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บทคัดย่อ
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มหาวิทยาลัยพายัพ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำานวน 
98 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามรูปแบบการเรียนรู้ของวาร์ค เวอร์ชั่น 7.0 (VARK 
Learning Style version 7.0) สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน ร้อยละ 75.51 และมีรูปแบบการเรียนรู้แบบเดี่ยว ร้อยละ 
24.49 ซ่ึงในรปูแบบการเรยีนรูแ้บบเด่ียว ผูเ้รยีนสว่นใหญ่ เรยีนรูไ้ดด้ผีา่นการลงมอืปฏบิตั ิรอ้ยละ 46.66  
รองลงมาได้แก่ การเรียนรู้ผ่านการอ่านหรือเขียน ร้อยละ 29.17 ผ่านการฟังร้อยละ 25.00 และ 
ผ่านการมอง ร้อยละ 4.17

ผลการศึกษาครั้งนี้ เป็นข้อมูลสำาคัญในการออกแบบการสอนให้เหมาะสมกับรูปแบบการเรียน
ของผู้เรียนในยุคสังคมวิถีใหม่ที่มีรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน ผู้สอนควรใช้การสอนหลายรูปแบบ
ในการสอนแบบออนไลน ์เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความถนดัในการรบัขอ้มลูของผูเ้รยีน และเพือ่สง่เสรมิการ
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บทนำา
สถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบ 
ต่อการศึกษาของประเทศไทยอย่างมาก โดย
เฉพาะในชว่งทีร่ฐับาลประกาศใช้มาตรการควบคมุ
โรคระบาด และกระทรวงศึกษาธิการประกาศ
ให้ปิดสถานศึกษาหรือปรับรูปแบบการเรียนการ

สอนจากห้องเรียนปกติเป็นการสอนออนไลน์
หรือเป็นแบบผสมระหว่างในห้องปกติกับช้ันเรียน
ออนไลน ์เพือ่ลดการระบาดของโรค (บลัลงัก์ โรหติ
เสถียร, 2563) ส่งผลให้สถานศึกษาทั้งในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับสูงหรือ
ระดบัอดุมศกึษาตอ้งทำาการปรบัตวัโดยดำาเนนิการ
เรยีนการสอนทางไกลและนำาเอาเทคโนโลยเีขา้มา
เป็นส่วนหนึ่งในการสอนออนไลน์ รวมทั้งมีการใช้
โปรแกรมและแอปพลเิคชนัในการเรยีน เชน่ Line, 

เรียนรู้ ให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ควรศึกษาผลของการใช้วิธีการสอนที่
หลายหลายหรอืการใช้สือ่ประสมสำาหรับการเรียนแบบออนไลนส์ำาหรบัผูเ้รยีนทีม่รีปูแบบการเรยีนรูท้ีห่ลาก
หลายต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมทั้งปัจจัยที่มีผลต่อสัมฤทธิผลในการเรียนแบบออนไลน์ของผู้เรียน 

คำ�สำ�คัญ: รูปแบบการเรียนรู้ของวาร์ค สังคมวิถีใหม่ นักศึกษาพยาบาล

Abstract
This survey study aimed to examine the learning style preferences of first-year  

nursing students studying at Payap University. The subjects were the first-year students enrolled 
in the first semester of 2021. Ninety-eight students were included. The research instrument 
used in the study was VARK questionnaires (version 7.0). The data were analyzed using 
frequency and percentage. The research results revealed that the majority of the learning 
style among the students was multimodal learning style-preference 75.51%, single learning  
style-preference 24.49%. For the single style preference, 46.66% had the kinesthetic  
learning preference, 29.17% had the read/write learning preference, 25.00% had the  
auditory learning preference, and 4.17 had visual learning preference. 

This finding calls for suitable teaching methods and strategies to meet the needs of 
the nursing students with multimodal learning style in the new normal. Therefore, strategies 
used in online teaching models should facilitate different learning style-preferences of learners 
to gain learning outcome achievement. Future research is needed to examine the effect of 
using multiple teaching methods or using mixed media for online learning for learners with 
multimodal learning styles on learning achievement. In addition, the factors affecting the online 
learning achievement of the learners in the new normal should be explored.

Keywords: VARK learning style, new normal, nursing students 
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Google Classroom, Zoom, Cloud Meeting, 
Microsoft Teams เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
เข้าถึงการเรียนการสอนได้ทุกที่ทุกเวลา และเพื่อ
จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเกิดความรู้และทักษะ
ตามที่หลักสูตรกำาหนด (จณิสตา กองคำา, อัจฉรา 
เฉลิมเกียรติ และกิติศักดิ์ สมบุญ, 2564)

แม้การเรียนการสอนแบบออนไลน์จะ
เป็นการแก้ไขปัญหาการหยุดชะงักของการเรียน
และทำาใหผู้เ้รยีนสำาเรจ็การศกึษาได้ตามทีห่ลกัสตูร
กำาหนด แต่ก็ไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับการเรียน
ในห้องเรียนได้ จากรายงานการศึกษาผลกระทบ
จากสถานการณ์โควิด–19 ต่อนักเรียนในระดับ
การศึกษาขึ้นพื้นฐาน ผลกระทบทางลบต่อผู้เรียน 
เช่น ผู้เรียนต้องปรับเวลา สถานที่และวิธีการเรียน
ใหม่ มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเรียนและผล
การเรียน ไม่สามารถทำากิจกรรมการเรียนร่วมกับ
เพื่อน เสียโอกาสในการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ภายนอกและการเรียนจากการปฏิบัติจริง รวมทั้ง
มีข้อจำากัดด้านวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยีและ
อินเทอร์เน็ต เพื่อการเรียนรู้ นอกจากนี้ การเรียน
ออนไลน์ ยังทำาให้ผู้เรียนขาดความกระตือรือร้น 
ขาดความรบัผิดชอบ และขาดปฏสิมัพันธก์บัเพ่ือน 
(เก็จกนก เอื้อวงศ์ และคณะ, 2564) ปัญหา
การเรียนที่เกิดขึ้นนอกจากจะมาจากระบบการ
เรียนออนไลน์ที่ไม่ได้เอื้อให้ผู้เรียนทุกคนสามารถ
ตดิตามการเรียนเพ่ือทำาความเขา้ใจเนือ้หาได้อย่าง
เต็มที่แล้ว สภาพแวดล้อมของผู้เรียนไม่อำานวยให้
ผู้เรยีนสามารถเรยีนออนไลนไ์ด้อยา่งเตม็ที ่บา้นมี
เสยีงดงัรบกวนทำาใหข้าดสมาธใินการเรยีน เปน็ต้น 
นอกจากน้ี เมือ่จดัการเรยีนการสอนแบบออนไลน ์
ผู้สอนมีการปรับรูปแบบการสอบ เช่น การสอบ
แบบอัตนัยและให้เปิดหนังสือตอบ ซึ่งข้อสอบมี
ความยากมากขึน้ ทำาใหผู้เ้รยีนได้รบัการกดดันจาก
การเรียนมากขึ้น (โชคภิรักษ์ เถื่อนมี, 2564) ดัง

นัน้ ถงึแมก้ารเรยีนการสอนแบบออนไลนจ์ะทำาให้
ผู้เรียนสำาเร็จการศึกษาได้ตามเวลาที่กำาหนดใน
หลักสูตร แต่ก็ไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับการเรียน
ในห้องเรียน (ไทยพับลิก้า, 2563; นิภาพรรณ  
เจนสันติกุล, 2564)

การสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุ่งให้ผู้
เรียนมีความรู้ทั้งวิชาการและวิชาชีพและเตรียม
ให้ผู้เรียนมีความพร้อมจะออกไปประกอบอาชีพ
ที่เหมาะสมกับวัยและความสามารถ โดยมีการ
จัดการเรียนการสอนที่เป็นพื้นฐานสำาหรับการ
เรียนต่อในระดับอุดมศึกษาและสายอาชีพ (การ
ศึกษา, 2564) แต่ปัญหาอุปสรรคในการเรียน 
การปรับตัว และพฤติกรรมการเรียนในช่วงที่มี
การระบาดของโรคโควิด-19 อาจส่งผลต่อความ
พรอ้มเพือ่การเรยีนรูข้องผู้เรยีนในระดบัอดุมศกึษา  
ผู้สอนซึ่งเป็นกลไกสำาคัญอีกประการหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนระบบการศึกษาในยุคสังคมวิถีใหม่ ซึ่ง
ผูส้อนสว่นใหญท่ีม่ปีระสบการณแ์ละถนดัการสอน
แบบเผชิญหน้าในชั้นเรียน ต้องปรับตัวและเรียนรู้
การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน เพื่อ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนจนเกิด
ความรู้และทักษะตามที่หลักสูตรกำาหนด ผู้สอน
ในสถาบนัระดบัอดุมศกึษา จงึตอ้งเลอืกใชก้ลยทุธ์
ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนในยุค
สังคมวิถีใหม่ รวมทั้งพร้อมรับมือกับรูปแบบการ
เรียนรู้และข้อจำากัดของผู้เรียนที่ผ่านการศึกษาใน
ระบบออนไลน์ในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งจะเข้ารับ
การศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในช่วงที่ยังมีการ
ระบาดของโรคโควดิ-19 และยงัคงจดัการเรยีนการ
สอนแบบออนไลน์อย่างต่อเนื่อง 

มหาวทิยาลยัพายพัเผชญิกบัสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระลอกแรก 
ระหว่าง พ.ศ. 2562-2563 ด้วยเช่นกัน โดยระยะ
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แรกของการระบาด มีการเรียนการสอนในห้อง
ปกติสลับกับออนไลน์ ผู้สอนและผู้เรียนได้รู้จัก
กัน ผู้สอนสามารถวิเคราะห์สไตล์การเรียนรู้ของ
นกัศกึษาผ่านการสงัเกตพฤตกิรรมการเรยีนรู ้การ
พดูคยุ การทำากิจกรรม เปน็ตน้ ตอ่มามกีารระบาด
ในระดับประเทศและระดับจังหวัดสูงขึ้น ในปีพ.ศ. 
2564 ทางจังหวัดมีประกาศการควบคุมโรคใน
ระดับเข้มงวดขึ้นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ
เชื้อ ตรงกับช่วงเวลาที่กำาหนดการเปิดภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 
ดงัน้ัน มหาวทิยาลัยพายัพจงึมปีระกาศใหท้กุคณะ
และสาขาวิชาเปลี่ยนจากการเรียนในห้องเรียน
เป็นรูปแบบออนไลน์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
ทั้งหมด 

จากประสบการณ์ของผู้วิจัยในการสอน
โดยใช้รูปแบบออนไลน์ในปีการศึกษาที่ผ่านมา
เมื่อเริ่มมีการระบาดของโรคโควิด-19 พบว่า การ
สอนโดยใช้รูปแบบออนไลน์ มีข้อจำากัดในการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ ซึ่งอาจส่งผลระยะยาวถึงผลสำาเร็จ
ทางการเรียนและความสำาเร็จในการศึกษา ทั้งนี้
เนื่องจากการเรียนออนไลน์ ผู้สอนไม่มีโอกาสพบ 
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดยตรง การติดต่อสื่อสาร
จากผู้สอนไปยังผู้เรียนเป็นไปได้ยาก ซึ่งอาจส่งผล
ต่อการจัดการเรียนการสอน การออกแบบเนื้อหา 
และกิจกรรมการเรียน ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ ความสามารถ ความสนใจ และความ
ถนัดในการรับรู้ข้อมูลของผู้เรียน 

ดงัน้ัน ผู้วจิยัจงึตอ้งการศกึษารปูแบบการ
เรียนรูข้องนักศกึษาพยาบาลช้ันปทีี ่1 ทีเ่พ่ิงเขา้มา
เรียนในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องปรับตัวทั้งใน
ด้านการเรียนแบบออนไลน์และปรับตัวจากการ
เรียนแบบระบบมธัยมศกึษามาเปน็แบบอดุมศกึษา
ที่ต้องพึ่งพาการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น เพื่อนำา

ผลการศกึษาไปใชใ้นการพฒันาวธิกีารหรอืสือ่การ
สอนเหมาะสมกับผู้เรียนต่อไป

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ผูวิ้จยัเลอืกใชร้ปูแบบการเรยีนรูข้องวารค์ 

(VARK Learning Styles-Preference) ซึ่งสร้าง
ขึ้นโดย Fleming and Mills (1992) เป็นกรอบ
แนวคิดในการศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน
ตามความถนัดของผู้เรียนมาเป็นกรอบแนวคิด
ในการศึกษาครั้งนี้ เนื่องจากวิธีการจัดการเรียน
การสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนมีความสำาคัญต่อ
การเรียนรู้ ทั้งนี้ เพราะผู้เรียนแต่ละคนมีรูปแบบ
ทางการเรียนรู้ที่แตกต่างกันไป ปัจจัยหนึ่งที่ช่วย
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน คือ การที่ผู้สอน
วิเคราะห์ผู้เรียนและทราบรูปแบบการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน (ทิศนา แขมมณี, 2551) ซึ่งเป็นกุญแจ
สำาคญัทีจ่ะใชพ้ฒันาประสทิธภิาพทางการเรยีนให้
ดียิ่งขึ้น ทิศนา แขมมณี ใช้คำาว่า “ลีลาการเรียนรู้”  
แต่ในบทความวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ที่ผู้วิจัย
ค้นคว้า พบว่า นิยมในการใช้คำาว่า “รูปแบบการ
เรียนรู้” ดังนั้น การวิจัยนี้ จึงใช้คำาว่า รูปแบบการ
เรียนรู้ ซึ่งในการวิจัยนี้ หมายถึง การเรียนรู้ตาม 
รูปแบบของวาร์ค (VARK Model หรือ VARK 
Learning Styles-Preference) ซึ่งเป็นการ
เรียนรู้ตามความถนัดในการรับรู้ ข้อมูลของ 
ผู้เรียน 4 รูปแบบ คือ 1) การเรียนรู้ผ่านการ
มอง (Visual: V) คือ ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ดีจากการ
มองเห็นสัญลักษณ์ กราฟ ไดอะแกรม แผนภาพ 
แผนผงั เป็นต้น 2) การเรยีนรูผ้า่นการฟัง (Aural/ 
auditory: A) คือ ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ดีหากได้ยิน
หรือพูด เช่น การสนทนาออนไลน์ผ่านเว็ป การ
พูด การอภิปรายกลุ่ม การฟังบรรยาย การฟัง
วิทยุ การพูดคุยผ่านโทรศัพท์มือถือ 3) การเรียนรู้ 
ผ่านการอ่านหรอืเขียน (Read/write: R) คือ ผู้เรยีน 
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จะเรียนรู้ได้ดีจากตัวอักษรผ่านการเขียนหรือ
การอ่าน เช่น เขียนหรือจดบันทึก การเขียน
รายงาน การเขยีนการบา้นหรอืการเขยีนเรยีงความ 
เป็นต้น และ 4) การเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ  
(Kinesthetic: K) คือ ผู้เรียนจะเรียนรู้จากการ
รับรู้ผ่านประสบการณ์และการปฏิบัติ เรียนรู้ได้ดี
จากสิ่งจำาลอง (simulated) หรือ จากสิ่งที่เป็นจริง  
เช่น จากพาวเวอร์พอยด์ วิดีโอ ภาพยนตร์ หรือ
ภาพถ่าย (VARK Learn Limited, 2021;  
ศักดิ์คเรศ ประกอบผล, 2563) การที่ผู้วิจัย
เลือกใช้ VARK Model เนื่องจากเป็นโมเดลที่ทัน
สมัย เป็นที่สนใจของนักการศึกษา และมีคำาถาม
เพียง 16 ข้อ จึงเหมาะสมกับคุณลักษณะของ 
ผู้เรยีน “gen z” ทีน่ยิมอา่นขอ้ความสัน้ๆ ซึง่ผูเ้รยีน
สามารถประเมินรปูแบบการเรยีนรูข้องตนเองและ
ทราบผลทันทีหลังสิ้นสุดการตอบแบบสอบถาม 

ผู้เรียนสามารถทราบว่าตนเองเรียนรู้ได้ดีแบบ
ใด และนำาผลการประเมินไปใช้ในการปรับวิธีการ
เรียนให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนของตนเอง 
สำาหรับผู้สอนจะได้เข้าใจว่าผู้เรียนมีความถนัด
ในการรับรู้ข้อมูลในรูปแบบใด และนำาข้อมูลที่ 
ได้นำาไปใช้ในการพิจารณาปรับรูปแบบการเรียนรู้ 
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความถนัดในการ
รับรู้ข้อมูลของผู้เรียน (บีสุดา ดาวเรือง สรเดช  
ครุฑจ้อน และ อนิราช มิ่งขวัญ, 2561) โดยการ
วิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบการ
เรียนรู้ของผู้เรียนตามรูปแบบการเรียนรู้ของวาร์ค  
ดังแสดงในภาพที่ 1 เพื่อนำาผลการวิจัยไปสะท้อน
กลบัใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาการเรยีนตามความถนดัใน
การรับรู้ข้อมูลและเป็นข้อมูลสำาหรับผู้สอนในการ
ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให้ตรงกับรูปแบบ
การเรียนรู้ของผู้เรียน

ภ�พที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาตามรูปแบบ VARK 

นักศึกษ�พย�บ�ลชั้นปีที่ 1

รูปแบบก�รเรียนรู้ต�มรูปแบบ VARK
• แบบเดี่ยว 
• แบบผสมผสาน
 - แบบผสมสองลักษณะ
 - แบบผสมสามลักษณะ
 - แบบผสมสี่ลักษณะ

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพือ่ศกึษารูปแบบการเรียนรูข้องนักศกึษา

พยาบาลชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2564

วิธีดำาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำารวจ 

(exploratory research) ดำาเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2564 

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง 

กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรนักศึกษา
พยาบาลชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 
2564 จำานวน 129 คน โดยมีนักศึกษาที่สมัครใจ
ตอบแบบสอบถามจำานวน 98 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย  คื อ 
แบบสอบถามรูปแบบการเรียนรู้ของวาร์ค ที่สร้าง



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 28 ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2565

ขึ้นโดยเฟลมม่ิงและมิลส์ (1992) และแปลเป็น
ภาษาไทยโดยสุรีพร ปวุติภัทรพงศ์ (version 7.0) 
มีข้อคำาถามจำานวน 16 ข้อ มีคำาตอบเป็นตัวเลือก 
4 ตัวเลือก และเลือกตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก 
ตัวเลือกให้ตอบ ก ข ค ง การตรวจสอบความตรง
ตามเนื้อหาของแบบสอบถามมาแล้ว สำาหรับการ
หาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือนั้น เนื่องจาก
ผู้ตอบสามารถตอบได้มากกว่า 1 คำาตอบจึง 
ไม่สามารถหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือได้  
ตามที่ Leite, Svinicki, and Shi (2010) ได้
อธบิายไวแ้ลว้ ผูว้จิยัได้ขออนญุาตใช้เครือ่งมอืจาก
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยบูรพาและ VARK 
Learning Limited

คำาตอบของรูปแบบการเรียนในแต่ละข้อ
คำาถามจะถูกแปลงเป็นคะแนนโดยคะแนนรวม
จะถูกจัดลำาดับเป็น รูปแบบการเรียนรู้แบบเดี่ยว 
(single preference) ซึ่งแบ่งเป็น 4 รูปแบบ คือ 
การมองเห็น (V) การฟัง (A) การอ่านหรือเขียน 
(R) การลงมือปฏิบัติ (K) และรูปแบบผสมผสาน 
(multimodality preference) ซึ่งประกอบด้วย
รูปแบบผสมสองลักษณะ (bi-modes) แบบผสม
สามลักษณะ (tri-modes) แบบผสมสี่ลักษณะ  
(quadrimodal) แต่ละกลุ่มรูปแบบการเรียน  
จะได้รับการถ่วงน้ำาหนักอย่างเท่าเทียมกัน และ 
รูปแบบการเรียนที่มีคะแนนสูงสุดจะจัดเป็น 
รูปแบบการเรียนหลัก โดยใช้ความถี่และร้อยละ
ในการจัดลำาดับข้อมูล โดยผู้วิจัยส่งแบบสอบถาม
ไปยัง VARK Learning Limited เพ่ือทำาการ
วิเคราะห์ข้อมูล

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มลูด้วยตนเองโดยใช้
แบบสอบถาม โดยดำาเนนิการเกบ็ขอ้มลูในสปัดาห์
ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตาม
ขั้นตอนดังนี้ 

ช้ีแจงให้ผู้เรียนทราบถึงวัตถุประสงค์การ
วิจัยผ่านช้ันเรียนออนไลน์ ขอความร่วมมือใน
การตอบแบบสอบถามตามความสมัครใจ และ
อธิบายให้ทราบว่า การตอบแบบสอบถามนี้ จะ
มีการกรอกเฉพาะรหัสนักศึกษาของผู้เรียนใน
แบบสอบถาม เพื่อนำาไปเป็นข้อมูลสำาหรับการจัด
รูปแบบการสอนให้เหมาะสม เช่น การแบ่งกลุ่ม
กิจกรรมสำาหรับผู้เรียนและการมอบหมายงาน 
เป็นต้น โดยผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลของผู้เรียนไว้เป็น
ความลับ ไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในการ 
ตีพิมพ์ รวมทั้งชี้แจงให้ทราบว่าผู้เรียนสามารถ
เลอืกไมต่อบแบบสอบถามหรอืตอบแบบสอบถาม
แต่ไม่ต้องการส่งคำาตอบ โดยไม่มีผลกระทบต่อ
การเรียน การสอบ และการประเมินผลการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน 

แ ส ด ง แ บ บ ส อ บ ถ า ม ท า ง ห น้ า จ อ
คอมพิวเตอร์ทีละข้อ ในชั่วโมงเรียน และให้
นักศึกษา ตอบลงกระดาษเปล่าที่สร้างช่องคำา
ตอบไว้แล้ว โดยให้ตอบแบบสอบถามในชั้น
เรียนออนไลน์ให้เสร็จ และถ่ายภาพคำาตอบจาก
กระดาษ แล้วส่งให้ผู้สอนทางไลน์แอปพลิเคชัน 
ก่อนออกจากชั้นเรียนออนไลน์ (log out) ผู้เรียน
ที่ไม่ส่งผลการตอบคำาถามก่อนออกจากชั้นเรียน
ออนไลน์ ถือว่าไม่สมัครใจตอบแบบสอบถาม 

ผูว้จิยันำาผลการตอบแบบสอบถามทีไ่ดร้บั
จากผูเ้รยีนมากรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์การบนัทกึ
ขอ้มลูสำาหรบันำาสง่เพือ่การประมวลผลโดย VARK 
Learning Limited 

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

เมือ่ไดผ้ลการประมวลขอ้มลูลจาก VARK 
Learning Limited ผู้วิจยัวิเคราะหข์อ้มลูทัว่ไป และ
รูปแบบการเรียน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาเป็นค่า
ความถี่ ร้อยละ 
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ผลการวิจัย
1. ข้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป  พ บ ว่ า  ผู้ ต อ บ

แบบสอบถาม จำานวน 98 คน มีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 
18.76 ปี เพศหญิง จำานวน 92 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 93.88 เพศชาย จำานวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.12 

2. ข้อมูลรูปแบบการเรียนรู้ของกลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่มีรูปแบบการเรียน
รู้แบบผสมผสาน จำานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 
75.51 รองลงมาเป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบเดี่ยว 
จำานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 24.49 (ตาราง 1)

ต�ร�ง 1 แสดงจำานวนและร้อยละของผู้เรียน จำาแนกตามรูปแบบการเรียนรู้ 

รูปแบบก�รเรียนรู้ จำ�นวน (คน) ร้อยละ

แบบเดี่ยว (Single preference) 24 24.49

แบบผสมผสาน (Multimodal preference) 74 75.51

แบบผสมสองลักษณะ (Bi-modes) 5 6.76

แบบผสมสามลักษณะ (Tri-modes) 10 13.51

แบบผสมสี่ลักษณะ (Quadrimodal) 59 79.73

3. ผูเ้รยีนทีม่รีปูแบบการเรยีนรูแ้บบเดีย่ว
จำานวน 24 คน ส่วนใหญ่เป็นการเรียนรู้ผ่านการ

ลงมอืปฏบิตั ิจำานวน 10 คน คดิเปน็รอ้ยละ 41.66 
(ตาราง 2)

ต�ร�ง 2 แสดงจำานวนและร้อยละของผู้เรียน จำาแนกตามรูปแบบการเรียนรู้แบบเดี่ยว

รูปแบบก�รเรียนรู้แบบเดี่ยว จำ�นวน (คน) ร้อยละ

การมอง (V) 1 4.17

การฟัง (A) 6 25.00

การอ่านหรือการเขียน (R/W) 7 29.17

การลงมือปฏิบัติ (K) 10 41.66

รวม 24 100.00

4. กลุ่มตัวอย่างมีรูปแบบการเรียนรู้แบบ
ผสมสองลักษณะ ได้แก่ VR จำานวน 2 คน AR 
จำานวน 2 คน และ AK จำานวน 1 คน 

5. กลุ่มตัวอย่างมีรูปแบบการเรียนรู้แบบ
ผสมสามลักษณะ ได้แก่ VAR จำานวน 5 คน VAK 
จำานวน 1 คน และ ARK จำานวน 4 คน 

อภิปรายผล
ผลการศึกษาครั้งนี้ แสดงให้เห็นรูปแบบ

การเรียนรู้ตามความถนัดในการรับรู้ข้อมูลของ
ผู้เรียน โดยกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้เป็นนักศึกษา
พยาบาลชั้นปีที่ 1 ซึ่งพบว่า ส่วนใหญ่เรียนรู้ได้ดี 
แบบผสมผสานสี่ลักษณะมากที่สุด คือ เรียนรู้ 
ไดด้ผีา่นทัง้การมอง การฟงั การเขยีนหรอืการอา่น  
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และการลงมือปฏิบัติ สอดคล้องกับการศึกษา
ของ ศุภวิดี แถวเพีย พรรณิภา ทองณรงค์ 
และเสาวลักษณ์ วิชัย (2560) การศึกษาของ  
บุญเตือน วัฒนกุล ศรีสุดา งามขำา และ กัลยา 
งามวงษ์วาน (2559) และการศึกษาของ จงกลณี 
ตุ้ยเจริญ ปรางทิพย์ ทาเสนาะ เอลเทอร์ รำาไพ  
หมัน่สระเกษ อิสราวรรณ สนธภิมูาส และทรงสดุา  
หมื่นไธสง (2563) ซึ่งพบว่า นักศึกษาพยาบาล
ชั้นปีที่ 1 ส่วนใหญ่มีรูปแบบการเรียนรู้แบบผสม
ผสาน แสดงให้เห็นว่านักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 
มีความถนดัในการเรยีนรูแ้บบผสมผสานสีล่กัษณะ

การศึกษาครั้งนี้ นักศึกษาพยาบาลช้ัน
ปีที่ 1 เป็นบุคคลในเจเนอร์เรชั่น Z ซึ่งหมายถึง  
คนทีเ่กดิในป ีพ.ศ. 2538-2552 ทีเ่ตบิโตมาในยคุ
เทคโนโลยี คุ้นเคยกับการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต 
และสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีได้เร็ว รวมทั้งชอบ
ทำางานหลายงานในเวลาเดียวกัน มีจินตนาการ
จากการดูรูปภาพ เช่น ดูคลิปวิดีโอ และชอบ
อ่านการ์ตูนภาพ เป็นต้น (HRNOTE, 2564;  
บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2564) จึงอาจเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ทำาให้ผู้เรียนมีความถนัดทั้งการเรียนรู้ผ่าน 
ทั้งทางการมอง การฟัง การเขียนหรือการอ่าน  
และการลงมือปฏิบัติ

นอกจากนี้ ผู้ เรียนได้รับอิทธิพลจาก
ยุคสังคมวิถีใหม่ในช่วงที่มีการระบาดของโรค 
โควิด-19 ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนทำางาน
ที่บ้านร่วมกับนโยบายการเว้นระยะห่างทางสังคม 
เพื่อลดการแพร่ระบาดของเช้ือ ซึ่งส่งผลต่อการ
ดำาเนินชีวิตประจำาวันของทั้งบุคคลในวัยทำางาน
และในวยัเรียน เม่ือสถาบนัการศกึษาทกุระดับการ
ศกึษาปรบัรปูแบบการเรยีนเปน็แบบออนไลนต์าม
นโยบายของรฐับาล ดงันัน้ เมือ่พจิารณาจากภมูหิลงั 
ทางการศึกษาและผลกระทบจากการระบาด
ของโรคโควิด-19 ของผู้เรียนซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

ในการศกึษาครัง้นี ้จงึพบวา่ ในระดบัชัน้มธัยมปทีี ่4  
(พ.ศ. 2562) ภาคการศกึษาที ่1 ผูเ้รยีนมกีารเรยีน
ในหอ้งเรยีนปกต ิเพราะยงัไมม่กีารระบาดของโรค
โควิด-19 ต่อมา ในภาคการศึกษาที่ 2 มีการเรียน
ในห้องเรียนแบบตัวต่อตัวสลับกับการเรียนแบบ
ออนไลน์ ซึ่งเป็นผลมาจากการระบาดของโรค 
โควิด-19 ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ต่อมา
เมื่อเข้าสู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 (พ.ศ. 
2563-2564) ผู้เรียนได้เรียนในห้องเรียนปกติ
สลับกับห้องเรียนออนไลน์ หรือเรียนในห้องเรียน
ออนไลนเ์พยีงอยา่งเดยีวขึน้อยูก่บัสถานการณก์าร
ระบาดของโรคในระดบัประเทศ ระดบัจงัหวดั หรอื
ระดับพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับช่วงเวลาที่กระทรวง
ศึกษาธิการมีการประกาศแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดสำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์
การแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ในเดอืนมถินุายน 
พ.ศ. 2563 โดยใหจ้ดัการเรยีนการสอนในรปูแบบ
ต่างๆ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนแบบปกติ 
และ การจดัการเรยีนการสอนแบบผสมผสาน เชน่ 
การสลบัชัน้มาเรยีนของนกัเรยีน แบบสลบัวันเรยีน 
หรือการสลับช่วงเวลามาเรียนของนักเรียน แบบ
เรียนทุกวัน หรือ การสลับกลุ่มนักเรียน เป็นต้น 
(สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 
2563) 

การเรียนการสอนในยุคสังคมวิถีใหม่ 
ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ผู้เรียน
ได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์การเรียนผ่าน
แพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชัน ต่างๆ ได้แก่ 
Zoom, Microsoft Teams, Live video call,  
Facebook Live, You tube live, google 
hangout, line เป็นต้น ซึ่งจากการวิจัยสำารวจ
การใช้เครื่องมือออนไลน์ของมนธิชา ทองหัตถา 
(2563) สภาพการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ 
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ในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเช้ือไวรสั
โคโรนา 2019 (COVID-19) ของครูโรงเรียนแห่ง 
หนึ่ง พบว่า ครูใช้แอปพลิเคชันไลน์ เป็นส่วนใหญ่  
รอ้ยละ 88.23 รองลงมาเปน็ google classroom 
ร้อยละ 76.47 facebook messenger ร้อยละ 
47.05 และมีการใช ้google meet รอ้ยละ 23.53

นอกจากนี้ ในการเรียนออนไลน์นั้นหาก 
ผู้ เรียนได้ เรียนด้วยสื่อการเรียนออนไลน์ที่  
เหมาะสม เช่น ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง คลิปวิดิ
โอ รวมถึงส ีความคมชัดของภาพ ขนาดตวัหนงัสอื  
จะทำาให้ผู้เรียนเข้าใจได้มากขึ้นเรียนรู้ได้ดีขึ้น 
(วทิยา วาโย, อภริด ีเจรญินกุลู, ฉตัรสดุา กานกายนัต ์ 
และจรรยา คนใหญ่, 2563) สื่อการสอนดังกล่าว
อาจเหมาะสมกบัวชิาทีม่เีน้ือหามากกวา่การปฏิบติั 
แต่อย่างไรก็ตาม การจัดการเรียนรู้แบบการฝึก
ปฏบิติัในขณะเรยีนออนไลน ์ถงึแมว้า่ทำาได้ยากแต่
สามารถทำาได้เช่นกันโดย ผู้สอนส่งกล่องอุปกรณ์
ทดลองวิทยาศาสตร์ (box set) ไปที่บ้าน ผู้เรียน
ไดท้ดลองจรงิและอภปิรายรว่มกนัผูส้อนในช่ัวโมง
เรยีนออนไลนห์รอืการสาธติโดยผูส้อนใช้กลอ้งถา่ย
ภาพจากมุมสูง (สุทธิดา จำารัส, 2564) 

จากการที่ผู้เรียนได้เรียนรู้หลายรูปแบบ
หรือได้ เรียนผ่านกิจกรรมและสื่อการสอนที่  
เหมาะสมน่าจะเป็นส่วนสำาคัญที่ทำาให้ผู้เรียน
สามารถบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาได้
ตามกลุ่มสาระการรเรียนรู้ จากการศึกษาของ  
พิลาวัลย์ จันทร์กอง (2563) เรื่องผลสัมฤทธิ์
และความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนใน 
ภาวะวิกฤติโควิด-19 ด้วยรูปแบบออนไลน์ผ่าน 
Google Classroom ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6/1 ผลการศึกษาพบว่า นักเรียน ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google 
Classroom มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี

นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้มีการ
ศึกษาในประเทศมาเลเซียเกี่ยวกับอิทธิพลของ
รูปแบบการเรียนรู้ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 
ผูเ้รยีนระดบัอดุมศกึษา พบวา่ ผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนอาจสูงขึ้นหากมีการเรียนที่รู้สอดคล้องกับ 
รูปแบบการเรียนรู้ตามความชอบของผู้เรียน  
(Zain et al., 2019) 

ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าผู้เรียนมีการปรับ
ตัวทั้งวิธีการเรียนรู้และรับข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ 
เช่น เรียนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ทำาให้
ผู้เรียนเห็นภาพ ได้ยินเสียง อ่านไฟล์เอกสาร 
เขียนการบ้าน ผู้เรียนมีโอกาสเลือกเรียนตาม 
รูปแบบที่ตนเองชอบและเข้าไปทบทวนได้หลาย
รอบในกรณีที่เป็นสื่อออนไลน์หรือคลิปสอน จึง
ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีเพราะได้เรียนรู้ 
ตามรูปแบบการเรียนรู้ตามความถนัดในการรับรู้ 
ข้อมูล ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเฟรมมิ่ง 
(2022) ที่ว่าผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ดีหากได้เรียนรู้ 
ในรูปแบบการเรียนรู้ตามความถนัด (VARK 
Learn limited, 2022) อธิบายดังนี้ กลุ่มที่ถนัด
เรียนรู้แบบการมอง (V) ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีจาก
สื่อต่างๆ แบบออนไลน์ซึ่งมีหลากหลาย เช่น 
แผนผัง ไดอะแกรม แผนภาพ เป็นต้น กลุ่มที่
ถนัดเรียนรู้แบบการฟัง (A) เรียนรู้ได้ดีผ่านการ
สอนแบบเห็นหน้าและได้ยินเสียง เช่น การเรียน
ผา่น ZOOM ผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ดด้จีากการฟงั 
การพูดคุย อภิปรายกับเพื่อนและผู้สอน ในขณะ
ที่กลุ่มถนัดเรียนรู้แบบการอ่านหรือเขียน (R/W)  
ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีจากสื่อที่เป็นตัวอักษรที่ปราก
ฎอยู่บนสื่อออนไลน์ ซึ่งเป็นการอ่านหรือเขียน
ที่ทำาได้มากและแป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่าย สำาหรับ
กลุ่มถนัดเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ (K) ถึงแม้จะ
มีข้อจำากัดเรื่องของการลงมือปฏิบัติจริงหรือออก
ไปเรียนรู้ในสภาพจริงแต่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ 
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ได้จากการชมวีดิทัศน์ หรือสถานการณ์จำาลอง ใน
การศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยใช้
รปูแบบVARK จงึสามารถนำาไปประยกุตใ์ชใ้นการ
จดัการเรยีนรูเ้พือ่ให้เหมาะสมกบัผูเ้รยีนท่ีมรูีปแบบ
การเรียนรู้หลากหลายลักษณะ

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ไปใช้ ดังนี้

1.1 ดา้นการจดัการเรยีนรู ้ในยุคสงัคมวถิี
ใหมท่ีม่กีารจดัเรยีนการสอนแบบออนไลน์บนเครอื
ข่ายอินเทอร์เน็ตนั้น ผู้สอนควรใช้วิธีการสอนและ
สื่อการสอนท่ีหลากหลายตามความถนัดในการ
รับรู้ข้อมูล เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์
ในการเรียน เช่น นำาเสนอเน้ือหาด้วยรูปแบบที่
หลากหลายโดยใช้สื่อประสม (multimedia) เพื่อ
ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาตามความต้องการ
ได้หลายวิธี และเลือกวิธีที่เหมาะสมได้ตามความ
ถนัดในการรับรู้ของตนเอง นอกจากนี้ ยังควรมี
ระบบการติดต่อสือ่สารทีส่ง่เสรมิการมปีฏิสมัพันธ์
ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และระหว่างผู้เรียนกับ 
ผู้สอน โดยรูปแบบการติดต่อสื่อสารอาจเป็นแบบ
สื่อสารในช่วงเวลาเดียวกัน (synchronous) เช่น 
การเรียนออนไลน์ผ่าน Google Classroom หรือ
แบบสื่อสารในช่วงเวลาต่างกัน (asynchronous) 
ได้แก่ การแลกเปลี่ยนข้อความผ่านทางกระดาน
อิเล็กทรอนิกส์ (web-board) หรือ สนทนา(chat) 
ทางMS Teams เปน็ตน้ ซึง่การสือ่สารทัง้สองแบบ
เป็นรูปแบบที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสอภิปราย 
ซักถาม แสดงความคิดเห็นกับผู้สอน หรือผู้เรียน
ในห้องอย่างไรก็ตาม หากจัดการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนแบบตัวต่อตัว ผู้สอนจำาเป็นต้องจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายและควร
ผสมผสานการสอนรูปแบบออนไลน์ร่วมกับการ
สอนในห้องเรียน xปกติเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแ

บบการเรียนรู้ถามความถนัดในการรับรู้ข้อมูลของ 
ผู้เรียน 

1.2 ด้านการบริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถาบนัการศกึษาควรมแีนวทางเพือ่สนบัสนนุการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยจัดระบบการ
พัฒนาศักยภาพของผู้สอนอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง
และเป็นระบบ โดยจัดระบบการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้สอนอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และเป็นระบบ 
เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการสอน
ออนไลน์ จัดให้มีบุคลากรฝ่ายสนับสนุนด้านการ
ใช้เทคโนโลยี เพื่อเป็นที่ปรึกษาและช่วยเหลือ 
ผู้สอน และมีแนวทางสนับสนุนการเรียนออนไลน์
ของนักศึกษาในเชิงเทคโนโลยี เช่น การอบรม
นักศึกษาแบบออนไลน์เรื่องการใช้แพลตฟอร์ม
หรือการผลิตสื่ออิเลคโทรนิค เช่น คลิปวิดีโอ
แนะนำาวิธีเรียนด้วยแพลตฟอร์มของสถาบันการ
ศึกษา รวมทั้งสนับสนุนการจัดทำาสื่อประสม 
เพื่อการสอนออนไลน์ เป็นต้น 

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรศึกษาผลของการจัดการเรียนที่
ตอบสนองการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ของ 
ผู้เรียนต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมทั้งปัจจัย 
ที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนในยุคสังคม
วิถใีหม ่ซึง่อาจมปีจัจยัดา้นสิง่แวดลอ้มในการเรยีน 
แรงจูงใจ และความเครียด ของผู้เรียนที่อาจมีผล
ต่อการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ต่อการเรียน 

2.2 ควรมกีารออกแบบการสอนออนไลน ์
และการผลิตสื่อการสอนออนไลน์ เน้นการ
ออกแบบที่สอดคล้องกับความต้องการและสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้อย่างแท้จริง (user-
centered design) และศึกษาผลการใช้สื่อแต่ละ
รูปแบบ รวมทั้งความสอดคล้องของการใช้สื่อและ
ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้สื่อกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
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