
 
 

บทที ่2 

เอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวขอ้ง 

 

การวิจัย เรื่อง “การพัฒนาชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารของผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารในพ้ืนที่น้้าพุร้อนดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่”ครั้งนี้ผู้วิจัยได้

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังนี้  

 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้  

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้ใหญ่ 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้ของชุมชน 

2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาตลอดชีวิต 

  2.6 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

2.7 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้ 

การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ส้าคัญที่ช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ เป็นเครื่ องมือที่ช่วย 

แก้ปัญหาต่าง ๆ ในการด้ารงชีวิต  ทั้งในด้านการงานและด้านบุคลิกภาพอันน้ามาซึ่งการปรับตัวที่ดี 

การเรียนรู้เกิดข้ึนตลอดเวลาทั้งในทางตรงและทางอ้อมการเรียนรู้บางอย่างเกิดขึ้นได้เอง โดยอัตโนมัติ 

เป็นไปตามกลไกของธรรมชาติ แต่การเรียนรู้บางด้านต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ เพ่ือให้เข้าใจการ

เรียนรู้ได้ดีข้ึนจึงควรศึกษาธรรมชาติของการเรียนรู้    
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2.1.1 ความหมายของการเรียนรู้ 

         การเรียนรู้แม้มีผู้รู้ให้ความหมายคล้ายกันและแตกต่างกัน แคบและกว้างต่างกัน แต่

สามารถสรุปได้ดัง่ ดวงพร หวานเย็น (2556:21) ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้ไว้ว่า  การเรียนรู้ คือ 

กระบวนการที่ท้าให้คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความคิด คนสามารถเรียนได้จากการยินการสัมผัสการ

อ่านการใช้เทคโนโลยี การเรียนรู้ของเด็กและผู้ใหญ่จะต่างกัน เด็กจะเรียนรู้ด้วยการเรียนในห้อง การ

ซักถาม ผู้ใหญ่มักเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ที่มีอยู่ แต่การเรียนรู้จะเกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่ผู้สอน

น้าเสนอ โดยการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ผู้สอนจะเป็นผู้ที่สร้างบรรยากาศทางจิตวิทยาที่

เอ้ืออ้านวยต่อการเรียนรู้ที่จะให้เกิดขึ้นเป็นรูปแบบใดก็ได้ เช่น ความเป็นกันเอง ความเข้มงวดกวดขัน 

หรือความไม่มีระเบียบวินัย สิ่งเหล่านี้นี้ผู้สอนจะเป็นผู้สร้างเงื่อนไขและสถานการณ์เรียนรู้ให้กับผู้เรียน 

ดังนั้น ผู้สอนจะต้องพิจารณาเลือกรูปแบบการสอนรวมทั้งการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน การเรียนรู้ 

คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม โดยการแสดงกริยาโต้ตอบต่อ สถานการณ์อย่างใดอย่าง

หนึ่ง (Hilgard, 1971 อ้างถึงใน ปราณี อ่อนศรี, 2552:11)   การเรียนรู้ คือ การเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมซึงเป็นผลมาจากประสบการณ์ (Cronbach, 1963 อ้างถึงใน ปราณี อ่อนศรี, 2552:11)   

การเรียนรู้เป็นกระบวนการของประสบการณ์ และการฝึกหัดก่อให้เกิดการเปลี่ ยนแปลง พฤติกรรม

อย่างถาวร (Morris, 2002 อ้างถึงใน ปราณี อ่อนศรี, 2552:11)   จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่า 

การเรียนรู้  หมายถึง กระบวนการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรม ที่ค่อนข้างถาวร อันเป็นผลจาก

ประสบการณ์และการฝึกหัด 

 

 2.1.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้ 

       ปรัชญาการศึกษาเป็นพ้ืนฐานที่ส้าคัญของการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการ

สอน ซึ่งนักศึกษาได้น้าแนวคิดจากปรัชญามาท้าการพิสูจน์ยืนยันด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์แล้ว

น้าเสนอ ข้อความรู้ออกมาเป็นทฤษฎีทางการศึกษาที่สามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการ

สอนได้ (ทิศนา แขมมณี, 2545:41) ในการจัดมวลประสบการณ์เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ตามที่คาดหวัง เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ผู้สอนควรมี

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ทฤษฎีการเรียนรู้ เนื่องจากทฤษฎีการเรียนรู้เป็นพ้ืนฐานส้าคัญของการ

จัดการเรียนการสอนและ ในการเรียนการสอนแต่ละครั้ ง ยากทีผู้สอนจะใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ทฤษฎี
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หนึ่งทฤษฎีใดโดยเฉพาะ  (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2536:223) โดยทีแ่นวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ของ

นักจิตวิทยามีหลายทฤษฎี ซึ่งในการ วิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอเสนอผลการศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ ดังนี้ 

2.1.2.1 ทฤษฎีกลุ่มพุทธินิยม (Cognitive) นักทฤษฎีที่มีแนวคิดจัดอยู่ในกลุ่มนี้เช่น  

เพียเจต์ (Piaget) บรุนเนอร์ (Bruner) ออซูเบล (Ausubel) ซึ่งขอกล่าวรายละเอียด ดังนี้   

    

1)  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์  

เพียเจต์เชื่อว่า สติปัญญาของบุคคลมีการพัฒนาเป็นล้าดับขั้นตอนตามวัย ดังนี้    

   ก) ขั้นการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัส (Sensori-motor Period) เป็นขั้นพัฒนา การ

ในวัย 0-2 ปี เด็กในวัยนี้มีความคิดตามการรับรู้และการกระท้า        

   ข) ขัน้ก่อนปฏิบัติการคิด (Pre-operational Period) เป็นขั้นพัฒนาการ ในวัย 2-

7 ปี ความคิดของเด็กยังขึ้นอยู่กับการรับรู้และการกระท้าเป็นส่วนใหญ่ แต่เริ่มเรียนรู้ สัญลักษณ์และ

การใช้เหตุผลได้บ้าง   

             ค)  ขั้นการคิดแบบรูปธรรม (Concrete Operational Period) เป็นขั้น 

พัฒนาการในวัย 7-11 ปี เด็กสามารถสร้างภาพในใจ คิดย้อนกลับ และเข้าใจความสัมพันธ์ของตัวเลข 

และสิ่งต่าง ๆได้มากขึ้น     

               ง) ขั้นการคิดแบบนามธรรม (Formal Operational Period) เป็นขั้น พัฒนา 

การในช่วง 11-15 ปี เด็กสามารถคิดสิ่งทีเป็นนามธรรมและคิดตั้งสมมติฐานได้    

นอกจากนี้ เพียเจต์ ยังได้อธิบายกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งเป็นกระบวนการทางสติปัญญาไว้ว่า 

บุคคลเกิดการเรียนรู้จากกระบวนการซึมซับหรือดูดซึม (Assimilation) ข้อมูลและประสบการณ์                 

ต่าง ๆ เข้าไปเชื่อมโยงกับโครงสร้างทางสติปัญญาเดิมของตน เป็นเหตุให้โครงสร้างเดิมเปลี่ยนไป แต่

หากบุคคลไม่สามารถปรับประสบการณ์กับประสบการณ์เดิมให้เข้ากันได้ก็จะเกิดภาวะไม่สมดุล ซึง

บุคคลต้องใช้กระบวนการปรับสภาวะ (Accommodation) เข้าไปช่วย    

จากแนวคิดทฤษฎีตามที่กล่าวมา ซึ่งจะน้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทิศนา แขมมณี 

(2545:17) ได้สรุปการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีดังกล่าว ควรมีหลักการ ดังนี้    

 1. ครูควรค้านึงถึงพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียน และจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนอย่าง 

เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของผู้เรียน ไม่ควรบังคับให้เด็กเรียนในขณะที่ยังไม่พร้อมเพราะอาจท้า

ให้เด็กเกิดเจตคติทีไ่ม่ดีต่อการเรียนได้     
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2. ครูควรเริ่มสอนจากสิง่ทีผู้เรียนคุ้นเคยหรือมีประสบการณ์มาก่อน แล้วจึงเสนอสิ่งใหม่ที่มี 

ความสัมพันธ์กับสิ่งเก่าจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี    

  3. ครูควรเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนรับประสบการณ์ที่หลากหลาย และมีปฏิสัมพันธ์กับ

สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวทั้งทางธรรมชาติ กายภาพและบุคคล รวมทั้งสื่อและเทคโนโลยีทังหลาย เพ่ือ

ช่วยให้ผู้เรียนได้ซึมซับรับข้อมูลต่าง ๆ เข้าสู่โครงสร้างทางสติปัญญาของตน ถ้าเกิดความขัดแย้ง ทาง

ปัญญาซึ่งบุคคลจะต้องใช้กระบวนการปรับสภาวะ (Accommodation) ช่วยสร้างความหมาย ของ

ข้อมูลใหม่และเก่าให้แก่ตนเอง  

   2) ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรุนเนอร์  

     บรุนเนอร์ เชื่อว่ามนุษย์ เลือกที่จะรับรู้สิ่งที่ตนเองสนใจและกระบวนการเรียนรู้

เกิดจากกระบวนการค้นพบด้วยตนเอง (Discovery Learning) เขากล่าวว่ามนุษย์มีขั้นการเรียนรู้จาก

ภาพแทนของจริง (Enactive Stage) และ ขั้นการเรียนรู้จากของจริง (Iconic Stage) และขั้นการ

เรียนรู้สัญลักษณ์และนามธรรม (Symbolic Stage) เขาเชื่อว่าการเรียนรู้ทีได้ผลดีทีสุด คือ การให้

ผู้เรียนค้นพบการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ เกิดขึ้นได้จากการที่คนเราสามารถสร้างความคิดรวบ

ยอด และเกิดการคิดแบบหยั่งรู้ (Intuition) ขึ้น โดยแรงจูงใจภายในเป็นปัจจัยส้าคัญที่จะช่วยให้

ผู้เรียนประสบผลส้าเร็จในการเรียนรู้    

จากแนวคิดทฤษฎีตามทีกล่าวมา ซึ่งจะน้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทิศนา แขมมณี 

(2545:18) ได้สรุปการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีดังกล่าว ควรมีหลักการ ดังนี้    

 1. ครูควรวิเคราะห์และจัดโครงสร้างเนื้อหา สาระการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับระดับขั้นพัฒนา 
การทางสติปัญญาของผู้เรียน   

 2. ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ค้นพบการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพราะจะเป็นการ 
เรียนรู้ที่มีความหมาย     

3. ครูควรส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดอย่างอิสระ เพ่ือช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน    
4. ครูควรสอนให้เด็กเกิดความคิดรวบยอด   

5. ครูควรสร้างแรงจูงใจภายในให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน เพราะเป็นสิ่งจ้าเป็นในการเรียนรู้ 

    3) ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (Theory of Meaningful Verbal Learning)  
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เดวิด ออซูเบล (David Ausubel) อธิบายว่า การเรียนรู้ที่ดีคือการเรียนรู้อย่างมี

ความหมาย ซึ่งจะเกิดขึน้ได้เม่ือบุคคลสามารถเชื่อมโยงสิ่งทีเรียนรู้ใหม่กับสิ่งเดิมที่มีอยู่    จากแนวคิด

ทฤษฎีตามทีกล่าวมา ซึ่งจะน้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีหลักการ คือ ครูควรน้าเสนอ

ความคิดรวบยอดที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ล่วงหน้าก่อนการสอนสาระนั้น 

(Advance Organizer) เพ่ือผู้เรียนจะได้ใช้ในการเชื่อมโยงกับเนื้อหาสาระ ที่จะต้องเรียนรู้   

2.1.2.2  ทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism)  

      นักจิตวิทยาทีมีแนวคิดจัดอยู่ในกลุ่ม นี้  เช่น ธอร์นไดท์ (Thorndike) พา

ฟลอฟ (Pavlov) สกินเนอร์ (Skinner) ฮัลล์ (Hull) มีความเชื่อว่า  การเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อมีการ

สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง ซึ่งสิ่งแวดล้อม และประสบการณ์จะเป็นเงื่อนไข 

เพ่ือให้ผู้เรียนได้แสดงพฤติกรรมอันเนื่องมาจากเป็นผลของการเรียนรู้นั้น และการเรียนรู้จะมีความถี่

มากขึน้หากได้รับการเสริมแรง ซึ่งหลักการเรียนรู้ตามทฤษฎีนี้ ดังมีรายละเอียดใน ปรียาพร วงศ์อนุตร

โรจน์  (2543:38-59)  ได้แก่       

      ก) การเรียนรู้ เกิดจากการกระท้าและการสังเกตจากผู้ อ่ืน ซึ่งมีผลก่อให้เกิด 

พฤติกรรมการเรียนรู้แบบใหม่ๆ      

       ข) การเสริมแรงเป็นสิ่งทีจ้าเป็นส้าหรับการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นและการเสริมแรง 

ทางบวกดีกว่าการเสริมแรงทางลบ      

ค) การปฏิบัติพร้อมการให้ข้อมูลย้อนกลับ จะช่วยปรับปรุงการเรียนรู้และ ความ

คงทนของความจ้า      

 ง) การเรียนรู้เริ่มจากสิ่งที่ง่ายไปหาสิ่งที่มีความสลับซับซ้อน และการเรียนรู้ จาก

ส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่   

      จ) การเรียนรู้ควรเริ่มจากทีละเล็กน้อย และเป็นตามล้าดับขั้นตอน    

     ฉ) การปฏิบัติตามต้องการหรือผลทีได้รับจากการเรียนรู้ ควรมีการบอกกล่าว ไว้

ล่วงหน้า เช่น การก้าหนดไว้เป็นจุดประสงค์     
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    ช) การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้เนื่องจากความใกล้ชิดระหว่างสิ่งเร้าและการตอบ สนอง 

เช่น เมื่อผู้สอนแสดงบัตรค้า แล้วให้ผู้เรียนอ่านบัตรค้านั้นทันที    

     ซ) การฝึกหัด หมายถึง การท้าพฤติกรรมตอบสนองต่อสิงเร้าใดสิ่งเร้าหนึ่งซ้้า ๆ 

เพ่ือให้จ้าได้อย่างคงทน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องทีจ้าเป็นในการเรียนทักษะต่าง ๆ     

    ฌ) สภาพของแรงขับ (Drive) มีความส้าคัญในการเรียนรู้ การจูงใจทั้งทางกาย และ

จิตใจมีผลต่อการเรียนรู้       

  ญ) ความขัดแย้งและความคับข้องใจจะเกิดขึ้นในกระบวนการเรียนรู้เมื่อผู้ เรียน 

ประสบกับปัญหา อาจเป็นได้ทั้งอุปสรรคและแรงจูงใจ      

   ฎ) ผลของการเรียนรู้เป็นสิ่งทีสามารถสังเกตได้ หรือวัดได้ ตัวอย่างของการ จัดการ

เรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม เช่น บทเรียนส้าเร็จรูป บทเรียน โปรแกรม 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นต้น ซึ่งการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวมีแนวคิด ที่คล้ายคลึงกัน  

2.1.2.3 ทฤษฎีกลุ่มมนุษยนิยม (Humanism)  

     นักทฤษฎีทีมีแนวคิดจัดอยู่ในกลุ่มนี้  เช่น มาสโลว์ (Maslow) รอเจอร์ส (Rogers) 

โนลส์ (Knowles) ซึ่งมีรายละเอียดระบไว้ในทิศนา แขมมณี (2545:15) ดังนี้ 

1) ทฤษฎีการเรียนรู้ของมาสโลว์ (Maslow)  

      มาสโลว์ (Maslow) กล่าวว่า กล่าวว่า มนุษย์ทุกคนมีความ ต้องการพ้ืนฐาน

ตามธรรมชาติเป็นล้าดับขัน้ ได้แก่ ขันความต้องการทางร่างกาย (Physical need)  ขั้นความต้องการ

ความมั่นคง ปลอดภัย (Safety Need) ขั้นความต้องการการยอมรับและการยกย่อง จากสังคม 

(Belonging Need) และขั้นความต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ (Self Esteem) 

และต้องการที่ จะรู้ จั กตนเอง และพัฒนาตนเองน้า ไปสู่ ความเป็นมนุษย์ที่ สมบูรณ์  (Self 

Actualization)   

จากแนวคิดทฤษฎีตามที่กล่าวมา ซึ่งจะน้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทิศนา แขมมณี 

(2545:19) ได้สรุปการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีดังกล่าว ควรมีหลักการ ดังนี้คือ  ครูควรสังเกต

ว่าผู้เรียนมีความต้องการพ้ืนฐานอยู่ในระดับใด และพยายามช่วยสนองความต้องการ ของเขา เพ่ือ

ช่วยให้เขาเกิดการเรียนรู้ได้ดี นอกจากนั้น การให้อิสรภาพและเสรีภาพแก่ผู้เรียนในการ เรียนรู้ 

รวมทัง้การจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักตนเองตามสภาพจริง 
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2) ทฤษฎีการเรียนรู้ของรอเจอร์ส (Rogers)  

          รอเจอร์ส (Rogers) อธิบายว่า อธิบายว่า มนุษย์สามารถพัฒนาตนเองได้ดี หากอยู่ใน

สภาพที่ผ่อนคลายและเป็นอิสระบรรยากาศการเรียนที่ผ่อนคลายและ เอ้ือต่อการเรียนรู้ จะช่วยให้

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทีดี   

จากแนวคิดทฤษฎีตามที่กล่าวมา ซ่ึงจะน้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทิศนา แขมมณี 

(2545:19) ได้สรุปการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีดังกล่าว ควรมีหลักการ ดังนี้    

1. ครูควรสร้างบรรยากาศทางการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้สึกปลอดภัย ไม่น่ากลัว ท้าให้ผู้เรียน 

รู้สึกไว้วางใจ     

2. ครูควรสอนแบบชี้แนะ โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้น้าตนเองในการเรียนรู้ เนื่องจากผู้เรียนมี

ศักยภาพ และแรงจูงใจทีจะพัฒนาตนเองอยู่แล้ว        

3) แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ของโนลส์ (Knowles)  

      โนลส์ (Knowles) กล่าวว่า การเรียนรู้ ของมนุษย์เป็นกระบวนการภายในที่อยู่ในความ

ควบคุมของแต่ละคน ซึ่งคนจะเรียนรู้ได้ดีเมื่อ มีอิสระที่จะเรียนในสิ่งทีตนต้องการด้วยวิธีการที่ตน

พอใจ แต่ละคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตนซึ่งควรได้รับการส่งเสริมและควรได้รับเสรีภาพทีจะตัดสินใจ

กระท้าสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง โดยที่จะต้อง มีความรับผิดชอบในผลของการตัดสินใจของตน    

จากแนวคิดทฤษฎีตามทีกล่าวมา ซึ่งจะน้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทิศนา แขมมณี 

(2545:19) ได้สรุปการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีดังกล่าว ควรมีหลักการ ดังนี้    

1. ครูควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในกระบวนการเรียนรู้ของตนและควร 

เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกสาระหรือเรื่องทีจะเรียนด้วยวิธีเรียนด้วยตนเอง   

2. ครูควรมีความเข้าใจและส่งเสริมความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน     

3. ครูควรเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผู้เรียนตัดสินใจด้วยตนเองและยอมรับผลของการ 

ตัดสินใจหรือการกระท้าของตน    

2.1.2.4 ทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences)     

   การ์ดเนอร์ (Gardner) กล่าวว่า เชาวน์ปัญญา ( Intelligence) ของบุคคลมิได้มีเพียง

ความสามารถ ทางด้านภาษาและคณิตศาสตร์ดังที่ เคยเชื่อกันมาแต่อดีต บุคคลแต่ละคนมีเชาวน์

ปัญญาอยู่อย่าง หลากหลายถึง 8 ด้านด้วยกัน เพียงแต่จะมีความสามารถแต่ละด้านไม่เท่ากัน 
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ความสามารถที่จะ ผสมผสานกันออกมาท้าให้บุคคลแต่ละคนมีแบบแผนซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน 

หากบุคคลได้รับ การส่งเสริมที่เหมาะสม จะสามารถพัฒนาความสามารถทีตนมีอยู่ให้เต็มศักยภาพได้ 

เชาวน์ปัญญา  8 ประการ ดังกล่าวได้แก่  

1. ด้านภาษา  

2. ด้านคณิตศาสตร์หรือการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ  

3. ด้านมิติ สัมพันธ์ 

4. ด้านดนตรี 

5. ด้านการเคลื่อนไหวร่างกายและกล้ามเนื้อ  

6. ด้านการสัมพันธ์กับผู้อ่ืน   

7. ด้านการเข้าใจตนเอง  

8. ด้านการเข้าใจธรรมชาติ เชาวน์ปัญญาแต่ละด้านไม่ได้ท้างานแยกจากกัน แต่มักจะท้างาน

ในลักษณะผสมผสานกันไป เชาวน์ปัญญาทุกด้านได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ส่วนหนึ่ ง อีกส่วน

หนึ่งได้รับอิทธิพลจากบริบททางสังคมอันได้แก่ วัฒนธรรมและการศึกษา   

 การ์ดเนอร์ (Gardner) อธิบายว่า เชาวน์ปัญญาของบุคคลจะแสดงออกทางความสามารถ 3 

ประการ ได้แก่  

1. ความสามารถในการแก้ปัญหาในสภาพการณ์ที่ เป็นไปตามธรรมชาติและตามบริบททาง 

วัฒนธรรมของบุคคลนั้น  

2. ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีประสิทธิภาพและสัมพันธ์ กับบริบททาง

วัฒนธรรม  

3. ความสามารถในการแสวงหาหรือตั้งปัญหาเพือ่หาค้าตอบและเพ่ิมพูน ความรู้    

จากแนวคิดทฤษฎีตามทีกล่าวมา ซึ่งจะน้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทิศนา แขมมณี 

(2545:21-22 ได้สรุปการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีดังกล่าว ควรมีหลักการ ดังนี้    

 1. ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทีหลากหลายที่สามารถส่งเสริมเชาวน์ปัญญา

หลายๆ ด้าน หรือทีเรียกว่า Whole Brain Activities เพ่ือให้ผู้เรียนมีโอกาสทีจะพัฒนาตนเองอย่าง

รอบด้านและ พัฒนาความสามารถเฉพาะตนให้เต็มศักยภาพ    
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 2. ครูควรช่วยให้ผู้เรียนค้นหาเอกลักษณ์เฉพาะตน ภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของตน 

และเคารพในเอกลักษณ์ของผู้ อ่ืน รวมทั้งเห็นคุณค่าและเรียนรู้ที่จะใช้ความแตกต่างของแต่ละบุคคล 

ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม     

3. ครูควรจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับระดับเชาวน์ปัญญาในแต่ละด้านของ

ผู้เรียน เนื่องจากผู้เรียนมีระดับพัฒนาการในเชาวน์ปัญญาแต่ละด้านไม่เท่ากัน ครูจ้าเป็นต้องค้านึงถึง

ความ แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่แตกต่างกันส้าหรับผู้เรียน ที่มี

ความสามารถแตกต่างกัน     

4. ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกด้าน และในการวัดผลควรให้ 

สัมพันธ์กับบริบทที่แท้จริงของการใช้ความสามารถตามปกติในด้านที่จัดนั้น  

 

2.1.3 การเรียนรู้ตามทฤษฎีของบลูม 

       การเรียนรู้ตามทฤษฎีของบลูม (Bloom,1972: 186-238) ได้แบ่งการเรียนรู้เป็น 6 

ระดับ ดังนี้ คือ  

 1. ความรู้ที่เกิดจากความจ้า (Knowledge) ซึ่งเป็นระดับล่างสุด 

 2. ความเข้าใจ (Comprehend) เข้าใจว่า คืออะไร 

 3. การประยุกต์ (Application) ประยุกต์ใช้ในการท้างาน 

 4. การวิเคราะห์ (Analysis) สามารถแก้ปัญหา ตรวจสอบได ้

 5. การสังเคราะห์ (Synthesis) สามารถน้าส่วนต่าง ๆ มาประกอบเป็นรูปแบบใหม่ได้ให้

แตกต่างจากรูปเดิมเน้นโครงสร้างใหม่ 

 6. การประเมินค่า (Evaluation) วัดได้และตัดสินได้ว่า อะไรถูกหรือผิดประกอบการตัดสินใจ

บนพื้นฐานของเหตุผลและเกณฑ์ท่ีแน่ชัด 

 จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่า การเรียนรู้ของบลูม (Bloom’s Taxonomy) เมื่อน้ามา

วิเคราะห์พบว่า การเรียนการสอนต้องการให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์และ

สังเคราะห์ รวมทั้งสามารถน้าไปประยุกต์ให้เกิดรูปแบบใหม่ได้ 
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   2.1.4 การเรียนรู้ตามทฤษฎีของไทเลอร์  

        การเรียนรู้ตามทฤษฎีของไทเลอร์ (Tyler, 1949: 136) 27 ได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน

ด้วยกัน คือ  

1. ความต่อเนื่อง (Continuity) หมายถึง ในวิชาทักษะต้องเปิดโอกาสให้มีการ

ฝึกฝนในกิจกรรมและประสบการณ์บ่อย ๆ และต่อเนื่อง 

 2. การจัดช่วงล้าดับ (Sequence) หมายถึง การจัดสิ่งที่ความง่ายไปสู่สิ่งที่มีความ

ยาก ดังนั้น การจัดกิจกรรมและประสบการณ์ให้มีการเรียบล้าดับก่อนหลังให้ได้เรียนเนื้อหาที่ลึกซึ้ง

ยิ่งขึ้น 

3. บูรณาการ (Integration) หมายถึง การจัดประสบการณ์จึงควรเป็นในลักษณะที่

ช่วยผู้เรียนได้เพ่ิมพูนความคิดเห็นและได้แสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน เป็นการเพ่ิม

ความสามารถทั้งหมดของผู้เรียนที่จะได้ใช้ประสบการณ์ได้ในสถานการณ์ต่าง ๆ กับประสบการณ์การ

เรียนรู้จึงเป็นแบบแผนของปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ระหว่างผู้เรียนกับสถานการณ์แวดล้อม 

 

2.1.5 การเรียนรู้ตามทฤษฎีของกาเย่ 

กาเย ่(Gayne, Robert; & Briggs, 1979: 185-187) 28 ได้จัดการเรียนรู้ออกเป็น 8 

ขั้นตอนด้วยกัน คือ  

 1. การจูงใจ (Motivation Phase) หมายถึง การคาดหวังของผู้เรียนเป็นแรงจูงใจใน

การเรียนรู้ 

2. การรับรู้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (Apprehending Phase)  หมายถึง ผู้เรียนจะรับรู้

สิ่งที่สอดคล้องกับความตั้งใจ 

3. การปรุงแต่งสิ่งที่รับรู้ไว้เป็นความจ้า (Acquisition Phase) เพ่ือให้เกิดความจ้า

ระยะสั้นและระยะยาว 

4. ความสามารถในการจ้า (Retention Phase) 

5. ความสามารถในการระลึกถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว (Recall Phase) 

6. การน้าไปประยุกต์ใช้กับสิ่งที่เรียนรู้ไปแล้ว (Generalization Phase)  

7. การแสดงออกพฤติกรรมที่เรียนรู้ (Performance Phase) 
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8. การแสดงผลการเรียนรู้กลับไปยังผู้เรียน (Feedback Phase) ผู้เรียนได้รับผลเร็ว

จะท้าให้มีผลดีและประสิทธิภาพสูง 

 2.1.6 การเรียนรู้ตามทฤษฎีของเมเยอร์ (Mayor’s Tasonomy) 

1. พฤติกรรม ควรชี้ชัดและสังเกตได้ 

2. เงื่อนไข คือ พฤติกรรมส้าเร็จได้ ควรมีเงื่อนไขในการช่วยเหลือ 

3. มาตรฐาน คือ พฤติกรรมที่ได้นั้นอยู่ในเกณฑ์ก้าหนด 

 2.1.7  ทฤษฎีการเรียนรู้ของบรูเนอร์ (Bruner’s Taxonomy) 

  ทฤษฎีการเรียนรู้ของบรูเนอร์ ได้กล่าวไว้ว่า 

  1. ความรู้ถูกสร้างหรือหล่อหลอมด้วยประสบการณ์ 

  2. ผู้เรียนมีบทบาทรับผิดชอบในการเรียน 

  3. ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความหมายขึ้นจากแง่มุมต่าง ๆ 

  4. ผู้เรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมจริง  

  5. ผู้เรียนเลือกเนื้อหาและกิจกรรมเอง 

  6.เนื้อหาควรถูกสร้างในภาพรวม 

 จากความหมายดังกล่าว สรุปได้ว่า การเรียนรู้ตามทฤษฎีของเมเยอร์ (Mayor’s Tasonomy) 

และการเรียนรู้ตามทฤษฎีของบรูเนอร์ (Bruner’s Taxnomy) คือ การจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมให้

นักเรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น จึงเป็นกระบวนการส้าคัญ

ที่จะท้าให้เกิดการเรียนรู้ จึงจะสามารถก่อให้เกิดประสบการณ์ที่มีความหมายต่อการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2.1.8 องค์ประกอบการเรียนรู้ 

        กาเย่ (Gayne, Robert M.,1985: 183-209) ได้จัดองค์ประกอบที่ส้าคัญที่ก่อให้เกิด

การเรียนรู้ ได้แก่ 

 1. ผู้เรียน (Learner) มีระบบสัมผัสและระบบประสาทในการรับรู้  ซึ่งประกอบไป

ด้วยอวัยวะรับสัมผัส 5 ชนิด คือ ตา หู จมูก ลิ้น และกาย ระบบประสาทส่วนกลาง (A Central 

nervous system)  และกล้ามเนื้อ (Muscles) 
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 2. สิ่งเร้า (Stimulus) คือ สถานการณ์ต่าง ๆ  (Stimulus situation) ที่เป็นสิ่งเร้าให้

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ หมายถึง สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ รอบตัวผู้เรียน ส้าหรับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นสิ่ง

เร้า ได้แก่ สถานการณ์หลาย ๆ สถานะที่เป็นเกิดข้ึนรอบตัวผู้เรียน 

 3. การตอบสนอง (Response)  คือ พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับสิ่งเร้าแล้วเกิดการ

เรียนรู้  

สุภัทรา ข้าแจ้ง (2549:12) กล่าวว่า นักจิตวิทยา ได้กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้จะเกิดขึ้นในตัว

บุคคลได้และจะมีปริมาณมากน้อยหรือมีประสิทธิภาพเพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลาย

ประการ 

1. แรงจูงใจ (Motive)  เปรียบเสมือนบันไดขั้นต้นของการที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ คนเราจะ

เรียนรู้ได้ดีหากเขามีแรงจูงใจในบทเรียนที่เขาเรียน เช่น เรื่องนั้นแปลกใหม่ น่าตื่นเต้น หรือตรงกับ

ความต้องการของเขา 

2. กระบวนการสอน (Teaching procedure) ในบางครั้งผู้เรียนมีความตั้งใจเรื่องนั้นอยู่แล้ว 

เพราะกระบวนการสอนของครูไม่ดีพอ กระบวนการสอนที่ส่งผลให้การเรียนมีประสิทธิภาพนั้น 

จะต้องเป็นกระบวนการสอนที่ท้าให้ผู้เรียนเข้าใจในบทเรียนได้แจ่มแจ้งไม่สนับสนุนงุนงง 

3. กระบวนการเรียน (Studying procedure) การเรียนของคนเรานั้น เกิดจากการที่

ประสาทสัมผัส (Sense) ได้รับการเร้าจากสิ่งเร้า (Stimulus) บุคคลจะสามารถเรียนรู้และเข้าใจในสิ่ง

เร้านั้นอย่างถูกต้องมากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับระดับความสัมพันธ์ของสิ่งเร้า 

 

 

2.2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

 การเรียนรู้ด้วยตนเองมีแนวคิดพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีกลุ่มมานุษยนิยม (Humanism) 

ซึ่งมีความเชื่อเรื่องความเป็นอิสระ และความเป็นตัวของตัวเองของมนุษย์ ดังที่ มีผู้กล่าวไว้ว่า มนุษย์

ทุกคนเกิดมาพร้อมกับความดี มีความเป็นอิสระ เป็นตัวของตัวเอง สามารถหาทางเลือกของตนเอง มี

ศักยภาพและพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างไม่มีขีดจ้ากัด มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อผู้อ่ืน 

ซ่ึงเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับนักจิตวิทยามานุษยนิยม (Humanistic Psychology) ที่ให้ความส้าคัญ

ในฐานะที่ผู้เรียนเป็นปัจเจกบุคคล และมีแนวคิดว่า  มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพ และมีความโน้มเอียงที่
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จะใส่ใจ ใฝ่รู้ ขวนขวายเรียนรู้ด้วยตนเอง มนุษย์สามารถรับผิดชอบพฤติกรรมของตนเองและถือว่า 

ตนเองเป็นของมีค่า 

 2.2.1 ความหมายของการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

                  โนว์ล (Knowles, 1975:19-21) กล่าวว่า การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็น

กระบวนการซึ่งผู้เรียนแต่ละคนมีความคิดริเริ่มด้วยตนเอง (โดยอาศัยความช่วยเหลือกจากผู้อ่ืนหรือไม่

ต้องก็ได้)  ผู้เรียนจะท้าการวิเคราะห์ความต้องการที่จะเรียนรู้ของตน ก้าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้

แยกแยะแจกแจงแหล่งข้อมูลในการเรียนรู้ ทั้งที่เป็นคนและอุปกรณ์คัดเลือกวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสม

และประเมินผลการเรียนรู้นั้น ๆ การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นการเรียนที่เกิดจากความสมัครของเด็ก มิใช่

บังคับ 

 สิ่งที่เป็นตัวก้าหนดศักยภาพของการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) 

คือ ความสามารถและความตั้งใจของบุคคล นั่นคือ ผู้เรียนมีทางเลือกเกี่ยวกับทิศทางที่ต้องการไป แต่

สิ่งที่จะต้องมีควบคู่กันไปด้วย คือ ความรับผิดชอบและการยอมรับต่อสิ่งที่จะตามมาจากความคิดและ

การกระท้าของตนเอง 

 ผู้เรียนแบบ Self-Directed จะประสบความส้าเร็จได้มักจะมีลักษณะที่มี Self-

Concept ทางบวก พร้อมที่จะเรียนแบบ Sel-Direction มีประสบการณ์และมีรูปแบบการเรียนเป็น

ของตนเอง โดยการเรียนแบบนี้ จะเน้นที่ลักษณะของผู้เรียน (ปัจจัยภายใน) ที่จะช่วยสร้างให้ผู้เรียน

ยอมรับ ความรับผิดชอบต่อความคิดและการกระท้าของตน และจะให้ความส้าคัญกับปัจจัยภายนอก

ที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถรับผิดชอบต่อการเรียนได้ ปัจจัยภายในและภายนอกนี้ จะสามารถเห็นได้จาก

ความต่อเนื่องในการเรียนรู้และสถานการณ์การเรียนที่เหมาะสม 

ขณะทีล่ักษณะของบุคลิกของบุคคล การสอน กระบวนการการเรียนรู้ เป็นจุดเริ่มต้นของการ

ท้าความเข้าใจนั้น การเรียนแบบ Self-Directed บริบททางสังคมจะเป็นตัวก้าหนดกิจกรรมการเรียน

หรือผลที่จะได้ เพื่อจะเขา้ใจกิจกรรมการเรียนแบบ Self-Directed อย่างแท้จริงทั้งนี้ จะต้องตระหนัก

ถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน ผู้สอน แหล่งทรัพยากร และมิติทางสังคมด้วย 

ศิรินันท์ สามัญ (2541:21) ได้ให้ความหมายว่า การเรียนรู้ด้วยตนเอง หมายถึงการเรียนที่มี

กระบวนการเป็นระบบ ผู้เรียนมีส่วนร่วมหรือถูกกระตุ้นให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการควบคุมการ

เรียนรู้ของตนเอง ผู้เรียนวิเคราะห์ความต้องการของตน ก้าหนดเป้าหมาย จุดประสงค์ที่จะพัฒนา

ทักษะการเรียน วางแผนการเรียนโดยเลือกและออกแบบยุทธศาสตร์การเรียนให้บรรลุเป้าหมาย 
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ได้แก่การก้าหนดสื่ออุปกรณ์การเรียน แหล่งความรู้และบุคคลที่เก่ียวข้อง รวมถึงวิธีการและเกณฑ์การ

ประเมินผล ทั้งนี้ โดยมีอิสระในการเรียนและเป็นไปด้วยความสมัครใจ ซึ่งอาจได้รับความช่วยเหลือ

จากบุคคลอืน่หรือไม่ก็ได้ 

สมคิด อิสระวัฒน์ (2541:35) ได้ให้ความหมายว่า การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นวิธีการไขว่คว้า

หาความรู้อย่างหนึ่ง ที่ท้าให้ผู้เรียนสามารถด้ารงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ การเรียนรู้ด้วย

ตนเองจะท้าให้ผู้เรียนเป็นบุคคลซึ่งมีความกระหายใครรู้ท้าให้บุคคลสามารถเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่

ได้ และจะด้าเนินการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องมีใครมาบอก ตนเองจะเป็นผู้คิดริเริ่มวางแผน

การศึกษาไปจนจบกระบวนการเรียนรู้ การเรียนรู้ด้วยตนเองจึงเป็นเครื่องมือที่ส้าคัญส้าหรับบุคคลใน

การเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงเป็นการเรียนที่เกิดจากความสมัครใจของตน มิใช่บังคับ 

สมบัติ สุวรรณพิทักษ์  (2524:6)  กล่าวว่า การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นกระบวนการเรียนรู้โดย

การรับความช่วยเหลือจากผู้อ่ืน เช่น เพ่ือนครู การเรียนรู้ด้วยตนเอง ประกอบด้วยองค์ประกอบที่

ส้าคัญ คือ  

1. การวิเคราะห์และการก้าหนดความต้องการของตนเอง 

2. การก้าหนดจุดมุง่หมายในการเรียน 

3. การหาแหล่งวิทยากรทั้งที่เป็นวัสดุและบุคคล 

4. การเลือกวิธีการและกิจกรรมการเรียน 

5. การก้าหนดวิธีการประเมินผลการเรียน 

    พัชรี พลาวงษ์  (2526: 82-91)  กล่าวว่า การเรียนรู้ด้วยตนเอง หมายถึง วิธีเรียนชนิด

หนึ่งที่มีโครงสร้างและมีระบบที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้การเรียนรู้แบบผู้มีอิสระในการ

เลือกเรียนตามเวลาสถานที่เรียนและระยะเวลาในการเรียนแต่ละบทแต่จะต้องจ้ากัดอยู่ภายใต้

โครงสร้างของเรียนนั้น ๆ เพราะแต่ละบทเรียนจะมีวิธีเรียนชี้แนะไว้ในคู่มือ (Study guide) 

สมบูรณ์ ศาลายาวิน (2526: 26) กล่าวว่า การเรียนรู้ด้วยตนเอง คือ การขวนขวายและศึกษา

ต่อด้วยตนเอง โดยไม่มีผู้ใดมาบังคับ เป็นการเรียนที่เกิดจากใจชอบ รัก เพ่ือความพึงพอใจที่เกิดจาก

กิจกรรมการเรียนเกิดจากแรงจูงใจภายในบุคคล 

ฮิลการ์ดและแอทคินสัน (Hilgard, Atkinson and Atkinson, 1971:188-189) ให้

ความหมายการเรียนรู้ว่า การเรียนรู้ คือ กระบวนการสร้างหรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยผ่าน
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การตอบโต้กับสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งคุณลักษณะของพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น ไม่ใช่

เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เนื่องจากวุฒิภาวะ เนื่องจากพิษยา หรือเนื่องจากจากความเหนื่อยล้า  

มอร์รีส (Morris, 1990:178) กล่าวว่า การเรียนรู้นั้น เป็นกระบวนการของประสบการณ์และ

การฝึกหัด ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างถาวร 

จ้ารอง เงินดี (2526:196) กล่าวว่า การเรียนรู้หมายถึงกระบวนการอย่างหนึ่งที่บุคคลได้ผ่าน

ประสบการณ์หรือผ่านการฝึกหัดมา อันก่อให้เกิดผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลนั้นอย่าง

ค่อนข้างถาวร ภายหลังที่บุคคลได้รับประสบการณ์หรือการฝึกหัด กระบวนการเรียนรู้ตั้งแต่แรกเกิด 

และด้าเนินต่อเนื่องไปจนตลอดชีวิต การเรียนรู้เกิดขึ้นทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ส้าหรับใน

ชีวิตประจ้าวัน คนเราเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงมากมาย เช่น เรียนรู้ที่จะปิดไฟฟ้า เมื่อออกจาก

ห้องเรียน รู้ที่จะใส่กุญแจเพ่ือป้องกันการขโมย เรียนรู้ที่จะป้องกันตนเองจากการถูกท้าร้ายในยาม

วิกาล 

 

2.2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

       การ์ดเนอร์  (Gardner,1992)  ได้เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยตนเองว่า 

มนุษย์ไม่ควรมองข้ามความสามารถที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในตัวเอง การดึงความสามารถที่ซ่อนเร้นอยู่ใน

ตนเองออกมาใช้ได้จะน้ามาซึ่งหนทางของความส้าเร็จชีวิตได้ ผู้ที่เรียนรู้ด้วยตนเองจะประสบ

ความส้าเร็จของชีวิต ผู้เรียนไม่ควรด้าเนินชีวิตเพ่ือต่อสู้ดิ้นรนให้ผ่านพ้นไปเพียงวัน ๆ เท่านั้น แต่ควรมี

ลักษณะของผู้ที่เป็นคนช่างคิดช่างประดิษฐ์ ความมีไหวพริบ ความช่างสงสัย การชอบเรียนรู้มีความใจ

ต่อสิ่งต่าง ๆ รอบตัว มีความรักและมคีวามทะเยอทะยาน ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวในที่สุดสามารถสร้าง

ระบบการเรียนที่เป็นของตนเองได้ ซึ่งน้าไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเองและจะสามารถสร้างระบบการ

เรียนที่เป็นของตนเองได้ และจะไม่หยุดการศึกษาไว้เพียงเรียนจบไปจากโรงเรียนแล้วเท่านั้น แต่จะมี

การศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยมีความคิดว่า โลกที่เขาอาศัยอยู่นั้น คือ ห้องเรียนของเขา 

ประสบการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต คือ ครูที่ดีและเขาจะสามารถด้าเนินชีวิตโดยปราศจากความหวาดกลัว 

โรเจอร์ (Rogers, 1969:20) ได้เสนอความคิดของการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed 

Learning) ว่า ผู้ที่เรียนด้วยวิธีนี้ต้องมีลักษณะความรับผิดชอบสูง เป็นบุคคลที่มีชีวิตชีวาและมีการ

ตอบสนองต่อสังคมรอบด้าน มีความสุขรอบคอบ มีการค้านึงถึงความสามารถที่เป็นไปได้ของตนเองใน
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ขณะนั้น ความรับผิดชอบนั้น ไม่เพียงแต่คิดว่า ท้าสิ่งที่ท้าต้องไม่มีความผิดพลาดแต่ต้องคิดว่า ผลที่

เกิดตามมาจากการกระท้าของเขาเป็นอย่างไร เพ่ือน้ามาปรับปรุงแก้ไขตนเองต่อไป 

นักการศึกษาใหแนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเรียนรูด้วยตนเองไวดังนี้  โอเวอรสตรีท 

(Overstreet, 1949 : 7) ได้กล่าวถึงแนวความคิดของการเรียนรูด้วยการน้าตนเองควรมีเกิดขึ้นในวัยผู

ใหญซึ่งผูที่อยูในวัยผูใหญนั้นไมควรเปนผูที่ท้าสิ่งใดส้าเร็จแลวหยุด ความส้าเร็จของตนเองไวเพียงแค

นั้น ผู้ที่ด้าเนินชีวิตจนพบกับความม่ันคงแลควรมีการน้าพาตนเองให มีความก้าวหนามากยิ่งขึ้นมีความ

สุขุมรอบคอบ ไมควรแคเพียงสร้างสัมพันธภาพกับครอบครัว เพ่ือน เพ่ือนร่วมงานแต่ควรมีการเรียนรู

ทีจ่ะเป็นคนใหม่อยู่เสมอ โดยการศึกษาคนควาดวยตนเองเพ่ือคนพบสิ่งใหม ๆ และท้าอยาง 

ตอเนื่องดวยความเคยชิน   

เฟอรและคณะ (Faure and Others, 1972) อธิบายเกี่ยวกับการเรียนรูดวยตนเองโดยเนน  

วา สภาพของสถานศึกษาในอนาคต ควรตองใหผูเรียนสามารถก้าหนดวัตถุประสงคของ การเรียนได

ด้วยตนเอง แสวงหาความรูดวยตนเอง รูปแบบของการศึกษาจะกลายเปนของแตละบุคคล ที่จะวาง

แนวทางการเรียนดวยตนเอง การศึกษาแบบนี้เปนโฉมหนาใหมที่ควรมีการเปลี่ยนแปลง เกิดขึ้นใน

ทศวรรษหนานี้ การเรียนการสอนดวยวิธีการเรียนรูดวยการน้าตนเอง เปนเครื่องหมายที่ แสดงถึง

ลักษณะของผูเรียนที่จะเขาไปใกลกับความเปนครูใหกับตนเอง ควรมีการปลูกฝงมาตั้งแตในวัย เด็ก

และวัยรุนโดยผานกระบวนการจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัย  กูกลิเอลมิโน (Guglielmino, 1977)  

กลาววา  ลักษณะการเรียนรูดวยการน้าตนเองเปน สิ่งที่พัฒนาใหเกิดข้ึนไดในตัวผูเรียน โดยตองอาศัย

เงื่อนไขของการจัดสภาพการเรียนรูที่ผูเรียนตอง ก้าหนดแผนโครงการเรียนรูดวยการน้าตนเองและมี

การจัดสภาพการเรียนที่สงเสริมลักษณะของ ผูเรียนประกอบดวยเจตคติ คานิยม และความสามารถ

ของผูเรียนจะท้าใหผูเรียนมีลักษณะการเรียนรู ดวยการน้าตนเองไดสูงสุด  

 ไพฑูรย สินลารัตน (2552: 20-21) ไดอธิบายเกี่ยวกับการสอนใหศึกษาคนควาดวยตนเอง  

วาการสอนโดยวิธีการนี้มุงผลของการเรียนการสอนที่ตอเนื่องจากการที่มีความรูความเขาใจ 

มี ทัศนคติและความสามารถที่จะปฏิบัติได โดยมีความตองการใหผูเรียนไดศึกษาคนควาเพ่ิมเติมดวย 

ตนเอง ตามความสามารถที่แตกตางของแตละบุคคล ลักษณะการศึกษาดวยตนเองผูเรียนตองมีอิสระ 

ในการเรียนรู ซึ่งประกอบดวย 3 ลักษณะ คือ  

1. เปนรายบุคคล ( Individualization )    

2. ก้าหนดแผนการศึกษาดวยตนเอง ( Self-direction )    
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3. มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ( Some-interaction )  ความส้าคัญของ

การศึกษาดวยตนเองนี้ พิจารณาถึงผูเรียนที่มีความแตกตางกันในเรื่อง ความสามารถในการเรียน การ

เรียนเร็วชาตางกัน การเรียนจะดีขึ้นถ้าผู้เรียนมีแรงจูงใจไดรับรูผลการ เรียนเร็วและมีส่วนร่วมในงาน

ของตนเอง   

ทองจันทร หงสลดารมภ (2551) กลาววา การเรียนรูดวยการน้าตนเองเปนกระบวนการ 

เรียนรูที่ผูเรียนริเริ่มแสวงหาองคประกอบของการเรียนรูดวยตนเอง ไดแก  

 1. การหาความจ้าเปนของการเรียนรูของตน (Learning Goals)    

2. การตั้งเปาหมายของการเรียนรู (Learning Goals)   

3. การแสวงหาแหลงความรูทั้งท่ีเปนวัสดุและเปนคน (Learning Resources)   

4. การเลือกวิธีการเรียนรูทีเ่หมาะสมกับตน (Learning Strategies)   

5. การประเมินผลการเรียนรูของตน (Learning Evaluation)  ผลการศึกษาแนวคิดและ

ทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรูดวยการน้าตนเองสรุปไดวา  การศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเองไดคนพบ

ความรูใหม ๆ เปนการศึกษาตลอดชีวิตและเปนการฝกความรับผิดชอบ ความขยัน ความอดทน ใฝ่รู้ 

ใฝ่เรียน มีความตั้งใจในการเรียนรูดวยตนเอง มีความคิด สรางสรรค มีไหวพริบ มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู

อ่ืนซึ่งเปนหนทางใหประสบความส้าเร็จของชีวิตสามารถ อยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 

2.2.3 จุดมุ่งหมายและความจ้าเป็นของการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 กาเย่และบริกส์ (Gayne, Robert; & Briggs: 185-187) 28 กล่าวว่า การเรียนรู้ด้วย

ตนเองเป็นหนทางที่จะท้าให้การสอนบรรลุจุดมุ่งหมายได้ตามความต้องการ (Need) โดยมีความ

สอดคล้องกับบุคลิก (Characteristics) ของผู้เรียนแต่ละคนตามจุดมุ่งหมาย 5 ประการ คือ 

1. เพ่ือเป็นแนวทางในการประเมินทักษะเบื้องต้นของผู้เรียน 

2. เพ่ือช่วยในการค้นหาจุดเริ่มต้นของผู้ เรียนแต่ละคนในการจัดล้าดับการเรียนตาม

จุดมุ่งหมาย 

3. ช่วยในการจัดวัสดุและสื่อให้เหมาะสมกับการเรียน 

4. เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการประเมินผลและส่งเสริมความก้าวหน้าทางการเรียนของแต่

ละบุคคล 

5. เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเรียนได้ตามความสามารถของตน 
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ศิรินันท์ สามัญ (2541:44) ได้กล่าวถึงเหตุผลสนับสนุนความจ้าเป็นของการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ดังนี้ 

 1. มีหลักฐานที่ยืนยันแน่ชัดว่า คนที่คิดเรียนรู้ด้วยตนเอง (Proactive Learner)  จะ

เรียนได้มากและดีกว่าผู้ที่นั่งคอยให้ครูสอน (Reactive Learner) 

 2. การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับธรรมชาติของกระบวนการพัฒนาทาง

จิตวิทยาสิ่งที่ส้าคัญของการบรรลุวุฒิภาวะถึงการพัฒนาความสามารถ การเพ่ิมความรับผิดชอบต่อ

ชีวิตของเราเอง กลายเป็นการชี้น้าตนเองได้มากขึ้น การคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ต้องเปลี่ยนไปเพ่ือให้

สอดคล้องเหมาะสมกับโลกใหม่ การเรียนรู้ คือ การมีชีวิตอยู่ เราต้องเรียนรู้ทุกสิ่ง ทุกอย่างจากสิ่งที่

ท้า ศึกษาจากประสบการณ์การเรียนรู้  คือการใช้ประโยชน์จากแหล่งต่าง ๆ ในหรือนอก

สถาบันการศึกษาเพ่ือวาเจริญงดงามและการพัฒนาตนเอง 

 3. การพัฒนาการศึกษาแผนใหม่ เช่น หลักสูตรใหม่ ห้องเรียนเปิด โรงเรียน 

Nongraded school ศูนย์การเรียนรู้ การเรียนอิสระ หลักสูตรการเรียนสมัยใหม่ หลักสูตรนอก

ปริญญา มหาวิทยาลัยเปิด และอ่ืน ๆ ให้ความรับผิดชอบสูงอยู่ที่ตัวผู้เรียน มีความคิดริเริ่มที่จะเรียน

ด้วยตนเองเป็นส้าคัญ แต่ที่ผ่านมาเราไม่ได้เรียนรู้ที่จะเรียนโดยปราศจากครูผู้สอน จึงท้าให้ผู้เรียนที่

ขาดทักษะหรือประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเองท้อแท้ วิตกกังวล และล้มเหลวบ่อย เนื่องจาก

เหตุผลที่ว่า เราไม่ได้เรียนรู้ที่จะเรียนโดยปราศจากครูผู้สอน ซึ่งเรียกเหตุผลนี้ว่า ความตระหนักแห่ง

อนาคต (Future shock) ความจริงง่าย ๆ ก็คือ เราก้าลังก้าวสู่โลกแปลกใหม่ การเปลี่ยนแปลง คือ 

คุณลักษณะที่ถาวร และความจริงนี้เป็นพื้นฐานการน้าไปใช้ส้าหรับการศึกษาและการเรียนรู้ ดังนั้น ไม่

เป็นการเหมาะสมอีกต่อแล้วที่จะก้าหนดการศึกษาเพียงเพ่ือวัยหนุ่มสาวเท่านั้น การหรือการเรียนรู้

ต้องหมายถึง กระบวนการตลอดชีวิต หากเรียนรู้ในวัยหนุ่มสาวเป็นอับดับแรก เพ่ือใช้ทักษะการศึกษา

ค้นคว้า การศึกษาหลังจากโรงเรียนเป็นการเจาะจงในการหาความรู้ ทักษะความเข้าใจ 

เจตคติและค่านิยมที่จ้าเป็นในการด้ารงชีวิตให้เหมาะสมในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนี้บอกให้

เรารู้ว่า วัตถุประสงค์ของการศึกษาไม่ใช่การถ่ายทอดสิ่งที่รู้อีกต่อไปแล้ว แต่วัตถุประสงค์หลักของ

การศึกษา ก็คือ การพัฒนาทักษะในการศึกษาค้นคว้า 

ดังนั้น ความจ้าเป็นในการเรียนรู้ด้วยตนเอง จะช่วยพัฒนามนุษย์ให้มีทักษะในการด้ารงชีวิต 

อยู่ในสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้เป็นอย่างดี สามารถน้าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ใน

การด้ารงชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการในการพัฒนามนุษย ์
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2.2.4. กระบวนการของการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 เลิศชาย ประมุข (อ้างถึงใน ดวงพร หวานเย็น 2556:27) กล่าว การเรียนรู้ด้วย

ตนเอง มีกระบวนการดังต่อไปนี้ 

 1. การประเมินความต้องการของตนเอง (Assessing Needs) 

 2. การก้าหนดจุดมุ่งหมาย (Setting Goals) 

 3. การก้าหนดสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ (Specifying Learning Content) โดยก้าหนดระดับความ

ยากง่าย ชนิดของสิ่งที่ต้องการเรียน พิจารณาเกี่ยวกับค่าใช่จ่ายที่ต้องใช้ในการเรียน ความต้องการ

ความช่วยเหลือ แหล่งทรัพยากร ประสบการณ์ ที่จ้าเป็นในการเรียน 

 4. การจัดการในการเรียน โดยก้าหนดปริมาณเวลาที่ต้องการให้อาจารย์สอน ปริมาณเวลาที่

ต้องการให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับผู้เรียน ปริมาณเวลาที่ต้องการให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

ผู้เรียนกับผู้เรียน ปริมาณเวลาท่าต้องการให้กับกิจกรรมการเรียนด้วยตนเองของแต่ละคน โดยก้าหนด

กิจกรรมการเรียนตามประสบการณ์ที่ผ่านมา พร้อมทั้งก้าหนดว่า กิจกรรมควรสิ้นสุดเมือ่ใด 

 5. การเลือกวิธีการเรียนและสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์การสอน เทคนิคการสอน 

ทรัพยากรการเรียนรู้ที่ต้องใช้ 

 6. การก้าหนดวิธีการาควบคุมสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้  ทั้งสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและ

ทางด้านอารมณ ์

 7. การก้าหนดวิธีการตรวจสอบตนเอง โดยก้าหนดวิธีการรายงาน/บันทึกการสะท้อนตนเอง 

แบบไหน การให้โอกาสได้ฝึกตัดสินใจ การแก้ปัญหาและการก้าหนดนโยบาย การเปิดโอกาสให้ผู้เรียน

สามารถท้าความคิดเห็นของตนให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

8. การก้าหนดขอบเขตบทบาทของผู้ช่วยเหลือ 

9.การก้าหนดวิธีการประเมินผลการเรียน โดยเลือกประเภทการทดสอบ ลักษณะการสะท้อน

ความคิดเห็นที่จะใช้ วิธีการประเมินความถูกต้องของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการติดตาม

ประเมินผล 

สุทธิรัตน์ รุจิเกียรติก้าจร (2541: 61-70)  ได้เสนอขั้นตอนของการเรียนรู้ด้วยตนเอง ดังนี้ 

 1. ก้าหนดความต้องการของตนเอง 

 2. ก้าหนดเป้าหมายของการเรียน 

 3. เลือกกิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ 
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 4. ท้ากิจกรรมปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรม 

 5. ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นวงจรน้าไปสู่การเรียนรู้เพ่ิมขึ้นในเป้าหมาย

การเรียนล้าดับถัดไป 

 

2.2.5 ลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

 พัชรี พลาวงษ์ (2526: 82-91) กล่าวว่า ลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ประกอบไป

ด้วยลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

 1. Availability วิธีเรียนชนิดนี้ จะเรียนเมื่อไร ที่ไหน ก็ได้ตามความพอใจ โดยเลือก

เรียนตามเวลาที่ผู้เรียนว่าง ท้าให้ผู้เรียนเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แตกต่างจากผู้เรียนบางคนท้าให้

การเรียนล้มเหลวได้ 

 2. Self-paced เมื่อผู้เรียนเลือกสถานที่ได้ตามความพอใจแล้ว ผู้เรียนจะใช้เวลาใน

การท้าความเข้าใจบทเรียนได้เต็มที่ บางคนอาจใช้เวลา 1 ชั่วโมงต่อหนึ่งบทเรียน บางคนอาจใช้เวลา 

5 ชั่วโมงก็ได้ แต่ประสิทธิภาพเท่ากัน คือ เข้าใจทั้งบทเรียนเนื่องจากความสามารถในการรับรู้แต่ ละ

คนย่อมไม่เท่ากัน 

 3. Objectives แบบเรียนที่ผู้เรียนเรียนด้วยตนเอง ต้องบอกวัตถุประสงค์ในแต่ละ

บทไว้ให้ชัดเจนเพราะถ้าผู้เรียนสามารถตอบค้าถามของวัตถุประสงค์ได้ทั้ งหมดแสดงว่า ผู้เรียนเข้าใจ

บทเรียนนั้น ๆ  

4. Interaction การมีปฏิสัมพันธ์กันในขณะเรียน ช่วยให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียน 

โดยผู้สอนอาจชี้แนะหรือให้การปรึกษาเก่ียวกับการวางแผนกิจกรรมการเรียน 

5. Tutor Help ผู้สอนมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือในการเรียนแก่ผู้เรียน 

6. Test as Learning Situation ในบทเรียนหนึ่ง ๆ จะมีแบบทดสอบ ซึ่งใช้เป็น

เครื่องวัดตามวัตถุประสงค์ ไม่ใช่การประเมินผลการ เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนสอบได้หรือตก หรือใน

ภาคปฏิบัติอาจใช้วิธีทดสอบเป็นรายบุคคล 

7. การเลือกวิธีเรียน ผู้เรียนแต่ละคนย่อมมีวิธีเรียนแบบที่ตนชอบ ฉะนั้น ผู้เรียน

สามารถเลือกวิธีเรียนที่เหมาะกับตนเองขณะเดียวกันผู้เรียนก็มีอิสระในการเลือกเรียนบทเรียน

ก่อนหลังได้  
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การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ท้าให้ผู้เรียนมีความ

ตระหนักและรับผิดชอบต่อแผนการเรียนของตนเอง ผู้เรียนจะท้าการวางแผนและก้าหนดกิจกรรม

การเรียนรู้ เลือกแหล่งข้อมูล เลือกวิธีการเรียนและการประเมินผลด้วยตนเอง โดยจะมีผู้ช่วยเหลือ

หรือไม่มีผู้ช่วยเหลือก็ได้ 

 

2.2.6 ลักษณะของผู้ที่มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

 ดวงพร หวานเย็น (2556:30) ได้กล่าวถึงลักษณะของผู้ที่มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ดังต่อไปนี้ 

1. มีความสมัครใจที่จะเรียนรูด้วยตนเอง (Voluntarily to Learn) มิได้เกิดจากการ

บังคับ แต่มีเจตนาที่จะเรียนด้วยความอยากรู้ 

 2. ใช้ตนเองเป็นแหล่งข้อมูลของตนเอง นั่น คือ ผู้เรียนสามารถบอกได้ว่า สิ่งที่ตนจะ

เรียน คือ อะไร รู้ว่าทักษะและข้อมูลที่ต้องการหรือจ้าเป็นต้องใช้มีอะไรบ้าง สามารถก้าหนดเป็น 

วิธีการรวบรวมข้อมูลที่ต้องการ และวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ ผู้เรียนต้องเป็นผู้จัดการการ

เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ด้วยตนเอง (Manage of Change) ผู้เรียนมีความตระหนักในความสามารถ

ตัดสินใจได้ มีการรับผิดชอบต่อหน้าที่และบทบาทในการเป็นผู้เรียนที่ดี 

 3. รู้วิธีการที่จะเรียน (Know how to Learn) นั่นคือ ผู้เรียนควรทราบขั้นตอนการ

เรียนรู้ของตนเอง รู้ว่า เขาจะไปสู่จุดที่ท้าให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างไร 

 4. มีบุคลิกภาพเชิงบวก มีแรงจูงใจ และการเรียนแบบร่วมมือกับเพ่ือนหรือบุคคลอ่ืน 

ตลอดจนการให้ข้อมูล (ปฐมนิเทศ) ในเชิงบวกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในการเรียน (Charismatic 

Organizational Player) 

 5. มีระบบการเรียนและการประยุกต์การเรียน และมีการชื่นชมและสนุกสนานกับ

กระบวนการเรียนรู้ (Responsible Consumption) 

 6. มีการเรียนจากข้อผิดพลาดและความส้าเร็จ การประเมินตนเอง และความเข้าใจ

ถึงศักยภาพของตน (Feedback and Reflection) 

 7. มีความพยายามในการหาวิธีการใหม่ ๆ ในการหาค้าตอบ การประยุกต์ความรู้ที่

ได้จากการเรียนไปใช้สถานการณ์ของแต่ละบุคคล การหาโอกาสในการพัฒนาและค้นหาข้อมูลเพ่ือ

แก้ปัญหา (Seeking and Applying) 
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 8. มีการชี้แนะ การอภิปรายในห้องเรียน การแสดงความคิดเห็นส่วนตัวและการ

พยายามมีความเห็นแตกต่างไปจากผู้สอน (Assertive Learning Behavior) 

 9. มีการรวบรวมข้อมูลจากการได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและมีวิธีการน้าข้อมูลที่ได้ไป

ใช้ (Information Gathering) 

 การเรียนรู้ด้วยตนเองนั้น จึงเป็นสิ่งส้าคัญเป็นอย่างมาก เพราะจะท้าให้กลายเป็นคน

ที่ขยันแสวงหาความรู้ใส่ตนเอง และในสักวันความรู้ที่ได้มา อาจจะน้ามาใช้ประโยชน์ในการด้าเนิน

ชีวิตประจ้าวันของเราได้ไม่มากก็น้อย 

 สรุปว่า การเรียนรู้ด้วยตนเอง จึงเป็นการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับการศึกษาในสภาพ

ของสังคมปัจจุบัน ซึ่งความส้าเร็จของการเรียนรู้ด้วยตนเองนั้น มีเงื่อนไขและปัจจัยหลักอยู่ที่ตัวผู้เรียน

ที่ต้องมีวินัยความมุ่งมั่นและนิสัยใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ดังนั้น การเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยสถาบันทางสังคมทุกส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถาบันครอบครัว และ

สถานศึกษาท่ีมีหน้าที่บ่มเพาะและขัดเกลาในวัยเยาว์ต้องปลูกฝังนิสัยแห่งการเรียนรู้ รวมถึงสถาบันอ่ืน 

ที่จะช่วยสร้างสรรค์บรรยากาศที่จะส่งเสริมหรือจูงใจให้เกิดการเรียนรู้ 

 

2.2.7 ประโยชน์ของการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

 เสาวนีย์ สิกขาบัณฑิต (2528: 98-102, 160) กล่าวว่า การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ประกอบด้วยประโยชน์ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 1. หลักสูตรหรือรายวิชาได้ถูกจัดไว้อย่างมีระบบ 

 2. ระบบการวัดผลประกอบด้วยเครื่องวัดระดับความรู้ที่จะเรียนและสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน 

 3. เอ้ือประโยชน์ให้แก่ผู้เรียนอย่างกว้างขวางตามบุคลิกภาพของผู้เรียน 

 4. กระบวนการสอนเหมาะสมกับบุคลากรในหน่วยงาน 

การเรียนรู้การสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเองยังเกื้อหนุนสภาพการเรียนรู้ท้าให้การเรียนรู้ของ

ผู้เรียนแต่ละคนเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

1. ผู้เรียนมีโอกาสร่วมกิจกรรมการเรียนตามความสนใจ 

2. ผู้เรียนมีโอกาสรับข้อมูลย้อนกลับทันที 

3. ผู้เรียนได้รับการเสริมแรงตลอดเวลา 
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4. การเรียนการสอนเป็นไปตามข้ันตอนอย่างเหมาะสม 

อนี่ง วีระ ไทยพานิช (2529:126) กล่าวถึงประโยชน์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ดังนี้ 

  1. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ตามความสามารถของตนเอง 

  2. เป็นการค้านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

  3. ผู้เรียนมีอิสระมากกว่าการสอนปกติ 

  4. เป็นการจูงใจผู้เรียนและผู้เรียนจะชอบบรรยากาศการเรียนมากขึ้น 

  5. ผู้สอนมีเวลาที่จะท้างานกับผู้เรียนเป็นรายบุคคลเมื่อผู้เรียนต้องการ 

 

2.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้ใหญ่ 

 สมศรี  เพชรโชติ (2549:150) กล่าวว่า การเรียนรู้  (Learning) โดยทั่วไป หมายถึง 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากการฝึกหัดหรือประสบการณ์ของแต่

ละบุคคล ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ทั้งอย่างที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การเรียนรู้ท้าให้บุคคลมีการ

ปรับตัวทั้งทางด้านส่วนตัว สังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ด้ารงชีวิตอยู่ท่ามกลางกระแสของการ

เปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งนักจิตวิทยา เช่น Rogers ได้พูดถึงองค์ประกอบในการเรียนรู้จะต้องมีลักษณะของ

การที่ผู้เรียนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการเรียนรู้ทั้งในด้านความรู้สึก และความนึกคิด การเรียนรู้

เกิดขึ้นโดยบุคคลเอง ถึงแม้ว่า การกระตุ้นชักจูงมาจากภายนอก แต่ผู้เรียนเองจะต้องมีความรู้สึกว่า 

เขาเองเป็นผู้แสวงหาความรู้และเกิดความเข้าใจนั้นมาเอง การเรียนรู้เป็นการกระจาย แทรกซึม ท้าให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในพฤติกรรม เจตคติ และอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในบุคลิกภาพของผู้เรียน 

นอกจากนี้แล้ว ผู้เรียนจะเป็นผู้ประเมินผลการเรียนรู้ว่า ตอบสนองความต้องการของเขาหรือไม่ และ

ให้ความกระจ่างในเรื่องท่ีเยายังมืดมนไร้ความรู้อยู่หรือไม่ ดังนั้น การประเมินผลจึงขึ้นอยู่กับตัวผู้เรียน

นั้น นอกจากนั้น Maslow  ได้ให้ทรรศนะว่า การเรียนรู้เป็นเรื่องของการพบสัจการแห่งตน (Self-

actualization) การเรียนรู้ที่ช่วยให้บุคคลบรรลุเป้าหมายเช่นนี้ได้ ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่าง

อ้านาจ 2 อย่างที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคลแต่ละคน และอ้านาจบางอย่างท้าให้บุคลย้อนหลังไปยึดอยู่

แต่ในอดีต อ้านาจแห่งอย่างหนึ่ง ผลักดันให้ก้าวไปข้างหน้าไปสู่ตนเอง และลักษณะเฉพาะของตนเอง 

เพ่ือผลักดันให้ไปสู่การใช้ทักษะและความสามารถทุกอย่างที่บุคคลมีอยู่ มนุษย์จะเจริญเติบโตก้าวไป

ข้างหน้า เมื่อมีสุขที่จะได้รับอันเกิดจากการพัฒนาการ ตัวเขาเองมีมากกว่าความห่วงใยเรื่องความ

ปลอดภัยและมากกว่าห่วงใยสภาวะปัจจุบันและความสุขที่จะอยู่อย่างปลอดภัย และเนื่องจากการ
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จัดการความรู้เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของคนในองค์การ ซึ่งเป็นประสบการณ์เรียนรู้ที่บริบทของการ

ท้างาน ดังนั้น จึงจ้าเป็นอย่างยิ่งส้าหรับผู้ที่ท้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้จะต้องเข้าใจธรรมชาติ

ของการเรียนรู้ รวมทั้งทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 

 วุฒิพล สกลเกียรติ (2546:110-114) ได้สรุปสมมติฐานของทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ หรือ 

Andragogy ตามแนวคิดของ Knowles,  Tough และ Langenbanch  ไว้ดังนี้ 

 1. ความต้องการรู้ (The need to know) ผู้ใหญ่ต้องการรู้ถึงเหตุผลก่อนที่จะมาเรียนซึ่ง 

Tough พบว่า เมื่อผู้ใหญ่จะเรียนอะไรบางอย่างด้วยตนเอง เขาจะตรวจสอบดูว่า ผลประโยชน์ที่จะได้

จากการเรียนรู้มีมากน้อยเพียงใดและถ้าไม่ได้เรียนแล้ว ผลจะเป็นเช่นใด ตามหลักการหนึ่งของ

การศึกษาผู้ใหญ่ที่มอบให้เป็นหน้าที่ของผู้อ้านวยความสะดวก (Facilitator) ต่อการเรียนรู้ที่จะต้อง

ช่วยเหลือผู้เรียนให้ได้รับรู้ถึงความต้องการรู้ อย่างน้อยที่สุด ผู้อ้านวยความสะดวกควรชี้ให้เห็นคุณค่า

ของการเรียนรู้ ที่จะช่วยแก้ไขประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้เรียนหรือคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

ส้าหรับเครื่องมือที่ช่วยให้เขายกระดับการรับรู้ ความต้องการรู้นั้น อาจจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องสมมติ

ขึ้นก็ได้ และสามารถท้าให้ผู้เรียนได้คนพบช่องว่างที่เกิดขึ้นระหว่าง ณ จุดที่เขาเป็นอยู่ในปัจจุบันกับ 

ณ จุดที่เขาต้องการจะเป็นในอนาคต นักการศึกษาผู้ใหญ่ชาวบราซิลที่ยิ่งใหญ่ คือ Freire ได้พัฒนา

กระบวนการทีค่่อนข้างซับซ้อนที่เขาเรียกว่า Consciousness-raising หรือ การยกระดับจิตส้านึกของ

ชาวไร่ชาวนาในการพัฒนาประเทศ วิธีการของ Freire เป็นวิธีการสอนชาวไร่ชาวนาให้อ่านออกเขียน

ได้ และในขณะเดียวกัน ก็สร้างความคิดในการเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนาชีวิตของเขาไปพร้อม ๆ กัน 

โดยใช้ค้าท่ีขาวนาคุ้นเคย การใช้บทสนทนา และภาพเขียน ภาพถ่าย 

 2. มโนทัศน์ของผู้เรียน (The learner’s self-concept) ผู้ใหญ่มีมโนทัศน์ในเรื่องความ

รับผิดชอบต่อการตัดสินเพ่ือชีวิตของเขา และเมื่อถึงจุดที่เขาพัฒนามโนทัศน์ได้สมบูรณ์แล้ว เขาก็

ต้องการให้ผู้อ่ืนเห็นหรือให้ผู้อ่ืนปฏิบัติต่อเขา ในลักษณะที่เขามีความสามารถในการน้าตนเอง (Self-

direction) เขาจะรู้สึกไม่พอใจและต่อต้านสถานการณ์ที่เขารู้ว่า ผู้อ่ืนก้าลังหลอกลวงเขา สภาพนี้ท้า

ให้เกิดปัญหาในกานจัดการศึกษาผู้ใหญ่ เมื่อผู้ใหญ่เข้ามาร่วมกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การ

ฝึกอบรม หรือกิจกรรมในท้านองเดียวกันนี้ พวกเขาจะสามารถรู้สึกว่า ได้ย้อนกลับไปสู่สภาพเพ่ิมที่

เคยมีประสบการณ์หรือเป็นมาในโรงเรียนสมัยก่อน โดยต้องเป็นผู้พ่ึงพาและไม่มีอิสระ เสรี สมมติฐาน 

ที่กล่าวมาถึงการเรียนรู้ของผู้เรียนและการปฏิบัติต่อพวกเขาเหมือนเด็ก จะสร้างความคับข้องใจ 

(Conflict) แก่ผู้เรียน เพราะความต้องการที่แท้จริงที่ลึกลงไปในจิตใจของเขานั้น คือ การน้าตนเอง
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เมื่อเป็นเช่นนั้นการแก้ปัญหา ก็คือ การหนีไปจากสถานการณ์ท่ีเป็นสาเหตุอย่างรวดเร็ว อัตราการออก

กลางคัน (Dropout) จึงสูงมาก นักการศึกษาผู้ใหญ่จึงควรตระหนักในปัญหานี้ และความความ

พยายามสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ท้าให้ผู้ใหญ่รู้สึกว่า ได้รับการช่วยเหลือเพ่ือให้เป็นเปลี่ยน

สภาพจากผู้เรียนที่ต้องพ่ึงพา สู่การเป็นผู้เรียนที่สามารถน้าตนเองได้ 

 3. บทบาทของประสบการณ์ของผู้เรียน (The role of the learner’s experience) ผู้ใหญ่

เข้ามาร่วมกิจกรรมการศึกษาผู้ใหญ่ด้วยความเป็นผู้มีประสบการณ์ยิ่ง แต่อาจมีคุณภาพที่แตกต่างกัน 

การมีอายุยาวนานขึ้นยิ่งมีการเก็บรวบรวมประสบการณ์มากขึ้นตามไปด้วย แต่ละบุคคลจึงมี

ประสบการณ์แตกต่างกันทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ซึ่งมีผลต่อการศึกษาผู้ใหญ่ สิ่งที่ต้องเน้นเป็น

อย่างยิ่งในการศึกษาผู้ ใหญ่ คือการตั้งกลยุทธ์การเรียนการสอนของผู้ ใหญ่ ที่ร่้ารวยไปด้วย

ประสบการณ์อันเป็นทรัพยากรที่ส้าคัญต่อกาเรียนรู้ จุดเน้นอีกประการหนึ่งของการศึกษาผู้ใหญ่ คือ 

การใช้เทคนิคประสบการณ์ (Experiential  technique) การใช้เทคนิคที่จะดึงประสบการณ์ของ

ผู้เรียนออกมาให้เกิดประโยชน์ เช่น การอภิปรายกลุ่ม (Group discussion)  สถานการณ์สมมติ 

(Simulation exercise) กิจกรรมการแก้ปัญหา (Problem-solving activities) การใช้กรณีตัวอย่าง 

(case methods) แทนวิธีการดั้งเดิมที่ใช้ใน Pedagogy คือ การบอกเล่าหรือบรรยาย (transmittal 

techniques) นอกจากนั้น การศึกษาผู้ใหญ่ยังเน้นในเรื่องการช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม

เพ่ือน (Peer-helping activities) 

 4. ความพร้อมต่อการเรียนรู้ (readiness to learn) ผู้ใหญ่พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่เขา

ต้องการจะรู้และสามารถกระท้าได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ชี วิตจริง ความพร้อมในการ

เรียนรู้ที่ผู้ใหญ่มีอยู่นี้ เป็นงานพัฒนาการที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนย้ายจากขั้นพัฒนาการหนึ่งไปสู่การ

พัฒนาขั้นต่อไป การน้าสมมติฐานในข้อนี้ไปใช้ต้องค้านึงถึงความส้าคัญในเรื่องการก้าหนดช่วงเวลาใน

การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับขั้นของการพัฒนาการ 

 5. การน้าไปสู่การเรียนรู้ (Orientation to learning) การมีจุดเน้นที่ต่างกันที่น้าไปสู่การ

เรียนระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ กล่าวคือ เด็กใช้เนื้อหาวิชาเป็นศูนย์กลาง แต่ผู้ใหญ่ใช้ชีวิตหรืองานเป็น

ศูนย์กลาง ผู้ใหญ่ชักจูงเข้ามาเรียนเมื่อเขารับรู้ว่า การเรียนรู้นั้นจะช่วยให้เขาสามารถปฏิบัติงาน หรือ

ใช้แก้ปัญหาที่เขาเผชิญอยู่ในชีวิตจริงได้ และการเรียนรู้ที่เป็นความรู้ใหม่ ความเข้าใจใหม่ ทักษะ

ค่านิยมและทัศนคติ จะเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ ถ้าถูกน้าเสนอภายใต้บริบทของการน้าไปใช้ได้จริง

ในชีวิต จุดนี้เป็นจุดส้าคัญที่ควรน้าการเสริมแรง (Reinforcement) มาใช้  
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 6. แรงจูงใจ (Motivation) ขณะที่ผู้ใหญ่ส่วนมากจะตอบรับจากแรงจูงใจภายนอก เช่น งาน

ที่ดี การได้รับการสนับสนุน เงินเดือนสูง และอ่ืน ๆ ในลักษณะเดียวกัน แต่อันที่จริงแล้ว สิ่งที่สร้าง

แรงจูงใจที่ศักยภาพได้ดีที่สุด คือ แรงผลักดันจากภายใน เช่น ความต้องการการเพ่ิมความพึงพอใจกับ

งาน การเข้าใจตนเอง (Self-esteem) คุณภาพชีวิตและอ่ืน ๆในลักษณะเดียวกัน 

 นูแนน และ แลมบ์ (Nunan and Lamb, 1996:48) ได้อธิบายถึงทฤษฎีที่ยึดลักษณะของ

ผู้เรียนเป็นส้าคัญ (Adult learner’s characteristic) ซึ่งได้แก่ แนวคิดการสอนผู้ใหญ่ (Andragogy) 

และได้ตั้งสมมติฐานของผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่ไว้ 5 ประการ ดังนี้ 

 1. ในขณะที่ผู้เรียนย่างเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ จะมีการเปลี่ยนแปลงอัตมโนทัศน์จากแบบพ่ึงตนเองไป

เป็นแบบการน้าตนเองมากข้ึน 

 2. ผู้ใหญ่สะสมประสบการณ์มากขึ้น ซึ่งเป็นชุมทรัพย์แห่งความรู้ 

 3. ความพร้อมในการเรียนรู้ของผู้ใหญ่มีความสัมพันธ์อย่างมากกับผลทางการพัฒนาจาก

ภาระหน้าที่ในสังคม 

 4. แรงจูงใจของผู้ใหญ่เกิดจากปัจจัยภายในมากกว่าปัจจัยภายนอก 

 ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ (2542:39) ได้สรุปตามแนวคิดของ Dewy ซึ่งกล่าวว่า การเรียนรู้จาก

ประสบการณ์ ให้ความส้าคัญที่ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือท้า เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ (Learning by doing) 

นอกจากนั้นยังเน้นที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้าง (Creation) ความรู้ใหม่ ๆ หรืออาจกล่าวได้ว่า ผู้เรียนเปลี่ยน

ตนเองตามกระบวนการเรียนรู้  ให้สามารถปฏิบัติตนในสถานการณ์ใ หม่ได้  การเรียนรู้จาก

ประสบการณ์เป็นวงจรของการกระท้า (Cycle of “trying” and “undergoing”) การเรียนรู้จาก

ประสบการณ์เริ่มที่ ผู้เรียนรับปัญหา (Aware of problem) คิดหาแนวทาง (Getting an idea) ลอง

กระท้า (Trying out a response)  ผู้เรียนเกิดประสบการณ์จากผลของการกระท้า (Experiencing 

the consequences) ผู้เรียนสร้างความรู้ของตนเอง โดยการยืนยันในความรู้เดิมว่า สอดคล้องและ

ใช้ได้ในสถานการณ์ใหม่หรือปรับเปลี่ยนความรู้เดิมเป็นความรู้ใหม่ 

 สุดารัตน์ ครุฑกะ (2549:341-342) ได้เสนอแนวคิดของผู้ใหญ่จะเรียนรู้ได้อย่างไร (Learning 

how to learn) ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 อย่าง คือ 

 1. ความต้องการการเรียนรู้  (Needs) เป็นการเตรียมแนวทางที่ให้ความส้าคัญอย่าง

เฉพาะเจาะจงของการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการจัดการที่เหมือนกับการจัดการทั่วไป คือการวางแผน 

การประเมิน และการสื่อสาร 
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 2. รูปแบบการเรียนรู้ (Learning style) คือ ความสามารถที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลใน

กลุ่มบุคคลจะมีการประยุกต์การเรียนรู้ให้บรรลุส้าเร็จ 

 3. การฝึกอบรม (Training) คือ การเสริมแรงการเรียนรู้ให้ประสบความส้าเร็จได้เร็วมากขึ้น 

ช่วยเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน และการฝึกอบรมจะช่วยให้เกิดประโยชน์ โดยผู้

เรียนรู้และตัดสินใจรูปแบบการเรียนรู้ของตนเอง 

 สมศรี เพชรโชติ (2549: 152-154) ได้กล่าวถึงประเภทของการเรียนรู้เพ่ือน้ามาใช้ในการ

จัดการเรียนรู้ส้าหรับผู้ใหญ่ไว้ ดังนี้ 

 1. การเรียนรู้โดยการจ้า เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนพยายามหรือเก็บเนื้อหาสารจากสิ่งที่ต้องการ

จะเรียนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ สิ่งที่จะใช้ในการเรียนรู้ประเภทนี้ ได้แก่ การเรียนรู้เกี่ยวกับ

กฎระเบียบและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นสิงที่ก้าหนดแน่นอนตายตัว จุดเด่นของการเรียนรู้ประเภท

นี้ คือ ท้าให้ผู้ปฏิบัติงานจ้ากฎระเบียบต่าง ๆ ขององค์การได้เป็นอย่างดี แต่มีข้อจ้ากัด คือผู้เรียนจะ

พยายามจ้าให้มากท่ีสุด โดยไม่เน้นเรืองการน้าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  

 2. การเรียนรู้ โดยการเลียนแบบ เป็นการเรียนรู้ที่ เกิดขึ้นโดยการที่ผู้ เรียนพยายาม

ลอกเลียนแบบหรือกระท้าตามต้นแบบที่ตนเห็นว่าดี หรือ เป็นประโยชน์แก่ตนเอง จุดเด่นของการ

เรียนรู้ประเภทนี้ คือ หากได้ต้นแบบที่ดีจะท้าให้ได้รูปแบบที่ดีตามไปด้วยหรือหากต้นแบบท้าอะไรที่

ผู้เรียนเห็นว่า ไม่ดี ผู้เรียนจะจดจ้าสิ่งนั้นไว้ เพ่ือน้าไปเป็นบทเรียนของตนแล้วปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

วิธีการเสียใหม่ เพ่ือหลีกเลี่ยงการที่จะกระท้าผิดซ้้าอีกได้ ส่วนข้อจ้ากัดของการเรียนรู้ประเภทนี้  คือ 

คนเรามีความแตกต่างกัน การที่คนหนึ่งพยายามจะท้าตนให้มีพฤตกรรมเหมือนกับต้นแบบนั้น  

ย่อมเป็นไปได้ยาก อีกท้ังสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา วิธีการหรือ

พฤติกรรมที่ต้นแบบใช้ได้ผล ผู้เลียนแบบอาจจะใช้ไม่ได้ผลก็ได้ 

 3.  การเรียนรู้โดยการหยั่งรู้ เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งเล็กน้อย

หรือสถานการณ์ย่อยว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างไร ท้าให้มองเห็นสถานการณ์รวมหรือภาพรวม

ทัง้หมด ซึ่งข้ันตอนของการเรียนรู้ประเภทนี้ จะเกิดขึ้นขึ้น 3 ขั้นตอน คือ  

 ขั้นที่ 1 ผู้เรียนที่มองเห็นหรือมีปฏิกิริยาต่อส่วนรวมของสถานการณ์ท้ังหมดก่อน  

 ขั้นที่ 2 ผู้เรียนแยกแยะส่วนรวมเพ่ือพิจารณาความสัมพันธ์ของส่วนย่อยนั้น ๆ  

 ขั้นที่ 3 ผู้เรียนเกิดวามเข้าใจสถานการณ์นั้นอย่างแจ่มแจ้ง เรียกว่า เกิดการหยั่งรู้ ( Insight) 

การเรียนรู้ โดยวิธีการนี้ จะมีประโยชน์มากในสถานการณ์ที่ต้องให้ผู้เรียนคิดอย่างมีเหตุผล แยกแยะ
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ความสัมพันธ์ของสาเหตุต่าง ๆ ได้อย่างมีเหตุผล แต่การเรียนรู้ประเภทนี้ จะเกิดขึ้นได้น้อยมากหรือ

เกิดขึ้นไม่ได้เลย หากผู้เรียนมีลักษณะที่ขาดแรงจูงใจที่จะท้าให้เกิดการคิด มีประสบการณ์น้อยหรือ

ข้อจ้ากัดในเรื่องนั้น ๆ ผู้เรียนไม่สามารถมองเห็นความสัมพันธ์ของส่วนย่อยกับสถานการณ์ที่เป็น

ปัญหาและผู้เรียนใช้ประสบการณ์เดิม ซึ่งมีลักษณะแตกต่างไปจากประสบการณ์ใหม ่

 4. การเรียนรู้แบบลองผิดลองถูก เป็นการเรียนรู้ที่พยายามใช้ทางเลือกหลาย ๆทาง เพ่ือ

แก้ปัญหา หรือ สถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้น โดยการเลือกทางแก้ปัญหานั้น ๆ ไม่ได้ใช้เกณฑ์หรือเหตุ

อะไรประกอบการเลือก การเรียนรู้แบบนี้ ผู้เรียนเปรียบเหมือนถูกขังอยู่ห้อง ๆ หนึ่งที่มีหลายประตูให้

เลือก แต่จะมีประตูที่สามารถเปิดแล้วออกจาห้องได้เพียงประตูเดียว ผู้เรียนจ้าเป็นจะตองเลือกเปิดที

ละประตูจนกว่าจะพบประตูที่ถูกต้อง โดยไม่มีหลักเกณฑ์ใด ๆ ซ่ึงการใช้การเรียนรู้ประเภทนี้มักจะ

เป็นวิธีสุดท้ายที่ผู้เรียนรู้ไม่มีวิธีใดดีกว่านี้แล้ว จึงเสี่ยงเลือกเอาวิธีใดวิธีหนึ่ง ถ้าหากเลือกไม่ถูกต้องก็

เปลี่ยนวิธีใหม่ไปเรื่อย ๆ  

 5. การเรียนรู้โดยการสร้างมโนคติ มโนคติ คือ ความคิดรวบยอม (Concept)  ของสิ่งใด 

หมายถึง ลักษณะเฉพาะของสิ่งนั้นที่แตกต่างอกไปจากสิ่งอ่ืน การเรียนรู้โดยตรงสร้างความคิดรวบ

ยอดนั้น เกิดขึ้นจากการที่ผู้ เรียนมองเห็นลักษณะรวมของสิ่งนั้นก่อน ต่อจากนั้น จึงพิจารณา

ลักษณะเฉพาะของสิ่งนั้นต่อไป 

 อาชัญญา รัตนอุบล (2543:37-38) ได้สรุปข้อควรพิจารณาส้าหรับการจัดการเรียนรู้ส้าหรับ

ผู้ใหญ่จากแนวคิดต่าง ๆ ข้างต้นไว้ 7 ประการ ดังนี้ 

 1. ผู้ใหญ่จะตอบสนองต่อประสบการณ์การเรียนรู้หรือข้อมูลตามการรับรู้ของตนเอง โดยไม่

จ้าเป็นต้องเป็นไปตามทัศนะท่ีครูเป็นผู้น้าเสนอ 

 2. ผู้ใหญ่จะเรียนรู้ได้ดีที่สุด เมื่อกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตที่จัดนั้น เปิดโอกาสให้ผู้ใหญ่ได้

ด้าเนินการจัดการ และการบูรณาการการเรียนรู้ใหม่ ประยุกต์เข้าสู่มโนทัศน์ของตนเอง 

 3. ผู้ใหญ่จะเรียนรู้ได้ดีท่ีสุด เมื่อเนื้อหาที่เรียนเกี่ยวข้องกับประสบการณ์เดิมหรือความสนใจที่

มีอยู่ในปัจจุบันและรวมถึงกระบวนการเรียนรู้ที่ควรจะต้องเกี่ยวช้องกับประสบการณ์ชีวิตที่อยู่ 

 4. ผู้ใหญ่จะเรียนรู้ได้ดีที่สุด ในสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนความสัมพันธ์อันน่าไว้วางใจกันและ

กัน เปิดโอกาสให้มีการประชาสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับครู 

ตลอดจนสนับสนุนให้มีการตรวจสอสบพฤติกรรมใหม่อย่างสม่้าเสมอ 
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 5. ประสบการณ์เดิมของผู้ใหญ่จะเพ่ิมพูนมากขึ้น และมีความส้าคัญยิ่งขึ้น เมื่อผู้ใหญ่มีอายุ

เพ่ิมขึ้น ซึ่งประสบการณ์เดิมดังกล่าว อาจจะสนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อกระบวนการเรียนรู้ของ

ผู้ใหญ่ก็ได้ 

 6. การเรียนรู้ควรจะเน้นที่การแก้ปัญหา การแสวงหาหนทางที่จะแก้ไขปัญหา ซึ่งควรจะต้อง

มาจากประสบการณ์ของผู้เรียน หรือผสมผสานจากความคาดหวัง มาจากตัวผู้เรียนเอง มากกว่าจะมา

จากบุคคลภายนอกที่เรียกกว่า ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งหลาย 

 7. ผู้ใหญ่มีแนวโน้มที่จะเรียนรู้ได้เร็ว ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของตนเอง ผู้ใหญ่จะไม่เต็ม

ใจที่จะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเรียนรู้หรือเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเรียนรู้หรือหาที่ไม่

เกี่ยวช้องกับความต้องการเร่งด่วน และสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ไดจ้ริงในชีวิตของผู้ใหญ่เอง 

 ในการจัดการเรียนรู้ส้าหรับผู้ใหญ่ จะต้องสอนให้ผู้เรียนรู้เกิดการเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ (Learn 

how to learn)  โดยให้เรียนรู้เอง ค้นคว้าเอง ถามผู้รู้เอง สร้างทฤษฎีเอง หรือให้สามารถเรียนรู้และ

ชี้น้าตนเองได้ (Self-direction learning) 

 

2.4 แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ของชุมชน 

        การเรียนรู้ของมนุษย์เป็นกระบวนการการศึกษาตลอดชีวิต ที่มีจุดเริ่มต้นจากการได้รับการ

อบรมสั่งสอนในครอบครัว ชุมชน จากการได้ฟังเรื่องเล่าสืบต่อกันมา กฎข้อห้าม ประเพณี วัฒนธรรม 

ของสังคม ความคิดเห็นของกลุ่มบุคคลต่าง ๆ และการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม ซึ่งการ

เรียนรู้ นอกจากจะมีความส้าคัญต่อบุคคลทั่วไป ยังมีความส้าคัญอย่างมากต่อมิติด้านการพัฒนา 

เพราะการเรียนรู้ท้าให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการด้ารงชีวิตส่วนตัวและร่วมกับบุคคลอ่ืนในชุมชน 

ก่อให้เกิด กลุ่ม องค์กร และเพ่ิมพูนทักษะด้านต่าง ๆ น้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์ เป็นต้น  

ค้าว่า การเรียนรู้ มีผู้รู้ให้ความหมายไว้หลากหลายแตกต่างกันขึ้นอยู่กับศาสตร์ที่ต้องเรียนรู้

และสอดคล้องกับพื้นฐานความรู้ของผู้ให้ความหมาย เช่น ด้านจิตวิทยา ด้านการศึกษา เป็นต้น ซึ่งแต่

ละท่านได้ให้ความหมายคล้ายกันและแตกต่างกัน ในการศึกษาครั้งนี้ จะให้ความส้าคัญและเน้นของ

นักการศึกษาและนักพัฒนา ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา (2555: 12) ได้กล่าวถึงการให้ความหมายของการเรียนรู้

ของนักการศึกษา  เช่น เบล เกรดเลอร์ (Bell-Gradler, 1994) ไว้ว่า การเรียนรู้ หมายถึง เป็น

กระบวนการที่ท้าให้บุคคลได้มาซึ่งความสามารถ  ความช้านาญ ทัศนคติ ผ่านประสบการณ์หรือผ่าน

การฝึกฝน มิใช่ได้มาโดยตรงจากวุฒิภาวะหรือจากเหตุปัจจัยอ่ืน พรพิไล เลิศวิชา (2532:7) และ 
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ศรีศักร วัลลิโภดม (2532:13, อ้างถึงใน ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา, 2555:12)  ให้ความหมาย การเรียนรู้ ไว้ว่า 

การเรียนรู้ เป็นกระบวนการที่ท้าให้มนุษย์มีศักยภาพในการพัฒนา สามารถด้ารงชีวิตอยู่ด้วยการ

พ่ึงตนเอง ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมได้ การเรียนรู้นั้นจะต้องจากรากฐานจากประเพณี

วัฒนธรรมท้องถิ่นและการเรียนรู้กับการด้าเนินชีวิตจึงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และจะเป็น ไปอย่าง

ต่อเนื่องไม่มีจุดจบ ตราบที่ด้ารงอยู่ร่วมกันในสังคม และการเรียนรู้จะเป็นการสร้างสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ 

อย่างไรก็ตาม สิริลักษณ์ ยิ้มประสาทพร (2548:12-13, อ้างถึงใน ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา, 2555:12) มี

ความเห็นต่างกัน โดยให้ความหมายของการเรียนรู้ว่า การเรียนรู้ (Learning) มีนัยทางความหมายอยู่ 

2 ประการ นัยประการที่ 1 การเรียนรู้ในฐานะที่เป็นเนื้อหา กล่าวคือ ตัวของความรู้ ความคิดที่เกิดขึ้น

ในตัวบุคคล และนัยประการที่ 2 การเรียนรู้ในฐานะที่เป็นวิธีการ กล่าวคือ กระบวนที่ท้าให้บุคคลเกิด

กาเรียนรู้หรือได้มาซึ่งความรู้  แต่ประเวศ วะสี (2542:31, อ้างถึงใน ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา, 2555:12) ได้ให้

ความหมายของการเรียนรู้มีขอบเขตเพ่ิมขึ้น โดยเห็นว่า การเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือตนเอง เพ่ือสิ่ง

นอกตัวทีส่ัมพันธ์กับตัวเรา ทั้งที่ใกล้และไกล และเพ่ือรู้การปฏิสัมพันธ์ระหว่างตนกับสิ่งแวดล้อมนอก

ตัว และสามารถจัดความสัมพันธ์อย่างเกื้อกูล ดังนั้น การเรียนรู้มีความส้าคัญและก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงในด้านศักยภาพของผู้เรียนรู้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้น เป็นการ

เปลี่ยนแปลงถาวร อนึ่งการเรียนรู้ด้วยการกระท้าถือเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุด ปาริชาติ วลัยสเถียร 

(2549:5) เห็นว่า การเรียนรู้ เป็นกระบวนการทางความคิดและการกระท้าที่ท้าให้บุคคลเกิดการ

เรียนรู้ในเนื้อหาสาระของความรู้ และการปฏิบัติที่น้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม จึงเป็นผล

เนื่องมาจากประสบการณ์ที่บุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม หรือจากการฝึกหัด รวมทั้งการ

เปลี่ยนแปลงปริมาณความรู้ของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับการนึกคิด การวิเคราะห์ และการ

แก้ปัญหา โดยการเรียนรู้เรื่องใด ๆ คือ ความเข้าใจถึงความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงกับสิ่งต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ  อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ (2535:3-5)  ได้ขยายความหมายของการเรียนรู้ให้

กว้างขวางออกไปอีกว่า การเรียนรู้ เป็นเรื่องของบุคคลหรือชุมชนที่พยายามเก็บเกี่ยวผลประโยชน์

จากข้อมูลข่าวสาร ว่าจะเป็นการถ่ายทอดจากบุคคลอ่ืนในรูปแบบวิธีใด ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ และทั้งการใช้สื่อที่ทันสมัยก้าวหน้าหรือล้าหลังก็ตาม เพราะเป้าหมายของการเรียนรู้ คือ 

ความพยายามสร้างศักยภาพให้ตนเองสามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลที่ได้รับให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองหรือ

ชุมชนให้มากที่สุด ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วคนหรือชุมชนย่อมเกิดการเรียนรู้ได้ แม้ ว่า จะไม่มีการน้าเอา

ระบบการศึกษาจากภายนอกชุมชนเข้าไปเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้ เพราะบุคคลและชุมชน



37 
 

ย่อมมีวิธีการการจัดการศึกษาให้แก่ตนเองและชุมชนทั้งในระบบพ้ืนฐานจนถึงความช้านาญ ทั้งนี้ หาก

พิจารณาในเชิงสังคมวิทยาแล้ว สถาบันต่าง ๆ ในสังคมต่างมีบทบาทในการให้โอกาสการเรียนรู้แก่

บุคคลและชุมชน ความรู้หรือประสบการณ์ดั้งเดิมของบุคคลในแต่ละท้องถิ่นได้รับการสืบต่อกันมาจาก

สถาบันต่าง ๆ ในชุมชน เช่น สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันการปกครองส่วนท้องถิ่น 

เศรษฐกิจและวัฒนธรรมอ่ืน ๆ เป็นความรู้ทั้ งรูปธรรมและนามธรรมที่มีค วามสัมพันธ์กับ

สภาพแวดล้อมและความจ้าเป็นในการด้ารงชีวิต อ้านวยความสะดวกให้ความเป็นอยู่ดีกว่าเดิม  เช่น 

การประยุกต์ใช้พลังคน สัตว์ และธรรมชาติ การเรียนรู้ของคนและชุมชนสามารถถ่ายทอดสืบต่อ ไม่

เฉพาะแต่เพียงชุมชนเดียวเท่านั้น แต่ถ้ายงัถ่ายโยงข้ามชุมชนและข้ามชาติได้ด้วย ซึ่งเรียกว่า เครือข่าย 

การรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งประเภทสื่อบุคคลและสื่อมวลชนต่าง ๆ เอ้ือให้เกิด

การเรียนรู้นี้ สามารถที่จะท้าการรักษาหรือท้าลายล้างภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ ถ้าบุคคลหรือชุมชนนั้น ๆ 

ไม่พยายามอนุรักษ์ความรู้ดั้งเดิมและเลือกรับความรู้ ทักษะ และความช้านาญใหม่ ๆ ไปใช้ในสังคมให้

เหมาะสมและชาญฉลาด 

นอกจากนี้ สุพัตรา ชาติบัญชาชัย (2548:92-96) ได้กล่าวเพ่ิมเติมและสรุปว่า ภาพรวมการ

เรียนรู้ที่เกิดขึ้นในชุมชนว่า คนเรามีการพัฒนาทางการเรียนรู้ โดยเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กับ

สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและทางด้านสังคม มีการซึมซับความรู้เข้าไปโดยสัมพันธ์กับความรู้เดิมที่มีอยู่ 

การสร้างความรู้โดยการสร้างสรรค์งาน ซึ่งที่ผู้เรียนได้มีโอกาสคิดและสร้างสรรค์งานขึ้นมาจาก

ความคิดให้เป็นรูปธรรมจะเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและมีความหมาย สามารถชักน้าให้เกิดการสร้าง

ความรู้ต่อไป วิธีการปฏิบัติเพ่ือให้การเรียนรู้ได้ดีมีการใช้สื่อที่เหมาะสม ซึ่งอาจเป็นสื่อที่มีอยู่ตาม

ธรรมชาติหรือสื่อเทคโนโลยี เพ่ือให้ผู้เรียนได้ลองปฏิบัติและเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และเน้นการ

เรียนรู้แบบร่วมมือโดยมีการเรียนรู้ส้าหรับตนเองและช่วยสมาชิกในกลุ่ม ให้เกิดการเรียนรู้ด้วย ซึ่งการ

เรียนรู้ดังกล่าวเหมาะสมส้าหรับการเรียนรู้ในชุมชน ที่มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ท้าให้เกิดความรู้สึก

ผูกพัน และใส่ใจผู้อ่ืน ยอมรับความแตกต่างและน้าสิ่งที่ดี ๆ ของผู้อ่ืนมาผสมผสานแลกเปลี่ยนกัน สิ่ง

ส้าคัญ คือ การสร้างความร่วมมือ ท่างกลางสังคมที่มีความแตกต่างทั้งวิธีคิด ประสบการณ์ และความ

เชื่อของผู้คนที่อยู่ปะปนกัน ก่อให้เกิดการพึ่งตนเอง และความพอเพียง จึงเป็นสองสิ่งที่พึงมี พึงเกิดขึ้น

ในสังคม ต้องสร้างให้เกิดจิตส้านึก ทั้งในระดับครอบครัว ระดับชุมชน และระดับประเทศ จึงมีพลัง

เพียงพอที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในทิศทางท่ีมั่นคง 
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อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่า การน้าเสนอความหมาย รูปแบบ และวิธีการของกระบวนการเรียนรู้

ดังกล่าว จะเป็นมุมมองในเชิงบวกที่เชื่อมั่นว่า การเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่ส้าคัญและมีความจ้าเป็น

อย่างยิ่งต่อความเข้มแข็งและการพึ่งตนเองของประชาขนได้อย่างแท้จริง แต่วัฒนธรรมการเรียนรู้ของ

สังคมไทยที่ผ่านมายังมีข้อจ้ากัดและข้อผิดพลาดหลายประการด้วยกัน ดังที่ พระธรรมปิฎก 

(2539:34-38) ได้มองว่า วัฒนธรรมการเรียนรู้ที่เป็นข้อจ้ากัดและส่งผลต่อวิธีคิดของคนไทย ก็คือ การ

ลอกเลียนแบบตามอย่างตะวันตกท้าให้ถูกครอบง้า ทั้งยังให้ความส้าคัญกับภูมิปัญญาและรากฐานทาง

วัฒนธรรมของตนเองน้อย คนไทยจึงต้องเปลี่ยนวิธีคิดจาก เลียนแบบ เป็นเรียนรู้ด้วยสติปัญญาที่มา

จากการคิด คือ คิดเป็น คิดชอบ และคิดในทางสร้างสรรค์ การเรียนรู้เพียงอย่างเดียวท้าให้เกิดการ

ลอกเลียนหรือไปตามกระแสอย่างสุดต่าง แต่การเรียนรู้และการเลือกรับเลือกประยุกต์จึงเป็นวิถีแห่ง

ปัญญาทีน่้าไปสู่ชัยชนะทางวัฒนธรรม สอดคล้องกับ สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ (2545:1-5) ก็ได้ตั้งข้อสังเกต

เกี่ยวกับกับเรื่องนี้ไว้เช่นเดียวกันว่า วัฒนธรรมการเรียนรู้ของคนไทย ทั้งในระบบและนอกระบบต่าง

เอียงไปด้านแสวงหามูลค่ามากกว่าคุณค่า “...เป็นอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่น และซึมลึกของกระบวนการการ

เรียนรู้แบบ “ให้จ้าได้หมายรู้” มากกว่า “ให้ก้าหนดได้หมายรู้” เมื่อกระบวนการเรียนรู้ถูกจ้ากัด

ทางเลือก จึงไม่เอ้ือต่อการสร้างปัญญาและการพ่ึงตนเองหรือเป็นที่พ่ึงของคนอ่ืนได้ 

ดังนั้น การเรียนรู้จึงเป็นหัวใจหรือแกนกลางของกระบวนการปรับใช้วัฒนธรรมเพ่ือการ

พัฒนาและเป็นกระบวนการสร้างสรรค์สถาบันของชุมชนให้เข้มแข็งและพ่ึงตนเอง เนื่องจากเป็นการ

ยกระดับความสามารถในการคิดและวิเคราะห์ปัญญา สาเหตุ แสวงหาทางเลือกในการแก้ปัญหา การ

ตัดสินใจเลือกแนวทางในการแก้ปัญหา และการสรุปบทเรียนเพ่ือยกระดับสติปัญญาให้สูงขึ้น 

ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการวางแผน การด้าเนินงาน การรวมกลุ่มตามธรรมชาติ และการยกระดับ

เป็นเครือข่ายของประชาชนที่จะท้าให้การพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและอย่างยั่งยืน 

2.4.1 ความหมายของกระบวนการการเรียนรู้ 

 เมื่อกล่าวถึงกระบวนการเรียนรู้ (Learning Process)  มีนักวิชาการด้านการศึกษา

และงานพัฒนา ได้อธิบายไว้หลากหลายมุมมองเช่นกัน ทั้งนี้ เ พ่ือความเข้าใจเกี่ยวกับค้าว่า 

“กระบวนการการเรียนรู้” ซึ่งจ้าเป็นต้องใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ ทิศนา แขมมณี (2544:1-2) เห็นว่า 

กระบวนการเรียนรู้ เป็นการด้าเนินการอย่างเป็นขั้นตอนในการเรียนรู้โดยใช้วิธีการเรียนรูปแบบต่าง 

ๆ  เช่น การฟัง การอ่าน การโต้ตอบกับผู้อ่ืน การซักถาม การเขียน การสังเกต การจดจ้า การ

เลียนแบบ การดูตัวอย่าง การลองท้า การคิด (เปรียบเทียบวิเคราะห์ ไตร่ตอง ฯลฯ) การลงมือท้า เป็น
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ต้น กระบวนการเรียนไม่สามารถเกิดขึ้นลอย ๆ ได้  จ้าเป็นต้องมีสาระที่เรียนรู้ควบคู่ไปด้วยเสมอ 

กล่าวคือ เมื่อบุคคลนั้นใช้กระบวนการเรียนรู้หรือวีการเรียนรู้เพ่ือที่จะเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ แล้วที่

ตามมา คือ ผู้นั้นอาจจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจเรื่องนั้นๆ ก็ได้ แต่สิ่งที่มักเกิดขึ้นควบคู่กันไปโดยที่ผู้นั้น

อาจจะไม่รู้ตัวคือ กระบวนการหรือวิธีการในการเรียนรู้นั่นเอง นอกจากนี้ กระบวนเรียนรู้ยังเป็น

กระบวนการทางสังคม (Social process) เนื่องจากบุคคลต้องอยู่ในสังคมซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่มี

อิทธิพลต่อตนเอง  การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลและมุมมองกับผู้อ่ืนจึ งเป็น

สิ่งจ้าเป็นและสามารถกระตุ้นการเรียนรู้และขยายขอบเขตของความรู้ด้วย (ทิศนา แขมมณี , 

2544:11) และกระบวนการเรียนรู้มีลักษณะเป็นพลวัต (dynamic) และเป็นกลไกลส้าหรับการสร้าง

เครือข่ายการเรียนรู้ การท้าวามเข้าใจและอธิบายการเปลี่ยนแปลงหรือความเคลื่อนไหวของชีวิตและ

ชุมชนในชนบท จึงต้องหยิบยกกระบวนการการเรียนรู้มาพิจารณา เพราะการเรียนรู้เป็นหัวใจหรือ

แกนกลางของความเคลื่อนไหวการศึกษาในวิถีชุมชน 

 

วิมลลักษณ์ ชูชาติ (2540:32) ได้ให้ความเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นเดียวกันว่า กระบวนการ

เรียนรู้ของชุมชน แบ่งความสัมพันธ์ที่ เกิดขึ้นได้เป็น 2 แบบ คือ ความสัมพันธ์ แนวราบ เป็น

ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างชาวบ้านและชุมชนในฐานะเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นปัจจัยส้าคัญที่เอ้ือให้

เกิดการเรียนรู้ ต่างจากการศึกษาที่จัดอยู่ในสถาบันการศึกษาทั่วไป ที่เน้นความสัมพันธ์แนวตั้ง ซึ่ง

แสดงออกถึงความไม่เท่าเทียมกัน ดังนั้น การเรียนรู้ที่ชาวบ้านและชุมชนเป็นผู้สร้างและเป็น เจ้าของ

กระบวนการ จึงประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์ -สังเคราะห์ปัญหาทั้งของตนเองและชุมชน รวมทั้ง

เชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้เข้ากับสังคมไทยตลอดจนสังคมโลก 2) การแสวงหาทางออกที่เหมาะสมกับตนเอง

และชุมชนด้วยวิธีการต่าง   เช่นการประชุม สัมมนา การศึกษาดูงาน และการเรียนรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ 3) 

การสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นผลจากการตัดสินใจของตนเองและชุมชน ในส่วนของชุมชน กิจกรรมที่

ท้าข้ึนนี้อาจ 

เรียกว่า กิจกรรมเครือข่าย เพราะเป็นตัวชักจูงและเชื่อมโยงคนเข้าด้วยกัน และ 4) การประเมิน

กิจกรรม และน้าผลที่ได้ไปแก้ไขปรับปรุงกระบวนการทั้งหมด ซึ่งผลของกระบวนการเรียนรู้ที่ มีต่อ

ผู้เรียน ท้าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ พิจารณาได้จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านความรู้ ความคิด 

ความรู้สึกและการกระท้าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่าหรือทั้งหมด Etienne Wenger อ้างถึงใน 

กิตตชิัย ปัญญาวัน,  2548:30) ได้มองแตกต่างว่า  กระบวนการเรียนรู้ในลักษณะของการฝึกปฏิบัติว่า  
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คือการแบ่งปันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนรู้ ซึ่งต้องการที่จะยกระดับหรือจับเอาบางสิ่ง 

ส้าหรับการเข้าร่วมในการปฏิบัติ ซึ่งมิใช่เพียงการสร้างสืบจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งเท่านั้น แต่เป็น

การด้าเนินไปเรื่อย ๆ มีความเป็นสังคม เป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์และปูพ้ืนฐานให้แก่ผู้มาเข้าร่วม

ใหม่โดยสมาชิก มีการปฏิสัมพันธ์และท้าสิ่งต่าง ๆ ร่วมกัน มีการถกเถียงในการตีความสิ่งใหม่ ๆ และ

การเรียนรู้ของชุมชนของ ปาริชาติ วลัยเสถียร (2549:4-5) ได้ให้ทัศนะเพ่ิมเติมว่า ค้าว่า การเรียนรู้ 

(Learning0 และ “กระบวนการเรียนรู้” (Learning Process)  ถูกน้าไปใช้ในฐานะของค้าที่มี

ความหมายแตกต่างกัน และในบางบริบทก็ถูกใช้แทนกันในฐานะของค้าที่สื่อความหมายอย่างเดียวกัน 

โดยเป็นค้าที่อธิบายถึง การปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวคิด และพฤติกรรมอันเนื่องมาจากการได้รับ

ประสบการณ์ที่สมควร เป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ซึ่งมีขอบเขตครอบคลุมความหมาย 2 

ประการ คือ การเรียนรู้ในความหมายของ “กระบวนการเรียนรู้” (Learning Process)  ที่หมายถึง 

การด้าเนินการอย่างเป็นขั้นตอนหรือการใช้วิธีการต่าง ๆ ที่ช่วยให้บุคคลเกิดการเรียนรู้และการเรียนรู้

ในความหมายของ “ผลการเรียนรู้” (Learning Outcome) ซึ่งได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจในสาระ 

ต่าง ๆ ความสามารถในการกระท้า การใช้ทักษะกระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งความรู้หรือเจตคติอันเป็น

ผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนรู้หรือการใช้วิธีการเรียนรู้ ดังนั้นเอง กล่าวถึงการเรียนรู้จึงไม่ใช่การ

ให้ความหมายถึงการกระท้าท่ีเป็นกิริยาแสดงออกมาพิจารณาเดี่ยว ๆ เช่น การฟัง การสังเกต การคิด 

แต่การเรียนรู้กระบวนการ ซึ่งนักวิชาการหลายท่านใช้ค้าว่า กระบวนการเรียนรู้ หมายถึง การเรียนรู้

และการปฏิบัติให้รู้ แทนค้าว่า การเรียนรู้ ซึ่งมีความหมายเกี่ยวข้องกับค้าเหล่านี้  

 ความรู้ (Knowledge) คือ ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ โดยการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่มีความ

ต่อเนื่อง มีการงอกเงยและเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งด้านบวกและด้านลบ คือ คนที่รู้แล้วอาจลดทอนจางลง 

หรือเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ จนถึงกลับสามารถลบล้างความรู้เดิมหรือเปลี่ยนเป็นความรู้ชุดใหม่  

 การเรียนรู้ (Learning)  คือ กระบวนการทางความคิดและการกระท้าที่ท้าให้บุคคลเกิดการ

เรียนรู้ในเนื้อหาสาระของความรู้ และการปฏิบัติที่น้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรม จึง

เป็นผลเนื่องมาจากประสบการณ์ที่บุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมหรือจากการฝึกหัด รวมทั้งการ

เปลี่ยนแปลงปริมาณความรู้ของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับการนึกคิด การวิเคราะห์ และการ

แก้ปัญหา โดยการเรียนรู้เรื่องใด ๆ  คือ ความเข้าใจถึงความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงกับสิ่งต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การกระท้าท่ีมีกระบวนการทางความคิด ความรู้ เข้า

มาเก่ียวข้องพร้อมกับการปฏิบัติเพื่อให้เกิดข้อสรุปและมีเป้าหมายในการเรียนรู้ 
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 ผู้รู้ คือ ผู้ที่ความรู้ ในทฤษฎีการเรียนรู้สมัยใหม่ ถือว่า ความรู้มีอยู่ในทุกที่ ทุกคน แต่เราไม่

อาจสรุปได้ว่า ทุกคนจะต้องรู้ทุกเรื่อง หรือมีบางคนที่ไม่รู้อะไรเลย บางครั้งเราอาจรีบด่วนสรุปว่า เป็น

ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและสติปัญญาในทุกเรื่อง แต่ในความจริงผู้รู้อาจจะรู้ในเรื่องที่เขาได้เรี ยนรู้

และท้าจากประสบการณ์ในชีวิตจริง เช่น นายแพทย์ที่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการผ่าตัดเป็นอย่าง

ดี แต่อาจจะไม่เข้าใจวิถีชีวิตของผู้ป่วยก็ได้ ดังนั้น ผู้รู้จึงมีความสัมพันธ์กับความรู้และการเรียนรู้ที่แต่

ละบุคคลได้รับหรือมีประสบการณ์ด้วยตนเอง 

 

 2.4.2 กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน 

  ความหมายของกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนที่นักวิชาการและผู้ที่ท้างานด้านพัฒนา

ชุมชนได้ให้ไว้มีความแตกต่างกันและสอดคล้องกัน เช่น วิมลลักษณ์ ชูชาติ (2540: 8) เห็นว่า 

กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเป็นกระบวนการที่ท้าให้ชุมชน มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 

ของชุมชน แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 1) กระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน ได้แก่ กระบวนการเรียนรู้

ที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงแหล่งความรู้ต่าง ๆ ภายในชุมชน 2) กระบวนการเรียนรู้ภายนอกชุมชน 

ได้แก่ กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดข้ึนจากการเชื่อมโยงแหล่งความรู้ต่าง ๆ ระหว่างชุมชน ในขณะที่ ชาติ

ชาย ณ เชียงใหม่ (2533:33) ได้แบ่งแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ของคนในชุมชนออกเป็น 2 ระดับ 

คือ 

 1. ระดับปัจเจกชน หมายถึง การให้การศึกษาแก่ประชาชนเพ่ือให้ความรอบรู้และทักษะใน

การใช้เหตุผลตัดสินใจในการด้ารงชีวิต การมีความเชื่อและค่านิยมที่ยึดถือความเป็นไทยและการ

ประหยัดเป็นพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาจิตส้านึกและกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือปรับตัว

ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในและนอกชุมชน และในขณะเดียวกันสามารถน้าความรู้ไป

ประกอบอาชีพได้อย่างสอดคล้องกับวัฒนธรรมและศักยภาพทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและการ

บริหารของชุมชน 

 2. ระดับกลุ่ม หมายถึงการก้าหนดเงื่อนไขและเปิดโอกาสทางการเมืองการบริหารให้คนใน

ชนบทสามารถรวมกลุ่มและพัฒนาอ้านาจต่อรองของชุมชน เพ่ือให้สามารถต้านทานการเอารัดเอา

เปรียบจากกลุ่มพลังภายนอกได้ สามารถที่จะใช้ปรับปรุงดัดแปลงหรือควบคุมทรัพยากรและภาวะ

แวดล้อม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน จะเห็นได้ว่า แนวทางการ
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พัฒนาการเรียนรู้ของคนในชุมชน จึงต้องกระท้าทั้งในระดับปัจเจกชน และในระดับกลุ่ม เพ่ือปรับตัว

ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เกิดประโยชน์ต่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

 ในประเด็นของ กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน เสรี พงศ์พิศ (2548, อ้างถึงใน พรวิไล เลิศวิชา

,2532:7) ได้มองแตกต่างว่า ได้แก่ กระบวนการอันมีรากฐานอยู่ที่ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งไม่ได้

แยกแยะระหว่างการเรียนรู้กับวิถีชีวิต การเรียนรู้และการปฏิบัติมีเนื้อหาและกระบวนการเรียนรู้เป็น

หนึ่งเดียว กระบวนการดังกล่าวเกิดจากท้องถิ่น ช่วยให้บุคคลและชุมชนสามารถด้ารงอยู่ได้ 

องค์ประกอบที่ส้าคัญ คือ ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน การปฏิบัติตามอย่างผู้รู้ การอบรมสั่งสอนในบริบทชุมชน

วัฒนธรรมที่เป็นอยู่จริงได้ถูกปรับตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงตามความต้องการและสภาพท้องถิ่น

ที่ที่ชุมชนอยู่อาศัย ดังนั้น กระบวนการเรียนรู้ในความหมายที่กล่าวมาข้างต้น เป็นกระบวนการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์อย่างถาวร ซึ่งรวมทั้งกระบวนการเปลี่ยนแปลง 3 ประเภท คือ 1) 

การเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิด 2) ความสนใจ 3) การตัดสินใจ เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม

รอบตัว โดยกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องมีพ่ีเลี้ยงคอยแนะน้าให้ค้าปรึกษา และ

กระบวนการเรียนรู้ยังไม่แยกจากชีวิตประจ้าวันของผู้เรียน เพ่ือให้เกิดการบูรณการการเรียนรู้ทุก ๆ 

ด้านของชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับ พระมหาสุทิตย์ อบอุ่น (2548:99-105) ที่อธิบายว่า กระบวนการ

เรียนรู้ที่เกิดขึ้นในชุมชนในสังคมไทย เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน และคนกับสิ่งแวดล้อม

เป็นการเรียนรู้กับสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและสามารถด้ารงอยู่ได้ทาม

กลางความเปลี่ยนแปลงพ้ืนฐานการเรียนรู้ของชุมชน ส่วนหนึ่งมาจากการเรียนรู้ของปัจเจกบุคคลที่มี

ความเกี่ยวข้องกับวิธีคิดและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยก้าวย่างขอ งการเรียนรู้นั้น เป็น

กระบวนการที่มีทั้งยอมรับ การปฏิเสธ การประยุกต์ใช้  การเลิกใช้ และการสร้างใหม่โดยเกี่ยวข้อง

เชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมในชุมชนและบริบทของสังคมที่เข้าสู่ชุมชน การเรียนรู้ของชุมชนนั้น เป็น

การเรียนรู้ที่ไม่มีวันจบสิ้น เป็นการศึกษาตลอดชีวิต 

 

2.5 แนวคิดทฤษฎีการศึกษาตลอดชีวิต  

2.5.1 ความหมายของการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 การศึกษาตลอดชีวิต หรือ การเรียนรู้ตลอดชีวิต มีผู้รู้ได้ให้ความหมายไว้ ดังต่อไปนี้ 
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 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2545 มาตรา 4 ให้ความหมายของการศึกษาตลอดชีวิตว่า เป็นการศึกษาที่เกิดจากผสมผสานระหว่าง

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง 

 Dave (1976) ได้ให้ความหมายของการศึกษาตลอดชีวิตว่า เป็นแนวคิดที่พยายาม

มองการศึกษาในภาพรวมซึ่งรวมการศึกษาในระบบ (Formal Education) การศึกษานอกระบบ 

(Non-formal Education) และการศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) ให้มีการประสาน

สัมพันธ์ทั้งในด้านของความต่อเนื่องของช่วงชีวิตคนและ เนื้อหาสาระทีคนต้องน้าความรู้ไปใช้ 

การศึกษาตลอดชีวิตจะต้องมีลักษณะยืดหยุ่นในด้านเวลา สถานที่ เนื้อหา และเทคนิคการเรียนการ

สอน ตลอดจนการเรียนรู้มีหลายรูปแบบและหลายวิธีการ 

 สุมาลี สังข์ศรี (2544) กล่าวว่า การศึกษาตลอดชีวิต หมายถึงภาพรวมของ

การศึกษาทุกประเภทที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย เป็นการศึกษาเพ่ือมุ่งพัฒนา

บุคคลให้ปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงในทุกช่วงชีวิตของบุคคลและพัฒนาต่อเนื่องไปให้เต็ม

ศักยภาพของแต่ละบุคคล การศึกษาตลอดชีวิตครอบคลุมการศึกษาทุกรูปแบบ ทั้งการในระบบ 

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาแบบไม่เป็นทางการจากทุกแหล่งความรู้ในชุมชนและสังคม และ

เกิดข้ึนได้ทุกท่ี โดยไม่จ้ากัดเวลาและสถานที่ การศึกษาตลอดชีวิตเป็นการศึกษาที่สัมพันธ์กับชีวิตและ

ผสมผสานกลมกลืนกับการด้าเนินชีวิตของบุคคล 

สุนทร สุนันท์ชัย (2548) กล่าวว่า การศึกษาตลอดชีวิตเป็นการศึกษาทั้งหมดของชีวิตมนุษย์

จากเกิดจนตาย มุ่งพัฒนามนุษย์ให้ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันและพัฒนาต่อเนื่อง

ไปให้เต็มศักยภาพของแต่ละคน เป็นการศึกษาที่เกิดแรงจูงใจที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งการ

เรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบ และไม่เป็นทางการ 

เรณุมาศ กุละศิริมา, นุจิรา รัศมีไพบูลย์, เอกชัย พุมดวง และคณะ (2557: 26-27) ได้ศึกษา

แนวคิดต่าง ๆ ของการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถสรุปไปได้ว่า การเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความหมายเชิง

นโยบาย 3 ระดับ คือ 1) การเรียนรู้ตลอดชีวิตในระดับที่เป็นนโยบาย (Lifelong Learning as a 

Policy)  ในการขยายระบบการศึกษาและการอบรมเพ่ือมุ่งเน้นความสามารถในการแข่งขันและการ

จ้างงาน ซึ่งก้าหนดผลลัพธ์ที่วัดปริมาณได้ เช่น การจ้างงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การรับรอง

ทางเทคโนโลยีและการแข่งขันระดับ รวมทั้งผลลัพธ์ที่ไม่สามารถวัดได้ชัดเจน เช่น การหลอมรวมทาง

สังคม (Social Inclusion ความเป็นพลเมือง (Active Citizenship) และคุณภาพชีวิต 2) การเรียนรู้
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ตลอดชีวิตในระดับท่ีเป็นกลยุทธ์ (Lifelong Learning as Strategy) การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นกลยุทธ์

ในการปฏิรูปสวัสดิการของรัฐโดยบทบาทของรัฐจะจ้ากัดอยู่ การจัดสถานการณ์ของการเรียนรู้ 

ปัจจุบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นกลยุทธ์ในส่วนของรัฐที่จะต้องท้าให้เกิดผลลัพธ์ขั้นต่อไป เช่น 

ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การยึดเหนี่ยวกันทางสังคม การหลอมรวมทางสังคม ความ

เป็นพลเมือง และอ่ืน ๆ กลยุทธ์ของรัฐ คือการที่ต้องสร้าง/จัดสถานการณ์เงื่อนไขที่ท้าให้ประชาชน 

ครอบครัว ชุมชน และองค์กรเรียนรู้เพ่ือตัวเองให้มากที่สุด บทบทของรัฐไม่ใช่เชิงรับ เงื่อนไขของการ

เรียนรู้ที่จะต้องจัดในรูปแบบที่หลากหลายในการกระตุ้นส่งเสริม และ 3) การเรียนรู้ตลอดชีวิตใน

ระดับที่เป็นการปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรม (Lifelong Learning as Cultural Practice) การเรียนรู้

ตลอดชีวิตเป็นปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ต้องบูรณาการเข้าไปในแบบแผนการผลิต 

การบริโภคในวิถีชีวิตของคนในสังคม ท้าให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า วัฒนธรรมการเรียนรู้ หรือการปฏิวัติการ

เรียนรู้  (Learning Revolution)  การเรียนรู้อยู่ในประสบการณ์ในชีวิตประจ้าวันในความสัมพันธ์ทาง

สังคมของครอบครัว ชุมชน และการท้างาน ในความหมายนี้  การเรียนรู้ตลอดชีวิตวัดได้จากเจตคติ

และพฤติกรรมของคนในสังคม ส้าหรบผู้ปฏิบัติงานทางการศึกษา ควรมีบทบาทเป็นผู้อ้านวยความ

สะดวกที่คอยช่วยเหลือในการสร้างความรู้ของทุกคนมากกว่าจะเป็นแหล่งของความรู้หรือเป็นผู้ผลิต

ความรู้รวมทั้งเป็นผู้ที่ช่วยสร้างโอกาสให้ทุกาคนได้เรียนรู้ เมื่อพิจารณาแนวคิดต่าง ๆ พบว่า การ

เรียนรู้ตลอดชีวิต มีความหมายในแนวเดียวกับระดับการปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้

ความส้าคัญที่ตัวบุคคล ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มที่หนึ่ง กลุ่มการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดย “กระบวนการร่วมกิจกรรม” นักวิชาการกลุ่มนี้ 

ได้แก่ Berman (1984: 100), Knapper and Cropley (2000: 282)  Shuping (2002: 295) โดยให้

ความหมายของการเรียนรู้ตลอดชีวิตมุ่งไปที่การเรียนรู้ทุกประเภทจากกระบวนการเข้าร่วมกิจกรรม

แบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการอย่างต่อเนื่องในทุกช่วงอายุของชีวิต หรือในแนวดิ่ง โดยเกิดจาก

ความสนใจเริ่มต้นที่ตัวผู้เรียนเป็นส้าคัญ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพ่ือปรับปรุงความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ 

และมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนอย่างสนุกสนานในการค้นพบสิ่งต่าง ๆ ในการสรางสรรค์สิ่งต่าง ๆ 

ตลอดช่วงชีวิต ซึ่ง Christos (2002:282) ให้แนวคิดเพ่ิมเติมของการเรียนรู้ตลอดชีวิตว่า สิ่งที่ส้าคัญ

ที่สุด คือ การฝึกอบรมให้บุคคลเรียนรู้วิธีที่จะเรียนโดยการได้รับการฝึกให้ทักษะหลากหลายทั้งด้าน

การสื่อสาร การจัดการข้อมูลสารสนเทศ สังคม และวัฒนธรรม โดยการสร้างให้ผู้เรียนมีศักยภาพและ

แรงจูงใจที่จะจัดระเบียบชีวิตตนเองและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
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การเรียนรู้ตลอดชีวิต เมื่อพิจารณาแล้วสามารถแบ่งออกเป็นมิติได้ 2 มิติ คือ 1) มิติการ

เรียนรู้แนวตั้ง หมายถึง การเรียนรู้ที่มีความจ้าเป็นในทุกช่วงชีวิตของบุคคล การเรียนรู้ที่ได้จาก

การศึกษาในโรงเรียนเป็นเพียงช่วงหนึ่งของชีวิต ช่วงชีวิตที่ยาวนานที่สุดของบุคคล คือ ช่วงชีวิตหลัง

จบจากโรงเรียนไปแล้ว ซึ่งจะเป็นการเรียนรู้จากภายนอกโรงเรียน เช่น การเรียนรู้จากเพ่ือน จาก

ครอบครัว จากชุมชน จากการงาน ฯลฯ และควรจะใช้วิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย 2) มิติการเรียนรู้

แนวนอนหรือแนวราบ มิตินี้มองว่า การเรียนรู้กับชีวิตเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกัน การเรียนรู้ควรประสานกัน

หลาย ๆ ส่วนทั้งในโรงเรียนและแหล่งอื่น ๆ ในสังคม การเรียนรู้ควรผสมผสานระหว่างการเรียนรู้จาก

การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีส่วนสัมพันธ์กับชีวิต แหล่งที่

จะให้การเรียนรู้ควรจะเป็นลักษณะของเครือข่ายซึ่งจะผสมผสานรูปแบบและแหล่งการเรียนรู้ทั้งหมด

ที่มีในชุมชนและสัมพันธ์กับชีวิตจริง การเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงเป็นมโนทัศน์ที่ล้้าหน้าและถือเป็น

ทางเลือกใหม่ที่จะเข้ามาแทนท่ีปรัชญาการศึกษาแบบดั้งเดิม ที่ถือว่า การศึกษามีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด 

กลุ่มที่สอง กลุ่ม “ท้าเป็นนิสัย” ตามแนวคิดของ Ironside (1985:15, อ้างถึงในเรณุมาศ     

กุละศิริมา, นุจิรา รัศมีไพบูลย์, เอกชัย พุมดวง และคณะ (2557: 26-27) ดังนี้  

 การเรยีนรู้ตลอดชีวิตในกลุ่มนี้ หมายถึง พฤติกรรมการเรียนรู้ขอบบุคคลที่ท้าจ้าเป็น

นิสัย (Habitually)  และต่อเนื่องตลอดช่วงชีวิต และน้าไปสู่การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในสังคม 

ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 

 1. การแสดงการเรียนรู้ที่เห็นประจักษ์ (Empirical Element) การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เป็นการเรียนรู้ที่ตั้งใจและมีการวางแผน ซึ่งจะด้าเนินไปอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงอายุของชีวิต ไม่มากก็

น้อย มีลักษณะส้าคัญ คือ เป็นการเรียนรู้ทุกช่วงชีวิตครอบคลุมชีวิตทั้งหมด ตั้งแต่เกิดจนตาย และ

เริ่มต้นที่อายุเท่าใดก็ได้ เป็นการเรียนรู้ที่มีขอบเขตกว่าทั้งชนิดและระดับชั้นของการเรียนรู้ เช่น 

อาชีวศึกษา การศึกษาในระบบ นอกระบบ และการเรียนแบบน้าตนเอง (Self-Directed Learning) 

 2. การแสดงคุณธรรมของการเรียนรู้ (Moral Element) หมายถึง แต่ละบุคคลมี

ความสนใจส่วนตัวในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในโปรแกรมต่าง ๆ และถือเป็นความรับผิดชอบ

ส่วนบุคคลในการที่จะท้าให้ส้าเร็จ ความผูกพันต่อสังคม หมายถึง ผู้เรียนแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกับ

ผู้อ่ืน และสนับสนุนกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้อ่ืน รวมทั้งความส้าเร็จในการน้าการเรียนรู้ไปใช้ใน

ชีวิตประจ้าวัน 

กลุ่มที่สาม คือ กลุ่ม “พัฒนาและปรับตัวในบุคคล” ของ Maehl (2000:4-5) ดังนี้ 
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 การเรียนรู้ตลอดชีวิต หมายถึง การพัฒนาและการปรับตัว หรือการเปลี่ยนแปลงที่

เกิดข้ึนในตัวบุคคลอันเป็นผลมาจากกกระบวนการพัฒนาสติปัญญา สังคม แบะบุคคล ที่กระท้าอย่าง

ต่อเนื่องตลอดช่วงชีวิต ซึ่งอาจเป็นจากการด้าเนินชีวิต การเรียนรู้อย่างตั้ งใจหรือไม่ตั้งใจก็ได้ การ

เรียนรู้ตลอดชีวิตไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะการศึกษาของผู้ใหญ่แต่เป็นการศึกษาส้าหรับทุก ๆ ช่วงของ

ชีวิต ตั้งแต่เกิดจนตาย รวมถึงการแสวงหาความเข้าใจต่อผู้อ่ืนในระดับโลก ซึ่งฐานคิดของสี่เสาหลัก

ของกาเรียนรู้ที่ประกอบด้วย การเรียนรู้เพ่ืออยู่ร่วมกัน การเรียนรู้เพ่ือรู้ การเรียนรู้เพ่ือการปฏิบัติได้ 

และการเรียนรู้เพ่ือเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาตนเองและสังคม 

 

2.5.2 แนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต 

 สุมาลี สังศรี (2532) ได้ศึกษาแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิตแล้วสรุปออกมาได้เป็น             

ข้อ ๆ ดังต่อไปนี้ 

 1. การศึกษาตลอดชีวิต เป็นการจัดการศึกษาให้กับทุกคนตั้งแต่ก่อนวัยเรียน จาก

เด็กถึงวัยชรา โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในช่วงต่าง ๆ ของชีวิต ทั้งนี้ เนื่องจากการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง การปกครอง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ท้าให้มนุษย์ทุกคนต้อง

เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพ่ือปรับตนเองให้ก้าวทันยุคกับกระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งเป็นแนวโน้มการพัฒนาโลก

ปัจจุบัน 

 2. กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นการผสมผสานและเชื่อมโยงการเรียนรู้ที่เกิด

จากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือน้าผลการเรียนรู้นั้นไป

พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม การจัดการเพ่ือให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงต้องจัดหลักสูตร 

สื่อวิธีการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมและปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเข้าถึงการเรียนรู้ได้สะดวกและน้า

ความรู้ที่ได้ไปใช้จริง 

 3. การศึกษาตลอดชีวิต ให้ความส้าคัญกับผู้เรียนในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของการ

เรียนรู้ โดยเชื่อว่า มนุษย์มีศักยภาพ มีความสามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ มีอิสรภาพที่จะ

เลือก เนื้อหา รูปแบบ วิธีในการเรียนที่เหมาะสมกับตนเอง 

 4. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสารและคมนาคม ท้า

ให้การติดต่อสื่อสารตลอดจนการถ่ายทอดความรู้ในสังคมมนุษย์เป็นไปอย่างรวดเร็วกว้างขวาง ทั่วถึง
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และมีประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้ของมนุษย์ ท้าให้มนุษย์เข้าถึงความรู้อันมหาศาลได้โดยไม่มีขีดคั่น

พรมแดนแห่งความรู้ ท้าให้การศึกษาตลอดชีวิตเป็นวงจรที่ไม่หยุดนิ่งและมีพลังต่อการเปลี่ยนแปลง 

 5. สังคมปัจจุบันและอนาคตใช้ความรู้เป็นพลังในการกระท้าทางสังคม ระบบทุก

ระบบในสังคมย่อมใช้ความรู้เป็นพลังในการขับเคลื่อนระบบ ดังนั้น การศึกษาและการเรียนรู้จึงเป็น

กลไกที่ระบบต่าง ๆ ใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือ ดังนั้น ทุก ๆ ระบบทุกหน่วยงานจึงมีส่วนร่วม

รับผิดชอบต่อการศึกษาตลอดชีวิตของทุกคนในสังคมตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสถาบัน

ต่าง ๆ ในสังคม 

 สายสุรีย์ จุติกุล (อ้างถึงในสุนทร สุนันท์ชัย, 2532) ได้กล่าวถึงแนวคิดเรื่องการศึกษา

ตลอดชีวิตไว้ว่า การศึกษาตลอดชีวิตเป็นการศึกษาที่ไม่มีรูปแบบตายตัว ทุกคน ทุกวัยสามารถเรียนรู้

ได้ทั้งในระบบการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย และเรียนรู้กันได้ตั้งแต่เกิดจนตาย ไม่มีการหยุด

นิ่ง เป็นการเรียนรู้ตลอดเวลา และอย่างสม่้าเสมอ กระท้าได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มนุษย์ไม่ควรหยุดที่

จะใฝ่รู้ ต้องอยากรู้อยากเห็นตลอดเวลาอย่าให้สิ้นไฟ ยิ่งรู้มากยิ่งมีข้อมูลมาก ก็ยิ่งมีโอกาสในการ

ตัดสินใจถูกต้องแม่นย้าขึ้น  แนวคิดใหม่ในการศึกษา จากเดิมเป็นแบบที่โรงเรี ยนป้อนความรู้ให้กับ

ผู้เรียน ควรปรับเปลี่ยนมาเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดและเรียนตามศักยภาพและความสนใจของตน

เป็นหลัก และต้องเปลี่ยนจากการเรียนรู้ในโรงเรียนเป็นหลักไปเป็นการเรียนรู้จากแหล่งอ่ืน ๆ 

ประกอบด้วย เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการปรับปรุงสังคมไทยให้กลายเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

 

2.5.3 หลักการส้าคัญของการศึกษาตลอดชีวิต 

 สุมาลี ศรีสังข์ (2532) ได้กล่าวถึงหลักการที่ส้าคัญของการศึกษาตลอดชีวิต แล้ว

ประมวลไว้เป็นข้อ ๆ ดังนี้  

 1. หลักการบูรณาการและความเชื่อมโยงอย่างต่อเนื่องของการศึกษาในระบบ

โรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนสามารถศึกษาหา

ความรู้ได้ตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย 

 2. หลักความเสมอภาคของการศึกษา โดยส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายโดย

มีโอกาสเลือกศึกษาหาความรู้ตามศักยภาพและความต้องการของตน การศึกษาควรเป็นสิทธิ์ขั้น

พ้ืนฐานของประชาชนทุกคน 
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 3. หลักการเรียนรู้แบบผู้เรียนส้าคัญ โดยจัดเนื้อหาและกระบวนการเรียนการสอนที่

เหมาะสมกับพ้ืนฐานและความสนใจของผู้เรียนเองได้ 

 4. หลักการศึกษาเพ่ือชีวิต โดยเน้นการศึกษาที่บูรณาการ การเรียนรู้เข้ากับวิถีชีวิต

ของผู้เรียนและสภาพชุมชน สามารถน้าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ

ตนเป็นการจัดการศึกษาที่กลมกลืนกับวิถีชีวิตของผู้เรียน 

 5. หลักการเรียนรู้เพ่ือการคิดเป็นและแก้ไขปัญหาเป็น โดยส่งเสริมกระบวนการ

วิเคราะห์ตัดสินใจและแก้ปัญหาบนพ้ืนฐานของข้อมูลและเหตุผล 

 6. หลักการกระจายอ้านาจ โดยให้ผู้เรียน ชุมชน และองค์กรท้องถิ่นมีส่วนร่วม เน้น

การคืนอ้านาจการศึกษาให้กับชุมชนท้องถิ่น 

 7. หลักการความยืดหยุ่นและความหลากหลาย เพ่ือมุ่งให้การศึกษามีประสิทธิภาพ

และตอบสนองความต้องการด้านการเรียนรู้ของประชาชนอย่างกว้างขวาง 

 

2.5.4 จุดมุ่งหมายของการศึกษาตลอดชีวิต 

 สายสุรีย์ จุติกุล (อ้างถึงในสุนทร สุนันท์ชัย , 2532) กล่าวว่า จุดมุ่งหมายของ

การศึกษาตลอดชีวิต คือ ต้องการให้บุคคล กลุ่มบุคคล ได้รับการศึกษาเพ่ือความรู้ ทักษะ เจตคติ 

คุณธรรม จริยธรรม อันจ้าเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงในชีวิต ซึ่งเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้บุคคลได้

พัฒนาคุณภาพเต็มศักยภาพ และสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างมีความสุข และ สุมาลี สังข์ศรี 

(2532)  ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการศึกษาตลอดชีวิตไว้ว่า  เนื่องจากการศึกษาตลอดชีวิตเป็น

ภาพรวมและครอบคลุมการศึกษาทุกรูปแบบ ดังนั้น ความมุ่งหมายของการศึกษาทุกรูปแบบและ

แสดงเจตจ้านงของการจัดการศึกษาในองค์รวมด้วย เพื่อพิจารณาถึงประสบการณ์ในการจัดการศึกษา

ตลอดชีวิตของประเทศต่าง ๆ จะเห็นได้ว่า แต่ละประเทศมีจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาตลอด

ชีวิตที่สอดคล้องกัน กล่าวคือ  

 1. มุ่งให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ ทุกฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม 

ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยมีสิทธิและโอกาสเท่าเทียมกัน 

 2. เพ่ือให้ประชาชนได้รับโอกาสทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความ

ต้องการโดยศึกษาได้ทุกเวลาทุกสถานที่ 

 3. เพ่ือให้หน่วยงานของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต 
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 4. เพ่ือให้ประชาชนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ เหมาะสมกับสภาวการณ์

และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพ่ือให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม

และประเทศชาติได้อย่างมีคุณค่า ส้าหรับประเทศไทยที่ได้ยึดการศึกษาตลอดชีวิตส้าหรับประชาชน

เป็นหลัก ในการจัดการศึกษาของประเทศได้ก้าหนดความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาว่า ต้องเป็นไป

เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติ ปัญญา ความรู้ และคุณธรรม 

จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด้ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 ความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาตลอดชีวิตดังกล่าว จึงสอดคล้องกับบทสรุปของ

คณะกรรมาธิการนานาชาติว่าด้วยการศึกษาใน ศตวรรษที่ 21 ขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และ

วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ที่กล่าวว่า 

“การศึกษา คือ หัวใจของการพัฒนาทั้งในระดับปัจเจกชนและชุมชน ดังนั้นการศึกษาจึงมี

ภารกิจที่จะต้องพัฒนาความสามารถของคนทุกคนให้มีศักยภาพโดยไม่มีข้อยกเว้น รวมทั้งต้องท้าให้

บุคคลทุกคนตระหนักรู้ศักยภาพของพลังสร้างสรรค์ของมนุษย์ ซึ่งรวมการเข้ามารับผิดชอบในชีวิตของ

ตนเองและไปให้ถึงเป้าหมายส่วนตัวที่วางเอาไว้” ความจ้าเป็นที่จะต้องจัดการศึกษาตลอดชีวิต จนถึง

ขณะนี้ คงไม่มีปฏิเสธถึงความส้าคัญของการศึกษาตลอดชีวิตได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกที่เข้าสู่ 

ศตวรรษท่ี 21 ซึ่งมีการย้้าเน้นความส้าคัญดังกล่าว 

 

 

2.6 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

 

 ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความส้าคัญและจ้าเป็นอย่างยิ่งใน

ชีวิตประจ้าวัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือส้าคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การ

ประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลกและตระหนักถึง

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม   และมุมมองของสังคมโลก น้ามาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับ

ประเทศต่าง ๆ  ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืนดีขึ้น เรียนรู้และเข้าใจความ

แตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  การคิด  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การ

ปกครอง มีเจตคติที ่ด ีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่าง ประเทศเพื่อการสื ่อสาร

ได ้ รวมทั ้งเข ้าถ ึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้น    และมีวิสัยทัศน์ในการด้าเนินชีวิต
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ภาษาต่างประเทศท่ีเป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐานซึ่งก้าหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ได้แก่ ภาษาอังกฤษ 
 

    2.61 ความส้าคัญของภาษาอังกฤษ 

 ภาษาอังกฤษได้ เข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนไทย และคนทั่วโลกไปแล้ว 
มนุษยชาติทุกวันนี้สื่อสารกันด้วยภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารกันโดยตรง การใช้
อินเตอร์เน็ต การดูทีวี การดูภาพยนตร์ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์    หนังสือคู่มือทางด้าน
วิชาการต่างๆ ฯลฯการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ) ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ แสวงหา
ความรู้  ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและ
วัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลกและสามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยัง
ประชาคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์  ดังนั้นเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก้าหนดไว้นั้นหลักสูตรได้เน้นให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส้าคัญตามแนวการจัดการศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 มาตรา 
22 ระบุว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส้าคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

สมเกียรติ อ่อนวิมล. (2555) กล่าวว่า กฎบัตรอาเซียนข้อ 34 บัญญัติว่า “The working 
language of ASEAN shall be English” “ภาษาที่ใช้ในการท้างานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ” 
ความหมายที่เป็นที่เข้าใจในขั้นต้นก็เป็นเพียงเรื่องของทางราชการและภาคธุรกิจเอกชนเท่านั้น ซึ่ง
หากเป็นเพียงเท่านี้ก็เป็นเรื่องปรกติ ธรรมดาของการท้างานในโลกปัจจุบันอยู่แล้ว แม้จะหมายความ
เพียงว่าเป็นการใช้ภาษาอังกฤษในการ สื่อสารระหว่างกันในการท้างานร่วมกันของเจ้าหน้าที่รัฐบาล 
ตลอดจนองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทว่าความหมายของ
บทบัญญัติที่ให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาของอาเซียนส้าหรับการท้างานร่วมกันนั้นมีความหมาย
กว้างไกลไปถึงทุกส่วนของประชาคมอาเซียนด้วย หมายความว่าประชาชนพลเมืองใน 10 ประเทศ
อาเซียนจะต้องใช้ภาษาอังกฤษกนัมากขึ้น นอกเหนือจากภาษาประจ้าชาติหรือภาษาประจ้าถิ่นของแต่
ละชาติแต่ละชุมชนเอง เพราะไม่เพียงแต่เจ้า หน้าที่รัฐเท่านั้นที่จะต้องไปมาหาสู่ร่วมประชุม
ปรึกษาหารือและสื่อสารกัน และไม่เฉพาะนักธุรกิจและคนท้ามาค้าขายระหว่างประเทศเท่านั้นที่
จะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและการติดต่อธุรกิจระหว่างกัน แต่ในเมื่อทุกคนที่อยู่ในอาเซียน
ล้วนแล้วแต่เป็นพลเมืองของอาเซียนด้วยกันทุกคนและทุกคนจะต้องไปมาหาสู่ เดินทางท่องเที่ยว ท้า
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ความรู้จักคุ้นเคยต่อกัน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และที่ส้าคัญทุกคนจะ ต้องเดินทางข้ามพรมแดนเพ่ือหา
งานท้าและแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าให้กับชีวิต ดังนั้นภาษาอังกฤษจึง เป็นเครื่องมืออันดับหนึ่งส้าหรับ
พลเมืองอาเซียน ในการสื่อสารสร้างสัมพันธ์สู่โลกกว้างของภูมิภาค อาเซียน โลกแห่งมิตรไมตรีที่ขยาย
กว้างไร้พรมแดน โลกแห่งการแข่งขันไร้ขอบเขตภูมิศาสตร์และ วัฒนธรรม ภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษา
ที่สองของชาวอาเซียน เคียงคู่ภาษาที่หนึ่งอันเป็นภาษาประจ้าชาติของแต่ละคน ส่วนภาษาที่สามของ
ชาวอาเซียนนั้นก็คือภาษาอ่ืนในอาเซียนภาษาหนึ่งภาษาใดหรือมากว่าหนึ่งภาษา เช่นภาษามาเลย์
ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาจีน ภาษาลาว ภาษาขแมร์ ภาษาเวียดนาม ภาษา พม่า ภาษาฟิลิปปิโน ภาษา
ฮินดี และภาษาทมิฬ นอกจากนั้นยังมีภาษาของประเทศนอกภูมิภาค อาเซียนที่เป็นประเทศคู่เจรจา
ส้าคัญของอาเซียนอีก 8 ประเทศคือ จีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์อินเดีย 
สหรัฐอเมริกา และ รัสเซีย ซึ่งหมายความว่าจะต้องเรียนรู้ภาษาที่นอก เหนือจากภาษาอังกฤษ คือ 
ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลีภาษารัสเซีย และภาษาที่ใช้ในอินเดียอีกหลาย ภาษา (ฮินดี , อูรดู, ทมิฬ, 
เบงกาลีฯลฯ) ภาษาอังกฤษ ในฐานะภาษาส้าคัญของโลก ภาษาอังกฤษปัจจุบันคือภาษานานาชาติเป็น 
ภาษากลางของโลก ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของมนุษยชาติเป็นภาษาที่มนุษย์บนโลกใช้ติดต่อ 
ระหว่างกันเป็นหลัก ไม่ว่าแต่ละคนจะใช้ภาษาอะไรเป็นภาษาประจ้าชาติเมื่อต้องติดต่อกับคนอ่ืนที่
ต่าง ภาษาต่างวัฒนธรรมกันทุกคนจ้าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักอยู่แล้ว ด้วยเหตุนี้ทุกชาติทุก
ภาษา จึงบรรจุวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองรองลงมาจากภาษาประจ้าชาติเป็นแกนหลักของ
หลักสูตร การศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาตลอดชีวิต แต่เมื่ออาเซียนก้าหนดให้
ภาษาอังกฤษ เป็น “working language” เราจึงต้องเข้าใจให้ถ่องแท้ตามความหมายของถ้อยค้าว่า
เป็น ภาษาท้างาน ของทุกคนในอาเซียน ทุกคนที่ท้างานเกี่ยวกับอาเซียน ท้างานในอาเซียน ท้างาน
ร่วมกับ เพื่อนอาเซียน มีเครือข่ายประชาสังคมอาเซียน แสวงหาโอกาสทางการศึกษาในอาเซียน  

มีเพ่ือนในอาเซียน และ เดินทางท่องเที่ยวในอาเซยีน ทุกคนต้องเรียนรู้และใช้ภาษาอังกฤษให้ได้ทั้งสิ้น 
ตั้งแต่นายกรัฐมนตรี ไปจนถึงเกษตรกร ชาวไร่ชาวนา ชาวบ้านทั่วไป นักเรียน นักศึกษา เด็กและ
เยาวชน ฯลฯ 

2.6.2 ความส้าคัญของภาษาอังกฤษ 

 ในภาวะปัจจุบัน อิทธิพลของโลกาภิวัตน์ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง และยังจะเพ่ิมมาก

ขึ้นเรื่อย ๆ นั้นการเรียนรู้ภาษาของประเทศอ่ืนย่อมได้เปรียบในการท้ากิจการต่าง ๆ เพราะคงไม่มีใคร

จะติดต่อสื่อสารและรู้เรื่องได้ดีเท่ากับการพูดภาษาเดียวกัน ยิ่งไปกว่านั้น สภาพสังคมและเศรษฐกิจ

ของโลกได้มีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นตัวกลาง

ในการสื่อสาร  
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2.6.3 ความหมายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

ปรมะ สตะเวทิน (2535:7) ได้ให้ค้าจ้ากัดความของการสื่อสารไว้ว่า กระบวนการของการ

ถ่ายทอดเอกสาร (Message) จากบุคคลหนึ่งซึ่งเรียกว่า ผู้ส่งสาร (Sources) ไปยังอีกบุคคลหนึ่งซึ่ง

เรียกว่า (Receivers) โดยผ่านสื่อ (Channel). 

สวนิต ยมาภัย (2536:18)  ได้ให้ความหมายของการสื่อสารไว้ว่า การน้าเรื่องราวต่าง ๆ ที่

เป็นข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น หรือความรู้สึก โดยอาศัยเครื่องน้าไปโดยวิธีใดวิธีหนึ่งให้ไปถึงจุดหมาย

ปลายทางที่ต้องการ จนท้าให้เกิดการก้าหนดรู้ความหมายแห่งเรื่องราวนั้นร่วมกันได้ 

กรมวิชาการ (2545:5) ได้ให้ความหมายของภาษาเพ่ือการสื่อสารไว้ว่า เป็นการใช้

ภาษาต่างประเทศเพ่ือท้าความเข้าใจ แลกเปลี่ยน น้าเสนอข้อมูลข่าวสาร แสดงความคิดเห็น เจตคติ 

อารมณ์ และความรู้สึกในเรื่องต่าง ๆ ทั้งที่เป็นภาษาพูดและภาษาเขียน 

จากข้อมูลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สามารถสรุปความหมายของภาษาเพ่ือการสื่อสารได้ว่าเป็น

การใช้ภาษาเพ่ือท้าความเข้าใจ แลกเปลี่ยน น้าเสนอข้อมูลข่าวสาร แสดงความคิดเห็น โดยใช้

กระบวนการของการถ่ายทอดสารจากบุคคลหนึ่งซึ่งเรียกว่า ผู้ ส่งสาร ไปยังอีกบุคคลหนึ่งซึ่งเรียกว่า 

ผู้รับสาร อย่างหลากหลายวิธี โดยเทคนิคการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ก็คือ การมีปฏิสัมพันธ์ทางการ

โต้ตอบจากการถาม และตอบค้าถาม ซึ่งรวมไปถึงภาษาเขียนด้วย 

2.6.4 แนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

 การสอนภาษาตามแนวการสอนภาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เป็นการจัดการเรียนการ

สอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ ซึ่งมุ่งเน้นความส้าคัญของตัวผู้เรียนมีการจัดล้าดับการเรียนรู้เป็นขั้นตอน

ตามกระบวนการใช้ความคิดของผู้เรียน โดยเริ่มจากการฟังไปสู่การพูด การอ่าน การจับใจความส้าคัญ 

ท้าความเข้าใจ จดจ้าแล้วน้าสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ แนวการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารมีนักศึกษา

หลายท่านได้กล่าวถึง คือ Douglas Brown (อ้างถึงใน กรมวิชาการ, 2545ซ109)  เสนอว่า แนวการ

เรียนการสอนทักษะภาษาเพ่ือการสื่อสารมีลักษณะ 4 ประการที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ดังนี้ 

1. เป้าหมายการสอน เน้นไปที่องค์ประกอบทั้งหมดของทักษะการสื่อสารและไม่จ้ากัดอยู่

ภายในกรอบของเนื้อหาภาษาหรือไวยากรณ์ 

2. เทคนิคทางภาษาได้รับการออกแบบมา เพ่ือท้าให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาได้อย่างแท้จริง

ตามหน้าที่ภาษาและสามารถปฏิบัติจริงได้ โดยมีจุดมุ่งหมายในการพูด รูปแบบโครงสร้างภาษามิใช่
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เป้าหมายหลัก แต่จะเป็นที่รูปแบบเฉพาะของภาษาที่จะท้าให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารจนส้าเร็จตาม

เป้าหมาย 

3. ความคล่องแคล่วและความถูกต้องเป็นหลักการเสริมที่อยู่ภายใต้เทคนิคการสื่อสาร มี

หลายครั้งที่ความคล่องแคล่วอาจจะมีความส้าคัญมากกว่าความถูกต้อง เพ่ือที่จะท้าให้ผู้เรียนสามารถ

น้าภาษาไปใช้ได้อย่างมีความหมาย 

4. ในการเรียนการสอนภาษาตามแนวทางการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารในตอนท้ายสุด 

ผู้เรียนต้องใช้ภาษาอย่างเข้าใจและสร้างสรรค์ ภายในบริบทที่ไม่เคยฝึกมาก่อน 

สุมิตรา อังวัฒนนกุล (2535:108) ได้กล่าวถึงความสามารถในการสื่อสารซึ่งจะต้องสอนให้

ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถน้าไปใช้ได้มีอยู่ 5 ประการ ดังนี้ 

1. ความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาศาสตร์หรือไวยากรณ์ (Linguistic or Grammatical 

Competence) อันได้แก่ การใช้ทักษะ 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยมีองค์ประกอบทางภาษา 

คือ เสียง ศัพท์ โครงสร้างเป็นแกนในการสื่อวามหมายในด้านทักษะการฟัง จะต้องเริ่มจากสามารถ

จ้าแนกเสียงได้ไปจนถึงฟังข้อความในระดับความเร็วปกติของเจ้าของภาษาได้เข้าใจ ในด้านทักษะพูด 

จะต้องออกเสียงได้ถูกต้อง และสนทนาโต้ตอบด้วยส้าเนียงและจังหวะที่เจ้าของภาษาพอจะเข้าใจได้ 

ในทักษะการอ่าน จะต้องรู้จักกลไกลของการอ่านและสามารถอ่านเพ่ือความเข้าใจได้ และด้านทักษะ

การเขียน จะต้องรู้จักกลไกลในการเขียน คือ การสะกดค้า การใช้ เครื่องหมายวรรคตอน                  

การเรียบเรียงประโยคและการใช้ความสัมพันธ์ของค้าในประโยชน์ (Syntax) ตลอดจนการเขียน

ข้อเขียนในลักษณะต่าง ๆ ได้ 

2. ความสามารถทางภาษาศาสตร์เชิงสังคม (Sociolinguistic competence) อันได้แก่ 

ความสามารถท่ีจะใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามระเบียบปฏิบัติของสังคม โดยสามารถเลือกใช้

ภาษให้เหมาะสมกับบุคคลและสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 

3. ความสามารถในการใช้ความสัมพนัธ์ของข้อความ ความรู้ทางไวยากรณ์และความสามารถ

ในการเชื่อมโยงความหมายของภาษาให้เข้ากันได้อย่างถูกต้อง มีความเข้าใจและท้านายความข้างหน้า

เกี่ยวกับรูปลักษณะของภาษาที่จะเกิดขึ้นในบริบท (Context) ได้ถูกต้อง 

4. ความสามารถในการใช้กลวิธีในการสื่อความหมาย (Pragmatic competence or 

Strategic competence)  คือ มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ ตลอดจนการใช้
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กิริยาท่าทาง สีหน้า และน้้าเสียงประกอบในการสื่อความหมาย การใช้กลวิธีนี้ เป็นการแสดงออกทั้ง

ในค้าพูด (Verbal) และไมใ่ช้ค้าพูด (Non-verbal) 

5. เป็นการน้าความรู้ความสามารถทางภาษาที่บุคคลมีอยู่มาใช้ให้เหมาะสมกับบุคคลและ

กาลเทศะ หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น การแสดงพฤติกรรมทางภาษานี้จะสะท้อนถึงระดับความรู้ 

ความสามารถด้านภาษาของบุคคล 

จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า แนวการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

เป็นการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ ซึ่งมุ่งเน้นความส้าคัญของตัวผู้เรียน โดยมี

เป้าหมายการสอนเน้นไปที่องค์ประกอบทั้งหมดของทักษะการสื่อสาร เพ่ือน้าให้ผู้เรียนไปสู่การใช้

ภาษาได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว รวมถึงความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเข้าใจและสร้างสรรค์

ถูกต้องตามกาลเทศะบุคคลและสถานการณ์ 

 

2.6.5 หลักส้าคัญในการจัดการเรียนตามแนวการสอนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  

 สมถวิล ธนะโสภณ (2528: 2)  ได้กล่าวถึงหลักการเรียนการสอนเพ่ือการสื่อสารไว้ 

ดังนี้ 

1. ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ (Learner center) ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม

การใช้ภาษา ซึ่งอาจจะจัดอยู่ในรูปแบบของกิจกรรมคู่หรือกิจกรรมกลุ่ม 

2.การเรียนภาษาเกิดจากการร่วมกิจกรรมที่ครูจัดให้ กิจกรรมทางภาษาจะต้องจัดให้นักเรียน

ท้ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีสภาพใกล้กับความเป็นจริงมากที่สุดและเป็นกิจกร รมที่มี

ความหมาย 

3. กิจกรรมหรือแบบฝึกจะมีลักษณะเป็นการข้อมูลเพ่ิมเติม โดยการจัดกิจกรรมให้มีช่องว่าง

เพ่ือการสื่อสาร (Information gap)  เพื่อกระตุ้นและเร้าใจ 

4. ให้มีการสื่อสารการสอนมุ่งให้ความส้าคัญทางด้านความหมาย (Meaning) และ

ความสามารถในการสื่อสาร (Fluency) มิใช่รูปแบบ (Form)  และความถูกต้อง (Accuracy)   

5. การทดสอบจะต้องเป็นการทดสอบการใช้ภาษาจริง มิใช่เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับ

ภาษา 

จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า หลักส้าคัญของการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารนั้น  ผู้เรียนต้องรู้เป้าหมายของการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยครูต้องใช้วิธีการสอน



55 
 

แบบบูรณาการทักษะทางภาษาทั้ง 4 ด้าน ให้ผู้เรียนฝึกทักษะทางภาษาและใช้กฎเกณฑ์ทางภาษาให้มี

ลักษณะเหมือนกับการสื่อสารในสถานการณ์ที่เป็นจริงที่สุด เพ่ือแสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนไม่ใช่ แค่

สามารถแปลความหมายของภาษาได้ แต่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการใช้ภาษาเพ่ือการ

สื่อสารได้อย่างมีความเหมาะสม 

 

2.6.6 ขั้นตอนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

        สมพิศ แสงศิริรักษ์ (2545: 16-18)  ได้กล่าวถึงการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

ซึ่งแบ่งเป็นขั้นตอนได้ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นน้าเสนอเนื้อหา (Presentation)  จะเน้นให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้และท้าความเข้าใจ

เกี่ยวกับความหมายและวิธีการใช้ภาษาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ควบคู่กับการเรียนรู้ กฎเกณฑ์ทาง

ภาษาด้วย การน้าเสนอเนื้อหาอาจด้าเนินการ ดังนี้ 

 1.1 การน้าเข้าสู่เนื้อหา (Lead-in)  ครูผู้สอนเสนอบริบทหรือสถานการณ์แก่ผู้เรียน 

โดยใช้ภาพ แผนที่ หรือเรื่องเล่าให้ฟัง จากนั้น จึงน้าเสนอเนื้อหา โดยให้ผู้เรียนฟังหรือ่านเรื่อง ซึ่งอาจ

เป็นเรื่องราวหรือบทสนทนาที่มีบริบทหรือสถานการณ์ก้ากับในเนื้อหาจะต้องมีค้าศัพท์ รูปแบบภาษา

ที่ต้องการน้าเสนอมาฝึกและควรมีค้าศัพท์ส้านวน หรือรูปแบบภาษาท่ีผู้เรียนรู้จักแล้วบ้าง 

 1.2 การดึงความรู้เดิมหรือการทบทวนความรู้เม (Elicitation) ครูผู้สอนตั้งค้าถาม 2-

3 ค้าถาม เพ่ือตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนอยู่มากน้อยเพียงใด ถ้าผู้เรียนตอบได้

หรือบอกค้าศัพท์ที่เก่ียวข้องได้ ก็ไม่จ้าเป็นต้องเสียเวลากับการน้าเสนอเนื้อหามากนัก 

 1.3 การอธิบาย (Explanation) อธิบายเนื้อหาทางภาษาที่จ้าเป็นเมื่อครูผู้สอนเห็น

ว่า ผู้เรียนยังไม่เข้าใจ อาจน้าเสนอรูปแบบการใช้ภาษาที่หลากหลาย (Function) น้าเสนอวิธีการใช้

และให้ความหมาย ถ้าจ้าเป็นอาจใช้ภาษาแม่ของผู้เรียนในการอธิบาย 

2. ขั้นการฝึก (Practice) ให้ผู้เรียนฝึกการใช้ภาษาที่เพ่ิงเรียนรู้ใหม่ โดยเริ่มตื้นด้วยการฝึก

แบบควบคุม (Controlled practice) ครูผู้สอนเป็นผู้น้าในการฝึก เน้นให้ผู้เรียนจดจ้ารูปแบบของ

ภาษา เน้นความถูกต้องของภาษา และให้ผู้เรียนท้าความเข้าใจความหมายและวิธีการใช้รูปแบบภาษา

นั้น ๆ การฝึกขั้นนี้ จะเริ่มด้วยการฝึกแบบกลไกล (Mechanism)  อาจเป็นแบบฝึกหักโครงสร้าง 

(Structural exercises)  ในรูปแบบต่าง ๆ โดยท้าให้ซ้้าๆ ตามตัวอย่างได้ ให้สามารถจดจ้า และ

น้าไปใช้ตามรูปแบบ จนเกิดความคล่องแคล่วเป็นอัตโนมัติ ให้ผู้เรียนฟังประโยคตัวอย่างจากเทปหรือ
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เสียงครูผู้สอน 1-3 ครั้ง จากเน้นให้ผู้เรียนฝึกพูดโดยออกเสียงตามเป็นกลุ่มย่อย หรือทีละคนรูปแบบ

การฝึกที่ใช้อาจจะเป็นการฝึกเชื่อมประโยคการฝึกบทสนทนาสั้น ๆ  (Micro dialogue) การฝึกขยาย

ประโยค การใช้ค้าแทนที่ การฝึกตามสถานการณ์ต่าง ๆ ครูผู้สอนจ้าเป็นต้องเตรียมสถานการณ์

ส้าหรับฝึกไว้หลายรูปแบบให้ผู้เรียนค่อย ๆ ถ่ายโอนโครงสร้างทางภาษาจากสถานการณ์หนึ่งไปสู่อีก

สถานการณ์หนึ่งที่คล้ายคลึงกันแล้วจึงให้สถานการณ์ใหม่เพ่ือฝึกการใช้ให้คล่อง 

3. ขั้นการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร (Production) การฝึกขั้นตอนนี้ส้าคัญที่สุด ทั้งนี้ เพราะ

การฝึกนี้ เปรียบเสมือนตัวกลางที่เชื่อมโยงการเรียนรู้ภาษาในชั้นเรียนกับการน้าภาษาไปใช้จริงนอก

ชั้นเรียน โดยทั่วไปมีจุดประสงค์ให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาในสถนการณ์ต่าง ๆ ด้วยตนเองโดยผู้สอนเป็น

เพียงผู้ก้าหนดสถานการณ์และชี้แนะแนวทางให้เท่านั้น ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารอย่าง

เป็นนอสระ ไม่จ้าเป็นต้องใช้ภาษาตามรูปแบบที่ก้าหนด เหมือนการฝึกแบบควบคุม การได้เลือกใช้

ภาษาเอง ช่วยให้เกิดความมั่นใจ ผู้สอนจะเป็นผู้ริเริ่ม หรือผู้จัดการขั้นเริ่มต้นกิจกรรม เช่น อธิบายวิธี

ท้ากิจกรรม จัดกลุ่มผู้เรียน หลังจากนั้นผู้เรียนจะด้าเนินการเองทั้งหมด ผู้สอนจะค่อยให้ค้าแนะน้า

ช่วยเหลือ เมื่อผู้เรียนมีปัญหาในการท้ากิจกรรม และเป็นผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับ หรือประเมินผลกิจกรรม

ในภายหลัง กิจกรรมใช้ภาษาในขั้นนี้ เช่น การแสดงบทบาทสมมติ (Role play)  การแสดง

สถานการณ์จ้าลอง (Simulation)  จัดท้าขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาที่ผู้เรียนไม่สามารถน้าความรู้ในชั้นเรียนไป

ใช้ภายนอกได้ และเพ่ือเป็นการเรียนที่เป็นธรรมชาติในสถานการณ์ต่าง ๆ การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือ

การสื่อสารจึงมักใช่สื่อซึ่งเป็นของจริง (Authentic materials) เช่น บทความโฆษณาจากหนังสือพิมพ์ 

ข่าวจากวิทยุ  โทรทัศน์ การพยากรณ์อากาศ เมนูอาหาร เป็นต้น 

ขั้นตอนการสอนทั้ง 3 ขั้นดังกล่าว ใช้ส้าหรับทักษะการส่งสาร (Productive skills) คือ 

ทักษะการพูด และการเขียน ในกรณีที่จัดการสอนทักษะการรับสาร (Receptive skills) คือ ทักษะ

การฟัง และการอ่านนั้น จะนิยมใช้เป็นล้าดับการสอนย่อย (Teaching steps) ซึ่งมี 3 ล้าดับ คือ Pre-

listening/reading ซึ่งเป็นการเตรียมผู้เรียนเข้าสู่การฟังหรือการอ่าน กิจกรรมที่ใช้มักเป็นการสอน

ค้าศัพท์ หรืออ่านค้าถามน้าเรื่อง While-listening/reading เป็นการปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งที่ก้าลังฟังหรือ

อ่านนั้ น  กิ จกรรมที่ ใ ช้ มั ก เป็ นค้ าถามหรื อแบบฝึ กหาค้ า ไขว้  ( Key-words)   ส่ วน  Post-

listening/reading  เป็นกิจกรรมที่ใช้หลังจากการฟังหรือการอ่าน แล้วเป็นทดสอบความเข้าใจ 
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2.6.7 การจัดกิจกรรมการสอนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (การฟัง-การพูด) 

 ทักษะการฟังและการพูด เป็นทักษะพ้ืนฐานที่ส้าคัญในการเรียนรู้ทักษะอ่ืน ๆ  

ดังนั้น ในการเรียนการสอนทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร นักเรียนควรได้รับการฝึกฝนทักษะการ

ฟังและการพูดอย่างเพียงพอและจริงจัง 

 

 2.6.7.1 การจัดกิจกรรมการสอนทักษะการฟัง 

  Paulston and Others อ้างถึงใน สุมิตรา อังวัฒนกุล, 2535:139) ได้

เสนอแนะขั้นตอนในการฝึกทักษะการฟัง ซึ่งเป็นทักษะพ้ืนฐานที่ส้าคัญในการเรียนรู้ทักษะอ่ืน ๆ ดังนี้ 

1. กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนและให้ผู้เรียนได้รู้จุดมุ่งหมายของการฝึกทักษะการ

ฟัง ผู้สอนจะต้องแจ้งให้ผู้เรียนได้รู้จุดมุ่งหมายเฉพาะหรืองานที่จะท้าหลังจากฟังแล้ว 

2. ให้ผู้เรียนฟังข้อความหรือเรื่องราวที่เตรียมไว้ ข้อความที่ฟังควรเป็นข้อความที่ใช้

อัตราความเร็วปกติ และควรเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้ฟังซ้้า ซึ่งจ้านวนที่ได้ฟังนั้นต้องขึ้นอยู่กับความยาว 

ความยากง่ายของประโยคและความสามารถของผู้เรียน 

3. ให้ผู้เรียนท้าแบบฝึกหัดหรืองานที่มอบหมายให้หลักจากการฟังแล้ว 

4. ครูผู้สอนให้ค้าติชมในงานของผู้เรียน 

Mary Finocchiaro and Christopher Brumfit (อ้างถึงน หนึ่งนภา อินทรสุต, 2551:29-

30) ได้เสนอนกิจกรรมในการสอนทักษะการฟังไว้ ดังนี้ 

1. ให้ฟังค้าที่ใช้ในการเรียนการสอนของครูผู้สอน เช่น การถามค้าถาม การอธิบาย

ภาพ การเล่าเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

2. ให้ฟังเพ่ือนคนอ่ืนถามค้าถาม สรุปเรื่อง หรือเล่าเรื่องต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ 

3. ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแสดงบทบาทสมมติ แสดงละครหรือการสนทนาต่าง ๆ  

4. ให้ฟังค้าบรรยายจากบุคคลภายนอกหรือฟังบทเรียนจากเทป ฟังเพลงหรือ

ปาฐกถาต่าง ๆ 

5. ให้ดูภาพยนตร์ โดยเฉพาะที่จัดท้าขั้นเพ่ือสอนภาษาอังกฤษหรือจากโปรแกรม

ภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์ 

6. ให้สัมภาษณ์ชาวต่างชาติที่อยู่ในชุมชน 
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7.ให้เช้าร่วมการบรรยาย การประชุมปฏิบัติการ ชมรมภาษา หรือการประชุมต่าง ๆ 

ที่ใช้ภาษาอังกฤษ 

8. ให้เล่นเกมภาษาอังกฤษ 

 

2.6.7.2 การจัดกิจกรรมการสอนทักษะการพูด 

 สุมิตรา อังวัฒนกุล (2535:167) ได้กล่าวถึงทักษะการพูดว่าเป็นทักษะที่ส้าคัญใน

การสื่อสาร ผู้ที่ประสบความส้าเร็จในการงาน อาชีพ มักจะเป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพในการพูด การพูด

ต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับเสียงศัพท์ โครงสร้างและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เป็นทักษะที่ต้อง

ค้านึงถึงความคิดที่ต้องแสดงออกให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ตลอดจนการเลือกใช้ส้านวนภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม 

ทักษะการพูด จึงต้องใช้เวลาในการฝึก ต้องมีแรงจูงใจ และความถนัดของผู้เรียน 

Roger Scott (อ้างใน สุมิตรา อังวัฒนกุล, 2535:167) ได้เสนอน้าขั้นตอนการสอนทักษะการ

พูดและกิจกรรมต่าง ๆ ไว้ดังนี้ 

1. ขั้นบอกวัตถุประสงค์ ครูผู้สอนจะบอกให้ผู้เรียนรู้ถึงสิ่งที่จะเรียน 

2. ขั้นเสนอเนื้อหา การเสนอเนื้อหาควรจะอยู่ในรูปบริบท ผู้สอนจะต้องให้ผู้เรียนสังเกต

ลักษณะของภาษา ความหมายของข้อความที่จะพูด ซึ่งจะต้องขึ้นกับบริบท 

3. ขั้นการฝึกและการถ่ายโอน การฝึกจะกระท้าทันทีหลังจากเสนอเนื้อหา อาจจะฝึกพูด

พร้อม ๆ กัน หรือเป็นคู่ ผู้สอนควรผู้ฟังได้ยินส้านวนภาษาหลาย ๆ แบบ และเป็นส้านวนภาษาที่

เจ้าของภาษาใช้จริง และควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอย่างอิสระ ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริง 

Mary Finocchiaro and Christopher Brumfit (อ้างใน หนึ่งนภา อินทรสุต, 2551:29-31) 

ได้เสนอนกิจกรรมในการสอนทักษะการพูด ซึ่งผู้สอนอาจเลือกใช้ได้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละระดับได้

ดังนี้ 

1. ให้ตอบค้าถาม ซึ่งผู้สอนหรือเพ่ือนในชั้นเป็นผู้ถาม 

2. ให้ผู้เรียนถามและตอบค้าถามกับเพื่อน ๆ 

3. บอกให้เพ่ือนท้าตามค้าสั่ง 

4. ให้บอกลักษณะวัตถุ สิ่งของต่าง ๆ จากภาพ 

5. ให้เล่าประสบการณ์ของผู้เรียน 

6. ให้รายงานเรื่องราวต่าง ๆ ตามที่ก้าหนดหัวข้อไว้ 
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7. จัดสถานการณ์ต่าง ๆ ในชั้นเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนใช้บทสนทนา เช่น ร้านขายของ สถานี

ต้ารวจ ธนาคาร เป็นต้น 

8. ให้เล่นเกมต่าง ๆ ในภาษา 

9. ให้โต้วาที อภิปราย แสดงความคิดเห็นในข้อต่าง ๆ  

10. ให้ฝึกการสนทนาทางโทรศัพท์ 

 

2.7 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

2.7.1 ความหมายของสื่อการเรียนรู้ 

  กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2545ก: 26) กล่าวว่า “สื่อ” (Media) เป็นค้า

ที่มาจากภาษาละตินว่า “Medium” แปลว่า “ระหว่าง” หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่บรรจุข้อมูลเพ่ือให้ผู้

ส่งและผู้รับสามารถสื่อสารกันได้ตรงตามวัตถุประสงค์ เมื่อมีการน้าสื่อมาให้ผู้เรียนใช้ศึกษาจึงเรียกสื่อ

นั้นว่า “สื่อการเรียน” (Learning media) และหากเป็นสื่อส้าหรับครูผู้สอนใช้ในการสอนจะเรียกสื่อ

นั้นว่า “สื่อการสอน” (Instructional media) ดังนั้น สื่อการเรียนการสอน จึงหมายรวมถึง สื่อชนิด

ใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นเทปบันทึกเสียง สไลด์ วิทยุ โทรทัศน์ วีดีทัศน์ แผนภูมิ ภาพนิ่ง คอมพิวเตอร์ 

เป็นต้น ซึ่งบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับบทเรียนในหลักสูตร สิ่งเหล่านี้ เป็นวัสดุ อุปกรณ์ทางกายภาพที่

น้ามาใช้ ในเทคโนโลยีการศึกษา และเป็นสิ่งที่ใช้เป็นเครื่องมือหรือช่องทางส้าหรับท้าการสอนของ

ผู้สอนส่งไปถึงผู้เรียน ท้าให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมาย ที่ผู้สอน

วางไว้ได้เป็นอย่างดี  

ส้าหรับ สื่อการเรียนการสอน นั้น ได้มีผู้ให้ความหมายของค้าค้านี้ไว้อย่างมาก จึงประมวลมา

โดยย่อ ดังนี้ 

ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2523:112) ได้ให้ความหมายว่า วัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์ เครื่องมือที่ไม่         

ผุพังได้ง่าย และวิธีการกิจกรรมที่ใช้เป็นสื่อกลางให้ผู้สอนสามารถส่งถ่ายความรู้ เจตคติ และทักษะ

ไปสู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2533:90) ได้ให้ความหมายว่า ระบบสื่อกลางทุกชนิดที่เชื่อมโยงให้

ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายของระบบการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
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วาสนา ชาวหา (2533:8) ได้ให้ความหมายว่า สิ่งต่าง ๆ ที่ผู้สอนและผู้เรียนน้ามาใช้ในระบบ

การเรียนการสอน เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

สมบูรณ์ สงวนญาติ (2534:43) ได้ให้ความหมายของสื่อการเรียนการสอนว่า สื่อการเรียน

การสอน หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้สอนและผู้ เรียนน้ามาใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือช่วยให้

กระบวนการเรียนรู้ด้าเนินสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่วัตถุสิ่งของที่มีอยู่ในธรรมชาติหรื

อมนุษย์สร้างขึ้นมา รวมทั้งวิธีการสอนและกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ  

จากการพิจารณาความหมายของสื่อการเรียนการสอนที่กล่าวมาข้างต้นพอสรุปได้ว่า สื่อการ

เรียนการสอน หมายถึงสิ่งต่าง ๆ ที่บรรจุหรือสาระการเรียนรู้ที่ผู้สอนและผู้เรียนน้าไปใช้ประกอบเป็น

เครื่องมือส้าหรับการเรียนรู้เนื้อหาหรือสาระนั้น หรือใช้เป็นตัวกลางในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก้าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.7.2 ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง    

ความหมายของชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง   ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-learning 

Package) เป็นสื่อการเรียนประเภทหนึ่งที่น้ามาใช้ ในการเสริมสมรรถภาพแก่ผู้เรียนซึ่งแอลสแปช 

(Alspach,1995:102) ได้กล่าวว่ามีการเรียกชุด การเรียนรู้ด้วยตนเองไว้หลายอย่างคือ Modularized 

instruction, Self-directed Learning Modules, Self Instructional Modules, Self 

Instructional Packages, Self Pace modules, Self Instructional Units, Self Instructional 

Packets และ Independent Study Units โดยที่นักการศึกษา แต่ละท่านได้น้าค้าศัพท์แต่ละค้าไป

ใช้โดยอธิบายความหมายแตกต่างกันไปเล็กน้อยส้าหรับ ในประเทศไทยคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยได้บัญญัติศัพท์เรียกชุดการเรียนรู้ด้วย ตนเองไว้ดังต่อไปนี้ ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

(Self-learning Units) ชุดการสอนเอกัตภาพ  (Self-instructional Packages) ชุดการสอนแบบ

หน่วยหรือบทเรียนโมดูล (Instructional Modules) บทเรียนโมดูลด้วยตนเอง (Self-instructional 

Modules) บทเรียนโปรแกรม (Programmed Instructional Lesson : Programmed Lesson) 

วิชญาพร สุวรรณแท่น (2541 :54-55)   กาญจนา เกียรติประวัติ (2524 :174-175) กล่าวถึงชุดการ

เรียน (Learning Package) ว่าเดิมนั้นใช้ค้าว่า ชุดการสอนเพราะครูเป็นผู้ใช้ ดังนั้นผู้ท้ากิจกรรมก็คือ 

ครูในปัจจุบันนักการศึกษาเปลี่ยนมาใช้ ค้าว่าชุดการเรียนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และเป็นผู้ใช้สื่อ

ต่างๆ ในชุดการเรียนเพื่อศึกษา ด้วยตนเองและในท้านองเดียวกัน (กิดานันท์ มลิทอง, 2540 :84) ก็ได้
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เรียกชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองว่า ชุดการสอน (Teaching Package) ส้าหรับผู้สอนใช้สอนและเรียกว่า

ชุดการเรียน (Learning Package) ส้าหรับผู้เรียนใช้เรียนนอกจากนี้ได้มีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้

ความหมายของชุดการเรียนรู้ ด้วยตนเองไว้ดังต่อไปนี้    วาสนา ชาวหา (2525 :139) ให้ความหมาย

ของชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองว่าเป็นชุดการเรียน การสอนที่จัดโปรแกรมการเรียนส้าหรับผู้เรียนด้วย

ตนเองตามความสามารถและความสนใจ เป็นรายบุคคลเพ่ือส่งเสริมความสามารถของแต่ละบุคคลให้

พัฒนาการเรียนของตนเองไปให้ถึง ขีดสุดความสามารถโดยไม่ต้องเสียเวลารอคอยผู้อ่ืนส่วน (วีระ ไทย

พานิช, 2529 :134) กล่าวว่า ชุดการเรียนรู้ เป็นชุดการเรียนทีจัดเป็นหน่วยการเรียนหัวข้อเนื้อหาและ

อุปกรณ์ของแต่ละหน่วยได้จัดไว้เป็นชุด หรือกล่องหรือซองชุดการเรียนอาจมีรูปแบบที่ แตกต่างกัน

ออกไปซึงส่วนมากจะประกอบด้วย ค้าชี้แจงหัวข้อจุดหมายการประเมินผลเบื้องต้นการก้าหนด

กิจกรรมและการประเมินขั้นสุดท้าย โดยมีจุดมุ่งหมายส้าหรับการเรียนรู้รายบุคคลซึ่งผู้เรียนต้องมี

ความรับผิดชอบทางการเรียนด้วยตนเอง (ชัยยงค์ พรมหวงศ์, 2534 :32) กล่าวว่าชุดการเรียนรู้คือ

การวางแผนการเรียนรู้โดยใช้สื่อต่างๆ ร่วมกันหรือหมายถึงการใช้สื่อประสมเพ่ือสร้างประสบการณ์ใน

การเรียนรู้อย่างกว้างขวางตาม จุดมุ่งหมายที่วางไว้โดยจัดเป็นชุดในลักษณะซองหรือกล่อง (กรอง

กาญจน์ อรุณรัตน์, 2536 :26) ได้กล่าว ว่าชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองหมายถึงชุดของโปรแกรมสื่ อ

ประสมทีมีการน้าเอาวิธีการจัดระบบมาใช้ ในการน้าเสนอเนื้อหาและจัดกิจกรรมการเรียนเพ่ือให้

ผู้เรียนได้ศึกษาด้วยตนเองตาม ความสามารถตามอัตราการเรียนและรูปแบบการเรียนของผู้เรียน           

แต่ละคน วาสนา ชาวหา (2525 :139) และ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2525 :120) ได้กล่าวไว้ว่าชุดการ

เรียนรู้เป็นชุดสื่อประสมที่จัดไว้อย่างมีระบบที่มี การวางโปรแกรมไว้ล่วงหน้าด้วยการก้าหนดเนื้อหา

สาระสื่อการสอนกิจกรรมการเรียน สภาพแวดล้อมและการประเมินให้ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วย

ตนเองจากสื่อต่าง ๆ ที่ก้าหนดไว้ ผู้เรียนมีส่วนในการเรียนอย่างกระฉับกระเฉง ได้รับค้าติชมทันที

ได้รับการเสริมแรงที่เป็น ความส้าเร็จความภาคภูมิใจ และได้ใคร่ครวญเรียนรู้ตามล้าดับขั้นตามความ

สะดวกและความเห็น ของแต่ละบุคคลส่วน (Abbruzzese, 1992 :221) กล่าวว่าชุดการเรียนรู้เป็นสื่อ

การสอนทีท้าให้ ผู้เรียนกระฉับกระเฉงในการเรียนรู้ทราบอัตราความก้าวหน้าในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

มีวิธีการ น้าเสนอหลายวิธีเพ่ือให้ผู้เรียนให้ความร่วมมือ เช่น เสนอในรูปสิงพิมพ์อย่างเดียวหรือเสนอ

ในรูป สื่อพิมพ์เทปบันทึกเสียงหรือสื่อต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนมีกิจกรรมร่วมจากความหมายของชุดการ 

เรียนรู้ด้วยตนเองสรุปได้ว่า ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ได้รับการออกแบบ ใน

รูปของสื่อประสมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามล้าดับขั้นจากง่ายไปยากผู้เรียน ทราบ
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อัตราความก้าวหน้าในการเรียนรู้ด้วยตนเองมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อตลอดเวลาได้รับการ เสริมแรงหรือค้าติ

ชมทันทีชุดการเรียนรู้อาจเป็นรูปแบบทีอาจแตกต่างกันไปบ้างและจัดเตรียมไว้ เป็นชุดเพ่ือให้ผู้เรียน

ได้เรียนรู้ด้วยตนเองโดยศึกษาค้าชี้แจงและท้ากิจกรรมตามขันตอนโดยใช้ เวลาเร็วช้าตาม

ความสามารถและศักยภาพของผู้เรียนเพ่ือให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ผู้สร้าง ได้ก้าหนดไว้ซึ่ง

ประกอบไปด้วยบทน้าหรือค้าชี้แจงจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมการประเมิน ก่อนเรียนกิจกรรมการเรียน

และการประเมินหลังเรียน 

 

2.7.3 แนวคิดหลักการและทฤษฎีทีน้ามาใช้ในการสร้างชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง   

        สิ่งส้าคัญอีกประการหนึ่งทีจะน้าไปสู่การสร้างชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองได้แก่แนวคิด

พ้ืนฐาน ซึ่งประกอบไปด้วยแนวคิด 5 ประการดังชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2534 :105)  กล่าวไว้ ดังนี้ 

1. แนวคิดที่ 1 เป็นแนวคิดตามหลักจิตวิทยาเกี่ยวกับทฤษฎีความแตกต่างระหว่าง

บุคคล นักการศึกษาได้น้าแนวคิดนี้มาใช้โดยค้านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนจัด

การศึกษา ทีให้อิสระในการเรียนรู้ด้วยตนเองตามก้าลังความสามารถของแต่ละบุคคล  

 2. แนวคิดที่ 2 เป็นแนวคิดที่พยายามจะเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนจาก

แบบเดิม ทียึดครูเป็นศูนย์กลางมาเป็นการจัดประสบการณ์และสื่อประสมทีตรงกับเนื้อหาวิชาในรูป

ของ ชุดการเรียนโดยให้ผู้เรียนหาความรู้ด้วยตนเองจากชุดการเรียน   

3. แนวคิดที 3 เป็นแนวคิดที่พยายามจะจัดระบบการผลิตและการใช้อุปกรณ์การ

สอน ให้เป็นไปในรูปสื่อประสมโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเปลี่ยนจากการใช้สื่อเพ่ือ “ ช่วยครูสอน” มาเป็น 

การ“ช่วยผู้เรียนเรียน”   

4. แนวคิดที 4 เป็นแนวคิดทีพยายามจะสร้างปฏิสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นระหว่างครูกับ

ผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับสิงแวดล้อมโดยน้าสื่อการสอนและทฤษฎีกระบวนการกลุ่มมา

ใช้ ในการประกอบกิจกรรมร่วมกันของผู้เรียน   

5. แนวคิดที 5 เป็นแนวคิดทียึดหลักการทางจิตวิทยาการเรียนรู้มาจัดสภาพการณ์ 

การเรียนรู้เพ่ือให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพโดยการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พบเห็นสิงต่างๆ ดังนี้   

    5.1 ได้ร่วมกิจกรรมด้วยตนเอง     

    5.2 ได้ทราบผลเรียนได้ทันที   
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    5.3 ได้รับการเสริมแรงทางบวกท้าให้ผู้เรียนภาคภูมิใจที่ได้ท้าถูกหรือคิดถูก 

อันจะท้าให้กระท้าพฤติกรรมนั้นซ้้าอีกในอนาคต     

    5.4 ได้เรียนรู้ทีละขั้นตอนตามความสามารถและความสนใจของผู้เรียนเอง 

โดยไม่มีใครบังคับนอกจากนี้    

เสาวนีย์ สิกขาบัณฑิต (2528 :292) ได้กล่าวถึงหลักการและทฤษฎีทีน้ามาใช้ในการผลิต

ชุดการเรียน ดังนี้         

1. ความแตกต่างระหว่างบุคคล ( Individual Differences) นักการศึกษาได้น้าหลัก

จิตวิทยา ในด้านความแตกต่างระหว่างบุคคลมาใช้เพราะถือว่าการสอนนั้นไม่สามารถปันให้ผู้เรียนเป็น 

พิมพ์เดียวกันได้ในช่วงเวลาที่เท่ากันเพราะผู้เรียนแต่ละคนจะเรียนรู้ตามวิถีทางของเขาและใช้เวลา 

เรียนในเรื่องหนึ่งๆ ที่แตกต่างกันไปความแตกต่างเหล่านี้มีความต่างในด้านความสามารถ สติปัญญา

ความต้องการความสนใจร่างกายอารมณ์และสังคมด้วยเหตุผลที่คนเรามีความแตกต่าง กันดังกล่าว

ผู้สร้างชุดการเรียนจึงพยายามที่จะหาวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการที่จะท้าให้ผู้เรียนได้ เรียนอย่าง

บรรลุผลส้าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ในชุดนั้น ๆ ซ่ึงวิธีทีเ่หมาะสมทีสุดวิธีหนึ่งก็คือ การจัดการสอน

รายบุคคลหรือการจัดการสอนตามอัตภาพหรือการศึกษาด้วยตนเองซึ่งล้วนแต่ เป็นวิธีสอนที่เปิด

โอกาสให้ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนตามความแตกต่างของแต่ละคน   

 2. การน้าสื่อประสมมาใช้ (Multi-media Approach) เป็นการน้าเอาสื่อการสอนหลาย 

ประเภทมาใช้สัมพันธ์กันอย่างมีระบบ ความพยายามอันนี้ก็เพ่ือที่จะเปลี่ยนแปลงการเรียน การสอน

จากเดิมท่ีเคยยึดครูเป็นแหล่งให้ความรู้หลักมาเป็นการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน เรียนด้วยตนเองด้วย

การใช้แหล่งความรู้จากสื่อประเภทต่าง ๆ   

 3. ทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning Theory) จิตวิทยาการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน เรียน

ด้วยตนเองได้แก่    

3.1 การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยตนเอง    

3.2 ตรวจสอบผลการเรียนของตนเองว่าถูกหรือผิดได้ทันที     

3.3 เสริมแรงคือผู้เรียนจะเกิดความภาคภูมิใจดีใจทีตนท้าได้ถูกต้องเป็นการให้ 

ก้าลังใจเรียนต่อไปถ้าตนเองท้าไม่ถูกต้องจะได้ทราบว่าทีถูกต้องนั้นคืออะไรจะได้ไตร่ตรอง พิจารณา

ท้าให้เกิดความเข้าใจซึงจะไม่ท้าให้เกิดความท้อถอยหรือสินหวังในการเรียนเพราะเขา มีโอกาสทีจะ

ส้าเร็จได้เหมือนคนอ่ืนเหมือนกัน     
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3.4 เรียนไปทีละขันตามความสามารถและความสนใจของตนเอง    

 

4. การใช้วิธีวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) โดยจัดเนื้อหาวิชาให้สอดคล้องกับสภาพ 

แวดล้อมและวัยของผู้เรียนทุกสิ่งทุกอย่างที่จัดไว้ในชุดการเรียนจะสร้างขึ้นอย่างมีระบบการตรวจเช็ค 

ทุกขั้นตอนและทุกอย่างจะต้องสัมพันธ์สอดคล้องกันเป็นอย่างดีมีการทดลองปรับปรุงจนมี 

ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่เชื่อถือได้จึงจะน้าออกใช้ สรุปได้ว่า การเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้

ด้วยตนเองต้องยึดถือทฤษฎีจิตวิทยาการ จัดสภาพการณ์ทีเอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยการจัดการเรียนใน

รูปแบบของการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนสามารถศึกษาความรู้ได้ด้วยตนเอง เรียนรู้ตามความสามารถ

ความสนใจความต้องการ และตามศักยภาพของตนเองเน้นการฝึกความรับผิดชอบความมีวินัยใน

ตนเองดังนัน้ในการสร้าง ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองจะต้องช่วยสร้างแรงจูงใจในการเรียนและเสริมแรง

ให้กับผู้เรียน  

 

2.7.4 ขั้นตอนการสร้างชุดสื่อการเรียน  

          ส้าหรับขั้นตอนการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ของบทเรียนโดยน้าเสนอเนื้อหาและจัดกิจกรรมการเรียน ตามหลักประสบการณ์การเรียนรู้ดังนั้นการ

ออกแบบระบบการเรียนการสอนจึงเป็นกรอบของกระบวนการผลิตระบบการสอนหรือวัสดุการเรียน

การสอน (Instructional Materials) ซึ่งประสาน สัมพันธ์กับองค์ประกอบพ้ืนฐานของการออกแบบ

การสอนในกระบวนการออกแบบจึงต้องเริ่มต้น ที่การวิเคราะห์จุดมุ่งหมายหลักการกลุ่มเป้าหมาย

และวัตถุประสงค์ก่อนที่จะเข้าสู่ขัน้ตอนต่อ ๆ ไป    

การสร้างชุดการเรียนสามารถด้าเนินการได้ดังนี้   

ชัยยงค์ พรหมวงศ์  (2525 :45) ได้ให้แนวคิดในการสร้างชุดการเรียนไว้ดังนี้    

1.  ก้าหนดหมวดหมู่เนื้อหาและประสบการณ์อาจจะก้าหนดเป็นหมวดวิชาหรือ

บูรณาการ เป็นแบบสหวิทยาการตามทีเห็นเหมาะสม   

 2.  ก้าหนดหน่วยการสอนแบ่งเนื้อหาวิชาออกมาเป็นหน่วยโดยประมาณเนื้อหาวิชา

ทีจะ ให้ครูสามารถถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนได้ใน 1 ครั้งหรือ 1 สัปดาห์   

 3.  ก้าหนดหัวเรื่องผู้สอนจะต้องถามตนเองว่าในการสอนแต่ละหน่วยควรจะ 

ประสบการณ์เป็นหัวข้อเรื่อง   
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 4.  ก้าหนดความคิดรวบยอดและหลักการจะต้องสอดคล้องกับหน่วยและหัวข้อ

แนวคิด สาระและหลักเกณฑ์ส้าคัญไว้เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดเนื้อหาทีส่อนให้สอดคล้องกัน    

5.  ก้าหนดวัตถุประสงค์โดยให้สอดคล้องกับหัวข้อเรืองเป็นจุดประสงค์ทั่ วไปก่อน

และ เปลี่ยนเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมทีต้องมีเงือนไขและเกณฑ์พฤติกรรมไว้ทุกครั้ง   

 6.  ก้าหนดกิจกรรมการเรียนโดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมซึ่ งจะ

เป็นแนวทางในการเลือกและการผลิตสื่อการสอนกิจกรรมการเรียนหมายถึงกิจกรรมอย่างทีผู้ เรียน 

ปฏิบัติเช่น การอ่านบัตรค้าสังการตอบค้าถามการเขียนภาพการทดลองทางวิทยาศาสตร์การ             

เล่นเกมส์ เป็นต้น   

 7.  ก้าหนดแบบประเมินผลโดยต้องออกแบบการประเมินผลให้ตรงกับวัตถุประสงค์ 

เชิงพฤติกรรมโดยใช้การสอบแบบอิงเกณฑ์เพ่ือให้ผู้สอนทราบว่าหลังจากผ่านกิจกรรมมา เรียบร้อย

แล้วผู้เรียนได้เปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ทีตั้งไว้หรือไม่    

8.  เลือกและผลิตสื่อการสอนวัสดุอุปกรณ์และวิธีการที่ครูใช้ถือเป็นสื่อการสอน          

ทั้งสิ้น เมื่อผลิตสื่อสอนของแต่ละหัวข้อเรืองแล้วก็จัดสื่อการสอนเหล่านั้นไว้เป็นหมวดหมู่ในกล่องที่

เตรียมไว้ก่อนน้าไปทดลองหาประสิทธิภาพเรียกว่าชุดการสอน   

 9.  หาประสิทธิภาพชุดการสอนเพ่ือเป็นการประกันว่าชุดการเรียนการสอนที่สร้าง

ขึ้นมีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนผู้สร้างจ้าเป็นต้องก้าหนดเกณฑ์ขึ้นล่วงหน้าโดยค้านึงถึง

หลักการว่า การเรียนรู้เป็นการช่วยให้การเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียน    

10.   การใช้ชุดการเรียนการสอนที่ ได้ปรับปรุงและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์

สามารถน้าไป สอนผู้เรียนได้ตามประเภทของชุดการเรียนการสอนและระดับการศึกษาโดยมีขั้นตอน

ดังนี้ให้ ผู้เรียนท้าแบบทดสอบก่อนเรียนเพ่ือพิจารณาพ้ืนความรู้เดิมของผู้เรียนน้าเข้าสู่บทเรียนขั้น 

ประกอบกิจกรรมการเรียน (ขันการเรียนการสอน) ขั้นสรุปผลการเรียนการสอนเพ่ือสรุปความคิด รวบ

ยอดและหลักการทีส่้าคัญท้าแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อดูพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไป  

   กรมการศึกษานอกโรงเรียน (2546 :4)  ได้ให้แนวทางในการสร้างสื่ อขึ้นมาใหม่เป็น

กระบวนการที่ต้อง ใช้เวลาด้าเนินการได้ตามความพร้อมและความเหมาะสมตามขั้นตอนดังนี้ ส้ารวจ

ปัญหาและความ ต้องการของสังคมและจัดล้าดับความส้าคัญศึกษา และก้าหนดคุณสมบัติของผู้เรียน

วิเคราะห์ จุดประสงค์และขอบเขตเนื้อหาของสื่อก้าหนดรูปแบบสื่อสร้างสื่อตามรูปแบบที่ก้าหนดน้า

สื่อ ไปทดลองวิเคราะห์ผล ปรับปรุงแก้ไข น้าสื่อไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย และติดตามและประเมินผล  
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2.7.5 สื่อการเรียนภาษาอังกฤษ 

         กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2539) ได้กล่าวถึงสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษว่า มี

หลายประเภท แต่ละประเภทมีคุณสมบัติเฉพาะที่สามารถน้ามาใช้ประกอบการเรียนการสอนได้อย่าง

น่าสนใจ สื่อเหล่านี้จะช่วยให้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว นอกเหนือจาก

หนังสือเรียน แบบฝึกหัด คู่มือครูและแถบบันทึกเสียงประกอบบทเรียนแล้ว สื่อภาษาอังกฤษที่พบเห็น

ในชีวิตประจ้าวัน เช่น หนังสือพิมพ์ แบบฟอร์มต่าง ๆ  จดหมาย แผ่นภาพ ป้ายโฆษณาและสื่ออ่ืน ๆ 

นอกจากนี้  สื่อของจริงที่พบเห็นรอบ ๆ ตัว ทั้งในและนอกห้องเรียนก็สามารถน้ามาใช้ส อน

ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ หากโรงเรียนมีความพร้อมก็อาจพิจารณาสื่อที่เป็นเทคโนโลยีทันสมัย 

เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษา วีดีทัศน์ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง สื่อทางไกลและอ่ืน ๆ เป็น

เครื่องช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างรวดเร็วขึ้ น อุปกรณ์ และสื่อ

ดังกล่าวนี้ ผู้สอนสามารถเลือกใช้ หรือสร้างขึ้นให้เหมาะสมกับสถานการณ์การเรียนการสอน สภาพ

ห้องเรียน ระดับพ้ืนฐานทางภาษาของผู้เรียน โดยจะต้องแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสื่อและพิจารณาใช้

สื่อจนสามารถน้าสื่อแต่ละชนิดมาประกอบการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์

สูงสุด  

 อาจกล่าวได้ว่า สื่อเข้ามามีบทบาทอย่ามากในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ

ครูผู้สอน เนื่องจากแนวการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร ครูผู้สอนซึ่งเคยเป็น

ศูนย์กลางการเรียนได้ถูกลดบทบาทลงและเปลี่ยนมาเป็นเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแทน ดังนั้น ผู้เรียน 

จึงมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติจริงด้วยตนเอง มีโอกาสร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทางภาษา และเกิดการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง สิ่งหนึ่งที่ถือเป็นตัวกลางให้กับผู้สอนได้ถ่ายทอดความรู้ เจตคติ และทักษะไปยังผู้เรียนอย่างมี

ประสิทธิภาพ และช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สิ่งนั้น คือ สื่อการเรียนรู้ ส้าหรับการสื่อการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษมีอยู่หลายประเภท ได้แก่ สิ่งพิมพ์ สื่อวัสดุอุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยี สื่อของจริง และสื่อที่

ใช้ในชีวิตประจ้าวัน เป็นต้น 

มัทนา ทองใหญ่ (2539) ได้กล่าวถึงสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งมีหลากหลาย

ประเภทไว้ ดังนี้ 

1. ห้องปฏิบัติการภาษา (Sound lab) การเรียนระบบเสียงซึ่งใช้สื่อความหมาย สื่อหรือวัสดุ

อุปกรณ์ท่ีจะช่วยในการสอนทักษะฟัง พูด ได้เป็นอย่างดี คือ ห้องปฏิบัติการภาษา 
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2. เครื่องเล่นเทป ใช้ส้าหรับสอนบทสนทนา สอนเพลงหรือการฟังเพ่ือความเข้าใจ 

(Listening comprehension) หรือใช้อัดเสียงของนักเรียนเวลาพูดหรืออ่าน แล้วน้ามาเปิดให้

นักเรียนฟังเพ่ือแก้ไขในข้อที่บกพร่องอยู่ 

3. โทรทัศน์ เทปวีดิโอ ที่มีบทเรียนภาษาอังกฤษ เช่น เทปวีดิโอ นิทาน การ์ตูน เพลง ก็

สามารถน้ามาเสริมบทเรียนได้เป็นอย่างด ี

4. ของจริง ได้แก่ตัวครู นักเรียน สิ่งของต่าง ๆ ที่อยู่ในห้องเรียน ของจริงช่วยให้นักเรียนได้

ประสบการณ์ตรง ซึ่งเป็นการดีที่สุด ท้าให้นักเรียนเข้าใจได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว และจ้าได้

แม่น 

5. ของจ้าลอง ใช้แทนของจริง  เช่น ผลไม้พลาสติก ตัวสัตว์ต่าง ๆ ชองเล่นเด็ก เหล่านี้ล้วน

เป็นสื่อที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้ดีไม่แพ้ของจริง ของจ้าลองใช้ส้าหรับสอนค้าศัพท์และ

บทสนทนาได้ด ี

6. รูปภาพ เป็นสื่อการเรียนการสอนที่หาได้ง่าย ประหยัด สะดวกในการน้ามาใช้ หาได้จาก

เอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ จากนิตยสาร ปฏิทิน โปสเตอร์ เป็นต้น 

7. กระดานและชอล์ก สื่อการเรียนการสอนที่ครูคุ้นเคยมากที่สุด ใช้ได้ตลอดเวลา ประหยัด

และมีประโยชน์อย่างยิ่ง 

8. บัตรค้า เป็นอุปกรณ์ที่จ้าเป็นและใช้อยู่ประจ้า เพราะมีประโยชน์อย่างมาก ควรมีขนาด

เท่ากันและเขียนด้วยลายมือที่อ่านง่าย เหล่านี้ เป็นต้น 

ประนอม สุรัสวดี (2534:11) ได้กล่าวถึงสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไว้ว่า ได้แก่ 

รูปภาพ ของจริง หรือตัวนักเรียนเอง เทปบทสนทนาหรือเทปเพลง วีดีทัศน์ บทเรียนคอมพิวเตอร์ 

จากที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีมากมายหลายประเภท 

สื่อการเรียนการสอบมีบทบาทช่วยส่งเสริมประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีบทบาทในการ

เรียนรู้โดยการท้ากิจกรรม และได้รับประสบการณ์ต่าง ๆ สิ่งที่ส้าคัญคือ การเรียนการสอนภาษาเพ่ือ

การสื่อสารนั้น จะต้องเน้นการใช้ภาษาเป็นสื่อในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และระหว่าง

ผู้เรียนกับผู้เรียน โดยยึดแนวปฏิบัติที่ส้าคัญ อันจะก่อให้เกิดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ

การสื่อสารอย่างแท้จริง 
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2.8 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ผู้วิจับได้ทบทวนเอกสารและ

งานวิจัยในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

2.8.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

        วรพจน์ แสงสวัสดิ์ (2547) ได้ท้าการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

เรื่อง การประเมินผลตามสภาพจริงส้าหรับครูประถมศึกษา” โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) ศึกษาข้อมูล

พ้ืนฐานและความต้องการในการพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของ

ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3) ทดลองใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ 4) ประเมินและปรับปรุงแก้ไข 

กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาในกลุ่มโรงเรียนปลายศิริ อ้าเภอ อัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม จ้านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามความต้องการของครู

ประถมศึกษา 2) แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 3) ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่องการ

ประเมินผลตามสภาพจริง 4) แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเรื่องการประเมินผลตามสภาพจริง 5) 

แบบประเมินความสามารถเกี่ยวกับการประเมินผลตามสภาพจริง 6) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มี

ต่อชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผลการวิจัยพบว่า 1) ครูและผู้เกี่ยวข้องต้องการให้มีการพัฒนาชุดการ

เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการประเมินผลการ เรียนรู้ แนวคิด

หลักการเกี่ยวกับการประเมินผลตามสภาพจริง วิธีในการประเมินผลตามสภาพจริง และการออกแบบ

ภาระงานส้าหรับการประเมิน และมีรูปแบบลักษณะที่สะดวกต่อการน้าไปใช้ มีภาพประกอบและมี

การทดสอบประจ้าด้วย 2) ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองมีเนื้อหา 4 หน่วย แต่ละหน่วยประกอบด้วย ค้า

น้า ค้าชี้แจง ค้าแนะน้าการใช้ แบบทดสอบก่อนศึกษา สาระส้าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ ขอบข่าย

เนื้อหาในหน่วยการเรียน เนื้อหาสาระและกิจกรรม แบบฝึกปฏิบัติ แนวตอบกิจกรรม แบบดทดสอบ

ก่อนและหลังศึกษา เฉลยแบบทดสอบก่อนและหลังศึกษา และชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ (84.83/82.83)  3) ผลการทดลองใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองพบว่า ครูมี

ความกระตือรือร้นในการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความตั้งใจและรับผิดชอบ 

และพบว่า ครูมีความสามารถในการใช้ชุดการเรียนรู้จากการใช้ชุดการเรียนรู้ไม่เท่ากัน 4) ครูมีความรู้

ความเข้าเกี่ยวกับการประเมินผลตามสภาพาจริงก่อนและหลังใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 โดยหลังการใช้ชุดการเรียนด้วยตนเองครูมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า

ก่อนใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ครูมีความสามารถในการประเมินผลตามสภาพจริงในเรื่องการสร้าง
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เครื่องมือประเมินภาระงานมากที่สุด ต่้าสุด คือ การประเมินภาระงาน และครูมีความคิดเห็นว่า ชุด

การเรียนรู้ด้วยตนเองมีความเหมาะสมในการน้าไปใช้ 

วิภาดา บุญยอดหยัด (2552) ได้ท้าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนามัลมีเดียเพ่ือการเรียนรู้

ด้วยตนเอง เรื่อง หาเกียรติภูมิรถไฟ ส้าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) 

สร้างและหาประสิทธิภาพมัลมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องหอเกียรติภูมิรถไฟ ส้าหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อน

เรียนและหลังเรียน 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้มัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง เรื่องหอเกียรติภูมิรถไฟ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรี ยนบาง

กะปิ กรุงเทพมหานคร จ้านวน 50 คน โดยวิธีสุ่มอย่างง่าย โดยมีหน่วยสุ่มคือ ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้

ในการวิจัย ได้แก่ 1) มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องหอเกียรติภูมิรถไฟ 2) แบบวัดความพึง

พอใจของนักเรียนที่มีต่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง หอเกียรติภูมิรถไฟ ผลการวิจัย

พบว่า มัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องหอเกียรติภูมิรถไฟ มีประสิทธิภาพ (84.47/82.27) 

เป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ตั้งไว้ในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่า ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนจากมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องหอเกียรติภูมิรถไฟสูงกว่าก่อน

เรียน มีความแตกต่างอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ .01 และผลการวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ

การใช้มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

ไพพรรณ มุ่งศิริ (2553) ได้ท้าการศึกษาวิจัย เรื่อง “การเลือกใช้สื่อในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

เพ่ือเพ่ิมทักษะการเขียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 

สาขาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ส้ารวจการเลือกใช้สื่อในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

เพ่ือการสื่อสารสากล เพ่ือเพ่ิมทักษะการเขียน ประชากรประกอบด้วยนักศึกษา 65 คน ที่ลงทะเบียน

เรียนรายวิชาการเขียน 1 ปีการศึกษา 2553 เครื่องมือที่ใช้ได้แก่แบบสอบถามเป็นการส้ารวจความถี่

ในการเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง จ้านวน 4 ประเภท คือ สื่อประเภทสิ่งพิมพ์ สื่อบน

อินเทอร์เน็ต สื่อประเภทบันเทิง และสื่อประเภทสิ่งมีชีวิต ผลจากจากการศึกษาพบว่า สื่อประเภท

สิ่งพิมพ์ หนังสือภาษาอังกฤษเป็นสื่อที่กลุ่มประชากรเลือกใช้มีความถี่มากที่สุด วารสารภาษาไทยและ

ต้าราภาษาอังกฤษอยู่ในอันดับที่สองและอันดับที่สามตามล้าดับ ส่วนสื่อประเภทสื่อบนอินเทอร์เน็ต 

สื่อสามอันดับแรก ได้แก่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ห้องพูดคุย (Chat Room) และบทเรียน
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ผ่านเว็บ (Web-based Instruction) ส้าหรับสื่อประเภทบันเทิง รายการโทรทัศน์ เพลงภาษาอังกฤษ

และภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ เป็นสื่อที่แสดงค่าระดับความถี่ใน 3 อันดับแรก สื่อประเภทสุดท้าย คือ 

สื่อประเภทสิ่งมีชีวิต อาจารย์ชาวไทย แสดงความถี่สูงเป็นอันดับแรก อาจารย์ชาวต่างประเทศแสดง

ความถี่รองลงมา และการสนทนากับชาวต่างชาติแสดงค่าความถี่น้อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบความถี่ใน

การใช้สื่อทั้งสี่ประเภท สื่อประเภทสิ่งมีชีวิตและสื่อประเภทบันเทิง กลุ่มประชากรเลือกใช้เท่าเทียมกัน 

ส่วนสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออินเทอร์เน็ต จัดอยู่ในอันดับสองและสามตามล้าดับ ผลจากการศึกษาสามารถ

น้าไปประยุกต์ใช้ในการจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายในห้องบริการสารสนเทศเพ่ือให้

เหมาะสมกับจุดประสงค์ในการเรียนและผู้เรียนแต่ละคนในห้องบริการสารสนเทศ เพ่ือประโยชน์

สูงสุดในการจัดการเรียนการสอน 

นภอร อารีย์ (2555) ได้ท้าการศึกษาวิจัย เรื่อง “การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษที่ใช้

กิจกรรมพหุปัญญาร่วมกบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เพ่ือพัฒนาความสามารถด้าน

การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ และการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5” โดย

มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษที่ใช้กิจกรรมพหุปัญญาร่วมกับการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ และการสื่อสาร เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน

ก่อนและหลังเรียนโดยใช้กิจกรรมพหุปัญญาร่วมกบการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร เพ่ือ

เปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน ก่อนและหลังเรียนโดยใช้กิจกรรม

พหุปัญญาร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร และเพ่ือเปรียบเทียบการเรียนรู้ด้วย

ตนเองของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้กิจกรรมพหุปัญญา ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 จ้านวน 18 คน ที่ลงทะเบียน

เรียนวิชาภาษาอังกฤษอ่าน- เขียน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ เครื่องมือที่ใช้วิจัย

ครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) เครื่องมือส้าหรับสร้างและพัฒนาบทเรียน ได้แก่ แบบส้ารวจ

ความต้องการและความสนใจของผู้ เรียน หลักสูตรแม่แบบ และแผนการจัดการเรียนรู้วิชา

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนที่ใช้กิจกรรมพหุปัญญาร่วมกบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 2) 

เครื่องมือประเมินผลเพ่ือพัฒนาบทเรียน ได้แก่ แบบประเมินประสิทธิภาพบทเรียนภาษาอังกฤษที่ใช้

กิจกรรมพหุปัญญาร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, แบบทดสอบความสามารถใน

การอ่านภาษาอังกฤษระหว่างเรียนโดยใช้กิจกรรมพหุปัญญาร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

การสื่อสาร และสื่อสาร แบบทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษระหว่ างเรียนโดยใช้
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กิจกรรมพหุปัญญาร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 3) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังเรียนโดยใช้

กิจกรรมพหุปัญญาร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร แบบทดสอบความสามารถใน

การเขียนภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียนโดยใช้กิจกรรมพหุปัญญาร่วมกับการใช้ เทคโนโลยี

สารสนเทศ และการสื่อสาร และแบบวัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษที่ใช้กิจกรรม

พหุปัญญาร่วมกับการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย ประมวลการสอน และ 

แผนการสอนที่เน้นการใช้กิจกรรมพหุปัญญาร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

จ้านวน 10 แผนได้รับการประเมินประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด  2)  ความสามารถด้านการอ่าน

ภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงขึ้น หลังเรียนโดยใช้กิจกรรมพหุปัญญาร่วมกับการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ และการสื่อสาร 3) ความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงขึ้น หลังเรียน

โดยใช้กิจกรรมพหุปัญญาร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  และ 4)  การเรียนรู้

ด้วยตนเองของนักเรียนสูงขึ้น หลังเรียนโดยใช้กิจกรรมพหุปัญญาร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร 

สุดารัตน์  จิบจันทร์ (2555) ได้ท้าการศึกษาวิจัยเรื่อง ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บน

เครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ ส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  เรื่อง อาเซียนส้าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมุ่งที่จะศึกษาวิธีการออกแบบ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการ

เรียนรู้บนเครือข่าย ที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ศึกษาความสามารถด้านทักษะการ

สื่อสารภาษาอังกฤษ ของผู้เรียน  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  และศึกษาความคิดเห็น

ของผู้เรียน โดยอาศัยพ้ืนฐานทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ และกรอบแนวคิดการพัฒนาทักษะการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษที่ประยุกต์มาจากศูนย์พัฒนาหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ (2541)   ใช้รูปแบบการ

วิจัยก่อนการทดลอง แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน (One group pre-test  posttest 

design) และใช้รูปแบบการวิจัยสื่อนวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วย  3 ระยะ  ดังนี้  1) กระบวนการ

ออกแบบ  2) กระบวนการพัฒนา 3) กระบวนการประเมิน โดยการประเมินประสิทธิภาพ และพัฒนา

สื่อบนเครือข่ายตามแนวทางของ สุมาลี ชัยเจริญ (2546)  กลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6/3 โรงเรียนชุมชนหนองเรือ ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จ้านวน 36 คน การ

วิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะ
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การสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียน  ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ การสัมภาษณ์ทักษะการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษจากการวิเคราะห์โปรโตคอล (Protocal analysis) และความคิดเห็นของผู้เรียนซึ่งได้

จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการตีความและลง ผลการวิจัยพบว่า  1) การออกแบบ และพัฒนา

สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ฯ กรอบแนวคิดในการออกแบบฯ มีพ้ืนฐานเชิงหลักการ  4 พื้นฐาน  คือ (1)  

การกระตุ้นโครงสร้างทางปัญญา และทักษะการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ  (2)  การปรับโครงสร้าง และ

ปรับสมดุลทางปัญญา และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (3) การสนับสนุนการปรับสมดุลทางปัญญา

และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  และ  (4) การส่งเสริม และช่วยเหลือในการสร้างความรู้เพ่ือ

พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และมีองค์ประกอบที่ส้าคัญในการออกแบบการเรียนรู้บน

เครือข่ายฯ 8 องค์ประกอบ ดังนี้ (1) ฐานปริศนาอาเซียน (2)  ฐานแหล่งเรียนรู้    (3) ฐานเครื่องมือ

ทางปัญญา  (4) ฐานฝึกการสื่อสาร  (5) ฐานความช่วยเหลือ  (6) ฐานกรณีใกล้เคียง    (7) ฐาน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้  และ (8)  ฐานพบผู้เชี่ยวชาญ  นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้เรียน มีความพึงพอใจ ในการ

เรียนรู้ด้วยสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมทักษะ การ

สื่อสารภาษาอังกฤษ และมีความสามารถสื่อสาร (ฟัง พูด อ่าน และเขียน) ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ 

ร้อยละ 70  2) ผลการประเมินความสามารถด้านทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียน พบว่า ผ่าน

เกณฑท์ี่ก้าหนดไว้ร้อยละ 70  ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 

มีค่าคะแนนเฉลี่ย 11.07   คิดเป็นร้อยละ 73.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.24   3) ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผู้เรียน พบว่า ผ่านเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ ร้อยละ 70 มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 28.08  คิด

เป็นร้อยละ 70.21 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 7.24     4) ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนจาก

แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านเนื้อหา  โดยผู้เรียนเห็นว่า เนื้อหาเรื่อง

อาเซียนเป็นเรื่องเหมาะสม  ทันสมัย กระตุ้นให้ อยากค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง และเข้าใจง่ายกว่าการ

เรียนธรรมดา (2) ด้านสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ บนเครือข่าย  ผู้เรียนเห็นว่า  สัญลักษณ์บนเมนูของ

สื่อบนเครือข่ายช่วยเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย  มีการใช้ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว มีสีและขนาดของ

ตัวอักษรที่สอดคล้องกับเนื้อหา ช่วยให้เรียนรู้ได้ดี  (3) ด้านการส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

ผู้เรียนเห็นว่า การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์ปัญหา หรือ ฐานปริศนาอาเซียน  น่าสนใจมาก ท้าให้เกิด

ความอยากรู้ กระตุ้นให้นักเรียนเกิดทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนและการแสวงหาค้าตอบ

ด้วยตนเอง และมีวิธีการฝึกการสื่อสารได้ทั้งด้าน การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  ข้อค้นพบ
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จากการจัดการเรียนรู้ด้วยสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ฯ นี้ จึงเป็นพ้ืนฐานในการ พัฒนาการเรียนรู้วิชา

ภาษาอังกฤษ และเป็นพ้ืนฐานการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นของผู้เรียนได้ 

        ดวงพร หวานเย็น (2556) ได้ท้าการวิจัยเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนบนเครือข่าย

สังคมออนไลน์ เรื่อง การเขียนเพ่ือการสื่อสาร โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือศึกษา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ส้าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

1) ส้ารวจสภาพการเรียนและความต้องการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอน 2) 

สร้างและประเมินคุณภาพกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน  3) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียน และ 4) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ้านวน 260 คน จากโรงเรียนขยายโอกาสอ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จ้านวน 13 โรงเรียน ในการ

ตอบแบบส้ารวจสภาพการเรียนและความต้องการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการจัดการเรียนการ

สอน กลุ่มตัวอย่างที่ในการทดลองได้จากวิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจับฉลาก (Simple Random 

Sampling) ได้มา 1 โรงเรียน จ้านวน 19 คน  ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนมีความต้องการใช้

เครือข่ายสังคมออนไลน์ส้าหรับการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก  2) ผลการสร้างและประเมิน

คุณภาพของการจัดการเรียนการสอนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์มีคุณภาพอยู่ในระดับดี 3) ผล

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี

นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการ

เรียนการสอนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์อยู่ในระดับมาก โดยสรุปการจัดการเรียนการสอนบน

เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่สร้างขึ้นดังกล่าวมีคุณภาพและสามารถน้าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ได ้

 

2.8.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

  

ชิตพิมล พลสมบัติ (2549) ได้ท้าการศึกษาวิจัย เรื่อง “การพัฒนาทักษะการฟัง-พูด

ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยวิธีสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารที่เน้นการประเมิน

ตามสภาพจริง” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะการฟัง -พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยวิธีสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารที่เน้นการประเมินผลตามสภาพจริง โดยนักเรียน
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ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทั้งสองทักษะไม่น้อยกว่าทักษะ         

ร้อยละ 70 ขึ้นไป กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรี ยนบ้านม่วง สังกัด

ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด จ้านวน 26 คน  ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือที่ใช้

ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติการวิจัย ได้แก่แผนจัดการ

เรียนรู้ด้วยวิธีสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร 2) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินกระบวนการเรียนรู้ 

ประกอบด้วยแบบประเมินทักษะการฟัง-พูดตามสภาพจริง แบบประเมินทักษะกระบวนการเรียน 

และแบบสังเกตพฤติกรรมในการเรียน 3) เครื่องมือที่ในการประเมินผลการเรียนรู้ ประกอบด้วย

แบบทดสอบวัดความก้าวหน้าด้านทักษะการฟัง-พูด 4) เครื่องมือที่ใช้สรุปผลการเรียนรู้ ประกอบด้วย

แบบดทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการฟัง-พูด 5) เครื่องมือที่ใช้ใน

การสะท้อนผลการปฏิบัติ ประกอบด้วยแบบสังเกตพฤติกรรมการสอน แบบบันทึกผลการสอนและ

แบบสัมภาษณ์นักเรียน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษด้านทักษะการฟัง-พูดคิดเป็นร้อยละ 75.23 และ 74.87 ของคะแนนเต็ม และมีนักเรียน

ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินของทั้งสองทักษะคิดเป็นร้อยละ 65.38 ของจ้านวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่ง

เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ 

วราพร  พูลเกษ วนุชชิดา สุภัควนิช และธีติพล วิมุกตานนท์ (2555) ได้ท้าการศึกษาวิจัยเรื่อง 

“การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของชุมชนหมู่บ้านโฮมสเตย์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ

ท่องเที่ยว: กรณีศึกษาบ้านโคกโก่ง  ต้าบลกุดหว้า   อ้าเภอกุจฉินารายณ์   จังหวัดกาฬสินธุ์ ” โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือ 1)  เพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของ ชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว

ของชุมชนหมู่บ้านโฮมสเตย์  2)  เพื่อเพ่ิมศักยภาพของชุมชนให้มี ความเข็มแข็งในการใช้ภาษาอังกฤษ

ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว  3) เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการ ปรับปรุงและพัฒนาทักษะการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน ชุมชนหมู่บ้านโฮมสเตย์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้

ในการวิจัยครั้งนี้คือ  ชุมชนหมู่บ้านโฮมสเตย์  จ้านวน  30 คน   เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย

ประกอบด้วย  1)  แบบส้ารวจความต้องการการพัฒนาทักษะการ สื่อสารภาษาอังกฤษส้าหรับชุมขน

หมู่บ้านโฮมสเตย์    2)  บทเรียนการพัฒนาทักษะการสื่อสาร ภาษาอังกฤษส้าหรับชุมชนหมู่บ้าน

โฮมสเตย์   บ้านโคกโก่ง  ต้าบลกุดหว้า  อ้าเภอกุฉินารายณ์   จังหวัดกาฬสินธุ์ 3)แบบทดสอบก่อน

และหลังการฝึกอบรม  4) แบบสอบถามความคิดเห็นในการ พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสาร   สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าความถี่   ค่าร้อย ละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
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การทดสอบค่าที   ผลการวิจัยพบว่า  (1) ชุมชนหมู่บ้านโฮมสเตย์มีความต้องการให้บทเรียนมีเนื้อหา

เกี่ยวกับ หมู่บ้านโฮมสเตย์จ้านวน  5  หัวข้อคือ  การต้อนรับนักท่องเที่ยว  การแนะน้าเกี่ยวกับที่พัก

โฮมสเตย์   แหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้านโฮมสเตย์   การแสดงพ้ืนบ้าน  ประเพณีและวัฒนธรรม  และ

อาหาร พ้ืนบ้าน โดยจัดเรียงตามล้าดับความส้าคัญของเนื้อหาในการพัฒนาทักษะการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ 2)  ก่อนการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารแตกต่างกันอย่างมี

นัยส้าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 โดยหลังการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  ชุมชนหมู่บ้าน

โฮมสเตย์มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสูงกว่าก่อนการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 3) 

ชุมชนหมู่บ้าน 00โฮมสเตย์มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดต่อการพัฒนาทักษะการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ  ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว ของชุมชนหมู่บ้านโฮมสเตย์คือ   การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษควรเน้นประโยชน์ต่อการ

น้าไปใช้ ในการต้อนรับและแนะน้านักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในหมู่บ้านโฮมสเตย์ได้จริงและ

เนื้อหาที่ น้ามาใช้ในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษจะต้องให้มีความสอดคล้องกับท้องถิ่น

ให้มาก ที่สุด  และจะต้องมีการติดตามผลการหลังการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของชุมชน 

หมู่บ้านโฮมสเตย์สามารถน้าความรู้ไปปรับใช้ในการต้อนรับและแนะน้านักท่องเที่ยว  ชาวต่างประเทศ

ได้ตามสถานการณ์และบริบทของท้องถิ่น  

วรางคณา เค้าอ้น (2560) ได้ท้าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทักษะการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โดยใช้สถานการณ์เป็นฐานเรียนรู้ ” โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ 2) 

ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน

การเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ นักเรียนโรงเรียนโกวิทธ้ารง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จ้านวน 24 คน 

โดยการคดัเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยแผนจัดการเรียนรู้

วิชาภาษาอังกฤษโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวัดทักษะด้านการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่

มีต่อการเรียนรู้การสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่า 1) 

ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ของนักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูง

กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ด้าน

ความเข้าใจง่าย ด้านความคล่องแคล่ว ด้านคุณภาพของการสื่อสาร และด้านปริมาณการสื่อตามล้าดับ 
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ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 

4 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

 

2.8.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

ชญาภา เทศวานิช (2550) ได้ท้าการศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ชุด Say Hello 1-6 โดยผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดสถานศึกษาของรัฐ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินภาษาอังกฤษชุด Say Hello 1-6 ของบริษัทส้านักพิมพ์แม็ค จ้ากัด 

โดยผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดสถานศึกษาของรัฐ ในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากรที่ใช้ได้แก่ 

ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัดสถานศึกษาของรัฐ ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ใช้

สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษชุด Say Hello 1-6 จ้านวน 38 โรงเรียน โดยการสุ่มตัวอย่างจากครูผู้สอน 

ได้จ้านวน 120 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่แบบสอบถาม ผลการวิจัยการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษชุด Say Hello 1-6 พบว่า 1) ด้านเนื้อหา ครูผู้สอนมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ ล้าดับสูงสุดได้แก่ เนื้อหาของสื่อการเรียนรู้ 2) ด้านวิธีการน้าเสนอ ครูผู้สอนมี

ความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ล้าดับสูงสุดได้แก่ ภาษาที่ใช้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 3) ด้าน

กิจกรรม ครูผู้สอนมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ล้าดับสูงสุด ได้แก่ กิจกรรมในบทเรียนมีความ

สอดคล้องกับลักษณะของวิชาภาษาอังกฤษ 4) ด้านการประเมินผล ครูผู้สอนมีความเห็นด้วยอยู่ใน

ระดับมาก  ล้าดับสูงสุดได้แก่ จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก้าหนดไว้ในแต่ละหน่วยการเรียน สามารถ

น้าไปใช้ในการประเมินผลจริง 5) ด่านรูปแบบของสื่อการเรียนรู้ ครูผู้สอนมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับ

มาก ล้าดับสูงสุด ได้แก่ สีที่ใช้ในการพิมพ์มีความเหมาะสมและเป็นธรรมชาติ 

สิตา สิทธิรณฤทธิ์ (2551) ได้ท้าการศึกษาวิจัย เรื่อง “การพัฒนาสื่อเสริมทักษะการเรียนรู้

ค้าศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ้าวันด้วยการ์ตูนแอนิเมชั่น ส้าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3” โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาสื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ค้าศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ้าวันด้วย

การ์ตูนแอนิเมชั่นให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ค้าศัพท์

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ้าวันของนักเรียนก่อนและหลังการใช้สื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ 3) ศึกษา

ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อสื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาปี

ที่ 3 จ้านวน 40 คน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบ

สัมภาษณ์ความต้องการของครุในการใช้สื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ แบบสอบถามความต้องการของ
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นักเรียนในการใช้สื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ แบบส้ารวจค้าศัพท์ที่น้ามาใช้ในการสร้างสื่อเสริมทักษะ

การเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้

ค้าศัพท์ และ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อสื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ ผลการวิจัย

พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ค้าศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ้าวันของนักเรียนก่อนและหลังใช้

การใช้สื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 โดยมีคะแนน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ค้าศัพท์ภาษาอังกฤษหลังการใช้สื่อเสริมทักษะการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการใช้

สื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อสื่อเสริมทักษะการเรียนรู้อยู่ในระดับดี

มาก 

วิชชุดา เสือแก้ว (2552) ได้ท้าการศึกษาวิจัย เรื่อง “การศึกษาสภาพ ปัญหา และความ

ต้องการในการผลิตและการใช้สื่อสารเรียนรู้ของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับช่วงชั้นที่ 1 สังกัด

ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1” นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาสภาพ การผลิตและ

การใช้สื่อการเรียนรู้ ปัญหาการผลิตและการใช้สื่อการเรียนรู้ และความต้องการในการผลิตและ การ

ใช้สื่อการเรียนรู้ของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับช่วงชั้นที่ 1 สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา         

สุราษฎร์ธานี เขต 1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถาม 

วิเคราะห์ข้อ มูลด้วยสถิติพรรณนา ผลการวิจัย พบว่า ด้านสภาพการผลิตสื่อการเรียนรู้ครูผู้สอนวิชา

ภาษาอังกฤษ ระดับช่วง ชั้นที่ 1 สามารถผลิตสื่อการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในระดับพอใช้ในประเภทสื่อ

สิ่งพิมพ์มากที่สุด โดยใช้ต้าราหรือแบบเรียน เป็นแหล่งข้อมูลในการผลิตสื่อการเรียนรู้ และใช้ทั้ง

งบประมาณโรงเรียนและงบประมาณส่วนตัวในการผลิตสื่อการเรียนรู้ สภาพการใช้สื่อการเรียนรู้

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ปัญหาในการ ผลิตและการใช้สื่อการเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ โดยรวมอยู่

ในระดับปานกลาง และความต้องการ ในการผลิตและการใช้สื่อการเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ โดยรวมอยู่

ในระดับปานกลาง ดังนั้นจึง สรุปได้ว่าสื่อการเรียนรู้เป็นตัวกลางถ่ายทอดความรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

หากครูผู้สอนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ มีความรู้ความสามารถในการผลิตและใช้สื่อการเรียนรู้ที่ถูกต้อง 




