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บทคัดย่อ

	 บทความนีก้ล่าวถงึความส�าคญัของรปูแบบการเรยีนทีม่ต่ีอกระบวนการเรยีนการสอน	กล่าวคอือาจารย์ผูส้อนควรค�านงึถงึความ
แตกต่างระหว่างบุคคล	ทฤษฏีการเรียนรู้แบบประสบการณ์ที่สามารถน�ามาใช้วิเคราะห์คุณลักษณะของผู้เรียนคือ	ทฤษฎีวงจรการเรียนรู้
จากประสบการณ์ของ	Kolb	และทฤษฎีรูปแบบการเรียนของ	Honey	และ	Mumford	การที่ผู้สอนทราบรูปแบบการเรียนของผู้เรียนท�าให้
สามารถจดักจิกรรมการเรยีนการสอนให้สอดคล้องกบัผูเ้รยีนได้	ประโยชน์ของการสอนทีย่ดึรปูแบบการเรยีนรูน้ัน้คอืท�าให้ผูเ้รยีนเกดิความ
พึงพอใจในการเรียนและมีแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น	น�าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

Abstract

	 This	article	presents	the	importance	of	learning	styles	in	relation	to	teaching	and	the	learning	process.	That	is,	the	
teacher	should	take	the	issues	of	individual	differences	into	consideration.	The	theories	of	experiential	learning,	which	can	
be	used	to	analyze	the	learners’	characteristics	include	“Kolb’s	Experiential	Learning	Cycle	Theory”	and	“Honey	Mumford’s	
Learning	Styles	Theory.”	Knowing	the	learners’	learning	styles	enables	the	teacher	to	provide	the	right	instruction	for	them.	
Regarding	the	benefits	gained	from	the	instruction	based	on	learning	styles,	the	learners	are	satisfied	with	learning	and	
have	more	motivation	to	learn,	leading	to	higher	achievement

บทน�า

 ในอดีตนักการศึกษาส่วนมากได้ให้ความสนใจกับทฤษฏีพฤติกรรมนิยม	(Behaviorism)	เนื่องจากเชื่อว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นจาก
การเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง	 นักจิตวิทยาคนส�าคัญคนหนึ่งของทฤษฎีนี้คือ	Skinner	 ผู้ซึ่งให้ความส�าคัญต่อการแสดง
พฤติกรรมในลักษณะที่ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือกระท�า	 และเมื่อได้รับการเสริมแรง	 ผู้เรียนก็จะมีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมนั้นซ�้าอีก	 แนว
ความคดิของ	Skinner	ได้น�ามาใช้เป็นหลกัการของวธิกีารสอนภาษาองักฤษเป็นภาษาทีส่องหรอืภาษาต่างประเทศทีเ่รยีกว่า	Audio-Lingual	
Approach	(Skinner,	1974)	โดยต่อมาทฤษฎีของ	Noam	Chomsky	ซึ่งกล่าวว่าภาษาเป็นเครื่องมือทางความคิดและความสามารถเชิง
สร้างสรรค์ได้แพร่หลายเป็นที่นิยมเนื่องจากให้ความส�าคัญเรื่องเจตนา	 ความรู้สึกนึกคิดของผู้เรียน	 แนวคิดของ	Noam	Chomsky	 นั้น
เป็นรากฐานส�าคัญของวิธีการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารหรือ	Communicative	Approach	to	Language	Teaching	นอกจากนี้
ยงัมนีกัการศกึษากลุม่หนึง่ทีใ่ห้ความส�าคญักบัประสบการณ์ของผูเ้รยีนซึง่มคีวามเกีย่วข้องอย่างมากกบัรปูแบบการเรยีน	ดงันัน้ในปัจจบุนั
นักการศึกษาจึงได้หันมาให้ความส�าคัญกับรูปแบบการเรียนมากขึ้น	โดยได้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยเรื่องนี้อย่างกว้างขวาง	
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ประสาท	 อิศรปรีดา	(2547)	 กล่าวถึงรูปแบบการเรียน	
ว่าหมายถึงลักษณะและวิธีการต่างๆ	 ที่แต่ละบุคคลใช้ในการรับรู้
ข้อมูล	ใช้ในการแก้ปัญหา	คิดหรือจดจ�า	 โดยทั่วไปแบบการรู้คิด
นีเ้ป็นลกัษณะของการรบัรูข้้อมลู	(Perceive)	การจดัระเบยีบข้อมลู	
(Organized)	 และกระบวนการประมวลผลข้อมูล	(Information	
Processing)	 จากการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัว	 ซึ่ง
แต่ละคนก็จะมีลักษณะของกระบวนการดังกล่าวแตกต่างกันไป	
ท�าให้บุคคลมีการรับรู้ที่แตกต่างกัน	 อันเป็นผลท�าให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมการเรียนรู้แตกต่างกันไปด้วยเช่น	 บางคนมีลักษณะ
ของการรับรู้และตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็ว	 บุคคลนี้
จะสามารถเรียนรู้ได้เร็ว	บางคนรับรู้และตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม
ช้าเพราะค่อยๆ	คิดอย่างไตร่ตรอง	บุคคลนี้จะมีวิธีการเรียนที่ต้อง
อาศยัเวลาในการคดิไตร่ตรองก่อนทีจ่ะสรปุ	ด้วยเหตนุีล้กัษณะของ
การรับรู้ที่แตกต่างกันจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้บุคคลมีรูปแบบการ
เรียนรู้ที่แตกต่างกันด้วย

รปูแบบการเรยีนมพีืน้ฐานมาจากแนวคดิเรือ่งความแตก
ต่างระหว่างบคุคล	จะเหน็ได้ว่าโดยธรรมชาตแิล้วบคุคลจะมคีวาม
แตกต่างกันไป	ท�าให้บุคคลมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง	ดังนั้น	จึง
เป็นที่ยอมรับว่าไม่มีบุคคลใดที่จะเหมือนกันไปทุกอย่าง	 จากการ
ศึกษาในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักจิตวิทยาและ
นักการศึกษาพบว่าความแตกต่างนี้สามารถจ�าแนกได้หลายด้าน	
ได้แก่	 ความแตกต่างทางด้านร่างกาย	 ด้านอารมณ์	 ด้านสังคม	
เพศ	อายุ	และด้านสติปัญญา	(อารี	พันธ์มณี,	2546:	41)	ดังนั้นจึง
มคีวามเชือ่ว่าถ้าอาจารย์ผูส้อนมคีวามรูค้วามเข้าใจเรือ่งรปูแบบจะ
ท�าให้จดัการเรยีนการสอนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	การทีอ่าจารย์ผู้
สอนศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนถือเป็นการให้ความสนใจ

เรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล	 จึงมีประโยชน์มากมายหลาย
ประการต่ออาจารย์ผู้สอนดังนี้คือ

1. ช่วยให้ผูส้อนทราบถงึวธิกีารเรยีนรูท้ีผู่เ้รยีนชอบ	สามารถ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม	

2. ท�าให้ผู ้สอนตระหนักว่าไม่มีวิธีสอนใดที่ดีที่สุด	 และ 
ผู้สอนจึงควรใช้ความเข้าใจเรื่องรูปแบบน�ามาวางแผน
การสอนเป็นอย่างดี

3. การทีผู่ส้อนเข้าใจรปูแบบการเรยีนของผูเ้รยีนและจดัการ
สอนให้เหมาะสมจะท�าให้ผู้เรียนมีความสุข	 พึงพอใจ
และตัง้ใจเรยีน	ท�าให้เกดิสมัพนัธภาพทีด่รีะหว่างผูเ้รยีน
และผู้สอน

4. การที่ผู้เรียนประสบความส�าเร็จเป็นการแสดงให้เห็นถึง
ความเป็นมืออาชีพของอาจารย์	(จินตนา	เดชะปทุมวัน,	
2549)

ทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เป็นพื้นฐานของรูปแบบ 

การเรียน

	 1.	ทฤษฎวีงจรการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์	(	Experiential	
Learning	Cycle	Theory	)
	 Kolb	(1984;	อ้างถึงในเกศสุดา	รัชฎาวิศิษฐกุล,	2547)	
ได้อธิบายว่า	 ผู้เรียนแต่ละคนเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ	 อย่างเป็นกระบวน
การที่ด�าเนินกันไปเป็นวงจรซึ่งแต่ละขั้นของการเรียนรู ้ก็จะส่ง
เสริมการเรียนรู้ของขั้นต่อไปด้วย	 การจัดการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษที่ใช้วงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์มีจุดมุ่งหมายที่จะ
ให้ผู ้เรียนใช้ความรู ้ภาษาอังกฤษที่ได้เรียนและเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ	 โดยให้โอกาสผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์อย่างเป็นรูปธรรมที่ท�าให้ผู้เรียนสามารถค้นหากฎ

เกณฑ์ของภาษาด้วยการลองผิดลองถูก	 การ
ให้ข้อมูลย้อนกลับหรือการสันนิษฐานเกี่ยวกับ
ภาษา	 และทบทวนข้อสรุปเพื่อที่จะได้ฝึกฝน
ให้ใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่วจากกิจกรรม
การเรียนที่ส่งเสริมการใช้ภาษาเช่น	 การเล่น
บทบาทสมมต	ิหรอืสถานการณ์จ�าลอง	เกมการ
ใช้ภาษาการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน	 เป็นต้น	
จะเหน็ได้ว่าอาจารย์ผูส้อนไม่เพยีงแต่มหีน้าทีท่ี่
จะบอกผูเ้รยีนว่าภาษามหีน้าทีอ่ย่างไร	แต่ยงัให้
โอกาสผูเ้รยีนในการใช้ภาษาองักฤษด้วยวธิกีาร
ที่ผู้เรียนต้องจัดการกับปัญหา	 ขณะเดียวกัน
ก็ได้รับประสบการณ์การเรียนรู ้อย ่างเป็น 
รูปธรรม	ดังภาพที่	1

ภาพที่	1	ขั้นตอนการเรียนรู้ตามทฤษฎีวงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์ของ	Kolb
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	 ทฤษฎีวงจรการเรียนรู ้จากประสบการณ์ของ	 Kolb	
(1984,	27-49	อ้างถึงในเกศสุดา	รัชฎาวิศิษฐกุล,	2547)	เรียกว่า	
กระบวนการเรียนรู้และการปรับตัวของบุคคล	ประกอบด้วย	4	ขั้น
ตอนที่เป็นวงจรต่อเนื่องกัน	ดังนี้คือ

ขัน้ที	่1	ประสบการณ์รปูธรรม	เป็นขัน้ตอนทีผู่เ้รยีนเข้าไป
มีส่วนร่วมและรับรู้ประสบการณ์ต่างๆ	เน้นการใช้ความรู้สึก	และ
ยึดถือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงตามที่ตนประสบในขณะนั้น

ขัน้ที	่2	การไตร่ตรองเป็นขัน้ตอนทีผู่เ้รยีนมุง่ทีจ่ะท�าความ
เข้าใจความหมายของประสบการณ์ที่ได้รับโดยการสังเกตอย่าง
รอบคอบเพื่อการไตร่ตรองพิจารณา

ขั้นที่	3	การสรุปเป็นหลักการนามธรรม	เป็นขั้นที่ผู้เรียน
ใช้เหตุผลและใช้ความคิดในการสรุปรวบยอดเป็นหลักการต่างๆ

ขั้นที่	4	การทดลองปฏิบัติจริง	 เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนน�า	
เอาความเข้าใจทีส่รปุได้ในขัน้ที	่3	ไปทดลองปฏบิตัจิรงิ	เพือ่ทดสอบ
ว่าถูกต้องหรือขั้นตอนนี้เน้นที่การประยุกต์ใช้

จากทฤษฏนีี้	Kolb	ชีใ้ห้เหน็ว่า	ผูเ้รยีนแต่ละคนจะเน้นใน
ขัน้ต่างๆ	แตกต่างกนั	ท�าให้มกีารใช้ขัน้ต่างๆ	ในการเรยีนรูไ้ม่เท่า
กัน	บางคนเน้นที่ขั้นที่	1	บางคนเน้นที่ขั้นที่	2	บางคนเน้นที่ขั้นที่	3	
และบางคนเน้นที่ขั้นที่	4

แนวความคิดจากทฤษฎีดังกล่าว	Kolb	ได้น�ามาจ�าแนก
ผู้เรียนเป็น	4	แบบบดังนี้คือ
	 1.	แบบคิดอเนกนัย	หรือ	Divergers	หมายถึง	รูปแบบ
การเรียนที่เน้นขั้นตอนการเรียนรู้ขั้นที่	1	และขั้นที่	2	เป็นแบบที่ผู้
เรียนมีความสามารถในการรับรู	้ และการสร้างจินตนาการต่างๆ	
ขึ้นเอง	 สามารถไตร่ตรองจนมองเห็นภาพโดยส่วนรวม	 ผู้เรียนที่
มีรูปแบบการเรียนแบบนี้จะท�างานได้ดีในสถานการณ์ที่ต้องการ
ความคิดหลากหลาย	เช่น	การระดมสมอง
	 2.	แบบดูดซึม	หรือ	Assimilators	หมายถึง	รูปแบบการ
เรียนที่เน้นขั้นตอนการเรียนรู้ขั้นที่	2	และขั้นที่	3	เป็นรูปแบบการ
เรียนที่ผู้เรียนมีความสามารถในการสรุปหลักการหรือกฎเกณฑ์	ผู้
เรยีนทีม่รีปูแบบการเรยีนแบบนีม้กัสนใจในหลกัการทีเ่ป็นนามธรรม
มากกว่าแต่ไม่ชอบการลงมอืปฏบิตัแิละมกัไม่ค�านงึถงึการน�าทฤษฎี
ไปประยุกต์ใช้
	 3.	แบบคิดเอกนัย	หรือ	Convergers	หมายถึง	รูปแบบ
การเรียนที่เน้นขั้นตอนการเรียนรู้ขั้นที่	3	และขั้นที่	4	เป็นรูปแบบ
การเรยีนทีผู่เ้รยีนมคีวามสามารถในการน�าแนวคดิทีเ่ป็นนามธรรม
ไปใช้ในการปฏิบัติ	ผู้เรียนที่มีรูปแบบการเรียนแบบนี้สามารถสรุป
วธิทีีถ่กูต้องทีส่ดุเพยีงวธิเีดยีวทีจ่ะสามารถน�าไปใช้ในการแก้ปัญหา
ได้	ไม่ชอบใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาแต่ใช้เหตผุล	ชอบท�างานกบั

วัตถุมากกว่าท�างานกับบุคคล	มักมีความสนใจที่เฉพาะเจาะจงใน
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง	และมีความเชี่ยวชาญในสิ่งนั้น
	 4.	แบบปรับปรุง	หรือ	Accommodators	หมายถึง	รูป
แบบการเรียนที่เน้นขั้นตอนการเรียนรู้ขั้นที่	4	และขั้นที่	1	ผู้เรียนที่
มีรูปแบบการเรียนแบบนี้จะชอบลงมือปฏิบัติ	ชอบทดลอง	และจะ
ท�างานได้ดีในสถานการณ์ที่ต้องใช้การปรับตัว	มีแนวโน้มจะแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยวิธีการที่ตนนึกคิดขึ้นเองในลักษณะที่ชอบลอง
ผิดลองถูก	และชอบท�างานร่วมกับผู้อื่น	(Kolb,	Rubin,	&	Osland,	
1991:	23-40)
	 2.	ทฤษฎีรูปแบบการเรียนของ	Honey	และ	Mumford	

Honey	และ	Mumford	(1992:	1-6)	ให้ความส�าคัญกับ
การเรียนรู้จากประสบการณ์เนื่องจากการเรียนรู้จากประสบการณ์
เป็นกระบวนการขั้นพื้นฐานแต่มีความส�าคัญยิ่งต่อการแสวงหา
ความรู้	ถ้าหากผู้เรียนไม่สามารถเรียนรู้จากประสบการณ์	ผู้เรียน
จะไม่สามารถแสวงหาความรู้	หรือฝึกฝนทักษะต่างๆ	และอาจจะ
ท�าผิดพลาดซ�้าแล้วซ�้าเล่า	 ในที่สุดก็จะไม่สามารถปรับตัวให้ทัน
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได	้ การเรียนรู้จากประสบการณ์จึง
มคีวามส�าคญัมากทีส่ดุในบรรดาทกัษะการด�ารงชวีติ	เนือ่งจากทกุ
สิง่ทกุอย่างทีเ่กดิจากการกระท�าล้วนเป็นผลทีไ่ด้จากประสบการณ์	
จากแนวคิดดังกล่าว	Honey	และ	Mumford	ได้ก�าหนดแนวทาง
การจัดกระบวนการเรียนการสอนตามขั้นตอนต่างๆ	 ในทฤษฎี
วงจรการเรียนรู้	

ขั้นตอนที่	 1	 การได้รับประสบการณ์	 (Having	an	
Experience)	 เป็นขั้นตอนการรับรู ้ด ้วยการมีความรู ้สึกต่อ
ประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม	กระบวนการเรียนการสอน
ต้องท�าให้ผู้เรียนมีโอกาสสังเกตไตร่ตรองเพื่อให้เข้าใจว่า	 ท�าไม
จงึต้องเรยีนเรือ่งทีก่�าลงัเรยีน	ครคูวรให้ผูเ้รยีนค้นหาความสมัพนัธ์
เชื่อมโยงสิ่งที่ก�าลังเรียนเข้ากับสถานการณ์ในชีวิตจริง	 เพื่อให้ผู้
เรียนกระตือรือร้นที่จะแสวงหาความรู้	 และทักษะจากการเรียน
ในมุมมองที่ตนเองได้ค้นพบให้เข้ากับสถานการณ์อื่นๆ	 ทั้งของ
ตนเองและผู้อื่น

ขั้นตอนที่	2	การทบทวนประสบการณ์	(	Reviewing	the	
Experience	)	เป็นขั้นตอนที่ช่วยให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์เพื่อหาเหตุ
ผลเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับในขั้นตอนแรกว่าประสบการณ์ที่
ได้รับมีผลกระทบอย่างไรต่อตนเอง	เรื่องที่เรียนเกี่ยวข้องกับความ
เชือ่	ความรูส้กึและความคดิเหน็ของตนอย่างไร	กระบวนการเรยีน
การสอนในขัน้ตอนนีจ้ะส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนอธบิายเหตผุลตามความ
คิดของแต่ละคน

ขั้นตอนที่	3	การสรุปจากประสบการณ์	(Concluding)	
เป็นขัน้ตอนทีผู่เ้รยีนเชือ่มโยงการรบัรูข้้อมลูในขัน้ตอนทีผ่่านมาโดย
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การดู	การเห็น	หรือการรับรู้ข้อมูลอย่างไตร่ตรอง	เพื่อสร้างความ
คิดรวบยอดหรือข้อสรุปที่เป็นหลักการหรือทฤษฎี	 ถ้าผู้เรียนได้รับ
การส่งเสริมให้รู้จักการประยุกต์ใช้หลักการหรือทฤษฎีก็จะท�าให้ผู้
เรียนเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น

ขั้นตอนที่	 4	 การวางแผนการปฏิบัติตนในขั้นต่อไป	
(Planning)	 เป็นขั้นตอนที่เกิดจากการรับรู้ความคิดรวบยอดแล้ว
มาสู่การลงมือปฏิบัติหรือทดลองกระท�าตามความคิดของผู้เรียน	
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นตอนนี้จะต้องให้โอกาสผู้
เรียนได้เลือกท�างานตามความสนใจและความถนัดของเขา	 ครู
ควรจัดกิจกรรมต่างๆ	ที่หลากหลายให้ผู้เรียนได้เลือกและอธิบาย
แนวทางการท�างานหรือให้ตัวอย่างเพื่อให้ผู ้เรียนได้ศึกษาราย
ละเอียดหรือขั้นตอนการท�างานและสามารถพัฒนาเป็นแนวทาง
ตามลักษณะเฉพาะของตัวเองต่อไป	 ผู้สอนควรผสมผสานวิธีการ
ต่างๆและจดักจิกรรมตลอดจนสภาพแวดล้อมของการเรยีนรูใ้นขัน้
ตอนต่างๆ	ของวงจรการเรยีนรูเ้พือ่ให้ผูเ้รยีนมส่ีวนร่วมในการเรยีน
รู้ด้วยทักษะและความรู้ของตนอย่างเต็มที่	 ประเมินผลการเรียน	
มุ่งเน้นพัฒนาการของผู้เรียนในภาพรวมมากกว่าจะพิจารณาจาก
ผลการทดสอบทางวิชา	 การและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประเมิน
ผลตนเองด้วย

ภาพที่	2	ขั้นตอนการเรียนรู้ตามทฤษฎีวงจรการเรียนรู้ของ	Honey	และ	Mumford
  

	 จากทฤษฏีวงจรการเรียนรู ้ดังกล่าว	 Honey	 และ	
Mumford	จึงแบ่งรูปแบบการเรียนออกเป็น	4	แบบคือ
	 1.	Activist	 หมายถึง	 ผู้เรียนซึ่งชอบการเรียนรู้ประสบ
การณ์ใหม่ๆ	ชอบการลองผิดลองถูก	มีความกระตือรือร้นที่จะท�า	
กิจกรรมหรือการแก้ปัญหาด้วยการระดมความคิด	 มีความสุขกับ
การท�างานกับผู้อื่น	 วิธีสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนแบบ	Activist	 เรียนรู้
ได้ดีที่สุดคือ	การแข่งขัน	การท�างานเป็นทีม	การเล่นเกม	เป็นต้น	

แต่ผูเ้รยีนแบบนีจ้ะเรยีนรูไ้ด้น้อยทีส่ดุ	ถ้ามอบหมายให้อ่านหนงัสอื
หรอืฟังบรรยายเกีย่วกบัทฤษฎ	ีผูเ้รยีนแบบ	Activist	ไม่ชอบท�างาน
ตามล�าพังหรือการท�างานที่ต้องเตรียมตัวมากมาย
	 2.	Reflector	 หมายถึง	 ผู้เรียนซึ่งชอบการคิดพิจารณา
ไตร่ตรองในหลายๆ	แง่มมุ	การเกบ็ข้อมลูและวเิคราะห์โดยละเอยีด
ก่อนที่จะสรุปเป็นหลักการ	ผู้เรียนแบบ	Reflector	ชอบสังเกตการ
ท�างานของผู้อื่น	ถ้าเป็นสถานการณ์ในห้องเรียน	ผู้เรียนแบบนี้มัก
จะชอบนั่งด้านหลังห้องเรียนมากกว่าหน้าห้องเรียน	จะเรียนรู้ได้ดี
ที่สุดถ้าได้มีโอกาสฟังและสังเกตการณ	์ เนื่องจากต้องการโอกาส
ในการเก็บข้อมูลรายละเอียดและมีเวลาคิดก่อนลงมือท�างาน	 แต่
จะไม่ประสบผลส�าเรจ็ในการเรยีนรูถ้้าไม่มเีวลาในการวางแผนและ
มีข้อมูลไม่เพียงพอในการท�างาน	 แบบฝึกหัดที่ให้ผู้เรียนประเมิน
ตนเอง	ใบงานหรอืแบบฝึกหดัประเภทงานเขยีนทีส่ามารถเอากลบั
ไปท�าที่บ้านได้เหมาะสมกับผู้เรียนแบบนี้
	 3.	Theorist	 หมายถึง	 ผู้เรียนซึ่งชอบการวิเคราะห์และ
การสังเคราะห์	 ผู้เรียนแบบนี้สามารถเชื่อมโยงและผสมผสาน
ข้อมูลต่างๆ	 ที่ได้จากข้อเท็จจริงและการสังเกตการให้มีความต่อ
เนื่องเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันได้	ผู้เรียนแบบ	Theorist	มักจะ
มวีธิคีดิอย่างเป็นขัน้เป็นตอนและมกัยดึถอืทฤษฎแีละหลกัการเป็น
ส�าคญั	ดงันัน้	ผูเ้รยีนแบบนีจ้ะเรยีนได้ดทีีส่ดุถ้าได้ท�างานตามระบบ

แนวคิดและทฤษฎีที่ก�าหนดไว้อย่างชัดเจน	 ชอบ
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูล	 แต่จะเรียน
รู้ได้น้อยที่สุดถ้าพวกเขาถูกขอให้ท�างานที่ไม่ได้
ก�าหนดวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน	 และไม่มีข้อมูล
ที่สมบูรณ์มาก�าหนดทิศทางในการท�างาน
	4.	Pragmatist	หมายถึง	ผู้เรียนซึ่งชอบทดลองว่า
แนวคิดทฤษฎีและเทคนิควิธีต่างๆ	 ที่ได้เรียนไป
แล้วสามารถน�าไปปฏิบัติได้ผลดีจริงหรือไม่	 ชอบ
กิจกรรมที่ท้าทายการตัดสินใจและการแก้ปัญหา	
ผู้เรียนแบบ	Pragmatist	 จะเรียนได้ดีที่สุดถ้าได้
ท�ากิจกรรมการเรียนที่เป็นการเชื่อมโยงระหว่าง
วิชาการและการงานอาชีพที่ตนคาดหวังหรือ
ก�าลังกระท�าอยู่	 เนื่องจากผู้เรียนแบบนี้เป็น	 “นัก

วางแผน”	 จึงชอบที่จะได้มีโอกาสน�าเอาเทคนิคหรือกระบวนการ
ต่างๆ	 ที่น�าไปใช้ได้ผลจริง	 แต่พวกเขาจะเรียนได้น้อยที่สุดถ้าให้
พวกเขาท�างานที่น�าไปใช้จริงไม่ได้หรือท�ากิจกรรมที่มิได้เป็นผล
ประโยชน์ใดๆ	 ต่อตนเองเลย	 ผู้เรียนแบบนี้ควรได้รับการฝึกสอน
หรือค�าแนะน�าที่เป็นข้อมูลป้อนกลับจากผู้เชี่ยวชาญ	(Honey	&	
Mumford,	1992,	17-21)
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แนวทางการจัดการเรียนภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับรูปแบบ

การเรียนต่างๆ

 	 อาจารย์ผู้สอนควรค�านึงอยู่เสมอว่าการที่ผู้เรียนส่วน
ใหญ่มีรูปแบบการเรียนแบบหนึ่งมิได้หมายความว่ารูปแบบการ
เรียนอื่นๆ	 จะไม่มีประโยชน์	 ประเด็นส�าคัญคือท�าอย่างไรจึงจะ
จดัการเรยีนการสอนให้สอดคล้องกบัรปูแบบของผูเ้รยีนได้มากทีส่ดุ
เมือ่พบว่าผูเ้รยีนในแต่ละกลุม่ทีส่อนนัน้มรีปูแบบการเรยีนแตกต่าง
กัน	ผู้เขียนจึงขอเสนอแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนที่หลาก
หลายเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการท�างาน	 ได้มีโอกาส
เรียนรู้รูปแบบการเรียนที่แตกต่างไปจากตน	 เป็นการกระตุ้นให้ผู้
เรยีนเกดิความสนใจทีจ่ะเรยีนรูม้ากขึน้	เกดิทศันคตทิีด่ต่ีอการเรยีน
ภาษาอังกฤษ	โดยอาจใช้หลักการเบื้องต้น	4	ประการ	ดังนี้คือ
	 1.	 ในกรณีที่ผู้เรียนชอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	 หรือ
ชอบท�างานร่วมกับผู้อื่น	 ผู้สอนอาจใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วม
มือ	เป็นการจัดการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ	ให้สมาชิกได้แลก
เปลี่ยนเรียนรู้	 รับผิดชอบกันและกัน	 ช่วยเหลือกันเพื่อให้ส�าเร็จ
บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
	 2.	ถ้าผูเ้รยีนชอบทีจ่ะมส่ีวนร่วมในกจิกรรม	โดยการกระ
ท�านั้นท�าเพื่อให้บรรลุตามเนื้อหาที่ก�าหนดไว้ในรายวิชาหรือบรรลุ
วตัถปุระสงค์ทีต่ัง้ไว้	ผูส้อนอาจใช้การสอนแบบสบืค้น	แบบ	CIPPA	
Model	แบบบทบาทสมมต	ิแบบอภปิราย	การแสดงละครและการ
ใช้เกมต่างๆ
	 3.	ถ้าได้สอนผูเ้รยีนแบบชอบพึง่พาผูอ้ืน่	ไม่สนใจวชิาการ
มากนักและมักจะใช้ครูและเพื่อนเป็นแหล่งความรู้	 ควรใช้การ
สอนแบบบรรยาย	แบบสาธิต	และการเรียนแบบรอบรู้	(Mastery	
Learning)
	 4.	 ถ้าได้สอนผู้เรียนที่ชอบคิดด้วยตนเอง	 ชอบท�างาน
ด้วยตนเอง	 มีลักษณะมั่นใจในความสามารถของตนเอง	 ควรใช้
การสอนแบบที่เน้นการเรียนโดยล�าพัง	(Individualized	Learning)	
เช่น	 การสอนเป็นรายบุคคล	 การค้นคว้าอิสระ	 การเรียนด้วยบท
เรียนโมดูล	การเรียนด้วยการน�าตนเอง	การใช้บทเรียนโปรแกรม
หรือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน	
	 จากแนวทางข้างต้น	 อาจารย์ผู้สอนควรจัดท�าแผนการ
สอนรายคาบ	 เช่น	 คาบที่	 2-3	 สอนเรื่องการเขียนสรุปความ
และแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่าน	 อาจารย์ผู้สอนควรอธิบาย	
บรรยายหลกัการเบือ้งต้นเกีย่วกบัการเขยีนสรปุความ	หลงัจากนัน้
จึงเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกที่จะท�างานกลุ่มหรือเดี่ยวตามความ
สมัครใจเพื่อเขียนสรุปความ	 ส่วนการเขียนแสดงความคิดเห็นต่อ
เรือ่งทีอ่่านนัน้	อาจเริม่จากการน�าเสนอข้อค�าถามและขอให้ผูเ้รยีน
อภิปรายร่วมกัน	 เพื่อแสดงให้เห็นว่าอาจได้ค�าตอบที่หลากหลาย

แตกต่างกนัไป	หลงัจากนัน้	อาจารย์ผูส้อนน�าเสนอข้อค�าถามอืน่ๆ	
โดยให้ผู้เรียนเขียนค�าตอบของตนลงในกระดาษแล้วแลกกันอ่าน	
ในช่วงนีอ้าจเปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนบางคนได้ออกมาน�าเสนอค�าตอบ
ของตนหน้าชั้นเรียน
	 อย่างไรกต็าม	ในบางครัง้พบว่าอาจารย์ผูส้อนไม่สามารถ
จัดประสบการณ์ให้ครบทั้ง	4	 รูปแบบได้เพราะมีข้อจ�ากัดในเรื่อง
เนื้อหาและเวลา	 ดังนั้นอาจจะก�าหนดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
ผู้เรียนได้เพียง	2-3	 รูปแบบในแต่ละคาบที่สอน	 ทั้งนี้ควรจัดท�า
แผนการสอนล่วงหน้าให้ครบทุกสัปดาห์เพื่อตรวจสอบว่าวิธีการ
สอนหรือกิจกรรมเหล่านั้นเหมาะสมกับผู้เรียนหรือไม่	

สรุปได้ว่าการศึกษารูปแบบต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎี
การเรียนรู้แบบประสบการณ์	 ท�าให้อาจารย์ผู้สอนเข้าใจผู้เรียน 
มากขึน้	สามารถใช้ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัรปูแบบการเรยีนของ 
ผู้เรียนเป็นข้อมูลในการวางแผนการสอนเ	พื่อให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจ
ต่อการเรียนมากที่สุด	 ดังนั้นในการจัดการสอนโดยยึดรูปแบบ 
การเรียนรู้ของผู้เรียนนั้น	 ควรจัดให้มีกิจกรรมหลากหลายในการ
ฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ	 เพื่อตอบสนองวิธีการเรียนรู้ให้มากที่สุด	
อย่างไรก็ตาม	 จากประสบการณ์ของผู้เขียนพบว่าการที่ห้องเรียน
ประกอบไปด้วยผู้เรียนที่มีรูปแบบที่หลากหลายจึงเป็นเรื่องยาก 
ที่จะจัดกิจกรรมให้ผู ้เรียนทุกคนเกิดความพึงพอใจได้ทุกครั้ง	 
บางครัง้ผูเ้รยีนทีม่รีปูแบบหนึง่แล้วต้องเรยีนด้วยวธิกีารทีต่นไม่ชอบ
หรือไม่ถนัดก็จะเกิดความอึดอัด	มีความเครียดในการเรียน	แต่ถ้า
มองถงึผลระยะยาวจะพบว่า	การจดัการเรยีนการสอนแบบนีก้ท็�าให้
ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ	ด้วยเช่นกัน	
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