
บทที�  5 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 

 การวิจัยครั �งนี � มีวัตถุประสงค์เพื�อ 1) เพื�อศึกษารูปแบบการเรียนรู้  และผลสัมฤทธิ�

ทางการเรียนของนกัเรียนชั �นมธัยมศึกษาปีที� 6 ในโรงเรียนมธัยมศึกษา จังหวดัพิษณุโลก 2) เพื�อ

ศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนรู้ ก ับผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์    

ของนักเรียนชั �นมัธยมศึกษาปีที� 6  ในโรงเรียนมธัยมศึกษา จังหวดัพิษณุโลก และ3) เพื�อค้นหา

รูปแบบการเรียนรู้ที�ดีที�สุดที�ส่งผลต่อผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั �น

มธัยมศกึษาปีที� 6 ในโรงเรียนมธัยมศกึษา จงัหวดัพิษณโุลก 

 ประชากร  ได้แก่  นกัเรียนระดบัชั �นมธัยมศึกษาปีที�  6 ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2553 

ของโรงเรียนมธัยมศกึษาในจงัหวดัพิษณโุลก จํานวนทั �งหมด  3,292 คน จากโรงเรียนมธัยมศกึษาจํานวน 

39 โรงเรียน 

 กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ นกัเรียนชั �นมธัยมศึกษาปีที� 6 ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2553 ของ

โรงเรียนมธัยมศกึษา ในจงัหวดัพิษณโุลก จํานวน  370  คน จากโรงเรียนมธัยมศึกษา 6 โรงเรียน 

ซึ�งได้จากการสุม่แบบหลายขั �นตอน (Multi-stage Random Sampling) ตามขนาดของโรงเรียน 

 เครื�องมือที�ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสํารวจรูปแบบการเรียนรู้ แบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า 5 ระดบั จํานวน 60 ข้อ และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ�ทางการเรียน แบบปรนัย 4 ตวัเลือก 

จํานวน 40 ข้อ 

 วิธีดําเนินการวิจยั   ผู้วิจยัได้ศกึษาแนวคิด และทฤษฎีที�เกี�ยวข้องกบัรูปแบบการเรียนรู้ที�มี

อิทธิพลตอ่ผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนจากเอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวข้อง ศกึษาและวิเคราะห์ข้อมลูจาก

สาระการเรียนรู้  ตามหลักสูตรการศึกษาขั �นพื �นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์  เพื�อสร้างและพฒันาเครื�องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ดําเนินการเก็บรวบรวม

ข้อมลูโดยผู้วิจยัได้จดัสง่แบบสํารวจรูปแบบการเรียนรู้ และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ�ทางการเรียน  

ด้วยตนเองร่วมกบัคณะครูกลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของโรงเรียนที�เป็นกลุม่ตวัอย่าง หลงัจาก

ได้ข้อมลูครบตามจํานวนกลุม่ตวัอย่างแล้ว ได้นําแบบสํารวจรูปแบบการเรียนรู้ และกระดาษคําตอบ

ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนมาตรวจสอบให้คะแนน และตรวจสอบความถูกต้อง

สมบรูณ์ แล้วทําการวิเคราะห์ข้อมลู โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Windows v.11.5  

ในการวิเคราะห์ข้อมลูพื �นฐาน หาคา่สมัประสิทธิ�สหสมัพนัธ์ภายในของตวัแปรพยากรณ์ และหาค่า
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สมัประสิทธิ�สหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรพยากรณ์กบัตวัแปรเกณฑ์ โดยใช้ค่าสมัประสิทธิ�สหสมัพันธ์

แบบ Pearson (Pearson Product – Moment Correlation Coefficient : 
xy
r )  ค้นหารูปแบบการ

เรียนรู้ที�สง่ผลตอ่ผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั �นมธัยมศกึษาปีที� 6 ด้วยการ

วิเคราะห์ถดถอยพหุคณูแบบปกติ (Enter Regression) และค้นหารูปแบบการเรียนรู้ที�ดีที�สดุของ

ผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั �นมธัยมศึกษาปีที� 6 และสมการพยากรณ์

ผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั �นตอน 

(Stepwise Multiple Regression)   

  

สรุปผลการวจิัย 

 จากการศกึษาค้นคว้าเรื�อง  ความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการเรียนรู้ที�มีตอ่ผลสมัฤทธิ�ทางการเรียน 

วิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั �นมธัยมศกึษาปีที� 6 สรุปผลได้ดงันี � 

 1.  ผลการศกึษารูปแบบการเรียนรู้และผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์นกัเรียน ชั �น

มัธยมศึกษาปีที�  6 พบว่านักเรียนชั �นมัธยมศึกษาปีที�  6 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก                 

มีรูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม(Participant)สงูสดุ รองลงมาเป็นแบบร่วมมือ(Collaborative) 

แบบพึ�งพาDependent) แบบแข่งขัน(Competitive) แบบอิสระ(Independent) และแบบหลีกเลี�ยง

(Avoidance) ตามลําดบั  และนกัเรียนชั �นมธัยมศกึษาปีที� 6 ในโรงเรียนมธัยมศกึษาจงัหวดัพิษณโุลก 

มีผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ อยู่ในระดบัตํ�า 

2. ผลการศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการเรียนรู้และผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั �นมธัยมศกึษาปีที� 6 พบวา่ รูปแบบการเรียนรู้เกือบทุกรูปแบบมีความสมัพันธ์

กบัผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ยกเว้นรูปแบบการเรียนรู้แบบ

อิสระ โดยเรียงลําดบัความสมัพนัธ์จากมากไปหาน้อยได้คือรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ รูปแบบการเรียน

แบบมีส่วนร่วม  รูปแบบการเรียนแบบพึ�งพา  รูปแบบการเรียนรู้แบบหลีกเลี�ยง และรูปแบบการเรียนรู้

แบบแข่งขนั  โดยรูปแบบการเรียนรู้ทั �ง 6 รูปแบบมีความสมัพันธ์พหุคณูกับผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ มีค่าสมัประสิทธิ�สหสมัพันธ์พหุคณู (R) เท่ากับ .325 ค่าอํานาจในการพยากรณ์ (R2) ร้อยละ 

10.60 คา่ความคลาดเคลื�อนมาตรฐานของการพยากรณ์ ( estSE ) เท่ากบั 6.785   

 3. รูปแบบการเรียนรู้ที�ดีที�สดุที�สง่ผลตอ่ผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียน 

ชั �นมธัยมศกึษาปีที� 6 อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 ได้แก่  รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ(
C
x ) 

และรูปแบบการเรียนรู้แบบหลีกเลี�ยง(
A
x ) มีค่าสมัประสิทธิ�สหสมัพันธ์ของตวัแปรพยากรณ์ในรูป

คะแนนดิบ เท่ากบั 5.412 และ -2.240 ตามลําดบัมีคา่สมัประสิทธิ�สหสมัพันธ์ของตวัแปรพยากรณ์ใน
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รูปคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ .286 และ -.164 ตามลําดบั มีค่าสัมประสิทธิ�สหสัมพันธ์พหุคณู (R) 

เท่ากับ .321 โดยมีค่าอํานาจการพยากรณ์เท่ากับ .103 มีค่าความคลาดเคลื�อนมาตรฐานของการ

พยากรณ์ ( estSE ) เท่ากบั 6.757 และคา่คงที�ของสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (a) เท่ากับ 2.343 

ซึ�งเขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน ตามลําดบั ได้ดงันี � 

CA
5.412X2.240X-2.343Y   

 
CA XXY

286Z-.164ZZ .  

  
อภปิรายผลการวจิัย 

 จากการศึกษาค้นคว้า เรื�อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนรู้ที�มีต่อผลสมัฤทธิ�

ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั �นมธัยมศึกษาปีที� 6  สามารถอภิปรายผลการศึกษา  

ได้ดงันี � 

 1. นกัเรียนชั �นมธัยมศกึษาปีที� 6 มีรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือมากที�สดุ ทั �งนี �อาจเป็น

เพราะวา่ รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นลกัษณะของนกัเรียนที�มีความรู้สกึวา่เขาสามารถเรียนรู้

ได้มากที�สดุด้วยการร่วมมือกนัแลกเปลี�ยนความคิดเห็นสติปัญญา และความสามารถซึ�งกนัและกนั 

นกัเรียนแบบนี �จะร่วมมือกับครูและกลุ่มเพื�อนๆ ชอบทํางานร่วมกับคนอื�นๆ และจะมองห้องเรียน

เป็นสถานที�ซึ�งเหมาะสมสําหรับการมีปฏิสมัพันธ์พบปะสงัสรรค์ทางสงัคม และเรียนรู้เนื �อหาวิชา  

ทําให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเตม็ศกัยภาพ   มีโอกาสแลกเปลี�ยนเรียนรู้ซึ�งกนัและกนัระหวา่งเพื�อน 

ซึ�งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อนันตนิจ โพธิ�ถาวร (2550) ได้ศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของ

นกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ที�เรียนวิชาแคลคลูสั 2 ซึ�งมีวตัถุประสงค์เพื�อ 

ศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที�เ รียนวิชา    

แคลคลูัส 2  ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที�ลงเรียนวิชา

แคลคลูสั 2 มีรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ แบบมีส่วนร่วม แบบพึ�งพา แบบหลีกเลี�ยง แบบอิสระ 

และแบบแขง่ขนั ตามลําดบั ซึ�งรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นลกัษณะการเรียนที�อยู่ในเกณฑ์สงู 

และรูปแบบการเรียนรู้แบบแขง่ขนัอยู่ในเกณฑ์ตํ�า  

 สําหรับรูปแบบการเรียนรู้ของนกัเรียนชั �นมธัยมศึกษาปีที� 6 ที�มีค่าน้อยที�สดุ คือ รูปแบบ

การเรียนรู้แบบหลีกเลี�ยง ซึ�งสอดคล้องกับ อนันตนิจ โพธิ�ถาวร (2550) ที�ได้ทําการศึกษารูปแบบ

การเรียนรู้ของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยัที�เรียนวิชาแคลคลูสั 2 ผลการวิจัย

พบวา่ นกัศกึษาที�มีผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนวิชาแคลคลูสั 2 สงู มีรูปแบบการเรียนรู้แบบหลีกเลี�ยง         

อยู่ในเกณฑ์ตํ�า เพราะวา่การจดัการเรียนการสอนในรูปแบบนี �ผู้ เรียนจะไมส่นใจในเนื �อหาวชิาที�เรียน

ในชั �นเรียน   ไมช่อบที�จะมีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับเพื�อนและครู ไม่สนใจสิ�งที�
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จะเกิดขึ �นในชั �นเรียน มีความคิดว่าการเรียนเป็นสิ�งที�ไม่น่าสนใจ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ธรรมศกัดิ� โทนไทย (2552)ที�ได้ทําการศกึษารูปแบบการเรียนรู้ของนกัศกึษาหลกัสตูรประกาศนียบตัร

บณัฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ ซึ�งผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาหลกัสตูร

ประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ มีรูปแบบการเรียนรู้

แบบแบบหลีกเลี�ยง น้อยที�สดุ 

 2.  จากการศกึษาค้นคว้า พบวา่ ตวัแปรที�พบว่ามีความสมัพันธ์และส่งผลต่อผลสมัฤทธิ�

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในทางบวก ได้แก่  รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีความสมัพันธ์เชิง

เส้นตรงกบัผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 ทั �งนี �เป็น

เพราะวา่ รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นลกัษณะของนกัเรียนที�มีความรู้สกึวา่เขาสามารถเรียนรู้

ได้มากที�สดุด้วยการร่วมมือกนั แลกเปลี�ยนความคิดเห็น สติปัญญาและความสามารถซึ�งกันและกัน 

นกัเรียนแบบนี �จะร่วมมือกับครูและกลุ่มเพื�อนๆ ชอบทํางานร่วมกับคนอื�นๆ และจะมองห้องเรียน

เป็นสถานที�ซึ�งเหมาะสมสําหรับการมีปฏิสมัพันธ์พบปะสงัสรรค์ทางสงัคม และเรียนรู้เนื �อหาวิชา  

ทําให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเตม็ศกัยภาพ มีโอกาสแลกเปลี�ยนเรียนรู้ซึ�งกันและกันระหว่างเพื�อน 

จึงทําให้ผู้ เรียนที�มีรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือมีผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนสงู ซึ�งสอดคล้องกับ Bloom 

(1976 อ้างใน รวิวรรณ พงษ์เทพ, 2539, หน้า 10 – 11)  ที�ได้ศกึษาเกี�ยวกบัตวัแปร   ที�น่าสนใจและ

มีอิทธิพลต่อผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนไว้ว่า คณุภาพของผู้สอนเป็นพฤติกรรมของครูในการจดัการ

เรียนการสอนที�สง่ผลให้ผู้ เรียนประสบความสําเร็จในการเรียนรู้ องค์ประกอบที�สําคญัที�ทําให้การ

สอนมีคณุภาพ คือ   การมีสว่นร่วมในการจดักิจกรรมการเรียน  ผู้สอนและผู้ เรียนต่างมีปฏิสมัพันธ์

ซึ�งกนัและกนั สง่เสริมให้ผู้ เรียนได้ร่วมมือและศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ�งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

นิตยา เกิดแช่ม (2546) ที�ได้ศึกษาศึกษาเปรียบเทียบแบบการเรียนรู้ของผู้ เรียนที�สอบผ่านและ     

ไมผ่า่นการสอบคดัเลือกเข้ามหาวิทยาลยัของรัฐ พบว่า ผู้ เรียนที�สอบผ่านมีการเรียนรู้แบบร่วมมือ

มากที�สดุ  และสอดคล้องกบัไพโรจน์ เบขนุทด (2544) ศกึษาผลของการเรียนแบบร่วมมือ  3 วิธีที�มี

ต่อผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และความร่วมมือในการทํางานกลุ่มของนักเรียนชั �น

มธัยมศึกษาปีที� 2 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที�เรียนแบบร่วมมือแบบกลุ่มช่วยรายบุคคลมีผลสมัฤทธิ�

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สงูกวา่นกัเรียนที�เรียนแบบกลุม่เกมการแขง่ขนั ที�ระดบันยัสําคญัทาง

สถิติ .05 ทั �งนี �เป็นเพราะว่า รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative) เป็นลักษณะของ

นกัเรียนที�มีความรู้สกึวา่เขาสามารถเรียนรู้ได้มากที�สดุด้วยการร่วมมือกนั แลกเปลี�ยนความคิดเห็น 

สติปัญญาและความสามารถซึ�งกันและกัน  นักเรียนแบบนี �จะชอบร่วมมือกับครู และกลุ่มเพื�อนๆ 

ชอบทํางานร่วมกบัคนอื�นๆ และจะมองห้องเรียนเป็นสถานที�ซึ�งเหมาะสมสําหรับการมีปฏิสมัพันธ์
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พบปะสงัสรรค์ทางสงัคม และเรียนรู้เนื �อหาวิชา (Grasha and Reichman,1975 หน้า 87-88)  ซึ�ง

ผู้วิจยัเห็นวา่การที�ผู้ เรียนจะประสบความสําเร็จในการเรียนรู้ได้นั �น ครูผู้สอนจะต้องจดัการเรียนรู้ให้

สอดคล้องกบัรูปแบบการเรียนรู้ที�นกัเรียนถนัดและสนใจ  โดยครูผู้สอนควรวิเคราะห์ลกัษณะของ

ผู้ เรียนแต่ละคน ซึ�งสอดคล้องกับ  Keefe (1979, อ้างถึงอจัฉรา ธรรมาภรณ์, 2531, หน้า 33-34)   

ที�ได้กลา่วถึง รูปแบบการเรียนรู้ (Learning Style) ของผู้ เรียนวา่เป็นข้อมลูที�สําคญัที�สดุอนัหนึ�งของ

ครูที�จะใช้ประกอบการวิเคราะห์หาทางนําผู้ เรียนไปสูเ่ป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั �น 

Keefe (1981) ยงัได้เขียนถึงรูปแบบการเรียนรู้ไว้ว่า รูปแบบการเรียนรู้นั �นเป็นมากกว่านวตักรรม 

คือเป็นเครื�องมือพื �นฐานแบบใหมใ่นการทํางาน เป็นแนวทางใหมใ่นการเรียนการสอนเป็นการมอง

ภาพของผู้ เรียนที�ใหญ่กวา่และลกึซึ �งกวา่ที�เคยเรียนรู้มาก่อน เป็นกรอบการทํางานพื �นฐานที�ขึ �นอยู่

กบัทฤษฎี และการฝึกหัดของการสอนที�สามารถสร้างขึ �นมาได้ ทําให้การสอนแบบใช้วิธีเดียวกับ

ผู้ เรียนทกุคนล้าสมยัไป การศึกษาแบบอิสระหรือการศึกษาขั �นพื �นฐานต้องนํามาคิดใหม่ในแง่คิด

ของรูปแบบการเรียนรู้ไม่มีอะไรที�ด้อยไปกว่าการปฏิบัติการวางแผนการสอนบนพื �นฐานของ

การวิเคราะห์ลกัษณะของผู้ เรียนแตล่ะคน  

 ตวัแปรที�พบว่ามีความสัมพันธ์และส่งผลต่อผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

ในทางลบ  ได้แก่  รูปแบบการเรียนรู้แบบหลีกเลี�ยง มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับผลสมัฤทธิ�

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 ทั �งนี �เป็นเพราะ รูปแบบการ

เรียนรู้แบบนี �เป็นลกัษณะของนกัเรียนที�ไมส่นใจเรียนเนื �อหาวิชาตามแบบแผน ไม่มีส่วนร่วมกับครู 

นกัเรียนและคนอื�นๆ ไมส่นใจสิ�งที�เกิดขึ �นในชั �นเรียน ทรรศนะของนักเรียนกลุ่มนี �คือห้องเรียนไม่ใช่

สิ�งที�น่าสนใจ ซึ�งสอดคล้องกบั Bloom (1976 อ้างใน รวิวรรณ พงษ์เทพ, 2539, หน้า 10 – 11)  ที�ได้

กลา่ววา่ ความพร้อมตอ่ความรู้สกึตอ่การเรียน หมายถึง ความสนใจ แรงจงูใจที�จะทําให้ผู้ เรียนเกิด

การเรียนรู้สิ�งใหม่ๆ  เจตคติที�ดีตอ่รายวิชา การเรียนการสอน ระบบของโรงเรียนตลอดจนอตัมโนทศัน์  

และบุคลิกภาพ ซึ�งเป็นตัวแปรที�เกี�ยวกับพฤติกรรมทางด้านจิตใจและมีอิทธิพลต่อผลสมัฤทธิ�

ทางการเรียนถึงร้อยละ 25 ซึ�งจะเห็นได้วา่ผู้ เรียนที�มีรูปแบบการเรียนรู้แบบหลีกเลี�ยงจึงมีผลสมัฤทธิ�

ทางการเรียนตํ�า ซึ�งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เรวดี  โลห์ประเสริฐ(2546) ได้ทําการศึกษาเรื�อง 

การศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนรู้กับผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

และวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั �นมัธยมศึกษาปีที� 3 ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการเรียนรู้ที�

ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนวิชาภาษาไทย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ .05 ได้แก่ 

รูปแบบการเรียนรู้แบบหลีกเลี�ยง (33.66%) และแบบอิสระ (26.38%) ส่วนรูปแบบการเรียนรู้แบบ

แขง่ขนั และแบบร่วมมือนั �น สง่ผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาไทย อย่างไม่
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มีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ�งผู้ วิจัยเห็นว่ารูปแบบการเรียนของผู้ เรียนมีความสําคัญและมีอิทธิพลต ่อ

ผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนของนักเรียน   ดงันั �นครูผู้สอนจึงควรให้ความสําคญักับการจัดกิจกรรม

ตามรูปแบบการเรียนให้สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของผู้ เรียน ซึ�งสอดคล้องกับ  

อจัฉรา ธรรมาภรณ์ (2531, หน้า 33-36) ที�ได้ศกึษาถึงความสําคญัของการศกึษารูปแบบการเรียนรู้ 

พบว่า ผู้ เรียนมีรูปแบบการเรียนรู้ที�ชอบแตกต่างกัน ดังนั �นจึงเป็นความจําเป็นที�ครูต้องสํารวจ

รูปแบบการเรียนรู้ของผู้ เรียน เพื�อใช้เป็นข้อมลูพื �นฐานที�สําคญัที�ผู้สอนใช้ตดัสินใจในการวางแผน

และจดักิจกรรมการเรียนการสอนที�เหมาะสมสอดคล้องกบัลกัษณะพิเศษเฉพาะของผู้ เรียนซึ�งสง่ผล

ดีทําให้ผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนสูงขึ �น มีการเปลี�ยนแปลงทัศนคติไปในทางที�ดีต่อการเรียนและ

เนื �อหาวิชา รวมทั �งสามารถแก้ปัญหาวินัยบางอย่างในชั �นเรียนได้ และสอดคล้องกับ  อาภาภรณ์    

ศิริอาคเนย์ (2533, หน้า 14-15)  ที�ได้กลา่วถึงความสําคญัและประโยชน์ของการศกึษารูปแบบการ

เรียนรู้ของผู้ เรียนไว้วา่ ถ้าครูผู้สอนวิเคราะห์หรือศกึษารูปแบบการเรียนรู้ของผู้ เรียนจะทําให้ผู้สอน

ตระหนกัถึงความแตกตา่งระหวา่งบคุคลของผู้ เรียนและทราบถึงรูปแบบการเรียนรู้ที�ผู้ เรียนชอบและ

สะดวกในการเรียนรู้ ทําให้เกิดผลการเรียนรู้ที�ดี ได้รู้ถึงแรงจูงใจในการเรียนและปรับตัวเข้ากับ

สภาพแวดล้อมของผู้ เรียน เพื�อใช้ในการตดัสินใจวางแผนและจัดกิจกรรมการเรียนที�สอดคล้องกับ

ลกัษณะการเรียนรู้ของผู้ เรียน จะส่งผลให้ครูทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั �งยังสามารถสร้าง

ความสามคัคีในหมูผู่้ เรียน ลดพฤติกรรมด้านอาชญากรรมและแก้ไขปัญหาบางอย่างในชั �น นกัเรียน

มีผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนเพิ�มสงูขึ �นและเป็นการป้องกนัปัญหาการออกจากโรงเรียนกลางคนั  และ

สอดคล้องกับ  Keefe (1984, หน้า 61)  ได้ชี �ประโยชน์ของการวิเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ของ

ผู้ เรียนวา่เป็นนวตักรรมทางด้านการเรียนการสอนแบบหนึ�งที�เป็นเครื�องมือชนิดใหมใ่นการปฏบิตังิาน 

เป็นแนวทางในการพิจารณาถึงกระบวนการเรียนการสอน และแนวคิดของผู้ เรียนได้อย่างลึกซึ �ง 

นอกจากนั �นยงัเป็นพื �นฐานในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน เพื�อทําการวิเคราะห์ลกัษณะ

ของผู้ เรียนแต่ละคนด้วย นอกจากนี �ยังอธิบายเพิ�มว่ารูปแบบการเรียนรู้จะสามารถบอกได้ว่า

นกัเรียนผู้นั �นจะเรียนอะไรได้ดีที�สดุด้วยวิธีการใดและสะท้อนให้เห็นการพฒันาของบุคลิกภาพ การ

ปรับตวัให้เข้ากบัสภาพแวดล้อม 

 3.  รูปแบบการเรียนรู้ที�ดีที�สดุที�สง่ผลต่อผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่

รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ (Collaborative) และรูปแบบการเรียนแบบหลีกเลี�ยง (Avoidance) 

โดยร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของคะแนนผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้ ร้อยละ 

10.30 ทั �งนี �เป็นเพราะว่ายังมีปัจจัยหรือตวัแปรอื�น ๆ ที�มีอิทธิพลต่อผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนของ

นักเรียน ได้แก่ ตวัผู้ เรียน ผู้สอน และสิ�งแวดล้อมทางกายภาพ ซึ�งสอดคล้องกับ Bloom (1976   
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อ้างอิงใน รวิวรรณ พงษ์เทพ, 2539, หน้า 10 – 11) ที�กล่าวถึงตวัแปรที�น่าสนใจและมีอิทธิพลต่อ

ผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนได้แก่   1) ผู้ เรียน ซึ�งประกอบด้วย  ความพร้อมทางด้านพื �นความรู้เดิม หมายถึง 

ความรู้พื �นฐานและประสบการณ์ที�จําเป็นและมีมาก่อนเรียน ซึ�งมีอิทธิหลต่อผลสมัฤทธิ�ทางการ

เรียนมากที�สดุถึงร้อยละ 50 ได้แก่ ผลการเรียนที�สะสมมา ความถนัด ความฉลาดหรือสติปัญญาที�

เกิดจากการเรียนรู้ ซึ�งเป็นตวัแปรเกี�ยวกบัพฤติกรรมด้านพทุธิพิสยั และความพร้อมด้านความรู้สึก

ตอ่การเรียน หมายถึง ความสนใจ แรงจงูใจที�จะทําให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้สิ�งใหม่ ๆ เจตคติที�ดีต่อ

รายวิชาการเรียนการสอน   ระบบของโรงเรียนตลอดจน  อตัมโนทศัน์และบคุลิกภาพ ซึ�งเป็นตวัแปร

ที�เกี�ยวกบัพฤติกรรมทางด้านจิตใจ และมีอิทธิพลตอ่ผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนถึงร้อยละ 25 2) ผู้สอน  

คณุภาพของผู้สอนเป็นพฤติกรรมของครูในการจดัการเรียนการสอน ที�สง่ผลให้ผู้ เรียนประสบความสาํเร็จ

ในการเรียนรู้ องค์ประกอบที�สําคญัที�ทําให้การสอนมีคณุภาพ และ3) สิ�งแวดล้อมทางกายภาพเป็น

ความแปรปรวนอื�นๆ ที�ไมเ่กี�ยวกบัตวัผู้ เรียนและผู้สอน แตส่ามารถสง่ผลตอ่ผลสมัฤทธิ�ทางการเรียน

ได้ถึงร้อยละ 20 เมื�อรวมความแปรปรวนของผู้ เ รียนและผู้ สอนแล้ว จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ�    

ทางการเรียนถึงร้อยละ 80 และสอดคล้องกับ  Anne Anasatasi (1967 อ้างอิงใน ทิพวรรณ      

กมลพัฒนานันท์, 2543, หน้า 12) ได้ศึกษาพบว่า ผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนมีความสัมพันธ์กับ

องค์ประกอบใหญ่ 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบทางด้านสติปัญญา ซึ�งหมายถึงความสามารถ

ทางด้านวิชาการและความถนัด ส่วนองค์ประกอบที�ไม่ใช่สติปัญญา หมายถึง ปัจจัยที�เกี�ยวข้อง

ทางด้านร่างกาย ด้านสงัคม ด้านสภาพแวดล้อม ซึ�งเป็นองค์ประกอบที�สําคญัไมยิ่�งหย่อนไปกวา่กนั 

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการนําผลการศึกษาค้นคว้าไปใช้ 

 จากการศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนรู้ที�มีต่อผลสมัฤทธิ�ทางการเรียน  

วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั �นมัธยมศึกษาปีที� 6 สามารถนําไปใช้ในการปรับปรุงการเรียน     

การสอน ให้มีประสิทธิภาพตามข้อเสนอแนะดงันี � 

     1.  ผลการศกึษาค้นคว้า พบว่า รูปแบบการเรียนรู้ที�ส่งผลต่อผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั �นมธัยมศึกษาปีที� 6 ในด้านบวก ได้แก่ รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ  

โรงเรียนควรให้การสง่เสริมให้ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ในระดบัชั �นมธัยมศึกษาปีที� 6 จัดการเรียน

การสอนที�ส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้ มีการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน มีโอกาสแลกเปลี�ยนความคิดเห็น     

และความสามารถซึ�งกันและกัน จัดสภาพและบรรยากาศในห้องเรียนให้เหมาะสมกับการเรียนรู้      

ของนกัเรียน 



61 

 

   2.  ผลการศกึษาค้นคว้า พบวา่ รูปแบบการเรียนที�ส่งผลต่อผลสมัฤทธิ�ทางการเรียน

วิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั �นมธัยมศกึษาปีที� 6 ในด้านลบได้แก่รูปแบบการเรียนรู้แบบหลีกเลี�ยง

โรงเรียนควรสง่เสริมการจดักิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ให้สอดคล้องกับความถนัด

และความสนใจของนักเรียน เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมกับครูและเพื�อนร่วมชั �นเรียน ให้การ

เสริมแรงแก่ผู้ เรียนที�มีรูปแบบการเรียนแบบหลีกเลี�ยง จดับรรยากาศและกิจกรรมในห้องเรียนให้มี

ความสนกุสนานและน่าสนใจ 

 3.  ผู้บริหารโรงเรียนควรนําข้อมลูที�ได้จากการวิจยันี �ไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม

และแก้ไขปรับปรุง เพื�อให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนสงูขึ �น 

 ข้อเสนอแนะในการศกึษาค้นคว้าครั�งต่อไป 

  1. ควรมีการศกึษาค้นคว้าเพื�อศึกษารูปแบบการเรียนที�ส่งผลต่อผลสมัฤทธิ�ทางการ

เรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนในระดบัชั �นและสถานศกึษาอื�นๆ  

  2. ควรมีการวิจัยเพื�อศึกษารูปแบบการเรียนที�ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ�ทางการเรียน        

ในวิชาอื�นๆ  

   3. ควรทําการวิจัยเพื�อศึกษาต ัวแปรที�ส ่งผลต่อผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ นอกเหนือจากรูปแบบการเรียนรู้ที�ศึกษาในครั �งนี � ซึ�งอาจมีผลต่อผลสมัฤทธิ�ทางการ

เรียน เช่น ตวัแปรด้านสื�อ/นวตักรรมการเรียนการสอน เทคนิค/รูปแบบการสอนของครู หรือตวัแปร

ด้านอื�นๆ  

 

   

 
 


