
บทที� 2 

เอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวข้อง 

 ในการดําเนินการศึกษาค้นคว้าเรื�อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนรู้ที�มีต่อ

ผลสัมฤทธิ�ทางการเรียน  วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั �นมัธยมศึกษาปีที�  6 ในโรงเรียน

มธัยมศกึษา จงัหวดัพิษณโุลก  เพื�อเป็นการวางรากฐานนําความคิดไปสูก่ารปฏิบตัิ  ผู้วิจัยขอเสนอ

เนื �อหาสาระสําคญั ของเอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวข้องดงันี � 

 รูปแบบการเรียนรู้ 

  ความหมายและลกัษณะของรูปแบบการเรียนรู้ 

         ความสําคญัของรูปแบบการเรียนรู้ 

    องค์ประกอบที�มีผลตอ่รูปแบบการเรียนรู้ 

  แนวคิดและทฤษฎีเกี�ยวกบัรูปแบบการเรียนรู้ 

  รูปแบบการเรียนรู้กบัผลสมัฤทธิ�ทางการเรียน 

   ผลสมัฤทธิ�ทางการเรียน 

  ความหมายของผลสมัฤทธิ�ทางการเรียน 

  องค์ประกอบที�มีอิทธิพลตอ่ผลสมัฤทธิ�ทางการเรียน 

 งานวิจยัที�เกี�ยวข้อง 

 

รูปแบบการเรียนรู้ 
 ความหมายและลักษณะของรูปแบบการเรียนรู้ 

 ได้มีนักการศึกษาทั �งไทยและต่างประเทศได้อธิบายและให้ทัศนะเกี�ยวกับความหมาย   

และลกัษณะของรูปแบบการเรียนรู้ได้หลายประการ ดงัตอ่ไปนี � 

 ตามพจนานุกรมการศึกษาระหว่างชาติ  (Page and Thomas, 1977, p. 231 อ้างอิงใน           

พรทิพย์  บญุรอด,  2534, หน้า 22) ได้ให้ความหมายของคําว่า รูปแบบการเรียนรู้ (Learning Style) 

ไว้ว่าเป็นลกัษณะด้านการเรียนรู้ที�ชอบมากกว่าอันเป็นความแตกต่างภายในของแต่ละบุคคล     

เช่น นักเรียนบางคนเรียนจากการฟังได้ดีกว่าการอ่านในบางครั �งจะเ รียกว่าเป็นกลยุทธ์ 

(Strategies)  

  กองวิจยัการศกึษา กรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ (2543, หน้า 2) ได้ให้ความหมาย

ของรูปแบบการเรียนว่า หมายถึง พฤติกรรมหรือการปฏิบัติของผู้ เรียนในการจัดการเกี�ยวกับ      



9 
 

การเรียนซึ�งแตกตา่งกนัตามสติปัญญา ลกัษณะของผู้ เรียนและสภาพแวดล้อมทางการเรียนเพื�อให้

เกิดการเรียนรู้ตามวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร 

 อจัฉรา ธรรมาภรณ์ (2531, หน้า 33-34) ได้กลา่วถึง รูปแบบการเรียนรู้ (Learning Style) 

ของผู้ เรียนวา่เป็นข้อมลูที�สําคญัที�สดุอนัหนึ�งของครูที�จะใช้ประกอบการวิเคราะห์หาทางนําผู้ เรียน

ไปสูเ่ป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั �น Keefe (1981) ยังได้เขียนถึงรูปแบบการเรียนรู้

ไว้วา่ รูปแบบการเรียนรู้นั�นเป็นมากกวา่นวตักรรม คือเป็นเครื�องมือพื �นฐานแบบใหม่ในการทํางาน 

เป็นแนวทางใหมใ่นการเรียนการสอนเป็นการมองภาพของผู้ เรียน  ที�ใหญ่กว่าและลึกซึ �งกว่าที�เคย

เรียนรู้มาก่อนเป็นกรอบการทํางานพื �นฐานที�ขึ �นอยู่กบัทฤษฎี  และการฝึกหดัของการสอนที�สามารถ

สร้างขึ �นมาได้ ทําให้การสอนแบบใช้วิธีเดียวกับผู้ เรียนทุกคนล้าสมยัไป การศึกษาแบบอิสระหรือ

การศกึษาขั �นพื �นฐานต้องนํามาคิดใหม่ในแง่คิดของรูปแบบ การเรียนรู้ไม่มีอะไรที�ด้อยไปกว่าการ

ปฏิบตัิการวางแผนการสอนบนพื �นฐานของการวิเคราะห์ลกัษณะของผู้ เรียนแตล่ะคน 

 นอกจากนี �แล้ว ยังมีผู้ ให้ความหมายของรูปแบบการเรียนรู้ไว้อีกหลายคน อย่างเช่น  

Dunn and others (1981, p. 12)  ได้ให้ความหมายของรูปแบบการเรียนรู้วา่เป็นผลรวมของการคิด

ของผู้ เรียนเองเกี�ยวกบัทิศทางที�ผู้ เรียนต้องการเรียน Dunn  ยงัได้กลา่วถึงผู้ เรียนวา่อาจแตกต่างกัน

ในแต่ละระดบั เช่นด้านสิ�งแวดล้อม ด้านอารมณ์  ด้านความลําเอียงของสงัคม ในการที�จะเรียน      

โดยลําพงั เป็นคู ่เป็นกลุม่หรือรูปแบบการเรียนรู้แบบยืดหยุ่น ตลอดจนด้านกายภาพเช่น  ชอบเรียน

ในเวลากลางวนัหรือกลางคือ  การที�เราไมรู้่เกี�ยวกบัรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ เรียนอาจพิสจูน์ให้เห็น

ว่าเป็นการเชื�อมโยงความผิดพลาดระหว่างการเรียนการสอนที�มีประสิทธิภาพกับสัมฤทธิ�ผล          

ทางวิชาการ 

 จากความหมายตา่งๆ ของรูปแบบการเรียนรู้ ดงักลา่วในข้างต้นจะเห็นได้วา่นกัการศกึษา

มีความติดเห็นแตกต่างกันเกี�ยวกับความหมายของรูปแบบการเรียนรู้ ทั �งนี �เพราะนักการศึกษา    

แต่ละคนได้ให้ความสําคัญและศึกษาตัวแปรต่างๆ กัน แต่อย่างไรก็ตามก็อยู่ในขอบเขตของ      

การอธิบายเกี�ยวกบัการมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ เรียนกบัสภาพแวดล้อมสิ�งเร้าทางการเรียน  โดยนัก

การศกึษามีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า คํานิยามหรือความหมายของรูปแบบการเรียนรู้ไม่ควร

ต้องถูกกําหนดแน่นอนตายตัว ทั �งนี �เพราะทั �งนักวิจัยและผู้ ปฏิบัติต้องการที�จะทดลองอย่าง

กว้างขวาง ก่อนที�จะทําให้คํานิยาม ความหมายของรูปแบบการเรียนรู้ที�เป็นที�ยอมรับโดยทั�วกันได้ 

(Dunn, 1981, p. 373  อ้างอิงใน นิภาวรรณ รัตนวราวลัย์, 2532, หน้า 18)  
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 จากความหมายของรูปแบบการเรียนรู้ที�กล่าวมาข้างต้นสามารถประมวลความหมาย

ตา่งๆ ของรูปแบบการเรียนรู้ได้วา่  รูปแบบการเรียนรู้ หมายถึง “พฤติกรรมการเรียนรู้หรือรูปแบบ

การเรียนรู้ของแตล่ะบุคคลที�การมีปฏิสมัพันธ์และการตอบสนองต่อสิ�งเร้าทางการเรียนรู้ที�ผู้ เรียน

ยึดถือเป็นแนวปฏิบตัิเพื�อให้ได้มาซึ�งองค์ความรู้ใหม่ๆ ” 

 นอกจากนี �ในส่วนของลักษณะของรูปแบบการเ รียนรู้นั �นได้มีนักการศึกษาและ

นกัจิตวิทยาหลายท่านได้ให้ทศันะและความคิดเห็นที�แตกตา่งกนัไว้ดงัตอ่ไปนี � 

 Davidman (อ้างอิงใน อาภาภรณ์  ศิริอาคเนย์, 2532, หน้า 12) ได้กล่าวถึงลกัษณะของ

รูปแบบการเรียนรู้ของบคุคลเป็นสิ�งที�อยู่ภายในตวัของบุคลคอย่างอดทนไม่สามารถเปลี�ยนแปลง 

ได้ง่ายๆ และถ้ามีการเปลี�ยนแปลงจะต้องอาศยัระยะเวลาที�ยาวนาน 

 Kolb (อ้างอิงใน Rita Dunn, 1987, p. 373) ได้กล่าวถึงลกัษณะของรูปแบบการเรียนรู้ 

วา่รูปแบบการเรียนรู้เป็นมรดกที�ได้รับมาของแตล่ะบคุคล 

 Dunn and others (1981, p. 373) ได้ให้ทัศนะเกี�ยวกับลกัษณะของรูปแบบการเรียนรู้ 

ว่าจะไม่มีความสัมพันธ์กับลักษณะของตัวผู้ เ รียนและบิดามารดาพร้อมทั �งยืนยันว่ารูปแบบ        

การเรียนรู้ของผู้ เรียนสามารถที�จะจะพฒันาให้ดีขึ �นได้แตต้่องใช้ระยะเวลาพอสมควร 

 Copenhaver (1979, อ้างอิงใน อาภาภรณ์  ศิริอาคเนย์, 2532, หน้า 12) ได้ศึกษา     

และสรุปลักษณะของรูปแบบการเรียนรู้ว่ารูปแบบการเรียนรู้ของผู้ เ รียนจะมีลักษณะมั�นคง           

ไมเ่ปลี�ยนแปลง  ไมว่า่นกัเรียนจะเรียนวิชาอะไรก็ตามจะมีรูปแบบการเรียนรู้เช่นนั �นเสมอ 

 Gregorce and others (อ้างอิงใน อาภาภรณ์  ศิริอาคเนย์, 2553, หน้า 12) ได้อธิบายถึง

สาระสําคญัของลกัษณะของรูปแบบการเรียนรู้ว่าบุคลิกลักษณะของผู้ เรียนจะเป็นตวัสนับสนุน

รูปแบบการเรียนรู้น้อยมาก 

 จากลักษณะของรูปแบบการเรียนรู้ที�ได้กล่าวมาในข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า รูปแบบ  

การเรียนรู้เป็นรูปแบบที�เกิดอยู่ในตวัของแตล่ะบคุคลเปลี�ยนแปลงได้ยากและไมม่ีความสมัพันธ์กับ

บคุลิกลกัษณะของผู้ เรียนและบิดามารดา รูปแบบการเรียนรู้สามารถพฒันาได้แตต้่องใช้ระยะเวลา

ที�นานพอสมควร นอกจากนั �นยังมีนักการศึกษาบางท่านที�มีความคิดเห็นแตกต่างกันออกไปว่า

ลกัษณะของรูปแบบการเรียนรู้เป็นมรดกของแตล่ะบคุคล 

 ความสําคัญของรูปแบบการเรียนรู้ 

 นักจิตวิทยาทางการศึกษาและนักจิตวิทยาหลายท่านได้กล่าวถึ งความสําคัญ            

และประโยชน์ในการที�ครูผู้สอนจะศึกษาและวิเคราะห์ข้อมลูเกี�ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ไว้หลาย

ประการดงัตอ่ไปนี � 



11 
 

 อจัฉรา  ธรรมาภรณ์ (2531, หน้า 33-36) ได้ศกึษาถึงความสําคญัของการศึกษารูปแบบ

การเรียนรู้ พบวา่ ผู้ เรียนมีรูปแบบการเรียนรู้ที�ชอบแตกต่างกัน ดงันั �นจึงเป็นความจําเป็นที�ครูต้อง

สํารวจรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ เรียน เพื�อใช้เป็นข้อมลูพื �นฐานที�สําคญัที�ผู้สอนใช้ตดัสินใจในการ

วางแผนและจดักิจกรรมการเรียนการสอนที�เหมาะสมสอดคล้องกบัลกัษณะพิเศษเฉพาะของผู้เรียน 

ซึ�งสง่ผลดีทําให้ผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนสงูขึ �น มีการเปลี�ยนแปลงทศันคติไปในทางที�ดีต่อการเรียน

และเนื �อหาวิชา รวมทั �งสามารถแก้ปัญหาวินยับางอย่างในชั �นเรียนได้ 

 อาภาภรณ์  ศิริอาคเนย์ (2533, หน้า 14-15) ได้กล่าวถึงความสําคญัและประโยชน์ของ

การศกึษารูปแบบการเรียนรู้ของผู้ เรียนไว้วา่ ถ้าครูผู้สอนวิเคราะห์หรือศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของ

ผู้ เรียนจะทําให้ผู้ สอนตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้ เรียนและทราบถึงรูปแบบ    

การเรียนรู้ที�ผู้ เรียนชอบและสะดวกในการเรียนรู้ ทําให้เกิดผลการเรียนรู้ที�ดี ได้รู้ถึงแรงจูงใจในการ

เรียนและปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อมของผู้ เรียน เพื�อใช้ในการตดัสินใจวางแผนและจัดกิจกรรม

การเรียนที�สอดคล้องกบัลกัษณะการเรียนรู้ของผู้ เรียน จะส่งผลให้ครูทํางานอย่างทีประสิทธิภาพ 

อีกทั �งยงัสามารถสร้างความสามคัคีในหมูผู่้ เรียน ลดพฤติกรรมด้านอาชญากรรมและแก้ไขปัญหา

บางอย่างในชั �น นักเรียนมีผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนเพิ�มสูงขึ �นและเป็นการป้องกันปัญหาการ      

ออกจากโรงเรียนกลางคนัของผู้ เรียน 

 Dunn and others (1981, อ้างอิงใน กองวิจยัการศกึษา, 2543, หน้า 3) กลา่ววา่งานวิจัย

หลายเรื�องที�ออกแบบวิจยัมาอย่างดีวา่ นกัศกึษาสามารถมองแนวทางที�เขาจะเรียนรู้อย่างมีสมัฤทธิ�ผล

ที�ดีที�สดุได้ 

 Gregorce (1979, อ้างอิงใน อาภาภรณ์  ศิริอาคเนย์, 2533, หน้า 13) ได้ชี �ความสําคญั

ของรูปแบบการเรียนรู้ว่าเป็นตวับ่งชี �ว่าบุคคลเรียนรู้อย่างไร ปรับตวัเข้ากับสิ�งแวดล้อมอย่างไร   

และยงัเป็นตวัชี �แนะวา่สมองของบคุคลทํางานอย่างไร 

 Keefe (1984, หน้า 61) ได้ชี �ประโยชน์ของการวิเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ของผู้ เรียนว่า

เป็นนวัตกรรมทางด้านการเรียนการสอนแบบหนึ�งที�เป็นเครื�องมือชนิดใหม่ในการปฏิบัติงาน      

เป็นแนวทางในการพิจารณาถึงกระบวนการเรียนการสอนและแนวคิดของผู้ เรียนได้อย่างลึกซึ �ง 

นอกจากนั �นยงัเป็นพื �นฐานในการวางแผนการจักการเรียนการสอน เพื�อทําการวิเคราะห์ลกัษณะ

ของผู้ เรียนแต่ละคนด้วย นอกจากนี �ยังอธิบายเพิ�มว่ารูปแบบการเรียนรู้จะสามารถบอกได้ว่า

นักเรียนผู้นั �นจะเรียนอะไรได้ดีที�สดุด้วยวิธีการใดและสะท้อนให้เห็นการพัฒนาของบุคลิกภาพ   

การปรับตวัให้เข้ากบัสภาพแวดล้อม 
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 จากความสําคญัที�กลา่วมาในข้างต้น สามารถสรุปความสําคญัและประโยชน์ของรูปแบบ

การเรียนรู้ได้ว่าในการจัดการเรียนการสอนที�เน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั  ผู้สอนควรคํานึกถึงความ

แตกตา่งระหว่างบุคคลของผู้ เรียน  การที�ผู้สอนได้ศึกษาและสํารวจรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ เรียน   

แตล่ะคนจะทําให้ทราบวา่รูปแบบการเรียนรู้ใดที�ส่งผลให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้สงูสดุเพิ�มแรงจูงใจ 

ในการเรียนและปรับตวัให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมซึ�งถ้าผู้ เรียนพอใจและตั �งใจในการเรียนแล้วก็จะ

เป็นการลดปัญหาและพฤติกรรมต่างๆ  ที�ไม่เหมาะสมทําให้ผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียน  

การสอนได้ง่ายและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียนเพิ�มความสมัพันธ์อนัดีระหว่างผู้ เรียน  

กับผู้ เรียน  และผู้ เรียนกับครูผู้สอนส่งผลให้ทั �งผู้ เรียนและผู้สอนสามารถสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน

แบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกนัอย่างมีความสขุ 

 องค์ประกอบที�มีผลต่อรูปแบบการเรียนรู้ 

 นักการศึกษาและนักจิตวิทยาการศึกษาได้ศึกษาและอธิบายเรื�ององค์ประกอบที�มีผล   

ทําให้รูปแบบการเรียนรู้ของบคุคลแตกตา่งกนัไปมีดงันี � 

 Canfield and Lafferty (1970, p. 374, อ้างอิงใน อาภาภรณ์ ศิริอาคเนย์, 2533, หน้า 

16) ให้ทศันะวา่รูปแบบการเรียนรู้ของแตล่ะบคุคลขึ �นอยู่กบัองค์ประกอบตา่งๆ 6 ประการ คือ 

 1)  การเรียนรู้ทางวิชาการ (Achievement Conditional)  

 2)  สภาพโครงสร้างทางการศกึษาหรือหน่วยงานที�ให้การศกึษา (Structural Conditions) 

 3)  เงื�อนไขของการสําเร็จ (Achievement Conditional) 

 4)  เนื �อหาของระบบการจดัการเรียนการสอน (Content) 

 5)  วิธีการเรียนรู้ที�นิยมชมชอบ (Mode of Preferred Learning) 

 6)  ระดบัการกระทําที�คาดหวงั (Expectation of Performance Level)  

 Dunn and Kenneth Dunn (1983, p. 158) ได้อธิบายวา่ ลกัษณะของรูปแบบการเรียนรู้

ของผู้ เรียนเป็นแบบใดนั �นมาจากปัจจยัตา่งๆ ดงันี � 

 1)  สภาพแวดล้อม (Environmental Condition) เช่น เสียง แสง อณุหภูมิ การจัดที�นั�ง   

ในห้องเรียน 

 2)  สภาพทางอารมณ์ (Emotional Condition) เช่น แรงจูงใจ ความมุ่งมั�นในการทํางาน

หรือความรับผิดชอบ 

 3)  สภาพทางสงัคม (Sociological Condition) เช่น การทํางานเป็นรายบุคคล งานคู ่

งานกลุม่และการตอบสนองในเรื�องการใช้อํานาจ 

 4)  สภาพร่างกาย (Physical Condition) เช่น สมรรถทางร่างกาย ความต้องการอาหาร 

การพกัผอ่น การเคลื�อนไหว การใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ 
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 5)  สภาพทางด้านจิตใจ (Psychological Condition) เช่น ลกัษณะของโลกทัศน์ การใช้

งานของสมอง ลกัษณะการตอบสนอง บคุลิกลกัษณะ 

 Kemp (1985, p. 50 – 53) ได้เสนอผลงานการวิจยัซึ�งสรุปได้วา่ การที�บุคคลจะมีรูปแบบ

การเรียนรู้แบบใดนั �นขึ �นอยู่กบัองค์ประกอบดงันี � 

 1)  หน้าที�ของสมองส่วนที�เรียกว่า เฮมิสเฟียร์ (Human Brain Hemisphere Functions) 

ซึ�งแตล่ะคนจะมีลกัษณะจะเพาะของสมองแตกตา่งกนัออกไป 

 2)  เงื�อนไขของการเรียนรู้ โดยเฉพาะสิ�งแวดล้อมในห้องเรียนที�มีผลต่อความสามารถ 

ของบุคคลในการเรียนรู้เป็นอย่างมาก และคนแต่ละคนจะตอบสนองต่อเงื�อนไขของการเรียนรู้       

ที�ไมเ่หมือนกนั นอกจากนี �เงื�อนไขการเรียนรู้จะมีผลตอ่ความสําเร็จของแตล่ะคนในการเรียนรู้ด้วย 

 3)  แบบการคิดทางการเรียนรู้ (Cognitive Learning Style) ก็จะเป็นองค์ประกอบ         

ที�สําคญัที�ทําให้การเรียนรู้องแตล่ะคนแตกตา่งกนั 

 Hill (1971, p. 375) ได้อธิบายว่ารูปแบบการเรียนรู้เป็นผลสะท้อนมาจากลกัษณะและ

ความนึกคิดที�จะลงมือปฏิบตัิรวมทั �งอิทธิพลทางวฒันธรรม ซึ�งมีผลตอ่การรับและการแสดงออก 

 อาภาภรณ์ ศิริอาคเนย์ (2533, หน้า 17) ได้สรุปองค์ประกอบที�สง่ผลให้บคุคลแตล่ะคน 

มีรูปแบบการเรียนรู้แตกตา่งกนั ได้แก่ความสามารถในเรื�องตอ่ไปนี � คือ 

 1)  องค์ประกอบางด้านชีวภาพของผู้ เรียน คือ ภาวะทางอารมณ์ ร่างกาย หน้าที�ของ

สมองเฮมิสเฟียร์ โครงสร้างบคุลิกภาพ ทกัษะในการพดู แบบการหยั�งรู้และการรวบรวมข้อมลู 

 2)  องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรมและประสบการณ์เดิม        

ของผู้ เรียน 

 3)  สภาพแวดล้อมทางการศึกษาที�ผู้ เรียนได้รับและสะสมมา เช่น สถาบันการศึกษา   

การจัดแบบการการสอน เงื�อนไขการเรียนรู้ ระดับการคาดหวังเกี�ยวกับงานและความสําเร็จ       

ของผู้ เรียน วิธีการเรียนรู้ที�ผู้ เรียนนิยมชมชอบและแบบการคิดของผู้ เรียนซึ�งองค์ประกอบเหล่านี �   

จะมีความสมัพนัธ์และผสมผสานกนัทําให้บคุคลมีลกัษณะหรือรูปแบบการเรียนรู้ที�แตกตา่งกนั 

 ดงันั �นจึงสรุปได้วา่องค์ประกอบที�ส่งผลต่อรูปแบบการเรียนรู้ของบุคคลและทําให้บุคคล

แต่ละบุคคลมีรูปแบบการเรียนรู้ต่างกันได้แก่ องค์ประกอบที� เป็นสภาพภายนอก ซึ�งได้แก่

สภาพแวดล้อม สภาพสังคม วัฒนธรรม สภาพร่างกายและระบบการจัดการเรียนการสอน        

และองค์ประกอบที� เป็นสภาพภายในซึ�งได้แก่ สภาพอารมณ์ สภาพด้านจิตใจ เงื�อนไขของ

ความสําเร็จ ระดบัการคาดหวงัรูปแบบการเรียนรู้และวิธีคิดของผู้ เรียนซึ�งองค์ประกอบเหล่านี �จะมี

ความสมัพนัธ์และผสมผสานกนัทําให้บคุคลมีลกัษณะหรือรูปแบบการเรียนรู้ที�แตกตา่งกนั 
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 แนวคดิและทฤษฎีเกี�ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ 

 จากการศกึษาแนวคิดและทฤษฎีเกี�ยวกบัการเรียนรู้ทั �งในและตา่งประเทศพบว่า แนวคิด

ที�นิยมใช้ในประเทศไทยมี 2 แนวคิด ได้แก่แนวคิดของ Anthony F.Grasha และ Sheryl Reichman 

(ใช้ย่อวา่ Grasha) กบัแนวคิดของ David A.Kolb (ใช้ย่อว่า kolb) (กองวิจัยทางการศึกษา, 2543, 

หน้า 5)  

.  Grasha และ Reichman (1980, อ้างอิงใน กองวิจัยการศึกษา,  2543, หน้า 5) ได้แบ่ง

ผู้ เรียนในชั �นเรียนออกเป็น 6 แบบ คือ แบบอิสระ (Independent) แบบหลีกเลี�ยง (Avoidance) 

แบบร่วมมือ (Collaborative) แบบพึ�งพา (Competitive) และแบบมีสว่นร่วม (Participant) 

 แนวคิดของ Kolb (1995, อ้างอิงใน กองวิจัยทางการศึกษา, 2543, หน้า 8-9) ใช้ทฤษฏี

การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ แบ่งวิธีการเรียนรู้ของผู้ เรียนตามแบบการคิด (Divergent) เป็น 4กลุ่ม 

คือ แบบนกัคิดทางเดียว (Convergent) แบบช่างคิด (Divergent) แบบเจ้าหลกัการ (Assimilative) 

และแบบนกัปฏิบตัิ (Executive)  

 Partridge (1983, หน้า 245) ได้จําแนกแนวคิดและทฤษฏีเกี�ยวกับรูปแบบการเรียนรู้

ออกเป็น 2 ระบบใหญ่ๆ คือ  

 1.  ระบบการจําแนกรูปแบบการเรียนรู้ตามพฤติกรรม  

 ระบบการจําแนกรูปแบบการเรียนรู้ตามพฤติกรรมการแสดงออกในการเรียนที�มีระบบ    

ที�น่าสนใจ ดงันี � 

        1.1  ระบบของ Grasha and Reichman (1975, หน้า 87-88) ได้ศึกษาเกี�ยวกับการ

เรียนรู้ของผู้ เรียนในระดบัอดุมศกึษาและพฒันาระบบวดัแบบการเรียนของนกัศึกษา (The Grasha 

and Reichman Student Learning Style Questionnaires) โดยแบ่งประเภทของรูปแบบ         

การเรียนรู้ออกเป็น 6 รูปแบบ คือ 

     1.1.1 แบบอิสระ (Independent) ลักษณะของผู้ เรียนแบบนี �ชอบที�จะคิดทํา    

เรื�องต่างๆ ด้วยตนเอง แต่จะฟังความคิดเห็นของคนอื�นๆ ในชั �นเรียนด้วย เขาตั �งใจศึกษาเนื �อหา 

ด้วยตวัเองรู้สกึวา่สําคญัและมีความเชื�อมั�นในความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

     1.1.2 แบบหลีกเลี�ยง (Avoidance) ลกัษณะของผู้ เรียนแบบนี �จะไม่สนใจเรียน

เนื �อหาวิชาในชั �นเรียนตามแบบแผน ไม่มีส่วนร่วมกับผู้ เรียนคนอื�นๆ และอาจารย์ในชั �นเรียน         

ไมส่นใจสิ�งที�เกิดขึ �นในห้องเรียน ทศันะของผู้ เรียนแบบนี �จะมองเห็นวา่ห้องเรียนเป็นสิ�งที�ไมน่่าสนใจ 

     1.1.3 แบบร่วมมือ (Collaboration) ลักษณะของผู้ เรียนแบบนี �มีความรู้สึกว่า  

เขาสามารถเรียนรู้ได้มากที�สุดโดยการแลกเปลี�ยนความคิดเห็นสติปัญญาและความสามารถ       

ซึ�งกันและกัน ผู้ เรียนแบบนี �จะร่วมมือกับอาจารย์ กลุ่มเพื�อนและชอบที�จะทํางานร่วมกับผู้ อื�น      
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เห็นชั �นเรียนเป็นสถานที�สําหรับสงัคม ปฏิสมัพนัธ์ (Social interaction) เช่นเดียวกับสถานที�เรียนรู้

เนื �อหาวิชา 

    1.1.4 แบบพึ�งพา (Independent) ลกัษณะของผู้ เรียนแบบนี �เป็นแบบที�มีความ

อยากรู้อยากเห็นทางวิชาการน้อยมากและจะเรียนรู้เฉพาะสิ�งที�ถกูบงัคบัหรือกําหนดให้เรียน ผู้ เรียน

จะเห็นอาจารย์และเพื�อนร่วมชั �นเป็นแหลง่โครงสร้างความรู้ และเป็นแหล่งสนับสนุน ทางวิชาการ 

ผู้ เรียนพึ�งอาจารย์เรื�องแนวทางในการศกึษา และต้องการได้รับคําบอกกลา่ววา่ควรจะทําอย่างไร 

      1.1.5 แบบแขง่ขนั (Competitive) ลกัษณะของผู้ เรียนแบบนี �เป็นแบบที�ต้องการ

เอาชนะเพื�อนด้วยกัน โดยพยายามที�จะทําอะไรๆ ให้ดีกว่าคนอื�นๆ ผู้ เรียนกลุ่มนี �มีความรู้สึกว่า  

ต้องแข่งขันกับคนอื�นๆ เพื�อรางวัลในชั �นเรียน เช่น คําชมของอาจารย์ ความสนใจของอาจารย์    

หรือเกรด เขามองห้องเรียนเป็นสนามแขง่ขนัที�จะต้องมีแพ้หรือชนะและผู้ เรียนแบบนี �มีความรู้สึกว่า

ต้องชนะอยู่เสมอ 

     1.1.6 แบบมีส่วนร่วม (Participant) ลักษณะของผู้ เรียนแบบนี �ต้องการเรียนรู้

เนื �อหาวิชาและชอบเข้าร่วมกิจกรรมในห้องเรียน มีความรับผิดชอบที�จะเรียนรู้ให้มากที�สุดจาก    

ชั �นเรียนและมีส่วนร่วมกับผู้อื�น ตลอดจนทําตามที�ได้ตกลงร่วมกันไว้ ผู้ เรียนแบบนี �คิดว่าควรมี

ส่วนรวมในกิจกรรมของชั �นเรียนให้มากที�สุดเท่าที�จะมากได้ แต่จะมีส่วนร่วมน้อยในกิจกรรมที�    

ไมไ่ด้อยู่ในแนววิชาการ 

  1.2  ระบบของ Mannและคณะ (อ้างอิงใน นิภาวรรณ  รัตนวราวลัย์, 2534, หน้า 24-

25) ศาสตราจารย์ทางจิตวิทยา ณ มหาวิทยาลยัมิชิแกน ได้ศกึษาพฤติกรรมในห้องเรียนและได้แบ่ง

การเรียนออกเป็น 8 แบบ คือ 

    1.2.1  แบบยินยอม (The Compliant Student) ผู้ เรียนแบบนี �จะยึดงานเป็นหลกั

ไมส่นใจประสบการณ์อื�นที�ไมเ่กี�ยวข้องกับงานของตนและพยายามไม่ให้งานอื�นมาแทรกแซงงาน   

ที�อาจารย์ได้มอบหมายให้กระทํา เพราะถือว่าอาจารย์มีอํานาจในการให้คะแนน ผู้ เรียนแบบนี �      

มีแนวโน้มที�จะทํางานตามที�ผู้อื�นให้มามากกวา่เกิดจากความรู้สกึที�ตวัเองอยากจะทําและจะทําให้

พอเหมาะกบัอาจารย์กําหนดไว้ นอกจากนี �เขายังไม่ชอบห้องเรียนที�ปล่อยปะละเลยขาดระเบียบ  

สิ�งที�สําคญัของผู้ เรียนกลุม่นี �คือ ต้องการทําความเข้าใจกบัวิชาที�เรียน 

       1.2.2  แบบวิตกกงัวล (The Anxious Dependent Student) ผู้ เรียนแบบนี �จะทํา

อะไรโดยขึ �นอยู่กบัความรู้ และความช่วยเหลือของอาจารย์ เขาวิตกมากกบัเรื�องวดัผลกับงานต่างๆ 

ที� ได้รับมอบหมายในชั �นเ รียน สิ�งที�สําคัญอีกอย่างหนึ�งก็คือ เขาจะมีความรู้สึกว่าเขาไม่มี
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ความสามารถ  ความรู้สึกดังกล่าวนี �ผสมผสานกับแรงกดดันจากปัญหาภายนอกโดยเฉพาะ        

จากทางบ้าน  จะทําให้เกิดความวิตกกงัวลขึ �นและจะมีผลตอ่คะแนนของเขาด้วย 

       1.2.3  แบบท้อใจ (The Discouraged Workers) ผู้ เรียนแบบนี �มีเจตคติต่อ

ตนเองในทางลบรู้สึกไม่พอใจในตนเอง เมื�อทําสิ�งใดไม่ได้ผลมกัจะตําหนิตนเองและไม่ยอมรับ

เหตุการณ์หรือสถานการณ์อื�นๆ ที�มีผลต่อสภาพการเรียนของเขา นอกจากนี �ผู้ เรียนพวกนี �ยัง

แบ่งแยกตนเองกับกลุ่มเพราะมีทัศนะคติที�จะเอาตนเองเป็นหลกั โดยยกเอาปมด้อยที�มีอยู่มา

เกี�ยวข้องกบัผลการเรียนมากกวา่จะลบปมด้อยแล้วสร้างปมเดน่แทน 

    1.2.4  แบบอิสระ (Independent) ผู้ เรียนแบบนี �มีลกัษณะอาวโุสกว่าผู้อื�นอย่าง

เห็นได้ชัด มีสติปัญญาดี พวกนี �มีความรับผิดชอบ มีความมั�นใจในตนเอง เป็นอิสระในตนเอง

ปราศจากการขม่ขูข่องอาจารย์ การงานหรือเพื�อนๆ เขามีความอิสระมั�นคง ขณะที�ผู้ เรียนคนอื�นๆ 

สบัสน วิตกกงัวล พวกนี �สามารถมองเห็นความสมัพันธ์ของการเรียน วตัถุประสงค์และการทํางาน

อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ 

    1.2.5  แบบวีรบรุุษ (The Heroes) ผู้ เรียนแบบนี �เป็นผู้อยู่แนวหน้าและเป็นที�รู้จัก

ว่ามีชื�อเสียงโด่งดังทางการเรียนและบทบาทต่อการประท้วง ผลงานของกลุ่มนี �มีทั �งประเภท

สร้างสรรค์และสร้างปฏิปักษ์และก่อให้เกิดความไม่พอใจขึ �นอย่างรุนแรงได้ ส่วนสําคญัที�ทําให้   

พวกนี �พยายามสร้างเอกลกัษณ์โดยการแสดงออกก็คือความภมูิใจในอํานาจ 

    1.2.6  แบบลอบยิง (The Spinners) ผู้ เรียนแบบนี �เป็นพวกมองโลกในแง่ร้าย

เกี�ยวกบัความสามารถของตนเองและความสมัพนัธ์กบัอาจารย์หรือผู้ที�มีอํานาจอื�นๆ ทําให้ช่องว่าง

เกิดขึ �นในสมัพนัธภาพ ผู้ เรียนกลุม่นี �มองไม่เห็นประโยชน์อนัใดที�จะได้จากการเข้าไปเกี�ยวข้องกับ

ผู้อื�น ทําให้มองเห็นความภมูิใจในตนเองในระดบัตํ�า พวกนี �เป็นพวกหลบหลีกมกัไมย่อมเผชิญหน้า

กับอาจารย์ สร้างความขัดแย้งวุ่นวายและจะนําไปสู่การลอบทําร้ายอาจารย์ที�สอน ตลอดจน         

มีแนวโน้มเป็นปฏิปักษ์กบัอาจารย์ที�สอน 

    1.2.7  แบบแสวงหาความสนใจ (The Attention Seekers) ผู้ เรียนแบบนี �เน้น

ทางด้านสงัคมมากกว่าสติปัญญา พวกนี �ต้องการสร้างความสมัพันธ์กับอาจารย์ และผู้ เรียนด้วย

วิธีการตา่งๆ เช่นพดูคยุ แสดงตวั คยุโม้ เลา่เรื�อตลกตา่งๆ เพื�อก่อให้เกิดความสนใจ เกิดการยอมรับ

ในหมูเ่พื�อนฝงู ในแวดวงผู้ เรียนและเพื�อบดบงัความสนใจด้านพทุธิปัญญา  

    1.2.8  แบบสงบเงียบ (The Silent Student) ผู้ เรียนแบบนี �เป็นพวกที�ไม่มีส่วน

ร่วมในการอภิปรายในกิจกรรมการเรียน พูดน้อย มกัเงียบเฉยไม่ทําอะไรทั �งสิ �นไม่ว่าในห้องเรียน

หรือนอกห้องเรียน ความสมัพันธ์ระหว่างผู้ เรียนและผู้สอนมีน้อย การสนับสนุนช่วยเหลือก็มีน้อย
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เช่นกัน เขาไม่ชอบกิจกรรมการเรียน จึงทําให้เกิดความเหินห่างกับผู้สอนและผู้สอนก็ไม่เข้าใจ

ผู้ เรียน เพราะผู้ เรียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมกลุม่น้อย 

   2. ระบบจําแนกรูปแบบการเรียนรู้ตามแบบการคิด (Cognitive Style) 

 ระบบนี �จําแนกรูปแบบการเรียนรู้ตามกระบวนการคิด ระบบที�ได้รับความสนใจในปัจจบุนั

มี 2 ระบบ คือ 

  2.1 ระบบของ Witkin และคณะ (1977, หน้า 1- 64 อ้างอิงใน อาภาภรณ์ ศิริอาคเนย์, 

2533,  หน้า 18)  Witkin จําแนกแบบการคิดของคนออกเป็น 2 แบบ ดงันี � 

    2.1.1 แบบพึ�งพิงสภาพแวดล้อม (Field Dependent) 

  2.1.2 แบบไมพ่ึ�งพิงสิ�งแวดล้อม (Field Independent) 

 Witkin จําแนกแบบการคิดทั �ง 2 แบบ บนพื �นฐานของการรับรู้สิ�งต่างๆ ในสภาพแวดล้อม

ต่างๆ โดยบุคคลที�มีแบบการคิดแตกต่างกันตามการจําแนกตัวกลางในการเรียนรู้ (Mediating 

Mechanisms in Learning) และการใช้ประโยชน์จากความเด่นชัดของตวัแนะ (Cue salience) 

ดงันี � 

  1)  การใช้ตวักลางในการเรียนรู้ (Mediating Mechanisms in Learning) ผู้ ที�มี

รูปแบบการคิดแบบไม่พึ�งพิงสภาพแวดล้อมจะมีความสามารถในการสรุปหลักการต่างๆ จาก

ประสบการณ์ของตนได้ดีกว่าแบบพึ�งพิงสภาพแวดล้อม ตัวอย่างเช่น ในการเรียนเนื �อหาที�มี

โครงสร้างคลมุเครือ เรียนจะต้องสรุปหลกัการด้วยตนเอง ผู้ เรียนที�มีรูปแบบการคิดแบบไม่พึ�งพิง

สภาพแวดล้อม จะสามารถใช้ประโยชน์จากตวักลางในการเรียนรู้เพื�อเชื�อโยงสิ�งตา่งๆ และสรุปเป็น

หลกัการได้ดีกวา่กลุม่พึ�งพิงสภาพแวดล้อม แตถ้่าเนื �อหาที�มีโครงสร้างชัดเจนไม่พบความแตกต่าง

ระหวา่งแบบพึ�งพิงและไมม่ีพึ�งพิงสภาพแวดล้อม 

  2)  การใช้ประโยชน์จากความเดน่ชดัของตวัแนะ (Cue Salience) สิ�งหนึ�งที�ได้รับการ

ยอมรับในวงการศกึษา คือตวัแนะที�เดน่ชดัมากจะทําให้เกิดการเรียนรู้ได้ง่ายกวา่ตวัแนะที�เดน่ชดัน้อย 

ด้วยหลกันี � ตวัแนะที�เด่นชัดจึงส่งผลต่อผู้ ที�คิดแบบพึ�งพาสภาพแวดล้อมมากกว่าแบบไม่พึ�งพิง

สภาพแวดล้อม 

           2.2 ระบบของ Kolb  (1995, อ้างอิงใน  กองวิจัยทางการศึกษา, 2544, หน้า 8-9) ได้

แบ่งวิธีการเรียนรู้ตามแบบการคิด (Cognitive Style) เป็น 4 กลุม่ คือ 
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   2.2.1  แบบนกัคิดทางเดียว (Convergent Style) ลกัษณะของผู้ เรียนแบบนี �  เป็น

คนที�ชอบตดัสินใจเลือกจากทางเลือกหลากหลายได้มุ่งที�จะพยายามประเมินแผนและโครงการ 

และตรวจสอบสมมติฐาน 

    2.2.2  แบบช่างคิด (Divergent Style) ลกัษณะของผู้ เรียนแบบนี �เป็นคนที�ชอบ

สร้างโอกาสและทางเลือกที�มีหลากหลาย มีความสามารถในการรับ รู้และมีส่วนร่วมใน

ประสบการณ์ที�เป็นรูปธรรม สามารถคิดไตร่ตรองจนเห็นภาพรวมได้ ร่วมระดมสมองได้ดี สร้างจินตนาการ

สืบหารูปแบบใหม่ๆ  ยอมรับปัญหาและสร้างทางเลือกที�หลากหลาย 

    2.2.3  แบบเจ้าหลกัการ (Assimilative Style) ลกัษณะของผู้ เรียนแบบนี �เป็นคน

ที�สามารถสรุปหลักการ สร้างกฎเกณฑ์ พัฒนาทฤษฏี สนใจหลักการเชิงนามธรรม กําหนด

สมมติฐาน ชี �หรือทําความเข้าใจปัญหาได้ดี มีลกัษณะมองเห็นประเดน็ปัญหา 

   2.2.4  แบบนกัปฏิบตัิ (Executive Style) ลกัษณะของผู้ เรียนแบบนี �เป็นคนที�ชอบ

กําหนดตําแหน่งหรือแนวคิด กําหนดวตัถปุระสงค์ มีตารางการทํางานที�แน่นอนและทดลองปฏิบัติ

ตามแนวทางที�เลือก 

 นอกจากรูปแบบการเรียนรู้ที�กล่าวมาแล้วข้างต้น Dunn and Kenneth Dunn (1972, p. 

29 - 31) ได้เสนอแนะประเภทของรูปแบบการเรียนรู้ที�ครูควรสํารวจจากนักเรียนว่านักเรียนชอบ

หรือพึ�งพอใจสถานการณ์อย่างไร ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี � 

   1)  เวลา (Time) นกัเรียนจะตื�นตวัในการเรียนมากที�สดุเมื�อใด เช้า สาย บ่าย เย็น  

  2)  กําหนดการ (Schedule) ระยะเวลาการเอาใจใส่ของนักเรียนอย่างต่อเนื�อง

สมํ�าเสมอหรือการเอาใจใสเ่พียงช่วงสั �นไมส่มํ�าเสมอ เป็นต้น 

  3)  ความดงัของเสียง (Amount of Sound) ระดบัเสียงที�นักเรียนพอจะทนฟังได้หรือ

ชอบความเงียบที�สดุ เสียงพึงพําเลก็น้อย เสียงที�อยู่ใกล้ ระดบัเสียงสงูที�จะทนได้ 

  4)  ชนิดของเสียง (Type of Sound) เสียงชนิดใดที�ก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางบวก เช่น 

เสียงดนตรี เสียงสนทนา เสียงหวัเราะหรือเสียงจากการทํางานเป็นกลุม่ 

  5)  ชนิดของการทํางานเป็นกลุม่ (Type of Work Group) นกัเรียนจะทํางานได้ดีที�สดุ

อย่างไร เช่น การทํางานคนเดียวหรือทําเป็นคูห่รือทํากบักลุม่เลก็ๆ หรือกลุม่ใหญ่ๆ 

  6)  ปริมาณของแรงกดดนั (Amount of Pressure) นกัเรียนต้องการแรงกดดนัชนิดใด 

เช่น ปลอ่ยตามสบาย การควบคมุไมเ่คร่งครัดหรือการควบคมุอย่างจริงจงั 
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  7)  ชนิดของแรงกดดนัและแรงจูงใจ (Type of Pressure and Motivation) อะไรที�จะ

ช่วยเป็นแรงจูงใจแก่นักเรียน ตนเองการคาดหวงัของครู การกําหนดเวลา รางวลั การระลึกถึง 

ความสําเร็จทางการเรียน ความสนใจภายในหรืออื�นๆ  

  8)  สถานที� (Place) สถานที�ที�นกัเรียนจะทํางานได้ดีที�สดุ ที�บ้าน ที�โรงเรียน ศนูย์การ

เรียน ห้องสมดุหรือมมุใดมมุหนึ�งของห้องสื�อการเรียน 

  9)  เงื�อนไขหรือสิ�งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment and Conditions) 

นักเรียนชอบที�จะนั�งเรียนบนพื �นธรรมดาหรือพรม ชอบนั�งเอนตวั นั�งตวัตรง นั�งโต๊ะเรียน ระดับ

อณุหภมูิ แสงสวา่งบนโต๊ะเขียนหนงัสือ ชนิดของเสื �อผ้า และอาหารที�ต้องการขณะเรียน 

  10)  ชนิดของการสั�งงาน (Type of Assignments) การสั�งงานของครูชนิดใดที�จะทํา

ให้นกัเรียนก้าวหน้าขึ �น เช่น การให้สญัญา การทําโครงการส่วนตวัของตนเองโดยตรง หรือครูเลือก  

งานให้ 

  11)  แบบของการรับรู้ (Perceptual Strengths and Styles) นกัเรียนจะเรียนรู้ได้มาก

ที�สุดโดยวิ ธีที� ง่ายที�สุดได้อย่างไรหรือวิธีใด เช่นใช้อุปกรณ์เกี�ยวกับภาพ การบันทึกเสียง 

ประสบการณ์ในการสมัผสั กิจกรรมที�ต้องใช้กล้ามเนื �อ สื�อสําเร็จรูปเป็นต้น 

  12)  ชนิดของโครงสร้างและการประเมินผล (Type of Structure and Evaluation) 

แบบทดสอบใดที�เหมาะสมกบันกัเรียนที�สดุในเวลานั �น การเข้มงวดหรือการยืดหยุ่น การวดัผลด้วย

ตนเอง การให้จดัการวดัผลรวมกนัทั �งครูและนกัเรียน ช่วงเวลาในการวดัผลเช่น นกัเรียนเริ�มต้นด้วย

ตวัเอง การวดัผลอย่างต่อเนื�องหรือทําเป็นครั �งคราว การคาดหวงัเกี�ยวกับระยะเวลาข้อกําหนด

ภายนอก เป็นต้น 

  จากรายการที�ครูควรจะสํารวจนกัเรียนทั �ง12 รายการ ดงัที�กลา่วมาข้างต้นนี � ครูจะต้อง

ให้นักเรียนตอบแบบสอบถามว่า ชอบสถานการณ์ในการเรียนแบบใด เพื�อครูจะได้จัดเตรียม

กิจกรรมการเรียนการสอน สถานที�และจัดหาสื�อให้ตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนแต่ละ

คนให้ได้มากที�สดุ เพื�อมุง่หวงัวา่นกัเรียนจะได้เรียนรู้ให้มากที�สดุด้วยวิธีการที�ง่ายและนกัเรียนพอใจ       

มากที�สดุนั�นเอง 

 จากทฤษฎีรูปแบบการเรียนที�กล่าวมาแล้วข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าทฤษฎีเกี�ยวกับ

รูปแบบการเรียนรู้สามารถแบ่งออกเป็น 2 ระบบ ด้วยกัน คือ จําแนกลกัษณะพฤติกรรมการเรียนรู้

และจําแนกตามกระบวนการคิดของผู้ เรียน การจําแนกลกัษณะพฤติกรรมการเรียนรู้นั �นต้องอาศยั

พฤติกรรมการแสดงออกทางสงัคมและวฒันธรรม ความรู้สึกและพฤติกรรมที�แสดงออกทั �งภายใน

และภายนอกห้องเรียน ซึ�งพฤติกรรมดงักลา่วจะสามารถบ่งบอกถึงกระบวนการคิดของแตล่ะบคุคล
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มีปฏิสมัพันธ์ซึ�งกันและกัน สิ�งเหล่านี �จะเป็นตัวชี �ให้เห็นว่านักเรียนแต่ละคนมีรูปแบบการเรียนรู้      

ที�แตกตา่งกนั 

 รูปแบบการเรียนรู้กับผลสัมฤทธิ�ทางการเรียน 

 จากการศกึษาของนกัการศกึษาและนกัจิตวิทยาพบว่า รูปแบบการเรียนรู้กับผลสมัฤทธิ�

ทางการเรียนมีความเกี�ยวข้องกนัหลายประการ ดงัเช่นจากการศกึษาดงัตอ่ไปนี �  

 ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล (2552, หน้า จ) ได้ศึกษาพบว่า นิสิตที�มีผลสัมฤทธิ�ทาง

การศกึษาสงูและนิสิตที�มีผลสมัฤทธิ�ทางการศกึษาตํ�ามีรูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และแบบ

ร่วมมือแตกต่างกัน นิสิตที�มีผลสมัฤทธิ�ทางการศึกษาสงู ชอบรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือและ

แบบมีสว่นร่วมสงูกวา่นิสิตที�มีผลสมัฤทธิ�ทางการศกึษาตํ�าและนิสิตที�ศกึษาในชั �นปีตา่งกนัมีรูปแบบ

การเรียนรู้แบบพึ�งพาแตกตา่งกนั 

 วรรณา ปรูณะโชติ (2528, หน้า 193) ได้ศกึษา พบว่า นิสิตที�มีผลสมัฤทธิ�ทางการศึกษา

สงูมีพฤติกรรมตา่งๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการเรียนเช่น การทําการบ้าน การทํารายงาน การอ่านหนังสือ 

การศกึษาค้นคว้าในห้องสมดุและการซกัถามครูผู้สอนเมื�อไมเ่ข้าใจมากกวา่นิสิตที�มีผลสมัฤทธิ�ทาง

การศกึษาตํ�า นอกจากนี �ทั �งครูผู้สอนและนิสิตมีความคิดเห็นตรงกันว่าตวัแปรที�มีผลต่อผลสมัฤทธิ�

ทางการเรียนที�สําคญัมากที�สดุ คือ รูปแบบการเรียนรู้ 

 อจัฉรา  ธรรมาภรณ์ (2530-2531, หน้า  33-39) ได้อธิบายการศึกษารูปแบบการเรียนรู้

ในเชิงสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนว่า ผู้ เ รียนที�มีผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนสูงมีรูปแบบ           

ที� ร่วมกันหลายอย่างและต่างกับผู้ เ รียนที�มีผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนตํ�าซึ�งมีแบบการเรียนที�  

คล้ายคลงึกนั  ซึ�งผลการศกึษานี �สามารถใช้เป็นข้อมลูในการทํานายแนวโน้มพฤติกรรมและผลการ

เรียนของผู้ เรียนได้   

 สุพัฒน์ เศรษฐคมกุล (2536, หน้า บทคัดย่อ) ได้ศึกษาแบบการเรียนของนักศึกษา

มหาวิทยาลยัเอกชน โดยการเปรียบเทียบแบบการเรียนกับระดบัชั �นปี สาขาวิชาและผลสมัฤทธิ�

ทางการเรียน พบวา่ นกัศกึษาตา่งระดบัชั �นปีและตา่งสาขาวิชาชอบแบบการเรียนแตกต่างกัน ส่วน

นกัศกึษาที�มีผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนแตกตา่งกนัชอบแบบการเรียนแตกตา่งกนั 

 Hempheys and others (1982, pp. 351-356, อ้างอิงใน อาภาภรณ์  ศิริอาคเนย์, 2533,

หน้า 28) ได้สรุปผลการศึกษาว่า แบบการเรียนแบบร่วมมือทําให้เกิดการเรียนรู้รอบ (Mastery 

Learning) และการคงอยู่ (Retention) ของสิ�งที�เรียนรู้ได้ดีกวา่การเรียนแบบแขง่ขนั และแบบอิสระ 

 Garvey and others (1984, หน้า 134-140) ได้ศึกษาพบว่านักเรียนที�มีแบบการเรียน

แตกตา่งกนัมีคะแนนเฉลี�ยสะสมแตกตา่งกนั 
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 นอกจากนี �แล้วทั �งนักการศึกษาและนักจิตวิทยาได้ศึกษาผลการจัดสภาพการเรียนการ

สอนให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ เรียน โดยมุ่งหวงัทดสอบสมมติฐานว่า ถ้าจัดสภาพ

การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผู้ เรียนชอบแล้วจะทําให้ผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนของนักเรียน

สงูขึ �นและมีทศันคัติที�ดีตอ่การเรียน ถ้าสภาพการเรียนการสอนไมส่อดคล้องกบัสภาพที�ผู้ เรียนชอบ

แล้วผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนจะตํ�ากวา่กลุม่ที�ได้รับการเรียนการสอนที�สอดคล้องกบัรูปแบบที�ผู้ เรียน

ชอบซึ�งมีผลการศกึษาของนกัการศกึษาและนกัจิตวิทยาหลายท่านได้สนบัสนนุสมมติฐานดงักล่าว

เช่น 

 Domono (1979, อ้างอิงใน  Rita Dunn, 1984, p. 13) ถ้านักเรียนได้รับการเรียนการสอนด้วย

แบบที�เขาชอบจะทําให้นักเรียนทดสอบความรู้ เจตคติและประสิทธิภาพการเรียนดีกว่าการที�

นกัเรียนได้รับการสอนด้วยแบบที�ไมส่อดคล้องกบัแบบที�เขาพอใจ 

 Caffery (1980, อ้างอิงใน Rita Dunn, 1984, p. 13) ศกึษาพบวา่ ถ้าการสอนของครูและ

รูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียนสอดคล้องกันก็จะส่งผลให้ผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนของนักเรียนสงู

กวา่คา่เฉลี�ยโดยทั�วไปและถ้าไมส่อดคล้องกนัจะมีผลทําให้ผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนของนักเรียนตํ�า

กวา่คา่เฉลี�ยโดยทั�วไป 

 Dunn and others (1981, pp. 645-646) ได้สรุปผลการศึกษาว่าถ้าการสอนของครูตรง

กบัลกัษณะของผู้ เรียนก็จะทําให้ผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนของนกัเรียนสงูขึ �น 

 นอกจากนั �น Dunn (1981, pp. 386-387) ได้ศึกษาและสรุปผลว่าได้สอดคล้อง           

กบัรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ เรียนจะทําให้ผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนของผู้ เรียนก้าวหน้าไปอย่างมาก 

 จากการศึกษาข้างต้นเกี�ยวกับรูปแบบการเรียนรู้และผลสมัฤทธิ�ทางการเรียน ดงักล่าว  

ในข้างต้น สามารถสรุปได้ว่ารูปแบบการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนมีความสัมพันธ์กัน       

การที�ผู้ เรียนแตล่ะคนมีรูปแบบการเรียนรู้ที�แตกตา่งกนัจะสง่ผลให้ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธิ�ทางการเรียน        

ที�แตกตา่งกนัและถ้าผู้สอนได้ศกึษารูปแบบการเรียนรู้ของผู้ เรียนแตล่ะคนแล้วตดัสินใจจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอน สภาพแวดล้อม สื�ออุปกรณ์ในการเอื �อและสอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้         

ที�ผู้ เ รียนแต่ละคนชอบแล้วจะส่งผลให้ผู้ เรียนมีผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนสูงขึ �นสามารถเรียนรู้      

อย่างเป็นสขุและเตม็ศกัยภาพ 
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ผลสัมฤทธิ�ทางการเรียน 

 ความหมายของผลสัมฤทธิ�ทางการเรียน 

 มีนกัวิชาการได้ให้ความหมายของ ผลสมัฤทธิ�ทางการเรียน ไว้แตกตา่งกนั ดงันี � 

 กรมวิชาการ (2515, หน้า 4) สรุปความหมายของผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนไว้ดงันี � 

  1.  ความรู้ที�ได้รับหรือทกัษะที�เจริญขึ �น โดยการเรียนวิชาต่างๆ ในโรงเรียนตามปกติ 

พิจารณาจากคะแนนผลการเรียน หรือผลงานที�ครูกําหนดให้ทําหรือจากทั �ง 2 ทาง 

  2.  ผลหรือผลงาน ที�นักเรียนได้จากวิชาสามัญ เช่น วิชาการอ่าน วิชาคณิตศาสตร์ 

วิชาประวตัิศาสตร์ ซึ�งตรงข้ามกบัที�ได้รับจากวิชาการฝีมือและพละศกึษา 

 ไพศาล หวังพานิช (2523, หน้า 89)  ได้กล่าวว่าผลสัมฤทธิ�ทางการเรียน หมายถึง 

คุณลักษณะและความสามารถของบุคคล เกิดจากการเรียนการสอน เป็นการเปลี�ยนแปลง

พฤติกรรม และประสบการณ์การเรียนรู้ที�เกิดจากการฝึกอบรมหรือจากการสอน การวดัผลสมัฤทธิ�

จึงเป็นการตรวจสอบระดบัความสามารถหรือความสมัฤทธิ�ผล ของบุคคลว่าเรียนรู้แล้วมีความรู้ 

ความสามารถเท่าใด 

 ประถม  แสงสวา่ง (2527, หน้า 237) ได้กลา่วว่า ผลสมัฤทธิ�หรือความสมัฤทธิ� หมายถึง 

ความสําเร็จ หรือความสามารถในการกระทําใดๆ ที�จะต้องอาศยัทักษะหรือมิฉะนั �นก็ต้องอาศัย

ความรอบรู้ในวิชาใดวิชาหนึ�งโดยเฉพาะ และผลสัมฤทธิ�ตามจุดประสงค์ของการศึกษาจะต้อง

อาศยัความร่วมมือของทกุฝ่ายที�มีสว่นเกี�ยวข้อง 

 สําเริง บุญเรืองรัตน์ (2527, หน้า 46) ได้กล่าวไว้ว่า ผลสมัฤทธิ�ทางการเรียน หมายถึง

ผลรวมของคะแนนที�ได้จากแบบทดสอบ ที�มุ่งวดัว่านักเรียนมีความรู้หรือความสามารถที�เกิดจาก

การสอนมากน้อยเพียงใด 

 จากความหมายตา่งๆ สรุปได้วา่ ผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนหมายถึง ผลของคะแนนที�เกิด

จากความรู้ ความสามารถ ที�นกัเรียนได้รับจากการสอน ทําให้เกิดการเปลี�ยนแปลงพฒันาขึ �น 

 องค์ประกอบที�มีอทิธิพลต่อผลสัมฤทธิ�ทางการเรียน 

 นกัวิชาการ ได้ให้แนวคิดที�เกี�ยวกับองค์ประกอบที�มีอิทธิพลต่อผลสมัฤทธิ�ทางการเรียน 

ดงัรายละเอียด ดงันี � 

 Danial A.Prescott (1961 อ้างอิงใน อาภาภรณ์ ศิริอาคเนย์, 2533, หน้า 30 – 31) ได้

อธิบายองค์ประกอบที�มีอิทธิพลตอ่ผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนไว้ดงันี � 

  1.  องค์ประกอบทางด้านร่างกาย ได้แก่ อตัราการเจริญเติบโตของร่างกาย สขุภาพ

ของร่างกาย และลกัษณะท่าทางของร่างกาย 
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  2.  องค์ประกอบทางด้านความรัก ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างบิดาและมารดา 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งบิดา มารดา และบตุร และความสมัพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในครอบครัว 

  3.  องค์ประกอบทางวฒันธรรมและสิ�งแวดล้อม ได้แก่ ขนบธรรมเนียมประเพณี ความ

เป็นอยู่ของครอบครัว สภาพแวดล้อมทางบ้าน การได้รับการอบรมจากทางบ้าน และฐานะทางบ้าน 

  4.  องค์ประกอบทางด้านความสมัพันธ์กับเพื�อนวยัเดียวกัน ได้แก่ ความสมัพันธ์กับ

เพื�อนวยัเดียวกนัทั �งที�บ้านและที�โรงเรียน 

  5.  องค์ประกอบทางด้านการพฒันาตนเอง ได้แก่ สติปัญญา ความเข้าใจและทศันคติ

ตอ่การเรียน 

  6.  องค์ประกอบทางด้านการปรับตวัเอง ได้แก่ ปัญหาการปรับตวัให้เข้ากับสภาพ

ตา่งๆ การแสดงออกทางอารมณ์ 

 Perscott ได้กลา่ววา่ องค์ประกอบทั �ง 6 ด้านนี � โดยธรรมชาติแล้ว บางองค์ประกอบเป็น

สิ�งที�สง่เสริมผลสมัฤทธิ�ทางการเรียน แตบ่างองค์ประกอบเป็นอปุสรรคต่อผลสมัฤทธิ�ทางการเรียน

ของนกัเรียนแตล่ะคนแตกตา่งกนัไป โดยองค์ประกอบด้านหนึ�งอาจจะส่งเสริมผลสมัฤทธิ�ทางการ

เรียนของนกัเรียนผู้หนึ�ง แตอ่าจจะเป็นอปุสรรคตอ่ผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนของนักเรียนอีกคนหนึ�ง

ได้ และไมม่ีข้อสรุปที�ชดัเจนวา่องค์ประกอบใดมีความสําคญัมากที�สดุ 

 Herbert J. Klausmeir (1975 อ้างอิงใน อาภาภรณ์  ศิริอาคเนย์, 2533, หน้า 32)         

ได้กลา่วว่า การให้เห็นความสําคญัของคณุลกัษณะของผู้ เรียนเป็นสิ�งสําคญัที�สดุ ในการอธิบาย

ผลสัมฤทธิ�ทางการเรียน นอกเหนือจากองค์ประกอบอื�นๆ คือ คุณลักษณะของครู พฤติกรรม

ระหวา่งผู้ เรียนกบัผู้สอน คณุลกัษณะของกลุ่มผู้ เรียน สภาพแวดล้อม และสิ�งอํานวยความสะดวก 

นอกจากนั �น ยงัได้อธิบายองค์ประกอบของคณุลกัษณะของผู้ เรียนเพิ�มเติม ดงันี � 

 1.  ความพร้อมทางสมองที�เกี�ยวพนักบัความสามารถทางสติปัญญา และความสามารถ

ด้านความรู้ ด้านความคิด รวมทั �งพื �นฐานของความรู้เดิม 

 2.  ความพร้อมทางกายภาพที�เกี�ยวพนักบัความสามารถทางด้านทกัษะ รวมทั �งสขุภาพ 

 3.  คณุลกัษณะทางจิตใจที�รวมความสนใจ เจตคติ คา่นิยม และบคุลิกลกัษณะ 

 4.  เพศ 

 5.  อาย ุ

 6.  ภมูิหลงัครอบครัวและสงัคม 

 Bloom (1976, อ้างอิงใน รวิวรรณ พงษ์เทพ, 2539, หน้า 10 – 11) ได้ศึกษาเกี�ยวกับ    

ตวัแปรที�น่าสนใจและมิอิทธิพลตอ่ผลสมัฤทธิ�ทางการเรียน ได้แก่ 
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 1.  ผู้ เรียน 

  1.1  ความพร้อมทางด้านพื �นความรู้เดิม หมายถึง ความรู้พื �นฐานและประสบการณ์  

ที�จําเป็นและมีมาก่อนเรียน ซึ�งมีอิทธิหลต่อผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนมากที�สดุถึงร้อยละ 50 ได้แก่   

ผลการเรียนที�สะสมมา ความถนดั ความฉลาดหรือสติปัญญาที�เกิดจากการเรียนรู้ ซึ�งเป็นตวัแปร

เกี�ยวกบัพฤติกรรมด้านพทุธิพิสยั 

  1.2  ความพร้อมด้านความรู้สกึตอ่การเรียน หมายถึง ความสนใจ แรงจงูใจที�จะทําให้

ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้สิ�งใหม่ ๆ เจตคติที�ดีต่อรายวิชาการเรียนการสอน ระบบของโรงเรียนตลอดจน    

อตัมโนทัศน์และบุคลิกภาพ ซึ�งเป็นตวัแปรที�เกี�ยวกับพฤติกรรมทางด้านจิตใจ และมีอิทธิพลต่อ

ผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนถึงร้อยละ 25 

 2.  ผู้สอน คณุภาพของผู้สอนเป็นพฤติกรรมของครูในการจดัการเรียนการสอนที�สง่ผล ให้

ผู้ เรียนประสบความสําเร็จในการเรียนรู้ องค์ประกอบที�สําคญัที�ทําให้การสอนมีคุณภาพมีอยู่ 4 

ประการได้แก่ 

  2.1  การเสนอแบบหรือการให้คําแนะนํา สามารถชี �แจงวตัถุประสงค์ และอธิบายให้

ผู้ เรียนเข้าใจได้อย่างชดัเจน ตั �งแตต้่นจนจบ 

     2.2  การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียน ผู้ สอนและผู้ เรียนต่างมีปฏิสัมพันธ์     

ซึ�งกนัและกนั สง่เสริมให้ผู้ เรียนได้ร่วมมือและศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

     2.3 การใช้วิธี เสริมแรง ซึ� งผู้ เ รียนแต่ละคนควรได้รับการเสริมแรงจากผู้ สอน          

อย่างเหมาะสม 

    2.4  การให้ข้อมลูย้อนกลบัเพื�อแก้ไขข้อบกพร่อง เป็นการให้ผู้ เรียนได้รู้ผลสะท้อนกลบั

ของการกระทําวา่ถกูต้องหรือไม ่

 3.  สิ�งแวดล้อมทางกายภาพ 

 สิ�งแวดล้อมทางกายภาพเป็นความแปรปรวนอื�นๆ ที�ไมเ่กี�ยวกบัตวัผู้ เรียนและผู้สอน    แต่

สามารถสง่ผลตอ่ผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนได้ถึงร้อยละ 20 เมื�อรวมความแปรปรวนของผู้ เรียนและ

ผู้สอนแล้ว จะสง่ผลตอ่ผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนถึงร้อยละ 80 

 Anne Anasatasi (1967, อ้างอิงใน ทิพวรรณ กมลพัฒนานันท์, 2543, หน้า 12)          

ได้ศกึษาพบวา่ ผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนมีความสมัพันธ์กับองค์ประกอบใหญ่ 2 องค์ประกอบ คือ 

องค์ประกอบทางด้านสติปัญญา ซึ�งหมายถึงความสามารถทางด้านวิชาการและความถนัด      

ส่วนองค์ประกอบที�ไม่ใช่สติปัญญา หมายถึง ปัจจัยที�เกี�ยวข้องทางด้านร่างกาย ด้านสังคม       

ด้านสภาพแวดล้อม ซึ�งเป็นองค์ประกอบที�สําคญัไมยิ่�งหย่อนไปกวา่กนั 
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 จากการศกึษาจะเห็นวา่การที�นกัเรียนสอบได้คะแนนแตกตา่งกนันั �น  เนื�องมาจากปัจจัย

หลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ�งองค์ประกอบทางด้านที�ไมใ่ช่สติปัญญา  ทั �งนี �เพราะองค์ประกอบ

ทางด้านนี � จะมีผลทําให้ผู้ ที�มีสติปัญญาเท่ากัน  มีผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนแตกต่างกันออกไป 

(ศศิธร เลก็วิเชียร, 2537, หน้า 12) 

 จากการศกึษาค้นคว้าเกี�ยวกบัปัจจยัที�มีความสมัพนัธ์กับผลสมัฤทธิ�ทางการเรียน ผู้วิจัย

เห็นว่าเป็นเรื�องที�สําคัญและน่าสนใจที�จะศึกษาว่า มีปัจจัยทางด้านใดบ้างที�มีส่วนเสริมสร้าง

ผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนของนกัเรียน  ซึ�งจะเป็นการช่วยให้นกัเรียนได้ใช้ศกัยภาพ ของตวัเองให้เกิด

การเรียนรู้  เพื�อประโยชน์ทางการศึกษามากที�สดุ และจะเห็นว่ามีตวัแปรเป็นจํานวนมาก ที�ไม่ใช่

องค์ประกอบทางด้านสติปัญญา ที�สมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนของนักเรียน ผู้วิจัยจึงเลือก

ตวัแปรรูปแบบการเรียนรู้ทั �งหมด 6 รูปแบบตามแนวคิดของกราชา และไรซ์แมน เพื�อศึกษาถึง

อิทธิพลที�มีตอ่ผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียน 

 

งานวจิัยที�เกี�ยวข้อง 

 เกษมศรี  สุระสังข์ (2544, หน้า 95) ได้ทําการวิจัย เพื�อศึกษารูปแบบการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั �นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสุรินทร์           

ปีการศกึษา 2543 จํานวน 384 คน พบวา่ 1)  นักเรียนชั �นมธัยมศึกษาตอนปลาย มีแบบการเรียน

วิชาคณิตศาสตร์ 3 แบบการเรียน คือ แบบคิดอเนกนัย แบบหลีกเลี�ยง และแบบวิตกกังวล             

2) นักเรียนชายมีแบบการเรียนแบบคิดอเนกนัยสูงกว่านักเรียนหญิงอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ      

ที�ระดบั .05  แต่นักเรียนที�มีความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์ต่างกันมีแบบการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์แบบคิดอเนกนยัไมต่า่งกนั  3) นกัเรียนที�มีเพศตา่งกนัมีแบบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

แบบหลีกเลี�ยงไมแ่ตกต่างกัน แต่นักเรียนที�มีความสามารถทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต่างกัน   

มีแบบการเรียนแบบหลีกเลี�ยงแตกตา่งกนั 

 ไพโรจน์  เบขนุทด (2544, หน้า บทคดัย่อ) ศึกษาผลของการเรียนแบบร่วมมือ 3 วิธีที�มี  

ต่อผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และความร่วมมือในการทํางานกลุ่มของนักเรียน       

ชั �นมัธยมศึกษาปีที� 2 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที�เรียนแบบร่วมมือแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล          

มีผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สงูกวา่นกัเรียนที�เรียนแบบกลุ่มเกมการแข่งขนั ที�ระดบั

นัยสําคัญทางสถิติ .05 นักเรียนที�เรียนแบบร่วมมือแบบกลุ่มช่วยรายบุคคลมีผลสัมฤทธิ�ทาง       

การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไมแ่ตกตา่งกบันกัเรียนที�เรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุม่ผลสมัฤทธิ�ที�ระดบั

นัยสําคญัทางสถิติ .05 และนักเรียนที�เรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ�มีผลสัมฤทธิ�

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่แตกต่างกับนักเรียนที�เรียนแบบร่วมมือแบบกลุ่มเกมการแข่งขนั   
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ที�ระดบันัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 และพบว่า ไม่มีปฏิสมัพันธ์ระหว่างวิธีการเรียนรู้ กับระดบั

ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนที�มีตอ่ผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ที�ระดบั

นัยสําคัญทางสถิติที� .05 นักเรียนที� เ รียนแบบร่วมมือแบบกลุ่มเกมการแข่งขัน แบบกลุ่ม             

ช่วยรายบุคคลและแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ� มีความร่วมมือในการทํางานกลุ่มไม่แตกต่างกัน         

ที�ระดบันยัสําคญัทางสถิติ .05 

 กรมวิชาการ (2545, หน้า 18 – 21) ได้ศึกษาวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนที�เรียนดี          

และวิธีการสอนของครูสอนดี ระดบัประถมศกึษา ปรากฏผลดงันี � 

 พฤติกรรมการเรียนของนกัเรียนเรียนดี 

 1. การเตรียมตวัก่อนเรียน 

 การแบ่งเวลาในการเรียนพบวา่นกัเรียนเรียนดีสว่นใหญ่แบ่งเวลาในการเรียนในแต่ละวนั

โดยแยกจากการเล่น (ร้อยละ 65.2) รองลงมา ทําตารางเวลาเรียน – อ่านหนังสือ – ทําการบ้าน

(ร้อยละ 53.8) เรื�องการเตรียมตวัก่อนไปโรงเรียนมีการเตรียมอปุกรณ์การเรียนสงูสดุ (ร้อยละ 94.8)

รองลงมาทําการบ้านให้เสร็จ (ร้อยละ 58.6) และอา่นบทเรียนลว่งหน้า (ร้อยละ 32.9) นกัเรียนเรียน

ดีจํานวนน้อยมากที�ไมม่ีการเตรียมตวัก่อนไปโรงเรียน (ร้อยละ 0.5) 

 2. การเรียนรู้ของนกัเรียน 

 การเลือกที�นั�งเรียน พบวา่ นกัเรียนเรียนดีสว่นใหญ่เลือกที�นั�งไมไ่ด้ ต้องนั�งตามครูกําหนด

(ร้อยละ 59.3) ในจํานวนดงักล่าวถูกกําหนดให้นั�งแถวหน้าสงูสดุ (ร้อยละ 37.9) และนั�งแถวหลงั

ตํ�าสดุ (ร้อยละ 27.9) สําหรับนักเรียนที�เลือกที�นั�งเรียนได้นั �น (ร้อยละ 40) ในจํานวนดงักล่าว

สามารถเลือกที�นั�งเรียนได้เป็นบางวิชา (ร้อยละ 52.3) หากให้นักเรียนทั �งหมดสามารถเลือกที�นั�ง

เรียนได้ก็อยากนั�งแถวหน้า (ร้อยละ 63.2) 

 การปฏิบัติงานกลุ่ม นักเรียนเรียนดีส่วนใหญ่ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้ากลุ่มเป็น

บางครั �ง (ร้อยละ 65.5) รองลงมาเป็นหวัหน้ากลุม่ทกุครั �ง (ร้อยละ 16.0) และไมเ่คยเป็นหวัหน้าเลย

มีตํ�าสดุ (ร้อยละ 8.8) โดยปรึกษางานกบัเพื�อนในกลุม่ทกุครั �ง (ร้อยละ 66.0) รองลงมาเป็นบางครั �ง

(ร้อยละ 28.8) 

 การมอบหมายให้ทํางานเดี�ยว นกัเรียนเรียนดีสว่นใหญ่ใช้ความรู้จากที�เรียนในห้องเรียน

(ร้อยละ 80.3) รองลงมานําความรู้จากที�อื�นมาเพิ�มจากที�เรียนในห้องเรียน (ร้อยละ 75.4) และให้

คนอื�นช่วยทํามีตํ�าสดุ (ร้อยละ 25.2) ในจํานวนนี �ให้พ่อแม่และพี�ช่วย (ร้อยละ 40 และ 21.7)

ตามลําดบั 
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 การค้นหาความรู้เพิ�มเติม พบว่า นักเรียนเรียนดีเกือบทั �งหมด (ร้อยละ 99.6) มีการ

ค้นคว้าหาความรู้หลากหลายวิธี เรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ อ่านหนังสือเพิ�มเติม (ร้อยละ 78.8) 

ค้นคว้าจากห้องสมดุในโรงเรียน (ร้อยละ 77.5) ถามพ่อ แม่ ผู้ปกครอง (ร้อยละ 50.4) ถามเพื�อน 

(ร้อยละ 28.2) และถามพี� (ร้อยละ 25.7) 

 การปฏิบัติตวัขณะที�ครูสอนหรือจัดกิจกรรม นักเรียนเรียนดีส่วนใหญ่ตั �งใจฟังทุกเรื�อง     

ที�ครูสอน (ร้อยละ 83.2) รองลงมาร่วมทํากิจกรรมการเรียนการสอน (ร้อยละ 78.9) ส่วนพฤติกรรม

ที�แสดงถึงความตั �งใจฟังบ้าง – ไม่ฟังบ้าง และฟังเฉพาะที�ตนสนใจและมีความถนัดนั �นมีน้อย    

(ร้อยละ 10.7 และ 10.0 ตามลําดบั) 

 วิธีแก้ข้อสงสยัหรือปัญหาในการเรียน นักเรียนเรียนดีส่วนใหญ่จะปรึกษาและขอความ

ช่วยเหลือจากครูเป็นบางครั �ง (ร้อยละ 73.8) รองลงมาจากเพื�อน ( ร้อยละ 58.5 ) พ่อ – แม่ (ร้อยละ 

54.3) และแก้ปัญหาหรือข้อสงสยัด้วยตนเอง (ร้อยละ 48.9) เมื�อมีข้อสงสยัในขณะครูสอนสว่นใหญ่

จะรอจนกว่าครูอธิบายจบแล้วจึงถาม (ร้อยละ 80.1) รองลงมาจดข้อสงสยัและค้นหาคําตอบเอง

นอกห้องเรียน (ร้อยละ 66.5) ในจํานวนดงักล่าวจะไปหาคําตอบจากห้องสมดุ  หนังสือเสริมและ

จากพ่อ – แม ่ผู้ปกครอง (ร้อยละ 72.9 64.3 และ 52.6 ตามลําดบั) 

 วิธีการได้ความรู้จากการอา่นหนงัสือ พบว่า นักเรียนเรียนดีส่วนใหญ่อ่านแล้วเขียนสรุป

ตามความเข้าใจของตนเอง (ร้อยละ 69.2) รองลงมาอ่านหลายครั �งจนจําได้ (ร้อยละ 52.9)       

อา่นแล้วท่องจํา (ร้อยละ 37.1) และอา่นแล้วลอกใสส่มดุมีตํ�าสดุ (ร้อยละ 16.8) 

 วิธีการทบทวนบทเรียน ส่วนใหญ่ทบทวนบทเรียนด้วยการอ่านหนังสือ (ร้อยละ 90.1 )    

ทําแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ (ร้อยละ 61.6) และอ่านหนังสือประกอบบทเรียน (ร้อยละ 58.9)   

วิธีทําการบ้านและการแก้ปัญหา นักเรียนเรียนดีส่วนใหญ่ทําการบ้านด้วยตนเองที�บ้าน(ร้อยละ 

88.8) รองลงมาทําการบ้านด้วยตนเองที�โรงเรียน (ร้อยละ 43.2) และทําการบ้านร่วมกับกลุ่มเพื�อน

ที�โรงเรียน (ร้อยละ 33.8) เมื�อทําการบ้านไม่ได้จะถามผู้ปกครอง (ร้อยละ 67.1) ถามครู (ร้อยละ 

58.8) และพยายามทําการบ้านตอ่จนแล้วเสร็จ (ร้อยละ 29.3) 

 วิธีหาความรู้เพิ�มเติม ส่วนใหญ่หาความรู้เพิ�มเติมโดยทําแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ  

จากหนงัสือเสริมความรู้ (ร้อยละ 82.4 ) และเรียนพิเศษกบัครูที�โรงเรียน (ร้อยละ 20.0) 

 วิธีการที�นักเรียนใช้เมื�อรู้สึกผิดหวังหรือสมหวังในผลการเรียน พบว่า เมื�อทราบผล       

การเรียนไม่ดีจะรู้สึกผิดหวงั โดยจะตั �งใจเรียนและพยายามทําคะแนนให้ดีขึ �นอีก (ร้อยละ 92.4 )

รองลงมาปลอบใจตนเอง (ร้อยละ 35.5) และเล่าให้ พ่อ – แม่ / ผู้ปกครองฟังเพื�อหาทางแก้ไข   
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(ร้อยละ 33.3 ) กรณีที�สอบได้คะแนนดีตามที�ตั �งใจ ก็จะตั �งใจเรียนให้ดีต่อไปอีก (ร้อยละ 94.0)   

บอกพ่อ – แม ่/ ผู้ปกครอง (ร้อยละ 57.2) และให้รางวลัตนเอง (ร้อยละ 11.5) 

 สิ�งที�นักเรียนเรียนดีทําเมื�อมีเวลาว่าง เรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ อ่านหนังสือ(ร้อยละ 

86.1) ดทีูวี (ร้อยละ 71.5) เลน่กีฬา (ร้อยละ 68.5) ออกกําลงักาย (ร้อยละ 51.5) ฟังเพลงร้องเพลง 

(ร้อยละ 50.1) และนอน (ร้อยละ 41.1) 

 การเข้าร่วมกิจกรรมที�สนใจ พบวา่ นกัเรียนเรียนดีสว่นใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน

สงูสดุ (ร้อยละ 63.2) เช่น งานแห่เทียน งานลอยกระทงและการเข้าค่าย เป็นต้น รองลงมาเข้าร่วม

กิจกรรมนอกโรงเรียนและกิจกรรมของชุมชน (ร้อยละ 27.9 และ 22.5 ตามลําดบั) ลกัษณะของ

กิจกรรมที�นกัเรียนเรียนดีสนใจ คือ กิจกรรมเกี�ยวกบัการแข่งขนัตอบปัญหาหรือการประกวดต่างๆ  

(ร้อยละ 86.2) วาดรูป ระบายสี (ร้อยละ 67.4) เล่นกีฬา (ร้อยละ 67.4) ประดิษฐ์สิ�งต่างๆ (ร้อยละ 

61.2 ) และดนตรี (ร้อยละ 43.6) 

 นิตยา  เกิดแย้ม (2546) ได้ศึกษาเปรียบเทียบแบบการเรียนรู้ของผู้ เรียนที�สอบผ่าน     

และไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐ พบว่า ผู้ เ รียนที�สอบผ่านมีการเรียนรู้        

แบบร่วมมือมากที�สดุ รองลงมาคือ แบบมีสว่นร่วม แบบหลีกเลี�ยง แบบอิสระ แบบพึ�งพา และแบบ

แขง่ขนั ตามลําดบั สว่นผู้ เรียนที�ไมผ่า่นมีแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือมากที�สดุรองลงมาแบบมีส่วน

ร่วม แบบพึ�งพา แบบอิสระ แบบหลีกเลี�ยง และแบบแขง่ขนัน้อยที�สดุ 

                เรวดี  โลห์ประเสริฐ  (2546, หน้า บทคัดย่อ)  ได้ทําการศึกษาเรื� อง การศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนรู้กับผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิชา

ภาษาไทยของนกัเรียนชั �นมธัยมศกึษาปีที� 3 ผลการวิจยัพบวา่ 

 1.  กลุ่มตวัแปรอิสระประกอบด้วยรูปแบบการเรียนรู้ ได้แก่ รูปแบบการเรียนรู้แบบคิด 

อเนกนยั แบบแขง่ขนั แบบอิสระ แบบร่วมมือ แบบหลีกเลี�ยง และแบบพึ�งพา กับกลุ่มตวัแปรตาม

ประกอบด้วยผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาไทย มีค่าสหสมัพันธ์พหุคณู

แบบตวัแปรตามหลายตวั สมัพนัธ์กนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 (MMR=0.892) 

 2.  รูปแบบการเรียนรู้ที�ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ�ทางการเ รียนวิชาคณิตศาสตร์อย่าง              

มีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 ได้แก่ รูปแบบการเรียนรู้แบบพึ�งพา (30.87%) แบบคิดอเนกนัย 

(25.81%) และแบบหลีกเลี�ยง (20.10%) และรูปแบบการเรียนรู้ที�สง่ผลต่อผลสมัฤทธิ�ทางการเรียน

วิชาภาษาไทย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ .05 ได้แก่ รูปแบบการเรียนรู้แบบหลีกเลี�ยง 

(33.66%) และแบบอิสระ (26.38%) ส่วนรูปแบบการเรียนรู้แบบแข่งขัน และแบบร่วมมือนั �น        

สง่ผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาไทย อย่างไมม่ีนยัสําคญัทางสถิติ 
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 อนันตนิจ  โพธิ�ถาวร (2550, หน้า บทคดัย่อ) ได้ศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษา

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที�เรียนวิชาแคลคลูสั 2  ซึ�งมีวตัถุประสงค์เพื�อ 1) ศึกษา

รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที�เรียนวิชาแคลคลูสั 2      

2) เพื�อศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที�มี

ผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนตา่งกนั  3)  เพื�อศึกษารูปแบบการเรียนรู้ที�เป็นตวับ่งชี �ความสําเร็จในการ

เรียนวิชาแคลคูลัส 2 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  และ 4) เพื�อ

เปรียบเทียบรูปแบบการเรียนรู้ของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยัที�มีผลสมัฤทธิ�

ทางการเรียนตา่งกนั 

 กลุม่ตวัอย่างที�ใช้ในการวิจยัครั �งนี � ผู้วิจยัใช่กลุม่ตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจงเป็นนกัศกึษา

ปีที�  2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงที�ลงเรียนวิชาแคลคูลัส 2 ภาคเรียนที�  2             

ปีการศึกษา 2551 สาขาเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง จํานวน 52 คน เครื�องมือที�ใ ช้ในการวิจัยครั �งนี �              

คือ แบบสอบถามเกี�ยวกบัรูปแบบการเรียนรู้วิชาแคลคลูสั 2 ซึ�งผู้วิจยัได้ปรับปรุงแบบสอบถามของ

รูปแบบการเรียนรู้ของแอนโทนี กราซา และเชอร์ริล ไรซ์แมน (Anthony Grasha and Sheryl 

Reichman) และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนวิชาแคลคลูสั 2 ที�ผู้วิจยัสร้างขึ �น วิเคราะห์

ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 

 ผลการวิจยัพบวา่ 

 1. นกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยัที�ลงเรียนวิชาแคลคลูสั 2 มีรูปแบบ

การเรียนรู้แบบร่วมมือ แบบมีส่วนร่วม แบบพึ�งพา แบบหลีกเลี�ยง แบบอิสระ และแบบแข่งขัน 

ตามลําดบัแบบร่วมมือเป็นลกัษณะการเรียนที�อยู่ในเกณฑ์สงู และแบบแขง่ขนัอยู่ในเกณฑ์ตํ�า 

 2.  นักศึกษาที�มีผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนวิชาแคลคูลสั 2 สงู มีรูปแบบการเรียนรู้ดังนี � 

รูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระ แบบร่วมมือ และแบบแข่งขนัอยู่ในเกณฑ์สงู ส่วนรูปแบบการเรียนรู้

แบบพึ�งพา แบบมีสว่นร่วม จะอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง และมีรูปแบบการเรียนรู้แบบหลีกเลี�ยงอยู่ใน

เกณฑ์ตํ�า นักศึกษาที�เรียนวิชาแคลคลูสั 2 ที�มีผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนตํ�าจะมีรูปแบบการเรียนรู้

แบบพึ�งพา อยู่ในเกณฑ์สงู รูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระ แบบร่วมมือ แบบมีสว่นร่วม แบบหลีกเลี�ยง

และแบบแขง่ขนัอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง     

 3. นกัศกึษาที�มีรูปแบบการเรียนรู้แบบแขง่ขนั  แบบอิสระและแบบร่วมมืออยู่ในลกัษณะ

ที�สงูและมีรูปแบบการเรียนรู้แบบพึ�งพาในลกัษณะที�ตํ�าจะมีผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนวิชาแคลคลูสั  2 สงู  
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 4. นกัศกึษาที�มีผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนคณิตศาสตร์แตกต่างกัน มีลกัษณะรูปแบบการ

เรียนรู้โดยเฉลี�ยแตกตา่งกนัมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 

 ธรรมศกัดิ� โทนไทย (2552, หน้า บทคดัย่อ)  ได้ศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ ซึ�งมี

วตัถปุระสงค์เพื�อศกึษาและเปรียบเทียบรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาหลกัสตูรประกาศนียบัตร 

บณัฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์  จําแนกตามเพศ ปีการศึกษา และรุ่น

ที�ศึกษา กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ ในการวิจัยได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา

วิชาชีพครูที�เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2551-2552 ของมหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์  จํานวน 

222 คน โดยใช้สตูรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ที�ระดบันัยสําคญั .05 ค่าความคลาด

เคลื�อนร้อยละ 5 และใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบชั �นภมูิ (Stratified Random Sampling) เครื�องมือ   

ที�ใช้ในการ วิจัยเป็นแบบสอบถามที�ผู้วิจัยพัฒนาขึ �นมาจากรูปแบบการเรียนรู้ของ Grasha and 

Reichmann มีคา่ความเชื�อมั�น 0.89 สถิติ ที�ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูคือ คา่ร้อยละและคา่ไคสแควร์ 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ มีรูปแบบการเรียนรู้

แบบมีสว่นร่วมมากที�สดุ จํานวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 65.8 รองลงมา คือแบบพึ�งพา จํานวน 34 คน 

คิดเป็น ร้อยละ 15.3 แบบอิสระ จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 11.3 แบบร่วมมือ จํานวน 12 คน 

คิดเป็นร้อยละ 5.4   แบบแข่งขนั จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4  และแบบหลีกเลี�ยง น้อยที�สดุ 

จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9   2). นักศึกษาหลกัสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 

มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ ที�มีเพศต่างกัน ปีการศึกษาต่างกัน และรุ่นที�ศึกษาต่างกัน      

มีรูปแบบการ เรียนรู้ไมแ่ตกตา่งกนั   

 เลกซ์ (Lex, 1975, p. 6093-A อ้างอิงใน รวีวรรณ  องัคนุรักษ์พันธุ์, 2544 , หน้า 28)      

ได้ทําการทดลองเพื�อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนของนักเรียนชั �นมัธยมศึกษาปีที� 1         

ในมหาวิทยาลยัแห่งหนึ�งในมลรัฐอินเดียนา  โดยใช้วิธีเรียนต่างกัน คือ กลุ่มทดลองเรียนแบบ

กระบวนการกลุม่ สว่นกลุม่ควบคมุเรียนแบบเดิม ผลการทดลองปรากฏว่า ไม่มีความแตกต่างกัน

อย่างมีนยัสําคญัระหวา่งทั �ง 2 กลุม่นี � แตน่กัศกึษาในกลุม่ทดลองรู้สกึพอใจตอ่ประสบการณ์ที�ได้รับ 

และชอบการเรียนแบบกระบวนการกลุ่มนี �มาก  เพราะมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นของตนเอง 

และรู้สกึเป็นอิสระในการเรียน 
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 Durfey (1986, pp. 1656-A) ได้ทําการวิจยั เรื�องความสมัพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียน 

การเลือกวิชาเอก และความชอบในสภาพแวดล้อมทางอาชีพ กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ คือ นักเรียน        

ในขั �นต้นและขั �นสูงของวิทยาลัยชุมชนแห่งหนึ�ง จํานวน 432 คน ผลการวิจัยปรากฏว่า ไม่พบ

ความสัมพัน ธ์อย่างชัด เจนระหว่างรูปแบบการเ รียน การเลือกวิชาเอก และความชอบ                  

ในสภาพแวดล้อมทางอาชีพ แต่การเลือกวิชาเอกมีความสมัพันธ์กับความชอบในสภาพแวดล้อม

ทางอาชีพ  มีการศกึษาต่อว่ามีตวัแปรอะไรบ้างทีทีอิทธิพลต่อรูปแบบการเรียน การเลือกวิชาเอก 

และความชอบในสภาพแวดล้อมทางอาชีพ พบว่า ตัวแปรที�มีอิทธิพลต่อทั �งสามส่วนนี �  ได้แก่ 

ความชอบในรูปแบบการเรียน ความแตกต่างของวัฒนธรรม  อัตชีวประวัติ และความสนใจ         

ในอาชีพ 

 Murray  Hervey (1994, อ้างอิงใน ปริศนา ใจบญุ, 2545, หน้า 35) ได้ศกึษารูปแบบการ

เรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ ซึ�งเป็นกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนที�มีผลต่อผลสมัฤทธิ�ทางการเรียน 

กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Flinders  ประเทศออสเตรเลีย จํานวน 400 คน 

เครื�องมือที�ใช้คือ The Productivity  Environmental Preference Survey (PCPS) เพื�อวดัรูปแบบ

การเรียนรู้มี 20 องค์ประกอบ และ The Study Process  Questionnaire (SPQ)  เพื�อวดัวิธีการ

เรียนรู้  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพบว่า แบบวดัทั �ง 2 ชุด วดัมโนคติเกี�ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของ

นกัศกึษาได้แตกตา่งกนั  ดงันั �น แบบวดัทั �ง 2 ชดุ สามารถใช้วดักระบวนการเรียนของนักศึกษาโดย

แยกเป็นรูปแบบการเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ และจากการหาคา่ความเชื�อมั�นโดยทดสอบซํ �า  พบว่า 

วิธีการเรียนรู้คอ่นข้างให้คา่คงที� สว่นรูปแบบการเรียนรู้ได้คา่ไมค่งที�  

 Wynd & Bozman (1996) ได้ทําการศกึษารูปแบบการเรียนรู้ของนกัเรียนโรงเรียนเอกชน 

และโรงเรียนรัฐบาล โดยใช้แบบสอบถามรูปแบบการเรียนรู้ (Learning Style Inventory) ซึ�งพัฒนา

โดย Kolb พบว่า ระดับคะแนนเฉลี�ยของนักเรียนที�มีความสมัพันธ์กับรูปแบบการเรียนรู้อย่าง         

มีนยัสําคญั 

 Abu and Flowers (1997, อ้างอิงใน ภารดี บุตรศกัดิ�ศรี, 2549, หน้า 19) ศึกษาเรื�อง      

“The effects  of  cooperative  learning  methods  on achievement, retention, and attitudes 

of home economics  students in North Carolinia” เพื�อศึกษาผลกระทบของการเรียนรู้และ

ทศันคติตอ่วิธีการสอน การศกึษาใช้การวิจยักึ�งทดลอง โดยทําการเปรียบเทียบระหว่างการเรียนรู้

แบบมีสว่นร่วมกบัการเรียนแบบไมม่ีสว่นร่วม (การแขง่ขนั)   ผลการวิจยัพบวา่  การเรียนรู้ต่างแบบ

กนัไมส่ง่ผลให้เกิดความแตกตา่งตอ่ผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนและการคงการเรียนรู้  
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 จากการศกึษางานวิจยัตา่งๆ ที�ทําการศกึษาเกี�ยวกบัรูปแบบการเรียนรู้ ซึ�งสว่นใหญ่ศกึษา

แบบการเรียนรู้ของผู้ เรียนโดยใช้แบบวดัแบบการเรียนรู้ของกราชา และไรซ์แมน และวิเคราะห์

เปรียบเทียบแบบการเรียนรู้ของผู้ เรียนจําแนกตาม เพศ ภมูิลําเนา ระดบัชั �นปี สาขาวิชา ผลสมัฤทธิ�

ทางการเรียน ผลปรากฏว่า มีทั �งผู้ พบความแตกต่างและไม่แตกต่างของแบบการเรียนรู้ เพศ 

ภมูิลําเนา ระดับชั �นปี สาขาวิชา ผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนที�แตกต่างกัน ส่วนการศึกษารูปแบบ    

การเรียนรู้ของนกัเรียนในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายยงัมีน้อย โดยเฉพาะในรายวิชาคณิตศาสตร์

ที�มีความสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนของผู้ เรียน  ดงันั �นผู้วิจัย จึงสนใจที�จะศึกษารูปแบบ

การเรียนรู้ที�มีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อกับผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ

นกัเรียนชั �นมธัยมศกึษาปีที� 6 ของโรงเรียนมธัยมศกึษา ในจงัหวดัพิษณโุลก  

  

กรอบแนวคดิของการวจิัย 

 ผู้ วิจัยขอเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัย เพื�ออธิบายผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์  ดงันี � 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคดิของการวจิยั 

 

 

รูปแบบการเรียนรู้ 
(Learning Style) 

 1. แบบอิสระ (Independent)   

 2. แบบหลกีเลี�ยง (Avoidance)    

 3. แบบร่วมมือ  (Collaborative)  

 4. แบบพึ�งพา (Dependent)   

 5. แบบแขง่ขนั (Competitive)   

 6. แบบมีสว่นร่วม (Participant)  
 

 

ผลสมัฤทธิ�ทางการเรียน 

วิชาคณิตศาสตร์ 

ของนกัเรียน 

ชั �นมธัยมศกึษาปีที� 6 


