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บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ส ารวจ วิเคราะห์รูปแบบการเรียนของนักศึกษา
หลักสูตรปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์และ 2) พัฒนาแบบวัดรูปแบบการเรียนรู้ของ
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาหลักสูตร
ปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จ านวน 1501 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบ
ส ารวจรูปแบบการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  แบบวิเคราะห์เอกสารเพ่ือพัฒนา
แบบวัดรูปแบบการเรียนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น  สถิติที่ใช้ คือ เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบและการ
วิเคราะห์เนื้อหา 
  ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีรูปแบบ
การเรียน 7 ลักษณะ การเรียนรู้อยู่ในระดับมาก ประกอบด้วย 1) การเรียนรู้จากการใช้เหตุผล 2) การ
เรียนรู้เพียงล าพัง 3) การเรียนรู้จากการได้ยินได้ฟัง 4) การเรียนรู้จากการมองเห็น 5) การเรียนรู้จาก
การเรียนเป็นกลุ่ม 6) การเรียนรู้จากถ้อยค า และ 7) การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ โดยการเรียนรู้
จากการมองเห็นมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนการเรียนรู้เพียงล าพังมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  เมื่อวิเคราะห์รูปแบบการ
เรียนโดยการวิเคราะห์สกัดองค์ประกอบแล้ว สามารถแบ่งออกได้เป็น 18 องค์ประกอบ ซึ่งอธิบาย
ความแปรปรวนทั้งหมดรูปแบบการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้ร้อยละ 69.97  
เมื่อพิจารณาตัวแปรที่มีน้ าหนักองค์ประกอบสูงสุดอยู่กับองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งเพียง
องค์ประกอบเดียว และในแต่ละองค์ประกอบควรมีอย่างน้อย 3 ตัวแปร ผู้วิจัยจะได้เพียง 11 
องค์ประกอบ พบว่า 11 องค์ประกอบ คือ 1) จากถ้อยค า 2) จากการมองเห็น 3) จากในและนอก
ห้องเรียน 4) จากการเรียนเป็นกลุ่ม 5) จากสิ่งแวดล้อม 6) จากการลงมือปฏิบัติ 7) จากการให้เหตุผล 
8) จากการได้ยินได้ฟัง 9) จากความคิดเห็นของตัวเองเป็นหลัก 10) รูปแบบการเรียนรู้เพียงล าพัง และ 
11) จากการก าหนดเป้าหมาย เนื้อหาวิชา และการลงมือปฏิบัติ   องค์ประกอบที่มีความส าคัญเป็น
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อันดับที่ 1 คือ รูปแบบการเรียนรู้จากถ้อยค า และ องค์ประกอบที่ส าคัญเป็นอันดับที่ 11 คือ รูปแบบ
การเรียนรู้จากการก าหนดเป้าหมาย เนื้อหาวิชา และการลงมือปฏิบัติ หลังจากนั้นผู้วิจัยได้พัฒนาแบบ
วัดรูปแบบการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต ทั้ง 11 ประการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิได้แบบวัด
รูปแบบการเรียน เพ่ือใช้ในการพิจารณารูปแบบการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
 
ค าส าคัญ 
 รูปแบบการเรียน  รูปแบบการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต 
 

ABSTRACT 
 This research aimed to investigate Dhurakij Pundit University’s undergraduate 
students’ learning styles. The samples were 1501 undergraduate students. The research 
instruments were the scales measuring the students’ learning styles developed by the 
researcher. For data analysis, this research employed factor analysis and content 
analysis. 

Based on our analysis of theories and concepts of learning styles, it was 
found that there are seven different learning styles namely, 1) learning by reasoning, 
2) learning by oneself, 3) learning by listening (audio learning), 4) learning from visual 
stimuli (visual learning), 5) learning in groups, 6) learning from words (verbal learning), 
and 7) learning by doing. It was found that visual learning had the highest mean; the 
lowest mean was the learning by oneself. When the students’ learning styles were 
analyzed, 18 different learning styles were identified, all of which could explain up to 
69.97 percent of the total variance of DPU’s undergraduate students’ learning styles. 
However, when only highest factor loading was determined under the three-variable 
condition, it was found that only 11 factors satisfied the criteria. The 11 factors are as 
follows: 1) verbal learning style, 2) visual learning style, 3) inside/outside of class learning 
style, 4) learning in groups, 5) learning from the environment, 6) learning by doing, and 
7) learning through reasoning, 8) learning through listening, 9) learning based on one’s 
opinion, 10) learning alone, and 11) learning by setting up goals, content, and take 
action. It was found that the highest factor loading was found to be the factor of verbal 
learning, and the eleventh factor was learning by setting up goals, content, and then 
taking action. After the identification of the 11 factors, the researcher asked for advice 
from the experts and developed the scale for the measurement of the undergraduate 
students of Dhurakij Pundit University. 
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ความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันนี้ในบริบทของการจัดการศึกษา นักจิตวิทยา นักการศึกษาก าลังให้ความสนใจ 
และให้ความส าคัญมากขึ้นกับรูปแบบการเรียนรู้ (Learning Style) เพราะเป็นปัจจัยทางจิตวิทยา
ส าคัญประการหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและเพ่ิมสัมฤทธิผลทางการเรียนของ
นักศึกษาได้ อีกประการที่ส าคัญและมีผู้กล่าวถึงเสมอคือการเตรียมตัวของบุคคลและสังคมสู่โลกใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งในขณะเดียวกันเราในฐานะของสถาบันอุดมศึกษาก็ต้องเตรียมนักศึกษาเพ่ือออกสู่
สังคมโลกเช่นกัน จากสภาพการณ์ปัจจุบันยังมีผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จในการเรียนไม่มาก
เท่าที่ควร ไม่ว่าจะเกิดจากปัจจัยภายในตัวบุคคลหรือภายนอกก็ตาม บทบาทโดยตรงของ
สถาบันอุดมศึกษาคือ การพัฒนานักศึกษาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มุ่งเน้นที่จะ
พัฒนานักศึกษาในเรื่องสติปัญญาและความคิดอันจะน าไปสู่การเป็นผู้มีความรู้ความสมารถทาง
วิชาการในอนาคต  นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นในการสร้างสรรค์ก าลังคนให้เป็นผู้มีความสามารถในวิชาชีพ
ขั้นสูงเพ่ือท าหน้าที่พัฒนาประเทศและสังคมโลกต่อไป การศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงมีส่วนส าคัญใน
การพัฒนาประเทศอย่างยิ่ง  ดังนั้นการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงต้องด าเนินการทั้งการเรียน
การสอน เพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาความรู้ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ อีกทั้งยังช่วยให้สามารถอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

นอกจากนั้นการศึกษาในปัจจุบัน เน้นกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  (Qualifications 
Framework) ซึ่งเป็นระบบที่แสดงความเชื่อมโยงของการศึกษาชาติ  ระบบดังกล่าวจะบ่งบอก
โครงสร้างและระดับของการศึกษา (ประถม มัธยม อุดมศึกษา) ความต่อเนื่องและเชื่อมโยงของแต่ละ
ระดับ การเข้าสู่แต่ละระดับ วุฒิหรือผลลัพธ์ของผู้จบการศึกษาแต่ละระดับ ในบางกรณีจะแสดงผู้จัด
หรือผู้รับผิดชอบการศึกษาแต่ละระดับ รวมทั้งกระบวนการจัดไว้ด้วย  ในแง่ของผลลัพธ์อย่างเดียวเมื่อ
วางเป็นแนวอย่างนี้เขาจึงใช้กรอบคุณวุฒิเป็นเครื่องมือในการประกันคุณภาพเป็นเครื่องมือที่สื่อสารถึง
กันในหมู่ผู้ให้การศึกษาและผู้ใช้การศึกษาผู้ให้การศึกษาคือสถาบัน และผู้ใช้การศึกษาคือผู้ที่จบไปแล้ว
แล้วไปใช้ประโยชน์เพ่ือเป็นหลักประกันให้ผู้ที่จบการศึกษาในระดับนั้น ๆ มีคุณสมบัติที่เข้าใจตรงกัน
หรือไม ่

กรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 
(Sinlarat, 2010) ได้กล่าวถึงความเชื่อมโยงของระดับคุณวุฒิ การแบ่งสายวิชา ความเชื่อมโยงต่อเนื่อง
จากคุณวุฒิระดับหนึ่งไปสู่ระดับที่สูงขึ้น มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละระดับคุณวุฒิซึ่ งเพ่ิมสูงขึ้น
ตามระดับของคุณวุฒิ ลักษณะของหลักสูตรในแต่ละระดับคุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรู้)ที่สอดคล้องกับ
เวลาที่ต้อ การเปิดโอกาสให้เทียบโอนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต รวมทั้งระบบและกลไกที่ให้ความมั่นในในประสิทธิผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสถาบันอุดมศึกษาว่าสามารถผลิตบัณฑิตให้บรรลุคุณภาพตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยทั่วไปองค์ประกอบของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิจะมีอยู่  4  ส่วนใหญ่ 
ด้วยกัน คือ 1. โครงสร้างของระดับการศึกษา/และจุดเน้น 2. มาตรฐานคุณวุฒิหรือมาตรฐานผลการ
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เรียนรู้ในแต่ละกลุ่ม (Domains) คือ Qualification คือ 1) คุณธรรมจริยธรรม  ความรู้  ทักษะเชาวน์
ปัญญา  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ทักษะวิเคราะห์และการสื่อสาร      
2) ความรู้ ความคิด ทักษะ คุณธรรม 3. กระบวนการที่จะเป็นเงื่อนไข/ปัจจัย แห่งความส าเร็จ จะบอก 
Guide line เพ่ือให้สถาบันไปพัฒนาต่อหลักสูตร การสอน กิจกรรม สิ่งแวดล้อม  4. แนวทางปฏิบัติ 
ของที่อ่ืน ๆ ก็จะบอกแนวปฏิบัติด้วยว่าในแต่ละระดับนี้ควรท าอย่างไร Specifications 

การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเน้นสาระส าคัญ 3 ประการ คือ การเกิดปัญญา การมีความ
เชี่ยวชาญ และการมีคุณธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ  (Srisa-an, 1993) ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
จะส าเร็จลุล่วงได้ ก็ด้วยการจัดกิจกรรมการสอนตามหลักสูตรและนอกหลักสูตร รวมถึงการบูรณาการ
การเรียนการสอนกับกิจกรรมนักศึกษาเข้าด้วยกันยิ่งเป็นสิ่งจ าเป็นมาก ทั้งนี้เพ่ือให้บัณฑิตที่เป็น
ผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษาได้รับการพัฒนาเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถตอบสนองและ
เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติได้ในทุก ๆ ด้าน สถาบันอุดมศึกษาจะต้องตระหนัก
และให้ความส าคัญในการผลิตบัณฑิตทุกระดับเพ่ือให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม 

Kolb (1984) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนโดยให้ดูการเรียนรู้ของบุคคลตาม
ขั้นตอน 4 ขั้นตอน ได้แก่  ให้ดูเรื่องประสบการณ์เชิงคุณธรรม  จากนั้นสังเกตอย่างระมัดระวังเก่ียวกับ
วัตถุประสงค์เกี่ยวกับประสบการณ์นั้น  ต่อจากนั้นให้ดูความสามารถในการใช้เหตุผลและความคิดใน
การสรุปหลักการต่าง ๆ และท้ายที่สุดดูการน าหลักการดังกล่าวมาลงมือปฏิบัติ Grasha & Reichman 
(1975)  ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา และพัฒนาแบบวัดการเรียน
ของนักศึกษา (The Grasha-Riechmann Student Learning Styles Questionnaires) โดยแบ่งประเภท
ของรูปแบบการเรียนรู้ออกเป็น 6 แบบ คือ 1. แบบแข่งขัน (Competitive Style) 2. แบบร่วม 
(Collaborative Style)  3. แบบหลีกเลี่ยง (Avoidance Style)  4. แบบมีส่วนร่วม (Participant Style)  
5. แบบพ่ึงพา (Dependent Style)  6. แบบอิสระ (Independent Style)  

ในส่วนของประเทศไทยมีผู้ท าการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนเพ่ือน า ไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน จารุนันท์ คะเชนทร์ชาติ (Kachanchat, 2011) ได้ท าการศึกษาสไตล์การ
เรียนและสภาวะเอกลักษณ์แห่งตนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา พบว่า  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ปีที่ 6 มีสไตล์การเรียนแบบไดเวอร์เจอร์ 
(Diverger) มากที่สุด  กล่าวคือ ผู้เรียนจะเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเชิงรูปธรรมผสมผสานกับการ
สังเกต ไตร่ตรอง ผู้มีสไตล์การเรียนรู้แบบนี้จะเป็นทั้งนักสัมผัสและนักสังเกต จะพิจารณา
ประสบการณ์เชิงรูปธรรมด้วยการคิดหลาย ๆ ด้านและสามารถสรุปรวมความคิดที่มีรายละเอียดที่
ซับซ้อนได้ดี มีความคิดเชิงสร้างสรรค์และจินตนาการดี มีความสนใจที่คนและชอบแก้ปัญหาด้วยการ
คิดเป็นกลุ่ม และจากผลการวิจัยของสาวิตรี น้อยพิทักษ์ (Noipitak, 2008) พบว่า รูปแบบการเรียนรู้
แบบแข่งขัน แบบร่วมมือ แบบมีส่วนร่วม แบบอเนกนัย รวมไปถึงความสามารถในการรับรู้ตนเองมี
ความสัมพันธ์กับความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
  จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจัย  ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะค้นหารูปแบบการเรียนที่มี
ความเหมาะสมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  เพ่ือประโยชน์ในการค้นพบรูปแบบการเรียน 
ลักษณะนิสัยการเรียนที่จะท าให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบ
ความส าเร็จในการเรียนและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ของตนได้อย่างเหมาะสม โดยในการวิจัยครั้งนี้
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ผู้วิจัยจะท าการส ารวจรูปแบบการเรียน (Learning Style) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
และพัฒนาเป็นแบบวัดรูปแบบการเรียน (Learning Style) ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย          ธุรกิจ
บัณฑิตย์ในล าดับต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. นักศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีรูปแบบการเรียนแบบ
ใดบ้าง 

2. แบบวัดรูปแบบการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่พัฒนาขึ้นมีรูปแบบ
การเรียนลักษณะใดบ้าง 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพ่ือส ารวจและวิเคราะห์รูปแบบการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ 
          2. เ พ่ื อพัฒนาแบบวั ดรู ปแบบการ เรี ยนรู้ ของนั กศึ กษาหลั กสู ตรปริญญาบัณฑิ ต  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) นักศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จ านวน 1501 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบส ารวจรูปแบบการ
เรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ แบบวิเคราะห์เอกสารเพ่ือพัฒนาแบบวัดรูปแบบการ
เรียนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากแนวคิดของ Jung's Theory of Personality, Dunn and Dunn Learning 
Styles Model (Dunn, 1990), Kolb's Learning Styles and Experiential Learning Model, Erikson’s 
Psychosocial Stages และ  Grasha & Reichman (1975) สถิติที่ ใช้ คือ เทคนิคการวิ เคราะห์
องค์ประกอบ (Factor Analysis) และการวิเคราะห์เนื้อหา การหาขนาดตัวอย่าง n ที่ท าให้ความ
คลาดเคลื่อนมีค่าไม่เกิน 0.025 ด้วยความน่าจะเป็น 0.95 สุ่มตัวอย่างโดย Systematic-Stratified  
random Sampling  เครื่องมือในการวิจัย คือแบบส ารวจรูปแบบการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์  แบบวิเคราะห์เอกสารเพ่ือพัฒนาแบบวัดรูปแบบการเรียนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น  ที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้นจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง ผลการตรวจสอบคุณภาพ
แบบสอบถามโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 0.80-1.00 และผลการทดลองใช้ 
(Try Out) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.97 ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โดยใช้สถิติที่ใช้ คือ เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) และ
การวิเคราะห์เนื้อหา 
 
ผลการวิจัย 

การศึกษารูปแบบการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธ ุรก ิจ
บัณฑิตย์ ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 3 ข้อ ดังนี้ 
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  1. การส ารวจรูปแบบการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ จากการสร้างแบบสอบถามภายใต้แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง พบว่า มีรูปแบบการเรียน
ใน 7 ลักษณะด้วยกัน คือ 1) การเรียนรู้จากการใช้เหตุผล 2) การเรียนรู้เพียงล าพัง 3) การเรียนรู้จาก
การได้ยินได้ฟัง 4) การเรียนรู้จากการมองเห็น 5) การเรียนรู้จากการเรียนเป็นกลุ่ม 6) การเรียนรู้จาก
ถ้อยค า 7) การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ เมื่อวิเคราะห์ต่อไป พบว่า การเรียนรู้อยู่ในระดับมาก 
ประกอบด้วย 1) การเรียนรู้จากการใช้เหตุผล ( X̅ = 3.62) 2) การเรียนรู้เพียงล าพัง (X̅ =3.56)  
3) การเรียนรู้จากการได้ยินได้ฟัง (X̅ =3.62) 4) การเรียนรู้จากการมองเห็น (X̅ =3.83) 5) การเรียนรู้
จากการเรียนเป็นกลุ่ม (X̅ =3.73) 6) การเรียนรู้จากถ้อยค า (X̅ =3.62) และ 7) การเรียนรู้จากการลง
มือปฏิบัติ (X̅ = 3.81) โดยการเรียนรู้จากการมองเห็นมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่การเรียนรู้จาก
การลงมือปฏิบัติ ส่วนการเรียนรู้เพียงล าพังมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 

2.  ผลการวิเคราะห์รูปแบบการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์โดยใช้การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA)  ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ความ
เหมาะสมของข้อมูลโดยใช้ค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling of Sampling 
Adequacy) และค่า Bartlett’s Test of Spericity ซึ่งค่า KMO เป็นค่าที่ใช้ในการตรวจสอบความ
เหมาะสมของข้อมูลว่า สมควรจะใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบหรือไม่ โดยทั่วไปถ้าค่า KMO 
มากกว่า 0.50 จะถือว่า ข้อมูลที่มีอยู่มีความเหมาะสมที่จะใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
(Factor Analysis) และใช้สถิติ Bartlett’s Test of Sphericity มีนัยส าคัญ คือ เมทริกซ์สหสัมพันธ์ 
(Correlation Matrix) ไม่เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ (Identity Matrix) (Hair, Anderson, Tatham, & 
Black, 1998) ซึ่งแสดงว่า ตัวแปรมีความสัมพันธ์กัน และสามารถน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบ 
(Factor Analysis) ได้ เมื่อวิเคราะห์แล้ว พบว่า ดัชนี Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy = 0.962 ซึ่งมากกว่า 0.5 และเข้าใกล้ 1 และผลการทดสอบด้วย Bartlett’s Test พบว่า 
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ตารางที่ 1) เหมาะสมที่จะน าเทคนิคการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) มาใช้  

 
ตารางท่ี 1 ค่า KMO และ Bartlett’s test of sphericity 
 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling of 
Sampling Adequacy 

0.873 

Bartlett’s test of Sphericity Approx.                
Chi-Square 
    df 
    Sig. 

64687.423 
 

2415 
0.000 

 

 
การวิเคราะห์องค์ประกอบโดยการสกัดองค์ประกอบด้วยวิธีองค์ประกอบหลัก (Principal 

Component Method) ด้วยการหมุนแกนแบบตั้งฉาก (Orthogonal Rotation) โดยใช้แวริแมกซ์ 
(Varimax Rotation) โดยพิจารณาจากค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalue) ที่มากกว่า 1 
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และองค์ประกอบแต่ละตัวต้องมีตัวแปรอธิบายตั้งแต่สามตัวแปรขึ้นไป โดยถ้ามีขนาดตัวอย่างเท่ากับ 
1,469 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) แต่ละตัวแปรต้องเท่ากับ 0.3 ขึ้นไป (Hair, 
Anderson, Tatham, & Black, 1998) จากตัวแปรทั้งหมด 70 ตัว เมื่อท าการวิ เคราะห์สกัด
องค์ประกอบ (Factor) แล้ว พบว่า สามารถแบ่งออกได้เป็น 18 องค์ประกอบ ซึ่งอธิบายความ
แปรปรวนทั้งหมดรูปแบบการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้ร้อยละ 69.97 เมื่อ
พิจารณาตัวแปรที่มีน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) สูงสุดอยู่กับองค์ประกอบใดองค์ประกอบ
หนึ่งเพียงองค์ประกอบเดียว และในแต่ละองค์ประกอบควรมีอย่างน้อย 3 ตัวแปร ผู้วิจัยจะได้เพียง 11 
องค์ประกอบ โดยตัดองค์ประกอบที่ 12 - 18  ออกไปเนื่องจากมีตัวแปร 2 ตัวเท่านั้น และเนื้อหาของตัว
แปรในองค์ประกอบที่ 12 - 18  อธิบายได้ในองค์ประกอบอ่ืน ๆ ดังนั้นจึงเหลือเพียง 11 องค์ประกอบ โดย
เนื้อหาของตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบ สามารถอธิบายได้ดังตารางที่ 2 – 12 ต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 2  องค์ประกอบที่ 1 เป็นรูปแบบการเรียนรู้จากถ้อยค า 
 

ตัวแปรที่ ข้อความ 
น  าหนัก

องค์ประกอบ 
61 ฉันชอบที่จะสบตาอาจารย์เพราะต้องการให้อาจารยเ์รียกใหต้อบค าถาม 0.708 
60 ฉันชอบให้อาจารย์สั่งให้ท าสิ่งต่าง ๆ มากกว่าท่ีจะต้องคิดเองว่าจะตอ้งท าอะไรบ้าง 0.686 
58 ฉันพอใจเมื่อฉันสามารถตอบปัญหาหรือค าถามได้ก่อนเพ่ือนในห้องเรียน 0.674 
57 ฉันรู้สึกว่าค าพดูของอาจารย์เกี่ยวกับข้อมูลที่ปรากฏในหนังสือและจากการอภิปราย

ของอาจารย์นั้นถูกต้องเสมอ 
0.604 

64 ฉันชอบการเขียนตามค าบอกมากกว่า การอ่านและจดบันทึกเอง 0.573 
59 ฉันมักจะได้รับคดัเลือกให้เป็นตัวแทนของเพื่อนในกิจกรรมเกี่ยวกับการพูดต่าง ๆ 0.561 
65 ฉันชอบเล่าเรื่องราวต่าง ๆ จากสิ่งที่เรียนให้เพื่อนฟัง 0.523 
63 ฉันชอบการให้อาจารยส์ั่งงานค้นคว้าความรู้และน าเสนอหน้าช้ันมากกว่าการท า

รายงานส่ง 
0.519 

47 ฉันคิดว่าการท างานเดี่ยวจะได้ประโยชน์น้อยกว่าการท างานร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่ม 0.417 
 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) 5.035 
 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of variance) 7.193 

   
จากตารางที่ 2 พบว่า องค์ประกอบที่ 1 “รูปแบบการเรียนรู้จากถ้อยค า” ซึ่งประกอบด้วยตัวแปร

ที่ส าคัญ จ านวน 9 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.417 ถึง 0.708 มีค่าความ
แปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 5.035 และค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of 
variance) เท่ากับ 7.193 แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 9 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันบรรยายองค์ประกอบนี้ได้ดี
ที่สุด โดยตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบสูงสุดคือ ตัวแปรที่ 61 ฉันชอบที่จะสบตาอาจารย์เพราะ
ต้องการให้อาจารย์เรียกให้ตอบค าถาม แสดงว่ามีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบนี้สูงสุด ในขณะที่ตัวแปรที่
มีน้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุดคือ ตัวแปรที่ 47 ฉันคิดว่าการท างานเดี่ยวจะได้ประโยชน์น้อยกว่าการ
ท างานร่วมกับเพ่ือนเป็นกลุ่ม แสดงว่ามีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบนี้ต่ าสุด และองค์ประกอบนี้สามารถ
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อธิบายความแปรปรวนของปัจจัยความเสี่ยงได้ร้อยละ 7.193 ซึ่งเมื่อเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปร 
(Eigenvalues) กับองค์ประกอบอ่ืน ๆ แล้วองค์ประกอบนี้มีความส าคัญเป็นอันดับ 1 
 
ตารางท่ี 3  องค์ประกอบที่ 2 เป็นรูปแบบการเรียนรู้จากการมองเห็น 
 

ตัวแปรที่ ข้อความ 
น  าหนัก

องค์ประกอบ 
42 ฉันชอบแบบฝึกหัดที่เป็นกระดาษค าถามมากกว่า การถามให้ตอบปากเปล่า 0.734 
43 ฉันคิดว่าการเรียนรู้ในวิชาต่าง ๆ เกิดจากการที่อาจารย์มีการเขียนบนกระดานหรือ

แจกเอกสารประกอบให้ดตูามไปพร้อมกัน 
0.725 

41 ฉันชอบจดบันทึกค าสอนของอาจารย์และท าโน้ตย่อ 0.687 
44 ฉันชอบให้อาจารย์ ใช้สื่อการสอนประเภทต่าง ๆ ประกอบการบรรยาย  0.509 
45 ในการเรียนการสอนฉันชอบให้อาจารย์ แสดงตัวอย่างการสืบค้นข้อมูลทาง

อินเตอร์เนต็และจากแหล่งข้อมลูตา่ง ๆ บนจอภาพในห้องเรียน 
0.461 

37 ฉันสนใจกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเป็นการแสดง การสาธติ การใช้วิดทีัศน์
ประกอบการสอน 

0.410 

 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) 4.129 
 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of variance) 5.898 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า องค์ประกอบที่  2 “รูปแบบการเรียนรู้จากการมองเห็น” ซึ่ง

ประกอบด้วยตัวแปรที่ส าคัญ จ านวน 6 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.410 
ถึง 0.734 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 4.129 และค่าร้อยละของความ
แปรปรวน (Percent of variance) เท่ากับ 5.898 แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 6 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกัน
บรรยายองค์ประกอบนี้ได้ดีที่สุด โดยตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบสูงสุดคือ ตัวแปรที่ 42 ฉัน
ชอบแบบฝึกหัดที่เป็นกระดาษค าถามมากกว่า การถามให้ตอบปากเปล่า แสดงว่ามีความสัมพันธ์กับ
องค์ประกอบนี้สูงสุด ในขณะที่ตัวแปรที่มีน้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุดคือ ตัวแปรที่ 37 ฉันสนใจ
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็นการแสดง การสาธิต การใช้วีดิทัศน์ประกอบการสอน แสดงว่ามี
ความสัมพันธ์กับองค์ประกอบนี้ต่ าสุด และองค์ประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของปัจจัย
ความเสี่ยงได้ร้อยละ 5.898 ซึ่งเมื่อเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) กับ
องค์ประกอบอื่น ๆ แล้วองค์ประกอบนี้มีความส าคัญเป็นอันดับ 2 
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ตารางท่ี 4  องค์ประกอบที่ 3 เป็นรูปแบบการเรียนรู้จากในและนอกห้องเรียน 
 

ตัวแปรที่ ข้อความ 
น  าหนัก

องค์ประกอบ 
51 ฉันไม่รูส้ึกดีใจเมื่อทราบว่าอาจารยไ์ม่มาสอนหรือมีการงดเรียนในบางช่ัวโมง 0.757 
32 ฉันสามารถเรียนรู้สิ่งที่ยากและส าคัญได้โดยการท าตามค าแนะน าของอาจารย์ 0.554 
52 ฉันสนุกและพอใจกับกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน 0.522 
50 ฉันชอบดูหนังสือสอบร่วมกับเพื่อน ๆ 0.511 
55 ฉันชอบกิจกรรมการเรียนทีม่ีการแข่งขันระหว่างกลุ่มเพราะท าให้ตื่นเต้น 0.504 
33 ฉันสามารถสรปุประเด็นได้ดจีากการฟังบรรยาย 0.449 
21 ฉันติดตามประเด็นปญัหาที่เกี่ยวขอ้งกับวิชาที่เรียนเพิ่มเตมินอกเหนอืจากที่อาจารย์

ให้ความรู้และให้ค าแนะน า 
0.381 

53 ฉันชอบพูดคุยกับเพื่อน ๆ นอกห้องเรียนเกี่ยวกับความคิดและประเดน็ปัญหาที่ได้
อภิปรายแล้วในห้องเรียน 

0.371 

 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) 3.825 
 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of variance) 5.464 

 
จากตารางที่ 4 พบว่า องค์ประกอบที่ 3 “รูปแบบการเรียนรู้จากในและนอกห้องเรียน” ซึ่ง

ประกอบด้วยตัวแปรที่ส าคัญ จ านวน 8 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.371 
ถึง 0.757 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 3.825 และค่าร้อยละของความ
แปรปรวน (Percent of variance) เท่ากับ 5.464 แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 8 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกัน
บรรยายองค์ประกอบนี้ได้ดีที่สุด โดยตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบสูงสุดคือ ตัวแปรที่ 51 ฉันไม่
รู้สึกดีใจเมื่อทราบว่าอาจารย์ไม่มาสอนหรือมีการงดเรียนในบางชั่วโมง แสดงว่ามีความสัมพันธ์กับ
องค์ประกอบนี้สูงสุด ในขณะที่ตัวแปรที่มีน้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุดคือ ตัวแปรที่ 53 ฉันชอบ
พูดคุยกับเพ่ือน ๆ นอกห้องเรียนเกี่ยวกับความคิดและประเด็นปัญหาที่ได้อภิปรายแล้วในห้องเรียน 
แสดงว่ามีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบนี้ต่ าสุด และองค์ประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวน
ของปัจจัยความเสี่ยงได้ร้อยละ 5.464 ซึ่งเมื่อเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) กับ
องค์ประกอบอื่น ๆ แล้วองค์ประกอบนี้มีความส าคัญเป็นอันดับ 3 
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ตารางท่ี 5  องค์ประกอบที่ 4 เป็นรูปแบบการเรียนรู้จากการเรียนเป็นกลุ่ม 
 

ตัวแปรที่ ข้อความ 
น  าหนัก

องค์ประกอบ 
49 ฉันคิดว่าสิ่งท่ีส าคญัของการเรียนในช้ัน คือ การเรียนรู้ที่จะเข้ากับเพือ่น ๆ ได้ด ี 0.747 
46 ฉันจะเข้าเรียนใจบทเรยีนได้ดีขึ้น ถ้าได้ปรึกษากับเพื่อน ๆ 0.721 
48 ในการเรียนแต่ละวิชาฉันคิดว่า ฉนัสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้น ถ้าได้แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นกับเพ่ือน ๆ แทนท่ีจะเก็บความคิดเห็นไว้คนเดียว 
0.601 

54 ฉันคิดว่าการเรียนในห้องเรยีนร่วมกับเพื่อน ๆ ไดผ้ลคุม้ค่า 0.546 
 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) 3.510 
 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of variance) 5.014 

 

จากตารางที่ 5 พบว่า องค์ประกอบที่ 4 “รูปแบบการเรียนรู้จากการเรียนเป็นกลุ่ม” ซึ่ง
ประกอบด้วยตัวแปรที่ส าคัญ จ านวน 4 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.546 ถึง 
0.747 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 3.510 และค่าร้อยละของความแปรปรวน 
(Percent of variance) เท่ากับ 5.014 แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันบรรยาย
องค์ประกอบนี้ได้ดีที่สุด โดยตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบสูงสุด คือ ตัวแปรที่ 49 ฉันคิดว่าสิ่งที่ส าคัญ
ของการเรียนในชั้นคือ การเรียนรู้ที่จะเข้ากับเพ่ือน ๆ ได้ดี แสดงว่ามีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบนี้สูงสุด 
ในขณะที่ตัวแปรที่มีน้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุดคือ ตัวแปรที่ 54 ฉันคิดว่าการเรียนในห้องเรียนร่วมกับ
เพ่ือน ๆ ได้ผลคุ้มค่า แสดงว่ามีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบนี้ต่ าสุด และองค์ประกอบนี้สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของปัจจัยความเสี่ยงได้ร้อยละ 5.014 ซึ่งเมื่อเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปร 
(Eigenvalues) กับองค์ประกอบอ่ืน ๆ แล้วองค์ประกอบนี้มีความส าคัญเป็นอันดับ 4 

 

ตารางท่ี 6  องค์ประกอบที่ 5 เป็นรูปแบบการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อม 
 

ตัวแปรที่ ข้อความ 
น  าหนัก

องค์ประกอบ 
39 ฉันชอบที่น่ังในห้องเรียนที่สามารถได้ยินและเห็นข้อความบนกระดานชัดเจน 0.638 
38 ฉันสนใจและไมรู่้สึกเบื่อกับต าราเรยีนที่มีภาพประกอบ 0.636 
75 ฉันสามารถค้นคว้าหาค าตอบจากอุปกรณ์ Smart Device เพื่อหาค าตอบของโจทย์

ที่อาจารย์สั่งงานในช้ันเรียน 
0.483 

40 ฉันชอบที่จะคิดวิเคราะห์บทเรียนต่าง ๆ 0.438 
35 ฉันชอบที่จะสนทนากับเพื่อนเกีย่วกบัเนื้อหาทีเ่รยีน เพราะช่วยท าใหเ้กิดความเข้าใจดีขึ้น 0.436 
74 ฉันคิดว่าอาจารย์ควรใช้กิจกรรมทีส่่งเสริมนักศึกษาได้เคลื่อนไหว 0.410 
 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) 3.247 
 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of variance) 4.639 

 
จากตารางที่  6 พบว่า องค์ประกอบที่  5 “รูปแบบการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อม” ซึ่ ง

ประกอบด้วยตัวแปรที่ส าคัญ จ านวน 6 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.410 
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ถึง 0.638 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 3.247 และค่าร้อยละของความ
แปรปรวน (Percent of variance) เท่ากับ 4.639 แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 6 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกัน
บรรยายองค์ประกอบนี้ได้ดีที่สุด โดยตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบสูงสุดคือ ตัวแปรที่ 39 ฉัน
ชอบที่นั่งในห้องเรียนที่สามารถได้ยินและเห็นข้อความบนกระดานชัดเจน แสดงว่ามีความสัมพันธ์กับ
องค์ประกอบนี้สูงสุด ในขณะที่ตัวแปรที่มีน้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุดคือ ตัวแปรที่ 74 ฉันคิดว่า
อาจารย์ควรใช้กิจกรรมที่ส่งเสริมนักศึกษาได้เคลื่อนไหว แสดงว่ามีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบนี้
ต่ าสุด และองค์ประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของปัจจัยความเสี่ยงได้ร้อยละ 4.639 ซึ่ง
เมื่อเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) กับองค์ประกอบอ่ืน ๆ แล้วองค์ประกอบนี้มี
ความส าคัญเป็นอันดับ 5  ด้วยตัวเอง แสดงว่ามีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบนี้ต่ าสุด และ
องค์ประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของปัจจัยความเสี่ยงได้ร้อยละ 4.585 ซึ่งเมื่อเทียบ      
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) กับองค์ประกอบอ่ืน ๆ แล้วองค์ประกอบนี้มี
ความส าคัญเป็นอันดับ 6 

 
ตารางท่ี 7  องค์ประกอบที่ 7 เป็นรูปแบบการเรียนรู้จากการให้เหตุผล 
 

ตัวแปรที่ ข้อความ 
น  าหนัก

องค์ประกอบ 
11 ฉันมักจะค้นคว้าข้อมลูจากอินเตอร์เน็ตและฐานข้อมลูจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อ

น ามาใช้ในการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน ๆ ก่อนสอบ 
0.692 

13 ฉันจะหาเทคนิคในการจดจ าสิ่งที่คดิ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเนือ้หาท่ี
เรียน เช่น การท าแผนภูม/ิmapping 

0.647 

12 ฉันชอบวิชาที่ผู้สอนเปิดโอกาสใหแ้สดงความคดิเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 0.603 
15 ฉันจะวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อคิดหาเหตุผลที่ไดเ้รียนรู้ในห้องเรียน 0.483 
14 ฉันชอบให้อาจารย์อธิบายความเชื่อมโยงของเนื้อหาท่ีสอน 0.467 
 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) 2.875 
 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of variance) 4.108 
 
จากตารางที่ 7 พบว่า องค์ประกอบที่ 7 “รูปแบบการเรียนรู้จากการให้เหตุผล” ซึ่ง

ประกอบด้วยตัวแปรที่ส าคัญ จ านวน 5 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.467 
ถึง 0.692 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 2.875 และค่าร้อยละของความ
แปรปรวน (Percent of variance) เท่ากับ 4.108 แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 5 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกัน
บรรยายองค์ประกอบนี้ได้ดีที่สุด โดยตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบสูงสุดคือ ตัวแปรที่ 11 ฉัน
มักจะค้นคว้าข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตและฐานข้อมูลจากแหล่งต่าง  ๆ เพ่ือน ามาใช้ในการอภิปราย 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือน ๆ ก่อนสอบ แสดงว่ามีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบนี้สูงสุด ในขณะที่ตัว
แปรที่มีน้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุดคือ ตัวแปรที่ 14 ฉันชอบให้อาจารย์อธิบายความเชื่อมโยงของ
เนื้อหาที่สอน แสดงว่ามีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบนี้ต่ าสุด และองค์ประกอบนี้สามารถอธิบ าย
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ความแปรปรวนของปัจจัยความเสี่ยงได้ร้อยละ 4.108 ซึ่งเมื่อเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปร 
(Eigenvalues) กับองค์ประกอบอื่น ๆ แล้วองค์ประกอบนี้มีความส าคัญเป็นอันดับ 7 

 
ตารางท่ี 8  องค์ประกอบที่ 8 เป็นรูปแบบการเรียนรู้จากการได้ยินได้ฟัง 
 

ตัวแปรที่ ข้อความ 
น  าหนัก

องค์ประกอบ 
30 ฉันใช้เทคนิคในการจดบันทึกเก็บสาระต่าง ๆ เพื่อช่วยการจดจ า 0.741 
29 ก่อนลงมือท างานที่อาจารยม์อบหมาย ฉันพยายามจะถามอาจารยจ์นเข้าใจอย่างชัดเจน 0.693 
28 ฉันคิดว่าอาจารย์ควรชี้แจงให้ชัดเจนว่า อะไรเป็นสิ่งท่ีนักศึกษาจะตอ้งเรียน 0.594 
 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) 2.760 
 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of variance) 3.943 

 
จากตารางที่ 8 พบว่า องค์ประกอบที่ 8 “รูปแบบการเรียนรู้จากการได้ยินได้ฟัง” ซึ่งประกอบด้วย

ตัวแปรที่ส าคัญ จ านวน 3 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.594 ถึง 0.741 มีค่า
ความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 2.760 และค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of 
variance) เท่ากับ 3.943 แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันบรรยายองค์ประกอบนี้ได้ดี
ที่สุด โดยตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบสูงสุดคือ ตัวแปรที่ 30 ฉันใช้เทคนิคในการจดบันทึกเก็บสาระ
ต่าง ๆ เพ่ือช่วยการจดจ า แสดงว่ามีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบนี้สูงสุด ในขณะที่ตัวแปรที่มีน้ าหนัก
องค์ประกอบน้อยที่สุดคือ ตัวแปรที่ 28 ฉันคิดว่าอาจารย์ควรชี้แจงให้ชัดเจนว่า อะไรเป็นสิ่งที่นักศึกษา
จะต้องเรียน แสดงว่ามีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบนี้ต่ าสุด และองค์ประกอบนี้สามารถอธิบายความ
แปรปรวนของปัจจัยความเสี่ยงได้  ร้อยละ 3.943 ซึ่ งเมื่อเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปร 
(Eigenvalues) กับองค์ประกอบอ่ืน ๆ แล้วองค์ประกอบนี้มีความส าคัญเป็นอันดับ 8 

 
ตารางท่ี 9 องค์ประกอบที่ 9 เป็นรูปแบบการเรียนรู้จากความคิดเห็นของตัวเองเป็นหลัก 
 

ตัวแปรที่ ข้อความ 
น  าหนัก

องค์ประกอบ 
9 ในห้องเรียนถ้ามีการอภิปรายฉันตอ้งใช้วิธีการต่าง ๆ เพื่อจูงใจให้เพื่อนยอมรับความ

คิดเห็นของฉัน 
0.711 

7 ฉันมักจะเลือกเรยีนที่สิ่งท่ีฉันคิดว่าส าคัญเป็นหลัก ซึ่งอาจไม่ตรงกับความเห็นของ
อาจารย์เสมอไป 

0.685 

10 ฉันจะศึกษาวิชาต่าง ๆ ล่วงหน้ากอ่นเข้าห้องเรียน 0.667 
16 ส่วนใหญ่แล้วฉันศึกษาค้นคว้าเนื้อหาวิชาที่เรียนด้วยตนเอง 0.421 
 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) 2.540 
 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of variance) 3.629 
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จากตารางที่ 9 พบว่า องค์ประกอบที่ 9 “รูปแบบการเรียนรู้จากความคิดเห็นของตัวเองเป็น
หลัก” ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรที่ส าคัญ จ านวน 4 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 
0.421 ถึง 0.711 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 2.540 และค่าร้อยละของความ
แปรปรวน (Percent of variance) เท่ากับ 3.629 แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกัน
บรรยายองค์ประกอบนี้ได้ดีที่สุด โดยตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบสูงสุดคือ ตัวแปรที่ 9 ในห้องเรียน
ถ้ามีการอภิปรายฉันต้องใช้วิธีการต่าง ๆ เพ่ือจูงใจให้เพ่ือนยอมรับความคิดเห็นของฉัน แสดงว่ามี
ความสัมพันธ์กับองค์ประกอบนี้สูงสุด ในขณะที่ตัวแปรที่มีน้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุดคือ ตัวแปรที่ 16 
ส่วนใหญ่แล้วฉันศึกษาค้นคว้าเนื้อหาวิชาที่เรียนด้วยตนเอง แสดงว่ามีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบนี้
ต่ าสุด และองค์ประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของปัจจัยความเสี่ยงได้ร้อยละ 3.629 ซึ่งเมื่อ
เทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) กับองค์ประกอบอ่ืน ๆ แล้วองค์ประกอบนี้มี
ความส าคัญเป็นอันดับ 9 
 
ตารางท่ี 10  องค์ประกอบที่ 10 เป็นรูปแบบการเรียนรู้เพียงล าพัง 
 

ตัวแปรที่ ข้อความ 
น  าหนัก

องค์ประกอบ 
23 ฉันจะท างานทันทีที่ได้รับมอบหมาย 0.739 
25 ฉันชอบที่จะค้นหาเรื่องราวท่ีสนใจจากอินเตอร์เนต็และแหล่งข้อมลูตา่งๆ มากกว่า

การเข้าช้ันเรยีนเพียงอย่างเดยีว 
0.551 

24 ฉันมีความเชื่อมั่นในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 0.417 
 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) 2.362 
 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of variance) 3.374 

 
จากตารางที่ 10 พบว่า องค์ประกอบที่ 10 “รูปแบบการเรียนรู้เพียงล าพัง” ซึ่งประกอบด้วย

ตัวแปรที่ส าคัญ จ านวน 3 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.417 ถึง 0.739 มี
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 2.362 และค่าร้อยละของความแปรปรวน 
(Percent of variance) เท่ากับ 3.374 แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันบรรยาย
องค์ประกอบนี้ได้ดีที่สุด โดยตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบสูงสุดคือ ตัวแปรที่ 23 ฉันจะท างาน
ทันทีที่ได้รับมอบหมาย แสดงว่ามีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบนี้สูงสุด ในขณะที่ตัวแปรที่มีน้ าหนัก
องค์ประกอบน้อยที่สุดคือ ตัวแปรที่ 24 ฉันมีความเชื่อมั่นในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง แสดงว่ามี
ความสัมพันธ์กับองค์ประกอบนี้ต่ าสุด และองค์ประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของปัจจัย
ความเสี่ยงได้ร้อยละ 3.374 ซึ่งเมื่อเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) กับ
องค์ประกอบอื่น ๆ แล้วองค์ประกอบนี้มีความส าคัญเป็นอันดับ 10 
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ตารางท่ี 11  องค์ประกอบที่ 11 เป็นรูปแบบการเรียนรู้จากการก าหนดเป้าหมาย เนื้อหาวิชา และ 
        การลงมือปฏิบัติ 
 

ตัวแปรที่ ข้อความ 
น  าหนัก

องค์ประกอบ 
6 ฉันคิดว่าการเรียนใหไ้ด้ดีนั้น จ าเปน็ต้องก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน 0.704 
67 ฉันจะรื้อช้ินส่วนต่าง ๆ ออกมาท าความเข้าใจและประกอบกลับไปใหม่อย่างถูกต้อง 0.476 
8 ฉันสามารถตัดสินใจเองได้ว่าเนื้อหาวิชาตอนใดส าคัญ 0.444 
 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) 2.107 
 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of variance) 3.010 

 
จากตารางที่ 11 พบว่า องค์ประกอบที่ 11 “รูปแบบการเรียนรู้จากการก าหนดเป้าหมาย 

เนื้อหาวิชา และการลงมือปฏิบัติ” ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรที่ส าคัญ จ านวน 3 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักตัว
แปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.444 ถึง 0.704 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) 
เท่ากับ 2.107 และค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of variance) เท่ากับ 3.010 แสดงว่า 
ตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันบรรยายองค์ประกอบนี้ได้ดีที่สุด โดยตัวแปรที่มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบสูงสุดคือ ตัวแปรที่ 6 ฉันคิดว่าการเรียนให้ได้ดีนั้น จ าเป็นต้องก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน 
แสดงว่ามีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบนี้สูงสุด ในขณะที่ตัวแปรที่มีน้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุดคือ 
ตัวแปรที่ 8 ฉันสามารถตัดสินใจเองได้ว่าเนื้อหาวิชาตอนใดส าคัญ  แสดงว่ามีความสัมพันธ์กับ
องค์ประกอบนี้ต่ าสุด และองค์ประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของปัจจัยความเสี่ยงได้ร้อย
ละ 3.010 ซึ่งเมื่อเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) กับองค์ประกอบอ่ืน ๆ แล้ว
องค์ประกอบนี้มีความส าคัญเป็นอันดับ 11 
  3. แบบวัดรูปแบบการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต การจัดประชุม
ผู้ทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship) ได้แบบวัดรูปแบบการเรียน จ านวน 11 รูปแบบการเรียนรู้ ดังนี้       
1) จากถ้อยค า 2) จากการมองเห็น 3) จากในและนอกห้องเรียน  4) จากการเรียนเป็นกลุ่ม 5) จาก
สิ่งแวดล้อม 6) จากการลงมือปฏิบัติ 7) จากการให้เหตุผล 8) จากการได้ยินได้ฟัง 9) จากความคิดเห็น
ของตัวเองเป็นหลัก 10) รูปแบบการเรียนรู้เพียงล าพัง และ 11) จากการก าหนดเป้าหมาย เนื้อหาวิชา 
และการลงมือปฏิบัติ 
 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยตอบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้มีประเด็นที่น าไปสู่การอภิปรายได้
เป็น 3 ประเด็นหลัก คือ 1) การอภิปรายผลการส ารวจรูปแบบการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรปริญญา
บัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  2) การอภิปรายผลการวิเคราะห์รูปแบบการเรียนของนักศึกษา
หลักสู ตรปริญญาบัณฑิต   มหาวิทยาลั ยธุ รกิ จบัณฑิตย์ จากการวิ เคราะห์องค์ประกอบ 
3) ผลการพัฒนาแบบวัดรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์  ซึ่งมีข้อค้นพบที่ควรน ามาอภิปรายผลดังต่อไปนี้ 
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1. การอภิปรายผลการส ารวจรูปแบบการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จากผลการวิจัยพบว่า จากการส ารวจ รูปแบบการเรียนใน 7 ลักษณะการ
เรียนรู้อยู่ในระดับมาก ประกอบด้วย 1) การเรียนรู้จากการใช้เหตุผล 2) การเรียนรู้เพียงล าพัง  
3) การเรียนรู้จากการได้ยินได้ฟัง 4) การเรียนรู้จากการมองเห็น 5) การเรียนรู้จากการเรียนเป็นกลุ่ม 
6) การเรียนรู้จากถ้อยค า และ 7) การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ โดยการเรียนรู้จากการมองเห็นมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนการเรียนรู้เพียงล าพังมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ซึ่งเป็นลักษณะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ 
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (Sinlarat, 2006) การศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพเกี่ยวกับลักษณะของ
ผู้เรียนที่ควรมีลักษณะการเรียนรู้ ทั้ง 7 ประการ เพ่ือสร้างผลงานในเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพต่อไป  
    2. ผลการวิเคราะห์รูปแบบการเรียนเมื่อท าการวิเคราะห์สกัดองค์ประกอบ (Factor) แล้ว 
สามารถแบ่งออกได้เป็น 18 องค์ประกอบ ซึ่งอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดรูปแบบการเรียนของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้ร้อยละ 69.97 เมื่อพิจารณาตัวแปรที่มีน้ าหนักองค์ประกอบ 
(Factor Loading) สูงสุดอยู่กับองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งเพียงองค์ประกอบเดียว และในแต่
ละองค์ประกอบควรมีอย่างน้อย 3 ตัวแปร ผู้วิจัยจะได้เพียง 11 องค์ประกอบ พบว่า ความส าคัญเป็น
อันดับที่ 1 คือ รูปแบบการเรียนรู้จากถ้อยค า และองค์ประกอบที่ส าคัญเป็นอันดับที่ 11 คือ รูปแบบ
การเรียนรู้จากการก าหนดเป้าหมาย เนื้อหาวิชา และการลงมือปฏิบัติ   มีความสอดคล้องกับรูปแบบ
การเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนตามการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของไทยในศตวรรษที่  21 และ
กระทรวงศึกษาธิการ และศาตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ ที่กล่าวไว้เกี่ยวกับคุณลักษณะ
ที่ควรพัฒนาให้มีในผู้เรียนตามแนวทางการพัฒนาสู่การศึกษาไทย 4.0 ซึ่งเป็นทักษะพ้ืนฐานในการ
สร้างนวัตกรรมของนวัตกรรม 

3. ผลการพัฒนาแบบวัดรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ การพัฒนาแบบวัดรูปแบบการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต 
พิจารณาโดยการจัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship)  ได้แบบวัดรูปแบบการเรียนใน 11 
ลักษณะรูปแบบการเรียนรู้ ดังนี้ 1) รูปแบบการเรียนรู้จากถ้อยค า 2) รูปแบบการเรียนรู้จากการ
มองเห็น 3) รูปแบบการเรียนรู้จากในและนอกห้องเรียน  4) รูปแบบการเรียนรู้จากการเรียนเป็นกลุ่ม  
5) รปูแบบการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อม 6) รูปแบบการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ 7) รูปแบบการเรียนรู้
จากการให้เหตุผล 8) เป็นรูปแบบการเรียนรู้จากการได้ยินได้ฟัง 9) เป็นรูปแบบการเรียนรู้จากความ
คิดเห็นของตัวเองเป็นหลัก 10) เป็นรูปแบบการเรียนรู้เพียงล าพัง และ 11) เป็นรูปแบบการเรียนรู้จาก
การก าหนดเป้าหมาย เนื้อหาวิชา และการลงมือปฏิบัติ แบบวัดนี้เป็นแบบวัดที่สามารถจะน าไปใช้ใน
การศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับผู้เรียนของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตได้เป็นอย่างดีและอาจจะ
น าไปใช้กับที่อ่ืนได้อีกด้วย ลักษณะของแบบวัดเป็นไปตามแนวทางการประยุกต์การเรียนรู้ของตนเอง 
ของ วิจารณ์ พานิช (Panich, 2013) 

 
ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะในระดับปฏิบัติ 

1. ผู้สอนสามารถน าแบบวัดรูปแบบการเรียนรู้ไปใช้ในการแบ่งกลุ่มรูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนเพื่อประโยชน์ในการวางแผนและด าเนินการสอนในรายวิชา 
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2. ผู้สอนหรืออาจารย์แนะแนว สามารถใช้ประโยชน์จากแบบวัดในการชี้แนะแนว
ทางการสอนและการใช้ชีวิตของนักศึกษาในคณะวิชาต่าง ๆ ได ้

3. ผู้สอนอาจน าแบบวัดนี้ไปใช้ประกอบการวางแผนในการเลือกศึกษาวิชาต่างๆ ใน
อนาคต 
  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั งต่อไป  

1. ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบรูปแบบการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิตกับ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

2. ควรมีการศึกษาระบบการจัดการการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการการเรียนที่สอดคล้อง
กับรูปแบบการเรียนแบบต่าง ๆ  

3. ควรมีการศึกษาความเชื่อมโยงและเพ่ิมประสิทธิภาพของการศึกษาระหว่างรูปแบบ
การเรียนรู้แบบต่าง ๆ กับหลักคิดของการศึกษาไทย 4.0 และทักษะศตวรรษท่ี 21  
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