์ ส่วนกลุ่มทดลองที่มีทักษะพื้นฐานการเรียนรู้ระดับต่าพบว่า ใน
ภาพรวมมีลักษณะการเรียนรู้แบบนาตนเองลดลง นอกจากนี้ ด้านจิตวิทยาศาสตร์ให้ผลทานองเดียวกันกับด้าน
ลักษณะการเรียนรู้แบบนาตนเอง ส่วนด้านผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี พบว่า ผู้เรียนกลุ่มทดลองทั้งภาพรวม
และกลุ่มที่มีทักษะพื้นฐานต่างกันได้ผลการเรียนสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติและได้ค่าขนาด
อิทธิพลเป็นไปตามเกณฑ์ ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบนี้ในระดับปานกลาง นอกจากนี้พบว่า ทักษะพื้นฐานการ
เรียนรู้ของผู้เรียนส่งผลต่อลักษณะการเรียนรู้แบบนาตนเองแต่ไม่เกิดสัมพัน ธ์กับกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งคล้ายกับ
ผลสรุปของ Goglielmino (1977) ได้ศึกษาลักษณะของผู้เรียนที่มีความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองประกอบด้วย
1) การเปิดใจรับโอกาสที่จะเรียน (Openness to Learning Opportunities) 2) เชื่อมั่นว่าตนเองเป็นผู้เรียนที่ดีได้
(Self Concept as an Effective Learner) 3) มีความคิดริเริ่มและมีอิสระในการเรียนรู้ (Initiative and Independence
in Learner) 4) มี ความรั บผิ ดชอบต่ อการเรี ยนของตนเอง (Informed Acceptance of Responsibility for One’s
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Own Learning) 5) มีความรักที่จะเรียน (Love of Learning) 6) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 7) การมองอนาคต
ในแง่ดี (Positive Orientation to the Future) และ 8) ความสามารถใช้ทักษะศึกษาหาความรู้ และทักษะการแก้ปัญหา
(Ability to Use Basic Study Skills Problem–Solving Skills)
3. ด้านการทดลองใช้และศึกษาผลการใช้รูปแบบทักษะการศึกษาวิจัยด้านปฐมวัยด้วยการเรียนรู้แบบนา
ตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มีประเด็นในการอภิปราย คือ ผลการทดลองใช้รูปแบบ หลังการ
เรียนรู้นักศึกษาที่ได้รับการจัดกิจกรรมทักษะการศึกษาวิจัยด้านปฐมวัยด้วยการเรียนรู้แบบนาตนเองสูงกว่าก่อนการ
พัฒนาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะเห็นได้ กระบวนการทั้ง 5 ขั้นตอน 1) ขั้นการตั้งเป้าหมายและการ
วิเคราะห์แผนการวิจัย 2) ขั้นออกแบบแผนการวิจัย 3) ขั้นการปฏิบัติตามแผน 4) ขั้นการประเมินกระบวนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง และ 5) ขั้นทบทวน ปรับปรุงและสะท้อนคิดการเรียนรู้ จะสัมพันธ์กับกระบวนการวิจัยในการ
กาหนดปัญหา การตั้งสมมุติฐาน การวางแผนการวิจั ย การปฏิบัติ (วิธีดาเนินการวิจัย) การเก็บรวบรวมข้อมูล และ
การสรุปผลการวิจัยรวมทั้งการเขียนรายงานการวิจัย การทดลองให้ผู้เรียนดาเนินการศึกษา วิเคราะห์ปัญหา ดาเนิน
ตามกระบวนการวิจัยจนถึงขั้นสุดท้ายด้วยการเรียนรู้แบบนาตนเอง
นักศึกษาสามารถ กาหนดเป้าหมายในการที่จะทาการวิจัยในเรื่องที่ตนเองสนใจได้สาเร็จและถูกต้อง
ตามกระบวนการวิจัย มีการวางแผนการจัดลาดับการทางาน การจัดตารางกาหนดเวลา กรอบแนวทางการทางาน
ที่เป็นระบบ มีการออกแบบรูปแบบการวิจัยของตนเอง การกาหนดขอบเขตการวิจัย วิธีดาเนินการวิจัย การเก็บ
รวบรวมข้อมูลและการสรุปผล และการประเมินตรวจสอบการทางานของตนเองว่าเป็นไปตามแผนการวิจัยหรือไม่
การปฏิบัติตามแผนที่วางไว้เป็นหัวใจของการเรียนรู้แบบนาตนเองสามารถกากับ ความคิด การทางานที่เป็นระบบ
การวางแผนรวมทั้งแผนการท างาน แผนการวิ จั ย แผนเวลา ที่ ต้ อ งด าเนิ น การตามขอบเขตการวิจั ย ได้ ต าม
กาหนดการ ขั้นของการประเมินกระบวนการเรียนรู้นักศึกษาสามารถจัดทาสัญญาการเรียนรู้ของตนเองร่วมกับ
อาจารย์ที่กาหนดระยะเวลาของการส่งงานวิจัยให้ตรวจสอบ และติดตามงานเพื่อรับคาปรึกษาจากอาจารย์ การ
กาหนดช่วงเวลาในการทางาน การสืบค้นข้อมูล การเขียนโครงร่างงานวิจัย การกาหนดวิธีการดาเนินการวิ จัย การ
ทดลองวิจัยในสถานศึกษา การออกแบบและหาคุณภาพของเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การสรุปผล และการ
เขียนรายงาน ได้ด้วยตนเอง และเข้ารับคาปรึกษาจากอาจารย์เป็นระยะตามที่ได้กาหนดไว้ มีการบันทึกการทางาน
และการเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการเรียนรู้แบบนาตนเอง นักศึกษามีการเขียนบันทึกการเรียนรู้ของตนเอง มีการ
ทบทวน แลกเปลี่ยนการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม และสะท้อนความคิดของตนเองร่วมกับเพื่อน และรับฟัง
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์เป็นระยะทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
กระบวนการที่ผู้เรียนแต่ละคนมีความคิดริเริ่มในการเรียน มีการกาหนดจุดประสงค์ของการเรียน
เป้า หมายของการเรี ยน มีก ารเลือ กสื่อ การเรีย นรู้แ ละข้ อมูล ความรู้ ซึ่งใช้ใ นการประกอบการเรี ยนตามความ
เหมาะสมด้วยตนเอง การเรียนรู้ด้วยการนาตนเองจึงมีการเรียนและวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกันออกไป เช่น การ
วางแผนการเรี ย นด้ ว ยตนเอง (Self–Planned-Learning) การศึ ก ษาแบบอิ ส ระ (Independent Learning)
การศึกษาส่วนตัว (Self Education) การเรียนแบบนี้ปัญหาอยู่ตรงที่ผู้เรียนจะแยกตัวไปศึกษาส่วนตัวอย่างอิสระ
และภายใต้ความช่วยเหลือในการเรียนรู้จากอาจารย์ผู้สอน ผู้ชานาญการในเรื่องต่าง ๆ (Knowles, 1975, p. 18)
และทองจันทร์ หงส์ลดารมภ์ (2551) กล่าวว่า การเรียนรู้ด้วยการนาตนเองเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนริเริ่ม
แสวงหาองค์ประกอบของการเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้แก่ 1) การหาความจาเป็นของการเรียนรู้ของตน (Learning
Goals) 2) การตั้งเป้ า หมายของการเรีย นรู้ (Learning Goals) 3) การแสวงหาแหล่ งความรู้ทั้ ง ที่ เ ป็น วัส ดุแ ละ
เป็ น คน (Learning Resources) 4) การเลื อ กวิ ธี ก ารเรี ย นรู้ ที่ เ หมาะสมกั บ ตน (Learning Strategies) และ
5) การประเมิ นผลการเรี ยนรู้ของตน (Learning Evaluation) สอดคล้ องกับ ทฤษฎีการสร้างความรู้ ด้ว ยตนเอง
(Constructivism) เป็นทฤษฏีที่ให้ความสาคัญกับกระบวนการและวิธีการของบุคคลในการสร้างความรู้ความเข้าใจ
จากประสบการณ์ รวมทั้งโครงสร้างทางปัญญาและความเชื่อที่ใช้ในการแปลความหมายเหตุการณ์และสิ่งต่างๆ
เป็นกระบวนการที่ผู้ เรียนจะต้องจัดกระทากับข้อมู ล นอกจากกระบวนการเรียนรู้จะเป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์
ภายในสมองแล้ว ยังเป็นกระบวนการทางสังคมด้วย การสร้างความรู้จึงเป็นกระบวนการทั้งด้านสติปัญญาและสังคม
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ควบคู่ กัน ไป หลั ก การจั ด การเรี ย นการสอนตามทฤษฏี นี้ จะมุ่ งเน้น ไปที่ กระบวนการสร้า งความรู้ (Process of
Knowledge Construction) เป้ า หมายของการสอนจะเปลี่ย นจากการถ่ า ยทอดให้ ผู้ เ รี ย นได้ รั บ สาระความรู้ ที่
แน่นอนตายตัว ไปสู่การสาธิตกระบวนการแปลและสร้างความหมายที่หลากหลาย ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้จัดกระทากับ
ข้อมูลหรือประสบการณ์ต่างๆ และจะต้องสร้างความหมายให้กับสิ่งนั้นด้วยตนเอง โดยการให้ผู้เรียนอยู่ในบริบทจริง
ในการจัดการเรียนการสอนครูจะต้องพยายามสร้างบรรยากาศทางสังคมจริยธรรมให้เกิดขึ้น ผู้เรียนได้มีบทบาทใน
การเรียนรู้อย่างเต็มที่โดยผู้เรียนจะนาตนเองและควบคุมตนเองในการเรียนรู้ บทบาทของครูจะเป็นผู้ให้ความร่วมมือ
อานวยความสะดวกและช่วยเหลือผู้เรียนในการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ตามทฤษฎีนี้มีลักษณะที่ยืดหยุ่นกัน
ไปในแต่ละบุคคล การประเมินควรใช้วิธีการที่หลากหลาย การวัดผลจะต้องใช้กิจกรรมหรืองานในบริบทจริงด้วย ซึ่ง
ในกรณีที่จาเป็นต้องจาลองของจริงมาก็สามารถทาได้แต่เกณฑ์ที่ใช้ควรเป็นเกณฑ์ที่ใช้ในโลกความจริงด้วย
4. ด้านความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบทักษะการศึกษาวิจัยด้านปฐมวัยด้วยการเรียนรู้แบบนา
ตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในด้านปัจจัยนาเข้า ผลผลิต และกระบวนการ สามารถนามา
อภิปรายผลได้ดั้งนี้ นักศึกษามีความพึงพอใจต่อ รูปแบบทักษะการศึกษาวิจัยด้านปฐมวัยด้วยการเรียนรู้แบบนา
ตนเองอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.17, S.D. = 0.48) และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า นักศึกษามีผลการประเมินความ
พึงพอใจ ด้านปัจจัยนาเข้ามีผลรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.38) ด้านกระบวนการมีผลรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
(𝑥̅ =4.01) และด้านผลิตมีผลรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =4.13) อภิปรายได้ดังนี้
4.1 ด้ า นปั จ จั ย น าเข้ า นั ก ศึ ก ษามี ค วามพึ งพอใจ ทั้ งนี้ อ าจเป็ น เพราะว่ า นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนมี ค วาม
กระตือรือร้น และมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง และด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเอื้อต่อการสืบค้นข้อมูลจึง
ส่งผลต่อปัจจัยในการเรียนรู้ เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้การเรียนรู้ด้วยการนาตนเองเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ยอมรับ
สภาพความแตกต่างของแต่ละบุคคล เป็นการเรียนรู้ที่เคารพในศักยภาพของผู้เรียนและเป็นการเรียนรู้ ที่สนองตอบ
ต่อความต้องการ ความสนใจของผู้เรียนโดยยอมรับว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ ด้วยตนเองได้
ซึ่งลักษณะการเรียนรู้ด้วยการนาตนเองประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ประการ ดังนี้ 1) ลักษณะของผู้เรียนด้วย
วิธีการเรียนแบบการนาตนเอง 2) ผู้สอนในฐานะผู้ให้คาปรึกษาแก่ผู้เรียน 3) ผู้เรียนศึกษาด้วยการเรียนแบบการนา
ตนเอง และ 4) กระบวนการเรียนด้วยวิธีการศึกษาด้วยตนเอง ซึ่งลักษณะของผู้เรียนด้วยวิธีการเรียนรู้ด้วยการนา
ตนเอง คือศูนย์กลางของการเรียนรู้ โดยผู้เรียนเป็นผู้กาหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน วางแผนการเรียน แสวงหา
แหล่งวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการเรียนและประเมินผลการเรียนด้วยตนเองและยังเป็นกระบวนการภายในตัวของ
ผู้เรียน (Learning is an Internal Process) ที่ผู้เรียนควบคุมใช้ทั้งสติปัญญา อารมณ์ ร่างกายของตนเองและกระทา
การในเชิงจิตวิทยาเป็นลักษณะการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการและการบรรลุเป้าหมาย โดยผู้เรียนจะถูกกระตุ้น
ให้เรียนรู้ตามที่เขาคิดว่าเขาต้องการจะเรียนรู้และการเรียนรู้จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้ (Tough, 1979)
4.2 ด้านกระบวนการ นักศึกษามีการเรียนรู้แบบนาตนเองโดยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีการ
น ากระบวนการของการเรี ย นรู้ 5 ขั้ น ตอน คื อ 1) ขั้ น การตั้ ง เป้ า หมายและการวิ เ คราะห์ แ ผนการวิ จั ย
2) ขั้นออกแบบแผนการวิจัย 3) ขั้นการปฏิบัติตามแผน 4) ขั้นการประเมินกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
5) ขั้นทบทวน ปรับปรุงและสะท้อนคิดการเรียนรู้ ประกอบกับการออกแบบแผนการเรียนรู้การทางานที่เหมาะสม
กับบริบทของตนเอง ทาให้นักศึกษามีการจัดการตนเอง และตระหนักรู้ เป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้แบบนาตนเอง
จึงทาให้การออกแบบการวางแผนขั้นตอนการทางานจัดลาดับความสาคัญก่อน หลัง มีกระบวนการทางานที่ชัดเจน
เป็ น ขั้ น ตอนส่ ง ผลให้ คุ ณ ภาพของงานวิ จั ย ที่ อ อกแบบไว้ มี คุ ณ ภาพ และเสร็ จ ตรงตามระยะเวลาที่ ก าหนด
กระบวนการฝึกให้นักศึกษาคิดอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับ สเคเจอร์และเดฟ (Skager and Dave, 1977, p. 116117) ได้กล่าวว่าผู้เรียน ที่เรียนด้วยการเรียนรู้ด้วยการนาตนเองควรมีลักษณะ เป็นผู้ยอมรับตนเอง (Self Acceptance)
ดังนี้ 1) มีเจตคติในเชิงบวกต่อตนเอง 2) มีการวางแผน (Painfulness) ซึ่งมีลักษณะที่สาคัญ คือ รู้ถึงความต้องการ
ในการเรี ยนของตนเอง วางจุ ดมุ่ งหมายที่ เหมาะสมกั บตนเองให้ สอดคล้องกั บความต้ องการที่ ตั้งไว้ มี แผนงานที่ มี
ประสิทธิภาพช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียน 3) มีแรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) ในการเรียนรู้ใน
ตัวเองสามารถเรียนรู้ ควบคุมตนเอง 4) มีการประเมินตนเอง (Internalized Evaluation) โดยอาจขอให้ผู้อื่นประเมิน
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การเรียนรู้ของตนเอง 5) การเปิดกว้างต่อประสบการณ์ (Openness to Experience) ผู้เรียนที่นาประสบการณ์เข้ามา
ใช้ในกิจกรรมชนิดใหม่ๆ อาจจะสะท้อนการเรียนรู้หรือการจัดทาให้เกิดแรงจูงใจในการทากิจกรรมใหม่ๆ และทาให้เกิด
ประสบการณ์ใหม่ๆ 6) การยืดหยุ่น (Flexibility) การเรียนรู้ ที่จะเปลี่ยนแปลงเป้าหมายหรือวิธีการเรียนและใช้ระบบ
การเข้าถึงปัญหา โดยใช้การนามาปรับปรุงแก้ไขมากกว่าที่จะยอมแพ้หรือยกเลิก 7) การเป็นตัวของตัวเอง (Autonomy)
ผู้เรียนที่ดูแลตนเองได้เลือกที่จะผูกพันกับรูปแบบของการเรียนรู้แบบใดแบบหนึ่ง บุคคลเหล่านี้สามารถที่จะตั้งปัญหา
กับมาตรฐานของระยะเวลาและสถานที่ซึ่งเอื้ออานวยให้เห็นว่าการเรียนแบบใดมีคุณค่าและเป็นที่ยอมรับได้
4.3 ด้านผลผลิต นักศึกษาสามารถเข้าใจและเรียนรู้กระบวนการของรูปแบบทักษะการศึกษาวิจัย
ด้านปฐมวัยด้วยการเรียนรู้แบบนาตนเอง อยู่ในระดับมาก แสดงว่านักศึกษาได้นากระบวนการไปใช้ และสามารถ
ดาเนินการตามที่วางแผนส่งผลให้การดาเนินการวิจัยสาเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตามตารางกาหนดเวลาการ
ทางาน และผลงานเป็นที่พอใจเชิงประจักษ์สะท้อนให้เห็นจากการจัดกิจกรรมการนาเสนอผลงานวิจัย รูปเล่ม
รายงานวิจัย นวัตกรรม รวมทั้งการสรุปองค์ความรู้ และการเรียนรู้จากการบันทึกการเรียนรู้ สอดคล้องกับสุนันทา
สุวรรณศิลป์ (2544, น. 24) ได้กล่าว่าการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้ด้วยการนาตนเองจะประสบความสาเร็จไม่ได้
เลย ถ้าผู้เรียนห่างไกลจากผู้สอนบทบาทของผู้สอนจะเปลี่ยนไป ดั้งนั้น ผู้สอนควรให้คาแนะนาและปรึกษาแก่ผู้เรียน
เพื่อการพัฒนาในสิ่งที่ผู้เรียนต้องการเรียน รวมทั้งเป็นผู้อานวยความสะดวกในด้านต่างๆ ให้แก่ผู้เรียน มีการรวม
อภิปรายปัญหาอุปสรรคต่างๆ กับผู้เรียน เพื่อความก้าวหน้าของการเรียนรู้ให้ความร่วมมือและปรึกษากันระหว่าง
ผู้เรียนในสิ่งที่ต้องการเรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ปรึกษาหารือนอกห้องเรียนได้ถึงแม้บางครั้งอาจเป็นการเพิ่มภาระ
งานให้แก่ผู้สอน ที่สาคัญ ผู้สอนควรพัฒนาให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้เรียน เพื่อการ
ปรับปรุงตัวของผู้เรียนและ ผู้สอนควรกาหนดให้ผู้เรียนได้ประเมินผลการเรียนด้วยตนเอง
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