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การเปรียบเทียบการเรียนรูดวยการนําตนเองและการเรียนรูตลอดชีวิต ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 26 ที่มีแบบการเรียนรู และไดรบั แบบการสอนแตกตางกัน
A Comparison of Self-Directed Learning and Lifelong Learning of
Mathayomsueksa 3 Students under the Office of Secondary
Education Service Area Zone 26. with Different
Learning Styles and Teaching Styles
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บทคัดยอ

การสงเสริมผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการ
เรียนรูดวยการนําตนเอง และการเรียนรูตลอดชีวิตนั้น นอกจากตองคํานึงถึง แบบการสอนของ
ผูสอนแลว ควรพิจารณาถึงแบบการเรียนของผูเรียนดวย นั่นคือแบบการสอนของผูสอนกับแบบ
การเรียนของนักเรียนจะตองมีความเหมาะสมสอดคลองกัน ซึ่งการวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อ
เปรียบเทียบการเรียนรูดวยการนําตนเอง และการเรียนรูตลอดชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 3 ที่มีแบบการเรียนรู และไดรับแบบการสอนแตกตางกัน และเพื่อศึกษาผลของปฏิสัม พันธ
ระหวางแบบการเรียนรู แบบการสอนที่มีตอการเรียนรูดวยการนําตนเอง และการเรียนรูตลอดชีวติ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 430
คน โดยวิธีสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ประกอบดวย แบบวัดการเรียนรูดวยการนําตนเอง จํานวน 30 ขอ มีคาอํานาจจําแนกรายขอตั้งแต
.260-.654 มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.90 แบบวัดการเรียนรูตลอดชีวิต จํานวน 30 ขอ มี
คาอํานาจจําแนกรายขอตั้งแต .258 -.799 มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .939 แบบสอบถาม
แบบการเรียนรู จํานวน 36 ขอ มีคาอํานาจจําแนกรายขอตั้งแต .203-.581 มีคาความเชื่อมั่นทั้ง
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ฉบับเทากับ .868 และแบบสอบถามแบบการสอน จํานวน 30 ขอ มีคาอํานาจจําแนกรายขอตั้งแต
.228 -.623 มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .897 สถิติที่ใชในการวิจัยไดแก รอยละ คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชการทดสอบสมมุติฐานดวยการวิเคราะหความแปรปรวน พหุคูณ
สองทาง (Two way - MANOVA)
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. การเปรียบเทียบการเรียนรูดวยการนําตนเอง และการเรียนรูตลอดชีวิต ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีแบบการเรียนรู และไดรับแบบการสอนแตกตางกัน พบวา
1.1 นักเรียนที่มีแบบการเรียนรูแตกตางกัน มีการเรียนรูดวยการนําตนเองและ
การเรียนรูตลอดชีวิตแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
1.2 นักเรียนที่ไดรับแบบการสอนแตกตางกัน มีการเรียนรูดวยการนําตนเองและ
การเรียนรูตลอดชีวิตแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. มีปฏิสัมพันธระหวางแบบการเรียนรูและแบบการสอน ตอการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองและการเรียนรูตลอดชีวิตของนักเรียน
โดยสรุป นักเรียนที่มีแบบการเรียนรูแบบหลีกเลี่ยง เมื่อไดรับแบบการสอนแบบผูอํานวย
ความสะดวกจะสงผลใหนักเรียนเกิดการเรียนรูดวยการนําตนเองและการเรียนรูตลอดชีวิตมากกวา
แบบอื่นๆ ครูผูสอนจึงควรสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนที่มีแบบการเรียนรูแบบหลีกเลี่ยง โดยใช
แบบการสอนแบบผูอํานวยความสะดวก และผูที่มีสวนเกี่ยวของควรสงเสริมใหนักเรียนมีแบบการ
เรียนและไดรับแบบการสอนที่สอดคลองและเหมาะสมกัน สงผลใหนักเรียนเกิดการเรียนรูด ว ยการ
นําตนเองและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางสูงสุด เพื่อใหเกิดผลดีและบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
คําสําคัญ : การเรียนรูดวยการนําตนเอง, การเรียนรูตลอดชีวิต, แบบการเรียนรู, แบบการสอน
ABSTRACT
Regarding to student promotion for effective learning and ability of selfdirected learning and lifelong learning, it should not only consider teaching styles
of teachers, but also learning styles of students. It could be said that the teachers’
teaching styles and the students’ learning styles should be consistent. Therefore,
the purposes of this research were to compare the self-directed learning and the
lifelong learning of Mathayomsueksa 3 students with different learning styles and
Teaching Styles. Moreover, it aimed to investigate reaction outcomes between
the learning and teaching styles towards the self-directed learning and lifelong
learning of Mathayomsueksa 3students. The samples were 430 Mathayomsueksa 3
students who were randomized by using multi-stage random sampling. Research
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tools consisted of Self-direct Learning measurement form with 30 questions. The
discrimination of this form was between .260 - .654 and the reliability was 0.90. In
addition, Lifelong Learning measurement form was also used including 30
questions. The discrimination of this form was between .258-.799 and the
reliability was .939. Furthermore, Learning questionnaire was implemented with 36
questions. The discrimination of this form was between .203-.581and the reliability
was .868. Besides, Instructional questionnaire was applied with 30 items. The
discrimination of this form was between .228-.623 and the reliability was .897.
Several statistics were conducted including percentage, mean, standard deviation
and Two-way MANOVA was used for improving hypothesis.
The results was shown as below.
1. Regarding to the comparison of self-directed learning and lifelong
learning of Mathayomsueksa 3 students with different teaching styles and learning
styles, it indicated that
1.1 The students with different learning styles had different selfdirected learning and lifelong learning with a .05 level of statistical significance.
1.2 The students with different teaching styles and different selfdirected learning and lifelong learning with a .05 level of statistical significance.
2. There was the reaction between the learning and teaching styles as
well as self-directed and lifelong learning.
In conclusion, the students with avoidance style were able to apply the
self-directed learning and lifelong learning more than other students, when
receiving facilitator style. Thus, the teachers should promote the students with
avoidance style by using the facilitator style. Additionally, relevant persons
should provide the students with appropriate teaching styles for the best selfdirected learning and lifelong learning to meet desirable outcomes and achieve
defined objectives.
Key Word : Self-Directed Learning, Lifelong Learning, Learning Styles,
Teaching Styles
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การศึกษาเปนหัวใจสําคัญของการพัฒ นา “คน” อันเปนทรัพยากรที่ท รงคุณคาของ
ประเทศใหไดรับ การพัฒ นาไปสูคุณภาพตามเปาหมายและคุณลัก ษณะที่พึงประสงค สามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปนสุข (พูนสุข อุดม. 2546 : 1) การจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมให
เกิดการเรียนรูตลอดชีวิต ควรไดพัฒนาใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะของผูเรียน ไดแก การมีเจตคติที่ดี
ต อ การเรี ย นรู โดยให ผู เ รี ย นเห็ น ความสํ า คั ญ เห็ น คุ ณ ค า และมี ค วามสุ ข ในการเรี ย นรู มี
ความสามารถและทักษะการเรียนรูแบบนําตนเอง มีพลังจูงใจในการเรียนรู (นิตยา สําเร็จผล.
2547 : 49 - 51)
การเรียนรูดวยการนําตนเอง (Self-Directed Learning) เปนกระบวนการซึ่งผูเรียนมี
ความริเริ่มในการวิเคราะห และตัดสินใจวาตองการเรียนรูสิ่งใด จากนั้นจะกําหนดเปาหมายของ
การเรียนรู รวมทั้ง การระบุถึงวิธีการคนควาที่จ ะนําไปสูความสําเร็จ จนกระทั่งสุดทาย ผูเ รียน
สามารถทบทวนถึงผลสัมฤทธิ์และความสําเร็จในการเรียนของตนเองได (Knowles. 1975 : 18)
การเรียนรูดวยการนําตนเอง เปนวิธีการเรียนรูวิธีห นึ่งที่จ ะนําไปสูการเปนผูเ รียนรูตลอดชีวิต
(Lifelong learning) หรือบุคคลแหงการเรียนรู (Learning person) อันเปนเปาหมายสูงสุดของ
การศึกษา (สรรรัชต หอไพศาล. 2552 : 12)
การเรียนรูตลอดชีวิต เปนการศึกษาในภาพรวมทั้งหมด และเปนการเรียนรูที่สัมพันธกับ
ชีวิตและปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิต ใหการศึกษาผสมกลมกลืนไปกับวิถีการดําเนิน
ชีวิต เพื่อพัฒนาบุคคลในทุกชวงอายุทั้งทางดานรางกาย อารมณสังคม สติปญญา ใหเปนผูมี
คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต ใหมีความรูพื้นฐานเพียงพอสําหรับการดําเนิน
ชีวิต ใหมีความรูและทักษะในการคิด วิเ คราะห การปรับตัวเขากับสถานการณตาง ๆ การ
แกปญหาไดอยางเหมาะสม มีความสามารถในการแสวงหาและเพิ่ มพูนความรูไดอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต และนํามาประยุกตใชไดอยางเหมาะสมตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองไดในทุก
ชวงวัย (ปยรัตน วัฒนา. 2551 : 44)
การจัดกระบวนการเรียนการสอนใหผูเรียนแตละคนเกิดการเรียนรูและมีประสิทธิภาพ
สูงสุดเปนสิ่งสําคัญยิ่ง ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนประกอบดวยองคประกอบหลายอยาง อาทิ
เชน ผูเรียน ผูสอน หลักสูตรวิธีการจัดการเรียนการสอน ถาองคประกอบทั้งหมดสัมพันธกันดีก็จะ
ทําใหการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพเต็มที่ (รัตนาภรณ มีรักษา. 2549 : 77)
แบบการเรียน (Learning Styles) เปนลักษณะและวิธีการเรียนที่ผูเรียนชอบใชในการ
เรียนรู การคิดหรือการแกปญหาการเรียน เปนแนวทางหนึ่งในการพิจารณากระบวนการเรียนการ
สอนและแนวคิดของผูเรียนไดลึกซึ้งและแบบการเรียนยังสามารถบอกไดวา ผูเรียนคนนั้นนาจะ
เรียนไดดีที่สุดดวยวิธีก ารใด รวมทั้ง สะทอ นใหเ ห็ นการพัฒ นาบุคลิก ภาพของผูเรียน และการ
ปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม (Keefe. 1984) มีนักการศึกษาไดจําแนกแบบการเรียนรูใน
ลักษณะที่ตางกัน เชน Richard Mann และคณะ ,Kolb และ Grasha และ Reichmann ซึ่งใน
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การวิจัยครั้งนี้ไดยึดแบบการเรียนตามแนวคิดของ Grasha และ Reichmann ซึ่งตรงกับพฤติกรรม
และสิ่ง แวดลอ มในการเรียนการสอนของนักเรียนในระดับมัธยมศึก ษามากที่สุด (Grasha and
Reichmann. 1985 : 87-88) โดยไดเสนอแบบการเรียนไว 6 แบบ ไดแก 1) แบบหลีกเลี่ยง
(Avoidant) 2) แบบมีสวนรวม (Participative) 3) แบบแขงขัน (Competitive) 4)แบบรวมมือ
(Collaborative) 5) แบบพึ่งพา (Dependent) และ 6) แบบอิสระ (Independent)
การจัดกระบวนการเรียนรู และรูปแบบวิธีการสอนที่เหมาะสมกับผูเรียนเปนองคประกอบ
ที่สําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทย ทั้งนี้เพราะการที่ผูเรียนไมสามารถเรียนไดดี อาจ
ไมใชเพราะผูเรียนไมมีศักยภาพ แตอาจเปนเพราะวิธีการเรียนรูและวิธีการสอนยังไมเหมาะสม
รวมไปถึงในการจัดการเรียนการสอนของครูแตละคนมักจะยึดแบบการสอน (Teaching Styles)
ของตนเองเปนพื้นฐาน (ทิศนา แขมมณี. 2551 : 2)
แบบการสอน (Teaching styles) เปนรูปแบบหนึ่งของความตองการ ความเชื่อ และ
พฤติกรรมที่แสดงออกของครูในหองเรียน และผูสอนจะตองเลือกของแบบการสอนที่อํานวยความ
สะดวกในการเรียนของผูเรียนแตละคน โดยจัดใหผูเรียนไดเรียนเนื้อหาวิชาในหลักสูตรดวยของ
แบบการสอนที่ตนชอบ ผลที่ไดจะเปนสวนประกอบพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการเรียนรูเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในกระบวนการเรียนรู จึงจําเปนตองใหมีความสอดคลองและเหมาะสมระหวาง
แบบการเรียนและแบบการสอน (Grasha. 1996 : 3) ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ไดยึดแบบการสอน
ตามแนวคิดของ Grasha โดยจําแนกแบบการสอนไว 5 แบบดัง นี้ 1) แบบการสอนแบบ
ผูเชี่ยวชาญ (Expert) 2) แบบการสอนแบบผูมีอํานาจ (Formal Authority) 3) แบบการสอนแบบ
ผูเปนแบบอยางสวนบุคคล (Personal Model) 4) แบบการสอนแบบผูอํานวยความสะดวก
(Facilitator) และ 5) แบบการสอนแบบผูเปนตัวแทน (Delegators) Grasha (Grasha. 1996 :
154)
จากที่ ก ล า วข า งต น จะเห็ น ได ว า การส ง เสริ ม ผู เ รี ย นให ส ามารถเรี ย นรู ไ ด อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง และการเรียนรูตลอดชีวิตนั้น
นอกจากตองคํานึงถึงแบบการสอนของผูสอนแลว ควรพิจารณาถึงแบบการเรียนรูของผูเรียนดวย
นั่นคือแบบการสอนของครูกับแบบการเรียนรูของนักเรียนจะตองมีความเหมาะสมสอดคลองกัน
ผูวิจัยจึงสนใจทีจ่ ะศึกษาและเปรียบเทียบการเรียนรูดวยการนําตนเอง และการเรียนรูตลอดชีวิต
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 26 ที่มีแบบ
การเรียนรู และไดรับ แบบการสอนแตกตางกัน เพื่อเปนประโยชนในการพิจารณาวา แบบการ
เรียนรูและแบบการสอน ใดจะสงผลตอการเรียนรูดวยการนําตนเองและการเรียนรูตลอดชีวิต
หรือไมอยางไร อันจะเปนประโยชนและเปนแนวทางหนึ่งในการนําไปสงเสริมใหนัก เรียนมี การ
เรียนรูดวยการนําตนเองและการเรียนรูตลอดชีวิต มากขึ้นและนําผลการศึกษาที่ไดไปใชเปน
แนวทางในการจัดกิจ กรรมการเรียนการสอนใหส อดคลอ งกับ ความถนัดและความสนใจของ
นักเรียนไดอยางถูกตองและเหมาะสม
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ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบการเรียนรูดวยการนําตนเอง และการเรียนรูตลอดชีวิตของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีแบบการเรียนรู และไดรับแบบการสอนแตกตางกัน
2. เพื่อศึกษาผลของปฏิสัมพันธระหวางแบบการเรียนรู แบบการสอน ที่มีตอการเรียนรู
ดวยการนําตนเอง และการเรียนรูตลอดชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
สมมติฐานของการวิจัย
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีแบบการเรียนรู และไดรับแบบการสอนแตกตางกัน
มีการเรียนรูดวยการนําตนเอง และการเรียนรูตลอดชีวิตแตกตางกัน
2. มีผลปฏิสัมพันธระหวางแบบการเรียนรู และแบบการสอน ตอการเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง และการเรียนรูตลอดชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
วิธดี ําเนินการวิจัย
1. ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 26 จํานวน 6,357 คน จากจํานวน 35
โรงเรียน
2. กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 26 จํานวน 430 คน ซึ่งไดมาโดยวิธีสุม
แบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบวัด แบงเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบวัดการเรียนรูดวยการนําตนเอง ลักษณะของแบบวัดเปนแบบมาตรา
สวนประมาณคา (Rating scale) ชนิด 5 ระดับ จํานวน 30 ขอ
ตอนที่ 2 แบบวัดการเรียนรูตลอดชีวิต ลักษณะของแบบวัดเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating scale) ชนิด 5 ระดับ จํานวน 30 ขอ
2. แบบสอบถาม แบงเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามแบบการเรียนรู มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา
(Rating scale) ชนิด 5 ระดับ จํานวน 36 ขอ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามแบบการสอน มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา
(Rating scale) ชนิด 5 ระดับ จํานวน 30 ขอ
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การเก็บรวบรวมขอมูล
1.นําหนังสือราชการจากงานบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไปติดตอผูอํานวยการโรงเรียนที่ใชเปนกลุม ตัวอยาง เพื่อขออนุญาตและขอความรวมมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล
2. เตรียมเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลใหพรอม และเพียงพอสําหรับนักเรียนที่เปน
กลุมตัวอยาง
3. ติดตอโรงเรียนทีเ่ ปนกลุมตัวอยางเพื่อกําหนดวัน เวลาและสถานที่ทําการสอบ
4. ชี้แจงใหนักเรียนในกลุมตัวอยางทราบถึงวัตถุประสงคของการสอบ และขอความรวมมือ
ในการสอบ เพื่อใหไดผลตามความเปนจริง
5. นําแบบวัดและแบบสอบถามไปวัดและสอบถามกับกลุม ตัวอยางที่กําหนดไว
6. รวบรวมแบบวัดและแบบสอบถามของกลุมตัวอยางที่ไดทั้งหมดมาแยกเปนหมวดหมู
แลวตรวจสอบความเรียบรอย
7. นําแบบวัด และแบบสอบถาม ไปตรวจใหคะแนน และวิเคราะหคาสถิติ เพื่อจะไดทํา
การสรุปผลและรายงานผลการวิจัย
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
สถิติพื้นฐาน  , S, ความสอดคลองความคิดเห็น, คาอํานาจจําแนก, คาความเชื่อมั่น,
Two-way MANOVA
ผลการวิจัย
1. การเปรียบเทียบการเรียนรูดวยการนําตนเอง และการเรียนรูตลอดชีวิต ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีแบบการเรียนรู และไดรับแบบการสอนแตกตางกัน พบวา
1.1 นักเรียนที่มีแบบการเรียนรูแตกตางกัน มีการเรียนรูดวยการนําตนเองและการ
เรียนรูตลอดชีวิตแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจากการเปรียบเทียบความ
แตกตางของคาเฉลี่ยรายคู (Post Hoc) ตามวิธีการของ Scheffe’ พบวา นักเรียนที่ไดรับแบบการ
สอนแบบผูเชี่ยวชาญ และมีแบบการเรียนรูแบบรวมมือ มีก ารเรียนรูดวยการนําตนเองสูง กวา
นักเรียนที่มีแบบการเรียนรูแบบหลีกเลี่ยง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
1.2 นักเรียนที่ไดรับแบบการสอนแตกตางกัน มีการเรียนรูดวยการนําตนเองและการ
เรียนรูตลอดชีวิตแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจากการเปรียบเทียบความ
แตกตางของคาเฉลี่ยรายคู (Post Hoc) ตามวิธีการของ Scheffe’ พบวา
นักเรียนที่มีแบบการเรียนรูแบบหลีกเลี่ยง และไดรับแบบการสอนแบบผูอํานวย
ความสะดวก แบบผูเปนตัวแทน แบบผูมีอํานาจ และแบบผูเปนแบบอยางสวนบุคคล มีการเรียนรู
ดวยการนําตนเองสูงกวา แบบผูเชี่ยวชาญ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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นักเรียนที่มีแบบการเรียนรูแบบหลีกเลี่ยง และไดรับแบบการสอนแบบผูมีอํานาจ
มีการเรียนรูดวยการนําตนเองสูงกวา แบบผูเปนแบบอยางสวนบุคคล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
นักเรียนที่มีแบบการเรียนรูแบบหลีกเลี่ยง และไดรับแบบการสอนแบบผูอํานวย
ความสะดวก มีการเรียนรูดวยการนําตนเองสูงกวา แบบผูมีอํานาจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
นักเรียนที่มีแบบการเรียนรูแบบหลีกเลี่ยง และไดรับแบบการสอนแบบผูมีอํานาจ
มีการเรียนรูดวยการนําตนเองสูงกวา แบบผูเปนตัวแทน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นักเรียนที่มีแบบการเรียนรูแบบหลีกเลี่ยง และไดรับแบบการสอนแบบผูอํานวย
ความสะดวก มีก ารเรียนรูดวยการนําตนเองสูง กวา แบบผูเ ปนแบบอยางสวนบุคคล อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นักเรียนที่มีแบบการเรียนรูแบบหลีกเลี่ยง และไดรับแบบการสอนแบบผูอํานวย
ความสะดวก มีการเรียนรูดวยการนําตนเองสูงกวา แบบผูเปนตัวแทน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
นักเรียนที่มีแบบการเรียนรูแบบหลีกเลี่ยง และไดรับแบบการสอนแบบผูอํานวย
ความสะดวก แบบผูมีอํานาจ แบบผูเปนแบบอยางสวนบุคคล และแบบผูเปนตัวแทน มีการเรียนรู
ตลอดชีวิตสูงกวา แบบผูเชี่ยวชาญ อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
นักเรียนที่มีแบบการเรียนรูแบบหลีกเลี่ยง และไดรับมีแบบการสอนแบบผูอํานวย
ความสะดวก มีการเรียนรูตลอดชีวิตสูงกวา แบบผูเปนแบบผูเปนตัวแทน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
นักเรียนที่มีแบบการเรียนรูแบบพึ่งพา และไดรับแบบการสอนผูมีอํานาจ แบบผู
อํานวยความสะดวก มีการเรียนรูดวยการนําตนเองสูงกวา แบบผูเชี่ยวชาญ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
นักเรียนมีแบบการเรียนรูแบบพึ่งพาและไดรับแบบการสอนแบบผูมีอํานาจ มีการ
เรียนรูตลอดชีวิตสูงกวาแบบผูเชี่ยวชาญ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นักเรียนที่มีแบบการเรียนรูแบบพึง่ พา และไดรบั แบบการสอนแบบผูเปนตัวแทน
แบบผูเ ปนแบบอยางสวนบุคคล มีการเรียนรูตลอดชีวิตสูงกวา แบบผูมีอํานาจ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทรี่ ะดับ .05
2. มีปฏิสัมพันธระหวางแบบการเรียนรูและแบบการสอนตอการเรียนรูดวยการนําตนเอง
และการเรียนรูตลอดชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
จากผลการวิเคราะหจะเห็นไดวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีระดับการเรียนรูดวย
การนําตนเองและการเรียนรูตลอดชีวิต ปานกลางถึงมาก และนักเรียนที่มีแบบการเรียนรูแบบ
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หลีกเลี่ยงและไดรับแบบการสอนแบบผูอํานวยความสะดวก มีการเรียนรูดวยการนําตนเองและการ
เรียนรูตลอดชีวิตสูงสุด
อภิปรายผล
1. การเปรียบเทียบการเรียนรูดวยการนําตนเอง และการเรียนรูตลอดชีวิต ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีแบบการเรียนรู และไดรับแบบการสอนแตกตางกัน พบวา
1.1 นักเรียนที่มีแบบการเรียนรูแตกตางกัน มีการเรียนรูดวยการนําตนเองและการ
เรียนรูตลอดชีวิตแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนที่ไดรับแบบการ
สอนแบบผูเชี่ยวชาญ และมีแบบการเรี ยนรูแบบรวมมือ มีก ารเรียนรูดวยการนําตนเองสูง กวา
นักเรียนที่มีแบบการเรียนรูแบบหลีกเลี่ยง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การที่ผ ลการวิ จัยเปน เชน นี้ อาจเนื่ อ งมาจากแบบการเรี ยนรู ของนัก เรี ยนที่
แตกตางกันสงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนเรียนรูดวยการนําตนเองและการเรียนรูตลอดชีวิตแตกตาง
กัน เพราะโดยธรรมชาติแลวบุคคลจะมีความแตกตางกันในการเรียนรูอันเปนผลสืบเนื่องมาจาก
ความแตกตางระหวางบุคคลที่ไดรับอิทธิพลมาจากพันธุกรรมและสิ่งแวดลอม (ระพินทร ฉายวิมล.
2545 : 63) ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ Baxter (1994 : 2920) พบวา ความแตกตางของ
ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองเปนผลมาจากแบบการเรียนรู ทั้งยังสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ Canipe (2002 : 53) ที่พบวาความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองนั้นมี
ความสัมพันธกับแบบการเรียนรู โดยมีความสัมพันธทั้งทางบวกและทางลบ และกับผลการวิจัย
ของ Ware (2003 : 371) ที่พบวา ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองมีความสัมพันธ
กับลักษณะการเรียนรูที่เนนนามธรรม และยังสอดคลองกับงานวิจัยของสมาพร จันทพันธ (2549 :
112- 13) ไดศึกษาพัฒนาการความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักเรียนชวงชั้นที่
3-4 ที่มีแบบการเรียนรูตางลักษณะกันในจังหวัดศรีสะเกษ โดยพบวา นักเรียนที่มีแบบการเรียนรู
แตกตางกัน มีระดับความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองแตกตางกันในขั้นการวางแผนการ
เรียน ขั้นการแสวงหาแหลงวิท ยาการ และขั้นการประเมินผลการเรียน และ นิตยา สําเร็จผล
(2547 : 28) ไดกลาวไววา คุณลักษณะของผูที่มีการเรียนรูตลอดชีวิตจะตองมีความสามารถและ
ทักษะการเรียนรูแบบนําตนเองดวย และวราภรณ ขวัญกิจสโรช (2550 : 100–105) ผลการวิจัย
พบวา ความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองมีความสัมพันธในระดับสูงกับการเรียนรูตลอด
ชีวิต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
1.2 นักเรียนที่ไดรับแบบการสอนแตกตางกัน มีการเรียนรูดวยการนําตนเองและการ
เรียนรูตลอดชีวิตแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การที่ผลการวิจัยเปนเชนนี้ อาจเนื่องมาจากนักเรียนที่ไดรับแบบการสอนแตกตาง
กันสงผลใหผูเ รียนเกิดการเรียนเรียนรูดวยการนําตนเองและการเรียนรูตลอดชีวิตแตกตางกัน
เพราะแบบการสอนของครูอาจสงผลกระทบตอนักเรียนทั้งดานบวกและดานลบ โดยอาจจะอํานวย
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ความสะดวกหรือขัดขวางการเรียนรูของผูเรียนทั้งดานการรับเนื้อหาและการฝกทักษะได (Grasha.
1995 : 1 ; citing Reinsmith. 1994) สอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี (2551 : 3) ที่อธิบายถึง
ความสําคัญของแบบการสอนหรือลีลาการสอนวา เปนเรื่องที่ครูผูสอนทุกคนไมวาจะเปนการสอน
ระดับใด ควรพิจารณา ไตรตรองอยางรอบคอบ เพราะเปนปจจัยสําคัญที่ชวยใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูสูงสุดตามศักยภาพของตน โดยการปรับการสอนของตนเองใหสามารถตอบสนองตอความ
ตองการที่แตกตางกันของผูเรียนใหมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ภาณิชา ศรีรัตน (2554 : 107)
ที่พบวาลักษณะครูผูสอน เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมตอการเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาอิทธิพลโดยรวม พบวามีอิทธิพลใน
ทางบวก และสอดคลองกับผลการวิจัยของ Brockett ; & Hiemstra (สมาพร จันทพันธ. 2549 :
23 ; Brockett ; & Hiemstra. 1991 : 24-33) ที่กลาววากระบวนการสอนและคุณลักษณะของ
ผูเ รียนผสมผสานกันจะทําใหผูเ รียนสามารถเรียนรูดวยการนําตนเองได และกับ งานวิจัยของ
ณัชธกัญ หมื่นสา (2548 : 95) พบวาลักษณะของผูสอนมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมตอการ
เรียนรูดวยการนําตนเอง เนื่องจากลักษณะของผู สอนมีสวนสําคัญตอการเรียนรู และวราภรณ
ขวัญกิจสโรช (2550 : 00–105) ผลการวิจัยพบวา ความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองมี
ความสัมพันธในระดับสูงกับการเรียนรูตลอดชีวิต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
2. มีปฏิสัมพันธระหวางแบบการเรียนรูและแบบการสอน ตอการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองและการเรียนรูตลอดชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
การที่ผลการวิจัยเปนเชนนี้ อาจเนื่องมาจาก แบบการเรียนรูและแบบการสอน มี
ความเกี่ยวของสัมพันธกันที่จะสงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยการนําตนเองและการเรียนรูต ลอด
ชีวิตดังที่ Grasha (1996 : 3) กลาวไววาผูสอนจะตองเลือกของแบบการสอนที่อํานวยความสะดวก
ในการเรียนของผูเรียนแตละคน โดยจัดใหผูเรียนไดเรียนเนื้อหาวิชาในหลักสูตรดวยของแบบการ
สอนที่ต นชอบ ผลที่ ได จ ะเป นส วนประกอบพื้น ฐานที่ จําเปน สํา หรั บ การเรี ยนรูเ พื่อ ให เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุดในกระบวนการเรียนรู จึงจําเปนตองใหมีความสอดคลองและเหมาะสมระหวาง
แบบการเรียนและแบบการสอน สอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี (2551 : 3) กลาววา แบบการสอน
หรือลีลาการสอน เปนเรื่องที่ครูผูสอนทุกคนไมวาจะเปนการสอนระดับใด ควรพิจารณา ไตรตรอง
อยางรอบคอบ เพราะเปนปจจัยสําคัญที่ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูสูงสุดตามศักยภาพของตน
โดยการปรับการสอนของตนเองใหสามารถตอบสนองตอความตองการที่แตกตางกันของผูเรียนให
มาก สอดคลองกับ วัฒนาพร ระงับทุกข (2545: 50) ที่กลาววา การที่ผูเรียนสามารถเรียนรูดวย
การนําตนเองโดยการศึกษาอยางอิสระจากหองเรียนตามความสนใจ ความถนัดหรือความตองการ
ของตนเอง จากสื่อ อุปกรณ ที่มีอยูในแหลงการเรียนรูในสถานศึกษารวมทั้งแหลงการเรียนรูตางๆ
ในชีวิตประจําวันโดยอาจเรียนรูตามลําพัง เปนคู หรือเปนกลุมก็ได แสดงใหเห็นวาสภาพแวดลอม
ตางๆ ตลอดจนการจัดการเรียนการสอน (สมคิด อิสระวัฒน. 2541: ก) และการจัดสภาพแหลง
การเรียนรูที่เหมาะสมมีผลตอการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักเรียน

188

ก า ร วั ด ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม ห า ส า ร ค า ม

และสอดคลองกับงานวิจัยของ สมาพร จันทพันธ (2549 : 112 - 113) ที่พบวามีผลปฏิสัมพันธ
ที่เกิดจากแบบการเรียนรูกับเพศที่สงผลรวมกันตอความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองใน
ขั้นการวางแผนการเรียน และงานวิจัยของ Jemmy (2007 : 310) ที่ไดศึกษาความสัมพันธ
ระหวางสไตลการสอนและสไตลการเรียนรูในวิชาคณิตศาสตร พบวาแบบการสอนของครูที่มี
ประสิทธิภาพมักจะเนน Delegator /Facilitator / Expert แตทั้งนี้จะตองพิจารณาความตองการ
ทางอารมณและความรูความเขาใจของผูเรียน ซึ่ง ก็คือ แบบการเรียนรูของผูเ รียนนั่นเอง และ
ณัชธกัญ หมื่นสา (2548 : 95) พบวาลักษณะของผูสอนมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมตอการ
เรียนรูดวยการนําตนเอง เนื่อ งจากลัก ษณะของผูสอนมีสวนสําคัญตอการเรียนรู และวราภรณ
ขวัญกิจสโรช (2550 : 100–105) ผลการวิจัยพบวา ความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองมี
ความสัมพันธในระดับสูงกับการเรียนรูตลอดชีวิต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากผลการวิเคราะหจะเห็นไดวา นักเรียนที่มีแบบการเรียนรูแบบหลีกเลี่ยงและไดรับ
แบบการสอนแบบผูอํานวยความสะดวก มีการเรียนรูดวยการนําตนเองและการเรียนรูตลอดชีวิต
สูงสุด การที่ผลการวิจัยเปนเชนนี้ อาจเปนเพราะการเรียนรูดวยการนําตนเองจะเกิดขึ้นเมื่อ
ผูเรียนไมตองการกรอบจํากัดในการเรียน และเกิดขึ้นเมื่อผูเรียนตองการจะเรียนเอง (Moore.
1980 : 23) และการเรียนรูดวยการนําตนเองเปนกระบวนการเรียนในระบบที่ผูเรียนกระทํา
นอกเหนือจากที่ผูสอนกําหนด โดยเปนการเรียนรูที่ผูเรียนควบคุมตนเอง (Oddi. 1985: 230)
และการเรียนรูตลอดชีวิต ก็เปนลักษณะของผูเรียนที่มีความสามารถและทักษะการเรียนรูแบบนํา
ตนเอง การเปนผูเรียนเชิงรุกที่สามรถริเริ่มและดํารงการเรียนรูโดยไมตองมีแรงขับจากภายนอก
เกิดจากแรงจูงใจภายในตนเอง (นิตยา สําเร็จผล. 2547 : 28) ดังนั้นนักเรียนที่มีแบบการเรียนรู
แบบหลีก เลี่ยง ซึ่ง มีลัก ษณะไมส นใจเนื้อ หาวิชาในชั้นเรียน แตชอบศึก ษาเรียนรูดวยตนเอง
มากกวาเรียนรูรวมกับผูอื่นๆ (Grasha และReichman. 1985 : 87-88) และถาไดรับแบบการ
สอนแบบผูอํานวยความสะดวก ก็จะสงผลใหนักเรียนมีการเรียนรูดวยการนําตนเองและเรียนรู
ตลอดชีวิตในระดับสูงสุดได เพราะผูสอนจะมีความยืดหยุน ใหความสําคัญของความตองการของ
ผูเรียน และพยายามใหผูเรียนมีโอกาสพิสูจนสิ่งตางๆ ดวยตนเอง โดยทําหนาที่สนับสนุนและให
กําลังใจในสิ่งที่ควร (Grasha. 1996 : 154)
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช
1.1 เนื่องจากนักเรียนชั้นมัธยมศึก ษาปที่ 3 สัง กัดสํานักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษา
มัธยมศึกษา เขต 26 มีระดับการเรียนรูดวยการนําตนเองและการเรียนรูตลอดชีวิตปานกลางถึง
มาก ดังนั้นครูซึ่งเปนผูที่ใกลชิดกับนักเรียนมากที่สุด จึงควรปรับรูปแบบและจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนใหส อดคลอ งและเหมาะสมกับ ผูเ รียนเพิ่ม มากขึ้น เพื่ อ สง เสริม ใหนัก เรียนเรียนเกิ ด

ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 : กรกฎาคม พ.ศ. 2557
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

189

คุณลักษณะเปนบุคคลแหงการเรียนรู โดยการฝกฝนใหนักเรียนใฝเรียนรู ใฝหาความรู ซึ่งจะทําให
กลายเปนนิสัยที่ดีติดตัวไป เปนผูที่มีการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
1.2 จากผลการวิจัยที่พบวา นักเรียนที่มีแบบการเรียนรูแตกตางกัน มีการเรียนรูดวย
การนําตนเองและการเรียนรูตลอดชีวิตแตกตางกัน ดังนั้นครูผูสอนควรจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับ
ลักษณะของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางนักเรียนแตละคน
1.3 จากผลการวิจัยที่พบวา นักเรียนที่ไดรับแบบการสอนแตกตางกันมีคะแนนการ
เรียนรูดวยการนําตนเองและคะแนนการเรียนรูตลอดชีวิตแตกตางกัน ดังนั้นการจัดรูปแบบและ
กิจ กรรมการเรียนรูสําหรับ ผูเ รียน จึงควรจัดใหเหมาะสมสําหรับ ผูเรียนแตล ะกลุม โดยจัดให
เหมาะสมกับธรรมชาติของผูเรียนกลุมนั้นๆ ดวย เพื่อใหการสงเสริมกระบวนการเรียนรูของผูเรียน
แตละกลุมนั้น ประสบความสําเร็จไดดียิ่งขึ้น
1.4 มีปฏิสัมพันธระหวางแบบการเรียนรูและแบบการสอน ตอการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองและการเรียนรูตลอดชีวิต ดัง นั้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริม ใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูอยางสูงสุดเต็มตามศักยภาพนั้น ครูผูสอนควรปรับการสอนของตนเองใหสามารถตอบสนอง
ตอความตองการที่แตกตางกันของผูเรียน และควรมีการกระตุนสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรู
ดวยการนําตนเองและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางตอเนื่องตอไป
1.5 นักเรียนที่มีแบบการเรียนรูแบบหลีกเลี่ยง เมื่อไดรับแบบการสอนแบบผูอํานวย
ความสะดวกจะสงผลใหนักเรียนเกิดการเรียนรูดวยการนําตนเองและการเรียนรูตลอดชีวิตมากกวา
แบบอื่นๆ ดังนั้นครูผูสอนจึงควรสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนที่มีแบบการเรียนรูแบบหลีกเลี่ยง
โดยใชแบบการสอนแบบผูอํานวยความสะดวก
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ ตอไป
2.1 ควรใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีอื่นๆ เชน การสังเกต การสัมภาษณฯลฯ
ควบคูไปกับการใชแบบสอบถาม เพื่อจะไดขอมูลที่เกี่ยวของกับการเรียนรูดวยการนําตนเอง และ
การเรียนรูตลอดชีวิตที่สมบูรณยิ่งขึ้น
2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบขอมูลระหวางขนาดโรงเรียน และระดับชั้นเรียน
ตางกัน วามีผลการวิจัยแตกตางกันหรือไม
2.3 ควรมีการศึกษาแบบการเรียนรูและแบบการสอนที่สงผลตอการเรียนรูดวยการ
นําตนเองและการเรียนรูตลอดชีวิต ดวยแนวคิดอื่นๆ
2.4 ในการเลือกตัวแปรเพื่อศึกษาอิทธิพลที่มีตอความสามารถในการเรียนรูดวยการ
นํา ตนเองและการเรี ย นรู ตลอดชี วิ ต ควรมี ก ารศึ ก ษาป จ จั ย ที่ เ ป น องค ป ระกอบภายในหรื อ
องคประกอบภายนอกอื่นๆ อีก เพื่อการไดสารสนเทศที่หลากหลาย จะชวยใหสามารถนําไป
ประกอบการตัดสินใจสําหรับผูที่ตองการนําผลการวิจัยไปใชตอไป

190

ก า ร วั ด ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม ห า ส า ร ค า ม

เอกสารอางอิง
ณัชธกัญ หมื่นสา. การพัฒนาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของการเรียนรูดวยการนําตนเองของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 5. วิทยานิพนธ วท.ม. ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา,
2548.
ทิศนา แขมมณี. ลีลาการเรียนรู- ลีลาการสอน. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551.
นิตยา สําเร็จผล. การพัฒนาตัวบงชี้การจัดการศึกษาเพือ่ การเรียนรูตลอดชีวิต. ปริญญานิพนธ
กศ.ด. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547.
ปยรัตน วัฒนา. ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของหัวหนาหอผูปวย
การเรียนรูตลอดชีวิตกับการปฏิบัตงิ านของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชน
กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ กศ.ม. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2551.
พูนสุข อุดม. การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรแบบพหุวิทยาการรวมกับวิชาคณิตศาสตร
และภาษาอังกฤษ สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง.
ปริญญานิพนธ กศ.ด. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546.
ภาณิชา ศรีรัตน. ปจจัยเชิงสาเหตุทมี่ ีอิทธิพลตอการเรียนรูด วยการนําตนเองของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ในจังหวัดหนองบัวลําภู. วิทยานิพนธ กศ.ม. มหาสารคาม :
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2554.
ระพินทร ฉายวิมล. จิตวิทยาการศึกษา. ชลบุรี : คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545.
รัตนาภรณ มีรักษา. “โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของแบบการเรียนของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 6,” วารสารวิจัยและวัดผลการศึกษา. 4(1) : 76 ; มีนาคม,
2549.
วราภรณ ขวัญกิจสโรช. ศึกษาความสัมพันธระหวางความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
กับการเรียนรูตลอดชีวิตของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียน
ไทบริหารธุรกิจ และพาณิชยการ กรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ กศ.ม. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550.
วัฒนาพร ระงับทุกข. เทคนิคและกิจกรรมการเรียนรูทเี่ นนผูเรียนเปนสําคัญ ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2544. กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟค, 2545.
สมาพร จันทพันธ. พัฒนาการความสามารถในการเรียนรูด วยการนําตนเองของนักเรียน
ชวงชั้นที่ 3-4 ที่มีแบบการเรียนรูตางลักษณะกันในจังหวัดศรีสะเกษ.
ปริญญานิพนธ กศ.ม. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549.
สรรรัชต หอไพศาล. การพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน วิชาศึกษาทั่วไปดวยการเรียน
การสอนผานเว็บ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2552.

ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 : กรกฎาคม พ.ศ. 2557
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

191

Baxter, Lynn Z. “The Association of Self-directed Learning Readiness, Learning
Style, Self-paced Instruction, and Confidence to Perform on The Job,”
Dissertation Abstracts International. 54(8) : 2920 ; February, 1994.
Brockett, Ralph G; & Hiemstra, Roger. "Self-direction in Adult Learning: Perspectives
on Theory, Research, and Practice,” New York: Routledge. 1991
<http://www.home.twcny.rr.com/hiemstra/sdilch2.html> April 29, 2005.
Grasha, Anthong and Shergl Reichmann. Work Handout on Learning Style.
Ohio : University of Cincinnati, 1975.
Grasha, A.F. “Teaching With Style : The Integration of Teaching and Learning Styles
in the Classroom,” Essays on Teaching Excellence Toward the Best in
the Academy. 7(5) : unpaged ; March, 1995.
. Teaching With Style: A Practical Guide to Enhancing Learning by
Understanding Teaching and Learning Styles. Pittsburgh PA : Alliance
Publishers, 1996.
Jemmy, E.L. “An Examination of the Relationships Between Teaching and Learning
Styles, and the Number Sense and Problem Solving Ability of Year 7
Students,” Edith Cowan University. 2007.
<http://ro.ecu.edu.au/theses/306/> 2011.
Keefe, J. W. “Learning style.” National Association of Secondary School Principals.
68 : 59-63 ; February, 1984.
Knowles, Malcolm S. Self – Directed Learning: A Guide for Learner and Teachers.
New York : Association Press, 1975.
Moore, M. G. Independent study. In R. D. Boyd, J. W. Apps, and Associates,
Redefining the discipline of adult education. San Francisco: Jossey-Bass,
1980.
Moore, M. G. In R. D. Boyd, J. W. Apps, and Associates, Redefining the discipline
of adult education Independent study. San Francisco : Jossey-Bass,
1980.
Moore, M. G. Redefining the discipline of adult education. Independent study.
In R. D. Boyd, J. W. Apps, and Associates. San Francisco : Jossey-Bass,
1980.

192

ก า ร วั ด ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม ห า ส า ร ค า ม

Oddi, L. F. Development and validation of an instrument to identify self-directed
continuing learning. Proceedings of the 26th Annual Adult Education
Research Conference. Arizona State University, Higher and Adult
Education, Tempe. Arizona, 1985.

