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บทคัดย่อ 
 

งานวจิยัเร่ือง รูปแบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีในประเทศไทย
เป็นการวิจยัเชิงปริมาณและคุณภาพ มีวตัถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาการใชรู้ปแบบการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีในประเทศไทย 2) เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่าง
ของการใชรู้ปแบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีในประเทศไทย และ 3) 
เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของการใชรู้ปแบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศกบัผลการเรียนของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรีในประเทศไทย ตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ีคือนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 ระดบัปริญญาตรี
สาขาวิชาภาษาองักฤษ ภาษาจีน และภาษาญ่ีปุ่น ปีการการศึกษา   2558 ของมหาวิทยาลยัในกรุงเทพ
และปริมณฑล จ านวน 457 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดบั ท่ีดดัแปลงจากแบบวดัรูปแบบการเรียนรู้ (Student Learning Style) ของ 
Grasha and Reichmann มีค่าความเช่ือมั่น 0.942 และแบบสัมภาษณ์รูปแบบการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) และการทดสอบไคสแควร์ (Chi-square Test) 
 ผลการศึกษา พบวา่ 

1  . การใชรู้ปแบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีในภาพรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ในการเรียนภาษาต่างประเทศนกัศึกษาใช้
รูปแบบการเรียนรู้แบบพึ่งพา แบบมีส่วนร่วม และแบบร่วมมือในระดบัมาก และใช้รูปแบบการ
เรียนรู้แบบอิสระ แบบหลีกเล่ียง และแบบแข่งขนัในระดบัปานกลาง  

2. นักศึกษาท่ีเรียนภาษาต่างประเทศแตกต่างกันมีการใช้รูปแบบการเรียนรู้ภาษาท่ีไม่
แตกต่างกนั แต่เม่ือพิจารณาแต่ละรูปแบบ พบวา่  นกัศึกษาท่ีเรียนภาษาต่างประเทศต่างกนั มีการใช้
รูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระ แบบแข่งขนั และแบบมีส่วนร่วมท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  
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3. การใชรู้ปแบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนกัศึกษามีความสัมพนัธ์กบัผลการเรียน
ของนกัศึกษาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 4. รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมส่งผลให้นักศึกษาประสบความส าเร็จในการเรียน
ภาษาต่างประเทศ 

5. นักศึกษาส่วนมากชอบให้ผู ้สอนใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมสอน
ภาษาต่างประเทศและไม่ชอบให้ผู ้สอนใช้ รูปแบบการเ รียน รู้แบบแข่งขันในการสอน
ภาษาต่างประเทศ 
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Abstract 
 

The objectives of the research entitled “Learning Styles in Foreign Language Learning of 
Under-Graduate Students in Thailand” were: 1) to study the use of learning styles in foreign 
language learning of under-graduate students in Thailand; 2) to analyze the difference in using 
learning styles in foreign language learning of under-graduate students in Thailand; and 3) to study 
the relationship of the use of learning styles in foreign language learning and learning achievement 
of under-graduate students in Thailand.  The samplings used in the study were 457 third-year 
students majoring in English, Chinese and Japanese in under-graduate level of universities in 
Bangkok and surroundings. The research instruments were 5-rating-scale questionnaires adapted 
from the Grasha-Riechmann Student Learning Style Scales (GRSLSS) with reliability at 0.942 and 
foreign language learning interview form. The statistics used in data analysis were composed of 
mean, standard deviation, One-way ANOVA and Chi-square Test. 
The results of the study found that: 
1. The use of learning styles in foreign language learning of under-graduate students in Thailand 
was at a moderate level. Students used Dependent Learning Style, Participative Learning Style and 
Collaborative Learning Style in their learning in a high level, and they used Independent Learning 
Style, Avoidance Learning Style and Competitive Learning Style at a moderate level.  
2. The students studying in different majors used similar language learning styles. Students in 
different majors used Independent Learning Style, Competitive Learning Style and Participative 
Learning Style differently with the significantly statistic figure at 0.05. 
3. The use of learning styles in foreign language learning had a relation to learning achievement of 
students with the significantly statistic figure at 0.05. 
4. The use of learning styles resulted to the success in foreign language learning of students. 
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5. Most students preferred their teachers to use Participative Learning Style in foreign language 
teaching and learning, but not Competitive Learning Style. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

ภาษาต่างประเทศ คือ ภาษาอ่ืนๆ ท่ีบุคคลหน่ึงไม่ไดใ้ช้ส่ือสารพูดคุยกนัในชีวิตประจ าวนั
เป็นภาษาท่ีใช้เพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ หรือการติดต่อกนัเพื่อความสัมพนัธ์หรือผลประโยชน์อยา่ง
ใดอย่างหน่ึง เช่นการคา้ขาย การทูต การทหาร การท่องเท่ียวเป็นตน้ ในโลกยุคปัจจุบนัซ่ึงเป็นยุค
ของการติดต่อส่ือสารกนัอยา่งไร้พรมแดน ดงันั้น ภาษาต่างประเทศจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่ง เพราะ
ภาษาต่างประเทศจะเป็นส่ือกลางของการติดต่อนั้น ดว้ยเหตุท่ีภาษาต่างประเทศมีความส าคญัต่อการ
ด าเนินชีวิตประจ าวนัและการประกอบอาชีพ ดงันั้น หลกัสูตรการศึกษาของไทยในระดบัต่างๆ จึง
ก าหนดใหเ้รียนภาษาองักฤษและภาษาต่างประเทศอ่ืนๆในการศึกษาภาคบงัคบั 

จากเกณฑ์การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการนั้น นักเรียนในระดับ
ประถมศึกษาและมธัยมศึกษาจะใชเ้วลาในการเรียนภาษาองักฤษไม่นอ้ยกวา่ 12 ปี กล่าวคือในระดบั
ประถมศึกษาใช้เวลาเรียน 6 ปี ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ใช้เวลาเรียน 3 ปี และระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลายใชเ้วลาเรียนอีก 3 ปี และในขณะเดียวกนัยงัตอ้งเรียนภาษาต่างประเทศอ่ืนๆเช่นภาษาจีน
ภาษาญ่ีปุ่นเป็นตน้อีกไม่น้อยกว่า 6 ปี โดยเร่ิมเรียนเม่ือเขา้สู่มธัยมศึกษาตอนตน้ แต่ปรากฏว่าจาก
รายงานแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาองักฤษเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขนัของประเทศ (พ.ศ. 2549–2553) ของกระทรวงศึกษาธิการ (2549) พบวา่ ค่าเฉล่ียของคะแนน
ภาษาองักฤษจากการสอบเขา้มหาวทิยาลยัตั้งแต่เดือนมีนาคม 2545–เดือนมีนาคม 2548 ไม่มีปีใดท่ีผู ้
เขา้สอบท าคะแนนเฉล่ียไดเ้กินร้อยละ 50 โดยล่าสุดมีคะแนนเฉล่ียเพียงร้อยละ 40.14 ซ่ึงต ่ากว่า
เกณฑ์กลาง นอกจากน้ีผลการประเมินดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (GAT) วิชาภาษาองักฤษในปี
การศึกษา 2547 ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มธัยมศึกษาปีท่ี 3 และมธัยมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า
คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับต ่าสุด จากข้อมูลของส านักงาน
เลขาธิการการศึกษา (2556) ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถดา้นภาษาองักฤษในการสอบ 
TOEFLของผูเ้ขา้สอบทั้งหมด 171 ประเทศ ปรากฏว่า ผูเ้ขา้สอบจากประเทศไทยมีคะแนนเฉล่ียต ่า
กวา่ 500 คะแนน ถา้นบัเฉพาะประเทศท่ีอยูใ่นภูมิภาคเอเชีย 17 ประเทศ ประเทศไทยจดัอยูใ่นอนัดบั
ท่ี 14 และจากรายงานของบริษทั Education First ไดจ้ดัอนัดบัทกัษะความสามารถดา้นภาษาองักฤษ
ในภูมิภาคเอเชีย 13 ประเทศท่ีไม่ไดใ้ชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาหลกั พบว่า ประเทศไทยถูกจดัอยูใ่น
อนัดบัท่ี 12 และทกัษะความสามารถภาษาองักฤษอยู่ในระดบัต ่ามาก นอกจากน้ีผลการวิจยัเร่ือง
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การศึกษาความสามารถปัญหาและความตอ้งการในการใชภ้าษาองักฤษของนกัศึกษาระดบัปริญญา
โทและปริญญาเอกของสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ โดยสุวรรณี พนัธ์ุพรึกส์ 
และ ฌลัลิกา มหาพูนทอง (2550) พบว่า นกัศึกษาระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกสอบ KMIT-
Test ในภาพรวมไดค้ะแนนระดบัต ่า จะเห็นไดว้า่สัมฤทธ์ิผลในการเรียนภาษาต่างประเทศนั้นไม่ได้
ข้ึนอยู่กับจ านวนเวลาท่ีเรียน แต่จากผลการศึกษาของไนแมน ฟรอลิค และโทเดสโค (Naiman, 
Frohlich and Todesco, 1975 อา้งในแพรวพรรณ พร้ิงพร้ิม, 2550) พบว่า ผูเ้รียนท่ีประสบ
ความส าเร็จในการเรียนภาษามกัใชก้ลยุทธ์การเรียนท่ีหลากหลายและเหมาะสมกบัตนเองและชนิด
ของงาน และบล็อก (Block, 1986) ก็กล่าววา่ผูเ้รียนท่ีไม่ใชรู้ปแบบการเรียนท่ีเหมาะสมกบัตนเอง
และชนิดงานก็มกัจะไม่ประสบความส าเร็จในการเรียนภาษา รูปแบบการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้ส่วน
บุคคลท่ีมีผลเป็นอยา่งมากต่อการเรียนรู้ของบุคคลนั้น (Mehraj Ahmad Bhat, 2014) ดงันั้นการเรียน
ภาษาต่างประเทศให้ประสบความส าเร็จ ผูเ้รียนตอ้งมีรูปแบบในการเรียนรู้และใชรู้ปแบบในการ
เรียนรู้อยา่งเหมาะสมและสม ่าเสมอ ดงัท่ีแมคกอรต้ี และอ๊อกซ์ฟอร์ด (Mc Groarty and Oxford, 
1990) กล่าวว่า การมีรูปแบบการเรียนรู้ท่ีดีมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิในการเรียนภาษาท่ีสอง 
และสอดคล้องกบัอ๊อกซ์ฟอร์ด (Oxford, 1989) ท่ีพบว่ารูปแบบการเรียนรู้ภาษาเป็นเคร่ืองมือ
สนบัสนุนให้ผูเ้รียนรู้จกัรับผิดชอบการเรียนรู้ดว้ยตนเองและรู้จกัใช้กลยุทธ์ในการเรียนแบบต่างๆ 
และเฟลเดอร์ (Felder, 1993, p. 286) กล่าวว่า รูปแบบการเรียนรู้ หมายถึง ลกัษณะและวิธีการท่ี
ผูเ้รียนแต่ละคนใช้ในการเรียนรู้การคิดและการแกปั้ญหา รูปแบบการเรียนรู้ของแต่ละคนมีความ
แตกต่างกนัท าใหเ้รียนรู้ไดไ้ม่เหมือนกนั (อุษณีย ์โพธ์ิสุข, 2542, น. 29) ดงันั้นการศึกษารูปแบบการ
เรียนรู้จะช่วยใหผู้ส้อน ไดท้ราบถึงความแตกต่างของผูเ้รียนแต่ละคนไดท้ราบถึงรูปแบบการเรียนรู้
ท่ีผูเ้รียนแต่ละคนชอบ ท าใหผู้ส้อนจดัการสอนจดักิจกรรมให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูเ้รียน 
ท าใหผู้เ้รียนประสบผลส าเร็จในการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคตเม่ือส าเร็จการศึกษา 

การศึกษาเร่ืองรูปแบบการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารต่างๆ พบว่า รูปแบบการเรียนรู้
ไม่ไดเ้ป็นแนวคิดใหม่ มีการศึกษามาแลว้ตั้งแต่ตน้ศตวรรษท่ี 19 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ พบวา่ แนวคิดท่ีเป็นท่ีนิยมมี 2 แนวคิด ไดแ้ก่ แนวคิดของ David A. 
Kolb (1984) เป็นแนวคิดท่ีใช้ทฤษฏีการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ แบ่งรูปแบบการเรียนของผูเ้รียน
ตามแบบการคิด (Cognitive Style) และแนวคิดของ Anthony F. Grasha and Sheryl Reichmann 
(1975) เป็นแนวคิดท่ีจ าแนกรูปแบบการเรียนตามพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการเรียนของผูเ้รียน 
(กองวิจยัทางการศึกษา, 2553 น.8-9) ในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใช้แนวคิดการเรียนรู้ของ 
Grasha and Reichmann (1975) มาใชเ้ป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั ซ่ึง Grasha and Reichmann 
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(1975)ได้แบ่งรูปแบบการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมออกเป็น 6 รูปแบบ คือ รูปแบบการมีส่วนร่วม 
รูปแบบหลีกเล่ียง รูปแบบร่วมมือ รูปแบบแข่งขนั รูปแบบอิสระ และรูปแบบพึ่งพา 

ด้วยเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัในฐานะผูส้อนภาษาต่างประเทศจึงสนใจท่ีจะศึกษา
รูปแบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีในประเทศไทย เพื่อหาการใช้
รูปแบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีในประเทศไทย หาความแตกต่าง
ของการใชรู้ปแบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี และหาความสัมพนัธ์
ของการใชรู้ปแบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศกบัผลการเรียนของนกัศึกษา เพื่อน าผลการวิจยัน้ีเป็น
แนวทางในการแนะน ารูปแบบการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมให้แก่นกัศึกษาในการเรียนภาษาต่างประเทศ
นอกจากนั้นยงัใช้เป็นแนวทางในการเตรียมการสอนปรับปรุงการเรียนการสอน และต่อยอด
งานวจิยัเพื่อพฒันาองคค์วามรู้เก่ียวกบัการจดัการการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศต่อไป 

 
1.2 วตัถุประสงค์กำรวจัิย 

1. เพื่อศึกษาการใช้รูปแบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน
ประเทศไทย 
 2. เพื่อวเิคราะห์ความแตกต่างของการใชรู้ปแบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนกัศึกษา 
ระดบัปริญญาตรีในประเทศไทย 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของการใชรู้ปแบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศกบัผลการเรียน 
ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีในประเทศไทย 
 
1.3 ค ำถำมในกำรวจัิย 
  1. การใชรู้ปแบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 3 ภาษา คือภาษาองักฤษ ภาษาจีน และ
ภาษาญ่ีปุ่นของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีในประเทศไทยเป็นอยา่งไร 
  2. การใชรู้ปแบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 3 ภาษา คือภาษาองักฤษ ภาษาจีน และ
ภาษาญ่ีปุ่นของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีในประเทศไทยมีความแตกต่างกนัหรือไม่อยา่งไร 
  3. การใช้รูปแบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศกับผลการเรียนของนักศึกษามี
ความสัมพนัธ์กนัหรือไม่อยา่งไร 
 
1.4 สมมติฐำนในกำรวจัิย 
  1.นัก ศึกษา ท่ี เ รียนภาษาต่างประ เทศต่างกันจะมีการใช้ รูปแบบการเ รียน รู้
ภาษาต่างประเทศท่ีแตกต่างกนั 
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       2. การใช้รูปแบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนกัศึกษามีความสัมพนัธ์กบัผลการ
เรียนภาษาของนกัศึกษา 
1.5 นิยำมศัพท์ในกำรวจัิย 
  1. รูปแบบ (Style) หมายถึง ลกัษณะของการกระท าหรือพฤติกรรมท่ีบุคคลน ามาใชใ้นการ 
ด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึง (Longman, C. 1981) 
  2. รูปแบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หมายถึง ลกัษณะของการกระท าหรือพฤติกรรมท่ี 
ผูเ้รียนน ามาใชใ้นการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดยงายวจิยัน้ีท าการศึกษารูปแบบการเรียนรู้ภาษา 
ต่างประเทศตามแนวคิดรูปแบบการเรียนรู้ของ Grasha and Reichmann (1975)โดยจ าแนกลกัษณะ 
ของการกระท าหรือพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนออกเป็น 6 รูปแบบ คือ แบบอิสระ 
(Independent) แบบหลีกเล่ียง (Avoidant) แบบร่วมมือ (Collaborative) แบบพึ่งพา (Dependent) 
แบบแข่งขนั (Competitive) และแบบมีส่วนร่วม (Participant) 
   2.1 การเรียนรู้แบบอิสระ (Independent) หมายถึงรูปแบบการเรียนท่ีผูเ้รียนสนใจ 
เรียนรู้และคิดดว้ยตนเอง ชอบท่ีจะเรียนเฉพาะเร่ืองท่ีตนเองคิดวา่ส าคญัและจ าเป็นต่อการเรียนรู้ 
ต่อไป ชอบและมีความเช่ือมัน่ในความสามารถในการเรียนรู้และท างานดว้ยตนเองตามล าพงั 
มากกวา่ ท างานร่วมกบัคนอ่ืน ลกัษณะท่ีแสดงออกของผูเ้รียนรูปแบบอิสระคือมีความมัน่ใจท่ีจะ 
เรียนรู้และท างานไดด้ว้ยตนเอง จึงชอบเรียนรู้และท างานคนเดียวสามารถสร้างสรรคง์านได้ 
   2.2 การเรียนรู้แบบหลีกเล่ียง (Avoidant) หมายถึงรูปแบบการเรียนท่ีผูเ้รียนไม่ 
สนใจในการเรียนเน้ือหาวชิาและการเขา้เรียน ไม่ชอบการมีส่วนร่วมกบัคนอ่ืนและผูส้อนใน 
หอ้งเรียน ลกัษณะท่ีแสดงออกของผูเ้รียนรูปแบบหลีกเล่ียงคือไม่ชอบกิจกรรมในหอ้งเรียนไม่ 
ชอบการทดสอบ ไม่ชอบการแข่งกบัคนอ่ืนไม่ชอบการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) 
   2.3 การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative) หมายถึงรูปแบบการเรียนท่ีผูเ้รียนจะ 
ร่วมแสดงความคิดเห็นและความสามารถกบัผูอ่ื้นใหค้วามร่วมมือกบัผูส้อนในทุกส่ิง ร่วมมือในการ 
เรียนและการท างานกบัคนอ่ืน ลกัษณะท่ีแสดงออกของผูเ้รียนรูปแบบร่วมมือคือชอบเรียนกลุ่ม 
เล็กๆชอบการเรียนแบบสัมมนาอภิปราย ชอบการเรียนและการท างานเป็นกลุ่มมากกวา่ท าคนเดียว 
   2.4 การเรียนรู้แบบพึ่งพา (Dependent) หมายถึงรูปแบบการเรียนท่ีผูเ้รียนไม่ค่อย 
แสดงความรู้ความสามารถของตนเองอยา่งเตม็ท่ี ชอบอาศยัผูส้อนและคนอ่ืนเป็นท่ีพึ่งในการเรียน 
ลกัษณะท่ีแสดงออกของผูเ้รียนรูปแบบพึ่งพา คือ ชอบผูส้อนท่ีมีประเด็นการสอนท่ีชดัเจนสรุป 
เน้ือหาสาระการเรียนใหมี้หลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนการสอนท่ีชดัเจน 
   2.5 การเรียนรู้แบบแข่งขนั (Competitive) หมายถึงรูปแบบการเรียนท่ีผูเ้รียนจะ 
พยายามเรียนหรือท าส่ิงต่างๆใหดี้กวา่คนอ่ืนในห้องเรียน เพื่อใหไ้ดรั้บรางวลัหรือค าชมเชยจาก 
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ผูส้อน ลกัษณะท่ีแสดงออกของผูเ้รียนรูปแบบแข่งขนั คือเป็นผูน้ ากลุ่มสร้างความประทบัใจใหก้บั 
ผูส้อน ท างานท่ีโดดเด่น ชอบครอบง าคนอ่ืนเวลาอภิปรายปัญหา ชอบกิจกรรมท่ีแสดงวา่ตนเองเก่ง 
กวา่คนอ่ืน     
   2.6 การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participant) หมายถึงรูปแบบการเรียนท่ีผูเ้รียน 
ตอ้งการเรียนรู้เน้ือหาวชิา ตอ้งการความรู้ ชอบเขา้เรียนอยา่งสม ่าเสมอและใหค้วามร่วมมือใน 
การท ากิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการเรียนลกัษณะท่ีแสดงออกของผูเ้รียนรูปแบบมีส่วนร่วม คือมีความ 
รับผดิชอบในการเรียนชอบการเรียนการสอนแบบอภิปราย ชอบท างานท่ีเก่ียวกบัการเรียนชอบ 
การเรียนการสอนเชิงรุก (Active Teaching) ชอบผูส้อนท่ีคิดวเิคราะห์และสังเคราะห์ไดดี้ 
  3. ภาษาต่างประเทศ หมายถึง ภาษาองักฤษ ภาษาจีนและภาษาญ่ีปุ่น 
  4.นกัศึกษาปริญญาตรี หมายถึง ผูท่ี้เรียนสาขาวชิาภาษาองักฤษ ภาษาจีน และภาษาญ่ีปุ่น 
ชั้นปีท่ี 3 ระดบัปริญญาตรีในมหาวทิยาลยัของรัฐบาลและเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
  5. ผลการเรียนภาษาของนกัศึกษา หมายถึง เกรดการเรียนเฉล่ียของวชิาภาษาองักฤษ 
ภาษาจีน และภาษาญ่ีปุ่น ตั้งแต่ชั้นปีท่ี 1 จนถึงปัจจุบนั 
 
1.6 ข้อจ ำกดัในกำรวจัิย 
  เน่ืองจากขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณ ผูว้ิจยัจึงเลือกศึกษาภาษาต่างประเทศท่ีมีความจ าเป็นต่อ
ธุรกิจต่างๆในปัจจุบนั 3 ภาษา ซ่ึงได้แก่ ภาษาองักฤษ ภาษาจีน และภาษาญ่ีปุ่น และเลือกศึกษา
เฉพาะมหาวิทยาลยัท่ีไดรั้บความนิยมและมีการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศครบทั้ง 3 ภาษา ซ่ึง
ตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
1.7 ขอบเขตของกำรวจัิย 
 1. ดา้นเน้ือหา ศึกษารูปแบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศตามแนวคิดรูปแบบการเรียนรู้ของ
Grasha and Reichmann (1975) โดยจ าแนกลกัษณะของการกระท าหรือพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนออกเป็น 6 รูปแบบคือแบบอิสระ(Independent) แบบหลีกเล่ียง (Avoidant) แบบร่วมมือ 
(Collaborative) แบบพึ่ งพา (Dependent) แบบแข่งขัน (Competitive) และแบบมีส่วนร่วม 
(Participant) 
 2. ด้านพื้นท่ี ศึกษาเฉพาะมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนท่ีเปิดสอนสาขาวิชาเอก
ภาษาองักฤษ ภาษาจีนและภาษาญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจ านวน 8 แห่งคือ
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนคริ
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นทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย ์มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย มหาวิทยาลยัอสัสัมชัญและ
มหาวทิยาลยัรังสิต 
 3. ดา้นประชากร ศึกษานกัศึกษาปริญญาตรีชั้นปีท่ี 3 ท่ีเรียนสาขาวิชาเอกภาษาองักฤษ
ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่น ท่ีก าลงัศึกษาในปีการศึกษา 2558 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จ านวน 8 แห่ง คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั และมหาวทิยาลยัรังสิต 
  4. ดา้นเวลา การวจิยัน้ีท าการศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 

 
1.8 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1. ไดท้ราบรูปแบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนกัศึกษาปริญญาตรี 
  2. ไดท้ราบความแตกต่างของรูปแบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนกัศึกษาปริญญาตรี 
  3. ไดท้ราบความสัมพนัธ์ของรูปแบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศกบัผลการเรียนภาษาของ 
นกัศึกษาปริญญาตรี 

4. ไดแ้นวทางในการแนะน ารูปแบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศท่ีเหมาะสมใหก้บันกัศึกษา 
5. ไดแ้นวทางในการเตรียมการสอนของผูส้อน 
6. ใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนของผูเ้รียนและผูส้อน 
7. ไดน้ าความรู้ท่ีไดจ้ากการวจิยัน้ีไปต่อยอดงานวจิยัและงานวชิาการอ่ืนๆ ต่อไป 
8. ใชเ้ป็นแนวทางแก่ผูว้จิยัท่ีสนใจเก่ียวกบัเร่ืองน้ีไดท้  าวจิยัต่อยอดต่อไป 
 

 

DPU



บทที ่2 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

  

การวิจยัเร่ืองการศึกษาการใช้รูปแบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในประเทศไทย มีวตัถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1.เพื่อศึกษาการใช้รูปแบบการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศของนกัศึกษามหาวิทยาลยัระดบัปริญญาตรีในประเทศไทย  2.เพื่อวิเคราะห์ความ
แตกต่างของการใชรู้ปแบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนกัศึกษา และ 3.เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์
ของการใช้รูปแบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศกบัผลการเรียนภาษาของนกัศึกษา ผูว้ิจยัไดศึ้กษา
เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

2.1 แนวคิดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
2.2 แนวคิดเร่ืองรูปแบบการเรียนรู้ 

2.2.1 ความหมายของรูปแบบการเรียนรู้ 

2.2.2 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัรูปแบบการเรียนรู้ 

2.2.3 ความส าคญัของรูปแบบการเรียนรู้ 
2.3 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1 แนวคิดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 การเรียนรู้ เป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอยา่งถาวรอนัเป็นผลมาจากการฝึก การ
ปฏิบติั (Hilgard and Bower, 1981)  
 การเรียนรู้ตามความหมายของ Mednick (1962 อา้งถึงใน ธนวรรณ สินประเสริฐ, 2556 น.
18) มี 4 ลกัษณะ คือ 

  1. การเรียนรู้ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
  2. การเรียนรู้เป็นผลจากการฝึกฝน 

  3. การเรียนรู้เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีค่อนขา้งถาวร มิใช่การเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมชัว่คราว 

  4. การเรียนรู้ไม่สามารถสังเกตไดโ้ดยตรง แต่จะทราบจากการกระท าท่ีเป็นผลจาก
การเรียนรู้ 

 ดังนั้นพฤติกรรมการเปล่ียนแปลง ท่ีเป็นผลจากการเรียนรู้ จะเกิดการเปล่ียนแปลง 3 
ประการ ดงัน้ี (Bloom,1976) 
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  1. การเปล่ียนแปลงทางความรู้ ความเขา้ใจ และความคิด ( Cognitive Domain) 
หมายถึง การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสมอง เป็นการเรียนรู้เก่ียวกบัเน้ือหาใหม่ เกิดความรู้ ความ
เขา้ใจในส่ิงนั้นๆ  
  2. การเปล่ียนแปลงทางอารมณ์ ความรู้สึก  ( Affective Domain) หมายถึง การ
เปล่ียนแปลงทางจิตใจ เม่ือไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ ผูเ้รียนเกิดความรู้สึกทางจิตใจ ความสนใจ เกิดเป็น
ความเช่ือ เจตคติ ทศันคติ ค่านิยม เป็นตน้ 

  3. การเปล่ียนแปลงทางทกัษะ (Psychomotor Domain) หมายถึง การท่ีผูเ้รียนได้
เรียนรู้ทั้งในดา้นความรู้ ความเขา้ใจ ความคิด และเกิดความรู้สึก เกิดความสนใจ และน าส่ิงท่ีได้
เรียนและรู้ไปปฏิบติัจนเกิดความช านาญมากข้ึนจนเป็นทกัษะท่ีอยู่ในตวัของผูเ้รียน เช่น การฝึก
ทกัษะภาษาต่างประเทศ การฝึกทกัษะกีฬา เป็นตน้  
 การเรียนรู้ เป็นกระบวนการจากการไม่รู้ไปสู่การรู้ ดงันั้นการเรียนรู้ตอ้งอาศยัวุฒิภาวะ วุฒิ
ภาวะ คือ ระดบัความเจริญเติบโตของร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ ของผูเ้รียนในแต่ละวยั นอกจากน้ี
การเรียนรู้ตอ้งอาศยัความพร้อมของผูเ้รียนด้วย ในการเรียนรู้ส่ิงเดียวกนัผูเ้รียนอาจเรียนรู้ได้ไม่
เท่ากนั เพราะมีความพร้อมและความสามารถท่ีแตกต่างกนั และใชว้ิธีการเรียนรู้ต่างกนั ผลของการ
เรียนรู้อาจไดรั้บมากนอ้ยต่างกนั ดงันั้น Cronbach (1963) กล่าววา่ การเรียนรู้จะประสบความส าเร็จ
องค์ประกอบของการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้เป็นส่ิงส าคญั  การเรียนรู้จะเกิดข้ึนไดผู้เ้รียน
ตอ้ง 1) มีเป้าหมาย (Goal) 2) มีความพร้อม (Readiness) เป็นลกัษณะเฉพาะของผูเ้รียนแต่ละคน ซ่ึง
หมายถึง วฒิุภาวะของผูเ้รียนดว้ย 3) สถานการณ์หรือส่ิงเร้า (Situation) หมายถึงเน้ือหาท่ีจะเรียน 4) 
การหาช่องทางหรือวิธีการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการเรียน (Interpretation) 5) การลงมือกระท า 
(Action) คือ การลงมือตอบสนองต่อสถานการณ์หรือส่ิงเร้าต่างๆ หลงัจากตอบสนองส่ิงเร้าหรือ
สถานการณ์แลว้ เกิด 6) ผลท่ีตามมา (Consequence) ซ่ึงจะมี 2 ลกัษณะ คือ ประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย (Confirm) และเรียนรู้เร่ืองใหม่โดยเร่ิมการตั้ งเป้าหมายใหม่ต่อไป ถ้าไม่ประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมาย (Contradict) คือ ปรับปรุงช่องทาง วิธีการเรียน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ดงั
กระบวนการเรียนรู้ตามแผนภาพขา้งล่าง 
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                   ภาพท่ี 1 องคป์ระกอบและกระบวนการเรียนรู้ 
 

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คราเชน (Krashen, 1987, pp. 35-40 อา้งถึงใน สมพร            
โกมารทตั, 2548, น. 23-25) กล่าวถึง สมมติฐานการเรียนและการรู้ภาษา ( The Acquisition Learning 

Goal 
เป้าหมายการเรียนรู้ 

 

Readiness 
ความพร้อม 

Action 
การเรียน 

 

Interpretation 
วธีิการเรียน 

Situation 
เน้ือหา 

Consequence 
ผลลพัท ์

Contradict 
ไม่สัมฤทธ์ิผล 

Confirm 
สัมฤทธ์ิผล 
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Hypothesis) ซ่ึงสรุปไดว้่ากระบวนการเรียนรู้ภาษาของคนเรามี 2 แบบ คือ การรู้ภาษา (Language 
Acquisition) และการเรียนภาษา (Language Learning) 

 1. การรู้ภาษา (Language Acquisition) เป็นวธีิการเรียนรู้ภาษาท่ีมีกระบวนการคลา้ยคลึงกบั
การเรียนรู้ภาษาแม่ เป็นการเรียนรู้ภาษาโดยไม่รู้ตวั ผูเ้รียนจะไม่คิดวา่ก าลงัเรียนภาษาอยูเ่พราะมุ่งท่ี
การใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารเป็นส าคญั ผูเ้รียนมกัไม่รู้ตวัว่าไดเ้รียนรู้กฏเกณฑ์ของภาษาแลว้ เพราะ
ไม่มีการเน้นเร่ืองกฏเกณฑ์ดงักล่าว แต่ผูเ้รียนจะรู้สึกไดถึ้งความถูกผิดของภาษา แมจ้ะไม่ไดเ้รียน
กฏเกณฑโ์ดยตรง การเรียนรู้แบบน้ีจึงมีลกัษณะเป็นธรรมชาติ และไม่เป็นทางการ 

 2. การเรียนภาษา (Language Learning) เป็นวิธีการเรียนภาษาอย่างรู้ตวั เรียนรู้กฏเกณฑ์
ของภาษาเป็นหลกั ผูเ้รียนจะสามารถอธิบายกฏเกณฑ์ของภาษาได ้มีความรู้เก่ียวกบัตวัภาษาท่ีเรียน 
แต่ในกระบวนการเรียนดว้ยวิธีน้ี ไม่มีการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารเหมือนในชีวิตประจ าวนัจึงเป็น
การเรียนรู้อยา่งเป็นทางการ 

 สรุปว่า การรู้ภาษา (Language Acquisition) และการเรียนภาษา (Language Learning)  
น าไปใชป้ระโยชน์ไดต่้างกนั คือ การรู้ภาษา ท าให้ผูเ้รียนสามารถใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารในชีวิต
จริงไดอ้ย่างเป็นธรรมชาติ โดยมีความคล่องแคล่วในการใชภ้าษา ส่วนการเรียนภาษา เป็นวิธีการ
เรียนรู้กฏเกณฑ์ของภาษาเพื่อให้สามารถใชภ้าษาไดอ้ย่างถูกตอ้ง มีประโยชน์ในการใชต้รวจสอบ
ความถูกตอ้งของภาษา และใช้ประโยคให้ถูกตอ้งตามกฏเกณฑ์ของภาษานั้นๆ ซ่ึงถือว่าทั้งการรู้
ภาษาและการเรียนภาษาเป็นปัจจยัส าคญัท่ีใชเ้พื่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอยา่งถูกตอ้ง  
 

2.  แนวคิดเร่ืองรูปแบบการเรียนรู้ 

2.1  ความหมายของรูปแบบการเรียนรู้ 
กองวิจยัการศึกษา กรมวิชาการ (2544, น. 2)  กล่าวถึงรูปแบบการเรียนรู้ว่า หมายถึง 

พฤติกรรมหรือการปฏิบติัของผูเ้รียนในการจดัการเก่ียวกบัการเรียนซ่ึงแตกต่างกนัตามสติปัญญา 
ลกัษณะเฉพาะของผูเ้รียนและสภาพแวดลอ้มทางการเรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค์
ของหลกัสูตร 

เหมือนฝัน ศรีศกัดา (2551, น.13) ไดใ้ห้ความหมายรูปแบบการเรียนรู้เป็นลกัษณะท่ีแสดง
ถึงวิธีการท่ีผูเ้รียนแต่ละคนชอบและใชป้ฏิบติัเป็นประจ าในกระบวนการเรียนรู้ เช่น การแกปั้ญหา 
การมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนการสอน 

อรุณี อรุณเรืองและคณะ (2556, น.8) กล่าวว่า รูปแบบการเรียนรู้ หมายถึง วิธีการท่ีผูเ้รียน
ใช้จนเป็นนิสัยในการเรียนรู้ สร้างความคิดรวบยอด จดจ าข้อมูล และน าความรู้มาใช้ให้เป็น
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ประโยชน์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ โดยมีความชอบ ความถนดั เจตคติ ประสบการณ์ 
และบุคลิกภาพของผูเ้รียนแต่ละคนเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมการเรียนรู้ 

Page and Thomas (1980) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบการเรียนรู้ หมายถึง วิธีการเรียนท่ีผูเ้รียนแต่
ละคนชอบและน ามาใชใ้นการเรียนของตน เช่น บางคนชอบเรียนดว้ยการฟังมากกวา่การอ่าน เป็น
ตน้ 

Keefe  (1979, p.4)  ไดก้ล่าวถึงรูปแบบการเรียนรู้ หมายถึง ลกัษณะทางความรู้ ทางอารมณ์
และทางความรู้สึกท่ีบ่งช้ีถึงวิธีการท่ีผูเ้รียนใชใ้นการเรียนรู้ ในการมีปฏิสัมพนัธ์และการโตต้อบกบั
สภาพท่ีใชเ้รียนรู้ 

Cornett (1983)  ไดก้ล่าวถึงรูปแบบการเรียนรู้ หมายถึง รูปแบบท่ีให้แนวทางต่อพฤติกรรม
การเรียน 

Kolb (1984)  ไดก้ล่าวถึงรูปแบบการเรียนรู้ หมายถึง วธีิการท่ีผูเ้รียนชอบใชใ้นการแสวงหา 
การเขา้ถึง และการจดัการขอ้มูลท่ีตอ้งการเรียนรู้ 

Ellis (1985, p.52) ให้ความหมายของรูปแบบการเรียนรู้ หมายถึง วิธีการเรียนท่ีผูเ้รียนใช้
อยา่งสม ่าเสมอในการเรียน การคิด การท าพฤติกรรมต่างๆท่ีเก่ียวกบัการเรียน 

Dunn and Griggs (1987) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบการเรียนรู้ หมายถึง วิธีการสอนของผูส้อนท่ี
ส่งผลต่อพฤติกรรมทางร่างกายและจิตใจในการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

Merriam and  Caffarella (1991) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบการเรียนรู้ หมายถึง วิธีการเฉพาะของ
แต่ละบุคคลท่ีใชใ้นการจดัการการเรียนรู้ และการใชส่ิ้งท่ีเรียน 

Mumford (1992, p.2) อธิบายรูปแบบการเรียนรู้ หมายถึง วิธีการท่ีผูเ้รียนชอบใชใ้นการ
เรียนรู้ส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยมีประสบการณ์ เจตคติ และบุคคลิกภาพเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

James and Gardner (1995) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบการเรียนรู้ หมายถึง พฤติกรรมท่ีซับซ้อนท่ี
ผูเ้รียนใช้ในการรับรู้ จดัการ เก็บรวบรวมและการน าส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ออกมาใช้อยา่งมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

Swanson (1995) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบการเรียนรู้ หมายถึง พฤติกรรมและทศันคติเฉพาะท่ีมี
ความสัมพนัธ์ต่อบริบทของการเรียนรู้ 

Grasha (1996)  ไดก้ล่าวถึงรูปแบบการเรียนรู้ หมายถึง ความชอบท่ีผูเ้รียนใชใ้นการคิดและ
การมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นในสภาพแวดลอ้มและประสบการณ์ในหอ้งเรียนท่ีแตกต่างกนั 

Cassidy (2004) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบการเรียนรู้ หมายถึง การประยุกต์ใชล้กัษณะเฉพาะ
บุคคลในการแกปั้ญหา ในการคิด ในการรับรู้ และการจ า 
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สรุปไดว้่า รูปแบบการเรียนรู้ หมายถึง ลกัษณะของการกระท าหรือพฤติกรรมท่ีผูเ้รียนแต่
ละคนชอบและน ามาใชใ้นการเรียนรู้ การคิด การแกปั้ญหา และการตอบสนองต่อการเรียนรู้เร่ือง
นั้นๆ 
 

2.2 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัรูปแบบการเรียนรู้ 

 จากการศึกษาเร่ืองรูปแบบการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัได้ศึกษาเอกสารต่างๆ พบว่า รูปแบบการ
เรียนรู้ไม่ไดเ้ป็นแนวคิดใหม่ มีการศึกษามาแลว้ตั้งแต่ตน้ศตวรรษท่ี 19 โดยในปี ค.ศ. 1909  Betts 
ได้น าเสนอเคร่ืองมือในการทดสอบจินตนาการของผูเ้รียน  โดยใช้ช่ือเคร่ืองมือนั้นว่า  Betts  
Inventory หลงัจากนั้นมาก็ผูศึ้กษาศึกษาเร่ืองรูปแบบการเรียนรู้เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

 ในปี ค.ศ. 1923 Carl Jung ไดเ้สนอแนวคิดเร่ืองบุคลิกภาพ โดยท่ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบังาน
ทางการศึกษา แต่ต้องการบอกความแตกต่างกันของบุคลิกภาพของคนในโลก และให้เห็น
ความส าคญัของความแตกต่างในบุคลิกภาพเหล่านั้น ซ่ึงไดค้น้พบวา่ บุคคลิกของมนุษยมี์ 2 แบบ 
คือ แบบท่ีชอบแสดงออก (Extroversion) เป็นบุคคลท่ีพอใจอยูก่บัการติดต่อกบัผูค้น ท ากิจกรรมกบั
ผูอ่ื้น และมีกิจกรรมต่างๆกบัโลกภายนอก และแบบท่ีไม่ชอบแสดงออก ( Introversion) เป็นบุคคล
ท่ีอยูใ่นโลกแห่งความคิด ความรู้สึก และความเพอ้ฝันของตนเอง ต่อมาไดเ้สนอวิธีการเพื่อให้คนทั้ง
สองแบบไดเ้รียนรู้โลกภายนอก  ซ่ึงมี 4 วิธี คือ วิธีใชก้ารสัมผสั (Sensing) คือ วิธีการเรียนโดยการ
สัมผสัหรือการฝึกปฏิบติั  วิธีใชส้ติปัญญา (Intuition) คือ วิธีการคิดท่ีเกิดอยา่งฉบัพลนัและเป็นการ
คิดเชิงนามธรรม วิธีใชค้วามคิด (Thinking) คือ วิธีการคิดเชิงตรรกะและเป็นส่ิงท่ีเป็นปรนยั  วิธีใช้
ความรู้สึก (Feeling) คือ วธีิการใชอ้ารมณ์และส่ิงท่ีเป็นธรรมชาติ 
 ในปี ค.ศ. 1975  Grasha  and Reichman ไดเ้สนอรูปแบบการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม 6 รูปแบบ 
คือ รูปแบบการมีส่วนร่วม  รูปแบบหลีกเล่ียง   รูปแบบร่วมมือ  รูปแบบแข่งขนั รูปแบอิสระ และ
รูปแบบพึ่งพา 

1. การเรียนรู้แบบแข่งขนั (Competitive) หมายถึง รูปแบบการเรียนท่ีผูเ้รียนจะ 

พยายามเรียนหรือท าส่ิงต่างๆให้ดีกว่าคนอ่ืนในห้องเรียน เพื่อให้ได้รับรางวลัหรือค าชมเชยจาก
ผูส้อน ลกัษณะท่ีแสดงออกของผูเ้รียนรูปแบบแข่งขนั คือ เป็นผูน้ ากลุ่ม สร้างความประทบัใจให้กบั
ผูส้อน ท างานท่ีโดดเด่น  ชอบครอบง าคนอ่ืนเวลาอภิปรายปัญหา ชอบกิจกรรมท่ีแสดงวา่ตนเองเก่ง
กวา่คนอ่ืน 

2. การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative) หมายถึง รูปแบบการเรียนท่ีผูเ้รียนจะร่วม 

แสดงความคิดเห็นและความสามารถกบัผูอ่ื้น ให้ความร่วมมือกบัผูส้อนในทุกส่ิง ร่วมมือในการ
เรียน แสดงความคิดเห็นและการท างานกบัคนอ่ืน การมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูรี้ยนคนอ่ืนเป็นการส่งเสริม
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การเรียนรู้อีกทางหน่ึง ลกัษณะท่ีแสดงออกของผูเ้รียนรูปแบบร่วมมือ คือ ชอบเรียนกลุ่มเล็กๆ ชอบ
การเรียนแบบสัมมนา อภิปราย ชอบการเรียนและการท างานเป็นกลุ่มมากกวา่ท าคนเดียว 

3. การเรียนรู้แบบหลีกเล่ียง (Avoidant) หมายถึง รูปแบบการเรียนท่ีผูเ้รียนไม่สนใจ 

ในการเรียนเน้ือหาวชิาและการเขา้เรียน ไม่ชอบการมีส่วนร่วมกบัคนอ่ืนและผูส้อนในห้องเรียน ไม่
ชอบการเรียนในระบบ ลกัษณะท่ีแสดงออกของผูเ้รียนรูปแบบหลีกเล่ียง คือ ไม่ชอบกิจกรรมใน
ห้องเรียน ไม่ชอบการทดสอบ ไม่ชอบการแข่งกบัคนอ่ืน ไม่ชอบการเรียนการสอนแบบเชิงรุก 
(Active Learning) 

4. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participant) หมายถึง รูปแบบการเรียนท่ีผูเ้รียนตอ้งการ 

เรียนรู้เน้ือหาวิชา ชอบกิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวกบัการเรียนและวิชาเรียนในชั้นเรียน ตอ้งการความรู้ 
ชอบเขา้เรียนอย่างสม ่าเสมอ และให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการเรียน ลกัษณะท่ี
แสดงออกของผูเ้รียนรูปแบบมีส่วนร่วม คือ มีความรับผิดชอบในการเรียน ชอบการเรียนการสอน
แบบอภิปราย ชอบท างานท่ีเก่ียวกบัการเรียน ชอบการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Teaching) ชอบ
ผูส้อนท่ีคิดวเิคราะห์และสังเคราะห์ไดดี้ 

5. การเรียนรู้แบบพึ่งพา (Dependent) หมายถึง  รูปแบบการเรียนท่ีผูเ้รียนเรียนในส่ิง 

ท่ีถูกก าหนดหรือถูกบงัคบัให้เรียน ไม่ค่อยแสดงความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มท่ี ชอบ
อาศยัผูส้อนและคนอ่ืนเป็นท่ีพึ่งในการเรียน ลกัษณะท่ีแสดงออกของผูเ้รียนรูปแบบพึ่งพา คือ ชอบ
ผูส้อนท่ีมีประเด็นการสอนท่ีชัดเจน สรุปเน้ือหาสาระการเรียนให้ มีหลกัเกณฑ์และขั้นตอนการ
สอนท่ีชดัเจน  

6. การเรียนรู้แบบอิสระ (Independent) หมายถึง  รูปแบบการเรียนท่ีผูเ้รียนสนใจ 

เรียนรู้และคิดด้วยตนเอง ชอบท่ีจะเรียนเฉพาะเร่ืองท่ีตนเองคิดว่าส าคญัและจ าเป็นต่อการเรียนรู้ 
ชอบและมีความเช่ือมัน่ในความสามารถในการเรียนรู้และท างานด้วยตนเองตามล าพงัมากกว่า
ท างานร่วมกบัคนอ่ืน ลกัษณะท่ีแสดงออกของผูเ้รียนรูปแบบอิสระ คือ มีความมัน่ใจท่ีจะเรียนรู้และ
ท างานไดด้ว้ยตนเอง จึงชอบเรียนรู้และท างานคนเดียว สามารถสร้างสรรคง์านได ้

 Richard Mann (1975) ศาสตราจารยด์า้นจิตวิทยามหาวิทยาลยัมิชิแกน ผูเ้ขียนหนงัสือ The 
College Classroom and The Light of Consciousness ไดก้ล่าวถึงพฤติกรรมของผูเ้รียนในห้องเรียน
และไดแ้บ่งผูเ้รียนออกเป็น 8 แบบ คือ 

1. ผูเ้รียนแบบวติกกงัวล (The Anxious Dependent Student) ผูเ้รียนแบบน้ีจะวติกกงัวล 

มากในคุณภาพของงานท่ีได้รับมอบหมายในชั้นเรียนและการสอบ ผูเ้รียนจะรู้สึกว่าตนเองขาด
ความสามารถ แต่จะท าในส่ิงท่ีตนเองมีความรู้และไดรั้บความช่วยเหลือจากผูส้อน 

2. ผูเ้รียนแบบแสวงหาความสนใจ (The Attention Seekers) ผูเ้รียนแบบน้ีชอบท าตวัเด่น 
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ในสังคมมากกว่าการสนใจในการเรียน ผูเ้รียนแบบน้ีจะพยายามสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูส้อน
และผูเ้รียนคนอ่ืนๆเพื่อใหเ้กิดความสนใจและการยอมรับในหมู่เพื่อนๆ  

3. ผูเ้รียนแบบยนิยอม (The Compliant Student) ผูเ้รียนแบบน้ีจะมุ่งมัน่ท างานท่ีผูส้อน 

มอบหมายอยา่งเต็มความสามารถเพื่อผลประโยชน์ทางการเรียนของตนเอง ในขณะเดียวกนัจะไม่
สนใจประสบการณ์อย่างอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียน ผูเ้รียนแบบน้ีมกัจะท างานตามท่ีมอบหมาย
มากกวา่จะท างานตามความคิดริเร่ิมของตนเอง 

4. ผูเ้รียนแบบทอ้แท ้(Discouraged Student) ผูเ้รียนแบบน้ีมีทศันคติต่อตนเองในทางลบ  
มกัจะชอบต าหนิตนเองเม่ือไม่สามารถท าในส่ิงท่ีหวงัหรือตั้งเป้าหมายได ้ไม่ยอมรับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์อย่างอ่ืนท่ีส่งผลต่อการเรียนของตน นอกจากนั้นผูเ้รียนลกัษณะน้ียงัชอบแยกตวัออก
จากกลุ่มผูเ้รียนดว้ยกนั 

5. ผูเ้รียนแบบผูก้ลา้ (The Heroes)  ผูเ้รียนแบบน้ีชอบการเป็นผูน้ า สร้างเอกลกัษณ์ของ 

ตนเองชอบแสดงออกทางการเรียนและดา้นกิจกรรมทั้งสร้างสรรคแ์ละไม่สร้างสรรค ์

6. ผูเ้รียนแบบอิสระ (Independent) ผูเ้รียนแบบน้ีมีความเช่ือมัน่ในตนเองสูง มีความ 

รับผดิชอบต่อการเรียน มีความเขา้ใจวตัถุประสงคแ์ละกิจกรรมในการเรียนเป็นอยา่งดี 

7. ผูเ้รียนแบบเก็บตวั (The Silent Student) ผูเ้รียนแบบน้ีมกัพูดนอ้ย เงียบเฉย ไม่ค่อยให ้

ความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนไม่ว่าจะเป็นในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน ไม่ค่อยมี
ความสัมพนัธ์กบัผูส้อนและผูเ้รียนอ่ืนๆท าใหเ้กิดความเหินห่างกบัผูส้อนและผูเ้รียนดว้ยกนั 

8. ผูเ้รียนแบบหลบเล่ียง (The Spinners) ผูเ้รียนแบบน้ีจะมองโลกในแง่ร้ายและมองไม่ 
เห็นความส าคญัของการสร้างความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น จึงท าให้ตอ้งหลบหลีก ไม่กลา้เผชิญหน้ากบั
ผูส้อน ผูเ้รียนลกัษณะน้ีมีแนวโนม้ท่ีเป็นปฏิปักษก์บัผูส้อนและสร้างความวุน่วายในชั้นเรียน 

 Katharine Briggs and Isabel Brigg Myer (1978) ตอ้งการให้ปัจเจกบุคคลพฒันาตนเองผา่น
ความรู้ ความเขา้ใจและความช่ืนชอบของแต่ละคน และตอ้งการสร้างความกลมกลืนและผลผลิต
จากกลุ่มคนท่ีมีความแตกต่างกนั  เขาไดน้ าแนวคิดเร่ืองบุคลิกภาพของ Carl Jung มาพฒันามาเป็น
รูปแบบการเรียนรู้ของมนุษยโ์ดยเพิ่มจากแนวคิดของ Carl Jung  อีก 2 รูปแบบการเรียนรู้ คือ การ
เรียนรู้ด้วยการตดัสิน (Judging)  และการเรียนรู้แบบรับรู้ (Perceiving) ดงันั้นกล่าวสรุปได้ว่า 
แนวคิดการเรียนรู้ของ Katharine Briggs and Isabel Brigg Myer มี 8 รูปแบบ คือ การเรียนรู้จากคน 
สถานท่ีและส่ิงรอบตวั การเรียนรู้จากการคิด และการคิดรวบยอด การเรียนรู้จากการคิดท่ีเป็น
กระบวนการและเป็นรูปธรรม การเรียนรู้โดยการคิดอยา่งฉบัพลนัและเป็นนามธรรม การเรียนรู้เชิง
ตรรกะและเป็นปรนัย การเรียนรู้โดยการใช้อารมณ์และส่ิงท่ีเป็นธรรมชาติ การเรียนรู้โดยการ
วางแผน การจดัระเบียบ การตดัสิน และการเรียนรู้แบบรับรู้ 
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 Kolb (1984) นกัจิตวิทยาชาวอเมริกนั ไดพ้ฒันารูปแบบของกระบวนการการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ และรูปแบบการเรียนรู้โดยอาศยัปัจจยั 6 ประการ ไดแ้ก่ 

1. การเรียนรู้เป็นกระบวนการไม่ใช่ผลลพัท ์

2. การเรียนรู้ คือ การท าพฤติกรรมซ ้ าๆหลายๆคร้ัง 

3. การเรียนรู้เกิดจากปัญหาและการแกปั้ญหา 

4. การเรียนรู้เป็นกระบวนการปรับตวัใหท้นัโลก 

5. การเรียนรู้เป็นผลของการเช่ือมโยงของคนและส่ิงแวดลอ้ม 

6. การเรียนรู้ คือ กระบวนการสร้างความรู้ ความเขา้ใจและทศันคติ 

และแบ่งผูเ้รียนตามวธีิการเรียนรู้ (Learning Style)ไว ้4 รูปแบบ ดงัน้ี 

1. ผูเ้รียนท่ีมีวธีิการเรียนรู้จากจินตนาการของตนเอง 

2. ผูเ้รียนท่ีวธีิการเรียนรู้ทางการคิดวเิคราะห์ 

3. ผูเ้รียนท่ีมีวธีิการเรียนรู้ทางการใชส้ามญัส านึก 

4. ผูเ้รียนท่ีมีวธีิการเรียนรู้จากการปฏิบติัของตนเอง 
Kolb ได้ท าวิจยัเร่ืองประสบการณ์การเรียนรู้และรูปแบบการเรียนรู้  (Experiential and 

Learning Styles) โดยแบ่งรูปแบบการเรียนรู้ตามแบบความรู้ ความเขา้ใจ (Cognitive Style) เป็น 4 
กลุ่ม คือ 

1. แบบเอกนยั (Convergent Style) เป็นการเรียนท่ีตอ้งการรู้เฉพาะเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ 
และใชไ้ดก้บัสถานการณ์หน่ึงๆเท่านั้น  

2. แบบอเนกนยั (Divergent Style) เป็นการเรียนรู้ท่ีใหค้วามส าคญักบัสภาพแวดลอ้มและ 

แสวงหาทางเลือกหลายๆทางเพื่อสร้างส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

3. แบบซึมซบั (Assimilative Style) เป็นการเรียนแบบศึกษา คน้ควา้อยา่งเจาะลึกแลว้ 

น ามาสรุปเป็นหลกัการ สร้างกฏเกณฑ ์พฒันาทฤษฎี ก าหนดสมมติฐานและประเด็นของปัญหาได ้

4. แบบปรับตวั (Accommodating Style) เป็นการเรียนแบบการลงมือปฏิบติัและทดลอง 

ท าส่ิงใหม่ การเรียนเพื่อปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์และท าส่ิงต่างๆดว้ยวธีิการท่ีก าหนดข้ึนเอง 

 Dunn, R. and Dunn, K. (1987) ไดศึ้กษาความแตกต่างของผูเ้รียนท่ีเรียนในชั้นเรียน พบวา่ 
บางคนชอบการเรียนคนเดียว บางคนชอบการเรียนเป็นกลุ่ม และบางคนชอบเรียนกบัผูส้อนจาก
งานวจิยัของเขา จึงสรุปผูเ้รียนออกเป็น 5 กลุ่มหลกัโดยข้ึนอยูก่บัรูปแบบการเรียนท่ีเขาคน้พบ ไดแ้ก่  

1.รูปแบบการเรียนรู้ท่ีข้ึนอยู่กบัสภาพแวดลอ้ม(Environmental Dimension) เช่น แสง สี 
เสียง อุณหภูมิ และการจดัสภาพแวดลอ้มในชั้นเรียน 
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2. รูปแบบการเรียนรู้ท่ีข้ึนอยู่กบัอารมณ์ (Emotional Dimension) ไดแ้ก่ แรงจูงใจ ความ
มุ่งมัน่ ความรับผดิชอบ และโครงสร้างในการเรียน 

3. รูปแบบการเรียนรู้ท่ีข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขทางสังคม (Sociological Dimension) ไดแ้ก่ การ
ต้องการเรียนคนเดียว ต้องการเรียนเป็นคู่ ต้องการเรียนเป็นกลุ่ม ต้องการเรียนกับผูใ้หญ่ และ
ตอ้งการเรียนท่ีมีความหลากหลาย 

4. รูปแบบการเรียนรู้ท่ีข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขทางกายภาพ (Physiological Dimension) ได้แก่ 
การมีกิจกรรม ระยะเวลาท่ีเรียน การรับรู้ เป้นตน้ 

5. รูปแบบการเรียนรู้ท่ีข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขทางจิตวิทยา (Psychological Dimension) ไดแ้ก่ 
การเรียนรู้ในภาพรวม การเรียนรู้เชิงวเิคราะห์ การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค ์และการเรียนรู้เชิงเหตุผล 

Honey and Mumford (1986) ไดพ้ฒันารูปแบบการเรียนรู้โดยอาศยัทฤษฏีของ Kolb โดย
แบ่งผูเ้รียนออกเป็น 4 กลุ่ม ตามรูปแบบการเรียนรู้ ไดแ้ก่ 

 1. ผูเ้รียนท่ีชอบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Activist) เป็นผูเ้รียนท่ีชอบการทดลอง ชอบ
ท ากิจกรรม แกปั้ญหาดว้ยการระดมความคิด และชอบท างานเป็นกลุ่ม 

2. ผูเ้รียนท่ีชอบเรียนรู้ทฤษฎี (Theorist) ได้แก่ผูเ้รียนท่ีชอบเรียนด้วยการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ 

3. ผูเ้รียนท่ีชอบเรียนรู้เชิงปฏิบติัการ (Pragmatist) ผูเ้รียนแบบน้ีชอบกิจกรรมท่ีทา้ทาย เพื่อ
ตอ้งการพิสูจน์วา่ทฤษฎีและเทคนิคต่างๆท่ีไดเ้รียนมาแลว้นั้นสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริงหรือไม่ 

4. ผูเ้รียนท่ีชอบเรียนรู้แบบพิจารณาไตร่ตรอง (Reflector) ผูเ้รียนแบบน้ีจะเก็บรวมรวบ
ขอ้มูลและน ามาวเิคราะห์อยา่งละเอียดก่อนท่ีจะสรุปเป็นหลกัการ 
 

2.3 ความส าคัญของรูปแบบการเรียนรู้  
ความส าคญัและประโยชน์ของรูปแบบการเรียนรู้ เป็นท่ียอมรับในวงการศึกษา และมีผู ้

กล่าวถึงความส าคญัของรูปแบบการเรียนไว ้ดงัต่อไปน้ี 

Dunn (1992) กล่าวถึงความส าคญัของรูปแบบการเรียนรู้วา่ ผูเ้รียนสามารถบอกแนวทางท่ี
จะเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิผลได ้ 

Gregorce (1979, p.234) กล่าววา่ รูปแบบการเรียนรู้เกิดข้ึนจากพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัท่ี
ผูเ้รียนใชใ้นการเรียนรู้และปรับให้เหมาะสมกบัตน รูปแบบการเรียนจะเป็นเคร่ืองบ่งบอกวา่ผูเ้รียน
แต่ละคนมีวิธีการคิดอย่างไร เช่น บางคนคิดเป็นรูปธรรม บางคนคิดเป็นนามธรรม หรือบางคน
สามารถคิดได้ทั้ งสองแบบ ส่ิงท่ีท าให้รูปแบบการเรียนรู้แตกต่างกัน ได้แก่ 1) ธรรมชาติ                  
2) วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม 3) ลกัษณะเฉพาะของบุคคลนั้นๆ 
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Susan (1998) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของรูปแบบการเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
สอน ดงัน้ี 

1. ท าใหผู้ส้อนใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับวธีิการสอน 

2. ท าใหก้ารสอนตอบสนองต่อความแตกต่างของผูเ้รียน 

3. ท าใหส้ามารถส่ือสารกบัผูเ้รียนท่ีมีรูปแบบการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั 

4. ท าใหก้ารสอนมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

5. ท าใหส้ามารถใชใ้นการวางแผนการสอน และก าหนดงานท่ีมอบหมายให ้

เหมาะสมกบัผูเ้รียน ขอบเขตของวชิา และอาชีพของผูเ้รียนในอนาคตได ้

 Cassidy (2004) กล่าวถึง ความส าคญัของรูปแบบการเรียนรู้ไวว้่า เป็นท่ียอมรับกัน
โดยทัว่ไปว่า รูปแบบการเรียนท่ีปัจเจกบุคคลเลือกไปใช้ในการเรียนรู้มีผลต่อการแสดงออกทาง
พฤติกรรมและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 Keefe (2005, p. 16-18) กล่าววา่ รูปแบบการเรียนรู้เป็นนวตักรรมดา้นการเรียนการสอนท่ี
ใช้เป็นเคร่ืองมือในการปฏิบติังาน เป็นแนวทางในการพิจารณาถึงกระบวนการเรียนการสอนและ
แนวคิดของผูเ้รียน นอกจากนั้นยงัใชใ้นการวางแผนจดัการเรียนการสอนของผูส้อนและผูเ้รียน การ
จดัการการเรียนการสอนตอ้งจดัให้เหมาะกบัความรู้ ความสามารถ ความตอ้งการ และความสนใจ
ของผูเ้รียน โดยกล่าวถึงหลกัการวเิคราะห์ลกัษณะของผูเ้รียนประกอบดว้ย 

 1. ระดบัของการพฒันา (Developmental Characteristics)  หมายถึง ระดบัความพร้อมของ
ผูเ้รียนแต่ละคนท่ีมีต่อการเรียน เช่น การรับรู้ผา่นทางการมองเห็น การออกเสียงภาษา และทกัษะใน
การคิด เป็นตน้ 

 2. รูปแบบการเรียนรู้ ( Student Learning Style) หมายถึง พฤติกรรมในการจดัการเรียนรู้ 
ความโนม้เอียงทางทศันคติ การตอบสนองทางร่างกาย ท่ีท าให้ผูเ้รียนชอบรูปแบบการเรียนแตกต่าง
กนั  
 3. ภูมิหลงัการเรียนรู้ ( The Learning Style Profile) หมายถึง การประเมินผูเ้รียนโดยเกณฑ ์
4 ด้าน คือ การสนองตอบต่อส่ิงท่ีรับรู้ รูปแบบการคิด ความชอบในการเรียนรู้ ความชอบในการ
สอน การรู้ภูมิหลงัการเรียนของผูเ้รียนจะช่วยให้ผูส้อนวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของผูเ้รียน และท า
ใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน 
 Mehraj Ahmad Bhat (2014) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของรูปแบบการเรียนรู้ไว ้6 ประการ 
ดงัน้ี 

 1. รูปแบบการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้ส่วนบุคคลท่ีมีผลเป็นอยา่งมากต่อการเรียนรู้ของบุคคล
นั้น  
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 2. การรู้รูปแบบการเรียนรู้ของผูเ้รียนจะท าให้การสอนมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และท าให้การ
เรียนการสอนสนุกสนาน 

 3. รูปแบบการเรียนรู้จะท าให้ผูเ้รียนรู้วา่จะเรียนอยา่งไร และผูส้อนรู้วา่จะจดัการเรียนการ
สอนอยา่งไร 

 4. รูปแบบการเรียนรู้มีประโยชน์ต่อการวางแผนการเรียนการสอน 

 5. ผูส้อนสามารถใชรู้ปแบบการเรียนรู้ในการให้ค  าแนะน าแก่ผูป้กครองของผูเ้รียน เพื่อจะ
ไดส้นบัสนุนการเรียนของผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี 

 6. รูปแบบการเรียนรู้ท าให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และท าให้ผูส้อนสอนได้
อยา่งมีประสิทธิภาพดว้ย 
 อจัฉรา ธรรมาภรณ์ (2531, น.  33-36) ไดศึ้กษาถึงความส าคญัของรูปแบบการเรียนรู้ พบวา่ 
ผูเ้รียนมีรูปแบบการเรียนท่ีตนเองชอบแตกต่างกนั จึงเป็นความจ าเป็นท่ีผูส้อนจ าเป็นตอ้งส ารวจการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนก่อนการเรียนการสอน เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนและจดักิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัลกัษณะเฉพาะของผูเ้รียน ซ่ึงจะท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของผูเ้รียนสูงข้ึน มีทศันคติท่ีดีต่อการเรียนและเน้ือหาวิชา อีกทั้งยงัสามารถป้องกนัปัญหาท่ี
อาจเกิดข้ึนในชั้นเรียนได ้

 อาภาภรณ์ ศิริอาคเนย ์ (2533,  น. 14-15)  รูปแบบการเรียนรู้ของผูเ้รียนท าให้ผูส้อนน ามาใช้
ในการวางแผนและจดักิจกรรมการเรียนให้สอดคล้องกับลักษณะของผูเ้รียน ท าให้ผูเ้รียนเกิด
แรงจูงใจในการเรียนและผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

 กรมวชิาการ (2544, น.4) กล่าวถึงความส าคญัของรูปแบบการเรียนรู้โดยสรุปวา่ ผูส้อนท่ีใส่
ใจถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลของผูเ้รียนจะทราบไดว้า่ผูเ้รียนชอบวธีิการเรียนแบบใดท่ีจะส่งผล
ต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนมากท่ีสุด ผูส้อนสามารถวางแผนการเรียนการสอนและจดักิจกรรมการ
สอนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนซ่ึงจะท าใหก้ารเรียนการสอนประสบความส าเร็จมาก
ข้ึน นอกจากนั้นยงัท าใหค้วามสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียนดีข้ึน 

 ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ (2546, น.102-103) กล่าวถึงความส าคญัของรูปแบบการเรียนว่า 
ผูส้อนนอกจากจะใหค้วามสนใจเร่ืองเน้ือหาท่ีผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้ ยงัตอ้งเห็นความส าคญัของรูปการ
เรียนของผูเ้รียนเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนการเรียนการสอน วา่ผูเ้รียนแต่ละคนมีวิธีการเรียน
แบบใดท่ีจะท าใหป้ระสบความส าเร็จในการเรียนรู้ได ้เพราะถา้ผูส้อนสามารถจดัรูปแบบการเรียนรู้
ท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของผูเ้รียน จะท าให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาอยา่งเต็มท่ี นอกจากนั้น
จะเป็นการสร้างบรรยาการการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
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 วรพงศ ์ไชยฤกษ ์(2549, น.76-77) กล่าววา่ รูปแบบการเรียนและวธีิการเรียนของผูเ้รียนเป็น
ส่ิงส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับการสอน
ภาษาต่างประเทศ  เพราะรูปแบบการเรียนจะช่วยให้การจดัการเรียน การจดักิจกรรมการเรียน
สอดคลอ้งกบัลกัษณะของผูเ้รียน ท าใหกิ้จกรรมการเรียนการสอนไดรั้บความร่วมมือจากผูเ้รียนและ
มีความน่าสนใจมากข้ึน 

 สุระ ประธานและคณะ (2549, น.1) กล่าววา่ รูปแบบการเรียนจะช่วยให้ผูส้อนน าไปใชใ้น
การออกแบบวิธีสอน ออกแบบการจดักิจกรรมการเรียน และจดัท าส่ือการสอนให้สอดคล้องกบั
ความถนดัในการเรียนรู้ของผูเ้รียน ซ่ึงจะท าให้ผูเ้รียนไดรั้บความรู้และมีความสามารถในสาขาวิชา
นั้นอยา่งมีคุณภาพ 

 ทิศนา แขมมณี (2551, น.29-31) ไดก้ล่าวถึงลีลาการเรียนรู้ (Learning Styles) ผูว้ิจยัขอสรุป
ความส าคญัเป็นดงัน้ี คือ  
 1. ท าให้ผูส้อนมีความเขา้ใจผูเ้รียน เขา้ใจพฤติกรรมและปัญหาท่ีเกิดจากการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน ท าใหเ้ห็นแนวทางการจดัการเรียนรู้ และการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 2. การท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ในรูปแบบท่ีตนเองชอบหรือถนดั สามารถท าให้ผูเ้รียนเรียนรู้ไดดี้
ข้ึนและรวดเร็วข้ึน และเป็นการป้องกนัปัญหาการเรียนรู้ดา้นอ่ืนๆท่ีจะเกิดข้ึนกบัผูเ้รียนอีกดว้ย 
 3. ความเขา้ใจในลีลาการเรียนรู้ของผูเ้รียนจะท าให้ผูส้อนมองเห็นจุดด้อยของผูเ้รียน จะ
ช่วยใหส้ามารถแกป้ญหาการเรียนรู้และใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูเ้รียนไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

 4. ผูส้อนต้องตระหนักถึงความแตกต่างของลีลาการเรียนรู้ของผูเ้รียนจะสามารถปรับ
รูปแบบการสอนใหห้ลากหลายเพื่อตอบสนองกบัลีลาของผูเ้รียน 

 5. การท่ีผูเ้รียนไดท้ราบว่าตนเองชอบการเรียนรู้แบบใด และไม่ชอบแบบใดก็จะช่วยให้
ผูเ้รียนสามารถเตรียมตวัในการเรียนรู้ไดดี้ข้ึน 

 หทยั ดาวสดใส (2554, น.98) กล่าววา่ นอกจากผูส้อนจะตอ้งเขา้ใจปัญหาดา้นภาษาองักฤษ
ของผูเ้รียนแลว้ ในขณะเดียวกนัจะตอ้งรู้วา่ผูเ้รียนมีความชอบในการเรียนแบบใด เพื่อท่ีจะไดเ้ลือก
รูปแบบการเรียนและกิจกรรมการเรียนท่ีเหมาะสมและตรงกบัความตอ้งการของผูเ้รียน เพื่อสร้าง
แรงจูงใจใหก้บัผูเ้รียนและก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อผูเ้รียนมากท่ีสุด 

 สิตานนัท ์ศรีวรรธนะ (2556, น. 13) กล่าววา่ ลีลาการเรียนรู้หรือวิธีการเรียนรู้ (Learning 
Styles) ของผูเ้รียนมีบทบาทส าคญัต่อการก าหนดวิธีการสอนของผูส้อน การศึกษาลีลาการเรียนรู้
หรือวิธีการเรียนรู้สามารถเอ้ือประโยชน์ในการเตรียมการสอนและการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใน
หอ้งเรียนไดเ้หมาะสมกบัลีลาการเรียนรู้ของผูเ้รียน หากผูเ้รียนมีโอกาสใชลี้ลาการเรียนรู้ของตนเอง
ในการเรียนรู้ก็จะมีผลต่อประสิทธิภาพและผลสัมฤทธ์ิในการเรียนท่ีพฒันาข้ึน  
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 รังสรรค ์เพ็งพดั (2554)  กล่าววา่ การท่ีผูส้อนไดศึ้กษาและส ารวจรูปแบบการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนแต่ละคน จะท าให้ทราบว่ารูปแบบการเรียนรู้ใดท่ีส่งผลให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้สูงสุด เพิ่ม
แรงจูงใจในการเรียน และปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้ม ถา้ผูเ้รียนพอใจและตั้งใจในการเรียน
แลว้ ก็จะเป็นลดปัญหาและพฤติกรรมต่างๆท่ีไม่เหมะสม ท าให้ผูส้อนสามารถจดักิจกรรมการเรียน
การสอนไดง่้าย และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน เพิ่มความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างผูเ้รียน
กบัผูเ้รียน และผูเ้รียนกบัผูส้อน ส่งผลให้ผูเ้รียนและผูส้อนสามารถสร้างองค์ความรู้ร่วมกนั และ
แบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งมีความสุข 

 จากขอ้มูลท่ีไดศึ้กษามาแลว้นั้น สรุปไดว้่า รูปแบบการเรียนรู้มีความส าคญัและจ าเป็นต่อ
ผูเ้รียนและผูส้อน ดงัต่อไปน้ี 

1. ส่วนของผูเ้รียน  
1.1 รูปแบบการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนจะท าให้ผูเ้รียนเรียนและรู้ไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ และรวดเร็ว 

1.2 ผูเ้รียนมีความสุขและสนุกในการเรียน 

1.3 ผูเ้รียนเรียนไดอ้ยา่งไม่วติกกงัวล  
1.4 ผูเ้รียนมีความมัน่ใจในการเรียนรู้ และกลา้ท่ีจะแสดงพฤติกรรมต่างๆท่ีเก่ียวกบั

การเรียน 

1.5 ท าใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนสูงข้ึน 

1.6 ผูเ้รียนมีทศันคติท่ีดีต่อเน้ือหาท่ีเรียน และผูส้อน 

1.7 ช่วยสร้างแรงจูงใจในการเรียน 

  
2. ส่วนของผูส้อน  

2.1 ใชรู้ปแบบการเรียนรู้เป็นแนวทางในการวางแผนการสอน การจดักิจกรรมการ
เรียน การให้ค  าแนะน า ให้ค  าปรึกษา และการแกปั้ญหาการเรียนของผูเ้รียน และสามารถ
สร้างองคค์วามรู้ร่วมกนักบัผูเ้รียน 

2.2 ในการจดัการเรียนรู้ให้กับผูเ้รียน ท าให้ผูส้อนตระหนักถึงความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล  
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2.3 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 เร่ืองรูปแบบการเรียนรู้นั้นไดมี้ผูศึ้กษาวิจยัทั้งในประเทศและต่างประเทศไวเ้ป็นจ านวน
มาก ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัเลือกกล่าวเฉพาะงานวจิยัท่ีมีเน้ือหาสอดคลอ้งกบังานวจิยัคร้ังน้ี 

ชวนสิทธ์ิ สุชาติ (2532) ศึกษาเ ร่ืองการเปรียบเทียบแบบการเรียนของนิสิตคณะ
ศึกษาศาสตร์ในระดบัอุดมศึกษา วตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบแบบการเรียนของนิสิตของสาขา
การศึกษา ของมหาวิทยาลยัในสังกัดทบวงมหาวิทยาลยั จ  าแนกตามวิชาเอก เพศ สถาบนั และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยจดัแบ่งการเรียนเป็น 6 แบบ ตามแนวของ Grasha  and Reichman ผล
การศึกษา พบวา่  

1. นิสิตท่ีเรียนวชิาเอกต่างกนัมีรูปแบบการเรียนแบบหลีกเล่ียงและแบบมีส่วนร่วมแตกต่าง
กนั 

2. นิสิตท่ีมีเพศต่างกันมีรูปแบบการเรียนแบบมีส่วนร่วม แบบพึ่ งพา และแบบอิสระ
แตกต่างกนั 

3. นิสิตท่ีต่างสถาบนัมีรูปแบบการเรียนทั้ง 6 แบบ คือ แบบแข่งขนั แบบร่วมมือ แบบ
หลีกเล่ียง แบบมีส่วนร่วม แบบพึ่งพา และ แบบพึ่งพา ไม่แตกต่างกนั 

4. นิสิตท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกนัมีรูปแบบการเรียนแบบหลีกเล่ียงและแบบมี
ส่วนร่วมแตกต่างกนั นิสิตท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่ามีรูปแบบการเรียนแบบหลีกเล่ียงสูง และ
นิสิตท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงมีรูปแบบการเรียนแบบมีส่วนร่วมสูง 

สหสั แร่นาค (2546) ศึกษารูปแบบการเรียนรู้ท่ีส่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวดัเพชรบูรณ์ ผล
การศึกษา พบว่า นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ใช้รูปแบบการเรียนแบบมีส่วนร่วมในการเรียน
ภาษาองักฤษมากสุด รองลงมา คือ รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ และใชรู้ปแบบการเรียนแบบอิสระ
นอ้ยท่ีสุด นกัเรียนท่ีใช้รูปแบบการเรียนต่างกนัมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

นิศากร เจริญดี (2550) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีมีแบบการเรียนต่างกนั
โดยใช้บทเรียนบนเว็บ วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 พบว่า นักเรียนท่ีมีแบบการเรียนต่างกันมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 นกัเรียนท่ีใชก้ารเรียน
แบบมีส่วนร่วมมีผลการเรียนสูงท่ีสุด 

กนกพร ศรีญาณลกัษณ์ (2551, น. 15-26) ศึกษาและเปรียบเทียบรูปแบบการเรียนภาษาจีน
ของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ าแนกตามเพศ ผลการศึกษา 
พบว่า นิสิตใช้รูปแบบการเรียนแบบมีส่วนร่วม เป็นอนัดับแรก รองลงมา คือ แบบอิสระ แบบ
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ร่วมมือ แบบพึ่งพา แบบแข่งขนั และแบบหลีกเล่ียง ตามล าดบัในการเรียนภาษาจีน และนิสิตท่ีมี
เพศต่างกนัใชรู้ปแบบการเรียนท่ีไม่แตกต่างกนั นกัศึกษาท่ีมีสาขาวิชาท่ีต่างกนั ไดใ้ชรู้ปแบบการ
เรียนแบบมีส่วนร่วมในการเรียนมากท่ีสุด  

ณัฏฐนุช มัน่สาคร (2553) ศึกษารูปแบบการเรียนภาษาองักฤษของนกัศึกษามหาวิทยาลยั
กรุงเทพ จ าแนกตามเพศ คณะวิชา และผลการเรียนภาษาองักฤษ ผลการศึกษา พบว่า นกัศึกษาร้อย
ละ 35.40 ไม่มีรูปแบบการเรียนภาษาองักฤษท่ีนกัศึกษาชอบ ร้อยละ 19.30 ชอบใช้การเรียนหน่ึง
รูปแบบ ร้อยละ 45.30 ชอบรูปแบบการเรียนมากกว่า 1 รูปแบบ รูปแบบการเรียนภาษาองักฤษท่ี
นักศึกษาชอบมากท่ีสุดสามอันดับแรก คือ การเรียนแบบกลุ่ม การเรียนด้วยการปฏิบัติใน
สถานการณ์ต่างๆ การฟัง ตามล าดบั นกัศึกษาท่ีมีเพศ คณะวชิา และผลการเรียนภาษาองักฤษต่างกนั
มีรูปแบบการเรียนภาษาองักฤษไม่แตกต่างกนั 

ทศันีย ์หนูนาค (2553) ศึกษาผลความสอดดคลอ้งของแบบการเรียนกบัแบบการสอนท่ีมีผล
ต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนกัศึกษา กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีภาคปกติ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ชั้นปีท่ี 1-5 จ านวน 729 คน ผลการศึกษา พบว่า 
นกัศึกษาส่วนใหญ่มีแบบการเรียนแบบมีส่วนร่วมมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ การเรียนแบบร่วมมือ 
การเรียนแบบอิสระ การเรียนแบบพึ่งพา การเรียนแบบแข่งขนั และการเรียนแบบหลีกเล่ียงใน
สัดส่วนท่ีเท่ากนัตามล าดบั และนักศึกษาส่วนใหญ่รับรู้ว่าผูส้อนส่วนใหญ่มีแบบการสอนแบบ
ผูเ้ช่ียวชาญมากท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ การสอนแบบผูเ้ป็นตวัอย่าง การสอนแบบผูอ้  านวยความ
สะดวก การสอนแบบผูมี้ระเบียบแบบแผน และการสอนแบบให้อิสระ ตามล าดบั  นักศึกษาทุก
สาขาวิชามีความสุขในการเรียนอยู่ในระดบัปานกลาง ความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษาแต่ละ
สาขาในกลุ่มท่ีมีการเรียนแบบสอดคลอ้งและไม่สอดคลอ้งกบัการสอนของผูส้อน ไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

ทนงศกัด์ิ โสวจสัสตากุล (2554) ศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั กลุ่มตวัอยา่ง
จ านวน 320 คน จ าแนกตามเพศ และสาขาวิชา ผลการศึกษา พบว่า นกัศึกษาใช้รูปแบบการเรียน
แบบมีส่วนร่วมมากท่ีสุด ทั้งน้ีเพราะ การศึกษาในระดบัปริญญาตรีเป็นการศึกษาท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง โดยท่ีผูเ้รียนตอ้งคน้ควา้ และแลกเปล่ียนความคิดเห็นจากการท างานเป็นกลุ่มและมีการ
น าเสนองานท่ีท าร่วมกัน ท าให้นักศึกษาได้ค้นพบตนเองเข้าใจความต้องการและทราบถึง
ความสามารถของตนเอง ไดรั้บประสบการณ์จากชีวิตจริง ได้ฝึกทกัษะการคิด ทกัษะการจดัการ
ความรู้ ทกัษะการแสดงออก และทกัษะการท างานอ่ืนๆ รองลงมา คือ แบบพึ่งพา แบบอิสระ แบบ
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ร่วมมือ แบบแข่งขนั และแบบหลีกเล่ียง ตามล าดบั นกัศึกษาเพศชายและเพศหญิงใช้รูปแบบการ
เรียนแบบมีส่วนร่วมมากท่ีสุด  
 กรรณิกา ประพนัธ์ และคณะ (2555) ศึกษาการพฒันารูปแบบการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างทกัษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า 
รูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนประกอบด้วย 6 ขั้นตอน สามารถเสริมสร้างทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษและเจตคติต่อการเรียนภาษาองักฤษสูงข้ึนกว่าก่อนการใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.05 

 วนัดี วงศ์รัตนรักษ ์และ กุลฤดี จิตตยานนัต์ (2556) ศึกษารูปแบบการเรียนของนกัศึกษา
หลกัสูตรพยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  จกัรีรัช และเปรียบเทียบรูปแบบการเรียน
จ าแนกตามชั้นปีและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบวา่ ผูเ้รียนใชรู้ปแบบการเรียนแบบมีส่วนร่วม และ
แบบร่วมมือในระดบัสูง รองลงมาไดแ้ก่ แบบพึ่งพา แบบอิสระ และแบบแข่งขนั  ส่วนรูปแบบการ
เรียนแบบหลีกเล่ียงนักศึกษาใช้ในระดับน้อย เม่ือเปรียบเทียบรูปแบบการเรียนกับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัศึกษา พบวา่ นกัศึกษาท่ีใชรู้ปแบบการเรียนแบบอิสระ แบบร่วมมือ และแบบมี
ส่วนร่วมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 นักศึกษาใช้
รูปแบบการเรียนท่ีหลากหลายเพื่อใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน นกัศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงมีพฤติกรรมต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียน เช่น ท าการบา้น ท ารายงาน อ่านหนงัสือ ศึกษา
คน้ควา้ในหอ้งสมุด และซกัถามอาจารยเ์ม่ือไม่เขา้ใจมากกวา่นกัศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า 
 สิตานันท์ ศรีวรรธนะ (2556) ศึกษาเร่ืองการศึกษาลีลาการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ีเรียน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลยัแห่งชาติสิงคโ์ปร์ กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษาท่ีลง
เรียนวชิาภาษาไทย 1 ถึง ภาษาไทย 6 ในปีการศึกษา 2555-2556 จ านวน 99 คน ผลการศึกษา พบวา่ 
รูปแบบการเรียนรู้ท่ีนกัศึกษาใชใ้นการเรียนมากท่ีสุด คือ แบบมีส่วนร่วม รองลงมา คือ แบบร่วมมือ 
แบบอิสระ แบบพึ่งพา แบบแข่งขนัและแบบหลีกเล่ียง ตามล าดบั 
 พูลสุข เจนพานิชย ์และพรศรี ดิสรเตติวตัน์ (2558) ศึกษารูปแบบการเรียนของนกัศึกษา
พยาบาลโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 
กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1-4 จ านวน 724 คน ผลการศึกษา พบวา่ การจดัการเรียนการสอน
ของนกัศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตร์ควรจดัรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ ไดแ้ก่ การจดัอภิปราย
กลุ่มย่อย สัมมนา การแสดงบทบาทสมมติ และสนบัสนุนให้นกัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ใน
ทุกกระบวนการ เช่น มีส่วนร่วมในการท าวตัถุประสงคใ์นการเรียน และ การประเมินผลการเรียน 
เป็นตน้  
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Wessel et al. (1999) ศึกษารูปแบบการเรียนรู้กบัความสามารถในการแกปั้ญหาของ
นกัศึกษาสาขากายภาพบ าบดั ผลการศึกษา พบวา่ รูปแบบการเรียนไม่มีผลต่อความสามารถในการ
แกปั้ญหาของนกัศึกษา 
 Yeung et al. (2005) ศึกษารูปแบบการเรียนรู้และผลการเรียนของนกัศึกษาปีท่ี 1 สาขาวิชา
เคมีของมหาวิทยาลยัซิดนียพ์บว่า รูปแบบการเรียนมีความสัมพนัธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

นอกจากนั้นรูปแบบการเรียนยงัสามารถน าไปใชใ้นการพฒันาการสอนไดด้ว้ย 

 Su (2007) ศึกษาการสอนโดยใชเ้วบ็ช่วยสอนและรูปแบบการเรียนรู้มีผลสัมฤทธ์ิต่อการ
เรียน โดยศึกษากบันกัเรียนมธัยมเกรด 8 ในเมืองเทาหยวน ผลการศึกษา พบวา่ นกัเรียนใชรู้ปแบบ
การเรียนท่ีหลากหลายและมีผลการเรียนท่ีหลากหลาย 

 Warn (2009) ศึกษารูปแบบการเรียนรู้และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาวิชาภาษี
อากร โดยศึกษากับนักศึกษาในประเทศมาเลเซีย ผลการศึกษา พบว่า รูปแบบการเรียนไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 Damavandi et al. (2011) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีใช้รูปแบบการ
เรียนรู้ต่างกนัโดยศึกษากบันกัเรียนมธัยมในกรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน พบวา่ รูปแบบการเรียน
มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 Jung et al. (2013) ศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของนกัศึกษากายภาพบ าบดัระดบัปริญญาตรีใน
ประเทศไต้หวนั วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการใช้รูปแบบการเรียนรู้และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา ผลการศึกษา พบวา่ รูปแบบการเรียนรู้ไม่มีความสัมพนัธ์กบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 Chermahini et al. (2013) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนรู้และผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนภาษาองักฤษในฐานะเป็นภาษาท่ีสองในประเทศอิหร่าน ผล
การศึกษา พบว่า รูปแบบการเรียนรู้มีความสัมพนัธ์กับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 
นอกจากนั้น รูปแบบการเรียนรู้ยงัสามารถใชค้าดการณ์ผลการเรียนภาษาท่ีสองไดด้ว้ย 
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บทที ่3 

ระเบียบวธิีวจิัย 
  

การวิจยัเร่ืองการศึกษาการใช้รูปแบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีในประเทศไทย เป็นการวิจยัเชิงปริมาณและคุณภาพ มีวตัถุประสงค ์3 ประการ คือ    1. 

เพื่อศึกษาการใชรู้ปแบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนกัศึกษามหาวิทยาลยัระดบัปริญญาตรีใน

ประเทศไทย 2. เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของการใช้รูปแบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของ

นกัศึกษา 3.เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของการใช้รูปแบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศกบัผลการเรียน

ภาษาของนกัศึกษาโดยมีระเบียบวธีิวจิยัตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

3.1 ประชากรและตัวอย่าง 

 3.1.1 ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ีคือคือนกัศึกษาชั้นปีท่ี3ระดบัปริญญาตรี ท่ีเรียนสาขาวิชา
ภาษาองักฤษ ภาษาจีนและภาษาญ่ีปุ่น ปีการการศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพและ
ปริมณฑลจ านวน  8  แ ห่ง  ได้แ ก่  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์มหาวิทยาลยั
หอการคา้ไทย มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั และมหาวทิยาลยัรังสิต จ านวน 1200 คน1 

 3.1.2 การก าหนดขนาดของตวัอยา่งในการวจิยัน้ี ผูว้จิยัก าหนดขนาดของตวัอยา่งดว้ยตาราง
ส าเร็จรูปของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970 อา้งใน ศิริชยั กาญจนวสี, 2550) ท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ 95% และความคลาดเคล่ือนท่ีผูว้ิจยัยอมรับไดเ้ท่ากบั 5% ก าหนดขนาดตวัอยา่ง
ผูเ้รียนภาษาองักฤษ ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่นตามสัดส่วนของประชากรท่ีเรียนทั้งหมด ไดข้นาดตวัอยา่ง
ผูเ้รียนภาษาองักฤษ  264 คน  ภาษาจีน 160 คน  และภาษาญ่ีปุ่น 160 คน ก าหนดขนาดตวัอย่าง
ผู ้เ รียนภาษา 3 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่นจากมหาวิทยาลัย 8 แห่งได้แก่ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรี    
นครินทรวโิรฒ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั และ
มหาวทิยาลยัรังสิต  ไดข้นาดตวัอยา่งในการวจิยัตามตารางต่อไปน้ี 
 

                                                           
1

 ข้อมลูจากการสอบถามฝ่ายทะเบียนและประมวลผลของมหาวิทยาลยั 8 แห่ง ได้แก่ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั และมหาวิทยาลยัรังสิต 
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มหาวทิยาลยั ภาษาองักฤษ ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่น 

ประชากร ตวัอยา่ง ประชากร ตวัอยา่ง ประชากร ตวัอยา่ง 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 90 33 38 20 35 20 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 100 33 50 20 35 20 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 95 33 35 20 30 20 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 70 33 40 20 40 20 
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 70 33 35 20 28 20 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 80 33 40 20 32 20 
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 80 33 40 20 37 20 
มหาวทิยาลยัรังสิต 60 33 38 20 35 20 

รวม 645 264 316 160 272 160 
  

3.1.3 ท าการสุ่มนกัศึกษาโดยการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงสาขาวชิาของนกัศึกษา จากนั้น     
สุ่มตวัอยา่งผูเ้รียนจากกลุ่มเรียน ในกรณีมีหลายกลุ่มโดยการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) ดว้ยวธีิจบัสลากกลุ่มเรียน และสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงในกรณีท่ีมีกลุ่มเรียนเพียง 1 กลุ่ม  
 

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

3.2.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ส าหรับการสนทนา
กลุ่มยอ่ยการใชรู้ปแบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

3.2.2 วธีิการสร้างเคร่ืองมือการวจิยั มีกระบวนการ ดงัน้ี 

3.2.2.1 แบบสอบถามเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 

ระดบัท่ีดดัแปลงจากแบบวดัรูปแบบการเรียนรู้ (Student Learning Style) ของ Grasha and 
Reichmannแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 2 ตอน คือ 

  ตอนที่  1  เ ป็นแบบสอบถามข้อมูลของผู ้ตอบแบบสอบถาม  ได้แ ก่  เพศ
สถาบนัการศึกษา สาขาวชิา ผลการเรียนเฉล่ียสะสม ผลการเรียนภาษา เป็นตน้ 

  ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการใช้รูปแบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมี
ทั้งหมด 60 ขอ้ 

3.2.2.2 น าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จ ใหผู้ท้รงคุณวฒิุจ านวน 5 ท่านตรวจสอบ 
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ความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ซ่ึงเป็นการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา ความเหมาะสม
ของค าถาม ความเขา้ใจของผูต้อบ และการส่ือความหมายไดต้รงตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัโดย
ผูเ้ช่ียวชาญใหค้ะแนนตามเกณฑ ์ดงัน้ี 

 คะแนน + 1 หมายถึง ผูป้ระเมินแน่ใจว่าขอ้ความดงักล่าววดัไดต้รงตามวตัถุประสงคข์อง
การวจิยั 

 คะแนน  0    หมายถึง ผูป้ระเมินไม่แน่ใจว่าขอ้ความดงักล่าววดัไดต้รงตามวตัถุประสงค์
ของการวจิยั 

 คะแนน – 1 หมายถึง ผูป้ระเมินแน่ใจวา่ขอ้ความดงักล่าววดัไดไ้ม่ตรงตามวตัถุประสงค์ของ
การวจิยั 

 3.2.2.3 น าคะแนนการประเมินท่ีผูเ้ช่ียวชาญประเมินในแต่ละขอ้มาวิเคราะห์หาค่า
ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) 

สูตรการหาค่า IOC     =   R 
         n 

  R หมายถึงผลรวมของคะแนนจากผูเ้ช่ียวชาญทุกคน 

  n หมายถึงจ านวนผูเ้ช่ียวชาญ (5 ท่าน) 
ผูว้ิจยัตั้ งเกณฑ์การคดัเลือกข้อค าถาม ดังน้ี ข้อค าถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.80-1.00 จะ

คดัเลือกไว ้แต่หากขอ้ค าถามใดท่ีมีค่า IOC ต ่ากวา่ 0.80  จะพิจารณาปรับปรุงหรือไม่คดัเลือกไว ้ขอ้
ค าถามท่ีผูเ้ช่ียวชาญมีขอ้เสนอแนะ จะน ามาพิจารณาปรับปรุง  ผลการตรวจสอบพบวา่ขอ้ค าถามทุก
ขอ้มีค่า IOC ท่ีระดบั 1.00 

3.2.2.4 ปรับแกไ้ขแบบสอบถามตามค าแนะน าของผูท้รงคุณวฒิุ ไดแ้บบสอบถาม 

ท่ีเป็นเคร่ืองมือในการวจิยัคร้ังน้ี แบบสอบถาม ประกอบดว้ย เน้ือหาดงัน้ี 
ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม  
ตอนที ่2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการใชรู้ปแบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

ประกอบดว้ย รูปแบบการเรียนรู้ 6 รูปแบบคือ แบบอิสระ แบบหลีกเล่ียง แบบร่วมมือ แบบพึ่งพา 
แบบแข่งขนั และแบบมีส่วนร่วมรวม 60 ขอ้ 

 3.2.2.5 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา
ภาษาองักฤษพื้นฐาน 3 คณะการท่องเท่ียวและการโรงแรม มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยจ์  านวน 50 
คน ท่ีไม่ใช่ตวัอย่างจริง แล้วน าแบบสอบถามท่ีได้ไปหาค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ โดยการ
ค านวณสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคั (Cronbach’s Coefficient Alpha) พบวา่ แบบสอบถามทั้ง
ชุดมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาเท่ากบั 0.942 ซ่ึงเป็นค่าท่ีผูว้จิยัยอมรับ 
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3.2.2.6 น าแบบสอบถามไปใชเ้ก็บขอ้มูลจากตวัอยา่งท่ีกล่าวไวใ้นขอ้ 3.1.3 
 
3.3 วธีิด าเนินการวจัิย 

 การวิจยั เร่ืองการใชรู้ปแบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีใน
ประเทศไทยมีขั้นตอนในการด าเนินการวจิยั 2 ขั้นตอน 

 ขั้ นตอนที่  1  การ ศึกษา เ ชิ งป ริมาณเพื่ อให้ได้ข้อ มูล การใช้ รูปแบบการ เ รี ยน รู้
ภาษาต่างประเทศของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มีการด าเนินการดงัน้ี 
 1.1 ศึกษาทฤษฎีและแบบวดัรูปแบบการเรียนรู้ (Student Learning Style) ของ Grasha and 
Reichmann (1975) ดดัแปลงจากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย สร้างเป็นแบบสอบถามในการวจิยั 

 1.2 น าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จ ท าการตรวจสอบคุณภาพความตรงเชิงเน้ือหา (Content 
Validity)โดยด าเนินการ ดงัน้ี คือ น าแบบสอบถามไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ประเมินให้
ความเห็นและประเมินความตรงตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัตามกระบวนการในขอ้ 3.2.2.2 – 
3.2.2.5 

1.3 ด าเนินการเก็บขอ้มูล 

1.4 น าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ค่าทางสถิติ และสรุปผลการศึกษา 

ขั้นตอนที ่2 การศึกษาเชิงคุณภาพ ด าเนินการ ดงัน้ี 

2.1 น าผลการศึกษาท่ีไดจ้ากขอ้ 1.4 สรุปและจดัท าขอ้ค าถามส าหรับการสนทนากลุ่มยอ่ย
2.2 จดัสนทนากลุ่มยอ่ย (focus Group Discussion) นกัศึกษาท่ีเรียนสาขาวชิาภาษาองักฤษ  

ภาษาจีน และภาษาญ่ีปุ่นท่ีมีผลการเรียนภาษาในระดบัดี (ผลการเรียนสูง) สาขาละ 3 คน   
 2.3 รวบรวมขอ้มูลจากการสนทนากลุ่มยอ่ย และสรุปผลโดยเขียนเป็นรายงานเชิงพรรณนา 

 

3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลมีดงัน้ี 

3.4.1 ติดต่อขอความร่วมมือจากมหาวทิยาลยั 8 แห่ง ท่ีเป็นตวัอยา่งของการวจิยั 

3.4.2 เดินทางไปส่งและรับแบบสอบถามดว้ยตนเองเม่ือเดือนตุลาคม-ธนัวาคม 2558  
3.4.3 จดัการสนทนากลุ่มยอ่ย เดือนเมษายน 2559 

 
3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามดงัน้ี 
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 3.5.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ ไดแ้ก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

3.5.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการใช้รูปแบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศทั้ง 3 ภาษาของนักศึกษา
มหาวทิยาลยัระดบัปริญญาตรี สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตราฐาน 

3.5.3 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการใช้รูปแบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศทั้ง 3 
ภาษาโดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One–way ANOVA) ในการทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉล่ีย โดยก าหนดนยัส าคญัทางสถิติในการทดสอบท่ี 0.05 

3.5.4 ความสัมพนัธ์ของการใชรู้ปแบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศกบัเพศและผลการเรียน
ภาษาของนกัศึกษา สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ คือ Chi-square Test เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ โดย
ก าหนดนยัส าคญัทางสถิติในการทดสอบท่ี 0.05 
 3.5.5 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสนทนากลุ่มยอ่ย ท าการรวบรวมขอ้มูล สรุปและรายงานเป็นความ
เรียง 

 3.5.6 การก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายระดบัการใช้รูปแบบการเรียนรู้ของขอ้มูลท่ีได้
จากแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นการวดัระดบัความถ่ีในการใช้ โดยแบบสอบถามเป็นแบบแบบประมาณ
ค่า 5 ระดบั ไดก้  าหนดระดบัคะแนนไวด้งัน้ี 

  ความถ่ีในการใชร้ะดบั 5       หมายถึง      ใชม้ากท่ีสุด 

  ความถ่ีในการใชร้ะดบั 4       หมายถึง      ใชม้าก 

 ความถ่ีในการใชร้ะดบั 3       หมายถึง      ใชป้านกลาง  
  ความถ่ีในการใชร้ะดบั 2       หมายถึง      ใชน้อ้ย   

ความถ่ีในการใชร้ะดบั 1       หมายถึง      ไม่เคยใชเ้ลย 

ก าหนดเกณฑก์ารแปลความหมายคะแนนค่าเฉล่ียระดบัความเห็นเพื่อแปลความหมาย ดงัน้ี 
 3.50 - 5.00  หมายถึง   ใชรู้ปแบบการเรียนในระดบัมาก 
 2.50 - 3.49หมายถึง   ใชรู้ปแบบการเรียนในระดบัปานกลาง 
 1.00 - 2.49  หมายถึง   ใชรู้ปแบบการเรียนในระดบันอ้ย 
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บทที ่4 

ผลการวจิัย 

 

 การวิจยัเร่ือง รูปแบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีในประเทศ
ไทย เป็นการวิจยัเชิงปริมาณและคุณภาพ ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยไดรั้บขอ้มูลในส่วน
ของแบบสอบถามกลบัคืนมา 457 ชุด จากท่ีแยกไป 584 ชุด คิดเป็นร้อยละ 78.25 แยกตามสาขาวิชา 
เป็นสาขาภาษาองักฤษ 174 ชุด คิดเป็นร้อยละ 65.90 สาขาภาษาจีน 141 ชุด คิดเป็นร้อยละ 88.13 สาขา
ภาษาญ่ีปุ่น 142 ชุด คิดป็น 88.45 และแบบสัมภาษณ์ 9 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 น าขอ้มูลมาวิเคราะห์ค่า
ทางสถิติ โดยน าเสนอผลการวเิคราะห์ออกเป็น 2 ตอนดงัน้ี 
4.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  

ในตอนท่ี 1 จะรายงานผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของผูเ้รียนท่ีตอบแบบสอบถามในเร่ืองทัว่ไป 
อาทิ เพศ ผลการเรียนเฉล่ีย ผลการเรียนภาษาต่างประเทศ และผลการวจิยัตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 

1.  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของผูเ้รียนท่ีตอบแบบสอบถามแยกตามเพศ ผลการเรียนเฉล่ีย ผล
การเรียนภาษาต่างประเทศ 

 
 
 

 
   

                                 ภาพท่ี 2 ค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามแยกตามเพศ 
   

 จากภาพท่ี 2 แสดงใหเ้ห็นวา่ ตวัอยา่งของผูเ้รียนภาษาต่างประเทศ 3 สาขาวิชา คือภาษาองักฤษ
ภาษาจีนและภาษาญ่ีปุ่นท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ี พบว่า ร้อยละ 33.3 เป็นเพศชาย ร้อยละ 66.7 เป็นเพศ
หญิง  
 
 
 
 

33.3% 

66.7% 

เพศ 

ชาย 33.3% 

หญิง 66.7% 
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                                             ภาพท่ี 3 ค่าร้อยละของผลการเรียนเฉล่ีย    
จากภาพท่ี 3 แสดงตวัอย่างของผูเ้รียนภาษาต่างประเทศท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ี พบวา่ ผูเ้รียน

ร้อยละ 10.5 มีผลการเรียนเฉล่ีย 3.51 ข้ึนไป ร้อยละ 28.9 มีผลการเรียนเฉล่ีย 3.00-3.50 ร้อยละ 35.0 มี
ผลการเรียนเฉล่ีย 2.51-2.99 ร้อยละ 21.0 มีผลการเรียนเฉล่ีย 2.00-2.50 และร้อยละ 4.6 มีผลการเรียน
เฉล่ียต ่ากวา่ 2.00  
 

                                   
                                ภาพท่ี 4 ค่าร้อยละของผลการเรียนภาษาต่างประเทศ 

 

 จากภาพท่ี 4 แสดงผลการเรียนภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่น)หมายถึง 
เกรดเฉล่ียของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษ/ ภาษาจีน/ ภาษาญ่ีปุ่น ตั้งแต่ชั้นปีท่ี 1 จนถึงปัจจุบนั 
จ าแนกออกเป็น 3 ระดบั คือ ร้อยละ 20.8 เป็นนกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนสูง (เกรด A และ B+) ร้อยละ54.5
เป็นนกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนปานกลาง (เกรด B และ C+) ร้อยละ 24.7 เป็นนกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนต ่า 
(เกรด C,  D+และ D) 
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2. ผลการวจิยัตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงัน้ี  
 2.1 ผลการใชรู้ปแบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

 

ตารางท่ี 1  ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัการใช้รูปแบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ( n = 457 คน) 

รูปแบบการเรียน ค่าเฉล่ีย ( ) ค่าเบ่ียงเบนมาตราฐาน (SD) ระดบัการใช ้

แบบอิสระ 3.40 .47 ปานกลาง 

แบบหลีกเล่ียง 3.15 .51 ปานกลาง 

แบบร่วมมือ 3.52 .49 มาก 

แบบพึ่งพา 3.59 .44 มาก 

แบบแข่งขนั 2.62 .68 ปานกลาง 

แบบมีส่วนร่วม 3.58 .49 มาก 

ภาพรวม 3.31 .34 ปานกลาง 

 

ระดบัคา่เฉล่ียของการใชรู้ปแบบการเรียนรู้ 1.00 - 2.49  หมายถึง  ใชรู้ปแบบการเรียนรู้ในระดบันอ้ย 
 2.50 - 3.49หมายถึง  ใชรู้ปแบบการเรียนรู้ในระดบัปานกลาง 
 3.50 - 5.00หมายถึง  ใชรู้ปแบบการเรียนรู้ในระดบัมาก 
 

 จากตารางท่ี 1 พบวา่ การใชรู้ปแบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.31) เ ม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ในการเรียน
ภาษาต่างประเทศ นกัศึกษาใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบพึ่งพา การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และการเรียนรู้
แบบร่วมมือในระดบัมาก ( =3.59,3.58, และ 3.52 ตามล าดบั) และใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบอิสระ การ
เรียนรู้แบบหลีกเล่ียง และการเรียนรู้แบบแข่งขนัในระดับปานกลาง ( =3.40, 3.15, และ 2.62 
ตามล าดบั) 
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ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัการใชรู้ปแบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแยกตามสาขา 

 
รูปแบบการเรียนรู้ 

 

ภาษาองักฤษ ( n = 174) ภาษาจีน ( n = 141) ภาษาญ่ีปุ่น ( n = 142) 

 

 

 
SD 

 
ระดบัการใช ้

 

 

 
SD 

 
ระดบัการใช ้

 

 

 
SD 

 
ระดบัการใช ้

แบบอิสระ 3.47 .44 ปานกลาง 3.33 .52 ปานกลาง 3.39 .45 ปานกลาง 
แบบหลีกเล่ียง 3.08 .49 ปานกลาง 3.20 .50 ปานกลาง 3.18 .53 ปานกลาง 
แบบร่วมมือ 3.53 .48 มาก 3.52 .47 มาก 3.50 .52 มาก 
แบบพึ่งพา 3.61 .53 มาก 3.60 .46 มาก 3.59 .44 มาก 
แบบแข่งขนั 2.53 .67 ปานกลาง 2.74 .72 ปานกลาง 2.60 .63 ปานกลาง 
แบบมีส่วนร่วม 3.67 .44 มาก 3.55 .52 มาก 3.52 .51 มาก 

ภาพรวม 3.31 .32 ปานกลาง 3.32 .39 ปานกลาง 3.30 .30 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 2 การใช้รูปแบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแยก
ตามสาขา พบวา่ 

 นกัศึกษาสาขาภาษาองักฤษ มีการใชรู้ปแบบการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือ
พิจารณาในแต่ละรูปแบบ พบวา่ นกัศึกษาสาขาภาษาองักฤษมีการใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
แบบพึ่งพา และแบบร่วมมือในระดบัมาก 

   นักศึกษาสาขาภาษาจีน มีการใช้รูปแบบการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือ
พิจารณาในแต่ละรูปแบบ พบวา่ นกัศึกษาสาขาภาษาจีนมีการใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบพึ่งพา แบบมี
ส่วนร่วม และร่วมมือในระดบัมาก 

    นกัศึกษาสาขาภาษาญ่ีปุ่น มีการใช้รูปแบบการเรียนรู้ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือ
พิจารณาในแต่ละรูปแบบ พบวา่ นกัศึกษาสาขาภาษาญ่ีปุ่นมีการใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบพึ่งพา แบบมี
ส่วนร่วม และร่วมมือในระดบัมากเช่นเดียวกบันกัศึกษาสาขาภาษาจีน 
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2.2 ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างของการใชรู้ปแบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนกัศึกษา
สาขาภาษาองักฤษ ภาษาจีน และภาษาญ่ีปุ่น 

สมมติฐานข้อท่ี 1 นักศึกษาท่ีเรียนภาษาต่างประเทศต่างกันจะมีรูปแบบการเรียนภาษาท่ี
แตกต่างกนั แสดงในตารางท่ี 3 
ตารางท่ี 3  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการใชรู้ปแบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนกัศึกษา
สาขาภาษาองักฤษ ภาษาจีน และภาษาญ่ีปุ่น 

 

 
รูปแบบการเรียนรู้ 

ค่าเฉล่ีย  
F 

 
Sig. องักฤษ 

(n = 174) 
จีน 

(n = 141) 
ญ่ีปุ่น  

(n = 142) 
แบบอิสระ 3.47 3.33 3.39 3.444 .033* 
แบบหลีกเล่ียง 3.08 3.20 3.18 2.772 .064 
แบบร่วมมือ 3.53 3.52 3.50 .151 .860 
แบบพึ่งพา 3.61 3.60 3.59 .100 .905 
แบบแข่งขนั 2.53 2.74 2.60 3.907 .021* 
แบบมีส่วนร่วม 3.67 3.55 3.52 4.066 .018* 

ภาพรวม 3.31 3.32 3.30 .251 .778 
      *p <  0.05 

จากตารางท่ี 3 แสดงผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการใช้รูปแบบการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศของนักศึกษาสาขาภาษาองักฤษ ภาษาจีน และภาษาญ่ีปุ่น พบว่า ผลการทดสอบ
สมมติฐานในภาพรวม ค่าสถิติ F = 0.251 และมีค่า Sig. =0.778 ซ่ึงมากกวา่  = 0.05 จึงปฏิเสธ
สมมติฐาน ดงันั้น นกัศึกษาท่ีเรียนภาษาต่างประเทศแตกต่างกนั คือ ภาษาองักฤษ ภาษาจีน และภาษา 
ญ่ีปุ่น มีการใชรู้ปแบบการเรียนรู้ท่ีไม่แตกต่างกนั  

เม่ือพิจารณาในแต่ละรูปแบบ พบวา่ ผลการวิเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระ การเรียนรู้
แบบแข่งขนั และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีค่าสถิติ F = 3.444, 3.907 และ 4.066 ตามล าดบั และมีค่า
sig. = 0.033, 0.021 และ0.018 ตามล าดบั ซ่ึงนอ้ยกวา่  = 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน ดงันั้นนกัศึกษาท่ี
เรียนภาษาต่างประเทศต่างกนัคือ ภาษาองักฤษ ภาษาจีน และภาษาญ่ีป่น มีการใช้รูปแบบการเรียนรู้
แบบอิสระ การเรียนรู้แบบแข่งขนั และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 4  ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการใชรู้ปแบบการเรียนรู้ของนกัศึกษา 3 สาขาวชิา 
รูปแบบการเรียนรู้ Levene Statistic df1 df2 Sig. 

แบบอิสระ 1.635 2 454 .196 

แบบแข่งขนั .621 2 454 .538 

แบบมีส่วนร่วม 1.928 2 454 .147 

*p <0.05  

จากตารางท่ี 4 การทดสอบความแปรปรวนของการใช้รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษา 3 
สาขาวิชา พบว่า ค่า Sig. มากกว่า  = 0.05   แสดงว่า ความแปรปรวนของค่าเฉล่ียทั้ง 3 สาขาวิชา
เท่ากนั จึงด าเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ 
Scheffe เพื่อพิจารณาวา่ค่าเฉล่ียของคู่ใดบา้งท่ีแตกต่างกนั แสดงผลในตารางท่ี 4-6 
 
ตารางท่ี 5  ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียของรูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระของนกัศึกษา

จ าแนกตามสาขาวชิาเป็นรายคู่ดว้ยวธีิทดสอบแบบ Scheffe Test   

  ภาษาองักฤษ ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่น 

X  3.47 3.33 3.39 

ภาษาองักฤษ 3.47  .1402* .0813 

ภาษาจีน 3.33 -.1402*  -.0589 

ภาษาญ่ีปุ่น 3.39 -.0813 -0589  

    *p <0.05 

 จากตารางท่ี 5 เม่ือพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า นักศึกษาสาขาภาษาองักฤษและนกัศึกษาสาขา
ภาษาจีนใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบอิสระท่ีแตกต่างกนั โดยท่ีนกัศึกษาสาขาภาษาองักฤษจะใชรู้ปแบบ
การเรียนรู้แบบอิสระมากกวา่นกัศึกษาสาขาภาษาจีน  
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ตารางท่ี 6  ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียของรูปแบบการเรียนรู้แบบแข่งขนัของนกัศึกษา

จ าแนกตามสาขาวชิาเป็นรายคู่ดว้ยวธีิทดสอบแบบ Scheffe Test   

  ภาษาองักฤษ ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่น 

X  2.53 2.74 2.60 

ภาษาองักฤษ 2.53  -.2116* -.0626 

ภาษาจีน 2.74 .2116*  .1489 

ภาษาญ่ีปุ่น 2.60 .0626 -.1489  

   *p <0.05 

 จากตารางท่ี 6 เม่ือพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า นักศึกษาสาขาภาษาองักฤษและนกัศึกษาสาขา
ภาษาจีนใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบแข่งขนัท่ีแตกต่างกนั โดยท่ีนกัศึกษาสาขาภาษาจีนจะใชรู้ปแบบการ
เรียนรู้แบบแข่งขนัมากกวา่นกัศึกษาสาขาภาษาองักฤษ  
 

ตารางท่ี 7  ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียของรูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของ

นกัศึกษาจ าแนกตามสาขาวชิาเป็นรายคู่ดว้ยวธีิทดสอบแบบ Scheffe Test   

  ภาษาองักฤษ ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่น 

X  3.67 3.55 3.52 

ภาษาองักฤษ 3.67  .1215 .1458* 

ภาษาจีน 3.55 -.1215  .0243 

ภาษาญ่ีปุ่น 3.52 -.1458* -.0243  

     *p <0.05 
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 จากตารางท่ี 7 เม่ือพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า นักศึกษาสาขาภาษาองักฤษและนกัศึกษาสาขา
ภาษาญ่ีปุ่นใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมท่ีแตกต่างกนั โดยท่ีนกัศึกษาสาขาภาษาองักฤษจะใช้
รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมากกวา่นกัศึกษาสาขาภาษาญ่ีปุ่น  
 

2.3 ศึกษาความสัมพันธ์ของการใช้รูปแบบการเรียน รู้ภาษาต่างประเทศกับผลการเรียน
ภาษาต่างประเทศของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

สมมติฐานข้อท่ี 2 การใช้รูปแบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศกับผลการเรียนภาษาของ
นกัศึกษามีความสัมพนัธ์กนัแสดงในตารางท่ี 8 
ตารางท่ี 8 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ของการใช้รูปแบบการเรียนรู้ภาษากบัผลการเรียนภาษาใน
ภาพรวม (n=457 คน) 

การใชรู้ปแบบการเรียนรู้ Chi-square 
Test 

p-value Contingency 
Coefficient 

ความสมัพนัธ์ 

แบบอิสระ 19.673* .001 .203 มี 
แบบหลีกเล่ียง 5.151 .272 .106 ไม่มี 
แบบร่วมมือ 3.712 .446 .090 ไม่มี 
แบบพึ่งพา 2.465 .651 .073 ไม่มี 
แบบแข่งขนั 7.651 .105 .128 ไม่มี 
แบบมีส่วนร่วม 18.303* .001 .196 มี 
รวม 10.687* .030 .151 มี 

  *p < 0.05 
 จากตารางท่ี 8 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ของการใชรู้ปแบบการเรียนรู้ภาษากบัผลการเรียน
ภาษา พบว่า ผลการทดสอบในภาพรวม ค่า P-value = 0.030 ซ่ึงน้อยกว่า  = 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐาน ดังนั้ น การใช้รูปแบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสัมพันธ์กับผลการเรียน
ภาษาต่างประเทศของนกัศึกษาสาขาภาษาองักฤษ ภาษาจีน และภาษาญ่ีปุ่นอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์(Contingency Coefficient) เท่ากบั 0.151 

 เม่ือพิจารณาในแต่ละรูปแบบการเรียนรู้ พบวา่ การใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบอิสระและแบบมี
ส่วนร่วมมีความสัมพนัธ์กบัผลการเรียนภาษาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยมีค่าสัมประ
สิทธ์สหสัมพนัธ์(Contingency Coefficient) เท่ากบั 0.203 และ 0.196 รายละเอียดแสดงผลการทดสอบ
ความสัมพนัธ์แสดงไวใ้นตารางท่ี 8 และ 9 
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เม่ือพิจารณาขนาดความสัมพนัธ์ พบวา่ รูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระมีความสัมพนัธ์กบัผลการ
เรียนภาษาของนกัศึกษา (ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ เท่ากบั 0.203)  มากกวา่รูปแบบการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม (ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ เท่ากบั 0.196)   
 
ตารางท่ี 9 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ของการใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบอิสระกบัผลการเรียนภาษา
ของนกัศึกษา (n=457 คน) 

 
ผลการเรียน 

รูปแบบอิสระ(%) Chi-square 
Test 

p-value Contingency 
Coefficient มาก ปานกลาง นอ้ย 

สูง 56.80 42.10 1.10  
19.673* 

 
.001 

 
.203 ปานกลาง 45.00 53.40 1.60 

ต ่า 28.30 67.30 4.40 
 

จากตารางท่ี 9 การทดสอบความสัมพนัธ์การใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระกบัผลการเรียน
ภาษาของนักศึกษามีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยมีค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพนัธ์ (Contingency Coefficient) เท่ากบั 0.203 

นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนในระดบัสูงจะใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบอิสระมากกวา่นกัศึกษาท่ีมีผล
การเรียนในระดบัปานกลางและระดบัต ่า ในขณะท่ีนกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนระดบัปานกลางและระดบั
ต ่าจะใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบอิสระในระดบัปานกลาง  
 
ตารางท่ี 10 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ของการใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกบัผลการเรียน
ภาษาของนกัศึกษา (n=457 คน) 

 
ผลการเรียน 

รูปแบบมีส่วนร่วม (%) Chi-square 
Test 

p-value Contingency 
Coefficient มาก ปานกลาง นอ้ย 

สูง 71.60 27.40 1.10  
18.303* 

 
.001 

 
.196 ปานกลาง 63.10 36.90 0 

ต ่า 47.80 49.60 2.70 
 

จากตารางท่ี 10 การทดสอบความสัมพนัธ์การใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกบัผลการ
เรียนภาษาของนักศึกษา มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยมีค่าสัมประ
สิทธ์สหสัมพนัธ์ (Contingency Coefficient) เท่ากบั 0.196  
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นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนในระดบัสูงจะใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมากกวา่นกัศึกษา
ท่ีมีผลการเรียนในระดับปานกลางและระดับต ่า ในขณะท่ีนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนระดับต ่าจะใช้
รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในระดบัปานกลาง  

 
ตารางท่ี 11 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ของการใชรู้ปแบบการเรียนรู้ภาษากบัผลการเรียนภาษาของ
นกัศึกษาสาขาภาษาองักฤษ (n= 174 คน)  

การใชรู้ปแบบการเรียนรู้ Chi-square 
Test 

p-value Contingency 
Coefficient 

ความสมัพนัธ์ 

แบบอิสระ 21.551* .000 .332 มี 
แบบหลีกเล่ียง 5.212 .266 .171 ไม่มี 
แบบร่วมมือ .838 .933 .069 ไม่มี 
แบบพึ่งพา 1.214 .876 .083 ไม่มี 
แบบแข่งขนั 4.767 .312 .163 ไม่มี 
แบบมีส่วนร่วม 7.917* .019 .209 มี 
รวม 2.478 .290 .118 ไม่มี 

*p < 0.05 
 จากตารางท่ี 11 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า ในภาพรวมการใช้รูปแบบการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศของนกัศึกษาสาขาภาษาองักฤษไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลการเรียนภาษาของนกัศึกษา 

 เม่ือพิจารณาในแต่ละรูปแบบการเรียนรู้ พบวา่ การใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบอิสระและแบบมี
ส่วนร่วมของนกัศึกษาสาขาภาษาองักฤษมีความสัมพนัธ์กบัผลการเรียนภาษาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05  โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์(Contingency Coefficient) เท่ากบั 0.332 และ 0.209 
รายละเอียดแสดงผลการทดสอบความสัมพนัธ์แสดงไวใ้นตารางท่ี 12 และ 13 
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ตารางท่ี 12 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ของการใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบอิสระกบัผลการเรียนภาษา
ของนกัศึกษาสาขาภาษาองักฤษ (n=174คน) 

 
ผลการเรียน 

รูปแบบอิสระ(%) Chi-square 
Test 

p-value Contingency 
Coefficient มาก ปานกลาง นอ้ย 

สูง 68.6 31.4 0  
21.551* 

 
.000 

 
.332 ปานกลาง 52.1 47.9 0 

ต ่า 23.3 72.1 4.7 
 

จากตารางท่ี 12 การทดสอบความสัมพนัธ์การใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระกบัผลการเรียน
ภาษาของนกัศึกษาสาขาภาษาองักฤษ พบวา่ มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ (Contingency Coefficient) เท่ากบั 0.332 

นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนในระดบัสูงจะใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบอิสระมากกวา่นกัศึกษาท่ีมีผล
การเรียนในระดบัปานกลางและระดบัต ่า ในขณะท่ีนกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนระดบัต ่าจะใชรู้ปแบบการ
เรียนรู้แบบอิสระในระดบัปานกลาง  
 
ตารางท่ี 13 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ของการใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกบัผลการเรียน
ภาษาของนกัศึกษาสาขาภาษาองักฤษ (n=174คน) 

 
ผลการเรียน 

รูปแบบมีส่วนร่วม (%) Chi-square 
Test 

p-value Contingency 
Coefficient มาก ปานกลาง นอ้ย 

สูง 80 20 0  
7.917* 

 
.019 

 
.209 ปานกลาง 69.8 30.2 0 

ต ่า 51.2 48.8 0 
 

จากตารางท่ี 13 การทดสอบความสัมพนัธ์การใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกบัผลการ
เรียนภาษาของนกัศึกษาสาขาภาษาองักฤษ พบว่ามีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ (Contingency Coefficient) เท่ากบั 0.209 

นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนในระดบัสูง ปานกลาง และต ่า จะใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ในระดบัมาก แต่นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนในระดบัสูงจะใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบน้ีในสัดส่วน (ร้อยละ 
80) มากกวา่นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนปานกลาง (ร้อยละ 69.8) และนกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนต ่า (ร้อยละ 
51.2) 
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ตารางท่ี 14 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ของการใชรู้ปแบบการเรียนรู้ภาษากบัผลการเรียนภาษาของ
นกัศึกษาสาขาภาษาจีน (n= 141 คน)  

การใชรู้ปแบบการเรียนรู้ Chi-square 
Test 

p-value Contingency 
Coefficient 

ความสมัพนัธ์ 

แบบอิสระ .541 .969 .062 ไม่มี 
แบบหลีกเล่ียง 1.128 .890 .089 ไม่มี 
แบบร่วมมือ 5.975 .201 .202 ไม่มี 
แบบพึ่งพา 5.043 .283 .186 ไม่มี 
แบบแข่งขนั 6.014 .198 .202 ไม่มี 
แบบมีส่วนร่วม 5.752 .218 .198 ไม่มี 
รวม 8.123 .087 .233 ไม่มี 

 *p < 0.05 
 จากตารางท่ี 14 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า ในภาพรวมการใช้รูปแบบการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศของนกัศึกษาสาขาภาษาจีนไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลการเรียนภาษาของนกัศึกษา 
 เม่ือพิจารณาในแต่ละรูปแบบการเรียนรู้ไม่พบความสัมพนัธ์ของการใชรู้ปแบบการเรียนรู้ภาษา
กบัผลการเรียนภาษาของนกัศึกษาสาขาภาษาจีน 
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ตารางท่ี 15 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ของการใชรู้ปแบบการเรียนรู้ภาษากบัผลการเรียนภาษาของ
นกัศึกษาสาขาภาษาญ่ีปุ่น (n= 142คน)  

การใชรู้ปแบบการเรียนรู้ Chi-square 
Test 

p-value Contingency 
Coefficient 

ความสมัพนัธ์ 

แบบอิสระ 8.459 .076 .237 ไม่มี 
แบบหลีกเล่ียง 4.117 .390 .168 ไม่มี 
แบบร่วมมือ 8.065 .089 .232 ไม่มี 
แบบพึ่งพา 3.011 .222 .144 ไม่มี 
แบบแข่งขนั 2.980 .561 .143 ไม่มี 
แบบมีส่วนร่วม 7.347 .119 .222 ไม่มี 
รวม 1.175 .556 .091 ไม่มี 

 *p < 0.05 
 จากตารางท่ี 15 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า ในภาพรวมการใช้รูปแบบการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศของนกัศึกษาสาขาภาษาญ่ีปุ่นไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลการเรียนภาษาของนกัศึกษา 
 เม่ือพิจารณาในแต่ละรูปแบบการเรียนรู้ไม่พบความสัมพนัธ์ของการใชรู้ปแบบการเรียนรู้ภาษา
กบัผลการเรียนภาษาของนกัศึกษาสาขาภาษาญ่ีปุ่น 
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ตอนที ่2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสนทนากลุ่มยอ่ย (Focus Group Discussion) 
ผลการวเิคราะห์จากการสนทนากลุ่มยอ่ย (Focus Group Discussion) นกัศึกษาเรียนภาษาต่างประเทศ 3 
ภาษา คือ ภาษาองักฤษ ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่น 
ค าถามขอ้ท่ี 1จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ พบวา่ นกัศึกษาสาขาภาษาองักฤษ ภาษาจีน และ
ภาษาญ่ี ปุ่นใช้รูปแบบการเรียน รู้แบบร่วมมือ แบบพึ่ งพา และแบบมีส่วนร่วมในการเ รียน
ภาษาต่างประเทศในระดบัมาก ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรและรูปแบบการเรียนรู้ดงักล่าวท าให้ผูเ้รียน
ประสบความส าเร็จในการเรียน ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ จงอธิบาย 
ผูต้อบ ความคิดเห็น 
คนท่ี1 เห็นดว้ย เพราะการเรียนแบบร่วมมือ ไดท้  างานเป็นกลุ่ม และการเรียนแบบพึ่งพา เป็นการ

แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั แต่ละคนมีความถนดัต่างกนัไดช่้วยกนัเรียนภายใน
ชั้นเรียน ท าให้บรรยากาศภายในชั้นเรียนสนุกสนาน  หากมีการเรียนผา่นกิจกรรม ผูเ้รียนมี
ส่วนร่วมในการเรียน จึงช่วยให้สนใจเรียนมากข้ึน ดว้ยรูปแบบการเรียนท่ีกล่าวมาน้ีท าให้
เรามีทศันคติท่ีดีต่อวชิานั้นๆ ท าใหอ้ยากเรียนรู้มากยิง่ข้ึน 

คนท่ี2 เห็นด้วย การเรียนทั้ง 3 รูปแบบ เป็นการเรียนท่ีผูเ้รียน และผูส้อนต้องมีปฏิสัมพนัธ์กัน 
ผูเ้รียนไดพ้ึ่งพากนั ไดเ้รียนรู้ร่วมกนัและไดแ้ลกเปล่ียนความคิดและทศันคติกนัและกนั 

คนท่ี 3 เห็นดว้ย การเรียนทั้ง 3 แบบเป็นการเรียนแบบช่วยเหลือกนั ท าให้กลา้ถามและกลา้เรียนรู้
มากข้ึน และเป็นการเรียนท่ีไม่กดดนั 

คนท่ี 4 โอเคกบัการเรียนภาษาต่างประเทศโดยผูส้อนใช้รูปแบบดงักล่าว การไดท้  ากิจกรรมท าให้
เกิดความสนุกสนาน ไดท้  างานเป็นทีม ท าใหไ้ม่เครียด และไดเ้รียนอยา่งอิสระ ไม่กดดนั 

คนท่ี 5 เห็นดว้ยเป็นบางส่วน การเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนดงักล่าวจะใช้ไดดี้ในกลุ่มผูเ้รียนท่ีมี
ความรับผิดชอบ และมีเป้าหมายการเรียน ผูเ้รียนท่ีไม่รับผิดชอบ ไม่เขา้ร่วมกิจกรรมและ
ปล่อยให้เป็นภาระของกลุ่ม การท่ีใช้รูปแบบการเรียนผูส้อนควรพิจารณาและวิเคราะห์
พฤติกรรมของผูเ้รียน และเลือกรูปแบบท่ีเหมาะสม  

คนท่ี 6 เห็นดว้ย รูปแบบการเรียนดงักล่าวเอ้ือให้ผูเ้รียนประสบความส าเร็จในการเรียน กล่าวคือ 
การเรียนเป็นกลุ่ม ร่วมมือกนั เป็นรูปแบบท่ีผูเ้รียนท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม ร่วมมือกนัศึกษา
คน้ควา้หาวิธีการแก้ปัญหาหรือปฏิบติักิจกรรมตามความสามารถ ความถนัด หรือความ
สนใจ เป็นการฝึกใหผู้เ้รียนท างานร่วมกนัเป็นทีม มีความรับผดิชอบร่วมกนัในการท างาน มี
ระเบียบวินัย  รู้จักท าหน้า ท่ี  ตลอดจนได้ท างานตามความสนใจ ความถนัด และ
ความสามารถ การเรียนแบบพึ่งพา เพื่อนช่วยเพื่อน อาจารยช่์วยลูกศิษย ์เป็นรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้เป็นคู่หรือกลุ่มยอ่ย เพื่อให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม คอยช่วยเหลือ
กนัและกนั ผลดักนัสอนกนัและกนัการเรียนแบบมีส่วนร่วม เป็นการเรียนท่ีช่วยให้ผูเ้รียน
เรียนรู้ในการท ากิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เนน้การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบติัจริง 
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คนท่ี 7 เห็นดว้ย เพราะการเรียน 3 แบบ จะท าให้ผูเ้รียนมีความสนใจในเน้ือหามากข้ึน การเรียน
แบบกิจกรรมจะช่วยในการทบทวนความรู้ให้ผูเ้รียน และสร้างความกระตือร้ือร้น การเรียน
แบบพึ่งพาและและร่วมมือจะช่วยผลกัดนัให้ผูเ้รียนไดมี้การแลกเปล่ียนความรู้กบัคนอ่ืนๆ 
รวมถึงประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างทกัษะในการใชภ้าษาท่ีดียิง่ข้ึนดว้ย 

คนท่ี 8 เห็นดว้ย การเรียนดงักล่าวท าให้ผูเ้รียนอยากเรียนรู้ มีความกลา้มีความมัน่ใจในการพูด ยงั
ช่วยใหเ้กิดการพฒันาการพูด และการฟังภาษาดว้ย 

คนท่ี 9 เห็นดว้ย เพราะรูปแบบการเรียนดงักล่าวท าใหเ้กิดการรู้โดยท่ีไม่ตอ้งท่องจ า 
 
ค าถามขอ้ท่ี 2 ในงานวิจยัน้ีจดัประเภทรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดของGrasha and Reichman 
(1975) เป็น 6 รูปแบบ คือ 
 1.  การเรียนรู้แบบอิสระ (Independent) หมายถึงรูปแบบการเรียนท่ีผูเ้รียนสนใจเรียนรู้และ 
คิดดว้ยตนเองชอบท่ีจะเรียนเฉพาะเร่ืองท่ีตนเองคิดวา่ส าคญัและจ าเป็นต่อการเรียนรู้ต่อไปชอบและมี
ความเช่ือมัน่ในความสามารถในการเรียนรู้และท างานดว้ยตนเองตามล าพงัมากกว่าท างานร่วมกบัคน
อ่ืนลกัษณะท่ีแสดงออกของผูเ้รียนรูปแบบอิสระคือมีความมัน่ใจท่ีจะเรียนรู้และท างานไดด้ว้ยตนเองจึง
ชอบเรียนรู้และท างานคนเดียวสามารถสร้างสรรคง์านได ้
 2. การเรียนรู้แบบหลีกเล่ียง (Avoidant) หมายถึงรูปแบบการเรียนท่ีผูเ้รียนไม่สนใจในการ 
เรียนเน้ือหาวิชาและการเขา้เรียนไม่ชอบการมีส่วนร่วมกบัคนอ่ืนและผูส้อนในห้องเรียนลกัษณะท่ี
แสดงออกของผูเ้รียนรูปแบบหลีกเล่ียงคือไม่ชอบกิจกรรมในห้องเรียนไม่ชอบการทดสอบไม่ชอบการ
แข่งกบัคนอ่ืนไม่ชอบการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) 
 3. การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative) หมายถึงรูปแบบการเรียนท่ีผูเ้รียนจะร่วมแสดง 
ความคิดเห็นและความสามารถกบัผูอ่ื้นให้ความร่วมมือกบัผูส้อนในทุกส่ิงร่วมมือในการเรียนและการ
ท างานกบัคนอ่ืนลกัษณะท่ีแสดงออกของผูเ้รียนรูปแบบร่วมมือคือชอบเรียนกลุ่มเล็กๆชอบการเรียน
แบบสัมมนาอภิปรายชอบการเรียนและการท างานเป็นกลุ่มมากกวา่ท าคนเดียว 
 4. การเรียนรู้แบบพึ่งพา (Dependent) หมายถึงรูปแบบการเรียนท่ีผูเ้รียนไม่ค่อยแสดงความรู้ 
ความสามารถของตนเองอย่างเต็มท่ีชอบอาศัยผูส้อนและคนอ่ืนเป็นท่ีพึ่ งในการเรียนลักษณะท่ี
แสดงออกของผูเ้รียนรูปแบบพึ่งพาคือชอบผูส้อนท่ีมีประเด็นการสอนท่ีชดัเจนสรุปเน้ือหาสาระการ
เรียนใหมี้หลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนการสอนท่ีชดัเจน 
 5. การเรียนรู้แบบแข่งขนั (Competitive) หมายถึงรูปแบบการเรียนท่ีผูเ้รียนจะพยายามเรียน
หรือท าส่ิงต่างๆให้ดีกว่าคนอ่ืนในห้องเรียนเพื่อให้ได้รับรางวลัหรือค าชมเชยจากผูส้อนลกัษณะท่ี
แสดงออกของผูเ้รียนรูปแบบแข่งขนัคือเป็นผูน้ ากลุ่มสร้างความประทบัใจให้กบัผูส้อนท างานท่ีโดด
เด่นชอบครอบง าคนอ่ืนเวลาอภิปรายปัญหาชอบกิจกรรมท่ีแสดงวา่ตนเองเก่งกวา่คนอ่ืน 
 6. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participant) หมายถึงรูปแบบการเรียนท่ีผูเ้รียนตอ้งการเรียนรู้ 
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เน้ือหาวชิาตอ้งการความรู้ชอบเขา้เรียนอยา่งสม ่าเสมอและให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมท่ีเก่ียวกบั
การเรียนลกัษณะท่ีแสดงออกของผูเ้รียนรูปแบบมีส่วนร่วมคือมีความรับผิดชอบในการเรียนชอบการ
เรียนการสอนแบบอภิปรายชอบท างานท่ีเก่ียวกับการเรียนชอบการเรียนการสอนเชิงรุก (Active 
Teaching) ชอบผูส้อนท่ีคิดวเิคราะห์และสังเคราะห์ไดดี้    

รูปแบบการเรียนรู้ใดท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการเรียนภาษาของท่านมากท่ีสุด 
สรุปค าตอบ ผูเ้รียนจ านวน 8 คน ตอบว่ารูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการเรียนและ
กิจกรรมการเรียนส่งผลต่อความส าเร็จในการเรียนมากท่ีสุด ในขณะท่ีจ านวน 1 คน ตอบว่าการเรียน
แบบพึ่งพาส่งผลต่อความส าเร็จในการเรียนมากท่ีสุดรองลงมาคือ การเรียนแบบพึ่งพา การเรียนแบบ
แข่งขนั และการเรียนแบบอิสระ 
 
ค าถามท่ี 3 ตามแนวคิดรูปแบบการเรียนรู้ของ Grasha and Reichman รูปแบบการเรียนรู้แบบใดท่ี
ท่านชอบใหผู้ส้อนใชส้อนภาษาต่างประเทศ เพราะเหตุใด 

ผูต้อบ ชอบ เหตุผล 

คนท่ี 1 รูปแบบพึ่งพา คิดวา่เป็นการแลกเปล่ียนความคิดซ่ึงกนัและกนั เพราะแต่ละคน
มีความถนดัแตกต่างกนั คนหน่ึงถนดัอยา่งหน่ึงแต่อีกคนถนดัอีก
อย่าง น าความรู้มาjoinกนัก็จะเรียนรู้ได้เท่ากัน และยงัช่วยลด
ความกดดนั ลดความตึงเครียดในการเรียน 

คนท่ี 2 รูปแบบการมีส่วนร่วม ท าให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียน สามารถกลา้แสดงออกทาง
ความคิดเห็น ในความรู้ท่ีเรียน กลา้พูด ท าให้การเรียนไม่น่าเบ่ือ 
สนุก ท าใหส้นใจเรียนมากข้ึน 

คนท่ี 3 รูปแบบการมีส่วนร่วม การเรียนแบบมีส่วนร่วม คือ การเรียนผา่นการท ากิจกรรม ท าให้
เราไดใ้ชภ้าษาตามสถานการณ์จริง ท าใหส้นุก ไม่เครียด 

คนท่ี 4 รูปแบบการมีส่วนร่วม การใช้กิจกรรมท่ีพบได้ในชีวิตจ ริง  ท าให้นักศึกษาเ ห็น
ประโยชน์ท่ีชดัเจน  
การมีส่วนร่วมท าใหเ้กิดความสนุกสนาน 

ผูเ้รียนไดท้  างานร่วมกนั ท าใหรู้้จกัการท างานเป็นทีม 

เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเลือกส่ิงท่ีตนเองสนใจ 

ผูเ้รียนไดใ้ชค้วามคิดสร้างสรรจาการระดมสมองของผูร่้วมทีม 
คนท่ี 5 รูปแบบการมีส่วนร่วม เกิดความเบ่ือหน่ายเม่ือตอ้งฟังบรรยายนานๆ  
คนท่ี 6 รูปแบบผสม ชอบรูปแบบการเรียนแบบผสม ในหน่ึงรายวิชาผู ้สอนควร

จดัการเรียนการสอนท่ีมีหลายๆรูปแบบ เน่ืองจากผูเ้รียนในกลุ่ม
เรียน มีความสามรถทางภาษาแตกต่างกนั จดัการสอนให้เอ้ือต่อ
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การเรียนรู้ของผูเ้รียน หากใชรู้ปแบบใดรูปแบบหน่ึงตลอดเวลา 
ผูเ้รียนจะเบ่ือหน่าย ไม่ทา้ทาย เหตุผลอีกประการคือ รูปแบบการ
เรียนภาษาต่างประเทศแต่ละรูปแบบต่างก็มีผลดีท่ีแตกต่างกนั 
กล่าวคือ 

การเรียนแบบมีส่วนร่วม ผ่านกิจกรรม น่าจะเหมาะส าหรับการ
ฝึกทกัษะการพูดตามสถานการณ์ท่ีก าหนด โดยผูเ้รียนสามารถ
จ าลองสถานการณ์การใชภ้าษาโดยใชส้ านวนภาษาท่ีตนไดเ้รียน
ในคาบเรียนท่ีผา่นมา 

การเรียนแบบแข่งขนั เป็นรูปแบบท่ีกระตุน้บรรยากาศในชั้น
เรียนใหผู้เ้รียนต่ืนตวั กระฉบักระเฉง และสนุกสนาน โดยผูเ้รียน
ทุกคนมีโอกาสแข่งขนักนัพูด ท ากิจกรรมการเรียน ซ่ึงบางคร้ังก็
มีความจ าเป็น 

การเรียนแบบร่วมมือ เป็นการเรียนเป็นกลุ่ม เป็นรูปแบบการ
เรียนท่ีเสริมสร้างความสามคัคี ฝึกผูเ้รียนใหแ้สดงพฤติกรรมเป็น
ผูน้ า และผูต้าม  
การเรียนแบบอิสระ พึ่งพาตนเอง เป็นรูปแบบท่ีเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนได้ฝึกฝึกฝนภาษานอกชั้นเรียน เช่นเรียนกับโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางออนไลน์ การเรียนแบบน้ีน่าจะเหมาะกบัการเรียน
เพื่อฝึกทกัษะนอกชั้นเรียน 

คนท่ี 7 รูปแบบการมีส่วนร่วม กิจกรรมจะท าให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียน รวมถึงยงัช่วย
ดึงดูดความสนใจท าให้ไม่น่าเบ่ือ ยงัช่วยทบทวนความรู้ให้กบั
ผูเ้รียนดว้ย 

คนท่ี 8 รูปแบบการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่มในการท ากิจกรรม ท าให้ผูเ้รียนไดแ้ลกเปล่ียนการ
เรียนรู้ผา่นกิจกรรม ท าให้ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์จากหลายๆ
แหล่ง  มีความมัน่ใจในการพูด ฟัง จนท าใหเ้กิดการพฒันา 

คนท่ี 9 รูปแบบการมีส่วนร่วม การเรียนรู้ผ่านการมีส่วนร่วมเป็นการเรียนรู้โดยไม่ตอ้งท่องจ า
อยา่งเดียว 
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ค าถามท่ี 4 ตามแนวคิดรูปแบบการเรียนรู้ของ Grasha and Reichmanรูปแบบการเรียนรู้แบบใดท่ี
ท่านไม่ชอบใหผู้ส้อนใชส้อนภาษาต่างประเทศ เพราะเหตุใด 

 
ผูต้อบ ไม่ชอบ เหตุผล 

คนท่ี 1 รูปแบบแข่งขนั เกิดความกดดนั กลวั ไม่กลา้ กลวัผดิ กลวัขายหนา้ 
คนท่ี 2 รูปแบบแข่งขนั เป็นการเรียนท่ีท าให้ผูเ้รียนมีความกดดนั ผูเ้รียนเครียด ผูเ้รียน

เรียนแบบไม่ตั้งใจ ท าใหไ้ม่อยากเรียน เกิดผลลพัธ์ทางลบ 

คนท่ี 3 รูปแบบแข่งขนั ท าให้เรียนอย่างไม่มีความสุข ตอ้งใช้ความอดทนมากกับการ
เรียนแบบน้ี 

คนท่ี 4 รูปแบบแข่งขนั ผูเ้รียนเครียดท าใหไ้ม่สนใจเรียน  
คนท่ี 5 รูปแบบแข่งขนั ในการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศท่ีมีประสิทธิภาพนั้น

จ าเป็นตอ้งค านึงถึงความสามารถ ความสนใจ และความถนัด
ของผูเ้รียนเป็นหลกั ตลอดจนการจดักิจกรรมท่ีสร้างทศันคตท่ีดี 
และเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 

คนท่ี 6 รูปแบบแข่งขนั หากผูส้อนไม่ไดว้ิเคราะห์ผูเ้รียน การใช้รูปแบบท่ีไม่เหมาะสม 
ท าใหผู้เ้รียนเบ่ือ เครียด ซ่ึงเป็นผลเสียกบัผูเ้รียน 

คนท่ี 7 รูปแบบแข่งขนั ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถทางภาษาไม่เพียงพอ ผูส้อนใชก้ารสอน
แบบแข่งขนั ผูเ้รียนท่ีเรียนอ่อนก็จะไม่สนใจในการเรียน แต่ถา้
หากสนใจการเรียนแต่ก็อาจตามบทเรียนไม่ทนั ส่งผลท าให้
ผูเ้รียนผูน้ั้นไม่มีแรงจูงใจท่ีเรียนต่อไป 

คนท่ี 8 รูปแบบแข่งขนั เพราะท าให้ตนเองไม่พฒันา นานเขา้ก็จะไม่อยากเรียน และเบ่ือ
การเรียน 

คนท่ี 9 รูปแบบแข่งขนั ท าใหเ้กิดความเครียด ความเครียดส่งผลต่อการเรียนรู้ ส่งต่อการ
รับรู้ขอ้มูลดว้ย 
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บทที ่5 

สรุปผลการวจิัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 

การวิจยัเร่ือง การศึกษาการใช้รูปแบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนกัศึกษาระดบัปริญญา
ตรีในประเทศไทย เป็นการวิจยัเชิงปริมาณและคุณภาพ มีวตัถุประสงค์ 3 ประการ คือ    1. เพื่อศึกษา
การใชรู้ปแบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนกัศึกษามหาวิทยาลยัระดบัปริญญาตรีในประเทศไทย  
2. เพื่อวเิคราะห์ความแตกต่างของการใชรู้ปแบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนกัศึกษา 3.เพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ของการใชรู้ปแบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศกบัผลการเรียนภาษาของนกัศึกษา 

 

5.1  สรุปผลการวจัิย 
 สรุปผลการวจิยัจากขอ้มูลเชิงปริมาณโดยแบบสอบถาม พบวา่ 

 1. การใชรู้ปแบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีในภาพรวม อยูใ่น
ระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ในการเรียนภาษาต่างประเทศ นกัศึกษาใชรู้ปแบบการ
เรียนรู้แบบพึ่งพา การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และการเรียนรู้แบบร่วมมือ ในระดบัมาก  และใชรู้ปแบบ
การเรียนรู้แบบอิสระ การเรียนรู้แบบหลีกเล่ียง และการเรียนรู้แบบแข่งขนัในระดบัปานกลาง    

เม่ือพิจารณาแยกตามสาขาวชิาของนกัศึกษา พบวา่ 

   นกัศึกษาสาขาภาษาองักฤษ มีการใชรู้ปแบบการเรียนรู้ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือ
พิจารณาในแต่ละรูปแบบ พบว่า นกัศึกษาสาขาภาษาองักฤษมีการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
แบบพึ่งพา และแบบมีส่วนร่วมในระดบัมาก 

   นักศึกษาสาขาภาษาจีน มีการใช้รูปแบบการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือ
พิจารณาในแต่ละรูปแบบ พบวา่ นกัศึกษาสาขาภาษาจีนมีการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ แบบ
พึ่งพา และแบบมีส่วนร่วมในระดบัมากเช่นเดียวกบันกัศึกษาสาขาภาษาองักฤษ 

    นกัศึกษาสาขาภาษาญ่ีปุ่น มีการใช้รูปแบบการเรียนรู้ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือ
พิจารณาในแต่ละรูปแบบ พบวา่ นกัศึกษาสาขาภาษาญ่ีปุ่นมีการใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ แบบ
พึ่งพา และแบบมีส่วนร่วมในระดบัมากเช่นเดียวกบันกัศึกษาสาขาภาษาองักฤษและภาษาจีน 

2. วิเคราะห์ความแตกต่างของการใช้รูปแบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนกัศึกษาสาขา
ภาษาองักฤษ ภาษาจีน และภาษาญ่ีปุ่น พบว่า ในภาพรวมนกัศึกษาท่ีเรียนภาษาต่างประเทศท่ีแตกต่าง
กนัมีการใชรู้ปแบบการเรียนรู้ภาษาท่ีไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือพิจารณาแต่ละรูปแบบ พบวา่  นกัศึกษาท่ี
เรียนภาษาต่างประเทศต่างกนัคือ ภาษาองักฤษ ภาษาจีน และภาษาญ่ีป่น มีการใช้รูปแบบการเรียนรู้
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แบบอิสระ การเรียนรู้แบบแข่งขนั และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  
  เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียป็นรายคู่ พบวา่  
 นักศึกษาสาขาภาษาองักฤษและนักศึกษาสาขาภาษาจีนใช้รูปแบบการเรียน รู้แบบอิสระท่ี
แตกต่างกนั โดยท่ีนกัศึกษาสาขาภาษาองักฤษจะใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบอิสระมากกวา่นกัศึกษาสาขา
ภาษาจีน 
 นกัศึกษาสาขาภาษาองักฤษและนกัศึกษาสาขาภาษาจีนใช้รูปแบบการเรียน รู้แบบแข่งขนัท่ี
แตกต่างกนั โดยท่ีนกัศึกษาสาขาภาษาจีนจะใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบแข่งขนัมากกวา่นกัศึกษาสาขา
ภาษาองักฤษ 
 นกัศึกษาสาขาภาษาองักฤษและนกัศึกษาสาขาภาษาญ่ีปุ่นใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ท่ีแตกต่างกัน โดยท่ีนักศึกษาสาขาภาษาองักฤษจะใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมากกว่า
นกัศึกษาสาขาภาษาญ่ีปุ่น 
 3. การใชรู้ปแบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนกัศึกษามีความสัมพนัธ์กบัผลการเรียนของ
นกัศึกษาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

เม่ือพิจารณาในแต่ละรูปแบบการเรียนรู้ พบวา่ การใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบอิสระและแบบมี
ส่วนร่วมมีความสัมพนัธ์กับผลการเรียนภาษาอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  นักศึกษาท่ีมี      
ผลการเรียนในระดับสูงจะใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระและรูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
มากกวา่นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนในระดบัปานกลางและระดบัต ่า 

เม่ือพิจารณาแยกตามสาขาวชิาของนกัศึกษา พบวา่  การใชรู้ปแบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ของนกัศึกษาสาขาภาษาองักฤษมีความสัมพนัธ์กบัผลการเรียนภาษาของนกัศึกษาอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05   การใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระ และแบบมีส่วนร่วมของนักศึกษาสาขา
ภาษาองักฤษมีความสัมพนัธ์กบัผลการเรียนของนกัศึกษา นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนในระดบัสูงจะใช้
รูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระ และแบบมีส่วนร่วมในการเรียนภาษาต่างประเทศในสัดส่วนท่ีมากกว่า
นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนในระดบัปานกลางและระดบัต ่า  ส าหรับนกัศึกษาสาขาภาษาจีนและสาขา
ภาษาญ่ีปุ่นไม่พบความสัมพนัธ์ของการใชรู้ปแบบการเรียนรู้ภาษากบัผลการเรียนภาษาของนกัศึกษา 
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สรุปผลการวจิยัจากขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยการสนทนากลุ่มยอ่ย พบวา่ 

 1. นกัศึกษาสาขาภาษาองักฤษ ภาษาจีน และภาษาญ่ีปุ่นใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
แบบร่วมมือ และแบบพึ่งพาในการเรียนภาษาต่างประเทศในระดบัมาก ส่วนใหญ่เห็นดว้ย ดว้ยเหตุผล
ท่ีวา่ รูปแบบการเรียนรู้ดงักล่าวก่อใหเ้กิดความสนุกสนานระหวา่งการเรียน ไดช่้วยเหลือ พึ่งพากนั และ
แลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั ท าให้ผูเ้รียนกลา้แสดงออก และผูเ้รียนมีความมัน่ใจในการเรียนมาก
ข้ึน เพราะไดรั้บความช่วยเหลือจากเพื่อนท่ีเรียนดว้ยกนัและจากผูส้อน และเป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการ
ปฏิบติัมากกว่าการใช้ความจ าเพียงอย่างเดียว การเรียนรู้ภาษาให้เกิดผลนั้นตอ้งมีการฝึกทกัษะของ
ตนเอง และฝึกกบัผูอ่ื้น ได้แก่ เพื่อนร่วมเรียน และครูผูส้อนอย่างสม ่าเสมอ มีส่วนน้อยเห็นดว้ยเป็น
บางส่วน ดว้ยเหตุผลท่ีวา่ การเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนดงักล่าว จะใชไ้ดผ้ลดีในกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีความ
รับผดิชอบ และมีเป้าหมายในการเรียน ดงันั้นผูส้อนควรพิจารณาและวิเคราะห์ผูเ้รียนและเลือกรูปแบบ
การเรียนท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเรียน 
 2. นักศึกษาส่วนมากกล่าวว่ารูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมส่งผลให้นักศึกษาประสบ
ความส าเร็จในการเรียนภาษาต่างประเทศ แต่มีนักศึกษาส่วนน้อยกล่าวว่า รูปแบบการเรียนรู้แบบ
แข่งขนั และแบบอิสระส่งผลใหน้กัศึกษาประสบความส าเร็จในการเรียนภาษาต่างประเทศ 

 3. ตามแนวคิดรูปแบบการเรียนรู้ของ Grasha and Reichman นกัศึกษาส่วนมากชอบให้ผูส้อน
ใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมสอนภาษาต่างประเทศ ดว้ยเหตุผลท่ีว่า รูปแบบการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมท าให้ผูเ้รียนไดท้  ากิจกรรม ไดท้  างานกบัเพื่อน ไดท้  างานเป็นทีม  ไดน้ าส่ิงท่ีไดเ้รียนจากการ
เรียนจากรูปแบบน้ีไปใชใ้นสถานการณ์ท่ีเป็นจริงได ้และท่ีส าคญั คือ ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งมีความสุข  
แต่มีนกัศึกษาส่วนนอ้ยชอบการเรียนแบบพึ่งพา ดว้ยเหตุผลว่า จะไดช่้วยเหลือกนัในส่วนท่ีตนเองยงั
บกพร่อง และส่งเสริมส่วนท่ีดีอยูแ่ลว้ใหดี้ยิง่ข้ึน และชอบการเรียนแบบผสมผสาน ดว้ยเหตุผลท่ีวา่ การ
เรียนรู้ในห้องเรียนเป็นเพียงการจดัการเรียนการสอนภาษา (Language Learning) ส่ิงท่ีส าคญัผูเ้รียน
จะตอ้งหาโอกาสไดใ้ชภ้าษาท่ีเรียนนั้นในสถานการณ์จริง (Language Acquisition)    

 4. ตามแนวคิดรูปแบบการเรียนรู้ของ Grasha and Reichman นกัศึกษาทุกคนไม่ชอบให้ผูส้อน
ใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบแข่งขนัในการสอนภาษาต่างประเทศ  เป็นเพราะรูปแบบดงักล่าวท าให้ผูเ้รียน
เกิดความเครียด เป็นการแบ่งแยกผูเ้รียนท่ีเรียนดี กบัเรียนอ่อน ซ่ึงในความเป็นจริงการจดัการเรียนการ
สอนควรเป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียน และสร้างทศันคติท่ีดีต่อการเรียนภาษานั้นๆ อนัจะท าให้
ผูเ้รียนอยากเรียนรู้ และน าความรู้ไปพฒันาต่อเพื่อใชใ้นชีวติจริงและการประกอบอาชีพได ้
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5.2 อภิปรายผล 
 1. การใช้รูปแบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ใช้รูปแบบการ
เรียนรู้แบบพึ่งพา แบบมีส่วนร่วม และแบบร่วมมือในระดบัมาก ผลการวิจยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบังาน
การศึกษาของกนกพร ศรีญาณลกัษณ์ (2551) และวนัดี วงศ์รัตนรักษ์และกุลฤดี จิตตยานนัท์ (2556) 
แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาท่ีเรียนภาษาต่างประเทศชอบการการสอนท่ีผูส้อนให้ประเด็นการสอนท่ี
ชดัเจน และสรุปเน้ือหาการสอนให้ ชอบการเขา้เรียนในชั้นเรียน ชอบท างานและกิจกรรมในชั้นเรียน
กบัเพื่อนๆเป็นกลุ่มมากกวา่ท างานคนเดียว ให้ความร่วมมือกบัผูส้อน แต่ผูเ้รียนไม่ค่อยจะแสดงความรู้
ความสามารถของตนอยา่งเต็มท่ีซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีของ Grasha and Reichman (1975) การ
ท่ีผูเ้รียนเขา้เรียนอยา่งสม ่าเสมอนอกจากจะไดเ้รียนรู้หลกัวิชาการของภาษาแลว้ ยงัเป็นกระบวนการใน
การพฒันาทกัษะทางภาษาโดยมีผูส้อนคอยแนะน าแก้ไข และปรับปรุงพฤติกรรมของผูเ้รียนอย่าง
ทนัท่วงที ดงันั้น ในการเรียนท่ีใช้รูปแบบดงักล่าวขา้งตน้จะส่งผลให้ผูเ้รียนมีศกัยภาพในการรู้ภาษา 
(Language Acquisition) นั้นๆไดอ้ยา่งถูกตอ้งอีกดว้ย ในขณะท่ีรูปแบบการเรียนรู้แบบแข่งขนัมีคะแนน
ค่าเฉล่ียต ่าสุดซ่ึงผลการศึกษาเชิงปริมาณดงักล่าวสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงคุณภาพของการสนทนากลุ่ม
ยอ่ยในงานวจิยัน้ีท่ีสรุปไดว้า่ ผูเ้รียนภาษาไม่ชอบการเรียนรู้แบบแข่งขนั เพราะเป็นรูปแบบการเรียน ท่ี
ท าให้ผูเ้รียนมีความกดดัน ผูเ้รียนเครียด เป็นรูปแบบการเรียนท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ และ
ก่อให้เกิดทศันคติทางลบต่อการเรียนและยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกนกพร ศรีญาณลกัษณ์ (2551) 
การเรียนภาษาดว้ยรูปแบบการแข่งขนั ผูเ้รียนแบบน้ีจะเรียนรู้ดว้ยการพยายามกระท าส่ิงต่างๆให้ดีกว่า 

คนอ่ืนๆในชั้นเรียน และจะตอ้งพยายามแข่งขนักบั เพื่อนๆ เพื่อเอาชนะหรือ หวงัรางวลั เช่น ค าชมจาก 

อาจารย ์ความสนใจหรือเกรด และมกัมีความรู้สึกวา่ตนเองเป็นผูช้นะเสมอ หากในชั้นการเรียนเนน้การ
เรียนแบบแข่งขนัมากเกินไป จะท าให้บรรยากาศในชั้นเรียนมีแต่การแข่งขนั ขาดความร่วมมือ ขาด
ความช่วยเหลือกนั ท าให้เกิดความเครียด และเรียนอย่างไม่มีความสุข ซ่ึงเป็นพฤติกรรมการเรียนท่ี
ขดัแยง้กบัพฤติกรรมของผูเ้รียนท่ีชอบใช้รูปแบบการเรียนรูปแบบพึ่ งพา แบบมีส่วนร่วมและแบบ
ร่วมมือ 

 2. ความแตกต่างของการใช้รูปแบบการเรียนรูปภาษาต่างประเทศของนักศึกษาสาขา
ภาษาองักฤษ ภาษาจีน และภาษาญ่ีปุ่น พบว่า ในภาพรวมนกัศึกษาท่ีเรียนภาษาต่างประเทศท่ีแตกต่าง
กนัมีการใช้รูปแบบการเรียนรู้ภาษาท่ีไม่แตกต่างกัน ผลการวิจยัน้ีสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
จิตรลดา บานเบ่ง (2553) และศิริสุข นาคะเสนีย ์(2557) ท่ีกล่าววา่ นกัศึกษาท่ีเรียนภาษาองักฤษไม่วา่จะ
มาจากสาขาวชิาใดก็ตามจะใชรู้ปแบบการเรียนภาษาท่ีไม่แตกต่างกนั ในประเด็นน้ีผูว้ิจยัขออภิปรายวา่ 
การเรียนภาษาองักฤษ ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยจดัเป็นการเรียนการสอนภาษาในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ กล่าวคือ เป็นการเรียนเพื่อรู้หลกัเกณฑ์ของภาษาเพื่อการส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ
ท่ีจ าเป็นในการประกอบอาชีพ ซ่ีงแตกต่างจากการเรียนภาษาต่างประเทศในฐานะภาษาท่ีสอง 
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เม่ือวเิคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ พบวา่  
นกัศึกษาสาขาภาษาองักฤษจะใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมากกว่านักศึกษาสาขา

ภาษาญ่ีปุ่น ผู ้วิจ ัยขอวิ เคราะห์ว่า ผู ้เ รียนภาษาญ่ีปุ่นมีความเช่ือมั่นในการใช้ภาษา (Language 
Confidence) ยงัไม่เพียงพอ เพราะตามหลกัสูตรภาคบงัคบัของการศึกษาไทย นกัเรียนจะตอ้งเรียน
ภาษาองักฤษตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เป็นตน้ไป ในขณะท่ีภาษาญ่ีปุ่นเป็นวิชาเลือกในสาระการ
เรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ ซ่ึงนักเรียนจะเร่ิมเรียนในระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 4 จึงท าให้นักศึกษามี
ทกัษะในการใชภ้าษาไม่เพียงพอ ท าให้ขาดความมัน่ใจในการใชภ้าษาในการท ากิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการ
เรียน การอภิปราย การแสดงความคิดเห็นและการคิดวเิคราะห์ เพราะจะตอ้งใชภ้าษาในการส่ือสารและ
การแสดงออก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของรวิวรรณ ผอ่งศรีใส (2550) ท่ีวา่ ความสามารถทางภาษามี
ผลต่อความมัน่ใจทางภาษาและสุภา บุญพึ่ง (2553) ท่ีกล่าวว่า ผูเ้รียนท่ีไดรั้บการจดัประสบการณ์การ
สอนแบบธรรมชาติจะมีความสามารถทางภาษา มีความมัน่ใจในตนเองและกล้าแสดงออก ดังนั้น
ส าหรับผูเ้รียนท่ียงัไม่คุน้ชินหรือมีประสบการณ์ท่ียงัไม่เพียงพอในภาษานั้นรูปแบบการเรียนแบบมี
ส่วนร่วมจึงไม่เหมาะกบัผูเ้รียนดงักล่าว (สิตานนัท ์ศรีวรรธนะ 2556)  

 ในขณะเดียวกันนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษจะใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระมากกว่า
นกัศึกษาสาขาภาษาจีน อย่างท่ีกล่าวไวต้อนตน้แลว้ว่า นักศึกษาได้เรียนภาษาองักฤษตั้งแต่ระดบั
ประถมศึกษา การท่ีนกัศึกษาใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบอิสระมาก เป็นเพราะนกัศึกษาเรียนภาษาองักฤษ
เป็นเวลานานกวา่ภาษาจีน ดงันั้นนกัศึกษาสาขาภาษาองักฤษจึงมีลกัษณะของผูเ้รียนแบบอิสระ ลกัษณะ
ผูเ้รียนแบบอิสระจะเป็นผูมี้วุฒิภาวะสูง มีความเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเอง สามารถคิดและ
กระท าส่ิงต่างๆไดด้ว้ยตนเอง รู้จกัเลือกเรียนรู้ในเน้ือหาท่ีตนเองสนใจและเห็นว่าส าคญั (Grasha and 
Reichman, 1975) สามารถท่ีจะศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง และประกอบกบัในปัจจุบนัมีส่ือออนไลน์และ
ส่ือการเรียนรู้ภาษาองักฤษมากมายและหลากหลายรูปแบบ จึงท าให้ผูเ้รียนภาษาองักฤษมีอิสระในการ
เรียนรู้และเลือกส่ือใหเ้หมาะสมกบัการเรียนรู้ของตนอง 
 มีอีกประเด็นท่ีน่าสนใจ คือ นักศึกษาสาขาภาษาจีนจะใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบแข่งขัน
มากกว่านกัศึกษาสาขาภาษาองักฤษ ในประเด็นน้ี ขออภิปรายว่า การเรียนการสอนภาษาจีนเร่ิมตน้มี
มากข้ึนทุกระดบัและเน้นหนกัข้ึนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย จากผลการศึกษาของสุวรรณ เสียง
หิรัญถาวร (2556) ท่ีกล่าวว่าการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายมี
จุดมุ่งหมาย คือ เพื่อให้ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน สามารถใช้ภาษาจีนเพื่อ
ส่ือสารในชีวิตประจ าวนั และศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน การเรียนการสอนเนน้การส่ือสาร วฒันธรรม
จีน และเตรียมความพร้อมเพื่อสอบแข่งขนัเขา้เรียนต่อระดบัอุดมศึกษาในมหาวิทยาลยั และจากขอ้มูล
ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดก้ าหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาจีนโดยมีเป้าหมายใหป้ระชาชนชาวไทยอยา่งนอ้ย 500,000 คน มีความรู้ภาษาจีน สามารถส่ือสาร
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ในการประกอบอาชีพ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัในตลาดแรงงาน ดงันั้นเม่ือผูเ้รียนดงักล่าว
เขา้มาศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาแลว้ ก็ยงัคงมีพฤติกรรมท่ีเคยชินกบัการเรียนแบบแข่งขนั  

3. รูปแบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษามีความสัมพนัธ์กับผลการเรียนของ
นกัศึกษาซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของYeung et al. (2005), Su (2007) และ Damavandi et al. (2011) ท่ี
ผลของงานวจิยั พบวา่ รูปแบบการเรียนรู้มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน และ Chermahini 
et al. (2013) กล่าวไวว้า่ รูปแบบการเรียนรู้มีความสัมพนัธ์กบัความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ และ
รูปแบบการเรียนรู้ยงัสามารถใช้คาดการณ์ผลการเรียนภาษาท่ีสองได้ มีผลต่อการแสดงออกทาง
พฤติกรรมและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน (Cassidy, 2004) การจัดรูปแบบการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกับผู ้เรียนจะท าให้ผูเ้ รียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเรียนรู้ได้รวดเร็ว ท าให้
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน มีทศันคติท่ีดีต่อการเรียน ต่อเน้ือหาท่ีเรียน และต่อผูส้อน ท าให้ผูเ้รียน
เกิดแรงจูงใจ มีความสุขและสนุกในการเรียน มีความมัน่ใจในการเรียนรู้ และกลา้ท่ีจะแสดงพฤติกรรม
ต่างๆ สามารถพฒันาการเรียนรู้ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี และเป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในชั้นเรียนอีกดว้ย  

จากผลการวิจยัยงัพบว่า รูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระและแบบมีส่วนร่วมมีความสัมพนัธ์กบั  
ผลการเรียนภาษาอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนในระดบัสูงจะใช้
รูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระและรูปแบบการเรียนแบบมีส่วนร่วมมากกวา่นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนใน
ระดบัปานกลางและระดบัต ่า  สามารถอภิปรายไดว้า่ ผูเ้รียนท่ีเรียนดีจะสนใจเรียนรู้และคิดดว้ยตนเอง 
ชอบท่ีจะเรียนเฉพาะเร่ืองท่ีตนเองคิดว่าส าคญัและจ าเป็น ลกัษณะท่ีแสดงออกของผูเ้รียนท่ีชอบการ
เรียนแบบน้ีเป็นลกัษณะตามทฤษฎีของ Grasha and Reichmann (1975) คือ  มีความมัน่ใจท่ีจะเรียนรู้
และท างานไดด้ว้ยตนเอง สามารถสร้างสรรคง์านได ้และเป็นลกัษณะของผูเ้รียนแบบอิสระตามทฤษฏี
ของ Richard Mann (1975) เป็นผูมี้ความรับผดิชอบต่อการเรียน มีความเขา้ใจวตัถุประสงคแ์ละกิจกรรม
ในการเรียนเป็นอยา่งดี และ Kolb (1984) ยงักล่าววา่ผูเ้รียนท่ีเรียนรู้ไดดี้มีลกัษณะพิเศษ คือ มีวิธีการ
เรียนรู้จากจินตนาการของตนเอง เรียนรู้ดว้ยการคิดวิเคราะห์ การใช้สามญัส านึก เรียนจากการปฏิบติั
ของตนเอง เช่น การดูหนัง ฟังเพลง ดูข่าว และฟังรายการต่างๆ เป็นตน้ นอกจากน้ีผูเ้รียนท่ีเรียนดียงั
เป็นผูเ้รียนท่ีชอบการเรียนรู้เชิงปฏิบติัการ ชอบท ากิจกรรมกบัเพื่อนเรียนและผูส้อน ชอบการเรียนเชิง
ประสบการณ์ ชอบท างานในลักษณะระดมความคิด และชอบการท างานเป็นกลุ่ม (Honey and 
Mumford, 1986) ตอ้งการความรู้ ตอ้งการเรียนรู้เน้ือหาวิชา ชอบการเรียนเชิงรุก (Active Learning) 
ดงันั้นผูเ้รียนท่ีเรียนดีจึงชอบผูส้อนท่ีคิดวเิคราะห์และสังเคราะห์ไดดี้ ชอบผูส้อนท่ีจดัการเรียนการสอน
เชิงรุก (Active Teaching) 

นอกจากผลการวิจยัเชิงปริมาณแลว้ ผลการวิจยัเชิงคุณภาพโดยการสนทนากลุ่มย่อยยงัยืนยนั
ผลว่า ผูเ้รียนท่ีมีผลการเรียนในระดบัสูงชอบรูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพราะรูปแบบการ
เรียนรู้ดงักล่าวท าใหผู้เ้รียนสามารถน าความรู้ท่ีเรียนไปใชจ้ริงได้ ท่ีกล่าวเช่นนั้นเพราะ เป็นรูปแบบการ
เรียนท่ีประกอบดว้ยหลกัการเรียนรู้พื้นฐาน 2 ประการ คือ 1. การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential 
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Learning)   เป็นการเรียนรู้ท่ีมุ่งสร้างความรู้จากประสบการณ์ต่างๆท่ีเคยเรียนรู้มาก่อให้เกิดการเรียนรู้
ใหม่ๆ การมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกนัเอง และระหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อน โดยมีองค์ประกอบการ
เรียนรู้ 4 องค์ประกอบ ( Kolb, 1984) คือ ประสบการณ์ (Experience) การสะทอ้นและอภิปราย 
(Reflection and Discussion) ความคิดรวบยอด (Concept) และการประยุกต์แนวคิด (Application)           

2. การเรียนรู้ดว้ยกระบวนการกลุ่ม (Group Process) เป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้และบรรลุผลการเรียนได้ ดังนั้นกระบวนการจัดการเรียนแบบมีส่วนร่วมสามารถจัดได้ 4 
ขั้นตอน คือ  

ขั้นตอนท่ี 1  ขั้นเรียนรู้ให้เกิดประสบการณ์ ผูส้อนต้องจดักิจกรรมต่างๆ เช่น กรณีศึกษา 
บทบาทสมมติ เป็นตน้ ในขั้นตอนน้ีผูส้อนตอ้งกระตุน้ผูเ้รียนให้ใช้ความรู้เดิมหรือประสบการณ์ท่ีเคย
ไดรั้บของผูเ้รียนมาใชใ้หเ้กิดการเรียนรู้ใหม่ๆใหม้ากท่ีสุด 

ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นกระตุน้ให้ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นเป็นกลุ่ม คน้ควา้ อภิปราย ปฏิบติักิจกรรม
ดงักล่าวร่วมกนั 

ขั้นตอนท่ี 3 รวบรวมขอ้มูล ความรู้ ค  าตอบจากกลุ่มเล็กรวมเป็นกลุ่มใหญ่ และน าเสนอ 

ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นประยกุตค์วามรู้ท่ีไดท้  าแบบฝึกหดั ท ารายงาน เสนอช้ินงาน และน าไปใชจ้ริง 

 4. ประเด็นท่ีน่าสนใจอีกประการหน่ึง คือ รูปแบบการเรียนรู้ท่ีนกัศึกษาเรียนภาษาต่างประเทศ
ใชม้ากอีกรูปแบบหน่ึง คือ รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ ซ่ึงตามความเห็นของผูว้จิยั มีความเห็นวา่ ทั้ง
รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ และรูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนัมาก ใน
การจดัการเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียนให้เกิดผลการเรียนรู้สูงสุดกบัผูเ้รียน ผูส้อนควรประสมประสานรูปแบบ
ทั้งสองดงักล่าว ดว้ยเหตุผลท่ีวา่ รูปแบบการเรียนรู้ทั้งสองแบบ เป็นรูปแบบการจดัการเรียนท่ียึดผูเ้รียน
เป็นส าคญั เนน้การเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ โดยท่ีสมาชิกในกลุ่มมีความรู้ ความสามารถแตกต่างกนั ผูเ้รียน
จะแลกเปล่ียนความรู้ ความคิด ช่วยเหลือกนัในการท างานเป็นกลุ่ม แต่ละคนจะมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
สมาชิกในกลุ่มจะเรียนรู้ไดจ้ากกิจกรรม การแลกเปล่ียนความรู้ในกลุ่ม และตกผลึกความรู้นั้นๆ ดงัท่ี
Joyce (1992, p.294) กล่าวว่า สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มจะเรียนรู้จากกนัและกนั จะพึ่งพากนัในการ
เรียนรู้ การมีปฏิสัมพนัธ์ในกลุ่ม นอกจากจะพฒันาความรู้ ความเขา้ใจในเน้ือหาวิชาท่ีเรียน ยงัช่วยสร้าง
ความรับผดิชอบ พฒันาทกัษะทางสังคม และทกัษะการท างานร่วมกนัของผูเ้รียนดว้ย  

ดงันั้น การจดักระบวนการเรียนการสอนควรให้สอดคลอ้งกบัรูปแบบการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนชอบ 
Grout (1991 อา้งถึงในกนกพร ศรีญาณลกัษณ์, 2551) กล่าววา่ ผูเ้รียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน
เม่ือได้รับการสอนท่ีสอดคล้องกบัรูปแบบการเรียน นอกจากน้ีเมธี ปิลนัธนานนท์ (2541) กล่าวว่า 
องคป์ระกอบส าคญัประการหน่ึงท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน คือ การท าความเขา้ใจใน
รูปแบบการเรียน หากผูส้อนไม่เขา้ใจรูปแบบการเรียนท่ีผูเ้รียนตอ้งการ การเรียนการสอนนั้นอาจไม่
สามารถด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดได ้
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ข้อเสนอแนะ  
 ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้

1. ผูส้อนควรศึกษาความต้องการของผูเ้รียนเพื่อเลือกรูปแบบการเรียน รู้ท่ีเหมาะสมและ
สนองตอบความตอ้งการของผูเ้รียน 

2. ในการจดัการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศควรเลือกรูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
หรือรูปแบบการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อนๆ และกบัผูส้อน 

3. ในการจดัการเรียนรู้ให้กับผูเ้รียนเพื่อให้ผูเ้รียนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ และ
ผู ้เ รียนสามารถส่ือสารภาษาต่างประเทศนั้ นๆได้ ควรจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) และผูส้อนตอ้งจดัการสอนเชิงรุกดว้ย (Active Teaching)   

4. ผูส้อนควรจดัการเรียนการสอนในรูปของกิจกรรม การอภิปราย การสอนเชิงรุก การสอน
ท่ีกระตุน้ใหผู้เ้รียนไดใ้ชภ้าษาในทุกทกัษะ  

 

ขอ้เสนอแนะส าหรับการท าวจิยัในคร้ังต่อไป  
1. ในงานวิจยัน้ีศึกษาความสัมพนัธ์รูปแบบการเรียนรู้กบัผลการเรียน อาจจะศึกษาตวัแปร

อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ควรศึกษาและเปรียบเทียบรูปแบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนกัศึกษาคณะต่างๆ  
3. ควรศึกษากิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัการเรียนในรูปแบบการเรียนรู้แบบต่างๆ 

4. ควรออกแบบการจดัการเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบพฒันาการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศของผูเ้รียน 
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แบบสอบถามเพื่อการวจิยั 

เร่ือง 

รูปแบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีในประเทศไทย 

 

ค าช้ีแจง 

 แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการวิจยั เร่ือง รูปแบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรีในประเทศไทย  ซ่ึงดดัแปลงมาจากแบบวดัรูปแบบการเรียนรู้ (Student Learning Style) ของ 
Grasha and Reichmann ขอให้ท่านโปรดอ่านและตอบค าถามในขอ้ความแต่ละขอ้ท่ีตรงกบัสภาพความเป็น
จริงท่ีท่านเป็น ท่ีท่านท า อยา่ตอบโดยคิดวา่อยากเป็น อยากท า หรือ เห็นคนอ่ืนท า ค  าตอบของท่านไม่มีขอ้ผิด
หรือถูก ค าตอบท่ีเป็นจริงของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษาไทยท่ีเรียนภาษาต่างประเทศ และก่อให้เกิด
ประโยชน์ในการพฒันาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศใหมี้ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 

 ตอนท่ี 1   ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกบัรูปแบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

   ผูว้จิยัขอขอบคุณทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอยา่งดี 

 

       ดร. เสน่ห์   เดชะวงศ ์

       ผศ.ดร.สมพร  โกมารทตั 
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ตอนท่ี 1 

ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 

 

ค าช้ีแจง    กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง    ใหต้รงตามความเป็นจริง 

1. เพศ   ชาย    หญิง 

2. สถาบนัการศึกษา 

  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  

  มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 

  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  

  มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั  

  มหาวทิยาลยัรังสิต 

3. สาขาวชิา   ภาษาองักฤษ    ภาษาจีน   ภาษาญ่ีปุ่น 

4. นกัศึกษามีผลการเรียนภาษาองักฤษ/ ภาษาจีน/ ภาษาญ่ีปุ่น ตั้งแต่ชั้นปีท่ี 1 จนถึงปัจจุบนั เฉล่ียอยูใ่น
ระดบัใด 

 A   B+ 

 B   C+ 

 C   D+ 

 D 

5. ผลการเรียนเฉล่ีย   

  3.51 ข้ึนไป      3.00 -  3.50 

  2.51 -  3.00     2.00 – 2.50 

  ต  ่ากวา่ 2.00 
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ตอนท่ี 2 

แบบสอบถามเก่ียวกบัรูปแบบการรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ค ำช้ีแจง   กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระดบัท่ีปฏิบติัเก่ียวกบัรูปแบบการเรียนรู้ของท่าน  โดยระดบัท่ีปฏิบติัมีค่าตวั
เลขท่ีแสดงความหมาย ดงัน้ี   

ระดบัการใช ้ ความหมาย 

1 ใชน้อ้ยท่ีสุดหรือไม่เคยใชเ้ลย 

2 ใชน้อ้ย 
3 ใชป้านกลาง 
4 ใชม้าก 

 5 ใชม้ากท่ีสุด 

 

รูปแบบการเรียนรู้ ระดบัการใช ้

5 4 3 2 1 

1.  ฉนัมัน่ใจวา่สามารถเรียนเน้ือหาในวชิาท่ีส าคญัได ้      

2.  ระหวา่งท่ีเรียน ฉนัชอบคิดเพอ้ฝันเป็นประจ า      

3.  ฉนัชอบท างานกบัเพ่ือนเวลาท่ีมีโครงงาน      

4.  ฉนัคิดวา่เน้ือหาวชิาในต าราและท่ีอาจารยบ์รรยายมีความถูกตอ้งแลว้      

5.  การเรียนโดยแข่งขนักบัคนอ่ืนจะท าใหฉ้นัไดรั้บการใส่ใจจากอาจารย ์      

6.  ตามปกติ ฉนัจะใส่ใจเรียนเน้ือหาวชิาจากหอ้งเรียน      
7.  ฉนัคิดวา่ความคิดของฉนักบัเน้ือหาในต าราเหมือนกนั      

8.  การท ากิจกรรมในชั้นเรียนเป็นเร่ืองท่ีน่าเบ่ือ      
9.  ฉนัชอบอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเน้ือหาวชิากบัเพ่ือนๆ      
10. อาจารยเ์ป็นผูต้ดัสินใจเลือกส่ิงท่ีฉนัควรเรียนไดดี้ท่ีสุด      

11. ฉนัจ าเป็นตอ้งแข่งขนักบัคนอ่ืนเพ่ือจะไดค้ะแนนสูงๆ      
12. การแบ่งคาบเรียนเหมาะสมดีแลว้      

13. ฉนัเรียนในส่ิงท่ีฉนัคิดวา่ส าคญั ไม่ใช่ส่ิงท่ีอาจารยบ์อกวา่มีความส าคญั      

14. ฉนัไม่ค่อยต่ืนเตน้กบัเน้ือหาวชิาท่ีเรียน      
15. ฉนัชอบฟังเพ่ือนนกัศึกษาแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีหยบิยกข้ึนมา      
16. อาจารยค์วรก าหนดใหช้ดัเจนวา่ตอ้งการอะไรจากนกัศึกษา      

17. ระหวา่งการอภิปรายฉนัชอบแสดงความคิดเห็นเพ่ือใหค้นอ่ืนยอมรับความคิดเห็นของ
ฉนั 

     

18. ฉนัไปเรียนหนงัสือมากกวา่อยูบ่า้น      
19. ส่ิงท่ีฉนัรู้ส่วนมากมาจากการเรียนรู้ดว้ยตนเอง      

20. ฉนัรู้สึกวา่ฉนัตอ้งเขา้เรียนมากกวา่ฉนัควรเขา้เรียน      
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รูปแบบการเรียนรู้ ระดบัการใช ้
5 4 3 2 1 

21. ฉนัจะเรียนรู้มากยิง่ข้ึน ถา้เขาแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั      
22. ฉนัพยายามท างานท่ีไดรั้บมอบหมายตรงตามท่ีอาจารยก์ าหนด      
23. ฉนัตอ้งมีนิสยักา้วร้าวจึงจะใชชี้วติไดดี้ในสถาบนัการศึกษา      
24. ฉนัมีความรับผิดชอบท่ีจะเรียนรู้ใหไ้ดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้      

25. ฉนัสามารถก าหนดเองไดว้า่เน้ือหาในวชิาตรงไหนส าคญั      

26. ฉนัไม่ค่อยมีสมาธิในระหวา่งเรียน      

27. ฉนัชอบดูหนงัสือสอบกบัเพ่ือนๆ      
28. ฉนัชอบใหอ้าจารยป์ล่อยใหฉ้นัท าอะไรตามอ าเภอใจ      
29. ฉนัชิงตอบปัญหาหรือค าถามก่อนคนอ่ืน      

30. กิจกรรมในหอ้งเรียนเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจส าหรับฉนั      
31. ฉนัชอบพฒันาความคิดเก่ียวกบัเน้ือหาวชิาท่ีเรียน      

32. เม่ือไปเขา้เรียนแลว้ ฉนัจะไม่คน้ควา้อะไรเพ่ิมเติมอีก      

33. ฉนัสามารถท าความเขา้ใจเน้ือหาวชิาจากการฟังความคิดของนกัศึกษาคนอ่ืน      

34. ฉนัตอ้งไดรั้บการปรึกษาอยา่งใกลชิ้ดจากอาจารยท่ี์ดูแลโครงงาน      

35. ถา้อยากเรียนเก่ง ฉนัตอ้งพึ่งพานกัศึกษาคนอ่ืน      

36. ฉนัพยายามเขา้เรียนใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้      

37. ฉนัมีความคิดของตนเองวา่ฉนัจะจดัการการเรียนของฉนัอยา่งไร      
38. ฉนัเรียนหนกัเกือบทุกวชิากวา่จะผา่นมาได ้      

39. ส่ิงส าคญัในการเรียนหนงัสือก็คือการเรียนรู้ท่ีจะเขา้กบัคนอ่ืนได ้      

40. ฉนัจดค าบรรยายของอาจารยไ์วเ้กือบทั้งหมด      
41. ฉนัจะเสียโอกาสไดค้ะแนนดี ถา้ใหค้นอ่ืนยมืสมุดโนต้หรืออธิบายใหเ้ขาฟัง      
42. งานท่ีไดรั้บมอบหมายจะเสร็จหรือไม่เสร็จก็ตาม เป็นส่ิงท่ีน่าสนใจ      
43. ถา้ฉนัชอบหวัขอ้ไหน ฉนัก็จะไปศึกษาเพ่ิมเติมดว้ยตนเอง      
44. ฉนัเตรียมตวัสอบเสมอ      
45. การเรียนควรไดรั้บความร่วมมือจากนกัศึกษาและคณะวชิา      

46. ฉนัชอบชั้นเรียนท่ีมีระเบียบ      

47. ฉนัจะพยายามท างานท่ีไดรั้บมอบหมายใหดี้กวา่คนอ่ืนเพ่ือจะไดเ้ป็นคนเด่นของหอ้ง      

48. พอไดรั้บงานท่ีมอบหมาย ฉนัจะรีบท าใหเ้สร็จ      

49. ฉนัชอบท างานท่ีเป็นโครงงาน      

50. ฉนัชอบอาจารยท่ี์ไม่ใหค้วามสนใจฉนัเม่ืออยูใ่นหอ้งเรียน      
51. ถา้มีนกัศึกษาอ่ืนมาขอยมืสมุดบนัทึก ฉนัก็ใหเ้ขายมื      
52. ก่อนสอบ อาจารยค์วรบอกเน้ือหาท่ีจะใชใ้นการสอบ      
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รูปแบบการเรียนรู้ ระดบัการใช ้
5 4 3 2 1 

53. ฉนัชอบท่ีจะรู้วา่นกัศึกษาอ่ืนไดค้ะแนนสอบและคะแนนส่งงานเท่าใด      
54. ฉนัอ่านหนงัสือท่ีก าหนดใหอ่้านและหนงัสือเลือกอ่านหมดทุกเล่ม      
55. เวลาท่ีฉนัไม่เขา้ใจอะไร ฉนัจะพยายามหาค าตอบดว้ยตนเองก่อนไปถามคนอ่ืน      

56. ระหวา่งท่ีเรียน ฉนัชอบคุยสนุกสนานกบัเพ่ือนขา้งๆ      

57. ฉนัชอบท ากิจกรรมกลุ่มยอ่ย      
58. ฉนัคิดวา่สงัเขปวชิาและโนต้ยอ่ของอาจารยมี์ประโยชน์มาก      
59. ฉนัชอบถามนกัศึกษาคนอ่ืนในหอ้งวา่เขาไดค้ะแนนสอบและคะแนนส่งงานเท่าใด      
60. เวลาท่ีอยูใ่นชั้นเรียน ฉนัชอบนัง่หนัหนา้ไปทางหนา้ชั้นเรียน      
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       2 พฤศจิกายน 2558 

 

ที่       ฝวจ.0501(1)/ 

เรื่อง ขออนุญาตและความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลการวิจัย 

เรียน ท่านคณบดี………  

 

  ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร โกมารทัต และ ดร.เสน่ห์ เดชะวงศ์ได้รับทุนสนับสนุนการ
วิจัยจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ในหัวข้อเรื่อง  “รูปแบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีในประเทศไทย” โดยเป็นการเก็บข้อมูลจากนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
และภาษาญี่ปุ่น ในมหาวิทยาลัยต่างๆด้วยการสุ่มเลือกรายชื่อมหาวิทยาลัย ในการนี้ทางมหาวิทยาลัยจึง
ใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร โกมารทัต และดร.เสน่ห์ เดชะวงศ์ เข้าท าการ
เก็บข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามถามนิสิต นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่ 
3 จ านวนสาขาละ 25-30 คน 

  ทั้งนี้ขออนุญาตให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร โกมารทัต และดร.เสน่ห์ เดชะวงศ์ 
ประสานโดยตรงกับผู้รับผิดชอบในหน่วยงานของท่านเพ่ือท าการเก็บข้อมูลต่อไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจาณาให้ความอนุเคราะห์ จักขอบพระคุณอย่างสูง 

 

               ขอแสดงความนับถือ 

 
   
 
 

        (ศาตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์) 
     รองอธิการบดีสายงานวิจัย 

 

ผู้ประสานงาน  

1. ผศ.ดร.สมพร  โกมารทัต 
โทร. 02-954-7300 ต่อ 826  มือถือ 081-835-5431  E-mail: somporng@dpu.ac.th 

2. ดร.เสน่ห์ เดชะวงศ์ 
โทร. 02-954-7300 ต่อ 825  มือถือ 081-701-1667  E-mail: saneh@dpu.ac.th 
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ประวตัิผู้วจัิย 

 

ช่ือผู้วจัิย ดร. เสน่ห์  เดชะวงศ ์
วุฒิกำรศึกษำ ประกาศนียบตัร (การท่องเท่ียวและการโรงแรม) นอร์ธเทิร์น ซิดนีย ์ อินสติทิวท ์  

ออสเตรเลีย 
ศาสนศาตรบณัฑิต เกียรตินิยม (ศาสนาและปรัชญา)  มหาวทิยาลยัมหามกุฏราช 
วทิยาลยั 

  M.A. (Linguistics) University of Mysore, India. 
  Ph.D. (Linguistics) University of Mysore, India. 
  ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (ภาษาศาสตร์) มหาวทิยาลยัไมซอร์ อินเดีย 

 ศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต กิตติมศกัด์ิ (พุทธศาสนาและปรัชญา) มหาวทิยาลยั 
มหามกุฏราชวทิยาลยั 
Cert. in Tourism and Hotel Services, Northern Sydney, Australia.  

สถำนทีท่ ำงำน กลุ่มภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียวและการโรงแรม คณะการท่องเท่ียวและการ 

โรงแรม มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์   Email: saneh@dpu.ac.th 
ผลงำนวจัิย พ.ศ. 2555 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันาศาสนทายาทท่ีย ัง่ยนื (ทุนส านกังานกองทุน 

สนบัสนุนการวจิยั) 
พ.ศ. 2557 ความตอ้งการภาษาต่างประเทศของวดัในกรุงเทพมหานคร  

                        ทุนสนบัสนุนการวจิยั มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

บทควำมที ่ พ.ศ. 2552 Pariyatti Dhamma and Patipatti Dhamma in Thailand, The 2nd 
พมิพ์เผยแพร่ Conference of the Association of Theravada Buddhist Universities,  
        Sagaing, Myanmar 
  พ.ศ. 2552  ลาว: มุมมองดา้นภาษา, บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราช 

วทิยาลยั 
พ.ศ. 2553  สิบสองปันนา: มุมมองดา้นการท่องเท่ียว, บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาม
กุฏราชวทิยาลยั 

  พ.ศ. 2554  How to Improve Your English, วารสารคณะมนุษยศาสตร์   
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 

           พ.ศ. 2557 บทความวจิยัเร่ือง ความตอ้งการภาษาต่างประเทศของวดัใน   
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           กรุงเทพมหานคร วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม.   
           33(5) กนัยายน-ตุลาคม 2557. 

พ.ศ. 2558 บทความวิชาการเร่ือง The Requirement of Foreign Languages of 9 
Buddhist Temples in Bangkok วารสารการสัมมนาวิชาการนานาชาติ ท่ีกรุงโตเกียว 
ประเทศญ่ีปุ่น 3-5 กุมภาพนัธ์ุ 2558. 
พ.ศ. 2558 บทความวชิาการเร่ือง ภาษาถ่ินกบัวฒันธรรมพื้นบา้น วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 34(6) พฤศจิกายน-ธนัวาคม 2558. 

พ.ศ. 2559 บทความวชิาการเร่ือง Dialects and Community Based Tourism in 

Thailand วารสารการสัมมนาวชิาการนานาชาติ ท่ีประเทศสิงคโปร์ 18-20 กุมภาพนัธ์ุ2559DPU
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ประวตัิผู้วจัิย 

 

ช่ือผู้วจัิย ผศ.ดร. สมพร  โกมารทตั 
วุฒิกำรศึกษำ ศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต การจดัการการศึกษา มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
   ครุศาสตรมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
   ครุศาสตรบณัฑิต เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  Cert. in Audio Visual Equipment, University of Tsukuba, Japan. 
  Cert. in Long Term Training Program of Foreign Teachers of Japanese  

Language, Japan. 
สถำนทีท่ ำงำน ภาควชิาภาษาญ่ีปุ่น  คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์   

 Email: somporng@dpu.ac.th 
ผลงำนวจัิย  

พ.ศ. 2548 การศึกษาเปรียบเทียบวฒันธรรมการสอนภาษาญ่ีปุ่นในฐานะภาษาท่ี 
สองระหวา่งมหาวทิยาลยัในประเทศไทยกบัมหาวทิยาลยัในประเทศญ่ีปุ่น มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

พ.ศ. 2550 การศึกษาการสอนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทย มหาวทิยาลยัธุรกิจ 
บณัฑิตย ์

พ.ศ. 2553 การศึกษาคุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นท่ีพึงประสงค์ มหาวทิยาลยั 
ธุรกิจบณัฑิตย ์

พ.ศ. 2557 ความตอ้งการภาษาต่างประเทศของวดัในกรุงเทพมหานคร  
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
ต ำรำและเอกสำรกำรสอน    

ภาษาญ่ีปุ่นส าหรับพนกังานบริการในร้านอาหาร โรงพิมพม์หาวทิยาลยัธุรกิจ 
บณัฑิตย ์

ภาษาญ่ีปุ่นส าหรับมคัคุเทศก ์โรงพิมพม์หาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
ภาษาญ่ีปุ่น 3 โรงพิมพม์หาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
ภาษาญ่ีปุ่น2   โรงพิมพม์หาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
ภาษาญ่ีปุ่น 1 โรงพิมพม์หาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการโรงแรม + CD ส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

บทควำมทีพ่มิพ์เผยแพร่  
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พ.ศ. 2550 บทความวจิยัเร่ืองวฒันธรรมการสอนภาษาญ่ีปุ่นในฐานะภาษาท่ีสอง 
ระหวา่งมหาวทิยาลยัในประเทศไทยกบัมหาวทิยาลยัในประเทศญ่ีปุ่น วารสารเจแปนฟาวน์เดชัน่ 

พ.ศ. 2555 บทความวจิยัเร่ืองรูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นระดบัอุดมศึกษาเพื่อ 
ธุรกิจน าเท่ียว วารสารสุทธิปริทศัน์.26 (79)  

พ.ศ. 2557 บทความวจิยัเร่ืองความตอ้งการภาษาต่างประเทศของวดัในกรุงเทพมหานคร 
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 33(5) กนัยายน-ตุลาคม 2557. 

พ.ศ. 2557 บทความวชิาการเร่ืองการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ วารสารศึกษาศาสตร์  
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 25(3) กนัยายน-ธนัวาคม 2557. 

พ.ศ. 2558 บทความวชิาการเร่ืองการสร้างคุณภาพคนดว้ยการศึกษาของประเทศญ่ีปุ่น  
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 34(6) พฤศจิกายน-ธนัวาคม 2558. 

พ.ศ. 2559 บทความวจิยัเร่ือง รูปแบบการเรียนภาษาต่างประเทศของนกัศึกษาคณะ        
ศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์30(93) มกราคม-มีนาคม 2559. 
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