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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันปีที่ 3 ปี
การศึกษา 2558 จ านวน 80 คน จากประชากรทั้งสิ้น 95 คน โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตาม
ตารางของเครจซี่และมอร์แกน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า     
ซึ่งปรับปรุงมาจากแบบสอบถามของ กราซาและไรซ์แมน  มีความเช่ือมั่นเท่ากับ .89 ทั้งนี้ ผู้วิจัย
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาเห็นด้วยกับรูปแบบการเรียนรูแ้บบพ่ึงพา แบบร่วมมือ แบบมีส่วนร่วม 
และแบบอิสระในระดับมาก และเห็นด้วยกับรูปแบบการเรียนรู้ แบบแข่งขัน  และแบบหลีกเลี่ยง        
ในระดับปานกลางผลการศึกษาท าให้ทราบว่า  นักศึกษาเห็นด้วยกับรูปแบบการเรียนรู้หลายรูปแบบ    
ในระดับมาก ดังนั้น อาจารย์ผู้สอนควรมีรูปแบบการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ค าส าคัญ : ความคิดเห็น, รูปแบบการเรียนรู้, นักศึกษาไทย  
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ABSTRACT 

The objective of this research was to study learning styles of students at Faculty 
of Humanities and Social Sciences, Suan Sunandha Rajabhat University. A sample of 80 
were selected from the population of 95 English-major students who were studying in 
the third year of the academic year 2015. The table of Krejcie and Morgan was used for 
the random sample. A rating scale questionnaire with the reliability of .89 developed 
by using Grasha-Reichmann student Learning Styles Survey was used to collect the 
data. Percentage, mean and standard deviation were used to analyze the data. 

The result of this research showed that students agreed with dependent, 
collaborative, participant and independent learning styles at a high level while they 
agreed with competitive and avoidant learning styles at a moderate level. In 
conclusion, students agreed with various learning styles at a high level. Therefore, 
teachers should have a variety of teaching styles and learning activities based on 
students’ different learning styles. 
Keywords : Opinions, Learning Styles, Thai Students 
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บทน า 
การพัฒนาคน เป็นสิ่งส าคัญที่ก าหนดไว้ใน

แผนพัฒนาประเทศของไทยมาโดยตลอด และมุ่ง
ให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา โดยมีพัฒนาการ
มาอย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์ เง่ือนไข และ
การเปลี่ ยนแปลงต่ า ง  ๆ  ดั งจะ เห็น ได้จาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 
(พ.ศ.2555-2559) ที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
คุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
มุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย สอดแทรก
การพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้าง
วัฒนธรรมการเกื้อกูล พัฒนาทักษะให้คนมี     
การ เรี ยนรู้ต่ อเนื่ องตลอดชีวิต  และปลูกฝั ง      
การพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น (ส านักงาน
คณะกร รมการพัฒนากา ร เศ รษฐกิ จ และ      
สังคมแห่งชาติ, ม.ป.ป. : 11)  

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้สนองตอบ
ต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
11 (พ.ศ.2555-2559) โดยจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่สิบเอ็ด 
พ.ศ.2555-2559 และก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้ เ รียน ครู 
อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา 
โ ด ย เ ฉ พ า ะ อย่ า ง ยิ่ ง ก า ห น ด ก ล ยุ ท ธ แ ล ะ          
แนวทางการด าเนินงาน เพื่อเร่งรัดพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานผู้เรียน มุ่งเน้นให้ปรับหลักสูตร 
กระบวนการเรี ยนการสอน รวมถึ งพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมเสริม
ทักษะพัฒนาผู้ เรียนในรูปแบบที่หลากหลาย   
โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ และมีทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ ภาษาต่างประเทศ 
(ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ , ม.ป.ป. : 
15-16) 

กระบวนการเรียนการสอน เป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบหลายด้าน เช่น ผู้เรียน 
ผู้สอน หลักสูตร รวมถึงการจัดการเรียนการสอน 
ดังนั้นการให้ความส าคัญและพัฒนาองค์ประกอบ
เหล่านี้ จะเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ   
การจัดการศึกษา (สุภาพร จันทรคีรี, 2550 : 1) 
นอกจากน้ี สถานศึกษาต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ 
โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องต่อ
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึง
ความแตกต่ า งระหว่ า งบุคคล  (ส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542 : 8) 
ดังนั้น จึงมีนักการศึกษาจ านวนมากที่สนใจใน
การศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
รวมถึงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบ   
การเรียนรู้ของผู้เรียนตามแนวคิดของนักจิตวิทยา
และนักวิจัยหลายท่าน ซึ่งผลการศึกษารูปแบบ
การเรียนรู้ของผู้เรียนจะช่วยให้ผู้สอนได้ทราบถึง
ความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคน และได้ทราบ
ถึงวิธีการหรือรูปแบบการเรียนรู้ที่ผู้เรียนแต่ละคน
ชอบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้สอนได้ใช้เป็นข้อมูลในการ
วางแผนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เหมาะสมสอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน และจะส่งผลให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรวมถึงมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนมากยิ่งขึ้น  
อันเป็นเป้าหมายส าคัญของการจัดการศึกษา 
(พงษ์ศักดิ์ แป้นแก้ว, 2546 : 8) 

นอกจากนั้น การที่ประเทศไทยได้ก้าวสู่
ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ส่งผลกระทบต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย 
ซึ่งต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายด้าน และ
ส่งผลให้อุดมศึกษาไทยต้องให้ความส าคัญต่อ   
การจัดการศึกษาที่เน้นเรื่องภาษาอังกฤษ และ
ภาษาของประเทศในภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้   
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คนไทยสามารถสื่อสารกับประเทศเพื่อนบ้านได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มโอกาสในการ    
ด า ร ง ชี พ แ ล ะ ท า ง า น ใน ร ะ ดั บ น า น า ช า ติ  
(ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2556 : 1) 
ดังนั้น ครูผู้สอนหรือบุคลากรทางการศึกษา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับอุดมศึกษา ควรให้
ความส าคัญกับการศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอั งกฤษ ที่ จะต้อง   
เตรียมตัวให้มีความพร้อมในการสื่อสารกับ
ประเทศเพื่อนบ้านโดยใช้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็น
ภาษาสากล รวมถึงเพิ่มโอกาสในการท างานใน
กลุ่มประเทศอาเซียนอีกด้วย 

ดังนั้น  ผู้ วิ จั ยจึ ง เห็นความส าคัญของ
การศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาใน
ระดั บอุ ด ม ศึ ก ษา  โ ดย เ ฉ พา ะอย่ า ง ยิ่ ง ใ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแห่งนี้ กล่าวคือ
การ วิ จั ย จ ะ เ น้ นศึ กษา รู ปแบบการ เ รี ยน รู้ 
(Learning Styles) ของนักศึกษาช้ันปีที่ 3 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุ นั น ท า  เ พ ร า ะ เ ป็ น ก ลุ่ ม ที่ ศึ ก ษ า อ ยู่ ใ น
มหาวิทยาลัยเป็นเวลา 5 ภาคเรียนและจะออก 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเมื่อศึกษาอยู่ในช้ันปีที่ 4 
จึงมีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษอยู่ใน
ระดับที่จะใช้งานได้ เพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ใน
การจัดกระบวนการเรียนการสอนของนักศึกษา
ต่อไป นอกจากนี้ข้อค้นพบที่ได้ยังสามารถใช้เป็น
แนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนและ   
การสอนให้กับมหาวิทยาลัยอื่นๆได้อีกด้วย 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

รูปแบบการ เรี ยนรู้ ของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยครั้ งนี้ มุ่ งศึกษาความคิดเห็น

เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ โดยมีวิธีการวิจัย ดังนี ้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ได้ แก่  นักศึกษา ช้ันปีที่  3 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   
ที่ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในภาคเรียนที่  2  
ปีการศึกษา 2558 จ านวน 95 คน  

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาช้ันปีที่ 3 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
จ านวน 80 คน โดยก าหนดขนาดของกลุ่ ม
ตัวอย่างตามตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie 
and Morgan, 1970 : 608)   

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ในการวิ จั ยครั้ งนี้ เ ป็ น

แบบสอบถามความคิด เห็นเกี่ยวกับรูปแบบ    
การเรียนรู้ของนักศึกษาโดยผู้วิจัยได้น ารูปแบบ
การเรียนรู้ของกราซาและไรซ์แมน (Grasha and 
Reichmann, 1975) มาปรับปรุงเพื่อให้เข้าใจง่าย
และเหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษา และเพื่อป้องกันการเข้าใจ
ผิดพลาดเกี่ยวกับข้อความในแบบสอบถาม   
ผู้วิจัยได้แปลเป็นภาษาไทย 1 ฉบับ โดยผ่าน   
การตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญทั้งด้านภาษาอังกฤษ
และภาษาไทย  แบบสอบถามความคิด เห็น 
แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี ้

ตอนที่  1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
สถานภาพของนักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถาม       
มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบเกี่ยวกับ เพศ 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ 6 แบบ คือ 1) แบบอิสระ 
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2) แบบหลีกเลี่ยง 3) แบบร่วมมือ 4) แบบพึ่งพา 
5) แบบแข่งขัน 6) แบบมีส่วนร่วม มีลักษณะ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่าใช้แบบ Likert Scale 
ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วย  
มากที่สุด  เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง     
เห็นด้วยน้อย และเห็นด้วยน้อยที่สุด โดยให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามเลือกตอบเพียงค าตอบเดียว และ
รูปแบบการเรียนรู้แต่ละแบบจะมีค าถาม 10 ข้อ 
รวมข้อค าถามทั้งสิ้น 60 ข้อ และหาค่าความเช่ือมั่น
ของแบบสอบถาม โดยน าไปสอบถามนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษที่ ไม่ ใ ช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน และหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า
ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient)    
ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.89 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

และการแปลผล โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
ตอนที่  1  วิ เ ค ร า ะห์ ส ถานภาพของ

นักศึกษาโดยใช้ค่าร้อยละ 
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับ

รูปแบบการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ค่าเฉลี่ย    
( x ) และส่วนเบี่ยงมาตราฐาน (S.D.) 

การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ผู้วิจัย 
น าค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ์การวิเคราะห์ผลการประเมิน
ความเห็นของ วรรณสิริ เพ็ญสิทธ์ิ (2546)  

ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง เห็นด้วย
กับรูปแบบการเรียนรู้มากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง เห็นด้วย
กับรูปแบบการเรียนรู้มาก 

ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง เห็นด้วย
กับรูปแบบการเรียนรู้ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง เห็นด้วย
กับรูปแบบการเรียนรู้น้อย 

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง เห็นด้วย
กับรูปแบบการเรียนรู้น้อยที่สุด 
 

ผลการวิจัย 
การน า เสนองานวิจั ย  ความคิด เห็น

เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอั งกฤษ  ประกอบด้ ว ยการน า เ สนอ
ผลการวิจัย และผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้

สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม

 

ตารางที ่1 จ านวน และร้อยละ ของนักศึกษา จ าแนกตามเพศ 
สถานภาพ จ านวน (n=80) ร้อยละ 

  เพศ   
ชาย 13 16.30 
หญิง 67 83.70 

  

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ นักศึกษาช้ันปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
จ านวน 80 คน เป็นเพศชาย จ านวน 13 คน    

คิดเป็นร้อยละ 16.30 เพศหญิง 67 คน คิดเป็น
ร้อยละ 83.7  

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษา ผู้วิจัยน าเสนอ
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเรี ยนรู้ของ
นักศึกษาในแต่ละรูปแบบ โดยเรียงล าดับคะแนน

เฉลี่ยจากมากไปหาน้อย จ านวน 5 ข้อในแต่ละ
รูปแบบ 

 

ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการ
เรียนรู้แบบอิสระ 

แบบอิสระ 
ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. แปลผล 
1. เมื่อพบปัญหาที่ไม่เข้าใจ นักศึกษาจะหาค าตอบด้วยตนเองก่อน 4.26 .853 มาก

ที่สุด 
2. หากนักศึกษาสนใจในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง นักศึกษาจะหาข้อมูลที่
เกี่ยวข้องด้วยตนเอง 

4.00 .900 มาก 

3. นักศึกษาเรียนสิ่งที่นักศึกษารูส้กึว่าส าคัญ ซึ่งอาจไม่ใช่สิ่งที่
อาจารย์เห็นวา่ส าคญั 

3.75 1.061 มาก 

4. นักศึกษาชอบท าการบ้านให้เสร็จด้วยตนเอง 3.73 .711 มาก 
5. นักศึกษาเช่ือมั่นว่านักศึกษาสามารถเรียนด้วยตนเอง 3.66 1.102 มาก 

  

จากตารางที่  2  พบว่าระดับความคิดเห็น
ของนักศึกษาต่อรูปแบบการเรียนรู้ แบบอิสระ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
เมื่อพบปัญหาที่ไม่เข้าใจ นักศึกษาจะหาค าตอบ
ด้วยตนเองก่อน อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.26, 
S.D. = .853) รองลงมา  หากนักศึกษาสนใจใน   

หัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง นักศึกษาจะหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ด้วยตนเอง อยู่ในระดับมาก ( x = 4.00, S.D. = .900) 
และนักศึกษาเรียนสิ่งที่นักศึกษารู้สึกว่าส าคัญ   
ซึ่ งอาจไม่ใช่สิ่ งที่อาจารย์ เห็นว่าส าคัญอยู่ ใน  
ระดับมาก ( x = 3.75, S.D. = 1.061)  ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 3  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการ
เรียนรู้แบบหลีกเลี่ยง 

แบบหลีกเลี่ยง 
ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. แปลผล 
1. ระหว่างการเรียนในชั้นเรียน นักศึกษามักจะคุยเล่นกับเพื่อนด้านข้าง 3.36 1.022 ปานกลาง 
2. นักศึกษาไม่ค่อยจะรู้สึกตื่นเต้นหรือชืน่ชอบเอกสารที่เรียนในชั้นเรียน 3.14 1.199 ปานกลาง 
3. นักศึกษาจะเร่งเรียนและรีบท่องหนังสือเฉพาะเพื่อการสอบเท่านั้น 2.96 1.195 ปานกลาง 
4. นักศึกษาชอบให้อาจารย์ไม่สนใจนักศึกษาระหว่างอยู่ชั้นเรียน 2.76 1.193 ปานกลาง 
5. นักศึกษาเบื่อกิจกรรมในชั้นเรียน 2.69 1.153 ปานกลาง 

 

จากตารางที่  3 พบว่าระดับความคิดเห็น
ของนักศึกษาต่อรูปแบบการเรียนรู้ แบบหลีกเลี่ยง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 

ระหว่างการเรียนในช้ันเรียน นักศึกษามักจะคุย
เล่นกับเพื่อนด้านข้าง อยู่ ในระดับปานกลาง       
( x = 3.36, S.D. = 1.022) รองลงมา นักศึกษา 
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ไม่ค่อยจะรู้สึกตื่นเต้นหรือช่ืนชอบเอกสารที่เรียน
ในช้ันเรียน อยูในระดับปานกลาง ( x = 3.14, 
S.D. = 1.199) และนักศึกษาจะเร่งเรียนและ   

รีบท่องหนังสือเฉพาะเพื่อการสอบเท่านั้น อยู่ใน
ระดับปานกลาง ( x = 2.96, S.D. = 1.195) 
ตามล าดับ 

 

ตารางที่  4  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบ     
การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

แบบร่วมมือ 
ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. แปลผล 
1. นักศึกษาคิดวา่การอภิปรายและแลกเปลี่ยนในชั้นเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการ
ช่วยเหลือกันและเรียนเป็นหมู่คณะ 

4.20 .719 มาก 

2.  นักศึกษาพร้อมให้ความช่วยเหลือเพือ่นเมื่อเพื่อนไม่เข้าใจสิ่งที่เรียน 4.19 1.126 มาก 
3. ความรู้ที่เรียนเกิดจากความร่วมมอืของผู้สอนและผู้เรียน 4.06 .718 มาก 
4. นักศึกษาชอบฟังเพื่อนวิเคราะหป์ระเด็นต่างๆที่ยกมาพูดในชั้นเรียน 4.05 .940 มาก 
5. ผู้สอนควรมีการกระตุ้นให้ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดร่วมกัน 3.99 .879 มาก 

 

จากตารางที่  4 พบว่า ระดับความคิดเห็น
ของนักศึกษาต่อรูปแบบการเรียนรู้ แบบร่วมมือ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
นักศึกษาคิดว่าการอภิปรายและแลกเปลี่ยนในช้ัน
เรียนเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือกันและ  
เรียนเป็นหมู่คณะ อยู่ในระดับมาก ( x = 4.20,       

S.D. = .719) รองลงมา นักศึกษาพร้อมให้        
ความช่วยเหลือเพื่อนเมื่อเพื่อนไม่เข้าใจสิ่งที่เรียน 
อยู่ในระดับมาก ( x = 4.19, S.D. = 1.126) และ
ความรู้ที่เรียนเกิดจากความร่วมมือของผู้สอนและ
ผู้เรียน อยู่ในระดับมาก ( x = 4.06, S.D. = .718) 
ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 5  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคดิเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการ
เรียนรู้แบบพ่ึงพา  

แบบพึ่งพา 
ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. แปลผล 
1.  นักศึกษาตอ้งการค าแนะน าเร่ืองการท างานที่อาจารย์มอบหมายให้อย่างละเอียด
และชัดเจน 

4.69 .466 มากที่สุด 

2. นักศึกษาควรทราบขอบเขตเน้ือหาการสอบที่ชัดเจน 4.35 .873 มากที่สุด 
3. นักศึกษาต้องการค าแนะน าในการเรียนและการท าการบ้าน 4.18 .742 มาก 
4. อาจารย์ประจ าวิชาควรดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิด 4.09 .860 มาก 
5. การจัดการเรียนการสอนอย่างมีขั้นตอน  เป็นสิ่งที่นักศึกษาชอบมาก 4.08 1.088 มาก 
  

จากตารางที่ 5 พบว่า ระดับความคิดเห็น
ของนักศึกษาต่อรูปแบบการเรียนรู้ แบบพึ่งพา 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
นักศึกษาต้องการค าแนะน าเรื่องการท างานที่

อาจารย์มอบหมายให้อย่างละเอียดและชัดเจน 
อยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.69, S.D. = .466) 
รองลงมา นักศึกษาควรทราบขอบเขตเนื้อหาการสอบ
ที่ชัดเจน อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.35,     
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S.D. = .873) และนักศึกษาต้องการค าแนะน าใน
การเรียนและการท าการบ้าน อยู่ในระดับมาก     

( x = 4.18, S.D. = .742) ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 6  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการ
เรียนรู้แบบแข่งขัน 

แบบแขง่ขัน 
ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. แปลผล 
1. นักศึกษาควรมีความกระตือรือร้นต่อการเรียนในชั้นเรียน 3.89 1.079 มาก 

2. นักศึกษาต้องขยันกวา่เพื่อนคนอื่นๆ เพื่อจะได้คะแนนในอันดับต้นๆ 3.58 .883 มาก 

3. นักศึกษาอยากทราบว่าเพื่อนท าข้อสอบและงานที่ได้รับมอบหมายได้ดีเพียงใด 3.45 1.368 มาก 
4. การแข่งขันท างานที่ได้รับมอบหมายกับเพื่อนเป็นเรื่องที่จ าเป็นมาก 3.15 1.181 มาก 
5. นักศึกษาหวังว่าอาจารย์จะชมเชยเมือ่นักศึกษามีคะแนนสอบและผลงานที่ดีกว่า
เพื่อน 

3.08 1.280 ปานกลาง 

  

จากตารางที่ 6 พบว่า ระดับความคิดเห็น
ของนักศึกษาต่อรูปแบบการเรียนรู้ แบบแข่งขัน 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
นักศึกษาควรมีความกระตือรือร้นต่อการเรียน    
ในช้ันเรียน อยู่ ในระดับมาก ( x = 3.89,       
S.D. = 1.079) รองลงมา  นักศึกษาต้องขยันกว่า

เพื่อน คนอื่น ๆ เพื่อจะได้คะแนนในอันดับต้น ๆ 
อยู่ในระดับมาก ( x =3.58, S.D. = .883) และ
นักศึกษาอยากทราบว่าเพื่อนท าข้อสอบและ   
งานที่ได้รับมอบหมายได้ดีเพียงใด อยู่ในระดับมาก   
( x =3.45, S.D. = 1.368) ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 7  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบ     
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

แบบมีส่วนร่วม 
ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. แปลผล 
1. การศึกษาหาความรู้นอกหอ้งเรียนเป็นหน้าที่ของนักศึกษา 4.23 .886 มากที่สุด 
2. การเข้าชั้นเรียนเป็นสิ่งที่คุ้มค่า 4.18 1.087 มาก 
3. ในชั้นเรียนนักศึกษามักเรียนและท าสิง่ที่อาจารย์มอบหมาย 4.09 .830 มาก 
4. นักศึกษาท างานที่ได้รับมอบหมายทุกรายวิชา ไม่ว่ามันจะน่าสนใจหรือไม่ 3.90 .722 มาก 
5. นักศึกษาท างานที่ได้รับมอบหมายได้ดีเท่ากับงานที่สามารถเลือกท า 3.71 .844 มาก 

 

จากตารางที่ 7 พบว่าระดับความคิดเห็น
ของนักศึกษาต่อรูปแบบการเรียนรู้ แบบมีส่วน
ร่วม เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ การศึกษาหาความรู้นอกห้องเรียนเป็นหน้าที่
ของนักศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.23, 

S.D. = .886) รองลงมา การเข้าช้ันเรียนเป็นสิ่งที่
คุ้มค่า อยู่ในระดับมาก ( x = 4.18, S.D. = 1.087) 
และในช้ันเรียนนักศึกษามักเรียนและท าสิ่งที่
อาจารย์มอบหมาย อยู่ในระดับมาก ( x = 4.09, 
S.D. = 830) ตามล าดับ 
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ตารางที่  8  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการ
เรียนรู้ 6 แบบ 

รูปแบบการเรียนรู ้
ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. แปลผล 
          1. แบบพึ่งพา 4.00 .424 มาก 
          2. แบบร่วมมือ 3.73 .390 มาก 
          3. แบบมีส่วนร่วม 3.66 .575 มาก 
          4. แบบอิสระ 3.55 .502 มาก 
          5. แบบแข่งขัน 3.03 .648 ปานกลาง 
          6. แบบหลีกเลี่ยง 2.68 .729 ปานกลาง 

 

จากตารางที่ 8 พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็น
เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ทั้ ง 6 แบบ ดังนี้ 
รูปแบบการเรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก 
ได้แก่ แบบพึ่งพา อยู่ในระดับมาก ( x =4.00, 
S.D. = .424) รองลงมา แบบร่วมมือ อยู่ในระดับมาก 
( x = 3.73, S.D. = .390) และแบบมีส่วนร่วม 
อยู่ในระดับมาก ( x = 3.66, S.D. = .575)  
ตามล าดับ ส่วนรูปแบบการเรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ย 
น้อยที่สุด ได้แก่ แบบหลีกเลี่ยง อยู่ในระดับปานกลาง  
( x = 2.68, S.D. = .729)  
 

สรุปและอภิปรายผล 
จากการศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของ

นักศึกษา พบว่า 
นักศึกษาเห็นด้วยกับรูปแบบการเรียนรู้

แบบอิสระในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ เมื่อพบปัญหาที่
ไม่เข้าใจ นักศึกษาจะหาค าตอบด้วยตนเองก่อน  
อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา หากนักศึกษา
สนใจในหัวข้อใดหัวข้อหน่ึงนักศึกษาจะหาข้อมูลที่
เกี่ยวข้องด้วยตนเอง และนักศึกษาเรียนสิ่งที่
นักศึกษารู้สึกว่าส าคัญ ซึ่งอาจไม่ใช่สิ่งที่อาจารย์
เห็นว่าส าคัญ อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 

นักศึกษาเห็นด้วยกับรูปแบบการเรียนรู้
แบบหลีกเลี่ยงในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 
ระหว่างการเรียนในช้ันเรียนนักศึกษามักจะคุย
เล่นกับเพื่อนด้านข้าง อยู่ ในระดับปานกลาง  
รองลงมา นักศึกษาไม่ค่อยจะรู้สึกตื่นเต้นหรือช่ืน
ชอบเอกสารที่เรียนในช้ันเรียน และนักศึกษาจะ
เร่งเรียนและรีบท่องหนังสือเฉพาะเพื่อการสอบ
เท่านั้น อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ 

นักศึกษาเห็นด้วยกับรูปแบบการเรียนรู้
แบบร่วมมือ ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ นักศึกษาคิดว่า
การอภิปรายและแลกเปลี่ยนในช้ันเรียนเป็น  
ส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือกันและเรียนเป็น    
หมู่คณะ อยู่ในระดับมาก รองลงมา นักศึกษา
พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนเมื่อเพื่อนไม่เข้าใจ
สิ่งที่เรียน และความรู้ที่เรียนเกิดจากความร่วมมือ
ของผู้สอนและผู้เรียน อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 

นักศึกษาเห็นด้วยกับรูปแบบการเรียนรู้
แบบพึ่งพาในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  นักศึกษา
ต้องการค าแนะน าเรื่องการท างานที่อาจารย์
มอบหมายให้อย่างละเอียดและชัดเจน อยู่ใน
ระดับมากที่สุด รองลงมา นักศึกษาควรทราบ
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ขอบเขตเนื้อหาการสอบที่ชัดเจน อยู่ในระดับ 
มากที่สุด และนักศึกษาต้องการค าแนะน าใน   
การเรียนและการท าการบ้าน อยู่ในระดับมาก
ตามล าดับ 

นักศึกษาเห็นด้วยกับรูปแบบการเรียนรู้
แบบแข่งขันในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ  พบว่า  ข้ อที่มี ค่ า เฉลี่ ยสู งสุ ด  ได้แก่ 
นักศึกษาควรมีความกระตือรือร้นต่อการเรียน   
ในช้ันเรียนอยู่ในระดับมาก รองลงมา นักศึกษา
ต้องขยันกว่าเพื่อนคนอื่น ๆ เพื่อจะได้คะแนน   
ในอันดับต้น ๆ และนักศึกษาอยากทราบว่าเพื่อน
ท าข้อสอบและงานที่ได้รับมอบหมายได้ดีเพียงใด  
อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 

นักศึกษาเห็นด้วยกับรูปแบบการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การศึกษา 
หาความรู้นอกห้องเรียนเป็นหน้าที่ของนักศึกษา  
อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา การเข้าช้ันเรียน
เป็นสิ่งที่คุ้มค่า และในช้ันเรียนนักศึกษามักเรียน
และท าสิ่งที่อาจารย์มอบหมาย อยู่ในระดับมาก 
ตามล าดับ 

นักศึกษาเห็นด้วยกับรูปแบบการเรียนรู้ทั้ง  
6 แบบดังน้ี รูปแบบการเรียนรู้ที่นักศึกษาเห็นด้วย
ในระดับมาก ได้แก่ แบบพึ่งพา แบบร่วมมือ  
แบบมีส่ วนร่วม และแบบอิสระ ตามล าดับ     
ส่วนรูปแบบการเรียนรู้ที่นักศึกษาเห็นด้วยใน
ระดับปานกลาง คือ แบบแข่งขัน และแบบหลีกเลี่ยง 
ตามล าดับ 

ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาเห็นด้วยกับ
รูปแบบการเรียนรู้ แบบพึ่งพาสูงสุด รองลงมา 
ได้แก่ แบบร่วมมือ และแบบมีส่วนร่วม ทั้งนี้ 
ความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนรู้ทั้ง 3 รูปแบบ 
อยู่ ในระดับมากทั้งหมด การที่นักศึกษาไทย    
เห็นด้วยกับรูปแบบการเรียนรู้แบบพึ่งพาสูงสุดนั้น  

อาจเนื่องมาจากนักศึกษาให้ความส าคัญกับ
อาจารย์ผู้สอนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องการ
ค าแนะน าเรื่องการท างานที่อาจารย์มอบหมายให้
อย่างละเอียดและชัดเจน ทราบขอบเขตเนื้อหา
การสอบที่ชัดเจน และค าแนะน าในการเรียนและ
การท าการบ้าน และหากพิจารณารูปแบบการเรียนรู้
ที่นักศึกษาเห็นด้วยในระดับมากทั้ง 3 รูปแบบ  
จะมีความสอดคล้องกับ ประโยชน์ คุปต์กาญจนกุล 
(2525 : 109) ที่พบว่ารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ
มีความสัมพันธ์ในทางบวกในระดับสูงกับรูปแบบ
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและแบบพ่ึงพา แสดงว่า
นักศึกษาที่ชอบรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือสูง  
จะชอบรูปแบบการเรียนรู้แบบมีสว่นร่วมและแบบ
พึ่งพาด้วย นอกจากนั้นผลการวิจัยดังกล่าว      
ยังสอดคล้องกับ จิรภัทร น้อยนามบุญ (2546)   
ที่ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้
ของนักศึกษาภาคค่ ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ
พบว่านักศึกษาเห็นด้วยกับรูปแบบการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ แบบมีส่วนร่วม และแบบพึ่งพาในระดับมาก 

อย่ างไรก็ตาม  เมื่ อพิจารณารูปแบบ     
การเรียนรู้ที่นักศึกษาเห็นด้วยในระดับมาก ได้แก่ 
แบบพึ่งพา แบบร่วมมือ แบบมีส่วนร่วม และ 
แบบอิสระ ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่านักศึกษา
ชอบรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายในการเรียน 
ไม่ใช่เฉพาะรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนั้นอาจารย์
ผู้สอนควรให้ความส าคัญกับการใช้รูปแบบ     
การสอนที่หลากหลาย ตรงกับความต้องการของ
ผู้เรียนโดยให้เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม
การเรียนการสอนในครั้งนั้น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ  
คิง (King, 2011) ที่กล่าวว่านักศึกษาที่แตกต่างกัน
จะใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่ต่างกันเพื่อที่จะท าให้
การเรียนประสบความส าเร็จ หากรูปแบบการสอน
ของอาจารย์ไม่สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้
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ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า  ย่ อ ม ท า ใ ห้ ก า ร ส อ น ห รื อ
กระบวนการเรียนรู้ด้อยประสิทธิภาพไปด้วย  

ส่วนรูปแบบการเรียนรู้ที่นักศึกษาเห็นด้วย
น้อยที่สุด ได้แก ่รูปแบบการเรียนรู้แบบหลีกเลี่ยง 
ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่นักศึกษาไม่กระตือรือร้น
กับเนื้อหาที่เรียนและการเข้าช้ันเรียน ไม่สนใจ
ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนและอาจารย์ในช้ันเรียน
รวมทั้งไม่ต้องการให้อาจารย์สนใจนักศึกษา
ระหว่างอยู่ในช้ันเรียน (Grasha, 1996) ทั้งนี้
ผลการวิจัยที่พบว่านักศึกษาเห็นด้วยกับรูปแบบ
การเรียนรู้แบบหลีกเลี่ยง น้อยที่สุด สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ สุพัฒน์ เศรษฐคมกุล (2536)     
ที่พบว่ านักศึกษามหาวิทยาลัย เอกชนชอบ     
แบบการเรียนรู้แบบหลีกเลี่ยง น้อยที่สุด และ    
สุชีรา พูนสิน (2545) พบว่า นักศึกษาโครงการ 
จัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ ชอบใช้
รูปแบบการเรียนรู้แบบหลีกเลี่ยงในระดับน้อย  
นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ   
สุภาพร จันทรคีรี (2550) ที่พบว่านักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มีรูปแบบการเรียนรู้แบบหลีกเลี่ยง
น้อยที่สุด รวมทั้ง ธรรมศักดิ์  โทนไทย (2552)    
ที่ ศึ กษา รู ป แบบก า ร เ รี ย น รู้ ข อ งนั กศึ กษ า
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู พบว่า 
นักศึกษามีรูปแบบการเรียนรู้แบบหลีกเลี่ยง   
น้อยที่สุด ดังนั้นความคิดเห็นของนักศึกษาที่   
เห็นด้วยกับรูปแบบการเรียนรู้แบบหลีกเลี่ยง  
น้อยที่สุด จะช่วยยืนยันให้อาจารย์ผู้สอนได้     
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เหมาะสมกับ 
ความต้องการของนักศึกษาต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียน

การสอน อาจารย์ผู้สอนควรใช้รูปแบบการสอนที่
หลากหลาย โดยค านึงถึงกับรูปแบบการเรียนรู้

ของนั กศึ กษา เป็ นส าคัญ  และจั ดกิ จกรรม       
การเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้
รูปแบบการเรียนรู้ที่นักศึกษาต้องการ เพื่อ
ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองได้  
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษา รวมทั้งอาจารย์ผู้สอน
ควรจัดสภาพและบรรยากาศการเรียนการสอน  
ให้ เอื้อต่อการเรียนรู้ ของนักศึกษามากที่สุด  
ส่งเสริมให้นักศึกษาท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อน    
ในช้ันเรียน มีการอภิปรายและแลกเปลี่ยน    
ความคิดเห็น ในขณะเดียวกันก็ควรกระตุ้นให้
นักศึกษาหาความรู้นอกห้องเรียนในหัวข้อที่
นักศึกษาสนใจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์  และ
สนับสนุนให้นักศึกษาได้แสดงออกอย่างอิสระใน
ช้ันเรียน 

2. ข้อเสนอแนะในการท าการวิจัยครั้ง
ต่อไป ผู้ที่สนใจควรศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รูปแบบการเรียนรู้ ของนักศึกษาที่ศึกษาใน
มหาวิ ทย าลั ย แห่ ง อื่ น ในประ เทศ ไทย  ทั้ ง
มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน และ
เปรียบเทียบความคิดเห็น เกี่ ยวกั บรูปแบบ      
การเรียนรู้ของนักศึกษาที่มีเพศ ช้ันปีที่ศึกษา 
สาขาวิชาที่เรียน และสัญชาติที่แตกต่างกัน 
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ทุกคนที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามจนท า
ให้การวิจัยครั้งนี้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
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