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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของนิ สิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราช
พฤกษ์ ในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการใช้รูปแบบการเรียน
ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ และเปรียบเทียบการใช้รูปแบบการ
เรียนภาษาอังกฤษ จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ นิสิตของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี ในปี พ.ศ. 2562
จานวน 6 คณะ จานวนทั้งสิ้น 120 ตัวอย่าง ซึ่งกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยโปรแกรมคานวณ
G*Power 3.1.9.2 เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถามเชิงปริมาณโดยมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ
.99 และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติโดยการใช้ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณแบบทางเดียวชนิดไม่มีตัวแปรร่วม
ผลการวิจัยพบดังนี้
1) ระดับการใช้รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราช
พฤกษ์โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.84, SD = .90) และเมื่อจาแนกตามประเภทของรูปแบบ
การเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตทั้ง 6 รูปแบบพบว่าการใช้รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตทั้ง 6
รูปแบบในระดับมาก โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ รูปแบบการเรียนรู้แบบพึ่งพา (
X = 3.89, SD = 1.04) รูปแบบการเรียนรู้แบบแข่งขัน ( X = 3.88, SD = .86) รูปแบบการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม ( X = 3.87, SD = 1.01) รูปแบบการเรียนรู้แบบหลีกเลี่ยง มี ( X = 3.83, SD =
.85) รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ ( X = 3.82, SD = .86) และรูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระ ( X
= 3.76, SD = 1.06)
2) ผลการเปรียบเทียบการใช้รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษ จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของ
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ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเมื่อพิจารณาจาแนกตามประเภทของรูปแบบการเรียนรู้ พบว่า นิสิตระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ที่มีคณะ และชั้นปีต่างกัน การใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบแข่งขัน
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รูปแบบการเรียนรู้แบบพึ่งพา และรูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
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Abstract
This English language learning style of undergraduate students, Rajapruk
university was a quantitative research which aimed to study the English language
learning style level of undergraduate students in Rajapruk university and compare the
English language learning style level of undergraduate students in Rajapruk university,
classified by personal factors of undergraduate students in Rajapruk university. Samples
were Rajapruk university students in year 2019, 6 faculties, totally 120 samples,
selected through G*power 3.1.9.2 sample size calculation program. Instrument used
was a quantitative research questionnaire with overall reliability value of .99 and data
were analyzed with statistical method by using frequency, percentage, mean, standard
deviation, and Multivariate Analysis of Variance (one-way MANOVA).
Research findings were as follows
1) The overall English language learning style level of undergraduate students
in Rajapruk university, was found at high level ( X = 3.84, SD = .90) and when defined
by English language learning styles found that all 6 styles were at a high level, arranged
by order from most to least were; Dependent learning style ( X = 3.89, SD = 1.04),
Competitive learning style ( X = 3.88, SD = .86), Participant learning style ( X = 3.87,
SD = 1.01), Avoidant learning style ( X = 3.83, SD = .85), Collaborative learning style (
X = 3.82, SD = .86) and Independent learning style ( X = 3.76, SD = 1.06).
2) The comparison of English language learning style level of
undergraduate students in Rajapruk university, classified by personal factors of
undergraduate students in Rajapruk university found that undergraduate students with
different faculty and year level, had overall statistical English language learning style

ง
difference with significant level at .01. When defined by learning styles found that
undergraduate students with different faculty and year level, had statistical dependent,
competitive, participant, avoidant, collaborative and independent learning style
difference with significant level at .05 which undergraduate students in law faculty and
4th year level had higher level usage of English language learning style, in overall and
in all styles, than students in other groups.
Keywords: English language learning style, English instruction
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารในระดับสากล ซึ่งในสังคมโลกปัจจุบันการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศนั้น ถือได้ว่ามีความสาคัญและจาเป็นในชีวิตประจาวันเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็น
เครื่องมือที่สาคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ การสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุ มชนโลก รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้โดยง่าย
และกว้างขวาง โดยเป็นเครื่องมือที่สาคัญในสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาบุคคลให้มีวิสัยทัศน์
ในการดาเนินชีวิตที่ดีขึ้น และยังสามารถพัฒนาประเทศชาติทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
เทคโนโลยี และการศึกษา ซึ่ งจากความสาคัญดังกล่าวกระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดให้การเรียนรู้
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ) เป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐานตลอดหลักสูตร ซึ่ง
จากเกณฑ์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการในประเทศไทยนั้น หลักสูตรบังคับให้
นั ก เรี ย นต้ อ งใช้ เ วลาในการเรี ย นภาษาอั ง กฤษไม่ น้ อ ยกว่ า 12 ปี ในขณะเดี ย วกั น ยั ง ต้ อ งเรี ย น
ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น เป็นต้นอีกไม่น้อยกว่า 3-6 ปี (สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ, 2555)
การดาเนินงานทางการศึกษาที่ผ่านมานั้น พบว่าการพัฒนาทักษะและความสามารถของ
นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทางด้านภาษาอังกฤษนั้น ประสบผลสาเร็จเฉพาะในเชิงปริมาณมากกว่า
ความส าเร็ จ ในเชิง คุ ณ ภาพ โดยทั ก ษะและความสามารถของนัก เรีย น นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา ทางด้ าน
ภาษาอังกฤษนั้นยังคงอยู่ในระดับต่าถึงต่ามาก (ประคอง ยุคะลัง กชพร นานาผล และ ธนาภรณ์ พันธ์
ทวี , 2558) และยั งจ าเป็ นที่จ ะต้องได้รับการพัฒ นา (สิ ริกร โรจน์ศักดิ์ , 2558) ถึงแม้ว่ากระทรวง
ศึกษาธิการจะได้มีความพยายามในแก้ไขปัญหาและพัฒ นาทักษะความสามารถดังกล่าว แต่จาก
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2561 ที่ผ่านมานั้น
พบว่า ในภาพรวมผลการทดสอบทางด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน นิสิตและนักศึกษาจาแนกตาม
พื้นที่จังหวัดในประเทศไทยพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่าถึงปานกลาง โดยผลการทดสอบแสดงให้เห็น
ว่า คะแนนการทดสอบทางด้านภาษาอังกฤษ มีค่าระดับคะแนนต่าที่สุดจากทุกรายวิชาในทุกปีการ
ทดสอบ (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2555-2560)
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อีกทั้งจากการวัดผลความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพูด อ่าน และเขียน
เด็กไทยและคนไทยโดยเฉลี่ย จะได้คะแนนต่า อยู่ในอันดับที่ 53 ในจานวน 80 ประเทศทั่ว โลกที่
ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแม่ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน และเป็นที่ 15 จาก 20 ประเทศในเอเชียที่เข้ามาทา
การสอบ (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ , 2559) อีกทั้งความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยในการก้าวเข้าสู่ป ระชาคมอาเซียนเอง ก็ยังคงพบว่ามีทักษะและความพร้อมในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะอยู่ในระดับต่า (ยุรีวรรณ นนท์วาสี , 2556) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมี
ผลสัมฤทธิ์ทางด้านภาษาอังกฤษยังอยู่ในระดับที่ต่ากว่าเกณฑ์เป็นส่วนใหญ่ทั้งในระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษา รวมทั้งระดับอุดมศึกษา (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2561)
จากสภาพการณ์ดังกล่ าว ประเทศไทยจึงได้มีการกาหนดทั้งนโยบายของรัฐบาล กรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2564
ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และทิศทางแผนการ
ศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (พ.ศ. 2560-2574) ในการมุ่ ง ไปที่ ก ารยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ ดี ขึ้ น มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และลดความเหลื่อมล้าอย่างทั่วถึง ผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้อง
กับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้จัดให้มีการพัฒนา และ
ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รภาษาอั ง กฤษอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตามแนวทางนโยบายดั ง กล่ า ว โดยการยกระดั บ
ภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการต่าง ๆ เช่น English Boot Camp, โครงการ English for All รัฐบาล
ยังส่งเสริม และสนับสนุนงบประมาณในการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษเป็นจานวนมาก เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถสื่อสารโดยใช้ทักษะทั้ง 4 คือ การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในทุกระดับ รวมถึงการเพิ่มจานวนชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3
จาก 50 ชั่วโมงต่อปีเป็น 200 ชั่วโมงต่อปี (ThaiPR.net, 2561)
สาหรับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยนั้น เป็น
การมุ่งศึกษาเกี่ยวกับกลวิธีต่าง ๆ ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทางด้านภาษาต่างประเทศ
เป็ น จ านวนมาก โดยเฉพาะภาษาอั ง กฤษ โดยมุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาในประเด็ น หลั ก สู ต ร เนื้ อ หา
สภาพแวดล้อมทางการศึกษา และการใช้สื่อเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามนโยบายไทยแลนด์
4.0 แต่ประเด็นสาคัญสาหรับกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้นคือ การพัฒนาให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
และบทบาทที่โดดเด่นต่อการพัฒนาการใช้ภาษาของตัวผู้เรียนเอง ซึ่งประเด็นสาคัญนี้จะต้องนาไปสู่ใน
ภาคปฏิบัติระหว่างการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จนอาจกล่าวได้ว่าการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ จาเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาโดยการมุ่งเน้นมาที่
ผู้เรียนให้มากขึ้น (ณัฎฐนุช มั่นสาคร, 2553)
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อย่างไรก็ตาม จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้น ผู้วิจัยได้พบว่าสัมฤทธิ์ผลในการเรียน
ภาษานั้ น ไม่ ไ ด้ ขึ้ น อยู่ กั บ จ านวนเวลาที่ เ รี ย นเพี ย งอย่ า งเดี ย วโดยจากผลการวิ จั ย ของ Naiman,
Frohlich and Todesco (1975) ที่พบว่าผู้เรียนที่ประสบความสาเร็จในการเรียนภาษามักใช้กลยุทธ์
การเรียนที่หลากหลายและเหมาะสมกับตนเอง จากงานวิจัยของ Block (1986) ที่กล่าวว่า ผู้เรียนที่
เลือกใช้รูปแบบการเรียนที่เหมาะสมกับตนเองงานมักจะประสบความสาเร็จในการเรี ยนภาษา ดังนั้น
การเรียนภาษาให้ประสบความสาเร็จ ผู้เรียนต้องมีรูปแบบในการเรียนและใช้รูปแบบในการเรียนอย่าง
เหมาะสมและสม่าเสมอ จากแนวคิดของ Oxford (1990) ที่ได้กล่าวว่ารูปแบบการเรียนที่ดี และตรง
ตามความต้องการของตนเอง มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาที่ส อง จากผลการวิจัย
ของ Oxford (1989) ที่พบว่ารูปแบบการเรียนภาษาเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้ผู้เรียนรู้จักรับผิดชอบ
การเรียนรู้ด้วยตนเองและรู้จักใช้กลยุทธ์ในการเรียนแบบต่าง ๆ และผลการวิจัยของ Felder (1993)
ที่พบว่ารูปแบบการเรียนรู้หมายถึงลักษณะและวิธีการที่ผู้เรีย นแต่ละคนใช้ในการเรียนรู้การคิดและ
การแก้ปั ญหา รู ป แบบการเรี ย นของแต่ล ะคนมีความแตกต่างกันทาให้ เรียนรู้ได้ไม่เหมือนกัน ซึ่ง
การศึกษารูปแบบการเรียนจะช่วยให้ผู้สอนได้ทราบถึงความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคนได้ทราบถึง
รู ป แบบการเรี ย นที่ผู้ เ รี ย นแต่ ล ะคนชอบและมี ความถนั ด ในการใช้ เรีย นภาษา ซึ่งจะทาให้ ผู้ ส อน
ภาษาต่างประเทศสามารถจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนประสบ
ผลสาเร็จในการเรียนนาไปประกอบอาชีพในอนาคตเมื่อสาเร็จการศึกษา (อุษณีย์ โพธิ์สุข, 2552)
มหาวิทยาลั ย ราชพฤกษ์ (Rajapruk University) เป็นสถาบัน การศึ ก ษาระดั บ อุด มศึ ก ษา
สถาบันที่ 9 ของสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร ซึ่งได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เมื่อ
วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2549 (ราชกิจจานุเบกษา, 2549) ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 ได้รับอนุญาตให้
เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยเป็น "มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์" ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ตั้งอยู่
ณ เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 (ราชกิจจานุเบกษา, 2557)
โดยเป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ที่มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้
เป็นคนเก่งมีความรู้ ทักษะ ความชานาญ ในแต่ละสาขาวิชา สร้างคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และ
สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยบัณฑิตต้องเป็นบุคคลที่มุ่งมั่นจะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่
ตลอดเวลา เพื่อนาความรู้ ความสามารถ เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ดังปรัชญาของ
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ว่ า “มหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง คุ ณ ภาพและคุ ณ ธรรม” และเป็ น สถาบั น การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาที่ได้มีการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท อย่างไรก็ตาม
จากผลการวิ จั ย ที่ ผ่ า นมานั้ น พบว่ า สั ม ฤทธิ์ ผ ลทางด้ า นภาษาอั ง กฤษของนิ สิ ต ส่ ว นใหญ่ มี ร ะดั บ
ผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมยังอยู่ในระดับต่า (ระดับ C ) (ธีรพล สิตานนท์, 2553)
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อีกทั้งจากการดาเนิ น งานที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์นั้น พบว่ายังต้องการการ
ศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตในระดับปริญญาตรี เพื่อใช้
ในการอธิบายถึงรูป แบบการเรีย นภาษาอังกฤษที่เหมาะสมสาหรับนิสิต ของมหาวิทยาลัย ซึ่งทั้งนี้
ผู้วิจัยเห็นว่าในการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษให้ได้ผลตรงตามความสามารถและศักยภาพของ
ผู้เรียนนั้น ควรเน้นที่กระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน (Cohen, 1990) หรือรูปแบบการ
เรี ย น (Learning Styles) ของผู้ เรี ยนก่อน โดยการศึกษารูปแบบการเรี ยนภาษาอังกฤษ (English
Language Learning Styles) นั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะจะทาให้ผู้สอนได้รู้และเข้าใจลักษณะ และ
รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียน สามารถนาผลการศึกษามาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมใน
ชั้นเรียน เทคนิคการสอน เอกสารประกอบการสอน การมอบหมายงาน บรรยากาศ สภาพแวดล้อม
สื่อการเรียนตลอดจนการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนของผู้เรียนซึ่งเชื่อว่า
จะสามารถช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ทาให้ผู้เรียนมีความสามารถเรียนรู้ พัฒนาตนเองได้ และเพิ่มขีดความสามารถของตนเองในการ
ประกอบอาชีพและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปัจจุบัน (อรุณี อรุณเรือง วีนา สงวนพงษ์ และทรง
สิริ วิชิรานนท์, 2556)
ด้วยเหตุที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนภาษาอังกฤษเห็นว่ามีความจาเป็นที่จะต้องมี
การศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี และวิเคราะห์ความแตกต่าง
ของรูปแบบการเรียนภาษาต่างประเทศ จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของนิสิตระดับปริญญาตรี อันจะ
นาไปสู่ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบในการเรียนภาษาอังกฤษที่เหมาะสมให้แก่นิสิต ตลอดจน
การใช้เป็นแนวทางในการเตรียมการสอนและปรับปรุงการเรียนการสอนทางด้านภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ให้เกิดสัมฤทธิ์ผลที่ดีขึ้นต่อไป
1.2 คาถามการวิจัย
ในการวิจัยเรื่อง รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ครั้งนี้ ได้นามาสู่คาถามการวิจัยดังนี้
1.2.1 รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์อยู่ใน
ระดับใด
1.2.2 ปัจจัยส่วนบุคคลของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ที่ต่างกันส่งผลต่อ
การเรียนภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติหรือไม่
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1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ในการวิจัยเรื่องรูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ครั้งนี้ ได้กาหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้
1.3.1 เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ การใช้ รู ป แบบการเรี ย นภาษาอั ง กฤษของนิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
1.3.2 เพื่อเปรียบเทียบการใช้รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษ จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของ
นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
1.4 สมมติฐานการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยครั้งนี้ ได้นาไปสู่การกาหนดสมมติฐานของการ
วิจัย ดังนี้
นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ซึ่งมีปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ คณะ และ
ระดับชั้นปีต่างกัน จะมีการใช้รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
1.5 ขอบเขตการวิจัย
ในการวิจัยเรื่อง รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งมีขอบเขตในการวิจัยดังนี้
1.5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหาในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระดับการใช้รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษ
ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ และประเภทการใช้รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษ
ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
1.5.2 ขอบเขตด้านตัวแปรในการวิจัย
1.5.2.1 ตัวแปรอิสระที่ใช้การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลของนิสิตระดับ ปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ซึ่งผู้วิจัยได้จากการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยปัจจัยส่วน
บุคคลตัวแปรจานวน 3 ตัวแปรได้แก่ เพศ คณะและระดับชั้นปี (สมพร โกมารทัต และเสน่ห์ เดชะวงศ์
, 2559; อรุณี อรุณเรือง และคณะ, 2556; ณัฎฐนุช มั่นสาคร, 2553; กนกพร ศรีญาณลักษณ์, 2551)
1.5.2.2 ตัวแปรตามที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิต
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ซึ่งผู้วิจัยได้จากการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยรูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษจานวน 6
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รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบการเรียนรู้แบบแข่งขัน (Competitive Style) รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ
(Collaborative Style) รูปแบบการเรียนรู้แบบหลีกเลี่ยง (Avoidant Style) รูปแบบการเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วม (Participation Style) รูปแบบการเรียนรู้แบบพึ่ งพา (Dependent Style) และรูปแบบ
การเรียนรู้แบบอิสระ (Independent Style) (Grasha & Riech mann, 1975; Wenden & Rubin,
1987; Oxford, 1990; Weaver & Cohen, 1998; Browns, 2000; Chamot, 2005)
1.5.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ มีพื้นที่ในการวิจัยได้แก่ พื้นที่การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราช
พฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี
1.5.4 ขอบเขตด้านระยะเวลาในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะใช้ระยะเวลาในการวิจัยจานวนทั้งสิ้น 6 เดือน นับแต่วันที่
ได้รับอนุมัติให้ดาเนินการวิจัย
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ
ในการวิจัยเรื่อง รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดนิยามศัพท์เฉพาะของการวิจัยไว้ดังนี้
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ หมายถึง สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สถาบันที่ 9 ของสถาบัน
ในเครือตั้งตรงจิตร ซึ่งได้รับการจัดตั้ งขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามประกาศของกระทรวง
ศึกษาธิการปี พ.ศ. 2549 และได้รับการเลื่อนฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ตามประกาศของกระ
ทรวงศึกษาธิการปี พ.ศ. 2557 โดยในการวิจัยครั้งนี้หมายถึง มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี
นิสิต หมายถึง ผู้เข้ารับการศึกษาและมีสถานภาพเป็นผู้ศึกษาเล่าเรียนตามระเบียบของมหา
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ในระดับชั้นปริญญาตรี จานวน 6 คณะ ซึ่งดาเนินงานโดย มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
จังหวัดนนทบุรี
ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลและคุณลักษณะทางชีวสังคมซึ่งจากการทบทวน
วรรณกรรมพบว่ามีผ ลต่อความแตกต่างของการใช้รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิ ตระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย 3 ปัจจัยได้แก่ เพศ คณะ และ
ระดับชั้นปี ซึ่งมีรายละเอียดของนิยามศัพท์ในแต่ละปัจจัย ดังนี้
เพศ หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิ ทยาลัยราชพฤกษ์ ซึ่ง
สามารถแบ่งได้ 2 ค่า ได้แก่ 1) เพศชาย และ 2) เพศหญิง
คณะ หมายถึง รูปแบบการจัดการของสาขาวิชาการเรียนการสอนตามประเภทของศาสตร์
ต่าง ๆ ซึ่งดาเนินงานโดย มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งสามารถแบ่งได้ 6 คณะ ได้แก่
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1) คณะบริหารธุรกิจ 2) คณะบัญชี 3) คณะนิติศาสตร์ 4) คณะนิเทศศาสตร์ 5) คณะวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข และ 6) คณะศิลปศาสตร์
ระดับชั้นปี หมายถึง ระดับชั้นซึ่งแสดงถึงจานวนปีที่ได้รับการศึกษาและสอบผ่านของนิสิต
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งสามารถแบ่งได้ 4 ระดับได้แก่ ระดับชั้นปี
ที่ 1 ระดับชั้นปีที่ 2 ระดับชั้นปีที่ 3 และระดับชั้นปีที่ 4
รูปแบบการเรียนภาษา (Language Learning Style) หมายถึง วิธีการ การกระทาเฉพาะ
อย่าง หรือเทคนิคที่ผู้เรียนนามาให้การรับรู้ด้วยการเรียนรู้นั้นง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น เพื่อช่วยให้การเรียนรู้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนภาษาและสามารถถ่ายโอนไปให้ ใน
ความรู้ใหม่ และสถานการณ์ใหม่ได้ โดยในการวิจัยครั้งนี้ หมายถึง รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของ
นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งประกอบด้วย 6 รูปแบบได้แก่
รูปแบบการเรียนรู้แบบแข่งขัน (Competitive style) รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative
Style) รู ป แบบการเรี ย นรู้ แ บบหลี ก เลี่ ย ง (Avoidant Style) รู ป แบบการเรี ย นรู้ แ บบมี ส่ ว นร่ ว ม
(Participative Style) รู ป แบบการเรียนรู้แบบพึ่งพา (Dependent style) และรูปแบบการเรี ยนรู้
แบบอิสระ (Independent Style)โดยมีรายละเอียดนิยามศัพท์ของรูปแบบแต่ละประเภท ดังนี้
รูปแบบการเรียนรู้แบบแข่งขัน (Competitive Style) หมายถึง รูปแบบการเรียนที่ผู้เรียนจะ
พยายามเรียนหรือ ทาสิ่งต่าง ๆ ให้ดีกว่าคนอื่นในห้องเรียน เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือคาชมเชยจาก
ผู้สอน ลักษณะที่แสดงออกของผู้เรียนรูปแบบแข่งขันคือ เป็นผู้นากลุ่มสร้างความประทับใจให้กับ
ผู้สอน ทางานที่โดดเด่น ชอบครอบงาคนอื่นเวลาอภิปรายปัญหา ชอบกิจกรรมที่แสดงว่าตนเองเก่ง
กว่าคนอื่น
รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Style) หมายถึง รูปแบบการเรียนที่ผู้เรียน
จะร่วมแสดงความคิดเห็นและสามารถทางานร่วมกับผู้อื่น ให้ความร่วมมือกับผู้สอนในทุกสิ่ง ร่วมมือ
ในการเรียนและการทางานกับคนอื่น ลักษณะที่แสดงออกของผู้เรียนรูปแบบร่วมมือ คือชอบเรียนกลุ่ม
เล็ก ชอบการเรียนแบบสัมมนาอภิปราย และ ชอบการทางานเป็นกลุ่มมากกว่าทาคนเดียว
รูปแบบการเรียนรู้แบบหลีกเลี่ยง (Avoidant Style) หมายถึง รูปแบบการเรียนที่ผู้เรียนไม่
สนใจในการเรียนเนื้อหาวิชาและการเข้าเรียน ไม่ชอบการมีส่วนร่วมกับคนอื่นและผู้สอนในห้องเรียน
ลักษณะที่แสดงออกของผู้เรียนรูปแบบหลีกเลี่ยงคือไม่ชอบกิจกรรมในห้องเรียน ไม่ชอบการทดสอบ
ไม่ชอบการแข่งกับคนอื่น ไม่ชอบการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning)
รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participation Style) หมายถึง รูปแบบการเรียนที่ผู้เรียน
ต้องการเรียนรู้เนื้อหาวิชา ต้องการความรู้ ชอบเข้าเรียนอย่างสม่าเสมอและให้ความร่วมมือในการทา
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเรียน ลักษณะที่แสดงออกของผู้เรียนรูปแบบมีส่วนร่วม คือ มีความรับผิดชอบ
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ในการเรียน ชอบการเรียน การสอนแบบอภิปราย ชอบทางานที่เกี่ยวกับการเรียน ชอบการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก (Active Teaching) ชอบผู้สอนที่คิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ได้ดี
รูปแบบการเรียนรู้แบบพึ่งพา (Dependent Style) หมายถึง รูปแบบการเรียนที่ผู้เรียนไม่
ค่อยแสดงความรู้ ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ ชอบอาศัยผู้สอนและคนอื่นเป็นที่พึ่งในการ
เรียน ลักษณะที่แสดงออกของผู้เรียนรูปแบบพึ่งพา คือ ชอบผู้สอนที่มีประเด็นการสอนที่ ชัดเจน สรุป
เนื้อหาสาระการเรียนให้ มีหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสอนที่ชัดเจน
รูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระ (Independent Style) หมายถึง รูปแบบการเรียนที่ผู้ เรียน
สนใจเรียนรู้และ คิดด้วยตนเอง ชอบที่จะเรียนเฉพาะเรื่องที่ตนเองคิดว่าสาคัญและจาเป็นต่อการเรียน
ต่อไป ชอบและมีความเชื่อมั่นในความสามารถในการเรียนรู้และทางานด้วยตนเองตามลาพังมากกว่า
ทางานร่วมกับคนอื่น ลักษณะที่แสดงออกของผู้เรียนรูปแบบอิสระ คือมีความมั่นใจที่จะเรียนรู้และ
ทางานได้ด้วยตนเอง จึงชอบเรียนรู้และทางานคนเดียว สามารถสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ ได้ด้วย
ตนเอง
1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ในการวิจัยเรื่องรูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ครั้งนี้ ผู้วิจัยคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการวิจัยดังนี้
1.7.1 สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบในการเรียนภาษาอังกฤษที่เหมาะสม
ให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
1.7.2 สามารถใช้เป็นแนวทางในการเตรียมการสอนและปรับปรุงการเรียนการสอนทางด้าน
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชพฤกษ์ ครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อศึกษาระดับการใช้รูปแบบ
การเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ และเปรียบเทียบการใช้
รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยผู้วิจัยได้ทบทวน
วรรณกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การเรียนภาษา
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ภาษา
2.4 ประเภทของรูปแบบการเรียนภาษา
2.5 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
2.6 คุณลักษณะของผู้ที่สามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง
2.7 การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.9 กรอบแนวคิดการวิจัย
2.1 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2.1.1 ความหมายของการเรียนรู้
การเรียนรู้ เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างถาวร อันเป็นผลมาจากการมี
ประสบการณ์ และการปฏิบัติด้วยตนเอง (Hilgard and Bower, 1981; Morris, 1990)
ประตินันห์ อุปรมัย (2540 น. 117-130) การเรียนรู้เป็นกระบวนการจากการไม่รู้ไปสู่
การเกิดการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งเริ่มเกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งเร้า (Stimulus) มากระตุ้นบุคคล
ระบบประสาทจะตื่ น ตั ว เกิ ดการรั บสั ม ผั ส (Sensation) ด้ ว ยประสาทสั ม ผั ส ทั้ ง 5 แล้ ว ส่ ง กระแส
ประสาท ไปยังสมองเพื่อแปลความหมายโดยอาศัยประสบการณ์เดิมเป็นการรับรู้ (Perception) ซึ่ง
อาจสอดคล้องหรือแตกต่างไปจากประสบการณ์เดิม แล้วสรุปผลของการรับรู้นั้น เป็นความเข้าใจหรือ
ความคิดรวบยอด (Concept) และมีปฏิกิริยาตอบสนอง (Response) อย่างใดอย่างหนึ่งต่อสิ่งเร้า
ตามที่รับรู้ซึ่งทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแสดงว่าเกิดการเรียนรู้
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2.1.2 ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไม่ได้เกิดขึ้นง่ายกับทุกคนเหมือนเรียนภาษาแม่ โดยปัจจัยที่
มีผลต่อการเรียนภาษาต่างประเทศมีทั้งปัจจัยส่วนตัวบุคคล ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม และ
ปัจจัยด้านการสอน เป็นต้น โดยปัจจัยส่วนตัวบุคคล ประกอบด้วย ทัศนคติ แรงจูงใจ ความวิตกกังวล
กลวิธีในการเรียน ตลอดจนความถนัดในการเรียนภาษาต่างประเทศของแต่ละบุคคล ดังจะกล่าว
ต่อไปนี้ (Hilgard and Bower, 1981; Morris, 1990)
1) ทั ศ นคติ ทั ศ นคติ ใ นการเรี ย นภาษามี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
ภาษาต่างประเทศ ทัศนคติในการเรียนเป็นตัวทานายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี ผู้เรียนที่มีทัศนคติที่
ดีต่อภาษาอังกฤษ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงกว่าผู้เรียนที่มีทัศนคติไม่ดีต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษ (สุรีย์ จงสถาพรสิทธิ์, 2543, น.70)
2) แรงจูงใจ แรงจูงใจในการเรียนมีความสัมพันธ์และเป็นตัวทานายผลสัมฤทธิ์ '
ทางการเรี ย น ผู้ เรี ย นที่มีแรงจู งใจสู งจะมีผ ลสั มฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอัง กฤษสู ง กว่าผู้ เรี ย นที่ มี
แรงจูงใจน้อย (ลักษณา บุญนิมิตร, 2542)
3) ความวิตกกังวล ความวิตกกังวลจะส่งผลในทางบวกและทางลบต่อการเรียนรู้
และต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน กล่าวคือ ผู้เรียนที่มีความวิตกกังวลเพียงเล็กน้อยอาจ
กระตุ้นให้ ผู้เรียนใส่ใจกับการเรียนมากขึ้นทาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าผู้เรียนที่มีความวิตก
กังวลสูงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (สหัส แร่นาค, 2546)
4) กลวิธีในการเรียน ผู้เรียนที่ ใช้กลวิธีการเรียนภาษาต่างประเทศที่หลากหลาย
และมี ประสิทธิภาพมากกว่า ย่อมจะประสบความสาเร็จในการเรียน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กว่า ผู้เรียนที่ใช้กลวิธีในการเรียนน้อยกว่า (สุรีย์ จงสถาพรสิทธิ์, 2543, น. 71)
5) ความถนัดในการเรียน ความถนัดในการเรียนในการเรียนภาษาต่างประเทศ ทา
ให้เกิดแรงขับในการที่จะเรียนรู้ เนื่องจากสิ่งที่ผู้เรียนทาได้ดี จะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการ
เรียนและฝึกฝนภาษาต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งทาให้ความถนัดในการเรียนได้รับการพัฒนาให้เห็น
ได้ อ ย่ า งเด่ น ชั ด และส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพของการเรี ย นภาษาต่ า งประเทศมากยิ่ ง ขึ้ น (knoware.com, 2020)
นอกจากปัจจั ยที่กล่าวข้างต้นแล้ว พฤติกรรมของผู้เรียนเป็นปัจจัยที่ส าคัญมาก การ
เรียนรู้ ภาษาต่างประเทศจะต้องมีกระบวนการของการกระทาที่ซ้า ๆ จนเป็นนิสัย กล่าวคือ การรู้ได้
(Recognition) การเลี ย นแบบ ( Imitation) การท าซ้ า ๆ (Repetition) และการระ ลึ ก ไ ด้
(Memorization) กระบวนการดังกล่าว คือ ผู้เรียนต้องทราบ จาเสียง คาศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์
พยายามทาให้เหมือนโดยการเลียนแบบ เป็นกระบวนการที่เรียกว่า การจาได้ เมื่อเลียนแบบได้ก็พูดได้
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ทั้งอ่าน เขียน และทาพฤติกรรมทั้ง พูด อ่ าน เขียนซ้า ๆ ซึ่งกระบวนการข้างต้นจะเป็นการจาได้ใน
ระยะสั้น จนระลึกสิ่งที่จาได้ ซึ่งเป็นการจาระยะยาวและพร้อมจะนาออกมาใช้ได้ในสถานการณ์ต่าง ๆ
Krashen (1987, p. 35) ได้ ก ล่ า วถึ ง สมมติ ฐ านการเรี ย นและการรู้ ภ าษา ( The
Acquisition Learning Hypothesis) ซึ่งสรุปได้ว่า กระบวนการเรียนรู้ภาษาของคนเรามี 2 แบบ คือ
การรู้ภาษา (Language Acquisition) และการเรียนภาษา (Language Learning) ดังนี้
1) การรู้ภาษา (Language Acquisition) เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่มีกระบวนการ
คล้ายคลึงกับการเรียนรู้ภาษาแม่ โดยเป็นการเรียนรู้ภาษาโดยไม่รู้ตัว ผู้เรียนจะไม่คิดว่ากาลังเรียน
ภาษาอยู่เพราะมุ่งที่การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารเป็นสาคัญ ผู้เรียนมักไม่รู้ตัวว่าได้เรียนรู้กฎเกณฑ์ของ
ภาษาแล้ว เพราะการไม่มีการเน้นเรื่องกฎเกณฑ์ดังกล่าว แต่ผู้เรียนจะรู้สึกได้ถึงความถูกผิดของภาษา
แม้จะไม่ได้เรียนกฎเกณฑ์โดยตรง การเรียนรู้แบบนี้จึงมีลักษณะเป็นธรรมชาติและไม่เป็นทางการ
2) การเรียนภาษา (Language Learning) เป็นวิธีการเรียนภาษาอย่างรู้ตัว เรียนรู้
กฎเกณฑ์ ของภาษาเป็นหลัก ผู้เรียนจะสามารถอธิบายกฎเกณฑ์ของภาษาได้มีความรู้เกี่ยวกับตัว
ภาษาที่ เ รี ย น แต่ ใ นกระบวนการเรี ย นด้ ว ยวิ ธี นี้ ไม่ มี ก ารใช้ ภ าษาเพื่ อ การสื่ อ สารเหมื อ นใน
ชีวิตประจาวันจึงเป็นการเรียนรู้อย่างเป็นทางการ
ทั้ ง นี้ สามารถสรุ ป ได้ ว่า การรู้ ภ าษา (Acquisition) และการเรี ย นภาษา (Learning)
นาไปใช้ประโยชน์ได้ต่างกัน คือ การรู้ภาษา ทาให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตจริงได้
อย่างเป็นธรรมชาติ โดยมีความคล่องแคล่วในการใช้ภ าษา ส่วนการเรียนภาษาเป็นวิธีการเรียนรู้
กฎเกณฑ์ของภาษาเพื่อให้สามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง มีประโยชน์ในการใช้ตรวจสอบความ
ถูกต้องของภาษา และใช้ประโยคให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของภาษานั้น ๆ เป็นทั้งการรู้ภาษาและการ
เรียนภาษาซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสาคัญที่ใช้เพื่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอย่างถูกต้อง
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การเรียนภาษา
2.2.1 ความหมายของกลยุทธ์การเรียนภาษา
ความหมายของกลยุทธ์การเรียนภาษา (Language Learning Strategies ) มีนักวิชาการให้
ความหมายของกลยุทธ์การเรียนภาษาไว้ดังนี้
Rubin (1987, p. 17) ได้ให้ ความหมายของกลยุทธ์การเรียนภาษา หมายถึง พฤติกรรม
ขั้นตอนหรือเทคนิคที่ผู้เรียนใช้ไนการเรียนภาษาต่างประเทศ
Wenden and Rubin (1987, p. 6) กล่าวว่า กลยุทธ์การเรียนภาษา หมายถึง พฤติกรรม
ต่าง ๆ ในการเรียนรู้ภาษาที่ผู้เรียนนามาปฏิบัติและควบคุมการเรียนรู้ของตนเอง
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Malley and Chamot (1990, p. 1) กล่าวว่า กลยุทธ์การเรียนภาษา หมายถึง ความคิดหรือ
พฤติกรรมเฉพาะที่ผู้เรียนกระทาในการเรียนเพื่อช่วยให้มีความเข้าใจในสิ่งที่เรียน เกิดการเรียนรู้
รวมทั้งสามารถเก็บรักษาข้อมูลความรู้ใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
Oxford (1990, p. 8) ให้ความหมายของกลยุทธ์การเรียนภาษาว่า หมายถึง พฤติกรรมหรือ
การ กระทาเฉพาะที่ผู้เรียนนามาใช้ไนการเรียนรู้ภาษาเพื่อทาให้การเรียนรู้รวดเร็วขึ้น ง่ายขึ้นและทา
ให้ การเรียนมีประสิทธิภาพ และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและสามารถถ่ายโอนไปใช้กับสถานการณ์
ใหม่ ๆ ได้
Green and Oxford (1995, p. 262) กลยุทธ์การเรียนภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศ
หมายถึง การกระทาหรือเทคนิคเฉพาะที่ผู้เรียนใช้อย่างตั้งใจ ใช้เป็นประจาเพื่อพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศ
สุรีย์ จงสถาพรสิทธิ์ (2543, น. 29) ได้สรุปความหมายของกลยุทธ์การเรียนภาษาว่า หมายถึง
วิธีการต่าง ๆ ที่ผู้เรียนแต่ละคนนามาใช้ในการเรียนรู้ภาษาอย่างตั้งใจและมีการวางแผน ล่วงหน้า เพื่อ
ช่วยให้การเรียนรู้เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และสนุกสนานเพลิดเพลิน โดยที่วิ ธีการเหล่านั้นจะ อานวยความ
สะดวกในการรับข้อมูล ความรู้ การเก็บรักษา การเรียกข้อมูลเหล่านั้นออกมาและใช้ได้ อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
แพรวพรรณ พริ้งพร้อม (2553, น. 8) กล่าวว่า กลยุทธ์การเรียนภาษา หมายถึง กระบวนการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณและพฤติกรรมเฉพาะที่ผู้เรียนเลื อกใช้อย่างมีจุดมุ่งหมาย เพื่อช่วยแก้ปัญหา
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและเพื่อพัฒนาการเรียนภาษาต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ธีราภรณ์ พลายเล็ก (2555,น. 11) กล่าวว่า กลยุทธ์การเรียนภาษา หมายถึง การกระทาหรือ
วิธีการต่าง ๆ ที่ผู้เรียนแต่ละคนนามาใช้ ในการเรียนรู้ภาษา เพื่อให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
ง่ายขึ้น และสามารถถ่ายโอนไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ ได้
สรุปว่า กลยุทธ์การเรียนภาษา หมายถึง การกระทาหรือพฤติกรรมเฉพาะอย่าง วิธีการหรือ
เทคนิคที่ผู้เรียนนามาใช้เพื่อช่วยให้การเรียนรู้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนภาษา การจดจา การเก็บ
รักษา และการใช้ภาษานั้นอย่างถูกต้อง เหมาะสมและรวดเร็วและสามารถถ่านโอนความรู้ที่ได้ ไปใช้
ในสถานการณ์ใหม่ได้ดีขึ้น
2.2.2 ความสาคัญของกลยุทธ์การเรียนภาษา
กลยุ ท ธ์ ก ารเรี ย นภาษาที่ ส องหรื อ ภาษาต่ า งประเทศมี ก ารศึ ก ษามานานราว 50 ปี นั ก
การศึ ก ษาได้ ศึ ก ษาวิ จั ย และยอมรั บ ว่ า การเรี ย นภาษาต่ า งประเทศให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลและมี
ประสิทธิภาพผู้เรียนต้องมีกลยุทธ์ในการเรียน มีนักการศึกษาหลายท่านกล่าวถึงความสาคัญของกล
ยุทธ์ในการเรียนภาษา ดังนี้
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กลยุทธ์การเรียนภาษา เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ผู้เรียนนามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียน
ภาษาเพื่ อ พั ฒ นาความสามารถในการเรี ย นรู้ ภ าษานั้ น ๆ (Bialystok, 1981, pp. 24-35) โดย
Wenden and Rubin (1987) กล่ า วว่ า การเรี ย นที่ มี วิ ธี ก ารเรี ย นรู้ ภ าษาที่ ดี จ ะท าให้ ผ ลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศดีด้วย เช่นเดียวกับ Brown (1989) ได้ให้ความเห็นที่
สอดคล้องว่า ผู้มีสติปัญญาดีจะหาวิธีการเรียนรู้ภาษาอย่างมีระบบด้วยตนเอง โดยอาศัยความรู้และ
ประสบการณ์ ที่เรียนมาทาให้ตนเองเข้าใจเรื่องที่เรียนได้เร็วขึ้น และต่อมา Willing (1989, p. 1) ได้
กล่าวเสริมว่า ผู้เรียนที่ไม่ประสบผลสาเร็จในการเรีย นภาษาเป็นเพราะไม่มีความรู้เรื่องกลยุทธ์การ
เรียนภาษาและขาดความสามารถในการเลือกกลยุทธ์การเรียนให้เหมาะสมกับตนเอง นอกจากนี้
Oxford (1990, p. 1-8) ได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความสาคัญของกลยุทธ์ว่า การรู้จักใช้กลยุทธ์การ
เรียนที่เหมาะสมจะมีผลต่อการเรียนภาษากลยุทธ์ จะช่วยให้การเรียนรู้ง่ายขึ้น ผู้เรียนเรียนรู้เร็วขึ้น
สนุกสนานขึ้น มั่นใจ ในการใช้ภาษาต่างประเทศมากขึ้น เรียนได้สาเร็จและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
ยังช่วยให้ผู้เรียน สามารถถ่ายโอนความรู้ที่ได้รับไปใช้กับสถานการณ์ใหม่ ๆ ได้ดีขึ้นด้วย ซึ่งผู้เรียนที่
ประสบความสาเร็จในการเรียนภาษามักใช้กลยุทธ์กากับการเรียน ได้แก่ การจัดระบบการเรียน การ
วางแผนการเรียน การประเมินตนเอง โดยที่จะทาเป็นประจาอย่างสม่าเสมอ ควบคู่ไปกับกระบวนการ
คิดต่าง ๆ เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดให้เหตุผล การคิดวิจารณญาณ การ คิดถ่ายโอนข้อมูล เป็นต้น
และสอดแทรกพฤติกรรมที่ช่วยให้ความรู้นั้นอยู่ในตัวผู้เรียนมากที่สุด พฤติกรรมเหล่านั้นได้แก่ การจด
บันทึก การสรุปความ เป็นต้น นอกจากกลยุทธ์ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ผู้เรียนจานวนมากยังใช้กลยุทธ์ที่
เกี่ยวข้องทางจิตใจและทางสั งคมมาใช้ในการเรียนภาษาต่างประเทศเพื่อจุดประสงค์ต่า ง ๆ ดังนี้
(Danserau,1985; Mccombs, 1988; Oxford,1992)
1) เพื่อควบคุมความรู้สึกบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
2) เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการเรียน
3) เพื่อให้ความร่วมมือกับผู้อื่นและเพื่อแสวงหาความร่วมมือจากผู้อื่น
4) เพื่อต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่น
ซึ่งจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมการเรียนมีผลต่อการเรียนรู้ภาษา สอดคล้องกับ Rubin (1975)
ที่ได้ศึกษาว่า คนเก่งภาษามักจะทาพฤติกรรมในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้
1) พยายามเดาให้ได้อย่างถูกต้อง
2) พยายามใช้ภาษานั้นในการสื่อความหมาย
3) ไม่กลัวผิด กล้าลองผิดลองถูก
4) หาโอกาสแก้ไขข้อผิดพลาดให้มากเท่าที่จะทาได้
5) เน้นที่โครงสร้างภาษาและความหมายที่สื่อสาร
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ทั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย สามารถสรุ ป ได้ ว่ า กลยุ ท ธ์ ใ นการเรี ย นเป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ต่ อ การเรี ย น
ภาษาต่างประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้เรี ยนมีทิศทางในการเรียนของ
ตนเอง ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น โดยมีส่วนสาคัญในการสร้างความรู้ ระบบการเรียน
ประสบการณ์ และการประเมินตนเองที่มีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ภาษา
2.3.1 ความหมายของรูปแบบการเรียนภาษา
ได้มีนักวิชาการต่าง ๆ ให้ความหมายของรูปแบบการเรียนภาษา (Language Learning
Styles) ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า หมายถึง วิธีการ การกระทาเฉพาะอย่าง หรือเทคนิคที่ผู้เรียนนามาใช้ใน
การรับรู้ด้วยการเรียนรู้นั้นง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้ น เพื่อช่วยให้การเรียนรู้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการเรียนภาษา และสามารถถ่ายโอนไปใช้ในความรู้ใหม่ และสถานการณ์ใหม่ได้
(Oxford, 1990; Weaver & Cohen, 1998; Browns, 2000; Chamot, 2005)
2.3.2 ความสาคัญของรูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนแต่ละคนจะใช้รูปแบบและวิธีการเรียนที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดการจดจาข้อมูล
และความรู้ที่ได้รับมากที่สุด ความสาเร็จในการเรียนของผู้เรียนแต่ละคนเกิดจากการใช้รูปแบบการ
เรียนที่หลากหลายและแตกต่างกัน รูปแบบการเรียนเป็นลักษณะของการเรียนที่บุคคลหนึ่งได้ ใช้หรือ
ท าเป็ น ประจ า รู ป แบบการเรี ย นรู้ไ ม่ ไ ด้ ห มายถึ ง ความสามารถโดยตรงแต่ เป็ น วิธีก ารที่ บุ ค คลใช้
ความสามารถของตนที่มีอยู่ในการคิดและเรียนรู้ ฉะนั้นจึงไม่มีรูปแบบการเรียนใดที่ดีที่สุดหรือแย่ที่สุด
ความสาเร็จในการเรียนจึงอยู่ที่การตระหนักถึงธรรมชาติและรูปแบบการเรียนของตัวผู้เรียนเองว่าเป็น
รูปแบบใดที่เหมาะสม เพื่อให้ตนเองได้พัฒนาการใช้รูปแบบการเรียนนั้น ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ของการเรียนในชั้นเรียนมากที่สุด (ณัฎฐนุช มั่นสาคร, 2553)
ในการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนนั้น เริ่มจากนักการศึกษาและนักจิตวิทยามุ่งความ
สนใจต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยนาเอาแนวคิดของรูปแบบการคิด
มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์โดยเน้นสู่บริบทของการเรียนรู้ในชั้นเรียน และพัฒนาเป็นแนวคิดใหม่
โดยเรียกว่า รูปแบบการเรียนรู้ (Learning style) คาว่า “รูปแบบ (style)” ในทางจิตวิทยา หมายถึง
ลักษณะที่บุคคลมีอยู่หรือเป็นอยู่ หรือใช้ในการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมอย่างค่อนข้างคงที่ เช่น
สไตล์การพูด สไตล์การทางาน และสไตล์การแต่งตัว เป็นต้น (Dunn & Klavas, 2002) ซึ่งก็หมายถึง
ลักษณะเฉพาะตัว ของเราเป็ น อยู่ หรือเราทาอยู่เป็นประจา หรือค่อนข้างประจานั่นเอง (Cohen,
1990) ดังนั้น รูปแบบการเรียน (Learning Style) จึงหมายถึง ลักษณะทางกายภาพ ความคิด และ
ความรู้สึกที่บุคคลใช้ในการรับรู้ ตอบสนอง และมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางการเรียนอย่าง
ค่อนข้างคงที่ (Keefe, 1979)
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โดยตัวอย่างการใช้รูปแบบการเรียนรู้ในชีวิตประจาวันของเรา เช่น การจดจาหมายเลข
โทรศัพท์ บางคนจาด้วยการนึกภาพของตัวเลขในสมอง โดยการจินตนาการตัวเลขบนหน้าปัดโทรศัพท์
การอ่านหมายเลขจากกระดาษที่บันทึก หรือการนึกภาพหมายเลขในขณะที่ตนบันทึกหมายเลขลงใน
แผ่ น กระดาษ ส าหรั บ กรณี นี้ เ ป็ น การเรี ย นรู้ ด้ ว ยการใช้ ส ายตา (Visual Learning Style) บุ ค คล
ประเภทนี้จะสามารถจดจาข้อมูลต่าง ๆ ด้วยการอ่านข้อความ (Visual Learner) ดังนั้นการเรียนรู้ของ
บุคคลประเภทนี้จึงควรเป็นการเขียน และอ่านข้อความต่าง ๆ มากกว่าการฟังคาบอกเล่าจากบุคคล
อื่น นอกจากนี้ การจาหมายเลขจากการฟังคาบอกกล่าวของบุคคลอื่นเป็นการเรียนรู้ด้ว ยการฟัง
(Auditory Learning Style) การจ าหมายเลขด้ว ยความเคยชินของการใช้ปลายนิ้วกดบนหน้าปัด
โทรศัพท์ โดยไม่ต้องมองเลขโทรศัพท์วิธีการนี้เรียกว่าการกระทาหรือปฏิบัติตนในสถานการณ์นั้น ๆ
(Tactile/Kinetic Learner) เป็ น ต้น เมื่อเราเข้าใจว่ารูปแบบการเรียนรู้เป็นแบบใด เราก็ส ามารถ
พัฒนาวิธีการและรูปแบบการเรียนของตนเองให้เข้ากับสถานการณ์การเรียนต่าง ๆ ได้อย่างเป็นที่น่า
พอใจ ซึ่งตามหลักจิตวิทยา โดยทั่วไปเมื่อมนุษย์มีความชื่นชอบวิธีการใดและวิธีการนั้นได้ผลดีในการ
ทากิจกรรมนั้น บุคคลนั้นจะเรียนรู้ที่จะใช้วิธีการเดิมสาหรับการทากิจกรรมอื่น ๆ เพื่อให้เกิดผลเป็นที่
น่าพอใจของตนเองต่อไป (Dunn & Klavas, 2002) ผู้เรียนแต่ละคนจะมีวิธีและรูปแบบการเรียนที่
แตกต่ า งกั น หลายรู ป แบบ โดยผู้ เ รี ย นแต่ ล ะคนจะเลื อ กใช้ รู ป แบบการเรี ย นตามความถนั ด และ
ความชอบของตัวผู้เรียนเองเป็นสาคัญ ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวจะทาให้ผู้เรียนเกิ ดความสนใจในการ
เรียนและพยายามลดความยากลาบากในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาลงได้ นอกจากนี้ใน
แต่ละชั้นเรียนย่อมมีผู้เรียนที่มีรูปแบบการเรียนที่แตกต่างกัน ซึ่งจะส่งผลให้มีการจัดกิจกรรมการเรียน
ที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนทุกประเภทได้มีส่วนร่วมในการเรียนในชั้ นเรียนร่วมกันได้ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดวิธีการเรียนรู้ที่ได้เริ่มทาการศึกษาในปีค.ศ. 1970 และได้รับความนิยมแพร่หลายในปัจจุบัน
ผู้สอนต่างตระหนักถึงรูปแบบการเรียนของผู้เรียนเป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้สอนจะต้องปรับเปลี่ยน
วิธีการและรูปแบบการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับ รูปแบบการเรียนของผู้เรียนที่มีความชอบและความ
ถนัดในการใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่ต่างกัน (Ouellette, 2000)
การเรียนภาษาอังกฤษ ก็เป็นอีกสถานการณ์การเรียนหนึ่งที่ผู้เรียนต้องมีวิธีและรูปแบบ
การเรียนเพื่อให้เกิดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ ดังนั้นเพื่อส่งเสริ มให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและ
มีพัฒนาการของความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ที่สอดคล้องกับปรัชญาการเรียน การ
สอนนั้น ผู้สอนจาเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงรูปแบบการเรียนของผู้เรียนเป็นประเด็นสาคัญ เนื่องจากผู้สอน
แต่ละคนก็มีลักษณะการสอนที่แตกต่างกัน บางคนชอบที่จะพู ดอธิบายมากกว่าการให้ผู้เรียนนั่งอ่าน
หรือทาแบบฝึกหัดเองตามลาพัง ฉะนั้นการที่ผู้สอนรู้ว่าผู้เรียนมีรูปแบบการเรียนเป็นแบบใด จึงมี
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดสภาพการเรียนการสอน ช่วยให้ผู้สอนเข้าใจพฤติกรรมและปัญหาการ
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เรียนรู้ของผู้เรียนที่แตกต่างกัน ช่วยให้ผู้เรียนได้รู้จักคิดและใช้รูปแบบการเรียนให้ดีที่สุดเท่าที่จะทาได้
(Cohen, 1990)
2.4 ประเภทของรูปแบบการเรียนภาษา (Language Learning Styles)
ประเภทของรูปแบบการเรียนภาษา (Language Learning Styles) นั้น ได้มีนักวิชาการต่าง
ๆ อธิบายถึงประเภทของรูปแบบการเรียนภาษา (Language Learning Styles) ประเภทต่าง ๆ ไว้
ดังนี้
Wenden & Rubin (1987), Oxford (1990), Weaver & Cohen (1998), Grasha and
Riech mann (1975) ได้ จ าแนกลั ก ษณะของการกระท า หรื อ พฤติ ก รรมการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ยน
ออกเป็น 6 รูปแบบ/ประเภท ซึ่งสามารถสรุปรูปแบบทั้ง 6 ประเภท และลักษณะการแสดงออกของ
ผู้เรียนในรูปแบบแต่ละประเภทได้ดังนี้
1) รูปแบบการเรียนรู้แบบแข่งขัน (Competitive Style) ซึ่งมีลักษณะที่แสดงออก
ของผู้เรียนรูปแบบแข่งขันคือ เป็นผู้นากลุ่มสร้างความประทับใจให้กับผู้สอน ทางานที่โดดเด่น ชอบ
ครอบงาคนอื่นเวลาอภิปรายปัญหา ชอบกิจกรรมที่แสดงว่าตนเองเก่งกว่าคนอื่น
2) รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Style) ซึ่งมีลักษณะที่แสดงออก
ของผู้เรียนรูปแบบร่วมมือ คือ ชอบเรียนกลุ่มเล็ก ๆ ชอบการเรียน แบบสัมมนาอภิปราย ชอบการ
เรียน และการทางานเป็นกลุ่มมากกว่าทาคนเดียว
3) รูปแบบการเรียนรู้แบบหลีกเลี่ยง (Avoidant Style) ซึ่งมีลักษณะที่แสดงออก
ของผู้เรียนรูปแบบหลีกเลี่ยงคือไม่ชอบกิจกรรมในห้องเรียน ไม่ชอบการทดสอบ ไม่ชอบการแข่งกับคน
อื่น ไม่ชอบการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning)
4) รู ป แบบการเรี ย นรู้ แ บบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participation Style) ซึ่ ง มี ลั ก ษณะที่
แสดงออกของผู้เรียนรูปแบบมีส่วนร่วม คือ มีความรับผิดชอบในการเรียน ชอบการเรียน การสอน
แบบอภิปราย ชอบทางานที่เกี่ยวกับการเรียน ชอบการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Teaching)
ชอบผู้สอนที่คิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ได้ดี
5) รูปแบบการเรียนรู้แบบพึ่งพา (Dependent Style) ซึ่งมีลักษณะที่แสดงออกของ
ผู้เรียนรูปแบบพึ่งพา คือ ชอบผู้สอนที่มีประเด็นการสอนที่ชัดเจน สรุปเนื้อหาสาระการเรียนให้ มี
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการสอนที่ชัดเจน
6) รูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระ (Independent Style) ลักษณะที่แสดงออกของ
ผู้เรียนรูปแบบอิสระ คือมีความมั่นใจที่จะเรียนรู้และทางานได้ด้วยตนเอง จึงชอบเรียนรู้และทางานคน
เดียว สามารถสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ ได้ด้วยเอง
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Browns (2000), Chamot (2005) ได้ อ ธิ บ ายขยายความถึ ง รู ปแบบการเรีย นภาษา
(Language Learning Styles) ทั้ง 6 ประเภท ซึ่งสามารถสรุปตัวชี้วัดทางพฤติกรรมการแสดงออก
เพิ่มเติมได้ดังนี้
1) รูปแบบการเรียนรู้แบบแข่งขัน (Competitive Style) หมายถึง รูปแบบการเรียน
ที่ผู้เรียนจะพยายามเรียนหรือ ทาสิ่งต่าง ๆ ให้ดีกว่าคนอื่นในห้องเรียน เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือคา
ชมเชยจากผู้สอน
2) รูปแบบการเรียนรู้แบบร่ว มมือ (Collaborative Style) หมายถึง รูปแบบการ
เรียนที่ผู้เรียนจะร่วมแสดงความคิดเห็นและสามารถทางานร่วมกับผู้อื่น ให้ความร่วมมือกับผู้สอนใน
ทุกสิ่ง ร่วมมือในการเรียนและการทางานกับคนอื่น
3) รูปแบบการเรียนรู้แบบหลีกเลี่ยง (Avoidant Style) หมายถึง รูปแบบการเรียนที่
ผู้เรียนไม่สนใจในการเรียนเนื้อหาวิชาและการเข้าเรียน ไม่ชอบการมีส่วนร่วมกับคนอื่นและผู้สอนใน
ห้องเรียน
4) รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participation Style) หมายถึง รูปแบบการ
เรียนที่ผู้เรียนต้องการเรียนรู้เนื้อหาวิชา ต้องการความรู้ ชอบเข้าเรียนอย่างสม่าเสมอและให้ความ
ร่วมมือในการทากิจกรรมที่เกี่ยวกับการเรียน
5) รูปแบบการเรียนรู้แบบพึ่งพา (Dependent Style) หมายถึง รูปแบบการเรียนที่
ผู้เรียนไม่ค่อยแสดงความรู้ ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ ชอบอาศัยผู้สอนและคนอื่นเป็นที่ พึ่ง
ในภารเรียน
6) รูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระ (Independent Style) หมายถึง รูปแบบการเรียน
ที่ผู้เรียนสนใจเรียนรู้และ คิดด้วยตนเอง ชอบที่จะเรียนเฉพาะเรื่องที่ตนเองคิดว่าสาคัญและจาเป็นต่อ
การเรียนเต่อไป ชอบและมีความเรื่อมั่นในความสามารถในการเรียนรู้และทางานด้วยตนเองตามลาพัง
มากกว่าทางานร่วมกับคนอื่น
ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้ จึงสามารถวิเคราะห์รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิ ต
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งประกอบด้วย 6 รูปแบบได้แก่ รูปแบบ
การเรียนรู้แบบแข่งขัน (Competitive Style) รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Style)
รูปแบบการเรียนรู้แบบหลีกเลี่ยง (Avoidant Style) รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participation
Style) รู ป แบบการเรี ย นรู้ แ บบพึ่ ง พา (Dependent Style) และรู ป แบบการเรี ย นรู้ แ บบอิ ส ระ
(Independent Style)
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2.5 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง แปลความหมายมาจากคาศัพท์ภาษาอังกฤษหลาย ๆ คา
ไ ด้ แ ก่ Self-directed English Language Learning, English Language Learning Autonomy,
English Language Self-study หรือ English Language Independent Learning (Holec 1981,
Healey 1993, Dickinson 1993, http://ec.liku.lik/autonoiny/wliat.litml)
การเรี ย นรู้ ภ าษาอังกฤษ หรื อภาษาต่างประเทศต่าง ๆ ต้องใช้กลวิธีการเรียนเฉพาะ ซึ่งเป็น
ความคิด หรือพฤติกรรม ที่ผู้เรียนแต่ละคนใช้เพื่อช่วยให้เข้าใจ เรียนรู้และจดจาความรู้ใหม่ได้ใ นการ
เรียนภาษาอังกฤษ นักเรียนต่างชาติใช้กลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษต่าง ๆ เช่น การฟังเพลง ดูละคร
โทรทัศน์ภาษาอังกฤษ การเดาความหมายของสานวนใหม่ ๆ และการคาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป
จากความรู้เดิมที่ได้เรียนรู้แล้ว การใช้เทคนิคเหล่านี้ต้องเกิดมาจากจิตใต้สานึก ด้ วยความตั้งใจ ที่จะ
พัฒนาทักษะการเรียนภาษาอังกฤษของตนเองให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ดังนั้นการใช้กลวิธีการเรียนภาษานี้
จะช่วยให้เกิดพัฒนาการเรียนรู้ภายในตัวผู้เรียน ทาให้สามารถจดจาและสามารถนาความรู้มาใช้ได้ใน
สถานการณ์ใหม่ กลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศ จึงเป็นเครื่องมือที่จาเป็นสาหรับ
การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง (Wenden, 1998) และสาหรับการพัฒนาความสามารถในการใช้ทักษะ
การสื่อสารด้วย (Oxford, 1990) ในด้านของผู้เรียนการใช้กลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษมีความจาเป็น
เพื่ อ การควบคุ ม และท าให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองด้ ว ย (Wenden, 1991) กลวิ ธี ก ารเรี ย น
ภาษาอังกฤษต้องใช้ด้วยความคิดอย่างมีสติ และต้องเป็นส่ วนที่ผู้เรียนได้เลื อกสรรแล้ว (Cohen,
1998) การถ่ายโอนกลวิธีการเรียนจากทักษะภาษาหนึ่งไปยังการเรียนรู้ภาษาอื่น ๆ เป็นเป้าหมายหนึ่ง
ของการใช้กลวิธีการเรียนภาษา นอกจากนี้ Oxford (1990) ได้กล่าวเพิ่มเติมจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
ว่า การใช้กลวิธีการเรียนภาษามีลักษณะสาคัญ ได้แก่
1) ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้
2) ช่วยเพิ่มบทบาทของผู้สอนภาษาให้กว้างขึ้น
3) เป็นการเรียนรู้จากปัญหา
4) เกี่ยวข้องกับหลาย ๆ ด้าน มิใช่เฉพาะด้านความรู้ความเข้าใจเท่านั้น
5) สามารถสอนให้ผู้เรียนเข้าใจได้
6) มีความยืดหยุ่น
7) เป็นผลมาจากปัจจัยหลายประการ
2.6 คุณลักษณะของผู้ที่สามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง
แนวคิดเกี่ย วกับ การเรี ย นรู้ ด้ว ยตนเองมาจากความเชื่ อที่ว่า ผู้ เรียนสามารถพัฒ นาตนเองได้
สามารถตัดสินใจด้วยตนเองได้ ซึ่ง Littlewood (1999) ได้อธิบายส่วนประกอบ และลักษณะของการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศด้วยตนเองไว้ดังนี้ ส่วนประกอบของการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศด้วยตนเอง
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ประกอบด้วย แรงจูงใจ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความรู้ และ ทักษะ ลักษณะของการเรียนรู้ภาษา ด้วย
ตนเองมี 3 ประเภท คือ การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเองในฐานะผู้ใช้ภาษาในการสื่อสาร การเรียนรู้ภาษา
ด้วยตนเองในฐานะผู้เรียน การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเองในฐานะปัจเจกบุคคล และบุคคลสามารถมี
ลักษณะ การเรียนรู้ด้วยตนเองในฐานะต่าง ๆ นี้ได้ตามบริบท หรือวัตถุประสงค์ของแต่ละบุคคล โดยผู้
ที่สามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเองต้องมีลั กษณะพฤติกรรมตามกระบวนการ ดังต่อไปนี้
(Gore, 2002)
1) การประเมินความต้องการของตนเองว่ามีความจาเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษมากแค่ไหน
2) การกาหนดจุดมุ่งหมายว่าต้องการเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษในระดับใด เช่น เรียนจนถึง
ระดับไหนเพื่อให้เหมาะสมกับงาน สามารถนาไปใช้ในงานที่เราทาอยู่ได้ และทาให้เกิดประโยชน์ได้
การกาหนดสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ โดยกาหนดระดับความยากง่าย ระดับภาษาอังกฤษที่ต้องการเรียนเพื่อ
นาไปใช้ในที่ทางานให้เกิดประโยชน์สูงสุด พิจารณาเกี่ยวกับคาที่ต้องใช้ในการเรียน (ในกรณีที่ต้องการ
เรียนหลักสูตรระยะสั้น) ความต้องการความช่วยเหลือ แหล่งทรัพยากร ประสบการณ์ ที่จาเป็นในการ
เรียน
3) การจัดการการเรียนโดยกาหนดปริมาณเวลาที่ต้องการให้อาจารย์สอนปริมาณเวลาที่
ต้องการให้มีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างอาจารย์กับผู้เรียน ปริมาณเวลาที่ต้องการให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้เรียนกับผู้เรียน ปริมาณเวลาที่ต้องการให้กับกิจกรรมการเรียนด้วยตนเองของแต่ละคน โดยกาหนด
กิจกรรมการเรียนตามประสบการณ์ที่ผ่านมา พร้อมทั้งกาหนดว่ากิจกรรมควรสิ้นสุดเมื่อใด เนื่องจาก
การศึกษาภาษาอังกฤษจาเป็นจะต้องทุ่มเทเวลาในการเรียนรู้ หากผู้เรียนต้องการสร้างความคุ้นเคย
กับภาษาที่เรียน
4) การเลื อ กวิ ธี ก ารเรี ย นและสื่ อ การเรี ย นการสอน อุ ป กรณ์ ก ารสอน เทคนิ ค การสอน
ทรัพยากรการเรียนรู้ที่ ต้องใช้ผู้เรียนสามารถเลือกวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้เนื่องจากผู้เรียนจะ
ทราบระดับความเข้าใจของตนเองว่าวิธีใดที่จะทาให้เกิดความรู้ความเข้าใจยิ่งขึ้น เช่น วิธีการที่ทาให้รู้
คาศัพท์ภาษาอังกฤษมากขึ้น บางคนจะสามารถจาได้มากจากการที่ผู้สอนให้เล่นเกมทายคาศัพท์ ถ้า
จะให้นั่งท่องทีละคาอาจจะจาได้เพียงระยะหนึ่งเท่านั้น พอผ่านไปก็อาจจะลืมได้อีก หรือการได้พูดคุย
กับเพื่อนชาวต่างชาติบ่อย ๆ จะทาให้มีทักษะในการพูดที่ดีขึ้น อีกประการหนึ่งคือการกาหนดวิธีการ
ควบคุม สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ทั้งสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และทางด้านอารมณ์ ให้เกิดบรรยากาศ
ที่ดี น่าเรียน ผู้เรียนจะเกิดความรู้สึกอยากเรียนและเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองได้
5) การกาหนดวิธีการตรวจสอบตนเอง โดยกาหนดวิธีการรายงาน/บันทึกการสะท้อนตนเอง
การให้โอกาสได้ ตัดสินใจ การแก้ปัญหา การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถกาหนดความคิดที่ชัดเจนขึ้น
ผู้เรียนควรจะเขียนบันทึกการพัฒนาของตนเองด้วยว่าสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นหรือไม่หลังจาก
ทีไ่ ด้เรียนแล้ว
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6) การกาหนดขอบเขตบทบาทของผู้ช่วยเหลือ ผู้ที่ช่วยเหลือจะช่วยเหลือในระดับหนึ่งที่ทา
ให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาด้วยตนเองเท่านั้น ผู้เรียนควรจะตระหนักว่าการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นหนทาง
ที่ดีที่สุด
นอกจากนี้ Gore (2002) ได้กล่าวถึง กระบวนการเรียนการสอนภาษาที่สองที่จะทาให้เกิด
การเรียนรู้ด้วยตนเองได้ จะต้องมีส่วนประกอบที่สาคัญคือ ต้องมีการเตรียมผู้เรียนให้มีการเรียนรู้นอก
ห้ องเรี ย นและมีเวลาเรี ยนเพิ่มเติมจากเวลาที่กาหนดในรายวิชาด้วย ผู้ส อนที่มีประสิ ทธิภาพต้อง
สามารถสื่อให้ผู้เรียนเข้าใจว่าตนเองสามารถที่จะเรี ยนรู้ได้ด้วยตนเอง ด้วยการใช้กลวิธีการเรียนภาษา
ที่ถูกต้องเหมาะสม ผู้ที่จะสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ต้องรู้จักประเมินความต้องการ ในการเรียน
ภาษาที่สองของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง รู้จักรวบรวมคาศัพท์ต่าง ๆ สาหรับตนเอง รู้จักเลือกและวาง
แผนการใช้อุปกรณ์การเรียนที่เหมาะสมสาหรับตนเองได้ สามารถตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียน
ภาษาของตนเองรวมทั้งประเมินระดับความสามารถและความสาเร็จของตนเองได้
Nunan (1997) กล่าวไว้ว่า กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ดังนี้
1. ต้องตอบสนองต่อความสามารถที่หลากหลายของผู้เรี ยนและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
กาหนดวัตถุประสงค์ในการเรียนของตนเองได้
2) ให้ผู้เรียนได้รับรู้กลวิธีการเรียนที่มีประสิทธิภาพหลาย ๆ วิธี
3) ช่วยให้ผู้เรียนสามารถบอกวิธีการเรียนรู้ที่ดีของตนเองได้
4) สอนวิธีการเรียนควบคู่ไปกับการสอนเนื้อหาวิชา
5) สามารถปรับเปลี่ยนจานวนเนื้อหาและอุปกรณ์การเรียนการสอนได้ตามต้องการ
6) ต้องวางแผนการจัดการเรื่องอารมณ์ของผู้เรียนด้วย
7) ต้องวางแผนการเรียนรู้ร่วมกัน และความร่วมมือกันในการเรียนรู้
8) ต้องคานึงถึงความสนใจและความรู้เดิมของผู้เรียนด้วย
9) ฝึกใช้กลวิธีการเรียนและเครื่องมือในการเรียนที่หลากหลาย
10) มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย
11) ต้องพัฒนาการประเมินตนเองให้กับผู้เรียนด้วย
อสิ ส า วานิ ช ดี (2545) ได้ อ ธิ บ ายว่ า คุ ณ ลั ก ษณะของผู้ เ รี ย นที่ ส ามารถจะเรี ย นรู้
ภาษาต่างประเทศแบบพึ่งตนเอง ประกอบด้วย (1) ผู้เรียนสามารถทราบว่ากิจกรรม และวัตถุประสงค์
ของการเรียนที่กาหนดไว้มิความสอดคล้องกัน (2) ผู้เรียนสามารถแยกแยะปัญหาความยากลาบากใน
การทากิจกรรมการเรียนนั้น ๆ เช่น ฟังไม่รู้เรื่องก็ต้องรู้ว่าสาเหตุ มาจากการที่ผู้พูดพูดเร็วเกินไปหรือ
ตนเองไม่รู้ศัพท์ หรือไม่เช้าใจเนื้อหา ฯลฯ (3) ผู้เรียนสามารถเลือกกลวิธีการเรียน ภาษา เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายในการเรียน หรือแก้ปัญหาในการสื่อสารภาษานั้น ๆ Crabbe (1993) กล่าวเน้นว่า ครูมักได้
รับการฝึกฝนในส่วนที่เกี่ยวช้องกับภายนอกตัวผู้เรียนมาก แต่ได้รับการฝึกฝนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
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ภายในตัวผู้เรียนน้อย ครูจึงควรตระหนักว่า กระบวนการเรียนรู้เกิดขึ้นภายในตัวผู้เรียน และเป็นส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับภายในตัวเรียน ซึ่งผู้เรียน แต่ละคนก็มีความแตกต่างกัน บางคนอาจเป็นผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพอยู่แล้ว บางคนอาจมีคุณลักษณะนี้อยู่บ้าง แต่ต้องเน้นให้นามาใช้มากขึ้น ยิ่ งกว่านั้น
Dickinson (1993) เป็นผู้มีบทบาทอย่างมากในการนาเสนอและอภิปรายแนวคิดนี้ในบทสัมภาษณ์
Dickinson เสนอคุณลักษณะที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพึ่งตนเองดังนี้
1) สามารถระบุได้ว่า มีการสอนอะไรเกิดขึ้น
2) สามารถสร้างวัตถุประสงค์ของการเรียนโดยร่วมมือกับครู
3) เป็นผู้ที่สามารถเลือก และใช้กลวิธีการเรียนภาษาที่เหมาะสม
4) สามารถตรวจสอบและประเมินผลการใช้กลวิธีการเรียนภาษาของตนเองได้
2.7 การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองนั้น Benson & Voller (1997) ได้เสนอแนะว่า ผู้สอนสามารถ
ฝึกผู้เรียนให้เป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเองได้ โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล การพึ่งพาตนเองของ
ผู้เรียน โดยอาศัยเนื้อหาที่เป็นจริง นวัตกรรมทางเทคโนโลยีต่าง ๆ เซ่น อินเทอร์เน็ต และคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน มาช่วยพัฒนาการเรียนรู้ภาษาด้วยตนเองได้นอกจากนี้ ผู้สอนควรทาหน้าที่ต่าง ๆ เพื่อที่จะ
สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เช่น เป็นผู้ให้คาปรึกษา ผู้อานวยความสะดวก
และเป็นผู้ให้ข้อมูลให้ แก่ผู้ เรียนได้ด้วย และ Nunan (1997) ได้นาเสนอระดับของการพัฒนาการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองไว้ 5 ระดับ และได้อธิบายว่ากิจกรรมในบางระดับได้มีอยู่แล้วในการจัด
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนของครู
Rubin and Thompson (1982) ได้ อ ธิ บ ายถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะของผู้ เ รี ย นภาษาที่ ป ระสบ
ความสาเร็จไว้ 14 ประการ คือ
1) รู้จักหาวิธีการเรียนและสามารถจัดการกับการเรียนของตนเองได้
2) รู้จักจัดเก็บความรู้ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรียนภาษา
3) มีความคิดสร้างสรรค์พัฒนาความรู้สึกในเรื่องภาษาจากประสบการณ์ที่เคยเรียนมา
4) หาโอกาสฝึกฝนภาษาของตนเองทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
5) ไม่หงุดหงิดกับความไม่เข้าใจภาษา และเรียนรู้ที่ไม่มีก ฎตายตัวแน่นอนในเรื่องของ
ภาษา
6) สามารถจา และนาเรื่องที่เคยเรียนแล้วมาใช้ได้
7) เรียนรู้จากเรื่องที่ผิดพลาด ไม่ต่อด้านปัญหาที่เกิดจากการเรียนภาษา
8) รู้จักนาความรู้เดิมในภาษาแม่มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนภาษาต่างประทศ
9) รู้จักใช้นัยจากบริบท หรือสถานการณ์เพื่อช่วยในการเข้าใจในเรื่องที่เรียน
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10) รู้จักเรียนรู้ที่จะเดาอย่างมีหลักการ
11) เรียนรู้ภาษาแบบองค์รวม
12) เรียนรู้และจดจาคาที่พูดกันบ่อย ๆ เพื่อความต่อเนื่องของบทสนทนา
13) รู้จักหากลยุทธ์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาการเรียนรู้
14) เรียนรู้วัฒนธรรมสไตล์การพูดและการเขียนที่ต่างกันในแต่ละสถานการณ์ของแต่ละ
ภาษา
2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.8.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศ
กนกพร ศรีญาณลักษณ์ (2551) ได้วิจัยเรื่องรูปแบบการเรียนภาษาจีนของนิสิตคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลั ยบูรพา โดยศึกษาและเปรียบเทียบรูปแบบการเรียน
ภาษาจีนของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จาแนกตามเพศ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า นิสิตใช้
รูปแบบการเรียนแบบมีส่วนร่วมมากเป็นอันดับแรก รองลงมา คือ แบบอิสระ แบบร่วมมือ แบบพึ่งพา
แบบแข่งขัน และแบบหลีกเลี่ยง ตามลาดับในการเรี ยนภาษาจีน และนิสิตที่มีเพศต่างกันมีรูปแบบที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ณัฎ ฐนุ ช มั่น สาคร (2553) ได้วิจัยเรื่องภูมิห ลั งและรูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษที่
แตกต่างของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษ
ของนั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย กรุ ง เทพ และความแตกต่ า งของรู ป แบบการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลั ย กรุ งเทพ กับ ภูมิห ลั งที่ต่างกัน คือ เพศ คณะ ระดับผลการเรียนภาษาอังกฤษทั่ว ไป
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม PLSPQ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย
กรุงเทพ คณะบัญชี บริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 และ 2 จานวน
410 คน โดยผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ จานวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 35.40
ไม่มีรูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษที่ช อบใช้ รองลงมาคือ มีรูปแบบการเรียนที่ชอบใช้ 1 รูปแบบ
จานวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.30 และมีรูปแบบการเรียนที่ชอบใช้ 5 รูปแบบ จานวน 15 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.70 ตามลาดับ สาหรับนักศึกษาที่มีรูปแบบการเรียนภาษาที่ชอบใช้นั้นมีรูปแบบการ
เรียนภาษาอังกฤษที่ชอบใช้มากที่สุดสามอันดับแรก คือ การเรียนเป็นกลุ่ม การเรียนด้วยการปฏิบัติ
ตนในสถานการณ์ต่าง ๆ และการฟัง ตามลาดับ โดยนักศึกษาที่มีระดับผลการเรียนภาษาอังกฤษ
ต่างกันมีรูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษไม่ต่างกัน ส่วนนักศึกษาที่มี เพศ และคณะ ต่างกัน มีรูปแบบ
การเรียนภาษาอังกฤษแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ตามลาดับ
ธีร พล สิ ตานนท์ (2553) ได้วิจัยเรื่องสั มฤทธิ์ผ ลการเรียนกลุ่ มวิช าภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาสาขาการตลาดคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับ
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สัมฤทธิ์ผลการเรียนกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ สถานภาพของนักศึกษา ความสัมพันธ์ของสัมฤทธิ์ผลการ
เรียนกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ กับสถานภาพนักศึกษา และปัญหา อุปสรรคการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยกลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษา
สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ จานวน 202 คน โดยผลการวิจัยสรุปได้
ดังนี้ ระดับสัมฤทธิ์ผลการเรียนกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ได้เกรด C สถานภาพของนักศึกษาส่วน
ใหญ่เป็นนักศึกษาหญิง อายุ 21- 25 ปี กาลังศึกษาชั้นปีที่ 3 และเป็นกลุ่มเรียนปกติ ความสัมพันธ์
สัมฤทธิ์ผลการเรียนกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ กับสถานภาพนักศึกษาพบว่านักศึกษาชายและหญิง มี
สัมฤทธิ์ผลการเรียนกลุ่ มวิชาภาษาอังกฤษต่างกันใน English 3 และ English 4 (ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจาวัน) โดยนักศึกษาหญิงได้เกรด A, A-, B+, B มากกว่านักศึกษาชาย แต่นักศึกษาชายได้
เกรด C+, C มากกว่ า นั ก ศึ ก ษาหญิ ง ส่ ว น ชั้ น ปี และกลุ่ ม การเรี ย นไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ วิ ช า
ภาษาอังกฤษทุกกลุ่ม
อรุณี อรุณเรือง, วีนา สงวนพงษ์ และ ทรงสิริ วิชิรานนท์ (2556) ได้วิจัยเรื่องรูปแบบ
การเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 2 ในภาคการศึกษาที่
2 ปีการศึกษา 2555 จานวน 248 คน โดยผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษที่นักศึกษา
คณะศิ ล ปศาสตร์ มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยีราชมงคลพระนครชอบใช้มากที่สุ ดสามอันดับแรก คือ
รูปแบบการเรียนแบบกลุ่ม (GLS) มีค่าระดับความคิดเห็นมากที่สุด 3.63 รองลงมาเป็นรูปแบบการ
เรียนด้วยการฟัง (ALS) มีค่าระดับความคิดเห็น 3.54 และรูปแบบการเรียนด้วยการปฏิบัติต นใน
สถานการณ์ต่าง ๆ (KLS) มีค่าระดับความคิดเห็น 3.45 ตามลาดับ
สมพร โกมารทั ต และเสน่ ห์ เดชะวงศ์ (2559) ได้ วิ จั ย เรื่ อ งรู ป แบบการเรี ย น
ภาษาต่างประเทศของนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพี่อ
1) ศึกษารู ป แบบการเรี ย นภาษาต่างประเทศของนักศึกษา คณะศิล ปศาสตร์ มหาวิทยาลั ยธุรกิจ
บัณฑิตย์ 2) เพี่อวิเคราะห์ความแตกต่างของรูปแบบการเรียนภาษาต่างประเทศของนักศึกษาคณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ 3) เพี่อศึกษาความสัมพันธ์ของการใช้รูปแบบการเรียน
ภาษาต่างประเทศกับผลการเรียนภาษาของนักศึกษา ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธุร กิจ บั ณฑิตย์ จ านวน 155 คน เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราส่ ว นประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ (Five-rating Scale) ที่ดัดแปลงจาก The Grasha-Riechmann Student
Learning Styles Scale มีค่าความเชื่ อ มั่ น .92 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ ข้ อ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ ย ค่าส่ ว น
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน ANOVA ในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย และ Chi-square Test เพี่อ
ทดสอบความสัมพันธ์ โดยผลการวิจัยพบว่า การใช้รูปแบบการเรียนภาษาต่างประเทศของนักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนนักศึกษาที่มีประเภทการเรียน
ภาษาต่างประเทศแตกต่างกัน คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น มีการใช้รูปแบบการเรียนที่
แตกต่างกัน อย่ างมีนั ย ส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาในแต่ล ะรูปแบบการเรียน พบว่า
นักศึกษาที่เรียนภาษาต่างประเทศต่างกันมีการใช้รูปแบบการเรียนแบบมีส่วนร่วมที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า นักศึกษาที่เรียนสาขาภาษาอังกฤษจะใช้
รูปแบบการเรียนแบบมีส่วนร่วมมากกว่านักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม นักศึกษา
ที่มีผลการเรียนภาษาในระดับสูงจะใช้รูปแบบการเรียนแบบแข่งขันมากที่สุด ในขณะที่นักศึกษาที่มีผล
การเรียนภาษาในระดับต่าจะใช้รูปแบบการเรียนแบบมีส่วนร่วมมากที่สุด
2.8.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ
Yeung et al. (2005) ได้วิจัยเรื่องรูปแบบการเรียนและผลการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่
1 สาขาวิชาเคมีของมหาวิทยาลัยซิดนีย์ โดยผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเรียนมีความสัมพันธ์กับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนั้นรูปแบบการเรียนยังสามารถ
นาไปใช้ในการพัฒนาการสอนได้ด้วย
Damavandi et al. (2011) ได้วิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ใช้รูปแบบ
การเรียนต่างกันในกรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดยผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเรียนมีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
Chermahini et al. (2013) ได้วิจัยเรื่องความสั มพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรีย นและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาที่สองในประเทศอิหร่าน
โดยผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการเรียนมีความสั มพันธ์กับความสามารถในการพูด ภาษาอั งกฤษ
นอกจากนั้น รูปแบบการเรียนยังสามารถคาดการณ์ผลการเรียนภาษาที่สองได้ด้วย
Jung et al. (2013) ได้วิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนของนักศึกษากายภาพบาบัดระตับ
ปริญญาตรีในประเทศไต้หวัน วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียน และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ผลการศึกษา พบว่า รูปแบบการเรียนไม่มีความสัมพันธ์กับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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2.9 กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการทบทวน แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยสามารถสรุปกรอบ
แนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ได้ดังภาพที่ 1 ดังนี้
ตัวแปรต้น
ปัจจัยส่วนบุคคล
1) เพศ
2) คณะ
3) ระดับชั้นปี

ตัวแปรตาม
รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
1) รูปแบบการเรียนรู้แบบแข่งขัน (Competitive Style)
2) รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Style )
3) รูปแบบการเรียนรู้แบบหลีกเลี่ยง (Avoidant Style)
4) รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participation Style)
5) รูปแบบการเรียนรู้แบบพึ่งพา (Dependent Style)
6) รูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระ (Independent Style)

ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราช
พฤกษ์ ครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบของการวิจัยเชิงสารวจ
(Survey Research) เพื่อศึกษาระดับการใช้รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ และเปรียบเทียบการใช้รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยมีรายละเอียดของวิธีดาเนินการวิจัย ตามลาดับหัวข้อดังนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
3.1.1 ประชากรการวิจัย
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นิสิตของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรีปี
การศึกษา 2562 ที่ยังคงมีสถานภาพนิสิตอยู่ จานวน 6 คณะ ได้แก่ 1) คณะบริหารธุรกิจ 2) คณะ
บัญชี 3) คณะนิติศาสตร์ 4) คณะนิเทศศาสตร์ 5) คณะวิทยาศาสตร์และสาธารณสุข และ 6) คณะ
ศิลปศาสตร์ จานวนทั้งสิ้น 2,231 คน (มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, 2562)
3.1.2 กลุ่มตัวอย่างการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นิ สิตของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรีใน
ปี พ.ศ. 2562 ที่ยังคงมีสถานภาพนิสิตอยู่ จานวน 6 คณะ ได้แก่ 1) คณะบริหารธุรกิจ 2) คณะบัญชี
3) คณะนิติศาสตร์ 4) คณะนิเทศศาสตร์ 5) คณะวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และ 6) คณะศิลปศาสตร์
จานวนทั้งสิ้น 120 ตัวอย่าง ซึ่งกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยด้วยโปรแกรมคานวณ
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง G*Power (Faul, F., et al., 2007) โดยการก าหนด Number of groups = 4,
Response variables = 6, Effect size = 0.068 และค่าความคลาดเคลื่ อนเท่ากับ 0.05 ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 จะได้กลุ่มตัวอย่างจานวนทั้งสิ้น 120 ตัวอย่าง ดังปรากฏในตารางที่ 3.1 และ
ทาการแบ่งชั้นภูมิ กลุ่มตัวอย่าง ดังปรากฏในตารางที่ 3.2 ดังนี้

27
ตารางที่ 3.1 การคานวณกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้โปรแกรม G*Power 3.1.9.2
Analysis: F tests - MANOVA: Global effects
Input:
Effect size f²(V)
α err prob.
Power (1-β err prob.)
Number of groups
Response variables
Output: Noncentrally parameter λ
Critical F
Numerator df
Denominator df
Total sample size
Actual power
Pillai V
G*Power 3.1.9.2 Copyright © 1992-2014

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0.07
0.05
0.95
6
4
32.64
1.594
20.00
456
120
0.95
0.26

ตารางที่ 3.2 แสดงการแบ่งชั้นภูมิกลุ่มตัวอย่างแบบไม่เป็นสัดส่วน
คณะ
1. คณะบริหารธุรกิจ
2. คณะบัญชี
3. คณะนิติศาสตร์
4. คณะนิเทศศาสตร์
5. คณะวิทยาศาสตร์และสาธารณสุข
6. คณะศิลปศาสตร์
รวม

ประชากร (N)
1,508
451
51
95
123
3
2,231

กลุ่มตัวอย่าง (n)
24
24
23
23
23
3
120

ในการแบ่งชั้นภูมินี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้การแบ่งชั้นภูมิแบบไม่เป็นสัดส่วน โดยกาหนดให้กลุ่ม
ตัวอย่างในแต่ละชั้นภูมิมีขนาดเท่า ๆ กัน เพื่อป้องกันความแปรปรวนที่จะเกิดขึ้นจากความแตกต่าง
ของจ านวนกลุ่ ม ตั ว อย่ า งซึ่ ง มี ข นาดต่ า งกั น มาก (Hair, Black, Babin, Anderson, and Tatham,
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2006) เนื่องจากการแบ่งขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบเป็นสัดส่วนกับจานวนประชากรซึ่งมีจานวนแตกต่าง
กัน มากเกิน ไป (หรื อมีจ านวนต่างกันตั้ งแต่ร้ อยละ 50 ขึ้นไป) จะทาให้ มีโ อกาสในการเกิ ด ความ
แปรปรวนทั้งภายในและระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบเพิ่มมากขึ้นจนส่งผลให้การประมาณ
ค่าความคลาดเคลื่อนของพารามิเตอร์เกิดความคลาดเคลื่อนมากกว่าที่ควรจะเป็น จนไม่มีความคงที่ใน
ทุก ๆ ค่าการสังเกต ซึ่งจะเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์ตัว แปรพหุ คูณ (Hair,
Black, Babin, and Anderson, 2010) ดังนั้นในการป้องกันปัญหาการเกิดความคลาดเคลื่อนของ
ค่าพารามิเตอร์ ในแต่ล ะค่าการสั งเกต เมื่อพบว่าจานวนประชากรในแต่ล ะชั้นภูมิห รือแต่ล ะกลุ่ม
(Stratified or Cluster) มีจานวนที่แตกต่างกันมากตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป จึงควรกาหนดจานวนกลุ่ม
ตัวอย่างในแต่ละชั้นภูมิหรือแต่ละกลุ่มโดยใช้แบ่งขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่เป็นสัดส่วน โดยกาหนดให้
จานวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละชั้นภูมิหรือแต่ละกลุ่มมีจานวนเท่า ๆ กันเพื่อป้องกันค่าความคลาดเคลื่อน
ของพารามิเตอร์ที่เกิดจากความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างที่ มีขนาดต่างกันมากเกินไปนั่นเอง (Hair,
Black, Babin, and Anderson, 2010) ซึ่งหลังจากผู้วิจัยได้ทาการกาหนดขนาดตัวอย่างและวิธีการ
สุ่มตัวอย่างแล้ว ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบเป็นระบบ (Systematic Random Sampling) ตามรายชื่อ
ของนักศึกษาในแต่ละคณะต่อไปจนครบตามจานวนขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ได้กาหนดไว้จานวน 120
ตัวอย่าง
3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้
3.2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)
ตั ว แปรอิ ส ระที่ ใ ช้ ก ารวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลของนิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ซึ่งผู้วิจัยได้จากการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยปัจจัยส่วน
บุคคลตัวแปรจานวน 3 ตัวแปรได้แก่ 1) เพศ 2) คณะ และ 3) ระดับชั้นปี (สมพร โกมารทัต และ
เสน่ห์ เดชะวงศ์, 2559; อรุณี อรุณเรือง และคณะ, 2556; ณัฎฐนุช มั่นสาคร, 2553; กนกพร ศรีญาณ
ลักษณ์, 2551)
3.2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
ตัวแปรตามที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ซึ่งผู้วิจัยได้จากการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับรูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยรูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษจานวน 6
ประเภท ได้แก่ 1) รูปแบบการเรียนรู้แบบแข่งขัน (Competitive Style) 2) รูปแบบการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Collaborative Style) 3) รูปแบบการเรียนรู้แบบหลีกเลี่ยง (Avoidant Style) 4) รูปแบบ
การเรี ย นรู้ แบบมีส่ ว นร่ ว ม (Participation Style) 5) รูปแบบการเรียนรู้แบบพึ่งพา (Dependent
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Style) และ 6) รู ป แบบการเรี ย นรู้ แ บบอิ ส ระ (Independent Style) (Grasha & Riech mann,
1975; Wenden & Rubin, 1987; Oxford, 1990; Weaver & Cohen, 1998; Browns, 2000;
Chamot, 2005)
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ มีรายละเอียดของเครื่องมือดังนี้
3.3.1 ลักษณะทั่วไปของเครื่องมือได้แก่ แบบสอบถามเชิงปริมาณ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน
โดยมีรายละเอียดของเครื่องมือในแต่ละตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 3 ข้อ
ได้แก่ 1) เพศ 2) คณะ และ 3) ระดับชั้นปี โดยลักษณะของเครื่องมือเป็นแบบตรวจสอบรายการ
(Check List) จานวน 2 ข้อคาถาม และแบบปลายเปิด (Open-ended) จานวน 1 ข้อคาถาม
ตอนที่ 2 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ รู ป แบบการเรี ย นภาษาอั ง กฤษของนิ สิ ต ระดั บ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี 6 ประเภทได้แก่
ตอนที่ 2.1 รูปแบบการเรียนรู้แบบแข่งขัน (Competitive Style)
ตอนที่ 2.2 รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Style)
ตอนที่ 2.3 รูปแบบการเรียนรู้แบบหลีกเลี่ยง (Avoidant Style)
ตอนที่ 2.4 รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participation Style)
ตอนที่ 2.5 รูปแบบการเรียนรู้แบบพึ่งพา (Dependent Style)
ตอนที่ 2.6 รูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระ (Independent Style)
โดยลักษณะของเครื่องมือในตอนที่ 2 นี้ เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิ
เคิร์ท (Likert’s 5-Rating Scale) (Likert,1967, pp.90-95) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนคาถาม ดังนี้
ระดับการเลือกตอบ
5
4
3
2
1

ค่าน้าหนักคะแนนของการเลือกตอบ
หมายถึง มากที่สุด
หมายถึง มาก
หมายถึง ปานกลาง
หมายถึง น้อย
หมายถึง น้อยที่สุด
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3.3.2 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ
1) ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2) สังเคราะห์นิยามและความหมาย
3) สังเคราะห์องค์ประกอบของการวัด
4) ทาการบูรณาการนิยามและข้อคาถาม
3.3.3 การหาคุณภาพเครื่องมือ
การหาคุณภาพเครื่องมือของการวิจัยครั้งนี้ สามารถแบ่งได้ 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การประเมินความสอดคล้องของรายการคาถาม ด้วยวิธีการหาค่าความ
ตรงเชิงเนื้อหา (IOC: Index of Item Objective Congruence) โดยการให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน
ทาการตรวจสอบความสอดคล้องของรายการคาถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยผู้วิจัยยอมรับค่า
IOC ข้อรายการคาถามที่มีค่าตั้งแต่ .60 ขึ้นไป ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้มีค่า IOC ของรายการคาถาม
ระหว่าง 0.80–1.00 โดยรายการคาถามมีค่าตั้งแต่ 0.80 ขึ้นไปทุกรายการ
ขั้นตอนที่ 2 ทาการทดลองใช้เครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือที่ใช้
ในการวิจั ย ทั้งฉบั บ ด้ว ยแบบสั มประสิ ทธิ์ α (Alpha coefficient) ของ Cronbach โดยยอมรับค่า
ความเชื่อมั่นของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณทั้งฉบับ ตั้งแต่ 0.80 ขึ้นไป และยอมรับค่าความ
เชื่อมั่นรายข้อตั้งแต่ > 0.20 ขึ้นไป (Cronbach, Lee Joseph, 1970, p.161) ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้
พบว่า แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือทั้งฉบับเท่ากับ 0.99 และมีค่าความเชื่อมั่นรายข้อ
ตั้งแต่ > 0.20 ขึ้นไปในทุกข้อคาถาม
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยทาการแต่งตั้งผู้ช่วยวิจัยในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจานวน 1 คน โดยผู้ช่วยวิจัย
จะทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยด้วยตนเองจนครบตามจานวนที่กาหนดไว้
120 ตัวอย่าง
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิ จั ย นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ด าเนิ น การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยการใช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ใ นการ
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งเป็นโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติสาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
และมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
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3.5.1 การแบ่งช่วงชั้นคะแนน
ผู้วิจัยทาการแบ่งช่วงระดับชั้นคะแนนจากจานวนระดับชั้นเท่ากับ 5 ชั้น (คะแนนจาก 1
ถึง 5) ซึ่งสามารถคานวณช่วงระดับชั้นคะแนนได้จากสูตร ดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2561)
ช่วงอันตรภาคชั้น =

คะแนนสูงสุด - คะแนนต่าสุด

จานวนระดับชั้น
=
5-1
5
=
.80
ฉะนั้นในแต่ละช่วงคะแนนของระดับอันตรภาคชั้นจะเท่ากับ .80 คิดเป็นเกณฑ์การ
แบ่งช่วงคะแนนในแต่ละระดับชั้น
3.5.2 การกาหนดเกณฑ์การแปลความหมาย
จากผลการแบ่ ง ช่ ว งระดั บ ชั้ น คะแนนจากเกณฑ์ ดั ง กล่ า ว ผู้ วิ จั ย ได้ เ กณฑ์ ก ารแปล
ความหมายของช่วงระดับชั้นคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน 4.21 - 5.00 หมายถึง รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตระดับ
ปริญญาตรีฯ อยู่ในระดับมากที่สุด
ระดับคะแนน 3.41 - 4.20 หมายถึง รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตระดับ
ปริญญาตรีฯ อยู่ในระดับมาก
ระดับคะแนน 2.61 - 3.40 หมายถึง รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตระดับ
ปริญญาตรีฯ อยู่ในระดับปานกลาง
ระดับคะแนน 1.81 - 2.60 หมายถึง รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตระดับ
ปริญญาตรีฯ อยู่ในระดับน้อย
ระดับคะแนน 1.00 - 1.80 หมายถึง รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตระดับ
ปริญญาตรีฯ อยู่ในระดับน้อยที่สุด
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ มีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งสามารถจาแนกตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ได้ ดังนี้
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3.6.1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล เพื่ออธิบายถึงสภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบ
แบบสอบถามการวิจัย มีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ และค่าร้อยละ
3.6.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 1 เพื่อศึกษาระดับการใช้
รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ในแต่ละประเภท มี
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
3.6.3 เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของรูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษ จาแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคลของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
3.6.3.1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์ความแปรปรวน
พหุคูณ ชนิดไม่มีตัวแปรร่วม มีดังนี้
1) การทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้สถิติเกี่ยวกับการแจกแจงความเป็นโค้ง
Shapiro-Wilk Test
2) การทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้สถิติเกี่ยวกับ ภาวะสารูปสนิทดีของข้อมูล
การวิจัย (Goodness of Fit) และความเป็นอิสระของข้อมูล (Test of Independent) มีสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ Chi-square Test
3) การทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้ส ถิติเกี่ยวกับความเป็นเอกพัน ธ์ ข อง
เมตริกความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย (Homogeneity Test) มีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ Box's M Test
4) การทดสอบข้ อ ตกลงเบื้ อ งต้ น ของการใช้ส ถิ ติ เกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ์ ระหว่าง
องค์ประกอบของตัวแปรตามในการวิจัย (Variable’s Correlation) มีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ Bartlett's Test of Sphericity
3.6.3.2 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวน
พหุ คู ณ แบบทางเดี ย วชนิ ด ไม่ มี ตั ว แปรร่ ว ม (One-way Multivariate Analysis Of Variances;
MANOVA) โดยหากพบความแปรปรวนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในรายด้าน ผู้วิจัยจะใช้
การวิเคราะห์เป็นรายคู่ต่อไป ซึ่งมีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนในรายคู่ได้แก่ Pillai’s
Test โดยกาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เช่นกัน
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเรื่อง รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษสของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราช
พฤกษ์ ในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ เก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่ มตัว อย่ างจ านวนทั้งสิ้ น 120 ตัว อย่าง โดยเป็นประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ นิสิ ตของ
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรีในปี พ.ศ. 2562 ที่ยังคงมีสถานภาพนิสิตอยู่ จานวน 6 คณะ
ได้ แ ก่ 1) คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ 2) คณะบั ญ ชี 3) คณะนิ ติ ศ าสตร์ 4) คณะนิ เ ทศศาสตร์ 5) คณะ
วิทยาศาสตร์สาธารณสุ ข และ 6) คณะศิลปศาสตร์ อันมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการใช้
รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ และ 2) เปรียบเทียบ
การใช้ รู ป แบบการเรี ย นภาษาอั ง กฤษ จ าแนกตามปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลของนิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ทั้งนี้ โดยผู้วิจัยจะนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน
ตามลาดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 2 ขั้นตอนในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อให้ เกิดความเข้าใจในการแปลความหมายจากการวิเคราะห์ ข้อมูล ผู้ วิจัยได้กาหนด
ความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
n
แทน จานวนกลุ่มตัวอย่าง
f
แทน ค่าความถี่ (Frequency)
%
แทน ร้อยละ (Percentage)

แทน ค่าเฉลี่ย (Mean)
SD แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
S.E. แทน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error)
F
แทน ค่าสถิติที่ใช้เปรียบเทียบค่าวิกฤตการแจกแจง (F-Distribution)
df แทน ค่าที่ระดับความเป็นอิสระของการผันแปร (Degree of Freedom)
SS
แทน ผลบวกกาลังสองของค่าเฉลี่ย (Sum of Squares)
MS แทน ค่าเฉลี่ยของผลบวกกาลังสอง (Mean of Square)
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Sig. แทน ค่า Significance ของการทดสอบความแปรปรวน/ความแตกต่างของ
ผลการเปรียบเทียบ
*
แทน มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
**
แทน มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
Y
แทน รู ป แบบการเรี ย นรู้ ภ าษาอั ง กฤษส าหรั บ นิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยรวม
Y1
แทน รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบแข่งขัน
Y2
แทน รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบร่วมมือ
Y3
แทน รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบหลีกเลี่ยง
Y4
แทน รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบมีส่วนร่วม
Y5
แทน รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพึ่งพา
Y6
แทน รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบอิสระ
ตอนที่ 2 ขั้นตอนในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยเรื่อง รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษสาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชพฤกษ์ ครั้ งนี้ เป็ น การวิจัย เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งผู้ วิจัยได้นาเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล ตามลาดับดังต่อไปนี้
ตอนที่ 2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการใช้ค่าความถี่
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
ตอนที่ 2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการใช้รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิต
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย ราชพฤกษ์ โดยใช้ ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
ตอนที่ 2.3 ผลการเปรียบเทียบการใช้รูปแบบการเรี ยนภาษาอังกฤษ จาแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคลของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยการวิเคราะห์ด้วยสถิติ One – way
MANOVA
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 120 ตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์
ข้อมูล ตามขั้นตอนของการวิจัยเชิงปริมาณ โดยผู้วิจัยขอนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ
ขั้นตอนที่ได้กาหนดไว้ ดังนี้
ตอนที่ 3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง จ านวน 120 ตั ว อย่ า ง ผู้ วิ จั ย ได้ น ามา
วิเคราะห์ ข้อมูล พื้น ฐานทั่ว ไปเพื่ ออธิ บายถึงสภาพและลั ก ษณะโดยทั่ว ไปของกลุ่ ม ตัว อย่ างผู้ ต อบ
แบบสอบถามดังแสดงในตารางที่ 4.1- 4.3 ดังนี้
ตารางที่ 4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน
ร้อยละ
1. ชาย
12
10.00
2. หญิง
108
90.00
รวม
120
100.00
จากตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง จานวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 90.00 และเป็นเพศชาย
จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00
ตารางที่ 4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามคณะ
ชั้นปี
จานวน
1. คณะบริหารธุรกิจ
24
2. คณะบัญชี
24
3. คณะนิติศาสตร์
23
4. คณะนิเทศศาสตร์
23
5. คณะวิทยาศาสตร์และสาธารณสุข
23
6. คณะศิลปศาสตร์
3
รวม
120

ร้อยละ
20.00
20.00
19.16
19.16
19.16
2.52
100.00
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จากตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่ว ไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามคณะ
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00
และสังกัดคณะบัญชี จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 รองลงมา สังกัดคณะนิติศาสตร์ จานวน
23 คน คิดเป็นร้อยละ 19.16 สังกัดคณะนิเทศศาสตร์ จานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 19.16 และ
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และสาธารณสุข จานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 19.16 และสุดท้ายสังกัดคณะ
ศิลปศาสตร์ จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.52
ตารางที่ 4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามชั้นปี
ชั้นปี
จานวน
ร้อยละ
1. ชั้นปีที่ 1
30
25.00
2. ชั้นปีที่ 2
30
25.00
3. ชั้นปีที่ 3
30
25.00
4. ชั้นปีที่ 4
30
25.00
รวม
120
100.00
จากตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ทั่ว ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามชั้นปี
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละชั้นปี มีจานวนเท่า ๆ กัน ผู้ตอบแบบสอบถามชั้นปีที่ 1 มีจานวน
30 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ผู้ตอบแบบสอบถามชั้นปีที่ 2 มีจานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00
ผู้ตอบแบบสอบถามชั้นปีที่ 3 มีจานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และผู้ตอบแบบสอบถามชั้นปีที่
4 มีจานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00
ตอนที่ 3.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการใช้รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิต
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
จากการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง จ านวน 120 ตั ว อย่ า ง ผู้ วิ จั ย ได้ น ามา
วิเคราะห์ข้อมูลระดับการใช้รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราช
พฤกษ์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทั้งโดยรวม และ
จาแนกตามรูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษ ดังแสดงในตารางที่ 4.4 - 4.10 ดังนี้
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ตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะห์ ข้อ มูล ระดับ การใช้รูป แบบการเรีย นภาษาอัง กฤษของนิสิ ต ระดั บ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์โดยรวม และจาแนกตามรูปแบบ
รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรีฯ ที่
SD ระดับ
1) รูปแบบการเรียนรู้แบบแข่งขัน (Competitive Style)
2 3.88 .86
มาก
2) รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Style)
5 3.82 .86
มาก
3) รูปแบบการเรียนรู้แบบหลีกเลี่ยง (Avoidant Style)
4 3.83 .85
มาก
4) รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participantion Style)
3 3.87 1.01 มาก
5) รูปแบบการเรียนรู้แบบพึ่งพา (Dependent Style)
1 3.89 1.04 มาก
6) รูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระ (Independent Style)
6 3.76 1.06 มาก
การใช้รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตฯ โดยรวม
3.84 .90
มาก
จากตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการใช้รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิต
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์โดยรวม และจาแนกตามประเภทของรูปแบบการเรียน
ภาษาอังกฤษของนิ สิ ตทั้ง 6 รู ป แบบ พบว่า การใช้รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิ ตระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 ( X = 3.84,
SD = .90, การแปลผล = ระดับมาก) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจาแนกตามประเภทของรูปแบบการเรียน
ภาษาอังกฤษของนิสิตทั้ง 6 รูปแบบ พบว่า นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มีการใช้
รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตทั้ง 6 รูปแบบในระดับมาก โดยสามารถเรียงลาดับประเภทของ
รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษที่มีค่าเฉลี่ยจากมากที่สุดไปหาน้ อยที่สุดได้ดังนี้ รูปแบบการเรียนรู้แบบ
พึ่งพา (Dependent Style) มีระดับค่าเฉลี่ยมากเป็นลาดับแรก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89
(
X = 3.89, SD = .1.04, การแปลผล = ระดับมาก) รองลงมาได้แก่ รูปแบบการเรียนรู้แบบแข่งขัน
(Competitive Style) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 ( X = 3.88, SD = .86, การแปลผล = ระดับมาก)
รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participantion Style) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ( X = 3.87, SD
= 1.01, การแปลผล = ระดับมาก) รูปแบบการเรียนรู้แบบหลีกเลี่ยง (Avoidant Style) มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.83 ( X = 3.83, SD = .85, การแปลผล = ระดับมาก) รูปแบบการเรียนรู้แบบร่ว มมือ
(Collaborative Style) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 ( X = 3.82, SD = .86, การแปลผล = ระดับมาก)
และสุดท้ายได้แก่ รูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระ (Independent Style) โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76
( X = 3.76, SD = 1.06, การแปลผล = ระดับมาก)
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ตารางที่ 4.5 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ระดั บ การใช้รู ป แบบการเรีย นรู้แ บบแข่ ง ขั น (Competitive
Style) ในการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
โดยรวม และรายข้อ
รูปแบบการเรียนรู้แบบแข่งขัน (Competitive Style)
ที่
SD ระดับ
1. การเรียนโดยแข่งขันกับคนอื่นจะทาให้ฉันได้รับการใส่ใจจาก 1 3.98 .84
มาก
อาจารย์
2. ฉันจาเป็นต้องแข่งขันกับคนอื่นเพื่อจะได้คะแนนสูง ๆ
9 3.82 .89
มาก
3. ระหว่างการอภิปรายฉันชอบแสดงความคิดเห็นเพื่อให้คนอื่น 10 3.62 1.03
มาก
ยอมรับความคิดเห็นของ
4. ฉันต้องมีนิสัยก้าวร้าวจึงจะใช้ชีวิตได้ดีในสถาบันการศึกษา
5 3.91 1.05
มาก
5. ฉันชิงตอบปัญหาหรือคาถามก่อนคนอื่น
4 3.92 1.02
มาก
6. ฉั น ต้ อ งได้ รั บ การปรึ ก ษาอย่ า งใกล้ ชิ ด จากอาจารย์ ที่ ดู แ ล 2 3.97 1.07
มาก
โครงงาน
7. ฉัน จะเสี ย โอกาสได้คะแนนดี ถ้าให้ คนอื่นยืมสมุดโน้ตหรื อ 7 3.88 1.08
มาก
อธิบายให้เขาพัง
8. ฉันจะพยายามทางานที่ได้รับมอบหมายให้ดีกว่าคนอื่นเพื่อจะ 3 3.96 .92
มาก
ได้เป็นคนเด่นของห้อง
9. ฉันชอบที่จะรู้ว่านักศึกษาอื่น ได้คะแนนสอบและคะแนนส่ ง 6 3.90 1.14
มาก
งานเท่าใด
10. ฉันชอบถามนักศึกษาคนอื่นในห้องว่าเขาได้คะแนนสอบและ 8 3.87 .90
มาก
คะแนนส่งงานเท่าใด
รูปแบบการเรียนรู้แบบแข่งขัน (Competitive Style) โดยรวม 3.88 .86
มาก
จากตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการใช้รูปแบบการเรียนรู้
แบบแข่งขัน (Competitive Style) ในการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชพฤกษ์โดยรวม และรายข้อ พบว่า นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มีการใช้รูปแบบ
การเรียนรู้แบบแข่งขัน (Competitive Style) ในการเรียนภาษาอังกฤษโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 ( X = 3.88, SD = .86, การแปลผล = ระดับมาก) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในราย
ข้อ พบว่า การใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบแข่งขั น (Competitive Style) ในการเรียนภาษาอังกฤษของ
นิสิต อยู่ในระดับมาก จานวนทั้ง 10 ข้อคาถาม โดยสามารถเรียงลาดับรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยจากมาก
ที่สุดไปหาน้อยที่สุด 3 ลาดับแรกได้ดังนี้ ข้อคาถามที่ 1 การเรียนโดยแข่งขันกับคนอื่นจะทาให้ ฉัน
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ได้รับการใส่ใจจากอาจารย์ มีระดับค่าเฉลี่ยมากเป็นลาดับแรก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 ( X = 3.98,
SD = .84, การแปลผล = ระดับมาก) รองลงมาได้แก่ ข้อคาถามที่ 6 ฉันต้องได้รับการปรึกษาอย่าง
ใกล้ชิดจากอาจารย์ที่ดูแลโครงงาน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 ( X = 3.97, SD = 1.07, การแปลผล
= ระดับมาก) และสุดท้ายได้แก่ ข้อคาถามที่ 9 ฉันจะพยายามทางานที่ได้รับมอบหมายให้ดีกว่าคนอื่น
เพื่อจะได้เป็นคนเด่นของห้อง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 ( X = 3.96, SD = .92, การแปลผล =
ระดับมาก)
ตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล ระดับการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่ว มมือ (Collaborative
Style) ในการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
โดยรวม และรายข้อ
รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Style)
ที่
SD ระดับ
1. ฉันชอบทางานกับเพื่อนเวลาที่มีโครงงาน
3 3.96 1.02
มาก
2. ฉันชอบฟังเพื่อนนักศึกษาแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่หยิบ 2 3.98 .95
มาก
ยกมา
3. ฉันจะเรียนรู้มากยิ่งขึ้นถ้าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและ 4 3.91 1.17
มาก
กัน
4. ฉันชอบดูหนังสือสอบกับเพื่อน ๆ
7 3.73 .99
มาก
5. ฉันสามารถทาความเข้าใจเนื้อหาวิชาจากการฟังความคิดของ 5 3.83 1.04
มาก
นักศึกษาคนอื่น
6. สิ่งสาคัญในการเรียนหนังสือคือการเรียนรู้ที่จะเข้ากับคนอื่นได้ 9 3.63 1.00
มาก
7. การเรียนควรได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาและคณะวิชา
10 3.57 1.14
มาก
8. ถ้ามีนักศึกษาอื่นมาขอยืมสมุดบันทึก ฉันก็ให้เขายืม
8 3.72 1.03
มาก
9. ฉันชอบทากิจกรรมกลุ่มย่อย
1 4.06 .83
มาก
10. ฉันชอบการทางานเป็นกลุ่มมากกว่าทาคนเดียว
6 3.79 1.11
มาก
รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Style) โดยรวม 3.82 .86
มาก

จากตารางที่ 4.6 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ระดั บ การใช้ รู ป แบบการเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ
(Collaborative Style) ในการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
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โดยรวม และรายข้อ พบว่า นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มีการใช้รูปแบบการเรียนรู้
แบบร่วมมือ (Collaborative Style) ในการเรียนภาษาอังกฤษโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.82 ( X = 3.82, SD = .86, การแปลผล = ระดับมาก) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า
การใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Style) ในการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิต อยู่
ในระดับมาก จานวนทั้ง 10 ข้อคาถาม โดยสามารถเรียงลาดับรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยจากมากที่สุดไปหา
น้อยที่สุด 3 ลาดับแรกได้ดังนี้ ข้อคาถามที่ 9 ฉันชอบทากิจกรรมกลุ่มย่อย มีระดับค่าเฉลี่ยมากเป็น
ลาดับแรก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 ( X = 4.06, SD = .83, การแปลผล = ระดับมาก) รองลงมา
ได้แก่ ข้อคาถามที่ 2 ฉัน ชอบฟังเพื่อนนักศึกษาแสดงความคิดเห็ นในประเด็นที่หยิบยกมา โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 ( X = 3.98, SD = .95, การแปลผล = ระดับมาก) และสุดท้ายได้แก่ ข้อคาถาม
ที่ 1 ฉันชอบทางานกับเพื่อนเวลาที่มีโครงงาน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 ( X = 3.96, SD = .1.02,
การแปลผล = ระดับมาก)
ตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบหลีกเลี่ยง (Avoidant Style)
ในการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์โดยรวม
และรายข้อ
รูปแบบการเรียนรู้แบบหลีกเลี่ยง (Avoidant Style)
ที่
SD ระดับ
1. ฉันชอบคิดเพ้อฝันเป็นประจาระหว่างที่เรียน
9 3.63 1.00
มาก
2. ฉันไม่ค่อยตื่นเต้นกับเนื้อหาวิชาที่เรียน
10 3.57 1.14
มาก
3. ฉันรู้สึกว่าฉันต้องเข้าเรียนมากกว่าฉันควรเข้าเรียน
8 3.72 1.03
มาก
4. ฉันไม่ค่อยมีสมาธิในระหว่างเรียน
1 4.04 .83
มาก
5. ฉันจะไม่ค้นคว้าอะไรเพิ่มเติมอีกเมื่อไปเข้าเรียนแล้ว
7 3.79 1.11
มาก
6. ฉันชอบอาจารย์ที่ไม่ให้ความสนใจฉันเมื่ออยู่ในห้องเรียน
4 3.93 .96
มาก
7. ฉันชอบคุยสนุกสนานกับเพื่อนข้าง ๆ ระหว่างที่เรียน
6 3.85 .98
มาก
8. ฉันรู้สึกว่าการทากิจกรรมในชั้นเรียนเป็นเรื่องที่น่าเบื่อ
3 3.94 .99
มาก
9. ฉันไม่ชอบกิจกรรมในห้องเรียน
5 3.89 1.05
มาก
10. ฉันไม่ชอบแข่งกับคนอื่น ๆ ในเรื่องเรียน
2 3.95 1.01
มาก
การใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบหลีกเลี่ยง (Avoidant Style)
3.83 .85
มาก
โดยรวม
จากตารางที่ 4.7 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ระดั บ การใช้รู ป แบบการเรีย นรู้แ บบหลี กเลี่ ยง
(Avoidant Style) ในการเรี ย นภาษาอั ง กฤษของนิ สิ ต ระดับ ปริญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ยราชพฤกษ์
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โดยรวม และรายข้อ พบว่า นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มีการใช้รูปแบบการเรียนรู้
แบบหลีกเลี่ยง (Avoidant Style) ในการเรียนภาษาอังกฤษโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.83 ( X = 3.83, SD = .85, การแปลผล = ระดับมาก) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า
การใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบหลีกเลี่ยง (Avoidant Style) ในการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิต อยู่ใน
ระดับมาก จานวนทั้ง 10 ข้อคาถาม โดยสามารถเรียงลาดับรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยจากมากที่สุดไปหาน้อย
ที่สุด 3 ลาดับแรกได้ดังนี้ ข้อคาถามที่ 4 ฉันไม่ค่อยมีสมาธิในระหว่างเรียน มีระดับค่าเฉลี่ยมากเป็น
ลาดับแรก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ( X = 4.04, SD = .83, การแปลผล = ระดับมาก) รองลงมา
ได้แก่ ข้อคาถามที่ 10 ฉันไม่ชอบแข่งกับคนอื่น ๆ ในเรื่องเรียน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 ( X =
3.95, SD = 1.01, การแปลผล = ระดับมาก) และสุดท้ายได้แก่ ข้อคาถามที่ 8 การทากิจกรรมในชั้น
เรียนเป็นเรื่องที่น่าเบื่อ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 ( X = 3.94, SD = .99, การแปลผล = ระดับมาก)
ตารางที่ 4.8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participation
Style) ในการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
โดยรวมและรายข้อ
รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participation Style) ที่
SD
ระดับ
1. ฉันใส่ใจเรียนเนื้อหาวิชาจากห้องเรียนตามปกติ
7 3.86 1.06
มาก
2. ฉันชอบผู้สอนที่คิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ได้ดี
10 3.78 1.11
มาก
3. ฉันไปเรียนหนังสือมากกว่าอยู่บ้าน
3 3.90 1.14
มาก
4. ฉันมีความรับผิดชอบที่จะเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ 5 3.88 1.08
มาก
5. ฉันพยายามเข้าเรียนให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
2 3.91 1.06
มาก
6. ฉันจะรีบทาให้เสร็จพอได้รับงานที่มอบหมาย
9 3.79 1.19
มาก
7. ฉันอ่านหนังสือที่กาหนดให้อ่านและหนังสือเลือกอ่านทั้งหมด 6 3.87 1.11
มาก
8. ฉันชอบนั่งหันหน้าไปทางหน้าชั้นเรียนเวลาที่อยู่ในชั้นเรียน
1 3.97 1.08
มาก
9. ฉันคิดว่าความคิดของฉันกับเนื้อหาในตาราเหมือนกัน
4 3.89 1.08
มาก
10. งานที่ได้รับมอบหมายจะเสร็จหรือไม่เสร็จ เป็นสิ่งที่น่าสนใจ 8 3.85 1.16
มาก
รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participation Style) โดยรวม 3.87 1.01 มาก
จากตารางที่ 4.8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการใช้รูปแบบการเรียนรู้
แบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participation Style) ในการเรี ย นภาษาอั ง กฤษของนิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์โดยรวม และรายข้อ พบว่า นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มี
การใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participation Style) ในการเรียนภาษาอังกฤษโดยรวมอยู่
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ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ( X = 3.87, SD = 1.01, การแปลผล = ระดับมาก) ทั้งนี้
เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า การใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participation Style) ในการ
เรียนภาษาอังกฤษของนิสิต อยู่ในระดับมาก จานวนทั้ง 10 ข้อคาถาม โดยสามารถเรียงลาดับรายข้อที่
มีค่าเฉลี่ยจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด 3 ลาดับแรกได้ดังนี้ ข้อคาถามที่ 8 เวลาที่อยู่ในชั้นเรียน ฉัน
ชอบนั่งหันหน้าไปทางหน้าชั้นเรียน มีระดับค่าเฉลี่ยมากเป็นลาดับแรก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 ( X
= 3.97, SD = 1.08, การแปลผล = ระดับมาก) รองลงมาได้แก่ ข้อคาถามที่ 5 ฉันพยายามเข้าเรียน
ให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 ( X = 3.91, SD = 1.06, การแปลผล = ระดับ
มาก) และสุดท้ายได้แก่ ข้อคาถามที่ 3 ฉันไปเรียนหนังสือมากกว่าอยู่บ้าน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 (
X = 3.90, SD = 1.14, การแปลผล = ระดับมาก)
ตารางที่ 4.9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบพึ่งพา (Dependent Style)
ในการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตฯ โดยรวม และรายข้อ
รูปแบบการเรียนรู้แบบพึ่งพา (Dependent Style)
ที่
SD
ระดับ
1. ฉันคิดว่าเนื้อหาวิชาในตาราและที่อาจารย์บรรยายมี ความ 5 3.92 1.12
มาก
ถูกต้องแล้ว
2. อาจารย์เป็นผู้ตัดสินใจเลือกสิ่งที่ฉันควรเรียนได้ดีที่สุด
1 4.04 1.04
มาก
3. อาจารย์ควรกาหนดให้ชัดเจนว่าต้องการอะไรจากนักศึกษา
2 4.00 1.09
มาก
4. ฉั น พยายามท างานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายตรงตามที่ อ าจารย์ 3 3.95 1.11
มาก
กาหนด
5. ฉันชอบให้อาจารย์ปล่อยให้ฉันทาอะไรตามอาเภอใจ
7 3.84 1.11
มาก
6. ถ้าอยากเรียนเก่ง ฉันต้องพึ่งพานักศึกษาคนอื่น
4 3.94 1.08
มาก
7. ฉันชอบชั้นเรียนที่มีระเบียบ
10 3.74 1.16
มาก
8. อาจารย์ควรบอกเนื้อหาที่จะใช้ในการสอบก่อนสอบ
9 3.78 1.13
มาก
9. ฉันคิดว่าสังเขปวิชาและโน้ตย่อของอาจารย์มีประโยชน์มาก
8 3.82 1.15
มาก
10. การแบ่งคาบเรียนเหมาะสมดีอยู่แล้ว
6 3.85 1.13
มาก
การใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบพึ่งพา (Dependent Style)โดยรวม 3.89 1.04 มาก
จากตารางที่ 4.9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการใช้รูปแบบการเรียนรู้
แบบพึ่งพา (Dependent Style) ในการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชพฤกษ์โดยรวม และรายข้อ พบว่า นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มีการใช้รูปแบบ
การเรียนรู้แบบพึ่งพา (Dependent Style) ในการเรียนภาษาอังกฤษโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 ( X = 3.89, SD = 1.04, การแปลผล = ระดับมาก) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในราย
ข้อ พบว่า การใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบพึ่ง พา (Dependent Style) ในการเรียนภาษาอังกฤษของ
นิสิต อยู่ในระดับมาก จานวนทั้ง 10 ข้อคาถาม โดยสามารถเรียงลาดับรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยจากมาก
ที่สุดไปหาน้อยที่สุด 3 ลาดับแรกได้ดังนี้ ข้อคาถามที่ 2 อาจารย์เป็นผู้ตัดสินใจเลือกสิ่งที่ฉันควรเรียน
ได้ดีที่สุด มีระดับค่าเฉลี่ยมากเป็นลาดับแรก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ( X = 4.04, SD = 1.04, การ
แปลผล = ระดับมาก) รองลงมาได้แก่ ข้อคาถามที่ 3 อาจารย์ควรกาหนดให้ชัดเจนว่าต้องการอะไร
จากนักศึกษา โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ( X = 4.00, SD = 1.09, การแปลผล = ระดับมาก) และ
สุดท้ายได้แก่ ข้อคาถามที่ 4 ฉันพยายามทางานที่ได้รับมอบหมายตรงตามที่อาจารย์กาหนด โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 ( X = 3.95, SD = 1.11, การแปลผล = ระดับมาก)
ตารางที่ 4.10 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล ระดับการใช้ รูปแบบการเรียนรู้แบบอิส ระ (Independent
Style) ในการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
โดยรวม และรายข้อ
รูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระ (Independent Style)
ที่
SD
ระดับ
1. ฉันมั่นใจว่าสามารถเรียนเนื้อหาในวิชาที่สาคัญได้
3 3.81 1.04
มาก
2. ฉันชอบทางานด้วยตนเองตามลาพังมากกว่าทางานร่วมกับคน 9 3.69 1.17
มาก
อื่น
3. ฉันเรียนในสิ่งที่ฉัน คิดว่าสาคัญ ไม่ใช่สิ่งที่อาจารย์บอกว่ ามี 8 3.73 1.09
มาก
ความสาคัญ
4. สิ่งที่ฉันรู้ส่วนมากมาจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง
6 3.77 1.21
มาก
5. ฉันสามารถกาหนดเองได้ว่าเนื้อหาในวิชาตรงไหนสาคัญ
7 3.77 1.13
มาก
6. ฉันชอบพัฒนาความคิดเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาที่เรียน
4 3.79 1.16
มาก
7. ฉัน มีความคิด ของตนเองว่า ฉัน จะจั ด การการเรีย นของฉั น 5 3.78 1.18
มาก
อย่างไร
8. ถ้าฉันชอบหัวข้อไหน ฉันก็จะไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง
2 3.83 1.20
มาก
9. ฉันชอบทางานที่เป็นโครงงาน
1 3.84 1.14
มาก
10. เวลาที่ฉันไม่เข้าใจอะไร ฉันจะพยายามหาคาตอบด้วยตนเอง 10 3.53 1.14
มาก
ก่อนไปถามคนอื่น
การใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระ (Independent Style)
3.76 1.06 มาก
โดยรวม
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จากตารางที่ 4.10 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิเ คราะห์ข้อมูลระดับการใช้รูปแบบการ
เรี ย นรู้ แ บบอิ ส ระ (Independent Style)ในการเรี ย นภาษาอั ง กฤษของนิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์โดยรวม และรายข้อ พบว่า นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มี
การใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระ (Independent Style) ในการเรียนภาษาอังกฤษโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 ( X = 3.76, SD = 1.06, การแปลผล = ระดับมาก) ทั้งนี้ เมื่อ
พิจารณาในรายข้อ พบว่า การใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระ (Independent Style) ในการเรียน
ภาษาอังกฤษของนิสิต อยู่ในระดับมาก จานวนทั้ง 10 ข้อคาถาม โดยสามารถเรียงลาดับรายข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด 3 ลาดับแรกได้ดังนี้ ข้อคาถามที่ 9 ฉันชอบทางานที่เป็นโครงงาน
มีระดับค่าเฉลี่ยมากเป็นลาดับแรก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 ( X = 3.84, SD = 1.14, การแปลผล
= ระดับมาก) รองลงมาได้แก่ ข้อคาถามที่ 8 ถ้าฉันชอบหัวข้อไหน ฉันก็จะไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 ( X = 3.83, SD = 1.20, การแปลผล = ระดับมาก) และสุดท้ายได้แก่ ข้อ
คาถามที่ 1 ฉันมั่นใจว่าสามารถเรียนเนื้อหาในวิชาที่สาคัญได้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 ( X = 3.81,
SD = 1.04, การแปลผล = ระดับมาก)
ตอนที่ 3.3 ผลการเปรียบเทียบการใช้รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษ จาแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคลของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
จากการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง จ านวน 120 ตั ว อย่ า ง ผู้ วิ จั ย ได้ น ามา
วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบการใช้รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษ จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของ
นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยการวิเคราะห์ ด้ว ยสถิติ One – way MANOVA
จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ดังนี้
3.3.1 การวิเคราะห์ข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ ชนิด
ไม่มีตัวแปรร่วม ซึ่งประกอบด้วยดังนี้
1) การทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้สถิติเกี่ยวกับการแจกแจงความเป็นโค้ง
ปกติของกลุ่ มตัว อย่ างในการวิจั ย (Normal Distribution) มีส ถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้แก่
Kolomogorov-Smirnov Test สาหรับตัวแปรอิสระที่มีค่าย่อยไม่เกิน 2 ค่า และ Kruskal-Wallis
Test สาหรับตัวแปรอิสระที่มีค่าย่อยเกินกว่า 2 ค่าขึ้นไป ปรากฏดังตารางที่ 4.11 ดังนี้
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ตารางที่ 4.11 ผลการวิเคราะห์การแจกแจงความเป็นโค้งปกติของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
Hypothesis Test Summary
Null Hypothesis
Test
Sig.
Decision
เพศมีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ Kolomogorov-Smirnov Test .89 ยอมรับ Null Hypothesis
คณะมีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ
Kruskal-Wallis Test
.71 ยอมรับ Null Hypothesis
ชั้นปีมีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ
Kruskal-Wallis Test
.65 ยอมรับ Null Hypothesis
จากตารางที่ 4.11 พบว่า ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีค่านัยสาคัญทางสถิติของการทดสอบ
เท่ากับ .89, .71 และ .65 ตามลาดับ ซึ่งมากกว่านัยสาคัญทางสถิ ติที่ได้กาหนดไว้ที่ระดับ .05 (Sig >
.05) ในทุกตัวแปรอิสระของการทดสอบ โดยสามารถอธิบายได้ว่า ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ครั้งนี้ มีการแจกแจงที่เป็นโค้งปกติ เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์ความแปรปรวน
พหุคูณ ชนิดไม่มีตัวแปรร่วม
2) การทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้สถิติเกี่ยวกับภาวะสารูปสนิทดีของข้อมูล
การวิจัย (Goodness of Fit) และความเป็นอิสระของข้อมูล (Test of Independent) มีสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ Chi-square Test ปรากฏดังตารางที่ 4.13 ดังนี้
ตารางที่ 4.12 ผลการวิเคราะห์ภาวะสารูปสนิทดี และความเป็นอิสระของข้อมูลในการวิจัย
Test Statistics
รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตฯ
Chi-Square (a)
39.13
df
61
Asymp. Sig.
.99
จากตารางที่ 4.12 พบว่า ภาวะสารูปสนิทดี และความเป็นอิสระของข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .99 ซึ่งมากกว่านัยสาคัญทางสถิติที่ได้กาหนดไว้ที่ระดับ .05 (Sig >
.05) โดยสามารถอธิบายได้ว่า ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ มีภาวะสารูปสนิทดี และข้อมูล
มีความเป็นอิสระระหว่างกัน เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุ คูณ
ชนิดไม่มีตัวแปรร่วม
3) การทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้ส ถิติเกี่ยวกับความเป็นเอกพัน ธ์ ข อง
เมตริกความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย (Homogeneity Test) มีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
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ข้อมูลได้แก่ Levene's Test of Equality of Error Variances ปรากฏดังตารางที่ 4.13 ดังนี้
ตารางที่ 4.13 ผลการวิเคราะห์ความเป็นเอกพันธ์ของเมตริกความแปรปรวนกลุ่มตัวอย่างการวิจัย
Levene
Levene's Test
df1
df2
Sig.
Statistic
Y1 รูปแบบการเรียนรู้แบบแข่งขัน
.02
1.00
118.00
.88
Y2 รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ
.34
1.00
118.00
.56
Y3 รูปแบบการเรียนรู้แบบหลีกเลี่ยง
.36
1.00
118.00
.55
Y4 รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
.17
1.00
118.00
.68
Y5 รูปแบบการเรียนรู้แบบพึ่งพา
.03
1.00
118.00
.87
Y6 รูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระ
.14
1.00
118.00
.71
รูปแบบการเรียนรู้ภาษาฯ โดยรวม
.00
1.00
118.00
1.00
จากตารางที่ 4.13 พบว่า ความเป็นเอกพันธ์ของเมตริกความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัยครั้งนี้ มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .88, .56, .55, .68, .87, .71 ตามลาดับ และ 1.00 โดยรวม
ซึ่งมากกว่านัยสาคัญทางสถิติที่ได้กาหนดไว้ที่ระดับ .05 (Sig > .05) โดยสามารถอธิบายได้ว่า ข้อมูล
ของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ มีความเป็นเอกพันธ์ของเมตริกความแปรปรวนระหว่างกลุ่มที่เป็น
ปกติ เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ ชนิดไม่มีตัวแปรร่วม
4) การทดสอบข้ อ ตกลงเบื้ อ งต้ น ของการใช้ส ถิ ติ เกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ์ ระหว่าง
องค์ประกอบของตัวแปรตามในการวิจัย (Variable’s Correlation) มีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ Pearson’s Correlation ปรากฏดังตารางที่ 4.14 ดังนี้
ตารางที่ 4.14 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของตัวแปรตามในการวิจัย
Correlation
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y1
.93**
.90**
.86**
.83**
.79**
Y2
1.00
.96**
.90**
.88**
.84**
Y3
1.00
.93**
.91**
.86**
Y4
1.00
.96**
.92**
Y5
1.00
.93**
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จากตารางที่ 4.14 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของตัวแปรตามในการวิจัย
(Variable’s Correlation) ครั้งนี้ มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 ในทุกองค์ประกอบของตัว
แปรตามในการวิจัย ซึ่งน้อยกว่านัยสาคัญทางสถิติที่ได้กาหนดไว้ที่ระดับ .05 (Sig < .05) โดยสามารถ
อธิ บ ายได้ ว่ า องค์ ป ระกอบของตั ว แปรตามในการวิ จั ย ( Variable’s Correlation) ครั้ ง นี้ มี
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ ชนิด
ไม่มีตัวแปรร่วม
3.3.2 ผลการเปรียบเทียบการใช้รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษ จาแนกตามเพศของ
นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ผลการเปรียบเทียบการใช้รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษ จาแนกตามเพศของนิสิต
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปรากฏดังตารางที่ 4.15 ดังนี้
ตารางที่ 4.15 ผลการเปรียบเทียบการใช้รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษ จาแนกตามเพศของนิสิ ต
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
Tests of Between-Subjects Effects
Source Dependent Variable
Sum of Squares df Mean Square
เพศ Y1 รูปแบบการเรียนรู้แบบแข่งขัน
.23
1
.23
Y2 รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ
.33
1
.33
Y3 รูปแบบการเรียนรู้แบบหลีกเลี่ยง
.21
1
.21
Y4 รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
.00
1
.00
Y5 รูปแบบการเรียนรู้แบบพึ่งพา
.03
1
.03
Y6 รูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระ
.04
1
.04
รูปแบบการเรียนภาษาฯ โดยรวม
.09
1
.09
จากตารางที่ 4.15 ผลการเปรียบเทียบการใช้รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษ จาแนกตามเพศ
ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ พบว่า นิสิตระดับปริญญาตรีที่มีเพศต่างกัน มีการ
ใช้รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเมื่อ
พิจารณาเปรียบเทียบการใช้รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษจาแนกตามประเภทของรูปแบบการเรียนรู้
พบว่า นิสิตระดับปริญญาตรีที่มีเพศต่างกัน มีการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบแข่งขัน รูปแบบการเรียนรู้

F
.30
.44
.29
.00
.03
.04
.11

Sig.
.58
.51
.59
.97
.87
.85
.74
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แบบร่วมมือ รูปแบบการเรียนรู้แบบหลีกเลี่ยง รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม รูปแบบการเรียนรู้
แบบพึ่งพา และรูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.3.3 ผลการเปรียบเทียบการใช้รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษ จาแนกตามคณะของ
นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ผลการเปรียบเทียบการใช้รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษ จาแนกตามคณะของนิสิต
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปรากฏดังตารางที่ 4.16-4.22 ดังนี้
ตารางที่ 4.16 ผลการเปรียบเทียบการใช้รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษ จาแนกตามคณะของนิสิต
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
Tests of Between-Subjects Effects
Sum of
Mean
Source Dependent Variable
df
F
Sig.
Squares
Square
คณะ Y1 รูปแบบการเรียนรู้แบบแข่งขัน
35.81 5.00 7.16 15.43 .00**
Y2 รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ
38.51 5.00 7.70 17.60 .00**
Y3 รูปแบบการเรียนรู้แบบหลีกเลี่ยง 40.23 5.00 8.05 20.03 .00**
Y4 รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วน
65.56 5.00 13.11 27.21 .00**
ร่วม
Y5 รูปแบบการเรียนรู้แบบพึ่งพา
65.67 5.00 13.13 23.81 .00**
Y6 รูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระ
71.75 5.00 14.35 26.70 .00**
รูปแบบการเรียนภาษาฯ โดยรวม
51.40 5.00 10.28 25.57 .00**
จากตารางที่ 4.16 ผลการเปรียบเทียบการใช้รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษ จาแนกตามคณะ
ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ พบว่า นิสิตระดับปริญญาตรีที่มีคณะต่างกัน มีการ
ใช้รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเมื่อ
พิจารณาเปรียบเทียบการใช้รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษจาแนกตามประเภทของรูปแบบการเรียนรู้
พบว่า นิสิตระดับปริญญาตรีที่มีคณะต่างกัน มีการใช้รู ปแบบการเรียนรู้แบบแข่งขัน รูปแบบการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ รูปแบบการเรียนรู้แบบหลีกเลี่ยง รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม รูปแบบการ
เรียนรู้แบบพึ่งพา และรูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ในทุกประเภทของรูปแบบการเรียนรู้ ผู้วิจั ยจึงได้ทาการเปรียบเทียบความแตกต่างของการใช้รูปแบบ
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การเรียนภาษาอังกฤษจาแนกตามประเภทของรูปแบบการเรียนรู้ ในรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD ดัง
ตารางที่ 4.17-4.22 ดังนี้
ตารางที่ 4.17 ผลการเปรียบเทียบการใช้รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบแข่งขันในรายคู่จาแนก
ตามคณะของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
บัญชี
นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ศิลปศาสตร์
คณะ
4.64
4.22
3.27
3.70
X 3.25
บริหารธุรกิจ 4.10 .00**
.00**
.54
.00
.34
บัญชี
3.25 .00**
.00**
.97
.28
นิติศาสตร์
4.64 .04*
.00**
.03*
นิเทศศาสตร์ 4.22 .00**
.22
วิทยาศาสตร์ฯ 3.27 .29
** = มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
* = มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.17 การเปรียบเทียบการใช้รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบแข่งขันในราย
คู่จาแนกตามคณะของนิสิตระดับ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ พบว่า นิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มีระดับการใช้รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบ
แข่งขัน แตกต่างจากนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สังกัดคณะบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ฯ และคณะศิลปศาสตร์ โดยนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชพฤกษ์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มีระดับการใช้รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบแข่งขัน ( X =
4.64) สูงกว่า นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สังกัดคณะบัญชี ( X = 3.25) คณะ
บริหารธุรกิจ ( X = 4.10) คณะนิเทศศาสตร์ ( X = 4.22) คณะวิทยาศาสตร์ฯ ( X = 3.27) และ
คณะศิลปศาสตร์ ( X = 3.70) อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ .01, .01, .05, .01 และ .05 ตามลาดับ
ในขณะที่นิ สิ ตระดับ ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลั ยราชพฤกษ์ สั งกัดคณะนิเทศศาสตร์ มีระดับการใช้
รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบแข่งขัน แตกต่างจากนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราช
พฤกษ์ สังกัดคณะบัญชี และคณะวิทยาศาสตร์ฯ โดยนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
สังกัดคณะนิเทศศาสตร์ มีระดับการใช้รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบแข่งขัน ( X = 4.22) สูง
กว่านิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สังกัดคณะบัญชี ( X = 3.25) และสังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์ฯ ( X = 3.27) อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ .01
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ตารางที่ 4.18 ผลการเปรียบเทียบการใช้รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบร่วมมือในรายคู่จาแนก
ตามคณะของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
บัญชี
นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ศิลปศาสตร์
คณะ
4.59
4.19
3.16
3.67
X 3.16
บริหารธุรกิจ 4.04 .00**
.01**
.45
.00**
.36
บัญชี
3.16
.00**
.00**
.98
.22
นิติศาสตร์
4.59
.04*
.00**
.03*
นิเทศศาสตร์ 4.19
.00**
.20
วิทยาศาสตร์ฯ 3.15
.21
** = มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
* = มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.18 การเปรียบเทียบการใช้รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบร่วมมือในราย
คู่จาแนกตามคณะของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ พบว่า นิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มีระดับการใช้รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบ
ร่วมมือ แตกต่างจากนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สังกัดคณะบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ และคณะศิลปศาสตร์ โดยนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชพฤกษ์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มีระดับการใช้ รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบร่วมมือ ( X =
4.59) สูงกว่า นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สังกัดคณะบัญชี ( X = 3.16) คณะ
บริหารธุรกิจ ( X = 4.04) คณะนิเทศศาสตร์ ( X = 4.19) คณะวิทยาศาสตร์ฯ ( X = 3.15) และ
คณะศิลปศาสตร์ ( X = 3.67) อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ .01, .01, .05, .01 และ .05 ตามลาดับ
ในขณะที่นิ สิ ตระดับ ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลั ยราชพฤกษ์ สั งกัดคณะนิเทศศาสตร์ มีระดับการใช้
รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบร่วมมือ แตกต่างจากนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราช
พฤกษ์ สังกัดคณะบัญชี และคณะวิทยาศาสตร์ฯ โดยนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
สังกัดคณะนิเทศศาสตร์ มีระดับการใช้รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบร่วมมือ ( X = 4.19) สูง
กว่านิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สังกัดคณะบัญชี ( X = 3.16) และสังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์ฯ ( X = 3.15) อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ .01
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ตารางที่ 4.19 ผลการเปรียบเทียบการใช้รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบหลี กเลี่ยงในรายคู่
จาแนกตามคณะของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
บัญชี
นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ศิลปศาสตร์
คณะ
4.63
4.17
3.17
3.67
X 3.15
บริหารธุรกิจ
4.08 .00**
.00**
.66
.00**
.29
บัญชี
3.15 .00**
.00**
.95
.19
นิติศาสตร์
4.63 .01**
.00**
.01**
นิเทศศาสตร์
4.17 .00**
.20
วิทยาศาสตร์ฯ 3.17 .20
** = มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
* = มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.19 การเปรียบเทียบการใช้รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบหลีกเลี่ยงใน
รายคู่จาแนกตามคณะของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ พบว่า นิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มีระดับการใช้รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบ
หลี ก เลี่ ย ง แตกต่ า งจากนิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย ราชพฤกษ์ สั ง กั ด คณะบั ญ ชี คณะ
บริหารธุรกิจ คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ และคณะศิลปศาสตร์ โดยนิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มีระดับการใช้รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบ
หลีกเลี่ยง ( X = 4.63) สูงกว่า นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สังกัดคณะบัญชี ( X =
3.15) คณะบริหารธุรกิจ ( X = 4.08) คณะนิเทศศาสตร์ ( X = 4.17) และคณะวิทยาศาสตร์ฯ ( X =
3.17) อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ .01 ในขณะที่นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สังกัด
คณะนิเทศศาสตร์ มีระดับการใช้รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบหลีกเลี่ยง แตกต่างจากนิสิต
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สังกัดคณะบัญชี และคณะวิทยาศาสตร์ฯ โดยนิสิตระดับ
ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย ราชพฤกษ์ สั ง กั ด คณะนิ เ ทศศาสตร์ มี ร ะดั บ การใช้ รู ป แบบการเรี ยนรู้
ภาษาอังกฤษแบบหลีกเลี่ยง ( X = 4.17) สูงกว่านิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สังกัด
คณะบัญชี ( X = 3.15) และสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ฯ ( X = 3.17) อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ .01
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ตารางที่ 4.20 ผลการเปรียบเทียบการใช้รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบมีส่วนร่วมในรายคู่
จาแนกตามคณะของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
บัญชี
นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ศิลปศาสตร์
คณะ
2.92
4.78
4.36
3.07
3.87
X
บริหารธุรกิจ 4.30 .00**
.03*
.80
.00**
.03*
บัญชี
2.92
.00**
.00**
.44
.30
นิติศาสตร์
4.78
.04*
.00**
.00**
นิเทศศาสตร์ 4.36
.00**
.02*
วิทยาศาสตร์ฯ 3.07
.50
** = มีนย
ั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
* = มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.20 การเปรียบเทียบการใช้รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบมีส่วนร่วมใน
รายคู่จาแนกตามคณะของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ พบว่า นิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สัง กัดคณะนิติศาสตร์ มีระดับการใช้รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบมี
ส่ ว นร่ ว ม แตกต่ า งจากนิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย ราชพฤกษ์ สั ง กั ด คณะบั ญ ชี คณะ
บริหารธุรกิจ คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ และคณะศิลปศาสตร์ โดยนิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สังกัดคณะนิติ ศาสตร์ มีระดับการใช้รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบมี
ส่วนร่วม ( X = 4.78) สูงกว่า นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สังกัดคณะบัญชี ( X =
2.92) คณะบริหารธุรกิจ ( X = 4.30) คณะนิเทศศาสตร์ ( X = 4.36) คณะวิทยาศาสตร์ฯ ( X =
3.07) และคณะศิลปศาสตร์ ( X = 3.87) อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ .01, .05, .05, .01 และ .05
ตามลาดับ ในขณะที่นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ มีระดับ
การใช้รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบมีส่วนร่วม แตกต่างจากนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชพฤกษ์ สังกัดคณะบัญชี และคณะวิทยาศาสตร์ฯ โดยนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราช
พฤกษ์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ มีระดับการใช้รูปแบบการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษแบบมีส่วนร่วม ( X =
4.30) สูงกว่านิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สังกัดคณะบัญชี ( X = 2.92) และสังกัด
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ( X = 3.07) อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ .01
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ตารางที่ 4.21 ผลการเปรียบเทียบการใช้รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพึ่งพาในรายคู่จาแนก
ตามคณะของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
บัญชี
นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ศิลปศาสตร์
คณะ
4.75
4.35
3.11
3.30
X 2.92
บริหารธุรกิจ 4.40 .00**
.11
.81
.00**
.02*
บัญชี
2.92 .00**
.00**
.36
.40
นิติศาสตร์
4.75 .07
.00**
.00**
นิเทศศาสตร์ 4.35 .00**
.02*
วิทยาศาสตร์ฯ 3.11 .69
** = มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
* = มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.21 การเปรียบเทียบการใช้รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพึ่งพาในรายคู่
จาแนกตามคณะของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ พบว่า นิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มีระดับการใช้รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบ
พึ่งพา แตกต่างจากนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สังกัดคณะบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ และคณะศิลปศาสตร์ โดยนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชพฤกษ์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มีระดับการใช้รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพึ่งพา ( X =
4.75) สูงกว่า นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สังกัดคณะบัญชี ( X = 2.92) คณะนิเทศ
ศาสตร์ ( X = 4.35) คณะวิทยาศาสตร์ฯ ( X = 3.11) และคณะศิลปศาสตร์ ( X = 3.30) อย่างมีนัย
ทางสถิติที่ระดับ .01 ในขณะที่นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ
มี ร ะดั บ การใช้ รู ป แบบการเรี ย นรู้ ภ าษาอั ง กฤษแบบพึ่ ง พา แตกต่ า งจากนิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สังกัดคณะบัญชี คณะวิทยาศาสตร์ฯ และคณะศิลปศาสตร์ อย่ างมีนัยทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ มีระดับ
การใช้ รู ป แบบการเรี ย นรู้ ภ าษาอั ง กฤษแบบพึ่ ง พา ( X = 4.40) สู ง กว่ า นิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สังกัดคณะบัญชี ( X = 2.92) สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ฯ ( X = 3.11) และ
คณะศิลปศาสตร์ ( X = 3.30) อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ .01 อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ .01, .01
และ .05 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.22 ผลการเปรียบเทียบการใช้รูป แบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบอิสระในรายคู่จาแนก
ตามคณะของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
บัญชี
นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ศิลปศาสตร์
คณะ
4.66
4.30
2.92
2.87
X 2.79
บริหารธุรกิจ 4.23 .00**
.04*
.71
.00**
.00**
บัญชี
2.79
.00**
.00**
.52
.86
นิติศาสตร์
4.66
.10
.00**
.00**
นิเทศศาสตร์ 4.30
.00**
.00**
วิทยาศาสตร์ฯ 2.92
.89
** = มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
* = มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.22 การเปรียบเทียบการใช้รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบอิสระในรายคู่
จาแนกตามคณะของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ พบว่า นิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มีระดับการใช้รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบ
อิสระ แตกต่างจากนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สัง กัดคณะบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ และคณะศิลปศาสตร์ โดยนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชพฤกษ์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มีระดับการใช้รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบอิสระ ( X =
4.66) สูงกว่า นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิ ทยาลัยราชพฤกษ์ สังกัดคณะบัญชี ( X = 2.79) คณะ
บริหารธุรกิจ ( X = 4.23) คณะวิทยาศาสตร์ฯ ( X = 2.92) และคณะศิลปศาสตร์ ( X = 2.87) อย่าง
มี นั ย ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 ในขณะที่ นิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย ราชพฤกษ์ สั ง กั ด คณะ
บริหารธุรกิจ มีระดับการใช้รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบอิสระ แตกต่างจากนิสิตระดับปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สังกัดคณะบัญชี คณะวิทยาศาสตร์ฯ และคณะศิลปศาสตร์ อย่างมีนัยทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ มีระดับ
การใช้ รู ป แบบการเรี ย นรู้ ภ าษาอั ง กฤษแบบอิ ส ระ ( X = 4.23) สู ง กว่ า นิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สังกัดคณะบัญชี ( X = 2.79) สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ฯ ( X = 2.92) และ
คณะศิลปศาสตร์ ( X = 2.87) อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ .01 อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ .01
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3.3.4 ผลการเปรียบเทียบการใช้รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษ จาแนกตามคณะของ
นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ผลการเปรียบเทียบการใช้รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษ จาแนกตามชั้นปีของนิสิต
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปรากฏดังตารางที่ 4.23-4.25 ดังนี้
ตารางที่ 4.23 ผลการเปรียบเทียบการใช้รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษ จาแนกตามชั้นปีของนิสิต
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
Tests of Between-Subjects Effects
Sum of
Mean
Source Dependent Variable
df
F
Sig.
Squares
Square
ชั้นปี Y1 รูปแบบการเรียนรู้แบบแข่งขัน
14.82 3.00 4.94 7.75 .00**
Y2 รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ
16.49 3.00 5.50 8.87 .00**
Y3 รูปแบบการเรียนรู้แบบหลีกเลี่ยง
.00
1.00 .00
.00 .97
Y4 รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วน
.03
1.00 .03
.03 .87
ร่วม
Y5 รูปแบบการเรียนรู้แบบพึ่งพา
.09
1.00 .09
.11 .74
Y6 รูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระ
.23
1.00 .23
.30 .58
รูปแบบการเรียนภาษาฯ โดยรวม
20.22 3.00 6.74 10.15 .00**
จากตารางที่ 4.23 ผลการเปรียบเทียบการใช้รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษ จาแนกตามชั้นปี
ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ พบว่า นิสิตระดับปริญญาตรีที่มีชั้นปีต่างกัน มีการ
ใช้รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเมื่อ
พิจารณาเปรียบเทียบการใช้รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษจาแนกตามประเภทของรูปแบบการเรียนรู้
พบว่า นิสิตระดับปริญญาตรีที่มีชั้นปีต่างกัน มีการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบแข่งขัน และรูปแบบการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผู้ วิจัยจึงได้ทาการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของการใช้รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษจาแนกตามประเภทของรูปแบบการเรียนรู้ ใน
รายคู่ด้วยวิธีการของ LSD ดังตารางที่ 4.24-4.25 ส่วนการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบหลีกเลี่ยง รูปแบบ
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม รูปแบบการเรียนรู้แบบพึ่งพา และรูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระ พบว่า นิสิต
ระดับปริญญาตรีที่มีชั้นปีต่างกัน มีการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบหลีกเลี่ยง รูปแบบการเรียนรู้แบบมี
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ส่ ว นร่ ว ม รู ป แบบการเรี ย นรู้ แบบพึ่งพา และรูปแบบการเรียนรู้แบบอิส ระ ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 4.24 ผลการเปรียบเทียบการใช้รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบแข่งขันในรายคู่จาแนก
ตามชั้นปีของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
2
3
4
ชั้นปี
3.78
4.40
3.42
X
1
3.95
.40
.03*
.01**
2
3.78
.00**
.09
3
4.40
.00**
** = มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
* = มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.24 การเปรียบเทียบการใช้รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบแข่งขันในราย
คู่จาแนกตามชั้นปีของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ พบว่า นิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ชั้นปีที่ 1 มีระดับการใช้รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบแข่งขัน แตกต่าง
จากนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 โดยนิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ชั้นปีที่ 1 มีระดับการใช้รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบแข่งขัน ( X =
3.95) ต่ากว่า นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ชั้นปีที่ 3 ( X = 4.40) แต่สูงกว่า ชั้นปีที่
4 ( X = 3.42) อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ.05 และ .01 ตามลาดับ ในขณะที่นิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ชั้นปีที่ 3 มีระดับการใช้รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบแข่งขัน แตกต่าง
จากนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 4 โดยนิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ชั้นปีที่ 3 มีระดับการใช้รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอั งกฤษแบบแข่งขัน ( X =
4.40) สูงกว่านิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ชั้นปีที่ 2 ( X = 3.78) และชั้นปีที่ 4 ( X
= 3.42) อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ .01
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ตารางที่ 4.25 ผลการเปรียบเทียบการใช้รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบร่วมมือในรายคู่จาแนก
ตามชั้นปีของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
2
3
4
ชั้นปี
3.70
4.36
3.33
X
1
3.88
.39
.02*
.00**
2
3.70
.00**
.07
3
4.36
.00**
** = มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
* = มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.25 การเปรียบเทียบการใช้รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบร่วมมือในราย
คู่จาแนกตามชั้นปีของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ พบว่า นิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ชั้นปีที่ 1 มีระดับการใช้รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบร่วมมือ แตกต่าง
จากนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 โดยนิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ชั้นปีที่ 1 มีระดับการใช้รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบร่วมมือ ( X =
3.88) ต่ากว่า นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ชั้นปีที่ 3 ( X = 4.36) แต่สูงกว่า ชั้นปีที่
4 ( X = 3.33) อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ.05 และ .01 ตามลาดับ ในขณะที่นิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ชั้นปีที่ 3 มีระดับการใช้รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบร่วมมือ แตกต่าง
จากนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 4 โดยนิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ชั้นปีที่ 3 มีระดับการใช้รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบร่วมมือ ( X =
4.36) สูงกว่านิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ชั้นปีที่ 2 ( X = 3.70) และชั้นปีที่ 4 ( X
= 3.33) อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ .01
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษสาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราช
พฤกษ์ ” ในครั้ ง นี้ เป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
1) ศึกษาระดับการใช้รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
และ 2) เปรียบเทียบการใช้รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษ จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ นิสิตของมหาวิทยาลัยราช
พฤกษ์ จังหวัดนนทบุรีปีการศึกษา 2562 ที่ยังคงมีสถานภาพนิสิตอยู่ จานวน 6 คณะ ได้แก่ 1) คณะ
บริ ห ารธุร กิจ 2) คณะบั ญชี 3) คณะนิติศาสตร์ 4) คณะนิเทศศาสตร์ 5) คณะวิทยาศาสตร์ แ ละ
สาธารณสุข และ 6) คณะศิลปศาสตร์ จานวนทั้งสิ้น 120 ตัวอย่าง ซึ่งกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยด้วยโปรแกรมคานวณกลุ่มตัวอย่าง G*Power เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยผลการวิจัย สามารถสรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลการวิจัย
และข้อเสนอแนะได้ตามลาดับ ดังนี้
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
5.3 ข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
ในการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษสาหรับนิ สิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราช
พฤกษ์” ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณตามลาดับของผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ ดังนี้
5.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากผลการวิเคราะห์ ข้อมูล ทั่ว ไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม สามารถสรุปได้ว่า ผู้ ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง จานวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 90.00 โดยสังกัดคณะบริหารธุรกิจ
จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และสังกัดคณะบัญชี จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และ
กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 1 มีจานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่
2 มีจานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 3 มีจานวน 30 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.00 และกาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 4 มีจานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00
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5.1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ระดับการใช้รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการใช้รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตระดับ
ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย ราชพฤกษ์ โ ดยรวม และจ าแนกตามประเภทของรู ป แบบการเรี ย น
ภาษาอังกฤษของนิสิตทั้ง 6 รูปแบบ สามารถสรุปได้ว่า การใช้รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิต
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 ( X =
3.84, SD = .90, การแปลผล = ระดับมาก) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจาแนกตามประเภทของรูปแบบการ
เรียนภาษาอังกฤษของนิสิตทั้ง 6 รูปแบบ พบว่า นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มีการ
ใช้รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตทั้ง 6 รูปแบบในระดับมาก โดยสามารถเรียงลาดับประเภท
ของรูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษที่มีค่าเฉลี่ยจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดได้ดังนี้ รูปแบบการเรียนรู้
แบบพึ่งพา (Dependent Style) มีระดับค่าเฉลี่ ยมากเป็ นล าดั บแรก โดยมีค่าเฉลี่ ยเท่ากั บ 3.89
( X = 3.89, SD = .1.04, การแปลผล = ระดับมาก) รองลงมาได้แก่ รูปแบบการเรียนรู้แบบแข่งขัน
(Competitive Style) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 ( X = 3.88, SD = .86, การแปลผล = ระดับมาก)
รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participation Style) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ( X = 3.87, SD =
1.01, การแปลผล = ระดับ มาก) รูปแบบการเรียนรู้แบบหลี กเลี่ ยง (Avoidant Style) มีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.83 ( X = 3.83, SD = .85, การแปลผล = ระดับมาก) รูปแบบการเรียนรู้แบบร่ว มมือ
(Collaborative Style) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 ( X = 3.82, SD = .86, การแปลผล = ระดับมาก)
และสุดท้ายได้แก่ รูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระ (Independent Style) โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76
( X = 3.76, SD = 1.06, การแปลผล = ระดับมาก) ตามลาดับ
5.1.3 ผลการเปรียบเทียบการใช้รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษ จาแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคลของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
จากผลการเปรียบเทียบการใช้รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษ จาแนกตามปัจจัยส่ว น
บุคคลของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สามารถสรุปได้ดังนี้
1) ผลการเปรียบเทียบการใช้รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษ จาแนกตามเพศของนิสิต
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ พบว่า นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ที่มี
เพศต่างกัน มีการใช้รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษทั้ง 6 ประเภทได้แก่ รูปแบบการเรียนรู้แบบแข่งขัน
รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ รูปแบบการเรียนรู้แบบหลีกเลี่ยง รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
รูปแบบการเรียนรู้แบบพึ่งพา และรูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
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2) ผลการเปรียบเทียบการใช้รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษ จาแนกตามคณะของนิสิต
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ พบว่า นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ที่มี
คณะต่างกัน มีการใช้รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษโดยรวมแตกต่างกั นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และมีการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบแข่งขัน รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ รูปแบบการ
เรียนรู้แบบหลีกเลี่ยง รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม รูปแบบการเรียนรู้แบบพึ่งพา และรูปแบบการ
เรี ย นรู้ แ บบอิ ส ระ แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 โดยนิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลั ย ราชพฤกษ์ สั งกัดคณะนิติศาสตร์ มีระดับการใช้รูปแบบการเรียนรู้ภ าษาอังกฤษทั้ง
โดยรวม และมีการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบแข่งขัน รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ รูปแบบการเรียนรู้
แบบหลีกเลี่ยง รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม รูปแบบการเรียนรู้แบบพึ่งพา และรูปแบบการเรียนรู้
แบบอิ ส ระสู ง กว่ า นิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย ราชพฤกษ์ สั ง กั ด คณะบั ญ ชี สั ง กั ด คณะ
บริหารธุรกิจ สังกัดคณะนิเทศศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ฯ และสังกัดคณะศิลปศาสตร์ อย่างมีนัย
ทางสถิติที่ระดับ .05
3) ผลการเปรียบเที ยบการใช้รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษ จาแนกตามชั้นปีของนิสิต
ระดับ ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลั ย ราชพฤกษ์ พบว่า นิสิ ตระดับปริญญาตรีที่มีชั้นปีต่างกัน มีการใช้
รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเมื่อ
พิจารณาเปรียบเทียบการใช้รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษจาแนกตามประเภทของรูปแบบการเรียนรู้
พบว่า นิสิตระดับปริญญาตรีที่มีชั้นปีต่างกัน มีการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบแข่งขัน และรูปแบบการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนการใช้รูปแบบการเรียนรู้
แบบหลีกเลี่ยง รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม รูปแบบการเรียนรู้แบบพึ่งพา และรูปแบบการเรียนรู้
แบบอิสระ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ชั้นปีที่ 4 มีระดับการใช้รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบแข่งขัน และแบบ
ร่วมมือสูงกว่า นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 อย่างมีนัยทาง
สถิติที่ระดับ .01
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิ จั ย เรื่ อ ง รู ป แบบการเรี ย นภาษาอั ง กฤษส าหรั บ นิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ในครั้งนี้ มีประเด็นซึ่งสามารถนามาสู่การอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
5.2.1 จากผลการวิจัยซึ่งพบว่า การใช้รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตระดับ
ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย ราชพฤกษ์ โ ดยรวม และจ าแนกตามประเภทของรู ป แบบการเรี ย น
ภาษาอังกฤษของนิสิตทั้ง 6 รูปแบบมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นพราะนิสิ ตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มีการใช้รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษในแต่ละรูปแบบการเรียนที่หลากหลาย
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โดยมั่นใจว่าสามารถเรียนเนื้อหาในวิชาที่สาคัญได้ มีความนิยมฟังเพื่อนนิสิตแสดงความคิดเห็น และ
ยังต้องการเรียนในรูปแบบการพึ่งพา โดยมีความเชื่อว่าอาจารย์ควรเป็น ผู้กาหนดถึงสิ่งที่ต้องการจาก
ตัวนิสิต เนื่องจากมีความเห็นว่าอาจารย์สามารถเป็นผู้ตัดสินใจให้นิสิตเลือกสิ่งที่ควรเรียนได้ดีที่สุด
ส่งผลให้การใช้รู ป แบบการเรีย นภาษาอังกฤษของนิสิ ตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
โดยรวม และจาแนกตามประเภท มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้ องกับ
ผลการวิจัยของ กนกพร ศรีญาณลักษณ์ (2551) และวันดี วงศ์รัตนรักษ์ และกุลฤดี จิตตยานันท์
(2556) ที่ได้พบว่า นักศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษชอบการการสอนที่ผู้สอนให้ประเด็นการสอนที่ชัดเจน
และสรุปเนื้อหาการสอนให้ ชอบการเข้าเรียนในชั้นเรียน ชอบทางานและกิจกรรมในชั้นเรียนกับเพื่อน
ๆ เป็ น กลุ่ มมากกว่า ทางานคนเดีย ว ให้ ความร่ว มมือกั บผู้ ส อน แต่ผู้ เรียนไม่ค่อ ยจะแสดงความรู้
ความสามารถของตนอย่างเต็มที่ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ Grasha and Reichman (1975)
ที่ได้อธิบายว่า การที่ผู้เรียนเข้าเรียนอย่า งสม่าเสมอ นอกจากจะได้เรียนรู้หลักวิชาการของภาษาแล้ว
ยั ง เป็ น กระบวนการในการพั ฒ นาทั ก ษะทางภาษาโดยมี ผู้ ส อนคอยแนะน าแก้ ไ ข และปรั บ ปรุ ง
พฤติกรรมของผู้เรียนอย่าง ทันท่วงที ดังนั้น ในการเรียนที่ใช้รูปแบบดังกล่าวข้างต้นจะส่งผลให้ผู้เรียน
มีศักยภาพในการรู้ภาษา (Language Acquisition) นั้น ๆ ได้อย่างถูกต้องอีกด้วย ในขณะที่รูปแบบ
การเรียนรู้แบบอิสระมีคะแนนค่าเฉลี่ยต่าสุด ทั้งนี้เป็นเพราะ นักศึกษายังขาดความสนใจเรียนรู้ และ
คิดด้วยตนเอง รวมถึง ขาดความเชื่อมั่นในความสามารถในการเรียนรู้และทางานด้วยตนเองตามลาพัง
มากกว่าทางานร่วมกับคนอื่น ซึ่งผลการวิจัยเชิงปริมาณดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ วันดี วงศ์
รัตนรักษ์ และกุลฤดี จิตตยานันท์ (2556) ที่ได้พบว่า นักศึกษาในปัจจุบันยังขาดความมั่นใจในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการเรียนรู้และทางานด้วยตนเองตามลาพัง
5.2.2 จากผลการวิจัยซึ่งพบว่านิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ที่มีเพศ
ต่างกัน มีการใช้รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการใช้รูปแบบในการเรียนภาษาอังกฤษนั้น มีความสัมพันธ์กับระดับสัมฤทธิ์ผล
การเรี ย นกลุ่ มวิชาภาษาอังกฤษ โดยหากระดับสั มฤทธิ์ผลการเรียนกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษมีความ
แตกต่างกัน จะส่ งผลให้ การใช้รู ป แบบการเรียนภาษาอังกฤษแตกต่างกัน ไปด้ว ย โดยผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนไม่เกี่ยวข้องกับเพศแต่อย่างใด ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธีรพล สิตานนท์ (2553)
ที่ได้วิจัยเรื่องสัมฤทธิ์ผลการเรียนกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาการตลาดคณะบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยผลการวิจัยพบว่า การใช้รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษนั้น ไม่มีความสัมพันธ์
กับระดับสัมฤทธิ์ผลการเรียนกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ โดยนักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีระดับสัมฤทธิ์ผลการ
เรี ย นกลุ่ ม วิ ช าภาษาอั ง กฤษไม่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งไรก็ ต าม ผลการวิ จั ย ดั ง กล่ า ว ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
ผลการวิจัยของ ณัฎฐนุช มั่นสาคร (2553) ที่ได้วิจัยเรื่องภูมิหลังและรูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษที่
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แตกต่างของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่มี เพศต่างกัน มีรูปแบบ
การเรียนภาษาอังกฤษแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
5.2.3 จากผลการวิจัยซึ่งพบว่านิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ที่มีคณะ
ต่างกัน มีการใช้รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะคณะต่าง ๆ ในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ อาจมีแนวทางใน
การจัดการเรียนการสอนที่ต่างกัน ซึ่งส่งผลให้การใช้รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาในแต่
ละคณะ เกิดความแตกต่างกันด้วย จึงส่งผลให้นิสิตระดับปริญญาตรีที่มีคณะต่างกัน มีการใช้รูปแบบ
การเรียนภาษาอังกฤษโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผลการวิจัย
ดังกล่าว สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ณัฎฐนุช มั่นสาคร (2553) ที่ได้วิจัยเรื่องภูมิหลังและรูปแบบ
การเรียนภาษาอังกฤษที่แตกต่างของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยผลการวิจัยพบว่า นัก ศึกษาที่
มีคณะต่างกัน มีรูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5.2.4 จากผลการวิจัยซึ่งพบว่านิสิตระดับปริญญาตรีที่มีชั้นปีต่างกัน มีการใช้รูปแบบการ
เรียนภาษาอังกฤษโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อ าจเป็นเพราะ
ระดับชั้นปีของนิสิตส่งผลต่อความสนใจเรียนรู้ และการคิดด้วยตนเอง รวมถึงมีส่วนในการสร้างความ
เชื่อมั่นในความสามารถในการเรียนรู้และทางานด้วยตนเองมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น นิสิตในระดับชั้นปี
ที่ 4 ซึ่งเป็ น กลุ่ มนิ สิ ตที่กาลั งจะส าเร็จการศึกษา และมีการเล็ งเห็ นถึงความจาเป็นของการเรี ย น
ภาษาอังกฤษ เพื่อนาไปสู่การสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่ประสบความสาเร็จภายหลังที่ตนเอง
สาเร็จการศึกษา ซึ่งแตกต่างจากนิสิตในระดับชั้นปีที่ต่ากว่าที่ยังขาดความตระหนักและการเล็งเห็นถึง
ความจาเป็นของการเรียนภาษาอังกฤษที่จะส่งผลต่อตนเองภายหลังการสาเร็จการศึกษา จึงส่งผลให้
นิสิตระดับปริญญาตรีที่มีชั้นปีต่างกัน มีการใช้รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษโดยรวม แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผลการวิจัยดังกล่าว สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อรุณี อรุณเรือง
วีนา สงวนพงษ์ และ ทรงสิริ วิชิรานนท์ (2556) ที่ได้วิจัยเรื่องรูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยผลการวิจัยพบว่า นักศึกษา
ระดับปริญญาตรีที่มีชั้นปีต่างกัน มีการใช้รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ

5.3 ข้อเสนอแนะ
5.3.1 ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจัยที่พบว่า รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบอิสระมีคะแนนค่าเฉลี่ยต่า
ที่สุด และพบว่านิสิตระดับปริญญาตรีที่มีคณะ และชั้นปีต่างกัน มีการใช้รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษ
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แตกต่างกัน อย่ างมีนั ย ส าคัญทางสถิติ ดังนั้น มหาวิท ยาลั ยราชพฤกษ์จึงควรมีการศึกษาถึงความ
ต้องการของผู้เรียนเพื่อเลือกรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมและสนองตอบความต้องการของผู้เรียน
โดยเฉพาะผู้เรียนซึ่งมีสังกัดคณะ และชั้นปีที่ต่างกัน ย่อมจะมีความต้องการในการเรียนภาษาอังกฤษที่
แตกต่างกัน โดยในการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษนั้น มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ควรเลื อก
รูปแบบการเรียนรู้แบบพึ่งพาซึ่งเป็นรูปแบบที่จะทาให้ผู้เรียนประสบผลสาเร็จต่อไปในอนาคตได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และนาไปสู่การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษต่อไปในอนาคต
5.3.2 ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1) จากผลการวิจัยซึ่งพบว่านิสิตระดับปริญญาตรีที่มีคณะ และชั้นปีต่างกัน มีการใช้
รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษแตกต่างกัน ดังนั้นจึงควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาถึงทัศนคติและความ
ต้องการในการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน
2) จากผลการวิจัยซึ่งพบว่านิสิตระดับปริญญาตรีมีการใช้รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษ
แตกต่างกัน ดังนั้นควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธ์รูปแบบการเรียนรู้กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัย
3) จากผลการวิจัยซึ่งพบว่านิสิตระดับปริญญาตรีมีการใช้รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษ
แตกต่างกัน ดังนั้นควรมีการวิจัยเพื่อศึกษากิจกรรมที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน
รูปแบบการเรียนรู้แบบประเภทต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
ต่อไป
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
คาชี้แจง : แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย เรื่อง รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิต
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ซึ่งดัดแปลงมาจากแบบวัดรูปแบบการเรียนรู้ (Student
Learning Style) ของ Grasha and Reichmann โดยขอให้ ท่ า นโปรดอ่ า นและตอบค าถามใน
ข้อความแต่ละข้อที่ตรงกับสภาพความเป็ นจริงซึ่งคาตอบของท่านไม่มีข้อผิด หรือถูก แต่คาตอบที่เป็น
จริ ง ของท่ า นจะก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ใ นการพั ฒ นาการเรี ย นการสอนภาษาต่ า งประเทศให้ มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้ แบบสอบถามฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ วัฒนบุตร
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
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ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม

เลขที่แบบสอบถาม

คาชี้แจง : โปรดใส่เครื่องหมาย × ลงในช่องที่ตรงกับข้อมูลของท่าน
สาหรับผู้วิจัยเท่านั้น
1. เพศของท่าน :
ชาย

หญิง

2. คณะที่ท่านสังกัด/ศึกษาอยู่ :
คณะบริหารธุรกิจ
คณะนิเทศศาสตร์
3. ชั้นปีที่ท่านศึกษาอยู่ในปัจจุบัน
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2

คณะบัญชี
คณะนิติศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และสาธารณสุข

ชั้นปีที่ 3

ชั้นปีที่ 4

คณะศิลปศาสตร์
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
คาชี้แจง : โปรดใส่เครื่องหมาย × ลงในช่องที่ตรงกับที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับรูปแบบการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษของท่านมากที่สุด โดยมีหลักเกณฑ์ในการเลือกให้คะแนน ดังนี้
ระดับการเลือกตอบ
ค่าน้าหนักคะแนนของการเลือกตอบ
5
หมายถึง ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด
4
หมายถึง ตรงกับความเป็นจริงมาก
3
หมายถึง ตรงกับความเป็นจริงปานกลาง
2
หมายถึง ตรงกับความเป็นจริงน้อย
1
หมายถึง ตรงกับความเป็นจริงน้อยที่สุด
ระดับความเป็นจริง
รูปแบบการเรียนรู้แบบแข่งขัน
น้อยที่สุด น้อย ปาน มาก มากที่สุด
(Competitive Style)
(5)
(5) กลาง (5)
(5)
(5)
1 การเรียนโดยแข่งขันกับคนอื่นจะทาให้ฉันได้รับ
การใส่ใจจากอาจารย์
2 ฉั น จ าเป็ น ต้ อ งแข่ ง ขั น กั บ คนอื่ น เพื่ อ จะได้
คะแนนสูง ๆ
3 ระหว่างการอภิปรายฉันชอบแสดงความคิดเห็น
เพื่อให้คนอื่นยอมรับความคิดเห็นของ
4 ฉั น ต้ อ งมี นิ สั ย ก้ า วร้ า วจึ ง จะใช้ ชี วิ ต ได้ ดี ใ น
สถาบันการศึกษา
5 ฉันชิงตอบปัญหาหรือคาถามก่อนคนอื่น
6 ฉั น ต้ อ งได้ รั บ การปรึ ก ษาอย่ า งใกล้ ชิ ด จาก
อาจารย์ที่ดูแลโครงงาน
7 ฉันจะเสียโอกาสได้คะแนนดี ถ้าให้คนอื่ น ยื ม
สมุดโน้ตหรืออธิบายให้เขาพัง
8 ฉั น จะพยายามท างานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้
ดีกว่าคนอื่นเพื่อจะได้เป็นคนเด่นของห้อง
9 ฉั น ชอบที่ จ ะรู้ ว่ า นั ก ศึ ก ษาอื่ น ได้ ค ะแนนสอบ
และคะแนนส่งงานเท่าใด
10 ฉั น ชอบถามนั ก ศึ ก ษาคนอื่ น ในห้ อ งว่ า เขาได้
คะแนนสอบและคะแนนส่งงานเท่าใด
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รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ
(Collaborative Style)

ระดับความเป็นจริง
น้อยที่สุด น้อย ปาน มาก มากที่สุด
(5)
(5) กลาง (5)
(5)
(5)

1 ฉันชอบทางานกับเพื่อนเวลาที่มีโครงงาน
2 ฉันชอบฟังเพื่อนนักศึกษาแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นที่หยิบยกมา
3 ฉันจะเรียนรู้มากยิ่งขึ้นถ้าเราแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ซึ่งกันและกัน
4 ฉันชอบดูหนังสือสอบกับเพื่อน ๆ
5 ฉันสามารถทาความเข้าใจเนื้อหาวิชาจากการ
ฟังความคิดของนักศึกษาคนอื่น
6 สิ่งสาคัญในการเรียนหนังสือคือการเรียนรู้ที่จะ
เข้ากับคนอื่นได้
7 การเรียนควรได้รับความร่วมมือจากนักศึกษา
และคณะวิชา
8 ถ้ามีนักศึกษาอื่นมาขอยืมสมุดบันทึก ฉันก็ให้
เขายืม
9 ฉันชอบทากิจกรรมกลุ่มย่อย
10 ฉันชอบการทางานเป็นกลุ่มมากกว่าทาคนเดียว

รูปแบบการเรียนรู้แบบหลีกเลี่ยง
(Avoidant Style)
1
2
3
4
5
6

ระหว่างที่เรียน ฉันชอบคิดเพ้อฝันเป็นประจา
ฉันไม่ค่อยตื่นเต้นกับเนื้อหาวิชาที่เรียน
ฉันรู้สึกว่าฉันต้องเข้าเรียนมากกว่าฉันควรเข้า
เรียน
ฉันไม่ค่อยมีสมาธิในระหว่างเรียน
เมื่ อ ไปเข้ า เรี ย นแล้ ว ฉั น จะไม่ ด้ น คว้ า อะไร
เพิ่มเติมอีก
ฉันชอบอาจารย์ที่ไม่ให้ความสนใจฉันเมื่ออยู่ใน
ห้องเรียน

ระดับความเป็นจริง
น้อย น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
ที่สุด (5) (5)
(5)
(5)
(5)
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รูปแบบการเรียนรู้แบบหลีกเลี่ยง
(Avoidant Style)

ระดับความเป็นจริง
น้อย น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
ที่สุด (5) (5)
(5)
(5)
(5)

7

ระหว่างที่เรียน ฉันชอบคุยสนุกสนานกับเพื่อน
ข้าง ๆ
8 การทากิจกรรมในชั้นเรียนเป็นเรื่องที่น่าเบื่อ
9 ฉันไม่ชอบกิจกรรมในห้องเรียน
10 ฉันไม่ชอบแข่งกับคนอื่น ๆ ในเรื่องเรียน

รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
(Participation Style)
1

ตามปกติ ฉั น จะใส่ ใ จเรี ย นเนื้ อ หาวิ ช าจาก
ห้องเรียน
2 ฉันชอบผู้สอนที่คิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ได้ดี
3 ฉันไปเรียนหนังสือมากกว่าอยู่บ้าน
4 ฉันมีความรับผิดชอบที่จะเรียนรู้ให้ได้มากที่สุด
เท่าที่จะทาได้
5 ฉันพยายามเข้าเรียนให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
6 พอได้รับงานที่มอบหมาย ฉันจะรีบทาให้เสร็จ
7 ฉั น อ่ า นหนั งสื อ ที่ ก าหนดให้ อ่ า นและหนั ง สื อ
เลือกอ่านหมดทุกเล่ม
8 เวลาที่อยู่ในชั้นเรียน ฉันชอบนั่งหันหน้าไปทาง
หน้าชั้นเรียน
9 ฉั น คิ ด ว่ า ความคิ ด ของฉั น กั บ เนื้ อ หาในต ารา
เหมือนกัน
10 งานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจะเสร็ จ หรื อ ไม่ เสร็จก็
ตาม เป็นสิ่งที่น่าสนใจ

ระดับความเป็นจริง
น้อย น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
ที่สุด (5) (5)
(5)
(5)
(5)
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รูปแบบการเรียนรู้แบบพึ่งพา
(Dependent Style)

ระดับความเป็นจริง
น้อย น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
ที่สุด (5) (5)
(5)
(5)
(5)

1

ฉั น คิ ด ว่ า เนื้ อ หาวิ ช าในต าราและที่ อ าจารย์
บรรยายมีความถูกต้องแล้ว
2 อาจารย์เป็นผู้ตัดสินใจเลือกสิ่งที่ฉันควรเรียนได้
ดีที่สุด
3 อาจารย์ควรกาหนดให้ชัดเจนว่าต้องการอะไร
จากนักศึกษา
4 ฉันพยายามทางานที่ได้รับมอบหมายตรงตามที่
อาจารย์กาหนด
5 ฉั น ชอบให้ อ าจารย์ ป ล่ อ ยให้ ฉั น ท าอะไรตาม
อาเภอใจ
6 ถ้าอยากเรียนเก่ง ฉันต้องพึ่งพานักศึกษาคนอื่น
7 ฉันชอบชั้นเรียนที่มีระเบียบ
8 ก่อนสอบ อาจารย์ควรบอกเนื้ อหาที่จะใช้ ใ น
การสอบ
9 ฉันคิดว่าสังเขปวิชาและโน้ตย่อของอาจารย์มี
ประโยชน์มาก
10 การแบ่งคาบเรียนเหมาะสมดีอยู่แล้ว

รูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระ
(Independent Style)
1
2
3
4
5

ฉันมั่นใจว่าสามารถเรียนเนื้อหาในวิชาที่สาคัญ
ได้
ฉันชอบทางานด้วยตนเองตามลาพังมากกว่า
ทางานร่วมกับคนอื่น
ฉั น เรี ย นในสิ่ ง ที่ ฉั น คิ ด ว่ า ส าคั ญ ไม่ ใ ช่ สิ่ ง ที่
อาจารย์บอกว่ามีความสาคัญ
สิ่งที่ฉันรู้ส่วนมากมาจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ฉั น สามารถก าหนดเองได้ ว่ า เนื้ อ หาในวิ ช า
ตรงไหนสาคัญ

ระดับความเป็นจริง
น้อย น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
ที่สุด (5) (5)
(5)
(5)
(5)
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รูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระ
(Independent Style)

ระดับความเป็นจริง
น้อย น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
ที่สุด (5) (5)
(5)
(5)
(5)

6

ฉันชอบพัฒนาความคิดเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาที่
เรียน
7 ฉันมีความคิดของตนเองว่าฉัน จะจัดการการ
เรียนของฉันอย่างไร
8 ถ้าฉันชอบหัวข้อไหน ฉันก็จะไปศึกษาเพิ่มเติม
ด้วยตนเอง
9 ฉันชอบทางานที่เป็นโครงงาน
10 เวลาที่ ฉั น ไม่ เ ข้ า ใจอะไร ฉั น จะพยายามหา
คาตอบด้วยตนเองก่อนไปถามคนอื่น

ผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ วัฒนบุตร
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
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ภาคผนวก ข
ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือการวิจัย
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Case Processing Summary
N
Cases

%

Valid
Excludeda
Total

30

100.0

0

.0

30

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items
.993
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Item-Total Statistics
Scale Mean if Item

Scale Variance if Item

Corrected Item-Total

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

Deleted

Correlation

Deleted

x1

226.48

2877.90

.70

.99

x2

226.65

2876.99

.67

.99

x3

226.85

2870.31

.63

.99

x4

226.57

2847.89

.83

.99

x5

226.56

2846.94

.86

.99

x6

226.51

2843.46

.85

.99

x7

226.59

2838.34

.88

.99

x8

226.52

2865.41

.76

.99

x9

226.57

2834.62

.87

.99

x10

226.60

2856.41

.87

.99

x11

226.52

2851.81

.81

.99

x12

226.49

2849.34

.89

.99

x13

226.57

2832.70

.86

.99

x14

226.74

2864.21

.71

.99

x15

226.65

2844.03

.86

.99

x16

226.84

2858.05

.77

.99

x17

226.90

2854.06

.71

.99

x18

226.76

2844.99

.86

.99

Item-Total Statistics

x19

Scale Mean if Item

Scale Variance if Item

Corrected Item-Total

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

Deleted

Correlation

Deleted

226.42

2873.29

.75

.99

81

x20

226.68

2853.60

.72

.99

x21

226.84

2858.05

.77

.99

x22

226.90

2854.06

.71

.99

x23

226.76

2844.99

.86

.99

x24

226.42

2873.29

.75

.99

x25

226.68

2853.60

.72

.99

x26

226.54

2856.47

.82

.99

x27

226.63

2852.14

.84

.99

x28

226.54

2848.99

.87

.99

x29

226.58

2843.52

.86

.99

x30

226.53

2844.12

.89

.99

x31

226.61

2850.43

.79

.99

x32

226.69

2839.49

.85

.99

x33

226.58

2831.62

.89

.99

x34

226.59

2838.78

.88

.99

x35

226.57

2840.45

.88

.99

x36

226.68

2826.79

.89

.99

x37

226.61

2836.46

.88

.99

x38

226.51

2834.94

.91

.99

x39

226.58

2833.12

.93

.99

x40

226.63

2827.65

.91

.99

x41

226.56

2829.96

.92

.99

x42

226.43

2846.26

.84

.99

x43

226.48

2834.96

.90

.99

x44

226.53

2832.50

.91

.99

x45

226.64

2831.81

.91

.99

x46

226.53

2835.98

.90

.99

x47

226.73

2830.15

.89

.99

x48

226.69

2831.48

.90

.99

x49

226.65

2829.74

.90

.99

x50

226.63

2832.10

.90

.99

Item-Total Statistics
Scale Mean if Item

Scale Variance if Item

Corrected Item-Total

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

Deleted

Correlation

Deleted

x51

226.67

2848.71

.82

.99

x52

226.78

2832.51

.86

.99

x53

226.74

2842.76

.84

.99
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x54

226.71

2823.03

.90

.99

x55

226.71

2835.10

.87

.99

x56

226.68

2829.41

.90

.99

x57

226.69

2829.37

.88

.99

x58

226.65

2825.29

.90

.99

x59

226.63

2835.11

.86

.99

x60

226.95

2845.36

.78

.99
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