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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาแบบการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างแบบการเรียนรู้ของนักศึกษา และรูปแบบการเรียนการสอนของอาจารย์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษา
จํานวน 736 คน และคณาจารย์จาํนวน 74 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสํารวจแบบการเรยีนรู้ของนักศึกษา 
และแบบสาํรวจรปูแบบการเรียนการสอนของอาจารย์ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบ (Chi–Square) ผลการวิจัยพบว่า  

  1) นักศึกษามีแบบการเรียนรู้ในทฤษฎีการเรียนรู้ กลุ่มสร้างสรรค์ความรู้นิยมมากท่ีสุด ร้อยละ 21.98 รองลงมา  
คือ กลุ่มปัญญานิยม ร้อยละ 18.27 และกลุ่มพฤติกรรมนิยม ร้อยละ 18.02 ตามลําดับ นอกจากนี้นักศึกษามีแบบการเรียนรู้
แบบเดียวมากท่ีสดุ ร้อยละ 71.73 มีการเรียนรู้แบบผสมผสานสองรูปแบบ ร้อยละ 17.90 และผสมผสานแบบสามรูปแบบ  
ร้อยละ 5.68 ตามลําดับ  2) แบบการเรียนรู้ระหว่างนักศึกษา และรูปแบบการเรียนการสอนของอาจารย์ มีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีขนาดความสัมพันธ์เท่ากับ .193 เม่ือจําแนกตามคณะพบว่า มีเพียงคณะครศุาสตร์เพียงคณะเดียว 
ท่ีแบบการเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาและรูปแบบการเรียนการสอนของอาจารย์ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
โดยมีขนาดความสัมพันธ์เท่ากับ .24 ส่วนคณะหรือภาควิชาอ่ืน ๆ กลับไม่มีความสัมพันธ์กัน 

 

คําสําคัญ :  แบบการเรียนรู้ รูปแบบการเรียนการสอน ทฤษฎีการเรียนรู้ 
 

Abstract 
 This research aimed to 1) examine learning styles of Roi Et Rajabhat University students and  

2) study correlation between the students’ learning styles and the teachers’ teaching styles. The samples 
consisted of 736 students and 74 teachers. The research instruments were constructed questionnaires 
each of which investigated the students’ learning styles and the teachers’ teaching styles. Statistics used 
in data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, Chi – Square  
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The students used single learning styles for 71.73%, the blended learning format combining two 
styles for 17.90%, and three styles for 5.68%. 2) As a whole, the students' learning styles and the teachers' 
teaching styles were significantly correlated at a correlation coefficient of .193. Separately, only at the Faculty 

of Education, the students' learning styles and the teachers' teaching styles were significantly correlated  
at a correlation coefficient of .24. However, at other faculties or departments, the correlation between  
the learning styles and the teaching styles was not discovered. 

 

Keywords  :   Learning Style, Instructional Models , Learning Theory  
 
บทนํา 
 ด้วยการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน ท้ังในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและในระดับอุดมศึกษาน้ัน เป้าหมาย
สําคัญ คือ การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพ ตามความสามารถและความถนัดของผู้เรียน ดังนั้น
แนวโน้มในการจัดการเรียนการสอนจึงเปลี่ยนไปจากเดิม คือ จากการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นคนกลุ่มใหญ่ เปลี่ยนมาเป็น 
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นเป็นกลุ่มย่อยหรือเป็นรายบุคคลมากย่ิงข้ึน ด้วยผู้เรียนแต่ละคนแต่ละกลุ่มนั้นมีพ้ืนฐานท่ีแตกต่าง
กัน ท้ังด้านบุคลิกภาพ สภาพทางจิตวิทยา สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริบทอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกัน 
ซ่ึงสิ่งเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อวิธีการเรยีนรู้ของผู้เรียน ให้มีความแตกต่างกันไปด้วย ซ่ึงความสําคัญนีแ้สดงให้เห็นชัดในพระราชบัญญัติ
การศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 เกี่ยวกบัแนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 ความว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า 
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจดัการเรียน 
การสอน ต้องสง่เสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ”และในมาตร 25 ข้อ 1 ท่ีกําหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง ดําเนินกระบวนการจัดการเรียนรู้โดย “จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัด 
ของผู้เรียน โดยคํานึงถึงความแตกตา่งของผู้เรียน” (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542) 
  การพัฒนา “คน” อันเป็นทรัพยากรสําคัญอย่างย่ิงในการพัฒนาประเทศน้ัน ต้องอาศัยการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้อง
ต่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อย่างเท่าทัน เม่ือพิจารณาถึงการจัดการศกึษาของไทยตามหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) ท่ีได้นําเสนอรูปแบบการเรียนการสอนโดยเน้น  
“การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ” โดยการจัดการศึกษานั้นต้องอาศัยกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  
เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้พัฒนาผู้เรียนให้ไปสู่การพัฒนาตนตามเป้าหมายของหลักสูตร ทําให้ผู้เรียนคิดเป็นทําเป็น แก้ปัญหาเป็น  
เม่ือนํามาเทียบเคียงกับทักษะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีผู้เรียนควรมีท้ังการเรียนรู้ เพ่ือให้ได้วิชาแกน และต้องมีทักษะสําคัญ 
ในศตวรรษท่ี 21 ท้ัง 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ทักษะชีวิตและการทํางาน 2) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมและ 3) ทักษะด้านสารสนเทศ 
สื่อและเทคโนโลยี ถือว่าหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานนั้น เป็นหลักสูตรท่ีมีความพยายามให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ของตนเองให้มากท่ีสุด และได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพ้ืนฐานสําคัญในการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ในศตวรรษท่ี 21 
(วิจารณ์ พานิช, 2556) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีภารกิจสําคัญ คือ การผลิตบัณฑิตให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และเป็นทรัพยากร
บคุคลท่ีสําคัญในการพัฒนาท้องถ่ินและสังคม ดังนั้นแนวโน้มและทิศทางของการจัดการเรียนการสอน เพ่ือการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณลักษณะดังกล่าว จึงย่อมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมท่ีเน้นการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ 
จากอาจารย์ โดยเน้นไปท่ีวิธีการสอนตามเนื้อหาของอาจารย์ ไปท่ีวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนั้นอาจารย์ควรท่ีจะต้องปรับเปลี่ยน
วิธีการสอนของตน ให้สอดคล้องกบัผู้เรียน โดยต้องจัดการเรียนการสอนท่ีสนองตอบต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
แต่อย่างไรก็ตามการจัดการเรียนการสอนที่สนองตอบต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนนั้น อาจารย์ผู้สอนมีความจําเป็น
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อย่างย่ิงท่ีต้องทราบถึงความสามารถในการเรียนรู้ท่ีแตกต่างของผู้เรียนในแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่ม และต้องทราบให้ได้ว่าผู้เรียน
ในแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มนั้น มีวิธีการเรียนรู้ท่ีดีได้อย่างไร มีความถนัดในการเรียนรู้เป็นอย่างไร กิจกรรมแบบไหนท่ีทําให้ 
เขาเรียนรู้ และพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองได้ดี สิ่งเหล่านี้ คือ แบบการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Style) ซ่ึงแบบการเรียนรู้ 
หมายรวมถึง ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกในการเรียนรู้ของผู้เรียน ท่ีผู้เรียนชอบพอใจและส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้
ของตนให้ดีข้ึน ดังนั้นจึงมีผลงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีแสดงให้เห็นว่าถ้าผู้สอนสามารถใช้วิธีการสอนท่ีสอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน จะสามารถช่วยให้ผู้เรียน เรียนรู้โดยสามารถจดจําองคค์วามรู้ได้ดี สามารถคิดเป็นและประยุกต์องค์ความรู้นั้น 
ไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดี (ธัญมาส รวยร่ืน, 2556)  
 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาแบบการเรียนรู้ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงได้พิจารณา
ดําเนินการวิจัยเรื่อง แบบการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (Learning Style of Roi Et Rajabhat 
University Students) เพ่ือให้ทราบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในแต่ละคณะนั้น มีแบบการเรียนรู้เป็นอย่างไร 
ซ่ึงจะเป็นข้อมูลท่ีสําคัญและเป็นประโยชน์ต่อคณาจารย์ผู้สอน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในการพิจารณาออกแบบ 
การจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัย เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 
ของนักศึกษา ตอบสนองต่อภารกิจในการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

 การวิจัยเรื่อง แบบการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้ 
  1. ศึกษาแบบการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบบการเรียนรู้ของนักศึกษา และรูปแบบการเรียนการสอนของอาจารย์  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 
จํานวน 8,140 คน และคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดท่ีปฏิบัติการสอนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 91 คน 
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2558 จํานวน 736 คน และคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ท่ีปฏิบัติการสอนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 
จํานวน 74 คน ได้จากการคํานวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางการสุ่มของเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan,1970)  
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
  แบบสํารวจแบบการเรียนรู้ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และแบบสํารวจรูปแบบการเรียน 
การสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยผู้วิจัยดําเนินการสังเคราะห์ทฤษฎีการเรียนรู้ เพ่ือสร้างและหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC : Index of item objective congruence) ของแบบสํารวจดังกลา่ว พิจารณาเลือกข้อคําถามมีค่าดัชนี
ความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.66- 1.00 โดยแบบสาํรวจแบบการเรียนรู้ของนักศึกษา และแบบสาํรวจรปูแบบการเรียนการสอน 
ของอาจารย์ได้มาแบบละ 40 ข้อจากข้อคําถามท่ีออกแบบไว้ในแต่ละแบบจํานวนแบบละ 60 ข้อ     
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 กิจกรรมท่ีใช้ในการดําเนินการวิจัย 
  ผู้วิจัยได้ออกแบบแผนการดําเนินการวิจัย ตามข้ันตอนของการดําเนนิการวิจัยเชงิสํารวจ โดยสามารถสรุปได้  
5 ข้ันตอน โดยให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
  1. การวางแผนสํารวจการวิจัย 
     1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับแบบการเรียนรู้ และรูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือให้ได้ 
กรอบแนวคิดในการวิจัยและวัตถุประสงค์ของการวิจัย ท่ีตอบสนองต่อความต้องการจาํเป็นในการศึกษา ตามโจทย์วิจัยท่ีทีมผู้วิจัย
ได้ศึกษามาร่วมกนั   
     1.2 ติดต่อและขอรับข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ โดยทีมผู้วิจัยได้พิจารณาเลือกผู้เชี่ยวชาญท่ีมีความรู้  
และประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน และทางด้านจิตวิทยาการศึกษา เพ่ือให้คําแนะนําในการดําเนินการวิจัย    
   1.3 จัดทําข้อเสนอโครงการวิจัย เพ่ือของบประมาณและขออนุญาตดําเนินการวิจัย ในพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย
ของการวิจัย 
  2. กําหนดแผนแบบการศึกษาวิจยั 
     2.1 กําหนดวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
     2.2 พัฒนาเครื่องมือวิจัย โดยทีมผู้วิจัยดําเนินการสังเคราะห์เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ แนวคิด 
หลักการ ทางด้านจิตวิทยาท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาการรับรู้ และประสบการณ์ของผู้เรียน ตามทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีสําคัญ อันได้แก่ 
ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญานิยม ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม และทฤษฎีการเรียนรู้
กลุ่มสร้างสรรค์ความรู้นิยม โดยประยุกต์การจัดกลุ่มของรูปแบบการเรียนรู้ตามท่ี Joyce, B. & Weil, M (2010) ได้เสนอเอาไว้ 
เพ่ือให้ได้แบบการเรียนรู้และรูปแบบการเรียนการสอน ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนตามทฤษฎีการเรียนรู้ดังกล่าวโดย 
    1) สังเคราะห์ทฤษฎีเพ่ือเขียนข้อคําถามและคําชี้แจงการตอบ 
    2) ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือโดยผู้เชี่ยวชาญ 
    3) พิจารณาเลือกข้อคําถามท่ีผ่านเกณฑ์การค่าคุณภาพจัดทําเป็นแบบสํารวจ 
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยผู้วิจยัจัดส่งแบบสอบสํารวจไปยังกลุ่มตัวอย่าง และดําเนินการ 
เก็บรวบรวมด้วยตนเอง 
  4. การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล 
    4.1 จัดเตรียมข้อมูลสําหรับการวิเคราะห์ 
    4.2 วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลข้อมูล 
  5. เขียนรายงานการวิจัย 
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล   
  ผู้วิจัยและทีมวิจยัทําหนังสือเรียนคณบดีคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพ่ือขออนุญาตในการ 
เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม เก็บตามจํานวนกลุ่มตัวอย่างท่ีกําหนดแล้วทําบันทึกขอความอนุเคราะห์ไปยังอาจารย์คณะต่าง ๆ  
ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างในการให้ข้อมูล รวมท้ังทําบันทึกขออนุญาตอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ ท่ีมีคาบสอนนักศึกษา  
กลุ่มตัวอย่างในการขออนุญาตเก็บข้อมูล หลังจากทําการเรียนการสอนในรายวิชาของแต่ละท่าน ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยอธิบาย 
สร้างความเข้าใจในการขอเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง แจกแบบสอบถามและดําเนินการรวบรวมด้วยตนเอง 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยจะดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ และความถูกต้อง 
ของข้อมูลจากแบบสํารวจนําไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการ
วิเคราะห์เชิงคุณลักษณะโดยการจัดกลุ่มความหมาย ตีความ บรรยายความ สังเคราะห์และสรุปความ  
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สรุปผล 
 ผลการวิจัยคร้ังนีส้ามารถสรุปได้ตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 
 1. การศึกษาแบบการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รายละเอียดดังตาราง 1  
 
ตาราง 1  ผลการศึกษาแบบการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
 จากตาราง 1 สรุปได้ว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีแบบการเรียนรู้ในทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มสร้างสรรค์

ความรู้นิยมมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 21.98 รองลงมา คือ ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญานิยม คิดเป็นร้อยละ 18.27 และทฤษฎี 
การเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม คิดเป็น 18.02 ตามลําดับ จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
มีแบบการเรียนรู้ท้ังในลักษณะการเรียนรู้ในทฤษฎีการเรียนรู้ เพียงหนึ่งทฤษฎีและแบบผสมผสานมากกว่าหนึ่งทฤษฎี  
โดยรายละเอียด ดังตาราง 2  

 
 
 
 
 
 
 
 

ทฤษฎีการเรียนรู้ จํานวน ร้อยละ 
1. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม 146 18.02 
2. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญานิยม 148 18.27 
3. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม 109 13.46 
4. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มสร้างสรรค์ความรู้นิยม 178 21.98 
5. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยมและกลุ่มปัญญานิยม 27 3.33 
6. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยมและกลุ่มมนุษยนิยม 18 2.22 
7. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยมและกลุ่มสร้างสรรค์ความรู้นิยม 15 1.85 
8. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญานิยมและกลุ่มมนุษยนิยม  26 3.21 
9. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญานิยมและกลุ่มสร้างสรรค์ความรู้นิยม  25 3.09 
10. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยมและกลุ่มสร้างสรรค์ความรู้นิยม  34 4.2 
11. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยมและกลุ่มปัญญานิยมและกลุ่มมนุษยนิยม 11 1.36 
12. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยมและกลุ่มปัญญานิยมและกลุ่มสร้างสรรค์ความรู้นิยม 8 0.99 
13. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยมและกลุ่มมนุษยนิยมและกลุ่มสร้างสรรค์ความรู้นิยม  9 1.11 
14. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญานิยมและกลุ่มมนุษยนิยมและกลุ่มสร้างสรรค์ความรู้นิยม  18 2.22 
15. มีแบบการเรียนรู้ครบท้ัง 4 ทฤษฎี 38 4.69 

รวม 810 100 
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 ตาราง 2  ผลการวิเคราะห์แบบการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในภาพรวมที่แสดงแบบการเรียนรู้ 
  ท้ังแบบเดียว และแบบผสมผสานทฤษฎี 
                                                                                                        N=810 

ทฤษฎีการเรียนรู้ จํานวน ร้อยละ 
รูปแบบการเรียน/การสอนแบ่ง 4 กลุ่ม รูปแบบเดียว 581 71.73 

สองรูปแบบ 145 17.90 
สามรูปแบบ 46 5.68 
สี่รูปแบบ 38 4.69 

รูปแบบการเรียน/การสอนแบ่ง 2 กลุ่ม รูปแบบเดียว 581 71.73 
 หลายรูปแบบ 229 28.27 

  

 จากตาราง 2 พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีแบบการเรียนรู้แบบเดียวมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
71.73 ส่วนแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานนั้น นักศึกษามีการเรียนรู้แบบผสมผสานสองรูปแบบ คิดเป็นร้อยละ 17.90  
และผสมผสานแบบสามรูปแบบ คิดเป็นร้อยละ 5.68 ตามลําดับ เม่ือวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษา ท่ีมีต่อรูปแบบ 
การเรียนการสอนในแต่ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีส่งผลการการเรียนรู้ของนักศึกษา จําแนกในแต่ละทฤษฎีมีรายละเอียดดังตาราง 3 
 

ตาราง 3  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ 
   ท่ีส่งผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
                                                                                                                                        n=810  

ข้อมูลพื้นฐาน ระดับ จํานวน ร้อยละ 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มพฤติกรรมนิยม น้อยมาก 0 0 

น้อย 3 0.37 
ปานกลาง 115 14.19 
สูง 533 65.80 
สูงมาก 159 19.62 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มปญัญานิยม น้อยมาก 0 0 
น้อย 9 1.11 
ปานกลาง 116 14.32 
สูง 496 61.23 
สูงมาก 189 23.33 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มมนุษยนิยม น้อยมาก 0 0 
น้อย 7 0.86 
ปานกลาง 116 14.32 
สูง 529 65.30 
สูงมาก 158 19.50 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสร้างสรรค์ความรู้นิยม น้อยมาก 0 0 
น้อย 5 0.62 
ปานกลาง 115 14.20 
สูง 511 63.09 
สูงมาก 179 22.10 
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จากตาราง 3 ผลการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในแต่ละทฤษฎี 
การเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา พบว่ารูปแบบการจดัการเรียนการสอนของทฤษฎีการเรียนรู้ท้ัง 4 ทฤษฎีนั้น
นักศึกษามีความคิดเห็นว่าตรงกันในทุกทฤษฎี ว่ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ในระดับสูง ระดับสูงมาก และระดับปานกลางตามลําดับ 
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างแบบการเรียนรู้ของนักศึกษา และรูปแบบการเรียนการสอนของอาจารย์จําแนกตาม
สถานะในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย พบว่าแบบการเรียนรู้ระหว่างนักศึกษา และรูปแบบการเรียนการสอนของอาจารย์ 
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (Chi-Square = 21.731 df = 3 p = .00) ความสัมพันธ์เท่ากับ .193 แต่ท่ีเป็น
ประเด็นท่ีน่าสนใจ คือ เม่ือวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือหาความสัมพันธ์กันระหว่างแบบการเรียนรู้ของนักศกึษา กับรูปแบบการเรียน 
การสอนของอาจารย์จําแนกตามคณะ พบว่ามีเพียงคณะครุศาสตร์เพียงคณะเดียว ท่ีรูปแบบการเรียนการสอนของอาจารย์
ผู้สอนสะท้อนถึงรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ท้ัง 4 ทฤษฎี มีความสอดคล้องสัมพันธ์กับ แบบการเรียนรู้ 
ของนักศึกษาท่ีสะท้อนแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาตามทฤษฎีการเรียนรู้ท้ัง 4 ทฤษฎี โดยมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติ (Chi–Square = 8.61 df = 3 p = 0.035) ความสัมพันธ์เท่ากับ .24 ส่วนคณะหรือภาควิชาอ่ืน ๆ ท้ังคณะพยาบาล 
คณะนิติศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และภาควิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พบว่าแบบการเรียนรู้ การเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาและรูปแบบการเรียน
การสอนของอาจารย์ ไม่มีความสัมพันธ์กันข้อค้นพบดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า รูปแบบการเรียนการสอนของอาจารย์ในคณะ 
หรือภาควิชาอ่ืน ๆ ยกเว้นคณะครุศาสตร์นั้น ไม่สอคล้องกับแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาซ่ึงอาจเป็นด้วยว่า คณาจารย์ใน 
คณะครุศาสตร์นั้น ได้รับการศึกษาและอบรมในส่วนของศาสตร์ท่ีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ท้ังในการศึกษาท่ีได้รับ 
ใบปริญญาและการอบรมต่าง ๆ 
 ดังนั้น จะให้เห็นได้ว่า ผลการวิจัยเกี่ยวกับแบบการการเรียนรู้ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
ตามทฤษฎีการเรียนรู้ท้ัง 4 ทฤษฎีการเรียนรู้ รวมท้ังระดับชั้นและความแตกต่างของการเรียนในแต่ละคณะ มีผลต่อการพัฒนา 
การเรียนรู้ของนักศึกษา ซ่ึงข้อค้นพบดังกลา่วสามารถนํามาเป็นข้อมูล ให้หนว่ยงานวิชาการของมหาวิทยาลัย ได้จัดแนวทาง 
การพัฒนาคณาจารย์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้สอคล้องกับนักศึกษาของคณะตนและชั้นปีท่ีเรียน โดยยึดรูปแบบ
การเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ท้ัง 4 ทฤษฎีดังกล่าว ท้ังในเชิงการประยุกต์นํามาใช้เพียงทฤษฎีเดียว  
หรือการประยุกต์ในลักษณะผสมผสานมากกว่า 1 ทฤษฎี อันจะสง่ผลต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และส่งผลต่อ 
การพัฒนาการเรยีนรู้ของนักศึกษาต่อไป  
 
อภิปรายผล 
 1. แบบการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จากผลการวิจัยในการสํารวจความคิดเห็นของ
นักศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอน ในแต่ละทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา ในการต้ังคําถามวิจัย
เบื้องต้น ผู้วิจัยมีความสงสัยว่า แบบการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ท้ัง 4 ทฤษฎี ซ่ึงเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีสําคัญ  
ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักจิตวิทยาการเรียนรู้ และนักศึกษาท่ีเรียนในสาขาครุศาสตร์ต้องเรียนทฤษฎีดังกล่าว  
ในรายวิชาหลักการเรียนรู้และวิชาจิตวิทยาสําหรับครู โดยมีประเด็นคําถามเบื้องต้นก่อนทําวิจัยว่า จะสามารถนํารูปแบบ 
การเรียนการสอนตามทฤษฎีดังกล่าวมาออกแบบการสํารวจแบบการเรียนรู้ ของนักศึกษาและรูปแบบการเรียนการสอน 
ของอาจารย์ได้หรือไม่ และต้องทําอย่างไร ซ่ึงผลการของวิจัยตามกระบวนการดําเนินการวิจัยแสดงให้เห็นว่า แบบการเรียนรู้
นั้นสามารถสํารวจได้โดยอาศัยทฤษฎีการเรียนรู้หรือทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการรับรู้ของผู้เรียนซ่ึงสอดคล้องกับ Lowe & Skitmore (1994) 
ได้ศึกษาผลการใช้ปัจจัยและทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์ของ Kolb (1984) ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าโดยภาพรวมแล้ว  
แบบการเรียนรู้สามารถวัดได้และสามารถนําไปใชพั้ฒนาสมรรถภาพการทํางานได้ ผู้วิจัยพบว่ารูปแบบการเรียนการสอน 
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ของทฤษฎีการเรยีนรู้ท้ัง 4 ทฤษฎีนั้น นักศึกษามีความคิดเห็นว่าตรงกันในทุกทฤษฎี ว่ารูปแบบการเรยีนการสอนดังกลา่วสง่ผลต่อ
การเรียนรู้ของนักศึกษาในระดับสูง ระดับสูงมาก และระดับปานกลางตามลําดับ ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนควรออกแบบกิจกรรม 
การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และตอบสนองต่อแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนซ่ึงสอคล้องกับ ผลการวิจัยของ Currie (1995)  
ท่ีได้ข้อค้นพบจากงานวิจัยว่า ผู้สอนควรกระตุ้นให้ผู้เรียนพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนให้มีความหลากหลายมากข้ึน  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการเรียน บทบาทสําคัญของผู้สอน คือ การใช้กลวิธีการสอนรวมท้ังสื่อและกิจกรรมการเรียน 
ท่ีหลากหลายและมีประสิทธิภาพ  
  2. ความสัมพันธ์ระหว่างแบบการเรียนรู้ของนักศึกษา และรูปแบบการเรียนการสอนของอาจารย์ ผลการวิจัย 
เพ่ือหาความสัมพันธ์กันระหว่างแบบการเรียนรู้ของนักศึกษา กับรูปแบบการเรียนการสอนของอาจารย์ ในภาพรวมท้ังมหาวิทยาลัย 
มีความสัมพันธ์กนั แต่เม่ือจําแนกตามคณะกับพบว่า มีเพียงคณะครศุาสตร์เพียงคณะเดียวท่ีมีรูปแบบการเรียนการสอนของอาจารย์
ท่ีสะท้อนถึงรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ท้ัง 4 ทฤษฎี มีความสอดคล้องสัมพันธ์กับแบบการเรียนรู้ของนักศกึษา
ท่ีสะท้อนแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาตามทฤษฎีการเรียนรู้ท้ัง 4 ทฤษฎี ส่วนคณะหรือภาควิชาอ่ืน ๆ ท้ังคณะพยาบาล  
คณะนิติศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์และภาควิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พบว่าแบบการเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาและรูปแบบการเรียนการสอน 
ของอาจารย์ไม่มีความสัมพันธ์กันข้อค้นพบดังกล่าว แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการเรียนการสอนของอาจารย์ในคณะ หรือภาควิชา
อ่ืน ๆ ยกเว้นคณะครุศาสตร์นัน้ไม่สอคล้องกับแบบการเรียนรู้ของนักศึกษา ซ่ึงข้อค้นพบดังกลา่วอาจจะกล่าวได้ว่า ด้วยคณาจารย์
ของคณะครุศาสตร์โดยส่วนใหญ่ได้เรียนในหลายวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและจิตวิทยาการเรียนรู้ ซ่ึงสะท้อนให้เห็น
ว่าการมีความรู้ในประเด็นดังกล่าว ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน แต่ในภาควิชาหรือในคณะอ่ืน ๆ กับไม่มีความสัมพันธ์
กัน ซ่ึงประเด็นดังกล่าวน่าสนใจเป็นอย่างย่ิง ว่าผลการศึกษาความสัมพันธ์กันระหว่างแบบการเรียนรู้ของนักศึกษากับรูปแบบ
การเรียนการสอนของอาจารย์ ไม่มีความสัมพันธ์กัน จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนมากน้อยเพียงใด  
จึงควรท่ีจะทําการวิจัยและหาแนวโน้มของผลกระทบดังกล่าวอย่างละเอียดต่อไป ซ่ึงจะตรงกับแนวคดิของ Robotham (1995) 
ท่ีได้ต้ังข้อสงสัยเกี่ยวกับรายการรูปแบบการเรียนรู้ของ Kolb (1984) เช่น ควรบังคับให้นักศึกษาใช้รูปแบบการเรียนรู้ท่ีแตกต่าง
ไปจากรปูแบบท่ีตนเองชอบ เพ่ือพัฒนาการเรียนหรือไม่ควรจัดกจิกรรมการเรียน เฉพาะท่ีสอดคล้องกับรูปแบบการเรยีนท่ีนักศึกษา
พึงพอใจเท่านัน้ มิฉะนั้นนักศึกษาจะไม่พอใจและไม่เรียน ในกรณีนี้ Robotham (1995) โต้แย้งว่าผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพแท้จริง 
คือ ผู้ท่ีสามารถปรับรูปแบบการเรยีนรู้ ให้สามารถเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาวิชาท่ีนาํเสนอในทุกรูปแบบ และเป็นผู้กาํหนดรูปแบบ
การเรียนรู้ของตนเอง ซ่ึงประเด็นดังกล่าวน่าสนใจเป็นอย่างย่ิง  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
   จากการศึกษา พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีแบบการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และสอดคล้องกับ
ทฤษฎีการเรียนรู้ท้ัง 4 ทฤษฎี และมีแบบการเรียนรู้ท้ังแบบเดียว คือ มีการเรียนรู้ท่ีดีในแบบการเรียนรู้ในทฤษฎีการเรียนรู้ 
เพียงกลุ่มเดียวอีกท้ังยังมีจาํนวนไม่น้อยท่ีมีแบบการเรียนรู้ในลักษณะผสมผสาน มากกว่าทฤษฎีเดียวและคณาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเองนั้นก็มีรูปแบบการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย และสอดคล้องกับรูปแบบการเรียนการสอนการสอน
จากทฤษฎีการเรยีนรู้ท้ัง 4 ทฤษฎีอีกท้ังยังมีรูปแบบการเรียนการสอนท่ีตนใช้เพียงทฤษฎีเดียวจากท้ัง 4 ทฤษฎี รวมท้ังยังมี 
จํานวนไม่น้อย ท่ีมีแบบการเรียนรู้ในลักษณะผสมผสานทฤษฎีมากกว่าทฤษฎีเดียว ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การแบ่งประเภทของ 
แบบการเรียนรู้ โดยมีทฤษฎีการเรียนรู้ท้ัง4 ทฤษฎีเป็นหลักการสําคัญในการจัดกลุ่มของแบบการเรียนรู้นั้นสามารถดําเนินการได้ 
ซ่ึงทฤษฎีการเรียนรู้ท้ัง 4 ทฤษฎีนั้นเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีสําคัญในการจดัการเรียนการสอน ตามหลักจิตวิทยาการเรียนรู้ 
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ตามหลักสูตรและมาตรฐานของวชิาชีพครู อีกท้ังนักศึกษาท่ีเรียนในสาขาครุศาสตร์ต้องเรียนทฤษฎีดังกล่าว ในรายวิชาหลักการ
เรียนรู้และวิชาจิตวิทยาสําหรับครู  
 2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  จากข้อค้นพบจากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า นักศึกษามีความคิดเห็นในรูปแบบการเรียนการสอนของอาจารย์ 
ในคณะและภาควิชาอ่ืน ๆ นอกจากคณะครุศาสตร์ว่า แบบการเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาและรูปแบบการเรียนการสอน 
ของอาจารย์ไม่มีความสัมพันธ์กัน จึงควรนําข้อค้นพบจากการวิจัยไปใช้ในการพิจารณาปรับปรุงกจิกรรม การจัดการเรียน 
การสอนของอาจารย์ให้เหมาะสมและสัมพันธ์กับแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
และการพัฒนาการสอนของอาจารย์ โดยการส่งเสริมให้คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ศึกษาและพัฒนาตนเอง
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและตอบสนองต่อ แบบการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มากกว่ารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
เพียงรูปแบบเดียว อันจะสง่ผลต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์และการเรียนรู้ของนักศึกษาต่อไป 
 3. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
  จากข้อค้นพบในงานวิจัย ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าควรนําข้อมูลจากข้อค้นพบดังกลา่ว นาํไปวิจัยเพ่ือออกแบบ 
หรือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ท่ีสอดคล้องกับธรรมชาติในการเรียนรู้ของผู้เรียน ผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนา  
อีกท้ังควรมีการวิจัยเพ่ือสํารวจแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับบริบทต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การศึกษาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว 
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