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      The Use of Self Technology for Success in Education of Sexual Alternative 

Student was a qualitative research included methodology of biography education and 

narrative approach. The purpose of this research was gain to understanding of the processes 

which a kathoey student graduated from Faculty of Management Science at Silpakorn 

University. He had been a good study result during senior secondary school. He had been 

disappointed with the entrance examination result, failure to entry the number one reputed 

university of Thailand. During he had been studied, he did commit suicide by poison caused 

by many problems, i.e. pressure from his mother who rejected his kathoey identity, the conflict 

of the kathoey group in the class and leading to the education result had been down.  He had 

been self awareness in educational success and improving the education result. The self 

technology had been used.  

      The research findings revealed that the student needs to create self-worthiness 

and to be conceded by the other with the good education result. He started with the question 

“I cannot study” or “I do not intently study”, then he had been intention to study for him self.  

He used the failure in the past as a lesson learns in the present and prevention for the future. 

He foresaw the importance of the education result which would lead to the better job 

opportunity as well as the work with higher income salary. These reasons were motivated him 

to put the most effort for studying. In addition, he had got willpowers and good supports from 

his family, a sweetheart, the classmates, the teachers, etc. These supports were helped for 

the successfully use of self technology. He had been many changes and improvements in the 

study behavior, study plan, living style plan, self discipline, appropriate time management, 

diligence, endurance, attempt, positive thinking, rest, become the self identity. It had been 

leading to the educational success, getting good and stability job, and resulting to the pride of 

himself, his family and person around, and the university. 
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การจัดการการศึกษาในประเทศไทย ไดใหความสําคัญในการพัฒนาคน ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ใหความสําคัญเปนอยางมากในเรื่องการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู โดยมุงพัฒนาคนและสังคมไทย
ครอบคลุม 3 เร่ืองหลัก คือ การพัฒนาคนไทยใหมีคุณธรรมนําความรู พัฒนาจิตใจควบคูกับการพัฒนา          
การเรียนรูของคนทุกกลุมทุกวัยตลอดชีวิต โดยมุงใหเกิดการเสริมสรางความรูตามความเหมาะสม
ของคนทุกกลุมทุกวัย เพื่อใหสามารถรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง กาวสูสังคมฐานความรูไดอยาง
มั่นคง และสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ ในขณะเดียวกัน มุงเสริมสรางคนไทย
ใหมีสุขภาวะที่ดี ควบคูกับการเสริมสรางคนไทยใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางสันติสุข การคุมครอง
ทางเศรษฐกิจและสังคมกระบวนการยุติธรรม การคุมครองสิทธิเสรีภาพ และมีความปลอดภัยใน
การดําเนินชีวิต สรางและพัฒนากําลังคนที่เปนเลิศโดยเฉพาะในการสรางสรรคนวัตกรรมและองคความรู 
สงเสริมใหคนไทยเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และการจัดการองคความรูทั้งภูมิปญญา
ทองถ่ินและองคความรูสมัยใหมตั้งแตระดับชุมชนถึงประเทศ การสรางและพัฒนาเด็กและเยาวชน
ใหมีความพรอมดานสติปญญา อารมณ และศีลธรรม ภายใตระบบการศึกษาที่มุงการเรียนรูทั้งทาง
ปฏิบัติและวิชาการ สามารถนําไปใชในการพัฒนาตนเอง เศรษฐกิจและสังคม  

สังคมปจจุบันเปนสังคมแหงการเรียนรู บุคคลจะดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพจะตองเปน
บุคคลแหงการเรียนรู ซ่ึงไดรับการพัฒนากระบวนการเรียนรูที่มีคุณภาพอยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง มีประสบการณแหงการเรียนรู มีเจตคติ คานิยมเกี่ยวกับการเรียนที่ดี การเรียนรูชวยทําให
ผูเรียนมีความสุข เรียนรูที่จะเรียน เรียนรูที่จะทํา เรียนรูที่จะอยูรวมกัน และการเรียนรูในสังคม
ปจจุบันเกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานการณอยางตอเนื่องยาวนานตลอดชีวิต ซ่ึงผูสอนตองสราง
ศรัทธาและปญญาใหกับผูเรียน ไดส่ังสมประสบการณการเรียนใหพัฒนาเปนบุคคลแหงการเรียนรู
ที่จะแสวงหาความรูไดตลอดชีวิต และการเรียนรูจะเกิดไดดีก็ตอเมื่อผูเรียนมีสมาชิกและรูจัก
ควบคุมตนเอง ผูสอนอยูในฐานะที่จะชวยเหลือเกื้อกูลใหผูเรียนรูจักตนเอง รูจักเปาหมายการศึกษา
และเปาหมายชีวิต และรูจักใชเวลา รวมทั้งชี้แนะอบรมสั่งสอนในการครองตนใหเกิดประโยชน
สูงสุด ทั้งตอตนเองและตอผูอ่ืน (วิชัย วงษใหญ 2542 : 15) 

การศึกษาของมนุษยเปนการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ดังนั้นการเรียนรูจะชวย
พัฒนาคนทั้งรางกายและจิตใจ ใหมีคุณภาพ มนุษยและธรรมชาติสรางแหลงเรียนรูที่จะชวยให
สามารถเรียนรู และเกิดการเรียนรูไดอยางหลากหลาย ตามความตองการทุกเพศ ทุกวัย ทุกเวลา ทุกสถานที่ 
โดยไมจํากัด ในยุคโลกาภิวัตนการรับรูขาวสารขอมูลเรื่องราวความกาวหนาเปนไปอยางรวดเร็ว
ทันสมัย จึงจําเปนที่จะตองพัฒนาคนไทยใหเปนผูใฝเรียน ใฝรู ทันโลก ทันเหตุการณ เพื่อปรับเปลี่ยนตัวเอง
ใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข (กรมวิชาการ 2543 : 25) 
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อยางไรก็ตาม การปฏิรูปการศึกษาจึงเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งของการพัฒนา
ประเทศใหยั่งยืน จะสําเร็จลุลวงอยางดีได จําเปนตองไดรับความรวมมือจากหลายฝายรวมกนัพฒันา
หลายดานพรอมๆกัน (อํารุง จันทวานิช 2543 : 13) กลาวคือ ผูเรียนเปนเปาหมายที่สําคัญของการจัด
การศึกษา ทุกฝายทั้งบิดา มารดา ผูปกครอง ครูอาจารย ผูบริหารทั้งภาครัฐ และเอกชน ตองรวมกัน
จัดการเรียนรูแกผูเรียนใหผูเรียนมีพัฒนาการที่สมบรูณ และสมดุลทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ และอยูในสังคม
ไดอยางมีความสุข รวมทั้งมีเจตคติและคานิยมที่จะพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดเวลา 

การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนมีสวนรวม   
ในการกําหนดจุดมุงหมาย กิจกรรม และวิธีการเรียนรู ไดคิดเอง ปฏิบัติเอง ไดเรียนรูดวยตนเอง 
รวมทั้งรวมประเมินผลการพัฒนาการเรียนรูตามศักยภาพ ความตองการ ความสนใจ และความถนัด
ของแตละคน (คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู 2543 : 39) 

การจัดการเรียนการสอนที่ผานมากิจกรรมการเรียนการสอนถูกกําหนดขึ้นโดยครูผูสอน 
นั่นคือเปนการจัดการเรียนการสอนโดยเนนที่ครูมากกวาผูเรียน การประเมินผลเนนความรูที่ครูบอก
ผูเรียนตองเรียนตามตํารา เรียนตามคําส่ังของผูสอน ตารางเรียนก็ถูกกําหนดโดยผูสอน ผูเรียนไมมี
สิทธิเลือกที่จะเรียนรูเอง การเรียนการสอนมุงเนนการทองจําเพื่อสอบมากกวาการเนนใหผูเรียนรูจักคิด 
วิเคราะห เพื่อการแกปญหาและการแสวงหาความรูดวยตนเอง อีกทั้งไมสามารถปลูกฝงการรักที่จะเรียนรู
ตลอดชีวิต อันเปนคุณสมบัติที่สําคัญมากในยุคขอมูลขาวสารและสังคมแหงการเรียนรูใหกับผูเรียน 
(พลสัณห โพธ์ิศรีทอง 2542 : 10-17) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 ไดระบุไวอยางชัดเจนเรื่องแนวการจัด
การศึกษา มาตราที่ 22 วาดวยการจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมให
ผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและศักยภาพ การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู 
และบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษา ซ่ึงจากการวิเคราะห จุดเนนของการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานตองการใหผูเรียนมีความรู ความสามารถ และทักษะในการแสวงหาความรูไดอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิตและทันตอการเปลี่ยนแปลง มีความสามารถในการประกอบอาชีพพึ่งตนเองได ดํารงชีวิต
อยางมีคุณธรรมและศักดิ์ศรี พัฒนาตนเองและมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมไดอยางเหมาะสม 
คุณสมบัติดังที่กลาวมาก็คือ การปรับเปลี่ยนรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนใหหันมาเนน
กระบวนการเรียนรูวาเปนหัวใจในการพัฒนาผูเรียน โดยตองการใหผูเรียนเปนผูศึกษาและสรางองคความรู
ดวยตนเอง เพราะเชื่อวาการจัดการเรียนการสอนโดยเนนใหผูเรียนดวยการนําตนเอง จะชวยให
ผูเรียนมีกระบวนการเรียนรู คิดเปน ทําเปน และแกปญหาเปน และการเรียนรูที่มีพลังความคิดมากที่สุด 
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เกิดขึ้นเมื่อผูเรียนมีสวนรวมในการสรางสิ่งที่มีความหมายตอตนเอง ส่ิงที่ตนเองชอบและสนใจ จะทําให
ผูเรียนสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมยุคสารสนเทศไดอยางมีคุณภาพและมีความสุข (วิชัย วงษใหญ 2542 :  56)  

ในอดีตการจัดกระบวนการเรียนรู  การใหการศึกษาไมไดเนน  “การเรียนรูของผูเรียน”  
แตจะเนน “การสอนของครู”  ตอมาจากผลการวิเคราะหสภาพปญหาและอุปสรรคของการศึกษาที่ผานมา  
รวมทั้งการวิเคราะหทิศทางการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในอนาคต  จึงเกิดการปฏิรูปการศึกษาขึ้น
พระราชบัญญัติของการศึกษา  พ.ศ.  2542  กําหนดใหการจัดการเรียนรู  “เนนผูเรียนสําคัญที่สุด”  
เพื่อใหผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพ  สามารถเรียนรูดวยตนเอง  รูจักแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต จากการตระหนักถึงความสําคัญของวิธีการเรียนรูดังกลาว ทําใหสถาบันการศึกษาหลายแหง
กําหนดใหนักศึกษา  ศึกษาดวยตนเองจากสื่อชุดวิชา  ส่ือทางไกล และสื่ออ่ืนๆ ทั้งนี้ใหวางแผนการเรียน
ดวยตนเอง (กระทรวงศึกษาธิการ 2541: 23-24)  ซ่ึงสอดคลองกับเทคนิคการเรียนรูดวยการนําตนเอง      
(Self-Directed Learning) นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของศิลปะวิทยาการแขนงตางๆ 
และการเพิ่มขึ้นของนวัตกรรมทางการศึกษา เชน การมีศูนยบริการทางวิชาการ หองเรียนแบบเปด 
การเรียนแบบไมแบงชั้น เปนตน ลวนแตใหผูเรียนตองรับผิดชอบและแสวงหาความรูดวยตนเอง
ทั้งส้ิน (วิชัย วงษใหญ 2542 : 56) แนวความคิดเกี่ยวกับการเรียนรูวิธีการเรียนหรือการเรียนรูดวย
การนําตนเอง (Self-Directed Learning) จึงเปนทักษะสําคัญที่สุดที่ตองพัฒนาใหเกิดกับผูเรียนในยุค
ที่การศึกษาเปนปจจัยที่ 5 การศึกษาเกิดขึ้นอยางหลากหลายไมเพียงแตในโรงเรียนเทานั้น               
(ศักรินทร สุวรรณโรจน 2542 : 19) 

การเรียนรูดวยการนําตนเอง เปนอีกแนวทางเลือกหนึ่งที่จะนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสฝกฝนคนควาดวยตนเองใหมากที่สุดเทาที่จะทําได ดังนั้นการสอนของครู
จึงควรใหผูเรียนมีบทบาทในการเรียน เปดโอกาสใหไดคิดอยางอิสระมีเหตุผล มีความรับผิดชอบ
และรูจักการทํางานรวมกันกับผูอ่ืน เพื่อใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงที่คนเราอยูรวมกันเปน
กลุมสังคม การเรียนรูจึงควรใหผูเรียนรูจักการคนพบดวยตนเอง และในสวนตัวของผูเรียน ควรจะมี
คุณสมบัติบางประการ คือ มีการเรียนรูดวยการนําตนเอง หรือคุณลักษณะที่เอื้อตอการเรียนรูดวย
การนําตนเอง หากทราบระดับขององคประกอบการเรียนรูดวยการนําตนเองของแตละบุคคลวาอยู
ในระดับใดก็จะเปนประโยชนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สามารถสรางภาพเอื้อและ
สนับสนุนใหบคุคลมีระดับการเรียนรูดวยการนําตนเองที่เพิ่มขึ้น อันจะนําไปสูการประสบผลสําเร็จ
ทางการศึกษา 

การเรียนรูดวยการนําตนเอง (Self-Directed Learning) ที่ผานมาถูกจัดไวเปนเรื่องของ
การศึกษาผูใหญ แตความจริงสามารถนํามาใชกับทุกกลุมอายุ ทุกวัฒนธรรม และทุกระดับการศึกษา 
อีกทั้งนักการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน และนอกระบบโรงเรียนตางยอมรับวา การที่ผูเรียนเปนผูศึกษา
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คนควา หรือเรียนรูดวยการนําตนเองนั้น จะเปนผูเรียนที่เรียนรูไดดีกวาผูเรียนที่เรียนตามการชี้นํา
ของผูอ่ืน (รุง แกวแดง 2543 : 112) 

โนลส (Knowles 1975 : 18, อางใน ณัชธกัญ หมื่นสา : 15-16) กลาวถึงความสําคัญของ
กระบวนการเรียนรูดวยการนําตนเองวา เกิดจากการคิดริเริ่มของบุคคลในเรื่องหนึ่งตามความ
ตองการ และความสนใจของตนเอง มีการวางแผน วางจุดมุงหมายในการเรียน โดยอาศัยความ
ชวยเหลือจากผูอ่ืน หรือไมก็ตาม สามารถเรียนรูดวยวิธีการที่เหมาะสม และสามารถประเมินผลการ
เรียนรูนั้นได บุคคลที่เรียนรูดวยการนําตนเองจะเรียนไดมากกวา ดีกวาบุคคลที่เปนผูรับ หรือรอให
ผูสอนถายทอดวิชาความรูให โดยคนที่เรียนรูดวยตนเอง จะเรียนอยางตั้งใจ มีจุดมุงหมาย มีแรงจูงใจสูง        
มีความเปนตัวของตัวเองเพิ่มมากขึ้น และสามารถดําเนินชีวิตไดดวยตนเอง สามารถใชประโยชน
จากการเรียนรูไดดีกวาและยาวนานกวาผูที่รับคําสอนแตอยางเดียว การเรียนรูดวยการนําตนเอง 
สอดคลองกับการพัฒนาการทางจิตวิทยา เปนกระบวนการทางธรรมชาติ และผลการวิจัยหลายเรื่อง
ที่แสดงใหเห็นวา การเรียนรูดวยการนําตนเอง กอใหเกิดผลทางบวกตอการเรียนการสอน การทํางานและ
การดําเนินชีวิตของบุคคล การเรียนรูดวยการนําตนเอง (Self-Directed Learning) เปนวิธีการเรยีนรูที ่
มัลคัม โนลส (Malcolm S.Knowles) ไดนําเสนอไวตั้งแต ป ค.ศ. 1975 โดยใหความหมายเกี่ยวกับ
การเรียนรูดวยการนําตนเองวา “เปนกระบวนการที่บุคคลเปนผูคิดริเริ่มเรียนรู จะดวยความ
ชวยเหลือจากบุคคลอื่นหรือไมก็ตาม โดยท่ีบุคคลนั้นจะเปนผูวิเคราะห ความตองการในการเรียนรู 
กําหนดเปาหมายของการเรียนรู จําแนกแหลงทรัพยากรเพื่อการเรียนรู ดําเนินกิจกรรมการเรียนรู
ดวยวิธีการที่เหมาะสม และสามารถประเมินผลการเรียนรูนั้นๆ” ซ่ึงแนวคิดดังกลาวมีความ
สอดคลองกับนักการศึกษาไทย คือ สมคิด อิสระวัฒน (2542 : 2) ที่กลาววา ลักษณะของคนที่
สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ไมไดมีอยูในตัวของทุกคน แตสามารถสรางและพัฒนาขึ้นมาได      
ซ่ึงเมื่อใดก็ตามที่ผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยการนําตนเอง มีใจรักที่จะศึกษาคนควา เพราะตนมีความ
ตองการ บุคคลนั้นก็จะดําเนินการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยไมมีใครตองบอก อีกทั้งยังเปนแรง
กระตุนใหเกิดความอยากรูไมส้ินสุด ซ่ึงวิถีดังกลาว จะนําไปสูการเปนผูเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong 
Learner) อันเปนเปาหมายที่นักการศึกษาในปจจุบันคาดหวังและปรารถนาจะใหเกิดกับบุคคลทุกคน 
แนวคิดของโนลส กลาวถึงองคประกอบของความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองไว          
5 ขั้นตอน ไดแก 1) การวิเคราะหความตองการของตนเอง  2) การกําหนดจุดมุงหมายในการเรียนรู   
3) การวางแผนการเรียนรู 4) การแสวงหาแหลงวิทยาการในการเรียนรู และ 5) การประเมินผลการ
เรียนรูดวยตนเอง   

ฟูโก (Foucault 1988 : 18, อางอิงใน ทิพากร วิชิตาเลิศพงศ 2550 : 2-3) นักคิดยุคหลัง
สมัยใหม ใหความหมายกับกับเทคโนโลยี (Self Technology) แหงตัวตนในฐานะที่เปนภาคปฏิบัติการ         
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ใหบุคคลไดรับผลจากวิชาการของตนเอง หรือจากความชวยเหลือของบุคคลอื่นที่มีปฏิบัติการ        
ที่แนนอนกับรางกาย วิญญาณ ความคิด ความประพฤติและวิธีการดํารงชีวิต เพื่อจะปรับเปล่ียน
ตนเองไปถึงขั้นแหงความสุข ความบริสุทธ์ิ ความฉลาด ความสมบรูณหรือความมีคุณธรรม 
เทคโนโลยีแหงตัวตนเปนกระบวนการที่เหมือนเปนแบบฝกหัดที่อนุญาตใหลักษณะเฉพาะของ
บุคคลมีผลกระทบตอตนเองในวิธีการของตนเองหรือกับการชวยเหลือของผูอ่ืน ไมวาจะหนึ่งใน
ขั้นตอนของรางกายและจิตวิญญาณ ความคิด ความประพฤติและทางที่ควรจะเปน ส่ิงตางๆเหลานั้น 
เปนเครื่องมือที่จะเปลี่ยนพวกเขาเพื่อใหไดมาซึ่งความสุข ความบริสุทธิ์ ความเฉียวฉลาด ความสมบรูณแบบ 
ความยั่งยืนเปนอมตะ ซ่ึงในการใหหรือเนนจุดสําคัญดังกลาวนี้ เปนการไดรับจากอิทธิพลความรูสึก
สวนตัวที่ไมไดมากกวาการแสดงออกในแบบลักษณะนิสัยเทานั้น 

นอกจากนี้ทฤษฎีการเรียนรูกลุมมนุษยนิยม มีความเชื่อวา มนุษยจะพัฒนาตนเองไดดี  
ในสภาพการเรียนรูที่มีผูเรียนรูเปนศูนยกลาง โดยครูมีบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวกเนนกระบวน      
การเรียนรูเปนสําคัญ 

การศึกษาในปจจุบันเนนการเรียนรูจากการนําตนเอง เพื่อสงเสริมใหผูเรียนรักการเรยีนรู 
รูจักวิธีการศึกษาคนควา แสวงหาความรู นําไปสูการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของตนเอง             
ใหสามารถเรียนรูดวยการนําตนเอง นําไปสูการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต การเรียนยุคใหม    
จึงเปนการเรียนรูที่ผูเรียนสามารถเรียนรูจากแหลงตางๆรอบตัว ไมใชความรูที่เกิดขึ้นในโรงเรียน 
สถาบันการศึกษาเทานั้น ดังนั้นการศึกษาในอนาคตไมใชการศึกษาในโรงเรียนหรือการศึกษานอก
โรงเรียนแตคือการศึกษาดวยตนเอง ซ่ึงเปนการศึกษาที่สําคัญที่สุด เพราะเปนการเรียนที่ตอบสนอง
ตนเองมากที่สุด การเรียนรูแบบนําตนเอง จึงจัดไดวาเปนแนวคิดในการเรียนรู ทั้งผูเรียน ผูสอน 
และองคกรสถาบันที่จัดการศึกษา จําเปนตองทําการปรับเปลี่ยนความรูความเขาใจรวมกันในการ
สรางกระบวนการรูเพื่อใหเกิดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอประสิทธิภาพการเรียนรูของแตละบุคคล 
เนื่องจากการเรียนรูแบบนําตนเองมีความสําคัญมากตอการพัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิตและ             
มีลักษณะสอดคลองกับสภาพและกระบวนการทางจิตวิทยาของมนุษย คือเมื่อแรกเกิดมนุษยจะตอง
พึ่งพาผูอ่ืน โดยไดรับการดูแลปกปองจากพอแม แตเมื่อโตข้ึน มนุษยจะตองการความเปนตัวของ
ตัวเอง มีอิสระเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และลดการพึ่งพาผูอ่ืนลง พัฒนาการเชนนี้สอดคลองกับแนวคิด
ของการพัฒนาการเรียนรูแบบนําตนเอง ดังนั้นจึงถือวาการเรียนรูแบบนําตนเองเปนกระบวนการที่
ทําใหเกิดการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิต และเปนแนวคิดสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพราะเปน
ทักษะและเปนวิถีชีวิตที่สําคัญมากสําหรับการอยูรอดของมนุษยโลกท่ีมีความเปลี่ยนแปลงเกิด
ขึ้นอยูเสมอ หากทําใหเยาวชนในประเทศเกิดการเรียนรูดังลักษณะขางตนไดแลวนั้น ยอมทําให
ประเทศชาติเกิดการพัฒนาไดในอนาคตอยางยั่งยืน 
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สําหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยสวนใหญนักศึกษามีชวงอายุระหวาง 18-23 ป 
ซ่ึงเปนชวงตอระหวางวัยรุนตอนปลายกับวัยผูใหญตอนตน มีบุคลิกแหงตนอยางชัดเจน คือประสบ
ความสําเร็จในการคนหาเอกลักษณแหงตน มีพัฒนาการทางสังคมและบุคลิกภาพที่ดี เปนแบบ
เอกลักษณเฉพาะบุคคล มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีสังคมแบบกลุมที่เปนเอกลักษณ มีความมั่นคง  
ในตนเองทั้งบทบาท การกระทํา ในดานการเรียน ดานการประกอบอาชีพ ดานบทบาททางเพศ   
ของตน นับวาชวงที่สําคัญของชีวิตที่ตองการความเจริญงอกงาม การไดรับประสบการณที่ดี 
ความสัมพันธระหวางเพศ สัมพันธภาพกับเพื่อน และความสําเร็จในการศึกษา ในแตละปการศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการมีนักศึกษาออกกลางคัน เนื่องจากปญหาจากการเรียน เชน เรียนชา เรียนไมทัน 
ไมเขาเรียน ขาดเอาใจใสในการเรียน ไมรับผิดชอบ จัดสรรเวลาไมถูกตอง เบื่อเรียน เปนเหตุให
นักศึกษาตองพนสภาพ เนื่องจากมีผลการศึกษาต่ํากวาเกณฑมี่ทางมหาวิทยาลัยกําหนด ทําใหเกิด
ความสูญเปลาทางการศึกษา และเปนผลเสียแกตัวนักศึกษา และครอบครัว เนื่องจากนักศึกษาตอง
เสียเวลา และคาเลาเรียนรวมทั้งคาใชจายตางๆ โดยเปลาประโยชน และตองหาที่เรียนใหมเปนภาระ
แกผูปกครองทั้งทางดานเศรษฐกิจและจิตใจ แนวทางแกปญหาที่ดีทางหนึ่งคือการที่นักศึกษา
สามารถใชเทคโนโลยีแหงตัวตน เพื่อนําตนเองสูความสําเร็จในการศึกษา เปนกระบวนการหนึ่งที่
นักศึกษามองเห็นหนทางในการพัฒนาตัวตนใหเกิดศักยภาพในการศึกษา เลือกนํามาใชในการ
จัดการเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนของตน พลิกผันชีวิตดานการศึกษาของตนจากที่มีผลการ
เรียนที่ไมพึงพอใจ หันมาใสใจพัฒนาวิธีการเรียน ดวยกระบวนการเรียนรูโดยตนเอง สรางองค
ความรูดวยตนเอง คิดเปน ทําเปน และแกปญหาเปน จนกระทั่งมีผลการเรียนในระดับที่ดีเปนที่    
นาพอใจ สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีคุณภาพและความสุข 

การวิจัยคร้ังนี้ เนื่องจากผูวิจัยมีความสนใจและตองการทราบถึงกระบวนการใช
เทคโนโลยีแหงตัวตน อันจะนํามาซึ่งความสําเร็จในการศึกษาระดับอุดมศึกษานักศึกษาเพศ
ทางเลือก อันเปนลักษณะเฉพาะของบุคคลที่ไมสามารถลอกเลียนแบบได แตสามารถนํามาเปน
แบบอยาง เพื่อปรับใชกับตนเองของบุคคลทั่วไปได เนื่องจากความเปนตัวตนนั้น ตองเกิดจากบคุคล
นั้นๆ จึงมุงศึกษาถึง การใชเทคโนโลยีแหงตัวตน กระบวนการเรียนรูดวยการนําตนเอง เพื่อความสําเร็จ      
ในการศึกษาของนักศึกษาเพศทางเลือก เปนการวิจัยศึกษาดวยวิธีวิทยาที่เรียกวาวิธีการศึกษาแบบ
อัตชีวประวัติ (Autobiography) โดยการศึกษาในแนวทางที่เรียกวา การศึกษาประวัติชีวิต และเรื่อง
เลา (Life History and Narrative Approach)  ดวยการสัมภาษณระดับลึกถึงเรื่องราวประวัติชีวิตที่
ผานมา และส่ิงที่สังคมไดสรางและหลอหลอม ความเปนบุคคลเพศทางเลือกของมาชา (นามสมมุติ) 
ที่สําเร็จการศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ สาขาจัดการธุรกิจทั่วไป มหาวิทยาลัยศิลปากร ผูให
ขอมูลหลักที่ใชเทคโนโลยีแหงตัวตนในการพัฒนาศักยภาพการเรียน โดยศึกษาถึงกระบวนการใช
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เทคโนโลยีแหงตัวตน เพื่อนําไปสูการเรียนรูดวยการนําตนเองสูการศึกษา เพื่อทําความเขาใจถึง
กระบวนการใชเทคโนโลยีแหงตัวตนในการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา โดยผลการวิจัยทําให
สามารถทราบถึงกระบวนการในการใชเทคโนโลยีแหงตัวตนของนักศึกษา ตลอดจนเปนแนวทาง
สําหรับสถาบันการศึกษาในการสงเสริมสรางโอกาสใหนักศึกษาที่มีผลการเรียนไมดีไดนําวิธี
ดังกลาวมาประยุกตใชสําหรับตนเอง และเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน สงเสริม และ
สนับสนุนใหนักศึกษามีความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง สามารถกลาเผชิญกับปญหา
และเรียนรูที่จะหาทางแกปญหา เพื่อพัฒนาศักยภาพของการเรียน และลดปญหาการพนสภาพของ
นักศึกษา 

 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

ผูวิจัยมีวัตถุประสงคในการศึกษาถึงกระบวนการใชเทคโนโลยีแหงตัวตน เพื่อนําไปสู
การเรียนรูดวยการนําตนเองเพื่อความสําเร็จในการศึกษาระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาเพศทางเลือก  
กรณีศึกษามาชา (นามสมสุติ)  ที่สําเร็จการศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจ
ทั่วไป มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยเริ่มตนจากการเขาถึงความรูสึกนึก
คิดและประสบการณของมาชา ผูซ่ึงไดถูกประทับตราอัตลักษณทางสังคมอันเกิดจากมีพฤติกรรม
เพศทางเลือก สุดทายแลวไดนําไปสูการคนพบตนเองและความพยายามในการสรางตัวตนใช
เทคโนโลยีแหงตัวตนเพื่อความสําเร็จในการศึกษา 

    
3. ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ใชวิ ธีการศึกษากับนักศึกษากะเทยคนหนึ่งที่ สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร ดวยวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interviews) โดยผูวิจัยมุงศึกษา 
กระบวนการในดานความพรอมอันจะนําไปสูการเรียนรูดวยการนําตนเอง ซ่ึงเปนเทคโนโลยีแหง
ตัวตนที่กอใหเกิดการพัฒนาของผูเรียน และศึกษาถึงเหตุที่จะกอใหเกิดกระบวนการ หรือแนวคิดที่
จะพัฒนาตนเองใหเกิดการเรียนที่มีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จ 
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4. กรอบความคิดของการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเร่ือง “การใชเทคโนโลยีแหงตัวตนเพื่อความสําเร็จในการศึกษาของ
นักศึกษาเพศทางเลือก” มีวัตถุประสงคในการการศึกษาถึงกระบวนการใชเทคโนโลยีแหงตัวตน 
เพื่อนําไปสูการเรียนรูดวยการนําตนเองเพื่อความสําเร็จในการศึกษาระดับอุดมศึกษาของนักศึกษา
เพศทางเลือก  โดยผูวิจัยใหความสําคัญกับตัวตนของมนุษยในการสรางตัวตน และการใช
เทคโนโลยีแหงตัวตนเปนแรงผลักดัน เพื่อความสําเร็จในการศึกษา โดยมีแนวทางการวิเคราะห
ศึกษาถึงกระบวนการสําเร็จการศึกษาดวยตนเอง โดยใชแนวคิดเทคโนโลยีแหงตัวตน (Technology 
of self) เปนแนวทางในการศึกษา คือ ผูวิจัยศึกษาประวัติชีวิตและเรื่องเลา (Life history and 
Narrative approach) เร่ืองราวที่เกี่ยวกับชีวิตนับจากอดีตมาจนถึงปจจุบันและมีผลถึงอนาคต เพื่อทํา
ความเขาใจถึงวิธีคิด การนิยาม การใหความหมาย การตีความ สถานการณและเรื่องราวตางๆ ที่ผาน
เขามาในชีวิตของผูใหขอมูลหลัก รวมทั้งการนําเสนอปรากฏการณทางสังคมที่ผานเขามาใน
ประสบการณชีวิต โดยใชแนวคิดแบบปรากฏการณทางสังคม (Phenomenology) เปนแนวทาง
การศึกษาโดยวิธีการใหบุคคลอธิบายเรื่องราวและประสบการณตางๆที่ตนเองประสบมา โดยมีฐาน
คิดวามนุษยจะรูดีในเรื่องที่ตนเองมีประสบการณมากอน การรับรูและรูความหมายในขณะที่ยังมี
สติสัมปชัญญะ  

 การนําเสนอในรูปแบบวิธีการศึกษาประวัติชีวิตและเรื่องเลานั้น ผูเลาเรื่องหรือผูให
ขอมูลหลักหรือเจาของประสบการณ สามารถบรรยายถึงความรูสึก อารมณ ความทรงจํา โดย
เชื่อมโยงกับคนอื่น  งานวิจัยนี้ เปนเรื่องราวของนักศึกษาเพศทางเลือก  กลาวถึงชีวิตที่ผาน
ประสบการณและเรื่องราวที่ผูเลาเรื่องพูดถึงตัวเองและความสัมพันธกับผูอ่ืนในสังคม ไมวาจะเปน
พอ แม พี่ นา คนรัก เพื่อนรวมชั้นเรียน คูอริ คูปรับ เพื่อนรวมงาน อาจารยผูสอน เขามาไวใน
เร่ืองราวชีวิตตนเอง  ซ่ึงการเลาเรื่องชวยใหผูเลารูสึกวาประสบการณของตนมีความหมาย  ตระหนัก
ถึงความสําคัญของตนเอง สําคัญตอสังคม คนทั่วไปมองวาเปนเรื่องของคนๆเดียวอาจไมมีนัยยะ แต
สําหรับคนๆหนึ่งนั้นมีความหมาย เพราะการที่หนึ่งคนประสบปญหาชีวิตหลายดานไมวาจะเปน
ความกดดันจากมารดาผูที่ไมยอมรับในความเปนกะเทย  ความขัดแยงระหวางเพื่อนกลุมกะเทยที่
รวมชั้นเรียน และมีผลการเรียนที่ตกต่ํา ไดเกิดความตระหนักรูในตัวตน ไดทําการปลิดชีวิตตนเอง
ดวยการกินยาเกินขนาด คนอื่นอาจมองวาไมสําคัญ แตของคนนี้หมายถึงการมีอนาคตที่ดีจากการมี
ความรูในสถาบันการศึกษา จากจุดเปลี่ยนของผูเลาเรื่องที่ตองการสําเร็จการศึกษาและตองการสราง
ศักยภาพทางการเรียน  ผูวิจัยมีฐานความคิดวาผูเลาเรื่องมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีตัวตนใน
ความคิด การตัดสินใจที่ประกอบดวยทั้งเหตุผล อารมณ ความรูสึก  มีความสามารถในการเรียนรู 
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการเรียน รวมทั้งมีความระลึกรูและตั้งกฎเกณฑการปฏิบัติของ
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ตนเองซึ่งเปนวิถีเปลี่ยนแปลงตนเองตามความตองการสําเร็จการศึกษา โดยใชกระบวนการเรียนรู
ดวยการนําตนเองที่เรียกวาเทคโนโลยีแหงตัวตนเปนเครื่องมือ    
       แนวทางการวิเคราะหศึกษา กระบวนการนําไปสูการเรียนรูดวยการนําตนเองเพื่อ
ความสําเร็จในการศึกษาของนักศึกษาเพศทางเลือก โดยใชเทคโนโลยีแหงตัวตนเปนแนวทางใน
การศึกษากรอบแนวคิด ดานความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองเกิดจากทั้งองคประกอบ
ภายใน ไดแก ลักษณะทางบุคลิกภาพของผู เรียน ซ่ึงประกอบดวยแรงจูงใจ เจตคติ คานิยม 
ความสามารถในการรับผิดชอบและควบคุมตนเอง และองคประกอบภายนอกของบุคคล คือ การ
จัดการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรูดวยการนําตนเอง ซ่ึงจะศึกษาเกี่ยวกับความพรอมในการเรียนรู
ดวยการนําตนเอง เพื่อทําความเขาใจการปฏิบัติ พฤติกรรมดานการเรียน มีผูเลาเรื่องเปนผูกระทํา
การจากความคิดและตัดสินใจ พรอมทั้งการกอรูปกิจกรรมตามความสามารถ และศักยภาพ  โดย
การสรางตัวตนอันเกิดจากความปรารถนาในสวนลึกของจิตใจ สรางจิตสํานึกใหฝนฝาตออุปสรรค
ตางๆ และสามารถประสบความสําเร็จในการศึกษาไดในที่สุด  เพื่อการดํารงชีวิตในการเปนคนที่มี
คุณภาพของสังคมตามเปาหมายของตนเอง 

 
5. ประโยชนท่ีไดรับ 

ผลการวิจัยคนควาครั้งนี้  
5.1 เพื่อทราบถึงกระบวนการใชเทคโนโลยีแหงตัวตนสูการเรียนรูดวยการนําตนเองของ

นักศึกษาที่เปนเพศทางเลือก 
5.2 เพื่อใหเกิดประโยชนแกนักเรียน นักศึกษาที่จะเปนแรงจูงใจและแรงผลักดันใหเกิด

กระบวนการเรียนรูไดดวยตนเอง เพื่อจะสงผลสําเร็จในการเรียนและเปนเยาวชนที่มีความรู 
ความสามารถที่จะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศตอไปถึงแมเปนเพศทางเลือก 

 5.3 เพื่อใหเกิดประโยชนตออาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษา ผูบริหาร ผูปกครอง 
ตลอดจนผูที่เกี่ยวของกับนักศึกษาสามารถนํากระบวนการใชเทคโนโลยีแหงตัวตนเพื่อความสําเร็จ
ในการศึกษา มาเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน สงเสริม และสนับสนุนใหนักศึกษามี
ความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง สามารถกลาเผชิญกับปญหาและเรียนรูที่จะหาทาง
แกปญหานั้นๆ ซ่ึงจะทําใหนักศึกษาเกิดการแสวงหาความรูอยางไมส้ินสุด อันเปนผลนําไปสูการ
เรียนรูอยางตอเนื่อง และตลอดชีวิต 
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1. ��� 2��ก����ก�.�	%�������ก 
1.1 ��� 2������-..���$���G����� 
1.2 ก����I�'���ก�!��������ก'3�����	% (Sexual Identities) 
1.3 ก��*���� � ��(��ก-��� 
1.4 �	%!�-��-�	%I��-(��ก-��� 

2. ��� ����� �����0��-�C'D�ก�%&ก'�����ก����(���ก�.ก�����2�0���ก��"������ 
2.1 �C'D�ก�����2�ก�T�  �T'����  (Humanism) 
2.2 ก�����2�ก�!���!��0���*WGG��� ����C'X� Constructionism 
2.3 �����0(������ ��$��! (Carl Rogers) 

3. ก�����2�0���ก��"������ 
3.1 ��� � ��(��ก�����2�0���ก��"������ 
3.2 ��� !"���G(��ก�����2�0���ก��"������ 
3.3 ��ก'3-��-(�E����(��ก�����2�0���ก��"������ 
3.4 ����*-ก�.(��ก�����2�0���ก��"������ 
3.5 ก�$�0ก�����ก�!���..ก�����2�0���ก��"������  
3.6 .�.��(��B2�!��ก�.ก�����2�0���ก��"������ 
3.7 .�.��(��B2�������ก�����2�0���ก��"������ 
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4. ปจจัยที่สัมพันธกับการเรียนรูดวยการนําตนเอง 
4.1 แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูดวยการนําตนเอง 
4.2 ความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง  

5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
5.1 งานวิจัยตางประเทศที่เกี่ยวของ 
5.2 งานวิจัยในประเทศที่เกี่ยวของ 

 
1. ความรูเก่ียวกับเพศทางเลือก 

สังคมโดยทั่วไปจะใชลักษณะปรากฏทางกายเพื่อบงบอกถึงความแตกตางระหวางเพศ
ออกเปน 2 เพศ คือ เพศชายและเพศหญิง การจําแนกถึงความแตกตางนี้หมายถึงความแตกตางใน
เร่ืองของความคาดหวังทางสังคม (social expectations) อันเปนคุณสมบัติพื้นฐานที่สังคม
ประทับตราใหกับบุคคลผูนั้นไดแสดงออกตามเพศที่ตนเปนอยู ซ่ึงเอกลักษณทางเพศที่สังคม
ประทับตราใหจะถูกใชเปนพื้นฐานในการกําหนดคุณสมบัติในเรื่องบทบาท ความสนใจ กิจกรรม 
ความโนมเอียงทางเพศ และคุณสมบัติอ่ืนๆ อีกมากมายที่จะเกิดขึ้นตอไปในอนาคต (ปุรินทร นาคสิงห 
2547 : 95 )           
       การมองวามนุษยเปนอยางนี้ตั้งแตเกิด (Innate) ตั้งอยูบนฐานความเชื่อวาทุกสิ่งทุกอยาง
เปนธรรมชาติตายตัว ภายใตกรอบแนวความคิดของการแบงเพศของมนุษยวามีเพียงสองเพศ คือเพศ
หญิง และเพศชาย นั่นคือสารัตถะนิยม (Essentialism) ที่เชื่อวาสิ่งตางๆมีแกนแทหรือธรรมชาติที่
แทจริงของตน เพศตามธรรมชาตินั้นมีอยูสองเพศ เพศภาวะ และเพศวิถีก็เชนเดียวกัน เมื่อเปน
สมาชิกของสังคมหนึ่งๆแลวนั้น ยอมรับเอากฏเกณฑ กติกา ของสังคมมายึดถือเปนแนวปฏิบัติใน
การอยูรวมกัน เพื่อดํารงดุลยภาพของสังคม ซ่ึงระเบียบเหลานั้นเปนไดทั้งระเบียบเชิงนิตินัยและ
พฤตินัย และทั้งที่เปนกฎหมายชัดเจนและเปนการปฏิบัติ ที่ตั้งอยูบนหลักของความถูกตอง ความดี 
ความงาม ส่ิงที่สําคัญคือ ความหมายตอส่ิงตางๆที่มนุษยใหกับสรรพสิ่งนั้นเปน ความหมายเชิง
วัฒนธรรมที่ทุกคนในสังคมรับรูรวมกัน จึงเปนจุดเริ่มตนของคําวาไมปกติ ตามที่คนอื่นๆเปนและ
ปฏิบัติ ณ จุดหนึ่งในชวงเวลาทางประวัติศาสตร คือไมเปนไปตามบรรทัดฐานของสังคมนั่นเอง  

อยางไรก็ตาม ภายใตกระบวนการขัดเกลาทางสังคมใหสมาชิกมีเอกลักษณตามความ
คาดหวังทางสังคม ตามเพศที่ปรากฏนั้นก็มิไดประสบความสําเร็จทุกคน เนื่องจากยังมีผูที่แสดง
บทบาทขัดแยงกับความคาดหวังดังกลาว นั่นคือ ผูที่รักเพศเดียวกันไมวาจะเปนเพศชายหรือเพศ
หญิงก็ตาม (ปุรินทร นาคสิงห 2547 : 96 )        
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      1.1    ความรูเรื่องระบบชายจริงหญิงแท 
สังคมมนุษยมีความชอบธรรมในการอธิบายและใหความหมายกับสรรพสิ่งนั้น

สรางจากหลักเหตุผล และความรูที่เปนวิทยาศาสตร และผลผลิตของเหตุผลเหลานี้มีอํานาจในการ
อธิบายและสรางความจริงในสังคม เพศ (Sex) หมายถึง รางกาย ของมนุษยก็เชนเดียวกัน ความรู
ทางวิทยาศาสตรที่สรางความจริงเกี่ยวกับเรื่องเพศ (Scientia Sexualis)  หรือ เพศวิถีแบบปฏิฐาน 
เชน ชีววิทยา เพศวิทยา กายวิภาคศาสตร และจิตวิทยา เปนตน สรางฐานที่มั่นคงของการดํารงอยู
ของอํานาจที่กระทําตอตัวคน โดยการสรางความรูและกลอมเกลาในสังคมใหเห็นวาเพศภาวะ 
(Gender) หมายถึง ส่ิงตางๆแสดงออกติดตามมาในเชิงสังคมและวัฒนธรรม เชน การแตงกาย การ
วางทาทาง กริยา และลักษณะการพูด เพศวิถี (Sexuality) หมายถึงความรูสึกและการตอบสนองของ
การสืบพันธุ ตั้งอยูบนแนวคิดเดียวกัน ความรูทางวิทยาศาสตรสรางความเขาใจรวมกันวา เพศนั้นมี
เพียง 2 เพศ และเพศนี้เองเปนตัวกําหนดความปรารถนา (Desire) ในเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ
หรือเพศวิถีในมิติประเวณีซ่ึงสอดคลองกับเพศสรีระ และเพศภาวะที่ถูกกํากับภายใตวัฒนธรรม 
ทั้งหมดจึงเปนการเสนอมิติทางชีวภาพเทานั้น 

กิตติกร สันคติประภา (2550 : 34) กลาววา การแยงชิงอํานาจที่สําคัญในการ
สรางอัตลักษณของมนุษย ไมวาจะเปนมนุษยที่ออนแอ/แข็งแรง ปกติ//พิการ หญิง/ชาย ลวนมาจาก
การตัดสินพื้นฐานอยางหยาบๆดวยชีวภาพและสรีระทั้งส้ิน วิชาเชน กายวิภาคศาสตร ตั้งอยูบน
พื้นฐานของความรูในการจัดประเภทมนุษยวาแบงไดสองเพศ คือชายและหญิง ดังนั้นผูที่มีอวัยวะที่
ไมสมบรูณตามมาตรฐานของความเปนเพศ กะเทยแทจึงไมสามารถจัดใหเขาล็อคได ซ่ึงเมื่อมีความ
บกพรองเกิดขึ้นจะตองมีการพิจารณาตัดสินการปรับเปลี่ยนโดยผูเชี่ยวชาญใหถูกตองตามที่โดยวิธี
ทางการแพทยเพื่อใหปกติ อยางไรก็ดีหากกลาวเชนนี้อาจจะเปนการกลาวแยกเปนสวนๆ เพราะ
รางกายของมนุษยนั้นมีความสัมพันธกับจิต สําหรับผูที่มีจิตไมเปนไปตามเพศสรีระยอมผิดปกติดวย    
จะเห็นไดจากการตัดสินจากผูมีอํานาจในกรณีการเกณฑทหารวากะเทยไมผานเกณฑเพราะจิต
ผิดปกติ กรณีที่กลาวขางตนเปนการตัดสินจากมุมมองของสรีระเพียงอยางเดียว เมื่อนําประเด็น
ดังกลาวมาพิจารณาผูมีจิตไมตรงกับเพศสรีระจึงตองหาทางออก ซ่ึงมีเทคนิควิทยาตางๆทาง
การแพทยที่ชวยสงเสริมสนับสนุนใหบรรลุความตองการดังกลาว รวมไปถึงการทําศัลยกรรมเพื่อ
ความพึงพอใจของตน และใหเขาไดกับเกณฑมาตรฐานของสังคม ที่ขีดเสนของความหมายความพึง
พอใจทางเพศไวสําหรับความสัมพันธกับ “เพศตรงขาม” ไมใชความสัมพันธระหวางชายแทหญิง
เทียม หรือ ชายเทียมหญิงแท 
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1.2    การใชภาษาในการสรางอัตลักษณทางเพศ (Sexual Identities) 
คือการสรางและการยืนยันอัตลักษณและการแสดงออกทางเพศดวยวิธีการสราง

ศัพทใหม เชน ในภาษาอังกฤษมีการสรางคําที่มีนัยถึงคนรักเพศเดียวกันอยางหลากหลาย ดังนี ้ความ
โนมเอียงทางเพศ (Sexual Orientation)รสนิยมทางเพศ (Sexual Preference) และชนกลุมนอยทาง
เพศ  (Sexual Minorities) ที่ใชทดแทนกันเมื่อพูดถึงแงมุมตางๆของอัตลักษณ พฤติกรรม หรือการ
รวมกลุมทางเพศที่ควรไดรับการปกปองสิทธิ  ในสังคมไทยเองก็เกิดการสรางอัตลักษณคูของคนรัก
เพศเดียวกัน ดวยการหยิบยืมภาษามาสรางความหมายใหม หรือเรียกขานปรากฏการณที่เกิดขึ้นใน
สังคม ตัวอยางไดแกคําวา เกยคิง เกยควีน และ ทอม ดี้ ศัพทส่ีคํานี้ไมเคยมีการใชในกลุมประเทศที่
ใชภาษาอังกฤษเลย 

สไตเกอร (Styker 1991 : 871-876, อางถึงใน พิทักษ ศิริวงศ 2543 : 12) กลาววา
โดยทั่วไปแลวการแสดงพฤติกรรมตางๆ โดยรวมของมนุษยนั้นเปนสิ่งที่ถูกควบคุมจากสังคม และ
วัฒนธรรมซึ่งเปนไปตามบรรทัดฐาน คานิยม ธรรมเนียมปฏิบัติ และความเชื่อของสังคม ในแตละ
สังคมไดสรางลักษณะ และพฤติกรรมที่เปนแบบปฏิบัติตามความเหมาะสม ซ่ึงกลายเปนเอกลักษณ
ของบุคคล และของสังคม เอกลักษณของบุคคลคือการที่บุคคลมีความรูสึกนึกคิดในการจําแนก
ตนเอง มีการแสดงบทบาท และมีปฏิสัมพันธกับกลุมตางๆ ตามความหลากหลายของกลุมในสังคม 
เชน การแบงชนชั้น เชื้อชาติ ศาสนา ชาติพันธุ เพศสภาพ ในเวลาเดียวกันบุคคลแตละคนจะเปน
สมาชิกของกลุมหลายกลุม การแสดงตนเองนั้นขึ้นอยูกับเอกลักษณที่สรางขึ้น และการจัดลําดับ
ความสําคัญตามความโดดเดนของกลุม 

ในการใชภาษาเพศวิถีเพื่อสรางความเปนอื่นโดยการเรียกขานเพศวิถีของคนบางกลุม 
บางอาชีพวาเปนเรื่องผิดบาป นารังเกียจ และผิดปกติ ศัพทตางๆเหลานี้ถูกสรางและนํามาตีตรากลุม
คนที่ความเชื่อกระแสหลักมองวาควรถูกกวาดตอนออกไปจากสังคม หรือหากมีอยูก็ควรมีนอยที่สุด 
และไมควรโผลหนาเขามาในที่สาธารณะ กลุมคนเหลานี้ ไดแก เมียนอย หญิงบริการ คนรักเพศ
เดียวกัน และกะเทย เปนตน ในสังคมไทย มีการสรางความเปนอื่นแฝงอยูภายใตภาษาที่ใชพูดถึงคน
ที่มีเพศสรีระแบบที่สาม หรือที่เรียกกันวาเพศที่สาม เชน กะเทย ซ่ึงในทางการแพทยมองวาเปนการ
ผิดปกติทางเพศสรีระ เปนคําเรียกผูที่เปนอื่นไมใชชาย-ไมใชหญิง  ซ่ึงชี้ใหเห็นถึงชวงเวลาที่
ระบบอัตลักษณคูแบบชาย-หญิง ตองเผชิญกับความระส่ําระสาย และแฝงความกลัวไวในระดับของ
ภาษาดวย  

การสรางความเปนอื่นใหกับผูที่มีอัตลักษณทางเพศตางจากคนสวนใหญ วา
หากอัตลักษณและพฤติกรรมทางเพศที่หลากหลายไมไดรับการสนับสนุน ปกปอง และคุมครอง ทั้งในดาน
การศึกษา กฎหมาย และงบประมาณ และยอมตามภาษาที่ใชเรียกนั้นแลว ขันติธรรมหรือความอดทน        
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ตอความเปนอื่นที่แสดงออกผานภาษาของคนในสังคม ก็จะเปนอีกมุมหนึ่งของการกดขี่สิทธิ
เสรีภาพเชนกัน 

นอกจากนี้ การสรางภาษาของคนรักเพศเดียวกัน เพื่อสะทอนแนวคิดและ
ภาพลักษณของสังคมตอบทบาท สถานะ อัตลักษณและความสัมพันธทางเพศที่หลากหลาย สะทอน
ความเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาของแนวคิดของสังคมตอความหลากหลายทางเพศ การเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับเรื่องเพศของคนในสังคม และสะทอนทั้งแนวคิดของคนที่อยูในกระแสหลัก และคนที่ถูก
จัดอยูในกลุมที่เปนกระแสรองในวิถีชีวิตทางเพศ กลายเปนสิ่งสําคัญตอการทําความเขาใจ และ
นําไปสูการเปลี่ยนแปลงแนวคิดเรื่องเพศทางสังคม ทําใหสามารถเขาถึงความเปนจริงที่ชัดเจน 
ปราศจากอคติ เคารพศักดิ์ศรีในความเปนคน และสรางแนวทางการอยูรวมกันระหวางคนในสังคม
ซ่ึงประกอบไปดวยผูคนที่มีเพศภาวะหลากหลาย 

1.3     การแปลความหมายของกะเทย 
กะเทย ผูมีอัตลักษณคลุมเครือ เดิมทีเดียวคําวา กะเทย หมายถึง ภาวะทางกายภาพ

ของผูที่ไมอาจบอกเพศได หรือหมายถึงผูที่มีอวัยวะเพศของทั้งชายและหญิง และถูกขยายความให
หมายรวมไปถึงผูที่แตงกายเลียนแบบเพศตรงขาม ผูที่แปลงเพศและคนรักรวมเพศ ในตํานานทาง
ภาคเหนือของไทย กะเทย มิใชชายและก็มิใชหญิง แตเปนทั้งสองเพศ กะเทยถือเปนประเภทของคน
ที่เปล่ียนจากเพศภาวะหนึ่งไปสูอีกเพศภาวะหนึ่ง (Transgender Category) เปนเพศประเภทที่สาม
อยางแทจริง ไมไดเปนเพียงเพศที่แตกออกมาจากขั้วชายหรือข้ัวหญิง 

กิตติกร สันคติประภา (2550 : 28-29) กลาววา ในตํานานตะวันตกสมัยกรีกมีการ
พูดถึงกะเทย (Hermaphrodite) วากะเทยเกิดจากการขอพรจากเทพเจาเพราะความรักของนางไมที่ไม
อยากจะแยกจากชายซึ่งตนหลงรัก แตปฏิเสธความรักของตนจึงขอพรใหไดอยูดวยกัน เทพเจาจึงให
พรใหหนุมที่นางไมรักกลายเปนมีสองเพศอยูในตัวคนเดียวกัน ยังมีการปรากฏของกะเทยใน
วัฒนธรรมตางๆไมวาจะเปน Hijra(s) ในอินเดีย Berdache ของเผานาวาโฮ Bakla ในฟลิปปนส 
Waria ที่อินโดนีเซีย Leiti ในตองกา Acuait ในพมา หรืออ่ืนๆ พจนานุกรมราชบัณทิตสถานป 2542 
ใหความหมายคําวา กะเทย ไววา คนที่มีอวัยวะไทยทั้งเพศชายและหญิง, คนที่มีจิตใจและกริยา
อาการตรงขามกับเพศของตน, ผลไมที่มีเมล็ดลีบ เชน ลําไย กะเทย (อาหม วาเทย) อยางไรก็ดีมี
ผูสนใจศึกษาเรื่อง เกย กะเทย (Kathoey) ในเมืองไทย อางวาคําวา กะเทย ไดรับอิทธิพลมาจาก
วัฒนธรรมเขมร ในภาษาเขมรสมัยใหม เรียก Kathoey โดยในภาษาเขมรคํานี้ แปลวา “เปนอื่น/
แตกตาง” (Jackson, อางถึงใน Totman 2003 : 67) จากการศึกษาของ Totman ใหความหมายของ
กะเทยวา “เปนชนชั้นของคนที่ระบุวามีเพศภาวะที่ไมเปนไปตามบรรทัดฐาน (non-mormative)” 
( Jackson 1995 : 193, อางถึงใน Totman  2003 : 67) สวนเกยนั้นไมเกี่ยวกับเพศภาวะ (Gender Orientation) 
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อยางไรก็ดีจะเห็นไดวาในคําภาษาไทยแลว คําวากะเทย ตั้งอยูบนหลักของเกณฑการตัดสินเชิง
ชีวภาพ โดยนําเรื่องของอวัยวะและการสืบพันธุมาเปนหลักในการเปรียบเทียบ เพราะผลไมที่มี
เมล็ดลีบไมมีความสามารถดังกลาว นอกจากเปนการจัดประเภทแลว ยังมีการกันออก คือแยก
ประเภทวาไมเปนไปตามบรรทัดฐานเรื่องเพศ (บรรทัดฐานรักตางเพศ หมายถึง สถานะที่เปน
บรรทัดฐานของการรักตางเพศ ที่ทําใหเพศวิถีทางเลือกอ่ืนๆกลาย “เปนอื่น” และ “เปนชายขอบ”     
(Jackson 1999 : 163)) นั่นคือแตกตางจากคนปกติ ที่มีเพียงเพศชายและหญิง ซ่ึงทําใหเห็นวากะเทย
นั้นมีความหมายครอบคลุมถึง คนที่มีจิตใจและกริยาอาการตรงขามกับเพศของตนและตองการมี
สัมพันธกับเพศชายในความสัมพันธเชิงเพศประเวณี ทั้งนี้ผูเปนกะเทยจะมีระดับของการแสดงออก/
บรรลุเพศภาวะตางๆกัน ตั้งแตกริยาทาทาง จนกระทั่งถึงการแปลงเพศ 

อีกินส (Ekin 1997 : 55-58, อางถึงใน กิตติกร สันคติประภา 2550 : 45-46) เสนอ
วิถีแหงผูหญิงของกะเทย (Model of Femaling) ไว 3 รูปแบบ ดังนี้  

1. การเปนผูหญิงทางสรีระ (Body Femaling) หมายถึงความปรารถนาและการ
ปฎิบัติของกะเทยในการทําใหรางกายของตนเปนผูหญิง เชนการเสริมฮอรโมน ปรับแตงหนารูปราง 
เปนตน ซ่ึงในมโนทัศนนี้ มีมิติตางๆคือ ระดับของความถาวร การเปนที่สังเกตได ความกาวหนา
และการสั่งสมหรือสลับสถานะไปมา และการไตรตรองลวงหนา 

2. การเปนผูหญิงทางความรูสึกอารมณเร่ืองเพศ (Erotic Femaling) หมายถึง การ
เปนหญิงในแงทางเพศโดยตั้งใจหรือมีผลตอการกระตุนเราความปรารถนาหรือตื่นเตนทางเพศ หรือ
การเปนหญิงที่กระตุนเราความปรารถนาหรือตื่นเตนทางเพศของคนอื่น โดยเฉพาะการกระตุนเรา
ตอตนเองผานการเปนหญิงของตน เชนมีความรูสึกทางเพศเมื่อใสถุงนองผูหญิง หรือไดแตงตัวเปน
ผูหญิง และหรือการกระตุนเราที่เกิดจากการตระหนักรูถึงคนอื่นตอการเปนผูหญิงทางความรูสึก
เร่ืองเพศของตน ทั้งนี้จะสัมพันธกับทั้งเพศสรีระและเพศภาวะ 

3. การเปนผูหญิงโดยเพศภาวะ (Gender Femaling) หมายถึงวิธีตางๆที่กะเทยปรับ
พฤติกรรม อารมณ และการรับรูทางวัฒนธรรมและสังคมที่เกี่ยวของกับการเปนผูหญิงที่ไม
จําเปนตองสัมพันธกับความเปนผูหญิงทางความรูสึกทางเพศ  

มโนทัศนทั้งสามสัมพันธกับกระบวนการการเปนกะเทยในแงบุคคล ทั้งในดาน
รางกาย ตัวตน และอัตลักษณ การกระทํา เหตุการณ และวัตถุตางๆ ไมวาจะเปนเสื้อผา ขาวของ
เครื่องใชแบบผูหญิง หลากหลายแงมุม และสัมพันธกับเพศสรีระ เพศภาวะ และเพศวีถีของกะเทย 
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1.4    เพศสรีระและเพศภาวะของกะเทย 
เพศสรีระ (Sex) เปนสภาวะที่แตกตางกันระหวางผูหญิงและผูชาย โดยมีรางกาย 

(Body) เปนตัวกําหนด  เพศเปนสภาวะรางกายที่ธรรมชาติใหมา ซ่ึงคนในทุกสังคมและวัฒนธรรมมี
รวมกัน และไมสามารถทําการเปลี่ยนแปลงสภาวะดังกลาวได 

เพศภาวะ (Gender) คือ ภาวะที่แตกตางกันระหวางผูหญิงและผูชาย ซ่ึงมนุษยและ
สังคมเปนผูกําหนด เปนคุณสมบัติที่ ผันแปรไปตามบริบททางวัฒนธรรมและเงื่อนไขทาง
ประวัติศาสตร และสามารถเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเพศภาวะได 

ในสังคมไทยชวง พ.ศ.2503-2528 คําศัพทที่ใชจําแนกเพศภาวะ (Gender) เพศ
สรีระ (Sex) หรือศัพทภาษาไทยใชเรียกรวมๆกันวา เพศ เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วเกือบสามเทาของที่มี
อยูเดิม และไดสถาปนาภาวะเพศใหมๆข้ึน 

กอนคริสตทศวรรษ 1960 มีเพียง 3 เพศ ที่เปนที่รับรูกันในวาทกรรมกระแสหลัก
คือ ผูชาย (Normatively Masculine “Men”)  ผูหญิง (Mormatively Feminine “Women”) และ
ประเภทที่อยูกึ่งกลางที่เรียกวา กะเทย ซ่ึงเปนที่เขาใจกันวาหมายถึงบุคคลชายหรือหญิงที่มีลักษณะ
สองเพศ (Exhibited  Hermaphroditic) หรือแสดงพฤติกรรมที่สังคมมองวาไมตรงกับเพศภาวะของ
ตน และถูกเรียกวา “เพศที่สาม” (Third Gender/Sex) ทั้งในสื่อกระแสหลักและในแวดวงวิชาการ 

มอริส (Morris 1994 : 22) ดวยระบบการจําแนกเพศกอนสมัยใหม มอริสไดตั้ง
ขอสังเกตวาตางจากที่เคยแบงเพศออกเปน 3 เพศอยางชัดเจนคือ ผูชาย กะเทย ผูหญิง อยางไรก็ตาม 
หลักฐานที่มีอยูแสดงใหเห็นวาอัตลักษณทางเพศและเพศภาวะในสังคมไทย ไมสามารถที่จะนําไป
เปรียบกับลักษณะที่เปนคูของตะวันตกได คือ รักเพศเดียวกันและรักตางเพศ ความเขาใจที่วา กะเทย 
คือบุคคลที่มีสองเพศมาจากตํานานการสรางโลกที่ผสมผสานระหวางตํานานฮินดู-พุทธ มีสวน
เสริมสรางความเขาใจเชิงสัญลักษณตอระบบอัตลักษณทางเพศทั้งในอดีตและปจจุบัน ตํานาน
กะเทยแสดงใหเห็นถึงการผสมผสานของความเปนชายและความเปนหญิงที่มีอยูในสํานึกของคน
ไทยตอเร่ืองเพศภาวะและกามารมณ (Gender and Eroticism) จนถึงทุกวันนี้ 

การเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของเพศใหมๆ เกิดจากการนิยามจําแนกเพศภาวะ เพศ
สรีระในสังคมไทยในชวงกอนสมัยใหม ซ่ึงการผสมผสานที่ไมเทาเทียมของความเปนชายและ
ความเปนหญิงถูกมองวากอใหเกิดเพศใหมๆ เชนเดียวกับอัตลักษณทางเพศแบบเดิมอันไดแก ชาย
แท (Truly Men) หญิงแท (Truly Women) และกะเทยแท (Truly Kathoey)  

นับตั้งแตคริสตทศวรรษ 1960 การจําแนกเพศใหมๆ ไดปรากฏขึ้นกลางคริสต
ทศวรรษ 1960 หรืออาจกอนหนานั้น กะเทย ถูกแบงออกเปน กะเทยชาย (Masculine) กะเทยหญิง 
(Feminine) การแตงกายตรงขามกับเพศ  (Transvestite) และลักษณะกํากวมของอวัยวะเพศ 
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(Hermaphroditic) ความแตกตางของกะเทยเหลานี้ปรากฏในสื่อส่ิงพิมพและส่ืออ่ืนๆในชวงเวลานี้ 
คือ 

1. กะเทยแท 
2. กะเทยเทียม กะเทยปลอม หรือชายแตงกายเปนหญิง 
3. กะเทยสาว หญิงแตงกายเปนชาย คําอื่นๆ ที่หมายถึงหญิงที่มีลักษณะของผูชาย

ในคริสตทศวรรษ 1960 คือ สาวลักเพศ หญิงที่แตงตัวเปนชาย และหญิงปลอมเปนชาย 
4. กระเทียม มีนัยไปในทางตลกขบขัน ความหมายตามตัวอักษรคือ กระเทียมที่เรา

กินพยางคแรกของคําสะกดเหมือนคําวา กระเทย แบบเกา และพยางคหลังหมายถึง “ของเทียม” 
ดังนั้น กระเทียม หมายถึง “กะเทยปลอม” หรือผูชายที่มีความรูสึกทางเพศกับผูชายแตไมไดแตงตัว
เปนผูหญิง หรือมีลักษณะเหมือนผูหญิงเหมือนกะเทยทั่วไป 

5. กะเทยหนุม ชายรักรวมเพศที่มีอายุนอย 
6. กะเทยผูชาย ชายรักรวมเพศ 
7. กะเทยประเภทสอง ชายที่มีความรูสึกทางเพศกับผูชาย แตไมไดแตงตัวเปน

ผูหญิงหรือมีลักษณะของผูหญิง 
ความหลากหลายของกะเทยผูชายที่มีลักษณะของความเปนชาย ไดแก กะเทยหนุม 

กะเทยประเภทสอง กระเทียม ใชในชวงระยะเวลาสั้นๆ และเลิกใชในชวงปลายคริสตทศวรรษ 
1960 และตอมาถูกแทนที่ดวยคําวา เกย (Gay) ซ่ึงเปนคําศัพทภาษาอังกฤษคําแรกที่ถูกหยิบยืมเขามา
ใชนิยาม เพศ ชนิดหนึ่งใน พ.ศ.2508 ศัพทนี้ในระยะแรกหมายถึงผูชายขายตัวและลูกคาของคนกลุม
นี้ ใน พ.ศ. 2513 คําวา เกย ถูกแยกออกเปนเกยคิง (หมายถึงเปนฝายรุกเมื่อมีเพศสัมพันธ) และเกย
ควีน (เปนฝายรับ) เขาใจกันวา เกยคิง มีลักษณะของผูชาย และเกยควีน มีลักษณะของผูหญิง ใน
บางครั้งการนิยามเชนนี้หมายถึงรสนิยมในบทบาททางเพศ (Preferred Sexual Role) เชน บน (Top) 
หรือ ลาง (Bottom) มากกวาจะหมายถึงบทบาททางเพศจริงๆ และมากไปกวานั้นสังคมไทยยืมคําวา 
ควีน (Queen) เขามาใช สะทอนใหเห็นวาความเขาใจของคนไทยตอคําศัพทคํานี้เช่ือมโยงกับความ
เปนหญิง และการแบงออกเปนคูตาง เกยคิง และ เกยควีน ใชเฉพาะในสังคมไทยเทานั้น ศัพทสอง
คํานี้ไมเคยมีการใชในกลุมประเทศที่ใชภาษาอังกฤษเลย 

การผาตัดเปลี่ยนเพศครั้งแรกในประเทศไทย ชวงตนคริสตทศวรรษ 1970 กอเกิด
เพศใหม คือชายที่เปล่ียนเพศเปนหญิง หรือที่เรียกสั้นๆวา การแปลงเพศ ในขณะที่ชายแปลงเพศ
เปนหญิงถูกเรียกวา กะเทย หรือเรียกเต็มๆวา กะเทยแปลงเพศ แตกลับไมมีคําศัพทที่ใชเรียกหญิงที่
แปลงเพศเปนชาย มีแตคําบรรยายสั้นๆวา หญิงแปลงเพศเปนชาย หมายความวาการแปลงเพศจาก
หญิงเปนชาย ไมถือวาทําใหเกิดเพศใหมที่แตกตางออกไปจากผูหญิงที่แตงกายเปนผูชาย ซ่ึงอาจถือ
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ไดวาหญิงแปลงเพศเปนชายปนประเภทหนึ่งของหญิงที่แตงกายเปนชาย และคําวากะเทยก็เริ่ม
หมายถึงเพียงชายที่มีพฤติกรรมตรงขามกับเพศของตน หรือผาตัดแปลงเพศ (Transgender and 
Transsexual) ในคริสตทศวรรษ 1970 สวนผูที่มีอวัยวะเพศกํากวมเริ่มถูกเรียกวา คนสองเพศ 
มากกวาจะเรียกวา กะเทย  

กิตติกร สันคติประภา (2550 : 36-37) กลาววา กะเทยแสดงบทบาทแบบผูหญิงใน
สังคมที่มีเพียงชายและหญิงแท เพื่อเปนหลักอิงใหอยูไดในสังคม เพราะไมมีที่ของเพศที่สาม และ
ความหมายของเพศที่สาม ตองเปนหญิงหรือชายเทานั้น กะเทยจึงกระทําตามเพศภาวะ (Doing 
Gender) อิงเพศที่มีปรากฏอยูคือเปนผูหญิงเปรียบเทียบกับผูหญิง ตองเนนความเปนหญิงใหโดดเดน 
เห็นไดจากพลังงานและความพยายามที่กะเทยมีใหแกความเปนหญิงและการสรางความเปนหญิง 
เพราะเปนสิ่งที่กวาจะไดมายากลําบากยิ่ง ไมวาจะเริ่มตั้งแตการเปดตัววาเปนกะเทย ซ่ึงมีผลทั้งลบ
และบวก และการไดรับการยอมรับจากคนรอบขาง การปรับแตงสรีระโดยเฉพาะภายนอก เชน ผม 
หนา จมูก เสียง หนาอก การเก็บอวัยวะ ตลอดถึงการแตงตัว เปล่ียนชื่อ จนกระทั่งการปรับแตง
ภายใน เชน การกินยาคุมกําเนิด การฉีดฮอรโมน การผาตัดแปลงเพศ ซ่ึงบางคนก็ยอมแมแตจะแลก
กับการขายรางกายเพื่อใหไดมาซึ่งปจจัยในการแปลงเพศ เหลานี้ไมใชเพื่อความปรารถนาทางเพศ 
เชิงเพศวิถีของตนเปนอันดับแรก แตเพื่อการบรรลุความสําเร็จแหงเพศสภาวะ คือเปนผูหญิงเต็มตัว
สมบรูณแบบ 

เกยและกะเทยตามภาษาสมัยใหมนั้นตางกัน แตเดิมในคําไทยมีแตคําวากะเทย ซึ่ง
จะเปนคํากลางๆที่ใชครอบจักรวาล เมื่อเรามีการติดตอส่ือสารและนําความรูตะวันตกเขามา และ
โดยผลพวงจากการตอสูของกระบวนการเคลื่อนไหวของกลุมรักเพศเดียวกันตั้งแคชวงศตวรรษ 
1960 จึงมีการใชคําวาเกยแพรหลาย จาการแยกแยะอยางหยาบๆ เกยมักจะนิยมแสดงภาพลักษณของ
ตนออกมาในทางเพศชาย สวนกะเทยตามความเขาใจทั่วไปนั้นจะมีภาพลักษณและการแสดงออก
ทางเพศภาวะแบบผูหญิง  

สรุปไดวาเมื่อพิจารณามิติเร่ืองเพศที่ความรูยุคสมัยใหมไดจัดใหเชื่อวามนุษยมี
เพียงสองเพศ ซ่ึงถูกยึดถือเปนกรอบอางอิงในการดํารงชีวิต ไมวาจะเปนบทบาททางเพศ หรือเพศ
วิถีก็ตาม โดยในความเปนจริงอาจจะไมใชเชนนั้นก็ได แตเมื่อสังคมสรางกรอบ กติกานี้ขึ้นมาผาน
กระบวนการสรางความจริงโดยสถาบัน ผูเช่ียวชาญ และศาสตรตางๆ จึงเปนการงายและเปนความ
สะดวกสบายในการอางอิงวาจะปฏิบัติตัวอยางไร จะคิดอยางไร แนวคิดเกี่ยวกับมนุษยหลัง
สมัยใหมไดรับอิทธิพล จากนักคิดวิเคราะหภาษา ซ่ึงก็คืออัตลักษณถูกสรางขึ้นมาจากวาทกรรมผาน
ภาษา หรือผานกระบวนการจัดกระทําตัวตน เพื่อสรางโลกทัศนของมนุษย ใหคิด ใหเห็น ใหเชื่อ
อยางหนึ่งและกําหนดตัวตนทางสังคม แตละเหตุการณทางวาทกรรมจึงเปนตัวจัดตําแหนงอัตบุคคล 
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ดังนั้นจะเห็นวาพฤติกรรมของผูหญิงและผูชายไมไดขึ้นอยูกับภาวะรางกายที่ธรรมชาติสราง แตเปน
เร่ืองที่มนุษยเสกสรรปนแตงขึ้นมา เพศภาวะ (Gender) ความโนมเอียงทางเพศ (Sexual Orientation) 
การปฏิบัติทางเพศ (Sexual Practice) และอัตลักษณ (Identity) ไมไดเปนบุคลิกลักษณะที่เปนมาแต
เกิด แตเปนทางเลือกที่ขึ้นอยูกับบริบท ซ่ึงบริบทเองก็ถูกหลอหลอมดวยปจจัยแวดลอม 

จากระบบความคิดในเรื่องเพศ  เปนประโยชนกับการวิจัยในครั้งนี้คือช้ีใหเห็นถึง
วาหากเปลี่ยนวิธีคิดและมีความเชื่อวาโลกใบนี้มีระบบคิดเรื่องเพศในแบบอื่นๆอีก มุมมองก็จะ
แตกตางกันออกไปตามแนวคิดเกี่ยวกับมนุษยหลังสมัยใหม ในความเปนจริง ถึงแมวาสังคมไทยจะ
เปดกวางและใหอิสระแกกะเทย แตจริงๆแลวเต็มไปดวยอคติทั้งส้ิน เร่ิมจากอคติที่เห็นวา สังคมมี
แคสองเพศ  คือชายกับไมใชชาย รวมทั้งกระแสชายเปนใหญ ดวยความแตกตางที่ถูกสรางขึ้นใน
สังคมทําใหกะเทยมีตําแหนงแหงที่ สถานะและศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษยไมเทาเทียมกับคนอื่นๆ 
กะเทยมีลักษณะที่แตกตาง มีความคิด มีความปรารถนา มีรสนิยมทางเพศและตัวตน ภาพภายนอก
หรืออัตลักษณทางสังคมที่แสดงออกมาใหคนทั่วไปรับรูก็แตกตางออกไป  ภาพของกะเทยยังเปน
ภาพที่เปนชายขอบในสายตาของคนทั่วไป ซ่ึงจากอคติสวนนี้ ทําใหสังคมไทยยอบรับกะเทยในบาง
สถานที่ แตบางสถานที่กลับหามเด็ดขาด ถาลองทําความเขาใจในพฤติกรรมแบบนี้ ซ่ึงถือไดวาเปน
รสนิยมทางเพศสวนตัว คงลดอคติในการมองและใหพื้นที่ยอมรับกับเพศทางเลือกมากขึ้น แนวคิด
เหลานี้ผูวิจัยไดนํามาใชเปนแนวทางในการสรางคําถามของงานวิจัยคร้ังนี้ดวย  

  
2. ความเชื่อ แนวคิดและทฤษฎีการศึกษาที่เก่ียวของกับการเรียนรูดวยการนําตนเอง 

2.1   ทฤษฎีการเรียนรูกลุมมนุษยนิยม (Humanism) 
ทฤษฎีการเรียนรูกลุมมนุษยนิยม เปนทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนรูที่มีอิทธิพล

ตอแนวคิดการจัดการศึกษาในปจจุบัน นักทฤษฎีกลุมนี้มีความเชื่อวามนุษยมีศักยภาพที่จะนําตนเอง
เรียนรูดวยตนเอง มีความคิดสรางสรรค รูจักตนเองตามสภาพที่แทจริงของตนเอง (Self-
Actualization) จะคํานึงถึงความเปนคนของคน มองธรรมชาติที่วามนุษยเกิดมาพรอมกับความดีที่
ติดตัวมาแตกําเนิด (Good-Active) มนุษยเปนผูมีอิสระ สามารถที่จะนําตนเองและพึ่งตนเองได เปน
ผูที่มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคที่จะทําประโยชนใหสังคม มีอิสระเสรีภาพที่จะทําสิ่งตางๆ ที่จะไมทํา
ใหผูใดเดือดรอนซึ่งรวมทั้งตนเองดวย มนุษยเปนผูที่มีความรับผิดชอบและเปนผูสังสรรคสังคม  
นักจิตวิทยาที่สําคัญในกลุมมนุษยนิยม ไดแก มาสโลว และ คารล โรเจอรส (Abraham H. Maslow 
and Carl Rogers) นักจิตวิทยาในกลุมนี้เชื่อวา การใหความสําคัญกับผูเรียน โดยเนนถึงศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย (Humaness) คือ ผูเรียนจะตองมีความรูสึกพึงพอใจ มีความเจริญงอกงามในสิ่งที่
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เรียนรู และลักษณะทางสติปญญาที่ทําใหเกิดการเรียนรูได ซ่ึงการเรียนรูจะอยูในลักษณะ “บุคคล
จะตองเริ่มตนในการเรียนรูดวยตนเอง” 

แสงเดือน ทวีสิน (2539 : 200-201)ทฤษฎีการเรียนรูกลุมมนุษยนิยม เนนผูเรียน
เปนศูนยกลาง โดยใหความสําคัญกับคุณคาและความรูสึกของผูเรียนแตละคน เปาหมายท่ีสําคัญ
ของการสอน ตามแนวคิดของนักมนุษยนิยม คือการพัฒนาผูเรียนใหไปสูการรูจักตนเอง (Self-
Actualization) การนําตนเองได (Self-Direction) และวิธีสอนคือเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกสิ่งที่จะ
เรียนรูสามารถที่จะนําตนเองได (Self-Direction) ใหผูเรียนรูจักวิธีการเรียนรูดวยตนเอง มี
ความสามารถในการเรียนรู วิธีเรียน (Learn How to Learn) รูจักประเมินตนเอง (Self-Evaluation) 
สอนโดยไมแยกพุทธิพิสัยและจิตพิสัยจากกัน จะตองไปควบคูกันเสมอ และบรรยากาศการเรียน
การสอนปราศจากการขมขู (A Non Threatening Environment)  

มาสโลว  (Maslow 1984, อางถึงใน เชียรศรี วิวิธสิริ 2541 : 110) อธิบาย Self-
Actualization วาเปนความตองการที่จะประสบความสํา เร็จในชีวิตของคนที่พัฒนาขึ้นสูงสุดแลว 
เพื่อแสดงถึงความสามารถและศักยภาพที่จะกระทําไดของตนเอง มนุษยทุกคนปรารถนาที่จะพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง มุงสูเปาหมายสูงสุดหรืออุดมคติที่ตนกําหนดไว บุคคลจะรับรูหรือเขาใจตนเอง
อยางแทจริงมีความเปนอิสระสามารถทําทุกสิ่งไดตามที่ตนตองการและทําอยางถูกตองมีเหตุผล
อยางคนคิดเปน และไดเสนอทฤษฎีแรงจูงใจของมนุษยในลักษณะลําดับขั้นของความตองการ 
(Hierarchy of need) ซ่ึงมีอยู 5 ขั้นตอนที่สําคัญดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ความตองการทางดานรางกายหรือตองการวัตถุที่จะมาทํา ใหชีวิตดํารงอยู
ได (Physiological need or Survival Need) เปนความตองการอันดับแรกของมนุษยไดแก ความ
ตองการทางดานปจจัยส่ีที่จําเปนตอการดํารงชีวิตและการพักผอนนอนหลับ ความตองการทางเพศที่
จําเปนในการดํารงเผาพันธมนุษย 

ขั้นที่ 2 ความตองการความมั่นคงปลอดภัย (Safety Need) มนุษยทุกคนมีความ
ตองการที่จะดํารงชีวิตอยูโดยปราศจากภัยอันตราย มีสุขภาพจิต สุขภาพกายดี มีความมั่นคงใน
อาชีพ หนาที่การงานและฐานะทางเศรษฐกิจ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ขั้นที่ 3 ความตองการความรักและการยอมรับจากผูอ่ืน (Love and Belonging 
Needs) ทุกคนตองการความรักจากผูอ่ืน เชน พอแม จากเพื่อน ตองการที่จะใหและรับความรัก มี
ไมตรีจิตซ่ึงกันและกัน ปรารถนาที่จะเปนสวนหนึ่งของหมูคณะ 

ขั้นที่ 4 ความตองการไดรับการยกยอง มีเกียรติยศ ชื่อเสียง (Self-Esteem Need) 
หรือ ความตองการที่จะเห็นคุณคาหรือความสามารถของตนเอง เปนการประเมินผลตนเอง ไดรูวา
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ตนเองมีคุณคา ทุกคนในสังคมยอมรับนับถือใหเกียรติยกยองเกิดความรูสึกเชื่อมั่น ยอมรับนับถือ
ตัวเอง (Selfrespect) 

ขั้นที่ 5 ความตองการเปนตัวของตัวเองสามารถกระทําไดตามความสามารถที่เปนจริง 
(Selfactualization or Self fulfillment Needs) เปนความตองการที่จะประสบความสํา เร็จในชีวิตของคนที่พัฒนา   
ขึ้นสูงสุดแลว เพื่อแสดงถึงความสามารถและศักยภาพที่จะกระทํา ไดของตนเอง มนุษยเปนสัตวสังคมที่มี  
ความตองการไมส้ินสุด เมื่อสนองความตองการอยางใดอยางหนึ่งไดตามความปรารถนา ก็จะเกิด
ความตองการในระดับที่สูงขึ้นอีก เนื่องจากมนุษยทุกคนปรารถนาที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองจาก
แนวคิดและทฤษฎีแรงจูงใจของ Maslow สามารถนํา มาประยุกตใชในเรื่อง  การเรียนการสอนไดคือ 

1. การเรียนรูจะไดผลดี เมื่อไดสนองตอบหรือตรงกับความตองการของผูเรียน 
2. การเรียนรูที่ประสบความสําเร็จทําใหผูเรียนอยากเรียน 
3. การเรียนรูส่ิงใหมถาทํา ใหผูเรียนเกิดความพอใจ ผูเรียนจะเรียนรูอยางตอเนื่อง 
จากความเชื่อพื้นฐานของนักจิตวิทยาทฤษฏีมนุษยนิยม มีความเกี่ยวของกับ

งานวิจัยนี้คือ มนุษยทุกคนมีศักยภาพ และความโนมเอียงที่จะขวนขวายเรียนรูดวยตนเอง โดยมี
แรงจูงใจภายในชวยสรางสถานการณ และสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามที่ตนตองการ มนุษยสามารถ
รับผิดชอบพฤติกรรมของตน ถือวาตนเองเปนปจเจกบุคคล และเปนบุคคลที่มีคา มนุษยมีอิสระที่จะ
เรียนรูไดตามความตองการและความสนใจของตนเอง ไมชอบการบังคับขูเข็ญ และการเรียนรูจะมี
ความหมายและมีความสําคัญ ถาหากผูเรียนมีโอกาสลงมือกระทํา มีสวนรวมรับผิดชอบและ
ประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง 

2.2   การเรียนรูการสรางสรรคดวยปญญาตามแนวทฤษฏี Constructionism 
เปนทฤษฎีที่ศาสตรจารย เซยมัวร เพเพอท (Seymour Papert) แหงสถาบัน

เทคโนโลยีแหงแมสซาซูเซท ไดพัฒนาขึ้น (อางถึงใน ปาน กิมป 2543 : 47 ) ไดสัมภาษณเซยมัวร 
เพเพอท (Seymour Papert)  ไดความวา Constructionism เปนการเรียนรูโดยการปฏิบัติ (doing) หรือ
การสราง (making) ส่ิงตางๆขึ้นมา ผูเรียนสามารถสรางผลงานหรือโครงการของตนเอง โดยครูทํา
หนาที่เปนผูคอยจัดโอกาสที่ดีในการสรางสรรคผลงานนั้นขึ้นมา ครูและนักเรียนสามารถเรียนรูจาก
การทํางานรวมกัน ในสถานการณที่ไมมีใครรูคําตอบมากอน ไมใชการสํารวจทดลองในสิ่งที่รู
คําตอบอยูแลวเทานั้น 

กระบวนการสงเสริมการเรียนรูตามแนวทาง Constructionism มีหลักสําคัญ          
3 ประการ ดังนี้คือ 

1. เชื่อมโยงสิ่งที่รูแลวกับส่ิงที่กําลังเรียน 
2. ใหโอกาสผูเรียนเปนผูริเร่ิมทําโครงการ หรือ โครงงานตามความสามารถ 
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3. ใหเวลาในการทําโครงการอยางตอเนื่อง โดยไมตองกังวลวาจะตองเสร็จตาม
เวลาที่กําหนด หรือตองแขงขันกับผูอ่ืน 

จากทฤษฎี Construcionism เปนประโยชนกับงานวิจัยในครั้งนี้ คือเปนการยึดหลัก
ใหผูเรียนรูและสรางความรูขึ้นมาเอง และผูสอนสนับสนุน ชวยเหลือ อํานวยความสะดวก ใหเกิด
บรรยากาศการเรียนรูที่สรางสรรค และยอมรับในบทบาทของผูเรียน ในการแสวงหาความรู สราง
ความรูความเขาใจในสิ่งตางๆดวยตนเอง 

2.3    แนวคิดของคารล โรเจอรส (Carl Rogers) 
โรเจอรส (Rogers 1969,  อางถึงใน สุรางค โควตระกูล 2541 : 334) มีความเห็นวา 

การเรียนรูยอมจะตองมีลักษณะเปนกระบวนการภายในตัวผูเรียน ที่ควบคุมโดยผูเรียนเองเทานั้น 
แตอาจมีการปฏิสัมพันธกับสังคม และสิ่งแวดลอมภายนอกที่เขาเปนสมาชิกอยูดวย ครูผูสอนควร
เปนผูอํานวยสะดวก เพื่อการเรียนรู (Facilitator of Learning) แนวคิดทางการศึกษาของโรเจอรส 
(Rogers)  เปนไปในแนวทางมนุษยนิยม ซ่ึงไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูแนวมนุษยนิยมไวใน
หนังสือช่ือวา Freedom to Learn ไวดังนี้ 

1.  โดยธรรมชาติแลวมนุษยทุกคนมีศักยภาพที่จะเรียนรู 
2.   การเรียนรูจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อผูเรียนรับรูวาวิชาที่เรียนมีความหมายและมี

ความสัมพันธตอจุดมุงหมายของชีวิตของผูเรียน 
3. ผูเรียนจะตอตานการเรียนรูที่ผูเรียนรูสึกวาเปนการกระทบกระเทือนขูเข็ญ

ความรูสึกเกี่ยวกับ “ตน” (Self) ของผูเรียน 
4.  ในกรณีที่การขูเข็ญจากสิ่งภายนอกลดลง ผูเรียนอาจจะคอยๆยอมรับการเรียนรู

ที่ผูเรียนรูสึกวาเปนการกระทบกระเทือนตอตนเองไดบาง 
5.   ผูเรียนอาจจะยอมรับรูประสบการณใหมๆ และเริ่มเรียนรู ถาหากการขูเข็ญจาก

ส่ิงภายนอกตอตนต่ํา 
6.   การเรียนรูที่สําคัญมักจะเกิดจากการลงมือกระทําของผูเรียนเอง 
7.  ถาผูเรียนมีสวนรวมและมีความรับผิดชอบในกระบวนการเรียนรูจะชวยในการเรียนรู

ของผูเรียนมากขึ้น 
8. ถาผูเรียนเปนผูริเร่ิมการเรียนรูดวยตนเอง โดยทุมเททั้งดานความรูสึกและ

สติปญญา จะเปนผลใหผูเรียนอยากเรียนรูมากขึ้นอยูตลอดเวลา 
9.   การสงเสริมใหผูเรียนประเมินผลสิ่งที่เรียนรูดวยตนเอง จะชวยใหผูเรียนมีความคิดอิสระ 

เปนตัวของตัวเอง มีความเชื่อมั่นในตนเอง และมีความคิดสรางสรรค 
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10. การเรียนรูที่จะเปนประโยชนที่สุดตอการมีชีวิตอยูในสมัยปจจุบันคือ การ
เรียนรูเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู (Process of Learning) หรือเรียนรูอยางไร และผูเรียนจะตองกลา
ที่จะเปดโอกาสใหตนเองมีประสบการณใหม และพยายามที่จะรับการเปลี่ยนแปลงที่เขามาในชีวิต 
เปนสวนหนึ่งของชีวิต 

แนวคิดนี้มีความเกี่ยวของกับงานวิจัยนี้คือ การเรียนรูยอมจะตองมีลักษณะเปน
กระบวนการภายในตัวผูเรียน ที่ควบคุมโดยผูเรียนเองเทานั้น แตอาจมีการปฏิสัมพันธกับสังคม และ
ส่ิงแวดลอมภายนอกที่ผูเรียนเปนสมาชิกอยูดวย  ครูผูสอนควรเปนผูอํานวยสะดวก เพื่อการเรียนรู  

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของดังที่ไดกลาวมาแลว เปนประโยชนกับ
งานวิจัยในครั้งนี้ ช้ีใหเห็นถึง พื้นฐานของการเรียนรูโดยการชี้นําตนเอง เปนกระบวนการภายในที่
เกิดจากความรับผิดชอบและความสามารถควบคุมตนเองใหดําเนินการในการเรียนรูใหบรรลุ
วัตถุประสงค เพราะการเรียนรูดวยการนําตนเองเปนการเรียนรูที่เกิดจากความตองการขั้นพื้นฐาน
ของมนุษยในแตละบุคคล โดยเริ่มตั้งแตความตองการทางดานรางกาย ความตองการทางดานจิตใจที่
เกี่ยวของกับความรัก ความปลอดภัยหรือความมั่นคงในชีวิต ความตองการการนับถือตนเองจนไป
ถึงความตองการที่จะประสบความสําเร็จสูงสุดในชีวิต โดยความตองการดังกลาวทําใหเกิด
การศึกษาเรียนรูในกระบวนการของการชี้นําตนเอง การเรียนรูดวยตัวเองจะเกิดไดดี ตองเปนการ
เรียนรูที่ใหความสําคัญแกผูเรียน เคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สงเสริมใหผูเรียนรูจักคิด คิดเปน 
สามารถตัดสินใจเลือกสิ่งที่จะเรียนรู สงเสริมใหรูจักวิธีเรียนรูดวยการนําตนเอง ใหมีความสามารถ
ในการแสวงหาความรูและรูจักประเมินผลตนเองควบคูกันไป การพัฒนากระบวนการเรียนรูดวย
การนําตนเองสามารถนําความเชื่อแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรูกลุมมนุษยนิยม (Humanism) ทฤษฏี 
Constructionism และแนวคิดของคารล โรเจอรส (Carl Rogers) นํามาเปนกรอบแนวความคิดของ
งานวิจัยนี้ ในการประยุกตใชกับการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสม ตามบริบทของผูเรียน ซ่ึงจะ
ทําใหการเรียนรูดวยการนําตนเองมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และนํามาใชเปนกรอบในการ
สรางคําถามในการวิจัยคร้ังนี้ดวย 
 
3. การเรียนรูดวยการนําตนเอง 

คําวา “การเรียนรูดวยการนําตนเอง” (Self-Directed Learning ) เดิมใชคําวา Auto-
Didactic สเคเจอร (Skager 1977) เปนแนวคิดที่พัฒนาขึ้นในหลายประเทศและหลายวัฒนธรรม นัก
ปรัชญาโบราณหลายทานที่ประสบความสําเร็จ และมีช่ือเสียงจากการเรียนรูดวยการนําตนเอง เชน 
เพลโต (Plato) โสเครติส (Socrates) อลิสโตเติล (Aristotle) ไดถูกนํามาใชคอนขางมากในวง
การศึกษาผูใหญและการศึกษานอกโรงเรียน โดยไดรับการสงเสริมและสนับสนุนมากขึ้นในหลายๆ
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หนวยงานและสถาบันการศึกษา เชน วิทยาลัยชุมชนและวิทยาลัยการอาชีพ การเรียนในระดับ
ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และในโครงการสงเสริมการเรียนรูสําหรับผูเรียนวัยผูใหญทั้งนี้เพราะวา
นักศึกษาผูใหญสวนมาก มีความสามารถในการเรียนรูไดดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการ
เรียนรูในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นจากการเริ่มตนของผูเรียนเองเปนสําคัญ (Learner’s Initiative) 
นอกจากนั้นแลวการเรียนรูดวยการนําตนเองจะมีลักษณะที่ผูเรียนแตละคนมีความรับผิดชอบในการ
วางแผนการเรียน การดําเนินการเรียน รวมทั้งการประเมินผลสิ่งที่ไดเรียนรูแลว การเรียนรูดวยการ
นําตนเองไดรับความสนใจอยางมากจากนักศึกษาทั่วโลกในปจจุบัน สถาบันการศึกษาตางๆกําลัง
ใหความสนใจในการผลิตนวัตกรรมใหมๆ เพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยการนําตนเอง ตั้งแตป ค.ศ.
1980 เปนตนมาและมีแนวโนมวาจะเปนเรื่องที่อยูในความสนใจและใหความสําคัญมากขึ้น 
ในอนาคต 

3.1 ความหมายของการเรียนรูดวยการนําตนเอง 
การเรียนรูดวยการนําตนเอง เปนกระบวนการซึ่งผูเรียนมีความริเร่ิมในการ

วิเคราะห และตัดสินใจวาตองการเรียนรูส่ิงใดหลังจากนั้นจะกําหนดเปาหมายของการเรียนรู 
รวมทั้งการระบุถึงวิธีการคนควาที่จะนํา ไปสูความสําเร็จจนกระทั่งสุดทายผูเรียนสามารถ
ตรวจสอบทบทวนถึงผลสัมฤทธิ์และความสําเร็จในการเรียนของตนเองได 

Knowles (1975 : 14 – 17, อางถึงใน สุวัฒน วัฒนวงศ 2546 : 9-10) ระบุ
คุณลักษณะสําคัญของการเรียนรูดวยการนําตนเอง วาจะตองพิจารณาเชื่อมโยงกับคุณลักษณะตางๆ 
ที่คาดหวังใหเกิดขึ้นกับตัวผูเรียนและกระบวนการเรียน ไดแก 

1. สามารถเพิ่มความรับผิดชอบใหกับผูเรียนแตละคนในการตัดสินใจทุกขั้นตอน 
รวมทั้งสามารถควบคุมตนเองใหมีความมานะบากบั่นตอการเรียนรู 

2. การนําตนเองไดถือวาเปนคุณลักษณะดีที่สุดที่มีอยูตัวบุคคลทุกคน สามารถ
นําไปใชไดในทุกสถานการณของการเรียนรู 

3. การนําตนเองไดนั้น ไมจําเปนวาการเรียนรูจะเกิดขึ้นโดยอยูหางไกลจากผูอ่ืน 
สามารถเรียนรูไดทามกลางผูอ่ืนได 

4. ผูเรียนโดยการนําตนเองจะสามารถถายโอนการเรียนรู จากความรูและทักษะใน
สถานการณหนึ่งไปสูสถานการณอ่ืนๆได 

5. การเรียนรูดวยการนําตนเองจะเกี่ยวของกับกิจกรรมตางๆ รวมทั้งทรัพยากร
ทั้งหลาย เชน การอานดวยตนเอง การมีสวนรวมในการเขากลุมเพื่อทบทวนความรู การฝก
ปฏิบัติงาน กิจกรรมการเขียนเพื่อรายงานผลการเรียน เปนตน 
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6. บทบาทของครูหรือผูสอนที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการเรียนรูดวยการ
นําตนเองเปนสิ่งที่สามารถดําเนินการได เชน การสนทนากับผูเรียน การเสนอแนะแหลงและสื่อการ
เรียนรู การประเมินผลการเรียนรู การสงเสริมการคิดอยางพินิจพิเคราะห เปนตน 

7. สถาบันการศึกษาจํานวนมากพยายามหาทางสนับสนุนวิธีการศึกษาดวยตนเอง
ผานการเรียนรูระบบเปด (Open Learning) สงเสริมการเรียนรูรายบุคคล เปดสอนรายวิชา และการ
จัดโปรแกรมการเรียนดวยเทคโนโลยีใหมๆ 

Brookfield (1984, อางถึงใน สุวัฒน วัฒนวงศ 2546 : 10 ) การเรียนรูดวยการนํา 
ตนเองนั้น มีประวัติความเปนมาตั้งแตยุคของปรัชญาเมธีชาวกรีก เชน โซคราติส พลาโต และอริส
โตเติ้ล ตลอดจนในบางประเทศที่ถูกปกครองในยุคการลาอาณานิคม เชน ในทวีปอัฟริกา หรือเอเซีย 
ตลอดจนในทวีปอเมริกา ทั้งนี้เปนเพราะการขาดแคลนการจัดการศึกษาอยางเปนระบบใหแก
ประชาชนในประเทศดังกลาว จึงกอใหเกิดความจํา เปนที่ประชาชนจะตองหาทางเรียนรูเพื่อความ
อยูรอดของตนเอง อยางไรก็ตาม ถาจะกลาวถึงวิธีการเรียนรูดวยการนํา ตนเองอยางเปนทางการก็จะ
เร่ิมในศตวรรษที่ 19 ในสหรัฐอเมริกา โดยที่ไดมีการบันทึกและสนับสนุนการศึกษาดวยตนเอง 
(Self - Education) ของประชาชนจํานวนมาก 

การเรียนรูดวยการนําตนเอง มาจากคําในภาษาอังกฤษที่วา “Self -Directed 
Learning”โดยมีนักการศึกษาและผูที่เกี่ยวของใหความหมายไวตาง ๆ กัน ดังนี้ 

โนลส (Knowles 1975 : 75, อางถึงใน ทิพากร วิชิตาเลิศพงศ 2550 : 12) ให
ความหมายของการเรียนรูดวยการนําตนเอง (Self-Directed Learning) วาเปนกระบวนการที่บุคคล
เปนผูคิดริเริ่มเรียนรู จะดวยความชวยเหลือจากบุคคลอื่นหรือไมก็ตาม โดยท่ีบุคคลนั้นจะเปนผู
วิเคราะหความตองการในการเรียนรู กําหนดเปาหมายของการเรียนรู จําแนกแหลงทรัพยากรเพื่อ
การเรียนรู ดําเนินกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการที่เหมาะสม และสามารถประเมินผลการเรียนรูนั้นๆ 

สเคเจอร (Skager : 13-14, อางถึงในสุวัฒน วัฒนวงศ 2546 : 11) ใหความหมายวา 
การเรียนรูดวยการนําตนเองเปนการพัฒนาการเรียนรู ประสบการณการเรียน ความสะดวกในการ
วางแผนการปฏิบัติและการประเมินผลของกิจกรรมการเรียน ทั้งในลักษณะที่เปนเฉพาะบุคคล และ
ในฐานะที่เปนสมาชิกของกลุมการเรียนที่รวมมือกัน 

กริฟฟน (Griffin 1983 : 153, อางถึงในสุวัฒน วัฒนวงศ 2546 : 11) เสนอวา การ
เรียนรูดวยการนําตนเอง เปนการจัดประสบการณเรียนรู เปนการเฉพาะของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
โดยมีเปาหมายไปสูการเรียนรูของตนเอง  และสามารถในการวางแผนการปฏิบัติ และการ
ประเมินผลการเรียนรู การจัดการเรียนรูเปนเฉพาะบุคคล และการพัฒนาการเรียนรู 
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บรูคฟลด (Brookfield 1984 : 59-71, อางถึงในสุวัฒน วัฒนวงศ 2546 : 11 ) กลาว
วา การเรียนรูดวยการนําตนเอง หมายถึง การแสวงหาความรูโดยผูเรียนมีความเปนอิสระ แยกตนอยู
คนเดียว และเปนตัวของตัวเอง คือตนเองจะเปนผูควบคุมกิจกรรมการเรียนของตน โดยอาศัยความ
ชวยเหลือจากแหลงภายนอกนอยที่สุด รวมทั้งวิธีการประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง  

บอริช (Borich 1992 : 286) กลาววา การเรียนรูดวยการนําตนเอง สรุปไดวาเปนทั้ง
วิธีเรียนและวิธีสอนที่กระตุนใหผู เ รียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูของตนเองอยาง
กระตือรือรน เพื่อใหไดความรู โดยผูเรียนไดใชกระบวนการเรียนในระดับสูง ไดแก การใหเหตุผล 
การคิดแกปญหา และการคิดวิเคราะห ซ่ึงมีความซับซอนมากกวา การไดรู ไดเขาใจ และนําไปใช 
ซ่ึงเปนทักษะการเรียนรูในขั้นต่ําที่เกิดไดในการเรียนโดยทั่วไป 

ฮีมสตา (Hiemstra 1994 : 5394-5395) กลาววา การเรียนรูดวยการนําตนเอง เปน
การเรียนรูซ่ึงผูเรียนรับผิดชอบในดานการวางแผน การปฏิบัติ และการประเมินผลความพยายามใน
การเรียนรูของตนเอง เปนลักษณะซึ่งทุกคนมีอยูในระดับหนึ่งในทุกสถานการณการเรียนรู ไม
จําเปนจะตองเกิดขึ้นโดยผูเรียนแยกตัวออกจากผูอ่ืน ผูเรียนสามารถถายโอนการเรียนรู และทักษะที่
ไดจากการศึกษาจากสถานการณหนึ่งไปยังสถานการณอ่ืนได 

ดิกซอน (Dixon 1995 : 17, 89) ใหความเห็นวา การเรียนรูดวยการนําตนเอง เปน
กระบวน การที่ผูเรียนแตละคนอาจไดรับความชวยเหลือจากบุคคลอื่นหรือไมก็ได ในการวิเคราะห
ความตองการในการเรียนรูของตนเอง ตั้งเปาหมายในการเรียน ระบุบุคลากรที่เกี่ยวของ แหลง
ความรู ส่ืออุปกรณที่ใชในการเรียนรู รวมทั้งการประเมินผลการเรียนรูของตนเอง 

นรินทร บุญชู (2532 : 16 ) กลาววา การเรียนรูดวยการนําตนเองคือ กระบวน
การศึกษาของบุคคล เร่ิมจากความตั้งใจ มีจุดมุงหมาย มีการวางแผนการเรียน มีทักษะในการศึกษา
คนควาและมีการวัดและประเมินตนเองอยูตลอดเวลา 

สมคิด อิสระวัฒน (2538 : 4) กลาววา การเรียนรูดวยการนําตนเองหมายถึง การที่
ผูเรียนมีความคิดริเร่ิมดวยตนเอง โดยอาศัยความชวยเหลือหรือไมก็ได ผูเรียนจะวิเคราะหความ
ตองการที่จะเรียนรูของตน กําหนดเปาหมายในการเรียนรู แยกแยะ แจกแจง แหลงขอมูลในการ
เรียนรู คัดเลือกวิธีการเรียนรูที่เหมาะสมและประเมินผลการเรียนรูนั้นๆ 

คณาพร คมสัน (2540 : 36) กลาววา การเรียนรูดวยการนําตนเองหมายถึง การที่
ผูเรียนมีสวนรวมหรือถูกกระตุนใหมีสวนรวมรับผิดชอบควบคุมการเรียนรูและปรับปรุงการเรียนรู
ของตนเอง โดยผานกระบวนการเรียนรูที่เปนระบบ ผูเรียนวินิจฉัยความตองการในการเรียนรูดวย
การนําตนเอง กําหนดเปาหมาย และจุดประสงคที่จะพัฒนาการทักษะการเรียน วางแผนการเรียน 
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โดยเลือกและออกแบบ ยุทธวิธีการเรียนที่จะทําใหบรรลุเปาหมาย โดยดําเนินการดวยตนเองหรือ
รวมมือกับผูอ่ืนก็ได 

สมบัติ สุวรรณพิทักษ (2541 : 7) กลาววา การเรียนรูดวยการนําตนเองคือกระบวนการ
แสวงหาความรูใหมๆ และการพัฒนาทักษะที่ผูเรียนจัดการเรียนดวยตนเอง โดยรับความชวยเหลือ
แนะนําและสนับสนุนจากผู อ่ืน เชน เพื่อนหรือครู การเรียนรูดวยตนเองในที่นี้ประกอบดวย
องคประกอบสําคัญๆ คือ 

1. การวิเคราะหและการกําหนดความตองการในการเรียนรู 
2. การกําหนดจุดมุงหมายในการเรียนรู 
3. การหาแหลงวิทยาการเพื่อการเรียนรู 
4. การเลือกวิธีการเรียนและกิจกรรมการเรียนรู 
5. การกําหนดวิธีการประเมินผลการเรียนรู 
อาชัญญา รัตนอุบล  (2542  : 47) ใหความหมายการเรียนรูดวยการนําตนเองวาผูเรียน       

จะไดมีโอกาสสํารวจความตองการของตนเอง สามารถกําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงคของการ
เรียนรูของตนเองได รวมทั้งมีโอกาสรับผิดชอบจัดประสบการณการเรียนรูของตนเองและสามารถ
ประเมินผลการเรียนรูดวยตนเองอีกดวยหรืออาจจะขอคําปรึกษา และความรวมมือจากเพื่อนหรือ
ผูสอนได 

พัชรี มะแสงสม  (2544  : 10) กลาววา การเรียนรูดวยตนเอง เปนกระบวนการเรียนรูที่ทําให
ผูเรียนมีเสรีภาพในการใชความรูความสามารถในการแสวงหาความรูดวยตนเอง มีความตระหนัก
และรับผิดชอบตอการเรียนของตน ผูเรียนจะทําการวางแผน และกําหนดกิจกรรมการเรียนรู เลือก
แหลงขอมูล เลือกวิธีการเรียน และประเมินผลดวยตนเอง หรือขอความชวยเหลือจากครูผูสอนหรือ
บุคคลอื่นก็ได 

เพชรธิดา บุญหนุน  (2545  : 21)  กลาววา การเรียนรูดวยตนเอง เปนกระบวนการที่บุคคล
ใดบุคคลหนึ่ง มีความคิดริเร่ิม วิเคราะห และตัดสินใจในสิ่งที่ตองการเรียนรูดวยตัวของตัวเอง โดย
กําหนดจุดมุงหมายในการเรียนรู คนควาความรู เลือกและดําเนินการในการเรียนรูดวยวิธีที่
เหมาะสมเพียงลําพัง ทั้งนี้อาจจะอาศัยความชวยเหลือจากผูอ่ืน หรือแหลงความรูตางๆก็ได 

สุธาสินี ใจเย็น (2545  : 11)  กลาววา การเรียนรูดวยตนเองเปนกระบวนการที่ผูเรียนแต
ละคนใชความสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรูอยางมีระบบ มีเปาหมาย มีการวางแผนในการ
เรียน และสามารถปฏิบัติตามแผนที่วางไวได 

สุวัฒน วัฒนวงศ (2546 : 12) กลาววาการเรียนรูดวยการนําตนเองเปน
กระบวนการเรียนรูของบุคคล โดยบุคคลนั้น มีความคิดริเร่ิมดวยตนเอง มีความตั้งใจ มีจุดมุงหมาย 
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มีการวางแผนการเรียน เลือกแหลงขอมูล เลือกวิธีการเรียนรูที่เหมาะสม และมีการวัดและ
ประเมินผลตนเอง 

สถาพร หมวดอินทร (2546 : 12) กลาววา การเรียนรูดวยตนเอง เปนกระบวนการ
เรียนรูของบุคคล เพื่อใหไดความรู ซ่ึงประกอบดวย ความจําเปนของการเรียนรู การกําหนด
เปาหมายของการเรียนรู การแสวงหาความรูที่หลากหลาย การใชขอมูลในการตัดสินใจ และการ
ประเมินผลการเรียนรู โดยอาจจะไดรับความชวยเหลือจากผูอ่ืนหรือไมก็ตาม  

พิศดี มินศิริ (2547 : 11) กลาววา การเรียนรูดวยตนเอง เปนกระบวนการที่บุคคล
วิเคราะหตนเองวาตองการเรียนรูอะไร มีความริเร่ิมวางแผน ตั้งเปาหมายในการเรียนรู แสวงหา
แหลงทรัพยากร ความรู บริหารการจัดการ ควบคุมตนเอง เพื่อใหประสบความสําเร็จ และมีการ
ประเมินผลการเรียนของตน โดยการเรียนรู อาจจะไดรับหรือไมไดรับความชวยเหลือจากบุคคลอื่น
ก็ตาม 

ทองจันทร หงศลดารมภ (2548 : 137) กลาววา การเรียนรูดวยการนําตนเอง เปน
กระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนริเร่ิมแสวงหาองคประกอบของการเรียนรูดวยตนเอง โดยจะอาศัยความ
ชวยเหลือจากผูอ่ืนหรือไมก็ตาม องคประกอบดังกลาว ไดแก 1) การหาความจําเปนของการเรียนรู
ของตน (Learning need) 2) การตั้งเปาหมายของการเรียนรู (Learning goals) 3) การแสวงหาแหลง
ความรูทั้งที่เปนวัสดุและเปนคน (Learning resources) 4) การเลือกวิธีการเรียนรูที่เหมาะสมกับ
ตนเอง (Learning strategies) 5) การประเมินผลการเรียนรูของตนเอง (Learning evaluation) 

มรุต กองวิริยไพศาล (2549 : 13) กลาววา การเรียนรูดวยตนเอง หมายถึง การะ
บวนการที่บุคคลแสวงหาความรูดวยตนเองที่มีความเปนอิสระแลเปนตัวของตัวเอง โดยอาศัย
ประสบการณการเรียน ทั้งในลักษณะที่เปนเฉพาะบุคคลและฐานะสมาชิกของกลุมการเรียนที่
รวมมือกัน 

สุรีรัตน ศรีบุญเรือง (2550 : 17) กลาววา การเรียนรูดวยการนําตนเอง เปน
กระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนมีอิสระในการแสวงหาความรูดวยตนเอง มีความคิดริเร่ิม วิเคราะหและ
ตัดสินใจในสิ่งที่ตองการเรียนรู มีการวางแผน เลือกวิธีเรียนรูที่เหมาะสม แสวงหาแหลงความรูที่
หลากหลาย และประเมินผลดวยตนเองหรือผูอ่ืน 

จากความหมายของการเรียนรูดวยการนําตนเองดังกลาวสรุปไดวา การเรียนรูดวย
การนําตนเอง เปนกระบวนการเรียนรูที่เกิดจากผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดกระบวนการเรียนรู
ดวยการนําตนเอง ซ่ีงในการกําหนดกระบวนการเรียนรูนั้น ผูเรียนตองคํานึงถึงความตองการของ
ตนเองเปนสําคัญ โดยมีแรงจูงใจภายใน มีความคิดริเริ่มดวยตนเอง มีความตั้งใจ มุงมั่น คนควา มี
จุดมุงหมายในการแสวงหาความรูดวยตนเองอยางรับผิดชอบ มีการวางแผนการเรียน มีการเลือก
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แหลงขอมูล เลือกวิธีการเรียนรูที่มีความเหมาะสมกับความสามารถและสัมพันธกับนิสัยในการ
เรียนรูของตนเอง มีการกําหนดวัตถุประสงค เปาหมายอยางชัดเจน กําหนดวิธีการเรียนรูและศึกษา
คนควา รวมทั้งมีการวัดและประเมินผลการเรียนที่สอดคลองกับวัตถุประสงคในการเรียน เพื่อท่ีตน
ไปถึงเปาหมายที่ตั้งไว โดยจะดําเนินการดวยตนเองหรืออาจอาศัยความชวยเหลือจากผูอ่ืน 

3.2 ความสําคัญของการเรียนรูดวยการนําตนเอง 
การเรียนการสอนเพื่อใหผู เ รียนเกิดทักษะการเรียนรูดวยการนําตนเอง  มี

ความสําคัญมากยิ่งขึ้น เนื่องจากความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีความรูตางๆเพิ่มขึ้นเปนอันมาก 
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของศิลปะวิทยาการแขนงตางๆ การจัดการศึกษาจึงจําเปนตองมุงสราง
เสริมใหผูเรียนมีความรู ความสามารถในการแสวงหาความรูตางๆไดดวยตนเอง เพื่อใหเปนคนทัน
เหตุการณ การฝกฝนใหผูเรียนมีนิสัยรักการเรียนรู รูจักแสวงหาความรูดวยการนําตนเองจึงมี
ความสําคัญ เพื่อจะไดเปนพื้นฐานสาํหรับการเรียนของตนในระดับสูงขึ้น  

โนลส (Knowles. 1975 : 14-17, อางถึงใน เกศรา นอยมานพ 2548 : 23) กลาวถึง
ความสําคัญของการเรียนรูดวยการนําตนเองไวสรุปได 4 ประการ คือ 

1. คนที่เรียนรูดวยการริเร่ิมของตนเองจะเรียนไดมากกวา ดีกวาคนที่เปนเพียงผูรับ 
หรือรอใหครูถายทอดวิชาความรูใหเทานั้น คนที่เรียนรูดวยการนําตนเองจะเรียนอยางตั้งใจ มี
จุดมุงหมายและมีแรงจูงใจ สามารถใหประโยชนจากการเรียนรูไดดีกวา และยาวนานกวาบคุคลทีร่อ
คําสอนแตเพียงอยางเดียว 

2. การเรียนรูดวยการนําตนเองสอดคลองกับการพัฒนาทางจิตวิทยาและ
กระบวนการทางธรรมชาติมากกวา คือ เมื่อตอนยังเปนเด็กเปนธรรมชาติที่จะตองพึ่งพิงผูอ่ืน 
ตองการผูปกครองปกปองเลี้ยงดู และตัดสินใจแทนให เมื่อเติบโตมีการพัฒนาขึ้นก็คอยๆพัฒนา
ตนเองไปสูความเปนอิสระ ไมตองพึ่งพิงผูปกครอง ครู และผูอ่ืน การพัฒนาเปนไปในสภาพที่เพิ่ม
ความเปนตัวของตนเองและชี้นําตนเองไดมากขึ้น 

3. นวัตกรรมใหมๆ ทางการศึกษา เชน มีหลักสูตรใหมหองเรียนแบบเปด (Open 
Classrooms) การเรียนแบบไมมีช้ัน (Nongraded School) ศูนยบริการทางวิชาการ (Learning 
Resource Centers) การศึกษาอยางอิสระ (Independent Study) โปรแกรมการเรียนที่จัดแก
บุคคลภายนอก (Nontraditional Study Program) การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปด (Universities-
Without-Walls) และอ่ืนๆ รูปแบบของการศึกษาเหลานี้ ลวนผลักภาระรับผิดชอบไปที่ผูเรียนใหเปน
ผูเรียนรูดวยการนําตนเอง 

4. การเรียนรูดวยการนําตนเอง เปนความอยูรอดของชีวิตในฐานะที่เปนบุคคลและ
เผาพันธุมนุษย เนื่องจากโลกปจจุบันเปนโลกใหมที่เปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญกาวหนาทาง
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เทคโนโลยี การศึกษาและการเรียนรูจึงเปนสิ่งจําเปน  การเรียนรูดวยการนําตนเองจึงเปน
กระบวนการตอเนื่องตลอดชีวิต  (A Lifelong Process) ความเปลี่ยนแปลงของโลกหลายๆดาน ทํา
ใหเกิดแนวคิดใหมทางการศึกษา ไดแก 

4.1 ความรูตางๆที่มนุษยเรียนรูและสะสมไวจะคอยๆลาสมัยและหมดไปภายใน
สิบปหรือนอยกวา ดังนั้นจึงตองพัฒนาทักษะดังกลาว เมื่อบุคคลจบการศึกษาไปแลวก็ยังสามารถ
แสวงหาความรูเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาตนเองใหมีความรูที่ทันสมัย 

4.2 ความหมายของการเรียนรู หมายถึง การที่ผูเรียนเริ่มเรียนรูส่ิงตางๆจาก
ส่ิงแวดลอมรอบตัวผูเรียน เชน เรียนรูจากบิดา มารดา เพื่อน ครู ส่ือมวลชนสถาบันตางๆ 
นั่นคือการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของการดําเนินชีวิต และบุคคลสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต 

4.3 การเรียนรูดวยการนําตนเอง จะไมจํากัดอายุของผูเรียน ผูเรียนมีโอกาส
ตัดสินใจเลือกเรียนตามความสนใจและความตองการที่จะเรียนรู ผูเรียนที่อยูในวัยเยาวควร
เนนทักษะการเรียนรูดวยการนําตนเอง เพื่อจะไดใชทักษะหลานี้ในการแสวงหาความรูให
ทันตอการเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต 

บอริช (Borich. 1992 : 286) กลาววา เรียนรูดวยการนําตนเอง ชวยใหผูเรียน
ควบคุมการเรียนรูของตนเอง และชวยใหผูเรียนสรุปความสําคัญของเรื่อง รวมทั้งสามารถแกไข
ปญหา รูจักใชเหตุผล และมีความคิดวิจารณญาณในการเรียนรู 

คณาพร คมสัน (2540 : 3) สรุปวา การเรียนรูดวยการนําตนเองเปนคุณลักษณะที่
สําคัญตอการดําเนินชวิตที่มีประสิทธิภาพ ชวยใหผูเรียนมีความตั้งใจสูง มีแรงจูงใจสูง มีความ
ยืดหยุนมากขึ้น มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีการปรับพฤติกรรมทํางานรวมกับผูอ่ืนได รูจักเหตุผล 
รูจักคิดวิเคราะห ปรับวิธีการแกปญหาของตนเอง จัดการกับปญหาไดดีขึ้น เรียนรูวิธีการเรียน
ไดมากขึ้นและดีขึ้น และสามารถนําประโยชนจากการเรียนรูไปใชไดดีขึ้น ยาวนานขึ้น ทําใหผูเรียน
ประสบความสําเร็จในการเรียน นอกจากนี้วิธีการเรียนยังสนองความแตกตางระหวางบุคคล 
สอดคลองกับพัฒนาการทางจิตวิทยา และธรรมชาติของมนุษย รวมทั้งพัฒนาการใหมๆทาง
การศึกษา ที่เนนใหผูเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนรูของตนเอง ซ่ึงมีความจําเปนอยางยิ่ง
สําหรับการศึกษาในขั้นพื้นฐานที่จะตองมีการเตรียมผูเรียนใหมีประสบการณในการเรียนรูใน
รูปแบบนี้ เพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาตลอดชีวิต 

สมคิด อิสระวัฒน (2541 : 38) สรุปความสําคัญของการเรียนรูดวยการนําตนเอง
ไวดังนี้ 

1.  ทําใหผูเรียนสามารถดํารงชีพในสังคมไดอยางมีคุณภาพ 
2.  ทําใหผูเรียนเปนบุคคลมีความกระหายใครรู 
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3.  ทําใหบุคคลสามารถเรียนรูเร่ืองตางๆที่มีอยูไดมากที่สุด 
4.  ทําใหผูเรียนสามารถศึกษาไดอยางตอเนื่อง โดยไมตองมีใครมาบอกและเปนผู

คิดริเร่ิมที่จะเรียนรู 
5.  ชวยใหการศึกษาเกิดความสมดุล 
สถาพร หมวดอินทร (2546 : 15) กลาววา ปจจุบันสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงอยาง

รวดเร็วและตอเนื่อง ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและการสื่อสารขอมูล ความรูตางๆสามารถ
กระทําไดอยางรวดเร็วและไรขอจํากัด ดังนั้นการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน ครูจําเปนตอง
สงเสริม สนับสนุน แนะแนว กระตุน และชวยเหลือใหผูเรียนสามารถแสวงหาความรู สรางความรู 
สรุปความรูและสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ซ่ึงจะสงผลใหผูเรียนเปนมนุษยที่สมบรูณทั้งรางกาย 
จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

โดยสรุปความสําคัญของการเรียนรูดวยการนําตนเองไดวา จัดเปนกระบวนการ
เรียนรูตลอดชีวิตของบุคคลที่เร่ิมตนจากการริเร่ิมของตนเองดวยความสมัครใจ เปนการเรียนรูที่เปน
อิสระ ไมพึ่งพาผูอ่ืน สอดคลองกับพัฒนาการทางจิตวิทยา และกระบวนการทางธรรมชาติของ
ผูใหญ เปนสมรรถภาพพื้นฐานที่ทุกคนควรจะมีเพื่อเปนรากฐานในการดํารงชีวิตทั้งในปจจุบันและ
อนาคต เปนการเรียนรูที่ยอมรับสภาพความแตกตางระหวางบุคคล สนองตอบตอความตองการและ
ความสนใจของผูเรียน ยอมรับในศักยภาพของผูเรียนวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรูส่ิง
ตาง ๆ ไดดวยตนเอง เพื่อที่ตนเองสามารถที่ดํารงชีวิตอยูในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
ไดอยางมีความสุข 

3.3 ลักษณะและขั้นตอนของการเรียนรูดวยการนําตนเอง 
ลักษณะของการเรียนรูดวยการนําตนเอง Griffin ( 1983 : 108 ) จําแนกรูปแบบ

หรือลักษณะของการเรียนรูดวยการนําตนเองออกเปน 5 กลุมความคิด ดังนี้คือ 
1. กลุมที่เช่ือแนวคิดของโนลส  (Tke Knowles Group Learnibg Stream) นัก

การศึกษาผูใหญแหงสหรัฐอเมริกาไดเสนอรูปแบบของการเรียนรูดวยการนําตนเอง ที่เรียกวา 
“สัญญาการเรียน” (Learning Contract) ซ่ึงใชเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการทําใหผูเรียนเรียนรูดวย
ตนเอง โดยการมอบหมายภาระงานใหแกผูเรียนวาจะตองทําอะไรบาง เพื่อใหไดรับความรูตาม
เปาประสงค และผูเรียนจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้น 

2. กลุมที่เชื่อแนวคิดของทัฟ (The Adult’s Learning Project Stream) นักการศึกษา
ผูใหญแหงประเทศแคนาดาไดกําหนด “โครงการเรียน”  (Learning Project) เปนเครื่องชี้วัดลักษณะ
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และปริมาณการเรียนรูดวยการนําตนเองของประชาชนวัยผูใหญโดยทั่วไป โดยเปนตัวช้ีวาบุคคล
นั้นมีสวนในการเรียนรูดวยตนเองมากนอยเพียงใด 

3. กลุมที่เชื่อแนวคิดของสกินเนอร (Skinner) ในเรื่องบทเรียนสําเร็จรูป 
(Individualized Program Instruction) ซ่ึงกริฟฟน  (Griffin) ไดวิจารณวาวิธีนี้เปนการเรียนรูดวย
ตนเองตามขอเสนอแนะของสื่อการเรียนนั้น (Self-Directed Approach) ซ่ึงมิใชการเรียนรูดวยการ
นําตนเอง (Self-Directed Learning) หากแตเปนการเรียนรูที่เกิดขึ้นจากการกํากับของครู (Teacher-
Directed Learning) มากกวา 

4. กลุมที่เปนแนวคิดในการจัดการศึกษาที่ตางไปจากรูปแบบของสถานศึกษา
ตามปกติทั่วไป (Non-Traditional Institution Arrangements) ตัวอยางกิจกรรมตามแนวนี้ เชน การ
จัดการศึกษาในรูปของตลาดวิชา มหาวิทยาลัยเปด และการศึกษาทางไกล ส่ิงที่ใหคือ 
ประกาศนียบัตรสําหรับบุคคลภายนอก หนวยกิจสําหรับประสบการณชีวิต กลุมคนที่มาเรียนใน
รูปแบบนี้มีความคาดหวังในความรู สมัครมาเรียนตามความสนใจ 

5. กลุมที่เรียนรูเกี่ยวกับประสบการณในมนุษยที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันทั่วไป
ลักษณะของการเรียนรูดวยการนําตนเองนั้น มีขอแตกตางจากการเรียนรูที่มีครูเปนผูสอนหรือ
ถายทอดโดยตรง แตความตองการดังกลาวไมไดหมายความวาทําใหทั้ง 2 วิธีไมเกี่ยวของกันหรือ
แยกจากกันโดยสิ้นเชิง ในการเรียนรูดวยการนําตนเอง ผูเรียนตองมีคุณสมบัติบางประการที่เอ้ือตอ
วิธีการเรียน สําหรับนักการศึกษาที่ไดทําการคนควาและวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรูดวยการนํา ตนเอง 
คือ  

โนลส (Knowles 1975: 61) สรุปลักษณะของผูเรียนดวยการนําตนเอง โดยที่ 
Knowlesไดใชรูปแบบของ  “สัญญาการเรียน”  กับผูเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาการศึกษา
ผูใหญและไดคนพบขอสรุปลักษณะของผูมีการนําตนเองในการเรียนรูที่จะบังเกิดผลดี 9 ประการ 
คือ 

1.  ความเขาใจถึงความแตกตางของบุคคลในดานความคิด และทักษะที่จําเปนใน
การเรียนรู ไดแก รูความแตกตางระหวางการเรียนรูโดยมีครูเปนผูช้ีนําและการเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง 

2.  แนวความคิดเกี่ยวกับตนเองวาเปนบุคคลที่มีความเปนตัวของตัวเอง ไมขึ้นกับ
ผูใดและเปนผูที่สามารถนําตนเองได 

3.  มีความสามารถในการสรางความสัมพันธอันดีกับเพื่อน เพื่อที่จะใหบุคคล
เหลานั้นเปนผูสะทอนใหทราบถึงความตองการในการเรียนรูการวางแผนการเรียนของตนเอง 
รวมทั้งการชวยเหลือผูอ่ืน ตลอดจนการไดรับความชวยเหลือจากบุคคลเหลานั้น 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

34 

4.  มีความสามารถในการวิเคราะหความตองการในการเรียนรูอยางแทจริง โดย
รวมมือกับผูอ่ืน 

5.  มีความสามารถในการกําหนดจุดมุงหมายในการเรียนรู จากความตองการใน
การเรียนรูของตนเอง โดยเปนจุดมุงหมายที่สามารถประเมินผลสําเร็จได 

6.  มีความสามารถในการเชื่อมความสัมพันธกับผูสอน เพื่อขอความชวยเหลือหรือ
ปรึกษา 

7.  มีความสามารถในการแสวงหาบุคคล  และแหลงวิทยาการที่ เหมาะสม
สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูที่แตกตางกัน 

8.  มีความสามารถในการเลือกแผนการเรียนที่มีประสิทธิภาพ โดยใชประโยชน
จากแหลง วิทยาการตางๆ มีความคิดริเร่ิม และมีทักษะในการวางแผนอยางดี 

9.  มีความสามารถในการเก็บรวบรวมขอมูล และนําผลจากขอมูลที่คนพบไป
ใชไดอยางเหมาะสม 

สเคเจอร (Skager 1978 : 116-117, อางถึงใน สุรีรัตน ศรีบุญเรือง 2550 : 21-22) 
กลาวถึงคุณลักษณะของผูเรียนที่จะเรียนรูดวยการนําตนเองไดดีนั้น ควรมีลักษณะ 7 ประการดังนี้ 

1.  การเปนผูยอมรับตนเอง (Self-Acceptance) ไดแก การมีเจตคติในเชิงบวกตอ
ตนเอง 

2.  การเปนผูมีการวางแผนการเรียน (Planfulness) ประกอบดวย 
2.1  การรูความตองการในการเรียนของตนเอง 
2.2  การวางจุดหมายที่สอดคลองกับความตองการนั้น 
2.3  การวางแผนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหบรรลุจุดประสงคการ

เรียน 
3.  การเปนผูมีแรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) คือ เรียนรูไดโดยไมตองมี

ส่ิงควบคุม หรือบังคับจากภายนอก เชน รางวัล การถูกลงโทษ การหวังวุฒิบัตรหรือตําแหนง 
4.  การประเมินผลตนเอง (Internalized Evaluation) วาสามารถเรียนไดดีเพียงใด 

ซ่ึงอาจขอความรวมมือจากผูอ่ืนการประเมินดวนก็ได 
5.  การมีลักษณะเปดกวางตอประสบการณ (Openness to Experience) ไดแก การ

มีความ สนใจใครรู อดทนตอความไมชัดเจนคลุมเครือ ยุงยากสับสน เรียนอยางสนุก ส่ิงเหลานี้ทํา
ใหเกิดแรงจูงใจในการทํากิจกรรม ซ่ึงกอใหเกิดประสบการณใหมๆ 
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6.  การมีลักษณะของการยืดหยุน (Flexibility) คือ มีการปรับเปล่ียนวิธีการเรียนรู
เมื่อยังไมประสบผลสําเร็จ โดยมีการสํารวจปญหา ลองผิดลองถูกโดยไมเลิกลมความตั้งใจที่จะ
เรียนรู 

7.  ความเปนตัวของตัวเอง (Autonomy) บุคคลที่มีความเปนตัวของตัวเองจะ
สามารถตั้งมาตรฐานดานเวลา และสถานที่ไดวา ลักษณะการเรียนรูแบบใดมีคุณคาและเปนที่
ยอมรับได 

เดียรเด็น (Dearden 1975, อางถึงใน Boud 1982 :22) กลาวถึงคุณสมบัติของผูเรียน
ที่เรียนรูดวยการนําตนเองวา ตองเปนผูที่มีความรับผิดชอบ โดยอาจสังเกตไดจากลักษณะตอไปนี้ 

1. ชางสงสัย และชอบถาม มีความรูสึกวาตนมีสิทธิที่จะถาม 
2. จะไมรับขอตกลงหรือขอเสนอที่ผูอ่ืนหยิบยื่นใหโดยไมไดวิเคราะหพิจารณา 
3. สามารถบอกสิ่งที่ตนสนใจได 
4. สามารถตั้งเปาหมาย หลักการ และวางแผนงานของตนเองจากความมุงหมาย

และความตองการของตนเองอยางเสรี โดยปราศจากการบังคับจากผูอ่ืน 
5. เลือกวิธีตางๆในการแสดงออกทางความคิดหรือจุดหมายของตนอยางอิสระ 
6. สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ตนสนใจได 
7. ควบคุมดูแลการกระทําและเจตคติของตนเอง 
ทัฟ (Tough 1971 : 95-96) กลาวถึงลักษณะการเรียนโดยการนําตนเองไว ดังนี้ 
1. การตัดสินวาในกระบวนการเรียนรูนั้นอะไรที่เปนความรู ทักษะที่จะเรียนรู 

ผูเรียนอาจจะมองหาขอผิดพลาด และจุดออนของความรูที่มีอยูในปจจุบัน โดยพิจารณาทั้งดาน
ทักษะ และรูปแบบการเรียนรูในปจจุบัน 

2. การตัดสินใจที่จะเรียนรูกิจกรรมเฉพาะอยาง อยางไร วิธีการ แหลงวิชาการ 
หรืออุปกรณที่ใชประกอบการเรียนมีอะไรบาง ผูเรียนจะตองทราบวาตนเองมีความตองการเฉพาะ
ดานอะไร เกณฑที่ใชในการเลือกแหลงวิทยาการเรียนรูเฉพาะอยาง การรวบรวมความรูขอเท็จจริง 
ขอไดเปรียบเสียเปรียบ การเขาถึงระดับและความเหมาะสมของแหลงวิทยาการหรือกิจกรรมเฉพาะ
ดาน ผู เรียนอาจดูหนังสือหรือบทความในหองสมุดหรือรานขายหนังสือกอนการเลือกสิ่งที่
เหมาะสมที่สุด ในกรณีที่เปนแหลงวิทยาการบุคคลอาจตัดสินวาบุคคลประเภทใดอาจใหเนื้อหาวิชา
ที่ตองการได และพยายามหาบุคคลเหลานั้น ซ่ึงเลือกสรรแลววาเหมาะสมที่สุด 

3. ตัดสินใจวาจะเรียนที่ใด ผูเรียนอาจจะเลือกบริเวณที่เงียบสงบสะดวกสบาย และ
ไมมีผูใดมารบกวน หรืออาจจะตองการสถานที่ซ่ึงมีอุปกรณอํานวยความสะดวก หรือแหลง
วิทยาการที่อาจใชสะดวก 
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4. วางเปาหมายและกําหนดระยะเวลาการทํางานที่แนนอน 
5. ตัดสินใจวาจะเริ่มเรียนเรื่องใด เมื่อใด  
6. ตัดสินใจวาชวงระยะเวลาใด เนื้อหาควรจะกาวไปเทาใด 
7. พยายามหามูลเหตุที่เปนอุปสรรค ที่จะทําใหการเรียนรูไมประสบผลสําเร็จ หรือ

ขั้นตอนสวนที่ทําใหกระบวนการเรียนในปจจุบันไมมีประสิทธิภาพ 
8. การหาเวลาสําหรับการเรียนรู ขั้นตอนนี้จะกี่ยวของกับการลดเวลา หรือจัดเวลา

ใหเหมาะสมกับการทํางาน กิจกรรมในครอบครัวหรือการพักผอน โดยอาจจะขอรองไมใหบุคคล
อ่ืนรบกวนในเวลาที่กําลังศึกษา หรือขอรองใหผูอ่ืนทํางานแทน 

คาฟาเรลลา (Caffarella 1983 : 7,  อางถึงใน อุเทน วิยา 2547:53) กลาวถึง ทักษะ
พื้นฐานการเรียนรูดวยการนําตนเองจําเปนอาจจะตองมี 11 ประการ ไดแก  

1. มีความสามารถในการตัดสินใจ วาจะเรียนเพื่อรับความรูหรือทักษะอะไร 
2. มีความสามารถในการวินิจฉัยความจําเปนในการเรียนรูตามสภาพที่เปนจริงอาจ

โดยความชวยเหลือจากครูและเพื่อน 
3. มีความสามารถในการแปลความจําเปนของการเรียนรูมาเปนวัตถุประสงคของ

การเรียนรูปแบบที่เปนไปไดในการประเมินความสําเร็จ 
4. มีความสามารถที่จะเชื่อมโยงกับครูหรือผูอํานวยความสะดวก ผูชวยเหลือ หรือ

ปรึกษา และมีความคิดริเร่ิมในการใชประโยชนจากแหลงความรู 
5. มีความสามารถที่จะเชื่อมโยงกับเพื่อน ใหเขาชวยเหลือในฐานะที่เปนแหลง

ความรู  
6. มีความสามารถในการชี้แจงแหลงความที่เปนบุคคลและวัสดุที่เหมาะสมในแต

ละประเภทของวัตถุประสงคของการเรียนรู ที่แตกตางกันออกไป 
7. มีความสามารถในการเลือกใชทักษะยุทธวิธีอยางมีประสิทธิภาพและดวย

ความคิดริเร่ิม 
8. มีความสามารถในการใชแหลงความรูใหเปนประโยชน เพื่อใหไดรับความรู

และทักษะ 
9. มีความสามารถในการประเมินเกี่ยวกับความกาวหนาของงานตนเอง และให

ขอมูลยอนกลับแกคนอื่นได 
10. มีความสามารถในการสืบสวน และรับมือกับอุปสรรคการเรียนรู 
11. มีความสามารถในการสรางแรงจูงใจขึ้นมาใหม สําหรับการเรียนรูเมื่อขาด

แรงจูงใจ 
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นรินทร บุญชู (2532) ซ่ึงทํา การวิจัยเร่ือง ลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยใชแนวคิดของ Guglielmino โดยที่ผลการวิจัยพบวา นักศึกษา
มีความพรอมในการเรียนรูดวยการนํา ตนเองอยูในระดับสูงเพียง 2 ดาน คือ การเปดโอกาสตอการ
เรียนรู และการมีความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเองที่เหลือ 6 ดาน อยูในระดับปานกลาง โดย
เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ การมองอนาคตในแงดี มีความรักในการเรียน มโนภาพของ
ตนเองในดานการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ มีความคิดสรางสรรค สามารถใชทักษะการศึกษาหา
ความรูและทักษะการแกปญหา และมีความคิดริเร่ิมและเรียนรูไดดวยตนเอง การศึกษาตัวแปรที่มี
ผลตอการเรียนรูพบวา เพศ คณะที่ศึกษา และผลการศึกษาสงผลให นักศึกษามีความแตกตางในเรื่อง
การเรียนรูดวยการนํา ตนเอง สวนตัวแปรอื่น ๆ อีก 3 ดาน คือ เหตุผลที่เขาศึกษา วิธีการเรียน และ
การประกอบอาชีพขณะที่ศึกษา ไมสงผลใหมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ ซ่ึงสรุปไดวา ลักษณะ
การเรียนรูดวยการนํา ตนเอง จุดเนนจะอยูที่ตัวผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนจะเปนผูกําหนดแนวทางการ
เรียน และมีความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง โดยเริ่มตั้งแตการวิเคราะหความตองการ 
กําหนดจุดมุงหมาย วางแผนการเรียน แสวงหาแหลงวิทยาการ และการประเมินผล ซ่ึงในบางครั้ง
อาจตองอาศัยความชวยเหลือจากบุคคลอื่นดวยเชนกัน 

สมคิด อิสระวัฒน (2532 : 35-36) สรุปลักษณะของบุคคลที่สามารถเรียนรูดวยการ
นําตนเอง วามีลักษณะดังนี้ 

1. สมัครใจที่จะเรียนดวยตนเอง (Voluntarity to Learn) มิไดเกิดจาการบังคับ แตมี
เจตนาที่จะเรียนดวยความอยากรู 

2. ตนเองเปนแหลงขอมูลของตัวเอง (Self Resourceful) นั่นคือ ผูเรียนสามารถ
บอกไดวาสิ่งที่ตนจะเรียนคืออะไร รูวาทักษะและขอมูลท่ีตองการหรือจําเปนตองใชมีอะไรบาง 
สามารถกําหนดเปาหมาย วิธีการ รวบรวมขอมูลท่ีตองการและวิธีการประเมินผลการเรียนรู ผูเรียน
ตองเปนผูจัดการเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆดวยตนเอง (Manager of Change) ผูเรียนตองมีความตระหนัก
ในความสามารถตัดสินใจได มีความรับผิดชอบตอหนาที่ และบทบาทในการเปนผูเรียนที่ดี 

3. ผูเรียนตองรูวิธีการที่จะเรียน (Know How to Learn) นั่นคือ ผูเรียนควรทราบถึง
ขั้นตอนการเรียนรูของตนเอง รูวาเขาจะไปสูจุดที่ทําใหเกิดการเรียนรูไดอยางไร 

รุง แกวแดง (2543 : 12-13)  กลาววา ผูเรียนที่สามารถเรียนรูดวยตนเองมีลักษณะ
ดังนี้ 

1. มีความคิดริเร่ิมในการวินิจฉัย หรือประเมินความตองการในการเรียนรูของ
ตนเอง 

2. เลือกแหลงและมาตรการที่เหมาะสม เพื่อชวยในการเรียนรู 
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3. รูจักพัฒนาเกณฑในการประเมินการเรียนรูของตนเอง โดยการคนหาคําตอบ
และการใหเหตุผล 

4. รูจักถามเหตุผลของการมีกฎระเบียบ กระบวนการ หลักการ และขอสมมุติฐาน
ที่ยอมรับได 

5. ปฏิเสธที่จะเห็นดวยหรือปฏิบัติตามในสิ่งที่ผูอ่ืน (ผูสอน) ตองการ ถาเห็นวา
เปนสิ่งที่ยอมรับไมได 

6. ตระหนักในทางเลือกทั้งโดยยุทธศาสตรการศึกษาและการแปลความหมาย และ
เลือกทางเลือกที่สอดคลองกับแนวคิด และวัตถุประสงคของตนเองอยางมีเหตุผล 

7. ทบทวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง และสามารถปรับยุทธวิธีของตนเองเพื่อเสริม
ศักยภาพและพัฒนาการในการเรียนรู 

8. มองเปาหมาย นโยบายและแผน อยางอิสระ โดยปราศจากแรงกดดันจากผูอ่ืน 
9. พัฒนาความเขาใจในความเปนไปตางๆจนสามารถอธิบายกับผูอ่ืนได 
10. สรางกรอบแนวความคิดไดชัดเจน อยางอิสระ และพรอมที่จะเปลี่ยน

แนวความคิดอยางมีเหตุผล 
11. สามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเอง ดวยความกระตือรือรนอยางสม่ําเสมอ 

โดยไมพึ่งการเสริมแรงหรือรางวัลจากผูอ่ืน 
12. ระบุความสนใจของตนเองและคานิยมสวนตัวได 
13. สามารถและเต็มใจยอมรับแนวความคิดอื่นที่ถูกตอง และเผชิญกับการตอตาน

อุปสรรค รวมทั้งการวิจารณเปาหมายของตนเองโดยปราศจากโทสะ 
14.  สามารถประเมินขอบกพรองและขอจํากัดของตนเองในฐานะผูเรียนได 
สุวัฒน วัฒนวงศ (2546 : 78) กลาวถึงลักษณะสําคัญของการเรียนรูดวยการนํา

ตนเองวา การใหความหมายของการเรียนรูดวยการนําตนเองตองพิจารณาเชื่อมโยงกับคุณลักษณะ
ตางๆที่คาดหวังใหเกิดขึ้นกับตัวผูเรียนและกระบวนการเรียน ไดแก 

1. สามารถเพิ่มความรับผิดชอบใหกับผูเรียนแตละคนในการตัดสินใจทุกขั้นตอน 
รวมทั้งสามารถควบคุมตนเองใหมีความมานะบากบั่นตอการเรียนรู 

2. การนําตนเองไดถือวาเปนคุณลักษณะดีที่สุดที่มีอยูในตัวบุคคลทุกคน สามารถ
นําไปใชไดในทุกสถานการณของการเรียนรู   

3. การนําตนเองไดนั้น ไมจําเปนวาการเรียนรูจะเกิดขึ้นโดยอยูหางไกลจากผูอ่ืน 
สามารถเรียนรูในทามกลางผูอ่ืนได 
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4. ผูเรียนโดยการนําตนเองจะสามารถถายโอนการเรียนรู จากความรูและทักษะใน
สถานการณหนึ่งไปสูสถานการณอ่ืนๆได 

5. การเรียนรูดวยการนําตนเองจะเกี่ยวของกับกิจกรรมตางๆ รวมทั้งทรัพยาการ
ทั้งหลายเชน การอานดวยตนเอง การมีสวนรวมในการเขากลุมเพื่อทบทวนความรู การฝก
ปฏิบัติงานกิจกรรมการเขียนเพื่อรายงานผลการเรียน เปนตน 

6. บทบาทของครู-ผูสอนที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง เปนส่ิงที่สามารถดําเนินการได เชน การสนทนากับผูเรียน การเสนอแนะแหลงและสื่อการ
เรียนรูการประเมินผลการเรียนรู การสงเสริมการคิดอยางพินิจพิเคราะห เปนตน 

7. สถาบันการศึกษาจํานวนมากพยายามหาทางสนับสนุนวิธีการศึกษาดวยตนเอง
ผานการเรียนรูระบบเปด (Open Learning) สงเสริมการเรียนรูรายบุคคล เปดสอนรายวิชา และการ
จัดโปรแกรม การเรียนดวยเทคโนโลยีใหมๆ 

ทองจันทร หงศลดารมภ (2548 : 139) อธิบายคุณลักษณะของผูเรียนรูดวยการนํา
ตนเองไว 9 ประการ ดังนี้  

1. ความเขาใจในความแตกตางระหวางการเรียนรูโดยพ่ึงครูกับการเรียนรูโดย
พึ่งตนเอง 

2. มีความเชื่อมั่นวาตนเองสามารถทํางาน หรือเรียนไดโดยพึ่งตนเอง 
3. สามารถสรางความสัมพันธกับเพื่อนที่รวมเรียนดวยกันได เพื่อใหเขาชวย

วินิจฉัยความจําเปนของการเรียนรู วางแผนการเรียนรู และรวมเรียนไปดวยกันโดยชวยเหลือซ่ึงกัน
และกัน 

4. สามารถวินิจฉัยตนเองไดวาจะเรียนรูอะไร 
5. สามารถแปลความจําเปนของการเรียนรู เปนวัตถุประสงคการเรียนรูได 
6. สรางความสัมพันธกับครูในฐานะเปนผูสนับสนุนการเรียนรูและกัลยาณมิตร 
7. สามารถหาแหลงความรูไดดวยตนเอง 
8. เลือกวิธีการเรียนของตนเอง 
9. ประเมินผลตนเองไดบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรูหรือไม  
จากแนวคิดดังกลาว สรุปไดวาลักษณะบุคลิกภาพของผูเรียนที่มีลักษณะการเรยีนรู

ดวยการนําตนเองจะตองมีความมั่นใจ เชื่อม่ันในตนเอง เปนตัวของตัวเอง และมีเจตคติที่ดีตอตนเอง 
มีแรงจูงใจที่จะเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนตามจุดมุงหมายที่วางไว มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค
และมีอิสระในการเรียนรู มีความรับผิดชอบตอการเรียนของตนเอง  มีความสามารถในการวิเคราะห
ความตองการในการเรียนรู การกําหนดจุดมุงหมายของการเรียน มีการวางแผนการเรียน สามารถ
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แสวงหาความรูจากบุคคลและแหลงวิทยาการตางๆ ตลอดจนมีการสรางความสัมพันธอันดีกับเพื่อน
และครูผูสอนเพื่อชวยเหลือหรือเปนที่ปรึกษา และสามารถประเมินผลตนเองได ดังนั้นครูผูสอน
หรือผูที่เกี่ยวของจึงตระหนักถึงปจจัยเหลานี้ของผูเรียน ซ่ึงมีความหลากหลายและแตกตางกัน ใน
การจัดการเรียนการสอนจึงควรสนับสนุน สงเสริมคุณลักษณะดังกลาวใหเกิดภายในตัวของผูเรียน
แตละคนใหมากที่สุด เพื่อใหผูเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรูที่แทจริง ซ่ึงเปนคุณลักษณะที่ตองการ
ในสังคมแหงการเรียนรูในปจจุบัน 

ขั้นตอนการเรียนรูดวยการนําตนเอง  
ทัฟ (Tough 1971: 95-96) ระบุถึงขั้นตอนการเรียนรูดวยการนําตนเอง ไวดังนี้ 
1. การตัดสินใจวากระบวนการเรียนรูนั้น อะไรเปนความรู ทักษะที่จะเรียนรู 

ผูเรียนอาจจะมองหาขอผิดพลาดและจุดออนของความรูที่มีอยูในปจจุบัน โดยพิจารณาทั้งดาน
ทักษะและรูปแบบการเรียนรูในปจจุบัน 

2. การตัดสินใจที่จะเรียนรูกิจกรรมเฉพาะอยางไร วิธีการ แหลงวิชาการ หรือ
อุปกรณที่ใชประกอบการเรียนมีอะไรบาง ในขอนี้ผูเรียนควรศึกษาวาตนเองมีความตองการเฉพาะ
ดานอะไรเกณฑที่ใชในการเลือกแหลงวิทยาการเรียนรูเฉพาะอยาง การรวบรวมความรู ขอเท็จจริง 
ขอไดเปรียบเสียเปรียบ การเขาถึงระดับและความเหมะสมของแหลงวิทยาการ หรือกิจกรรมเฉพาะ
ดานผูเรียนอาจดูหนังสือหรือบทความในหองสมุด หรือรานขายหนังสือกอนการเลือกที่เหมาะสม
ที่สุด ในกรณีที่เปนแหลงวิทยาการบุคคล อาจตัดสินใจวาบุคคลประเภทใดที่อาจใหเนื้อหาวิชาที่
ตองการได และพยายามหาบุคคลเหลานั้นซึ่งเลือกสรรแลววาเหมาะสมที่สุด 

3. ตัดสินใจวาจะเรียนที่ใด ผูเรียนอาจจะเลือกบริเวณที่เงียบสงบ สะดวกสบายและ
ไมมี ผูใดมารบกวน หรืออาจจะตองการสถานที่ ซ่ึงมีอุปกรณอํานวยความสะดวก หรือแหลง
วิทยาการที่อาจใชสะดวก 

4. วางเปาหมายหรือกําหนดระยะเวลาการทํางานที่แนนอน 
5. ตัดสินใจวาจะเริ่มเรียนเรื่องใด เมื่อใด 
6. ตัดสินใจวาชวงระยะเวลาใด เนื้อหาควรจะกาวไปเทาใด 
7. พยายามหามูลเหตุที่เปนอุปสรรค ที่จะทําใหการเรียนรูไมประสบความสํา เร็จ 

หรือหาขั้นตอนสวนที่ทําใหกระบวนการเรียนรูในปจจุบันไมมีประสิทธิภาพ 
8. การหาเวลาสําหรับการเรียนรู ขั้นตอนนี้จะเกี่ยวของกับการลดเวลา หรือจัดเวลา

ใหเหมาะสมกับการทํางาน กิจกรรมในครอบครัว หรือการพักผอน โดยอาจขอรองไมใหบุคคลอื่น
รบกวนในเวลาที่กําลังศึกษา หรือขอรองใหผูอ่ืนมาทํางานแทนเปนคร้ังคราว 
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9. คํานวณระดับความรูและทักษะ หรือความกาวหนาของตนในดานความรู หรือ
ทักษะที่ตองการ 

10. การเขาถึงแหลงวิทยาการที่เหมาะสม หรืออุปกรณที่เหมาะสม ในฐานะที่เปน
สวนหนึ่งของขั้นตอนนี้ ผูเรียนอาจหาเวลาวางไปในสถานที่ตาง ๆ พยายามหาหนังสือท่ีเหมาะสม
ในหองสมุด ตลอดจนการเขาพบบุคคลที่สําคัญที่เอื้อตอการเรียน 

11. การสะสมหรือหาเงินที่จําเปนสําหรับประโยชนในการหาแหลงวิทยาการ การ
ซ้ือหนังสือ การเชาอุปกรณบางอยาง ตลอดจนคาใชจายในการศึกษา 

12. เตรียมสถานที่หรือดัดแปลงหองเรียนที่เหมาะสมสําหรับการเรียน โดย
คํานึงถึงความรอนหนาว อากาศถายเทและแสงสวาง 

13. เพิ่มขั้นตอนที่จะเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรู ผูเรียนอาจหาวิธีเพิ่มแรงจูงใจ
เพื่อที่จะเพิ่มความกาวหนาในการเรียน หรือเพิ่มความพอใจ พยายามเนนความสําคัญของการเรียน 
ซ่ึงส่ิงที่จะทําไดมีดังนี้ 

13.1 หาสาเหตุของการขาดแรงจูงใจ 
13.2 พยายามเพิ่มความสุข และความยินดีในการเรียนรู หรือเพิ่มความสนใจ

ในกิจกรรมในการเรียนรู 
13.3 จัดการกับการขาดความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองที่จะเรียนรู 

หรือจัดการกับความสงสัยในความสําเร็จของโครงการที่จะเรียนรู 
13.4 การเอาชนะความรูสึกผิดหวังทอแทที่มีสาเหตุมาจากความยากลาํบาก 
13.5 บอกกลาวผูอ่ืนถึงความสําเร็จของตน 

จะเห็นไดวาการเรียนรูดวยการนําตนเอง เปนกระบวนการศึกษาคนควาอยางเปน
ระบบซึ่งผูเรียนเปนผูจัดการระบบการเรียนของตนเอง ดวยการจัดการดานเวลาที่ใชในการศึกษา 
เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ และเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนดวยการเตรียมความพรอม
ใหกับตนเองในดานตาง ๆ รูจักวิธีที่จะเรียนดวยตนเอง และรูจักใชประโยชนจากแหลงวิทยาการ
ตาง ๆเพื่อการศึกษาคนควาตอไป 

3.4     องคประกอบของการเรียนรูดวยการนําตนเอง 
โนลส (Knowles 1975 :40-47, อางถึงใน ณัชธกัญ หมื่นสา 2548 : 17-18) กลาวถึง

องคประกอบที่สําคัญของการเรียนรูดวยการนําตนเองมี 5 ดาน ดังนี้ 
1. การวิเคราะหความตองการของตนเอง โดยใหผู เรียนแตละคนบอกความ

ตองการและความสนใจพิเศษของตนเองในการเรียนใหเพื่อนคนหนึ่งซ่ึงเปนผูทําหนาที่ให
คําปรึกษาแนะนํา และเพื่อนอีกคนหนึ่งทําหนาที่จดบันทึก และกระทําเชนนี้หมุนเวียนกันไปจน
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ครบทั้งสามคน ไดแสดงบทบาทครบ 3 ดาน คือผูเสนอความตองการ ผูใหคําปรึกษา และผูคอยจด
บันทึกสังเกตการณ ทั้งนี้การเรียนรูบทบาทดังกลาว เพื่อเปนประโยชนอยางยิ่งในการเรียนรวมกัน 
และชวยเหลือซ่ึงกันและกันในทุกๆดาน 

2. การกําหนดจุดมุงหมายในการเรียน โดยเริ่มตนจากบทบาทของผูเรียนเปน
สําคัญ 

2.1 ผูเรียนควรศึกษาจุดมุงหมายของวิชา แลวจึงเริ่มเขียนจุดมุงหมายในการ 
2.2 ผูเรียนควรเขียนจุดมุงหมายใหแจมชัดเขาใจไดไมคลุมเครือคนอ่ืนอานแลว

เขาใจ 
2.3 ผูเรียนควรเนนถึงพฤติกรรมที่ผูเรียนคาดหวังวาจะเกิดขึ้น 
2.4 ผูเรียนควรกําหนดจุดมุงหมายที่สามารถวัดได 
2.5 การกําหนดจุดมุงหมายของผูเรียนในแตละระดับ ควรมีความแตกตางอยาง

เห็นไดชัด 
3. การวางแผนการเรียน โดยใหผูเรียนกําหนดแนวทางการเรียน เพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคของวิชา ผูเรียนควรวางแผนกิจกรรมการเรียนดังนี้ 
3.1 ผูเรียนเปนผูกําหนดเกี่ยวกับการวางแผนการเรียนของตนเอง 
3.2 การวางแผนการเรียนควรเริ่มตนจาก ผูเรียนกําหนดจุดมุงหมายในการ

เรียนรูดวยตนเอง 
3.3 ผูเรียนเปนผูจัดเนื้อหาใหเหมาะสมกับสภาพความตองการและความสนใจ

ของผูเรียน 
3.4 ผูเรียนเปนผูระบุวิธีการเรียนการสอน เพื่อใหเหมาะสมกับตนเองมากที่สุด 

4. การแสวงหาแหลงวิทยาการ โนลส (Knowles) ไดกลาวถึงการแสวงหาแหลง
วิทยาการทั้งที่เปนวัสดุและบุคคลดังตอไปนี้ 

4.1 แหลงวิทยาการที่เปนประสบการณสวนตัวของผูเรียนเอง ซ่ึงประสบการณ
การเรียนในแตละดานที่จัดใหผูเรียนสามารถแสดงใหเห็นถึงความมุงหมาย ความหมาย และ
ความสําเร็จชองประสบการณนั้นๆ 

4.2 แหลงวิทยาการที่ เปนเสมือนวิทยาการ  คือ ครูหรือเพื่อนผูที่สามารถ
ชวยเหลือรวมมือในกระบวนการเรียนการสอนไดเปนอยางดี เลือกแหลงวิทยาการใหเหมาะสมกับ
ผูเรียนแตละคน 

4.3 แหลงวิทยาการที่ใชประโยชนในการศึกษาคนควา  เชน  หองสมุด 
พิพิธภัณฑ วัด สถานีอนามัย เปนตน สามารถนํามาใชไดอยางเหมาะสม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

43 

4.4 ทักษะตางๆ ที่มีสวนชวยใหแสวงหาแหลงวิทยาการไดสะดวก รวดเร็ว เชน 
ทักษะการตั้งคําถาม ทักษะการอาน ฯลฯ มีการจัดสรรอยางดี เหมาะสม กิจกรรมบางสวนผูเรียนจะ
เปนผูจัดการเองตามลําพัง และบางสวนเปนกิจกรรมที่จัดรวมกันระหวางครูกับผูเรียน 

กลาวโดยสรุป  การแสวงหาแหลงวิทยาการทั้งที่ เปนวัสดุและบุคคล  เปน
องคประกอบที่สําคัญสวนหนึ่งของการเรียนรูดวยการนําตนเอง ชวยใหการเรียนรูดวยการนําตนเอง 
เกิดประสิทธิภาพดี และผูเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพไดอยางเต็มความสามารถ 

5. การประเมินผล ผูเรียนควรไดประเมินผลตามที่ไดกําหนดจุดมุงหมายไววาเขา
ตองการบรรลุวัตถุประสงคอยางไร การประเมินผลใหสอดคลองกับวัตถุประสงคโดยทั่วไปจะ
เกี่ยวกับความรู ความเขาใจ ทักษะ ทัศนคติ และคานิยม โดยมีขั้นตอนในการประเมินผลดังนี้ 

5.1 กําหนดเปาหมายวัตถุประสงคใหแนชัด 
5.2 ดําเนินการทุกอยางเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว ขั้นตอนนี้สําคัญใน

การใชประเมินผลการเรียนการสอน 
5.3 รวบรวมหลักฐานการตัดสินใจจากผลการประเมิน จะตองอยูบนพื้นฐาน

ของขอมูลที่สมบรูณและเชื่อถือได 
5.4 รวบรวมขอมูลกอนเรียน เพื่อเปรียบเทียบหลังเรียนวา ผูเรียนกาวหนาไป

เพียงใด 
5.5 แหลงของขอมูล จะหาขอมูลจากครูและผูเรียนเปนหลักในการประเมินผล 

ดังนั้นการประเมินผล จึงเปนขั้นตอนที่สําคัญประการหนึ่ง ในการเรียนรูดวยการนําตนเอง ชวยให
ผูเรียนไดทราบถึงความกาวหนาในการเรียนของตนเองเปนอยางดี 

แกริสัน (Garrison 1997, อางถึงใน อาชัญญา รัตนอุบล 2542) นําเสนอบทบาท
ของผูเรียนในการเรียนรูดวยการนํา ตนเอง โดยแสดงใหเห็นวาการเรียนรูดวยการนําตนเอง มี
องคประกอบ 3 ประการ ซ่ึงมีความเชื่อมโยงกัน ไดแก 

1. การจัดการดวยตนเอง (Self-management) ไดแก กิจกรรมที่ตองการกระทํา เปน
การจัดการ ดําเนินการใหบรรลุเปาหมายของการเรียนรู การจัดการทรัพยากร หรือแหลงความรู 

2. การควบคุมดวยตนเอง (Self-monitoring) เปนกระบวนการเรียนรูของบุคคล 
การพัฒนาการดานสติปญญา เปนการที่บุคคลสามารถเชื่อมโยงความรูใหม และเกาเขาดวยกันเปน
ความรับผิดชอบของผูเรียนในการบูรณาการความรู และพัฒนาความรูใหม 

3. แรงจูงใจ (Motivation) นับเปนองคประกอบที่สําคัญ ในการที่จะทําใหบุคคล
ริเร่ิมกอนที่จะเรียน และกาวเขาสูกระบวนการเรียนนั้น ๆ แรงจูงใจจะมีอิทธิพลตอการที่บุคคลจะ
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สามารถบรรลุเปาหมายในการเรียน แรงจูงใจนี้อาจจะเปนแรงจูงใจที่เกิดจากภายนอกหรือแรงจูงใจ
จากภายในก็ได 

สรุปไดวา ในการเรียนรูดวยการนําตนเองนั้น ผูเรียนจะตองทําการวิเคราะหความ
ตองการที่แทจริงของตนเองใหไดเสียกอน แลวจึงมากําหนดจุดมุงหมายในการเรียนใหมีความ
ชัดเจนเพื่อจะไดดําเนินการไปสูเปาหมายนั้น สวนการวางแผนการเรียนก็ควรใหสอดคลองกับ
สภาพความเปนจริงของตัวผูเรียนเอง การแสวงหาแหลงวิทยาการและสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
เรียนรูจะชวยใหการเรียนรูดวยการนําตนเองประสบความสําเร็จ สําหรับการประเมินผลการเรียนจะ
ชวยใหตัวผูเรียนเองทราบถึงความกาวหนา และความสอดคลองกับวัตถุประสงคและจุดมุงหมายใน
การเรียนที่คาดไวแตแรก อีกทั้งการเรียนเพียงคนเดียวหรือเปนกลุมก็ได อาจไดรับความชวยเหลือ
จากครูและเพื่อน ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมตามสภาพแวดลอมและความตองการของแตละ
บุคคล ซ่ึงเนนใหผูเรียนเรียนรูหรือคนพบความรูดวยตนเอง มีโอกาสคิดและแสดงความคิดเห็น
รวมทั้งมีการกระตุนใหผูเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง กลาแสดงความรูสึกใหเกียรติเคารพซ่ึงกัน
และกัน ยอมรับความขัดแยงและการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนมีสวนรวมในการประเมินผลการเรียนรู 
                3.5    การจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรูดวยการนําตนเอง  

การเรียนรูดวยการนําตนเองอยางมีประสิทธิภาพไดดีเพียงใดนั้น ขึ้นอยูกับ
กระบวนการเรียนการสอนที่มีสวนสําคัญอีกประการหนึ่ง 

สําหรับการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง เพื่อใหผูเรียนเกิด
พฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเองนั้น โนลส (Knowles 1975 : 64) กลาวไวสรุปไดวา การ
เรียนรูดวยการนําตนเองควรเริ่มจากการที่ผูเรียนมีความตองการที่จะเรียนในสิ่งหนึ่งส่ิงใด เพื่อ
พัฒนาทักษะ ความรูสําหรับการพัฒนาชีวิตและการงานอาชีพของตนเอง การเตรียมตัวของผูเรียน 
ผูเรียนจะตองศึกษาหลักการ จุดมุงหมายและโครงสรางของหลักสูตรรายวิชาที่สอนและจุดประสงค
ของรายวิชาที่สอน นอกจากนั้นการจัดการเรียนการสอนมีสวนสําคัญตอการเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง ไดแก เนื้อหาวิชาที่ เรียนไมมากเกินไป มีการจัดเวลาเรียนไดเหมาะสม ผูสอนสราง
บรรยากาศในการเรียนที่ เปนกันเอง ทําใหผู เ รียนไดแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนไดตาม
ความสามารถของแตละบุคคล ทุกขั้นตอนของการเรียน โดยมุงกระตุนใหผูเรียนเกิดกระบวนการ
คิดสรางสรรคและคิดวิเคราะห มีกิจกรรมที่หลากหลาย เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมใน
กิจกรรม และสื่อที่ใชประกอบการเรียนมีเพียงพอและมีสีสัน เพื่อเราความสนใจใหเกิดการเรียนรู
เขาใจตรงเปาหมาย มุงใหผูเรียนเรียนจนรูชัด เรียนจนทําได 

สเคเจอรและเดฟ (Skager ans Dave 1977 : 133-135 ) สรุปลักษณะสําคัญที่จะตอง
จัดใหแกผูเรียนในการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรูดวยการนําตนเองไว 5 ประการดังนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

45 

1. การมีสวนรวมในการวางแผนการจัดการและประเมินผลการเรียนรู ไดแก 
การใหผูเรียนมีสวนรวมวางแผนกิจกรรมการเรียนรู บนพื้นฐานความตองการของกลุมผูเรียนและ 
ของตนเอง มีสวนในการปรับปรุงการบริหารและการจัดการกิจกรรมการเรียนรูของตนเองและ 
ของกลุม รวมทั้งมีสวนรวมในการวางแผนประเมินผลการเรียนรูทั้งรายบุคคลและรายกลุม 

2. การเรียนรูที่คํานึงถึงความสัมคัญของผูเรียนรายบุคคล (Individualization of 
Learning) ไดแก การพิจารณาถึงความแตกตางของความสามารถในการเรียนรู วิธีการเรียนรู 
(Learning Styles) ของแตละบุคคล วุฒิภาวะ ความรูพื้นฐาน ความสนใจของผูเรียน มีการจัดองคกร
อํานวยความสะดวกสําหรับการเรียนการสอนและการฝกฝนเพื่อการเรียนรู จัดเนื้อหาและสื่อการ
เรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรูรายบุคคล 

3. การพัฒนาทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ไดแก การสงเสริมการเรียนรูการคิด
สืบคน (Inquiry Learning) เปดโอกาสใหมีการฝกปฏิบัติเทคนิคที่จําเปน เชน การสังเกต การอาน
อยางมีจุดประสงค การบันทึกขอความ การจัดประเภทหมวดหมู เปดโอกาสใหไดใชแหลงความรู 
ส่ือ และวัสดุอุปกรณที่หลากหลาย เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความตองการในการเรียนรูของตน 
และกําหนดจุดประสงคที่หลากหลาย เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความตองการในการเรียนรูของตน
และกําหนดจุดประสงคการเรียนรูเอง แสดงรูปแบบ และขั้นตอนการเรียนที่เหมาะสมกับตนเอง 

4. การพัฒนาทักษะการเรียนรู ซ่ึงกันและกัน  ( Imter-Learning) ไดแก  การ
กําหนดให ผูเรียนแบงความรับผิดชอบในกระบวนการเรียนการสอน มีการทํางานและการเลนเปน
ทีม ไดรวมกิจกรรมกลุมที่มีความแตกตางกัน เชน มีอายุ ความรู ทักษะ และขนาดของกลุมที่มีความ
แตกตางกัน 

5. การพัฒนาทักษะการประเมินตนเอง และการรวมมือกันในการประเมินของ
ผูเรียน ประเมินตนเองเปนสวนหนึ่งของระบบการประเมินผล ยอมรับการประเมินจากผูอ่ืนวาเปน
สวนประกอบหนึ่งในการประเมินตนเอง มีการรวมมือกันไมวาจะเปนการทํางานกลุม หรือการ
ทํางานเดี่ยว เปดโอกาสใหผูเรียนไดรับประสบการณ และการประเมินผลหลายๆรูปแบบ 

เทรฟฟงเกอร (Treffinger 1995 : 327) กลาวถึงการจัดการเรียนการสอนตามระดับ
การนําตนเอง ในการเรียนรูของผูเรียนวา เริ่มตั้งแตระดับที่ครูเปนผูนํา จนถึงระดับที่ผูเรียนนํา
ตนเองไดในระดับสูง ครูควรตองฝกใหผูเรียนมีทักษะพื้นฐานในการเรียนรูพอเพียง กอนที่จะทําให
ผูเรียนดําเนินการดวยตนเอง ผูเรียนควรมีโอกาสทํางานทั้งการทํางานตามลําพัง และการรวมมือกับ
ผูอ่ืน เขายังไดนําเสนอองคประกอบที่ใชพิจารณาประกอบการจัดการเรียนการสอนตามแนวการ
เรียนรู ดวยการนําตนเองไว 4 ประการดังนี้ 
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1. การกําหนดเปาหมายและจุดประสงคการเรียน (Indentification of Goals and 
Objectives) ไดแก ตัดสินใจวาจะเรียนอะไร ระดับการเรียนรูดวยการนําตนเองของผูเรียนใน
องคประกอบนี้ประกอบดวย 

1.1 ระดับที่ครูเปนผูนํา ไดแก การที่ครูกําหนดใหผูเรียนกระทําตามครู 
1.2 การนําตนเองในระดับตน  ไดแก  ระดับที่ครูนําเสนอเปาหมายและ

จุดประสงคหลายๆ ประการใหผูเรียนเลือกเอง 
1.3 การนําตนเองในระดับกลาง  ไดแก การที่ ผูสอนรวมกับผู เ รียนสราง

ทางเลือกใหมๆ 
1.4 การนําตนเองในระดับสูง ไดแก การที่ผูเรียนสามารถควบคุมทางเลือกของ

ตนในขณะที่ครูเปนผูจัดหาสื่อการเรียนและแหลงความรูให 
2. การประเมินพฤติกรรมกอนการเรียน (Assessment of Entering Behavior)ระดับ

การนําตนเองในองคประกอบนี้ประกอบดวย 
2.1 ระดับที่ครูเปนผูนํา ไดแก ครูเปนผูทดสอบแลวนักเรียนปฏิบัติตามขั้นการ

เรียนที่ครูกําหนด 
2.2 การนําตนเองระดับตน ไดแก ครูวินิจฉัยผูเรียนแลวนําเสนอทางเลือกให

ผูเรียนเลือก 
2.3 การนําตนเองในระดับกลาง ไดแก ครูและผูเรียนรวมกันวินิจฉัย หรือ

ทดสอบซึ่งอาจเปนการทดสอบรายบุคคล 
2.4 การนําตนเองในระดับสูง ไดแก ผูเรียนวินิจฉัยตนเอง โดยมีครูเปนทีป่รึกษา

หากมีบางสิ่งบางอยางที่ไมชัดเจน 
3. การกําหนดขั้นการเรียนการสอน และการนําขั้นการเรียนการสอนไปใช 

(Identification and Implementation of Instructional Procedures) ในขั้นนี้ระดับการนําตนเอง
ประกอบดวย 

3.1 ระดับที่ครูเปนผูนํา ไดแก ครูเปนผูนําเสนอเนื้อหา แบบฝกหัด และกิจกรรม
ทั้งหมด 

3.2 การนําตนเองในระดับตน ไดแก ครูนําเสนอทางเลือกสําหรับนักเรียน ที่จะ
เลือกทําไดอยางอิสระตามความสามารถ และความกาวหนาในการเรียนของแตละคน 

3.3 การนําตนเองในระดับกลาง ไดแก ครูจัดหาแหลงวิทยาการ และทางเลือก
ในการปฏิบัติและใชสัญญาการเรียนชวยใหนักเรียนทํางานในขอบเขต ขั้นตอน ที่ตัดสินใจทํา 
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3.4 การนําตนเองในระดับสูง ไดแก ผูเรียนวางโครงการเรียน กําหนดกิจกรรม
แหลงความรูที่ตองการจํากัดขอบเขต ลําดับขั้นและตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งที่จะทําในแตละขั้น 

4. การประเมินการปฏิบัติ (Assessment of Performance) เนื่องจากผูเรียนมีโอกาส
ไดตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการเรียน เวลาที่ใชในการปฏิบัติและกิจกรรมที่กระทํา ดังนั้นผูเรียนจึงควรมี
สวนรวมในการประเมินดวย ส่ิงที่ผูเรียนจะประเมิน ไดแก การประเมินระดับการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองในแตละองคประกอบทั้ง 4 ประการ ระดับความสามารถในการประเมินของผูเรียนแตกตาง
กัน 4 ระดับ ดังนี้ 

4.1 ระดับที่ครูเปนผูนํา ไดแก ครูดําเนินการวัดประเมินผลดวยตนเอง เลือก
เครื่องมือในการประเมินและเปนผูใหผลการเรียนเอง 

 4.2 ระดับการนําตนเองในระดับตน ไดแก ครูเช่ือมโยงการวัดและประเมินผล
กับจุดประสงคการเรียน และใหโอกาสนักเรียนไดแสดงออกและโตตอบ 

 4.3 ระดับการนําตนเองในระดับกลาง ไดแก ผูเรียนรวมมือกับเพื่อนใหขอมูล 
ปอนกลับ 

 4.4 ระดับการนําตนเองในระดับสูง ไดแก ผูเรียนประเมินผลตนเอง 
เกียรติวรรณ อมาตยกุล (2530 : 47-51) ใหแนวคิดเกี่ยวกับการจัดบรยากาศในการ

เรียนที่สงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองไวดังนี้ 
1. บรรยากาศอบอุน เปนมิตร 
2. บรรยากาศแหงความเคารพนับถือซ่ึงกันและกัน ทั้งในหมูผูเรียนเอง และะหวาง

ผูเรียนกับผูสอน 
3. บรรยากาศซึ่ง เอื้อตอการสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิด  ความรูและ

ประสบการณซ่ึงกันและกัน 
4. บรรยากาศความเขาใจและเชื่อมั่นในบทบาทของตนเอง โดยผูสอนจะทําหนาที่

เพียงผูช้ีแนะหรือผูชวยเหลือ ผูเรียนมีบทบาทเปนผูรู ซ่ึงกระตือรือรนที่จะเรียนรูทุกสิ่งทุกอยางที่
ตองการ และตามความสามารถของตนเอง ทั้งนี้โดยมีปญหาและประสบการณของผูเรียนเปนที่มา
ของขอมูล ความจริง การเรียนรูและความคิดริเร่ิมตางๆ 

5. บรรยากาศของความไววางใจ และความเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน คือผูสอน
สามารถเปดเผยและแสดงความจริงใจตอผูเรียนในเรื่องฉันทาคติและอคติ ผูเรียนก็ควรเปนผูเปดใจ
กวางและพรอมที่จะศึกษาอยางจริงจังถึงแนวคิดและขอช้ีแนะของผูสอน 

สมคิด อิสระวัฒน (2541 : 38) ใหแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอน
ภายในโรงเรียน ดังนี้ 
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1. จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน  เนนให ผู เ รี ยนมีโอกาสแสดงออกซึ่ ง
ความสามารถ และมีสวนรวมในการเรียนการสอน 

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เนนใหผูเรียนมีโอกาสแสดงออกซึ่งความคิด
ริเร่ิมสรางสรรคความรับผิดชอบ 

3. เมื่อผูสอนทําการสอน ควรใชกลวิธีการสอนที่ทําใหผูเรียนมีโอกาสคิด สังเกต 
วิเคราะห ลองปฏิบัติจริง และประเมินผล 

4. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหกับผูเรียน พยายามผลักดัน หรือมอบหมายให
ผูเรียนมีตําแหนงหนาที่ มีความรับผิดชอบ เพราะจะทําใหผูเรียนมีโอกาสพัฒนาความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ความรับผิดชอบ ความสามารถในการติดตอประสาน การเพิ่มวิสัยทัศน การตัดสินใจ 
การเปดกวางทีจะเรียนรูส่ิงใหมๆ 

จะเห็นไดวาลักษณะการจัดการเรียนการสอน ในการเรียนรูดวยการนําตนเอง มี
หลักการใหผูเรียนมีอิสระในการเรียน การจัดการเรียนการสอนคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคล เนนใหผูเรียนรับผิดชอบในการควบคุมกระบวนการเรียนรูของตนเองใหบรรลุตามเปาหมาย
ที่ตองการ เนนใหผูเรียนใชทักษะกระบวนการสรางความรูดวยตนเอง สามารถนําความรูไปใชได 
โดยจัดใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัดและศักยภาพของผูเรียน เนนการบูรณาการคนควา
จากแหลงความรูที่หลากหลาย ทั้งแหลงความรูที่มีชีวิตและแหลงความรูที่ไมมีชีวิต สามารถพัฒนา
ปญญาหลากหลายดาน ตลอดจนมีการวัดและประเมินผลดวยตนเอง 

3.6    บทบาทของผูสอนกับการเรียนรูดวยการนําตนเอง 
        ผูสอนเปนผูที่มีสวนสําคัญในการเรียนรูดวยการนําตนเองของผูเรียน โดยคํานึงถึงส่ิง

ตอไปนี้ 
1. การเตรียมการเพื่อการเรียนรู ผูสอนจะตองมีความแตกตางระหวางบุคคลและ

ตอบสนองความตองการระหวางบุคคลของผูเรียน โดยการจัดการเรียนการสอนที่สามารถยืดหยุน
ไดตามความสามารถของผูเรียน ใชอุปกรณและวิธีการสอนหลากหลายวิธี ผูสอนตองพยายามรู
จัดการผูเรียนเปนรายบุคคล และตองพยายามใหผูเรียนไดรูจักกันดวย การสรางสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผูเรียน ความเอาใจใสในผูเรียน จะชวยใหบรรยากาศในการเรียนไดดี มีการปรึกษาหารือกันไดงาย
ขึ้น มีความสัมพันธที่ดีตอกัน และชวยพัฒนาความสามารถของผูเรียน ทําใหผูเรียนมีความพึงพอใจ
ในการเรียนการสอนทั้งเปนรายบุคคลและรายกลุม 

2. การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลางในการ
เรียนรู เพื่อใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเองตลอดไปนั้น ผูสอนจะตองปรับปรุง
พฤติกรรมการสอนของตนจากการเปนผูปอนความรูเพียงฝายเดียว มาสูการเปนผูสนับสนุนการ
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เรียนรูของผูเรียน มีการกระตุนใหกําลังใจ ใหความชวยเหลือ เปนผูรวมคิด และเปนเพื่อนกับผูเรียน 
ผูสอนควรเปนผูอํานวยความสะดวกมากกวาการเปนผูควบคุมการสอน การสอนควรอยูใน
บรรยากาศของความไววางใจและเอื้ออาทร จัดโอกาสและสภาพแวดลอมใหผูเรียนไดพัฒนาไป
ตามแนวทางของตน อํานวยความสะดวกใหผูเรียนไปสูการเรียนรูไดตรงตามเปาหมายที่วางไว เพื่อ
เสริมสรางบุคลิกภาพใหเปนตัวของตัวเอง มีทัศนะกวางขวาง เกิดความคิดริเร่ิมตางๆขึ้น ตรวจสอบ
และติดตามความกาวหนาของผูเรียนอยางตอเนื่อง 

3. การรวมกันเรียนรู การใหผูเรียนมีการเรียนรูนั้นจะตองจูงใจใหผูเรียนปรับความ
เชื่อและการรับรูของตนใหรับรูส่ิงตางๆ เปล่ียนไปจากเดิมและแสดงพฤติกรรมที่เปล่ียนไปจากเดิม 
มีการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางผูเรียนกับผูสอน เกิดการยอมรับซ่ึงกันและกัน มีการกระตุน
ใหอีกฝายหนึ่งใชศักยภาพของตนอยางเต็มที่ เพื่อชวยใหเกิดการเรียนรูถึงความตองการของผูเรียน 
เพื่อจะจัดการสอนใหดียิ่งขึ้น นอกจากนี้บรรยากาศของการเรียนการสอนจะตองเปนแบบเปดเผย มี
ความจูงใจ ซ่ือสัตยไววางใจ มีการยอมรับความสามารถของตนเอง 

4. การสงเสริมพัฒนาการในฐานบุคคล ผูสอนจะตองสรางบรรยากาศของการ
เรียนการสอนใหเปนการเปดเผย แสดงใหเห็นถึงประสบการณ การเผชิญปญหา รวมทั้งวิธีการ
แกไขปญหาของตนตอผูเรียน เพื่อใหผูเรียนไดเห็นแนวทาง และสามารถแกไขปญหานั้นไดอยาง
ซ่ือสัตยจริงใจ ไววางใจ มีการยอมรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีความเชื่อมั่นยอมรับความเปน
บุคคลของผูเรียน และประจักษในความสามารถของตนเอง ผูสอนควรชี้แนะผูเรียนใหเห็นถึงความ
เหมาะสม ความถูกตองของวินัยในการเรียน ใหอิสระผูเรียนในการแสดงความคิดเห็นโดยปราศจาก
ความกลัว วิธีการสอนที่เลือกใชก็ควรคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ทําใหผูเรียนไดใช
ความสามารถของตนอยางเต็มที่ กระตุนใหมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค และความเปนตัวของตัวเอง 
ซ่ึงผูสอนก็ตองปฏิบัติในแนวเดียวกัน 

เทรฟฟงเกอร (Treffinger 1995 : 32,40) กลาวถึงบทบาทของครูในการจัดการ
เรียนการสอน ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยการนําตนเองวา ผูสอนมีบทบาทในการนําผูเรียนกอนที่ผูเรียน
จะเริ่มสามารถนําตนเองไดโดยการชวยสรางทางเลือกที่หลากหลาย เมื่อผูเรียนสามารถเรียนรูดวย
การนําตนเองไดบางแลว ครูจึงมีบทบาทเพียง 3 ประการ ไดแก แนะนํา ชวยเหลือ และจัดหาแหลง
ความรูสนับสนุนใหเทานั้น  

ฮีมสตรา (Hiemstra 1994 : 5395) กลาววา ในการเรียนรูดวยการนําตนเองนั้น 
ครูผูสอนมีบทบาทในการสนทนากับผูเรียน ดูแลจัดหาแหลงความรูใหผูเรียน รวมไปถึงการ
ประเมินผล และการสงเสริมใหมีการคิดวิเคราะห  
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โคลและเชน (Cole and Chan 1994 : 143) กลาววา ครูควรชวยใหนักเรียน
ตั้งเปาหมายที่มีมาตรฐานที่ชัดเจนและทาทาย ไมกํากวม ไมยากหรืองายจนเกินไป สามารถทําสําเร็จ
ไดโดยเร็ว ชวยใหนักเรียนวางแผนการทํางานและแผนการประเมินความกาวหนาของตนเองไดงาย
ขึ้น สงเสริมการทํางานกลุม กระตุนใหผูเรียนพยายามทําดีที่สุด และไดกลาวถึงสภาพการเรียนการ
สอนที่ครูควรสราง เพื่อสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูดวยการนําตนเอง ไดแก การชวยใหนักเรียนมี
โครงสรางการเรียนที่ดี มีความตอเนื่อง มีความรูพื้นฐานในการประเมิน มีความพรอมที่จะเผชิญ 
และยอมรับสิ่งที่ทาทาย ครูควรสรางบรรยากาศการเรียนที่เนนการเรียนอยางรอบรู (Mastery Goal 
Orientation) เปดโอกาสในการสํารวจความคิด และนําสนอรูปแบบการคิด รวมทั้งกระบวนการ
เรียนรู และการมีความรับผิดชอบในการเรียนรูของตนเอง 

เกียรติวรรณ อมาตกุล (2530 : 47-51) กลาวถึงแนวคิดเกี่ยวกับหนาที่สําคัญของ
ผูสอนที่ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองไว ดังนี้ 

1. ชวยใหทราบถึงความตองการทางการศึกษาของผูเรียน โดยพิจารณาถึงสิ่งตางๆ
เหลานี้ เชน ความสามารถของผูเรียน ความสามารถของผูสอน เวลาที่ใชเรียน และอุปกรณในการ
เรียน เปนตน 

2. ชวยผูเรียนวางแผนการเรียน เพื่อที่จะบรรลุถึงความรูและทักษะที่ผู เรียน
ตองการ 

3. รวมมือกับผูเรียนสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการพัฒนาประสบการณการเรียนรู
ของผูเรียน เชนบรรยากาศของความอบอุน เปนมิตร มีความรูจักกันเปนอยางดีระหวางผูเรียนกับ
ผูสอน บรรยากาศแหงความเคารพนับถือซ่ึงกันและกัน ทั้งในระหวางผูเรียนดวยกันเอง และ
ระหวางผูเรียนกับผูสอน และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู ประสบการณซ่ึงกันและกัน 

4. รวมมือและชวยเหลือผูเรียนในกระบวนการเรียนการสอน เพื่อบรรลุถึงความรู
และทักษะที่ผูเรียนตองการ 

5. เปนผูช้ีแนะ บริการ แหลงวิชาและจัดส่ือการเรียนการสอนตางๆ เพื่อใหผูเรียน
เขาใจ และสามารถทํากิจกรรมการเรียนไดดวยตนเอง 

6. ชวยผูเรียนในการประเมินผลวาบรรลุถึงความรูและทักษะที่ผูเรียนตองการมาก
นอยเพียงไร ผูเรียนมีความสามารถอยูในระดับใด มีความพรอมในความสามารถของตนเองมาก
นอยเพียงใด และยังคงตองการมีประสบการณดานใดเพิ่มอีก เปนตน 

ในการสงเสริมการเรียนรูดวยการนําตนเอง ครูจึงควรมีบทบาทในการดําเนินการ
ตอไปดังนี้ 
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1. การกําหนดโครงรางของเปาหมาย ครูตองจูงใจโดยใหทางเลือกที่ตรงกับเนื้อหา
และกําหนดกรอบเวลาที่เปาหมายควรจะบรรลุผล 

2. การวางแผนกิจกรรมการเรียนรูของตนเอง นักเรียนจะตอบสนองในระดับสูง 
ถาไดมีสวนรวมในการวางแผนกิจกรรมการเรียนรูโดยตนเอง ครูอาจสงสริมโดยเขียนแผนภูมิการ
ทํางานใหนักเรียนดูแลวลองถามถึงสิ่งที่จะตองทําในขั้นแรก เปดโอกาสใหอภิปรายจนไดคําตอบ
แลวจึงถามถึงขั้นตอไป เปนการฝกกระตุนใหนักเรียนวางแผนดวยตนเอง ตอไปเด็กก็จะทํางานได 

3. การสอนยุทธวิธีการจัดการสวนบุคคล ผูเรียนที่ไดรับการสอนการจัดการการ
เรียนรูของตนเองจะสามารถเรียนรูดวยตนเองไดดี ครูอาจใหรายการแหลงความรูตางๆ ที่มีให
นักเรียนใชประกอบการคัดเลือกแหลงขอมูล และจัดการเรียนรูของตนเองไดหลังจากไดรับ
มอบหมายงาน จากนั้นจึงใหผูเรียนจัดการเรียนการสอนของตนเองในครั้งตอๆไปอยางอิสระ 

4. การกระตุนผูเรียนใหเชื่อมตอกระบวนการตางๆที่วางไว เพื่อบรรลุเปาหมาย 
ผูเรียนที่ไดนําเสนอแผนการเรียนของตนเองกับผูอ่ืน จะรูสึกผูกมัดกับแผนที่ไดนําเสนอไป และเกิด
ความตระหนักในกระบวนการเรียนรูของตนเอง ดังนั้นครูควรใหโอกาสนักเรียนอธิบายถึงเหตุผล
ของตนในการเลือกเปาหมาย อาจเปนการเขียนเคาโครงรางเสนอผูสอน การอธิบายในชั้นเรียนกับ
เพื่อนในกลุม หรือติดไวที่ปายนิเทศของชั้นเรียน 

5. ในการกระตุนใหผูเรียนคิดทางเลือกที่หลากหลาย เพื่อการบรรลุเปาหมายที่
กําหนดผูเรียนที่ไดรับการพัฒนายุทธวิธีหลากหลาย จะเปนผูเรียนที่เรียนไดดี เพราะผูเรียนทีเ่รยีนได
ไมดี มักจะยึดติดกับวิธีใดวิธีหนึ่งวิธีเดียว สวนผูเรียนที่เรียนไดดีมักจะหาวิธีตางๆเพื่อเลือกยุทธวิธีที่
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากที่สุด ในการทํางานแตละครั้งเพื่อจะไดไมเสียเวลา และมีความ
พยายามในการทํางานครั้งตอไป 

6. การจูงใจโดยใหโอกาสผูเรียน เลือกเนื้อหาการเรียนเอง ผูเรียนจะไดมีความ
กระตือรือรนในการทํางานมากขึ้น  

7. การกําหนดใหมีโครงการสวนบุคคล ในขอบเขตเนื้อหาวิชามี่ไดคัดเลือกแลว
เปนเงื่อนไขในการเรียน ผูเรียนจะไดรับประสบการณการเรียนรูดวยการนําตนเองจากโครงการของ
ช้ันเรียนที่ตองมี 

จะเห็นไดวา ผูสอนมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการชวยใหผูเรียนเปนผูที่สามารถ
เรียนรูดวยตนเองได ลักษณะของผูสอนจึงเปนตัวแปรหนึ่งที่สงผลตอการเรียนรูดวยการนําตนเอง
ของผูเรียนผูสอนจําเปนตองทราบถึงความสามารถและความแตกตางของผูเรียน ใหกําลังใจ อํานวย
ความสะดวกในการแสวงหาความรู ช้ีแนะ ใหความชวยเหลือในการวางแผนการเรียน ใหคําปรึกษา 
สรางบรรยากาศในการเรียนการสอนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนกันเอง ใหผูเรียน
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สามารถที่จะสนทนาแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณระหวางผูเรียนดวยกัน และผูเรียนกับ
ผูสอนไดเปนอยางดี มีความสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูสอนกับผูเรียน 

จากแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของครูผูสอน ในการดําเนินการรียนการสอน ตาม
รูปแบบการเรียนรูดวยการนําตนเองสรุปไดวา ครูมีบทบาทหนาที่ดังนี้ 

1. ครูสรางบรรยากาศการเรียนรูที่ดี เปนที่ปรึกษาแกผูเรียน แนะนําชวยเหลือใน
การหาแหลงความรู และทางเลือกในการเรียนรูแกผูเรียน 

2. กระตุนและจูงใจใหผูเรียนมีการวางแผนดังเปาหมาย กําหนดยุทธวิธีในการ
เรียนที่ชัดเจน สามารถทําไดสําเร็จดวยตนเอง 

3. สงเสริมใหผูเรียนมั่นใจในความสามารถของตนเอง มีความรับผิดชอบและ
ตั้งใจในการศึกษาเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ แนะนําอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนสามารถบริหาร
โครงการการเรียนรูของตนเองไดสําเร็จ        

3.7     บทบาทของผูเรียนในการเรียนรูดวยการนําตนเอง 
 การเรียนรูดวยการนําตนเองนั้น บทบาทของผูเรียนเปนส่ิงสําคัญอยางยิ่งที่จะทํา

ใหเกิดลักษณะการนําตนเอง หากผูเรียนไมเขาใจในบทบาทของตนเองแลว กระบวนการตางๆก็จะ
ไมสามารถดําเนินไปไดอยางเหมาะสม ดังนั้นการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง จะเนนบทบาทของผูเรียน  

เบาวด (Bound 1982 : 24) กลาวถึงการกระทําที่แสดงถึงความรับผิดชอบในการ
เรียนรูดวยการนําตนเองวา ไดแก การวางแผนการเรียนของตนเอง โดยอาศัยแหลงทรัพยากรทั้ง
ความรูตางๆ ที่จะชวยใหแผนการเรียนไปสูการปฏิบัติ อาจเปนการอาศัยประสบการณ และความ
ชํานาญของผูอ่ืนก็ได แตเปนความรับผิดชอบของผูเรียนที่จะใหแนใจไดวาจะไดมาซึ่งคําตอบของ
คําถามที่ตองการ 

โนลส (Knowles 1975 : 47) กลาวถึงบทบาทของผูเรียนในการวางแผนการเรียน 
สรุปไดวาผูเรียนจะตองดําเนินการดังนี้ 

1. ขั้นการวินิจฉัยการเรียนรู (Diagnosing Learning) ผูเรียนตองเปนผูริเร่ิม สนใจ 
และความตองการจากผูเรียนเปนหลักในการเรียนรู ส่ิงหนึ่งส่ิงใด เพื่อการพัฒนาทักษะ ความรู 
สําหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง 

2. ขั้นการวินิจฉัยความตองการ (Diagnosing Needs) การเตรียมตวของผูเรียน คือ 
ผูเรียนจะตองศึกษาหลักการ จุดมุงหมาย และโครงสรางของหลักสูตร รายวิชาที่สอน และ
จุดประสงคของรายวิชาที่จะเรียน เพื่อนําไปกําหนดหรือวางแผนในการเรียนตอไป 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

53 

3. ขั้นการกําหนดเปาหมาย (Formulating Goals) ผูเรียนควรจัดเนื้อหาวิชาดวย
ตนเองตามจํานวนคาบที่กําหนดไวในโครงสราง และกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมลงไปให
ชัดเจนวาตองการบรรลุผลในดานใด เพื่อแสดงใหเห็นวาผูเรียนไดเกิดการเรียนรูในเรื่องนั้นๆแลว 
และมีความคิดเห็นหรือเจตคติในการนําไปใชชีวิต สังคม และส่ิงแวดลอมดวย 

4. ขั้นการกําหนดบุคลากร และส่ือการเรียนที่เกี่ยวของ (Identifying Human and 
Material Resources for Learning) ผูเรียนเปนผูวางแผนในการเรียน และการดําเนินกิจกรรมการ
เรียนดวยตนเอง โดยอาจขอคําแนะนําชวยเหลือจากครูหรือเพื่อน ลักษณะของการรวมมือกันทํางาน 
ผูเรียนเรียนรูไดจากการรวมมือกัน การรวมมือกันนั้นไมไดหมายถึงการเขากลุมทํางานอยางเดียว
เทานั้น แตยังหมายถึงการที่แตละฝายชวยเหลือ สงเสริมซึ่งกันและกันในดานการรียน ส่ิงที่ชวยให
ผูเรียนรวมมือกันคือ กระบวนการกลุม และผูเรียนเรียนรูไดจากภายในตัวเองที่แสดงออกมา ซ่ึง
หมายถึงการที่ผูเรียนไดสรางความรูสึกบางอยางเกี่ยวกับส่ิงที่จะเรียน ไมใชเรียนโดยถูกกําหนด
บางอยางเขาไปในตัวผูเรียน 

5. ขั้นการใชยุทธวิธีที่เหมาะสมในการเรียนรู (Choosing and Implementing 
AppropriateLearning Strategies) ในขั้นการปฏิบัติ ผูเรียนเรียนรูไดจากสถานการณและส่ิงแวดลอม
ที่เปนอิสระ หมายถึง การที่ผูเรียนเปนตัวของตัวเองโดยไมไดถูกควบคุมจากบุคคลอื่น ซ่ึงมีผลทําให
ผูเรียนเรียนไดเร็วยิ่งขึ้น ถาผูเรียนเรียนรูไดจากการลงมือปฏิบัติจริง จะทําใหผูเรียนไดคนพบความ
จริงดวยตนเอง 

6. ขั้นการประเมินผลการเรียนรู (Evaluating Learning Outcomes) การประเมินผล
การเรียนรูดวยการนําตนเอง ควรเปนการประเมินผลรวมกันระหวางผูสอนกับผูเรียน โดยรวมกันตั้ง
เกณฑในการประเมินผลรวมกัน 

สําหรับบทบาทของผูเรียนตอการเรียนรูดวยการนําตนเองนั้น ผูเรียนจะตองเปนผู
กําหนดวิธีการเรียน วางแผนการเรียน วิเคราะหและสรุปผลดวยตนเอง ภายใตการอํานวยความ
สะดวกของผูสอน ผูเรียนควรมีแนวความคิดและสามารถคิดไดดวยตนเอง ซ่ึงจะมีประโยชน
มากกวาที่จะคอยใหผูอ่ืนบงการใหคิด หรือคิดตามแนวคิดของผูอ่ืน 

ทอมสัน (Thomson 1992 : 525) สรุปบทบาทในการเรียนรูดวยการนําตนเองของ
ผูเรียนภาษาตางประเทศวา จะตองดําเนินการตามขั้นตอน 5 ขั้น ประกอบดวย 

1. ผูเรียนสรางบรรยากาศการเรียนรูที่พอใจดวยตนเอง โดยรวมมือกับเพื่อนๆ
ครูผูสอน และบุคลากรที่เกี่ยวของ 

2. ผูเรียนวินิจฉัยความตองการของตนเองอยางแทจริง 
3. ผูเรียนกําหนดจุดประสงคในการเรียนจากความตองการของตนเอง 
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4. ผูเรียนเลือกใชประโยชนจากกิจกรรมและยุทธวิธีที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให
บรรลุจุดประสงคที่กําหนด 

5. ผูเรียนประเมินผลสัมฤทธิ์ของตนเอง 
คอรนวอล (Cornwall 1982 : 191) กลาวถึงการเรียนรูดวยการนําตนเอง ในเชิง

ปฏิบัติใหประสบความสําเร็จวา หลังจากตัดสินใจเลือกเรียนแลว ผูเรียนอาจถามตนเองเพื่อให
คําตอบสําหรับการวางแผนดังตอไปนี้ 

1. จะเรียนรูอยางไร และเมื่อใดจึงจะเรียนรูไดเร็วที่สุด 
2. จะมีวิธีการอะไรในการศึกษาเรื่องนั้นๆ 
3. จะใชหนังสือหรือแหลงขอมูลอะไรบาง 
4. จะกําหนดจุดประสงคเฉพาะในการศึกษาของตนอยางไร 
5. จะคาดหวังความรู ทักษะและเจตคติอะไร 
6. จะประเมินผลการเรียนรูตนเองอยางไร 
7. จะใชเกณฑอะไรตัดสินใจวาประสบความสําเร็จหรือไม 
สิริรัตน สัมพันธยุทธ (2540 : 23) สรุปความสําคัญของบทบาทของผูเรียนดวยการ

นําตนเองที่เวนเบอรก (Wenburg 1972) กลาวไว ดังนี้ 
1. ผูเรียนเรียนรูไดจากสถานการณและส่ิงแวดลอมที่เปนอิสระ หมายถึง ผูเรียน

เปนตัวของตัวเองไมถูกควบคุมจากบุคคลอื่น ซ่ึงมีผลทําใหผูเรียนเรียนไดเร็วขึ้น 
2. ผูเรียนเรียนไดจากการลงมือปฏิบัติ ซ่ึงจะทําใหผูเรียนไดคนพบความจริงดวย

ตนเอง 
3. ผูเรียนเรียนไดจากการรวมมือกัน ไมไดหมายถึงการเขากลุมอยางเดียวเทานั้น 

แตหมายถึงการที่แตละฝายชวยเหลือสงเสริมซึ่งกันและกันในสถานการณการเรียน โดยสงขอมูล
ยอนกลับ (Feedback) ใหสมาชิกอื่นๆทราบ ส่ิงที่ชวยใหผูเรียนรวมมือกัน คือกระบวนการกลุม 

4. ผูเรียนเรียนจากภายในตัวออกมา หมายถึง การที่ผูเรียนไดสรางความรูสึก
บางอยางเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียน ไมใชเรียนโดยถูกกําหนดบางสิ่งบางอยางเขาไปในตัวผูเรียน 

ชิดชงค ส. นันทนาเนตร (2542 : 17) อธิบายถึงการที่บุคคลใด ๆ จะสามารถเรียนรู
ดวยการนําตนเองนั้น บุคคลนั้นควรมีคุณสมบัติที่สําคัญ คือ 

1. สามารถกําหนดความตองการการเรียนรูไดดวยตนเอง 
2. มีทัศนคติที่ดีตอความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง 
3. สามารถกําหนดเปาหมายที่เหมาะสม 
4. สามารถเลือกวิธีการเรียนรูหรือปรับใชวิธีการเรียนรูใหมๆ ในสถานการณตางๆ 
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5. ความสามารถทําใหตนเองเกิดแรงจูงใจ และการควบคุมตนเอง 
6.มีความยืดหยุนในการกําหนดเปาหมายการเรียนและการเลือกวิธีเรียน 
7. รูวาตนเองจะเรียนอยางไร และรูจุดออนจุดแข็งของตนเอง 
8. มีความรูและทักษะในการเรียนรู 
ซ่ึงคุณสมบัติดังกลาวขางตน ผูเรียนสามารถพัฒนาขึ้นมาไดดวยตนเอง หรือดวย

ความ ชวยเหลือจากผูสอน หรือผูอ่ืนที่เกี่ยวของ จนกระทั่งเปนบทบาทที่สําคัญของผูเรียนดวยการ
นําตนเองในที่สุด 

จากแนวความคิดเกี่ยวกับบทบาทของผูเรียนในกระบวนการเรียนดวยการนํา
ตนเองนั้น สรุปไดวา ผูเรียนจะตองเปนผูสรางบรรยากาศการเรียนรูที่ตนพอใจ กําหนดวิธีการเรียน 
วางแผนการเรียนรูตามความตองการ กําหนดเปาหมายเลือกใชวิธีการกิจกรรมหรือยุทธวิธีการ
เรียนรูที่เหมาะสม วิเคราะห เรียบเรียงและสรุปผลดวยตนเอง ประเมินผลสัมฤทธิ์ของตนเอง ภายใต
การอํานวยความสะดวกของครูผูสอน ผูเรียนควรมีแนวความคิดเปนของตนเอง และสามารถคิดได
ดวยตนเอง ซ่ึงจะมีประโยชนมากกวารอใหผูอ่ืนบงการใหคิดหรือคิดตามแนวคิดของผูอ่ืน ในที่สุด
ผูเรียนจะสามารถสรางกฏเกณฑและขอสรุปตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
4. ปจจัยท่ีสัมพันธกับการเรียนรูดวยการนําตนเอง 

บรอคเค็ท และฮีมสตรา (Brockett and Hiemstra 1991 : 11,1330 ) กลาววาการเรียนรู
ดวยการนําตนเองเปนบุคลิกลักษณะที่มีอยูในบุคคลทุกคน อาจมีอยูในระดับมากหรือนอยแตกตาง
กัน ขึ้นอยูกับสถานการณการเรียนรูของบุคลนั้น และความชวยเหลือสนับสนุนใหบุคคลมีศักยภาพ
ในการนําตนเองเพิ่มขึ้น ดังนั้นการที่ผูใหญสามารถเรียนรูดวยตนเองไดดี บุคคลเหลานั้นควรมี
องคประกอบหรือคุณสมบัติบางอยางที่สามารถพัฒนาขึ้นดวยตนเองหรือดวยความชวยเหลือจาก
ผูสอนและผูที่ เกี่ยวของ จึงมีนักการศึกษาหลายทานสนใจศึกษาถึงองคประกอบหรือปจจัยที่
เกี่ยวของกับการเรียนรูดวยการนําตนเองดังนี้ 

4.1    แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรูดวยการนําตนเอง 
มีนักการศึกษาหลายทาน กลาวถึงปจจัยที่เกี่ยวของในการเรียนรูดวยการนําตนเอง

ดังนี้ 
สเคเจอร (Skager 1978 : 13-14) กลาวถึงการเรียนรูดวยการนําตนเองวาเปน

ประสบการณการเรียนรูของแตละบุคคลตอเปาหมายของการสรางทักษะของผูเรียนดวยตนเอง และ
ความสามารถในการวางแผนดําเนินการ และประเมินกิจกรรมการเรียนรู ทั้งในรายบุคคลและใน
ฐานะที่เปนสมาชิกของกลุมการเรียนรู 
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แคนดี (Candy 1991 : 22-23) เสนอมิติในการพิจารณาเกี่ยวกับการเรียนรูดวยการ
นําตนเองออกเปน 2 มิติ คือ 

1. มิติที่เปนเปาหมาย เปนคุณลักษณะของผูเรียน ไดแก ความรับผิดชอบและการ
จัดการตนเอง ความสามารถที่จะดําเนินการทางดานการศึกษาของบุคคลดวยตนเอง 

2. มิติที่เปนกระบวนการ เปนกระบวนการของความรูความเขาใจ และ
กระบวนการคิดวิเคราะหจัดการดานสภาพการสอนดวยตนเองและเปดโอกาสตอการเรียนรู
ภายนอกสถาบันการศึกษาเปนการจัดการเรียนรูโดยธรรมชาติ 

แกริสัน (Garrison 1997 อางถึงใน อาชัญญา รัตนอุบล 2542) อธิบายถึงแนวคิด
การเรียนรูดวยการนําตนเองวา เปนผลจากการผลักดันของปจจัยที่เกี่ยวของ คือ 

1. Motivation (Entering) จะเปนจุดที่ริเร่ิมและดํารงรักษาความพยายามที่มุงสูการ
เรียนรู 

2. Self Monitoring (Responsibility) ซ่ึงเปนปจจัยภายในของบุคคล 
3. Self Management (Task Control Issues) ซ่ึงเกี่ยวของกับปจจัยภายนอกของ

บุคคล 
นอกจากนี้แลว แกริสัน (Garrison 1997, อางถึงใน อาชัญญา รัตนอุบล 2542 : 36) 

ใหความสําคัญกับกระบวนการเกิดแรงจูงใจในการเรียนรูดวยการนําตนเองเปนอยางมาก เพราะทํา
ใหเกิดความคิดริเริ่มที่จะเรียน และสามารถดํารงรักษาความตอเนื่องไปสูความสําเร็จในการเรียนรู
ได ซ่ึงจะเกิดขึ้นในชวงที่สองของการจูงใจ โดยไปประสานกับความรับผิดชอบสวนตนและการ
ควบคุมโดยสถาบัน เมื่อไดเกิดพลังรวมดังกลาวแลว บุคคลก็จะเกิดการเรียนรูดวยการนําตนเองได
ดังแผนภูมิที่ 1  

บูชารด (Bouchard 1994) สรุปตัวแปรที่เกี่ยวของกับการเรียนรูดวยการนําตนเอง 
ตามแนวคิดของทัฟ (Tough, 1971) กูกลิเอลมิโน (Guglielmino,L.M. 1977) สเปยร และมอคเกอร 
(Spear and Mocker 1984-1988) ได 3 ลักษณะดังนี้ 

1. ลักษณะที่เปนตัวแปรดานการเรียนการสอน ทัฟ (Tough 1971) เนนที่กิจกรรม
การเรียนรูดวยการนําตนเองที่ซ่ึงมีขั้นตอนประกอบดวย การวางแผน และการดําเนินตามแผน ตาม
แนวคิดนี้ผูเรียนจะไดรับประโยชนจากการเรียนรู จึงจัดการเรียนรูดวยการนําตนเองเปนตัวแปรดาน
การเรียนการสอน 

2. ลักษณะที่เปนตัวแปรดานจิตวิทยา กูกลิเอลโน (Guglielmino,L.M. 1977)เนนที่
แรงจูงใจของผูเรียนแตละคนที่จะนําตนเองในการเรียนรูในทัศนะนี้ ผูที่จะเรียนรูดวยการนําตนเอง
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ไดดีตองเปนผูที่มีบุคลิกภาพในการนําตนเอง การเรียนรูดวยการนําตนเองจึงเปนตัวแปรทางดาน
จิตวิทยา 

3. ลักษณะที่เปนตัวแปรที่เปนระบบ สเปยรและมอคเคอร (Spear and Mocker, 
1984) มีความเห็นวา ลักษณะทั้ง 2 ดานดังที่ทัฟ (Tough) และ กูกลิเอลมิโน (Guglielmino) กลาวถึง
นั้นยังไมเพียงพอที่จะทําใหเกิดการเรียนรูดวยการนําตนเอง การเรียนรูดวยการนําตนเองจะเกิดได
ตองมีสถานการณมาประกอบดวย ดังนั้นจึงมีทัศนะตอการเรียนรูดวยการนําตนเองในลักษณะของ
ตัวแปรที่เปนระบบ 

 
แผนภูมิท่ี 1 แสดงปจจัยที่มีผลตอการเกิด Entering Motivation 
ที่มา : อาชัญญา รัตนอุบล, การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน (กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542), 36.  
 

บรอคเคทและฮีมสตรา (Brockett and Hiemstra 1991 : 24-25) เสนอแนวคิดของ
การเรียนรู โดยการชี้นําตนเองโดย 2 นัย แตมีความสัมพันธกันทั้ง 2 มิติ คือ 

1. กระบวนการของวิธีการเรียนการสอน (Self-Directed Learning) เปน
กระบวนการที่สมมุติ ความรูจะมีบทบาทในการอํานวยความสะดวก 

2. ลักษณะบุคลิกภาพของแตละบุคคล (Learning Self-Directed) ซ่ึงจะเปน
บุคลิกลักษณะของผูเรียนที่มีการนําตนเอง 

 

Personal Need 

Affective State 
Valence 

Personal Characteristics 
(Competency) 

Contextual Characteristics 
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Expectancy 
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บรอคเคทและฮีมสตรา (Brockett and Hiemstra) เสนอรูปแบบ The Personal 
Responsibility Orientation (PRO) Model แสดงในแผนภูมิที่ 2 

 

 
แผนภูมิท่ี 2 แสดงแบบจําลอง The Personal Responsibility Orientation (PRO) Model 
ที่มา : Brockett, R.G., & Hiemstra, R., Self-direction in Adult Learning : Perspectives in Theory, 
research, and Practices (London : Routledge, 1991), 25. 
 

จากแผนภูมิที่ 2 อธิบายการเรียนรูดวยการนําตนเอง (Self-Direction in Learning) 
วา เกิดจากการองคประกอบทั้งภายในและภายนอกตัวผูเรียน ดังนี้ 

1. Personal Responsibility หมายถึง ความรับผิดชอบในดานความคิดและการ
กระทําของตนเอง สามารถเลือกกระทําอยางมีเหตุผลในวิถีทางที่ตนเองปรารถนา ควบคุมการเรียนรู
และกําหนดทิศทางในการนําตนเอง รวมทั้งยอมรับผลของการกระทําที่มาจากความคิดของตนเอง 

2. Self-Directed Learning การเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองเปนกระบวนการศูนยกลางของกิจกรรมการเรียนรูในดานการวางแผน การนําไปปฏิบัติและ
ประเมินผล เปนองคประกอบภายนอกตัวผูเรียน 

Personal Responsibility 

Self-Directed Learning Learner Self-Direction 

Self-Direction in Learning 

Characteristics of the Teaching-
Learning Transaction 

Characteristics of the Learner 

Factors within the social context 
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3. Learner Self-Direction คือ ผูเรียนที่มีการนําตนเองมีบุคลิกภาพสวนบุคคลแบบ
ตนเอง เปนองคประกอบภายในตัวผูเรียน 

4. Self-Direction in Learnimg เปนการเรียนรูดวยการนําตนเอง เกิดขึ้นจาก
องคประกอบภายในและภายนอกตัวผูเรียนประกอบกัน ระดับการเรียนรูดวยการนําตนเองของ
ผูเรียนอาจขยายออกไปได ถาจัดสถานการณการเรียนรูที่เหมาะสม เชน มีการจูงใจบุคคลใหมีระดับ
การนําตนเองสูงขึ้น และไดรับประสบการณที่ เอื้อตอการนําตนเอง ก็จะมีโอกาสที่ประสบ
ความสําเร็จไดสูงเชนเดียวกัน หากผูเรียนที่มีระดับการนําตนเองต่ํา ถาไดรับโอกาสที่เอื้ออํานวยก็จะ
ประสบความสําเร็จได ดังนั้นผูสอนอาจมีบทบาทโดยตรงมากยิ่งขึ้น 

5. Social Context คือ องคประกอบที่ลอมรอบองคประกอบตางๆอยู ซ่ึงกิจกรรม
การเรียนรู ไมสามารถแยกออกไปจากบริบทสังคมที่เขาเกี่ยวของได สภาพแวดลอมของสังคมมีผล
ตอกิจกรรมตางๆ บริบทของสังคมจะกําหนดขอบเขตในกิจกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเองที่
แสดงออกมา 

สมคิด อิสระวัฒน (2532 : 74-75) อธิบายวา การเรียนรูที่เกิดขึ้น มิไดเกิดขึ้นจาการ
ฟงคําบรรยาย หรือทําตามที่ครูผูสอนบอกเสมอไป แตอาจเกิดขึ้นในสถานการณตางๆดังตอไปนี้ 

1. การเรียนรูโดยบังเอิญ (Random or Incidental Learning) อาจจะเปนผลพลอยได
จากเหตุการณอยางใดอยางหนึ่ง โดยที่ผูเรียนมิไดเจตนา 

2. การเรียนรูดวยตนเอง (Self-Directed Learning) เปนการเรียนที่เกิดจากความ
อยากรู อยากเรียน ผูเรียนจะมีการวางแผนการเรียนนั้นดวยตนเอง 

3. การเรียนรูจากกลุม (Coilaborative Learning)  
4. การเรียนรูที่จัดโดยสถาบันการศึกษา (Provider Sponsored) โดยมีกลุมบุคคลจัด

กํากับดูแล มีการใหคะแนน ใหปริญญาหรือประกาศนียบัตร 
จากแนวคิดดังกลาว จะเห็นวาการเรียนรูไมจําเปนตองเกิดขึ้นในสถาบันการศึกษา

เสมอไปการเรียนรูอาจเกิดขึ้นไดจากการศึกษาคนควาดวยตนเอง หรือจากการเรียนดวยกลุมก็ได แต
ถาทําการวิเคราะห และสังเคราะหเรื่องการเรียนรูเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นในอํานาจความนึกคิด 
(Conciousact) เปนสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคลนั้น การเรียนรูเกิดขึ้นเพราะบุคคลนั้น 

คณาพร คมสัน (2540 : 176-177) อธิบายวาการเรียนรูดวยการนําตนเองของบุคคล
ยังกอใหเกิดมิติ 2 ดาน ดังนี้ 

มิติที่เปนคุณลักษณะของบุคลิกภาพ เปนสวนประกอบสําคัญในการเรียนรูที่มีอยู
ในผูเรียนทุกคนในระดับที่ไมเทากัน ในทุกสถานการณที่เรียนรู ซ่ึงเปนสิ่งที่ควรปลูกฝงใหแก
ผูเรียน สามารถจําแนกตามองคประกอบ 8 ดาน ตามแนวคิดของ กูกลิเอลมิโน (Guglielmino) ซ่ึง
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ประกอบดวย การเปดโอกาสตอการเรียนรู มโนมติตอตนเองในการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
ความคิดริเร่ิมและความเปนอิสระในการเรียนรู รับผิดชอบในการเรียนรู ความรักการเรียน ความคิด
สรางสรรค มองอนาคตในแงดี ความสามารถในการใชทักษะทางการศึกษาระดับพื้นฐานและทักษะ
การแกปญหา 

มิติที่เปนกระบวนการ ไดแก เปนวิธีการเรียนการสอนที่มีศูนยกลางอยูที่กิจกรรม
ซ่ึงเปนความตองการ ความจําเปนของผูเรียน การมีสวนรวมในกิจกรรมที่จะกอใหเกิดการเรียนรู
ของตนเอง โดยเนนที่ความเปนอิสระภายใตขอบเขตของหลักสูตร การมีเปาหมายในการเรียนรู การ
รับรูความสามารถทางการเรียนและวิธีการเรียนรู การกําหนดมาตรฐานการเรียนรูของตนเอง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งความรับผิดชอบของผูเรียนในการที่จะควบคุมกิจกรรมการเรียนใหบรรลุผลตาม
เปาหมาย ซ่ึงไมจําเปนจะตองเรียนแยกจากผูอ่ืน 

จากแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูดวยการนําตนเอง สรุปไดวาการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองสามารถพิจารณาสิ่งที่เกี่ยวของเปน 2 องคประกอบ คือ องคประกอบภายใน ไดแก ลักษณะ
ทางบุคลิกภาพของผูเรียน ซ่ึงประกอบดวยแรงจูงใจ เจตคติ คานิยม ความสามารถในการรับผิดชอบ
และควบคุมตนเอง องคประกอบภายนอก คือ การจัดการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง 

4.2    ความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง  
ความพรอมในการเรียนเปนสภาวะของบุคคลในการที่จะเรียนรูส่ิงใดสิ่งหนึ่งอยาง

บังเกิดผล ความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง จึงเปนคุณลักษณะของบุคคลในสภาวะที่
สามารถจะเรียนรูส่ิงใดสิ่งหนึ่งไดอยางดี ดวยความคิดริเร่ิม ความใฝเรียนใฝรูของตัวบุคคลเอง 

กูกลิเอลมิโน (Guglielmino 1977, อางถึงใน สุรีรัตน ศรีบุญเรือง 2550 : 22-23) 
ศึกษาและสรางแบบวัดระดับความพรอมของผูเรียนในการเรียนรูดวยการนําตนเอง จากผูเช่ียวชาญ
ดานการเรียนรูดวยการนําตนเอง จํานวน 14 คน เปนผูใหขอมูล โดยใชเทคนิคเดลฟาย (Delphi) ซ่ึง
ทําการสํารวจ 3 คร้ัง และนําผลการสํารวจทั้ง 3 คร้ัง มาเปนขอมูลในการสรางแบบวัดความพรอมใน
การเรียนรูดวยการนําตนเอง (Self-Directed Learning Readiness Scale) หรือ SDLRS วัดไดจาก
ความรูสึก ความคิดเห็น หรือทัศนคติของบุคคล แบบวัดนี้เปนลักษณะการประเมินตนเอง โดยมี
ตัวเลือกลักษณะมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับประเภท (Likert-type item) จํานวน 41 ขอ และได
นําเครื่องมือนี้ไปทดลองกับกลุมตัวอยาง จํานวน 307 คน ซ่ึงเปนกลุมที่แตกตางกัน แลวนําคําตอบที่
ไดมาวิเคราะหเปนรายขอ (Item Analysis ) และประมาณคาพารามิเตอรของแบบวัดความพรอมใน
การเรียนรูดวยการนําตนเอง ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.87 ผลการวิเคราะหองคประกอบ (Factor 
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Ananlysis) คร้ังนี้พบวาองคประกอบความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง มี 8 องคประกอบ 
ดังนี้ 

1. การเปดโอกาสสูการเรียนรู  (Openness to Learning Opportunities) ไดแก การมี
ลักษณะเปนผูรักความกาวหนา มีความสนใจในการเรียนมากกวาผูอ่ืน ตองการเรียนรูใหมากยิ่งขึ้น
เพื่อจะไดเปนคนที่มีคุณภาพ  มีความพึงพอใจในความคิดริเร่ิมของตน รักที่จะเรียนรูอยูเสมอเมื่อมี
โอกาส และคาดหวังวาจะเรียนอยางตอเนื่อง ความสนใจหาแหลงความรู การมีความอดทนตอการ
คนหาคําตอบในขอสงสัย การมีความสามารถในการยอมรับและใชประโยชนจากการวิจารณได 
ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอ่ืน การนําความสามารถดานสติปญญามาใช และการมีความ
รับผิดชอบในการเรียนรูของตนเอง 

2. มโนมติตอตนเองในการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ (Self-Concept as an 
Effective Learner) ไดแก มีความมั่นใจในการเรียนรูดวยตนเอง มีระเบียบวินัยในการเรียน 
ความสามารถในการจัดแบงเวลาการเรียนรูไดอยางเหมาะสม การมีความรูเกี่ยวกับความตองการการ
เรียนรู และรูแหลงทรัพยากรในการเรียนรูและการมีทัศนะตอตนเองวาเปนผูกระตือรือรนในการ
เรียนรู 

3. ความคิดริเร่ิมและความเปนอิสระในการเรียนรู (Initiative and Independence in 
Learing) ไดแก ความพยายามติดตามปญหาที่ยาก ๆ ไดอยางคลองแคลว มีความปรารถนาตอการ
เรียนรูอยูเสมอ ช่ืนชอบตอการมีสวนรวมในการจัดประสบการณการเรียนรู มีความเชื่อมั่นใน
ความสามารถที่จะทํางานดวยตนเองไดดี ช่ืนชอบในการเรียนรู มีทักษะในการศึกษา ความพึงพอใจ
ในการอานและทําความเขาใจดวยตนเอง มีความรูเกี่ยวกับแหลงความรูตาง ๆ มีความสามารถใน
การวางแผนสําหรับการทํางานของตนเองได และมีความคิดริเร่ิมในโครงการใหม ๆ 

 4. ความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง (Informed Acceptance of 
Responsibility for One’s Own Learning) ไดแก การมีทรรศนะตอตนเองในดานสติปญญาอยูใน
ระดับปานกลางหรือสูงกวา ยินดีตอการศึกษาในเรื่องที่ยาก ๆ มีความสามารถและเต็มใจเรียนในสิ่ง
ที่ตองการเรียนรู ในขอบเขตที่ตนสนใจ มีความเชื่อตอหนาที่ในวิธีการตรวจสอบเกี่ยวกับการศึกษา 
ช่ืนชอบตอบทบาทในการจัดประสบการณการเรียนรูของตนเอง มีความรับผิดชอบตอการเรียนรู
ของตนเอง และมีความสามารถในการตัดสินความกาวหนาในการเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรูของ
ตนเองได 

5. ความรักในการเรียนรู (Love of Learning) ไดแก การเปนผูที่มีความ
กระตือรือรนที่จะเรียนรูส่ิงใหมๆ ช่ืนชอบที่คนควาหาความรูอยูเสมอ  มีความตั้งใจจริงที่จะศึกษา
หาความรู มีความใฝรู รักและใฝใจในการเรียนรูอยูเสมอ  รักที่จะคนควาเรียนรูส่ิงใหมๆอยูเสมอ    
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มีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะเรียน มีความสนุกสนานกับการเสาะแสวงหาความรู และมีความ
ตองการที่จะเรียนรูตลอดชีวิต 

6. ความคิดสรางสรรค (Creativity) ไดแก การเปนผูชอบลองทําสิ่งตางๆดวย
ตนเอง การมีความกลาเสี่ยงกลาลอง ในการนําความคิดแปลกๆ ที่นํามาใชงานไดอยางเหมาะเจาะ มี
ความสามารถคนหาวิธีใหมๆและหลากหลายในการแกปญหา มีความอดทนและพยายามที่จะ
แกปญหาที่ยุงยาก ใชจินตนาการเพื่อเปดความคิดที่ถูกบังเพราะความเคยชิน 

7. การมองอนาคตในแงดี (Positive Orientation to The Future) ไดแก การมอง
ตนเองเปนผูที่มีการเรียนรูตลอดชีวิต ชอบคิดถึงอนาคต เห็นวาเหตุการณเปนสิ่งที่ทาทายมากกวาจะ
เปนปญหาและอุปสรรคและไมใชสัญญาณใหหยุดกระทํา การเปนผูที่มีความพยายามเชื่อมโยงสิ่งที่
เรียนกับเปาหมายระยะยาวที่ตั้งไว มีความคิดวาการเรียนรูทําใหเกิดความกาวหนา และเชื่อวาการ
เรียนรูเกิดขึ้นตลอดชีวิต มีความสุขสนุกสนานในการคิดถึงเรื่องในอนาคต และมองวาปญหาเปนสิ่ง
ที่ทาทายไมใชอุปสรรค 

8. ความสามารถในการใชทักษะทางการศึกษาระดับพื้นฐาน และทักษะการ
แกปญหา (Ability to Use Basic Study Skills and Problem-Solving Skills) ไดแก การเปนผูที่มี
ความสามารถในการนําความรูพื้นฐานที่เกี่ยวของ ซ่ึงประกอบดวยทักษะการสังเกต การฟง การอาน 
การเขียน ความจํา ตั้งโจทยปญหา การตั้งสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล และการสรุปผลขอมูล 
มาใชในการคนหาขอมูล และสามารถคิดหาวิธีแกปญหาไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 

หลังจากนั้น กูกลิเอลมิโน (Guglielmino) ไดปรับปรุงแบบวัด SDLRS ซ่ึงเดิมมี 41 
ขอ เปน 58 ขอและแบบวัด SDLRS เปนแบบวัดระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง ที่
ไดรับการยอมรับอยางแพรหลาย และมีผูสนใจไดนําไปใชงานวิจัยตางๆทั้งในตางประเทศและใน
ประเทศไทยใหการยอมรับ และมีขอยืนยันวาเปนแบบวัดที่มีความนาเชื่อถือและสมเหตุสมผลใน
การนํามาใชเพื่อการวิจัยไดอยางดี  แซบเบคเฮียน, ฮาซซาน และบรอคเคท (Sabbaghian, Hassan 
and Brockett, อางถึงใน Brookfield 1984 : 59-64) ไดทําการทดสอบเครื่องมือนี้แลว ดังนั้นความ
พรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง ตามแนวคิดของกูกลิเอลมิโน (Guglielmino) สามารถวัดได
โดย 8 องคประกอบดังกลาว 

พัชรี สวนแกว (2536 : 33-34) กลาววาองคประกอบที่ทําใหผูเรียนเกิดความพรอม
ในการเรียน มีดังนี้ 

1. องคประกอบภายในตัวผูเรียน ประกอบดวย 
1.1 วุฒิภาวะ เปนตัวกําหนดระดับความเจริญเติบโตสูงสุดของพัฒนาการ

ทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา 
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1.2 ประสบการณเดิมหรือความรูพื้นฐานของผูเรียน เปนความรูเบื้องตนที่ชวย
ใหเรียนเขาใจหรือเรียนรูความรูใหมๆได เชน การรูคําศัพท จะเปนพื้นฐานใหกับการพูดเปน
ประโยค ดังนั้นในการเรียนรูส่ิงใดๆผูเรียนจะตองมีวุฒิภาวะและประสบการณเดิมมากอน จึงจะชวย
ใหพรอมที่เรียนรูส่ิงใหมๆ 

2. องคประกอบภายในโรงเรียน ประกอบดวย ผูสอน บทเรียน วิธีของผูสอน
จะตองใชวิธีสอนที่เหมาะสมกับวัยของผูเรียน ผูสอนตองใชเทคนิควิธีสอนหลายๆวิธี เพื่อให
เหมาะสมกับบทเรียน มีกิจกรรมและสื่อการสอนที่นาสนใจ ที่จะชวยกระตุนความสนใจและความ
กระตือรือรนของผูเรียน ส่ิงแวดลอมทั่วๆไปในโรงเรียน 

สรุปไดวาความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง เปนคุณลักษณะของบุคคล
ในสภาวะที่สามารถจะเรียนรูส่ิงใดสิ่งหนึ่งดวยการนําตนเองไดอยางบังเกิดผลดวยความคิดริเร่ิม
ของบุคคลนั้น วัดไดจากความรูสึก และความคิดเห็นที่ผูเรียนมีตอการแสวงหาความรูนั่นเอง และ
เปนปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับผูเรียนที่ตองการพัฒนาประสิทธิภาพของตนเองใหมี
ความใฝรู และรอบรู อีกทั้งเปนประโยชนตอสถานศึกษาและเปนแนวทางในการนําไปพัฒนา
สงเสริมและปลูกฝงใหมีอยูในตัวผูเรียนตลอดไป สําหรับปจจัยที่สัมพันธกับการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองมีองคประกอบหลักที่ควรพิจารณา 2 ประการ คือ องคประกอบภายนอก ไดแก การจัดการ
เรียนการสอนแบบการเรียนรูดวยการนําตนเอง และองคประกอบภายใน ไดแก ลักษณะบุคลิกภาพ
สวบุคคลของผูเรียน ซ่ึงเปนสวนประกอบสําคัญที่มีอยูในผูเรียนทุกคนในระดับที่ไมเทากัน และ
หากมีการจัดสถานการณการเรียนรูที่หมาะสม สามารถสงเสริมใหบุคคลมีระดับการเรียนรูดวยการ
นําตนเองที่สูงขึ้น และมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จไดสูง และจากการศึกษาของกูกลิเอลมิโน 
(Guglielmino) พบวาองคประกอบของความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองมี 8 ดาน คือ การ
เปดโอกาสตอการเรียนรู มโนมติตอตนเองในการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ ความคิดริเร่ิมและ
ความเปนอิสระในการเรียนรู ความรับผิดชอบในการเรียนรู ความรักการเรียนรู ความคิดสรางสรรค 
มองอนาคตในแงดีรวมทั้งความสามารถในการใชทักษะทางการศึกษาระดับพื้นฐานและทักษะการ
แกปญหา 
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5. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
5.1     งานวิจัยตางประเทศที่เก่ียวของ 

จากการศึกษาคนควางานวิจัย มีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง ดังนี้ 

กูกลิเอลมิโน (Guglielmino 1977, อางถึงใน นรินทร บุญชู 2532: 22-24) ศึกษา
ลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง โดยใชแบบวัดความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง 
Self-Directed Learning Readiness Scale (SDLRS) กับกลุมตัวอยาง จํานวน 307 คน ซ่ึงเปนกลุมที่
แตกตางกัน 4 กลุม คือกลุมระดับ High School Juniors กลุมระดับ High School Seniors กลุม
นักศึกษาในระดับวิทยาลัยที่เรียนเต็มเวลาและกลุมนักศึกษาภาคค่ํา นําคําตอบมาวิเคราะหรายขอ 
และประมาณคาพารามิเตอรของแบบวัด SDLR ไดคาความเชื่อมั่น 0.87 ผลการวิเคราะหพบวา ผูที่
เรียนรูดวยการนําตนเองมีองคประกอบ 8 ประการ คือ การเปดโอกาสตอการเรียนรู มโนมติตอ
ตนเองในการเปนผู เรียนที่มีประสิทธิภาพ ความคิดริเร่ิมและความเปนอิสระในการเรียนรู 
รับผิดชอบในการเรียนรู ความรักการเรียน ความคิดสรางสรรค มองอนาคตในแงดี รวมทั้ง
ความสามารถในการใชทักษะการศึกษาระดับพื้นฐาน และทักษะการแกปญหา 

กูกลิเอลมิโน (Guglielmino : 1977) ศึกษาเปรียบเทียบความพรอมในการเรียนรู
ดวยการนํา ตนเองในอเมริกาและฮองกงและสมรรถภาพในการทํางาน กลุมตัวอยางในอเมริกามี
ความพรอมในการเรียนรูดวยการนํา ตนเองและสมรรถภาพในการทํา งานมีความสัมพันธทางบวก 
และกลุมตัวอยางในอเมริกามีความพรอมในการเรียนรูดวยการนํา ตนเองสูงกวากลุมตัวอยางใน
ฮองกง 

มูเรด (Mourad 1978, อางถึงใน Brockett และ Hiemstra 1991) ศึกษาระดับ Self-
Directed Learning Readiness Scale (SDLRS) กับความคิดสรางสรรคของนักเรียนที่มีสติปญญาดี
เลิศ ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาจําแนกตามเพศและระดับผลการศึกษา พบวา นักเรียนเพศหญิง
มีระดับ SDLR แตกตางจากเพศชาย และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีระดับ SDLR สูงกวา
นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน 

กูเทนสัน (Gutenson 1978, อางถึงใน ทิพากร วิชิตเลิศพงศ 2550 : 34) ศึกษา
เกี่ยวกับการพยากรณบุคลิกลักษณะของนักศึกษาในการปฏิบัติตนใหประสบความสําเร็จ ในการ
เรียนรูโดยการชี้นําตนเอง พบวา ความสามารถทางสมอง ประสิทธิภาพทางสติปญญา ลักษณะนิสัย
ดานการศึกษา และทัศนคติทางดานการศึกษา สามารถใชทํานายการประสบความสําเร็จในกลุมที่มี
การเรียนรูโดยการชี้นําตนเองได 
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แซบเบคเฮียน (Sabbaghian 1980, อางถึงใน ทิพากร วิชิตเลิศพงศ 2550 : 34) 
ศึกษาความสัมพันธของการเรียนรูดวยการนําตนเองกับมโนภาพตอตนเองของผูเรียนผูใหญ พบวา 
มีความสัมพันธทางบวกระหวางการเรียนรูดวยการนําตนเองกับมโนภาพตอตนเอง เพศ และอายุ มี
ผลตอการเรียนรูดวยการนําตนเอง กลาวคือ เพศหญิงมี SDLR มากกวาเพศชาย และผูเรียนที่อายุ
มากกวามี SDLR สูงกวาผูเรียนที่มีอายุนอยกวา 

บอกซ (Box 1983, อางถึงใน ทิพากร วิชิตเลิศพงศ 2550 : 34) ศึกษา Self-
Directed Learning Readiness ของนักศึกษาโปรแกรมพยาบาลที่กําลังศึกษาอยูและสําเร็จการศึกษา
ไปแลว ของ Tulsa Junior College เมือง Tulsa มลรัฐ Oklahoma โดยใชเครื่องมือ Self-Directed 
Learning Readiness Scale (SDLRS) ผลการศึกษาพบวา ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญดาน
เพศและอายุ แตคะแนน SDLR มีความสัมพันธกับคะแนนรวมของของคะแนนเฉลี่ยสะสม 

เรยโนลด (Reynolds 1985 : 3571, อางถึงใน ทิพากร วิชิตเลิศพงศ 2550 : 34) 
ศึกษาความสัมพันธระหวางความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง กับเหตุผลหรือแรงจูงใจใน
การเขาศึกษาของนักศึกษาผูใหญที่เรียนนอกเวลาทําการในวิทยาลัยชุมชน กลุมตัวอยางเปน
นักศึกษา จํานวน 95 คน มีอายุเฉล่ีย 35.17 ป โดยใชเครื่องมือ SDLRS (Self-Directed Learning 
Readiness Scale) และ EPS (Education Participation Scale) ผลการวิจัยพบวามีความสัมพันธกันใน
เชิงบวกระหวางแรงจูงใจดานความรูทางสติปญญา และความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง 
โดยประสบการณและสิ่งปะทะที่ทาทายตางๆ ในชีวิตเปนอิทธิพลที่สําคัญ และระบุวาความสนใจ
ทางดานสติปญญาเปนเหตุผลสําคัญในการเขารวมศึกษา   

เม็ค คารเทย (Mc Carthy 1985, อางถึงใน ทิพากร วิชิตเลิศพงศ 2550 : 34) ศึกษา
การเรียนรูโดยการชี้นําตนเอง และเจตคติเร่ืองเกี่ยวกับคณิตศาสตรของนักศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร
ระหวางนักศึกษาที่มีอายุนอยกับนักศึกษาที่มีอายุมาก โดยใชเครื่องมือ Self-Directed Learning 
Readiness Scale (SDLRS) และ MAS (Math Attitude Scale) ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาที่อายุนอย 
มีระดับการเรียนรูโดยการชี้นําตนเองในระดับปานกลาง เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรในเชิงลบ สวน
ใหญมีความวิตกกังวล นักศึกษาที่มีอายุมาก มีระดับการเรียนรูโดยการชี้นําตนเองระหวางระดับ
ปานกลางถึงสูงกวา มีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร แตมีความกังวลเชนเดียวกับนักศึกษาที่มีอายุ
นอย เมื่อศึกษาความสัมพันธระหวางนักศึกษาทั้งสองกลุม ปรากฏวาไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญระหวางกลุมผูมีอายุนอยและกลุมผูมีอายุมาก 

โพสเนอร (Posner. 1990 : 813) ศึกษาการเรียนรูดวยการนําตนเอง การรับรู
ความสามารถทางการเรียน และการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมแบบเปด (An Open 
Alternative High School) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาทักษะการเรียนรูดวยการนําตนเอง    
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เจตคติตอการเรียน และคุณลักษณะของนักเรียนที่สงผลตอความสําเร็จในโปรแกรมโรงเรียนมัธยม
แบบเปด และ 2) ศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถทางการเรียน การเปลี่ยนแปลง
ของผูเรียน และความพรอมในการเรียนรูดวยตนเอง เครื่องมือที่ใชคือ แบบสอบถามขอมูลสวนตัว 
The Self-Perception Profile for Adolescents, A Scale of Intrinsic Versus Extrinsic Orientation in 
the Classroom และ The Self-Directed Learning Readiness Scale ของ Guglielmino กลุมตัวอยางมี
จํานวน 149 คน จาก 5 ขั้น ของการพัฒนาการในโปรแกรมโรงเรียนมัธยมแบบเปด ผลการวิจัย
พบวา  1) การพัฒนาทักษะในการเรียนรูดวยตนเอง เจตคติ และคุณลักษณะคอยๆเปนไปในขั้นตอน
แรก จุดสําคัญของการพัฒนาเกิดขึ้นเมื่อนักเรียนไดประสบความสําเร็จโครงการการเรียนรูดวยการ
นําตนเองมากกวา 1 โครงการขึ้นไป 2) การรับรูความสามารถทางการเรียนที่สูงขึ้นของนักเรียน
สงผลตอความสําเร็จในโปรแกรมโรงเรียนมัธยมแบบเปด และมีความสัมพันธทางบวกกับการ
เปลี่ยนแปลงแรงจูงใจภายใน 3) สวนประกอบของแรงจูงใจภายในที่สงผลตอความสําเร็จใน
โปรแกรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง ประกอบดวย การสรางประสบการณ การเรียนรูที่ทาทาย 
การใหอิสระแกผูเรียนในโครงการการเรียนเพื่อรอบรู และการกระตุนความอยากรูอยากเห็นและ
ความสนใจของผูเรียน 4) การจัดการศึกษาที่สนับสนุนการพัฒนาการเรียนรูดวยตนเองนั้น ส่ิงที่
แสดงคือ การใหอํานาจแกผูเรียน การวางแผนการเรียนรูดวยตนเอง และการใหความสําคัญแก
ความสามารถหลายดาน  

เชลเลย (Shelley 1992 : 4190) ศึกษาความสัมพันธของลักษณะการพึ่งพา-ไม
พึ่งพาผูอ่ืนเกี่ยวกับการเรียนรูดวยการนําตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความสัมพันธ
ระหวางลักษณะการพึ่งพา-ไมพึ่งพาผูอ่ืน กับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง 2) ศึกษา
ความสัมพันธระหวางความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองกับตัวแปรเกรดเฉลี่ย ระดับชั้น 
อายุ และเพศ 3) ศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะการพึ่งพา-ไมพึ่งพาผูอ่ืนกับตัวแปรเกรดเฉลี่ย 
ระดับชั้น อายุ และเพศ เครื่องมือที่ใช ไดแก The Group Embedded Figures Test (GEFT), Self-
Directed Learning Readiness Scale (SDLRS) กลุมตัวอยางคือ นักศึกษาวิทยาลัยครู จํานวน 204 คน 
ผลการวิจัยพบวา 1) ความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองกับลักษณะการพึ่งพา-ไมพึ่งพาผูอ่ืน 
มีความสัมพันธกัน 2) ความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองมีความสัมพันธกับระดับชั้น และ
อายุ 3) ลักษณะการพึ่งพา-ไมพึ่งพาผูอ่ืน มีความสัมพันธกับระดับชั้น 4) ลักษณะการพึ่งพา-ไมพึ่งพา
ผูอื่น และอายุ สามารถรวมกันพยากรณความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง  

ฮัดส เพธ (Hudspeth 1992 : 3514) ศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบการสอน
ของครูกับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักเรียน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษา
รูปแบบการสอนที่มีผลตอความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง ของนักเรียนวิทยาลัยชุมชน 
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และ 2) ศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรอายุ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับมัธยมศึกษา เพศ
และความตั้งใจ กับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง ใชการวิเคราะหความแปรปรวนรวม 
โดยใช Pretest เปนตัวแปรรวม (Convariate) ในการวัด Posttest การวิจัยนี้ทําขึ้นในเดือนกันยายน 
1989 ถึงเดือนมิถุนายน 1990 ในวิทยาลัยชุมชนมอนตานา 3 แหง และวิทยาลัยชุมชนวอชิงตัน 1 
แหง เครื่องมือที่ใชคือ Self-Directed Learning Readiness Scale (SDLRS) ของ Guglielmino ใชวัด
ความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักเรียน และใช The Principles of Adult Learning 
Scale (PALS) เพื่อวัดรูปแบการสอนของครู โดยครูผูสอนจะไมไดรับขอมูลหรือคําแนะนําเกี่ยวกับ
ความคิดรวบยอดของรูปแบบการสอน และครูผูสอนใชวิธีสอนนักเรียนในชั้นเรียนของตนเองอยาง
ที่เคยสอน ผลการวิจัยพบวา อายุ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับมัธยมศึกษา และความตั้งใจ มีผล
ตอความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนรูปแบบการสอนและ
เพศไมมีความสัมพันธกับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักเรียน 

สเท็บเบลฟลด (Stubblefield : 1992) ทําการศึกษาความสัมพันธระหวาง
ประสบการณในวัยเด็กและการเรียนรูดวยการนําตนเองของผูใหญ โดยใชเครื่องมือ Self-Directed 
Learning Readiness Scale (SDLRS) ของกูกลิเอลมิโน (Guglielmino) กับกลุมตัวอยาง 149 คน ซ่ึง
เปนบัณฑิตจากมหาวิทยาลัย และผูที่ศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี โดยสอบถามขอมูลสวนตัว และ
ตอบแบบวัด SDLR หลังจากนั้นนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเชิงปริมาณ เพื่อคัดเลือกตัวอยางอีกครั้ง 
ตัวอยางจํานวน 16 คน เพื่อสัมภาษณแบบเจาะลึกใหไดขอมูลเชิงคุณภาพ ขั้นตอนสุดทายใช
กระบวนการ Triangulated การศึกษาพบวาความสัมพันธอยางมีคุณภาพภายในครอบครัววัยเด็ก 
ประสบการณในวัยเด็ก มีความสัมพันธกับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองของผูใหญ 
นอกจากนั้นยังพบวา การควบคุมตนเองเปนองคประกอบสําคัญ สําหรับการเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง  

รีท (Rheet : 1997) ใชการศึกษาระยะยาว (Longitudinal Study) เกี่ยวกับ
กระบวนการเรียนรูดวยการนําตนเองที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีอิทธิพลตอผูเรียน ในระหวางการ
เรียนระดับปริญญาโท โดยพิจารณาวาเปนการเปลี่ยนแปลงที่นํามาซึ่งความคิด และการกระทําอยาง
มีเปาหมายของนักศึกษาเต็มเวลา จํานวน 25 คน ในวิทยาลัยการจัดการ Wheatherhead ช้ันปที่ 1 
ส้ินสุดการศึกษาในชั้นปที่ 2 ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลในลักษณะ Multi-Method Approach โดย
เร่ิมตนเก็บขอมูลในชวงการประเมินและพัฒนารายวิชาในภาคการเรียนที่ 1 จากนั้นรวบรวมขอมูล
ทุกๆ 6-8 สัปดาห ตามลักษณะการจัดการเรียนการสอน ใชเครื่องมือวัดการรายงานพฤติกรรมตนเอง 
และการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ในการรวบรวมขอมูลที่สําคัญเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงการเรียนรูดวยการนําตนเอง ผลการวิจัยสรุปไดวา 
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1.  ผูเรียนมีความสามารถในการจัดการและความรูในระหวางชวงการเรียนสูงขึ้น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตคานิยมหลักและคุณลักษณะไมเปลี่ยนแปลง 

2.  ความแตกตางของพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง ในชวงระหวางการ
เรียนและพบความแตกตางเมื่อเปรียบเทียบกับผูเรียนกลุมอ่ืนๆ 

3.  การพัฒนาความสามารถของผูเรียนขึ้นอยูกับกระบวนการตางๆในโปรแกรม
ที่จัดมากกวาความสามารถกอนเริ่มตนโปรแกรม 

4.  ผูเรียนมีโอกาสที่จะเรียนรูดวยการนําตนเองอยางสูงสุดมากขึ้นกวาเดิม 
5.  คุณลักษณะของผูเรียน คานิยม พัฒนาการและการนําไปใช มีผลกระทบตอ

ระดับและกระบวนการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูดวยการนําตนเอง 
กอรดอน (Gordon 1998, อางถึงใน กนกวรรณ ศรีลาเลิศ 2549 : 66-67) 

ทําการศึกษาการเรียนรูดวยการนําตนเอง โดยศึกษาความสัมพันธระหวางนักเรียนเกรด 5 ผูปกครอง 
และครู โดยกอรดอน ไดกลาววา การเรียนรูดวยการนําตนเองถูกนํามากลาวถึงอยางกวางขวางใน
การวิจัยทางการศึกษาผูใหญ เมื่อ 15 ป ที่ผานมา งานวิจัยสวนใหญมักจะเนนไปที่ผูใหญที่มี
พัฒนาการทางดานตางๆ และมีความพรอมในการนําตนเองดานการเรียนสูง มีงานวิจัยบางสวนที่มุง
อธิบายความสัมพันธ ความเปนมา และความเขาใจในการเรียนรูดวยการนําตนเองของบุคคลในชวง
วัยเด็ก งานวิจัยนี้พยายามที่จะตรวจสอบความสัมพันธระหวางระดับของการรับรูความพรอมในการ
เรียนรูดวยการนําตนเองของผูปกครองและครู และการรับรูความพรอมในการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองของนักเรียน โดยเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบวัดความพรอมในการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองของกูกลิเอลมิโน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 5 รวม 209 คน ของโรงเรียนในเมืองคลารค 
มลรัฐจอรเจีย รวมทั้งผูปกครอง และครู รวมถึงทําการทดสอบความสามารถทางการคิดและ
สติปญญาของนักเรียนดวย เพื่อหา 

1.  ความสัมพันธระหวางความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองของครู กับ
ความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักเรียน 

2.  ความสัมพันธระหวางความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองของ
ผูปกครอง กับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักเรียน 

3.  ความสัมพันธระหวางความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักเรียน 
กับความสามารถทางการคิดและสติปญญาของนักเรียน 

ผลการวิจัยพบวา ไมมีความสัมพันธระหวางความพรอมในการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักเรียนกับความสามารถทางการคิด และ
สติปญญาของนักเรียน และไมสามารถสรุปสมมติฐานในขอ 2 ได เนื่องจากขอมูลจากผูปกครองมี
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ไมเพียงพอ จากงานวิจัยนี้ไมสามารถสรุปไดวา ความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองของ
ผูใหญมีอิทธิพลตอความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองของเด็ก ซ่ึงอิเซ็นแมน ไดเสนอวา 
งานวิจัยอ่ืนๆเชน  งานวิจัยของเดซี่ และไรอัน (Eisenman. 1998 : Abstract; citing Deci and Ryan. 
1981) และงานเขียนเกี่ยวกับการศึกษาผูใหญของโนลส และ กูกลิแอลมิโน (Eisenman. 1988 : 
Abstract; citing Knowles. 1975 and Guglielmino. 1977) ที่ไดเสนอวา บางทีความแตกตางระหวาง
ระดับความพรอมในการเรียนรูของบุคคล อาจจะมีตั้งแตกอนเขาเรียน แตสําหรับผูที่ไดรับการ
สงเสริมจากผูปกครองและครูในขณะที่เรียน และไดรับการฝกอยางเหมาะสมก็จะมีความพรอมใน
การเรียนรูดวยการนําตนเองสูง และจากงานวิจัยนี้ กอรดอน ไดเสนอแนะวา งานวิจัยคร้ังตอไปควร
จะมีการศึกษา 1) ความแตกตางระหวางอายุ โดยเฉพาะตั้งแตวัยเด็ก 2) คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ
อาจจะมีสวนใหเกิดความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง หรืออาจเปนรูปแบบของการศึกษา
พัฒนาการระยะยาว เพื่อจะไดอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงดานความพรอมไดดี 

บอยด (Boyd 2001, อางถึงในกนกวรรณ ศรีลาเลิศ 2549 : 66) ทําการศึกษา
ความสัมพันธระหวางความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองกับรูปแบบการเรียนรู โดยการวิจัย
นี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการเรียนรูดวยการนําตนเองกับรูปแบบการเรียนรู 
กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาในสาขาการศึกษาและสาขาพฤติกรรมศาสตรในมหาวิทยาลัยมอรเฮด 
เมืองมอรเฮด มลรัฐเคนดักกี๊ จํานวน 260 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบวัดความพรอมใน
การเรียนรูดวยการนําตนเอง (SDLRS) โดยพัฒนาจากแบบวัดของกูกลิเอลมิโน (Guglielmino : 
1977) และแบบสอบถามวัดรูปแบบการเรียน (LSI) โดยพัฒนาจากแบบวัดของคอลบ (Kolb : 1984) 
และแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการเรียนแตละแบบ สงผลตอ
ความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองไมแตกตางกัน แสดงวาความพรอมในการเรียนรูดวยการ
นําตนเองนั้น เกิดจากรูปแบบการเรียนในแตละแบบเทาๆกัน ยิ่งไปกวานั้นผลการวิจัยนี้ ยังแสดงให
เห็นวาความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองมีความสัมพันธกับรูปแบบการเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งในดานบวกและดานลบ แตมีความสัมพันธนอยมาก โดยมี
ขอเสนอแนะวาควรจะทําการศึกษาเกี่ยวกับดานสังคม ดานจริยธรรม และในเชื้อชาติตางๆ และอาจ
ใชเครื่องมือวัดความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองและรูปแบบการเรียนที่แตกตาง เพื่อที่จะ
แสดงใหเห็นถึงแนวคิดในแงมุมตางๆ ของการเรียนรูดวยการนําตนเองกับรูปแบบการเรียน 

สรุปผลการวิจัยตางประเทศ พบวา ผูใหญมีเหตุผลในการเขารวมกิจกรรม
การศึกษา แบงออกเปน 3 กลุม คือ ตองการความสําเร็จเกี่ยวกับอาชีพ ตองการสมาคม และเพื่อ
ความสนุกหรือความสนใจ มีการศึกษาการใชแบบวัดความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง 
Self-Directed Learning Readiness Scale (SDLRS) พบวาบุคคลที่มีลักษณะการเรียนรูดวยการนํา
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ตนเอง ตองมีองคประกอบของบุคลิกภาพ 8 ประการ คือ การเปดโอกาสแหงการเรียนรู มโนมติของ
ตนเองในดานการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ มีความคิดริเริ่มและเรียนรูไดดวยตนเอง มีความรัก
การเรียน มีความคิดสรางสรรค มองอนาคตในแงดี และมีความสามารถในการใชทักษะการศึกษา
ระดับพื้นฐานและทักษะการแกปญหา นอกจากนี้พบวา ความสามารถทางสมองสติปญญา นิสัยการ
เรียน ทัศนคติดานการศึกษา สามารถใชทํานายการประสบความสําเร็จ ในกลุมผูที่เรียนรูดวยการนํา
ตนเองได 

งานวิจัยบางเรื่องกลาววา เพศและอายุมีผลตอการเรียนรูดวยการนําตนเอง แต
งานวิจัยบางเรื่องไมพบความแตกตางรวมทั้งพบวาประสบการณความสัมพันธของครอบครัวในวัย
เด็ก แรงจูงใจดานความรูสติปญญา ความสามารถในการควบคุมและคะแนนเฉลี่ยสะสม มี
ความสัมพันธกับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง 

5.2    งานวิจัยในประเทศที่เก่ียวของ 
นรินทร บุญชู (2532) ศึกษาลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยรามคําแหง เพื่อเปรียบเทียบลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองกับตัวแปรทางดาน
เพศ คณะที่ศึกษา เหตุผลในการเขาศึกษา วิธีการเรียน ผลการศึกษา และการประกอบอาชีพขณะ
ศึกษา เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบทดสอบที่สรางโดยดัดแปลงจากแบบวัดระดับความ
พรอมในการเรียนรูโดยการนําตนเอง SDLRS (Self-Directed Learning Readiness Scale Form A) 
ของ  กูกลิเอลมิโน (Guglielmino, L.M. 1977) พบวา นักศึกษามีลักษณะการเรียนรูดวยการนาํตนเอง
อยูในระดับสูง 2 ดาน คือ การเปดโอกาสตอการเรียนรู และการมีความรับผิดชอบตอการเรียนรูของ
ตนเอง ที่เหลือ 6 ดาน อยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ การมองอนาคต
ในแงดี มีความรักในการเรียน มีมโนคติของตนเองในดานการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ มี
ความคิดสรางสรรค สามารถใชทักษะขั้นพื้นฐานและทักษะการแกปญหา มีความคิดริเร่ิมและเรียนรู
ไดดวยตนเองการศึกษาตัวแปรที่มีผลตอการเรียนรูพบวา เพศ คณะที่ศึกษา และผลการศึกษาสงผล
ให นักศึกษามีความแตกตางในเรื่องการเรียนรูดวยการนําตนเอง สวนตัวแปรอื่น ๆ อีก 3 ดาน คือ 
เหตุผลที่เขาศึกษา วิธีการเรียน และการประกอบอาชีพขณะที่ศึกษา ไมสงผลใหมีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญ 

สมคิด อิสระวัฒน (2538) ศึกษาลักษณะการเรียนรูดวยตนเองของคนไทย เปน
งานวิจัยเชิงคุณภาพ กลุมตัวอยางคือบุคคลซึ่งประสบความสําเร็จในอาชีพของตนเอง โดยมิไดรับ
การศึกษาหรือเรียนจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เปนบุคคลที่ไดรับการยอมรับจากทองถ่ินนั้น ๆ วา
เปนบุคคลที่มีความรูความเชี่ยวชาญในอาชีพนั้น โดยการจับฉลาก จํานวน 30 คน เครื่องมือท่ีใชใน
การวิจัยคือ แบบสัมภาษณ ผลการวิจัยพบวาลักษณะการเรียนรูดวยตนเองของคนไทย คือ (1) อาน
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หนังสือ ดูงาน เขาไปอยูดวยหรือคลุกคลี ฟงและสังเกต (2) คิด วิเคราะห (3) ลองทํา (4) ประเมินผล 
จุดเริ่มตนของแตละบุคคลอาจจะไมเหมือนกัน แตขั้นที่ 2 ถึง 4 จะเหมือนกันทุกคนคุณสมบัติของ
คนที่เรียนรูดวยตนเอง คือตองชางสังเกต ชางคิด ชางวิเคราะห เปนนักปฏิบัติ และนักประเมินผล มี
ความเพียรพยายามและมีความตั้งใจจริงในการทํา งาน แหลงขอมูลในการเรียนรูคือ การลองทํา ดวย
ตนเอง ผูรู หนังสือ เพื่อน และการดูงาน สําหรับปจจัยที่สงเสริมใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง คือ 
บุคลิกภาพของพอแมหรือบุคคลผูใกลชิด วิธีการสรางสิ่งแวดลอมเพื่อเล้ียงดูพอแมและวิธีการสอน 

สิริรัตน สัมพันธยุทธ (2540) ศึกษาลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของ
นักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พบวา ลักษณะการเรียนรูดวย
การนําตนเองอยูในระดับสูง เมื่อเปรียบเทียบตามตัวแปรอิสระ พบวา นักศึกษาชายมีระดับการ
เรียนรูดวยการนําตนเองสูงกวานักศึกษาหญิง นักศึกษาที่มีผลการศึกษาสูงจะมีทักษะที่จาํเปนตอการ
เรียนและการแกปญหาสูง ในดานอายุและสาขาวิชาไมพบความแตกตาง 

สุนทร สุทองหลอ (2542) ศึกษาคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของ
นักศึกษาสถาบันราชภัฏสวนดุสิต พบวา มีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองปานกลาง 
นักศึกษาชายและหญิงมีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองไมแตกตางกัน นักศึกษาที่ไดรับการ
เล้ียงดูแบบประชาธิปไตยในระดับมากกับนอย มีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองแตกตาง
กัน สวนนักศึกษาที่ไดรับการเล้ียงดูแบบเผด็จการมากและนอย แบบคุมครอง การเรียนรูแบบนํา
ตนเองไมแตกตางกัน รวมทั้งนักศึกษาที่มีบิดามารดา มีระดับการศึกษาตางกัน และผลการเรียนเดิม
ของนักศึกษาที่ตางกัน มีคุณลักษณะการเรียนรูแบบนําตนเองไมแตกตางกัน 

พัชรี มะแสงสม (2544) ศึกษาปจจัยบางประการที่สัมพันธกับความพรอมในการ
เรียนรูดวยตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2543 ของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร เครื่องมือท่ีใชไดแก แบบสอบถามวัดเจต
คติตอการเรียนรู แบบสอบถามวัดความสัมพันธกับกลุมเพื่อน แบบสอบถามการอบรมเลี้ยงดู และ
แบบสอบถามวัดความพรอมในการเรียนรูดวยตนเองที่สรางขึ้นตามแนวแบบวัด Self-Directed 
Learning Readimess Scale (SDLRS) ของ Guglielmino พบวา ปจจัยที่สงผลตอความพรอมในการ
เรียนรูดวยตนเองในระดับสูง ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติการเรียนรูดวยตนเอง 
ความสัมพันธกับกลุมเพื่อน เพศ  สวนการไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยสงผลตอความ
พรอมในการเรียนรูดวยตนเองในระดับปานกลาง สวนปจจัยดานการอบรมเลี้ยงดูแบบเขมงวด
กวดขัน และแบบปลอยปละละเลยนั้นไมสงผลตอความพรอมในการเรียนรูดวยตนเอง 

สุธาสินี ใจเย็น (2545 : บทคัดยอ) ศึกษาตัวแปรที่กี่ยวของกับความสามารถในการ
เรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา ในโรงเรียนที่เปดสอนระดับการศึกษาทางไกล ในเขตบางเขน 
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กรุงเทพมหานคร โดยแบงตัวแปรเปน 3 ดานคือ ตัวแปรดานสวนตัว ไดแก เพศ อายุ อาชีพ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน ลักษณะมุงอนาคต ตัวแปรดานครอบครัว 
ไดแก สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับสมาชิกในครอบครัว การสนับสนุนทางการเรียนแก
นักศึกษาของผูปกครอง ความคาดหวังของผูปกครอง ตัวแปรดานสิ่งแวดลอมทางการเรียน ไดแก 
บรรยากาศทางการเรียน การสอน สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับอาจารย สัมพันธภาพระหวาง
นักศึกษากับเพื่อน พบวาตัวแปรที่มีความสัมพันธทางบวกกับความสมารถในการเรียนรูดวยตนเอง 
คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน ลักษณะมุงอนาคต สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับอาจารย 
ซ่ึงเปนตัวแปรที่สงผลตอความสามารถในการเรียนรูดวยตัวเอง ตัวแปรที่ไมมีความสัมพันธกับ
ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง ไดแก เพศ อายุ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคาดหวังของ
ผูปกครอง และสัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพื่อน 

ทัศนีย เกริกกุลธร (2546 : บทคัดยอ) ศึกษาผลของการเรียนรูโดยใชปญหาเปน
หลักในภาคปฏิบัติแบบบูรณาการระหวางวิชา ตอความรูความสามารถในการแกปญหา และความ
พรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษาพยาบาล ผลการวิจัยพบวา เมื่อส้ินสุดการทดลอง
คะแนนเฉลี่ยความรูและความสามารถในการแกปญหาของนักศึกษากลุมทดลองเพิ่มขึ้นเมื่อส้ินสุด
การทดลองและมากกวาคะแนนเฉลี่ยของกลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คะแนนเฉลี่ย
ความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษาในระยะกอนการทดลองและระยะสิ้นสุด
การทดลองแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติและแตกตางกับคะแนนของกลุมเปรียบเทียบ
อยางไมมีนัยสําคัญทางสิติ  

สุวัฒน วัฒนวงศ (2546 : บทคัดยอ) ศึกษาการเรียนรูดวยการนําตนเองของผูเรียน
การศึกษาตอเนื่องสายอาชีพ ไดแก ผูเรียนการศึกษานอกโรงเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ที่เรียนจากศูนยการศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร และศูนยการศึกษานอกโรงเรียนในเขต
ภาคกลาง พบวา การเรียนรูดวยการนําตนเองมี 11 องคประกอบ ไดแก 1) ความรักและความ
ตองการเรียนรูส่ิงใหม 2) ความสามารถในการเลือกทักษะเพื่อการเรียนรู 3) การแสวงหาคําตอบเพื่อ
การเรียนรูไดดวยตนเอง 4) ความรับผิดชอบตอการเรียนรูและมีขั้นตอนเพื่อนําไปสูเปาหมาย 5) การ
มีวินัยในตนเองและการนําความรูไปใชประโยชน 6) การทุมเทเพื่อการเรียนรูดวยความพยายาม
อยางเหมาะสม 7) การจัดสภาพแวดลอมเพื่อสงเสริมบรรยากาศในการเรียนรู 8) ความสามารถริเร่ิม
การเรียนรูไดดวยตนเอง 9) ความสามารถตั้งคําถามเพื่อการนําไปสูความรูที่ตองการ 10) การปะเมิน
ผลตนเองไดอยางถูกตองยุติธรรม 11) ความอดทนในการแสวงหาความรู 

สถาพร หมวดอินทร (2546 : บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยบางประการที่สัมพันธกับ
พฤติกรรมการเรียนรูดวยตนเองของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาพาณิชยการใน
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โรงเรียนมัธยมศึกษา ตัวแปรอิสระ ไดแก ลักษณะมุงอนาคต ความเชื่ออํานาจในตน ความมีวินัยใน
ตนเอง และพฤติกรรมการสอนของครูกับพฤติกรรมการเรียนรูดวยตนเอง ผลการวิจัยพบวา ปจจัย
ทั้งสี่ดานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเรียนรูดวยตนเองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และปจจัยทางดานความเชื่ออํานาจในตน ลักษณะมุงอนาคต และความมีวินัยในตนเอง สงผลตอ
พฤติกรรมการเรียนรูดวยตนเอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนพฤติกรรมการสอนของ
ครูสงผลตอพฤติกรรมการเรียนรูดวยตนเองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

อติพร หงสทอง (2547 : บทคัดยอ) ศึกษาถึงความสัมพันธระหวางความพรอม
ของการเรียนรูโดยการชี้นําตนเองกับเชาวนอารมณ และคุณสมบัติบางประการของครูประจําศูนย
การเรียนชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบวา ครูประจําศูนยการเรียนชุมชนสวนใหญเปน
เพศหญิงและสมรสแลว มีอายุระหวาง 22-46 ป และมีระยะเวลาในการปฎิบัติงานอยูในชวง 1-5  ป 
รอยละ 92 จบการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี และมีประสบกาณในอาชีพอ่ืนมากอน มีเหตุผลหลัก
ในการเปนครูประจําศูนยการเรียนชุมชน เพราะวาตรงตามสาขาที่เรียนรอยละ 93 มีประสบการณ
ในการเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ นอกจากนี้พบวา ครูประจําศูนยการเรียนชุมชนมีความ
พรอมของการเรียนรูโดยการชี้นําตนเองและเชาวนอารมณอยูในระดับสูงมาก ครูประจําศูนยการ
เรียนชุมชนที่มีประสบการณในอาชีพแตกตางกัน มีความพรอมของการเรียนรูโดยการชี้นําตนเอง
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะที่ครูที่มีคุณสมบัติอ่ืนๆแตกตางกันไมมี
ความพรอมของการเรียนรูโดยการชี้นําตนเองที่แตกตางกัน ครูประจําศูนยการเรียนชุมชนที่มีเชาวน
อารมณแตกตางกัน มีความพรอมของการเรียนรูโดยการชี้นําตนเองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  นอกจากนี้ยังพบวา มีเพียงปจจัยเชาวนอารมณเทานั้นที่สามารถทํานายความพรอม
ของการเรียนรูโดยการชี้นําตนเองของครูประจําศูนยการเรียนชุมชนไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  

อมรรัตน กระดาษ (2547 : บทคัดยอ) ศึกษาระดับความพรอมในการเรียนรูโดย
การชี้นําตนเองของผูเขารับการฝกอบรมทางไกลของสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน ผลการศึกษาพบวา โดยภาพรวมผูเขารับการฝกอบรมทางไกลมี
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ความตองการพัฒนาตนเอง และระดับ SDLR อยูในระดับสูง เมื่อแยกเปน
องคประกอบพบวา การเปดโอกาสในการเรียนรู รองลงมาคือ การรักการเรียนรู และต่ําสุดคือ 
ความคิดริเร่ิมและอิสระในการเรียนรู 

มรุต กองวิริยะไพศาล (2549 : บทคัดยอ) ศึกษาวิเคราะหความสัมพันธของปจจัย
เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอความพรอมในการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษาชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิตตัวแปรอิสระไดแก การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย ความสัมพันธกับกลุม
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เพื่อน เจตคติตอการเรียนรูดวยตนเอง ความมีวินัยในตนเอง และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ผลการวิจัย
พบวา ปจจัยดานการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย ความสัมพันธกับกลุมเพื่อน เจตคติตอการ
เรียนรูดวยตนเอง ความมีวินัยในตนเอง และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ มีความสัมพันธทางบวกกับความ
พรอมในการเรียนรูดวยตนเอง อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01  

สุภมาส จินะราช (2549 : บทคัดยอ) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยบาง
ประการกับการพัฒนาตนเองของนิสิตภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทร วิโรฒ ตัวแปรอิสระไดแก ความเชื่อมั่นในตนเอง บุคลิกเปดรับประสบการณ การมอง
โลกในแงดี ความชัดเจนในเปาหมาย แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ความผูกพันตอองคกร และบรรยากาศ
ขององคกรกับการพัฒนาตนเอง ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานความเชื่อมั่นในตนเอง บุคลิกภาพการ
เปดรับประสบการณใหม การมองโลกในแงดี ความชัดเจนในเปาหมาย แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ความ
ผูกพันตอองคกร และบรรยากาศขององคกร มีความสัมพันธทางบวกกับการพัฒนาตนเองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ปจจัยดานความเชื่อมั่นในตนเอง บุคลิกภาพการเปดรับประสบการณ 
ความชัดเจนในเปาหมาย และความผูกพันตอองคกร สงผลทางบวกตอการพัฒนาตนเองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สําหรับปจจัยดานการมองโลกในแงดีสงผลสงผลทางลบตอการ
พัฒนาตนเองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

สุรีรัตน ศรีบุญเรือง (2550) ศึกษาปจจัยบางประการที่สัมพันธกับความพรอมใน
การเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษา  ช้ันปที่  2 ในกลุมศูนย สุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรผลการวิจัยพบวา ปจจัยทางดานความเชื่อมั่นในตนเอง เจตคติตอการ
เรียนรูดวยการนําตนเอง และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ สงผลตอความพรอมในการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองโดยรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาแยกรายดาน ปจจัยที่สงผลตอตัว
แปรตามแตละดาน ซ่ึงมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ เจตคติตอการเรียนรูดวยการนําตนเอง 
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ตัวแปรหุนคณะสหเวชศาสตรเทียบกับคณะพยาบาลศาสตร ตัวแปรหุนคณะ
ทันตแพทยศาสตรเทียบกับคณะพยาบาลศาสตร ความเชื่อมั่นในตนเอง ความมีวินัยในตนเอง และ
ตัวแปรหุนคณะแพทยศาสตรกับคณะพยาบาลศาสตร 

สรุปผลการศึกษาวิจัยภายในประเทศ พบวา งานวิจัยสวนใหญใชแบบวัดความ
พรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง (SDLRS) ผลการวัดพบวา มีระดับความพรอมในการเรียนรู
ดวยการนําตนเองแตกตางกันไปตามกลุมเปาหมาย สวนในดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา สาขาวิชา
ที่ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การเห็นคุณคาในตนเอง งานวิจัยสวนใหญกลาววามีผลตอระดับ
คะแนน SDLR แตรายงานการวิจัยบางเรื่องไมพบความแตกตาง นอกจากนี้ยังพบวาผูที่มีคะแนน 
SDLR ตางกัน มีวิธีการเรียนรูดวยการฟง ถาม และปฏิบัติตางกัน การเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยใน
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ระดับมากนอยตางกันมีผลตอคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง ระดับการศึกษาของบิดา
มารดาไมมีผลตอการเรียนรูดวยการนําตนเอง 

จากการศึกษางานวิจัยในประเทศและตางประเทศ จะเห็นไดวา ความสามารถใน
การเรียนรูดวยการนําตนเอง ถือเปนความสามารถอีกดานหนึ่งที่มีความสําคัญเปนอยางมาก และ
ควรสงเสริมใหมขีึ้นในตัวผูเรียนแตละคน เพื่อที่จะปลูกฝงใหผูเรียนรักการเรียนรู สามารถเรียนรูได
ตลอดเวลา เพื่อนําไปสูการเปนผูเรียนรูตลอดชีวิต สงผลใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ
จากผลการวิจัย พบวาผูใหญเขารวมกิจกรรมทางการศึกษาอยางมีเปาหมาย ความพรอมในการเรยีนรู
ดวยการนําตนเองมี 8 องคประกอบ คือ การเปดโอกาสตอการเรียนรู มโนมติตอตนเองในการเปน
ผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ ความคิดริเร่ิม ความเปนอิสระในการเรียนรู รับผิดชอบในการเรียนรู ความ
รักการเรียน ความคิดสรางสรรค มองอนาคตในแงดี รวมทั้งความสามารถในการใชทักษะทาง
การศึกษาระดับพื้นฐานและทักษะการแกปญหา และพบวาความสามารถทางสมอง สติปญญา นิสัย
การเรียน ทัศนคติดานการศึกษา สามารถใชทํานายการประสบความสําเร็จได ประสบการณในวัย
เด็ก การเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย ความสามารถในการควบคุม และคะแนนเฉลี่ยสะสมมีผลตอ
ความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง 

โดยสรุปจะเห็นไดวา การเรียนรูดวยการนําตนเอง เปนกระบวนการศึกษาดวย
ตนเอง เร่ิมจากการมีความตั้งใจในการศึกษา มีจุดมุงหมาย มีการวางแผน มีทักษะในการเรียนรู 
ตลอดจนมีการวัดและการประเมินผลตนเอง เปนการเรียนรูทีผูเรียนสามารถศึกษาหาความรูไดดวย
ตนเองและนําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต เปนคุณลักษณะที่เปนสากลสําหรับมนุษยชาติทุกเผาพันธุ 
และเกิดกับบุคคลในทุกสังคม ทุกเชื้อชาติ และวัฒนธรรม ซ่ึงมีการนํามาใชมากกลับกลุมผูเรียนวัย
ผูใหญ เนื่องจากการเรียนรูของผูใหญเปนการเรียนรูที่เริ่มตนจากการเลือกเรียนส่ิงที่มีประโยชนหรือ
มีคุณคาตอตนเอง ผูใหญเรียนรูอยางมีเปาหมาย มีการควบคุม มีความรับผิดชอบดวยตนเอง ซ่ึงโดย
ปกติการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดในผูเรียนทุกคนในระดับที่ไมเทากัน การจัดสถานการณการเรียนรูที่
เหมาะสม มีกระบวนการเรียนการสอนที่เอ้ือตอการเรียนรู จะชวยพัฒนาการเรียนรูใหมีศักยภาพสูง 
และสามารถประสบความสําเร็จได  นอกจากนี้นักการศึกษาหลายทาน  มีแนวคิดในเรื่อง
องคประกอบที่สัมพันธกับการเรียนรูดวยการนําตนเองที่คลายคลึงกัน พอสรุปไดวามีองคประกอบ
หลัก 2 ประการ คือ องคประกอบภายนอก ไดแก กระบวนการจัดการเรียนการสอน แบบการเรียนรู
ดวยการนําตนเอง และองคประกอบภายใน ไดแก ลักษณะบุคลิกภาพที่กอใหเกิดความพรอมในการ
เรียนรูดวยการนําตนเองของผู เรียนตามแนวคิดของกูกลิเอลมิโน  (Guglielmino) ตลอดจน
ผลการวิจัยทั้งภายในและตางประเทศพบวา  ความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง 
ประกอบดวย 8 ประการ คือ การเปดโอกาสตอการเรียนรู มโนมติตอตนเองในการเปนผูเรียนที่มี
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ประสิทธิภาพ ความคิดริเร่ิมและความเปนอิสระในการเรียนรู รับผิดชอบในการเรียนรู ความรักการ
เรียน ความคิดสรางสรรค มองอนาคตในแงดี รวมทั้งความสามารถในการใชทักษะทางการศึกษา
ระดับพื้นฐานและทักษะการแกปญหา 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนรูดวย
การนําตนเองดังกลาวขางตน สรุปเปนกรอบแนวคิดในการทําวิจัยครั้งนี้ ซ่ึงจะนําใชเปนแนวทาง
ประกอบการศึกษาและวิจัย ดังนี้ คือดานความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองเกิดจากทั้ง
องคประกอบภายใน ไดแก ลักษณะทางบุคลิกภาพของผูเรียน ซ่ึงประกอบดวยแรงจูงใจ เจตคติ 
คานิยม ความสามารถในการรับผิดชอบและควบคุมตนเอง และองคประกอบภายนอกของบุคคล 
คือ การจัดการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรูดวยการนําตนเอง ซ่ึงจะศึกษาเกี่ยวกับความพรอมในการ
เรียนรูดวยการนําตนเอง ใชตามแนวคิดของกูกลิเอลมิโน (Guglielmino) ประกอบดวย 8 องคประกอบ     
คือ การเปดโอกาสตอการเรียนรู มโนมติตอตนเองในการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ ความคิดริเร่ิม
และความเปนอิสระในการเรียนรู ความรับผิดชอบในการเรียนรู ความรักในการเรียนรู ความคิด
สรางสรรค การมองอนาคตในแงดี และ ความสามารถในการใชทักษะทางการศึกษาระดับพื้นฐาน 
และทักษะในการแกปญหา ซ่ึงในแตละองคประกอบนั้น จะเปนคุณลักษณะที่มีอยูภายในตัวบุคคล 
โดยคุณลักษณะดังกลาวจะทําใหบุคคลที่เรียนรูดวยการนําตนเองมีความพรอมในการเรียนรู ซ่ึงถือ
เปนแนวคิดพื้นฐานในการนําไปสูการนําตนเองในการเรียนรูในเชิงที่มีลักษณะของการปฏิบัติ และ
ถือเปนพื้นฐานใหบุคคลนั้นๆ มีความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง 

ในสวนที่เปนความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองของผูเรียน ใชตาม
แนวคิดวิธีการเรียนรูดวยการนําตนเองของโนลส (Knowles) ประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ การ
วิเคราะหความตองการ การกําหนดจุดมุงหมาย การวางแผนการเรียน การแสวงหาแหลงวิทยาการ
และการประเมินผล ซ่ึงเมื่อพิจารณาตามแนวคิดของโนลสแลัว จะเห็นวาในแตละขั้นตอนเปน
กระบวนการของการเรียนรูที่ผูเรียนแตละคนจะปฏิบัติไดไมเทากัน อันหมายถึงความสามารถของ
แตละบุคคลในการเรียนรูดวยการนําตนเอง 
  จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ ขางตน รวมทั้งผลงานที่จัยที่เกี่ยวของดังที่
กลาวมาทําใหผูวิจัยสามารถตอยอดแนวคิดและแนวคําถามเพื่อใชในการดําเนินการวิจัยในบทถัดไป
ได 
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บทท่ี 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

ในการวิจัยเร่ือง “การใชเทคโนโลยีแหงตัวตนเพื่อความสําเร็จในการศึกษาของนักศึกษา
เพศทางเลือก”  กรณีศึกษา นักศึกษากะเทยคนหนึ่งที่สําเร็จการศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยวิธีวิทยาที่ผูวิจัยใชในการศึกษาปรากฏการณในครั้งนี้คือ การศึกษาโดยแนวทางที่เรียกวา 
การศึกษาประวัติชีวิต และเรื่องเลา (Life History and Narrative Approach) (Somekh & Lewin 
2005  : 156-163, อางถึงใน ทิพากร วิชิตาเลิศพงศ 2550 : 41) เปนวิธีการศึกษาที่เปนที่นิยมใชใน
หลายวงการ เชน สังคมวิทยา มานุษยวิทยา การศึกษา การแพทย และการสาธารณสุข เปนตน เพื่อ
ทําความเขาใจถึงวิธีคิด การนิยาม การใหความหมาย การตีความ สถานการณ และเรื่องราวตางๆ ที่
ผานเขามาในชีวิตของผูที่นักวิจัยศึกษา รวมทั้งการนําเสนอปรากฏการณทางสังคม ที่ผานเขามาใน
ประสบการณชีวิตของบุคคลนั้น เปนการสรางความรูโดยการศึกษาเรื่องราว ของประวัติชีวิต
โดยรวมตั้งแตในอดีต ปจจุบัน (Life History) กับบุคคล  

นภาภรณ หะวานนท (2550 : 14) กลาววา วิธีวิทยาของสํานักสรางสรรคสังคมเปนความ
พยายามที่จะเขาถึงความหมายของประสบการณชีวิต ซ่ึงหมายรวมถึงกระบวนการที่บุคคลสราง
ความหมายหรือนิยามใหกับส่ิงตางๆ หรือเหตุการณตางๆ ภายใตกรอบของกฎเกณฑกติกา สถาบัน 
วัฒนธรรม ภาษา ซ่ึงเปนเสมือนโครงสรางที่ตีกรอบใหบุคคลคิดและดําเนินรอยตาม และรวมถึงสิ่ง
ที่บุคคลคิดหรือคาดการณวา คนอื่นๆ ใหความหมาย คิด หรือตอบสนองตอสถานการณตางๆ 
อยางไร ดังนั้นวิธีการศึกษาเรื่องเลาของชีวิต (narrative approach) จึงเปนวิธีวิทยาที่นํามาใชกันมาก
สําหรับการวิจัยภายใตกระบวนทัศนสรางสรรคสังคม     
         Tierney (1999 : 310, อางถึงใน ทิพากร วิชิตาเลิศพงศ 2550 : 41) กลาววานักวิจัยใชวิธี
การศึกษาเรื่องเลาในอดีตที่ผานมา และอยูในความทรงจําตลอดชีวิตของบุคคลนั้น นํามาสูการสราง
อัตชีวประวัติ  (Autobiography) ของพวกเขา  ดวยการวิ เคราะหบริบททางเศรษฐกิจ  สังคม 
วัฒนธรรม ส่ิงแวดลอม แบบองครวม ดวยแนวคิดที่วาชีวิตของบุคคลไมไดอยูอยางอิสระ แตเกิด
จากสิ่งตางๆทางสังคมไดสรางขึ้น 
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Connolly (2007, อางถึงใน นภาภรณ หะวานนท 2550 :18) เนื่องจากเรื่องเลาเปนเรื่องราว
ที่เกี่ยวกับชีวิตนับจากอดีตมาถึงปจจุบัน และมีผลถึงอนาคต เร่ืองเลาจึงอาจนําเสนอในรูปแบบของ
ประวัติชีวิต (biography) อัตชีวประวัติ (autobiography) หรือ ประวัติศาสตรชีวิต (life history) 
อยางไรก็ตามเรื่องเลาซึ่งมีการเรียกชื่อตางๆกันนี้มีลักษณะเฉพาะของตนเองคือ เปนวิธีวิทยาที่
เชื่อมโยงกับฐานคิดในเรื่องสภาวะความจริงและสภาวะความรู แมวาการวิจัยภายใตกระบวนทัศนอ่ืน 
เชน ปรากฏการณวิทยา หรือการวิจัยทางดานประวัติศาสตรจะมีการใชวิธีการที่เรียกชื่อเดียวกัน ไมวา
จะเปนประวัติชีวิต อัตชีวประวัติ หรือประวัติศาสตรชีวิต แตวิธีวิทยาของการศึกษามีลักษณะที่
แตกตางกันเนื่องจากอยูภายใตกระบวนทัศนที่แตกตางกัน วิธีวิทยาของสํานักสรางสรรคสังคมเนน
ปฏิสัมพันธหรือการสื่อสารสองทางระหวางผูวิจัยกับผูเปนเจาของประสบการณ   
       การเลาเรื่องที่ผูเลาถายทอดเหตุการณสําคัญในชวงการพัฒนาแหงชีวิต จึงเปนการยอน
คํานึง (Retrospective) สะทอนเรื่องราวของชีวิตที่ผานมา โดยใชแนวคิดแบบปรากฏทางสังคม 
(Phenomenology) เปนแนวทางการศึกษา โดยวิธีการใหบุคคลอธิบายเรื่องราวและเลาประสบการณ
ตางๆของตนเองที่ไดประสบมา และใหความหมายตอปรากฏการณ ความคิด ความหวังในปจจุบัน
และอนาคต โดยมีขอบเขตโดยเนนประวัติศาสตรโดยการบอกเลา (Oral History) ภายใตฐานความคิด
วา มนุษยจะรูดีในเรื่องที่ตนเองมีประสบการณมากอน โดยการเรียนรูและรูความหมายในขณะที่มี
สติสัมปชัญญะ 

นอกจากระบบทางสังคม และวัฒนธรรมไดสงผลกระทบ สราง และดํารงอัตลักษณของ
บุคคล การวิจัยดวยวิธีการศึกษาประวัติชีวิต และเรื่องเลาของบุคคล ทําใหผูวิจัยเขาใจวาชีวิตของ
คนเราดําเนินตามความหมายที่ผูอ่ืนไดสรางขึ้น ในขณะเดียวกันความหมายเหลานั้นไดถูกตีความ และ
นําไปสูการปฏิบัติ จนเกิดการกระทํา และพฤติกรรมตางๆ ทางสังคม ทั้งในระดับบุคคล และในระดับ
กลุม ซ่ึงในความเปนจริงที่เปนอยูมีความหลากหลายมีความเปนองครวมมีความเกี่ยวโยงกับบริบท
ของปรากฏการณและบริบทแวดลอม   การแสวงหาความรูไดพิจารณาปรากฏการณจาก
สภาพแวดลอมตามความเปนจริงในทุกมิติ  เพื่อหาความสัมพันธของปรากฏการณกับสภาพแวดลอม
นั้น  และเนนความสําคัญของขอมูลดานการใหความหมายหรือคุณคาแกส่ิงตางๆ ของบุคคลที่
เกี่ยวของกับปรากฏการณ นั้นๆ 

ผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณระดับลึก โดยการใชแนวคําถามที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น และสัมภาษณ
ดวยวิธีการที่มีความเฉพาะและระมัดระวัง เพื่อใหไดคําตอบที่ตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย ถึงเรื่องราว
ประวัติชีวิตที่ผานมา และส่ิงที่สังคมไดสรางและหลอหลอม ความเปนบุคคลเพศทางเลือกของมาชา 
(นามสมมุติ) ที่สําเร็จการศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ สาขาจัดการธุรกิจทั่วไป มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ผูใหขอมูลหลักที่ใชเทคโนโลยีแหงตัวตนในการพัฒนา
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ศักยภาพการเรียน ในความหมายของเพศทางเลือกของวิจัยเร่ืองนี้ ที่เปนผูใหขอมูลหลัก คือ นักศึกษา
ชายที่มีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันหรือชายรักชาย มีลักษณะของความเปนผูหญิง มีการแตงกายขามเพศ  
เชน ผม หนา เสียง หนาอก รูปรางตลอดถึงการแตงตัว บุคลิกทาทางรวมทั้ง  การกินยาคุมกําเนิด เพื่อเพิ่มฮอรโมน  
มีการแสดงคุณลักษณะและบทบาทของผูหญิง   ผูวิจัยขอใชคําวา กะเทย ดวยการการสัมภาษณ โดยผูใหขอมูลหลัก
ไดเลาถึงบุคคลรอบขาง ไดแก เพื่อนรวมชั้นเรียน เพื่อนรวมหอง อาจารยที่ปรึกษาในการเรียน 
อาจารยผูสอน และบุคคลในครอบครัว รวมไปถึงการสัมภาษณอาจารยที่ปรึกษา เพื่อสรางความ
นาเชื่อถือของขอมูล เปนการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งในอดีตและปจจุบันในเชิงลึก ในดานการเรียน ดาน
การใชชีวิตความเปนอยู ความสัมพันธตอบุคคลรอบขาง กระบวนการคิดและแรงจูงใจใหเกิดการใช
ตัวตนในการเรียนรูดวยการนําตนเอง ทั้งในดานการเรียนการใชชีวิตที่บาน โรงเรียน รวมถึงการใชชีวิต                     
ในมหาวิทยาลัย หลังจากนั้นนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ และนําเสนอ
ผลการวิจัย และขอเสนอแนะโดยวิธีดําเนินการวิจัยเปนขั้นตอน ดังตอไปนี้ 
 
1. การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลหลายวิธีประกอบกัน ไดแก การสัมภาษณระดับลึก     
อยางเปนระบบ (In-depth Interview) โดยมีแนวคําถามกวางๆ การสังเกตอยางมีสวนรวม การจด
บันทึกภาคสนาม บันทึกเทปเสียงและภาพวิดีทัศน การถายรูป และการศึกษาขอมูลเอกสารตางๆ  

 1.1   ขอมูลเอกสาร  
 การรวบรวมขอมูลจากเอกสารตางๆเปนการทบทวนวา มีผูใดเคยศึกษาประเด็นนี้

ไวบาง และเพื่อเปนการหากรอบแนวความคิด โดยผูศึกษาไดทําการคนควาเอกสารทางวิชาการ ไดแก 
หนังสือ บทความทางวิชาการ วิทยานิพนธ รวมถึงงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของ โดยไดคนควาจากสถาบัน
ตางๆ เพื่อใหไดขอมูลที่หลากหลายและเกิดประโยชนตอการศึกษาคนความากที่สุด  

 1.2   ขอมูลภาคสนาม  
 การเก็บขอมูลภาคสนาม โดยการไดศึกษาหาขอมูลของมาชา (นามสมมุติ) ที่สําเร็จ

การศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจทั่วไป มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี จากการสัมภาษณจากเจาตัว โดยเลาถึงบุคคลรอบขาง ไมวาจะเปนเพื่อนรวมชั้น
เรียน เพื่อนรวมหอง อาจารยที่ปรึกษาในการเรียน อาจารยผูสอน รวมไปถึงบุคคลในครอบครัว เปน
การเก็บรวบรวมขอมูลทั้งในอดีตและปจจุบันในเชิงลึก ในดานการเรียน ดานชีวิตความเปนอยู 
ความสัมพันธตอบุคคลรอบขาง กระบวนการคิดและแรงจูงใจใหเกิดการเรียนรูดวยการนําตนเอง    
ทั้งในดานการเรียน การใชชีวิตทั้งที่บาน โรงเรียน รวมถึงที่มหาวิทยาลัย  
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2. วิธีการเก็บขอมูลภาคสนาม 

2.1   การสัมภาษณ 
ผูวิจัยใชแบบสัมภาษณเพื่อเปนแนวทางในการสัมภาษณ และใชการสัมภาษณในเชงิ

ลึก (In-Depth Interviews) เปนวิธีการเก็บขอมูลที่สําคัญมากที่การศึกษาครั้งนี้นํามาใช ลักษณะของ
การสัมภาษณนั้นออกมาในรูปแบบของการสนทนา ไมเปนทางการมากกวาที่เปนการสัมภาษณตาม
รูปแบบที่เราคุนเคย แตเปนการเลาเรื่องราวของผูที่ใหขอมูลหลักเปนเจาตัว โดยเลาถึงครอบครัวคือ 
แม พี่ นอง รวมถึงบุคคลรอบขาง ไมวาจะเปนเพื่อนรวมชั้นเรียน  เพื่อนรวมหอง อาจารยที่ปรึกษาในการเรียน 
อาจารยผูสอน เนนที่การพูดคุยเพื่อสรางความสนิทสนม คุนเคยกับผูถูกสัมภาษณ เพื่อใหไดขอมูลที่
เปนความจริง และเปนธรรมชาติ มากกวาเปนการสัมภาษณที่ผูวิจัยเปนฝายปอนคําถามตางๆ และรอ
รับคําตอบจากผูถูกสัมภาษณ ลักษณะของคําถามอาจเปลี่ยนไปตามเหตุการณและบุคคล เพื่อหา
ปรากฏการณทีเ่กิดขึ้นจริงในบริบทที่บมเพาะเปนตัวตนของมาชา (นามสมมุติ)ในดานการเรียน 

ขั้นตอนการสัมภาษณเชิงลึกของการวิจัยในครั้งนี้ ในการพบกันครั้งแรกผูวิจัยได
แนะนําตนเองและบอกวัตถุประสงคในการวิจัยใหทราบอยางชัดเจนรวมทั้งผลประโยชนของการวิจัย 
เร่ิมแรกทําการสัมภาษณโดยไมไดอัดเทปบันทึกเสียง ผูวิจัยไดทําการพูดคุยกันแบบธรรมดาเพื่อสราง
ความสัมพันธและความคุนเคย และยังไมมีการจดบันทึกในขณะที่พูดคุย ในระหวางการสนทนานั้น
ผูวิจัยไดทําการสังเกตพฤติกรรมระหวางการสนทนาไปดวย  ผูวิจัยไดจําคําถามและคําตอบ รวมทั้ง
บรรยากาศตางๆ ในการพูดคุยเอาไว แลวจึงนําไปจดบันทึกภายหลัง ทั้งนี้ผูวิจัยไดประเมินความพรอม
ของผูถูกสัมภาษณ แลวแตความสะดวกโดยไมเรงรัด 

สําหรับการสัมภาษณโดยใชเครื่องบันทึกเสียงไดใชเปนสวนประกอบการวิจัย
เนื่องจากบางครั้งการจดบันทึกไมสามารถเก็บรายละเอียดไดหมด จึงตองมีการบันทึกเสียงไวดวย เพื่อ
นําขอมูลที่อาจตกหลนมาวิเคราะหได ผูวิจัยขออนุญาตในการบันทึกเสียง ถาไดรับการอนุญาตก็ทํา
การสัมภาษณโดยใชเครื่องบันทึกเสียง พรอมทั้งมีการจดบันทึกระหวางการสนทนา โดยจดขอมูล
ทั่วไป รวมทั้งความคิดเห็นที่ผูถูกสัมภาษณมีตอความสําเร็จในการศึกษา จากการใชเทคโนโลยีแหง
ตัวตนของตนเอง ในบางครั้งเปนการสนทนาทางโทรศัพทพรอมจดขอมูลทันที สวนบทสนทนาที่ถอดเทป              
ไดสอบถามผูเลา เพื่อความชัดเจนเมื่อถอดเทปเพื่อใหไดความจริง (Truthfulness) ที่เปนของแท (Authenticity)      
มีการจดขอมูลตางๆ ไมวาเปน คําตอบ ความคิดเห็น และขอเสนอแนะในรายละเอียดตางๆที่เกี่ยวของ
กับเรื่องที่วิจัย 
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2.2    การสังเกต 
ผูวิจัยไดสังเกตการมีปฏิสัมพันธจากการสนทนาของผูใหขอมูลหลัก (Key informants) ซ่ึงเปน

ผูใหสัมภาษณในระหวางการสนทนาอยางมีสวนรวม โดยสังเกตพฤติกรรมในระหวางการตอบ 
ระหวางการสนทนา บรรยากาศทั่วๆไป ขอมูลที่เปนธรรมชาติของผูถูกสัมภาษณ เพื่อเปนขอมูล
ประกอบการวิเคราะห ใหเกิดประโยชนสูงสุดในการศึกษา 

2.3    การบันทึกเสียงและภาพวิดีทัศน 
ในสวนของการบันทึกเสียงและภาพวิดีทัศนนั้น ไดใชเปนสวนประกอบการวิจัย 

เนื่องจากบางครั้งการจดบันทึกไมสามารถเก็บรายละเอียดไดหมด จําเปนตองมีการบันทึกเสียงและ
ภาพวิดีทัศนไวดวย เพื่อนําขอมูลที่อาจตกหลนมาวิเคราะหได 

 
3. การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดทําการรวบรวมขอมูลท้ังหมดจากการจดบันทึก การถอดเทปการบันทึกเสียงและ
ภาพ รวมท้ังการศึกษาคนควาจากแหลงขอมูลตางๆ นํามาทําการทบทวนขอมูลท้ังหมด โดยการสราง
ขอสรุปและจัดกลุมขอมูลออกเปนหมวดหมูตามประเด็นที่ศึกษา เมื่อแยกขอมูลเรียบรอยแลว          
นําขอมูลมาเปรียบเทียบวามีความแตกตางกันอยางไรบาง ผูวิจัยเลือกเหตุการณที่สําคัญหรือประเด็น 
ที่สนใจขึ้นมาวิเคราะหหาความสัมพันธกับเหตุการณทั้งหมดแลวตีความหมาย จากนั้นผูวิจัยไดทําการ
วิเคราะหขอมูล (Data Analysis) นํามาเชื่อมความโยงความสัมพันธตามประเด็นที่ศึกษา คือ “การใช
เทคโนโลยีแหงตัวตนเพื่อความสําเร็จในการศึกษาของนักศึกษาเพศทางเลือก” และทําการสรุปผลของ
การวิจัยเปนขั้นตอนสุดทาย โดยการนําขอมูลจากการวิเคราะหมาทําการเขียนสรุปและนําไปเรียบเรียง
ผลจากการวิจัย ดังนั้นวิธีการและรูปแบบของการเสนอรายงานผลการวิจัยตองคํานึงถึงประเด็นสําคัญ
และลักษณะของขอมูลตามความเหมาะสมดวย 

 
4. ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย 

ในการวิจัยคร้ังนี้ไดเร่ิมมีการศึกษาตั้งแตเดือนธันวาคม 2551 ถึงเดือนเมษายน 2553 รวม
ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาวิจัย 1 ป 5 เดือน โดยผูวิจัยไดทําการรวบรวมขอมูลรวมไปถึงการปรับปรุง
แกไขโดยตลอด ผูวิจัยไดเริ่มทําการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการศึกษาคนควาจากแหลงขอมูลตางๆที่
เกี่ยวของ ทําการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม และนําผลที่ไดจากการสัมภาษณมาทําการวิเคราะห ทํา
การตรวจสอบขอมูลและหลังจากนั้นเปนการนําผลจากการวิจัยมาทําการสรุปรายละเอียดตางๆ ให
ครบถวน ปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาวิจัยเพื่อเขียนเปนรายงานการวิจัย สําหรับการวิเคราะหขอมูลใน
สวนของขอมูลเชิงคุณภาพใชวิธีการสรางขอสรุปจากขอมูล โดยการจําแนกขอมูล วิเคราะห และ
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เชื่อมโยงของขอมูลโดยการพรรณนาวิเคราะห สรุปผลการวิจัย 

 
5. จริยธรรม/จรรยาบรรณในการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง “ การใชเทคโนโลยีแหงตัวตนเพื่อความสําเร็จในการศึกษาของนักศึกษาเพศ
ทางเลือก ” ในครั้งนี้ เปนการศึกษาที่ตองการขอมูลเชิงลึกมาชวยในการวิเคราะหและตีความประวัติ
ชีวิตและเรื่องเลาของผูใหขอมูลหลักภายใตฐานะที่เปนความเบี่ยงเบนรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคม 
และดวยเหตุนี้เอง ที่ทําใหผูวิจัยไมสามารถเปดเผยนามของผูใหขอมูลหลักได แตเสนอเปนนามสมมุติ 
เนื่องจากอาจมีผลกระทบตอผูใหขอมูลหลักในดานการดําเนินชีวิตประจําวัน และคํานึงถึงการไมละเมิดดานสิทธิ
ทางเพศซึ่งเปนสวนหนึ่งของการตอสูเพื่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานทีมีอยู 
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บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยเร่ือง การใชเทคโนโลยีแหงตัวตนเพื่อความสําเร็จใน
การศึกษาของนักศึกษาเพศทางเลือก ดวยการสัมภาษณระดับลึกผูใหขอมูลหลักคือมาชาโดยนํามา
วิเคราะหขอมูลตามแนวทางของการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) ดวยวิธีวิทยาที่ผูวิจัยใชใน
การศึกษาปรากฏการณในครั้งนี้เรียกวา การศึกษาประวัติชีวิตและเรื่องเลา (Life history and 
Narrative approach) ผูวิจัยไดนําเรื่องราวประสบการณที่ไดศึกษาจากเรื่องเลาในอดีตที่ผานมาและ
อยูในความทรงจําตลอดชีวิตของมาชา นํามาสูการใชเร่ืองเลาภายใตกระบวนทัศนสรางสรรคสังคม 
วิเคราะหระบบความสัมพันธที่สรางปรากฏการณทางสังคมในการทําความเขาใจถึงปญหาและ
อุปสรรคในดานการเรียนของมาชา เพื่อตีความประกอบการอธิบายและตอบขอปญหาของการวิจัย
ในครั้งนี้ ผลการวิจัยมีดังนี้    

   
1. เร่ืองเลากับภูมิหลังของครอบครัว 

มาชา เปนบุตรชายคนเดียวของครอบครัว มีพี่สาวหนึ่งคนอายุมากกวา 6 ป ภูมิลําเนา
เปนคนจังหวัดพัทลุง ครอบครัวมีฐานะปานกลาง  บิดาประกอบอาชีพเปนตํารวจ เปนครอบครัวที่
ไมอบอุน บิดากับมารดาแยกทางกัน ตั้งแตมาชาศึกษาอยูช้ันประถมศึกษา โดยมารดาไดฟองหยา
บิดาและแตงงานใหมกับเพื่อนบิดา ทําใหบิดาเสียใจมาก ตรอมใจ อยูคนเดียวไมมีครอบครัวใหม  
ยายไปอยูอากง อามาที่แหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช ตอมาไมนานบิดาก็เสียชีวิตตอน
มาชาเรียนอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 สวนญาติทางฝายบิดาเกลียดมารดาและหลานๆ จึงไมมีการ
ติดตอกันตั้งแตนั้นเปนตนมา ทําใหไมมีสายใยผูกพันกับญาติฝายบิดา จากการสัมภาษณทําใหทราบ
วาครอบครัวของมาชาเปนครอบครัวที่ไมสมบรูณ ชีวิตในวัยเยาวขาดความอบอุนทางดานทางจิตใจ 
ดวยเหตุนี้ทําใหพี่นองทั้งสองรักกันมาก เขาใจกัน ชวยเหลือใหคําปรึกษา หวงใยดูแลกัน เปนที่
พึ่งพิงทางใจใหกันและกัน นาสาวเห็นวาหลานๆไมควรประสบกับสภาพชีวิตที่ตองรับรูเร่ืองราว
ปญหาของพอแม จึงรับตัวเขามาศึกษาตอ ช้ันมัธยมศึกษาตอนตนที่กรุงเทพมหานคร หลังจากที่
พี่สาวไดเดินทางเขามากอนหนานั้นแลว 
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ท่ีบานไมอบอุน พอแมหยากัน แมมีแฟนใหม ซึ่งเปนเพื่อนพอเปนตํารวจเหมือนกัน 
พี่สาวกับหนูเราสองคนเกลียดลุงคนนี้มาก ไมคุยกับที่บานนานมาก แมไมมีนอง พอเสียตอน
ข้ึน ม.4 ไมมีครอบครัวใหม ไปอยูกับอากง อามา ท่ีแหลมตะลุมพุก นครศรีธรรมราช บาน อา
กง อามา อยูท่ีนั่น ปาๆหนูก็อยูกรุงเทพ ทางบานญาติพอเกลียดแม พาลมาเกลียดพวกหนู ก็เลย
ไมไดติดตอกันเลย นาจะสนิทกันมากกวานี้ถาเปนภาวะปกติ พอเสียไมรูจักกันไปเลย 
ความรูสึกเห็นใจแม แตแมฟองหยาพอ ลูก 2 คน เห็นใจสงสารพอมากกวา พอเสียดวยอารมณ
ตรอมใจเหมือนเปนโศกนาฏกรรม (มาชา 2552) 

  
2. อัตลักษณอางอิงแหงตน 

เพศสภาพ ความเปนชาย ความเปนหญิง และความเปนกลาง คนสองเพศ เปนคน
ประเภทที่อยูตรงกลางระหวางความเปนชายและความเปนหญิง คําวา “กะเทย” ถูกนิยามในฐานะที่
เปนความคลุมเครือก้ํากึ่ง เพศสภาพกะเทยกอตัวขึ้นมาในสุญญากาศ โดยไมสัมพันธเกี่ยวของกับ
เพศสรีระ และเพศสภาพ ความเปนตัวตนของมาชาและกระบวนการสรางตัวตน ภาพลักษณของ
เพศวิถีแบบ ชายที่แตงกายขามเพศ คือชายที่แตงกายเปนหญิง ที่เปนที่รูจักในฐานะของกะเทย  

มาชารับรูตั้งแตจําความไดวาตนเองมีลักษณะความเปนผูหญิงเหมือนมารดา และพี่สาว 
ไมเคยคิดวาตนเองเปนผูชาย ในวัยเด็กมาชาชอบเลนกับเด็กผูหญิง เลนกับพี่สาว มักถูกเด็กผูชาย
แกลงเปนประจํา ดวยความที่เรียบรอยนารัก  นาเอ็นดู มารดาเริ่มรับรูความเปนกะเทยของบุตรชาย 
แตไมยอมรับความเปนเพศทางเลือก สําหรับพี่สาวและนาสาวมีความเขาใจยอมรับในลักษณะการ
แสดงออกถึงความเปนผูหญิงของมาชา ไมไดกีดกัน หรือหามปรามแตประการใด ในชวงวัยเรียน
มาชาชอบรวมกลุมอยูกับเพื่อนกะเทย  เพื่อไมใหถูกรังแก และมีความคิดที่วาไมมีใครเขาใจกะเทย
เทากับกะเทยดวยกัน  สังคมภายนอกมักมองกะเทยเปนตัวประหลาด และชอบดูถูก หรือพูดจา
ลอเลียน 

 
ตั้งแตจําความไดรูสึกวาตัวเองไมใชเพศชาย คิดวาเปนแบบแมเปนแบบพี่สาว แมรูมา

นานแตไมพูด ไมยอมรับ พี่สาวไมตอตานที่เปนแบบนี้ แตตามใจ สนิทใจ มีอะไรก็คุยกับ
พี่สาว ตอนนี้พี่สาวแตงงานมีครอบครัวแลว แกกวาหนู 6 ป หนู 23 พี่ก็ 29  พอคงมองวาเปน
เด็กผูชายนารัก ไมสนิท เจอกันบางแตไมสนิท ตอนอยูกับพอยังเด็กมาก โอเรามากใหข่ีคอ
ไปโรงเรียนทุกวัน พอแตงชุดตํารวจ เดินไปสงใหข่ีคอ ภาคภูมิใจพอเปนตํารวจไมมีใคร
แกลง (มาชา 2552) 
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คร้ังแรกที่ผูวิจยันัดพบกับมาชา เพื่อสัมภาษณพดูคุย ส่ิงแรกที่เห็นและประทับใจใน    
อัตลักษณของมาชา คือ การแสดงออกในตัวตนสูสังคมดวยความมั่นใจ กลาหาญ และยอมรับกับคํา
วา กะเทย ดวยการแตงกายขามเพศ สวมกระโปรง ไวผมยาว แตงหนา รูปรางหนาตาเปนหญิง มหีนาอกซึ่งเกดิจาก
กระบวนการปรบัฮอรโมน บุคลิกทาทาง พฤติกรรม มีลักษณะทาทางมีความเปนหญิงมากกวาผูหญิง ถือวาเปน
กะเทยที่สวย นารัก หุนด ีสูงโปรง ผิวขาว พูดจาตรง ไมมีทาที กระตุงกระติ้ง อารมณดี มองโลกใน
ดานบวก ผูวจิัยสังเกตลักษณะทาทางที่มคีวามเปนหญิงมากกวาผูหญิง คือ มีความเรียบรอยเปน
ธรรมชาติ ผูวิจัยมีโอกาสสังเกตพฤติกรรมในขณะที่มาชาซ้ือผลไมไปฝากเพื่อนรุนพี ่ เธอเลือกผลไม
แตละลูกเอง รูจักวิธีการเลือก ทาทางการหยบิจับ ถามองผิวเผิน โดยไมพจิารณาอยางจริงจัง ภาพที่เหน็คือ       
หญิงสาวคนหนึง่ที่ยืนซ้ือผลไมหนารานพดูคุยกับแมคาในเรื่องทั่วไป หรือการนั่งรับประทานอาหาร
ดวยกัน กิริยามารยาทเชนเดยีวกับผูหญิง       
    ในกลุมนักศึกษากะเทยมีการตั้งชื่อเลนหรือฉายาใหกับทุกคนขึ้นอยูกับหนาตา บุคลิก ทาทาง
อุปนิสัย โดยรุนพี่กะเทยจะเปนผูตั้งชื่อให สําหรับมาชานั้น รุนพี่ตั้งใหเพราะเห็นวารูปรางหนาตาคลาย
กับมาชาที่เปนดารา นักรองและนักแสดง  
   

หนูเริ่มแตงหญิงตอนป 1 ใครจะเรียกหนูวา กะเทย ก็จริงใจดีหนูยอมรับ แตอยามาเรียก 
อีกะเทย  หนูเปนกะเทยที่มีการศึกษาอยามาหยาบคาย อาจารยเรียกพวกหนูวากลุมนางฟา ก็
ชอบนะ พยายามหลอหลอมใหเปนกลุมกอนเดียวกัน (มาชา 2552) 

 
กะเทยเปนเพศสภาพที่มักตกเปนเปาหมายของการดูถูก ดหูมิ่น และถูกประณามอยูเสมอ 

เปนสัญลักษณของการเหยยีดหยามจึงไมแปลกใจเมื่อทํากิจกรรมอะไรในสังคมจึงเปนที่จับตามอง  
ดวยความหมายทางสายตาทีค่วามรูสึกแตกตางกันไป แมกระทั่งการดําเนินชีวิตปกติในสังคม ดังนั้น
กะเทยไมวาจะแตงหนาทาปากหรือไม อัตลักษณที่ถูกทําใหเปนธรรมชาติเชนนี้มีขึน้ไดดวยทัศนะ
ที่วาการแตงกายเปนแคการดัดแปลงรางกายที่สําคัญนอยกวาการสรางตัวตนทางสาธารณะ และถึง
ที่สุดแลวก็เปนการนําเอาศกัยภาพหรือชะตากรรมของตนเองออกมาแสดงสูสายตาของสาธารณชน  

 
คนมองใชหรือไมใชเปนเรื่องปกติ ชินกับภาวะที่คนมอง บางทีมองดวยความสงสัย 

มองดวยความชื่นชม ช่ืนชอบ มองดวยความชิงชังก็มี มีทุกรูปแบบเลยชิน ไมสนใจเลย ดิฉัน
ไมไดขอเธอกิน จะดาจะวาจะมองก็มองไปเถอะไมไดขอตังคกินขาว (มาชา 2552) 
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การเขาหองน้ําหญิงท่ัวไป ผูหญิงก็จะมองบาง เคยเขาหองน้ําผูหญิงท่ีมหาลัย รุนพี่ท่ี
มหาลัยพูดวา ขอโทษนะคะที่นี่หองน้ําหญิง หนูก็ตอบกลับไปวา ทราบแลวคะ ก็เขาไปเฉยๆ 
ใหหนูเขาหองน้ําชาย จะบาเหรอ อยางนั้นนะตลกกวา (มาชา 2552) 

 
ความเปนกะเทยไมไดหามความเสนหาในเพศเดยีวกัน และความสนิทเสนหาระหวาง

เพศเดยีวกันที่เปดเผยตอสาธารณะ  มาชาก็เชนเดยีวกัน มีเพื่อนชายที่รูใจ คบหากนัในชวงศึกษาใน
มหาวิทยาลัย เพื่อนชายยอมรับในความเปนกะเทยของมาชา เปนกําลังใจ มนี้ําใจคอยชวยเหลือ แกปญหา               
ใหคําปรึกษารบัฟง ทําใหมกีําลังใจในการเรียน ยามที่มาชามีปญหาขัดแยงกับมารดาเรื่องการไมยอมรับ     
ในสิ่งที่เปน คนรูใจคนนี้ก็โทรไปพูดคุยอธิบายเปนคนกลางใหระหวางมาชากับมารดา ปจจุบนัไดจากกันดวยดี
กลายเปนอดตีคนรูใจ แตความสัมพันธฉันทเพื่อนคงเดิม 

 
เขาเปนคนดี เคยมีอารมณจริงจังถึงข้ันโทรไปคุยกับแมเรื่องระหวางเรา เวลาหนูทะเลาะ

กับแมหงุดหงิด เขาก็ยังทนได โทรไปคุยกับแมดวย หนูรูสึกวามันนานไปแลว ยิ่งนานก็ยิ่ง
จางๆ เลิกกันตอนนี้ก็เปนเพื่อนกัน ตอนนี้ก็มีคุยกันบาง นัดกินขางกันบาง หลังๆใจเขาไมได
อยูกับเรา ไมไดโกธรไดเกลียด (มาชา 2552) 

 
3. ชีวิตดานการเรียน 

มาชาเลาวาเธอเรียนหนังสือสําเร็จชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนในจังหวัดพัทลุงจากนั้น
ไดยายมาอยูกับนาสาว และพี่สาวที่กรุงเทพ ศึกษาตอตั้งแตช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 จนสําเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาปที่ 6 ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา กรุงเทพมหานคร แผนการเรียน 
วิทยาศาสตร- คณิตศาสตร สําเร็จการศึกษาดวยผลระดับคะแนนที่สูง เกรดเฉลี่ย 3.60   
        อยางไรก็ตามเมื่อเรียนอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 มาชามีความมุงหวังเหมือนนักเรียนคน
อ่ืนๆทั่วไป ที่มุงเขาศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยของรัฐ ในคณะทีช่ื่นชอบ 
มาชามีความตั้งใจเรียน มีผลคะแนนรวมของระดับมัธยมปลายที่สูง จึงมีความหวังอยางมากวา
สามารถสอบเขาเรียนตอในคณะ และมหาวิทยาลัยที่ตองการได 

ในชวงเวลานั้นมาชาตั้งความหวังอยากเขาศึกษาตอในคณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เปนมหาวิทยาลัยช้ันนําของประเทศและเปนคณะที่มาชาเองชื่นชอบ ในการเลือกอันดับ
สอบเอ็นทรานซเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา มาชาไดเลือกไว  4    อันดับ  อันดับ  1  คณะนิเทศศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  อันดับ 2  คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  อันดับ 3  คณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล และอันดับ 4  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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หนูไมทราบวาท่ีนี่สอนอะไร มุงไปที่นิเทศศาสตร จุฬาอยางเดียว (มาชา 2552) 

 

อยางไรก็ตามมาชาไมสามารถบรรลุความตองการ หรือประสบความสําเร็จในการสอบ
เขาเรียนตอยังคณะและมหาวิทยาลัยที่ตองการได ดังนั้นคณะและมหาวิทยาลัยที่เธอสอบผานเขา
ศึกษาได คือ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี   
 

4. ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ความพลาดหวังในการเขาศึกษาตอในคณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แมไม

สามารถเขาศึกษาในวิชา และมหาวิทยาลัยท่ีตองการ มาชายอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น ทําใหมาชา กาวเขาสู             
ร้ัวมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  คณะวิทยาการจัดการ ซ่ึงเปนคณะที่มาชาไม
ชอบเรียน  

 
หนูไมไดเรียนในสาขาที่ชอบ แตหนูพยายามเรียนใหจบ หนูเอ็นทติดอันดับ 4 แลวไป

ไกลดวย พอเรียนไปปหนึ่งแลว ไมอยากซิ่ว ไมอยากเสียเวลา เรียนก็เรียน หนูสอบติดเปน
อันดับ 2 ของคณะวิทยาการจัดการดวยนะ (มาชา 2552) 

 
การเขาเปนนองใหม เร่ิมจากการปรับตัวตั้งแตการใชชีวิตในหอพัก ตองอาศัยอยูรวมกับ

เพื่อนที่มาจากที่อ่ืน มหาวิทยาลัยมีระบบการเรียนการสอนที่ตางจากชั้นมัธยม ที่นี่นักศึกษาตองดูแล
ตนเอง วางแผนเรื่องเวลา  เร่ืองการเรียน เพื่อใหสามารถใชเวลาอยางคุมคามีประโยชนมากที่สุด 
ตองรูจักการแบงเวลาเรียน เวลาพักผอน เวลารวมทํากิจกรรมตางๆ ใหเหมาะสม เมื่อเขาสู ร้ัว
มหาวิทยาลัยจึงไดใชเวลาแหงการเปนนองใหม เร่ิมตนสิ่งใหมๆ ใหกับตนเอง โดยเขารวมกิจกรรม
ตางๆ ของมหาวิทยาลัย เชน การเขารวมกิจกรรมรับนองใหม การสมัครเปนพี่เชียร 

กิจกรรมการรับนองใหมของนักศึกษากะเทยนั้นไดแยกกับนักศึกษาชาย หญิงตางหาก 
ไมปนกัน มีการวากเฉพาะ ไมรับนองรวม จุดประสงคหลักที่แยกกิจกรรมการรับนองกะเทย ก็คือ
ไมมีใครเขาใจกะเทยมากกวาพวกกะเทยดวยกัน สังคมภายนอกมองพวกกะเทยวาเปนตัวประหลาด 
ถาพวกกะเทยมารวมกันก็ไมประหลาด เพราะเปนกะเทยเหมือนกันหมดทุกคน โดยรุนพี่กะเทยชั้น
ปสูงขึ้นไป จะไปรับนักศึกษาใหมที่เปนกะเทยมานั่งรวมกลุมกัน พูดคุยกัน แสดงออกถึงตัวตน 
หลังจากนั้นรุนพี่รับนองดวยวิธีการที่เรียกวาการวากนอง ดวยการใชถอยคําผรุสวาจา คําหยาบคาย 
เพื่อทดสอบวาใครทนไดมากนอยแคไหน  การวากกะเทยเปนกิจกรรมที่หนักมาก เมื่อเปรียบเทียบ
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กับการวากนองรวมทั้งผูชายและผูหญิง สําหรับพวกผูชายไมกลาทําอะไรที่เกินเลย  รุนพี่บางคนนึก
สนุกขึ้นมา ถารุนนองตอบคําถามไมถูกใจจะสั่งใหนองทําตัวเปนควายโดยใหคาบหญาไวในปาก  
แตไดลางหญาใหสะอาดโดยไมบอกใหรุนนองทราบ พี่วากมีหลายประเภท บางคนพูดจาปลอบใจ 
บางคนแสดงความดุ บางคนพูดอยางมีเหตุมีผล 
 

วากกะเทย บางอารมณก็เคืองในความไมมีเหตุผล หนูโดนมาเยอะกวาทุกคน หนูไมได
ตอตาน ดวยความที่ทุกคนมาแผดเสียงกรี๊ดกราดกัน แตหนูเปนแบบนี้ เขาวาหนูแอะ 
กระแดะ ไมเปนกะเทยที่กรี๊ดกราด เรียบรอย หนูเลยโดนมากกวาใครดวยความหมั่นไส 
(มาชา 2552) 

 
วัฒนธรรมการรับนองกะเทยนั้น มาชาเลาวาเกิดจากรุนพี่กะเทยคณะสัตวศาสตร ซ่ึง

เมื่อกอนนั้นคณะนี้ ตั้งอยูที่วิทยาเขตสนามจันทร ภายหลังยายไปอยูที่วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
ไดนํากิจกรรมการรับนองกะเทยมาใชเปนประเพณีสืบทอดตอกันมา 

เมื่อรุนพี่กะเทยคนไหนถูกใจ ถูกชะตารุนนองกะเทยชั้นป 1 จะรับเปนลูกสาว หรือ
เรียกวาการไปจับรุนนอง โดยเรียกแทนตัวเองวาคุณแม ซ่ึงเรียกกันวาระบบแมลูก เหมือนพี่รหัส 
แลวดูแลกันไป ไปไหนไปดวยกัน ปรึกษาหารือกันทั้งดานการเรียน และเรื่องสวนตัว มีการนับ
ลําดับญาติสืบทอดกันไป ความสัมพันธแบบเครือญาติ ขึ้นอยูกับความพอใจ สวนใหญแลวเลือกแม
ลูกที่มีนิสัยพื้นฐานคลายกันเหมือนกัน 

ความขัดแยงระหวางเพื่อนกลุมกะเทยที่รวมช้ันเรียนบนพื้นฐานของความไมเขาใจกัน 
เร่ิมจากเพื่อนสนิทที่เปนเพื่อนรวมหองพักเดียวกัน และเปนเพื่อนเรียนสาขาการจัดการธุรกิจทั่วไป
เหมือนกัน ดวยการพูดกลาวราย ปายสี จนเพื่อนในกลุมกะเทยดวยกันเชื่อตามคําพูด คลอยตาม เห็น
ดวย เร่ิมมีการซุบซิบ นินทา อิจฉาริษยา ไมวาจะเปนเรื่องที่มาชาเสแสรงทําตัวเรียบรอยใหดูดีใน
สายตาของคนภายนอกที่มองมา มาชาพูดจาใสรายคนอื่น นินทาตอวาเพื่อนคนอื่นๆในกลุม เปนคน
โกหก จนเพื่อนกะเทยคนอื่นในกลุมเกลียดมาชา เริ่มตีตัวออกหาง ไมคบหาสมาคม ไมพูดจาดวย 
ทําใหตองมาชาแยกตัวออกมาจากกลุมคนเดียว อยูอยางโดดเดี่ยว ไปกินขาวคนเดียว ไปเรียน
หนังสือคนเดียว ทํากิจกรรมตางๆคนเดียว จนถึงจุดที่รับสภาพไมไหว อึดอัดที่ไมมีเพื่อนพูดคุย คบ
หา เก็บตัวอยูที่หอพักไมสามารถไปเรียนหนังสือได สงผลกระทบกับการเรียน ไมเขาชั้นเรียน ไมมี
กําลังใจที่จะเรียนหนังสือ ทําใหเรียนไมทันคนอื่น ไมอานหนังสือกอนสอบ เพราะมีสภาพจิตใจที่
เปนทุกข เกิดอาการเครียด ทอแท ทําใหมีผลการเรียนที่ตกต่ําเกรดเฉลี่ยอยูที่ 2.30 ตอมาเพื่อนคนนี้
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ไมไดศึกษาตอช้ันปที่ 2 เพราะไมสามารถเรียนได เนื่องจากมีผลการเรียนระดับที่ต่ํามากเกรดเฉลี่ย
อยูที่ 1.30 เทานั้น 

 
 เพราะเรามีนิสัยแบบนี้ ไมวี๊ดวาย ไมใชกะเทยที่วี๊ดวายท่ีเดินไปก็กรี๊ดไป เราไมใชคน

นิสัยแบบนั้น ทุกคนก็มองวาเราแอ็บเรียบรอย ทําใหคนอื่นมองวาเราเรียบรอย ท้ังๆท่ีเราเปน
แบบนี้ บางครั้งก็ตอกกลับไปวา เพราะที่บานฉันเลี้ยงมาแบบนี้ ไมไดเลี้ยงอยางตลาดแบบ
เธอ เพื่อนก็โกธร (มาชา2552) 
 

 เพื่อนที่มหาลัยเปนการคบกันเมื่อโตแลว มีสิ่งอื่นมาเจือปน ไมไดมีความบริสุทธิ์ใจ
อยางเดียว มันเปนการคบเพื่อหวังผลประโยชน คบกันฉาบฉวยแคปเดียว สรางวีรกรรมเด็ด
ไวใหเจ็บแคนใหเราหลายอยางจนไมอยากจะนึกถึง ปนหัวเพื่อนใหเกลียดเรา ผานมาไดดวย
ความอดทน อยากบอกวาเกิดเปนคนตองอดทน (มาชา2552) 

 
 เพื่อนคนที่ออกไปนั้น สงผลกับการเรียนของหนูมากตอนป 1  เรียนไมไดเลย คนนี้ทํา

ชีวิตหนูรวนไปเลย ตอนแรกรักกันมาก สนิทกันมาก เขาเรียนปเดียว เขาก็ออกป 2 เปนรูม
เมทดวย ปนหัว ฉันสนิทกับเธอทําไมเธอทํากับฉันแบบนี้ การเรียนตกมาก เราเครียดไมไป
เรียนเลย เราอายเพื่อน เดินไปเรียนแลวโดนเพื่อนนินทา เราไมไปเรียนดีกวา เราแครคําพูด
ในสิ่งท่ีเราไมไดเปน สวนใหญเปนเรื่อง เอะ กระแดะ ตอแหล เขาจะเอาหนูไปเมาท อางวา
เราพูดอยางนั้น พูดอยางนี้ เอาไปดีดสีตีไขเต็มท่ี เราก็เสียหายเต็มๆ หาวาหนูนะไปดาคนนั้น
คนนี้ เราไมรูวาเราทําอะไรผิด จนกระทั่งเราไมมีเพื่อนเลยตอนป 1 ไปกินขาวคนเดียว ไป
ไหนคนเดียว เคยไปรองไหกับอาจารยท่ีคณะดวย วาหนูเรียนไมได (มาชา 2552) 

 
จากเหตุการณนี้ทําใหมาชาไดตัดสินใจสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัยใหมเพื่อเปลี่ยน

คณะเรียน มาชาตองการศึกษาที่คณะอักษรศาสตร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  เพราะมีเพื่อน
กะเทยที่สนิทเรียนที่คณะนี้  เดิมเปนเพื่อนสมัยเรียนมัธยม แลวมาสนิทกันที่มหาวิทยาลัย ยาม
ที่มาชามีปญหาเรื่องเพื่อนที่วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ไดมาปรึกษาเพื่อนคนนี้ แตเนื่องจากการ
สอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัยไดใชระบบใหมเปนระบบกลางการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา (Central University Admissions System : CUAS) หรือระบบแอดมิสชั่นสกลาง ที่ใช
ทําการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาปการศึกษา 2549 แทนระบบเอ็นทรานซที่ใชอยู
เดิม โดยใชผลคะแนนรวมของระดับชั้นมัธยมปลาย สําหรับมาชาเปนรุนสุดทายที่ใชระบบ      
เอ็นทรานซ มาชาทําคะแนนไดดี แตไมสามารถนําคะแนนจากระบบเอ็นทรานซเดิมของแตละ
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รายวิชามาสะสมได ทุกอยางจึงเริ่มตนอานหนังสือใหม คะแนนที่ออกมาไดไมดี จึงไมไดเลือกคณะ
ใหม 

 
มาปรึกษาเรื่องการยายคณะจะไปอักษร ตอนป 2 เตือนไปไมวาก็ขอใหทางนั้นเขารับคุย

เปนเรื่องเปนราวถึงรับแลวคอยลาออก ถามเขาวาเรียนไมไหว เขาวาไหวแตไมชอบ ก็เลือกที่
เราชอบแลวตัดสินใจ (อาจารยท่ีปรึกษา 2553) 

 
มาชาไดสมัครลงเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคําแหงไว ตั้งใจวาจะลาออกจากมหาวิทยาลัย

อยางจริงจัง ทายสุดเพื่อนในกลุมที่เคยเขาใจผิดกัน ไดติดตอทางโทรศัพทใหมาพูดคุยกันวาระหวาง
เพื่อนนั้นมีอะไรเกิดขึ้นบาง กับส่ิงที่ไดยินไดฟงมานั้น เปนเรื่องที่เปนการวากลาวใสรายปายสี ทําใหมิตรภาพ
ระหวางเพื่อนนั้นจางหาย ขาดตอน แตกแยก ดวยความเขาใจผิด ดวยความไวใจ เชื่อถือในคําลวง คําเท็จของเพื่อน
อีกคน สรางความเจ็บปวดใหกับชีวิตของมาชาไวมากมาย เมื่อเพื่อนในกลุมสามารถปรับความเขาใจ
กันได นํามาสูความสัมพันธที่แนบแนน และความเปนเพื่อนที่ยั่งยืน เมื่อเปนเชนนั้น จึงตัดสินใจ
เรียนที่เดิม ดวยความมุงมั่น ตั้งใจแนวแนที่จะทําเพื่อตนเอง 

 ในมหาวิทยาลัย มาชาไมคบเพื่อนสนิทที่เปนผูหญิงเลย  คบแคเพียงผิวเผินคุยกันอยาง
ฉาบฉวยหวังผลประโยชนในการเรียนรวมกัน การทํางานกลุม เพราะมาชาเปนคนขี้รําคาญผูหญิง 
เพื่อนผูหญิงในมหาวิทยาลัยชอบพูดคุยนินทา มาชาบอกวาไมคอยชอบรับรูเรื่องคนอื่นดวยเลยไม
อยากรวมวงสนทนาในเรื่องแบบนี้ อีกเหตุผลที่มาชาไดใหไวคือ มาชามีเพื่อนผูหญิงที่คบกันตั้งแต
มัธยมศึกษาตอนปลายกลุมเกาอยู 4 คน เลยไมคิดที่จะหาเพื่อนใหม เพื่อนผูหญิงเหลานี้เปนเพื่อน
สนิทที่ยังติดตอนัดรวมกลุมกันปละครั้ง ภาษาในกลุมเรียกวาการฟตแกง (fit gang) คือการนัดรวมตัว
กัน พบปะพูดคุยกันระหวางเพื่อน มาชามีความสุขกับเพื่อนผูหญิงสมัยมัธยมศึกษาตอนปลาย
มากกวา ซ่ึงแตละคนไดแยกยายกันไปศึกษาตอตางสถาบันกัน 

การเรียนในมหาวิทยาลัยช้ันปที่ 1 และ 2 ยังไมมีงานกลุมมากเทาชั้นปที่ 3 และ 4 
เร่ิมแรกทั้งคณะวิทยาการจัดการมีนักศึกษากะเทยทั้งหมดจํานวน 13 คน พอข้ึนชั้นปที่ 2 มีเหลืออยู 
10 คน บางวิชาถามีการจับกลุมทํารายงาน สวนเกินจากกลุมคือมาชา ที่ออกมารวมกลุมกับผูหญิง
ชวยทําในเรื่องการหาขอมูล การพิมพ เพราะมาชาถนัดในการพิมพขอมูลไดเร็ว แตไมออกไป
นําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน เวลาเรียนจะนั่งประมาณกลางๆหอง โดยมีการจองเกาอี้เรียนยาว 10 ที่
สําหรับเพื่อนนักศึกษากลุมกะเทยดวยกัน ถาไดรวมเฉพาะกลุมกะเทยในการทํางาน เรียน กลาแสดง
ความคิดเห็นกันเต็มที ่
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บางวิชาที่ไมชอบอาจารยผูสอนก็ไมเขาชั้นเรียน โดยเฉพาะอาจารยที่เปดหนังสือ เปด
เอกสารอานใหนักศึกษาฟงทั้งชั่วโมงเรียน  เพราะมีความรู สึกวาไปอานเองก็ได หรือไมก็
บันทึกเสียงกลับไปฟง มาชาเลาวาอาจารยหลาย ๆ คนในมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนผูมีความรูอยาง
แทจริง   ประสิทธิประสาทวิชา มีการสอดแทรกความรูใหรูตลอดเวลา วิชาภาษาอังกฤษเปนวิชา
ที่มาชาถนัดและชอบเรียนมากที่สุด ชอบอาจารยทุกคนที่สอนภาษาอังกฤษ สอนสนุกทําใหผูเรียนมี
ความสุขกับการเรียน เปนวิชาเดียวที่มาชาเรียนไดดีและเพื่อน ๆ ทุกคนในกลุมตองการความ
ชวยเหลือ สวนวิชาอื่นมาชาขอความชวยเหลือจากเพื่อนแลกเปลี่ยนกัน โดยรวมมาชาพอใจกับการเรียน             
ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
อานชีทใหเด็กฟง ไมชอบการสอนของอาจารยท่ีอานชีทใหเด็กฟงอัดเทปก็ได อารมณ

ไมไหวไปดีกวา ถาวิชานี้มีการเช็คช่ือก็โดนตัดคะแนนการมีสวนรวมในชั้นเรียนไป (มาชา 
2552) 
 

การเขารวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย มาชาใหความชวยเหลือเปนอยางดี ไมวาเปนการ
เดินแบบใหคณะ การแสดงเฟรซชี่ไนท (Freshy Night) ตอนอยูช้ันปที่ 1 เมื่อเปนรุนพี่ปสูงขึ้นก็เปนพี่เล้ียงดูแล   
รุนนอง เปนรุนพี่สอนเชียรรีดเดอร ไมกระทบกับการเรียนเพราะไมไดทํากิจกรรมมากกวาการเรียน 
รูจักแบงเวลาในการเรียน การทํากิจกรรมทั้งของมหาวิทยาลัย และกิจกรรมสวนตัว การเรียนในชั้น
ปที่ 1 มีการเรียนหนักมาก ขึ้นชั้นปที่ 2-3 เรียนลดหลั่นกันพอมีเวลาเหลือทํากิจกรรม เมื่อข้ึนสูช้ันปที ่
4 ถึงมีรายงานมาก แตมีเวลาเหลือมากขึ้น กิจกรรมที่มาชาทําในชวงเวลาวางคือ วาดรูป  เขียนบันทึกไดอารี่ 
ปนจักรยาน วิ่งออกกําลังกายในชวงเย็นหลังเลิกเรียนกับเพื่อนๆหรือคนเดียว หลังจากนั้นอาบน้ํา 
กินขาว ชวงค่ํามาชาใชเวลาในการอานหนังสือ ทบทวนวิชาเรียนจนถึงเวลาหาทุมถึงเขานอน 
บางครั้งกลางคืนก็ลงมานั่งอานหนังสือกับเพื่อนรวมหองพักที่หอง เอนกประสงคหรือไมก็เปนที่
โรงอาหาร 

ความสัมพันธกับอาจารยในมหาวิทยาลัยมาชาเลาวา มีความอบอุนมาก อาจารยที่ปรึกษา
เปนกําลังใจในการเรียนที่ดี ขอคําปรึกษาไดทุกเรื่อง ขอความชวยเหลืออะไรไดทุกอยาง ไมเคย
ปฏิเสธลูกศิษยเลย อาจารยใจเย็น คอย ๆ ใหคําแนะนํา 

 
เรื่องเรียนไมปรึกษา มีเรื่องทุกขใจมาปรึกษา เขาเชื่อใจเรา เราพรอมแนะนํา ไมคอยมา

เรื่องเรียน เวลาที่เขามาเขานั่งคุย เขารับฟงเรา ไมแอนตี้สังคม ไมปฏิเสธสังคม ฟงเชื่อหรือ
เปลา แตไมมีอะไรในแงลบ เปนเด็กที่ใชเหตุใชผลในการตัดสินใจ ไมใชอารมณเปนหลัก 
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เขากับอาจารยคนอื่นไดดี ไมมีปญหา ขอดีคือรับฟงพรอมเปดปญหา  พฤติกรรมเสมอตน
เสมอปลาย ไมเกเร เรื่องกิจกรรมมารวมไมไดหาง ใหความรวมมือกับช้ันป ครูบาอาจารยก็
ไมมีปญหา มีปรับทุกขเรื่องอาจารยคนอื่นมาตอวาเด็กรุนนอง มาชาโดนกระแทก พูดกระทบ 
อาจารยคนนั้นหาวาพวกที่แตงตัวผิดเพศ เปนพวกวิปริตทางจิต ซึ่งมันก็แรง บอกเขาวาใน
ฐานะที่เปนผูใหญก็ชวยอบรมนองดวย ใหอดทนทําอะไรใหเปนเรื่องเปนราวอยาไปประทวง
ถามีปญหา ทําเปนเรื่องเปนราวที่ถูกตอง เปดประเด็นขอมูลใหถูกตอง ถาเขาทําไมถูกตอง
ช้ีแจง ไมใชตอบโต เขาทําไมถูก ถาจะไปฟองผูใหญ ทําเปนเรื่องเปนราว ตั้งวงประทวงไม
ถูกตอนนี้อาจารยคนนั้นออกไปไมอยูแลว (อาจารยท่ีปรึกษา 2553) 

 
5. ชะตากรรมบนความขัดแยงสูเสนทางการฆาตัวตาย 

ผูชาย ผูหญิงและกะเทย ศักยภาพมีมาแตกําเนิด แมบางครั้ง ศักยภาพนี้โดยตัวมนัเองเปน
การทรยศตอสิทธิโดยกําเนิดที่มนุษยสามารถอางได เด็กผูชายที่มีทาทางบอบบางออนชอยเปนพิเศษ 
มักจะตกเปนหัวขอสนทนาของพอแม ผูปกครอง ญาติ หรือเพื่อนบาน วาโตข้ึนอาจจะเปนกะเทย 
ความจริงในขอนี้ก็ไมละเลยตอความเปนตัวตนของมาชาที่ตองประสบพบเจอ สรางความกดดัน  
กดทับ อึดอัด อัดอั้นสะสมในชีวิตตลอดมา 

ชวงปดเทอม 2 ของชั้นปที่ 1 เปนเวลานาน 3 เดือน มาชากลับไปเยี่ยมมารดาที่พัทลุง 
แตงตัวในรูปกะเทยลูกกวาด คือวัยรุนชายที่แตงกายขามเพศ เส้ือผามีสีสัน นารัก หวานๆ แบบเด็ก
วัยรุนผูหญิง  เส้ือสีชมพูแบบเด็กๆ ยังไมแตงตัวแบบสาว ผมเริ่มยาวมีการตอผมดวย แตพอกลับ
บานก็เอาออก ผมจริงก็เร่ิมยาว ฝายมารดาเมื่อพบหนาบุตรที่มีการแตงตัวแสดงออกถึงความเปน
กะเทยเริ่มชัดเจน ก็เกิดความไมพอใจตอวาบุตรใหเสียใจ 

 
แมเห็นหนาหนู ก็พูดวาสงใหไปเรียน ไมไดสงใหไปเปนกะเทย หนูเสียใจยิ่งกวาเอา

ฆอนปอนดทุบหัว จึงโทรหานาสาว ใหมารับกลับหรือสงเงินมาใหจะกลับกรุงเทพเอง แตแม
ไมใหกลับ (มาชา 2552)  

 
ความสัมพันธที่หมางเมินกอตัวเรื่อยมา  จากการที่มาชาได เข ามาศึกษาตอใน

กรุงเทพมหานคร เปนเมืองที่สังคมเปดกวาง ทําใหมีความกลาคิด กลาแสดงออก เกิดการหา
ขอตกลงรวมกันกับมารดา ซ่ึงมารดาไดแนะนําใหเลิกเรียนที่มหาวิทยาลัยศิลปากร แลวจะสงไป
เรียนแตงหนา ทําผม มาชาไดปฏิเสธและยืนยันวาจะเรียนที่มหาวิทยาลัยศิลปากรดังเดิม 
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จะใหทําอยางไรในเมื่อมันเปนแบบนี้ เรียนสายวิทยมา รูวามันเปนเพราะกรรมพันธุ 
เพราะโครโมโซม เพราะการอบรมเลี้ยงดู ไมไดอยากจะเปนก็เปน ฉันผิดอะไร บางที
หงุดหงิดมาจากที่อื่น พอมาเห็นเราที่เปนอยางนี้ ก็ยิ่งหงุดหงิด (มาชา 2552)  

 
มาชาไดเติบโตมาจากการเลี้ยงดูของนาสาวที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแตเขาเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 กรุงเทพฯ เปนเมืองใหญ สังคมที่เปดกวาง มีความหลากหลายทางเพศสภาพ เพศ
วิถี ทําใหนาสาวยอมรับความแตกตางกับปรากฏการณที่ เกิดขึ้นในสังคมไดมากกวา ไดเห็น
พัฒนาการที่คอยเปนคอยไปของมาชาในการเปนเพศทางเลือก รับรูความเปนตัวตนของมาชา
มากกวามารดา มีบางที่มาชาคิดวาการที่นาสาวยอมรับไดนั้น อาจเปนเพราะนาสาวไมไดมาคาดหวัง
อะไรในตัวตนเองเฉกเชนผูเปนมารดาก็เปนได อยางไรก็ตามมารดาผูเวนระยะหางจากการเลี้ยงดู
มาชาตั้งแตเร่ิมกาวเขาสูวัยรุน ไมไดเห็นดานการพัฒนา ไมเห็นการเริ่มตนในการเขาสูความเปนเพศ
ทางเลือกของมาชา สังคมแวดลอมในตางจังหวัด ทําใหมารดาใสใจใหความสําคัญกับคําติฉินนินทา
ของเพื่อนบาน อับอายที่มีบุตรเปนกะเทย บนพื้นฐานของความไมเขาใจกันนั้นเปนแรงกดทับ สรางความกดดัน
ใหกับมาชามาก 

ชีวิตระหวางเรียนชั้นปที่ 3 เทอม 1 ไดประสบปญหาความกดดันจากมารดาผูที่ไม
ยอมรับไมยอมเขาใจในความเปนกะเทย ดวยความอับอายเพื่อนบานที่มีลูกผิดเพศชอบแสดงออก 
เปนผูหญิง สังคมตางจังหวัดที่ใหความสําคัญกับคําพูดของบุคคลอื่นมากกวาสภาพจิตใจของผูเปนบุตร       
เกิดอาการเครียด ตองการประชดสังคม และไมตองการมีชีวิตอยูตอไป จึงไดตัดสินใจกินยาแกแพ 
คลอรเฟนิรามีน (Chlorpheniramine) หรือยาแกแพเม็ดสีเหลือง จํานวน 60 เม็ด เพื่อฆาตัวตาย โดยตั้งใจที่จะตาย   
การฆาตัวตายโดยวิธีกินยาเกินขนาดนั้นไมไดทําใหตายในทันที ความรูสึกหลังจากกินยาไปแลว 
มาชาเลาวา รับรูถึงความทรมานในเบื้องตนที่คอยทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆตามลําดับ เร่ิมเกิด
อาการมึน เวียนศีรษะ สะลืมสะลือ หัวใจเตนแรงจนเหมือนวามันแทบทะลุออกมาจากหนาอก 
กลามเนื้อทุกสวนในรางกายเตนตุบๆเปนจังหวะถี่ยิบ หายใจไดลําบาก ดวงตาพรามัว ไดยินเสียง
รอบขาง แตไมมีสติมากพอที่จะเรียบเรียงคําใหเปนประโยคแลวตอบกลับไปได คล่ืนไส อาเจียน
ออกมาจนหมดสติ หลังจากนั้นทราบวา เพื่อนรวมหอมาเห็นจึงนําตัวสงโรงพยาบาลซานเปาโล หัวหิน เพื่อให
แพทยทําการลางทอง ดวยยังไมถึงเวลาที่จะตองจากไป จึงไมตาย ชีวิตจึงตองดําเนินตามเสนทางที่
ตนขีดไว   วันรุงขึ้นมารดาขึ้นมาจากจังหวัดพัทลุง เพื่อเฝาดูแล เมื่ออาการดีขึ้นจึงรับกลับไปดูแล    
ที่บาน 
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พยายามไมโกธรเขามันบาป อยูบนพื้นฐานของความไมเขาใจ แมไมไดเห็นการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงตั้งแตตน ไมเขาใจ พูดใหตายก็ไมเขาใจกันในชาตินี้กับแมหนูนะ เปนคนพูดท่ี
แลวไมเขาใจกับแมมากที่สุด พยายามพูดกันใหนอยท่ีสุด จนปจจุบันไมเขาใจกันมากขึ้น
จนถึงมากที่สุด จนหนูไมพยายามเขาใจแลว เพราะหนูเหนื่อย ถาขอไดขอใหคุยกับแมเขาใจ
สักครั้ง เพราะคุยกันไมรูเรื่องเลย คุยกันแบบไมเขาใจกันเลย ไมเขาใจกันถึงข้ันหนูฆาตัวตาย 
จนขนาดนั้นเลย คนภายนอก เพื่อนที่มหาลัยคิดวาหนูทะเลาะกับแฟนเสียใจถึงกับฆาตัวตาย 
แตไมใช ไมเกี่ยวกับเรื่องผูชายเลย ไมเกี่ยวกับแฟน ไมเกี่ยวเลยทนไมไหวแลวอะไรกับฉัน
มากมาย คือหนูไมเคยเสียใจเกี่ยวกับเรื่องผูชายขนาดนั้น ทุกคนจะคิดวา อีนี่ฆาตัวตายเพราะ
ผูชาย  เปลาพอดีหนูกดดันจากเรื่องท่ีบาน กดดันมาตลอดจนทนไมไหวแลวนะ อะไรกับฉัน
มากมาย วันรุงข้ึนแมก็มา แมเขาใจขึ้นแปบหนึ่ง กลัวเราจะทําอีก เหตุผลตอนนั้นไมได
ประชด แตอารมณตอนนั้น ไมอยากแลว อยูไปก็อยูบนความทุกข ถาตายไปคงไมทุกขขนาด
นี้  กินยาแกแพ 60 เม็ด เกือบหมดกระปุก ตั้งใจจะใหตาย พอไมตายก็กลัวแมดา (มาชา 2552) 

 
หลังการฆาตัวตายเนื่องจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดโดยใชอารมณเปนหลักผานไป 

มารดาไดเขามาดูแลสภาพรางกายและ ลดชองวางระหวางกันไดในบางสวน และดวยความเปนหวง
กังวลเกรงวามาชาจะทําเหมือนเดิมอีก ปจจุบันความสัมพันธระหวางมารดากับมาชายังไมพัฒนาไป
ในทางที่ดี อาจเปนการมองตางมุมของผูเปนมารดา ที่ใจยังไมเปดกวางยอมรับความจริง 

 
บอกตามจริงเลยนะ หนูเคยบอกกับแมวา แมคิดวาหนูตายไปแลวก็แลวกัน หนูก็จะคิด

วาแมตายไปจากหนูเหมือนกัน แมเช่ือไหมวาถาหนูเปนผูหญิง หนูจะไมเปนแมแบบแม แม
คงเสียใจ แตหนูเสียใจมากกวา กับการที่เขาปฏิบัติตอเราเหมือนเขาเลี้ยงลูกไมเปน เหมือน
กาวข้ันผิดข้ันมาตลอด ตั้งแตพี่สาว เห็นตัวอยางพี่สาว ดูวาเขาเลี้ยงลูกไมเปน พี่สาวหนูเปน
ผูหญิงปกติ เปนเพศปกติ ก็ยังกลายเปนเด็กมีปญหา แลวทําไมหนูจะเปนบางไมได พี่สาวหนู
เปนเด็กปกติ เรียนเกงมากจบ ม.ตน เกงมาก ขนาดเรียนวิชาคณิตศาสตร คะแนนเต็ม 100 ได 
100 เต็ม เกงขนาดนั้น ชวยหนูทําการบานทุกอยาง (มาชา 2552) 

 
6. การใชเทคโนโลยีแหงตัวตนเพื่อการเรียนรู 

เพื่อไมใหตนเองตองเสียใจจากความผิดพลาดที่เกิดจากการกระทําของตนเอง จึงเกิด
เปนแรงจูงใจสําคัญที่ทําใหมาชาพยายามและตั้งใจทําใหดีที่สุด โดยหวังวาผลการศึกษาที่ดีนั้น
เสมือนรางวัลแหงความภาคภูมิใจของตนเอง ยอมทําใหตนมีโอกาสที่ดี มีคุณคา เปนเหมือน
ใบเบิกทางใหกับตนสําหรับการหางาน มีงานที่ดี มีรายไดเพียงพอ  
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การสรางกระบวนการเรียนที่ดี ที่เหมาะสมไดนั้น ตองอาศัยองคประกอบภายในรางกาย 
ความเปนตัวตนของมาชา และองคประกอบภายนอก เชน สังคม สภาพแวดลอมตางๆ ที่บมเพาะ
ความเปนตัวตนของมาชา ที่เปนแรงเสริมใหภายในเกิดการขับเคลื่อนประกอบกับแรงกระตุน 
แรงจูงใจจากเพื่อนและครอบครัว  ในสวนการขับเคลื่อนเพื่อไปยังทิศทางใดนั้นขึ้นอยูองคประกอบ
ทั้งสองสิ่งนี้  

ดังนั้นกระบวนการเรียนรูของแตละคนจึงแตกตางกันออกไป เนื่องจากแตละบุคคลมี
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีแหงตัวตนออกมาใชที่ตางกัน อีกทั้งยังมีความสามารถในการ
ผสมผสานองคประกอบทั้งภายในและ ภายนอกดวยแรงกระตุนที่ตางกันดวย 

กระบวนการในดานความพรอม ที่จะนําไปสูการเรียนรูดวยการนําตนเอง เปนการใช
เทคโนโลยีแหงตัวตนที่กอใหเกิดการพัฒนาของผูเรียน เปนกระบวนการที่นําลักษณะเฉพาะของ
บุคคลมีผลกระทบตอตนเองดวยขั้นตอน และวิธีการของตนเอง หรือจากการสนับสนุนชวยเหลือ
ของผูอ่ืน ทั้งขั้นตอนทางดานรางกาย จิตใจ ความคิด ความประพฤติ หรือแมแตวิถีทางที่ควรเปน ส่ิงตางๆ เหลานี้
ไดหลอหลอมใหเกิดความเปนตัวตน เปนเสมือนเครื่องมือที่ทําใหบุคคลพบกับความสุข ความบริสุทธิ์ ความ
เฉลียวฉลาด ความสมบรูณแบบ ความยั่งยืน ทําใหสังคมยอมรับ เปนการสรางคุณคาความเปน
ตัวตนใหแกบุคคล (Foucault 1988 : 18) 

มาชาเริ่มเปลี่ยนแนวคิดที่วาไมชอบเรียน เรียนไมได โดยตั้งคําถามกับตนเองวา ทําไมถงึ
ไมชอบเรียน หรือแคเปนการคิดวาไมชอบเรียนก็ไมเรียน ทําไมถึงเรียนไมได หรือแทจริงแลวไมได
เรียนมากกวา เพราะไมไดอานหนังสือ ทบทวนการเรียนกอนการสอบ เมื่อปรับเปลี่ยนแนวคิดให
เปนบวก ตอมาก็ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการเรียน มีการวางแผนเรื่องการเรียนมีการเขาหองสมุด
คนควาหาขอมูล มีวิธีการจัดการแบงเวลาเรียน เวลาพักผอน และทํากิจกรรมไดอยางเหมาะสม  

มาชาตั้งเปาหมายในการเรียนที่ชัดเจน เปนผูใฝรู ใฝเรียน หมั่นหาความรูตลอดเวลา 
เตรียมพรอมกับการเรียนอยูเสมอ พรอมตอการรับรูและเรียนรู ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียน 
พยายามทําทุกส่ิงทุกอยางใหดีที่สุด สงผลใหเกิดกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง ดวย การวางแผน
การดําเนินชีวิต เพื่อใหตนเองกาวไปสูเปาหมายที่หวังไวไดอยางภาคภูมิ เมื่อผลสอบปลายเทอม
ออกมาดีขึ้น ทําใหมีกําลังใจในการเรียนตอไป สนุกกับการเรียนมากขึ้น  
 

เริ่มเปลี่ยนแนวความคิด จากไมชอบ เรียนไมได ไมชอบเลข การเงินปวดหัว ชอบชีวะ  
จากที่ไมเคยอานหนังสือกอนสอบตอนป 1 เขาไปเลยเขาไปสอบ เลยเริ่มอาน เริ่มจากชอบ
อาจารยผูสอนดวยอยางเชนบัญชี ภาษาอังกฤษ จะตั้งใจเรียนมากที่สุด อานทบทวนไมใหลืม 
ปลายเทอมเกรดดีข้ึน มีกําลังใจเรียนตอไป สนุกกับการเรียน เริ่มเขาหองสมุด เปลี่ยน
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แนวความคิด จากที่คิดวา ไมชอบ ทําไมเราถึงไมชอบ แคเราคิดวาเราไมชอบ ท่ีเราบอกวาเรา
เรียนไมได จริงๆเพราะเราไมไดเรียนมากกวา เพราะเราไมไดอานหนังสือเขาหองสอบ
มากกวา หลังจากนั้นใกลสอบสัปดาหหนึ่งกอนสอบ อานหนังสือ มีเพื่อนสนิทดีดวย ชวย
แนะนํากันทั้งสองฝายซึ่งกันและกัน (มาชา 2552) 

 
หลังผานจุดเปลี่ยนก็ผิดไปเลยทีแรกนึกวาจะแย เปนเด็กดี ความตั้งใจมี  รูวาเขามีปญหา 

เรื่องฆาตัวตายไดยินจากอาจารยทานอื่นทีหลัง ไมไดอยูในเหตุการณวันนั้น ยังคิดวาไมนา
เชื่อ กับเรื่องท่ีบานรับไมได แตละคนมีปญหาเยอะแยะ จุดตัดจุดเปลี่ยน ข้ึนอยูกับวาจะนํามา
จัดการกับชีวิตใหผานไปดวยดีอยางไร (อาจารยท่ีปรึกษา 2553) 

 
การยึดเรื่องทัศนะคติ คิดเชิงบวก ความพยายามไมคิดอะไรมาก มาชาไดแบบอยางมา

จากรุนพี่กะเทยชั้นปที่ 4 หรือที่มาชาเรียกวา คุณแม ดวยรูปลักษณภายนอกที่เหมือนกันมาก นิสัย 
หนาตา รูปรางคลายกัน ไปไหนจะไปดวยกัน ปรึกษากัน ปจจุบันก็ยังคบกันอยู 

มาชาไมใชเปนคนเรียนเกง มีบางเทอมไดเกรดเฉลี่ยถึง 3.20 จึงคิดไดวาสามารถเรียนได 
คงเพราะไมไดตั้งใจเรียนมากกวา เพื่อนสนิทมีอิทธิพลมากเปนกําลังใจในการเรียน ชวยกันกระตุน 
ชวยกันเรียนทุกอยางมีปญหาอะไรปรึกษาหารือกัน มีสวนชวยไดมาก ถึงกับกลาววามีเพื่อนดีเปน
ศรีแกตัว สุขภาพจิตในการเรียนดี การเรียนไมมีปญหา เมื่อมาชาพลิกตัวเองกลับมาขยันอานหนังสือ 
ตั้งใจเลาเรียน หมั่นศึกษาหาความรู ทบทวนบทเรียน เกรดเฉลี่ยก็เพิ่มขึ้นจาก 2.30 เปน 2.80  2.90 
มากที่สุด 3.20 เกรดเฉลี่ยตอนจบการศึกษาอยูที่ 2.66 

ในดานการเรียนในชั้นเรียนระดับมหาวิทยาลัยนั้น ผูที่เปนแรงกระตุนสําคัญใหกับมาชา 
คือเพื่อนสนิทรวมช้ันป เพื่อนสนิทรวมชั้นเรียน เนื่องดวยการเรียนในสาขาการจัดการธุรกิจทั่วไป 
คณะวิทยาการจัดการ มีการแขงขันคอนขางสูง ทําใหเกิดการตื่นตัวตลอดเวลา ลักษณะการเรียน
โดยทั่วไปจะเนนหนักในหอง และการทํารายงานเปนสวนใหญ เพื่อตองการใหเกิดการแสวงหา
ความรู เกิดกระบวนการในการศึกษา คนควา สรางการเรียนรูที่สมบรูณ ดังนั้นมาชาจึงตองปรับตัว
ใหอยูในสังคมแหงการแขงขันนี้ใหได  ดวยเพราะสมรรถภาพในการปรับตัวจะนํามาซึ่ง
ความสามารถในการพัฒนาตนเองในดานอื่นๆ  

 
ตอนเรียนป 1 จบยังไมรูวาจะอยูกับใคร โดนเพื่อนแบนไมคุยดวย พอป 2 ก็มาคบอยูกับ

เพื่อนที่เปนเกย 2 คน ไมคิดมากเรื่องหยุมหยิม ไมระแวง ไมแขงสวยสบายใจ เราไมไดแขง
กับเขา เขามาแขงสวยกับเรา เขาคิดวาเราเปนคูแขง เพื่อนเกย 2 คนคบกันจนถึงป 4  รักมาก 
เรียนธุรกิจการทองเที่ยว มีอิทธิพลเปนกําลังใจในการเรียน พยายามปลุกเราไปเรียน เกรดหนู
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เพิ่มข้ึนตามลําดับจนถึงป 4  ชวยกันเรียนทุกอยาง มีอะไรปรึกษา เพื่อนมีสวนชวยไดมาก 
สุขภาพจิตในการเรียนดี การเรียนไมมีปญหา เพื่อนโอเค (มาชา 2552) 

 
ครูสอนบางวิชา คะแนนกลางๆประมาณ 3 ไมเดน ไมดอย ตั้งใจเรียน รับผิดชอบ ไม

เกเร ไมขาดเรียน งานสงเปนเรื่องเปนราว (อาจารยท่ีปรึกษา 2553) 
การไดเปนสวนหนึ่งในสังคมศิลปากรนั้น บมเพาะความเปนตัวตนของมาชามาจนถึง

ปจจุบัน ไมวาจะดานความคิด ทัศนคติเชิงบวก มองโลกในแงดี การกระทําและการดําเนินชีวิตทุก
อยางที่เปนตัวตนของมาชา เปนปรากฏการณทางสังคมที่เกิดขึ้นจริงในบริบทตางๆไมวาจะดาน
ครอบครัว สังคมและสิ่งแวดลอม ที่ไดหลอหลอมความเปนตัวตนของมาชาผานบริบทเหลานั้น ทํา
ใหผูวิจัยสามารถสรุปบริบทความเปนมาชานั่นคือ มาชาไดใชเทคโนโลยีแหงตัวตนเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู ซ่ึงเกิดขึ้นจากการมีแรงจูงใจและความมุงมั่น ตั้งใจแนวแน ที่ตองการเปลี่ยนแปลงตนเอง 
สรางคุณคาใหแกตนเองใหเกิดการยอมรับในครอบครัว เปนความภาคภูมิใจที่จะเปนรางวัลอัน
ยิ่งใหญใหแกตนเอง ใหมีความพยายามตอไป ใหถึงเปาหมายแหงการดําเนินชีวิตของตน ความ
ภาคภูมิใจนี้เองที่เปนแหลงรวบรวมกําลังใจที่จะทําใหมาชาไมยอทอ ไมหมดหวัง มีพลังและพรอม
ที่จะกาวเดินตอไปใหไปถึงจุดหมายนั้น ดวยสติและปญญาในการแกปญหาฟนฝาอุปสรรค 

 
7. เสนทางสูความสําเร็จและมุงหวังถึงอนาคต 

หลังจากที่มาชาสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแลว ไดสมัครงานไปหลายแหง โดยแสดงตัวตน
ในความเปนกะเทยอยางชัดเจน บางแหงไดกีดกัดในความเปนเพศวิถีของมาชา ดวยการปฏิเสธและ
แสดงออกดวยถอยคําที่ดูหมิ่นในศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย อคติทางเพศ ถูกทําใหเปนคนต่ําตอย 
สรางความเจ็บปวด ทวาดวยความที่ไมสยบยอมพรอมดวยกําลังใจ ผลักดันใหไมยอมพายแพ 
สามารถปลุกเราใหลุกขึ้นมาเผชิญกับโลกความเปนจริง  
 

เคยสัมภาษณฝกงานตอนอยูป 3 ปดเทอมใหญ ผูสัมภาษณถามดวยอารมณและถอยคําท่ี
ไมสุภาพวา แลวเปนแบบนี้ จะทํางานไดเหมือนคนอื่นเหรอ  ถามย้ําไมไดถามแคครั้งเดียว 
แตเปลี่ยนลักษณะคําพูด หนูจึงตอบไปวา ก็คิดวาทําไดคะ ทําไดเทียบเทาคนอื่นบาง
สถานะการณอาจทําไดดีกวาคนอื่น หนูไมไดใชอวัยวะเพศทํางานนะคะ แลวหนูก็ไมได
พิการดวย (มาชา 2552) 

 
ชวงหลังจบ 2 เดือนที่ยังไมไดงานทํา เพื่อนบางคนจบปุบไดปบ ก็เครียด ท่ีบานแมก็

กดดันดวยคําพูดวา เพราะเปนแบบนี้หรือเปลา ถึงไมไดงาน (มาชา 2552) 
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สาขาการจัดการธุรกิจทั่วไป ในชั้นปที่ 1 มีนักศึกษากะเทยทั้งหมด 5 คน มีนักศึกษา

เหลือขึ้นชั้นปที่ 2 เพียง 2 คน ที่เหลือตองออกไป เหตุผลเพราะเรียนไมได ฉะนั้นมาชากับเพื่อนจึง
เปนนักศึกษากะเทย สาขาการจัดการธุรกิจทั่วไปรุนแรกที่เรียนจนจบการศึกษา 

 
เราอดทนมีปญหาเรื่องเพื่อน เรื่องเรียน หนูเลยภูมิใจกับการเรียนจบของหนูมาก เกิด

จากความอดทนจริงๆ (มาชา 2552) 
 

ปจจุบันมาชาทํางานที่บริษัทโฆษณาแหงหนึ่ง ยานพระราม 9 ในตําแหนงผูประสานงาน 
มีหนาที่ ติดตอและอํานวยความสะดวกใหกับลูกคาของบริษัท งานนี้เปนงานที่ชอบ เหมาะสมกับ
ความสามารถและบุคลิก มีรายไดพอสมควร อีกทั้งเพื่อนรวมงานมีความเขาใจ มองเห็นคุณคาและ
ยอมรับอัตลักษณความเปนกะเทยของมาชา  มีความเสมอภาค ใหเกียรติและ มองเห็นคุณคาศักดิ์ศรี
ในความเปนมนุษย ทําใหมาชารูสึกอบอุน ผูกพัน ไมอึดอัด ไมกดดัน สามารถเปดเผยความเปน
ตัวตน ไมวาจะเปนในเรื่องการแตงกาย การแสดงออก บทบาท หนาที่ อารมณ ความรูสึก ทําให
มาชาทุมเทและเรียนรูกับการทํางานอยางเต็มที่ เต็มความสามารถดวยใจรักและภักดีในองคกร 

มาชาตั้งใจวาจะทํางานเก็บเงินใหไดสักกอนหนึ่ง เพื่อเปนทุนในการศึกษาตอระดับ
ปริญญาโท อาจจะเปนสถาบันในประเทศหรือตางประเทศ สําหรับความกาวหนาในอาชีพ 
ผลตอบแทนที่สูงขึ้น ซ่ึงเปนปจจัยในการแปลงเพศ เพื่อบรรลุความสําเร็จแหงเพศสภาวะ คือเปน
ผูหญิงเต็มตัวสมบรูณแบบ พรอมกับความมั่นคงสําหรับชีวิตที่จะดําเนินตอไป 
 

ขอมีประสบการณกอน พักเรียนสัก 2 -3 ป เพราะเหนื่อย แลวคอยเรียนตอโทกับพี่สาว 
พี่สาวอยากเรียนดวยเรียนที่ นิดาเฉพาะเสาร อาทิตย แตคาเทอมแพง   ถาแปลงเพศ ก็จะทํา
ท่ีปยะเวท พระราม 9 เพื่อใหเปนเพศหญิงท่ีสมบรูณแบบ ติดแคตรงนี้อยางเดียว อยางอื่นคิด
วาไมสําคัญในชีวิตหนักหนา ถาผูชายเขามาแลวตองการแคนั้นก็พอเหอะ (มาชา 2552) 
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บทท่ี 5 
 

สรุปผลการศึกษา และขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยเรื่อง การใชเทคโนโลยีแหงตัวตน เพื่อความสําเร็จในการศึกษาของนักศึกษา
เพศทางเลือก ผูวิจัยสามารถสรุปขอมูลไดดังนี้ 

1. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

2. ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 

 

1. สรุปและอภิปรายผลการวจัิย 

การวิจัยเรื่อง การใชเทคโนโลยีแหงตัวตน เพื่อความสําเร็จในการศึกษาของนักศึกษา
เพศ ทางเลือก เปนการศึกษาดวยวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ดวยวิธีวิทยาแบบประวัติชีวิต และเรื่องเลา 
เพื่อทําความเขาใจถึงกระบวนการที่นักศึกษากะเทยคนหนึ่งที่สําเร็จการศึกษาจากคณะวิทยาการ
จัดการ สาขาการจัดการธุรกิจทั่วไป มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ผูมีผล
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระดับดี และผิดหวังในการสอบเขาเรียนในมหาวิทยาลัยที่มี
ช่ือเสียงอันดับหนึ่งของประเทศ  อีกทั้งในชวงชีวิตระหวางเรียนไดตัดสินใจกินยาเพื่อฆาตัวตาย 
เนื่องจากประสบปญหาชีวิตหลายดานไมวาจะเปนความกดดันจากมารดาผูที่ไมยอมรับในความเปน
กะเทย ความขัดแยงระหวางเพื่อนกลุมกะเทยที่รวมชั้นเรียน และมีผลการเรียนที่ตกต่ํา ไดเกิดความ
ตระหนักรูในตัวตน ตองการสําเร็จการศึกษาและตองการสรางศักยภาพทางการเรียน โดยใช
กระบวนการเรียนรูดวยการนําตนเองที่เรียกวาเทคโนโลยีแหงตัวตนเปนเครื่องมือ   

1.1    อัตลักษณอางอิงแหงตน 

กะเทยในฐานะเพศทางเลือก ที่เปนคนประเภทหนึ่ง หมายรวมถึงทั้งผูที่แปลงเพศ
และแตงกายขามเพศ แมวาตอนเกิดจะเปนชาย แตพวกเขาก็ไดทําใหตัวเองเปนหญิงซึ่งไดมีกะเทย
จํานวนมากขึ้นเรื่อยๆที่ใชประโยชนจากกระบวนการปรับฮอรโมนและศัลยกรรม แตกะเทยเหลานี้
สวนใหญจะอยูอาศัยในสังคมเมือง จึงอาจกลาวไดวา กระบวนการสรางตัวตนยังคงเปนสาระ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

100 
  
ของวิถีปฏิบัติในชีวิตประจําวัน และเปนมิติของการฟูมฟกอัตลักษณที่ดําเนินมาอยางตอเนื่อง
สม่ําเสมอ 

ความเปนตัวตนของมาชา โดยแทจริงแลวปจเจกบุคคลไดอาศัยหรือไดตอรองกับ       
อัตลักษณสวนบุคคลที่มีความสลับซับซอนหลากชนิด มีการจัดการความเขาใจที่แตกตางในเรื่อง
ของความสัมพันธระหวางเพศ เพศสภาพ และเพศวิถี ระหวางความปรารถนาสวนบุคคลและการ
แสดงออกทางสาธารณะ ไมใชเพียงแคกะเทยเทานั้นที่เปน เกยชาย หรือผูหญิงในแตละบริบทแตก็
ยังมีผูหญิงและผูชายที่กาวขามเสนแบงแยก ซ่ึงเต็มไปดวย ระบบเพศ เพศสภาพ และนําเสนอตัวเอง
ในฐานะที่เปนเพียง “ฉัน” “ผูหญิง” หรือ “กะเทย” ในบางโอกาส และในฐานะผูชาย และผูหญิงที่
เปนพวกรักตางเพศหรือรักรวมเพศในโอกาสอื่นๆ ไดสอดคลองงานวิจัยของ ปุรินทร นาคสิงห 
(2547 : 96 ) ที่กลาววา ภายใตกระบวนการขัดเกลาทางสังคมใหสมาชิกมีเอกลักษณตามความ
คาดหวังทางสังคม ตามเพศที่ปรากฏนั้นก็มิไดประสบความสําเร็จทุกคน เนื่องจากยังมีผูที่แสดง
บทบาทขัดแยงกับความคาดหวังดังกลาว นั่นคือ ผูที่รักเพศเดียวกันไมวาจะเปนเพศชายหรือเพศ
หญิงก็ตาม และงานวิจัยของกิตติกร สันคติประภา (2550 : 36-37) กลาววา กะเทยแสดงบทบาทแบบ
ผูหญิงในสังคมที่มีเพียงชายและหญิงแท เพื่อเปนหลักอิงใหอยูไดในสังคม เพราะไมมีที่ของเพศที่
สาม และความหมายของเพศที่สาม ตองเปนหญิงหรือชายเทานั้น กะเทยจึงกระทําตามเพศภาวะ 
(Doing Gender) อิงเพศที่มีปรากฏอยูคือเปนผูหญิงเปรียบเทียบกับผูหญิง ตองเนนความเปนหญิงให
โดดเดน เห็นไดจากพลังงานและความพยายามที่กะเทยมีใหแกความเปนหญิงและการสรางความ
เปนหญิง เพราะเปนสิ่งที่กวาจะไดมายากลําบากยิ่ง ไมวาจะเริ่มตั้งแตการเปดตัววาเปนกะเทย ซ่ึงมี
ผลทั้งลบและบวก และการไดรับการยอมรับจากคนรอบขาง การปรับแตงสรีระโดยเฉพาะภายนอก 
เชน ผม หนา จมูก เสียง หนาอก การเก็บอวัยวะ ตลอดถึงการแตงตัว เปลี่ยนชื่อ จนกระทั่งการ
ปรับแตงภายใน เชน การกินยาคุมกําเนิด การฉีดฮอรโมน การผาตัดแปลงเพศ ซ่ึงบางคนก็ยอม
แมแตจะแลกกับการขายรางกายเพื่อใหไดมาซึ่งปจจัยในการแปลงเพศ เหลานี้ไมใชเพื่อความ
ปรารถนาทางเพศ เชิงเพศวิถีของตนเปนอันดับแรก แตเพื่อการบรรลุความสําเร็จแหงเพศสภาวะ คือ
เปนผูหญิงเต็มตวัสมบรูณแบบ 

1.2    ชีวิตดานการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย     
   จากการศึกษาพบวา มาชาตองการสรางคุณคาใหแกตนเอง ใหผูอ่ืนยอมรับจากผล
การศึกษาที่นาพอใจ เร่ิมดวยการตั้งคําถามกับตนเองวามีความพรอมที่จะเรียนใหดีที่สุดหรือไม มีความมุงมั่น  
ที่จะทําเพื่อตนเอง และครอบครัวหรือไม มาชาไดนําขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีตมาเปนบทเรียนใน
ปจจุบัน เพื่อทําส่ิงที่ดีในอนาคต การมองเห็นความสําคัญของผลการศึกษาเพื่อการมีโอกาสที่ดี
สําหรับการทํางาน และไดงานที่มีคาตอบแทนที่สูง ส่ิงเหลานี้เกิดเปนแรงบันดาลใจใหเกิดความมุมานะ           
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ในการเรียน ไดสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูกลุมมนุษยนิยม นักทฤษฎีกลุมนี้มีความเชื่อวามนุษย
มีศักยภาพที่จะนําตนเองเรียนรูดวยตนเอง มีความคิดสรางสรรค รูจักตนเองตามสภาพที่แทจริงของ
ตนเอง (Self-Actualization) จะคํานึงถึงความเปนคนของคน มองธรรมชาติที่วามนุษยเกิดมาพรอม
กับความดีที่ติดตัวมาแตกําเนิด (Good-Active) มนุษยเปนผูมีอิสระ สามารถที่จะนําตนเองและ
พึ่งตนเองได เปนผูที่มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคที่จะทําประโยชนใหสังคม มีอิสระเสรีภาพที่จะทําสิ่ง
ตางๆ ที่จะไมทําใหผูใดเดือดรอนซึ่งรวมทั้งตนเองดวย มนุษยเปนผูที่มีความรับผิดชอบและเปนผู
สังสรรคสังคม  นอกจากนี้แลวกําลังใจ และการสนับสนุนจากครอบครัว รวมทั้งเพื่อนรวมชั้นเรียน
ที่สนิท เปนส่ิงสําคัญประการหนึ่งที่มีสวนชวยสนับสนุนในการใชเทคโนโลยีแหงตัวตนของมาชา
ประสบความสําเร็จ มาชาเริ่มปรับเปลี่ยนแนวความคิดที่ไมชอบเรียน เรียนไมได พฤติกรรมการ
เรียน รวมทั้งการจัดการตนเองที่แตกตางจากในอดีตโดยสิ้นเชิง เชน มีการวางแผนการดําเนินชีวิต 
การวางแผนการเรียน มีความมุมานะ และความตั้งใจเลาเรียน ตั้งใจทํารายงานใหดีที่สุด หมั่นแสวงหา           
แหลงความรูในการเรียน มีการจัดการเรื่องเวลาโดยจัดสรรเวลาเรียนและเวลารวมกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยอยางเหมาะสม เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียน การจัดการ และการสราง
ระเบียบวินัยในตนเอง จนกลายเปนกิจวัตรประจําวัน เปนอัตลักษณความเปนตัวตน ทายสุดนําไปสู
ความสําเร็จในการศึกษา ดวยผลการศึกษาในระดับที่พอใจ สรางความภูมิใจแกตนเอง ครอบครัว 
และบุคคลแวดลอม รวมทั้งสถาบันการศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับความเชื่อพื้นฐานของทฤษฏีมนุษยนิยมคือ มนุษย
ทุกคนมีศักยภาพ และความโนมเอียงที่จะขวนขวายเรียนรูดวยตนเอง โดยมีแรงจูงใจภายในชวย
สรางสถานการณ และสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามที่ตนตองการ มนุษยสามารถรับผิดชอบพฤติกรรม
ของตน ถือวาตนเองเปนปจเจกบุคคล และเปนบุคคลที่มีคา มนุษยมีอิสระที่จะเรียนรูไดตามความ
ตองการและความสนใจของตนเอง ไมชอบการบังคับขูเข็ญ และการเรียนรูจะมีความหมายและมีความสําคัญ      
ถาหากผูเรียนมีโอกาสลงมือกระทํา มีสวนรวมรับผิดชอบและประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง 

จากสรุปผลการวิจัย เห็นไดวา ความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองของ
ผูเรียน สอดคลองตามแนวคิดวิธีการเรียนรูดวยการนําตนเองของโนลส (Knowles) ประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ 
การวิเคราะหความตองการ การกําหนดจุดมุงหมาย การวางแผนการเรียน การแสวงหาแหลง
วิทยาการและการประเมินผล ซ่ึงเมื่อพิจารณาตามแนวคิดของโนลสแลัว เห็นวาในแตละขั้นตอน
เปนกระบวนการของการเรียนรูที่ผูเรียนแตละคนจะปฏิบัติไดไมเทากัน อันหมายถึงความสามารถ
ของแตละบุคคลในการเรียนรูดวยการนําตนเอง และสอดคลองกับนักการศึกษาไทย คือ สมคิด อิสระวัฒน 
(2542 : 2) ที่กลาววา ลักษณะของคนที่สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ไมไดมีอยูในตัวของทุกคน แตสามารถสราง
และพัฒนาขึ้นมาได ซ่ึงเมื่อใดก็ตามที่ผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยการนําตนเอง มีใจรักที่จะศึกษา
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คนควา เพราะตนมีความตองการ บุคคลนั้นก็จะดําเนินการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยไมมีใครตองบอก 
อีกทั้งยังเปนแรงกระตุนใหเกิดความอยากรูไมส้ินสุด ซ่ึงวิถีดังกลาว จะนําไปสูการเปนผูเรียนรู
ตลอดชีวิต (Lifelong Learner) 

1.3    การใชเทคโนโลยีแหงตัวตนเพื่อการเรียนรู 

การศึกษาวิจัยเร่ือง “การใชเทคโนโลยีแหงตัวตนเพื่อความสําเร็จในการศึกษาของ
นักศึกษาเพศทางเลือก” ผูวิจัยศึกษาถึงกระบวนการใชเทคโนโลยีแหงตัวตน เพื่อนําไปสูการเรียนรู
ดวยการนําตนเองเพื่อความสําเร็จในการศึกษาระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาเพศทางเลือก  โดยนําเสนอ                  
ในรูปแบบวิธีการศึกษาประวัติชีวิตและเรื่องเลา (Life history and Narrative approach) ของผูให
ขอมูลหลักหรือเจาของประสบการณ  เรื่องเลาทําใหผูวิจัยเขาถึงความจริงของผูเลา เพราะเปน
เร่ืองราวที่เกี่ยวกับชีวิตนับจากอดีตมาจนถึงปจจุบันและมีผลถึงอนาคต โดยวิธีการใหผูเลาเรื่องพูด
ถึงตัวเอง อธิบายเรื่องราวและประสบการณตางๆที่ตนเองประสบมา บรรยายถึงความรูสึก อารมณ 
ความทรงจํา โดยเชื่อมโยงความสัมพันธกับผูอ่ืนในสังคม เพื่อทําความเขาใจถึงวิธีคิด การนิยาม การให
ความหมาย การตีความ สถานการณและเรื่องราวตางๆ ที่ผานเขามาในชีวิตของผูเลา การเลาเรื่องชวย
ใหผูเลารูสึกวาประสบการณของตนมีความหมาย  ตระหนักถึงความสําคัญของตนเอง สําคัญตอสังคม  เร่ืองเลา
ทําใหผูวิจัยไดทราบถึงกระบวนการใชเทคโนโลยีแหงตัวตน เพื่อนําไปสูการเรียนรูดวยการนําตนเอง          
เพื่อความสําเร็จในการศึกษาของมาชานั้นกอตัวมาจากประสบการณของมาชา ภาวะวิกฤตทางลบ 
ในชีวิตไดสรางจุดเปลี่ยนที่สําคัญของมาชา แรงจูงใจที่เห็นจากกะเทยรุนพี่ในการมองโลกในดานบวก สงผลให
เกิดการเรียนรู การใชเทคโนโลยีแหงตัวตนในการปรับตัว เปลี่ยนแปลงตนเองไปเรื่อยๆผานประสบการณตาง  ๆ
ในแตละระยะของการศึกษาในมหาวิทยาลัย จนในที่สุดสามารถกลับมาเปนบุคคลที่คุณภาพ มี
ศักยภาพ และไดรับการยอมรับจากสังคม  

 ความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองตองเกิดจากการผสมผสาน
องคประกอบ 2 สวนดวยกัน นั่นคือ องคประกอบภายในรางกาย ไดแก ลักษณะทางบุคลิกภาพของ
ผูเรียน ซ่ึงประกอบดวยแรงจูงใจ เจตคติ คานิยม ความสามารถในการรับผิดชอบและควบคุมตนเอง 
องคประกอบภายนอก คือ การจัดการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรูดวยการนําตนเองที่หลอหลอม
ความเปนตัวตน นําไปสูเปนแรงกระตุนใหเกิดพฤติกรรมการเรียนรู องคประกอบทั้งสองนี้ไดเปน
แรงขับเคล่ือนใหบุคคลปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหเกิดการเรียนรูในทิศทางดังกลาว หากแตในสภาพ
ความเปนจริงแลว บุคคลมีความสามารถในการจัดการองคประกอบทั้งสองนี้แตกตางกัน นอกจากนี้
ยังตองคํานึงถึงแรงตานหรือแรงกดดันที่เกิดขึ้นดวยวาบุคคลสามารถจัดการกับแรงกดดันนั้นได
อยางไรและดีเพียงใด ในกรณีศึกษามาชานั้น เธอสามารถจัดการกับแรงกดดันที่เกิดขึ้นได โดยเธอ
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เปลี่ยนแรงกดดันเปนแรงเสริมที่ชวยใหองคประกอบทั้งสองดําเนินไปไดอยางดี แรงกดดันที่เกิดขึ้น
เสมือนเปนเครื่องทดสอบกําลังใจของตนเอง เพื่อไปสูจุดหมายที่ตั้งไว    
  จากสรุปผลการวิจัย มีองคประกอบหลัก 2 ประการ คือ องคประกอบภายนอก 
ไดแก กระบวนการจัดการเรียนการสอน แบบการเรียนรูดวยการนําตนเอง องคประกอบภายใน 
ไดแก ลักษณะบุคลิกภาพของผูเรียน ซ่ึงประกอบดวยแรงจูงใจ เจตคติ คานิยม ความสามารถในการ
รับผิดชอบและควบคุมตนเอง ที่กอใหเกิดความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองของผูเรียน ไดสอดคลอง
ตามแนวคิดของกูกลิเอลมิโน (Guglielmino) ตลอดจนผลการวิจัยทั้งภายในและตางประเทศพบวา 
ความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง ประกอบดวย 8 ประการ คือ การเปดโอกาสตอการเรียนรู มโนมติตอ
ตนเองในการเปนผู เรียนที่มีประสิทธิภาพ ความคิดริเร่ิมและความเปนอิสระในการเรียนรู 
รับผิดชอบในการเรียนรู ความรักการเรียน ความคิดสรางสรรค มองอนาคตในแงดี รวมทั้ง
ความสามารถในการใชทักษะทางการศึกษาระดับพื้นฐานและทักษะการแกปญหา ซ่ึงในแตละ
องคประกอบนั้น จะเปนคุณลักษณะที่มีอยูภายในตัวบุคคล โดยคุณลักษณะดังกลาวจะทําใหบุคคล
ที่เรียนรูดวยการนําตนเองมีความพรอมในการเรียนรู ซ่ึงถือเปนแนวคิดพื้นฐานในการนําไปสูการ 
นําตนเองในการเรียนรูในเชิงที่มีลักษณะของการปฏิบัติ และถือเปนพื้นฐานใหบุคคลนั้น  ๆมีความสามารถ     
ในการเรียนรูดวยการนําตนเอง 

ผูวิจัยพิจารณาแลวมีความเห็นวาการเกิดกระบวนการเรียนรูไดนั้น ตองมาจาก
กระบวนการภายในของตนเองวามีความพรอมที่กอให เกิดกระบวนการดังกลาวหรือไม 
กระบวนการภายในที่เกิดจากความรับผิดชอบและความสามารถควบคุมตนเองใหดําเนินการในการ
เรียนรูใหบรรลุวัตถุประสงค เพราะการเรียนรูดวยการนําตนเองเปนการเรียนรูที่เกิดจากความ
ตองการขั้นพื้นฐานของมนุษยในแตละบุคคล โดยเริ่มตั้งแตความตองการทางดานรางกาย ความตองการทางดาน
จิตใจที่เกี่ยวของกับความรัก ความปลอดภัยหรือความมั่นคงในชีวิต ความตองการการนับถือตนเอง
จนไปถึงความตองการที่จะประสบความสําเร็จสูงสุดในชีวิต โดยความตองการดังกลาวทําใหเกิด
การศึกษาเรียนรูในกระบวนการของการชี้นําตนเอง การเรียนรูดวยตัวเองจะเกิดไดดี ตองเปนการ
เรียนรูที่ผูสอนใหความสําคัญแกผูเรียน เคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สงเสริมใหผูเรียนรูจักคิด 
คิดเปน สามารถตัดสินใจเลือกสิ่งที่จะเรียนรู สงเสริมใหรูจักวิธีเรียนรูดวยการนําตนเอง ใหมีความสามารถ     
ในการแสวงหาความรูและรูจักประเมินผลตนเองควบคูกันไป สอดคลองกับการเรียนรูการสรางสรรค          
ดวยปญญาตามแนวทฤษฏี Constructionism คือเปนการยึดหลักใหผูเรียนรูและสรางความรูขึ้นมาเอง และ
ผูสอนสนับสนุน ชวยเหลือ อํานวยความสะดวก ใหเกิดบรรยากาศการเรียนรูที่สรางสรรค และยอมรับ
ในบทบาทของผูเรียน ในการแสวงหาความรู สรางความรูความเขาใจในสิ่งตางๆดวยตนเอง และแนวคิดของ
คารล โรเจอรส (Carl Rogers) การเรียนรูยอมจะตองมีลักษณะเปนกระบวนการภายในตัวผูเรียน ที่ควบคุม
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โดยผูเรียนเองเทานั้น แตอาจมีการปฏิสัมพันธกับสังคม และส่ิงแวดลอมภายนอกที่ผูเรียนเปนสมาชิก        
อยูดวย  ครูผูสอนควรเปนผูอํานวยสะดวก เพื่อการเรียนรู      
  ประกอบกับความมุงมั่นพยายามของแตละบุคคล อาจกลาวไดวาคนทุกคนมีความ
เปนตัวตนที่เหมือนกัน หากแตมีความสามารถในการจัดการที่แตกตางกัน ยอมสงผลถึงการปฏิบัติการ            
ที่แตกตางกันดวย เงื่อนไขที่สําคัญของการใชเทคโนโลยีแหงตัวตนที่กอใหเกิดกระบวนการเรียนรู
ดวยการนําตนเองนั้น ขึ้นอยูกับความสามารถในการจัดการกับกระบวนการทั้งภายนอกและภายใน
ของตน ประกอบกับการที่มีความตั้งใจ ความมุมานะ หรือการใหความหมายกับสิ่งตางๆ ที่เปน
ประสบการณชีวิต ทั้งนี้ประสบการณชีวิตของมนุษยแตละคนไมเหมือนกัน อีกทั้งยังมีความ
หลากหลาย เพราะประสบการณชีวิตเกิดจากอัตลักษณที่ถูกจัดกระทําในแตละบริบททางวาทกรรม 
ทั้งการกระทํา ความคิด ความสุข ความทุกข ความสมหวัง ความผิด การเบี่ยงเบน ความเครียด ความยากจน 
ความขัดแยง ความเจ็บปวด การปรับตัว การมีสวนรวม ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ และโลกแหงความจริง     
ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของบุคคล อันนํามาซึ่งทําใหเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงในความคิด 
ความเชื่อ ในการเปดพื้นที่ใหส่ิงที่ถูกกีดกันหรือถูกขจัดไดแสดงตัวตนในสังคม ทําใหเกิดความเขาใจ      
ในความจริงที่ดํารงอยูในบริบทนั้น รวมถึงการฝกฝนจนเกิดเปนนิสัย ทําเปนกิจวัตรประจําวัน ทําให
บุคคลสามารถสรางเทคโนโลยีแหงตัวตนและนํามาสูความสําเร็จในการศึกษา ดังเชน กรณีของ
มาชา นักศึกษากะเทยคนหนึ่งที่สําเร็จการศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจ
ทั่วไป มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

1.4    เสนทางสูความสําเร็จและมุงหวังถึงอนาคต 

การใชเทคโนโลยีแหงตัวตนเพื่อพัฒนาการเรียนรูของมาชาเกิดขึ้นจากการมีแรงจูงใจและ
ความมุงมั่น ตั้งใจแนวแน ที่ตองการเปลี่ยนแปลงตนเอง สรางคุณคาใหแกตนเองใหเกิดการยอมรับ
ในครอบครัว เปนความภาคภูมิใจและเปนรางวัลอันยิ่งใหญใหแกตนเอง ใหมีความพยายามตอไป 
ใหถึงเปาหมายแหงการดําเนินชีวิตของตน ความภาคภูมิใจนี้เองที่เปนแหลงรวบรวมกําลังใจที่ทําให
มาชาไมยอทอ ไมหมดหวัง มีพลังและพรอมกาวเดินตอไปใหไปถึงจุดหมายนั้น ดวยสติและปญญา
ในการแกปญหาฟนฝาอุปสรรค        
   การใชเทคโนโลยีแหงตัวตน เพื่อความสําเร็จในการศึกษาของนักศึกษาเพศทางเลือก 
การศึกษาปรากฏการณคร้ังนี้ หมายถึง กระบวนการที่ตนตระหนักรูถึงคุณคาและศักดิ์ศรีแหงตน มีความเปน     
อัตลักษณแหงตน ดวยการกระทําที่มุงเนนความสําเร็จดวยอาศัยแรงจูงใจและแรงกระตุนประกอบ
กับการไดใชประสบการณที่เกิดขึ้นในอดีตเปนบทเรียนที่นําไปพัฒนาและแกไขมิใหมีเหตุการณอันไมสมหวัง
เกิดขึ้นอีก การศึกษาถึงปรากฏการณดังกลาวนั้นมิไดเปนสากล เพียงทําความเขาใจในอัตลักษณ  
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การตระหนักรูถึงคุณคาความเปนตัวตนพัฒนาตนเอง เพื่อใหเกิดการยอมรับจากสังคมและบุคคล  
รอบขาง ดังนั้นผลการศึกษาที่ได จึงเปนอัตลักษณหรือความเปนตัวตนของมาชา นักศึกษากะเทยคนหนึ่ง   
ที่สําเร็จการศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจทั่วไป มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี ผูที่เปนกรณีศึกษา ที่ผูศึกษาสนใจและตองการทราบถึงกระบวนการใชเทคโนโลยี
แหงตัวตน อันนํามาซึ่งความสําเร็จในการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมาชานักศึกษาเพศทางเลือก              
เปนลักษณะเฉพาะของบุคคลที่ไมสามารถลอกเลียนแบบได แตสามารถนํามาเปนแบบอยาง เพื่อปรับใช          
กับตนเองได เนื่องจากความเปนตัวตนนั้น ตองเกิดจากบุคคลนั้นๆ วามีความพรอมในองคประกอบ
หลักทั้งสอง ไมวาองคประกอบภายนอก องคประกอบภายในรางกายที่หลอหลอมความเปนตัวตน
และแรงจูงใจ ซ่ึงเปนแรงกระตุนใหเกิดพฤติกรรมการเรียนรู หรือไม ความพรอมในที่นี้ หมายถึง การจัดการ 
จัดระเบียบใหกับตนเอง ทั้งในสวนความคิดซึ่งเปนนามธรรมเปนสวนภายในรางกายและในสวน 
การปฏิบัติซ่ึงเปนรูปธรรม เมื่อสามารถจัดการกับทั้งสองสวนดวยความตั้งใจแนวแนแลวนั้น ความเปนตัวตน 
ของเราก็ถูกนําออกมาใชไดอยางเต็มที่ แตทั้งนี้ทั้งนั้นจะมากนอยเพียงใด ขึ้นกับตัวเราที่ไดเปนผูกําหนด
ระดับการกระทําของตนเองและความสามารถที่ไดจัดการกับแรงตานที่เกิดขึ้นไดดีเพียงใด   

 
2. ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 

2.1   ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอสถาบันการศึกษา 

สถาบันการศึกษาควรทําความเขาใจ และเปดโอกาสรวมทั้งจัดการเรียนการสอน 
สงเสริม และสนับสนุนการเรียนรูดวยการนําตนเอง โดยเริ่มจากการตระหนักรูในความสามารถของ
ผูเรียน ประกอบกับการที่สถาบันการศึกษาสงเสริมการดําเนินกิจกรรมที่สรางสรรค ใหความสําคัญ
ในศักดิ์ศรี และความเปนตัวตนของผูเรียนโดยแท เพื่อใหผูเรียนเกิดความมั่นใจ มีความภาคภูมิใจใน
ตัวตน และสามารถกลาเผชิญกับปญหาอุปสรรคและเรียนรูที่จะหาทางแกปญหานั้นๆ ซ่ึงจะทําให
ผูเรียนเกิดการแสวงหาความรูอยางไมส้ินสุด อันเปนผลนําไปสูการเรียนรูอยางตอเนื่องและตลอดชีวิต 
   ควรมีการศึกษาในเรื่องกระบวนการใหไดมาซึ่งเทคโนโลยีแหงตัวตนของนักเรียน
ในระดับเริ่มตน เปนการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยปูพื้นฐานความเขาใจเทคโนโลยีนี้แกครูผูสอน 
เพื่อใหครูซ่ึงมีบทบาทสําคัญในการเรียนรูของเด็ก สามารถดึงความเปนตัวตนของเด็กออกมาใชให
เกิดประโยชนตอการศึกษาทั้งในปจจุบันและอนาคต เพื่อใหเด็กหรือเยาวชนเหลานั้นมีพื้นฐานที่ดี  
ที่พรอมเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาและยั่งยืนตอไป 
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2.2     ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติในการพัฒนาสังคม 

ในดานของสังคม สถาบันทางสังคมเกิดจากการเชื่อมโยงบรรทัดฐานตางๆทาง
สังคม ไดแก วิถีชาวบาน จารีตประเพณี และกฎหมาย โดยเปนสวนวัฒนธรรมทางสังคม สถาบัน
ตางๆในสังคม เชน สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันเศรษฐกิจ  สถาบันกฏหมายและ
สถาบันทางการเมืองการปกครอง  ควรตระหนักและสรางความเขาใจปรับทัศนคติอันดีของ
ประชาชนทั่วไปที่มีตอ กะเทยหรือกลุมคนเพศทางเลือกอ่ืน  ๆวาคือคนในสังคมที่มีความสามารถ  มีความคิด
สรางสรรค  และมีความรูสึกที่ไมตางจากคนทั่วไป หากแตเปนในเรื่องของความเบี่ยงเบนทางเพศ 
ความผิดปกติของโครโมโซม รสนิยมสวนตัว ประสบการณที่ไมดีจากเพศตรงขาม และการเลี้ยงดู
ในครอบครัว  การสอนเรื่องเพศในสังคมไทย ควรสอนใหรูจักความหลากหลายเหมือนกับที่บอกวา 
สังคมไทยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งวัฒนธรรมหลัก และวัฒนธรรมยอย เรื่องเพศ   ก็เชนเดียวกัน 
ควรใหการศึกษาอยางชัดเจน สวนใครจะรักชอบแบบไหน ใชวิจารณญาณเปนสวนตัดสินใจ ถึงแมวา
คนเหลานี้ถูกสรางมาอยางแตกตาง แตก็ไมควรถูกแบงแยกที่ยืนในสังคม คนเหลานี้         ก็สามารถใชชีวิต
รวมกับคนทั่วไปในสังคมประชาธิปไตยไดอยางปกติสุข โดยไมไดมีเหตุแหงความแตกตางทางเพศ 
หากสังคมเปดพื้นที่ที่ เหมาะสมใหกับกลุมคนเพศทางเลือกไดกาวเขามาอยางมั่นใจ และใน
ขณะเดียวกันสังคมก็พรอมใหโอกาส ไมวาจะเปนหนาที่การงาน  การแสดงความคิดเห็น และการมี
สวนรวมในสังคมทุกๆดาน ทั้งทางดานเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ซ่ึงเชื่อวากลุมคนเพศทางเลือก
นั้นเปนคนกลุมหนึ่งที่สามารถชวยเหลือสังคมใหกาวหนาได แคเร่ิมตนดวยความเขาใจและยอมรับ
การอยูรวมกันของกลุมคนเพศทางเลือกกับคนในสังคม บนพื้นฐานของศักดิ์ศรี       ความเปนมนุษย 
ภายใตการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันในสังคมก็จะไมรูสึกวาแตกตางกันอีกตอไป 

2.3    ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป   

ควรมีการศึกษาและทําความเขาใจในปรากฏการณเชนนี้ แตเปลี่ยนกรณีศึกษาในลักษณะ
อ่ืนๆ เพื่อใหเปนปรากฏการณที่หลากหลาย เพราะประสบการณของแตละบุคคลมีความหมายและ
แตกตางกัน บุคคลตางเติบโตขึ้นมาภายใตกรอบวัฒนธรรม ภาษา สถาบัน กฎเกณฑ และกติกา ที่หลอหลอม
ความรูสึกนึกคิดและดําเนินรอยตามแบบที่สังคมตองการ  ซ่ึงสิ่งเหลานี้ไดเปนความรูเกี่ยวกับความ
จริงที่มีแกนหรือสาระอันเปนคุณสมบัติเฉพาะของแตละบริบทหรือสังคมหรือวัฒนธรรม  ที่มีความ
หลากหลาย เมื่อศึกษากรณีศึกษาในลักษณะอื่นๆของแตละบุคคลแลว   อาจนํามาจัดกลุมและสังเคราะห ก็จะได
งานวิจัยที่รวมวิธีการศึกษาประวัติชีวิตและเรื่องเลา (Life history and Narrative approach)  ดังนั้นขอมูล
ความรูที่ไดจะเปนประโยชนแกนักเรียน นักศึกษา    ที่จะเปนแรงจูงใจ  แรงบันดาลใจ และแรงผลักดัน      
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ใหเกิดกระบวนการเรียนรูไดดวยตนเอง เพื่อสงผลสําเร็จในการเรียน และเปนเยาวชนที่มีความรู
ความสามารถ มีประสิทธิภาพอันเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนาตอไป 
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แนวคําถามในการสัมภาษณกับเจาของประสบการณ 
วิทยานิพนธ 

เร่ือง เพศทางเลือก : การใชเทคโนโลยีแหงตัวตนเพื่อความสําเร็จในการศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
1. เร่ิมการสนทนา 
- เร่ิมคําถามทั่วๆไป ในเรื่องทีก่ําลังอยูในความสนใจ หรือ กิจกรรมที่ช่ืนชอบ เชน หนงัซีรีส

เกาหลี  แนวเพลง นักรอง ศิลปน เปนตน 
- แนะนําตนเอง และบอกวัตถุประสงคในการสนทนา 
- ขออนุญาตบันทึกแถบเสียง ถาผูใหสัมภาษณปฏิเสธจึงขอจดบันทึกคาํสนทนา 
 
2.  คําถามขอมูลทั่วๆไป 
- ช่ือ คณะ ช้ันป อายุ 
- ขอใหเลาประวัติการศึกษาตัง้แตมัธยมถึงปจจุบัน 
- เลาถึงโรงเรียนที่เคยเรยีนมาเปนโรงเรียนแบบไหน มวีิธีการเรียนการสอนอยางไร 
- ชีวิตประจําวันเมื่อตอนที่เรียนอยูในระดับมัธยมเปนอยางไรบาง และมแีตกตางกับชีวติการ

เรียนในระดับอุดมศึกษาอยางไรบาง 
- กลุมเพื่อนที่มหาวิทยาลัยเปนแบบไหน มผีลตอการเรียนของตนเองหรือไม อยางไร 
- ใชชีวิตแบบหอพักหรือไม คดิวาการอยูหอพักสงผลตอการเรียนหรือไม อยางไร 
- คิดวาเพื่อรวมหองหอพัก มผีลตอการเรียนและการใชชีวิตนักศกึษาหรือไมอยางไร 
- เพื่อนรวมหองหอพักกับเพื่อนในกลุมเปนบุคคลกลุมเดียวกันหรือไม 
- มีเพื่อนตางสถาบันอื่นหรือไม  
- มีเพื่อนตางคณะหรือไม หากมีเปนเพื่อนทีม่าจากโรงเรียนเกา หรือ เร่ิมคบกันใหมเมือ่เขา

มหาวิทยาลัย 
- การเขาชั้นเรียน สวนใหญจะเขากอนหรือหลังเวลาอาจารยเขาสอน เพราะอะไร  
- ในกลุมมีเพื่อนผูหญิงหรือไม 
- ในวิชาเรียนนัง่เรียนกับเพื่อนกลุมไหน เหตุใดจึงเปนเชนนั้น 
- ชอบเขาเรียนวชิาไหนมากทีสุ่ด เพราะเหตใุด 
- ใชเวลาชวงไหนคนควาหาขอมูลในการเรยีนและทบทวนวิชาที่เรียน 
- เวลาวางจากการเรียน สวนใหญใชเวลาในการทํากิจกรรมใดบาง 
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- เขารวมกิจกรรมหรือเขารวมชมรมกับทางมหาวิทยาลัยบางหรือไม 
- การเขารวมกจิกรรมกับทางมหาวิทยาลัย มผีลกระทบตอการเรียนหรือไม ถามีใชวิธี

แกปญหานั้นอยางไร 
 
3.  คุณลักษณะของความเปนกะเทย 
- คนรอบขางมีอิทธิพลตอตนหรือไมอยางไรในการรับรูวาตนเปนกะเทย 
- เพื่อนรวมหองหอพักและเพือ่นรวมชั้นเรยีน อาจารยผูสอน ยอมรับหรือเปลา 
- แสดงออกถึงความเปนตวัตนและวางตวัอยางไรบาง เมื่ออยูมหาวิทยาลยั และนอก

มหาวิทยาลัย 
- กับเพศสภาวะในตัวตนมีผลกระทบตอการเรียนหรือไม อยางไร 
- เมื่อรับรูวาตนเองเปนใครในสังคม คิดอยางไร ชอบหรือไมชอบอยางไร อยากใหครอบครัว     
- คนรอบขาง สังคม ปฏิบัติตอตนอยางไร  
- มีความสุขหรือไมอยางไรกบัการรับรูวาตนเองเปนกะเทย ปฏิบัติตัวและคิดวาควรปฏิบัติ

ตัวอยางไร เมือ่อยูใน มหาวทิยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย 
- คิดวาเปนเชนนี้เพราะอะไร และทําไมถึงคดิเชนนัน้ 
- ตองการเปนเพศอะไร เร่ิมรูวาเปนใคร (เพศทางเลือก) ตัง้แตเมื่อไหร  
- ทําอยางไรกับตนเองบางเพื่อใหเปนไปตามที่ตองการ (เชนแตงกาย แตงหนา ไวผมยาว ทาน

ยา ทําศัลยกรรม กริยาทาทาง) ทําไมถึงเลือกที่จะทําเชนนี ้ตัดสินใจทําเพราะอะไร 
- อยากดํารงชวีติอยางไร บุคคลที่ยึดเปนแบบอยางในการดํารงชีวิตคือใคร ทําไมถึงคิด

เชนนั้น 
- ในอนาคตอยากเปนอะไร เพราะอะไร 
- อยากใหบุคคลอื่นเห็นตนเปนอยางไร เรียกวาอะไร (กะเทย เพศที่สาม เพศทางเลือก) ทําไม

ถึงตองการและคิดเชนนั้น 
- มีความอึดอัดในการดํารงชีวติไหม 
- ในกลุมมีเพื่อนที่เปนกะเทยหรือไม 
- ถาเลือกเกิดไดอยากเปนผูหญิงหรือผูชาย เพราะอะไร 
 
4.  การเรียน 
- เรียนหนังสือวนัละกี่ช่ัวโมง 
- คิดอยางไรกับการเรียนที่นี ่
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- อนาคตคิดเรียนตอระดับปรญิญาโทตอหรือไม 
- คิดวากระบวนการเรียนการสอนของมหาวทิยาลัยเปนอยางไรบาง 
- ชอบการเรียนการสอนแบบๆไหน 
- อาจารยสอนหนังสือเปนอยางไร 
- คิดวาตนเองเปนคนที่ขยัน ตัง้ใจเรียนหรือไม 
- ชอบเขาหองสมุด อานหนงัสือ คนควาหาขอมูล ทบทวนวิชาที่เรียนหรือไม 
- คิดวาเพื่อนรวมชั้นเรียนมีผลตอการเรียนในมหาวิทยาลัยหรือไม อยางไร 
- เพื่อนรวมเรยีนและเพื่อนรวมหองหอกพกั มีสวนชวยในเรื่องการเรียนของตนหรือไม 

อยางไร 
- คิดวาส่ิงใดมีอิทธิพลตอการเรียนของตนมากที่สุด 
- หลังจบการศึกษาแลว อยากทําอะไรเปนอนัดับแรก 
- ความหวังในอนาคต อยากเปน หรือ ประกอบอาชีพอะไร 
- คิดวาความคาดหวังในอนาคตมีผลตอตนเอง โดยเฉพาะในเรื่องการเรยีนหรือไมอยางไร 
- รูสึกกดดันหรอืไม ในการทีต่ั้งความหวงัในเรื่องการเรียน 
 
5.  คุณลักษณะการเรียนรูแบบนาํตนเอง 
- มีกําหนดจุดมุงหมายและจัดระบบแผนการเรียนอยางไร 
- มีการกําหนดสิ่งที่ตองการเรียนรูของตนเองหรือไม อยางไร 
- มีระบบการบริหารและจดัสรรเวลาในการเรียนใหกับตนเองอยางไร 
- อะไรเปนแรงจูงใจในดานการเรียน และการพัฒนาศักยภาพของตนเองใหประสบ

ความสําเร็จ 
- มีการแลกเปลีย่นความรูระหวางเพื่อนรวมเรียนหรือไม อยางไร 
- การแลกเปลี่ยนความรูระหวางเพื่อนรวมเรยีน มีผลตอการการเรียนอยางไร 
- จุดใด ที่เปนจดุพลิกผันในการสรางทัศนคติที่ดีตอการเรยีนของตน 
- เลือกวิธีการเรยีนของตนเองอยางไร ทั้งการเรียนในหองเรียนและนอกหองเรียน 
- ระบบการเรียนการสอนของทาง มหาวิทยาลัยมีผลกระทบตอการจัดระบบการเรียนของตน

หรือไม อยางไร 
- ตองการใหการเรียนการสอนในชั้นเรียนเปนแบบใด เหตุใดจึงตองการแบบนั้น 
- คิดวาระบบการเรียนการสอนในชั้นเรียนมคีวามเหมาะสมกับตนหรือไม อยางไร 
- แหลงความรูหรือส่ือการเรียนการสอนใดที่สนใจมากทีสุ่ด 
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- คิดวาแหลงความรูหรือส่ือการเรียนการสอนใด ที่เหมาะสมตอการเรียนและสรางแรง
กระตุนในเรื่องการเรียนของตน 

- แหลงความรูและส่ือการเรียนการสอนมีผลตอการตอการพัฒนาทักษะความรู ความสามารถ 
การแกปญหา และศักยภาพของตนหรือไม อยางไร 

- นอกเหนือจากแหลงความรูและส่ือการเรียนการสอนแลว อะไรที่มีอิทธิพลตอการพัฒนา
ทักษะความรู ความสามารถ การแกปญหา และศักยภาพของตน 

- พฤติกรรมในหองเรียนของตนเปนอยางไร 
- มีความรับผิดชอบตอการเรียนของตน มากนอยเพียงใด 
- มีสวนรวมในการอภิปรายในหองเรยีน การแสดงความคดิเห็นสวนตวั และการพยายามมี

ความคิดเหน็ทีแ่ตกตางไปจากผูสอนบางหรือไม 
- มีการประยกุตความรูที่ไดจากการเรียนไปใชกับสถานการณอ่ืนนอกหองเรียนหรือไม 

อยางไร 
- มีการกําหนดวธีิการประเมินตนเองและความเขาใจถึงศักยภาพของตนในดานการเรียน

อยางไร 
 
6.  ภูมิหลังในสวนครอบครัว 
- ความสัมพันธกับครอบครัวเปนอยางไร ทําไมถึงเปนเชนนั้น 
- มีความผูกพัน สนิทสนมกับที่บาน มากนอยแคไหน 
- มีความคิดเหน็ขัดแยงกับทางครอบครัวในเรื่องการเรียน และเพศสภาวะหรือไม 
- ถูกเลี้ยงดูมาอยางไร ส่ิงที่ชอบและไมชอบ 
- การปฏิบัติและความเห็นของครอบครัวในเรื่องเพศทางเลือกเปนอยางไร 
- เคยมีหรือรูจักคนที่เปนเพศทางเลือกหรือไมอยางไร มีความเหน็และปฏิบัติตอคนเหลานี้

อยางไร 
- บุคคลที่มีความสําคัญในครอบครัวเปนใคร มีคนเปนเพศทางเลือกหรือไม อยางไร 
- และมีความเหน็และปฏิบัติตอคนเหลานี้อยางไร 
- ครอบครัวมีสวนผลักดัน สงเสริมในดานการเรียนหรือไม อยางไร มากนอยแคไหน 
- ครอบครัวยอมรับกับการที่เปนกะเทยหรือไม อยางไร 
- เลาถึงการเรียนในระดับมัธยมศึกษาวาอยูในระดบัใด และทางครอบครัวมีความเห็นอยางไร

กับผลการเรียนระดับคะแนนดังกลาว 
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- ส่ิงใดที่มีสวนทําใหหนักลับมาใหความสนใจ ดานการเรยีนในระดับมหาวิทยาลัยจน
สามารถพัฒนาระดับผลการเรียนใหอยูในเกณฑทีด่ ี

- ถอยคําพูด คําเตือน คําแนะนาํ ช้ีแนะ ที่ทางครอบครัว มักจะพดูเพื่อเตือนสติ และให
กําลังใจอยูเสมอ 

- ความคาดหวังของครอบครัว มีหรือไม อยางไร 
- ทางบานแนะนําการปฏิบัติตัวอยางไร คดิวาเหตใุดครอบครัวจึงแนะนําอยางนัน้ แลวทําตาม

คําแนะนําของครอบครัวหรือไม 
- มีการเปรียบเทยีบผลการเรียนระหวางพี่ นองในบานหรือไม และเปนเหตุกระตุนใหระดับ

ผลการเรียนเพิม่ขึ้นหรือไม อยางไร 
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อภิธานศัพท 

 
กระแดะ นารักนาชัง และจริงใจอยางที่สุด ไมแสดงออกอาการแสรงทํา เปนอาการ

ของผูหญิงที่ดัตจริต อยากใหผูชายชอบใจ  
 
กะเทยลูกกวาด ชายที่แตงกายขามเพศ เส้ือผามีสีสัน นารัก หวานๆ แบบเด็กวยัรุนผูหญิง 
 
จับรุนนอง รุนพี่ปสูงขึ้นไปพารุนนองที่เปนกะเทยเขารวมกิจกรรม หรือการจับคูรุน

นองกะเทยที่ถูกชะตา มีลักษณะทาทาง รูปราง อุปนิสัยคลายกัน 
 
ฟตแกง  การนัดรวมตวักัน พบปะพูดคุยกันระหวางเพื่อน 
 
วากนอง  กิจกรรมการรบันองชาย-หญิง 
 
วากกะเทย  กิจกรรมการรบันองแยกเฉพาะนักศกึษาที่เปนกะเทย 
 
แอะ มาจากกระแดะและแอ็บผสมกัน หมายความวาแอบทํา/แสรงทํานารักนา

ชังและจริงใจอยางที่สุด   
 
แอ็บเรียบรอย มาจากแอบ แอบทํา/แสรงทําใหเรียบรอย 
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