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The purposes of this research were to study the level of Self-Directed Learning Readiness (SDLR) of
Primary School Teachers in Suphan Buri province; and to investigate the relationships of the SDLR level and gender,
age, educational level, teaching experience, pupil-class level, school size and scores of desired characteristics ; and to
study prediction equation of SDLR of Primary School Teachers. The sample group of the study were 466 Primary
School Teachers selected by multistage random sampling method.
The research instrument used for data collection were questionnaires which consisted of 3 parts : general
information of the sample group, questionnaires on desired characteristics of teachers and SDLR scale The statistics
used for data analysis were mean ( X ), standard deviation (S.D.), t-test, Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient and Stepwise Multiple Regression Analysis.
The major finding were as follow :
1. The majority of the sample group were females, their average age are 45 years and they earned
bachelor degree. They taught in the medium size primary schools and their teaching experience were 22 years on the
average. They used school learning resources, document, journal, periodical, training and academic conferences more
often than other learning resources.
2. The desired characteristics of the sample group related to personality, desired characteristics related
to moral and ethics and desired characteristics related to teaching ability were at a high satisfactory level.
3. The SDLR level of the sample group were at a high level. ( X = 3.71out of 5.00)
4. The research result showed that gender, teaching experience, pupil-class level and school size were
not statistically related to the SDLR level but age, educational level and scores of desired characteristics were
statistically related to the SDLR at a significant level of 0.05
5. The prediction equation SDLR, indicates 3 variables namely : educational level (X3), the desired
characteristics related to moral and ethics (X7.2) and desired characteristics related to teaching ability (X7.3). These 3
variables can predict the tendency of SDLR of Primary school Teachers with 30.00% prediction power, the multiple
regression is 0.548 and standard error is 0.317. The prediction equation is as follow :
Ytot = 1.805 + 0.186X3 + 0.144X7.2 + 0.260 X7.3
Department of Nonformal Education
Graduate School, Silpakorn University
Academic Year 2002
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การเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง
ความหมายของการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง
แนวคิดและความสําคัญของการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง
ลักษณะการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง
ครูในบทบาทของพี่เลี้ยงหรือผูอํานวยความสะดวก
บทบาทของผูเรียนในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง
เปาหมายของการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง
คุณสมบัติของผูที่เรียนรูดวยการชี้นําตนเอง
รูปแบบของการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง
บรรยากาศของการเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง
กระบวนการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง
การฝกใหผูเรียนเปนผูเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง
การเตรียมความพรอมใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง
วิธีการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง
แบบวัดระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยเกี่ยวกับครูและคุณลักษณะที่พึงประสงค
งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง
3 วิธีดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ตัวแปรที่ศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การพัฒนาเครื่องมือ
การหาคุณภาพเครื่องมือ
การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
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ตอนที่ 2 การวิเคราะหคุณลักษณะที่พึงประสงคและระดับความพรอมในการ
เรียนรูดวยการชี้นําตนเองของครูโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัด
สุพรรณบุรี
ตอนที่ 3 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระดับความพรอม
ในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง จําแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา
ประสบการณในการสอน ระดับชั้นที่สอน ขนาดของโรงเรียน และ
คุณลักษณะที่พึงประสงคของครูโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัด
สุพรรณบุรี
ตอนที่ 4 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณลักษณะที่พึงประสงคกับ
ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเองของครูโรงเรียน
ประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี
ตอนที่ 5 การพยากรณระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเองของ
ครูโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี
5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
อภิปรายผลการวิจัย
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
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ภาคผนวก ก องคประกอบความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง
ภาคผนวก ข แบบสอบถามความสัมพันธระหวางคุณลักษณะที่พึงประสงคกับ
ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเองของครูโรงเรียน
ประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี
ภาคผนวก ค หนังสือขอความรวมมือในการวิจัย
ประวัติผูวิจัย
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1
จํานวนโรงเรียน นักเรียนและครู สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดสุพรรณบุรี……………………………………………………..
2
การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการเรียนรูดวยการชี้นําตนเองกับ
การเรียนรูที่มีครูเปนผูสอน…………………………………………….
3
จํานวนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดสุพรรณบุรี แยกตามขนาดโรงเรียน และจํานวนครู
4
จํานวนโรงเรียน และครูที่เปนกลุมตัวอยาง………………………………….
5
ขอมูลทั่วไปของครูโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี………………
6
แหลงขอมูลที่ครูใชในการแสวงหาความรู…
 ………………………………..
7
ระดับคุณลักษณะที่พึงประสงคดานบุคลิกภาพ ของครูโรงเรียนประถม
ศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี ……………………………………………...
8
ระดับคุณลักษณะที่พึงประสงคดานคุณธรรมและจริยธรรม ของครู
โรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี…………...………………...
9
ระดับคุณลักษณะที่พึงประสงคดานสมรรถภาพทางวิชาชีพครู ของครู
โรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี…………...………………...
10 ระดับคุณลักษณะที่พึงประสงคดานบุคลิกภาพ ดานคุณธรรมและจริยธรรม
และดานสมรรถภาพทางวิชาชีพครู ของครูโรงเรียนประถมศึกษา
จังหวัดสุพรรณบุรี …………………………………………….………
11 ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง ดานการเปดโอกาสตอ
การเรียนรู (Y1) ของครูโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี…….
12 ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง ดานมโนคติของตนเอง
ในดานการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ (Y2) ของครูโรงเรียน
ประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี………………………………………
13 ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง ดานความคิดริเริ่มและ
อิสระในการเรียนรู (Y3) ของครูโรงเรียนประถมศึกษา
จังหวัดสุพรรณบุรี……………………………………………………..
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14 ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง ดานมีความรับผิดชอบ
ตอการเรียนรูของตน (Y4) ของครูโรงเรียนประถมศึกษา
จังหวัดสุพรรณบุรี……………………………………………………..
15 ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง ดานมีความรักในการ
เรียนรูของตน (Y5) ของครูโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี…
16 ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง ดานมีความคิด
สรางสรรค (Y6) ของครูโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี…….
17 ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง ดานมองอนาคตในแงดี
(Y7) ของครูโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี………………...
18 ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง ดานสามารถใชทักษะ
การศึกษาหาความรูและทักษะการแกปญหา (Y8) ของครูโรงเรียน
ประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี……………………………………….
19 ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง โดยรวมเรียงลําดับ……..
20 การเปรียบเทียบระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเองของครู
โรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีเพศตางกัน……………..
21 การวิเคราะหระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเองของครู
ที่มีอายุตางกัน………………………………………………………….
22 การเปรียบเทียบระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเองทั้งใน
ภาพรวมและแตละองคประกอบของครูที่มีอายุตางกัน………………..
23 การทดสอบภายหลัง (Post Hoc Tests) ของระดับความพรอมในการเรียนรู
ดวยการชี้นําตนเองดานมโนคติในดานการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ
ของครูที่มีอายุตางกัน………………………………………………….
24 การทดสอบภายหลัง (Post Hoc Tests) ของระดับความพรอมในการเรียนรู
ดวยการชี้นําตนเอง ดานมีความคิดริเริ่มและอิสระในการเรียนรูของครู
ที่มีอายุตางกัน………………………………………………………….
25 การทดสอบภายหลัง (Post Hoc Tests) ของระดับความพรอมในการเรียนรู
ดวยการชี้นําตนเอง ดานมีความคิดสรางสรรคของครูที่มีอายุตางกัน….

11

หนา

116
117
118
119

120
121
122
123
125

126

127
127

ตารางที่
26 การทดสอบภายหลัง (Post Hoc Tests) ของระดับความพรอมในการเรียนรู
ดวยการชี้นําตนเอง ดานการมองอนาคตในแงดี ของครูที่มีอายุ
ตางกัน…………………………………………………………………
27 การทดสอบภายหลัง (Post Hoc Tests) ของระดับความพรอมในการเรียนรู
ดวยการชี้นําตนเอง ดานความสามารถใชทักษะการศึกษาหาความรู
และทักษะการแกปญหา ของครูที่มีอายุตางกัน……………..…………
28 การทดสอบภายหลัง (Post Hoc Tests) ของระดับความพรอมในการเรียนรู
ดวยการชี้นําตนเอง โดยรวมของครูที่มีอายุตางกัน…………………….
29 การวิเคราะหระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเองของครู
ที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน………………………………………………..
30 การเปรียบเทียบระดับความพรอมในการเรียนรูดวยวิธีการชี้นําตนเอง
ในภาพรวมและแตละองคประกอบ ของครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน…..
31 การทดสอบภายหลัง (Post Hoc Tests) ของระดับความพรอมในการเรียนรู
ดวยการชี้นําตนเอง ดานการเปดโอกาสตอการเรียนรู ของครูที่มีวุฒิ
การศึกษาตางกัน……………………………………………………….
32 การทดสอบภายหลัง (Post Hoc Tests) ของระดับความพรอมในการเรียนรู
ดวยการชี้นําตนเอง ดานมโนคติในดานการเปนผูเรียนที่มี
ประสิทธิภาพของครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน………………………….
33 การทดสอบภายหลัง (Post Hoc Tests) ของระดับความพรอมในการเรียนรู
ดวยการชี้นําตนเอง ดานมีความคิดริเริ่มและอิสระในการเรียนรูของครู
ที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน………………………………………………..
34 การทดสอบภายหลัง (Post Hoc Tests) ของระดับความพรอมในการเรียนรู
ดวยการชี้นําตนเอง ดานมีความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตน
ของครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน…….…………………………………..
35 การทดสอบภายหลัง (Post Hoc Tests) ของระดับความพรอมในการเรียนรู
ดวยการชี้นําตนเอง ดานมีความรักในการเรียน ของครูที่มีวุฒิการศึกษา
ตางกัน…….…………………………………………………………...
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ดวยการชี้นําตนเอง ดานความสามารถใชทักษะการศึกษาหาความรู
และทักษะการแกปญหา ของครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน………………
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
โลกในยุคปจจุบนั เปนยุคโลกาภิวตั น (globalization) ทีม่ คี วามเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (information technology) และมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา ปจจัยสําคัญที่
จะชวยใหคนเผชิญการเปลี่ยนแปลงและความทาทายดังกลาว ก็คือคุณภาพของการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคนใหมคี ณ
ุ ภาพจึงเปนเรือ่ งทีม่ คี วามจําเปนอยางยิง่ การศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพจะชวยพัฒนาศักยภาพ
ทีม่ อี ยูใ นตัวบุคคลใหไดรบั การพัฒนาอยางเต็มที่ ทําใหคนทีร่ จู กั คิดวิเคราะหรจู กั แกปญ
 หา มีความคิด
ริเริม่ สรางสรรครจู กั เรียนรูด ว ยตนเอง สามารถปรับตัวใหทนั กับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ อยางรวดเร็ว
มีจริยธรรม คุณธรรม รูจักพึ่งตนเอง และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข การศึกษา
เปนกลไกสําคัญของการพัฒนาคน เปนเครื่องมือเตรียมคนและสังคมใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง
เพื่อการพัฒนาประเทศทีย่ ั่งยืนมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิง่ ในชวงยุคทีว่ ทิ ยาศาสตรเทคโนโลยี
สารสนเทศและวิทยาการไดเปลี่ยนแปลงกาวหนาอยางรวดเร็ว ตราบใดที่ยังมีชีวิตอยูมนุษยจะตอง
มีการเรียนรูอยูเสมอ และการเรียนรูนั้นจะตองกระทําดวยตัวของตัวเอง ไมมีใครเรียนแทนกันได
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงมีแนวพระราชดําริวา การศึกษาคือการเรียนรู
ตลอดชีวติ ขอบเขตของการศึกษาที่แทจริงนั้นมิไดจบอยูเพียงในระบบการศึกษาหรือเพียงชวงระยะ
เวลาใดเวลาหนึ่งเทานั้น แตแทจริงแลวการศึกษาของคนตองเปนการศึกษาอยางตอเนื่อง ตลอด
ชั่วชีวิตของบุคคลนั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งโลกในยุคปจจุบันที่เปดกวางในเรื่องของการสื่อสารและ
การไหลเวียนของขาวสารขอมูลเขาสูสภาพของ “สังคมแหงการเรียนรู” ที่มีความรูใหม ๆ เพิ่มขึ้น
อยางมากมายทั่วโลก ดังนั้นการศึกษาอยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรูอยางสม่ําเสมอ ยอมสงผลให
ความรูที่ไดรับเมื่อสําเร็จการศึกษากลายเปนสิ่งลาสมัยเมื่อเวลาลวงเลยไป การเรียนรูตลอดชีวิตจึง
เปนสิ่งสําคัญและจะกลายเปนปจจัยหนึ่งที่จําเปนตอความอยูรอดของคน (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์
2542 : 88-89) จากแนวพระราชดําริดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ แสดงวา
ทรงใหความสําคัญกับการศึกษาตอเนื่องเปนอยางมาก เพราะเปนเรื่องของการเรียนรูตลอดชีวิตที่
ไมมีวันสิ้นสุด ซึ่งเกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2539:19)ไดใหความเห็นวา “…การเรียนรู นํามาซึ่ง
ความเขาใจในสภาวะที่ตนเองเปนและเผชิญอยู กอใหเกิดความรู ความเขาใจในสภาวะความเปนไป
ของโลกของสังคมคูแขง มีความเขาใจในวิทยาการและเทคโนโลยีใหม ๆ ไดรับขอมูลขาวสารที่
1

2
สําคัญตอการประเมิน วิเคราะหเพื่อการตัดสินใจ เขาใจความผิดพลาดและความลมเหลวในอดีตให
ดีขึ้นจนอาจกลาวไดวา ในโลกปจจุบันไมมีใครจะสามารถอยูรอดหรือประสบผลสําเร็จได ถาหาก
ไมมีการเรียนรู…” ซึ่งสอดคลองกับความคิดของ จอหน ดิวอี้ (อางถึงใน สิริรัตน สัมพันธยุทธ
2540 :1) ที่กลาววา การศึกษาเปนกระบวนการเชนเดียวกับชีวิต คือ มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
ดังนั้น คนเราจึงตองไดรับการศึกษาอยูตลอดเวลา และจะตองดําเนินไปตลอดชีวิต ในทัศนะของ
พระพุทธศาสนา มีคําสอนวา การศึกษาเปนหลักที่สอนวามนุษยจะตองแกไขพัฒนาตนเองอยูเสมอ
และจะตองพัฒนาตนเองตลอดเวลาโดยไมประมาท คือ หยุดไมได ถาหยุดเปนการประมาท
(พระธรรมปฏก 2542 :17) ดังนั้นอาจสรุปไดวาการศึกษาคือการเรียนรูตลอดชีวิต มักมีคํากลาวใน
ศาสนาพุทธอยูเสมอวา “การศึกษาคือชีวิต ชีวิตคือการศึกษา” ในศาสนาอิสลามจากคัมภีรกุรอาน
มีคําสอนวามนุษยจะตองมีการเรียนอยางตอเนือ่ ง “จากเปลถึงหลุมฝงศพ” (from cradle to graveyard)
ดร.ปวย อึง๊ ภากร กลาววา การเรียนรูเกิดขึ้นตั้งแตจากครรภมารดาถึงเชิงตะกอน (from womb to
tomb) การศึกษาจึงเปนกระบวนการตลอดชีวิต (สุนทร สุนันทชัย และ สนอง โลหิตวิเศษ 2544 :
203) ซึ่งสอดคลองกับ โนลล (Knowles) ที่กลาววา การเรียนรูควรเปนกระบวนการตอเนื่องที่จะ
ตองเกิดขึ้นตลอดชีวิต ซึ่งในปจจุบันโครงสรางทางการศึกษาของไทยก็พยายามจัดใหเอื้อตอแนวคิด
เรื่องการศึกษาตลอดชีวิต โดยการสรางใหระบบการศึกษาเอื้ออํานวยตอการเรียนรูตลอดชีวิตของ
ประชาชน สามารถกระทําไดดวยการขยายชองทางการศึกษาใหมีความหลากหลาย ทั้งการศึกษา
ในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อเอื้อใหบุคคล
สามารถเรียนรูไดในทุกสถานภาพ ทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกชวงอายุ
การเรียนรูตลอดชีวิตสามารถเรียนรูไดในหลายรูปแบบ การเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง
เปนรูปแบบหนึ่งที่เปนการเรียนรูที่เกิดขึ้นภายใตแรงจูงใจของบุคคล เปนกระบวนการซึ่งผูเรียนมี
ความคิดริเริ่มดวยตนเอง จะโดยอาศัยความชวยเหลือจากผูอื่นหรือไมตองก็ได ผูเรียนจะทําการ
วิเคราะหความตองการทีจ่ ะเรียนรูข องตน กําหนดเปาหมายในการเรียนรู แยกแยะแจกแจงแหลงขอมูล
ในการเรียนรูทั้งที่เปนคนและอุปกรณ เลือกวิธีเรียนที่เหมาะสมและประเมินผลการเรียนรูนั้น ๆ ซึ่ง
ลักษณะนี้ เรียกวา “การเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง” (Self – directed Learning) (Knowles, อางถึงใน
ชิดชงค ส. นันทนาเนตร 2542:15) ซึ่งเปนลักษณะการเรียนรูที่นักการศึกษาพึงประสงคใหเกิดแก
ผูเ รียนมากทีส่ ดุ เปนเปาหมายสําคัญยิง่ ของการจัดการศึกษา ไมวา จะเปนการศึกษาแกเด็กหรือผูใ หญ
ก็ตาม เพราะเชื่อวาบุคคลที่มีความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง จะนําไปสูการเปนผูเรียนรู
ตลอดชีวติ (Lifelong learner)(สมคิด อิสระวัฒน 2543:169) ดังนัน้ ถาทุกคนสามารถพัฒนาศักยภาพ
แหงตนในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเองใหสูงขึ้นและตอเนื่อง จะทําใหเกิดบุคคลแหงการเรียนรู
เปนการผลิต “ผูรู” “ผูสรางความรู” และ “องคความรู”
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ภายหลังจากมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
เพื่อใหเกิดการปฏิรูปสังคมไทยในดานตาง ๆโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพคนไทยและเพิ่มพูนความ
เขมแข็งทางดานปญญาของสังคมไทย ใหสามารถแกปญหาใหพนไปจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ
และสังคมที่เผชิญอยู การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542
จึงเปนเครื่องมือสําคัญยิ่งในการพัฒนาคุณภาพของคนไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนไทยใหพรอม
จะเผชิญสถานการณทันโลกยุคใหมที่มีความเปลี่ยนแปลงทุกดานอยางรวดเร็ว ซึ่งหัวใจสําคัญของ
การปฏิรูปการศึกษาก็คือ การปฏิรูปการเรียนรู หัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู คือ การปฏิรูป
กระบวนการเรียนการสอนที่ยึดวิชาเปนตัวตั้งมายึดมนุษยหรือผูเรียนเปนตัวตั้ง หรือที่เรียกวา ผูเรียน
สําคัญที่สุด (ประเวศ วะสี 2543:ก) แนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พุทธศักราช 2542 ยึดหลักสําคัญ 3 ประการ คือ การศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน การให
สังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และ การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยาง
ตอเนื่อง นอกจากนั้น เนื้อหาในพระราชบัญญัติยังสะทอนใหเห็นจริงวารัฐใหความสําคัญตอการ
ศึกษา ยืดหยุนรูปแบบและองคกรที่จัดการศึกษา การใชสื่อตัวนําและรูปแบบการจัดการศึกษาที่
หลากหลาย เชน การเรียนแบบทางไกล การเรียนดวยตนเอง การเรียนรูในสถานประกอบการ
การฝกอบรมระยะสั้น ทั้งแบบที่เปนชั้นเรียนและไมเปนชั้นเรียน การเรียนแบบบูรณาการ การ
เรียนรูโดยกรณีศึกษา การสอนโดยใชกระบวนการกลุม การเรียนรูอยางมีสวนรวม ฯลฯ จาก
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติในการจัดการศึกษาตาง ๆ เหลานี้ ผนวกกับความกาวหนาทางเทคโนโลยี
การสื่อสารในปจจุบัน สามารถเอื้อใหบุคคลไดมีโอกาสในการเรียนรูกวางขวางขึ้น ทั้งในดาน
เนื้อหาหรือองคความรูตาง ๆ และในดานรูปแบบวิธีการเรียนรูและยังชวยลดอุปสรรคและขอจํากัด
บางประการอันเนื่องมาจากปญหาสวนตัวของบุคคลเอง เชน ปญหาทางดานเศรษฐกิจ ปญหา
ครอบครัว หรือปญหาดานเวลาของผูเรียน บุคคลจะสามารถแสวงหาความรูไดอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิตตามอัตภาพของแตละบุคคล อยางไรก็ตาม การที่ผูเรียนจะสามารถตักตวงความรูและ
ประสบการณจากกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น ผูเรียนจําเปนตอง
พัฒนาทักษะการเรียนรู เพื่อใหตนเองสามารถแยกแยะขอมูลความรูและไดเรียนรูสิ่งที่ตองการของ
ตนไดอยางเต็มที่และตอเนื่อง ดังนั้นการเรียนรูดวยการชี้นําตนเองจึงเปนวิธีการที่เหมาะสมที่จะใช
ในการเรียนรูของบุคคล เพราะจะสงผลใหเกิดการพัฒนาบุคคลในหลายดาน เชน ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค รูจักการคนควา รูจักการตัดสินใจและมีความรับผิดชอบในตัวเอง ซึ่ง บรอคเคทท และ
ฮีมสตรา (Brockett and Hiemstra 1991:11) กลาววาการเรียนรูด ว ยการชีน้ าํ ตนเอง เปนบุคลิกลักษณะ
ที่มีอยูในบุคคลทุกคน ซึ่งจะมีอยูในระดับมากหรือนอยตางกัน ก็ขึ้นอยูกับสถานการณการเรียนรูนั้น
และมีความเห็นวาบุคคลสามารถเพิ่มความสามารถในการชีน้ าํ ตนเองใหมมี ากขึน้ ไดเมือ่ ไดรบั เครือ่ งมือ
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การเรียนรูที่เหมาะสม แหลงเรียนรู ประสบการณและการสนับสนุนชวยเหลือ ซึ่งสอดคลองกับ
การวิจัยของ สมคิด อิสระวัฒน(2538) เรื่องลักษณะการเรียนรูดวยการชี้นําตนเองของคนไทย
พบวาคุณลักษณะของบุคคลซึ่งเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง (Self – directed Learning) อาจเกิดขึ้น
จากการจัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหบุคคลเกิดคุณลักษณะเปนผูเรียนดวยตนเอง โดยตองเปนคน
ชางสังเกต คิดวิเคราะห เปนนักปฏิบัติและนักประเมินผล ซึ่งนําไปสูการเปนผูเรียนรูตลอดชีวิต
และพบวาการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง เปนวิธีการหนึ่งที่ชวยใหบุคคลประสบผลสําเร็จในอาชีพ
ฐานะความเปนอยูและการยอมรับจากสังคม นอกจากนี้ Kidd (1976:108 – 109) ไดศึกษางานของ
นักจิตวิทยาหลาย ๆ ทานเกี่ยวกับความอยากรูอยากเห็น (inquiry) และสรุปวาความอยากรูอ ยากเห็น
ของมนุษย เปนสิ่งที่อยูในตัวมนุษยโดยธรรมชาติมีมาแตกําเนิด เปนกระบวนการภายในของมนุษย
สามารถเรียนรูไดเองถาปลอยใหอยูต ามลําพัง แมไมแสวงหาก็สามารถเรียนรูส ง่ิ ใหม ๆ หรือไดรบั
ประสบการณใหม ๆ ได ลักษณะเชนนีเ้ ปนการเรียนรูท ม่ี อี สิ ระและเปนการเรียนรูด ว ยการชีน้ าํ ตนเอง
ลูซี่ เมดเซน กูกลิเอลมิโน (Lucy Madsen Guglielmino) แหงมหาวิทยาลัยจอรเจีย ไดศึกษาและ
สรางแบบวัดลักษณะความพรอมของการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง (Self – Directed Learning
Readiness Scale - SDLRS) ขึ้น โดย กูกลิเอลมิโน ไดใหความหมายของระดับความพรอมในการ
เรียนรูดว ยการชีน้ ําตนเองวาเปนความรูสึกหรือความคิดเห็นวาตนเองมีทศั นคติเกีย่ วกับความสามารถ
ในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเองและในการศึกษาความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง
เปนการศึกษาที่มุงเนนศึกษาทัศนคติของบุคคล มิใชเปนการวัดลักษณะพฤติกรรมหรือการกระทํา
กูกลิเอลมิโน ไดพัฒนาเครื่องมือเพื่อใชวัดระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง จาก
ผลการทดลองใชเครื่องมือดังกลาว กูกลิเอลมิโนไดขอ สรุปวา ความพรอมในการเรียนรูด ว ยการชีน้ าํ ตนเอง
ประกอบดวย 8 องคประกอบ คือ
1. การเปดโอกาสตอการเรียนรู (openness to learning opportunities)
2. มโนคติของตนเองในดานการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ (self concept as an
effective learner)
3. ความคิดริเริ่มและอิสระในการเรียนรู (initiative and independence in learning)
4. ความรั บ ผิ ด ชอบตอการเรียนรูข องตนเอง (information acceptance of
responsibility for one’s own learning)
5. ความรักในการเรียนรู (love of learning)
6. ความคิดสรางสรรค (creativity)
7. การมองอนาคตในแงดี (positive orientation to the future)
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8. ความสามารถใชทักษะศึกษาหาความรูและทักษะการแกปญหา (ability to use
basic study skills and problem - solving skills)
มีงานวิจัยหลายเรื่องที่ใชเครื่องมือนี้ ศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรูดวยการชี้นําตนเองวัดระดับ
ความพรอมในการเรียนรูด ว ยการชีน้ าํ ตนเองของบุคคลในสาขาตาง ๆ เชน การเรียนรูด ว ยการชีน้ าํ ตนเอง
มีความสัมพันธกบั ความสามารถในการปฏิบตั งิ านของบุคคลในองคการ (Grey 1986 และ Jude – York 1993)
และ ดิกสัน (Dixon) ไดทาํ การศึกษาวิจยั เรือ่ งความสัมพันธระหวางความพรอมในการเรียนรูด ว ยการชีน้ าํ
ตนเองกับจํานวนปการศึกษาในโรงเรียน อายุและเพศ ของนักโทษชายและหญิงของทัณฑสถาน
รัฐมิชิแกน ไดขอสรุปวา ความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง มีความสัมพันธกับจํานวนป
ของการศึกษาในโรงเรียน อายุและเพศ (Dixon 1992)
จากการศึกษาดังกลาวสรุปไดวา การเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง เปนคุณลักษณะของ
บุคคลที่ไมหยุดนิ่งอยูกับที่ สนใจที่จะเรียนรู สามารถพึ่งตนเองได พัฒนาตนเองอยางตลอดเวลาและ
ตลอดชีวิตนําไปสูการเปนบุคคลที่สามารถเผชิญกับสถานการณตางๆที่เกิดขึ้นซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
ทัง้ ทางดานเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และขอมูลขาวสารอยางรวดเร็วในปจจุบนั คุณลักษณะของ
ผูเรียนรูดวยการชี้นําตนเองนี้ เปนคุณลักษณะที่มีสวนสําคัญตอการเปนบุคคลที่มีคุณภาพขององคการ
องคการประกอบดวย คน เปนทรัพยากรที่สําคัญความสําเร็จขององคการขึ้นอยูกับความ
สามารถและคุณ ภาพของบุคคลในองคก าร หากองคการประกอบดวยบุคคลที่มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค สามารถกําหนดเปาหมายของตนเองและเปาหมายของงานสามารถตัดสินใจตลอดจน
ประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเอง เปนบุคคลที่มีลักษณะของบุคคลที่เรียนรูดวยการชี้นําตนเอง
จะสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางาน โรงเรียนเปน องคก ารที่มีค รูเปน บุค คลที่สําคัญ “ครู”
ผูเปรียบเสมือนนายทายเรือที่คอยคัดทายเรือ คือ “นักเรียน” ไปสูจุดเปาหมายของหลักสูตรเสริมสราง
ความเขมแข็งทางปญญา พัฒนาตนใหรักการเรียนรู มีความสุขกับการเรียนรู มีความคิดในการ
แกปญหาและเลือกสรรพสิ่งที่ดีมีคุณคาที่สุดใหกับตนเองและสังคม โกสินทร รังสยาพันธ (2530 :
64) กลาววา “.. ครูเปนผูรับภาระสําคัญยิ่งในการสรางสรรคชาติ ครู คือผูสรางสังคมใหเปนพลเมืองดี
ชวยสรางเยาวชนใหเปนคนดีสําหรับทําประโยชน และเปนกําลังของประเทศชาติในอนาคต” เชน
เดียวกับ ธํารง นนทตา (2534:22) ที่กลาววา หนาที่ของครูนั้นเปนหนาที่ที่มีความสําคัญยิ่ง
เพราะเปนการปลูกฝงความรู ความคิด และจิตใจใหแกเยาวชน เพื่อที่จะเติบโตขึ้นเปนพลเมืองดี
และมีประสิทธิภาพของประเทศชาติในกาลขางหนา ผูเปนครูจึงจัดไดวาเปนผูที่มีบทบาทสําคัญใน
การสรางสรรคบันดาลอนาคตของบานเมือง ดังนั้นจึงเห็นไดวา ครูมีความสําคัญตอบุคคลและ
ประเทศชาติบานเมืองเปนอยางมาก ชาติบานเมืองจะพัฒนาไดก็เพราะคนในชาติไดรับการพัฒนา
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อยางถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ ถาระบบการศึกษาดี ครูดี ทํางานดวยความรับผิดชอบ ผลที่ไดรับ
คือ คุณภาพของนักเรียนก็จะดีไปดวยอยางแนนอน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 นํามาซึ่งการปฏิรูปการศึกษา โดย
มีจุดมุงหมายเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาใหมีมาตรฐานชั้นสูงในระดับสากล โดยมุงเนนการ
ปฏิรูปการศึกษาที่สําคัญ 4 ดาน คือ ปฏิรูปโรงเรียนและสถานศึกษา ปฏิรูปครูและบุคลากรทาง
การศึกษา ปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน และปฏิรูประบบการบริหารการศึกษา
การศึกษาของประเทศเปลี่ยนโฉมหนาใหมไปสูการปฏิรูปการเรียนรูที่ผูเรียนสําคัญที่สุด มีรูปแบบ
และแหลงเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อนําไปสูการ “ปฏิวัตวิ ัฒนธรรมการเรียนรู” ของคนไทย เพื่อให
เด็กไทยไดเรียนรูอยางมีความสุข เปนพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศ การปฏิรูปการศึกษาและ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีการสื่อสาร สารสนเทศ สงผลใหนักเรียนสามารถเรียนรูดวยการ
ชี้นําตนเองและเรียนดวยตนเองได ในสวนตัวครูนั้นจําเปนตองปรับแนวคิดและวิธีการสอนหรือ
การจัดการศึกษาใหสอดคลองกัน ครูตองปรับเปลี่ยนบทบาทตัวเองเสียใหมจาก “ผูถายทอด
บทเรียน” เปน “ผูกระตุนและสรางบรรยากาศการเรียนรู” ตองปรับบทบาทจากการที่ครูยืนอยู
หนาชั้น ใชเพียงชอลกกับกระดานและบอกใหนักเรียนทองจํา ไปเปนครูยุคใหมที่มีบทบาทเปน
ผูอํานวยความสะดวก (facilitator) เปนผูจุดไฟแหงการเรียนรู เสริมพลังใหนักเรียน ชวยสราง
บรรยากาศในการแลกเปลี่ยนประสบการณในกลุมผูเรียน ใหคําแนะนําวิธีการเรียน การวางแผน
การเรียน จัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณและการประเมินผล เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเองในสังคม
แหงการเรียนรูของโลกยุคใหม คนเปนครูจึงควรมีประสบการณที่กวางขวาง จะตองเปนครูมืออาชีพ
ครูจึงควรมีและพัฒนาคุณลักษณะการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง คือ เปนผูมีความคิดริเริ่ม มีความ
ตั้งใจ มีความรับผิดชอบ มีความสามารถในการวางแผนและควบคุมการเรียนรูของตนเอง มีการ
ฝกฝนและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ซึ่งไดแก การเขารวมฝกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การสัมมนา การศึกษาดูงาน การศึกษาดวยตนเองจากตํารา เอกสาร บทความทางวิชาการ สื่อ
เทคโนโลยีทางการศึกษาแบบตาง ๆ หรือการศึกษาตอในสถาบันการศึกษาตาง ๆ ซึ่งจะสงผลให
ครูมีความรูมากขึ้น สามารถปรับตัวไดทันกับความกาวหนาของเทคโนโลยีและสังคมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงการปรับบทบาทของครูซึ่งสอดคลองกับแนวทางการ
จัดการศึกษาของไทยในปจจุบัน เชน สายหยุด จําปาทอง (2532:24-25) ไดกลาวถึงบทบาทครู
วาครูควรเปลี่ยนบทบาทจากการเปนผูบอก ผูนําแสดง มาเปนผูกระตุนใหเกิดความคิด รูจักวิธีการ
ศึกษาหาความรู ฝกใหนักเรียนมีความสามารถทํางานเปนกลุม รูจักวิพากษวิจารณ ยอมรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น มีวินัยในตนเอง ซึ่งสอดคลองกับ อัปสร มีสิงห (2534:12-13) ที่กลาววา ครู
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ควรเปนผูจัดประสบการณใหนักเรียนคนพบคําตอบดวยตนเอง เปนผูชี้นําแหลงขอมูลและแหลง
ความรูที่ทันสมัยอยูเสมอ เนนการเรียนรูโดยอาศัยกระบวนการคิด สวนทัศนีย สงวนสัตย (2534 :
14-17) กลาวสนับสนุนบทบาทของครูตอการเรียนรูดวยการพึ่งตนเองของนักเรียนอยาง สอดคลอง
กันวา ครูควรเปลี่ยนบทบาทของตนเองโดยการสรางบรรยากาศใหทุกคนมีความเชื่อมั่นในตนเอง
วางแผนการสอนโดยสรางปญหาใหคิด วินิจฉัยและตั้งจุดประสงคของการเรียนรู ชวยผูเรียนในการ
วินิจฉัยความจําเปนในการเรียนรู ในทํานองเดียวกัน จรรยา วรรณเวช (2538:บทคัดยอ) และ
เลอพงษ อุปพงษ (2544 : บทคัดยอ) ไดสรุปถึงคุณลักษณะของครู ที่พึงประสงคในโรงเรียน
ประถมศึกษาวา ครูควรมีคุณลักษณะที่ดี 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานบุคลิกภาพ ดานคุณธรรม
และจริยธรรม และดานมนุษยสัมพันธ แตในการประเมินคุณลักษณะของครูผูสอนเพื่อการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานโรงเรียนปการศึกษา 2543 ของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ ซึ่งกําหนดคุณลักษณะของครูผูสอนไว 3 ดาน คือ ดานบุคลิกภาพ ดานคุณธรรมและ
จริยธรรม และดานสมรรถภาพวิชาชีพครู ซึ่งเปนคุณลักษณะที่สําคัญเกี่ยวของกับการปฏิบัติ
หนาที่ของครูตามจรรยาบรรณและเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ การปฏิรูปการศึกษา
และมาตรฐานวิชาชีพครู เปนเรื่องสําคัญที่ครูพึงตระหนัก และตองปรับเปลี่ยนตนเอง ตลอดจนวิธี
การจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสม พรอมทั้งพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึง
สนใจทําการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางคุณลักษณะที่พึงประสงคกับระดับความพรอมใน
การเรียนรูดวยการชี้นําตนเองของครูโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี เพราะเห็นวาการ
เรียนรูดวยการชี้นําตนเอง เปนคุณลักษณะที่สําคัญในหลาย ๆ คุณลักษณะของครูที่มีคุณลักษณะที่
พึงประสงคและจะชวยนําไปสูการประสบผลสําเร็จในการทํางาน นอกจากนั้นผลการศึกษานี้ยังใช
เปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาและสงเสริมคุณลักษณะการเรียนรูดวยการชี้นําตนเองของครูใหสูง
ขึ้น เพื่อนําไปสูการพัฒนาตนเองและเพิ่มประสิทธิภาพในการดํารงชีวิตและการทํางานตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคและระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นํา
ตนเองของครูโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี โดยทําการวิเคราะหในองคประกอบตาง ๆ
8 ดาน ตามแบบวัดระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง ของ ดร. ลูซี่ เมดเซน
กูกลิเอลมิโน
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2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเองของครู จําแนก
ตาม เพศ อายุ วุฒกิ ารศึกษา ประสบการณในการสอน ระดับชัน้ ทีส่ อน ขนาดโรงเรียน และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคของครู
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณในการสอน
ระดับชั้นที่สอน ขนาดโรงเรียน และคุณลักษณะที่พึงประสงคกับระดับความพรอมในการเรียนรู
ดวยการชี้นําตนเองของครูโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี
4. เพื่อศึกษาสมการพยากรณของระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง
ของครูโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี
ขอคําถามการวิจัย
1. ครูโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี มีระดับความพรอมในการเรียนรู
ดวยการชี้นําตนเองทั้งในภาพรวมและที่จําแนกออกเปนองคประกอบทั้ง 8 ดาน ตามแบบวัดของ
ดร. ลูซี่ เมดเซน กูกลิเอลมิโน อยางไร
2. ครูโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี มีคุณลักษณะที่พึงประสงคอยางไร
3. ครูที่มีตัวแปร เพศ อายุ วุฒิทางการศึกษา ประสบการณในการสอน ระดับชั้นที่
สอน ขนาดโรงเรียน และคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูที่แตกตางกัน จะมีระดับความพรอมใน
การเรียนรูดวยการชี้นําตนเองแตกตางกันหรือไม
4. เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณในการสอน ระดับชั้นที่สอน ขนาดโรงเรียน
และคุณลักษณะที่พึงประสงคกับระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเองของครูมีความ
สัมพันธกันหรือไม
5. มีตัวแปรใดบางทีส่ ามารถพยากรณระดับความพรอมในการเรียนรูด ว ยการชีน้ าํ ตนเอง
ของครูโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี
สมมุติฐานการวิจัย
1. ครู ที่ มี เ พศต า งกัน จะมีระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเองทั้ง
ในภาพรวมและในแตละองคประกอบ 8 ดาน แตกตางกัน
2. ครู ที่ มี อ ายุ ต า งกัน จะมีระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเองทั้ง
ในภาพรวมและในแตละองคประกอบ 8 ดาน แตกตางกัน
3. ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน จะมีระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง
ทั้งในภาพรวมและในแตละองคประกอบ 8 ดาน แตกตางกัน

9
4. ครูที่มีประสบการณในการสอนตางกัน จะมีระดับความพรอมในการเรียนรูดวย
การชี้นําตนเองทั้งในภาพรวมและในแตละองคประกอบ 8 ดาน แตกตางกัน
5. ครูที่สอนในระดับชั้นตางกัน จะมีระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง
ทั้งในภาพรวมและในแตละองคประกอบ 8 ดาน แตกตางกัน
6. ครูที่อยูในโรงเรียนขนาดตางกัน จะมีระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นํา
ตนเองทั้งในภาพรวมและในแตละองคประกอบ 8 ดาน แตกตางกัน
7. ครูที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตางกัน จะมีระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการ
ชี้นําตนเองทั้งในภาพรวมและในแตละองคประกอบ 8 ดาน แตกตางกัน
8. ตัวแปรเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณในการสอน ระดับชั้นที่สอน ขนาด
โรงเรียน และคุณลักษณะที่พึงประสงค มีความสัมพันธกับระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการ
ชี้นําตนเองของครู
9. ตัวแปรเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณในการสอน ระดับชั้นที่สอน ขนาด
โรงเรียน และคุณสมบัติที่พึงประสงคของครู สามารถพยากรณระดับความพรอมในการเรียนรูดวย
การชี้นําตนเอง
กรอบความคิดของการวิจัย
ตัวแปรอิสระ (X)
1. เพศ (X1 )
2. อายุ
(X2)
3. วุฒิการศึกษา ( X3)
4. ประสบการณในการสอน(X4)
5. ระดับชั้นที่สอน (X5)
6. ขนาดโรงเรียน (X6)
7. คุณลักษณะที่พึงประสงคของครู (X7)
ประกอบดวย
7.1 คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ ( X7.1)
7.2 คุณลักษณะดานคุณธรรม
และจริยธรรม (X7.2)

7.3 คุณลักษณะดานสมรรถภาพ
ทางวิชาชีพครู (X7.3)

ตัวแปรตาม (Y)
ระดับความพรอมในการเรียนรู
ดวยการชี้นําตนเอง (Yรวม) ประกอบดวย
1. การเปดโอกาสตอการเรียนรู (Y1 )
2. มโนคติของตนเองในดานการเปน
ผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ (Y2)
3. มีความคิดริเริ่มและอิสระในการเรียนรู (Y3)
4. มีความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตน (Y4)
5. มีความรักในการเรียน (Y5)
6. มีความคิดสรางสรรค (Y6)
7. มองอนาคตในแงดี (Y7)
8. สามารถใชทักษะการศึกษาหาความรู
และทักษะการแกปญหา (Y8)

10
ขอบเขตของการวิจัย
เพื่อใหการวิจัยครั้งนี้เปนไปตามวัตถุประสงค ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัย
ครั้งนี้ไวดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ ครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดสุพรรณบุรี ปการศึกษา 2545 จํานวน 10 อําเภอ จํานวนโรงเรียน 432 โรงเรียน มีจํานวน
ครูทั้งสิ้น 4,676 คน
กลุมตัว อยาง ไดจากการสุมตัว อยางแบบหลายขั้นตอน (multistage random
sampling) ตามขนาดโรงเรียน ไดจํานวนกลุมตัวอยางเปนครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ปการศึกษา 2545 จํานวน 468 คน แยกเปน
ครูจากโรงเรียน ขนาดเล็ก 92 คน ขนาดกลาง 201 คน และขนาดใหญ 175 คน
2. ตัวแปรที่ศึกษา
การศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะที่พึงประสงคกับระดับความพรอมใน
การเรียนรูดวยการชี้นําตนเองของครูโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบดวยตัวแปร
ดังนี้
2.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก คุณลักษณะสวนตัวของครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งจําแนก ดังนี้
2.1.1 เพศ
2.1.2 อายุ
2.1.3 วุฒิการศึกษา
2.1.4 ประสบการณในการสอน
2.1.5 ระดับชั้นที่สอน
2.1.6 ขนาดโรงเรียน
2.1.7 คุณลักษณะที่พึงประสงคของครู
2.2 ตัวแปรตาม ไดแก ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง หมายถึง
ผลรวมของคะแนนที่ไดจ ากการตอบแบบสอบถามระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นํา
ตนเอง (SDLRS) ซึ่งระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง ประกอบดวยองคประกอบ
8 ดาน คือ
2.2.1 การเปดโอกาสตอการเรียนรู
2.2.2 มโนคติของตนเองในดานการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ
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2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8

ความคิดริเริ่มและอิสระในการเรียนรู
ความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง
ความรักในการเรียนรู
ความคิดสรางสรรค
การมองอนาคตในแงดี
ความสามารถใชทักษะศึกษาหาความรูและทักษะการแกปญหา

นิยามศัพทเฉพาะ
1. ลักษณะการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง (Self - directed Learning) หมายถึง
กระบวนการเรียนรูที่บุคคลมีความคิดริเริ่ม มีความตั้งใจในการแสวงหาความรูจากแหลงความรู
ตาง ๆ โดยมีจุดมุงหมาย มีการวางแผนการเรียนรู มีทักษะในการขวนขวายหาความรู มีการวัด
และประเมินผลตอตนเอง และเปนผูควบคุมการเรียนรูดวยตนเอง
2. ความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง ( self - directed learning readiness)
หมายถึง ภาพรวมของความรูสึกหรือความคิดเห็นวาตนเองมีคุณลักษณะ มีทัศนคติ (attitude) และ
ความสามารถในดานตาง ๆซึ่งเปนสวนประกอบสําคัญในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง
3. ภาพรวมระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง หมายถึง คะแนนรวม
ระดับความพรอมในการเรียนรูด ว ยการชีน้ าํ ตนเอง จากองคประกอบ 8 ดาน ของ ดร.ลูซี่ เมดเซน กลูลเิ อลมิโน
(Lucy Madsen Guglielmino อางถึงใน นรินทร บุญชู 2532:12-14) คือ
3.1 การเปดโอกาสตอการเรียนรู (openness to learning opportunities) หมายถึง
การเปนผูรักความกาวหนา ใฝสรางอนาคต สามารถบังคับตนเองใหกระทําในสิ่งที่คิดวาควรจะทํา
ยินดีตอการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนอื่น ๆมีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะเรียนรูสิ่งใหม ๆ
ยิ่งเรียนรูมากยิ่งรูสึกวาสิ่งตาง ๆ ในโลกลวนนาตื่นเตน การเรียนรูเปนเรื่องสนุก ตองการเรียนรู
ใหมากขึ้นเพื่อจะไดเปนคนที่มีคุณภาพ เปนผูมีความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง เชื่อวา
ไมมีใครแกเกินเรียน ถือวาการเรียนรูเปนเครื่องมือสําหรับการดําเนินชีวิต ไดเรียนรูสิ่งใหม ๆ
หลายอยางในแตละปและคิดวาผูใฝเรียนอยูเสมอคือผูนํา
3.2 มโนคติของตนเองในดานการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ (self-concept as
an effective learner) หมายถึง การเปนผูตองการเรียนรู ปรารถนาจะใหมีเวลามาก ๆ ที่จะเรียน
ในแตละวัน ถาตัดสินใจที่จะเรียนรูอะไรก็ตาม สามารถหาเวลาเรียนไดเสมอไมวาจะมีภารกิจยุงยาก
เพียงใดก็ตาม ไมมีปญหาในการอาน ทราบดีวาเมื่อไรที่จะเรียนรูเรื่องใด สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่
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กําลังเรียนกับเปาหมายระยะยาวที่ตั้งไวได สามารถเรียนรูดวยตนเองเกือบทุกเรื่องที่ตองการจะ
เรียนรู มีความสนุกสนานในการคนหาคําตอบสําหรับขอคําถามตาง ๆ ชอบทดลองเรียนสิ่งใหม ๆ
สามารถคิดคนวิธีการแปลก ๆ ใหม ๆ ที่จะกระทําสิ่งตาง ๆ และชอบสํารวจตรวจสอบปญหาตาง ๆ
3.3 ความคิดริเริ่มและอิสระในการเรียนรู (initiative and independence in
learning) หมายถึง การเปนผูที่สามารถเรียนรูสิ่งตาง ๆ ดวยตนเองไดดี สามารถคิดคนวิธีการตาง ๆ
ไดหลายแบบสําหรับการเรียนรูเรื่องใหม ๆ ยอมรับความผิดพลาดของตน เปนผูนํากลุมในการ
เรียนรูตาง ๆ และเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพทั้งในชั้นเรียนและการเรียนรูดวยตนเอง
3.4 ความรับผิด ชอบตอการเรียนรูของตนเอง (information acceptance of
responsibility for one’s own learning) หมายถึงการเปนที่ทราบดีวาตนเองตองการอะไร ถามี
สิ่งที่ตองการจะเรียนรู จะหาทางเรียนรูใหได เขาใจบทบาทของตนเองไดดีวาตนเปนใครอยูใน
ฐานะอะไร และกําลังทําอะไร ตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจวาควรเรียนอะไร และจะเรียน
อยางไร เมื่อตองการเรียนสิ่งที่ยากก็ไมยอทอ ถาเปนเรื่องที่ตนสนใจและสามารถบอกไดวาตนเอง
มีความถนัดในเรื่องใด
3.5 ความรักในการเรียนรู (love of learning) หมายถึง การเปนผูที่มีความ
กระตือรือรนทีจ่ ะเรียนรูส ง่ิ ใหม ๆ รักและใฝใจในการเรียนรูอ ยูเ สมอ มีความชืน่ ชอบผูท รี่ กั การเรียนรู
สิ่งใหม ๆ อยูเสมอ ชอบแกปญหาที่มีแงคิดหลาย ๆ ทาง เห็นความสําคัญของการเรียนรูและเห็นวา
การสอบไมใชประเด็นสําคัญ หากแตความเขาใจตอเรื่องที่ศึกษามีความสําคัญมากกวา
3.6 ความคิดสรางสรรค (creativity) หมายถึง การเปนผูที่รูจักตนเองดีพอใน
การเรียน ไมตองการใหผูสอนบอกทุกสิ่งทุกอยาง เมื่อประสบกับปญหาที่ไมเขาใจ ไมหลีกเลี่ยง
จากสิ่งนั้น สามารถทํางานตามลําพังไดดี โดยสามารถนําความคิดไปปฏิบัติใหเกิดผลดีได
3.7 การมองอนาคตในแงดี (positive orientation to the future) หมายถึง
การเปนผูที่ชอบสถานการณการเรียนที่ทาทาย ชอบการแกปญหาที่มีคําตอบถูกตองมากกวา 1
คําตอบ มีความพยายามเชื่อมโยงสิ่งที่กําลังเรียนกับเปาหมายระยะยาวที่ตั้งไว และคิดวาหองสมุด
เปนสถานที่ที่มีความสําคัญตอการศึกษา
3.8 ความสามารถใชทักษะศึกษาหาความรูและทักษะการแกปญหา (ability to
use basic study skills and problem - solving skills) หมายถึง การเปนผูที่สามารถตัดสินใจ
ในการศึกษาเรือ่ งใหม ๆ ทราบแหลงขอมูลทีต่ อ งการคนหา มีความกระตือรือรนทีจ่ ะเรียนรูส ง่ิ ตาง ๆ
อยางมาก มีทักษะการฟง การอาน การเขียนและการจํา รูจักวิธีการเรียนและเห็นวาปญหาเปนสิ่ง
ที่ทาทาย
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4. ครู หมายถึง ครู - อาจารย ผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
5. โรงเรียนประถมศึกษา หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
6. คุณลักษณะที่พึงประสงคของครู หมายถึง คุณลักษณะที่ดีของครูผูสอน 3 ดาน
คือ ดานบุคลิกภาพ ดานคุณธรรมและจริยธรรม และดานสมรรถภาพทางวิชาชีพครู ตามกรอบ
แนวคิด ของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ในการประเมินคุณภาพและมาตรฐาน
โรงเรียน ปการศึกษา 2543 ระเบียบคุรสุ ภาวาดวยจรรยาบรรณของครู พ.ศ.2539 และเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537ในการวัดคุณลักษณะที่พึงประสงคของครู กําหนดเกณฑการวัด
เปน 3 ระดับ โดยใชคาคะแนนเฉลี่ยจากแบบวัด โดยใชเกณฑ ดังนี้
คาเฉลี่ย
1.00 – 2.49 หมายถึง มีคุณลักษณะอยูในระดับควรปรับปรุง
คาเฉลี่ย
2.50 – 3.49 หมายถึง มีคุณลักษณะอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย
3.50 – 5.00 หมายถึง มีคุณลักษณะอยูในระดับดี
7. ขนาดโรงเรีย น หมายถึง ขนาดของโรงเรีย นที่แ บง ตามเกณฑข องสํานัก งาน
คณะกรรมการ การประถมศึกษาแหงชาติ คือ
ขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียน นอยกวา 121 คน
ขนาดกลาง หมายถึง โรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนตั้งแต 121- 300 คน
ขนาดใหญ หมายถึง โรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนมากกวา 300 คน
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ผลการศึกษาจะเปนขอมูลใหครูไดใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาเพิม่ พูน
ทักษะของตนเองยิ่งขึ้น และมีมโนภาพที่ดีในการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ โดยการขวนขวาย
หาความรูอยูตลอดเวลา สอดคลองกับหลักการการเรียนรูตลอดชีวิต
2. เพื่อเปนขอมูลใหสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี สามารถนําผลการ
วิจัยไปเปนขอมูลประกอบการพัฒนา จัดประสบการณหรือโครงการฝกอบรม สัมมนาแกครู ใหมี
ความเหมาะสมตามระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเองแตละระดับ เพื่อพัฒนาครูไป
สูทิศทางที่พึงประสงค
3. เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานงานวิจัยเกี่ยวกับปจจัยในการพัฒนา นักเรียน ครู และ
บุคคลทั่วไป ใหมีประสบการณเพิ่มขึ้น และยังเปนการเผยแพรแนวความคิดเรื่องการเรียนรูดวยการ
ชี้นําตนเองใหกวางขวางออกไป

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาวิจยั เรือ่ ง ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงคกบั ระดับความพรอม
ในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเองของครูโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี ผูวิจัยไดศึกษา
คนควาเอกสาร ตํารา บทความทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยนําเสนอในรายละเอียด
ดังนี้
1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับครู
2. บทบาทหนาที่และคุณลักษณะของครู
3. ขอมูลพื้นฐานโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัด
สุพรรณบุรี
4. การเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง
5. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ครูและคุณสมบัติที่พึงประสงค
เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ใชกลุมเปาหมายที่ศึกษาเปนครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา
และมีตัวแปรที่สัมพันธเกี่ยวของกับความเปนครู ดังนั้น ผูวิจัยจึงคนควาและนําเสนอประเด็นที่
เกี่ยวของกับ “ครู” ดังนี้
ความหมายของ “ครู”
พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน (2525 : 168) กลาววา ครู หมายถึง ผูสอนศิษยและเปน
ผูที่ทํางานหนัก อันเนื่องจากการสั่งสอนอบรมศิษยใหเปนคนดี
ทัตตชีโว ภิกขุ (2527 : 10) อธิบายวา “ครู” มาจาก “ครุ” ซึ่งแปลวา หนัก “ครู” เปน
คําเดียวกับ “คารวะ” ซึ่งแปลวา เคารพ แปลวา ตระหนักหรือซาบซึ้ง คือรูไดดวยปญญา จาก
คําอธิบายนี้ขยายความไดวา
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1. ครูแปลวาหนัก ครูยอมเปนผูที่ผานการศึกษาคนความาแลวอยางหนัก เพื่อสะสม
ความรูเอาไวถายทอดใหกับศิษย และครูยอมเปนผูที่มีความอดทนอยางหนัก ในการสั่งสอน
ถายทอดความรูใหแกศิษย
2. ครูแปลวาตระหนัก ครูเปนผูที่มีปญญามาก เมื่อจะกระทําสิ่งใด ครูจึงสามารถ
ตระหนักไดวาสิ่งนั้นผิดหรือถูก ดีหรือเลว ควรหรือไมควร เมื่อทําแลวจะเปนบุญหรือบาป เมื่อ
ตระหนักอยางนี้แลว ครูก็จะเลือกทําแตในสิ่งที่เห็นวาดี วาถูก วาควรทํา และเมื่อทําไปแลวก็ให
แตผลบุญเทานั้น
กานต กุณาศล (2542 : 164-165 ) อธิบายความหมายไววา “ครู คือ ผูทําหนาที่สั่งสอน
เด็กหรือศิษย คําวา สั่งสอนนั้นกินความกวาง ทั้งสั่งสอน อบรมบมนิสัยใหเด็กเปนผูที่มีความรู
ความคิดที่ดี มีลักษณะหรือความประพฤติที่ดีอยางที่เราเรียกวา พฤติกรรมในสมัยนี้ใครทําหนาที่
ทั้งหลายเหลานี้ไดสมบูรณเปนคนที่มีลักษณะครู คือความเปนครู ครูสวนมากจึงใชคําแทนตัวเอง
วาครูอยูเสมอ แสดงวาใครก็ตามที่เรียกตัวเองวาครู ก็เทากับมีความสํานึกในความเปนครู เทากับ
เตือนตัวเองวาเราคือครู ซึ่งทําหนาที่หลายประการที่กลาวไว ทําใหเราไมละเลยบทบาทของเรา
อยาแสดงบทบาทแตเพียงเปนอาจารย คือผูบอกวิชาเทานั้น”
โดยสรุป ครูคือบุคคลที่มีความรู ความสามารถ มีทักษะ มีคุณธรรม มีความเขาใจ มี
คุณลักษณะที่ดีที่จะทําหนาที่จัดการเรียนการสอน เพื่อใหนักเรียนบรรลุผลตามจุดหมายที่กําหนด
ไวในหลักสูตร
ความสําคัญของครู
ในอดีตนั้น ทุก สังคมคนที่มีความรู มีความฉลาดและมีประสบการณมากที่สุด จะมี
บทบาทหนาที่ที่นอกเหนือไปจากประกอบอาชีพตามปกติของตนเอง นั่นคือ การถายทอดความรู
ในดานตาง ๆ ที่มีอยูใหกับคนรุนตอไป คนที่ทําหนาที่เปนผูถายทอดหรือผูสอนจะใหความรูและ
ประสบการณในทุกดาน ภายในสังคมเล็ก ๆ ไมวาจะเปนความรูเรื่องของภาษา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วิถีชีวิต ตลอดจนการตอสูและการทํามาหากิน โดยถายทอดจากคนรุนหนึ่งไปสูรุน
ตอไป และคนที่ทําหนาที่อบรมสั่งสอนเหลานี้จะถูกเรียกวา “ครู” ซึ่งแปลวาคนที่ทํางานหนักมาก
กวาคนอื่น ๆ เพราะโดยปกติคนในสังคมนั้น ๆจะทําหนาที่ในสังคมเพียงหนาที่เดียว แตคนที่เปนครู
นั้นจะตองทํา 2 หนาที่ คือ หนาที่ในการทํามาหากินเพื่อเลี้ยงครอบครัวและหนาที่ในการอบรม
สั่งสอนลูกศิษยอีกหนาที่หนึ่งดวย ครูจะตองทําหนาที่พิเศษกวาอาชีพอื่น งานครูเปนงานที่มีคุณคา
ตอบุคคล ตอสังคม
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เนื่องจากครูจะตองทํางานที่เกี่ยวกับการพัฒนาคน และการพัฒนาคนใหเปนไปตาม
เปาหมายไดก็ตองใชคนที่มีความรู ความสามารถ และสติปญญาสูง ตองเปนคนที่มีความอดทน
และเสียสละ คนที่รักและศรัทธาในการเปนครูอยางแทจริงเทานั้นจึงจะทํางานครูไดอยางมีความสุข
การเปนครูที่ดีนั้นมิใชเปนสิ่งที่ใคร ๆ ก็ทําได มีผูกลาวถึงครูในเชิงเปรียบเทียบวา ครูคือ แมพิมพ
ของชาติ การที่นําครูไปเปรียบเทียบกับแมพิมพนั้น แสดงใหเห็นถึงความมุงหวังของบุคคลหรือ
สั ง คมที่ ต อ งการจะเน น ครู เ ป น แบบอย า งที่ ดี ด ว ย สิ่งที่พิมพออกมาจากแมพิมพจ ะไดงดงาม
ตามลักษณะทีพ่ งึ ประสงค บางคนก็วา ครูคอื ปฏิมากรผูย งิ่ ใหญ ซึง่ หมายถึง ครูเปนผูจ ดั ประสบการณ
การเรียนรูเพื่อพัฒนานักเรียนไปในทิศทางใดก็ได เพราะครูคือผูที่ทํางานใกลชิดกับเด็ก สามารถ
หลอหลอมลูกศิษยใหมีคุณลักษณะตามที่ตองการได ถาครูปนหรือผลิตลูกศิษยใหมีคุณภาพลูกศิษย
นั้นก็จะเจริญเติบโตเปนพลเมืองที่มีคุณคา มีคุณภาพ บานเมืองประเทศชาติก็จะเจริญรุงเรือง
พุทธทาสภิกขุ (2529 : 65) กลาวถึงความสําคัญของครูวา “โลก… คือครูสรางวิญญาณ
ของเด็ก แลวเด็กโตขึ้นก็เปนคน คนทั้งหมดรวมกันก็คือโลก ครูจึงอยูในฐานะสรางโลก โดยผาน
ทางเด็ก…. ความมุงหมายของครูก็คือสรางเด็กใหเปนคนดี แลวเปนผูใหญที่เปนคนดี”
บุญชวย จินดาประเสริฐ (2531:31-32) แสดงทัศนะเกี่ยวกับความสําคัญของครูอาจารย
วา “ครูอาจารยเปนทิศเบื้องขวา เปรียบเสมือน พอ แม คนที่สองของลูก เปนปูชนียบุคคลที่ทุกคน
เคารพบูชา เพราะครูมีแตพระคุณ จึงเปนที่รักและเชื่อถือของบุคคลทั่วไป ไมเปนพิษเปนภัย เพราะ
ครูมีแตสรางสรรคใหคนไดรับความเจริญงอกงาม”
โกสินทร รังสยาพันธ (2530 : 64) กลาววา “ …. ครูเปนผูรับภาระสําคัญยิ่งในการ
สรางสรรคชาติ ครูคือผูสรางสังคมใหเปนพลเมืองดี ชวยสรางเยาวชนใหเปนคนดีสําหรับทํา
ประโยชน และเปนกําลังของประเทศชาติในอนาคต คุณงามความดีของครูไมมีที่สิ้นสุด เปนคุณงาม
ความดีอันกวางใหญไพศาล ดังพื้นน้ําในทองมหาสมุทร….”
ธํารง นนทตา (2534 : 22) กลาววา หนาที่ของครูนั้นเปนหนาที่ที่มีความสําคัญยิ่ง
เพราะเปนการปลูกฝงความรู ความคิด และจิตใจใหแกเยาวชน เพื่อที่จะเติบโตขึ้นเปนพลเมืองดี
และมีประสิทธิภาพของประเทศชาติในกาลขางหนา ผูเปนครูจึงจัดไดวาเปนผูมีบทบาทสําคัญใน
การสรางสรรค บันดาลอนาคตของบานเมือง
กลาวโดยสรุป จะเห็นไดวาครูมีความสําคัญตอบุคคลและประเทศชาติบานเมืองเปน
อยางมาก ชาติบา นเมืองจะพัฒนาไดกเ็ พราะคนในชาติไดรบั การพัฒนาอยางถูกวิธี และมีประสิทธิภาพ
ถาระบบการศึกษาดี ครูดี ทํางานดวยความรับผิดชอบแลว ผลที่ไดออกมาก็จะดีตามไปดวยอยาง
แนนอน
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คุณสมบัติของครู
บรรจง ชูสกุลชาติ (2531 : 6-13) กลาววา ผูมีวิญญาณแหงความเปนครูที่ดีตองมี
คุณสมบัต1ิ 4 ประการ คือ
1. ตองเปนผูที่เชื่อถือได เปนคนพูดจริง ทําจริง มีความจริงใจและมีคุณธรรม
2. ตองเปนผูมีมารยาท มีจริยธรรม และวัฒนธรรมที่ละเอียดออนละมุนละไม
3. ตองเปนผูมีความใฝสูง แสวงสิ่งที่ดีกวาในชีวิตอยูเสมอ ใหสมกับที่ไดชื่อวา ครู
เปนผูนําทางความคิดและวิญญาณของศิษย
4. ตองเปนผูเห็นเด็ก มีความสําคัญตองรูจักเด็กและเขาใจเด็กเปนอยางดี
5. ตองเปนผูรูจักรักษาสุขภาพอนามัย ใหแข็งแรงสมบูรณอยูเสมอ
6. ตองเปนผูมีอุดมคติ เปนหลักในการดําเนินชีวิตใหไปสูจุดหมาย
7. ตองไมเลนพรรคเลนพวก ไมถือเขาถือเราแตควรถือวาทุกคนเปนพวกเรา
8. ตองชวยกิจกรรมตาง ๆ เสมอ อาจจะเปนกิจกรรมที่จัดขึ้นตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรม อาจเปนกิจกรรมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และอยางใดอยางหนึ่ง
9. ตองมีความรักโรงเรียน อยากใหโรงเรียนมีความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอยและ
มีความศักดิ์สิทธิ์
10. ตองมีความอดทน อดทนตอความทุกขยากลําบาก อดทนตอคําตําหนิติเตียน อดทน
ตอคําสรรเสริญเยินยอ คือ ไมลุมหลงละเมิด ผูที่มีความอดทนไดมากที่สุด ครูจึงควรเปนผูมีความ
อดทนเปนเลิศ
11. ตองเปนผูมีความสุจริตใจ สุจริตตอหลักวิชาการทั่วไป สุจริตตออาชีพ และตอ
ชาติบานเมือง
12. ตองเปนผูรูจักกอบกู ครูที่มีวิญญาณครูจะตองรูจักกอบกูชื่อเสียงที่เสียไปใหกลับ
คืนมาใหได รูจักกอบกูอาชีพตนเองและภูมิใจในอาชีพของครู
13. ตองเปนผูที่มีเชาวนไหวพริบ ครูจําเปนตองมีเชาวน ไหวพริบ ในการอบรมสั่งสอน
นักเรียน เพราะครูมักพบปญหาของเด็ก และคําถามที่เด็กอยากถาม อยางคาดไมถึงอยูตลอดเวลา
14. ตองเปนผูรวมงานเปนคณะได ตองไมเอาตนเองเปนมาตรการและเปนมาตรฐาน
ทั้งในการคิด การพูด และการทํางาน จะตองเอามาตรการและมาตรฐานของสวนรวมเปนเกณฑ
ยนต ชุมจิต (2531 : 21 – 22) กลาววา ลักษณะพิเศษของครู หมายถึง บุคลิกภาพที่
เปนจุดเดนเฉพาะ ที่ทําใหสังเกตเห็นไดวาแตกตางไปจากผูที่ประกอบวิชาชีพ ไดแก
1. บุกคลิกภาพ หมายถึง สวนประกอบตาง ๆ ของรางกายรวมทั้งเครื่องแตงกายดวย
ควรมีลักษณะ
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2.

3.

4.

5.

1.1 สงางาม นาศรัทธา
1.2 สุขุม เยือกเย็น
1.3 แตงกายเหมาะสมกับวัย และไมล้ําสมัยจนเกินไป
1.4 ระมัดระวังอากัปกิริยาอาการ
ทวงทีวาจา หมายถึง การแสดงออกทางการพูด
2.1 เสียงดัง ฟงชัด แจมแจง
2.2 พูดอยางมีลําดับกอนหลัง
2.3 ไมกระดากอายหรือสะทกสะทาน
2.4 ยกตัวอยางประกอบการพูดไดชัดเจน เขาใจงาย
2.5 เปนผูพูด และผูฟงที่ดี
2.6 ใชคําถามไดเหมาะสมกับเรื่อง
จริยวัตร หมายถึง กิริยาที่ควรประพฤติปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี
3.1 มีวิญญาณ หรือ น้ําใจของความเปนครู
3.2 ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี
3.3 กระทําสิ่งที่เหมาะสม ดีงาม
3.4 รูจักเวลา และสถานที่
3.5 ประพฤติปฏิบัติตามกติกาของสถาบันนั้น ๆ
3.6 ประพฤติปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดีแกผูอื่น
การแสดงออกทางความคิด
4.1 มองบุคคลตาง ๆ ในหลาย ๆ ดาน
4.2 มองการณไกล (มองอยางลึกซึ้ง มองหลาย ๆ ดาน)
4.3 กลาแสดงออกทางความคิดในสิ่งที่ดีงาม
4.4 มีเจตคติที่ดีแกบุคคลอื่น
4.5 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
ดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม
5.1 เสียสละ อดทน
5.2 พึ่งตนเอง
5.3 มีความรับผิดชอบสูง
5.4 ประหยัด อดออม
5.5 ปฏิบัติตามระเบียบวินัย
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5.6 เอื้ออารี มีไมตรีตอผูอื่น
5.7 กตัญูกตเวที
สรุปไดวา ครูจะตองมีคุณลักษณะที่พึงปรารถนาในหลาย ๆ ดาน และครูมีลักษณะพิเศษ
แตกตางไปจากอาชีพอื่นอยูบาง ลักษณะพิเศษดังที่กลาวมาแลวนั้น จะทําใหบุคลิกภาพของครู
แตกตางจากคนในสายอาชีพอื่น ครูจะตองมีความสามารถพิเศษ ในการที่จะแสดงตอสาธารณชน
เปนพิธีกรในงานตาง ๆ เปนวิทยากรฝกอบรม และสัมมนา เปนกรรมการในการจัดกิจกรรมตาง ๆ
รวมกับชุมชน เปนสมาชิกในองคกรตาง ๆ ในชุมชน เปนผูนําและผูตามที่ดี
จรรยาบรรณในวิชาชีพครู
พลสัณห โพธิ์ศรีทอง (อางถึงในเอกสารประกอบการบรรยาย ณ หองประชุมราชพฤกษ
สถาบันราชภัฏบุรีรัมย 7 สิงหาคม 2540.) กลาวถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพครู ดังนี้
ความหมาย
จรรยาบรรณในวิชาชีพ หมายถึง ประมวลมาตรฐานความประพฤติที่ผูประกอบวิชาชีพ
จะตองประพฤติปฏิบัติเปนแนวทางใหผูประกอบวิชาชีพปฏิบัติตนอยางถูกตอง เพื่อผดุงเกียรติและ
สถานะของวิชาชีพ โดยที่ขอบัญญัตินั้นอาจจะเขียนไวเปนลายลักษณอักษรหรือบอกกลาวดวยวาจา
ในสังคมวิชาชีพนั้นก็ได
ผูกระทําผิดจรรยาบรรณ จะตองไดรับโทษ โดยการกลาววา ตักเตือน ถูกพักงาน หรือ
ถูกยกเลิกใบประกอบวิชาชีพนั้นได
ความสําคัญ
จรรยาบรรณในวิชาชีพเปน สิ่งสําคัญในการที่จะจําแนกอาชีพวาเปนวิชาชีพหรือไม
อาชีพที่เปน “วิชาชีพ” นั้นกําหนดใหมีองคกรรับรอง และมีการกําหนดมาตรฐานของความ
ประพฤติของผูอยูในวงการวิชาชีพซึ่งเรียกวา “จรรยาบรรณ” สวนลักษณะ “วิชาชีพ” ที่สําคัญคือ
เปนอาชีพที่มีศาสตรชั้นสูงรองรับ มีการศึกษาคนควาวิจัยและพัฒนาวิชาชีพ มีการจัดการสอน
ศาสตรดังกลาวในระดับอุดมศึกษาทั้งการสอนดวยทฤษฎี และปฏิบัติ จนผูเรียนเกิดความชํานาญ
และมีประสบการณในศาสตรนั้น นอกจากนี้จ ะตองมีองคกรหรือสมาคมวิชาชีพ ตลอดจนมี
“จรรยาบรรณในวิชาชีพ” เพื่อใหสมาชิกในวิชาชีพดําเนินชีวิตตามหลักมาตรฐานดังกลาว
หลักที่กําหนดในจรรยาบรรณวิชาชีพทั่วไป คือ แนวความประพฤติปฏิบัติที่มีตอวิชาชีพ
ตอผูเรียน ตอตนเอง และตอสังคม ดังนี้
จรรยาบรรณตอวิชาชีพ
ผูที่อยูในวงวิชาชีพ จะตองยึดถือจรรยาบรรณในการดํารงชีวิตใหเปนที่ยอมรับ คือ
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1. ศรัทธาตอวิชาชีพ ผูที่อยูในวงการวิชาชีพครู จะตองมีความรักและศรัทธาตอวิชาชีพ
เห็นวาอาชีพครูเปนอาชีพที่มีคุณคา มีประโยชนตอประเทศชาติ ในฐานะที่เปนอาชีพที่สรางคนใหมี
ความรูความสามารถ และเปนคนที่พึงประสงคของสังคม ผูอยูในวิชาชีพจะตองมั่นใจ ภาคภูมิใจ
ในการประกอบวิชาชีพนี้ดวยความรัก และชื่นชมในความสําคัญของวิชาชีพ
2. ธํารงและปกปองวิชาชีพ สมาชิกของสังคมวิชาชีพตองมีจติ สํานึกในการธํารง ปกปอง
และรักษาเกียรติภูมิของวิชาชีพ ไมใหใครมาดูหมิ่นดูแคลน หรือเหยียบย่ํา ทําใหสถานะของวิชาชีพ
ตองตกต่ํา หรือมัวหมอง การธํารงปกปองตองกระทําทันทีเมื่อเกิดเหตุการณที่ไมพึงปารรถนาหรือ
ตองมีการแกไขขาว หรือประทวงหากมีขาวคราวอันกอใหเกิดความเสียหายตอวิชาชีพ
3. พัฒนาองคความรูใ นวิชาชีพ หนาทีข่ องสมาชิกในวงการวิชาชีพ คือ การทีต่ อ งรับผิดชอบ
ในการศึกษา คนควาวิจัย สรางความรูและเผยแพรความรู เพื่อทําใหวิทยาการในศาสตรสาขาวิชาชีพ
ครูกาวหนาทันสังคมทันเหตุการณ กอประโยชนตอประชาชนในสังคม ทําใหคนเกง และฉลาดขึ้น
โดยวิธีการเรียนการสอนที่กระตุนใหผูเรียนรักเรียนใฝรู ชางคิด มีวิจารณญาณ มีบุคลิกภาพที่
พึงประสงคมากขึ้น
4. สรางองคกรวิชาชีพใหแข็งแกรง สมาชิกในวงวิชาชีพตองถือเปนหนาที่ที่จะตอง
สรางองคกรวิชาชีพใหมั่นคง ธํารงอยูไดดวยการเปนสื่อกลางระหวางสมาชิก และเปนเวทีใหคนใน
วงการไดแสดงฝมือ และความสามารถทางการสรางรูปแบบใหมของการเรียนการสอนตลอดจน
การเผยแพรผลงานทางดานการสรางเรียนแบบใหมๆ การเสนอแนวความคิดใหมในเรื่องของการ
พัฒนาคน การเรียนการสอน และการประเมินผล
5. รวมมือในกิจกรรมขององคกรวิชาชีพ สมาชิกในสังคมวิชาชีพตองรวมมือกันใน
การจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อใหเกิดความเคลื่อนไหวในเรื่องของความคิด หรือการจัดประชุม สัมมนา
และเปลี่ยนแนวคิด เพื่อกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมตางๆ ขององคกร หากไมไดรับ
ความสนับสนุนจากสมาชิกแลว ทําใหองคกรวิชาชีพขาดความสําคัญลง และไมสามารถดําเนิน
ภารกิจขององคกรวิชาชีพตอไปได บทบาทของการธํารงมาตรฐาน และการสงเสริมความกาวหนา
ทางวิชาการก็ยอมจะลดลงดวย ถาไมมีปริมาณสมาชิกที่สนับสนุนเพียงพอ
จรรยาบรรณตอผูเรียน
ครูจะตองมีความประพฤติปฏิบัติตอผูเรียน 9 ประการ คือ
1. ตัง้ ใจถายทอดวิชาการ บทบาทของครูตอ งพยายามทีจ่ ะทําใหลกู ศิษยเรียนดวยความสุข
เรียนดวยความเขาใจ และเกิดมานะพยายามที่จะรูในศาสตรนั้น ครูจึงตองตั้งใจอยางเต็มที่ที่จะศึกษา
วิชาการทั้งทางศาสตรที่จะสอน ศาสตรที่จะถายทอดหรือวิธีการสอน ครูตองพยายามที่จะหาวิธีการ
ใหม ๆ มาลองทดลองสอน
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2. รักและเขาใจศิษย ครูตองพยายามศึกษาธรรมชาติของวัยรุนวามีปญหา มีความไว
ตอความรูสึก (sensitive) และอารมณไมมั่นคง ครูจึงควรใหอภัย เขาใจ และหาวิธีการใหศิษย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันไมพึงประสงค ครูตองพยายามทําใหลูกศิษยรักและไวใจ เพื่อที่จะไดกลา
ปรึกษาในสิ่งตางๆ แลวครูก็จะสามารถชวยใหศิษยประสบความสําเร็จในการเรียน และการดํารง
ชีวิตไดอยางถูกตอง
3. สงเสริมการเรียนรู ปจจุบันการสงเสริมใหผูเรียนคนควาหาคําตอบดวยตนเอง หรือ
การเรียนรูจากการชวยเหลือกันในกลุมอาจจะทําใหผูเรียนมีวิธีการหาความรูจากแหลงตาง ๆ ดวย
ตนเองมากขึ้นมากกวาจะคอยใหครูบอกใหแตฝายเดียว ครูจึงจําเปนตองชี้ชองทางใหผูเรียนหาวิธี
การศึกษาหาความรูดวยตนเองมากขึ้น
4. ยุติธรรม อาชีพครูเปนอาชีพที่จะตองฝกฝนตนเองใหเปนคนซื่อสัตย ยุติธรรม ไมมี
อคติลําเอียงตอลูกศิษย ไมเห็นวาคนที่มีปญหาเปนคนนารังเกียจ หรือพอใจแตเฉพาะศิษยที่เรียนเกง
ไมสรางปญหาเทานั้น ครูตองมีความเปนธรรมในการใหคะแนน และพรอมที่จะอธิบายวิธีการให
คะแนนและการตัดเกรดได ครูตองรอบคอบในการกรอกคะแนน เพราะถาผิดพลาดแลวบางครั้งก็
จะทําใหผูเรียนที่ควรไดคะแนนดีๆ กลับไดคะแนนที่เกือบจะสอบตกไป
5. ไมแสวงหาประโยชนจากผูเรียน ลักษณะของครูจะตองเปนผูที่ไมแสวงหาอามิส
สินจาง เงินไมใชสิ่งที่สรางความสุขเสมอไป ครูจึงจะตองมีความระมัดระวังเปนพิเศษ ในการ
กระทําใด ๆ อันอาจกอใหเกิดความเขาใจไดวา ครูกําลังหาประโยชนจากศิษยอยางไมเปนธรรม
6. ทําตนเปนแบบอยางที่ดี ครูมีอิทธิพลตอศิษยทั้งดานวาจา ความคิด บุคลิกภาพ และ
ความประพฤติ ครูจึงจําเปนตองพัฒนาตนเองอยูเสมอ เพื่อใหลูกศิษยไดซึมซับสิ่งที่ดีจากตัวครูไป
เมื่อศิษยเกิดศรัทธาในความสามารถของครู ศิษยอาจจะเลียนแบบความประพฤติของครูไปอยาง
ไมไดเจตนา เชน การตรงตอเวลา การพูดจาชัดเจน การแสดงความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมา สุภาพ
เรียบรอย เปนตน
7. ใหเกียรติผูเรียน การยกยองใหเกียรติผูเรียน ทําใหผูเรียนเกิดความพอใจ และเกรงใจ
ผูสอน ครูไมควรใชอํานาจในทางที่ผิด เชน พูดจาขมขู ใชคําพูดไมสุภาพ เปลี่ยนชื่อผูเรียน เยาะหยัน
หรือดูถูกผูเรียน การเคารพผูเรียนในฐานะปจเจกบุคคลเปนสิ่งที่ทําใหเกิดความเขาใจ และการเรียนรู
ที่ดี เมื่อผูเรียนไดรับการปฏิบัติอยางดี ยอมกอใหเกิดพลังใจในการศึกษาตอไป
8. อบรมบมนิสยั ม.ล.ปน มาลากุล อดีตรัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการไดสง เสริม
สนับสนุนใหครูมีบทบาทหนาที่ในการอบรมบมนิสัยเด็ก โดยทานเชื่อวา “การอบรมบมนิสัยใคร
นั้น เพียงแควันละนาทีก็ดีถมไป” ดังนั้นครูควรแบงเวลาในการใหการอบรมบมนิสัยผูเรียน เชน
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กอนการสอนแตละชั่วโมงอาจชี้แนะหรือใหความคิดที่ดีแกผูเรียนได ครูควรถือเปนหนาที่ที่จะตอง
สอนคนใหเปนคนดี
9. ชวยเหลือศิษย ผูเรียนมาอยูในสถานศึกษาพรอมดวยประสบการณและปญหาที่
แตกตางกันออกไป ดังนั้นครูจึงมีหนาที่ที่จะตองสังเกตความผิดปกติหรือขอบกพรองของศิษย และ
พรอมทีจ่ ะใหการชวยเหลือไดอยางทันทวงที ไมใหศิษยตองกาวถลําลึกลงไปในพฤติกรรมทีไ่ มพงึ
ประสงค
นอกจากจรรยาบรรณตอศิษยแลว ครูจะตองมีความประพฤติปฏิบัติตอตนเองดวย คือ
จรรยาบรรณตอตนเอง
จรรยาบรรณตอตนเอง
ครูจะตองพัฒนาตนเองตลอดเวลาเพื่อใหมีลักษณะพฤติกรรม ดังนี้
1 ประพฤติชอบ ครูตองตั้งตนไวในที่ถูกที่ควร สามารถบังคับตนเองใหประพฤติแต
สิ่งที่ดีงามถูกตอง
2 รับผิดชอบ ครูตองฝกความรับผิดชอบ โดยตั้งใจทํางานใหสําเร็จลุลวง มีความผิด
พลาดนอย
3 มีเหตุผล ครูตองฝกถามคําถามตนเองบอย ๆ ฝกความคิดวิเคราะหหาเหตุ หาขอดี
ขอเสียของตนเอง และเรื่องตางๆ เพื่อทําใหตนเองเปนคนมีเหตุผลที่ดี
4 ใฝรู การติดตามขาวสารขอมูลอยูเสมอๆ ทําใหครูมีนิสัยใฝรู อยากทราบคําตอบใน
เรื่องตางๆ ครูควรมีความรูรอบตัวอยางดีทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง เพื่อใหครูดํารงชีพ
ในสังคมไดอยางเปนสุข ปรับตัวเขากับสถานการณตางๆ ได และชี้แนะสิ่งที่ถูกตองใหศิษยได
5 รอบคอบ ครูตองฝกฝนตนเองใหเปนคนรอบคอบ ละเอียดและประณีต ในการ
ดําเนินกิจการตางๆ การทํากิจกรรม เชน ควบคุมบัญชีการเงินตองรอบคอบ ตองเห็นตัวเลขชัดเจน
ไมตกหลน ทําใหเกิดการผิดพลาดที่เปนผลรายทั้งของตนเองและผูอื่น
6 ฝกจิต การพัฒนาจิต ทําใหครูอยูในสังคมไดอยางมีความสุข และสงผลทําใหครู
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ครูจึงตองหมั่นฝกจิตของตนใหสูงสง สูงกวามาตรฐาน ระงับ
อารมณไมดี คิดอะไรไดสูงกวามาตรฐานและคิดเปนบวก มากกวาคิดลบหรือคิดราย
7 สนใจศิษย การสนใจพัฒนาการของผูเ รียน เปนสวนหนึง่ ทีจ่ ะทําใหวชิ าชีพครูกา วหนา
เพราะถาไมมีผูเรียนก็ไมมีวิชาชีพครู ครูจึงจําเปนตองศึกษาหาความรูเกี่ยวกับลักษณะธรรมชาติ
ผูเรียน การแกปญหาผูเรียน การสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
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สรุปไดวา จรรยาบรรณ คือ ประมวลพฤติกรรมที่กําหนด ลักษณะมาตรฐานการกระทํา
ของครู อันจะทําใหวิชาชีพครูกาวหนาอยางถาวร โดยที่ครูจะตองดําเนินการเรียนการสอนโดยการ
ยึดจรรยาบรรณตอวิชาชีพ ตอผูเรียน และตอตนเอง ในการทําหนาที่ของครูใหสมบูรณ
จรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539
คุรุสภาไดประกาศใช “จรรยาบรรณครู” เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 และได
ทําการเผยแพรจรรยาบรรณครูไปยังครูและสมาชิกคุรุสภาทั้งมวลโดยผานสื่อและหนวยงานตาง ๆ
เพื่อใหค รูและสมาชิก คุรุสภาถือเปน แนวปฏิบัติและประพฤติตน (สํานักงานเลขานุการคุรุสภา
2541 : 1-18)
จรรยาบรรณครูเปรียบเสมือน “ศีลธรรม” ของครู ในจรรยาบรรณทั้ง 9 ขอ มีทั้ง
ขอหามและขอที่ตองหรือควรปฏิบัติตนและประพฤติตนของครู ทั้งนี้โดยคํานึงถึงผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นตอศิษย ซึ่งเปน “ลูกคา” สําคัญของอาชีพนี้ อีกทั้งยังคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอ
สังคม จรรยาบรรณ 5 ขอแรกมีความสําคัญในระดับที่ครู “ตอง” กระทําหรือไมกระทํา สวน
4 ขอหลังมีน้ําหนักลดหลั่นกันลงมา แตก็สําคัญและจําเปนตอความเปนครู โดยเฉพาะอยางยิ่งครู
ระดับ “มืออาชีพ”
ถึงแมวาจรรยาบรรณแตละขอมีขอความที่กระชับกระทัดรัดและเจาะจง แตการตีความ
และความเขาใจของแตละคนอาจจะแตกตางกันบางในรายละเอียด ดังนั้น คุรุสภาจึงไดจัดทํา
คําอธิบายขึ้น เพื่อชี้ใหเห็นเจตนารมณและความมุงหมายของจรรยาบรรณแตละขอ พรอมทั้ง
แยกแยะและยกตัวอยางพฤติกรรมทีอ่ าจแสดงออกมาของการปฏิบตั แิ ละประพฤติตนตามจรรยาบรรณ
แตละขอ ทั้งนี้เพื่อใหผูที่เกี่ยวของทุกฝายเขาใจตรงกัน
งานหลักของครู คือ การพัฒนาเด็กและเยาวชน นอกจากทําการสอนใหไดคุณภาพตาม
เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูแลว การปฏิบัติตนและประพฤติตนตามจรรยาบรรณครูก็เปนสวนหนึ่ง
ของการพัฒนาคนใหเปนคนดีมีคุณภาพ ดังนั้น หากครูประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณครู
ครบถวนทุกขอ ศิษยก็จะไดแบบอยางที่ดีและมีกําลังใจที่จะศึกษาเลาเรียน สังคมก็จะศรัทธาและ
ชื่นชมในอาชีพครูมากขึ้น
คําอธิบายพฤติกรรมตามจรรยาบรรณครูที่คุรุสภาจัดทําขึ้น อาจจะยังไมชัดเจนถึงกับ
ทําใหทุกคนเขาใจตรงกันอยางเบ็ดเสร็จ แตก็นาจะมีความชัดเจนเพียงพอสําหรับการทําความเขาใจ
ในระดับหนึ่ง ซึ่งจะนําไปสูการปฏิบัติหรือประพฤติตนของครูทุกคน ซึ่งจรรยาบรรณครูทั้ง 9
ขอ มีรายละเอียด ดังนี้
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จรรยาบรรณขอที่ 1 ครูตองรักและเมตตาศิษย โดยใหความเอาใจใสชวยเหลือ สงเสริม
ใหกําลังใจในการศึกษาเลาเรียนโดยเสมอหนา
หลักการ การแสดงออกของบุคคลในทางที่ดีเปนผลมาจากภาวะจิตใจที่ดีงาม และ
ความเชื่อถือที่ถูกตองของบุคคล บุคคลที่มีความรักและเมตตายอมแสดงออกอยางจริงใจ ครูจึง
ตองมีความรักและเมตตาตอศิษยอยูเสมอ ซึ่งจะเปนผลใหพฤติกรรมที่ครูแสดงออกตอศิษย เปน
ไปในทางสุภาพ เอื้ออาทร สงผลดีตอศิษยในทุก ๆ ดาน
คําอธิบาย ครูตองรักและเมตตาศิษย โดยใหความเอาใจใสชวยเหลือ สงเสริม ให
กําลังใจในการศึกษาเลาเรียนแกศิษยโดยเสมอหนา หมายถึง การตอบสนองตอความตองการ
ความถนัด ความสนใจของศิษยอยางจริงใจ สอดคลองกับการเคารพ การยอมรับ การเห็นอก
เห็นใจ ตอสิทธิพื้นฐานของศิษย จนเปนที่ไววางใจเชื่อถือและชื่นชมได รวมทั้งเปนผลไปสูการ
พัฒนารอบดานอยางเทาเทียมกัน
พฤติกรรมสําคัญ
1. สรางความรูสึกเปนมิตร เปนที่พึ่งพาและไววางใจไดของศิษยแตละคนและทุกคน
2. ตอบสนองขอเสนอและการกระทําของศิษยในทางสรางสรรค ตามสภาพปญหา
และความตองการ และศักยภาพของศิษยแตละคนและทุกคน
3. เสนอและแนะแนวทางการพัฒนาของศิษยแตละคน
และทุกคนตามความถนัด
ความสนใจ และศักยภาพของศิษย
4. แสดงผลงานที่ภูมิใจของศิษยแตละคนและทุกคนทั้งในและนอกสถานศึกษา
จรรยาบรรณขอที่ 2 ครูตองอบรม สั่งสอน ฝกฝน สรางเสริมความรู ทักษะและ
นิสัยที่ถูกตองดีงามใหเกิดแกศิษยอยางเต็มความสามารถ ดวยความบริสุทธิ์ใจ
หลักการ ครูที่ดีตองมีความมุงมั่นในการพัฒนาศิษยใหเจริญไดอยางเต็มตามศักยภาพ
และถือวาความรับผิดชอบของตนจะสมบูรณก็ตอเมื่อศิษยไดแสดงออกซึ่งผลแหงการพัฒนานัน้ แลว
ครูจึงตองเรียนรูเกี่ยวกับศักยภาพของศิษยแตละคนและทุกคน เลือกกิจกรรมการเรียนที่หลากหลาย
เหมาะสมสอดคลองกับการพัฒนาตามศักยภาพนั้น ๆ ดําเนินการใหศิษยไดลงมือทํากิจกรรม
การเรียน จนเกิดผลอยางแจงชัด และยังกระตุนยั่วยุใหศิษยทุกคนไดดําเนินกิจกรรมตอเนื่อง เพื่อ
ความเจริญงอกงามอยางไมมีวันสิ้นสุด
คําอธิบาย ครูตองอบรมสั่งสอนฝกฝน สรางความรูทักษะ และนิสัยที่ถูกตองดีงาม
ใหเกิดแกศิษยอยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ หมายถึง การดําเนินงานตั้งแตการเลือก
กําหนดกิ จ กรรมการเรี ย นที่มุง ตอ การพัฒ นาในตัว ศิษ ยอ ยา งแทจ ริง การจัด ใหศิษ ยมีค วาม
รับผิด ชอบ และเปนเจาของการเรียนรู ตลอดจนการประเมินรวมกับศิษยในผลของการเรียนและ
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การเพิ่มพูนการเรียนรูภายหลังบทเรียนตาง ๆ ดวยความปรารถนาที่จะใหศิษยแตละคนและทุกคน
พัฒนาไดอยางเต็มศักยภาพและตลอดไป
พฤติกรรมสําคัญ
1. อบรมสัง่ สอน ฝกฝน และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพือ่ พัฒนาศิษยอยางมุง มัน่
และตั้งใจ
2. อบรมสั่งสอน ฝกฝน และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศิษยอยางเต็ม
ศักยภาพ
3. อบรมสั่งสอน ฝกฝน และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศิษยดวย
ความบริสุทธิ์ใจ
จรรยาบรรณขอที่ 3 ครูตองประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกศิษยทั้งกาย วาจา
และจิตใจ
หลักการ การเรียนรูในดานคานิยมและจริยธรรม จําเปนตองมีตัวแบบที่ดี เพื่อใหผูเรียน
ยึดถือและนําไปปฏิบัติตาม ครูดีจึงตองถายทอดคานิยม และจริยธรรมดวยการแสดงตนเปนตัว
อยางเสมอ การแสดงตนเปนตัวอยางนี้ถือวาครูเปนผูนําในการพัฒนาศิษยอยางแทจริง
คําอธิบาย การประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี หมายถึง การแสดงออกอยาง
สม่ําเสมอของครูที่ศิษยสามารถสังเกตรับรูไดเอง และเปนการแสดงที่เปนไปตามมาตรฐานแหง
พฤติกรรมระดับสูงตามคานิยม คุณธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม
พฤติกรรมสําคัญ
1. ตระหนักวาพฤติกรรมการแสดงออกของครู มีผลตอการพัฒนาพฤติกรรมของศิษย
อยูเสมอ
2. พูดจาสุภาพและสรางสรรค โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับศิษยและสังคม
3. กระทําตนเปนแบบอยางที่ดี สอดคลองกับคําสอนของตน และวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงาม
จรรยาบรรณขอที่ 4 ครูตองไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทางกาย สติปญญา
จิตใจ อารมณ และสังคมของศิษย
หลักการ การแสดงออกของครูใด ๆ ก็ตามยอมมีผลในทางบวกหรือลบ ตอความ
เจริญเติบโตของศิษย เมื่อครูเปนผูรับผิดชอบโดยตรงตอการพัฒนาทุก ๆ ดานของศิษย จึงตอง
พิจารณาเลือกแสดงแตเฉพาะการแสดงที่มีผลทางบวก พึงระงับและละเวนการแสดงใด ๆ ที่นํา
ไปสูการกระทําที่นําไปสูการลดพฤติกรรมที่พึงปรารถนา และการเพิ่มพฤติกรรมที่ไมพึงปรารถนา

26
พฤติกรรมสําคัญ
1. ละเวนการกระทําที่ทําใหศิษยเกิดความกระทบการเทือนตอจิตใจ
สติปญญา
อารมณและสังคมของศิษย
2. ละเวนการกระทําที่เปนอันตรายตอสุขภาพและรางกายของศิษย
3. ละเวนการกระทําที่สกัดกั้นพัฒนาการทางสติปญญา อารมณ จิตใจ และสังคมของ
ศิษย
จรรยาบรรณขอที่ 5 ครูตองไมแสวงหาประโยชนอันเปนอามิสสินจางจากศิษยในการ
ปฏิบัติหนาที่ตามปกติ และไมใชศิษยกระทําการใดๆ อันเปนการหาประโยชนใหแกตนโดยมิชอบ
หลักการ การใชตําแหนงหนาที่ในวิชาชีพแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ ยอมทําใหเกิด
ความลําเอียงในการปฏิบัติหนาที่ สรางความไมเสมอภาค นําไปสูความเสื่อมศรัทธาในบุคคลและ
วิชาชีพนั้น ดังนั้น ครูจึงตองไมแสวงหาประโยชนอันมิควรไดจากศิษย หรือใชศิษยใหไปแสวงหา
ประโยชนใหแกตนโดยมิชอบ
คําอธิบาย การไมแสวงหาประโยชนอันเปนอามิสสินจางจากศิษย ในการปฏิบัติหนาที่
ตามปกติ และไมใชศิษยทําการใดๆ อันเปนการหาประโยชนใหแกตนโดยมิชอบ หมายถึง การไม
กระทําการใดๆ ที่จะไดมาซึง่ ผลตอบแทนเกินสิทธิทพ่ี ึงมีไดจากการปฏิบตั หิ นาทีใ่ นความรับผิดชอบ
ตามปกติ
พฤติกรรมสําคัญ
1. ไมรับหรือแสวงหาอามิสสินจางหรือผลประโยชนอันมิควรจากศิษย
2. ไมใ ชศิษ ยเ ปน เครื่อ งมือ หาผลประโยชนใ หกับ ตน โดยมิช อบดว ยกฎหมาย
ขนบธรรมเนีย มประเพณี หรือความรูสึกของสังคม
จรรยาบรรณที่ 6 ครูยอมพัฒนาตนเองทั้งในดานวิชาชีพ ดานบุคลิกภาพและวิสัยทัศน
ใหทันตอการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยูเสมอ
หลักการ สังคมและวิทยาการมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ดังนั้น ครูในฐานะ
ผูพัฒนาทรัพยากรมนุษย จึงตองพัฒนาตนเองใหทันตอการเปลี่ยนแปลง และแนวโนมที่จะเปลี่ยน
แปลงในอนาคต
คําอธิบาย การพัฒนาตนเองทั้งในดานวิชาชีพ ดานบุคลิกภาพ และวิสัยทัศน ใหทันตอ
การพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยูเสมอ หมายถึง การใฝรู ศึกษาคนควา ริเริ่ม
สรางสรรค ความรูใหทันสมัย ทันเหตุการณ และทันตอการเปลี่ยนแปลงทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง และเทคโนโลยี สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและวิสัยทัศน
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พฤติกรรมสําคัญ
1. ใสใจศึกษาคนควา ริเริ่มสรางสรรคความรูใหมที่เกี่ยวกับวิชาชีพอยูเสมอ
2. มีความรอบรู ทันสมัย ทันเหตุการณ สามารถนํามาวิเคราะห กําหนดเปาหมาย
แนวทางพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ทันตอการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การอาชีพ และเทคโนโลยี
3. แสดงออกทางรางกาย กิริยา วาจา อยางสงางาม เหมาะสมกับกาลเทศะ
จรรยาบรรณขอที่ 7 ครูยอมรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และเปนสมาชิกที่ดีขององคกร
วิชาชีพครู
หลักการ ความรักและเชือ่ มัน่ ในอาชีพของตนยอมทําใหทาํ งานอยางมีความสุข และมุง มัน่
อันจะสงผลใหอาชีพนั้นเจริญรุงเรืองและมั่นคง ดังนั้น ครูยอมรักและศรัทธาในอาชีพครู และเปน
สมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพครูดวยความเต็มใจ
คําอธิบาย ความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพครู
หมายถึง การแสดงออกดวยความชื่นชมและเชื่อมั่นในอาชีพครู ดวยตระหนักวาอาชีพนี้เปนอาชีพที่
มีเกียรติ มีความสําคัญและจําเปนตอสังคม ครูพึงปฏิบัติงานดวยความเต็มใจและภูมิใจ รวมทั้ง
ปกปองเกียรติภูมิของอาชีพครู เขารวมกิจกรรมและสนับสนุนองคกรวิชาชีพครู
พฤติกรรมสําคัญ
1. เชือ่ มัน่ ชืน่ ชม ภูมใิ จในความเปนครูและองคกรวิชาชีพครูวา มีความสําคัญและจําเปน
ตอสังคม
2. เปน สมาชิก ขององคกรวิชาชีพครู และสนับสนุน หรือเขารวมหรือเปนผูนําใน
กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครู
3. ปกปองเกียรติภูมิของครูและองคกรวิชาชีพครู
จรรยาบรรณขอที่ 8 ครูพึงชวยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสรางสรรค
หลักการ สมาชิกของสังคมใดพึงผนึกกําลังกันพัฒนาสังคมนั้น และเกื้อกูลสังคม
รอบขางในวงอาชีพครู ผูประกอบอาชีพครูพึงรวมมือและชวยเหลือเกื้อกูลกันดวยความเต็มใจ
อันจะยังใหเกิดพลังและศักยภาพในการพัฒนาวิชาชีพครู และพัฒนาสังคม
คําอธิบาย การชวยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสรางสรรค หมายถึง การใหความ
รวมมือ แนะนําปรึกษา ชวยเหลือแกเพื่อนครูทั้งเรื่องสวนตัว ครอบครัว และการงานตามโอกาส
อยางเหมาะสม รวมทั้งเขารวมกิจกรรมของชุมชน โดยการใหคําปรึกษาแนะนําแนวทางวิธีการ
ปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
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พฤติกรรมสําคัญ
1. ใหความรวมมือแนะนํา ปรึกษาแกเพื่อนครูตามโอกาสและความเหมาะสม
2. ใหความชวยเหลือดานทุนทรัพย สิ่งของแดเพื่อนครูตามโอกาสและความเหมาะสม
3. เขารวมกิจกรรมของชุมชน รวมทั้งใหคําปรึกษาแนะนําแนวทางวิธีการปฏิบัติตน
ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม
จรรยาบรรณขอที่ 9 ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตน เปนผูนําในการอนุรักษและพัฒนา
ภูมิปญญา และวัฒนธรรมไทย
หลักการ หนาที่สําคัญประการหนึ่งของการศึกษา คือ การพัฒนาคนใหมีภูมิปญญาและ
รูจักวิธีเลือกวิธีการดําเนินชีวิตที่ดีงาม ในฐานะที่ครูเปนบุคคลสําคัญทางการศึกษา ครูจึงควรเปน
ผูนําในการอนุรักษและพัฒนาภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทย
คําอธิ บ าย การเป น ผู นําในการอนุรักษ และพัฒนาภูมิปญญาและวัฒ นธรรมไทย
หมายถึง การริเริ่มดําเนินกิจกรรม สนับสนุนสงเสริมภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทย โดยรวบรวม
ขอมูล ศึกษาวิเคราะหเลือกสรร ปฏิบัติตนและเผยแพรศิลปะ ประเพณี ดนตรี กีฬา การละเลน
อาหาร เครื่องแตงกาย ฯลฯ เพื่อใชในการเรียนการสอน การดํารงชีวิตตนและสังคม
พฤติกรรมสําคัญ
1. รวบรวมขอมูลและเลือกสรรภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมที่เหมาะสม มาใชจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
2. เปนผูนําในการวางแผน และดําเนินการเพื่ออนุรักษและพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น
และวัฒนธรรม
3. สนับสนุนสงเสริมเผยแพร และรวมกิจกรรมทางประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน
อยางสม่ําเสมอ
4. ศึก ษาวิเคราะหวิจัยภูมิปญญา และวัฒนธรรมทองถิ่นเพื่อนําผลมาใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู
ในป 2537 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ไดประกาศมาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งปรับปรุงจาก
เกณฑมาตรฐานเดิม 4 ดาน คือ รอบรู สอนดี มีคุณธรรมจรรยาบรรณ มุงมั่นพัฒนา เปน 11 ขอ และ
เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2544 ดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการอํานวยการคุรุสภา (ชุดเดิม)
ไดเพิ่มเติมมาตรฐานที่ 12 ขึ้น โดยกําหนดบนพื้นฐานของความเชื่อที่วาทุกคนสามารถเรียนรูได ครู
จะต อ งคํานึ ง ถึ ง ผลที่จ ะเกิด ขึ้นกับผูเรียนเปน สําคัญ ครูสามารถเลือกวิธีสอนใหเหมาะสมกับ
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พัฒนาการของผูเรียนและสภาพแวดลอมอื่นๆ เมื่อสอนไปแลวครูสามารถตรวจสอบแกไข ปรับปรุง
และชื่นชมตอความสําเร็จของผูเรียน เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูแตละมาตรฐานมีระดับของความ
เปนวิชาชีพ 3 ระดับ ซึ่งสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาไดกําหนดไวดังนี้ (สํานักเลขาธิการคุรุสภา 2544
: 30-57)
มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ หมายถึง
การศึกษาคนควาเพือ่ พัฒนาตัวเอง การเผยแพรผลงานทางวิชาการ และการเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ
ที่องคการหรือหนวยงานจัดขึ้น เชน การประชุมสัมมนา การอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เปนตน ทั้งนี้ตองมีผลงานหรือรายงานที่ปรากฏชัดเจน
มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับผูเรียน
หมายถึง การเลือกอยางชาญฉลาด ดวยความรักและหวังดีตอผูเรียน ดังนั้นในการเลือกกิจกรรม
การเรียนการสอนและกิจกรรมอื่นๆ ครูตองคํานึงถึงประโยชนที่จะเกิดแกผูเรียนเปนหลัก
มาตรฐานที่ 3 มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ หมายถึง การใชความพยายาม
อยางเต็มความสามารถของครู ที่จะใหผูเรียนเกิดการเรียนรูใหมากที่สุด ตามความถนัด ความสนใจ
ความตองการ โดยวิเคราะห วินิจฉัยปญหา ความตองการที่แทจริงของผูเรียน ปรับเปลี่ยนวิธีการ
สอนที่จ ะใหไดผลดีกวาเดิม รวมทั้งการสงเสริมพัฒนาการดานตางๆ ตามศักยภาพของผูเรียน
แตละคนอยางเปนระบบ
มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง หมายถึง การ
เลือกใชปรับปรุงหรือสรางแผนการสอน บันทึกการสอนหรือเตรียมการสอนในลักษณะอื่นๆ ที่นํา
ไปใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรู
มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ หมายถึง การ
ประดิษฐคิดคน ผลิต เลือกใช ปรับปรุง เครื่องมืออุปกรณ เอกสารสิ่งพิมพ เทคนิควิธีการตางๆ เพื่อ
ใหผูเรียนบรรลุจุดประสงคของการเรียนรู
มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน หมายถึง
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุงใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการแสวงหาความรูตามสภาพ
ความแตกตางของบุคคลดวยการปฏิบัติจริง และสรุปความรูดวยตนเอง กอใหเกิดคานิยมและนิสัย
ในการปฏิบัติจนเปนบุคลิกภาพติดตัวผูเรียนตลอดไป
มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาผูเรียนไดอยางมีระบบ หมายถึง การรายงาน
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนที่แสดงถึงปญหาที่พัฒนา เทคนิควิธีการพัฒนา ผลของการพัฒนาและ
ขอเสนอแนะในการเรียนการสอนตอไป ที่เสนอในภาพรวมของผูเรียน หรือจําแนกผูเรียนตาม
ระดับความสามารถหรือเสนอเปนภาพรวมของผูเรียนรายบุคคล
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มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน หมายถึง การแสดงออก การ
ประพฤติและปฏิบัติในดานบุคลิกภาพ การแตงกาย กิริยา วาจา และจริยธรรมที่เหมาะสมกับความ
เปนครูอยางสม่ําเสมอที่ทําใหผูเรียนศรัทธาและถือเปนแบบอยาง
มาตรฐานที่ 9 รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค หมายถึง การตระหนัก
ถึงความสําคัญ รับฟงความคิดเห็น ยอมรับในความรูความสามารถ ใหความรวมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมตางๆ ของเพื่อนรวมงานดวยความเต็มใจ เพื่อใหบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา และรวม
รับผลที่เกิดขึ้นจากการกระทํานั้น
มาตรฐานที่ 10 รวมมือกับผูอื่นอยางสรางสรรคในชุมชน หมายถึง การตระหนักใน
ความสําคัญรับฟงความคิดเห็น ยอมรับในความรูความสามารถของบุคคลอื่นในชุมชน และรวมมือ
ปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนางานของสถานศึกษาใหชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกันและกัน และ
ปฏิบัติงานรวมกันดวยความเต็มใจ
มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา หมายถึง การคนหา
สังเกต จดจํา และรวบรวมขอมูลขาวสารตามสถานการณของสังคมทุกดาน โดยเฉพาะสารสนเทศ
เกี่ยวกับวิชาชีพครู สามารถวิเคราะห วิจารณอยางมีเหตุผลและใชขอมูลประกอบการแกปญหา
พัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาสังคมไดอยางเหมาะสม
มาตรฐานที่ 12 สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ หมายถึง การสราง
กิจกรรมการเรียนรูโดยการนําเอาปญหาหรือความจําเปนในการพัฒนาตางๆ ที่เกิดขึ้นในการเรียน
และการจัดกิจกรรมอื่นๆ ในโรงเรียนมากําหนดเปนกิจกรรมการเรียนรูเพื่อนําไปสูการพัฒนาของ
ผูเรียนที่ถาวร เปนแนวทางในการแกปญหาของครูอีกแบบหนึ่งที่จะนําเอาวิกฤตตาง ๆ มาเปน
โอกาสในการพัฒนา ครูจําเปนตองมองมุมตางๆ ของปญหาแลวผันมุมของปญหาไปในทางการ
พัฒนา กําหนดเปนกิจกรรมในการพัฒนาของผูเรียน ครูจึงตองเปนผูมองมุมบวกในสถานการณ
ตางๆ ได กลาที่จะเผชิญปญหาตางๆ มีสติในการแกไขปญหา มิไดตอบสนองปญหาตางๆ ดวย
อารมณ หรือแงมุมแบบตรงตัว ครูสามารถมองหักมุมในทุกโอกาส มองเห็นแนวทางที่นําสูผล
กาวหนาของผูเรียน
สรุปไดวาเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู ทั้ง 12 ขอ เปนแนวทางในการพัฒนางานของครูใน
ภาวะงานปกติ โดยมุงใหครูมีนิสัยในการพัฒนาผูเรียนใหมีผูเรียนใหมีคุณภาพสูงขึ้น มีการปรับปรุง
และพัฒนางานอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ หรือกลาวไดวาผลการพัฒนางานของครูดูไดจากผลที่
เกิดกับผูเรียน
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ลักษณะของครูดีและมีประสิทธิภาพ
อาชีพครูเปนอาชีพที่สําคัญยิ่ง เนื่องจากมีหนาที่ความรับผิดชอบตอการพัฒนาคุณภาพ
ทรัพยากรมนุษย ซึ่งถือเปนองคประกอบพื้นฐานของสังคม และความสําเร็จของอาชีพครูสวนหนึ่ง
ยอมขึ้นอยูกับผูประกอบอาชีพครูแตละคนวามีลักษณะของครูที่ดี และมีประสิทธิภาพมากนอย
เพียงใด ดังนั้น การเตรียมสรางลักษณะครูที่ดีและมีประสิทธิภาพ ใหบังเกิดในตัวครูแตละคน
จึงถือเปนเรื่องที่มีความสําคัญยิ่ง
คุณลักษณะครูดีตามคําสอนในพระพุทธศาสนา
หากพิจ ารณาวิธีสอนแบบพระพุทธเจาในฐานะเปนสมเด็จพระบรมครู เพื่อนํามา
เปนคูมือครูใหครูบาอาจารยทุกทานไดดําเนินตามรอยพระบาทพระบรมศาสดา ปรากฏลักษณะ
การสอนของสมเด็จพระบรมครู 14 ลักษณะ อมร โสภณวิเชษฐวงศ (2538 : 13-37) กลาวถึง
คุณลักษณะครูในพุทธศาสนาวา ดังนี้
ทรงพรอมที่จะสอน
ทรงสอนดวยการทําใหดูเปนตัวอยาง
ทรงสอนโดยมีจุดมุงหมาย
ทรงสอนโดยคํานึงถึงความพรอมของผูฟง
ทรงสอนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
ทรงสอนโดยใชสื่อภาษาที่เขาใจงายที่สุด
ทรงสอนจากสิ่งที่รูไปหาสิ่งที่ไมรู
ทรงสอนจากงายไปหายาก
ทรงสอนโดยจัดคําสอนเปนขอ ๆ
ทรงสอนตามความเขาใจของผูฟง
ทรงสอนโดยวิธีซักถาม
ทรงสอนใหผูฟงลงมือปฏิบัติดวยตนเอง
ทรงสอนโดยใชอุปกรณการสอน
ทรงสอนใหผูฟงใชปญญาพิจารณาหาเหตุผลดวยตนเอง
นอกจากวิธสี อนทีด่ ตี ามรอยพระบาทพระบรมศาสดาดังทีก่ ลาวแลวขางตน ยังมีหลักธรรม
ตามคําสอนในพระพุทธศาสนาที่ไดยึดถือกันมาแตดั้งเดิม อันเปนที่ยอมรับกันวาเปนคุณลักษณะ
ของครูที่ดี ดังที่ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต) ไดกลาวไววา ผูที่ทําหนาที่สั่งสอนใหการศึกษา
แกผูอื่น โดยเฉพาะครูอาจารย พึงประกอบดวยคุณสมบัติ และประพฤติตามหลักปฏิบัติพุทธศาสนา
7 หลัก ดังนี้
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1. ปโย นารัก ทําตนใหเปนที่รัก
คนที่จะเปนที่รัก ก็คือ คนที่ไมเปนพิษเปนภัยตอคนอื่น เปนผูเขาใจคนอื่น การที่
จะทําใหคนรัก ใชธรรมะอีก 4 ประการ
♦ ทาน การให ใหความรู ใหปญญา ความคิด ความถูกตอง ใหคําแนะนํา
สั่งสอน ใหปนสิ่งของ ใหโอกาส ใหความรักความเมตตา
♦ ปยวาจา การใหถอยคําที่เหมาะสม ออนหวาน ไพเราะ ใหกําลังใจ พูดในสิ่ง
ที่เปนประโยชน สรางสรรค ไมขมขู เยาะเยย เสียดสี ถากถาง ดูถูก เหยียบย่ําคนอื่น พูดปลอบ
ประโลมใหลูกศิษยเกิดความสบายใจ
♦ อัตถจริยา การทําประโยชนตอผูอื่น ดวยความจริงใจ ดวยนิสัยอันฝกมาดี
โดยตลอด ทําดีตอทุก ๆ คน โดยเฉพาะลูกศิษย ตองมีพฤติกรรมที่ยุติธรรม สม่ําเสมอ ใหคุณ
♦ สมานัตตา ทําตัวสม่ําเสมอ ไมยกตนขมทาน ปฏิบัติตนเสมอตนเสมอปลาย
ตั้งใจสอนโดยตลอด ไมขมขูลูกศิษย ใหคิดวาครูมีหนาที่จะตองทําตนสม่ําเสมอในการใหความรู
ความรัก และความยุติธรรมที่มีความคงเสนคงวา
2. ครุ ครุแปลวานาเคารพ
คนเปน ครูควรมีความประพฤติที่เปน ตัวอยางที่ดีทําใหผูเรียนเกิดความเลื่อมใส
ศรัทธาไววางใจ และชื่นชมในการตั้งอยูในหนทางที่ดีงามถูกตองเพื่อลูกศิษยจะไดดําเนินรอยตาม
ความประพฤติที่ดีงาม การทําตนใหเปนที่เคารพนั้น ผูประพฤติควรยึดศีล 5 ขอ มานอมนําปฏิบัติ
ในชีวิตจริง การประพฤติที่ไมเบียดเบียนชีวิตอื่น ไมลักขโมย ไมประพฤติผิดดานชูสาว ไมพูดปด
ไมติดยาเสพยติด เพียง 5 ประการที่ทําได และยึดมั่นในจิตใจจะทําใหชีวิตปลอดภัยเปนที่เคารพ
และคุณสมบัติที่สําคัญอีกประการ คือ ครูจะตองเปนผูที่เที่ยงตรง ไมมีอคติลําเอียง
3. ภาวนีโย
ภาวนีโย คือ การที่มีความรูจริงทางภูมิปญญา หมั่นฝกฝนปรับปรุงตนเองอยูเสมอ
ควรหมั่นศึกษาพากเพียรหาความรูอยางไมหยุดยั้ง ทําใหเปนที่ยกยอง ศิษยจะมีความรูสึกมั่นใจใน
ความรูของครู จะจดจําซาบซึ้งในการที่ครูทรงความรูในศาสตร
4. วัตตา
วัตตา คือ การรูจักการพูดใหไดผล นั่นก็คือ การรูจักกาลเทศะของการพูด รูวา
จะพูดเรื่องใด จะพูดอะไร และจะพูดอยางไร รูจักอธิบายชี้แจงใหเขาใจ วากลาวตักเตือน และ
เปนที่ปรึกษาที่ดีได
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5. วัจนักขโม
วัจนักขโม คือ การอดทนตอถอยคํา ครูควรพรอมที่จะรับฟงคําพูดจากคนทั่ว ๆ ไป
ตองหัดอดทนจากถอยคําที่ลวงเกิน คําวิพากษวิจารณ ตองอดทนตอเรื่องตางๆ ฟงไดโดยไมเสีย
อารมณ หรือเบื่อรําคาญ
6. คัมภีรรัญจะ กะถัง กัตตา
การอธิบายสิ่งที่ยากลึกซึ้งได คือ การที่สามารถอธิบายเรื่องที่ยากลึกซึ้งใหเขาใจ
ไดงายสอนใหคิดได รูเรื่องราวตางๆ ไดติดตามเรื่องที่ครูสอนได แมวาจะเปนเรื่องที่ยาก ครูตองมี
ความสามารถที่จะสอนใหศิษยเขาใจได โดยการปรับเปลี่ยนของยากใหเปนของงาย
7. โน จัฎฐาเน นิโยชะเย
การไมชักนําไปในทางเสื่อม ครูจะไมสอนในสิ่งที่ไมเปนประโยชน ไมชักนํา
ศิษยไปในทางเสื่อมเสีย
กัลยาณมิตรธรรม 7 ประการนี้ เปนธรรมะที่สําคัญสําหรับครูผูที่จะตั้งใจสอนศิษยใหไป
สูความเปนเลิศในศาสตร และความเปนมนุษย ผูที่จะดํารงกัลยาณมิตรธรรมไวได จะตองมีการฝก
ปฏิบัติใจใหเขมแข็ง มั่นคงและดํารงอยูในความเปนผูที่มีธรรมะเปนอุดมการณในการปฏิบัติตนใน
ชีวิตประจําวัน
วารสารครุศาสตรของคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฉบับประจําเดือน
กรกฎาคม – กันยายน 2534 ไดรวบรวมแนวคิดและขอเขียนของบุคคลที่มีชื่อเสียงที่เขารวมประชุม
สัมมนา เรื่อง “99 ปของครุศึกษาไทย” ออกเผยแพรไดมีการกลาวถึงคุณลักษณะของครูที่ดี โดย
นายพิชัย วาสนาสง และดร. เจตนา นาควัชระ ที่นาสนใจ ดังนี้
พิชัย วาสนาสง (2534 : 22 –25) ไดทบทวนประสบการณแลวสรุปวา คนที่จะเปนครูที่
ดีตองมีฆราวาสธรรม 4 เปนคุณสมบัติสําคัญอยูในตัวครู กลาวคือ
1. สัจจะ คนเปนครูตองรักษาและสอนความจริง สอนในสิ่งที่ครูประพฤติปฏิบัติจริง
ได ทําตัวใหเปนตัวอยางของศิษยในเรื่องที่สอนได
2. ทมะ คือ ความขยันฝกฝนเพิ่มพูนสติปญญา หาความรูโดยไมหยุดหยอน อดกลั้น
ขมใจ ไมยอมรับสิ่งผิด
3. ขันติ คือ ความอดทน คนเปนครูตองอดทนตอความตางจิตตางใจของมนุษย อดทน
ตอการแสวงหาภาษาที่เหมาะสมกับผูเรียนมาถายทอดความรู
4. จาคะ คนที่เปนครูตองรูจักการใหตลอดเวลา และเปนการใหดวยความบริสุทธิ์ใจ
ไมหวังผลตอบแทนเปนสําคัญ การใหนี้ไมเพียงแตใหความรูแกศิษยเทานั้นรวมไปถึงการใหความ
รักความเมตตาตอศิษยดวย
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คือ

สวน เจตนา นาควัชระ (2534 : 26) ไดกลาวถึงลักษณะครูดีในอุดมคติไว 5 ประการ

1. เปนผูที่มีวิชา และเปนผูที่แสวงหาวิชาอยูอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ โดยเฉพาะการ
แสวงหาวิชาอยางตอเนื่องเปนสิ่งสําคัญมาก
2. เปนผูรักที่จะถายทอดวิชา
3. เปนผูรูวิธีที่จะถายทอดวิชา
4. เปนผูที่มองเห็นความสัมพันธระหวางวิชาของตนกับโลกและสังคม
5. ตองสํานึกในคุณคาของความเปนมนุษยและสํานึกมากกวาความกาวหนาทางวัตถุ
นอกจากนี้ คณะกรรมการวิจัยสหวิทยาลัย พุทธชินราช (2535 : 37-38) ไดรวบรวม
คุณลักษณะของครูที่ดีในทัศนะของบุคคลสําคัญทางการศึกษา 3 ทาน คือ กอ สวัสดิพาณิชย อดีต
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ชม ภูมิภาค อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และ บรรจง ชูสกุลชาติ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งทานเหลานี้ไดใหทัศนะไว ดังนี้
กอ สวัสดิพาณิชย (อางถึงใน คณะกรรมการวิจัยสหวิทยาลัย พุทธชินราช 2535 : 3738) เห็นวาครูที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้
1. มีความรูดี
2. มีความประพฤติดี
3. มีความสามารถในการสอนสูง
4. มีความรักและเขาใจเด็ก
5. วางตนอยูในที่เหมาะสม
บรรจง ชูสกุลชาติ (อางถึงใน คณะกรรมการวิจัยสหวิทยาลัย พุทธชินราช 2535 : 3738) ใหทัศนะไววา ครูดีควรมีภูมิ 3 ประการ คือ
1. ภูมิรู หมายถึง รูเรื่องตนเอง ผูอื่น สิ่งแวดลอม และวิชาชีพ
2. ภูมิฐาน หมายถึง สรางฐานปจจัยสี่ กิน อยู สุขภาพ และแตงกายดี
3. ภูมิธรรม หมายถึง มีใจใฝธรรมความดีงาม ละอายความชั่วกลัวบาป
และ ชม ภูมิภาค (อางถึงใน คณะกรรมการวิจัยสหวิทยา พุทธชินราช 2535 : 37-38)
เห็นวาครูทม่ี คี ณ
ุ ภาพ คือ ครูทส่ี ามารถปฏิบตั หิ นาทีท่ ไ่ี ดรบั มอบหมายใหบรรลุไดอยางมีประสิทธิภาพ
และสามารถสรุปลักษณะครูที่มีคุณภาพได 6 ประการ คือ
1. สอนดี หมายความวา สอนไดบรรลุจุดมุงหมายของการสอนที่ตั้งไว การสอนให
บรรลุจุดมุงหมายมีประสิทธิภาพนั้นครูตอง
1.1 มีความรูในเนื้อหาวิชาดี
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1.2 มีความรูในวิธีการสอนเฉพาะดี
1.3 มีความรู เกี่ยวกับผูเรียนและมีเจตคติที่ดีตอผูเรียน
1.4 มีทักษะในการสื่อสาร
2. อบรมดี ประพฤติตนเปนตัวอยางได
3. ทํางานรวมกับเยาวชนและคนทั่วไปไดดี
4. พัฒนาตนเองไมหยุดยั้ง
5. มีสวนรวมในกิจกรรมของสังคมไดอยางกวางขวาง
6. ศรัทธาตอวิชาชีพ และปฏิบัติตามจริยธรรมหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ
จากการประชุมสัมมนาผูบริหารสถาบันผลิตครู ครั้งที่ 18 ระหวาง วันที่ 13 – 15
พฤศจิกายน 2534 ณ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สุมน อมรวิวัฒน (2538 : 1-4)
กลาวถึง คุณลักษณะและคุณธรรมของความเปนครูไว ดังนี้
คุณลักษณะของความเปนครู แบงเปน 2 ดาน คือ
1. รูปลักษณ (appearance) ไดแก ลักษณะภายนอกที่มองเห็นวา คนเชนนี้เองเปนครูที่
พึงประสงค รูปลักษณของครูในสังคมขาวสาร มี 7 ลักษณะ ดังตอไปนี้
1.1 สดชื่น แจมใส สะอาดตา (pleasant) ครูเปนแบบอยางที่ดีแกศิษย ครูควรมี
สุขภาพดี รางกายแข็งแรง แตงกายสะอาด และมีทาทางที่ยิ้มแยมแจมใส ซึ่งอิทธิพลตอบรรยากาศ
การเรียนการสอน
1.2 ตื่นตัว หนักเอา เบาสู (alert) ครูตองเปนคนที่สนใจ ใฝรู ตื่นตัว กระฉับกระเฉง
พรอมที่จะรับรูขาวคราว เผชิญความเปลี่ยนแปลง และผจญปญหาที่เกิดขึ้น ครูตองรูรอบและกาว
หนาตอความเปลี่ยนแปลงตางๆ
1.3 มั่นใจในตัวเอง (confident) ความไมรูและขาดประสบการณ สับสน และ
ขาดเปาหมายที่แนนอน ทําใหขาดความมั่นใจในตนเอง การสอนถาครูมีความมั่นใจในตนเอง ยอม
มีความองอาจสงางาม สามารถกําหนดสถานภาพของความเปนครูอยางมีศักดิ์ศรี แตคุณลักษณะที่
มั่นใจในตนเองนั้น ยอมตองพอเหมาะพอดี มีกาลเทศะ ไมกลายเปนความกาวราวและหลงตนเอง
1.4 รูรอบ เนื่องจากไดอานมาก ฟงมาก ซึ่งเปนภาษาบาลี เรียกวา เปนพหูสูตร
ภาษาอังกฤษเรียกวา well informed คือครูตองเปนคนที่รอบรูขาวสาร เหตุการณ ตลอดจน
ปญหาของสังคม ไดติดตามและสังเกตวิธีการของแตละคน ใชเหตุผล รูจักใชวิจารณญาณวินิจฉัย
ตามความรูและประสบการณของตน
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1.5 เปนกัลยาณมิตร (friendly or being intimate friend) คุณลักษณะนี้หมายรวมถึง
ความมีน้ําใจ ความใกลชิดผูกพันกับศิษยและเพื่อนรวมงาน ลักษณะของการมีมนุษยสัมพันธที่ดี มี
ทักษะทางสังคมเปนที่รักไววางใจ
1.6 ฉลาด (intelligent, clever) ในการที่ครูสามารถใชภาษาโตตอบกับผูอื่นได
อยางถูกตอง รับฟงเรื่องราวตาง ๆ ไดเขาใจรวดเร็ว จับประเด็นไดวาอะไรสําคัญ อะไรเปน
ประเด็นหลักและประเด็นยอย ฟงคําสั่ง ฟงคําถามครั้งเดียวเขาใจ
1.7 สุภาพ (courteous) ครูที่เกง ฉลาด รอบรู และมั่นใจนั้น ตองเปนคนที่สุภาพ
ความสุภาพ เปนกิริยาที่เหมาะสมกับบุคคล กลาแสดงออกและเชื่อมั่นในตนเองอยางถูกกาลเทศะ
ไมพูดจาลวงเกินกาวราว ความสุภาพจึงเปนคุณลักษณะที่สําคัญของความเปนครู การยอมรับ
ความแตกตางระหวางบุคคล ยอมรับความคิดเห็น
2. คุณธรรม (moral) มี 3 ประการ ดังนี้
2.1 คุณธรรมที่เกิดจากความไววางใจ เปนคุณธรรมที่อยูบนพื้นฐานของความจริง
ในความรับผิดชอบตอหนาที่บทบาทของตน และความสุจริตทั้งกาย วาจา และใจ
2.2 คุณธรรมที่เกิดจากหลักของความผูกพัน ซึ่งเกิดจากสํานึกในคุณคา สํานึกใน
ภารกิจที่ทุกฝายตางอํานวยประโยชนเอื้ออาทรตอกันมาเนิ่นนาน ความผูกพันเกิดขึ้นจากความรัก
และความเขาใจซึ่งกันและกัน ดังนั้น คนเปนครูจึงทํางานในหนาที่ของตนดวยความรัก รักศิษย
รักการสอน มุงความเจริญของศิษยยิ่งกวาของตน
2.3 คุณธรรมที่เกิดจากหลักการของการชวยเหลือเกื้อกูล โดยที่ครูนั้นเปรียบเหมือน
ผูนําทาง เปนผูคุมครอง เปนที่ปรึกษา และเปนผูที่พรอมจะชวยเหลือศิษย การชวยเหลือเกื้อกูล
นั้นทําไดหลายวิธี เชน การแนะนําทางที่ถูกตอง การปองกันการกระทําชั่ว การเสนอทางเลือก
และทางออกในการแกปญหา การชวยเหลือทางกําลังใจ และทางทุนทรัพย การรับฟงความทุกข
ของศิษยอยางเห็นใจและพรอมที่จะเขาใจ การสนับสนุนเมื่อศิษยมุงสูจุดหมาย การประคับประคอง
เมื่อศิษย พลาดพลั้ง คุณธรรมในหลักการขอนี้ คือ เมตตา และกรุณา ซึ่งนับวา เปนแกนของ
คุณธรรมทั้งหลายสําหรับความเปนครู
อีเบิล (Eble 1970:105) ศรีสมร พุมสะอาด (2530:44-49) เจริญ ไวรวัจนกุล
(2531:178)ยนต ชุมจิต (2531:79) และกาญจนา คุณารักษ (2535:169-171) ไดกลาวถึงลักษณะ
ของครูที่ดี สรุปได ดังนี้
1. มีความรู ทั้งวิชาเฉพาะ วิชาชีพครู และความรูทั่วไป ที่ทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและโลก
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2. มีเทคนิควิธี และความสามารถในการสอน หรือการถายทอดความรู นอกจากนี้
ยังควรมีความสามารถในการปกครองนักเรียนอีกดวย
3. มีความเปนครู คือ ทําตนเปนแบบอยางที่ดี ประพฤติดี มีคุณสมบัติสวนตัวอีกมี
คุณธรรม
4. มีบุคลิกภาพดี คือ บุคลิกภาพทั้งกายและจิตใจ เชน มีสุขภาพดี รูปรางทาทางดี
แตงกายเรียนรอย พูดจา ไพเราะนุมนวล
5. มีจรรยาบรรณครู เชน ซื่อสัตยตอวิชาอาชีพ เสียสละ เมตตา ยุติธรรม อดทน
6. มีบทบาทในการชวยเหลือ และพัฒนาชุมชน
7. รักอาชีพครู เชน มีสวนแนะนําที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงการเรียนการสอน
ยินดีรับฟงคําติชม และนํามาปรับปรุงตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ
8. มีมนุษยสัมพันธที่ดี กับบุคคลทุกฝาย เชน เพื่อนครู ผูปกครอง และนักเรียน
สุรางค โควตระกูล (2533:9) ไดสรุปลักษณะของครูดี และมีประสิทธิภาพ ไว 5
ประการ คือ
1. ตองเปนนักมนุษยนิยม (Humanist) คือเปนผูยอมรับนักเรียนอยางจริงใจ ใหความ
อบอุน มีความเขาใจนักเรียน มีความยุติธรรม และเปนกัลยาณมิตรของนักเรียน
2. เปนผูที่มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับจิตวิทยาการเรียนการสอน คือ ตองเขาใจ
ธรรมชาติของกระบวนการเรียนรูและสามารถใชวิธีสอนที่เหมาะสม และจูงใจนักเรียนใหอยากรู
ครูจะตองใชวิธีการประเมินผลที่สามารถทํานายไดวา การเรียนรูเกิดไดจริง
3. เปนผูที่รูจักนักเรียน ครูไมเพียงแตเปนผูสอนนักเรียนทางวิชาการเทานั้น แตเปนผู
ที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการทางบุคลิกภาพของนักเรียนดวย ฉะนั้น ครูตองมีความรูเกี่ยวกับจิตวิทยา
พัฒนาการ เพื่อชวยใหนักเรียนมีพัฒนาการทั้งดานสติปญญาและบุคลิกภาพดวย โดยทําตนเปนผู
สงเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียนใหเปนไปทางบวก เพื่อนักเรียนจะไดเจริญเติบโตเปน
บุคคลที่มีชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีคุณคา มีความภูมิใจในตัวเองและมีความสุขตามอัตภาพ
4. เปนผูมีคุณวุฒิทางวิชาการ โดยเฉพาะวิชาตาง ๆ ที่ตนจะตองสอน
5. จะตองเปนผูท นี่ ยิ มในวิทยาศาสตร และเขาใจกฎแหงพฤติกรรม และเปนนักวิทยาศาสตร
ทางพฤติกรรม
จากคุณลักษณะของครูที่ดีตามแนวความคิดของบุคคลตาง ๆ ดังกลาว พอสรุปไดวา
บุคคลที่จะมาประกอบอาชีพครูไดนั้น จะตองมีความรู ความสามารถ ทักษะและความเชี่ยวชาญ
ในวิชาที่ตนสอน ศึกษาหาความรูใหทันสมัยอยูเสมอ มีคุณธรรมและความประพฤติดี มีบุคลิกภาพ
ที่เหมาะสมกับความเปนครู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหเปนไป
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อยางมีประสิทธิภาพ ครูจึงเปนองคประกอบที่สําคัญในการจัดการศึกษา ครูเปนผูที่มีหนาที่พัฒนา
คน พัฒนาชาติใหเจริญรุงเรือง คุณภาพของครูหรือสมรรถภาพครูยอมสงผลตอเด็กโดยตรง
บทบาทของครูประถมศึกษา
ไดมีนักวิชาการและผูรูจํานวนมากกลาวถึงบทบาทของครูประถมศึกษาไวหลายแนว
ดวยกัน เชน
1. บทบาทตามแนวปฏิรูปการศึกษา สิปปนนท เกตุทัต และคณะ (อางถึงใน กานต
คุณาศล 2542 : 166-168) ไดกําหนดบทบาทของครูประถมศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษาไว 3
ประการ
1.1 บทบาทเฉพาะตัว ไดแก เปนผูร กั การอาน การคนควาปรับปรุงตนเองใหทนั สมัย
มั่นใจ และศรัทธาในอาชีพครู เปนผูมีความเปนตัวของตัวเอง กลาแสดงออก เพื่อเผยแพรความคิด
ความรูตอสาธารณชน และเพื่อพัฒ นาวิชาชีพของตน เปน ผูประพฤติและวางตนอยูในกรอบ
ศีลธรรมเปนที่ยอมรับของชุมชน เปนผูประกอบอาชีพพอควรแกอัตภาพมานะบากบั่น และมัธยัสถ
1.2 บทบาทตอนักเรียน ไดแก เปนผูชวยและแนะใหนักเรียนมีหลัก รูจักวิธีศึกษา
คนควาและเลือกทางของตนเองอยางอิสระ เปนผูฝกนักเรียนใหสามารถทํางานเปนกลุม รูจักวิพากษ
วิจารณ รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และมีวินัยในตนเอง เปนผูสนใจศึกษาธรรมชาติของศิษย ให
ความรักเอาใจใสแกศิษย ขจัดชองวางระหวางครูกับลูกศิษย เปนผูศึกษาความสนใจ ความถนัด และ
ความสามารถของศิษย และหาทางสงเสริมแนะนําในการเลือกวิชาอาชีพใหแกศษิ ยไดอยางเหมาะสม
เปนผูสงเสริมใหศิษยฝกใฝในคุณธรรม เห็นคุณคาของเอกลักษณและวัฒนธรรมของชาติ
1.3 บทบาทตอสังคม ไดแก เปนผูที่มีความรูความสนใจการเกษตร และมีสวนรวม
ในกิจกรรมการเกษตรของทองถิ่น เปนผูรักความยุติธรรม และกลาตอสูเพื่อความเปนธรรมของ
สังคมดวยสติปญญา ตามกระบวนการที่เหมาะสม เปนผูมีสวนในกิจกรรมดานตาง ๆ ของทองถิ่น
เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน และเปนผูส ง เสริมการดําเนินชีวติ ตามวิถที าง
ประชาธิปไตย ประพฤติตนเปนแบบอยางและชักนําผูอื่นใหปฏิบัติตามโอกาสที่เหมาะสม
2. บทบาทตาม TEACHER Model ทวีป อภิสิทธิ์ (2524 : 7-70) ไดจําแนกบทบาท
ของครูประถมศึกษา จากคําวาครู ในภาษาอังกฤษที่วา TEACHERS ดังนี้
T - Teaching บทบาทในฐานะของผูสอน ผูถายทอดความรูแกศิษย
E - Ethics
บทบาทในฐานะของผูสงเสริมจริยธรรมเปนผูที่มีคุณธรรม
และจริยธรรม
A - Academic บทบาทของผูมีหลักวิชาถายทอดวิชาและเปนนักวิชาการ
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C - Cultural Heritage บทบาทในฐานะผูสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม
H - Human Relation บทบาทในฐานะผูสรางมนุษยสัมพันธในชุมชน
เปนผูมีความสัมพันธอันดีกับศิษยและคนทั่วไป
E - Evaluation
บทบาทในฐานะผูวัด ผูประเมินผล
R - Research
บทบาทในฐานะของผูคนควาวิจัย และนําผลวิจัยไปใช
ประโยชน
S - Service
บทบาทของผูใหบริการแกศิษยและชุมชน
3. บทบาทในทัศนะของนักวิชาการ
สาย ภานุรัตน (อางถึงใน กานต คุณาศล 2542 : 167-168) ไดใหความเห็นวา
บทบาทของครูประกอบดวย สอน – ทํา – ให - เปน ดังรายละเอียดนี้
3.1 สอน คือ สอนความรูและทักษะ ซึ่งเปนเครื่องมือทํามาหากิน เชน วิชาสามัญ
และวิชาชีพแขนงตาง ๆ สอนอาน เขียน คิดเลข และอื่น ๆ เพื่อลดความไมรู สอนใหรูจักรักษา
สุขภาพ อนามัย รูจักออกกําลังกาย การเลนกีฬา การบริโภคที่มีประโยชน สอนใหมีชีวิตที่สมบูรณ
ดวยคุณงามความดี คือ รักการอาน ครองชีวิตที่ถูกตอง อยูในศีลธรรมอันดีของศาสนาที่ตนนับถือ
3.2 ทํา คือ ทํางานรวมกับคนอื่น เชน นักเรียน เพื่อนรวมงาน ผูปกครอง กลุม
โรงเรียน โดยมีหลักการทํางานวา วางแผน หรือทําโครงการรวมกัน ประชุมปรึกษาหารือ และรวม
ใจกันทํางาน
3.3 ให คือ ให 2 ประการ คือ รูปธรรม คือ ใหสิ่งของบางอยางที่จําเปน เชน
อุปกรณ แบบเรียน หนังสืออานประกอบ ฯลฯ นามธรรม คือ ขวัญกําลังใจโดยสนับสนุนชวยเหลือ
และทําใหงอกงาม 7 ประการ คือ เติบโตทางรางกาย ขยายความรู หรูหราดานสังคม อารมณยึด
เหนี่ยว เชี่ยวชาญสังสรรค ขยันคิดคํานึง ซึ้งในสุนทรี
3.4 เปน คือ เปนอยางที่ครูสอนใหเขาเปน เปนผูขยันหมั่นเพียรในหนาที่การงาน
เปนผูที่รูจักคิดปรับปรุงงาน เปนผูที่รูจักใชสติปญญาไหวพริบ เฉลียวฉลาดในการประกอบหนาที่
การงาน
สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2522 : 52-53) กลาวไววา บทบาทของครูโดยระบบสถาบันมี
ดังนี้
1. บทบาทของครูทม่ี ตี อ นักเรียน คือ รับผิดชอบการสอนในวิชาและชัน้ ทีไ่ ดรบั มอบหมาย
อบรมนักเรียนและประพฤติตนเปนแบบอยาง ดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียน เปนที่ปรึกษาใหการ
แนะแนวแกนักเรียน
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2. บทบาทของครูที่มีตอเพื่อนครู คือ รักษาความลับของเพื่อนครู ชวยเหลือการงาน
ของเพื่อนครู ใหคําแนะนําและชี้แหลงวิทยาการใหแกเพื่อนครู ดูแลรักษาผลประโยชนของเพื่อน
ครู
3. บทบาทของครูที่มีตอผูบังคับบัญชา คือ ใหความเคารพ ปฏิบัติตามคําสั่งที่ชอบ
ดวยกฎหมาย สนับสนุนนโยบาย
4. บทบาทของครูที่มีตอโรงเรียน คือ ชวยพัฒนาโรงเรียน ชวยรักษาชื่อเสียงของ
โรงเรียน ชวยงานธุรการและกิจกรรมอื่นๆ ของโรงเรียน
5. บทบาทของครูที่มีตอชุมชน คือ สรางความสัมพันธอันดีกับชุมชน ใหบริการ
แนะนําดานวิชาการแกชุมชน ใหมีความชวยเหลือแกชุมชนตามโอกาสอันควร
หนาที่ของครูประถมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู (2530 : 1-16) ไดกําหนดหนาที่ของครูสายงาน
การสอน เพื่อใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ ประกอบดวยงานดานตาง ๆ ดังนี้
1. งานสอน ซึ่งหมายรวมถึงการเตรียมการสอน การดําเนินการสอนและวัดผล
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
2. งานบริหารทางการศึกษา ไดแก การดําเนินการงานดานธุรการ และงานบริการ
ทางการศึกษาอื่นๆ รวมทั้งการดูแลรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
3. งานอบรมปกครองดูแล ไดแก การใหการอบรมนักเรียน ควบคุมดูแล และการให
คําปรึกษาปญหาตางๆ แกนักเรียน
4. งานกิจการนักเรียน คือ การจัดหรือมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมนักเรียน หรือ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
5. งานศึกษาคนควาและพัฒนาตนเองเพื่องานหนาที่ ไดแก การรวบรวมเอกสารตางๆ
ที่เกี่ยวกับงานในหนาที่ รวมทั้งการเขารวมประชุม อบรม สัมมนา
6. งานรักษาวินัยและประพฤติตนตามจรรยาบรรณของครู ไดแก การประพฤติตนให
อยูในกรอบแหงระเบียบวินัยและประเพณีอันดี
7. งานติดตอกับผูปกครอง ไดแก งานติดตอขอความรวมมือจากผูปกครองเพื่อมุง
พัฒนาเด็ก
8. งานบริการชุมชน ไดแก การชวยผูบริการดานตาง ๆ แกชุมชน
9. งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
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10. การรวมมือกับผูบริหาร ไดแก การชวยผูบริหารดําเนินงาน วางแผนจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับการศึกษาดานตางๆ
ลักษณะงานที่ครูประถมศึกษาจะตองปฏิบัติ 6 งาน คือ
1. งานสอน
2. งานกิจการและบริหารนักเรียน
3. งานแนะแนว
4. งานธุรการ
5. งานพัฒนาสังคม
6. งานพัฒนาตนเอง
งานทั้ง 6 งานของครูประถมศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้
1. งานสอน คือ กระบวนการในการจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรู
ไดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดมุงหมายของหลักสูตร ภาระหนาที่ในการสอนเปนงานหลักที่
สําคัญยิ่งของครู สิ่งที่จําเปนตองปฏิบัติในการสอน มีดังนี้
1.1 เตรียมการสอน ในการเตรียมการสอนครูจะตองศึกษาหลักสูตรและเนื้อหาวิชา
ที่สอน ศึกษาเทคนิควิธีสอนแบบตางๆ เลือกวิธีสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา นักเรียนและเวลาศึกษา
ธรรมชาติของเด็กและจิตวิทยาที่ตนตองสอน สรางหรือจัดหาสื่อการสอนที่สอดคลองกับบทเรียน
และนามนใจ ใชสื่อการสอนอยางถูกตอง เหมาะสม คุมคา ตลอดจนเก็บรักษาใหอยูในสภาพดี ใช
ไดนาน
1.2 ดําเนินการสอน ตามที่ไดวางแผนไวโดยคํานึงถึง การใชทักษะและเทคนิค
ในการสอน เชน การนําเขาสูบทเรียน การเสริมกําลังใจ การตั้งคําถาม การใชกระดานดํา การสรุป
บทเรียน สรางบรรยากาศที่ดีในการเรียน ไมเครงเครียด สงเสริมใหเด็กไดแสดงออก ศึกษาวิธีการ
ในการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค เชน มีระเบียบวินัย ตั้งใจเรียน ไมกาวราวรังแก กลาแสดง
ความคิดเห็น นําจิตวิทยาการศึกษามาใชในการเรียนการสอน เปนตนวา คํานึงถึงความพรอมของ
นักเรียน ตระหนักในความแตกตางระหวางบุคคล การใหเด็กไดประสบความสําเร็จ
1.3 การประเมินผลการสอน ครูจะตองศึกษาเทคนิคและวิธีการในการวัดผลและ
ประเมินผลใหเขาใจอยางแทจริง และนําผลที่ไดมาเปนขอมูลยอนกลับเพื่อปรับปรุงการสอนของตน
2. งานกิจการนักเรียน เปนงานที่สงเสริมใหเด็กไดพัฒนาในดานอื่น ๆ นอกเหนือจาก
พัฒนาการทางสติปญญา ภาระหนาที่ของครูเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียนคือ ศึกษาวัตถุประสงค และ
วิธีดําเนินงานในการกิจกรรมเสริมหลักสูตรรูปแบบตางๆ เพื่อจะไดใหคําแนะนําแกนักเรียนในการ
ดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆ ไดตามความมุงหมาย ใหบริการและสวัสดิการดานสุขภาพอนามัยแก
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นักเรียนอยางทัว่ ถึง ประเมินผลกิจกรรมและบริการตางๆ ทีจ่ ดั ขึน้ เพือ่ ปรับปรุงแกไขใหมปี ระสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
3. งานแนะแนว เปนงานสําคัญที่มีประโยชนอยางยิ่งสําหรับนักเรียน ครูประถมศึกษา
จึงควรใหการแนะแนวในดานการปรับตัวใหเขากับบุคคลอื่นและสิ่งแวดลอม เก็บขอมูลประวัติของ
เด็กแตละคนไวในรูปของระเบียนสะสม เพื่อใชเปนหลักฐานสําคัญประกอบการวินิจฉัยสาเหตุ
หรือชวยเหลือเมื่อนักเรียนที่มีปญหา ใหคําปรึกษาแกนักเรียน ทั้งเปนรายบุคคลและเปนกลุม เมื่อ
นักเรียนมีปญหาคับของใจ หรือมีปญหาดานความประพฤติ พิจารณาชวยเหลือ หาทางแกไขปญหา
ความประพฤติข องนัก เรียน โดยขอความรวมมือจากผูปกครองหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ เชน
จิตแพทย นักจิตวิทยา และนักสังคมสงเคราะห สรางความสัมพันธอันดีระหวางผูปกครองกับ
โรงเรียนเพื่อการรวมมือที่ดีตอกัน ในการพัฒนาเด็กไปในทางที่พึงประสงค ใหการแนะแนวหรือให
ความรูความเขาใจในดานวิธีการเรียน การเลือกอาชีพในอนาคต และความรูทั่วไปที่จะเปน
ประโยชนแกนักเรียน คอยติดตามผลการแนะแนว เพื่อจะไดเปนขอมูลที่ทําใหทราบวาการแนะแนว
ประสบผลสําเร็จหรือมีขอขัดของอยางไร แลวนําขอมูลที่ไดมาใชในการปรับปรุงงานดานนี้ให
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. งานธุรการ งานธุรการที่เกี่ยวของกับครูประถมศึกษาสวนใหญนั้นเปนงานกิจกรรม
การเรียนการสอน อันไดแก การทําทะเบียนนักเรียน บัญชีเรียกชื่อ สมุดประจําตัวนักเรียน สมุด
ประจําชั้น การทําผลสอบของนักเรียน งานที่เกี่ยวกับระเบียบ คําสั่ง และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การศึกษา ไดแก การใชหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรการใชหนังสือเรียน การวัดและ
ประเมินผล สวนงานธุรการทั่วไปที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ การเงิน พัสดุ ประชาสัมพันธ หรือ
ระเบียบขาราชการ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของกับโรงเรียนนั้น แมจะมิใชงานที่เปนภาระหนาที่
โดยตรง แตครูก็ควรที่จะมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับเรื่องนี้ไวดวย เพื่อจะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง
เมื่อถึงคราวจําเปนที่จะตองเขาไปมีสวนเกี่ยวของ
5. งานพัฒนาตน การพัฒนาตนเองของครูประถมศึกษา หมายถึง การปรับปรุงตนเอง
อยูเสมอ ทั้งในดานการแตงกาย การวางตัว การแสดงออกทางอารมณ การสรางมนุษยสัมพันธ การ
คนควาหาความรู เพื่อใหเปนผูรูกวางทันสมัย ทันตอเหตุการณ พัฒนางานและพัฒนาตนใหกาวหนา
อยูเสมอ งานพัฒนาตนเปนสิ่งที่จําเปนมากสําหรับการปฏิบัติงานในหนาที่ครู เพราะครูตองเปนผูมี
ความทันสมัยและเหมาะสมกับเหตุการณในปจจุบัน การพัฒนาตนนั้นครูประถมศึกษาควรปฏิบัติ
คือ สนใจติดตามหาความรู ขาวสาร จากเอกสารหนังสือพิมพ หรือสิ่งพิมพอื่นๆ ที่เปนปจจุบันอยู
เสมอ หาโอกาสที่จะเพิ่มพูนวิทยฐานะใหกับตนเอง สนใจเขารวมประชุม อบรม หรือสัมมนาทาง
วิชาการ เพื่อเพิ่มพูนความรู หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคลอื่นทั้งในแวดวงอาชีพเดียวกัน
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และที่ตางวิชาชีพกัน ปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเองทั้งในดานการแตงกาย การบริหารรางกาย การ
ควบคุมพฤติกรรมขณะเกิดอารมณ การปรับตัว การสรางมนุษยสัมพันธ และการเขารวมแสดงความ
คิดเห็น หรือรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ทํางานอดิเรกที่ตนถนัดและสนใจในเวลาวาง เพื่อชวย
ผอนคลายความตึงเครียดใหแกตนเอง ครูควรสํารวจตนและพัฒนาตนอยางสม่ําเสมอ
6. งานพัฒนาชุมชน สภาพสังคมไทยโดยเฉพาะสังคมชนบท มีปญหาพื้นฐานมากมาย
เชน ปญหาสุขภาพอนามัย ปญหาทางเศรษฐกิจ ปญหาในการประกอบอาชีพ ในเรื่องนี้รัฐบาลได
กําหนดเปนนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรใหดีขึ้น ครูซึ่งอยูในฐานะผูนําชุมชน และ
เปนขาราชการ จึงถือเปนหนาที่ที่ครูจะตองปฏิบัติ สิ่งที่ครูควรปฏิบัติ คือ ศึกษาขอมูลและหาความรู
เกี่ยวกับชุมชน สรางความสัมพันธอันดีกับสมาชิกในชุมชนทั้งระดับผูบริหาร ผูนําชุมชน และระดับ
ชาวบาน เขารวมกิจกรรมหรือเปนผูนําในการพัฒนา สรางสรรค โรงเรียนและชุมชน ใหความรู
พื้นฐานในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ
คุณลักษณะของครูประถมศึกษาที่พึงประสงค
การศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค
ไดมีผูรูและนักวิชาการเสนอแนวคิดไว
หลายประการ และจากเกณฑมาตรฐานโรงเรียน ปการศึกษา 2543 ของสํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติไดกําหนดคุณลักษณะของครูผูสอน 3 ดาน คือ ดานบุคลิกภาพ ดาน
คุณธรรมและจริยธรรม และดานสมรรถภาพทางวิชาชีพ (สํานักงานคณะกรรมการการประถม
ศึกษาแหงชาติ : 2543) คือ
1. ดานบุคลิกภาพ
1.1 มีความอดทน อดกลั้นตอสิ่งที่ไมพอใจหรือความยากลําบาก
1.2 สุขุม เยือกเย็น และแกไขปญหาดวยเหตุผล
1.3 มีความเชื่อมั่นในตนเอง
1.4 ยอมรับและปรับตัวตามสภาพการณที่เปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม
1.5 กระตือรือรน และตื่นตัวอยูเสมอในการปฏิบัติงานตาง ๆ
1.6 แตงกายสุภาพ เรียบรอย ถูกตองตามระเบียบของทางราชการ
1.7 ยิ้มแยม แจมใส เปนกันเองกับผูเรียน และผูรวมงาน
1.8 ใชวาจาสุภาพ ออนโยนกับนักเรียน และผูรวมงาน
1.9 เอาใจใสดูแลความประพฤติของนักเรียนทุกคนอยูเสมอ
1.10 เอาใจใสดูแลเรื่องการเรียนของนักเรียนทั้งในและนอกหองเรียนอยูเสมอ

44
2. ดานคุณธรรมและจริยธรรม
2.1 มีความซื่อสัตย สุจริตตอหนาที่และผูอื่น
2.2 มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ตรงตอเวลา
2.3 มีความสามัคคีในหมูผูรวมงาน
2.4 ละเวนจากอบายมุขทั้งปวง
2.5 ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียนและผูอื่น
2.6 กลาแสดงความคิดเห็นเมื่อเกิดปญหาดานคุณธรรมที่มีผลตอสวนรวม
2.7 เปนผูมีความเมตตา เอื้อเฟอ เผื่อแผ และเสียสละแกผูอื่น
2.8 ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นอยางมีเหตุผล
2.9 มีวินัยในตนเอง เคารพ และปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม
2.10 สอนเต็มหลักสูตร เต็มเวลา และเต็มความรู ความสามารถ
3. ดานสมรรถภาพทางวิชาชีพครู
3.1 มีความรู ความสามารถในดานเทคโนโลยี เชน คอมพิวเตอร หองปฏิบัติการ
ทางภาษา สื่อ และอุปกรณ
3.2 ชอบศึกษาหาความรูใหม ๆ อยูเสมอ
3.3 เอาใจใสสอนเสริม/จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนอยูเสมอ
3.4 มีทกั ษะในการผลิตสือ่ การเรียนการสอนทีห่ ลากหลายประเภทใหมปี ระสิทธิภาพ
อยูเสมอ
3.5 มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม และเนน
ผูเรียนเปนศูนยกลาง
3.6 มีค วามสามารถในการจัดทําเอกสารและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของ
ผูเรียนไดอยางชัดเจนและเปนระบบ
3.7 ชอบอาสาทํางานหรือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในโรงเรียนอยูเสมอ
3.8 มีความสามารถในการพัฒนา วางแผน จัดทําแผนการสอนใหสามารถใชได
จริง
3.9 นําความรู ความสามารถใหม ๆ มาพัฒนาการเรียนการสอนอยูเสมอ
3.10 เปนผูใหความรวมมือกับผูรวมงานในโรงเรียนและชุมชนไดอยางสรางสรรค
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สรุปไดวา คุณลักษณะของครูทพ่ี งึ ประสงคทง้ั 3 ดาน ควรจะเปนลักษณะหรือพฤติกรรม
ที่ไดประพฤติจนเกิดความเคยชิน บงบอกถึงการอยูในกรอบอันดีงาม กระทําไปดวยจิตใจ จิตสํานึก
ที่สังคมยึดมั่นวาเปนความดี เสียสละ และมุงหวังตอประโยชนแกนักเรียนและสวนรวมเปนที่ตั้ง
ขอมูลพื้นฐานโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี มีฐานะเปนกอง สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
โดยไดรับการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2523 ตั้งแต
วันที่ 1 ตุลาคม 2523 มีภารกิจหนาที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหกับคนไทยทุกคนที่
สําคัญ ดังนี้
1. จัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา ในหลักสูตรอนุบาลศึกษา เพื่อใหเด็กกอน
ประถมศึกษาในกลุมอายุ 4-5 ป ไดรับโอกาสพัฒนาความพรอมทางรางกาย จิตใจ สติปญญา
อารมณ และสังคม เต็มตามศักยภาพ มีความพรอมในการเขาเรียนระดับประถมศึกษา ตาม
พระราชบัญญัติคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2523 (ปรับปรุงแกไข พ.ศ. 2535)
2. จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ใหแกเด็กที่มีอายุในเกณฑการศึกษาภาคบังคับ
ตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2523 ทุกคนไดรับการศึกษา เรียนจบและมีคุณภาพตามที่
หลักสูตรประถมศึกษากําหนด
3. จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเพื่อใหเด็กในพื้นที่ชนบทที่เรียนจบชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 ไดรับโอกาสศึกษาตอเพิ่มขึ้น ตามแนวนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานจาก 6 ป
เปน 9 ป ของรัฐบาล ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2533 และวันที่ 14
พฤษภาคม 2534 (สํานักการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 2544 : 1-2)
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี มีหนวยงานในความรับผิดชอบ คือ
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ จํานวน 10 อําเภอ แบงการบริหารออกเปนกลุมโรงเรียน มี
จํานวนโรงเรียนทั้งสิ้น 432 โรงเรียน มีจํานวนนักเรียน 89,435 คนและครู 4,676 คน การจัด
หองเรียนใชเกณฑ จํานวนนักเรียน 40 คน : หองเรียน (ขอมูล 10 มิ.ย.45 ของสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
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ตารางที่ 1 จํานวนโรงเรียน นักเรียนและครู สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
สํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอ
เมือง
ดอนเจดีย
ดานชาง
เดิมบางนางบวช
บางปลามา
อูทอง
หนองหญาไซ
สามชุก
สองพี่นอง
ศรีประจันต
รวม

เล็ก
19
11
11
24
28
15
6
7
17
16
154

จํานวนโรงเรียน
กลาง
ใหญ
28
16
11
6
20
7
20
4
24
4
24
16
12
6
15
5
29
12
18
1
201
77

จํานวน
นักเรียน
18,145
5,569
8,298
6,586
8,441
12,634
5,378
5,655
13,545
5,184
89,435

จํานวน
ครู
914
299
373
446
510
596
251
312
642
333
4,676

จากภาระหนาที่ของสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ในการดูแลและ
ควบคุมโรงเรียนประถมศึกษาที่มีอยูจํานวนมากและขอจํากัดในดานตาง ๆ ในการบริหาร แมวาจะ
ทุมเทสรรพกําลังในดานการจัดการศึกษา แตก็ยังมีปญหา มีการดูแลไมทั่วถึงจึงมีผลทําใหโรงเรียน
ประถมศึกษาบางสวนประสบปญหาในดานการดําเนินงานยังไมบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวและตามที่
สังคมคาดหวัง และจากการติดตามผลการดําเนิน งานนิเทศภายในโรงเรียนของสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี พบสาเหตุที่ทําใหการจัดการศึกษาของโรงเรียนไมมีประสิทธิภาพ
และกอใหเกิดปญหาขึ้น ดังนี้ (สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 2544:61)
1. ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน พบวา ครูจํานวนไมนอยที่สอนไมเต็มเวลา
ไมเตรียมการสอน ขาดทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ขาดการพัฒนาเทคนิคการสอน
และกระบวนการจัดประสบการณ อีกทั้งยังไมเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู
นอกจากนั้นการวัดผลประเมินผลยังคงใชรูปแบบเดิม คือวัดความรูและแขงขันเพื่อคัดคนเกง การ
นิเทศติดตามผลยังไมทั่วถึงและตอเนื่อง
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2. กระบวนการบริหาร พบวาขาดแคลนบุคลากร ในหลายโรงเรียนการจัดครูเขาสอน
ไมตรงกับความรูและความสามารถ ผูบริหารจํานวนไมนอยที่ไมอยูในสถานศึกษาดวยสาเหตุตางๆ
กัน ทําใหไมสามารถเปนที่ปรึกษาของครูไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. ครูมีชั่วโมงสอนมากและปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ นอกเหนือจากการเรียนการสอนมาก
ไป ทําใหไมมีเวลาในการวางแผนการสอน
การเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง
ความหมายของการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง
ในเรื่องของการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง (Self – Directed Learning) เปนการเรียนรู
ที่ มิ ไ ด เ กิ ด จากการฟ ง คําบรรยายหรื อ ทําตามที่ ค รู ผู ส อนบอกเสมอไป แต อ าจเกิ ด ขึ้ น ได ใ น
สถานการณตาง ๆ ดังตอไปนี้ (Burman 1970 ; Smith 1982, อางใน สมคิด อิสระวัฒน 2532:74)
1. การเรียนรูโดยบังเอิญ (Random or incidental Learning) อาจเปนผลพลอยได
จากเหตุการณอยางใดอยางหนึ่งโดยที่ผูเรียนไมเจตนา
2. การเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง (Self – directed Learning) เปนการเรียนที่เกิดจาก
การอยากรูอยากเห็น ผูเรียนจะมีการวางแผนการเรียนนั้นดวยตนเอง
3. การเรียนรูจากกลุม (Collaborative Learning) คือ ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
4. การเรียนที่จัดโดยสถาบันการศึกษา โดยมีกลุมบุคคลจัดกํากับดูแล มีการใหคะแนน
ใหปริญญาหรือประกาศนียบัตร
นักการศึกษาบางคนใชคําที่ตางกันแตมีความหมายที่เหมือนหรือใกลเคียงกัน ไดแก
♦ การเรียนรูดวยการวางแผนเอง (Self – planned Learning)
♦ การศึกษาดวยตนเอง (Self – education or Self – study)
♦ การสอนตนเอง (Self – teaching)
♦ การเรียนรูอยางอิสระ (Autonomous Learning or Independent study)
♦ การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (Discovery Learning or The Inquiry Method)
ซึ่งการใชคําตาง ๆ เหลานี้ก็ขึ้นอยูกับการเนนความสําคัญของสวนที่ทําใหเกิดการเรียนรู
เชน การวางแผนการเรียนหรือวิธีการเรียน เปนตน แตในสวนหลักหรือความหมายจะมีความ
คลายคลึงกัน นั่นคือ เปนการศึกษาคนควาและชี้นําตนเองจนเกิดการเรียนรูไดในที่สุด
สมบูรณ ศาลยาชีวนิ (2526 : 262) สมบัติ สุวรรณพิทกั ษ (2543 : 7) สมคิด อิสระวัฒน
( 2543:168) ใชคําวา “การเรียนรูดวยตนเอง”
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อุนตา นพคุณ (2528 : 10) นรินทร บุญชู (2532 : 2) สองหลา เทพเชาวนะ (2534 :
1) และ สุภมาส ทองใส (2536 : 6) ใชคําวา “การเรียนรูดวยการนําตนเอง”
ศศิธร กุลสิริสวัสดิ์ (2537 : 20) วิมลพรรณ กุลัตถนาม (2538 : 1) ใชคําวา “การ
เรียนรูโดยการชี้นําตนเอง”
ชิดชงค ส. นันทนาเนตร (2542 : 13) ใชคําวา “การเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง”
ซึ่งทั้งหมดนี้มาจากภาษาอังกฤษวา “Self – Directed Learning” สําหรับการวิจัยครั้งนี้
ผูวิจัยใชคําวา “การเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง” ซึ่งมีนักการศึกษาหลายทานใหความหมายไวตาง ๆ
กัน ดังนี้
มัลคัม เอส. โนลส (Malcolm S. Knowles) กลาววา การเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง
คือ กระบวนการทีบ่ ุคคลมีความคิดริเริม่ ในการวินจิ ฉัยความตองการในการเรียนรู การตัง้ จุดมุง หมาย
ในการเรียนรู การพบปะบุคคลหรือแหลงเอกสารสําหรับการเรียนรู การเลือกและเสริมแผนการ
เรี ย นรู แ ละการประเมิ น ผลการเรียนโดยจะไดรับหรือไมไดรับความชว ยเหลือจากผูอื่นก็ต าม
(Malcolm S. Knowles 1975 : 18, อางถึงใน สองหลา เทพเชาวนะ 2534 : 13)
รอดนี่ สเคเจอร (Rodney Skager) อธิบายวา การเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง เปนการ
พัฒนาการเรียนรูและประสบการณการเรียน ตลอดจนความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติ
และการประเมินของกิจกรรมการเรียนทั้งในลักษณะที่เปนเฉพาะบุคคล และในฐานะที่เปนสมาชิก
ของกลุมการเรียนที่รวมมือกัน (Rodney Skager 1978 : 13)
อัลเลน ทัฟ (Allen Tough) กลาววา การเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง คือ การเรียนรู
สําหรับบุคคลที่มีความตั้งใจ จะเกิดขึ้นเมื่อคนใดคนหนึ่งผูกพันมุงมั่นกับการเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
อยางตอเนื่องและพรอมกันนั้นก็วางแผนการเรียนของตนเองดวย (Allen Tough 1978 : 114)
คอลิน กริฟฟน (Colin Griffin) กลาววา การเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง เปนการจัด
ประสบการณการเรียนรู เปนการเฉพาะของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยมีเปาหมายไปสูการพัฒนา
ทักษะการเรียนรูของตนเอง และความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติและการประเมินผลการ
เรียนรู การจัดการเรียนรูเปนเฉพาะบุคคล (Colin Griffin 1983 : 153)
สตีเฟน บรูคฟลด (Stephen Brookfield) ไดใหความหมายที่กระชับขึ้นวา การเรียนรู
ดวยการชี้นําตนเอง หมายถึง การเปนตัวของตัวเอง ควบคุมการเรียนรูของตนเอง มีความเปน
อิสระ โดยอาศัยความชวยเหลือ จากแหลงภายนอกนอยที่สุด (Stephen Brookfield 1984 : 59-71,
อางถึงในสิริรัตน สัมพันธยุทธ 2540 : 13)
สําหรับในประเทศไทย ไดมีผูใหความหมายของการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง ดังนี้
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สุนทร แกวลาย (2512 : 8) ไดใหคํานิยามของการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง คือ การ
รูจักศึกษาคนควาและเลือกเรียนสิ่งตาง ๆ ดวยตนเอง นอกเหนือไปจากการเรียนในหองเรียน
สมบูรณ ศาลยาชีวิน (2526 : 262) ไดใหความหมายของการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง
หมายถึง ผูที่เสาะแสวง ขวนขวาย ที่จะศึกษาตอดวยตนเองโดยไมตองมีใครบังคับ เปนการเรียนที่
เกิดจากใจรักใจชอบ เพื่อความพึงพอใจที่เกิดจากกิจกรรมการเรียน เกิดจากแรงจูงใจภายในบุคคล
สมคิด อิสระวัฒน (2538 : 6) กลาววา การเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง หมายถึง การ
ดําเนินการเรียนโดยที่ผูเรียนชวยเหลือตนเองในการเรียนรู ผูเรียนมีความริเริ่มในความอยากรูสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง แลวทําการวางแผนการศึกษาคนควาตาง ๆ ดวยตนเองจนจบกระบวนการเรียนรู
สมบัติ สุวรรณพิทักษ (2543 : 7,9-10) กลาววา การเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง เปน
กระบวนการเรียนรูดวยตนเอง โดยการรับความชวยเหลือจากผูอื่น เชน เพื่อน ครู การเรียนรูดวย
การชี้นําตนเองในที่นี้ ประกอบดวยองคประกอบสําคัญ คือ
1. การวิเคราะหและการกําหนดความตองการของตนเอง
2. การกําหนดจุดมุงหมายในการเรียน
3. การแสวงหาแหลงวิทยาการทั้งที่เปนวัสดุและบุคคล
4. การเลือกวิธีการเรียนและกิจกรรมการเรียน
5. การกําหนดวิธีการประเมินผลการเรียน
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการเรียนรูดวยการชี้นําตนเองกับการเรียนรูที่มี
ครูเปนผูสอน
การเรียนรูที่มีครูเปนผูสอน
การเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง
(Teacher- directed Learning)
(Self-directed Learning)
1. ยอมรั บ ว า ผู เ รี ย นมี บุ ค ลิ ก ภาพที่ ยั งต อ ง 1. ยอมรั บ ว า ผู เ รี ย นมี บุ ค ลิ ก ภาพและความ
พึ่งพาผูอื่น
สามารถที่จะพัฒนาตนเองไปสูการเปนตัว
ของตัวเอง ไมตองอาศัยผูอื่นอยูตลอดเวลา
ดังนั้นความสามารถดังกลาวควรจะไดรับ
การพัฒนา
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ตารางที่ 2 (ตอ)
การเรียนรูที่มีครูเปนผูสอน
(Teacher- directed Learning)
2. มองเห็นวาประสบการณที่ผูเรียนมีอยูไมมี
คาที่จะนํามาใชในการเรียนการสอน สู
ประสบการณ ข องครู ห รื อ ผู เ ขี ยนตําราผู
ผลิต อุปกรณและสื่อการเรียนการสอนไม
ได ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของครูที่จะเลือก
เอาประสบการณในการเรียนการสอนดัง
กลาวไปถายทอดใหกับผูเรียน
3. มองเห็น วาผูเรียนมีร ะดับความพรอมใน
การเรียนรูสิ่งตาง ๆ ที่แตกตางกัน แต
สามารถจัดเปนกลุมกอนได ดังนั้นในการ
เรียนการสอน ผูเรียนจะถูกจับรวมเปน
กลุมเพื่อใหการเรียนรูในสิ่งเดียวกัน โดย
ถือวาผูเรียนเหลานั้น มีระดับความพรอม
เทากัน
4. มองเห็นวาผูเรียนเขามาอยูในระบบการเรียน
การสอนดวยความมุงหวังที่จะไดรับความรู
ที่เปนเนื้อหา เขาใจวาการเรียนรูก็คือ การ
สะสมเนื้อหาความรูนั่นเอง ดังนั้นในการ
จั ด ประสบการณ เ รี ย นรู จึ ง แบ ง ออกเป น
หนวย ๆ ตามลักษณะของเนื้อหา
5. มองเห็นวาผูเรียนเขามาเรียน โดยมีแรงจูง
ใจภายนอกที่เปนรางวัล เชน คะแนน ใบ
ปริญญา รางวัลดีเดน และการลงโทษ คือ
ความกลัวที่จะประสบความลมเหลว
ประสบการณในการเรียนการสอนดังกลาว
ไปถายทอดใหกับผูเรียน

การเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง
(Self-directed Learning)
2. มองเห็นวาประสบการณของผูเรียนมีคุณคา
อยางยิ่งในการเรียนการสอนที่จะนําไปใช
เปนแหลงวิทยาการและผูเชี่ยวชาญ

3. มองเห็นวาแตละคนมีความพรอมที่จะเรียน
รูตาง ๆ อยางแตกตางกัน และแตละคนมี
ระดับของความพรอมไมเหมือนกันดวย
ดังนั้นการเรียนรู จึงพิจารณาอยูที่
เอกัตบุคคล
4. มองเห็นวาผูเรียนเขามาเรียนดวยความพอใจ
ที่จะทํากิจกรรม ดังนั้นในการจัดประสบ
การณการเรียนรูจึงมุงที่การแกปญหาการ
ทํางานใหสําเร็จ
4. มองเห็นวาผูเรียนเขามาเรียนดวยแรงจูงใจ
ภายใน เชน ความตองการที่จะประกอบ
กิจกรรมใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี และความ
ต อ งการที่ จ ะต อ งการเรี ย นบางอยางตาม
ความสนใจและความอยากรูอยากเห็นของ
ตนเอง

ที่มา : กรมการศึกษาศึกษานอกโรงเรียน, เทคนิคการสอนแนวใหม กรุงเทพมหานคร : ชุมนุม
สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย (2543), 9-10.
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จากความหมายของการเรียนรูดวยการชี้นําตนเองที่นักการศึกษาหลายทานไดกลาวไว
ขางตนนี้ สรุปไดวา การเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง หมายถึง กระบวนการเรียนรูที่บุคคลริเริ่มดวย
ตนเอง ตั้งแตการวิเคราะหความตองการ การตั้งเปาหมาย การคนหาบุคคลและแหลงเอกสาร
การคัดเลือกวิธีการเรียนรู ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้
เกิดจากความพึงพอใจ และแรงจูงใจภายในของแตละบุคคล
แนวคิดและความสําคัญของการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง
ในปจจุบันนี้โลกมีความเจริญกาวหนาทั้งทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีความรู
ตาง ๆ ไดเพิ่มขึ้นมาก สิ่งที่บุคคลจะตองรูตองศึกษามีมากขึ้น ซึ่งการเรียนรูจากสถาบันการศึกษา
ไมอาจสนองตอบตอทุก ๆ คนได และไมอาจใหความรูไดครบทั้งหมด การไขวควาหาความรู
ดวยตนเองเปนหนทางในการแกปญหาดังกลาว
เพราะเมื่อใดก็ตามที่บุคคลมีใจรักที่จะแสวงหา
ความรู ต ามความต อ งการของตนเอง บุค คลนั้นจะดําเนินการศึกษาตอโดยไมมีใครบอกและ
ยังเปนแรงกระตุนใหเกิดความอยากรูอยางไมมีสิ้นสุด ซึ่งวิธีดังกลาวจะนําไปสูการเปนผูเรียนรู
ตลอดชีวิต (Lifelong learner) (สมคิด อิสระวัฒน 2538 : 5) สมบัติ สุวรรณพิทักษ (2524 : 5)
กลาววา การเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง (Self–directed learning) เปนกระบวนการเรียนรูเพื่อความ
อยูร อดของชีวิตทั้งในปจจุบันและอนาคตเปนการเรียนรูที่ยอมรับสภาพความแตกตางของแตละ
บุค คล เปน การเรียนรูที่เคารพในศักยภาพของบุคคลและเปนการเรียนรูที่ตอบสนองตอความ
ตองการ และความสนใจของผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับ สมบูรณ ศาลยาชีวิน (2526 : 262) กลาวถึง
บุคคลที่ประสบผลสําเร็จในการเรียน โดยเฉพาะกลุมที่เสาะแสวงขวนขวายที่จะศึกษาตอดวยตนเอง
โดยไมตองมีผูใดบังคับ เปนการเรียนที่เกิดจากใจชอบใจรัก เพื่อความพึงพอใจที่เกิดจากกิจกรรม
การเรียน เกิดจากแรงจูงใจภายในของบุคคล การเรียนรูลักษณะนี้เรียกวา เปนการเรียนรูดวยการ
ชี้นําตนเอง
สมบัติ สุวรรณพิทักษ (2524 : 3) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูที่ไดผลวา ควรจะ
เปนการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียน ไดรูจักวิธีการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง โดยมีเหตุผลสรุปได
2 ประการ คือ
1. ผูเขารวมกิจกรรมสวนมากเปนผูที่มีความคิดที่เปนของตนเอง และเขาเรียนดวย
ความเต็มใจมิไดถูกบังคับ เรียนดวยความสมัครใจจะเปนผูที่เรียนรูสิ่งตาง ๆ ไดมากกวาและดีกวา
ผูที่เขาเรียนโดยการบังคับ การเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง ผูเขาเรียนมีจุดประสงคหรือเปาหมายที่
แนนอน มีแรงจูงใจ ผูเรียนมักจะนําผลที่ไดจากการเรียนรูไปใชประโยชนไดคุมคาและนานกวา
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2. กระบวนการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง เปนวิธีการเรียนรูที่สอดคลองกับสภาพและ
กระบวนการพัฒนาทางจิตวิทยา การที่มีความรับผิดชอบในชีวิตของตนเอง ไมพึ่งคนอื่นและสิ่งนี้
ก็คือ การพัฒนาไปสูการรูจักการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง
กอรดอน จี. ดารเกนวัลด และ ชาราน บี เมอรเรียม ( 2530 : 24, อางถึงใน สองหลา
เทพเชาวนะ 2534 : 15) ใหเหตุผลของการจัดการศึกษา เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยการชี้นํา
ตนเอง มาสนับสนุนแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต ดังนี้
1. วิชาการและความรูตาง ๆ ในโลกปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ดังนั้น
คําจํากัดความของการศึกษาจะตองไมเปนแตเพียงการถายทอดหรือสงผานความรูจากผูสอนไปยัง
ผูเรียนเทานั้นแตจะตองมีความสามารถในการแสวงหาความรูใหม ๆ อยางชํานิชํานาญไปตลอดชีวิต
2. การศึกษาไมจําเปนที่จะตองเกิดขึ้นเฉพาะในโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาเทานั้น
เพราะการเรียนรูในชีวิตของคน จะตองเรียนจากสิ่งที่บุคคลกระทํา ประสบการณทุกประสบการณ
คือ ประสบการณการเรียนรู ทุกสิ่งทุกอยางในชีวิตของคนคือแหลงความรูทั้งสิ้น ไมวาจะเปนจาก
โรงภาพยนตร โรงเรียน รานคา หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน เพื่อน พอ แม พี่ นอง … เพราะ
การเรียนรูหมายถึง การรูจักใชประโยชนของทรัพยากรทั้งหมดที่มีอยู ไมวาจะเปนในหรือนอก
สถาบันการศึกษาเปนไปเพื่อการพัฒนาการทั้งดานรางกายและจิตใจของแตละบุคคล
3. การศึกษาจะตองไมจาํ กัดอยูเ ฉพาะในวัยเด็กเทานัน้ การศึกษาคือการเรียนรูต ลอดชีวติ
สิ่งที่เรียนตอนเด็ก ๆ ควรจะเปนทักษะของการแสวงหาความรู การใชความรูความเขาใจ ทัศนคติ
และคุณคาที่จําเปนแกการดํารงชีวิตที่มีความสุขและเปนประโยชนตอสังคม
4. การเรียนรูในแบบที่ผูเรียนมีอิสรภาพและชี้นําตนเอง สอดคลองกับกระบวนการ
จิตวิทยาธรรมชาติของมนุษย คือ มนุษยมีความตองการในสวนลึกที่จะเปนอิสระชี้นําตนเอง และ
สิ่งหนึ่งที่เปนดรรชนีของการบรรลุวุฒิภาวะของบุคคลคือ ความสามารถในการรับผิดชอบชีวิตของ
ตนเองและการชี้นําตัวเองมากขึ้น
5. การที่ผูเรียนมีสวนในการเลือกเรียนสิ่งที่ตองการเรียน และมีสวนในการกําหนดวิธี
เรียนเอง ยอมจะตองเรียนไดดีและเรียนรูไดมากกวาผูที่ตองเรียนในแบบที่ถูกกําหนดใหเรียน คือ
ผูเรียนสามารถนําประสบการณมาใชในการเรียนรู และสามารถนําสิ่งที่เรียนรูมาใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวันไดมากกวา
6. การเรียนการสอนเนนใหผูเรียนรูจักเรียนรูดวยตนเอง ทําใหผูเรียนเกิดความคิด
สรางสรรค เปนตัวของตัวเอง รูจักตัดสินใจและมีความรับผิดชอบในตัวเอง อันเปนจุดมุงหมายที่
สําคัญของการศึกษา
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จะเห็นไดวาแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง นอกจากจะมาจากแนวคิด
การศึกษาตลอดชีวิตแลวยังเปนแนวคิดที่เกี่ยวของกับปรัชญามนุษยนิยมและแนวคิดดานจิตวิทยา
ดังมีนักจิตวิทยาและนักการศึกษาผูใหญหลายคนไดเสนอแนวคิดและความสําคัญของการเรียนรู
ดวยการชี้นําตนเองไวไดสอดคลองและคลายคลึงกัน ดังเชน
อับราฮัม มาสโลว (Abraham Maslow) นักทฤษฎีสําคัญผูหนึ่งในกลุมจิตวิทยามนุษย
นิยมในอเมริกา เขากลาววา แรงจูงใจ การเปนตัวของตัวเอง หรือการนําตนเองและประสบการณ
มีผลกระทบตอการศึกษาทุกระดับ ในหนังสือชื่อการจูงใจและบุคลิกภาพ (Motivation and
Personality) ซึ่งพิมพออกมาเมื่อป ค.ศ. 1954 (พ.ศ.2497) มาสโลว เสนอทฤษฎีแรงจูงใจของ
มนุษยโดยอาศัยลําดับขั้นของความตองการ ซึ่งความตองการระดับต่ําสุด คือ ความตองการดาน
รางกาย เชน ความหิวและความกระหาย และจะตองไดรับการตอบสนองกอนที่จะไปสูความ
ตองการดานความปลอดภัย ซึ่งไดแกความมั่นคง ความไดรับการคุมครอง ความตองการอีก 3
ระดับของมาสโลว คือ ความตองการดานความรักและความเปนเจาของ ความตองการดานเกียรติ
ยศชื่อเสียงหรือความรูสึกวาตัวเองมีประโยชน และชีวิตของตนมีคุณคา และขั้นสุดทายคือความ
ตองการเปนตัวของตนเอง ความตองการเปนตัวของตัวเอง (Self – actualization) แสดงออกโดย
ความปรารถนาที่จะมีความสมบูรณในตัวและเปนสิ่งที่ตนเองคิดวามีศักยภาพที่จะเปนไปได และ
เปนที่สังเกตอยางหนึ่ง โดยเฉพาะสําหรับนักการศึกษาผูใหญ คือ มาสโลวรูสึกวาการเปนตัวของ
ตัวเองนี้จะเปนไปไดเฉพาะในวัยผูใหญเทานั้น เพราะการเปนตัวของตัวเองไมเกิดขึ้นในผูที่ยังเปน
เด็ก เด็กยังไมมีเอกลักษณในตัวเอง ไมมีอํานาจหนาที่หรือไมมีเวลาพอที่จะมีประสบการณหรือ
สรางคานิยมของตนเอง ซึ่งเปนผลใหผูใหญนําตนเองไดมากกวาหรือเปนตัวของตัวเองไดมากกวา
ตลอดเวลาของการเคลื่อนไปตามลําดับความตองการแตละบุคคลก็มีศักษภาพที่จะนําตนเองไปตาม
วิถีทางของตนก็คือความมีอิสระที่จะชี้นําตนเองไมวาจะเปนเรื่องใดก็ตาม รวมทั้งการศึกษาหรือ
การเรียนรูดวยนั่นเอง (กอรดอน จี. ดารเกนวัลด และ ชาราน บี. เมอรเรียม 2530 : 93 – 94)
คารล โรเจอรส (Carl Rogers) นักจิตวิทยาแนวมนุษยนิยม ที่มีความเชื่อเกี่ยวกับ
มนุษยวา พื้นฐานของจิตใจมนุษยนั้นมีความดีงาม มีคุณคา มีความสามารถที่ยิ่งใหญ มนุษยทุกคน
สามารถจะพัฒนาตนเอง สามารถที่จะจัดการกับชีวิตของตัวเองได ซึ่งตามแนวคิดของโรเจอรส
แลว “ครู” ไมใชผูทรงความรูในทุกเรื่อง ครูจะตองไมใชนางเอกหรือพระเอกแตผูเดียว แตครูจะ
ตองเปน“ผูอํานวยความสะดวก”(Facilitator) ในเรื่องการเรียนใหแตละคนนําตนเองไดและโรเจอรส
เนน การเรียนรูที่มาจากการริเริ่มของตนเองโดยครูจะตองเปดโอกาสใหผูเรียนแสดงศักยภาพทั้ง
หลายที่มีอยูในตัวเขาออกมา โดยใหผูเรียนมีสวนรวมในการวางแผนและประเมินผลการเรียนของ
ตนดวย โดยโรเจอรส เรียกวา Fully Functioning Individuals อันหมายถึงการเปนผูมีศักยภาพ
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อยางเต็มเปยม หรือการเปนตัวของตัวเองอยางเต็มที่ ซึ่งเปนแนวคิดคลาย ๆ กับการเปนตัวของ
ตัวเอง (Self – actualization) ของมาสโลว (กอรดอน จี. ดารเกนวัลด และ ชาราน บี. เมอรเรียม
2530 : 96 – 97)
กอรดอน ออลพอรท (Gordon Allport) นักจิตวิทยาอีกผูหนึ่งที่ใหแนวคิดวา การนํา
ตนเองอยางเต็มความสามารถ (Functional Autonomy) จะชวยใหบุคคลกลายเปน “ผูมีบุคลิกภาพ
ที่มีวุฒิภาวะ” (Mature Personality) นั่นคือการเอาตนเองเขาไปเกี่ยวของกับผูอื่นโดยมีการพัฒนา
ทักษะของตนและมีความมุงมั่นในการทํางานโดยมีทิศทางที่จะนําตนเอง ไปสูเปาหมายและแผน
ตาง ๆ ไดในระยะยาว ถึงแมวาออลพอรทไมไดกลาวถึงบทบาทของการนําตนเองอยางเต็มความ
สามารถในทางการศึกษา แตทฤษฎีของออลพอรทก็สามารถเสริมทัศนะเกี่ยวกับผูเรียนผูใหญใน
ฐานะเปนผูเ รียนรูด ว ยการนําตนเองไดคลาย ๆ กับแนวคิดของโรเจอรสและมาสโลว ดังกลาวขางตน
(กอรดอน จี. ดารเกนวัลด และ ชาราน บี. เมอรเรียม 2530 : 97)
สวนโนลส (Knowles) ไดกลาวถึงแนวคิดและความสําคัญของการเรียนรูดวยการชี้นํา
ตนเองไววา
1. คนที่เรียนรูดวยการริเริ่มของตนเอง จะเรียนไดมากกวา ดีกวาคนที่เปนเพียงผูรับ
หรือรอใหครูถายทอดวิชาความรูใหเทานั้น
คนที่เรียนรูดวยการชี้นําตนเองจะเรียนอยางตั้งใจมี
จุดมุงหมายหรือมีแรงจูงใจสูง สามารถใชประโยชนจากการเรียนรูไดดีกวาและยาวนานกวาบุคคลที่
รอรับคําสอนแตอยางเดียว
2. การเรียนรูดวยการชี้นําตนเองสอดคลองกับการพัฒนาทางจิตวิทยาและกระบวนการ
ทางธรรมชาติมากกวา คือ เมื่อตอนยังเปนเด็ก เปนธรรมชาติที่จะตองพึ่งพิงผูอื่นตองการผูปกครอง
ปกปองเลี้ยงดูและตัดสินใจแทนให เมื่อเติบโตมีพัฒนาการขึ้นก็คอย ๆ พัฒนาตนเองไปสูความเปน
อิสระไมพึ่งพิงผูปกครอง ครูและผูอื่น การพัฒนาเปนไปในสภาพที่เพิ่มความเปนตัวของตัวเองและ
ชี้นําตนเองไดมากขึ้น
3. พัฒนาการใหม ๆ ทางการศึกษามีหลักสูตรใหม หองเรียนแบบเปด ศูนยบริการ
ทางวิชาการ การศึกษาอยางอิสระ โปรแกรมการเรียนที่จัดแกบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยเปดและ
อื่น ๆ รูปแบบของการศึกษาเหลานี้ ลวนผลักภาระรับผิดชอบไปที่ผูเรียนใหเปนผูเรียนรูดวยการ
ชี้นําตนเอง
4. การเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง เปนความอยูรอดของชีวิตในฐานะที่เปนบุคคลและ
เผาพันธุมนุษยเนื่องจากโลกปจจุบัน เปนโลกใหมที่แปลกไปกวาเดิม ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงใหม ๆ
เกิดขึ้นเสมอและขอเท็จจริงเชนนี้เปนสาเหตุไปสูความจําเปนทางการศึกษาและการเรียนรู การ
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เรียนรูดวยการชี้นําตนเองจึงเปนกระบวนการตอเนื่องตลอดชีวิต (Malcolm S. Knowles 1975 :
15-17)
สําหรับอัลเลน ทัฟ (Allen Tough) ไดใหแนวคิดและความสําคัญเกี่ยวกับการเรียนรู
ดวยการชี้นําตนเองไววา เปนกิจกรรมการเรียนรูหรือโครงการที่ผูเรียนเกี่ยวของ (Learning Project)
มาจากการวางแผนดวยตนเอง ทัฟ เนนวากิจกรรมการเรียนเปนแรงผลักดันที่ทําใหเกิดความสนใจ
เกี่ยวกับการเปนตัวของตัวเองและนําตนเองในการเรียนรู (Allen Tough 1971 : 116 - 117 )
สรุปไดวา แนวคิดดานจิตวิทยามนุษยนิยมมีสวนชวยใหเขาใจถึงความสําคัญของการ
เรียนรูดวยการชี้นําตนเองของผูเรียนผูใหญที่เปนตัวของตัวเองและนําตนเองได สามารถที่จะนําและ
สงเสริมความสามารถของตนเองไดดีไมวาบุคคลนั้น ๆ จะพยายามไปใหถึงความเปนตัวของตัวเอง
อยางเต็มความสามารถเพราะเมื่อใดก็ตามที่ผูเรียนมีใจรักที่จะศึกษาคนควา เพราะตนมีความตองการ
บุคคลนั้นก็จะดําเนินการศึกษาตอเนื่องโดยไมมีใครตองบอกอีกทั้งยังเปนแรงกระตุนใหเกิดความรู
ไมสิ้นสุด ซึ่งวิถีทางดังกลาวก็จะนําไปสูการเปนผูเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learner)
บรอคเคทท และ ฮีมสตรา (Brockett and Hiemstra 1991 : 10 – 16) ไดเสนอขอคิด
และบทบาทของการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง 10 ประการ สรุปไดดังนี้ (ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ
2541 : 60-61)
1. การชีน้ าํ ตนเองเปนคุณลักษณะทีม่ อี ยูใ นบุคคลทุกคน เพียงแตจะมีมากหรือนอยเทานัน้
ขึ้นอยูกับสถานการณเรียนรู
2. บทบาทของผูเรียน คือ มีความรับผิดชอบในการเรียนรูเปนหลักใหญ และเปนผู
ตัดสินใจวางแผนและเลือกประสบการณการเรียนรู (learning experience) การดําเนินการตามแผน
การประเมินความกาวหนาของการเรียนรู ทั้งหมดนี้อาจเกิดขึ้นตามลําพังหรือเกิดในกลุมผูเรียน
กลุมเล็กหรือกลุมใหญ ที่ผูเรียนจะรวมกันรับผิดชอบในการเรียนรูของเขา
3. คําวา การชี้นําตนเองในการเรียนรู หรือการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง จะเนนถึง
ความรับผิดชอบของบุคคลและเชื่อวาศักยภาพที่ไมสิ้นสุดของมนุษย (never–ending potential of
human)
4. ชี้นําตนเองในการเรียนรู กอใหเกิดผลบวกของการเรียนรู ตัวอยางเชน จดจําได
มากขึ้น เกิดความสนใจการเรียนรูอยางตอเนื่อง และสนใจในเนื้อหาวิชามากขึ้น มีทัศนคติที่เปน
บวกตอผูสอนมากขึ้น มั่นใจในความสามารถเรียนรูไดของตนเองมากขึ้น
5. กิจกรรมการเรียนรูดวยการชี้นําตนเองมีหลายรูปแบบ เชน การอาน การอภิปราย
การเขียน การเสาะหาความรูโดยการสัมภาษณ การศึกษาเปนกลุม ทัศนศึกษา การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผูเชี่ยวชาญหรือผูสอน การหาความรูโดยใชคอมพิวเตอร หรือแมกระทั่งวิธีการ
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เรียนรูดวยตนเองจากสื่อ เชน ชุดการเรียน โปรแกรมการเรียนสําเร็จรูป โปรแกรมการเรียน
คอมพิวเตอร รวมทั้งสื่อชวยการเรียนรูในรูปอื่น ๆ
6. ในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเองที่ประสบผลสําเร็จ ผูอํานวยความสะดวกตองมี
บทบาทในการรวมปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิด เปนแหลงความรูตามที่ผูเรียนตองการ มีความ
สัมพันธอันดีกับผูเ รียน มีสวนรวมในการถายโอนบทบาทการเรียนการสอนและสนับสนุนใหผเู รียน
คิดอยางแตกฉาน (critical thinking)
7. การชี้นําตนเองเปนสิ่งที่มีคุณคา เปนวิธีที่ผูเรียนมีอิสระในการแกปญหา ซึ่งไม
จํากัดวาจะเกิดขึ้นในสภาพแวดลอมที่เปนประชาธิปไตยเทานั้น
8. การเรียนรูดวยการชี้นําตนเองสามารถเกิดขึ้นไดในประชาชนทุกหมูเหลา ไมจํากัด
เพียงกลุมใด เชื้อชาติใดเทานั้น
9. หากผูสอนใหความไววางใจแกผูเรียน ผูเรียนสวนใหญจะเรียนรูอยางเต็มที่และ
ทุมเทในการเรียนรูเพื่อคุณภาพ
10. การเรียนรูดวยการชี้นําตนเองไมสามารถแกไขปญหาในการเรียนรูไดทุกปญหาใน
บางกรณีอาจมีขอจํากัดบาง เชน ในบางสังคมและวัฒนธรรม
ลักษณะการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง
มัลคัม โนลส (Malcolm S. Knowles, อางถึงใน สุวรรณา ยหะกร 2533:23-24) ได
สรุปลักษณะของผูเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง ไว 9 ประการ คือ
1. ความเขาใจในความแตกตางดานความคิดเกี่ยวกับผูเรียนและทักษะที่จําเปนในการ
เรียนรู นั่นคือรูความแตกตาง ระหวางการสอนที่ครูเปนผูชี้นํา กับการเรียนดวยการชี้นําตนเอง
2. แนวคิดเกี่ยวกับตนเอง ในฐานะที่เปนบุคคลที่เปนตัวของตัวเอง ไมขึ้นกับใครและ
เปนคนที่สามารถนําตนเองได
3. ความสามารถที่จะสัมพันธกับเพื่อน ๆ ไดดี เพื่อที่จะใชบุคคลเปนเหมือนสิ่ง
สะทอนใหทราบถึงความตองการในการเรียนรูของตนเอง การวางแผนการเรียนรูของตนเอง การ
เรียนรูและการชวยเหลือบุคคลอื่นและการไดรับความชวยเหลือจากบุคคลเหลานั้น
4. ความสามารถในการวิเคราะหความตองการในการเรียนรูอยางสมจริง โดยความ
ชวยเหลือจากผูอื่น
5. ความสามารถในการแปลความตองการการเรียนออกมา เปนจุดมุงหมายของการ
เรียนรู ในรูปแบบที่อาจจะทําใหการประเมินผลสําเร็จนั้นเปนไปได
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6. ความสามารถในการโยงความสัมพันธกับผูสอน ใชประโยชนจากผูสอนในการทํา
ใหเรื่องยากงายขึ้นและเปนผูใหความชวยเหลือหรือที่ปรึกษา
7. ความสามารถในการหาบุคคลและแหลงเอกสาร วิทยาการทีเ่ หมาะสมกับวัตถุประสงค
ของการเรียนรูที่แตกตางกัน
8. ความสามารถในการเลือกแผนการเรียนที่มีประสิทธิภาพ โดยใชประโยชนจาก
แหลงวิทยาการ และมีความคิดริเริ่มในการวางแผนนโยบายอยางมีทักษะความชํานาญ
9. ความสามารถในการเก็บรวบรวมขอมูล และนําผลของขอคนพบตาง ๆ ไปใช
อยางเหมาะสม
สเคเจอร (Rodney Skager 1978:24-25)
ไดอธิบายคุณลักษณะของผูเรียนดวยการ
ชี้นําตนเองไว 7 ประการ คือ
1. เปนผูที่ยอมรับตนเอง (Self- acceptance) หมายถึงมีเจตคติในเชิงบวกตอตนเอง
2. เปนกิจกรรมการเรียนที่มีการวางแผน (Planfulness) มีลักษณะสําคัญ คือ
2.1 รูถึงความตองการในการเรียนของตน
2.2 วางจุดมุงหมายที่เหมาะสมกับตนเอง ใหสอดคลองกับความตองการที่ตั้งไว
2.3 เปนแผนงานที่มีประสิทธิภาพชวยใหบรรลุวัตถุประสงคของการเรียน
3. มีแรงจูงใจภายใน (Intrinsic motivation) ผูเรียนที่มีแรงจูงใจในการเรียนรูอยูใน
ตัวเอง จะสามารถเรียนรูโดยปราศจากสิ่งควบคุมภายนอก เชน รางวัล การถูกตําหนิ ถูกลงโทษ
เรียนเพื่อตองการวุฒิบัตรหรือตําแหนง
4. มีการประเมินตนเอง (Internalized evaluation) สามารถที่จะประเมินผลตนเอง
ไดวา จะเรียนไดดีแคไหน โดยอาจขอใหผูอื่นประเมินการเรียนรูของตนก็ได ซึ่งผูเรียนจะตอง
ยอมรับการประเมินภายนอกวาถูกตองก็ตอเมื่อผูประเมินมีความคิดอยางอิสระและการประเมิน
สอดคลองกับสิ่งตาง ๆ ที่ปรากฏเปนจริงอยูในขณะนั้น
5. การเปดกวางตอประสบการณ (Openness to experience) ผูเ รียนทีน่ าํ ประสบการณ
เขามาใชในกิจกรรมชนิดใหม ๆ อาจจะสะทอนการเรียนรูห รือการจัดวางเปาหมาย โดยอาจไมจาํ เปน
ที่จะเปนเหตุผล ในการที่จะเขาไปทํากิจกรรมใหม ๆ มีความใครรู ความอดทนตอความคลุมเครือ
การชอบสิ่งที่ยุงยากสับสนและการเรียนรูอยางสนุก ทําใหเกิดแรงจูงใจในการทํากิจกรรมใหม ๆ
และทําใหเกิดประสบการณใหม ๆ ดวย
6. การยืดหยุน (Flexibility) การยืดหยุนในการเรียนรู อาจชี้ใหเห็นถึงความเต็มใจที่
จะเปลี่ยนแปลงเปาหมายหรือวิธีการเรียนและใชระบบการเขาถึงปญหา โดยใชทักษะการสํารวจ
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การลองผิดลองถูก ซึ่งไมไดแสดงถึงการขาดความตั้งใจที่จะเรียนรู ความลมเหลวจะไดรับการนํา
มาปรับปรุงแกไขมากกวาที่จะยอมแพยกเลิก
7. การเปนตัวของตัวเอง (Autonomy) ผูเรียนที่ดูแลตนเองไดสามารถใชรูปแบบการ
เรียนรูแบบใดแบบหนึ่ง บุคคลเหลานี้สามารถตั้งปญหากับมาตรฐานของระยะเวลาและสถานที่ที่ให
วาลักษณะการเรียนรูแบบใดที่มีคุณคาและเปนที่ยอมรับได
สําหรับ ลูซี่ เมดเซน กูกลิเอลมิโน (Lucy Madsen Guglielmino อางถึงใน นรินทร
บุญชู2532:23-24) ไดศึกษาลักษณะของผูเรียนดวยการชี้นําตนเอง พบวา มีองคประกอบ 8
ประการ คือ
1. การเปดโอกาสตอการเรียนรู (Openness to learning Opportunities) ไดแก ความ
สนใจในการเรียน ความภูมิใจเมื่อเรียนสําเร็จ ชอบการคนควาจากหองสมุด ยอมรับคําติติงใน
ความผิดพลาดของตนเอง และมีความพยายามในการทําความเขาใจในเรื่องที่ยาก ๆ
2. มโนคติของตนเองในดานการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ (Self-concept as an
effective learner) ไดแก ความสามารถที่จะเรียนเมื่อตองการจะเรียน เมื่อตัดสินใจเรียนแลว
สามารถแบงเวลาใหกับการเรียนไดแมจะมีงานอื่นมากก็ตาม โดยรูวาเมื่อใดที่จะเรียน ในการเรียน
สามารถหาวิธีการตาง ๆ เพื่อเรียนรูหัวขอใหม ๆ มีความสุขกับการแกปญหาที่ยาก ๆ และรูวาเมื่อ
ตองการขอมูลจะไปหาไดที่ไหน
3. ความคิดริเริ่มและอิสระในการเรียนรู (Initiative and independence in learning)
ไดแก ความไมทอถอย แมจะไมคอยเขาใจในสิ่งที่กําลังทําอยู ชอบที่จะเรียน ไมมีปญหาในการ
ทําความเขาใจจากการอาน และสามารถทํางานดวยตนเองไดดี
4. ความรั บ ผิ ด ชอบตอการเรียนรูข องตนเอง (Information acceptance of
responsibility for one’s own learning) ไดแก การยอมรับตนเองวาเปนผูที่มีความฉลาดพอควร
มีความเชื่อวาการคิดอยูเสมอแสดงวาตนเองเปนใครกําลังทําอะไรเปนสิ่งสําคัญตอการศึกษาของตน
5. ความรักในการเรียนรู (Love of learning) ไดแก ความชื่นชมตอบุคคลที่ศึกษา
คนควาอยูเสมอ มีความตองการที่จะเรียนและปรารถนาใหมีเวลามากกวานี้ มีความสนุกสนานใน
การคนควาและมีความกระหายในการเรียนรู
6. ความคิดสรางสรรค (Creativity) ไดแก มีความคิดที่จะทําสิ่งตาง ๆ ไดดี สามารถ
แสวงหาแนวทางในการเรียนสิ่งใหม ๆ ไดหลายทาง
7. การมองอนาคตในแงดี (Positive Orientation to the future) ไดแก ความตองการ
ที่จะเรียนรูตลอดชีวิต ชอบคิดถึงเรื่องในอนาคต คิดวาปญหาเปนสิ่งทาทายและรูดีวาตนเองตองการ
เรียนอะไรเพิ่มเติม
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8. ความสามารถใชทักษะศึกษาหาความรูและทักษะการแกปญหา (Ability to use
basic study skills and problem solving skills) มีทักษะในการอาน การเขียน การฟงและการ
จํา มีความสนุกกับการแกปญหาและคิดวาปญหาเปนสิ่งที่ทาทาย
การเรียนรูดวยการชี้นําตนเองควรมีลักษณะสําคัญ ดังนี้ (สมคิด อิสระวัฒน
2543:169)
1. สมัครใจที่จะเรียนดวยตนเอง (Voluntarily to learn) มิไดเกิดจากการบังคับแตมี
เจตนาที่จะเรียนดวยความอยากรู
2. ตนเองเปนแหลงขอมูลของตัวเอง (Self-resourceful) นั่นคือ ผูเรียนสามารถบอก
ไดวา สิง่ ทีต่ นจะเรียนคืออะไร รูว า ทักษะและขอมูลทีต่ อ งการและวิธกี ารประเมินผลการเรียนรู ผูเ รียน
ตองเปนผูจัดการการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ดวยตนเอง (Manager of change) ผูเรียนตองมีความ
ตระหนักในความสามารถ สามารถตัดสินใจได มีความรับผิดชอบตอหนาที่และบทบาทในการ
เปนผูเรียนรูที่ดี
3. ผูเ รียนตองรู “วิธที จ่ี ะเรียน” (Know how to learn) นัน่ คือ ผูเ รียนควรทราบขัน้ ตอน
การเรียนรูของตน รูวาเขาจะไปสูจุดที่ทําใหเกิดการเรียนรูไดอยางไร
สรุปไดวา การที่บุคคลมีพฤติกรรมการเรียนแบบการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง (Selfdirected Learning) แลวจะนําไปสูการเปนบุคคลที่ใฝรูตลอดชีวิต (Lifelong Learner)
ลักษณะของผูที่เรียนรูดวยการชี้นําตนเองที่กลาวมาแลวนั้น จะมีบางสวนที่แตกตางกัน
บาง แตสวนที่คลายคลึงก็มีอยูหลายประการ กลาวโดยสรุป คือ ลักษณะของคนซึ่งเรียนรูดวยการ
ชี้นําตนเอง คือ ตนเองจะรูวาตนมีความตองการที่จะเรียนรูในเรื่องอะไร ใชวิธีการศึกษาแบบใด
จะไปหาแหลงขอมูลที่ใดและใชวิธีการประเมินอยางไร ซึ่ง Gardner (อางใน สมบูรณ ศาลยาชีวิน
2526:265) ไดสรุปวาเปนบุคคลที่มีลักษณะของคนที่ปรับปรุงตนใหใหมอยูเสมอ (Self renewal)
เปนผูที่พัฒนาศักยภาพของตนเองและคนควาดวยตนเองอยางไมหยุดยั้ง และการพัฒนาหรือการ
ปรับปรุงตนเองนี้ไมไดกระทําดวยการคอยโอกาสหรือจังหวะ
แตเขาจะเปนผูที่สรางสรรคและ
วางแผนการกระทําอยางมีระบบและตอเนื่อง โดยอาจไดรับความชวยเหลือจากเพื่อน หรือครูใน
ฐานะเปนที่ปรึกษา เปนพี่เลี้ยง หรือ “ผูอํานวยความสะดวก” (Facilitator)
ครูในบทบาทของพี่เลี้ยง (Mentor) หรือ ผูอํานวยความสะดวก (Facilitator)
บทบาทของครูในกระบวนการเรียนรูดวยการชี้นําตนเองนี้ ครูมีหนาที่ใหคําปรึกษา
แนะนําการจั ด กระบวนการเรี ย นรู แ ละอํานวยความสะดวกใหผูเรียนเกิดการเรียนรูมากที่สุด
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นอกจากนี้ครูยังตองทําหนาที่ตาง ๆ เพื่อใหกระบวนการเรียนรูมีประสิทธิภาพและดําเนินไปดวยดี
คือ
1. เปดโอกาสและกระตุนใหผูเรียนตัดสินใจเลือกสิ่งตาง ๆ ที่จะเรียนดวยตัวเองเทาที่
จะเปนไปได เชน เปดโอกาสใหผูเรียนเลือกหัวขอที่จะศึกษาคนควาตามความสนใจ
2. สรางบรรยากาศที่มีลักษณะอบอุนเปนมิตร ใหการยอมรับและพยายามอยางดีที่สุด
ที่จะสื่อความรูสึกของครูที่เชื่อวาผูเรียนทุกคนสามารถเรียนได
3. พยายามทําตัวเปนผูอํานวยความสะดวก เปนผูคอยกระตุนใหกําลังใจตลอดจนเปน
ผูคอยชวยเหลือเทาที่จะทําได
4. พูดคุยกับผูเรียนเปนรายบุคคล ครูจะตองเปนผูที่มีความเห็นใจผูเรียน มีความรูสึก
ในการที่จะใหความชวยเหลือผูเรียนอยูตลอดเวลา ครูควรจะไดมีโอกาสพูดคุยกับผูเรียนในเรื่องการ
วิเคราะหความตองการ การวิเคราะหประสบการณ เพือ่ ทีจ่ ะไดนาํ มาใชในกระบวนการเรียนการสอน
อัลเลน ทัฟ (ชิดชงค ส.นันทนาเนตร อางถึงใน เสงี่ยมจิตร เรืองมณีชัชวาล 2543 :19)
เสนอแนะวา ลักษณะของพี่เลี้ยงหรือผูอํานวยความสะดวกในการเรียนตามอุดมคติ (Ideal Helper)
นั้น ควรมีลักษณะดังตอไปนี้
1. มีบุคลิกภาพที่อบอุน นาเขาใกล มีความรัก ใสใจ และยอมรับในตัวผูเรียน
2. ใหความสําคัญกับการวางแผนการเรียนของผูเรียนโดยพยายามไมเขาไปแทรกแซง
3. มองตนเองวามีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนอยางเทาเทียมกับผูเรียน
4. เปดกวางตอการเปลี่ยนแปลงและยอมรับประสบการณใหม ๆ และพยายามศึกษาหา
ความรูจากกิจกรรมที่ชวยเหลือผูเรียน
สําหรับ บรุนเดจ (Brundage) และแมคเกอรเรเชอร (Mackeracher) กลาววา ผูอํานวย
ความสะดวกในการเรียนควรมีคุณสมบัติดังนี้ (ชิดชงค ส.นันทนาเนตร อางถึงใน สองหลา
เทพเชาวนะ 2534 : 22)
1. มีความรูสึกไวตอการรับรูของผูเรียน
2. มองเห็นประโยชนจากประสบการณเดิมของผูเรียน
3. มีความเต็มใจที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณกับผูเรียน
4. เปดโอกาสตอขอเสนอแนะของผูเรียน
5. จัดบรรยากาศแหงความเคารพนับถือซึ่งกันและกัน ทั้งในหมูผูเรียน และระหวาง
ผูสอนกับผูเรียน
6. ผูสอนตองพูดใหผูเรียนเขาใจชัดเจนวาเปาหมายของการเรียนคืออะไร และใหการ
เสริมแรงอยางสม่ําเสมอ
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7. ผูสอนตองตระหนักถึงรูปแบบการเรียนรู (Learning Style) ของผูเรียนที่ตางกัน
และจะตองใชรูปแบบการสอน (Teaching Style) ใหเหมาะสม
8. ตองใชปฏิสัมพันธในหมูผูเรียนใหพอเหมาะกับการเปนอิสระหรือการเปนตัวของ
ตัวเองของผูเรียนแตละคน
จุดสําคัญที่ตองเนนเปนพิเศษในการเปนผูอํานวยความสะดวก คือตองมีความยืดหยุน
ในการเรียน สนองตอบตอความตองการของผูเรียน พรอมที่จะใชประสบการณเดิมของผูเรียนใน
กิจกรรมการเรียนการสอน มีความเต็มใจในการใหคุณคาเกียรติภูมิ (Dignity) ของผูเรียนโดยไมมี
เงื่อนไข
บทบาทของผูเรียนในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง
การจัดการเรียนการสอนโดยเนนบทบาทของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวย
การชี้นําตนเอง มัลคัม โนลส (Knowles 1976:47, อางถึงใน เสงี่ยมจิตร มณีชัชวาล 2543 : 20 )
ไดกลาวไวโดยสรุปไดดังนี้
1. การเรียนรูดวยการชี้นําตนเองควรเริ่มจากการที่ผูเรียนมีความตองการที่จะเรียนใน
สิ่งหนึ่งสิ่งใด เพื่อการพัฒนาทักษะ ความรู สําหรับการพัฒนาชีวิตและการงานอาชีพของตนเอง
2. การเตรียมตัวของผูเ รียน คือ ผูเ รียนจะตองศึกษาหลักการ จุดมุง หมายและโครงสราง
ของหลักสูตร รายวิชาที่เรียน และจุดประสงคของรายวิชาที่เรียน
3. ผูเรียนควรจัดเนื้อหาวิชาดวยตนเองตามจํานวนคาบที่กําหนดไวในโครงสรางและ
กําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมลงไปใหชัดเจนวาจะใหบรรลุในดานใด เพื่อแสดงใหเห็นวา
ผูเรียนไดเกิดการเรียนรูในเรื่องนั้นๆ แลวและมีความคิดเห็นหรือเจตคติในการนําไปใชกับชีวิต
สังคม และสิ่งแวดลอมดวย
4. ผูเรียนเปน ผูว างแผนการเรียนและดําเนิน กิจกรรมการเรียนดวยตนเอง โดยขอ
คําแนะนําชวยเหลือจากครูหรือเพื่อน ในลักษณะของการรวมมือกันทํางานได
5. การประเมินผลการเรียน ควรเปนการประเมินรวมกันระหวางครูผูสอนกับผูเรียน
โดยครูและผูเรียนตั้งเกณฑการประเมินรวมกัน
ในการจัดการเรียนการสอนโดยเนนบทบาทของผูเ รียน และใหความสําคัญกับผูเ รียนนัน้
เวนเบอรก (Wenburg 1972:116, อางถึงใน สุวรรณา ยหะการ 2533: 26) ไดสรุปไว ดังนี้
1. ผูเรียนเรียนรูไดจากสถานการณและสิ่งแวดลอมที่เปนอิสระ หมายถึง ผูเรียนเปนตัว
ของตัวเองไมถูกควบคุมจากบุคคลอื่น ซึ่งมีผลทําใหผูเรียนเรียนไดเร็วขึ้น

62
2. ผูเรียนเรียนไดจากการกระทํา การเรียนโดยการกระทํา ทําใหผูเรียนไดคนพบความ
จริงดวยตนเอง
3. ผูเรียนเรียนไดจากการรวมมือกัน การรวมมือไมไดหมายถึง การเขากลุมอยางเดียว
เทานั้น แตยังหมายถึงการที่แตละฝายชวยเหลือสงเสริมซึ่งกันและกันในสถานการณการเรียน
โดยสงขอมูลยอนกลับ (Feedback) ใหสมาชิกอื่น ๆ ทราบสิ่งที่ชวยใหผูเรียนรวมมือกัน คือ
กระบวนการกลุม
4. ผูเรียนเรียนจากภายในตัวออกมา หมายถึง การที่ผูเรียนเรียนโดยสรางความรูสึก
บางอยางเกี่ยวกับสิ่งที่เรียน ไมใชเรียนโดยถูกกําหนดบางสิ่งบางอยางเขาไปในตัวผูเรียน
กลาวโดยสรุปบทบาทของผูเ รียนในกระบวนการเรียนการสอนดวยการชีน้ าํ ตนเอง ผูเ รียน
จะตองเปนผูกําหนดวิธีเรียน วางแผนการเรียน วิเคราะหเรียบเรียงและสรุปผลดวยตนเอง ภายใต
การอํานวยความสะดวกของครูผูสอน ผูเรียนควรมีแนวความคิดเปนของตนเองและสามารถคิดได
ดวยตนเอง จะมีประโยชนมากกวาคอยใหผูอื่นบงการใหคิดหรือคิดตามแนวความคิดของผูอื่น ใน
ที่สุดผูเรียนจะสามารถสรางกฎเกณฑตาง ๆ ขอสรุปตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
เปาหมายของการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง
เมอรเรียม และ คาฟฟาเรลลา (Merriam and Caffarella 1999:290-293) ไดกําหนด
เปาหมายของการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง ไว 3 ประการ คือ
1. เพื่อยกระดับความสามารถในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเองของผูเรียนใหสูงขึ้น
2. สนับสนุนใหเกิดการปรับเปลี่ยนมโนทัศนของกระบวนการเรียนรูที่จะนําไปสูการ
เรียนรูดวยการชี้นําตนเอง
3. สงเสริมการเรียนรูอยางอิสระและกิจกรรมทางสังคมเพื่อใหเกิดการเรียนรูดวยการ
ชี้นําตนเองที่สมบูรณ
คุณสมบัติของผูที่เรียนรูดวยการชี้นําตนเอง
มีดังนี้ (ชิดชงค ส. นันทนาเนตร 2542:17)
1. สามารถกําหนดความตองการการเรียนรูไดดวยตนเอง
2. มีทัศนคติที่ดีตอความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง
3. สามารถกําหนดเปาหมายที่เหมาะสม สามารถเลือกวิธีการเรียนรูหรือปรับวิธีการ
เรียนรูใหม ๆ ในสถานการณตาง ๆ
4. ความสามารถทําใหตนเองเกิดแรงจูงใจ และการควบคุมตนเอง
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5. มีความยืดหยุนในการกําหนดเปาหมายการเรียนและการเลือกเรียน
6. รูวาตนเองจะเรียนไดอยางไรดี และรูจุดออนจุดแข็งของตน
7. มีความรูและทักษะในการเรียนรู
คุณสมบัติดังกลาว ผูเรียนสามารถพัฒนาขึ้นมาไดดวยตนเอง หรือดวยความชวยเหลือ
จากผูสอนหรือผูเกี่ยวของ อยางไรก็ตามนักการศึกษามีความเชื่อวา การเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง
จะเกิดขึ้นในตัวผูเรียนไดนั้นตองอาศัยการสรางสม คอยเปนคอยไปอยางตอเนื่อง และจากการวิจัย
ของ ทัฟ (Tough) พบวา การเรียนรูดวยการชี้นําตนเองเปนลักษณะที่จะพบโดยทั่วไปในผูใหญ
และผูที่ประสบผลสําเร็จสูงในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเองนั้น จะมีลักษณะพิเศษ ดังนี้ (สมบูรณ
ศาลยาชีวิน 2526 : 265)
1. เปนผูที่ตั้งเปาหมายของการกระทําไวชัดเจน
2. รูจักเลือกใชความรูและทักษะที่เหมาะสม
3. วางแผนการเรียนอยางดี
4. เรียนไดโดยไมสุดกําลังความสามารถ
5. มีความมุงมั่นพยายามที่จะพัฒนาศักยภาพที่ซอนเรนอยูของตน และมีความสามารถ
อยากรูอยากเห็น ขณะเดียวกันคนเหลานี้ยังชอบงานที่ตนทําอยู
6. เขาใจและยอมรับคุณลักษณะของตน และไมพอใจกับสภาพของตนในปจจุบัน
7. มีความเชื่อมั่น กลาหาญพอที่จะเปดเผยตนเอง
8. มีความสนใจอยางมีทิศทางที่แนนอน
9. เปนผูเลือกอาชีพและกิจกรรมของตนเอง
10. ไมไดถูกบังคับหรือถูกกดดันจากภายนอก
11. เปนผูที่มีความผูกพันหรือยึดมั่นตอจุดหมายของชีวิต
12. ตอสูบากบั่นเพื่อบรรลุเปาหมายสําคัญบางประการ
13. มีความพยายามที่จะเอาชนะอุปสรรคทั้งปวง
14. เปนผูที่มีผลงานและประสบความสําเร็จ
15. สามารถสมาคมคบหากับเพื่อน รักใครจริงจังไดอยางนอย 2-3 คน
เปนที่นาสังเกตวาลักษณะของบุคคลที่ประสบความสําเร็จสูงในการเรียนรูดวยการชี้นํา
ตนเอง จากการรายงานของทัฟ (Tough) มีลักษณะคลายกับคุณลักษณะของบุคคลในอุดมคติของ
มาสโลว (Maslow) ที่เรียกวา Self actualized person นอกจากนี้ จอหน การดเนอร (John Gardner)
ไดสรุปวาบุคคลประเภทนี้เรียกวาเปนผูที่ปรับปรุงตนเองใหใหมอยูเสมอ (Self renewal) เปนผู
ที่พัฒนาศักยภาพของตนเองและคนควาดวยตนเองอยางไมหยุดยั้ง การพัฒนาหรือปรับปรุงตนเอง
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นี้ไมใชการกระทําดวยการรอคอยโอกาสหรือจังหวะ แตเขาจะเปนผูสรางสรรคและวางแผนการ
กระทําอยางมีระบบตอเนื่องจนถึงวาระสุดทายของชีวิต
ความตองการที่จะพิสูจนตนเองหรือรูจักคนพบตนเอง เปนแรงจูงใจที่สําคัญของผูเรียน
รูดวยการชี้นําตนเอง ผลงานวิจัยของ แอสทานิโน (Astanino) และบริคเคล (Brickell) ในค.ศ.
1980 สรุปวาการเรียนรูดวยการชี้นําตนเองเปนแรงจูงใจที่เกิดขึ้นภายในและความอยากรูอยากเห็น
ความพอใจที่จะรูทําความเขาใจและแสดงความสามารถของตนในบางสิ่งบางอยาง แรงจูงใจภายใน
เปนแรงจูงของการเรียนรูตลอดชีวิตและเปนความเชื่อของคนที่วา ทั้งผูชายผูหญิงตองการพัฒนา
ศักยภาพของตน เพื่อใหมีทักษะมีความรูความฉลาดเพิ่มขึ้น มใชเพื่อการปรับตัวหรือการสนองตอบ
ต อ แรงกดดั น จากสิ่ ง แวดล อ ม
แต เ พื่อเปน การพิสูจนค วามสามารถหรือศักยภาพของตน
(สุภมาส ทองใส 2536 : 35, อางจาก Gross 1982)
รูปแบบของการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง
รูปแบบของการเรียนรูด ว ยการชีน้ าํ ตนเองมีหลายแนวคิด กริฟฟน (Griffin 1979, อาง
จากสมคิด อิสระวัฒน 2543 : 168-169) ไดจําแนกออกเปน 5 กลุม คือ
1. กลุมที่เชื่อแนวความคิดของโนลส (The Knowles Group Learning Stream)
โนลสเสนอแนะรูปแบบของ “Learning Contract” ซึ่งใชเปนเครื่องมือที่สําคัญในการทําใหผูเรียน
เรียนรูดวยตนเอง
2. กลุมที่เชื่อแนวความคิดของทัฟ (The Tough Adult Learning Project Stream)
รูปแบบที่สําคัญของกลุมนี้ คือ “Learning Project” ที่เปนตัวชี้วา บุคคลนั้นมีสวนในการเรียนรู
ดวยตนเองมากนอยเพียงใด
3. กลุมที่เชื่อเรื่องบทเรียนสําเร็จรูป (Individualized Program Instruction) ตาม
แนวความคิดของสกินเนอร (Skinner) กริฟฟน วิจารณวา วิธีการนี้เปนวิธีการที่เรียนดวยตนเอง
(Self-Directed Approach) แตมิใชการเรียนรูดวยตนเอง (Self-Directed Learning) ลักษณะที่นา
จะเปน คือ เปนการเรียนรูที่เกิดขึ้นจากการกํากับของครู (Teacher-Directed Learning) มากกวา
4. กลุมที่จัดในรูปแบบที่ไมไดจัดแบบสถานศึกษา (Non-traditional Institutional
Arrangements) สิ่งที่ให คือประกาศนียบัตรสําหรับบุคคลภายนอก หนวยกิตสําหรับประสบการณ
ชีวิต ฯลฯ หรืออีกนัยหนึ่งกลุมคนที่มาเรียนในรูปแบบนี้ มีความคาดหวังในความรู สมัครมา
เรียนตามความสนใจ
5. กลุมที่เรียนรูจากประสบการณในชีวิตมนุษย
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จากแนวความเชื่อสมมุติฐานและประสบการณที่แตกตางกัน จึงทําใหมีการตีความ
หมายที่แตกตางกันออกไป และยึดถือในรูปแบบที่ตางกัน
ดี. อาร. การริสัน (D. R. Garrison 1997, อางถึงใน ชิดชงค ส. นันทนาเนตร 2542 :
16-17) ไดนําเสนอรูปแบบของการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง โดยแสดงใหเห็นวา การชี้นําตนเอง
นั้นมีองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกัน ไดแก
1. การจัดการ/การควบคุมดวยตนเอง (Self-management) ไดแก การควบคุมงานหรือ
กิจกรรมที่ตองการกระทํา เปนการจัดการ ดําเนินการ ใหบรรลุเปาหมายของการเรียนรู การจัด
การทรัพยากร หรือแหลงความรู
2. การเรียนรูดวยตนเอง (Self-monitoring) เปนกระบวนการเรียนรูของบุคคล การ
พัฒนาการดานสติปญญา เปนการที่บุคคลสามารถเชื่อมโยงความรูใหมและเกาเขาดวยกัน เปน
ความรับผิดชอบของผูเรียนในการบูรณาการความรูและพัฒนาความรูใหม ๆ
3. แรงจูงใจ (Motivation) ถือเปนองคประกอบที่สําคัญในการที่จะทําใหบุคคลคิดริเริ่ม
ที่จะเรียน และกาวเขาสูกระบวนการเรียนนั้น ๆ แรงจูงใจจะมีอิทธิพลตอการที่บุคคลจะสามารถ
บรรลุเปาหมายในการเรียน แรงจูงใจนี้อาจเปนแรงจูงใจที่เกิดจากภายนอก หรือแรงจูงใจภายในก็ได
จากรูปแบบของการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง สามารถแสดงดวยแผนภาพไดดังรูปที่ 1
แรงจูงใจ

(Motivation)
การเรียนรูดวยตนเอง

การจัดการดวยตนเอง

(Self-monitoring)

(Self-management)
การเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง
(Self-Directed Learning)

รูปแบบการเรียนรูดวยการนําตนเองของ Garrison (1997)
ที่มา : D. R. Garrison 1997, อางถึงใน ชิดชงค ส. นันทนาเนตร, “การเรียนรูผูใหญในสหัสวรการ
เรียนรูดวยการชี้นําตนเอง.” ใน การศึกษาผูใหญในทศวรรษแรกของศตวรรษที่ 21 บรรณาธิการ
(กรุงเทพฯ:คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,2542), 16-17.

66
บรรยากาศการเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง
ชิดชงค ส. นันทนาเนตร (2542:19) ไดกลาวถึงบรรยากาศการเรียนรูที่เอื้อตอการ
เรียนรูดวยการชี้นําตนเองวา เปนบรรยากาศที่เปนความรวมมือกันเพื่อใหเกิดการเรียนรู ซึ่งทําให
ผูเรียนรับรูวาบรรยากาศนั้น มีความเปนประชาธิปไตย ยืดหยุน ทาทาย และปราศจากการกดดัน
นอกจากนี้ ผูสอนจะตองพยายามขจัดอุปสรรคตาง ๆ ของกระบวนการชี้นําตนเอง ที่
อาจเกิดขึ้นกับบุคคล เชน
♦ อุปสรรคที่ผูเรียนสรางขึ้นเอง เชน การเลือกวิธีการเรียนที่ไมเหมาะสม ขาดแรง
จูงใจ หรือไมมีความมั่นใจ
♦ อุปสรรคอันเนื่องมาจากตัวโครงการเอง เชน การขาดความยืดหยุน ขาดการ
แนะนํา และรูปแบบการจัดการที่ไมดี
♦ อุปสรรคที่ผูเรียนติดตัวมาตั้งแตกอนเขาโครงการ เชน เหตุผลในการเขาโครงการ
ขาดทักษะในการเรียนรู ประสบการณการเรียนที่ไมดี
การแกปญหาดังกลาว อาจกระทําไดโดยการสื่อสารที่ดี การกําหนดเปาหมาย และ
การประเมินผลตั้งแตระยะแรกของกระบวนการเปนสิ่งจําเปน
ผูสอนอาจแนะนําการใชเครื่องมืออื่น ๆ ที่จะชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะในการ
เรียนรู เชน การใชสัญญาการเรียนรู (learning contract) การใชกลุมเพื่อน (peer group) การ
บันทึกรายละเอียดการเรียนรู (learning journal) เปนตน
กระบวนการการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง
ไวทเฮด (Alfred North Whitehead, อางใน Gross 1977:54-56) ไดกลาวถึงขั้นตอน
การเรียนรูดวยการชี้นําตนเองของบุคคลวา ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 การรับรูในสิ่งที่แปลกใหม (Romance) เปนการเรียนรูในรูปของความรูสึกกับ
ความแปลกใหมที่ไดพบเห็น กับความรูสึกตาง ๆ ที่นาสนใจ นาทาทายสติปญญา ฯลฯ
ขั้นที่ 2 การครุนคิดตรึกตรอง (Precision) เปนการเรียนรูอยางเปนระบบ มีการ
วิเคราะหขอเท็จจริง พยายามใหไดมาซึ่งความรู ความจริงตาง ๆ อยางมีแบบแผน
ขั้นที่ 3 การหาขอสรุปรวบยอด (Generalization) เปนระยะที่เกิดความรู ความเขาใจ
พบขอสรุปหลักเกณฑตา ง ๆ แลวเริม่ มีความคิดริเริม่ สรางสรรค พรอมทีจ่ ะลงมือปฏิบตั ไิ ดดว ยตนเอง
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อัลเลน ทัฟ (Allen Tough 1979:95-96) ไดกลาวถึงขั้นตอนการวางแผนการเรียนรูดวย
การชี้นําตนเองไว ดังนี้
1. การตัดสินใจวาในกระบวนการเรียนรูนั้นอะไรเปนความรู ทักษะที่จะเรียนรู ผูเรียน
จะตองมองหาขอผิดพลาด และจุดออนของความรูที่มีอยู โดยพิจารณาทั้งดานทักษะและรูปแบบ
การเรียนรูในปจจุบัน
2. การตัดสินใจวาจะรูกิจกรรมเฉพาะอยางไร วิธีการ แหลงวิชาการ หรืออุปกรณที่
ใชประกอบการเรียนมีอะไรบาง ในขอนี้ผูเรียนควรศึกษาวา ตนเองมีความตองการเฉพาะดานอะไร
เกณฑที่ใชในการเลือกแหลงวิทยาการการเรียนรูเฉพาะอยาง การรวบรวมความรู ขอเท็จจริง ขอได
เปรียบเสียเปรียบ การเขาถึงระดับความเหมาะสมของแหลงวิทยาการ หรือกิจกรรมเฉพาะดาน
ผูเรียนอาจดูจากหนังสือ หรือบทความในหองสมุด รานขายหนังสือ กอนการเลือกสิ่งที่เหมาะสม
ที่สุด ในกรณีที่เปนแหลงวิทยาการบุคคล อาจตัดสินใจวาบุคคลประเภทใดที่อาจใหเนื้อหาวิชาที่
ตองการได และพยายามหาบุคคลเหลานั้นซึ่งเลือกสรรแลววาเหมาะสมที่สุด
3. ตัดสินใจวาจะเรียนที่ใด ผูเรียนอาจเลือกบริเวณที่เงียบสงบ สะดวกสบาย และ
ไมมีผูใดมารบกวน หรืออาจจะตองการสถานที่ ซึ่งมีอุปกรณอํานวยความสะดวก หรือแหลง
วิทยาการที่อาจใชสะดวก
4. วางเปาหมายหรือกําหนดระยะเวลาการทํางานที่แนนอน
5. ตัดสินใจวาจะเริ่มเรียนเรื่องใด เมื่อใด
6. ตัดสินใจวาชวงระยะเวลาใด เนื้อหาควรจะกาวไปเทาใด
7. พยายามหามูลเหตุที่เปนอุปสรรคที่จะทําใหการเรียนรูไมประสบผลสําเร็จ หรือหา
ขั้นตอนสวนที่ทําใหกระบวนการเรียนรูในปจจุบันไมมีประสิทธิภาพ
8. การหาเวลาสําหรับการเรียนรู ขั้นตอนนี้จะเกี่ยวของกับการลดเวลาหรือจัดเวลาให
เหมาะสมกับการทํางาน กิจกรรมในครอบครัว หรือการพักผอน โดยจะขอรองไมใหรบกวนใน
เวลาที่กําลังศึกษา หรือขอรองใหผูอื่นมาทํางานแทนเปนครั้งคราว
9. คํานวณระดับความรูและทักษะหรือความกาวหนาของตนในดานความรู หรือ
ทักษะที่ตองการ
10. การเขาถึงแหลงวิทยาการหรืออุปกรณที่เหมาะสม ในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของ
ขั้นตอนนี้ ผูเรียนอาจจะหาเวลาวางไปในสถานที่ตาง ๆ พยายามหาหนังสือที่เหมาะสมในหองสมุด
ตลอดจนการเขาพบบุคคลสําคัญที่เอื้อตอการเรียน
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11. เตรียมการหรือปรับปรุงหอง (หรือแหลงวิทยาการ
เฟอรนิเจอรหรืออุปกรณ)
สําหรับการเรียนรูหรือการจัดเตรียมกระบวนการเรียนรู ควรจัดลําดับเงื่อนไขทางกายภาพใหเหมาะ
สมสําหรับการเรียน เชนสถานที่ที่อากาศถายเท มีแสงสวางพอเพียง เปนตน
12. การสะสมหรือหาเงินที่จําเปนสําหรับใชประโยชนในการหาแหลงวิทยาการทั้งที่
เปนคนและวัสดุทางการศึกษา
13. เพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรู เพื่อสรางกําลังใจ ความพอใจทําใหเกิดความกาวหนา
ในการเรียนรูยิ่งขึ้น พยายามเนนความสําคัญของการเรียน ซึ่งสิ่งที่จะทําไดมีดังนี้
13.1 หาสาเหตุของการขาดแรงจูงใจ
13.2 พยายามเพิ่มความสุข และความยินดีในการเรียนรู หรือเพิ่มความสนใจใน
กิจกรรมการเรียนรู
13.3 จัดการกับการขาดความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองที่จะเรียนรู หรือ
จัดการกับความสงสัยในความสําเร็จของโครงการที่จะเรียนรู
13.4 การเอาชนะความรูสึกผิดหวัง ทอแทที่มีสาเหตุมาจากความยากลําบากตาง ๆ
13.5 บอกกลาวผูอื่นถึงความสําเร็จของตน
จะเห็นไดวา การเรียนรูด ว ยการชีน้ าํ ตนเองเปนกระบวนการศึกษาอยางเปนระบบ ซึง่ ผูเ รียน
เปนผูจัดระบบการเรียนของตนเอง ดวยการจัดการดานเวลาที่ใชในการศึกษา เพื่อบรรลุเปาหมาย
ที่ตองการและเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียน ดวยการเตรียมความพรอมใหกับตนเองในดานตางๆ
รูจักวิธีที่จะเรียนดวยตนเองที่บาน และรูจักใชประโยชนจากแหลงวิทยาการตาง ๆ เพื่อศึกษาคนควา
ตอไป
การฝกใหผูเรียนเปนผูเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง
การเรียนรูดวยการชี้นําตนเองเปนสิ่งที่มีมานานแลวกอนที่ระบบโรงเรียนจะพัฒนาอยาง
กวางขวางดังเชนปจจุบัน เมื่อยอนไปในอดีตจะเห็นวามีบุคคลสําคัญมากมายที่ประสบความสําเร็จ
จากการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง เชน พระพุทธเจา โสเครตีส (Socrates) อับราฮัม ลินคอลน
(Abraham Lincoln) ฯลฯ ดังนั้นการฝกใหผูเรียนเปนผูเรียนรูดวยการชี้นําตนเองจึงเปนสิ่งที่สามารถ
ทําได แตตองใชเวลาและความพยายามและความรวมมือจากบุคคลหลายฝาย
จากการวิจัยของ สมคิด อิสระวัฒน (2538,2541 ก, 2541 ข, 2542) พบวา ลักษณะของ
คนซึ่งสามารถเรียนรูดวยการชี้นําตนเองมิไดมีอยูในตัวคนทุกคน โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคมไทย
ซึ่งลัก ษณะการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวและระบบการศึกษาในโรงเรียนของคนไทยสวนใหญ
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ไมเอื้อตอการเรียนรูดวยตนเอง
การเตรียมความพรอมเพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนไดดวยตนเอง
จึงเปนสิ่งจําเปน
สิ่งที่ควรตองคํานึงถึงเมื่อฝกผูเรียนใหเปนผูที่เรียนรูดวยการชี้นําตนเอง สรุปได ดังนี้
1. ผูเรียนสวนหนึ่งอาจไมรูวาตนเองกําลังเรียนรู คนเหลานี้มีความคิดวาการเรียนรู
คือ สิ่งที่เขาตองทําเมื่ออยูในโรงเรียน เรียนจากหองเรียนเทานั้น
2. ผูเรียนสวนใหญไมทราบวาตนเองมีวิธีการเรียนรูอยางไร ผูเรียนไมคอยตระหนักถึง
ขั้นตอนตาง ๆ ของการเรียนรู (Learning Processes) และรวมไปถึงวิธีการเรียนรูของแตละคน
(Learning Style)
3. ความสามารถที่จะเปนผูเรียนรูดวยการชี้นําตนเองของผูเรียนแตละคนมีไมเทากัน
ผูที่เปน พี่เลี้ยงหรือผูอํานวยความสะดวกจะตองมีความเขาใจ เมื่อใดตนเองควรเขาไปชวยเหลือ
หรือเมื่อใดควรปลอยใหผูเรียนรับผิดชอบดวยตนเอง
4. บทบาทของผูที่เปนพี่เลี้ยงหรือผูอํานวยความสะดวกใหกับกลุม และแตละบุคคล
จะมีความแตกตางกัน
5. แนวโนมการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดมาก
ถาผูเรียนมีแนวทางของตนเอง (Selfdirected way)
6. การเรียนรูดวยการชี้นําตนเองไมจําเปนตองเรียนคนเดียว อาจมีการสอบถามจากผู
อื่นหรือขอความชวยเหลือจากบุคคลภายนอก ในบางกรณีอาจมีการทํางานรวมกับผูอื่น แตตนเอง
มีความรูสึกวาเปนผูเรียนรูดวยตนเอง (Independence Learner) เรื่องการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง
นี้เปนเรื่องภายในจิตใจใตสํานึกของผูเรียนมากกวาการจัดการภายนอก วิธีการที่บุคคลเรียนรูดวย
การชี้นําตนเองจะเปนวิธีการที่ชวยใหบุคคลเกิดความเจริญงอกงามในระดับที่ดี
7. การเรียนรูด ว ยการชีน้ าํ ตนเองเปนสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ไดยาก ถาจัดในสถาบันการศึกษาตางๆ
เพราะธรรมชาติสถาบันเปนผูที่กําหนดสิ่งที่ “ตองเปน” “ตองทําไว” ในการดําเนินการฝกผูเรียนให
มีคุณลักษณะแบบเรียนรูดวยการชี้นําตนเองนั้นจึงตองปรับระบบอื่นใหสอดคลองดวย เชน การ
วัดผล การจัดชั้นเรียน ตารางการเรียน เปนตน
8. วิธีก ารเรียนรูดว ยการชี้นําตนเองมิใ ชการเรียนที่ดีที่สุด แตเปนวิธีที่เหมาะสม
สําหรับบุคคลและสถานการณบางอยางเทานั้น
9. สื่อที่อาจนํามาใชในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเองในปจจุบัน เรื่องของเทคโนโลยี
เขามามีบทบาทเปนสื่อในการถายทอดความรู อาจจะเรียนสถานที่ใด เวลาใดก็ได โดยใชสื่อตอไปนี้
♦ สื่อสิ่งพิมพ เชน หนังสือ ตํารา บทเรียนสําเร็จรูป
♦ สื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อโทรทัศน
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♦ สื่อวิดีทัศน (Video)
♦ คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)
♦ Interactive Multimedia on CD-ROM
♦ Web-Based Instruction (WBI) เปนบทเรียนที่สรางขึ้นสําหรับการเรียนผาน
เครือขายอินเตอรเน็ต
การเตรียมความพรอมใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง
1. จากระบบที่คนไทยมีความคุนเคยกับการพึ่งพาผูอื่น คุนเคยอยูกับการบอกใหทําให
เชื่อฟงครู อาจารย ดังนั้น การที่ผูสอนคาดหวังวาผูเรียนสามารถทําอะไรไดดวยตนเองทันทีจึงเปน
สิ่งที่ยาก สิ่งที่ผูสอนควรทําคือ การใหความชวยเหลือ (Dependence) มากในชวงแรกและลดความ
ชวยเหลือทีละนอยจนกลายเปนชวยเหลือตัวเองได (Independence) หลังจากนั้นฝกใหผูเรียน
เรียนรูจากกันและกัน (Interdependence)
2. จัด ประสบการณหรือสิ่งแวดลอมที่สงเสริมใหบุคคลสามารถเรียนรูดวยการชี้นํา
ตนเอง เชน
♦ สรางสถานการณใหผูเรียนมีโอกาสเรียนรู หรือทําดวยตนเอง
♦ ใหตอบคําถาม
♦ ใหแสดงความคิดเห็น
♦ ใหเปรียบเทียบ
♦ ใหบอกความแตกตาง
♦ ใหทําเปนประจํา
♦ ใหรวมทํา
♦ มอบหมายความรับผิดชอบให
3. ผูสอนบอกและใหผูเรียนทดลองทํา
4. ใหผูเรียนทําดวยตนเองโดยผูสอนมิไดชวยเหลือ
5. ลดการขูบังคับ (Threat) ใหนอยลง มีการใหกําลังใจ ใหความชวยเหลือผูเรียนใน
โอกาสที่เหมาะสม
บทบาทของผูเรียน คือ คิดวางแผนการเรียนและเลือกวิธีการเรียนดวยตนเอง บทบาท
ของครูผูสอนคือเปนพี่เลี้ยงหรือผูอํานวยความสะดวกแกผูเรียน (สมคิด อิสระวัฒน 2543:170-171)
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วิธีการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง
ขอแนะนําเกี่ยวกับวิธีการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง กระทําไดดังตอไปนี้
1. การสํารวจตนเอง ทําความรูจักตน สํารวจวาตนเองสนใจเรื่องอะไรมากที่สุด มี
ความสามารถเฉพาะดานใด สนใจสิ่งใหม ๆ อะไรบาง
2. ทําสมุดบันทึกสวนตัว เพื่อใชบันทึกขอมูลความคิดเรื่องราวตาง ๆ ที่เราไดเรียนรู
หรือเกิดขึ้นในสมองของเรา สมุดนี้จะชวยเก็บสะสมความคิดทีละนอยเขาไวดวยกัน เพื่อเปน
แนวทางในการศึกษาเพิ่มเติมใหกวางไกลออกไป
3. กําหนดโครงการที่จะเรียน
ตามที่เราไดสํารวจไวนั้นนํามาขยายเปนโครงการ
เปนแผนการเรียนวาจะเรียนรูอยางไร โดยพิจารณาวาความรูที่เราตองการจะแสวงหานั้น ชวยให
เราถึงวัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไม
ทําใหเกิดความพอใจ ความสนุกสนานที่จะเรียนหรือไม
ประหยัดเงินและเวลามากนอยแคไหน
4. สรางหองสมุดของตนเอง หมายถึง การรวบรวมรายชื่อ ขอมูล แหลงความรูตาง ๆ
ที่คิดวาจะเปนประโยชนตรงกับความสนใจ เพื่อใชในการคนควาตอไป
5. มองแหลงความรูที่มีอยูในชุมชนนั้น เชน ผูรู ผูชํานาญการในอาชีพตาง ๆ หองสมุด
สมาคม สถานที่ราชการ ฯลฯ ซึ่งแหลงความรูเหลานี้ จะเปนแหลงสําคัญในการคนควา
6. หาเพื่อนรวมเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนความรูกัน
7. การเลือกเรียนในสิง่ ทีต่ นเองสนใจจากสถานศึกษาทีเ่ ปดสอนในตอนเย็น หรือวันหยุด
หรืออาจเรียนทางวิทยุ โทรทัศน ไปรษณียจากมหาวิทยาลัยเปด เปนตน โดยลักษณะของการเรียน
เปดโอกาสใหผูเรียนไมจําเปนตองเขาชั้นเรียน
8. การเรียนรูจากการฝกและปฏิบัติ ซึ่งกอใหเกิดความรูและประสบการณที่เปน
ประโยชน
การเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง เปนวิธีการเรียนที่มีความยืดหยุนไดมากที่สุด สะดวก
เหมาะสําหรับผูใหญหรือบุคคลที่มีภาระหนาที่อื่นที่ตองรับผิดชอบ จะไดเลือกเรียนตามโอกาส
และสถานที่ที่เหมาะสม เปนการเรียนที่สามารถตอบสนองความตองการของเฉพาะบุคคลได
สําหรับเครื่องมือหรือสิ่งที่จะชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยการชี้นําตนเองนั้นอาจ
กระทําไดดวยวิธีการตอไปนี้ (ชิดชงค ส. นันทนาเนตร 2534 : 1)
1. สัญญาการเรียน (Learning Contract) เปนสิ่งที่กําหนดขึ้นระหวางผูสอนกับผูเรียน
ซึ่งเปนลักษณะการสอนรายบุคคลที่ใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยในตนเอง เปนตัว
ของตัวเองใหมากโดยใหการสํารวจและคนหาความสนใจที่แทจริงของตนเอง แลวใหผูเรียนเลือก
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เรียนตามความสนใจ (Personal interest) “สัญญาการเรียน” นี้จะชวยใหผูเรียนชี้นําตนเองไดมากขึ้น
เพราะไดเปดเผยตัวเองไดเต็มที่ และพึ่งพาตนเองไดมากที่สุด
2. การเรียนรูจากกลุมเพื่อน (Peer Learning Group) สิ่งที่จะไดจากการเรียนรูจาก
กลุมเพื่อน คือประสบการณของเพื่อนก็อาจชวยชี้นําตัวเอง พรอมกันนี้ก็จะเปนการเรียนการสอน
ที่มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ ความคิดเห็นระหวางครู หรือ ผูสอน หรือ ผูอํานวยความ
สะดวกกับผูเรียนในกลุมดวย
3. ใชกรอบการกําหนดเวลา (Time Commitment) การกําหนดระยะเวลาตายตัวกับ
กิจกรรมตาง ๆ จะชวยใหผูเรียนตระหนักถึงคุณคาของเวลาที่จะเรียนรูสิ่งตาง ๆ และการนําไปใช
ไดทันทีในชีวิตประจําวัน
4. ประโยชนของการเรียนรู (Perceived Benefits) ผูเรียนจะนําตนเองไดดีมากขึ้น
หากการเรียนรูเปนการแกปญหา มิใชการจดจําแคเนื้อหา การจัดโปรแกรมการเรียนจึงจําเปนตอง
สนองความตองการของผูเรียนเปนการใหความรู ทักษะที่จําเปน และทันตอเหตุการณ สถานการณ
ที่เปนอยู เชน ผูที่มีโอกาสจะขับรถไดก็อยากเรียนรูวิธีขับรถ เปนตน
5. ความพรอมในการเรียนรูด ว ยการชีน้ าํ ตนเอง (Preparation of Self-directed Learning)
นั่นคือผูเรียนตองมีความสมัครใจ เต็มใจที่จะเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง เปนเรื่องภายในจิตใตสํานึก
ของผูเรียน เปนการเปลี่ยนแปลงที่อยูภายในตัวผูเรียนมากกวาการจัดการภายนอก
สวนแจ็ค เมซิโรว (Jack Mezirow 1981:21-22) สรุปการสงเสริมใหผูเรียนมีความ
สามารถทําหนาที่ในการเปนผูเรียนรูดวยการชี้นําตนเองนั้น ตองดําเนินการดังนี้
1. ลดการใหผูเรียนพึ่งพาผูสอนหรือผูอํานวยความสะดวก
2. ชวยใหผูเรียนเขาใจถึงการใชแหลงวิทยาการตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งประสบการณ
จากผูอื่น รวมทั้งครูหรือผูอํานวยความสะดวก ซึ่งตองใชความสัมพันธอันดีตอกัน
3. ชวยใหผูเรียนตระหนักถึงความจําเปนในการเรียนรูเนื่องจากการรับรูความตองการ
ของตนเอง อันเปนผลมาจากอิทธิพลของวัฒนธรรม สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป
4. ชวยใหผูเรียนเพิ่มความรับผิดชอบในการหาเปาหมายของการเรียนรู การวางแผน
โปรแกรมและการประเมินผลการเรียนดวยตนเอง
5. ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากปญหาของผูเรียนแตละคน
6. ชวยใหผูเรียนตัดสินใจในวิชาตาง ๆ ที่เสนอใหผูเรียนไวเปนทางเลือกในการทํา
ความเขาใจซึ่งจะเกิดการเรียนรูตอไป
7. กระตุนใหผูเรียนใชเกณฑหรือบรรทัดฐานในการตัดสินใจ หรือพินิจพิเคราะหสิ่ง
ตางๆ ซึ่งเกี่ยวกับตนเองและประสบการณทั้งหมดที่ผานมา
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8. ชวยใหผูเรียนเขาไปสูการเรียนรู ดวยการมองตนเองอยางถูกตอง
9. ชี้ปญหาและแกปญหาใหเขาใจโดยงายซึ่งตองตระหนักถึงความสัมพันธของปญหา
สวนบุคคลและสวนรวมดวย
10. เสริมแรงมโนคติของผูเรียนวาตองเปนทั้งผูเรียนรูและผูจัดการชีวิตตัวเอง โดยจัด
บรรยากาศที่นาสนับสนุน และรับปฏิกิริยาตอบกลับของผูเรียน เพื่อเปนการกระตุนความสามารถ
ของผูเรียนใหปรากฏ
11. เนนการนําประสบการณ การมีสวนรวมและวิธีการสรางโครงการอยางเปนระบบ
โดยทําในรูปลักษณ “สัญญาการเรียน” (Learning Contract)
12. ทําความชัดเจนในเรื่องการชวยใหผเู รียนเขาใจทางเลือกหรือการตัดสินใจไมวา จะเปน
วิธีการที่จะปรับคุณภาพของทางเลือกและกระตุนใหผูเรียนเลือกเฟนสิ่งที่ดีที่สุด
แบบวัดระดับความพรอมในการเรียนรูด ว ยการชีน้ าํ ตนเอง (Self –Directed Learning Readiness Scale)
ดร.ลูซี่ เมดเซน กูกลิเอลมิโน (Lucy Madsen Guglielmino 1977:32-33) ไดศึกษา
ลักษณะการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง จากผูเชี่ยวชาญดานการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง จํานวน
14 คน โดยใชเทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) เปนการสํารวจ 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 สง
แบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญ ระบุองคประกอบที่สําคัญที่มีตอการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง รวมถึง
ความสามารถ เจตคติ และบุคลิกลักษณะสวนตัว นําขอมูลที่ไดมาสรางเปนแบบสอบถามสําหรับ
การสํารวจครั้งตอไป ครั้งที่ 2 สงแบบสอบถามชุดที่ 2 เปน rating sheet ใหกับผูเชี่ยวชาญ
คณะเดิมแสดงความคิดเห็นพรอมทั้งเสนอแนะเพิ่มเติม และการสํารวจครั้งที่ 3 จัดสงแบบสอบถาม
ที่เปนผลสรุปจากแบบสอบถามชุดที่ 2 ใหกับผูเชี่ยวชาญแสดงเหตุผลกับการให rating ครั้งที่ 3 นํา
ผลการสํารวจทั้ง 3 ครั้ง มาเปนขอมูลสําหรับการสรางแบบวัด Self –Directed Learning Readiness
Scale (SDLRS) แบบสอบถามนี้เปนลักษณะการประเมินตนเอง โดยมีตัวเลือกลักษณะมาตราสวน
ประมาณคา (Likert – type item) จํานวน 41 ขอ และนําเครื่องมือนี้ไปทดลองกับกลุมตัวอยาง
จํานวน 307 คน ซึ่งเปนกลุมที่แตกตางกัน 4 กลุม คือ กลุมระดับมัธยมศึกษาตอนตน กลุม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมนักศึกษาที่ศึกษาในระดับวิทยาลัยที่เรียนเต็มเวลาและกลุมผูที่
ศึกษาภาคค่ํา Guglielmino (1977:56-57) นําคําตอบที่ไดมาทําการวิเคราะหเปนรายขอ (item
analysis) และประมาณคาพารามิเตอรของแบบวัด SDLRS ไดคาความเชื่อมั่น 0.87 ผลการ
วิเคราะหองคประกอบ (factor analysis) พบวา มีองคประกอบ 8 ประการ ( Lucy Madsen
Guglielmino อางถึงในนรินทร บุญชู (2532: 23-24) คือ
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1. การเปดโอกาสตอการเรียนรู (Openness to learning Opportunities)ไดแก ความ
สนใจในการเรียน ความภูมิใจเมื่อเรียนสําเร็จ ชอบการคนควาจากหองสมุด ยอมรับคําติติงในความ
ผิดพลาดของตนเอง และมีความพยายามในการทําความเขาใจในเรื่องที่ยาก ๆ
2. มโนคติของตนเองในดานการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ (Self-concept as an
effective learner) ไดแก ความสามารถที่จะเรียนเมื่อตองการจะเรียน เมื่อตัดสินใจเรียนแลว
สามารถแบงเวลาใหกับการเรียนไดแมจะมีงานอื่นมากก็ตาม โดยรูวาเมื่อใดที่จะเรียนในการเรียน
สามารถหาวิธีการตาง ๆ เพื่อเรียนรูหัวขอใหม ๆ มีความสุขกับการแกปญหาที่ยาก ๆ และรูวาเมื่อ
ตองการขอมูลจะไปหาไดที่ไหน
3. ความคิดริเริ่มและอิสระในการเรียนรู (Initiative and independence in learning)
ไดแก ความไมทอถอย แมจะไมคอยเขาใจในสิ่งที่กําลังทําอยู ชอบที่จะเรียน ไมมีปญหาในการ
ทําความเขาใจจากการอาน และสามารถทํางานดวยตนเองไดดี
4. ความรั บ ผิ ด ชอบตอการเรียนรูข องตนเอง (Information acceptance of
responsibility for one’s own learning) ไดแก การยอมรับตนเองวาเปนผูที่มีความฉลาดพอควร
มีความเชื่อวาการคิดอยูเสมอแสดงวาตนเองเปนใครกําลังทําอะไรเปนสิ่งสําคัญตอการศึกษาของตน
5. ความรักในการเรียนรู (Love of learning) ไดแก ความชื่นชมตอบุคคลที่ศึกษา
คนควาอยูเสมอ มีความตองการที่จะเรียนและปรารถนาใหมีเวลามากกวานี้ มีความสนุกสนานใน
การคนควาและมีความกระหายในการเรียนรู
6. ความคิดสรางสรรค (Creativity) ไดแก มีความคิดที่จะทําสิ่งตาง ๆ ไดดี สามารถ
แสวงหาแนวทางในการเรียนสิ่งใหม ๆ ไดหลายทาง
7. การมองอนาคตในแงดี (Positive Orientation to the future) ไดแก ความ
ตองการที่จะเรียนรูตลอดชีวิต ชอบคิดถึงเรื่องในอนาคต คิดวาปญหาเปนสิ่งทาทายและรูดีวาตนเอง
ตองการเรียนอะไรเพิ่มเติม
8. ความสามารถใชทักษะศึกษาหาความรูและทักษะการแกปญหา (Ability to use
basic study skills and problem solving skills) มีทักษะในการอาน การเขียน การฟงและ
การจํา มีความสนุกกับการแกปญหาและคิดวาปญหาเปนสิ่งที่ทาทาย
ตอมา กูกลิเอลมิโน (Guglielmino) ไดปรับปรุงเครื่องมือวัดความพรอมในการเรียนรู
ดวยการชี้นําตนเอง (SDLRS) ซึ่งเดิมมี 41 ขอ มาปรับปรุงขยายเปน 58 ขอ
บรอคเคทท และ ฮีมสตรา (Brockett and Hiemstra 1991:57) กลาวถึง แบบวัด
(SDLRS)วา ปจจุบันมักนิยมใชกันมาก โดยมีวัตถุประสงคที่สําคัญ 2 ประการ คือ
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1. ใชเพื่อหาความสัมพันธระหวางความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง กับ
งานทดลอง กึ่งทดลองหรืองานวิจัยหาคาสหสัมพันธ ของความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ของบุคคล
2. ใชเปนเครื่องมือวินิจฉัยการประเมินผูเรียนในดานความพรอมในการเรียนรูดวยการ
ชี้นําตนเอง
สรุปไดวา ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเองเปนสิ่งที่สําคัญ และจําเปน
อยางยิ่งสําหรับบุคคลทุกคนที่มีความสนใจ มีความรักจะเรียนรู ซึ่งจะกอใหเกิดผลดีตอการเรียน
การสอน การทํางาน การประกอบอาชีพ และการดําเนินชีวิตของบุคคล และจากแนวคิดของ
นักการศึกษาตาง ๆ ที่ไดคนควาในเรื่องนี้ แนวคิดของ กูกลิเอลมิโน (Guglielmino) ไดรับการ
ยอมรับมากที่สุด และมีผูสนใจนําแบบวัดความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเองไปใชวัด
ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเองในงานวิจัยตาง ๆ มากมาย
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ ผูว จิ ยั แบงการศึกษาออกเปน 2 หัวขอ คือ งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ
กับครูและคุณลักษณะที่พึงประสงค และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับครูและคุณลักษณะที่พึงประสงค
ศรีสมร พุมสะอาด (2530 : 116-119) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณภาพของครู
ประถมศึกษา โดยศึกษาจากเอกสารงานและวิจัยรวมกับวิธีเทคนิคเดลฟาย สอบถามผูเชี่ยวชาญ 3
รอบ พบวา คุณลักษณะที่แสดงถึงคุณภาพของครูประถมศึกษา มี 6 ดาน สรุปไดดังนี้ ความรู
ในดานวิชาชีพ ไดแก ความรูในวิชาที่สอน ความรูเกี่ยวกับวิชาครู หลักสูตร การแนะแนว
การพัฒนาสิ่งแวดลอมในโรงเรียน และความใฝรู ดานคุณธรรม จริยธรรม ไดแก มีความเมตตา
ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตยสุจริต มีศีลธรรมจรรยา ประพฤติดี ใชปญญาในการวิเคราะหและแกปญหา
รักษาความสามัคคีในหมูคณะ และมีความยุติธรรม ดานอุดมการณและวิญญาณครู ไดแก มีเจตคติ
ที่ดีตอเด็กและอาชีพ ดานการพัฒนาชุมชน ไดแก มีความเสียสละเพื่อสวนรวม ใชวิธีการสื่อสาร
ในการเผยแพรความรูและเรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียน ดานวินัย ไดแก มีวินัยในตนเอง ทํางานโดยการ
วางแผน ตรวจสอบและปรับปรุงงานอยูเสมอ ปฏิบัติตามระเบียบและมีจรรยาครู ดานบุคลิกภาพ
ไดแก มีสุขภาพจิตดี มีอารมณมั่นคง กิริยาวาจาดี ทาทางสงา มีอารมณขัน กระตือรือรนใน
การทํางาน ใจกวาง มีเหตุผล มีมนุษยสัมพันธดี ปรับตัวไดดี และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
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รัชนี งะสมัน (2533:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของครูที่พึง
ประสงค ตามทัศนะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสตูล ผลการ
วิจัย พบวา ระดับคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค ตามทัศนะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัด
กรมสามัญศึกษา จังหวัดสตูล โดยภาพรวมอยูในระดับสูงทุกดาน โดยเรียงลําดับจากสูงไปหาต่ํา
คือ การเปนพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย การอบรม แนะแนวและปกครอง บุคลิกลักษณะ
วิชาการ คุณธรรมและความประพฤติ สุขภาพกายและจิต มนุษยสัมพันธ และการสอน และ
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ครูที่มีเพศ และการนับถือศาสนาตางกัน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค
ไมแตกตางกัน ครูที่มีระดับการศึกษาตางกัน เมื่อเปรียบเทียบเปนรายดาน พบวา ดานสุขภาพกาย
และจิตและดานบุคลิกลักษณะ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอื่น ๆ
ไมแตกตางกัน สวนครูที่มีอายุตางกัน พบวา ดานคุณธรรมและความประพฤติมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักเรียนที่มีอายุ 13 ปลงมา มีทัศนะตอคุณลักษณะของ
ครูทพ่ี งึ ประสงคสงู กวานักเรียนทีม่ อี ายุมากกวา 13 ป แต ไมเกิน 15 ป สวนดานอืน่ ๆ ไมแตกตางกัน
บรรจง สลีวงศ (2534:บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง คุณลักษณะของครูประถมศึกษา
ตามทัศนะของผูบริหารโรงเรียน ศึกษาเฉพาะกรณีครูประถมศึกษาสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดลําปาง ผลการวิจัยสรุปไดวา คุณลักษณะของครูประถมศึกษาดานจริยธรรม จรรยาบรรณ
อยูในระดับมาก สวนดานรอบรู สอนดี และดานมุงมั่นพัฒนา อยูในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจ ารณาจําแนกตามขนาดของโรงเรียน พบวา คุณลักษณะของครูประถมศึกษาในทัศนะของ
ผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญ ในดานรอบรู สอนดี ดานมีคุณธรรม จรรยาบรรณ และดานความ
มุงมั่น พัฒนา อยูในระดับมาก สวนในทัศนะของผูบริหารโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก
ดานมีคุณธรรม จรรยาบรรณ อยูในระดับมาก ดานรอบรู สอนดี และดานมุงมั่นพัฒนา อยูใน
ระดับปานกลาง
พินิจ เข็มทอง (2535:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค
ของครูจริยธรรมในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก ครู และผูปกครองนักเรียน ผลการวิจัยพบวา
ผูบริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก ครู และผูปกครองนักเรียน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคของครูสอนจริยศึกษา โดยรวมอยูในระดับที่พึงประสงคระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ดานที่อยูในระดับที่พึงประสงคมากเรียงลําดับไดดังนี้ คือ ดานคุณธรรมและ
ความประพฤติ ด า นบุ ค ลิ ก ภาพ ด า นมนุ ษ ยสั ม พั น ธ ด า นการสอน และด า นวิ ช าการ
นอกจากนัน้ ยังพบวา ผูบ ริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก ครู และผูป กครองนักเรียน มีระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณ ลักษณะที่พึงประสงคของครูสอนจริยศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
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ระดับ .01 และผูบ ริหารโรงเรียนมีระดับความคิดเห็นแตกตางจากศึกษานิเทศกและผูป กครองนักเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และครูมีระดับความคิดเห็นแตกตางจากศึกษานิเทศกและ
ผูปกครองนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนั้นไมพบความแตกตาง
วุฒิพงษ บุญญพันธโสภณ (2535 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบทัศนะของ
ครูแนะแนวที่พึงประสงคของครูและผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่อยูในโครงการรวมพัฒนา
การใชหลักสูตร เขตการศึกษา 7 ผลการวิจัยพบวา ทัศนะเกี่ยวกับคุณลักษณะของครูแนะแนวที่
พึงประสงคของครูและผูบริหารโรงเรีบยประถมศึกษาที่อยูในโครงการรวมพัฒนาหลักสูตร ในดาน
มนุษยสัมพันธ ดานบุคลิกลักษณะ ดานคุณธรรมและความประพฤติ ดานความรูเกี่ยวกับการสอน
และการแนะแนว อยูในระดับมากทุกดาน และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบเกี่ยวกับคุณลักษณะครู
แนะแนวทีพ่ งึ ประสงคของครูและผูบ ริหารในโรงเรียนประถมศึกษาทีอ่ ยูใ นโครงการรวมพัฒนาการใช
หลักสูตร พบวา คุณลักษณะดานมนุษยสัมพันธ ดานบุคลิกลักษณะ ดานความรูเกี่ยวกับการสอน
และการแนะแนว แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานคุณธรรมและ
ความประพฤติ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จรรยา วรรณเวช (2538 : บทคัดยอ) ไดทาํ การศึกษาเกีย่ วกับคุณลักษณะของครูทพ่ี งึ ประสงค
ตามทัศนะของผูบริหารและครูอาจารยโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบวา ระดับทัศนะของผูบริหารและครูอาจารยที่มีตอคุณลักษณะของครู
ทีพ่ งึ ประสงคโดยภาพรวมและรายดานอยูใ นระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ คุณลักษณะ
ดานคุณธรรมและจริยธรรม คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ คุณลักษณะดานการสอน คุณลักษณะ
ดานวิชาการ และคุณลักษณะดานมนุษยสัมพันธ จากการศึกษาเปรียบเทียบทัศนะของผูบริหาร
และครูอาจารย ที่มีตอคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนั้นยังพบวา ผูบริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ
ในการดํารงตําแหนงตางกัน และผูบริหารที่ปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน มีทัศนะตอ
คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน สวนครูอาจารยที่มี
ประสบการณในการดํารงตําแหนงตางกัน มีทศั นะตอคุณลักษณะของครูทพ่ี งึ ประสงค โดยภาพรวม
และรายดานไมแตกตางกัน สวนครูอาจารยที่ปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน มีทัศนะ
ตอคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค โดยภาพรวมและคุณลักษณะดานการสอน คุณลักษณะดาน
คุณธรรมและจริยธรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คุณลักษณะดานวิชาการ
คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคุณลักษณะ
ดานมนุษยสัมพันธไมแตกตางกัน
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เลอพงษ อุปพงษ (2544 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค
และคุณลักษณะทีเ่ ปนจริงของครูผสู อนในโรงเรียนประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัยพบวา
1. คณะกรรมการโรงเรียนโดยรวมและจําแนกตามสถานภาพ เห็นวาครูผสู อนในโรงเรียน
ประถมศึกษา มีคุณลักษณะที่พึงประสงค อยูในระดับมาก โดยเฉพาะคณะกรรมการโรงเรียนที่มา
จากครู มีคุณลักษณะที่พึงประสงคดานความประพฤติปฏิบัติตน อยูในระดับมากที่สุด
2. คณะกรรมการโรงเรียนโดยรวม คณะกรรมการที่มาจากผูปกครองและศิษยเกาและ
คณะกรรมการที่มาจากผูทรงคุณวุฒิ เห็นวาครูมีลักษณะที่เปนจริงโดยรวมและรายดาน พบ 2 ดาน
อยู ใ นระดั บ มาก และอี ก 2 ด า นอยู ในระดับปานกลาง คือดานวิชาการ และดานวิชาชีพ
ยกเวนคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เห็นวา ครูมีลักษณะที่เปนจริง ดานวิชาชีพ อยูในระดับมาก และ
คณะกรรมการทีม่ าจากผูป กครองและศิษยเกา เห็นวาครูมลี กั ษณะทีเ่ ปนจริงดานการประพฤติปฏิบตั ติ น
และดานมนุษยสัมพันธ อยูในระดับปานกลาง สวนคณะกรรมการโรงเรียนที่มาจากครู เห็นวา
ครูมีลักษณะที่เปนจริงโดยรวม ดานการประพฤติปฏิบัติตนและดานมนุษยสัมพันธ อยูในระดับมาก
และมีคุณลักษณะที่เปนจริงอีก 2 ดาน อยูในระดับปานกลาง
3. คณะกรรมการโรงเรียนทีม่ สี ถานภาพตางกัน เห็นวาครูผสู อนในโรงเรียนประถมศึกษา
มีคุณลักษณะที่พึงประสงคโดยรวมและเปนรายดานทั้ง 4 ดาน ไมแตกตางกัน และเห็นวาครูมี
ลักษณะที่เปนจริงโดยรวม และเปนรายดานไมแตกตางกัน แตคณะกรรมการที่มาจากผูทรงคุณวุฒิ
เห็นวาครูมีคุณลักษณะที่เปนจริง ดานวิชาการมากกวาคณะกรรมการที่มาจากครู และคณะกรรมการ
ที่มาจากผูปกครองและศิษยเกา และคณะกรรมการที่มาจากครู เห็นวามีลักษณะที่เปนจริง ดานการ
ประพฤติตนมากกวาคณะกรรมการที่มาจากผูปกครองและศิษยเกา และจากผูทรงคุณวุฒิอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เบ็ค (Beck 1967 : 172-178, อางถึงในรัชนี งะสมัน 2533:45) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของครูโดยใชแบบสอบถาม “ครูของฉัน” จํานวน 100 ขอ กับนักเรียนไฮสกูลระดับ 6
จํานวน 2,108 คน พบวา ครูที่ดีในสายตาของนักเรียนคือครูที่มีลักษณะใหความรัก ความเอาใจใส
มีทาทีที่อบอุนตอนักเรียน มีความเปนกันเองกับนักเรียน สามารถสื่อความใหนักเรียนเขาใจอยาง
ชัดเจน กระตุนใหนักเรียนสามารถแสดงออกอยางเต็มที่ สามารถที่จะควบคุมนักเรียนใหอยูในความ
มีระเบียบวินัย นอกจากนี้ ยังจะตองมีวิธีสอนที่สามารถจูงใจใหนักเรียนอยากเรียน
โอเดน (Oden 1972:194, อางถึงใน ประยงค เนาวบุตร 2525:29) ไดทําการวิจัย
เกี่ยวกับบุคลิกภาพของครู ซึ่งไดรับการประเมินวา เปนผูที่มีประสิทธิภาพในการทํางาน โดยให
นักเรียน ครู และครูใหญ เปนผูตอบแบบสอบถาม พบวา ครูที่มีประสิทธิภาพนั้นตองเปนคนขยัน
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สุขุม เยือกเย็น มีความสามารถในการสอนดี มีความทะเยอทะยาน ทํางานดวยความคลองแคลว
และรักษาเอกลักษณของความเปนครู
แคลเดอรอน (Calderon 1989 : 1512-A, อางถึงใน พินิจ เข็มทอง 2535:48) ไดศึกษา
เกี่ยวกับคุณลักษณะของครูที่สอนไดดีเยี่ยมในทัศนะของนักเรียน ครู และผูบริหารโรงเรียน ในเขต
วิทยาลัยชุมชนลอสแองจีลสิ (Los Angeles Community College) ซึง่ เปนวิจยั เชิงสํารวจความคิดเห็น
กลุม ตัวอยางเลือกจากประชากรในเขตวิทยาลัยชุมชนลอสแองจีลสิ โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับบุคลิกภาพและพฤติกรรมที่สําคัญของครูที่สอนไดดีเยี่ยม ผลการศึกษาพบวา นักเรียน ครู
และผูบริหารโรงเรียน มีความเห็นตรงกัน โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ดี
3 ลักษณะ คือ ลักษณะการสอนที่ดี ลักษณะเกี่ยวกับบุคลิกภาพที่ดี และลักษณะเกี่ยวสมรรถภาพ
ทางวิชาชีพครู
ไวท (White 1989 : 2537-A, อางถึงใน จรรยา วรรณเวช 2538 : 38) ไดทําการศึกษา
พื้นฐานและคุณลักษณะของครูที่มีความมุงมั่นในการสอนในสหรัฐอเมริกา โดยศึกษาจากครูใหญ
จํานวนรอยละ 43 ของครูใหญ จากรอยละ 69 ของโรงเรียนที่รวมโครงการ เครื่องมือที่ใชในการ
ศึกษา เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับมาตรฐานและคุณลักษณะของครูผูสอน ผลการวิเคราะหขอมูล
พบวา คุณลักษณะที่เปนมาตรฐานของครูมี 5 ลักษณะ คือ มีความมั่งใจสูง มีความรูดี มี
ประสบการณและทักษะความชํานาญ มีทัศนคติที่ดี มีความยินดีในอาชีพทางการสอน และยังชี้
ใหเห็นวา มาตรฐานตาง ๆ ที่กําหนดมีความสําคัญตอการเรียนการสอน
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง
นรินทร บุญชู (2532 : 95-102 ) ศึกษาลักษณะการเรียนรูดวยการชี้นําตนเองของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง จํานวน 1,050 คน โดยใชแบบทดสอบที่สรางขึ้นโดยดัดแปลง
มาจากแบบวัด Self-Directed Learning Readiness Scale ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหง มีลักษณะการเรียนรูดวยการชี้นําตนเองอยูในระดับสูงเพียง 2 ดาน คือ เปดโอกาสตอ
การเรียนรูและการมีความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง อยูในระดับปานกลาง 6 ดาน เรียง
ลําดับจากมากไปหานอย คือ การมองอนาคตในแงดี รักการเรียนรู มโนมติของตนในดานการเรียน
ที่มีประสิทธิภาพ มีความคิดสรางสรรค สามารถใชทักษะการศึกษาหาความรูและทักษะการแก
ปญหา และมีความคิดริเริ่มและเรียนรูไดดวยตนเอง การศึกษาตัวแปรที่มีผลตอการเรียนรู พบวา
คณะที่ศึกษาและผลการศึกษา ที่ตางกันจะมีระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง
แตกตางกัน นักศึกษาเพศชายมีความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเองสูงกวานักศึกษาเพศ
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หญิง สวนตัวแปรอื่น ๆ อีก 3 ดาน คือ เหตุผลที่เขาศึกษา วิธีเรียน และการประกอบอาชีพใน
ขณะศึกษาไมแตกตางกัน
สุวรรณา ยหะการ (2533 : 76-83) ศึกษาความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาและนักศึกษา
ผูใหญเกี่ยวกับการเรียนรูดวยการนําตนเองในโรงเรียนผูใหญสายสามัญ กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนดวยการนําตนเองของครูสังคมศึกษาและนักศึกษาผูใหญ
โดยสรางเครื่องมือจากกรอบแนวความคิดของโนลส (Knowles) 5 ดาน ไดแก การวิเคราะห
ความตองการ การกําหนดจุดมุง หมายในการเรียน การวางแผนการเรียน การแสวงหาแหลงวิทยาการ
และประเมินผลการเรียน ผลการวิเคราะหพบวา เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูสังคมศึกษา
และนักศึกษาผูใหญมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เพียงดานเดียว
คือ ดานการวางแผนการเรียนรู หรือสรุปไดวา นักศึกษาผูใหญมีระดับความคิดเห็นในเรื่องการ
วางแผนการเรียนอยูในระดับเห็นดวยมากกวาครู
สองหลา เทพเชาวนะ (2534 : 63-67) ศึกษาลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของ
นักศึกษาทางไกลระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดนครปฐม ตามแนวคิดของ กูกลิเอลมิโน
ผลการวิจยั พบวา นักศึกษาทางไกลระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดนครปฐม มีองคประกอบ
รวมลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองอยูในระดับสูง และเมื่อพิจารณาในรายองคประกอบมี
เพียง 2 ดาน อยูในระดับสูง คือการเปดโอกาสตอการเรียนรู และความรับผิดชอบตอการเรียนรู
ของตนเอง สวนที่เหลืออีก 6 ดานอยูในระดับ ปานกลาง ไดแก มโนคติของตนเองในดานการ
เปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ ความคิดริเริ่มและอิสระในการเรียนรู ความรักในการเรียนรู ความคิด
สรางสรรค การมองอนาคตในแงดี และความสามารถใชทักษะการศึกษาหาความรูและทักษะการ
แกปญหา การศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะการเรียนรูดวยการชี้นําตนเองกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนัก ศึกษาทางไกลทั้งหมด และแยกวิเคราะหเปนกลุมนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในระดับต่ํา กลาง และสูง ปรากฏวาไมพบความสัมพันธ แตพบวามีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ระหวางนักศึกษาที่เริ่มลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 และ
2 ปการศึกษา 2533 ของกลุมที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับต่ํา ทั้งในองคประกอบรวมลักษณะ
การเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง และรายองคประกอบ 4 ดาน คือ เปดโอกาสตอการเรียนรู มโนคติ
ของตนเองในดานการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ ความคิดริเริ่มและอิสระในการเรียนรู และความ
รับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง สวนในกลุมที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับกลางและสูง
ไมพบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
สุภมาส ทองใส (2535 : 101-106) ศึกษาลักษณะการเรียนรูด ว ยการชีน้ าํ ตนเองของผูเ รียน
นอกระบบโรงเรี ย นประเภทอาชี ว ศึ ก ษา สั ง กั ด สํานั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาเอกชน
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กรุงเทพมหานคร โดยใชแบบสอบถามที่สรางขึ้นโดยดัดแปลงจากแบบวัด Self-Directed Learning
Readiness Scale ผลการวิจัยพบวา ผูเรียนมีองคประกอบลักษณะการเรียนรูดวยการชี้นําตนเองใน
ระดับต่ํา 2 ดาน คือ ความคิดริเริ่มและเรียนรูไดดวยตนเอง และความสามารถในการใชทักษะ
การศึกษาหาความรูและทักษะในการแกปญหา สวนอีก 6 ดาน อยูในระดับปานกลาง นอกจากนี้
ยังพบวา ผูเรียนนอกระบบโรงเรียนประเภทอาชีวศึกษาที่มีเพศ อายุ สาขาวิชาชีพ ระดับการศึกษา
กอนเขาเรียน และการประกอบอาชีพขณะศึกษาตางกัน มีลักษณะการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง
ตางกันอยางมีนัยสําคัญ กลาวคือ เพศชายมีลักษณะการเรียนรูดวยการชี้นําตนเองสูงกวานักศึกษา
เพศหญิง ผูเรียนที่มีอายุมากกวา 29 ป มีลักษณะการเรียนรูดวยการชี้นําตนเองสูงกวาผูที่มีอายุนอย
ผูเรียนกลุมวิชาพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และกลุมวิชาคหกรรม มีลักษณะการเรียนรูดวยการ
ชี้นําตนเองสูงกวาผูเรียนที่อยูในกลุมวิชาภาษาและศิลปะ ผูเรียนที่มีระดับการศึกษาขั้นอุดมศึกษา
มีลักษณะการเรียนรูดวยการชี้นําตนเองสูงกวาผูเรียนที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ประถมศึกษา
และ ผูที่มีงานประจํามีลักษณะการเรียนรูดวยการชี้นําตนเองสูงกวาผูเรียนที่ไมไดทํางาน
ศศิธร กุลสิริสวัสดิ์ (2537:97-99) ไดทําการวิจัยเรื่อง ระดับความพรอมในการเรียนรู
โดยการชี้นําตนเองของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา ผลการวิจัยพบวา นักศึกษา
สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม กลุมสถานศึกษาภาคกลางและตะวันออก มีระดับความพรอมใน
การเรียนรูโดยการชี้นําตนเองโดยภาพรวมอยูในระดับสูง 5 ดาน คือ ความรับผิดชอบตอการเรียนรู
การมองอนาคตในแงดี ความรักในการเรียน มโนภาพตอตนเองในดานการเปนผูเ รียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และการเปดโอกาสตอการเรียนรู อีก 3 ดานอยูในระดับปานกลาง คือ ความสามารถใชทักษะศึกษา
หาความรูและทักษะการแกปญหา ความคิดริเริ่มและเรียนรูไดดวยตนเอง และความคิดสรางสรรค
และเมื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับความพรอมในการเรียนรูโดยการชี้นําตนเอง จําแนกตามเพศ อาชีพ
ของผูปกครอง อาชีพที่นักศึกษาคาดหวัง ขนาดวิทยาลัย และประเภทสถานศึกษา พบวา มีระดับ
ความพรอมในการเรียนรูโดยการชี้นําตนเองไมแตกตางกัน แตหากจําแนกตาม อายุ หลักสูตร และ
ระดับผลการศึกษา พบวา มีระดับที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
วิมลพรรณ กุลตั ถนาม (2538 : 88-91) ศึกษาระดับความพรอมในการเรียนรูโ ดยการชีน้ าํ
ตนเองของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ในเขตการศึกษา 11 ตามแนวคิดของกูกลิเอลมิโน
โดยใชแบบวัด Self-Directed Learning Readiness Scale และ Rosenberg Self-Esteem ผลการวิจัย
พบวา โดยภาพรวมครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนมีความพรอมในการเรียนรูโดยการชี้นํา
ตนเองอยูในระดับสูง เมื่อพิจารณารายองคประกอบมีเพียงดานเดียวที่อยูในระดับปานกลาง คือ
ความคิดสรางสรรค นอกนั้นอยูในระดับสูง เมื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความพรอมในการ
เรียนรูโดยการชี้นําตนเองกับความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง พบวา มีความสัมพันธกันในทางบวก
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นอกจากนั้นยังพบวา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนเพศชายมีความพรอมในการเรียนรูใน
การชี้นําตนเองสูงกวาเพศหญิง ครูอาสาสมัครกลุมที่มีอายุ 30 ป หรือมากกวามีความพรอมในการ
เรียนรูดวยการนําตนเองสูงกวากลุมอายุต่ํากวา 30 ปครูอาสาสมัครนอกระบบโรงเรียนกลุมที่มีการ
ศึกษาระดับอนุปริญญามีความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเองสูงกวากลุมที่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และครูอาสาสมัครนอกระบบโรงเรียนกลุมที่มีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองสูงสุด มี
ความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเองสูงกวากลุมที่มีระดับความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองสูง
และปานกลาง
สมคิด อิสระวัฒน (2538:61-72) ไดทําการวิจัยเรื่องลักษณะการเรียนรูดวยตนเองของ
คนไทย ซึ่งกลุมตัวอยางในการวิจัย คือ บุคคลที่ประสบความสําเร็จในวิชาชีพของตนโดยมิไดรับ
การศึกษาหรือเรียนจากสถานบันการศึกษาในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ เปนบุคคลซึ่งไดรับการยอมรับจาก
ทองถิ่นหรือสถาบัน หรือเปนบุคคลที่รูจักกันทั่วไปวาเปนคนซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
นั้น ๆ จํานวน 30 คน จากภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศไทย เครื่องมือที่ใชเปนแบบสัมภาษณ
ผลการวิจัย พบวา คุณสมบัติของคนซึ่งเรียนรูดวยตนเอง คือ ตองเปนคนชางสังเกต ชางคิด
วิเคราะห เปนนักปฏิบัติและนักประเมินผล รวมทั้งเปนคนที่มีความเพียรพยายาม มีความตั้งใจจริง
เมื่อมีปญหาในการเรียนสวนใหญจะใชวิธีการคิดและลองทําดวยตนเองกอน หากทําไมไดจะ
สอบถามจากผูรู แหลงขอมูลในการเรียน คือ การทดลองทําดวยตนเอง ผูรู หนังสือ เพื่อน และ
การดูงาน สําหรับปจจัยที่สงเสริมใหเกิดการเรียนรูดวยการนําตนเอง คือ บุคลิกภาพของพอแม
หรือบุคคลอยูใกลชิด วิธีการสรางสิ่งแวดลอมในการพัฒนาคุณลักษณะที่จะเรียนรูดวยตนเอง คือ
การอบรมเลี้ยงดูของพอแม และการจัดระบบการเรียนการสอนในโรงเรียน
สรอยทิพย อุจวาที (2539:100-105) ศึกษาระดับความพรอมในการเรียนรูโดยการชี้นํา
ตนเองของหัวหนาศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ จํานวน 572 คน โดยใชแบบวัด
Self-Directed Learning Readiness Scale และ Rosenberg Self-Esteem ผลการวิจัย พบวา
โดยภาพรวมระดับความพรอมในการเรียนรูโดยการชี้นําตนเองของหัวหนาศูนยบริการการศึกษา
นอกโรงเรียนอําเภอ อยูในระดับสูงเชนเดียวกันกับความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง และเมื่อศึกษา
ในองคประกอบทั้ง 8 ดาน ปรากฏวาอยูในระดับสูง 7 ดาน คือ รักการเรียนรู การมองอนาคต
ในแงดี มโนภาพตอตนเองในดานการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ ความรับผิดชอบในการเรียนรู
ของตนเอง การเปดโอกาสตอการเรียนรู ความสามารถใชทกั ษะศึกษาหาความรูแ ละทักษะการแกปญ
 หา
ความคิดริเริ่มและอิสระในการเรียนรู สวนที่อยูในระดับปานกลางมีเพียงดานเดียว คือ ความคิด
สรางสรรค และจากการศึกษาหาความสัมพันธระหวางความพรอมในการเรียนรูโดยการชี้นําตนเอง
กับระดับความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง พบวา มีความสัมพันธกันปานกลางทางบวก (r = .51)

83
สวนความสันพันธระหวางความพรอมในการรียนรูโดยการชี้นําตนเองกับคะแนนการประเมินผล
การฝกอบรมผูบริหารศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ ของหัวหนาศูนยบริการการศึกษา
นอกโรงเรียนอําเภอมีความสัมพันธกนั นอยมากทางบวก (r = .02) กับความสามารถในการปฏิบตั งิ าน
นอกจากนั้น เมื่อเปรียบเทียบระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง จําแนกตามระดับ
ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง พบวา หัวหนาศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกลุมที่มี
ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองสูง จะมีระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง สูงกวา
กลุมที่มีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองต่ํา
สิริรัตน สัมพันธยุทธ (2540: 93-101) ไดทําการวิจัยเรื่อง ลักษณะการเรียนรูดวยการ
นําตนเองของนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผลการวิจัย
พบวา ลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับสูง เมื่อพิจารณา
เปนรายองคประกอบ พบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง 4 องคประกอบ เรียงลําดับจากมากไปหานอย
คือ การเปดใจรับโอกาสที่เรียน มีความรับผิดชอบตอการเรียนของตนเอง มีความรักที่จะเรียน
และมองอนาคตในแงดี องคประกอบที่มีคาเฉลี่ยปานกลาง มี 4 องคประกอบ คือ มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค มีทักษะที่จําเปนในการเรียนและการแกปญหา มีความคิดริเริ่มและมีอิสระในการเรียน
และเชื่อมั่นวาตนเองเปนผูเรียนที่ดีได เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง 39 ขอ
และระดับกลาง 19 ขอ คาเฉลี่ยในระดับต่ําไมมี เมื่อเปรียบเทียบตามตัวแปรอิสระ พบวา นักศึกษา
ชายและหญิง มีลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองโดยรวมและในรายองคประกอบ แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ คาเฉลี่ยของนักศึกษาชายสูงกวาของนักศึกษาหญิง ในดานตอไปนี้ คือ
การเปดใจรับโอกาสที่จะเรียน เชื่อมั่นวาตนเองเปนผูเรียนที่ดีได มีความคิดริเริ่มและมีอิสระใน
การเรียน มีความรับผิดชอบตอการเรียนของตนเอง มีทักษะที่จําเปนในการเรียนและการแกปญหา
มีความรักที่จะเรียน มองอนาคตในแงดี และโดยรวมทั้ง 8 องคประกอบ มีเพียงองคประกอบเดียว
คือ มีความคิดสรางสรรค ไมพบความแตกตางอยางมี นัยสําคัญทางสถิติ การเปรียบเทียบระหวาง
กลุมอายุและสาขาวิชา ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งในรายองคประกอบและ
โดยรวมทั้ง 8 องคประกอบ การเปรียบเทียบดานผลการศึกษา พบวาแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติเพียง 1 องคประกอบ คือ มีทักษะที่จําเปนในการเรียนและการแกปญหา ซึ่งพบวานักศึกษา
ที่มีคะแนนเฉลี่ยมากกวา 2.30 มีคาเฉลี่ยในองคประกอบดังกลาวสูงกวานักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ย
ผลการเรียนเทากับ 2.30 สวนอีก 7 องคประกอบ และโดยรวมไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ
อัญชลี เจียประเสริฐ (2542 : 95-98) ไดทําการวิจัยเรื่องการศึกษาระดับความพรอมใน
การเรียนรูโดยการชี้นําตนเองและแบบภาวะผูนําของผูบริหารระดับกลาง ของสภากาชาดไทย โดย
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ใชแบบสอบถาม ภาวะผูนําของ Bass (1985) และ Self-Directed Learning Readiness Scale
(SDLRS) ของ กูกลิเอลมิโน (Guglielmino) ผลการพบวา โดยภาพรวม ผูบริหารระดับกลางของ
สภากาชาดไทย มีระดับความพรอมในการเรียนรูโดยการชี้นําตนเอง อยูในระดับสูง เมื่อพิจารณา
เปนรายองคประกอบ พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง 7 องคประกอบ เรียงจากมากไปหานอย คือ
รักการเรียนรู ความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง การมองอนาคตในแลดี การเปดโอกาสตอ
การเรียนรู มโนคติของตนในดานการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ ความสามารถในการใชทักษะ
ศึกษาหาความรู และทักษะการแกปญหา ความคิดริเริ่มและอิสระในการเรียนรู องคประกอบที่มี
คาเฉลี่ยปานกลางมีเพียงองคประกอบเดียวคือ ความคิดสรางสรรค และในการศึกษาเปรียบเทียบ
โดยผูบริหารระดับกลาง ของสภากาชาดไทย แสดงแบบภาวะผูนําเชิงปฏิรูปสูงกวาเชิงเปาหมาย
และเมื่อศึกษาเปรียบเทียบความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง จําแนกตามแบบภาวะผูนํา
และปจจัยพื้นฐาน ไมพบความแตกตาง ยกเวนระดับการศึกษาที่แตกตางอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่
0.05
เพ็ญศรี สุขสวัสดิ์ (2543 : 82-85) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความพรอมในการเรียนรูดวยการ
ชี้นําตนเองและแบบภาวะผูนําของศึกษาธิการจังหวัด ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวม ศึกษาธิการ
จังหวัด มีระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง (SDLR) อยูในระดับสูงทั้ง 8 ดาน
เรียงจากมากไปนอย คือ รักการเรียนรู การมองอนาคตในแงดี ความรับผิดชอบตอการเรียนรูของ
ตนเอง มโนภาพตอตนเองในดานการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ ความสามารถใชทักษะศึกษา
หาความรูและทักษะการแกปญหา ความคิดริเริ่มและอิสระในการเรียนรู การเปดโอกาสตอการ
เรียนรูและความคิดสรางสรรค
และในการศึกษา แบบภาวะผูนําของศึกษาธิการจังหวัด พบวา ศึกษาธิการจังหวัดแสดง
แบบภาวะผูทําตามรูปแบบพิสัยเต็ม โดยมีภาวะผูผูนําการเปลี่ยนแปลงระดับสูง ภาวะผูนําการ
แลกเปลี่ยนอยูในระดับปานกลาง และภาวะผูนําตามสบายอยูในระดับต่ํา นอกจากนั้นยังพบวา
ศึกษาธิการจังหวัด เกือบทุกคน (รอยละ 93.33) มีความเชื่ออํานาจภายในตน
สุธิกานต แยมนิล (2544 : 104-105) ศึกษาความพรอมดวยการเรียนรูดวยการนําตนเอง
ของบรรณารักษหองสมุดประชาชนในเขตภาคกลาง พบวา มีความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นํา
ตนเองอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาองคประกอบพบวา ความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นํา
ตนเองของบรรณารักษหอ งสมุดประชาชนในเขตภาคกลาง อยูใ นระดับสูง 2 ดาน คือ ความรับผิดชอบ
ตอการเรียนรูของตนเองและการเปดโอกาสตอการเรียนรู อยูในระดับปานกลาง 4 ดาน คือ ความรัก
ในการเรียนรู ความสามารถใชทักษะการศึกษาหาความรูและทักษะการแกปญหา ความคิดริเริ่มและ
อิสระในการเรียนรู และดานการมองอนาคตในแงดี และอยูในระดับต่ํา 2 ดาน คือ มโนคติของ
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ตนเองในดานการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพและความคิดสรางสรรค และเมื่อศึกษาเปรียบเทียบ
ความพรอมในการเรียนรูด ว ยการนําตนเองของบรรณารักษ จําแนกตามอายุ วุฒทิ างบรรณารักษศาสตร
ประเภทของสถาบันการศึกษา ประเภทของหองสมุดประชาชน รายไดตอเดือน การไดรับการอบรม
เลี้ยงดูแบบเขมงวดกวดขัน และการไดรับการเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย ไมแตกตางกันที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ สวนการศึกษาเปรียบเทียบความพรอมในการเรียนรูด ว ยการนําตนเองกับคุณลักษณะ
ของบรรณารักษพบวา บรรณารักษที่มีคุณลักษณะของบรรณารักษในเกณฑที่นาพอใจมาก และ
บรรณารักษที่มีคุณลักษณะของบรรณารักษในเกณฑที่นาพอใจ มีความพรอมในการเรียนรูดวยการ
นําตนเองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เวลช (Welch 1977:4267) ไดศึกษาคนควาผลการเรียนแบบเรียนดวยตนเองเกี่ยวกับ
การฝกตั้งคําถามปากเปลาวิชาสังคมศาสตร ของนักศึกษาครู เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนในหอง
ปฏิบัติการดวยตนเองและการฝกที่ไมใชหองปฏิบัติดวยตนเอง โดยใชกลุมตัวอยางในมหาวิทยาลัย
โอคลาโฮมาสเตท ภาคใต จํานวน 22 คน ซึ่งแบงกลุมทดลอง 2 กลุม และกลุมควบคุม 1 กลุม คือ
ใหกลุมทดลองสองกลุมแรกเรียนฝกตั้งคําถามดวยชุดการเรียนดวยตนเอง กลุมทดลองที่สองฝก
ตั้งคําถามแตไมใชชุดการเรียนดวยตนเอง กลุมทดลองที่สองฝกตั้งคําถามแตไมใชชุดการเรียนดวย
ตนเอง และกลุมควบคุมเรียนโดยไมตองฝกตั้งคําถามพบวากลุมทดลองกลุมแรกมีผลการเรียน
แตกตางจากกลุมทดลองที่สองอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และกลุมทดลองกลุมแรก มีผลการเรียน
แตกตางจากกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 สวนกลุมทดลองที่สองกับกลุมควบคุมมีผล
การเรียนไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ไรแมค (Rimac 1977 : 120-A) ไดวิจัยเรื่อง การออกแบบและปรับปรุงแบบมาตราสวน
ประเมินคา การศึกษาคนควาตามลําพัง ผลการวิจัยพบวา มีองคประกอบสําคัญ 9 ประการ ไดแก
ลักษณะการเรียนรูของผูเรียนแตละคน ความรับผิดชอบของผูเรียน จุดประสงคของผูเรียน การใช
สื่อวัสดุ การใชวิทยากร สภาพทางกายภาพ บทบาทของผูสอน การใชเวลาของผูเรียน และโอกาส
ของการศึกษาตามลําพัง องคประกอบที่นํามาใชในกิจกรรมของผูเรียนมีความสําคัญที่สงผลตอการ
ศึกษาตามลําพัง มากกวาองคประกอบที่นํามาใชในกิจกรรมของครู การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผูเรียนจะเปนตัวแปรที่สามารถทําใหประสบผลสําเร็จ ในการศึกษาตามลําพัง นอกจากนั้นแบบ
ประเมินคาการศึกษาตามลําพังทีส่ รางขึน้ สามารถใชไดกบั ผูส งั เกตทีไ่ ดรบั การฝกมานอยและผูส งั เกต
ที่ไมไดรับการฝก สามารถใชแบบประเมินคาการศึกษาตามลําพังไดดีเกือบเทาผูที่ไดรับการฝก
ซาราห อาเมดโมแรด (Sarah Ahmed Mourad 1978 : 2002-A) ไดศึกษาความสัมพันธ
ของระดับการเรียน เพศและความคิดริเริ่มดานความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเองของ
นักเรียนที่มีสติปญญาเลิศ กลุมตัวอยางจํานวน 684 คน ซึ่งไดมีการทดสอบดวย Teaching
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Rating Scale ไดคะแนนเฉลี่ย 569 คะแนน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ แบบวัดความพรอม
ในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง (SDLRS) กับการวัดความคิดสรางสรรค (Tarrance Test of
Creative Thinking TTCT ) Verbal From A, Task 1-2 และ TTCT Figural Form B Task 3
ผลการวิจัยพบวา คะแนน SDLRS สัมพันธกับคะแนน TTCT และเมื่อจําแนกนักเรียนออกตาม
ลําดับ คือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย พบวา นักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายมีระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง สูงกวานักเรียนระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนตน ในองคประกอบดานมโนภาพตอตนเองในดานการเปนผูเ รียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และดานความสามารถใชทักษะศึกษาหาความรูและทักษะการแกปญหา และพบวา เพศหญิงมีระดับ
ความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเองสูงกวาเพศชาย ในองคประกอบดานความคิดริเริ่มและ
อิสระในการเรียนรู และดานความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง
ซับบาเกียน (Sabbaghian 1980:3701-A) ศึกษาความสัมพันธระหวางการเรียนรูโดยการ
ชี้นําตนเองกับมโนภาพตอตนเอง โดยใชแบบสอบถาม SDLRS และ Tennessee Self-Concept
Scales กลุมตัวอยางนักศึกษาผูใหญ จํานวน 77 คน ใน Iowa State University พบวา มีความสัมพันธ
กันในทางบวกระหวางการเรียนรูโดยการชี้นําตนเองกับมโนภาพของตนเองและผูใหญ ที่มีระดับ
การเรียนรูโ ดยการชีน้ าํ ตนเองสูงจะมีความรูส กึ เห็นคุณคาในตนเอง การยอมรับตนเองและประสิทธิภาพ
ในดานตางๆ ของชีวิตสูงกวาผูที่มีระดับการเรียนรูโดยการชี้นําตนเองต่ํา ระดับการศึกษา เพศ และ
อายุ มีผลตอการชีน้ าํ ตนเองในการเรียนรูข องผูใ หญ ผูใ หญทม่ี อี ายุนอ ยมีการเรียนรูโ ดยการชีน้ าํ ตนเอง
นอยกวาผูใหญที่มีอายุมาก เพศหญิงมีความพรอมในการชี้นําตนเองมากวาเพศชาย ผูใหญที่มีอายุ
มากและศึกษาอยูในชั้นปที่ 2 และ 4 ของมหาวิทยาลัย มีการชี้นําตนเองมากกวาผูใหญที่มีอายุนอย
อยางไรก็ดีในผูหญิงที่มีอายุมากและศึกษาในชั้นปที่ 1 และ 3 มีการชี้นําตนเองมากกวาผูหญิงที่มีอายุ
นอย แตผูชายที่มีอายุมากมีความกระตือรือรนในการวางแผนและชี้นําตนเองในการเรียนรูนอยกวา
ผูชายที่มีอายุนอย และในเรื่องมโนภาพของตนเองพบวา เพศ อายุ ไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ
บีโจท (Bejot 1981:2434-A) ไดศึกษาระดับของการเรียนรูดวยตนเอง และตัวเลือก
ของวิธีการเรียนรู และความสัมพันธกับโปรแกรมภายนอกที่จัดใหสอดคลองกัน โดยใช The
Seward County Extension Program กลุมตัวอยางเปนผูใหญ 77 คน สุมตัวอยางโดยคอมพิวเตอร
จากครอบครัว 5024 ครอบครัว ใน Seward County, Nebraska ขอคนพบบงชี้วา ที่อยูอาศัย
อายุ และเพศ ไมสงผลใหเกิดความแตกตางอยางมีนัยสําคัญเกี่ยวกับการเรียนรูดวยตนเอง ในการ
พัฒนาทักษะ กลุมตัวอยางชอบระบบการสัมมนากลุมเล็กๆ การสาธิต การอภิปรายกลุม และ
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การศึกษาโดยอิสระ แหลงวิทยาการที่ใชมากที่สุดใน Seward County Extension Service คือ
การอานหนังสือพิมพ จดหมายขาว และสิ่งตีพิมพรัฐบาล
บารบารา ยีน บ็อกซ (Barbara Jean Box 1983 : 679-A) ไดศึกษาลักษณะความพรอม
ในการเรี ย นรู ด ว ยการชี้นําตนเองของนักศึกษาปจจุบัน และผูที่สําเร็จ การศึกษาดานโปรแกรม
พยาบาล กลุมตัวอยาง เปนนักศึกษาระดับแรก ระดับที่สองและนักศึกษาที่จบจาก Tulsa Junior
College ใน Oklahoma จํานวน 477 คน โดยใช SDLRS เปนเครื่องมือในการศึกษา ผลการศึกษา
พบวา ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญในดานคะแนนความพรอมในการเรียนรูกับอายุและเพศ
แตมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญในดานคะแนนความพรอมในการเรียนรูกับคะแนนรวมของเกรด
เฉลี่ยสะสม
ลูเกนเนีย ดิกสัน ยัง (Lugenia Dixon Young 1986 : 1886-A) ไดศึกษาความสัมพันธ
ระหวางเชื้อชาติ เพศ และการควบคุมตนเองกับการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง กลุมตัวอยางเปน
นักศึกษามหาวิทยาลัยจอรเจีย จํานวน 126 คน โดยใชเครื่องมือ SDLRS (Self-directed
Learning Readiness Scale) และ ANS – IE (Adult Nowicki Strickland Internation - External
Scale) ผลการวิจัยไมปรากฏความสัมพันธระหวางเพศ เชื้อชาติ และการควบคุมกับการเรียนรูดวย
การชี้นําตนเอง
เกรย (Grey 1986 : 1218-A) ไดศึกษาความสัมพันธ ระหวางระดับความพรอมในการ
เรียนรูดว ยการนําของตนเองกับการปฏิบตั งิ าน ของผูจ ดั การบริษทั ทีด่ าํ เนินกิจการโทรศัพทในฮองกง
ในระดับของการจัดการ การประเมินการปฏิบัติงาน ความเขาใจในเรื่องของความสามารถในการ
แกปญหา ความคิดริเริ่ม และระดับของการเปลี่ยนความตองการในการเปลี่ยนงาน คะแนนที่ได
จะนําไปเปรียบเทียบกับกลุมการเปลี่ยนแปลงของประชากร ผลการวิจัยพบวา คะแนนของ SDLRS
มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับระดับการเขารวมในการจัดการและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของการจัดการ และความเขาใจในเรื่องของการแกปญหา ความคิดริเริ่มสรางสรรค ระดับการ
เปลี่ยนแปลงงานที่ตองการกระทําและระดับการศึกษา แตไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับเพศ
อายุ หรือ เชื้อชาติ
ไทซิงเกอร (Tysinger 1986 : 2892-A) ไดทาํ วิจยั เชิงคุณภาพ ศึกษาวิธกี ารบรรลุเปาหมาย
ในโครงการเรียนรูดวยการนําตนเองในผูใหญ กลุมตัวอยางที่ศึกษาจํานวน 30 คน เปนผูสอนใน
กองทัพ 15 คน พยาบาลฝกหัด 15 คน พบวา มีความยุงยากสับสนในกระบวนการวางเปาหมายใน
การเรียนรูดวยการนําตนเอง และคอนขางจะไมเปนแบบแผน มีลักษณะยืดหยุนได ยอมใหผูเรียน
วางเปาหมายและขยายเปาหมายเหลานั้นไปเรื่อยๆ พรอมกับโครงการ การเรียนกาวหนาขึ้น รูปแบบ
ของการตั้งเปาหมายขึ้นอยูกับการสํารวจเนื้อหาในโครงการเรียนรูเพื่อที่จะหาความรูพื้นฐานอยาง
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เพียงพอ ความพอใจตอเปาหมายการเรียนรูจ ะเพิม่ ขึน้ ตามโครงการการเรียนรูท ก่ี า วหนา กลุม ตัวอยาง
ยืนยันวาไดใชวธิ กี ารเรียนรูด ว ยการนําตนเอง โดยมุง ความสนใจในหัวขอทีต่ นสนใจ ซึง่ มีการควบคุม
เปาหมาย และวิธีการเรียนรูเปนองคประกอบสําคัญ
แกด (1986 : 1993-A) ไดศึกษาเรื่องการเรียนรูดวยการนําตนเอง ในฐานะที่เปนองค
ประกอบการฝกอบรมในอนาคต กลุมตัวอยางเปนลูกจาง 132 คน จากหนวยงานตาง ๆ ผล
การวิจัย ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญในดานความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองของ
ลูกจางแผนกตางๆ บรรยากาศขององคการไมเกี่ยวของกับความพรอมของลูกจาง แตตัวแปรบางตัว
เชน ระดับการศึกษา ระดับอาวุโส มีผลกระทบโดยตรงตอความพรอม ขอสรุปที่สําคัญ คือ การ
เรียนรูดวยการนําตนเอง จะเปนตัวแปรที่สําคัญในการฝกอบรมในอนาคต
วิลเลี่ยม ฟรานซิส แมคคารธี (McCarthy 1986 : 3279A) ไดศึกษาการเรียนรูดวยการ
นําตนเองและเจตคติของนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกคณิตศาสตร ระหวางนักศึกษาอายุนอย
กับนักศึกษาที่มีอายุมาก โดยใช SDLRS และ MAS (The Math Attitude Scale) ผลการวิจัยพบวา
นัก ศึกษาอายุนอยมีระดับการเรียนรูดวยการนําตนเองในระดับปานกลาง และมีเจตคติตอวิชา
คณิตศาสตรเชิงลบ นักศึกษาที่มีอายุมากมีระดับการเรียนรูดวยการนําตนเองในระดับปานกลางและ
สูงกวา มีเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร แตยังมีความกังวลตอการเรียนเชนเดียวกับนักศึกษา
ที่มีอายุนอย
มิเชล เมอลี เรยโนลส (Michael Merle Raynolds 1986 : 3571-A) ศึกษาความสัมพันธ
ระหวางความพรอมในการเรียนรูโดยการชี้นําตนเองกับแรงจูงใจในการเขาศึกษาของนักศึกษาผูใ หญ
นอกเวลาทําการที่วิทยาลัยชุมชน กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาจํานวน 95 คน มีอายุเฉลี่ย 35.17 ป โดย
ใชเครือ่ งมือSDLRS และ EPS (Education Participation Scale) พบวา มีความสัมพันธในเชิงบวก
ระหวางแรงจูงใจดานความรูทางสติปญญา และความพรอมในการเรียนรูโดยการชี้นําตนเอง โดย
ประสบการณและสิ่งปะทะทาทายตางๆ ในชีวิตเปนอิทธิพลสําคัญ และระบุวาความสนใจทางดาน
สติปญญาเปนเหตุผลสําคัญในการเขารวม
เฟรดริค จี โพสเนอร (Fredric G Posner 1990 : 813) ศึกษาการเรียนรูดวยการนําตนเอง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถภาพของตนเอง และแนวโนมของบุคลิกภาพของนักเรียนใน An Open
Alternative High School โดยศึกษาทักษะ เจตคติ และลักษณะนิสัยของนักเรียนที่สงเสริมให
นักเรียนจบการศึกษา และศึกษาความสัมพันธระหวาง ความเห็นเกี่ยวกับสมรรถภาพแนวโนมของ
บุคลิกภาพ และความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองของผูเรียน โดยใชเครื่องมือ The SelfPerception Profile For Adolescents (Harter 1988) A Scale of Intrinsic Versus Extrinsic
Orientation in the classroom (Harte 1982) และ The Self-Directed Learning Readiness Scale
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(Guglielmino 1977) ผลการวิจัยพบวาพัฒนาการของทักษะการนําตนเอง เจตคติ และลักษณะนิสัย
คอยๆ เปลี่ยนไปทีละนอยๆ ในตอนตนๆ ของการเรียน และเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัดเมื่อเรียน
จบในโครงการที่เรียนดวยการนําตนเองตั้งแต 1 โครงการขึ้นไป การรับรูสมรรถภาพทางการศึกษา
ในทางบวกสงผลตอการจบการศึกษา และมีความสัมพันธทางบวกกับแรงจูงใจภายใน ซึ่งไดแก การ
ชอบสถานการณการเรียนรูที่ทาทาย ชอบการเรียนรูอยางเปนอิสระ มีความเชื่อมั่นในความอยากรู
และความสนใจ ทําใหเกิดแรงจูงใจ การจัดการศึกษาที่สงเสริมการเรียนรูดวยการนําตนเอง ตองมี
การสนับสนุนที่ดี ใหอํานาจแกนักเรียน มีการวางแผนการเรียนของแตละบุคคลและเนนความ
หลากหลายในทักษะการเรียนรู
บาบาทูนด โอ อเดนูกา (Babatunde O. Adenuga 1991 : 2747) ศึกษาความสัมพันธ
ระหวางความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองและวิธีการเรียนรู (Learning Style) ของนักศึกษา
ผูใหญอเมริกันและนักศึกษาที่เปนตางชาติ โดยใชเครื่องมือ 2 ฉบับ ไดแก The Experiential
Learning Style Inventory (LSI) และแบบวัดความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง ผลการ
ศึกษาแสดงใหเห็นวาสัญชาติ ระดับของโปรแกรมการเรียน วิธีการเรียนรูที่ใชกับระดับการศึกษาที่
มีอิทธิพลตอความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองโดยตรง วิชาเอกที่เรียนและประสบการณ
ในการทํางานเปนตัวบงชี้ทางออมของความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง อายุ เพศ และ
ลักษณะงานไมมีอิทธิพลและอํานาจในการทํานายระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
กับวิธีการเรียนรู สรุปไดวา ในการเรียนรูดวยการนําตนเองผูเรียนจะตองมีความสามารถทั้งในดานที่
เปนนามธรรมและรูปธรรม โดยนิสัยในการเรียนรูดวยการนําตนเองสามารถสงเสริมใหสูงขึ้นได
ดิกสัน (Dixon 1992) ศึกษาความสัมพันธระหวางความพรอมในการเรียนรูโดยการชี้นํา
ตนเองกับจํานวนปการศึกษาในโรงเรียน อายุ และเพศ กลุมตัวอยางเปนนักโทษหญิงและชายที่เขา
รวมโครงการฝกอาชีพของทัณฑสถานรัฐมิชิแกน จํานวน 228 คน โดยใชเครื่องมือ SDLRS ผล
การศึกษาพบวา ระดับความพรอมในการเรียนรูโดยการชี้นําตนเองมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติกับจํานวนปการศึกษาในโรงเรียน อายุ และเพศ
เจอรรัลด เฮนรี ฮัสเพท (Jerald Henry Hudspeth 1992-3514) ศึกษาความสัมพันธ
ระหวางวิธีการสอนของครูกับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษาชุมชน และ
ความสัมพันธระหวางความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองกับตัวแปรที่เกี่ยวของอื่น ๆ ไดแก
อายุ การสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา เพศ และการเขาเรียนในวิทยาลัย การวิจัยนี้ใชเวลาใน
การเก็บขอมูล 2 ป (เริ่มตั้งแต เดือนกันยายน 1989 – เดือนมิถุนายน 1990) ประชากรที่ศึกษาเปน
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน 3 แหง ในรัฐมอนทานา (Montana) และอีก 1 แหง ในรัฐวอชิงตัน
(Washington) ผลการศึกษาพบวา อายุ ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนระดับมัธยมปลาย และการเขาเรียนใน
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วิทยาลัย มีความสัมพันธกบั ความพรอมในการเรียนรูด ว ยการนําตนเองอยางมีนยั สําคัญ โดยนักศึกษา
ที่มีอายุมากกวา 25 ป มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่ํา และเขาเรียนใน
วิทยาลัยชุมชนแหงใหญชอบการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง สวนเพศ และวิธีการสอนของครูไมมี
ความสัมพันธกับคะแนนความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
Jude – York (1993) ศึกษาเกี่ยวกับบรรยากาศในการเรียนรูในองคการและความ
สัมพันธของผูที่มีการเรียนรูโดยการชี้นําตนเองกับการปฏิบัติงาน กลุมตัวอยาง คือ พนักงานบริษัท
ขนาดใหญ จํานวน 194 คน ในการวัดระดับการเรียนรูโดยการชี้นําตนเอง โดยใชเครื่องมือ 3 ฉบับ
ไดแก Self-Directed Learning Readiness Scale, Oddi’s Continuing Learning Inventory และ
Activities Survey นอกจากนี้ผูบริหารยังมีสวนรวมในการประเมินบุคลิกลักษณะการเรียนรู โดยการ
ชี้นําตนเองของพนักงานแตละคนดวย สําหรับบรรยากาศในการเรียนรูประเมินโดยใช Learning
Climate Survey ผลการวิจัยพบวา ระดับความพรอมในการเรียนรูโดยการชี้นําตนเองกับคะแนนผล
การปฏิบัติงานมีความสัมพันธกันมาก และบรรยากาศการเรียนรูในองคการมีสวนชวยสนับสนุน
การชีน้ าํ ตนเองของแตละคน นอกจากนีย้ งั พบวา เครือ่ งมือทีใ่ ชวดั ระดับการเรียนรูโ ดยการชีน้ าํ ตนเอง
ทั้ง 3 ฉบับ มีความสัมพันธกันมาก และคะแนนการประเมินจากผูบริหารมีความสัมพันธกับระดับ
ความพรอมในการเรียนรูโดยการชี้นําตนเองของพนักงานแตละคนดวย
ดอนนา ลีช คลาวด (Donna Leach Cloud 1993 : 4170) ศึกษาความสัมพันธระหวาง
ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเองของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 5 และ 6 และ ของ
ผูปกครอง โดยใชเครื่องมือวัด ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง ของกูกลิเอลมิโน
(Guglielmino 1977) ผลการวิจัยพบวา ความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเองของนักเรียนกับ
ผูปกครองมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์จากทดสอบสูงจะมีระดับ
ความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเองสูงดวย ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นํา
ตนเองของพอและแมของนักเรียนคนเดียวกันมีความสัมพันธกัน นักเรียนหญิงมีระดับความพรอม
ในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเองสูงกวานักเรียนชาย นักเรียนที่มีระดับความพรอมในการเรียนรู
ดวยการชี้นําตนเองสูงจะมาจากครอบครัวที่มีลูกคนเดียว นักเรียนที่ถูกเลี้ยงดูเปนเด็กคนเดียวใน
ครอบครัวจะมีระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเองสูงกวาครอบครัวที่มีลูกหลายคน
และคูสมรสจะมีระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง ระดับเดียวกัน
โจแอน วูด (Joanne Wood 1995 : 1800) ศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูเกี่ยวกับ
อุปสรรคในการเขาศึกษาตอกับความพรอมในการเรียนรูดวยตนเอง และตัวแปรที่เกี่ยวกับขอมูล
สวนตัวของนักศึกษาผูใหญ ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ นักศึกษาผูใหญที่เรียนในโปรแกรม
ภาคค่ํา วิทยาลัยแมรีวิล (Marryville college) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบวัดระดับความพรอม
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ในการเรี ย นรู ด ว ยการนําตนเอง (SDLRS) แบบสอบถามเกี่ยวกับอุปสรรคในการเขาศึกษา
(The Deterrents to Participation Scale-General) หรือ DPS-G และแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูล
ภูมิหลัง ผลการศึกษาพบวา อุปสรรคในการเขาศึกษาในดานการขาดความเชื่อมั่น และความรูสึก
เกี่ยวกับบุคลิกภาพ มีความสัมพันธกับคะแนนระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
โดยรวม และมีความสัมพันธกับลักษณะความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง 7 ใน 8 ดาน
นอกจากนี้ยังพบวา เพศ และการสมัครเขาเรียนในวิทยาลัย มีผลตอคะแนนอุปสรรคในการเขา
การศึกษา (DPS-G) และคะแนนระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองแตกตางกัน
โดยเฉพาะเพศหญิงที่มีคะแนนอุปสรรคในการเขาศึกษา (DPS-G) และคะแนนระดับความพรอมใน
การเรียนรูดวยการนําตนเอง ที่มีปญหาสวนตัวเปนอุปสรรคในการเขาเรียน จะมีคะแนนระดับ
ความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองในดานความรักในการเรียนสูง นักศึกษาที่ไมเคยสอบเขา
มหาวิทยาลัยมากอนและมีปญหาในดานการขาดความเชื่อมั่นและขาดงบประมาณจะมีคะแนน
ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองต่ํา ในดานการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพและ
การมีความคิดสรางสรรค สรุปไดวา หากลดอุปสรรคในการเขาศึกษาตอลง ผูเรียนจะมีความพรอม
ในการเรียนรูดวยการนําตนเองสูงขึ้น และทําใหมีการเขาศึกษาตอในระดับสูงมากขึ้นไปดวย
ซินเทีย ไวท (Cynthia White 1995 : 207-221) ศึกษากลยุทธในการเรียนและการเรียนรู
ดวยตนเองของนักศึกษาทางไกลที่เรียนภาษาตางประเทศ ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ
นักศึกษาทางไกลที่เรียนภาษาตางประเทศภาษาตางๆ ไดแก ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุน
และภาษาจีน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม และแบบรายงานตนเกี่ยวกับการใช
กลยุทธในการเรียน ผลการวิจัยพบวา ลักษณะการเรียน (การเรียนในหองเรียนกับการเรียนทางไกล)
มีผลตอกลยุทธที่ใชในการเรียน อายุ และระดับการศึกษา นักศึกษาทางไกลที่ตองเรียนดวยตนเอง
จะใชกลยุทธในการจัดการเกี่ยวกับตนเองมากกวานักศึกษาที่เรียนในหองเรียนตามปกติ
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของไดศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและลักษณะของการเรียนรู
ดวยการชี้นําตนเองที่นักการศึกษาหลายทานไดศึกษาคนควาไว แนวคิดของกูกลิเอลมิโนไดรับ
การยอมรับมากที่สุด ซึ่งแนวคิดนี้ไดกําหนดคุณลักษณะของผูมีความพรอมในการเรียนรูดวยการ
ชี้นําตนเอง ประกอบดวยองคประกอบ 8 ดาน คือ ดานการเปดโอกาสตอการเรียนรู ดานมโนคติ
ของตนเองในดานการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ ดานความคิดริเริ่มและอิสระในการเรียนรู ดาน
ความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง ดานความรักในการเรียนรู ดานความคิดสรางสรรค ดาน
การมองอนาคตในแงดี และดานความสามารถในการใชทักษะศึกษาหาความรูและทักษะการแก
ปญหา พรอมทั้งไดสรางแบบวัดระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง (Self – Directed
Learning Readiness Scale - SDLRS) เปนการวัดความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความพรอมในการ
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เรียนรูดวยการชี้นําตนเอง ซึ่งนรินทร บุญชู ไดนํามาแปลเปนภาษาไทยและนํามาศึกษาวิจัยกับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยทําการเปรียบเทียบกับตัวแปรตาง ๆ เชน เพศ อายุ เหตุผล
ทีเ่ ขาเรียน ระดับการศึกษาและผลการศึกษา ซึง่ พอสรุปไดวา ตัวแปรตาง ๆ มีผลตอระดับความพรอม
ในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง ทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูดวยการชี้นํา
ตนเองและเครื่องมือวัด ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง (Self – Directed
Learning Readiness Scale - SDLRS) มาศึกษาถึงระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นํา
ตนเองของครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
วามีความแตกตางหรือมีความสัมพันธกันอยางไรและมากนอยเพียงใด

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะที่พึงประสงคกับระดับความพรอมใน
การเรียนรูดวยการชี้นําตนเองของครูโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี” ใชระเบียบวิจัย
เชิงพรรณนา (Descriptive Research) ทําการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชครูผูสอนใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี เปนหนวยวิเคราะห
(Unit of Analysis) ซึ่งวิธีดําเนินการวิจัย ไดกําหนดสาระสําคัญไว 2 ประการ คือ การดําเนิน
การวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย ดังมีรายละเอียด ตอไปนี้
การดําเนินการวิจัย
เพื่อเปนแนวทางในการวิจัยตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว จึงกําหนดรายละเอียดของ
การดําเนินการวิจัยไว 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมโครงการวิจัย เปนขั้นการเตรียมโครงการ เพื่อใหเกิดระบบของ
การดําเนินการตามโครงการ โดยเริ่มจากการศึกษาสภาพปญหา แนวคิดและความสําคัญในเรื่องการ
เรียนรูดวยการชี้นําตนเองและคุณลักษณะที่พึงประสงคของครู เปนการศึกษาจากเอกสาร ตํารา
วรรณกรรม บทความตาง ๆ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งของประเทศไทยและตางประเทศ การ
จัดทําโครงการวิจัย การพัฒนาเครื่องมือและปรับปรุงขอบกพรองของเครื่องมือ และเสนอขอความ
เห็นชอบโครงการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย
ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย เปนขั้นตอนที่ดําเนินการวิจัยจริง โดยใชเครื่องมือที่
พัฒนาแลวไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง และนําขอมูลที่ไดมารวบรวมตรวจสอบ
ความถูกตอง เพื่อนํามาวิเคราะหขอมูล และแปลผลการวิเคราะหขอมูล
ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เปนการรายงานผลการวิจัยเสนอคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุงแกไขขอบกพรองตามที่คณะกรรมการ
วิทยานิพนธเสนอแนะ
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ระเบียบวิธีวิจัย
เพื่อใหการดําเนินการวิจัยเปนไปอยางเปนระบบและบรรลุตามจุดมุงหมายของการวิจัย
ที่ตั้งไว ผูวิจัยจึงไดกําหนดแนวทางและรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบดวย
ประชากร กลุมตัวอยาง ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล ดังรายละเอียดตอไปนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ปการศึกษา 2545 จํานวน 432 โรงเรียน จํานวนครูทั้งหมด
4,676 คน แยกตามขนาดโรงเรียน ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 จํานวนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
แยกตามขนาดโรงเรียน และจํานวนครู
ขนาดโรงเรียน
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ
รวม

จํานวนโรงเรียน
154
201
77
432

จํานวนครู
921
2,007
1,747
4,676

ที่มา : สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี, บัญชีจํานวนนักเรียนและจํานวนครู สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ปการศึกษา 2545
กลุมตัวอยาง
กลุม ตัวอยางทีใ่ ชในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ครูผสู อนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 468 คน การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางและวิธีการ
สุมตัวอยาง ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling) มีรายละเอียด
ดังนี้
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1. กําหนดขนาดของกลุม ตัวอยางประชากรทีเ่ หมาะสม โดยใชสตู รของ ทาโร ยามาเน
(Yamane,1970) ดังนี้
n = N
1+ N(e)2
เมื่อ n = ขนาดตัวอยาง
N = ขนาดประชากร
e = ความคลาดเทาที่ยอมรับได = 0.05
เทียบสูตร = 4,676
1+4,676(.05)2
= 368.48
กําหนดใหความคลาดเคลื่อน = 0.05 คํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางประชากร
ที่เหมาะสมไดจํานวน 368 คน
2. แบงขนาดของโรงเรียนในแตละอําเภอ ออกเปน 3 ขนาด ตามเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ดังนี้
ขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียน นอยกวา 121 คน
ขนาดกลาง หมายถึง โรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนตั้งแต 121- 300 คน
ขนาดใหญ หมายถึง โรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนมากกวา 300 คน
3. สุมโรงเรียนแบบแบงชั้นภูมิตามสัดสวน (Proportion Stratified Random Sampling)
โดยสุมโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ โดยสุมตัวอยางรอยละ 20 ของจํานวน
โรงเรียนแตละขนาด ไดจํานวนโรงเรียน 86 โรงเรียน แยกเปนโรงเรียน ขนาดเล็ก 31 โรงเรียน
ขนาดกลาง 40 โรงเรียน และขนาดใหญ 15 โรงเรียน การสุมโรงเรียนแตละขนาดใชวิธีสุม
อยางงาย (Simple Random Sampling)
4. สุมตัวอยางครู ไดจํานวนครู 468 คน โดยสุมตัวอยางครูตามขนาดโรงเรียน รอยละ
10 ของจํานวนครู ไดครูในโรงเรียนขนาดเล็ก 92 คน ครูโรงเรียนขนาดกลาง 201 คน และ
ครูโรงเรียนขนาดใหญ 175 คน ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 จํานวนโรงเรียน และครูที่เปนกลุมตัวอยาง
ขนาดโรงเรียน
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ
รวม

จํานวนโรงเรียน
ประชากร
กลุมตัวอยาง
154
31
201
40
77
15
432
86

จํานวนครู
ประชากร
กลุมตัวอยาง
921
92
2,007
201
1,747
175
4,676
468

ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ ไดแก คุณลักษณะสวนตัวของครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งจําแนก ดังนี้
1. เพศ
m เพศชาย
m เพศหญิง
2. อายุ ……………….. ป
3. วุฒิการศึกษา
m ต่ํากวาปริญญาตรี
m ปริญญาตรี
m สูงกวาปริญญาตรี
4. ประสบการณในการสอน ………….. ป
5. ระดับชั้นที่สอน
m ระดับกอนประถมศึกษา
m ระดับประถมศึกษา
6. ขนาดของโรงเรียน m ขนาดเล็ก (นอยกวา 121 คน)
m ขนาดกลาง (121 – 300 คน)
m ขนาดใหญ (มากวา 300 คน)
7. คุณลักษณะที่พึงประสงคของครู กําหนดเกณฑการวัดเปน 3 ระดับ คือ
m ระดับที่ควรปรับปรุง ( X มีคาระหวาง 1.00 – 2.49)
m ระดับปานกลาง ( X มีคาระหวาง 2.50 – 3.49)
m ระดับดี
( X มีคาระหวาง 3.50 – 5.00)
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ตัวแปรตาม ไดแก ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง วัดไดจาก
คะแนนจากการตอบแบบสอบถามระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง (SDLRS)
ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเองนี้ แบงองคประกอบเปน 8 ดาน คือ
1. การเปดโอกาสตอการเรียนรู
2. มโนคติของตนเองในดานการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ
3. ความคิดริเริ่มและอิสระในการเรียนรู
4. ความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง
5. ความรักในการเรียนรู
6. ความคิดสรางสรรค
7. การมองอนาคตในแงดี
8. ความสามารถใชทักษะศึกษาหาความรูและทักษะการแกปญหา
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม ประกอบดวย 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ
วุฒิการศึกษา ประสบการณในการสอน ระดับชั้นที่สอน ขนาดโรงเรียน และแหลงขอมูลที่ครูใช
ในการแสวงหาความรู ลักษณะคําถามเปนแบบเลือกตอบ (Check list) และเติมขอความสั้น ๆ ตาม
ความเหมาะสมของคําตอบแตละขอ จํานวน 7 ขอ
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของครู ซึ่งผูวิจัยไดพัฒนา
ขึ้น โดยอาศัยขอมูลจากแบบสํารวจคุณ ลักษณะของครูผูสอนตามเกณฑมาตรฐานโรงเรียนของ
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ปการศึกษา 2543 ระเบียบคุรุสภาวาดวย
จรรยาบรรณของครู พ.ศ.2539 และเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ.2537 ลักษณะของ
แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา(Rating Scale)วัดคุณลักษณะของครูผูสอน3 ดานคือ
ดานบุคลิกภาพ ดานคุณธรรมและจริยธรรม และดานสมรรถภาพทางวิชาชีพครู จํานวน 30 ขอ
กําหนดระดับคุณลักษณะเปน 5 ระดับ
ซึ่งระดับคุณลักษณะ / พฤติกรรมแตละรายการ มีความหมาย ดังนี้
ระดับ 1 หมายถึง ครูผูสอนมีคุณลักษณะ / พฤติกรรมในรายการนั้นในระดับนอยที่สุด
ระดับ 2 หมายถึง ครูผูสอนมีคุณลักษณะ / พฤติกรรมในรายการนั้นในระดับนอย
ระดับ 3 หมายถึง ครูผูสอนมีคุณลักษณะ / พฤติกรรมในรายการนั้นในระดับปานกลาง
ระดับ 4 หมายถึง ครูผูสอนมีคุณลักษณะ / พฤติกรรมในรายการนั้นในระดับมาก
ระดับ 5 หมายถึง ครูผูสอนมีคุณลักษณะ / พฤติกรรมในรายการนั้นในระดับมากที่สุด
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เมื่อรวมคะแนนคุณลักษณะของครูทั้ง 30 พฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถามแตละคน
แลว หากผูตอบมีคะแนนอยูในชวงคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑที่กําหนดในระดับใด ก็พิจารณาไดวามี
คุณลักษณะที่พึงประสงคของครูในระดับนี้
1.00 – 2.49 หมายถึง มีคุณลักษณะอยูในระดับที่ควรปรับปรุง
2.50 – 3.49 หมายถึง มีคุณลักษณะอยูในระดับปานกลาง
3.50 – 5.00 หมายถึง มีคุณลักษณะอยูในระดับดี
ตอนที่ 3 เปนแบบวัดความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง ซึ่งดัดแปลงมาจาก
แบบวัดความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้วัดตนเอง ของ ดร.ลูซี่ เมดเซน กูกลิเอลมิโน ที่นรินทร
บุญชู นํามาแปลเปนภาษาไทย และทดลองใชกับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง เมื่อ
ป พ.ศ.2532 มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.84 เปนคําถามเกี่ยวกับลักษณะการเรียนรูดวยการ
ชี้นําตนเอง มี 58 ขอ ประกอบดวยขอคําถามตาง ๆ แยกเปนองคประกอบ 8 ดาน คือ
1. การเปดโอกาสตอการเรียนรู
จํานวน 13 ขอ
2. มโนคติของตนเองในดานการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ
จํานวน 14 ขอ
3. ความคิดริเริ่มและอิสระในการเรียนรู
จํานวน 7 ขอ
4. ความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง
จํานวน 7 ขอ
5. ความรักในการเรียนรู
จํานวน 9 ขอ
6. ความคิดสรางสรรค
จํานวน 5 ขอ
7. การมองอนาคตในแงดี
จํานวน 4 ขอ
8. ความสามารถใชทักษะศึกษาหาความรูและทักษะการแกปญหา จํานวน 7 ขอ
ในการเรียบเรียงขอคําถามไมไดแยกออกเปนดาน ๆ ตามเนื้อหาขางตน แตจะคละขอ
ความไวดวยกัน คําถามมีทั้งคําถามในเชิงนิมาน (Positive) และเชิงนิเสธ (Negative) โดยทุกขอ
ความเปนแบบประมาณคา (Likert Seale) กําหนดระดับการปฏิบตั ิ / ความคิดเห็น ออกเปน 5 ระดับ คือ
ระดับ 1 หมายถึง ไมมีการปฏิบัติ / มีความคิดเห็นในรายการนั้นวา ไมจริงเลย
ระดับ 2 หมายถึง มีการปฏิบัติบางแตนอยครั้งหรือนาน ๆ ครั้ง ๆ / มีความเห็นใน
รายการนั้นมีสวนจริงนอยมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีการปฏิบตั เิ ปนบางครัง้ / มีความคิดเห็นในรายการนัน้ มีสว นจริงนอย
ระดับ 4 หมายถึง มีการปฏิบัติคอนขางบอยครั้ง / มีความคิดเห็นในรายการนั้นมีสวน
จริงคอนขางมาก
ระดับ 5 หมายถึง มีก ารปฏิบัติบอยครั้งหรือทุกครั้ง / มีความคิดเห็นในรายการนั้น
เปนจริงมากที่สุด
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ขอความจํานวน 58 ขอ เปนคําถามเชิงนิมาน (Positive) จํานวน 42 ขอ การใหคะแนน
เปน 1, 2, 3, 4 และ 5 สวนคําถามเชิงนิเสธ (Negative) จํานวน 16 ขอ ไดแกขอ 3, 6, 7, 9, 12, 19, 20,
22, 23, 29, 32, 35, 44, 48, 53 และ 56 การใหคะแนนเปนตรงกันขาม คือ 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลําดับ
ในการแบงระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเองนั้น กําหนดออกเปน 3
ระดับ คือ ระดับต่ํา ระดับปานกลาง และระดับสูง โดยใชเกณฑ ดังนี้
1.00 – 2.49
หมายถึง
ระดับต่ํา
2.50 – 3.49
หมายถึง
ระดับปานกลาง
3.50 – 5.00
หมายถึง
ระดับสูง
การพัฒนาเครื่องมือ
เพื่อใหการเก็บรวบรวมขอมูลเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินการ
พัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับตัวแปรที่ศึกษา เพื่อ
เปนแนวทางในการพัฒนาแบบสอบถาม และแบบวัด ตามกรอบแนวคิดของการวิจัย
2. แบบสอบถามคุณลักษณะที่พึงประสงคของครู ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นโดยอาศัยขอมูล
จากแบบสํารวจคุณลักษณะครูผูสอนตามเกณฑมาตรฐานโรงเรียนของสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ ปการศึกษา 2543 ระเบียบคุรุสภาวาดวยจรรยาบรรณของครู พ.ศ.2539 และ
เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ.2537
การหาคุณภาพของเครื่องมือ
ผูวิจัยไดดําเนินการหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้
1. แบบสอบถามคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงคข องครู หาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา
(Content Validity) โดยใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธตรวจ – แกไข แลวจึงนําไปทดลองใช (Try
Out) กับครูโรงเรียนประถมศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยาง คือ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ
ดอนเจดีย โรงเรียนบานหนองฝาย อําเภอดอนเจดีย และโรงเรียนวัดเกาะ อําเภอศรีประจันต
จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 42 คน และนําผลการตอบแบบสอบถามมาทําการวิเคราะหหาความเชือ่ มัน่
(Reliability) โดยใชวิธีการวิเคราะหคาความเชื่อมั่นของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับ เทากัน 0.96 และเมื่อแยกตามคุณลักษณะที่พึงประสงค 3 ดาน ไดคาความเชื่อมั่น ดังนี้

100
1.1 คุณลักษณะที่พึงประสงค ดานบุคลิกภาพ ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.90
(จํานวน 10 ขอ)
1.2 คุณ ลักษณะที่พึงประสงค ดานคุณธรรมและจริยธรรม ไดคาความเชื่อมั่น
เทากับ 0.92 (จํานวน 10 ขอ)
1.3 คุณลักษณะที่พึงประสงคดานสมรรถภาพวิชาชีพครู ไดคาความเชื่อมั่น เทากับ
0.92 (จํานวน 10 ขอ)
2. คุณภาพของแบบวัดความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเองที่นรินทร บุญชู ได
แปลมาเปนภาษาไทย ซึ่งผูวิจัยไดนํามาพิจารณาปรับขอความ และถอยคําสํานวนภาษา เพื่อใหเกิด
ความชัดเจนในขอคําถามมากยิ่งขึ้น นําเสนอใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธตรวจแกไข แลวจึงนํา
ไปทดลองใช (Try Out) กับครูโรงเรียนประถมศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยาง คือ โรงเรียนอนุบาล
พระบรมราชานุสรณดอนเจดีย โรงเรียนบานหนองฝาย อําเภอดอนเจดีย และโรงเรียนวัดเกาะ
อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี จํานน 42 คน และนําผลการตอบแบบวัดมาทําการวิเคราะห
คาความเชื่อมั่น (Reliability) อีกครั้งหนึ่ง ไดคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.89
ดังนั้น จึงถือไดวา แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของครู และแบบวัด
ความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเองมีคาความเชื่อมั่นสูง สามารถนําไปสอบวัดกับกลุม
ตัวอยางจริงได
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูล มีรายละเอียดการดําเนินการ ดังนี้
1. ผู วิ จั ย ขอหนั ง สื อ จากบั ณ ฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงผูอํานวยการ
การประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อขอความรวมมือจากสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
สุพรรณบุรี และสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอที่เปนกลุมตัวอยาง
2. ผูวิจัยประสานงานกับหนวยศึกษานิเทศก ของสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ
ที่เปนกลุมตัวอยาง และขอความอนุเคราะหใหศึกษานิเทศกสงแบบสอบถามใหกับครูโรงเรียนที่
เปน กลุมตัว อยาง และเก็บรวบรวมไวที่หนวยศึกษานิเทศก แลวผูวิจัยไปขอรับคืนดวยตนเอง
สําหรับโรงเรียนที่อยูใกลผูวิจัยดําเนินการสงแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลในการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดใหครูโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัด
สุพรรณบุรี เปนหนวยการวิเคราะหขอมูล (Unit of Analysis) แลวนํามาวิเคราะหขอมูล โดยใช
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โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows (The Statistical Package for the Social Sciences for
Windows) เพื่อคํานวณหาคาสถิติ ดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ หาคารอยละ
(%) คาเฉลี่ย ( X )และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. ขอมูลเกี่ยวกับระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเองของครูโรงเรียน
ประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี นํามาวิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย ( X ) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
3. เปรียบเทียบความแตกตางของระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง
ของครูโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี ระหวางเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณใน
การสอน ระดับชั้นที่สอน ขนาดโรงเรียน และคุณลักษณะที่พึงประสงคของครู โดยใชการทดสอบ
t-test กรณี ที่ ตั ว แปรอิ ส ระจําแนกเป น 2 กลุ ม และใช วิ ธี ก ารวิ เ คราะห ค วามแปรปรวน
ทางเดียว (ONE WAY ANOVA) กรณีที่ตัวแปรอิสระจําแนกมากกวา 2 กลุม โดยกําหนดคา
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หากพบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จะทําการวิเคราะหตอโดยทําการทดสอบภายหลัง (Post Hoc Tests) วาแตละกลุม คูใดแตกตางกัน
บาง โดยการเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple Comparisons) ดวยวิธี LSD (Least Significant
Difference)
4. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณลักษณะที่พึงประสงคกับระดับความพรอม
ในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเองของครู ใชวิธีการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธรายคูที่คํานวณ
โดยวิธีของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)
5. ศึก ษาสมการพยากรณระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเองของครู
โรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี ใชการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression
Analysis ) แบบวิธี Stepwise
เพื่ อ ให ก ารนําเสนอผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล และการทําความเขาใจเกี่ยวกับผลการ
วิเคราะหขอมูลมีความสะดวกยิ่งขึ้น ผูวิจัยจึงกําหนดสัญลักษณ และความหมายที่ใชแทนคาสถิติ
และตัวแปรตาง ๆ ในการนําเสนอ ดังนี้
X หมายถึง คาเฉลี่ย
S.D. หมายถึง คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
β หมายถึง คาสัมประสิทธิ์การถดถอย
Beta หมายถึง คาสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน
t
หมายถึง คาสถิติทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของสัมประสิทธิ์การถดถอย
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R
R2
S.E.
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X7..1
X7.2
X7.3
y1
y2
y3
y4
y5
y6
y7
y8
yรวม

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ
คาสัมประสิทธิ์การพยากรณ
คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
เพศ
อายุ
วุฒิการศึกษา
ประสบการณในการสอน
ระดับชั้นที่สอน
ขนาดโรงเรียน
คุณลักษณะที่พึงประสงค
คุณลักษณะของครูดานบุคลิกภาพ
คุณลักษณะของครูดานคุณธรรมและจริยธรรม
คุณลักษณะของครูดานสมรรถภาพทางวิชาชีพครู
การเปดโอกาสตอการเรียนรู
มโนคติของตนเองในดานการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ
มีความคิดริเริ่มและอิสระในการเรียนรู
มีความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตน
มีความรักในการเรียน
มีความคิดสรางสรรค
มองอนาคตในแงดี
สามารถใชทักษะการศึกษาหาความรูและทักษะการแกปญหา
ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง
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จํานวนขอ และรายการในแตละองคประกอบ
องคประกอบ
1. การเปดโอกาสตอการเรียนรู
(จํานวน 13 ขอ)

รายการ
ขอ 16. ขาพเจาสามารถบอกไดวาขาพเจาเรียนสิ่งใดไดดี
หรือไม
37. ขาพเจาชอบคิดถึงอนาคตขางหนา
40. ขาพเจาสามารถบังคับตนเองใหกระทําในสิง่ ทีค่ ดิ วา
ควรจะทํา
43. ขาพเจายินดีตอการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคน
อื่นๆ
45. ขาพเจามีความปรารถนาอยาง แรงกลาที่จะเรียนรู
สิ่งใหม
46. ขาพเจาเห็นวายิ่งเรียนมากก็จะพบสิ่งที่นาสนใจ
มาก
47. ขาพเจาเห็นวาการเรียนรูเปนเรื่องสนุก
50. ขาพเจาเชื่อวาในการเรียนไมมีใครชวยเราไดดีกวา
ตัวเราเอง
52. ขาพเจาเชื่อวาไมมีใครแกเกินไป ที่จะเรียน
54. การเรียนรูเ ปนสิง่ จําเปนตอชีวติ
55. ในแตละปมสี ง่ิ ทีข่ า พเจาไดเรียนรูด ว ยตนเองหลาย
เรือ่ ง
58. ขาพเจาเชื่อวา “ผูเรียน คือ ผูนํา”
2. มโนคติของตนเองในดานการ ขอ 2. ขาพเจาบอกตัวเองไดวาตองการเรียนเรื่องอะไร
เปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ
4. ขาพเจาตองการเรียนรูส ง่ิ ใด ขาพเจาจะหาวิธที จ่ี ะ
(จํานวน 14 ขอ )
เรียนรูส ง่ิ นัน้ ใหได
(6.) ขาพเจาสามารถตัดสินใจเรียนรูส ง่ิ ใหมๆ ไดโดยไม
ลังเล
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รายการ

17. มีหลายสิ่งหลายอยางที่ขาพเจาตองการเรียนรูและ
ปรารถนาจะใหมีเวลามากๆ ที่จะเรียนในแตละวัน
18. ถาตัดสินใจที่จะเรียนรูอะไรก็ตาม ขาพเจาสามารถ
จัดเวลาที่จะเรียนรูสิ่งนั้นไดไมวาจะมีภารกิจยุงมาก
เพียงใด
(19.) การทําความเขาใจในเนื้อหาวิชาที่อาน ไมเปน
ปญหาสําหรับขาพเจา
(20.) ขาพเจาถือวาตนเองผิด ถาหาก ไมเรียน
26. ขาพเจาพยายามนําสิ่งที่เรียนไปใชประโยชนในชีวิต
จริง
27. ขาพเจาสามารถเรียนรูดวยตนเองเกือบทุกเรื่องที่
ขาพเจาตองการจะเรียนรู
28. ขาพเจารูส กึ สนุกในการคนหาคําตอบ สําหรับขอ
คําถามที่ขาพเจาสนใจ
34. ขาพเจาชอบทดลองเรียนสิง่ ใหมๆ แมไมแนใจวาผล
การเรียนรูนั้น จะออกมาเปนอยางไร
36. ขาพเจามีความสามารถในการ คนหาวิธีการ
แปลกๆ ใหมๆ ที่จะทําสิ่งตางๆ
41. ขาพเจาชอบการสํารวจตรวจสอบปญหาตางๆ
3. ความคิดริเริ่มและอิสระในการ ขอ 11. ขาพเจาสามารถเรียนรูส ง่ิ ตางๆ ดวยตนเองไดดเี มือ่
เรียนรู
เทียบกับคนอื่น
25. ขาพเจาสามารถคนหาวิธกี ารเรียนรูส ง่ิ ใหมๆ ได
หลายวิธี
35. ขาพเจาไมชอบเมือ่ มีคนชีใ้ หเห็นถึงขอผิดพลาดใน
สิ่งที่ขาพเจากําลังทําอยู
38. ขาพเจามีความสามารถในความพยายามคนหาวิธี
การเขาถึงสิ่งที่ตองการเรียนรู
40. ขาพเจาสามารถบังคับตนเองใหกระทําในสิ่งที่คิด
วาควรจะทํา
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รายการ
42. ขาพเจามักเปนผูนําในกลุมในการเรียนรูสิ่งใหมๆ
57. ขาพเจาสามารถเรียนไดดีทั้งใน ชั้นเรียน และ
สามารถเรียนไดดี ดวยตนเอง
4. ความรับผิดชอบตอการเรียนรู ขอ 2. ขาพเจาบอกตัวเองไดวาตองการเรียนเรื่องอะไร
ของตนเอง ( จํานวน 7 ขอ )
4. ถาขาพเจาตองการเรียนรูส ง่ิ ใด ขาพเจาจะหาวิธที จ่ี ะ
เรียนรูส ง่ิ นัน้ ใหได
8. ขาพเจาเชือ่ วาถาเรารูต นเองเปนใคร อยูท ไ่ี หน และ
กําลังทําอะไรเปนหลักสําคัญของการศึกษาของแต
ละคน
13. ขาพเจาชอบที่จะมีสวนรวมในการตัดสินใจวาควร
เรียนอะไรและจะเรียนอยางไร
14. ขาพเจาไมเคยทอถอยตอการเรียนรูสิ่งที่ยาก ถาเปน
สิ่งที่ขาพเจาสนใจ
15. ไมมีใครอื่นนอกจากตัวขาพเจา ที่จะตองรับผิด
ชอบในสิ่งที่ขาพเจาเลือกเรียน
16. ขาพเจาสามารถบอกไดวาขาพเจาเรียนสิ่งใดไดดี
หรือไม
5. ความรักในการเรียนรู
ขอ 1. ขาพเจาเปนคนที่ใฝหาความรู อยู เสมอ
( จํานวน 9 ขอ )
5. ขาพเจารักทีจ่ ะเรียนรูอ ยูเ สมอ
(22.) คะแนนสอบไมใชเรือ่ งสําคัญสิง่ สําคัญคือ ความ
เขาใจในเนือ้ หาวิชาทีเ่ รียน
24. ขาพเจาชืน่ ชอบบุคคลทีใ่ ฝรใู ฝเรียนสิง่ ใหมๆ อยูเ สมอ
(29.) ขาพเจาชอบแกปญหาที่มีคําตอบถูกตองมากกวา 1
คําตอบ
31. ขาพเจาเสียใจมากถาหากไมมีโอกาสเรียนรูอีกแลว
(48.) ขาพเจาไมยดึ วิธกี ารเรียนรูแ บบใดแบบหนึง่ เปนหลัก
แตจะพยายามทดลองใชวิธีการอื่นๆ ดวย
(53.) การเรียนรูอยูตลอดเวลาเปนสิ่งที่ ทาทายความ
สามารถ
(56.) การเรียนรูทําใหเกิดความ เปลี่ยนแปลงในชีวิต
ของขาพเจา
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6. ความคิดสรางสรรค
( จํานวน 5 ขอ )

รายการ
ข อ 2. ขาพเจาบอกตัวเองไดวาตองการเรียนเรื่องอะไร
(3.) เมือ่ พบกับบางสิง่ บางอยางทีไ่ มเขาใจ ขาพเจาจะไม
หลีกเลีย่ งไปจากสิง่ นัน้
(7.) ในชัน้ เรียนขาพเจาไมตอ งการใหผสู อนบอกทุกสิง่ ทุก
อยางทุกขัน้ ตอนแกขา พเจา
(9.) ขาพเจาสามารถทํางานตามลําพังไดดี
(12.) ขาพเจาสามารถนําความคิดไปปฏิบัติใหเกิดผลดีได
7. การมองอนาคตในแงดี
(23.) ขาพเจาคิดวาหองสมุดเปนสถานที่ที่มีความสําคัญ
( จํานวน 4 ขอ )
ในการศึกษา
26. ขาพเจาพยายามนําสิง่ ทีเ่ รียนไปใชประโยชนในชีวติ
จริง
(29.) ขาพเจาชอบแกปญ
 หาทีม่ คี าํ ตอบ ถูกตองมากกวา 1
คําตอบ
(44.) ขาพเจาชอบสถานการณการเรียนรู ที่มีการทาทาย
8. ความสามารถใชทกั ษะการศึกษา ขอ (6.) ขาพเจาสามารถตัดสินใจเรียนรู สิ่งใหมๆ ไดโดย
หาความรูแ ละทักษะการแกปญ
 หา
ไมลังเล
( จํานวน 7 ขอ )
10. ถาตองการขอมูลบางอยางที่ไมมี ขาพเจาทราบดีวา
จะไปหาไดจากแหลงใด
30. ขาพเจามีความกระตือรือรนทีจ่ ะเรียนรูส ง่ิ ใหมๆ อยู
เสมอ
(32.) ขาพเจาใหความสนใจตอการเรียนรูม าก เมือ่ เทียบกับ
คนอื่นๆ
33. ขาพเจาไมมปี ญ
 หาเกีย่ วกับทักษะเบือ้ งตนในการศึกษา
คนควา ไดแก ทักษะการฟง การอาน การเขียน และ
การจํา
39. ขาพเจาเห็นวาปญหาเปนสิง่ ทีท่ า ทาย ไมใชสญ
ั ญาณให
หยุดทํา
51. ขาพเจาเชือ่ วาการเรียนรูว ธิ กี ารเรียนเปนสิ่งสําคัญ
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เรื่อง
ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะที่พึงประสงคกับระดับความพรอม
ในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเองของครูโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี
คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม
1. แบบสอบถามนี้ สําหรับครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา
2. แบบสอบถามนี้ จัด ทําขึ้น โดยมีวัต ถุประสงคเพื่อ ศึก ษาความสัมพัน ธร ะหวาง
คุ ณ ลั ก ษณะที่พึงประสงคกับระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเองของครูโรงเรียน
ประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี
3. แบบสอบถามนี้ เปน แบบสอบถามในลัก ษณะการประเมินตนเอง ขอใหทาน
วิเคราะหตนเองและตอบแบบสอบถามตามลักษณะพฤติกรรมทีท่ า นเคยปฏิบตั ิ และตามความคิดเห็น
ของทาน ดังนั้นจึงไมมีขอใดถูกหรือผิด คําตอบของทานจะนําไปใชวิเคราะหในลักษณะภาพรวม
จึงไมมีผลตอการปฏิบัติงานของทาน แตจะชวยใหการวิจัยนี้มีผลสรุปที่นาเชื่อถือและสามารถนําไป
ใชประโยชนไดอยางแทจริง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอวงการศึกษา ผูวิจัยจึงใครขอความกรุณาจากทาน
ไดโปรดตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอตรงตามสภาพความเปนจริงของทานมากที่สุด
4. แบบสอบถามนี้มี 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบประเมินคุณลักษณะของตนเอง
ตอนที่ 3 ความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง
ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานในการตอบแบบสอบถามนี้
จึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ ที่นี้

นางสาวจินตนา ศิลปรัตน
นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต
สาขาการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที่ 1
คําชี้แจง
1. เพศ
2.
3.

4.
5.
6.

7.

ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
โปรดทําเครื่องหมาย 3ลงใน m หนาขอที่เลือก หรือเติมขอความในชองวาง

m ชาย
m หญิง
อายุ ……………….. ป
วุฒิทางการศึกษา m ต่ํากวาปริญญาตรี
m ปริญญาตรี วิชาเอก …………………………..
m ปริญญาโท สาขา ……………………………
m อื่น ๆ (โปรดระบุ) ……………………………
ประสบการณในการสอน ………….. ป
ระดับชั้นเรียนที่สอน m ระดับกอนประถมศึกษา
m ระดับประถมศึกษา
ขนาดของโรงเรียนที่ปฏิบัติงาน
m ขนาดเล็ก (นักเรียนนอยกวา 121 คน)
m ขนาดกลาง (นักเรียน 121 – 300 คน
m ขนาดใหญ (นักเรียนมากกวา 300 คน)
เมื่อทานตองการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ทานแสวงหาความรูจากแหลงขอมูลใดบาง
(โปรดระบุหมายเลข 1-5 ลงในชองวางหนาขอความ โดยเรียงตามลําดับจากมากไปหานอย
5 อันดับ)
ลําดับที่
……… แหลงขอมูลในโรงเรียนที่ทานทําการสอนอยู ……… หองสมุดประชาชน
……… เอกสาร / วารสาร / นิตยสาร
……… หนังสือพิมพ
……… วิทยุ
……… โทรทัศน
……… การฝกอบรม / การประชุมทางวิชาการ
……… อินเตอรเนต
……… คนใกลชิด / ญาติ
………. เพื่อน / ผูรวมงาน
……… ผูรู / ภูมิปญญาทองถิ่น
……… อื่น ๆ (โปรดระบุ) ………

211

ตอนที่ 2
คําชี้แจง
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

แบบประเมินคุณลักษณะของตนเอง
โปรดทําเครื่องหมาย 3ลงในชองตรงกับระดับคุณลักษณะที่เปนจริงของทาน
ระดับคุณลักษณะ/พฤติกรรมแตละรายการ มีความหมาย ดังนี้
1 หมายถึง ตัวทานมีคุณลักษณะ/พฤติกรรมในรายการนั้นในระดับนอยที่สุด
2 หมายถึง ตัวทานมีคุณลักษณะ/พฤติกรรมในรายการนั้นในระดับนอย
3 หมายถึง ตัวทานมีคุณลักษณะ/พฤติกรรมในรายการนั้นในระดับปานกลาง
4 หมายถึง ตัวทานมีคุณลักษณะ/พฤติกรรมในรายการนั้นในระดับมาก
5 หมายถึง ตัวทานมีคุณลักษณะ/พฤติกรรมในรายการนั้นในระดับมากที่สุด

คุณลักษณะของครูผูสอน

รายการ
บุคลิกภาพ
1. มีความอดทนอดกลั้นตอสิ่งที่ไมพอใจหรือความยากลําบาก
2. สุขุม เยือกเย็น และแกไขปญหาดวยเหตุผล
3. มีความเชื่อมั่นในตนเอง
4. ยอมรับและปรับตัวตามสภาพการณทเี่ ปลีย่ นแปลงไดอยางเหมาะสม
5. กระตือรือรน และตื่นตัวอยูเสมอในการปฏิบัติงานตาง ๆ
6. แตงกายสุภาพ เรียบรอย ถูกตองตามระเบียบของทางราชการ
7. ยิ้มแยม แจมใส เปนกันเองกับผูเรียน และผูรวมงาน
8. ใชวาจาสุภาพ ออนโยนกับนักเรียน และผูรวมงาน
9. เอาใจใสดูแลความประพฤติของนักเรียนทุกคนอยูเสมอ
10. เอาใจใสดูแลเรื่องการเรียนของนักเรียนทั้งในและนอกหองเรียน
อยูเสมอ
คุณธรรมและจริยธรรม
11. มีความซื่อสัตย สุจริตตอหนาที่และผูอื่น
12. มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ตรงตอเวลา
13. มีความสามัคคีในหมูเพื่อนรวมงาน
14. ละเวนจากอบายมุขทั้งปวง
15. ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียนและผูอื่น

ระดับคุณลักษณะ/พฤติกรรม
1 2 3 4 5
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16. กลาแสดงความคิดเห็นเมื่อเกิดปญหาดานคุณธรรมที่มีผลตอสวนรวม
17. เปนผูมีความเมตตา เอื้อเฟอเผื่อแผ และเสียสละแกผูอื่น
18. ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นอยางมีเหตุผล
19. มีวินัยในตนเอง เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม
20. สอนเต็มหลักสูตร เต็มเวลา และเต็มความรู ความสามารถ
สมรรถภาพทางวิชาชีพครู
21. มีความรู ความสามารถในดานเทคโนโลยี เชน คอมพิวเตอร
หองปฏิบัติการทางภาษา สื่อ และอุปกรณ
22. ชอบศึกษาหาความรูใหม ๆ อยูเสมอ
23 . เอาใจใสสอนเสริม/จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนอยูเสมอ
24. มีทักษะในการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายประเภท
ใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ
25. มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม
และเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
26. มีความสามารถในการจัดทําเอกสารและรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพของผูเรียนไดอยางชัดเจนและเปนระบบ
27. ชอบอาสาทํางานหรือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในโรงเรียน
อยูเสมอ
28. มีความสามารถในการพัฒนา วางแผน จัดทําแผนการสอนใหสามารถ
ใชไดจริง
29. นําความรูความสามารถใหม ๆ มาพัฒนาการเรียนการสอนอยูเสมอ
30. เปนผูใหความรวมมือกับผูรวมงานในโรงเรียนและชุมชนได
อยางสรางสรรค

ระดับคุณลักษณะ/พฤติกรรม
1 2 3 4 5
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ตอนที่ 3

ความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง
คําชี้แจง
โปรดทําเครื่องหมาย 3 ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน
ระดับการปฏิบัติ / ความคิดเห็นแตละรายการ มีความหมาย ดังนี้
ระดับ 1 หมายถึง ตัวทานไมมีการปฏิบัติ / มีความคิดเห็นในรายการนั้นวาไมจริงเลย
ระดับ 2 หมายถึง ตัวทานมีการปฏิบัติบาง แตนอยครั้งหรือนาน ๆ ครั้ง / มีความคิดเห็น
ในรายการนั้นมีสวนจริงนอยมาก
ระดับ 3 หมายถึง ตัวทานมีการปฏิบัติเปนบางครั้ง / มีความคิดเห็นในรายการมีสวนจริง
จริงนอย
ระดับ 4 หมายถึง ตัวทานมีการปฏิบัติ คอนขางบอยครั้ง / มีความคิดเห็นในรายการนั้น
มีสวนจริงคอนขางมาก
ระดับ 5 หมายถึง ตัวทานมีการปฏิบัติบอยครั้งหรือทุกครั้ง / มีความคิดเห็นในรายการ
นั้น เปนจริงมากที่สุด
ขอความ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ขาพเจาเปนคนที่ใฝหาความรูอยูเสมอ
ขาพเจาบอกตัวเองไดวาตองการเรียนเรื่องอะไร
เมื่อขาพเจาพบบางสิ่งที่ไมเขาใจ ขาพเจาจะหลีกเลี่ยงไปจากสิ่งนั้น
ถาขาพเจาตองการเรียนรูสิ่งใด ขาพเจาจะหาวิธีที่จะเรียนรูสิ่งนั้นใหได
ขาพเจารักที่จะเรียนรูอยูเสมอ
ขาพเจาตองใชเวลาใครครวญ กอนตัดสินใจศึกษาเรื่องใหม ๆ
ในชั้นเรียน ขาพเจาตองการใหผูสอนบอกใหชัดเจนทุกขั้นตอน
วาตองทําอะไรบาง
8. ขาพเจาเชื่อวา ถาเรารูตนเองเปนใคร อยูที่ไหน และกําลังทําอะไร
เปนหลักสําคัญของการศึกษาของแตละคน
9. ขาพเจาทํางานดวยตนเองตามลําพังไมไดดีนัก
10. ถาตองการขอมูลบางอยางที่ไมมี ขาพเจาทราบดีวาจะไปหาไดจาก
แหลงใด
11. ขาพเจาสามารถเรียนรูสิ่งตาง ๆ ดวยตนเองไดดี เมื่อเทียบกับคนอื่น
12. แมขาพเจาจะมีความคิดที่ดี แตก็ไมสามารถนํามาปฏิบัติใหเกิดผลดีได
13. ขาพเจาชอบที่จะมีสวนรวม ในการตัดสินใจวาควรเรียนอะไร
และจะเรียนอยางไร

ระดับการปฏิบัติ / ความคิดเห็น
1 2 3
4 5
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14. ขาพเจาไมเคยทอถอยตอการเรียนรูสิ่งที่ยาก ถาเปนที่ขาพเจาสนใจ
15. ไมมีใครอื่นนอกจากตัวขาพเจา ที่จะตองรับผิดชอบในสิ่งที่ขาพเจา
เลือกเรียน
16. ขาพเจาสามารถบอกไดวา ขาพเจาเรียนสิ่งใดไดดีหรือไม
17. มีหลายสิ่งหลายอยางที่ขาพเจาตองการเรียนรูและปรารถนาจะใหมี
เวลามาก ๆ ที่จะเรียนในแตละวัน
18. ถาตัดสินใจที่จะเรียนรูอะไรก็ตาม ขาพเจาสามารถจัดเวลาที่จะเรียนรู
สิ่งนั้นได ไมวาจะมีภารกิจยุงยากเพียงใด
19. การไมเขาใจเนื้อหาวิชาที่อาน เปนปญหามากสําหรับขาพเจา
20. ถาขาพเจาไมเรียน ก็ไมถือวาเปนความผิดของขาพเจา
21. ขาพเจาสามารถวินิจฉัยดวยตนเองไดวา ตองการเรียนรูเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
เพิ่มเติมหรือไม
22. ขอใหขาพเจาทําขอสอบได และไดคะแนนสูงก็พอใจแลว ถึงแมวา
ขาพเจายังไมเขาใจเรื่องนั้นอยางถองแทก็ตาม
23. ขาพเจาคิดวาหองสมุดเปนสถานที่ ที่นาเบื่อ
24. ขาพเจาชื่นชอบบุคคลที่ “ใฝรู ใฝเรียน” สิ่งใหม ๆ อยูเสมอ
25. ขาพเจาสามารถคนหาวิธีการเรียนรูสิ่งใหม ๆ ไดหลายวิธี
26. ขาพเจาพยายามนําสิ่งที่เรียนไปใชประโยชนในชีวิตจริง
27. ขาพเจาสามารถเรียนรูดวยตนเองเกือบทุกเรื่องที่ขาพเจาตองการจะเรียนรู
28. ขาพเจารูสึกสนุกในการคนหาคําตอบ สําหรับขอคําถามที่ขาพเจาสนใจ
29. ขาพเจาไมชอบแกปญหาที่มีคําตอบถูกตอง มากกวา 1 คําตอบ
30. ขาพเจามีความกระตือรือรนที่จะเรียนรูสิ่งใหม ๆ อยูเสมอ
31. ขาพเจาจะเสียใจมาก ถาหากไมมีโอกาสเรียนรูอีกแลว
32. ขาพเจาไมไดสนใจตอการเรียนรูนัก เมื่อเทียบกับคนอื่น ๆ
33. ขาพเจาไมมีปญหาเกี่ยวกับทักษะเบื้องตนในการศึกษาคนควา ไดแก
ทักษะการฟง การอาน การเขียนและการจํา
34. ขาพเจาชอบทดลองเรียนสิ่งใหม ๆ แมไมแนใจวาผลการเรียนรูนั้น
จะออกมาเปนอยางไร

ระดับการปฏิบตั ิ / ความคิดเห็น
1 2 3 4 5
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35. ขาพเจาไมชอบเมื่อมีคนชี้ใหเห็นถึงขอผิดพลาด ในสิ่งที่ขาพเจา
กําลังทําอยู
36. ขาพเจามีความสามารถในการคนหาวิธีการแปลก ๆ ใหม ๆ
ที่จะทําสิ่งตาง ๆ
37. ขาพเจาชอบคิดถึงอนาคตขางหนา
38. ขาพเจามีความสามารถในความพยายามคนหาวิธีการ
เขาถึงสิ่งที่ตองการเรียนรู
39. ขาพเจาเห็นวาปญหาเปนสิ่งที่ทาทาย ไมใชสัญญาณใหหยุดทํา
40. ขาพเจาสามารถบังคับตนเอง ใหกระทําในสิ่งที่คิดวาควรจะทํา
41. ขาพเจาชอบการสํารวจตรวจสอบปญหาตาง ๆ
42. ขาพเจามักเปนผูนําในกลุม ในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ
43. ขาพเจายินดีตอการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนอื่น ๆ
44. ขาพเจาไมชอบสถานการณการเรียนรูที่มีการทาทาย
45. ขาพเจามีความกระตือรือรนที่จะเรียนรูสิ่งใหม ๆ
46. ขาพเจาเห็นวายิ่งเรียนมาก ก็จะพบสิ่งที่นาสนใจมาก
47. ขาพเจาเห็นวาการเรียนรูเปนเรื่องสนุก
48. ขาพเจาเชื่อวา การใชวิธีการเดิม ๆ ที่เคยใชไดผลมาแลว
ดีกวาการทดลองสิ่งใหม ๆ
49. ขาพเจาตองการเรียนรูมากขึ้น เพื่อพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพ
50. ขาพเจาเชื่อวาในการเรียน ไมมีใครชวยเราไดดีกวาตัวเราเอง
51. ขาพเจาเชื่อวาการเรียนรูวิธีการเรียนเปนสิ่งสําคัญ
52. ขาพเจาเชื่อวา ไมมีใครแกเกินไปที่จะเรียน
53. การเรียนอยูตลอดเวลาเปนเรื่องที่นาเบื่อหนาย
54. การเรียนรูเปนสิ่งจําเปนตอชีวิต
55. ในแตละป มีสิ่งที่ขาพเจาไดเรียนรูดวยตนเองหลายเรื่อง
56. การเรียนรูไมไดทําใหชีวิตของขาพเจาแตกตางไปจากเดิม
57. ขาพเจาสามารถเรียนไดดีทั้งในชั้นเรียน และสามารถเรียนไดดี
ดวยตนเอง
58. ขาพเจาเชื่อวา “ผูเรียน คือ ผูนํา”

ระดับการปฏิบัติ / ความคิดเห็น
3
1
2
4
5
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ที่ ทม (นฐ) 1109/1682

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000
7 สิงหาคม 2545

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล
เรียน ผูอํานวยการการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
สิ่งที่สงมาดวย รายชื่อโรงเรียนที่จะเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 1 ชุด
ดวย นางสาวจินตนา ศิลปรัตน นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทํา
วิทยานิพนธ เรื่อง “ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะที่พึงประสงคกับระดับความพรอมในการเรียน
รูดวยการชี้นําตนเองของครูโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี” มีความประสงคจะขอเก็บ
รวบรวมขอมูลจากครูในโรงเรียนสังกัด หนวยงานของทาน โดยจะเก็บขอมูลระหวางวันที่ 5
สิงหาคม – 15 กัน ยายน 2545 เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดแจงโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางทราบ
เพื่อขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามใหแกนักศึกษาดังกลาวดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห จักขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
จิราวรรณ คงคลาย
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิราวรรณ คงคลาย)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
สํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
โทร. 034243435, 034218788
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สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
9 สิงหาคม 2545

เรื่อง ขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัย
เรียน หัวหนาการประถมศึกษาอําเภอ ทุกอําเภอ
สิ่งที่สงมาดวย บัญชีรายชื่อโรงเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 1 ฉบับ
ดวยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร แจงวา นางสาวจินตนา ศิลปรัตน นิสิต
ปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งได
รับอนุมัติและอยูร ะหวางการจัดทําวิทยานิพนธ เรื่อง “ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะที่พึง
ประสงคกับระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเองของครูโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัด
สุพรรณบุรี” ทั้งนี้เพื่อเปนสวนหนึ่งของการศกึษาตามหลักสูตรและเพื่อประโยชนทางวิชาการตอไป
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี จึงใครขอความอนุเคราะหจากทาน
ไดแจงโรงเรียนในสังกัดที่มีรายชื่อดังแนบ ไดใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามแกบุคคลดัง
กลาว ในระหวางวันที่ 5 สิงหาคม – 15 กันยายน 2545 ตอไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดําเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

ฝายบริการการศึกษา
โทร. 035-52-1832 ตอ 105

สุรินทร ศรีสนิท
(นายสุรินทร ศรีสนิท)
ผูชวยผูอํานวยการการประถมศึกษาจังหวัด รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ – สกุล
ที่อยู
ที่ทํางาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2510
พ.ศ. 2515
พ.ศ. 2518
พ.ศ. 2520
พ.ศ.2543

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2520
พ.ศ. 2522 – ปจจุบัน

นางสาวจินตนา ศิลปรัตน
735 ถนนปราบไตรจักร หมูที่ 5 ตําบลดอนเจดีย อําเภอดอนเจดีย
จังหวัดสุพรรณบุรี 72170
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณดอนเจดีย ตําบลดอนเจดีย
อําเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี 72170
สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 7 จากโรงเรียนดอนเจดีย
อําเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี
สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จากโรงเรียนสงวนหญิง
อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครูชั้นสูง จากวิทยาลัยครูนครปฐม
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิต
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน จังหวัดชลบุรี
ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย 1 โรงเรียนวัดบานกลวย อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี
อาจารย 2 โรงเรียนดอนเจดีย (อนุบาลพระบรมราชานุสรณดอนเจดีย)
อําเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี

