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 แบบการเรียน (learning style) เป็นแบบแผนของพฤติกรรมและสมรรถนะที่ผู้เรียนแต่ละคนใช้ในการตอบ

สนองและประมวลผลความรู้หรือประสบการณ์ที่ได้รับ นักวิชาการหลายท่านได้ทำาการศึกษาและอธิบายแบบการเรียนไว้ 

หลากหลายลกัษณะซึง่หนึง่ในแบบการเรยีนทีม่กีารศกึษาวจิยัและประยกุตใ์ชท้างดา้นการเรยีนการสอนมากทีส่ดุชนดิหนึง่คอื

แบบการเรยีนของ Kolb ซึง่พจิารณาคณุลกัษณะดา้นการรบัรูข้อ้มลูวา่เปน็แบบรปูธรรมหรอืนามธรรม และดา้นการประมวลผล

ว่าเป็นแบบการคิดสะท้อนหรือการนำาไปปฏิบัติ นำามาสู่การแบ่งผู้เรียนออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ อเนกนัย (diverger) ดูดซึม 

(assimilator) เอกนัย (converger) และปรับปรุง (accomodator) สำาหรับการสำารวจแบบการเรียนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์

ทั้งในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกานั้น พบว่ามีลักษณะแบบการเรียนการกระจายไปในทั้ง 4 ประเภทนี้ ไม่ได้มีสัดส่วนใหญ่

อยูใ่นประเภทใดประเภทหนึง่เทา่นัน้ การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีส่อดคลอ้งกบัแบบการเรยีนจะชว่ยสง่เสรมิใหผู้เ้รยีน

สามารถเรยีนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ อยา่งไรกต็ามตอ้งคำานงึวา่ผูเ้รยีนไมไ่ดใ้ชแ้บบการเรยีนทีถ่นดัทีส่ดุเสมอไปแต่

เป็นไปตามสถานการณ์ ดังนั้นกิจกรรมที่หลากหลายจึงจำาเป็นสำาหรับระบบการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน
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 Learning style is a pattern of behavior and performance by which each learner use to interact with and 

process information or educational experiences. There are various taxonomies of learning style proposed by 

many scholars. But, Kolb’s learning style is one of the most clearly elucidated theories which had been studied in 

wide area of educational research. Kolb explained the learning process as two distinct dimension, i.e., perception  

(how people perceive information) and processing (how people process that information). In terms of perception, 

the individual would either have a preference for concrete experience or abstract conceptualization. Then, four 

learning styles are differentiated as diverger, assimilators, converger and accommodator. The survey of pharmacy 

students’ learning style in Thailand and United States were shown that pharmacy students distributed through  

4 learning styles, not an obvious majority. Educators should designed learning activities to fit with each learning 

style to foster the learning process, however, learner can use another learning styles in some situations. So, variety 

of learning activities are essential in current educational system.
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บทนำา
 นักจิตวิทยาการศึกษาได้ให้ความสำาคัญกับความ

แตกตา่งของบคุคล (individual difference) มาเปน็เวลานาน 

แลว้ โดยความแตกตา่งนีอ้าจแบง่ออกไดเ้ปน็ 2 ประเภทใหญ่ๆ  

ได้แก่ 1) ความแตกต่างระหว่างบุคคล (inter-individual 

difference) ซึง่เปน็ความแตกตา่งทางคณุลกัษณะระหวา่ง 2 

บคุคลขึน้ไป เชน่ ความแตกตา่งทางเชาวนป์ญัญา หรอืความถนดั 

ในการเลน่กฬีา  2) ความแตกตา่งภายในตวับคุคล (intra-in-

dividual difference) เชน่ บางคนมคีวามสามารถสงูทางดา้น 

ดนตร ีแตม่คีวามสามารถดา้นการคำานวณไมม่ากนกั  ความ

แตกตา่งระหวา่งบคุคลมหีลากหลาย เชน่ ดา้นเชาวนป์ญัญา 

(intelligence quotient: IQ) ดา้นความคดิสรา้งสรรค ์(creative 

thinking) ดา้นแบบการคดิ (cognitive style) ซึง่มคีวามสำาคญั 

ตอ่พฤตกิรรมและการแสดงออกของบคุคล   ดา้นแบบการเรยีน 

(learning style) ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่เอื้ออำานวยต่อรูปแบบ 

การเรียนรู้ต่างๆ กัน (Kow-trakul, 2002) นักจิตวิทยา

ปัญญานิยม (cognitive psychologist) ได้ให้ความสนใจกับ

การศึกษาวิจัยแบบการเรียนของผู้เรียนและมีการนำาเสนอ 

รูปแบบต่างๆ ไว้อย่างมากมาย

แบบการเรียน (learning style)
 แบบการเรยีน (learning style) เปน็แบบแผนของ

พฤติกรรม (pattern of behavior) และสมรรถนะ (perfor 

mance) ซึ่งผู้ เรียนแต่ละคนใช้ในการตอบสนองและ 

ประมวลผล “ขอ้มลูขา่วสารความรูท้ีไ่ดร้บัรวมถงึประสบการณ ์

ในการเรยีนรูส้ิง่ตา่งๆ” (Bennett, 1990) ซึง่นกัวชิาการหลายทา่น 

ได้พัฒนาและอธิบายคำาว่าแบบการเรียนไว้แตกต่างกันใน

หลายลักษณะ โดยมีรูปแบบที่แพร่หลายดังต่อไปนี้ (Hawk 

and Shah, 2007)

 1. รปูแบบการเรยีนรูเ้ชงิประสบการณข์อง Kolb 
(Kolb Experiential Learning Model) เป็นการจำาแนกแบบ
การเรยีนตามลกัษณะการรบัรูแ้ละการประมวลผลสารสนเทศ 
(Kolb, 1984) โดยในด้านการรับรู้นั้นแบ่งออกเป็น 2 ขั้ว 
ได้แก่ การรับรู้ผ่านประสบการณ์ “รูปธรรม” กับการรับรู้เชิง 
“นามธรรม” ส่วนด้านการประมวลผลสารสนเทศก็แบ่งออก
เปน็ 2 ขัว้เชน่กนั ไดแ้ก ่การประมวลผลผา่นการ “คดิสะทอ้น” 
เพือ่ทำาความเขา้ใจกบัการประมวลผลผา่นการ “นำาไปปฏบิตั”ิ  
การแบง่การรบัรูแ้ละประมวลผลสารสนเทศออกเปน็ 2 ขัว้นัน้
ไม่ได้หมายความว่าเป็นการแยกจากกันอย่างเด็ดขาด แต่
เป็นเส้นต่อเนื่องระหว่าง 2 ขั้ว นั่นหมายถึงบุคคลแต่ละคน
จะอยูส่ว่นใดระหวา่ง 2 ขัว้ดงักลา่วกไ็ด ้จากแนวคดิดงักลา่ว

นำาไปสู่การแบ่งผู้เรียนออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ อเนกนัย 

(diverger) ดูดซึม (assimilator) เอกนัย (converger) และ

ปรับปรุง (accomodator) ซึ่งจะได้กล่าวถึงในรายละเอียด 

ต่อไป

 2. รปูแบบแบบการเรยีนของ Gregorc (Gregorc 

Learning Style Model) มพีืน้ฐานจากการพจิารณาการเรยีน

รู้ของบุคคลโดยแบ่งออกเป็น 2 ด้านคล้ายกับรูปแบบของ 

Kolb คอืลกัษณะการรบัรูแ้ละการประมวลผลสารสนเทศ สว่น

ที่ต่างกันคือด้านการประมวลผลสารสนเทศที่แบ่งออกเป็น 

การประมวลผลแบบเรียงลำาดับ (sequential) ซึ่งต้องการ

ลำาดบัขัน้ตอนทีช่ดัเจน และการประมวลผลแบบสุม่ (random) 

ซึง่เปน็ความสามารถหาความสมัพนัธข์องชิน้สว่นขอ้มลูโดย

มองจากภาพรวมได้ เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล 

ทั้ง 2 ด้านก็จะสามารถแบ่งผู้เรียนออกเป็น 4 ประเภทใน 

ทำานองเดียวกันกับแบบการเรียนของ Kolb

 3. รูปแบบแบบการเรียนของ Felder and Sil-

verman (Felder and Silverman Learning Style Model) 

รูปแบบนี้มีที่มาจากการศึกษาการเรียนรู้ของนักศึกษา

วิศวกรรมศาสตร์ (Felder and Silverman, 1988) และต่อ

มาไดข้ยายแนวคดิไปสูก่ารศกึษาทัว่ไปในสาขาวทิยาศาสตร ์

(Felder, 1993) โดยพิจารณาแบบการเรียนออกเป็น 5 มิติ 

แต่ละมิติมี 2 ขั้วที่ต่อเนื่องกัน ได้แก่ การรับรู้ (ผ่านประสาท

สัมผัส – การหยั่งรู้) การนำาเข้า (การมอง – การฟัง) การจัด

ระบบ (อปุนยั – นรินยั) การประมวลผล (การกระทำา – การคดิ 

ไตร่ตรอง) และการทำาความเข้าใจ (เป็นขั้นตอน – แบบองค์

รวม) ต่อมา Felder (2002) ได้ทำาการปรับปรุงรูปแบบโดย

ตัดมิติด้านการจัดระบบออกไปด้วยเหตุผลว่าไม่ต้องการให้

ผู้สอนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าต้องสอนแบบอุปนัย 

(induction) หรอืแบบนรินยั (deduction) เพยีงอยา่งใดอยา่ง

หนึ่งเท่านั้น เพราะผู้เรียนส่วนใหญ่มักจะระบุว่าชอบแบบ

นิรนัยเพราะเข้าใจง่ายและใช้เวลาสั้น  อีกประเด็นหนึ่งที่ถูก

ปรบัปรงุกค็อืมติกิารนำาเขา้ซึง่ Felder ไดป้รบัจากคำาวา่ การ

มอง (visual) – การฟัง (auditory) ไปเป็น การมอง (visual) 

– คำาพูด (verbal) เนื่อง จากการศึกษาวิจัยทางปัญญานิยม

พบว่าสมองของมนุษย์มีการประมวลผลต่อการมองรูปภาพ

กับการมองตัวอักษรหรือคำาพูดแตกต่างกัน โดยที่การมอง

เห็นคำานั้นจะถูกเปลี่ยนให้เป็นคำาพูดในใจเช่นเดียวกับการ

อา่น ดงันัน้เพือ่ใหเ้กดิความชดัเจน Felder จงึใชค้ำาวา่ visual 

แทน auditory ในรูปแบบนี้

 4. รูปแบบของ Dunn and Dunn (Dunn and 

Dunn Learning Style Model) ซึง่ระบวุา่แบบการเรยีนหมาย



3
แบบการเรียนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์: ทฤษฎีและข้อค้นพบ

สมชาย  สุริยะไกรปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ม.ค. - เม.ย. 2554

ว. เภสัชศาสตร์อีสาน

ถึงวิถีทางที่บุคคลใช้ในการเรียนรู้ โดยเริ่มตั้งแต่การกำาหนด

สมาธิในสิ่งที่จะเรียน (concentrate) ประมวลผล (process) 

เข้าถึงแก่น (internalize) และการจดจำา (retain) โดยทำาการ

จำาแนกสิ่งเร้าที่มีผลต่อการเรียนรู้ออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 

สิ่งแวดล้อม ความรู้สึก ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ลักษณะทาง

สรีรวิทยา และลักษณะทางจิตวิทยา

 5. รูปแบบ VARK (VARK Model : Visual, 

Aural, Read/Write, Kinesthetic) จำาแนกบคุคลโดยพจิารณา

จากลักษณะของประสาทสัมผัสที่รับข้อมูล ได้แก่ การมอง

เป็นรูปภาพ (visual) การฟัง (aural) การอ่าน-เขียน (read/

write) และการปฏิบัติ (kinesthetic)

 นอกจากนี้ยังมีแบบการเรียนอีกหลายประเภทที่

ถูกศึกษาและเผยแพร่อยู่ในเอกสารวิชาการต่างๆ อย่างไร

กต็ามแบบการเรยีนของ Kolb เปน็แบบการเรยีนทีถ่กูอธบิาย

ไว้อย่างชัดแจ้งที่สุดแบบหนึ่งและมีการนำาไปประยุกต์ใช้กับ

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างแพร่หลาย (Muijs 

and Reynolds, 2005)

รปูแบบการเรยีนรูเ้ชงิประสบการณข์อง Kolb 

(Kolb Experiential Learning Model)
 Kolb (1984) ไดก้ลา่วถงึรปูแบบการเรยีนรูข้องมนษุย์

วา่เปน็วฏัจกัร 4 ขัน้ตอนตอ่เนือ่งเปน็วงจร ดงัแสดงในรปูที ่1 
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ทําการจําแนกส่ิงเราท่ีมีผลตอการเรียนรูออกเปน 5 ดาน ไดแก 
ส่ิงแวดลอม ความรูสึก ปฏิสัมพันธทางสังคม ลักษณะทาง
สรีรวิทยา และลักษณะทางจิตวิทยา 

5. รูปแบบ VARK (VARK Model : Visual, 
Aural, Read/Write, Kinesthetic) จําแนกบุคคลโดยพิจารณา
จากลักษณะของประสาทสัมผัสท่ีรับขอมูล ไดแก การมองเปน
รูปภาพ (visual) การฟง (aural) การอาน-เขียน (read/write) 
และการปฏิบัติ (kinesthetic) 

นอกจากนี้ ยั งมีแบบการเรียนอีกหลาย
ประเภทที่ถูกศึกษาและเผยแพรอยูในเอกสารวิชาการตางๆ 

อยางไรก็ตามแบบการเรียนของ Kolb เปนแบบการเรียนที่ถูก
อธิบายไวอยางชัดแจงท่ีสุดแบบหนึ่งและมีการนําไปประยุกตใช
กับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยางแพรหลาย (Muijs 
and Reynolds, 2005) 

 
รูปแบบการเรียนรูเชิงประสบการณของ Kolb    ) Kolb 
Experiential Learning Model) 

Kolb (1984) ไดกลาวถึงรูปแบบการเรียนรุของมนุษย
วาเปนวัฏจักร 4 ขั้นตอนตอเนื่องเปนวงจร ดังแสดงในรูปท่ี 1

 

 
 

รูปท่ี 1 วัฏจักรการเรียนรูเชิงประสบการณของ Kolb (1984) 
  

 วัฏจักรการเรียนรู เชิงประสบการณนั้นเปนวงจร       
ท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่องโดยผูเรียนไดรับ “ประสบการณเชิง
รูปธรรม” (concrete experience: CE) ซึ่งเปนประสบการณ
ใหมๆที่สัมผัสได  ขั้นตอมาก็จะทําการ “สังเกตอยางไตรตรอง” 
(reflective observation: RO) โดยทําการคิดอยางรอบคอบ ทํา
ความเขาใจกับประสบการณท่ีไดรับ กอใหเกิดความหมายแลว
กลายเปน ”แนวคิดเชิงนามธรรม” (abstract conceptuali-
zation: AC) เกิดการสรุปแนวคิดหรือทฤษฎีของตนเอง อาจ
กอใหเกิดสมมติฐานแลวนําไปสู “การทดลองปฏิบัติจริง. (active 
experimentation: AE) ซึ่งผลจากการปฏิบัตินั้นก็จะกอใหเกิด
ประสบการณท่ีผูเรียนจะไดรับเปนวงจรการเรียนรูท่ีเปรียบได

ดั่งเกลียวที่หมุนวนขึ้นเรื่อยๆ ไมมีท่ีส้ินสุด Kolb ไดเสนอวา
วงจรการเรียนรูนี้จะเริ่มตนที่ขั้นใดขั้นหนึ่งก็ได  โดยมักเปนขั้น
ท่ีผูเรียนมีความถนัด จากนั้นก็จะดําเนินเปนวงจร 
  จากแนวคิดดังกลาว  Kolb  (1984) จึงไดเสนอการ
แบงแบบการเรียนของบุคคลวา นาจะเกิดจากการผสมผสานกัน
ระหวางลักษณะการเรียนรูท่ีเดนของแตละมิติ โดยใชแกน X 
และ Y แทนมิติการเรียนรู และหาจุดโคออรดิเนตของคะแนน
แบบการเรียน โดยนําคะแนน AC ลบดวยคะแนน CE และ
คะแนน AE ลบดวยคะแนน RO แลวสรุปเปนแบบการเรียน 4 
ประเภท ดังแสดงในรูปท่ี 2 
 

 
 

ประสบการณรูปธรรม 
Concrete Experience (CE) 

การคิดเชิงนามธรรม 
Abstract Conceptualization (AC) 

การสังเกตอยางไตรตรอง 
Reflective Observation (RO) 

การทดลองปฏิบัติจริง 
Active experimentation (AE) 

Kolb’s  Experiential 
Learning Cycle 

รูปที่ 1  วัฏจักรการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ของ Kolb (1984)

 วัฏจักรการเรียนรู้เชิงประสบการณ์นั้นเป็นวงจร       

ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยผู้เรียนได้รับ “ประสบการณ์เชิง

รูปธรรม” (concrete experience: CE) ซึ่งเป็นประสบการณ์ 

ใหม่ๆ ทีส่มัผสัได ้ ขัน้ตอ่มากจ็ะทำาการ “สงัเกตอยา่งไตรต่รอง” 

(reflective observation: RO) โดยทำาการคิดอย่างรอบคอบ 

ทำาความเข้าใจกับประสบการณ์ที่ได้รับ ก่อให้เกิดความ

หมายแล้วกลายเป็น “แนวคิดเชิงนามธรรม” (abstract 

conceptuali-zation: AC) เกิดการสรุปแนวคิดหรือทฤษฎี

ของตนเอง อาจกอ่ใหเ้กดิสมมตฐิานแลว้นำาไปสู ่“การทดลอง

ปฏิบัติจริง” (active experimentation: AE) ซึ่งผลจากการ

ปฏิบัตินั้นก็จะก่อให้เกิดประสบการณ์ที่ผู้เรียนจะได้รับเป็น

วงจรการเรียนรู้ที่เปรียบได้ดั่งเกลียวที่หมุนวนขึ้นเรื่อยๆ 

ไม่มีที่สิ้นสุด Kolb ได้เสนอว่าวงจรการเรียนรู้นี้จะเริ่มต้นที่

ขั้นใดขั้นหนึ่งก็ได้ โดยมักเป็นขั้นที่ผู้เรียนมีความถนัด จาก

นั้นก็จะดำาเนินเป็นวงจร
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 จากแนวคิดดังกล่าว Kolb (1984) จึงได้เสนอ

การแบ่งแบบการเรียนของบุคคลว่า น่าจะเกิดจากการผสม

ผสานกนัระหว่างลกัษณะการเรียนรูท้ี่เด่นของแต่ละมติิ โดย

ใช้แกน X และ Y แทนมิติการเรียนรู้ และหาจุดโคออร์ดิเนต

ของคะแนนแบบการเรยีน โดยนำาคะแนน AC ลบดว้ยคะแนน 

CE และคะแนน AE ลบด้วยคะแนน RO แล้วสรุปเป็นแบบ

การเรียน 4 ประเภท ดังแสดงในรูปที่ 2
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รูปท่ี 2 แบบการเรียนของ Kolb (1984) 
 

1. แบบอเนกนัย (Diverger) มีความสามารถสูงดาน
ประสบการณเชิงรูปธรรม (CE) และการสังเกตอยางไตรตรอง 
(RO) ผูเรียนประเภทนี้จะมีมุมมองที่หลากหลายตอ
ประสบการณท่ีไดรับมา ชอบที่จะพิจารณาไตรตรองปญหาท่ี
ไดรับแลวคิดหาทางแกปญหาในจินตนาการมากกวาท่ีจะลงมือ
เอง บุคคลประเภทนี้มีความถนัดในการใหมุมมองที่หลากหลาย 
เชน  ในกิจกรรมระดมสมอง  มีความสนใจในดานความ
หลากหลายของวัฒนธรรม ชอบทํางานเปนกลุม เปดใจกวางรับ
ฟงความคิดเห็นและผลปอนกลับจากบุคคลอื่นไดเปนอยางดี มี
ความเชี่ยวชาญเปนพิเศษในดานศิลปะ  และเปนผูมีพ้ืนฐาน
ทางมนุษยศาสตรและศิลปศาสตร เชน นักแนะแนว ท่ีปรึกษา
องคการ และผูจัดการฝายบุคคล เปนตน  

2. แบบดูดซึม (Assimilator) มีความสามารถสูงดาน
การสังเกตอยางไตรตรอง (RO) และดานแนวคิดนามธรรม 
(AC) ผูเรียนประเภทนี้ชอบการใหขอมูลแบบกระชับและเปน
เหตุเปนผล ใหความสําคัญกับแนวคิดมากกวาตัวบุคคล 
ตองการหลักการหรือคําอธิบายท่ีมีเหตุผลชัดเจนมากกวา
แนวทางปฏิบัติเปนขอๆ ผูเรียนลักษณะนี้มักจะชอบการอาน 
การฟงบรรยาย การสํารวจและวิเคราะห และใหเวลากับการคิด
ไตรตรองอยางรอบคอบ มักศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร
พ้ืนฐาน สาขาคณิตศาสตร และงานที่เกี่ยวของกับการวิจัย  
สําหรับในองคการจะพบบุคคลประเภทนี้ในหนวยงานวิจัยและ
วางแผน 

3. แบบเอกนัย (Converger) มีความสามารถสูงดาน 
แนวคิดนามธรรม (AC) และการทดลองปฏิบัติจริง (AE) ผูเรียน
ประเภทน้ีสามารถแกปญหาและตัดสินใจไดดี  สามารถ
ประยุกตใชแนวคิด ทฤษฎีท่ีไดเรียนรูมาในการหาคําตอบท่ี
ปฏิบัติไดจริง ชอบการทํางานเชิงเทคนิคหรือทํางานกับวัตถุแต
ใหความสําคัญกับความรูสึกของบุคคลหรือสัมพันธภาพไมมาก
นัก บุคคลประเภทนี้มักทํางานในสาขาวิชาวิทยาศาสตร
กายภาพและวิศวกรรมศาสตร 

4. แบบปรับปรุง (Accomodator)    มีความสามารถ 
สูงดานประสบการณเชิงรูปธรรม (CE) และการทดลองปฏิบัติ
จริง (AE)  ผูเรียนประเภทนี้ทําการตัดสินใจโดยใชการหยั่งรู 
(intuition) มากกวาตรรกะหรือความเปนเหตุเปนผล (logic) 
มักจะนําส่ิงที่ผูอื่นวิเคราะหไวแลวมาปฏิบัติ ชอบความทาทาย
และการมีประสบการณจริง มักทํางานเปนทีมไดดีสามารถ
กําหนดเปาหมายและทํางานภาคสนามโดยทดลองใชวิธีตางๆ
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของงาน เปนผู ท่ีปรับตัวไดอยาง
รวดเร็วในสถานการณท่ีทฤษฎีหรือแผนการตางๆ ไมสอดคลอง
กับส่ิงที่ และชอบใชวิธีลองผิดลองถูก  เปนผู ท่ีมี พ้ืนฐาน
การศึกษาท่ีตองฝกปฏิบัติหรือใชเทคนิคตางๆ เชน นักธุรกิจ 
และพนักงานขาย เปนตน  
 
 
 

Concrete Experience (CE) 
Feeling 

Abstract Conceptualization (AC) 
Thinking 

Reflective 
Observation 

(RO) 
Watching 

Active 
Experimentation 

(AE) 
Doing 

Diverger 
อเนกนัย 

Assimilator 
ดูดซึม 

Converger 
เอกนัย 

Accommodator 
ปรับปรุง 

รูปที่ 2  แบบการเรียนของ Kolb (1984)

 1. แบบอเนกนัย (Diverger) มีความสามารถ

สูงด้านประสบการณ์เชิงรูปธรรม (CE) และการสังเกตอย่าง

ไตร่ตรอง (RO) ผู้เรียนประเภทนี้จะมีมุมมองที่หลากหลาย

ต่อประสบการณ์ที่ได้รับมา ชอบที่จะพิจารณาไตร่ตรอง

ปญัหาทีไ่ดร้บัแลว้คดิหาทางแกป้ญัหาในจนิตนาการมากกวา่

ทีจ่ะลงมอืเอง บคุคลประเภทนีม้คีวามถนดัในการใหม้มุมอง

ที่หลากหลาย เช่น ในกิจกรรมระดมสมอง มีความสนใจใน

ด้านความหลากหลายของวัฒนธรรม ชอบทำางานเป็นกลุ่ม 

เปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นและผลป้อนกลับจากบุคคล

อื่นได้เป็นอย่างดี มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านศิลปะ  

และเป็นผู้มีพื้นฐานทางมนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์ เช่น  

นักแนะแนว ที่ปรึกษาองค์การ และผู้จัดการฝ่ายบุคคล 

เป็นต้น 

 2. แบบดูดซึม (Assimilator) มีความสามารถ

สูงด้านการสังเกตอย่างไตร่ตรอง (RO) และด้านแนวคิด

นามธรรม (AC) ผู้เรียนประเภทนี้ชอบการให้ข้อมูลแบบ

กระชับและเป็นเหตุเป็นผล ให้ความสำาคัญกับแนวคิด

มากกวา่ตวับคุคล ตอ้งการหลกัการหรอืคำาอธบิายทีม่เีหตผุล

ชดัเจนมากกวา่แนวทางปฏบิตัเิปน็ขอ้ๆ ผูเ้รยีนลกัษณะนีม้กั

จะชอบการอ่าน การฟังบรรยาย การสำารวจและวิเคราะห์ 

และให้เวลากับการคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบ มักศึกษา

ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สาขาคณิตศาสตร์ และ

งานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย  สำาหรับในองค์การจะพบบุคคล

ประเภทนี้ในหน่วยงานวิจัยและวางแผน
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ว. เภสัชศาสตร์อีสาน

 3. แบบเอกนัย (Converger) มีความสามารถ

สูงด้านแนวคิดนามธรรม (AC) และการทดลองปฏิบัติจริง 

(AE) ผู้เรียนประเภทนี้สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจได้

ดี สามารถประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎีที่ได้เรียนรู้มาในการ

หาคำาตอบที่ปฏิบัติได้จริง ชอบการทำางานเชิงเทคนิคหรือ

ทำางานกบัวตัถแุตใ่หค้วามสำาคญักบัความรูส้กึของบคุคลหรอื

สัมพันธภาพไม่มากนัก บุคคลประเภทนี้มักทำางานในสาขา

วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและวิศวกรรมศาสตร์

 4. แบบปรบัปรงุ (Accomodator) มคีวามสามารถ 

สงูดา้นประสบการณเ์ชงิรปูธรรม (CE) และการทดลองปฏบิตัิ

จริง (AE)  ผู้เรียนประเภทนี้ทำาการตัดสินใจโดยใช้การหยั่งรู้ 

(intuition) มากกว่าตรรกะหรือความเป็นเหตุเป็นผล (logic) 

มักจะนำาสิ่งที่ผู้อื่นวิเคราะห์ไว้แล้วมาปฏิบัติ ชอบความ

ท้าทายและการมีประสบการณ์จริง มักทำางานเป็นทีมได้ดี

สามารถกำาหนดเป้าหมายและทำางานภาคสนามโดยทดลอง

ใช้วิธีต่างๆเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงาน เป็นผู้ที่ปรับ

ตวัไดอ้ยา่งรวดเรว็ในสถานการณท์ีท่ฤษฎหีรอืแผนการตา่งๆ 

ไมส่อดคลอ้งกบัสิง่ที ่และชอบใชว้ธิลีองผดิลองถกู เปน็ผูท้ีม่ี

พื้นฐานการศึกษาที่ต้องฝึกปฏิบัติหรือใช้เทคนิคต่างๆ เช่น 

นักธุรกิจ และพนักงานขาย เป็นต้น 

แบบการเรียนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์
 ในประเทศสหรฐัอเมรกิามกีารศกึษาแบบการเรยีน

ของนักเรียนนักศึกษาในสาขาต่างๆมาเป็นเวลานานแล้ว 

แม้ว่าแบบการเรียนจะมีอยู่หลายลักษณะ แต่ที่นิยมใช้กัน

มากประเภทหนึ่งคือแบบการเรียนของ Kolb ที่นักวิจัยต้อง

ซือ้แบบวดัทีเ่รยีกวา่ Kolb’s Learning Style Inventory (LSI) 

มาใชเ้ปน็เครือ่งมอืในการวจิยั แบบวดันีไ้ดร้บัการพฒันาและ

ปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง ลักษณะของแบบวัดประกอบด้วย

ข้อความจำานวน 9 ชุด แต่ละชุดมี 4 วลีที่สะท้อนถึงแบบการ

เรียนที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้เรียนต้องทำาการเรียงลำาดับด้วย

ตัวเลข 1 ถึง 4 โดยเรียงลำาดับไปทีละชุดจนครบ 9 ชุด เมื่อ

ได้คะแนนรวมก็จะสามารถระบุได้ว่าผู้เรียนมีแบบการเรียน

ในลักษณะใด ดังผลการศึกษาของ Pungente et al. (2003) 

ทีม่หาวทิยาลยับรทิชิ โคลมัเบยี และ Adamcik et al. (1996) 

ที่มหาวิทยาลัยไอดาโฮ เสตท ดังแสดงไว้ในตารางที่ 1

 สำาหรบัในประเทศไทยนัน้มกีารพฒันาแบบสำารวจ

แบบการเรียนตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้เชิงประสบการณ์

ของ Kolb  โดยแบบสำารวจนี้มีข้อความทั้งหมด 32 ข้อ 

แบ่งเป็น 4 คุณลักษณะ โดยคุณลักษณะแต่ละด้าน

ถูกวัดด้วยข้อความ 8 ข้อ ถูกวิเคราะห์ประสิทธิภาพ

โดยการศึกษาความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) 

และศึกษาความเที่ยงกับกลุ่มนักศึกษาพยาบาลได้  

ค่าสัมประสิทธิแอลฟาอยู่ระหว่าง 0.61 ถึง 0.83 ต่อมา 

Bamrungsri (1992) ไดน้ำาแบบทดสอบนีม้าวเิคราะหข์อ้ความ 

(item analysis) พบว่าข้อความที่ประกอบเป็นแบบสำารวจ

แบบการเรียนทั้ง 4 ลักษณะดังกล่าวมีอำานาจจำาแนกสูง 

และศกึษาความตรงสอดคลอ้ง (convergent validity) โดยหา

ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างข้อความแต่ละข้อกับคะแนนรวมของ

แบบสำารวจแต่ละด้านเช่นเดียวกับที่ Kolb ได้ทำาไว้ พบว่ามี

ค่าสหสัมพันธ์ค่อนข้างสูง (ค่าระหว่าง 0.40 ถึง 0.84) และ

มีนัยสำาคัญที่ระดับ .001 แสดงว่าข้อความที่ประกอบเป็น

แบบสำารวจแบบการเรียน 4 ลักษณะ มีความตรงสอดคล้อง  

ในส่วนของการศึกษาความเที่ยงพบว่าได้ค่าสัมประสิทธิ์ 

แอลฟาอยู่ระหว่าง 0.85 ถึง 0.93 Suriyakrai (2007a, 

2007b) ไดน้ำาแบบวดัดงักลา่วมาใชก้บันกัศกึษาเภสชัศาสตร ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนำามาวิเคราะห์ความเที่ยง  

(reliability) ในกลุ่มนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ต่างกัน  

ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาอยู่ระหว่าง 0.62 ถึง 0.84 เมื่อ

นำามาวัดแบบการเรียนของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย ขอนแก่นได้ผลดังแสดงไว้ในตารางที่ 1

ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์แบบการเรียนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์จากงานวิจัยที่ผ่านมา

 Pungente et al.  Adamcik et al. Suriyakrai Suriyakrai

 (2003) (1996)  (2007b) (2007a)

แบบวัด Kolb’s LSI* Kolb’s LSI* แบบสำารวจ แบบสำารวจ

   แบบการเรียนโดย แบบการเรียนโดย

   พัชรี เกียรตินันทวิมล พัชรี เกียรตินันทวิมล

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ปี 1, 116 คน ปี 6, 24 คน ปี 4, 77 คน ปี 4, 105 คน

อเนกนัย (diverger) 21.6 % 8 % 21 % 32 %

ดูดซึม (assimilator) 19.8 % 25 % 12 % 26 %

เอกนัย (converger) 22.4 % 54 % 23 % 19 %

ปรับปรุง (accommodator) 36.2 % 12.5 % 44 % 23 %

* LSI = Learning Style Inventory
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 ลักษณะการจัดการเรียนการสอนที่อาจจะช่วย

ให้ผู้เรียนมีการปรับตัวในการใช้แบบการเรียนแบบอื่นได้ดี

ขึ้น เนื้อหาวิชาที่มีการเพิ่มเติมในส่วนของการมุ่งเน้นผู้ป่วย

เปน็ศนูยก์ลาง รวมถงึการเรยีนในสายวชิาเภสชัศาสตรส์งัคม

และการบริหาร ดังนั้นลักษณะวิชาในสาขาเภสัชศาสตร์จึง

ไมใ่ชเ่พยีงวชิาในหอ้งปฏบิตักิารเปน็หลกัดงัเชน่ในอดตี หรอื

แมแ้ตป่จัจยัดา้นความแตกตา่งทางวฒันธรรมของผูเ้รยีน แต่

ไม่ว่าสาเหตุจะเกิดจากปัจจัยใดหรือหลายปัจจัยก็ตาม สิ่งที่ 

คร ูอาจารยต์อ้งตระหนกัไวก้ค็อืการจดักจิกรรมการเรยีนการ

สอนจำาเป็นต้องคำานึงถึงลักษณะของผู้เรียนที่แตกต่างกัน 

เพราะสังเกตว่าแบบการเรียนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ใน

ประเทศไทยมีการกระจายไปทั้ง 4 ลักษณะ การเลือกหรือ

กำาหนดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับแบบการ

เรียนน่าจะเป็นส่วนหนึ่งการส่งเสริมให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของผู้เรียนมีสูงขึ้น

การออกแบบการเรยีนการสอนใหส้อดคลอ้ง

กับแบบการเรียน
 นกัวชิาการทางการศกึษาไดใ้หข้อ้เสนอแนะเกีย่ว

กับการออกแบบกิจกรรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ

ลกัษณะการเรยีนรูข้องแบบการเรยีนประเภทตา่งๆ ดงัแสดง

ในตารางที ่2 ซึง่ขอ้เสนอดงักลา่วนีพ้จิารณาจากลกัษณะของ

ผู้เรียนตามทฤษฎีและผลการศึกษาจากงานวิจัย อย่างไร

ก็ตามผู้เรียนไม่ได้ใช้ลักษณะแบบการเรียนที่ตนเองถนัด

ที่สุดเสมอไปทุกครั้ง ขั้นอยู่กับสถานการณ์และบริบทของ

การเรียนการสอน  ปกติแล้วผู้เรียนจะใช้แบบการเรียนรู้ทั้ง 

4 แบบสลับกันไปมากหรือน้อยแล้วแต่สถานการณ์ แต่การ

เริ่มต้นด้วยแบบการเรียนที่ถนัดจะทำาให้ผู้เรียนรับรู้และเข้า

ถึงเนื้อหาการเรียนได้ง่ายขึ้น อีกทั้งการเสริมด้วยกิจกรรมที่

ผู้เรียนถนัดน้อย ก็เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาแบบ

การเรียนที่ด้อยของตนเองได้อีกทางหนึ่ง แนวคิดดังกล่าวนี้

นำาไปสู่แนวทางการจัดกิจกรรมที่หลากหลายสำาหรับผู้เรียน 

สำาหรับแนวทางการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้

เหมาะสมกับผู้เรียนที่มีแบบการเรียนต่างๆ กันได้แสดงไว้

ในตารางที่ 3

ตารางที่ 2  ลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีแบบการเรียนประเภทต่างๆ
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การออกแบบการเรียนการสอนใหสอดคลองกับแบบการ
เรียน 

นักวิชาการทางการศึกษาไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
การออกแบบกิจกรรการเรียนการสอนใหสอดคลองกับลักษณะ
การเรียนรูของแบบการเรียนประเภทตางๆ ดังแสดงในตารางที่ 
2 ซึ่งขอเสนอดังกลาวนี้พิจารณาจากลักษณะของผูเรียนตาม
ทฤษฎีและผลการศึกษาจากงานวิจัย  อยางไรก็ตามผูเรียน
ไมไดใชลักษณะแบบการเรียนที่ตนเองถนัดท่ีสุดเสมอไปทุกครั้ง 
ขั้นอยูกับสถานการณและบริบทของการเรียนการสอน  ปกติ
แลวผูเรียนจะใชแบบการเรียนรูท้ัง 4 แบบสลับกันไปมากหรือ

นอยแลวแตสถานการณ แตการเริ่มตนดวยแบบการเรียนที่
ถนัดจะทําใหผูเรียนรับรูและเขาถึงเนื้อหาการเรียนไดงายขึ้น 
อีกท้ังการเสริมดวยกิจกรรมที่ผู เรียนถนัดนอย ก็เปนการ
สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาแบบการเรียนที่ดอยของตนเองได
อีกทางหน่ึง  แนวคิดดังกลาวนี้นําไปสูแนวทางการจัดกิจกรรม
ท่ีหลากหลายสําหรับผูเรียน สําหรับแนวทางการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียนที่มีแบบการ
เรียนตางๆ กันไดแสดงไวในตารางที่ 3 
 

 
ตารางที่ 2  ลักษณะการเรียนรูของผูเรียนที่มีแบบการเรียนประเภทตางๆ 

ประเภทของแบบการเรียน 
ของ Kolb Kolb (1984) Litzinger and Osif (1993) 

แบบคิดอเนกนัย  
(Divergent  type) 

สามารถสรางจินตนาการตางๆ
จากสถานการณเชิงรูปธรรมท่ี
มีอยู ใหความสนใจเรื่องบุคคล
และวัฒนธรรม 

ผูเรียนกลุมนี้สนใจเหตุผล ซึ่งเปนเหตุผลที่มาจากสารสนเทศ
ท่ีเปนรูปธรรม ชอบสํารวจภายในระบบวามีอะไรอยูบาง ชอบ
มองส่ิงตางๆ จากหลายมุมมอง และชอบสารสนเทศที่มีการ
แบงหมวดหมูมาเปนอยางดี ผูเรียนกลุมนี้จะเพลิดเพลินกับ
การเรียนรูดวยตนเอง ชอบการศึกษาแบบอิสระ สถานการณ
จําลอง และการแสดงสมมติ (role play) 

แบบดูดซึม  
(Assimilative type) 

สามารถสรุปแนวคิดทฤษฎี
ตางๆไดดี ใหความสนใจกับ
แนวคิดตางๆ มากกวาปฏิบัติ 

ชอบความรูท่ีเท่ียงตรงจัดระเบียบมาแลว ใหความเชื่อถือกับ
ผู เชี่ยวชาญ   คิดไดอยางมีตรรกะและชอบแนวคิดเชิง
นามธรรม  การอธิบายตรรกะสําคัญมากกวาการอธิบาย
วิธีการปฏิ บัติ  ชอบบทเรียนประเภทบรรยาย  (lecture) 
แบบฝกหัดตองเตรียมมาอยางดีเพ่ือใหผูเรียนตามทันไดทุก
ขึ้นตอน  ผูเรียนจะเพลิดเพลินไปกับการวิเคราะหขอมูลและ
งานวิจัย 

แบบเอกนัย  
(Convergent type) 

สามารถนําความรูปไปปฏิบัติ
ไดดี มีความสามารถในการ
แกปญหา ชอบทํางานกับวัตถุ
มากกวาบุคคล 

ผูเรียนกลุมนี้ใหความสนใจความเก่ียวของของขอมูล ตองการ
เขาใจถึงวิธีการทํางานซ่ึงนําไปใชในทางปฏิบัติได มีความ
สนใจขอมูลทางเทคนิค แตไมคอยใหความสําคัญกับดาน
สังคมหรือการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น บทเรียนที่มีปฏิสัมพันธ 
(Interactive lesson) จะเหมาะกับผูเรียนกลุมนี้  และใชปญหา
ในชีวิตจริงในการเรียนรู    ผูเรียนจะเพลิดเพลินไปกับงานท่ี
ตองลงมือทํา (hands-on task) และการจัดดําเนินการ 
(manipulate) 

แบบปรับปรุง  
(Accommodative type) 

ชอบลงมือปฏิบัติหรือทดลอง 
แกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี 
ตัดสินใจแกปญหาโดยการคิด
ตัดสินใจและเรียนรูจากผลที่
เกิดขึ้น ชอบใชวิธีลองผิดลอง
ถูก 

ผูเรียนกลุมนี้มีการเรียนรูแบบกระตือรือรน (active learning) 
ชอบประยุกตใชความรูกับสถานการณจริง ไมชอบการ
วิเคราะหมากเกินไป การสอนควรสงเสริมใหผูเรียนไดคนพบ
ดวยตนเองและมีสวนรวมกับการเรียนการสอน  ผูเรียนชอบมี
ปฏิสัมพันธกับผูอื่น จึงสนุกไปกับการเรียนที่ตองรวมมือกัน 
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แบบการเรียนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์: ทฤษฎีและข้อค้นพบ

สมชาย  สุริยะไกรปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ม.ค. - เม.ย. 2554

ว. เภสัชศาสตร์อีสาน

ตารางที่ 2  ลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีแบบการเรียนประเภทต่างๆ (ต่อ)
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การออกแบบการเรียนการสอนใหสอดคลองกับแบบการ
เรียน 

นักวิชาการทางการศึกษาไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
การออกแบบกิจกรรการเรียนการสอนใหสอดคลองกับลักษณะ
การเรียนรูของแบบการเรียนประเภทตางๆ ดังแสดงในตารางที่ 
2 ซึ่งขอเสนอดังกลาวนี้พิจารณาจากลักษณะของผูเรียนตาม
ทฤษฎีและผลการศึกษาจากงานวิจัย  อยางไรก็ตามผูเรียน
ไมไดใชลักษณะแบบการเรียนที่ตนเองถนัดท่ีสุดเสมอไปทุกครั้ง 
ขั้นอยูกับสถานการณและบริบทของการเรียนการสอน  ปกติ
แลวผูเรียนจะใชแบบการเรียนรูท้ัง 4 แบบสลับกันไปมากหรือ

นอยแลวแตสถานการณ แตการเริ่มตนดวยแบบการเรียนที่
ถนัดจะทําใหผูเรียนรับรูและเขาถึงเนื้อหาการเรียนไดงายขึ้น 
อีกท้ังการเสริมดวยกิจกรรมที่ผู เรียนถนัดนอย ก็เปนการ
สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาแบบการเรียนที่ดอยของตนเองได
อีกทางหน่ึง  แนวคิดดังกลาวนี้นําไปสูแนวทางการจัดกิจกรรม
ท่ีหลากหลายสําหรับผูเรียน สําหรับแนวทางการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียนที่มีแบบการ
เรียนตางๆ กันไดแสดงไวในตารางที่ 3 
 

 
ตารางที่ 2  ลักษณะการเรียนรูของผูเรียนที่มีแบบการเรียนประเภทตางๆ 

ประเภทของแบบการเรียน 
ของ Kolb Kolb (1984) Litzinger and Osif (1993) 

แบบคิดอเนกนัย  
(Divergent  type) 

สามารถสรางจินตนาการตางๆ
จากสถานการณเชิงรูปธรรมท่ี
มีอยู ใหความสนใจเรื่องบุคคล
และวัฒนธรรม 

ผูเรียนกลุมนี้สนใจเหตุผล ซึ่งเปนเหตุผลที่มาจากสารสนเทศ
ท่ีเปนรูปธรรม ชอบสํารวจภายในระบบวามีอะไรอยูบาง ชอบ
มองส่ิงตางๆ จากหลายมุมมอง และชอบสารสนเทศที่มีการ
แบงหมวดหมูมาเปนอยางดี ผูเรียนกลุมนี้จะเพลิดเพลินกับ
การเรียนรูดวยตนเอง ชอบการศึกษาแบบอิสระ สถานการณ
จําลอง และการแสดงสมมติ (role play) 

แบบดูดซึม  
(Assimilative type) 

สามารถสรุปแนวคิดทฤษฎี
ตางๆไดดี ใหความสนใจกับ
แนวคิดตางๆ มากกวาปฏิบัติ 

ชอบความรูท่ีเท่ียงตรงจัดระเบียบมาแลว ใหความเชื่อถือกับ
ผู เชี่ยวชาญ   คิดไดอยางมีตรรกะและชอบแนวคิดเชิง
นามธรรม  การอธิบายตรรกะสําคัญมากกวาการอธิบาย
วิธีการปฏิ บัติ  ชอบบทเรียนประเภทบรรยาย  (lecture) 
แบบฝกหัดตองเตรียมมาอยางดีเพ่ือใหผูเรียนตามทันไดทุก
ขึ้นตอน  ผูเรียนจะเพลิดเพลินไปกับการวิเคราะหขอมูลและ
งานวิจัย 

แบบเอกนัย  
(Convergent type) 

สามารถนําความรูปไปปฏิบัติ
ไดดี มีความสามารถในการ
แกปญหา ชอบทํางานกับวัตถุ
มากกวาบุคคล 

ผูเรียนกลุมนี้ใหความสนใจความเก่ียวของของขอมูล ตองการ
เขาใจถึงวิธีการทํางานซ่ึงนําไปใชในทางปฏิบัติได มีความ
สนใจขอมูลทางเทคนิค แตไมคอยใหความสําคัญกับดาน
สังคมหรือการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น บทเรียนที่มีปฏิสัมพันธ 
(Interactive lesson) จะเหมาะกับผูเรียนกลุมนี้  และใชปญหา
ในชีวิตจริงในการเรียนรู    ผูเรียนจะเพลิดเพลินไปกับงานท่ี
ตองลงมือทํา (hands-on task) และการจัดดําเนินการ 
(manipulate) 

แบบปรับปรุง  
(Accommodative type) 

ชอบลงมือปฏิบัติหรือทดลอง 
แกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี 
ตัดสินใจแกปญหาโดยการคิด
ตัดสินใจและเรียนรูจากผลที่
เกิดขึ้น ชอบใชวิธีลองผิดลอง
ถูก 

ผูเรียนกลุมนี้มีการเรียนรูแบบกระตือรือรน (active learning) 
ชอบประยุกตใชความรูกับสถานการณจริง ไมชอบการ
วิเคราะหมากเกินไป การสอนควรสงเสริมใหผูเรียนไดคนพบ
ดวยตนเองและมีสวนรวมกับการเรียนการสอน  ผูเรียนชอบมี
ปฏิสัมพันธกับผูอื่น จึงสนุกไปกับการเรียนที่ตองรวมมือกัน 
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การออกแบบการเรียนการสอนใหสอดคลองกับแบบการ
เรียน 

นักวิชาการทางการศึกษาไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
การออกแบบกิจกรรการเรียนการสอนใหสอดคลองกับลักษณะ
การเรียนรูของแบบการเรียนประเภทตางๆ ดังแสดงในตารางที่ 
2 ซึ่งขอเสนอดังกลาวนี้พิจารณาจากลักษณะของผูเรียนตาม
ทฤษฎีและผลการศึกษาจากงานวิจัย  อยางไรก็ตามผูเรียน
ไมไดใชลักษณะแบบการเรียนที่ตนเองถนัดท่ีสุดเสมอไปทุกครั้ง 
ขั้นอยูกับสถานการณและบริบทของการเรียนการสอน  ปกติ
แลวผูเรียนจะใชแบบการเรียนรูท้ัง 4 แบบสลับกันไปมากหรือ

นอยแลวแตสถานการณ แตการเริ่มตนดวยแบบการเรียนที่
ถนัดจะทําใหผูเรียนรับรูและเขาถึงเนื้อหาการเรียนไดงายขึ้น 
อีกท้ังการเสริมดวยกิจกรรมที่ผู เรียนถนัดนอย ก็เปนการ
สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาแบบการเรียนที่ดอยของตนเองได
อีกทางหน่ึง  แนวคิดดังกลาวนี้นําไปสูแนวทางการจัดกิจกรรม
ท่ีหลากหลายสําหรับผูเรียน สําหรับแนวทางการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียนที่มีแบบการ
เรียนตางๆ กันไดแสดงไวในตารางที่ 3 
 

 
ตารางที่ 2  ลักษณะการเรียนรูของผูเรียนที่มีแบบการเรียนประเภทตางๆ 

ประเภทของแบบการเรียน 
ของ Kolb Kolb (1984) Litzinger and Osif (1993) 

แบบคิดอเนกนัย  
(Divergent  type) 

สามารถสรางจินตนาการตางๆ
จากสถานการณเชิงรูปธรรมท่ี
มีอยู ใหความสนใจเรื่องบุคคล
และวัฒนธรรม 

ผูเรียนกลุมนี้สนใจเหตุผล ซึ่งเปนเหตุผลที่มาจากสารสนเทศ
ท่ีเปนรูปธรรม ชอบสํารวจภายในระบบวามีอะไรอยูบาง ชอบ
มองส่ิงตางๆ จากหลายมุมมอง และชอบสารสนเทศที่มีการ
แบงหมวดหมูมาเปนอยางดี ผูเรียนกลุมนี้จะเพลิดเพลินกับ
การเรียนรูดวยตนเอง ชอบการศึกษาแบบอิสระ สถานการณ
จําลอง และการแสดงสมมติ (role play) 

แบบดูดซึม  
(Assimilative type) 

สามารถสรุปแนวคิดทฤษฎี
ตางๆไดดี ใหความสนใจกับ
แนวคิดตางๆ มากกวาปฏิบัติ 

ชอบความรูท่ีเท่ียงตรงจัดระเบียบมาแลว ใหความเชื่อถือกับ
ผู เชี่ยวชาญ   คิดไดอยางมีตรรกะและชอบแนวคิดเชิง
นามธรรม  การอธิบายตรรกะสําคัญมากกวาการอธิบาย
วิธีการปฏิ บัติ  ชอบบทเรียนประเภทบรรยาย  (lecture) 
แบบฝกหัดตองเตรียมมาอยางดีเพ่ือใหผูเรียนตามทันไดทุก
ขึ้นตอน  ผูเรียนจะเพลิดเพลินไปกับการวิเคราะหขอมูลและ
งานวิจัย 

แบบเอกนัย  
(Convergent type) 

สามารถนําความรูปไปปฏิบัติ
ไดดี มีความสามารถในการ
แกปญหา ชอบทํางานกับวัตถุ
มากกวาบุคคล 

ผูเรียนกลุมนี้ใหความสนใจความเก่ียวของของขอมูล ตองการ
เขาใจถึงวิธีการทํางานซ่ึงนําไปใชในทางปฏิบัติได มีความ
สนใจขอมูลทางเทคนิค แตไมคอยใหความสําคัญกับดาน
สังคมหรือการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น บทเรียนที่มีปฏิสัมพันธ 
(Interactive lesson) จะเหมาะกับผูเรียนกลุมนี้  และใชปญหา
ในชีวิตจริงในการเรียนรู    ผูเรียนจะเพลิดเพลินไปกับงานท่ี
ตองลงมือทํา (hands-on task) และการจัดดําเนินการ 
(manipulate) 

แบบปรับปรุง  
(Accommodative type) 

ชอบลงมือปฏิบัติหรือทดลอง 
แกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี 
ตัดสินใจแกปญหาโดยการคิด
ตัดสินใจและเรียนรูจากผลที่
เกิดขึ้น ชอบใชวิธีลองผิดลอง
ถูก 

ผูเรียนกลุมนี้มีการเรียนรูแบบกระตือรือรน (active learning) 
ชอบประยุกตใชความรูกับสถานการณจริง ไมชอบการ
วิเคราะหมากเกินไป การสอนควรสงเสริมใหผูเรียนไดคนพบ
ดวยตนเองและมีสวนรวมกับการเรียนการสอน  ผูเรียนชอบมี
ปฏิสัมพันธกับผูอื่น จึงสนุกไปกับการเรียนที่ตองรวมมือกัน 

ตารางที่ 3 การออกแบบการเรียนการสอนสำาหรับผู้เรียนที่มีแบบการเรียนต่างๆ (Suriyakrai, 2007a)
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แบบการเรียนของนักศึกษาเภสัชศาสตร: ทฤษฎีและขอคนพบ 
สมชาย  สุริยะไกร 

ว. เภสัชศาสตรอีสาน  
ปที่ 7 ฉบับที่ 1  ม.ค - เม.ย.  2554 
ตารางที่ 3 การออกแบบการเรียนการสอนสําหรับผูเรียนที่มีแบบการเรียนตางๆ (สมชาย สุริยะไกร ,2550) 
 

ลักษณะผูเรียน หลักการออกแบบการเรียนการสอน ตัวอยางกิจกรรมการเรียนการสอน 
อเนกนัย  (Diverger) 1) การนําเสนอเน้ือหา: เริ่มดวยขอมูล    

    หลักฐานท่ีเปนรูปธรรมที่หลากหลาย 
2) กิจกรรมใหคิด: คิดทบทวนและสรุป 
    เปนหลักการ / ทฤษฎี 

การนําเสนอเนื้อหา 
1) แสดงสถิติ 2) เลาประสบการณ 
3) ยกตัวอยาง 4) สถานการณจําลอง 
5) ใหดูคลิป 6) บทบาทสมมุติ 
7) กรณีศึกษา 8) การอานเอกสาร 
9) ฝกปฏิบัติ 
กิจกรรม 
1) ถามคําถามใหคิดหลายแงมุม 
2) ปฏิสัมพันธกับสถานการณจําลอง 
3) เลือกดูผลลัพธท่ีหลากหลาย 
4) สรุปหลักการที่ไดปฏิบัติมา 

ดูดซึม (Assimilator) 1) การนําเสนอเน้ือหา  :เริ่มดวยหลักการ/  
    ทฤษฎี 
2) กิจกรรมใหคิด  :ใหคิดเกี่ยวกับหลักการ /  
    ทฤษฎีในแงมุมตางๆ 

การนําเสนอเนื้อหา 
1) ทฤษฎี/หลักการ 
2) Guideline of treatment   
3) เอกสารรายละเอียดท่ีเปนระบบ 
4) การบรรยาย 
5) การอุปมาอุปมัย 
6) การนําเสนอโมเดล 
กิจกรรม 
1) สรุปทฤษฎี/หลักการ/guideline  
    ท่ีหลากหลายใหเปนหนึ่งเดียว 
2) วิเคราะหจุดเหมือน/ตางของทฤษฎี/ 
    หลักการ/guideline  
3) ใหหาเหตุผลของหลักการ/guideline 
4) คําถามใหคิดวิเคราะห 
5) วิจารณโมเดล 

เอกนัย  (Converger) 1) การนําเสนอเน้ือหา : เริ่มดวยหลักการ/    
    ทฤษฎี 
2) การฝกปฏิบัติ : ใหนําหลักการ / ทฤษฎีไป 
    ใชในทางปฏบัิติ 

การนําเสนอเนื้อหา 
1) ทฤษฎี/หลักการ 
2) Guideline of treatment   
3) เอกสารรายละเอียดทีเปนระบบ 
4) การบรรยาย 
5) การอุปมาอุปมัย 
6) การนําเสนอโมเดล 
กิจกรรม 
1) ประยุกตใชทฤษฎี/หลักการ/ขอมูล 
    ทางเทคนิคมาแกปญหาจรงิ 
2) วิเคราะหขอดีขอเสียของทฤษฎี/หลักการ  
    เมื่อนําไปใชงานได  
3) เลือกใชงาน Treatment guideline หรือ  
    Algorithm ได 
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ตารางที่ 3 การออกแบบการเรียนการสอนสำาหรับผู้เรียนที่มีแบบการเรียนต่างๆ (Suriyakrai, 2007a) (ต่อ)
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แบบการเรียนของนักศึกษาเภสัชศาสตร: ทฤษฎีและขอคนพบ 
สมชาย  สุริยะไกร 

ว. เภสัชศาสตรอีสาน  
ปที่ 7 ฉบับที่ 1  ม.ค - เม.ย.  2554 
ตารางที่ 3 การออกแบบการเรียนการสอนสําหรับผูเรียนที่มีแบบการเรียนตางๆ (สมชาย สุริยะไกร ,2550) 
 

ลักษณะผูเรียน หลักการออกแบบการเรียนการสอน ตัวอยางกิจกรรมการเรียนการสอน 
อเนกนัย  (Diverger) 1) การนําเสนอเน้ือหา: เริ่มดวยขอมูล    

    หลักฐานท่ีเปนรูปธรรมที่หลากหลาย 
2) กิจกรรมใหคิด: คิดทบทวนและสรุป 
    เปนหลักการ / ทฤษฎี 

การนําเสนอเนื้อหา 
1) แสดงสถิติ 2) เลาประสบการณ 
3) ยกตัวอยาง 4) สถานการณจําลอง 
5) ใหดูคลิป 6) บทบาทสมมุติ 
7) กรณีศึกษา 8) การอานเอกสาร 
9) ฝกปฏิบัติ 
กิจกรรม 
1) ถามคําถามใหคิดหลายแงมุม 
2) ปฏิสัมพันธกับสถานการณจําลอง 
3) เลือกดูผลลัพธท่ีหลากหลาย 
4) สรุปหลักการที่ไดปฏิบัติมา 

ดูดซึม (Assimilator) 1) การนําเสนอเน้ือหา  :เริ่มดวยหลักการ/  
    ทฤษฎี 
2) กิจกรรมใหคิด  :ใหคิดเกี่ยวกับหลักการ /  
    ทฤษฎีในแงมุมตางๆ 

การนําเสนอเนื้อหา 
1) ทฤษฎี/หลักการ 
2) Guideline of treatment   
3) เอกสารรายละเอียดท่ีเปนระบบ 
4) การบรรยาย 
5) การอุปมาอุปมัย 
6) การนําเสนอโมเดล 
กิจกรรม 
1) สรุปทฤษฎี/หลักการ/guideline  
    ท่ีหลากหลายใหเปนหนึ่งเดียว 
2) วิเคราะหจุดเหมือน/ตางของทฤษฎี/ 
    หลักการ/guideline  
3) ใหหาเหตุผลของหลักการ/guideline 
4) คําถามใหคิดวิเคราะห 
5) วิจารณโมเดล 

เอกนัย  (Converger) 1) การนําเสนอเน้ือหา : เริ่มดวยหลักการ/    
    ทฤษฎี 
2) การฝกปฏิบัติ : ใหนําหลักการ / ทฤษฎีไป 
    ใชในทางปฏบัิติ 

การนําเสนอเนื้อหา 
1) ทฤษฎี/หลักการ 
2) Guideline of treatment   
3) เอกสารรายละเอียดทีเปนระบบ 
4) การบรรยาย 
5) การอุปมาอุปมัย 
6) การนําเสนอโมเดล 
กิจกรรม 
1) ประยุกตใชทฤษฎี/หลักการ/ขอมูล 
    ทางเทคนิคมาแกปญหาจรงิ 
2) วิเคราะหขอดีขอเสียของทฤษฎี/หลักการ  
    เมื่อนําไปใชงานได  
3) เลือกใชงาน Treatment guideline หรือ  
    Algorithm ได 
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ตารางที่ 3 การออกแบบการเรียนการสอนสําหรับผูเรียนที่มีแบบการเรียนตางๆ (สมชาย สุริยะไกร ,2550) 
 

ลักษณะผูเรียน หลักการออกแบบการเรียนการสอน ตัวอยางกิจกรรมการเรียนการสอน 
อเนกนัย  (Diverger) 1) การนําเสนอเน้ือหา: เริ่มดวยขอมูล    

    หลักฐานท่ีเปนรูปธรรมที่หลากหลาย 
2) กิจกรรมใหคิด: คิดทบทวนและสรุป 
    เปนหลักการ / ทฤษฎี 

การนําเสนอเนื้อหา 
1) แสดงสถิติ 2) เลาประสบการณ 
3) ยกตัวอยาง 4) สถานการณจําลอง 
5) ใหดูคลิป 6) บทบาทสมมุติ 
7) กรณีศึกษา 8) การอานเอกสาร 
9) ฝกปฏิบัติ 
กิจกรรม 
1) ถามคําถามใหคิดหลายแงมุม 
2) ปฏิสัมพันธกับสถานการณจําลอง 
3) เลือกดูผลลัพธท่ีหลากหลาย 
4) สรุปหลักการที่ไดปฏิบัติมา 

ดูดซึม (Assimilator) 1) การนําเสนอเน้ือหา  :เริ่มดวยหลักการ/  
    ทฤษฎี 
2) กิจกรรมใหคิด  :ใหคิดเกี่ยวกับหลักการ /  
    ทฤษฎีในแงมุมตางๆ 

การนําเสนอเนื้อหา 
1) ทฤษฎี/หลักการ 
2) Guideline of treatment   
3) เอกสารรายละเอียดท่ีเปนระบบ 
4) การบรรยาย 
5) การอุปมาอุปมัย 
6) การนําเสนอโมเดล 
กิจกรรม 
1) สรุปทฤษฎี/หลักการ/guideline  
    ท่ีหลากหลายใหเปนหนึ่งเดียว 
2) วิเคราะหจุดเหมือน/ตางของทฤษฎี/ 
    หลักการ/guideline  
3) ใหหาเหตุผลของหลักการ/guideline 
4) คําถามใหคิดวิเคราะห 
5) วิจารณโมเดล 

เอกนัย  (Converger) 1) การนําเสนอเน้ือหา : เริ่มดวยหลักการ/    
    ทฤษฎี 
2) การฝกปฏิบัติ : ใหนําหลักการ / ทฤษฎีไป 
    ใชในทางปฏบัิติ 

การนําเสนอเนื้อหา 
1) ทฤษฎี/หลักการ 
2) Guideline of treatment   
3) เอกสารรายละเอียดทีเปนระบบ 
4) การบรรยาย 
5) การอุปมาอุปมัย 
6) การนําเสนอโมเดล 
กิจกรรม 
1) ประยุกตใชทฤษฎี/หลักการ/ขอมูล 
    ทางเทคนิคมาแกปญหาจรงิ 
2) วิเคราะหขอดีขอเสียของทฤษฎี/หลักการ  
    เมื่อนําไปใชงานได  
3) เลือกใชงาน Treatment guideline หรือ  
    Algorithm ได 
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ตารางที่ 3 การออกแบบการเรียนการสอนสําหรับผูเรียนที่มีแบบการเรียนตางๆ (ตอ) 
   

ลักษณะผูเรียน หลักการออกแบบการเรียนการสอน ตัวอยางกิจกรรมการเรียนการสอน 
ปรับปรุง  (Accomodator) 1) การนําเสนอเนื้อหา: เริ่มดวยขอมูล  

    หลักฐานท่ีเปนรูปธรรมที่หลากหลาย 
2) การฝกปฏิบัติ: นําเอาวิธีการที่ไดเรียนรู 
    ไปประยุกตใชในสถานการณตางๆ 

การนําเสนอเนื้อหา 
1) แสดงสถิติ 2) เลาประสบการณ 
3) ยกตัวอยาง 4) สถานการณจําลอง 
5) ใหดูคลิป 6) บทบาทสมมุติ 
7) กรณีศึกษา 8) การอานเอกสาร 
9) ฝกปฏิบัติ 10) ผลการทดลอง/วิจัย 
กิจกรรม 
1) ประยุกตใชกรณีศึกษาอื่นมาใชงาน  
2) ประเมินงานผูอื่นแลวถามความคิดเห็น 
3) การนําเอา Algorithm ไปใชกับกรณี 
    ศึกษาผูปวย 

 
บทสรุป 
 ในปจจุบันนี้มีทฤษฎีและผลการวิจัยมากมายท่ีแสดง
ใหเห็นวาการเรียนรูเปนกระบวนการทางปญญาของบุคคล การ
เรียนรูไมใชแคเพียงการรับความรูจากผูสอนเทานั้น แตตอง
สามารถเชื่อมโยงความรูใหมนั้นเขากับความรูเดิมที่มีอยูผาน
การตีความอยางมีความหมายของแตละบุคคล แนวความคิดใน
การจัดการเรียนการสอนสมัยใหมจึงเริ่มขยายขอบเขตจากการ
ท่ีครูจัดการเรียนการสอน (instruction) เปนการสงเสริมให
ผูเรียนสรางความรูของตนเอง (construction) (ทิศนา แขมมณี, 
2551) หรือกลาวไดวาเปล่ียนจากกระบวนการสอน (teaching) 
เปนการกระบวนการเรียนรู (learning) และนําไปสูการจัดการ
เรียนการสอนท่ีคํานึงถึงความแตกตางของผูเรียน ซึ่งเปน
หลักการสําคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบผูเรียนเปน
ศูนยกลาง (learner center)  ความแตกตางของผูเรียนที่ไดรับ
ความสนใจศึกษาอยางแพรหลายก็คือแบบการเรียน (learning 
style) ซึ่งมีหลายทฤษฎีไดอธิบายไว  แบบการเรียนของ Kolb 
เปนแบบการเรียนประเภทหนึ่งที่ไดถูกนํามาประยุกตใชในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยางกวางขวาง การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคลองกับแบบการเรียนจะชวย
สงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน อยางไรก็ตามตองคํานึงวาผูเรียนไมไดใชแบบการเรียนที่
ถนัดท่ีสุดเสมอไปแตเปนไปตามสถานการณ ดังนั้นการเตรียม
กิจกรรมที่หลากหลายจึงนาจะเปนแนวทางที่เหมาะสมที่สุด
สําหรับการเรียนการสอนยุคใหม 
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สมชาย  สุริยะไกรปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ม.ค. - เม.ย. 2554

ว. เภสัชศาสตร์อีสาน

บทสรุป
 ในปัจจุบันนี้มีทฤษฎีและผลการวิจัยมากมายที่

แสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการทางปัญญาของ

บุคคล การเรียนรู้ไม่ใช่แค่เพียงการรับความรู้จากผู้สอน

เท่านั้น แต่ต้องสามารถเชื่อมโยงความรู้ใหม่นั้นเข้ากับ

ความรู้เดิมที่มีอยู่ผ่านการตีความอย่างมีความหมายของ

แต่ละบุคคล แนวความคิดในการจัดการเรียนการสอนสมัย

ใหม่จึงเริ่มขยายขอบเขตจากการที่ครูจัดการเรียนการสอน  

(instruction) เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ของ

ตนเอง (construction) (Khammanee, 2002) หรือกล่าว

ได้ว่าเปลี่ยนจากกระบวนการสอน (teaching) เป็นการ

กระบวนการเรียนรู้ (learning) และนำาไปสู่การจัดการเรียน

การสอนที่คำานึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน ซึ่งเป็นหลัก

การสำาคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลาง (learner center)  ความแตกต่างของผู้เรียนที่

ได้รับความสนใจศึกษาอย่างแพร่หลายก็คือแบบการเรียน 

(learning style) ซึ่งมีหลายทฤษฎีได้อธิบายไว้ แบบการ

เรียนของ Kolb เป็นแบบการเรียนประเภทหนึ่งที่ได้ถูกนำา

มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่าง

กว้างขวาง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้อง

กับแบบการเรียนจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้

อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามต้องคำานึงว่า

ผู้เรียนไม่ได้ใช้แบบการเรียนที่ถนัดที่สุดเสมอไปแต่เป็นไป

ตามสถานการณ์ ดังนั้นการเตรียมกิจกรรมที่หลากหลาย

จึงน่าจะเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุดสำาหรับการเรียนการ

สอนยุคใหม่
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