
 
  

โครงการศึกษาและติดตามผลการน าร่องการใช้เครื่องมือการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 

ส าหรับเด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบางเพ่ือส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาในสถานการณ์วิกฤต 

........................................................... 

1. หลักการและเหตุผล 

สถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) หรือ "โควิด-19" ที่แพร่ระบาดหนักทั่วโลก
โดยเฉพาะที่ต้องจับตาการระบาดระลอกใหม่ในประเทศไทย ซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาจากจังหวัดสมุทรสาคร โดยเริ่ม
พบผู้ป่วยในประเทศจ านวนมากในวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และเริ่มพบจ านวนผู้ป่วยในประเทศเพิ่มมาก
ข้ึนและกระจายไปยังภูมิภาคต่าง ๆ  ในประเทศไทย (ศูนย์ข้อมูล COVID-19,2563) เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและลด
โอกาสการแพร่ระบาดใหม่ของโรคโควิด-19 กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ 
สถานศึกษาในสังกัดและในก ากับของกระทรวงฯ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ลงวันที่ 2 มกราคม 2564 โดยให้
สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้ งในระบบและนอกระบบ ซึ่ งอยู่ ในสังกัดและในก ากับของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 (ศบค.) ก าหนดใน 28
จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ตาก นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง
นครนายก กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระบุรี สมุทรปราการ จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง ชุมพร และระนอง ปิดเรียนด้วย 
เหตุพิเศษ ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีการ
ประกาศเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ในระหว่างที่สถานศึกษาต้องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษดังกล่าว ให้ส่วนราชการต้น
สังกัด ก าหนดแนวทางจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดไว้ เช่น การสื่อสารแบบ
ทางไกล หรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ หากไม่สามารถจัดการเรียนการสอนโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
สถานศึกษาอาจจัดการเรียนการสอนโดยใบสั่งงาน หรือมอบงานตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องเข้าช้ันเรียน 

ช่วงการระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 หลายประเทศใช้วิธีการสอนทางไกล ไม่ว่าจะเป็นการสอน
ออนไลน์ หรือแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ครูสอนในห้องเรยีนเสมอืน (Virtual Classroom) หรือใช้การถ่ายทอดการ
สอนผ่านสัญญาณโทรทัศน์ เพื่อให้เด็กเรียนต่อที่บ้านได้ขณะปิดโรงเรียน แต่การใช้วิธีดังกล่าวท าให้เด็กบาง 
กลุ่มโดยเฉพาะเด็กในครอบครัวที่มีฐานะยากจนเสียเปรียบ เพราะไม่มีอุปกรณ์ดิจิทัลที่บ้าน นอกจากนี้ ในการ
เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เด็กจ าเป็นต้องได้รับการเอาใจใส่ การเรียนที่บ้านจึงเป็ นการผลักภาระให้
ผู้ปกครอง อาจท าให้เหลื่อมล้ าทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้นหากผู้ปกครองไม่มีความพร้อมในการช่วยเหลือบุตร
หลานของตนในการเรียน ประเทศไทยยังมีข้อจ ากัดในการเรียนทางไกลก่อนข้างสูง ข้อมูลของสหภาพ 
โทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) บ่งช้ีว่า สัดส่วนของครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร์ค่อนข้างต่ าเมื่อเปรียบเทียบ
กับค่าเฉลี่ยของประเทศพัฒนาแล้ว นอกจากนี้ การส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติยังสะท้อนให้เห็นความ
เหลื่อมล้ าสูงในการเข้าถึงอุปกรณ์ดิจิทัล โดยเฉพาะครัวเรือนที่มีฐานะยากจน จากข้อมูลของส านักงานสถิติ  



แห่งชาติ พบว่า ในปี 2560 ในประเทศไทย ครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อปีน้อยกว่า 2 แสนบาทมีคอมพิวเตอร์
เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตเพียงร้อยละ 3 ของครัวเรือนทั้งหมด ขณะที่ครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อปี 2 แสนบาทข้ึน
ไปมีคอมพิวเตอร์ที่เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตร้อยละ 19 ของครัวเรือนทั้งหมด และหากจ าแนกตามภูมิภาคพบว่า 
กรุงเทพมหานครมีสัดส่วนครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร์สูงถึงร้อยละ 42 ของครัวเรือนทั้งหมด ซึ่งอยู่ในระดับที่สูง
กว่าในภาคอื่น ๆ มากกว่าเท่าตัว กล่าวคือ ครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร์มีสัดส่วนร้อยละ 21 ในภาคกลาง ร้อยละ
19 ในภาคเหนือ ร้อยละ 17 ในภาคใต้ และร้อยละ 14 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เสาวรัจ รัตนค าฟู , 2563) 

จากแนวทางการที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้สถานศึกษาจัดให้กับผู้เรียนระหว่างที่มีการปิดเรียน
กรณีพิเศษนั้น ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในกลุ่มยากจนพิเศษ ซึ่งขาดโอกาสในการเข้าถึง
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และเพื่อให้การมอบหมายงานเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ทีมวิจัยได้พัฒนาชุดเครื่องมือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อเป็นเครื่องมือให้กับ
สถานศึกษา ครูผู้สอน และนักเรียนในกลุ่มยากจนพิเศษเพื่อใช้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ใน
สถานการณ์ที่ไม่สามารถจัดการเรียนรู้แบบปกติได้ 

2. เป้าประสงค์ 

 2.1 เพื่อสนับสนุนการใช้ Black Box ส าหรับการเรียนรู้ด้วยตัวเอง (  Self-Directed Learning 
Packaged ) ของผู้เรียนช่วงช้ันที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6) ในพื้นที่ควบคุมพิเศษ ให้เกิดประสิทธิภาพ อย่าง
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

2.2 เพื่อพัฒนาครูแกนน าในการพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองส าหรับผู้เรียน 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อสนับสนุนครูผู้สอนในโรงเรียนน าร่องให้สามารถใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ( Black Box ) ที่
ส่งเสริมความคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์และสนับสนุนทักษะชีวิตของผู้เรียน 

3.2 เพื่อพัฒนาแนวทางการสร้างชุดเครื่องมือการเรียนรู้ด้วยตนเองที่ส่งเสริมความคิดวิเคราะห์
สร้างสรรค์และสนับสนุนทักษะชีวิตของผู้เรียน 

3.3 เพื่อพัฒนาครูแกนน าให้เข้าใจรูปแบบและสามารถพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองที่ส่งเสริม
ความคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์และสนับสนุนทักษะชีวิตของผู้เรียน 

3.4 เพื่อติดตามและประเมินเพื่อพัฒนาการใช้ Black Box ส าหรับการเรียนรู้ด้วยตัวเอง (Self - 
Directed Learning Packaged) ทั้งจากพื้นที่ของ กสศ. และ พื้นที่เพิ่มเติม 



4. เป้าหมายการด าเนินงาน 

4.1 จัดอบรมครูแกนน าช่วงช้ันที่ 2 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง ในพื้นที่
ควบคุมสูงสุด ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) ก าหนดโดยก าหนดพื้นที่น าร่อง 5 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัด 1) สมุทรสาคร 2) ชลบุรี 3) เพชรบุรี 4) กาญจนบุรี และ 5) พระนครศรีอยุธยา ให้สามารถใช้ชุดการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง (Black Box) ที่ส่งเสริมความคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์และสนับสนุนทักษะชีวิตของผู้เรียน 

4.2 พัฒนาข้อสอบ Pre-Test และ Post-Test ส าหรับทดสอบความคิดวิเคราะหส์รา้งสรรค์ของผูเ้รยีน
ในช่วงช้ันที่ 2 

4.3 ติดตามผลการใช้งานชุดการเรียนรู้ด้วยตัวเองฯ ผ่านกระบวนการ PLC ออนไลน์ และการลงพื้นที่
ของครูอาสาประจ าพื้นที่ 

4.4 พัฒนารูปแบบการสร้างชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองที่ส่งเสริมความคิด
วิเคราะห์สร้างสรรค์และสนับสนุนทักษะชีวิตของผู้เรียน 

4.5 อบรมครูแกนน าเพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองที่ส่งเสริมความคิด
วิเคราะห์สร้างสรรค์และสนับสนุนทักษะชีวิตของผู้เรียน 

5. ขอบเขตและแนวทางการด าเนินงาน 

 กระบวนการด าเนินการเป็นดังต่อไปนี้ 

 5.1 จัดอบรมการใช้ต้นแบบชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Black Box) ที่ส่งเสริมความคิดวิเคราะห์
สร้างสรรค์และสนับสนุนทักษะชีวิตของผู้เรียนให้กับครูแกนน าของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายจาก 5 จังหวัด 

5.2 ด าเนินการมอบต้นแบบชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Black Box) ให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
จ านวน 485 คน 

5.3 ด าเนินการจัดท าแบบทดสอบ Pre-Test และ Post-Test ส าหรับทดสอบความคิดวิเคราะห์
สร้างสรรค์ของผู้เรียนในช่วงช้ันที่ 2 ส าหรับทดสอบกลุ่มตัวอย่างในโครงการเพื่อเปรียบเทียบผลการใช้ชุดการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

5.4 ติดตามผลการใช้งานชุดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ฯ ผ่านกระบวนการ PLC ออนไลน์ ลงพื้นที่ติดตาม
ด้วยนักวิจัยในพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลผลการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

5.5 พัฒนารูปแบบการสร้างชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองส่งเสริมความคิดวิเคราะห์สร้างส รรค์และ
สนับสนุนทักษะชีวิตของผู้เรียน 



5.6 จัดอบรมขยายผลรูปแบบการสรา้งชุดการเรยีนรู้ด้วยตนเองที่สง่เสริมความคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์
และสนับสนุนทักษะชีวิตของผู้เรียนให้กับครูแกนน าจากโรงเรียนน าร่อง 

6. กลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่มเป้าหมาย ในการด าเนินการครั้งนี้ คือ เด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบางที่ก าลังศึกษาอยู่ในช่วงช้ัน
ที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - ประถมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 
(ศบค.) ก าหนดโดยก าหนดพื้นที่น าร่อง 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด 1) สมุทรสาคร 2) ชลบุรี 3) เพชรบุรี 4) 
กาญจนบุรี และ 5) พระนครศรีอยุธยา จากข้อมูลกลุ่มเป้าหมายจากฐานข้อมูล ISEE ของกองทุนเพื่อความ
เสมอภาคทางการศึกษา จ านวน 9,706 คน 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในโครงการ ใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างจ านวน 485 คน 
จาก 9,706 คน (ISEE, 2563) เนื่องจากเป็น 5% ประชากรทั้งหมดและของมีจ านวนมากกว่ากฎการสุ่มตัวอยา่ง
ของ เคธซี่และมอร์แกน ที่ประชากร 10,000 คน ต้องข้ันต่ า 370 คน จากนั้นด าเนินการสุ่มโรงเรียนในพื้นที่
โดยค านึงถึงจ านวนกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วน ซึ่งได้รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนโรงเรียนและนักเรียนของการสุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสัดส่วนของจังหวัด 

จังหวัด จ านวนโรงเรียน จ านวนนักเรียน 

สมุทรสาคร 3 77 

พระนครศรีอยุธยา 5 54 

ชลบุรี 11 86 

เพชรบุรี 6 48 

กาญจนบุรี 8 220 

รวม 37 485 

* หมายเหตุ รายช่ือโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการอยู่ในเอกสารแนบ 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ระยะเวลาประมาณ 8 เดือน ( เมษายน 2564 – พฤศจิกายน 2564 ) 

 



8. แผนการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม 
ปี 2564 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 

1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ต้นแบบชุดการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ( Black Box ) 

        

2 จัดท าแบบทดสอบ Pre-Test และ Post-Test         

3 มอบชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Black Box)         

4 ติดตามผลการใช้งานชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองฯ 
ผ่าน PLC ออนไลน์ ลงพื้นที่ติดตามด้วยนักวิจัยใน
พื้นที่ 

        

5 พัฒนารูปแบบการสร้างชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ส่งเสริมความคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์และสนับสนุน
ทักษะชีวิตของผู้เรียน 

        

6 จัดอบรมขยายผลรูปแบบการสร้างชุดการเรียนรู้
ด้วยตนเองที่ส่งเสริมความคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์
และสนับสนุนทักษะชีวิตของผู้เรียนให้กับครูแกน
น าจากโรงเรียนน าร่อง 

        

7 สรุปโครงการ         

9. ผลผลิตของโครงการ 

 9.1 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ โครงการน าร่องการใช้เครื่องมือการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
ส าหรับเด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบางเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาในช่วงโควิด 

9.2 ประเมินผลการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

9.3 รูปแบบการพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

9.4 ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ( Self  Directed learning Package ) ที่ครูแกนน าพัฒนาข้ึนใช้ใน
อนาคต 



10. ผลลัพธ์ของโครงการ 

10.1 นักเรียนจ านวน 485 คน ได้รับชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

10.2 ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

11. กรอบแนวคิดส าคัญในการด าเนินงาน 

Self - Directed learning 

การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Directed Learning) คือ ลักษณะการเรียนรู้ที่ผูเ้รยีนวางแผนการเรยีนรู้
ก าหนดเป้าหมาย และด าเนินการเรียนรู้ด้วยกลวิธีที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ การเรียนรู้ด้วย
ตนเองมีพื้นฐานมาจากแนวคิดของนักการศึกษาและทฤษฎีมนุษย์นิยม ภายใต้แนวคิดที่เช่ือว่า มนุษย์ทุกคนมี
ศักยภาพในตนเอง และการศึกษาจะสามาถช่วยท าให้พัฒนาศักยภาพนั้น โดยที่ผู้สอนไม่ควรแทรกแชง 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน แต่ท าหน้าที่ เป็นเพียงผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ อ านวยความ
สะดวกหรือสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ของผู้เรียน จากหลักการดังกล่าวนั้น ผู้เรียนจึงมีแรงจูงใจจากภายใน
ตนเอง และมีความสามารถที่จะศึกษาด้วยการค้นหาความต้องการและความสนใจของตนเอง มีความ
รับผิดชอบในการเรียนรู้ที่ตนเป็นคนตัดสินใจเลือก Brockett และ Hiemstra ได้อธิบายว่า กระบวนการและ
ลักษณะสภาพการจัดการเรียนการสอนที่สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างสมบูรณ์  
กระบวนการและลักษณะสภาพดังกล่าวนี้ จะเกี่ยวข้องกับครูที่ต้องปรับบทบาทตนเอง จากผู้สอนหรือ 
ผู้บรรยายไปเป็นพี่เลีย้งหรอืผูแ้นะแนว (Coaching and Mentoring) ของผู้เรียน Garrison (1997) ได้น าเสนอ 
กรอบแนวคิดปฏิสัมพันธ์ ( Interactive Framework) ส าหรับการเรียนรู้แบบน าตนเอง โดยได้เช่ือมโยงมิติ
เกี่ยวกับการจัดการตนเอง (Self-Management) การตรวจสอบตนเอง (Self-Monitoring) และการจูงใจ 
(Motivation) ให้สัมพันธ์กันและกัน จะเน้นที่คุณลักษณะของผู้เรียน ซึ่งถือเป็นหัวใจของกระบวนการการ
เรียนรู้แบบน าตนเอง แต่คุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละมิตินี้จะเช่ือมโยงในลักษณะที่มีผลซึ่งกันและกันหรือมี
ปฏิสัมพันธ์กัน Grow (1991) และ Hammond & Colin (1991) ได้น าเสนอรูปแบบแนวคิดเชิงการเรียนการ
สอน ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดที่ผู้สอนในระบบการศึกษาสามารถบูรณาการวิธีการเรียนรู้แบบน าตนเองเข้าไปใน
กิจกรรมการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ของแนวคิดน้ีก็คือ การเสริมสร้างใหผู้้เรยีนเรยีนรู้ด้วยตนเอง และเรียน
แบบน าตนเอง โดยผู้สอนต้องด าเนินการสอนหรือใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับล าดับข้ันการ
เรียนรู้ของผู้เรียน สาระส าคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคือการให้ผู้เรียนเป็นผู้รับผิดชอบบางส่วน
หรือรับผิดชอบทั้งหมด งานของผู้สอนคือการท างานร่วมกับผู้เรียน และแนะน ากิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม
โดยผู้สอนท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนท ากิจกรรมต่าง ๆ  ในกระบวนการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
ซึ่งในที่สุดผู้เรียนก็จะกลายเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้น มีอิสระในการเรียนรู้ ใช้ความสามารถของตนเองและ
ก้าวไปสู่ผู้เรียนที่เรียนรู้แบบน าตนเองในที่สุด 



ปัจจัยที่ท าให้ผู้เรียนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเรียนด้วยตนเองนั้น มีนักวิจัยได้น าเสนอไว้หลายประเด็นที่
น่าสนใจ อาทิเช่น 1) ครอบครัวและวัฒนธรรม (Family and culture) มีงานวิจัยอ้างถึงอิทธิพลของครอบครวั
อิทธิพลของโรงเรียน และความต้องการพัฒนาตนเองของบุคคล ในการที่จะส่งเสริมให้เกิดการเรียนด้วยตนเอง 
(Guglielmino 1992; Cheong and Long 1999; Long and Cloud 1997) 2) รูปแบบการเรียนรู ้(Learning 
style) และพลังความสามารถแห่งตน (Self-efficacy) 3) แรงจูงใจ (Motivation) และ 4) สิ่งแวดล้อม 
(Environment) ในการเรียนด้วยตนเองของผู้เรียน (Learner self-direction) ในบริบทของการเรียนในระบบ 
(Formal education) ฮีมสตรา (Hiemstra, 1994) กับบุคคลอื่น 

ความส าคัญของการเรียนด้วยตนเอง 

การเรียนด้วยตนเองเป็นธรรมชาติของการตอบสนองความต้องการในการเรียนของมนุษย์ เป็นความ
ต้องการพื้นฐานตามธรรมชาติของมนุษย์ที่ตอบสนองต่อสิ่งใหม ่1 ปัญหา หรือความท้าทายของสิ่งแวดล้อมการ
จัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ใน 3 บริบท ดังนี้ 1) บริบทของการศึกษาในระบบ มีการเพิ่มพันธกิจและเป้าหมายใน
การส่งเสริมการเรียนด้วยตนเองมีการสร้างทักษะและเจตคติในการเรียนตลอดชีวิตข้ึนใน สถานบันการศึกษา
ทุกระดับ มีนวัตกรรมส่งเสริมการเรียนด้วยตนเองเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการเช่ือมต่อกับเว็บไซต์ มี
การให้การศึกษาทางไกล ซึ่งต้องการทักษะในการเรียนด้วยตนเองในระดับสูง 2) บริบทของสถานประกอบการ
ความต้องการในการเรียนด้วยตนเองในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการศึกษา เริ่มจากทัศนคติ  
ของชุมชนและนายจ้างที่ต้องการคนงานที่สามารถเรียนได้ด้วยตนเองเพิ่มขึ้น ผู้จ้างงานที่จ่ายค่าแรงสูงทั่วโลก
พิจารณารับบุคคลที่แก้ปัญหามากกว่าบุคคลที่สร้างปัญหาสนใจบุคคลที่ขวนขวายที่จะเรียนเอง และพิจารณา
บุคคลที่กล้าตัดสินใจมากกว่าผู้ที่มีความลังเล 3) บริบทของการเรียนเพื่อประสิทธิภาพ และความพึงพอใจของ
ตน การเรียนด้วยตนเองมีบทบาทส าคัญในชีวิต ประจ าวันของมนุษย์ 

รูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 รูปแบบการเรียนการสอนของโกร ว์ ( Grow's Instructional Model) (Grow 1991 , 1994  ; 
Hammond and Collin 1991) เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้ในโรงเรียน ที่มีการบูรณาการวิธีการเรียน
ด้วยตนเองเข้ากับโปรแกรมการเรียนและกิจกรรมการเรียน (Merriam and Caffarella 1999: 302) ระดับ
ความสามารถในการเรียนด้วยตนเองของผู้เรียนแบ่งเป็น 4 ข้ันตอน และแนะน าวิธีในการสอน ตามระดับ
ความสามารถในการเรียนด้วยตนเองของผู้เรียนไว้ดังนี้ 

ข้ันตอนที่ 1 เป็นข้ันตอนที่ผู้เรียนไม่สามารถเรียนได้ด้วยตนเอง (Dependent) ผู้สอนต้องน าโดยการ
สอนบรรยาย ฝึกให้ความรู้ ช่วยให้ตั้งเป้าหมายในการเรียน กระตุ้นให้คันพบตนเอง 

ช้ันตอนที่ 2 เป็นข้ันตอนที่ผู้เรียนเริ่มมีความสนใจในการเรียนด้วยตนเองเพิ่มข้ึน ( Interested) โดยมี
ผู้สอนเป็นผู้จูงใจ ผู้เรียนสามารถเพิ่มการน าตนเองเมื่อมีการยกย่องการกระตุ้นจากผู้สอน 



ข้ันตอนที่ 3 เป็นข้ันตอนที่ผู้เรียนเริ่มเข้าไปเกี่ยวข้องกับบทเรียน เรียนได้ด้วยตนเอง (Involved) ใน
ระดับกลาง มีความกระตือรือร้นที่จะเรยีน แต่ยังต้องการผู้น าทาง ผู้สอนให้ความช่วยเหลืออ านวยความสะดวก
ในกระบวนการเรียน โดยจัดหาแหล่งความรู้ให้ และสอนวิธีที่จะใช้แหล่งความรู้ ร่วมกันตั้งเป้าหมายของการ
เรียน และการประเมินผลกิจกรรมการเรียน ท าโครงการโดยก าหนดเกณฑ์ในการประเมิน เช่น การตรวจสอบ
รายการ (Checklists) เกณฑ์ประเมินปลายเปิด การท าโครงงานโดยไม่มีการนิเทศอย่างใกล้ชิด 

ข้ันตอนที่ 4 เป็นข้ันตอนที่ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนได้ด้วยตนเอง (  Self – Directed ) ใน
ระดับสูง มีการปรึกษาผู้เช่ียวชาญ มีความสามารถและความตั้งใจรับผดิชอบในการเรยีนของตน ก าหนดทิศทาง
และผลที่ได้รับจากการเรียน เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้สอนเป็นผู้น าเสนอภาระงาน เช่น การประเมินผลและการ
มอบหมายงานให้กับผู้เรียน ผู้เรียนจัดท าตารางในการท าภาระงานให้ส าเร็จ 

รูปแบบการเรียนการสอนรายบคุคล (Individualizing Instructional Process Model) ของฮีมสตรา
และชิสโก (Hiemstra and Sisco 1990) น าวิธีสอนรายบุคคลซึ่งรับอิทธิพลมาจากแนวคิดมนุษย์นิยม และ
ออกแบบส าหรับการเรียนการสอนผู้ใหญ่ ประกอบด้วย 6 ข้ัน คือ 

ข้ันที่ 1 กิจกรรมก่อนเรียน หลักการเหตุผลในการเรียน การวางแผนการเรียน 

ข้ันที่ 2 สร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียน ทั้งทางด้านร่างกาย สังคมและจิตวิทยา 

ข้ันที่ 3 สร้างแผนการสอน โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินและจัดกลุ่มผู้เรียนตามความ
ต้องการ ตรวจสอบประสบการณ์เดิมของผู้เรียน และความรู้เดิมของผู้เรียน 

ข้ันที่ 4 เลือกกิจกรรม ก าหนดกิจกรรม และเทคนิคที่ใช้ในกิจกรรมการเรียน 

ข้ันที่ 5 เริ่มท ากิจกรรมการเรียน และสังเกตความก้าวหน้าโดยการทดสอบย่อย 

ข้ันที่ 6 การประเมินผลงานของผู้เรียนแต่ละคนว่าสอดคล้องกับจุดประสงค์ในการเรียน และเกิด
ความรู้และความเช่ียวชาญหรือไม่ 

Learning Package 

ชุดการเรียน หรือชุดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือ Module ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียน
การสอน เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดสมรรถะจากการเรียนรู้นั้น ครูผู้สอนจึงท าหน้าที่เป็นเพียงผู้ออกแบบชุดการ
เรียนการสอน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ  

แนวคิดในการพัฒนาชุดการเรียนรู้ หรือ Module การเรียนรู้ เริ่มจากการวิเคราะห์ถึงทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับผู้เรียน จากสถานการณ์ที่ยากล าบากต่อการมาเรียนในโรงเรียน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคและ
ความไม่พร้อมทางด้านเทคโนโลยีของผู้เรียน ชุดการเรียนในแต่ละชุด จึงถูกพัฒนาให้สมบูรณ์และสามารถ



เรียนรู้ในแต่ละชุดได้อย่างอิสระ และประกอบไปด้วยเนื้อหาที่จ าเป็น รวมไปถึงแนวทางใน การน าไปใช้ในชีวิต
จริง 

ชุดการเรียนรู้ (Learning Package) ในครั้งนี้ออกแบบโดยบูรณาการภายใต้ 4 กลุ่มวิชา คือ 1)
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 2) สังคมและมนุษยชน 3) วิทยาการวิจัย และ 4) สัมมาชีพ โดยมีเป้าหมายการ
เรียนรู้ที่แตกต่างกันดังนี้ 

1. กลุ่มวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี เป็นกลุ่มวิชาที่เน้นให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม โดยใช้พื้นฐานจาก
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ บูรณาการร่วมกับบริบทของชุมชน เน้นไปที่ให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการเป็น
นวัตกร ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ในการน าความรู้เพื่อไปพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าให้กับชุมชน 

2. สังคมและมนุษยชน เป็นกลุ่มวิชาที่บูรณาการเกี่ยวกับวัฒนธรรม สังคม ภาษา และการใช้ชีวิตใน
สังคมทุกระดับ ผ่านกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ถึงตนเอง ครอบครัว และชุมชน
ผ่านกิจกรรมที่เช่ือมโยงนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนเข้าด้วยกัน 

3. วิทยาการวิจัย คือกลุ่มวิชาที่สร้างทักษะการเป็นนักวิจัยของเด็ก ในการช่างสังเกต ตั้งสมมุติฐาน
ค้นคว้าหาข้อมูล และท าการทดลองเล็ก ๆ เพื่อให้ได้ค าตอบของสิ่งที่ผู้เรียนสงสัย ด้วยตนเอง 

4.  สัมมาชีพ คือ กลุ่มวิชาที่จะบูรณาการความรู้ของนักเรียน น าไปสู่การต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าการ
เป็นผู้ประกอบการในอนาคต 

กลุ่มวิชาดังกล่าวออกแบบ Module การเรียนรู้ เป็นชุดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ภายในเวลา 20 ช่ัวโมง โดยก าหนดให้เรียนสัปดาหล์ะ 5 ช่ัวโมง จ านวน 4 สัปดาห์ โดยชุดการเรียนรู้จะ
ประกอบไปด้วย คู่มือส าหรับนักเรียน กล่อง Black Box ที่เก็บอุปกรณ์ส าหรับการจัดการเรียนรู้ 

1. การวัดและประเมินผล 

12.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
/ จ านวน 

หน่วยนับ 

1. การอบรมเชิงปฏิบัติช้ีแจงการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (ออนไลน์) 
จ านวน 1 ครั้ง 

120 คน 

2. การติดตามผลการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (ผ่านกระบวนการ PLC 
ออนไลน์) และการลงพื้นที่ของครูอาสาประจ าพื้นที่ 

120 คน 



ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
/ จ านวน 

หน่วยนับ 

3. การพัฒนารูปแบบการสร้างชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 1 รูปแบบ 

4. การอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 80 คน 

5. การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองของครูแกนน า 30 เรื่อง 

6. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 1 ฉบับ 

  12.2 ตัวชี้วัดคุณภาพ 

ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

1. ครูแกนน า ครูเฉพาะทาง และนักจัดการเรียนรู้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรที่ตนเองฝึกอบรม
ผ่านกระบวนการการสะท้อนคิดหลังจบการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

2. ครูแกนน า ครูเฉพาะทาง และนักจัดการเรียนรู้น าความรู้ที่ได้จากการอบรมระยะสัน้ไปประยุกต์ใช้
ในห้องเรียน โดยส่งจดหมายข่าวหรือคลิปกิจกรรมมาเผยแพร่ผ่านทาง Facebook Page ของ
มูลนิธิ 

3. ครูแกนน า ครุเฉพาะทาง และนักจัดการเรียนรู้เป็นผู้ขยายผลการจัดการเรียนรู้ให้แก่เครือข่ายได้ 

 คณะท างาน 

1. ดร.การญ์พิชชา กชกานนท์   หัวหน้าโครงการ 

2. ดร.ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ์   นักวิชาการ 

3. ผศ.ดร. สมภัสสร บัวรอด   นักวิจัยและนักวิเคราะห์ข้อมูล 

4. นักวิจัยประจ าพื้นที่ 

5. ผู้ประสานงาน-ธุรการโครงการ 

6. เลขานุการ-บัญชี 

*** รายละเอียดประวัติและผลงานของทีมงาน ตามเอกสารแนบในภาคผนวก 



บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

1) หัวหน้าโครงการ: บริหารจัดการโครงการ พัฒนาข้อสอบ Pretest - Post พัฒนารูปแบบชุการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง เดือนละ 50 ช่ัวโมง ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการใช้งานเดือนละ 30 ช่ัวโมง จัดอบรม
เชิงปฏิบัติการขยายการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เป็น Coach ให้กับครูในการพัฒนาชุดการเรียนรู้
ด้วยตัวเอง 22 โรงเรียน 

2) นักวิชาการ : พัฒนาข้อสอบ Pretest - Post  พัฒนารูปแบบชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เดือนละ 30
ช่ัวโมง ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการใช้งานเดือนละ 20 ช่ัวโมง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขยายการใช้ชุด
การเรียนรู้ด้วยตัวเอง เป็น Coach ให้กับครูในการพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 15 โรงเรียน 

3)  นักวิจัยและนักวิเคราะห์ข้อมูล: ปฏิบัติงานตามค าสั่งของหัวหน้าโครงการ วิเคราะห์ผลการทดสอบ
Pre – test และ Post - test วิเคราะห์ผลการติดตามการใช้งาน ปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคสนามเดือน
ละ 60 ช่ัวโมง 

4) นักวิจัยประจ าพื้นที่: ปฏิบัติงานตามค าสั่งของหัวหน้าโครงการ จัดท ารายงานสรุป รายงานติดตาม
การด าเนินงาน ปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคสนามเต็มเวลา อยู่ประจ าส านักงานโครงการเดือนละ 60 
ช่ัวโมง 

5) ผู้ประสานงาน-ธุรการโครงการ: ปฏิบัติงานตามค าสั่งของหัวหน้าโครงการ ประสานงานโรงเรียนใน
โครงการ จัดส่งเอกสารของโครงการ อยู่ประจ าส านักงานโครงการเต็มเวลา 

6) เลขานุการ-บัญชี: ปฏิบัติงานตามค าสั่งของหัวหน้าโครงการ ด าเนินการเกี่ยวกับงานบัญชีโครงการ
จัดการเอกสารการเงินโครงการ บันทึกข้อมูลการเงินโครงการ ประสานงานตรวจสอบบัญชี อยู่ประจ า
ส านักงานโครงการเต็มเวลา 


