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พิไลวรรณ พุ่มขจร: ผลของความสอดคล้ องระหว่างแบบการคิดของนักเรี ยน แบบการเรี ยนของ
นักเรี ยน และแบบการสอนของครูที่มีตอ่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษของนักเรี ยน (EFFECTS
OF COHERENCE AMONG STUDENTS’ THINKING STYLES, STUDENTS’ LEARNING STYLES
AND TEACHERS’ TEACHING STYLES ON STUDENTS’ ENGLISH ACHIEVEMENT) อ. ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก: รศ. ดร. โชติกา ภาษี ผล, 226 หน้ า.
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์คือ 1) เพื่อวิเคราะห์แบบการคิดของนักเรี ยน แบบการเรี ยนของนักเรี ยน และแบบการ
สอนของครู ในวิชาภาษาอังกฤษ 2) เพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้ องระหว่างแบบการคิดกับแบบการเรี ยนของนักเรี ยน 3) เพื่อ
วิเคราะห์ความสอดคล้ องระหว่างแบบการคิดของนักเรี ยน แบบการเรี ยนของนักเรี ยน และแบบการสอนของครู ในวิชา
ภาษาอังกฤษ และ4) เพื่อวิเคราะห์ผลของความสอดคล้ องระหว่างแบบการคิดของนักเรี ยน แบบการเรี ยนของนักเรี ยน
และแบบการสอนของครู ที่มีต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนภาษาอัง กฤษของนักเรี ยน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัย คือ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ของโรงเรี ยนสังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน ในเขตกรุ งเทพมหานคร
จานวน 564 คน และครู ผ้ สู อนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างจานวน 18 คน เครื่ องมือที่ใช้ ใ นการวิจัย
คือ แบบวัดแบบการคิดของนักเรี ยน แบบสอบถามแบบการเรี ยนของนักเรี ยน แบบสอบถามแบบการสอนของครู และ
แบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติภาคบรรยาย ได้ แก่ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ตารางไขว้ สถิตทิ ดสอบไค-สแควร์ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว
ผลการวิจยั ที่สาคัญสรุ ปได้ ดงั นี ้ 1) นักเรี ยนส่วนใหญ่มีแบบการคิดในมิติด้านหน้ าที่เป็ นแบบผู้ตดั สิน มิติด้าน
รู ปแบบเป็ นแบบจัดลาดับงาน มิติด้านระดับเป็ นแบบภาพรวม มิติด้านขอบเขตเป็ นแบบชอบครุ่ นคิดภายในใจ และมิติ
ด้ านความโน้ มเอี ยงเป็ นแบบใฝ่ กฎเกณฑ์ นักเรี ยนส่วนใหญ่ มีแ บบการเรี ยนแบบมี ส่วนร่ วม แบบร่ วมมื อ แบบพึ่งพา
ตามลาดับ และครู ส่วนใหญ่มีแบบการสอนแบบผู้มอบหมาย แบบผู้อานวยความสะดวก แบบผู้เชี่ยวชาญ และแบบผู้เป็ น
แบบอย่าง ตามลาดับ 2) แบบการคิดทัง้ 5 มิติ สามารถจัดกลุ่มโปรไฟล์แบบการคิดได้ 4 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มแบบการคิด
แบบใส่ใจรายละเอียด แบบมีกระบวนการ แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และแบบจาแนกไม่ได้ และพบว่านักเรี ยนที่มีกลุ่มโปรไฟล์
ของแบบการคิดทุกกลุ่มจะมี แ บบการเรี ย นแบบมี ส่ว นร่ วมมากที่สุด 3) นักเรี ยนส่ วนใหญ่ จัด อยู่ในกลุ่ม แบบการคิด
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีแบบการเรี ยนแบบมีส่วนร่ วม และได้ รับการสอนจากครู ผ้ ูเชี่ยวชาญมากที่สุด และ 4) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษกับกลุ่มความสอดคล้ องระหว่างแบบการคิด แบบการเรี ยน และแบบการสอนมีความ
แตกต่างกันอย่า งมี นัยส าคัญ ทางสถิติที่ ร ะดับ .05 โดยนักเรี ยนที่ มีแบบการคิดแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แบบการเรี ยนแบบ
มีส่วนร่ วมและได้ รับการสอนจากครู ผ้ เู ชี่ยวชาญ มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษสูงกว่านักเรี ยนที่มี
แบบการคิดแบบใส่ใจรายละเอียด แบบการเรี ยนแบบร่ วมมือและได้ รับการสอนจากครู ผ้ ูอานวยความสะดวก และนักเรี ยนที่มี
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The purposes of this research were 1) to analyze students’ thinking styles, learning styles and the teachers’
teaching styles in English courses; 2) to analyze the matching between thinking styles and learning styles; 3) to analyze
the matching among students’ thinking styles, learning styles and the teachers’ teaching styles; 4) to analyze the effects
of matching among students’ thinking styles, learning styles and the teachers’ teaching styles on the students’
achievement in English learning. The research sample group was 564 grade 8 students from schools affiliated with the
Office of the Basic Education Commission of Thailand within the Bangkok Metropolitan Service Area and 18 teachers
teaching the sample students. The research instrument consisted of students’ thinking styles test; the students’ learning
styles questionnaire, the teachers’ teaching styles questionnaire, and the English learning achievement test. Data
analysis was done through descriptive statistics, namely indices of frequency, percentile and arithmetic mean, Crosstabs
analysis, chi-square test, and One-Way ANOVA.
The research findings could be summarized as follows. 1) The majority of the students had their thinking styles
in function perspective as a judicial, in form perspective as hierarchical, in level perspective as global, in scope
perspective as internal, and leaning perspective as conservative. Most students had learning styles as participating,
collaborative, and dependent styles respectively. The majority of the teachers had teaching styles as delegator,
facilitator, expert and personal model respectively. 2) The five thinking perspectives could be classified into 4 profile
groups: in-depth details thinking, process thinking, achievement-focused thinking, and indistinguishable thinking. It was
found that students having all 4 profile groups of thinking style mostly had participant learning style. 3) The majority of the
students classified in the group of achievement-focused thinking had a participant learning style and were mainly taught
by expert teachers. And 4) The achievement of learning English and the matching groups of thinking styles, learning
styles, and teaching styles were significantly different at .05. The students having achievement-focused thinking,
participant learning style, and being taught by expert teachers had higher arithmetic mean in English learning
achievement than those having in-depth details thinking, collaborative learning style, and being taught by facilitator-style
teacher, and also higher than those having achievement-focused thinking, independent learning style, and being taught
by the delegator-style teachers.
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปั ญหำ
การเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสาคัญและจาเป็ นอย่างยิ่งในชีวิตประจาวัน เนื่องจาก
เป็ นเครื่ องมื อส าคัญ ในการติดต่อสื่ อ สาร การศึก ษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชี พ
การสร้ างความเข้ าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสยั ทัศน์ของชุม ชนโลก ช่วยพัฒนาผู้เรี ยนให้ มีความ
เข้ า ใจตนเองและผู้อื่น ดีขึน้ เรี ยนรู้ และเข้ าใจความแตกต่า งของภาษาและวัฒ นธรรม และใช้
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน, 2551) อีกทัง้
ประเทศไทยก้ าวสู่ประชาคมอาเซียน สมเกียรติ อ่อนวิมล (2556) กล่าวว่าพลเมืองของอาเซียนทุก
คนต้ องเรี ยนรู้ ซึ่งกันและกัน และต้ องมีการเดินทางข้ ามพรหมแดนเพื่อแสวงหาโอกาสที่ดี ดังนัน้
ภาษาอังกฤษจึงเป็ นเครื่ องมืออันดับหนึ่งสาหรับพลเมืองอาเซียนในการสื่อสารสร้ างสัมพันธ์ส่โู ลก
กว้ างของภูมิภาคอาเซียน โลกแห่งมิตรไมตรี ที่ขยายกว้ างไร้ พรมแดน โลกแห่งการแข่งขันไร้ ขอบเขต
ภูมิศาสตร์ และวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษจึงเป็ นภาษาที่สองของชาวอาเซียน เคียงคูภ่ าษาที่หนึ่งอัน
เป็ นภาษาประจาชาติของแต่ละคน และรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวในการเสวนาตอนหนึ่ง
ว่า ยุท ธศาสตร์ การก้ าวสู่ป ระชาคมอาเซี ยนของกระทรวงศึกษาธิ การล่า สุดตามนโยบายของ
นายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ กาหนดให้ มี ก ารแก้ ไ ขปั ญ หา ข้ อจ ากัดด้ านทักษะภาษาอัง กฤษ (ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2555) แต่เมื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษของ
นักเรี ยนในประเทศพบว่านักเรี ยนส่วนมากมีคะแนนอยูใ่ นระดับต่ากว่าค่าเฉลี่ย จากผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับชาติขนพื
ั ้ ้นฐาน (National Test: NT) วิชาภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ปี การศึกษา 2554 พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยประมาณ 12 คะแนน จากคะแนนเต็ม
50 คะแนน โดยมีคะแนนต่าสุดและสูงสุด เท่ากับ 0 และ 50 ตามลาดับ (สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน, 2555)
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรี ยน สะท้ อนให้ เห็นประสิทธิ ภาพของ
การจัด การเรี ย นการสอนวิ ช าภาษาอัง กฤษของประเทศไทย การจัด การเรี ย นการสอนให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น ย่อมเกิดจากปั จจัยหลายประการ ปั จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนมี
อยู่หลายปั จ จัยดัวยกัน เช่น ปั จจัย ด้ านแรงจูง ใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ด้ านบริ บทสภาพแวดล้ อม ด้ านสื่ อ
การเรี ยนการสอน วิธีการจัดการเรี ยนการสอน เป็ นต้ น แม้ ว่าปั จจัยดังกล่าวส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์

2
ทางการเรี ยน สิ่งที่ควรคานึงถึงอีกประการหนึ่งคือ ในกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน ครู และ
นักเรี ยนแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกันตามลักษณะส่วนบุคคล สอดคล้ องกับแนวคิดของทิศนา
แขมมณี (2555) ที่กล่าวว่าผู้เรี ยนแต่ละคนมีภูมิหลัง สติปัญญา ความสามารถ ความถนัด แบบ
การเรี ยนรู้ ความสนใจ และความต้ องการไม่เหมือนกัน การจัดการเรี ยนการสอนให้ เหมาะสมกับ
ภูมิหลังของผู้เรี ยน ลักษณะของผู้เรี ยน และสนองความต้ องการของผู้เรี ยนเป็ นรายบุคคล จะช่วย
ให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ได้ ดีและพัฒนาไปตามความสามารถและศักยภาพของแต่ละบุคคล
ความแตกต่า งระหว่า งบุค คลได้ รั บ ความสนใจอย่า งมากในด้ า นจิ ต วิ ท ยาการศึก ษา
เกี่ยวกับความรู้ ความเข้ าใจ ต่อมาการวิจยั ส่วนใหญ่ม่งุ เน้ นไปที่ความแตกต่างทางความคิด เช่น
รูปแบบการคิด นักวิจยั ได้ พบว่ารูปแบบการคิดมีความหมายสาหรับการเรี ยนการสอน Sternberg
(2001) ได้ ให้ ข้อสัง เกตว่า ความแตกต่า งระหว่างบุคคลมี หลายด้ าน เช่น ความแตกต่างด้ า น
บุคลิกภาพ ทัศนคติ สติปัญญา และความสนใจ นั่นเป็ นเพราะบุคคลมีวิถีของตนเองในการรับรู้
ข้ อมูล จัดระเบียบ และการประมวลสารสนเทศ วิถีเหล่านี ้เป็ นลักษณะเฉพาะตัวที่แต่ละบุคคลจะ
แสดงในสถานการณ์ แ ละสภาพแวดล้ อมที่ แ ตกต่ า งกั น ความแตกต่ า งเหล่ า นี จ้ ึ ง ท าให้ มี
การแสดงออกทางด้ านพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ซึ่งความแตกต่างระหว่างบุคคลเกี่ ยวข้ องกับ
กระบวนการคิดของมนุษย์ ในบริ บทของการจัดการศึกษา นักจิตวิทยา นักการศึกษา และนักวิจยั
กาลังให้ ความสาคัญต่อแบบการคิด แบบการเรี ยน และแบบการสอน การศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบ
การคิด ในช่วงแรกนักจิ ตวิทยาได้ เน้ นเฉพาะความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้ านการประมวล
ข่าวสารข้ อมูล (Zhang, 2008) ยังไม่ได้ ประยุกต์ส่กู ารเรี ยนการสอน ระยะต่อมานักจิตวิทยาเริ่ ม
สนใจการพัฒนาประสิทธิภาพการเรี ยนการสอน จากความสาคัญของแบบการคิด แบบการเรี ยน
และแบบการสอน ทาให้ มีนกั วิชาการให้ ความสาคัญและความสนใจ ได้ พ ยายามสร้ างแบบการคิด
แบบการเรี ยนและแบบการสอน ตามทฤษฎีที่แต่ละคนยึดเป็ นแนวทางในการศึกษา
แบบการคิด คื อ แนวทางในการเลื อ กใช้ ค วามสามารถของบุค คล ความสามารถจะ
แสดงผลการดาเนินงานที่แตกต่างกัน รูปแบบจะดีหรื อไม่ดีขึ ้นอยู่กบั ความแตกต่าง (สถานการณ์)
นอกจากนี ผ้ ้ ูเ รี ย นสามารถเลื อ กรู ป แบบการคิด ให้ เ หมาะสมกับ งานและสถานการณ์ ต่า ง ๆ
(Sternberg, 1997) แบบการคิดนิยมใช้ ในบริ บทของการศึกษา กล่าวคือนาแบบการคิดไปวัดกับ
นักเรี ยนที่มีการแสดงออกทางด้ านพฤติกรรม การทากิจกรรมเกี่ยวกับการเรี ยนรู้ ในห้ องเรี ยน และ
ใช้ แบบการคิดกับครู เป็ นส่วนน้ อย แบบการคิดที่ได้ รับการยอมรับจากนักวิชาการและได้ รับความ
นิยม คือ แบบการคิดตามทฤษฎีจิตปกครองตนเอง (The Theory of Mental Self - government)
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ตามแนวคิดของ Sternberg (Sternberg, 1997) นอกจากนี ้งานวิจยั ของปรี ดา จินดาผ่อง (2546)
พบว่าแบบการคิดสัมพันธ์กบั แบบการเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
กระบวนการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน ผู้เรี ยนแต่ละคนจะมีแบบการเรี ยนที่แตกต่างกันตาม
ความชอบและความถนัดของตนเอง Keefe (1979) กล่าวว่า แบบการเรี ยนเป็ นลักษณะทางจิตใจ
ที่เกี่ ยวกับการรับรู้ และพฤติกรรมที่เกี่ ยวข้ องกับการเรี ยนรู้ ประกอบด้ วยองค์ประกอบทางด้ าน
ปั ญญา ร่ างกายและอารมณ์ ซึ่งเป็ นตัวชี ้วัดว่าผู้เรี ยนมีวิธีการรับรู้ ปฏิสมั พันธ์ และการตอบสนอง
ต่อสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ แบบการเรี ยนจะเป็ นลักษณะของวิธีการเรี ยนที่บคุ คลแต่ละคนปฏิบตั ิ
เป็ นประจา เพื่อแสวงหาความรู้จากแหล่งข้ อมูลและแหล่งเรี ยนรู้ ต่าง ๆ แต่การเรี ยนรู้ของนักเรี ยน
ส่วนใหญ่จะมาจากการสอนของครูและการทากิจกรรมการเรี ยนการสอนในชันเรี
้ ยนเป็ นหลัก
วิธีการสอนของครูแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันตามลักษณะเฉพาะและพฤติกรรมส่วน
บุคคล Grasha (1996) กล่าวว่าแบบการสอนเป็ นรูปแบบเฉพาะของความต้ องการตามความเชื่อ
และพฤติกรรมที่ครูแสดงในห้ องเรี ยน แบบการสอนเป็ นวิธีการหรื อกระบวนการที่ครูนามาใช้ ในการ
สอน เพื่ อให้ บ รรลุวัต ถุประสงค์บทเรี ยนในแต่ละวัน รู ป แบบการสอนประกอบด้ วยความเห็ น
ส่วนตัว ความมัน่ ใจและกลยุทธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบการสอนที่แสดงคุณลักษณะส่วนบุคคล
ของครู (Salem, 2001) ปฏิสมั พันธ์ของนักเรี ยนและครูที่มีประสิทธิภาพรวมถึงกิริยาท่าทาง การ
สอนที่ เ น้ น การฟั ง และการใช้ เ ทคโนโลยี เกี่ ย วกับ การสอนที่ เ หมาะสม แบบการสอนที่ ดีแ ละมี
ประสิทธิ ภาพจะช่วยเพิ่มความทรงจา และทาให้ ผ้ ูเรี ยนสนุ กสนานกับการเรี ยน (Charles &
Soliven, 2003) สอดคล้ องกับจิตวิทยาการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการสอนเพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ที่มี
อิทธิพลมากที่สดุ ตามแนวคิดของ John Carroll (1963 อ้ างถึงใน สุรางค์ โค้ วตระกูล, 2556) กล่าว
ว่า ครู ควรสอนให้ นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ โดยให้ เวลาแก่นกั เรี ยนแต่ละคนได้ เรี ยนรู้ และพิจารณา
ความแตกต่างของบุคคล และวิชาที่สอน รวมทังจั
้ ดกิจกรรมและประสบการณ์เพื่อช่วยให้ ผ้ เู รี ยน
เกิดการเรี ยนรู้ การสอนที่มีประสิทธิ ภาพไม่ได้ ขึน้ อยู่กับการสอนของครู เท่านัน้ แต่ขึน้ อยู่กับตัว
นักเรี ยนด้ วย นอกจากนีส้ ุรางค์ โค้ วตระกูล (2556) กล่าวว่า พฤติกรรมของนักเรี ยนจะขึ ้นอยู่กับ
วิธีการสอนของครูและวิชาที่เรี ยน ครูต้องรู้จกั ปรับการสอนให้ เข้ ากับสถานการณ์สิ่งแวดล้ อม
การจัดการเรี ยนการสอนที่คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ครูควรจะเปิ ดกว้ างและ
ตระหนักถึงการให้ ความสาคัญกับการคิดและการเรี ยนรู้ เช่น ให้ นกั เรี ยนได้ แสดงความสามารถใน
การชี ้แจงและการให้ เหตุผลสาหรับการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนทุกคนเป็ นสิ่งสาคัญ (Clarke et al., 2010)
สอดคล้ องกับรูปแบบการสอนและการเรี ยนรู้ตามแนวคิดของสุรางค์ โค้ วตระกูล (2556) ที่กล่าวว่า
ก่อนการสอนครู ทกุ คนจะต้ องเตรี ยมการสอนประกอบกับการรู้จกั นักเรี ยนที่จะสอน ไม่แต่เพียงว่า
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อยู่ชนอะไร
ั้
แต่ต้องคานึงถึงอายุ ลักษณะทัว่ ไปของนักเรี ยนในวัยนันทุ
้ กด้ าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พัฒ นาการทางเชาว์ ปัญ ญาและพื น้ ความรู้ ของนักเรี ยน รวมทัง้ การจัดกิจ กรรมต่า ง ๆ ที่ จ ะให้
นักเรี ยนทาเพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ นอกจากนี ้ผลการวิจยั แสดงให้ เห็นว่าการเชื่อมโยงระหว่างแบบ
การเรี ยนและแบบการสอนในชันเรี
้ ยนที่เรี ยนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศในมหาวิทยาลัย
อาซัดมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน (Naimie et al., 2010)
ประเด็นการศึกษาที่ เกี่ ยวกับแบบการคิด แบบการเรี ยน และแบบการสอนในประเทศ
พบว่า ส่วนใหญ่ศกึ ษาตัวแปรดังกล่าวเพียงหนึ่งถึงสองตัวแปร แต่ไม่ปรากฏการศึกษาแบบรวมทัง้
สามตัวแปร และส่วนใหญ่เป็ นเอกสารต่างประเทศ มีงานวิจยั แสดงให้ เห็นว่า การศึกษาเกี่ยวกับ
แบบการเรี ยนของคณาจารย์และนักศึกษาในมหาวิทยาลัย (Felder, 1988) การศึกษาแบบการเรี ยน
(Waters, 2012; Kolb, 1981) การศึกษาแบบการสอน (Grasha, 1996) การศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างแบบการเรี ยนกับแบบการสอน (Provitera & Esendal, 2008; Felder & Silverman, 1988)
แบบการสอนที่สอดคล้ องกับแบบการคิดของนักเรี ยน จะช่วยแก้ ปัญหา การไม่เข้ าใจในเนื ้อหาที่ครู
สอน การไม่เข้ าใจระหว่างครู และนักเรี ยน และช่วยส่งเสริ มผู้เรี ยนให้ มีความสนใจและเข้ าใจใน
เนื ้อหามากยิ่งขึ ้น คูบ่ ญ
ุ ศกุนตนาค (2552) ศึกษาผลของความสอดคล้ องระหว่างแบบการเรี ยนกั บ
แบบการสอนที่มีตอ่ ความสุขในการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน พบว่า ความสุขในการเรี ยนของนักเรี ยนที่มี
แบบการเรี ยนสอดคล้ องและไม่สอดคล้ องกับแบบการสอนของครูไม่แตกต่างกัน ซึ่งผลการศึกษา
ยังมีเนื ้อหาไม่ครอบคลุมและครูยงั มีข้อมูลไม่เพียงพอสาหรับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
นอกจากยังนี ้มีงานวิจยั ที่แสดงให้ เห็นว่า แบบการคิด แบบการเรี ยน แบบการสอน ความ
สอดคล้ องของแบบการคิดกับแบบการเรี ยน ความสอดคล้ องของแบบการเรี ยนกับแบบการสอน
ความสอดคล้ องของแบบการคิดกับแบบการสอนมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน ดังที่
เอมอร กฤษณะรังสรรค์ (2542) กล่าวถึงผลการวิจยั ได้ ชี ้ชัดว่า รูปแบบการคิดและรูปแบบการเรี ยน
ของผู้เรี ยนมีผลต่อความสาเร็ จทางการเรี ยน และผู้เรี ยนจะสามารถจดจาข้ อมูลที่เรี ยนได้ นานขึ ้น
เมื่อวิธีสอน วัสดุ/สื่อการสอน และ สภาพแวดล้ อมของการเรี ยนรู้ มีความสอดคล้ องกับรูปแบบการ
คิดและรู ปแบบการเรี ยนของผู้เรี ยน Oxford และคณะ (1990 อ้ างถึงใน จตุพงค์ โมลา, 2553)
กล่าวว่า การประสบความสาเร็จในการเรี ยนแต่ละวิชานันสั
้ มพันธ์กบั ความสอดคล้ องระหว่างแบบ
การเรี ยนและแบบการสอน โดยนักเรี ยนที่มี แบบการเรี ยนสอดคล้ องกับแบบการสอนของครู มี
แนวโน้ มที่จะได้ คะแนนดีกว่านักเรี ยนที่มีแบบการเรี ยนไม่สอดคล้ องกับแบบการสอนของครู ซึ่ง
สอดคล้ องกับ Rasmussen (1996) กล่าวว่า นักเรี ยนจะเรี ยนรู้ ได้ ดีและเรี ยนรู้ ได้ ง่ายขึ ้นนัน้ แบบ
การเรี ยนของนักเรี ยนต้ องสอดคล้ องกับแบบการสอนของครู เพื่อความเหมาะสมในการเลือก
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วิธีการจัดการเรี ยนการสอน เช่นเดียวกับ อัฉราพรรณ นิลเถื่ อน (2553) ศึกษาอิทธิ พลของแบบ
การเรี ยน แบบการสอนและความสอดคล้ องของแบบการเรี ยนกับแบบการสอนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยมีเจตคติตอ่ วิทยาศาสตร์ เป็ น
ตัวแปรส่งผ่าน พบว่าแบบการเรี ยนและแบบการสอนมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
วิชาวิทยาศาสตร์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 Zhang (2006) ศึกษาความสอดคล้ อง
ระหว่างแบบการคิดของครูและแบบการคิดของนักเรี ยนที่มีตอ่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
พบว่านักเรี ยนและครู ที่มีแบบการคิดที่สอดคล้ องหรื อไม่สอดคล้ องกับแบบการคิดแบบสร้ างสรรค์
จะส่งต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน Zhang (2001) พบว่า วิธีการสอนและแบบการคิด
ของครูมีความสัมพันธ์กนั Fan และคณะ (2010 อ้ างถึงใน Zhang, Sternberg, & Rayner, 2012)
พบว่า ความสัมพันธ์ ระหว่างแบบการคิดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้
จากสื่อหลายมิติ ตัวอย่างเช่น แบบการคิดแบบผู้บริ หาร แบบใฝ่ กฎเกณฑ์ แบบทางานเดียวใน
เวลาเดียว และแบบรายละเอี ยด มีนัยส าคัญทางลบกับผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน จากงานวิจัย
ข้ างต้ นจะเห็นว่าแบบการคิดสัมพันธ์ กบั แบบการเรี ยน แบบการสอน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ดังนันผู
้ ้ วิจยั เห็นว่าควรนาแบบการคิดมาร่วมศึกษาด้ วย เพื่อนาข้ อมูลไปพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนของนักเรี ยน กล่าวคือแบบการคิด แบบการเรี ยนและแบบการสอน รวมถึงความสอดคล้ อง
ของตัวแปรดังกล่าวมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
กล่า วได้ ว่า ความสอดคล้ อ งระหว่า งแบบการคิด แบบการเรี ย น และแบบการสอนมี
ความสาคัญต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน รวมทังการจั
้
ดการเรี ยนการสอนให้ สอดคล้ องกับธรรมชาติ
ของผู้เรี ยนซึ่งจะช่วยส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่สงู ขึ ้น จากความสาคัญดังกล่าว
จึงเป็ นเรื่ องที่ควรศึกษาวิจยั เพื่อ วิเคราะห์ความสอดคล้ องระหว่างแบบการคิดของนักเรี ยน แบบ
การเรี ยนของนักเรี ยนและแบบการสอนของครู ที่ มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษของ
นักเรี ยน เพื่อเป็ นข้ อมูลสารสนเทศสาหรับพัฒนาการเรี ยนของนักเรี ยนและการสอนของครู และ
นาไปประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษ รวมถึง
การพัฒ นาสมรรถนะด้ านการสื่ อสารโดยใช้ ภ าษาอัง กฤษของผู้เ รี ยนอันน าไปสู่ การเรี ย นรู้ ที่ มี
ประสิทธิภาพในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลายต่อไป
คำถำมวิจัย
1. แบบการคิดของนักเรี ยน แบบการเรี ยนของนักเรี ยน และแบบการสอนของครู ในวิชา
ภาษาอังกฤษมีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
2. ความสอดคล้ องระหว่างแบบการคิดกับแบบการเรี ยนของนักเรี ยนมีลกั ษณะอย่างไร
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3. ความสอดคล้ องระหว่างแบบการคิดของนักเรี ยน แบบการเรี ยนของนักเรี ยน และแบบ
การสอนของครูในวิชาภาษาอังกฤษมีลกั ษณะอย่างไร
4. ความสอดคล้ องระหว่างแบบการคิดของนักเรี ยน แบบการเรี ยนของนักเรี ยน และแบบ
การสอนของครู มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนอย่างไร
วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์แบบการคิดของนักเรี ยน แบบการเรี ยนของนักเรี ยน และแบบการสอนของครู
ในวิชาภาษาอังกฤษ
2. เพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้ องระหว่างแบบการคิดกับแบบการเรี ยนของนักเรี ยน
3. เพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้ องระหว่างแบบการคิดของนักเรี ยน แบบการเรี ยนของนักเรี ยน
และแบบการสอนของครูในวิชาภาษาอังกฤษ
4. เพื่อวิเคราะห์ ผลของความสอดคล้ องระหว่างแบบการคิดของนักเรี ยน แบบการเรี ย น
ของนักเรี ยน และแบบการสอนของครูที่มีตอ่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษของนักเรี ยน
ขอบเขตของกำรวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ วิธีวิจยั เชิงปริ มาณ (quantitative research) เพื่อศึกษาแบบการคิดของ
นักเรี ยน (students’ thinking styles) จากทฤษฎีจิตปกครองตนเอง ตามแนวคิดของ Sternberg
(1997) แบบการเรี ยนของนักเรี ยน (students’ learning styles) ตามแนวคิดของ Grasha และ
Riechmann (1970) และแบบการสอนของครู (teachers’ teaching styles) ตามแนวคิดของ
Grasha (2002) เพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้ องระหว่างแบบการคิดของนักเรี ยน แบบการเรี ยนของ
นักเรี ยน และแบบการสอนของครู ที่มีตอ่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษของนักเรี ยน
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ม้ ี 2 กลุ่ม ได้ แก่ 1) นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น ของ
โรงเรี ยนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐานในเขตกรุ งเทพมหานคร 2) ครู กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ที่สอนนักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น
ของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐานในเขตกรุงเทพมหานคร
การวิจยั ครัง้ นี ้ศึกษาตัวแปรอิสระ 3 ตัว และตัวแปรตาม 1 ตัว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1) แบบการคิดของนักเรี ยน (students’ thinking styles) จากทฤษฎีจิตปกครองตนเอง
ตามแนวคิดของ Sternberg แบ่งเป็ น 5 มิติ 13 รู ปแบบ ดังนี ้ 1) มิติด้านหน้ าที่ (functions)
ประกอบด้ วยแบบการคิดแบบผู้สร้ างกฎเกณฑ์ (legislative) แบบการคิดแบบผู้บริ หาร (executive)
และแบบการคิดแบบผู้ตดั สิน (judicial) 2) มิติด้านรูปแบบ (forms) ประกอบด้ วยแบบการคิดแบบ
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จัดลาดับงาน (hierarchic) แบบการคิดแบบทางานเดียวในเวลาเดียว (monarchic) แบบการคิด
แบบทาหลายงานในเวลาเดียว (oligarchic) และแบบการคิดแบบยืดหยุ่น (anarchic) 3) มิติด้าน
ระดับ (levels) ประกอบด้ วยแบบการคิดแบบภาพรวม (global) และแบบการคิดแบบรายละเอียด
(local) 4) มิติด้านขอบเขต (scopes) ประกอบด้ วยแบบการคิดแบบชอบครุ่ นคิดภายในใจ
(internal) และแบบการคิดแบบชอบสัมพันธ์กับภายนอก (external) 5) มิติด้านความโน้ มเอียง
(leanings) ประกอบด้ วยแบบการคิดแบบใฝ่ อิสระ (liberal) และแบบการคิดแบบใฝ่ กฎเกณฑ์
(conservative)
2) แบบการเรี ยนของนักเรี ยน (students’ learning styles) ตามแนวคิดของ Grasha และ
Riechmann (1970) แบ่ง เป็ น 6 แบบ ได้ แ ก่ 1) แบบแข่ง ขัน (competitive) 2) แบบร่ ว มมื อ
(collaborative) 3) แบบหลี ก เลี่ ย ง (avoidant) 4) แบบมี ส่วนร่ ว ม (participant) 5) แบบพึ่ง พา
(dependent) และ 6) แบบอิสระ (independent)
3) แบบการสอนของครู (teachers’ teaching styles) ตามแนวคิดของ Grasha (1975)
แบ่งเป็ น 5 แบบ ได้ แก่ 1) แบบผู้เชี่ยวชาญ (expert) 2) แบบผู้มีอานาจอย่างเป็ นทางการ (formal
authority) 3) แบบผู้เป็ นแบบอย่าง (personal model) 4) แบบผู้อานวยความสะดวก (facilitator)
และ 5) แบบผู้มอบหมาย (delegator)
ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษของนักเรี ยน (English learning
achievement)
นิยำมศัพท์ เฉพำะที่ใช้ ในกำรวิจัย
แบบกำรคิด (thinking styles) หมายถึง แนวทางที่บคุ คลใช้ แสดงความสามารถในการ
ลงมือกระทาภารกิจในสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งแบบการคิดสามารถเลือกตามความพอใจหรื อตาม
สถานการณ์ แบบการคิดเป็ นสิ่งที่ไม่คงที่ สามารถปรับเปลี่ยนได้ การวิจยั ครัง้ นี ้ศึกษาแบบการคิด
ภายใต้ บริบททางการศึกษาของนักเรี ยน กิจกรรมหรื อสถานการณ์ตา่ ง ๆ ในชันเรี
้ ยน
แบบกำรเรี ยน (learning styles) หมายถึง วิธีการเรี ยนรู้ การรับรู้ ซึ่งเกิดจากปั ญญา
อารมณ์ และพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกตามความชอบที่จะเรี ยนรู้ ซึ่งแบบการเรี ยนจะช่วยให้
นักเรี ยนเกิดความเข้ าใจและประสบความสาเร็จในการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
แบบกำรสอน (teaching styles) หมายถึง รูปแบบหรื อวิธีการที่ครูนามาใช้ ใ นการสอน
เพื่ อ ให้ บ รรลุวัต ถุป ระสงค์ ใ นแต่ล ะบทเรี ย น การรั บ รู้ เกี่ ย วกับ พฤติ ก รรม การแสดงออกขณะ
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ปฏิบตั ิการสอนในชันเรี
้ ยน และวิธีการสาหรับการจัดการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษให้ กับ
นักเรี ยน
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรี ยนภำษำอังกฤษ (English achievement) หมายถึง คะแนนที่วดั
ได้ จากแบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
ควำมสอดคล้ องระหว่ ำงแบบกำรคิด แบบกำรเรี ยน และแบบกำรสอน (matching
among thinking styles, learning styles and teaching styles) หมายถึง การมีแบบการคิดและ
แบบการเรี ยนของนักเรี ยนที่มีลกั ษณะไปด้ วยกันได้ โดยไม่ขดั แย้ งกันกับแบบการสอนของครู โดย
พิจารณาความสอดคล้ องจากวิธีการวิเคราะห์จบั คู่ตรวจสอบตามกลุ่ม ความสอดคล้ องระหว่าง
แบบการเรี ยนและแบบการสอนตามแนวคิดของ Grasha (2002) และการพิจารณาความสอดคล้ อง
ระหว่างแบบการคิดกับแบบการเรี ยนของนักเรี ยน และเลือกแบบการสอนที่สอดคล้ องกับแบบ
การคิดและแบบการเรี ยนของนักเรี ยนแต่ละกลุม่ ตามผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ
ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ
ประโยชน์ เชิงปฏิบัติ
1. ได้ ข้อมูลสารสนเทศเกี่ ยวกับ ความสอดคล้ องระหว่างแบบการคิดของนักเรี ยน แบบ
การเรี ยนของนัก เรี ย นและแบบการสอนของครู ใ นวิ ช าภาษาอัง กฤษ ซึ่ง เป็ นประโยชน์ ส าหรั บ
ครู ผ้ ูส อนในการน ามาพิ จ ารณาประกอบการจัด ท าแผนการสอน การจัด กิ จ กรรมต่า ง ๆ เพื่ อ
ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนของครู ให้ สอดคล้ องกับธรรมชาติของแบบการคิดและแบบการเรี ยนของ
นักเรี ยน ตลอดจนการนาไปสูก่ ารเรี ยนการสอนที่มีประสิทธิภาพต่อไป
2. ได้ ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ ผลของความสอดคล้ องระหว่างแบบการคิดของนักเรี ยน
แบบการเรี ยนของนักเรี ยน และแบบการสอนของครู ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษ
ของนักเรี ยน เพื่อให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องกับการจัดการศึกษาเข้ าใจภาพรวมของแบบการคิดและแบบการ
เรี ยนของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น และแบบการสอนของครู ในวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งจะมี
ประโยชน์ ตัง้ แต่ร ะดับ องค์ ก รสู่ร ะดับ บุค คล ดัง นี ้ ส าหรั บ ส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษา
ขันพื
้ ้นฐานได้ แนวทางในการวางนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของ
นักเรี ยนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้ น สาหรั บผู้บริ หารโรงเรี ยน ได้ แนวคิดในวางแผนการจัด
กิจ กรรมฝึ กอบรมเพื่ อพัฒ นาให้ นักเรี ยนมี แบบการคิดและแบบการเรี ยนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษที่สงู ขึ ้น และพัฒนาครูให้ มีแบบการสอนที่สอดคล้ องกับแบบการคิดและ
แบบการเรี ยนของนักเรี ยนแต่ละกลุ่ม จากประโยชน์ที่กล่าวข้ างต้ น นอกจากจะทาให้ นักเรี ยนมี
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ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นภาษาอัง กฤษสูง ขึน้ แล้ ว ยัง ส่ง ผลต่อ คะแนนเฉลี่ ย วิช าภาษาอัง กฤษ
ระดับประเทศต่อไป
ประโยชน์ เชิงวิชำกำร
1. ได้ องค์ความรู้ เกี่ยวกับความสอดคล้ องระหว่างแบบการคิดของนักเรี ยน แบบการเรี ยน
ของนักเรี ยน และแบบการสอนของครู ทาให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องกับการจัดการศึกษา ผู้บริ หาร และครู
ทราบความแตกต่างของแบบการคิดกับแบบการเรี ยนของนักเรี ยนอย่างละเอียดมากยิ่งขึ ้น เพื่อนา
ข้ อ ค้ น พบจากงานวิจัย ไปเป็ นข้ อ มูล ส าหรั บครู ใ นการน าไปปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ก ารสอนของตนให้
เหมาะสมกับนักเรี ยนแต่ละกลุม่
2. ได้ องค์ความรู้ เกี่ยวกับผลของความสอดคล้ องระหว่างแบบการคิดของนักเรี ยน แบบ
การเรี ยนของนักเรี ยน และแบบการสอนของครู ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษของ
นักเรี ยน ทาให้ ทราบว่าแบบการคิด แบบการเรี ยน แบบการสอนแบบใดที่ส่งผลให้ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนสูง ขึน้ เพื่ อ เป็ นข้ อมูลส าหรั บ ผู้บ ริ ห ารในการวางนโยบายส่ง เสริ ม และพัฒ นาให้
นักเรี ยนมี แบบการคิด กับแบบการเรี ยน และส่ง เสริ ม ให้ ครู ปรับเปลี่ ยนแบบการสอนเพื่ อทาให้
นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่สงู ขึ ้น และสามารถนาความรู้ นี ้ไปประยุกต์ใช้ สาหรับการศึกษา
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในวิชาอื่น ๆ

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาค้ นคว้ าจากตารา เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง โดยนาเสนอรายละเอียด
ของการค้ นคว้ า จาแนกเป็ น 5 ตอน ได้ แก่ ตอนแรก ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้ องและ
ประเด็นที่ศกึ ษาเกี่ยวกับแบบการคิด ตอนที่สอง ความหมาย ประเภทและประเด็นที่ศกึ ษาเกี่ยวกับ
แบบการเรี ยน ตอนที่สาม ความหมาย ประเภทและประเด็นที่ศกึ ษาเกี่ยวกับแบบการสอน ตอนที่สี่
ประเด็นวิจยั ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับแบบการคิด แบบการเรี ยน แบบการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ภาษาอังกฤษ และตอนที่ห้า กรอบแนวคิดในการวิจยั มีรายละเอียดดังนี ้
ตอนที่ 1 ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ องและประเด็นที่ศึกษาเกี่ยวกับแบบการคิด
แบบการคิด เป็ นวิถีทางที่บุคคลจะเลือกใช้ ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป แบบการคิด
แบ่งไว้ หลายมิติ และในแต่ละมิติประกอบด้ วยหลายรูปแบบ ในช่วงแรกของการศึกษานักจิตวิทยา
และนักการศึกษาเรี ยกแบบการคิดว่า แบบเชาวน์ปัญญา (cognitive style) ต่อมามีการใช้ คาว่า
แบบการคิด (thinking style) ดังนันเพื
้ ่อให้ เกิดความเข้ าใจ ผู้วิจยั จึงขอนาเสนอ ความหมาย มิติ
แนวคิด ทฤษฎีของแบบการคิด และประเด็นวิจยั ที่มีการศึกษาเกี่ยวกับแบบการคิด ดังรายละเอียด
ต่อไปนี ้
1.1 ความหมายของแบบการคิด
แบบการรับรู้ (cognitive styles) เป็ นนิยามในลักษณะการรับรู้ข้อมูล ระบบประสาทแห่ง
การรั บ รู้ การจ า การตัด สิ น ใจ การให้ เหตุผล สมองจะเชื่ อมโยงความสัมพันธ์ ระหว่างสิ่งต่าง ๆ
เกี่ยวกับการรับรู้ นักการศึกษาและนักจิตวิทยาหลายท่านได้ ให้ ความหมายของแบบการคิดต่างกัน
ดังนี ้ ได้ แก่ Messick (1976) กล่าวว่า แบบแผนที่สม่าเสมอและการจัดระบบและประมวลผลข้ อมูล
Coop และ Sigel (1971) กล่าวว่า แบบการคิด หมายถึง การเอาจริ งเอาจังของแต่ละบุคคลในการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ของพฤติ กรรมที่หลากหลายในสถานการณ์ ต่าง ๆ Kogan (1971) กล่าวว่า แบบ
การคิด หมายถึง ความแตกต่างของแต่ละบุคคลในด้ านการรับรู้ การจดจ า การคิด การเข้ าใจ
การแปลงข่าวสาร และการนาข่าวสารไปใช้ Goldstein และ Blackman (1978) แนวทางการคิด
เป็ นโครงสร้ างความสอดคล้ อ งของพฤติก รรมที่ ถูก มองว่า เป็ นผลผลิ ต ของโครงสร้ างนี ้ และ
เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ (2547) ได้ ให้ ความหมายของการคิดว่า ความคิดเป็ นผลจากการทางาน
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ของสมองในการก่อรู ป (Formulate) บางสิ่งบางอย่างขึ ้นในมโนคติ(mind) ผ่านการทางานของ
ระบบการรับรู้ ทางจิต (cognitive system) โดยในส่วนของความคิดจะทาหน้ าที่แยกแยะการ
กระท าและความรู้ สึ ก ผ่า นกระบวนการทางความคิ ด อัน จะน าไปสู่พ ฤติ ก รรมที่ ต อบสนอง
สถานการณ์นนั ้ การคิดเป็ นเรื่ องที่สาคัญ การคิดไม่เหมือนกัน การคิดแบบจินตนาการ การคิด
หวนราลึกถึง การคิดใช้ เหตุผลและการคิดแก้ ปัญหา อาพน ชุมยวง (2551) กล่าวว่า แบบการคิด
หมายถึง ความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้ านการรับรู้ การจา การคิด ความเข้ าใจ การนาไปใช้
การแก้ ปัญ หา ซึ่ง ส่ง ผลต่อ บุคลิ ก ภาพ พฤติกรรม และการเรี ย นรู้ ในด้ านต่าง ๆ สอดคล้ องกับ
ศิรินทรา บัวประชุม (2547) กล่าวว่า แบบการคิด หมายถึง ลักษณะการคิดของบุคคลที่ส่งผลต่อ
บุคลิกภาพ พฤติกรรมและการเรี ยนรู้ ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ น ความจา ความเข้ าใจ การนาไปใช้ การ
แก้ ปัญหา ทักษะความสามารถรวมทังด้
้ านทัศนคติของแต่ละคน
จากความหมายของแบบการคิดที่ กล่าวมาข้ างต้ น สรุ ปได้ ว่า แบบการรั บรู้ (cognitive
styles) หมายถึง ความแตกต่างของแต่ละบุคคลในการรับรู้ การจา การเข้ าใจ ซึ่งเป็ นผลมาจาก
การทางานของสมองในการประกอบให้ เป็ นรู ปหรื อเป็ นเรื่ องขึน้ ในใจ และแสดงลักษณะการคิด
ออกมาในรูปแบบของบุคลิกภาพและพฤติกรรม
แบบการคิด (thinking styles) เป็ นนิยามในลักษณะการนาข้ อมูลไปใช้ แบบการคิดนี ้จะ
เน้ นแนวทางของแต่ละบุคคลในการเลือกเลือกนาข้ อมูลไปใช้ นักการศึกษาและนักจิตวิทยาหลาย
ท่านได้ ให้ ความหมายไว้ ต่าง ๆ กันดังนี ้ นิอร ไชยพรพัฒนา (2554) ได้ ให้ ความหมายว่า วิธีการ
หรื อหนทางการคิดที่แต่ละบุคคลเลือกสาหรับใช้ ความสามารถ หรื อความถนัดของตนเองในการ
จัดการกับปั ญหา หรื อภาระงานต่าง ๆ ซึง่ แบบการคิดของแต่ละบุคคลจะสามารถเปลี่ยนแปลงและ
ยืดหยุ่นได้ ภายใต้ สถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป สอดคล้ องกับ ลักขณา สริ วฒ
ั น์ (2549) ได้ ให้
ความหมายของรูปแบบการคิด ว่าวิธีทางของแต่บคุ คลในการรับรู้ข้อมูล การจัดระเบียบข้ อมูล และ
การประมวลผลสารข้ อมูล ซึ่งวิถีทางเหล่านีเ้ ป็ นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลในการลงมือ
กระทาในสถานการณ์ต่าง ๆ สอดคล้ องกับ วิรัช วงษ์ วิไลวาริ นทร์ (2546) ได้ ให้ ความหมายของ
การคิด ว่าเป็ นแนวโน้ มการใช้ วิธีคิดของบุคคลในการดาเนินชี วิตทังในเรื
้ ่ องการทางาน การเรี ยน
และความสัมพันธ์ กบั บุคคลรอบข้ าง และสอดคล้ องกับ Sternberg (1988,1997) กล่าวว่า เป็ น
แนวทางในการจัดการกิจกรรม ความพอใจและแนวโน้ มในการใช้ ความสามารถ สามารถเลือก
รูปแบบที่ร้ ู สึกสะดวกใจ นอกจากนันรู
้ ปแบบการคิดจะแตกต่างกันขึ ้นอยู่กบั สถานการณ์ แบบการ
คิดสามารถปลูกฝั งและปรับเปลี่ยนได้
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จากความหมายของแบบการคิด ที่ ก ล่า วมาข้ า งต้ น สรุ ป ได้ ว่า แบบการคิด (thinking
styles) หมายถึง แนวทางที่บุคคลใช้ แสดงความสามารถในการจัดการกับภารกิจต่าง ๆ ซึ่งแบบ
การคิดสามารถเลือกตามความพอใจหรื อตามสถานการณ์ แบบการคิดเป็ นสิ่งที่ไม่คงที่ สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้
1.2 แนวคิด ทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ องกับแบบการคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับแบบการคิด ได้ แก่ 1) Five styles of Thinking: The Inquiry Modes (InQ)
ของ Harrison, A. F. & Bramson, R. M. 2) Theory of Mind Styles ของ Gregorc, A. F. และ 3)
The Theory of Mental Self - government ของ Sternberg, R. J. แต่ละแนวคิดมีรายละเอียด
ดังนี ้
1.2.1 Five styles of Thinking: The Inquiry Modes (InQ) ของ Harrison, A. F. &
Bramson, R. M.
ในปี 1982 กาเนิดแนวคิดของแบบการคิด Five styles of Thinking: The Inquiry Modes
(InQ) ตามแนวคิดของ Harrison & Bramson โดยมีแบบการคิด 5 แบบ ดังนี ้
1. แบบการคิดแบบสังเคราะห์ (synthesist) เป็ นปั จจัยพื ้นฐานที่จะทาสิ่งใหม่และนาสิ่งที่
เป็ นต้ นฉบับออก รวมสิ่งที่แตกต่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดจากการสังเคราะห์ บุคคลกลุ่มนี ้
ชอบคาดการณ์หรื อคาดคะเนโดยใช้ วิจารณญาณ ค้ นหาวิธีใหม่ที่เหมาะสมกับพวกเขา ร่ วมกัน
สร้ างสรรค์ แบบสังเคราะห์จะไม่สนใจการประนีประนอมมติหรื อการยอมรับข้ อตกลงสาหรับ
การแก้ ปัญหาที่ดีที่สดุ สิ่งที่พวกเขามุ่งศึกษา คือ มุมมองที่จะแก้ ปัญหาวิธีปฏิบตั ิแบบที่เหมาะสม
ที่สดุ
มีแนวทางในการทางาน มีแนวโน้ มสรุปเกี่ยวกับข้ อเท็จจริ ง ดังนันความส
้
าคัญอยู่ที่การ
สรุ ปจากพวกเขา ซึ่งแตกต่างจากแบบการคิดอื่ น ๆ วิธี นีท้ าให้ ทราบว่าบุคคลใดไม่เห็นด้ วยกับ
ข้ อเท็จจริ ง บุคคลกลุ่มนีช้ อบการเปลี่ยนแปลง มีแนวโน้ มมองโลกแบบมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
สม่าเสมอ แต่ร้ ู สึกเบื่อสภาพที่เป็ นอยู่ สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง กิจวัตรประจาวัน หรื อบุคคลที่มกั
เห็นพ้ องหรื อแกล้ งทาเป็ นเห็นด้ วย มองความขัดแย้ งตลอดกาล ความไม่เห็นด้ วย การเปลี่ยนแปลง
ความแปลกใหม่ และมีนิสยั ชอบซักถาม เขามีความภูมิใจเมื่ อมีความสร้ างสรรค์เกิดขึ ้น หรื อสิ่งที่
เกิดขึ ้นอย่างลับ ๆ จากความฉลาด
2. แบบการคิดแบบยึดมั่นในอุดมคติ (Idealist) บุคคลเหล่านีจ้ ะเปิ ดรับความคิดได้ ง่าย
เปิ ดรับทรรศนะที่หลากหลาย เมื่อต้ องการจะแก้ ปัญหาหรื อตัดสินใจทาบางอย่าง เปิ ดรับอย่าง
กว้ างขวางในเรื่ องของทรรศนะและตัวเลือกต่าง ๆ ต้ องการผสมกลมกลืนระหว่างทรรศนะและ
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ตัวเลือก และกล่าวถึงวิธีการแก้ ไขปั ญหาสาหรับทุกคน สัญลักษณ์ของวิธีการแก้ ไขของแบบการคิด
แบบยึด มั่น ในอุด มคตินี ้ คื อ อ านาจที่ ค รอบคลุม หรื อปั จ จัย ที่ ค วบคุม ทัง้ หมด วิ ธี ก ารแก้ ไ ขจะ
ครอบคลุมเนื ้อหาที่กว้ างและเป็ นที่พอใจ
เมื่อต้ องแก้ ปัญหา เขาจะหาวิธี ที่ดีที่สุดในสถานการณ์ ที่มี คุณค่าและพิจารณาวิธี
แก้ ปัญ หาอย่างละเอี ยดรอบคอบ สมเหตุสมผล ความรู้ สึกและอารมณ์ จัดเป็ นองค์ประกอบที่
เกี่ยวกับอัตวิสยั ของสถานการณ์เหล่านัน้ ไม่ใช่แบบการคิดแบบสังเคราะห์และก็ไม่ใช่กระบวนการ
ของแบบยึดมั่นในอุดมคติ แต่เ ป็ นสิ่งที่ ดีเมื่ อต้ องมีการแก้ ปัญหาเกี่ ยวกับการพัฒนา การสร้ าง
โครงสร้ าง และสามารถคาดคะเน "เข้ าใจ" อย่างถูกต้ องตามหลักตรรกวิทยา หรื อทางคณิตศาสตร์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความภูมิใจของการเรี ยนรู้โดยความรู้สกึ ที่เกิดขึ ้นเองในใจ
3. แบบการคิดแบบปฏิบตั ินิยม (pragmatist) มีแนวโน้ มให้ ความสาคัญกับการพยากรณ์
น้ อยกว่าแบบการคิดอื่น ๆ ให้ น ้าหนักความสาคัญเท่ากันระหว่างข้ อเท็จจริ งกับคุณค่า ไม่ว่าการ
ท างานแบบใดก็ ต ามถื อ ว่ า เป็ นสิ่ ง ส าคัญ องค์ ป ระกอบที่ เ กี่ ย วกับ อัต วิ สัย เช่ น อารมณ์ แ ละ
ความรู้ สึกกลายเป็ นข้ อเท็จจริ งสาหรับบุคลลกลุ่มนี ้ ถ้ าอัตวิสัยเหล่านัน้ ตรงกับสถานการณ์ นัก
ปฏิบตั นิ ิยมที่มีแนวโน้ มสนใจการพัฒนากลยุทธ์และวิธีการที่เป็ นประโยชน์
นักปฏิบตั ินิยมมักได้ รับการยอมรับ เขามีแนวโน้ มจะแสดงการพัฒนาทักษะทางสังคม มี
ความรู้สกึ ทังภาคปฏิ
้
บตั แิ ละอิทธิพลเกี่ยวกับมนุษย์ มีความภูมิใจกับความสามารถในการปรับ(ตัว)
4. แบบการคิดแบบวิเคราะห์ (analyst) มีแนวโน้ มต้ องมีทฤษฎีรองรับ วิเคราะห์และตัดสิน
ภายในกรอบที่ช่วยอธิบายและการบรรลุถึงข้ อสรุ ป เรี ยนรู้โลกตามหลักตรรกวิทยา ความเป็ นเหตุ
เป็ นผล ระเบียบ และการพยากรณ์
การคิดจากกระบวนการเมื่อเกิดปั ญหาขึ ้น จะมองวิธีการ การพัฒนา วิธีการปฏิบตั ิ หรื อ
ระบบที่ ส ามารถแก้ ปั ญ หา เหตุผ ลที่ ส นใจการพัฒ นาและวิ ธี ก าร เนื่ อ งจากบุคคลกลุ่ม นี ช้ อบ
แนวทางหนึ่ ง เดี ย วที่ ดี ที่ สุ ด ในการแก้ ปั ญ หา ชอบรวบรวมความคิ ด บนวัต ถุ ป ระสงค์ ข้ อมู ล
กระบวนการและวิธีการที่ ดีที่สุด ต้ องการความแน่นอนจากสิ่งที่เรี ยนรู้ มีความภูมิใจกับความ
สามารถจากความรู้สกึ ที่เข้ าใจแง่มมุ ของสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น
5. แบบการคิดแบบสัจจนิยม (realist) กลยุทธ์หลักที่ใช้ คือ "การค้ นพบเชิงประจักษ์ " ชอบ
สิ่งที่เป็ นรูปธรรมมากกว่าความรู้สึก เป็ นผู้ที่มีความความคิดโดดเด่นและเน้ น "เรื่ องของความเป็ น
จริ ง " ของบุคคล ความจริ ง ต้ องอาศัยข้ อเท็จ จริ ง ซึ่ง แตกต่างจากนักวิเคราะห์ นักวิ เคราะห์ จ ะ
วิเคราะห์ข้อมูลจานวนมากของบุคคล ในขณะที่แบบสังเคราะห์และแบบสัจจนิยมจะสวนทางกัน
เขาประพฤติตนในแนวทางที่คล้ ายกัน บุคคลต้ องการความสาเร็ จ การมุ่งสู่จดุ หมายปลายทาง การ
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มีอานาจเหนือ นักสัจจนิยมต้ องการควบคุม แหล่งทรัพยากร แต่นักสัง เคราะห์ ต้องการควบคุม
กระบวนการ ทัง้ แบบการคิดแบบสัง เคราะห์ แ ละแบบการคิดแบบสัจ จนิยม มี แนวโน้ ม ใจร้ อน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิเคราะห์ที่เกินความจาเป็ นและความยืดเยื ้อ การอภิปรายแบบไม่มีขอบเขต
ที่ชดั เจน ทังสองแบบมี
้
ความภูมิใจกับความฉลาดแบบเฉียบแหลม แบบสัจจนิยมมักตังค
้ าถามว่า
อะไรคือข้ อเท็จจริง
1.2.2 Theory of Mind Styles ของ Gregorc, A. F.
ในปี 1984 กาเนิดทฤษฎีของแบบการคิด (Theory of Mind Styles) ตามแนวคิดของ
Gregorc โดยมี 2 แบบ ได้ แ ก่ คุณ ลัก ษณะการรั บ รู้ และความสามารถในการจัด ล าดับ มี
รายละเอียดดังนี ้
คุณลักษณะการรั บรู้ (perceptual quality) แบ่งเป็ น 2 แบบ คือ การรับรู้เชิงรูปธรรมและ
การรับรู้เชิงนามธรรม ดังนี ้ 1) การรับรู้ เชิงรูปธรรม (concrete) หมายถึง การรับรู้ ข้อมูลโดยตรง
ผ่านประสาทสัมผัสทังห้
้ า คือ การมอง การดมกลิ่น การสัมผัส การรับรส และ การได้ ยิน เมื่อใช้
ความสามารถเชิงนามธรรม ความสัมพันธ์ กับความชัดเจน ไม่เน้ นศึกษาความหมายที่ซ่อนหรื อ
ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดหรื อแนวคิด และ2) การรับรู้เชิงนามธรรม (abstract) หมายถึง การ
รับรู้ โดยจินตนาการเห็นภาพ เข้ าใจความคิด ความเข้ าใจหรื อเชื่อว่าที่ไม่สามารถมองเห็นได้ จริ ง
เมื่ อรั บ รู้ แบบนามธรรมจะใช้ ก ารหยั่ง รู้ โดยสัญชาตญาณ จิ น ตนาการว่า ก าลัง มองหาสิ่ ง ที่ อ ยู่
นอกเหนือ แม้ ว่าทุกคนสามารถรับรู้ข้อมูลทังรู้ ปธรรมและนามธรรมที่มี ขอบเขตได้ ซึ่งปกติบคุ คลที่
มีการรับรู้ เชิงรู ปธรรม เช่น อาจสื่อสารในทางตรง ตามที่เป็ นจริ ง และตรงไปตรงมา แต่บุคคลที่มี
การรับรู้เชิงนามธรรมอาจใช้ วิธีที่ลกึ ซึ ้งยิ่งขึ ้น
ความสามารถในการจัดลาดับ (ordering ability) แบ่งเป็ น 2 แบบ คือ การจัดลาดับ
แบบเป็ นล าดับ และการจัด ล าดับ แบบสุ่ม ดัง นี ้ 1) การจัดล าดับแบบเป็ นล าดับ (sequential)
หมายถึง การจัดระเบียบข้ อมูลในเชิงเส้ น วิธีการทีละขันตอน
้
ใช้ ความสามารถในการเรี ยงลาดับ
ต่อมาทาตามตรรกะของเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นต่อเนื่องตามลาดับ ความคิด วิธีการแบบดังเดิ
้ มในการ
จัดการข้ อมูล อาจต้ องการวางแผนและจะปฏิบตั ิตามแผนที่วางไว้ มากกว่าอาศัยแรงกระตุ้น และ
2) การจัดล าดับ แบบสุ่ม (random) หมายถึ ง การให้ ค วามคิด จัด ระเบีย บข้ อ มูล และไม่มี ก าร
จัดลาดับ ใช้ ความสามารถในการสุ่ม อาจจะข้ ามขันตอนแต่
้
ยงั คงได้ ผลลัพธ์ที่ต้องการ อาจเริ่ มต้ น
ในช่วงกลางหรื อช่วงท้ ายและทางานจากข้ างหลังก่อนก็ได้ นอกจากนี ้ยังชอบใช้ ชีวิตแบบตัดสินใจ
เร็ว (ลักษณะหุนหันพลันแล่น) หรื อเน้ นการกระตุ้นมากกว่าการวางแผน
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ทัง้ ความสามารถในการจัดล าดับที่ มี อยู่ ในแต่ ละบุ คคล แต่มักจะแสดงออกในรู ปแบบ
อย่างใดอย่างหนึง่ ความสามารถในการรับรู้และการจัดลาดับที่แข็งแกร่งที่สดุ มีสี่ชดุ มีรายละเอียด
ดังนี ้
1. การคิดเชิงรูปธรรมแบบเป็ นลาดับ (Concrete Sequential: CS) ผู้เรี ยนที่มีการคิดแบบ
นี ้ชอบการลาดับทางตรรกวิทยา การกาหนดทิศทาง การพยาการณ์ และการรับรู้ข้อเท็จจริ ง ผู้เรี ยน
จะเรี ยนได้ ดีที่สุดเมื่อเขาสามารถพึ่ งพาผู้อื่นเพื่อให้ ง านสาเร็ จ เมื่อต้ องเผชิญกับสถานการณ์ ที่
คาดการณ์ได้ และสามารถประยุกต์ใช้ ความคิดในแนวทางที่ปฏิบตั ิ สถานการณ์ที่บคุ คลกลุ่มนี ต้ ้ อง
ใช้ ความพยายามอย่ า งมาก เมื่ อ ต้ องท างานในกลุ่ ม การสนทนาที่ ดู เ หมื อ นจะไม่ มี จุ ด ที่
เฉพาะเจาะจง การทางานในสภาพแวดล้ อมที่ ไม่มีการจัดระบบ ทิศทางที่ไม่สมบูรณ์หรื อไม่ชดั เจน
การทางานกับบุคคลที่ ไม่ส ามารถคาดเดาได้ การจัดการกับความคิดเชิงนามธรรม การใช้
จินตนาการ คาถามที่ไม่มีคาตอบถูกหรื อผิด
2. การคิดเชิงรู ปธรรมแบบสุ่ม (Concrete Random: CR) ผู้เรี ยนที่มีการคิดแบบนี ้ชอบ
การทดลองเพื่อหาคาตอบ การเผชิญกับความเสี่ยง การหยัง่ รู้โดยใช้ สญ
ั ชาตญาณ การแก้ ปัญหา
ได้ อย่างเป็ นอิสระ ผู้เรี ยนจะเรี ยนได้ ดีที่สุดเมื่อใช้ วิธีการลองผิดลองถูก แข่งขันกับคนอื่น ๆ การ
ทางานผ่านปั ญหาด้ วยตนเอง สถานการณ์ที่บคุ คลกลุ่มนี ต้ ้ องใช้ ความพยายามมากเมื่อมีข้อจากัด
การนาเสนองานอย่างเป็ นทางการ การปฏิบตั ิหน้ าที่ประจา การบันทึกรายละเอียด การแสดง
คาตอบ การตัดสินใจเลือกเพียงหนึง่ คาตอบหรื อการไม่มีตวั เลือก
3. การคิดเชิงนามธรรมแบบเป็ นลาดับ (Abstract Sequential: AS) ผู้เรี ยนที่มีการคิดแบบ
นีช้ อบการวิเ คราะห์ สถานการณ์ ก่อนที่จ ะตัดสินใจหรื อแสดงอะไรบางอย่าง ใช้ ตรรกะในการ
แก้ ปัญหาหรื อผลของการสื บค้ นวิธี การแก้ ไขปั ญหา ผู้เรี ยนจะเรี ยนได้ ดีที่สุดเมื่อมี การเข้ าถึง
ผู้เชี่ยวชาญหรื อแหล่งอ้ างอิง อยู่ในสภาพแวดล้ อมที่ดึงดูด ชอบทางานคนเดียว สถานการณ์ที่
บุคคลกลุ่มนีต้ ้ องใช้ ความพยายามอย่างมากเมื่อถูกบังคับให้ ทางานกับบุคคลที่มีมุมมองต่างกัน
การให้ เวลาที่ ไม่เ พี ยงพอกับการจัดการสถานการณ์ การทางานซ า้ กับงานอื่น กฎระเบียบที่
เฉพาะเจาะจง การคิดแบบคนมีอารมณ์ออ่ นไหว ไม่ถือเอกสิทธิ์การสนทนา
4. การคิดเชิงนามธรรมแบบสุ่ม (Abstract Random: AR) ผู้เรี ยนที่มีการคิดแบบนี ้ชอบ
ฟั งผู้อื่น อันนาไปสู่สถานการณ์ที่ทาให้ เกิดความสามัคคีในกลุ่ม ผู้เรี ยนจะเรี ยนได้ ดีที่สดุ เมื่ออยู่ใน
สภาพแวดล้ อมส่วนบุคคล สามารถรั กษามิ ต รภาพและสามารถเข้ าร่ วมกิ จ กรรมของกลุ่ม ใน
สถานการณ์ ที่ต้องใช้ ความพยายามอย่างมากเมื่อต้ องอธิ บายหรื อปรับอารมณ์ ความรู้ สึก อยู่ใน
ภาวะแข่งขัน การทางานกับคนที่มีบุคลิกภาพแบบเผด็จการ การทางานในสภาพแวดล้ อมที่มี
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ข้ อจากัดและทางานร่วมกับคนที่ดเู หมือนจะไม่เป็ นมิตร การจดจ่ออยู่กบั สิ่งใดสิ่งหนึ่ง การยอมรับ
การวิจารณ์เชิงบวก
1.2.3 The Theory of Mental Self - government ของ Sternberg
แบบการคิดภายใต้ ทฤษฎีจิตปกครองตนเอง (The Theory of Mental Self - government)
ของ Sternberg ในปี 1988 การใช้ คาว่า "รัฐบาล" เปรี ยบเสมือน Sternberg (1988, 1997) สังคมมี
หลายวิธีในการปกครองหรื อการบริ หารกิจกรรมที่แตกต่างกันเหล่านี ้ วิธีการที่สามารถตีความว่า
เป็ นรู ปแบบการคิด การจัดกิ จ กรรม รู ปแบบการคิดขึน้ อยู่กับความต้ องการแต่ละสถานการณ์
ทฤษฎีจิตปกครองตนเอง ในที่นี ้หมายถึงความคิดหรื อความต้ องการของแต่ละบุคคล ที่ทาหน้ าปก
ครอง ควบคุม หรื อ จัด การกับ ภารกิ จ ในชี วิ ต ประจ าวัน โดย บุค คลจะเลื อ กแบบการคิ ด ตาม
ความชอบและความสะดวก เพื่อทากิจกรรมในแต่ละสถานการณ์
แบบการคิดของนักเรี ยน (students’ thinking styles) จากทฤษฎี จิตปกครองตนเอง
แบ่งเป็ น 5 มิติ ได้ แก่ 1) มิติด้านหน้ าที่ (functions) 2) มิติด้านรูปแบบ (forms) 3) มิติด้านระดับ
(levels) 4) มิติด้านขอบเขต (scopes) และ 5) มิติด้านความโน้ มเอียง (leanings) แต่ละมิติมี
รายละเอียดดังนี ้
มิตแิ รก คือ มิตดิ ้ านหน้ าที่(functions) ประกอบด้ วยแบบการคิดแบบผู้บริ หาร (executive)
แบบการคิดแบบผู้สร้ างกฎเกณฑ์(legislative) และแบบการคิดแบบผู้ตดั สิน (judicial) 1) แบบการ
คิ ดแบบผูบ้ ริ หาร บุคคลที่คิดแบบนี ้ชอบทาตามกฎ และชอบปั ญหาที่มีโครงสร้ างหรื อมีการสร้ างไว้
ล่วงหน้ า ชอบเติมเต็มโครงสร้ างให้ สมบูรณ์มากกว่าการสร้ างงานด้ วยตนเอง ชอบกิจกรรมที่เป็ น
การแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ประยุกต์ใช้ กฎในการแก้ ปัญหา ใช้ การสนทนาหรื อบทเรี ยนเป็ นฐาน
ความคิดและบัง คับให้ เป็ นไปตามกฎ อาชี พ ที่ เหมาะสมกับบุคคลเหล่านี ้ ได้ แก่ นักนิติศาสตร์
เจ้ าหน้ าที่ตารวจ ทหาร ผู้ช่วยฝ่ ายบริ หาร 2) แบบการคิ ดแบบผู้สร้างกฎเกณฑ์ บุคคลที่คิดแบบนี ้
ชอบรู ปแบบในการดาเนินชีวิตเป็ นของตนเองในการทาสิ่งต่าง ๆ และชอบตัดสินใจด้ วยตนเองว่า
จะทาสิ่งใดและจะทาอย่างไร ชอบสร้ างกฎให้ กับตนเอง ชอบปั ญหาที่ไม่มีโครงสร้ างหรื อไม่มีการ
วางแผนไว้ ล่วงหน้ า บางคนชอบกิจกรรมงานเขียนที่ต้องใช้ ความคิดสร้ างสรรค์และการออกแบบ
งานแบบใหม่ ๆ สร้ างธุรกิจใหม่หรื อระบบการศึกษา การประดิษฐ์ สิ่งใหม่ ๆ สามารถทาตามสิ่งที่
ได้ รับมอบหมายและทาตามกฎต่าง ๆ ได้ อาชีพที่เหมาะสมกับบุคคลเหล่านี ้ ได้ แก่ อาชีพที่ต้องใช้
ความคิดสร้ างสรรค์ นักเขี ยน นักวิทยาศาสตร์ ศิลปิ น ปฏิ มากร นักลงทุน ผู้วางนโยบายและ
สถาปนิก และ 3)แบบการคิ ดแบบผู้ตดั สิ น บุคคลที่คิดแบบนี ้ชอบประเมินกฎ กระบวนการทางาน
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และชอบปั ญหาที่ต้องใช้ การวิเคราะห์และประเมิน ชอบกิจกรรมที่เป็ นศิลปะการวิจารณ์งานเขียน
การแสดงความคิดเห็น การตัดสินการทางานของบุคคลอื่นและประเมิ นโครงการต่าง ๆ อาชี พ
ที่เหมาะสมกับบุคคลเหล่านี ้ ได้ แก่ นักวิจารณ์ ผู้ประเมินโครงการ ที่ปรึ กษา พนัก งานคัดเลือก
บุคคล ฝ่ ายตรวจสอบทุนและนักวิเคราะห์ระบบ
มิติที่สอง คือ มิติด้านรู ปแบบ (forms) ประกอบด้ วยแบบการคิดแบบจัดลาดับงาน
(hierarchic) แบบการคิดแบบทางานเดียวในเวลาเดียว (monarchic) แบบการคิดแบบทาหลาย
งานในเวลาเดียว (oligarchic) และแบบการคิดแบบยืดหยุ่น (anarchic) 1) แบบการคิ ดแบบ
จัด ล าดับ งาน บุค คลที่ คิ ด แบบนี เ้ ป็ นคนที่ ตัง้ เป้ าหมายการท างานและต้ อ งการจัด ล าดับ
ความสาคัญของงาน เพราะเชื่อว่าเป้าหมายทุกอย่างไม่สามารถทาให้ สาเร็ จได้ พร้ อมกันหรื อทาให้
มีคณ
ุ ภาพเท่าเทียมกันได้ บุคคลที่มีแบบการคิดแบบจัดลาดับงานมีแนวโน้ มในการยอมรับความ
ยุ่งยากซับซ้ อนได้ ดีกว่าบุคคลที่มีแบบการคิดแบบทางานเดียวในเวลาเดียว เพราะต้ องการมอง
ปั ญหาจากแง่มมุ ที่มีการจัดลาดับที่ถกู ต้ อง บุคคลมีแนวโน้ มจะทางานในองค์กรได้ อย่างเรี ยบร้ อย
ราบรื่ น เพราะตระหนักถึงการเรี ยงลาดับการมาก่อน หลัง อย่างไรก็ตามปั ญหาอาจจะเกิดขึ ้น หาก
มีการจัดลาดับเป้าหมายตามความนิยมของตนเอง ไม่ใช่การจัดลาดับตามองค์กร 2) แบบการคิ ด
แบบทางานเดี ยวในเวลาเดี ยว บุคคลที่คิดแบบนีเ้ ป็ นคนที่ มีจิตใจเอนเอียงไปทางประเภทใด
ประเภทหนึ่ ง บุ ค คลมี แ นวโน้ มที่ จ ะไม่ ใ ห้ สิ่ ง ใดก็ ต ามเข้ ามาเป็ นอุ ป สรรคในการแก้ ปั ญ หา
ผู้บงั คับบัญชามักจะคาดหวังว่าบุคคลเหล่านีส้ ามารถทางานได้ สาเร็ จโดยไม่ต้องแก้ ไข สาหรับ
นักเรี ยนที่มีการคิดแบบนี ้จะมีปัญหาในการเผชิญหน้ าในโรงเรี ยน นักเรี ยนมักจะต้ องการที่จะทาสิ่ง
อื่น ๆ นอกเหนือจากสิ่งที่พวกเขากาลังทาและมีแนวโน้ มที่จะคิดเกี่ยวกับสิ่งอื่น ๆ ขณะที่นกั เรี ยน
ทางานร่วมกับครู 3) แบบการคิ ดแบบทาหลายงานในเวลาเดี ยว บุคคลที่คิดแบบนี ้เหมือนกับแบบ
การคิดแบบจัดลาดับงาน แต่แตกต่างกันตรงที่บุคคลที่มีการคิดแบบนี ้จะมีแรงจูงใจจากสิ่งต่าง ๆ
และตัง้ เป้าหมายของสิ่ ง ต่าง ๆ แบบเท่าเที ยมกันและให้ ความส าคัญเท่ากัน บ่อยครั ง้ ที่ บุคคล
เหล่า นี ร้ ้ ู สึก กดดัน เมื่ อ ต้ องเผชิ ญ หน้ า และแข่ง ขัน กับ เวลา อย่างไรก็ ต ามหากได้ รั บ ค าแนะน า
เกี่ ย วกับ การจัด เวลา การจัด สรรทรั พ ยากรแล้ ว นัก เรี ย นกลุ่ม นี จ้ ะเปลี่ ย นจากเรื่ อ งที่ ยุ่ง ยาก
กลายเป็ นประสิทธิภาพของผู้เรี ยน และ 4) แบบการคิ ดแบบยื ดหยุ่น บุคคลที่คิดแบบนี ้จาเป็ นต้ อง
ได้ รับการกระตุ้น การจัดประเภทความต้ องการและเป้าหมายเป็ นเรื่ องยาก สาหรับบุคคลกลุ่มนี ้
ชอบใช้ วิธีการสุม่ มุง่ สูก่ ารแก้ ปัญหา มีแนวโน้ มถูกปฏิเสธจากระบบและการทางานโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งกับงานที่มีลกั ษณะเข้ มงวด และการตอบโต้ อะไรก็ตามมักมองว่ามีข้อจากัดมาก บุคคลมีปัญหา

18
ในการปรับตัวในโลกแห่งความจริ งในสภาพแวดล้ อมในโรงเรี ยนและสถานที่ทางาน โดยเฉพาะ
สภาพแวดล้ อมที่เข้ มงวด ทางานได้ ดีเมื่อเป็ นงานที่ต้องใช้ ความคิดสร้ างสรรค์
มิตทิ ี่สาม คือ มิตดิ ้ านระดับ (levels) ประกอบด้ วยแบบการคิดแบบภาพรวม (global) และ
แบบการคิดแบบรายละเอียด (local) 1) แบบการคิ ดแบบภาพรวม บุคคลที่คิดแบบนี ้ชอบการ
ทางานที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกับ ประเด็น ที่ ค ่อ นข้ า งกว้ า งและเป็ นนามธรรม ไม่ส นใจรายละเอี ย ด
เปรี ยบเสมือนชอบที่จะมองป่ ามากกว่าต้ นไม้ บ่อยครัง้ ที่พวกเขาสูญเสียการมองเห็นต้ นไม้ 2) แบบ
การคิ ดแบบรายละเอี ย ด บุคคลที่ คิดแบบนี ช้ อบมองปั ญ หาที่ เป็ นรู ปธรรม ต้ อ งการท างานที่ มี
รายละเอียด มีแนวโน้ มจะกาหนดทิศทางไปยังการปฏิบตั ิในแต่ละสถานการณ์ ที่เป็ นจริ งและใช้
ปฏิบตั ไิ ด้ บุคคลกลุม่ นี ้ต้ องระมัดระวัง อาจพบกับระบบการทางานที่ล้มเหลวเพราะได้ ละเว้ นสิ่งที่มี
รายละเอียด เล็ก ๆ น้ อย ๆ
มิติที่สี่ คือ มิติด้านขอบเขต (scopes) ประกอบด้ วยแบบการคิดแบบชอบครุ่นคิดภายใน
ใจ (internal) และ แบบการคิดแบบชอบสัมพันธ์กบั ภายนอก (external) 1) แบบการคิ ดแบบชอบ
ครุ่ นคิ ดภายในใจ บุคคลที่ คิดแบบนี จ้ ะคานึง ถึง รายละเอี ยดของงาน กล่า วคือบุคคลเหล่านี ม้ ี
แนวโน้ มที่จะเก็บตัว เข้ าสังคมน้ อย ชอบที่จะทางานคนเดียวเป็ นหลัก ชอบการใช้ ปัญญาของตน
เพื่อกิจกรรมหรื อคิดแยกตัวจากคนอื่น ๆ และ 2) แบบการคิ ดแบบชอบสัมพันธ์ กบั ภายนอก บุคคล
ที่คิดแบบนี ้มีแนวโน้ มชอบเปิ ดเผย ออกสังคม ไวต่อการเข้ าสังคม ตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ ้นกับ ผู้อื่น
ชอบทางานกับร่วมกับผู้อื่น
มิติที่ห้า คือ มิติด้านความโน้ มเอียง (leanings) ประกอบด้ วยแบบการคิดแบบใฝ่ อิสระ
(liberal) และแบบการคิดแบบใฝ่ กฎเกณฑ์ (conservative) 1) แบบการคิ ดแบบใฝ่ อิ สระ บุคคลที่
คิดแบบนี ช้ อบทางานที่ อยู่เ หนื อ กฎที่ มี อยู่และวิธี ก ารท างานที่ มี การเปลี่ ยนแปลง จะแสวงหา
สถานการณ์ที่คอ่ นข้ างคลุมเครื อ ไม่ชอบในลักษณะของนโยบายการเมือง มีลกั ษณะอนุรักษ์ นิยม
ชอบทางานโดยใช้ รูปแบบใหม่ ๆ และ 2) แบบการคิ ดแบบใฝ่ กฎเกณฑ์ บุคคลที่คิดแบบนี ้ชอบ
ประพฤติตนตามกฎเกณฑ์ มีการเปลี่ยนแปลงน้ อยมาก หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ไม่ชดั เจน ยึดติด
กับ สถานการณ์ ที่ ค้ ุน เคยในการท างานและการด าเนิ น ชี วิ ต บุค คลนี จ้ ะมี ค วามสุข กับ งานที่ มี
โครงสร้ างในสภาพแวดล้ อมที่สามารถคาดการณ์ได้
Zhang (2002 อ้ างถึงใน Zhang, 2008; Zhang, Sternberg & Rayner, 2012) เสนอว่า
รู ปแบบการคิด 13 รู ปแบบที่ได้ รับการสร้ างตามแนวคิด ทฤษฎีของ Sternberg เป็ นรู ปแบบที่
เกี่ยวกับพื ้นฐานของข้ อมูลเชิงประจักษ์ซงึ่ สามารถจาแนกเป็ น 3 ประเภท ดังนี ้
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ประเภทที ่ 1 (Type I thinking style) กลุ่มแบบการคิดมีแนวโน้ มเป็ นการสร้ างความคิด
สร้ างสรรค์และแสดงระดับของความซับซ้ อนทางความคิดรวมทังแบบการคิ
้
ดแบบผู้สร้ างกฎเกณฑ์
(ความคิดสร้ างสรรค์) แบบการคิดแบบผู้ตดั สิน (ประเมินผู้อื่น หรื อผลิตภัณฑ์) แบบการคิดแบบ
จัดลาดับงาน (จัดลาดับความสาคัญของงาน) แบบการคิดแบบภาพรวม (โดยมุ่งเน้ นที่ภาพแบบ
องค์รวม) และแบบการคิดแบบใฝ่ อิสระ (การใช้ วิธีการใหม่ ๆ ในการทางาน)
ประเภทที ่ 2 (Type II thinking style) กลุ่มแบบการคิดมีแนวโน้ มเป็ นบรรทัดฐานทาง
สังคมแสดงถึงระดับที่ต่ากว่าของความซับซ้ อนทางความคิดรวมทังแบบการคิ
้
ดแบบผู้บริ หาร (การ
ดาเนินงานตามคาสัง่ ที่กาหนด) แบบการคิดแบบรายละเอียด (มุ่งเน้ นที่รายละเอียด) แบบการคิด
แบบทางานเดียวในเวลาเดียว (ทางานให้ สาเร็ จทีละชิ ้นในเวลาเดียว) และแบบการคิดแบบใฝ่
กฎเกณฑ์ (โดยใช้ วิธีดงเดิ
ั ้ มในการทางาน)
ประเภทที ่ 3 (Type III thinking style) กลุ่มแบบการคิดมีแนวโน้ มเป็ นแบบยืดหยุ่น
ประกอบด้ วยแบบการคิดแบบยืดหยุ่น (ทางานที่ไปในทิศทางเดียวกัน) แบบการคิดแบบทาหลาย
งานในเวลาเดียว (ทางานหลายงานพร้ อมกันโดยไม่จดั ลาดับ ความสาคัญ) แบบการคิดแบบชอบ
ครุ่ นคิดภายในใจ (ชอบทางานคนเดียว) และแบบการคิดแบบชอบสัม พันธ์ กับภายนอก (ชอบ
ทางานร่วมกับผู้อื่น)
องค์ป ระกอบของแบบการคิด (นิอ ร ไชยพรพัฒ นา, 2554) ได้ กาหนดตัวบ่ง ชี แ้ ละ
พฤติกรรมที่สาคัญของแต่ละองค์ประกอบ ตามทฤษฎีจิตในการปกครองตนเองมีรายละเอียดดังนี ้
1. มิติด้านหน้ าที่ (functions) คือ องค์ประกอบด้ านวิธีการปฏิบตั ิกิจกรรม หมายถึง
แนวทางหรื อวิธีการที่บคุ คลเลือกใช้ ในการปฏิบตั ิกิจกรรม วัดได้ จาก 2 ตัวบ่งชี ้ ได้ แก่ ลักษณะของ
กิจกรรมที่เลือกปฏิบตั ิ และแนวทางในการปฏิบตั กิ ิจกรรม
2. มิติด้านรูปแบบ (forms) คือ องค์ประกอบด้ านการจัดลาดับข้ อมูล หมายถึง ลักษณะ
การจัดลาดับความสาคัญของสิ่งต่าง ๆ ของบุคคล วัดได้ จาก 2 ตัวบ่งชี ้ ได้ แก่ การจัดลาดับ
ความสาคัญของกิจกรรม และการจัดลาดับขันตอนการด
้
าเนินกิจกรรม
3. มิติด้านระดับ (levels) คือ องค์ประกอบด้ านการรับรู้ข้อมูล หมายถึง แนวทางหรื อ
วิธีการที่บุคคลแต่ละคนเลือกที่จะใช้ ในการรับรู้ ข้อมูลที่ได้ รับมา วัดได้ จาก 2 ตัวบ่งชี ้ ได้ แก่
ลักษณะของการรับรู้ข้อมูล และการให้ ความสาคัญกับรายละเอียดของกิจกรรม
4. มิติด้านขอบเขต (scopes) คือ องค์ประกอบด้ านปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคล หมายถึง
ลักษณะความชอบของแต่ละบุคคลต่อการทางานร่วมกับผู้อื่น วัดได้ จาก 2 ตัวบ่งชี ้ ได้ แก่
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ความมัน่ ใจในการปฏิบตั ิกิจกรรม และการให้ ความสาคัญกับรายละเอียดของกิจกรรม
5. มิติด้านความโน้ มเอียง (leanings) คือ องค์ประกอบด้ านการปฏิบตั ิตามบรรทัดฐาน
ของสังคม หมายถึง ลักษณะที่บคุ คลเลือกใช้ เมื่อต้ องเผชิญหน้ ากับค่านิยมของสังคม วัดได้ จาก 2
ตัวบ่งชี ้ ได้ แก่ การปฏิบตั ติ ามสังคม และการเผชิญหน้ ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น
ตาราง 2.1 ลักษณะสาคัญของแบบการคิดตามทฤษฎีจิตปกครองตนเอง
มิติ
หน้ าที่ (functions)

แบบการคิด
แบบผู้บริ หาร (executive)
แบบผู้สร้ างกฎเกณฑ์ (legislative)
แบบผู้ตดั สิน (judicial)

รู ปแบบ (forms)

แบบจัดลาดับงาน (hierarchic)
แบบทางานเดียวในเวลาเดียว
(monarchic)
แบบทาหลายงานในเวลาเดียว
(oligarchic)
แบบยืดหยุ่น (anarchic)

ระดับ (levels)

แบบภาพรวม (global)

แบบรายละเอียด (local)
ขอบเขต (scopes)

แบบชอบครุ่ นคิดภายในใจ
(internal)
แบบชอบสัมพันธ์กบั ภายนอก
(external)
ค ว า ม โ น้ ม เ อี ย ง แบบใฝ่ อิสระ (liberal)
(leanings)
แบบใฝ่ กฎเกณฑ์ (conservative)
ที่มา: แปลจาก Betoret (2007)

ลักษณะหรื อบุคลิกภาพที่สาคัญ
ชอบให้ บ อกว่ า อะไรควรท า และท าอย่ า งไร ชอบ
ทางานที่มีโครงสร้ างและคาแนะนาที่ชดั เจน
ชอบทาตามแนวทางของตนเอง ชอบทางานที่อ าศัย
ยุทธศาสตร์ ที่ตนเองคิดสร้ างสรรค์ขึ ้นมา
ชอบท างานที่ มี โ อกาสคิ ด วิ เ คราะห์ ตั ด สิ น และ
ประเมินทังแนวคิ
้
ดและสิ่งต่าง ๆ
ชอบจัดลาดับงาน และให้ ความสาคัญตามคุณค่าของ
งาน
ชอบทางานให้ เสร็ จทีละอย่าง
ชอบทางานหลายอย่างเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ
โดยไม่จดั ลาดับความสาคัญ
ชอบท างานที่ ไ ม่ มี บ รรทัด ฐานและค าแนะน า ชอบ
ความยื ด หยุ่น ว่า ต้ อ งท าอะไร ที่ ไ หน เมื่ อ ไร และท า
อย่างไร
ชอบทางานเกี่ยวข้ อ งกับคาถามกว้ าง ๆ ที่มักมีความ
เป็ นนามธรรม (คือ ไม่ชดั เจน) มีแนวโน้ มที่จะมองเห็น
ป่ าไม้ มากกว่าต้ นไม้
ชอบทางานกับรายละเอี ยด มี แ นวโน้ ม ที่จะมองเห็น
ต้ นไม้ มากกว่าป่ าไม้
มัก เป็ นพวกปิ ดตนเอง ติดต่อ กับ สัง คมไม่ ม าก ชอบ
ทางานโดยลาพัง
มักเป็ นพวกเปิ ดเผย เปิ ดกว้ าง ชอบสังคมกับคนทัว่ ไป
ชอบท างานที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ ความแปลกใหม่ และ
คลุมเครื อ
ชอบทางานแบบเดิมที่ต้องปฏิบตั ิ ตามกฎระเบียบและ
แนวปฏิบตั ทิ ี่เคยชิน
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1.3 ประเด็นวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับแบบการคิด
น ้าเพชร ช่วงทอง (2548) ทาวิจยั เรื่ อง การวิเคราะห์รูปแบบการคิดของเยาวชนไทย มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบวัดและตรวจสอบคุณภาพแบบวัดรู ปแบบการคิดของเยาวชนไทย
ตามกรอบแนวคิดของ Sternberg สารวจรูปแบบการคิดของเยาวชนไทย หาปกติวิสยั การคิดของ
เยาวชนไทย เปรี ยบเทียบความแตกต่างของรูปแบบการคิดระหว่างบุคคลที่มีภูมิหลังต่างกันในด้ าน
เพศ ประเภทของโรงเรี ย นและภูมิ ภ าค เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ได้ แ ก่ แบบส ารวจรู ป แบบการคิด ของ
Sternberg & Wagner (1991) พบว่า แบบวัดรู ปแบบการคิดของเยาวชนไทย มีความตรงเชิง
เนื ้อหา ค่า IOC มีค่าตังแต่
้ 0.6 ถึง 1.0 และมีความเที่ยงแบบสอดคล้ องภายในเท่ากับ 0.7910.925 โดยส่วนใหญ่เยาวชนไทยมีรูปแบบการคิดในระดับสูง (5 คะแนน) ในรูปแบบการคิดแบบมุ่ง
สิ่งเดียว แบบคิดแบบเรี ยงลาดับแบบคิดหลายอย่างพร้ อมกัน แบบจัดสรรขาดระเบียบ แบบชอบ
สร้ างกฎเกณฑ์ แบบเก่งบริ หารจัดการ แบบมองภาพรวม แบบมองเฉพาะเจาะจง แบบยึดถื อ
ตนเอง แบบคิดแบบร่วมมือ แบบเสรี นิยม และแบบอนุรักษ์ นิยม รูปแบบการคิดในระดับปานกลาง
(4 คะแนน) และในรู ปแบบการคิดแบบชานาญวินิจฉัย ค่าเฉลี่ยของรู ปแบบการคิดของเพศหญิ ง
และเพศชายนัน้ แตกต่างกันในรู ปแบบการทาหลายอย่างพร้ อมกัน รู ปแบบจัดสรรขาดระเบียบ
รูปแบบเก่งบริหารจัดการ รูปแบบมองภาพรวม รูปแบบมุ่งตนเองและรูปแบบอนุรักษ์ นิยม ค่าเฉลี่ย
ของรู ปแบบการคิดของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือและภาคใต้ แตกต่างจากภาคกลาง ในรู ปแบบ
ดังต่อไปนี ้ รูปแบบคิดเรี ยงลาดับ รูปแบบจัดสรรขาดระเบียบ รู ปแบบชอบสร้ างกฎเกณฑ์ รูปแบบ
เก่งบริหารจัดการ รูปแบบมองภาพรวม รูปแบบมองเฉพาะเจาะจง รูปแบบมุ่งตนเอง และรูปแบบ
อนุรักษ์ นิยม ค่าเฉลี่ยของรูปแบบการคิดของเยาวชนที่ศึกษาในประเภทของโรงเรี ยนที่ต่างกัน ใน
รูปแบบการทาหลายอย่างพร้ อมกัน รูปแบบจัดสรรขาดระเบียบ รูปแบบเก่งบริ หารจัดการ รูปแบบ
มองภาพรวม รูปแบบมองเฉพาะเจาะจง รูปแบบมุง่ ตนเอง และรูปแบบอนุรักษ์นิยม
นิอ ร ไชยพรพัฒ นา (2554) ท าวิจัย เรื่ อ ง การพัฒ นามาตรวัด แบบการคิด พหุมิ ติต าม
ทฤษฎีจิตในการปกครองตนเองสาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อ
พัฒนามาตรวัดแบบการคิดพหุมิติตามทฤษฎีจิตในการปกครองตนเอง (Theory of Mental Self –
government) สาหรับนักเรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 2) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของมาตรวัด
แบบการคิดพหุมิตติ ามทฤษฎีจิตในการปกครองตนเองสาหรับนักเรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6
และ 3) เพื่อศึกษาโปรไฟล์แบบการคิดของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 และความสัมพันธ์ของ
แบบการคิดของนักเรี ยนในแต่ละมิตกิ บั ภูมิหลังของนักเรี ยนทังทางด้
้
านเพศ และระดับผล การเรี ยน
วิเคราะห์ข้อมูลตามทฤษฎีการตอบสนองข้ อสอบด้ วย Norminal Response Modal การวิเคราะห์
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จ าแนกกลุ่ม แบบสองขัน้ ตอน การวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิ ง ยื นยัน และการวิเคราะห์ จัดกลุ่ม
(cluster analysis) ในการวิเคราะห์จดั กลุ่ม โดยวิเคราะห์จากโปรไฟล์แบบการคิดทัง้ 96 โปรไฟล์
ซึ่งมาจากแบบการคิดทัง้ 5 มิติประกอบกัน ได้ แก่ มิติด้านหน้ าที่ประกอบด้ วยแบบการคิด 3 แบบ
มิติด้านรู ปแบบประกอบด้ วยแบบการคิด 4 แบบ มิติด้านระดับประกอบด้ วยแบบการคิด 2 แบบ
มิติด้านขอบเขตประกอบด้ วยแบบการคิด 2 แบบ และมิติด้านความโน้ มเอียงประกอบด้ วยแบบ
การคิด 2 แบบ (3แบบ x 4แบบ x 2แบบ x 2แบบ x 2แบบ) ผลการวิเคราะห์พบว่าการจัดกลุ่มแบบ
การคิดออกเป็ น 3 กลุม่ มีความเหมาะสมมากที่สดุ มีรายละเอียด ดังนี ้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มแบบการคิดแบบใส่ใจรายละเอียด ประกอบด้ วยโปรไฟล์แบบการคิด
แบบรายละเอี ยดเป็ นส าคัญ นัก เรี ยนที่ อ ยู่ใ นกลุ่ม นี เ้ ป็ นคนที่ ช อบท างานที่ มี รายละเอี ย ดและ
ให้ ความสาคัญกับการทางานในทุกขันตอน
้
กลุม่ ที่ 2 กลุม่ แบบการคิดแบบมีกระบวนการ ประกอบด้ วยโปรไฟล์แบบการคิดแบบ
จัดลาดับงาน แบบรายละเอียด แบบใฝ่ อิสระ นักเรี ยนที่อยู่ในกลุ่มนีเ้ ป็ นคนที่มีเป้าหมายในการ
ทางานและต้ องการจัดลาดับความสาคัญของภาระงาน ทางานอย่างละเอียด ชอบวิธีดาเนินงานที่
มีการเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ มักใช้ รูปแบบใหม่ ๆ ในการทางานที่ได้ รับมอบหมาย สามารถปรับตัวเข้ า
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้
กลุม่ ที่ 3 กลุม่ แบบการคิดแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประกอบด้ วยโปรไฟล์แบบการคิดแบบ
ภาพรวมเป็ นสาคัญ นักเรี ยนที่อยู่ในกลุ่มนี ้เป็ นคนที่ชอบทางานโดยยึดเป้าหมายเป็ นหลัก มองสิ่ง
ต่าง ๆ แบบภาพรวม ไม่สนใจรายละเอียด เล็ก ๆ น้ อย ๆ
ผลการศึกษาพบว่า 1) มาตรวัดแบบการคิดประกอบด้ วย 5 มิติ ได้ แก่ มิติด้านหน้ าที่
มิ ติด้ า นรู ป แบบ มิ ติด้ า นระดับ มิ ติด้ า นขอบเขตและมิ ติ ด้ า นความโน้ ม เอี ย ง มี ค่า ความเที่ ย ง
เท่ากับ .872, .913, .722, .777 และ .799 ตามลาดับ เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่า
ทัง้ 5 มิตมิ ีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ 2) นักเรี ยนส่วนใหญ่มี แบบการคิดมิติด้านหน้ าที่
เป็ นแบบผู้ตดั สิน มิตดิ ้ านรูปแบบเป็ นแบบลาดับชัน้ มิตดิ ้ านระดับเป็ นแบบมองเฉพาะระดับท้ องถิ่น
มิติด้านขอบเขตเป็ นแบบภายนอก และมิติด้านความโน้ ม เอียงเป็ นแบบเสรี นิยม 3) โปรไฟล์แบบ
การคิ ด สามารถจัด กลุ่ม ได้ เ ป็ น 3 กลุ่ม คื อ กลุ่ม แบบการคิ ด แบบใส่ ใ จรายละเอี ย ด แบบมี
กระบวนการ และแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยนักเรี ยนส่วนใหญ่ถูกจัดกลุ่มอยู่ในแบบการคิดแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์มากที่สดุ และ 4) แบบการคิดของนักเรี ยนในแต่ละมิติและกลุ่มโปรไฟล์มีความสัมพันธ์
กับภูมิหลังของนักเรี ยน ได้ แก่ เพศ และระดับผลการเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
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ตอนที่ 2 ความหมาย ประเภท และประเด็นที่ศึกษาเกี่ยวกับแบบการเรียน
2.1 ความหมายของแบบการเรียน
การเรี ยนของแต่ละบุคคลมีรูปแบบที่แตกต่างกัน ซึ่งถื อว่าเป็ นลักษณะเฉพาะของแต่ละ
บุคคลที่จะช่วยนาไปสู่การเรี ยนรู้ และการทาความเข้ าใจในเนื ้อหาสาระ และถื อว่าเป็ นสิ่งสาคัญ
สาหรับการเรี ยนรู้ มีผ้ ใู ห้ ความหมายของแบบการเรี ยนไว้ ดังนี ้ Keefe (1979) กล่าวว่า แบบ
การเรี ย นเป็ นลัก ษณะทางจิ ต ใจที่ เ กี่ ย วกับ การรั บ รู้ และพฤติ ก รรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การเรี ย นรู้
ประกอบด้ วยองค์ประกอบทางด้ านปั ญญา ร่ างกายและอารมณ์ ซึ่งเป็ นตัวชี ้วัดว่าผู้เรี ยนมีวิธีการ
รับรู้ ปฏิสมั พันธ์และการตอบสนองต่อสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ Kolb (1985) กล่าวว่า แบบการ
เรี ย นเป็ นผลของเครื่ อ งมื อ พัน ธุ ก รรม ประสบการณ์ เ ดิ ม และความต้ อ งการของสิ่ ง แวดล้ อ ม
ในปั จจุบนั ทาให้ เกิดการเรี ยนรู้ คือ ประสบการณ์เชิงรูปธรรม และการสังเกตอย่างไตร่ ตรอง การ
สร้ างมโนทัศน์เชิงนามธรรมและการทดลองปฏิบตั ิ Reid (1995) กล่าวว่า แบบการเรี ยน หมายถึง
ธรรมชาติ นิสยั และแนวทางที่ชอบของการซึมซับ การประมวลผล การรักษาข้ อมูลและทักษะ
ใหม่ ๆ สอดคล้ องกับ Felder & Silverman (1988) กล่าวว่า แบบการเรี ยน หมายถึง วิธีการที่
นักเรี ยนจะได้ รับและการประมวลผลข้ อมูลใหม่ รู ปแบบการเรี ยนรู้ บรรยายถึงวิธีการที่ผ้ เู รี ยนรับรู้
และโต้ ตอบข้ อมูลการเรี ยนรู้ สอดคล้ องกับ Reid (1987) กล่าวว่า แบบการเรี ยน หมายถึง รูปแบบ
ต่าง ๆ ของผู้เรี ยนในการใช้ สิ่งหนึง่ ที่มากกว่าความรู้สกึ เพื่อทาความเข้ าใจการจัดระเบียบและรักษา
ประสบการณ์ และสอดคล้ องกับ Shuell (1986) อธิบายว่า แบบการเรี ยนเป็ นวิธี การที่แตกต่างกัน
ที่บุคคลใช้ ในการดาเนินการและจัดระเบียบข้ อมูลหรื อการตอบสนองต่อสิ่งเร้ าของสิ่งแวดล้ อม
Dunn & Dunn (1993) กล่าวว่า แบบการเรี ยน หมายถึง วิธีที่บุคคลจะรวบรวมความคิด
กระบวนการ การรวมคุณค่าโดยผ่านการเรี ยนรู้ ทางสังคม การจดจาสิ่งใหม่ ๆ และข้ อมูลที่ย าก
Spolsky (1989) กล่าวว่า แบบการเรี ยน หมายถึง วิธีการระบุของแต่ละบุคคลเพื่อการเรี ยนรู้
สถานการณ์ Jensen (1998) กล่าวว่า แบบการเรี ยน หมายถึง การกาหนดรูปแบบการเรี ยนรู้เป็ น
การจัดเรี ยงของวิธีคดิ การทาความเข้ าใจและประมวลผลข้ อมูล ธนพร วีระเจริ ญกิจ (2549) กล่าว
ว่า แบบการเรี ยนเป็ นวิธีการเรี ยนรู้ นิสยั ความชอบหรื อการตอบสนองต่อการเรี ยนการสอนของ
ผู้เรี ยนในการคิดและแก้ ปัญหา ซึง่ แสดงออกได้ จากพฤติกรรมในการเรี ยน สอดคล้ องกับ อาชัญญา
รัตนอุบล (2538) กล่าวว่า แบบการเรี ยน หมายถึง ลักษณะทางด้ านสติ ปัญญา จิ ตใจและ
พฤติกรรมเป็ นการแสดงออกที่ผ้ เู รี ยนแต่ละคนเลือกชอบที่จะเรี ยนรู้ และ Willing (1988) กล่าวว่า
แบบการเรี ยน หมายถึง วิธีธรรมชาติ นิสยั และแนวทางการเรี ยนรู้ที่ชอบ ชัดเจน เข้ าใจได้ และมี
ความสอดคล้ องกันของความชอบและไม่ชอบ
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จากความหมายของแบบการเรี ยนที่กล่าวมาข้ างต้ น สรุปได้ วา่ แบบการเรี ยน (learning
styles) หมายถึ ง วิ ธี ก ารเรี ย นรู้ การรั บ รู้ ซึ่ ง เกิ ด จากปั ญ ญา อารมณ์ และพฤติ ก รรมที่ บุค คล
แสดงออกตามความชอบที่จะเรี ยนรู้ การตอบสนองต่อสิ่งเร้ าของสภาพแวดล้ อม รวมถึงการ
ประมวลผลและการรักษาข้ อมูลจากประสบการณ์
2.2 ประเภทของแบบการเรียน
แบบการเรี ยนเป็ นลักษณะส่วนบุคคลของนักเรี ยนที่แสดงออกต่อการเรี ยนรู้ เป็ นแนวทางที่
ใช้ แ สวงหาความรู้ ตามความถนัด และความชอบส่ว นบุค คล แบบการเรี ย นแต่ล ะประเภทมี
รายละเอียดดังนี ้
แบบการเรี ยนของนักเรี ยน (students’ learning styles) ตามแนวคิดของ Grasha และ
Riechmann (1970) เป็ นแบบการเรี ยนของผู้เรี ยนที่แสดงให้ เห็นได้ ในชันเรี
้ ยน ซึ่งพิจารณาจากการ
มีปฏิสัมพันธ์ ทางสังคมกับครู ผ้ ูสอน ผู้เรี ยนคนอื่น ๆ และงานหรื อกิจกรรมทางการเรี ยน และได้
สร้ างแบบสารวจแบบการเรี ยนของผู้เรี ยน ชื่อว่า Grasha-Riechmann Student Learning Style
Scales:GRSLSS แบ่ ง เป็ น 6 แบบได้ แก่ 1) แบบแข่ ง ขั น (competitive) 2) แบบร่ วมมื อ
(collaborative) 3) แบบหลี ก เลี่ ย ง (avoidant) 4) แบบมี ส่ว นร่ ว ม (participant) 5) แบบพึ่ง พา
(dependent) และ 6) แบบอิสระ (independent) แต่ละแบบมีรายละเอียด ดังนี ้
1. แบบแข่ง ขัน (competitive) หมายถึง นักเรี ยนที่ เรี ยนรู้ เนื อ้ หาสาระเพื่ อให้ ทางานได้
ดีกว่านักเรี ยนคนอื่นในชันเรี
้ ยน เพื่อให้ มีผลการเรี ยนดีกว่าเพื่อน พยายามจะเอาชนะเพื่อน ๆ เชื่อ
ว่าต้ องแข่งขันกับนักเรี ยนคนอื่น ๆ ในชันเรี
้ ยน เพื่อให้ ได้ รางวัล คาชมเชยจากครู ต้ องการเป็ นจุด
สนใจและได้ รับการยอมรับในความสาเร็ จของตนเอง นักเรี ยนกลุ่มนีม้ องห้ องเรี ยนเป็ นสถานที่
แข่งขันแพ้ ชนะกันและตนเองต้ องได้ ชยั ชนะเสมอ
2. แบบร่วมมือ (collaborative) หมายถึง นักเรี ยนที่ให้ ความร่วมมือกับครูและชอบทางาน
ร่วมกับนักเรี ยนคนอื่น ๆ นักเรี ยนกลุ่มนี ้มองว่าห้ องเรี ยนเป็ นสถานที่สาหรับการมีปฏิสมั พันธ์ทาง
สังคม และรู้สกึ ว่าตนเองสามารถเรี ยนรู้ได้ ดีที่สดุ เมื่อมีการแสดงความคิดเห็น
3. แบบหลี กเลี่ ยง (avoidant) หมายถึง นักเรี ยนที่ ไม่มีความกระตือรื อร้ นในการเรี ยนรู้
เนื ้อหาและการเข้ าเรี ยนในชันเรี
้ ยน ไม่ให้ ความร่ วมมือกับเพื่อนในห้ องเรี ยนและครู ไม่สนใจสิ่งที่
เกิดขึ ้นในชันเรี
้ ยน ทัศนะของนักเรี ยนกลุม่ นี ้จะมองว่าห้ องเรี ยนว่าเป็ นสถานที่ที่ไม่นา่ สนใจ
4. แบบมีส่วนร่ วม (participant) หมายถึง นักเรี ยนที่ต้องการเรี ยนรู้ เนือ้ หาวิชา สนุกกับ
การเข้ าชันเรี
้ ยนและใช้ เวลากับการทากิจกรรมตามหลักสูตรและมีส่วนร่วมกับเพื่อน ๆ ในชันเรี
้ ยน
และครู มีความรู้ สึกว่าต้ องมีส่วนร่ วมให้ มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ มีความกระตือรื อร้ นกับการทา
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กิจกรรม แต่จะมีสว่ นร่วมน้ อยมาก ถ้ ากิจกรรมนันเป็
้ นกิจกรรมนอกหลักสูตรหรื อไม่อยู่ในรายวิ ชาที่
เรี ยน
5. แบบพึ่งพา (dependent) หมายถึง นักเรี ยนแสดงแสดงถึงความอยากรู้ ความใฝ่ รู้น้อย
มากและจะเรี ยนรู้เฉพาะสิ่งที่กาหนดให้ เรี ยนเท่านัน้ จะมองครูและเพื่อนร่วมชันเป็
้ นแหล่งที่มาของ
โครงสร้ างและการสนับสนุนทางวิชาการ และต้ องการรับคาสัง่ หรื อบอกว่าควรจะต้ องทาอะไร
6. แบบอิสระ (independent) หมายถึง นักเรี ยนที่ชอบคิดค้ นคว้ าหาความรู้ด้วยตัวเองและ
มีความเชื่อมัน่ ในความสามารถเกี่ยวกับการเรี ยนรู้ของตนเองชอบที่จะเรี ยนรู้เนื ้อหาที่พวกเขารู้สึก
ว่าเป็ นสิ่งที่สาคัญและต้ องการที่จะทางานคนเดียวมากกว่าการทางานร่วมกับนักเรี ยนคนอื่น
แบบการเรี ยนของ Kolb (1984 อ้ างถึงในGooden, Preziosi & Barnes, 2009) เสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับรู ปแบบการเรี ยนโดยเริ่ มศึกษาจากกระบวนการเรี ยนรู้ และการปรับตัวของแต่ละ
บุค คล ซึ่ง เป็ นผลมาจากเครื่ อ งมื อ ทางพัน ธุ ก รรม ประสบการณ์ เ ดิม และความต้ อ งการของ
สิ่ ง แวดล้ อ ม การปรั บตัว ของบุคคลมี 4 ขัน้ ตอน ขัน้ ที่ 1 ประสบการณ์ เ ชิ ง รู ป ธรรม (Concrete
Experience: CE) ขันที
้ ่ 2 การสังเกตอย่างไตร่ตรอง (Reflective Observation: RO) ขันที
้ ่ 3 การ
สร้ างมโนภาพเชิงนามธรรม (Abstract Conceptualization: AC) ขันที
้ ่ 4 การทดลองปฏิบตั ิจริ ง
(Active Experimentation: AE)
ลักษณะของรู ปแบบการเรี ยนรู้ แบ่งเป็ น 4 แบบ แต่ ละแบบมีรายละเอียดดังนี ้ 1) แบบ
อเนกนัย (divergers) เป็ นการรวมกันของประสบการณ์เชิงรูปธรรม และการสังเกตอย่างไตร่ตรอง
บุค คลที่ มี แ บบการเรี ย นแบบนี ช้ อบความคิ ด ที่ ห ลากหลายและชอบที่ จ ะรวบรวมข้ อมู ล มี
ความสามารถในการจิ น ตนาการเพื่ อ เพิ่ ม ความคิ ด สร้ างสรรค์ แ ละเรี ย นรู้ ได้ ดี ที่ สุด เมื่ อ มอง
สถานการณ์ ที่ เ ป็ นรู ป ธรรมจากหลายจุ ด ส าคัญ ที่ แ ตกต่ า งกั น ของมุ ม มอง 2) แบบซึ ม ซั บ
(assimilators) เป็ นการรวมกันของการสร้ างมโนภาพเชิงนามธรรมและการสังเกตอย่างไตร่ ตรอง
แบบการเรี ยนนี ส้ ามารถที่จ ะเข้ าใจและกาหนดข้ อมูลในรู ปแบบตรรกวิทยาและเที่ยงตรง เน้ น
ความคิดและแนวคิดนามธรรม ดังนันพวกเขาสร้
้
างแบบจาลองและการกาหนดปั ญหาที่เกิดขึ ้นได้ ดี
มากและเป็ นนักวางแผนที่ดีมาก 3) แบบคิดเอกนัย (convergers) เป็ นการรวมกันของการสร้ าง
มโนภาพเชิงนามธรรมและการทดลองปฏิ บตั ิจริ ง เรี ยนรู้ ตามแนวคิดความเข้ าใจและปฏิบตั ิตาม
อย่างคล่องตัวในการเรี ยนรู้ และใส่ใจในรายละเอี ยด และ 4) แบบปรั บปรุ ง (accommodators)
การรวมกัน ของประสบการณ์ เ ชิ ง รู ป ธรรม และการทดลองปฏิ บัติจ ริ ง ชอบคิด แบบเอกนัย มี
องค์ประกอบของการทดลองปฏิบตั ิจริ งและพึ่งพาอาศัยบุคคลอย่างมากสาหรับข้ อมูลเมื่อมีการ
แก้ ปัญหาและเผชิญกับภาวะเสี่ยง ดังนันจึ
้ งหาวิธีใหม่ตลอดโครงการ
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McCarthy (1990) แบบการเรี ยนรู้ระบบ 4 MAT ได้ ประยุกต์แนวคิดของ David Kolb โดย
ให้ พื ้นที่ทงั ้ 4 ส่วนที่เกิดจากการตัดกันระหว่างแกนรับรู้ (perception) และการจัดกระบวนการ
(processing) แทนลักษณะการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน 4 ประเภท โดยคานึงถึงความคิดที่เกิดจาก
กระบวนการทางานของสมองซีกซ้ ายและสมองซีกขวากับธรรมชาติของการเรี ยนรู้ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยน
มีลกั ษณะการเรี ยนรู้ แตกต่างกัน เพื่อการเรี ยนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของตนเอง แบ่งเป็ น 4
ประเภท ดังนี ้ ประเภทที่ 1 แบบจินตนาการ (imaginative learners) หมายถึง ผู้เรี ยนรับรู้ข้อมูล
จินตนาการเป็ นรู ปธรรมและคิดสะท้ อน พวกเขารวมประสบการณ์ กับตนเอง การฟั งและการ
แบ่งปั นความคิดในการเรี ยนรู้ เป็ นนักคิดจินตนาการที่เชื่อในประสบการณ์ ของตนเอง พวกเขา
ทางานเพื่อความสามัคคีและเกี่ยวข้ องกับบุคคลอื่น แสวงหาความมุ่งมัน่ และมีความสนใจในผู้คน
และวัฒนธรรม ในบางครัง้ รู้สกึ ตัดสินใจลาบาก มักแสวงหาความหมายและความชัดเจน พยายาม
เชื่อมต่อระหว่างปั ญหาที่น่าสนใจกับเนื ้อหาของการศึกษาเพื่อการเจริ ญเติบโตและเข้ าใจโลกมาก
ขึน้ ประเภทที่ 2 แบบใช้ ก ารวิ เ คราะห์ (analytic learners) หมายถึ ง ผู้เ รี ย นรั บ รู้ ข้ อ มูล และ
ประมวลผลรู ปธรรมและกระบวนการที่สะท้ อนออกมา พวกเขาออกแบบทฤษฎีโดยบูรณาการการ
สังเกตกับความรู้ พวกเขาเรี ยนรู้ ด้ วยการคิดผ่านความเข้ าใจ เรี ยนรู้ และคิดแบบผู้เชี่ยวชาญ ให้
คุณค่ากับการคิดตามลาดับ พวกเขาต้ องการรายละเอียดและขยันหมั่นเพียร สนุกกับห้ องเรี ยน
แบบดังเดิ
้ มและค้ นหาความคิดที่นา่ สนใจ บางครัง้ พวกเขาสนุกกับการใช้ ความคิดมากกว่าที่จะอยู่
กับผู้คนจานวนมาก แสวงหาความสามารถทางปั ญญาและประสิทธิผลส่วนบุคคล มีทกั ษะสูงโดย
ยึดตามถ้ อยคาและเป็ นผู้อ่านที่มีความกระตือรื อร้ น ประเภทที่ 3 แบบใช้ สามัญสานึก (common
sense learners) หมายถึง ผู้เรี ยนรวมทฤษฎีและการปฏิบตั ิเข้ าเป็ นสิ่งเดียวกัน การเรี ยนรู้โดยการ
ทดสอบทฤษฎีและการประยุกต์โดยใช้ สามัญสานึก ชนิดที่สามเป็ นผู้เชื่อในปรัชญาที่วดั คุณค่าและ
ความจริงจากการปฏิบตั ิ พวกเขาเชื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งของงานก็ตอ่ เมื่อสิ่งนันมี
้ ประโยชน์ในการใช้ สอย
แก้ ปัญหาที่เป็ นจริ งและสามารถใช้ การปฏิบตั ิไ ด้ พวกเขาให้ คุณค่ากับกลยุทธ์ การคิด ชอบการ
ทดลองและการซ่ อ มแซมสิ่ ง ของอย่ า งหยาบ ๆ เพราะว่ า ต้ อ งการที่ จ ะเรี ย นรู้ จากงานที่ ท า
ตรวจสอบความจริ งจากความชอบธรรม เพราะว่าเขารู้ สึกต้ องการทางานภายใต้ ปัญหาที่เกิดขึ ้น
จริง สิ่งที่ค้นพบจากโรงเรี ยน เขาต้ องการมองว่าสิ่งที่กาลังเรี ยนรู้สามารถนาไปใช้ งานได้ ทนั ที และ
ประเภทที่ 4 แบบยอมรับการเปลี่ยนแปลง (dynamic learners) หมายถึง ผู้เรี ยนรวมประสบการณ์
และใช้ การประยุกต์ เรี ยนรู้ โดยการทดลองวิธีต่าง ๆ และขจัดวิธีที่ผิดออกไป มีความกระตือรื อร้ น
กับสิ่งใหม่ ๆ การปรับให้ เข้ ากับผู้อื่น ต้ องการความยืดหยุ่น รู ปแบบประเภทนี ้มุ่งเน้ นที่จะเข้ าถึง
บทสรุปที่ถกู ต้ องในกรณีที่ไม่มีเหตุผลตรรกะ การปราศจากความวิตกกังวลจากผู้คน บางครัง้ พวก
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เขาจะมองว่าเป็ นการบงการและการแทรกแซง พวกเขาพยายามที่จะมีอิทธิพลต่อโรงเรี ยน ต้ องการ
ทาตามความสนใจของตนเองด้ วยวิธีการที่หลากหลาย
Croker (2002) จาแนกประเภทตามความคิด ความรู้สึกในกระบวนการรับรู้อย่างต่อเนื่อง
และภาวะต่อเนื่องของความคล่องตัวในกระบวนการทางาน โดยแบ่งรูปแบบการเรี ยนออกเป็ น 4
จตุภาค (four-quadrant) ได้ แก่ จตุภาค 1 ผู้เรี ยนเริ่ มเรี ยนรู้ ตามแนวคิดการรับรู้ในลักษณะที่เป็ น
รู ปธรรม ผู้เรี ยนเหล่านี ้เน้ นการเชื่อมต่อแนวความคิดเพื่อใช้ ในประสบการณ์ชีวิตจริ ง จตุภาค 2
ผู้เรี ยนเริ่ มเรี ยนรู้ตามแนวคิดการรับรู้ ในลักษณะที่เป็ นนามธรรม ผู้เรี ยนคิดก่อนที่จะเรี ยนรู้ จะช่วย
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการเรี ย นรู้ ในจตุภ าค 3 ผู้เ รี ย นเริ่ ม ต้ น การเรี ย นรู้ โดยแนวคิ ด การรั บ รู้ และ
การกระทาแบบนามธรรม แต่ผ้ ูเรี ยนชอบการทดลองมากกว่าการสังเกต จตุภ าค 3 ผู้เรี ยนที่
ต้ องการใช้ ความรู้ที่แปลกใหม่กบั ประสบการณ์ที่ซบั ซ้ อนมากขึ ้นในทางปฏิบตั ิ จตุภาค 4 ผู้เรี ยนเริ่ ม
เรี ยนรู้ ตามแนวคิดการรั บรู้ ในลักษณะที่ เป็ นรู ปธรรมและการประมวลผลอย่างเข้ มข้ นผ่านการ
ทดลอง (Croker, 2002; Kealey & Protheroe, 1996) ความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรี ยนของบุคคล
นันแตกต่
้
างกัน แต่รูปแบบการเรี ยนที่ดีที่สุด คือ ความรู้ ความเข้ าใจและประสบการณ์จากการ
ปฏิบตั จิ ริงเป็ นแนวทางที่นา่ จะสมดุลและเหมาะสมที่สดุ
แบบการเรี ยนของ Felder และ Solomon (1998); Felder และ Henriques (1995)
นาเสนอแบบการเรี ยน ซึ่งมีพื ้นฐานมาจากทฤษฎีจิตวิทยาของ Jung ซึ่งแบ่งมิติของแบบการเรี ยน
ออกเป็ น 4 มิติ ดังนี ้ 1) แบบเน้ นการสัมผัส (sensing) และแบบหยัง่ รู้ (intuitive) 2) แบบเรี ยนรู้จาก
การมอง (visual) และแบบเรี ยนรู้จากถ้ อยคา (verbal) 3) แบบโต้ ตอบ (active) และแบบไตร่ตรอง
(reflective) และ 4) แบบลาดับขัน้ (sequential) และแบบภาพรวม (global)
1) แบบเน้ นการสัมผัส (sensing) และแบบหยัง่ รู้ (intuitive) ผู้เรี ยนแบบเน้ นการสัมผัสมี
แนวโน้ มเรี ยนรู้ลกั ษณะที่เป็ นรูปธรรมและมีระเบียบ ผู้เรี ยนแบบหยัง่ รู้ จะนามธรรมและมีความคิด
สร้ างสรรค์ แบบการสัมผัสชอบข้ อเท็จจริ ง ข้ อมูล และการทดลอง แบบหยั่งรู้ มีการจัดการที่ดี
เกี่ ย วกั บ หลั ก การ แนวคิ ด และทฤษฎี แบบเน้ นการสั ม ผั ส ชอบรายละเ อี ย ด แต่ ไ ม่ ช อบ
ภาวะแทรกซ้ อน แบบหยัง่ รู้จะรู้สกึ เบื่อรายละเอียดและยอมรับภาวะแทรกซ้ อน แบบเน้ นการสัมผัส
มี แ นวโน้ ม มากกว่าแบบหยั่ง รู้ ในเรื่ องของการระลึก ถึง กลยุท ธ์ การเรี ยนรู้ ชอบการเรี ยนรู้ และ
การปฏิบตั ิตามกฎและขัน้ ตอนที่เป็ นมาตรฐาน แบบหยั่งรู้ ชอบความหลากหลาย ไม่ชอบความ
ซ ้าซาก แบบหยัง่ รู้รองรับแนวความคิดใหม่และกฎข้ อยกเว้ น แบบเน้ นการสัมผัสมีความระมัดระวัง
แต่อาจช้ า แบบหยัง่ รู้มีความรวดเร็ว แต่อาจประมาท
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วิ ธีช่วยเหลื อตนเองของผู้เรี ยนแบบเน้นการสัมผัส ผู้เรี ยนจะจดจาและเข้ าใจข้ อมูลได้ ดี
ที่สุดถ้ าพวกเขาเห็นการเชื่อมโยงกับโลกแห่งความเป็ นจริ ง ถ้ าผู้เรี ยนอยู่ในชัน้ เรี ยนที่มีการสอน
ลักษณะนามธรรมและทฤษฎี ผู้เรี ยนอาจจะพบความยุ่งยาก ควรถามครูผ้ สู อนสาหรับตัวอย่างที่
เฉพาะเจาะจงของแนวคิดและวิธีปฏิบตั ทิ ี่ชดั เจนและค้ นหาแนวคิดที่ประยุกต์ไปสู่การปฏิบตั ิ ถ้ าครู
ไม่ได้ ให้ รายละเอียดที่ มากพอ จะพยายามหาความชัดเจนจากตาราเรี ยนหรื อหนังสืออ้ างอิงอื่น ๆ
หรื อระดมสมองกับเพื่อนหรื อเพื่อนร่วมชัน้
วิ ธีช่วยเหลื อตนเองของผู้เรี ยนแบบหยัง่ รู้ ถ้ าผู้เรี ยนอยู่ในชัน้ เรี ยนที่เน้ นการท่องจาและ
การแทนค่าสูตร จะทาให้ ผ้ เู รี ยนรู้สึกเบื่อหน่าย ควรถามครูผ้ สู อนเกี่ ยวกับการตีความหรื อทฤษฎีที่
เชื่อมโยงข้ อเท็จจริ งหรื อพยายามเชื่อมโยงด้ วยตนเอง นอกจากนี ้ผู้เรี ยนมีแนวโน้ มประมาทในการ
ทดสอบเพราะหมดความอดทนกับรายละเอียดและไม่ชอบความซ ้าซาก ควรใช้ เวลาในการอ่าน
คาถามทังหมดก่
้
อนที่จะเริ่มตอบคาถามและตรวจคาตอบให้ แน่ใจ
2) แบบเรี ยนรู้จากการมอง (visual) และแบบเรี ยนรู้จากถ้ อยคา (verbal) ผู้เรี ยนแบบเรี ยน
รู้ จากการมองจะจดจ าสิ่ ง ที่เ ห็นได้ ดีที่สุด ชอบที่ จะนาเสนอข้ อมูลตามที่ปรากฏแก่สายตา เช่น
แผนภาพไดอะแกรม แผนผังแสดงขันตอนการท
้
างาน ภาพยนตร์ และการสาธิตมากกว่าคาพูดหรื อ
การเขียน และเรี ยนรู้ได้ ดีหากพวกเขาเห็นและได้ ยินคาพูดในภาษาเป้าหมาย แต่ผ้ เู รี ยนแบบอาศัย
การฟั งจะนาเสนอด้ วยวัสดุเดียวกันในรูปแบบที่แตกต่างกัน ผู้เรี ยนแบบเรี ยนรู้จากถ้ อยคา ชอบพูด
หรื อเขียนอธิบาย
วิ ธีช่วยเหลื อตนเองของผูเ้ รี ยนแบบเรี ยนรู้จากการมอง ถ้ าเป็ นผู้เรี ยนแบบนี ้ควรพยายามที่
จะหาแผนภาพ ภาพร่าง ภาพถ่าย แผนภูมิแสดงขันตอนการท
้
างาน หรื อการแสดงออกอื่น ๆ ควร
ถามครูผ้ สู อนเพื่อขอคาปรึกษาเกี่ยวกับหนังสืออ้ างอิงและวิดีโอ หรื อ CD-ROM ที่เป็ นสื่อการสอน
ของวิชาที่เรี ยน เตรี ยมทาแผนผังความคิดโดยการฟั งจุดสาคัญ ๆ บันทึกย่อโดยใช้ รหัส และไฮไลท์
ข้ อความสาคัญเพื่อเน้ นหัวข้ อนัน้
วิ ธีช่วยเหลื อตนเองของผู้เรี ยนแบบเรี ยนรู้จากถ้อยคา เขียนสรุปหรื อเค้ าโครงอย่างคร่าว ๆ
ด้ วยคาพูดของตนเอง การทางานกลุ่มได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรี ยนต้ องเข้ าใจเนื ้อหาและรับฟั ง
คาอธิบายของเพื่อนร่วมชันเรี
้ ยนและจะได้ เรี ยนรู้มากยิ่งขึ ้นเมื่อรับหน้ าที่เป็ นคนอธิบาย
3) แบบโต้ ตอบ (active) และแบบไตร่ ตรอง (reflective) ผู้เรี ยนแบบโต้ ตอบมีแนวโน้ ม
จดจาและเข้ าใจสารสนเทศได้ ดีที่สุดเมื่อมีการปฏิบตั ิกิจกรรม การอภิปรายหรื อประยุกต์ใช้ หรื อ
อธิบายให้ ผ้ อู ื่นฟั ง ผู้เรี ยนแบบไตร่ตรองชอบที่จะคิดอย่างเงียบ ๆ ก่อน “ลองพยายามและมองว่า
จะทางานได้ อย่างไร” เป็ นวลีของผู้เรี ยนแบบโต้ ตอบ “คิดตังแต่
้ ต้นจนจบเป็ นอันดับแรก” เป็ นวลี
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ของผู้เ รี ย นแบบไตร่ ตรอง ผู้เ รี ย นแบบโต้ ตอบมี แนวโน้ ม ชอบท างานกลุ่ม มากกว่าผู้เ รี ย นแบบ
ไตร่ ตรอง ส่วนผู้เรี ยนแบบไตร่ ตรองชอบทางานคนเดียว ถ้ าผู้เรี ยนอยู่ ในชัน้ เรี ยนที่เรี ยนผ่านการ
บรรยาย โดยปราศจากการปฏิ บตั ิ แต่ให้ จดบันทึกจะเป็ นเรื่ องที่ยากสาหรับผู้เรี ยนทัง้ สองแบบ
โดยเฉพาะผู้เรี ยนแบบโต้ ตอบ
วิ ธีช่วยเหลื อตนเองของผู้เรี ยนแบบโต้ตอบ ถ้ าเป็ นผู้เรี ยนแบบโต้ ตอบอยู่ในชันเรี
้ ยนที่ไม่มี
การจัดเวลาสาหรับให้ นกั เรี ยนร่วมกันอภิปรายหรื อกิจกรรมการแก้ ปัญหา ควรพยายามชดเชยสิ่งที่
ขาดหายไปให้ กบั ผู้เรี ยนโดยการศึกษาแบบเป็ นกลุ่มเพื่อให้ สมาชิกผลัดเปลี่ยนกันอธิบายหัวข้ อที่
แตกต่างกัน การทางานร่วมกับผู้อื่น การคาดเดาคาถามเกี่ยวกับการทดสอบต่อไปและคิดคานวณ
คาตอบ จะทาให้ จดจาข้ อมูลได้ ดีกว่าการค้ นหาวิธีทา
วิ ธีช่วยเหลื อตนเองของผู้เรี ยนแบบไตร่ ตรอง ถ้ าเป็ นผู้เรี ยนแบบไตร่ ตรองและอยู่ในชัน้
เรี ยนที่มีเวลาน้ อยหรื อไม่มีเวลาสาหรับให้ นกั เรี ยนคิดเกี่ยวกับข้ อมูลใหม่ ๆ ควรพยายามชดเชยโดย
ไม่เพียงแค่ให้ นกั เรี ยนอ่านหรื อจดจาอย่างเดียว ควรหยุดเป็ นระยะ ๆ เพื่อทบทวนสิ่งที่ได้ อ่านและ
คิดคาถามที่เป็ นไปได้ หรื อการประยุกต์ใช้ อาจเป็ นประโยชน์ในการเขียนสรุปสัน้ ๆ จากการอ่านหรื อ
บันทึกการเรี ยนเป็ นคาพูดของตนเอง การทาเช่นนัน้ อาจจะใช้ เวลานานเป็ นพิเศษ แต่จะช่วยให้
นักเรี ยนสามารถจดจาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4) แบบลาดับขัน้ (sequential) และแบบภาพรวม (global) ผู้เรี ยนแบบตามลาดับ รับรู้
ข้ อมูล และเข้ าใจขัน้ ตอนเล็ก ๆ และผู้เรี ยนแบบภาพรวมใช้ ข้อมูลตามที่ปรากฏ ไม่สนใจส่วนที่
แยกออกและบรรลุความเข้ าใจแบบก้ าวกระโดด ผู้เรี ยนแบบภาพรวมสามารถทราบรายละเอียด
ของเนื ้อหาวิชา จาเป็ นต้ องเข้ าใจวิธีการที่นาเสนอเกี่ยวกับความรู้ก่อนและประสบการณ์มมุ มองที่
อาจารย์ ได้ เตรี ยมไว้ ดังนัน้ ผู้เรี ยนแบบภาพรวมอาจช้ าและทาได้ ไม่ดีในเรื่ องของการบ้ านและ
การทดสอบจนกว่า จะเข้ าใจภาพรวม แต่สามารถมองเห็ นการเชื่ อมโยงได้ ดี ก ว่า ผู้เรี ย นแบบ
ตามลาดับ ผู้เรี ยนแบบตามลาดับสามารถทางานอย่างต่อเนื่องกับความเข้ าใจที่ไม่สมบูรณ์ ของ
เนือ้ หาได้ แต่อาจจะขาดความเข้ าใจในบริ บทองค์ความรู้ ที่กว้ างและความสัมพันธ์ กับวิชาอื่น ๆ
และในสาขา
วิ ธี ช่วยเหลื อตนเองของผู้เ รี ยนแบบล าดับขั้น ผู้เรี ยนแบบล าดับขัน้ ครู จ ะสอนแบบก้ าว
กระโดดคื อกระโดดจากหัว ข้ อหนึ่ง ไปหัวข้ อหนึ่ง หรื อข้ ามขัน้ ตอนทาให้ ผ้ ูเ รี ยนมี ปัญ หาในการ
ติดตามและจดจา ควรถามอาจารย์ผ้ ูสอนหากต้ องการเขียนรายละเอียดในขัน้ ตอนที่ข้าม เมื่ อ
ผู้เรี ยนกาลังเรี ยนควรใช้ เวลาในการร่ างเนือ้ หาตามลาดับด้ วยตนเอง การทาเช่นนีใ้ นระยะยาว
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จะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนประหยัดเวลา นอกจากนี ้ยังเป็ นการเสริ มสร้ างทักษะการคิดภาพรวมของผู้เรี ยน
โดยเกี่ยวข้ องกับแต่ละหัวข้ อใหม่ที่ศกึ ษา และเข้ าใจเนื ้อหาอย่างลึกซึ ้ง
วิ ธีช่วยเหลื อตนเองของผูเ้ รี ยนแบบภาพรวม ถ้ าเป็ นผู้เรี ยนแบบภาพรวมมีประโยชน์สาหรับ
ทาให้ ทราบภาพรวมของเนื อ้ หาก่อนที่ จ ะทราบรายละเอี ยด ถ้ าอาจารย์ สอนหัวข้ อใหม่ โดยไม่
อธิ บายวิธี การที่ เกี่ ยวข้ องกับสิ่ ง ที่ผ้ ูเรี ยนรู้ อยู่แล้ วอาจทาให้ เกิดปั ญหาส าหรั บผู้เรี ยนได้ ผู้เรี ยน
สามารถใช้ เวลาที่อาจช่วยให้ เห็นภาพกว้ างอย่างรวดเร็ ว ก่อนจะเริ่ มศึกษาส่วนแรกของบท ควร
อ่านผ่าน ๆ ทัง้ บทเพื่ อให้ เ ห็นภาพรวม การทาเช่นนี อ้ าจจะใช้ เวลานานในครั ้ง แรก แต่จ ะช่ว ย
ประหยัด เวลาในการอ่า นที ล ะส่ว นในครั ง้ ต่อ ไป พยายามสร้ างความสัม พัน ธ์ เ พื่ อ ให้ เ ห็ น การ
เชื่อมโยงระหว่างความรู้ เก่ากับความรู้ใหม่ เหนือสิ่งอื่นใดจะไม่สูญเสียความเชื่อมัน่ ในตัวเอง ใน
ที่สุดผู้เรี ยนจะเข้ าใจเนือ้ หาใหม่และเพื่อทาความเข้ าใจวิธีการที่จะเชื่ อมต่อกับหัวข้ ออื่น ๆ และ
สาขาวิชา
2.3 ประเด็นวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับแบบการเรียน
Felder และ Spurlin (2005) ทาวิจยั เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้ ความเที่ยงและความตรง
ของดัชนีแบบการเรี ยน ประเด็นทางการศึกษา (The Index of Learning Style: ILS) รุ่นที่ใช้ เว็ป
เป็ นฐานได้ รับความนิยมจากผู้สนใจจานวนนับพันคนต่อปี ประกอบด้ วยข้ อมูลสะท้ อนเกี่ ยวกับ
ความเที่ยงและความตรงของเครื่ องมือ เอกสารนีจ้ ะพิจารณาตรวจสอบการค้ นหาที่ครอบคลุม
ประกอบด้ วยคาตอบจากคาถามต่าง ๆ 1) โมเดล ILS มีกี่มิติและมีข้อตกลงเบื ้องต้ นอะไรบ้ าง 2)
การใช้ ง าน ILS มี ลักษณะอย่างไรและความเสี่ ยงที่ เกิ ดจาการใช้ ง านอย่างไม่ถูกต้ อง 3) การ
ศึกษาวิจยั แบบใดที่ต้องใช้ ILS และบทสรุปเกี่ยวกับความเที่ยงและความตรงที่อาจจะอนุมานจาก
ข้ อมูล เครื่ องมือที่ใช้ ILS พบว่า ค่าความสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของการทดสอบซ ้าอยู่ระหว่าง 0.70.9 สาหรับนาข้ อมูลไปประยุกต์ใช้ ดังนี ้ 1) เป็ นข้ อมูลแนะแนวสาหรับครูผ้ สู อนในแบบการเรี ยนที่
หลากหลาย 2) เพื่อจัดการเรี ยนการสอนที่ตอบสนองต่อความแตกต่าง จุดแข็งและจุดอ่อนของ
นักเรี ยนแต่ละคน ดัชนีวดั แบบการเรี ยนของนักเรี ยนทังแบบสั
้
นและแบบยาว
้
จะช่วยให้ ครู ผ้ สู อน
เกิดความสมดุลในการสอนและทาให้ เข้ าใจจุดแข็ง และสิ่งที่ต้องปรับปรุ ง การวิเคราะห์ข้อมูลที่
ต้ องการเสนอแนะความเป็ นปั จจุบนั เครื่ องมืออาจจะพิจ ารณาจากความเที่ ยง ความตรง และ
เหมาะสม
กาญจนา พัน ธ์ โ ยธี (2542)ท าวิ จัย เรื่ อ ง แบบการเรี ย นของนัก ศึก ษามหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารี ตามรูปแบบของเฟลเดอร์ และโซโลแมน วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแบบการเรี ยนของ
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นัก ศึก ษามหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี สุร นารี ต ามรู ป แบบของเฟลเดอร์ แ ละโซโลแมน และเพื่ อ
เปรี ยบเทียบแบบการเรี ยนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามรู ปแบบของเฟลเดอร์
และโซโลแมน จาแนกตามเพศ ภูมิลาเนา ระดับชัน้ ปี กลุ่มสาขาวิชา ประเภทของการเข้ าศึกษาใน
มหาวิ ท ยาลัย และผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ยน เครื่ องมื อ ที่ ใช้ ดัช นี วัดแบบการเรี ยน (Index of
Learning Styles Questionnaire) ของ Felder & Soloman พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีแบบการ
เรี ยนแบบการมองในมิตดิ ้ านการนาเข้ าข้ อมูลมากที่สดุ รองลงมาคือแบบประสาทสัมผัสในมิติด้าน
การรับรู้ และเมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างแบบการเรี ยนกับเพศ ภูมิลาเนา ระดับชันปี
้ กลุ่มสาขาวิชา
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น และประเภทของการเข้ า ศึ ก ษา พบว่ า เพศและกลุ่ ม สาขาวิ ช ามี
ความสัมพันธ์กบั แบบการเรี ยน
ณัฐวุฒิ กิจรุ่งเรื อง (2542) ทาวิจยั เรื่ อง การศึกษาเปรี ยบเทียบแบบการเรี ยนภาษาอังกฤษ
ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 ระหว่างโรงเรี ยนสังกัดสานักการศึกษากรุ งเทพมหานครและ
โรงเรี ยนประถมศึกษาสังกัดเขตเมืองฟูกโู อกะ ประเทศญี่ปนุ่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาเปรี ยบเทียบ
แบบการเรี ยนภาษาอัง กฤษของนักเรี ย นชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 5 ระหว่า งโรงเรี ยนสัง กัด ส านัก
การศึกษากรุงเทพมหานครและโรงเรี ยนประถมศึกษาสังกัดเขตเมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ ปนุ่ และ
เพื่ อนาเสนอวิธีการเรี ยนภาษาอังกฤษที่ เหมาะสมกับแบบการเรี ยนภาษาอัง กฤษของนักเรี ยน
เครื่ องมือที่ใช้ ได้ แก่ แบบการเรี ยนตามแนวคิดของ Dunn & Dunn (1978) พบว่า วิธีการสอน
ภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับแบบเรี ยนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 โรงเรี ยน
สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ แก่ วิธีการสอนแบบไวยากรณ์และการแปล วิธีการสอน
แบบเงียบ วิธีการสอนแบบเอกัตภาพ วิธีการสอนตามทฤษฎีการเรี ยนแบบความเข้ าใจ และวิธีการ
สอนแบบตรง วิธีการสอนภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับแบบการเรี ยนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนประถมศึกษาสังกัดเขตเมืองฟูกโู อกะ ประเทศญี่ปนุ่ ได้ แก่ วิธีการสอน
แบบกลุม่ สัมพันธ์ วิธีการสอนแบบเงียบ วิธีการสอนแบบตรง
ตอนที่ 3 ความหมาย ประเภท และประเด็นที่ศึกษาเกี่ยวกับแบบการสอน
3.1 ความหมายของแบบการสอน
แบบการสอนเป็ นแนวทางในการปฏิ บัติการสอน การจัด กิ จ กรรมในชัน้ เรี ย น นับว่า มี
ความสาคัญสาหรับครู มีนักวิชาการและนักการศึกษาให้ ความหมายของแบบการเรี ยนไว้ ดังนี ้
Salem (2001) กล่าวว่า แบบการสอน หมายถึง วิธีการหรื อกระบวนการที่เป็ นที่ ยอมรับและ
สามารถใช้ ไ ด้ โดยครู เพื่ อให้ บรรลุวัตถุประสงค์บทเรี ยนในแต่ละวัน รู ปแบบประกอบด้ วยการ
รวมกันของความเห็นส่วนตัว ความมั่นใจและกลยุทธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รู ปแบบการสอนที่ มี
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คุณลักษณะส่วนบุคคลของครู สอดคล้ องกับ Grasha (1996) กล่าวว่า แบบการสอน เป็ นรูปแบบ
เฉพาะของความต้ องการตามความเชื่อและพฤติกรรมที่ครู แสดงในห้ องเรี ยน และสอดคล้ องกับ
Kaplan & Kies (1995) กล่าวว่า แบบการสอน ประกอบด้ วยพฤติกรรมส่วนบุคคลของครู แต่ยงั คง
ใช้ สื่อในการรับและส่งข้ อมูลสาหรับข้ อมูลที่ได้ จากผู้เรี ยน Conti (1989) กล่าวว่า แบบการสอนเป็ น
ช่วงของพฤติกรรมที่ ช่วยให้ ครู ผ้ ูสอนดาเนินงานอย่างสะดวกสบายและพฤติกรรมเหล่านี ห้ รื อ
คุณภาพยืนหยัดจากบริ บทกับบริ บทและไม่ได้ เชื่อมโยงไปยังเนื ้อหา สอดคล้ องกับ Mosston
(1966) กล่าวว่า แบบการสอน หมายถึง การกาหนดไว้ ล่วงหน้ าเกี่ยวกับการตัดสินใจในระหว่าง
การดาเนินการสอน
จากความหมายของแบบการสอนที่กล่าวมาข้ างต้ น สรุ ปได้ ว่า แบบการสอน (teaching
styles) หมายถึง วิธีการสอนที่ครูกาหนดไว้ ล่วงหน้ า และพฤติกรรมที่แสดงออกในห้ องเรี ยน โดย
รูปแบบการสอนจะแตกต่างกันไปตามลักษณะส่วนบุคคลของครู
3.2 ประเภทของแบบการสอน
แบบการสอนตามแนวคิดของนักวิชาการแต่ละคน มีลกั ษณะความโดดเด่นที่แตกต่างกัน
แต่มีจุดมุ่งหมายที่คล้ ายกัน คือ ต้ องการจัดการเรี ยนการสอนให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของ
ผู้เรี ยน แบบการสอนตามแนวคิดของนักวิชาการมีหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทมีรายละเอียด
ดังนี ้
Mosston (1966) สร้ างแบบการสอนที่เรี ยกว่า “โมเดลสเปกตรัม” แบบการสอนถูกสร้ าง
ขึ ้นจากการเก็บรวบรวมข้ อมูลซึ่งพบในวิธีการเรี ยนการสอนหรื อรูปแบบการสอน โดยแบ่งรู ปแบบ
การสอนออกเป็ น 8 รูปแบบ ดังนี ้ 1) แบบผู้ใช้ คาสัง่ (teaching by command) 2) แบบให้ ภาระ
งาน (teaching by task) 3) แบบการแลกเปลี่ยนความรู้ (reciprocal teaching) 4) แบบจัดกลุ่ม
ย่อย (small group) 5) แบบตัวต่อตัว (individual programme) 6) แบบชี ้ทางให้ ค้นพบ (guided
discovery) 7) แบบรู้จกั การแก้ ปัญหา (problem solving) และ 8) แบบสร้ างสรรค์ (creativity)
Grasha (2002) แบบการสอนของครู (teachers’ teaching styles) ตามแนวคิดของ
Grasha และได้ สร้ างแบบสารวจแบบการสอน ชื่อว่า Teaching Styles Inventory แบ่งเป็ น 5 แบบ
ดังที่กล่าวต่อไป 1) แบบผู้เชี่ยวชาญ (expert) 2) แบบผู้มีอานาจอย่างเป็ นทางการ (formal
authority) 3) แบบผู้เป็ นแบบอย่าง (personal model) 4) แบบผู้อานวยความสะดวก (facilitator)
และ5) แบบผู้มอบหมาย (delegator) แต่ละแบบมีรายละเอียด ดังนี ้
1) แบบผู้เชี่ยวชาญ (expert) หมายถึง ครูที่แสดงถึงการมีความรู้และความชานาญที่ตรง
กับความต้ องการของนักเรี ยน พยายามรักษาสถานภาพผู้เชี่ยวชาญในหมู่นกั เรี ยน ด้ วยการแสดง
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ความรู้ โดยละเอี ยด และกระตุ้น ให้ นัก เรี ยนเพิ่ ม ขี ดความสามารถของตนเอง ค านึง ถึ ง วิ ธี ก าร
ถ่ายทอดสารสนเทศ และคานึงว่านักเรี ยนที่เรี ยนจบไปแล้ วต้ องมีความรู้เป็ นอย่างดี
2) แบบผู้มีอานาจอย่างเป็ นทางการ (formal authority) หมายถึง ครู ที่แสดงถึงการมี
อานาจในหมูน่ กั เรี ยนเพราะความรู้และบทบาทหน้ าที่ มุ่งการให้ ผลย้ อนกลับทังเชิ
้ งบวกและเชิงลบ
กาหนดเป้าหมายการเรี ยนรู้ ความคาดหวัง และกฎระเบียบในการปฏิบตั ิสาหรับนักเรี ยน คานึงถึง
ความถูกต้ อง ความเป็ นที่ยอมรับได้ และแนวทางอันเป็ นมาตรฐานในการกระทาสิ่งต่าง ๆ โดยการ
กาหนดโครงสร้ างเนื ้อหาการสอนที่จาเป็ นสาหรับนักเรี ยน
3) แบบผู้เป็ นแบบอย่าง (personal model) หมายถึง ครู ที่แสดงถึงความเชื่อแบบ "การ
สอนโดยการให้ ตวั อย่าง" และสร้ างต้ นแบบสาหรั บการคิดและการปฏิ บตั ิ ชี แ้ นะ แนะแนวและ
สัง่ การโดยการแสดงวิธีทาสิ่งต่าง ๆ และกระตุ้นให้ นกั เรี ยนสังเกตแล้ วเลียนแบบวิธีการของครู
4) แบบผู้อานวยความสะดวก (facilitator) หมายถึง ครู ที่แสดงถึงการเน้ นลักษณะส่วน
บุคคลของปฏิสมั พันธ์ระหว่างครูกบั นักเรี ยน แนะนาและชี ้นานักเรี ยนโดยการตังค
้ าถาม วิเคราะห์
ทางเลือก แนะนาทางเลือก และสนับสนุนให้ นกั เรี ยนตัดสินใจเลือกใช้ ข้อมูล เป้าหมายโดยรวมคือ
การพัฒนาความสามารถของนักเรี ยนสาหรับการปฏิบตั ิงานที่เป็ นอิสระ มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์
และมีความรับผิดชอบ สามารถทางานร่ วมกับนักเรี ยนในโครงการที่ให้ คาปรึกษาเกี่ยวกับการวาง
รูปแบบการทางาน และพยายามที่จะให้ การสนับสนุนและให้ กาลังใจนักเรี ยนมากที่สดุ เท่าที่ทาได้
5) แบบผู้ม อบหมาย (delegator) หมายถึ ง ครู ที่ แ สดงถึ ง ความห่ว งใยในการพัฒ นา
ความสามารถของนักเรี ยน ให้ นกั เรี ยนทางานอย่างที่ตนเองมอบหมายได้ อย่างอิสระหรื อเป็ นส่วน
หนึง่ ของกลุม่ เป็ นผู้คอยให้ คาปรึกษาแนะนา และดูแลความเรี ยบร้ อยของนักเรี ยน
Salem (2001) แบ่งประเภทการสอนออกเป็ น 6 แบบ 1) แบบการสอนที่เน้ นการมองเห็น
(visual style) คือ ครูใช้ ภาพร่าง ภาพ กราฟและภาพประกอบที่เกี่ยวข้ องอื่น ๆ 2) แบบการสอนที่
เน้ นการฟั ง (auditory style) คือ ครู บรรยายหรื อให้ คาอธิบาย 3) แบบการสอนที่เน้ นเกี่ยวกับการ
สัมผัส (tactile style) คือ ครูใช้ การลงมื อปฏิบตั ิกิจกรรม 4) แบบการสอนที่เน้ นความสามารถใน
การเคลื่อนไหวของร่างกาย (kinesthetic style) คือ ครูเน้ นให้ นกั เรี ยนมีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหว
ร่ างกาย 5) แบบการสอนที่ เน้ นกระบวนการกลุ่ม (group style) คือ ครู แบ่งกลุ่ม ให้ ผ้ ูเรี ยนมี
ปฏิสมั พันธ์และร่วมกันอภิปราย และ6) แบบการสอนที่เน้ นรายบุคคล (individual style) คือ ครู
ชอบให้ ผ้ เู รี ยนตอบปากเปล่า การท่องจาเรื่ องราว มอบหมายภาระงานหรื อการทาโครงการแบบ
รายบุคคลเดี่ยว (Soliven, 2003)
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3.3 ประเด็นวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับแบบการสอน
Costa Rensburg และ Rushton (2007) ทาวิจยั เพื่อศึกษาสาระของแบบการสอน การ
ทดลองสอนแบบอภิ ปรายกลุ่ม เปรี ยบเที ย บกับสอนแบบบรรยายวิช าศัลยกรรมกระดูก ให้ กับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี วัตถุประสงค์ เพื่อเปรี ยบเทียบแบบการสอนแบบอภิปรายกลุ่มและแบบ
การสอนแบบบรรยายในการสอนนักศึกษาปริ ญญาตรี เกี่ยวกับศัลยกรรมกระดูกและการบาดเจ็บ
เป็ นวิธีวิทยาการวิจยั เชิงทดลอง ตัวแปรอิสระที่ศกึ ษา ได้ แก่ 1) เนื ้อหาของการสอนแบบบรรยาย 2)
การนาเสนอผลงานของการสอนแบบบรรยาย 3) คะแนนจากการเขียน และ 4) คะแนนการทดสอบ
แบบปากเปล่าตัวอย่างเป็ นนักศึกษาแพทย์ชนปี
ั ้ ที่ 4 ของมหาวิทยาลัยเคมบริ ดจ์ ประเทศอังกฤษ
จานวน 77 คน โดยแบ่งเป็ นเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกได้ รับการสอนแบบบรรยาย กลุ่มที่ 2 ได้ รับ
การสอนแบบอภิปรายกลุ่ม (การเรี ยนโดยการชี ้นาตนเอง) พบว่า นักเรี ยนที่ได้ รับการสอนแบบ
อภิปรายโต้ ตอบ มีการจัดอันดับการนาเสนองานสูงกว่ากลุ่มที่ได้ รับการสอนแบบบรรยาย อย่างไร
ก็ตามไม่มีความแตกต่างในการจัดลาดับของเนื ้อหา นักเรี ยนที่ได้ รับการสอนแบบอภิปรายกลุ่มมี
ความสามารถดีกว่าการทดสอบที่ใช้ การเขียน สรุ ปการสอนแบบโต้ ตอบซึ่งกันและกันเป็ นแบบ
การสอนที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มมากกว่ า แบบการสอนแบบบรรยายในระดับ ปริ ญ ญาตรี ใ นวิ ช า
ศัลยศาสตร์ และการบาดเจ็บ นอกจากนี ้ยังพบว่ามีหลักฐานที่แสดงว่าความคงทนของการจาจะดี
ขึ ้นตามแบบการสอบแบบโต้ ตอบ
3.4 ประเด็นวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับความสอดคล้ อง
Naimie และคณะ (2010) ทาวิจยั สารวจอิทธิพลของแบบการสอนและแบบการเรี ยนที่
สอดคล้ อง/ความไม่สอดคล้ องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษา วัตถุประสงค์ 1) แบบการ
สอนแบบใดที่ ผ้ ู สอนสาขาภาษาอั ง กฤษชอบและแบบการเรี ย นแบบใดที่ นั ก ศึ ก ษาสาขา
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยในประเทศอิหร่านชอบ 2) ความสอดคล้ องหรื อความไม่สอดคล้ อง
ของแบบการสอนและแบบการเรี ย นที่ มี ต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาสาขา
ภาษาอัง กฤษของมหาวิ ท ยาลัย ในประเทศอิ ห ร่ า น ตัว อย่า งเป็ นนัก ศึก ษาในชัน้ เรี ย นที่ เ รี ย น
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศ (EFL) จานวน 310 คน ของมหาวิทยาลัยอาซัด (Azad) และ
อาจารย์ ผ้ ูส อนหลักสูตรภาษาอัง กฤษจ านวน 4 คน เครื่ องมื อที่ ใช้ คือ ดรรชนี แ บบการเรี ยนที่
พัฒนาขึ ้นโดย Felder และ Solomon (2006) โดยเก็บรวมรวมข้ อมูลจากแบบสอบถาม การสังเกต
และการสัมภาษณ์ ผลลัพธ์ คือความสอดคล้ องและความไม่สอดคล้ องระหว่างแบบการเรี ยนและ
การสอนแบ่งเป็ น 4 มิ ติ ของคู่แบบการเรี ยน คู่ที่ 1 แบบโต้ ตอบ (active) และแบบไตร่ ตรอง
(reflective) คูท่ ี่ 2 แบบเน้ นการสัมผัส (sensing) และแบบหยัง่ รู้ (intuitive) คูท่ ี่ 3 แบบเรี ยนรู้จาก
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การมอง (visual) และแบบเรี ยนรู้จากถ้ อยคา (verbal) และคูท่ ี่ 4 แบบลาดับขัน้ (sequential) และ
แบบภาพรวม (global) อิทธิพลของความสอดคล้ อง/ความไม่สอดคล้ องของแบบการสอนและแบบ
การเรี ยนที่มีตอ่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษาจัดประเภทได้ 5 กลุ่ม ตัวแปรที่แสดงถึงความ
สอดคล้ องสาหรับนักศึกษาที่มีแบบการเรี ยนสอดคล้ องกับแบบการสอนของอาจารย์ทงั ้ 4 คู่ จะ
เรี ยกว่าความสอดคล้ อง เท่ากับ 4 ทานองเดียวกันถ้ านักศึกษาสอดคล้ องกับแบบการสอนของ
อาจารย์จาก 3 ใน 4 คู่ นักศึกษาจะถูกจัดประเภทความสอดคล้ องอยู่ในกลุ่มที่ 3 ถ้ าไม่มีความ
สอดคล้ องระหว่างแบบการเรี ยนกับแบบการสอนทัง้ 4 กลุ่ม นักศึกษาจะถูกจัดประเภทอยู่ในกลุ่ม
0 สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์คือ one-way ANOVA ผลของการศึกษาครัง้ นี ้พบว่าการเชื่อมโยงแบบ
การเรี ยนและแบบการสอนในชันเรี
้ ยนที่เรี ยนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศในมหาวิทยาลัย
อาซัด มีบทบาทสาคัญต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
Gilakjani (2012) ทาวิจัยเรื่ องความสอดคล้ องและความไม่สอดคล้ องระหว่างแบบ
การเรี ยนของนักศึกษาและแบบการสอนของอาจารย์ การศึกษาแบบการเรี ยนมีความสาคัญเพราะ
การศึกษาแนวใหม่ได้ แสดงให้ เห็นว่าความสอดคล้ องระหว่างแบบการสอนและแบบการเรี ยนช่วย
สร้ างแรงจูงใจของนักเรี ยนในกระบวนการเรี ยนรู้ ครูควรระบุแบบการสอนของตัวเอง เพื่อทาให้ ผล
การสอบในชัน้ เรี ย นดี ขึ น้ โดยมี เ ป้ าหมายเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสมดุล ของแบบการสอนและการ
ประยุกต์ใช้ กิจกรรมในการพบปะของนักเรี ยน และมีผลต่อครู ในประเภทงานวิจัยมุ่งสู่ผลลัพธ์ ที่
ได้ รับการรับรองในการศึกษางานวิจยั นักเรี ยนกว่า 100 คนที่ ตอบแบบสอบถามว่ามีแบบการเรี ยน
แบบเรี ยนรู้ จากการได้ ยินเสียง แบบเรี ยนรู้ จากการมอง การค้ นพบแบบการเรี ยนเป็ นสาเหตุให้
ทราบจุดแข็งจุดอ่อนของแต่ละบุคคล ครู สามารถรวบรวมแบบการเรี ยนของนักเรี ยนแต่ละคนและ
ความสอดคล้ องของแบบการเรี ยนและแบบการสอน วัตถุประสงค์ของงานวิจยั เพื่ ออธิบายแบบการ
เรี ยน แบบการสอน ความสอดคล้ องหรื อความไม่สอดคล้ องของแบบการเรี ยนและแบบการสอน
แบบการเรี ยนแบบเรี ยนรู้ จากการมอง แบบเรี ยนรู้จากการได้ ยินเสียง ที่เกี่ยวกับความสามารถใน
การเคลื่อนไหวซึ่งเป็ นผลมาจากระบบประสาทระหว่างผู้เรี ยนในประเทศอิหร่านและนักเรี ยนคณะ
ครุศาสตร์ ในชันเรี
้ ยนภาษาอังกฤษที่เป็ นภาษาต่างประเทศหรื อภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่สอง สรุป
ผลการวิจยั คือ ประโยชน์ของความสอดคล้ องระหว่างแบบการเรี ยนและแบบการสอนดูเหมือนว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน อายุ ระดับการศึกษา และแรงจูงใจในการเรี ยนไม่มีอิทธิพลต่อการเรี ยน
ของนักเรี ยน ครู ต้องการทดสอบการสอนและการวิเคราะห์กระบวนการอย่างต่อเนื่องจากตนเอง
และผู้เรี ยน เพิ่มการสังเกต การสอบถาม และการให้ ผลย้ อนกลับที่ได้ จากการประเมิน และการคิด
เชิงวิพากษ์ การเข้ าใจและสารวจแบบการเรี ยนของแต่ละคน ทาให้ ทราบจุดแข็งและจุดอ่อนและ
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การเรี ยนของพวกเขา ครู สามารถระบุแบบการเรี ยนของนักเรี ยนของนักเรี ยนแต่ละคนได้ ความ
สอดคล้ องของแบบการเรี ยนและแบบการสอน ส าหรับภาระงานที่ มีอุปสรรค จุดแข็ง ของแบบ
การเรี ยนทาให้ งานสาเร็ จและทาให้ มองทะลุถึงการสอนนักเรี ยน ครูสามารถพัฒนาและเสริ มแรง
ความเชี่ยวชาญและเป็ นโอกาสที่ดีของมหาวิ ทยาลัยในการเผยแพร่ ข้อมูลความคิด ข้ อสรุ ปและ
ประสบการณ์ แบบการเรี ยนเป็ นการเสนอให้ ครูจดั การและการเรี ยนและการสอนให้ มีประสิทธิภาพ
แบบการเรี ยนไม่ได้ ให้ คาตอบเกี่ยวกับแหล่งของปั ญหา แรงจูงใจและมาตรฐานของการศึกษา แต่
เป้าหมายของการนาแบบการเรี ยนไปใช้ เพื่ อหาวิธี การที่ ดี ที่สุด ทัง้ ประสิทธิ ภ าพการเรี ยนของ
นักเรี ยนและประสิทธิภาพการสอนของครู
ตอนที่ 4 ประเด็นวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับ แบบการคิด แบบการเรียน แบบการสอนและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประเด็ น การศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ แบบการคิ ด แบบการเรี ย น แบบการสอนและ
ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน ผู้วิจัยสามารถแบ่ง ได้ เป็ น 7 ประเด็น ดัง นี ้ ประเด็นแรก การศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างแบบการคิดกับแบบการเรี ยน ประเด็นที่สอง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
แบบการคิดกับแบบการสอน ประเด็นที่สาม การศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างแบบการคิดกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ประเด็นที่สี่ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบบการเรี ยนกับแบบการ
สอน ประเด็น ที่ ห้ า การศึกษาความสัม พันธ์ ระหว่างแบบการเรี ยนกับผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ประเด็นที่หก การศึกษาแบบการสอนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และประเด็นสุดท้ าย การศึกษา
ความสอดคล้ องระหว่างแบบการเรี ยนและแบบการสอนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ประเด็น
ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี ้
4.1 การศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่ างแบบการคิดกับแบบการเรียน
Zhang (2010) ทาวิจยั เพื่อศึกษาแบบการคิด วิธีการสอนและแบบการเรี ยนของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประเทศสหรัฐอเมริ กา จานวน
95 คน ประเด็นทางการศึกษา คือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง 2 แบบวัด คือแบบการคิดและแบบ
การเรี ยน เครื่ องมือที่ใช้ ได้ แก่ แบบวัดแบบการคิดในการสอนของครู (The Thinking Styles in
Teaching Inventory: TSTI) และ แบบวัดแบบการเรี ยนของนักเรี ยน (The Index of Learning
Styles Questionnaire: ILS) ตัวแปรที่ศกึ ษา ได้ แก่ อายุ เพศ เชื ้อชาติสถานภาพการศึกษา พบว่า
แบบการคิดในการสอนสาหรับครูและแบบการเรี ยนของนักเรี ยนแสดงให้ เห็นการเชื่อมโยงระหว่าง
วิธีการที่ครูได้ เรี ยนรู้และรับข้ อมูลใหม่จากผู้เรี ยน
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Hainer (1988 อ้ างถึงใน สหัส แร่ นาค, 2546) ได้ ศึกษารู ปแบบการคิดและรู ปแบบ
การเรี ย นของนัก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถในการเรี ย นวิ ช าภาษาอัง กฤษต่ า และนัก เรี ย นที่ มี
ความสามารถสูง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างของรู ปแบบการคิดและความชอบใน
รู ป แบบการเรี ยนของนักเรี ย นระดับมัธ ยมศึก ษาตอนปลายที่ มี ค วามสามารถต่ าและสูง กลุ่ม
ตัว อย่ า งเป็ นนัก เรี ย นชัน้ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย จ านวน 256 คน แบ่ ง เป็ นนัก เรี ย นที่ มี
ความสามารถต่าในวิชาภาษาอังกฤษ ซึง่ เรี ยนภาษาอังกฤษในระดับกลางและสูงของการเรี ยนวิชา
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่สองในโครงการฝึ กอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ ม ส่วนอีกกลุ่มเป็ นนักเรี ยน
ที่มีความสามารถสูงในวิชาภาษาอังกฤษและเรี ยนอยู่ใน 3 ระดับ พบว่ามีความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตใิ นรูปแบบการคิดและรูปแบบการเรี ยนระหว่างนักเรี ยนที่มีความสามารถต่าและ
สูงในวิชาภาษาอังกฤษ รูปแบบการเรี ยนของนักเรี ยนที่มีความสามารถต่าในวิชาภาษาอังกฤษกับ
ความช านาญในการอ่านคณิ ตศาสตร์ และภาษาอัง กฤษ และมี ความสั ม พันธ์ ระหว่างรู ปแบบ
การเรี ยน แบบสังเกตและแบบไตร่ ตรองกับผลสัมฤทธิ์ ในการอ่าน ผลการวิจัยชี ใ้ ห้ เห็นถึงความ
จาเป็ นในการทาความเข้ าใจต่อวิธีการเรี ยนและรูปแบบการเรี ยนว่ามีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนในการอ่าน คณิตศาสตร์ และความชานาญในวิชาภาษาอังกฤษ
ธนพร วีระเจริญกิจ (2549) ทาวิจยั เรื่ องการศึกษาเปรี ยบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และการคิดสร้ างสรรค์ระหว่างนักเรี ยนที่มีแบบการเรี ยนต่างกัน มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์
และเปรี ย บเที ย บลัก ษณะแบบการเรี ย นของนัก เรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 2) วิ เคราะห์ แ ละ
เปรี ยบเทียบระดับการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษา
ปี ที่ 6 3) เปรี ย บเที ย บการคิดอย่างมี วิ จ ารณญาณและการคิดสร้ างสรรค์ร ะหว่า งนักเรี ยนชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่มีแบบการเรี ยนต่างกัน เครื่ องมือที่ใช้ แบบการเรี ยนตามแนวคิดของ Grasha
& Riechmann พบว่า นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 มีแบบการเรี ยนแบบหลีกเลี่ยงมากที่สดุ เพศ
และระดับอายุมีความสัมพันธ์กบั แบบการเรี ยน การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดสร้ างสรรค์
ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ส่วนใหญ่มีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง แบบการเรี ยนแบบ
ร่วมมือมีคา่ เฉลี่ยของการคะแนนการคิดอย่างมีวิจารญาณและการคิดสร้ างสรรค์มากที่สดุ
4.2 การศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่ างแบบการคิดกับแบบการสอน
Zhang (2001) ทาวิจยั เพื่อศึกษาแนวทางและแบบการคิดในการสอน ประเด็นทางการ
ศึกษา เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการสอนกับแบบการคิดของครู กลุ่มตัวอย่างเป็ นครู
ฮ่องกง เครื่ องมือที่ใช้ ได้ แก่ แบบวัดแบบการสอนของครู มีชื่อว่า Approaches to Teaching
Inventory: ATI (Trigwell & Prosser, 1996 อ้ างถึงใน Zhang, 2001) และแบบวัดแบบการคิดของ

38
ครู (Thinking Styles in Teaching Inventory: TSTI) พบว่า วิธีการสอนและแบบการคิดของครูมี
ความสัมพันธ์กนั ระหว่างแบบการคิดแบบผู้สร้ างกฎกับการสอนที่ให้ กาหนดเนื ้อหาการสอนเอง
และแบบการคิดแบบผู้ตดั สินกับแบบเสรี นิยมกับการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
4.3 การศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่ างแบบการคิดกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Zhang (2006) ท าวิ จัย เพื่ อ ศึ ก ษาแบบการคิ ด ที่ ส อดคล้ อง/ไม่ ส อดคล้ อง ( match/
mismatch) ระหว่างนักเรี ยนและครู กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน กลุ่มตัวอย่างเป็ น
นักเรี ยนในสาขาคณิตศาสตร์ ฟิ สิกส์และการจัดการทัว่ ไป จากมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน
เครื่ องมือที่ใช้ ได้ แก่ แบบวัดแบบการคิดของนักเรี ยน (Thinking Styles Inventory: TSI) แบบวัด
แบบการคิดในการสอนของครู (Thinking Styles in Teaching Inventory: TSTI) และแบบประเมิน
ตนเองเกี่ยวกับความสามารถทางด้ านการวิเคราะห์ การสร้ างสรรค์ และการปฏิบตั ิ (Self – Rated
Abilities Scales) พบว่า แบบการคิดที่เข้ าคู่ / ไม่เข้ าคู่ มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของ
นักเรี ยน โดยมีปัจจัย 3 ปั จจัย ได้ แก่ 1) ความแตกต่างกันตามเนื ้อหาวิชาและหลักสูตร 2)
กระบวนการทางสถิติ ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีบทบาทสาคัญในการตรวจสอบความสัมพันธ์
และ 3) ความสามารถทางการประเมินตนเองของผู้เรี ยนทาให้ เกิดความแตกต่างของความสัมพันธ์
ของการทดสอบ นอกจากนี ้ยังพบว่า ผู้เรี ยนและครูที่มีแบบการคิดที่เข้ าคู่ / ไม่เข้ าคูข่ องแบบการคิด
แบบสร้ างสรรค์ แบบการคิดประเภทที่ 1 (Type l thinking style) จะมีบทบาทสาคัญต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของผู้เรี ยน
Albaili (2007) ทาวิจยั เพื่อศึกษาความแตกต่างของแบบการคิดที่มีตอ่ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนระดับต่า ปานกลางและสูง ของนักศึกษาวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี ของมหาวิทยาลัยประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จานวน 228 คน เครื่ องมือที่ใช้ ได้ แก่ แบบวัด
แบบการคิดสาหรับนักเรี ยนรู ปแบบภาษาอารบิก (Thinking Styles Inventory: TSI-A) พบว่า
พบว่านักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในระดับปานกลางและสูง จะมีแบบการคิดแบบผู้บริ หาร
(executive) แบบจัดลาดับงาน (hierarchic) แบบยืดหยุ่น (anarchic) แบบรายละเอียด (local)
แบบใฝ่ กฎเกณฑ์ (conservative) และแบบชอบครุ่ นคิดภายในใจ (internal) อย่างมีนยั สาคัญ
ในทางกลับ กัน นัก เรี ย นที่ มี ผ ลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นในระดับ ต่ า จะมี แ บบการคิด แบบผู้ส ร้ าง
กฎเกณฑ์ (legislative) แบบทาหลายงานในเวลาเดียว (oligarchic) และแบบใฝ่ อิสระ (liberal)
อย่างมีนยั สาคัญ
จากประเด็นที่มีการศึกษาเกี่ยวกับแบบการคิดที่สมั พันธ์ กับ แบบการเรี ยน แบบวัดแบบ
การสอนและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ที่ศึกษาจากงานวิจัยหกเรื่ องนี ้ พบว่าส่วนใหญ่ใช้ แบบวัด
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แบบการคิดตามทฤษฎีจิตปกครองตนเอง ของ Sternberg แต่ในบางประเทศจะมีการดัดแปลงโดย
การแปลภาษาให้ เหมาะสมภาษาที่ประเทศนันใช้
้ ในการสื่อสาร แบบการคิดส่วนใหญ่มกั จะใช้ วดั
กับนักเรี ยนหรื อนักศึกษา และรองมาคือวัดกับครู
4.4 การศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่ างแบบการเรียนกับแบบการสอน
คูบ่ ุญ ศกุนตนาค (2552) ทาวิจยั เรื่ อง ผลของความสอดคล้ องระหว่างแบบการเรี ยนกับ
แบบการสอนที่มีต่อความสุขในการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อวิเคราะห์แบบ
การเรี ยน แบบการสอนของครู และความสุขในการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนในแต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
2) เพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้ องแบบการเรี ยนของนักเรี ยนและแบบการสอนของครูในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้ และ 3) เพื่อวิเคราะห์ผลของความสอดคล้ องระหว่างแบบการเรี ยนของนักเรี ยนกับ
แบบการสอนของครู ที่มีต่อความสุขในการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนในแต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ กลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ในเขต สพฐ. เขตพื ้นที่กรุงเทพมหานคร จานวน 720 คน
เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการวิจัย คือ แบบวัดแบบการเรี ยนและแบบวัด แบบการสอนตามแนวคิดของ
Grasha & Riechmann (1975) และแบบวัดความสุขในการเรี ยนรู้ ของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ (2540) พบว่า 1) นักเรี ยนส่วนใหญ่มีแบบการเรี ยนแบบมีส่วนร่ วมมากที่สุด
รองลงมาได้ แก่ แบบการเรี ยนแบบร่ วมมือ แบบพึ่งพากับแบบหลีกเลี่ยงในสัดส่วนที่เท่ากัน แบบ
แข่ ง ขัน และแบบอิ ส ระ ตามล าดับ 2) นัก เรี ย นส่ ว นใหญ่ รั บ รู้ ว่ า ครู ส่ ว นใหญ่ มี แ บบการสอน
แบบผู้เชี่ยวชาญมากที่สุด รองลงมาได้ แก่ แบบผู้เป็ นตัวอย่าง แบบผู้ให้ อิสระ แบบผู้อานวยความ
สะดวก และแบบผู้มีระเบียบแบบแผน ตามลาดับ 3) นักเรี ยนมีความสุขในการเรี ยนรู้ ในทุกกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้ ในระดับปานกลาง โดยความสุขในการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ภาษาไทยมี มากที่ สุด และกลุ่ม สาระการเรี ยนรู้ ภาษาอัง กฤษมีน้อยที่ สุด 4) แบบการเรี ยนของ
นักเรี ยนส่วนใหญ่ไม่มีความสอดคล้ องกับแบบการสอนของครู ในทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ และ 5)
ความสุขในการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนที่มีแบบการเรี ยนสอดคล้ องและไม่สอดคล้ องกับแบบการสอน
ของครูไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
Provitera และ Esendal (2008) ทาวิจยั เพื่อศึกษา แบบการเรี ยนและแบบการสอนใน
การจัดการศึกษา การระบุ การวิเคราะห์ ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการเรี ยนรู้ จากแบบ การเรี ยนของ
Felder & Silverman และผลงานแบบการสอนของ Grasha งานวิจยั นี ้ทบทวนเอกสารของแบบ
การเรี ยนและแบบการสอนที่ใช้ ในการจัดการศึกษาของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ความชอบของ
นักศึกษาแสดงให้ เห็นถึงจานวนของแบบการเรี ยนและความรับผิดชอบของอาจารย์ ในการจัด
ระเบียบและนาเสนอหลักสูตรเพื่อตอบสนองแบบการเรี ยนของนักศึกษาที่แตกต่างกันบางอย่าง
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หลังจากที่ทบทวนวรรณกรรมงานวิจยั นี ้ชีใ้ ห้ เห็นวิธีการประเมินแบบการสอนและแบบการเรี ยน
จากการจัดการของนักการศึกษาและนักศึกษา ได้ ข้อสังเกตว่า ขันตอนแรกของนั
้
กการศึกษา คือ
การสร้ างความตระหนักเกี่ยวกับแบบการสอนและแบบการเรี ยน ทังในส่
้ วนของพวกเขาและในส่วน
ของนัก เรี ย น ปรั บปรุ ง การจัดการศึกษาจากครู เ ป็ นศูน ย์ กลางไปยัง ผู้เรี ยนเป็ นศูน ย์ กลางและ
การท่องจาเพื่อการเรี ยนรู้ พัฒนาเป็ นการใช้ ความหลากหลายที่ชดั เจนของเทคนิคการเรี ยนการ
สอนซึง่ จะช่วยให้ ประสบความสาเร็จมากที่สดุ ในการดึงดูดรูปแบบการเรี ยนรู้ของนักศึกษา
4.5 การศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่ างแบบการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพ็ญสุดา จันทร (2541) ทาวิจยั เรื่ อง ปฏิสมั พันธ์ระหว่างแบบเรี ยนและความวิตกกังวลใน
วิชาคณิตศาสตร์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 มี
วัตถุป ระสงค์เ พื่ อ 1) เปรี ยบเที ยบผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชัน้ มัธ ยม
ศึกษาปี ที่ 3 ที่ มีแบบการเรี ยนต่างกัน 2) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ของ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีความวิตกกังวลในวิชาคณิตศาสตร์ และ 3) วิเคราะห์ปฏิสมั พันธ์
ระหว่างแบบการเรี ยนและความวิตกกัง วลในวิช าคณิ ตศาสตร์ ที่มี ต่อผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น
คณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 เครื่ องมือที่ใช้ คือ แบบวัดแบบการเรี ยนตามแนวคิด
ของ Grasha & Riechmann พบว่า นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีแบบการเรี ย นมีส่วนร่ วม
แบบอิสระ แบบพึ่งพาและแบบแข่งขัน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ สูงกว่านักเรี ยนที่มี
แบบการเรี ยนแบบหลี กเลี่ยง นักเรี ยนที่มี ความวิตกกังวลในวิชาคณิตศาสตร์ ปานกลางและต่า
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ สงู กว่านักเรี ยนที่มีความวิตกกังวลในวิชาคณิตศาสตร์ สงู
อนุชยั ธี ระเรื องไชยศรี (2542) ทาวิจยั เรื่ อง ความสัมพันธ์ ระหว่างรู ปแบบการเรี ยนและ
พฤติกรรมการเรี ยนของการเรี ยนในมหาวิทยาลัยเสมือนที่มีต่อสัมฤทธิผลทางการเรี ยนของนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของรูปแบบการเรี ยนและพฤติกรรมการ
เรี ย น ที่ มี ต่อ สัม ฤทธิ ผ ลในการเรี ย นของนิ สิ ต นัก ศึก ษาระดับ บัณ ฑิ ต ศึกษา เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ คื อ
แบบวัดแบบการเรี ยนของ Grasha & Riechmann พบว่า รูปแบบการเรี ยนของผู้เรี ยนที่ตา่ งกัน ไม่
มี ผ ลต่ อ ผลสัม ฤทธิ์ ใ นการเรี ย น พฤติ ก รรมการเรี ย นโดยการวิ เ คราะห์ ค วามถี่ ข องการเข้ า สู่
มหาวิท ยาลัย เสมื อน ระยะเวลาที่ อ ยู่ใ นมหาวิ ทยาลัย เสมื อ น และความถี่ ของการเข้ า สู่เ ว็ บ ที่
เกี่ยวข้ องกับการเรี ยน มีความสัมพันธ์สงู ในทิศทางเดียวกันกับสัมฤทธิ์ผลทางการเรี ยน
วรรณา คงคาประเสริ ฐ (2544) ทาวิจัยเรื่ อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิช า
ภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่เรี ยนด้ วยการเรี ยนแบบร่ วมมือ เป็ นวิธีการวิจยั
เชิงทดลอง มี วัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชัน้
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มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่เรี ยนด้ วยการเรี ยนแบบร่วมมือ ตัวแปรที่ศกึ ษา ตัวแปรอิสระ คือ การเรี ยนแบบ
ร่วมมือเทคนิคเพื่อนเรี ยน และตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ด้านการเรี ยน กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยน
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2543 ของโรงเรี ยนบ้ านคลองขนุน จานวน 30 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย ได้ แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ภาษาอัง กฤษจ านวน 30 ข้ อ และ
แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษจานวน 12 แผน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่า t-test พบว่านักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยการเรี ยนแบบร่วมมือ มีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01
นิศากร เจริ ญดี (2550) ทาวิจยั เรื่ อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่มี
แบบการเรี ยนต่างกัน โดยใช้ บทเรี ยนบนเว็บวิชาคณิตศาสตร์ ประยุกต์ 2 เป็ นวิธีการวิจยั เชิงทดลอง
มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพบทเรี ยนบนเว็บและเพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ของนักเรี ยนที่มีแบบการเรี ยนต่างกัน โดยใช้ บทเรี ยนบนเว็บ วิชาคณิตศาสตร์ ประยุกต์ 2 ตัวแปรที่
ใช้ ในการวิจยั ตัวแปรต้ น คือ 1) แบบการเรี ยนของนักเรี ยนทัง้ 6 แบบ 2) บทเรี ยนบนเว็บ เรื่ อง สถิติ
และกฎเกณฑ์เบื ้องต้ นเกี่ยวกับการนับ ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนบทเรี ยนบนเว็บ ที่
ได้ จากคะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังจากเรี ยนบทเรี ยนบนเว็บ กลุ่มตัวอย่าง
เป็ นนักเรี ยนที่เรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ ประยุกต์ 2 ปี การศึกษา 2/2550 วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
จานวน 275 คน ที่มีแบบการเรี ยนต่างกัน 6 แบบ เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ 1) บทเรี ยน
บนเว็บ 2) แบบทดสอบก่อนเรี ยน และ 3) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนทาการทดลอง
วิ เ คราะห์ ข้ อมู ล โดย น าคะแนนแบบทดสอบก่ อ นเรี ย นจากการเรี ย นบทเรี ย นบนเว็ บ และ
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนมาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
ที่มีแบบการเรี ยน 6 แบบ ทาการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่ วม โดยใช้ สถิติ ANCOVA พบว่า
บทเรี ยนบนเว็บที่สร้ างขึ ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.58 /82.17 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 และนักเรี ยนที่
มีแบบการเรี ยนต่างกันมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โดยนัก เรี ย นที่ มี แ บบการเรี ย นแบบมี ส่ ว นร่ ว มมี ผ ลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสูง ที่ สุด และท าการ
เปรี ยบเทียบรายคู่ พบว่านักเรี ยนที่มีแบบการเรี ยนแบบมีส่วนร่ วมแตกต่างกับแบบแข่งขันแบบ
อิสระ แบบพึง่ พา แบบร่วมมือและแบบหลีกเลี่ยง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากประเด็ น ที่ มี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ แบบการเรี ย นที่ สั ม พัน ธ์ กั บ แบบการสอน และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ที่ศกึ ษาจากงานวิจยั หกเรื่ องนี ้ พบว่าเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั เพื่อวัดแบบ
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การเรี ยน ส่วนใหญ่เป็ นแบบวัดแบบการเรี ยนตามแนวคิดของ Grasha & Riechmann และใช้ กบั
กลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นนักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษา และนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
4.6 การศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่ างแบบการสอนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ขวัญ ใจ นวลปาน (2551) ท าวิ จัยเรื่ อง การเปรี ย บเที ย บผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น
ภาษาอังกฤษและเจตคติต่อการเรี ยนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ได้ รับการ
จัดการเรี ยนการสอนแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ (4MAT) กับการจัดการเรี ยนการสอนแบบปกติ เป็ น
วิธีการวิจยั เชิงทดลอง มีวตั ถุประสงค์ เพื่อ 1) เปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษ
และเจตคติต่อการเรี ยนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ก่อนและหลังได้ รับการ
จัดการเรี ยนการสอนแบบวัฏ จักรการเรี ยนรู้ (4MAT) 2) เปรี ยบเที ยบผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น
ภาษาอังกฤษและเจตคติตอ่ การเรี ยนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ก่อนและหลัง
ได้ รับการจัดการเรี ยนการสอนแบบปกติ และ 3) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษ
และเจตคติตอ่ การเรี ยนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 หลังได้ รับการจัดการเรี ยน
การสอนแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ (4MAT) กับแบบปกติ ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจยั ตัวแปรอิสระ ได้ แก่ 1)
การจัดการเรี ยนการสอนแบบวัฏ จักรการเรี ยนรู้ (4MAT) 2) การจัดการเรี ยนการสอนแบบปกติ ตัว
แปรตาม ได้ แก่ 1) ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษ 2) เจตคติต่อการเรี ยนภาษาอัง กฤษ
กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนอนุบาลปะทิว ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา
2551 จานวน 76 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย 1) แผนการจัดการเรี ยนรู้ แบบวัฏจักรการเรี ยนรู้
(4MAT) และแผนการจัดการเรี ยนรู้ แบบปกติ จ านวน 12 แผน 2) แบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษ 3) แบบวัดเจตคติต่อการเรี ย นภาษาอังกฤษ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหา
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื ้อหา พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ภาษาอังกฤษและเจตคติต่อการเรี ยนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 หลังได้ รับ
การจัดการเรี ยนการสอนแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ (4MAT) สูงกว่าก่อนเรี ยน 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนภาษาอังกฤษและเจตคติต่อการเรี ยนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 หลัง
ได้ รั บ การจัด การเรี ย นการสอนแบบปกติสูง กว่ า ก่ อ นเรี ย น และ 3) ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
ภาษาอังกฤษและเจตคติตอ่ การเรี ยนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 หลังได้ รับการ
จัดการเรี ยนการสอนแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ (4MAT) สูงกว่าที่ได้ รับการจัดการเรี ยนการสอนแบบ
ปกติ
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4.7 การศึก ษาความสอดคล้ องระหว่ า งแบบการเรี ยนและแบบการสอนที่มี ต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
จตุพงค์ โมรา (2553) ทาวิจยั เรื่ อง การวิเคราะห์ความสอดคล้ องของแบบการเรี ยนของ
นิสิตและแบบการสอนของอาจารย์ที่สมั พันธ์ กับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษของนิสิต
ระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิ ณ เป็ นวิธีการวิจยั เชิงสารวจ มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาแบบการ
เรี ยนภาษาอังกฤษที่นิสิตชอบและแบบการสอนภาษาอังกฤษที่อาจารย์ปฏิบตั ิ เพื่อวิเคราะห์ระดับ
ความสอดคล้ องของแบบการเรี ยนของนิสิตและแบบการสอนของอาจารย์ และเพื่ อวิเคราะห์
ความสัม พันธ์ ระหว่างระดับความสอดคล้ องของแบบการเรี ยนของนิสิต และแบบการสอนของ
อาจารย์กบั ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษของนิสิต กลุม่ ตัวอย่างเป็ นนิสิตระดับชันปี
้ ที่
2 ที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชา 0115103 ภาษาอังกฤษ 3 ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2549 จานวน 83
คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ 1) แบบวัดแบบการเรี ยนภาษาอังกฤษที่นิสิตชอบ 2) แบบวัด
แบบการสอนภาษาอัง กฤษที่ อ าจารย์ ป ฏิ บัติ วิ เ คราะห์ ข้ อ มูล โดยหาค่า เฉลี่ ย ส่ว นเบี่ ย งเบ นมาตรฐาน ทดสอบความสัมพันธ์โดยไค-สแควร์ พบว่า แบบการเรี ยนที่นิสิตชอบเรี ยนมากที่สดุ คือ
แบบวิเคราะห์นิยม และแบบรู ปธรรม แบบการเรี ยนที่นิสิตชอบเรี ยนน้ อย คือแบบรายบุคคล ส่วน
แบบการสอนที่อาจารย์ปฏิบตั ิมากที่สุด คือ แบบไม่อดทนต่อความคลุมเครื อ และแบบวิเคราะห์
นิยม นอกจากนี ้ยังพบว่า แบบการเรี ยนของนิสิตและแบบการสอนของอาจารย์ที่สอดคล้ องกันใน
ระดับ สูง มี 2 แบบ ได้ แก่ แบบวิ เ คราะห์ นิ ย ม แบบกลุ่ม และระดับ ความสอดคล้ อ งของแบบ
การเรี ยนและแบบการสอนไม่มีความสัมพันธ์กบั ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษ
อัฉราพรรณ นิลเถื่อน (2553) ทาวิจยั เรื่ องอิทธิพลของแบบการเรี ยน แบบการสอนและ
ความสอดคล้ องของแบบการเรี ยนกับแบบการสอนที่มีตอ่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์
ของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยมีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ เป็ นตัวแปรส่งผ่าน เป็ นวิธีการวิจัย
เชิงบรรยาย มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์แบบการเรี ยนของนักเรี ยนและแบบการสอนของครูใน
วิชาวิทยาศาสตร์ 2) วิเคราะห์ความสอดคล้ องของแบบการเรี ยนของนักเรี ยนกับแบบการสอนของ
ครูในวิชาวิทยาศาสตร์ และ 3) วิเคราะห์ขนาดอิทธิพลทางตรงและทางอ้ อมของแบบการเรี ยน แบบ
การสอน และความสอดคล้ องของแบบการเรี ยนกับแบบการสอนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
วิชาวิทยาศาสตร์ โดยมีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ เป็ นตัวแปรส่งผ่านของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 3
กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่3 ในโรงเรี ยนสังกัด สพฐ.ในกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑลจานวน 960 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ 1) แบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ 2) แบบวัด แบบการเรี ย น แบบวัด แบบการสอน และแบบวัด เจตคติ ต่ อ
วิ ท ยาศาสตร์ พบว่ า 1) นัก เรี ย นมี แ บบการเรี ย นแบบประยุก ต์ ม ากที่ สุด ในขณะที่ เ รี ย นวิ ช า
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วิทยาศาสตร์ รองลงมาคือ แบบการคิดแบบอเนกนัย เอกนัย และแบบซึม ซับ ตามล าดับ และ
นักเรี ยนรับรู้ว่าครู วิทยาศาสตร์ มีแบบการสอนแบบซึมซับมากที่สุด รองลงมาคือแบบการคิดแบบ
เอกนัย แบบประยุกต์ และแบบอเนกนัยตามลาดับ 2) นักเรี ยนส่วนใหญ่รับรู้ว่ามีแบบการเรี ยนไม่
สอดคล้ องกับแบบการสอนของครู และ3) โมเดลการวิจยั มีความสอดคล้ องกั บข้ อมูลเชิงประจักษ์
โดยตัวแปรผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิทายาศาสตร์ ได้ รับอิทธิพลทางตรงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 จากตัวแปรเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ มากที่สุด รองลงมา ตัวแปรแบบการสอน แบบการ
เรี ยน และความสอดคล้ องของแบบการเรี ยนและแบบการสอน มีขนาดอิทธิพล .780 -.308 .102
และ -.075 ตามล าดับ มี อิท ธิ พ ลทางอ้ อมต่อผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิช าวิทยาศาสตร์ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ.01 โดยมีเจตคติตอ่ วิทยาศาสตร์ เป็ นตัวแปรส่งผ่าน
จากประเด็นที่มี การศึกษาความสอดคล้ องระหว่างแบบการเรี ยนและแบบการสอนที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ที่ศกึ ษาจากงานวิจยั สองเรื่ องนี ้ พบว่า เป็ นวิธีวิจยั เชิงสารวจโดยศึกษาว่า
แบบการเรี ยนแบบใดที่ ส อดคล้ อ งกับ แบบการสอนและส่ง ผลต่อผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นของ
นักเรี ยนหรื อไม่ อย่างไร ส่วนวิธีวิจยั เชิงทดลอง ครูผ้ สู อนศึกษาทดลองกับนักเรี ยนหรื อนักศึกษาใน
ชัน้ เรี ย นที่ ตนเองรั บ ผิ ด ชอบสอน เพื่ อ ศึก ษาว่า แบบการสอนของครู ที่ เป็ นเงื่ อนไขการทดลอง
(treatment) ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษหรื อไม่ อย่างไร
ประเด็นการวิจยั ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับแบบการคิด แบบการเรี ยน แบบการสอน และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษ ทัง้ 7 ประเด็น พบว่าส่วนใหญ่ ศึกษาแบบการคิดโดยยึดตามทฤษฎี
จิตปกครองตนเอง และเครื่ องมือที่ใช้ คือ มาตรวัดแบบการคิด (Thinking Styles Invemtory: TSI)
ศึกษาแบบวัดแบบการเรี ยนตามแนวคิดของ Grasha & Riechmann ศึกษาแบบวัดแบบการสอน
ตามแนวคิด ของ Grasha และการสอนแบบวัฏ จัก รการเรี ยนรู้ (4MAT) และศึกษาผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรี ย นภาษาอัง กฤษ เมื่ อ พิจ ารณากลุ่ม ตัว อย่า งในการศึกษา พบว่ากลุ่ม ตัวอย่า งเป็ น
นัก เรี ย นระดับ ชัน้ มัธ ยมศึก ษา รองลงมาคื อ นัก ศึก ษา และครู ส่ว นการศึก ษาผลสัม ฤทธิ์ ท าง
การเรี ยนใช้ วิธีการวิจยั เชิงทดลองในเก็บรวบรวมข้ อมูล และการศึกษาแบบการเรี ย นและแบบการ
สอนจะใช้ ทงวิ
ั ้ ธีวิจยั เชิงสารวจและเชิงทดลอง
ตอนที่ 5 กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และประเด็นวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับแบบการเรี ยน และแบบการ
สอน พบว่า แบบการเรี ยนตามแนวคิดของ Grasha & Reichmann (1970) และแบบการสอนตาม
แนวคิดของ Grasha (2002) เป็ นรูปแบบที่เหมาะสมที่จะนามาศึกษาความสอดคล้ องระหว่างแบบ
การเรี ย นและแบบการสอน เนื่ องจากทัง้ 2 แบบมาจากแนวคิดเดีย วกัน และมี การจ าแนกรู ป
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แบบอย่างชัดเจน ครอบคลุม และเป็ นรูปแบบที่จดั อยู่ในระบบจาแนกแบบการเรี ยนตามพฤติกรรม
Partridge (1983) ซึง่ ผู้เรี ยนสามารถแสดงพฤติกรรมตอบสนองต่อสภาพการเรี ยนรู้ ที่เกี่ยวข้ องกับ
สภาพภายในตัวของผู้เรี ยน พฤติกรรมที่แสดงให้ เห็นได้ ในชันเรี
้ ยน ซึง่ พิจาณาจากการมีปฏิสมั พันธ์
ทางสังคมกับผู้สอน ผู้เรี ยนคนอื่น ๆ และงานหรื อกิจกรรมทางการเรี ยน ผู้วิจยั เห็นว่าควรนาแบบ
การคิดตามทฤษฎีจิตปกครองตนเอง (The Theory of Mental Self - government) ตามแนวคิด
ของ Sternberg (1997) มาร่วมศึกษาด้ วย เนื่องจากงานวิจยั ของ Zhang (2006) ที่ศกึ ษาความ
สอดคล้ องระหว่างแบบการคิดของครูและแบบการคิดของนักเรี ยนที่มีตอ่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ของนักเรี ยน พบว่านักเรี ยนและครู ที่มีแบบการคิดที่สอดคล้ องหรื อไม่สอดคล้ องกับแบบการคิด
แบบสร้ างสรรค์จะส่งต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน ดังนันการวิ
้
จยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั เห็นว่าควร
ศึกษาเพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้ องระหว่างแบบการคิดของนักเรี ยน แบบการเรี ยนของนักเรี ยน
และแบบการสอนของครู ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษของนักเรี ยน จากแนวคิดใน
การวิจยั สามารถสรุปเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังแผนภาพ 2.1
ความสอดคล้ อง
แบบการคิด
แบบการสอน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ภาษาอังกฤษ

แบบการเรี ยน

แผนภาพ 2.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจัยครัง้ นีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์แบบการคิดของนักเรี ยน แบบการเรี ยนของ
นักเรี ยน และแบบการสอนของครู ในวิชาภาษาอังกฤษ 2) วิเคราะห์ความสอดคล้ องระหว่างแบบ
การคิดกับแบบการเรี ยนของนักเรี ยน 3) วิเคราะห์ความสอดคล้ องระหว่างแบบการคิดของนักเรี ยน
แบบการเรี ยนของนักเรี ยนและแบบการสอนของครูในวิชาภาษาอังกฤษ และ 4) วิเคราะห์ผลของ
ความสอดคล้ องระหว่างแบบการคิดของนักเรี ยน แบบการเรี ยนของนักเรี ยนและแบบการสอนของ
ครูที่มีตอ่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษของนักเรี ยน ใช้ ระเบียบวิธีการวิจยั เชิงบรรยาย โดย
มีรายละเอียดของขันตอนและวิ
้
ธีการดาเนินการวิจยั เกี่ยวกับประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่ องมือ
ที่ใช้ ในการวิจยั การเก็บรวบรวมข้ อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำงที่ใช้ ในกำรวิจัย
ประชำกรที่ใช้ ในกำรวิจัย 1) นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น ของโรงเรี ยนสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐานในเขตกรุ งเทพมหานคร สาเหตุที่เลือกนักเรี ยนที่มี
อายุระหว่าง 11-15 ปี ระดับพัฒนาการความเข้ าใจอย่างมีเหตุผล ซึ่งเป็ นขันขึ
้ ้นสู่ระดับวุฒิภาวะ
สูงสุดของพัฒนาการทางสติปัญญาและความคิด เด็กจะเริ่ มคิดแบบผู้ใหญ่ สามารถคิดอย่างมี
เหตุผล คิดแก้ ปัญหาที่มีลกั ษณะเป็ นนามธรรมด้ วยวิธีการที่หลากหลาย ใช้ เหตุผล และทางานที่
ต้ องใช้ สติปัญญาอย่างสลับซับซ้ อนได้ และมีความพอใจที่จะคิดพิจารณาเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่มีตวั ตน
หรื อสิ่งที่เป็ นนามธรรม (Piaget, 1972 อ้ างถึงใน พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ , 2551) และโครงสร้ าง
ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาต่างประเทศกาหนดระดับความสามารถทางภาษาและพัฒนาการ
ของผู้เรี ยน (Proficiency - Based) เป็ นสาคัญ โดยระบุว่านักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1-3 อยู่ใน
ระดับกาลังพัฒนา (Developing Level) (หลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พ.ศ. 2544 กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศ, 2556) 2) ครูกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ที่
สอนนักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น ของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพื
้ ้นฐานในเขตกรุงเทพมหานคร
กลุ่ ม ตั ว อย่ ำ งที่ใช้ ในกำรวิ จั ย 1) นักเรี ยนชัน้ มัธ ยมศึกษาปี ที่ 2 ของโรงเรี ยนในเขต
กรุงเทพมหานครที่สงั กัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน จานวน 564 คน การได้ มา
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ของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจยั ทาการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขันตอน
้
(multi-stage random sampling)
ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
ขัน้ ตอน 1 ผู้วิจยั กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการคานวณโดยใช้ โปรแกรม G*Power
ของ Buchner (2010 อ้ างถึงใน นงลักษณ์ วิรัชชัย , 2555) สถิติที่ใช้ วิเคราะห์ข้อมูล คือ การ
ทดสอบไค-สแควร์ ( 2 tests) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) คานวณหาขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจากสถิติทงั ้ 2 แบบ พบว่า การทดสอบไค-สแควร์ ให้ ค่าขนาดกลุ่มตัวอย่างมากกว่าการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน ผู้วิจยั จึงเลือกการทดสอบไค-สแควร์ โดยกาหนดค่าพารามิเตอร์ ดังนี ้ 1)
ค่าขนาดอิทธิพล (effect size w) เท่ากับ 0.3 (ขนาดอิทธิพลปานกลาง) 2) ความน่าจะเป็ นของ
ความคลาดเคลื่อนในการทดสอบประเภทที่หนึ่ง ( α error probability) เท่ากับ .05 3) อานาจการ
ทดสอบ power (1-β error probability) เท่ากับ .95 และ 4) ชันแห่
้ งความเป็ นอิสระ (df) เท่ากับ
15 เนื่องจาก df=(r-1)(c-1)=(3)(5) r หมายถึง จานวนกลุ่มของแบบการคิด c หมายถึง จานวน
แบบการเรี ยน จากการคานวณค่าดังกล่าวพบว่า ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 310 คน แต่การวิจยั
ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ใช้ กลุม่ ตัวอย่างเท่ากับ 720 คน เพื่อให้ ครอบคลุมนักเรี ยนทุกคนในห้ องเรี ยนที่เป็ นกลุ่ม
ตัวอย่าง
ขัน้ ตอน 2 ศึกษาข้ อมูลโรงเรี ยนที่สงั กัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) มี 2 เขต คือ
สพม.1 และ สพม.2 ผู้ วิ จัย ด าเนิ น การสุ่ ม โรงเรี ย นในแต่ ล ะส านัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาจาแนกตามขนาดโรงเรี ยน คือ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ โดยสุ่ม
โรงเรี ยนขนาดกลาง 1 โรงเรี ยน โรงเรี ยนขนาดใหญ่และขนาดใหญ่ พิเศษ อย่างละ 2 โรงเรี ยน
เนื่องจากโรงเรี ยนขนาดกลางมีจานวนน้ อยกว่าโรงเรี ยนขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ จึงเลือก
โรงเรี ยนขนาดกลางเพี ยง 1 โรงเรี ยน ได้ เขตละ 5 โรงเรี ยน รวมเป็ นจานวนโรงเรี ยนทัง้ สิ น้ 10
โรงเรี ยน
ขั้นตอน 3 ดาเนินการสุ่ม จ านวนห้ อ งเรี ย นของนักเรี ยนชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 2 ที่ เป็ น
โรงเรี ยนกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่ม กลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling) ด้ วยวิธี
จับสลาก โรงเรี ยนขนาดกลาง 1 โรงเรี ยน สุ่มมา 1 ห้ องเรี ยน โรงเรี ยนขนาดใหญ่และขนาดใหญ่
พิเศษ 4 โรงเรี ยน สุ่มมาโรงเรี ยนละ 2 ห้ องเรี ยน ได้ เขตละ 9 ห้ องเรี ยน รวมเป็ นจานวนห้ องเรี ยน
ทังหมด
้
18 ห้ องเรี ยน โดยแต่ละห้ องเรี ยนจะมี นกั เรี ยนประมาณ 40 คน ดังนันนั
้ กเรี ยนที่เป็ นกลุ่ม
ตัวอย่างมีประมาณ 720 คน
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2) ครู กลุ่ม สาระการเรี ยนรู้ ภาษาต่า งประเทศ (ภาษาอัง กฤษ) ที่ สอนนักเรี ยนระดับชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ของโรงเรี ย นที่ สังกัดส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขัน้ พื น้ ฐานในเขต
กรุงเทพมหานคร จาแนกตามสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) มี 2 เขต คือ สพม.
1 และ สพม.2 การได้ มาของกลุ่มตัวอย่างผู้วิจยั กาหนดกลุ่มตัวอย่างครูผ้ สู อนโดยยึดตามนักเรี ยน
ที่ เ ป็ นกลุ่ม ตัวอย่าง ดัง นัน้ กลุ่ม ตัว อย่างคื อครู ผ้ ูส อนวิช าภาษาอัง กฤษของนักเรี ย นที่ เ ป็ นกลุ่ม
ตัวอย่างในแต่ละห้ องเรี ยนจานวน 18 ห้ องเรี ยน จึงทาให้ ครูที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่างมีประมาณ 18 คน
จากการเก็บรวบรวมข้ อมูลการวิจยั กับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ของโรงเรี ยนในสังกัด
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) จานวน 10 โรงเรี ยน รวมเป็ นจานวนห้ องเรี ยน
ทังหมด
้
18 ห้ องเรี ยน ได้ จานวนนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 จานวน 564 คน จากกลุ่มตัวอย่างที่
ประมาณไว้ จานวน 720 คน คิดเป็ นร้ อยละ 78.3 ดังที่ Babbie (2007 อ้ างถึงใน วรรณี แกมเกตุ,
2551) กล่าวว่า อัตราการตอบกลับคืนอย่างน้ อยร้ อยละ 70 ถือว่าดีมาก ดังตาราง 3.1
ตาราง 3.1 จานวนนักเรี ยนและครู ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเขตพื ้นที่การศึกษาและขนาด
โรงเรี ยน
เขตพื น้ ที่ ขนาด
การศึกษา โรงเรี ยน
สพม.1
กลาง
ใหญ่
ใหญ่พิเศษ
สพม.2

กลาง
ใหญ่
ใหญ่พิเศษ

รวม

โรงเรี ยน

จานวน
ห้ องเรี ยน
วัดประดูใ่ นทรงธรรม
1
มัธยมวัดมกุฏกษัตริ ย์
2
ราชวินิตบางแคปานขา
2
จันทร์ ประดิษฐารามวิทยาคม
2
มัธยมวัดหนองแขม
2
พุทธจักรวิทยา
1
ดอนเมืองจาตุรจินดา
2
สตรี ศรี สรุ ิ โยทัย
2
สายน ้าผึ ้ง
2
สารวิทยา
2
18

ครู
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
18

จานวนนักเรี ยน
ชาย
หญิง รวม
20
20
40
29
18
47
29
34
63
15
61
76
25
44
69
10
16
26
8
12
20
91
91
46
46
16
70
86
152
412 564

ตัวแปรที่ใช้ ในกำรวิจัย
ในกรอบแนวคิดการวิจัยศึกษาตัวแปรอิสระจานวน 3 ตัวแปร และตัวแปรตามจานวน
1 ตัวแปร มีการให้ นิยามเชิงปฏิบตั กิ ารของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามดังนี ้
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1. แบบกำรคิ ด ของนั ก เรี ย น หมายถึ ง แนวทางที่ บุค คลใช้ แ สดงความสามารถใน
การจัดการกับภารกิจต่าง ๆ ซึ่งแบบการคิดสามารถเลือกตามความพอใจหรื อตามสถานการณ์
แบบการคิด เป็ นสิ่งที่ไม่คงที่ สามารถปรับเปลี่ยนได้ แบ่งเป็ น 5 มิติ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. มิติด้านหน้ าที่ หมายถึง แนวทางการเลือกปฏิบตั ิงาน วัดจาก 2 ตัวบ่งชี ้ คือ ลักษณะ
ของกิจกรรมที่เลือกปฏิบตั ิ และแนวทางในการปฏิบตั กิ ิจกรรม แบ่งเป็ น 3 แบบการคิด ได้ แก่
1.1 แบบการคิดแบบผู้บริ หาร หมายถึง นักเรี ยนที่มีการตัดสินใจด้ วยตนเองว่าจะทาสิ่ง
ใดและจะทาอย่างไร ชอบสร้ างกฎให้ กบั ตนเอง ชอบปั ญหาที่ไม่มีแบบแผนหรื อไม่มีการวางแผนไว้
ล่วงหน้ า บางคนชอบกิจกรรมงานเขียนที่ต้องใช้ ความคิดสร้ างสรรค์และการออกแบบงานแบบใหม่
การประดิษฐ์ สิ่งใหม่ ๆ สามารถทางานที่ได้ รับมอบหมายจากครูและปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดต่าง ๆ
จากครูและเพื่อนได้
1.2 แบบการคิดแบบผู้สร้ างกฎเกณฑ์ หมายถึง นักเรี ยนที่ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ และ
ชอบปั ญหาที่มีแบบแผนหรื อมีการวางแผนไว้ ลว่ งหน้ า ชอบเติมเต็มงานให้ มีความสมบูรณ์มากกว่า
การสร้ างงานด้ วยตนเอง การประยุกต์ใช้ กฎเกณฑ์ในการแก้ ปัญหา
1.3 แบบการคิด แบบผู้ต ดั สิน หมายถึง นัก เรี ย นที่ ช อบประเมิน กฎเกณฑ์แ ละ
กระบวนการทางาน ชอบปั ญหาที่ต้องใช้ การวิเคราะห์และการประเมิน ชอบกิจกรรมการเรี ยน
การสอนที่มีการแสดงความคิดเห็น การตัดสินการทางานของบุคคลอื่นและประเมินกิจกรรมต่าง ๆ
2. มิติด้านรู ปแบบ หมายถึง การลาดับความสาคัญของการปฏิบตั ิกิจกรรม วัดจาก 2
ตัวบ่งชี ้ คือ การจัดลาดับความสาคัญของกิจกรรม และการจัดลาดับขันตอนการด
้
าเนินกิจกรรม
แบ่งเป็ น 4 แบบการคิด ได้ แก่
2.1 แบบการคิดแบบจัดลาดับงาน หมายถึง นักเรี ยนที่ตงเป
ั ้ ้ าหมายในการทางานและ
ต้ องการจัดลาดับความสาคัญของภาระงาน สามารถยอมรับความยุ่งยากซับซ้ อนได้ มองปั ญหา
จากแง่มุมที่มีการจัดลาดับที่ถูกต้ อง สามารถทางานที่ได้ รับมอบหมายจากครู และเพื่อนได้ อย่าง
เรี ยบร้ อยและราบรื่ น
2.2 แบบการคิดแบบทางานเดียวในเวลาเดียว หมายถึง นักเรี ยนที่ม่งุ มัน่ กับสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง ครู มกั จะคาดหวังว่านักเรี ยนสามารถทางานได้ สาเร็ จโดยไม่ต้องแก้ ไข มีความทุ่มเทกับงาน
จนกว่างานจะสาเร็จ ไม่หวัน่ ต่ออุปสรรค
2.3.แบบการคิดแบบทาหลายงานในเวลาเดียว หมายถึง นักเรี ยนที่ตงเป
ั ้ ้ าหมายการทางาน
ต่าง ๆ แบบเท่าเที ยมกันหรื อให้ นา้ หนักความส าคัญเท่ากัน รู้ สึกกดดันเมื่ อต้ องเผชิ ญหน้ าและ
แข่งขันกับเวลา ต้ องการได้ รับคาแนะนาเกี่ยวกับการจัดเวลา และการจัดสรรทรัพยากร
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2.4 แบบการคิดแบบยืดหยุ่น หมายถึง นักเรี ยนที่ต้องการได้ รับการกระตุ้น การจัด
ประเภทความต้ องการและเป้าหมายการทางาน ชอบใช้ วิธีการสุ่มสาหรับการแก้ ปัญหา มีแนวโน้ ม
ถูกปฏิเสธจากงานที่มีลกั ษณะเข้ มงวด มีปัญหาในการปรับตัวตามสภาพแวดล้ อมในโรงเรี ยน งาน
ที่ทาได้ ดีคือ งานที่ต้องใช้ ความคิดสร้ างสรรค์
3. มิติด้านระดับ หมายถึง การกาหนดแนวทางของการมองประเด็นปั ญหา วัดจาก 2
ตัวบ่งชี ้ คือ ลักษณะของการรับรู้ ข้อมูล และการให้ ความสาคัญกับรายละเอียดของกิจกรรม
แบ่งเป็ น 2 แบบการคิด ได้ แก่
3.1 แบบการคิดแบบภาพรวม หมายถึง นักเรี ยนที่ชอบทางานที่เกี่ยวข้ องกับประเด็นที่
ค่อนข้ างกว้ างและเป็ นนามธรรม ไม่สนใจรายละเอียด เล็ก ๆ น้ อย ๆ
3.2 แบบการคิดแบบรายละเอียด หมายถึง นักเรี ยนที่มองปั ญหาต่าง ๆ แบบละเอียด
และเป็ นรู ปธรรม ต้ องการทางานที่มีรายละเอียด มีแนวโน้ มกาหนดทิศทางที่นาไปสู่การปฏิบตั ิใน
สถานการณ์การเรี ยนการสอนที่เป็ นจริง
4. มิติด้านขอบเขต หมายถึง แนวทางการปฏิบตั ิงานร่ วมกับผู้อื่น วัดจาก 2 ตัวบ่งชี ้ คือ
ความมัน่ ใจในการปฏิ บตั ิกิจกรรม และการมีปฏิสมั พันธ์ ในการทางาน แบ่งเป็ น 2 แบบการคิด
ได้ แก่
4.1 แบบการคิดแบบชอบครุ่นคิดภายในใจ หมายถึง นักเรี ยนที่เข้ าสังคมน้ อย ชอบเก็บ
ตัว ชอบที่จะทางานคนเดียวมากกว่าทางานร่ วมกับเพื่อน มีลกั ษณะเก็บตัว ชอบใช้ สติปัญญาของ
ตนเองในการทากิจกรรม
4.2 แบบการคิดแบบชอบสัม พันธ์ กับภายนอก หมายถึง นักเรี ยนที่ มีพ ฤติกรรมที่
แสดงออกอย่างชัดเจน(เปิ ดเผย) ชอบออกสังคม ชอบทางานกับร่วมกับเพื่อน
5. มิติด้านแนวโน้ ม หมายถึง แนวทางการปฏิบตั ิตนในสังคม วัดจาก 2 ตัวบ่งชี ้ คือ การ
ปฏิบตั ติ ามสังคม และการเผชิญหน้ ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น แบ่งเป็ น 2 แบบการคิด ได้ แก่
5.1 แบบการคิดแบบใฝ่ อิสระ หมายถึง นักเรี ยนที่ปฏิบตั ิกิจกรรมที่อยู่เหนือกฎระเบียบ
ของโรงเรี ยนและชอบวิธีการที่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่ชอบลักษณะของนโยบายทางการเมือง มักใช้
รูปแบบใหม่ ๆ ในการทางานที่ได้ รับมอบหมายจากครู
5.2 แบบการคิดแบบใฝ่ กฎเกณฑ์ หมายถึง นักเรี ยนที่ ประพฤติตนตามกฎเกณฑ์
หลี ก เลี่ ยงสถานการณ์ ที่ ไ ม่ชัด เจน ยึด ติด กับ สถานการณ์ ที่ ค้ ุน เคยในการเรี ย น มี ค วามสุข กับ
การเรี ยนในสภาพแวดล้ อมที่สามารถคาดการณ์ได้
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2. แบบกำรเรี ยนของนั กเรี ยน หมายถึง วิธี การเรี ยนรู้ การรั บรู้ ซึ่ง เกิ ดจากความคิด
ความรู้ สึก และพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกตามความชอบที่จะเรี ยนรู้ โดยสังเกตจากวิธีการรับ
การรวบรวมและการประมวลผลข้ อมูล ซึ่งแบบการเรี ยนจะช่วยให้ นักเรี ยนเกิ ดความเข้ าใจใน
เนื ้อหาวิชาที่เรี ยนและประสบความสาเร็จในการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ แบ่งเป็ น 6 แบบ ดังนี ้
1. แบบแข่งขัน หมายถึง ระดับพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนแสดงถึง การเรี ยนรู้
เนื อ้ หาสาระเพื่ อให้ ทางานได้ ดีกว่านักเรี ยนคนอื่ นในชัน้ เรี ยน เพื่อให้ มี ผลการเรี ยนดีกว่าเพื่ อน
พยายามจะเอาชนะเพื่ อ น ๆ เชื่ อ ว่า ต้ อ งแข่ง ขัน กับ นัก เรี ย นคนอื่ น ๆ ในชัน้ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ร างวัล
คาชมเชยจากครู ต้ องการเป็ นจุดสนใจและได้ รับการยอมรับในความสาเร็ จของตนเอง นักเรี ยน
กลุม่ นี ้มองห้ องเรี ยนเป็ นสถานที่แข่งขันแพ้ ชนะกันและตนเองต้ องได้ ชยั ชนะเสมอ
2. แบบร่ ว มมื อ หมายถึ ง ระดับ พฤติ ก รรมการเรี ย นของนัก เรี ย นแสดงถึ ง การให้
ความร่ วมมือกับครู และชอบทางานร่ วมกับนักเรี ยนคนอื่น ๆ นักเรี ยนกลุ่มนี ้มองว่าห้ องเรี ยนเป็ น
สถานที่สาหรับการมีปฏิสมั พันธ์ ทางสังคม และรู้ สึกว่าตนเองสามารถเรี ยนรู้ ได้ ดีที่สุดเมื่อมีการ
แสดงความคิดเห็น
3. แบบหลีกเลี่ยง หมายถึง ระดับพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนแสดงถึง ความไม่
กระตือรื อร้ นเกี่ยวกับการเรี ยนรู้เนื ้อหาและการเข้ าเรี ยนในชันเรี
้ ยน ไม่ให้ ความร่ วมมือกับเพื่อนใน
ห้ องเรี ยนและครู ไม่สนใจสิ่งที่เกิดขึ ้นในชันเรี
้ ยน ทัศนะของนักเรี ยนกลุ่มนี ้จะมองว่าห้ องเรี ยนว่า
เป็ นสถานที่ที่ไม่นา่ สนใจ
4. แบบมี ส่วนร่ วม หมายถึง ระดับพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนที่ แสดงถึง ความ
ต้ องการเรี ยนรู้เนื ้อหาวิชา สนุกกับการเข้ าชันเรี
้ ยนและใช้ เวลากับการทากิจกรรมตามหลักสูตรและ
มีสว่ นร่วมกับเพื่อน ๆ ในชันเรี
้ ยนและครู มีความรู้สึกว่าต้ องมีส่วนร่วมให้ มากที่สดุ เท่าที่จะทาได้ มี
ความกระตือรื อร้ นกับการทากิจกรรม แต่จะมีส่วนร่ วมน้ อยมากถ้ ากิจกรรมนัน้ เป็ นกิจกรรมนอก
หลักสูตรหรื อไม่อยูใ่ นรายวิชาที่เรี ยน
5. แบบพึง่ พา หมายถึง ระดับพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนที่แสดงถึง ความใฝ่ รู้น้อย
มากและจะเรี ยนรู้เฉพาะสิ่งที่กาหนดให้ เรี ยนเท่านัน้ จะมองครูและเพื่อนร่วมชันเป็
้ นแหล่งที่มาของ
โครงสร้ างและการสนับสนุนทางวิชาการ และต้ องการรับคาสัง่ หรื อบอกว่าควรจะต้ องทาอะไร
6. แบบอิสระ หมายถึง ระดับพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนที่แสดงถึง การชอบคิด
ค้ นคว้ าหาความรู้ด้วยตัวเองและมีความเชื่อมัน่ ในความสามารถเกี่ยวกับการเรี ยนรู้ของตนเอง
ชอบที่จะเรี ยนรู้ เนื ้อหาที่พวกเขารู้ สึกว่าเป็ นสิ่งที่สาคัญและต้ องการที่จะทางานคนเดียวมากกว่า
การทางานร่วมกับนักเรี ยนคนอื่น
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3. แบบกำรสอนของครู หมายถึง วิธีการสอนที่ครูกาหนดไว้ ลว่ งหน้ า และพฤติกรรมที่ครู
แสดงออกขณะปฏิบตั กิ ารสอนในห้ องเรี ยน โดยรูปแบบการสอนจะแตกต่างกันไปตามลักษณะส่วน
บุคคลของครู แบ่งเป็ น 5 แบบ ดังนี ้
1. แบบผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง ระดับพฤติกรรมการสอนของครู ที่แสดงถึงการมีความรู้
และความชานาญที่ตรงกับความต้ องการของนักเรี ยน พยายามรักษาสถานภาพผู้เชี่ยวชาญในหมู่
นักเรี ยน ด้ วยการแสดงความรู้โดยละเอียด และกระตุ้นให้ นกั เรี ยนเพิ่มขีดความสามารถของตนเอง
คานึงถึงวิธีการถ่ายทอดสารสนเทศ และคานึงว่านักเรี ยนที่เรี ยนจบไปแล้ วต้ องมีความรู้เป็ นอย่างดี
2. แบบผู้มี อ านาจอย่า งเป็ นทางการ หมายถึ ง ระดับ พฤติก รรมการสอนของครู ที่
แสดงถึงการมีอานาจในหมู่นกั เรี ยนเพราะความรู้และบทบาทหน้ าที่ มุ่งการให้ ผลย้ อนกลับทังเชิ
้ ง
บวกและเชิงลบ กาหนดเป้าหมายการเรี ยนรู้ ความคาดหวัง และกฎระเบียบในการปฏิบตั ิสาหรับ
นักเรี ยน คานึงถึงความถูกต้ อง ความเป็ นที่ยอมรับได้ และแนวทางอันเป็ นมาตรฐานในการกระทา
สิ่งต่าง ๆ โดยการกาหนดโครงสร้ างเนื ้อหาการสอนที่จาเป็ นสาหรับนักเรี ยน
3. แบบผู้เป็ นแบบอย่าง หมายถึง ระดับพฤติกรรมการสอนของครูที่แสดงถึง ความเชื่อ
แบบ "การสอนโดยการให้ ตวั อย่าง" และสร้ างต้ นแบบสาหรับการคิดและการปฏิบตั ิ ชี ้แนะ แนะแนว
และสัง่ การโดยการแสดงวิธีทาสิ่งต่าง ๆ และกระตุ้นให้ นกั เรี ยนสังเกตแล้ วเลียนแบบวิธีการของครู
4. แบบผู้อานวยความสะดวก หมายถึง ระดับพฤติกรรมการสอนของครู ที่แสดงถึง
การเน้ น การมี ป ฏิ สัม พัน ธ์ ร ะหว่า งครู กับ นัก เรี ยน แนะนาและชี น้ านัก เรี ย นโดยการตัง้ ค าถาม
วิเคราะห์ทางเลือก แนะนาทางเลือก และสนับสนุนให้ นกั เรี ยนตัดสินใจเลือกใช้ ข้อมูล เป้าหมาย
โดยรวมคือการพัฒนาความสามารถของนักเรี ยนสาหรับการปฏิบตั งิ านที่เป็ นอิสระ มีความคิดริ เริ่ ม
สร้ างสรรค์และมีความรับผิดชอบ สามารถทางานร่ วมกับนักเรี ยนในโครงการที่ให้ คาปรึ กษาใน
การวางรูปแบบและพยายามที่จะให้ การสนับสนุนและให้ กาลังใจมากที่สดุ เท่าที่ทาได้
5. แบบผู้มอบหมาย หมายถึง ระดับพฤติกรรมการสอนของครูที่แสดงถึง ความห่วงใย
การพัฒนาความสามารถของนักเรี ยน ให้ นกั เรี ยนทางานอย่างที่ตนเองมอบหมายได้ อย่างอิสระ
หรื อเป็ นส่วนหนึง่ ของกลุม่ เป็ นผู้คอยให้ คาปรึกษาแนะนา และดูแลความเรี ยบร้ อยของนักเรี ยน
ตัวแปรตามที่สนใจศึกษา ได้ แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษ หมายถึง คะแนนที่
วัดได้ จากแบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
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เครื่องมือที่ใช้ ในกำรวิจัย
เครื่ องมื อวิจัยมี 3 ฉบับ ได้ แ ก่ ฉบับที่ 1 คือ แบบสอบผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ยนวิช า
ภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 2 คือ แบบวัดแบบการคิดและแบบวัดแบบการเรี ยนของนักเรี ยน และฉบับที่
3 คือ แบบวัดแบบการสอนของครู โดยมีรายละเอียดของรู ปแบบเครื่ องมือ โครงสร้ างของเนื ้อหา
ขันตอนการสร้
้
าง และคุณภาพของเครื่ องมือ ดังนี ้
เครื่องมือวิจัยฉบับที่ 1 คือ แบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรี ยน
1.1 รู ปแบบของเครื่ องมือ
แบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ เป็ นแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก
และแบบจับคู่ จานวน 45 ข้ อ ข้ อละ 1 คะแนน รวมเป็ น 45 คะแนน
1.2 โครงสร้ ำงของเนือ้ หำ
แบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ มีเนื ้อหาตามรายวิชาภาษาอังกฤษ
พื ้นฐานระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ตามตัวชี ้วัดและสาระการเรี ยนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ภาษาต่างประเทศตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีตาราง
แผนผังข้ อสอบ ดังตาราง 3.2
ตาราง 3.2 แผนผังข้ อสอบ
วิชา ภาษาอังกฤษพื ้นฐาน อ 22102
การสอบ ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรี ยนที่ 2
พฤติกรรมที่ต้องการวัด
เนื ้อหา
มาตรฐาน ต 1.1 ตัวชีว้ ดั ที่ 3 ระบุ/เขียนประโยค และข้ อความให้
สัมพันธ์กบั สื่อที่ไม่ใช่ความเรี ยงรู ปแบบ ต่าง ๆ ที่อ่าน
1. ประโยค หรื อข้ อความ และความหมายเกี่ยวกับลมฟ้าอากาศ
(weather) (7%)
2. การตีความ/ถ่ายโอนข้ อมูลให้ สมั พันธ์กบั สื่อที่ไม่ใช่ความเรี ยง เช่น
สัญลักษณ์ เครื่ องหมาย กราฟ แผนภูมิ แผนผัง ตาราง ภาพสัตว์
สิ่งของ บุคคล สถานที่ตา่ ง ๆ โดยใช้ comparison of adjectives/
adverbs (4%)
มาตรฐาน ต 1.1 ตัวชี ้วัดที่ 4 เลือกหัวข้ อเรื่ อง ใจความสาคัญ บอก
รายละเอียดสนับสนุน (supporting detail) และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่ องที่ฟังและอ่านพร้ อมทังให้
้ เหตุผลและยกตัวอย่างง่าย ๆ
ประกอบ

ระดับ มัธยมศึกษาปี ที่ 2
มาตรฐาน ต1.1-ต1.3
ความรู้
ความ
การ
ความจา
เข้ าใจ ประยุกต์
(4%)
(40%)
(56%)

จานวน
ข้ อ

-

1

2

3

-

-

2

2
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พฤติกรรมที่ต้องการวัด
เนื ้อหา
3. บทสนทนา นิทาน เรื่ องสัน้ และเรื่ องจากสื่อประเภทต่าง ๆ เช่น
หนังสือพิมพ์ วารสาร วิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซต์ การจับใจความสาคัญ
เช่น หัวข้ อเรื่ อง ใจความสาคัญ รายละเอียดสนับสนุน คาถาม
เกี่ยวกับใจความสาคัญของเรื่ อง เช่น ใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไร
อย่างไร ทาไม ใช่หรื อไม่ (Yes/No Question, Wh-Question) (13%)
4. คาบุพบท (preposition) (7%)
5. ไวยากรณ์ (Future Tense, Past Continuous, Past Simple)
(18%)
รวม มาตรฐาน ต 1.1
มาตรฐาน ต 1.2 ตัวชี ้วัดที่ 1 สนทนา แลกเปลี่ยนข้ อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เรื่ องต่าง ๆ ใกล้ ตวั และสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
อย่างเหมาะสม
6. ภาษาที่ใช้ ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น การทักทาย กล่าวลา
ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรกอย่างสุภาพ การชักชวน
ประโยค/ข้ อความ ที่ใช้ แนะนาตนเอง เพื่อน และบุคคลใกล้ ตวั และ
สานวนการตอบรับ การแลกเปลี่ยนข้ อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่ องใกล้ ตวั
สถานการณ์ตา่ ง ๆ ในชีวติ ประจาวัน (18%)
มาตรฐาน ต 1.2 ตัวชี ้วัดที่ 4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ ข้อมูล
บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่ฟังหรื ออ่านอย่าง
เหมาะสม
7. คาศัพท์ สานวน ประโยค และข้ อความที่ใช้ ในการขอและให้ ข้อมูล
บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่ฟังหรื ออ่าน (9%)
รวม มาตรฐาน ต 1.2
มาตรฐาน ต 1.3 ตัวชี ้วัดที่ 1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง
กิจวัตรประจาวันประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์ ที่อยู่ในความ
สนใจของสังคม
8. ข้ อ มูลเกี่ ยวกับตนเอง กิจวัตรประจาวัน ประสบการณ์ ข่าว/
เหตุการณ์ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม เช่น การเดินทาง การ
รับประทานอาหาร การเล่นกีฬา/ดนตรี การฟั งเพลง การอ่านหนังสือ
การท่องเที่ยว การศึกษา สภาพสังคม เศรษฐกิจ (15%)
มาตรฐาน ต 1.3 ตัวชี ้วัดที่ 3 พูดและเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรม เรื่ อง ต่าง ๆ ใกล้ ตวั และประสบการณ์ พร้ อมทังให้
้
เหตุผลสัน้ ๆ ประกอบ

ความรู้
ความจา
(4%)
1

ความ
เข้ าใจ
(40%)
3

การ
ประยุกต์
(56%)
2

-

5

3
3

3
8

1

9

12

22

-

-

8

8

-

4

-

4

-

4

8

12

1

5

1

7

จานวน
ข้ อ
6
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พฤติกรรมที่ต้องการวัด
เนื ้อหา
9. การแสดงความคิ ด เห็ น และการให้ เหตุผ ลประกอบเกี่ ย วกั บ
กิจกรรม เรื่ องต่าง ๆ ใกล้ ตวั และประสบการณ์ (9%)
รวม มาตรฐาน ต 1.3
รวม

ความรู้
ความจา
(4%)
-

ความ
เข้ าใจ
(40%)
-

การ
ประยุกต์
(56%)
4

1
2

5
18

5
25

จานวน
ข้ อ
4
11
45

1.3 ขัน้ ตอนกำรสร้ ำงเครื่องมือ
แบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ มีขนตอนในการสร้
ั้
าง ดังนี ้
1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามตัวชี ้วัดและสาระ
การเรี ยนรู้แกนกลาง กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศ
2. สารวจเนื ้อหาวิชาภาษาอังกฤษที่สอนในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 2 จาก
ครูผ้ สู อนวิชาภาษาอังกฤษของโรงเรี ยนที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง
3. รวบรวมข้ อสอบจากโรงเรี ยนที่ไปสารวจเนื ้อหาวิชาภาษาอังกฤษ
4. คัดเลื อกเนือ้ หาวิช าภาษาอัง กฤษภาคเรี ยนที่ 2 และตรวจสอบเนื อ้ หาวิช าที่ ตรงกับ
ตัว ชี ว้ ัด และสาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง กลุ่ม สาระการเรี ยนรู้ ภาษาต่า งประเทศตามหลัก สูต ร
แกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551
5. สร้ างผังข้ อสอบ (test blueprint) เพื่อกาหนดรายละเอียดขอบเขตเนื ้อหาและพฤติกรรม
ที่ต้องการวัด รวมทังก
้ าหนดน ้าหนักความสาคัญของจานวนข้ อคาถาม แล้ วคัดเลือกข้ อสอบตาม
แผนผังข้ อสอบที่กาหนดขึ ้น ซึ่งแบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษเป็ นแบบเลือกตอบ
4 ตัวเลือก และแบบจับคู่ จานวน 60 ข้ อเพื่อนาไปทดลองใช้ แต่แบบสอบที่นาไปเก็บข้ อมูล กับ
นักเรี ยนที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง มีจานวน 45 ข้ อ
6. นาแบบสอบให้ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมพิจารณาตรวจสอบความถูกต้ องและ
ความเหมาะสมของพฤติกรรมที่ต้องการวัด การปรับน ้าหนัก ความสาคัญของพฤติกรรมที่ต้องการ
วัด จากนันน
้ ามาปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
7. ตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหา (content validity) โดยนาแบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย นภาษาอัง กฤษที่ แ ก้ ไ ขแล้ ว ให้ ผ้ ูท รงคุณ วุฒิ ตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื อ้ หาโดยตรวจสอบ
ความสอดคล้ องระหว่างข้ อสอบกับตัวชีว้ ัดและพฤติกรรมที่ต้องการวัด รวมทัง้ ตรวจสอบความ
ครอบคลุมตามโครงสร้ างเนื ้อหา ความถูกต้ องเกี่ยวกับเนื ้อความของคาถาม และตัวเลือก รูปแบบ
การพิมพ์ ซึง่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษ
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ได้ แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสอนภาษาต่างประเทศ จานวน 1 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา จานวน 1 ท่าน และครู ผ้ ูสอนวิชาภาษาอังกฤษชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มี
ประสบการณ์ในการสอนไม่ต่ากว่า 5 ปี จานวน 3 ท่าน
8. นาแบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษมาปรับปรุงแก้ ไขข้ อคาถามให้ ถกู ต้ อง
ตามข้ อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยข้ อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิพอจะสรุปได้ ดงั นี ้
1) ควรปรับปรุงข้ อสอบบางข้ อให้ ถกู ต้ องตามหลักไวยากรณ์ และสามารถวัดได้ ตรง
กับพฤติกรรที่ต้องการวัด
2) ตัวลวงและคาตอบที่ถกู ต้ องควรมีความยาวพอ ๆ กัน เพราะตัวเลือ กมีความยาว
เกินไปจะทาให้ นกั เรี ยนเดาคาตอบได้
3) ตาตอบที่ถกู ต้ องต้ องสอดคล้ องและเหมาะสมกับคาถาม
4) ปรับปรุงรูปแบบการพิมพ์ให้ น่าดึงดูด เช่น ล้ อมกรอบข้ อสอบแบบจับคู่ และการ
ใส่เครื่ องหมายคาถามให้ ถกู ตาแหน่ง
9. นาแบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างจานวน 564 คน มาวิเคราะห์คณ
ุ ภาพข้ อสอบ ได้ แก่ ค่าความยากง่าย (p) อานาจ
จาแนก (r) ของข้ อสอบแต่ละข้ อ และวิเคราะห์คุณภาพของแบบสอบทัง้ ฉบับ ได้ แก่ ความเที่ยง
(reliability) โดยใช้ โปรแกรม B-Index เพื่อเปรี ยบเทียบคุณภาพของแบบสอบระหว่างการนาไป
ทดลองใช้ กับนักเรี ยนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 48 คน และการนาไปใช้ จริ งกับนักเรี ยนที่เป็ น
กลุม่ ตัวอย่างจานวน 564 คน
1.4 คุณภำพของเครื่องมือ
1. ความตรงเชิงเนือ้ หา (content validity) ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หาของ
ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 5 ท่าน ด้ านความสอดคล้ องระหว่างข้ อสอบกับขอบเขตของเนือ้ หาและ
พฤติกรรมที่ต้องการวัด ตรวจสอบความครอบคลุมตามโครงสร้ างเนื ้อหา ความเหมาะสมเกี่ยวกับ
ปริ ม าณข้ อสอบ ความถูก ต้ องตามหลักไวยากรณ์ การสะกดคา และรู ปแบบการพิม พ์ พบว่า
คุณภาพด้ านความตรงเชิงเนื ้อหาของข้ อสอบแต่ละข้ อ มีค่าดัชนีความสอดคล้ องระหว่างข้ อ สอบ
กับตัวชี ้วัด (item objective congruence: IOC) อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 ซึ่งแสดงว่าเครื่ องมือวิจยั มี
คุณภาพในด้ านความตรงเชิงเนื ้อหา ความตรงเชิงเนื ้อหา (content validity) ของข้ อคาถามแต่ละ
ข้ อควรมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.50-1.00 (ศิริชยั กาญจนวาสี , 2552, วรรณี แกมเกตุ, 2551)
(รายละเอียดในภาคผนวก)
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2. ค่ า ความยากง่ า ย (p) และค่ า อ านาจจ าแนก (r) จากการปรั บ ปรุ ง ข้ อสอบตาม
ข้ อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ นาแบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษจานวน 60
ข้ อ ไปทดลองใช้ กบั นักเรี ยนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 48 คน เพื่อวิเคราะห์คา่ ความยากง่ายและ
ค่าอานาจจาแนก โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกแบบสอบ คือ ตัดข้ อสอบที่มีคา่ อานาจจาแนกต่ากว่า
0.20 สอดคล้ องกับเกณฑ์การแปลความหมายค่าอานาจจาแนกของข้ อสอบตามแนวคิดของศิริชยั
กาญจนวาสี (2552) กล่าวว่า อานาจจาแนกของข้ อสอบมีคา่ ตังแต่
้ 0.20 ขึ ้นไป แสดงว่าข้ อสอบมี
ค่าอานาจจาแนกอยู่ในระดับพอใช้ ได้ ถึงระดับ ดีมาก และค่าอานาจจาแนกของข้ อสอบ ต่ากว่า
0.20 แสดงว่าข้ อสอบมีคา่ อานาจจาแนกอยู่ในระดับต่า ควรปรับปรุง จากการพิจารณาค่าอานาจ
จาแนกของข้ อสอบจานวน 60 ข้ อ พบว่าข้ อสอบที่มีค่าอานาจจาแนกตังแต่
้ 0.20 ขึ ้นไป มีจานวน
45 ข้ อ ผู้วิจัยจึง นาข้ อสอบที่ ผ่านการทดลองใช้ แ ละตรวจสอบคุณภาพจ านวน 45 ข้ อ ไปเก็ บ
รวบรวมข้ อมูลกับนักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างจานวน 564 คน พบว่าข้ อสอบดังกล่าว มีค่าความ
ยากง่าย ตังแต่
้ 0.21-0.62 โดยมีข้อสอบที่มีคา่ ความยากง่ายระดับปานกลางจานวน 34 ข้ อ คิด
เป็ นร้ อยละ 76 และมีคา่ อานาจจาแนกตังแต่
้ 0.08-0.84 พบว่ามีข้อสอบจานวน 1 ข้ อ จาก 45 ข้ อ
ที่มีค่าอานาจจาแนกไม่ถึง 0.20 แต่ผ้ ูวิจยั คัดเลือกไว้ เพราะข้ อสอบข้ อนี ้เป็ นตัวแทนของเนื ้อหาที่
ต้ องการวัดตามมาตรฐาน 1.1 ตัวชี ว้ ัดที่ 3 (เรื่ องลมฟ้ าอากาศ) และเป็ นข้ อสอบที่ ต้องการวัด
พฤติกรรมทางสมองขันการประยุ
้
กต์ใช้ โดยมีข้อสอบที่มีค่าอานาจจาแนกระดับดีถึงระดับดีมาก
จานวน 36 ข้ อ คิดเป็ นร้ อยละ 80 (รายละเอียดในภาคผนวก)
3. ความเที่ยง (reliability) ผลการตรวจสอบความเที่ยงของแบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนวิชาภาษาอังกฤษจานวน 45 ข้ อ มีคา่ ความเที่ยงเท่ากับ 0.96
เครื่องมือวิจัยฉบับที่ 2 ประกอบด้ วยแบบวัดแบบการคิดและแบบวัดแบบการเรี ยนของนักเรี ยน
2.1 รู ปแบบเครื่ องมือ แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ได้ แก่
ตอนที่ 1 ข้ อมูลภูมิหลังของนักเรี ยน มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (check list)
ตอนที่ 2 แบบวัดแบบการคิดของนักเรี ยน ประกอบด้ วยชุดคาถามเกี่ยวกับแนวทางที่
นักเรี ยนใช้ แสดงความสามารถในการจัดการกับภารกิจต่าง ๆ ภายใต้ กิจกรรมหรื อสถานการณ์ตา่ ง
ๆ ในชันเรี
้ ยน เป็ นคาถามเชิงสถานการณ์แบบตัวเลือก โดยตัวเลือกมีจานวนเท่ากับแบบการคิดใน
แต่มิติ จานวน 50 ข้ อ
ตอนที่ 3 แบบวัดแบบการเรี ยนของนักเรี ยน สอบถามเกี่ยวกับลักษณะแบบการเรี ยนของ
นักเรี ยน มีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (5-point rating scale) จานวน 60 ข้ อ กาหนด
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น ้าหนักคะแนนของแบบวัดแบบการเรี ยน ดังนี ้
ระดับ 1 หมายถึง พฤติกรรมนี ้ไม่เคยเกิดขึ ้นเลยหรื อเกิดขึ ้นน้ อยที่สดุ ให้ 1คะแนน
ระดับ 2 หมายถึง พฤติกรรมนี ้เกิดขึ ้นนาน ๆ ครัง้ หรื อเกิดขึ ้นน้ อย ให้ 2 คะแนน
ระดับ 3 หมายถึง พฤติกรรมนี ้เกิดขึ ้นเป็ นบางครัง้ หรื อเกิดขึ ้นปานกลาง ให้ 3 คะแนน
ระดับ 4 หมายถึง พฤติกรรมนี ้เกิดขึ ้นบ่อยครัง้ หรื อเกิดขึ ้นมาก ให้ 4 คะแนน
ระดับ 5 หมายถึง พฤติกรรมนี ้เกิดขึ ้นเป็ นประจาอย่างสม่าเสมอหรื อเกิดขึ ้นมากที่สดุ
ให้ 5 คะแนน
2.2 โครงสร้ ำงของเนือ้ หำ
ตอนที่ 1 ข้ อมูลภูมิหลังของนักเรี ยน โดยสอบถามข้ อมูลเพศและเกรดเฉลี่ยสะสม
ตอนที่ 2 แบบวัด แบบการคิ ด ของนัก เรี ย น ผู้วิ จัย น าแบบวัด แบบการคิ ด ตามทฤษฎี
จิตปกครองตนเองของ Sternberg ที่พฒ
ั นาขึ ้นโดย นิอร ไชยพรพัฒนา (2554) โดยใช้ ตวั บ่งชี ้ของ
งานวิจัยนีแ้ ละปรับปรุ งภาษาให้ เหมาะสมกับประเด็นวิจัย ซึ่ง แบบวัดแบบการคิดวัดจาก 5 มิติ
ดังนี ้ 1) มิติด้านหน้ าที่ วัดจาก 2 ตัวบ่งชี ้ คือ ลักษณะของกิจกรรมที่เลือกปฏิบตั ิ และแนวทางใน
การปฏิบตั ิกิจกรรม แบ่งเป็ น 3 แบบการคิด ได้ แก่ แบบผู้บริ หาร แบบผู้สร้ างกฎเกณฑ์ และแบบผู้
ตัดสิน 2) มิตดิ ้ านรูปแบบ วัดจาก 2 ตัวบ่งชี ้ คือ การจัดลาดับความสาคัญของกิจกรรม และการจัด
ลาดับขันตอนการด
้
าเนินกิจกรรม แบ่งเป็ น 4 แบบการคิด ได้ แก่ แบบจัดลาดับงาน แบบทางาน
เดียวในเวลาเดียว แบบทาหลายงานในเวลาเดียว และแบบยืดหยุ่น 3) มิติด้านระดับ วัดจาก 2 ตัว
บ่งชี ้ คือ ลักษณะของการรับรู้ข้อมูล และการให้ ความสาคัญกับรายละเอียดของกิจกรรม แบ่งเป็ น
2 แบบการคิด ได้ แก่ แบบภาพรวม และแบบรายละเอียด 4) มิติด้านขอบเขต วัดจาก 2 ตัวบ่งชี ้ คือ
ความมัน่ ใจในการปฏิบตั ิกิจกรรม และการมีปฏิสมั พันธ์ ในการทางาน แบ่งเป็ น 2 แบบการคิด
ได้ แก่ แบบชอบครุ่นคิดภายในใจ และแบบชอบสัมพันธ์กบั ภายนอก 5) มิติด้านความโน้ มเอียง วัด
จาก 2 ตัวบ่งชี ้ คือ การปฏิบตั ิตามกฎของสังคม และการเผชิญหน้ ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น
แบ่งเป็ น 2 แบบการคิด ได้ แก่ แบบใฝ่ อิสระ และแบบใฝ่ กฎเกณฑ์ โดยแต่ละมิติจะประกอบด้ วยข้ อ
คาถามจานวน 10 ข้ อ รวมเป็ นจานวนข้ อคาถามทังหมด
้
50 ข้ อ ดังตัวอย่างข้ อคาถามต่อไปนี ้
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ตัวอย่ างข้ อคาถามแบบวัดแบบการคิดของนักเรียน
1. มิติด้านหน้ าที่
นักเรี ยนมี ความสุขกับการปฏิ บตั ิ ภาระงานวิ ชาภาษาอังกฤษลักษณะใดมากทีส่ ดุ
A งานทีไ่ ด้ตดั สิ นใจด้วยตัวเองว่าจะทาอะไร และจะทาอย่างไร (แบบผูส้ ร้างกฎเกณฑ์)
B งานทีม่ ี แนวทางทีช่ ดั เจนว่าต้องทาอะไร และต้องทาอย่างไร (แบบผูบ้ ริ หาร)
C งานทีม่ ี หลายแนวทางให้เลือก ทาตามแนวทางทีด่ ีทีส่ ดุ (แบบผู้ตดั สิ น)
2. มิติด้านรูปแบบ
ในขณะทาการบ้านวิ ชาภาษาอังกฤษนักเรี ยนอาจประสบกับปั ญหาหลายอย่าง นักเรี ยนจะทาอย่างไร
A ตัง้ ใจทางานนัน้ ให้สาเร็ จ โดยไม่สนใจปั ญหาต่าง ๆ ทีเ่ กิ ดขึ้น
(แบบทางานเดียวในเวลาเดียว)
B เลิ กทางานนัน้ แล้วไปทางานอืน่ ก่อน คิ ดวิ ธีแก้ปัญหาได้เมื ่อไร ค่อยกลับมาทาต่อ
(แบบยืดหยุ่น)
C จัดลาดับความสาคัญของปั ญหา พิ จารณาว่าปั ญหานัน้ ส่งผลกระทบต่อการ
ทางานมากน้อยเพียงใด วางแผนการแก้ปัญหาและการดาเนิ นงานต่อไป
(แบบจัดลาดับงาน)
D ให้ความสาคัญเท่ากันกับทุกปั ญหาและแก้ทกุ ปั ญหาทีเ่ ข้ามาทัง้ หมด
(แบบทาหลายงานในเวลาเดียว)
3. มิติด้านระดับ
ขณะทีเ่ พือ่ นของนักเรี ยนกาลังนาเสนอรายงานวิ ชาภาษาอังกฤษหน้าชัน้ เรี ยน นักเรี ยนมี วิธีการรับรู้ข้อมูล
อย่างไร
A จดทุกรายละเอียดทีเ่ พือ่ นนาเสนอ (แบบรายละเอียด)
B นัง่ ฟั งไปเรื ่อย ๆ แล้วสรุปใจความสาคัญเป็ นระยะ ๆ (แบบภาพรวม)
4. มิติด้านขอบเขต
เมื ่อนักเรี ยนมี ความคิ ดเห็นทีแ่ ตกต่างจากเพือ่ น ครู หรื อบุคคลอืน่ ๆ นักเรี ยนจะปฏิ บตั ิ ตนอย่างไร
A เก็บไว้คนเดียว ไม่บอกใคร วิ เคราะห์พิจารณาประเด็นต่าง ๆ ด้วยตนเอง
(แบบชอบครุ่นคิ ดภายในใจ)
B แสดงความคิ ดเห็นของตนเองให้ผูอ้ ืน่ รับรู้และขอความคิ ดเห็นจากผูอ้ ืน่ ด้วย
(แบบชอบสัมพันธ์ กบั ภายนอก)
5. มิติด้านความโน้ มเอียง
เมื ่อต้องทารายงานวิ ชาภาษาอังกฤษทีค่ ล้ายกับของเดิ ม แต่รายงานชิ้ นเดิ มใช้เวลาปฏิ บตั ิ มาก นักเรี ยนมี
วิ ธีการอย่างไรในการทารายงานชิ้ นใหม่นี้
A คิ ดหาวิ ธีใหม่ทีจ่ ะทาให้งานสาเร็ จและเสร็ จภายในเวลาทีร่ วดเร็ วขึ้น (แบบใฝ่ อิ สระ)
B ใช้วิธีเดิ ม เพราะเคยสาเร็ จมาแล้ว ยอมเสียเวลามากหน่อย แต่ไม่เสียหายมาก
(แบบใฝ่ กฎเกณฑ์ )
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วิธีการให้ คะแนนแบบการคิด คือ ให้ 1 คะแนน สาหรับแบบการคิดที่นกั เรี ยนเลือกตอบใน
แต่ละข้ อ เช่น ข้ อคาถามที่ 1 ถ้ านักเรี ยนเลือกตัวเลือกที่ตรงกับแบบการคิดแบบผู้ตดั สิน นักเรี ยนจะ
ได้ 1 คะแนนสาหรับแบบการคิดแบบผู้ตดั สิน เมื่อตรวจให้ คะแนนข้ อคาถามทังหมด
้
50 ข้ อแล้ ว ทา
การรวมคะแนนของแบบการคิดแต่ละแบบในมิตินนั ้ ๆ แบบการคิดแบบใดที่มีคะแนนสูงสุด แสดง
ว่านักเรี ยนมีลกั ษณะแบบการคิดแบบนันในแต่
้
ละมิติ
ตอนที่ 3 แบบวัดแบบการเรี ยนของนักเรี ยน ผู้วิจยั นาแบบวัดแบบการเรี ยนตามแนวคิด
ของ Grasha และ Riechmann (1970) จากเครื่ องมือในงานวิจยั ของคูบ่ ญ
ุ ศกุนตนาค (2552) โดย
ปรับปรุงภาษาให้ เหมาะสมกับประเด็นวิจยั ซึ่งแบบวัดแบบการเรี ยนวัดจากแบบการเรี ยน 6 แบบ
ได้ แก่ 1) แบบแข่งขัน 2) แบบร่วมมือ 3) แบบหลีกเลี่ยง 4) แบบมีส่วนร่วม 5) แบบพึ่งพา และ 6)
แบบอิสระ โดยแต่ละแบบประกอบดัวยข้ อคาถาม 10 ข้ อ รวมเป็ นจานวนข้ อคาถามทังหมด
้
60 ข้ อ
ดังตัวอย่างข้ อคาถามต่อไปนี ้
ตัวอย่ างข้ อคาถามแบบวัดแบบการเรียนของนักเรียน
1. แบบแข่ งขัน
2. แบบร่ วมมือ
3. แบบหลีกเลี่ยง
4. แบบมีส่วนร่ วม
5. แบบพึ่งพา
6. แบบอิสระ

ฉันต้องแข่งขันกับเพือ่ นเพือ่ ให้ครู สนใจ
ฉันเข้าใจบทเรี ยนวิ ชาภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น หากได้ปรึ กษากับเพือ่ น ๆ
ขณะเรี ยนวิ ชาภาษาอังกฤษ ฉันไม่ค่อยตัง้ ใจเรี ยน
ฉันเข้าร่ วมกิ จกรรมในชัน้ เรี ยนวิ ชาภาษาอังกฤษให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทาได้
ฉันยอมรับกฎเกณฑ์หรื อรู ปแบบการสอนทีค่ รู ผูส้ อนวิ ชาภาษาอังกฤษกาหนดขึ้น
ส่วนใหญ่ฉนั ศึกษาค้นคว้าเนือ้ หาวิ ชาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

2.3 ขัน้ ตอนกำรสร้ ำงเครื่องมือ
แบบวัดแบบการคิด มีขนตอนในการสร้
ั้
างดังต่อไปนี ้
1. ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับแบบวัดแบบการคิดตามแนวคิดของ
Sternberg จากเอกสารและงานวิจยั ทังในและต่
้
างประเทศ เพื่อศึกษาจานวนมิติและรู ปแบบการ
คิดแต่ละรูปแบบ
2. ผู้วิจยั นาแบบวัดแบบการคิดของนิอร ไชยพรพัฒนา (2554) ที่สร้ างขึ ้นตามทฤษฎีจิต
ปกครองตนเอง เนื่องจากเป็ นแบบวัดที่ได้ รับความนิยม ลักษณะข้ อคาถามเป็ นเชิงสถานการณ์
โดยผู้วิจยั ใช้ ตวั บ่งชี ้ของงานวิจยั นี ้และปรับปรุงภาษาให้ เหมาะสมกับประเด็นวิจยั เช่น เปลี่ยนจาก
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คาว่า วิชาต่าง ๆ เป็ นวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อให้ เหมาะสมกับประเด็นวิจยั และนาแบบวัดแบบการคิด
ให้ อาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ร่วมพิจารณาตรวจสอบความถูกต้ องและความเหมาะสมของ
ภาษา จากนันปรั
้ บปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดังตาราง 3.3
3. ตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหา (content validity) โดยนาแบบวัดแบบการคิดที่แก้ ไข
แล้ วให้ ผ้ ูทรงคุณ วุฒิตรวจสอบความตรงเชิงเนื อ้ หาด้ วยการตรวจสอบความสอดคล้ องระหว่าง
ข้ อคาถามกับนิยามเชิงปฏิบตั ิการ และตรวจสอบความครอบคลุมของเนื ้อหา ความถูกต้ อง และ
ความชัดเจนของภาษา โดยใช้ ดชั นี IOC (item objective congruence) เป็ นเกณฑ์พิจารณาข้ อ
คาถาม และคัดเลือกข้ อคาถามที่มีคา่ มากกว่า 0.5 ขึ ้นไป ซึง่ ผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบคุณภาพ
ของแบบวัดแบบการคิด ได้ แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้ านจิ ตวิทยาการศึกษาจ านวน 1 ท่าน ด้ านวิจัย
การศึกษาจานวน 1 ท่าน ด้ านการศึกษาตลอดชีวิต จานวน 1 ท่าน ด้ านหลักสูตรและการสอน
จานวน 2 ท่าน
4. รายงานผลการตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื อ้ หา และข้ อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
สาหรั บการแก้ ไ ขข้ อคาถามของแบบวัดแบบการคิด และให้ อาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพ นธ์ ร่วม
พิจารณา จากนันปรั
้ บปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
5. นาแบบวัดแบบการคิดที่ปรับปรุ งแก้ ไขแล้ วไปทดลองใช้ (try out) กับนักเรี ยนระดับชัน้
มัธ ยมศึกษาปี ที่ 2 จ านวน 48 คน ที่ ไ ม่ใช่ กลุ่ม ตัวอย่าง เพื่ อตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด
แบบการคิด โดยนาผลที่ได้ มาวิเคราะห์ค่าความเที่ยง (reliability) โดยใช้ โปรแกรม Multilog ดัง
ตาราง 3.5
6. นาผลการวิเคราะห์ค่าความเที่ยงให้ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ร่วมพิจารณาความ
เหมาะสมและความถูกต้ อง จากนันผู
้ ้ วิจยั ปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของอาจารย์ และนาแบบ
วัดแบบการคิดไปดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลต่อไป
ตาราง 3.3 โครงสร้ างของตัวแปรแบบการคิด
ชุดของ
เครื่องมือ

มิติ

ตัวบ่งชี ้

ข้ อคาถาม

เลขข้ อคาถาม
ฉบับที่ 1 แบบสอบถำมสำหรับนักเรียน: แบบวัดแบบกำรคิดและแบบกำรเรียน
ตอนที่ 2
1. มิติด้านหน้ าที่ 1. ลักษณะของกิจกรรมที่เลือกปฏิบตั ิ
1-10
แบ บก าร คิ ด
2. แนวทางในการปฏิบตั ิกิจกรรม
ของนักเรียน 2. มิติด้านรูปแบบ 1. การจัดลาดับความสาคัญของกิจกรรม
11-20
2. การจัดลาดับขันตอนการด
้
าเนินกิจกรรม

รวม

10
10
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ตาราง 3.3 โครงสร้ างของตัวแปรแบบการคิด (ต่อ)
ชุดของ
เครื่องมือ

มิติ
3. มิติด้านระดับ

4. มิติด้าน
ขอบเขต
5. มิติด้านความ
โน้ มเอียง

ตัวบ่งชี ้
1. ลักษณะของการรับรู้ข้อมูล
2. การให้ ความสาคัญกับรายละเอียดของ
กิจกรรม
1. ความมัน่ ใจในการปฏิบตั ิกิจกรรม
2. การมีปฏิสมั พันธ์ในการทางาน
1. การปฏิบตั ิตามกฎของสังคม
2. การเผชิญหน้ ากับการเปลี่ยนแปลงที
เกิดขึ ้น
รวม

ข้ อคาถาม
เลขข้ อคาถาม

รวม

21-30

10

31-40

10

41-50

10
50

ที่มาของแบบการคิด: นิอร ไชยพรพัฒนา (2554)

แบบวัดแบบการเรี ยน มีขนตอนในการสร้
ั้
างดังนี ้
1. ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับแบบวัดแบบการเรี ยนตามแนวคิดของ
Grasha & Riechmann จากเอกสารและงานวิจยั ทังในและต่
้
างประเทศ เพื่อศึกษาจานวนรูปแบบ
ของแบบการเรี ยน
2. ผู้วิจยั นาแบบวัดแบบการเรี ยนของคู่บญ
ุ ศกุนตนาค (2552) ที่พฒ
ั นาขึ ้นตามแนวคิด
ของ Grasha & Riechmann ลักษณะข้ อคาถามเป็ นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale)
โดยผู้วิจยั ปรับปรุงภาษาให้ เหมาะสมกับประเด็นวิจยั เช่น เปลี่ยนจากคาว่า วิชาคณิตศาสตร์ เป็ น
วิช าภาษาอัง กฤษ และปรั บข้ อคาถามแบบการเรี ยน แบบละ 1 ข้ อเป็ นข้ อความเชิ ง นิเสธ เพื่ อ
ตรวจสอบความจริ งใจของผู้ตอบ และนาแบบวัดแบบการเรี ยนให้ อาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
ร่ วมพิจารณาตรวจสอบความถูกต้ องและความเหมาะสมของภาษา จากนัน้ ปรับปรุ งแก้ ไขตาม
ข้ อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดังตาราง 3.4
3. ตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหา (content validity) โดยนาแบบวัดแบบการเรี ยนที่แก้ ไข
แล้ วให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหาด้ วยการตรวจสอบความสอดคล้ องระหว่างข้ อ
คาถามกับนิยามเชิงปฏิบตั กิ าร และตรวจสอบความครอบคลุมของเนื ้อหา ความถูกต้ อง และความ
ชัดเจนของภาษา โดยใช้ ดชั นี IOC (item objective congruence) เป็ นเกณฑ์พิจารณาข้ อคาถาม
และคัดเลือกข้ อคาถามที่มีค่ามากกว่า 0.5 ขึน้ ไป ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบคุณภาพของ
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แบบวัดแบบการเรี ยนทัง้ 5 ท่าน เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิชดุ เดียวกับที่ตรวจสอบคุณภาพของแบบการวัด
แบบการคิด
4. รายงานผลการตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื อ้ หา และข้ อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
สาหรับการแก้ ไขข้ อคาถามของแบบวัดแบบการเรี ยน และให้ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ร่วม
พิจารณา จากนันปรั
้ บปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
5. นาแบบวัดแบบการเรี ยนที่ปรับปรุงแก้ ไขแล้ วไปทดลองใช้ (try out) กับนักเรี ยนระดับชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 จานวน 48 คน ที่ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดแบบ
การเรี ยนโดยนาผลที่ ไ ด้ มาวิเ คราะห์ค่าความเที่ ยง (reliability) โดยใช้ สูตรสัม ประสิทธิ์ แอลฟา
ของครอนบาค
6. นาผลการวิเคราะห์ค่าความเที่ยงให้ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ร่วมพิจารณาความ
เหมาะสมและความถูกต้ อง จากนันผู
้ ้ วิจยั ปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของอาจารย์
7. นาแบบวัดแบบการเรี ยนที่ปรับปรุงแก้ ไขแล้ วจากการทดลองใช้ รอบที่ 1 ไปทดลองใช้
รอบที่ 2 กับนักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 จานวน 38 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างและไม่ใช่กลุ่ม
ที่ทดลองใช้ รอบที่ 1
8. น าผลการวิเ คราะห์ ค่าความเที่ ย งจากการทดลองใช้ รอบที่ 2 ให้ อ าจารย์ ที่ ปรึ กษา
วิทยานิ พ นธ์ ร่ วมพิจ ารณาความเหมาะสมและความถูกต้ อง จากนัน้ ผู้วิจัยปรั บปรุ ง แก้ ไ ขตาม
ข้ อเสนอแนะของอาจารย์ และนาแบบวัดแบบการเรี ยนไปดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลต่อไป
ตาราง 3.4 โครงสร้ างของตัวแปรแบบการเรี ยน
ชุดของเครื่องมือ
ตอนที่ 3
แบบการเรียน
ของนักเรียน

ตัวแปรที่ศกึ ษา
1. แบบแข่งขัน
2. แบบร่วมมือ
3. แบบหลีกเลี่ยง
4. แบบมีส่วนร่วม
5. แบบพึง่ พา
6. แบบอิสระ
รวม

หมายเหตุ: เลขข้ อคาถามที่ขีดเส้ นใต้ คือข้ อคาถามที่เป็ นนิเสธ

ข้ อคาถาม
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18

เลขข้ อคาถาม
19 25 31 37 43
20 26 32 38 44
21 27 33 39 45
22 28 34 40 46
23 29 35 41 47
24 30 36 42 48

รวม
49
50
51
52
53
54

55
56
57
58
59
60

10
10
10
10
10
10
60
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2.4 คุณภำพของเครื่องมือ
1. ความตรงเชิงเนือ้ หา (content validity) ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หาของ
ผู้ทรงคุณ วุฒิจ านวน 5 ท่าน ด้ านความสอดคล้ องระหว่างข้ อคาถามกับนิยามเชิงปฏิบตั ิการ
ตรวจสอบความถูกต้ องของภาษา พบว่าคุณภาพด้ านความตรงเชิงเนื ้อหาของข้ อคาถามแต่ละข้ อมี
ค่าดัชนีความสอดคล้ องระหว่างข้ อคาถามกับเนื ้อหา (item objective congruence: IOC) อยู่
ระหว่าง 0.60-1.00 ซึ่งแสดงว่าเครื่ องมือวิจยั มีคณ
ุ ภาพในด้ านความตรงเชิงเนื ้อหา ความตรงเชิง
เนื ้อหา (content validity) ของข้ อคาถามแต่ละข้ อควรมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.50-1.00 (ศิริชยั
กาญจนวาสี, 2552, วรรณี แกมเกตุ, 2551) (รายละเอียดในภาคผนวก)
2. ความเที่ยง (reliability) ผลการตรวจสอบความเที่ยงของ 1) แบบวัดแบบการคิดจาก
การทดลองใช้ กับนักเรี ยนที่ ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 48 คน ตรวจสอบความเที่ ยงด้ วยการ
วิเคราะห์ตามทฤษฎี การตอบสนองข้ อสอบ โดยใช้ โมเดลวิเคราะห์แบบ Nominal Response
Model (NRM) ด้ วยโปรแกรม multilog 2) แบบวัดแบบการเรี ยนจากการทดลองใช้ รอบที่ 1และ
รอบที่ 2 กับนักเรี ยนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 48 คน และ 38 คน ตามลาดับ หาค่าความเที่ยง
โดยใช้ วิธีสมั ประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha method) ด้ วยโปรแกรม SPSS
ผลการตรวจสอบความเที่ยง ดังตาราง 3.5
ตาราง 3.5 ความเที่ยงของแบบการคิดและแบบการเรี ยน
แบบวัดแบบกำรคิด
1. มิติด้านหน้ าที่
2. มิติด้านรูปแบบ
3. มิติด้านระดับ
4. มิติด้านขอบเขต
5. มิติด้านความโน้ มเอียง
แบบวัดแบบกำรเรียน
1. แบบแข่งขัน
2. แบบร่วมมือ
3. แบบหลีกเลี่ยง
4. แบบมีส่วนร่วม
5. แบบพึง่ พา
6. แบบอิสระ
ทังฉบั
้ บ

ค่ ำควำมเที่ยง
(ทดลองใช้ รอบที่ 1)
0.720
0.791
0.609
0.613
0.562
ค่ ำควำมเที่ยง
ค่ ำควำมเที่ยง
(ทดลองใช้ รอบที่ 1) (ทดลองใช้ รอบที่ 2)
0.701
0.718
0.693
0.700
0.671
0.505
0.744
0.739
0.408
0.583
0.750
0.716
0.875
0.909
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เครื่องมือวิจัยฉบับที่ 3 ประกอบด้ วย แบบวัดการสอนของครู
3.1 รู ปแบบเครื่ องมือ แบ่งออกเป็ น 2 ตอน ได้ แก่
ตอนที่ 1 ข้ อมูลภูมิหลังของครู มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (check list)
ตอนที่ 2 แบบการสอนของครู สอบถามเกี่ ย วกั บ แบบการสอนของครู ผ้ ู สอนวิ ช า
ภาษาอังกฤษ มีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 40 ข้ อ กาหนดน ้าหนักคะแนนของ
แบบวัดแบบการสอน ดังนี ้
ระดับ 1 หมายถึง พฤติกรรมการสอนนี ้ไม่เคยเกิดขึ ้นเลยหรื อเกิดขึ ้นน้ อยที่สดุ
ให้ 1 คะแนน
ระดับ 2 หมายถึง พฤติกรรมการสอนนี ้เกิดขึ ้นนาน ๆ ครัง้ หรื อเกิดขึ ้นน้ อย ให้ 2
คะแนน
ระดับ 3 หมายถึง พฤติกรรมการสอนนี ้เกิดขึ ้นเป็ นบางครัง้ หรื อเกิดขึ ้นปานกลาง ให้ 3
คะแนน
ระดับ 4 หมายถึง พฤติกรรมการสอนนี ้เกิดขึ ้นบ่อยครัง้ หรื อเกิดขึ ้นมาก ให้ 4 คะแนน
ระดับ 5 หมายถึง พฤติกรรมการสอนนี ้เกิดขึ ้นเป็ นประจาอย่างสม่าเสมอหรื อเกิดขึ ้น
มากที่สดุ ให้ 5 คะแนน
3.2 โครงสร้ ำงของเนือ้ หำ
ตอนที่ 1 ข้ อมูลภูมิหลังของครู สอบถามข้ อมูลเพศ อายุ ประสบการณ์ในการสอน และ
ระดับการศึกษา
ตอนที่ 2 แบบการสอนของครู ผู้วิจัยแปลภาษาอัง กฤษจากเครื่ องมื อวัดแบบการสอน
(Teaching Styles Inventory) ตามแนวคิดของ Grasha และตรวจสอบการแปลย้ อนกลับ (back
translation technique) ซึ่ง แบบวัดแบบการสอนวัดจากแบบการสอน 5 แบบ ได้ แก่ 1) แบบ
ผู้เชี่ยวชาญ 2) แบบผู้มีอานาจอย่างเป็ นทางการ 3) แบบผู้เป็ นแบบอย่าง 4) แบบผู้อานวยความ
สะดวก และ 5) แบบผู้มอบหมาย แต่ละแบบประกอบข้ อคาถามจานวน 8 ข้ อ รวมเป็ นจานวนข้ อ
คาถามทังหมด
้
40 ข้ อ ตัวอย่างข้ อคาถามต่อไปนี ้
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ตัวอย่ างข้ อคาถามแบบวัดแบบการสอนของครู
1. แบบผู้เชี่ยวชาญ
นักเรี ยนมักมองฉันว่าเป็ น "คลังความรู้" ทีส่ ามารถให้ข้อเท็จจริ ง หลักการและ แนวคิ ดทีจ่ าเป็ น
2. แบบผู้มีอานาจอย่ างเป็ นทางการ
เป็ นความรับผิ ดชอบของฉันทีจ่ ะกาหนดว่านักเรี ยนควรเรี ยนรู้สิ่งไหน ไม่ควรเรี ยนรู้สิ่งไหน
3. แบบผู้เป็ นแบบอย่ าง
สิ่ งที ่ฉนั พูดและทานัน้ ได้เป็ นต้นแบบแสดงให้นกั เรี ยนเห็ นแนวทางในการคิ ดเกี ่ยวกับประเด็ น ที ่
ปรากฏในเนือ้ หา
4. แบบผู้อานวยความสะดวก
ฉันชี ้แนะให้นกั เรี ยนทางานที ่ได้รับมอบหมายด้วยการตัง้ คาถาม การวิ เคราะห์ ทางเลื อก และ
แนะนาทางเลือกอืน่ ๆ ในการปฏิ บตั ิ งาน
5. แบบผู้มอบหมาย
วิ ธีสอนของฉัน คล้ายกับผูจ้ ดั การของคณะทางาน ทีท่ าหน้าทีม่ อบหมายภารกิ จและความ
รับผิ ดชอบให้สมาชิ ก

3.3 ขัน้ ตอนกำรสร้ ำงเครื่องมือ
แบบวัดแบบการสอน มีขนตอนในการสร้
ั้
างดังนี ้
1. ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับแบบวัดแบบการสอนตามแนวคิดของ
Grasha จากเอกสารและงานวิจัยทัง้ ในและต่างประเทศ เพื่ อศึกษาจานวนรู ปแบบของแบบ
การสอน ลักษณะข้ อคาถามเป็ นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale)
2. ผู้วิจัยแปลภาษามาจากแบบวัดแบบการสอนตามแนวคิดของ Grasha (2002) มี
จานวน 40 ข้ อ ปรับข้ อคาถามแบบการสอน แบบละ 1 ข้ อ เป็ นข้ อความเชิงนิเสธ เพื่อตรวจสอบ
ความจริงใจของผู้ตอบ ดังตาราง 3.8 และตรวจสอบการแปลย้ อนกลับ (back translation technique)
โดยมีขัน้ ตอนดัง นี ้ ขั้นที ่ 1 ผู้วิจัยแปลภาษาอังกฤษจากต้ นฉบับเป็ นภาษาไทย ขั้นที ่ 2 นาฉบับ
ภาษาไทยให้ ผู้เ ชี่ ย วชาญทางด้ า นภาษาแปลกลับ เป็ นภาษาอัง กฤษ ขั้น ที ่ 3 น าข้ อค าถาม
ภาษาอังกฤษที่แปลโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้ านภาษากับข้ อคาถามต้ นฉบับให้ อาจารย์ชาวต่างชาติซึ่ง
เป็ นผู้อานวยการโรงเรี ยนนานาชาติตรวจสอบว่าข้ อคาถามภาษาอังกฤษจากต้ นฉบับกับข้ อคาถาม
ที่แปลโดยผู้เชี่ยวชาญมีใจความเหมือนกันหรื อไม่ ขัน้ ที ่ 4 ผู้วิจยั นาฉบับที่ตรวจสอบโดยอาจารย์
ต่างชาติแปลเป็ นภาษาไทย เพื่อให้ ข้อคาถามมีใจความสมบูรณ์ มากยิ่งขึน้ ซึ่งขัน้ ตอนดังกล่าว
เป็ นไปตามวิธีการแปลย้ อนกลับ ดังที่ ทัศนี ประสบกิตติคณ
ุ (2550) กล่าวว่า ผู้แปลคนที่หนึ่งที่
ชานาญทังสองภาษาท
้
าการแปลต้ นฉบับซึ่งส่วนมากเป็ นภาษาอังกฤษมาเป็ นภาษาไทย จากนัน้
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ผู้แปลคนที่สองแปลภาษาไทยกลับไปเป็ นภาษาอังกฤษอีกครัง้ โดยไม่เห็นต้ นฉบับภาษาอังกฤษมา
ก่อน จากนันผู
้ ้ วิจยั นาแบบสอบถามภาษาอังกฤษต้ นฉบับและแบบสอบถามภาษาอังกฤษที่แปล
กลับจากภาษาไทยมาเปรี ยบเทียบกัน ถ้ า ข้ อคาถามใดของทัง้ สองฉบับให้ ความหมายที่ต่างกัน
จะต้ อ งท าการแปลต้ น ฉบับ และแปลกลับ ใหม่ จ นกว่ า ความหมายจะตรงกั น จากนัน้ ผู้ วิ จัย
ดาเนินการปรั บปรุ ง แก้ ไขตามคาแนะนาของอาจารย์ช าวต่างชาติ โดยการแปลเป็ นภาษาไทย
เพื่อให้ ข้อคาถามมีใจความที่สมบูรณ์มากขึ ้น ดังตาราง 3.6
3. ตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหา (content validity) โดยนาแบบวัดแบบการสอนที่แก้ ไข
แล้ วให้ ผ้ ูทรงคุณ วุฒิตรวจสอบความตรงเชิงเนื อ้ หาด้ วยการตรวจสอบความสอดคล้ องระหว่าง
ข้ อคาถามกับเนือ้ หา และตรวจสอบความครอบคลุมของเนือ้ หา ความถูกต้ อง และความชัดเจน
ของภาษา โดยใช้ ดชั นี IOC (item objective congruence) เป็ นเกณฑ์พิจารณาข้ อคาถาม และ
คัดเลือกข้ อคาถามที่มีคา่ มากกว่า 0.5 ขึ ้นไป ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด
แบบการสอนทัง้ 5 ท่ า น เป็ นผู้ท รงคุณ วุฒิ ชุด เดี ย วกับ ที่ ต รวจสอบคุณ ภาพของแบบการวัด
แบบการคิดและแบบการสอน (รายละเอียดในภาคผนวก)
4. รายงานผลการตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื อ้ หา และข้ อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
สาหรับการแก้ ไขข้ อคาถามของแบบวัดแบบการสอน และให้ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ร่วม
พิจารณา จากนันปรั
้ บปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดังตาราง 3.5
5. นาแบบวัดแบบการสอนที่ปรับปรุงแก้ ไขแล้ วไปทดลองใช้ (try out) กับครูผ้ สู อนระดับชัน้
มัธยมศึกษา จานวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดแบบการสอน
โดยน าผลที่ ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์ ห าค่า ความเที่ ย ง (reliability) โดยใช้ สูต รสัม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของ
ครอนบาค
6. นาผลการวิเคราะห์ค่าความเที่ยงให้ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ร่วมพิจารณาความ
เหมาะสมและความถูกต้ อง จากนันผู
้ ้ วิจยั ปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของอาจารย์
7. นาแบบวัดแบบการสอนที่ปรับปรุงแก้ ไขแล้ วจากการทดลองใช้ รอบที่ 1 ไปทดลองใช้
รอบที่ 2 กับครู ผ้ ูสอนระดับชันมั
้ ธยมศึกษา จานวน 36 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างและไม่ใช่กลุ่มที่
ทดลองใช้ รอบที่ 1
8. น าผลการวิเ คราะห์ ค่าความเที่ ย งจากการทดลองใช้ รอบที่ 2 ให้ อ าจารย์ ที่ ปรึ กษา
วิทยานิ พ นธ์ ร่ วมพิจ ารณาความเหมาะสมและความถูกต้ อง จากนัน้ ผู้วิจัยปรั บปรุ ง แก้ ไ ขตาม
ข้ อเสนอแนะของอาจารย์ และนาแบบวัดแบบการสอนไปดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลต่อไป
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ตาราง 3.6 ผลการปรับปรุงแก้ ไขข้ อคาถามแบบการสอนโดยการแปลย้ อนกลับ (Back-translation)
ต้ นฉบับ

ผู้วจิ ยั แปลจากต้ นฉบับ
(ขันที
้ ่1)

นาฉบับภาษาไทย ไป
ให้ สถาบันภาษาแปล
เป็ นอังกฤษ
(ขันที
้ ่ 2)

2. formal authority แบบผู้ มี อำนำจอย่ ำ งเป็ นทำงกำร
6. This course
วิ ช านี ม้ ี วัต ถุป ระสงค์ I want to be able to
has very
แ ล ะ เ ป้ า ห ม า ย ที่ มี teach effectively so
specific goals
ความเฉพาะเจาะจง as to meet the
and objectives สู ง ดั ง นั ้ น ฉั น จึ ง course’s highly
that I want to
ต้ อ ง ก า ร ส อ น ใ ห้ specificobjectives
accomplish.
บรรลุผลสาเร็จ
and goals.
4. facilitator แบบผู้ อำนวยควำมสะดวก
6. I solicit
ในรายวิ ช านี ฉ้ ั น ได้ I ask the students
student advice ขอให้ นักเรี ยนแนะนา to suggest topics to
about how and ทั ง้ เรื่ อ งที่ จ ะน าม า be taught and
what to teach in สอน และวิธีการสอน teaching methods.
this course.
7. Students can นักเรียนสามารถเลือก The students can
make choices
ทากิ จ กรรมการเรี ย น decide on the
among activities การสอนเพื่ อ ให้ งาน learning activities
in order to
เส ร็ จ ส ม บู ร ณ์ ต า ม as required by the
complete
ข้ อ ก า ห น ด ข อ ง course, by
course
รายวิชา
themselves.
requirements.
5. delegator แบบผู้มอบหมำย
3. Students
ในการเรียนรู้ แบบชี ้นา The students, as
design one or
ตนเองนัน้ นักเรี ยนได้ self-learners,
more selfอ อ ก แ บ บ บ ท เ รี ย น design some of the
directed
จานวนหนึง่ หรื อหลาย learning materials
learning
บทเรียน
by themselves.
experiences.
5. Students take นั ก เรี ยนมี ส่ ว นร่ วม The students take
responsibility for รับผิดชอบการสอนใน part in the teaching.

อาจารย์
ชาวต่างชาติ
ตรวจสอบ
ใจความสาคัญ
(ขันที
้ ่ 3)

ผู้วจิ ยั แปลจากอาจารย์
ต่างชาติ
(ขันที
้ ่ 4)

specific
objectives

and teaching ใ น ร า ย วิ ช า นี ้ฉั น ไ ด้
methods
ขอให้ นัก เรี ย นแนะน า
they prefer ทัง้ เรื่ องที่จะนามาสอน
แ ล ะ วิ ธี ก า ร ส อ น ที่
นักเรียนชอบ
course,
นักเรี ยนสามารถเลือก
ท ากิ จ กรรมการเรี ย น
การสอนได้ เ องเพื่ อ ให้
งานเสร็ จ สมบูร ณ์ ตาม
ข้ อกาหนดของรายวิชา

self-directed
learners

Students
take
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ต้ นฉบับ

teaching part of
the class
sessions.

ผู้วจิ ยั แปลจากต้ นฉบับ
(ขันที
้ ่1)

นาฉบับภาษาไทย ไป
ให้ สถาบันภาษาแปล
เป็ นอังกฤษ
(ขันที
้ ่ 2)

ชันเรี
้ ยนด้ วย

อาจารย์
ชาวต่างชาติ
ตรวจสอบ
ใจความสาคัญ
(ขันที
้ ่ 3)
responsibility
for teaching
part of the
class
sessions.

ผู้วจิ ยั แปลจากอาจารย์
ต่างชาติ
(ขันที
้ ่ 4)

หมายเหตุ: ขันที
้ ่ 2 แปลโดย ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ วัลยาพร นาวีการ อาจารย์สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจแก้ Mr. Richard Lemarie อาจารย์สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขันที
้ ่ 3 ตรวจสอบโดย Mr. Greg Cairnduff ผู้อานวยการโรงเรียนนานาชาติออสเตรเลีย

ตาราง 3.7 ผลการปรับปรุงแก้ ไขข้ อคาถามแบบการสอน
ข้ อคาถามเดิมที่แปลโดยผู้วจิ ยั
1. สิ่งที่สาคัญที่สดุ ที่นกั เรี ยนควรเรี ยนรู้
ได้ แก่ ข้ อเท็จจริ ง แนวคิด และหลักการ

ข้ อคาถามที่ปรับปรุ งตามข้ อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒิ

ข้ อคาถามที่ปรับปรุ งหลังจาก
ทดลองใช้
1. สิ่ ง ส าคัญ ที่ สุ ด ที่ นั ก เรี ยนควร
เรี ยนรู้ ในวิชานี ้ ได้ แก่ เนือ้ หาที่เป็ น
ข้ อเท็จจริ ง แนวคิด และหลักการ

5. นัก เรี ยนสามารถท าโครงงานใน 5. นั ก เรี ยนสามารถท างานที่ ไ ด้ รั บ
ร า ย วิ ช า ต า ม ล า พั ง โ ด ย อ า ศั ย มอบหมายในรายวิชานี ้ตามลาพัง โดย
คาแนะนาจากฉันเพียงเล็กน้ อย
อาศัยคาแนะนาจากฉันเพียงเล็กน้ อย
7. ฉั น ใ ห้ ผ ล ย้ อ นกลั บ เ ชิ ง ล บแ ก่
7. ฉัน มัก ให้ ผ ลย้ อ นกลับ เช่ น ให้
นักเรี ยนเมื่อผลงานของพวกเขาไม่เป็ น
คะแนนน้ อยมากหรื อต่ อ ว่ า เมื่ อ
ที่น่าพึงพอใจ
ผลงานของนักเรี ยนไม่เป็ นที่น่าพึง
พอใจ
17. เป็ นความรั บผิดชอบของฉันที่จะ
17.เป็ นความรั บผิ ดชอบของฉัน ที่
กาหนดว่านักเรี ยนควรเรี ยนรู้ สิ่งไหนได้
จะกาหนดว่านักเรี ยนควรเรี ยนรู้ สิ่ง
อย่างไร
ไหน ไม่ควรเรี ยนรู้ สิ่งไหน
19. ฉันชี แ้ นะให้ นักเรี ยนทาโครงงาน 19. ฉันชี ้แนะให้ นกั เรี ยนทางานที่ได้ รับ
ด้ วยการตั ง้ ค าถาม การวิ เ คราะห์ มอบหมายด้ วยการตัง้ ค าถาม การ
ทางเลื อก และแนะนาทางเลือ กอื่ น ๆ วิ เ ค ราะ ห์ ท างเ ลื อก แล ะ แนะ น า
ในการปฏิบตั งิ าน
ทางเลือก อื่น ๆ ในการปฏิบตั งิ าน
21. ในการสอนแต่ละชัว่ โมง ส่วนใหญ่
21.ในการสอนแต่ล ะชั่ว โมง ส่ ว น
ฉันใช้ การบรรยาย
ใหญ่ฉนั ใช้ การบรรยาย (lecture)
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ข้ อคาถามเดิมที่แปลโดยผู้วจิ ยั

ข้ อคาถามที่ปรับปรุ งตามข้ อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒิ

26. ฉันมักจะใช้ ค วามเชี่ ย วชาญเพื่ อ
แก้ ไ ขความเห็น ที่ ขัด แย้ ง กัน เกี่ ย วกับ
เนื ้อหาวิชา
27.วิชานี ้มีวตั ถุประสงค์ และเป้าหมาย
ที่มีความเฉพาะเจาะจงสูงดังนันฉั
้ นจึง
ต้ องการสอนให้ บรรลุผลสาเร็ จ

ข้ อคาถามที่ปรับปรุ งหลังจาก
ทดลองใช้
26.ฉันมักจะใช้ ความเชี่ยวชาญเพื่อ
แก้ ไขความเห็นที่ขดั แย้ งกันเกี่ยวกับ
เนื ้อหาวิชาที่สอน
27.วิ ช านี ม้ ี วั ต ถุ ป ระสงค์ และ
เป้าหมายที่มีความเฉพาะเจาะจง
สู ง ดั ง นั น้ ฉั น จึ ง ต้ องการสอนให้
บ ร ร ลุ ต า ม วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ แ ล ะ
เป้าหมายที่กาหนดไว้

33. พอถึงช่วงปลายภาคเรี ยน นักเรี ยน 33. เมื่ อ นัก เรี ยนเรี ยนวิ ช านี จ้ บแล้ ว
หลายคนเริ่ ม มี ค วามคิดเห็นเกี่ ยวกับ นักเรี ยนส่วนใหญ่มีความคิดคล้ อยตาม
เนื ้อหาวิชาคล้ ายกับฉัน
ฉัน ตามเนื ้อหาที่ฉนั สอน
34. นักเรี ยนสามารถเลือกทากิจกรรม
34. นั ก เรี ยนสามารถเลื อ กท า
การเรี ยนการสอนเพื่ อ ให้ งานเสร็ จ
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนได้ เ อง
สมบูรณ์ตามข้ อกาหนดของรายวิชา
เพื่ อใ ห้ ง านเ สร็ จส ม บู ร ณ์ ต าม
ข้ อกาหนดของรายวิชา
38. นักเรี ยนอาจมองว่าฉันเป็ นเหมือน 38. นั ก เรี ยนมองว่ า ฉั น เป็ นเหมื อ น
"โค้ ช " ที่ ท างานอย่ า งใกล้ ชิ ด กับ พวก "โค้ ช" ที่ทางานอย่างใกล้ ชิดกับพวกเขา
เขาเพื่ อ ช่ ว ยแก้ ไ ขปั ญ หาการคิด และ เพื่ อ ช่ ว ยแก้ ไขข้ อ ผิ ด พลาดในการคิ ด
การปฏิบตั ิ
และการปฏิบตั งิ าน
4 0 . ฉั น แ ส ด ง บ ท บ า ท ก า ร เ ป็ น
40. ฉั น แสดงบทบาทการเป็ น
ทรั พ ยากรบุ ค คลที่ นัก เรี ย นสามารถ
ทรัพยากรบุคคลที่นกั เรี ยนสามารถ
เข้ าถึง ได้ ตลอดเวลาที่ต้ อ งการความ
เข้ าถึ ง ได้ ตลอดเวลาที่ ต้ องการ
ช่วยเหลือ
ความช่วยเหลือในวิชานี ้

ตาราง 3.8 โครงสร้ างของตัวแปรแบบการสอน
ชุดของเครื่องมือ
ตอนที่ 2
แบบการสอนของครู

ตัวแปรที่ศกึ ษา
1. แบบผู้เชี่ยวชาญ
2. แบบผู้มีอานาจอย่างเป็ นทางการ
3. แบบผู้เป็ นแบบอย่าง
4. แบบผู้อานวยความสะดวก
5 .แบบผู้มอบหมาย
รวม

หมายเหตุ: เลขข้ อคาถามที่ขีดเส้ นใต้ คือข้ อคาถามที่เป็ นนิเสธ

ข้ อคาถาม
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

เลขข้ อคาถาม
16 21 26 31
17 22 27 32
18 23 28 33
19 24 29 34
20 25 30 35

รวม
36
37
38
39
40

8
8
8
8
8
40
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1.4 คุณภำพของเครื่องมือ
1. ความตรงเชิงเนือ้ หา (content validity) ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หาของ
ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 5 ท่าน ด้ านความสอดคล้ องระหว่างข้ อคาถามกับ เนื ้อหา ตรวจสอบความถูก
ต้ องของภาษา พบว่าคุณ ภาพด้ านความตรงเชิ งเนือ้ หาของข้ อคาถามแต่ละข้ อมีค่าดัช นีความ
สอดคล้ องระหว่างข้ อคาถามกับเนื ้อหา (item objective congruence: IOC) อยูร่ ะหว่าง 0.60-1.00
ซึ่ง แสดงว่าเครื่ องมื อวิจัยมี คุณภาพในด้ านความตรงเชิ งเนื อ้ หา ความตรงเชิง เนือ้ หา (content
validity) ของข้ อคาถามแต่ละข้ อควรมีคา่ IOC อยู่ระหว่าง 0.50-1.00 (ศิริชยั กาญจนวาสี, 2552,
วรรณี แกมเกตุ, 2551) (รายละเอียดในภาคผนวก)
2. ความเที่ยง (reliability) ผลการตรวจสอบความเที่ยงแบบวัดแบบการสอนจากการ
ทดลองใช้ รอบที่ 1และ 2 กับครู ที่ไ ม่ใ ช่ กลุ่ม ตัวอย่า งจ านวน 30 คน มี ค่าความเที่ ยงโดยใช้ วิ ธี
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha method) โดยสรุปค่าความเที่ยงของ
เครื่ องมือได้ ดงั นี ้
ตาราง 3.9 ความเที่ยงของแบบการสอน
แบบวัดแบบกำรสอน
1. แบบผู้เชี่ยวชาญ
2. แบบผู้มีอานาจอย่างเป็ นทางการ
3. แบบผู้เป็ นแบบอย่าง
4. แบบผู้อานวยความสะดวก
5.แบบผู้มอบหมาย
ทังฉบั
้ บ

ค่ ำควำมเที่ยง
(ทดลองใช้ รอบที่ 1)
0.534
0.077
0.678
0.871
0.704
0.880

ค่ ำควำมเที่ยง
(ทดลองใช้ รอบที่ 2)
0.684
0.608
0.799
0.767
0.784
0.928

กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั มีเทคนิคการเก็บรวบรวมข้ อมูล ดังนี ้ กาหนดให้ มีผ้ ปู ระสานงานของโรงเรี ยนที่เป็ น
กลุ่มตัวอย่าง เพื่อความสะดวกในการติดต่อสอบถามและนัดหมายโรงเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ประสานงานส่วนใหญ่เป็ นหัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศ และหัวหน้ ากลุ่มสาระฯ
มอบหมายให้ ครู ผ้ สู อนวิชาภาษาอังกฤษระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 เป็ นผู้ประสานงาน เนื่องจาก
เป็ นครูผ้ สู อนสามารถนัดหมายวัน เวลา และห้ องเรี ยนสาหรับการเก็บรวบรวมข้ อมูลได้ ผู้วิจยั เก็บ
รวบรวมข้ อมูลด้ วยตนเอง โดยจัดเตรี ยมและตรวจสอบเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัยให้ เพียงพอกับ
จานวนของนักเรี ยน แบบสอบถามมีขนาดเท่ากับ A5 (ครึ่งหนึง่ ของขนาด A4) เพื่อให้ ผ้ ตู อบรู้สึกว่า
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ข้ อคาถามในแบบสอบถามมีจานวนไม่มากและมีขนาดกะทัดรัด แบบสอบถามสาหรับนักเรี ยนมี
การตกแต่ง ด้ ว ยรู ป ภาพการ์ ตูน เพื่ อ ดึง ดูด ความสนใจและกระตุ้น ให้ นัก เรี ย นรู้ สึก ต้ อ งการท า
แบบสอบถาม ขณะเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยแบบสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
ผู้วิจยั ดาเนินการคุมสอบร่ วมกับครู ผ้ สู อนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง ทังนี
้ ้
เพื่อความเป็ นระเบียบและข้ อปฏิบตั ิในการสอบ หากนักเรี ยนมีข้อสงสัยเกี่ ยวกับการทาข้ อสอบ
สามารถสอบถามผู้วิจยั และแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นได้ ทนั ที และให้ รางวัล (สิ่งของเล็ก ๆ น้ อย ๆ) ตอบ
แทนครู ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างเพื่อแสดงความขอบคุณที่ให้ อนุญาตให้ เก็บข้ อมูลกับนักเรี ยนและให้
ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม ผู้วิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล โดยมีขนตอนดั
ั้
งตาราง
3.10
ตาราง 3.10 ขันตอนการเก็
้
บรวบรวมข้ อมูล
ขันตอน
้
กิจกรรม/ขันตอนการเก็
้
บรวบรมข้ อมูล
1
ทาหนังสือขอความร่ วมมือในเก็บรวบรวมข้ อมูล เสนอไปยัง
ผู้อานวยการโรงเรี ยนที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
10 โรงเรี ยน
2
ติดต่อประสานกับโรงเรี ยน เพื่อขอนัดวัน เวลาในการเก็ บ
รวบรวมข้ อมูล
3
ผู้วิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยตนเองกับ นักเรี ยนชัน้
มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 และครู ผ้ ู สอนวิ ช าภาษาอั ง กฤษของ
นักเรี ยนที่เป็ นกลุม่ กลุม่ ตัวอย่าง โดยมีเครื่ องมือ 3 ฉบับ ได้ แก่
ฉบั บ ที่ 1 แบบสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิ ช า
ภาษาอังกฤษของนักเรี ยน ฉบับที่ 2 แบบวัดแบบการคิดและ
แบบการเรี ยนของนักเรี ยน และฉบับที่ 3 แบบวัด แบบการ
สอนของครู

ช่วงเวลา
วันที่ 14-18 มกราคม 2556
วันที่ 21-25 มกราคม 2556
วันที่ 28 มกราคม ถึง วันที่16
กุมภาพันธ์ 2556

กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
จากการเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ผู้วิจยั ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรภูมิหลังของนักเรี ยนและครู ด้ วยสถิติบรรยาย (descriptive
statistics) ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และการวิ เคราะห์ ค่าความถี่ ด้วยการวิเคราะห์ ตารางไขว้
(cross tabulation) โดยใช้ โปรแกรม SPSS for Windows
2. เพื่อวิเคราะห์แบบการคิดของนักเรี ยน แบบการเรี ยนของนักเรี ยน และแบบการสอนของ
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ครูในวิชาภาษาอังกฤษ
2.1 การวิเคราะห์แบบวัดแบบการคิด ได้ แก่ การให้ คะแนนแบบวัดแบบการคิดของนักเรี ยน
เป็ นรายบุคคลจาแนกตามมิติ โดยให้ 1 คะแนน สาหรับแบบการคิดที่เลือกในแต่ละข้ อ (ตรวจสอบ
ตัวเลื อกที่ นักเรี ยนเลื อกว่าตรงกับแบบการคิดแบบใด โดยดูจากเฉลย) และนับแบบการคิดที่ มี
จานวนมากที่สุดในแต่ละมิติ จึงสรุ ปว่าเป็ นแบบการคิดของแต่ละมิติ และการวิ เคราะห์ค่าร้ อยละ
และการวิเคราะห์คา่ ความถี่ด้วยการวิเคราะห์ตารางไขว้ (cross tabulation)
2.2 การวิ เ คราะห์ แบบการเรี ย นของนัก เรี ย นและแบบการสอนของครู ได้ แ ก่ การ
วิเคราะห์คา่ ความถี่และค่าร้ อยละด้ วยการวิเคราะห์ตารางไขว้ (cross tabulation)
3. เพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้ องระหว่างแบบการคิดกับแบบการเรี ยนของนักเรี ยนโดยสถิติ
ไค-สแควร์ ( 2 test) เพื่อจัดกลุ่มแบบการคิดกับแบบการเรี ยนของนักเรี ยน แล้ วนาไปวิเคราะห์
ความสอดคล้ องระหว่างแบบการคิดของนักเรี ยน แบบการเรี ยนของนักเรี ยน และแบบการสอนของ
ครูในวิชาภาษาอังกฤษต่อไป
4. เพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้ องระหว่างแบบการคิดของนักเรี ยน แบบการเรี ยนของนักเรี ยน
และแบบการสอนของครู ในวิชาภาษาอังกฤษ
4.1 การวิเคราะห์คา่ ความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย
4.2 การวิเคราะห์ความสอดคล้ องระหว่างแบบการคิดกับแบบการเรี ยนของนักเรี ยน และ
แบบการสอนของครู มีขนตอนดั
ั้
งนี ้
ขันที
้ ่ 1 นาข้ อมูลกลุ่มโปรไฟล์ของแบบการคิดและแบบการเรี ยนของนักเรี ยน จาก
การวิ เ คราะห์ ไ ค-สแควร์ ( 2 test) ในข้ อ 3 จัดท าเป็ นแบบประเมิ นเพื่ อให้ ผ้ ูเชี่ ยวชาญ 7 ท่าน
พิจารณาความสอดคล้ องระหว่างกลุ่มโปรไฟล์ของแบบการคิดกับแบบการเรี ยนของนักเรี ยน และ
เลื อกแบบการสอนของครู ที่ ส อดคล้ องกับกลุ่ม โปรไฟล์ ของแบบการคิดและแบบการเรี ยนของ
นักเรี ยนในแต่ละกลุม่
ขันที
้ ่ 2 นากลุ่มความสอดคล้ องระหว่างแบบการคิดของนักเรี ยน แบบการเรี ยนของ
นักเรี ยน และแบบการสอนของครูในวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ มาพิจารณาโดยใช้
เกณฑ์ในการคัดเลือกกลุม่ ความสอดคล้ องที่มีความถี่ตงแต่
ั ้ 4 คน ขึ ้นไป (ตังแต่
้ ร้อยละ 50 ขึ ้นไป)
5. เพื่อวิเคราะห์ผลของความสอดคล้ องระหว่างแบบการคิดของนักเรี ยน แบบการเรี ยนของ
นักเรี ยน และแบบการสอนของครู ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษของนักเรี ยน ได้ แก่
การวิเ คราะห์ ค่า ความถี่ ร้ อยละ และการวิ เคราะห์ ความแปรปรวนแบบทางเดี ยว (one-way
ANOVA) โดยใช้ โปรแกรม SPSS for Windows

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี ้มีจดุ มุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์ผลของความสอดคล้ องระหว่างแบบการคิดของ
นักเรี ยน แบบการเรี ยนของนักเรี ยน และแบบการสอนของครู ที่มี ต่อผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
ภาษาอังกฤษของนักเรี ยน โดยมีวัตถุประสงค์สี่ประการ ได้ แก่ ประการแรก เพื่อวิเคราะห์แบบ
การคิดของนักเรี ยน แบบการเรี ยนของนักเรี ยนและแบบการสอนของครูในวิชาภาษาอังกฤษ ประการ
ที่สอง เพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้ องระหว่างแบบการคิดกับแบบการเรี ยนของนักเรี ยน ประการที่
สาม เพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้ องระหว่างแบบการคิดของนักเรี ยน แบบการเรี ยนของนักเรี ยนและ
แบบการสอนของครู ในวิชาภาษาอังกฤษ และประการที่สี่ เพื่อวิเคราะห์ผลของความสอดคล้ อง
ระหว่างแบบการคิดของนักเรี ย น แบบการเรี ย นของนัก เรี ย นและแบบการสอนของครู ที่ มี ต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษของนักเรี ยน
ผู้วิจยั ขอนาเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูลออกเป็ นห้ าตอน ตอนแรก ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตัวแปรภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่าง ตอนที่สอง ผลการวิเคราะห์แบบการคิดของนักเรี ยน แบบการเรี ยน
ของนักเรี ยนและแบบการสอนของครู ใ นวิ ช าภาษาอัง กฤษ ตอนที่ ส าม ผลการวิ เ คราะห์ ค วาม
สอดคล้ อ งระหว่างแบบการคิดกับแบบการเรี ย นของนักเรี ยน ตอนที่ สี่ ผลการวิเ คราะห์ ความ
สอดคล้ องระหว่างแบบการคิดของนักเรี ยน แบบการเรี ย นของนักเรี ยนและแบบการสอนของครู
ในวิชาภาษาอังกฤษ และตอนที่ห้า ผลการวิเคราะห์ผลของความสอดคล้ องระหว่างแบบการคิด
ของนักเรี ยน แบบการเรี ยนของนักเรี ยนและแบบการสอนของครู ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ภาษาอังกฤษของนักเรี ยน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลตัวแปรภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่ าง
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตอนแรกนี ้ ผู้วิจยั นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยแบ่ง ออกเป็ น 2 ส่ว น ประกอบด้ วย ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ค่าความถี่ ร้ อยละ และการ
วิเคราะห์ตารางไขว้ ของตัวแปรภูมิหลังของนักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่ เขตพื ้นที่การศึกษา
ขนาดโรงเรี ยน โรงเรี ยน เพศและระดับผลการเรี ยน และส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์คา่ ความถี่ ร้ อย
ละ และการวิเ คราะห์ ตารางไขว้ ของตัวแปรภูมิหลัง ของครู ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่ เพศ อายุ
ประสบการณ์ในการสอนและระดับการศึกษา ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
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ผลการวิเ คราะห์ ข้อมูล ภูมิ หลัง ของนักเรี ยนชัน้ มัธ ยมศึกษาปี ที่ 2 จ านวน 564 คน ซึ่ง
จาแนกตามสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) มี 2 เขต ได้ แก่ สพม.1 และ สพม.2
และจาแนกตามขนาดโรงเรี ยน ได้ แก่ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ ได้ เขตละ 5
โรงเรี ยน รวมเป็ นจานวนโรงเรี ยน 10 โรงเรี ยน พบว่า นักเรี ยนในเขต (สพม.1) มีจานวน 295 คน
(ร้ อยละ 52.3) และในเขต (สพม.2) มี จ านวน 269 คน (ร้ อยละ 47.7) ซึ่ง ทัง้ 2 เขตมี จ านวน
นักเรี ยนใกล้ เคียงกัน ดังตาราง 4.1
ตาราง 4.1 จานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามเขตพื ้นที่การศึกษาและขนาด
โรงเรี ยน
เขตพื ้นที่
ขนาดโรงเรียน
การศึกษา
สพม.1
กลาง
ใหญ่
ใหญ่พิเศษ

สพม.2

กลาง
ใหญ่
ใหญ่พิเศษ

โรงเรี ยน

จานวน

ร้ อยละ

วัดประดูใ่ นทรงธรรม
มัธยมวัดมกุฏกษัตริ ย์
ราชวินิตบางแคปานขา
จันทร์ ประดิษฐารามวิทยาคม
มัธยมวัดหนองแขม
รวม สพม.1
พุทธจักรวิทยา
ดอนเมืองจาตุรจินดา
สตรี ศรี สรุ ิ โยทัย
สายน ้าผึ ้ง
สารวิทยา
รวม สพม.2
รวมทัง้ หมด

40
47
63
76
69
295
26
20
91
46
86
269
564

7.09
8.33
11.18
13.47
12.23
52.3
4.61
3.55
16.13
8.16
15.25
47.7
100

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างจานวน 564
คน พบว่ามีข้อมูลระดับผลการเรี ยนของนักเรี ยนสูญหายจานวน 68 คน (ร้ อยละ 12.1) ส่วนใหญ่
เป็ นนักเรี ยนหญิง (ร้ อยละ 74.4) เมื่อพิจารณาระดับผลการเรี ยน พบว่า นักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนทัง้
3 ระดับ ได้ แก่ ระดับสูง (3.00-4.00) ระดับปานกลาง (2.00-2.99) และระดับต่า (1.00-1.99) มี
สัดส่วนนักเรี ยนหญิงมากกว่านักเรี ยนชาย ดังตาราง 4.2
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ตาราง 4.2 จานวนและร้ อยละของนักเรี ยนจาแนกตามเพศและระดับผลการเรี ยน
ระดับผลการเรี ยน
1.00-1.99
2.00-2.99
3.00-4.00
ข้ อมูลสูญหาย
รวม
รวมทังหมด
้

ชาย

หญิง

รวม

จานวน
8
51
68

ร้ อยละ
38.1
32.3
21.5

จานวน
13
107
249

ร้ อยละ
61.9
67.7
78.5

127

25.6

369

74.4

จานวน
21
158
317
68
496
564

ร้ อยละ
100.0
100.0
100.0
12.1
100.0
100.0

2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลภูมิหลังของครูผ้ สู อนวิชาภาษาอังกฤษระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่
2 จานวน 18 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็ นครู เพศหญิ ง (ร้ อยละ 83.3) เมื่อพิจารณาอายุ พบว่าส่วน
ใหญ่มีอายุต่ากว่า 40 ปี (ร้ อยละ 77.78) เมื่อพิจารณาประสบการณ์ในการสอน พบว่าส่วนใหญ่
มีประสบการณ์ในการสอนต่ากว่า 10 ปี (ร้ อยละ 72.22) และเมื่อพิจารณาระดับการศึกษาพบว่า
ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้ อยละ 94.4) ดังตาราง 4.3
ตาราง 4.3 จานวนและร้ อยละของครู จาแนกตามเพศ อายุ ประสบการณ์ในการสอน และระดับ
การศึกษา
ตัวแปร
เพศ

ชาย
หญิง
รวม
อายุ
ต่ากว่า 40 ปี
ตังแต่
้ 40 ปี ขึ ้นไป
รวม
ประสบการณ์ ใ น ต่ากว่า 10 ปี
การสอน
ตังแต่
้ 10 ปี ขึ ้นไป
รวม
ระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
รวม

จานวน
3
15
18
14
4
18
13
5
18
17
1
18

ร้ อยละ
16.70
83.30
100.00
77.78
22.22
100.00
72.22
27.78
100.00
94.40
5.60
100.00
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ แบบการคิดของนักเรี ยน แบบการเรียนของนักเรี ยนและแบบ
การสอนของครู ในวิชาภาษาอังกฤษ
การวิเคราะห์ข้อมูลในตอนที่ 2 นี ้ ผู้วิจยั นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งออกเป็ น 3
ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์แบบการคิดของนักเรี ยน ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์แบบการเรี ยน
ของนัก เรี ย น และส่ ว นที่ 3 ผลการวิ เ คราะห์ แ บบการสอนของครู ใ นวิ ช าภาษาอัง กฤษ ซึ่ ง มี
รายละเอียดดังนี ้
2.1 ผลการวิเคราะห์ แบบการคิดของนักเรียน
ผลการวิเคราะห์แบบการคิดของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 จานวน 564 คน พบว่าใน
มิติด้านหน้ าที่ นักเรี ยนมีแบบการคิดแบบผู้ตดั สินมากที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 33.5 รองลงมาได้ แก่
แบบการคิด แบบไม่ส ามารถระบุไ ด้ แบบการคิ ด แบบผู้บ ริ ห าร และแบบการคิด แบบผู้ส ร้ าง
กฎเกณฑ์ (ร้ อยละ 28.0, 27.1และ 11.3 ตามลาดับ)
มิติด้านรู ปแบบ นักเรี ยนมีแบบการคิดแบบจัดลาดับงานมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 44
รองลงมาได้ แก่ แบบการคิด แบบไม่สามารถระบุได้ แบบการคิดแบบทางานเดียวในเวลาเดียว
แบบการคิดแบบยืดหยุ่น และแบบการคิดแบบทาหลายงานในเวลาเดียว (ร้ อยละ 35.6, 9.9, 5.7
และ 4.8 ตามลาดับ)
มิ ติด้า นระดับ นักเรี ยนมี แ บบการคิด แบบภาพรวมมากที่ สุด คิดเป็ นร้ อยละ 52.8
รองลงมาได้ แก่ แบบการคิด แบบรายละเอียด และแบบการคิดแบบไม่สามารถระบุได้ (ร้ อยละ
24.3และ 22.9 ตามลาดับ)
มิติด้านขอบเขต นักเรี ยนมีแบบการคิดแบบชอบครุ่ นคิดภายในใจมากที่สุด คิดเป็ น
ร้ อยละ 64.0 รองลงมาได้ แก่ แบบการคิด แบบชอบสัมพันธ์ กับภายนอก และแบบการคิดแบบไม่
สามารถระบุได้ (ร้ อยละ 19.5 และ 16.5 ตามลาดับ)
มิ ติด้านความโน้ มเอี ยง นักเรี ยนมี แ บบการคิด แบบใฝ่ กฎเกณฑ์ ม ากที่ สุด คิดเป็ น
ร้ อยละ 57.8 รองลงมาได้ แก่ แบบการคิด แบบใฝ่ อิสระ และแบบการคิดแบบไม่สามารถระบุได้
(ร้ อยละ 25.9 และ 16.3 ตามลาดับ) ดังตาราง 4.4
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ตาราง 4.4 จานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบวัดแบบการคิด
มิติ
ด้ านหน้ าที่

แบบการคิด

แบบผู้ตดั สิน
แบบผู้บริ หาร
แบบผู้สร้ างกฎเกณฑ์
แบบไม่สามารถระบุได้
รวม
ด้ านรูปแบบ แบบจัดลาดับงาน
แบบทางานเดียวในเวลาเดียว
แบบยืดหยุน่
แบบทาหลายงานในเวลาเดียว
แบบไม่สามารถระบุได้
รวม
ด้ านระดับ
แบบภาพรวม
แบบรายละเอียด
แบบไม่สามารถระบุได้
รวม
ด้ านขอบเขต แบบชอบครุ่นคิดภายในใจ
แบบชอบสัมพันธ์กบั ภายนอก
แบบไม่สามารถระบุได้
รวม
ด้ านความ
แบบใฝ่ กฎเกณฑ์
โน้ มเอียง
แบบใฝ่ อิสระ
แบบไม่สามารถระบุได้
รวม

จานวน (คน)
189
153
64
158
564
248
56
32
27
201
564
298
137
129
564
361
110
93
564
326
146
92
564

ร้ อยละ
33.5
27.1
11.3
28.0
100
44.0
9.9
5.7
4.8
35.6
100
52.8
24.3
22.9
100
64.0
19.5
16.5
100
57.8
25.9
16.3
100

เมื่ อ พิ จ ารณาแบบการคิ ด ของนั ก เรี ยนจ าแนกตามขนาดโรงเรี ยน โดยการวิ เคราะห์
ค่าไค-สแควร์ ( 2 ) ดังนี ้ มิติด้านหน้ าที่ พบว่าขนาดโรงเรี ยนมีความสัมพันธ์ กับแบบการคิด ( 2
=11.876, p<.05) แสดงว่านักเรี ยนในโรงเรี ยนขนาดต่าง ๆ จะมีแบบการคิดสัมพันธ์ กันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .05 โดยนักเรี ยนในโรงเรี ยนขนาดกลางจะมี แบบการคิดแบบผู้บริ หาร
มากที่สดุ รองลงมาได้ แก่ แบบการคิดแบบผู้ตดั สิน และแบบผู้สร้ างกฎเกณฑ์ ส่วนนักเรี ยนในโรงเรี ยน
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ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษจะมีแบบการคิดแบบผู้ตดั สินมากที่สุด รองลงมาได้ แก่ แบบการคิด
แบบผู้บริหาร และแบบผู้สร้ างกฎเกณฑ์
มิติด้านรู ปแบบ พบว่าขนาดโรงเรี ยนมีความสัมพันธ์ กับแบบการคิด ( 2 =15.489, p<.05)
แสดงว่านักเรี ยนในโรงเรี ยนขนาดต่าง ๆ จะมีแบบการคิดสัมพันธ์ กัน อย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .05 โดยนักเรี ยนในโรงเรี ยนขนาดกลางจะมีแบบการคิดแบบจัดลาดับงานมากที่สุด รองลงมา
ได้ แก่ แบบการคิดแบบยืดหยุ่น และแบบทางานเดียวในเวลาเดียว นักเรี ยนในโรงเรี ยนขนาดใหญ่จะมี
แบบการคิดแบบจัดลาดับงานมากที่สุด รองลงมาได้ แก่ แบบการคิดแบบทางานเดียวในเวลาเดียว
และแบบยืดหยุน่ ส่วนนักเรี ยนในโรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษจะมีแบบการคิดแบบจัดลาดับงานมากที่สดุ
รองลงมาได้ แก่ แบบการคิดแบบทางานเดียวในเวลาเดียว และแบบทาหลายงานในเวลาเดียว
มิติด้านระดับ พบว่าขนาดโรงเรี ยนมี ความสัมพันธ์ กับแบบการคิด ( 2 =6.658, p<.05)
แสดงว่านักเรี ยนในโรงเรี ยนขนาดต่าง ๆ จะมีแบบการคิดสัมพันธ์ กัน อย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .05 โดยนักเรี ยนในโรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษมีแนวโน้ มว่าจะมีแบบการคิดแบบภาพรวมมากกว่า
นักเรี ยนในโรงเรี ยนขนาดใหญ่และขนาดกลาง
มิติด้านขอบเขต พบว่าขนาดโรงเรี ยนมีความสัมพันธ์ กับแบบการคิด ( 2 =9.238, p<.05)
แสดงว่านักเรี ยนในโรงเรี ยนขนาดใหญ่ จะมี แบบการคิดสัมพันธ์ กัน อย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .05 โดยนักเรี ยนในโรงเรี ยนขนาดใหญ่ พิเศษมีแนวโน้ มว่าจะมี แบบการคิดแบบชอบครุ่ นคิด
ภายในใจมากกว่านักเรี ยนในโรงเรี ยนขนาดใหญ่และขนาดกลาง
มิติด้านความโน้ มเอียง พบว่าขนาดโรงเรี ยนมีความสัมพันธ์ กับแบบการคิด ( 2 =17.022,
p<.05) แสดงว่านักเรี ยนในโรงเรี ยนขนาดต่าง ๆ จะมีแบบการคิดสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยนักเรี ยนในโรงเรี ยนขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษจะมีแบบการคิดแบบใฝ่ กฎเกณฑ์
มากที่สดุ ส่วนนักเรี ยนในโรงเรี ยนขนาดกลางจะมีแบบการคิดแบบใฝ่ อิสระมากที่สดุ ดังตาราง 4.5
ตาราง 4.5 จานวนและร้ อยละของแบบการคิดของนักเรี ยนจาแนกตามขนาดโรงเรี ยน
ขนาดโรงเรียน
กลาง
ใหญ่
ใหญ่พิเศษ
รวม

2 =11.876, df=4, p<.05

แบบผู้ตดั สิน
14 (34.1)
60 (41.7)
115 (52.0)
189 (46.6)

มิติด้านหน้ าที่
แบบผู้บริ หาร
16 (39.0)
55 (38.2)
82 (37.1)
153 (37.7)

รวม
แบบผู้สร้ างกฎเกณฑ์
11 (26.8)
41 (100.00)
29 (20.1)
144 (100.00)
24 (10.9)
221 (100.00)
64 (15.8)
406 (100.00)
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ตาราง 4.5 จานวนและร้ อยละของแบบการคิดของนักเรี ยนจาแนกตามขนาดโรงเรี ยน (ต่อ)
มิติด้านรูปแบบ
ขนาดโรงเรียน
กลาง
ใหญ่
ใหญ่พิเศษ
รวม

แบบจัดลาดับ
งาน

แบบทางานเดียว
ในเวลาเดียว

แบบทาหลายงาน
ในเวลาเดียว

แบบยืดหยุน่

10 (47.6)
90 (64.7)
148 (72.9)
248 (68.3)

3 (14.3)
22 (15.8)
31 (15.3)
56 (15.4)

2 (9.5)
12 (8.6)
13 (6.4)
27 (7.4)

6 (28.6)
15 (10.8)
11 (5.4)
32 (8.8)

รวม
21 (100.00)
139 (100.00)
203 (100.00)
363 (100.00)

2 =15.489, df=6, p<.05
ขนาดโรงเรียน
กลาง
ใหญ่
ใหญ่พิเศษ
รวม

มิติด้านระดับ
แบบภาพรวม
24 (57.1)
113 (64.6)
161 (73.9)
298 (68.5)

แบบรายละเอียด
18 (42.9)
62 (35.4)
57 (26.1)
137 (31.5)

รวม
42 (100.00)
175 (100.00)
218 (100.00)
435 (100.0)

2 =6.658, df=2, p<.05
ขนาดโรงเรียน
กลาง
ใหญ่
ใหญ่พิเศษ
รวม

มิติด้านขอบเขต
รวม
แบบชอบครุ่นคิดภายในใจ
แบบชอบสัมพันธ์กบั ภายนอก
27 (60.0)
18 (40.0)
45 (100.00)
135 (75.4)
44 (24.6)
179 (100.00)
199 (80.6)
48 (19.4)
247 (100.00)
361 (76.6)
110 (23.4)
471 (100.0)

2 =9.238, df=2, p<.05
ขนาดโรงเรียน
กลาง
ใหญ่
ใหญ่พิเศษ
รวม

2 =17.022, df=2, p<.05

มิติด้านความโน้ มเอียง
แบบใฝ่ กฎเกณฑ์
แบบใฝ่ อิสระ
24 (49.0)
25 (51.0)
122 (64.9)
66 (35.1)
180 (76.6)
55 (23.4)
326 (69.1)
146 (30.9)

รวม
49 (100.00)
188 (100.00)
235 (100.00)
472 (100.0)
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เมื่อพิจารณาแบบการคิดของนักเรี ยนจาแนกตามเพศ โดยการวิเคราะห์คา่ ไค-สแควร์ ( 2 )
ดังนี ้ มิติด้านหน้ าที่ พบว่าเพศไม่มีความสัมพันธ์ กับแบบการคิด ( 2 =1.091, p>.05) แสดงว่า
นักเรี ยนชายและนักเรี ยนหญิงจะมีแบบการคิดไม่สมั พันธ์กนั โดยทังนั
้ กเรี ยนชายและนักเรี ยนหญิง
จะมีแบบการคิดแบบผู้ตดั สินมากที่สุด รองลงมาได้ แก่ แบบการคิดแบบผู้บริ หาร และแบบผู้สร้ าง
กฎเกณฑ์ ซึง่ อาจสรุปได้ วา่ เพศของนักเรี ยนไม่ขึ ้นอยู่กบั แบบการคิดในมิตดิ ้ านหน้ าที่ของนักเรี ยน
มิติด้านรูปแบบ พบว่าเพศไม่มีความสัมพันธ์กบั แบบการคิด ( 2 =5.732, p>.05) แสดง
ว่านักเรี ยนชายและนักเรี ยนหญิงจะมีแบบการคิดไม่สมั พันธ์ กัน โดยนักเรี ยนชายจะมีแบบการคิด
แบบจัดลาดับงานมากที่สดุ รองลงมาได้ แก่ แบบการคิดแบบทางานเดียวในเวลา และแบบทาหลาย
งานในเวลาเดียว ส่วนนักเรี ยนหญิ งจะมีแบบการคิดแบบจัดลาดับงานมากที่สุด รองลงมาได้ แก่
แบบการคิดแบบทางานเดียวในเวลาเดียว และแบบยืดหยุ่น ซึ่งอาจสรุ ปได้ ว่าเพศของนักเรี ยนไม่
ขึ ้นอยูก่ บั แบบการคิดในมิตดิ ้ านรูปแบบของนักเรี ยน
มิติด้านระดับ พบว่าเพศไม่มีความสัมพันธ์ กบั แบบการคิด ( 2 =.152, p>.05) แสดงว่า
นักเรี ยนชายและนักเรี ยนหญิงจะมีแบบการคิดไม่สมั พันธ์กนั โดยทังนั
้ กเรี ยนชายและนักเรี ยนหญิง
จะมีแบบการคิดแบบภาพรวมมากที่สดุ รองลงมาได้ แก่ แบบการคิดแบบรายละเอียด ซึ่งอาจสรุปได้
ว่าเพศของนักเรี ยนไม่ขึ ้นอยู่กบั แบบการคิดในมิติด้านระดับของนักเรี ยน
มิติด้านขอบเขต พบว่าเพศมีความสัมพันธ์กับแบบการคิด ( 2 =11.731, p<.05) แสดงว่า
นักเรี ยนชายและนักเรี ยนหญิงจะมีแบบการคิดสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
ทังนั
้ กเรี ยนชายและนักเรี ยนหญิงมีแบบการคิดแบบชอบครุ่ นคิดภายในใจ ในขณะที่นกั เรี ยนชายมี
แนวโน้ มว่าจะมีแบบการคิดแบบชอบสัมพันธ์กบั ภายนอกมากกว่านักเรี ยนหญิง ส่วนนักเรี ยนหญิงมี
แนวโน้ มว่าจะมีแบบการคิดแบบชอบครุ่นคิดภายในใจมากกว่านักเรี ยนชาย ซึ่งอาจสรุปได้ ว่าเพศของ
นักเรี ยนขึ ้นอยูก่ บั แบบการคิดในมิติด้านขอบเขตของนักเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
มิติด้านความโน้ มเอียง พบว่าเพศมีความสัมพันธ์ กับแบบการคิด ( 2 =13.684, p<.05)
แสดงว่านักเรี ยนชายและนักเรี ยนหญิ งจะมี แบบการคิดสัมพันธ์ กันอย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .05 โดยทังนั
้ กเรี ยนชายและนักเรี ยนหญิงมีแบบการคิดแบบใฝ่ กฎเกณฑ์ ในขณะที่นกั เรี ยนชาย
มีแนวโน้ มว่าจะมีแบบการคิดแบบใฝ่ อิสระมากกว่านักเรี ยนหญิง ส่วนนักเรี ยนหญิงมีแนวโน้ มว่าจะมี
แบบการคิดแบบใฝ่ กฎเกณฑ์มากกว่านักเรี ยนชาย ซึ่งอาจสรุ ปได้ ว่าเพศของนักเรี ยนขึ ้นอยู่กับแบบ
การคิดในมิตดิ ้ านความโน้ มเอียงของนักเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ดังตาราง 4.6
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ตาราง 4.6 จานวนและร้ อยละของแบบการคิดของนักเรี ยนจาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

มิติด้านหน้ าที่
แบบผู้บริ หาร
34 (34.0)
119 (38.9)
153 (37.7)

แบบผู้ตดั สิน
51 (51.0)
138 (45.1)
189 (46.6)

แบบผู้สร้ างกฎเกณฑ์
15 (15.0)
49 (16.0)
64 (15.8)

รวม
100 (100.0)
306 (100.0)
406 (100.0)

2 =1.091, df=2, p>.05
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

แบบจัดลาดับ
งาน
47 (58.0)
201 (71.3)
248 (68.3)

มิติด้านรูปแบบ
แบบทางานเดียว แบบทาหลาย
ในเวลาเดียว
งานในเวลาเดียว
17 (21.0)
9 (11.1)
39 (13.8)
18 (6.4)
56 (15.4)
27 (7.4)

แบบยืดหยุน่
8 (9.9)
24 (8.5)
32 (8.8)

รวม
81 (100.0)
282 (100.0)
363 (100.0)

2 =5.732, df=3, p>.05
มิติด้านระดับ

เพศ

แบบภาพรวม
77 (70.0)
221 (68.0)
298 (68.5)

ชาย
หญิง
รวม

แบบรายละเอียด
33 (30.0)
104 (32.0)
137 (31.5)

รวม
110 (100.0)
325 (100.0)
435 (100.0)

2 =.152, df=1, p>.05
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

มิติด้านขอบเขต
แบบชอบครุ่นคิดภายในใจ
แบบชอบสัมพันธ์กบั ภายนอก
79 (65.3)
42 (34.7)
282 (80.6)
68 (19.4)
361 (76.6)
110 (23.4)

รวม
121 (100.0)
350 (100.0)
471 (100.0)

2 =11.731, df=1, p<.05
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

มิติด้านความโน้ มเอียง
แบบใฝ่ กฎเกณฑ์
แบบใฝ่ อิสระ
68 (55.7)
54 (44.3)
258 (73.7)
92 (26.3)
326 (69.1)
146 (30.9)

2 =13.684, df=1, p<.05

รวม
122 (100.0)
350 (100.0)
472 (100.0)
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เมื่อพิจารณาแบบการคิดของนักเรี ยนจาแนกตามระดับผลการเรี ยน โดยการวิเคราะห์ค่า
ไค-สแควร์ ( 2 ) ดังนี ้ มิตดิ ้ านหน้ าที่ พบว่าระดับผลการเรี ยนไม่มีความสัมพันธ์กบั แบบการคิด ( 2
=5.099, p>.05) แสดงว่านักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนอยู่ในระดับสูง (3.00-4.00) ระดับปานกลาง(2.002.99) และระดับต่า (1.00-1.99) จะมีแบบการคิดไม่สมั พันธ์ กัน โดยนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนอยู่ใน
ระดับสูงจะมีแบบการคิดแบบผู้ตดั สินมากที่สุด รองลงมาได้ แก่ แบบการคิดแบบผู้บริ หาร และแบบ
ผู้สร้ างกฎเกณฑ์ นักเรี ยนที่ มี ผลการเรี ยนอยู่ในระดับปานกลางจะมี แบบการคิ ด แบบผู้บริ หาร
มากที่สุด รองลงมาได้ แก่ แบบการคิดแบบผู้ตดั สิน และแบบผู้สร้ างกฎเกณฑ์ ส่วนนักเรี ยนที่มีผล
การเรี ยนอยู่ในระดับต่าจะมี แบบการคิดแบบผู้ตดั สินมากที่ สุด รองลงมาได้ แก่ แบบการคิดแบบ
ผู้บริ หารกับแบบการคิดแบบผู้สร้ างกฎเกณฑ์ในสัดส่วนเท่ากัน ซึ่งอาจสรุ ปได้ ว่าระดับผลการเรี ยน
ของนักเรี ยนไม่ขึ ้นอยูก่ บั แบบการคิดในมิติด้านหน้ าที่ของนักเรี ยน
มิ ติด้านรู ปแบบ พบว่าระดับผลการเรี ยนมี ความสัมพันธ์ กับแบบการคิด ( 2 =17.858,
p<.05) แสดงว่านักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนอยู่ในระดับสูง (3.00-4.00) ระดับปานกลาง (2.00-2.99)
และระดับต่า (1.00-1.99) จะมีแบบการคิดสัมพันธ์ กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
นักเรี ยนที่ มี ผลการเรี ยนอยู่ในระดับสูง มี แนวโน้ มว่าจะมี แบบการคิดแบบจัดล าดับงานมากกว่า
นักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนอยู่ในระดับปานกลาง และระดับต่า ซึ่งอาจสรุ ปได้ ว่าระดับผลการเรี ยนของ
นักเรี ยนขึ ้นอยูก่ บั แบบการคิดในมิติด้านรูปแบบของนักเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
มิ ติด้ านระดับ พบว่าระดับผลการเรี ยนไม่ มี ความสัมพันธ์ กับแบบการคิด ( 2 =3.436,
p>.05) แสดงว่านักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนอยู่ในระดับสูง (3.00-4.00) ระดับปานกลาง (2.00-2.99)
และระดับต่า (1.00-1.99) จะมีแบบการคิดไม่สมั พันธ์ กนั โดยนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนอยู่ในระดับสูง
และระดับปานกลางจะมีแบบการคิดแบบภาพรวมแบบมากที่สุด ส่วนนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนอยู่ใน
ระดับต่าจะมีแบบการคิดแบบภาพรวมกับแบบการคิดแบบรายละเอียดในสัดส่วนเท่ากัน ซึ่งอาจสรุป
ได้ วา่ ระดับผลการเรี ยนของนักเรี ยนไม่ขึ ้นอยูก่ บั แบบการคิดในมิตดิ ้ านระดับของนักเรี ยน
มิติด้านขอบเขต พบว่าระดับผลการเรี ยนมี ความสัมพันธ์ กับแบบการคิด ( 2 =10.747,
p<.05) แสดงว่านักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนอยู่ในระดับสูง (3.00-4.00) ระดับปานกลาง (2.00-2.99)
และระดับต่า (1.00-1.99) จะมีแบบการคิดสัมพันธ์ กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
นักเรี ยนที่ มี ผลการเรี ยนอยู่ในระดับสูง มี แนวโน้ มว่าจะมี แบบการคิดแบบชอบครุ่ นคิดภายในใจ
มากกว่านักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนอยู่ในระดับต่าจะ
มีแบบการคิดแบบชอบสัมพันธ์กบั ภายนอกมากที่สดุ ซึง่ อาจสรุปได้ วา่ ระดับผลการเรี ยนของนักเรี ยน
ขึ ้นอยูก่ บั แบบการคิดในมิตดิ ้ านขอบเขตของนักเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
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มิ ติ ด้ านความโน้ ม เอี ยงพบว่ าระดับผลการเรี ยนมี ความสัม พันธ์ กับแบบการคิ ด ( 2
=13.668, p<.05) แสดงว่านักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนอยู่ในระดับสูง (3.00-4.00) ระดับปานกลาง
(2.00-2.99) และระดับต่า (1.00-1.99) จะมี แบบการคิดสัมพันธ์ กันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .05 โดยนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนทัง้ 3 ระดับ มีแบบการคิดแบบใฝ่ กฎเกณฑ์ ในขณะที่นกั เรี ยนที่
มีผลการเรี ยนอยู่ในระดับสูงมีแนวโน้ มว่าจะมีแบบการคิดแบบใฝ่ กฎเกณฑ์มากกว่านักเรี ยนที่มีผล
การเรี ยนอยูใ่ นระดับต่า และระดับปานกลาง ซึง่ อาจสรุปได้ วา่ ระดับผลการเรี ยนของนักเรี ยนขึ ้นอยู่กบั
แบบการคิดในมิตดิ ้ านความโน้ มเอียงของนักเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตาราง 4.7
ตาราง 4.7 จานวนและร้ อยละของแบบการคิดของนักเรี ยนจาแนกตามระดับผลการเรี ยน
ระดับผล
การเรี ยน
1.00-1.99
2.00-2.99
3.00-4.00
รวม

แบบผู้ตดั สิน
4 (50.0)
41 (38.7)
121 (49.2)
166 (46.1)

มิติด้านหน้ าที่
แบบผู้บริ หาร
แบบผู้สร้ างกฎเกณฑ์
2 (25.0)
2 (25.0)
49 (46.2)
16 (15.1)
86 (35.0)
39 (15.9)
137 (38.1)
57 (15.8)

รวม
8 (100.0)
106 (100.0)
246 (100.0)
360 (100.0)

2 =5.099, df=4, p>.05
ระดับผล
การเรี ยน
1.00-1.99
2.00-2.99
3.00-4.00

รวม

แบบจัดลาดับ
งาน
2 (40.0)
58 (64.4)
157 (69.2)
217 (67.4)

มิติด้านรูปแบบ
แบบทางานเดียว แบบทาหลาย
ในเวลาเดียว
งานในเวลาเดียว
1 (20.0)
2 (40.0)
10 (11.1)
12 (13.3)
41 (18.1)
10 (4.4)
52 (16.1)
24 (7.5)

แบบยืดหยุน่
10 (11.1)
19 (8.4)
29 (9.0)

รวม
5 (100.0)
90 (100.0)
227 (100.0)
322 (100.0)

2 =17.858, df=6, p<.05
ระดับผล
การเรี ยน
1.00-1.99
2.00-2.99
3.00-4.00
รวม

มิติด้านระดับ
แบบภาพรวม
6 (50.0)
80 (66.1)
181 (71.8)
267 (69.4)

2 =3.436, df=2, p>.05

แบบรายละเอียด
6 (50.0)
41 (33.9)
71 (28.2)
118 (30.6)

รวม
12 (100.0)
121 (100.0)
252 (100.0)
385 (100.0)
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ตาราง 4.7 จานวนและร้ อยละของแบบการคิดของนักเรี ยนจาแนกตามระดับผลการเรี ยน (ต่อ)
ระดับผล
การเรี ยน
1.00-1.99
2.00-2.99
3.00-4.00
รวม

มิติด้านขอบเขต
แบบชอบครุ่นคิดภายในใจ
แบบชอบสัมพันธ์กบั ภายนอก
6 (42.9)
8 (57.1)
95 (74.8)
32 (25.2)
217 (79.8)
55 (20.2)
318 (77.0)
95 (23.0)

รวม
14 (100.0)
127 (100.0)
272 (100.0)
413 (100.0)

2 =10.747, df=2, p<.05
ระดับผล
การเรี ยน
1.00-1.99
2.00-2.99
3.00-4.00
รวม

มิติด้านความโน้ มเอียง
แบบใฝ่ กฎเกณฑ์
9 (60.0)
75 (57.3)
202 (75.1)
286 (68.9)

แบบใฝ่ อิสระ
6 (40.0)
56 (42.7)
67 (24.9)
129 (31.1)

รวม
15 (100.0)
131 (100.0)
269 (100.0)
415 (100.0)

2 =13.668, df=2, p<.05

การวิเคราะห์โปรไฟล์แบบการคิดของนักเรี ยน โปรไฟล์แบบการคิดในที่นีป้ ระกอบด้ วย
แบบ การคิดทัง้ 5 มิติ ได้ แก่ มิตดิ ้ านหน้ าที่ ประกอบด้ วยแบบการคิด 3 แบบ ได้ แก่ แบบผู้บริ หาร
แบบผู้สร้ างกฎเกณฑ์ และแบบผู้ตดั สิน มิติด้านรู ปแบบ ประกอบด้ วยแบบการคิด 4 แบบ ได้ แก่
แบบจัดลาดับงาน แบบทางานเดียวในเวลาเดียว แบบทาหลายงานในเวลาเดียว และแบบยืดหยุ่น
มิตดิ ้ านระดับ ประกอบด้ วยแบบการคิด 2 แบบ ได้ แก่ แบบภาพรวม และแบบรายละเอียด มิติด้าน
ขอบเขต ประกอบด้ วยแบบการคิด 2 แบบ ได้ แก่ แบบชอบครุ่นคิดภายในใจ และแบบชอบสัมพันธ์
กับภายนอก และมิตดิ ้ านความโน้ มเอียง ประกอบด้ วยแบบการคิด 2 แบบ ได้ แก่ แบบใฝ่ กฎเกณฑ์
และแบบใฝ่ อิสระ แบบการคิดในแต่ละมิติประกอบกัน (3 แบบ x 4 แบบ x 2 แบบ x 2 แบบ x 2แบบ)
รวมเป็ นจานวนโปรไฟล์แบบการคิดทังหมด
้
96 โปรไฟล์ ดังตาราง 4.8
ผู้วิจยั ใช้ เกณฑ์การจัดกลุ่มโปรไฟล์แบบการคิดของนิอร ไชยพรพัฒนา (2554) ที่ใช้ การ
วิเคราะห์จัดกลุ่ม (cluster analysis) ผลการวิเคราะห์พบว่าการจัดกลุ่มแบบการคิด ออกเป็ น 3
กลุม่ มีความเหมาะสมมากที่สดุ โดยมิตทิ ี่มีความสาคัญในการจัดกลุ่ม ได้ แก่ มิติด้านระดับและมิ ติ
ด้ านรู ปแบบ ในการจัดโปรไฟล์แบบการคิด นักเรี ยนแต่ละคนจะต้ องมีแบบการคิดครบทัง้ 5 มิติ
เรี ยกว่า “โปรไฟล์แบบการคิด” โดยวิเคราะห์จากแบบการคิดที่มีจานวนมากที่สดุ ในแต่ละมิติ จึง

86
สรุ ปว่าเป็ นแบบการคิดของแต่ละมิตินนั ้ จากนัน้ ตรวจสอบว่านักเรี ยนแต่ละคนมีโปรไฟล์แบบ
การคิดตรงตามลักษณะโปรไฟล์ แบบการคิดทัง้ 96 โปรไฟล์หรื อไม่ ถ้ า โปรไฟล์แบบการคิดของ
นักเรี ยนตรงตามลักษณะโปรไฟล์ที่กาหนดไว้ จึง ตรวจสอบว่าลักษณะโปรไฟล์แบบการคิดจัดอยู่
ในกลุม่ โปรไฟล์ของแบบการคิดกลุม่ ใดจาก 3 กลุ่มโปรไฟล์ของแบบการคิด แล้ วจึงสรุปว่านักเรี ยน
คนดัง กล่า วมี โ ปรไฟล์ แ บบการคิด จัด อยู่ใ นกลุ่ม โปรไฟล์ ข องแบบการคิด กลุ่ม นัน้ แต่ส าหรั บ
งานวิจยั นี ้ พบว่ามีนกั เรี ยนที่มีแบบการคิดไม่เป็ นไปตามลักษณะโปรไฟล์ ของแบบการคิดทัง้ 96
โปรไฟล์ ผู้วิจยั จึงจัดให้ นกั เรี ยนเหล่านี ้อยูใ่ นกลุม่ แบบการคิดกลุม่ ที่ 4 ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มแบบการคิดแบบใส่ใจรายละเอียด ประกอบด้ วยโปรไฟล์แบบการคิด
แบบรายละเอียดเป็ นสาคัญ นักเรี ยนที่อยู่ในกลุ่มนีเ้ ป็ นคนที่ชอบทางานที่มีรายละเอียดและให้
ความสาคัญกับการทางานในทุกขันตอน
้
กลุ่ม ที่ 2 กลุ่ม แบบการคิด แบบมี ก ระบวนการ ประกอบด้ ว ยโปรไฟล์ แ บบการคิ ด
แบบจัดลาดับงาน แบบรายละเอียด แบบใฝ่ อิสระ นักเรี ยนที่อยู่ในกลุ่มนี ้เป็ นคนที่มีเป้าหมายใน
การท างานและต้ อ งการจัด ล าดับ ความส าคัญ ของภาระงาน ท างานอย่ า งละเอี ย ด ชอบวิ ธี
ดาเนินงานที่มี การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มักใช้ รูปแบบใหม่ ๆ ในการทางานที่ ได้ รับมอบหมาย
สามารถปรับตัวเข้ ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้
กลุ่มที่ 3 กลุ่มแบบการคิดแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประกอบด้ วยโปรไฟล์แบบการคิดแบบ
ภาพรวมเป็ นสาคัญ นักเรี ยนที่อยู่ในกลุ่มนี ้เป็ นคนที่ชอบทางานโดยยึดเป้าหมายเป็ นหลัก มองสิ่ง
ต่าง ๆ แบบภาพรวม ไม่สนใจรายละเอียด เล็ก ๆ น้ อย ๆ
กลุ่มที่ 4 กลุ่มแบบการคิดแบบจาแนกไม่ไ ด้ คือ ในมิตินนั ้ ๆ นักเรี ยนมีคะแนนแบบ
การคิดเท่ากัน ทาให้ ไม่สามารถระบุได้ ว่า ในมิ ตินนั ้ นักเรี ยนมีแบบการคิดเป็ นแบบใด ส่ง ผลให้
นักเรี ยนคนดังกล่าวมีแบบการคิดไม่ครบทัง้ 5 มิติ เมื่อแบบการคิดไม่ครบทัง้ 5 มิติ จึงไม่สามารถ
นามาจัดกลุ่มโปรไฟล์แบบการคิดได้ สรุปว่าหากนักเรี ยนมีแบบการคิดไม่ครบทัง้ 5 มิติ จะจัดอยู่
ในกลุม่ ที่ 4 คือ กลุม่ แบบการคิดแบบจาแนกไม่ได้
จากการวิเคราะห์โปรไฟล์แบบการคิดทัง้ 96 โปรไฟล์ ผู้วิจัยนาโปรไฟล์แบบการคิดของ
นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 มาวิเคราะห์ เพื่อตรวจสอบว่านักเรี ยนแต่ละคนถูกจัดอยู่ในกลุ่ม
โปรไฟล์ ของแบบการคิดกลุ่มใด เมื่อพิจารณากลุ่มโปรไฟล์ของแบบการคิดของนักเรี ยนจานวน
564 คน พบว่ า มี นัก เรี ย นที่ ส ามารถจัด กลุ่ม โปรไฟล์ ข องแบบการคิ ด ตามแนวคิ ด ของนิ อ ร
ไชยพรพัฒนา (2554) ได้ จานวน 290 คน คิดเป็ นร้ อยละ 51.4 และนักเรี ยนถูกจัดในกลุ่ม แบบ
การคิดแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์มากที่สดุ จานวน 201 คน (ร้ อยละ 35.6) รองลงมาได้ แก่ กลุ่มแบบการ
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คิด แบบใส่ใจรายละเอี ยด และกลุ่ม แบบการคิด แบบมี กระบวนการ (ร้ อยละ 13.5 และ 2.3
ตามลาดับ) ดังตาราง 4.9
ตาราง 4.8 การจัดกลุม่ โปรไฟล์ของแบบการคิด
มิติด้านหน้ าที

มิติด้านรูปแบบ

จัดลาดับงาน
(hierarchic)

ทางานเดียวใน
เวลาเดียว
(monarchic)
ผู้บริหาร
(executive)

ทาหลายงานใน
เวลาเดียว
(oligarchic)

ยืดหยุน่
(anarchic)

โปรไฟล์ แบบการคิด
มิติด้านระดับ
มิติด้านขอบเขต
ชอบครุ่นคิดภายในใจ
ภาพรวม
(internal)
(global)
ชอบสัมพันธ์กบั
ภายนอก (external)
ชอบครุ่นคิดภายในใจ
รายละเอียด
(internal)
(local)
ชอบสัมพันธ์กบั
ภายนอก (external)
ชอบครุ่นคิดภายในใจ
ภาพรวม
(internal)
(global)
ชอบสัมพันธ์กบั
ภายนอก (external)
ชอบครุ่นคิดภายในใจ
รายละเอียด
(internal)
(local)
ชอบสัมพันธ์กบั
ภายนอก (external)
ชอบครุ่นคิดภายในใจ
ภาพรวม
(internal)
(global)
ชอบสัมพันธ์กบั
ภายนอก (external)
ชอบครุ่นคิดภายในใจ
รายละเอียด
(internal)
(local)
ชอบสัมพันธ์กบั
ภายนอก (external)
ชอบครุ่นคิดภายในใจ
ภาพรวม
(internal)
(global)
ชอบสัมพันธ์กบั
ภายนอก (external)
ชอบครุ่นคิดภายในใจ
รายละเอียด
(internal)
(local)
ชอบสัมพันธ์กบั
ภายนอก (external)

มิติด้านความโน้ มเอียง
ใฝ่ อิสระ (liberal)
ใฝ่ กฎเกณฑ์(conservative)
ใฝ่ อิสระ (liberal)
ใฝ่ กฎเกณฑ์ (conservative)
ใฝ่ อิสระ (liberal)
ใฝ่ กฎเกณฑ์ (conservative)
ใฝ่ อิสระ (liberal)
ใฝ่ กฎเกณฑ์ (conservative)
ใฝ่ อิสระ (liberal)
ใฝ่ กฎเกณฑ์ (conservative)
ใฝ่ อิสระ (liberal)
ใฝ่ กฎเกณฑ์ (conservative)
ใฝ่ อิสระ (liberal)
ใฝ่ กฎเกณฑ์ (conservative)
ใฝ่ อิสระ (liberal)
ใฝ่ กฎเกณฑ์ (conservative)
ใฝ่ อิสระ (liberal)
ใฝ่ กฎเกณฑ์ (conservative)
ใฝ่ อิสระ (liberal)
ใฝ่ กฎเกณฑ์ (conservative)
ใฝ่ อิสระ (liberal)
ใฝ่ กฎเกณฑ์ (conservative)
ใฝ่ อิสระ (liberal)
ใฝ่ กฎเกณฑ์ (conservative)
ใฝ่ อิสระ (liberal)
ใฝ่ กฎเกณฑ์ (conservative)
ใฝ่ อิสระ (liberal)
ใฝ่ กฎเกณฑ์ (conservative)
ใฝ่ อิสระ (liberal)
ใฝ่ กฎเกณฑ์ (conservative)
ใฝ่ อิสระ (liberal)
ใฝ่ กฎเกณฑ์ (conservative)

กลุ่มของ
โปรไฟล์
กลุม่ ที่ 3
กลุม่ ที่ 3
กลุม่ ที่ 3
กลุม่ ที่ 3
กลุม่ ที่ 1
กลุม่ ที่ 1
กลุม่ ที่ 1
กลุม่ ที่ 1
กลุม่ ที่ 3
กลุม่ ที่ 3
กลุม่ ที่ 3
กลุม่ ที่ 3
กลุม่ ที่ 2
กลุม่ ที่ 1
กลุม่ ที่ 2
กลุม่ ที่ 1
กลุม่ ที่ 3
กลุม่ ที่ 3
กลุม่ ที่ 3
กลุม่ ที่ 3
กลุม่ ที่ 1
กลุม่ ที่ 1
กลุม่ ที่ 1
กลุม่ ที่ 1
กลุม่ ที่ 3
กลุม่ ที่ 3
กลุม่ ที่ 3
กลุม่ ที่ 3
กลุม่ ที่ 1
กลุม่ ที่ 1
กลุม่ ที่ 1
กลุม่ ที่ 1
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ตาราง 4.8 การจัดกลุม่ โปรไฟล์ของแบบการคิด (ต่อ)
มิติด้านหน้ าที

มิติด้านรูปแบบ

จัดลาดับงาน
(hierarchic)

ทางานเดียวใน
เวลาเดียว
(monarchic)
ผู้สร้ าง
กฎเกณฑ์
(legislative)
ทาหลายงานใน
เวลาเดียว
(oligarchic)

ยืดหยุน่
(anarchic)

โปรไฟล์ แบบการคิด
มิติด้านระดับ
มิติด้านขอบเขต
ชอบครุ่นคิดภายในใจ
ภาพรวม
(internal)
(global)
ชอบสัมพันธ์กบั
ภายนอก (external)
ชอบครุ่นคิดภายในใจ
รายละเอียด
(internal)
(local)
ชอบสัมพันธ์กบั
ภายนอก (external)
ชอบครุ่นคิดภายในใจ
ภาพรวม
(internal)
(global)
ชอบสัมพันธ์กบั
ภายนอก (external)
ชอบครุ่นคิดภายในใจ
รายละเอียด
(internal)
(local)
ชอบสัมพันธ์กบั
ภายนอก (external)
ชอบครุ่นคิดภายในใจ
ภาพรวม
(internal)
(global)
ชอบสัมพันธ์กบั
ภายนอก (external)
ชอบครุ่นคิดภายในใจ
รายละเอียด
(internal)
(local)
ชอบสัมพันธ์กบั
ภายนอก (external)
ชอบครุ่นคิดภายในใจ
ภาพรวม
(internal)
(global)
ชอบสัมพันธ์กบั
ภายนอก (external)
ชอบครุ่นคิดภายในใจ
รายละเอียด
(internal)
(local)
ชอบสัมพันธ์กบั
ภายนอก (external)

มิติด้านความโน้ มเอียง
ใฝ่ อิสระ (liberal)
ใฝ่ กฎเกณฑ์(conservative)
ใฝ่ อิสระ (liberal)
ใฝ่ กฎเกณฑ์ (conservative)
ใฝ่ อิสระ (liberal)
ใฝ่ กฎเกณฑ์ (conservative)
ใฝ่ อิสระ (liberal)
ใฝ่ กฎเกณฑ์ (conservative)
ใฝ่ อิสระ (liberal)
ใฝ่ กฎเกณฑ์ (conservative)
ใฝ่ อิสระ (liberal)
ใฝ่ กฎเกณฑ์ (conservative)
ใฝ่ อิสระ (liberal)
ใฝ่ กฎเกณฑ์ (conservative)
ใฝ่ อิสระ (liberal)
ใฝ่ กฎเกณฑ์ (conservative)
ใฝ่ อิสระ (liberal)
ใฝ่ กฎเกณฑ์ (conservative)
ใฝ่ อิสระ (liberal)
ใฝ่ กฎเกณฑ์ (conservative)
ใฝ่ อิสระ (liberal)
ใฝ่ กฎเกณฑ์ (conservative)
ใฝ่ อิสระ (liberal)
ใฝ่ กฎเกณฑ์ (conservative)
ใฝ่ อิสระ (liberal)
ใฝ่ กฎเกณฑ์ (conservative)
ใฝ่ อิสระ (liberal)
ใฝ่ กฎเกณฑ์ (conservative)
ใฝ่ อิสระ (liberal)
ใฝ่ กฎเกณฑ์ (conservative)
ใฝ่ อิสระ (liberal)
ใฝ่ กฎเกณฑ์ (conservative)

กลุ่มของ
โปรไฟล์
กลุม่ ที่ 3
กลุม่ ที่ 3
กลุม่ ที่ 3
กลุม่ ที่ 3
กลุม่ ที่ 1
กลุม่ ที่ 1
กลุม่ ที่ 1
กลุม่ ที่ 1
กลุม่ ที่ 3
กลุม่ ที่ 3
กลุม่ ที่ 3
กลุม่ ที่ 3
กลุม่ ที่ 2
กลุม่ ที่ 1
กลุม่ ที่ 2
กลุม่ ที่ 1
กลุม่ ที่ 3
กลุม่ ที่ 3
กลุม่ ที่ 3
กลุม่ ที่ 3
กลุม่ ที่ 1
กลุม่ ที่ 1
กลุม่ ที่ 1
กลุม่ ที่ 1
กลุม่ ที่ 3
กลุม่ ที่ 3
กลุม่ ที่ 3
กลุม่ ที่ 3
กลุม่ ที่ 1
กลุม่ ที่ 1
กลุม่ ที่ 1
กลุม่ ที่ 1
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ตาราง 4.8 การจัดกลุม่ โปรไฟล์ของแบบการคิด (ต่อ)
มิติด้านหน้ าที

มิติด้านรูปแบบ

จัดลาดับงาน
(hierarchic)

ทางานเดียวใน
เวลาเดียว
(monarchic)
ผู้ตดั สิน
(judicial)

ทาหลายงานใน
เวลาเดียว
(oligarchic)

ยืดหยุน่
(anarchic)

ที่มา : นิอร ไชยพรพัฒนา (2554)

โปรไฟล์ แบบการคิด
มิติด้านระดับ
มิติด้านขอบเขต
ชอบครุ่นคิดภายในใจ
ภาพรวม
(internal)
(global)
ชอบสัมพันธ์กบั
ภายนอก (external)
ชอบครุ่นคิดภายในใจ
รายละเอียด
(internal)
(local)
ชอบสัมพันธ์กบั
ภายนอก (external)
ชอบครุ่นคิดภายในใจ
ภาพรวม
(internal)
(global)
ชอบสัมพันธ์กบั
ภายนอก (external)
ชอบครุ่นคิดภายในใจ
รายละเอียด
(internal)
(local)
ชอบสัมพันธ์กบั
ภายนอก (external)
ชอบครุ่นคิดภายในใจ
ภาพรวม
(internal)
(global)
ชอบสัมพันธ์กบั
ภายนอก (external)
ชอบครุ่นคิดภายในใจ
รายละเอียด
(internal)
(local)
ชอบสัมพันธ์กบั
ภายนอก (external)
ชอบครุ่นคิดภายในใจ
ภาพรวม
(internal)
(global)
ชอบสัมพันธ์กบั
ภายนอก (external)
ชอบครุ่นคิดภายในใจ
รายละเอียด
(internal)
(local)
ชอบสัมพันธ์กบั
ภายนอก (external)

มิติด้านความโน้ มเอียง
ใฝ่ อิสระ (liberal)
ใฝ่ กฎเกณฑ์(conservative)
ใฝ่ อิสระ (liberal)
ใฝ่ กฎเกณฑ์ (conservative)
ใฝ่ อิสระ (liberal)
ใฝ่ กฎเกณฑ์ (conservative)
ใฝ่ อิสระ (liberal)
ใฝ่ กฎเกณฑ์ (conservative)
ใฝ่ อิสระ (liberal)
ใฝ่ กฎเกณฑ์ (conservative)
ใฝ่ อิสระ (liberal)
ใฝ่ กฎเกณฑ์ (conservative)
ใฝ่ อิสระ (liberal)
ใฝ่ กฎเกณฑ์ (conservative)
ใฝ่ อิสระ (liberal)
ใฝ่ กฎเกณฑ์ (conservative)
ใฝ่ อิสระ (liberal)
ใฝ่ กฎเกณฑ์ (conservative)
ใฝ่ อิสระ (liberal)
ใฝ่ กฎเกณฑ์ (conservative)
ใฝ่ อิสระ (liberal)
ใฝ่ กฎเกณฑ์ (conservative)
ใฝ่ อิสระ (liberal)
ใฝ่ กฎเกณฑ์ (conservative)
ใฝ่ อิสระ (liberal)
ใฝ่ กฎเกณฑ์ (conservative)
ใฝ่ อิสระ (liberal)
ใฝ่ กฎเกณฑ์ (conservative)
ใฝ่ อิสระ (liberal)
ใฝ่ กฎเกณฑ์ (conservative)
ใฝ่ อิสระ (liberal)
ใฝ่ กฎเกณฑ์ (conservative)

กลุ่มของ
โปรไฟล์
กลุม่ ที่ 3
กลุม่ ที่ 3
กลุม่ ที่ 3
กลุม่ ที่ 3
กลุม่ ที่ 1
กลุม่ ที่ 1
กลุม่ ที่ 1
กลุม่ ที่ 1
กลุม่ ที่ 3
กลุม่ ที่ 3
กลุม่ ที่ 3
กลุม่ ที่ 3
กลุม่ ที่ 2
กลุม่ ที่ 1
กลุม่ ที่ 2
กลุม่ ที่ 1
กลุม่ ที่ 3
กลุม่ ที่ 3
กลุม่ ที่ 3
กลุม่ ที่ 3
กลุม่ ที่ 1
กลุม่ ที่ 1
กลุม่ ที่ 1
กลุม่ ที่ 1
กลุม่ ที่ 3
กลุม่ ที่ 3
กลุม่ ที่ 3
กลุม่ ที่ 3
กลุม่ ที่ 1
กลุม่ ที่ 1
กลุม่ ที่ 1
กลุม่ ที่ 1
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ตาราง 4.9 จานวนและร้ อยละของนักเรี ยนที่จดั ในกลุม่ โปรไฟล์แบบการคิดต่าง ๆ
กลุม่ ของโปรไฟล์แบบการคิด
กลุม่ ที่ 1 กลุม่ แบบการคิดแบบใส่ใจรายละเอียด
กลุม่ ที่ 2 กลุม่ แบบการคิดแบบมีกระบวนการ
กลุม่ ที่ 3 กลุม่ แบบการคิดแบบมุง่ ผลสัมฤทธิ์
กลุม่ ที่ 4 กลุม่ แบบการคิดแบบจาแนกไม่ได้
รวม

จานวน (คน)
76
13
201
274
564

ร้ อยละ
13.5
2.3
35.6
48.6
100.0

2.2 ผลการวิเคราะห์ แบบการเรียนของนักเรียน
ผลการวิเคราะห์ แบบการเรี ยนของนักเรี ยนจ านวน 564 คน พบว่านักเรี ยนที่สามารถ
ตัดสินแบบการเรี ยนตามแนวคิดของ Grasha ได้ จานวน 516 คน คิดเป็ นร้ อยละ 91.5 และ
นักเรี ยนที่ไม่สามารถตัดสินแบบการเรี ยนตามแนวคิดของ Grasha ได้ เนื่องจากนักเรี ยนมีแบบ
การเรี ยนที่เด่นมากกว่า 1 แบบ จานวน 48 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8.7
แบบการเรี ย นแบ่ง ออกเป็ น 6 แบบ ได้ แ ก่ 1) แบบการเรี ย นแบบมี ส่ว นร่ ว ม 2) แบบ
การเรี ยนแบบร่วมมือ 3) แบบการเรี ยนแบบพึ่งพา 4) แบบการเรี ยนแบบแข่งขัน 5) แบบการเรี ยน
แบบหลีกเลี่ยงและ 6) แบบการเรี ยนแบบอิสระ นักเรี ยนที่สามารถตัดสินแบบการเรี ยนตามแนวคิด
ของ Grasha ได้ จานวน 516 คน พบว่านักเรี ยนมีแบบการเรี ยนแบบมีส่วนร่วมมากที่สุดคิดเป็ น
ร้ อยละ 39.5 รองลงมาได้ แก่ แบบการเรี ยนแบบร่ วมมือ แบบการเรี ยนแบบพึ่งพา แบบการเรี ยน
แบบแข่งขัน แบบการเรี ยนแบบหลีกเลี่ยงและแบบการเรี ยนแบบอิสระ ตามลาดับ (คิดเป็ นร้ อยละ
24.8, 13.8, 8.9, 8.1และ 4.8 ตามลาดับ)
สาหรับนักเรี ยนที่ไม่สามารถตัดสินแบบการเรี ยนตามแนวคิดของ Grasha ได้ เนื่องจาก
นักเรี ยนมีแบบการเรี ยนที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดมากกว่า 1 แบบ จานวน 48 คน พบว่านักเรี ยนมีแบบ
การเรี ยนแบบร่ วมมือและแบบการเรี ยนแบบมีส่วนร่ วมมากที่สุดคิดเป็ นร้ อยละ 16.7 รองลงมา
ได้ แก่ แบบการเรี ยนแบบแข่งขันและแบบการเรี ยนแบบมีส่วนร่วมกับแบบการเรี ยนแบบมีส่วนร่วม
และแบบการเรี ยนแบบพึ่งพามี จ านวนเท่ากัน (ร้ อยละ 14.6) ส่วนแบบการเรี ยนแบบอื่ นมี จ านวน
ใกล้ เคียงกัน ดังตาราง 4.10
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ตาราง 4.10 จานวนและร้ อยละของนักเรี ยนที่ตอบแบบวัดแบบการเรี ยน
แบบการเรี ยนของนักเรี ยน
แบบมีสว่ นร่วม
แบบร่วมมือ
แบบพึง่ พา
แบบแข่งขัน
แบบหลีกเลีย่ ง
แบบอิสระ
รวม
แบบแข่งขัน
และ แบบร่วมมือ
และ แบบมีสว่ นร่วม
และ แบบอิสระ
แบบร่วมมือ
และ แบบหลีกเลีย่ ง
และ แบบมีสว่ นร่วม
และ แบบพึง่ พา
และ แบบอิสระ
แบบหลีกเลีย่ ง และ แบบมีสว่ นร่วม
และ แบบพึง่ พา
แบบมีสว่ นร่วม และ แบบพึง่ พา
และ แบบอิสระ
แบบพึง่ พา
และแบบอิสระ
แบบแข่งขัน
แบบพึง่ พา และ แบบอิสระ
แบบร่วมมือ และ แบบมีสว่ นร่วม
แบบร่วมมือ
แบบหลีกเลีย่ ง และแบบอิสระ
แบบมีสว่ นร่วม และแบบพึง่ พา
แบบมีสว่ นร่วม และแบบอิสระ
แบบหลีกเลีย่ ง แบบมีสว่ นร่วม และแบบพึง่ พา
รวม
รวมแบบการเรี ยนที่ตดั สินได้
รวมแบบการเรี ยนที่ไม่สามารถตัดสินได้
รวมแบบการเรียนทัง้ หมด

จานวน
204
128
71
46
42
25
516
2
7
1
5
8
2
1
2
1
7
3
3
1
1
1
1
1
1
48
516
48
564

ร้ อยละ
39.5
24.8
13.8
8.9
8.1
4.8
100.0
4.2
14.6
2.1
10.4
16.7
4.2
2.1
4.2
2.1
14.6
6.3
6.3
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
100.0
91.5
8.7
100.0
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เมื่อพิจารณาแบบการเรี ยนของนักเรี ยนทัง้ 6 แบบ จาแนกตามภูมิหลังของนักเรี ยน ได้ แก่
ขนาดโรงเรี ยน เพศ และระดับผลการเรี ยนเฉลี่ย โดยการวิเคราะห์ค่าไค-สแควร์ ( 2 ) ดังนี ้ เมื่อ
พิจารณาแบบการเรี ยนทัง้ 6 แบบจาแนกตามขนาดโรงเรี ยน พบว่าขนาดโรงเรี ยนมีความสัมพันธ์
กับแบบการเรี ยน ( 2 =22.421, p<.05) แสดงว่านักเรี ยนในโรงเรี ยนขนาดต่าง ๆ จะมีแบบ
การเรี ยนสัม พันธ์ กันอย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 โดยนักเรี ยนในโรงเรี ยนขนาดใหญ่
พิเศษมีแนวโน้ มว่าจะมีแบบการเรี ยนแบบมีส่วนร่ วมมากกว่านักเรี ยนในโรงเรี ยนขนาดกลางกับ
ขนาดใหญ่ในสัดส่วนเท่ากัน นักเรี ยนในโรงเรี ยนขนาดใหญ่ มีแนวโน้ มว่าจะมีแบบการเรี ยนแบบ
ร่ วมมือมากกว่านักเรี ยนในโรงเรี ยนขนาดกลาง และขนาดใหญ่พิเศษ ส่วนนัก เรี ยนในโรงเรี ยน
ขนาดกลางมีแนวโน้ มว่าจะมีแบบการเรี ยนแบบพึง่ พามากกว่านักเรี ยนในโรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษ
และขนาดใหญ่
เมื่ อ พิ จ ารณาแบบการเรี ย นทั ง้ 6 แบบจ าแนกตามเพศของนั ก เรี ย น พบว่ า เพศมี
ความสัมพันธ์กบั แบบการเรี ยน ( 2 =27.587, p<.05) แสดงว่านักเรี ยนชายและนักเรี ยนหญิงจะมี
แบบการเรี ยนสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 โดยนักเรี ยนชายจะมีแบบการเรี ยน
แบบมีส่วนร่วมมากที่สดุ รองลงมาได้ แก่ แบบการเรี ยนแบบพึ่งพา และแบบการเรี ยนแบบร่วมมือ
ส่วนนักเรี ยนหญิงจะมีแบบการเรี ยนแบบมีส่วนร่ วมมากที่ สุด รองลงมาได้ แก่ แบบการเรี ยนแบบ
ร่ ว มมื อ และแบบการเรี ย นแบบพึ่ ง พา และนัก เรี ย นหญิ ง มี แ นวโน้ ม จะมี แ บบการเรี ย นแบบ
มีส่วนร่ วมมากกว่านักเรี ยนชาย ซึ่ง อาจสรุ ปได้ ว่าเพศของนักเรี ยนขึน้ อยู่กับแบบการเรี ยนของ
นักเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
เมื่อพิจารณาแบบการเรี ยนทัง้ 6 แบบจาแนกตามระดับผลการเรี ยนของนักเรี ยน พบว่า
ระดับผลการเรี ยนมีความสัมพันธ์ กับแบบการเรี ยน ( 2 =27.321, p<.05) แสดงว่านักเรี ยนที่มี
ผลการเรี ยนอยู่ในระดับสูง (3.00-4.00) ระดับปานกลาง (2.00-2.99) และระดับต่า (1.00-1.99)
จะมีแบบการเรี ยนสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 โดยนักเรี ยนที่มี ผลการเรี ยนอยู่
ในระดับสูงมีแนวโน้ มจะมีแบบการเรี ยนแบบมีส่วนร่วมมากกว่านักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนอยู่ในระดับ
ปานกลาง และระดับต่า และนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนอยู่ในระดับสูงมีแนวโน้ มจะมีแบบการเรี ยน
แบบร่ วมมือมากกว่านักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนอยู่ในระดับต่า และระดับปานกลาง ซึ่งอาจสรุปได้ ว่า
ระดับผลการเรี ยนของนักเรี ยนขึน้ อยู่กับแบบการเรี ยนของนักเรี ยนอย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติ
ที่ระดับ .05 ดังตาราง 4.11
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ตาราง 4.11 จานวนและร้ อยละของแบบการเรี ยนจาแนกตามภูมิหลังของกลุม่ ตัวอย่าง
ตัวแปร
แบบการเรี ยน
ภูมิหลัง มีสว่ นร่วม
ร่วมมือ
พึง่ พา
แข่งขัน หลีกเลีย่ ง
ขนาดโรงเรียน
กลาง
19 (33.3) 13 (22.8) 9 (15.8) 5 (8.8) 6 (10.5)
ใหญ่
67 (33.3) 60 (29.9) 27 (13.4) 14 (7.0) 17 (8.5)
ใหญ่พิเศษ 118 (45.7) 55 (21.3) 35 (13.6) 27 (10.5) 19 (7.4)
รวม 204 (39.5) 128 (24.8) 71 (13.8) 46 (8.9) 42 (8.1)

อิสระ

รวม

5 (8.8)
16 (8.0)
4 (1.6)
25 (4.8)

57 (100.0)
201 (100.0)
258 (100.0)
516 (100.0)

21 (15.7) 25 (18.7) 14 (10.4) 14 (10.4) 15 (11.2)
107 (28.0) 46 (12.0) 32 (8.4) 28 (7.3) 10 (2.6)
128 (24.8) 71 (13.8) 46 (8.9) 42 (8.1) 25 (4.8)

134 (100.0)
382 (100.0)
516 (100.0)

2 =22.421, df=10, p<.05
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

45 (33.6)
159 (41.6)
204 (39.5)

2 =27.587, df=5, p<.05
ระดับผลการเรียน
1.00-1.99 6 (28.6)
5 (23.8)
2.00-2.99 50 (34.5) 32 (22.1)
3.00-4.00 127 (43.8) 74 (25.5)
รวม
183 (40.1) 111 (24.3)

6 (28.6)
24 (16.6)
34 (11.7)
64 (14.0)

1 (4.8) 3 (14.3)
10 (6.9) 21 (14.5) 8 (5.5)
30 (10.3) 16 (5.5) 9 (3.1)
40 (8.8) 38 (8.3) 20 (4.4)

21 (100.0)
145 (100.0)
290 (100.0)
456 (100.0)

2 =27.321, df=10, p<.05
หมายเหตุ: 1) ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง ร้ อยละ 2) n=516 เนื่องจากนักเรียนมีแบบการเรียนที่เด่นเพียง 1 แบบ และ 3) n=456
เนื่องจากมีข้อมูลสูญหายจานวน 60 คน

2.3 ผลการวิเคราะห์ แบบการสอนของครู ผ้ ูสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ผลการวิเคราะห์แบบการสอนของครูผ้ สู อนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา
ปี ที่ 2 จานวน 18 คน พบว่าครูมีแบบการสอนแบบผู้มอบหมายมากที่สดุ (ร้ อยละ 38.9) รองลงมา
ได้ แก่ แบบการสอนแบบผู้อานวยความสะดวก แบบการสอนแบบผู้เชี่ยวชาญ และแบบการสอน
แบบผู้เป็ นแบบอย่าง ตามลาดับ (ร้ อยละ 27.8, 22.2 และ11.1 ตามลาดับ) และครูไม่มีแบบการ
สอนแบบผู้มีอานาจอย่างเป็ นทางการ ดังตาราง 4.12
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ตาราง 4.12 จานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบวัดแบบการสอน
แบบการสอนของครู
ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้มีอานาจอย่างเป็ นทางการ
ผู้เป็ นแบบอย่าง
ผู้อานวยความสะดวก
ผู้มอบหมาย
รวม

จานวน
4
0
2
5
7
18

ร้ อยละ
22.2
0.0
11.1
27.8
38.9
100.0

ตอนที่ 3 ผลการวิ เ คราะห์ ค วามสอดคล้ อ งระหว่ า งแบบการคิ ดกั บแบบการเรี ย นของ
นักเรียน
ผลการวิเคราะห์กลุ่มโปรไฟล์ของแบบการคิดจาแนกตามแบบการเรี ยนของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 จานวนนักเรี ยนทังหมด
้
564 คน ผู้วิจยั ได้ กาหนดให้ นกั เรี ยนมีแบบการเรี ยนที่
เด่นเพียง 1 แบบ มีจ านวน 516 คน เมื่ อพิจารณาในกลุ่ม แบบการคิดแบบใส่ใจรายละเอี ยดมี
จานวนนักเรี ยน 68 คน พบว่านักเรี ยนมีแบบการเรี ยนแบบมีสว่ นร่วมมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 42.6
รองลงมาได้ แ ก่ แบบการเรี ย นแบบร่ ว มมื อ แบบการเรี ย นแบบพึ่ง พากับ แบบการเรี ย นแบบ
หลีกเลี่ ยงมีจ านวนเท่ากัน แบบการเรี ยนแบบแข่งขัน และแบบการเรี ยนแบบอิสระ ตามลาดับ
(ร้ อยละ 26.5, 10.3, 5.9 และ 4.4 ตามลาดับ)
กลุ่ม แบบการคิ ด แบบมี ก ระบวนการมี จ านวนนัก เรี ย น 12 คน พบว่า นัก เรี ย นมี แ บบ
การเรี ยนแบบมีส่วนร่ วมมากที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 50.0 รองลงมาได้ แก่ แบบการเรี ยนแบบพึ่งพา
แบบการเรี ยนแบบแข่งขันและแบบการเรี ยนแบบหลีกเลี่ยง ซึ่งแบบการเรี ยนทัง้ 3 แบบมีจานวน
เท่ากัน(ร้ อยละ 16.7)
กลุ่มแบบการคิดแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์มีจานวนนักเรี ยน 185 คน พบว่านักเรี ยนมีแบบการ
เรี ยนแบบมีสว่ นร่วมมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 41.1 รองลงมาได้ แก่ แบบการเรี ยนแบบร่วมมือ แบบ
การเรี ยนแบบพึ่งพา แบบการเรี ยนแบบแข่งขัน แบบการเรี ยนแบบหลีกเลี่ยงและแบบการเรี ยน
แบบอิสระ ตามลาดับ (ร้ อยละ 23.8, 15.7, 9.2, 5.4 และ4.9 ตามลาดับ)
กลุ่มแบบการคิดแบบจาแนกไม่ได้ มีจานวนนักเรี ยน 251 คน พบว่ านักเรี ยนมีแบบการ
เรี ยนแบบมีสว่ นร่วมมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 37.1 รองลงมาได้ แก่ แบบการเรี ยนแบบร่วมมือ แบบ
การเรี ยนแบบพึ่งพา แบบการเรี ยนแบบแข่งขันกับ แบบการเรี ยนแบบหลีกเลี่ยงมีจานวนเท่ากัน
และแบบการเรี ยนแบบอิสระ ตามลาดับ (ร้ อยละ 26.3, 13.1, 9.2 และ5.2 ตามลาดับ) ดังตาราง 4.13
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ตาราง 4.13 จานวนและร้ อยละของกลุม่ โปรไฟล์ของแบบการคิดจาแนกตามแบบการเรี ยน
กลุม่ โปรไฟล์ของแบบการคิด

กลุม่ ที่ 1 แบบการคิด
แบบใส่ใจรายละเอียด

กลุม่ ที่ 2 แบบการคิด
แบบมีกระบวนการ

กลุม่ ที่ 3 แบบการคิด
แบบมุง่ ผลสัมฤทธิ์

กลุม่ ที่ 4 แบบการคิด
แบบจาแนกไม่ได้

แบบการเรี ยน
แบบมีสว่ นร่วม
แบบร่วมมือ
แบบพึง่ พา
แบบแข่งขัน
แบบหลีกเลีย่ ง
แบบอิสระ
รวม
แบบมีสว่ นร่วม
แบบร่วมมือ
แบบพึง่ พา
แบบแข่งขัน
แบบหลีกเลีย่ ง
แบบอิสระ
รวม
แบบมีสว่ นร่วม
แบบร่วมมือ
แบบพึง่ พา
แบบแข่งขัน
แบบหลีกเลีย่ ง
แบบอิสระ
รวม
แบบมีสว่ นร่วม
แบบร่วมมือ
แบบพึง่ พา
แบบแข่งขัน
แบบหลีกเลีย่ ง
แบบอิสระ
รวม

รวมทังหมด
้
หมายเหตุ: n=516 เป็ นจานวนนักเรียนที่มีแบบการเรียนที่เด่นเพียง 1 แบบ

จานวน
29
18
7
4
7
3
68
6
2
2
2
12
76
44
29
17
10
9
185
93
66
33
23
23
13
251
516

ร้ อยละ
42.6
26.5
10.3
5.9
10.3
4.4
100.0
50.0
16.7
16.7
16.7
100.0
41.1
23.8
15.7
9.2
5.4
4.9
100.0
37.1
26.3
13.1
9.2
9.2
5.2
100.0
100.0
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ผลการวิ เ คราะห์ ก ลุ่ ม โปรไฟล์ ข องแบบการคิ ด กั บ แบบการเรี ย นของนั ก เรี ยนชั น้
มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 2 จ านวน 516 คน พบว่า ค่า ไค-สแควร์ =11.278 มี ค่า p>.05 แสดงว่า กลุ่ม
โปรไฟล์ของแบบการคิดไม่มีความสัมพันธ์กบั แบบการเรี ยน กล่าวคือ นักเรี ยนที่มีกลุ่มโปรไฟล์ของ
แบบการคิ ด ทุก กลุ่ ม ได้ แ ก่ กลุ่ ม แบบการคิ ด แบบใส่ ใ จรายละเอี ย ด กลุ่ ม แบบการคิ ด แบบ
มีกระบวนการ กลุม่ แบบการคิดแบบมุง่ ผลสัมฤทธิ์และกลุ่มแบบการคิดแบบจาแนกไม่ได้ จะมีแบบ
การเรี ยนแบบมีสว่ นร่วมมากที่สดุ ดังตาราง 4.14
ตาราง 4.14 จานวนของกลุม่ โปรไฟล์ของแบบการคิดจาแนกตามแบบการเรี ยน
กลุม่ โปรไฟล์ของ
แบบการคิด
กลุม่ ที่ 1 แบบ
ใส่ใจรายละเอียด
กลุม่ ที่ 2 แบบ
มีกระบวนการ
กลุม่ ที่ 3 แบบ
มุง่ ผลสัมฤทธิ์
กลุม่ ที่ 4 แบบ
จาแนกไม่ได้
รวม

มีสว่ นร่วม

ร่วมมือ

แบบการเรี ยน
พึง่ พา
แข่งขัน

รวม

29 (42.6)

18 (26.5)

7 (10.3)

4 (5.9)

7 (10.3)

3 (4.4)

68 (100.0)

6 (50.0)

-

2 (16.7)

2 (16.7)

2 (16.7)

-

12 (100.0)

76 (41.1)

44 (23.8)

29 (15.7)

17 (9.2)

10 (5.4)

9 (4.9)

185(100.0)

93 (37.1)

66 (26.3)

33 (13.1)

23 (9.2)

23 (9.2)

13 (5.2) 251(100.0)

204 (39.5)

128(24.8)

71 (13.8)

46 (8.9)

42 (8.1)

25 (4.8) 516(100.0)

หลีกเลีย่ ง

อิสระ

2 =11.278, df=15, p>.05
หมายเหตุ: 1) ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง ร้ อยละ และ 2) n=516 เป็ นจานวนนักเรียนที่มีแบบการเรียนที่เด่นเพียง 1 แบบ

การวิเคราะห์ความสอดคล้ องระหว่างแบบการคิดกับแบบการเรี ยนของนักเรี ยน จากการ
ทดสอบด้ วยสถิติไค-สแควร์ พบว่ากลุ่มของโปรไฟล์ของแบบการคิดไม่มีความสัมพันธ์ กับแบบ
การเรี ยน แม้ ว่ากลุ่มของแบบการคิดและแบบการเรี ยนไม่ มีความสัมพันธ์ กัน โดยส่วนใหญ่ไม่ว่า
นักเรี ยนมีแบบคิดแบบใดก็ตามจะมีแบบการเรี ยนแบบมีส่วนร่ วม ผู้วิจัยต้ องการทราบว่ากลุ่ม
โปรไฟล์ของแบบการคิดกับแบบการเรี ยนแต่ละกลุ่มที่ได้ จากการเก็บรวมรวมข้ อมูลนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทัง้ 2 เขต ในกรุ งเทพมหานคร
และครูผ้ สู อนวิชาภาษาอังกฤษควรมีแบบการสอนแบบใดที่เหมาะสมกับกลุ่มของโปรไฟล์ของแบบ
การคิดและแบบการเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มดังกล่าว ผู้วิจยั ได้ จดั ทาแบบประเมินให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ 7
ท่านเพื่ อพิจารณาความสอดคล้ องระหว่างกลุ่ม โปรไฟล์ของแบบการคิดกับแบบการเรี ยนของ
นักเรี ยน และเลือกแบบการสอนของครู ที่สอดคล้ องกับกลุ่มโปรไฟล์ของแบบการคิดและแบบการ
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เรี ยนของนักเรี ยนในแต่ละกลุม่ เพื่อนาไปวิเคราะห์ความสอดคล้ องระหว่างแบบการคิดของนักเรี ยน
แบบการเรี ยนของนักเรี ยน และแบบการสอนของครูในวิชาภาษาอังกฤษต่อไป
เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญจานวน 7 ท่าน ดังนี ้ 1) เป็ นครู ผ้ สู อนวิชาภาษาอังกฤษ
ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น 2) มีประสบการณ์ในการสอนไม่ต่ากว่า 5 ปี และ 3) ได้ รับรางวัล
เกี่ ยวกับด้ านการสอนภาษาอัง กฤษ ครู ดีเด่น จากหน่วยงานตังแต่
้ ระดับจัง หวัดขึน้ ไป หรื อจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ความสอดคล้ องระหว่ างแบบการคิดของนักเรียน แบบการเรียน
ของนักเรียนและแบบการสอนของครู ในวิชาภาษาอังกฤษ
การพิจารณาความสอดคล้ องระหว่างกลุ่มโปรไฟล์ของแบบการคิดของนักเรี ยน แบบการ
เรี ยนของนักเรี ยนและแบบการสอนของครู ผู้วิจยั ใช้ วิธีการจัดกลุ่มความสอดคล้ องโดยการนาแบบ
ประเมินความสอดคล้ องระหว่างแบบการคิดกับแบบการเรี ยนของนักเรี ยนไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญทัง้ 7
ท่าน พิจารณาความสอดคล้ องระหว่างกลุ่มโปรไฟล์ของแบบการคิดกับแบบการเรี ยนของนักเรี ยน
และเลือกแบบการสอนของครู ที่สอดคล้ องกับกลุ่มโปรไฟล์ของแบบการคิดและแบบการเรี ยนของ
นักเรี ยนในแต่ละกลุ่ม ได้ กลุ่มความสอดคล้ องทังหมด
้
16 กลุ่ม เนื่องจากจัดกลุ่มแบบการเรี ยนที่
อยูใ่ นกลุม่ โปรไฟล์ของแบบการคิดกลุม่ ที่ 1 ถึง กลุม่ ที่ 3
จากนันผู
้ ้ วิจยั นากลุ่มความสอดคล้ องระหว่างแบบการคิดของนักเรี ยน แบบการเรี ยนของ
นักเรี ยน และแบบการสอนของครู ในวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญทัง้ 16 กลุ่ม มา
พิจารณาโดยใช้ เกณฑ์ในการคัดเลือกกลุม่ ความสอดคล้ องที่มีความถี่ตงแต่
ั ้ 4 คน ขึ ้นไป (ตังแต่
้
ร้ อยละ 50 ขึ ้นไป) จึงได้ กลุ่มความสอดคล้ องระหว่างแบบการคิดของนักเรี ยน แบบการเรี ยนของ
นักเรี ยน และแบบการสอนของครูในวิชาภาษาอังกฤษทังหมด
้
13 กลุม่
เมื่อพิจารณาลาดับของกลุ่มความสอดคล้ องระหว่างแบบการคิดของนักเรี ยน แบบการ
เรี ยนของนักเรี ยนและแบบการสอนของครูในวิชาภาษาอังกฤษ พบว่ากลุ่มที่มีความสอดคล้ องมาก
ที่สุด 2 ลาดับแรก โดยลาดับที่ 1 คือผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นตรงกันทุกท่านและลาดับที่ 2 คือ
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นความตรงกัน 6 ท่าน (ความถี่เท่ากับ 7และ 6 ตามลาดับ) ได้ แก่ กลุ่มที่
1 ประกอบด้ วยนักเรี ยนที่มีกลุม่ แบบการคิดแบบใส่ใจรายละเอียดและมีแบบการเรี ยนแบบร่วมมือ
ครูควรมีแบบการสอนแบบผู้อานวยความสะดวก และกลุ่มที่ 2 ประกอบด้ วยกลุ่มนักเรี ยนที่มีแบบ
การคิดแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และมี แบบการเรี ยนแบบร่ วมมือ ครู ควรมีแบบการสอนแบบผู้อานวย
ความสะดวก มี ค วามถี่ เ ท่ากัน ส่ว นกลุ่ม ที่ 3 ประกอบด้ ว ยนัก เรี ย นที่ มี ก ลุ่ม แบบการคิด แบบ
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มุ่ง ผลสัม ฤทธิ์ แ ละมี แ บบการเรี ยนแบบพึ่ง พา ครู ควรมี แบบการสอนแบบผู้มี อานาจอย่างเป็ น
ทางการ ดังตาราง 4.15
ตาราง 4.15 กลุม่ ความสอดคล้ องระหว่างแบบการคิดของนักเรี ย น แบบการเรี ยนของนักเรี ยนและ
แบบการสอนของครู
กลุม่
กลุม่ โปรไฟล์ของแบบการคิด
ที่
ของนักเรียน
1 กลุ่มที่ 1 แบบการคิดแบบใส่ใจ
รายละเอียด
2 กลุ่ม ที่ 3 แบบการคิ ด แบบมุ่ ง
ผลสัมฤทธิ์
3 กลุ่ม ที่ 3 แบบการคิ ด แบบมุ่ ง
ผลสัมฤทธิ์
4 กลุ่มที่ 1 แบบการคิดแบบใส่ใจ
รายละเอียด
5 กลุ่มที่ 1 แบบการคิดแบบใส่ใจ
รายละเอียด
6 กลุ่มที่ 1 แบบการคิดแบบใส่ใจ
รายละเอียด
7 กลุ่มที่ 1 แบบการคิดแบบใส่ใจ
รายละเอียด
8 กลุ่ ม ที่ 2 แบบการคิ ด แบบมี
กระบวนการ
9 กลุ่ ม ที่ 2 แบบการคิ ด แบบมี
กระบวนการ
10 กลุ่ม ที่ 3 แบบการคิ ด แบบมุ่ ง
ผลสัมฤทธิ์
12
13

แบบการเรี ยน
ของนักเรียน
แบบร่วมมือ

แบบผู้อานวยความสะดวก

7

แบบร่วมมือ

แบบผู้อานวยความสะดวก

7

แบบพึง่ พา

แบบผู้มีอานาจอย่างเป็ นทางการ

6

แบบแข่งขัน

แบบผู้เชี่ยวชาญ

5

แบบมีสว่ นร่วม

แบบผู้เชี่ยวชาญ

5

แบบพึง่ พา

แบบผู้มีอานาจอย่างเป็ นทางการ

5

แบบอิสระ

แบบผู้มอบหมาย

5

แบบแข่งขัน

แบบผู้เชี่ยวชาญ

5

แบบมีสว่ นร่วม

แบบผู้เชี่ยวชาญ

5

แบบแข่งขัน

แบบผู้เชี่ยวชาญ

5

แบบผู้เชี่ยวชาญ

5

แบบผู้มีอานาจอย่างเป็ นทางการ

4

กลุ่ม ที่ 3 แบบการคิ ด แบบมุ่ ง แบบมีสว่ นร่วม
ผลสัมฤทธิ์
กลุ่ ม ที่ 2 แบบการคิ ด แบบมี แบบพึง่ พา
กระบวนการ

แบบการสอนของครู

ความถี่
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ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ ผลของความสอดคล้ อ งระหว่ างแบบการคิดของนักเรี ยน แบบ
การเรี ยนของนักเรี ยน และแบบการสอนของครู ท่ ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ภาษาอังกฤษของนักเรียน
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในขันตอนนี
้
้ แบ่งการนาเสนอออกเป็ น 4 ส่วน ได้ แก่
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา
ปี ที่ 2 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
ของนักเรี ยนจาแนกตามกลุ่มของโปรไฟล์แบบการคิด แบบการเรี ยนและแบบการสอน ส่วนที่ 3
จานวนและร้ อยละของกลุ่มความสอดคล้ องระหว่างแบบการคิดของนักเรี ยน แบบการเรี ยนของ
นักเรี ยน และแบบการสอนของครู และส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรี ยนจาแนกตามกลุ่มความสอดคล้ องระหว่างแบบการคิดของนักเรี ยน แบบ
การเรี ยนและแบบการสอน โดยแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี ้
5.1 การวิเคราะห์ ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 2
เกณฑ์ การประเมิ นระดับ ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิ ช าภาษาอัง กฤษ ผู้วิ จัยเก็ บข้ อมูล
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษจากคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษจานวน 45 ข้ อ 45
คะแนน จากนันแปลงคะแนนสอบเป็
้
นคะแนนมาตรฐาน T พบว่าคะแนนมาตรฐานมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ
50.0 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 10.0 แบ่งระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
ออกเป็ น 6 ระดับ ได้ แก่ ระดับอ่อนมาก หมายถึง มีคะแนนอยู่ในช่วง 20-29 คะแนน ระดับอ่อน
หมายถึง มี คะแนนอยู่ในช่วง 30-39 คะแนน ระดับพอใช้ หมายถึ ง มี คะแนนอยู่ในช่วง 40-49
คะแนน ระดับค่อนข้ างดี หมายถึง มีคะแนนอยูใ่ นช่วง 50-59 คะแนน ระดับดี หมายถึง มีคะแนนอยู่
ในช่วง 60-69 คะแนน และระดับดีมาก หมายถึง มีคะแนนอยูใ่ นช่วง 70-79 คะแนน ดังตาราง 4.16
ตาราง 4.16 เกณฑ์การประเมินระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
อ่อนมาก
x<xˉ-2SD
20-29

อ่อน
พอใช้
xˉ-2SD≤x<xˉ-1SD xˉ-1SD≤x<xˉ
30-39
40-49

ค่อนข้ างดี
xˉ≤x<xˉ+1SD
50-59

ดี
ดีมาก
xˉ+1SD≤x<xˉ+2SD x >xˉ+2SD
60-69
70-79

ผลการวิ เ คราะห์ ร ะดับ ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าภาษาอัง กฤษของนัก เรี ย นชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 จานวน 564 คน จาแนกตามเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1(สพม.1) มี
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นักเรี ยนจานวน 295 คน และพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 (สพม.2) มีนกั เรี ยนจานวน 269
คน ผลการวิเคราะห์ ภาพรวม พบว่านักเรี ยนมี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษอยู่ใน
ระดับพอใช้ มากที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 45 รองลงมาได้ แก่ ระดับค่อนข้ างดี ระดับดี ระดับอ่อน และ
ระดับดีมาก (ร้ อยละ 21.3, 18.6, 13.1 และ 1.9 ตามลาดับ) และนักเรี ยนในเขต สพม. 2 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษสูงกว่าเขต สพม.1 กล่าวคือ เมื่อพิจารณาเขต สพม. 2
พบว่านักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับพอใช้ มากที่สุด จานวน 90
คน (ร้ อยละ 33.5) รองลงมาได้ แก่ ระดับค่อนข้ างดี ระดับดี ระดับอ่อน และระดับดีมาก (ร้ อยละ
29.7, 26.4, 7.1 และ 3.3 ตามล าดับ) และเมื่อพิจารณาขนาดโรงเรี ยน พบว่านักเรี ยนที่ สังกัด
โรงเรี ยนขนาดกลางมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับพอใช้ มากที่สดุ คิดเป็ น
ร้ อยละ 73.1 นักเรี ยนที่สงั กัดโรงเรี ยนขนาดใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษอยู่ใน
ระดับค่อนข้ างดีมากที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 36.0 และนักเรี ยนที่สงั กัดโรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษอยูใ่ นระดับดีมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 33.3
เมื่อพิจารณาเขต สพม.1 พบว่านักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษอยู่ใน
ระดับพอใช้ มากที่สดุ จานวน 164 คน (ร้ อยละ 55.6) รองลงมาได้ แก่ ระดับอ่อน ระดับค่อนข้ างดี
ระดับดี และระดับดีมาก (ร้ อยละ 18.6, 13.6, 11.4 และ 0.68 ตามลาดับ) และเมื่อพิจารณาขนาด
โรงเรี ยน พบว่านักเรี ยนที่สงั กัดโรงเรี ยนทุกขนาดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษอยู่ใน
ระดับพอใช้ มากที่สดุ ดังตาราง 4.17
ตาราง 4.17 จานวนและร้ อยละของระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษจาแนกตาม
ขนาดโรงเรี ยน
เขตพื น้ ที่
ขนาด
การศึกษา โรงเรี ยน
สพม.1
กลาง
ใหญ่
ใหญ่พิเศษ
รวม
สพม.2
กลาง
ใหญ่
ใหญ่พิเศษ
รวม
รวมทังหมด
้

ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
อ่อน
พอใช้
ค่อนข้ างดี
ดี
ดีมาก
8 (20.0) 32 (80.0)
33 (30.0) 70 (63.6)
7 (6.4)
14 (9.7) 62 (42.8) 33 (22.8) 34 (23.4) 2 (1.4)
55 (18.6) 164 (55.6) 40 (13.6) 34 (11.4) 2 (0.68)
6 (23.1) 19 (73.1)
1 (3.8)
7 (6.3)
33 (29.7) 40 (36.0) 27 (24.3) 4 (3.6)
6 (4.5)
38 (28.8) 39 (29.5) 44 (33.3) 5 (3.8)
19 (7.1) 90 (33.5) 80 (29.7) 71 (26.4) 9 (3.3)
74 (13.1) 254 (45.0) 120(21.3) 105(18.6) 11 (1.9)

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง ร้ อยละ

รวม
40 (100.0)
110 (100.0)
145 (100.0)
295 (100.0)
26 (100.0)
111 (100.0)
132 (100.0)
269 (100.0)
564 (100.0)
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5.2 การวิ เ คราะห์ ค วามแตกต่ า งของค่ าเฉลี่ ย ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิ ช า
ภาษาอังกฤษของนักเรี ยนจาแนกตามกลุ่มโปรไฟล์ ของแบบการคิด แบบการเรี ยนและ
แบบการสอน
5.2.1 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
ของนักเรี ยนจาแนกตามกลุม่ ของโปรไฟล์แบบการคิด
การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิช าภาษาอัง กฤษของ
นักเรี ยน เมื่อกลุ่มของโปรไฟล์แบบการคิดแตกต่างกัน ได้ แก่ กลุ่มที่ 1 กลุ่มแบบการคิดแบบใส่ใจ
รายละเอี ยด กลุ่ม ที่ 2 กลุ่ม แบบการคิดแบบมี กระบวนการ กลุ่ม ที่ 3 กลุ่ม แบบการคิดแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ และกลุม่ ที่ 4 กลุม่ แบบการคิดแบบจาแนกไม่ได้ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One-way ANOVA) การวิเคราะห์แบ่งออกเป็ น 2 ขันตอน
้
ขันตอนแรกเป็
้
นการทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ ย ขัน้ ตอนที่ สองเป็ นการเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ยรายคู่ (post hoc) มี
รายละเอียดดังนี ้
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษจาแนกตามกลุ่มโปรไฟล์
ของแบบการคิดของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
กับกลุ่มโปรไฟล์แบบการคิดมีค่าเฉลี่ยอย่างน้ อย 1 คู่ ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (F=7.89, p<.05)
เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
วิชาภาษาอังกฤษจาแนกตามกลุ่มโปรไฟล์ ของแบบการคิด พบว่านักเรี ยนที่มีกลุ่มแบบการคิด
แบบมุง่ ผลสัมฤทธิ์มีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษสูงกว่านักเรี ยนที่มี
กลุม่ แบบการคิดแบบจาแนกไม่ได้ และกลุม่ แบบการคิดแบบใส่ใจรายละเอียด ดังตาราง 4.18
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ตาราง 4.18 ค่าสถิติทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยและผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคูข่ อง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษจาแนกตามกลุม่ โปรไฟล์ของแบบการคิด
กลุม่ โปรไฟล์ของแบบ
การคิด

Mean
(SD)

แบบใส่ใจรายละเอียด

47.750
(9.818)
48.550
(6.128)
52.670
(10.630)
48.734
(9.323)
50.000
(10.000)

แบบมีกระบวนการ
แบบมุง่ ผลสัมฤทธิ์
แบบจาแนกไม่ได้
รวม

ค่าสถิติทดสอบ
ผลการเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉลีย่
ค่าเฉลีย่ รายคู่
Levene
กลุม่ โปรไฟล์แบบการคิด
Sig.
F
Sig.
Statistic
5.734 .001 7.894 .000 มุง่ ผลสัมฤทธิ์ > จาแนกไม่ได้
มุง่ ผลสัมฤทธิ์ > ใส่ใจ
รายละเอียด

หมายเหตุ: 1) p<.05 2) ผลการทดสอบค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษในแต่ละกลุม่ แบบการคิดมีความ
แปรปรวนไม่เท่ากัน การเปรียบเทียบรายคูใ่ ช้ วิธีการของ Dunnett’s T3

5.2.2 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษของ
นักเรี ยน เมื่อแบบการเรี ยนแตกต่างกัน คือ แบบการเรี ยนแบบแข่งขัน แบบการเรี ยนแบบร่วมมือ แบบ
การเรี ยนแบบหลีกเลี่ยง แบบการเรี ยนแบบมีส่วนรวม แบบการเรี ยนแบบพึ่งพาและแบบการเรี ยน
แบบอิสระ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) มีรายละเอียดดังนี ้
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษจาแนกตามแบบการเรี ยน
ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษกับแบบการเรี ยน
มีคา่ เฉลี่ยอย่างน้ อย 1 คู่ ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 (F=2.32, p<.05)
เมื่ อพิจารณาเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
วิชาภาษาอังกฤษจาแนกตามแบบการเรี ยน พบว่านักเรี ยนที่ มี แบบการเรี ยนแบบแข่งขัน แบบ
การเรี ยนแบบร่ วมมื อ และแบบการเรี ยนแบบมี ส่วนร่ วมจะมี คะแนนเฉลี่ ยของผลสัม ฤทธิ์ ทาง
การเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษสูงกว่านักเรี ยนที่มีแบบการเรี ยนแบบหลีกเลี่ยง และนักเรี ยนที่มีแบบการ
เรี ยนแบบมีสว่ นร่วมจะมีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษสูงกว่านักเรี ยนที่
มีแบบการเรี ยนแบบอิสระ ดังตาราง 4.19
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ตาราง 4.19 ค่าสถิตทิ ดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยและผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคูข่ อง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษจาแนกตามแบบการเรี ยน
แบบการเรี ยน

แบบแข่งขัน
แบบร่วมมือ
แบบหลีกเลีย่ ง
แบบมีสว่ นร่วม
แบบพึง่ พา
แบบอิสระ
รวม

ค่าสถิติทดสอบ
ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลีย่ รายคู่
ความแตกต่างของค่าเฉลีย่
Mean
(SD) Levene
แบบการเรี ยน
Sig.
F
Sig.
Statistic
51.026 1.514
.184 2.322 .042 แข่งขัน > หลีกเลีย่ ง
(9.86)
ร่วมมือ > หลีกเลีย่ ง
มีสว่ นร่วม > หลีกเลีย่ ง
50.4630
มีสว่ นร่วม > อิสระ
(9.830)
46.574
(8.555)
51.201
(10.229)
49.471
(10.096)
46.609
(10.719)
50.165
(10.042)

หมายเหตุ : 1) p<.05 2) ผลการทดสอบค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษในแต่ละกลุม่ แบบการเรี ยนมีความ
แปรปรวนเท่ากัน การเปรียบเทียบรายคูใ่ ช้ วิธีการของ LSD

5.2.3 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
ของนักเรี ยน เมื่อแบบการสอนแตกต่างกัน คือ แบบการสอนแบบผู้เชี่ยวชาญ แบบการสอนแบบ
ผู้เป็ นแบบอย่าง แบบการสอนแบบผู้อานวยความสะดวกและแบบการสอนแบบผู้มอบหมาย โดย
การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) มีรายละเอียดดังนี ้
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษจาแนกตามแบบการสอน
ของครู ผ้ สู อนวิชาภาษาอังกฤษ พบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษกับแบบการสอน
มีคา่ เฉลี่ยอย่างน้ อย 1 คู่ ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F=29.43, p<.05)
เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคูข่ องผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชา
ภาษาอังกฤษจาแนกตามแบบการสอน พบว่านักเรี ยนที่ได้ รับแบบการสอนจากครู ผ้ เู ชี่ยวชาญจะมี
คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษสูงกว่านักเรี ยนที่ได้ รับแบบการสอนจาก
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ครูผ้ มู อบหมาย ครูผ้ อู านวยความสะดวก และครูผ้ เู ป็ นแบบอย่าง และนักเรี ยนที่ได้ รับแบบการสอน
จากครู ผ้ อู านวยความสะดวกและครูผ้ มู อบหมายจะมีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชา
ภาษาอังกฤษสูงกว่านักเรี ยนที่ได้ รับแบบการสอนจากครูผ้ เู ป็ นแบบอย่าง ดังตาราง 4.20
ตาราง 4.20 ค่าสถิติทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยและผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคูข่ อง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษจาแนกตามแบบการสอน
ค่าสถิติทดสอบ
ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลีย่
ความแตกต่างของค่าเฉลีย่
รายคู่
แบบการสอน
Mean
(SD) Levene
Sig.
F
Sig.
แบบการสอน
Statistic
ผู้เชี่ยวชาญ
56.074 9.081 .000 29.434 .000 ผู้เชี่ยวชาญ > ผู้มอบหมาย
(9.533)
ผู้เชี่ยวชาญ > ผู้อานวยความ
สะดวก
ผู้เป็ นแบบอย่าง
41.696
ผู้เชี่ยวชาญ > ผู้เป็ นแบบอย่าง
(4.017)
ผู้อานวยความสะดวก > ผู้เป็ น
ผู้อานวยความสะดวก 48.218
แบบอย่าง
(10.095)
ผู้มอบหมาย > ผู้เป็ น
ผู้มอบหมาย
48.531
แบบอย่าง
(9.038)
รวม
50.000
(10.000)
หมายเหตุ : 1) p<.05 2) ผลการทดสอบค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษในแต่ละกลุม่ แบบการสอนมีความ
แปรปรวนไม่เท่ากัน การเปรียบเทียบรายคูใ่ ช้ วิธีการของ Dunnett’s T3

5.3 จานวนและร้ อยละของกลุ่มความสอดคล้ องระหว่ างแบบการคิดของนักเรี ยน
แบบการเรียนของนักเรี ยน และแบบการสอนของครู
จากผลการพิ จารณากลุ่ มสอดคล้ องระหว่ างกลุ่ มโปรไฟล์ ของแบบการคิ ดของนักเรี ยน
แบบการเรี ยนของนักเรี ยนและแบบการสอนของครู ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ ยวชาญ ผู้วิจัยนามา
วิเคราะห์ ค่าความถี่ ร้ อยละ และวิเคราะห์ ความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรี ยนจาแนกตามกลุ่มสอดคล้ องระหว่างแบบการคิดของนักเรี ยน แบบการเรี ยนของ
นักเรี ยน และแบบการสอนของครู ต่อไป
ผลการวิเคราะห์กลุม่ ความสอดคล้ องระหว่างแบบการคิดของนักเรี ยน แบบการเรี ยนของนักเรี ยน
และแบบการสอนของครู โดยแสดงจานวนและร้ อยละของแบบการเรี ยนจาแนกตามกลุ่มของแบบการคิด
และแบบการสอนของแต่ละกลุม่ เมื่อพิจารณาตามกลุ่มแบบการคิดกลุ่มที่ 1 พบว่านักเรี ยนที่มีกลุ่มแบบ
การคิดแบบใส่ใจรายละเอียด มีแบบการเรี ยนแบบมีส่วนร่วมและได้ รับการสอนจากครูผ้ เู ชี่ยวชาญมีมาก
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ที่สุด จานวน 10 คน (ร้ อยละ 62.5) รองลงมาได้ แก่ นักเรี ยนที่มีกลุ่มแบบการคิดแบบใส่ใจรายละเอียด
มีแบบการเรี ยนแบบร่วมมือและได้ รับการสอนจากครูผ้ อู านวยความสะดวก มีจานวน 6 คน (ร้ อยละ 37.5)
กลุ่ ม แบบการคิ ด กลุ่ ม ที่ 2 พบว่ า นั ก เรี ยนที่ มี ก ลุ่ ม แบบการคิ ด แบบมี ก ระบวนการมี
แบบการเรี ยนแบบแข่งขัน และได้ รับการสอนจากครู ผ้ ูเชี่ ยวชาญ และนักเรี ยนที่ มี กลุ่มแบบการคิด
แบบมีกระบวนการ มีแบบการเรี ยนแบบมีส่วนร่วม และได้ รับการสอนจากครูผ้ เู ชี่ยวชาญมีจานวนเท่ากัน
คือ 2 คน (ร้ อยละ 50.0)
กลุ่มแบบการคิ ดกลุ่มที่ 3 พบว่ านักเรี ยนที่ มี กลุ่มแบบการคิ ดแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ มี แบบ
การเรี ยนแบบมีส่วนร่ วม และได้ รับการสอนจากครูผ้ เู ชี่ยวชาญมีมากที่สดุ จานวน 21 คน (ร้ อยละ 45.7)
รองมาได้ แก่ นักเรี ยนที่ มีกลุ่มแบบการคิดแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีแบบการเรี ยนแบบมีร่วมมือและได้ รับ
การสอนจากครูผ้ อู านวยความสะดวกมีจานวน 16 คน (ร้ อยละ 34.8) ดังตาราง 4.21
ตาราง 4.21 จานวนและร้ อยละของกลุม่ ความสอดคล้ องระหว่างแบบการคิด แบบการเรี ยนและแบบการสอน
กลุม่ แบบการคิด

แบบการเรี ยน

ผู้เชี่ยวชาญ

แบบร่วมมือ
กลุม่ ที่ 1 แบบการคิด
แบบมีสว่ นร่วม
แบบใส่ใจรายละเอียด
รวม
แบบแข่งขัน
กลุม่ ที่ 2 แบบการคิด
แบบมีสว่ นร่วม
แบบมีกระบวนการ
รวม
แบบแข่งขัน
แบบร่วมมือ
กลุม่ ที่ 3 แบบการคิด
แบบมีสว่ นร่วม
แบบมุง่ ผลสัมฤทธิ์
แบบอิสระ
รวม
แบบแข่งขัน
แบบร่วมมือ
แบบหลีกเลีย่ ง
รวม
แบบมีสว่ นร่วม
แบบอิสระ
รวม

10 (100.0)
10 (62.5)
2 (100.0)
2 (100.0)
4 (100.0)
7 (100.0)
21 (100.0)
28 (60.9)
9 (100.0)
-

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง ร้ อยละ

33 (100.0)
42 (63.6)

แบบการสอน
ผู้อานวยความ
สะดวก
6 (100.0)
6 (37.5)
16 (100.0)
16 (34.8)
22 (100.0)
2 (100.0)
22 (33.3)

ผู้มอบหมาย

รวม

2 (100.0)
2 (4.3)
2 (100.0)
2 (3.0)

6 (100.0)
10 (100.0)
16 (100.0)
2 (100.0)
2 (100.0)
4 (100.0)
7 (100.0)
16 (100.0)
21 (100.0)
2 (100.0)
46 (100.0)
9 (100.0)
22 (100.0)
2 (100.0)
33 (100.0)
2 (100.0)
66 (100.0)
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เมื่อพิจารณากลุ่มความสอดคล้ องระหว่างแบบการคิดของนักเรี ยน แบบการเรี ยนของ
นักเรี ยน และแบบการสอนของครูตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ มีกลุ่มความสอดคล้ องทังหมด
้
8 กลุ่ม พบว่านักเรี ยนที่มีกลุ่มแบบการคิดแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีแบบการเรี ยนแบบมีส่วนร่วม และ
ได้ รับการสอนจากครูผ้ เู ชี่ยวชาญมีมากที่สดุ จานวน 21 คน รองลงมาได้ แก่ นักเรี ยนที่มีกลุ่มแบบ
การคิดแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ มี แบบการเรี ยนแบบร่ วมมือและได้ รับการสอนจากครู ผ้ ูอานวยความ
สะดวก จานวน 16 คน นักเรี ยนที่มีแบบการคิดแบบมีกระบวนการ มีแบบการเรี ยนแบบแข่งขัน
หรื อแบบมีส่วนร่ วม และได้ รับการสอนจากครู ผ้ เู ชี่ยวชาญ และนักเรี ยนที่มีกลุ่มแบบการคิดแบบ
มุ่ง ผลสัม ฤทธิ์ มี แ บบการเรี ย นแบบอิ ส ระและได้ รั บ การสอนจากครู ผ้ ู มอบหมาย กลุ่ม ความ
สอดคล้ องทัง้ 3 กลุม่ มีน้อยที่สดุ และจานวนเท่ากัน คือ 2 คน ดังตาราง 4.22
ตาราง 4.22 กลุม่ ความสอดคล้ องระหว่างแบบการคิดของนักเรี ยน แบบการเรี ยนของนักเรี ยนและ
แบบการสอนของครู
กลุม่ แบบการคิด
ของนักเรียน
แบบการคิด
แบบใส่ใจรายละเอียด
แบบการคิด
แบบมีกระบวนการ
แบบการคิด
แบบมุง่ ผลสัมฤทธิ์

รวม

แบบการเรี ยน
ของนักเรียน
ร่วมมือ
มีสว่ นร่วม
แข่งขัน
มีสว่ นร่วม
แข่งขัน
ร่วมมือ
มีสว่ นร่วม
อิสระ

แบบการสอน
ของครู
ผู้อานวยความสะดวก
ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้อานวยความสะดวก
ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้มอบหมาย

กลุม่ ความ
สอดคล้ อง
กลุม่ ที่ 1
กลุม่ ที่ 2
กลุม่ ที่ 3
กลุม่ ที่ 4
กลุม่ ที่ 5
กลุม่ ที่ 6
กลุม่ ที่ 7
กลุม่ ที่ 8

จานวน (คน)
6
10
2
2
7
16
21
2
66

5.4 ผลการวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรี ยนจาแนก
ตามกลุ่มความสอดคล้ องระหว่ างแบบการคิดของนั กเรี ยน แบบการเรี ยนของนั กเรี ยน
และแบบการสอนของครู
5.4.1 ผลการวิเคราะห์จานวนและร้ อยละของกลุ่มสอดคล้ องจาแนกตามระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
การวิเ คราะห์ ในส่วนนี ้ เป็ นการวิเคราะห์จ านวนและร้ อยละของกลุ่ม สอดคล้ อง
ระหว่างแบบการคิดของนักเรี ยน แบบการเรี ยนของนักเรี ยนและแบบการสอนของครูจาแนกตาม
ระดับ ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ยนวิ ช าภาษาอัง กฤษของนัก เรี ย นจ านวน 66 คน พบว่า นัก เรี ย น
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มี ผ ลสัม ฤทธิ์ อ ยู่ใ นระดับ ค่อ นข้ า งดี (50-59คะแนน)มากที่ สุด จ านวน 21 คน (ร้ อยละ 31.8)
รองลงมาได้ แก่ ผลสัมฤทธิ์ในระดับพอใช้ (40-49คะแนน) กับระดับดี (60-69คะแนน) มีสดั ส่วน
เท่ากัน ระดับอ่อน (30-39คะแนน) และระดับดีมาก (70-79คะแนน)(ร้ อยละ30.3, 6.1 และ 1.5
ตามลาดับ) ดังตาราง 4.23
ตาราง 4.23 จานวนและร้ อยละของกลุ่มสอดคล้ องจาแนกตามระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชา
ภาษาอังกฤษ
กลุม่ ความ
สอดคล้ อง
กลุม่ ที่ 1
กลุม่ ที่ 2
กลุม่ ที่ 3
กลุม่ ที่ 4
กลุม่ ที่ 5
กลุม่ ที่ 6
กลุม่ ที่ 7
กลุม่ ที่ 8
รวม

อ่อน

ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
พอใช้
ค่อนข้ างดี
ดี
ดีมาก

(30-39คะแนน)

(40-49คะแนน)

(50-59คะแนน)

(60-69คะแนน)

(70-79คะแนน)

1 (16.7)
1 (6.3)
1 (4.8)
1 (50.0)
4 (6.1)

3 (50.0)
6 (60.0)
1 (50.0)
1 (50.0)
6 (37.5)
2 (9.5)
1 (50.0)
20 (30.3)

2 (33.3)
2 (20.0)
1 (50.0)
1 (50.0)
5 (71.4)
5 (31.3)
5 (23.8)
21 (31.8)

2 (20.0)
2 (28.6)
4 (25.0)
12 (57.1)
20 (30.3)

1 (4.8)
1 (1.5)

รวม
6 (100.0)
10 (100.0)
2 (100.0)
2 (100.0)
7 (100.0)
16 (100.0)
21 (100.0)
2 (100.0)
66 (100.0)

หมายเหตุ: 1) ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง ร้ อยละ 2) n=66 เนื่องจากวิเคราะห์จานวนนักเรียนในกลุม่ สอดคล้ องตามความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

5.4.2 ผลการวิเคราะห์ ลาดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษจาแนกตามกลุ่ม
ความสอดคล้ องระหว่างแบบการคิดของนักเรี ยน แบบการเรี ยนของนักเรี ยนและแบบการสอนของครู
การวิ เ คราะห์ ใ นส่ ว นนี ้ เป็ นการวิ เ คราะห์ ล าดับ ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า
ภาษาอังกฤษจาแนกตามกลุม่ ความสอดคล้ องระหว่างแบบการคิดของนักเรี ยน แบบการเรี ยนของ
นักเรี ยนของนักเรี ยนและแบบการสอนของครู เมื่อพิจารณา 8 ลาดับของกลุ่มความสอดคล้ อง
จาแนกตามระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอัง กฤษ พบว่านักเรี ยนที่อยู่ในกลุ่ม ความ
สอดคล้ องลาดับที่ 1 คือ มีแบบการคิดแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แบบการเรี ยนแบบมีส่วนร่วมและได้ รับ
แบบการสอนจากครู ผ้ ูเ ชี่ ยวชาญ จะมีผ ลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิช าภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
(60-69 คะแนน) นักเรี ยนที่อยู่ในกลุ่มความสอดคล้ องลาดับที่ 2 –5 จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
วิชาภาษาอังกฤษอยูใ่ นระดับค่อนข้ างดี (50-59 คะแนน) และนักเรี ยนที่อยู่ในกลุ่มความสอดคล้ อง
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ลาดับที่ 6-8 จะมี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับพอใช้ (40-49 คะแนน)
ดังตาราง 4.24
ตาราง 4.24 ลาดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษจาแนกตามกลุม่ ความสอดคล้ อง
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

แบบการคิด
ของนักเรียน
มุง่ ผลสัมฤทธิ์
มุง่ ผลสัมฤทธิ์
มุง่ ผลสัมฤทธิ์
มีกระบวนการ
ใส่ใจรายละเอียด
มีกระบวนการ
ใส่ใจรายละเอียด
มุง่ ผลสัมฤทธิ์

แบบการเรี ยน
ของนักเรียน
มีสว่ นร่วม
แข่งขัน
ร่วมมือ
มีสว่ นร่วม
มีสว่ นร่วม
แข่งขัน
ร่วมมือ
อิสระ

แบบการสอน
ของครู
ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้อานวยความสะดวก
ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้อานวยความสะดวก
ผู้มอบหมาย

คะแนน
เฉลีย่
60.44
58.05
52.54
51.55
50.81
45.98
45.82
41.33

ระดับ
ผลสัมฤทธิ์

กลุม่ ที่

ดี
ค่อนข้ างดี
ค่อนข้ างดี
ค่อนข้ างดี
ค่อนข้ างดี
พอใช้
พอใช้
พอใช้

กลุม่ ที่ 7
กลุม่ ที่ 5
กลุม่ ที่ 6
กลุม่ ที่ 4
กลุม่ ที่ 2
กลุม่ ที่ 3
กลุม่ ที่ 1
กลุม่ ที่ 8

5.4.3 ผลการวิ เ คราะห์ ค วามแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า
ภาษาอังกฤษของนักเรี ยนจาแนกตามกลุม่ ความสอดคล้ องระหว่างแบบการคิด แบบการเรี ยนและ
แบบการสอน
การวิ เ คราะห์ ใ นส่ว นนี ้ เป็ นการทดสอบความแตกต่า งของค่า เฉลี่ ย ผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรี ยน เมื่อ กลุ่มความสอดคล้ องระหว่างแบบการคิด แบบ
การเรี ยนและแบบการสอนแตกต่างกัน ได้ แ ก่ กลุ่ม ที่ 1 ความสอดคล้ องระหว่างแบบการคิด
แบบใส่ใจรายละเอียด แบบการเรี ยนแบบร่ วมมือและแบบการสอนแบบผู้ อานวยความสะดวก
กลุม่ ที่ 2 ความสอดคล้ องระหว่างแบบการคิดแบบใส่ใจรายละเอียด แบบการเรี ยนแบบมีส่วนร่วม
และแบบการสอนแบบผู้ เชี่ ย วชาญ กลุ่ ม ที่ 3 ความสอดคล้ องระหว่ า งแบบการคิ ด แบบ
มีกระบวนการ แบบการเรี ยนแบบแข่งขันและแบบการสอนแบบผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มที่ 4 ความ
สอดคล้ องระหว่างแบบ การคิดแบบมีกระบวนการ แบบการเรี ยนแบบมีสว่ นร่วมและแบบการสอน
แบบผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มที่ 5 ความสอดคล้ องระหว่างแบบการคิดแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แบบการเรี ยน
แบบแข่งขันและแบบการสอนแบบผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มที่ 6 ความสอดคล้ องระหว่างแบบการคิด
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แบบการเรี ยนแบบร่วมมือและแบบการสอนแบบผู้อานวยความสะดวก กลุ่มที่
7 ความสอดคล้ องระหว่างแบบการคิดแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แบบการเรี ยนแบบมีส่วนร่ วมและแบบ
การสอนแบบผู้เชี่ยวชาญ และกลุ่มที่ 8 ความสอดคล้ องระหว่างแบบการคิดแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
แบบการเรี ยนแบบอิสระและแบบการสอนแบบผู้มอบหมาย โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
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ทางเดียว (One-way ANOVA) การวิเคราะห์แบ่งออกเป็ น 2 ขันตอน
้
ขันตอนแรกเป็
้
นการทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ ย ขัน้ ตอนที่ สองเป็ นการเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ยรายคู่ (post hoc) มี
รายละเอียดดังนี ้
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรี ยนจาแนกตาม
กลุ่มสอดคล้ องระหว่างแบบการคิดของนักเรี ยน แบบการเรี ยนของนักเรี ยนและแบบการสอนของ
ครู พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษกับกลุ่มความสอดคล้ องมีค่าเฉลี่ยอย่างน้ อย
1 คู่ ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F=3.840, p<.05)
เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
วิชาภาษาอังกฤษของนักเรี ยนและกลุ่มความสอดคล้ องระหว่างแบบการคิด ของนักเรี ยน แบบ
การเรี ยนของนักเรี ยนและแบบการสอนของครู พบว่านักเรี ยนที่อยู่ในกลุ่มที่ 7 คือนักเรี ยนที่มีแบบ
การคิดแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แบบการเรี ยนแบบมีส่วนร่วมและได้ รับการสอนจากครูผ้ เู ชี่ยวชาญ มี
คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษสูงกว่านักเรี ยนกลุ่มที่ 1 คือนักเรี ยนที่มี
แบบการคิดแบบใส่ใจรายละเอียด แบบการเรี ยนแบบร่ วมมือและได้ รับการสอนจากครู ผ้ อู านวย
ความสะดวก และนักเรี ยนกลุ่มที่ 8 คือนักเรี ยนที่มีแบบการคิดแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แบบการเรี ยน
แบบอิสระและได้ รับการสอนจากครูผ้ มู อบหมายดังตาราง 4.25
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ตาราง 4.25 ค่าสถิติทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยและผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคูข่ อง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษจาแนกตามกลุม่ ความสอดคล้ อง
กลุม่ ความสอดคล้ อง
ระหว่างแบบการคิด
แบบการเรี ยนและ
แบบการสอน
กลุม่ ที่ 1
(ใส่ใจรายละเอียด ร่วมมือ
และผู้อานวยความสะดวก)

กลุม่ ที่ 2
(ใส่ใจรายละเอียด มีสว่ นร่วม
และผู้เชี่ยวชาญ)

กลุม่ ที่ 3
(มีกระบวนการ แข่งขัน
และผู้เชี่ยวชาญ)

กลุม่ ที่ 4
(มีกระบวนการ มีสว่ นร่วม
และผู้เชี่ยวชาญ)

กลุม่ ที่ 5
(มุง่ ผลสัมฤทธิ์ แข่งขัน
และผู้เชี่ยวชาญ)

กลุม่ ที่ 6
(มุง่ ผลสัมฤทธิ์ ร่วมมือ
และผู้อานวยความสะดวก)

กลุม่ ที่ 7
(มุง่ ผลสัมฤทธิ์ มีสว่ นร่วม
และผู้เชี่ยวชาญ)

กลุม่ ที่ 8
(มุง่ ผลสัมฤทธิ์ อิสระ
และผู้มอบหมาย)

รวม

Mean
(SD)
45.822
(7.181)

ค่าสถิติทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่
Levene
Statistic
2.679

ผลการเปรี ยบเทียบ
ค่าเฉลีย่ รายคู่

Sig.

F

Sig.

กลุม่ ความสอดคล้ อง

.018

3.840

.002

กลุม่ ที่ 7 > กลุม่ ที่ 1
กลุม่ ที่ 7 > กลุม่ ที่ 8

50.808
(10.867)
45.977
(7.882)
51.551
(5.255)
58.054
(3.218)
52.538
(9.944)
60.443
(8.112)
41.332
(2.627)
54.197
(9.815)

หมายเหตุ: 1) p<.05 2) ผลการทดสอบค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษในแต่ละกลุม่ ความสอดคล้ องมี
ความแปรปรวนไม่เท่ากัน การเปรียบเทียบรายคูใ่ ช้ วิธีการของ Dunnett’s T3

บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีจดุ มุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์ผลของความสอดคล้ องระหว่างแบบการคิดของ
นัก เรี ยน แบบการเรี ย นของนัก เรี ยน และแบบการสอนของครู ที่ มี ต่อผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น
ภาษาอังกฤษของนักเรี ยน โดยมีวตั ถุประสงค์สี่ประการ ได้ แก่ ประการแรก เพื่อวิเคราะห์แบบ
การคิดของนักเรี ยน แบบการเรี ยนของนักเรี ยนและแบบการสอนของครูในวิชาภาษาอังกฤษ ประการที่
สอง เพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้ องระหว่างแบบการคิดกับแบบการเรี ยนของนักเรี ยน ประการที่สาม
เพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้ องระหว่างแบบการคิดของนักเรี ยน แบบการเรี ยนของนักเรี ยนและแบบ
การสอนของครู ในวิชาภาษาอังกฤษ และประการที่สี่ เพื่อวิเคราะห์ผลของความสอดคล้ องระหว่าง
แบบการคิดของนักเรี ยน แบบการเรี ยนของนักเรี ยนและแบบการสอนของครู ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษของนักเรี ยน
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ 1) นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ นของโรงเรี ยน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐานในเขตกรุงเทพมหานคร และ 2) ครูกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ที่ สอนนักเรี ยนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้ นของ
โรงเรี ยนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในเขตกรุ งเทพมหานคร และกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั คือ 1) นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 จานวน 564 คน การได้ มาของกลุ่ม
ตัวอย่างจากการสุ่มแบบหลายขันตอน
้
(multi-stage random sampling) และ 2) ครูผ้ สู อนวิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างในแต่ละห้ องเรี ยนจานวน 18 ห้ องเรี ยน จึงทาให้ ครู
จานวน 18 คน ผู้วิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยตนเอง
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั มี 3 ฉบับ ได้ แก่ ฉบับที่ 1 คือ แบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
วิชาภาษาอังกฤษของนักเรี ยน เป็ นแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก และแบบจับคู่ จานวน 45 ข้ อ
ข้ อละ 1 คะแนน รวมเป็ น 45 คะแนน ประกอบด้ วยเนื อ้ หาวิชาภาษาอังกฤษพื น้ ฐานระดับชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 2 แบบสอบมีความตรงเชิงเนื ้อหาของข้ อสอบแต่ละข้ อโดยมีคา่ IOC
อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 มีค่าความยากง่าย (p) ตังแต่
้ 0.21-0.62 และค่าอานาจจาแนก (r) ตังแต่
้
0.08-0.84 มีคา่ ความเที่ยงเท่ากับ 0.96 ฉบับที่ 2 คือ แบบวัดแบบการเรี ยนและแบบวัดแบบการคิด
ของนักเรี ยน มี 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้ อมูลภูมิ หลัง ของนักเรี ยน มี ลักษณะเป็ นแบบตรวจสอบ
รายการ ตอนที่ 2 แบบวัดแบบการเรี ยนของนักเรี ยน ประกอบด้ วยชุดคาถามเกี่ยวกับลักษณะแบบ
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การเรี ยนของนักเรี ยน มีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 60 ข้ อ มีค่าความเที่ยง
เท่ากับ 0.909 และตอนที่ 3 แบบวัดแบบการคิดของนักเรี ยน ประกอบด้ วยชุดคาถามเกี่ ยวกับ
แนวทางที่ นักเรี ยนใช้ แสดงความสามารถในการจัดการกับภารกิ จ ต่าง ๆ ภายใต้ กิจ กรรมหรื อ
สถานการณ์ ต่าง ๆ ในชัน้ เรี ยน เป็ นคาถามเชิงสถานการณ์ แบบตัวเลือก โดยตัวเลือกมีจานวน
เท่ากับแบบการคิดในแต่มิติ จานวน 50 ข้ อ มีคา่ ความเที่ยงเท่ากับ 0.562-0.791และฉบับที่ 3 คือ
แบบวัดแบบการสอนของครู สอบถามเกี่ยวกับลักษณะแบบการสอนของครู มีลกั ษณะเป็ นมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 40 ข้ อ มีคา่ ความเที่ยงเท่ากับ 0.928
การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็ น 5 ขันตอน
้
ขันตอนที
้
่1 วิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรภูมิหลังของ
นักเรี ยนและครู ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง ด้ วยสถิติบรรยาย (descriptive statistics) ได้ แก่ ค่าความถี่
ร้ อยละ และการวิเคราะห์ค่าความถี่ ด้วยการวิเคราะห์ตารางไขว้ (cross tabulation) ขัน้ ตอนที่ 2
ประกอบด้ วย 2.1) การวิเคราะห์มาตรวัดแบบการคิด ได้ แก่ การให้ คะแนนแบบวัดแบบการคิดของ
นักเรี ยนเป็ นรายบุคคลจ าแนกตามมิ ติ โดยให้ 1 คะแนน ส าหรั บแบบการคิดที่ เลื อกในแต่ละข้ อ
(ตรวจสอบตัวเลือกที่นกั เรี ยนเลือกว่าตรงกับแบบการคิดแบบใด โดยดูจากเฉลย) และนับแบบการคิด
ที่มีจานวนมากที่สดุ ในแต่ละมิติ จึงสรุปว่าเป็ นแบบการคิดของแต่ละมิติ และการวิ เคราะห์ ค่าร้ อยละ
และการวิเคราะห์คา่ ความถี่ด้วยการวิเคราะห์ตารางไขว้ (cross tabulation) และ 2.2) การวิเคราะห์
แบบการเรี ยนของนักเรี ยนและแบบการสอนของครู ได้ แก่ การวิเคราะห์คา่ ความถี่และค่าร้ อยละด้ วย
การวิเคราะห์ตารางไขว้ (cross tabulation) ขันตอนที
้
่ 3 เพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้ องระหว่างแบบ
้
่ 4 ประกอบด้ วย 4.1)
การคิดกับแบบการเรี ยนของนักเรี ยน โดยสถิติไค-สแควร์ ( 2 test) ขันตอนที
การวิเคราะห์คา่ ความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และ 4.2) การวิเคราะห์ความสอดคล้ องระหว่างแบบการ
คิดกับแบบการเรี ยนของนักเรี ยน และแบบการสอนของครู มีขนั ้ ตอนดังนี ้ 4.2.1) นาข้ อมูลกลุ่มโปร
ไฟล์ของแบบการคิดและแบบการเรี ยนของนักเรี ยน จากการวิเคราะห์ ไค-สแควร์ จากข้ อ 3 จัดทาเป็ น
แบบประเมินเพื่อให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ 7 ท่านพิจารณาความสอดคล้ องระหว่างกลุ่มโปรไฟล์ของแบบการคิด
กับแบบการเรี ยนของนักเรี ยน และเลือกแบบการสอนของครูที่สอดคล้ องกับกลุ่ม โปรไฟล์ของแบบ
การคิดและแบบการเรี ยนของนักเรี ยนในแต่ละกลุ่ม และ 4.2.2) นากลุ่มความสอดคล้ องระหว่างแบบ
การคิดของนักเรี ยน แบบการเรี ยนของนักเรี ยน และแบบการสอนของครู ในวิชาภาษาอั งกฤษ ที่
ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ มาพิจารณาโดยใช้ เกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มความสอดคล้ องที่มีความถี่
ตังแต่
้ 4 คน ขึ ้นไป (ตังแต่
้ ร้อยละ 50 ขึ ้นไป) และขันตอนที
้
่ 5 วิเคราะห์ผลของความสอดคล้ องระหว่าง
แบบการคิดของนักเรี ยน แบบการเรี ยนของนักเรี ยนและแบบการสอนของครูที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
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เรี ยนภาษาอังกฤษของนักเรี ยน ได้ แก่ การวิเคราะห์คา่ ร้ อยละ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (one-way ANOVA)
สรุปผลการวิจัย
ผู้วิจัยขอน าเสนอการสรุ ปผลการวิจัยออกเป็ น 5 ข้ อ ได้ แ ก่ 1) ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตัวแปรภูมิหลัง ของกลุ่ม ตัวอย่าง 2) ผลการวิเคราะห์ แบบการคิดของนักเรี ยน แบบการเรี ยนของ
นักเรี ยนและแบบการสอนของครู ในวิชาภาษาอังกฤษ 3) ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้ องระหว่าง
แบบการคิดกับแบบการเรี ยนของนักเรี ยน 4) ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้ องระหว่างแบบการคิด
ของนักเรี ยน แบบการเรี ยนของนักเรี ยนและแบบการสอนของครู ในวิชาภาษาอังกฤษ และ 5) ผล
การวิเคราะห์ความสอดคล้ องระหว่างแบบการคิดของนักเรี ยน แบบการเรี ยนของนักเรี ยนและแบบ
การสอนของครูที่มีตอ่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษของนักเรี ยน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลตัวแปรภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ผลการวิเคราะห์ ตวั แปรภูมิ หลัง ของนักเรี ยน นักเรี ยนส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง เมื่ อ
พิจ ารณาระดับ ผลการเรี ยน พบว่า นักเรี ยนที่ มี ผ ลการเรี ย นทัง้ 3 ระดับ ได้ แก่ ระดับ สูง ระดับ
ปานกลางและระดับต่า มีสดั ส่วนนักเรี ยนหญิงมากกว่านักเรี ยนชาย
1.2 ผลการวิเคราะห์ตวั แปรภูมิหลังของครู พบว่าครู ผ้ ูสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ส่วนใหญ่เ ป็ นเพศหญิ ง มี อายุระหว่าง 21-40 ปี มีประสบการณ์ ในการสอน
พบว่าส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการสอนต่ากว่า 10 ปี และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
2 ผลการวิ เคราะห์ แบบการคิดของนั กเรี ยน แบบการเรี ยนของนั กเรี ยน และแบบ
การสอนของครู ในวิชาภาษาอังกฤษ
2.1 ผลการวิเคราะห์ แบบการคิดของนักเรียน
2.1.1 ผลการวิเคราะห์แบบการคิดของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 พบว่า นักเรี ยนมีแบบ
การคิดทัง้ 5 มิติ ได้ แก่ มิติด้านหน้ าที่ มิติด้านรูปแบบ มิติ ด้านระดับ มิติด้านขอบเขต และมิติด้าน
ความโน้ มเอี ยง ในมิ ติด้านหน้ าที่ นักเรี ยนมี แบบการคิดแบบผู้ตัดสิน มากที่ สุด มิติด้านรู ปแบบ
นัก เรี ย นมี แ บบการคิ ด แบบจั ด ล าดับ งานมากที่ สุ ด มิ ติ ด้ านระดับ นั ก เรี ย นมี แ บบการคิ ด
แบบภาพรวมมากที่สดุ มิตดิ ้ านขอบเขต นักเรี ยนมีแบบการคิดแบบชอบครุ่นคิดภายในใจมากที่สดุ
และมิตดิ ้ านความโน้ มเอียง นักเรี ยนมีแบบการคิดแบบใฝ่ กฎเกณฑ์มากที่สดุ
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2.1.2 เมื่ อพิจารณาแบบการคิดของนักเรี ยนจาแนกตามขนาดโรงเรี ยน พบว่าขนาด
โรงเรี ยนมีความสัมพันธ์กบั แบบการคิดอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยในมิติด้านหน้ าที่
พบว่า นักเรี ยนในโรงเรี ยนขนาดกลางจะมี แบบการคิดแบบผู้บริ หารมากที่ สุด ส่วนนักเรี ยนใน
โรงเรี ยนขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษจะมีแบบการคิดแบบผู้ตดั สินมากที่สุด มิติด้านรู ปแบบ
พบว่านักเรี ยนในโรงเรี ยนทุกขนาด ได้ แก่ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษจะมีแบบ
การคิดแบบจัดลาดับงานมากที่สุด มิติด้านระดับ พบว่านักเรี ยนในโรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษมี
แนวโน้ มว่าจะมีแบบการคิดแบบภาพรวมมากกว่านักเรี ยนในโรงเรี ยนขนาดใหญ่และขนาดกลาง
มิ ติ ด้ า นขอบเขต พบว่ า นัก เรี ย นในโรงเรี ย นขนาดใหญ่ พิ เ ศษมี แ นวโน้ ม ว่ า จะมี แ บบการคิ ด
แบบชอบครุ่ นคิดภายในใจมากกว่านักเรี ยนในโรงเรี ยนขนาดใหญ่และขนาดกลาง และมิติด้าน
ความโน้ ม เอี ย ง พบว่านัก เรี ย นในโรงเรี ย นขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่ พิ เ ศษจะมี แ บบการคิด
แบบใฝ่ กฎเกณฑ์ ม ากที่ สุ ด ส่วนนักเรี ยนในโรงเรี ยนขนาดกลางจะมี แ บบการคิดแบบใฝ่ อิสระ
มากที่สดุ
2.1.3 เมื่อพิจารณาแบบการคิดของนักเรี ยนจาแนกตามเพศ พบว่าในมิติด้านขอบเขต
และมิ ติ ด้ า นความโน้ ม เอี ย ง เพศมี ค วามสัม พัน ธ์ กับ แบบการคิด อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ .05 โดยในมิ ติ ด้ า นขอบเขต พบว่ า ทัง้ นัก เรี ย นชายและนัก เรี ย นหญิ ง มี แ บบการคิ ด
แบบชอบครุ่ นคิดภายในใจ ในขณะที่นกั เรี ยนชายมีแนวโน้ มว่าจะมีแบบการคิด แบบชอบสัมพันธ์
กับภายนอกมากกว่า นักเรี ยนหญิ ง ส่วนนักเรี ยนหญิ ง มี แนวโน้ ม ว่าจะมี แบบการคิดแบบชอบ
ครุ่ นคิดภายในใจมากกว่านักเรี ยนชาย และมิติด้านความโน้ มเอี ยง พบว่า ทัง้ นักเรี ยนชายและ
นักเรี ยนหญิงมีแบบการคิดแบบใฝ่ กฎเกณฑ์ ในขณะที่นกั เรี ยนชายมีแนวโน้ มว่าจะมีแบบการคิด
แบบใฝ่ อิ ส ระมากกว่ า นัก เรี ย นหญิ ง ส่ ว นนัก เรี ย นหญิ ง มี แ นวโน้ ม ว่ า จะมี แ บบการคิ ด แบบ
ใฝ่ กฎเกณฑ์มากกว่านักเรี ยนชาย
2.1.4 เมื่อพิจารณาแบบการคิดของนักเรี ยนจาแนกระดับผลการเรี ยน พบว่าในมิติด้าน
รู ปแบบ มิติด้านขอบเขตและมิติด้านความโน้ มเอียง ระดับผลการเรี ยนมีความสัมพันธ์ กับแบบ
การคิดอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 โดยในมิติด้านรูปแบบ พบว่านักเรี ยนที่มีผลการเรี ยน
อยู่ในระดับสูงมีแนวโน้ มว่าจะมีแบบการคิดแบบจัดลาดับงานมากกว่านักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนอยู่
ในระดับปานกลาง และระดับต่า มิติด้านขอบเขต พบว่านักเรี ยนที่มี ผลการเรี ยนอยู่ในระดับสูงมี
แนวโน้ มว่าจะมีแบบการคิดแบบชอบครุ่นคิดภายในใจมากกว่านักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนอยู่ในระดับ
ปานกลาง ส่วนนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนอยูใ่ นระดับต่าจะมีแบบการคิดแบบชอบสัมพันธ์กบั ภายนอก
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มากที่สดุ และมิตดิ ้ านความโน้ มเอียง พบว่านักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนอยูใ่ นระดับสูงมีแนวโน้ มว่าจะมี
แบบการคิดแบบใฝ่ กฎเกณฑ์มากกว่านักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนอยูใ่ นระดับต่า และระดับปานกลาง
2.1.4 เมื่อพิจารณากลุ่มโปรไฟล์ของแบบการคิดของนักเรี ยน พบว่านักเรี ยนถูกจัดในกลุ่ม
แบบการคิดแบบมุง่ ผลสัมฤทธิ์มากที่สดุ รองลงมาได้ แก่ กลุม่ แบบการคิดแบบใส่ใจรายละเอียด และ
กลุม่ แบบการคิดแบบมีกระบวนการ
2.2 ผลการวิเคราะห์ แบบการเรียนของนักเรียน
2.2.1 ผลการวิเ คราะห์แบบการเรี ยนของนักเรี ยน พบว่านักเรี ยนมี แบบการเรี ยนแบบ
มีส่วนร่ วมมากที่สุด รองลงมาได้ แก่ แบบการเรี ยนแบบร่ วมมื อ แบบการเรี ยนแบบพึ่ง พา แบบ
การเรี ยนแบบแข่งขัน แบบการเรี ยนแบบหลีกเลี่ยงและแบบการเรี ยนแบบอิสระ
2.2.2 เมื่อพิจารณาแบบการเรี ยนของนักเรี ยนทัง้ 6 แบบจาแนกตามขนาดโรงเรี ยน พบว่า
ขนาดโรงเรี ยนมีความสัมพันธ์กบั แบบการเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรี ยน
ในโรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษมีแ นวโน้ มว่าจะมีแบบการเรี ยนแบบมีส่วนร่ วมมากกว่านักเรี ยนใน
โรงเรี ยนขนาดกลางกับขนาดใหญ่ในสัดส่วนเท่ากัน นักเรี ยนในโรงเรี ยนขนาดใหญ่มีแนวโน้ มว่าจะ
มีแบบการเรี ยนแบบร่ วมมือมากกว่านักเรี ยนในโรงเรี ยนขนาดกลาง และขนาดใหญ่พิเศษ ส่วน
นักเรี ยนในโรงเรี ยนขนาดกลางมีแนวโน้ ม ว่าจะมีแบบการเรี ยนแบบพึ่ง พามากกว่านักเรี ยนใน
โรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษ และขนาดใหญ่
2.2.3 เมื่อพิจารณาแบบการเรี ยนของนักเรี ยนทัง้ 6 แบบจาแนกตามเพศ พบว่าเพศมี
ความสัมพันธ์ กับแบบการเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรี ยนชายจะมีแบบ
การเรี ยนแบบมีสว่ นร่วมมากที่สดุ รองลงมาได้ แก่ แบบการเรี ยนแบบพึ่งพา และแบบการเรี ยนแบบ
ร่ ว มมื อ ส่ว นนัก เรี ย นหญิ ง จะมี แ บบการเรี ย นแบบมี ส่ว นร่ ว มมากที่ สุด รองลงมาได้ แ ก่ แบบ
การเรี ยนแบบร่วมมือ และแบบการเรี ยนแบบพึ่งพา และนักเรี ยนหญิงมีแนวโน้ มจะมีแบบการเรี ยน
แบบมีสว่ นร่วมมากกว่านักเรี ยนชาย
2.2.4 เมื่อพิจารณาแบบการเรี ยนทัง้ 6 แบบจาแนกตามระดับผลการเรี ยน พบว่าระดับผล
การเรี ยนมีความสัมพันธ์กบั แบบการเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรี ยนที่มีผล
การเรี ยนอยูใ่ นระดับสูงมีแนวโน้ มจะมีแบบการเรี ยนแบบมีส่วนร่วมมากกว่านักเรี ยนที่มีผลการเรี ยน
อยู่ในระดับปานกลาง และระดับต่า และนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนอยู่ในระดับสูงมีแนวโน้ มจะมีแบบ
การเรี ยนแบบร่วมมือมากกว่านักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนอยูใ่ นระดับต่า และระดับปานกลาง
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2.3 ผลการวิเคราะห์ แบบการสอนของครู ผ้ ูสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ผลการวิเคราะห์แบบการสอนของครูผ้ สู อนวิชาภาษาอังกฤษ พบว่าครูมีแบบการสอน
แบบผู้มอบหมายมากที่สดุ รองลงมาได้ แก่ แบบการสอนแบบผู้อานวยความสะดวก แบบการสอน
แบบผู้เชี่ยวชาญ และแบบการสอนแบบผู้เป็ นแบบอย่าง และครูไม่มีแบบการสอนแบบผู้มีอานาจ
อย่างเป็ นทางการ
3. ผลการวิ เ คราะห์ ค วามสอดคล้ อ งระหว่ า งแบบการคิ ดกั บแบบการเรี ย นของ
นักเรียน
3.1 ผลการวิเคราะห์กลุม่ โปรไฟล์ของแบบการคิดจาแนกตามแบบการเรี ยนของนักเรี ยน
เมื่อพิจารณากลุ่มแบบการคิดแบบใส่ใจรายละเอียด นักเรี ยนมีแบบการเรี ยนแบบมีส่วนร่วมมาก
ที่สดุ รองลงมาได้ แก่ แบบการเรี ยนแบบร่วมมือ แบบพึ่งพากับแบบหลีกเลี่ยงมีจานวนเท่ากัน แบบ
แข่งขัน และแบบอิสระ ตามลาดับ ในกลุ่มแบบการคิดแบบมีกระบวนการ นักเรี ยนมีแบบการเรี ยน
แบบมีส่วนร่วมมากที่สดุ รองลงมาได้ แก่ แบบการเรี ยนแบบพึ่งพา แบบแข่งขันและแบบหลีกเลี่ยง
ซึ่งแบบการเรี ยนทัง้ 3 แบบมีจานวนเท่ากัน ในกลุ่มแบบการคิดแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ นักเรี ยนมีแบบ
การเรี ยนแบบมีส่วนร่ วมมากที่สุด รองลงมาได้ แก่ แบบการเรี ยนแบบร่ วมมือ แบบพึ่ง พา แบบ
แข่ง ขัน แบบหลี ก เลี่ ย งและแบบอิ ส ระ ตามล าดับ และในกลุ่ม แบบการคิด แบบจ าแนกไม่ไ ด้
นักเรี ยนมีแบบการเรี ยนแบบมีส่วนร่วมมากที่สุด รองลงมาได้ แก่ แบบการเรี ยนแบบร่ วมมือ แบบ
พึง่ พา แบบแข่งขันกับแบบหลีกเลี่ยงมีจานวนเท่ากัน และแบบอิสระ ตามลาดับ
3.2 ผลการวิเคราะห์กลุ่มโปรไฟล์ของแบบการคิดกับแบบการเรี ยนของนักเรี ยน พบว่า
กลุ่มของโปรไฟล์ของแบบการคิดไม่มีความสัม พันธ์ กับแบบการเรี ยน โดยนักเรี ยนที่อยู่ในกลุ่ม
โปรไฟล์ของแบบการคิดทุกกลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มแบบการคิดแบบใส่ใจรายละเอียด กลุ่มแบบการคิด
แบบ มีกระบวนการ กลุ่มแบบการคิดแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และกลุ่มแบบการคิดแบบจาแนกไม่ได้ จะ
มีแบบการเรี ยนแบบมีสว่ นร่วมมากที่สดุ
4. ผลการวิเคราะห์ ความสอดคล้ องระหว่ างแบบการคิดของนักเรี ยน แบบการเรี ยน
ของนักเรี ยน และแบบการสอนของครู ในวิชาภาษาอังกฤษ
การพิจ ารณาความสอดคล้ องระหว่างกลุ่ม โปรไฟล์ของแบบการคิดของนักเรี ยน แบบ
การเรี ยนของนักเรี ยนและแบบการสอนของครู ที่พิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญ มีกลุ่มความสอดคล้ อง
ทังหมด
้
16 กลุ่ม เนื่องจากจัดกลุ่มแบบการเรี ยนที่อยู่ในกลุ่มโปรไฟล์ของแบบการคิดกลุ่มที่ 1 ถึง
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กลุ่มที่ 3 จากนัน้ ผู้นากลุ่ม ความสอดคล้ องมาพิจารณาโดยใช้ เกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มความ
สอดคล้ องที่มีความถี่ตงแต่
ั ้ 4 คนขึ ้นไป (ตังแต่
้ ร้อยละ 50 ขึ ้นไป) จึงได้ กลุ่มความสอดคล้ องทังหมด
้
13 กลุม่
เมื่ อพิ จ ารณาล าดับของกลุ่ม ความสอดคล้ อ งระหว่างแบบการคิดของนักเรี ยน แบบ
การเรี ยนของนักเรี ยน และแบบการสอนของครูในวิชาภาษาอังกฤษ พบว่ากลุ่มที่ มีความสอดคล้ อง
มากที่สดุ 2 ลาดับแรก ได้ แก่ ลาดับแรก คือ นักเรี ยนที่มีกลุม่ แบบการคิดแบบใส่ใจรายละเอียดและ
มีแบบการเรี ยนแบบร่วมมือ ครูควรมีแบบการสอนแบบผู้อานวยความสะดวก และนักเรี ยนที่มีแบบ
การคิดแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และมี แบบการเรี ยนแบบร่ วมมือ ครู ควรมีแบบการสอนแบบผู้อานวย
ความสะดวก มีความถี่เท่ากัน และลาดับที่ 2 คือ นักเรี ยนที่มีกลุ่มแบบการคิดแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
และมีแบบการเรี ยนแบบพึง่ พา ครูควรมีแบบการสอนแบบผู้มีอานาจอย่างเป็ นทางการ
5. ผลการวิเคราะห์ ความสอดคล้ องระหว่ างแบบการคิดของนักเรียน แบบการเรียน
ของนั กเรี ยน และแบบการสอนของครู ท่ ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษของ
นักเรียน
5.1 ผลการวิเคราะห์ ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรี ยน
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2
5.1.1 ผลการวิเคราะห์ ระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชัน้
มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 2 ผลการวิ เ คราะห์ ภ าพรวม พบว่ า นัก เรี ย นมี ผ ลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับพอใช้ มากที่สดุ รองลงมาได้ แก่ ระดับปานกลาง ระดับดี ระดับอ่อน และ
ระดับดีมาก ตามลาดับ และเมื่อพิจารณาในแต่ละเขต พบว่า นักเรี ยนในเขต สพม.2 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษสูงกว่าเขต สพม.1 โดยในเขต สพม. 2 พบว่านักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษอยูใ่ นระดับพอใช้ มากที่สดุ รองลงมาได้ แก่ ระดับปานกลาง ระดับดี
ระดับอ่อน และระดับดีมาก และเมื่อพิจารณาขนาดโรงเรี ยน พบว่านักเรี ยนที่สงั กัดโรงเรี ยนขนาด
กลางมี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับพอใช้ มากที่สุด นักเรี ยนที่สังกัด
โรงเรี ยนขนาดใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษอยูใ่ นระดับค่อนข้ างดีมากที่สดุ และ
นักเรี ยนที่สงั กัดโรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
มากที่สดุ ส่วนในเขต สพม.1 พบว่านักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ
พอใช้ มากที่ สุด รองลงมาได้ แก่ ระดับอ่อน ระดับปานกลาง ระดับดี และระดับดีม าก และเมื่ อ
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พิจารณาขนาดโรงเรี ยน พบว่านักเรี ยนที่สังกัดโรงเรี ยนทุกขนาดมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิช า
ภาษาอังกฤษอยูใ่ นระดับพอใช้ มากที่สดุ
5.2 ผลการวิ เ คราะห์ ค วามแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า
ภาษาอังกฤษของนักเรี ยนจาแนกตามกลุ่มโปรไฟล์ ของแบบการคิด แบบการเรี ยนและ
แบบการสอน
5.2.1 ผลการวิ เ คราะห์ ค วามแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า
ภาษาอังกฤษจาแนกตามกลุ่มโปรไฟล์ ของแบบการคิดของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษกับกลุม่ โปรไฟล์แบบการคิดมีคา่ เฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรี ยนที่มีกลุ่มแบบการคิดแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์มีคะแนนเฉลี่ย
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษสูงกว่านักเรี ยนที่มีกลุ่มแบบการคิดแบบจาแนกไม่ได้
และกลุม่ แบบการคิดแบบใส่ใจรายละเอียด
5.2.2 ผลการวิ เ คราะห์ ค วามแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า
ภาษาอังกฤษจาแนกตามแบบการเรี ยนของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย นวิ ช าภาษาอัง กฤษกับ แบบการเรี ย นมี ค่า เฉลี่ ย แตกต่า งกัน อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ .05 โดยนักเรี ยนที่มีแบบการเรี ยนแบบแข่งขัน แบบร่วมมือ และแบบมีส่วนร่ วมจะมีคะแนน
เฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษสูงกว่านักเรี ยนที่มีแบบการเรี ยนแบบหลีกเลี่ยง
และนัก เรี ย นที่ มี แ บบการเรี ย นแบบมี ส่ว นร่ ว มจะมี คะแนนเฉลี่ ย ของผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
วิชาภาษาอังกฤษสูงกว่านักเรี ยนที่มีแบบการเรี ยนแบบอิสระ
5.2.3 ผลการวิ เ คราะห์ ค วามแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า
ภาษาอังกฤษจาแนกตามแบบการสอนของครู ผ้ ูสอนวิชาภาษาอังกฤษ พบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนวิชาภาษาอังกฤษกับแบบการสอนมีคา่ เฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยนักเรี ยนที่ได้ รับการสอนจากครู ผ้ เู ชี่ยวชาญจะมีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชา
ภาษาอังกฤษสูงกว่านักเรี ยนที่ได้ รับการสอนจากครูผ้ มู อบหมาย ครูผ้ อู านวยความสะดวก และครู
ผู้เป็ นแบบอย่าง และนักเรี ยนที่ได้ รับการสอนจากครูผ้ อู านวยความสะดวกและครูผ้ มู อบหมายจะมี
คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษสูงกว่านักเรี ยนที่ได้ รับการสอนจากครู
ผู้เป็ นแบบอย่าง
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5.3 ผลการวิเคราะห์ จานวนและร้ อยละของกลุ่มความสอดคล้ องระหว่ างแบบ
การคิดของนักเรียน แบบการเรียนของนักเรียนและแบบการสอนของครู
5.3.1 ผลการวิเคราะห์ กลุ่ม ความสอดคล้ องระหว่างแบบการคิดของนักเรี ยน แบบการ
เรี ยนของนักเรี ยนและแบบการสอนของครู เมื่ อพิจ ารณาตามกลุ่ม แบบการคิดกลุ่ม ที่ 1 พบว่า
นักเรี ยนที่มีกลุ่มแบบการคิดแบบใส่ใจรายละเอียด มีแบบการเรี ยนแบบมีส่วนร่ วมและได้ รับการ
สอนจากครู ผ้ ูเชี่ยวชาญมี มากที่สุด กลุ่มแบบการคิดกลุ่มที่ 2 นักเรี ยนที่มีกลุ่มแบบการคิดแบบ
มีกระบวนการ มีแบบการเรี ยนแบบแข่งขัน และได้ รับการสอนจากครูผ้ เู ชี่ยวชาญ และนักเรี ยนที่มี
กลุ่มแบบการคิดแบบมีกระบวนการ มีแบบการเรี ยนแบบมีส่วนร่ วม และได้ รับการสอนจากครู
ผู้เชี่ยวชาญมีสดั ส่วนเท่ากัน ส่วนกลุม่ แบบการคิดกลุ่มที่ 3 พบว่านักเรี ยนที่มีกลุ่มแบบการคิดแบบ
แบบมุง่ ผลสัมฤทธิ์ มีแบบการเรี ยนแบบมีสว่ นร่วม และได้ รับการสอนจากครูผ้ เู ชี่ยวชาญมีมากที่สดุ
5.3.2 เมื่อพิจารณากลุ่มความสอดคล้ องระหว่างแบบการคิดของนักเรี ยน แบบการเรี ยน
ของนักเรี ยนและแบบการสอนของครู ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ มีกลุ่มความสอดคล้ อง
ทัง้ หมด 8 กลุ่ม พบว่ า นัก เรี ย นที่ มี ก ลุ่ม แบบการคิด แบบมุ่ง ผลสัม ฤทธิ์ มี แ บบการเรี ย นแบบ
มีส่วนร่วม และได้ รับการสอนจากครูผ้ เู ชี่ยวชาญมีมากที่สดุ รองลงมาได้ แก่ นักเรี ยนที่มีกลุ่มแบบ
การคิดแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ มี แบบการเรี ยนแบบร่ วมมือและได้ รับการสอนจากครู ผ้ ูอานวยความ
สะดวก
5.4 ผลการวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรี ยนจาแนก
ตามกลุ่มความสอดคล้ องระหว่ างแบบการคิดของนั กเรี ยน แบบการเรี ยนของนั กเรี ยน
และแบบการสอนของครู
5.4.1 ผลการวิเคราะห์ จานวนและร้ อยละของกลุ่มสอดคล้ องระหว่างแบบการคิดของ
นักเรี ยน แบบการเรี ยนของนักเรี ยนและแบบการสอนของครู จาแนกตามระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ พบว่า นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับค่อนข้ างดีมากที่สดุ รองลงมาได้ แก่
ผลสัมฤทธิ์ในระดับพอใช้ กบั ระดับดีมีสดั ส่วนเท่ากัน ระดับอ่อน และระดับดีมาก
5.4.2 ผลการวิเคราะห์ ลาดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษจาแนกตามกลุ่ม
ความสอดคล้ อง พบว่ามีกลุ่มความสอดคล้ อง 8 ลาดับ โดยนักเรี ยนที่อยู่ในกลุ่มความสอดคล้ อง
ลาดับ ที่ 1 คื อ มี แ บบการคิ ด แบบมุ่ง ผลสัม ฤทธิ์ แบบการเรี ย นแบบมี ส่ว นร่ ว ม และได้ รั บ แบบ
การสอนจากครูผ้ เู ชี่ยวชาญ จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี นักเรี ยนที่
อยู่ในกลุ่มความสอดคล้ องลาดับที่ 2-5 จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ
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ค่อนข้ างดี และนักเรี ยนที่อยู่ในกลุ่มความสอดคล้ องลาดับที่ 6-8 จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชา
ภาษาอังกฤษอยูใ่ นระดับพอใช้
5.4.3 ผลการวิ เ คราะห์ ค วามแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า
ภาษาอังกฤษของนักเรี ยนจาแนกตามกลุ่มความสอดคล้ องระหว่างแบบการคิด แบบการเรี ยนและ
แบบการสอน พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษกับกลุ่มความสอดคล้ องมีคา่ เฉลี่ย
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 โดยนักเรี ยนที่อยู่ในกลุ่มที่ 7 คือนักเรี ยนที่มีแบบ
การคิดแบบมุง่ ผลสัมฤทธิ์ แบบการเรี ยนแบบมีส่วนร่วมและได้ รับการสอนจากครูผ้ เู ชี่ยวชาญจะมี
คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษสูงกว่านักเรี ยนกลุ่มที่ 1 คือนักเรี ยนที่มี
แบบการคิดแบบใส่ใจรายละเอียด แบบการเรี ยนแบบร่ วมมือและได้ รับการสอนจากครู ผ้ อู านวย
ความสะดวก และนักเรี ยนกลุ่มที่ 8 คือนักเรี ยนที่มีแบบการคิดแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แบบการเรี ยน
แบบอิสระ และได้ รับการสอนจากครูผ้ มู อบหมาย
อภิปรายผลการวิจัย
ในผลของความสอดคล้ องระหว่างแบบการคิดของนักเรี ยน แบบการเรี ยนของนักเรี ยนและ
แบบการสอนของครู ที่มีตอ่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษของนักเรี ยน ผู้วิจยั สรุปประเด็นที่
ได้ จากการค้ นพบในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ สามารถนามาอภิปรายผลดังนี ้
1.ประเด็นเกี่ยวกับแบบการคิดของนักเรี ยน แบบการเรี ยนของนักเรี ยน และแบบ
การสอนของครู
1.1 ประเด็นแบบการคิดของนักเรียน
1.1.1 จากผลการศึกษาแบบการคิดของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 พบว่า ในมิติด้าน
หน้ าที่ นักเรี ยนส่วนใหญ่มีแบบการคิดแบบผู้ตดั สิน (judicial) แสดงให้ เห็นว่านักเรี ยนส่วนใหญ่
ชอบประเมินกฎเกณฑ์และกระบวนการทางาน ชอบปั ญหาที่ต้องใช้ การวิเคราะห์และการประเมิน
ชอบกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่มีการแสดงความคิดเห็น การตัดสินการทางานของบุคคลอื่นและ
ประเมินกิจกรรมต่าง ๆ แบบการคิด ในมิตินี ้สอดคล้ องกับผลการศึกษาของนิอร ไชยพรพัฒนา
(2554) ได้ พฒ
ั นามาตรวัดแบบการคิดพหุมิติตามทฤษฏีจิตในการปกครองตนเองสาหรับนักเรี ยน
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 พบว่านักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ในมิติด้านหน้ าที่นกั เรี ยนส่วนใหญ่มี
แบบการคิดแบบผู้ตดั สิน อาจเนื่องจากการจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2
ที่มีเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาและการเรี ยนรู้ อย่างเป็ นระบบ ในประเด็นหลักที่จะส่งผลให้
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คนไทยยุคใหม่มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ (สานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา, 2552)
นอกจากนี ้นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 มีอายุระหว่าง 12-14 ปี เป็ นช่วงวัยรุ่นที่มีพฒ
ั นาการทาง
เชาว์ปัญญา คือ สามารถใช้ เหตุผลเป็ นหลักในการตัดสินใจ (Piaget, 1972 อ้ างถึงใน สุรางค์
โค้ วตระกูล, 2556)
มิติด้านรู ปแบบ พบว่านักเรี ยนส่วนใหญ่ มีแบบการคิดแบบจัดลาดับงาน (hierarchic)
แสดงให้ เห็ น ว่ า นัก เรี ย นส่ ว นใหญ่ มี ก ารตัง้ เป้ าหมายในการท างานและต้ อ งการจัด ล าดับ
ความสาคัญของภาระงานเพื่อจะได้ ทางานอย่างเรี ยบร้ อยและราบรื่ น สามารถยอมรับความยุ่งยาก
ซับซ้ อนได้ มองปั ญหาจากแง่มุมที่มีการจัดลาดับที่ถูกต้ อง อาจเนื่องจากเมื่อครู มอบหมายงาน
จานวนมาก โดยธรรมชาติของนักเรี ยนจาเป็ นต้ องมีการจัดลาดับความสาคัญของงานเพื่อ จะได้
ตัดสินใจว่างานชิ ้นใดควรทาก่อน งานชิ ้นใดควรทาหลัง ทังนี
้ ้เพื่อให้ สามารถทางานได้ สาเร็ จ ครบ
ตามที่ได้ รับมอบหมาย และสามารถส่งภายในเวลาที่กาหนด แบบการคิดในมิตินี ส้ อดคล้ องกับผล
การศึกษาของนิอร ไชยพรพัฒนา (2554) ที่กล่าวว่า นักเรี ยนส่วนใหญ่ชอบจัดลาดับความสาคัญ
ของเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการทางานที่ได้ รับมอบหมายรวมถึงการจัดสรรเวลาเวลาใน
การทากิจกรรมต่าง ๆ อาจเนื่องจากการจัดการศึกษาของประเทศไทยเน้ นการจัดการเรี ยนการสอน
แบบกระบวนการมากขึ ้น และการสอนที่พฒ
ั นาการคิด ทาให้ นักเรี ยนถูกปลูกฝั งการทางานแบบ
เป็ นขันตอน
้
มิติด้านระดับ พบว่านักเรี ยนส่วนใหญ่มีแบบการคิดแบบภาพรวม (global) แสดงให้ เห็น
ว่านักเรี ยนส่วนใหญ่ชอบทางานที่เกี่ยวข้ องกับประเด็นที่คอ่ นข้ างกว้ างและเป็ นนามธรรม ไม่สนใจ
รายละเอียด เล็ก ๆ น้ อย ๆ สอดคล้ องกับขันพั
้ ฒนาการเชาวน์ปัญญาของ Piaget (1972 อ้ างถึงใน
สุรางค์ โค้ วตระกูล , 2556) ที่กล่าวว่า เด็กวัยนี ้ (12 ปี ถึงวัยผู้ใหญ่) เป็ นผู้ที่คิดเหนือไปกว่าสิ่ง
ปั จจุบนั พอใจที่จะสร้ างทฤษฎีเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่าง และมีความพอใจที่จะคิดพิจารณาเกี่ยวกับ
สิ่งที่ไม่มีตวั ตน หรื อสิ่งที่เป็ นนามธรรม
มิ ติ ด้ า นขอบเขต พบว่ า นัก เรี ย นส่ ว นใหญ่ มี แ บบการคิ ด แบบชอบครุ่ น คิ ด ภายในใจ
(internal) แสดงให้ เ ห็นว่านักเรี ยนส่วนใหญ่ มีลักษณะเก็ บตัว เข้ าสัง คมน้ อย ชอบที่ จะทางาน
คนเดียวมากกว่าทางานร่วมกับเพื่อน ชอบใช้ สติปัญญาของตนเองในการทากิจกรรม อาจเนื่องจาก
การทางานคนเดียวทาให้ นักเรี ยนสามารถแสดงความคิด ของตนเองได้ อย่างเต็มที่ มี อิสระทาง
ความคิด และมีความทุ่ม เทกับการทางาน เนื่ องจากงานที่ ทานัน้ ตนเองเป็ นผู้รับผิดชอบเพี ยง
ผู้เดียว แบบการคิดในมิตินีส้ อดคล้ องกับการพัฒนาการคิดสร้ างสรรค์ของ Rogers (1954 อ้ างถึง
ใน สมาน ถาวรรัตนวณิช, 2541) ที่กล่าวว่า ความเป็ นอิสระทางจิตเป็ นการให้ อิสรภาพแก่ทกุ คนใน
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การที่จะคิด รู้สึก เป็ นอะไรก็ตามที่อยู่ในตัวเขา ให้ ความเป็ นอิสระ ไม่กลัวต่อการเปลี่ย นแปลงและ
สภาพการณ์ใหม่ กล้ าที่จะยอมรับความผิดพลาดเพื่อนาไปสู่การประเมินภายในตนเอง ท้ ายที่สุด
จะสามารถสร้ างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ขึ ้นมาได้ ด้วยตนเอง
มิ ติ ด้ านความโน้ มเอี ย ง พบว่ า นั ก เรี ย นส่ ว นใหญ่ มี แ บบการคิ ด แบบใฝ่ กฎเกณฑ์
(conservative) แสดงให้ เห็นว่านักเรี ยนส่วนใหญ่ชอบทางานด้ วยวิธีการแบบเดิม ๆ ยึดติดกับ
สถานการณ์ที่ค้ นุ เคยในการเรี ยน มีความสุขกับการเรี ยนในสภาพแวดล้ อมที่สามารถคาดการณ์ได้
อาจเนื่องจากครู มีวิธีการสอนแบบเดิม ๆ มอบหมายงานแบบเดิม ๆ ซึ่งไม่ได้ กระตุ้นให้ นกั เรี ยน
ค้ นหาวิธีการทางานแบบใหม่ ๆ สร้ างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้ ด้วยตนเอง นอกจากนีย้ ังสอดคล้ องกับ
สภาพการเรี ยนการสอนที่ควรปรับเปลี่ยนของรุ่ ง แก้ วแดง (2540) ที่กล่าวว่า ที่ผ่านมาโรงเรี ยน
ส่ว นใหญ่ ยัง จัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนโดยไม่ ยึด ผู้เ รี ย นเป็ นศูน ย์ ก ลาง แต่ก ลับ ยึ ด ตัว ครู
หลักสูตร เนื ้อหาวิชา สื่อ และการวัดผลเป็ นหลัก การมุ่งเน้ นเนื ้อหาทาให้ ผ้ เู รี ยนไม่ได้ พฒ
ั นาสมอง
ไม่ได้ ใช้ ความคิด และไม่ได้ สร้ างความรู้ด้วยตนเอง
ผลการศึกษาแบบการคิดในมิติด้านหน้ าที่และมิติด้านรู ปแบบอาจไม่สอดคล้ อง
กับผลการศึกษาแบบการคิดของนิอร ไชยพรพัฒนา (2554) ได้ ศกึ ษาแบบการคิดของนักเรี ยนชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 6 แต่การวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ศึกษาแบบการคิดของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 จะ
เห็นว่านักเรี ยนทัง้ 2 กลุม่ มีอายุตา่ งกัน ดังนันเมื
้ ่อเปรี ยบเทียบแบบการคิด ในมิติด้านหน้ าที่และมิติ
ด้ านรู ปแบบ พบว่านักเรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษากับระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น มีแบบการคิด
เหมือนกัน กล่าวคือ ในมิติด้านหน้ าที่ นักเรี ยนจะมีแบบการคิดแบบผู้ตดั สินมากที่สุด รองลงมา
ได้ แก่ แบบการคิดแบบผู้บริ หาร และแบบการคิดแบบผู้สร้ างกฎเกณฑ์ ส่วนในมิติด้านรู ปแบบ
นักเรี ยนจะมีแบบการคิดแบบจัดลาดับงานมากที่สดุ รองลงมาได้ แก่ แบบการคิดแบบทางานเดียว
ในเวลาเดียว แบบการคิดแบบยืดหยุ่น และแบบการคิดแบบทาหลายงานในเวลาเดียว ส่วนในมิติ
ด้ านระดับ มิติด้านขอบเขตและมิติด้านความโน้ มเอียง พบว่านักเรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษากับ
ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ นมีแบบการคิดแตกต่างกัน โดยนักเรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 มี
แบบการคิด ในมิ ติด้า นระดับ เป็ นแบบรายละเอี ยด มิ ติด้ านขอบเขตเป็ นแบบชอบสัม พัน ธ์ กับ
ภายนอก และมิติด้านความโน้ มเอียงเป็ นแบบใฝ่ อิสระ ส่วนนักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 มี
แบบการคิดในมิติด้านระดับเป็ นแบบภาพรวม มิติด้านขอบเขตเป็ นแบบชอบครุ่ นคิดภายในใจ
และมิตดิ ้ านความโน้ มเอียงเป็ นแบบใฝ่ กฎเกณฑ์
1.1.2 จากผลการศึกษาแบบการคิดของนักเรี ยนจาแนกตามขนาดโรงเรี ยน พบว่าขนาด
โรงเรี ยนมีความสัมพันธ์ กับแบบการคิดอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สรุ ปได้ ว่าการที่

123
นักเรี ยนจะมีแบบการคิดเป็ นแบบใดนันขึ
้ ้นอยู่กบั ขนาดโรงเรี ยนของนักเรี ยน อาจเนื่องจากการเก็บ
รวบรวมข้ อมูลในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั สุ่มโรงเรี ยนขนาดกลางเพียง 2 โรงเรี ยน ส่วนโรงเรี ยนขนาดใหญ่และ
ขนาดใหญ่พิเศษอย่างละ 4 โรงเรี ยน ทาให้ มีสดั ส่วนของขนาดโรงเรี ยนไม่เท่ากันส่งผลให้ ข้อมูลไม่
กระจาย อาจเป็ นไปได้ ว่าแบบการคิดที่มีความสัมพันธ์กบั ขนาดโรงเรี ยนนัน้ ส่วนใหญ่มาจากข้ อมูล
ของนักเรี ยนที่อยูใ่ นโรงเรี ยนขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ
1.2 ประเด็นแบบการเรียนของนักเรียน
1.2.1 จากผลการศึก ษาแบบการเรี ย นของนัก เรี ย น พบว่า นัก เรี ย นส่ว นใหญ่ มี แ บบ
การเรี ยนแบบมีส่วนร่ วม (participant) สอดคล้ องกับกานต์ฤทัย ชลวิทย์ (2553) วิเคราะห์แบบ
การเรี ยน ความสุขในการเรี ยนและทักษะการเรี ยนเพื่อการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น
พบว่านักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ นในจังหวัดอ่างทองส่วนใหญ่แบบการเรี ยนแบบมีส่วนร่ วม
มากที่สุด คู่บุญ ศกุนตนาค (2552) ศึกษาผลของความสอดคล้ องระหว่างแบบการเรี ยนกับแบบ
การสอนที่ มี ต่อ ความสุข ในการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน พบว่า นัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึกษาปี ที่ 5 ของ
โรงเรี ย นในสัง กั ด ส านัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึก ษาคณะกรรมการการศึก ษาขัน้ พื น้ ฐานในเขต
กรุงเทพมหานครมีแบบการเรี ยนแบบมีสว่ นร่วมมากที่สดุ และสาธิตา จอกโคกกรวด (2552) ศึกษา
แบบการเรี ย นรู้ ของนัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึก ษาในสถานศึก ษาขัน้ พื น้ ฐาน เขตพื น้ ที่ ก ารศึก ษา
นครราชสีมา เขต 1 พบว่านักเรี ยนมีแบบการเรี ยนสูงสุดใน 3 ลาดับแรก คือ แบบมีส่วนร่ วม แบบ
พึ่งพา และแบบแข่งขัน อาจเนื่องจากการเรี ยนการสอนในปั จจุบนั ได้ ยึดแนวทางการจัดการศึกษา
ตามนโยบายหลักเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ได้ ปรับหลักสูตรและ
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนโดยเน้ นกิ จ กรรมและการปฏิ บัติงานจริ งมากขึน้ (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2554) อาจทาให้ นกั เรี ยนชอบทางานงานกลุ่มร่วมกับเพื่อน ๆ การสอน
แบบร่ วมกันเรี ยนรู้ เป็ นวิธีการจัดการเรี ยนการสอนที่ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนแสดงความสามารถเฉพาะตัว
และศักยภาพของตนเองเพื่อร่ วมกันแก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ ให้ บรรลุผลสาเร็ จโดยที่สมาชิกแต่ละคน
พูดคุยกัน ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน การเรี ยนในลักษณะนี ้จะให้ นกั เรี ยนร่วมกันทางาน สมาชิกทุกคน
ในกลุม่ ต้ องช่วยเหลือกัน มีปฏิสมั พันธ์ที่ดีตอ่ กันทาให้ เกิดผลดีตอ่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และช่วย
เพิ่มทักษะการอยู่ร่วมกันทางสังคม (Slavin, 1990 อ้ างถึงใน กานต์ชนก สิงห์ชู, นรวพร แพงตุ้ย
และ ประทับ งามสุพรม, 2552) อีกทังกลุ
้ ่มตัวอย่างที่ศกึ ษาในครัง้ นี ้เป็ นนักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษา
หรื อเป็ นช่วงวัยรุ่ น (12-18 ปี ) เด็กวัย นี ม้ ี ค วามต้ องการที่ จ ะมี ความใกล้ ชิ ด ผูกพันธ์ กับเพื่ อนวัย
เดียวกันและมีความสัมพันธ์อย่างสนิทสนม สามารถสร้ างความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมวัยได้ อย่างมี
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วุฒิภาวะหรื อแบบผู้ใหญ่ (Harry Stack Sullivan, 1953 อ้ างถึงใน สุรางค์ โคว้ ตระกูล , 2556)
นอกจากนี ้ยังสอดคล้ องกับแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเรี ยนการสอนของรุ่ ง แก้ วแดง (2540) ที่
กล่าวถึงการปฏิวตั ิระบบการเรี ยนการสอนให้ ผ้ เู รี ยนมีบทบาทมากที่สุดในกิจกรรมการเรี ยนรู้ เพื่อ
เปลี่ยนสภาพจากห้ องสอนมาเป็ นห้ องเรี ยนและโรงสอนเป็ นโรงเรี ยน สอดคล้ องกับแนวคิดของ
ทิศนา แขมมณี (2555) กล่าวว่าการจัดการเรี ยนรู้ ที่ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรี ยนมี บทบาทส าคัญใน
การเรี ยนรู้ ได้ มีสว่ นร่วมในกิจกรรมการเรี ยนรู้อย่างตื่นตัวและได้ ใช้ กระบวนการเรี ยนรู้ตา่ ง ๆ อันจะ
นาผู้เรี ยนไปสูก่ ารเกิดการเรี ยนรู้ที่แท้ จริง
1.2.2 จากผลการศึกษาแบบการเรี ยนของนักเรี ยนจาแนกตามขนาดโรงเรี ยน พบว่า
ขนาดโรงเรี ยนมีความสัมพันธ์กบั แบบการเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเนื่องจาก
การเก็บรวบรวมข้ อมูลในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั เลือกโรงเรี ยนขนาดกลางเพียง 2 โรงเรี ยน ส่วนโรงเรี ยนขนาด
ใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษอย่างละ 4 โรงเรี ยน ทาให้ มีสดั ส่วนของขนาดโรงเรี ยนไม่เท่ากันส่งผลให้
ข้ อมูลไม่กระจาย อาจเป็ นไปได้ ว่าแบบการเรี ยนที่มีความสัมพันธ์ กับขนาดโรงเรี ยนนัน้ ส่วนใหญ่
มาจากข้ อมูลของนักเรี ยนที่อยู่ในโรงเรี ยนขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ และนอกจากนี ้ยังพบว่า
นักเรี ยนในโรงเรี ยนขนาดกลางมีแนวโน้ ม ว่าจะมีแบบการเรี ยนแบบพึ่ง พามากกว่านักเรี ยนใน
โรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษ และขนาดใหญ่ ซึ่งนักเรี ยนที่มีแบบการเรี ยนแบบพึ่งพา คือ นักเรี ยนที่
แสดงถึง ความอยากรู้ ความใฝ่ รู้ น้ อยมากและจะเรี ยนรู้ เฉพาะสิ่งที่กาหนดให้ เรี ยนเท่านัน้ และ
ต้ องการรับคาสัง่ หรื อบอกว่าควรจะต้ องทาอะไร (Grasha, 2002) อาจเป็ นเพราะธรรมชาติของ
นักเรี ยนในโรงเรี ยนขนาดกลาง จะเป็ นนักเรี ยนที่ใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยน และมีการแข่งขันกันน้ อย รวมทังความ
้
ไม่พร้ อมทางด้ านสื่อการสอน หรื อแหล่งเรี ยนรู้ที่จงู ใจให้ นกั เรี ยนแสวงหาความรู้ ทาให้ นกั เรี ยนใฝ่ รู้
ใฝ่ เรี ยนน้ อยกว่านักเรี ยนที่อยู่ในโรงเรี ยนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษซึ่งมีการแข่งขันกันสูง จึงทาให้
นักเรี ยนมีความตังใจ
้ มุ่งมั่นในการแสวงหาความรู้ รวมทัง้ มีสื่ ออุปกรณ์ การเรี ยนการสอน และ
เทคโนโลยีที่ทนั สมัย อาจเป็ นเหตุจงู ใจให้ นกั เรี ยนต้ องการที่จะเรี ยนรู้สิ่งต่าง ๆ
1.3 ประเด็นแบบการสอนของครู
จากผลการศึก ษาแบบการสอนของครู ผ้ ูส อนวิ ช าภาษาอัง กฤษของนัก เรี ย นชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 พบว่าครู มีแบบการสอนแบบผู้มอบหมายมากที่สุด รองลงมาคือแบบการสอน
แบบผู้อ านวยความสะดวก อาจเนื่ อ งจากประเทศไทยมี น โยบายเร่ ง ด่ว นเพื่ อ การขับ เคลื่ อ น
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ในประเด็นการเร่งรัดผลิตครูพนั ธุ์ใหม่ โดยมีการสรรหาและ
คัดกรองจากคนที่มีจิตวิญญาณครู คนดี คนเก่ง อยากเป็ นครู และพัฒนาทักษะการเป็ นวิทยากร
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กระบวนการ (facilitator) (ส านักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา, 2554) สอดคล้ องกับแนวคิด
เกี่ยวกับกระบวนการเรี ยนการสอนของรุ่ ง แก้ วแดง (2540) ที่กล่าวว่าครู ควรปฏิวัติกระบวนการ
เรี ยนรู้ โดยเปลี่ยนบทบาทของตนจากการถ่ายทอดความรู้ มาเป็ นการสนับสนุนส่งเสริ มช่ว ยเหลือ
และอานวยความสะดวกให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้และสร้ างความรู้ด้วยตนเอง และสอดคล้ องกับแนวคิด
ของทิศนา แขมมณี (2555) กล่าวว่าการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ สร้ างความรู้ด้วยตนเองจะประสบ
ผลสาเร็จได้ มากน้ อยเพียงใด มักขึ ้นกับบทบาทของตน คือ ครูจะต้ องทาหน้ าที่อานวยความสะดวก
ในการเรี ยนรู้ให้ แก่ผ้ เู รี ยน ให้ คาปรึกษา ชี ้แนะแก่ผ้ เู รี ยน เกือ้ หนุนการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
แบบการสอนแบบมอบหมายและผู้อานวยความสะดวกนี ้สอดคล้ องกับผลการศึกษาของอังคณา
อ่อนธานี (2552) ที่กล่าวว่า ครูจะต้ องเปลี่ยนบทบาทจากผู้จดั การเรี ยน การสอนมาเป็ นผู้มีบทบาท
ในการทาให้ ประสบการณ์ในการเรี ยนรู้มีความหมายต่อการเรี ยนของนักเรี ยน ครูจะเปลี่ยนบทบาท
จากเน้ นตนเป็ นผู้ร้ ู มาเป็ นผู้อานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ ที่สร้ างการเรี ยนรู้ จากกิจกรรมการ
ทางานเพื่อการเรี ยนรู้ ให้ นกั เรี ยนได้ มีส่วนร่ วมในกระบวนการเรี ยนการสอน กล้ าแสดงออก และ
สนุกกับการคิดค้ นงานทางการเรี ยน และสอดคล้ องกับแนวคิดของสันต์ ธรรมบารุง (2526 อ้ างถึง
ใน สุดารัตน์ จิรสุขศิริ, 2544) กล่าวว่า นิเทศการสอนให้ แก่ผ้ เู รี ยนเพราะหน้ าที่และบทบาทของครู
ตามแนวใหม่ ควรจะเป็ นผู้เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้เกี่ยวกับกระบวนการเรี ยนได้ มากกว่าผลที่ได้ รับ
หรื อเน้ นที่จะเรี ยนรู้ ได้ อย่างไรมากกว่าจะเรี ยนรู้ อะไร ครู จึงมีหน้ าที่ในการชีแ้ นะ ช่วยเหลื อ
สนับสนุน ปรับปรุง และจัดสิ่งแวดล้ อมที่ดีให้ แก่ผ้ เู รี ยน เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ด้วยตนเอง ครูทา
หน้ าที่คล้ ายที่ปรึกษา แต่ไม่สอดคล้ องกับผลการศึกษาของคูบ่ ญ
ุ ศกุนตนาค (2552) ศึกษาผลของ
ความสอดคล้ องระหว่างแบบการเรี ยนกับแบบการสอนที่มีต่อความสุขในการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน
พบว่าครู ส่วนใหญ่มีแบบการสอนแบบผู้เชี่ยวชาญ ผู้เป็ นแบบอย่าง และผู้ให้ อิสระ(ผู้มอบหมาย)
ตามล าดับ อาจเนื่ อ งจากงานวิ จัย ของคู่บุญ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล นัก เรี ย นเป็ นผู้ต อบ
แบบสอบถามแบบการสอนของครู ในลักษณะที่ว่านักเรี ยนมีการรับรู้ ว่าครู มีวิธีการสอนแบบใด
แตกต่างกับกับงานวิจยั นี ้คือ ครูผ้ สู อนวิชาภาษาอังกฤษเป็ นผู้ตอบแบบสอบถามแบบการสอนของ
ครู เพราะผู้วิจยั คิดว่าครูน่าจะเป็ นผู้ที่ร้ ู และเข้ าใจแบบการสอนของตนเองได้ ดีกว่านักเรี ยน แม้ ว่า
แบบการสอนของครู จะสอดคล้ องกับแนวการจัดการศึกษาของประเทศไทย อย่างไรก็ตามการ
จัดการเรี ยนการสอนหรื อวิธีสอนทุก รู ปแบบ ล้ วนมีประโยชน์และใช้ ได้ หากทาได้ ดีและเหมาะสม
กับเนื ้อหา ผู้เรี ยน สถานการณ์ และวัตถุประสงค์ ดังนัน้ ครู จึง ไม่ควรละทิ ้งวิธีใด ๆ แต่ควรศึกษา
วิธีการที่มีอยู่อย่างหลากหลายให้ เข้ าใจ และฝึ กให้ ตนเองทาให้ ได้ ดี เพื่อให้ สามารถเลือกมาใช้ ให้
เหมาะสมกับ เนื อ้ หา ผู้เ รี ย น สถานการณ์ และวัต ถุป ระสงค์ ที่ มี อ ยู่อ ย่า งหลากหลาย (ทิ ศ นา
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แขมมณี , 2555) แต่ในการปฏิ บัติจ ริ ง ส าหรั บการจัดการเรี ยนการสอนที่ มี ประสิทธิ ภ าพนัน้
จาเป็ นต้ องใช้ การสอนหลาย ๆ วิธี ผสมผสานกัน ไม่ใช่การสอนเพียงรูปแบบเดียว การพิจารณาว่า
จะเลือกการสอนแบบใดนัน้ ครู ต้องตระหนักถึงรู ปแบบการเรี ยนและโครงสร้ างของกิจกรรม หรื อ
เนื ้อหาแต่ละบทเรี ยนเป็ นหลัก
2. ประเด็น เกี่ ยวกั บ ความสอดคล้ องระหว่ า งแบบการคิดกั บแบบการเรี ยนของ
นักเรียน
จากผลการวิ เ คราะห์ ก ลุ่ม โปรไฟล์ ข องแบบการคิด กับ แบบการเรี ย นของนัก เรี ย น
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 พบว่ากลุ่มของโปรไฟล์ของแบบการคิดไม่มีความสัมพันธ์ กบั แบบการเรี ยน
กล่า วคื อ นัก เรี ย นที่ มี ก ลุ่ม โปรไฟล์ ข องแบบการคิด ทุก กลุ่ม ได้ แ ก่ กลุ่ม แบบการคิดแบบใส่ใ จ
รายละเอียด กลุม่ แบบการคิดแบบมีกระบวนการ กลุม่ แบบการคิดแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และกลุ่มแบบ
การคิดแบบจาแนกไม่ได้ จะมีแบบการเรี ยนแบบมีสว่ นร่วมมากที่สดุ
แบบการเรี ยนแบบมีส่วนร่ วม เป็ นวิธีการเรี ยนของนักเรี ยนที่ ต้องการเรี ยนรู้ เนือ้ หาวิช า
สนุก กับ การเข้ า ชัน้ เรี ย นและใช้ เ วลากับ การท ากิ จ กรรมร่ ว มกับเพื่ อ น ๆ ในชัน้ เรี ยนและครู มี
ความรู้ สึกว่าต้ องมีส่วนร่ วมให้ ม ากที่สุดเท่าที่ จ ะทาได้ มี ความกระตือรื อร้ นกับการทากิ จกรรม
(Grasha, 2002) ประกอบกับประเทศไทยจัดการศึกษาที่สอดคล้ องตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษแรกที่ เ น้ นกระบวนการเรี ย นรู้ ที่ ผ้ ู เรี ย นส าคั ญ ที่ สุ ด (ยึ ด ผู้ เรี ย นเป็ นศู น ย์ ก ลาง)
(อนุกรรมการปฏิ รูปการเรี ยนรู้ , 2543) และในทศวรรษที่ สอง (พ.ศ. 2552-2561) (สานักงาน
เลขาธิ ก ารสภาการศึก ษา กระทรวงศึก ษาธิ ก าร, 2554) กล่ า วว่ า นโยบายทบทวนหลัก สูต ร
การศึกษาขัน้ พื น้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ด้ ว ยการปรับโครงสร้ างเวลาเป็ นร้ อยละ 30 เน้ น
กระบวนการเรี ยนการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนผ่านกิจกรรมการเรี ยนรู้ ต่าง ๆ แสดงให้ เห็นว่านโยบายนี ้
สอดคล้ องกับแบบการเรี ยนแบบมีสว่ นร่วม (participant) ซึ่งการจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปตังแต่
้
ทศวรรษแรกจนถึงปั จจุบนั ซึง่ อยูใ่ นช่วงทศวรรษที่สอง แสดงให้ เห็นว่าเป็ นการจัดการเรี ยนการสอน
ที่ เ น้ น ให้ ผ้ ูเ รี ย นได้ พัฒ นาศัก ยภาพอย่า งเต็ม ความสามารถ มุ่ง ให้ ผ้ ูเ รี ย นเกิ ดประโยชน์ สูง สุด
นักเรี ยนมีสว่ นร่วมในการเรี ยนการสอน การเรี ยนในลักษณะตามแนวปฏิรูปครูจะเน้ นให้ นกั เรี ยนได้
ทากิจกรรม ค้ นคว้ าหาความรู้ด้วยตนเอง และนาความรู้ที่ตนได้ ศกึ ษามาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบั ผู้อื่น
มากกว่าการที่ครูจะเป็ นผู้สอนโดยป้อนความรู้ให้ นกั เรี ยนเพียงอย่างเดียว การจัดการเรี ยนการสอน
ลัก ษณะนี ท้ าให้ นัก เรี ย นมี ค วามคุ้น เคยกับ การท ากิ จ กรรมร่ ว มกัน ในชัน้ เรี ย น อาจสรุ ป ได้ ว่ า
นักเรี ยนมีแบบการคิดแบบใดก็ตามจะมีแบบการเรี ยนแบบมีสว่ นร่วม
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3. ประเด็ น เกี่ ย วกั บ ความสอดคล้ องระหว่ างแบบการคิ ดของนั ก เรี ยน แบบ
การเรี ยนของนักเรี ยน และแบบการสอนของครู ในวิชาภาษาอังกฤษ
จากผลการวิเคราะห์ความสอดคล้ องระหว่างกลุ่มโปรไฟล์ของแบบการคิดของนักเรี ยน
แบบการเรี ยนของนักเรี ย นและแบบการสอนของครู ที่ พิจ ารณาโดยผู้เชี่ ย วชาญ มี ก ลุ่ม ความ
สอดคล้ องทัง้ หมด 16 กลุ่ม เนื่องจากมีการจัดกลุ่มแบบการเรี ยนที่อยู่ในกลุ่มโปรไฟล์ของแบบ
การคิดกลุม่ ที่ 1 ถึงกลุ่มที่ 3 จากนันผู
้ ้ วิจยั ใช้ เกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มความสอดคล้ องที่มีความถี่
ตังแต่
้ 4 คนขึน้ ไป (ตังแต่
้ ร้อยละ 50 ขึน้ ไป) จึง ได้ กลุ่มความสอดคล้ องระหว่างแบบการคิดของ
นักเรี ยน แบบการเรี ยนของนักเรี ยน และแบบการสอนของครูในวิชาภาษาอังกฤษทังหมด
้
13 กลุ่ม
ส่ว นกลุ่ม ความสอดคล้ องที่ มี ค วามถี่ น้ อยกว่า 4 เป็ นกลุ่ม ที่ มี แบบการเรี ยนแบบหลี กเลี่ ยงไม่
สามารถนาไปสอดคล้ องกับแบบการคิดได้ ทังนี
้ ้อาจเนื่องจาก
แบบการเรี ยนที่ไม่สามารถจัดกลุ่มความสอดคล้ องได้ คือ แบบการเรี ยนแบบหลีกเลี่ยง
สอดคล้ องกับการจัดกลุ่มความสอดคล้ องของแบบการเรี ย นและแบบการสอนตามแนวคิดของ
Grasha (2002) ได้ นาผลการศึกษามาจัดกลุ่มความสอดคล้ องระหว่างแบบการเรี ยนและแบบ
การสอน ได้ 4 กลุ่ม (cluster) นอกจากนี ้ยังพบว่า แบบการเรี ยนแบบหลีกเลี่ยงเป็ นการเรี ยนที่ไม่มี
ความสัมพันธ์ กับแบบการสอน จึงไม่สามารถนามาจัดเข้ ากลุ่ม (cluster) ได้ ประกอบกับผลการ
พิจารณาของผู้เชี่ยวชาญทัง้ 7 ท่าน ในการเลือกแบบการสอนที่เหมาะสมกับแบบการเรี ยนแบบ
หลีกเลี่ยง พบว่า ผู้เชี่ยวชาญแต่ล ะท่านมีความคิดเห็นแตกต่างกัน ส่วนใหญ่ตดั สินว่า การสอนที่
เหมาะสมกับแบบการเรี ยนแบบหลีกเลี่ยงนัน้ ควรใช้ แบบการสอนหลาย ๆ แบบผสมผสานกัน แต่
ในการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ กาหนดแบบการสอนของครู ผ้ สู อนวิชาภาษาอังกฤษที่มีลกั ษณะเด่น
เพียง 1 แบบ แบบการเรี ยนแบบหลีกเลี่ยงที่สอดคล้ องกับแบบการสอนหลายแบบผสมผสานกัน
จึงไม่สามารถจัดเข้ ากลุ่มความสอดคล้ องได้ แต่ในการปฏิบตั ิจริ ง ของการจัดการสอน ครู ควรมี
การบูรณาการแบบการสอนโดยใช้ แบบการสอนหลาย ๆ วิธี เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้ กบั นักเรี ยนที่
มีแบบการเรี ยนแบบหลีกเลี่ยง
แบบการสอนที่ไม่สามารถจัดกลุ่ม ความสอดคล้ องได้ คือแบบการสอนแบบผู้มีอานาจ
อย่างเป็ นทางการ เพราะครูผ้ ูสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ของนักเรี ยนที่เป็ น
กลุ่มตัวอย่างไม่มีแบบการสอนแบบผู้มีอานาจอย่างเป็ นทางการ อาจเนื่องจากครูที่สอนระดับชัน้
มัธ ยมตอนต้ น ส่ว นใหญ่ เ ป็ นครู ที่ มี อ ายุ น้อ ย เป็ นครู ยุค ใหม่ ที่ ใช้ วิ ธี ส อนแบบเน้ น การเข้ าใจใน
ความแตกต่างและธรรมชาติของนักเรี ยนแต่ละคน มีความยืดหยุน่ กับนักเรี ยน โดยหลีกเลี่ยงวิธีการ
บังคับหรื อใช้ อานาจกับนักเรี ยน
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4. ประเด็นเกี่ยวกับ ความสอดคล้ องระหว่ า งแบบการคิดของนั กเรี ยน แบบการ
เรี ยนของนั กเรี ยน และแบบการสอนของครู ท่ ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษ
ของนักเรียน
4.1 ประเด็นเกี่ยวกับจานวนนักเรี ยนของกลุ่มสอดคล้ องระหว่างแบบการคิดของนักเรี ยน
แบบการเรี ยนของนักเรี ยนและแบบการสอนของครูจาแนกตามระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชา
ภาษาอังกฤษ มี นักเรี ยนจานวน 66 คน จากจานวนนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่เป็ นกลุ่ม
ตัวอย่างทังหมด
้
564 คน เนื่องจากผลการวิเคราะห์โปรไฟล์ของแบบการคิด พบว่านักเรี ยนที่มีแบบ
การคิดแบบจาแนกไม่ได้ คือ ในมิตินนั ้ ๆ นักเรี ยนมีคะแนนแบบการคิดเท่ากัน ทาให้ ไม่สามารถ
ระบุได้ วา่ ในมิตินนนั
ั ้ กเรี ยนมีแบบการคิดเป็ นแบบใด ส่งผลให้ นกั เรี ยนคนดังกล่าวมีแบบการคิดไม่
ครบทัง้ 5 มิติ เมื่อแบบการคิดไม่ครบทัง้ 5 มิติ จึงไม่สามารถนามาจัดกลุ่มโปรไฟล์ ของแบบการคิด
ได้ ผู้วิจยั จึงจัดให้ นกั เรี ยนกลุ่มนี ้อยู่ในกลุ่มที่ 4 คือกลุ่มแบบการคิดแบบจาแนกไม่ได้ จานวน 274
คน คิดเป็ นร้ อยละ 48.6 ประกอบกับ ผลการพิจารณากลุ่มความสอดคล้ องระหว่างกลุ่มโปรไฟล์
ของแบบการคิดของนักเรี ยน แบบการเรี ยนของนักเรี ยนและแบบการสอนของครู ที่ ตดั สินโดย
ผู้เชี่ยวชาญ เมื่อนากลุ่มความสอดคล้ องมาวิเคราะห์กับข้ อมูลที่เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างที่
เป็ นนักเรี ยนและครู พบว่ามีนกั เรี ยนที่มีแบบการคิด แบบการเรี ยน และแบบการสอนของครูตรงกับ
กลุ่ม ความสอดคล้ องที่ ตดั สิ นโดยผู้เชี่ยวชาญ มีจ านวนเพี ยง 66 คน ที่สามารถนามาวิเคราะห์
ความสอดคล้ องระหว่างแบบการคิดของนักเรี ยน แบบการเรี ยนของนักเรี ยน และแบบการสอนของ
ครูที่มีตอ่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษของนักเรี ยน
4.2 ประเด็นเกี่ ยวกับ ระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษจาแนกตามกลุ่ม
ความสอดคล้ องระหว่างแบบการคิดของนักเรี ยน แบบการเรี ยนของนักเรี ยนของนักเรี ยนและแบบ
การสอนของครู พบว่านักเรี ยนที่อยู่ในกลุ่มความสอดคล้ องทัง้ 8 ลาดับ จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี ระดับค่อ นข้ างดี และระดับพอใช้ อาจเนื่องจากการวิจยั ครัง้ นี ้
ผู้วิจยั เลือกหน่วยตัวอย่างโดยใช้ ความน่าจะเป็ นไม่เท่ากัน (proportional) ด้ วยโรงเรี ยนขนาดกลาง
มีจานวนน้ อยกว่าโรงเรี ยนขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ ทาให้ ผ้ วู ิจยั กาหนดจานวนโรงเรี ยนใน
แต่ละขนาดไม่เท่ากัน โดยกาหนดโรงเรี ยนขนาดกลางจานวน 2 โรงเรี ยน โรงเรี ยนขนาดใหญ่ และ
ขนาดใหญ่พิเศษอย่างละ 4 โรงเรี ยน ทาให้ ข้อมูลกระจุกตัวกับนักเรี ยนที่อยู่ในโรงเรี ยนขนาดใหญ่
และขนาดใหญ่พิเศษ ดังนันถ้
้ าให้ ผลการวิจยั เกิดความเท่าเทียมกันในการนาไปใช้ ได้ กบั โรงเรี ยน
ทัง้ 3 ขนาด ควรเลือกหน่วยตัวอย่างโดยใช้ ความน่าจะเป็ นเท่ากัน กล่าวคือ ควรเลือกโรงเรี ยนแต่
ละขนาดให้ มี จ านวนเท่ากัน ผลการวิจัยในครั ง้ นี พ้ บว่า นักเรี ยนมี ผ ลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิช า
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ภาษาอังกฤษตังแต่
้ ระดับดีขึ ้นไป คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนในครัง้
นี ้ส่วนใหญ่มาจากนักเรี ยนที่อยู่ในโรงเรี ยนขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ ซึ่งเป็ นโรงเรี ยนที่มี
ความพร้ อมทางด้ านสื่ อ วัส ดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี ก ารศึกษา และสิ่ง อานวยความสะดวกด้ า น
การเรี ยนรู้ ต่าง ๆ รวมถึงมี บุคลากรครูที่เพียงพอ มากกว่าโรงเรี ยนขนาดกลางที่มีสื่อการสอนและ
เทคโนโลยีการศึกษาจานวนไม่มากนัก และครู แต่ละคนต้ องรับผิดชอบสอนนักเรี ยนหลายระดับชัน้
หรื อหลายห้ องเรี ยน เนื่องจากบุคลากรครู ไม่เพียงพอกับจานวนนักเรี ยน นอกจากนี ้ยังสอดคล้ อง
กับผลการวิจยั ของเอมอร กฤษณะรังสรรค์ (2542) กล่าวว่า รู ปแบบการคิดและรู ปแบบการเรี ยน
ของผู้เรี ยนมีผลต่อความสาเร็ จทางการเรี ยน และผู้เรี ยนจะสามารถจดจาข้ อมูลที่เรี ยนได้ นานขึ ้น
เมื่อวิธีสอน วัสดุ/สื่อการสอน และสภาพแวดล้ อมของการเรี ยนรู้ มีความสอดคล้ องกับรูปแบบการ
คิด และรู ป แบบการเรี ย นของผู้เ รี ย น แต่ไ ม่ ส อดคล้ อ งกับ ผลการประเมิ น คุณ ภาพการศึก ษา
ระดับชาติขนพื
ั ้ ้นฐาน (National Test: NT) วิชาภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ปี
การศึกษา 2554 พบว่า มีคะแนนต่ากว่าค่าเฉลี่ย (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน,
2555)
4.3 ประเด็นเกี่ยวกับความแตกต่างของค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
ของนักเรี ยนจาแนกตามกลุม่ ของโปรไฟล์แบบการคิด แบบการเรี ยนและแบบการสอน
4.3.1 ประเด็นแตกต่างของค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรี ยน
จาแนกตามกลุม่ ของโปรไฟล์แบบการคิด พบว่านักเรี ยนที่มีกลุม่ แบบการคิดแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์จะมี
คะแนนเฉลี่ ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษสูงกว่านักเรี ยนที่มีกลุ่มแบบการคิด
แบบจาแนกไม่ได้ และกลุ่มแบบการคิดแบบใส่ใจรายละเอียด จากการจัดกลุ่มโปรไฟล์ของแบบ
การคิ ด ของนิ อ ร ไชยพรพั ฒ นา (2554) ที่ ก ล่ า วว่ า นัก เรี ย นที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม แบบการคิ ด แบบ
มุ่งผลสัม ฤทธิ์ เป็ นคนที่ ชอบทางานโดยให้ ความสาคัญกับเป้าหมายเป็ นหลัก มองสิ่งต่าง ๆ ใน
ภาพรวม ไม่ชอบเก็บรายละเอียดเล็ก ๆ น้ อย ๆ อาจเนื่องจากการที่นกั เรี ยนมีการตังเป
้ ้ าหมายใน
การเรี ยนอย่างชัดเจน ทาให้ ทราบวิธีการปฏิบตั ิตนที่นาพาตนเองไปสู่ความสาเร็ จ โดยไม่สนใจ
วิ ธี ก ารหรื อ กระบวนการท างานที่ เ ป็ นรายละเอี ย ด แต่ก ลับ มี แ นวคิ ด ว่ า ระหว่ า งขัน้ ตอนการ
ดาเนินงานนันจะใช้
้
วิธีการทางานแบบใดก็ได้ เพียงเพื่อต้ องการไปสู่เป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ นักเรี ยนกลุ่ม
นี ้จึงมีความมุง่ มัน่ และตังใจเรี
้ ยนเพื่อต้ องการให้ ผลคะแนนสอบดี
4.3.2 ประเด็นความแตกต่างของค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษของ
นักเรี ยนจาแนกตามแบบการเรี ยน พบว่านักเรี ยนที่มีแบบการเรี ยนแบบแข่งขัน แบบการเรี ยนแบบ
ร่ วมมื อ และแบบการเรี ยนแบบมี ส่วนร่ ว มจะมี คะแนนเฉลี่ ยของผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิช า
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ภาษาอังกฤษสูงกว่านักเรี ยนที่มีแบบการเรี ยนแบบหลีกเลี่ยง และนักเรี ยนที่มีแบบการเรี ยนแบบมี
ส่วนร่ วมจะมีคะแนนเฉลี่ ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษสูงกว่านักเรี ยนที่มีแบบ
การเรี ยนแบบอิสระ นักเรี ยนที่มีแบบการเรี ยนแบบหลีกเลี่ยง แสดงให้ เห็นว่า นักเรี ยนกลุ่มนี ไ้ ม่มี
ความกระตือรื อร้ นในการเรี ยนรู้เนื ้อหาและการเข้ าเรี ยนในชันเรี
้ ยน ไม่ให้ ความร่วมมือกับเพื่อนใน
ห้ องเรี ยนและครู ไม่สนใจสิ่งที่เกิดขึ ้นในชันเรี
้ ยน การไม่สนใจที่จะเรี ยนรู้ ไม่แสวงหาความรู้ และ
ไม่ให้ ความร่วมมือในการทากิจกรรมกับเพื่อนและครูนกั เรี ยนกลุ่มนี ม้ กั ไม่คาดหวังกับผลการเรี ยน
ซึ่งต่างจากนักเรี ยนที่มีแบบการเรี ยนแบบแข่งขัน เพราะนักเรี ยนกลุ่ม นี ้ต้ องการเรี ยนรู้เนื ้อหาสาระ
เพื่อให้ ทางานได้ ดีกว่านักเรี ยนคนอื่นในชัน้ เรี ยน เพื่อให้ มี ผลการเรี ยนดีก ว่าเพื่อน พยายามจะ
เอาชนะเพื่อน ๆ เชื่อว่าต้ องแข่งขันกับนักเรี ยนคนอื่น ๆ ในชันเรี
้ ยน เพื่อให้ ได้ รางวัล คาชมเชยจาก
ครู ต้ องการเป็ นจุดสนใจและได้ รับการยอมรับในความสาเร็ จของตนเอง ส่วนนักเรี ยนที่มีแบบการ
เรี ยนแบบมีสว่ นร่วมจะมีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษสูงกว่านักเรี ยน
ที่มีแบบการเรี ยนแบบอิสระ แสดงให้ เห็นว่านักเรี ยนที่มีการทากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นจะมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษสูงกว่านักเรี ยนที่ชอบคิดและค้ น คว้ าหาความรู้ด้วยตนเอง มีความ
เชื่อมัน่ เกี่ยวกับความสามารถในการเรี ยนรู้ของตนเอง ชอบทางานคนเดียว อาจเนื่องจากนักเรี ยนที่
ชอบทากิจกรรมกลุ่มร่ วมกับเพื่อน ๆ มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ แสดงความคิดเห็นร่ วมกับผู้อื่น
เกี่ยวกับเนื ้อหาที่เรี ยน จะช่วยให้ นกั เรี ยนมีการรั บรู้ข้อมูลที่ถกู ต้ องมากกว่านักเรี ยนที่มีชอบคิดด้ วย
ตนเอง ชอบทางานคนเดียว เพราะขณะศึกษาหาความรู้ ด้ วยตนเองนัน้ อาจจะเกิ ดการเข้ าใจที่
คลาดเคลื่อน หรื อหากได้ รับข้ อมูลแล้ วไม่ นาความรู้ มาอภิปรายร่ วมกับเพื่อน ๆ เพื่อสร้ างความ
เข้ าใจที่ถูกต้ องและต่อยอดความรู้ เดิมที่ได้ ศกึ ษา จึงไม่เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ สอดคล้ องกับ
แนวคิดของ skuy และคณะ (1996 อ้ างถึงใน อังคณา อ่อนธานี , 2552) ที่กล่าวว่าการปฏิบตั ิ
กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันจะช่วยส่งเสริมสมรรถนะของการมีปฏิสมั พันธ์ของคนในสังคมได้ ด้วย เพราะ
จะทาให้ เกิดสภาพแวดล้ อมที่ผ้ เู รี ยนมีความไว้ เนื ้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน พร้ อมที่จะเปิ ดเผยตนเอง มี
มโนทัศน์ต่อตนเองดีขึน้ เมื่อสิ่ งที่ ทาประสบความส าเร็ จ ได้ รับคาชื่ นชม และสิ่งที่ ล้ม เหลวได้ รับ
คาแนะนา รวมทังแลกเปลี
้
่ยนความคิดเห็น อันจะเป็ นการช่วยพัฒนากระบวนการทางปั ญญา ช่วย
ทาให้ สิ่งที่สบั สนมีความชัดเจนยิ่ งขึ ้น สอดคล้ องกับผลการศึกษาวิจยั ของเพ็ญสุดา จันทร (2541)
ได้ ศึกษาปฏิสัมพันธ์ ระหว่างแบบเรี ยนและความวิตกกังวลในวิชาคณิตศาสตร์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 พบว่านักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่
มี แบบการเรี ย นมี ส่ว นร่ วม แบบอิ สระ แบบพึ่ง พาและแบบแข่ง ขัน มี ผ ลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น
คณิตศาสตร์ สูงกว่านักเรี ยนที่มีแบบการเรี ยนแบบหลีกเลี่ยง สอดคล้ องกับผลการศึกษาวิจยั ของ
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นิศากร เจริญดี (2550) ได้ ศกึ ษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่มีแบบการเรี ยนต่างกัน โดย
ใช้ บทเรี ยนบนเว็บวิชาคณิตศาสตร์ ประยุกต์ 2 พบว่านักเรี ยนที่มีแบบการเรี ยนแบบมีส่วนร่ วม มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงที่สุด และสอดคล้ องกับผลการศึกษาวิจยั ของวิไลลักษณ์ ตางาม และ
คณะ (2550) ได้ ศึ ก ษารู ป แบบการเรี ย นที่ มี ผ ลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล
พระนคร มีรูปแบบการเรี ยนแบบมีส่วนร่วมและแบบร่วมมือในระดับสูง นักเรี ยนทีมีแบบการเรี ยน
แบบมีสว่ นร่วมจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนอยูใ่ นระดับสูง นอกจากนี ้ยังสอดคล้ องกับผลการศึกษา
ของปาจรี ย์ วิชชวิคุ (2547 อ้ างถึงใน วิไลลักษณ์ ตางาม และคณะ, 2550) ได้ ศกึ ษาว่าแรงจูงใจ
ใฝ่ สัมฤทธิ์จะช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนได้ โดยพฤติกรรมของคนที่แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ คือ
ทางานเป็ นกลุม่ เป็ นทีม
4.3.3 ประเด็นความแตกต่างของค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษของ
นักเรี ยนจ าแนกตามแบบการสอน พบว่านักเรี ยนที่ ไ ด้ รับแบบการสอนจากครู ผ้ ูเชี่ ยวชาญจะมี
คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษสูงกว่านักเรี ยนที่ได้ รับแบบการสอน
จากครู ผ้ ูมอบหมาย ครู ผ้ อู านวยความสะดวก และครู ผ้ เู ป็ นแบบอย่าง สอดคล้ องกับแนวคิดของ
Bloom (1976 อ้ างถึงใน สหัส แร่นาค, 2546) กล่าวว่าคุณภาพการสอนและวิธีการสอนที่ตา่ งกัน
ท าให้ ผู้ เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นภาษาอั ง กฤษต่ า งกั น เมื่ อ พิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ พบว่านักเรี ยนที่ได้ รับแบบ
การสอนจากครูผ้ เู ชี่ยวชาญจะมีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษสูงกว่า
นักเรี ยนที่ได้ รับแบบการสอนจากครูผ้ เู ป็ นแบบอย่าง อาจเนื่องจากนักเรี ยนที่ได้ รับการสอนจากครู
ผู้เชี่ยวชาญ คือครูที่มีความรู้ในเนื ้อหาวิชาภาษาอังกฤษเป็ นอย่างดี และมีความชานาญในวิธีก าร
สอนและมีเทคนิคการสอนวิชาภาษาอังกฤษ และกระตุ้นให้ นักเรี ยนเพิ่มขีดความสามารถของ
ตนเอง และคานึงว่านักเรี ยนที่เรี ยนจบไปแล้ วต้ องมีความรู้เป็ นอย่างดี ซึ่งนักเรี ยนจะได้ รับความรู้
เกี่ยวกับเนื ้อหาที่ครูสอนอย่างเต็มที่ อาจทาให้ นกั เรี ยนมีความรอบรู้มากกว่าได้ รับการสอนจากครูผ้ ู
มอบหมาย ครูผ้ อู านวยความสะดวก และครูผ้ เู ป็ นแบบอย่าง แม้ ว่าวิธีการสอนดังกล่าวเป็ นวิธีการ
สอนโดยมอบหมายงานให้ นกั เรี ยนทาอย่างอิสระ การสอนโดยการยกตัวอย่าง กระตุ้นให้ นกั เรี ยน
สังเกตแล้ วเลียนแบบวิธีการของครู และการเน้ นการมีปฏิสมั พันธ์กับผู้อื่น การทากิจกรรมร่ วมกัน
นัน้ แต่เ มื่อนักเรี ยนจาเป็ นต้ องนาความรู้ ที่เรี ยนไปสอบแข่ง ขันกับผู้อื่นมักจะพบว่านักเรี ยนที่ มี
ความรู้ ความเข้ าใจในเนื ้อหาอย่างลึกซึ ้ง จะมีคะแนนสอบดีกว่านักเรี ยนที่ได้ รับการสอนแบบอื่น ๆ
อาจเนื่องจากการสอนแบบต่าง ๆ นัน้ ได้ พยายามให้ นกั เรี ยนมีส่วนร่วมในการเรี ยนการสอนช่วยให้
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ผู้เรี ยนมีร้ ู จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม แต่สิ่งเหล่านี ไ้ ม่ได้ ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
และอาจเป็ นเพราะการสร้ างข้ อสอบที่ใช้ วดั ความรู้ของนักเรี ยนจาเป็ นต้ องสร้ างข้ อสอบจากเนื ้อหา
จานวนหลายเรื่ องหรื อหลายบทเรี ยน เพื่ อให้ ข้อสอบครอบคลุม ตามตัวชี ว้ ัด และเป้าหมายของ
รายวิ ช า ดัง นัน้ การที่ นัก เรี ย นเรี ย นแบบเน้ น เนื อ้ หาจะเป็ นประโยชน์ ส าหรั บ การน าความรู้ ไป
สอบแข่งขันกับผู้อื่น
4.3.4 ประเด็นความแตกต่างของค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษของ
นักเรี ยนจาแนกตามกลุ่มสอดคล้ องระหว่างแบบการคิดของนักเรี ยน แบบการเรี ยนของนักเรี ยน
และแบบการสอนของครู พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษกับกลุ่มความสอดคล้ อง
มีคา่ เฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 จากผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยรายคู่ พบว่านักเรี ยนที่มีแบบการคิดแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แบบการเรี ยนแบบมีส่วนร่วม
และได้ รับการสอนจากครูผ้ เู ชี่ยวชาญ มีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
สูงกว่านักเรี ยนที่มีแบบการคิดแบบใส่ใจรายละเอียด แบบการเรี ยนแบบร่วมมือและได้ รับการสอน
จากครู ผ้ อู านวยความสะดวก อาจเนื่องจากนักเรี ยนมีความมุ่งมัน่ กับให้ ความสาคัญกับผลสาเร็ จ
มากกว่าวิธีการ ต้ องการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่ดี ในขณะเดียวกันนักเรี ยนก็มีวิธีการเรี ยนแบบ
มีส่วนร่ วม คือ นักเรี ยนที่แสดงถึง ความต้ องการเรี ยนรู้ เนื อ้ หาวิชา สนุกกับการเข้ าชัน้ เรี ยนและ
ใช้ เวลากับการทากิจกรรมตามหลักสูตรและมีส่วนร่วมกับเพื่อน ๆ ในชันเรี
้ ยนและครู มีความรู้สึก
ว่าต้ องมี ส่วนร่ วมให้ ม ากที่ สุดเท่าที่ จะทาได้ มี ความกระตือรื อร้ นกับการทากิ จ กรรม (Grasha,
2002) นอกจากนี ้กลุ่มตัวอย่างที่ศกึ ษาคือนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 เป็ นช่วงวัยรุ่ น เป็ นวัยที่ให้
ความสาคัญกับเพื่อน ชอบทากิจกรรมและเข้ าสังคมกับเพื่อน ๆ อีกทังนั
้ กเรี ยนได้ รับการสอนจาก
ครู ผ้ ูเ ชี่ยวชาญ คือ ครู ที่มีความรู้ ในเนือ้ หาวิช าภาษาอังกฤษเป็ นอย่างดี และมีความชานาญใน
วิธีการสอนและมีเทคนิคการสอนวิชาภาษาอังกฤษ และกระตุ้นให้ นกั เรี ยนเพิ่มขีดความสามารถ
ของตนเอง และคานึงว่านักเรี ยนที่เรี ยนจบไปแล้ วต้ องมีความรู้ เป็ นอย่างดี (Grasha, 2002) และ
สอดคล้ องกับแนวคิดของทิศนา แขมมณี (2555) กล่าวว่าการจัดการเรี ยนการสอนที่ม่งุ ให้ ผ้ เู รี ยนได้
เรี ยนรู้ เนือ้ หาสาระ ข้ อความ รู้ ข้ อมูล ข้ อเท็จจริ ง รวมทังทั
้ กษะต่าง ๆ ได้ อย่างรวดเร็ วและเป็ นที่
เข้ า ใจของผู้เ รี ย น ผู้เ สนอมี ก ารนาเสนอข้ อ มูลความรู้ อย่า งกระชับ ชัด เจนและน าเสนออย่า ง
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการเรี ยนรู้ และวัยของผู้เรี ยน การสอนแบบนี ไ้ ด้ รับการนาไปใช้
พิสูจ น์ แล้ วว่า มี ประสิ ท ธิ ภ าพจริ ง แสดงให้ เ ห็น ว่านักเรี ยนที่ มี การตัง้ เป้าหมายความส าเร็ จ ใน
การเรี ยนไว้ อย่างชัดเจน มี ความมุ่ง มั่นที่ จ ะไปสู่เป้าหมายที่ ตงั ้ ไว้ และมี ลักษะการเรี ยนที่ ช อบ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสวงหาความรู้จากการทากิจกรรมกลุ่ม และได้ เรี ยนรู้เนื ้อหาจากครูที่มี
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ความรู้ ในเนื อ้ หาวิ ช าภาษาอัง กฤษเป็ นอย่ า งดี ซึ่ ง นอกจากนัก เรี ย นจะใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ย น มี ค วาม
กระตือรื อร้ นในการเรี ยน ยังมีความพร้ อมสาหรับการเรี ยนรู้ และเปิ ดรับความรู้จากครูผ้ สู อนที่สอน
โดยเน้ นเนื ้อหา พยายามที่จะให้ นกั เรี ยนมีความรอบรู้มากที่สุด ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าแบบการคิดกับ
แบบการเรี ยนของนักเรี ยนและแบบการสอนของครู เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน จึงส่งผลให้ กลุ่ม
ความสอดคล้ องกลุ่มนี ้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี และมีผลสัมฤทธิ์
สูงกว่านักเรี ยนที่มีแบบการคิดแบบใส่ใจรายละเอียด แบบการเรี ยนแบบร่วมมือและได้ รับการสอน
จากครู ผ้ อู านวยความสะดวก แม้ ว่านักเรี ยนจะมีลักษณะการเรี ยนที่ชอบทากิจกรรมร่ วมกับผู้อื่น
ชอบให้ ความร่วมมือกับผู้อื่น แต่ได้ รับการสอนจากครูผ้ อู านวยความสะดวกทาให้ ครูมีวิธีการสอนที่
แสดงความรู้อย่างละเอียดน้ อยกว่าการสอนให้ ทากิจกรรมร่วมกัน จึงทาให้ นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ต่า
กว่านักเรี ยนที่ได้ รับการสอนจากครูผ้ เู ชี่ยวชาญ
นักเรี ยนที่ มีแบบการคิดแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แบบการเรี ยนแบบมีส่วนร่ วมและได้ รับ
การสอนจากครูผ้ เู ชี่ยวชาญ มีคา่ เฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษสูงกว่านักเรี ยนที่มี
แบบการคิดแบบมุง่ ผลสัมฤทธิ์ แบบการเรี ยนแบบอิสระและได้ รับการสอนจากครูผ้ มู อบหมาย การ
เรี ยนแบบอิสระ และการสอนแบบมอบหมายให้ ทางานได้ อย่างอิสระนัน้ แสดงให้ เห็นว่า วิธีการ
สอนสอดคล้ อ งกั บ ธรรมชาติ ก ารเรี ย นรู้ ของนัก เรี ย น แต่มี ผ ลสัม ฤทธิ์ ต่ า กว่า นัก เรี ย นที่ มี แ บบ
การเรี ยนแบบมีส่วนร่วมและได้ รับการสอนจากครูผ้ เู ชี่ยวชาญ หากกล่าวถึงประเด็นแบบการสอน
อาจเนื่องจากการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ครู มกั ออกข้ อสอบที่เน้ นเนื ้อหา ตามเนื ้อหาใน
บทเรี ยน และตัวชี ้วัดมากกว่าการให้ นกั เรี ยนแสดงความคิดอย่างอิสระ จึงทาให้ นกั เรี ยนที่มีความ
รอบรู้ในเนื ้อหาที่เรี ยนเป็ นอย่างดี เข้ าใจลึกซึ ้ง รายละเอียดของสิ่งที่เรี ยน จะมีคะแนนสอบสูงกว่า
นักเรี ยนที่เน้ นวิธีการเรี ยนแบบมีอิสระในการเรี ยนรู้ ชอบแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง และประเด็น
แบบการเรี ยน อาจเนื่องจากนักเรี ยนที่ชอบทากิจกรรมกลุ่มร่วมกับเพื่อน ๆ จะมีโอกาสแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ แสดงความคิดเห็นร่ วมกับผู้อื่น โต้ แย้ งเนื ้อหาในรายวิชาที่เรี ยนซึ่ งทาให้ นกั เรี ยนมีการรับรู้
ข้ อมูล ที่ ถูกต้ องมากกว่านักเรี ยนที่ มี ช อบคิดด้ วยตนเอง ชอบทางานคนเดี ยวซึ่ง ขณะศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเองนันอาจจะเกิ
้
ดการเข้ าใจที่คลาดเคลื่อนกับความจริ ง หรื อหากได้ รับข้ อมูลแล้ วก็
ไม่สามารถนามาต่อยอดหรื ออภิปรายร่วมกับเพื่อน ๆ ทาให้ นกั เรี ยนที่มีการทากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษสูงกว่านักเรี ยนที่ชอบคิดและค้ นคว้ าหาความรู้ ด้ วย
ตนเอง มีความเชื่อมัน่ เกี่ยวกับความสามารถในการเรี ยนรู้ของตนเอง และชอบทางานคนเดียว
นอกจากนี ้เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองมีตวั บ่งชี ้ที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติ มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า ร้ อยละ 50 แต่เมื่อ
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พิจารณาผลการทดสอบการศึกษาขันพื
้ ้นฐานระดับชาติ (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษระดับชัน้ ม.3
มีคา่ เฉลี่ย 28.71 และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ระดับเขตพื ้นที่ (LAS) ระดับชัน้
ม.2 มีคา่ เฉลี่ย 15.75 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน (สานักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ , 2555)
พบว่านักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนน้ อยกว่าร้ อยละ 50 และแสดงให้ เห็นว่าแบบการสอนแบบ
ผู้อานวยความสะดวกและแบบการสอนแบบผู้มอบหมายเป็ นแบบการสอนที่สอดคล้ องกับแนว
ปฏิ รูปการศึกษาในทศวรรษที่ส อง อาจจะช่วยให้ นักเรี ยนได้ ทากิจ กรรมกลุ่ม ฝึ กทักษะการอยู่
ร่ วมกันในสังคม แต่ไม่ได้ ทาให้ ผ้ เู รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ ้น หากครู
ต้ องการมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน ครูควรใช้ วิธีการสอนแบบผู้เชี่ยวชาญ คือ
ครู ที่มี ความรู้ ในเนือ้ หาวิช าภาษาอัง กฤษเป็ นอย่างดี และมี ความช านาญในวิธี การสอนและมี
เทคนิคการสอนวิชาภาษาอังกฤษ และกระตุ้นให้ นกั เรี ยนเพิ่มขีดความสามารถของตนเอง และ
คานึงว่านักเรี ยนที่เรี ยนจบไปแล้ วต้ องมีความรู้เป็ นอย่างดี
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. จากผลการศึกษาแบบการเรี ยนของนักเรี ยน พบว่านักเรี ยนส่วนใหญ่มี แบบการเรี ยน
แบบมี ส่วนร่ วมมากที่ สุด รองลงมาคื อแบบการเรี ยนแบบร่ วมมื อ แสดงให้ เห็ น ว่า นักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ชอบลักษณะการเรี ยนแบบทากิจกรรม มีความกระตือรื อร้ นกับการทากิจกรรม
และมีสว่ นร่วมกับเพื่อน ๆ ในชันเรี
้ ยนและครู และการให้ ความร่วมมือกับครูและชอบทางานร่วมกับ
นักเรี ยนคนอื่น ๆ ชอบแสดงความคิดเห็น ครู ควรมีวิธีสอนโดยให้ นกั เรี ยนได้ มีปฏิสมั พันธ์ กบั ผู้อื่น
เช่นการสอนโดยให้ นกั เรี ยนเรี ยนรู้จากการทากิจกรรมกลุ่ม เพื่อให้ นกั เรี ยนมีส่วนร่วมในการทางาน
อย่างทั่วถึ ง ครู ควรมอบหมายบทบาทหน้ า ที่ ให้ กับสมาชิ ก ทุกคนในกลุ่ม เพื่ อให้ สมาชิ ก กลุ่ม มี
ลักษณะพึ่งพาอาศัยและเกือ้ กูลกัน ร่วมคิด ร่วมอภิปรายหรื อแสดงความคิดเห็ นของตนเอง ใน
ขณะเดี ย วกัน ก็ มี นักเรี ย นบางคนที่ มี แบบการเรี ย นแบบหลี ก เลี่ ย ง หากครู ใ ช้ วิ ธี ก ารสอนแบบ
เดียวกับที่กล่าวข้ างต้ นจะไม่ครอบคลุมกับนักเรี ยนที่มีแบบการเรี ยนแบบหลีกเลี่ยง ดังนันครู
้ ต้องรู้
ว่านักเรี ยนมีแบบการเรี ยนเป็ นแบบใด เพื่อจะได้ เลือกวิธีการสอนที่สอดคล้ องกับวิธีการเรี ยนรู้ของ
นักเรี ยน จากผลการศึกษาความสอดคล้ องระหว่างแบบการคิด แบบการเรี ยนและแบบการสอนที่มี
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
2. จากผลการวิเคราะห์แบบการสอนของครู ผ้ สู อนวิชาภาษาอังกฤษ พบว่าครู มีแบบ
การสอนแบบผู้มอบหมายมากที่สดุ รองลงมาคือ แบบการสอนแบบผู้อานวยความสะดวก แสดงให้
เห็นว่าครูผ้ สู อนวิชาภาษาอังกฤษระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 มีวิธีการสอนแบบให้ นกั เรี ยนทางาน
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ตามที่ตนเองมอบหมายได้ อย่ างอิสระหรื อเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่ม เป็ นผู้คอยให้ คาปรึ กษาแนะนา
และดูแลความเรี ยบร้ อยของนักเรี ยน และวิธี การสอนแบบเน้ นการมี ปฏิ สัมพันธ์ ระหว่างครู กับ
นักเรี ยน แนะนาและชี น้ านักเรี ยน แนะนาทางเลื อก และให้ นักเรี ยนตัดสินใจเลื อกใช้ ข้อมูล
เป้าหมายโดยรวม คือการพัฒนาความสามารถของนักเรี ยนสาหรับการปฏิบตั ิงานที่เป็ นอิสระ มี
ความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์และมีความรับผิดชอบ สามารถทางานร่วมกับนักเรี ยนได้ แบบการสอนทัง้
2 แบบนีเ้ ป็ นแบบการสอนที่สอดคล้ องตามแนวปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ตามนโยบาย
ปรับจุดเน้ นการพัฒนาคุณภาพนักเรี ยนโดยให้ นกั เรี ยนได้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีอิสระในการ
เลือกที่จะเรี ยนรู้ สิ่งต่าง ๆ นโยบายนี ้จึงมีความสอดคล้ องกับแบบการสอนแบบผู้มอบหมาย และ
นโยบายการผลิ ตครู พันธุ์ใหม่ที่พัฒนาทักษะการเป็ นผู้อานวยความสะดวก ครู ควรพัฒนาและ
วางแผนการสอนโดยออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้เพื่อให้ สอดคล้ องตามแนวปฏิรูปให้ มากที่สดุ อีก
ทัง้ หน่วยงานที่ เ กี่ ยวข้ องควรมี การจัดฝึ กอบรมครู ที่มี แบบการสอนดัง กล่าวเพื่ อให้ สามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนในชันเรี
้ ยนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. จากผลการศึกษาผลของความสอดคล้ องระหว่างแบบการคิดของนักเรี ยน แบบการ
เรี ยนของนักเรี ยนและแบบการสอนของครูที่มีตอ่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษของนักเรี ยน
นักเรี ยนที่มีแบบการคิดแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แบบการเรี ยนแบบมีส่วนร่วมและได้ รับการสอนจากครู
ผู้เชี่ยวชาญ มีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษสูง หากโรงเรี ยนต้ องการ
พัฒนานักเรี ยนให้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษในระดับสูง ควรมีกลวิธีในการพัฒนา
นักเรี ยนและครู เช่น ก่อนเปิ ดภาคเรี ยน ควรจัดให้ นกั เรี ยนมีการเข้ าค่ายเพื่อฝึ กอบรม และพัฒนา
ให้ นกั เรี ยนมีแบบการคิดแบบชอบทางานโดยยึดเป้าหมายเป็ นหลัก มองสิ่งต่าง ๆ แบบภาพรวม ไม่
สนใจรายละเอียด เล็ก ๆ น้ อย ๆ และจัดกิจกรรมให้ นกั เรี ยนได้ ทากิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้ นกั เรี ยนมี
ส่วนร่ วมในการทางานอย่างทั่วถึงและได้ มีปฏิสัมพันธ์ กับผู้อื่น ในขณะเดียวกันครู ที่สอนแบบ
ผู้เชี่ยวชาญ คือครูที่มีความรู้ในเนื ้อหาวิชาภาษาอังกฤษเป็ นอย่างดี และมีความชานาญในวิธีการ
สอนและมีเทคนิคการสอนวิชาภาษาอังกฤษ และกระตุ้นให้ นักเรี ยนเพิ่มขีดความสามารถของ
ตนเอง และคานึงว่านักเรี ยนที่เรี ยนจบไปแล้ วต้ องมีความรู้ เป็ นอย่างดี นอกจากครู จะมีแบบการ
สอนแบบผู้เชี่ยวชาญแล้ ว ครู ควรจัดการเรี ยนการสอนเพื่อให้ นกั เรี ยนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม
เช่น มอบหมายให้ นกั เรี ยนทางานกลุ่ม 1 ชิ ้น โดยมอบหมายบทบาทหน้ าที่ให้ กับสมาชิกทุกคนใน
กลุม่ เพื่อให้ สมาชิกกลุม่ มีลกั ษณะพึง่ พาอาศัยและเกื ้อกูลกัน ร่วมคิด ร่วมอภิปรายหรื อแสดงความ
คิดเห็นของตนเอง กิจกรรมดังกล่าวเป็ นการพัฒนาทัง้ ครู และนักเรี ยน อันจะนาไปสู่การพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษของนักเรี ยน

136
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. การวิ จัย ครั ง้ นี ศ้ ึก ษาแบบการสอนของครู วิ ช าภาษาอัง กฤษ กลุ่ม สาระการเรี ย นรู้
ภาษาต่างประเทศ ควรศึกษาแบบการสอนของครูจาแนกตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ทงั ้ 8 กลุ่มสาระ
โดยเฉพาะวิชาหลัก เช่น วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เนื่องจากคณะกรรมการนโยบายปฏิรูป
การศึกษา ฯ (กนป.) กาหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ โดยมีคา่ เป้าหมายคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ด้ านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพิ่มขึ ้น เป็ นไม่ต่ากว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ (ผลทดสอบ PISA)
เพื่อให้ ข้อมูลมีความครอบคลุมและละเอียดมากขึ ้นรวมทังเพื
้ ่อเป็ นข้ อมูลสาหรับครูและผู้เกี่ยวข้ อง
กับการจัดการศึกษานาไปประยุกต์ใช้ การวางแผนการจัดการสอนที่เหมาะสมกับแบบการคิดและ
แบบการเรี ยนของนักเรี ยน และนาผลการวิจัยไปเป็ นแนวทางในการพัฒนา เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน และผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบระดับชาติตอ่ ไป
2. จากผลการวิเคราะห์ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชัน้
มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 2 พบว่ า นัก เรี ย นที่ สัง กัด โรงเรี ย นขนาดกลางมี ผ ลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับพอใช้ มากที่สุด นักเรี ยนที่สงั กัดโรงเรี ยนขนาดใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับค่อนข้ างดีมากที่สุด และนักเรี ยนที่สงั กัดโรงเรี ยนขนาดใหญ่
พิเศษมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมากที่สุด ทังนี
้ ้ผู้วิจยั สุ่มโรงเรี ยน
ขนาดกลาง 2 โรงเรี ยน โรงเรี ยนขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษมาอย่างละ 4 โรงเรี ยน จะเห็นว่า
จานวนนักเรี ยนในโรงเรี ยนขนาดกลางมีจานวนน้ อยกว่าขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ ในครัง้
ต่อไปควรวิจยั และพัฒนา (Research and Development: R&D) โดยวิเคราะห์ว่าในโรงเรี ยน
ขนาดกลาง นักเรี ยนมีแบบการคิดและแบบการเรี ยนเป็ นแบบใด ครูมีแบบการสอนแบบใด เพื่อนา
ผลการวิจยั ไปพัฒนานักเรี ยนให้ มีแบบการคิดและแบบการเรี ยนที่ ทาให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
สูงขึน้ รวมทัง้ การพัฒนาครู ให้ มีแบบการสอนที่สอดคล้ องกับแบบการคิดและแบบการเรี ยนของ
นักเรี ยน
3. ในการวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ และมีแบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ ในการ
เก็บรวบรวมข้ อมูล ซึ่ง การที่ให้ นกั เรี ยนเป็ นผู้ประเมินตนเองผ่านแบบสอบถามนัน้ นักเรี ยนอาจมี
ข้ อบกพร่ องในการประเมินตนเองเกี่ยวกับ แบบการคิดและแบบการเรี ยน ในครัง้ ต่อไปควรศึกษา
ความสอดคล้ องระหว่างแบบการคิดของนักเรี ยน แบบการเรี ยนของนักเรี ยน และแบบการสอนของ
ครูที่มีตอ่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในวิชาอื่น ๆ โดยศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ กล่าวคือ ใช้ วิธีวิทยาการ
วิจัย เชิ ง คุณ ภาพ เช่น การสัง เกตแบบการคิดและแบบการเรี ย นของนัก เรี ยน ซึ่ง ในแต่ละวิช า
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิท่ ตี รวจสอบคุณภาพเครื่ องมือวิจัย
ผู้ทรงคุณวุฒติ รวจสอบแบบวัดแบบการคิดของนักเรี ยน แบบการเรี ยนของนักเรียน และ
แบบการสอนของครู
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล ไตรวิจิ ตรคุณ รองคณบดีคณะครุ ศาสตร์ ฝ่ ายแผน
งบประมาณ ประกัน คุณ ภาพ และการเงิ น /บัญ ชี อาจารย์ ป ระจ าสาขาวิ ช าวิ ธี วิท ยาการวิ จัย
การศึกษา ภาควิชาวิจยั และจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.วี ระเทพ ปทุม เจริ ญ วัฒ นา หัวหน้ าภาควิ ช าการศึกษา
ตลอดชีวิต อาจารย์ประจาสาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สุรเศรษฐ อาจารย์ประจาสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา
ภาควิชาวิจยั และจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. อาจารย์ ดร.ฤดีรัตน์ ชุษณะโชติ อาจารย์ประจาสาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ
ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. อาจารย์ ดร.จิณดิษฐ์ ละออปั กษิณ ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ ายงานกิจการนิสิต
อาจารย์ ป ระจ าสาขาวิ ช าการศึก ษาคณิ ตศาสตร์ ภาควิ ช าหลัก สูต ร การสอนและเทคโนโลยี
การศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒติ รวจสอบแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ ทรงกลด คชเสนี อาจารย์ประจาสาขาวิชาการสอน
ภาษาต่ า งประเทศ ภาควิ ช าหลัก สู ต ร การสอนและเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง อาจารย์ประจาสาขาวิชาการวัดและ
ประเมิ น ผลการศึก ษา ภาควิ ช าวิ จัย และจิ ต วิ ท ยาการศึก ษา คณะครุ ศ าสตร์ จุฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
3. อาจารย์ถวิล โกมลผลิน หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศ อาจารย์ผ้ สู อน
วิชาภาษาอังกฤษพื ้นฐาน ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนมัธยมวัดหนองแขม
4. อาจารย์ วัน ดี เมื อ งแก้ ว ฟ้ า อาจารย์ ผ้ ูส อนวิช าภาษาอัง กฤษพื น้ ฐาน ระดับ ชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)
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5. อาจารย์จตุพร จีนแสง อาจารย์ผ้ สู อนวิชาภาษาอังกฤษพื ้นฐาน ระดับชันมั
้ ธยมศึกษา
ปี ที่ 2 โรงเรี ยนเทศบาลอ้ อมน้ อย
ผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ป ระเมิ น ความสอดคล้ อ งระหว่ า งแบบการคิ ด แบบการเรี ย นและแบบ
การสอน
1. อาจารย์โสภิตชา วิชยั ศิริรัตน์ อาจารย์ผ้ สู อนวิชาภาษาอังกฤษชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น
โรงเรี ยนสายปั ญญาในพระบรมราชินูปภัมภ์ ประสบการณ์ในการสอน 23 ปี รางวัลที่ได้ รับ หนึ่ง
แสนครูดี จากคุรุสภา พ.ศ. 2556
2. อาจารย์จิดาภา ตันวิเชียร อาจารย์ผ้ สู อนวิชาภาษาอังกฤษชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น
โรงเรี ยนสายปั ญญาในพระบรมราชินูปภัมภ์ ประสบการณ์ในการสอน 30 ปี รางวัลที่ได้ รับ หนึ่ง
แสนครูดี จากคุรุสภา พ.ศ. 2555
3. อาจารย์จันทนี ศรี สุจริ ต อาจารย์ผ้ ูสอนวิชาภาษาอังกฤษชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้ น
โรงเรี ยนจันทร์ ประดิษฐารามวิทยาคม ประสบการณ์ในการสอน 38 ปี รางวัลที่ได้ รับ ครู แม่แบบ
จากคุรุสภา พ.ศ.2538 และหนึง่ แสนครูดี จากคุรุสภา พ.ศ.2555
4. อาจารย์วีนสั ประจัญบาน อาจารย์ผ้ สู อนวิชาภาษาอังกฤษชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น
โรงเรี ยนจันทร์ ประดิษฐารามวิทยาคม ประสบการณ์ในการสอน 20 ปี รางวัลที่ได้ รับ ครูผ้ มู ีผลงาน
ดีเด่น พ.ศ. 2555
5. อาจารย์ไตรรัตน์ ปุยะติ อาจารย์ผ้ สู อนวิชาภาษาอังกฤษชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ นและ
ตอนปลาย โรงเรี ยนไพศาลพิทยาคม ประสบการณ์ ในการสอน 5 ปี รางวัลที่ได้ รับ ครูแกนนาวิชา
ภาษาอัง กฤษระดับมัธ ยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2553 และครู ดีเด่น สมาคมครู สามัญศึกษา
จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. 2553
6. อาจารย์ผาณิต สุวิยานนท์ อาจารย์ผ้ ูสอนวิชาภาษาอังกฤษชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้ น
โรงเรี ยนจันทร์ ประดิษฐารามวิทยาคม ประสบการณ์ในการสอน 17 ปี
7. อาจารย์พ รรัตน์ ถิระนันท์ อาจารย์ผ้ ูสอนวิช าภาษาอังกฤษชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้ น
โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ประสบการณ์ในการสอน 5 ปี
ผู้ทรงคุณวุ ฒิตรวจสอบการแปลย้ อนกลับ (back translation technique) แบบวัด
แบบการสอนของครู
1. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ วัลยาพร นาวีการ อาจารย์สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้แปลจากฉบับภาษาไทยเป็ นภาษาอังกฤษ
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2. Mr. Richard Lemarie อาจารย์สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ตรวจแก้ การ
แปลจากฉบับภาษาไทยเป็ นภาษาอังกฤษ
3. Mr. Greg Cairnduff ผู้อานวยการโรงเรี ยนนานาชาติออสเตรเลีย อาจารย์ผ้ ตู รวจสอบ
ใจความสาคัญระหว่างข้ อคาถามภาษาอังกฤษจากต้ นฉบับกับข้ อคาถามที่แปลโดยผู้เชี่ยวชาญ
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ภาคผนวก ข
หนังสือขอความร่ วมมือในการทาวิจัย
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ภาคผนวก ค
ตัวอย่ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย

แบบสอบถามสาหรับนักเรียน
ชื่อ......................... นามสกุล.................... ม.2/........เลขที.่ ..........

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม
 คาชี้แจง โปรดทาเครือ่ งหมาย ลงใน  และเติมข้อความ

ลงในช่องว่างตามความเป็ นจริง
1. เพศ

ผูว้ จิ ยั ใคร่ขอความร่วมมือจากนักเรียน
โปรดตอบแบบสอบถามฉบับนี้ตามความเป็ นจริง
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษา ขอยืนยันว่า
ข้อมูลในครัง้ นี้จะถือเป็ นความลับ ไม่มผี ลกระทบใด ๆ
ต่อนักเรียน และนาข้อมูลไปใช้เพื่อการศึกษาวิจยั
เท่านัน้
ขอบคุณทีใ่ ห้ความร่วมมือ

ผูว้ ิจยั
นางสาวพิไลวรรณ พุ่มขจร ปริญญาโท
สาขาวิชา วิธวี ทิ ยาการวิจยั การศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

1) ชาย

 2) หญิง

2. เกรดวิชาภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน (อ 22102) ม.2 เทอม 1...............................
 1) ต่ากว่า 1.00  2) 1.00-1.99  3) 2.00-2.99  4) 3.00-4.00
3. เกรดเฉลีย่ สะสมทุกวิชา (ตัง้ แต่ม.1 เทอม 1 – ปจั จุบนั ) …………………….
 1) ต่ากว่า 1.00  2) 1.00-1.99  3) 2.00-2.99  4) 3.00-4.00
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ตอนที่ 2 แบบประเมิ นของนักเรียน

 คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องทีต่ รงกับ
ความถีข่ องพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียน ขอให้กรอก
ข้อมูลตามความเป็ นจริงและครบทัง้ 60 ข้อ
1 (น้อยทีส่ ุด) หมายถึง มีการปฏิบตั /ิ พฤติกรรมนี้ไม่เคยเกิ ดขึ้น หรือเกิดขึน้ น้อย
ทีส่ ุด
2 (น้อย)
หมายถึง มีการปฏิบตั /ิ พฤติกรรมนี้ เกิ ดขึ้นนาน ๆ ครัง้ หรือเกิดขึน้
น้อย
3 (ปานกลาง) หมายถึง มีการปฏิบตั /ิ พฤติกรรมนี้เกิ ดขึ้นเป็ นบางครัง้ หรือเกิดขึน้
ปานกลาง
4 (มาก)
หมายถึง มีการปฏิบตั /ิ พฤติกรรมนี้เกิ ดขึ้นบ่อยครัง้ หรือเกิดขึน้ มาก
5 (มากทีส่ ดุ ) หมายถึง มีการปฏิบตั /ิ พฤติกรรมนี้เกิ ดขึ้นเป็ นประจาอย่าง
สม ่าเสมอหรือเกิดขึน้ มากทีส่ ุด

ข้อ
1
2
3

ข้อความ
ฉันคิดว่าการเรียนวิชาภาษาอังกฤษให้ได้ดนี นั ้
จาเป็ นต้องกาหนดเป้าหมายทีช่ ดั เจน
ฉันเข้าใจบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษได้ดขี น้ึ ถ้า
ได้ปรึกษากับเพื่อนๆ
ในคาบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ฉันไม่ค่อยตัง้ ใจ

ระดับพฤติ กรรมในการเรียน
น้ อย
ที่สุด
1

น้ อย
2

ปาน
กลาง
3

มาก
4

มาก
ที่สุด
5

ข้อความ

เรียน
4 ฉันพยายามเข้าร่วมกิจกรรมในชัน้ เรียนวิชา
ภาษาอังกฤษให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทาได้
5 ถ้าครูปล่อยให้ฉนั เรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ตามใจชอบ ถือว่าไม่ได้ทาหน้าทีข่ องครูอย่าง
ถูกต้อง
6 โดยส่วนใหญ่ฉนั จะศึกษาค้นคว้าเนื้อหาวิชา
ภาษาอังกฤษทีเ่ รียนด้วยตนเอง
7 ฉันต้องแข่งขันกับเพื่อนเพื่อให้ครูสนใจ
8 ฉันคิดว่า ตนเองสามารถเรียนรูว้ ชิ า
ภาษาอังกฤษได้ดยี งิ่ ขึน้ ถ้าได้แลกเปลีย่ น
เรียนรูก้ บั เพื่อน ๆ แทนทีจ่ ะคิดเองคนเดียว
9 ฉันรูส้ กึ ว่า ฉันต้องเข้าชัน้ เรียนวิชา
ภาษาอังกฤษมากกว่าความรูส้ กึ ต้องการอยาก
เข้าชัน้ เรียนจริง ๆ
10 ฉันสนใจกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษในชัน้ เรียน
11 ฉันยอมรับกฎเกณฑ์หรือรูปแบบการสอนที่
ครูผสู้ อนวิชาภาษาอังกฤษกาหนดขึน้
12 ในวิชาภาษาอังกฤษ ฉันมักจะเลือกเรียนเรื่องที่

ระดับพฤติ กรรมในการเรียน
น้ อย
ที่สุด
1

น้ อย
2

ปาน
กลาง
3

มาก
4

มาก
ที่สุด
5
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13

14

15
16
17
18
19
20
21

ข้อความ
ฉันคิดว่าสาคัญเป็ นหลัก ซึง่ อาจไม่ตรงกับ
ความเห็นของครูเสมอไป
ระหว่างการอภิปรายในชัน้ เรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ ฉันต้องแข่งขันกับเพื่อน ๆ
เพื่อให้เพื่อนยอมรับความคิดเห็นของฉัน
ฉันคิดว่าสิง่ ทีส่ าคัญของการเรียนในชัน้ เรียน
วิชาภาษาอังกฤษ คือการเรียนรูท้ จ่ี ะปรับตัว
เข้ากับเพื่อน ๆ ได้
ฉันไม่สนใจเนื้อหาสาระของวิชาภาษาอังกฤษที่
เรียน
ฉันเรียนรูว้ ชิ าภาษาอังกฤษในชัน้ เรียนมากกว่า
การศึกษาด้วยตนเอง
ฉันคิดว่าครูควรชีแ้ จงให้ชดั เจนว่าเนื้อหาเรื่อง
ใดบ้างเป็ นสิง่ ทีฉ่ นั จะต้องเรียน
ฉันสามารถตัดสินใจได้เองว่าเนื้อหาวิชา
ภาษาอังกฤษตอนใดสาคัญ
ั
ฉันพอใจเมื่อสามารถตอบปญหาหรื
อคาถามได้
ก่อนเพื่อนในชัน้ เรียน
ฉันเตรียมดูหนังสือสอบร่วมกับเพื่อน ๆ
ฉันรูส้ กึ เบื่อวิชาภาษาอังกฤษทีเ่ รียน

ระดับพฤติ กรรมในการเรียน
น้ อย
ที่สุด
1

น้ อย
2

ปาน
กลาง
3

มาก
4

มาก
ที่สุด
5

ข้อ

ข้อความ

22 ฉันเข้าชัน้ เรียนวิชาภาษาอังกฤษ เพราะ
ต้องการจะเรียนรูจ้ ากครูและเพื่อน ๆ
23 ฉันรูส้ กึ ว่าข้อมูลทีป่ รากฏในหนังสือและจาก
การอภิปรายของครูนนั ้ ถูกต้องเสมอ
24 ฉันเชื่อมันในความสามารถของตนเองส
่
าหรับ
การเรียนรูส้ าระสาคัญในหนังสือเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ
25 ฉันคิดว่าจะไม่เกิดผลดีต่อตนเอง ถ้าให้เพื่อน
ยืมสมุดจดงานและแลกเปลีย่ นความรูก้ บั เพื่อน
ๆ ก่อนเวลาสอบ
26 ฉันชอบทางานเดีย่ วในวิชาภาษาอังกฤษ
27 ขณะครูมอบหมายให้ทากิจกรรมในห้องเรียน
ฉันมักจะนังเฉย
่
ๆ ไม่ทาตามทีค่ รูสงั ่
28 ฉันสนุกและพอใจกับกิจกรรมการเรียน การ
สอนวิชาภาษาอังกฤษในชัน้ เรียน
29 ก่อนลงมือทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากครู ฉัน
จะพยายามถามครูจนเข้าใจชัดเจน
30 ฉันศึกษาหรืออ่านหนังสือเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษมาล่วงหน้าก่อนทีค่ รูจะอธิบายให้
ฟงั

ระดับพฤติ กรรมในการเรียน
น้ อย
ที่สุด
1

น้ อย
2

ปาน
กลาง
3

มาก
4

มาก
ที่สุด
5
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ข้อความ

31 ฉันพอใจเมื่อทราบว่าตนเองทาคะแนนได้ดกี ว่า
เพื่อน
32 ฉันรับฟงั ความคิดเห็นของเพื่อน ๆ เมื่อมี
ประเด็นปญั หาทีต่ อ้ งพิจารณาร่วมกัน
33 ฉันไม่เบื่อหน่ายกิจกรรมการเรียนการสอนใน
ชัน้ เรียนวิชาภาษาอังกฤษ
34 ฉันทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้เสร็จก่อนทีจ่ ะ
ทาสิง่ อื่น ๆ ทีต่ นสนใจ
ั
35 ฉันไม่คดิ หรือติดตามประเด็นปญหาที
เ่ กีย่ วข้อง
ั
กับวิชาภาษาอังกฤษ ถ้าปญหาเหล่านัน้ ไม่ได้
อยู่ในหนังสือหรือทีค่ รูกล่าวถึง
36 ฉันศึกษาหรือทารายงานวิชาภาษาอังกฤษด้วย
ตนเอง
37 ฉันต้องเรียนแข่งกับเพื่อน เพื่อให้ได้คะแนนดี
38 ฉันชอบพูดคุยกับเพื่อน ๆ นอกชัน้ เรียน
ั
เกีย่ วกับความคิดและประเด็นปญหาที
ไ่ ด้
อภิปรายแล้วในชัน้ เรียน
39 ฉันมาเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพียงเพื่อให้สอบ
ผ่านหรือจบตามหลักสูตรเท่านัน้
40 ฉันคิดว่าการเรียนในชัน้ เรียนกับเพื่อน ๆ

ระดับพฤติ กรรมในการเรียน
น้ อย
ที่สุด
1

น้ อย
2

ปาน
กลาง
3

มาก
4

มาก
ที่สุด
5

ข้อ

41
42
43
44

45
46

47
48
49

ข้อความ
ได้ผลทีค่ มุ้ ค่า
ฉันคิดว่าการอภิปรายในชัน้ เรียนมากเกินไป
ทาให้ครูสอนเนื้อหาไม่ครบตามหลักสูตร
ฉันทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมายด้วยวิธขี องตนเอง
โดยไม่คานึงว่าเพื่อน ๆ จะทากันอย่างไร
ฉันไม่ตอ้ งการรูว้ ่าเพื่อนคนอื่นได้คะแนนอยู่ใน
ระดับใด
ฉันรูส้ กึ ว่าครูผสู้ อนวิชาภาษาอังกฤษกับฉัน
ควรมีความสัมพันธ์ทด่ี ตี ่อกันจนฉันกล้าทีจ่ ะ
บอกความจริงเกีย่ วกับการเรียนการสอนใน
วิชานี้ได้
ฉันพยายามไม่สบตาครู เพราะกลัวว่าครูจะ
เรียกให้ตอบคาถาม
ฉันเต็มใจทางานวิชาภาษาอังกฤษทีไ่ ด้รบั
มอบหมายในชัน้ เรียนเสมอ ไม่วา่ งานนัน้ จะ
น่าสนใจหรือไม่กต็ าม
ในคาบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ฉันชอบลักษณะ
กิจกรรมทีค่ รูให้ฉนั ออกแบบเอง
ฉันชอบให้ครูกาหนดว่าต้องเรียนอะไรบ้าง
ฉันพยายามทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ดี หรือ

ระดับพฤติ กรรมในการเรียน
น้ อย
ที่สุด
1

น้ อย
2

ปาน
กลาง
3

มาก
4

มาก
ที่สุด
5
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ข้อ

50

51
52
53
54
55

56

57

ข้อความ
เร็วกว่าเพื่อน ๆ
ฉันชอบครูทใ่ี ห้โอกาสอภิปรายเกีย่ วกับเนื้อหา
กิจกรรม และมีสว่ นร่วมในการเรียนการสอน
วิชาภาษาอังกฤษ
ฉันไม่สนใจทีจ่ ะเรียนรูก้ จิ กรรมต่าง ๆ ในชัน้
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ฉันไม่ชอบทีน่ งในชั
ั ่ น้ เรียนทีส่ ามารถได้ยนิ และ
เห็นข้อความบนกระดานได้ชดั เจน
ฉันคิดว่าการเรียนวิชาภาษาอังกฤษจากตารา
และการบรรยายของครูนนั ้ เพียงพอแล้ว
ถ้ามีประเด็นในบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษทีฉ่ นั
สนใจ ฉันจะไปค้นคว้าเพิม่ เติม
ฉันชอบกิจกรรมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษทีม่ ี
การแข่งขันระหว่างกลุ่มหรือระหว่างบุคคล
เพราะทาให้ต่นื เต้น
ฉันคิดว่าการเรียนรูใ้ นวิชาภาษาอังกฤษได้ดี
เกิดจากการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างครูกบั
ฉัน
เมื่อมีแบบฝึกหัดจานวนมากหรือยากกว่าปกติ
ฉันมักจะไม่ทา หรือทาเฉพาะส่วนทีง่ ่ายเท่านัน้

ระดับพฤติ กรรมในการเรียน
น้ อย
ที่สุด
1

น้ อย
2

ปาน
กลาง
3

มาก
4

มาก
ที่สุด
5

ข้อ

ข้อความ

58 ฉันทางานวิชาภาษาอังกฤษทันทีทไ่ี ด้รบั
มอบหมาย
59 ฉันสามารถเรียนรูส้ งิ่ ทีย่ ากและสาคัญได้ โดย
ทาตามคาแนะนาของครู
60 ฉันคิดได้เองว่า ครูควรจัดการเรียนการสอน
อย่างไรในวิชาภาษาอังกฤษ

ระดับพฤติ กรรมในการเรียน
น้ อย
ที่สุด
1

น้ อย
2

ปาน
กลาง
3

มาก
4

มาก
ที่สุด
5
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ตอนที่ 3 แบบวัดของนักเรียน

2.1 มิติด้านหน้ าที่

 คาชี้แจง โปรดกากบาททับตัวเลือก A, B หรือ C ทีต่ รงกับ
พฤติกรรมของนักเรียนมากทีส่ ุดเพียงตัวเลือกเดียวเท่านัน้ ลงใน
กระดาษคาตอบ
ข้อคาถาม
1. จากลักษณะการสอนของครูสามท่าน นักเรียนชอบเรียนกับครูคนใดมากทีส่ ดุ
A ครูไก่สอนแบบบรรยาย จด และทาความเข้าใจกับสิง่ ทีส่ อน
B ครูกงุ้ สอนโดยให้นกั เรียนวางแผนและดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง

C ครูปลาให้นกั เรียนร่วมกันอภิปราย และวิเคราะห์ความถูกต้องของเนื้อหา
หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ในบทเรียน
2. นักเรียนมีความสุขกับการปฏิบตั ภิ าระงานวิชาภาษาอังกฤษลักษณะใดมากทีส่ ดุ
A งานทีไ่ ด้ตดั สินใจด้วยตัวเองว่าจะทาอะไร และจะทาอย่างไร
B งานทีม่ แี นวทางทีช่ ดั เจนว่าต้องทาอะไร และต้องทาอย่างไร
C งานทีม่ หี ลายแนวทางให้เลือก ทาตามแนวทางทีด่ ที ส่ี ดุ
3. เมื่อโรงเรียนมีการจัดไปทัศนศึกษา ทางโรงเรียนมีการสารวจเพื่อให้นกั เรียนเลือก
สถานทีว่ ่าจะไปทีใ่ ด นักเรียนมีวธิ กี ารตัดสินใจเลือกสถานทีอ่ ย่างไร
A เปรียบเทียบข้อดีขอ้ เสียของแต่ละสถานที่ แล้วเลือกสถานทีท่ ค่ี ดิ ว่าดีทส่ี ดุ
B เลือกตามความชอบของตนเอง
C เลือกตามเพื่อน หรือคาแนะนาของครู
4. นักเรียนมักเลือกปฏิบตั งิ านกลุ่มทีไ่ ด้รบั มอบหมายตามแนวทางใด
A ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนต่าง ๆ ทีก่ ลุ่มเสนอ
B แสดงความคิดเห็น เปรียบเทียบจุดเด่น จุดด้อยของสิง่ ทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ และ
ปฏิบตั ติ ามความคิดเห็นร่วมกันของกลุ่ม
C วางแผนขัน้ ตอน และตัดสินใจเกีย่ วกับขัน้ ตอนในการปฏิบตั งิ าน
5. เมื่อมีการสรุปบทเรียนทีไ่ ด้จากกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
นักเรียนมักจะทาสิง่ ใด
A ยกมือตอบคาถาม โดยแสดงความคิดเห็นในประเด็นใหม่ ๆ ทีไ่ ม่มใี น
บทเรียน ซึง่ เป็ นประเด็นทีไ่ ด้จากความคิดเห็น หรือประสบการณ์สว่ นตัว
B วิเคราะห์และประเมินความถูกต้องของเนื้อหาต่าง ๆ แล้วจึงเสนอข้อดี
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ข้อเสียในแต่ละเนื้อหาสาคัญ
C ตอบตามสิง่ ทีจ่ าได้ในบทเรียน หรือตามประเด็นทีค่ รูกาหนดให้ แต่ถา้ คิดไม่
ออก ก็นงั ่ นิ่ง ๆ เพื่อคอยฟงั คาตอบของเพื่อน
6. ขณะปฏิบตั งิ านวิชาภาษาอังกฤษ อาจมีบางครัง้ ทีต่ อ้ งประสบกับปญั หาหรือ
อุปสรรคต่าง ๆ ปญั หาลักษณะใดทีน่ กั เรียนคิดว่าตนเองสามารถจัดการได้ดที ส่ี ดุ
A ปญั หาทีม่ ที างแก้ไขหลายทาง และตัดสินใจเลือกทางทีด่ ที ส่ี ดุ
B ปญั หาทีม่ แี นวทางการแก้ไขชัดเจน และสามารถปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนได้
C ปญั หาทีส่ ามารถลองใช้แนวทางแก้ไขของตนเองได้
7. เมื่อครูมอบหมายภาระงานวิชาภาษาอังกฤษทีน่ กั เรียนต้องปฏิบตั ิ นักเรียนมี
วิธกี ารทางานอย่างไร
A พิจารณาวิธดี าเนินงานทัง้ หมดทีเ่ ป็ นไปได้ เลือกทาตามวิธที ค่ี ดิ ว่าดีทส่ี ดุ
B ศึกษาขัน้ ตอนการดาเนินงานอย่างละเอียด และทาตามขันตอนเหล่
้
านัน้
C คิดวิธดี าเนินงานแบบใหม่ ทีค่ ดิ ว่าสามารถทาได้รวดเร็วและมีคุณภาพดีทส่ี ดุ
8. ขณะทีค่ รูกาลังสอนวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนมักจะทาสิง่ ใดกับเนื้อหาทีค่ รูสอน
A พยายามทาความเข้าใจสิง่ ทีค่ รูสอน และจดตามเนื้อหาทีค่ รูบอก
B จับประเด็นสาคัญและสรุปเนื้อหาทีค่ รูสอน ตามความเข้าใจของตนเอง และ
คิดเพิม่ เติมในมุมมองทีแ่ ตกต่าง
C วิเคราะห์และประเมินความถูกต้องของเนื้อหาตามความรู้ และประสบการณ์
ของตนเอง
9. นักเรียนมักจะทาการบ้านวิชาภาษาอังกฤษอย่างไร
A หาวิธที าและลองทาเองตามกฎหรือวิธที าในหนังสือ

B นาความรูท้ เ่ี รียนมารวมกับความรูท้ ไ่ี ด้จากการค้นคว้า เพื่อวิเคราะห์หาทาง
เลือกและคาตอบทีด่ ที ส่ี ดุ
C ทาตามความรูท้ ต่ี นเองมีอยู่ เขียนคาตอบตามแนวทางของตนเอง
10. เมื่อครูมอบหมายให้นกั เรียนปฏิบตั กิ จิ กรรมวิชาภาษาอังกฤษโดยครู
ยกตัวอย่างการปฏิบตั ไิ ว้เป็ นแนวทาง 2 – 3 วิธี นักเรียนจะทาตามวิธที ค่ี รูให้
ตัวอย่างไว้หรือไม่
A ไม่ทาตาม แต่ประยุกต์วธิ ที ค่ี รูยกตัวอย่างให้เป็ นวิธใี หม่ ๆ สาหรับจะใช้ใน
การปฏิบตั งิ าน
B ทาตามวิธที ค่ี รูยกตัวอย่างให้ โดยเลือกวิธใี ดก็ได้มาปฏิบตั ิ
C ทาตามวิธที ค่ี รูยกตัวอย่างให้ โดยเลือกวิธที เ่ี หมาะสมทีส่ ดุ
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2.2 มิติด้านรูปแบบ

คาชี้แจง โปรดกากบาททับตัวเลือก A, B, C หรือ D ทีต่ รงกับ
พฤติกรรมของนักเรียนมากทีส่ ุดพียงตัวเลือกเดียวเท่านัน้ ลงใน
กระดาษคาตอบ
ข้อคาถาม
11. เมื่อนักเรียนต้องทารายงานส่งหลายวิชา นักเรียนจะบริหารจัดการกับรายงาน
แต่ละวิชาอย่างไร
A จัดลาดับความสาคัญของแต่ละวิชา ตามระดับความยากและระยะเวลาใน
การทา และทาวิชาทีส่ าคัญมากทีส่ ดุ เป็ นวิชาแรก
B เลือกทาวิชาทีช่ อบก่อนและตัง้ ใจทาวิชานัน้ จนเสร็จแล้วค่อยทาวิชาอื่น

C ทาทุกวิชาไปพร้อม ๆ กัน ตัง้ แต่การหาข้อมูล การเรียบเรียง และการ
นาเสนอ โดยทาให้เสร็จพร้อม ๆ กัน
D แล้วแต่อารมณ์ อยากทาวิชาไหนก่อนก็ทา ถ้าเบื่อก็ทาวิชาอื่น
12. เมื่อมีสถานการณ์ทน่ี กั เรียนจะต้องเลือกทาเกิดขึน้ พร้อม ๆ กัน นักเรียนจะ
เลือกปฏิบตั อิ ย่างไร
A ทาทุกสถานการณ์ไปพร้อม ๆ กัน
B จัดลาดับความสาคัญของสถานการณ์ต่าง ๆ แล้วจึงเลือกทาสถานการณ์ทม่ี ี
ความสาคัญมาก ๆ เป็ นลาดับแรก
C เลือกทาสถานการณ์ทส่ี าคัญทีส่ ดุ สาหรับตัวเอง
D เลือกทาสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ก่อน
13. ในขณะทาการบ้านวิชาภาษาอังกฤษนักเรียนอาจประสบกับปญั หาหลายอย่าง
นักเรียนจะทาอย่างไร
ั
A ตัง้ ใจทางานนัน้ ให้สาเร็จ โดยไม่สนใจปญหาต่
าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้
ั
B เลิกทางานนัน้ แล้วไปทางานอื่นก่อน คิดวิธแี ก้ปญหาได้
เมื่อไร ค่อยกลับมา
ทาต่อ
C จัดลาดับความสาคัญของปญั หา พิจารณาว่าปญั หานัน้ ส่งผลกระทบต่อการ
ทางานมากน้อยเพียงใด วางแผนการแก้ปญั หาและการดาเนินงานต่อไป
D ให้ความสาคัญเท่ากันกับทุกปญั หาและแก้ทุกปญั หาทีเ่ ข้ามาทัง้ หมด
14. นักเรียนมีวธิ เี ตรียมตัวอ่านหนังสือสอบวิชาภาษาอังกฤษอย่างไร
A วางแผนการอ่านว่าบทไหนควรอ่านก่อน บทไหนควรอ่านหลัง กาหนดเวลา
ในแต่ละบท แล้วอ่านหนังสือตามเวลาทีก่ าหนดไว้
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B เลือกไม่ได้ว่าจะอ่านบทไหนก่อนหรือหลัง จึงอ่านทุกบทพร้อม ๆ กัน
สลับกันไป
C อ่านบททีอ่ ยากอ่าน เวลาไหนอยากอ่านอะไร ก็เอาบทนัน้ มาอ่าน อ่านไม่จบ
ไม่เป็ นไร ค่อยมาอ่านต่อคราวหลัง
D อ่านให้จบทีละบท ถ้าไม่จบก็จะไม่อ่านบทอื่น
15. เมื่อได้รบั มอบหมายจากครูให้เข้าร่วมการแข่งขันในหลายกิจกรรม นักเรียนจะ
มีวธิ กี ารฝึกซ้อม และเตรียมความพร้อมอย่างไร
A เลือกกิจกรรมทีต่ อ้ งการเข้าร่วมเพียงกิจกรรมเดียว และซ้อมกิจกรรมนัน้ จน
แข่งเสร็จ
B แบ่งเวลาการซ้อมแต่ละกิจกรรม ทาตารางเวลา และปฏิบตั ติ ามนัน้
C แบ่งเวลาในการฝึกซ้อมเท่า ๆ กัน และซ้อมทุก ๆ อย่างสลับกันไป
D ฝึกซ้อมแต่ละอย่างตามอารมณ์ทอ่ี ยากจะทา ไม่มแี บบแผน
16. ในการอ่านหนังสือสอบในแต่ละวิชาวิชาภาษาอังกฤษมักจะมีเนื้อหาสาคัญ
มากมายหลายบท นักเรียนมีวธิ แี บ่งเวลาในการอ่านหนังสืออย่างไร
A อ่านให้จบทีละบท ตามลาดับทีข่ องบทในหนังสือ
B แบ่งเวลาอ่านแต่ละบทเท่า ๆ กัน เพราะทุกบทมีความสาคัญเท่ากันหมด
C ไม่ตอ้ งแบ่งเวลา อ่านไปเรื่อย ๆ สนใจบทไหนเป็ นพิเศษก็อ่านบทนัน้ นาน
หน่อย
D วางแผนการอ่านในแต่ละบท โดยกาหนดว่าบทไหนยากให้เวลากับบทนัน้
มากกว่าบทอื่น
ั
17. นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรเกีย่ วกับปญหาที
เ่ กิดขึน้ ขณะทางานวิชา
ภาษาอังกฤษ

A เป็ นสิง่ ทีต่ อ้ งแก้ให้ได้ ถ้าแก้ไขไม่ได้งานจะไม่สาเร็จ
B ปญั หามีทางแก้ และสามารถแก้ไขได้หลายวิธี
C ปญั หาบางปญั หาไม่สามารถแก้ไขได้ ถ้าประสบปญั หาก็จะเปลีย่ นไปทางาน
อย่างอื่นแทน
D ถ้าวางแผนการทางานดี ๆ ปญั หาก็จะไม่เกิดขึน้
18. ในการเขียนประโยค หรือบทความวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนมีวธิ รี ่างบทความ
อย่างไร
A ร่างบทความออกเป็ นประเด็นต่าง ๆ พิจารณาความสาคัญ แล้วเขียนทีละ
ส่วนตามความสาคัญ
B ร่างหัวข้อของบทความทุกหัวข้อทีค่ ดิ ได้ เขียนทุกหัวข้ออย่างละนิดอย่างละ
หน่อยตามทีค่ ดิ ได้
C คิดหัวข้อใดได้กเ็ ขียนหัวข้อนัน้
D เลือกหัวข้อทีส่ นใจทีส่ ดุ มาหนึ่งหัวข้อ เขียนหัวข้อนัน้ จนเสร็จแล้วค่อยคิดข้อ
อื่นต่อไป
19. เมื่อนักเรียนต้องปฏิบตั งิ านวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนจะมองส่วนประกอบของ
งานนัน้ อย่างไร เพื่อเป็ นการเริม่ ต้นการวางแผนงาน
A มองว่าทุกส่วนสาคัญเท่ากันหมด ทาทุกขัน้ ตอนไปพร้อม ๆ กัน
B มองว่าทุกส่วนมีความสาคัญไม่เท่ากัน ต้องวางแผนการทางาน ว่าจะทาสิง่ ใด
ก่อน สิง่ ใดหลัง
C มองส่วนทีส่ าคัญทีส่ ดุ ของงาน ทาส่วนทีส่ าคัญทีส่ ดุ ให้เสร็จก่อน แล้วจึง
พิจารณาส่วนอื่น ๆ
D มองว่าทุกส่วนสาคัญเท่ากันหมด ทาขัน้ ตอนใดก่อนก็ได้ ไม่ชอบใจก็เปลีย่ นไป
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ทาขัน้ ตอนอื่น
20. นักเรียนจะมีวธิ กี ารดาเนินงานวิชาภาษาอังกฤษทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้สาเร็จได้
อย่างไร
A เริม่ ทาขัน้ ตอนทีอ่ ยากทา ผลัดเปลีย่ นไปเรื่อย ๆ
B ทาไปเรื่อย ๆ เริม่ จากขัน้ ตอนไหนก่อนก็ได้ ทุกขัน้ ตอนสาคัญเท่ากันหมด
C เริม่ ทาจากขัน้ ตอนทีต่ วั เองคิดว่าสาคัญทีส่ ดุ ก่อน
D จัดลาดับการทางานว่าควรทาสิง่ ใดก่อน สิง่ ใดหลัง

2.3 มิติด้านระดับ

 คาชี้แจง โปรดกากบาททับตัวเลือก A หรือ B ทีต่ รงกับพฤติกรรม
ของนักเรียนมากทีส่ ุดพียงตัวเลือกเดียวเท่านัน้ ลงในกระดาษคาตอบ

ข้อคาถาม
21. นักเรียนได้รบั มอบหมายจากครูให้ปฏิบตั งิ านวิชาภาษาอังกฤษชิน้ หนึ่ง
นักเรียนจะรับคาสังจากครู
่
ในลักษณะใด
A สนใจแต่ประเด็นหลัก ทีค่ รูมอบหมายให้ทา ว่าครูตอ้ งการผลงานในลักษณะ
ใด ส่วนรายละเอียดปลีกย่อยค่อยเพิม่ เติมขณะดาเนินการ
B สนใจทุกรายละเอียดทีค่ รูมอบหมายให้ ว่าแต่ละขัน้ ตอนจะดาเนินการ
อะไรบ้าง
22. เมื่อครูมอบหมายให้นกั เรียนทาหนังสือนิทานภาษาอังกฤษ นักเรียนจะวาด
ภาพประกอบเนื้อหานัน้ ในลักษณะใด
A วาดแต่จุดสาคัญ เพื่อให้เห็นภาพรวมทัง้ หมด แต่ไม่เน้นรายละเอียด
B วาดโดยใส่รายละเอียดปลีกย่อยแต่ละจุด
23. นักเรียนสามารถรับรูเ้ นื้อหาวิชาภาษาอังกฤษได้ดจี ากสือ่ การเรียนรูล้ กั ษณะใด
A สือ่ ทีม่ คี าบรรยายของเนื้อหา หรือข้อมูลคร่าว ๆ แต่มภี าพ หรือเสียง
ประกอบ
B สือ่ ทีม่ คี าบรรยายของเนื้อหา หรือข้อมูลทีต่ อ้ งการอย่างละเอียด
24. นักเรียนสามารถจดจาข้อมูลเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษในสถานการณ์แบบใดได้
ดีทส่ี ดุ
A เมื่อมีการแยกประเด็นย่อย ๆ ของเนื้อหาทัง้ หมดอย่างละเอียด และนาเสนอ
รายละเอียดทุกอย่างให้เห็นอย่างชัดเจน
B เมื่อมีการสรุปเนื้อหา และนาเสนอใจความสาคัญของประเด็น
25. ขณะทีเ่ พื่อนกาลังนาเสนอรายงานวิชาภาษาอังกฤษหน้าชัน้ เรียน นักเรียนมี
วิธกี ารรับรูข้ อ้ มูลอย่างไร
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A จดทุกรายละเอียดทีเ่ พื่อนนาเสนอ
B นังฟ
่ งั ไปเรื่อย ๆ แล้วสรุปใจความสาคัญเป็ นระยะ ๆ
26. ภาระงานวิชาภาษาอังกฤษในลักษณะใดทีน่ กั เรียนคิดว่า สามารถทาได้ดี
A งานทีเ่ น้นส่วนประกอบย่อยของประเด็นต่าง ๆ
B งานทีเ่ น้นมุมมองทัวไป
่ หรือภาพรวมของงาน
27. เมื่อต้องการตรวจสอบความถูกต้องของการบ้านวิชาภาษาอังกฤษทีท่ าเสร็จ
แล้ว นักเรียนจะมีวธิ กี ารตรวจสอบอย่างไร
A อ่านทุกตัวอักษรตรวจสอบทัง้ ความถูกต้องของคาตอบ และการเขียนสะกด
คา
B อ่านจับใจความว่าคาตอบถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่
28. ในการอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนใช้วธิ กี ารทบทวน
ความรูอ้ ย่างไร
A อ่านแบบฝึกหัด หรือจุดเน้นสาคัญทีค่ รูบอก แล้วทาความเข้าใจในประเด็น
หลัก ไม่ตอ้ งจารายละเอียดย่อย ๆ มากก็ได้
B ทาความเข้าใจกับทุกรายละเอียด ถ้าจาไม่ได้ หรือไม่เข้าใจก็อ่านซ้า
29. ขณะทางานวิชาภาษาอังกฤษหากนักเรียนพบปญั หาหรืออุปสรรค นักเรียนจะ
มีวธิ กี ารแก้ไขปญั หานัน้ อย่างไร
ั แล้วจึงหาทางแก้ไข
A พิจารณาภาพรวมของปญหา
B พิจารณาว่าขัน้ ตอนใดบ้างทีท่ าให้เกิดปญั หา แก้ไขแต่ละขัน้ ตอน
30. เมื่อต้องพิจารณาคุณภาพของงานทีป่ ฏิบตั ิ นักเรียนจะให้ความสาคัญกับสิง่ ใด
มากทีส่ ดุ

A ผลงานทีอ่ อกมา
B กระบวนการ ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

2.4 มิติด้านขอบเขต

คาชี้แจง โปรดกากบาททับตัวเลือก A หรือ B ทีต่ รงกับพฤติกรรม
ของนักเรียนมากทีส่ ุดพียงตัวเลือกเดียวเท่านัน้ ลงในกระดาษคาตอบ
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ข้อคาถาม
31. ถ้านักเรียนมีความสามารถพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่ง และครูมาเสนอให้นกั เรียน
แสดงความสามารถนัน้ ในวันงานของโรงเรียน นักเรียนจะตัดสินใจอย่างไร
A ตกลงเข้าร่วมกิจกรรม และแสดงความสามารถนัน้ อย่างเต็มที่
B ไม่ตกลง เพราะรูส้ กึ อายทีต่ อ้ งแสดงต่อหน้าผูอ้ ่นื
32. ส่วนใหญ่แล้ว เมื่อนักเรียนมีขอ้ ขัดแย้งกับเพื่อนเกีย่ วกับเนื้อหาวิชา
ภาษาอังกฤษทีเ่ รียน นักเรียนจะทาอย่างไร
A รับฟงั เหตุผลของเพื่อน แล้วนามาพิจารณาประกอบกับเหตุผลของตนเอง
B มันใจว่
่ าตนเองคิดถูกแล้ว และหาเหตุผลมาโต้แย้งกับเพื่อน
33. เมื่อนักเรียนมีความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างจากเพื่อน ครู หรือบุคคลอื่น ๆ นักเรียน
จะปฏิบตั ติ นอย่างไร
A เก็บไว้คนเดียว ไม่บอกใคร วิเคราะห์พจิ ารณาประเด็นต่าง ๆ ด้วยตนเอง
B แสดงความคิดเห็นของตนเองให้ผอู้ ่นื รับรูแ้ ละขอความคิดเห็นจากผูอ้ ่นื ด้วย
34. การทางานวิชาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ใดทีน่ กั เรียนรูส้ กึ มันใจ
่ และแสดง
ความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มที่
A ทางานด้วยตนเองตามลาพัง ไม่ตอ้ งเกีย่ วข้องกับผูอ้ ่นื
B มีเพื่อนหรือบุคคลอื่นคอยให้คาปรึกษา หรือร่วมกันสนทนาในประเด็นต่าง ๆ
35. เมื่อนักเรียนต้องตัดสินใจแก้ปญั หาอย่างใดอย่างหนึ่ง นักเรียนจะมีวธิ อี ย่างไร
A ตัดสินใจด้วยตนเอง เชื่อว่าเข้าใจปญั หาของตนเองได้ดที ส่ี ดุ
ั
B ขอความคิดเห็นจากผูอ้ ่นื เพราะผูอ้ ่นื อาจจะเคยประสบปญหาที
เ่ ราเจออยู่ก็
ได้

36. เมื่อมีปญั หาเกิดขึน้ และพบว่ามีทางออกได้หลายทาง นักเรียนจะแก้ปญั หานัน้
อย่างไร
A ใช้เหตุผลและความรูส้ กึ ของตนเอง เลือกทางออกทีค่ ดิ ว่าตนเองสามารถทา
ได้ และดีทส่ี ดุ
B ระดมความคิดเห็นจากเพือ่ น ครู หรือผูป้ กครอง เพื่อหาทางออกทีเ่ ป็ นไปได้
ทัง้ หมดและตัดสินใจเลือกทางออกทีด่ ที ส่ี ดุ
37. เมื่อนักเรียนต้องการรวบรวมข้อมูลเพื่อทารายงานวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียน
มักจะค้นหาข้อมูลด้วยวิธใี ด
A ค้นหาข้อมูลจากหนังสือ หรืออินเตอร์เน็ต
B สอบถามผูร้ ู้ หรือผูม้ ปี ระสบการณ์
38. เมื่อครูมอบหมายให้นกั เรียนทางานวิชาภาษาอังกฤษ โดยให้เลือกทาเดีย่ วหรือ
กลุ่มก็ได้
นักเรียนจะเลือกแบบใดมากกว่ากัน
A งานกลุ่ม มีคนช่วยกันคิดหลาย ๆ คนดีกว่า
B งานเดีย่ ว คิดเองทาเอง สบายใจกว่า ไม่ตอ้ งเถียงกับใคร
39. กิจกรรมในลักษณะใดทีน่ กั เรียนเลือกทีจ่ ะเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ
A กิจกรรมทีป่ ฏิบตั ไิ ด้ตามลาพัง ไม่ตอ้ งเข้าร่วมกลุ่มกับใคร ใช้เพียง
ความสามารถของตนเอง
B กิจกรรมทีเ่ ข้าร่วมปฏิบตั เิ ป็ นกลุ่ม ต้องอาศัยความสามารถและความสามัคคี
40. เมื่อเพื่อนของนักเรียนกาลังจับกลุ่มพูดคุยถึงรายงานทีค่ รูมอบหมายให้ทา แต่
นักเรียนได้คดิ หัวข้อและรูปแบบรายงานของนักเรียนไว้เรียบร้อยแล้ว นักเรียนจะ
ทาอย่างไร
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A เข้าไปร่วมสนทนาด้วย เพื่อแลกเปลีย่ นข้อมูล ความคิดเห็น แล้วนาไป
ปรับปรุงรายงานของตนเองให้ดขี น้ึ
B เดินไปทีอ่ ่นื หรือนังฟ
่ งั เงียบ ๆ เพราะวางแผนการทารายงานของตนเองไว้
แล้ว

2.5 มิติด้านความโน้ มเอียง

คาชี้แจง โปรดกากบาททับตัวเลือก A หรือ B ทีต่ รงกับพฤติกรรม
ของนักเรียนมากทีส่ ุดพียงตัวเลือกเดียวเท่านัน้ ลงในกระดาษคาตอบ

ข้อคาถาม
41. ส่วนใหญ่ เมื่อนักเรียนกับเพือ่ นช่วยกันระดมความคิด เพื่อแก้ปญั หาอย่างใด
อย่างหนึ่ง ความคิดเห็นทีน่ กั เรียนมักจะเสนอมีลกั ษณะอย่างไร
A ความคิดเห็นเกีย่ วกับข้อเท็จจริง หรือข้อมูลทีเ่ ป็ นทีร่ กู้ นั อยู่แล้ว
B ความคิดเห็นทีแ่ ปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของ
ตนเอง
42. นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรเกีย่ วกับค่านิยมทีเ่ กิดขึน้ ในโรงเรียน เช่น การ
เรียนหนังสือให้เก่ง การทาตัวให้เป็ นทีร่ กั ของเพื่อน และครู เป็ นต้น
A เป็ นสิง่ ทีค่ วรปฏิบตั ิ เพื่อให้เราเป็ นทีย่ อมรับของเพื่อน และครู
B ค่านิยมบางอย่างควรปฏิบตั ติ าม แต่ค่านิยมบางอย่างก็ไม่ควรปฏิบตั ติ าม
ต้องพิจารณาเป็ นกรณีไป
43. นักเรียนสามารถรับมือกับการเปลีย่ นแปลงการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ทีเ่ กิดขึน้ ในอนาคตได้หรือไม่
A ยากมาก ไม่ชอบการเปลีย่ นแปลง ชอบอะไรทีเ่ ป็ นรูปแบบเดิม ๆ
B สบายอยู่แล้ว จะได้ลองวิธกี ารจัดการแบบใหม่ ๆ ด้วย
44. เมื่อครูผสู้ อนวิชาภาษาอังกฤษเปลีย่ นเกณฑ์การให้คะแนนการทางานแบบใหม่
แต่นกั เรียนคิดว่าเกณฑ์การให้คะแนนแบบเดิมดีอยู่แล้ว นักเรียนจะทาอย่างไร
A ศึกษาเกณฑ์การให้คะแนนแบบใหม่ และพยายามทางานให้ดตี ามเกณฑ์ท่ี
ครูกาหนดขึน้
B ไม่พอใจ และพยายามพูดชีแ้ จงให้ครูใช้เกณฑ์แบบเดิม
45. งานหรือกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในลักษณะใดทีน่ กั เรียน
สนใจเข้าร่วม
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A งานทีส่ ามารถใช้แนวคิดใหม่ ๆ ของตนเองได้
B งานทีเ่ คยทาได้ดใี นอดีต และรูว้ ่าจะดาเนินงานแต่ละขัน้ ตอนได้อย่างไร
46. ภาระงานวิชาภาษาอังกฤษลักษณะใดทีน่ กั เรียนชอบและรูส้ กึ มีความสุขทีไ่ ด้ทา
A งานทีม่ รี ปู แบบเดิม ๆ ใช้วธิ กี ารและขัน้ ตอนแบบเดิม
B งานทีต่ อ้ งคิดหาแนวทาง หรือวิธกี ารใหม่ ๆ ในการดาเนินงาน
47. ขณะทาการบ้านวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนพบว่าวิธกี ารทีเ่ คยใช้ไม่สามารถ
นามาใช้ได้ นักเรียนจะทาอย่างไร
A ทาต่อไม่ได้ เพราะไม่รจู้ ะใช้วธิ อี ะไร รอครู หรือเพื่อนเฉลยให้ฟงั
ั
B ลองหาวิธอี ่นื ในการแก้ปญหา
48. ถ้านักเรียนกาลังทางานวิชาภาษาอังกฤษทีเ่ คยทามาแล้ว โดยใช้วธิ แี ละ
ขัน้ ตอนการทางานแบบเดิม แต่ครัง้ นี้นกั เรียนกลับพบปญั หา นักเรียนจะทาอย่างไร
A ลองหาวิธอี ่นื แก้ไข
B ทาตามขัน้ ตอนเดิมทัง้ หมดอีกครัง้ หนึ่ง ถ้ายังไม่ได้ค่อยไปปรึกษาครู
49. เมื่อเพื่อนขอร้องให้นกั เรียนช่วยแก้ปญั หาซึง่ นักเรียนเคยผ่านมาแล้ว นักเรียน
จะใช้วธิ กี ารใดในการแก้ปญั หา
A ใช้วธิ กี ารเดิมทีเ่ คยใช้แล้วประสบความสาเร็จ
B ใช้วธิ กี ารใหม่ทค่ี ดิ ว่าจะสามารถจัดการกับปญั หาได้ดกี ว่าวิธกี ารเดิม
50. เมื่อต้องทารายงานวิชาภาษาอังกฤษทีค่ ล้ายกับของเดิม แต่รายงานชิน้ เดิมใช้
เวลาปฏิบตั มิ าก นักเรียนมีวธิ กี ารอย่างไรในการทารายงานชิน้ ใหม่น้ี
A คิดหาวิธใี หม่ทจ่ี ะทาให้งานสาเร็จและเสร็จภายในเวลาทีร่ วดเร็วขึน้
B ใช้วธิ เี ดิม เพราะเคยสาเร็จมาแล้ว ยอมเสียเวลามากหน่อย แต่ไม่เสียหายมาก

ข้อเสนอแนะ
...........................................................................................................................
.........................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณทีใ่ ห้ความร่วมมือในการวิจยั ครัง้ นี้
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แบบสอบถามสาหรับครู
ผูว้ จิ ยั ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน
โปรดตอบแบบสอบถามฉบับนี้ตามความเป็ นจริง
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษา ขอยืนยันว่า
ข้อมูลในครัง้ นี้จะถือเป็ นความลับ ไม่มผี ลกระทบใด
ต่อท่าน และนาข้อมูลไปใช้เพื่อการศึกษาวิจยั เท่านัน้
ขอบพระคุณอย่างสูง

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครือ่ งหมาย  ลงใน  ให้ตรงกับความเป็ นจริง
1. เพศ
 1. ชาย
 2. หญิง
2. อายุ…………..ปี
3. ประสบการณ์ในการสอน.……….……ปี
4. ระดับการศึกษา
 1. ปริญญาตรี สาขา/วิชาเอก..............................................
 2. ปริญญาโท สาขา/วิชาเอก..............................................
 3. ปริญญาเอก สาขา/วิชาเอก.............................................

ผูว้ ิ จยั
นางสาวพิไลวรรณ พุ่มขจร
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิธวี ทิ ยาการวิจยั การศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
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ตอนที่ 2 การประเมิ นของครู

ข้อ

ข้อความ

ระดับพฤติ กรรมใน
การสอน
น้ อย
ที่สดุ
1

คาชี้แจง โปรดทาเครือ่ งหมาย  ลงในช่องทีต่ รงกับความถีข่ อง
พฤติกรรมในการสอน หรือระดับความคิดเห็นของท่านต่อข้อคาถาม
ขอให้กรอกข้อมูลตามความเป็นจริงและครบทัง้ 40 ข้อ
1 (น้อยทีส่ ุด) หมายถึง มีการปฏิบตั /ิ พฤติกรรมนี้ไม่เคยเกิ ดขึ้น
หรือเกิดขึน้ น้อยทีส่ ดุ
2 (น้อย)
หมายถึง มีการปฏิบตั /ิ พฤติกรรมนี้เกิ ดขึ้นนาน ๆ ครัง้
หรือเกิดขึน้ น้อย
3 (ปานกลาง) หมายถึง มีการปฏิบตั /ิ พฤติกรรมนี้เกิ ดขึ้นเป็ นบางครัง้
หรือเกิดขึน้ ปานกลาง
4 (มาก)
หมายถึง มีการปฏิบตั /ิ พฤติกรรมนี้เกิ ดขึ้นบ่อยครัง้
หรือเกิดขึน้ มาก
5 (มากทีส่ ดุ ) หมายถึง มีการปฏิบตั /ิ พฤติกรรมนี้เกิ ดขึ้นเป็ นประจา
อย่างสมา่ เสมอ หรือเกิดขึน้ มากทีส่ ุด

1

2
3

4

5

6
7

สิง่ สาคัญทีส่ ดุ ทีน่ กั เรียนควรเรียนรูใ้ นวิชานี้
ได้แก่ เนื้อหาทีเ่ ป็ นข้อเท็จจริง แนวคิด และ
หลักการ
สาหรับนักเรียนในชัน้ ทีส่ อน ฉันกาหนด
มาตรฐานไว้ในระดับสูง
สิง่ ทีฉ่ นั พูดและทานัน้ ได้เป็ นต้นแบบแสดงให้
นักเรียนเห็นแนวทางในการคิดเกีย่ วกับ
ประเด็นทีป่ รากฏในเนื้อหา
เป้าหมายการสอนและวิธกี ารสอนของฉัน
สามารถใช้กบั นักเรียนทีม่ แี บบการเรียน
แตกต่างกัน
นักเรียนสามารถทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมายใน
รายวิชานี้ตามลาพัง โดยอาศัยคาแนะนาจาก
ฉันเพียงเล็กน้อย
การแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์
ระหว่างฉันกับนักเรียนเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่สาคัญ
ฉันมักให้ผลย้อนกลับ เช่น ให้คะแนนน้อยมาก
หรือต่อว่า เมื่อผลงานของนักเรียนไม่เป็ นทีน่ ่า
พึงพอใจ

น้ อย
2

ปาน
กลาง
3

มาก
4

มาก
ที่สดุ
5
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ข้อ

ข้อความ

ระดับพฤติ กรรมใน
การสอน
น้ อย
ที่สดุ
1

8
9

10
11

12

13

14
15

นักเรียนมักได้รบั การกระตุน้ ให้ทาตามตัวอย่าง
ทีฉ่ นั ให้
ฉันใช้เวลาในการให้คาปรึกษาเกีย่ วกับวิธกี าร
ปรับปรุงการทางานแก่นกั เรียน ทัง้ รายบุคคล
และรายกลุ่ม
กิจกรรมต่าง ๆ ในชัน้ เรียน กระตุน้ ให้นกั เรียน
พัฒนาความคิดในประเด็นต่าง ๆ ในเนื้อหา
การทีฉ่ นั อธิบายหัวข้อเรื่องนัน้ มีความสาคัญต่อ
การขยายมุมมองของนักเรียนในประเด็นต่าง ๆ
ให้กว้างขวางขึน้
นักเรียนอาจมองว่า มาตรฐานและความ
คาดหวังทีฉ่ นั กาหนดค่อนข้างเข้มงวดและไม่
ยืดหยุ่น
ฉันมักแสดงให้นกั เรียนเห็นว่าต้องทาอะไรบ้าง
และทาอย่างไร ทัง้ นี้เพื่อให้นกั เรียนเข้าใจ
เนื้อหาวิชาได้ดขี น้ึ
การสนทนากลุ่มย่อยช่วยให้นกั เรียนพัฒนา
ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์
ในการเรียนรูแ้ บบชีน้ าตนเองนัน้ นักเรียนได้

น้ อย
2

ปาน
กลาง
3

มาก
4

ข้อ

ข้อความ

มาก
ที่สดุ
5

ระดับพฤติ กรรมใน
การสอน
น้ อย
ที่สดุ
1

16

17
18
19

20

21
22

ออกแบบบทเรียนจานวนหนึ่งหรือหลาย
บทเรียน
เพื่อประโยชน์ในการทางานของนักเรียนใน
อนาคต ฉันจึงต้องการให้นกั เรียนสอบผ่านวิชา
นี้ดว้ ยคะแนนทีส่ งู
เป็ นความรับผิดชอบของฉันทีจ่ ะกาหนดว่า
นักเรียนควรเรียนรูส้ งิ่ ไหน ไม่ควรเรียนรูส้ งิ่ ไหน
ฉันมักใช้ประสบการณ์สว่ นตัวอธิบายจุดต่าง ๆ
เกีย่ วกับเนื้อหาในบทเรียนเสมอ
ฉันชีแ้ นะให้นกั เรียนทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ด้วยการตัง้ คาถาม การวิเคราะห์ทางเลือก และ
แนะนาทางเลือกอื่น ๆ ในการปฏิบตั งิ าน
เป้าหมายทีส่ าคัญของการเรียนคือการพัฒนา
ความสามารถในการคิดและการทางานของ
นักเรียนเป็ นรายบุคคล
ในการสอนแต่ละชัวโมง
่ ส่วนใหญ่ฉนั ใช้การ
บรรยาย (lecture)
ฉันให้คาแนะนาในการทางานแก่นกั เรียนอย่าง
ชัดเจน ทัง้ นี้เพื่อความสมบูรณ์ของงานใน

น้ อย
2

ปาน
กลาง
3

มาก
4

มาก
ที่สดุ
5
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ข้อ

ข้อความ

ระดับพฤติ กรรมใน
การสอน
น้ อย
ที่สดุ
1

23
24

25
26
27

28
29
30

รายวิชานี้
ฉันมักชีใ้ ห้นกั เรียนเห็นว่า นักเรียนสามารถใช้
แนวคิดและหลักการต่าง ๆ ได้อย่างไร
กิจกรรมต่าง ๆ ในรายวิชา ไม่ได้สง่ เสริมให้
นักเรียนมีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์และมีความ
รับผิดชอบต่อการเรียนรู้
นักเรียนมีสว่ นร่วมรับผิดชอบการเรียนการสอน
ในชัน้ เรียนด้วย
ฉันมักจะใช้ความเชีย่ วชาญเพื่อแก้ไขความเห็น
ทีข่ ดั แย้งกันเกีย่ วกับเนื้อหาวิชาทีส่ อน
วิชานี้มวี ตั ถุประสงค์ และเป้าหมายทีม่ คี วาม
เฉพาะเจาะจงสูงดังนัน้ ฉันจึงต้องการสอนให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทีก่ าหนด
ไว้
ฉันไม่ให้ความเห็นเกีย่ วกับผลงานของนักเรียน
ทัง้ โดยวาจาและ/หรือลายลักษณ์อกั ษร
ในรายวิชานี้ฉนั ได้ขอให้นกั เรียนแนะนาทัง้ เรื่อง
ทีจ่ ะนามาสอน และวิธกี ารสอนทีน่ กั เรียนชอบ
ฉันไม่เปิ ดโอกาสให้นกั เรียนกาหนดระยะเวลา

น้ อย
2

ปาน
กลาง
3

มาก
4

ข้อ

ข้อความ

มาก
ที่สดุ
5

ระดับพฤติ กรรมใน
การสอน
น้ อย
ที่สดุ
1

31

32
33

34

35

36
37

การส่งงานเอง ทัง้ งานเดีย่ วและงานกลุ่ม
นักเรียนมักมองฉันว่าเป็ น "คลังความรู"้ ที่
สามารถให้ขอ้ เท็จจริง หลักการและแนวคิดที่
จาเป็ น
ฉันระบุความคาดหวังทีฉ่ นั ต้องการให้นกั เรียน
ปฏิบตั ไิ ว้อย่างชัดเจนในประมวลรายวิชา
เมื่อนักเรียนเรียนวิชานี้จบแล้ว นักเรียนส่วน
ใหญ่มคี วามคิดคล้อยตามฉัน ตามเนื้อหาทีฉ่ นั
สอน
นักเรียนสามารถเลือกทากิจกรรมการเรียนการ
สอนได้เอง เพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์ตาม
ข้อกาหนดของรายวิชา
วิธสี อนของฉัน คล้ายกับผูจ้ ดั การของ
คณะทางาน ทีท่ าหน้าทีม่ อบหมายภารกิจและ
ความรับผิดชอบให้สมาชิก
เนื้อหาสาระในรายวิชา มีมากเกินกว่าทีฉ่ นั จะมี
เวลาสอนให้ครบถ้วน
มาตรฐานและความคาดหวังของฉัน ไม่
สามารถช่วยให้นกั เรียนพัฒนาความรูท้ ่ี

น้ อย
2

ปาน
กลาง
3

มาก
4

มาก
ที่สดุ
5
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ข้อ

ข้อความ

ระดับพฤติ กรรมใน
การสอน
น้ อย
ที่สดุ
1

น้ อย
2

ปาน
กลาง
3

มาก
4

มาก
ที่สดุ
5

นักเรียนต้องการ
38 นักเรียนมองว่าฉันเป็ นเหมือน "โค้ช" ทีท่ างาน
อย่างใกล้ชดิ กับพวกเขาเพื่อช่วยแก้ไข
ข้อผิดพลาดในการคิดและการปฏิบตั งิ าน
39 ฉันสนับสนุนและให้กาลังใจนักเรียนเป็ นอย่าง
มาก ทัง้ นี้เพื่อให้พวกเขาเรียนได้ดใี นวิชานี้
40 ฉันแสดงบทบาทการเป็ นทรัพยากรบุคคลที่
นักเรียนสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาทีต่ อ้ งการ
ความช่วยเหลือในวิชานี้

ข้อเสนอแนะ
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
........................................................................................................................

ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณทีใ่ ห้ความร่วมมือในการวิจยั ครัง้ นี้

เลขที่ ..........

แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2

คำชี้แจง
1. แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษมีทงั ้ หมด 8 หน้า จานวน 45 ข้อ คะแนนเต็ม
45 คะแนน ให้เวลา 45 นาที
2. วิธตี อบ ให้นกั เรียนเลือกคาตอบทีถ่ ูกต้องทีส่ ุดเพียงคาตอบเดียว โดยเขียน
ตัวเลือกทีต่ อ้ งการลงในกระดาษคาตอบ ถ้านักเรียนคิดว่า ตัวเลือก 2) เป็ นคาตอบ
ทีถ่ ูกต้อง ให้เขียนในกระดาษคาตอบ ดังนี้
ข้อ. 0
2

ห้ ามเปิ ดข้ อสอบจนกว่ าจะได้ รับอนุญาต
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Choose the best answer.
1.

A : When do you plan to move to Chicago?
B : I’ll probably move next month. I need to get there before classes
start.
A : What about the weather? It’ll certainly be a big change from
Miami.
B : I’m O.K. for summer. But I’ll need _______ for winter.
1) glasses
3) scuba diving

2.

Do you think it’ll rain tomorrow? Will it be cold or sunny? In many
places, people regularly listen to the _______ because they want to
wear appropriate clothing for the weather.
1) weather reports
3) people moods

3.

2) definitely affects
4) study snow

A : What will the weather probably be like tomorrow?
B : It’ll probably be hot and sunny.
A : What will you probably wear?
B : _______
1) He’ll probably go sailing.
3) It’ll be snowy and windy.

4.

2) boots, scarf and coat
4) bathing suit

2) It’ll probably be rainy.
4) I’ll probably wear cotton pants.

Giants sequoias the world’s tallest trees, _______ in California.
The big tree grows to 325 feet (99 meters).
1) will be found.
3) are find

2) are found
4) were founded
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5.

This beautiful 843-acre (more than 3 million square meters) park is the
heart of New York. It has green lawns, lot of trees and quiet ponds.
Why do people come to this park-the Central Park?
Answer : _______
1) To come to a big meeting.
2) To visit and buy discount tickets.
3) To watch the most popular shows.
4) To jog, roller blade, play all kinds of sport.

6.

What are you going to need for camping?
1) balloons
3) television

7.

2) sleeping bags
4) swimsuit

A : _______ _______
B : This afternoon.
1) Who are they going to visit?
2) Where are they going to travel?
3) Why are they going to go to her party?
4) When are they going to watch the movie?

8.

A : _________ Irina going to go to the airport?
B : Buy an air ticket.
1) Who are
3) When is

9.

2) Why is
4) Where are

A : Who was Albert Einstein?
B : He was _______
1) a scientist.
3) a general.

2) an inventor.
4) a composer.
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10.

11.

A : Where were you born?
B : _______ _______
1) In 1963.
3) I was in the library.

A : _______
B : I bought a new dress for a Christmas party.
A : Great! I’m going to buy a new one.
1) Where did you go?
3) How was the dress?

12.

2) in, in
4) on, on

Rose will leave _______ Saturday and come back _______
Wednesday _______ 9 a.m.
1) on, on, at
3) on, and, at

15.

2) in, on
4) at, on

My mother cleaned all dishes _______ the table before she went for
a walk _______ the park.
1) on, in
3) at, in

14.

2) What did you do?
4) Who were with you?

Suda was _______ her friend’s party _______ the afternoon.
1) in, in
3) at, in

13.

2) At nine thirty.
4) In Germany.

2) in, on, 4) in, in, at

What are you going _______ for her wedding?
1) give to Sarah
3) to give Sarah

2) gave Sarah
4) to giving Sarah
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16.

A : What _______ they going to do?
B : They’re going to _______ some soda.
1) is, buy
3) are, buying

17.

A : Are you going to need a backpacks for camping?
B : _______ _______
1) Yes, I am.
3) I am going to need it.

18.

2) were
4) are

A: _______ the Beatles from London?
B : Yes, they _______ .
1) Were, were
3) Was, wasn’t

21.

2) They were
4) Was they

A : Who _______ Charlie Chaplin?
B : He was an actor.
1) was
3) am

20.

2) No, I didn’t.
4) I not going to need it.

_________ at the party last Friday?
1) They was
3) Were they

19.

2) are, buy
4) is, buying

2) Were, was
4) Were, wasn’t

A: _______ Elvis Presley a singer?
B : Yes, he _______ .
1) Were, was
3) Was, were

2) Was, weren’t
4) Was, was
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22.

A : What did you do last weekend?
B : I _______ in the sea.
1) swim
3) swam

23.

A : Is Somsak going to buy a new house?
B : _______ _ His old house is too small. And he has good job with
high salary.
1) In Supanburi.
3) Next year.

24.

26.

2) Why
4) How

A : _______ is Jenny going to travel to Japan?
B : She’s going By plane.
1) Where
2) How
3) Who
4) Why
A : When was Walt Disney born?
B : _______
1) In United States.
3) A filmmaker.

27.

2) No, he isn’t.
4) Yes, he is.

A : _______ are Mr. and Mrs. Obayashi going to visit us?
B : In March.
1) What
3) When

25.

2) swimed
4) swimming

2) Cartoon.
4) In 1901.

A : _______ were Sir Isaac Newton and Galileo Galilei?
B : They were scientists.
1) Who
3) Where

2) Why
4) When
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28.

A : Did you eat sticky rice and grilled chicken for breakfast?
B : _______ I drank coffee with some bread.
1) No I didn’t.
3) Yes, I did.

29.

2) I ate at the canteen.
4) Mother made for me.

A : Where did you go last vacation?
B : We didn’t go anywhere. We _______
1) visited uncle Joe in Canada. 2) ate at a restaurant.
3) went to paragon.
4) stayed at home.

30.

A : _______
B : It’s wonderful.
1) Where was it?
3) How was the movie?

2) Was it good?
4) Who were with you?

Match the questions and the answers. (31-34)
Column A
31. What is Nancy going
to do?
32. Where is Phaya Thai
Hospital?
33. Are students in
class?
34. Why didn’t Sakda go
to school?

Column B
0) It is next to the drugstore.
1) He was sick.
2) Malinee and Pongsak.
3) No, they are in the library.
4) She’s going to make
sandwiches.
5) No, we are in the canteen.
6) She was stomachache.
7) She’s going to swimming pools.
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36.

I did not give her a camera. I _______ her a watch.
1) give
3) gives

37.

Pranee and her husband _______ to move to a new house
next month.
1) move
3) is going

38.

2) took
4) is going to take

I _______ the movie with my friends tomorrow.
1) am going to see
3) saw

41.

2) am living
4) live

We _______ the tourists to JJ. Market tomorrow.
1) take
3) are going to take

40.

2) moved
4) are going

In 2008, I _______ in Buriram.
1) am going to live
3) lived

39.

2) gave
4) am going to give

2) was going to see
4) see

A : How much is Bigbang ticket.
B : _______
1) I enjoy.
3) It’s about the single.

2) It’s two thousand baht.
4) It’s famous.
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Complete the sentence with suitable words. (42-45)

42.
43.
44.
45.

0) flashlight

1) stove

2) binoculars

3) camera

4) radio

5) scarf

6) glasses

7) sleeping bag

You and your friends are taking photos. You need a _______.
Your mother is going to cook dinner. She needs a _______ .
At night, It’s dark outside. You need a _______ .
You are going to listen to the news. You need a _______ .
*******************************************
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ภาคผนวก ง
ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หาของเครื่องมือวิจัย
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ผลการพิจารณาความตรงเชิงเนือ้ หาของแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ

ข้ อสอบ
มาตรฐาน ต 1.1 เข้ าใจและตีความเรื่ องที่ฟังและอ่านจาก
สื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล (31
ข้ อ)
1. A : So B. When do you plan to move to Chicago?
B : I’ll probably move next month. I need to get there
before classes start.
A : What about the weather? It’s certainly be a big
change from Miami.
B : I’m O.K. for summer. But I’ll need _______ for
winter.
a. glasses
*b. boots, scarf and coat
c. scuba diving
d. bathing suit
2. Do you think it’ll rain tomorrow? Will it be cold or
sunny? In many places, people regularly listen to the
_______ because they want to wear appropriate
clothing for the weater.
*a. weather reports
b. definitely affects
c. people moods
d. study snow
3. A : What will the weather probably be like
tomorrow?
B : It’ll probably be hot and sunny.
A : What will you probably wear?
B : _______ .
a. He’ll probably go sailing
*b. I’ll probably were cotton pants and T-shirt
c. It’ll be snowy and windy
d. It’ll probably be rainy
4. Giants sequoias the world’s tallest threes, _______
in California. The big tree grow to 325 feet (99
meters).
a. will be found.
*b. are found

ผลการพิจารณา
(ความถี่)
+1 0 -1
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ปรับปรุ งตามข้ อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒิ

ปรับคาถาม
A : What about the
weather? It’ll certainly
be a big change from
Miami.

5

-

-

1

4

1

-
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b. I’ll probably wear
cotton pants.

4

1

-

.8

Giants sequoias the
world’s tallest trees,
_______ in California.
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c. are find

ผลการพิจารณา
(ความถี่)
+1 0 -1

ค่า
IOC

ปรับปรุ งตามข้ อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒิ
The big tree grows to

d. were founded

325 feet (99 meters).
5. That’s the height of a thirty-two story building. The
diameter at the base is wider than many city streets.
One sequoia was _______ wide _______ people built
a dance floor in its base. A single sequoia can be
heavier than 500 cars.
*a. so… that
b. enough…to
c. such…as
d. to…enough

4

1

-

.8

That’s the height of a
thirty-two story building.
The diameter at the
base is wider than
many city streets. One
sequoia was _______
wide _______ people
built a dance floor in its
base. A single sequoia
can be heavier than 500
cars.

6. A : This beautiful 843-acre (more than 3 million
square meters) park is the heart of New York. It has
green lawns, lot of trees, and quiet ponds. Why do
people come to the Central Park?
B : _______ .
*a. To jog, rollerblade, play all kinds of sport
b. To come to a big meeting
c. To visit and buy discount tickets
d. To watch the most popular shows

3

2

-

.6

This beautiful 843-acre
(more than 3 million
square meters) park is
the heart of New York. It
has green lawns, lot of
trees and quiet ponds.
Why do people come to
this park-the Central
Park?
Answer : _______

7. A : Do you know which is the _______ of the
three?
B : The mathematic, The English and The science.
a. difficult
b. more difficult
*c. most difficult
d. much difficult
8. What are you going to need for camping?
a. balloons
*b. sleeping bags

3

2

-

.6

A : Do you know which
is _______ of the
three?
B : The mathematic.

4

1

-

.8
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c. television
d. swimsuit
9. What aren’t you going to need for hiking?
a. coaches
b. snacks
c. flashlight
*d. keys
10. A : _______ _______
B : This afternoon.
a. Who are they going to visit?
b. Where are they going to travel?
*c. When are they going to watch the movie?
d. Why are they going to go to her party?
11. A : _________ Irina going to go to the airport?
B : To talk to her brother.
a. Who are
b. Where are
c. When is
*d. Why is
12. A : Who was Albert Einstein?
B : He was _______ .
*a. a scientist
b. an inventor
c. a general
d. a composer
13. A : Where were you born?
B : _______ _______
a. In 1963.
b. At nine thirty.
c. I was in the library.
*d. In Germany.
14. A : _______?
B : I bought a new dress for a Christmas party.
A : Great ! I’m going to buy a new one.
a. Where did you go
*b. What did you do
c. How was the dress
d. Who were with
you

15. Suda was _______ her friend’s party _______

ผลการพิจารณา
(ความถี่)
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ปรับปรุ งตามข้ อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒิ

B: Buy an air ticket.

A : _______
B : I bought a new
dress for a Christmas
party.
A : Great ! I’m going to
buy a new one.
a. Where did you go?
*b. What did you do?
c. How was the dress?
d. Who were with you?
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the afternoon.
a. in, in
b. in,on
*c. at, in
d. at, on
16. My mother cleaned all dishes _______ the table
before went for a walk _______ the park.
*a. on, in
b. in,in
c. at, in
d. on, on

ผลการพิจารณา
(ความถี่)
+1 0 -1
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ปรับปรุ งตามข้ อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒิ

My mother cleaned all
dishes _______ the
table before she went
for a walk _______ the
park.

17. Rose will leave _______ Saturday and come
back _______ Wednesday _______ 9 a.m.
*a. on, on, at
b. in, on,c. on, and, at
c. in, in, at
18. Pop hasn’t come, Ploy hasn’t come either.
_______ Pop _______ Ploy has come.
a. Neither, or
*b. Both, and
c. Neither, nor
d. Both, either
19. _______ my sister _______ I like Kimchi.
a. Neither, or
b. Both, and
* c. Either, nor
d. Both, either
20. They will see the dentist tomorrow.
The denist _______ tomorrow by them.
*a. will be seen
b. will have been seen
c. will be being seen
d. will be see
21. He will spend a lot of money.
A lot of money _______ by him.
*a. will be spent
b. will have been spent
c. will be being spent
d. will have be spent
22. What are you going _______ for her wedding?
a. give to Sarah
b. gave Sarah
c. to giving Sarah
*d. to give Sarah
23. A : What _______ they going to do?
B : They’re going to _______ some soda.
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ควรปรับตัวเลือก เพราะ
ถูกทัง้ b และ c

The denist _______
tomorrow by them.
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a. is, buy
b. is, buying
c. are, buying
*d. are, buy
24. A : Are you going to need a backpacks for
camping?
B : _______ _______ .
*a. Yes, I am.
b. No, I didn’t..
c. I am going to need it. d. I not going to need it.
25. _________ at the party last Fridey?
a. They was
b. Was they
c. They was.
*d. Were they
26. A : Who _______ Charlie Chaplin?
B : He was an actor.
*a. was
b. were
c. am
d. are
27. A: _______ the Beatles from London?
B : No, they _______ .
a. were, were
b. were,was
*c. were, weren’t
d. were, wasn’t
28. A: _______ Elvis Presley a singer?
B : Yes, he _______ .
a. were, was
b. was, weren’t
c. was, were
*d. was, was
29. Tutankhamen _______ in his teens.
a. buried
*b. died
c. built
c. found
30. What _______ yesterday?
a. she did have
b. did have she
*c. did she have
d. had she
31. A : What did you do last weeked?
B : I _______ in the sea
a. swim
b. swimed
c. swimming
*d. swam
มาตรฐาน ต 1.2 มีทกั ษะการสื่อสารทางภาษาในการ
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A: _______ the Beatle
from London?
B : No, they _______ .
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แลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสาร แสดงความรู้ สกึ และความ
คิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ (14 ข้ อ)
32. A : Is Somsak going to buy a new house?
B : _______ ______ His old house is too small. And
he has good job with good money.
a. In Supanburi. b. No, he isn’t.
c. next year
*d. Yes, he is.
33. A : _______ are Mr. and Mrs. Obayashi going to
visit us?
B : They are going to visit us in March.
a. What
b. Why
*c. When
d. How
34. A : _______ is Jenny going to travel to Japan?
B : She’s going By plane.
a. Where
*b. How
c. Who
d. Why
35. A : _______ are you going to Changmai?
B : To visit Our grandparents.
a. What
b. How
*c. Who
d. Why
36. A : When was Walt Disney born?
B : _______ .
a.In United States
b. Cartoon
c. A filmmaker
*d. In 1901
37. A : _______ were Shurapon Sombatcharern and
Pumpuang Doungjan?
B : They were singers
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A : _______ are Mr.
and Mrs. Obayashi
going to visit us?
B : In March.
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A : _______ were Sir
Isaac Newton and
Galileo Galilei?

*a. Who

b. Why
c. Where
d. When
38. A : _______ time did you get up this morning?
B : At about eight-twenty.
a. When
b. Where

ปรับปรุ งตามข้ อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒิ

B : They were scientists.
3

2

-
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*c. What
d. How
39. A : Did you eat sticky rice and grilled chicken for
breakfast?
B : _______ I drank coffee with some bread.
*a. No I didn’t
b. I ate at the canteen.
c. Yes, I did.
d. Mother made for me.
40. A : Where did you go last vacation?
B : We didn’t go anywhere. We _______ .
a. visited uncle Joe in Canada b. ate at a restaurant
c. went to paragon
*d. stayed at home
41. A : _______
B : It’s wonderful.
a. Where was it?
b. Was it good?
*c. How was the movie?
d. Who were with you?
Match the questions and the answers. (42-45)
Column A
42. What is Nancy going to do?
*b
43. Where is Phaya Thai Hospital? *h
44. Are they students in class? *e
45. Why didn’t Sakda go to school? *f
Column B
a. She was stomachache.
b. She’s going to make sandwiches.
c. Malinee and Pongsak.
d. She’s going to swimming pools.
e. No, they are in the library.
f. He was sick.
g. No, we are in the canteen.
h. It is next to drugstore .
มาตรฐาน ต 1.3 นาเสนอข้ อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด
และความคิดเห็นในเรื่ องต่าง ๆ โดยการพูดและการเขียน
(15 ข้ อ)
Match each word with the meaning.
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46. __*e_____ wound
47. __*d____ shriek
48.__*a____ get control
a. dominate
b. piece of equipment
c. take a chance
d. shout loudly
e. injury
49. What are you going to see in Jordan?
*a. buildings carved out in the rock..
b. variety of birds.
c. enjoy the culture.
d. see Michelangelo’s.
50. I did not give her a camera. I _______ her a
watch.
a. give
b. am going to give
c. gives
*d. gave
51. Pranee and her husband _______ to move to a
new house next month.
a. move
b. moved
c. is going
*d. are going
52. In 2008, I _______ in Buriram.
a. am going to live
b. am living
*c. lived
d. live
53. We _______ the tourists to JJ. Market tomorrow.
a. take
b. took
*c. are going to take
d. is going to take
54. I _______ Boonchai and his girlfriends three days
ago.
a. see
*b. saw
c. am seeing
d. am going to see
55. I _______ the movie with my friends tomorrow.
*a. am going to see
b. was going to see
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c. saw
d. see
56. A : How much is Bigbang ticket.
B ; _______
a.I enjoy.
*b. It’s two thousand. baht
c. It’s about the single. d. It’s famous.
Complete the sentence with suitable words. (57-60)
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a. binoculars b. flashlight c. scarf d. glasses
e. stove f. camera g. sleeping bag h. radio
57. You and your friends are taking photos. You need
a _______. *f
58. Your mother is going to cook dinner. She needs a
_______ . *e
59. At night, It’s dark outside. You need a _______ . *b
60. You are going to listen to the news. You need a
_______ . *h
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1. มิติด้านหน้ าที่
1. จากลักษณะการสอนของครู สามท่าน นักเรี ยนชอบเรี ยน
กับครู คนใดมากที่สดุ
A ครู ไก่สอนแบบบรรยาย จด และทาความเข้ าใจกับสิ่งที่
สอน (แบบผู้บริ หาร)
B ครู ก้ งุ สอนโดยให้ นกั เรี ยนวางแผนและดาเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ด้ วยตนเอง (แบบผู้สร้ างกฎเกณฑ์)
C ครู ปลาให้ นกั เรี ยนร่ วมกันอภิปราย และวิเคราะห์ความ
ถูกต้ องของเนื ้อหา หรื อเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ในบทเรี ยน (แบบผู้
ตัดสิน)
2. นักเรี ยนมีความสุขกับการปฏิบตั ิภาระงานวิชา
ภาษาอังกฤษลักษณะใดมากที่สดุ
A งานที่ได้ ตดั สินใจด้ วยตัวเองว่าจะทาอะไร และจะทา
อย่างไร (แบบผู้สร้ างกฎเกณฑ์)
B งานที่มีแนวทางที่ชดั เจนว่าต้ องทาอะไร และต้ องทา
อย่างไร (แบบผู้บริ หาร)
C งานที่มีหลายแนวทางให้ เลือก ทาตามแนวทางที่ดีที่สุด
(แบบผู้ตดั สิน)
3. เมื่อโรงเรี ยนมีการจัดไปทัศนศึกษา ทางโรงเรี ยนมีการ
สารวจเพื่อให้ นกั เรี ยนเลือกสถานที่วา่ จะไปที่ใด นักเรี ยนมี
วิธีการตัดสินใจเลือกสถานที่อย่างไร
A เปรี ยบเทียบข้ อดีข้อเสียของแต่ละสถานที่ แล้ วเลือก
สถานที่ที่คิดว่าดีที่สดุ (แบบผู้ตดั สิน)
B เลือกตามความชอบของตนเอง (แบบผู้สร้ างกฎเกณฑ์)
C เลือกตามเพื่อน หรื อคาแนะนาของครู (แบบผู้บริ หาร)
4. นักเรี ยนมักได้ รับบทบาทใดในกลุ่ม เมื่อต้ องปฏิบตั งิ านวิชา
ภาษาอังกฤษตามที่ครู มอบหมายให้
A สมาชิกกลุ่ม ปฏิบตั ติ ามขันตอนต่
้
าง ๆ ที่กลุ่มเสนอ
(แบบผู้บริ หาร)
B สมาชิกกลุ่ม แสดงความคิดเห็น เปรี ยบเทียบจุดเด่น จุด
ด้ อยของสิ่งที่ต้องปฏิบตั ิ และปฏิบตั ติ ามความคิดเห็น
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มอบหมายตามแนวทาง
ในใด
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ร่ วมกันของกลุ่ม (แบบผู้ตดั สิน)
C หัวหน้ ากลุ่ม วางแผนขันตอน
้
และตัดสินใจเกี่ยวกับ
ขันตอนในการปฏิ
้
บตั งิ าน (แบบผู้สร้ างกฎเกณฑ์)

5. เมื่อมีการสรุ ปบทเรี ยนที่ได้ จากกิจกรรมการเรี ยนการสอน
วิชาภาษาอังกฤษ นักเรี ยนมักจะทาสิ่งใด
A ยกมือตอบคาถาม โดยแสดงความคิดเห็นในประเด็น
ใหม่ ๆ ที่ไม่มีในบทเรี ยน ซึง่ เป็ นประเด็นที่ได้ จากความ
คิดเห็น หรื อประสบการณ์ส่วนตัว (แบบผู้สร้ างกฎเกณฑ์)
B วิเคราะห์ และประเมินความถูกต้ องของเนื ้อหาต่าง ๆ
แล้ วจึงเสนอข้ อดี ข้ อเสียในแต่ละเนื ้อหาสาคัญ (แบบผู้
ตัดสิน)
C ตอบตามสิ่งที่จาได้ ในบทเรี ยน หรื อตามประเด็นที่ครู
กาหนดให้ แต่ถ้าคิดไม่ออก ก็นงั่ นิ่ง ๆ เพื่อคอยฟั งคาตอบ
ของเพื่อน (แบบผู้บริ หาร)
6. ขณะปฏิบตั งิ านวิชาภาษาอังกฤษ อาจมีบางครัง้ ที่ต้อง
ประสบกับปั ญหาหรื ออุปสรรคต่าง ๆ ปั ญหาลักษณะใดที่
นักเรี ยนคิดว่าตนเองสามารถจัดการได้ ดีที่สดุ
A ปั ญหาที่มีทางแก้ ไขหลายทาง และตัดสินใจเลือกทางที่
ดีที่สดุ (แบบผู้ตดั สิน)
B ปั ญหาที่มีแนวทางการแก้ ไขชัดเจน และสามารถ
ปฏิบตั ติ ามขันตอนได้
้
(แบบผู้บริ หาร)
C ปั ญหาที่สามารถลองใช้ แนวทางแก้ ไขของตนเองได้ ไม่
ต้ องหาข้ อมูลจากที่ไหน (แบบผู้สร้ างกฎเกณฑ์)
7. เมื่อครู มอบหมายภาระงานวิชาภาษาอังกฤษที่นกั เรี ยน
ต้ องปฏิบตั ิ นักเรี ยนมีวธิ ีการทางานอย่างไร
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A ปฏิบตั ติ ามขันตอน
้
ต่าง ๆ ที่กลุ่มเสนอ
B แสดงความคิดเห็น
เปรี ยบเทียบจุดเด่น จุด
ด้ อยของสิ่งที่ต้องปฏิบตั ิ
และปฏิบตั ติ ามความ
คิดเห็นร่ วมกันของกลุ่ม
C วางแผนขันตอน
้
และตัดสินใจเกี่ยวกับ
ขันตอนในการ
้
ปฏิบตั งิ าน

ปรับตัวเลื อก
C ปั ญหาที่สามารถ
ลองใช้ แนวทางแก้ ไข
ของตนเองได้
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A พิจารณาวิธีดาเนินงานทังหมดที
้
่เป็ นไปได้ เลือกทา
ตามวิธีที่คดิ ว่าดีที่สดุ (แบบผู้ตดั สิน)
B ศึกษาขันตอนการด
้
าเนินงานอย่างละเอียด และทา
ตามขันตอนเหล่
้
านัน้ (แบบผู้บริ หาร)
C คิดวิธีดาเนินงานแบบใหม่ ที่คิดว่าสามารถทาได้
รวดเร็ วและมีคณ
ุ ภาพดีที่สดุ (แบบผู้สร้ างกฎเกณฑ์)
8. ขณะที่ครู กาลังสอนวิชาภาษาอังกฤษ นักเรี ยนมักจะทา
สิ่งใดกับเนื ้อหาที่ครู สอน
A พยายามทาความเข้ าใจสิ่งที่ครู สอน และจดตาม
เนื ้อหาที่ครู บอก (แบบผู้บริ หาร)
B จับประเด็นสาคัญและสรุ ปเนื ้อหาที่ครู สอน ตามความ
เข้ าใจของตนเอง และคิดเพิ่มเติมในมุมมองที่แตกต่าง
(แบบผู้สร้ างกฎเกณฑ์)
C วิเคราะห์และประเมินความถูกต้ องของเนื ้อหาตาม
ความรู้ และประสบการณ์ของตนเอง (แบบผู้ตดั สิน)
9. นักเรี ยนมักจะทาการบ้ านวิชาภาษาอังกฤษอย่างไร
A เปิ ดหนังสือเพื่อหาวิธีทาและเฉลยแล้ วลอกตาม (แบบ
ผู้บริ หาร)
B นาความรู้ ที่เรี ยนมารวมกับความรู้ ที่ได้ จากการค้ นคว้ า
เพื่อวิเคราะห์หาทางเลือกและคาตอบที่ดีที่สุด (แบบผู้
ตัดสิน)
C ทาตามความรู้ ที่ตนเองมีอยู่ เขียนคาตอบตามแนวทาง
ของตนเอง (แบบผู้สร้ างกฎเกณฑ์)
10. เมื่อครู มอบหมายให้ นกั เรี ยนปฏิบตั กิ ิจกรรมวิชา
ภาษาอังกฤษโดยครู ยกตัวอย่างการปฏิบตั ไิ ว้ เป็ นแนวทาง
2 – 3 วิธี นักเรี ยนจะทาตามวิธีที่ครู ให้ ตวั อย่างไว้ หรื อไม่
A ไม่ทาตาม แต่ประยุกต์วธิ ีที่ครู ยกตัวอย่างให้ เป็ นวิธี
ใหม่ ๆ สาหรับจะใช้ ในการปฏิบตั งิ าน (แบบผู้สร้ าง
กฎเกณฑ์)
B ทาตามวิธีที่ครู ยกตัวอย่างให้ โดยเลือกวิธีใดก็ได้ มา
ปฏิบตั ิ (แบบผู้บริ หาร)
C ทาตามวิธีที่ครู ยกตัวอย่างให้ โดยเลือกวิธีที่เหมาะสม
ที่สดุ (แบบผู้ตดั สิน)
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ในหนังสือ
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2. มิติด้านรูปแบบ
1. เมื่อนักเรี ยนต้ องทารายงานส่งหลายวิชา นักเรี ยนจะ
บริ หารจัดการกับรายงานแต่ละวิชาอย่างไร
A จัดลาดับความสาคัญของแต่ละวิชา ตามระดับความ
ยากและระยะเวลาในการทา และทาวิชาที่สาคัญมากที่สดุ
เป็ นวิชาแรก (แบบจัดลาดับงาน)
B เลือกทาวิชาที่ชอบก่อนและตังใจท
้ าวิชานันจนเสร็
้
จ
แล้ วค่อยทาวิชาอื่น (แบบทางานเดียวในเวลาเดียว)
C ทาทุกวิชาไปพร้ อม ๆ กัน ตังแต่
้ การหาข้ อมูล การเรี ยบ
เรี ยง และการนาเสนอ โดยทาให้ เสร็ จพร้ อม ๆ กัน (แบบทา
หลายงานในเวลาเดียว)
D แล้ วแต่อารมณ์ อยากทาวิชาไหนก่อนก็ทา ถ้ าเบื่อก็ทา
วิชาอื่น (แบบยืดหยุ่น)
2. เมื่อมีสถานการณ์ที่นกั เรี ยนจะต้ องเลือกทาเกิดขึ ้นพร้ อม
ๆ กัน นักเรี ยนจะเลือกปฏิบตั อิ ย่างไร
A ทาทุกสถานการณ์ไปพร้ อม ๆ กัน (แบบทาหลายงานใน
เวลาเดียว)
B จัดลาดับความสาคัญของสถานการณ์ต่าง ๆ แล้ วจึง
เลือกทาสถานการณ์ที่มีความสาคัญมาก ๆ เป็ นลาดับแรก
(แบบจัดลาดับงาน)
C เลือกทาสถานการณ์ที่สาคัญที่สดุ สาหรับตัวเอง (แบบ
ทางานเดียวในเวลาเดียว)
D เลือกทาสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นก่อน (แบบยืดหยุ่น)
3. ในขณะทางานนักเรี ยนอาจประสบกับปั ญหาหลายอย่าง
นักเรี ยนจะทาอย่างไร
A ตังใจท
้ างานนันให้
้ สาเร็ จ โดยไม่สนใจปั ญหาต่าง ๆ ที่
เกิดขึ ้น (แบบทางานเดียวในเวลาเดียว)
B เลิกทางานนัน้ แล้ วไปทางานอื่นก่อน คิดวิธีแก้ ปัญหา
ได้ เมื่อไร ค่อยกลับมาทาต่อ (แบบยืดหยุ่น)
C จัดลาดับความสาคัญของปั ญหา พิจารณาว่าปั ญหา
นันส่
้ งผลกระทบต่อการทางานมากน้ อยเพียงใด วาง
แผนการแก้ ปัญหาและการดาเนินงานต่อไป (แบบจัดลาดับ
งาน)
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ปรับข้อคำถำม
ในขณะทาการบ้ าน
วิชาภาษาอังกฤษ
นักเรี ยนอาจประสบกับ
ปั ญหาหลายอย่าง
นักเรี ยนจะทาอย่างไร
ปรับตัวเลื อก
D ให้ ความสาคัญ
เท่ากันกับทุกปั ญหา
และแก้ ปัญหาทุกปั ญหา
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D แก้ ไขทุกปั ญหา โดยให้ ความสาคัญเท่า ๆ กัน (แบบทา
หลายงานในเวลาเดียว)
4. นักเรี ยนมีวธิ ีเตรี ยมตัวอ่านหนังสือสอบวิชาภาษาอังกฤษ
อย่างไร
A วางแผนการอ่านว่าบทไหนควรอ่านก่อน บทไหนควร
อ่านหลัง กาหนดเวลาในแต่ละบท แล้ วอ่านหนังสือตาม
เวลาที่กาหนดไว้ (แบบจัดลาดับงาน)
B เลือกไม่ได้ ว่าจะอ่านบทไหนก่อนหรื อหลัง จึงอ่านทุก
วิชาพร้ อม ๆ กัน สลับกันไป (แบบทาหลายงานในเวลาเดียว)
C อ่านบทที่อยากอ่าน เวลาไหนอยากอ่านอะไร ก็เอาบท
นันมาอ่
้ าน อ่านไม่จบไม่เป็ นไร ค่อยมาอ่านต่อคราวหลัง
(แบบยืดหยุ่น)
D อ่านให้ จบทีละบท ถ้ าไม่จบก็จะไม่อ่านบทอื่น (แบบ
ทางานเดียวในเวลาเดียว)
5. เมื่อได้ รับมอบหมายจากครู ให้ เข้ าร่ วมการแข่งขันใน
หลายกิจกรรม นักเรี ยนจะมีวธิ ีการฝึ กซ้ อม และเตรี ยมความ
พร้ อมอย่างไร
A เลือกกิจกรรมที่ต้องการเข้ าร่ วมเพียงกิจกรรมเดียว
และซ้ อมกิจกรรมนันจนแข่
้
งเสร็ จ (แบบทางานเดียวในเวลา
เดียว)
B แบ่งเวลาการซ้ อมแต่ละกิจกรรมว่ากิจกรรมใดควรใช้
เวลาซ้ อมเท่าใด ทาตารางเวลา และปฏิบตั ติ ามนัน้ (แบบ
จัดลาดับงาน)
C แบ่งเวลาในการฝึ กซ้ อมเท่า ๆ กัน และซ้ อมทุก ๆ อย่าง
สลับกันไป (แบบทาหลายงานในเวลาเดียว)
D ฝึ กซ้ อมแต่ละอย่างตามอารมณ์ที่อยากจะทา (แบบ
ยืดหยุ่น)
6. ในการอ่านหนังสือสอบในแต่ละวิชาวิชาภาษาอังกฤษ
มักจะมีเนื ้อหาสาคัญมากมายหลายบท นักเรี ยนมีวธิ ีแบ่ง
เวลาในการอ่านหนังสืออย่างไร
A อ่านให้ จบทีละบท ตามลาดับที่ของบทในหนังสือ (แบบ
ทางานเดียวในเวลาเดียว)
B แบ่งเวลาอ่านแต่ละบทเท่า ๆ กัน เพราะทุกบทมี
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ปรับตัวเลื อก
D ฝึ กซ้ อมแต่ละอย่าง
ตามอารมณ์ที่อยากจะ
ทา ไม่มีแบบแผน
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ความสาคัญเท่ากันหมด (แบบทาหลายงานในเวลาเดียว)
C ไม่ต้องแบ่งเวลา อ่านไปเรื่ อย ๆ สนใจบทไหนเป็ นพิเศษ
ก็อ่านบทนันนานหน่
้
อย (แบบยืดหยุ่น)
D วางแผนการอ่านในแต่ละบท โดยกาหนดว่าบทไหนยาก
ให้ เวลากับบทนันมากกว่
้
าบทอื่น (แบบจัดลาดับงาน)
7. นักเรี ยนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับปั ญหาที่เกิดขึ ้น
ขณะทางานวิชาภาษาอังกฤษ
A เป็ นสิ่งที่ต้องแก้ ให้ ได้ ถ้ าแก้ ไม่ได้ งานจะไม่สาเร็ จ (แบบ
ทางานเดียวในเวลาเดียว)
B ปั ญหามีทางแก้ และสามารถแก้ ไขได้ หลายวิธี (แบบทา
หลายงานในเวลาเดียว)
C ปั ญหาบางปั ญหาไม่สามารถแก้ ไขได้ ถ้ าประสบ
ปั ญหาก็จะเปลี่ยนไปทางานอย่างอื่นแทน (แบบยืดหยุ่น)
D ถ้ าวางแผนการทางานดี ๆ ปั ญหาก็จะไม่เกิดขึ ้น (แบบ
จัดลาดับงาน)
8. ในการเขียนประโยค หรื อบทความวิชาภาษาอังกฤษ
นักเรี ยนมีวธิ ีร่างบทความอย่างไร
A ร่ างบทความออกเป็ นประเด็นต่าง ๆ พิจารณา
ความสาคัญ แล้ วเขียนทีละส่วนตามความสาคัญ (แบบ
จัดลาดับงาน)
B ร่ างหัวข้ อของบทความทุกหัวข้ อที่คดิ ได้ เขียนทุกหัวข้ อ
อย่างละนิดอย่างละหน่อยตามที่คดิ ได้ (แบบทาหลายงานใน
เวลาเดียว)
C ไม่ต้องร่ าง คิดหัวข้ อใดได้ ก็เขียนหัวข้ อนัน้ (แบบ
ยืดหยุ่น)
D เลือกหัวข้ อที่สนใจที่สดุ มาหนึ่งหัวข้ อ เขียนหัวข้ อนัน้
เพียงหัวข้ อเดียว (แบบทางานเดียวในเวลาเดียว)
9. เมื่อนักเรี ยนต้ องปฏิบตั งิ านวิชาภาษาอังกฤษ นักเรี ยนจะ
มององค์ประกอบของงานนันอย่
้ างไร เพื่อเป็ นการเริ่ มต้ น
การวางแผนงาน
A มองว่าทุกส่วนสาคัญเท่ากันหมด ทาทุกขันตอนไป
้
พร้ อม ๆ กัน (แบบทาหลายงานในเวลาเดียว)
B มองว่าทุกส่วนมีความสาคัญไม่เท่ากัน ต้ องวางแผน

ผลการพิจารณา
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จะมองส่วนประกอบ
ของงานนันอย่
้ างไร เพื่อ
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การทางาน ว่าจะทาสิ่งใดก่อน สิ่งใดหลัง (แบบจัดลาดับ
งาน)
C มองส่วนที่สาคัญที่สดุ ของงาน ทาส่วนที่สาคัญที่สดุ ให้
เสร็ จก่อน แล้ วจึงพิจารณาส่วนอื่น ๆ (แบบทางานเดียวใน
เวลาเดียว)
D มองว่าทุกส่วนสาคัญเท่ากันหมด ทาขันตอนใดก่
้
อนก็
ได้ ไม่ชอบใจก็เปลี่ยนไปทาขันตอนอื
้
่น (แบบยืดหยุ่น)
10. นักเรี ยนจะมีวธิ ีการดาเนินงานวิชาภาษาอังกฤษที่ได้ รับ
มอบหมายให้ สาเร็ จได้ อย่างไร
A เริ่ มทาขันตอนที
้
่อยากทา ผลัดเปลี่ยนไปเรื่ อย ๆ (แบบ
ยืดหยุ่น)
B ทาไปเรื่ อย ๆ เริ่ มจากขันตอนไหนก่
้
อนก็ได้ ทุกขันตอน
้
สาคัญเท่ากันหมด (แบบทาหลายงานในเวลาเดียว)
C ทาให้ เสร็ จทีละขันตอน
้
โดยเริ่ มจากขันตอนที
้
่ตวั เองคิด
ว่าสาคัญที่สดุ ก่อน (แบบทางานเดียวในเวลาเดียว)
D จัดลาดับการทางานว่าควรทาสิ่งใดก่อน สิ่งใดหลัง
(แบบจัดลาดับงาน)
3. มิติด้านระดับ
1. นักเรี ยนได้ รับมอบหมายจากครู ให้ ปฏิบตั งิ านวิชา
ภาษาอังกฤษชิ ้นหนึง่ นักเรี ยนจะรับคาสัง่ จากครู ในลักษณะ
ใด
A สนใจแต่ประเด็นหลัก ที่ครู มอบหมายให้ ทา ว่าครู
ต้ องการผลงานในลักษณะใด ส่วนรายละเอียดปลีกย่อย
ค่อยเพิ่มเติมขณะดาเนินการ (แบบภาพรวม)
B สนใจทุกรายละเอียดที่ครู มอบหมายให้ ว่าแต่ละ
ขันตอนจะด
้
าเนินการอะไรบ้ าง (แบบรายละเอียด)
2. เมื่อครู มอบหมายให้ นกั เรี ยนทาหนังสือนิทาน
ภาษาอังกฤษ นักเรี ยนจะวาดภาพประกอบเนื ้อหานันใน
้
ลักษณะใด
A วาดแต่จดุ สาคัญหลัก ๆ เพื่อให้ เห็นภาพรวมทังหมด
้
แต่ไม่เน้ นรายละเอียด (แบบภาพรวม)
B วาดโดยใส่รายละเอียดปลีกย่อยแต่ละจุด (แบบ
รายละเอียด)
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3. นักเรี ยนสามารถรับรู้ ข้อมูล หรื อเนื ้อหาวิชาภาษาอังกฤษ
ได้ ดีจากสื่อการเรี ยนรู้ ลกั ษณะใด
A สื่อที่มีคาบรรยายของเนื ้อหา หรื อข้ อมูลคร่ าว ๆ แต่มี
ภาพ หรื อเสียงประกอบ (แบบภาพรวม)
B สื่อที่มีคาบรรยายของเนื ้อหา หรื อข้ อมูลที่ต้องการ
อย่างละเอียด (แบบรายละเอียด)
4. นักเรี ยนสามารถจดจาข้ อมูลเนื ้อหาวิชาภาษาอังกฤษใน
สถานการณ์แบบใดได้ ดีที่สดุ
A เมื่อมีการแยกประเด็นย่อย ๆ ของเนื ้อหาทังหมดอย่
้
าง
ละเอียด และนาเสนอรายละเอียดทุกอย่างให้ เห็นอย่าง
ชัดเจน (แบบรายละเอียด)
B เมื่อมีการสรุ ปเนื ้อหา และนาเสนอใจความสาคัญของ
ประเด็น (แบบภาพรวม)
5. ขณะที่เพื่อนของนักเรี ยนกาลังนาเสนอรายงานวิชา
ภาษาอังกฤษหน้ าชันเรี
้ ยน นักเรี ยนมีวธิ ีการรับรู้ ข้อมูล
อย่างไร
A จดทุกรายละเอียดที่เพื่อนนาเสนอ (แบบรายละเอียด)
B นัง่ ฟั งไปเรื่ อย ๆ แล้ วสรุ ปใจความสาคัญเป็ นระยะ ๆ
(แบบภาพรวม)
6. ภาระงานวิชาภาษาอังกฤษในลักษณะใดที่นกั เรี ยนคิดว่า
สามารถทาได้ ดี
A งานที่เน้ นรายละเอียดของประเด็นต่าง ๆ (แบบ
รายละเอียด)
B งานที่เน้ นมุมมองทัว่ ไป หรื อภาพรวมของงาน (แบบ
ภาพรวม)
7. เมื่อต้ องการตรวจสอบความถูกต้ องของการบ้ านวิชา
ภาษาอังกฤษที่ทาเสร็ จแล้ ว นักเรี ยนจะมีวธิ ีการตรวจสอบ
อย่างไร
A อ่านทุกตัวอักษรอย่างละเอียด ตรวจสอบทังความ
้
ถูกต้ องของคาตอบ และการเขียนสะกดคา (แบบ
รายละเอียด)
B อ่านจับใจความคร่ าว ๆ ว่าคาตอบถูกต้ อง และ
ครบถ้ วนหรื อไม่ (แบบภาพรวม)
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8. ในการอ่านหนังสือเพื่อเตรี ยมสอบวิชาภาษาอังกฤษ
นักเรี ยนใช้ วธิ ีการทบทวนความรู้ อย่างไร
A อ่านแบบฝึ กหัด หรื อจุดเน้ นสาคัญที่ครู บอก แล้ วทา
ความเข้ าใจในประเด็นหลัก ไม่ต้องจารายละเอียดย่อย ๆ
มากก็ได้ (แบบภาพรวม)
B ทาความเข้ าใจกับทุกรายละเอียด ถ้ าจาไม่ได้ หรื อไม่
เข้ าใจก็อ่านซ ้า (แบบรายละเอียด)
9. ขณะทางานวิชาภาษาอังกฤษหากนักเรี ยนพบปั ญหา
หรื ออุปสรรค นักเรี ยนจะมีวธิ ีการแก้ ไขปั ญหานันอย่
้ างไร
A พิจารณาภาพรวมของปั ญหา แล้ วจึงหาทางแก้ ไข
(แบบภาพรวม)
B พิจารณาว่าขันตอนใดบ้
้
างที่ทาให้ เกิดปั ญหา แก้ ไขแต่
ละขันตอน
้
(แบบรายละเอียด)
10. เมื่อต้ องพิจารณาคุณภาพของงานที่ปฏิบตั ิ นักเรี ยนจะ
ให้ ความสาคัญกับสิ่งใดมากที่สดุ
A ผลงานที่ออกมา (แบบภาพรวม)
B กระบวนการ ขันตอนการด
้
าเนินงาน (แบบ
รายละเอียด)
4. มิติด้านขอบเขต
1. ถ้ านักเรี ยนมีความสามารถพิเศษอย่างใดอย่างหนึง่ และ
ครู มาเสนอให้ นกั เรี ยนแสดงความสามารถนันในวั
้ นงานของ
โรงเรี ยน นักเรี ยนจะตัดสินใจอย่างไร
A ตกลงเข้ าร่ วมกิจกรรม และแสดงความสามารถนัน้
อย่างเต็มที่ (แบบชอบสัมพันธ์กบั ภายนอก)
B ไม่ตกลง เพราะรู้ สกึ อายที่ต้องแสดงต่อหน้ าผู้อื่น (แบบ
ชอบครุ่ นคิดภายในใจ)
2. ส่วนใหญ่แล้ ว เมื่อนักเรี ยนมีข้อขัดแย้ งกับเพื่อนเกี่ยวกับ
เนื ้อหาวิชาภาษาอังกฤษที่เรี ยน นักเรี ยนจะทาอย่างไร
A รับฟั งเหตุผลของเพื่อน แล้ วนามาพิจารณาประกอบ
กับเหตุผลของตนเอง (แบบชอบสัมพันธ์กบั ภายนอก)
B มัน่ ใจว่าตนเองคิดถูกแล้ ว และหาเหตุผลมาโต้ แย้ งกับ
เพื่อน (แบบชอบครุ่ นคิดภายในใจ)
3. เมื่อนักเรี ยนมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากเพื่อน ครู หรื อ
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บุคคลอื่น ๆ นักเรี ยนจะปฏิบตั ติ นอย่างไร
A เก็บไว้ คนเดียว ไม่บอกใคร วิเคราะห์พิจารณาประเด็น
ต่าง ๆ ด้ วยตนเอง (แบบชอบครุ่ นคิดภายในใจ)
B แสดงความคิดเห็นของตนเองให้ ผ้ อู ื่นรับรู้ และขอความ
คิดเห็นจากผู้อื่นด้ วย (แบบชอบสัมพันธ์กบั ภายนอก)
4. การทางานวิชาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ใดที่นกั เรี ยน
รู้ สกึ มัน่ ใจ และแสดงความสามารถของตนเองได้ อย่างเต็มที่
A ทางานด้ วยตนเองตามลาพัง ไม่ต้องเกี่ยวข้ องกับผู้อื่น
(แบบชอบครุ่ นคิดภายในใจ)
B มีเพื่อน หรื อบุคคลอื่นคอยให้ คาปรึกษา หรื อร่ วมกัน
สนทนาในประเด็นต่าง ๆ (แบบชอบสัมพันธ์กบั ภายนอก)
5. เมื่อนักเรี ยนต้ องตัดสินใจแก้ ปัญหาอย่างใดอย่างหนึง่
นักเรี ยนจะมีวธิ ีอย่างไร
A ตัดสินใจด้ วยตนเอง เชื่อว่าเข้ าใจปั ญหาของตนเองได้
ดีที่สดุ (แบบชอบครุ่ นคิดภายในใจ)
B ขอความคิดเห็นจากผู้อื่น เพราะผู้อื่นอาจจะเคย
ประสบปั ญหาที่เราเจออยู่ก็ได้ (แบบชอบสัมพันธ์กบั
ภายนอก)
6. เมื่อมีปัญหาเกิดขึ ้น และพบว่ามีทางออกได้ หลายทาง
นักเรี ยนจะแก้ ปัญหานันอย่
้ างไร
A ใช้ เหตุผลและความรู้ สกึ ของตนเอง เลือกทางออกที่คดิ
ว่าตนเองสามารถทาได้ และดีที่สดุ (แบบชอบครุ่ นคิด
ภายในใจ)
B ระดมความคิดเห็นจากเพื่อน ครู หรื อผู้ปกครอง เพื่อ
หาทางออกที่เป็ นไปได้ ทงหมดและตั
ั้
ดสินใจเลือกทางออกที่
ดีที่สดุ (แบบชอบสัมพันธ์กบั ภายนอก)
7. เมื่อนักเรี ยนต้ องการรวบรวมข้ อมูลเพื่อทารายงานวิชา
ภาษาอังกฤษ นักเรี ยนมักจะค้ นหาข้ อมูลด้ วยวิธีใด
A ค้ นหาข้ อมูลจากหนังสือ หรื ออินเตอร์ เน็ต (แบบชอบ
ครุ่ นคิดภายในใจ)
B สอบถามผู้ร้ ู หรื อผู้มีประสบการณ์ (แบบชอบสัมพันธ์
กับภายนอก)
8. เมื่อครู มอบหมายให้ นกั เรี ยนทางานวิชาภาษาอังกฤษ โดย
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ให้ เลือกทาเดี่ยวหรื อกลุ่มก็ได้ นักเรี ยนจะเลือกแบบใด
มากกว่า
กัน
A งานกลุ่ม มีคนช่วยกันคิดหลาย ๆ คนดีกว่า (แบบชอบ
สัมพันธ์กบั ภาย)
B งานเดี่ยว คิดเองทาเอง สบายใจกว่า ไม่ต้องเถียงกับใคร
(แบบชอบครุ่ นคิดภายในใจ)
9. กิจกรรมในลักษณะใดที่นกั เรี ยนเลือกที่จะเข้ าร่ วมด้ วย
ความสมัครใจ
A กิจกรรมที่ปฏิบตั ไิ ด้ ตามลาพัง ไม่ต้องเข้ าร่ วมกลุ่มกับ
ใคร ใช้ เพียงความสามารถของตนเอง (แบบชอบครุ่ นคิด
ภายในใจ)
B กิจกรรมที่เข้ าร่ วมปฏิบตั เิ ป็ นกลุ่ม ต้ องอาศัย
ความสามารถและความสามัคคี (แบบชอบสัมพันธ์กบั
ภายนอก)
10. เมื่อเพื่อนของนักเรี ยนกาลังจับกลุ่มพูดคุยถึงรายงานที่
ครู มอบหมายให้ ทา แต่นกั เรี ยนได้ คิดหัวข้ อและรู ปแบบ
รายงานของนักเรี ยนไว้ เรี ยบร้ อยแล้ ว นักเรี ยนจะทาอย่างไร
A เข้ าไปร่ วมสนทนาด้ วย เผื่อจะได้ แลกเปลี่ยนข้ อมูล
และความคิดเห็น แล้ วนาไปปรับปรุ งรายงานของตนเองให้ ดี
ขึ ้น (แบบชอบสัมพันธ์กบั ภายนอก)
B เดินไปที่อื่น หรื อนัง่ ฟั งเงียบ ๆ เพราะวางแผนการทา
รายงานของตนเองไว้ แล้ ว (แบบชอบครุ่ นคิดภายในใจ)
5. มิติด้านความโน้ มเอียง
1. ส่วนใหญ่ เมื่อนักเรี ยนกับเพื่อนช่วยกันระดมความคิด
เพื่อแก้ ปัญหาอย่างใดอย่างหนึง่ ความคิดเห็นที่นกั เรี ยน
มักจะเสนอมีลกั ษณะอย่างไร
A ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้ อเท็จจริ ง หรื อข้ อมูลที่เป็ นที่ร้ ู กนั
อยู่แล้ ว (แบบใฝ่ กฎเกณฑ์)
B ความคิดเห็นที่แปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร เกิดจาก
ความคิดสร้ างสรรค์ของตนเอง (แบบใฝ่ อิสระ)
2. นักเรี ยนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับค่านิยมที่เกิดขึ ้น
ในโรงเรี ยน เช่น การเรี ยนหนังสือให้ เก่ง การทาตัวให้ เป็ นที่
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รักของเพื่อน และครู เป็ นต้ น
A เป็ นสิ่งที่ควรปฏิบตั ิ เพื่อให้ เราเป็ นที่ยอมรับของเพื่อน
และครู (แบบใฝ่ กฎเกณฑ์)
B ค่านิยมบางอย่างควรปฏิบตั ติ าม แต่คา่ นิยมบางอย่าง
ก็ไม่ควรปฏิบตั ิตาม ต้ องพิจารณาเป็ นกรณีไป (แบบใฝ่
อิสระ)
3. นักเรี ยนสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงการเรี ยนการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษที่เกิดขึ ้นในอนาคตได้ หรื อไม่
A ยากมาก ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ชอบอะไรที่เป็ นรู ป
แบบเดิม ๆ (แบบใฝ่ กฎเกณฑ์)
B สบายอยู่แล้ ว จะได้ ลองวิธีการจัดการแบบใหม่ ๆ ด้ วย
(แบบใฝ่ อิสระ)
4. เมื่อครู ผ้ สู อนวิชาภาษาอังกฤษเปลี่ยนเกณฑ์การให้
คะแนนการทางานแบบใหม่ แต่นกั เรี ยนคิดว่าเกณฑ์การให้
คะแนนแบบเดิมดีอยู่แล้ ว นักเรี ยนจะทาอย่างไร
A ศึกษาเกณฑ์การให้ คะแนนแบบใหม่ และพยายาม
ทางานให้ ดีตามเกณฑ์ที่ครู กาหนดขึ ้น (แบบใฝ่ อิสระ)
B ไม่พอใจ และพยายามพูดชี ้แจงให้ ครู ใช้ เกณฑ์แบบเดิม
(แบบใฝ่ กฎเกณฑ์)
5. งานหรื อกิจกรรมการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษใน
ลักษณะใดที่นกั เรี ยนสนใจเข้ าร่ วม
A งานที่สามารถใช้ แนวคิดใหม่ ๆ ของตนเองได้ (แบบใฝ่
อิสระ)
B งานที่เคยทาได้ ดีในอดีต และรู้วา่ จะดาเนินงานแต่ละ
ขันตอนได้
้
อย่างไร (แบบใฝ่ กฎเกณฑ์)
6. ภาระงานวิชาภาษาอังกฤษลักษณะใดที่นกั เรี ยนชอบ
และรู้ สกึ มีความสุขที่ได้ ทา
A งานที่มีรูปแบบเดิม ๆ ใช้ วธิ ีการและขันตอนแบบเดิ
้
ม
(แบบใฝ่ กฎเกณฑ์)
B งานที่ต้องคิดหาหนทาง หรื อวิธีการใหม่ ๆ ในการ
ดาเนินงาน (แบบใฝ่ อิสระ)
7. ขณะทาการบ้ านวิชาภาษาอังกฤษ นักเรี ยนพบว่าวิธีการ
ที่เคยใช้ ไม่สามารถนามาใช้ ได้ นักเรี ยนจะทาอย่างไร
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A ทาต่อไม่ได้ เพราะไม่ร้ ู จะใช้ วธิ ีอะไร รอครู หรื อเพื่อน
เฉลยให้ ฟัง (แบบใฝ่ กฎเกณฑ์)
B ลองหาวิธีอื่นในการแก้ ปัญหา (แบบใฝ่ อิสระ)
8. ถ้ านักเรี ยนกาลังทางานวิชาภาษาอังกฤษที่เคยทามาแล้ ว
โดยใช้ วธิ ีและขันตอนการท
้
างานแบบเดิม แต่ครัง้ นี ้นักเรี ยน
กลับพบปั ญหา นักเรี ยนจะทาอย่างไร
A ลองหาวิธีอื่นแก้ ไข (แบบใฝ่ อิสระ)
B ทาตามขันตอนเดิ
้
มทังหมดอี
้
กครัง้ หนึง่ ถ้ ายังไม่ได้ คอ่ ย
ไปปรึกษาครู (แบบใฝ่ กฎเกณฑ์)
9. เมื่อเพื่อนของนักเรี ยนขอร้ องให้ นกั เรี ยนช่วยแก้ ปัญหาซึง่
นักเรี ยนเคยผ่านมาแล้ ว นักเรี ยนจะใช้ วธิ ีการใดในการ
แก้ ปัญหา
A ใช้ วธิ ีการเดิมที่เคยใช้ แล้ วประสบความสาเร็ จ (แบบใฝ่
กฎเกณฑ์)
B ใช้ วธิ ีการใหม่ที่คดิ ว่าจะสามารถจัดการกับปั ญหาได้
ดีกว่าวิธีการเดิม (แบบใฝ่ อิสระ)
10. เมื่อต้ องทารายงานวิชาภาษาอังกฤษที่คล้ ายกับ
ของเดิม แต่รายงานชิ ้นเดิมใช้ เวลาปฏิบตั มิ าก นักเรี ยนมี
วิธีการอย่างไรในการทารายงานชิ ้นใหม่นี ้
A คิดหาวิธีใหม่ที่จะทาให้ งานสาเร็ จและเสร็ จภายใน
เวลาที่รวดเร็ วขึ ้น (แบบใฝ่ อิสระ)
B ใช้ วธิ ีเดิม เพราะเคยสาเร็ จมาแล้ ว ยอมเสียเวลามาก
หน่อย แต่ไม่เสียหายมาก (แบบใฝ่ กฎเกณฑ์)
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ผลการพิจารณาความตรงเชิงเนือ้ หาของแบบการเรียน

ข้ อคาถาม
1. แบบแข่ งขัน
1. ฉันคิดว่าการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษให้ ได้ ดีนนจ
ั ้ าเป็ นต้ อง
กาหนดเป้าหมายที่ชดั เจน
2. ฉันต้ องแข่งขันกับเพื่อนเพื่อให้ ครู สนใจ
3. ระหว่างการอภิปรายในชันเรี
้ ยนวิชาภาษาอังกฤษ ฉัน
ต้ องแข่งขันกับเพื่อน ๆ เพื่อให้ เพื่อนยอมรับความคิดเห็น
ของฉัน
4. ฉันพอใจเมื่อสามารถตอบปั ญหาหรื อคาถามได้ ก่อน
เพื่อนในชันเรี
้ ยน
5. ฉันคิดว่าจะไม่เกิดผลดีตอ่ ตนเอง ถ้ าให้ เพื่อนยืมสมุดจด
งานและแลกเปลี่ยนความรู้ กบั เพื่อน ๆ ก่อนเวลาสอบ
6. ฉันพอใจเมื่อทราบว่าตนเองทาคะแนนได้ ดีกว่าเพื่อน
7. ฉันต้ องเรี ยนแข่งกับเพื่อน เพื่อให้ ได้ คะแนนดี
8. ฉันไม่ต้องการรู้ ว่าเพื่อนคนอื่นได้ คะแนนอยู่ในระดับใด(-)
9. ฉันพยายามทางานที่ได้ รับมอบหมายให้ ดี หรื อเร็ วกว่า
เพื่อน ๆ
10. ฉันชอบกิจกรรมการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษที่มีการ
แข่งขันระหว่างกลุ่มหรื อระหว่างบุคคลเพราะทาให้ ตื่นเต้ น
2. แบบร่ วมมือ
1. ฉันเข้ าใจบทเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษได้ ดีขึ ้นถ้ าได้ ปรึกษา
กับเพื่อน ๆ
2. ฉันคิดว่า ตนเองสามารถเรี ยนรู้ วิชาภาษาอังกฤษได้ ดี
ยิ่งขึ ้น ถ้ าได้ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ กบั เพื่อน ๆ แทนที่จะคิดเอง
คนเดียว
3. ฉันคิดว่าสิ่งที่สาคัญของการเรี ยนในชันเรี
้ ยนวิชา
ภาษาอังกฤษ คือการเรี ยนรู้ ที่จะปรับตัวเข้ ากับเพื่อน ๆ ได้
4. ฉันเตรี ยมดูหนังสือสอบร่ วมกับเพื่อน ๆ
5. ฉันชอบทางานเดี่ยวในวิชาภาษาอังกฤษ (-)
6. ฉันรับฟั งความคิดเห็นของเพื่อน ๆ เมื่อมีประเด็นปั ญหาที่
ต้ องพิจารณาร่ วมกัน

ผลการพิจารณา
(ความถี่)
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-
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5
4
5
4

1
1
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1
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1
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5

-

-

1

5
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-

1

5

-

-

1
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-
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5
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5

1
-

-

1
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1
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7. ฉันชอบพูดคุยกับเพื่อน ๆ นอกชันเรี
้ ยนเกี่ยวกับความคิด
และประเด็นปั ญหาที่ได้ อภิปรายแล้ วในชันเรี
้ ยน
8. ฉันรู้ สกึ ว่าครู วชิ าภาษาอังกฤษกับฉันควรมีความสัมพันธ์
ที่ดีตอ่ กันจนฉันกล้ าที่จะบอกความจริ งเกี่ยวกับการเรี ยน
การสอนในวิชานี ้ได้

ผลการพิจารณา
(ความถี่)
+1 0 -1
4
1 -

ค่า
IOC
.8

3

2

-

.6

4

1

-

.8

4

1

-

.8

5
4

1

-

1
.8

4

1

-

.8

4. ฉันเบื่อและไม่สนใจเนื ้อหาสาระของวิชาภาษาอังกฤษที่
เรี ยน
5. ฉันดีใจเมื่อทราบว่าครู ไม่มาสอน หรื อมีการงดเรี ยนวิชา
ภาษาอังกฤษในบางชัว่ โมง

5

-

-

1

4

-

1

.6

6. ฉันเบื่อหน่ายกิจกรรมการเรี ยนการสอนในชันเรี
้ ยนวิชา
ภาษาอังกฤษ
7. ฉันมาเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษเพียงเพื่อให้ สอบผ่านหรื อ
จบตามหลักสูตรเท่านัน้

5

-

-

1

5

-

-

1

9. ฉันชอบครู ที่ให้ โอกาสอภิปรายเกี่ยวกับเนื ้อหา กิจกรรม
และมีส่วนร่ วมในการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
10. ฉันคิดว่าการเรี ยนรู้ ในวิชาภาษาอังกฤษนี ้ เกิดจากการ
ปรึกษาหารื อร่ วมกันระหว่างครู กบั ฉัน

3. แบบหลีกเลี่ยง
1. ในเวลาเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ ฉันไม่คอ่ ยตังใจเรี
้ ยน
2. ฉันรู้ สกึ ว่า ฉันต้ องเข้ าชันเรี
้ ยนวิชาภาษาอังกฤษมากกว่า
ความรู้ สกึ ต้ องการอยากเข้ าชันเรี
้ ยนจริ ง ๆ
3. วิชาภาษาอังกฤษไม่ได้ ทาให้ ฉนั รู้ สึกสนใจอย่างแท้ จริ ง

ปรับปรุ งตาม
ข้ อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

8. ฉันรู้ สกึ ว่าครู ผ้ สู อน
วิชาภาษาอังกฤษกับฉัน
ควรมีความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกันจนฉันกล้ าที่จะ
บอกความจริ งเกี่ยวกับ
การเรี ยนการสอนใน
วิชานี ้ได้

10. ฉันคิดว่าการเรี ยนรู้
ในวิชาภาษาอังกฤษได้
ดี เกิดจากการ
ปรึกษาหารื อร่ วมกัน
ระหว่างครู กบั ฉัน

3. ฉันไม่สนใจเนื ้อหา
สาระของวิชา
ภาษาอังกฤษที่เรี ยน
4. ฉันรู้ สกึ เบื่อวิชา
ภาษาอังกฤษที่เรี ยน
5.ขณะครู มอบหมายให้
ทากิจกรรมในห้ องเรี ยน
ฉันมักจะนัง่ เฉย ๆ ไม่ทา
ตามที่ครู สงั่
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8. ฉันพยายามไม่สบตาครู เพราะกลัวว่าครู จะเรี ยกให้ ตอบ
คาถาม
9. ฉันไม่สนใจที่จะเรี ยนรู้ กิจกรรมต่าง ๆ ในชันเรี
้ ยนวิชา
ภาษาอังกฤษ
10. เมื่อมีแบบฝึ กหัดมากหรื อยากกว่าปกติ ฉันมักจะไม่ทา
หรื อทาเฉพาะส่วนที่ง่ายเท่านัน้
4. แบบมีส่วนร่ วม
1. ฉันพยายามเข้ าร่ วมกิจกรรมในชันเรี
้ ยนวิชาภาษาอังกฤษ
ให้ มากที่สดุ เท่าที่จะทาได้
2. ฉันสนใจกิจกรรมการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษใน
ชันเรี
้ ยน
3. ฉันเรี ยนรู้ วชิ าภาษาอังกฤษในชันเรี
้ ยนมากกว่าการศึกษา
ด้ วยตนเอง
4. ฉันเข้ าชันเรี
้ ยนวิชาภาษาอังกฤษ เพราะต้ องการจะเรี ยนรู้
จากครู และเพื่อน ๆ
5. ฉันสนุกและพอใจกับกิจกรรมการเรี ยนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษในชันเรี
้ ยน
6. ฉันทางานที่ได้ รับมอบหมายให้ เสร็ จก่อนที่จะทาสิ่งอื่น ๆ
ที่ตนสนใจ
7. ฉันคิดว่าการเรี ยนในชันเรี
้ ยนกับเพื่อน ๆ ได้ ผลคุ้มค่า
8. ฉันเต็มใจทางานวิชาภาษาอังกฤษที่ได้ รับมอบหมายใน
ชันเรี
้ ยนเสมอ ไม่ว่างานนันจะน่
้ าสนใจหรื อไม่ก็ตาม
9. ฉันชอบที่นงั่ ในชันเรี
้ ยนที่สามารถได้ ยินและเห็นข้ อความ
บนกระดานได้ ชดั เจน
10. ฉันทางานวิชาภาษาอังกฤษทันทีที่ได้ รับมอบหมาย
5. แบบพึ่งพา
1. ถ้ าครู ปล่อยให้ ฉันเรี ยนตามใจชอบ ถือว่าไม่ได้ ทาหน้ าที่
ของครู อย่างแท้ จริ ง
2. ฉันยอมรับกฎเกณฑ์หรื อรู ปแบบการสอนที่ครู ผ้ สู อนวิชา
ภาษาอังกฤษกาหนดขึ ้น
3. ฉันคิดว่าครู ควรชี ้แจงให้ ชดั เจนว่า อะไรเป็ นสิ่งที่ฉนั
จะต้ องเรี ยน
4. ฉันรู้ สกึ ว่าข้ อมูลที่ปรากฏในหนังสือและจากการอภิปราย

ผลการพิจารณา
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ของครู นนถู
ั ้ กต้ องเสมอ
5. ก่อนลงมือทางานที่ได้ รับมอบหมายจากครู ฉันจะ
พยายามถามครู จนเข้ าใจชัดเจน
6. ฉันไม่คดิ หรื อติดตามประเด็นปั ญหาที่เกี่ยวข้ องกับวิชา
ภาษาอังกฤษ ถ้ าปั ญหาเหล่านันไม่
้ ได้ อยู่ในหนังสือหรื อที่ครู
กล่าวถึง
7. ฉันคิดว่าการอภิปรายในชันเรี
้ ยนมากเกินไป ทาให้ ครู
สอนเนื ้อหาไม่ครบตามหลักสูตร

ผลการพิจารณา
(ความถี่)
+1 0 -1

ค่า
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4

1

-

.8

3

2

-

.6

3

2

-

.6

8. ฉันสนุกกับการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ เมื่อครู จดั การ
เรี ยนการสอนอย่างเป็ นระบบ
9. ฉันคิดว่าการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษจากตาราและการ
บรรยายของครู นนเพี
ั ้ ยงพอแล้ ว
10. ฉันสามารถเรี ยนรู้ สิ่งที่ยากและสาคัญได้ โดยทาตาม
คาแนะนาของครู
6. แบบอิสระ
1. โดยส่วนใหญ่ฉันจะศึกษาค้ นคว้ าเนื ้อหาวิชา
ภาษาอังกฤษที่เรี ยนด้ วยตนเอง
2. ในวิชาภาษาอังกฤษ ฉันมักจะเลือกเรี ยนเรื่ องที่ฉนั คิดว่า
สาคัญเป็ นหลัก ซึง่ อาจไม่ตรงกับความเห็นของครู เสมอไป
3. ฉันสามารถตัดสินใจได้ เองว่าเนื ้อหาวิชาภาษาอังกฤษ
ตอนใดสาคัญ
4. ฉันเชื่อมัน่ ในความสามารถของตนเองในการเรี ยนรู้
สาระสาคัญในแบบเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
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2

-

.6

4

1
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1
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-
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1
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-

-

1

4

1

-
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5. ฉันอ่านหรื อศึกษาแบบเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษมา
ล่วงหน้ าก่อนที่ครู จะอธิบายให้ ฟัง
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2

-

.6
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ไม่ มี ข้ อเสนอแนะ แต่
ผู้วจิ ยั ปรับคาถามเป็ น
7 . ฉั น คิ ด ว่ า ก า ร
อภิปรายในชัน้ เรี ยน ทา
ให้ ครู ส อนเนื อ้ หาครบ
ตามหลักสูตร(-)

4. ฉันเชื่อมัน่ ใน
ความสามารถของ
ตนเองสาหรับการเรี ยนรู้
สาระสาคัญในหนังสือ
เรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
5. ฉันศึกษาหรื ออ่าน
หนังสือเรี ยนวิชา
ภาษาอังกฤษมา
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6. ฉันศึกษาหรื อทารายงานวิชาภาษาอังกฤษด้ วยตนเอง
7. ฉันทางานที่ได้ รับมอบหมายด้ วยวิธีของตนเอง โดยไม่
คานึงว่าเพื่อน ๆ จะทากันอย่างไร
8. ฉันไม่ชอบให้ ครู กาหนดว่าต้ องเรี ยนอะไรบ้ าง
9. ถ้ ามีประเด็นในบทเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษที่ฉนั สนใจ ฉัน
จะไปค้ นคว้ าเพิ่มเติม
10. ฉันคิดเองว่า ครู ควรจัดการเรี ยนการสอนอย่างไรในวิชา
ภาษาอังกฤษ

ผลการพิจารณา
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ล่วงหน้ าก่อนที่ครู จะ
อธิบายให้ ฟัง
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1. แบบผู้เชี่ยวชาญ
1. สิ่งที่สาคัญที่สดุ ที่นกั เรี ยนควรเรี ยนรู้ ได้ แก่ ข้ อเท็จจริ ง
แนวคิด และหลักการ
2. การแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างฉันกับ
นักเรี ยนเป็ นสิ่งที่สาคัญมาก
3. การที่ฉนั อธิบายหัวข้ อเรื่ องนันมี
้ ความสาคัญต่อการขยาย
มุมมองของนักเรี ยนในประเด็นต่าง ๆ ให้ กว้ างขวางขึ ้น
4. เพื่อประโยชน์ในการทางานของนักเรี ยนในอนาคต ฉันจึง
ต้ องการให้ นกั เรี ยนสอบผ่านวิชานี ้ด้ วยคะแนนที่สงู
5. ในการสอนแต่ละชัว่ โมง ส่วนใหญ่ฉนั ใช้ การบรรยาย
6. ฉันมักจะใช้ ความเชี่ยวชาญเพื่อแก้ ไขความเห็นที่ขดั แย้ ง
กันเกี่ยวกับเนื ้อหาวิชา
7. นักเรี ยนมักมองฉันว่าเป็ น "คลังความรู้ " ที่สามารถให้
ข้ อเท็จจริ ง หลักการและแนวคิดที่จาเป็ น
8. เนื ้อหาสาระในรายวิชา มีมากเกินกว่าที่ฉันจะมีเวลาสอน
ให้ ครบถ้ วน
2. แบบผู้มีอานาจอย่ างเป็ นทางการ
1. สาหรับนักเรี ยนในชันนี
้ ้ ฉันกาหนดมาตรฐานไว้ ใน
ระดับสูง
2. ฉันให้ ผลย้ อนกลับเชิงลบแก่นกั เรี ยนเมื่อผลงานของพวก
เขาไม่เป็ นที่น่าพึงพอใจ
3. นักเรี ยนอาจมองว่า มาตรฐานและความคาดหวังที่ฉัน
กาหนดค่อนข้ างเข้ มงวด และไม่ยืดหยุ่น
4. เป็ นความรั บผิดชอบของฉันที่จะกาหนดว่านักเรี ยนควร
เรี ยนรู้ สิ่งไหนได้ อย่างไร
5. ฉันให้ คาแนะนาในการทางานแก่นักเรี ยนอย่างชัดเจน
ทังนี
้ ้เพื่อความสมบูรณ์ของงานในรายวิชานี ้
6. วิ ชานี ม้ ี วั ต ถุ ปร ะ ส ง ค์ แ ล ะ เ ป้ าหม ายที่ มี ค วา ม
เฉพาะเจาะจงสูงดังนันฉั
้ นจึงต้ องการสอนให้ บรรลุผลสาเร็ จ
7. ฉันระบุความคาดหวังที่ฉันต้ องการให้ นักเรี ยนปฏิบตั ิไว้
อย่างชัดเจนในประมวลรายวิชา

ผลการพิจารณา
(ความถี่)
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ปรับปรุ งตาม
ข้ อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
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8. มาตรฐานและความคาดหวัง ของฉัน ช่ ว ยให้ นัก เรี ย น
สามารถพัฒนาความรู้ ที่นกั เรี ยนต้ องการ
3. แบบผู้เป็ นแบบอย่ าง
1. สิ่งที่ฉนั พูดและทานันได้
้ เป็ นต้ นแบบแสดงให้ นกั เรี ยนเห็น
แนวทางในการคิดเกี่ยวกับประเด็นที่ปรากฏในเนื ้อหา
2. นักเรี ยนได้ รับการกระตุ้นให้ ทาตามตัวอย่างที่ฉันให้
3. ฉันมักแสดงให้ นักเรี ยนเห็นว่าต้ องทาอะไรบ้ าง และทา
อย่างไร ทังนี
้ ้เพื่อให้ นกั เรี ยนเข้ าใจเนื ้อหาวิชาได้ ดีขึ ้น
4. ฉันมักใช้ ประสบการณ์ส่วนตัวอธิบายจุดต่าง ๆ เกี่ยวกับ
เนื ้อหาในบทเรี ยนเสมอ
5. ฉันมักชี ้ให้ นกั เรี ยนเห็นว่า นักเรี ยนสามารถใช้ แนวคิดและ
หลักการต่าง ๆ ได้ อย่างไร
6. ฉันมักให้ ความเห็นเกี่ ยวกับผลงานของนักเรี ยน ทังโดย
้
วาจาและ/หรื อลายลักษณ์อกั ษร
7. พอถึงช่วงปลายภาคเรี ยน นักเรี ยนหลายคนเริ่ มมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเนื ้อหาวิชาคล้ ายกับฉัน

8. นักเรี ยนอาจมองว่าฉันเป็ นเหมือน "โค้ ช" ที่ทางานอย่าง
ใกล้ ชิ ด กับ พวกเขาเพื่ อ ช่ ว ยแก้ ไ ขปั ญ หาการคิ ด และการ
ปฏิบตั ิ

4. แบบผู้อานวยความสะดวก
1. เป้าหมายการสอน และวิธีการสอนของฉันสามารถใช้ กบั
นักเรี ยนที่มีแบบการเรี ยนแตกต่างกัน
2. ฉันใช้ เวลาในการให้ คาปรึ กษาเกี่ ยวกับวิธีการปรั บปรุ ง
การทางานแก่นกั เรี ยน ทังรายบุ
้
คคลและ/หรื อรายกลุ่ม

ผลการพิจารณา
(ความถี่)
+1 0 -1
4
1 -

ค่า
IOC

ปรับปรุ งตาม
ข้ อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
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ไม่สะท้ อนแบบการสอน
ของครู ผู้วจิ ยั จึงปรับข้ อ
คาถามเป็ น
7. เมื่อนักเรี ยนเรี ยนวิชา
นี ้จบแล้ ว นักเรี ยนส่วน
ใหญ่มีความคิดคล้ อย
ตามฉัน ตามเนื ้อหาที่
ฉันสอน
8. นักเรี ยนมองว่าฉัน
เป็ นเหมือน "โค้ ช" ที่
ทางานอย่างใกล้ ชิดกับ
พวกเขาเพื่อช่วยแก้ ไข
ข้ อผิดพลาดในการคิด
และการปฏิบตั งิ าน
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3 . ก า ร ส น ท น า ก ลุ่ ม ย่ อ ย ช่ ว ย ใ ห้ นั ก เ รี ย น พั ฒ น า
ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์
4. ฉันชี ้แนะให้ นักเรี ยนทาโครงงานด้ วยการตังค
้ าถาม การ
วิเ คราะห์ ท างเลื อ ก และแนะน าทางเลื อ ก อื่ น ๆ ในการ
ปฏิบตั งิ าน

ผลการพิจารณา
(ความถี่)
+1 0 -1
3
2 -

ค่า
IOC

ปรับปรุ งตาม
ข้ อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
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5
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1

5. กิจกรรมต่าง ๆ ในรายวิชา ส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนมีความคิด
ริ เริ่ มสร้ างสรรค์และมีความรับผิดชอบในการเรี ยนรู้
6. ในรายวิชานี ้ฉันได้ ขอให้ นกั เรี ยนแนะนาทังเรื
้ ่ องที่จะนามา
สอน และวิธีการสอนที่นกั เรี ยนชอบ
7. นัก เรี ย นสามารถเลื อ กท ากิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
เพื่อให้ งานเสร็ จสมบูรณ์ตามข้ อกาหนดของรายวิชา
8. ฉันสนับสนุนและให้ กาลังใจนักเรี ยนเป็ นอย่างมาก ทังนี
้ ้
เพื่อให้ พวกเขาเรี ยนได้ ดีในวิชานี ้
5. แบบผู้มอบหมาย
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1. นักเรี ยนสามารถทาโครงงานในรายวิชาตามลาพัง โดย
อาศัยคาแนะนาจากฉันเพียงเล็กน้ อย

4

1

-

.8

2. กิ จ กรรมต่า ง ๆ ในชัน้ เรี ย น กระตุ้นให้ นัก เรี ย นพัฒ นา
ความคิดในประเด็นต่าง ๆ ในเนื ้อหา
3. ในการเรี ยนรู้ แบบชี น้ าตนเองนัน้ นักเรี ย นได้ อ อกแบบ
บทเรี ยนจานวนหนึง่ หรื อหลายบทเรี ยน
4. เป้ าหมายที่ ส าคั ญ ขอ งการ เรี ยนคื อ การพั ฒ นา
ความสามารถในการคิดและการทางานของนักเรี ยนเป็ น
รายบุคคล
5. นักเรี ยนมีส่วนร่ วมรับผิดชอบการสอนในชันเรี
้ ยนด้ วย
6. ฉันเปิ ดโอกาสให้ นักเรี ยนกาหนดระยะเวลาการส่งงาน
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4. ฉันชี แ้ นะให้ นักเรี ย น
ท า ง า น ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายด้ ว ยการตัง้
ค าถาม การวิ เ คราะห์
ทางเลื อ ก และแนะน า
ทางเลือก อื่น ๆ ในการ
ปฏิบตั งิ าน

1. นั ก เรี ยนสามาร ถ
ท า ง า น ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายในรายวิชานี ้
ตามล าพั ง โดยอาศั ย
คาแนะนาจากฉันเพี ย ง
เล็กน้ อย
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เอง ทังงานเดี
้
่ยวและงานกลุ่ม
7. วิธีสอนของฉัน คล้ ายกับผู้จัดการของคณะทางานที่ทา
หน้ าที่มอบหมายภารกิจและความรับผิดชอบให้ สมาชิก
8. ฉั น แสดงบทบาทการเป็ นทรั พ ยากรบุค คลที่ นัก เรี ย น
สามารถเข้ าถึงได้ ตลอดเวลาที่ต้องการความช่วยเหลือ

ผลการพิจารณา
(ความถี่)
+1 0 -1
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ปรับปรุ งตาม
ข้ อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
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ภาคผนวก จ
ผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย
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การเปรี ยบเทียบคุณภาพของแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียน โดยวิเคราะห์ ค่าความยากง่ าย (p) และค่ าอานาจจาแนก (r) ระหว่ างการทดลอง
ใช้ และการนาไปใช้ จริง
ข้ อสอบ
(ข้ อที่)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ทดลองใช้ กบั นักเรี ยน 48 คน
ค่าความยาก
ค่าอานาจ
ง่าย (p)
จาแนก (r)
0.42
0.38
0.44
0.77
0.48
0.29
0.33
0.39
0.15
0.43
0.50
0.50
0.63
0.43
0.35
0.31
0.35
0.51
0.40
0.55
0.25
0.25
0.56
0.21
0.63
0.23
0.35
0.31
0.54
0.24
0.54
0.34
0.48
0.53
0.27
0.53
0.46
0.46
0.48
0.33
0.44
0.49
0.13
0.33
0.31
0.31
0.44
0.56
0.40
0.62
0.44
0.45

นาไปใช้ จริงกับนักเรี ยน 564 คน
ค่าความยากง่าย ค่าอานาจจาแนก
(ความหมาย)
(ความหมาย)
0.55 (ปานกลาง)
0.49 (ดี)
0.52 (ปานกลาง)
0.59 (ดี)
0.21
0.08
0.32
0.26
0.32
0.55 (ดี)
0.54 (ปานกลาง)
0.44 (ดี)
0.56 (ปานกลาง)
0.56 (ดี)
0.46 (ปานกลาง)
0.42 (ดี)
0.42 (ปานกลาง)
0.48 (ดี)
0.41 (ปานกลาง)
0.50 (ดี)
0.38
0.34
0.44 (ปานกลาง)
0.28
0.58 (ปานกลาง)
0.53 (ดี)
0.45 (ปานกลาง)
0.49 (ดี)
0.51 (ปานกลาง)
0.34
0.55 (ปานกลาง)
0.51 (ดี)
0.48 (ปานกลาง)
0.39
0.38
0.44 (ดี)
0.52 (ปานกลาง)
0.55 (ดี)
0.50 (ปานกลาง)
0.55 (ดี)
0.54 (ปานกลาง)
0.60 (ดีมาก)
0.39
0.54 (ดี)
0.50 (ปานกลาง)
0.52 (ดี)
0.51 (ปานกลาง)
0.57 (ดี)
0.45 (ปานกลาง)
0.54 (ดี)
0.48 (ปานกลาง)
0.57 (ดี)

ผลการ
เปรี ยบเทียบ
ค่าอานาจจาแนก
เพิ่มขึ ้น
ลดลง
ลดลง
ลดลง
เพิ่มขึ ้น
ลดลง
เพิ่มขึ ้น
เพิ่มขึ ้น
ลดลง
ลดลง
เพิ่มขึ ้น
เพิ่มขึ ้น
เพิ่มขึ ้น
เพิ่มขึ ้น
เพิ่มขึ ้น
เพิ่มขึ ้น
ลดลง
ลดลง
เพิ่มขึ ้น
เพิ่มขึ ้น
เพิ่มขึ ้น
เพิ่มขึ ้น
เพิ่มขึ ้น
เพิ่มขึ ้น
ลดลง
เพิ่มขึ ้น
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ข้ อสอบ
(ข้ อที่)
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

ทดลองใช้ กบั นักเรี ยน 48 คน
ค่าความยาก
ค่าอานาจ
ง่าย (p)
จาแนก (r)
0.35
0.57
0.63
0.41
0.31
0.42
0.38
0.54
0.15
0.28
0.38
0.69
0.29
0.56
0.35
0.55
0.29
0.52
0.25
0.32
0.58
0.53
0.10
0.25
0.54
0.58
0.40
0.26
0.48
0.66
0.58
0.75
0.17
0.25
0.27
0.29
0.46
0.67

นาไปใช้ จริงกับนักเรี ยน 564 คน
ค่าความยากง่าย ค่าอานาจจาแนก
(ความหมาย)
(ความหมาย)
0.50 (ปานกลาง)
0.50 (ดี)
0.57 (ปานกลาง)
0.56 (ดี)
0.44 (ปานกลาง)
0.41 (ดี)
0.48 (ปานกลาง)
0.47 (ดี)
0.40 (ปานกลาง)
0.48 (ดี)
0.59 (ปานกลาง)
0.76 (ดีมาก)
0.34
0.47 (ดี)
0.45 (ปานกลาง)
0.74 (ดีมาก)
0.30
0.36
0.34
0.31
0.53 (ปานกลาง)
0.55 (ดี)
0.36
0.50 (ดี)
0.51 (ปานกลาง)
0.47 (ดี)
0.51 (ปานกลาง)
0.38
0.57 (ปานกลาง)
0.54 (ดี)
0.62 (ปานกลาง)
0.62 (ดีมาก)
0.33
0.50 (ดี)
0.47 (ปานกลาง)
0.60 (ดีมาก)
0.52 (ปานกลาง)
0.84 (ดีมาก)

ผลการ
เปรี ยบเทียบ
ค่าอานาจจาแนก
ลดลง
ลดลง
ลดลง
ลดลง
เพิ่มขึ ้น
เพิ่มขึ ้น
ลดลง
เพิ่มขึ ้น
ลดลง
ลดลง
เพิ่มขึ ้น
เพิ่มขึ ้น
ลดลง
เพิ่มขึ ้น
ลดลง
ลดลง
เพิ่มขึ ้น
เพิ่มขึ ้น
เพิ่มขึ ้น

ค่าความยากง่าย 0.21-0.62
ความเที่ยง 0.91

ค่าอานาจจาแนก 0.08-0.84
ความเที่ยง 0.96

หมายเหตุ: 1) ความยากง่ายระดับปานกลาง (0.40-0.59) 2) ค่าอานาจจาแนกระดี (0.40-0.59) ระดับดีมาก (0.60-1.00) ตาม
เกณฑ์การแปลความหมายผลการวิเคราะห์คาตอบถูก (ศิริชยั กาญจนวาสี, 2552)
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การตรวจสอบค่ าความเที่ยงของแบบวัดแบบการคิดจากการทดลองใช้
ด้ วยการวิเคราะห์ตามทฤษฎีการตอบสนองข้ อสอบ โดยใช้ โมเดลวิเคราะห์แบบ Nominal
Response Model (NRM) ด้ วยโปรแกรม multilog
MULTILOG--FOR MULTIPLE CATEGORICAL ITEM RESPONSE DATA--VERSION 7.0.3
MULTILOG for Windows 7.00.2327.2
1. มิตดิ ้ านหน้ าที่
>PROBLEM RANDOM,
INDIVIDUAL,
DATA = 'C:\Rea.thiinking\dimen1.DAT',
NITEMS = 10,
NGROUPS = 1,
NEXAMINEES = 48,
NCHARS = 10;
MARGINAL RELIABILITY: 0.7204
2. มิตดิ ้ านรู ปแบบ
>PROBLEM RANDOM,
INDIVIDUAL,
DATA = 'C:\Rea.thiinking\dimen2.DAT',
NITEMS = 10,
NGROUPS = 1,
NEXAMINEES = 48,
NCHARS = 10;
MARGINAL RELIABILITY: 0.7911
3. มิตดิ ้ านระดับ
>PROBLEM RANDOM,
INDIVIDUAL,
DATA = 'C:\Rea.thiinking\dimen3.DAT',
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NITEMS = 10,
NGROUPS = 1,
NEXAMINEES = 48,
NCHARS = 10;
MARGINAL RELIABILITY: 0.6093
4. มิตดิ ้ านขอบเขต
>PROBLEM RANDOM,
INDIVIDUAL,
DATA = 'C:\Rea.thiinking\dimen4.DAT',
NITEMS = 10,
NGROUPS = 1,
NEXAMINEES = 48,
NCHARS = 10;
MARGINAL RELIABILITY: 0.6132
5.มิตดิ ้ านความโน้ มเอียง
>PROBLEM RANDOM,
INDIVIDUAL,
DATA = 'C:\Rea.thiinking\dimen5.DAT',
NITEMS = 10,
NGROUPS = 1,
NEXAMINEES = 48,
NCHARS = 10;
MARGINAL RELIABILITY: 0.5621
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ค่ าความเที่ยงของแบบวัดแบบการเรียนจากการทดลองใช้ รอบที่ 1 และ 2
โดยการประมาณค่าความเที่ยงแบบความสอดคล้ องภายใน โดยวิธีสมั ประสิทธิ์แอลฟา
ของครอบบาค (Cronbach’s Alpha Method)
ทดลองใช้ รอบที่ 1
แบบการเรี ยนแบบแข่งขัน
N of Cases = 48.0
Reliability Coefficients 10 items
Alpha = .7006
แบบการเรี ยนแบบร่วมมือ
N of Cases = 48.0
Reliability Coefficients 10 items
Alpha = .6931
แบบการเรี ยนแบบหลีกเลี่ยง
N of Cases = 48.0
Reliability Coefficients 10 items
Alpha = .6710
แบบการเรี ยนแบบมีส่วนร่วม
N of Cases = 48.0
Reliability Coefficients 10 items
Alpha = .7435
แบบการเรี ยนแบบพึง่ พา
N of Cases = 48.0
Reliability Coefficients 10 items
Alpha = .4077
แบบการเรี ยนแบบอิสระ
N of Cases = 48.0
Reliability Coefficients 10 items
Alpha = .7500

ทดลองใช้ รอบที่ 2
N of Cases = 38.0
Reliability Coefficients 10 items
Alpha = .7176
N of Cases = 38.0
Reliability Coefficients 10 items
Alpha = .7000
N of Cases = 38.0
Reliability Coefficients 10 items
Alpha = .5053
N of Cases = 38.0
Reliability Coefficients 10 items
Alpha = .7386
N of Cases = 38.0
Reliability Coefficients 10 items
Alpha = .5830
N of Cases = 38.0
Reliability Coefficients 10 items
Alpha = .7161
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ค่ าความเที่ยงของแบบวัดแบบการสอนจากการทดลองใช้ รอบที่ 1 และ 2
โดยการประมาณค่าความเที่ยงแบบความสอดคล้ องภายใน โดยวิธีสมั ประสิทธิ์แอลฟา
ของครอบบาค (Cronbach’s Alpha Method)
ทดลองใช้ รอบที่ 1
แบบการสอนแบบผู้เชี่ยวชาญ
N of Cases = 30.0
Reliability Coefficients 8 items
Alpha = .5337
แบบการสอนแบบผู้มีอานาจอย่างเป็ นทางการ
N of Cases = 30.0
Reliability Coefficients 8 items
Alpha = .0774
แบบการสอนแบบผู้เป็ นแบบอย่าง
N of Cases = 30.0
Reliability Coefficients 8 items
Alpha = .6775
แบบการสอนแบบผู้อานวยความสะดวก
N of Cases = 30.0
Reliability Coefficients 8 items
Alpha = .8706
แบบการสอนแบบผู้มอบหมาย
N of Cases = 30.0
Reliability Coefficients 8 items
Alpha = .7042

ทดลองใช้ รอบที่ 2
N of Cases = 36.0
Reliability Coefficients 8 items
Alpha = .6842
N of Cases = 36.0
Reliability Coefficients 8 items
Alpha = .6077
N of Cases = 36.0
Reliability Coefficients 8 items
Alpha = .7987
N of Cases = 36.0
Reliability Coefficients 8 items
Alpha = .7674
N of Cases = 36.0
Reliability Coefficients 8 items
Alpha = .7872
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ประวัตผิ ้ ูเขียนวิทยานิพนธ์
นางสาวพิไลวรรณ พุ่มขจร เกิดวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2531 สาเร็ จการศึกษาปริ ญญา
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต ภาควิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์และ
สังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี การศึกษา 2553 และได้ เข้ าศึกษาต่อหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจยั การศึกษา ภาควิชาวิจยั และจิตวิทยาการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2554

