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K 43469106 : สาขาวิชาการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง
คําสําคัญ : คุณลักษณะที่พึงประสงคของครู / การเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง

จินตนา  ศิลปรัตน : ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะที่พึงประสงคกับระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนํา
ตนเองของครูโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี (THE  RELATIONSHIPS  BETWEEN  THE  DESIRED  
CHARACTERISTICS   AND  SELF-DIRECTED  LEARNING  READINESS  LEVEL  OF  PRIMARY  SCHOOL TEACHERS  
IN   SUPHAN  BURI  PROVINCE) อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ : อาจารย ดร.ชิดชงค  นันทนาเนตร  และอาจารย มณ ี ศรีวิบูลย.  
219 หนา. ISBN 974-653-552-8

การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาคณุลกัษณะทีพึ่งประสงคและระดบัความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนาํ    
ตนเองของครูโรงเรียนประถมศกึษาในจงัหวดัสพุรรณบรีุ 2) ศกึษาเปรียบเทยีบความแตกตางและความสมัพันธระหวางระดบัความพรอม
ในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง กับเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณในการสอน ระดับช้ันที่สอน ขนาดโรงเรียนและคุณลักษณะที่
พึงประสงคของครู  และ3) ศกึษาสมการพยากรณของระดบัความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนาํตนเอง  กลุมตวัอยาง คอื ครูประถมศกึษา
จังหวัดสุพรรณบุรี     ที่ทําการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา ปการศึกษา 2545 จํานวน 466 คน  ซึ่งไดจากการ สุมตัวอยางแบบหลาย
ขั้นตอนตามขนาดของโรงเรียน

การวเิคราะหขอมลู ใชคาเฉลีย่และคาความเบีย่งเบนมาตรฐานในการหาคาระดบัของสภาพทัว่ไป การวเิคราะหคณุลกัษณะ
ที่พึงประสงคและระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองของครู ใชคาเฉลี่ย  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชคาสถิติ   
t-test และ ONE WAY ANOVA เพ่ือเปรียบเทยีบระดบัความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนาํตนเอง การวเิคราะหความสมัพันธระหวาง
คุณลักษณะที่พึงประสงคกับระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง ใชวิธีการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธรายคู   
โดยวิธีของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) และใชการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบวิธี  Stepwise  
เพ่ือศึกษาสมการพยากรณของระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองของครู จําแนกตามตัวแปรตาง

ผลการวิจัย พบวา
1. กลุมตวัอยางสวนใหญเปนหญิง อายุโดยเฉลีย่ 45 ป จบการศกึษาระดบัปริญญาตรี  มปีระสบการณในการสอน 22 ป

สอนระดับช้ันประถมศึกษาในโรงเรียนขนาดกลาง แหลงขอมูลที่ครูใชในการแสวงหาความรู ไดแก แหลงขอมูลในโรงเรียน 
เอกสาร/วารสาร/นิตยสาร และการฝกอบรม/การประชุมทางวิชาการ

2. ครูโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี  มีคุณลักษณะที่พึงประสงคทั้ง   3 ดาน คือ ดานบุคลิกภาพ  
ดานคุณธรรมและจริยธรรม และดานสมรรถภาพทางดานวิชาชีพครู อยูในระดับดี

3. ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองโดยรวมอยูในระดับสูง   (คาเฉลี่ย 3.71 จากคาสูงสุด 5.00)
4. การวเิคราะหความสัมพันธของระดบัความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนาํตนเอง กบัตวัแปรตาง  ๆ พบวา เพศ 

ประสบการณในการสอน ระดับช้ันที่สอนและขนาดโรงเรียนไมมีความสัมพันธกับระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง 
สวนอายุ วุฒิการศึกษาและคุณลักษณะที่พึงประสงคมีความสัมพันธกับระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05

5. สมการพยากรณระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง  แสดงใหเห็นวามีตัวแปรพยากรณ 3 ตัวแปร
ทีเ่ปนตวัพยากรณระดบัความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนาํตนเอง (Yรวม)  คอื วฒุกิารศกึษา (X3) คณุลกัษณะทีพึ่งประสงคดานคณุธรรมและ 
จริยธรรม (X7.2)  และดานสมรรถภาพทางวชิาชีพครู  (X7.3)    โดยตัวแปรทั้งสาม สามารถพยากรณไดรอยละ 30.00 มีคาสัมประสิทธิ์   
สหสัมพันธพหุคูณ เทากับ 0.548 มีคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ เทากับ 0.317 ดังสมการ

 Yรวม   = 1.805 + 0.186X3 +0.144X7.2 + 0.260 X7.3

ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน                  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร                   ปการศึกษา  2545
ลายมือชื่อนักศึกษา …………………………………………………………….
ลายมือชื่ออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 1. ……………………………….……..  2.  ………………………………………
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K 43469106    : MAJOR : ADULT  AND  CONTINUING  EDUCATION
KEY  WORD : THE DESIRED CHARACTERISTICS OF TEACHERS/ SELF-DIRECTED LEARNING READINESS

JINTANA  SILPARAT :  THE RELATIONSHIPS  BETWEEN  THE  DESIRED  CHARACTERISTICS   
AND  SELF-DIRECTED  LEARNING  READINESS  LEVEL  OF  PRIMARY  SCHOOL TEACHERS  IN   SUPHAN BURI  
PROVINCE. THESIS  ADVISORS : CHIDCHONG  NANTANANATE, Ed.D.,  AND  MANEE SRIWIBOON.         
219 pp. ISBN 974-653-552-8

      The purposes of this research were to study the level of Self-Directed Learning Readiness (SDLR) of 
Primary School Teachers in Suphan Buri province; and to investigate the relationships of the SDLR  level and gender, 
age, educational level, teaching experience, pupil-class level, school size and scores of desired characteristics ; and to 
study prediction equation of  SDLR of  Primary School Teachers.  The sample group of the study were 466 Primary 
School Teachers selected by multistage random sampling method.

The research instrument used for data collection were questionnaires which consisted of 3 parts :  general 
information of the sample group, questionnaires on desired characteristics of teachers and  SDLR  scale  The statistics 
used for data analysis were mean ( X ), standard deviation (S.D.), t-test, Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient  and Stepwise Multiple Regression Analysis.

The major finding were as follow :
1. The majority of the  sample group  were females, their average age are 45 years and they earned 

bachelor degree. They taught in the medium size primary schools and their teaching experience were 22 years on the 
average.  They  used  school learning resources, document, journal, periodical, training and academic conferences more  
often  than  other  learning  resources.

2. The desired characteristics of the sample group related  to personality, desired characteristics related  
to moral and ethics  and desired characteristics related to teaching ability   were at a high satisfactory level.

3. The SDLR level of the sample group were at a high level.   ( X = 3.71out  of 5.00)
4. The research result showed that gender, teaching experience, pupil-class level  and school size were 

not statistically  related to the SDLR level but age, educational level and scores of desired characteristics  were  
statistically related to the SDLR  at a significant level of 0.05

5. The prediction equation  SDLR, indicates 3 variables namely : educational level  (X3), the desired 
characteristics related to moral and ethics (X7.2)  and desired characteristics related  to  teaching ability (X7.3). These 3 
variables can predict the tendency of SDLR of Primary school  Teachers with  30.00%  prediction power, the multiple 
regression is 0.548 and standard error is 0.317.  The prediction  equation  is as follow :

Ytot  = 1.805 + 0.186X3 + 0.144X7.2 + 0.260 X7.3

Department  of  Nonformal  Education              Graduate  School, Silpakorn  University                 Academic  Year  2002
Student’s  sigature  ……………………………………………………………………………
Thesis  Advisors’ signature  1 ……………………………..…………….  2 ……………………………………...……….
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วิทยานิพนธเลมนี้สําเร็จไดดวยด ี  โดยไดรับความกรุณาชวยเหลือเปนอยางดียิ่งจากทาน
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ตลอดเวลาในการศึกษา  จนทําใหผูวิจัยไดรับในส่ิงท่ีมุงหวังและตั้งใจ

ขอขอบพระคณุผูอํานวยการการประถมศึกษาจงัหวดัสุพรรณบุร ี  ผูบรหิารโรงเรยีนและครู
ท่ีกรุณาตอบแบบสอบถามและชวยเหลือในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือจัดทําวิทยานิพนธจนสําเร็จ  
ลุลวงไปดวยด ี และขอขอบพระคุณอาจารยธงชัย   อยูวงษอ๋ัน ผูอํานวยการและเพ่ือนครูในโรงเรียน
อนุบาลพระบรมราชานุสรณดอนเจดีย ท่ีใหการสนับสนุนและเปนกําลังใจในการศึกษาครั้งนี้

คุณคาและประโยชนของวิทยานิพนธฉบับนี้  ขอมอบเพ่ือตอบแทนพระคุณของ        
เตี่ยกิม  คุณแมคง ศิลปรัตน  และครูอาจารยทุกทานผูประสิทธ์ิประสาทวิชา   ตลอดจนพ่ี  นอง  และ
หลานในครอบครัวศิลปรัตน และสมาชิกการศึกษาผูใหญรุนท่ี 27 (ภาคความรวมมือ)  ท่ีคอยเปน
กําลังใจและใหการสนับสนุนแกผูวิจัยจนสําเร็จการศึกษาสมความปรารถนา
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บทที่ 1

บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
โลกในยคุปจจบัุนเปนยคุโลกาภวิตัน (globalization) ท่ีมีความเจรญิกาวหนาดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ  (information  technology)  และมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา  ปจจัยสําคัญท่ี
จะชวยใหคนเผชิญการเปล่ียนแปลงและความทาทายดังกลาว ก็คือคุณภาพของการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคนใหมีคณุภาพจงึเปนเรือ่งท่ีมีความจาํเปนอยางยิง่ การศึกษาท่ีมีคณุภาพจะชวยพัฒนาศักยภาพ 
ท่ีมีอยูในตวับุคคลใหไดรบัการพัฒนาอยางเตม็ท่ี  ทําใหคนท่ีรูจกัคดิวเิคราะหรูจกัแกปญหา มีความคดิ 
รเิริม่สรางสรรครูจกัเรยีนรูดวยตนเอง  สามารถปรบัตวัใหทันกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกดิขึน้อยางรวดเรว็   
มีจริยธรรม คุณธรรม รูจักพ่ึงตนเอง และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข การศึกษา
เปนกลไกสําคัญของการพัฒนาคน เปนเครื่องมือเตรียมคนและสังคมใหพรอมรับการเปล่ียนแปลง 
เพ่ือการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืนมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิง่ในชวงยคุท่ีวทิยาศาสตรเทคโนโลย ี
สารสนเทศและวิทยาการไดเปล่ียนแปลงกาวหนาอยางรวดเร็ว   ตราบใดท่ียังมีชีวิตอยูมนุษยจะตอง
มีการเรียนรูอยูเสมอ  และการเรียนรูนั้นจะตองกระทําดวยตัวของตัวเอง  ไมมีใครเรียนแทนกันได

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงมีแนวพระราชดําริวา การศึกษาคือการเรียนรู 
ตลอดชีวติ ขอบเขตของการศึกษาท่ีแทจริงนั้นมิไดจบอยูเพียงในระบบการศึกษาหรือเพียงชวงระยะ
เวลาใดเวลาหนึ่งเทานั้น แตแทจริงแลวการศึกษาของคนตองเปนการศึกษาอยางตอเนื่อง ตลอด 
ช่ัวชีวิตของบุคคลนั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งโลกในยุคปจจุบันท่ีเปดกวางในเรื่องของการส่ือสารและ
การไหลเวียนของขาวสารขอมูลเขาสูสภาพของ  “สังคมแหงการเรียนรู” ท่ีมีความรูใหม ๆ เพ่ิมขึ้น
อยางมากมายท่ัวโลก  ดังนั้นการศึกษาอยางตอเนื่องเพ่ือเพ่ิมพูนความรูอยางสมํ่าเสมอ  ยอมสงผลให
ความรูท่ีไดรับเม่ือสําเร็จการศึกษากลายเปนส่ิงลาสมัยเม่ือเวลาลวงเลยไป  การเรียนรูตลอดชีวิตจึง
เปนส่ิงสําคัญและจะกลายเปนปจจัยหนึ่งท่ีจําเปนตอความอยูรอดของคน (เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ 
2542 : 88-89) จากแนวพระราชดําริดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  แสดงวา  
ทรงใหความสําคัญกับการศึกษาตอเนื่องเปนอยางมาก  เพราะเปนเรื่องของการเรียนรูตลอดชีวิตท่ี
ไมมีวันส้ินสุด    ซ่ึงเกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์  (2539:19)ไดใหความเห็นวา “…การเรียนรู  นํามาซ่ึง
ความเขาใจในสภาวะท่ีตนเองเปนและเผชิญอยู กอใหเกิดความรู  ความเขาใจในสภาวะความเปนไป
ของโลกของสังคมคูแขง มีความเขาใจในวิทยาการและเทคโนโลยีใหม ๆ ไดรับขอมูลขาวสารท่ี
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สําคัญตอการประเมิน วิเคราะหเพ่ือการตัดสินใจ เขาใจความผิดพลาดและความลมเหลวในอดีตให
ดีขึ้นจนอาจกลาวไดวา ในโลกปจจุบันไมมีใครจะสามารถอยูรอดหรือประสบผลสําเร็จได ถาหาก  
ไมมีการเรียนรู…”  ซ่ึงสอดคลองกับความคิดของ  จอหน  ดิวอ้ี  (อางถึงใน  สิริรัตน  สัมพันธยุทธ 
2540 :1)  ท่ีกลาววา   การศึกษาเปนกระบวนการเชนเดียวกับชีวิต คือ มีการเปล่ียนแปลงอยูเสมอ  
ดังนั้น คนเราจึงตองไดรับการศึกษาอยูตลอดเวลา และจะตองดําเนินไปตลอดชีวิต ในทัศนะของ
พระพุทธศาสนา มีคําสอนวา การศึกษาเปนหลักท่ีสอนวามนุษยจะตองแกไขพัฒนาตนเองอยูเสมอ  
และจะตองพัฒนาตนเองตลอดเวลาโดยไมประมาท คือ หยุดไมได  ถาหยุดเปนการประมาท     
(พระธรรมปฏก  2542 :17)  ดังนั้นอาจสรุปไดวาการศึกษาคือการเรียนรูตลอดชีวิต  มักมีคํากลาวใน
ศาสนาพุทธอยูเสมอวา  “การศึกษาคือชีวิต ชีวิตคือการศึกษา” ในศาสนาอิสลามจากคัมภีรกุรอาน   
มีคําสอนวามนษุยจะตองมีการเรยีนอยางตอเนือ่ง “จากเปลถึงหลุมฝงศพ” (from  cradle  to graveyard)       
ดร.ปวย  อ๊ึงภากร   กลาววา  การเรียนรูเกิดขึ้นตั้งแตจากครรภมารดาถึงเชิงตะกอน (from  womb  to  
tomb) การศึกษาจึงเปนกระบวนการตลอดชีวิต (สุนทร  สุนันทชัย และ สนอง  โลหิตวิเศษ 2544 :
203)   ซ่ึงสอดคลองกับ โนลล  (Knowles)  ท่ีกลาววา  การเรียนรูควรเปนกระบวนการตอเนื่องท่ีจะ
ตองเกิดขึ้นตลอดชีวิต ซ่ึงในปจจุบันโครงสรางทางการศึกษาของไทยก็พยายามจัดใหเอ้ือตอแนวคิด
เรื่องการศึกษาตลอดชีวิต โดยการสรางใหระบบการศึกษาเอ้ืออํานวยตอการเรียนรูตลอดชีวิตของ
ประชาชน  สามารถกระทําไดดวยการขยายชองทางการศึกษาใหมีความหลากหลาย    ท้ังการศึกษา
ในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือเอ้ือใหบุคคล
สามารถเรียนรูไดในทุกสถานภาพ   ทุกเวลา ทุกสถานท่ี ทุกชวงอายุ

การเรียนรูตลอดชีวิตสามารถเรียนรูไดในหลายรูปแบบ  การเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง  
เปนรูปแบบหนึ่งท่ีเปนการเรียนรูท่ีเกิดขึ้นภายใตแรงจูงใจของบุคคล  เปนกระบวนการซ่ึงผูเรียนมี
ความคิดริเริ่มดวยตนเอง จะโดยอาศัยความชวยเหลือจากผูอ่ืนหรือไมตองก็ได ผูเรียนจะทําการ
วเิคราะหความตองการท่ีจะเรยีนรูของตน กาํหนดเปาหมายในการเรยีนรู แยกแยะแจกแจงแหลงขอมูล
ในการเรียนรูท้ังท่ีเปนคนและอุปกรณ เลือกวิธีเรียนท่ีเหมาะสมและประเมินผลการเรียนรูนั้น ๆ ซ่ึง
ลักษณะนี้ เรียกวา  “การเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง” (Self – directed Learning) (Knowles, อางถึงใน 
ชิดชงค  ส. นันทนาเนตร  2542:15) ซ่ึงเปนลักษณะการเรียนรูท่ีนักการศึกษาพึงประสงคใหเกิดแก 
ผูเรยีนมากท่ีสุด เปนเปาหมายสําคญัยิง่ของการจดัการศึกษา ไมวาจะเปนการศึกษาแกเดก็หรอืผูใหญ  
ก็ตาม เพราะเช่ือวาบุคคลท่ีมีความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง จะนําไปสูการเปนผูเรียนรู
ตลอดชีวติ (Lifelong  learner)(สมคดิ  อิสระวฒัน  2543:169)  ดงันัน้ ถาทุกคนสามารถพัฒนาศักยภาพ
แหงตนในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองใหสูงขึ้นและตอเนื่อง จะทําใหเกิดบุคคลแหงการเรียนรู 
เปนการผลิต “ผูรู” “ผูสรางความรู” และ “องคความรู”
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ภายหลังจากมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540   
เพ่ือใหเกิดการปฏิรูปสังคมไทยในดานตาง ๆโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพคนไทยและเพ่ิมพูนความ
เขมแข็งทางดานปญญาของสังคมไทย  ใหสามารถแกปญหาใหพนไปจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ
และสังคมท่ีเผชิญอยู การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ พุทธศักราช 2542    
จึงเปนเครื่องมือสําคัญยิ่งในการพัฒนาคุณภาพของคนไทย เพ่ือพัฒนาศักยภาพของคนไทยใหพรอม
จะเผชิญสถานการณทันโลกยุคใหมท่ีมีความเปล่ียนแปลงทุกดานอยางรวดเร็ว   ซ่ึงหัวใจสําคัญของ
การปฏิรูปการศึกษาก็คือ การปฏิรูปการเรียนรู หัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู คือ การปฏิรูป
กระบวนการเรียนการสอนท่ียึดวิชาเปนตัวตั้งมายึดมนุษยหรือผูเรียนเปนตัวตั้ง หรือท่ีเรียกวา ผูเรียน
สําคัญท่ีสุด (ประเวศ   วะสี   2543:ก)  แนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ 
พุทธศักราช  2542  ยึดหลักสําคัญ  3  ประการ  คือ  การศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน   การให
สังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  และ  การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยาง
ตอเนื่อง   นอกจากนั้น  เนื้อหาในพระราชบัญญัติยังสะทอนใหเห็นจริงวารัฐใหความสําคัญตอการ
ศึกษา  ยืดหยุนรูปแบบและองคกรท่ีจัดการศึกษา   การใชส่ือตัวนําและรูปแบบการจัดการศึกษาท่ี
หลากหลาย  เชน  การเรียนแบบทางไกล  การเรียนดวยตนเอง  การเรียนรูในสถานประกอบการ  
การฝกอบรมระยะส้ัน   ท้ังแบบท่ีเปนช้ันเรียนและไมเปนช้ันเรียน การเรียนแบบบูรณาการ การ
เรียนรูโดยกรณีศึกษา    การสอนโดยใชกระบวนการกลุม    การเรียนรูอยางมีสวนรวม   ฯลฯ   จาก
การเปล่ียนแปลงทัศนคติในการจัดการศึกษาตาง ๆ เหลานี้   ผนวกกับความกาวหนาทางเทคโนโลย ี
การส่ือสารในปจจุบัน  สามารถเอ้ือใหบุคคลไดมีโอกาสในการเรียนรูกวางขวางขึ้น ท้ังในดาน   
เนื้อหาหรือองคความรูตาง ๆ  และในดานรูปแบบวิธีการเรียนรูและยังชวยลดอุปสรรคและขอจํากัด
บางประการอันเนื่องมาจากปญหาสวนตัวของบุคคลเอง  เชน  ปญหาทางดานเศรษฐกิจ   ปญหา
ครอบครัว  หรือปญหาดานเวลาของผูเรียน   บุคคลจะสามารถแสวงหาความรูไดอยางตอเนื่อง 
ตลอดชีวิตตามอัตภาพของแตละบุคคล    อยางไรก็ตาม การท่ีผูเรียนจะสามารถตักตวงความรูและ
ประสบการณจากกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น ผูเรียนจําเปนตอง
พัฒนาทักษะการเรียนรู เพ่ือใหตนเองสามารถแยกแยะขอมูลความรูและไดเรียนรูส่ิงท่ีตองการของ
ตนไดอยางเต็มท่ีและตอเนื่อง ดังนั้นการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองจึงเปนวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีจะใช
ในการเรียนรูของบุคคล  เพราะจะสงผลใหเกิดการพัฒนาบุคคลในหลายดาน เชน ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค รูจักการคนควา รูจักการตัดสินใจและมีความรับผิดชอบในตัวเอง   ซ่ึง บรอคเคทท  และ  
ฮมีสตรา  (Brockett  and  Hiemstra  1991:11)    กลาววาการเรยีนรูดวยการช้ีนาํตนเอง เปนบุคลิกลักษณะ
ท่ีมีอยูในบุคคลทุกคน  ซ่ึงจะมีอยูในระดับมากหรือนอยตางกัน  ก็ขึ้นอยูกับสถานการณการเรียนรูนั้น 
และมีความเห็นวาบุคคลสามารถเพ่ิมความสามารถในการช้ีนาํตนเองใหมีมากขึน้ไดเม่ือไดรบัเครือ่งมือ
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การเรียนรูท่ีเหมาะสม แหลงเรียนรู ประสบการณและการสนับสนุนชวยเหลือ      ซ่ึงสอดคลองกับ
การวิจัยของ  สมคิด อิสระวัฒน(2538) เรื่องลักษณะการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองของคนไทย 
พบวาคุณลักษณะของบุคคลซ่ึงเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง  (Self – directed  Learning)  อาจเกิดขึ้น
จากการจัดสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมใหบุคคลเกิดคุณลักษณะเปนผูเรียนดวยตนเอง โดยตองเปนคน
ชางสังเกต  คิดวิเคราะห  เปนนักปฏิบัติและนักประเมินผล ซ่ึงนําไปสูการเปนผูเรียนรูตลอดชีวิต 
และพบวาการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง เปนวิธีการหนึ่งท่ีชวยใหบุคคลประสบผลสําเร็จในอาชีพ 
ฐานะความเปนอยูและการยอมรับจากสังคม นอกจากนี้  Kidd  (1976:108 – 109) ไดศึกษางานของ
นักจิตวิทยาหลาย ๆ ทานเกี่ยวกับความอยากรูอยากเห็น  (inquiry)   และสรปุวาความอยากรูอยากเห็น
ของมนุษย  เปนส่ิงท่ีอยูในตัวมนุษยโดยธรรมชาติมีมาแตกําเนิด เปนกระบวนการภายในของมนุษย
สามารถเรยีนรูไดเองถาปลอยใหอยูตามลําพัง แมไมแสวงหากส็ามารถเรยีนรูส่ิงใหม ๆ หรอืไดรบั
ประสบการณใหม ๆ ได   ลักษณะเชนนีเ้ปนการเรยีนรูท่ีมีอิสระและเปนการเรยีนรูดวยการช้ีนาํตนเอง 
ลูซ่ี  เมดเซน  กูกลิเอลมิโน   (Lucy  Madsen  Guglielmino)  แหงมหาวิทยาลัยจอรเจีย   ไดศึกษาและ
สรางแบบวัดลักษณะความพรอมของการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง (Self – Directed Learning  
Readiness  Scale  - SDLRS)  ขึ้น  โดย  กูกลิเอลมิโน  ไดใหความหมายของระดับความพรอมในการ
เรียนรูดวยการช้ีนําตนเองวาเปนความรูสึกหรือความคดิเห็นวาตนเองมีทัศนคตเิกีย่วกบัความสามารถ
ในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองและในการศึกษาความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง   
เปนการศึกษาท่ีมุงเนนศึกษาทัศนคติของบุคคล    มิใชเปนการวัดลักษณะพฤติกรรมหรือการกระทํา   
กูกลิเอลมิโน  ไดพัฒนาเครื่องมือเพ่ือใชวัดระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง   จาก
ผลการทดลองใชเครื่องมือดังกลาว  กกูลิเอลมิโนไดขอสรปุวา ความพรอมในการเรยีนรูดวยการช้ีนาํตนเอง   
ประกอบดวย  8  องคประกอบ   คือ

1. การเปดโอกาสตอการเรียนรู (openness  to  learning  opportunities)
2. มโนคติของตนเองในดานการเปนผูเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ  (self  concept  as  an  

effective  learner)
3. ความคิดริเริ่มและอิสระในการเรียนรู  (initiative  and  independence  in  learning)
4. ความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง (information  acceptance  of  

responsibility  for  one’s  own  learning)
5. ความรักในการเรียนรู  (love  of  learning)
6. ความคิดสรางสรรค  (creativity)
7. การมองอนาคตในแงดี    (positive  orientation  to  the  future)
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8. ความสามารถใชทักษะศึกษาหาความรูและทักษะการแกปญหา (ability  to  use  
basic  study  skills  and  problem - solving  skills)

มีงานวิจัยหลายเรื่องท่ีใชเครื่องมือนี้ ศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองวัดระดับ
ความพรอมในการเรยีนรูดวยการช้ีนาํตนเองของบุคคลในสาขาตาง ๆ  เชน การเรยีนรูดวยการช้ีนาํตนเอง
มีความสัมพันธกบัความสามารถในการปฏิบัตงิานของบุคคลในองคการ (Grey 1986   และ  Jude – York 1993)   
และ ดกิสัน (Dixon) ไดทําการศึกษาวจิยัเรือ่งความสัมพันธระหวางความพรอมในการเรยีนรูดวยการช้ีนาํ
ตนเองกับจํานวนปการศึกษาในโรงเรียน อายุและเพศ ของนักโทษชายและหญิงของทัณฑสถาน
รัฐมิชิแกน  ไดขอสรุปวา ความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง  มีความสัมพันธกับจํานวนป
ของการศึกษาในโรงเรียน อายุและเพศ  (Dixon 1992)

จากการศึกษาดังกลาวสรุปไดวา การเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง เปนคุณลักษณะของ
บุคคลท่ีไมหยุดนิ่งอยูกับท่ี สนใจท่ีจะเรียนรู สามารถพ่ึงตนเองได พัฒนาตนเองอยางตลอดเวลาและ
ตลอดชีวิตนําไปสูการเปนบุคคลท่ีสามารถเผชิญกับสถานการณตางๆท่ีเกิดขึ้นซ่ึงมีการเปล่ียนแปลง 
ท้ังทางดานเศรษฐกจิ สังคม  เทคโนโลย ี และขอมูลขาวสารอยางรวดเรว็ในปจจบัุน     คุณลักษณะของ
ผูเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองนี้ เปนคุณลักษณะท่ีมีสวนสําคัญตอการเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพขององคการ

องคการประกอบดวย คน เปนทรัพยากรท่ีสําคัญความสําเร็จขององคการขึ้นอยูกับความ
สามารถและคุณภาพของบุคคลในองคการ หากองคการประกอบดวยบุคคลท่ีมีความคิดริเริ่ม 
สรางสรรค  สามารถกําหนดเปาหมายของตนเองและเปาหมายของงานสามารถตัดสินใจตลอดจน
ประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเอง   เปนบุคคลท่ีมีลักษณะของบุคคลท่ีเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง  
จะสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางาน โรงเรียนเปนองคการท่ีมีครูเปนบุคคลท่ีสําคัญ “ครู”         
ผูเปรียบเสมือนนายทายเรือท่ีคอยคัดทายเรือ คือ “นักเรียน” ไปสูจุดเปาหมายของหลักสูตรเสริมสราง
ความเขมแข็งทางปญญา  พัฒนาตนใหรักการเรียนรู  มีความสุขกับการเรียนรู  มีความคิดในการ   
แกปญหาและเลือกสรรพส่ิงท่ีดีมีคุณคาท่ีสุดใหกับตนเองและสังคม โกสินทร รังสยาพันธ (2530 : 
64)  กลาววา “.. ครูเปนผูรับภาระสําคัญยิ่งในการสรางสรรคชาติ ครู คือผูสรางสังคมใหเปนพลเมืองด ี 
ชวยสรางเยาวชนใหเปนคนดีสําหรับทําประโยชน และเปนกําลังของประเทศชาติในอนาคต”  เชน
เดียวกับ    ธํารง  นนทตา  (2534:22)   ท่ีกลาววา   หนาท่ีของครูนั้นเปนหนาท่ีท่ีมีความสําคัญยิ่ง  
เพราะเปนการปลูกฝงความรู   ความคิด  และจิตใจใหแกเยาวชน  เพ่ือท่ีจะเติบโตขึ้นเปนพลเมืองดี  
และมีประสิทธิภาพของประเทศชาติในกาลขางหนา ผูเปนครูจึงจัดไดวาเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญใน
การสรางสรรคบันดาลอนาคตของบานเมือง ดังนั้นจึงเห็นไดวา ครูมีความสําคัญตอบุคคลและ
ประเทศชาติบานเมืองเปนอยางมาก ชาติบานเมืองจะพัฒนาไดก็เพราะคนในชาติไดรับการพัฒนา
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อยางถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ  ถาระบบการศึกษาดี  ครูดี  ทํางานดวยความรับผิดชอบ ผลท่ีไดรับ 
คือ คุณภาพของนักเรียนก็จะดีไปดวยอยางแนนอน

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ พุทธศักราช 2542 นํามาซ่ึงการปฏิรูปการศึกษา โดย
มีจุดมุงหมายเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาใหมีมาตรฐานช้ันสูงในระดับสากล โดยมุงเนนการ
ปฏิรูปการศึกษาท่ีสําคัญ 4 ดาน คือ ปฏิรูปโรงเรียนและสถานศึกษา  ปฏิรูปครูและบุคลากรทาง  
การศึกษา  ปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน   และปฏิรูประบบการบริหารการศึกษา  
การศึกษาของประเทศเปล่ียนโฉมหนาใหมไปสูการปฏิรูปการเรียนรูท่ีผูเรียนสําคัญท่ีสุด  มีรูปแบบ
และแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย เพ่ือนําไปสูการ “ปฏิวัตวิัฒนธรรมการเรียนรู”  ของคนไทย   เพ่ือให
เด็กไทยไดเรียนรูอยางมีความสุข เปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพของประเทศ การปฏิรูปการศึกษาและ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีการส่ือสาร สารสนเทศ สงผลใหนักเรียนสามารถเรียนรูดวยการ 
ช้ีนําตนเองและเรียนดวยตนเองได ในสวนตัวครูนั้นจําเปนตองปรับแนวคิดและวิธีการสอนหรือ
การจัดการศึกษาใหสอดคลองกัน ครูตองปรับเปล่ียนบทบาทตัวเองเสียใหมจาก “ผูถายทอด 
บทเรียน” เปน “ผูกระตุนและสรางบรรยากาศการเรียนรู”  ตองปรับบทบาทจากการท่ีครูยืนอยู  
หนาช้ันใชเพียงชอลกกับกระดานและบอกใหนักเรียนทองจํา ไปเปนครูยุคใหมท่ีมีบทบาทเปน 
ผูอํานวยความสะดวก (facilitator) เปนผูจุดไฟแหงการเรียนรู เสริมพลังใหนักเรียน ชวยสราง
บรรยากาศในการแลกเปล่ียนประสบการณในกลุมผูเรียน ใหคําแนะนําวิธีการเรียน การวางแผน 
การเรียน  จัดหาส่ือ  วัสดุอุปกรณและการประเมินผล เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเองในสังคม
แหงการเรียนรูของโลกยุคใหม คนเปนครูจึงควรมีประสบการณท่ีกวางขวาง จะตองเปนครูมืออาชีพ   
ครูจึงควรมีและพัฒนาคุณลักษณะการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง คือ เปนผูมีความคิดริเริ่ม มีความ 
ตั้งใจ มีความรับผิดชอบ  มีความสามารถในการวางแผนและควบคุมการเรียนรูของตนเอง  มีการ 
ฝกฝนและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ซ่ึงไดแก การเขารวมฝกอบรม  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  
การสัมมนา การศึกษาดูงาน การศึกษาดวยตนเองจากตํารา เอกสาร บทความทางวิชาการ ส่ือ
เทคโนโลยีทางการศึกษาแบบตาง ๆ   หรือการศึกษาตอในสถาบันการศึกษาตาง ๆ ซ่ึงจะสงผลให
ครูมีความรูมากขึ้น  สามารถปรับตัวไดทันกับความกาวหนาของเทคโนโลยีและสังคมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงการปรับบทบาทของครูซ่ึงสอดคลองกับแนวทางการ
จัดการศึกษาของไทยในปจจุบัน  เชน   สายหยุด  จําปาทอง   (2532:24-25)  ไดกลาวถึงบทบาทครู
วาครูควรเปล่ียนบทบาทจากการเปนผูบอก   ผูนําแสดง  มาเปนผูกระตุนใหเกิดความคิด  รูจักวิธีการ
ศึกษาหาความรู  ฝกใหนักเรียนมีความสามารถทํางานเปนกลุม รูจักวิพากษวิจารณ ยอมรับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืน  มีวินัยในตนเอง  ซ่ึงสอดคลองกับ อัปสร  มีสิงห  (2534:12-13)  ท่ีกลาววา   ครู
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ควรเปนผูจัดประสบการณใหนักเรียนคนพบคําตอบดวยตนเอง เปนผูช้ีนําแหลงขอมูลและแหลง
ความรูท่ีทันสมัยอยูเสมอ  เนนการเรียนรูโดยอาศัยกระบวนการคิด สวนทัศนีย  สงวนสัตย  (2534 : 
14-17)  กลาวสนับสนุนบทบาทของครูตอการเรียนรูดวยการพ่ึงตนเองของนักเรียนอยาง สอดคลอง
กันวา   ครูควรเปล่ียนบทบาทของตนเองโดยการสรางบรรยากาศใหทุกคนมีความเช่ือม่ันในตนเอง 
วางแผนการสอนโดยสรางปญหาใหคิด วินิจฉัยและตั้งจุดประสงคของการเรียนรู ชวยผูเรียนในการ
วินิจฉัยความจําเปนในการเรียนรู ในทํานองเดียวกัน  จรรยา วรรณเวช (2538:บทคัดยอ)  และ     
เลอพงษ  อุปพงษ  (2544 : บทคัดยอ)  ไดสรุปถึงคุณลักษณะของคร ู ท่ีพึงประสงคในโรงเรียน
ประถมศึกษาวา  ครูควรมีคุณลักษณะท่ีด ี  4  ดาน คือ ดานวิชาการ ดานบุคลิกภาพ ดานคุณธรรม
และจริยธรรม  และดานมนุษยสัมพันธ แตในการประเมินคุณลักษณะของครูผูสอนเพ่ือการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานโรงเรียนปการศึกษา  2543  ของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาต ิ  ซ่ึงกําหนดคุณลักษณะของครูผูสอนไว  3  ดาน  คือ  ดานบุคลิกภาพ   ดานคุณธรรมและ 
จริยธรรม   และดานสมรรถภาพวิชาชีพครู  ซ่ึงเปนคุณลักษณะท่ีสําคัญเกี่ยวของกับการปฏิบัติ   
หนาท่ีของครูตามจรรยาบรรณและเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ การปฏิรูปการศึกษา
และมาตรฐานวิชาชีพครู เปนเรื่องสําคัญท่ีครูพึงตระหนัก และตองปรับเปล่ียนตนเอง ตลอดจนวิธี
การจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสม พรอมท้ังพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึง
สนใจทําการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางคุณลักษณะท่ีพึงประสงคกับระดับความพรอมใน
การเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองของครูโรงเรียนประถมศึกษา   จังหวัดสุพรรณบุรี   เพราะเห็นวาการ
เรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง เปนคุณลักษณะท่ีสําคัญในหลาย ๆ คุณลักษณะของครูท่ีมีคุณลักษณะท่ี 
พึงประสงคและจะชวยนําไปสูการประสบผลสําเร็จในการทํางาน   นอกจากนั้นผลการศึกษานี้ยังใช
เปนขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาและสงเสริมคุณลักษณะการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองของครูใหสูง
ขึ้น   เพ่ือนําไปสูการพัฒนาตนเองและเพ่ิมประสิทธิภาพในการดํารงชีวิตและการทํางานตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนํา 

ตนเองของครูโรงเรียนประถมศึกษา  จังหวัดสุพรรณบุรี โดยทําการวิเคราะหในองคประกอบตาง ๆ  
8  ดาน  ตามแบบวัดระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง  ของ  ดร. ลูซ่ี  เมดเซน  
กูกลิเอลมิโน
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2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองของคร ู จําแนก
ตาม เพศ อาย ุวฒุกิารศึกษา ประสบการณในการสอน ระดบัช้ันท่ีสอน ขนาดโรงเรยีน และคณุลักษณะ
ท่ีพึงประสงคของครู

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณในการสอน 
ระดับช้ันท่ีสอน  ขนาดโรงเรียน  และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคกับระดับความพรอมในการเรียนรู
ดวยการช้ีนําตนเองของครูโรงเรียนประถมศึกษา  จังหวัดสุพรรณบุรี

4. เพ่ือศึกษาสมการพยากรณของระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง
ของครูโรงเรียนประถมศึกษา   จังหวัดสุพรรณบุรี

ขอคําถามการวิจัย
1. ครูโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี มีระดับความพรอมในการเรียนรู

ดวยการช้ีนําตนเองท้ังในภาพรวมและท่ีจําแนกออกเปนองคประกอบท้ัง 8 ดาน ตามแบบวัดของ     
ดร. ลูซ่ี  เมดเซน  กูกลิเอลมิโน  อยางไร

2. ครูโรงเรียนประถมศึกษา  จังหวัดสุพรรณบุรี มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคอยางไร
3. ครูท่ีมีตัวแปร เพศ  อายุ  วุฒิทางการศึกษา ประสบการณในการสอน ระดับช้ันท่ี

สอน   ขนาดโรงเรียน และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของครูท่ีแตกตางกัน จะมีระดับความพรอมใน
การเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองแตกตางกันหรือไม

4. เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณในการสอน ระดับช้ันท่ีสอน ขนาดโรงเรียน 
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคกับระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองของครูมีความ
สัมพันธกันหรือไม

5. มีตัวแปรใดบางท่ีสามารถพยากรณระดบัความพรอมในการเรยีนรูดวยการช้ีนาํตนเอง
ของครูโรงเรียนประถมศึกษา   จังหวัดสุพรรณบุรี

สมมุติฐานการวิจัย
1. ครูท่ีมีเพศตางกัน จะมีระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองท้ัง              

ในภาพรวมและในแตละองคประกอบ   8  ดาน  แตกตางกัน
2. ครูท่ีมีอายุตางกัน จะมีระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองท้ัง 

ในภาพรวมและในแตละองคประกอบ   8  ดาน  แตกตางกัน
3. ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาตางกัน จะมีระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง

ท้ังในภาพรวมและในแตละองคประกอบ   8  ดาน  แตกตางกัน
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4. ครูท่ีมีประสบการณในการสอนตางกัน  จะมีระดับความพรอมในการเรียนรูดวย
การช้ีนําตนเองท้ังในภาพรวมและในแตละองคประกอบ   8  ดาน  แตกตางกัน

5. ครูท่ีสอนในระดับช้ันตางกัน จะมีระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง
ท้ังในภาพรวมและในแตละองคประกอบ   8  ดาน  แตกตางกัน

6. ครูท่ีอยูในโรงเรียนขนาดตางกัน  จะมีระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนํา
ตนเองท้ังในภาพรวมและในแตละองคประกอบ   8  ดาน  แตกตางกัน

7. ครูท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตางกัน จะมีระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการ
ช้ีนําตนเองท้ังในภาพรวมและในแตละองคประกอบ   8  ดาน  แตกตางกัน

8. ตัวแปรเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณในการสอน ระดับช้ันท่ีสอน ขนาด 
โรงเรียน และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค มีความสัมพันธกับระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการ 
ช้ีนําตนเองของครู

9. ตัวแปรเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณในการสอน ระดับช้ันท่ีสอน ขนาด 
โรงเรียน  และคุณสมบัติท่ีพึงประสงคของครู  สามารถพยากรณระดับความพรอมในการเรียนรูดวย
การช้ีนําตนเอง

กรอบความคิดของการวิจัย

ตัวแปรอิสระ  (X)                                ตัวแปรตาม   (Y)
      1. เพศ (X1 )                                  ระดับความพรอมในการเรียนรู
      2. อายุ (X2)          ดวยการช้ีนําตนเอง  (Yรวม) ประกอบดวย
      3. วุฒิการศึกษา   ( X3)                                                   1. การเปดโอกาสตอการเรียนรู        (Y1 )
     4. ประสบการณในการสอน(X4)                       2. มโนคติของตนเองในดานการเปน
     5. ระดับช้ันท่ีสอน (X5)                               ผูเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ    (Y2)
     6. ขนาดโรงเรียน   (X6)                      3. มีความคิดริเริ่มและอิสระในการเรียนรู  (Y3)
     7. คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของครู (X7)                  4. มีความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตน  (Y4)
         ประกอบดวย                                                        5.  มีความรักในการเรียน   (Y5)
        7.1 คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ ( X7.1)                6.  มีความคิดสรางสรรค  (Y6)
        7.2 คุณลักษณะดานคุณธรรม                               7.  มองอนาคตในแงดี     (Y7)
              และจริยธรรม    (X7.2)                                    8. สามารถใชทักษะการศึกษาหาความรู
      7.3 คุณลักษณะดานสมรรถภาพ                                              และทักษะการแกปญหา  (Y8)
             ทางวิชาชีพครู (X7.3)
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ขอบเขตของการวิจัย
เพ่ือใหการวิจัยครั้งนี้เปนไปตามวัตถุประสงค    ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัย

ครั้งนี้ไวดังนี้
1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง

       ประชากร คือ   ครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา  
จังหวัดสุพรรณบุรี  ปการศึกษา  2545  จํานวน 10 อําเภอ  จํานวนโรงเรียน   432 โรงเรียน  มีจํานวน
ครูท้ังส้ิน   4,676  คน

กลุมตัวอยาง ไดจากการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (multistage random 
sampling) ตามขนาดโรงเรียน  ไดจํานวนกลุมตัวอยางเปนครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา  
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  ปการศึกษา  2545   จํานวน  468  คน  แยกเปน
ครูจากโรงเรียน  ขนาดเล็ก  92 คน  ขนาดกลาง  201 คน และขนาดใหญ    175  คน    

2.  ตัวแปรท่ีศึกษา
การศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะท่ีพึงประสงคกับระดับความพรอมใน

การเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองของครูโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบดวยตัวแปร   
ดังนี้

2.1  ตัวแปรอิสระ ไดแก คุณลักษณะสวนตัวของครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  ซ่ึงจําแนก  ดังนี้

2.1.1 เพศ
2.1.2 อายุ
2.1.3 วุฒิการศึกษา
2.1.4 ประสบการณในการสอน
2.1.5 ระดับช้ันท่ีสอน
2.1.6 ขนาดโรงเรียน
2.1.7 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของครู

2.2   ตัวแปรตาม ไดแก ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง หมายถึง 
ผลรวมของคะแนนท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนํา 
ตนเอง  (SDLRS)  ซ่ึงระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง ประกอบดวยองคประกอบ    
8   ดาน    คือ

2.2.1 การเปดโอกาสตอการเรียนรู
2.2.2 มโนคติของตนเองในดานการเปนผูเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ
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2.2.3 ความคิดริเริ่มและอิสระในการเรียนรู
2.2.4 ความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง
2.2.5 ความรักในการเรียนรู
2.2.6 ความคิดสรางสรรค
2.2.7 การมองอนาคตในแงดี
2.2.8 ความสามารถใชทักษะศึกษาหาความรูและทักษะการแกปญหา

นิยามศัพทเฉพาะ
1. ลักษณะการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง (Self -  directed  Learning)  หมายถึง

กระบวนการเรียนรูท่ีบุคคลมีความคิดริเริ่ม   มีความตั้งใจในการแสวงหาความรูจากแหลงความรู
ตาง ๆ   โดยมีจุดมุงหมาย   มีการวางแผนการเรียนรู  มีทักษะในการขวนขวายหาความรู   มีการวัด
และประเมินผลตอตนเอง   และเปนผูควบคุมการเรียนรูดวยตนเอง

2. ความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง ( self - directed learning readiness)  
หมายถึง ภาพรวมของความรูสึกหรือความคิดเห็นวาตนเองมีคุณลักษณะ มีทัศนคต ิ  (attitude)  และ
ความสามารถในดานตาง ๆซ่ึงเปนสวนประกอบสําคัญในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง

3. ภาพรวมระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง  หมายถึง  คะแนนรวม
ระดบัความพรอมในการเรยีนรูดวยการช้ีนาํตนเอง จากองคประกอบ  8 ดาน ของ ดร.ลูซ่ี เมดเซน กลูลิเอลมิโน
(Lucy Madsen  Guglielmino  อางถึงใน  นรินทร   บุญชู  2532:12-14)    คือ

3.1 การเปดโอกาสตอการเรียนรู  (openness  to  learning  opportunities) หมายถึง
การเปนผูรักความกาวหนา  ใฝสรางอนาคต   สามารถบังคับตนเองใหกระทําในส่ิงท่ีคิดวาควรจะทํา  
ยินดีตอการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับคนอ่ืน ๆมีความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะเรียนรูส่ิงใหม ๆ
ยิ่งเรียนรูมากยิ่งรูสึกวาส่ิงตาง ๆ ในโลกลวนนาตื่นเตน   การเรียนรูเปนเรื่องสนุก  ตองการเรียนรู 
ใหมากขึ้นเพ่ือจะไดเปนคนท่ีมีคุณภาพ   เปนผูมีความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง   เช่ือวา
ไมมีใครแกเกินเรียน   ถือวาการเรียนรูเปนเครื่องมือสําหรับการดําเนินชีวิต   ไดเรียนรูส่ิงใหม ๆ 
หลายอยางในแตละปและคิดวาผูใฝเรียนอยูเสมอคือผูนํา

3.2 มโนคติของตนเองในดานการเปนผูเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ  (self-concept  as  
an  effective  learner)  หมายถึง การเปนผูตองการเรียนรู   ปรารถนาจะใหมีเวลามาก ๆ  ท่ีจะเรียน
ในแตละวัน ถาตัดสินใจท่ีจะเรียนรูอะไรก็ตาม สามารถหาเวลาเรียนไดเสมอไมวาจะมีภารกิจยุงยาก
เพียงใดก็ตาม ไมมีปญหาในการอาน ทราบดีวาเม่ือไรท่ีจะเรียนรูเรื่องใด  สามารถเช่ือมโยงส่ิงท่ี
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กําลังเรียนกับเปาหมายระยะยาวท่ีตั้งไวได  สามารถเรียนรูดวยตนเองเกือบทุกเรื่องท่ีตองการจะ
เรียนรู   มีความสนุกสนานในการคนหาคําตอบสําหรับขอคําถามตาง ๆ ชอบทดลองเรียนส่ิงใหม ๆ
สามารถคิดคนวิธีการแปลก ๆ ใหม ๆ  ท่ีจะกระทําส่ิงตาง ๆ และชอบสํารวจตรวจสอบปญหาตาง ๆ

3.3 ความคิดริเริ่มและอิสระในการเรียนรู (initiative  and  independence  in  
learning)  หมายถึง การเปนผูท่ีสามารถเรียนรูส่ิงตาง ๆ  ดวยตนเองไดด ีสามารถคิดคนวิธีการตาง ๆ
ไดหลายแบบสําหรับการเรียนรูเรื่องใหม ๆ  ยอมรับความผิดพลาดของตน  เปนผูนํากลุมในการ
เรียนรูตาง ๆ  และเปนผูเรียนท่ีมีประสิทธิภาพท้ังในช้ันเรียนและการเรียนรูดวยตนเอง

3.4 ความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง (information acceptance of  
responsibility  for  one’s  own  learning)   หมายถึงการเปนท่ีทราบดีวาตนเองตองการอะไร  ถามี
ส่ิงท่ีตองการจะเรียนรู  จะหาทางเรียนรูใหได  เขาใจบทบาทของตนเองไดดีวาตนเปนใครอยูใน
ฐานะอะไร  และกําลังทําอะไร  ตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจวาควรเรียนอะไร  และจะเรียน
อยางไร  เม่ือตองการเรียนส่ิงท่ียากก็ไมยอทอ  ถาเปนเรื่องท่ีตนสนใจและสามารถบอกไดวาตนเอง
มีความถนัดในเรื่องใด

3.5 ความรักในการเรียนรู  (love of learning)  หมายถึง  การเปนผูท่ีมีความ
กระตอืรอืรนท่ีจะเรยีนรูส่ิงใหม ๆ รกัและใฝใจในการเรยีนรูอยูเสมอ มีความช่ืนชอบผูท่ีรกัการเรยีนรู
ส่ิงใหม ๆ อยูเสมอ  ชอบแกปญหาท่ีมีแงคิดหลาย ๆ ทาง  เห็นความสําคัญของการเรียนรูและเห็นวา
การสอบไมใชประเด็นสําคัญ  หากแตความเขาใจตอเรื่องท่ีศึกษามีความสําคัญมากกวา

3.6  ความคิดสรางสรรค   (creativity)   หมายถึง  การเปนผูท่ีรูจักตนเองดีพอใน
การเรียน  ไมตองการใหผูสอนบอกทุกส่ิงทุกอยาง   เม่ือประสบกับปญหาท่ีไมเขาใจ  ไมหลีกเล่ียง
จากส่ิงนั้น   สามารถทํางานตามลําพังไดด ี  โดยสามารถนําความคิดไปปฏิบัติใหเกิดผลดีได

3.7 การมองอนาคตในแงดี (positive orientation to the future) หมายถึง  
 การเปนผูท่ีชอบสถานการณการเรียนท่ีทาทาย ชอบการแกปญหาท่ีมีคําตอบถูกตองมากกวา 1      
คําตอบ  มีความพยายามเช่ือมโยงส่ิงท่ีกําลังเรียนกับเปาหมายระยะยาวท่ีตั้งไว  และคิดวาหองสมุด  
เปนสถานท่ีท่ีมีความสําคัญตอการศึกษา

3.8 ความสามารถใชทักษะศึกษาหาความรูและทักษะการแกปญหา  (ability to   
use  basic  study  skills  and  problem - solving  skills)   หมายถึง  การเปนผูท่ีสามารถตัดสินใจ 
ในการศึกษาเรือ่งใหม ๆ ทราบแหลงขอมูลท่ีตองการคนหา มีความกระตอืรอืรนท่ีจะเรยีนรูส่ิงตาง ๆ 
อยางมาก  มีทักษะการฟง   การอาน  การเขียนและการจํา   รูจักวิธีการเรียนและเห็นวาปญหาเปนส่ิง
ท่ีทาทาย
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4. ครู  หมายถึง  ครู - อาจารย   ผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงาน    
การประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี

5. โรงเรียนประถมศึกษา หมายถึง สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา     
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี

6. คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของครู   หมายถึง    คุณลักษณะท่ีดีของครูผูสอน  3  ดาน 
คือ  ดานบุคลิกภาพ  ดานคุณธรรมและจริยธรรม  และดานสมรรถภาพทางวิชาชีพคร ู  ตามกรอบ
แนวคดิ ของสํานกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ  ในการประเมินคณุภาพและมาตรฐาน
โรงเรยีน ปการศึกษา  2543   ระเบียบครุสุภาวาดวยจรรยาบรรณของคร ู พ.ศ.2539   และเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537ในการวัดคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของคร ู กําหนดเกณฑการวัด
เปน  3  ระดับ  โดยใชคาคะแนนเฉล่ียจากแบบวัด  โดยใชเกณฑ   ดังนี้

คาเฉล่ีย 1.00 – 2.49   หมายถึง มีคุณลักษณะอยูในระดับควรปรับปรุง
คาเฉล่ีย 2.50 – 3.49   หมายถึง     มีคุณลักษณะอยูในระดับปานกลาง
คาเฉล่ีย             3.50 – 5.00  หมายถึง       มีคุณลักษณะอยูในระดับดี

7. ขนาดโรงเรียน หมายถึง ขนาดของโรงเรียนท่ีแบงตามเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการ การประถมศึกษาแหงชาต ิ คือ

ขนาดเล็ก     หมายถึง  โรงเรียนท่ีมีจํานวนนักเรียน นอยกวา  121  คน
ขนาดกลาง  หมายถึง   โรงเรียนท่ีมีจํานวนนักเรียนตั้งแต     121- 300  คน
ขนาดใหญ   หมายถึง  โรงเรียนท่ีมีจํานวนนักเรียนมากกวา   300  คน

 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ผลการศึกษาจะเปนขอมูลใหครไูดใชเปนแนวทางในการปรบัปรงุและพัฒนาเพ่ิมพูน

ทักษะของตนเองยิ่งขึ้น  และมีมโนภาพท่ีดีในการพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ  โดยการขวนขวาย
หาความรูอยูตลอดเวลา  สอดคลองกับหลักการการเรียนรูตลอดชีวิต

2. เพ่ือเปนขอมูลใหสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี สามารถนําผลการ
วิจัยไปเปนขอมูลประกอบการพัฒนา  จัดประสบการณหรือโครงการฝกอบรม  สัมมนาแกครู  ใหมี
ความเหมาะสมตามระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองแตละระดับ  เพ่ือพัฒนาครูไป
สูทิศทางท่ีพึงประสงค

3. เพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานงานวิจัยเกี่ยวกับปจจัยในการพัฒนา นักเรียน ครู และ
บุคคลท่ัวไป ใหมีประสบการณเพ่ิมขึ้น  และยังเปนการเผยแพรแนวความคิดเรื่องการเรียนรูดวยการ
ช้ีนําตนเองใหกวางขวางออกไป

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่  2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ในการศึกษาวจิยั เรือ่ง ความสัมพันธระหวางคณุลักษณะท่ีพึงประสงคกบัระดบัความพรอม
ในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองของครูโรงเรียนประถมศึกษา   จังหวัดสุพรรณบุรี     ผูวิจัยไดศึกษา
คนควาเอกสาร  ตํารา  บทความทางวิชาการและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ    โดยนําเสนอในรายละเอียด
ดังนี้

1.  ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับครู
2.  บทบาทหนาท่ีและคุณลักษณะของครู
3. ขอมูลพ้ืนฐานโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัด

สุพรรณบุรี
4. การเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง
5. ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

ครูและคุณสมบัติที่พึงประสงค

เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ใชกลุมเปาหมายท่ีศึกษาเปนครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา
และมีตัวแปรท่ีสัมพันธเกี่ยวของกับความเปนคร ู  ดังนั้น ผูวิจัยจึงคนควาและนําเสนอประเด็นท่ี
เกี่ยวของกับ  “ครู”  ดังนี้

ความหมายของ “ครู”
พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน  (2525 : 168)  กลาววา  ครู หมายถึง ผูสอนศิษยและเปน 

ผูท่ีทํางานหนัก  อันเนื่องจากการส่ังสอนอบรมศิษยใหเปนคนดี
ทัตตชีโว  ภิกข ุ (2527 : 10) อธิบายวา  “ครู”  มาจาก  “ครุ”  ซ่ึงแปลวา หนัก  “ครู” เปน 

คําเดียวกับ  “คารวะ”   ซ่ึงแปลวา เคารพ  แปลวา ตระหนักหรือซาบซ้ึง   คือรูไดดวยปญญา  จาก 
คําอธิบายนี้ขยายความไดวา

14
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1.  ครูแปลวาหนัก  ครูยอมเปนผูท่ีผานการศึกษาคนความาแลวอยางหนัก  เพ่ือสะสม 
ความรูเอาไวถายทอดใหกับศิษย   และครูยอมเปนผูท่ีมีความอดทนอยางหนัก  ในการส่ังสอน 
ถายทอดความรูใหแกศิษย

2.  ครูแปลวาตระหนัก   ครูเปนผูท่ีมีปญญามาก  เม่ือจะกระทําส่ิงใด  ครูจึงสามารถ
ตระหนักไดวาส่ิงนั้นผิดหรือถูก   ดีหรือเลว  ควรหรือไมควร   เม่ือทําแลวจะเปนบุญหรือบาป  เม่ือ
ตระหนักอยางนี้แลว   ครูก็จะเลือกทําแตในส่ิงท่ีเห็นวาด ี  วาถูก  วาควรทํา  และเม่ือทําไปแลวก็ให
แตผลบุญเทานั้น

กานต  กุณาศล  (2542 : 164-165 ) อธิบายความหมายไววา  “ครู  คือ  ผูทําหนาท่ีส่ังสอน
เด็กหรือศิษย  คําวา ส่ังสอนนั้นกินความกวาง ท้ังส่ังสอน อบรมบมนิสัยใหเด็กเปนผูท่ีมีความรู
ความคิดท่ีดี มีลักษณะหรือความประพฤติท่ีดีอยางท่ีเราเรียกวา พฤติกรรมในสมัยนี้ใครทําหนาท่ี  
ท้ังหลายเหลานี้ไดสมบูรณเปนคนท่ีมีลักษณะคร ู  คือความเปนคร ู  ครูสวนมากจึงใชคําแทนตัวเอง
วาครูอยูเสมอ   แสดงวาใครก็ตามท่ีเรียกตัวเองวาคร ู  ก็เทากับมีความสํานึกในความเปนคร ู  เทากับ
เตือนตัวเองวาเราคือคร ู   ซ่ึงทําหนาท่ีหลายประการท่ีกลาวไว   ทําใหเราไมละเลยบทบาทของเรา   
อยาแสดงบทบาทแตเพียงเปนอาจารย  คือผูบอกวิชาเทานั้น”

โดยสรุป  ครูคือบุคคลท่ีมีความรู   ความสามารถ  มีทักษะ  มีคุณธรรม  มีความเขาใจ   มี
คุณลักษณะท่ีดีท่ีจะทําหนาท่ีจัดการเรียนการสอน   เพ่ือใหนักเรียนบรรลุผลตามจุดหมายท่ีกําหนด
ไวในหลักสูตร

ความสําคัญของครู
ในอดีตนั้นทุกสังคมคนท่ีมีความรู มีความฉลาดและมีประสบการณมากท่ีสุด จะมี 

บทบาทหนาท่ีท่ีนอกเหนือไปจากประกอบอาชีพตามปกติของตนเอง   นั่นคือ  การถายทอดความรู
ในดานตาง ๆ   ท่ีมีอยูใหกับคนรุนตอไป   คนท่ีทําหนาท่ีเปนผูถายทอดหรือผูสอนจะใหความรูและ
ประสบการณในทุกดาน   ภายในสังคมเล็ก ๆ ไมวาจะเปนความรูเรื่องของภาษา  ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วิถีชีวิต ตลอดจนการตอสูและการทํามาหากิน โดยถายทอดจากคนรุนหนึ่งไปสูรุน 
ตอไป  และคนท่ีทําหนาท่ีอบรมส่ังสอนเหลานี้จะถูกเรียกวา  “ครู”   ซ่ึงแปลวาคนท่ีทํางานหนักมาก
กวาคนอ่ืน ๆ เพราะโดยปกติคนในสังคมนั้น ๆจะทําหนาท่ีในสังคมเพียงหนาท่ีเดียว แตคนท่ีเปนครู
นั้นจะตองทํา  2 หนาท่ี คือ หนาท่ีในการทํามาหากินเพ่ือเล้ียงครอบครัวและหนาท่ีในการอบรม 
ส่ังสอนลูกศิษยอีกหนาท่ีหนึ่งดวย   ครูจะตองทําหนาท่ีพิเศษกวาอาชีพอ่ืน  งานครูเปนงานท่ีมีคุณคา
ตอบุคคล  ตอสังคม
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เนื่องจากครูจะตองทํางานท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาคน   และการพัฒนาคนใหเปนไปตาม 
เปาหมายไดก็ตองใชคนท่ีมีความรู   ความสามารถ  และสติปญญาสูง  ตองเปนคนท่ีมีความอดทน
และเสียสละ  คนท่ีรักและศรัทธาในการเปนครูอยางแทจริงเทานั้นจึงจะทํางานครูไดอยางมีความสุข    
การเปนครูท่ีดีนั้นมิใชเปนส่ิงท่ีใคร  ๆ  ก็ทําได  มีผูกลาวถึงครูในเชิงเปรียบเทียบวา   ครูคือ แมพิมพ
ของชาติ การท่ีนําครูไปเปรียบเทียบกับแมพิมพนั้น แสดงใหเห็นถึงความมุงหวังของบุคคลหรือ
สังคมท่ีตองการจะเนนครูเปนแบบอยางท่ีดีดวย ส่ิงท่ีพิมพออกมาจากแมพิมพจะไดงดงาม 
ตามลักษณะท่ีพึงประสงค บางคนกว็า ครคูอืปฏิมากรผูยิง่ใหญ ซ่ึงหมายถึง ครเูปนผูจดัประสบการณ
การเรียนรูเพ่ือพัฒนานักเรียนไปในทิศทางใดก็ได เพราะครูคือผูท่ีทํางานใกลชิดกับเด็ก สามารถ
หลอหลอมลูกศิษยใหมีคุณลักษณะตามท่ีตองการได  ถาครูปนหรือผลิตลูกศิษยใหมีคุณภาพลูกศิษย
นั้นก็จะเจริญเติบโตเปนพลเมืองท่ีมีคุณคา มีคุณภาพ บานเมืองประเทศชาติก็จะเจริญรุงเรือง

พุทธทาสภิกขุ (2529 : 65) กลาวถึงความสําคัญของครูวา   “โลก… คือครูสรางวิญญาณ
ของเด็ก แลวเด็กโตขึ้นก็เปนคน คนท้ังหมดรวมกันก็คือโลก   ครูจึงอยูในฐานะสรางโลก   โดยผาน
ทางเด็ก….  ความมุงหมายของครูก็คือสรางเด็กใหเปนคนด ี  แลวเปนผูใหญท่ีเปนคนดี”

บุญชวย  จินดาประเสริฐ (2531:31-32)   แสดงทัศนะเกี่ยวกับความสําคัญของครูอาจารย
วา “ครูอาจารยเปนทิศเบ้ืองขวา  เปรียบเสมือน พอ  แม  คนท่ีสองของลูก  เปนปูชนียบุคคลท่ีทุกคน 
เคารพบูชา เพราะครูมีแตพระคุณ จึงเปนท่ีรักและเช่ือถือของบุคคลท่ัวไป ไมเปนพิษเปนภัย  เพราะ
ครูมีแตสรางสรรคใหคนไดรับความเจริญงอกงาม”

โกสินทร  รังสยาพันธ  (2530 : 64)  กลาววา  “ …. ครูเปนผูรับภาระสําคัญยิ่งในการ 
สรางสรรคชาติ ครูคือผูสรางสังคมใหเปนพลเมืองดี ชวยสรางเยาวชนใหเปนคนดีสําหรับทํา
ประโยชน และเปนกําลังของประเทศชาติในอนาคต คุณงามความดีของครูไมมีท่ีส้ินสุด เปนคุณงาม
ความดีอันกวางใหญไพศาล  ดังพ้ืนน้ําในทองมหาสมุทร….”

ธํารง  นนทตา  (2534 : 22)   กลาววา  หนาท่ีของครูนั้นเปนหนาท่ีท่ีมีความสําคัญยิ่ง   
เพราะเปนการปลูกฝงความรู  ความคิด  และจิตใจใหแกเยาวชน  เพ่ือท่ีจะเติบโตขึ้นเปนพลเมืองดี
และมีประสิทธิภาพของประเทศชาติในกาลขางหนา   ผูเปนครูจึงจัดไดวาเปนผูมีบทบาทสําคัญใน
การสรางสรรค  บันดาลอนาคตของบานเมือง

กลาวโดยสรุป จะเห็นไดวาครูมีความสําคัญตอบุคคลและประเทศชาติบานเมืองเปน 
อยางมาก ชาตบิานเมืองจะพัฒนาไดกเ็พราะคนในชาตไิดรบัการพัฒนาอยางถูกวธีิ  และมีประสิทธิภาพ  
ถาระบบการศึกษาดี  ครูดี  ทํางานดวยความรับผิดชอบแลว  ผลท่ีไดออกมาก็จะดีตามไปดวยอยาง
แนนอน
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คุณสมบัติของครู
บรรจง  ชูสกุลชาติ (2531 : 6-13) กลาววา  ผูมีวิญญาณแหงความเปนครูท่ีดีตองมี       

คุณสมบัต1ิ4   ประการ  คือ
1. ตองเปนผูท่ีเช่ือถือได    เปนคนพูดจริง  ทําจริง  มีความจริงใจและมีคุณธรรม
2. ตองเปนผูมีมารยาท    มีจริยธรรม  และวัฒนธรรมท่ีละเอียดออนละมุนละไม
3. ตองเปนผูมีความใฝสูง  แสวงส่ิงท่ีดีกวาในชีวิตอยูเสมอ  ใหสมกับท่ีไดช่ือวา   ครู

เปนผูนําทางความคิดและวิญญาณของศิษย
4. ตองเปนผูเห็นเด็ก  มีความสําคัญตองรูจักเด็กและเขาใจเด็กเปนอยางดี
5. ตองเปนผูรูจักรักษาสุขภาพอนามัย  ใหแข็งแรงสมบูรณอยูเสมอ
6. ตองเปนผูมีอุดมคต ิ  เปนหลักในการดําเนินชีวิตใหไปสูจุดหมาย
7. ตองไมเลนพรรคเลนพวก  ไมถือเขาถือเราแตควรถือวาทุกคนเปนพวกเรา
8. ตองชวยกิจกรรมตาง ๆ เสมอ อาจจะเปนกิจกรรมท่ีจัดขึ้นตามขนบธรรมเนียม

ประเพณี  และวัฒนธรรม  อาจเปนกิจกรรมทางการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  และอยางใดอยางหนึ่ง
9. ตองมีความรักโรงเรียน  อยากใหโรงเรียนมีความสะอาด  เปนระเบียบเรียบรอยและ

มีความศักดิ์สิทธ์ิ
10. ตองมีความอดทน  อดทนตอความทุกขยากลําบาก อดทนตอคําตําหนิติเตียน อดทน

ตอคําสรรเสริญเยินยอ  คือ  ไมลุมหลงละเมิด  ผูท่ีมีความอดทนไดมากท่ีสุด  ครูจึงควรเปนผูมีความ
อดทนเปนเลิศ

11. ตองเปนผูมีความสุจริตใจ    สุจริตตอหลักวิชาการท่ัวไป  สุจริตตออาชีพ และตอ
ชาติบานเมือง

12. ตองเปนผูรูจักกอบกู   ครูท่ีมีวิญญาณครูจะตองรูจักกอบกูช่ือเสียงท่ีเสียไปใหกลับ
คืนมาใหได  รูจักกอบกูอาชีพตนเองและภูมิใจในอาชีพของครู

13. ตองเปนผูท่ีมีเชาวนไหวพริบ ครูจําเปนตองมีเชาวน ไหวพริบ ในการอบรมส่ังสอน
นักเรียน  เพราะครูมักพบปญหาของเด็ก   และคําถามท่ีเด็กอยากถาม  อยางคาดไมถึงอยูตลอดเวลา

14. ตองเปนผูรวมงานเปนคณะได    ตองไมเอาตนเองเปนมาตรการและเปนมาตรฐาน  
ท้ังในการคิด  การพูด  และการทํางาน  จะตองเอามาตรการและมาตรฐานของสวนรวมเปนเกณฑ

ยนต  ชุมจิต  (2531 : 21 – 22)  กลาววา  ลักษณะพิเศษของครู  หมายถึง  บุคลิกภาพท่ี
เปนจุดเดนเฉพาะ  ท่ีทําใหสังเกตเห็นไดวาแตกตางไปจากผูท่ีประกอบวิชาชีพ   ไดแก

1. บุกคลิกภาพ  หมายถึง  สวนประกอบตาง ๆ ของรางกายรวมท้ังเครื่องแตงกายดวย
ควรมีลักษณะ
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1.1  สงางาม   นาศรัทธา
1.2  สุขุม  เยือกเย็น
1.3  แตงกายเหมาะสมกับวัย   และไมลํ้าสมัยจนเกินไป
1.4  ระมัดระวังอากัปกิริยาอาการ

2. ทวงทีวาจา  หมายถึง  การแสดงออกทางการพูด
2.1   เสียงดัง  ฟงชัด  แจมแจง
2.2   พูดอยางมีลําดับกอนหลัง
2.3   ไมกระดากอายหรือสะทกสะทาน
2.4   ยกตัวอยางประกอบการพูดไดชัดเจน  เขาใจงาย
2.5    เปนผูพูด  และผูฟงท่ีดี

       2.6    ใชคําถามไดเหมาะสมกับเรื่อง
3.    จริยวัตร  หมายถึง  กิริยาท่ีควรประพฤติปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี

3.1  มีวิญญาณ  หรือ  น้ําใจของความเปนครู
3.2  ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี
3.3  กระทําส่ิงท่ีเหมาะสม  ดีงาม
3.4  รูจักเวลา  และสถานท่ี
3.5  ประพฤติปฏิบัติตามกติกาของสถาบันนั้น ๆ
3.6  ประพฤติปฏิบัติเปนแบบอยางท่ีดีแกผูอ่ืน

4.     การแสดงออกทางความคิด
4.1   มองบุคคลตาง ๆ  ในหลาย ๆ ดาน
4.2  มองการณไกล  (มองอยางลึกซ้ึง  มองหลาย ๆ ดาน)
4.3  กลาแสดงออกทางความคิดในส่ิงท่ีดีงาม
4.4  มีเจตคติท่ีดีแกบุคคลอ่ืน
4.5  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค

5.    ดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยม
5.1   เสียสละ  อดทน

       5.2   พ่ึงตนเอง
5.3   มีความรับผิดชอบสูง
5.4   ประหยัด  อดออม
5.5   ปฏิบัติตามระเบียบวินัย
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5.6   เอ้ืออาร ี มีไมตรีตอผูอ่ืน
5.7   กตัญูกตเวที

สรุปไดวา ครูจะตองมีคุณลักษณะท่ีพึงปรารถนาในหลาย ๆ ดาน และครูมีลักษณะพิเศษ
แตกตางไปจากอาชีพอ่ืนอยูบาง ลักษณะพิเศษดังท่ีกลาวมาแลวนั้น จะทําใหบุคลิกภาพของครู   
แตกตางจากคนในสายอาชีพอ่ืน  ครูจะตองมีความสามารถพิเศษ  ในการท่ีจะแสดงตอสาธารณชน   
เปนพิธีกรในงานตาง ๆ  เปนวิทยากรฝกอบรม และสัมมนา   เปนกรรมการในการจัดกิจกรรมตาง ๆ  
รวมกับชุมชน  เปนสมาชิกในองคกรตาง ๆ  ในชุมชน  เปนผูนําและผูตามท่ีดี

จรรยาบรรณในวิชาชีพครู
พลสัณห  โพธ์ิศรีทอง (อางถึงในเอกสารประกอบการบรรยาย ณ หองประชุมราชพฤกษ 

สถาบันราชภัฏบุรีรัมย   7 สิงหาคม 2540.)  กลาวถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพครู  ดังนี้
ความหมาย
จรรยาบรรณในวิชาชีพ หมายถึง ประมวลมาตรฐานความประพฤติท่ีผูประกอบวิชาชีพ

จะตองประพฤติปฏิบัติเปนแนวทางใหผูประกอบวิชาชีพปฏิบัติตนอยางถูกตอง เพ่ือผดุงเกียรติและ
สถานะของวิชาชีพ โดยท่ีขอบัญญัตินั้นอาจจะเขียนไวเปนลายลักษณอักษรหรือบอกกลาวดวยวาจา
ในสังคมวิชาชีพนั้นก็ได

ผูกระทําผิดจรรยาบรรณ จะตองไดรับโทษ โดยการกลาววา ตักเตือน ถูกพักงาน หรือ
ถูกยกเลิกใบประกอบวิชาชีพนั้นได

ความสําคัญ
จรรยาบรรณในวิชาชีพเปนส่ิงสําคัญในการท่ีจะจําแนกอาชีพวาเปนวิชาชีพหรือไม 

อาชีพท่ีเปน “วิชาชีพ”  นั้นกําหนดใหมีองคกรรับรอง และมีการกําหนดมาตรฐานของความ
ประพฤติของผูอยูในวงการวิชาชีพซ่ึงเรียกวา “จรรยาบรรณ” สวนลักษณะ “วิชาชีพ” ท่ีสําคัญคือ 
เปนอาชีพท่ีมีศาสตรช้ันสูงรองรับ มีการศึกษาคนควาวิจัยและพัฒนาวิชาชีพ มีการจัดการสอน
ศาสตรดังกลาวในระดับอุดมศึกษาท้ังการสอนดวยทฤษฎี และปฏิบัติ จนผูเรียนเกิดความชํานาญ 
และมีประสบการณในศาสตรนั้น นอกจากนี้จะตองมีองคกรหรือสมาคมวิชาชีพ ตลอดจนมี  
“จรรยาบรรณในวิชาชีพ”  เพ่ือใหสมาชิกในวิชาชีพดําเนินชีวิตตามหลักมาตรฐานดังกลาว

หลักท่ีกําหนดในจรรยาบรรณวิชาชีพท่ัวไป คือ แนวความประพฤติปฏิบัติท่ีมีตอวิชาชีพ
ตอผูเรียน ตอตนเอง และตอสังคม ดังนี้

จรรยาบรรณตอวิชาชีพ
ผูท่ีอยูในวงวิชาชีพ จะตองยึดถือจรรยาบรรณในการดํารงชีวิตใหเปนท่ียอมรับ คือ
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1. ศรัทธาตอวิชาชีพ ผูท่ีอยูในวงการวิชาชีพครู จะตองมีความรักและศรัทธาตอวิชาชีพ 
เห็นวาอาชีพครูเปนอาชีพท่ีมีคุณคา มีประโยชนตอประเทศชาติ ในฐานะท่ีเปนอาชีพท่ีสรางคนใหมี
ความรูความสามารถ และเปนคนท่ีพึงประสงคของสังคม ผูอยูในวิชาชีพจะตองม่ันใจ ภาคภูมิใจ  
ในการประกอบวิชาชีพนี้ดวยความรัก และช่ืนชมในความสําคัญของวิชาชีพ

2. ธํารงและปกปองวชิาชีพ สมาชิกของสังคมวชิาชีพตองมีจติสํานกึในการธํารง ปกปอง
และรักษาเกียรติภูมิของวิชาชีพ ไมใหใครมาดูหม่ินดูแคลน หรือเหยียบย่ํา ทําใหสถานะของวิชาชีพ
ตองตกต่ํา หรือมัวหมอง  การธํารงปกปองตองกระทําทันทีเม่ือเกิดเหตุการณท่ีไมพึงปารรถนาหรือ
ตองมีการแกไขขาว หรือประทวงหากมีขาวคราวอันกอใหเกิดความเสียหายตอวิชาชีพ

3. พัฒนาองคความรูในวชิาชีพ หนาท่ีของสมาชิกในวงการวชิาชีพ คอื การท่ีตองรบัผิดชอบ
ในการศึกษา คนควาวิจัย สรางความรูและเผยแพรความรู เพ่ือทําใหวิทยาการในศาสตรสาขาวิชาชีพ
ครูกาวหนาทันสังคมทันเหตุการณ กอประโยชนตอประชาชนในสังคม ทําใหคนเกง และฉลาดขึ้น
โดยวิธีการเรียนการสอนท่ีกระตุนใหผูเรียนรักเรียนใฝรู ชางคิด มีวิจารณญาณ มีบุคลิกภาพท่ี       
พึงประสงคมากขึ้น

4. สรางองคกรวิชาชีพใหแข็งแกรง   สมาชิกในวงวิชาชีพตองถือเปนหนาท่ีท่ีจะตอง
สรางองคกรวิชาชีพใหม่ันคง ธํารงอยูไดดวยการเปนส่ือกลางระหวางสมาชิก และเปนเวทีใหคนใน 
วงการไดแสดงฝมือ และความสามารถทางการสรางรูปแบบใหมของการเรียนการสอนตลอดจน
การเผยแพรผลงานทางดานการสรางเรียนแบบใหมๆ  การเสนอแนวความคิดใหมในเรื่องของการ
พัฒนาคน การเรียนการสอน และการประเมินผล

5. รวมมือในกิจกรรมขององคกรวิชาชีพ สมาชิกในสังคมวิชาชีพตองรวมมือกันใน
การจัดกิจกรรมตางๆ  เพ่ือใหเกิดความเคล่ือนไหวในเรื่องของความคิด หรือการจัดประชุม สัมมนา 
และเปล่ียนแนวคิด เพ่ือกระตุนใหเกิดการเปล่ียนแปลง กิจกรรมตางๆ ขององคกร หากไมไดรับ
ความสนับสนุนจากสมาชิกแลว ทําใหองคกรวิชาชีพขาดความสําคัญลง และไมสามารถดําเนิน   
ภารกิจขององคกรวิชาชีพตอไปได บทบาทของการธํารงมาตรฐาน และการสงเสริมความกาวหนา
ทางวิชาการก็ยอมจะลดลงดวย ถาไมมีปริมาณสมาชิกท่ีสนับสนุนเพียงพอ

จรรยาบรรณตอผูเรียน
ครูจะตองมีความประพฤติปฏิบัติตอผูเรียน 9 ประการ คือ
1. ตัง้ใจถายทอดวชิาการ  บทบาทของครตูองพยายามท่ีจะทําใหลูกศิษยเรยีนดวยความสุข

เรียนดวยความเขาใจ และเกิดมานะพยายามท่ีจะรูในศาสตรนั้น ครูจึงตองตั้งใจอยางเต็มท่ีท่ีจะศึกษา
วิชาการท้ังทางศาสตรท่ีจะสอน ศาสตรท่ีจะถายทอดหรือวิธีการสอน ครูตองพยายามท่ีจะหาวิธีการ
ใหม ๆ มาลองทดลองสอน
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2. รักและเขาใจศิษย  ครูตองพยายามศึกษาธรรมชาติของวัยรุนวามีปญหา มีความไว
ตอความรูสึก (sensitive) และอารมณไมม่ันคง ครูจึงควรใหอภัย เขาใจ และหาวิธีการใหศิษย 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมอันไมพึงประสงค ครูตองพยายามทําใหลูกศิษยรักและไวใจ เพ่ือท่ีจะไดกลา
ปรึกษาในส่ิงตางๆ  แลวครูก็จะสามารถชวยใหศิษยประสบความสําเร็จในการเรียน และการดํารง
ชีวิตไดอยางถูกตอง

3. สงเสริมการเรียนรู  ปจจุบันการสงเสริมใหผูเรียนคนควาหาคําตอบดวยตนเอง หรือ
การเรียนรูจากการชวยเหลือกันในกลุมอาจจะทําใหผูเรียนมีวิธีการหาความรูจากแหลงตาง ๆ ดวย
ตนเองมากขึ้นมากกวาจะคอยใหครูบอกใหแตฝายเดียว ครูจึงจําเปนตองช้ีชองทางใหผูเรียนหาวิธี
การศึกษาหาความรูดวยตนเองมากขึ้น

4. ยุติธรรม  อาชีพครูเปนอาชีพท่ีจะตองฝกฝนตนเองใหเปนคนซ่ือสัตย ยุติธรรม ไมมี
อคติลําเอียงตอลูกศิษย ไมเห็นวาคนท่ีมีปญหาเปนคนนารังเกียจ หรือพอใจแตเฉพาะศิษยท่ีเรียนเกง 
ไมสรางปญหาเทานั้น ครูตองมีความเปนธรรมในการใหคะแนน และพรอมท่ีจะอธิบายวิธีการให
คะแนนและการตัดเกรดได ครูตองรอบคอบในการกรอกคะแนน เพราะถาผิดพลาดแลวบางครั้งก็
จะทําใหผูเรียนท่ีควรไดคะแนนดีๆ กลับไดคะแนนท่ีเกือบจะสอบตกไป

5. ไมแสวงหาประโยชนจากผูเรียน ลักษณะของครูจะตองเปนผูท่ีไมแสวงหาอามิส
สินจาง เงินไมใชส่ิงท่ีสรางความสุขเสมอไป ครูจึงจะตองมีความระมัดระวังเปนพิเศษ ในการ
กระทําใด ๆ อันอาจกอใหเกิดความเขาใจไดวา ครูกําลังหาประโยชนจากศิษยอยางไมเปนธรรม

6. ทําตนเปนแบบอยางท่ีด ี ครูมีอิทธิพลตอศิษยท้ังดานวาจา ความคิด บุคลิกภาพ และ
ความประพฤต ิ ครูจึงจําเปนตองพัฒนาตนเองอยูเสมอ เพ่ือใหลูกศิษยไดซึมซับส่ิงท่ีดีจากตัวครูไป 
เม่ือศิษยเกิดศรัทธาในความสามารถของครู ศิษยอาจจะเลียนแบบความประพฤติของครูไปอยาง   
ไมไดเจตนา เชน การตรงตอเวลา การพูดจาชัดเจน การแสดงความคิดเห็นท่ีตรงไปตรงมา สุภาพ
เรียบรอย เปนตน

7. ใหเกียรติผูเรียน การยกยองใหเกียรติผูเรียน ทําใหผูเรียนเกิดความพอใจ และเกรงใจ 
ผูสอน ครูไมควรใชอํานาจในทางท่ีผิด เชน พูดจาขมขู ใชคําพูดไมสุภาพ เปล่ียนช่ือผูเรียน เยาะหยัน
หรือดูถูกผูเรียน การเคารพผูเรียนในฐานะปจเจกบุคคลเปนส่ิงท่ีทําใหเกิดความเขาใจ และการเรียนรู
ท่ีดี เม่ือผูเรียนไดรับการปฏิบัติอยางด ียอมกอใหเกิดพลังใจในการศึกษาตอไป

8. อบรมบมนสัิย ม.ล.ปน  มาลากลุ อดตีรฐัมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธิการไดสงเสรมิ
สนับสนุนใหครูมีบทบาทหนาท่ีในการอบรมบมนิสัยเด็ก โดยทานเช่ือวา “การอบรมบมนิสัยใคร
นั้น เพียงแควันละนาทีก็ดีถมไป”  ดังนั้นครูควรแบงเวลาในการใหการอบรมบมนิสัยผูเรียน เชน 
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กอนการสอนแตละช่ัวโมงอาจช้ีแนะหรือใหความคิดท่ีดีแกผูเรียนได ครูควรถือเปนหนาท่ีท่ีจะตอง
สอนคนใหเปนคนดี

9. ชวยเหลือศิษย       ผูเรียนมาอยูในสถานศึกษาพรอมดวยประสบการณและปญหาท่ี 
แตกตางกันออกไป ดังนั้นครูจึงมีหนาท่ีท่ีจะตองสังเกตความผิดปกติหรือขอบกพรองของศิษย และ
พรอมท่ีจะใหการชวยเหลือไดอยางทันทวงที ไมใหศิษยตองกาวถลําลึกลงไปในพฤติกรรมท่ีไมพึง
ประสงค

นอกจากจรรยาบรรณตอศิษยแลว ครูจะตองมีความประพฤติปฏิบัติตอตนเองดวย คือ  
จรรยาบรรณตอตนเอง

จรรยาบรรณตอตนเอง
ครูจะตองพัฒนาตนเองตลอดเวลาเพ่ือใหมีลักษณะพฤติกรรม    ดังนี้
1 ประพฤติชอบ   ครูตองตั้งตนไวในท่ีถูกท่ีควร สามารถบังคับตนเองใหประพฤติแต

ส่ิงท่ีดีงามถูกตอง
2 รับผิดชอบ  ครูตองฝกความรับผิดชอบ โดยตั้งใจทํางานใหสําเร็จลุลวง  มีความผิด

พลาดนอย
3 มีเหตุผล  ครูตองฝกถามคําถามตนเองบอย ๆ ฝกความคิดวิเคราะหหาเหต ุ หาขอดี

ขอเสียของตนเอง และเรื่องตางๆ เพ่ือทําใหตนเองเปนคนมีเหตุผลท่ีดี
4 ใฝรู  การติดตามขาวสารขอมูลอยูเสมอๆ ทําใหครูมีนิสัยใฝรู  อยากทราบคําตอบใน

เรื่องตางๆ  ครูควรมีความรูรอบตัวอยางดีท้ังดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง เพ่ือใหครูดํารงชีพ
ในสังคมไดอยางเปนสุข ปรับตัวเขากับสถานการณตางๆ ได  และช้ีแนะส่ิงท่ีถูกตองใหศิษยได

5 รอบคอบ  ครูตองฝกฝนตนเองใหเปนคนรอบคอบ ละเอียดและประณีต ในการ
ดําเนินกิจการตางๆ การทํากิจกรรม เชน ควบคุมบัญชีการเงินตองรอบคอบ ตองเห็นตัวเลขชัดเจน
ไมตกหลน ทําใหเกิดการผิดพลาดท่ีเปนผลรายท้ังของตนเองและผูอ่ืน

6 ฝกจิต  การพัฒนาจิต ทําใหครูอยูในสังคมไดอยางมีความสุข และสงผลทําใหครู
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ครูจึงตองหม่ันฝกจิตของตนใหสูงสง สูงกวามาตรฐาน ระงับ
อารมณไมด ี   คิดอะไรไดสูงกวามาตรฐานและคิดเปนบวก มากกวาคิดลบหรือคิดราย

7 สนใจศิษย การสนใจพัฒนาการของผูเรยีน เปนสวนหนึง่ท่ีจะทําใหวชิาชีพครกูาวหนา
เพราะถาไมมีผูเรียนก็ไมมีวิชาชีพครู ครูจึงจําเปนตองศึกษาหาความรูเกี่ยวกับลักษณะธรรมชาติ      
ผูเรียน การแกปญหาผูเรียน การสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
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สรุปไดวา จรรยาบรรณ คือ ประมวลพฤติกรรมท่ีกําหนด ลักษณะมาตรฐานการกระทํา
ของคร ู อันจะทําใหวิชาชีพครูกาวหนาอยางถาวร โดยท่ีครูจะตองดําเนินการเรียนการสอนโดยการ
ยึดจรรยาบรรณตอวิชาชีพ ตอผูเรียน และตอตนเอง      ในการทําหนาท่ีของครูใหสมบูรณ

จรรยาบรรณครู  พ.ศ. 2539
คุรุสภาไดประกาศใช  “จรรยาบรรณคร”ู  เม่ือวันท่ี  7 พฤษภาคม  พ.ศ. 2539 และได   

ทําการเผยแพรจรรยาบรรณครูไปยังครูและสมาชิกคุรุสภาท้ังมวลโดยผานส่ือและหนวยงานตาง ๆ   
เพ่ือใหครูและสมาชิกคุรุสภาถือเปนแนวปฏิบัติและประพฤติตน (สํานักงานเลขานุการคุรุสภา  
2541 : 1-18)

จรรยาบรรณครูเปรียบเสมือน  “ศีลธรรม”  ของคร ู ในจรรยาบรรณท้ัง  9 ขอ  มีท้ัง      
ขอหามและขอท่ีตองหรือควรปฏิบัติตนและประพฤติตนของคร ู   ท้ังนี้โดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีจะ
เกิดขึ้นตอศิษย  ซ่ึงเปน  “ลูกคา”  สําคัญของอาชีพนี ้   อีกท้ังยังคํานึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นตอ
สังคม    จรรยาบรรณ  5  ขอแรกมีความสําคัญในระดับท่ีคร ู  “ตอง”   กระทําหรือไมกระทํา   สวน  
4  ขอหลังมีน้ําหนักลดหล่ันกันลงมา   แตก็สําคัญและจําเปนตอความเปนคร ู  โดยเฉพาะอยางยิ่งครู
ระดับ   “มืออาชีพ”

ถึงแมวาจรรยาบรรณแตละขอมีขอความท่ีกระชับกระทัดรัดและเจาะจง   แตการตีความ
และความเขาใจของแตละคนอาจจะแตกตางกันบางในรายละเอียด ดังนั้น คุรุสภาจึงไดจัดทํา 
คําอธิบายขึ้น   เพ่ือช้ีใหเห็นเจตนารมณและความมุงหมายของจรรยาบรรณแตละขอ   พรอมท้ัง  
แยกแยะและยกตัวอยางพฤติกรรมท่ีอาจแสดงออกมาของการปฏิบัตแิละประพฤตตินตามจรรยาบรรณ
แตละขอ   ท้ังนี้เพ่ือใหผูท่ีเกี่ยวของทุกฝายเขาใจตรงกัน

งานหลักของครู คือ การพัฒนาเด็กและเยาวชน   นอกจากทําการสอนใหไดคุณภาพตาม
เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูแลว  การปฏิบัติตนและประพฤติตนตามจรรยาบรรณครูก็เปนสวนหนึ่ง
ของการพัฒนาคนใหเปนคนดีมีคุณภาพ    ดังนั้น   หากครูประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณครู
ครบถวนทุกขอ    ศิษยก็จะไดแบบอยางท่ีดีและมีกําลังใจท่ีจะศึกษาเลาเรียน   สังคมก็จะศรัทธาและ
ช่ืนชมในอาชีพครูมากขึ้น

คําอธิบายพฤติกรรมตามจรรยาบรรณครูท่ีคุรุสภาจัดทําขึ้น   อาจจะยังไมชัดเจนถึงกับ
ทําใหทุกคนเขาใจตรงกันอยางเบ็ดเสร็จ   แตก็นาจะมีความชัดเจนเพียงพอสําหรับการทําความเขาใจ
ในระดับหนึ่ง   ซ่ึงจะนําไปสูการปฏิบัติหรือประพฤติตนของครูทุกคน  ซ่ึงจรรยาบรรณครูท้ัง  9  
ขอ  มีรายละเอียด  ดังนี้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



24

จรรยาบรรณขอท่ี 1  ครูตองรักและเมตตาศิษย  โดยใหความเอาใจใสชวยเหลือ  สงเสริม
ใหกําลังใจในการศึกษาเลาเรียนโดยเสมอหนา

หลักการ การแสดงออกของบุคคลในทางท่ีดีเปนผลมาจากภาวะจิตใจท่ีดีงาม   และ
ความเช่ือถือท่ีถูกตองของบุคคล   บุคคลท่ีมีความรักและเมตตายอมแสดงออกอยางจริงใจ   ครูจึง
ตองมีความรักและเมตตาตอศิษยอยูเสมอ    ซ่ึงจะเปนผลใหพฤติกรรมท่ีครูแสดงออกตอศิษย   เปน
ไปในทางสุภาพ   เอ้ืออาทร   สงผลดีตอศิษยในทุก ๆ ดาน

คําอธิบาย ครูตองรักและเมตตาศิษย   โดยใหความเอาใจใสชวยเหลือ   สงเสริม  ให
กําลังใจในการศึกษาเลาเรียนแกศิษยโดยเสมอหนา    หมายถึง   การตอบสนองตอความตองการ  
ความถนัด  ความสนใจของศิษยอยางจริงใจ    สอดคลองกับการเคารพ    การยอมรับ   การเห็นอก
เห็นใจ   ตอสิทธิพ้ืนฐานของศิษย    จนเปนท่ีไววางใจเช่ือถือและช่ืนชมได   รวมท้ังเปนผลไปสูการ
พัฒนารอบดานอยางเทาเทียมกัน

พฤติกรรมสําคัญ
1. สรางความรูสึกเปนมิตร เปนท่ีพ่ึงพาและไววางใจไดของศิษยแตละคนและทุกคน
2. ตอบสนองขอเสนอและการกระทําของศิษยในทางสรางสรรค ตามสภาพปญหา

และความตองการ   และศักยภาพของศิษยแตละคนและทุกคน
3. เสนอและแนะแนวทางการพัฒนาของศิษยแตละคน   และทุกคนตามความถนัด  

ความสนใจ   และศักยภาพของศิษย
4. แสดงผลงานท่ีภูมิใจของศิษยแตละคนและทุกคนท้ังในและนอกสถานศึกษา
จรรยาบรรณขอท่ี  2    ครูตองอบรม  ส่ังสอน  ฝกฝน  สรางเสริมความรู  ทักษะและ

นิสัยท่ีถูกตองดีงามใหเกิดแกศิษยอยางเต็มความสามารถ   ดวยความบริสุทธ์ิใจ
หลักการ      ครูท่ีดีตองมีความมุงม่ันในการพัฒนาศิษยใหเจริญไดอยางเต็มตามศักยภาพ  

และถือวาความรบัผิดชอบของตนจะสมบูรณก็ตอเม่ือศิษยไดแสดงออกซ่ึงผลแหงการพัฒนานัน้แลว   
ครูจึงตองเรียนรูเกี่ยวกับศักยภาพของศิษยแตละคนและทุกคน  เลือกกิจกรรมการเรียนท่ีหลากหลาย   
เหมาะสมสอดคลองกับการพัฒนาตามศักยภาพนั้น ๆ  ดําเนินการใหศิษยไดลงมือทํากิจกรรม     
การเรียน   จนเกิดผลอยางแจงชัด   และยังกระตุนยั่วยุใหศิษยทุกคนไดดําเนินกิจกรรมตอเนื่อง  เพ่ือ
ความเจริญงอกงามอยางไมมีวันส้ินสุด

คําอธิบาย ครูตองอบรมส่ังสอนฝกฝน  สรางความรูทักษะ   และนิสัยท่ีถูกตองดีงาม
ใหเกิดแกศิษยอยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธ์ิใจ   หมายถึง  การดําเนินงานตั้งแตการเลือก
กําหนดกิจกรรมการเรียนท่ีมุงตอการพัฒนาในตัวศิษยอยางแทจริง การจัดใหศิษยมีความ    
รับผิดชอบ  และเปนเจาของการเรียนรู  ตลอดจนการประเมินรวมกับศิษยในผลของการเรียนและ
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การเพ่ิมพูนการเรียนรูภายหลังบทเรียนตาง ๆ  ดวยความปรารถนาท่ีจะใหศิษยแตละคนและทุกคน
พัฒนาไดอยางเต็มศักยภาพและตลอดไป

พฤติกรรมสําคัญ
1. อบรมส่ังสอน  ฝกฝน  และจดักจิกรรมการเรยีนการสอน  เพ่ือพัฒนาศิษยอยางมุงม่ัน

และตั้งใจ
2. อบรมส่ังสอน   ฝกฝน   และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เพ่ือพัฒนาศิษยอยางเต็ม

ศักยภาพ
3. อบรมส่ังสอน   ฝกฝน   และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน      เพ่ือพัฒนาศิษยดวย

ความบริสุทธ์ิใจ
จรรยาบรรณขอท่ี 3 ครูตองประพฤต ิ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกศิษยท้ังกาย วาจา 

และจิตใจ
หลักการ การเรียนรูในดานคานิยมและจริยธรรม จําเปนตองมีตัวแบบท่ีด ี เพ่ือใหผูเรียน

ยึดถือและนําไปปฏิบัติตาม ครูดีจึงตองถายทอดคานิยม และจริยธรรมดวยการแสดงตนเปนตัว  
อยางเสมอ การแสดงตนเปนตัวอยางนี้ถือวาครูเปนผูนําในการพัฒนาศิษยอยางแทจริง

คําอธิบาย การประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี หมายถึง การแสดงออกอยาง
สมํ่าเสมอของครูท่ีศิษยสามารถสังเกตรับรูไดเอง และเปนการแสดงท่ีเปนไปตามมาตรฐานแหง
พฤติกรรมระดับสูงตามคานิยม คุณธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม

พฤติกรรมสําคัญ
1. ตระหนักวาพฤติกรรมการแสดงออกของคร ู มีผลตอการพัฒนาพฤติกรรมของศิษย

อยูเสมอ
2. พูดจาสุภาพและสรางสรรค โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดขึ้นกับศิษยและสังคม
3. กระทําตนเปนแบบอยางท่ีด ีสอดคลองกับคําสอนของตน และวัฒนธรรมประเพณี 

อันดีงาม
จรรยาบรรณขอท่ี 4 ครูตองไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทางกาย สติปญญา 

จิตใจ อารมณ และสังคมของศิษย
หลักการ การแสดงออกของครูใด  ๆ  ก็ตามยอมมีผลในทางบวกหรือลบ  ตอความ

เจริญเติบโตของศิษย   เม่ือครูเปนผูรับผิดชอบโดยตรงตอการพัฒนาทุก  ๆ  ดานของศิษย  จึงตอง
พิจารณาเลือกแสดงแตเฉพาะการแสดงท่ีมีผลทางบวก   พึงระงับและละเวนการแสดงใด  ๆ  ท่ีนํา
ไปสูการกระทําท่ีนําไปสูการลดพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนา   และการเพ่ิมพฤติกรรมท่ีไมพึงปรารถนา
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พฤติกรรมสําคัญ
1. ละเวนการกระทําท่ีทําใหศิษยเกิดความกระทบการเทือนตอจิตใจ   สติปญญา  

อารมณและสังคมของศิษย
2.  ละเวนการกระทําท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพและรางกายของศิษย
3. ละเวนการกระทําท่ีสกัดกั้นพัฒนาการทางสติปญญา อารมณ จิตใจ และสังคมของ

ศิษย
จรรยาบรรณขอท่ี 5 ครูตองไมแสวงหาประโยชนอันเปนอามิสสินจางจากศิษยในการ

ปฏิบัติหนาท่ีตามปกต ิและไมใชศิษยกระทําการใดๆ อันเปนการหาประโยชนใหแกตนโดยมิชอบ
หลักการ  การใชตําแหนงหนาท่ีในวิชาชีพแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ ยอมทําใหเกิด

ความลําเอียงในการปฏิบัติหนาท่ี สรางความไมเสมอภาค นําไปสูความเส่ือมศรัทธาในบุคคลและ
วิชาชีพนั้น ดังนั้น ครูจึงตองไมแสวงหาประโยชนอันมิควรไดจากศิษย หรือใชศิษยใหไปแสวงหา
ประโยชนใหแกตนโดยมิชอบ

คําอธิบาย  การไมแสวงหาประโยชนอันเปนอามิสสินจางจากศิษย ในการปฏิบัติหนาท่ี
ตามปกต ิ และไมใชศิษยทําการใดๆ อันเปนการหาประโยชนใหแกตนโดยมิชอบ หมายถึง การไม
กระทําการใดๆ ท่ีจะไดมาซ่ึงผลตอบแทนเกินสิทธิท่ีพึงมีไดจากการปฏิบัตหินาท่ีในความรบัผิดชอบ
ตามปกติ

พฤติกรรมสําคัญ
1. ไมรับหรือแสวงหาอามิสสินจางหรือผลประโยชนอันมิควรจากศิษย
2. ไมใชศิษยเปนเครื่องมือหาผลประโยชนใหกับตน โดยมิชอบดวยกฎหมาย 

ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือความรูสึกของสังคม
จรรยาบรรณท่ี 6  ครูยอมพัฒนาตนเองท้ังในดานวิชาชีพ ดานบุคลิกภาพและวิสัยทัศน 

ใหทันตอการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยูเสมอ
หลักการ  สังคมและวิทยาการมีการพัฒนาและเปล่ียนแปลงอยูเสมอ ดังนั้น ครูในฐานะ

ผูพัฒนาทรัพยากรมนุษย จึงตองพัฒนาตนเองใหทันตอการเปล่ียนแปลง และแนวโนมท่ีจะเปล่ียน
แปลงในอนาคต

คําอธิบาย  การพัฒนาตนเองท้ังในดานวิชาชีพ ดานบุคลิกภาพ และวิสัยทัศน ใหทันตอ
การพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยูเสมอ หมายถึง การใฝรู ศึกษาคนควา ริเริ่ม
สรางสรรค ความรูใหทันสมัย ทันเหตุการณ และทันตอการเปล่ียนแปลงท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และเทคโนโลยี สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและวิสัยทัศน
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พฤติกรรมสําคัญ
1. ใสใจศึกษาคนควา ริเริ่มสรางสรรคความรูใหมท่ีเกี่ยวกับวิชาชีพอยูเสมอ
2. มีความรอบรู ทันสมัย ทันเหตุการณ สามารถนํามาวิเคราะห กําหนดเปาหมาย   

แนวทางพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ทันตอการเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง       
การอาชีพ และเทคโนโลยี

3. แสดงออกทางรางกาย กิริยา วาจา อยางสงางาม เหมาะสมกับกาลเทศะ
จรรยาบรรณขอท่ี 7  ครูยอมรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร

วิชาชีพครู
หลักการ  ความรกัและเช่ือม่ันในอาชีพของตนยอมทําใหทํางานอยางมีความสุข และมุงม่ัน

อันจะสงผลใหอาชีพนั้นเจริญรุงเรืองและม่ันคง ดังนั้น ครูยอมรักและศรัทธาในอาชีพคร ู และเปน
สมาชิกท่ีดีขององคกรวิชาชีพครูดวยความเต็มใจ

คําอธิบาย  ความรักและศรัทธาในวิชาชีพคร ู และเปนสมาชิกท่ีดีขององคกรวิชาชีพครู 
หมายถึง การแสดงออกดวยความช่ืนชมและเช่ือม่ันในอาชีพคร ูดวยตระหนักวาอาชีพนี้เปนอาชีพท่ี
มีเกียรติ มีความสําคัญและจําเปนตอสังคม ครูพึงปฏิบัติงานดวยความเต็มใจและภูมิใจ รวมท้ัง 
ปกปองเกียรติภูมิของอาชีพครู เขารวมกิจกรรมและสนับสนุนองคกรวิชาชีพครู

พฤติกรรมสําคัญ
1. เช่ือม่ัน ช่ืนชม ภมิูใจในความเปนครแูละองคกรวชิาชีพครวูามีความสําคญัและจาํเปน

ตอสังคม
2. เปนสมาชิกขององคกรวิชาชีพครู และสนับสนุนหรือเขารวมหรือเปนผูนําใน       

กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครู
3. ปกปองเกียรติภูมิของครูและองคกรวิชาชีพครู
จรรยาบรรณขอท่ี 8  ครูพึงชวยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสรางสรรค
หลักการ  สมาชิกของสังคมใดพึงผนึกกําลังกันพัฒนาสังคมนั้น และเกื้อกูลสังคม    

รอบขางในวงอาชีพครู ผูประกอบอาชีพครูพึงรวมมือและชวยเหลือเกื้อกูลกันดวยความเต็มใจ     
อันจะยังใหเกิดพลังและศักยภาพในการพัฒนาวิชาชีพครู และพัฒนาสังคม

คําอธิบาย  การชวยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสรางสรรค หมายถึง การใหความ 
รวมมือ แนะนําปรึกษา ชวยเหลือแกเพ่ือนครูท้ังเรื่องสวนตัว ครอบครัว และการงานตามโอกาส
อยางเหมาะสม รวมท้ังเขารวมกิจกรรมของชุมชน โดยการใหคําปรึกษาแนะนําแนวทางวิธีการ
ปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
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พฤติกรรมสําคัญ
1. ใหความรวมมือแนะนํา ปรึกษาแกเพ่ือนครูตามโอกาสและความเหมาะสม
2. ใหความชวยเหลือดานทุนทรัพย ส่ิงของแดเพ่ือนครูตามโอกาสและความเหมาะสม
3. เขารวมกิจกรรมของชุมชน รวมท้ังใหคําปรึกษาแนะนําแนวทางวิธีการปฏิบัติตน

ปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม
จรรยาบรรณขอท่ี 9  ครูพึงประพฤต ิ ปฏิบัติตน เปนผูนําในการอนุรักษและพัฒนา      

ภูมิปญญา และวัฒนธรรมไทย
หลักการ  หนาท่ีสําคัญประการหนึ่งของการศึกษา คือ การพัฒนาคนใหมีภูมิปญญาและ 

รูจักวิธีเลือกวิธีการดําเนินชีวิตท่ีดีงาม     ในฐานะท่ีครูเปนบุคคลสําคัญทางการศึกษา ครูจึงควรเปน
ผูนําในการอนุรักษและพัฒนาภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทย

คําอธิบาย การเปนผูนําในการอนุรักษ และพัฒนาภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทย      
หมายถึง การริเริ่มดําเนินกิจกรรม สนับสนุนสงเสริมภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทย โดยรวบรวม  
ขอมูล ศึกษาวิเคราะหเลือกสรร ปฏิบัติตนและเผยแพรศิลปะ ประเพณี ดนตร ี กีฬา การละเลน 
อาหาร  เครื่องแตงกาย ฯลฯ  เพ่ือใชในการเรียนการสอน  การดํารงชีวิตตนและสังคม

พฤติกรรมสําคัญ
1. รวบรวมขอมูลและเลือกสรรภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมท่ีเหมาะสม มาใชจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน
2. เปนผูนําในการวางแผน และดําเนินการเพ่ืออนุรักษและพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน

และวัฒนธรรม
3. สนับสนุนสงเสริมเผยแพร และรวมกิจกรรมทางประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน

อยางสมํ่าเสมอ
4. ศึกษาวิเคราะหวิจัยภูมิปญญา และวัฒนธรรมทองถ่ินเพ่ือนําผลมาใชในการจัด     

กิจกรรมการเรียนการสอน

เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู
ในป 2537 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ไดประกาศมาตรฐานวิชาชีพคร ูซ่ึงปรับปรุงจาก

เกณฑมาตรฐานเดิม 4 ดาน คือ รอบรู สอนดี มีคุณธรรมจรรยาบรรณ มุงม่ันพัฒนา เปน 11 ขอ และ
เม่ือวันท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2544 ดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการอํานวยการคุรุสภา (ชุดเดิม) 
ไดเพ่ิมเติมมาตรฐานท่ี 12 ขึ้น โดยกําหนดบนพ้ืนฐานของความเช่ือท่ีวาทุกคนสามารถเรียนรูได ครู
จะตองคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดขึ้นกับผูเรียนเปนสําคัญ ครูสามารถเลือกวิธีสอนใหเหมาะสมกับ
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พัฒนาการของผูเรียนและสภาพแวดลอมอ่ืนๆ เม่ือสอนไปแลวครูสามารถตรวจสอบแกไข ปรับปรุง
และช่ืนชมตอความสําเร็จของผูเรียน เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูแตละมาตรฐานมีระดับของความ
เปนวิชาชีพ 3 ระดับ ซ่ึงสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาไดกําหนดไวดังนี ้(สํานักเลขาธิการคุรุสภา 2544 
: 30-57)

มาตรฐานท่ี 1 ปฏิบัติกิจกรรมวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ หมายถึง 
การศึกษาคนควาเพ่ือพัฒนาตวัเอง การเผยแพรผลงานทางวชิาการ และการเขารวมกจิกรรมทางวชิาการ
ท่ีองคการหรือหนวยงานจัดขึ้น เชน การประชุมสัมมนา การอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เปนตน ท้ังนี้ตองมีผลงานหรือรายงานท่ีปรากฏชัดเจน

มาตรฐานท่ี  2   ตัดสินใจในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดกับผูเรียน 
หมายถึง  การเลือกอยางชาญฉลาด ดวยความรักและหวังดีตอผูเรียน ดังนั้นในการเลือกกิจกรรม 
การเรียนการสอนและกิจกรรมอ่ืนๆ ครูตองคํานึงถึงประโยชนท่ีจะเกิดแกผูเรียนเปนหลัก

มาตรฐานท่ี  3   มุงม่ันพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ หมายถึง  การใชความพยายาม
อยางเต็มความสามารถของคร ู ท่ีจะใหผูเรียนเกิดการเรียนรูใหมากท่ีสุด ตามความถนัด ความสนใจ 
ความตองการ โดยวิเคราะห วินิจฉัยปญหา ความตองการท่ีแทจริงของผูเรียน ปรับเปล่ียนวิธีการ
สอนท่ีจะใหไดผลดีกวาเดิม รวมท้ังการสงเสริมพัฒนาการดานตางๆ ตามศักยภาพของผูเรียน 
แตละคนอยางเปนระบบ

มาตรฐานท่ี   4  พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง  หมายถึง  การ
เลือกใชปรับปรุงหรือสรางแผนการสอน บันทึกการสอนหรือเตรียมการสอนในลักษณะอ่ืนๆ ท่ีนํา
ไปใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรู

มาตรฐานท่ี   5  พัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ  หมายถึง  การ
ประดิษฐคิดคน ผลิต เลือกใช ปรับปรุง เครื่องมืออุปกรณ เอกสารส่ิงพิมพ เทคนิควิธีการตางๆ เพ่ือ
ใหผูเรียนบรรลุจุดประสงคของการเรียนรู

มาตรฐานท่ี   6  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรท่ีเกิดแกผูเรียน  หมายถึง  
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุงใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการแสวงหาความรูตามสภาพ
ความแตกตางของบุคคลดวยการปฏิบัติจริง และสรุปความรูดวยตนเอง กอใหเกิดคานิยมและนิสัย
ในการปฏิบัติจนเปนบุคลิกภาพติดตัวผูเรียนตลอดไป

มาตรฐานท่ี   7  รายงานผลการพัฒนาผูเรียนไดอยางมีระบบ  หมายถึง  การรายงาน   
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ีแสดงถึงปญหาท่ีพัฒนา เทคนิควิธีการพัฒนา ผลของการพัฒนาและ    
ขอเสนอแนะในการเรียนการสอนตอไป ท่ีเสนอในภาพรวมของผูเรียน หรือจําแนกผูเรียนตาม
ระดับความสามารถหรือเสนอเปนภาพรวมของผูเรียนรายบุคคล
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มาตรฐานท่ี   8   ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน หมายถึง  การแสดงออก การ
ประพฤติและปฏิบัติในดานบุคลิกภาพ การแตงกาย กิริยา วาจา และจริยธรรมท่ีเหมาะสมกับความ
เปนครูอยางสมํ่าเสมอท่ีทําใหผูเรียนศรัทธาและถือเปนแบบอยาง

มาตรฐานท่ี   9   รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค  หมายถึง  การตระหนัก
ถึงความสําคัญ รับฟงความคิดเห็น ยอมรับในความรูความสามารถ ใหความรวมมือในการปฏิบัต ิ 
กิจกรรมตางๆ ของเพ่ือนรวมงานดวยความเต็มใจ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา และรวม
รับผลท่ีเกิดขึ้นจากการกระทํานั้น

มาตรฐานท่ี   10   รวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรคในชุมชน หมายถึง  การตระหนักใน
ความสําคัญรับฟงความคิดเห็น ยอมรับในความรูความสามารถของบุคคลอ่ืนในชุมชน และรวมมือ
ปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนางานของสถานศึกษาใหชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซ่ึงกันและกัน และ
ปฏิบัติงานรวมกันดวยความเต็มใจ

มาตรฐานท่ี   11   แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา  หมายถึง  การคนหา 
สังเกต จดจํา และรวบรวมขอมูลขาวสารตามสถานการณของสังคมทุกดาน โดยเฉพาะสารสนเทศ
เกี่ยวกับวิชาชีพครู สามารถวิเคราะห วิจารณอยางมีเหตุผลและใชขอมูลประกอบการแกปญหา 
พัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาสังคมไดอยางเหมาะสม

มาตรฐานท่ี   12   สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ หมายถึง  การสราง
กิจกรรมการเรียนรูโดยการนําเอาปญหาหรือความจําเปนในการพัฒนาตางๆ ท่ีเกิดขึ้นในการเรียน
และการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ในโรงเรียนมากําหนดเปนกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือนําไปสูการพัฒนาของ  
ผูเรียนท่ีถาวร เปนแนวทางในการแกปญหาของครูอีกแบบหนึ่งท่ีจะนําเอาวิกฤตตาง ๆ มาเปน
โอกาสในการพัฒนา ครูจําเปนตองมองมุมตางๆ ของปญหาแลวผันมุมของปญหาไปในทางการ
พัฒนา กําหนดเปนกิจกรรมในการพัฒนาของผูเรียน ครูจึงตองเปนผูมองมุมบวกในสถานการณ
ตางๆ ได กลาท่ีจะเผชิญปญหาตางๆ มีสติในการแกไขปญหา มิไดตอบสนองปญหาตางๆ ดวย
อารมณ หรือแงมุมแบบตรงตัว ครูสามารถมองหักมุมในทุกโอกาส มองเห็นแนวทางท่ีนําสูผล    
กาวหนาของผูเรียน

สรุปไดวาเกณฑมาตรฐานวิชาชีพคร ูท้ัง 12 ขอ เปนแนวทางในการพัฒนางานของครูใน
ภาวะงานปกติ โดยมุงใหครูมีนิสัยในการพัฒนาผูเรียนใหมีผูเรียนใหมีคุณภาพสูงขึ้น มีการปรับปรุง
และพัฒนางานอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ หรือกลาวไดวาผลการพัฒนางานของครูดูไดจากผลท่ี
เกิดกับผูเรียน
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ลักษณะของครูดีและมีประสิทธิภาพ
อาชีพครูเปนอาชีพท่ีสําคัญยิ่ง   เนื่องจากมีหนาท่ีความรับผิดชอบตอการพัฒนาคุณภาพ

ทรัพยากรมนุษย ซ่ึงถือเปนองคประกอบพ้ืนฐานของสังคม   และความสําเร็จของอาชีพครูสวนหนึ่ง
ยอมขึ้นอยูกับผูประกอบอาชีพครูแตละคนวามีลักษณะของครูท่ีดี  และมีประสิทธิภาพมากนอย
เพียงใด   ดังนั้น  การเตรียมสรางลักษณะครูท่ีดีและมีประสิทธิภาพ  ใหบังเกิดในตัวครูแตละคน   
จึงถือเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญยิ่ง

คุณลักษณะครูดีตามคําสอนในพระพุทธศาสนา
หากพิจารณาวิธีสอนแบบพระพุทธเจาในฐานะเปนสมเด็จพระบรมครู เพ่ือนํามา

เปนคูมือครูใหครูบาอาจารยทุกทานไดดําเนินตามรอยพระบาทพระบรมศาสดา     ปรากฏลักษณะ
การสอนของสมเด็จพระบรมครู  14  ลักษณะ  อมร โสภณวิเชษฐวงศ (2538 : 13-37)   กลาวถึง   
คุณลักษณะครูในพุทธศาสนาวา ดังนี้

ทรงพรอมท่ีจะสอน
ทรงสอนดวยการทําใหดูเปนตัวอยาง
ทรงสอนโดยมีจุดมุงหมาย
ทรงสอนโดยคํานึงถึงความพรอมของผูฟง
ทรงสอนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
ทรงสอนโดยใชส่ือภาษาท่ีเขาใจงายท่ีสุด
ทรงสอนจากส่ิงท่ีรูไปหาส่ิงท่ีไมรู
ทรงสอนจากงายไปหายาก
ทรงสอนโดยจัดคําสอนเปนขอ ๆ
ทรงสอนตามความเขาใจของผูฟง
ทรงสอนโดยวิธีซักถาม
ทรงสอนใหผูฟงลงมือปฏิบัติดวยตนเอง
ทรงสอนโดยใชอุปกรณการสอน
ทรงสอนใหผูฟงใชปญญาพิจารณาหาเหตุผลดวยตนเอง

นอกจากวธีิสอนท่ีดตีามรอยพระบาทพระบรมศาสดาดงัท่ีกลาวแลวขางตน ยงัมีหลักธรรม
ตามคําสอนในพระพุทธศาสนาท่ีไดยึดถือกันมาแตดั้งเดิม   อันเปนท่ียอมรับกันวาเปนคุณลักษณะ
ของครูท่ีด ี  ดังท่ี  พระธรรมปฎก  (ป.อ.  ปยุตโต)  ไดกลาวไววา  ผูท่ีทําหนาท่ีส่ังสอนใหการศึกษา
แกผูอ่ืน โดยเฉพาะครูอาจารย พึงประกอบดวยคุณสมบัต ิ และประพฤติตามหลักปฏิบัติพุทธศาสนา    
7  หลัก   ดังนี้
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1.    ปโย   นารัก  ทําตนใหเปนท่ีรัก
คนท่ีจะเปนท่ีรัก  ก็คือ  คนท่ีไมเปนพิษเปนภัยตอคนอ่ืน   เปนผูเขาใจคนอ่ืน  การท่ี

จะทําใหคนรัก  ใชธรรมะอีก  4  ประการ
♦ ทาน  การให  ใหความรู  ใหปญญา  ความคิด  ความถูกตอง  ใหคําแนะนํา     

ส่ังสอน   ใหปนส่ิงของ  ใหโอกาส  ใหความรักความเมตตา
♦ ปยวาจา  การใหถอยคําท่ีเหมาะสม   ออนหวาน  ไพเราะ  ใหกําลังใจ  พูดในส่ิง

ท่ีเปนประโยชน  สรางสรรค  ไมขมขู  เยาะเยย  เสียดสี  ถากถาง  ดูถูก  เหยียบย่ําคนอ่ืน   พูดปลอบ
ประโลมใหลูกศิษยเกิดความสบายใจ

♦ อัตถจริยา  การทําประโยชนตอผูอ่ืน   ดวยความจริงใจ  ดวยนิสัยอันฝกมาดี
โดยตลอด   ทําดีตอทุก ๆ คน  โดยเฉพาะลูกศิษย  ตองมีพฤติกรรมท่ียุติธรรม   สมํ่าเสมอ  ใหคุณ

♦ สมานัตตา  ทําตัวสมํ่าเสมอ  ไมยกตนขมทาน  ปฏิบัติตนเสมอตนเสมอปลาย
ตั้งใจสอนโดยตลอด  ไมขมขูลูกศิษย  ใหคิดวาครูมีหนาท่ีจะตองทําตนสมํ่าเสมอในการใหความรู  
ความรัก และความยุติธรรมท่ีมีความคงเสนคงวา

2.    ครุ   ครุแปลวานาเคารพ
        คนเปนครูควรมีความประพฤติท่ีเปนตัวอยางท่ีดีทําใหผูเรียนเกิดความเล่ือมใส

ศรัทธาไววางใจ   และช่ืนชมในการตั้งอยูในหนทางท่ีดีงามถูกตองเพ่ือลูกศิษยจะไดดําเนินรอยตาม
ความประพฤติท่ีดีงาม  การทําตนใหเปนท่ีเคารพนั้น  ผูประพฤติควรยึดศีล  5  ขอ  มานอมนําปฏิบัติ
ในชีวิตจริง  การประพฤติท่ีไมเบียดเบียนชีวิตอ่ืน   ไมลักขโมย  ไมประพฤติผิดดานชูสาว ไมพูดปด  
ไมติดยาเสพยติด  เพียง  5  ประการท่ีทําได  และยึดม่ันในจิตใจจะทําใหชีวิตปลอดภัยเปนท่ีเคารพ  
และคุณสมบัติท่ีสําคัญอีกประการ  คือ  ครูจะตองเปนผูท่ีเท่ียงตรง  ไมมีอคติลําเอียง

3.    ภาวนีโย
       ภาวนีโย   คือ  การท่ีมีความรูจริงทางภูมิปญญา หม่ันฝกฝนปรับปรุงตนเองอยูเสมอ   

ควรหม่ันศึกษาพากเพียรหาความรูอยางไมหยุดยั้ง   ทําใหเปนท่ียกยอง  ศิษยจะมีความรูสึกม่ันใจใน
ความรูของคร ู จะจดจําซาบซ้ึงในการท่ีครูทรงความรูในศาสตร

4.   วัตตา
วัตตา   คือ  การรูจักการพูดใหไดผล  นั่นก็คือ  การรูจักกาลเทศะของการพูด   รูวา

จะพูดเรื่องใด  จะพูดอะไร  และจะพูดอยางไร  รูจักอธิบายช้ีแจงใหเขาใจ  วากลาวตักเตือน   และ
เปนท่ีปรึกษาท่ีดีได
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5. วัจนักขโม
 วัจนักขโม คือ การอดทนตอถอยคํา ครูควรพรอมท่ีจะรับฟงคําพูดจากคนท่ัว ๆ ไป 

ตองหัดอดทนจากถอยคําท่ีลวงเกิน      คําวิพากษวิจารณ ตองอดทนตอเรื่องตางๆ ฟงไดโดยไมเสีย
อารมณ หรือเบ่ือรําคาญ

6. คัมภีรรัญจะ กะถัง กัตตา
การอธิบายส่ิงท่ียากลึกซ้ึงได คือ การท่ีสามารถอธิบายเรื่องท่ียากลึกซ้ึงใหเขาใจ    

ไดงายสอนใหคิดได รูเรื่องราวตางๆ ไดติดตามเรื่องท่ีครูสอนได แมวาจะเปนเรื่องท่ียาก ครูตองมี
ความสามารถท่ีจะสอนใหศิษยเขาใจได โดยการปรับเปล่ียนของยากใหเปนของงาย

7. โน จัฎฐาเน นิโยชะเย
การไมชักนําไปในทางเส่ือม    ครูจะไมสอนในส่ิงท่ีไมเปนประโยชน   ไมชักนํา

ศิษยไปในทางเส่ือมเสีย
กัลยาณมิตรธรรม 7 ประการนี้ เปนธรรมะท่ีสําคัญสําหรับครูผูท่ีจะตั้งใจสอนศิษยใหไป

สูความเปนเลิศในศาสตร และความเปนมนุษย ผูท่ีจะดํารงกัลยาณมิตรธรรมไวได จะตองมีการฝก
ปฏิบัติใจใหเขมแข็ง ม่ันคงและดํารงอยูในความเปนผูท่ีมีธรรมะเปนอุดมการณในการปฏิบัติตนใน
ชีวิตประจําวัน

วารสารครุศาสตรของคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฉบับประจําเดือน 
กรกฎาคม – กันยายน 2534 ไดรวบรวมแนวคิดและขอเขียนของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีเขารวมประชุม
สัมมนา เรื่อง “99 ปของครุศึกษาไทย” ออกเผยแพรไดมีการกลาวถึงคุณลักษณะของครูท่ีดี โดย  
นายพิชัย   วาสนาสง และดร. เจตนา  นาควัชระ  ท่ีนาสนใจ ดังนี้

พิชัย   วาสนาสง (2534 : 22 –25) ไดทบทวนประสบการณแลวสรุปวา คนท่ีจะเปนครูท่ี
ดีตองมีฆราวาสธรรม 4 เปนคุณสมบัติสําคัญอยูในตัวคร ูกลาวคือ

1. สัจจะ  คนเปนครูตองรักษาและสอนความจริง สอนในส่ิงท่ีครูประพฤติปฏิบัติจริง
ได ทําตัวใหเปนตัวอยางของศิษยในเรื่องท่ีสอนได

2. ทมะ คือ  ความขยันฝกฝนเพ่ิมพูนสติปญญา หาความรูโดยไมหยุดหยอน อดกล้ัน   
ขมใจ ไมยอมรับส่ิงผิด

3. ขันต ิคือ  ความอดทน คนเปนครูตองอดทนตอความตางจิตตางใจของมนุษย อดทน
ตอการแสวงหาภาษาท่ีเหมาะสมกับผูเรียนมาถายทอดความรู

4. จาคะ  คนท่ีเปนครูตองรูจักการใหตลอดเวลา และเปนการใหดวยความบริสุทธ์ิใจ 
ไมหวังผลตอบแทนเปนสําคัญ การใหนี้ไมเพียงแตใหความรูแกศิษยเทานั้นรวมไปถึงการใหความ
รักความเมตตาตอศิษยดวย
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สวน   เจตนา  นาควัชระ (2534 : 26) ไดกลาวถึงลักษณะครูดีในอุดมคติไว 5 ประการ 
คือ

1. เปนผูท่ีมีวิชา และเปนผูท่ีแสวงหาวิชาอยูอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะการ
แสวงหาวิชาอยางตอเนื่องเปนส่ิงสําคัญมาก

2. เปนผูรักท่ีจะถายทอดวิชา
3. เปนผูรูวิธีท่ีจะถายทอดวิชา
4. เปนผูท่ีมองเห็นความสัมพันธระหวางวิชาของตนกับโลกและสังคม
5. ตองสํานึกในคุณคาของความเปนมนุษยและสํานึกมากกวาความกาวหนาทางวัตถุ
นอกจากนี้ คณะกรรมการวิจัยสหวิทยาลัย  พุทธชินราช  (2535 : 37-38) ไดรวบรวม  

คุณลักษณะของครูท่ีดีในทัศนะของบุคคลสําคัญทางการศึกษา 3 ทาน คือ  กอ  สวัสดิพาณิชย    อดีต 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  ชม ภูมิภาค อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
และ  บรรจง  ชูสกุลชาติ  อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงทานเหลานี้ไดใหทัศนะไว ดังนี้

กอ  สวัสดิพาณิชย  (อางถึงใน คณะกรรมการวิจัยสหวิทยาลัย พุทธชินราช 2535 : 37-
38)  เห็นวาครูท่ีดีควรมีลักษณะ ดังนี้

1. มีความรูดี
2. มีความประพฤติดี
3. มีความสามารถในการสอนสูง
4. มีความรักและเขาใจเด็ก
5. วางตนอยูในท่ีเหมาะสม

 บรรจง  ชูสกุลชาติ (อางถึงใน คณะกรรมการวิจัยสหวิทยาลัย พุทธชินราช 2535 : 37-
38) ใหทัศนะไววา ครูดีควรมีภูมิ 3 ประการ    คือ

1. ภูมิรู    หมายถึง รูเรื่องตนเอง ผูอ่ืน ส่ิงแวดลอม และวิชาชีพ
2. ภูมิฐาน   หมายถึง สรางฐานปจจัยส่ี กิน อยู สุขภาพ และแตงกายดี
3. ภูมิธรรม หมายถึง มีใจใฝธรรมความดีงาม ละอายความช่ัวกลัวบาป

 และ ชม ภูมิภาค (อางถึงใน คณะกรรมการวิจัยสหวิทยา พุทธชินราช   2535 : 37-38) 
เห็นวาครท่ีูมีคณุภาพ คอื ครท่ีูสามารถปฏิบัตหินาท่ีท่ีไดรบัมอบหมายใหบรรลุไดอยางมีประสิทธิภาพ
และสามารถสรุปลักษณะครูท่ีมีคุณภาพได   6 ประการ   คือ

1. สอนดี หมายความวา สอนไดบรรลุจุดมุงหมายของการสอนท่ีตั้งไว การสอนให
บรรลุจุดมุงหมายมีประสิทธิภาพนั้นครูตอง

1.1 มีความรูในเนื้อหาวิชาดี
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1.2 มีความรูในวิธีการสอนเฉพาะดี
1.3 มีความรู  เกี่ยวกับผูเรียนและมีเจตคติท่ีดีตอผูเรียน
1.4 มีทักษะในการส่ือสาร

2. อบรมดี ประพฤติตนเปนตัวอยางได
3. ทํางานรวมกับเยาวชนและคนท่ัวไปไดดี
4. พัฒนาตนเองไมหยุดยั้ง
5. มีสวนรวมในกิจกรรมของสังคมไดอยางกวางขวาง
6. ศรัทธาตอวิชาชีพ และปฏิบัติตามจริยธรรมหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ
จากการประชุมสัมมนาผูบริหารสถาบันผลิตคร ู ครั้งท่ี 18 ระหวาง วันท่ี 13 – 15 

พฤศจิกายน 2534  ณ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  สุมน  อมรวิวัฒน (2538 : 1-4) 
กลาวถึง  คุณลักษณะและคุณธรรมของความเปนครูไว ดังนี้

คุณลักษณะของความเปนคร ูแบงเปน   2    ดาน คือ
1. รูปลักษณ (appearance) ไดแก  ลักษณะภายนอกท่ีมองเห็นวา คนเชนนี้เองเปนครูท่ี

พึงประสงค รูปลักษณของครูในสังคมขาวสาร มี 7 ลักษณะ ดังตอไปนี้
        1.1  สดช่ืน แจมใส สะอาดตา  (pleasant)  ครูเปนแบบอยางท่ีดีแกศิษย     ครูควรมี 

สุขภาพด ี รางกายแข็งแรง แตงกายสะอาด และมีทาทางท่ียิ้มแยมแจมใส ซ่ึงอิทธิพลตอบรรยากาศ
การเรียนการสอน

1.2 ตื่นตัว หนักเอา เบาสู (alert)  ครูตองเปนคนท่ีสนใจ ใฝรู ตื่นตัว กระฉับกระเฉง
พรอมท่ีจะรับรูขาวคราว เผชิญความเปล่ียนแปลง และผจญปญหาท่ีเกิดขึ้น ครูตองรูรอบและกาว
หนาตอความเปล่ียนแปลงตางๆ

1.3  ม่ันใจในตัวเอง  (confident)    ความไมรูและขาดประสบการณ สับสน   และ
ขาดเปาหมายท่ีแนนอน ทําใหขาดความม่ันใจในตนเอง  การสอนถาครูมีความม่ันใจในตนเอง ยอม
มีความองอาจสงางาม สามารถกําหนดสถานภาพของความเปนครูอยางมีศักดิ์ศร ี แตคุณลักษณะท่ี
ม่ันใจในตนเองนั้น ยอมตองพอเหมาะพอดี มีกาลเทศะ ไมกลายเปนความกาวราวและหลงตนเอง

1.4 รูรอบ   เนื่องจากไดอานมาก  ฟงมาก  ซ่ึงเปนภาษาบาลี  เรียกวา  เปนพหูสูตร  
ภาษาอังกฤษเรียกวา  well  informed   คือครูตองเปนคนท่ีรอบรูขาวสาร  เหตุการณ  ตลอดจน
ปญหาของสังคม  ไดติดตามและสังเกตวิธีการของแตละคน  ใชเหตุผล  รูจักใชวิจารณญาณวินิจฉัย  
ตามความรูและประสบการณของตน
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1.5 เปนกัลยาณมิตร  (friendly or being intimate friend) คุณลักษณะนี้หมายรวมถึง 
ความมีน้ําใจ ความใกลชิดผูกพันกับศิษยและเพ่ือนรวมงาน ลักษณะของการมีมนุษยสัมพันธท่ีดี  มี
ทักษะทางสังคมเปนท่ีรักไววางใจ

1.6 ฉลาด  (intelligent, clever)   ในการท่ีครูสามารถใชภาษาโตตอบกับผูอ่ืนได
อยางถูกตอง   รับฟงเรื่องราวตาง ๆ  ไดเขาใจรวดเร็ว  จับประเด็นไดวาอะไรสําคัญ  อะไรเปน
ประเด็นหลักและประเด็นยอย   ฟงคําส่ัง  ฟงคําถามครั้งเดียวเขาใจ

1.7 สุภาพ  (courteous)  ครูท่ีเกง  ฉลาด  รอบรู  และม่ันใจนั้น  ตองเปนคนท่ีสุภาพ    
ความสุภาพ  เปนกิริยาท่ีเหมาะสมกับบุคคล   กลาแสดงออกและเช่ือม่ันในตนเองอยางถูกกาลเทศะ  
ไมพูดจาลวงเกินกาวราว  ความสุภาพจึงเปนคุณลักษณะท่ีสําคัญของความเปนครู การยอมรับ  
ความแตกตางระหวางบุคคล   ยอมรับความคิดเห็น

2.    คุณธรรม  (moral)   มี  3  ประการ    ดังนี้
2.1  คุณธรรมท่ีเกิดจากความไววางใจ   เปนคุณธรรมท่ีอยูบนพ้ืนฐานของความจริง  

ในความรับผิดชอบตอหนาท่ีบทบาทของตน   และความสุจริตท้ังกาย  วาจา  และใจ
2.2  คุณธรรมท่ีเกิดจากหลักของความผูกพัน  ซ่ึงเกิดจากสํานึกในคุณคา   สํานึกใน

ภารกิจท่ีทุกฝายตางอํานวยประโยชนเอ้ืออาทรตอกันมาเนิ่นนาน    ความผูกพันเกิดขึ้นจากความรัก
และความเขาใจซ่ึงกันและกัน  ดังนั้น คนเปนครูจึงทํางานในหนาท่ีของตนดวยความรัก   รักศิษย  
รักการสอน   มุงความเจริญของศิษยยิ่งกวาของตน

2.3 คุณธรรมท่ีเกิดจากหลักการของการชวยเหลือเกื้อกูล โดยท่ีครูนั้นเปรียบเหมือน
ผูนําทาง   เปนผูคุมครอง   เปนท่ีปรึกษา   และเปนผูท่ีพรอมจะชวยเหลือศิษย   การชวยเหลือเกื้อกูล
นั้นทําไดหลายวิธี   เชน  การแนะนําทางท่ีถูกตอง   การปองกันการกระทําช่ัว   การเสนอทางเลือก
และทางออกในการแกปญหา   การชวยเหลือทางกําลังใจ   และทางทุนทรัพย  การรับฟงความทุกข
ของศิษยอยางเห็นใจและพรอมท่ีจะเขาใจ การสนับสนุนเม่ือศิษยมุงสูจุดหมาย  การประคับประคอง
เม่ือศิษย  พลาดพล้ัง  คุณธรรมในหลักการขอนี้   คือ  เมตตา  และกรุณา  ซ่ึงนับวา  เปนแกนของ
คุณธรรมท้ังหลายสําหรับความเปนครู

อีเบิล  (Eble  1970:105)  ศรีสมร  พุมสะอาด  (2530:44-49)  เจริญ  ไวรวัจนกุล  
(2531:178)ยนต  ชุมจิต  (2531:79)  และกาญจนา  คุณารักษ  (2535:169-171)   ไดกลาวถึงลักษณะ
ของครูท่ีด ี สรุปได  ดังนี้

1. มีความรู  ท้ังวิชาเฉพาะ  วิชาชีพครู  และความรูท่ัวไป      ท่ีทันตอการเปล่ียนแปลง
ของสังคมและโลก
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2. มีเทคนิควิธี  และความสามารถในการสอน  หรือการถายทอดความรู  นอกจากนี้   
ยังควรมีความสามารถในการปกครองนักเรียนอีกดวย

3. มีความเปนคร ู  คือ ทําตนเปนแบบอยางท่ีด ี ประพฤติดี มีคุณสมบัติสวนตัวอีกมี  
คุณธรรม

4. มีบุคลิกภาพด ี  คือ  บุคลิกภาพท้ังกายและจิตใจ   เชน  มีสุขภาพดี  รูปรางทาทางด ี 
แตงกายเรียนรอย  พูดจา  ไพเราะนุมนวล

5. มีจรรยาบรรณคร ู  เชน  ซ่ือสัตยตอวิชาอาชีพ   เสียสละ  เมตตา  ยุติธรรม  อดทน
6. มีบทบาทในการชวยเหลือ  และพัฒนาชุมชน
7. รักอาชีพคร ู  เชน  มีสวนแนะนําท่ีเปนประโยชนตอการปรับปรุงการเรียนการสอน  

ยินดีรับฟงคําติชม   และนํามาปรับปรุงตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ
8. มีมนุษยสัมพันธท่ีดี  กับบุคคลทุกฝาย  เชน  เพ่ือนคร ู ผูปกครอง  และนักเรียน
สุรางค  โควตระกูล  (2533:9) ไดสรุปลักษณะของครูด ี และมีประสิทธิภาพ  ไว  5  

ประการ คือ
1. ตองเปนนักมนุษยนิยม  (Humanist)   คือเปนผูยอมรับนักเรียนอยางจริงใจ  ใหความ

อบอุน   มีความเขาใจนักเรียน  มีความยุติธรรม  และเปนกัลยาณมิตรของนักเรียน
2. เปนผูท่ีมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับจิตวิทยาการเรียนการสอน คือ ตองเขาใจ

ธรรมชาติของกระบวนการเรียนรูและสามารถใชวิธีสอนท่ีเหมาะสม  และจูงใจนักเรียนใหอยากรู  
ครูจะตองใชวิธีการประเมินผลท่ีสามารถทํานายไดวา  การเรียนรูเกิดไดจริง

3. เปนผูท่ีรูจักนักเรียน   ครูไมเพียงแตเปนผูสอนนักเรียนทางวิชาการเทานั้น  แตเปนผู
ท่ีมีอิทธิพลตอพัฒนาการทางบุคลิกภาพของนักเรียนดวย  ฉะนั้น  ครูตองมีความรูเกี่ยวกับจิตวิทยา  
พัฒนาการ  เพ่ือชวยใหนักเรียนมีพัฒนาการท้ังดานสติปญญาและบุคลิกภาพดวย   โดยทําตนเปนผู
สงเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียนใหเปนไปทางบวก   เพ่ือนักเรียนจะไดเจริญเติบโตเปน
บุคคลท่ีมีชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีคุณคา   มีความภูมิใจในตัวเองและมีความสุขตามอัตภาพ

4. เปนผูมีคุณวุฒิทางวิชาการ  โดยเฉพาะวิชาตาง ๆ  ท่ีตนจะตองสอน
5. จะตองเปนผูท่ีนยิมในวทิยาศาสตร และเขาใจกฎแหงพฤตกิรรม และเปนนกัวทิยาศาสตร

ทางพฤติกรรม
  จากคุณลักษณะของครูท่ีดีตามแนวความคิดของบุคคลตาง ๆ  ดังกลาว  พอสรุปไดวา  
บุคคลท่ีจะมาประกอบอาชีพครูไดนั้น  จะตองมีความรู  ความสามารถ  ทักษะและความเช่ียวชาญ
ในวิชาท่ีตนสอน ศึกษาหาความรูใหทันสมัยอยูเสมอ  มีคุณธรรมและความประพฤติด ี มีบุคลิกภาพ
ท่ีเหมาะสมกับความเปนคร ู   มีความคิดริเริ่มสรางสรรค   เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใหเปนไป
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อยางมีประสิทธิภาพ  ครูจึงเปนองคประกอบท่ีสําคัญในการจัดการศึกษา  ครูเปนผูท่ีมีหนาท่ีพัฒนา
คน  พัฒนาชาติใหเจริญรุงเรือง  คุณภาพของครูหรือสมรรถภาพครูยอมสงผลตอเด็กโดยตรง

บทบาทของครูประถมศึกษา
ไดมีนักวิชาการและผูรูจํานวนมากกลาวถึงบทบาทของครูประถมศึกษาไวหลายแนว

ดวยกัน เชน
1.  บทบาทตามแนวปฏิรูปการศึกษา  สิปปนนท  เกตุทัต และคณะ  (อางถึงใน  กานต  

คุณาศล 2542 : 166-168) ไดกําหนดบทบาทของครูประถมศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษาไว 3 
ประการ

1.1 บทบาทเฉพาะตวั ไดแก เปนผูรกัการอาน การคนควาปรบัปรงุตนเองใหทันสมัย
ม่ันใจ และศรัทธาในอาชีพคร ู เปนผูมีความเปนตัวของตัวเอง กลาแสดงออก เพ่ือเผยแพรความคิด 
ความรูตอสาธารณชน และเพ่ือพัฒนาวิชาชีพของตน เปนผูประพฤติและวางตนอยูในกรอบ         
ศีลธรรมเปนท่ียอมรับของชุมชน เปนผูประกอบอาชีพพอควรแกอัตภาพมานะบากบ่ัน และมัธยัสถ

1.2 บทบาทตอนักเรียน  ไดแก เปนผูชวยและแนะใหนักเรียนมีหลัก รูจักวิธีศึกษา
คนควาและเลือกทางของตนเองอยางอิสระ เปนผูฝกนักเรียนใหสามารถทํางานเปนกลุม รูจักวิพากษ
วิจารณ รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน และมีวินัยในตนเอง เปนผูสนใจศึกษาธรรมชาติของศิษย ให
ความรักเอาใจใสแกศิษย ขจัดชองวางระหวางครูกับลูกศิษย เปนผูศึกษาความสนใจ ความถนัด และ
ความสามารถของศิษย และหาทางสงเสรมิแนะนาํในการเลือกวชิาอาชีพใหแกศิษยไดอยางเหมาะสม
เปนผูสงเสริมใหศิษยฝกใฝในคุณธรรม เห็นคุณคาของเอกลักษณและวัฒนธรรมของชาติ

1.3 บทบาทตอสังคม  ไดแก เปนผูท่ีมีความรูความสนใจการเกษตร และมีสวนรวม
ในกิจกรรมการเกษตรของทองถ่ิน เปนผูรักความยุติธรรม และกลาตอสูเพ่ือความเปนธรรมของ
สังคมดวยสติปญญา ตามกระบวนการท่ีเหมาะสม เปนผูมีสวนในกิจกรรมดานตาง ๆ ของทองถ่ิน 
เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรยีนกับชุมชน และเปนผูสงเสรมิการดาํเนนิชีวติตามวถีิทาง
ประชาธิปไตย ประพฤติตนเปนแบบอยางและชักนําผูอ่ืนใหปฏิบัติตามโอกาสท่ีเหมาะสม

2.   บทบาทตาม TEACHER  Model   ทวีป   อภิสิทธ์ิ (2524 : 7-70)  ไดจําแนกบทบาท
ของครูประถมศึกษา จากคําวาคร ูในภาษาอังกฤษท่ีวา TEACHERS ดังนี้

T - Teaching  บทบาทในฐานะของผูสอน ผูถายทอดความรูแกศิษย
E - Ethics         บทบาทในฐานะของผูสงเสริมจริยธรรมเปนผูท่ีมีคุณธรรม

และจริยธรรม
A - Academic บทบาทของผูมีหลักวิชาถายทอดวิชาและเปนนักวิชาการ
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C - Cultural  Heritage     บทบาทในฐานะผูสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม
H  - Human Relation      บทบาทในฐานะผูสรางมนุษยสัมพันธในชุมชน

เปนผูมีความสัมพันธอันดีกับศิษยและคนท่ัวไป
E - Evaluation   บทบาทในฐานะผูวัด  ผูประเมินผล
R - Research                  บทบาทในฐานะของผูคนควาวิจัย และนําผลวิจัยไปใช

                                                                      ประโยชน
S   -      Service บทบาทของผูใหบริการแกศิษยและชุมชน

3.    บทบาทในทัศนะของนักวิชาการ
สาย    ภานุรัตน    (อางถึงใน  กานต  คุณาศล  2542 : 167-168)  ไดใหความเห็นวา

บทบาทของครูประกอบดวย    สอน – ทํา – ให - เปน     ดังรายละเอียดนี้
3.1 สอน   คือ  สอนความรูและทักษะ ซ่ึงเปนเครื่องมือทํามาหากิน เชน วิชาสามัญ 

และวิชาชีพแขนงตาง   ๆ  สอนอาน  เขียน คิดเลข และอ่ืน  ๆ  เพ่ือลดความไมรู สอนใหรูจักรักษา
สุขภาพ อนามัย  รูจักออกกําลังกาย การเลนกีฬา การบริโภคท่ีมีประโยชน   สอนใหมีชีวิตท่ีสมบูรณ
ดวยคุณงามความด ีคือ รักการอาน ครองชีวิตท่ีถูกตอง อยูในศีลธรรมอันดีของศาสนาท่ีตนนับถือ

3.2 ทํา  คือ  ทํางานรวมกับคนอ่ืน เชน นักเรียน เพ่ือนรวมงาน ผูปกครอง กลุม
โรงเรียน  โดยมีหลักการทํางานวา วางแผน หรือทําโครงการรวมกัน ประชุมปรึกษาหารือ และรวม
ใจกันทํางาน

3.3 ให  คือ  ให 2 ประการ คือ รูปธรรม คือ ใหส่ิงของบางอยางท่ีจําเปน เชน 
อุปกรณ แบบเรียน หนังสืออานประกอบ ฯลฯ  นามธรรม คือ  ขวัญกําลังใจโดยสนับสนุนชวยเหลือ
และทําใหงอกงาม 7 ประการ คือ เติบโตทางรางกาย ขยายความรู หรูหราดานสังคม อารมณยึด
เหนี่ยว เช่ียวชาญสังสรรค ขยันคิดคํานึง ซ้ึงในสุนทรี

3.4 เปน   คือ  เปนอยางท่ีครูสอนใหเขาเปน เปนผูขยันหม่ันเพียรในหนาท่ีการงาน 
เปนผูท่ีรูจักคิดปรับปรุงงาน เปนผูท่ีรูจักใชสติปญญาไหวพริบ เฉลียวฉลาดในการประกอบหนาท่ี
การงาน

สงวน   สุทธิเลิศอรุณ (2522 : 52-53)  กลาวไววา  บทบาทของครูโดยระบบสถาบันมี
ดังนี้

1. บทบาทของครท่ีูมีตอนกัเรยีน คอื รบัผิดชอบการสอนในวชิาและช้ันท่ีไดรบัมอบหมาย
อบรมนักเรียนและประพฤติตนเปนแบบอยาง ดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียน เปนท่ีปรึกษาใหการ
แนะแนวแกนักเรียน
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2. บทบาทของครูท่ีมีตอเพ่ือนคร ู  คือ  รักษาความลับของเพ่ือนคร ู ชวยเหลือการงาน
ของเพ่ือนคร ู ใหคําแนะนําและช้ีแหลงวิทยาการใหแกเพ่ือนครู  ดูแลรักษาผลประโยชนของเพ่ือน
ครู

3. บทบาทของครูท่ีมีตอผูบังคับบัญชา  คือ  ใหความเคารพ ปฏิบัติตามคําส่ังท่ีชอบ
ดวยกฎหมาย สนับสนุนนโยบาย

4. บทบาทของครูท่ีมีตอโรงเรียน   คือ  ชวยพัฒนาโรงเรียน ชวยรักษาช่ือเสียงของ
โรงเรียน ชวยงานธุรการและกิจกรรมอ่ืนๆ ของโรงเรียน

5. บทบาทของครูท่ีมีตอชุมชน  คือ  สรางความสัมพันธอันดีกับชุมชน ใหบริการ  
แนะนําดานวิชาการแกชุมชน ใหมีความชวยเหลือแกชุมชนตามโอกาสอันควร

หนาที่ของครูประถมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการคร ู (2530 : 1-16) ไดกําหนดหนาท่ีของครูสายงาน

การสอน เพ่ือใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาต ิ    ประกอบดวยงานดานตาง  ๆ    ดังนี้

1. งานสอน ซ่ึงหมายรวมถึงการเตรียมการสอน การดําเนินการสอนและวัดผล 
ประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ

2. งานบริหารทางการศึกษา  ไดแก  การดําเนินการงานดานธุรการ และงานบริการ
ทางการศึกษาอ่ืนๆ รวมท้ังการดูแลรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา

3. งานอบรมปกครองดูแล  ไดแก  การใหการอบรมนักเรียน ควบคุมดูแล และการให
คําปรึกษาปญหาตางๆ แกนักเรียน

4. งานกิจการนักเรียน  คือ    การจัดหรือมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมนักเรียน   หรือ 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร

5. งานศึกษาคนควาและพัฒนาตนเองเพ่ืองานหนาท่ี  ไดแก การรวบรวมเอกสารตางๆ 
ท่ีเกี่ยวกับงานในหนาท่ี รวมท้ังการเขารวมประชุม อบรม สัมมนา

6. งานรักษาวินัยและประพฤติตนตามจรรยาบรรณของคร ู ไดแก  การประพฤติตนให
อยูในกรอบแหงระเบียบวินัยและประเพณีอันดี

7. งานติดตอกับผูปกครอง ไดแก งานติดตอขอความรวมมือจากผูปกครองเพ่ือมุง
พัฒนาเด็ก

8. งานบริการชุมชน  ไดแก  การชวยผูบริการดานตาง  ๆ   แกชุมชน
9. งานอ่ืนๆ  ท่ีไดรับมอบหมาย
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10. การรวมมือกับผูบริหาร  ไดแก  การชวยผูบริหารดําเนินงาน วางแผนจัดกิจกรรมท่ี
เกี่ยวของกับการศึกษาดานตางๆ

ลักษณะงานท่ีครูประถมศึกษาจะตองปฏิบัต ิ 6  งาน คือ
1. งานสอน
2. งานกิจการและบริหารนักเรียน
3. งานแนะแนว
4. งานธุรการ
5. งานพัฒนาสังคม
6. งานพัฒนาตนเอง
งานท้ัง 6 งานของครูประถมศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้
1. งานสอน  คือ กระบวนการในการจัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรู 

ไดเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามจุดมุงหมายของหลักสูตร ภาระหนาท่ีในการสอนเปนงานหลักท่ี
สําคัญยิ่งของครู  ส่ิงท่ีจําเปนตองปฏิบัติในการสอน มีดังนี้

1.1 เตรียมการสอน  ในการเตรียมการสอนครูจะตองศึกษาหลักสูตรและเนื้อหาวิชา
ท่ีสอน ศึกษาเทคนิควิธีสอนแบบตางๆ เลือกวิธีสอนท่ีเหมาะสมกับเนื้อหา นักเรียนและเวลาศึกษา
ธรรมชาติของเด็กและจิตวิทยาท่ีตนตองสอน สรางหรือจัดหาส่ือการสอนท่ีสอดคลองกับบทเรียน
และนามนใจ ใชส่ือการสอนอยางถูกตอง เหมาะสม คุมคา ตลอดจนเก็บรักษาใหอยูในสภาพดี ใช
ไดนาน

1.2 ดําเนินการสอน ตามท่ีไดวางแผนไวโดยคํานึงถึง การใชทักษะและเทคนิค    
ในการสอน เชน การนําเขาสูบทเรียน การเสริมกําลังใจ การตั้งคําถาม การใชกระดานดํา การสรุป
บทเรียน สรางบรรยากาศท่ีดีในการเรียน ไมเครงเครียด สงเสริมใหเด็กไดแสดงออก ศึกษาวิธีการ
ในการพัฒนาพฤติกรรมท่ีพึงประสงค เชน มีระเบียบวินัย ตั้งใจเรียน ไมกาวราวรังแก กลาแสดง
ความคิดเห็น นําจิตวิทยาการศึกษามาใชในการเรียนการสอน เปนตนวา คํานึงถึงความพรอมของ
นักเรียน  ตระหนักในความแตกตางระหวางบุคคล การใหเด็กไดประสบความสําเร็จ

1.3 การประเมินผลการสอน  ครูจะตองศึกษาเทคนิคและวิธีการในการวัดผลและ
ประเมินผลใหเขาใจอยางแทจริง และนําผลท่ีไดมาเปนขอมูลยอนกลับเพ่ือปรับปรุงการสอนของตน

2. งานกิจการนักเรียน  เปนงานท่ีสงเสริมใหเด็กไดพัฒนาในดานอ่ืน ๆ  นอกเหนือจาก
พัฒนาการทางสติปญญา ภาระหนาท่ีของครูเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียนคือ ศึกษาวัตถุประสงค และ
วิธีดําเนินงานในการกิจกรรมเสริมหลักสูตรรูปแบบตางๆ เพ่ือจะไดใหคําแนะนําแกนักเรียนในการ
ดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆ    ไดตามความมุงหมาย ใหบริการและสวัสดิการดานสุขภาพอนามัยแก
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นักเรยีนอยางท่ัวถึง ประเมินผลกจิกรรมและบรกิารตางๆ ท่ีจดัขึน้เพ่ือปรบัปรงุแกไขใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

3. งานแนะแนว  เปนงานสําคัญท่ีมีประโยชนอยางยิ่งสําหรับนักเรียน ครูประถมศึกษา
จึงควรใหการแนะแนวในดานการปรับตัวใหเขากับบุคคลอ่ืนและส่ิงแวดลอม เก็บขอมูลประวัติของ
เด็กแตละคนไวในรูปของระเบียนสะสม เพ่ือใชเปนหลักฐานสําคัญประกอบการวินิจฉัยสาเหตุ 
หรือชวยเหลือเม่ือนักเรียนท่ีมีปญหา ใหคําปรึกษาแกนักเรียน ท้ังเปนรายบุคคลและเปนกลุม เม่ือ
นักเรียนมีปญหาคับของใจ หรือมีปญหาดานความประพฤต ิ  พิจารณาชวยเหลือ หาทางแกไขปญหา
ความประพฤติของนักเรียน โดยขอความรวมมือจากผูปกครองหรือบุคคลอ่ืนท่ีเกี่ยวของ เชน        
จิตแพทย นักจิตวิทยา และนักสังคมสงเคราะห สรางความสัมพันธอันดีระหวางผูปกครองกับ     
โรงเรียนเพ่ือการรวมมือท่ีดีตอกัน ในการพัฒนาเด็กไปในทางท่ีพึงประสงค ใหการแนะแนวหรือให
ความรูความเขาใจในดานวิธีการเรียน การเลือกอาชีพในอนาคต และความรูท่ัวไปท่ีจะเปน
ประโยชนแกนักเรียน คอยติดตามผลการแนะแนว เพ่ือจะไดเปนขอมูลท่ีทําใหทราบวาการแนะแนว
ประสบผลสําเร็จหรือมีขอขัดของอยางไร แลวนําขอมูลท่ีไดมาใชในการปรับปรุงงานดานนี้ให
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

4. งานธุรการ งานธุรการท่ีเกี่ยวของกับครูประถมศึกษาสวนใหญนั้นเปนงานกิจกรรม
การเรียนการสอน อันไดแก การทําทะเบียนนักเรียน บัญชีเรียกช่ือ  สมุดประจําตัวนักเรียน สมุด
ประจําช้ัน การทําผลสอบของนักเรียน งานท่ีเกี่ยวกับระเบียบ คําส่ัง และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ        
การศึกษา  ไดแก การใชหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรการใชหนังสือเรียน การวัดและ
ประเมินผล สวนงานธุรการท่ัวไปท่ีเกี่ยวกับงานสารบรรณ การเงิน พัสด ุ ประชาสัมพันธ หรือ
ระเบียบขาราชการ และแนวทางปฏิบัติท่ีเกี่ยวของกับโรงเรียนนั้น แมจะมิใชงานท่ีเปนภาระหนาท่ี
โดยตรง แตครูก็ควรท่ีจะมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับเรื่องนี้ไวดวย เพ่ือจะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง
เม่ือถึงคราวจําเปนท่ีจะตองเขาไปมีสวนเกี่ยวของ

5. งานพัฒนาตน  การพัฒนาตนเองของครูประถมศึกษา หมายถึง  การปรับปรุงตนเอง
อยูเสมอ ท้ังในดานการแตงกาย การวางตัว การแสดงออกทางอารมณ การสรางมนุษยสัมพันธ การ
คนควาหาความรู เพ่ือใหเปนผูรูกวางทันสมัย ทันตอเหตุการณ พัฒนางานและพัฒนาตนใหกาวหนา
อยูเสมอ งานพัฒนาตนเปนส่ิงท่ีจําเปนมากสําหรับการปฏิบัติงานในหนาท่ีครู เพราะครูตองเปนผูมี
ความทันสมัยและเหมาะสมกับเหตุการณในปจจุบัน  การพัฒนาตนนั้นครูประถมศึกษาควรปฏิบัติ
คือ สนใจติดตามหาความรู ขาวสาร จากเอกสารหนังสือพิมพ หรือส่ิงพิมพอ่ืนๆ ท่ีเปนปจจุบันอยู
เสมอ  หาโอกาสท่ีจะเพ่ิมพูนวิทยฐานะใหกับตนเอง  สนใจเขารวมประชุม อบรม หรือสัมมนาทาง
วิชาการ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู หรือแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับบุคคลอ่ืนท้ังในแวดวงอาชีพเดียวกัน
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และท่ีตางวิชาชีพกัน ปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเองท้ังในดานการแตงกาย การบริหารรางกาย การ
ควบคุมพฤติกรรมขณะเกิดอารมณ การปรับตัว การสรางมนุษยสัมพันธ และการเขารวมแสดงความ
คิดเห็น หรือรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ทํางานอดิเรกท่ีตนถนัดและสนใจในเวลาวาง  เพ่ือชวย
ผอนคลายความตึงเครียดใหแกตนเอง ครูควรสํารวจตนและพัฒนาตนอยางสมํ่าเสมอ

6. งานพัฒนาชุมชน สภาพสังคมไทยโดยเฉพาะสังคมชนบท มีปญหาพ้ืนฐานมากมาย  
เชน ปญหาสุขภาพอนามัย ปญหาทางเศรษฐกิจ ปญหาในการประกอบอาชีพ ในเรื่องนี้รัฐบาลได
กําหนดเปนนโยบายท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรใหดีขึ้น ครูซ่ึงอยูในฐานะผูนําชุมชน และ
เปนขาราชการ จึงถือเปนหนาท่ีท่ีครูจะตองปฏิบัต ิส่ิงท่ีครูควรปฏิบัต ิคือ ศึกษาขอมูลและหาความรู
เกี่ยวกับชุมชน สรางความสัมพันธอันดีกับสมาชิกในชุมชนท้ังระดับผูบริหาร ผูนําชุมชน และระดับ
ชาวบาน เขารวมกิจกรรมหรือเปนผูนําในการพัฒนา สรางสรรค โรงเรียนและชุมชน ใหความรู   
พ้ืนฐานในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ

คุณลักษณะของครูประถมศึกษาที่พึงประสงค
การศึกษาคุณลักษณะของครูท่ีพึงประสงค   ไดมีผูรูและนักวิชาการเสนอแนวคิดไว

หลายประการ  และจากเกณฑมาตรฐานโรงเรียน  ปการศึกษา 2543  ของสํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติไดกําหนดคุณลักษณะของครูผูสอน 3 ดาน คือ ดานบุคลิกภาพ  ดาน    
คุณธรรมและจริยธรรม   และดานสมรรถภาพทางวิชาชีพ    (สํานักงานคณะกรรมการการประถม
ศึกษาแหงชาต ิ: 2543)   คือ

1. ดานบุคลิกภาพ
1.1   มีความอดทน  อดกล้ันตอส่ิงท่ีไมพอใจหรือความยากลําบาก
1.2   สุขุม  เยือกเย็น  และแกไขปญหาดวยเหตุผล
1.3   มีความเช่ือม่ันในตนเอง
1.4   ยอมรับและปรับตัวตามสภาพการณท่ีเปล่ียนแปลงไดอยางเหมาะสม
1.5   กระตือรือรน  และตื่นตัวอยูเสมอในการปฏิบัติงานตาง ๆ
1.6   แตงกายสุภาพ  เรียบรอย  ถูกตองตามระเบียบของทางราชการ
1.7   ยิ้มแยม  แจมใส  เปนกันเองกับผูเรียน  และผูรวมงาน
1.8   ใชวาจาสุภาพ   ออนโยนกับนักเรียน  และผูรวมงาน
1.9   เอาใจใสดูแลความประพฤติของนักเรียนทุกคนอยูเสมอ
1.10  เอาใจใสดูแลเรื่องการเรียนของนักเรียนท้ังในและนอกหองเรียนอยูเสมอ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



44

2. ดานคุณธรรมและจริยธรรม
2.1   มีความซ่ือสัตย  สุจริตตอหนาท่ีและผูอ่ืน
2.2   มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี  ตรงตอเวลา
2.3   มีความสามัคคีในหมูผูรวมงาน
2.4   ละเวนจากอบายมุขท้ังปวง
2.5   ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกนักเรียนและผูอ่ืน
2.6   กลาแสดงความคิดเห็นเม่ือเกิดปญหาดานคุณธรรมท่ีมีผลตอสวนรวม
2.7   เปนผูมีความเมตตา  เอ้ือเฟอ  เผ่ือแผ  และเสียสละแกผูอ่ืน
2.8   ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนอยางมีเหตุผล
2.9   มีวินัยในตนเอง   เคารพ  และปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม
2.10  สอนเต็มหลักสูตร  เต็มเวลา  และเต็มความรู  ความสามารถ

3. ดานสมรรถภาพทางวิชาชีพครู
3.1 มีความรู  ความสามารถในดานเทคโนโลย ี เชน คอมพิวเตอร  หองปฏิบัติการ

ทางภาษา    ส่ือ  และอุปกรณ
3.2 ชอบศึกษาหาความรูใหม ๆ  อยูเสมอ
3.3 เอาใจใสสอนเสริม/จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนอยูเสมอ
3.4 มีทักษะในการผลิตส่ือการเรยีนการสอนท่ีหลากหลายประเภทใหมีประสิทธิภาพ

อยูเสมอ
3.5 มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม  และเนน

ผูเรียนเปนศูนยกลาง
3.6 มีความสามารถในการจัดทําเอกสารและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของ    

ผูเรียนไดอยางชัดเจนและเปนระบบ
3.7 ชอบอาสาทํางานหรือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในโรงเรียนอยูเสมอ
3.8 มีความสามารถในการพัฒนา  วางแผน  จัดทําแผนการสอนใหสามารถใชได

จริง
3.9 นําความรู  ความสามารถใหม ๆ  มาพัฒนาการเรียนการสอนอยูเสมอ
3.10   เปนผูใหความรวมมือกับผูรวมงานในโรงเรียนและชุมชนไดอยางสรางสรรค
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สรปุไดวา  คณุลักษณะของครท่ีูพึงประสงคท้ัง 3 ดาน ควรจะเปนลักษณะหรอืพฤตกิรรม  
ท่ีไดประพฤติจนเกิดความเคยชิน  บงบอกถึงการอยูในกรอบอันดีงาม กระทําไปดวยจิตใจ จิตสํานึก
ท่ีสังคมยึดม่ันวาเปนความด ี เสียสละ  และมุงหวังตอประโยชนแกนักเรียนและสวนรวมเปนท่ีตั้ง

ขอมูลพ้ืนฐานโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี

สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี   มีฐานะเปนกอง   สังกัดสํานักงาน   
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ   โดยไดรับการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติม
ประกาศคณะปฏิวัต ิ ฉบับท่ี  216  ลงวันท่ี  29  กันยายน  2515  แกไขเพ่ิมเติม  พ.ศ. 2523    ตั้งแต
วันท่ี  1  ตุลาคม  2523    มีภารกิจหนาท่ีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหกับคนไทยทุกคนท่ี
สําคัญ  ดังนี้

1. จัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา  ในหลักสูตรอนุบาลศึกษา  เพ่ือใหเด็กกอน
ประถมศึกษาในกลุมอายุ  4-5  ป ไดรับโอกาสพัฒนาความพรอมทางรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  
อารมณ  และสังคม  เต็มตามศักยภาพ  มีความพรอมในการเขาเรียนระดับประถมศึกษา   ตาม     
พระราชบัญญัติคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ พ.ศ. 2523  (ปรับปรุงแกไข พ.ศ. 2535)

2. จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา  ใหแกเด็กท่ีมีอายุในเกณฑการศึกษาภาคบังคับ
ตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา  พ.ศ. 2523    ทุกคนไดรับการศึกษา เรียนจบและมีคุณภาพตามท่ี
หลักสูตรประถมศึกษากําหนด

3. จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเพ่ือใหเด็กในพ้ืนท่ีชนบทท่ีเรียนจบช้ันประถมศึกษา
ปท่ี 6 ไดรับโอกาสศึกษาตอเพ่ิมขึ้น ตามแนวนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจาก 6  ป  
เปน  9  ป ของรัฐบาล  ตามมติคณะรัฐมนตร ี  เม่ือวันท่ี  22  พฤษภาคม  2533  และวันท่ี  14  
พฤษภาคม  2534  (สํานักการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  2544 : 1-2)

สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  มีหนวยงานในความรับผิดชอบ  คือ  
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ  จํานวน  10  อําเภอ  แบงการบริหารออกเปนกลุมโรงเรียน  มี
จํานวนโรงเรียนท้ังส้ิน  432 โรงเรียน  มีจํานวนนักเรียน  89,435  คนและครู  4,676  คน  การจัด
หองเรียนใชเกณฑ  จํานวนนักเรียน 40 คน : หองเรียน   (ขอมูล 10 มิ.ย.45  ของสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี)  ซ่ึงมีรายละเอียด  ดังนี้
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ตารางท่ี  1  จํานวนโรงเรียน  นักเรียนและครู สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี

จํานวนโรงเรียนสํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอ เล็ก กลาง ใหญ

จํานวน
นักเรียน

จํานวน
ครู

เมือง 19 28 16 18,145 914
ดอนเจดีย 11 11 6 5,569 299
ดานชาง 11 20 7 8,298 373

เดิมบางนางบวช 24 20 4 6,586 446
บางปลามา 28 24 4 8,441 510

อูทอง 15 24 16 12,634 596
หนองหญาไซ 6 12 6 5,378 251

สามชุก 7 15 5 5,655 312
สองพ่ีนอง 17 29 12 13,545 642
ศรีประจันต 16 18 1 5,184 333

รวม 154 201 77 89,435 4,676

จากภาระหนาท่ีของสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุร ี  ในการดูแลและ
ควบคุมโรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีอยูจํานวนมากและขอจํากัดในดานตาง ๆ ในการบริหาร  แมวาจะ
ทุมเทสรรพกําลังในดานการจัดการศึกษา แตก็ยังมีปญหา   มีการดูแลไมท่ัวถึงจึงมีผลทําใหโรงเรียน
ประถมศึกษาบางสวนประสบปญหาในดานการดําเนินงานยังไมบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไวและตามท่ี
สังคมคาดหวัง และจากการติดตามผลการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนของสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  พบสาเหตุท่ีทําใหการจัดการศึกษาของโรงเรียนไมมีประสิทธิภาพ  
และกอใหเกิดปญหาขึ้น  ดังนี้    (สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 2544:61)

1. ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน  พบวา  ครูจํานวนไมนอยท่ีสอนไมเต็มเวลา  
ไมเตรียมการสอน ขาดทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน    ขาดการพัฒนาเทคนิคการสอน
และกระบวนการจัดประสบการณ  อีกท้ังยังไมเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู   
นอกจากนั้นการวัดผลประเมินผลยังคงใชรูปแบบเดิม คือวัดความรูและแขงขันเพ่ือคัดคนเกง  การ
นิเทศติดตามผลยังไมท่ัวถึงและตอเนื่อง
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2. กระบวนการบริหาร  พบวาขาดแคลนบุคลากร  ในหลายโรงเรียนการจัดครูเขาสอน
ไมตรงกับความรูและความสามารถ  ผูบริหารจํานวนไมนอยท่ีไมอยูในสถานศึกษาดวยสาเหตุตางๆ
กัน  ทําใหไมสามารถเปนท่ีปรึกษาของครูไดอยางมีประสิทธิภาพ

3. ครูมีช่ัวโมงสอนมากและปฏิบัติภารกิจอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการเรียนการสอนมาก
ไป  ทําใหไมมีเวลาในการวางแผนการสอน

การเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง

ความหมายของการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง
ในเรื่องของการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง   (Self – Directed  Learning)    เปนการเรียนรู

ท่ี มิได เกิดจากการฟงคําบรรยายหรือทําตามท่ีครูผูสอนบอกเสมอไป แตอาจเกิดขึ้นไดใน
สถานการณตาง ๆ  ดังตอไปนี ้  (Burman 1970 ;  Smith 1982,  อางใน สมคิด  อิสระวัฒน  2532:74)

1. การเรียนรูโดยบังเอิญ  (Random  or  incidental  Learning)   อาจเปนผลพลอยได
จากเหตุการณอยางใดอยางหนึ่งโดยท่ีผูเรียนไมเจตนา

2. การเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง  (Self – directed  Learning)  เปนการเรียนท่ีเกิดจาก
การอยากรูอยากเห็น  ผูเรียนจะมีการวางแผนการเรียนนั้นดวยตนเอง

3. การเรียนรูจากกลุม  (Collaborative  Learning)  คือ ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน
4. การเรียนท่ีจัดโดยสถาบันการศึกษา โดยมีกลุมบุคคลจัดกํากับดูแล มีการใหคะแนน

ใหปริญญาหรือประกาศนียบัตร
นักการศึกษาบางคนใชคําท่ีตางกันแตมีความหมายท่ีเหมือนหรือใกลเคียงกัน   ไดแก
♦ การเรียนรูดวยการวางแผนเอง   (Self – planned  Learning)
♦ การศึกษาดวยตนเอง  (Self – education  or  Self – study)
♦ การสอนตนเอง   (Self – teaching)
♦ การเรียนรูอยางอิสระ  (Autonomous  Learning  or  Independent  study)
♦ การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  (Discovery Learning or  The  Inquiry  Method)
ซ่ึงการใชคําตาง ๆ เหลานี้ก็ขึ้นอยูกับการเนนความสําคัญของสวนท่ีทําใหเกิดการเรียนรู

เชน การวางแผนการเรียนหรือวิธีการเรียน เปนตน แตในสวนหลักหรือความหมายจะมีความ
คลายคลึงกัน   นั่นคือ  เปนการศึกษาคนควาและช้ีนําตนเองจนเกิดการเรียนรูไดในท่ีสุด

สมบูรณ  ศาลยาชีวนิ  (2526 : 262)  สมบัต ิ สุวรรณพิทักษ  (2543 : 7) สมคดิ  อิสระวฒัน   
( 2543:168)   ใชคําวา  “การเรียนรูดวยตนเอง”
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อุนตา  นพคุณ  (2528 : 10)  นรินทร  บุญชู  (2532 : 2)  สองหลา  เทพเชาวนะ  (2534 : 
1) และ  สุภมาส  ทองใส  (2536 : 6)     ใชคําวา   “การเรียนรูดวยการนําตนเอง”

ศศิธร  กุลสิริสวัสดิ์  (2537 : 20)   วิมลพรรณ  กุลัตถนาม  (2538 : 1)  ใชคําวา   “การ
เรียนรูโดยการช้ีนําตนเอง”

ชิดชงค  ส. นันทนาเนตร   (2542 : 13)    ใชคําวา     “การเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง”
ซ่ึงท้ังหมดนี้มาจากภาษาอังกฤษวา  “Self – Directed  Learning”   สําหรับการวิจัยครั้งนี้  

ผูวิจัยใชคําวา  “การเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง”  ซ่ึงมีนักการศึกษาหลายทานใหความหมายไวตาง ๆ 
กัน ดังนี้

มัลคัม  เอส.  โนลส  (Malcolm  S. Knowles)  กลาววา  การเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง  
คือ กระบวนการท่ีบุคคลมีความคดิริเริม่ในการวนิจิฉยัความตองการในการเรยีนรู การตัง้จดุมุงหมาย  
ในการเรียนรู   การพบปะบุคคลหรือแหลงเอกสารสําหรับการเรียนรู  การเลือกและเสริมแผนการ
เรียนรูและการประเมินผลการเรียนโดยจะไดรับหรือไมไดรับความชวยเหลือจากผูอ่ืนก็ตาม  
(Malcolm  S. Knowles   1975 : 18,  อางถึงใน  สองหลา  เทพเชาวนะ  2534 : 13)

รอดนี่  สเคเจอร  (Rodney  Skager)   อธิบายวา  การเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง  เปนการ
พัฒนาการเรียนรูและประสบการณการเรียน   ตลอดจนความสามารถในการวางแผนการปฏิบัต ิ 
และการประเมินของกิจกรรมการเรียนท้ังในลักษณะท่ีเปนเฉพาะบุคคล  และในฐานะท่ีเปนสมาชิก
ของกลุมการเรียนท่ีรวมมือกัน   (Rodney  Skager  1978 : 13)

อัลเลน  ทัฟ  (Allen  Tough)  กลาววา  การเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง  คือ  การเรียนรู
สําหรับบุคคลท่ีมีความตั้งใจ  จะเกิดขึ้นเม่ือคนใดคนหนึ่งผูกพันมุงม่ันกับการเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
อยางตอเนื่องและพรอมกันนั้นก็วางแผนการเรียนของตนเองดวย    (Allen  Tough  1978  : 114)

คอลิน  กริฟฟน   (Colin  Griffin)   กลาววา  การเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง เปนการจัด
ประสบการณการเรียนรู   เปนการเฉพาะของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  โดยมีเปาหมายไปสูการพัฒนา
ทักษะการเรียนรูของตนเอง  และความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติและการประเมินผลการ
เรียนรู   การจัดการเรียนรูเปนเฉพาะบุคคล     (Colin  Griffin  1983 : 153)

สตีเฟน  บรูคฟลด  (Stephen  Brookfield)  ไดใหความหมายท่ีกระชับขึ้นวา  การเรียนรู
ดวยการช้ีนําตนเอง   หมายถึง  การเปนตัวของตัวเอง  ควบคุมการเรียนรูของตนเอง  มีความเปน
อิสระ  โดยอาศัยความชวยเหลือ  จากแหลงภายนอกนอยท่ีสุด   (Stephen  Brookfield  1984 : 59-71,  
อางถึงในสิริรัตน  สัมพันธยุทธ  2540 : 13)

สําหรับในประเทศไทย  ไดมีผูใหความหมายของการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง   ดังนี้
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สุนทร  แกวลาย  (2512 : 8)  ไดใหคํานิยามของการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง   คือ  การ
รูจักศึกษาคนควาและเลือกเรียนส่ิงตาง ๆ  ดวยตนเอง  นอกเหนือไปจากการเรียนในหองเรียน

สมบูรณ  ศาลยาชีวิน  (2526 : 262)   ไดใหความหมายของการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง  
หมายถึง  ผูท่ีเสาะแสวง  ขวนขวาย  ท่ีจะศึกษาตอดวยตนเองโดยไมตองมีใครบังคับ  เปนการเรียนท่ี
เกิดจากใจรักใจชอบ  เพ่ือความพึงพอใจท่ีเกิดจากกิจกรรมการเรียน    เกิดจากแรงจูงใจภายในบุคคล

สมคิด  อิสระวัฒน  (2538 : 6)  กลาววา  การเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง  หมายถึง  การ
ดําเนินการเรียนโดยท่ีผูเรียนชวยเหลือตนเองในการเรียนรู  ผูเรียนมีความริเริ่มในความอยากรูส่ิงใด
ส่ิงหนึ่ง  แลวทําการวางแผนการศึกษาคนควาตาง ๆ ดวยตนเองจนจบกระบวนการเรียนรู

สมบัต ิ  สุวรรณพิทักษ  (2543 : 7,9-10)  กลาววา  การเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง  เปน
กระบวนการเรียนรูดวยตนเอง   โดยการรับความชวยเหลือจากผูอ่ืน  เชน  เพ่ือน  ครู  การเรียนรูดวย
การช้ีนําตนเองในท่ีนี้  ประกอบดวยองคประกอบสําคัญ   คือ

1. การวิเคราะหและการกําหนดความตองการของตนเอง
2. การกําหนดจุดมุงหมายในการเรียน
3. การแสวงหาแหลงวิทยาการท้ังท่ีเปนวัสดุและบุคคล
4. การเลือกวิธีการเรียนและกิจกรรมการเรียน
5. การกําหนดวิธีการประเมินผลการเรียน

ตารางท่ี 2   การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองกับการเรียนรูท่ีมี
                   ครูเปนผูสอน

การเรียนรูที่มีครูเปนผูสอน
(Teacher- directed Learning)

การเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง
(Self-directed Learning)

1. ยอมรับวาผู เรียนมีบุคลิกภาพท่ียังตอง     
พ่ึงพาผูอ่ืน

1. ยอมรับวาผู เรียนมีบุคลิกภาพและความ
สามารถท่ีจะพัฒนาตนเองไปสูการเปนตัว
ของตัวเอง  ไมตองอาศัยผูอ่ืนอยูตลอดเวลา  
ดังนั้นความสามารถดังกลาวควรจะไดรับ
การพัฒนา
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ตารางท่ี  2 (ตอ)
การเรียนรูที่มีครูเปนผูสอน

(Teacher- directed Learning)
การเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง

(Self-directed Learning)
2. มองเห็นวาประสบการณท่ีผูเรียนมีอยูไมมี

คาท่ีจะนํามาใชในการเรียนการสอน  สู
ประสบการณของครูหรือผู เขียนตําราผู
ผลิตอุปกรณและส่ือการเรียนการสอนไม
ได  ดังนั้นจึงเปนหนาท่ีของครูท่ีจะเลือก
เอาประสบการณในการเรียนการสอนดัง
กลาวไปถายทอดใหกับผูเรียน

3. มองเห็นวาผูเรียนมีระดับความพรอมใน
การเรียนรูส่ิงตาง ๆ  ท่ีแตกตางกัน  แต
สามารถจัดเปนกลุมกอนได  ดังนั้นในการ
เรียนการสอน  ผูเรียนจะถูกจับรวมเปน
กลุมเพ่ือใหการเรียนรูในส่ิงเดียวกัน  โดย
ถือวาผูเรียนเหลานั้น  มีระดับความพรอม
เทากัน

4. มองเห็นวาผูเรียนเขามาอยูในระบบการเรียน
การสอนดวยความมุงหวังท่ีจะไดรับความรู
ท่ีเปนเนื้อหา  เขาใจวาการเรียนรูก็คือ  การ
สะสมเนื้อหาความรูนั่นเอง  ดังนั้นในการ
จัดประสบการณเรียนรูจึงแบงออกเปน
หนวย ๆ  ตามลักษณะของเนื้อหา

5.  มองเห็นวาผูเรียนเขามาเรียน  โดยมีแรงจูง
     ใจภายนอกท่ีเปนรางวัล  เชน  คะแนน  ใบ
      ปริญญา  รางวัลดีเดน  และการลงโทษ  คือ
      ความกลัวท่ีจะประสบความลมเหลว
      ประสบการณในการเรียนการสอนดังกลาว
       ไปถายทอดใหกับผูเรียน

2. มองเห็นวาประสบการณของผูเรียนมีคุณคา
อยางยิ่งในการเรียนการสอนท่ีจะนําไปใช
เปนแหลงวิทยาการและผูเช่ียวชาญ

3. มองเห็นวาแตละคนมีความพรอมท่ีจะเรียน
       รูตาง ๆ อยางแตกตางกัน  และแตละคนมี
       ระดับของความพรอมไมเหมือนกันดวย
        ดังนั้นการเรียนรู  จึงพิจารณาอยูท่ี
        เอกัตบุคคล

4.  มองเห็นวาผูเรียนเขามาเรียนดวยความพอใจ
      ท่ีจะทํากิจกรรม   ดังนั้นในการจัดประสบ
      การณการเรียนรูจึงมุงท่ีการแกปญหาการ
       ทํางานใหสําเร็จ

4. มองเห็นวาผูเรียนเขามาเรียนดวยแรงจูงใจ
ภายใน  เชน  ความตองการท่ีจะประกอบ
กิจกรรมใหสําเร็จลุลวงไปดวยด ี และความ
ตองการท่ีจะตองการเรียนบางอยางตาม
ความสนใจและความอยากรูอยากเห็นของ
ตนเอง

ท่ีมา  : กรมการศึกษาศึกษานอกโรงเรียน, เทคนิคการสอนแนวใหม   กรุงเทพมหานคร :  ชุมนุม 
สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย (2543), 9-10.
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จากความหมายของการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองท่ีนักการศึกษาหลายทานไดกลาวไว
ขางตนนี้  สรุปไดวา  การเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง  หมายถึง  กระบวนการเรียนรูท่ีบุคคลริเริ่มดวย
ตนเอง   ตั้งแตการวิเคราะหความตองการ  การตั้งเปาหมาย  การคนหาบุคคลและแหลงเอกสาร  
การคัดเลือกวิธีการเรียนรู  ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง  ซ่ึงกระบวนการท้ังหมดนี้
เกิดจากความพึงพอใจ และแรงจูงใจภายในของแตละบุคคล

แนวคิดและความสําคัญของการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง
ในปจจุบันนี้โลกมีความเจริญกาวหนาท้ังทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีความรู

ตาง ๆ ไดเพ่ิมขึ้นมาก ส่ิงท่ีบุคคลจะตองรูตองศึกษามีมากขึ้น ซ่ึงการเรียนรูจากสถาบันการศึกษา 
ไมอาจสนองตอบตอทุก ๆ คนได  และไมอาจใหความรูไดครบท้ังหมด  การไขวควาหาความรู 
ดวยตนเองเปนหนทางในการแกปญหาดังกลาว   เพราะเม่ือใดก็ตามท่ีบุคคลมีใจรักท่ีจะแสวงหา
ความรูตามความตองการของตนเอง บุคคลนั้นจะดําเนินการศึกษาตอโดยไมมีใครบอกและ 
ยังเปนแรงกระตุนใหเกิดความอยากรูอยางไมมีส้ินสุด ซ่ึงวิธีดังกลาวจะนําไปสูการเปนผูเรียนรู
ตลอดชีวิต  (Lifelong  learner)  (สมคิด  อิสระวัฒน  2538 : 5)     สมบัต ิ  สุวรรณพิทักษ  (2524 : 5)  
กลาววา  การเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง  (Self–directed learning) เปนกระบวนการเรียนรูเพ่ือความ
อยูรอดของชีวิตท้ังในปจจุบันและอนาคตเปนการเรียนรูท่ียอมรับสภาพความแตกตางของแตละ
บุคคล  เปนการเรียนรูท่ีเคารพในศักยภาพของบุคคลและเปนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอความ
ตองการ  และความสนใจของผูเรียน  ซ่ึงสอดคลองกับ  สมบูรณ  ศาลยาชีวิน  (2526 : 262)  กลาวถึง
บุคคลท่ีประสบผลสําเร็จในการเรียน โดยเฉพาะกลุมท่ีเสาะแสวงขวนขวายท่ีจะศึกษาตอดวยตนเอง   
โดยไมตองมีผูใดบังคับ เปนการเรียนท่ีเกิดจากใจชอบใจรัก เพ่ือความพึงพอใจท่ีเกิดจากกิจกรรม 
การเรียน  เกิดจากแรงจูงใจภายในของบุคคล   การเรียนรูลักษณะนี้เรียกวา  เปนการเรียนรูดวยการ 
ช้ีนําตนเอง

สมบัต ิ  สุวรรณพิทักษ  (2524 : 3)  ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูท่ีไดผลวา  ควรจะ
เปนการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียน ไดรูจักวิธีการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง  โดยมีเหตุผลสรุปได  
2  ประการ   คือ

1. ผูเขารวมกิจกรรมสวนมากเปนผูท่ีมีความคิดท่ีเปนของตนเอง  และเขาเรียนดวย
ความเต็มใจมิไดถูกบังคับ เรียนดวยความสมัครใจจะเปนผูท่ีเรียนรูส่ิงตาง ๆ ไดมากกวาและดีกวา   
ผูท่ีเขาเรียนโดยการบังคับ การเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง  ผูเขาเรียนมีจุดประสงคหรือเปาหมายท่ี 
แนนอน  มีแรงจูงใจ  ผูเรียนมักจะนําผลท่ีไดจากการเรียนรูไปใชประโยชนไดคุมคาและนานกวา
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2. กระบวนการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง  เปนวิธีการเรียนรูท่ีสอดคลองกับสภาพและ
กระบวนการพัฒนาทางจิตวิทยา  การท่ีมีความรับผิดชอบในชีวิตของตนเอง  ไมพ่ึงคนอ่ืนและส่ิงนี้
ก็คือ  การพัฒนาไปสูการรูจักการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง

กอรดอน  จี.  ดารเกนวัลด  และ  ชาราน  บี  เมอรเรียม  ( 2530 : 24,  อางถึงใน  สองหลา   
เทพเชาวนะ 2534 : 15) ใหเหตุผลของการจัดการศึกษา เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยการช้ีนํา   
ตนเอง  มาสนับสนุนแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต  ดังนี้

1. วิชาการและความรูตาง ๆ  ในโลกปจจุบันไดเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว ดังนั้น  
คําจํากัดความของการศึกษาจะตองไมเปนแตเพียงการถายทอดหรือสงผานความรูจากผูสอนไปยัง   
ผูเรียนเทานั้นแตจะตองมีความสามารถในการแสวงหาความรูใหม ๆ อยางชํานิชํานาญไปตลอดชีวิต

2. การศึกษาไมจําเปนท่ีจะตองเกิดขึ้นเฉพาะในโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาเทานั้น 
เพราะการเรียนรูในชีวิตของคน จะตองเรียนจากส่ิงท่ีบุคคลกระทํา  ประสบการณทุกประสบการณ  
คือ ประสบการณการเรียนรู   ทุกส่ิงทุกอยางในชีวิตของคนคือแหลงความรูท้ังส้ิน  ไมวาจะเปนจาก
โรงภาพยนตร  โรงเรียน  รานคา  หนังสือพิมพ  วิทยุ  โทรทัศน  เพ่ือน  พอ  แม  พ่ี  นอง  …  เพราะ
การเรียนรูหมายถึง การรูจักใชประโยชนของทรัพยากรท้ังหมดท่ีมีอยู ไมวาจะเปนในหรือนอก
สถาบันการศึกษาเปนไปเพ่ือการพัฒนาการท้ังดานรางกายและจิตใจของแตละบุคคล

3. การศึกษาจะตองไมจาํกดัอยูเฉพาะในวยัเดก็เทานัน้ การศึกษาคอืการเรยีนรูตลอดชีวติ  
ส่ิงท่ีเรียนตอนเด็ก ๆ  ควรจะเปนทักษะของการแสวงหาความรู   การใชความรูความเขาใจ  ทัศนคติ
และคุณคาท่ีจําเปนแกการดํารงชีวิตท่ีมีความสุขและเปนประโยชนตอสังคม

4. การเรียนรูในแบบท่ีผูเรียนมีอิสรภาพและช้ีนําตนเอง   สอดคลองกับกระบวนการ
จิตวิทยาธรรมชาติของมนุษย   คือ  มนุษยมีความตองการในสวนลึกท่ีจะเปนอิสระช้ีนําตนเอง  และ
ส่ิงหนึ่งท่ีเปนดรรชนีของการบรรลุวุฒิภาวะของบุคคลคือ  ความสามารถในการรับผิดชอบชีวิตของ
ตนเองและการช้ีนําตัวเองมากขึ้น

5. การท่ีผูเรียนมีสวนในการเลือกเรียนส่ิงท่ีตองการเรียน และมีสวนในการกําหนดวิธี
เรียนเอง   ยอมจะตองเรียนไดดีและเรียนรูไดมากกวาผูท่ีตองเรียนในแบบท่ีถูกกําหนดใหเรียน   คือ
ผูเรียนสามารถนําประสบการณมาใชในการเรียนรู   และสามารถนําส่ิงท่ีเรียนรูมาใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวันไดมากกวา

6. การเรียนการสอนเนนใหผูเรียนรูจักเรียนรูดวยตนเอง ทําใหผูเรียนเกิดความคิด
สรางสรรค   เปนตัวของตัวเอง  รูจักตัดสินใจและมีความรับผิดชอบในตัวเอง  อันเปนจุดมุงหมายท่ี
สําคัญของการศึกษา
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จะเห็นไดวาแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง   นอกจากจะมาจากแนวคิด
การศึกษาตลอดชีวิตแลวยังเปนแนวคิดท่ีเกี่ยวของกับปรัชญามนุษยนิยมและแนวคิดดานจิตวิทยา  
ดังมีนักจิตวิทยาและนักการศึกษาผูใหญหลายคนไดเสนอแนวคิดและความสําคัญของการเรียนรู
ดวยการช้ีนําตนเองไวไดสอดคลองและคลายคลึงกัน  ดังเชน

อับราฮัม  มาสโลว (Abraham  Maslow) นักทฤษฎีสําคัญผูหนึ่งในกลุมจิตวิทยามนุษย
นิยมในอเมริกา  เขากลาววา   แรงจูงใจ  การเปนตัวของตัวเอง  หรือการนําตนเองและประสบการณ
มีผลกระทบตอการศึกษาทุกระดับ ในหนังสือช่ือการจูงใจและบุคลิกภาพ (Motivation  and  
Personality) ซ่ึงพิมพออกมาเม่ือป  ค.ศ. 1954  (พ.ศ.2497)  มาสโลว เสนอทฤษฎีแรงจูงใจของ
มนุษยโดยอาศัยลําดับขั้นของความตองการ  ซ่ึงความตองการระดับต่ําสุด  คือ  ความตองการดาน
รางกาย เชน ความหิวและความกระหาย  และจะตองไดรับการตอบสนองกอนท่ีจะไปสูความ
ตองการดานความปลอดภัย  ซ่ึงไดแกความม่ันคง  ความไดรับการคุมครอง  ความตองการอีก  3  
ระดับของมาสโลว  คือ ความตองการดานความรักและความเปนเจาของ ความตองการดานเกียรติ
ยศช่ือเสียงหรือความรูสึกวาตัวเองมีประโยชน และชีวิตของตนมีคุณคา และขั้นสุดทายคือความ
ตองการเปนตัวของตนเอง   ความตองการเปนตัวของตัวเอง  (Self – actualization)  แสดงออกโดย
ความปรารถนาท่ีจะมีความสมบูรณในตัวและเปนส่ิงท่ีตนเองคิดวามีศักยภาพท่ีจะเปนไปได  และ
เปนท่ีสังเกตอยางหนึ่ง  โดยเฉพาะสําหรับนักการศึกษาผูใหญ  คือ มาสโลวรูสึกวาการเปนตัวของ 
ตัวเองนี้จะเปนไปไดเฉพาะในวัยผูใหญเทานั้น เพราะการเปนตัวของตัวเองไมเกิดขึ้นในผูท่ียังเปน
เด็ก  เด็กยังไมมีเอกลักษณในตัวเอง  ไมมีอํานาจหนาท่ีหรือไมมีเวลาพอท่ีจะมีประสบการณหรือ
สรางคานิยมของตนเอง  ซ่ึงเปนผลใหผูใหญนําตนเองไดมากกวาหรือเปนตัวของตัวเองไดมากกวา
ตลอดเวลาของการเคล่ือนไปตามลําดับความตองการแตละบุคคลก็มีศักษภาพท่ีจะนําตนเองไปตาม
วิถีทางของตนก็คือความมีอิสระท่ีจะช้ีนําตนเองไมวาจะเปนเรื่องใดก็ตาม  รวมท้ังการศึกษาหรือ
การเรียนรูดวยนั่นเอง   (กอรดอน  จี.  ดารเกนวัลด  และ  ชาราน  บี.  เมอรเรียม   2530 : 93 – 94)

คารล โรเจอรส  (Carl  Rogers)   นักจิตวิทยาแนวมนุษยนิยม  ท่ีมีความเช่ือเกี่ยวกับ
มนุษยวา  พ้ืนฐานของจิตใจมนุษยนั้นมีความดีงาม  มีคุณคา  มีความสามารถท่ียิ่งใหญ  มนุษยทุกคน
สามารถจะพัฒนาตนเอง  สามารถท่ีจะจัดการกับชีวิตของตัวเองได   ซ่ึงตามแนวคิดของโรเจอรส
แลว   “ครู”  ไมใชผูทรงความรูในทุกเรื่อง   ครูจะตองไมใชนางเอกหรือพระเอกแตผูเดียว   แตครูจะ
ตองเปน“ผูอํานวยความสะดวก”(Facilitator) ในเรื่องการเรียนใหแตละคนนําตนเองไดและโรเจอรส
เนนการเรียนรูท่ีมาจากการริเริ่มของตนเองโดยครูจะตองเปดโอกาสใหผูเรียนแสดงศักยภาพท้ัง
หลายท่ีมีอยูในตัวเขาออกมา  โดยใหผูเรียนมีสวนรวมในการวางแผนและประเมินผลการเรียนของ
ตนดวย  โดยโรเจอรส  เรียกวา  Fully  Functioning  Individuals     อันหมายถึงการเปนผูมีศักยภาพ
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อยางเต็มเปยม    หรือการเปนตัวของตัวเองอยางเต็มท่ี  ซ่ึงเปนแนวคิดคลาย ๆ    กับการเปนตัวของ
ตัวเอง  (Self – actualization)  ของมาสโลว  (กอรดอน  จี.  ดารเกนวัลด  และ  ชาราน  บี.  เมอรเรียม   
2530 : 96 – 97)

กอรดอน  ออลพอรท  (Gordon  Allport)   นักจิตวิทยาอีกผูหนึ่งท่ีใหแนวคิดวา  การนํา
ตนเองอยางเต็มความสามารถ  (Functional  Autonomy)  จะชวยใหบุคคลกลายเปน  “ผูมีบุคลิกภาพ
ท่ีมีวุฒิภาวะ”  (Mature  Personality)  นั่นคือการเอาตนเองเขาไปเกี่ยวของกับผูอ่ืนโดยมีการพัฒนา
ทักษะของตนและมีความมุงม่ันในการทํางานโดยมีทิศทางท่ีจะนําตนเอง ไปสูเปาหมายและแผน
ตาง ๆ  ไดในระยะยาว  ถึงแมวาออลพอรทไมไดกลาวถึงบทบาทของการนําตนเองอยางเต็มความ
สามารถในทางการศึกษา  แตทฤษฎีของออลพอรทก็สามารถเสริมทัศนะเกี่ยวกับผูเรียนผูใหญใน
ฐานะเปนผูเรยีนรูดวยการนาํตนเองไดคลาย ๆ กบัแนวคดิของโรเจอรสและมาสโลว ดงักลาวขางตน       
(กอรดอน  จี.  ดารเกนวัลด  และ  ชาราน  บี.  เมอรเรียม   2530 : 97)

สวนโนลส  (Knowles)   ไดกลาวถึงแนวคิดและความสําคัญของการเรียนรูดวยการช้ีนํา 
ตนเองไววา

1. คนท่ีเรียนรูดวยการริเริ่มของตนเอง  จะเรียนไดมากกวา  ดีกวาคนท่ีเปนเพียงผูรับ
หรือรอใหครูถายทอดวิชาความรูใหเทานั้น    คนท่ีเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองจะเรียนอยางตั้งใจมี  
จุดมุงหมายหรือมีแรงจูงใจสูง สามารถใชประโยชนจากการเรียนรูไดดีกวาและยาวนานกวาบุคคลท่ี
รอรับคําสอนแตอยางเดียว

2. การเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองสอดคลองกับการพัฒนาทางจิตวิทยาและกระบวนการ
ทางธรรมชาติมากกวา คือ เม่ือตอนยังเปนเด็ก  เปนธรรมชาติท่ีจะตองพ่ึงพิงผูอ่ืนตองการผูปกครอง  
ปกปองเล้ียงดูและตัดสินใจแทนให เม่ือเติบโตมีพัฒนาการขึ้นก็คอย ๆ พัฒนาตนเองไปสูความเปน
อิสระไมพ่ึงพิงผูปกครอง ครูและผูอ่ืน  การพัฒนาเปนไปในสภาพท่ีเพ่ิมความเปนตัวของตัวเองและ
ช้ีนําตนเองไดมากขึ้น

3. พัฒนาการใหม ๆ  ทางการศึกษามีหลักสูตรใหม  หองเรียนแบบเปด  ศูนยบริการ
ทางวิชาการ การศึกษาอยางอิสระ  โปรแกรมการเรียนท่ีจัดแกบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยเปดและ
อ่ืน ๆ  รูปแบบของการศึกษาเหลานี้  ลวนผลักภาระรับผิดชอบไปท่ีผูเรียนใหเปนผูเรียนรูดวยการ    
ช้ีนําตนเอง

4. การเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง   เปนความอยูรอดของชีวิตในฐานะท่ีเปนบุคคลและ
เผาพันธุมนุษยเนื่องจากโลกปจจุบัน  เปนโลกใหมท่ีแปลกไปกวาเดิม   ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงใหม ๆ 
เกิดขึ้นเสมอและขอเท็จจริงเชนนี้เปนสาเหตุไปสูความจําเปนทางการศึกษาและการเรียนรู   การ
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เรียนรูดวยการช้ีนําตนเองจึงเปนกระบวนการตอเนื่องตลอดชีวิต  (Malcolm  S.  Knowles  1975 : 
15-17)

สําหรับอัลเลน  ทัฟ  (Allen  Tough)  ไดใหแนวคิดและความสําคัญเกี่ยวกับการเรียนรู
ดวยการช้ีนําตนเองไววา เปนกิจกรรมการเรียนรูหรือโครงการท่ีผูเรียนเกี่ยวของ (Learning  Project)  
มาจากการวางแผนดวยตนเอง  ทัฟ เนนวากิจกรรมการเรียนเปนแรงผลักดันท่ีทําใหเกิดความสนใจ
เกี่ยวกับการเปนตัวของตัวเองและนําตนเองในการเรียนรู  (Allen  Tough  1971 : 116 - 117 )

สรุปไดวา แนวคิดดานจิตวิทยามนุษยนิยมมีสวนชวยใหเขาใจถึงความสําคัญของการ
เรียนรูดวยการช้ีนําตนเองของผูเรียนผูใหญท่ีเปนตัวของตัวเองและนําตนเองได สามารถท่ีจะนําและ
สงเสริมความสามารถของตนเองไดดีไมวาบุคคลนั้น ๆ  จะพยายามไปใหถึงความเปนตัวของตัวเอง
อยางเต็มความสามารถเพราะเม่ือใดก็ตามท่ีผูเรียนมีใจรักท่ีจะศึกษาคนควา เพราะตนมีความตองการ  
บุคคลนั้นก็จะดําเนินการศึกษาตอเนื่องโดยไมมีใครตองบอกอีกท้ังยังเปนแรงกระตุนใหเกิดความรู
ไมส้ินสุด  ซ่ึงวิถีทางดังกลาวก็จะนําไปสูการเปนผูเรียนรูตลอดชีวิต  (Lifelong  Learner)

บรอคเคทท และ ฮีมสตรา  (Brockett  and  Hiemstra  1991  : 10 – 16)  ไดเสนอขอคิด
และบทบาทของการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง  10 ประการ สรุปไดดังนี ้  (ชัยฤทธ์ิ โพธิสุวรรณ 
2541 : 60-61)

1. การช้ีนาํตนเองเปนคณุลักษณะท่ีมีอยูในบุคคลทุกคน เพียงแตจะมีมากหรอืนอยเทานัน้
ขึ้นอยูกับสถานการณเรียนรู

2. บทบาทของผูเรียน  คือ  มีความรับผิดชอบในการเรียนรูเปนหลักใหญ      และเปนผู
ตัดสินใจวางแผนและเลือกประสบการณการเรียนรู  (learning  experience)  การดําเนินการตามแผน
การประเมินความกาวหนาของการเรียนรู  ท้ังหมดนี้อาจเกิดขึ้นตามลําพังหรือเกิดในกลุมผูเรียน
กลุมเล็กหรือกลุมใหญ  ท่ีผูเรียนจะรวมกันรับผิดชอบในการเรียนรูของเขา

3. คําวา  การช้ีนําตนเองในการเรียนรู  หรือการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง  จะเนนถึง
ความรับผิดชอบของบุคคลและเช่ือวาศักยภาพท่ีไมส้ินสุดของมนุษย (never–ending potential of  
human)

4. ช้ีนําตนเองในการเรียนรู กอใหเกิดผลบวกของการเรียนรู ตัวอยางเชน จดจําได  
มากขึ้น เกิดความสนใจการเรียนรูอยางตอเนื่อง  และสนใจในเนื้อหาวิชามากขึ้น  มีทัศนคติท่ีเปน
บวกตอผูสอนมากขึ้น  ม่ันใจในความสามารถเรียนรูไดของตนเองมากขึ้น

5. กิจกรรมการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองมีหลายรูปแบบ  เชน  การอาน  การอภิปราย  
การเขียน  การเสาะหาความรูโดยการสัมภาษณ   การศึกษาเปนกลุม  ทัศนศึกษา  การแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกับผูเช่ียวชาญหรือผูสอน  การหาความรูโดยใชคอมพิวเตอร   หรือแมกระท่ังวิธีการ
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เรียนรูดวยตนเองจากส่ือ  เชน  ชุดการเรียน  โปรแกรมการเรียนสําเร็จรูป  โปรแกรมการเรียน
คอมพิวเตอร  รวมท้ังส่ือชวยการเรียนรูในรูปอ่ืน ๆ

6. ในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองท่ีประสบผลสําเร็จ  ผูอํานวยความสะดวกตองมี 
บทบาทในการรวมปรึกษา  แลกเปล่ียนความคิด  เปนแหลงความรูตามท่ีผูเรียนตองการ  มีความ
สัมพันธอันดีกับผูเรียน มีสวนรวมในการถายโอนบทบาทการเรียนการสอนและสนบัสนนุใหผูเรยีน  
คิดอยางแตกฉาน  (critical  thinking)

7. การช้ีนําตนเองเปนส่ิงท่ีมีคุณคา   เปนวิธีท่ีผูเรียนมีอิสระในการแกปญหา  ซ่ึงไม
จํากัดวาจะเกิดขึ้นในสภาพแวดลอมท่ีเปนประชาธิปไตยเทานั้น

8. การเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองสามารถเกิดขึ้นไดในประชาชนทุกหมูเหลา  ไมจํากัด  
เพียงกลุมใด  เช้ือชาติใดเทานั้น

9. หากผูสอนใหความไววางใจแกผูเรียน   ผูเรียนสวนใหญจะเรียนรูอยางเต็มท่ีและ
ทุมเทในการเรียนรูเพ่ือคุณภาพ

10. การเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองไมสามารถแกไขปญหาในการเรียนรูไดทุกปญหาใน
บางกรณีอาจมีขอจํากัดบาง  เชน  ในบางสังคมและวัฒนธรรม

ลักษณะการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง
 มัลคัม  โนลส  (Malcolm  S.  Knowles, อางถึงใน  สุวรรณา  ยหะกร  2533:23-24)    ได
สรุปลักษณะของผูเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง  ไว  9  ประการ  คือ

1. ความเขาใจในความแตกตางดานความคิดเกี่ยวกับผูเรียนและทักษะท่ีจําเปนในการ
เรียนรู   นั่นคือรูความแตกตาง ระหวางการสอนท่ีครูเปนผูช้ีนํา   กับการเรียนดวยการช้ีนําตนเอง

2. แนวคิดเกี่ยวกับตนเอง  ในฐานะท่ีเปนบุคคลท่ีเปนตัวของตัวเอง  ไมขึ้นกับใครและ
เปนคนท่ีสามารถนําตนเองได

3. ความสามารถท่ีจะสัมพันธกับเพ่ือน ๆ ไดดี  เพ่ือท่ีจะใชบุคคลเปนเหมือนส่ิง
สะทอนใหทราบถึงความตองการในการเรียนรูของตนเอง   การวางแผนการเรียนรูของตนเอง   การ
เรียนรูและการชวยเหลือบุคคลอ่ืนและการไดรับความชวยเหลือจากบุคคลเหลานั้น

4. ความสามารถในการวิเคราะหความตองการในการเรียนรูอยางสมจริง โดยความ
ชวยเหลือจากผูอ่ืน

5. ความสามารถในการแปลความตองการการเรียนออกมา  เปนจุดมุงหมายของการ
เรียนรู  ในรูปแบบท่ีอาจจะทําใหการประเมินผลสําเร็จนั้นเปนไปได
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6. ความสามารถในการโยงความสัมพันธกับผูสอน   ใชประโยชนจากผูสอนในการทํา
ใหเรื่องยากงายขึ้นและเปนผูใหความชวยเหลือหรือท่ีปรึกษา

7. ความสามารถในการหาบุคคลและแหลงเอกสาร วทิยาการท่ีเหมาะสมกบัวตัถุประสงค
ของการเรียนรูท่ีแตกตางกัน

8. ความสามารถในการเลือกแผนการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ  โดยใชประโยชนจาก
แหลงวิทยาการ  และมีความคิดริเริ่มในการวางแผนนโยบายอยางมีทักษะความชํานาญ

9. ความสามารถในการเก็บรวบรวมขอมูล   และนําผลของขอคนพบตาง ๆ  ไปใช
อยางเหมาะสม

สเคเจอร  (Rodney  Skager  1978:24-25)        ไดอธิบายคุณลักษณะของผูเรียนดวยการ
ช้ีนําตนเองไว  7  ประการ    คือ

1.    เปนผูท่ียอมรับตนเอง  (Self- acceptance) หมายถึงมีเจตคติในเชิงบวกตอตนเอง
2.    เปนกิจกรรมการเรียนท่ีมีการวางแผน  (Planfulness)    มีลักษณะสําคัญ  คือ

2.1 รูถึงความตองการในการเรียนของตน
2.2 วางจุดมุงหมายท่ีเหมาะสมกับตนเอง  ใหสอดคลองกับความตองการท่ีตั้งไว
2.3 เปนแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพชวยใหบรรลุวัตถุประสงคของการเรียน

3. มีแรงจูงใจภายใน  (Intrinsic  motivation)    ผูเรียนท่ีมีแรงจูงใจในการเรียนรูอยูใน
ตัวเอง  จะสามารถเรียนรูโดยปราศจากส่ิงควบคุมภายนอก  เชน รางวัล การถูกตําหนิ  ถูกลงโทษ
เรียนเพ่ือตองการวุฒิบัตรหรือตําแหนง

4. มีการประเมินตนเอง  (Internalized  evaluation)  สามารถท่ีจะประเมินผลตนเอง  
ไดวา   จะเรียนไดดีแคไหน  โดยอาจขอใหผูอ่ืนประเมินการเรียนรูของตนก็ได   ซ่ึงผูเรียนจะตอง
ยอมรับการประเมินภายนอกวาถูกตองก็ตอเม่ือผูประเมินมีความคิดอยางอิสระและการประเมิน 
สอดคลองกับส่ิงตาง ๆ  ท่ีปรากฏเปนจริงอยูในขณะนั้น

5. การเปดกวางตอประสบการณ  (Openness  to  experience)  ผูเรยีนท่ีนาํประสบการณ
เขามาใชในกจิกรรมชนดิใหม ๆ อาจจะสะทอนการเรยีนรูหรอืการจดัวางเปาหมาย โดยอาจไมจาํเปน  
ท่ีจะเปนเหตุผล  ในการท่ีจะเขาไปทํากิจกรรมใหม ๆ   มีความใครรู  ความอดทนตอความคลุมเครือ  
การชอบส่ิงท่ียุงยากสับสนและการเรียนรูอยางสนุก  ทําใหเกิดแรงจูงใจในการทํากิจกรรมใหม ๆ 
และทําใหเกิดประสบการณใหม ๆ ดวย

6. การยืดหยุน  (Flexibility)  การยืดหยุนในการเรียนรู อาจช้ีใหเห็นถึงความเต็มใจท่ี
จะเปล่ียนแปลงเปาหมายหรือวิธีการเรียนและใชระบบการเขาถึงปญหา โดยใชทักษะการสํารวจ   
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การลองผิดลองถูก  ซ่ึงไมไดแสดงถึงการขาดความตั้งใจท่ีจะเรียนรู   ความลมเหลวจะไดรับการนํา
มาปรับปรุงแกไขมากกวาท่ีจะยอมแพยกเลิก

7. การเปนตัวของตัวเอง  (Autonomy)   ผูเรียนท่ีดูแลตนเองไดสามารถใชรูปแบบการ
เรียนรูแบบใดแบบหนึ่ง บุคคลเหลานี้สามารถตั้งปญหากับมาตรฐานของระยะเวลาและสถานท่ีท่ีให
วาลักษณะการเรียนรูแบบใดท่ีมีคุณคาและเปนท่ียอมรับได

สําหรับ  ลูซ่ี เมดเซน  กูกลิเอลมิโน  (Lucy Madsen  Guglielmino  อางถึงใน นรินทร  
บุญชู2532:23-24)  ไดศึกษาลักษณะของผูเรียนดวยการช้ีนําตนเอง  พบวา มีองคประกอบ  8  
ประการ คือ

1. การเปดโอกาสตอการเรียนรู  (Openness  to  learning  Opportunities)  ไดแก  ความ
สนใจในการเรียน   ความภูมิใจเม่ือเรียนสําเร็จ  ชอบการคนควาจากหองสมุด   ยอมรับคําติติงใน
ความผิดพลาดของตนเอง  และมีความพยายามในการทําความเขาใจในเรื่องท่ียาก ๆ

2. มโนคติของตนเองในดานการเปนผูเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ  (Self-concept  as  an  
effective learner) ไดแก ความสามารถท่ีจะเรียนเม่ือตองการจะเรียน  เม่ือตัดสินใจเรียนแลว   
สามารถแบงเวลาใหกับการเรียนไดแมจะมีงานอ่ืนมากก็ตาม   โดยรูวาเม่ือใดท่ีจะเรียน  ในการเรียน
สามารถหาวิธีการตาง ๆ  เพ่ือเรียนรูหัวขอใหม ๆ  มีความสุขกับการแกปญหาท่ียาก ๆ    และรูวาเม่ือ
ตองการขอมูลจะไปหาไดท่ีไหน

3. ความคิดริเริ่มและอิสระในการเรียนรู   (Initiative  and  independence  in  learning)  
ไดแก  ความไมทอถอย   แมจะไมคอยเขาใจในส่ิงท่ีกําลังทําอยู   ชอบท่ีจะเรียน  ไมมีปญหาในการ
ทําความเขาใจจากการอาน   และสามารถทํางานดวยตนเองไดดี

4. ความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง (Information  acceptance  of  
responsibility  for  one’s  own  learning)   ไดแก  การยอมรับตนเองวาเปนผูท่ีมีความฉลาดพอควร   
มีความเช่ือวาการคิดอยูเสมอแสดงวาตนเองเปนใครกําลังทําอะไรเปนส่ิงสําคัญตอการศึกษาของตน

5. ความรักในการเรียนรู  (Love  of  learning)    ไดแก     ความช่ืนชมตอบุคคลท่ีศึกษา
คนควาอยูเสมอ   มีความตองการท่ีจะเรียนและปรารถนาใหมีเวลามากกวานี ้  มีความสนุกสนานใน
การคนควาและมีความกระหายในการเรียนรู

6. ความคิดสรางสรรค  (Creativity)  ไดแก  มีความคิดท่ีจะทําส่ิงตาง ๆ ไดด ี สามารถ
แสวงหาแนวทางในการเรียนส่ิงใหม ๆ  ไดหลายทาง

7. การมองอนาคตในแงดี  (Positive  Orientation  to  the  future) ไดแก  ความตองการ
ท่ีจะเรียนรูตลอดชีวิต ชอบคิดถึงเรื่องในอนาคต  คิดวาปญหาเปนส่ิงทาทายและรูดีวาตนเองตองการ
เรียนอะไรเพ่ิมเติม
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8. ความสามารถใชทักษะศึกษาหาความรูและทักษะการแกปญหา    (Ability  to  use  
basic  study  skills  and  problem  solving  skills)   มีทักษะในการอาน  การเขียน  การฟงและการ
จํา  มีความสนุกกับการแกปญหาและคิดวาปญหาเปนส่ิงท่ีทาทาย

การเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองควรมีลักษณะสําคัญ  ดังนี้  (สมคิด  อิสระวัฒน  
2543:169)

1. สมัครใจท่ีจะเรียนดวยตนเอง  (Voluntarily  to  learn)   มิไดเกิดจากการบังคับแตมี
เจตนาท่ีจะเรียนดวยความอยากรู

2. ตนเองเปนแหลงขอมูลของตัวเอง  (Self-resourceful)  นั่นคือ  ผูเรียนสามารถบอก
ไดวาส่ิงท่ีตนจะเรยีนคอือะไร รูวาทักษะและขอมูลท่ีตองการและวธีิการประเมินผลการเรยีนรู ผูเรยีน
ตองเปนผูจัดการการเปล่ียนแปลงตาง ๆ ดวยตนเอง  (Manager  of  change)  ผูเรียนตองมีความ
ตระหนักในความสามารถ   สามารถตัดสินใจได  มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีและบทบาทในการ
เปนผูเรียนรูท่ีดี

3. ผูเรยีนตองรู  “วธีิท่ีจะเรยีน”  (Know  how  to  learn) นัน่คอื ผูเรยีนควรทราบขัน้ตอน
การเรียนรูของตน   รูวาเขาจะไปสูจุดท่ีทําใหเกิดการเรียนรูไดอยางไร

สรุปไดวา การท่ีบุคคลมีพฤติกรรมการเรียนแบบการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง (Self-
directed  Learning)   แลวจะนําไปสูการเปนบุคคลท่ีใฝรูตลอดชีวิต  (Lifelong  Learner)

ลักษณะของผูท่ีเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองท่ีกลาวมาแลวนั้น   จะมีบางสวนท่ีแตกตางกัน
บาง  แตสวนท่ีคลายคลึงก็มีอยูหลายประการ  กลาวโดยสรุป  คือ  ลักษณะของคนซ่ึงเรียนรูดวยการ
ช้ีนําตนเอง   คือ  ตนเองจะรูวาตนมีความตองการท่ีจะเรียนรูในเรื่องอะไร   ใชวิธีการศึกษาแบบใด  
จะไปหาแหลงขอมูลท่ีใดและใชวิธีการประเมินอยางไร  ซ่ึง  Gardner  (อางใน  สมบูรณ ศาลยาชีวิน
2526:265)   ไดสรุปวาเปนบุคคลท่ีมีลักษณะของคนท่ีปรับปรุงตนใหใหมอยูเสมอ  (Self  renewal)  
เปนผูท่ีพัฒนาศักยภาพของตนเองและคนควาดวยตนเองอยางไมหยุดยั้ง และการพัฒนาหรือการ
ปรับปรุงตนเองนี้ไมไดกระทําดวยการคอยโอกาสหรือจังหวะ   แตเขาจะเปนผูท่ีสรางสรรคและ 
วางแผนการกระทําอยางมีระบบและตอเนื่อง    โดยอาจไดรับความชวยเหลือจากเพ่ือน   หรือครูใน
ฐานะเปนท่ีปรึกษา  เปนพ่ีเล้ียง  หรือ “ผูอํานวยความสะดวก”  (Facilitator)

ครูในบทบาทของพ่ีเลี้ยง (Mentor) หรือ ผูอํานวยความสะดวก  (Facilitator)
บทบาทของครูในกระบวนการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองนี้  ครูมีหนาท่ีใหคําปรึกษา

แนะนําการจัดกระบวนการเรียนรูและอํานวยความสะดวกใหผูเรียนเกิดการเรียนรูมากท่ีสุด       
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นอกจากนี้ครูยังตองทําหนาท่ีตาง ๆ เพ่ือใหกระบวนการเรียนรูมีประสิทธิภาพและดําเนินไปดวยดี  
คือ

1. เปดโอกาสและกระตุนใหผูเรียนตัดสินใจเลือกส่ิงตาง ๆ  ท่ีจะเรียนดวยตัวเองเทาท่ี
จะเปนไปได   เชน  เปดโอกาสใหผูเรียนเลือกหัวขอท่ีจะศึกษาคนควาตามความสนใจ

2. สรางบรรยากาศท่ีมีลักษณะอบอุนเปนมิตร  ใหการยอมรับและพยายามอยางดีท่ีสุด
ท่ีจะส่ือความรูสึกของครูท่ีเช่ือวาผูเรียนทุกคนสามารถเรียนได

3. พยายามทําตัวเปนผูอํานวยความสะดวก  เปนผูคอยกระตุนใหกําลังใจตลอดจนเปน
ผูคอยชวยเหลือเทาท่ีจะทําได

4. พูดคุยกับผูเรียนเปนรายบุคคล   ครูจะตองเปนผูท่ีมีความเห็นใจผูเรียน   มีความรูสึก
ในการท่ีจะใหความชวยเหลือผูเรียนอยูตลอดเวลา ครูควรจะไดมีโอกาสพูดคุยกับผูเรียนในเรื่องการ
วเิคราะหความตองการ การวเิคราะหประสบการณ เพ่ือท่ีจะไดนาํมาใชในกระบวนการเรยีนการสอน

อัลเลน  ทัฟ  (ชิดชงค  ส.นันทนาเนตร อางถึงใน เสง่ียมจิตร  เรืองมณีชัชวาล 2543 :19)  
เสนอแนะวา  ลักษณะของพ่ีเล้ียงหรือผูอํานวยความสะดวกในการเรียนตามอุดมคติ  (Ideal  Helper)  
นั้น  ควรมีลักษณะดังตอไปนี้

1. มีบุคลิกภาพท่ีอบอุน  นาเขาใกล  มีความรัก ใสใจ และยอมรับในตัวผูเรียน
2. ใหความสําคัญกับการวางแผนการเรียนของผูเรียนโดยพยายามไมเขาไปแทรกแซง
3. มองตนเองวามีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนอยางเทาเทียมกับผูเรียน
4. เปดกวางตอการเปล่ียนแปลงและยอมรับประสบการณใหม ๆ และพยายามศึกษาหา

ความรูจากกิจกรรมท่ีชวยเหลือผูเรียน
 สําหรับ  บรุนเดจ (Brundage)  และแมคเกอรเรเชอร  (Mackeracher) กลาววา ผูอํานวย

ความสะดวกในการเรียนควรมีคุณสมบัติดังนี้   (ชิดชงค  ส.นันทนาเนตร   อางถึงใน  สองหลา   
เทพเชาวนะ  2534 : 22)

1. มีความรูสึกไวตอการรับรูของผูเรียน
2. มองเห็นประโยชนจากประสบการณเดิมของผูเรียน
3. มีความเต็มใจท่ีจะแลกเปล่ียนประสบการณกับผูเรียน
4. เปดโอกาสตอขอเสนอแนะของผูเรียน
5. จัดบรรยากาศแหงความเคารพนับถือซ่ึงกันและกัน  ท้ังในหมูผูเรียน  และระหวาง 

ผูสอนกับผูเรียน
6. ผูสอนตองพูดใหผูเรียนเขาใจชัดเจนวาเปาหมายของการเรียนคืออะไร  และใหการ

เสริมแรงอยางสมํ่าเสมอ
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7. ผูสอนตองตระหนักถึงรูปแบบการเรียนรู  (Learning  Style)  ของผูเรียนท่ีตางกัน  
และจะตองใชรูปแบบการสอน  (Teaching  Style)  ใหเหมาะสม

8. ตองใชปฏิสัมพันธในหมูผูเรียนใหพอเหมาะกับการเปนอิสระหรือการเปนตัวของ
ตัวเองของผูเรียนแตละคน

จุดสําคัญท่ีตองเนนเปนพิเศษในการเปนผูอํานวยความสะดวก  คือตองมีความยืดหยุน
ในการเรียน   สนองตอบตอความตองการของผูเรียน   พรอมท่ีจะใชประสบการณเดิมของผูเรียนใน
กิจกรรมการเรียนการสอน   มีความเต็มใจในการใหคุณคาเกียรติภูมิ  (Dignity)  ของผูเรียนโดยไมมี
เง่ือนไข

 บทบาทของผูเรียนในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง
   การจัดการเรียนการสอนโดยเนนบทบาทของผูเรียน   เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวย

การช้ีนําตนเอง  มัลคัม  โนลส  (Knowles 1976:47, อางถึงใน  เสง่ียมจิตร  มณีชัชวาล 2543 : 20 )  
ไดกลาวไวโดยสรุปไดดังนี้

1. การเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองควรเริ่มจากการท่ีผูเรียนมีความตองการท่ีจะเรียนใน
ส่ิงหนึ่งส่ิงใด   เพ่ือการพัฒนาทักษะ   ความรู  สําหรับการพัฒนาชีวิตและการงานอาชีพของตนเอง

2. การเตรยีมตวัของผูเรยีน คอื ผูเรยีนจะตองศึกษาหลักการ จดุมุงหมายและโครงสราง
ของหลักสูตร   รายวิชาท่ีเรียน  และจุดประสงคของรายวิชาท่ีเรียน

3. ผูเรียนควรจัดเนื้อหาวิชาดวยตนเองตามจํานวนคาบท่ีกําหนดไวในโครงสรางและ
กําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมลงไปใหชัดเจนวาจะใหบรรลุในดานใด เพ่ือแสดงใหเห็นวา      
ผูเรียนไดเกิดการเรียนรูในเรื่องนั้นๆ แลวและมีความคิดเห็นหรือเจตคติในการนําไปใชกับชีวิต  
สังคม  และส่ิงแวดลอมดวย

4. ผูเรียนเปนผูวางแผนการเรียนและดําเนินกิจกรรมการเรียนดวยตนเอง โดยขอ      
คําแนะนําชวยเหลือจากครูหรือเพ่ือน   ในลักษณะของการรวมมือกันทํางานได

5. การประเมินผลการเรียน ควรเปนการประเมินรวมกันระหวางครูผูสอนกับผูเรียน  
โดยครูและผูเรียนตั้งเกณฑการประเมินรวมกัน

ในการจัดการเรยีนการสอนโดยเนนบทบาทของผูเรยีน และใหความสําคญักบัผูเรยีนนัน้  
เวนเบอรก    (Wenburg  1972:116,  อางถึงใน  สุวรรณา   ยหะการ 2533: 26)    ไดสรุปไว  ดังนี้

1. ผูเรียนเรียนรูไดจากสถานการณและส่ิงแวดลอมท่ีเปนอิสระ หมายถึง ผูเรียนเปนตัว
ของตัวเองไมถูกควบคุมจากบุคคลอ่ืน  ซ่ึงมีผลทําใหผูเรียนเรียนไดเร็วขึ้น
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2. ผูเรียนเรียนไดจากการกระทํา การเรียนโดยการกระทํา  ทําใหผูเรียนไดคนพบความ
จริงดวยตนเอง

3. ผูเรียนเรียนไดจากการรวมมือกัน  การรวมมือไมไดหมายถึง  การเขากลุมอยางเดียว
เทานั้น  แตยังหมายถึงการท่ีแตละฝายชวยเหลือสงเสริมซ่ึงกันและกันในสถานการณการเรียน    
โดยสงขอมูลยอนกลับ  (Feedback)  ใหสมาชิกอ่ืน ๆ  ทราบส่ิงท่ีชวยใหผูเรียนรวมมือกัน  คือ  
กระบวนการกลุม

4. ผูเรียนเรียนจากภายในตัวออกมา   หมายถึง  การท่ีผูเรียนเรียนโดยสรางความรูสึก
บางอยางเกี่ยวกับส่ิงท่ีเรียน   ไมใชเรียนโดยถูกกําหนดบางส่ิงบางอยางเขาไปในตัวผูเรียน

กลาวโดยสรปุบทบาทของผูเรยีนในกระบวนการเรยีนการสอนดวยการช้ีนาํตนเอง ผูเรยีน
จะตองเปนผูกําหนดวิธีเรียน   วางแผนการเรียน  วิเคราะหเรียบเรียงและสรุปผลดวยตนเอง    ภายใต
การอํานวยความสะดวกของครูผูสอน   ผูเรียนควรมีแนวความคิดเปนของตนเองและสามารถคิดได
ดวยตนเอง   จะมีประโยชนมากกวาคอยใหผูอ่ืนบงการใหคิดหรือคิดตามแนวความคิดของผูอ่ืน  ใน
ท่ีสุดผูเรียนจะสามารถสรางกฎเกณฑตาง ๆ   ขอสรุปตาง ๆ  ไดอยางมีประสิทธิภาพ

เปาหมายของการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง
เมอรเรียม และ คาฟฟาเรลลา      (Merriam  and  Caffarella  1999:290-293)   ไดกําหนด

เปาหมายของการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง   ไว   3  ประการ  คือ
1. เพ่ือยกระดับความสามารถในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองของผูเรียนใหสูงขึ้น
2. สนับสนุนใหเกิดการปรับเปล่ียนมโนทัศนของกระบวนการเรียนรูท่ีจะนําไปสูการ

เรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง
3. สงเสริมการเรียนรูอยางอิสระและกิจกรรมทางสังคมเพ่ือใหเกิดการเรียนรูดวยการ 

ช้ีนําตนเองท่ีสมบูรณ

คุณสมบัติของผูที่เรียนรูดวยการชี้นําตนเอง
มีดังนี้  (ชิดชงค  ส. นันทนาเนตร  2542:17)
1. สามารถกําหนดความตองการการเรียนรูไดดวยตนเอง
2. มีทัศนคติท่ีดีตอความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง
3. สามารถกําหนดเปาหมายท่ีเหมาะสม   สามารถเลือกวิธีการเรียนรูหรือปรับวิธีการ

เรียนรูใหม ๆ ในสถานการณตาง ๆ
4. ความสามารถทําใหตนเองเกิดแรงจูงใจ  และการควบคุมตนเอง
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5. มีความยืดหยุนในการกําหนดเปาหมายการเรียนและการเลือกเรียน
6. รูวาตนเองจะเรียนไดอยางไรด ี  และรูจุดออนจุดแข็งของตน
7. มีความรูและทักษะในการเรียนรู
คุณสมบัติดังกลาว   ผูเรียนสามารถพัฒนาขึ้นมาไดดวยตนเอง  หรือดวยความชวยเหลือ

จากผูสอนหรือผูเกี่ยวของ  อยางไรก็ตามนักการศึกษามีความเช่ือวา   การเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง
จะเกิดขึ้นในตัวผูเรียนไดนั้นตองอาศัยการสรางสม คอยเปนคอยไปอยางตอเนื่อง   และจากการวิจัย
ของ  ทัฟ  (Tough)  พบวา  การเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองเปนลักษณะท่ีจะพบโดยท่ัวไปในผูใหญ   
และผูท่ีประสบผลสําเร็จสูงในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองนั้น  จะมีลักษณะพิเศษ  ดังนี้  (สมบูรณ  
ศาลยาชีวิน  2526 : 265)

1. เปนผูท่ีตั้งเปาหมายของการกระทําไวชัดเจน
2. รูจักเลือกใชความรูและทักษะท่ีเหมาะสม
3. วางแผนการเรียนอยางดี
4. เรียนไดโดยไมสุดกําลังความสามารถ
5. มีความมุงม่ันพยายามท่ีจะพัฒนาศักยภาพท่ีซอนเรนอยูของตน และมีความสามารถ

อยากรูอยากเห็น  ขณะเดียวกันคนเหลานี้ยังชอบงานท่ีตนทําอยู
6. เขาใจและยอมรับคุณลักษณะของตน  และไมพอใจกับสภาพของตนในปจจุบัน
7. มีความเช่ือม่ัน  กลาหาญพอท่ีจะเปดเผยตนเอง
8. มีความสนใจอยางมีทิศทางท่ีแนนอน
9. เปนผูเลือกอาชีพและกิจกรรมของตนเอง
10. ไมไดถูกบังคับหรือถูกกดดันจากภายนอก
11. เปนผูท่ีมีความผูกพันหรือยึดม่ันตอจุดหมายของชีวิต
12. ตอสูบากบ่ันเพ่ือบรรลุเปาหมายสําคัญบางประการ
13. มีความพยายามท่ีจะเอาชนะอุปสรรคท้ังปวง
14. เปนผูท่ีมีผลงานและประสบความสําเร็จ
15. สามารถสมาคมคบหากับเพ่ือน  รักใครจริงจังไดอยางนอย  2-3  คน
เปนท่ีนาสังเกตวาลักษณะของบุคคลท่ีประสบความสําเร็จสูงในการเรียนรูดวยการช้ีนํา

ตนเอง  จากการรายงานของทัฟ (Tough)     มีลักษณะคลายกับคุณลักษณะของบุคคลในอุดมคติของ
มาสโลว (Maslow) ท่ีเรียกวา Self  actualized  person นอกจากนี้ จอหน การดเนอร (John  Gardner)  
ไดสรุปวาบุคคลประเภทนี้เรียกวาเปนผูท่ีปรับปรุงตนเองใหใหมอยูเสมอ     (Self  renewal)    เปนผู
ท่ีพัฒนาศักยภาพของตนเองและคนควาดวยตนเองอยางไมหยุดยั้ง    การพัฒนาหรือปรับปรุงตนเอง
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นี้ไมใชการกระทําดวยการรอคอยโอกาสหรือจังหวะ แตเขาจะเปนผูสรางสรรคและวางแผนการ
กระทําอยางมีระบบตอเนื่องจนถึงวาระสุดทายของชีวิต

ความตองการท่ีจะพิสูจนตนเองหรือรูจักคนพบตนเอง  เปนแรงจูงใจท่ีสําคัญของผูเรียน
รูดวยการช้ีนําตนเอง  ผลงานวิจัยของ  แอสทานิโน (Astanino) และบริคเคล (Brickell)   ในค.ศ. 
1980  สรุปวาการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองเปนแรงจูงใจท่ีเกิดขึ้นภายในและความอยากรูอยากเห็น   
ความพอใจท่ีจะรูทําความเขาใจและแสดงความสามารถของตนในบางส่ิงบางอยาง  แรงจูงใจภายใน
เปนแรงจูงของการเรียนรูตลอดชีวิตและเปนความเช่ือของคนท่ีวา ท้ังผูชายผูหญิงตองการพัฒนา
ศักยภาพของตน เพ่ือใหมีทักษะมีความรูความฉลาดเพ่ิมขึ้น มใชเพ่ือการปรับตัวหรือการสนองตอบ
ตอแรงกดดันจากส่ิงแวดลอม   แตเพ่ือเปนการพิสูจนความสามารถหรือศักยภาพของตน    
(สุภมาส  ทองใส  2536 : 35, อางจาก Gross 1982)

รูปแบบของการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง
รปูแบบของการเรยีนรูดวยการช้ีนาํตนเองมีหลายแนวคดิ   กรฟิฟน  (Griffin 1979, อาง

จากสมคิด  อิสระวัฒน 2543 : 168-169)  ไดจําแนกออกเปน  5  กลุม คือ
1. กลุมท่ีเช่ือแนวความคิดของโนลส   (The  Knowles  Group  Learning  Stream)   

โนลสเสนอแนะรูปแบบของ  “Learning  Contract”   ซ่ึงใชเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการทําใหผูเรียน
เรียนรูดวยตนเอง

2. กลุมท่ีเช่ือแนวความคิดของทัฟ  (The  Tough  Adult  Learning  Project  Stream)   
รูปแบบท่ีสําคัญของกลุมนี้  คือ  “Learning  Project”     ท่ีเปนตัวช้ีวา   บุคคลนั้นมีสวนในการเรียนรู
ดวยตนเองมากนอยเพียงใด

3. กลุมท่ีเช่ือเรื่องบทเรียนสําเร็จรูป   (Individualized  Program  Instruction)   ตาม
แนวความคิดของสกินเนอร  (Skinner)   กริฟฟน  วิจารณวา  วิธีการนี้เปนวิธีการท่ีเรียนดวยตนเอง  
(Self-Directed  Approach)  แตมิใชการเรียนรูดวยตนเอง  (Self-Directed  Learning)   ลักษณะท่ีนา
จะเปน   คือ  เปนการเรียนรูท่ีเกิดขึ้นจากการกํากับของครู  (Teacher-Directed  Learning)     มากกวา

4. กลุมท่ีจัดในรูปแบบท่ีไมไดจัดแบบสถานศึกษา  (Non-traditional  Institutional  
Arrangements) ส่ิงท่ีให คือประกาศนียบัตรสําหรับบุคคลภายนอก    หนวยกิตสําหรับประสบการณ
ชีวิต  ฯลฯ  หรืออีกนัยหนึ่งกลุมคนท่ีมาเรียนในรูปแบบนี้   มีความคาดหวังในความรู  สมัครมา
เรียนตามความสนใจ

5. กลุมท่ีเรียนรูจากประสบการณในชีวิตมนุษย
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จากแนวความเช่ือสมมุติฐานและประสบการณท่ีแตกตางกัน  จึงทําใหมีการตีความ
หมายท่ีแตกตางกันออกไป   และยึดถือในรูปแบบท่ีตางกัน

ดี. อาร. การริสัน  (D. R. Garrison  1997,  อางถึงใน ชิดชงค  ส. นันทนาเนตร 2542 : 
16-17) ไดนําเสนอรูปแบบของการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง   โดยแสดงใหเห็นวา   การช้ีนําตนเอง
นั้นมีองคประกอบท่ีสําคัญ  3  ประการ  ซ่ึงมีความเช่ือมโยงกัน  ไดแก

1.  การจัดการ/การควบคุมดวยตนเอง (Self-management)  ไดแก การควบคุมงานหรือ
กิจกรรมท่ีตองการกระทํา   เปนการจัดการ  ดําเนินการ  ใหบรรลุเปาหมายของการเรียนรู  การจัด
การทรัพยากร  หรือแหลงความรู

2.  การเรียนรูดวยตนเอง  (Self-monitoring)   เปนกระบวนการเรียนรูของบุคคล  การ
พัฒนาการดานสติปญญา   เปนการท่ีบุคคลสามารถเช่ือมโยงความรูใหมและเกาเขาดวยกัน  เปน
ความรับผิดชอบของผูเรียนในการบูรณาการความรูและพัฒนาความรูใหม ๆ

3.  แรงจูงใจ  (Motivation)  ถือเปนองคประกอบท่ีสําคัญในการท่ีจะทําใหบุคคลคิดริเริ่ม
ท่ีจะเรียน   และกาวเขาสูกระบวนการเรียนนั้น ๆ  แรงจูงใจจะมีอิทธิพลตอการท่ีบุคคลจะสามารถ
บรรลุเปาหมายในการเรียน แรงจูงใจนี้อาจเปนแรงจูงใจท่ีเกิดจากภายนอก หรือแรงจูงใจภายในก็ได

จากรูปแบบของการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง  สามารถแสดงดวยแผนภาพไดดังรูปท่ี  1

    แรงจูงใจ
(Motivation)

                  การเรียนรูดวยตนเอง                              การจัดการดวยตนเอง
(Self-monitoring)                           (Self-management)

การเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง
  (Self-Directed  Learning)

รูปแบบการเรียนรูดวยการนําตนเองของ  Garrison  (1997)

ท่ีมา : D. R. Garrison  1997,  อางถึงใน ชิดชงค  ส. นันทนาเนตร,  “การเรียนรูผูใหญในสหัสวรการ
เรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง.”  ใน การศึกษาผูใหญในทศวรรษแรกของศตวรรษท่ี 21  บรรณาธิการ
(กรุงเทพฯ:คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,2542), 16-17.
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บรรยากาศการเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง
ชิดชงค    ส. นันทนาเนตร  (2542:19)  ไดกลาวถึงบรรยากาศการเรียนรูท่ีเอ้ือตอการ

เรียนรูดวยการช้ีนําตนเองวา เปนบรรยากาศท่ีเปนความรวมมือกันเพ่ือใหเกิดการเรียนรู   ซ่ึงทําให  
ผูเรียนรับรูวาบรรยากาศนั้น  มีความเปนประชาธิปไตย  ยืดหยุน  ทาทาย  และปราศจากการกดดัน

นอกจากนี้   ผูสอนจะตองพยายามขจัดอุปสรรคตาง ๆ  ของกระบวนการช้ีนําตนเอง   ท่ี
อาจเกิดขึ้นกับบุคคล   เชน

♦ อุปสรรคท่ีผูเรียนสรางขึ้นเอง   เชน  การเลือกวิธีการเรียนท่ีไมเหมาะสม  ขาดแรง
จูงใจ   หรือไมมีความม่ันใจ

♦ อุปสรรคอันเนื่องมาจากตัวโครงการเอง   เชน  การขาดความยืดหยุน  ขาดการ 
แนะนํา   และรูปแบบการจัดการท่ีไมดี

♦ อุปสรรคท่ีผูเรียนติดตัวมาตั้งแตกอนเขาโครงการ  เชน  เหตุผลในการเขาโครงการ   
ขาดทักษะในการเรียนรู   ประสบการณการเรียนท่ีไมดี

การแกปญหาดังกลาว   อาจกระทําไดโดยการส่ือสารท่ีด ี   การกําหนดเปาหมาย   และ
การประเมินผลตั้งแตระยะแรกของกระบวนการเปนส่ิงจําเปน

ผูสอนอาจแนะนําการใชเครื่องมืออ่ืน ๆ ท่ีจะชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะในการ
เรียนรู เชน  การใชสัญญาการเรียนรู  (learning  contract)  การใชกลุมเพ่ือน (peer group)  การ
บันทึกรายละเอียดการเรียนรู  (learning  journal)   เปนตน

กระบวนการการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง
ไวทเฮด  (Alfred  North  Whitehead,  อางใน Gross 1977:54-56)   ไดกลาวถึงขั้นตอน

การเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองของบุคคลวา  ประกอบดวย  3  ขั้นตอน  คือ
ขั้นท่ี 1  การรับรูในส่ิงท่ีแปลกใหม  (Romance)   เปนการเรียนรูในรูปของความรูสึกกับ

ความแปลกใหมท่ีไดพบเห็น    กับความรูสึกตาง ๆ  ท่ีนาสนใจ  นาทาทายสติปญญา  ฯลฯ
ขั้นท่ี  2  การครุนคิดตรึกตรอง  (Precision)  เปนการเรียนรูอยางเปนระบบ   มีการ

วิเคราะหขอเท็จจริง   พยายามใหไดมาซ่ึงความรู   ความจริงตาง ๆ  อยางมีแบบแผน
ขั้นท่ี  3   การหาขอสรุปรวบยอด  (Generalization)  เปนระยะท่ีเกิดความรู ความเขาใจ 

พบขอสรปุหลักเกณฑตาง ๆ แลวเริม่มีความคดิรเิริม่สรางสรรค พรอมท่ีจะลงมือปฏิบัตไิดดวยตนเอง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



67

อัลเลน ทัฟ  (Allen  Tough 1979:95-96)  ไดกลาวถึงขั้นตอนการวางแผนการเรียนรูดวย
การช้ีนําตนเองไว     ดังนี้

1. การตัดสินใจวาในกระบวนการเรียนรูนั้นอะไรเปนความรู ทักษะท่ีจะเรียนรู  ผูเรียน
จะตองมองหาขอผิดพลาด   และจุดออนของความรูท่ีมีอยู   โดยพิจารณาท้ังดานทักษะและรูปแบบ
การเรียนรูในปจจุบัน

2. การตัดสินใจวาจะรูกิจกรรมเฉพาะอยางไร  วิธีการ  แหลงวิชาการ  หรืออุปกรณท่ี
ใชประกอบการเรียนมีอะไรบาง ในขอนี้ผูเรียนควรศึกษาวา  ตนเองมีความตองการเฉพาะดานอะไร  
เกณฑท่ีใชในการเลือกแหลงวิทยาการการเรียนรูเฉพาะอยาง การรวบรวมความรู  ขอเท็จจริง  ขอได
เปรียบเสียเปรียบ   การเขาถึงระดับความเหมาะสมของแหลงวิทยาการ   หรือกิจกรรมเฉพาะดาน    
ผูเรียนอาจดูจากหนังสือ  หรือบทความในหองสมุด   รานขายหนังสือ   กอนการเลือกส่ิงท่ีเหมาะสม
ท่ีสุด   ในกรณีท่ีเปนแหลงวิทยาการบุคคล  อาจตัดสินใจวาบุคคลประเภทใดท่ีอาจใหเนื้อหาวิชาท่ี
ตองการได     และพยายามหาบุคคลเหลานั้นซ่ึงเลือกสรรแลววาเหมาะสมท่ีสุด

3. ตัดสินใจวาจะเรียนท่ีใด   ผูเรียนอาจเลือกบริเวณท่ีเงียบสงบ  สะดวกสบาย  และ   
ไมมีผูใดมารบกวน   หรืออาจจะตองการสถานท่ี  ซ่ึงมีอุปกรณอํานวยความสะดวก   หรือแหลง
วิทยาการท่ีอาจใชสะดวก

4. วางเปาหมายหรือกําหนดระยะเวลาการทํางานท่ีแนนอน
5. ตัดสินใจวาจะเริ่มเรียนเรื่องใด    เม่ือใด
6.  ตัดสินใจวาชวงระยะเวลาใด   เนื้อหาควรจะกาวไปเทาใด
7. พยายามหามูลเหตุท่ีเปนอุปสรรคท่ีจะทําใหการเรียนรูไมประสบผลสําเร็จ   หรือหา

ขั้นตอนสวนท่ีทําใหกระบวนการเรียนรูในปจจุบันไมมีประสิทธิภาพ
8. การหาเวลาสําหรับการเรียนรู   ขั้นตอนนี้จะเกี่ยวของกับการลดเวลาหรือจัดเวลาให

เหมาะสมกับการทํางาน  กิจกรรมในครอบครัว   หรือการพักผอน  โดยจะขอรองไมใหรบกวนใน
เวลาท่ีกําลังศึกษา  หรือขอรองใหผูอ่ืนมาทํางานแทนเปนครั้งคราว

9. คํานวณระดับความรูและทักษะหรือความกาวหนาของตนในดานความรู  หรือ
ทักษะท่ีตองการ

10. การเขาถึงแหลงวิทยาการหรืออุปกรณท่ีเหมาะสม ในฐานะท่ีเปนสวนหนึ่งของ   
ขั้นตอนนี ้ ผูเรียนอาจจะหาเวลาวางไปในสถานท่ีตาง ๆ  พยายามหาหนังสือท่ีเหมาะสมในหองสมุด  
ตลอดจนการเขาพบบุคคลสําคัญท่ีเอ้ือตอการเรียน
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11. เตรียมการหรือปรับปรุงหอง (หรือแหลงวิทยาการ   เฟอรนิเจอรหรืออุปกรณ)  
สําหรับการเรียนรูหรือการจัดเตรียมกระบวนการเรียนรู  ควรจัดลําดับเง่ือนไขทางกายภาพใหเหมาะ
สมสําหรับการเรียน   เชนสถานท่ีท่ีอากาศถายเท  มีแสงสวางพอเพียง  เปนตน

12. การสะสมหรือหาเงินท่ีจําเปนสําหรับใชประโยชนในการหาแหลงวิทยาการท้ังท่ี
เปนคนและวัสดุทางการศึกษา

13. เพ่ิมแรงจูงใจในการเรียนรู   เพ่ือสรางกําลังใจ   ความพอใจทําใหเกิดความกาวหนา
ในการเรียนรูยิ่งขึ้น  พยายามเนนความสําคัญของการเรียน  ซ่ึงส่ิงท่ีจะทําไดมีดังนี้

13.1 หาสาเหตุของการขาดแรงจูงใจ
13.2 พยายามเพ่ิมความสุข  และความยินดีในการเรียนรู   หรือเพ่ิมความสนใจใน

กิจกรรมการเรียนรู
13.3 จัดการกับการขาดความเช่ือม่ันในความสามารถของตนเองท่ีจะเรียนรู  หรือ

จัดการกับความสงสัยในความสําเร็จของโครงการท่ีจะเรียนรู
13.4 การเอาชนะความรูสึกผิดหวัง  ทอแทท่ีมีสาเหตุมาจากความยากลําบากตาง ๆ
13.5 บอกกลาวผูอ่ืนถึงความสําเร็จของตน

จะเห็นไดวาการเรยีนรูดวยการช้ีนาํตนเองเปนกระบวนการศึกษาอยางเปนระบบ ซ่ึงผูเรยีน
เปนผูจัดระบบการเรียนของตนเอง   ดวยการจัดการดานเวลาท่ีใชในการศึกษา  เพ่ือบรรลุเปาหมาย
ท่ีตองการและเพ่ิมประสิทธิภาพของการเรียน   ดวยการเตรียมความพรอมใหกับตนเองในดานตางๆ   
รูจักวิธีท่ีจะเรียนดวยตนเองท่ีบาน และรูจักใชประโยชนจากแหลงวิทยาการตาง ๆ เพ่ือศึกษาคนควา
ตอไป

การฝกใหผูเรียนเปนผูเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง
การเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองเปนส่ิงท่ีมีมานานแลวกอนท่ีระบบโรงเรียนจะพัฒนาอยาง

กวางขวางดังเชนปจจุบัน   เม่ือยอนไปในอดีตจะเห็นวามีบุคคลสําคัญมากมายท่ีประสบความสําเร็จ
จากการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง  เชน   พระพุทธเจา   โสเครตีส  (Socrates)   อับราฮัม  ลินคอลน
(Abraham Lincoln) ฯลฯ ดังนั้นการฝกใหผูเรียนเปนผูเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองจึงเปนส่ิงท่ีสามารถ
ทําได  แตตองใชเวลาและความพยายามและความรวมมือจากบุคคลหลายฝาย

จากการวิจัยของ สมคิด  อิสระวัฒน  (2538,2541 ก, 2541 ข, 2542)   พบวา  ลักษณะของ
คนซ่ึงสามารถเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองมิไดมีอยูในตัวคนทุกคน โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคมไทย     
ซ่ึงลักษณะการอบรมเล้ียงดูของครอบครัวและระบบการศึกษาในโรงเรียนของคนไทยสวนใหญ  
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ไมเอ้ือตอการเรียนรูดวยตนเอง     การเตรียมความพรอมเพ่ือใหผูเรียนสามารถเรียนไดดวยตนเอง 
จึงเปนส่ิงจําเปน

ส่ิงท่ีควรตองคํานึงถึงเม่ือฝกผูเรียนใหเปนผูท่ีเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง    สรุปได  ดังนี้
1. ผูเรียนสวนหนึ่งอาจไมรูวาตนเองกําลังเรียนรู   คนเหลานี้มีความคิดวาการเรียนรู  

คือ  ส่ิงท่ีเขาตองทําเม่ืออยูในโรงเรียน    เรียนจากหองเรียนเทานั้น
2. ผูเรียนสวนใหญไมทราบวาตนเองมีวิธีการเรียนรูอยางไร ผูเรียนไมคอยตระหนักถึง

ขั้นตอนตาง ๆ  ของการเรียนรู (Learning  Processes)  และรวมไปถึงวิธีการเรียนรูของแตละคน  
(Learning  Style)

3. ความสามารถท่ีจะเปนผูเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองของผูเรียนแตละคนมีไมเทากัน   
ผูท่ีเปนพ่ีเล้ียงหรือผูอํานวยความสะดวกจะตองมีความเขาใจ เม่ือใดตนเองควรเขาไปชวยเหลือ   
หรือเม่ือใดควรปลอยใหผูเรียนรับผิดชอบดวยตนเอง

4. บทบาทของผูท่ีเปนพ่ีเล้ียงหรือผูอํานวยความสะดวกใหกับกลุม  และแตละบุคคล
จะมีความแตกตางกัน

5. แนวโนมการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดมาก   ถาผูเรียนมีแนวทางของตนเอง  (Self-
directed  way)

6. การเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองไมจําเปนตองเรียนคนเดียว    อาจมีการสอบถามจากผู
อ่ืนหรือขอความชวยเหลือจากบุคคลภายนอก   ในบางกรณีอาจมีการทํางานรวมกับผูอ่ืน   แตตนเอง
มีความรูสึกวาเปนผูเรียนรูดวยตนเอง  (Independence  Learner)   เรื่องการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง
นี้เปนเรื่องภายในจิตใจใตสํานึกของผูเรียนมากกวาการจัดการภายนอก   วิธีการท่ีบุคคลเรียนรูดวย
การช้ีนําตนเองจะเปนวิธีการท่ีชวยใหบุคคลเกิดความเจริญงอกงามในระดับท่ีดี

7. การเรยีนรูดวยการช้ีนาํตนเองเปนส่ิงท่ีเกดิขึน้ไดยาก ถาจดัในสถาบันการศึกษาตางๆ  
เพราะธรรมชาติสถาบันเปนผูท่ีกําหนดส่ิงท่ี “ตองเปน”  “ตองทําไว” ในการดําเนินการฝกผูเรียนให
มีคุณลักษณะแบบเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองนั้นจึงตองปรับระบบอ่ืนใหสอดคลองดวย  เชน  การ 
วัดผล  การจัดช้ันเรียน  ตารางการเรียน   เปนตน

8. วิธีการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองมิใชการเรียนท่ีดีท่ีสุด แตเปนวิธีท่ีเหมาะสม
สําหรับบุคคลและสถานการณบางอยางเทานั้น

9. ส่ือท่ีอาจนํามาใชในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองในปจจุบัน  เรื่องของเทคโนโลยี
เขามามีบทบาทเปนส่ือในการถายทอดความรู  อาจจะเรียนสถานท่ีใด  เวลาใดก็ได  โดยใชส่ือตอไปนี้

♦ ส่ือส่ิงพิมพ  เชน  หนังสือ  ตํารา  บทเรียนสําเร็จรูป
♦ ส่ือวิทยุกระจายเสียงและส่ือโทรทัศน
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♦ ส่ือวิดีทัศน  (Video)
♦ คอมพิวเตอรชวยสอน  (CAI)
♦ Interactive   Multimedia   on  CD-ROM
♦ Web-Based  Instruction  (WBI)   เปนบทเรียนท่ีสรางขึ้นสําหรับการเรียนผาน

เครือขายอินเตอรเน็ต

การเตรียมความพรอมใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง
1. จากระบบท่ีคนไทยมีความคุนเคยกับการพ่ึงพาผูอ่ืน คุนเคยอยูกับการบอกใหทําให

เช่ือฟงครู อาจารย  ดังนั้น การท่ีผูสอนคาดหวังวาผูเรียนสามารถทําอะไรไดดวยตนเองทันทีจึงเปน
ส่ิงท่ียาก  ส่ิงท่ีผูสอนควรทําคือ การใหความชวยเหลือ  (Dependence)  มากในชวงแรกและลดความ
ชวยเหลือทีละนอยจนกลายเปนชวยเหลือตัวเองได (Independence)  หลังจากนั้นฝกใหผูเรียน    
เรียนรูจากกันและกัน    (Interdependence)

2. จัดประสบการณหรือส่ิงแวดลอมท่ีสงเสริมใหบุคคลสามารถเรียนรูดวยการช้ีนํา 
ตนเอง เชน

♦ สรางสถานการณใหผูเรียนมีโอกาสเรียนรู  หรือทําดวยตนเอง
♦ ใหตอบคําถาม
♦ ใหแสดงความคิดเห็น
♦ ใหเปรียบเทียบ
♦ ใหบอกความแตกตาง
♦ ใหทําเปนประจํา
♦ ใหรวมทํา
♦ มอบหมายความรับผิดชอบให

3. ผูสอนบอกและใหผูเรียนทดลองทํา
4. ใหผูเรียนทําดวยตนเองโดยผูสอนมิไดชวยเหลือ
5. ลดการขูบังคับ (Threat)  ใหนอยลง  มีการใหกําลังใจ ใหความชวยเหลือผูเรียนใน

โอกาสท่ีเหมาะสม
บทบาทของผูเรียน   คือ  คิดวางแผนการเรียนและเลือกวิธีการเรียนดวยตนเอง   บทบาท

ของครูผูสอนคือเปนพ่ีเล้ียงหรือผูอํานวยความสะดวกแกผูเรียน  (สมคิด  อิสระวัฒน 2543:170-171)
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วิธีการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง
ขอแนะนําเกี่ยวกับวิธีการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง  กระทําไดดังตอไปนี้
1. การสํารวจตนเอง ทําความรูจักตน สํารวจวาตนเองสนใจเรื่องอะไรมากท่ีสุด  มี

ความสามารถเฉพาะดานใด  สนใจส่ิงใหม ๆ อะไรบาง
2. ทําสมุดบันทึกสวนตัว   เพ่ือใชบันทึกขอมูลความคิดเรื่องราวตาง ๆ  ท่ีเราไดเรียนรู

หรือเกิดขึ้นในสมองของเรา   สมุดนี้จะชวยเก็บสะสมความคิดทีละนอยเขาไวดวยกัน   เพ่ือเปน 
แนวทางในการศึกษาเพ่ิมเติมใหกวางไกลออกไป

3. กําหนดโครงการท่ีจะเรียน   ตามท่ีเราไดสํารวจไวนั้นนํามาขยายเปนโครงการ   
เปนแผนการเรียนวาจะเรียนรูอยางไร   โดยพิจารณาวาความรูท่ีเราตองการจะแสวงหานั้น   ชวยให
เราถึงวัตถุประสงคท่ีตั้งไวหรือไม   ทําใหเกิดความพอใจ  ความสนุกสนานท่ีจะเรียนหรือไม  
ประหยัดเงินและเวลามากนอยแคไหน

4. สรางหองสมุดของตนเอง หมายถึง การรวบรวมรายช่ือ   ขอมูล  แหลงความรูตาง ๆ   
ท่ีคิดวาจะเปนประโยชนตรงกับความสนใจ   เพ่ือใชในการคนควาตอไป

5. มองแหลงความรูท่ีมีอยูในชุมชนนั้น เชน ผูรู ผูชํานาญการในอาชีพตาง ๆ หองสมุด  
สมาคม  สถานท่ีราชการ  ฯลฯ   ซ่ึงแหลงความรูเหลานี ้  จะเปนแหลงสําคัญในการคนควา

6. หาเพ่ือนรวมเรียนเพ่ือแลกเปล่ียนความรูกัน
7. การเลือกเรยีนในส่ิงท่ีตนเองสนใจจากสถานศึกษาท่ีเปดสอนในตอนเยน็ หรอืวนัหยดุ

หรืออาจเรียนทางวิทยุ โทรทัศน ไปรษณียจากมหาวิทยาลัยเปด   เปนตน   โดยลักษณะของการเรียน
เปดโอกาสใหผูเรียนไมจําเปนตองเขาช้ันเรียน

8. การเรียนรูจากการฝกและปฏิบัติ ซ่ึงกอใหเกิดความรูและประสบการณท่ีเปน
ประโยชน

การเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง  เปนวิธีการเรียนท่ีมีความยืดหยุนไดมากท่ีสุด   สะดวก   
เหมาะสําหรับผูใหญหรือบุคคลท่ีมีภาระหนาท่ีอ่ืนท่ีตองรับผิดชอบ  จะไดเลือกเรียนตามโอกาส  
และสถานท่ีท่ีเหมาะสม   เปนการเรียนท่ีสามารถตอบสนองความตองการของเฉพาะบุคคลได

สําหรับเครื่องมือหรือส่ิงท่ีจะชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองนั้นอาจ
กระทําไดดวยวิธีการตอไปนี ้  (ชิดชงค   ส. นันทนาเนตร  2534 : 1)

1. สัญญาการเรียน  (Learning Contract)   เปนส่ิงท่ีกําหนดขึ้นระหวางผูสอนกับผูเรียน
ซ่ึงเปนลักษณะการสอนรายบุคคลท่ีใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ   มีระเบียบวินัยในตนเอง   เปนตัว
ของตัวเองใหมากโดยใหการสํารวจและคนหาความสนใจท่ีแทจริงของตนเอง    แลวใหผูเรียนเลือก
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เรียนตามความสนใจ (Personal  interest) “สัญญาการเรียน” นี้จะชวยใหผูเรียนช้ีนําตนเองไดมากขึ้น    
เพราะไดเปดเผยตัวเองไดเต็มท่ี  และพ่ึงพาตนเองไดมากท่ีสุด

2. การเรียนรูจากกลุมเพ่ือน  (Peer  Learning  Group)  ส่ิงท่ีจะไดจากการเรียนรูจาก
กลุมเพ่ือน   คือประสบการณของเพ่ือนก็อาจชวยช้ีนําตัวเอง   พรอมกันนี้ก็จะเปนการเรียนการสอน
ท่ีมีการแลกเปล่ียนประสบการณ    ความคิดเห็นระหวางคร ู   หรือ  ผูสอน  หรือ  ผูอํานวยความ
สะดวกกับผูเรียนในกลุมดวย

3. ใชกรอบการกําหนดเวลา  (Time  Commitment)  การกําหนดระยะเวลาตายตัวกับ 
กิจกรรมตาง ๆ จะชวยใหผูเรียนตระหนักถึงคุณคาของเวลาท่ีจะเรียนรูส่ิงตาง ๆ  และการนําไปใช
ไดทันทีในชีวิตประจําวัน

4. ประโยชนของการเรียนรู   (Perceived  Benefits)   ผูเรียนจะนําตนเองไดดีมากขึ้น   
หากการเรียนรูเปนการแกปญหา   มิใชการจดจําแคเนื้อหา   การจัดโปรแกรมการเรียนจึงจําเปนตอง
สนองความตองการของผูเรียนเปนการใหความรู ทักษะท่ีจําเปน และทันตอเหตุการณ   สถานการณ
ท่ีเปนอยู    เชน    ผูท่ีมีโอกาสจะขับรถไดก็อยากเรียนรูวิธีขับรถ   เปนตน

5. ความพรอมในการเรยีนรูดวยการช้ีนาํตนเอง (Preparation of Self-directed  Learning)   
นั่นคือผูเรียนตองมีความสมัครใจ เต็มใจท่ีจะเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง   เปนเรื่องภายในจิตใตสํานึก
ของผูเรียน   เปนการเปล่ียนแปลงท่ีอยูภายในตัวผูเรียนมากกวาการจัดการภายนอก

สวนแจ็ค  เมซิโรว  (Jack  Mezirow 1981:21-22) สรุปการสงเสริมใหผูเรียนมีความ
สามารถทําหนาท่ีในการเปนผูเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองนั้น   ตองดําเนินการดังนี้

1. ลดการใหผูเรียนพ่ึงพาผูสอนหรือผูอํานวยความสะดวก
2. ชวยใหผูเรียนเขาใจถึงการใชแหลงวิทยาการตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งประสบการณ

จากผูอ่ืน   รวมท้ังครูหรือผูอํานวยความสะดวก  ซ่ึงตองใชความสัมพันธอันดีตอกัน
3. ชวยใหผูเรียนตระหนักถึงความจําเปนในการเรียนรูเนื่องจากการรับรูความตองการ

ของตนเอง   อันเปนผลมาจากอิทธิพลของวัฒนธรรม   สภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไป
4. ชวยใหผูเรียนเพ่ิมความรับผิดชอบในการหาเปาหมายของการเรียนรู   การวางแผน

โปรแกรมและการประเมินผลการเรียนดวยตนเอง
5. ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากปญหาของผูเรียนแตละคน
6. ชวยใหผูเรียนตัดสินใจในวิชาตาง ๆ  ท่ีเสนอใหผูเรียนไวเปนทางเลือกในการทํา

ความเขาใจซ่ึงจะเกิดการเรียนรูตอไป
7. กระตุนใหผูเรียนใชเกณฑหรือบรรทัดฐานในการตัดสินใจ  หรือพินิจพิเคราะหส่ิง

ตางๆ  ซ่ึงเกี่ยวกับตนเองและประสบการณท้ังหมดท่ีผานมา
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8. ชวยใหผูเรียนเขาไปสูการเรียนรู   ดวยการมองตนเองอยางถูกตอง
9. ช้ีปญหาและแกปญหาใหเขาใจโดยงายซ่ึงตองตระหนักถึงความสัมพันธของปญหา

สวนบุคคลและสวนรวมดวย
10. เสริมแรงมโนคติของผูเรียนวาตองเปนท้ังผูเรียนรูและผูจัดการชีวิตตัวเอง   โดยจัด

บรรยากาศท่ีนาสนับสนุน   และรับปฏิกิริยาตอบกลับของผูเรียน   เพ่ือเปนการกระตุนความสามารถ
ของผูเรียนใหปรากฏ

11. เนนการนําประสบการณ   การมีสวนรวมและวิธีการสรางโครงการอยางเปนระบบ  
โดยทําในรูปลักษณ   “สัญญาการเรียน”  (Learning  Contract)

12. ทําความชัดเจนในเรื่องการชวยใหผูเรยีนเขาใจทางเลือกหรอืการตดัสินใจไมวาจะเปน
วิธีการท่ีจะปรับคุณภาพของทางเลือกและกระตุนใหผูเรียนเลือกเฟนส่ิงท่ีดีท่ีสุด

แบบวัดระดบัความพรอมในการเรียนรูดวยการชีน้าํตนเอง (Self –Directed Learning Readiness Scale)
ดร.ลูซ่ี  เมดเซน  กูกลิเอลมิโน  (Lucy  Madsen  Guglielmino  1977:32-33)  ไดศึกษา

ลักษณะการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง  จากผูเช่ียวชาญดานการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง  จํานวน  
14  คน   โดยใชเทคนิคเดลฟาย  (Delphi  technique)   เปนการสํารวจ    3  ครั้ง  คือ   ครั้งท่ี  1  สง
แบบสอบถามใหผูเช่ียวชาญ  ระบุองคประกอบท่ีสําคัญท่ีมีตอการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง  รวมถึง
ความสามารถ  เจตคต ิ  และบุคลิกลักษณะสวนตัว  นําขอมูลท่ีไดมาสรางเปนแบบสอบถามสําหรับ
การสํารวจครั้งตอไป    ครั้งท่ี  2  สงแบบสอบถามชุดท่ี  2  เปน rating  sheet   ใหกับผูเช่ียวชาญ
คณะเดิมแสดงความคิดเห็นพรอมท้ังเสนอแนะเพ่ิมเติม และการสํารวจครั้งท่ี 3  จัดสงแบบสอบถาม
ท่ีเปนผลสรุปจากแบบสอบถามชุดท่ี 2 ใหกับผูเช่ียวชาญแสดงเหตุผลกับการให  rating  ครั้งท่ี 3 นํา
ผลการสํารวจท้ัง  3  ครั้ง  มาเปนขอมูลสําหรับการสรางแบบวัด Self –Directed Learning Readiness 
Scale (SDLRS)  แบบสอบถามนี้เปนลักษณะการประเมินตนเอง   โดยมีตัวเลือกลักษณะมาตราสวน
ประมาณคา  (Likert – type item)   จํานวน  41  ขอ  และนําเครื่องมือนี้ไปทดลองกับกลุมตัวอยาง
จํานวน  307  คน  ซ่ึงเปนกลุมท่ีแตกตางกัน  4  กลุม  คือ  กลุมระดับมัธยมศึกษาตอนตน   กลุม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  กลุมนักศึกษาท่ีศึกษาในระดับวิทยาลัยท่ีเรียนเต็มเวลาและกลุมผูท่ี
ศึกษาภาคค่ํา   Guglielmino  (1977:56-57)   นําคําตอบท่ีไดมาทําการวิเคราะหเปนรายขอ   (item  
analysis)  และประมาณคาพารามิเตอรของแบบวัด SDLRS ไดคาความเช่ือม่ัน  0.87  ผลการ
วิเคราะหองคประกอบ  (factor  analysis)    พบวา มีองคประกอบ  8  ประการ  ( Lucy  Madsen  
Guglielmino    อางถึงในนรินทร  บุญชู    (2532: 23-24)  คือ
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1. การเปดโอกาสตอการเรียนรู  (Openness  to  learning  Opportunities)ไดแก  ความ
สนใจในการเรียน ความภูมิใจเม่ือเรียนสําเร็จ ชอบการคนควาจากหองสมุด   ยอมรับคําติติงในความ
ผิดพลาดของตนเอง  และมีความพยายามในการทําความเขาใจในเรื่องท่ียาก ๆ

2. มโนคติของตนเองในดานการเปนผูเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ (Self-concept as an  
effective learner) ไดแก ความสามารถท่ีจะเรียนเม่ือตองการจะเรียน  เม่ือตัดสินใจเรียนแลว   
สามารถแบงเวลาใหกับการเรียนไดแมจะมีงานอ่ืนมากก็ตาม  โดยรูวาเม่ือใดท่ีจะเรียนในการเรียน
สามารถหาวิธีการตาง ๆ  เพ่ือเรียนรูหัวขอใหม ๆ  มีความสุขกับการแกปญหาท่ียาก ๆ    และรูวาเม่ือ
ตองการขอมูลจะไปหาไดท่ีไหน

3. ความคิดริเริ่มและอิสระในการเรียนรู   (Initiative  and  independence  in  learning)  
ไดแก  ความไมทอถอย   แมจะไมคอยเขาใจในส่ิงท่ีกําลังทําอยู   ชอบท่ีจะเรียน  ไมมีปญหาในการ
ทําความเขาใจจากการอาน   และสามารถทํางานดวยตนเองไดดี

4. ความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง (Information  acceptance  of  
responsibility  for  one’s  own  learning)   ไดแก  การยอมรับตนเองวาเปนผูท่ีมีความฉลาดพอควร   
มีความเช่ือวาการคิดอยูเสมอแสดงวาตนเองเปนใครกําลังทําอะไรเปนส่ิงสําคัญตอการศึกษาของตน

5. ความรักในการเรียนรู  (Love  of  learning)    ไดแก   ความช่ืนชมตอบุคคลท่ีศึกษา
คนควาอยูเสมอ   มีความตองการท่ีจะเรียนและปรารถนาใหมีเวลามากกวานี ้  มีความสนุกสนานใน
การคนควาและมีความกระหายในการเรียนรู

6. ความคิดสรางสรรค (Creativity)  ไดแก  มีความคิดท่ีจะทําส่ิงตาง ๆ ไดด ี  สามารถ
แสวงหาแนวทางในการเรียนส่ิงใหม ๆ  ไดหลายทาง

7. การมองอนาคตในแงดี   (Positive  Orientation  to  the  future)   ไดแก  ความ
ตองการท่ีจะเรียนรูตลอดชีวิต ชอบคิดถึงเรื่องในอนาคต  คิดวาปญหาเปนส่ิงทาทายและรูดีวาตนเอง
ตองการเรียนอะไรเพ่ิมเติม

8. ความสามารถใชทักษะศึกษาหาความรูและทักษะการแกปญหา    (Ability  to  use  
basic  study  skills  and  problem  solving  skills)   มีทักษะในการอาน  การเขียน  การฟงและ    
การจํา  มีความสนุกกับการแกปญหาและคิดวาปญหาเปนส่ิงท่ีทาทาย

ตอมา กูกลิเอลมิโน  (Guglielmino)  ไดปรับปรุงเครื่องมือวัดความพรอมในการเรียนรู
ดวยการช้ีนําตนเอง  (SDLRS)   ซ่ึงเดิมมี  41  ขอ  มาปรับปรุงขยายเปน  58  ขอ

บรอคเคทท และ ฮีมสตรา  (Brockett  and  Hiemstra  1991:57)  กลาวถึง แบบวัด
(SDLRS)วา  ปจจุบันมักนิยมใชกันมาก  โดยมีวัตถุประสงคท่ีสําคัญ  2  ประการ  คือ
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1. ใชเพ่ือหาความสัมพันธระหวางความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง กับ
งานทดลอง  กึ่งทดลองหรืองานวิจัยหาคาสหสัมพันธ  ของความเปล่ียนแปลงตาง  ๆ ของบุคคล

2. ใชเปนเครื่องมือวินิจฉัยการประเมินผูเรียนในดานความพรอมในการเรียนรูดวยการ
ช้ีนําตนเอง

สรุปไดวา ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองเปนส่ิงท่ีสําคัญ และจําเปน
อยางยิ่งสําหรับบุคคลทุกคนท่ีมีความสนใจ  มีความรักจะเรียนรู  ซ่ึงจะกอใหเกิดผลดีตอการเรียน
การสอน   การทํางาน  การประกอบอาชีพ  และการดําเนินชีวิตของบุคคล   และจากแนวคิดของ 
นักการศึกษาตาง ๆ  ท่ีไดคนควาในเรื่องนี ้    แนวคิดของ กูกลิเอลมิโน  (Guglielmino)  ไดรับการ
ยอมรับมากท่ีสุด  และมีผูสนใจนําแบบวัดความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองไปใชวัด
ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองในงานวิจัยตาง  ๆ มากมาย

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ

การศึกษางานวจิยัท่ีเกีย่วของ ผูวจิยัแบงการศึกษาออกเปน  2 หัวขอ คอื งานวจิยัท่ีเกีย่วของ
กับครูและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับครูและคุณลักษณะที่พึงประสงค
ศรีสมร  พุมสะอาด (2530 : 116-119) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณภาพของครู

ประถมศึกษา  โดยศึกษาจากเอกสารงานและวิจัยรวมกับวิธีเทคนิคเดลฟาย   สอบถามผูเช่ียวชาญ  3  
รอบ  พบวา   คุณลักษณะท่ีแสดงถึงคุณภาพของครูประถมศึกษา  มี  6  ดาน  สรุปไดดังนี ้   ความรู
ในดานวิชาชีพ  ไดแก  ความรูในวิชาท่ีสอน   ความรูเกี่ยวกับวิชาคร ู   หลักสูตร  การแนะแนว     
การพัฒนาส่ิงแวดลอมในโรงเรียน   และความใฝรู   ดานคุณธรรม  จริยธรรม  ไดแก   มีความเมตตา  
ขยันหม่ันเพียร  ซ่ือสัตยสุจริต มีศีลธรรมจรรยา ประพฤติดี  ใชปญญาในการวิเคราะหและแกปญหา   
รักษาความสามัคคีในหมูคณะ และมีความยุติธรรม    ดานอุดมการณและวิญญาณครู ไดแก มีเจตคติ
ท่ีดีตอเด็กและอาชีพ   ดานการพัฒนาชุมชน ไดแก   มีความเสียสละเพ่ือสวนรวม   ใชวิธีการส่ือสาร
ในการเผยแพรความรูและเรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียน ดานวินัย ไดแก มีวินัยในตนเอง ทํางานโดยการ
วางแผน  ตรวจสอบและปรับปรุงงานอยูเสมอ   ปฏิบัติตามระเบียบและมีจรรยาครู    ดานบุคลิกภาพ   
ไดแก  มีสุขภาพจิตด ี   มีอารมณม่ันคง   กิริยาวาจาดี   ทาทางสงา   มีอารมณขัน   กระตือรือรนใน
การทํางาน ใจกวาง  มีเหตุผล   มีมนุษยสัมพันธดี  ปรับตัวไดด ี และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได
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รัชนี  งะสมัน  (2533:บทคัดยอ)   ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของครูท่ีพึง
ประสงค   ตามทัศนะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา   จังหวัดสตูล   ผลการ
วิจัย พบวา  ระดับคุณลักษณะของครูท่ีพึงประสงค ตามทัศนะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  สังกัด
กรมสามัญศึกษา   จังหวัดสตูล  โดยภาพรวมอยูในระดับสูงทุกดาน  โดยเรียงลําดับจากสูงไปหาต่ํา  
คือ  การเปนพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย   การอบรม  แนะแนวและปกครอง   บุคลิกลักษณะ   
วิชาการ  คุณธรรมและความประพฤต ิ   สุขภาพกายและจิต   มนุษยสัมพันธ  และการสอน    และ
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ครูท่ีมีเพศ และการนับถือศาสนาตางกัน มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค
ไมแตกตางกัน  ครูท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน  เม่ือเปรียบเทียบเปนรายดาน  พบวา  ดานสุขภาพกาย
และจิตและดานบุคลิกลักษณะ   แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  สวนดานอ่ืน ๆ  
ไมแตกตางกัน   สวนครูท่ีมีอายุตางกัน  พบวา  ดานคุณธรรมและความประพฤติมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01  โดยนักเรียนท่ีมีอายุ  13  ปลงมา  มีทัศนะตอคุณลักษณะของ
ครท่ีูพึงประสงคสูงกวานกัเรยีนท่ีมีอายมุากกวา  13  ป แต  ไมเกนิ  15  ป  สวนดานอ่ืน ๆ  ไมแตกตางกนั

บรรจง  สลีวงศ  (2534:บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเรื่อง   คุณลักษณะของครูประถมศึกษา   
ตามทัศนะของผูบริหารโรงเรียน ศึกษาเฉพาะกรณีครูประถมศึกษาสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดลําปาง   ผลการวิจัยสรุปไดวา  คุณลักษณะของครูประถมศึกษาดานจริยธรรม   จรรยาบรรณ   
อยูในระดับมาก   สวนดานรอบรู   สอนดี  และดานมุงม่ันพัฒนา  อยูในระดับปานกลาง   และเม่ือ
พิจารณาจําแนกตามขนาดของโรงเรียน พบวา คุณลักษณะของครูประถมศึกษาในทัศนะของ 
ผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญ  ในดานรอบรู  สอนดี  ดานมีคุณธรรม   จรรยาบรรณ  และดานความ
มุงม่ันพัฒนา อยูในระดับมาก  สวนในทัศนะของผูบริหารโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก      
ดานมีคุณธรรม   จรรยาบรรณ   อยูในระดับมาก   ดานรอบรู   สอนดี  และดานมุงม่ันพัฒนา   อยูใน
ระดับปานกลาง

พินิจ  เข็มทอง  (2535:บทคัดยอ)    ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง   คุณลักษณะท่ีพึงประสงค
ของครูจริยธรรมในโรงเรียนประถมศึกษา   สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม   
ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน  ศึกษานิเทศก ครู  และผูปกครองนักเรียน  ผลการวิจัยพบวา   
ผูบริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก ครู และผูปกครองนักเรียน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงคของครูสอนจริยศึกษา โดยรวมอยูในระดับท่ีพึงประสงคระดับมาก เม่ือพิจารณา    
เปนรายดาน พบวา ดานท่ีอยูในระดับท่ีพึงประสงคมากเรียงลําดับไดดังนี้ คือ ดานคุณธรรมและ
ความประพฤติ   ดานบุคลิกภาพ  ดานมนุษยสัมพันธ ดานการสอน และดานวิชาการ    
นอกจากนัน้ยงัพบวา  ผูบรหิารโรงเรยีน ศึกษานเิทศก  คร ู และผูปกครองนกัเรยีน มีระดบัความคดิเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของครูสอนจริยศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



77

ระดบั .01 และผูบรหิารโรงเรยีนมีระดบัความคดิเห็นแตกตางจากศึกษานเิทศกและผูปกครองนกัเรยีน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  และครูมีระดับความคิดเห็นแตกตางจากศึกษานิเทศกและ      
ผูปกครองนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01  นอกจากนั้นไมพบความแตกตาง

วุฒิพงษ  บุญญพันธโสภณ  (2535 : บทคัดยอ)   ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบทัศนะของ
ครูแนะแนวท่ีพึงประสงคของครูและผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ีอยูในโครงการรวมพัฒนา 
การใชหลักสูตร เขตการศึกษา 7  ผลการวิจัยพบวา   ทัศนะเกี่ยวกับคุณลักษณะของครูแนะแนวท่ี 
พึงประสงคของครูและผูบริหารโรงเรีบยประถมศึกษาท่ีอยูในโครงการรวมพัฒนาหลักสูตร ในดาน
มนุษยสัมพันธ  ดานบุคลิกลักษณะ  ดานคุณธรรมและความประพฤต ิ  ดานความรูเกี่ยวกับการสอน
และการแนะแนว อยูในระดับมากทุกดาน  และเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบเกี่ยวกับคุณลักษณะครู  
แนะแนวท่ีพึงประสงคของครแูละผูบรหิารในโรงเรยีนประถมศึกษาท่ีอยูในโครงการรวมพัฒนาการใช
หลักสูตร พบวา  คุณลักษณะดานมนุษยสัมพันธ   ดานบุคลิกลักษณะ   ดานความรูเกี่ยวกับการสอน
และการแนะแนว แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนดานคุณธรรมและ   
ความประพฤต ิ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

จรรยา  วรรณเวช (2538 : บทคดัยอ) ไดทําการศึกษาเกีย่วกบัคณุลักษณะของครท่ีูพึงประสงค   
ตามทัศนะของผูบริหารและครูอาจารยโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดสงขลา  ผลการวิจัยพบวา ระดับทัศนะของผูบริหารและครูอาจารยท่ีมีตอคุณลักษณะของครู
ท่ีพึงประสงคโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดบัมาก เรยีงลําดบัจากมากไปหานอย คอื คณุลักษณะ
ดานคุณธรรมและจริยธรรม   คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ    คุณลักษณะดานการสอน  คุณลักษณะ
ดานวิชาการ  และคุณลักษณะดานมนุษยสัมพันธ   จากการศึกษาเปรียบเทียบทัศนะของผูบริหาร
และครูอาจารย   ท่ีมีตอคุณลักษณะของครูท่ีพึงประสงค   โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01   นอกจากนั้นยังพบวา  ผูบริหารโรงเรียนท่ีมีประสบการณ  
ในการดํารงตําแหนงตางกัน   และผูบริหารท่ีปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนท่ีมีขนาดตางกัน  มีทัศนะตอ
คุณลักษณะของครูท่ีพึงประสงค  โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน สวนครูอาจารยท่ีมี
ประสบการณในการดาํรงตาํแหนงตางกนั  มีทัศนะตอคณุลักษณะของครท่ีูพึงประสงค โดยภาพรวม
และรายดานไมแตกตางกัน   สวนครูอาจารยท่ีปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนท่ีมีขนาดตางกัน   มีทัศนะ
ตอคุณลักษณะของครูท่ีพึงประสงค  โดยภาพรวมและคุณลักษณะดานการสอน   คุณลักษณะดาน
คุณธรรมและจริยธรรม   แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  คุณลักษณะดานวิชาการ   
คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ   แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   สวนคุณลักษณะ
ดานมนุษยสัมพันธไมแตกตางกัน
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เลอพงษ  อุปพงษ  (2544 : บทคัดยอ)   ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค
และคุณลักษณะท่ีเปนจรงิของครผููสอนในโรงเรยีนประถมศึกษา ตามความคดิเห็นของคณะกรรมการ
โรงเรียน   สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอหนองวัวซอ   จังหวัดอุดรธานี   ผลการวิจัยพบวา

1. คณะกรรมการโรงเรยีนโดยรวมและจาํแนกตามสถานภาพ เห็นวาครผููสอนในโรงเรยีน
ประถมศึกษา มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค   อยูในระดับมาก   โดยเฉพาะคณะกรรมการโรงเรียนท่ีมา
จากครู   มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคดานความประพฤติปฏิบัติตน  อยูในระดับมากท่ีสุด

2. คณะกรรมการโรงเรียนโดยรวม  คณะกรรมการท่ีมาจากผูปกครองและศิษยเกาและ
คณะกรรมการท่ีมาจากผูทรงคุณวุฒิ   เห็นวาครูมีลักษณะท่ีเปนจริงโดยรวมและรายดาน พบ 2 ดาน
อยูในระดับมาก  และอีก  2 ดานอยูในระดับปานกลาง คือดานวิชาการ และดานวิชาชีพ    
ยกเวนคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เห็นวา ครูมีลักษณะท่ีเปนจริง ดานวิชาชีพ อยูในระดับมาก   และ
คณะกรรมการท่ีมาจากผูปกครองและศิษยเกา เห็นวาครมีูลักษณะท่ีเปนจรงิดานการประพฤตปิฏิบัตติน  
และดานมนุษยสัมพันธ   อยูในระดับปานกลาง    สวนคณะกรรมการโรงเรียนท่ีมาจากครู   เห็นวา
ครูมีลักษณะท่ีเปนจริงโดยรวม ดานการประพฤติปฏิบัติตนและดานมนุษยสัมพันธ  อยูในระดับมาก   
และมีคุณลักษณะท่ีเปนจริงอีก  2  ดาน   อยูในระดับปานกลาง

3. คณะกรรมการโรงเรยีนท่ีมีสถานภาพตางกนั เห็นวาครผููสอนในโรงเรยีนประถมศึกษา   
มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคโดยรวมและเปนรายดานท้ัง  4 ดาน ไมแตกตางกัน และเห็นวาครูมี
ลักษณะท่ีเปนจริงโดยรวม  และเปนรายดานไมแตกตางกัน   แตคณะกรรมการท่ีมาจากผูทรงคุณวุฒิ  
เห็นวาครูมีคุณลักษณะท่ีเปนจริง ดานวิชาการมากกวาคณะกรรมการท่ีมาจากครู และคณะกรรมการ
ท่ีมาจากผูปกครองและศิษยเกา และคณะกรรมการท่ีมาจากครู  เห็นวามีลักษณะท่ีเปนจริง   ดานการ
ประพฤติตนมากกวาคณะกรรมการท่ีมาจากผูปกครองและศิษยเกา   และจากผูทรงคุณวุฒิอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05

เบ็ค  (Beck  1967 : 172-178,  อางถึงในรัชน ีงะสมัน  2533:45)  ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของครูโดยใชแบบสอบถาม  “ครูของฉัน”  จํานวน  100 ขอ  กับนักเรียนไฮสกูลระดับ 6
จํานวน  2,108  คน พบวา ครูท่ีดีในสายตาของนักเรียนคือครูท่ีมีลักษณะใหความรัก   ความเอาใจใส  
มีทาทีท่ีอบอุนตอนักเรียน   มีความเปนกันเองกับนักเรียน   สามารถส่ือความใหนักเรียนเขาใจอยาง
ชัดเจน กระตุนใหนักเรียนสามารถแสดงออกอยางเต็มท่ี สามารถท่ีจะควบคุมนักเรียนใหอยูในความ
มีระเบียบวินัย   นอกจากนี้  ยังจะตองมีวิธีสอนท่ีสามารถจูงใจใหนักเรียนอยากเรียน

โอเดน  (Oden  1972:194,  อางถึงใน ประยงค  เนาวบุตร  2525:29)  ไดทําการวิจัย   
เกี่ยวกับบุคลิกภาพของครู   ซ่ึงไดรับการประเมินวา   เปนผูท่ีมีประสิทธิภาพในการทํางาน   โดยให 
นักเรียน  ครู และครูใหญ  เปนผูตอบแบบสอบถาม  พบวา  ครูท่ีมีประสิทธิภาพนั้นตองเปนคนขยัน  
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สุขุม  เยือกเย็น   มีความสามารถในการสอนดี  มีความทะเยอทะยาน   ทํางานดวยความคลองแคลว   
และรักษาเอกลักษณของความเปนครู

แคลเดอรอน  (Calderon  1989 : 1512-A,  อางถึงใน  พินิจ  เข็มทอง  2535:48)  ไดศึกษา
เกี่ยวกับคุณลักษณะของครูท่ีสอนไดดีเยี่ยมในทัศนะของนักเรียน  ครู  และผูบริหารโรงเรียน ในเขต
วทิยาลัยชุมชนลอสแองจลิีส  (Los  Angeles  Community  College)   ซ่ึงเปนวจิยัเชิงสํารวจความคดิเห็น   
กลุมตัวอยางเลือกจากประชากรในเขตวทิยาลัยชุมชนลอสแองจลิีส โดยใชแบบสอบถามความคดิเห็น
เกี่ยวกับบุคลิกภาพและพฤติกรรมท่ีสําคัญของครูท่ีสอนไดดีเยี่ยม ผลการศึกษาพบวา นักเรียน ครู  
และผูบริหารโรงเรียน  มีความเห็นตรงกัน  โดยเฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวกับคุณภาพหรือคุณลักษณะท่ีดี  
3 ลักษณะ  คือ  ลักษณะการสอนท่ีดี   ลักษณะเกี่ยวกับบุคลิกภาพท่ีด ี  และลักษณะเกี่ยวสมรรถภาพ
ทางวิชาชีพครู

ไวท  (White   1989 : 2537-A, อางถึงใน  จรรยา  วรรณเวช  2538 : 38)   ไดทําการศึกษา
พ้ืนฐานและคุณลักษณะของครูท่ีมีความมุงม่ันในการสอนในสหรัฐอเมริกา   โดยศึกษาจากครูใหญ   
จํานวนรอยละ  43  ของครูใหญ  จากรอยละ 69  ของโรงเรียนท่ีรวมโครงการ   เครื่องมือท่ีใชในการ
ศึกษา เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับมาตรฐานและคุณลักษณะของครูผูสอน  ผลการวิเคราะหขอมูล 
พบวา  คุณลักษณะท่ีเปนมาตรฐานของครูมี  5  ลักษณะ  คือ  มีความม่ังใจสูง  มีความรูด ี   มี 
ประสบการณและทักษะความชํานาญ   มีทัศนคติท่ีดี   มีความยินดีในอาชีพทางการสอน   และยังช้ี
ใหเห็นวา  มาตรฐานตาง ๆ  ท่ีกําหนดมีความสําคัญตอการเรียนการสอน

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง
นรินทร  บุญชู (2532 : 95-102 ) ศึกษาลักษณะการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองของ        

นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง  จํานวน  1,050  คน  โดยใชแบบทดสอบท่ีสรางขึ้นโดยดัดแปลง
มาจากแบบวัด  Self-Directed  Learning  Readiness  Scale  ผลการวิจัยพบวา  นักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหง มีลักษณะการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองอยูในระดับสูงเพียง  2  ดาน คือ เปดโอกาสตอ
การเรียนรูและการมีความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง  อยูในระดับปานกลาง 6 ดาน เรียง
ลําดับจากมากไปหานอย คือ การมองอนาคตในแงดี  รักการเรียนรู  มโนมติของตนในดานการเรียน
ท่ีมีประสิทธิภาพ มีความคิดสรางสรรค สามารถใชทักษะการศึกษาหาความรูและทักษะการแก
ปญหา  และมีความคิดริเริ่มและเรียนรูไดดวยตนเอง การศึกษาตัวแปรท่ีมีผลตอการเรียนรู พบวา  
คณะท่ีศึกษาและผลการศึกษา ท่ีตางกันจะมีระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง 
แตกตางกัน นักศึกษาเพศชายมีความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองสูงกวานักศึกษาเพศ
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หญิง   สวนตัวแปรอ่ืน ๆ  อีก 3 ดาน  คือ  เหตุผลท่ีเขาศึกษา  วิธีเรียน  และการประกอบอาชีพใน
ขณะศึกษาไมแตกตางกัน

สุวรรณา   ยหะการ (2533 : 76-83)  ศึกษาความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาและนักศึกษา
ผูใหญเกี่ยวกับการเรียนรูดวยการนําตนเองในโรงเรียนผูใหญสายสามัญ กรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษา
เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนดวยการนําตนเองของครูสังคมศึกษาและนักศึกษาผูใหญ        
โดยสรางเครื่องมือจากกรอบแนวความคิดของโนลส  (Knowles)  5  ดาน  ไดแก  การวิเคราะห
ความตองการ  การกาํหนดจดุมุงหมายในการเรยีน การวางแผนการเรยีน การแสวงหาแหลงวทิยาการ  
และประเมินผลการเรียน  ผลการวิเคราะหพบวา   เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูสังคมศึกษา
และนักศึกษาผูใหญมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เพียงดานเดียว  
คือ ดานการวางแผนการเรียนรู  หรือสรุปไดวา  นักศึกษาผูใหญมีระดับความคิดเห็นในเรื่องการ
วางแผนการเรียนอยูในระดับเห็นดวยมากกวาครู

สองหลา  เทพเชาวนะ  (2534 : 63-67)  ศึกษาลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของ
นักศึกษาทางไกลระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดนครปฐม  ตามแนวคิดของ กูกลิเอลมิโน
ผลการวจิยัพบวา นกัศึกษาทางไกลระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในจงัหวดันครปฐม มีองคประกอบ
รวมลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองอยูในระดับสูง  และเม่ือพิจารณาในรายองคประกอบมี
เพียง  2 ดาน  อยูในระดับสูง  คือการเปดโอกาสตอการเรียนรู  และความรับผิดชอบตอการเรียนรู
ของตนเอง   สวนท่ีเหลืออีก  6  ดานอยูในระดับ ปานกลาง   ไดแก  มโนคติของตนเองในดานการ
เปนผูเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ   ความคิดริเริ่มและอิสระในการเรียนรู   ความรักในการเรียนรู ความคิด
สรางสรรค   การมองอนาคตในแงดี   และความสามารถใชทักษะการศึกษาหาความรูและทักษะการ
แกปญหา การศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองกับผลสัมฤทธ์ิ   
ทางการเรียนของนักศึกษาทางไกลท้ังหมด และแยกวิเคราะหเปนกลุมนักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ     
ทางการเรียนในระดับต่ํา กลาง และสูง  ปรากฏวาไมพบความสัมพันธ  แตพบวามีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  ระหวางนักศึกษาท่ีเริ่มลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี 1 และ 
2  ปการศึกษา 2533  ของกลุมท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับต่ํา   ท้ังในองคประกอบรวมลักษณะ
การเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง และรายองคประกอบ  4  ดาน  คือ  เปดโอกาสตอการเรียนรู   มโนคติ
ของตนเองในดานการเปนผูเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ ความคิดริเริ่มและอิสระในการเรียนรู   และความ
รับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง  สวนในกลุมท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับกลางและสูง   
ไมพบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

สุภมาส  ทองใส  (2535 : 101-106) ศึกษาลักษณะการเรยีนรูดวยการช้ีนาํตนเองของผูเรยีน
นอกระบบโรงเรียนประเภทอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน   
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กรงุเทพมหานคร  โดยใชแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นโดยดัดแปลงจากแบบวัด  Self-Directed  Learning  
Readiness  Scale  ผลการวิจัยพบวา  ผูเรียนมีองคประกอบลักษณะการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองใน
ระดับต่ํา  2 ดาน  คือ  ความคิดริเริ่มและเรียนรูไดดวยตนเอง  และความสามารถในการใชทักษะ 
การศึกษาหาความรูและทักษะในการแกปญหา   สวนอีก  6  ดาน  อยูในระดับปานกลาง  นอกจากนี้
ยังพบวา ผูเรียนนอกระบบโรงเรียนประเภทอาชีวศึกษาท่ีมีเพศ  อายุ  สาขาวิชาชีพ   ระดับการศึกษา
กอนเขาเรียน  และการประกอบอาชีพขณะศึกษาตางกัน   มีลักษณะการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง
ตางกันอยางมีนัยสําคัญ   กลาวคือ   เพศชายมีลักษณะการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองสูงกวานักศึกษา
เพศหญิง ผูเรียนท่ีมีอายุมากกวา  29  ป  มีลักษณะการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองสูงกวาผูท่ีมีอายุนอย    
ผูเรียนกลุมวิชาพาณิชยกรรม   อุตสาหกรรม  และกลุมวิชาคหกรรม   มีลักษณะการเรียนรูดวยการ 
ช้ีนําตนเองสูงกวาผูเรียนท่ีอยูในกลุมวิชาภาษาและศิลปะ ผูเรียนท่ีมีระดับการศึกษาขั้นอุดมศึกษา   
มีลักษณะการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองสูงกวาผูเรียนท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา   ประถมศึกษา  
และ  ผูท่ีมีงานประจํามีลักษณะการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองสูงกวาผูเรียนท่ีไมไดทํางาน

ศศิธร  กุลสิริสวัสดิ์  (2537:97-99)   ไดทําการวิจัยเรื่อง   ระดับความพรอมในการเรียนรู
โดยการช้ีนําตนเองของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรกรรม   กรมอาชีวศึกษา   ผลการวิจัยพบวา นักศึกษา
สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม   กลุมสถานศึกษาภาคกลางและตะวันออก   มีระดับความพรอมใน
การเรียนรูโดยการช้ีนําตนเองโดยภาพรวมอยูในระดับสูง  5 ดาน คือ  ความรับผิดชอบตอการเรียนรู   
การมองอนาคตในแงด ี ความรกัในการเรยีน มโนภาพตอตนเองในดานการเปนผูเรยีนท่ีมีประสิทธิภาพ  
และการเปดโอกาสตอการเรียนรู อีก 3 ดานอยูในระดับปานกลาง  คือ  ความสามารถใชทักษะศึกษา
หาความรูและทักษะการแกปญหา  ความคิดริเริ่มและเรียนรูไดดวยตนเอง   และความคิดสรางสรรค     
และเม่ือศึกษาเปรียบเทียบระดับความพรอมในการเรียนรูโดยการช้ีนําตนเอง จําแนกตามเพศ  อาชีพ
ของผูปกครอง  อาชีพท่ีนักศึกษาคาดหวัง  ขนาดวิทยาลัย  และประเภทสถานศึกษา  พบวา  มีระดับ
ความพรอมในการเรียนรูโดยการช้ีนําตนเองไมแตกตางกัน แตหากจําแนกตาม  อายุ หลักสูตร  และ
ระดับผลการศึกษา   พบวา  มีระดับท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

วมิลพรรณ  กลัุตถนาม  (2538 : 88-91)  ศึกษาระดบัความพรอมในการเรยีนรูโดยการช้ีนาํ
ตนเองของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  ในเขตการศึกษา 11 ตามแนวคิดของกูกลิเอลมิโน
โดยใชแบบวัด Self-Directed Learning Readiness  Scale และ  Rosenberg  Self-Esteem  ผลการวิจัย
พบวา โดยภาพรวมครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนมีความพรอมในการเรียนรูโดยการช้ีนํา
ตนเองอยูในระดับสูง   เม่ือพิจารณารายองคประกอบมีเพียงดานเดียวท่ีอยูในระดับปานกลาง คือ  
ความคิดสรางสรรค  นอกนั้นอยูในระดับสูง  เม่ือศึกษาความสัมพันธระหวางความพรอมในการ
เรียนรูโดยการช้ีนําตนเองกับความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง พบวา มีความสัมพันธกันในทางบวก  
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นอกจากนั้นยังพบวา  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนเพศชายมีความพรอมในการเรียนรูใน
การช้ีนําตนเองสูงกวาเพศหญิง  ครูอาสาสมัครกลุมท่ีมีอายุ  30  ป  หรือมากกวามีความพรอมในการ
เรียนรูดวยการนําตนเองสูงกวากลุมอายุต่ํากวา  30  ปครูอาสาสมัครนอกระบบโรงเรียนกลุมท่ีมีการ
ศึกษาระดับอนุปริญญามีความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองสูงกวากลุมท่ีมีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  และครูอาสาสมัครนอกระบบโรงเรียนกลุมท่ีมีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองสูงสุด   มี
ความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองสูงกวากลุมท่ีมีระดับความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองสูง
และปานกลาง

สมคิด  อิสระวัฒน  (2538:61-72)   ไดทําการวิจัยเรื่องลักษณะการเรียนรูดวยตนเองของ
คนไทย   ซ่ึงกลุมตัวอยางในการวิจัย  คือ  บุคคลท่ีประสบความสําเร็จในวิชาชีพของตนโดยมิไดรับ
การศึกษาหรือเรียนจากสถานบันการศึกษาในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ เปนบุคคลซ่ึงไดรับการยอมรับจาก
ทองถ่ินหรือสถาบัน หรือเปนบุคคลท่ีรูจักกันท่ัวไปวาเปนคนซ่ึงมีความรูความเช่ียวชาญในวิชาชีพ
นั้น ๆ   จํานวน  30  คน  จากภูมิภาคตาง ๆ  ของประเทศไทย   เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสัมภาษณ   
ผลการวิจัย พบวา คุณสมบัติของคนซ่ึงเรียนรูดวยตนเอง คือ ตองเปนคนชางสังเกต ชางคิด  
วิเคราะห  เปนนักปฏิบัติและนักประเมินผล  รวมท้ังเปนคนท่ีมีความเพียรพยายาม  มีความตั้งใจจริง   
เม่ือมีปญหาในการเรียนสวนใหญจะใชวิธีการคิดและลองทําดวยตนเองกอน  หากทําไมไดจะ   
สอบถามจากผูรู   แหลงขอมูลในการเรียน  คือ  การทดลองทําดวยตนเอง  ผูรู  หนังสือ  เพ่ือน  และ
การดูงาน   สําหรับปจจัยท่ีสงเสริมใหเกิดการเรียนรูดวยการนําตนเอง  คือ  บุคลิกภาพของพอแม
หรือบุคคลอยูใกลชิด   วิธีการสรางส่ิงแวดลอมในการพัฒนาคุณลักษณะท่ีจะเรียนรูดวยตนเอง   คือ  
การอบรมเล้ียงดูของพอแม  และการจัดระบบการเรียนการสอนในโรงเรียน   

สรอยทิพย  อุจวาที  (2539:100-105)  ศึกษาระดับความพรอมในการเรียนรูโดยการช้ีนํา
ตนเองของหัวหนาศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ       จํานวน  572  คน     โดยใชแบบวัด 
Self-Directed  Learning  Readiness  Scale  และ  Rosenberg  Self-Esteem   ผลการวิจัย พบวา     
โดยภาพรวมระดับความพรอมในการเรียนรูโดยการช้ีนําตนเองของหัวหนาศูนยบริการการศึกษา
นอกโรงเรียนอําเภอ  อยูในระดับสูงเชนเดียวกันกับความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง    และเม่ือศึกษา
ในองคประกอบท้ัง  8  ดาน  ปรากฏวาอยูในระดับสูง  7  ดาน  คือ  รักการเรียนรู  การมองอนาคต
ในแงดี  มโนภาพตอตนเองในดานการเปนผูเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ    ความรับผิดชอบในการเรียนรู
ของตนเอง  การเปดโอกาสตอการเรยีนรู ความสามารถใชทักษะศึกษาหาความรูและทักษะการแกปญหา   
ความคิดริเริ่มและอิสระในการเรียนรู   สวนท่ีอยูในระดับปานกลางมีเพียงดานเดียว  คือ  ความคิด
สรางสรรค  และจากการศึกษาหาความสัมพันธระหวางความพรอมในการเรียนรูโดยการช้ีนําตนเอง
กับระดับความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง พบวา มีความสัมพันธกันปานกลางทางบวก (r = .51)   
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สวนความสันพันธระหวางความพรอมในการรียนรูโดยการช้ีนําตนเองกับคะแนนการประเมินผล
การฝกอบรมผูบริหารศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ  ของหัวหนาศูนยบริการการศึกษา
นอกโรงเรยีนอําเภอมีความสัมพันธกนันอยมากทางบวก  (r = .02)  กบัความสามารถในการปฏิบัตงิาน   
นอกจากนั้น   เม่ือเปรียบเทียบระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง  จําแนกตามระดับ
ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง  พบวา   หัวหนาศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกลุมท่ีมี
ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองสูง  จะมีระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง   สูงกวา
กลุมท่ีมีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองต่ํา

สิริรัตน  สัมพันธยุทธ  (2540: 93-101)  ไดทําการวิจัยเรื่อง  ลักษณะการเรียนรูดวยการ
นําตนเองของนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   ผลการวิจัย
พบวา ลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับสูง   เม่ือพิจารณา
เปนรายองคประกอบ  พบวามีคาเฉล่ียอยูในระดับสูง  4  องคประกอบ เรียงลําดับจากมากไปหานอย  
คือ การเปดใจรับโอกาสท่ีเรียน  มีความรับผิดชอบตอการเรียนของตนเอง   มีความรักท่ีจะเรียน  
และมองอนาคตในแงดี   องคประกอบท่ีมีคาเฉล่ียปานกลาง  มี  4  องคประกอบ คือ มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค  มีทักษะท่ีจําเปนในการเรียนและการแกปญหา   มีความคิดริเริ่มและมีอิสระในการเรียน   
และเช่ือม่ันวาตนเองเปนผูเรียนท่ีดีได เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีคาเฉล่ียอยูในระดับสูง 39 ขอ  
และระดับกลาง  19 ขอ  คาเฉล่ียในระดับต่ําไมมี เม่ือเปรียบเทียบตามตัวแปรอิสระ พบวา  นักศึกษา
ชายและหญิง มีลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองโดยรวมและในรายองคประกอบ   แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ คาเฉล่ียของนักศึกษาชายสูงกวาของนักศึกษาหญิง ในดานตอไปนี ้ คือ  
การเปดใจรับโอกาสท่ีจะเรียน   เช่ือม่ันวาตนเองเปนผูเรียนท่ีดีได   มีความคิดริเริ่มและมีอิสระใน
การเรียน มีความรับผิดชอบตอการเรียนของตนเอง มีทักษะท่ีจําเปนในการเรียนและการแกปญหา   
มีความรักท่ีจะเรียน มองอนาคตในแงดี และโดยรวมท้ัง  8  องคประกอบ   มีเพียงองคประกอบเดียว  
คือ มีความคิดสรางสรรค ไมพบความแตกตางอยางมี   นัยสําคัญทางสถิติ   การเปรียบเทียบระหวาง
กลุมอายุและสาขาวิชา ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ  ท้ังในรายองคประกอบและ
โดยรวมท้ัง  8  องคประกอบ   การเปรียบเทียบดานผลการศึกษา   พบวาแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติเพียง 1  องคประกอบ คือ มีทักษะท่ีจําเปนในการเรียนและการแกปญหา ซ่ึงพบวานักศึกษา
ท่ีมีคะแนนเฉล่ียมากกวา  2.30  มีคาเฉล่ียในองคประกอบดังกลาวสูงกวานักศึกษาท่ีมีคะแนนเฉล่ีย
ผลการเรียนเทากับ 2.30 สวนอีก 7  องคประกอบ  และโดยรวมไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ
 อัญชลี  เจียประเสริฐ (2542 : 95-98)  ไดทําการวิจัยเรื่องการศึกษาระดับความพรอมใน
การเรียนรูโดยการช้ีนําตนเองและแบบภาวะผูนําของผูบริหารระดับกลาง ของสภากาชาดไทย โดย
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ใชแบบสอบถาม ภาวะผูนําของ Bass (1985)  และ Self-Directed Learning Readiness Scale 
(SDLRS) ของ กูกลิเอลมิโน (Guglielmino)  ผลการพบวา โดยภาพรวม ผูบริหารระดับกลางของ
สภากาชาดไทย มีระดับความพรอมในการเรียนรูโดยการช้ีนําตนเอง อยูในระดับสูง เม่ือพิจารณา
เปนรายองคประกอบ พบวา มีคาเฉล่ียอยูในระดับสูง 7 องคประกอบ เรียงจากมากไปหานอย คือ  
รักการเรียนรู ความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง การมองอนาคตในแลดี การเปดโอกาสตอ
การเรียนรู มโนคติของตนในดานการเปนผูเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการใชทักษะ
ศึกษาหาความรู และทักษะการแกปญหา ความคิดริเริ่มและอิสระในการเรียนรู  องคประกอบท่ีมี  
คาเฉล่ียปานกลางมีเพียงองคประกอบเดียวคือ ความคิดสรางสรรค และในการศึกษาเปรียบเทียบ
โดยผูบริหารระดับกลาง ของสภากาชาดไทย แสดงแบบภาวะผูนําเชิงปฏิรูปสูงกวาเชิงเปาหมาย 
และเม่ือศึกษาเปรียบเทียบความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง จําแนกตามแบบภาวะผูนํา
และปจจัยพ้ืนฐาน ไมพบความแตกตาง ยกเวนระดับการศึกษาท่ีแตกตางอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ี   
0.05

เพ็ญศรี  สุขสวัสดิ์  (2543 : 82-85)  ไดทําการวิจัยเรื่อง ความพรอมในการเรียนรูดวยการ
ช้ีนําตนเองและแบบภาวะผูนําของศึกษาธิการจังหวัด ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวม ศึกษาธิการ
จังหวัด มีระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง (SDLR)  อยูในระดับสูงท้ัง     8     ดาน
เรียงจากมากไปนอย คือ รักการเรียนรู การมองอนาคตในแงดี  ความรับผิดชอบตอการเรียนรูของ
ตนเอง มโนภาพตอตนเองในดานการเปนผูเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ     ความสามารถใชทักษะศึกษา
หาความรูและทักษะการแกปญหา ความคิดริเริ่มและอิสระในการเรียนรู การเปดโอกาสตอการ 
เรียนรูและความคิดสรางสรรค

และในการศึกษา แบบภาวะผูนําของศึกษาธิการจังหวัด พบวา ศึกษาธิการจังหวัดแสดง
แบบภาวะผูทําตามรูปแบบพิสัยเต็ม โดยมีภาวะผูผูนําการเปล่ียนแปลงระดับสูง ภาวะผูนําการ    
แลกเปล่ียนอยูในระดับปานกลาง และภาวะผูนําตามสบายอยูในระดับต่ํา นอกจากนั้นยังพบวา 
ศึกษาธิการจังหวัด  เกือบทุกคน (รอยละ 93.33) มีความเช่ืออํานาจภายในตน

สุธิกานต แยมนิล (2544 : 104-105) ศึกษาความพรอมดวยการเรียนรูดวยการนําตนเอง
ของบรรณารักษหองสมุดประชาชนในเขตภาคกลาง พบวา มีความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนํา
ตนเองอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาองคประกอบพบวา ความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนํา
ตนเองของบรรณารกัษหองสมุดประชาชนในเขตภาคกลาง อยูในระดบัสูง 2 ดาน คอื ความรบัผิดชอบ
ตอการเรียนรูของตนเองและการเปดโอกาสตอการเรียนรู  อยูในระดับปานกลาง 4 ดาน คือ ความรัก
ในการเรียนรู ความสามารถใชทักษะการศึกษาหาความรูและทักษะการแกปญหา ความคิดริเริ่มและ
อิสระในการเรียนรู และดานการมองอนาคตในแงดี และอยูในระดับต่ํา 2 ดาน คือ มโนคติของ    
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ตนเองในดานการเปนผูเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและความคิดสรางสรรค และเม่ือศึกษาเปรียบเทียบ
ความพรอมในการเรยีนรูดวยการนาํตนเองของบรรณารกัษ จาํแนกตามอาย ุ วฒุทิางบรรณารกัษศาสตร  
ประเภทของสถาบันการศึกษา ประเภทของหองสมุดประชาชน รายไดตอเดือน การไดรับการอบรม
เล้ียงดูแบบเขมงวดกวดขันและการไดรับการเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย ไมแตกตางกันท่ีระดับ      
นัยสําคญัทางสถิต ิ สวนการศึกษาเปรยีบเทียบความพรอมในการเรยีนรูดวยการนาํตนเองกบัคณุลักษณะ
ของบรรณารักษพบวา บรรณารักษท่ีมีคุณลักษณะของบรรณารักษในเกณฑท่ีนาพอใจมาก และ
บรรณารักษท่ีมีคุณลักษณะของบรรณารักษในเกณฑท่ีนาพอใจ มีความพรอมในการเรียนรูดวยการ
นําตนเองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

เวลช  (Welch 1977:4267)  ไดศึกษาคนควาผลการเรียนแบบเรียนดวยตนเองเกี่ยวกับ
การฝกตั้งคําถามปากเปลาวิชาสังคมศาสตร ของนักศึกษาคร ู เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนในหอง
ปฏิบัติการดวยตนเองและการฝกท่ีไมใชหองปฏิบัติดวยตนเอง   โดยใชกลุมตัวอยางในมหาวิทยาลัย 
โอคลาโฮมาสเตท ภาคใต จํานวน 22 คน ซ่ึงแบงกลุมทดลอง 2 กลุม และกลุมควบคุม 1 กลุม คือ 
ใหกลุมทดลองสองกลุมแรกเรียนฝกตั้งคําถามดวยชุดการเรียนดวยตนเอง กลุมทดลองท่ีสองฝก   
ตั้งคําถามแตไมใชชุดการเรียนดวยตนเอง กลุมทดลองท่ีสองฝกตั้งคําถามแตไมใชชุดการเรียนดวย 
ตนเอง และกลุมควบคุมเรียนโดยไมตองฝกตั้งคําถามพบวากลุมทดลองกลุมแรกมีผลการเรียน   
แตกตางจากกลุมทดลองท่ีสองอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 และกลุมทดลองกลุมแรก  มีผลการเรียน
แตกตางจากกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 สวนกลุมทดลองท่ีสองกับกลุมควบคุมมีผล
การเรียนไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ไรแมค (Rimac 1977 : 120-A)  ไดวิจัยเรื่อง การออกแบบและปรับปรุงแบบมาตราสวน
ประเมินคา การศึกษาคนควาตามลําพัง ผลการวิจัยพบวา มีองคประกอบสําคัญ 9 ประการ ไดแก 
ลักษณะการเรียนรูของผูเรียนแตละคน ความรับผิดชอบของผูเรียน จุดประสงคของผูเรียน การใช
ส่ือวัสด ุ การใชวิทยากร สภาพทางกายภาพ บทบาทของผูสอน การใชเวลาของผูเรียน และโอกาส
ของการศึกษาตามลําพัง องคประกอบท่ีนํามาใชในกิจกรรมของผูเรียนมีความสําคัญท่ีสงผลตอการ
ศึกษาตามลําพัง มากกวาองคประกอบท่ีนํามาใชในกิจกรรมของครู การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ
ผูเรียนจะเปนตัวแปรท่ีสามารถทําใหประสบผลสําเร็จ ในการศึกษาตามลําพัง นอกจากนั้นแบบ
ประเมินคาการศึกษาตามลําพังท่ีสรางขึน้ สามารถใชไดกบัผูสังเกตท่ีไดรบัการฝกมานอยและผูสังเกต
ท่ีไมไดรับการฝก     สามารถใชแบบประเมินคาการศึกษาตามลําพังไดดีเกือบเทาผูท่ีไดรับการฝก

ซาราห  อาเมดโมแรด  (Sarah Ahmed  Mourad  1978 : 2002-A) ไดศึกษาความสัมพันธ
ของระดับการเรียน  เพศและความคิดริเริ่มดานความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองของ  
นักเรียนท่ีมีสติปญญาเลิศ  กลุมตัวอยางจํานวน  684  คน  ซ่ึงไดมีการทดสอบดวย  Teaching  
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Rating  Scale   ไดคะแนนเฉล่ีย  569  คะแนน  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา  คือ  แบบวัดความพรอม
ในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง  (SDLRS)  กับการวัดความคิดสรางสรรค  (Tarrance Test of  
Creative  Thinking  TTCT )  Verbal  From  A,  Task  1-2  และ  TTCT  Figural  Form  B  Task  3  
ผลการวิจัยพบวา  คะแนน  SDLRS  สัมพันธกับคะแนน  TTCT  และเม่ือจําแนกนักเรียนออกตาม
ลําดับ คือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย พบวา  นักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายมีระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง สูงกวานักเรียนระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนตน ในองคประกอบดานมโนภาพตอตนเองในดานการเปนผูเรยีนท่ีมีประสิทธิภาพ
และดานความสามารถใชทักษะศึกษาหาความรูและทักษะการแกปญหา และพบวา เพศหญิงมีระดับ
ความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองสูงกวาเพศชาย  ในองคประกอบดานความคิดริเริ่มและ
อิสระในการเรียนรู  และดานความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง

ซับบาเกียน (Sabbaghian 1980:3701-A) ศึกษาความสัมพันธระหวางการเรียนรูโดยการ
ช้ีนําตนเองกับมโนภาพตอตนเอง โดยใชแบบสอบถาม SDLRS และ Tennessee Self-Concept 
Scales กลุมตัวอยางนักศึกษาผูใหญ จํานวน 77 คน ใน Iowa State University พบวา มีความสัมพันธ
กันในทางบวกระหวางการเรียนรูโดยการช้ีนําตนเองกับมโนภาพของตนเองและผูใหญ ท่ีมีระดับ
การเรยีนรูโดยการช้ีนาํตนเองสูงจะมีความรูสึกเห็นคณุคาในตนเอง การยอมรบัตนเองและประสิทธิภาพ
ในดานตางๆ ของชีวิตสูงกวาผูท่ีมีระดับการเรียนรูโดยการช้ีนําตนเองต่ํา ระดับการศึกษา เพศ และ
อาย ุ มีผลตอการช้ีนาํตนเองในการเรยีนรูของผูใหญ ผูใหญท่ีมีอายนุอยมีการเรยีนรูโดยการช้ีนาํตนเอง
นอยกวาผูใหญท่ีมีอายุมาก เพศหญิงมีความพรอมในการช้ีนําตนเองมากวาเพศชาย ผูใหญท่ีมีอายุ
มากและศึกษาอยูในช้ันปท่ี 2 และ 4  ของมหาวิทยาลัย มีการช้ีนําตนเองมากกวาผูใหญท่ีมีอายุนอย 
อยางไรก็ดีในผูหญิงท่ีมีอายุมากและศึกษาในช้ันปท่ี 1 และ 3 มีการช้ีนําตนเองมากกวาผูหญิงท่ีมีอายุ
นอย แตผูชายท่ีมีอายุมากมีความกระตือรือรนในการวางแผนและช้ีนําตนเองในการเรียนรูนอยกวา 
ผูชายท่ีมีอายุนอย และในเรื่องมโนภาพของตนเองพบวา เพศ อายุ ไมมีความแตกตางกันอยางมี    
นัยสําคัญ

บีโจท  (Bejot 1981:2434-A)  ไดศึกษาระดับของการเรียนรูดวยตนเอง  และตัวเลือก
ของวิธีการเรียนรู และความสัมพันธกับโปรแกรมภายนอกท่ีจัดใหสอดคลองกัน โดยใช The  
Seward County Extension Program  กลุมตัวอยางเปนผูใหญ  77  คน    สุมตัวอยางโดยคอมพิวเตอร
จากครอบครัว  5024  ครอบครัว  ใน Seward   County,  Nebraska     ขอคนพบบงช้ีวา  ท่ีอยูอาศัย  
อายุ  และเพศ   ไมสงผลใหเกิดความแตกตางอยางมีนัยสําคัญเกี่ยวกับการเรียนรูดวยตนเอง   ในการ
พัฒนาทักษะ   กลุมตัวอยางชอบระบบการสัมมนากลุมเล็กๆ   การสาธิต  การอภิปรายกลุม   และ
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การศึกษาโดยอิสระ   แหลงวิทยาการท่ีใชมากท่ีสุดใน Seward   County Extension  Service  คือ  
การอานหนังสือพิมพ   จดหมายขาว  และส่ิงตีพิมพรัฐบาล

บารบารา  ยีน  บ็อกซ  (Barbara Jean Box  1983 : 679-A)   ไดศึกษาลักษณะความพรอม
ในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองของนักศึกษาปจจุบันและผูท่ีสําเร็จการศึกษาดานโปรแกรม
พยาบาล  กลุมตัวอยาง  เปนนักศึกษาระดับแรก   ระดับท่ีสองและนักศึกษาท่ีจบจาก  Tulsa  Junior  
College ใน Oklahoma  จํานวน 477  คน  โดยใช  SDLRS  เปนเครื่องมือในการศึกษา   ผลการศึกษา
พบวา ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญในดานคะแนนความพรอมในการเรียนรูกับอายุและเพศ   
แตมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญในดานคะแนนความพรอมในการเรียนรูกับคะแนนรวมของเกรด
เฉล่ียสะสม

ลูเกนเนีย  ดิกสัน ยัง (Lugenia  Dixon  Young  1986  : 1886-A)   ไดศึกษาความสัมพันธ
ระหวางเช้ือชาติ  เพศ  และการควบคุมตนเองกับการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง  กลุมตัวอยางเปน 
นักศึกษามหาวิทยาลัยจอรเจีย  จํานวน  126  คน  โดยใชเครื่องมือ  SDLRS   (Self-directed  
Learning  Readiness  Scale)  และ  ANS – IE  (Adult  Nowicki  Strickland  Internation  -  External  
Scale)  ผลการวิจัยไมปรากฏความสัมพันธระหวางเพศ   เช้ือชาติ  และการควบคุมกับการเรียนรูดวย
การช้ีนําตนเอง

เกรย   (Grey 1986 : 1218-A)  ไดศึกษาความสัมพันธ ระหวางระดับความพรอมในการ
เรียนรูดวยการนําของตนเองกบัการปฏิบัตงิาน ของผูจดัการบรษิทัท่ีดาํเนนิกจิการโทรศัพทในฮองกง
ในระดับของการจัดการ   การประเมินการปฏิบัติงาน   ความเขาใจในเรื่องของความสามารถในการ
แกปญหา   ความคิดริเริ่ม และระดับของการเปล่ียนความตองการในการเปล่ียนงาน    คะแนนท่ีได
จะนําไปเปรียบเทียบกับกลุมการเปล่ียนแปลงของประชากร ผลการวิจัยพบวา คะแนนของ  SDLRS   
มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับระดับการเขารวมในการจัดการและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของการจัดการ  และความเขาใจในเรื่องของการแกปญหา ความคิดริเริ่มสรางสรรค ระดับการ
เปล่ียนแปลงงานท่ีตองการกระทําและระดับการศึกษา แตไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับเพศ   
อายุ  หรือ  เช้ือชาติ

ไทซิงเกอร (Tysinger 1986 : 2892-A) ไดทําวจิยัเชิงคณุภาพ ศึกษาวธีิการบรรลุเปาหมาย
ในโครงการเรียนรูดวยการนําตนเองในผูใหญ กลุมตัวอยางท่ีศึกษาจํานวน 30 คน เปนผูสอนใน 
กองทัพ 15 คน พยาบาลฝกหัด 15 คน พบวา มีความยุงยากสับสนในกระบวนการวางเปาหมายใน
การเรียนรูดวยการนําตนเอง และคอนขางจะไมเปนแบบแผน มีลักษณะยืดหยุนได ยอมใหผูเรียน
วางเปาหมายและขยายเปาหมายเหลานั้นไปเรื่อยๆ พรอมกับโครงการ การเรียนกาวหนาขึ้น รูปแบบ
ของการตั้งเปาหมายขึ้นอยูกับการสํารวจเนื้อหาในโครงการเรียนรูเพ่ือท่ีจะหาความรูพ้ืนฐานอยาง
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เพียงพอ ความพอใจตอเปาหมายการเรยีนรูจะเพ่ิมขึน้ตามโครงการการเรยีนรูท่ีกาวหนา กลุมตวัอยาง
ยนืยนัวาไดใชวธีิการเรยีนรูดวยการนาํตนเอง โดยมุงความสนใจในหัวขอท่ีตนสนใจ ซ่ึงมีการควบคมุ
เปาหมาย และวิธีการเรียนรูเปนองคประกอบสําคัญ

แกด (1986 : 1993-A)  ไดศึกษาเรื่องการเรียนรูดวยการนําตนเอง ในฐานะท่ีเปนองค
ประกอบการฝกอบรมในอนาคต กลุมตัวอยางเปนลูกจาง 132 คน จากหนวยงานตาง ๆ ผล          
การวิจัย ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญในดานความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองของ
ลูกจางแผนกตางๆ บรรยากาศขององคการไมเกี่ยวของกับความพรอมของลูกจาง แตตัวแปรบางตัว 
เชน ระดับการศึกษา ระดับอาวุโส มีผลกระทบโดยตรงตอความพรอม ขอสรุปท่ีสําคัญ คือ การ 
เรียนรูดวยการนําตนเอง จะเปนตัวแปรท่ีสําคัญในการฝกอบรมในอนาคต

วิลเล่ียม  ฟรานซิส  แมคคารธี (McCarthy 1986 : 3279A)  ไดศึกษาการเรียนรูดวยการ
นําตนเองและเจตคติของนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกคณิตศาสตร ระหวางนักศึกษาอายุนอย
กับนักศึกษาท่ีมีอายุมาก โดยใช SDLRS และ MAS (The Math Attitude Scale)  ผลการวิจัยพบวา 
นักศึกษาอายุนอยมีระดับการเรียนรูดวยการนําตนเองในระดับปานกลาง และมีเจตคติตอวิชา
คณิตศาสตรเชิงลบ นักศึกษาท่ีมีอายุมากมีระดับการเรียนรูดวยการนําตนเองในระดับปานกลางและ
สูงกวา มีเจตคติท่ีดีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร แตยังมีความกังวลตอการเรียนเชนเดียวกับนักศึกษา
ท่ีมีอายุนอย

มิเชล  เมอลี  เรยโนลส  (Michael Merle Raynolds  1986 : 3571-A) ศึกษาความสัมพันธ
ระหวางความพรอมในการเรียนรูโดยการช้ีนําตนเองกับแรงจูงใจในการเขาศึกษาของนกัศึกษาผูใหญ
นอกเวลาทําการท่ีวิทยาลัยชุมชน กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาจํานวน 95 คน มีอายุเฉล่ีย 35.17 ป   โดย
ใชเครือ่งมือSDLRS และ EPS (Education Participation Scale) พบวา มีความสัมพันธในเชิงบวก
ระหวางแรงจูงใจดานความรูทางสติปญญา และความพรอมในการเรียนรูโดยการช้ีนําตนเอง โดย
ประสบการณและส่ิงปะทะทาทายตางๆ ในชีวิตเปนอิทธิพลสําคัญ และระบุวาความสนใจทางดาน
สติปญญาเปนเหตุผลสําคัญในการเขารวม

เฟรดริค จี  โพสเนอร (Fredric G Posner 1990 : 813)  ศึกษาการเรียนรูดวยการนําตนเอง 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถภาพของตนเอง และแนวโนมของบุคลิกภาพของนักเรียนใน An Open 
Alternative High School โดยศึกษาทักษะ เจตคต ิ และลักษณะนิสัยของนักเรียนท่ีสงเสริมให       
นักเรียนจบการศึกษา และศึกษาความสัมพันธระหวาง ความเห็นเกี่ยวกับสมรรถภาพแนวโนมของ
บุคลิกภาพ และความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองของผูเรียน โดยใชเครื่องมือ The Self-
Perception Profile For Adolescents (Harter 1988) A Scale of Intrinsic Versus Extrinsic 
Orientation in the classroom (Harte 1982) และ The Self-Directed Learning Readiness Scale 
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(Guglielmino 1977) ผลการวิจัยพบวาพัฒนาการของทักษะการนําตนเอง เจตคต ิ และลักษณะนิสัย
คอยๆ เปล่ียนไปทีละนอยๆ ในตอนตนๆ ของการเรียน และเปล่ียนแปลงอยางเห็นไดชัดเม่ือเรียน
จบในโครงการท่ีเรียนดวยการนําตนเองตั้งแต 1 โครงการขึ้นไป การรับรูสมรรถภาพทางการศึกษา
ในทางบวกสงผลตอการจบการศึกษา และมีความสัมพันธทางบวกกับแรงจูงใจภายใน ซ่ึงไดแก การ
ชอบสถานการณการเรียนรูท่ีทาทาย ชอบการเรียนรูอยางเปนอิสระ มีความเช่ือม่ันในความอยากรู
และความสนใจ ทําใหเกิดแรงจูงใจ การจัดการศึกษาท่ีสงเสริมการเรียนรูดวยการนําตนเอง ตองมี
การสนับสนุนท่ีดี ใหอํานาจแกนักเรียน มีการวางแผนการเรียนของแตละบุคคลและเนนความ
หลากหลายในทักษะการเรียนรู

บาบาทูนด   โอ   อเดนูกา (Babatunde  O.  Adenuga 1991 : 2747)  ศึกษาความสัมพันธ
ระหวางความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองและวิธีการเรียนรู (Learning Style) ของนักศึกษา
ผูใหญอเมริกันและนักศึกษาท่ีเปนตางชาต ิ โดยใชเครื่องมือ 2 ฉบับ ไดแก The Experiential 
Learning Style Inventory (LSI) และแบบวัดความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง ผลการ
ศึกษาแสดงใหเห็นวาสัญชาต ิ ระดับของโปรแกรมการเรียน วิธีการเรียนรูท่ีใชกับระดับการศึกษาท่ี
มีอิทธิพลตอความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองโดยตรง วิชาเอกท่ีเรียนและประสบการณ
ในการทํางานเปนตัวบงช้ีทางออมของความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง อายุ เพศ และ
ลักษณะงานไมมีอิทธิพลและอํานาจในการทํานายระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
กับวิธีการเรียนรู สรุปไดวา ในการเรียนรูดวยการนําตนเองผูเรียนจะตองมีความสามารถท้ังในดานท่ี
เปนนามธรรมและรูปธรรม โดยนิสัยในการเรียนรูดวยการนําตนเองสามารถสงเสริมใหสูงขึ้นได

ดิกสัน  (Dixon 1992) ศึกษาความสัมพันธระหวางความพรอมในการเรียนรูโดยการช้ีนํา 
ตนเองกับจํานวนปการศึกษาในโรงเรียน อายุ และเพศ กลุมตัวอยางเปนนักโทษหญิงและชายท่ีเขา
รวมโครงการฝกอาชีพของทัณฑสถานรัฐมิชิแกน จํานวน 228 คน โดยใชเครื่องมือ SDLRS ผล  
การศึกษาพบวา ระดับความพรอมในการเรียนรูโดยการช้ีนําตนเองมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติกับจํานวนปการศึกษาในโรงเรียน อายุ และเพศ

เจอรรัลด  เฮนร ี  ฮัสเพท (Jerald  Henry  Hudspeth 1992-3514)  ศึกษาความสัมพันธ
ระหวางวิธีการสอนของครูกับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษาชุมชน และ
ความสัมพันธระหวางความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองกับตัวแปรท่ีเกี่ยวของอ่ืน ๆ ไดแก 
อายุ การสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา เพศ และการเขาเรียนในวิทยาลัย การวิจัยนี้ใชเวลาใน
การเก็บขอมูล 2 ป (เริ่มตั้งแต เดือนกันยายน 1989 – เดือนมิถุนายน 1990) ประชากรท่ีศึกษาเปน  
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน 3 แหง ในรัฐมอนทานา (Montana) และอีก 1 แหง ในรัฐวอชิงตัน
(Washington) ผลการศึกษาพบวา อายุ ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนระดับมัธยมปลาย และการเขาเรียนใน
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วทิยาลัย มีความสัมพันธกบัความพรอมในการเรยีนรูดวยการนาํตนเองอยางมีนยัสําคญั โดยนกัศึกษา  
ท่ีมีอายุมากกวา 25 ป มีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่ํา และเขาเรียนใน
วิทยาลัยชุมชนแหงใหญชอบการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง สวนเพศ และวิธีการสอนของครูไมมี
ความสัมพันธกับคะแนนความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง

  Jude – York (1993) ศึกษาเกี่ยวกับบรรยากาศในการเรียนรูในองคการและความ
สัมพันธของผูท่ีมีการเรียนรูโดยการช้ีนําตนเองกับการปฏิบัติงาน กลุมตัวอยาง คือ พนักงานบริษัท
ขนาดใหญ จํานวน 194 คน  ในการวัดระดับการเรียนรูโดยการช้ีนําตนเอง โดยใชเครื่องมือ 3 ฉบับ 
ไดแก Self-Directed Learning Readiness Scale, Oddi’s Continuing Learning Inventory และ
Activities Survey นอกจากนี้ผูบริหารยังมีสวนรวมในการประเมินบุคลิกลักษณะการเรียนรู โดยการ
ช้ีนําตนเองของพนักงานแตละคนดวย สําหรับบรรยากาศในการเรียนรูประเมินโดยใช Learning 
Climate Survey  ผลการวิจัยพบวา ระดับความพรอมในการเรียนรูโดยการช้ีนําตนเองกับคะแนนผล
การปฏิบัติงานมีความสัมพันธกันมาก และบรรยากาศการเรียนรูในองคการมีสวนชวยสนับสนุน
การช้ีนาํตนเองของแตละคน นอกจากนีย้งัพบวา เครือ่งมือท่ีใชวดัระดบัการเรยีนรูโดยการช้ีนาํตนเอง
ท้ัง 3 ฉบับ มีความสัมพันธกันมาก และคะแนนการประเมินจากผูบริหารมีความสัมพันธกับระดับ
ความพรอมในการเรียนรูโดยการช้ีนําตนเองของพนักงานแตละคนดวย

ดอนนา  ลีช  คลาวด (Donna  Leach  Cloud 1993 : 4170) ศึกษาความสัมพันธระหวาง
ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองของนักเรียนประถมศึกษาปท่ี 5 และ 6 และ ของ
ผูปกครอง โดยใชเครื่องมือวัด ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง ของกูกลิเอลมิโน 
(Guglielmino 1977) ผลการวิจัยพบวา ความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองของนักเรียนกับ
ผูปกครองมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ  นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิจากทดสอบสูงจะมีระดับ
ความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองสูงดวย   ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนํา
ตนเองของพอและแมของนักเรียนคนเดียวกันมีความสัมพันธกัน นักเรียนหญิงมีระดับความพรอม
ในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองสูงกวานักเรียนชาย   นักเรียนท่ีมีระดับความพรอมในการเรียนรู
ดวยการช้ีนําตนเองสูงจะมาจากครอบครัวท่ีมีลูกคนเดียว นักเรียนท่ีถูกเล้ียงดูเปนเด็กคนเดียวใน
ครอบครัวจะมีระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองสูงกวาครอบครัวท่ีมีลูกหลายคน 
และคูสมรสจะมีระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง  ระดับเดียวกัน

โจแอน  วูด (Joanne  Wood 1995 : 1800)  ศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูเกี่ยวกับ
อุปสรรคในการเขาศึกษาตอกับความพรอมในการเรียนรูดวยตนเอง และตัวแปรท่ีเกี่ยวกับขอมูล
สวนตัวของนักศึกษาผูใหญ ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ นักศึกษาผูใหญท่ีเรียนในโปรแกรม 
ภาคค่ํา วิทยาลัยแมรีวิล (Marryville college) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบวัดระดับความพรอม
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ในการเรียนรูดวยการนําตนเอง (SDLRS) แบบสอบถามเกี่ยวกับอุปสรรคในการเขาศึกษา  
(The Deterrents to Participation Scale-General) หรือ DPS-G และแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูล  
ภูมิหลัง ผลการศึกษาพบวา อุปสรรคในการเขาศึกษาในดานการขาดความเช่ือม่ัน และความรูสึก
เกี่ยวกับบุคลิกภาพ   มีความสัมพันธกับคะแนนระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
โดยรวม และมีความสัมพันธกับลักษณะความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง 7 ใน 8 ดาน 
นอกจากนี้ยังพบวา เพศ และการสมัครเขาเรียนในวิทยาลัย มีผลตอคะแนนอุปสรรคในการเขา    
การศึกษา (DPS-G) และคะแนนระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองแตกตางกัน     
โดยเฉพาะเพศหญิงท่ีมีคะแนนอุปสรรคในการเขาศึกษา (DPS-G) และคะแนนระดับความพรอมใน
การเรียนรูดวยการนําตนเอง  ท่ีมีปญหาสวนตัวเปนอุปสรรคในการเขาเรียน จะมีคะแนนระดับ
ความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองในดานความรักในการเรียนสูง นักศึกษาท่ีไมเคยสอบเขา
มหาวิทยาลัยมากอนและมีปญหาในดานการขาดความเช่ือม่ันและขาดงบประมาณจะมีคะแนน
ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองต่ํา  ในดานการเปนผูเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและ
การมีความคิดสรางสรรค สรุปไดวา หากลดอุปสรรคในการเขาศึกษาตอลง ผูเรียนจะมีความพรอม
ในการเรียนรูดวยการนําตนเองสูงขึ้น และทําใหมีการเขาศึกษาตอในระดับสูงมากขึ้นไปดวย

ซินเทีย  ไวท (Cynthia  White 1995 : 207-221) ศึกษากลยุทธในการเรียนและการเรียนรู
ดวยตนเองของนักศึกษาทางไกลท่ีเรียนภาษาตางประเทศ ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี ้ คือ    
นักศึกษาทางไกลท่ีเรียนภาษาตางประเทศภาษาตางๆ ไดแก ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุน 
และภาษาจีน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี ้คือ แบบสอบถาม และแบบรายงานตนเกี่ยวกับการใช
กลยุทธในการเรียน ผลการวิจัยพบวา ลักษณะการเรียน (การเรียนในหองเรียนกับการเรียนทางไกล) 
มีผลตอกลยุทธท่ีใชในการเรียน อายุ และระดับการศึกษา นักศึกษาทางไกลท่ีตองเรียนดวยตนเอง 
จะใชกลยุทธในการจัดการเกี่ยวกับตนเองมากกวานักศึกษาท่ีเรียนในหองเรียนตามปกติ

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของไดศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและลักษณะของการเรียนรู 
ดวยการช้ีนําตนเองท่ีนักการศึกษาหลายทานไดศึกษาคนควาไว  แนวคิดของกูกลิเอลมิโนไดรับ 
การยอมรับมากท่ีสุด  ซ่ึงแนวคิดนี้ไดกําหนดคุณลักษณะของผูมีความพรอมในการเรียนรูดวยการ 
ช้ีนําตนเอง ประกอบดวยองคประกอบ  8  ดาน  คือ ดานการเปดโอกาสตอการเรียนรู    ดานมโนคติ
ของตนเองในดานการเปนผูเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ ดานความคิดริเริ่มและอิสระในการเรียนรู     ดาน
ความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง  ดานความรักในการเรียนรู ดานความคิดสรางสรรค   ดาน
การมองอนาคตในแงดี และดานความสามารถในการใชทักษะศึกษาหาความรูและทักษะการแก
ปญหา พรอมท้ังไดสรางแบบวัดระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง (Self – Directed 
Learning  Readiness  Scale  - SDLRS)  เปนการวัดความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความพรอมในการ
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เรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง    ซ่ึงนรินทร บุญชู  ไดนํามาแปลเปนภาษาไทยและนํามาศึกษาวิจัยกับ 
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง    โดยทําการเปรียบเทียบกับตัวแปรตาง ๆ   เชน  เพศ  อายุ เหตุผล
ท่ีเขาเรยีน ระดบัการศึกษาและผลการศึกษา ซ่ึงพอสรปุไดวาตวัแปรตาง ๆ มีผลตอระดบัความพรอม
ในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง     ทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูดวยการช้ีนํา
ตนเองและเครื่องมือวัดระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง (Self – Directed 
Learning  Readiness  Scale  - SDLRS)  มาศึกษาถึงระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนํา   
ตนเองของครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
วามีความแตกตางหรือมีความสัมพันธกันอยางไรและมากนอยเพียงใด

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 3

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง  “ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะท่ีพึงประสงคกับระดับความพรอมใน
การเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองของครูโรงเรียนประถมศึกษา  จังหวัดสุพรรณบุรี” ใชระเบียบวิจัย 
เชิงพรรณนา    (Descriptive Research) ทําการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชครูผูสอนใน
โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  เปนหนวยวิเคราะห 
(Unit  of  Analysis)   ซ่ึงวิธีดําเนินการวิจัย  ไดกําหนดสาระสําคัญไว  2  ประการ  คือ  การดําเนิน
การวิจัย  และระเบียบวิธีวิจัย  ดังมีรายละเอียด ตอไปนี้

การดําเนินการวิจัย
เพ่ือเปนแนวทางในการวิจัยตามจุดมุงหมายท่ีกําหนดไว  จึงกําหนดรายละเอียดของ 

การดําเนินการวิจัยไว   3  ขั้นตอน  ดังนี้
ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมโครงการวิจัย เปนขั้นการเตรียมโครงการ เพ่ือใหเกิดระบบของ 

การดําเนินการตามโครงการ โดยเริ่มจากการศึกษาสภาพปญหา แนวคิดและความสําคัญในเรื่องการ
เรียนรูดวยการช้ีนําตนเองและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของครู เปนการศึกษาจากเอกสาร ตํารา  
วรรณกรรม  บทความตาง ๆ    รวมถึงงานวิจัยท่ีเกี่ยวของท้ังของประเทศไทยและตางประเทศ   การ
จัดทําโครงการวิจัย  การพัฒนาเครื่องมือและปรับปรุงขอบกพรองของเครื่องมือ  และเสนอขอความ
เห็นชอบโครงการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย

ขั้นตอนท่ี 2 การดําเนินการวิจัย  เปนขั้นตอนท่ีดําเนินการวิจัยจริง  โดยใชเครื่องมือท่ี
พัฒนาแลวไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง และนําขอมูลท่ีไดมารวบรวมตรวจสอบ
ความถูกตอง  เพ่ือนํามาวิเคราะหขอมูล   และแปลผลการวิเคราะหขอมูล

ขั้นตอนท่ี 3 การรายงานผลการวิจัย  เปนการรายงานผลการวิจัยเสนอคณะกรรมการ 
ควบคุมวิทยานิพนธ   เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง  ปรับปรุงแกไขขอบกพรองตามท่ีคณะกรรมการ
วิทยานิพนธเสนอแนะ
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ระเบียบวิธีวิจัย
เพ่ือใหการดําเนินการวิจัยเปนไปอยางเปนระบบและบรรลุตามจุดมุงหมายของการวิจัย

ท่ีตั้งไว  ผูวิจัยจึงไดกําหนดแนวทางและรายละเอียดตาง ๆ  เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย  ซ่ึงประกอบดวย  
ประชากร   กลุมตัวอยาง   ตัวแปรท่ีศึกษา   เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย   การสรางและพัฒนาเครื่องมือ  
การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล    ดังรายละเอียดตอไปนี้

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงาน

การประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี   ปการศึกษา  2545  จํานวน  432  โรงเรียน  จํานวนครูท้ังหมด  
4,676  คน  แยกตามขนาดโรงเรียน  ดังตารางท่ี  3

ตารางท่ี 3  จํานวนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
แยกตามขนาดโรงเรียน  และจํานวนครู

ขนาดโรงเรียน จํานวนโรงเรียน จํานวนครู
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ

154
201
  77

   921
2,007
1,747

รวม 432 4,676

ท่ีมา  :  สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี,  บัญชีจํานวนนักเรียนและจํานวนครู  สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  ปการศึกษา  2545

กลุมตัวอยาง
กลุมตวัอยางท่ีใชในการวจิยัครัง้นี ้คอื ครผููสอนในโรงเรยีนประถมศึกษา สังกดัสํานกังาน

การประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี   จํานวน  468  คน  การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางและวิธีการ
สุมตัวอยาง  ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน  (Multistage Random Sampling) มีรายละเอียด  
ดังนี้
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1. กาํหนดขนาดของกลุมตวัอยางประชากรท่ีเหมาะสม  โดยใชสูตรของ ทาโร  ยามาเน 
(Yamane,1970)     ดังนี้

n    =         N    
            1+ N(e)2

เม่ือ n    =      ขนาดตัวอยาง
N   =      ขนาดประชากร
e    =      ความคลาดเทาท่ียอมรับได  = 0.05

เทียบสูตร    =     4,676
            1+4,676(.05)2

      =   368.48
กําหนดใหความคลาดเคล่ือน   =  0.05  คํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางประชากร

ท่ีเหมาะสมไดจํานวน    368   คน
2.   แบงขนาดของโรงเรียนในแตละอําเภอ  ออกเปน  3 ขนาด  ตามเกณฑของสํานักงาน

คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ ดังนี้
ขนาดเล็ก  หมายถึง  โรงเรียนท่ีมีจํานวนนักเรียน นอยกวา  121  คน
ขนาดกลาง  หมายถึง  โรงเรียนท่ีมีจํานวนนักเรียนตั้งแต     121- 300  คน
ขนาดใหญ  หมายถึง โรงเรียนท่ีมีจํานวนนักเรียนมากกวา   300  คน

3. สุมโรงเรียนแบบแบงช้ันภูมิตามสัดสวน (Proportion Stratified Random Sampling)  
โดยสุมโรงเรียนขนาดเล็ก   ขนาดกลาง   และขนาดใหญ โดยสุมตัวอยางรอยละ  20  ของจํานวน
โรงเรียนแตละขนาด   ไดจํานวนโรงเรียน  86 โรงเรียน  แยกเปนโรงเรียน    ขนาดเล็ก  31  โรงเรียน    
ขนาดกลาง  40  โรงเรียน   และขนาดใหญ   15 โรงเรียน    การสุมโรงเรียนแตละขนาดใชวิธีสุม
อยางงาย  (Simple  Random  Sampling)

4.  สุมตัวอยางครู  ไดจํานวนคร ู 468  คน  โดยสุมตัวอยางครูตามขนาดโรงเรียน รอยละ  
10  ของจํานวนคร ู  ไดครูในโรงเรียนขนาดเล็ก  92  คน  ครูโรงเรียนขนาดกลาง  201   คน    และ
ครูโรงเรียนขนาดใหญ     175    คน ดังตารางท่ี  4

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



96

ตารางท่ี 4     จํานวนโรงเรียน  และครูท่ีเปนกลุมตัวอยาง

จํานวนโรงเรียน จํานวนครูขนาดโรงเรียน
ประชากร กลุมตัวอยาง ประชากร กลุมตัวอยาง

ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ

154
201
  77

31
40
15

  921
2,007
1,747

 92
201
175

รวม 432 86 4,676 468

ตัวแปรที่ศึกษา
              ตัวแปรอิสระ ไดแก คุณลักษณะสวนตัวของครผููสอนในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  ซ่ึงจําแนก  ดังนี้

1. เพศ m   เพศชาย
m  เพศหญิง

2. อายุ    ………………..  ป
3.  วุฒิการศึกษา m   ต่ํากวาปริญญาตรี

m ปริญญาตรี
m สูงกวาปริญญาตรี

4.  ประสบการณในการสอน    …………..  ป
5.   ระดับช้ันท่ีสอน          m   ระดับกอนประถมศึกษา

m ระดับประถมศึกษา
6. ขนาดของโรงเรียน    m    ขนาดเล็ก  (นอยกวา  121  คน)

m     ขนาดกลาง    (121 – 300  คน)
m     ขนาดใหญ   (มากวา  300 คน)

7. คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของครู    กําหนดเกณฑการวัดเปน 3 ระดับ  คือ
m  ระดับท่ีควรปรับปรุง  ( X  มีคาระหวาง 1.00 – 2.49)
m  ระดับปานกลาง      ( X  มีคาระหวาง  2.50 – 3.49)
m  ระดับดี              ( X  มีคาระหวาง  3.50 – 5.00)
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ตัวแปรตาม     ไดแก   ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง    วัดไดจาก
คะแนนจากการตอบแบบสอบถามระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง  (SDLRS) 
ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองนี้  แบงองคประกอบเปน  8  ดาน    คือ

1. การเปดโอกาสตอการเรียนรู
2. มโนคติของตนเองในดานการเปนผูเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ
3. ความคิดริเริ่มและอิสระในการเรียนรู
4. ความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง
5. ความรักในการเรียนรู
6. ความคิดสรางสรรค
7. การมองอนาคตในแงดี
8. ความสามารถใชทักษะศึกษาหาความรูและทักษะการแกปญหา

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม ประกอบดวย 3 ตอน ดังนี้
ตอนท่ี  1  เปนแบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ  อายุ

วุฒิการศึกษา  ประสบการณในการสอน  ระดับช้ันท่ีสอน  ขนาดโรงเรียน และแหลงขอมูลท่ีครูใช
ในการแสวงหาความรู  ลักษณะคําถามเปนแบบเลือกตอบ (Check list) และเติมขอความส้ัน ๆ ตาม
ความเหมาะสมของคําตอบแตละขอ จํานวน 7 ขอ

ตอนท่ี  2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของครู ซ่ึงผูวิจัยไดพัฒนา
ขึ้นโดยอาศัยขอมูลจากแบบสํารวจคุณลักษณะของครูผูสอนตามเกณฑมาตรฐานโรงเรียนของ 
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ  ปการศึกษา 2543  ระเบียบคุรุสภาวาดวย
จรรยาบรรณของคร ูพ.ศ.2539 และเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ.2537  ลักษณะของ
แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา(Rating Scale)วัดคุณลักษณะของครูผูสอน3 ดานคือ
ดานบุคลิกภาพ  ดานคุณธรรมและจริยธรรม และดานสมรรถภาพทางวิชาชีพคร ู จํานวน 30 ขอ
กําหนดระดับคุณลักษณะเปน 5 ระดับ

ซ่ึงระดับคุณลักษณะ / พฤติกรรมแตละรายการ มีความหมาย ดังนี้
ระดับ 1  หมายถึง  ครูผูสอนมีคุณลักษณะ / พฤติกรรมในรายการนั้นในระดับนอยท่ีสุด
ระดับ 2  หมายถึง  ครูผูสอนมีคุณลักษณะ / พฤติกรรมในรายการนั้นในระดับนอย
ระดับ 3  หมายถึง  ครูผูสอนมีคุณลักษณะ / พฤติกรรมในรายการนั้นในระดับปานกลาง
ระดับ 4  หมายถึง  ครูผูสอนมีคุณลักษณะ / พฤติกรรมในรายการนั้นในระดับมาก
ระดับ 5  หมายถึง  ครูผูสอนมีคุณลักษณะ / พฤติกรรมในรายการนั้นในระดับมากท่ีสุด
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เม่ือรวมคะแนนคุณลักษณะของครูท้ัง 30 พฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถามแตละคน
แลว หากผูตอบมีคะแนนอยูในชวงคะแนนเฉล่ียตามเกณฑท่ีกําหนดในระดับใด ก็พิจารณาไดวามี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของครูในระดับนี้

1.00 – 2.49 หมายถึง  มีคุณลักษณะอยูในระดับท่ีควรปรับปรุง
2.50 – 3.49 หมายถึง  มีคุณลักษณะอยูในระดับปานกลาง
3.50 – 5.00 หมายถึง  มีคุณลักษณะอยูในระดับดี
ตอนท่ี 3  เปนแบบวัดความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง ซ่ึงดัดแปลงมาจาก

แบบวัดความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีวัดตนเอง ของ ดร.ลูซ่ี เมดเซน กูกลิเอลมิโน  ท่ีนรินทร
บุญชู  นํามาแปลเปนภาษาไทย และทดลองใชกับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง เม่ือ
ป พ.ศ.2532 มีคาความเช่ือม่ันท้ังฉบับเทากับ 0.84 เปนคําถามเกี่ยวกับลักษณะการเรียนรูดวยการ
ช้ีนําตนเอง มี 58 ขอ ประกอบดวยขอคําถามตาง ๆ แยกเปนองคประกอบ 8 ดาน คือ

1.  การเปดโอกาสตอการเรียนรู จํานวน  13  ขอ
2. มโนคติของตนเองในดานการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ จํานวน  14  ขอ
3. ความคิดริเริ่มและอิสระในการเรียนรู จํานวน    7  ขอ
4. ความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง จํานวน    7  ขอ
5. ความรักในการเรียนรู จํานวน    9  ขอ
6. ความคิดสรางสรรค จํานวน    5  ขอ
7. การมองอนาคตในแงดี จํานวน    4  ขอ
8. ความสามารถใชทักษะศึกษาหาความรูและทักษะการแกปญหา จํานวน    7  ขอ
ในการเรียบเรียงขอคําถามไมไดแยกออกเปนดาน ๆ ตามเนื้อหาขางตน แตจะคละขอ

ความไวดวยกัน คําถามมีท้ังคําถามในเชิงนิมาน (Positive) และเชิงนิเสธ (Negative)  โดยทุกขอ
ความเปนแบบประมาณคา (Likert Seale) กาํหนดระดบัการปฏิบัต ิ/ ความคดิเห็น ออกเปน 5 ระดบั คอื

ระดับ 1  หมายถึง ไมมีการปฏิบัติ / มีความคิดเห็นในรายการนั้นวา ไมจริงเลย
ระดับ 2 หมายถึง มีการปฏิบัติบางแตนอยครั้งหรือนาน ๆ ครั้ง ๆ / มีความเห็นใน

รายการนั้นมีสวนจริงนอยมาก
ระดบั 3 หมายถึง มีการปฏิบัตเิปนบางครัง้/ มีความคดิเห็นในรายการนัน้มีสวนจรงินอย
ระดับ 4 หมายถึง มีการปฏิบัติคอนขางบอยครั้ง / มีความคิดเห็นในรายการนั้นมีสวน

จริงคอนขางมาก
ระดับ 5 หมายถึง มีการปฏิบัติบอยครั้งหรือทุกครั้ง / มีความคิดเห็นในรายการนั้น

    เปนจริงมากท่ีสุด
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ขอความจํานวน 58 ขอ เปนคําถามเชิงนิมาน (Positive) จํานวน 42 ขอ การใหคะแนน
เปน 1, 2, 3, 4 และ 5 สวนคําถามเชิงนิเสธ (Negative) จํานวน 16 ขอ ไดแกขอ 3, 6, 7, 9, 12, 19, 20,
22, 23, 29, 32, 35, 44, 48, 53 และ 56 การใหคะแนนเปนตรงกันขาม คือ 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลําดับ

ในการแบงระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองนั้น กําหนดออกเปน 3
ระดับ คือ ระดับต่ํา  ระดับปานกลาง  และระดับสูง  โดยใชเกณฑ ดังนี้

1.00 – 2.49 หมายถึง ระดับต่ํา
2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับปานกลาง
3.50 – 5.00 หมายถึง ระดับสูง

การพัฒนาเคร่ืองมือ
เพ่ือใหการเก็บรวบรวมขอมูลเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินการ

พัฒนาเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เปนขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับตัวแปรท่ีศึกษา เพ่ือ

เปนแนวทางในการพัฒนาแบบสอบถาม และแบบวัด ตามกรอบแนวคิดของการวิจัย
2. แบบสอบถามคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของครู  ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นโดยอาศัยขอมูล

จากแบบสํารวจคุณลักษณะครูผูสอนตามเกณฑมาตรฐานโรงเรียนของสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาต ิปการศึกษา 2543  ระเบียบคุรุสภาวาดวยจรรยาบรรณของครู พ.ศ.2539 และ
เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ.2537

การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ
ผูวิจัยไดดําเนินการหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้
1. แบบสอบถามคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของครู หาความเท่ียงตรงตามเนื้อหา 

(Content Validity) โดยใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธตรวจ – แกไข แลวจึงนําไปทดลองใช (Try 
Out) กับครูโรงเรียนประถมศึกษาท่ีไมใชกลุมตัวอยาง คือ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ
ดอนเจดีย  โรงเรียนบานหนองฝาย  อําเภอดอนเจดีย และโรงเรียนวัดเกาะ  อําเภอศรีประจันต  
จงัหวดัสุพรรณบุร ีจาํนวน 42 คน และนาํผลการตอบแบบสอบถามมาทําการวเิคราะหหาความเช่ือม่ัน
(Reliability) โดยใชวิธีการวิเคราะหคาความเช่ือม่ันของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเช่ือม่ัน
ท้ังฉบับ เทากัน 0.96 และเม่ือแยกตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 3 ดาน ไดคาความเช่ือม่ัน ดังนี้
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1.1 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ดานบุคลิกภาพ ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.90 
(จํานวน 10 ขอ)

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ดานคุณธรรมและจริยธรรม ไดคาความเช่ือม่ัน     
เทากับ 0.92 (จํานวน 10 ขอ)

1.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคดานสมรรถภาพวิชาชีพครู ไดคาความเช่ือม่ัน เทากับ 
0.92 (จํานวน 10 ขอ)

2.  คุณภาพของแบบวัดความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองท่ีนรินทร บุญชู ได
แปลมาเปนภาษาไทย ซ่ึงผูวิจัยไดนํามาพิจารณาปรับขอความ และถอยคําสํานวนภาษา เพ่ือใหเกิด
ความชัดเจนในขอคําถามมากยิ่งขึ้น นําเสนอใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธตรวจแกไข แลวจึงนํา
ไปทดลองใช (Try Out) กับครูโรงเรียนประถมศึกษาท่ีไมใชกลุมตัวอยาง คือ โรงเรียนอนุบาล
พระบรมราชานุสรณดอนเจดีย โรงเรียนบานหนองฝาย  อําเภอดอนเจดีย  และโรงเรียนวัดเกาะ
อําเภอศรีประจันต  จังหวัดสุพรรณบุรี จํานน 42 คน และนําผลการตอบแบบวัดมาทําการวิเคราะห
คาความเช่ือม่ัน (Reliability) อีกครั้งหนึ่ง ไดคาความเช่ือม่ัน เทากับ 0.89

ดังนั้น จึงถือไดวา แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของครู และแบบวัด
ความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองมีคาความเช่ือม่ันสูง สามารถนําไปสอบวัดกับกลุม
ตัวอยางจริงได

การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูล มีรายละเอียดการดําเนินการ ดังนี้
1. ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงผูอํานวยการ

การประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี       เพ่ือขอความรวมมือจากสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
สุพรรณบุรี และสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอท่ีเปนกลุมตัวอยาง

2. ผูวิจัยประสานงานกับหนวยศึกษานิเทศก ของสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ    
ท่ีเปนกลุมตัวอยาง และขอความอนุเคราะหใหศึกษานิเทศกสงแบบสอบถามใหกับครูโรงเรียนท่ี
เปนกลุมตัวอยาง และเก็บรวบรวมไวท่ีหนวยศึกษานิเทศก แลวผูวิจัยไปขอรับคืนดวยตนเอง 
สําหรับโรงเรียนท่ีอยูใกลผูวิจัยดําเนินการสงแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง

การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลในการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดใหครูโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัด

สุพรรณบุรี เปนหนวยการวิเคราะหขอมูล (Unit of Analysis) แลวนํามาวิเคราะหขอมูล โดยใช

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



101

โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows (The Statistical Package for the Social Sciences for
Windows) เพ่ือคํานวณหาคาสถิต ิดังนี้

1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ี หาคารอยละ 
(%)  คาเฉล่ีย ( X )และความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

2. ขอมูลเกี่ยวกับระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองของครูโรงเรียน
ประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี นํามาวิเคราะหโดยหาคาเฉล่ีย ( X ) และความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)

3. เปรียบเทียบความแตกตางของระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง
ของครูโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี ระหวางเพศ  อายุ  วุฒิการศึกษา  ประสบการณใน
การสอน ระดับช้ันท่ีสอน  ขนาดโรงเรียน และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของครู  โดยใชการทดสอบ 
t- test กรณี ท่ีตัวแปรอิสระจําแนกเปน 2 กลุม และใชวิธีการวิเคราะหความแปรปรวน 
ทางเดียว (ONE WAY ANOVA) กรณีท่ีตัวแปรอิสระจําแนกมากกวา 2 กลุม โดยกําหนดคา 
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 หากพบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
จะทําการวิเคราะหตอโดยทําการทดสอบภายหลัง (Post Hoc Tests) วาแตละกลุม คูใดแตกตางกัน
บาง โดยการเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple Comparisons) ดวยวิธี LSD (Least Significant 
Difference)

4. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณลักษณะท่ีพึงประสงคกับระดับความพรอม
ในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองของครู ใชวิธีการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธรายคูท่ีคํานวณ
โดยวิธีของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)

5. ศึกษาสมการพยากรณระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองของครู 
โรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี ใชการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis ) แบบวิธี Stepwise

เพ่ือใหการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและการทําความเขาใจเกี่ยวกับผลการ
วิเคราะหขอมูลมีความสะดวกยิ่งขึ้น ผูวิจัยจึงกําหนดสัญลักษณ และความหมายท่ีใชแทนคาสถิติ
และตัวแปรตาง ๆ ในการนําเสนอ ดังนี้

X หมายถึง คาเฉล่ีย
S.D. หมายถึง คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน
β หมายถึง คาสัมประสิทธ์ิการถดถอย
Beta หมายถึง คาสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน
t หมายถึง คาสถิติทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของสัมประสิทธ์ิการถดถอย
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R หมายถึง คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ
R2 หมายถึง คาสัมประสิทธ์ิการพยากรณ
S.E. หมายถึง คาความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน
X1 หมายถึง เพศ
X2 หมายถึง อายุ
X3 หมายถึง วุฒิการศึกษา
X4 หมายถึง ประสบการณในการสอน
X5 หมายถึง ระดับช้ันท่ีสอน
X6 หมายถึง ขนาดโรงเรียน
X7 หมายถึง คุณลักษณะท่ีพึงประสงค
X7..1 หมายถึง คุณลักษณะของครูดานบุคลิกภาพ
X7.2 หมายถึง คุณลักษณะของครูดานคุณธรรมและจริยธรรม
X7.3 หมายถึง คุณลักษณะของครูดานสมรรถภาพทางวิชาชีพครู
y1 หมายถึง การเปดโอกาสตอการเรียนรู
y2 หมายถึง มโนคติของตนเองในดานการเปนผูเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ
y3 หมายถึง มีความคิดริเริ่มและอิสระในการเรียนรู
y4 หมายถึง มีความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตน
y5 หมายถึง มีความรักในการเรียน
y6 หมายถึง มีความคิดสรางสรรค
y7 หมายถึง มองอนาคตในแงดี
y8 หมายถึง สามารถใชทักษะการศึกษาหาความรูและทักษะการแกปญหา
yรวม หมายถึง ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง
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องคประกอบความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
จํานวนขอ และรายการในแตละองคประกอบ

องคประกอบ รายการ
1. การเปดโอกาสตอการเรียนรู

(จํานวน 13 ขอ)
ขอ  16. ขาพเจาสามารถบอกไดวาขาพเจาเรียนส่ิงใดไดดี
              หรือไม
        37. ขาพเจาชอบคดิถึงอนาคตขางหนา
        40. ขาพเจาสามารถบังคบัตนเองใหกระทําในส่ิงท่ีคดิวา
              ควรจะทํา
       43. ขาพเจายินดีตอการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับคน
             อ่ืนๆ
       45. ขาพเจามีความปรารถนาอยาง    แรงกลาท่ีจะเรียนรู
             ส่ิงใหม
       46. ขาพเจาเห็นวายิ่งเรียนมากก็จะพบส่ิงท่ีนาสนใจ
             มาก
       47. ขาพเจาเห็นวาการเรียนรูเปนเรื่องสนุก
       50. ขาพเจาเช่ือวาในการเรียนไมมีใครชวยเราไดดีกวา
             ตัวเราเอง
       52. ขาพเจาเช่ือวาไมมีใครแกเกินไป ท่ีจะเรียน
        54. การเรยีนรูเปนส่ิงจาํเปนตอชีวติ
        55. ในแตละปมีส่ิงท่ีขาพเจาไดเรยีนรูดวยตนเองหลาย
               เรือ่ง
       58. ขาพเจาเช่ือวา “ผูเรียน คือ ผูนํา”

2.   มโนคติของตนเองในดานการ
       เปนผูเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ
       (จํานวน 14 ขอ )

ขอ    2.  ขาพเจาบอกตัวเองไดวาตองการเรียนเรื่องอะไร
4. ขาพเจาตองการเรยีนรูส่ิงใด ขาพเจาจะหาวธีิท่ีจะ

                เรยีนรูส่ิงนัน้ใหได
(6.) ขาพเจาสามารถตดัสินใจเรยีนรูส่ิงใหมๆ  ไดโดยไม
         ลังเล
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องคประกอบ รายการ
17.    มีหลายส่ิงหลายอยางท่ีขาพเจาตองการเรียนรูและ

              ปรารถนาจะใหมีเวลามากๆ ท่ีจะเรียนในแตละวัน
     18.    ถาตัดสินใจท่ีจะเรียนรูอะไรก็ตาม ขาพเจาสามารถ
              จัดเวลาท่ีจะเรียนรูส่ิงนั้นไดไมวาจะมีภารกิจยุงมาก
              เพียงใด
     (19.) การทําความเขาใจในเนื้อหาวิชาท่ีอาน ไมเปน
              ปญหาสําหรับขาพเจา
      (20.) ขาพเจาถือวาตนเองผิด ถาหาก  ไมเรียน
      26. ขาพเจาพยายามนําส่ิงท่ีเรียนไปใชประโยชนในชีวิต
             จริง
       27. ขาพเจาสามารถเรียนรูดวยตนเองเกือบทุกเรื่องท่ี
             ขาพเจาตองการจะเรียนรู
       28. ขาพเจารูสึกสนกุในการคนหาคาํตอบ สําหรับขอ
             คําถามท่ีขาพเจาสนใจ
       34. ขาพเจาชอบทดลองเรยีนส่ิงใหมๆ  แมไมแนใจวาผล
             การเรียนรูนั้น   จะออกมาเปนอยางไร
        36. ขาพเจามีความสามารถในการ    คนหาวิธีการ
              แปลกๆ ใหมๆ ท่ีจะทําส่ิงตางๆ
        41. ขาพเจาชอบการสํารวจตรวจสอบปญหาตางๆ

3. ความคิดริเริ่มและอิสระในการ
เรียนรู

ขอ   11. ขาพเจาสามารถเรยีนรูส่ิงตางๆ  ดวยตนเองไดดเีม่ือ
              เทียบกับคนอ่ืน
         25. ขาพเจาสามารถคนหาวธีิการเรยีนรูส่ิงใหมๆ  ได
               หลายวธีิ
         35. ขาพเจาไมชอบเม่ือมีคนช้ีใหเห็นถึงขอผิดพลาดใน
              ส่ิงท่ีขาพเจากําลังทําอยู
        38. ขาพเจามีความสามารถในความพยายามคนหาวิธี
              การเขาถึงส่ิงท่ีตองการเรียนรู
        40. ขาพเจาสามารถบังคับตนเองใหกระทําในส่ิงท่ีคิด
              วาควรจะทํา
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องคประกอบ รายการ
42. ขาพเจามักเปนผูนําในกลุมในการเรียนรูส่ิงใหมๆ
        57. ขาพเจาสามารถเรียนไดดีท้ังใน  ช้ันเรียน และ
              สามารถเรียนไดด ีดวยตนเอง

4. ความรับผิดชอบตอการเรียนรู
       ของตนเอง  ( จํานวน 7 ขอ )

ขอ    2. ขาพเจาบอกตัวเองไดวาตองการเรียนเรื่องอะไร
     4.  ถาขาพเจาตองการเรยีนรูส่ิงใด ขาพเจาจะหาวธีิท่ีจะ
              เรยีนรูส่ิงนัน้ใหได
          8. ขาพเจาเช่ือวาถาเรารูตนเองเปนใคร อยูท่ีไหน และ
               กาํลังทําอะไรเปนหลักสําคญัของการศึกษาของแต
              ละคน
        13. ขาพเจาชอบท่ีจะมีสวนรวมในการตัดสินใจวาควร
              เรียนอะไรและจะเรียนอยางไร
        14. ขาพเจาไมเคยทอถอยตอการเรียนรูส่ิงท่ียาก ถาเปน
              ส่ิงท่ีขาพเจาสนใจ
        15. ไมมีใครอ่ืนนอกจากตัวขาพเจา     ท่ีจะตองรับผิด
              ชอบในส่ิงท่ีขาพเจาเลือกเรียน
        16. ขาพเจาสามารถบอกไดวาขาพเจาเรียนส่ิงใดไดดี
              หรือไม

5. ความรักในการเรียนรู
       ( จํานวน 9 ขอ )

ขอ   1.   ขาพเจาเปนคนท่ีใฝหาความรู      อยู เสมอ
         5.   ขาพเจารกัท่ีจะเรยีนรูอยูเสมอ
      (22.) คะแนนสอบไมใชเรือ่งสําคญัส่ิงสําคญัคอื ความ
               เขาใจในเนือ้หาวชิาท่ีเรยีน
       24. ขาพเจาช่ืนชอบบุคคลท่ีใฝรูใฝเรยีนส่ิงใหมๆ  อยูเสมอ
    (29.) ขาพเจาชอบแกปญหาท่ีมีคําตอบถูกตองมากกวา 1
             คําตอบ
      31. ขาพเจาเสียใจมากถาหากไมมีโอกาสเรียนรูอีกแลว
   (48.) ขาพเจาไมยดึวธีิการเรยีนรูแบบใดแบบหนึง่เปนหลัก
            แตจะพยายามทดลองใชวิธีการอ่ืนๆ ดวย
   (53.) การเรียนรูอยูตลอดเวลาเปนส่ิงท่ี ทาทายความ
            สามารถ
   (56.) การเรียนรูทําใหเกิดความ      เปล่ียนแปลงในชีวิต
            ของขาพเจา
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องคประกอบ รายการ
6.  ความคิดสรางสรรค
     ( จํานวน 5 ขอ )

ข อ 2.   ขาพเจาบอกตัวเองไดวาตองการเรียนเรื่องอะไร
(3.)  เม่ือพบกบับางส่ิงบางอยางท่ีไมเขาใจ ขาพเจาจะไม
         หลีกเล่ียงไปจากส่ิงนัน้

      (7.)  ในช้ันเรยีนขาพเจาไมตองการใหผูสอนบอกทุกส่ิงทุก
          อยางทุกขัน้ตอนแกขาพเจา
      (9.)  ขาพเจาสามารถทํางานตามลําพังไดดี
     (12.) ขาพเจาสามารถนําความคิดไปปฏิบัติใหเกิดผลดีได

7. การมองอนาคตในแงดี
       ( จํานวน 4 ขอ )

     (23.) ขาพเจาคิดวาหองสมุดเปนสถานท่ีท่ีมีความสําคัญ
             ในการศึกษา
        26. ขาพเจาพยายามนาํส่ิงท่ีเรยีนไปใชประโยชนในชีวติ
               จรงิ
     (29.) ขาพเจาชอบแกปญหาท่ีมีคาํตอบ   ถูกตองมากกวา 1
              คาํตอบ
     (44.) ขาพเจาชอบสถานการณการเรียนรู ท่ีมีการทาทาย

8. ความสามารถใชทักษะการศึกษา
      หาความรูและทักษะการแกปญหา
      ( จาํนวน 7 ขอ )

ขอ (6.)  ขาพเจาสามารถตัดสินใจเรียนรู    ส่ิงใหมๆ ไดโดย
              ไมลังเล
        10. ถาตองการขอมูลบางอยางท่ีไมมี ขาพเจาทราบดีวา
          จะไปหาไดจากแหลงใด
        30. ขาพเจามีความกระตอืรอืรนท่ีจะเรยีนรูส่ิงใหมๆ  อยู
              เสมอ
     (32.) ขาพเจาใหความสนใจตอการเรยีนรูมาก เม่ือเทียบกบั
              คนอ่ืนๆ
        33. ขาพเจาไมมีปญหาเกีย่วกบัทักษะเบ้ืองตนในการศึกษา
              คนควา ไดแก ทักษะการฟง การอาน การเขยีน และ
              การจาํ
       39. ขาพเจาเห็นวาปญหาเปนส่ิงท่ีทาทาย ไมใชสัญญาณให
             หยดุทํา
      51. ขาพเจาเช่ือวาการเรยีนรูวธีิการเรยีนเปนส่ิงสําคัญ
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ภาคผนวก ข

แบบสอบถามความสัมพันธระหวางคุณลักษณะที่พึงประสงคกับระดับความพรอม
ในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเองของครูโรงเรียนประถมศึกษา  จังหวัดสุพรรณบุรี
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แบบสอบถามการวิจัย
เร่ือง

ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะที่พึงประสงคกับระดับความพรอม
ในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเองของครูโรงเรียนประถมศึกษา  จังหวัดสุพรรณบุรี

คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม
1. แบบสอบถามนี้ สําหรับครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา
2. แบบสอบถามนี้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวาง

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคกับระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองของครูโรงเรียน
ประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี

3. แบบสอบถามนี้ เปนแบบสอบถามในลักษณะการประเมินตนเอง ขอใหทาน
วเิคราะหตนเองและตอบแบบสอบถามตามลักษณะพฤตกิรรมท่ีทานเคยปฏิบัต ิ และตามความคดิเห็น
ของทาน  ดังนั้นจึงไมมีขอใดถูกหรือผิด คําตอบของทานจะนําไปใชวิเคราะหในลักษณะภาพรวม
จึงไมมีผลตอการปฏิบัติงานของทาน แตจะชวยใหการวิจัยนี้มีผลสรุปท่ีนาเช่ือถือและสามารถนําไป
ใชประโยชนไดอยางแทจริง  โดยเฉพาะอยางยิ่งตอวงการศึกษา ผูวิจัยจึงใครขอความกรุณาจากทาน  
ไดโปรดตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอตรงตามสภาพความเปนจริงของทานมากท่ีสุด

4. แบบสอบถามนี้มี   3  ตอน  ดังนี้
ตอนท่ี  1  ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
ตอนท่ี  2  แบบประเมินคุณลักษณะของตนเอง
ตอนท่ี  3  ความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง

ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานในการตอบแบบสอบถามนี้  
จึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ ท่ีนี้

นางสาวจินตนา  ศิลปรัตน
           นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต
    สาขาการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง
         บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศิลปากร
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แบบสอบถามการวิจัย
เร่ือง     ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะที่พึงประสงคกับระดับความพรอม

ในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเองของครูโรงเรียนประถมศึกษา  จังหวัดสุพรรณบุรี

ตอนที่  1 ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย  3ลงใน  m   หนาขอท่ีเลือก หรือเติมขอความในชองวาง

1.  เพศ m   ชาย
m   หญิง

2. อายุ    ………………..  ป
3. วุฒิทางการศึกษา m  ต่ํากวาปริญญาตรี

m ปริญญาตรี        วิชาเอก …………………………..
m ปริญญาโท        สาขา    ……………………………
m อ่ืน  ๆ       (โปรดระบุ)    ……………………………

4.  ประสบการณในการสอน    …………..  ป
5.  ระดับช้ันเรียนท่ีสอน m  ระดับกอนประถมศึกษา

m   ระดับประถมศึกษา
6.  ขนาดของโรงเรียนท่ีปฏิบัติงาน

m     ขนาดเล็ก       (นักเรียนนอยกวา  121  คน)
        m     ขนาดกลาง     (นักเรียน 121 – 300  คน

m     ขนาดใหญ      (นักเรียนมากกวา  300 คน)
7.   เม่ือทานตองการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง   ทานแสวงหาความรูจากแหลงขอมูลใดบาง
      (โปรดระบุหมายเลข  1-5  ลงในชองวางหนาขอความ     โดยเรียงตามลําดับจากมากไปหานอย

5 อันดับ)
ลําดับท่ี
………   แหลงขอมูลในโรงเรียนท่ีทานทําการสอนอยู   ………     หองสมุดประชาชน

      ………   เอกสาร / วารสาร / นิตยสาร                               ………     หนังสือพิมพ
      ………   วิทยุ  ………     โทรทัศน
      ………   การฝกอบรม /   การประชุมทางวิชาการ ………      อินเตอรเนต
      ………   คนใกลชิด / ญาติ                                         ……….     เพ่ือน  /  ผูรวมงาน
     ………   ผูรู / ภูมิปญญาทองถ่ิน              ………      อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ) ………
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ตอนที่  2 แบบประเมินคุณลักษณะของตนเอง
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย   3ลงในชองตรงกับระดับคุณลักษณะท่ีเปนจริงของทาน

      ระดับคุณลักษณะ/พฤติกรรมแตละรายการ  มีความหมาย  ดังนี้
  ระดับ  1  หมายถึง ตัวทานมีคุณลักษณะ/พฤติกรรมในรายการนั้นในระดับนอยท่ีสุด
  ระดับ  2  หมายถึง  ตัวทานมีคุณลักษณะ/พฤติกรรมในรายการนั้นในระดับนอย
  ระดับ  3  หมายถึง  ตัวทานมีคุณลักษณะ/พฤติกรรมในรายการนั้นในระดับปานกลาง
  ระดับ  4  หมายถึง  ตัวทานมีคุณลักษณะ/พฤติกรรมในรายการนั้นในระดับมาก
  ระดับ  5  หมายถึง  ตัวทานมีคุณลักษณะ/พฤติกรรมในรายการนั้นในระดับมากท่ีสุด

คุณลักษณะของครูผูสอน

ระดับคุณลักษณะ/พฤติกรรมรายการ
1 2 3 4 5

บุคลิกภาพ
1.  มีความอดทนอดกลั้นตอสิ่งท่ีไมพอใจหรือความยากลําบาก
2.  สุขุม  เยือกเย็น  และแกไขปญหาดวยเหตุผล
3.  มีความเช่ือม่ันในตนเอง
4.  ยอมรบัและปรบัตัวตามสภาพการณท่ีเปลีย่นแปลงไดอยางเหมาะสม
5.  กระตือรือรน  และต่ืนตัวอยูเสมอในการปฏิบัติงานตาง ๆ
6.  แตงกายสุภาพ  เรียบรอย ถูกตองตามระเบียบของทางราชการ
7.  ยิ้มแยม  แจมใส  เปนกันเองกับผูเรียน  และผูรวมงาน
8.   ใชวาจาสุภาพ   ออนโยนกับนักเรียน  และผูรวมงาน
9.   เอาใจใสดูแลความประพฤติของนักเรียนทุกคนอยูเสมอ
10. เอาใจใสดูแลเรื่องการเรียนของนักเรียนท้ังในและนอกหองเรียน

อยูเสมอ
คุณธรรมและจริยธรรม
11.  มีความซื่อสัตย  สุจริตตอหนาท่ีและผูอื่น
12.   มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี  ตรงตอเวลา
13.   มีความสามัคคีในหมูเพื่อนรวมงาน
14.  ละเวนจากอบายมุขท้ังปวง
15.  ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกนักเรียนและผูอื่น
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ระดับคุณลักษณะ/พฤติกรรมรายการ
1 2 3 4 5

16. กลาแสดงความคิดเห็นเม่ือเกิดปญหาดานคุณธรรมท่ีมีผลตอสวนรวม
17. เปนผูมีความเมตตา  เอื้อเฟอเผื่อแผ  และเสียสละแกผูอื่น
18. ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นอยางมีเหตุผล
19. มีวินัยในตนเอง เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม
20.  สอนเต็มหลักสูตร  เต็มเวลา  และเต็มความรู  ความสามารถ
สมรรถภาพทางวิชาชีพครู
21. มีความรู ความสามารถในดานเทคโนโลย ี เชน คอมพิวเตอร
      หองปฏิบัติการทางภาษา    สื่อ  และอุปกรณ
22.  ชอบศึกษาหาความรูใหม ๆ  อยูเสมอ
23 .  เอาใจใสสอนเสริม/จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนอยูเสมอ
24. มีทักษะในการผลิตสื่อการเรียนการสอนท่ีหลากหลายประเภท
       ใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ
25. มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม
       และเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
26. มีความสามารถในการจัดทําเอกสารและรายงานผลการพัฒนา
       คุณภาพของผูเรียนไดอยางชัดเจนและเปนระบบ
27. ชอบอาสาทํางานหรือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในโรงเรียน
       อยูเสมอ
28. มีความสามารถในการพัฒนา วางแผน จัดทําแผนการสอนใหสามารถ
       ใชไดจริง
29. นําความรูความสามารถใหม ๆ มาพัฒนาการเรียนการสอนอยูเสมอ
30. เปนผูใหความรวมมือกับผูรวมงานในโรงเรียนและชุมชนได
       อยางสรางสรรค
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ตอนที่  3 ความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง
คําช้ีแจง      โปรดทําเครื่องหมาย   3 ลงในชองท่ีตรงกับความเปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน

ระดับการปฏิบัติ / ความคิดเห็นแตละรายการ  มีความหมาย  ดังนี้
ระดับ 1   หมายถึง  ตัวทานไมมีการปฏิบัติ / มีความคิดเห็นในรายการนั้นวาไมจริงเลย
ระดับ  2  หมายถึง  ตัวทานมีการปฏิบัติบาง แตนอยครั้งหรือนาน ๆ ครั้ง  / มีความคิดเห็น

                                            ในรายการนั้นมีสวนจริงนอยมาก
 ระดับ 3  หมายถึง  ตัวทานมีการปฏิบัติเปนบางครั้ง / มีความคิดเห็นในรายการมีสวนจริง
                                           จริงนอย
 ระดับ 4  หมายถึง  ตัวทานมีการปฏิบัติ คอนขางบอยครั้ง / มีความคิดเห็นในรายการนั้น
                                           มีสวนจริงคอนขางมาก
    ระดับ 5  หมายถึง ตัวทานมีการปฏิบัติบอยครั้งหรือทุกครั้ง / มีความคิดเห็นในรายการ

นั้น เปนจริงมากท่ีสุด

ระดับการปฏิบัติ / ความคิดเห็น
ขอความ 1 2 3 4 5

1.  ขาพเจาเปนคนท่ีใฝหาความรูอยูเสมอ
2.  ขาพเจาบอกตัวเองไดวาตองการเรียนเรื่องอะไร
3.  เม่ือขาพเจาพบบางสิ่งท่ีไมเขาใจ  ขาพเจาจะหลีกเลี่ยงไปจากสิ่งนั้น
4.  ถาขาพเจาตองการเรียนรูสิ่งใด  ขาพเจาจะหาวิธีท่ีจะเรียนรูสิ่งนั้นใหได
5.  ขาพเจารักท่ีจะเรียนรูอยูเสมอ
6.  ขาพเจาตองใชเวลาใครครวญ  กอนตัดสินใจศึกษาเรื่องใหม ๆ
7.  ในช้ันเรียน ขาพเจาตองการใหผูสอนบอกใหชัดเจนทุกข้ันตอน
      วาตองทําอะไรบาง
8. ขาพเจาเช่ือวา ถาเรารูตนเองเปนใคร  อยูท่ีไหน  และกําลังทําอะไร
     เปนหลักสําคัญของการศึกษาของแตละคน
9. ขาพเจาทํางานดวยตนเองตามลําพังไมไดดีนัก
10. ถาตองการขอมูลบางอยางท่ีไมมี   ขาพเจาทราบดีวาจะไปหาไดจาก
       แหลงใด
11. ขาพเจาสามารถเรียนรูสิ่งตาง ๆ  ดวยตนเองไดดี  เม่ือเทียบกับคนอื่น
12.  แมขาพเจาจะมีความคิดท่ีดี  แตก็ไมสามารถนํามาปฏิบัติใหเกิดผลดีได
13. ขาพเจาชอบท่ีจะมีสวนรวม ในการตัดสินใจวาควรเรียนอะไร
       และจะเรียนอยางไร
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ระดบัการปฏบิติั / ความคิดเหน็
ขอความ 1 2 3 4 5

14. ขาพเจาไมเคยทอถอยตอการเรียนรูสิ่งท่ียาก  ถาเปนท่ีขาพเจาสนใจ
15. ไมมีใครอื่นนอกจากตัวขาพเจา ท่ีจะตองรับผิดชอบในสิ่งท่ีขาพเจา
       เลือกเรียน
16. ขาพเจาสามารถบอกไดวา  ขาพเจาเรียนสิ่งใดไดดีหรือไม
17. มีหลายสิ่งหลายอยางท่ีขาพเจาตองการเรียนรูและปรารถนาจะใหมี
       เวลามาก ๆ  ท่ีจะเรียนในแตละวัน
18. ถาตัดสินใจท่ีจะเรียนรูอะไรก็ตาม  ขาพเจาสามารถจัดเวลาท่ีจะเรียนรู
       สิ่งนั้นได ไมวาจะมีภารกิจยุงยากเพียงใด
19. การไมเขาใจเนื้อหาวิชาท่ีอาน    เปนปญหามากสําหรับขาพเจา
20. ถาขาพเจาไมเรียน  ก็ไมถือวาเปนความผิดของขาพเจา
21. ขาพเจาสามารถวินิจฉัยดวยตนเองไดวา ตองการเรียนรูเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
        เพิ่มเติมหรือไม
22. ขอใหขาพเจาทําขอสอบได  และไดคะแนนสูงก็พอใจแลว   ถึงแมวา
        ขาพเจายังไมเขาใจเรื่องนั้นอยางถองแทก็ตาม
23. ขาพเจาคิดวาหองสมุดเปนสถานท่ี ท่ีนาเบ่ือ
24. ขาพเจาช่ืนชอบบุคคลท่ี “ใฝรู  ใฝเรียน”    สิ่งใหม ๆ อยูเสมอ
25. ขาพเจาสามารถคนหาวิธีการเรียนรูสิ่งใหม ๆ  ไดหลายวิธี
26. ขาพเจาพยายามนําสิ่งท่ีเรียนไปใชประโยชนในชีวิตจริง
27. ขาพเจาสามารถเรียนรูดวยตนเองเกือบทุกเรื่องท่ีขาพเจาตองการจะเรียนรู
28. ขาพเจารูสึกสนุกในการคนหาคําตอบ  สําหรับขอคําถามท่ีขาพเจาสนใจ
29. ขาพเจาไมชอบแกปญหาท่ีมีคําตอบถูกตอง   มากกวา  1  คําตอบ
30. ขาพเจามีความกระตือรือรนท่ีจะเรียนรูสิ่งใหม  ๆ อยูเสมอ
31. ขาพเจาจะเสียใจมาก  ถาหากไมมีโอกาสเรียนรูอีกแลว
32. ขาพเจาไมไดสนใจตอการเรียนรูนัก  เม่ือเทียบกับคนอื่น ๆ
33. ขาพเจาไมมีปญหาเกี่ยวกับทักษะเบ้ืองตนในการศึกษาคนควา  ไดแก
        ทักษะการฟง  การอาน  การเขียนและการจํา
34. ขาพเจาชอบทดลองเรียนสิ่งใหม ๆ  แมไมแนใจวาผลการเรียนรูนั้น
       จะออกมาเปนอยางไร
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ระดับการปฏิบัติ / ความคิดเห็น
ขอความ 1 2 3 4 5

35. ขาพเจาไมชอบเม่ือมีคนช้ีใหเห็นถึงขอผิดพลาด ในสิ่งท่ีขาพเจา
         กําลังทําอยู
36. ขาพเจามีความสามารถในการคนหาวิธีการแปลก ๆ ใหม ๆ
       ท่ีจะทําสิ่งตาง ๆ
37. ขาพเจาชอบคิดถึงอนาคตขางหนา
38. ขาพเจามีความสามารถในความพยายามคนหาวิธีการ
         เขาถึงสิ่งท่ีตองการเรียนรู
39. ขาพเจาเห็นวาปญหาเปนสิ่งท่ีทาทาย  ไมใชสัญญาณใหหยุดทํา
40. ขาพเจาสามารถบังคับตนเอง  ใหกระทําในสิ่งท่ีคิดวาควรจะทํา
41. ขาพเจาชอบการสํารวจตรวจสอบปญหาตาง ๆ
42. ขาพเจามักเปนผูนําในกลุม  ในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ
43. ขาพเจายินดีตอการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนอื่น ๆ
44. ขาพเจาไมชอบสถานการณการเรียนรูท่ีมีการทาทาย
45. ขาพเจามีความกระตือรือรนท่ีจะเรียนรูสิ่งใหม  ๆ
46. ขาพเจาเห็นวายิ่งเรียนมาก  ก็จะพบสิ่งท่ีนาสนใจมาก
47. ขาพเจาเห็นวาการเรียนรูเปนเรื่องสนุก
48. ขาพเจาเช่ือวา   การใชวิธีการเดิม  ๆ  ท่ีเคยใชไดผลมาแลว
        ดีกวาการทดลองสิ่งใหม  ๆ
49. ขาพเจาตองการเรียนรูมากข้ึน  เพื่อพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพ
50. ขาพเจาเช่ือวาในการเรียน  ไมมีใครชวยเราไดดีกวาตัวเราเอง
51. ขาพเจาเช่ือวาการเรียนรูวิธีการเรียนเปนสิ่งสําคัญ
52. ขาพเจาเช่ือวา  ไมมีใครแกเกินไปท่ีจะเรียน
53. การเรียนอยูตลอดเวลาเปนเรื่องท่ีนาเบ่ือหนาย
54. การเรียนรูเปนสิ่งจําเปนตอชีวิต
55. ในแตละป   มีสิ่งท่ีขาพเจาไดเรียนรูดวยตนเองหลายเรื่อง
56. การเรียนรูไมไดทําใหชีวิตของขาพเจาแตกตางไปจากเดิม
57. ขาพเจาสามารถเรียนไดดีท้ังในช้ันเรียน  และสามารถเรียนไดดี
       ดวยตนเอง
58. ขาพเจาเช่ือวา “ผูเรียน คือ ผูนํา”
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ภาคผนวก ค

หนังสือขอความรวมมือในการวิจัย
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ท่ี ทม (นฐ) 1109/1682                                                         บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
                         พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000

                                                                       7     สิงหาคม 2545

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล

เรียน  ผูอํานวยการการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี

ส่ิงท่ีสงมาดวย  รายช่ือโรงเรียนท่ีจะเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 1 ชุด

ดวย นางสาวจินตนา  ศิลปรัตน  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทํา
วิทยานิพนธ เรื่อง “ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะท่ีพึงประสงคกับระดับความพรอมในการเรียน
รูดวยการช้ีนําตนเองของครูโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี” มีความประสงคจะขอเก็บ
รวบรวมขอมูลจากครูในโรงเรียนสังกัดหนวยงานของทาน โดยจะเก็บขอมูลระหวางวันท่ี 5 
สิงหาคม – 15 กันยายน 2545 เพ่ือประกอบการทําวิทยานิพนธ ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดแจงโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางทราบ  
เพ่ือขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามใหแกนักศึกษาดังกลาวดวย

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดใหความอนุเคราะห  จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

จิราวรรณ  คงคลาย
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิราวรรณ   คงคลาย)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

สํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
โทร. 034243435, 034218788
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ท่ี ศธ 1170/6800                                                                 สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี

                                                                          9     สิงหาคม 2545

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการวิจัย

เรียน  หัวหนาการประถมศึกษาอําเภอ ทุกอําเภอ

ส่ิงท่ีสงมาดวย  บัญชีรายช่ือโรงเรียนกลุมตัวอยาง   จํานวน 1 ฉบับ

ดวยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร แจงวา นางสาวจนิตนา  ศิลปรัตน  นิสิต
ปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน ซ่ึงได
รับอนุมัติและอยูระหวางการจัดทําวิทยานิพนธ เรื่อง “ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคกับระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองของครูโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัด
สุพรรณบุรี” ท้ังนี้เพ่ือเปนสวนหนึ่งของการศกึษาตามหลักสูตรและเพ่ือประโยชนทางวิชาการตอไป

สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุร ี จึงใครขอความอนุเคราะหจากทาน
ไดแจงโรงเรียนในสังกัดท่ีมีรายช่ือดังแนบ ไดใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามแกบุคคลดัง
กลาว ในระหวางวันท่ี 5 สิงหาคม – 15 กันยายน 2545 ตอไป

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และดําเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

สุรินทร  ศรีสนิท
(นายสุรินทร  ศรีสนิท)

ผูชวยผูอํานวยการการประถมศึกษาจังหวัด รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี

ฝายบริการการศึกษา
โทร.  035-52-1832 ตอ 105
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ช่ือ – สกุล นางสาวจนิตนา   ศิลปรัตน
ท่ีอยู 735  ถนนปราบไตรจักร   หมูท่ี 5  ตําบลดอนเจดีย    อําเภอดอนเจดีย

จังหวัดสุพรรณบุรี    72170
ท่ีทํางาน โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณดอนเจดีย  ตําบลดอนเจดีย

อําเภอดอนเจดีย   จังหวัดสุพรรณบุรี   72170
ประวัติการศึกษา

   พ.ศ. 2510 สําเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปท่ี  7   จากโรงเรียนดอนเจดีย
อําเภอดอนเจดีย   จังหวัดสุพรรณบุรี

   พ.ศ. 2515 สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  จากโรงเรียนสงวนหญิง
อําเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี

   พ.ศ. 2518 สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครูช้ันสูง จากวิทยาลัยครูนครปฐม
อําเภอเมือง   จังหวัดนครปฐม

   พ.ศ. 2520 สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิต
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   บางแสน   จังหวัดชลบุรี

   พ.ศ.2543 ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2520 อาจารย 1 โรงเรียนวัดบานกลวย  อําเภอศรีประจันต   จังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ. 2522 – ปจจุบัน  อาจารย 2  โรงเรียนดอนเจดีย (อนุบาลพระบรมราชานุสรณดอนเจดีย)

              อําเภอดอนเจดีย  จังหวัดสุพรรณบุรี
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