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บทคัดย่ อ
การศึกษารู ปแบบการเรี ยนรู ้ เจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษ ผลสัมฤทธิ ในการเรี ยนภาษาอังกฤษ
และประสบการณ์ การเรี ยนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนที มีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนสูง : กรณีศึกษา
นั กเรี ยนชั นมัธยมศึกษาปี ที 4 โรงเรี ยนสาธิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ฝ่ ายมัธยม. ( A STUDY
OF LEARNING STYLES, ATTITUDE TOWARDS ENGLISH LEARNING, ACHIEVIEMENT AND
LEARNING EXPERIENCES OF HIGH ACHIEVING STUDENTS : A CASE STUDY OF TENTH
GRADERS OF CHULALONGKORN UNIVERSITY DEMONSTRATION SCHOOL)
การวิจัยในครั งนี มีวัตถุประสงค์เพือ1) สํารวจรูปแบบการเรี ยนรู,้ เจตคติต่อการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษและ
ผลสัม ฤทธิ ทางการเรี ย นภาษาอัง กฤษของนัก เรี ย นที มี ป ระสบการณ์ ก ารเรี ย นภาษาอัง กฤษกั บ ผู ้ สอนที แตกต่ า งกั น
2) เปรี ย บเทีย บรู ป แบบการเรี ย นรู ้ ,เจตคติ ต่ อการเรี ย นวิ ชาภาษาอัง กฤษ และผลสัม ฤทธิ ทางการเรี ย นภาษาอัง กฤษ
ระหว่างนักเรียนทีมีประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษทีแตกต่างกัน 3 รูปแบบ คือ (1) การเรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์
ชาวไทย (2) การเรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้ าของภาษา (3) การเรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้ าของภาษาและย้ าย
กลั บมาเรียนกับอาจารย์ไทย ตัวอย่างเป็ นนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปี ที4 จํานวน 36 คน
ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี
1) รูปแบบการเรียนรู ้ ทีนักเรี ยนส่วนใหญ่ นําไปใช้ ในการเรี ยนมากทีสุดสามอันดับแรก คือ รู ปแบบการ
เรียนรู ้ แบบมีความสามารถในการคาดคะเน วางแผนแบบสร้ างสรรค์ และคิดแบบนามธรรม (Intuitive) (M=21.25, SD =
3.78) รองลงมา คือ สามารถตัดสินใจอย่างรวดเร็ วเมือได้ รับข้ อมูล (Closure-oriented) (M=20.28,SD = 5.32) อันดับ
สาม คือ สามารถมองภาพรวม เดาความหมายของคําศัพท์ จากบริ บท (Global/Holistic) (M=19.58,SD = 4.21) เจตคติ
ต่ อ การเรี ย นวิ ช าภาษาอัง กฤษที มี ค่ า เฉลียมากที สุด 3 อัน ดั บ แรกคื อ ความอดทนต่ อ ภาวะกํ า กวม (Ambiguity)
(M=39.00,SD=7.78) รองลงมา คือ ความกล้ าเสียง (Risk-Taking) (M=37.34,SD=8.08) อันดับ สาม คือ การเข้ าใจ
ความรู ้ สึก ของผู ้ อืน E( go Permeability) (M=35.71,SD=9.87) และผลคะแนน รายวิ ชาภาษาอัง กฤษหลัก ซึงพบว่ า
นักเรียนมีคะแนนเฉลีย คิดเป็ น 88.50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน
2) นัก เรี ยนทีมีประสบการณ์ ก ารเรี ยนภาษาอัง กฤษที แตกต่ างกัน 3 รู ป แบบ มีรูปแบบการเรี ย นรู ้ ไ ม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 (F = .297, Sig. = 0.745) เจตคติต่อการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษไม่
แตกต่ างกันอย่ างมีนัยสํา คัญทางสถิ ติทีระดับ .05 (F = .766, Sig. = 0.468) และมี ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ย นวิช า
ภาษาอังกฤษหลั กไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 (F = .368, Sig. = 0.695)
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Abstract
A STUDY OF LEARNING STYLES, ATTITUDE TOWARDS ENGLISH LEARNING,
ACHIEVIEMENT AND LEARNING EXPERIENCES OF HIGH ACHIEVING STUDENTS : A
CASE STUDY OF TENTH GRADERS OF CHULALONGKORN UNIVERSITY
DEMONSTRATION SCHOOL
The purpose of this study were to 1) survey learning styles , attitude towards English learning
and achievement of student , who studied in different learning experiences. 2) compare learning styles ,
attitude towards English learning and achievement of student , who studied in different learning experiences.
The participants were 36 tenth graders of Chulalongkorn University Demonstration School.
The research findings were as follows :
1) The top there of mean score in learning styles were Intuitive (M=21.25, SD = 3.78) , Closureoriented , (M=20.28,SD = 5.32) and Global/Holistic (M=19.58,SD = 4.21) respectively. The top there of mean
score in attitude towards English learning were Ambiguity (M=39.00,SD=7.78) ,Risk-Taking) (M=37.34,
SD=8.08) and Ego Permeability (M=35.71,SD=9.87) respectively. Mean score of student in English was
88.50.
2) There were no significant differences at .05 level on learning styles (F = .297, Sig. = 0.745) ,
attitude towards English learning (F = .766, Sig. = 0.468) and English mean score (F = .368, Sig. = 0.695)
under different learning experiences.
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บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
ปั จจุบันเป็ นทียอมรับว่าภาษาอังกฤษเป็ นภาษาสากลทีใช้ ติดต่อสือสารอย่างแพร่หลายทัว
โลก ไม่ว่าจะเป็ นด้ านธุรกิ จ การค้ า การศึก ษา การทูต และการท่องเที ยว รวมถึงการเป็ นสิงแสดงถึง
ภาพลัก ษณ์ ที ดีของผู ้ ใ ช้ ภ าษาเองด้ ว ย จากความสํา คัญ ของภาษาอัง กฤษดัง กล่าว ประเทศต่า ง ๆ
หลากหลายประเทศทัวโลกจึงบรรจุวิชาภาษาอังกฤษเป็ นวิชาภาษาต่างประเทศไว้ ในหลักสูตรการศึกษา
ยกตัว อย่ า งเช่น ในประเทศไทย ได้ เ ริ มจัด การเรี ย นการสอนภาษาอัง กฤษให้ กับ นัก เรี ย นตั งแต่ชั น
ประถมศึกษาจนถึงระดับ อุดมศึกษา นอกจากนี ยังมีการก่อตั งโรงเรี ยนนานาชาติ โรงเรี ยนทีมีการสอน
หลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยอาจารย์เจ้ าของภาษาในหลักสูตร
ปกติอีกด้ วย
โดยทัวไปการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศที มิได้ ใช้ ภาษาอังกฤษเป็ น
ภาษาแม่ห รื อภาษาราชการ อาทิในประเทศไทยนั นมัก จะใช้ แนวคิดการจัดการเรี ยนการสอนในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ (English as a Foreign Language) หรื อภาษาทีสอง (English as a second
language) ซึงเมือพิจารณาลักษณะของการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษพบว่า สามารถแบ่งได้ เป็ น
สามกลุ่มคือ การเรียนภาษาอังกฤษทีจัดการเรี ยนการสอนโดยเจ้ าของภาษา (native speaker) การเรี ยน
ภาษาอังกฤษกับครูทีใช้ ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาทีสอง (non-native teacher) และการเรี ยนภาษาอังกฤษ
แบบผสมผู ้ สอนในทั งสองลักษณะ ด้ยวเหตุนี ผู ้ เรียนไทยจึงได้ ประสบการณ์ในการเรียนรู ้ ทีต่างกันไปด้ วย
ประสบการณ์การเรี ยนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาทีสอง หมายถึง การเข้ าร่วมกิจกรรมการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษทีจัดโดยครูเจ้ าของภาษา (NEST-Native English- Speaking Teacher) หรื อ
ไม่ใช่เจ้ าของภาษา (non-NEST- Non-Native English- Speaking Teacher) หรือแบบผสมผสาน ซึงการ
จัดประสบการณ์ดังกล่าวมีความสําคัญต่อการพัฒนาการเรียนรู ้ ภาษาอังกฤษของผู ้ เรี ยนทีแตกต่างกันเป็ น
อย่างยิ ง Medgyes (2001) ได้ ก ล่าวถึง การจัดการเรี ย นการสอนที ต่างกัน ของครู เ จ้ าของภาษาที ใช้
ภาษาอังกฤษ (NEST) และครูทีไม่ใช่เจ้ าของภาษา (non-NEST) ว่าข้ อได้ เปรี ยบของครูทีไม่ใช่เจ้ าของ
ภาษาก็คือ ครูทีไม่ใช่เจ้ าของภาษาจะมีความรู ้ ทางด้ านไวยากรณ์และสามารถอธิบายให้ นักเรี ยนเข้ าใจได้
เพราะมีประสบการณ์ในการทําความเข้ าใจสิงเหล่านี เมือตนเองเป็ นผู ้ เรี ยน สามารถสือสารกับผู ้ เรี ยนได้
ตั งแต่ระดับเริมต้ นในการเรี ยนภาษา สามารถให้ กําลังใจนักเรี ยนในระหว่างทางของการเรี ยนรู ้ ภาษาได้
ดีกว่าเพราะเข้ าใจถึงความยากลําบากนั นๆ มีพฤติกรรมการสอนแบบมืออาชีพมากกว่ามีการวางแผนการ
สอนทีเป็ นจริง เข้ มงวด รับผิดชอบนักเรียนมากกว่า รักษากฎระเบียบ ครูทีไม่ใช่เจ้ าของภาษายังสามารถ
แนะนําวิธีการเรียนภาษาเพือให้ เป็ นผู ้ เรียนทีประสบความสําเร็จแก่นักเรียนได้ เป็ นอย่างดีเพราะสามารถใช้
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ภาษาเดียวกับผู ้ เรียนได้ แต่ครูทีไม่ใช่เจ้ าของภาษาก็ จะกังวลกับความถูกต้ องของภาษา การใช้ ไวยากรณ์
มากกว่าครูเจ้ าของภาษา และจะหลีกเลียงการจัดการเรียนการสอนทีอาจมีเหตุการณ์ทีไม่สามารถคาดเดา
ซึงหมายถึงปั ญหาต่างๆทีเกิดขึ นนอกเหนือจากบทเรียนทีครูสามารถเตรียมมาก่อนได้
ในขณะทีการเรียนกับครูทีไม่ใช่เจ้ าของภาษาจะมีข้อดีดังทีได้ กล่าวมาข้ างต้ น การเรี ยน
กับครูเจ้ าของภาษาก็มีข้อดีเช่นกันกล่าวคือ ครูทีเป็ นเจ้ าของภาษา ( NEST “ native English -speaking
teacher”) เป็ นตัวอย่างทีดีของผู ้ ใช้ ภาษา (perfect language model) มีความสามารถในการใช้ ภาษา
สํานวนต่างๆได้ อย่างคล่องแคล่วและสามารถใช้ ในการสือสารได้ แบบทันทีทันใด ทักษะภาษาทีใช้ ได้ ดีคือ
การฟั งและการพูด มีความเป็ นกัน เองกับนักเรี ยน มีความคิดใหม่ๆ ยืดหยุ่น ไม่เป็ นทางการ มีความรู ้
เกียวกับวัฒนธรรมของผู ้ ใช้ ภาษาอังกฤษดีกว่า และไม่จํากัดขอบเขตของการสอนเฉพาะในหนังสือเรียน
จากทีกล่าวมาประสบการณ์การเรี ยนรู ้ ภาษาอังกฤษย่อมมีผลโดยตรงกับพฤติกรรมการ
เรี ย นรู ้ ตลอดจนผลการเรี ย นรู ้ ของผู ้ เ รี ย น ซึ งอาจแบ่ ง ได้ เ ป็ น ผลสัม ฤทธิ ทางการเรี ย น (Learning
achievement) เจตคติ (Attitude) และรูปแบบการเรียนรู ้ (Learning style)
ประการแรกในด้ านผลสัมฤทธิ ทางการเรียน ( learning achievement ) จากการวิจัยของ
Sahin (2005) กล่าวว่า นักเรียนทีมีประสบการณ์ในการเรียนภาษาต่างประเทศกับเจ้ าของภาษาจะมีเจต
คติทางบวกต่อภาษาและส่งผลให้ มผี ลสัมฤทธิ ในการเรี ยนดีกว่านักเรี ยนทีไม่มีประสบการณ์ในการเรี ยน
ภาษาต่างประเทศกับเจ้ าของภาษาเลย
สําหรับในด้ านเจตคติ (Attitude) ต่อวิช าภาษาอังกฤษนั น Tremblay และGardner
(1995) กล่าวถึงใน Wudthayagorn (2003) ว่าเจตคติและแรงจูงใจเป็ นตัวแปรทางจิตวิทยาทีมีบทบาทใน
การเรียนภาษาและผลสัมฤทธิ ในการเรียนภาษา หากนักเรียนได้ รับประสบการณ์การเรี ยนภาษาอังกฤษที
แตกต่างกันก็อาจจะส่งผลให้ นักเรี ย นมี เ จตคติทีดีต่อการเป็ นผู ้ เ รี ย นภาษาทีดีแตกต่างกันไปด้ วย เมือ
นักเรียนมีเจตคติเชิงบวกต่อการเรียนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศก็จะเกิดแรงจูงใจในการเรียน ซึง
จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ ในการเรียนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศของนักเรียนเหล่านี ให้ ดีตามไปด้ วย
เช่นเดียวกับทีทิพรัตน์ ลิมพะสุต (2534) สรุปว่า เจตคติมีบทบาทสําคัญและสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ ทางการ
เรียนเป็ นอย่างมาก เพราะการมีเจตคติต่อการเรียนในทางทีดี จะช่วยให้ นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ น
นอกจากการได้ รับ ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ ภาษาอัง กฤษจะมี อิท ธิ พลต่อ ผลสัม ฤทธิ
ทางการเรียนภาษาอังกฤษและเจตคติทีดีต่อการเป็ นผู ้ เรี ยนภาษาแล้ ว การได้ รับประสบการณ์การเรี ยนรู ้
ภาษาอังกฤษทีต่างกันอาจทําให้ ผู ้ เรียนมีรูปแบบการเรียนรู ้ ทีต่างกันด้ วย ดังเช่นที Kongkan (2010) กล่าว
ไว้ ว่ารูปแบบการสอนของผู ้ สอนจะมีผลกับรูปแบบการเรี ยนของผู ้ เรี ยนในการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ
ทั งการเรียนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาทีสอง และการเรียนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศ
การศึก ษาเพื อพิ จ ารณาว่าผู ้ เ รี ย นมีรู ป แบบการเรี ย นรู ้ อย่างไรมีค วามสํ าคัญ อย่างยิ ง
ดังที Reid (1998) ได้ กล่าวถึงความสําเร็จของการเรียนการสอนในชั นเรียนว่า ขึ นกับการศึกษารูปแบบการ
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เรียนรู ้ ของผู ้ เรียน เพือจะนําไปสู่การใช้ ข้อได้ เปรียบในเรืองรูปแบบการเรียนรู ้ แต่ละแบบของผู ้ เรียนแต
่ละคน
มาสร้ างโอกาสสูง สุด ในการเรี ย นรู ้ สอดคล้ อ งกับ ที Oxford (1998) กล่าวถึ งการรู ป แบบการเรี ย นที
สอดคล้ องกับรูปแบบการสอนและอุปกรณ์การสอนต่างๆ จะทําให้ นักเรี ยนเกิดความมันใจและมีผลการ
เรี ย นรู ้ ทีดี ส่วนครู ผู ้ สอนทีไม่เข้ าใจรู ปแบบการเรี ยนรูข้ องนักเรี ย นรวมถึงไม่เ ข้ าใจรูป แบบการสอนของ
ตนเอง ก็จ ะนําไปสู่รูปแบบการสอนที ทําให้ เ กิดปั ญ หา นักเรี ยนจะขาดความมันใจ และเกิดความรู ้ สึก
ขัดแย้ งในการเรียน อาจรุนแรงถึงการปฏิเสธการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ นอกจากนี Felder และ Silverman
(1988) รวมทั งนักวิจัยอีกหลายท่าน กล่าวถึงการไม่เข้ ากัน (mismatch) ระหว่างรูปแบบการเรี ยนรู ้ ของ
นักเรียนและรูปแบบการสอนของผู ้ สอน จะยิงทําให้ นักเรี ยนรู ้ สึกเบือหน่ายไม่อยากเข้ าร่วมในชั นเรี ยน มี
ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนไม่ดี และท้ อแท้ ในการเรี ยน โดยเข้ าใจว่าตนเองไม่มีความสามารถในวิชานั นๆ
จนถึงกระทังเลิกเรียนวิชานั นไปเลย ด้ วยเหตุนี อาจกล่าวได้ ว่า พฤติกรรมของครูจะมีผลต่อความสําเร็จของ
ผู ้ เรี ยน ครูสามารถสะท้อนรูปแบบการเรี ยนรู ้ ของผู ้ เรี ยนในวิธีการสอนของตนเอง ผลการวิจัยของ Rao
(2001) พบว่า นักเรียนจะประสบผลสําเร็จในการเรียนก็ด้วยการจับคู่ทีลงตัวระหว่างรูปแบบการเรี ยนรูของ
้
นักเรียนและรูปแบบการสอนของครู
Hsueh และ Chris (1998) สรุปว่าหากรูปแบบการสอนของครูไม่สัมพันธ์กันกับรูปแบบ
การเรี ย นของนัก เรี ย นก็ จ ะทํ าให้ เกิ ดความขัดแย้ งในชั นเรี ย น นอกจากนี อรวรรณ ภัส สรศิริ(2526)
กล่าวถึงครูผู ้ สอนว่า ครูเป็ นผู ้ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม พัฒนาการทางสติปัญญาและทางสังคมของนักเรี ยน
ทั งยังมีผลต่อสุขภาพจิตและการปรับตัวของนักเรียน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรี ยนจึงเป็ นสิงสําคัญใน
การเสริมสร้ างบรรยากาศให้ ผู ้ เรียนเกิดการเรียนรู ้ สร้ างเจตคติและผลสัมฤทธิ ทีดีในการเรียน
จากความสัมพันธ์ทีกล่าวมาจะเห็นได้ ว่าประสบการณ์การเรี ยนรู ้ มีความสําคัญ ต่อการ
เรียนภาษาอังกฤษ และประสบการณ์การเรียนรู ้ ภาษาอังกฤษแบบใด จะทําให้ ผู ้ เรี ยนมีผลสัมฤทธิ ทางการ
เรียนภาษาอังกฤษเพิมสูงขึ นทีสุด มีเจตคติเชิงบวกต่อวิชาภาษาอังกฤษมากทีสุด และเข้ ากับรูปแบบการ
เรี ย นรู ้ ของผู ้ เ รี ย น ผู ้ ส อนจึ ง ควรวางแผนและออกแบบการจัด การเรี ย นการสอนภาษาอัง กฤษให้มี
ประสิทธิภาพเข้ ากับผู ้ เรียนและจุดประสงค์ของแต่ละรายวิชา ผู ้ บริหารสถานศึกษาควรวางหลักสูตรทีจะทํา
ให้ เกิ ดการพัฒนาศักยภาพและผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษของนัก เรี ย นให้ เ ต็มที เพราะการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทีให้ ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ แบบใดแบบหนึงเพียงแบบเดียว อาจเป็ น
การสูญ เปล่า ไม่ค รอบคลุม เนื อหาวิ ช าและทํ า ให้ เกิ ด ความล้ มเหลวในการจั ด การเรี ย นการสอน
ภาษาอังกฤษในสถานศึกษานั นๆอีกด้ วย
ดังทีกล่าวแล้ วว่าความแตกต่างของการได้ รับประสบการณ์การเรี ยนรู ้ ภาษาอังกฤษทั ง
3 ลักษณะข้ างต้ น จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษ และ
รูปแบบการเรียนรู ้ ภาษาอังกฤษของนักเรียน ในชั นเรี ยนทีมีนักเรี ยนหลายกลุ่มซึงเคยได้ รับประสบการณ์
การเรียนรู ้ ภาษาอังกฤษต่างๆกัน อาทิในกรณีของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (ฝ่ ายมัธยม) ซึง
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การเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็ น
เวลา 5 คาบ (คาบละ 50 นาที) ต่อสัปดาห์ โดยแบ่งได้ เป็ นวิชาภาษาอังกฤษหลัก3 คาบ และภาษาอังกฤษ
เสริมทักษะ 2 แต่ตั งแต่ปีการศึกษา2547 ทางโรงเรี ยนมีนโยบายโครงการเรี ยนภาษาแบบเข้ มกับเจ้ าของ
ภาษา โดยนักเรียนจะมีประสบการณ์ในการเรียนภาษาอังกฤษทีต่างกันใน 2 ลักษณะ กล่าวคือผู ้ ปกครอง
เลือกได้ ว่า จะให้ นักเรียนได้ เรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้ าของภาษาในโครงการเรียนภาษาอังกฤษแบบ
เข้ มกับเจ้ าของภาษา ทั ง5 คาบ ทีจัดการเรี ยนการสอนโดยอาจารย์ทีเป็ นเจ้ าของภาษาจากสถาบันทีการ
สอนภาษาอังกฤษทีน่าเชือถือ ซึงจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายต่อคนเพิมขึ น หรือเรียนภาษาอังกฤษแบบผสมผสาน
คือเรียนกับอาจารย์ชาวไทย 4 คาบและอาจารย์เจ้ าของภาษาในวิชาทักษะภาษา 1 คาบในหลักสูตรปกติที
จัดการเรี ย นการสอนโดยอาจารย์ ที เป็ นเจ้ าของภาษาสอนตามหลัก สูตรที ทางโรงเรี ย นกําหนด และมี
อาจารย์ประจําชาวไทยดูแลในคาบการเรียนนั นๆ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่ายเพิมเติม การจัดประสบการณ์
การเรี ย นรู ้ ภาษาอังกฤษในระดับ มัธยมศึก ษาตอนปลายจะแตกต่างจากในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้ น
กล่าวคือนักเรียนจะได้ เรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้ าของภาษาในโครงการเรี ยนภาษาอังกฤษแบบเข้ ม
กับเจ้ าของเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 2 คาบ ส่วนวิชาภาษาอังกฤษหลัก 3 คาบจะต้ องเรี ยนกับ
อาจารย์ไทย
นักเรียนในกลุ่มทีผู ้ วิจัยสนใจจะศึกษาจะมีประสบการณ์ในการเรี ยนภาษาทีแตกต่างกัน
แบ่งได้ เป็ น 3 กลุ่มคือนัก เรี ย นทีมีประสบการณ์ก ารเรี ยนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นกับ
อาจารย์เจ้ าของภาษา นักเรี ยนทีมีประสบการณ์การเรี ยนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นกับ
อาจารย์ชาวไทย และนักเรี ย นทีมีประสบการณ์การเรี ยนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึก ษาตอนต้ นกับ
อาจารย์เจ้ าของภาษา และย้ ายกลับมาเรียนกับอาจารย์ไทย ซึงนักเรียนทั ง3 กลุ่มก็จะมีผลสัมฤทธิ ในการ
เรี ย นโดยรวมระดับดีมากในวิช าภาษาอังกฤษเมือศึกษาในระดับ มัธยมศึก ษาปี ที 3 ผู ้ วิจัยจึงมีความ
ประสงค์ทีจะศึกษาว่า นักเรียนทั ง3 กลุ่มทีมีประสบการณ์ในการเรียนภาษาอังกฤษต่างกันจะมีรูปแบบใน
การเรี ยนรู ้ ภาษาอังกฤษเหมือนหรื อต่างกันอย่างไร และรู ปแบบการเรี ย นรู ้ รูป แบบใดจะทําให้ นักเรี ย น
ประสบผลสําเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษ ตลอดจนนักเรี ยนเหล่านี มีเจตคติทีดีต่อการเป็ นผู ้ เรี ยนภาษา
หรื อไม่ นักเรี ยนกลุ่มใดจะมีเจตคติทีดีต่อการเป็ นผู ้ เรี ย นภาษามากที สุดในสามกลุ่ม และเมือเรี ย นใน
หลักสูตรปกติกับอาจารย์ชาวไทยในวิชาภาษาอังกฤษหลัก3 คาบ ในระดับมัธยมศึกษาปี ที 4 นักเรี ยนทั ง
สามกลุ่มจะมีผลการเรียนต่างกันหรือไม่อย่างไร
นอกจากนี แล้ ว หากพิจารณานโยบายของโรงเรี ยนพบว่า นโยบายมีจุดแข็งคือการเปิ ด
กว้ างเพือให้ นักเรียนสามารถเลือกประสบการณ์ในการเรียนภาษาอังกฤษทีแตกต่างกันตามความเหมาะสม
ของนักเรียนได้ แต่หากพิจารณาในเชิงหลักของความเท่าเทียมกันของนโยบายดังกล่าวอาจพิจารณาได้ว่า
ทําให้ เ กิ ดความแปลกแยกในกลุ่มนัก เรี ย น ดังนั นผู ้ วิจัยจึงมีความเห็น ว่าหากมีก ารวิจัย ทีมีผลชี ชัดว่า
นักเรี ยนที มีประสบการณ์ใ นการเรี ย นภาษาอังกฤษทีต่างกันจะมีผลการวิจัยที ต่างกันหรื อไม่ ดังนั นข้ อ
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ค้ นพบจากการวิจัยในครั งนี ก็จะทําให้ โรงเรียนสามารถดําเนินนโยบายได้ อย่างชัดเจนยิงขึ น นอกจากการ
วางนโยบายของโรงเรียนแล้ ว ผลการศึกษาเพือตอบคําถามดังกล่าวก็จะทําให้ ผู ้ สอนเข้ าใจธรรมชาติหรื อ
ลักษณะการเรียนรู ้ ภาษาอังกฤษของนักเรียนทีมีประสบการณ์ในการเรียนภาษาทีแตกต่างกัน ซึงจะช่วยให้
ผู ้ สอนสามารถจัดสภาพแวดล้ อม ปรับรูปแบบการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษในชั นเรี ยนให้ เหมาะกับ
รูปแบบการเรียนรู ้ และเจตคติในการเรียนภาษาของนักเรี ยน เมือปรับรูปแบบการสอนให้ สอดคล้ องและมี
ประสิทธิภาพเข้ ากันกับผู ้ เรียนมากยิงขึ นก็จะทําให้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนสูงทีสุดตามศักยภาพ
ของนักเรียนต่อไป และยังนําไปใช้ เป็ นแนวทางในการแก้ ปัญหาและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทั งในกลุ่ม
นี และกลุ่มอืนๆรวมถึงการปรับปรุ งการจัดหลักสูตรการเรี ย นภาษาอังกฤษทีโรงเรี ยนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย(ฝ่ ายมัธยม) ทั งหลักสูตรปกติและหลักสูตรทีให้ ผู ้ ปกครองเลือกได้ ว่าจะให้ นักเรี ยนได้เรี ยน
ภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้ าของภาษาในโครงการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ มกับเจ้ าของภาษา โดยจะต้ อง
เสียค่าใช้ จ่ายต่อคนเพิมขึ น หรื อเรี ยนหลักสูตรปกติของโรงเรี ยน เพือให้ มีความเหมาะสมและคุ ้ มค่ากับ
ค่าใช้ จ่ายทีต้ องเสียไปและเพือให้ เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1.เพือสํารวจรูปแบบการเรียนรู ้ เจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนทีมีประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษกับผู ้ สอนทีแตกต่างกัน
2.เพื อเปรี ย บเที ย บรู ป แบบการเรี ย นรู ้ เจตคติ ต่อการเรี ย นวิ ช าภาษาอังกฤษ และผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปี ที4 ระหว่างนักเรี ยนทีมีประสบการณ์การ
เรียนภาษาอังกฤษแตกต่างกัน
1.3 สมมุติฐานของการวิจัย
ปั ญชลี วาสนสมสิทธิ (2546) ได้ ทําการศึกษารูปแบบในการเรี ยนรู ้ (Learning style)ของผู ้ เรี ยน
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศ ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีกําลังศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ
พื นฐาน2 (Foundation Enghlish II) จากการวิจัยพบว่านิสิตมีความชอบรูปแบบการเรี ยนรู ้ โดยการปฏิบัติ
ตนในสถานการณ์ต่างๆ (Kinetics Learning) มากทีสุด นิสิตทีมีผลการเรี ยนดีมากและดีชอบทีจะเรี ยนรู ้
ด้ วยตนเอง (Individual Learning) มากกว่าผู ้ เรียนทีมีผลการเรียนระดับปานกลางและอ่อน
แสงหล้ า โปธาและคณะ (2548) ได้ ทําการศึกษารู ป แบบการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ย นโรงเรี ยนสาธิ ต
มหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ ปี การศึก ษา 2547 พบว่ า รู ป แบบการเรี ย นรู ้ ของนัก เรี ย นโรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีรูปแบบการเรี ยนรู ้ แบบอิสระ แบบร่วมมือ แบบพึงพาและแบบมีส่วนร่วมอยู่ใน
ระดับมาก ส่วนนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปี ที 1 ทีมีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนต่างกัน มีรูปแบบการเรี ยนรู ้ แบบ
อิสระในกลุ่มเก่งทุกวิชา และชั นมัธยมศึกษาปี ที 4 ทีมีผลผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนต่างกัน พบว่ามีรูปแบบ
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การเรียนรู ้ แบบอิสระในกลุ่มสาระการเรียนรู ้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีความแตกต่างกัน ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู ้ ภาษาต่างประเทศพบว่ามีรูปแบบการเรียนรูไ้ ม่แตกต่างกัน
Rao (2002) เสนอว่าการปรับวิธีการสอนเพือให้ เ ข้ ากับวิธีก ารเรี ยนของผู ้ เรี ยนทีมาจากสังคม
ต่างกัน ซึงจะช่วยลดการไม่เข้ ากัน (mismatching) ระหว่างรูปแบบการสอนของครู เจ้ าของภาษาและ
รูปแบบการเรียนรู ้ ของนักเรียนชาติต่างๆในเอเชียตะวันออก เพือเพิมประสบการณ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ
ให้ กบั นักเรียนเหล่านั นในระดับต่างๆ
Wudthayagorn (2003) ได้ ศึกษาวิจัยเกียวกับความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติและแรงจูงใจของเด็ก
ในบริบทการเรียนภาษาทีต่างกัน สรุปได้ ว่า ในบริบทการเรียนภาษาทีแตกต่างกัน 2 บริบทคือ บริบททีเป็ น
สองภาษา (bilingual context) เด็กจะแสดงเจตคติเชิงบวกและมีแรงจูงใจในการเรียนภาษามากกว่าเพราะ
ได้ ใช้ ภาษาในการติดต่อพบปะผู ้ คนในชีวิตประจํ าวัน และเห็นความสําคัญของการใช้ ภาษานั นๆได้ จริง
มากกว่าบริบททีเป็ นภาษาเดียว (monolingual context)
งานวิจัยดังกล่ าวจึงนําไปสู ่ สมมุติฐานในการวิจัยดังต่ อไปนี
1. นักเรียนทีมีประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษทีแตกต่างกัน จะมีรูปแบบการเรี ยนรู ท้ ีแตกต่าง
กัน
2. นัก เรี ย นที มี ป ระสบการณ์ ก ารเรี ย นภาษาอังกฤษที แตกต่า งกัน จะมี เ จตคติ ต่อ การเรี ย น
ภาษาอังกฤษทีแตกต่างกัน
3. นัก เรี ย นที มีป ระสบการณ์ก ารเรี ย นภาษาอังกฤษที แตกต่างกัน จะมีผลสัมฤทธิ ในการเรี ย น
ภาษาอังกฤษทีแตกต่างกัน
1.4 ขอบเขตของการวิจัย
1) ตัวแปรที ศึกษา
ตัวแปรอิสระ คือ ประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้ าของภาษาและอาจารย์ชาว
ไทย ซึงในการวิจัยครั งนี ได้ จําแนกประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษออกเป็ น 3 รูปแบบ คือ
1) การเรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวไทย
2) การเรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้ าของภาษา
3) การเรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้ าของภาษา และย้ ายกลับมาเรียนกับอาจารย์ชาวไทย
ตัวแปรตาม คือ รูปแบบการเรียนรู ้ เจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และผลสัมฤทธิ ทางการ
เรียนภาษาอังกฤษ
2) ประชากรของการวิจัย
ประชากรของการวิ จั ย ได้ แก่ นั ก เรี ยนที มี ผ ลสัม ฤทธิ ทางการเรี ย นวิ ช าภาษาอัง กฤษสู ง
ชั นมัธยมศึกษาปี ที4/1 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ ายมัธยม ปี การศึกษา2552
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1.5 คําจํากัดความในงานวิจัย
1.รู ปแบบการเรียนรู ้ (Learning style) หมายถึง วิธีการทีทําให้ เกิดพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ และการ
รับความรู ้ ใหม่ของผู ้ เรียนในการเรียนภาษา สามารถระบุรูปแบบการเรียนรู ้ ของนักเรียนโดยใช้ แบบสอบถาม
Style Analysis Survey (SAS) ทีพัฒนาโดย Cohen& Oxford (2001) ซึงในทีนี จะเป็ นการวัดรูปแบบการ
เรียนรูภ้ าษา (Language Learning Style) แบ่งเป็ น 11 รูปแบบ คือ
1) ความสามารถรับรู ้ ข้อมูลได้ ดีโดยการใช้ สายตา (Visual)
2) ความสามารถรับรู ้ ข้อมูลได้ ดีโดยการใช้ การฟั งการพูด (Auditory)
3) ความสามารถรับรู ้ ข้อมูลได้ ดีโดยการใช้ การสัมผัส (Hands-on) เช่น ทํ าโครงงานหรื อการ
เคลือนไหว
4) ความสามารถในการทํากิจกรรมกับผู ้ อืน หรือมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มได้ ดี Extroverted)
(
5) ความรู ้ สึกภายในตนเอง ชอบการทํางานด้ วยตนเองหรือทํางานกับเพือนทีคุ ้ นเคย I(ntroverted)
6) ความสามารถใช้ การคาดคะเน วางแผนแบบสร้ างสรรค์ และคิดแบบนามธรรม (Intuitive)
7) ความสามารถใช้ การคิดแบบเป็ นรู ปธรรมได้ ดี รับรู ้ ข้ อมูลแบบซึมซับที ละน้ อยๆ (Concretesequential)
8) ความสามารถในการตัดสินใจอย่างรวดเร็วเมือได้ รับข้ อมูล ให้ ความเอาใจใส่กับเรืองกฎเกณฑ์
(Closure-oriented / Judging)
9) การรับข้ อมูลไปเรือย ๆ ชอบการเรียนแบบค่อย ๆ ซึมซับโดยไม่ต้องใช้ ความพยายามมากนัก ไม่
จริงจังการรับข้ อมูลต่างๆ (Open /Perceiving)
10) ความสามารถในการมองภาพรวม เดาความหมายของคําศัพท์ จากบริ บ ท สนใจใจความ
สําคัญ (Global/Holistic)
11) การให้ ความสนใจกับรายละเอียดทางไวยากรณ์ ไม่ชอบการคาดเดาความหมายจากบริ บท
(Analytic)
2. เจตคติต่อการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ (Attitude Towards English Learning) หมายถึง
การเป็ นผู ้ เรียนภาษาอังกฤษทีดี และสามารถระบุได้ โดยใช้ แบบสอบถาม Language Learning Attitude
Questionnaire ซึงแบ่งเจตคติต่อการเรียนภาษาออกเป็ น 5 ด้ าน ได้ แก่
2.1 การนับถือตนเอง (Self-esteem)
2.2 การยับยั งตนเอง I(nhibition)
2.3 ความกล้ าเสียง (Risk-taking )
2.4 การเข้ าใจความรู ้ สึกของผู ้ อืน E( mpathy หรือ Ego Permeability)
2.5 การอดทนต่อภาวะกํากวม (Ambiguity)
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จากแบบทดสอบสรุปได้ ว่า หากคะแนนเจตคติต่อการเรี ยนภาษาด้ านต่างๆต่อไปนี คือ การนับถือ
ตนเอง (Self-esteem) การยับยั งตนเอง(Inhibition) ความกล้ าเสียง (Risk-taking ) การเข้ าใจความรู ้ สึก
ของผู ้ อืน (Empathy หรื อ Ego Permeability) สูง ก็จะแสดงถึงเจตคติในการเรี ยนภาษาด้ านนั นๆสูงไป
ด้ วย แต่ใ นทางกลับ กัน หากมีค ะแนนเจตคติใ นด้ า นความอดทนต่อ สภาวะกํ ากวม (Ambiguity) สูง
หมายถึง นักเรียนมีความอดทนต่อสภาวะกํากวมได้ น้อย
3. อาจารย์ ชาวไทย หมายถึง อาจารย์ประจําชาวไทยทีสอนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศที
โรงเรี ยนสาธิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (ฝ่ ายมัธยม) (non-NEST- Non-Native English- Speaking
Teacher)
4. อาจารย์ เจ้ าของภาษา หมายถึง อาจารย์ต่างชาติทีสอนในโครงการเรี ยนภาษาอังกฤษแบบ
เข้ มกับเจ้ าของภาษาทีใช้ ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาทีหนึง (NEST-Native English- Speaking Teacher)
5. ผลสั ม ฤทธิ ในการเรี ย นภาษาอัง กฤษ หมายถึง คะแนนสอบวิช าภาษาอังกฤษระดับ
มัธยมศึกษาปี ที 4
6. นั กเรี ยนที มีผลสัม ฤทธิ ทางการเรี ยนสู ง หมายถึง นัก เรี ยนชั นมัธยมศึกษาปี ที 4/1 สาย
คณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์ โรงเรี ยนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ ายมัธยม ปี การศึกษา 2552 ทีมีผล
การเรียนวิชาภาษาอังกฤษและทุกวิชาในระดับดีมาก (เกรด 4) จํานวน 36 คน
1.6 ประโยชน์ ที คาดว่าจะได้ รับในการทําวิจัย
1. ประโยชน์ ในการจัดการเรียนการสอน
1) เป็ นแนวทางในการวิเ คราะห์ ความสัมพัน ธ์ ระหว่างประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ ภาษาอังกฤษ
พฤติกรรมการเรียนรูแ้ ละผลการเรียนรู ้ ของผู ้ เรียน ซึงจําแนกได้ เป็ น รูปแบบการเรี ยนรู เ้ จตคติต่อการเรี ยน
วิชาภาษาอังกฤษและ ผลสัมฤทธิ ทางการเรียน
2) เป็ นข้ อมูลให้ กับผู ้ สอนในการวางแผนและออกแบบการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษให้ มี
ประสิทธิภาพเข้ ากับทั งผู ้ เรียน หลักสูตรและจุดประสงค์ของแต่ละรายวิชา เพือให้ เกิดการพัฒนาศักยภาพ
และผลสัมฤทธิ ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนให้ เต็มที
2. ประโยชน์ ในด้ านการวิจัย
เป็ นข้ อมูลและแนวทางในการวิจัย ที เกี ยวข้ องกับ รู ป แบบการเรี ย นรู ้ เจตคติต่อการเรี ย นวิช า
ภาษาอังกฤษ ผลสัมฤทธิในการเรียนภาษาอังกฤษและประสบการณ์การเรี ยนภาษาอังกฤษของนักเรียนที
มีผลสัมฤทธิ ทางการเรียนสูงในระดับอืนๆต่อไป

บทที 2
เอกสารงานวิจัยที เกี ยวข้ อง
ผู ้ วิจัยได้ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้ องกับการจัดประสบการณ์การเรี ยนภาษาอังกฤษที
แตกต่างกัน รูปแบบการเรียนรู ้ เจตคติต่อการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ ซึงผู ้ วิจัยได้ นําเสนอเนื อหาออกเป็ น
3 ตอน ดังนี
ตอนที 1 รู ปแบบการเรียนรู ้
1.1 ความหมายของรูปแบบการเรียนรู ้
1.2 งานวิจัยทีเกียวข้ องกับรูปแบบการเรียนรู ้ ของนักเรียนนักศึกษา
ตอนที 2 เจตคติในการเรียนภาษาอังกฤษ
2.1 ความหมายของเจตคติ
2.2 องค์ประกอบของเจตคติ
2.3 ความสําคัญของเจตคติต่อการเรียนภาษา
2.4 งานวิจัยทีศึกษาเกียวกับเจตคติและการเรียนภาษาอั งกฤษของนักเรียนนักศึกษา
ตอนที 3 การเรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์ เจ้าของภาษาและอาจารย์ ที ไม่ ใช่ เจ้าของ
ภาษา
3.1 ความหมายและความเป็ นมาของการเรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้ าของภาษา
และอาจารย์ที ไม่ใช่เจ้ าของภาษา
3.2 งานวิจัยทีเกียวข้ องกับการเรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้ าของภาษาและ
อาจารย์ทีไม่ใช่เจ้ าของภาษา
โดยแต่ละตอนมีรายละเอียดดังต่อไปนี
ตอนที 1 รู ปแบบการเรียนรู ้ (Learning styles)
ผู ้ วิจัยได้ ศึกษาเกียวกับรูปแบบการเรียนรู ้ ใน 2 ประเด็น คือ 1) ความหมายของรูปแบบการเรี ยนรู ้
2) งานวิจัยทีเกียวข้ องกับรูปแบบการเรียนรู ้ ของนักเรียนนักศึกษาโดยแต่ละประเด็นมีรายละเอียดดังนี
1.1 ความหมายของรู ปแบบการเรียนรู ้
รูปแบบการเรียนรู ้ (Learning styles) มีผู ้ ให้ คําจํากัดความไว้ หลากหลายดังนี
Oxford (1998) อ้ างถึงคําจํากัดความของรูปแบบการเรียนที Cornett (1983) กล่าวไว้ ว่า รูปแบบ
การเรี ย นเป็ นวิธีก ารทีนักเรี ย นรับรู ้ ภาษาใหม่หรื อการเรี ย นรู ้ วิช าอืนๆ และเป็ นวิธีก ารซึงจะทํ าให้ เ กิ ด
แนวทางทีจะนําไปสู่พฤติกรรมการเรียนรู ้
Reid (1998) กล่าวถึงรูปแบบการเรียนรู ้ ว่า เป็ นคุณลักษณะพื นฐานภายในของผู ้ เรียนมักจะถูกใช้
โดยไม่รู ้ ตัวเพื อทีจะรับและเข้ าใจข้ อมูลใหม่ นักเรี ย นจะคงรูป แบบการเรี ย นรู ้ ตามรู ปแบบการสอนและ
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บรรยากาศของชั นเรียน การวิจัยได้ แสดงให้ เห็นว่านักเรี ยนทีประสบความสําเร็จจะมีรูปแบบการเรี ยนรูที้
หลากหลาย และนักเรียนสามารถพัฒนารูปแบบการเรียนรู ้ ได้ จากประสบการณ์ทีพบและการฝึ กฝน
ปั ญชลี วาสนสมสิทธิ (2546) กล่าวถึงองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู ้ ทีนักวิจัยหลายท่านได้ ให้
ไว้ ร่วมกัน คือ ความเชื อที ว่ารู ป แบบการเรี ย นรู ้ คือวิธีก ารหรื อรู ป แบบของพฤติก รรมของผูเรี้ ย นเองต่อ
สภาพแวดล้ อมในการเรียน ตามคําจํากัดความเหล่านี ผู ้ เรียนมีวิธีการในการรับรู ้ และประมวลข้ อมูลทีเป็ น
ของตนเองในสภาพการเรียนทีแตกต่างกัน เช่นเดียวกับทีมีวิธีการในการตอบสนองและมีปฏิกิริยาต่อการ
เรียนต่างกันด้ วย ดังนั น รูปแบบการเรี ยนของผู ้ เรี ยนจึงหมายถึง ความแตกต่างและความหลากหลายใน
กระบวนการเรียนรู ้ ของผู ้ เรียน
แสงหล้ า โปธาและคณะ (2543) กล่าวว่า รูปแบบการเรียนรู ้ คือ วิธีการทีผู ้ เรียนใช้ ในการเรียนรู ้ สิง
ต่างๆโดยมีองค์ประกอบของพฤติกรรมการเรียนทีมาจากประสบการณ์และสภาพแวดล้ อม มีรูปแบบดังนี
คือ การเรียนรู ้ แบบอิสระ แบบร่วมมือ แบบพึงพาและแบบมีส่วนร่วม
จากผลการสังเคราะห์ความหมายของรูปแบบการเรียน ผู ้ วิจัยสามารถสรุปความหมายของรูปแบบ
การเรี ยนรู ไ้ ด้ ว่า รูปแบบการเรี ยนรู ้ หมายถึง วิธีการทีทําให้ เกิดพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ ความรู ้ และการรับ
ความรู ้ ใหม่ของผู ้ เรียนในการเรียน
เนืองจากมีการแบ่งรู ปแบบการเรี ยนรู ้ ในมิติต่างๆกัน ผู ้ วิจัยได้ นําเสนอรูป แบบการเรี ยนรู ้ ตามที
Reid (1998) ได้ รวบรวมคํานิย ามที ใช้ แสดงถึงรู ปแบบการเรี ย นรู ้ ที นัก วิจัยหลายๆท่านได้ ก ล่าวถึงไว้
ดังตารางที 2.1
ตารางที 2.1 ภาพรวมของรูปแบบการเรียนรู ้

ภาพรวมของรูปแบบการเรียนรู ้
Verbal/Linguistic
Musical
Logical/Mathematical
Spatial/visual
Bodily/ Kinesthetic
Interpersonal
Intrapersonal

The Seven Multiple Intelligences
เก่งภาษา
เก่งดนตรี
เก่งตรรกะและเลข
เก่งมิติสัมพันธ์
เก่งเคลือนไหว
เก่งรู ้ จักตนเอง
เก่งรู ้ จักผู ้ อืน
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ตารางที 2.1 ภาพรวมของรูปแบบการเรียนรู ้ (ต่อ)

ภาพรวมของรูปแบบการเรียนรู ้
Visual
Auditory
Tactile
Kinesthetic
Group
Individual
Field Independent
Field dependent

Analytic
Global
Reflective
Impulsive
Converger
Diverger
Assimilator
Accommodator

Perceptual Learning Styles
ความสามารถรับรู ้ ข้อมูลได้ ดีโดยการใช้ สายตา
ความสามารถรับรู ้ ข้อมูลได้ ดี โดยการใช้ การฟั ง
ความสามารถรับรู ้ ข้อมูลได้ ดีโดยการลงมือทํางานต่างๆ
การเรียนรู ้ ในการปฏิบัติตนใน สถานการณ์ต่างๆ
การเรียนรู ้ ด้วยการทํางานเป็ นกลุ่ม
การเรียนรู ้ ด้วยตนเอง
Field Independent and Field Dependent (Sensitive)
ผู ้ ทเรีี ยนรู ้ ได้ ดีเมือได้ รับข้ อมูลเป็ นรายละเอียดย่อยๆ
ผู ้ ทเรีี ยนรู ้ ได้ ดีจากบริบท และให้ ความสําคั ญกับมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู ้ อืน
Analytic and Global Learning Styles
ผู ้ ทีเรียนรู ้ ได้ ดีเมือได้ ข้อมูลทีมาเป็ นส่วนย่อยๆ
ผู ้ ทีทีเรียนรู ้ ได้ ดีเมือได้ ข้อมูลเป็ นภาพรวมทั งหมด
Reflective and Impulsive Learning Styles
ผู ้ ทีเรียนรู ้ ได้ ดีเมือได้ มีเวลาในการพิจารณาทางเลือกต่างๆ
ผู ้ ทีเรียนรู ้ ได้ ดีเมือได้ ตอบโต้ ทันทีทันใด
Kolb Experiential learning Model
ผู ้ ทีเรียนคิดเอกนัยมีความสนใจเฉพาะเจาะจงชอบทํางาน
กับวัตถุสามารถแก้ ปัญหา
ผู ้ ทีเรียนอเนกนัยทํางานได้ ดีในสถานการณ์ทีต้ องการ
ความคิดหลากหลาย
ผู ้ ทีเรียนแบบกลมกลืนสนใจทฤษฎีต่างๆสามารถสรุป
ไม่ชอบปฏิบัติ
ผู ้ ทีเรียนแบบปรับตัวชอบนําความคิดไปปฏิบัติ ชอบ
แก้ ปัญหาด้ วยตนเอง
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ตารางที 2.1 ภาพรวมของรูปแบบการเรียนรู ้ (ต่อ)

ภาพรวมของรูปแบบการเรียนรู ้
Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)
(1) Extraversion-Introversion
Extraverted
Introvert
(2) Sensing-Perception
Sensing

Intuitive

(3)Thinking-Felling
Thinking
Feeling
(4) Judging-Perceiving
Judging

Perceiving

เป็ นผู ้ ทีทํากิจกรรมกับผู ้ อืนหรือมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มได้ ดี
เป็ นผู ้ทีทํางานด้ วยตนเองหรือทํางานกับเพือนทีคุ ้ นเคย
เน้ นการรับข้ อมูลโดยการสังเกต รวบรวมข้ อมูลโดยผ่านการ
รับ รู ้ ทางประสาทสัมผัสทั ง5 ชอบข้ อมูล และการทดลอง
รายละเอียด
เน้ นการรับข้ อมูลโดยทางอ้ อมใช้ ความจํ า การคาดการณ์
จินตนาการ รับรู ้ สิงทีเป็ นกฎ ความคิดรวบยอด และทฤษฎี
ได้ ดี
ผู ้ ทีเรียนรู ้ ทีมีลักษณะตั ดสินใจโดยใช้ กระบวนการคิดทีมี
เหตุผล
ผู ้ ทีเรียนรู ้ ทีมีลักษณะตั ดสินใจโดยใช้ ความรู ้ สึกและค่านิยม
ตัดสินใจอย่างรวดเร็วเมือได้ รับข้ อมูล ให้ ความเอาใจใส่กับ
เรืองกฎเกณฑ์ การส่งงาน ทันเวลา และ มีการวางแผนการ
ทํางาน ขยัน จริงจัง
ไม่ตัดสินใจทันทีค่อยๆรับข้ อมูลไปเรือย ๆ ไม่ให้ ความเอาใจ
ใส่กับเรืองกฎเกณฑ์หรือ การส่งงานให้ ทันเวลา ชอบการ
เรียนแบบค่อย ๆ ซึมซับโดยไม่ต้องใช้ ความพยายามมากนัก
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ตารางที 2.1 ภาพรวมของรูปแบบการเรียนรู ้ (ต่อ)

ภาพรวมของรูปแบบการเรียนรู ้
Right-Brained
analytic reflective
Left-Brained
global impulsive

Independent
Dependent
Collaborative
Competitive
Participant
Avoidant

Right-and Left-Brained Learning Styles
เรียนรู ้ ได้ ดีโดยการใช้ การรับรู ้ ทางสายตา
การพึงพาตนเอง
เรียนรู ้ ได้ ดีโดยการใช้ การรับรู ้ โดยการฟั ง
การเรียนรู ้ ทีปฏิสัมพันธ์
Student’s Response Styles
Grasha และ Riechmann
พึงตนเอง/อิสระ
แบบพึงผู ้ อืน/พึงพา
แบบร่วมมือ
แบบแข่งขัน
แบบมีส่วนร่วม
แบบหลบหนี/แบบหลีกเลียง

ผู ้ วิจัยได้ เพิมเติมรูปแบบการเรียนรู ้ ตามที Grasha และ Riechmann (อ้ างถึงในแสงหล้ าและคณะ
2548) ได้ แบ่งรูป แบบการเรี ย นรู ้ เป็ น 6 แบบตามลักษณะพฤติกรรมในชั นเรี ย นที มีป ฏิสัมพัน ธ์ ระหว่าง
นักเรียนกับครูผู ้ สอนและนักเรียนกับเพือนร่วมชั นเรียน(Student’s Response Styles) เพือให้ ครอบคลุมถึง
คําทีใช้ แสดงถึงรูปแบบการเรียนรู ้ มากยิงขึ น
จากตารางพบว่า คําทีใช้ แสดงถึงรูปแบบการเรี ยนรู ้ มีหลายคําทีมีความคาบเกียวกันในเรื องของ
ความหมาย การเลือกใช้ คําทีใช้ แสดงถึงรูปแบบการเรี ยนรู ้ ของนักวิจัยก็ขึ นกับวัตถุประสงค์ในการศึกษา
ของแต่ละคน สําหรับ ตัวผู ้ วิจัยเองเลือกการแบ่งรูปแบบการเรี ย นรู ้ ของ Oxford (1989) และ Felder&
Henriques (1995) ในการวิจัยในครั งนี เนืองจากเป็ นการแบ่งรูปแบบการเรี ยนทีสอดคล้ องกับการเรี ยน
ภาษาอังกฤษทีผู ้ วิจัยสนใจศึกษา
Oxford (1989) และ Felder & Henriques (1995) จําแนกรูปแบบการเรี ยนรู ้ ทีมีผลต่อการเรี ยน
ภาษาอังกฤษออกเป็ น 3 กลุ่มใหญ่ คือ การใช้ ประสาทสัมผัส สถานการณ์ในการเรี ยนรู ้ การประมวลผล
ข้ อมูลและการใช้ ข้อมูลทีได้ รับมาในการเรียนภาษาอังกฤษมีรายละเอียด ดังนี
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1.การใช้ ประสาทสัมผัส แบ่งรูปแบบการเรียนรู ้ เป็ น3 ด้ าน ดังนี
1.1 ความสามารถรับรู ้ ข้อมูลได้ ดีโดยการใช้ สายตา(Visual) เช่น การอ่านหนังสือ ดูวิดีโอ
แผนภูมิ รูปภาพ
1.2 ความสามารถรับรู ้ ข้อมูลได้ ดโดยการใช้
ี
การฟั ง การพูด (Auditory) รวมถึงการโต้ วาที
การฟั งบรรยาย การแสดงบทบาทสมมุติ การอภิปราย การประชุม
1.3 ความสามารถรับรู ้ ข้อมูลได้ ดีโดยการใช้ การสัมผัส(Hands-on) เช่น ทําโครงงานหรื อ
การเคลือนไหว เช่น เล่นเกมส์ สร้ างโมเดล ทําการทดลองและต่อมา Oxford (1990) แบ่ง Hands-on เป็ น
Kinesthetic และ Tactile
2. สถานการณ์ในการเรียนรู ้ แบ่งรูปแบบการเรียนรู ้ เป็ น 2 ด้ านดังนี
2.1 ผู ้ มี ค วามสามารถในการทํ า กิ จ กรรมกั บ ผู ้ อื นหรื อมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ กลุ่ ม ได้ ดี
(Extroverted)
2.2 ผู ้ มีความสามารถในการทํากิจกรรมหรื อการทํางานต่างๆด้ วยตนเองหรื อทํางานกับ
เพือนทีคุ ้ นเคย (Introverted)
3.การประมวลผลข้ อมูลและการใช้ ข้อมูลที ได้ รับ มาในการเรี ย นภาษาอังกฤษ แบ่งรูป แบบการ
เรียนรู ้ เป็ นออกเป็ น 5 ด้ านดังนี
3.1 ใช้ สัญชาตญาณ ไหวพริ บ (Intuitive) คือ ความสามารถคาดคะเนวางแผนแบบ
สร้ างสรรค์และคิดแบบนามธรรม ชอบเป็ นผู ้ ควบคุมตนเองมีทางเลือกหลากหลายในการตัดสินใจ ไม่ชอบ
การบังคับ เรียนเรือง ความคิดรวบยอด กฎ ทฤษฎีทีเป็ นนามธรรมได้ ดีแต่จะรู ้ สึกเบือหน่ายกับรายละเอียด
ชอบศึกษาสิงทีซับซ้ อน
3.2 ใช้ การคิดแบบเป็ นรูปธรรม (Concrete-sequential ) คือ ชอบการเรี ยนการสอนและ
การทํางานเป็ นขั นเป็ นตอน ชอบให้ ผู ้ อืนเป็ นผู ้ ควบคุม ไม่ชอบการตัดสินใจเลือกหลายๆทางเลือรักบรู ้ ข้อมูล
แบบซึมซับทีละน้ อยๆ
3.3 การตัดสินใจอย่างรวดเร็วเมือได้ รับข้ อมูล (Closure-oriented ) คือ ความสามารถใน
ให้ ความเอาใจใส่กับเรืองกฎเกณฑ์ การส่งงานให้ ทันเวลา และ มีการวางแผนการทํางาน ขยัน จริงจัง
3.4 การไตร่ตรองก่อนการตัดสินใจ (Open /perceiving) คือ การรับข้ อมูลไปเรือย ๆ แต่ยัง
ไม่ตัดสินใจ ไม่ให้ ความเอาใจใส่กับเรืองกฎเกณฑ์หรือการส่งงานให้ ทันเวลา ชอบการเรียนแบบค่อยๆ ซึม
ซับโดยไม่ต้องใช้ ความพยายามมากนัก ไม่จริงจังการรับข้อมูลต่างๆ
3.5 การทําความเข้ าใจข้ อมูลแบบองค์รวม (Global/holistic) คือ ความสามารถในการ
เดาความหมายของคําศั พท์จากบริบท สนใจใจความสําคั ญ(Main idea) จากการมีปฏิสัมพันธ์และการ
สือสาร ไม่สนใจรายละเอียดปลีกย่อย สามารถเชือมโยงสิงทีเป็ นความรู ้ ใหม่กับความรู ้ และประสบการณ์
เดิม การทํางาน การบ้ านจะไม่ดีนักจนกว่าจะได้ ภาพรวมของความรู ้ ทั งหมด
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3.6 การทําความเข้ าใจข้ อมูลแบบแยกเป็ นส่วนย่อย (Analytic) คือ การให้ ความสนใจกับ
รายละเอียดทางไวยากรณ์ ไม่ชอบการคาดเดาความหมายจากบริบท (Context)ไม่ชอบเสียงในการคาดเดา
จากบริบท
1.2 งานวิจัยที เกี ยวข้ องกับรู ปแบบการเรียนรู ้ ของนักเรียนนักศึกษา
Oxford & Nam (1998) ได้ ศึกษารูปแบบในการเรี ยนรู ้ (Learning style) ของนักศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัยใช้ ชือว่า “Louise” นักศึกษาคนนี ใช้ สองภาษา คือ ภาษาอังกฤษและไทย Louise พบว่า
ตนเองเป็ นผู ้ บกพร่องในการเรี ยน (Learning Disability) เมือเรี ยนในระดับมหาวิทยาลัยแล้ ว การวิจัยใน
ครั งนีใช้ แบบสํารวจ Style Analysis Survey (SAS) ซึงพัฒนาโดย Oxford (1993) จากการศึกษาพบว่า
Louise มีปัญหาในกระบวนการฟั ง (auditory processing ability or auditory memory function) ทําให้
เกิดปั ญ หาไม่สามารถจําข้ อมูลทีได้ จากการฟั ง รวมถึงการอ่านและการเขียนด้ วยทําให้ เกิดปั ญ หาและ
ความกังวลในการเรียนมาโดยตลอด
หลังจากค้ นพบความบกพร่องในกระบวนการฟั งแล้ ว Louise ได้ เรี ยนรู ้ ในการใช้ รูปแบบการเรี ยน
(learning styles) เพือหาวิธีการเรี ยน (Learning strategies) ทีเหมาะสําหรับตัวเอง เช่น ใช้ ทักษะทาง
สายตามากขึ น ใช้ mapping technic ในการเรียนรู ้ ทางด้ านความหมาย ทีจะทําให้ เกิดความเข้ าใจในการ
อ่าน ให้ ผู ้ อืนจดบัน ทึกการบรรยายในชั นเรี ย นแทน เข้ ากลุ่มทบทวน กับเพื อนๆเพื อหลีก เลียงการอ่าน
หนังสือด้ วยตนเอง ตรวจสอบการจดบัน ทึกกับ เพือนหลังจากฟั งการบรรยาย เป็ นต้ น เมือ Louis รู ้ ว่า
รู ป แบบการเรี ย นรู ้ (Learning Styles) ของตนเองไม่เ หมาะกับ รู ป แบบการสอน (Teaching Styles)
ทีจะต้ องพบในการเรียนในชั นเรียนปกติ การแก้ ปัญหาของLouise ทําได้ โดยการปรับเปลียนรูปแบบการ
เรียนรู ้ ทีเหมาะกับตนเองไม่กังวลกับการเรี ยน และสามารถปรับวิธีการเรี ยนรู ้ เพือแก้ ปัญหาการเรี ยนของ
ตนเองได้ สําเร็จ
Rao (2001) กล่าวถึงวิธีลดการไม่เข้ ากัน (Mismatching) ระหว่างรูปแบบการสอนของครูเจ้ าของ
ภาษาและรูปแบบการเรียนรู ้ ของนักเรียนชาติต่างๆในเอเชียตะวันออก เพือเพิมประสบการณ์ในการเรี ยน
ภาษาอังกฤษให้ กับนักเรียนเหล่านั น สมมุติฐานของเขาก็คือ การปรับวิธีการสอนเพือให้ เข้ ากับวิธีการเรียนรู้
ของผู ้ เ รี ยนที มาจากสังคมต่างกัน Rao ได้ สรุ ปรู ป แบบการเรี ย นของนัก เรี ย นในแถบเอเชี ยตะวัน ออก
ดังต่อไปนี
1.เป็ นผู ้ ทีทํางานด้ วยตนเองหรื อทํางานกับเพือนทีคุ ้ นเคย(Introverted) จากความเชือ
ทีว่านักเรียนจะได้ รับความรู ้ ส่วนใหญ่จากครูมากกว่าการค้ นคว้ าด้ วยตนเอง ดังนั นการเรี ยนแบบครูเป็ น
ศูนย์กลาง (Teacher centered) ผู ้ เรียนจะรับข้ อมูลจากผู ้ สอนและมีส่วนร่วมในการเรียนน้ อย
2.มีความสามารถในการตัดสินใจอย่างรวดเร็วเมือได้ รับข้ อมูล (Closured- oriented) ให้
ความเอาใจใส่กับ เรื องกฎเกณฑ์ การส่งงานให้ ทัน เวลา และ มีก ารวางแผนการทํ า งาน ขยัน จริ งจัง
เนืองจากการเรียนส่วนใหญ่จะเป็ นแบบครูเป็ นศูนย์กลาง (Teacher-centered) นักเรี ยนจะมีรูปแบบการ
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เรี ย นเป็ น Closured- oriented ไม่ช อบความกํ ากวม ไม่แน่น อน ขาดลัก ษณะการเรี ย นรู ้ ด้ วยตนเอง
(Self autonomous) มักขึ นอยู่กับผู ้ สอน เชือฟั งและปฏิบัติตามกติกาและกําหนดเวลา
3.เรี ย นรู ้ ได้ ดีเ มื อได้ รั บ ข้ อมูล ที เป็ นรายละเอี ย ด (Analytic-Field Independent)
Littlewood (1999) กล่าวว่า นักเรี ยนในแถบเอเชียตะวันออกจะมีวิธีการเรี ยนทีให้ ความสําคัญกับผู ้ สอน
(Teacher centered) หนังสือเรี ย น (Book-centered) และผู ้ สอนเน้ นการสอนไวยากรณ์ แบบการแปล
(Grammar translation) ครูสอนอ่าน อธิบายประโยค วิเคราะห์โครงสร้ าง นักเรี ยนจะเน้ นการฟั ง การจด
บัน ทึ ก และการตอบคํ า ถาม ทํ า ให้ นัก เรี ย นสนใจรายละเอี ย ดมากกว่า ภาพรวม เน้ นความถูก ต้ อ ง
และความสัมพันธ์ทีเป็ นเหตุผล
4.รับ รู ้ ข้ อมูลได้ ดี โดยการใช้ สายตา (Visual) เพื อป้ องกัน การสับ สน การบรรยาย
การสนทนา การให้ คําสังและคําแนะนํา ต้ องมีการใช้ ป้ายหรือภาพประกอบ ลักษณะการเรี ยนการสอนครู
จะเน้ นหนังสือ การบรรยาย การใช้ กระดานดํา
5.ตัดสินใจ (Thinking) โดยใช้ กระบวนการคิดทีมีเหตุผลมากกว่าการใช้ ความรู ้ สึก ชอบ
การวิเคราะห์ แสดงความถูกต้ อง แม่นยํามากกว่าการเดาอย่างรวดเร็วในการสนทนา เช่น Nelson (1995)
ทีได้ กล่าวว่า นักเรียนญีปุ ่ นไม่ชอบการเดา ชอบใช้ เวลาในการคิดคําตอบก่อนตอบคําถาม
6.ใช้ การคิดแบบเป็ นรูปธรรมได้ ดี (Concrete-sequential) ชอบการเรียนการสอนและการ
ทํางานเป็ นขั นเป็ นตอน ชอบทําตามคําแนะนําของครูผู ้ สอน ไม่ชอบการตัดสินใจเลือกหลายๆทางเลือก
รับรู ้ ข้อมูลแบบซึมซับทีละน้ อยๆเน้ นการท่องจํา
Rao (2001) ยังกล่าวถึงวิธีก ารลดช่องว่างระหว่างรูป แบบการสอนของครู เ จ้ าของภาษาและ
รูปแบบการเรียนของนักเรียนดังนี คือ
1) การสํ า รวจรู ป แบบการเรี ย นของนั ก เรี ย นและการพั ฒ นาลัก ษณะการรั บ รู ้ ของผู ้ เรี ย น
ภาษาต่างประเทศ (EFL self-awareness)
2) การปรับการสอนให้ เข้ ากับรูปแบบการเรียนของนักเรียน
3) การให้ กําลังใจสนับสนุนให้ นักเรียนเปลียนแปลงบางพฤติกรรมเพือใช้ รูปแบบการเรียนรู ้ อืนมาก
ขึ น
4) การจัดเตรี ยมกิ จ กรรมสําหรับ นัก เรี ย นที มีรูป แบบการเรี ย นรู ้ ต่างกัน หากผู ้ สอนเข้ าใจและ
ยอมรับความแตกต่างของรูปแบบการเรียนรู ้ ของนักเรี ยน ผู ้ สอนจะมีการเตรี ยมการสอน พัฒนาทางเลือก
ใหม่ๆในการสอนเพือสนับสนุนให้ นักเรี ยนได้ ใช้ รูปแบบการเรี ยนรู ้ ทีแตกต่างไป ซึงจะทําให้ นักเรี ยนเป็นผู ้
ประสบผลสําเร็จในการเรียนภาษา
ปั ญ ชลี วาสนสมสิ ท ธิ (2003) ได้ ศึก ษารู ป แบบการเรี ย นรู ้ (Learning style) ของผู ้ เ รี ย น
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศ ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีกําลังศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ
พื นฐาน2 (Foundation Enghlish II ) ในภาคปลายปี การศึกษา 2542 จํานวน 327 คน โดยใช้ แบบสํารวจ
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Self-report survey questionnaire ที ได้ รับ การพัฒนาขึ นโดย Reid (1998) ที มุ่งศึก ษาPerceptual
Learning Styles 6 ด้ านดังนี
(1) ความสามารถรับรู ้ ข้อมูลได้ ดีโดยการใช้ สายตา(Visual learning)
(2) ความสามารถรับรู ้ ข้อมูลได้ ดี โดยการใช้ การฟั ง (Auditory Learning)
(3) ความสามารถรับรู ้ ข้อมูลได้ ดีโดยการลงมือทํางานต่างๆ(Tactile Learning)
(4) การเรียนรู ้ ในการปฏิบัติตนในสถานการณ์ต่างๆ (Kinesthetic Learning)
(5) การเรียนรู ้ ด้วยการทํางานเป็ นกลุ่ม(Group Learning)
(6) การเรียนรู ้ ด้วยตนเอง (Individual learning)
จากการวิจัย พบว่านิ สิตมีความชอบรู ป แบบการเรี ย นรู ้ โดยการปฏิบัติตนในสถานการณ์ ต่างๆ
(Kinesthetic Learning) มากทีสุดโดยมีค่าเฉลียคิดเป็ น 18.55 และมีความชอบรูปแบบในการเรี ยนรู ้ แบบ
การเรียนรู ้ ด้วยตนเอง (Individual Learning) น้ อยทีสุด โดยมีค่าเฉลียคิดเป็ น 14.80 นอกจากนีนิสิตทีไม่ใช่
นิสิตในสายวิทยาศาสตร์ จะมีค่าเฉลียรูปแบบในการเรี ยนรู ้ แบบ ความสามารถรับรู ้ ข้อมูลได้ ดี โดยการใช้
การฟั ง (Auditory Learning) คิดเป็ น 17.86 ซึงสูงกว่าค่าเฉลีย การเรียนรู ้ แบบความสามารถรับรู ้ ขอ้ มูลได้ ดี
โดยการใช้ สายตา (Visual learning) ซึงมีค่าเฉลียคิดเป็ น 16.91
นอกจากนี ยังพบว่านิสิตทั งเพศชายและเพศหญิ งมีรูปแบบในการเรี ยนรู ้ แบบการเรี ยนรู ้ ในการ
ปฏิบัติตนในสถานการณ์ต่างๆ (Kinesthetic Learning) เป็ นรูปแบบหลัก และนิยมการเรี ยนในรูปแบบที
เป็ นการเรี ยนกลุ่ม (Group Learning) มากกว่ารูปแบบทีเป็ นการเรี ยนด้ วยตนเอง (Individual Learning)
แต่นิสิตหญิงจะมีรูปแบบในการเรียนรู ้ แบบการใช้ สายตา (Visual Learning) นอกจากนี ยังพบว่านิสิตทีมี
ผลการเรียนดีมากและดี ชอบทีจะเรียนรู ้ ด้วยตนเอง(Individual Learning) มากกว่าผู ้ เรียนทีมีผลการเรียน
ระดับปานกลางและอ่อน
แสงหล้ า โปธา และคณะ (2543) ได้ ทํ าการศึก ษารู ปแบบการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยนโรงเรี ยนสาธิ ต
มหาวิท ยาลัยเชี ย งใหม่ ปี การศึก ษา2547 ระดับ ชั นมัธยมศึก ษาปี ที 1 จํ านวน 204 คน และระดับ ชั น
มัธยมศึกษาปี ที 4 จํ านวน 190 คน โดยผู ้ วิจัย เลือกจากนักเรี ยนที มีผลสัมฤทธิ คะแนนสอบระดับชาติ
(National Test) ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ ในระดับสูง ปานกลาง และตํา กลุ่มละ
30 คน โดยใช้ แบบสอบถามประเมินค่า 4 ระดับ จํานวน 42 ข้ อ แต่ละข้ อคําถามประกอบด้ วยข้ อความหรื อ
สถานการณ์ทีเป็ นตัวแทนของรูปแบบการเรี ยนรู ้ ทั งหกแบบ ตามแนวคิดของ Anthony (1980) สําหรับ
นักเรียน แบบสัมภาษณ์ผู ้ เรียนเกียวกับกลวิธีการเรียนรู ้ ของนักเรี ยน และแบบสอบถามผู ้ ปกครองเกียวกับ
รูปแบบการเรียนรู ้ ของนักเรียน โดยแบ่งรูปแบบการเรี ยนรู ้ เป็ น 3 คู่ตรงกันข้ ามได้ แก่ แบบอิสระ-แบบพึงพา
(Independent-Dependent) แบบร่วมมือ-แบบแข่งขัน (Collaborative-competitive) และแบบมีส่วนร่วมแบบหลีกเลียง (Participant-Avoidant) ผลการวิจัยพบว่า รูป แบบการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ย นโรงเรี ยนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั นปี ที ช่วงชั นที และชั นปี ที ช่วงชั นที โดยรวม มีรูปแบบการเรียนรู ้ แบบอิสระ
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แบบร่วมมือ แบบพึงพาและแบบมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ซึงสอดคล้ องกับข้ อมูลทีได้ จากการสัมภาษณ์
นักเรียน ทีชอบกิจกรรมการเรียนรู ้ ทีเน้ นการทํากิจกรรมทีหลากหลายตามแนวการจัดการเรียนรู ้ ของโรงเรียน
การเปรี ยบเทียบรูปแบบการเรี ยนรู ้ จําแนกตามเพศและผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนพบว่า นักเรี ยนชายจะมี
รูปแบบการเรี ย นรู ้ แบบหลีกเลียงมากกว่านัก เรี ยนหญิ งแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทีระดับ 0.05 ส่วน
นักเรียนชั นปี ที1 ช่วงชั นที3 ทีมีผลสัมฤทธิ ทางการเรียนต่างกัน มีรูปแบบการเรี ยนรู ้ แบบอิสระในกลุ่มเก่ง
ทุกวิชาซึงสอดคล้ องกับการสัมภาษณ์ลักษณะการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยนกลุ่มเก่งทีจะทํางาน แก้ ปัญหา จด
บันทึกหรือสรุปเนื อหาทีเรียนด้ วยตนเองก่อนทีจะปรึกษาเพือนหรืออาจารย์ และชั นปี ที1 ช่วงชั นที4 ทีมีผล
ผลสัมฤทธิ ทางการเรียนต่างกัน พบว่ามีรูปแบบการเรี ยนรู ้ แบบอิสระในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์แตกต่างกัน โดยในกลุ่มสาระการเรียนรู ้ ภาษาต่างประเทศไม่มีความแตกต่างกันขณะที
นักเรียนกลุ่มเก่งกลุ่มสาระการเรียนรู ้ คณิตศาสตร์มีรูปแบบการเรียนแบบอิสระและแบบมีส่วนร่วมมากกว่า
นักเรียนกลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อน ส่วนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์ นักเรี ยนกลุ่มปานกลางจะมี
รูปแบบการเรียนแบบมีอิสระมากกว่ากลุ่มอืนๆ
พิสันธนี ย์ ศรี ดุรงฤทธิ (2550) ได้ ศึกษารู ป แบบการเรี ย นรู ข้ องนัก เรี ย นทีผู ้ วิจัย เป็ นผูส้ อนวิช า
ภาษาอังกฤษตั งแต่ชั นมัธยมศึกษาปี 4ที ปี การศึกษา 2547 จนถึงมัธยมศึกษาปี ที 5 ในปี การศึกษา 2548
จํานวน 24 คนโดยใช้ Style Analysis Survey (SAS) ซึงพัฒนาโดย Oxford (1993) ในการระบุรูปแบบการ
เรียนรู ้ ของนักเรียนทีมีผลสัมฤทธิ ทางการเรียนรู ้ สูงจํานวน10 คน เป็ นชาย 5 คน และหญิง 5 คน และยังได้
สังเกตและสัมภาษณ์ วิธีการเรี ยนรู ้ ภาษาอังกฤษทั งด้ านไวยากรณ์ คําศัพท์ และความสามารถในการ
สือสารของนักเรียนทั ง10 คน โดยนําข้ อมูลทีได้ จากการศึกษาครั งนี มาวิเคราะห์ให้ เห็นความเชือมโยงของ
รู ป แบบการเรี ย นรู ้ และผลสัมฤทธิ ทางการเรี ย นของนัก เรี ย นทั ง คน ผลจากการวิเ คราะห์ ก ารตอบ
แบบสอบถามของนัก เรี ย นทั งกลุ่ม จํ านวน 24 คน พบว่า การระบุรู ป แบบการเรี ย นรู ้ ของนัก เรี ย นที มี
ผลสัมฤทธิ ทางการเรียนรู ้ สูงสุด10 คนแรกมีรูปแบบการเรียนรู ้ ทีคล้ ายคลึงกันคือ จํานวน 9 ใน 10 คนจะมี
การตัดสิน ใจอย่างรวดเร็วเมือได้ รับ ข้ อมูล (Closure-oriented) คือ ที ผู ้ เรี ย นให้ ความเอาใจใส่กับเรื อง
กฎเกณฑ์ การส่งงานให้ ทันเวลาและมีก ารวางแผนการทํ างาน นัก เรี ย นจํ านวน 8 ใน10 คน มีก ารใช้
สัญชาตญาณ ไหวพริบ (Intuitive) คือ ผู ้ เรียนสามารถใช้ การคาดคะเนวางแผนแบบสร้ างสรรค์และคิดแบบ
นามธรรม ชอบเป็ นผู ้ ควบคุมตนเองมีทางเลือกหลากหลายในการตัดสินใจ ไม่ชอบการบังคับ ชอบทฤษฎีที
เป็ นนามธรรม นักเรี ยนจํานวน 8 ใน 10 คนสามารถรับรู ้ ข้อมูลได้ ดีโดยการใช้ สายตา (visual ) ผู ้ วิจัยยัง
พบว่ารูป แบบการเรี ย นรู ้ ของนักเรี ยนมีความเกียวข้ องกับ ความสามารถในการเรี ยนรู ้ ภาษาอังกฤษของ
นัก เรี ย นเอง นอกจากนี ผู ้ วิจัยได้ สังเกตและสัมภาษณ์ นัก เรี ย นถึงพฤติก รรมการเรี ย นภาษาอังกฤษ
ผลจากการสัมภาษณ์พบว่าผู ้ เรียนทั 10
ง คนมีวิธีการเรียนรู ้ ภาษา ดังนี
1. เรียนไวยากรณ์จากอาจารย์ในชั นเรียน และสรุปกฎเกณฑ์ต่างๆด้ วย ตนเองหรื อจากการอ่าน
หนังสือเพิมเติม
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2. เรียนคําศัพท์จากอาจารย์ในชั นเรียน และจากการอ่านหนังสือ ฟั งเพลง และชมภาพยนตร์
3. เรี ยนรู ้ ทักษะการฟั งและการพูดได้ จ ากการเรี ยนหรื อการพบปะกับชาวต่างชาติ จากการชม
ภาพยนตร์ต่างประเทศ และการฟั งเพลง
จากแนวคิดทีเกียวข้ องกับรูปแบบการเรียนทีหลากหลายดังทีได้ กล่าวมาข้ างต้น สามารถสรุป
ได้ ดังตารางที 2.2
ตารางที 2.2 สรุปแนวคิดเกียวกับรูปแบบการเรียนรู ้ ทีแตกต่างกันจําแนกเป็ น 3 แนวคิด
แนวคิด
1.Perceptual
Learning Styles

ประเด็นสําคัญของแนวคิด
 ความสามารถรับรู ้ ข้อมูลได้ ดีโดยการใช้ สายตา(Visual learning)
 ความสามารถรับรู ้ ข้อมูลได้ ดี โดยการใช้ การฟั ง (Auditory Learning )
 ความสามารถรับรู ้ ข้อมูลได้ ดีโดยการลงมือทํางานต่างๆ T( actile
Learning)
 การเรียนรู ้ ในการปฏิบัติตนในสถานการณ์ต่างๆ (Kinesthetic
Learning)
 การเรียนรู ้ ด้วยการทํางานเป็ นกลุ่ม(Group Learning )
 การเรียนรู ้ ด้วยตนเอง(Individual learning)
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ตารางที 2.2 สรุปแนวคิดเกียวกับรูปแบบการเรียนรู ้ ทีแตกต่างกัน (ต่อ)
แนวคิด
2.Student’s
Response Styles

ประเด็นสําคัญของแนวคิด
 แบบแข่งขัน(Competitive) คือ เรียนเนื อหาเพือสอบให้ ได้คะแนนสูงกว่า
คนอืน แข่งขันกับผู ้ อืนเพือรางวัล สถานการณ์ในชั นเรียนมีลักษณะชนะ
หรือแพ้ และ “ฉันต้ องชนะ”
 แบบร่วมมือ(Collaborative)คือเรียนได้ ดีทีสุ ดและได้ เนื อหามากทีสุดถ้ าได้
แบ่งปั นความรู ้ กับเพือนให้ ความร่วมมือกับครูและเพือนและชอบการ
ร่วมมือ ห้ องเรียนเป็ นแหล่งปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการเรียนรู ้ เนื อหา
 แบบหลบหนี (Avoidant) คือ ผู ้ เรียนไม่สนใจรายวิชาทีครูยังใช้ การสอน
แบบดั งเดิมไม่ให้ความร่วมมือกับครูและเพือนในชั นเรียนไม่สนใจเรียนหรือ
บางครั งก็ให้ ความสนใจจนเกินขอบเขต
 แบบมีส่วนร่วม(Participant) คือต้ องการเนื อหาความรู ้ จากครูและชอบ
เรียนหนังสือ รับผิดชอบในการค้ นคว้ าความรู ้ นอกชั นเรียนเพือให้ ได้ งานทีดี
ทีสุด ให้ ความร่วมมือกับกลุ่มเมือได้ รับมอบหมายงาน
 แบบพึงผู ้ อืน (Dependent) คือไม่ค่อยกระตือรือร้ นในการเรียนและจะ
เรียนเฉพาะทีครูสอนเท่านั นมองว่าครูกับเพือนเป็ นแหล่งของความรู ้ และ
เป็ นผู ้ให้ การช่วยเหลือ มองหาคนทีมีอํานาจสังการเพือให้ คําแนะนําและ
แนะแนวการเรียน
 แบบพึงตนเอง (Independent) คือชอบคิดเองชอบทํางานคนเดียว
มากกว่า แต่ก็ยอมรับฟั งความคิดเห็นของคนอืนด้ วย จะเรียนเฉพาะเนื อหา
ทีตนคิดว่าสําคั ญเท่านั น เชือมั นความสามารถในการเรียนรู ้ ของตนเอง
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ตารางที 2.2 ตารางสรุปแนวคิดเกียวกับรูปแบบการเรียนรู ้ ทีแตกต่างกัน (ต่อ)
แนวคิด
3.Styles and
Analysis
Survey(SAS)

ประเด็นสําคัญของแนวคิด
 ความสามารถรับรู ้ ข้อมูลได้ ดีโดยการใช้ สายตา (Visual)
 ความสามารถรับรู ้ ข้อมูลได้ ดี โดยการใช้ การฟั ง การพูด(Auditory)
 ความสามารถรับรู ้ ข้อมูลได้ ดีโดยการใช้ การสัมผัส (Hands-on on) เช่น ทําโครงงาน
หรือการเคลือนไหว
 การชอบสั งคม (Extrovert) คือ ความสามารถในการทํากิจกรรมกับผู ้ อืนหรือมี
ปฏิสั มพันธ์ กับกลุ่มได้ ดี
 การเก็บตัว (Introvert) คือ ความรู ้ สึ กภายในตนเอง ชอบการทํางานด้ วยตนเองหรือ
ทํางานกับเพือนทีคุ ้ นเคย
 การใช้ สัญชาตญาณ ไหวพริบ (Intuitive) คือ ความสามารถใช้ การคาดคะเนวางแผน
แบบสร้ างสรรค์และคิดแบบนามธรรม
 ความสามารถใช้ การคิดแบบเป็ นรูปธรรมได้ ดี (Concrete-sequential)
 การตัดสินใจอย่างรวดเร็ วเมือได้ รับข้ อมูล (Closure-oriented ) คือ ความสามารถใน
การตัดสินใจอย่างรวดเร็วเมือได้ รับข้ อมูล
 การไตร่ ตรองก่อนการตัดสินใจ (Open /perceiving) การรับข้ อมูลไปเรื อย ๆ แต่ยังไม่
ตัดสินใจ ชอบการเรียนแบบค่อย ๆ ซึมซับโดยไม่ต้องใช้ ความพยายามมากนัก
 การทําความเข้ าใจข้ อมูลแบบองค์ รวม (Global/holistic) ความสามารถในการเดา
ความหมายของคํ า ศั พ ท์ จ ากบริ บ ท สนใจใจความสํา คัญ (Main idea)จากการมี
ปฏิสั มพันธ์ และการสือสาร ไม่สนใจรายละเอียดปลีกย่อย
 การให้ ความสนใจกับ รายละเอีย ดทางไวยากรณ์ (Analytic) คือ ไม่ชอบการคาดเดา
ความหมายจากบริบท (Context)และไม่ชอบเสียงในการคาดเดาจากบริบท

การศึกษาทีกล่าวมาพบว่า รูปแบบการเรียนรู ้ มีความสําคัญต่อการเรี ยนการสอนทั งต่อผู ้ เรี ยนและ
ผู ้ สอน ผู ้ เรียนทีรู ้ และใช้ รูปแบบการเรียนทีตนถนัดจะเรียนรู ้ ได้ ดี ทําให้ ผลสัมฤทธิ ในการเรี ยนดีตามไปด
้ วย
ส่วนผู ้ สอนเมือรูรู้ ปแบบการเรียนรูแ้ ละปั ญหาของผู ้ เรียน จะสามารถปรับวิธีการสอนให้ เข้ ากับผูเรี้ ยน เพือให้
เกิดผลดีกับผู ้ เรียนมากทีสุด ส่วนแนวคิดในการจําแนกรูปแบบการเรี ยนรู ้ มีหลากหลายแตกต่างกันผู ้ วิจัย
จึงเลือกแนวคิด Styles and Analysis Survey(SAS) ซึงสอดคล้ องตามวัตถุป ระสงค์ที สนใจในการ
ศึกษาวิจัยของตนเอง
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ตอนที 2 เจตคติในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ผู ้ วิจัยได้ ศึกษาเกียวกับเจตคติในการเรี ยนภาษาอังกฤษใน 4 ประเด็นได้ แก่ 1) ความหมายของ
เจตคติ 2) องค์ประกอบของเจตคติ 3) ความสําคัญของเจตคติต่อการเรี ยนภาษา 4) งานวิจัยทีศึกษา
เกียวกับเจตคติและการเรียนภาษาอังกฤษของไทย โดยแต่ละประเด็นมีรายละเอียดดังนี
2.1 ความหมายของเจตคติ
เจตคติ หรือ ทัศนคติ ตรงกับความหมายภาษาอังกฤษว่า attitude นักจิตวิทยาและนักการศึกษา
ได้ ให้ ความหมายของเจตคติต่างๆกันดังนี
Good (1959) ให้ ความหมายของเจตคติ หมายถึง การจูงใจหรื อความโน้ มเอียงของบุคคลทีจะ
ตอบสนองต่อวัตถุหรือสถานการณ์ โดยมากจะมีความรู ้ สึกและอารมณ์ประกอบด้ วย
Anastsai (1990) กล่าวถึงเจตคติว่า หมายถึง แนวโน้ มในการแสดงออกถึงความชอบหรื อไม่ชอบ
ต่อสิงใดสิงหนึง ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ โดยตรง แต่สามารถสรุปจากพฤติกรรมทีแสดงออกมา
Lefton (1997) สรุปว่าเจตคติหมายถึง ความรู ้ สึก ความเชือ และพฤติกรรมทีมีแนวโน้ มจะเกิดขึ น
ต่อบุคคลหรือสิงอืน
ทิพรัตน์ ลิมพะสุต (2534) สรุปว่า เจตคติเป็ นความเชือหรื อความรู ้ สึกของบุคคลทีมีต่อสิงใดสิง
หนึง อันเนืองมาจากประสบการณ์ สิงแวดล้ อม การเรียนรู ้ ซึงจะแสดงพฤติกรรมออกมาในลักษณะทีแสดง
ความพึงพอใจ สนับสนุนหรือเฉยๆหรือไม่พอใจ โต้ แย้ ง คัดค้ านก็ได้
ลักขณา สริ วัฒน์ (2544) อ้ างถึงใน จันทร์ ทรงกลด (2552) กล่าวว่า เจตคติ หมายถึง ความรู ้ สึก
ความคิดเห็นหรือท่าทีของบุคคลทีมีต่อสิงใดสิงหนึง โดยทีเป็ นองค์ประกอบทางด้ านอารมณ์ ความคิดเห็น
เป็ นองค์ประกอบทางด้ านปั ญญา และท่าทีเป็ นองค์ประกอบทางด้ านพฤติกรรม
ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546) อ้ างถึงใน จันทร์ ทรงกลด (2552) สรุปว่า เจตคติ เป็ นเรื องของ
ความชอบ ความไม่ชอบ ความคิดเห็น ความรู ้ สึก ความเชือฟั งใจของบุคคลต่อสิงหนึงสิงใด จะเกิดเมือได้
รับรู ้ หรือประเมินเหตุการณ์ แล้ วเกิดอารมณ์ความรู ้ สึกซึงจะมีผลต่อความคิดและปฏิกิริยาในใจของบุคคล
ดังนั น เจตคติจึงเป็ นทั งพฤติกรรมภายนอกทีอาจสังเกตได้ หรือพฤติกรรมภายในทีไม่สามารถสังเกตได้
พร้ อมพรรณ อุดมสิน (2538) ได้ กล่าวถึงความหมายของเจตคติไว้ วา่ เป็ นความรู ้ สึกของบุคคลทีมี
ต่อสิงใดสิงหนึงภายหลังจากมีประสบการณ์ในสิงนั น และเป็ นตัวกระตุ ้ นให้ บุคคลแสดงพฤติกรรมทีจะ
สนองต่อสิงเร้ านั นไปทางใดทางหนึง หรือในลักษณะใดลักษณะหนึง เช่น แสดงออกในลักษณะพึงพอใจ
เห็นด้ วยหรือชอบสิงนั น สนับสนุนสิงนั นๆอีกลักษณะหนึง คือ แสดงออกในทางไม่พอใจไม่ชอบ ไม่เห็นด้ วย
ไม่สนับสนุนสิงนั นๆ
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ชนิตา สร้ อยนํ า(2542) กล่าวว่า เจตคติ หมายถึง ความรู ้ สึก ความเชือ ความคิดเห็นของบุคคลที
เกิดจากความโน้ มเอียงของจิตใจต่อสิงหนึงสิงใด เช่น มีความรู ้ สึกทีเห็นดีเห็นชอบหรือต่อต้ าน ซึงบุคคลนั น
อาจแสดงเจตคติออกมาทางพฤติกรรม หรืออาจไม่แสดงพฤติกรรมออกมาให้ เห็นก็ได้
จากแนวคิดข้ างต้ นสรุปได้ ว่า เจตคติ หมายถึง ความเชือหรื อความรู ้ สึกของบุคคลทีมีต่อสิงใดสิง
หนึง อันเนืองมาจากประสบการณ์ สิงแวดล้ อม การเรียนรู ้ อาจแสดงออกทางพฤติกรรม หรื ออาจไม่แสดง
พฤติกรรมก็ได้
2.2 องค์ ประกอบของเจตคติ
นักจิตวิทยาหลายท่าน (Triandis,1971; Oskamp,1977; Morris,1990 และ สุนทรี โคมิน , 2542)
อ้ างถึงใน จันทร์ทรงกลด (2552) ได้ แบ่งองค์ประกอบของเจตคติเป็ น ด้ าน ดังนี
1. ด้ านสติปัญญา (Cognitive Component) หมายถึง ความรู ้ ความคิดและความคิดเห็น
2. ความรู ้ สึก (Affective Component) หมายถึง ความรู ้ สึกพึงพอใจ ประเมินว่าสิงนั นดีหรือไม่
3. ด้ านพฤติกรรม (Behavior Component) หมายถึง ความพร้ อมหรื อแนวโน้ มของการกระทํา ซึง
ยังไม่แสดงออกจริง
Benjamin Bloom และ Krathwohl , Bloom ,& Masia (1964) กล่าวใน Brown (2001) แบ่ง
พฤติกรรมด้ านความรู ้ สึกเป็ น 5 ส่วน คือ
1.การรับรู ้ (Receiving or Attending) คือ การใส่ใจสิงแวดล้ อมทีมากระตุ ้ นด้ วยความอดทนไม่
ผลักไสและ พร้ อมทีจะตอบสนองต่อสิงเร้ านั น
2.การตอบสนอง (Responding) คือ การตอบสนองต่อสิงเร้ าทีใส่ใจด้ วยความเต็มใจ
3.การเห็นคุณค่า (Valuing) คือ การตอบสนองต่อสิงเร้ าเนืองจากเห็นคุ ณค่าและตอบสนองเช่นนั น
อย่างสมําเสมอ
4.การรวบรวมค่านิยม (Organization) คือ การบูรณาการคุณค่าทีเรี ยนรู ้ ใหม่เข้ ากับคุณค่าเดิมที
ยึดถือ
5.การยอมรับ ค่านิ ย ม (Value system) คือ การปฏิบัติตามคุณค่าใหม่อย่างเคร่ งครัด และ
สมําเสมอ
Browns (2001) เห็น ว่า การแบ่งพฤติก รรมของ Bloom และคณะนั นเหมาะสมในการกําหนด
จุดประสงค์ในการวัดพฤติกรรมทางการศึกษา แต่เนืองจากการเรียนภาษาทีสองนั นผู ้ เรียนต้ องเรียนรู ้ ทั งตัว
ภาษาและเรียนรู ้ บริบททีกําลังสือสารกับผู ้ อืนอยู่ ดังนั นการเข้ าใจความรู ้ สึกของผู ้ ทีกําลังสืารด้
อส วย การ
ตอบสนอง ความเชื อ และการเห็น คุณ ค่า จะมีความสําคัญ กับ ผู ้ เ รี ย นภาษาอย่างยิ ง ดังนันการให้
ความสําคัญกับปั จจัยภายในของแต่ละบุคคล( Personality Factors) จึงมีความสําคัญต่อการเรียนรู ้ ภาษา
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Brown (2001) ยังกล่าวถึงลักษณะของผูท้ ีประสบความสําเร็จในการเรี ยนภาษา และปั จจัย ที
เกียวกับพฤติกรรมของมนุษย์ในการเรียนรู ้ ภาษาทีสองมีดังนี
1. การนับถือตนเอง (Self-Esteem) หมายถึง การตัดสินให้ ค่าความสําคัญของแต่ละบุคคลผ่าน
ทางเจตคติทีมีอยู่ เป็ นประสบการณ์ทีแต่ละคนแสดงผ่านทางภาษาหรื อทางพฤติกรรม Brown (2001)
กล่าวว่าการทําสิงต่างๆจะไม่ประสบความสําเร็จหากไม่มีการนับถือตนเอง(Self-Esteem) และความรู ้ และ
ความเชือมันในความสามารถของตนเองทีจะทําสิงต่างๆได้ สําเร็จ (Self Confidence)
2. การยับ ยั งตนเอง (Inhibition) หมายถึง กลไกที สร้ างขึ นเพื อใช้ ในการป้ องกัน ตัวตน (Ego)
การยับยั งตนเอง (Inhibition) มีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดกับการนับถือตนเอง (Self-Esteem) กล่าวคือเมือมี
การนับถือตนเอง (Self-Esteem) สูง และความเป็ นตัวตน (Ego) ทีเข้ มแข็งการป้องกันความเป็ นตัวตนก็จะ
น้ อยตามการยับยั งตนเอง(Inhibition) ก็จะน้ อยตามไปด้ วยในทางกลับกันการนับถือตนเองตําก็จะมีเป็ น
ตัวตนทีไม่เข้ มแข็ง การป้องกัน การยับยั งตนเองก็จะสูงตามไปด้ วย กล่าวได้ ว่า การยับยั งตนเองสูงทําให้
ขาดความมันใจในตนเองในสถานการณ์หรือการทํางานต่างๆ ดังนั นหาก การยับยั งตนเอ
งสูงก็จะขัดขวาง
ในการเรียนรู ้ ภาษานันเอง
3. ความกล้ าเสียง (Risk-Taking) หมายถึง ลักษณะของการกล้ าเสียงทีจะทําผิด Brown (2007)
(อ้ างถึงใน Rubin and Thompson 1982) สรุปได้ ว่าความกล้ าเสียงทีจะทําผิด เป็ นความสามารถในการ
เดาอย่างฉลาด เป็ นลักษณะทีดีทีทําให้ ประสบผลสําเร็จในการเรียนภาษากล่าวคือผู ้ เรียนต้ องกล้ าทีจะเดา
และกล้ าเสียงทีจะผิดในการใช้ ภาษา
4. ความกังวล (Anxiety) หมายถึง ความขัดข้ องใจ ความไม่สบาย ความสงสัย หรื อ ความกังวล
กับสิงทียังไม่เกิดขึ นScovel 1978 (อ้ างถึง ใน Brown 2001) เมือความกังวลรวมกันกับการนับถือตนเอง
การยับยั งตนเองและความกล้ าเสียงทีจะทําผิดความกังวลนั นก็จะมีบทบาทสําคัญในการเรียนรู ้ ภาษาเช่น
ความกังวลในการออกไปพูดหน้ าชั นเรียน ความกังวลในการต่อสู ้ หรื อการแข่งขันกับผู ้ อืน ทําให้ เกิดความ
พยายามในการทําสิงต่างๆให้ สําเร็จลุล่วงด้ วยดี แต่ความกังวลนั นจะต้ องไม่มากหรื อน้ อยเกินไปจึงจะทํา
ให้ ประสบความสําเร็จในการเรียนภาษาได้
5. การเข้ าใจความรู ้ สึกของผู ้ อืน E( mpathy) (Guiora 1972 อ้ างถึงใน Brown 2001) ว่า หมายถึง
กระบวนการทีเกิดจากการหลอมรวมกันของความละทิ งความเป็ นตนเองเพือจะเข้ าใจในความรู ้ สึกของผู ้ อืน
ในการสือสาร หากผู ้ สือสารต้ องการประสบความสําเร็จต้ องข้ ามผ่านขอบเขตความเป็ นตัวตนของตนเอง
ที Guiora ใช้ คําว่า การซึมแทรกผ่าน (Permeat) ขอบเขตความเป็ นตัวตนของตนเอง (Ego Boundary)
เข้ าไปในความรู ้ สึกของผู ้ อืนเพือทีจะรับและส่งสารได้ อย่างชัดเจน
6. การเป็ นคนเปิ ดเผย (Extroversion) หมายถึง การเป็ นคนเปิ ดเผย ช่างพูดช่างคุย ชอบอยู่ใน
กลุ่มสังคม ซึงจะมีลักษณะตรงข้ามกับ การเป็ นคนเก็บตัว (Introversion ) ซึงเป็ นปั จจัยสําคัญในการเรี ยน
ภาษา จากความเข้ าใจทีคลาดเคลือนว่าการเป็ นคนเปิ ดเผยมักจะต้ องเสีย งดัง ช่างพูดช่างคุยอาจไม่
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จํ า เป็ นต้ อ งเป็ นบุค ลิ ก นั นเสมอไป คนที เปิ ดเผยจะต้ องการ ความเป็ นตัว ตน การนับ ถื อ ตนเอง
(Self-Esteem) และการยอมรับจากบุคคลอืน ซึงต่างจากการเป็ นคนเก็บตัว (Introversion ) จะมีความรู ้ สึก
ยอมรับตนเองจากภายใน มีความเข้ มแข็ง มีความรู ้ สึกดีกับตัวเอง การเป็ นคนเปิ ดเผยจะมีความเกียวข้ อง
กับ การเข้ าใจความรู ้ สึกของผู ้ อืนการเป็ นคนเปิ ดเผยจะแสดงพฤติกรรมต่างๆเพือปกป้องขอบเขตของความ
เป็ นตัวตนและความเป็ นตัวตนทีอ่อนแอและของตนเอง ส่วนการเป็ นคนเก็บตัวมีลักษณะทีเงียบขรึมกว่า
เข้ าใจความรู ้ สึกของผู ้ อืนได้ มากว่า อย่างไรก็ตามยังคงต้ องศึกษาในเรืองของวัฒนธรรม และความแตกต่าง
ระหว่างนักเรียนแต่ละคนเพือทีจะสรุปให้ ได้ ว่าการเป็ นคนเปิ ดเผย และการเป็ นคนเก็บตัว เป็ นปั จจัยสําคัญ
ทีส่งผลในการเรียนภาษาทีสองหรือไม่
เจตคติตามความเห็นของ Brown (2001) สอดคล้ องกับการระบุเจตคติของนักเรี ยนในการเรี ยน
ภาษาโดยใช้ แบบแบบวัดเจตคติในการเรียนภาษาอังกฤษเกียวกับการเป็ นผู ้ เรียนภาษาทีดี คือ Language
Learning Attitudes Questionnaire ทีพัฒนาโดย Summer Institute of Linguistics (SIL) ทีวัดเจตคติ
ตามหัวข้ อต่อไปนี คือ การนับถือตนเอง การยับยั งตนเอง ความกล้ าเสียง การเข้ าใจความรู ้ สึกของผู ้ อืน
และการอดทนต่อภาวะกํากวม จากแบบทดสอบสรุปได้ ว่าหากคะแนนเจตคติในด้ านต่างๆต่อไปนี คือ การ
นับถือตนเอง ความกล้ าเสียง การเข้ าใจความรู ้ สึกของผู ้ อืนสูงก็จะแสดงถึงเจตคติทีดีในการเรี ยนภาษาไป
ด้ วย ส่วนการอดทนต่อภาวะกํากวมและการยับยั งตนเอง หากมีมากเกินไปก็จะขัดขวางการเรี ยนรู ้ ภาษา
ของผู ้ เรียนได้
ในการวิจัยครั งนี ผู ้ วิจัยได้ ใช้ แบบวัดเจตคติในการเรียนภาษาอังกฤษเกียวกับการเป็ นผู ้ เรียนภาษาที
ดี Language Learning Attitude Questionnaire เนื องจากเป็ นแบบสอบถามทีวัดเจตคติทีตรงกับ
งานวิจัยในครั งนี และเป็ นแบบวัดทีนิยมใช้ อย่างแพร่หลายซึงผู ้ วิจัยได้ พิจารณาแล้ วว่าเครื องมือดังกล่าว
เป็ นเครืองมือทีสามารถเก็บรวบรวมข้ อมูลได้ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย เป็ นเครืองมือทีใช้ วัดเจตคติของ
ในการเรียนภาษาของผู ้ เรียนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาทีสองหรือภาษาต่างประเทศมีคําถามทีชัดเจน รูปแบบ
และความยาวเหมาะสมกับนักเรี ยน นอกจากนี เครื องมือดังกล่าวได้ รับการพัฒนาโดยองค์กรทีได้ รับการ
เชือถือ รวมทั งได้ ผ่านการใช้ เก็บรวบรวมข้ อมูลมาแล้ วอย่างแพร่หลาย
2.3 ความสําคัญของเจตคติต่อการเรียนภาษา
เจตคติมีความสําคัญในการเรียนการสอนในทุกสาขาวิชา มีบทบาทช่วยส่งเสริ มหรื อสกัดกั นการ
เรียนรู ้ ดังนั น การสร้ างเจตคติทีดีให้ แก่ผู ้ เรี ยนจึ
งจําเป็ นและมีประโยชน์อย่างมาก (สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
และนิยะดา ศรีจันทร์, 2523)
ชนิตา สร้ อยนํ า(2542) กล่าวว่า เจตคติมีความสําคัญต่อชีวิตของคนเราเพราะเจตคติจะช่วยให้
บุคคลประเมิน ตนเอง ตัดสิน ใจว่าจะประพฤติอย่ างไรจึง จะเหมาะสมกับ สถานการณ์ ต่างๆในสังคม
ถ้ าบุคคลมีเจตคติทีดีต่อสิงใด ก็จะทําให้ บุคคลนั นเกิดความรู ้ สึก ความเชือ ทีจะกระทํางนั
สิ น ในการเรี ยนรู ้
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ภาษาก็เช่นเดียวกัน ถ้ าผู ้ เรียนมีเจตคติทีดีต่อการเรียนรู ้ ภาษาก็จะนําไปสู่ความสําเร็จในการเรียนรู ้ ภาษาใน
ทีสุด
รุ่งสุรีย์ สิงหราช (2543) กล่าวว่า เจตคติของผู ้ เรียนทีมีต่อชั นเรียนและครูผู ้ สอนมีความสัมพันธ์กับ
การเรียนรู ้ ภาษาอังกฤษกล่าวคือ ผู ้ เรียนทีมีความรู ้ สึกว่าการเรียนมีความสนุกสนานและมีความรู ้ สึกชอบ
ครู ผู ้ สอน จะส่งผลให้ ผู ้ เ รี ย นมีความพยายามในภาษาอัง กฤษมากยิ งขึ น แสดงว่าพฤติ ก รรมของครู ที
แสดงออกต่อผู ้ เรียนมีผลต่อเจตคติต่อผู ้ เรียน ซึงจะส่งผลต่อความสําเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษ
Wenden (1991) กล่าวว่า เจตคติ ของผู ้ เรียนอาจก่อให้ เกิดความชอบหรือไม่ชอบ การเห็นด้ วย
การยอมรับ และถ้ าผู ้ เรียนมีเจตคติทีดีต่อการเรียนภาษา ผู ้ เรียนจะพยายามและรับผิดชอบต่อการเรียนรู ้
ของตน และสอดคล้ องกับ Savignon (1983) ทีกล่าวไว้ ว่า เจตคติของผู ้ เรียนสามารถส่งผลต่อการเรียน
ภาษา และมีบทบาทสําคัญต่อความสําเร็จในการเรียนภาษาทีสอง
2.4 งานวิจัยที ศึกษาเรื องเจตคติและการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนนักศึกษา
ทิพรัตน์ ลิมพะสุต (2534) ศึกษาการเปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั น
มัธยมศึกษาปี ที 1 ชั นมัธยมศึกษาปี ที ชั นมัธยมศึกษาปี ที6 ปี การศึกษา 2532 ของโรงเรี ยนรัฐบาลและ
โรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ซึงได้ มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั นได้ โรงเรี ยนรัฐบาล8 แห่งและ
โรงเรี ย นเอกชน 8 แห่ ง ในแต่ล ะโรงเรี ย นสุ่มตัว อย่า งประชากรนัก เรี ย นระดับ ชั นมัธยมศึก ษาปี ที 1
ชั นมัธยมศึกษาปี ที3 ชั นมัธยมศึกษาปี ที6 ได้ ตัวอย่างทั งสิ น2,173 คน เครื องมือทีใช้ ในการวิจัยเป็ นแบบ
วัดเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษทีดัดแปลงจาก Gardner & Lambert (1972) และ Jacobovits (1971)
อัจฉรา วงศ์โสธร และคณะ (2525) และเอกฉัตร พัฒราช (2528) พบว่า นักเรี ยนชั นมัธยมศึกษาปี ที1 ชั น
มัธยมศึกษาปี ที 3 ชั นมัธยมศึกษาปี ที6 มีเจตคติต่อการเรี ยนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศอยู่ใน
ระดับไม่แน่ใจ และในด้ านการนําภาษาอังกฤษไปใช้ ประโยชน์และด้ านการเห็นความสําคัญของการเรี ยน
อยู่ในระดับเห็นด้ วย เมือเปรี ยบเทียบเจตคติต่อการเรี ยนภาษาอังกฤษของตัวอย่างประชากรนักเรี ยนชั น
มัธยมศึกษาปี ที 1 ชั นมัธยมศึกษาปี ที3 ชั นมัธยมศึกษาปี ที6 พบว่านักเรียนทั งสามระดับมีเจตคติต่อการ
เรียนภาษาอังกฤษโดยรวมไม่ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 แต่เมือพิจารณาเป็ นรายด้ าน
พบว่านักเรียนทั งสามระดับชั นมีเจตคติต่อการเรี ยนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศ และเจตคติด้าน
การนําภาษาอังกฤษไปใช้ ประโยชน์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 แต่นักเรี ยนทั ง 3
ระดับชั น มีเจตคติต่อการเห็นความสําคัญของการเรี ยนภาษาอังกฤษไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติระดับ 0.05
ผุสดี ปทุมารัก ษ์ (2532) ศึก ษาความเข้ าใจในการอ่าน เจตคติและการระลึก สิงที อ่านได้ ของ
นัก เรี ย นชั นมัธยมศึก ษาปี ที 6 ที ได้ รับ การสอนอ่านตามวิธี MIA (Murdoch Integrated Approach)
หมายถึง การสอนอ่านทีผู ้ สอนใช้ วิธีการสอนอ่านและทํากิจกรรมตามแนวคิดของ George S. Murdoch
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และสอนตามคู่มือครู โดยศึกษาจากนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปี ที จํานวน คนจากโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
ผลวิจัยพบว่าความเข้ าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ เจตคติในการอ่านภาษาอังกฤษ และการระลึกสิงทีอ่าน
ได้ ของนักเรียนทีได้ รับการสอนอ่านตามวิธี MIA และการสอนอ่านตามคู่มือครูมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .05
รุ่งสุรีย์ สิงหราช (2543) ได้ ศึกษารูปแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรี ยนทีมีผลต่อเจตคติและ
ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ย นในวิชาภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที พบว่าเมือเปรี ยบเทีย บ
ผลสัมฤทธิ ทางการเรียนและค่าเฉลียของคะแนนการวัดเจตคติทางการเรียนภาษาอังกฤษหลังเรียนระหว่าง
นักเรียนทีเรียนกับครูแกนนํา และครูทีสอนแบบปกติทีมีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนและค่าเฉลียของคะแนน
การวัดเจตคติทางการเรียนภาษาอังกฤษไม่แตกต่างจากก่อนเรี ยนพบว่านักเรี ยนทีเรี ยนกับครูแกนนําและ
ครู ที สอนแบบปกติ ที มี ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ย นและค่าเฉลียของคะแนนการวัดเจตคติ ท างการเรี ย น
ภาษาอังกฤษสูงกว่านักเรียนกับครูทีสอนแบบปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ . แสดงให้ เห็นว่า
นัก เรี ย นที เรี ย นกับ ครู แ กนนํ ามีแนวโน้ ม ที จะมี มีทั งผลสัม ฤทธิ ทางการเรี ย นและเจตคติท างการเรี ย น
ภาษาอังกฤษสูงกว่านักเรียนกับครูทีสอนแบบปกติ
Gardner (1985) กล่าวถึงใน ทิพรัตน์ (2534: 51-52) ได้ ศึกษาวิจัยเกียวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
เจตคติกับสัมฤทธิ ผลทางการเรียนภาษาฝรังเศส โดยศึกษาจากนักเรียนจากเมืองต่างๆในประเทศแคนาดา
ทีเรียนภาษาฝรังเศสติดต่อกันเป็ นเวลา 2 ปี จํานวน 15 กลุ่ม โดยแบ่งนักเรี ยนตามผลสัมฤทธิ ในการเรี ยน
ได้ กลุ่มคือ นักเรียนทีมีผลสัมฤทธิ ในการเรี ยนสูง นักเรี ยนทีมีผลสัมฤทธิ ในการเรี ยนตํา พบว่าเจตคติ
ใน
ทางบวกของนักเรียนทัง กลุ่มมีการเปลียนแปลงลดลงเมือมีการเรียนในระดับสูงขึ น และผู ้ วิจัยได้ อภิปราย
ผลต่อไปว่า ผู ้ ทีมีผลสัมฤทธิ ในการเรียนสูงจะพัฒนาเจตคติเชิงบวกได้ มากกว่านักเรียนทีมีผลสัมฤทธิ ในการ
เรียนตํากว่า
Wudthayagorn (2003) ได้ ศึกษาวิจัยเกียวกับความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติและแรงจูงใจของเด็ก
ในบริบทการเรียนภาษาทีต่างกันสรุปได้ ว่า ในบริบทการเรียนภาษาทีแตกต่างกัน 2 บริ บทคือ บริ บททีเป็ น
สองภาษา (Bilingual Context ) เช่นการศึกษาภาษาฝรังเศสในแคนนาดา หรือ การศึกษาภาษามาเลย์หรือ
ภาษาอังกฤษในสิงค์โปร์ เด็กจะแสดงเจตคติทางบวกและมีแรงจูงใจในการเรียนภาษามากกว่าเพราะได้ ใช้
ภาษาในการติดต่อพบปะผู ้ คนในชีวิตประจําวันและเห็นความสําคัญของการใช้ ภาษานั นๆได้ จริ งมากกว่า
ส่วนบริบททีเป็ นภาษาเดียว (Monolingual Context) เช่นบริบทการศึกษาภาษาญีปุ ่ นในสหรัฐอเมริกา หรือ
เรียนภาษาอังกฤษในประเทศไทย เด็กไม่มีโอกาสได้ ใช้ ภาษาในการติดต่อพบปะผู ้ คนในชีวิตประจําวัน ก็
จะแสดงเจตคติทางบวกและมีแรงจูงใจในการเรียนภาษาน้ อยกว่าเพราะไม่เห็นประโยชน์ทีใช้ ภาษาได้ จริ ง
สรุปได้ ว่าบริบทของการเรียนภาษาทีแตกต่างกันเจตคติและแรงจูงใจ จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิในการเรี ยนที
ต่างกัน
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Bialystock และ Frolich (1978) ได้ ศึกษาตัวแปรทีมีผลต่อผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนรู ้ ภาษาทีสอง
เช่น วิธีการเรียนรู ้ ความถนัด และเจตคติ ทําการศึกษานักเรี ยนเกรด10 และ 12 ทีเรี ยนภาษาฝรังเศสเป็ น
ภาษาทีสอง โดยใช้ แบบทดสอบความถนัด แบบสอบถามเกียวกับวิธีการเรียนรู ้ พบว่าวิธีการเรี ยนรู ้ ความ
ถนัด และเจตคติมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ ทางการเรียน
เจตคติของผู ้ เรียนต่อครูผู ้ สอนและสิงทีเรียนมีความสัมพันธ์ต่อการเรียนรู ้ และเป็ นส่วนสําคัญทีจะ
ทําให้ ผู ้ เ รี ยนประสบผลสําเร็จ สําหรับการศึกษาเรื องเจตคติในการเรีย นภาษานั นมีความแตกต่างจาก
เจตคติในด้ านอืนๆเพราะในการเรียนภาษามีบริบทในการสือสารเข้ ามาเกียวข้ องด้ วย ดังนั นการวัดเจตคติ
ของผู ้ ที จะประสบผลสํ า เร็ จ ในการเรี ย นภาษาจึง ให้ ความสํ า คัญ กับ ปั จ จัย ภายในของแต่ล ะบุค คล
(Personality Factors) ด้ วย
ตอนที 3 การเรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้าของภาษาและอาจารย์ ที ไม่ ใช่เจ้าของภาษา
ผู ้ วิจัยได้ ศึกษาเกียวกับการเรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้ าของภาษาและอาจารย์ทีไม่ใช่เจ้ าของ
ภาษาใน 2 ประเด็น คือ 1) ความเป็ นมาของการเรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้ าของภาษาและอาจารย์ที
ไม่ใช่เจ้ าของภาษา 2) งานวิจัยทีเกียวข้ องกับการเรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้ าของภาษาและอาจารย์ที
ไม่ใช่เจ้ าของภาษา โดยแต่ละประเด็นมีรายละเอียดดั งนี
3.1 ความหมายและความเป็ นมาของการเรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์ เจ้าของภาษาและอาจารย์
ที ไม่ ใช่ เจ้าของภาษา
Medgyes (2001) กล่าวว่า ครู ที เป็ นเจ้ าของภาษา (NEST “ Native English -Speaking
Teacher”) หมายถึง ครูทีใช้ ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาหลัก ครูทีไม่ใช่เจ้ าของภาษา (Non-NEST “ NonNative English –Speaking Teacher”) หมายถึ ง ครู ที ใช้ ภาษาอัง กฤษเป็ นภาษาที สอง หรื อ
ภาษาต่างประเทศ และสอนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศ (English as a Foreign Language ;EFL)
ตลอดจนรวมถึงครูทีมีนักเรียนพูดภาษาท้ องถินและครูใช้ ภาษาแม่ภาษาเดียวกับนักเรียน
Llurda (2004) กล่าวว่า ผู ้ ทีใช้ ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาสากล (EIL: English as an International
Language) มีจํานวนมากกว่าผู ้ ทีเป็ นเจ้ าของภาษา จํานวนอาจารย์ทีไม่ใช่เจ้ าของภาษาในโลกมีจํานวน
มากกว่าอาจารย์ ที เป็ นเจ้ าของภาษา ปั จ จุบัน การใช้ ภาษาอังกฤษก็มีความหลากหลายและมีความ
เฉพาะตัว ผู ้ ใ ช้ ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาสากลมีทั งที ใช้ ภาษาได้ ในระดับพอสือสารได้ จนถึงระดับดีมาก
ผู ้ ทีเป็ นเจ้ าของภาษาจึงต้ องเรียนรู ้ และพยายามสือสารกับประชากรกลุ่มใหญ่นี ให้ ประสบความสําเร็จ
Llurda (2004) ยังกล่าวอีก ว่าการรับภาษามาใช้ มิได้ มีความหมายถึงการยอมรับอิทธิพลในด้ าน
ความคิดอืนๆ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ และการแสดงออกของเจ้ าของภาษามาใช้ ด้วย
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Bueno (2006) กล่าวว่า จากความเชือโดยมิได้ มีการพิสูจน์เพือสนับสนุนความคิดทีว่าครูเจ้ าของ
ภาษาดีกว่าครูทีไม่ได้ เป็ นเจ้ าของภาษา หากมีการเปรียบเทียบควรจะเปรียบเทียบทีคุณสมบัติของครู เช่น
วุฒิการศึกษา การฝึ กอบรม และประสบการณ์ในการสอนทีเท่ากัน ไม่ควรจะเปรียบเทียบครูทีเป็ นเจ้ าของ
ภาษาทีขาดคุณสมบัติของครู เช่น วุฒิก ารศึกษา รวมถึงประสบการณ์ในการสอนกับครูทีไม่ใช่เจ้ าของ
ภาษาทีมีคุณสมบัติเช่นวุฒิการศึกษา การฝึ กอบรม และประสบการณ์ในการสอนมากกว่า
3.2 งานวิจัยที เกี ยวข้ องกับการเรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้าของภาษาและอาจารย์ ที ไม่ ใช่
เจ้ าของภาษา
Arva & Medgyes (2000) ได้ ศึกษาพฤติกรรมการสอนของครูทีเป็ นเจ้ าของภาษา และครู ทีไม่ใช่
เจ้ าของภาษาในชั นเรี ยนภาษาอังกฤษ ที ประเทศฮังการี โดยการบันทึก เทปการสอนในชั นเรี ยนเพือจะ
ศึกษาพฤติกรรมทีเกิดขึ นจริง10 ครั งและการสัมภาษณ์10 ครั ง โดยกล่าวถึงเฉพาะเรื องพฤติกรรมในการ
สอนที ต่า งกัน ของครู ที เป็ นเจ้ าของภาษาและครู ที ไม่ใ ช่เ จ้ า ของภาษา โดยศึก ษาความแตกต่า งของ
พฤติกรรมการสอนในชั นเรี ยนของครูทั ง2 กลุ่ม คือพฤติกรรมทีผู ้ สอนควรจะทํา (State Behavior) และ
พฤติกรรมที เกิ ดขึ นจริ ง (Actual Behavior) ในชั นเรี ยน และสาเหตุที ทําให้ พฤติกรรมการสอนต่างกัน
รวมถึงภูมิหลังทางภาษาทําให้ เกิดความแตกต่างอย่างไรบ้ าง
ในการวิจัยนี Arva & Medgyes (2000) แบ่งครูสอนภาษาอังกฤษจํานวน 10 คน เป็ นครูเจ้ าของ
ภาษา( NEST “ Native English -Speaking Teacher”) เป็ นชาวอังกฤษ 5 คน ชาย 3 คน หญิ ง 2 คน
ทั งหมดจบปริ ญ ญาตรี ท างอัก ษรศาสตร์ หรื อศึก ษาศาสตร์ หรื อได้ รับประกาศนีย บัตรทางด้ านการสอน
ภาษาอังกฤษ มีประสบการณ์การสอน 1-2.5 ปี และครูทีไม่ใช่เจ้ าของภาษา 5 คน เป็ นชาวฮังการีชาย 4 คน
หญิง 1 คน ทั งหมดจบปริญญาตรีทางอักษรศาสตร์หรือ มีประสบการณ์การสอน2.5 -10 ปี
ผลทีได้ คือครูทั ง2 กลุ่มมีข้อเด่นและข้ อด้ อยทีต่างกันดังนี
ครูทีเป็ นเจ้ าของภาษา มีความรู ้ ในตัวภาษาดีกว่า สามารถใช้ สํานวนต่างๆในการสือสารได้ แบบ
ทันทีทันใด ทักษะภาษาทีใช้ ได้ ดี คือ การฟั งและการพูด มีความเป็ นกันเองกับนักเรี ยน มีความคิดใหม่ๆ
ยืดหยุ่น ไม่เป็ นทางการ มีความรู ้ เกียวกับวัฒนธรรมของผู ้ ใช้ ภาษาอังกฤษดีกว่า ไม่จํากัดขอบเขตของการ
สอนด้ วยหนังสือเรียน สอนนักเรียนแบบสบายๆไม่บังคับ ไม่เน้ นการปฏิบัติหน้ าทีประจําทีครูต้องทําในชั น
เรียนเช่น การนับจํานวนนักเรียน ไม่ให้ ความสําคัญกับการดูแลเรืองพฤติกรรมในการเรียน การให้ การบ้ าน
การให้ คะแนน
ครูทีไม่ใช่เจ้ าของภาษามีความรู ้ ทางด้ านไวยากรณ์และสามารถอธิบายให้ นักเรียนเข้ าใจได้ เพราะ
มีประสบการณ์ในการทําความเข้ าใจสิงเหล่านี เมือตนเองเป็ นผู ้ เรี ยน สามารถสือสารกับผู ้ เรี ยนได้ ตั งแต่
ระดับเริมต้ นในการเรี ยนภาษา ให้ กําลังใจนักเรี ยนได้ ดีกว่าในระหว่างการเรี ยนรู ้ ภาษา เพราะเข้ าใจถึง
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ความยากลําบากนั นๆ มีพฤติกรรมการสอนแบบมืออาชีพมากกว่า รับผิดชอบนักเรี ยนมากกว่า ตลอดจน
รักษากฎระเบียบ และรับผิดชอบต่อการวัดผล
Arva & Medgyes (2000) กล่าวตามที Sweet (1899) เคยกล่าวไว้ ว่า ครูทีไม่ใช่เจ้ าของภาษาทีมี
ความรู ้ ได้ รับการอบรมแล้ ว ย่อมดีกว่าครูเจ้ าของภาษาทีไม่มีความรู ้ หรื อผ่านการอบรมArva & Medgyes
(2000) ยังกล่าวถึงพฤติกรรมการสอนทีน่าเชือถือและความสําเร็จของครูทั งสองกลุมว่
่ าขึ นอยู่กับความรู ้
ทางภาษา ภูมิห ลังทางภาษา ความเชี ยวชาญ ประสบการณ์ ใ นการสอนและความเป็ นมืออาชี พ ซึ ง
สามารถพัฒนาข้ อด้ อยของตนเพือให้ ประสบความสําเร็จได้
หากพิจารณาทั งเรืองของการฝึ กฝนและประสบการณ์ของทั งสองกลุ่มจะพบว่าในทีสุดแล้ วความ
แตกต่างทีเป็ นสาเหตุหลัก คือ ภูมิหลังของแต่ละบุคคล การทีครูมีความสามารถในการใช้ ภาษาสูงเพียง
อย่างเดียวก็ไม่อาจจะรับรองได้ ว่าจะประสบความสําเร็จในการสอน
มีนักวิจัยหลายท่านกล่าถึงด้ านดีหรือจุดแข็งของครูทีไม่ใช่เจ้ าของภาษาไว้ ดังนี
Cook (1999) กล่าวว่าครูทีสือสารได้ หลายภาษาจะมีความสามารถทีและมีข้อได้ เปรียบมากกว่า
ครูทีสือสารได้ เพียงภาษาเดียว (monolingual teacher)
Medgyes (2001) กล่าวถึงด้ านดีของครูทีไม่ใช่เจ้ าของภาษา เพือเป็ นกําลังใจในการทํางานให้ กับ
ครูกลุ่มนี ซึงมีจํานวนมากกว่าครูทีเป็ นเจ้ าของภาษา ข้ อดีทMedgyes
ี
(2001) กล่าวถึงสรุปได้ ดังนี คือ ครู
ทีไม่ใช่เจ้ าของภาษา
1) สามารถสร้ างรูปแบบการเรียน (learner model) ให้ ผู ้ เรียนได้ ดีกว่า
2) สอนเทคนิคการเรียนภาษานั นๆได้ ดีกว่าเพราะมีประสบการณ์ตรงเมือเป็ นผู ้ เรียนเอง
3) ให้ ข้อมูลเกียวกับภาษาได้ ดีกว่า
4) สามารถเห็นปั ญหาในการเรียนและป้องกันการเกิดความยากลําบากได้
5) เข้ าใจนักเรียนในบริบทการเรียนภาษาตามหลักสูตรของประเทศนั นๆ
6) ใช้ ภาษาเหมือนกับนักเรียน
Wu (2006) กล่าวถึงประสบการณ์ในการสอนภาษาในโรงเรี ยนสอนภาษาในประเทศญี ปุ ่ นไว้ ว่า
การจัดผู ้ สอนให้ กับนักเรียนจะจัดตามจุดประสงค์ในการเรียนของนักเรียน กล่าวคือ หากนักเรี ยนต้ องการ
เรียนการสนทนา ทางโรงเรียนก็จัดให้ นักเรียนไปเรียนกับครูทีเป็ นเจ้ าของภาษาทีอาจไม่ได้ มีคุณสมบัติใน
การสอน เช่น ไม่ได้ มีวุฒิทางการสอนภาษา และไม่มีป ระสบการณ์ ใ นการสอนภาษา แต่ห ากนักเรี ย น
ต้ องการเรียนภาษาอังกฤษเพือเตรียมตัวสอบเข้ ามหาวิทยาลัย หรือเตรียมตัวสอบTOEFL โรงเรี ยนก็จะจัด
นัก เรี ย นให้ เรี ย นกั บ ครู ที ไม่ใ ช่ เ จ้ าของภาษาที มี ค วามรู ้ ทางภาษาและมี ป ระสบการณ์ใ นการสอน
ภาษาอังกฤษ
Jenkins (1999) อ้ างถึงใน Walker (2006) สรุปประเด็นสําคัญทีเกียวข้ องกับการเรียนภาษาและ
ลักษณะของครูเจ้ าของภาษาดังนี
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1) ความรู ้ (Knowledge) ในหลายประเทศผู ้ ทีเรี ยนทางด้ านภาษาอังกฤษ จะต้ องเรี ยนวิชาสัท
วิทยา(Phonology) ซึงครูทีเป็ นเจ้ าของภาษาจํานวนมากทีไม่ได้ เรียนทางด้ านภาษาจะไม่มีความรู ้ ในเรืองนี
2) เทคนิคการสอน (Techniques) ครูทีเป็ นเจ้ าของภาษาจะเป็ นต้ นแบบทีดีในการออกเสียงให้
นัก เรี ย นได้ แต่บ างครั งการเป็ นต้ น แบบที ดีก็ไม่สามารถอธิ บ ายถึงสัท วิท ยาภาษาอังกฤษ (English
Phonology)ได้ เพราะขาดความเข้ าใจในเรืองลักษณะหลักๆในการออกเสียงภาษาอังกฤษ ความแตกต่าง
ของเสียง
3) ความเข้ าใจในความรู ้ สึกของผู ้ เรียน(Affectivity) ครูทีไม่ใช่เจ้ าของภาษาจะให้ ความสําคัญเรือง
ทีทําความเข้ าใจยากและมีความแตกต่างจากภาษาของตนเอง เช่น การออกเสียง การเรี ยนไวยากรณ์ ครู
ทีไม่ใช่เจ้ าของภาษายังเข้ าใจปั ญหาทีผู ้ เรียนพบในการเรียนรู ้ เพราะมีประสบการณ์เมือเป็ นผู ้ เรี ยนภาษา
มาก่อน ส่วนครูทีเป็ นเจ้ าของภาษาอาจไม่ให้ ความสําคัญเมือสอนเรืองทียากต่อการเข้ าใจเหล่านี
4) การทําความเข้ าใจ (Intelligibility) ครูทีไม่ใช่เจ้ าของภาษาจะมีประสบการณ์ตรงกับสิงทีทํ า
ความเข้ าใจได้ ยากสําหรับผู ้ เรียนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาทีสอง เพราะผู ้ สอนเองเคยได้ รับประสบการณ์ตรง
ในการพยายามทําความเข้ าใจสิงนี มาก่อน และจะสามารถถ่ายทอดสิงเหล่านั นได้ ดีกว่า
สรุปได้ ว่า การเปรียบเทียบครูทีไม่ใช่เจ้ าของภาษาและครูทีเป็ นเจ้ าของภาษาควรจะเปรี ยบเทียบ
ครูทีมีคุณสมบัติใกล้ เคียงกัน ดังที Bueno (2006) กล่าวถึงความเชือทีมีมายาวนานโดยไม่มีการพิสูจน์เพือ
สนับสนุนความคิดที ว่าครู เจ้ าของภาษาดีกว่าครู ที ไม่ได้ เ ป็ นเจ้ าของภาษา การเปรี ยบเทีย บครู ควรจะ
เปรี ยบเทียบทีคุณสมบัติของครูเ ช่นวุฒิก ารศึก ษา การเข้ ารับการอบรม และประสบการณ์ ในการสอนที
เท่ า กัน ซึ งไม่ค วรนํ ามาเปรี ย บเที ย บกับ ครู ที ไม่ใ ช่ เ จ้ า ของภาษาที มีคุณ สมบัติ การเข้ า รั บ การ และ
ประสบการณ์ในการสอนมากกว่า
การที ครู ที ไม่ใ ช่ เ จ้ า ของภาษาจะประสบความสํ า เร็ จ ได้ นั นต้ อ งมี ก ารพัฒ นาตนเองทังด้ า น
ประสบการณ์การสอนและความสามารถทางภาษา ดังที Wu (2006) กล่าวถึงครูทีไม่ใช่เจ้ าของภาษามีจุด
แข็งและมีข้อจํากัดในตัวเอง ให้ เชือมันในจุดเด่นของตนเอง และพยายามปรับปรุงพัฒนาเพือความสําเร็จ
ในการสอนต่อไป Britten (1985) กล่าวถึงเกณฑ์สําคัญในการวัดความสําเร็จของครูทีไม่ใช่เจ้ าของภาษา
คือ ความสามารถในการใช้ ภาษาได้ ใกล้ เคียงกับเจ้ าของภาษานันเอง เช่นเดียวกับ Lui (1999) ทีศึกษา
นัก ศึก ษาในหลัก สูต รการฝึ กอบรมภาษาอัง กฤษสํ า หรั บ บุค ลากรอาจารย์ เพื อพัฒ นาความรู ้ท าง
ภาษาอังกฤษ (Teaching English to Speakers of Other Languages; TESOL) ในสหรัฐอเมริ กาพบว่า
ความสามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษเป็ นคุณสมบัติทีบ่งชี ว่า ผู ้ สอนจะประสบความสําเร็จ หรื อประสบ
ความล้ มเหลวในการสอนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาทีสอง
ส่วนครูทีเป็ นเจ้ าของภาษาหากได้ รับการฝึ กอบรม ปรับปรุงส่วนทีเป็ นข้ อด้ อยของตนเอง และมี
ประสบการณ์ ใ นการสอนมากขึ นก็ จ ะมีค วามพยายามเข้ าใจในความรู ้ สึก ของผู ้ เ รี ย น เห็น ใจผู ้ เ รี ย น
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หาความรู ้ เกียวกับระบบการศึกษา การวัดประเมินผลในบริบททีตนเองสอน ก็จะประสบความสําเร็จในการ
สอนได้ เช่นกัน
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนนั นควรจะประกอบด้ วยครูทั งทีเป็ นเจ้ าของภาษาและครู
ทีไม่ใช่เจ้ าของภาษา เพราะจะได้ ใช้ ข้อได้ เปรียบและแก้ ปัญหาข้ อด้ อยของครูทีไม่ใช่เจ้ าของภาษาและครูที
เป็ นเจ้ าของภาษาเพือให้ เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู ้ เรียน ดังทีภัทรานีร(2553)
์
ศึกษาผลการสอนแบบร่วมมือ
ระหว่างครู ที สอนภาษาอังกฤษชาวไทย และชาวต่างประเทศ ในการเรี ย นการสอนที มีต่อการพัฒนา
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรี ยน พบว่า คะแนนจากแบบทดสอบการพูดภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนทีเรียนภาษาอังกฤษแบบร่วมมือระหว่างครูทีสอนภาษาอังกฤษชาวไทย และชาวต่างประเทศ
ดีขึ นอย่างมีนัยสําคัญทีระดับ.05
จากทีกล่าวมาสรุปได้ ว่า การศึกษารูปแบบการเรียนรู ้ มีหลายมิติแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ใน
การวิจัยของผู ้ วิจัย แต่ละคน เจตคติของผู ้ เ รี ย นมีผลต่อผลสัมฤทธิ ในการเรี ย นการเรี ย นภาษา และมี
บทบาทสําคัญต่อความสําเร็จในการเรียนภาษาของผู ้ เรียน นอกจากนี บริ บทในการเรี ยนภาษาทีแตกต่าง
กัน ก็จะส่งผลต่อเจตคติและทําให้ ผลสัมฤทธิ ในการเรียนต่างกันไปด้ วย โดยสรุปการเรียนภาษาอังกฤษให้
ประสบผลสําเร็จนั นไม่ได้ เกิดขึ นเพราะปั จจัยด้ านผู ้ เรียนเพียงฝ่ ายเดียว ผู ้ สอนก็มีส่วนสําคัญทําให้เรีผยู ้ น
ประสบความสําเร็จในการเรี ยนภาษาอังกฤษด้ วย การทีผู ้ เรี ยนสามารถค้ นพบรูปแบบและวิธีการเรี ยนที
ตนเองถนัด การเข้ ากันได้ (matching) ระหว่างรูปแบบการเรียนของผู ้ เรียนและรูปแบบการสอนของผู ้ สอน
การเปลียนเจตคติให้ ผู ้ เรียนมีเจตคติในการเป็ นผู ้ เรียนภาษาทีดี และการใช้ ข้อได้ เปรี ยบจากประสบการณ์
ในการเรียนภาษากับอาจารย์เจ้ าของภาษาและอาจารย์ทีไม่ใช่เจ้ าของภาษาจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ ในการ
เรียนของผู ้ เรียน

บทที 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรือง “การศึกษารูปแบบการเรี ยนรู ้ เจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษ ผลสัมฤทธิ ในการเรี ยน
ภาษาอังกฤษและประสบการณ์ ก ารเรี ย นภาษาอังกฤษของนัก เรี ย นที มีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ย นสูง :
กรณีศึกษานักเรียนชั นมัธยมศึกษาปี ที4 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ ายมัธยม” เป็ นการวิจัย
เชิงสํารวจ (survey research) ผู ้ วิจัยมีแผนดําเนินงานและระเบียบวิธีวิจัยดังนี
1. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้ อง
2. ประชากรในงานวิจัย
3. เครืองมือทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที เกี ยวข้ อง
ผู ้ วิจัยได้ ศึกษาค้ นคว้ าทั งหนังสือ เอกสาร วารสาร บทความ งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ เพือศึกษา
ข้ อมูลเบื องต้ นในการทําวิจัยในเรืองต่างๆทีเกียวข้ องดังต่อไปนี คือ รูปแบบการเรียนรู ้ ของผู ้ เรียจตคติ
น เ ต่อ
การเรียนภาษาอังกฤษ ประสบการณ์ในการเรียนภาษากับอาจารย์ทีเป็ นเจ้ าของภาษาและอาจารย์ชาวไทย
ผลสัมฤทธิ ในการเรียนภาษาอังกฤษ ผู ้ วิจัยกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยเพือวางแนวทางในการสํารวจ
รูปแบบการเรียนรู ้ เจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของผู ้ เรียนให้ เหมาะสมกับบริบททีผู ้ วิจัยสนใจศึกษา
ดังแสดงในภาพที 3.1
รู ปแบบการเรี ยนรู ้
ประสบการณ์ การเรี ยนภาษาอังกฤษ
1. การเรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้ าของภาษา
2. การเรียนภาษาอังกฤษกับและอาจารย์ชาวไทย
3. การเรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้ าของภาษา
และย้ ายกลั บมาเรี ยนกับอาจารย์ไทย

เจตคติต่อการเรี ยนวิชา
ภาษาอังกฤษ

ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน

ภาพที 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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3.2 ประชากรในงาการวิจัย
ประชากรในงานวิจัยนี นี คือ นักเรียนชั น 4ม.โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี การศึกษา
2552 จํานวน 228 คน ทีเรียนวิชา ภาษาอังกฤษในระดับชั นมัธยมศึกษาปี ที4
กลุ่มตัวอย่าง นัก เรี ย นชั น ม.4/1 โรงเรี ย นสาธิ ตจุฬาลงกรณ์ มหาวิท ยาลัย ปี การศึก ษา 2552
จํานวน 35 คน โรงเรี ยนได้ จัดให้ นักเรี ยนกลุ่มนี เป็ นนักเรียนทีมีความสามารถทางการเรี ยนรู ้ สูงเพราะ
นักเรียนมีผลการเรียนในระดับดีมาก คือ มีผลการเรียนเกรด 4 ในวิชาภาษาอังกฤษและทุกวิชาในระดับชั น
มัธยมศึกษาปี ที 3
จากการสอบถามเบื องต้ นพบว่านักเรียนในกลุ่มนี มีประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษในระดับ
มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น ต่า งกั น เมื อผู ้ วิ จัย ให้ นัก เรี ย นตอบแบบสอบถามจึ ง ให้ นัก เรี ย นระบุว่าตนเองมี
ประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นเป็ นอย่างไร จากนั นผู ้ วิจัยนําผลการตอบ
แบบสอบถามมาแยกนักเรียนโดยแบ่งนักเรียนได้ เป็ น 3 กลุ่มดังนี
1. นักเรียนทีมีประสบการณ์การเรี ยนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นกับอาจารย์ชาว
ไทย
2. นักเรียนทีมีประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นกับอาจารย์เจ้ าของ
ภาษา
3. นักเรียนทีมีประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นกับอาจารย์เจ้ าของ
ภาษา และย้ ายกลับมาเรียนกับอาจารย์ไทย ดังตารางที 3.1
ตารางที 3.1 จํานวนนักเรียนจําแนกตามประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษ
ประสบการณ์ การเรียนภาษาอังกฤษ
1.เรียนกับอาจารย์ชาวไทย
2.เรียนกับอาจารย์เจ้ าของภาษา
3. เรียนกับอาจารย์เจ้ าของภาษา และย้ าย
กลับมาเรียนกับอาจารย์ไทย
รวม

ชาย

หญิง

รวม (คน)

3
4
3

16
9
1

19
13
4

10

26

36

ในการวิจัยครั งนี ประกอบด้ วยกลุ่มตัวอย่างทั งหมด36 คน แบ่งเป็ นชาย 10 คน และหญิ ง 26 คน
แบ่งเป็ นนักเรียนทีเรียนกับอาจารย์ชาวไทย 19 คน นักเรียนทีเรียนกับเจ้ าของภาษามี 13 คน และนักเรียนที
เรียนกับเจ้ าของภาษาแล้ วย้ ายกลับมาเรียนกับอาจารย์ชาวไทย 4 คน
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3.3 เครื องมือที ใช้ ในการวิจัย
เครืองมือทีใช้ ในการวิจัยครั งนี ประกอบด้ วยแบบสอบถาม Style Analysis Survey (SAS) พัฒนา
โดย Cohen& Oxford (2001) ซึงและแบบวัดเจตคติในการเรียนภาษาอังกฤษเกียวกับการเป็ นผู ้ เรียนภาษา
ทีดี Language Learning Attitudes Questionnaire พัฒนาโดย Summer Institute of Linguistics (SIL)
(1999) แบบสอบถามทั ง2 ชุด มีรายละเอียดแต่ละชุดดังต่อไปนี คือ
3.3.1 แบบสอบถาม Style Analysis Survey (SAS) ทีพัฒนาโดย Cohen& Oxford (2001) ซึง
ผู ้ วิจัยได้ แปลแล้ วนํามาใช้ วัดรูปแบบการเรียนรูโดยมี
้ รายละเอียดดังต่อไปนี
แบบสอบถามนี เป็ นแบบสอบถามรู ปแบบการเรี ย นรู ้ ทีผู ้ ตอบแบบสอบถามถนัด ประกอบด้ วย
แบบสอบถามเกียวกับรูปแบบการเรียนรู ้ ของผู ้ ตอบแบบสอบถามจํานวนทั งหมด110 ข้ อ แบบสอบถามนี มี
อยู่ในรูปแบบการวัดแบบประมาณค่า (Likert-Scale) การตอบแบบสอบถามนี ไม่มีถูกหรือผิดผู ้ ตอบจะตอบ
ตามการปฏิบัติของตนเองโดยจะคิดเป็ นคะแนน ดังนี
0-3 หมายถึง
ไม่เคยทําเลย
1
หมายถึง
ทําเป็ นบางครั ง
2
หมายถึง
ทําบ่อยๆ
3
หมายถึง
ทําเป็ นประจํา
หรือหากเป็ นความคิดเห็น
0
หมายถึง
ไม่เห็นด้ วยอย่างยิง
1
หมายถึง
ไม่เห็นด้ วย
2
หมายถึง
เห็นด้ วย
3
หมายถึง
เห็นด้ วยอย่างยิง
แบบสอบถามนี เป็ นแบบสอบถามทีพัฒนาเพือสํารวจรูปแบบการเรี ยนรู ้ ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ
จํานวน 100 ข้ อคําถาม โดยแบ่งออกเป็ น 5 ตอน ตอนละ 20 ข้ อคําถาม ดังนี
3.1.1 การใช้ ประสาทสัมผัสในการเรียน (Using Physical Senses to Study)
3.1.2 การมีปฏิสัมพันธ์กับผู ้ อืน D( ealing with People)
3.1.3 การจัดการกับความเป็ นไปได้ (Handling Possibilities)
3.1.4 วิธีการปฏิบัติงาน (Approach Tasks)
3.1.5 การใช้ ความคิดและรับรู ้ ข้อมูลต่างๆ (Dealing with Ideas)
เมือกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามในแต่ละส่วนแล้ ว ผูว้ ิจัยรวมคะแนนในแต่ละส่วน เพือสรุปว่า
ผู ้ ตอบแบบสอบถามแต่ละคนมีรูปแบบการเรี ยนรู ้ ทีถนัดเป็ นรูปแบบการเรี ยนรู ้ แบบใด ในบางส่วนผู ้ ตอบ
แบบสอบถามอาจมีรูปแบบการเรียนรู ้ ทีถนัดมากกว่า1 รูปแบบก็ได้ หากผลทีได้ มีคะแนนใกล้ เคียงกัน โดยมี
คะแนนต่างกันน้ อยกว่า 2 คะแนน
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3.3.2. แบบวัดเจตคติใ นการเรี ยนภาษาอังกฤษเกี ยวกับ การเป็ นผู ้ เ รี ยนภาษาที ดี Language
Learning Attitudes Questionnaire พัฒนาโดย Summer Institute of Linguistics (SIL) (1999)
แบบวัดนี เป็ นแบบวัดเจตคติในการเรี ยนภาษาอังกฤษเกียวกับการเป็ นผู ้ เรี ย นภาษาทีดี โดยให้
ผู ้ ตอบแบบสอบถามโดยแบบสอบถามนี อยู่ใ นรูปแบบการวัดแบบประมาณค่า (Likert-Scale) การตอบ
แบบสอบถามนี โดยจะคิดเป็ นคะแนน0-8 โดยกลุ่มตัวอย่าง เลือกตอบตามทีตนเองเห็นด้ วยหรือไม่เห็นด้ วย
กับข้ อความต่างๆดังนี
Strongly Agree (SA)
หมายถึง เห็นด้ วยอย่างมาก
มีค่าเท่ากับ 8
Agree (A)
หมายถึง เห็นด้ วย
มีค่าเท่ากับ 6
Neither agree nor disagree (N)
หมายถึง เฉยๆ
มีค่าเท่ากับ 4
Disagree (D)
หมายถึง ไม่เห็นด้ วย
มีค่าเท่ากับ 2
Strongly Disagree (SD)
หมายถึง ไม่เห็นด้ วยอย่างมาก มีค่าเท่ากับ 0
คําถามทีใช้ วัดเจตคติในการเรี ยนภาษาอังกฤษเกี ยวกับการเป็ นผู ้ เรี ยนภาษาที ดี ประกอบด้ วย
ข้ อความจํานวนทั งหมด27 ข้ อความซึงเป็ นข้ อความเกียวกับเจตคติในการเรียนภาษา ผู ้ ตอบแบบสอบถาม
จะนําค่าของคําตอบมาเติมตามลักษณะของผู ้ เรี ยนภาษาทีดี แบ่งออกเป็ น 5 ส่วน คือการนับถือตนเอง
ความกล้ าเสียง การเข้ าใจความรู ้ สึกของผู ้ อืน การยับยั งตนเอง และ ความอดทนต่อสภาวะกํากวม ผู ้ ตอบ
แบบสอบถามสามารถทราบคะแนนรวมของแต่ละส่วนของตนเองซึงหมายถึง การมีเจตคติในด้ านนั นสูง
หรือตํา มีเกณฑ์การประเมินดังนี
0 -15 คะแนน
หมายถึง
ตํา
16-35 คะแนน
หมายถึง
ปานกลาง
36-47 คะแนน
หมายถึง
สูงกว่าปานกลาง
48-64 คะแนน
หมายถึง
สูง
สําหรับการนับถือตนเอง ด้ านการยับยั งตนเองความกล้ าเสียง และการเข้ าใจความรู ้ สึกของผู ้ อืน
หากคะแนนรวมในด้ านใดมีมากก็จะหมายถึงการมีแนวโน้ มสูงทีจะแสดงลักษณะนั นๆสูงตามไปด้ วย ส่วน
ผลของความอดทนต่อสภาวะกํากวม เป็ นในทางตรงข้ ามคือ หากคะแนนรวมในด้ านนีมีสูงหมายถึงการมี
แนวโน้ มทีจะแสดงลักษณะการอดทนต่อสภาวะกํากวมได้ ตํา
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3.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู ้ วิจัย เก็บ รวบรวมข้ อมูลระหว่างเดือนสิงหาคม - ตุลาคม ปี พ.ศ. 2552 โดยให้ นัก เรี ย นตอบ
แบบสอบถามแบบสอบถาม Style Analysis Survey (SAS) และแบบวัดเจตคติในการเรี ยนภาษาอังกฤษ
เกียวกับการเป็ นผู ้ เรี ยนภาษาทีดี โดยได้ อธิบายวิธีการตอบแบสอบถามและขอความร่วมมือให้ นักเรี ยน
ตอบแบบสอบถามตามความเป็ นจริ งเพื อให้ เ กิดประโยชน์ กับ ตนเองและการจัดการเรี ย นการสอนของ
โรงเรียนต่อไป
ผู ้ วิจัยได้ เก็บรวบรวมคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาปี ที4 ในขณะที นั ก เรี ย น
กําลังมีประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาปี ที 4 ทีแตกต่างกัน
3.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
1.การสํารวจรูปแบบการเรียนรู ้ และเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ และผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน
วิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปี ที4 ผู ้ วิจัยใช้ สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic)
ได้ แก่ ค่าตําสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยผู ้ วิจัยศึกษา
นัก เรี ย นทั งหมดและแยกศึก ษาเป็ นรายกลุ่ม 3 กลุ่มตามประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ ของนัก เรี ย นที มี
ประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษแตกต่างกัน
2. การเปรี ยบเทียบรูปแบบการเรี ยนรู ้ เจตคติต่อการเรี ยนภาษาอังกฤษและผลสัมฤทธิ ทางการ
เรียนภาษาอังกฤษระหว่างนักเรียนทีมีประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษแตกต่างกัน ผู ้ วิจัยใช้สถิติอ้างอิง
(Inferential Statistic) ได้ แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(One-Way ANOVA) ในการวิเคราะห์
ข้ อมูล
ผู ้ วิจัยได้ นําเสนอสรุปการเก็บข้ อมูลวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยใน
แต่ละข้ อดังแสดงในตารางที 3.2
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ตารางที 3.2 สรุปแนวทางการเก็บรวบรวมข้ อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
วัตถุประสงค์

ประเภทสถิติ

ลักษณะข้ อมูล

การอธิบายข้ อมูล

1.เพื อสํ า รวจรู ป แบบการเรี ย นรู ้
เจตคติต่อการเรี ยนภาษาอังกฤษ
และผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนวิช า
ภาษาอั ง กฤษ ของนั ก เรี ย น
ระดับชั นมัธยมศึกษาปี ที

สถิติพรรณนา
(Descriptive
Statistic)

ค่าตําสุด
ค่าสูงสุด
ค่าเฉลียและส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน

2.เพื อเปรี ย บเที ย บรู ป แบบการ สถิติอ้างอิง
เรี ย นรู ้ เจตคติ ต่อการเรี ย นวิช า (Inferential
ภาษาอั ง กฤษและผลสั ม ฤทธิ Statistic) ได้ แก่
ทาง ก าร เ รี ย น ภาษ าอั ง ก ฤ ษ การวิเคราะห์
ระหว่างนักเรียนทีมีประสบการณ์ ความแปรปรวน
การเรียนภาษาอังกฤษต่างกัน
ทางเดียว
(One-Way
ANOVA)

ข้ อ มู ล เ ชิ ง
ป ริ ม า ณ เ พื อ
เ ป รี ย บ เ ที ย บ
ความแตกต่ า ง
ของค่ า เฉลี ยใน
นั ก เ รี ย น ที มี
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์
ก า ร เ รี ย น
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ
ต่างกันทั ง3 กลุ่ม

ศึกษานักเรี ย นทั งหมดและ
แยกศึก ษาเป็ นรายกลุ่ม 3
กลุ่มตามประสบการณ์การ
เรี ย นรู ้ ข องนั ก เ รี ย น ที มี
ประสบการณ์ การเรี ยน
ภาษาอังกฤษต่างกัน
เปรี ย บเที ย บรู ป แบบการ
เรี ย นรู ้ เจตคติต่อการเรี ย น
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ แ ล ะ
ผลสัม ฤทธิ ทางการเรี ย น
ภา ษ า อั ง ก ฤ ษ ร ะ ห ว่ า ง
นัก เรี ย นที มี ป ระสบการณ์
การเรี ยนภาษาอั ง กฤษ
ต่างกัน

บทที 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจัยเรือง “ผลของการจัดประสบการณ์การเรี ยนภาษาอังกฤษทีแตกต่างกันทีมีต่อรูปแบบการ
เรี ย นรู ้ เจตคติต่อการเรี ย นวิช าภาษาอังกฤษและผลสัมฤทธิ ทางการเรี ย นของนัก เรี ย นทีมีผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ย นสูง : กรณี ศึก ษานัก เรี ย นชั นมัธยมศึก ษาปี ที 4 โรงเรี ย นสาธิ ตจุฬาลงกรณ์ มหาวิท ยาลัย
ฝ่ ายมัธยม” โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี
1. เพือสํารวจรูปแบบการเรียนรู ้ เจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนทีมีประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษแตกต่างกัน
2. เพื อเปรี ย บเที ยบรู ปแบบการเรี ย นรู ้ เจตคติต่อการเรี ย นวิช าภาษาอังกฤษ และผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษของนัก เรี ยนทีมีประสบการณ์การเรี ยนภาษาอังกฤษแตกต่างกัน โดยผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็ น 2 ตอนดังนี
ตอนที 1
ผลการวิเคราะห์ ค่าสถิติพื นฐานของรูปแบบการเรี ยนรู ้ เจตคติต่อการเรี ยนวิช า
ภาษาอังกฤษ และผลสัมฤทธิ ทางการเรี ย นภาษาอังกฤษของนัก เรี ยนระดับชั น
มัธยมศึก ษาปี ที 4 ระหว่า งนัก เรี ย นที มีป ระสบการณ์ ก ารเรี ย นภาษาอัง กฤษ
แตกต่างกัน
ตอนที 2
ผลการเปรียบเทียบรูปแบบการเรียนรู ้ เจตคติต่อการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ และ
ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ย นภาษาอังกฤษของนักเรี ย นระดับชั นมัธยมศึกษาปีที 4
ระหว่างนักเรียนทีมีประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษแตกต่างกัน
ตอนที 1 ผลการวิเ คราะห์ ค่ า สถิติ พื นฐานของรู ป แบบการเรี ย นรู ้ เจตคติต่ อการเรี ย นวิช า
ภาษาอั ง กฤษ และผลสั ม ฤทธิ ทางการเรี ย นภาษาอั ง กฤษของนั ก เรี ย นระดั บ ชั น
มัธยมศึกษาปี ที 4 ระหว่ างนักเรียนที มีประสบการณ์ การเรียนภาษาอังกฤษแตกต่ างกัน
ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื นฐานของรูปแบบการเรี ยนรู ้ เจตคติต่อการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ และ
ผลสัม ฤทธิ ทางการเรี ย นภาษาอังกฤษของนัก เรี ย นระดับ ชั นมัธ ยมศึก ษาปี ที 4 ระหว่า งนัก เรี ย นที มี
ประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษแตกต่างกันแบ่งเป็ น 2 หัวข้ อย่อย ได้ แก่ 1) ข้ อมูลทัวไปของนักเรี ยน
2) ภาพรวมผลการวิเคราะห์ รูปแบบการเรี ยนรู ้ เจตคติต่อการเรี ยนวิช าภาษาอังกฤษ และผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปี ที4 โดยแต่ละหัวข้ อมีผลการวิเคราะห์ดังนี
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1.1 ข้ อมูลทั วไปของนักเรียน
ในการวิจัยครั งนี มีนักเรียนเข้ าร่วกมารวิจัยจํานวนทั งสิ น36 คน แบ่งเป็ นชาย 10 คนและหญิ ง 26
คน นักเรี ยนที เรี ย นกับอาจารย์ ชาวไทย 19 คน นักเรี ยนทีเรี ยนกับเจ้ าของภาษามี คน และเรี ยนกับ
เจ้ าของภาษาแล้ วย้ ายกลับมาเรียนกับอาจารย์ไทย 4 คน ซึงนักเรียนทั ง36 คนเป็ นนักเรี ยนทีมีผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยนสูงมีผลการเรี ยนทุก วิช าในระดับ เกรด 4 และโรงเรี ยนได้ พิจ ารณาให้ เ รี ย นในห้ องเรี ย นดี
ดังตาราง 4.1
ตาราง 4.1 จํานวนนักเรียนจําแนกตามประสบการณ์การเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ประสบการณ์ การเรียนภาษาอังกฤษ
1.เรียนกับอาจารย์ชาวไทย
2.เรียนกับอาจารย์เจ้ าของภาษา
3. เรียนกับอาจารย์เจ้ าของภาษา และย้ าย
กลับมาเรียนกับอาจารย์ไทย
รวม

ชาย
3
4
3

หญิง
16
9
1

รวม (คน)
19
13
4

10

26

36

1.2 ผลการสํารวจ รู ปแบบการเรี ย นรู ้ เจตคติ ต่อการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ และผลสัม ฤทธิ
ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปี ที 4
ผลการสํารวจ รูปแบบการเรี ยนรู ้ เจตคติต่อการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ และผลสัมฤทธิ ทางการ
เรี ยนภาษาอังกฤษ ของนัก เรี ย นระดับชั นมัธยมศึก ษาปีที 4 แบ่งเป็ น 3 หัวข้ อย่อย ได้ แก่ (1) ผลการ
วิเคราะห์รูปแบบการเรียนรู ้ ของนักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปี ที4 (2) ผลการวิเคราะห์เจตคติต่อการเรี ยน
วิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรี ยนระดับชั นมัธยมศึกษาปี ที 4 (3) ผลการวิเ คราะห์ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ย น
ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปี ที4 โดยมีรายละเอียดดังนี
1.2.1 ผลการวิเคราะห์รูปแบบการเรียนรู ้ ของนักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปี ที 4
จากผลการวิเคราะห์ รูปแบบการเรียนรู ้ ของนักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปี ที4 พบว่า รูปแบบการ
เรี ย นรู ้ ที นั ก เรี ย นกลุ่ม นี นํ า มาใช้ ในการเรี ย นมากสุด 3 อัน ดับ แรก คื อ รู ป แบบการเรี ย นรู ้แ บบมี
ความสามารถคาดคะเน วางแผนแบบสร้ างสรรค์ และคิดแบบนามธรรม (Intuitive) (M=21.25,SD=3.78)
รองลงมา คือ สามารถตัดสินใจอย่างรวดเร็วเมือได้ รับข้ อมูล (Closure-oriented) (M=20.28,SD=5.32)
อัน ดับ สาม คื อ สามารถมองภาพรวม เดาความหมายของคํ า ศัพ ท์ จ ากบริ บ ท (Global/Holistic)
(M=19.58,SD=4.21) ดังตาราง 4.2
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ตาราง 4.2 ค่าสถิติพื นฐานของผลการวิเคราะห์ รูปแบบการเรียนรูข้ องนักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปีที 4
รู ปแบบการเรี ยนรู ้

Min

Max

Mean

S.D.

1. สามารถคาดคะเน วางแผนแบบสร้ างสรรค์ และคิดแบบนามธรรม (Intuitive)

13.00

29.00

21.25

3.78

2. สามารถในการตัดสินใจอย่างรวดเร็ วเมือได้ รับข้ อมูล (Closure-oriented)

9.00

30.00

20.28

5.32

3. สามารถมองภาพรวม เดาความหมายของคําศัพท์จากบริ บท(Global/Holistic)

12.00

28.00

19.58

4.21

4. สามารถรับรู ้ ข้อมูลได้ ดีโดยการใช้ สายตา (Visual)

7.00

27.00

17.97

4.33

5. สามารถใช้ การคิดแบบเป็ นรู ปธรรมได้ ดี (Concrete-sequential )

7.00

24.00

16.72

3.23

6. สามารถรับรู ้ ข้อมูลได้ ดีโดยการใช้ การฟั ง การพูด (Auditory)

3.00

23.00

16.06

3.56

7. สามารถทํากิจกรรมกับผู ้ อืนได้ ดี (Extroverted)

5.00

25.00

15.50

4.85

8. ชอบการเรี ยนแบบค่อยๆ ซึมซั บ (Open /Perceiving)

7.00

28.00

15.11

4.59

9.สามารถรับรู ้ ข้อมูลได้ ดีโดยการใช้ การสั มผั ส H( ands-on)

4.00

25.00

14.83

4.24

10.การให้ ความสนใจกับรายละเอียดทางไวยากรณ์ (Analytic)

5.00

24.00

14.78

4.15

11. ชอบการทํางานด้ วยตนเองหรื อทํางานกับเพือนทีคุ ้ นเคย (Introverted)

0.00

19.00

11.97

4.35

1.2.2 ผลการวิเคราะห์เจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปี ที 4
จากผลการวิเคราะห์ เจตคติต่อการเรี ย นภาษาอังกฤษของนักเรี ย นระดับ ชั นมัธยมศึก ษาปีที 4
พบว่า นักเรี ยนมีเจตคติต่อการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษจากมากไปน้ อยดังนี ความอดทนต่อภาวะกํากวม
(Ambiguity) (M=39.00,SD=7.78) , ความกล้ าเสียง (Risk-Taking) (M=37.34,SD=8.08), การเข้ าใจ
ความรู ้ สึ ก ของผู ้ อื น (Ego Permeability) (M=35.71,SD=9.87), การนับ ถื อ ตนเอง (Self-esteem)
(M=31.66,SD=8.21) และ การยับยั งตนเอง(Inhibition) (M=30.77,SD=10.36) ตามลําดับ ดังตาราง 4.3
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ตาราง 4.3 ค่าสถิติพื นฐานของผลการวิเคราะห์ เจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั น
มัธยมศึกษาปีที 4
เจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
1.ความอดทนต่อภาวะกํากวม (Ambiguity)
2.ความกล้ าเสียง (Risk-Taking )
3.การเข้ าใจความรู ้ สึกของผู ้ อืน (Ego Permeability)
4.การนับถือตนเอง (Self-esteem)
5.การยับยั งตนเอง( Inhibition)

Min
14.00

Max
50.00

Mean
39.00

SD
7.78

20.00
6.00
6.00
14.00

54.00
52.00
42.00
46.00

37.34
35.71
31.66
30.77

8.08
9.87
8.21
10.36

1.2.3 ผลการวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนระดับชั นมัธยมศึกษา
ปี ที 4
จากการวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษของนัก เรี ยนระดับชั นมัธยมศึกษาปี ที4
โดยการวิเคราะห์จากคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษหลักซึงพบว่า นักเรียนมีคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ
หลักโดยเฉลีย ในระดับมัธยมศึกษาปี ที4 คิดเป็ น 88.50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน รายละเอียด
ดังตาราง 4.4
ตาราง 4.4 ค่าสถิ ติพื นฐานของผลการวิเ คราะห์ ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ย นภาษาอังกฤษของนัก เรี ย น
ระดับชั นมัธยมศึกษาปีที 4
ผลสัมฤทธิ ทางการเรียนภาษาอังกฤษ
คะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษหลั ก

Min
77.70

Max
97.90

Mean
88.50

SD
8.24
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ตอนที 2 ผลการเปรี ย บเทีย บรู ป แบบการเรี ย นรู ้ เจตคติต่ อการเรี ย นวิชาภาษาอังกฤษ และ
ผลสั ม ฤทธิ ทางการเรี ย นภาษาอัง กฤษ ของนั ก เรี ย นระดั บ ชั นมั ธยมศึ ก ษาปี ที 4
ระหว่ างนักเรียนที มีประสบการณ์ การเรียนภาษาอังกฤษแตกต่ างกัน
ผลการเปรี ยบเทียบรู ปแบบการเรี ยนรู ้ เจตคติต่อการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ และผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปี ที4 ระหว่างนักเรียนทีมีประสบการณ์การ
เรี ยนภาษาอังกฤษแตกต่างกัน แบ่งผลการวิเคราะห์ ออกเป็ น 4 หัวข้ อย่อย ได้ แก่ 1) ผลการวิเคราะห์
รูปแบบการเรียนรู ้ ระหว่างนักเรียนทีมีประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษแตกต่างกัน 2) ผลการวิเคราะห์
เจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษระหว่างนักเรียนทีมีประสบการณ์การเรี ยนภาษาอังกฤษแตกต่างกัน
3) ผลการวิเ คราะห์ ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ย นภาษาอังกฤษระหว่างนัก เรี ย นที มีป ระสบการณ์ ก ารเรี ย น
ภาษาอังกฤษแตกต่างกัน 4) ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลียของรูปแบบการเรี ยนรู ้ เจตคติต่อการเรี ยนวิชา
ภาษาอังกฤษ และผลสัมฤทธิ ทางการเรีย นภาษาอังกฤษระหว่างนัก เรี ย นที มีป ระสบการณ์ ก ารเรี ย น
ภาษาอังกฤษแตกต่างกัน โดยแต่ละหัวข้ อย่อยมีรายละเอียดดังนี
2.1 ผลการวิเคราะห์ รูปแบบการเรี ยนรู ้ ระหว่ างนักเรี ยนที มีประสบการณ์ การเรี ยนภาษาอังกฤษ
แตกต่ างกัน
ผลการวิเคราะห์รูปแบบการเรียนรู ้ ระหว่างนักเรียนทีมีประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษแตกต่าง
กัน 3 รูปแบบ พบว่า นักเรียนทีมีประสบการณ์การเรียนกับอาจารย์ชาวไทย มีค่าเฉลียของคะแนนมากทีสุด
ในรูปแบบการเรี ย นรูแ้ บบสามารถคาดคะเน วางแผนแบบสร้ างสรรค์ และคิดแบบนามธรรม (Intuitive)
(M =21.63, SD =4.35) รองลงมา คือ รูปแบบการเรียนรูแ้ บบสามารถตัดสินใจอย่างรวดเร็วเมือได้ รับข้ อมู ล
(Closure-oriented) (M =20.00 ,SD =4.28) และลําดับทีสาม คือรูปแบบการเรี ยนรูแ้ บบสามารถมอง
ภาพรวม เดาความหมายของคําศัพท์จากบริบท (Global/Holistic) (M =18.68 ,SD =4.77)
ขณะทีนักเรียนทีมีประสบการณ์การเรียนกับอาจารย์เจ้ าของภาษา มีค่าเฉลียของคะแนนมากทีสุด
ในรูปแบบการเรี ยนแบบสามารถมองภาพรวม เดาความหมายของคําศัพท์จากบริ บท (Global/Holistic)
(M =21.77 ,SD =6.19) รองลงมา คือ รูปแบบการเรียนรูแ้ บบสามารถคาดคะเน วางแผนแบบสร้ างสรรค์
และคิดแบบนามธรรม (Intuitive) (M =21.31 ,SD =3.01) และลําดับทีสาม คือ รูปแบบการเรี ยนแบบ
สามารถตัดสินใจอย่างรวดเร็วเมือได้ รับข้ อมูล (Closure-oriented) (M =18.23,SD =4.07)
นอกจากนี นักเรียนทีมีประสบการณ์การเรี ยนกับอาจารย์เจ้ าของภาษา และย้ ายกลับมาเรี ยนกับ
อาจารย์ไทยมีค่าเฉลียของคะแนนมากทีสุดในรูปแบบการเรียนรูแ้ บบสามารถมองภาพรวม เดาความหมาย
ของคําศัพท์จากบริ บท (Global/Holistic) (M = 23.00 ,SD =2.16) รองลงมา คือ รูปแบบการเรี ยนแบบ
สามารถตัดสินใจอย่างรวดเร็วเมือได้ รับข้ อมูล (Closure-oriented) (M =22.00,SD =2.16) ลําดับทีสาม
คือ รูปแบบการเรี ยนรูแ้ บบสามารถคาดคะเน วางแผนแบบสร้ างสรรค์ และคิดแบบนามธรรม (Intuitive)
(M =19.25,SD =0.96) ดังตาราง 4.5

ตาราง 4.5 รูปแบบการเรียนรู ้ ระหว่างนักเรียนทีมีประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษแตกต่างกัน
รูปแบบการเรียนรู ้

1. สามารถคาดคะเน วางแผน
แบบสร้ างสรรค์ และคิดแบบ
นามธรรม (Intuitive)
2. สามารถตัดสินใจอย่ างรวดเร็ ว
เมื อได้ รับข้ อมูล
(Closure-oriented)
3. สามารถมองภาพรวม เดา
ความหมายของคําศัพท์ จากบริ บท
(Global/Holistic)
4. สามารถรั บรู ้ ข้อมูลได้ ดีโดยการ
ใช้ สายตา (Visual)
5. สามารถใช้ การคิดแบบเป็ น
รู ปธรรมได้ ดี
(Concrete-sequential )
6. สามารถรั บรู ้ ข้อมูลได้ ดีโดยการ
ใช้ การฟั ง การพูด (Auditory)

หมายเหตุ

1 หมายถึง
2 หมายถึง
3 หมายถึง

การมี
ประสบการ
ณ์ การเรียน

จํานวน
(คน)

Min

Max

Mean

SD

รูปแบบการเรียนรู ้

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2

19
13
4
19
13
4
19
13
4
19
13
4
19
13

13.00
17.00
16.00
12.00
13.00
18.00
9.00
12.00
20.00
11.00
7.00
18.00
7.00
11.00

29.00
26.00
23.00
28.00
27.00
27.00
27.00
30.00
25.00
24.00
27.00
20.00
22.00
24.00

21.63
21.31
19.25
20.00
18.23
22.00
18.68
21.77
23.00
17.58
18.15
19.25
16.89
16.38

4.35
3.01
0.96
4.28
4.07
2.16
4.77
6.19
2.16
4.01
5.42
0.96
3.23
3.66

7. สามารถในการทํา
กิจกรรมกับผู ้ อื นได้ ดี
(Extroverted)

3

4

15.00

20.00

17.00

2.16

1
2
3

8. ชอบการเรี ยนแบบ
ค่ อย ๆ ซึมซับ
(Open/Perceiving)
9.สามารถรั บรู ้ ข้อมูลได้ ดี
โดยการใช้ การสัมผัส
(Hands-on)
10.การให้ ความสนใจกับ
รายละเอียดทางไวยากรณ์
(Analytic)
11. ชอบการทํางานด้ วย
ตนเองหรื อทํางานกับ
เพื อนที คุ ้ นเคย
(Introverted)

การมี
ประสบการณ์
การเรียน

จํานวน
(คน)

Min

Max

Mean

SD

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2

19
13
4
19
13
4
19
13
4
19
13
4
19
13

5.00
7.00
12.00
9.00
7.00
11.00
4.00
6.00
11.00
5.00
10.00
13.00
1.00
0.00

25.00
23.00
23.00
28.00
23.00
23.00
25.00
22.00
21.00
21.00
24.00
20.00
19.00
17.00

15.53
15.38
15.75
15.68
14.46
14.50
14.68
14.54
16.50
13.42
16.23
16.50
11.74
11.62

5.15
4.75
4.99
4.30
4.94
5.74
4.49
4.09
4.20
4.28
3.81
2.88
4.90
4.03

3

4

13.00

17.00

14.25

1.89

19
3.00
23.00
15.95
4.22
13
12.00
22.00
15.85
2.94
4
15.00
20.00
17.00
2.16
การมีประสบการณ์การเรี ยนกับอาจารย์ชาวไทย
การมีประสบการณ์การเรี ยนกับอาจารย์เจ้ าของภาษา
การมีประสบการณ์การเรี ยนกับอาจารย์ เจ้ าของภาษา และย้ ายกลับมาเรี ยนกับอาจารย์ไทย
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2.2 ผลการวิเคราะห์ เจตคติต่อการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษระหว่ างนักเรี ยนที มีประสบการณ์ การ
เรียนภาษาอังกฤษแตกต่ างกัน
ผลการวิเคราะห์เจตคติต่อการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษระหว่างนักเรี ยนทีมีประสบการณ์การเรี ยน
ภาษาอังกฤษแตกต่างกัน 3 รู ปแบบ พบว่า นัก เรี ย นที มีประสบการณ์ การเรี ยนกับอาจารย์ช าวไทย
มีค่าเฉลียของคะแนนเจตคติมากทีสุดในด้ านความกล้ าเสียง (Risk-taking) (M =38.83 ,SD = 6.80)
รองลงมา คือ ความอดทนต่อภาวะกํากวม (Ambiguity) (M =38.78 ,SD =6.66) และลําดับทีสาม คือ
การเข้ าใจความรู ้ สึกของผู ้ อืน E( go Permeability) (M =38.67 ,SD =9.80)
ขณะทีนักเรียนทีมีประสบการณ์การเรี ยนกับอาจารย์เจ้ าของภาษา มีค่าเฉลียของคะแนนเจตคติ
มากทีสุดในด้ านความอดทนต่อภาวะกํากวม (Ambiguity) (M =38.46 ,SD =9.77) รองลงมา คือ ความ
กล้ าเสียง (Risk-taking) (M =34.46 ,SD =9.73) และลําดับทีสาม คือ การเข้ าใจความรู ้ สึกของผู ้ อืน E( go
Permeability) (M =33.08 ,SD =10.53)
นอกจากนี นักเรียนทีมีประสบการณ์การเรี ยนกับอาจารย์เจ้ าของภาษา และย้ ายกลับมาเรี ยนกับ
อาจารย์ไทยมีค่าเฉลียของคะแนนเจตคติมากทีสุดในด้ านความกล้ าเสียง (Risk-taking) และด้ านความ
อดทนต่อภาวะกํากวม (Ambiguity) มีค่าเฉลียเท่ากัน (M =43.50 ,SD =5.00) รองลงมา คือ การนับถือ
ตนเอง (Self-esteem) (M =32.50,SD =3.41) และลํา ดับ ที สาม คือ การเข้ าใจความรู ้ สึก ของผู ้ อื น
(Ego Permeability) และการยับยั งตนเอง I(nhibition) มีค่าเฉลียเท่ากัน (M =31.00 ,SD =6.63) ดังตาราง
4.6
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ตาราง 4.6 เจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษระหว่างนักเรียนทีมีประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษ
แตกต่างกัน
การมี
จํานวน
ประสบการณ์
(คน)
การเรียน
1
19
1.ความกล้ าเสี ยง
2
13
(Risk-taking)
3
4
1
19
2.ความอดทนต่ อภาวะ
2
13
กํากวม (Ambiguity)
3
4
1
19
3.การเข้าใจความรู ้ สึกของ
2
13
ผู ้ อื น (Ego Permeability)
3
4
1
19
4.การนับถือตนเอง
2
13
(Self-esteem)
3
4
1
19
5.การยับยั งตนเอง
2
13
(Inhibition)
3
4
เจตคติต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ

1 หมายถึง
2 หมายถึง
3 หมายถึง

Min

Max

Mean

SD

24.00
20.00
34.00
24.00
14.00
36.00
6.00
12.00
26.00
8.00
6.00
28.00
18.00
14.00
24.00

54.00
52.00
48.00
50.00
50.00
46.00
52.00
42.00
40.00
42.00
42.00
36.00
46.00
50.00
40.00

38.83
34.46
43.50
38.78
38.46
43.50
38.67
33.08
31.00
32.44
30.31
32.50
29.22
32.69
31.00

6.80
9.73
5.00
6.66
9.77
5.00
9.80
10.53
6.63
8.02
9.69
3.41
9.33
12.56
6.63

การมีประสบการณ์การเรียนกับอาจารย์ชาวไทย
การมีประสบการณ์การเรียนกับอาจารย์เจ้ าของภาษา
การมีประสบการณ์การเรียนกับอาจารย์เจ้ าของภาษา และย้ ายกลับมา
เรียนกับอาจารย์ไทย
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2.3 ผลการวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ ทางการเรียนภาษาอังกฤษระหว่ างนักเรียนที มีประสบการณ์ การ
เรียนภาษาอังกฤษแตกต่ างกัน
ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ ทางการเรียนภาษาอังกฤษระหว่างนักเรี ยนทีมีประสบการณ์การเรี ยน
ภาษาอังกฤษแตกต่างกัน 3 รู ปแบบ พบว่า นัก เรี ย นที มีประสบการณ์ การเรี ยนกับอาจารย์ช าวไทย
มีค่าเฉลียของคะแนนวิชาภาษาอังกฤษหลัก คิดเป็ น 89.10 คะแนน ขณะทีนักเรี ยนที มีประสบการณ์การ
เรี ย นกับ อาจารย์ เ จ้ าของภาษา มี ค่าเฉลียของคะแนนวิ ช าภาษาอัง กฤษหลัก คิด เป็ น 87.68 คะแนน
นอกจากนี นักเรียนทีมีประสบการณ์การเรี ยนกับอาจารย์เจ้ าของภาษา และย้ ายกลับมาเรี ยนกับอาจารย์
ไทยมีค่าเฉลียของคะแนนวิชาภาษาอังกฤษหลักคิดเป็ น 88.68 คะแนน ดังตาราง 4.7
ตาราง 4.7 ผลสัมฤทธิ ทางการเรียนภาษาอังกฤษระหว่างนักเรียนทีมีประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษ
แตกต่างกัน
ผลสัมฤทธิ
ทางการเรียน
วิชา
ภาษาอังกฤษ
หลัก
หมายเหตุ

การมี
ประสบการณ์
การเรียน
1
2
3
1 หมายถึง
2 หมายถึง
3 หมายถึง

จํานวน
(คน)

Min

Max

Mean

SD

19
13
4

78.50
77.00
84.00

97.40
97.90
93.70

89.10
87.68
88.68

4.27
6.40
3.97

การมีประสบการณ์การเรียนกับอาจารย์ชาวไทย
การมีประสบการณ์การเรียนกับอาจารย์เจ้ าของภาษา
การมีประสบการณ์การเรียนกับอาจารย์เจ้ าของภาษา และย้ ายกลับมา
เรียนกับอาจารย์ไทย

2.4 ผลการเปรียบเทียบค่ าเฉลี ยของรู ปแบบการเรียนรู ้ เจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และ
ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษระหว่ างนักเรี ยนที มีประสบการณ์ ก ารเรี ยนภาษาอังกฤษ
แตกต่ างกัน
ผลการเปรี ยบเทีย บค่าเฉลียของรู ปแบบการเรี ยนรู ้ เจตคติต่อการเรี ย นวิชาภาษาอังกฤษ และ
ผลสัมฤทธิ ทางการเรียนภาษาอังกฤษระหว่างนักเรียนทีมีประสบการณ์การเรี ยนภาษาอังกฤษแตกต่างกัน
3 รูปแบบ ได้ ผลการวิเคราะห์ดังนี
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นักเรียนทีมีประสบการณ์การเรี ยนภาษาอังกฤษทีแตกต่างกัน 3 รูปแบบ มีรูปแบบการเรี ยนรู ้ ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ.05 (F = .297, Sig. = 0.745)
นักเรียนทีมีประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษทีแตกต่างกัน 3 รูปแบบ มีเจตคติต่อการเรี ยนวิชา
ภาษาอังกฤษไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 05
. (F = .766, Sig. = 0.468)
นักเรียนทีมีประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษทีแตกต่างกัน 3 รูปแบบมีผลสัมฤทธิทางการเรี ยน
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0. 5 (F = .368, Sig. = 0.695) รายละเอียดดังตาราง 4.8
ตาราง 4.8 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียของรูปแบบการเรี ยนรู ้ เจตคติต่อการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ และ
ผลสัมฤทธิ ทางการเรียนภาษาอังกฤษระหว่างนักเรียนทีมีประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษแตกต่างกัน
แหล่งความแปรปรวน
1.รู ปแบบการ
เรียนรู ้
2.เจตคติต่อการ
เรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ
3.ผลสัมฤทธิ
ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษ

Df

MS

15.603

2

7.802 .297

Within Groups

867.300

33

Total

882.903

35

Between Groups

599.058

2

299.529 .766

Within Groups

12732.831

33

385.843

Total

13331.889

35

669.598

2

334.799 .368

Within Groups

29151.944

33

910.998

Total

29821.543

35

Between Groups

Between Groups

Type III SS

F

Sig.
.745

26.282
.468

.695

บทที 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจัยเรือง “การศึกษารูปแบบการเรี ยนรู ้ เจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษ ผลสัมฤทธิ ในการเรี ยน
ภาษาอังกฤษและประสบการณ์ ก ารเรี ย นภาษาอังกฤษของนัก เรี ย นที มีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ย นสูง :
กรณีศึกษานัก เรี ย นชั นมัธยมศึก ษาปี ที โรงเรี ย นสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ ายมัธยม” โดยมี
วัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี
1. เพือสํารวจรูปแบบการเรียนรู ้ เจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนทีมีประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษแตกต่างกัน
2. เพื อเปรี ย บเที ยบรู ปแบบการเรี ย นรู ้ เจตคติต่อการเรี ย นวิช าภาษาอังกฤษ และผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนทีมีประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษแตกต่างกัน
ประชากรของการวิ จัย ได้ แ ก่ นัก เรี ย นที มี ผ ลสัม ฤทธิ ทางการเรี ย นวิ ช าภาษาอัง กฤษสูงชั น
มัธยมศึกษาปี ที 4/1 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ ายมัธยม ปี การศึกษา2552
เครื องมือทีใช้ ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม Style Analysis Survey (SAS) พัฒนาโดย Cohen&
Oxford (2001) แบบวัดเจตคติใ นการเรี ย นภาษาอังกฤษเกียวกับ การเป็ นผู ้ เ รี ย นภาษาที ดีสอบถาม
Language Learning Attitudes Questionnaire พัฒนาโดย Summer Institute of Linguistics (SIL)
(1999)
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษารูปแบบการเรียนรู ้ เจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษ ผลสัมฤทธิ ในการเรียนภาษาอังกฤษ
และประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนทีมีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนสามารถสรุปผลการวิจัย
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ ดังนี
1.ผลการสํารวจรู ปแบบการเรียนรู ้ เจตคติต่อการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ และผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปี ที 4 ของนักเรี ยนที มีประสบการณ์
การเรียนภาษาอังกฤษแตกต่ างกัน
ผลการสํารวจรูปแบบการเรียนรู ้ เจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และผลสัมฤทธิ ทางการเรียน
ภาษาอัง กฤษของนัก เรี ย นระดับ ชั นมัธ ยมศึก ษาปี ที 4 ระหว่า งนัก เรี ย นที มี ป ระสบการณ์ ก ารเรี ย น
ภาษาอังกฤษแตกต่างกัน โดยแบ่งออกเป็ น 3 หัวข้ อย่อย ดังนี
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1.1 ผลการวิเคราะห์ รูป แบบการเรี ยนรู ้ ของนัก เรี ยนระดับ ชั นมัธยมศึก ษาปี ที4 พบว่า
รูปแบบการเรียนรู ้ ทีนักเรียนส่วนใหญ่นําไปใช้ ในการเรี ยนมากทีสุดสามอันดับแรก คือ รูปแบบการเรี ยนรู ้
แบบมีความสามารถคาดคะเน วางแผนแบบสร้ างสรรค์ และคิดแบบนามธรรม (Intuitive) (M=21.25, SD
= 3.78) รองลงมา คือ สามารถตัดสินใจอย่างรวดเร็วเมือได้ รับข้ อมูล (Closure-oriented) (M=20.28,SD
= 5.32) อันดับสาม คือ สามารถมองภาพรวม เดาความหมายของคําศัพท์จากบริ บท (Global/Holistic)
(M=19.58,SD = 4.21)
1.2 ผลการวิ เ คราะห์ เ จตคติ ต่อ การเรี ย นวิ ช าภาษาอัง กฤษ ของนัก เรี ย นระดับ ชั น
มัธยมศึกษาปี ที 4 พบว่า เจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษทีมีค่าเฉลียมากทีสุด 3 อันดับแรกคือ ความ
อดทนต่อภาวะกํากวม (Ambiguity) (M=39.00,SD=7.78) รองลงมา คือ ความกล้ าเสียง (Risk-Taking)
(M=37.34,SD=8.08) อัน ดั บ สาม คื อ การเข้ าใจความรู ้ สึก ของผู ้ อื น (Ego Permeability)
(M=35.71,SD=9.87)
1.3 ผลการวิ เ คราะห์ ผ ลสัม ฤทธิ ทางการเรี ย นภาษาอัง กฤษของนั ก เรี ย นระดับ ชั น
มัธยมศึกษาปี ที 4 โดยการวิเคราะห์จากคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษหลักซึงพบว่า นักเรียนมีคะแนนสอบ
วิชาภาษาอังกฤษหลักโดยเฉลีย ในระดับมัธยมศึกษาปี ที 4 คิดเป็ น 88.50 คะแนน จากคะแนนเต็ม จาก
คะแนนเต็ม 100 คะแนน
2.ผลการเปรี ย บเทีย บรู ป แบบการเรี ย นรู ้ เจตคติต่ อการเรี ย นวิช าภาษาอังกฤษ และ
ผลสัมฤทธิ ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปี ที4 ระหว่ างนักเรียนที มี
ประสบการณ์ การเรียนภาษาอังกฤษแตกต่ างกัน
ผลการเปรี ย บเที ย บรู ป แบบการเรี ย นรู ้ เจตคติต่อการเรี ย นวิช าภาษาอังกฤษ และผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปีที 4 ระหว่างนักเรียนทีมีประสบการณ์การ
เรียนภาษาอังกฤษแตกต่างกัน แบ่งผลการวิเคราะห์ ออกเป็ น 4 หัวข้ อย่อย ดังนี
2.1 ผลการวิ เ คราะห์ รู ป แบบการเรี ย นรู ้ ระหว่า งนัก เรี ย นที มี ป ระสบการณ์ ก ารเรี ย น
ภาษาอังกฤษแตกต่างกันพบว่า นักเรี ย นทีมีป ระสบการณ์ การเรี ยนกับอาจารย์ช าวไทย มีค่าเฉลียของ
คะแนนมากทีสุดในรูปแบบการเรียนแบบสามารถคาดคะเน วางแผนแบบสร้ างสรรค์ และคิดแบบนามธรรม
(Intuitive) (M =21.63, SD =4.35) ขณะทีนักเรียนทีมีประสบการณ์การเรี ยนกับอาจารย์เจ้ าของภาษา มี
ค่าเฉลียของคะแนนมากทีสุดในรูปแบบการเรี ยนแบบสามารถมองภาพรวม เดาความหมายของคําศัพท์
จากบริบท (Global/Holistic) (M =21.77,SD =6.19) ส่วนนักเรียนทีมีประสบการณ์การเรี ยนกับอาจารย์
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เจ้ าของภาษา และย้ ายกลับมาเรียนกับอาจารย์ไทยมีค่าเฉลียของคะแนนมากทีสุดในรูปแบบการเรียนแบบ
สามารถมองภาพรวม เดาความหมายของคําศัพท์จากบริบท (Global/Holistic) (M =23.00,SD =2.16)
2.2 ผลการวิเคราะห์เจตคติต่อการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษระหว่างนักเรี ยนทีมีประสบการณ์การ
เรียนภาษาอังกฤษแตกต่างกัน พบว่า นักเรียนทีมีประสบการณ์การเรียนกับอาจารย์ชาวไทยมีค่าเฉลียของ
คะแนนเจตคติมากทีสุดในด้ านความกล้ าเสียง (Risk-taking) (M =38.83 ,SD = 6.80) ขณะที นักเรี ยนทีมี
ประสบการณ์การเรียนกับอาจารย์เจ้ าของภาษา มีค่าเฉลียของคะแนนเจตคติมากทีสุดในด้ านความอดทน
ต่อภาวะกํากวม (Ambiguity) (M =38.46 ,SD = 9.77) ส่วนนักเรียนทีมีประสบการณ์การเรี ยนกับอาจารย์
เจ้ าของภาษาและย้ ายกลับมาเรียนกับอาจารย์ไทยมีค่าเฉลียของคะแนนเจตคติมากทีสุดในด้ านความกล้ า
เสียง (Risk-taking) และด้ านความอดทนต่อภาวะกํากวม (Ambiguity) ซึงมีค่าเฉลียเท่ากัน (M =43.50
,SD = 5.00)
2.3 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษระหว่างนักเรี ยนทีมีประสบการณ์การ
เรียนภาษาอังกฤษแตกต่างกัน พบว่า นักเรี ยนทีมีประสบการณ์การเรี ยนกับอาจารย์ชาวไทย มีค่าเฉลีย
ของคะแนนวิชาภาษาอังกฤษหลัก คิดเป็ น 89.10 คะแนน ขณะทีนักเรี ยนทีมีประสบการณ์การเรี ยนกับ
อาจารย์เจ้ าของภาษา มีค่าเฉลียของคะแนนวิชาภาษาอังกฤษหลัก คิดเป็ น 87.68 คะแนน นอกจากนี
นักเรียนทีมีประสบการณ์การเรียนกับอาจารย์เจ้ าของภาษา และย้ ายกลับมาเรียนกับอาจารย์ไทยมีค่าเฉลีย
ของคะแนนวิชาภาษาอังกฤษหลักคิดเป็ น 88.68 คะแนน
2.4 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียของรูปแบบการเรียนรู ้ เจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และ
ผลสัมฤทธิ ทางการเรียนภาษาอังกฤษระหว่างนักเรียนทีมีประสบการณ์การเรี ยนภาษาอังกฤษแตกต่างกัน
พบว่า นัก เรี ยนทีมีป ระสบการณ์การเรี ย นภาษาอังกฤษที แตกต่างกัน 3 รูปแบบ มีรูปแบบการเรี ย นรู ้ ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 (F = .297, Sig. = 0.745) มีเจตคติต่อการเรี ยนวิชา
ภาษาอังกฤษไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 (F = .766, Sig. = 0.468) และมี
ผลสัมฤทธิ ทางการเรียนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0. 5 (F = .368, Sig. = 0.695)
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อภิปรายผล
1.การสํารวจรูปแบบการเรียนรู ้ เจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน
ภาษาอัง กฤษของนัก เรี ย นระดับ ชั นมัธ ยมศึก ษาปี ที 4 ระหว่า งนัก เรี ย นที มี ป ระสบการณ์ ก ารเรี ย น
ภาษาอังกฤษแตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์โดยภาพรวมพบว่า
1.1 ผลการวิเคราะห์รูปแบบการเรียนรู ้ ของนักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปีที 4
ผลการวิเคราะห์รูปแบบการเรียนรู ้ ของนักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปีที 4 พบว่า รูปแบบ
การเรี ย นรู ้ ที นัก เรี ย นส่วนใหญ่ นํ า ไปใช้ ใ นการเรี ย นมากที สุด อัน ดับ แรก คือ รู ป แบบการเรี ย นรู ้ แบบมี
ความสามารถคาดคะเน วางแผนแบบสร้ างสรรค์ และคิดแบบนามธรรม (Intuitive) (M=21.25,SD=3.78)
แสดงว่านักเรียนทีมีผลสัมฤทธิ ทางการเรียนสูงมีแนวโน้ มทีชืนชอบรูปแบบการเรี ยนรู ้ แบบนีเพราะนักเรี ยน
กลุ่มนีน่าจะมีการคาดคะเน วางแผนในการเรี ยนและใช้ ความคิดอย่างเป็ นระบบจึงส่งผลให้ มีผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนสูง สอดคล้ องกับผลการวิจัยของ พิสันธนีย์ (2550) ทีศึกษารูปแบบการเรียนรู ้ ของนักเรียนทีมี
ผลสัมฤทธิ ทางการเรียนรู ้ สูงจํานวน10 คน ทีพบว่า การระบุรูปแบบการเรียนรูข้ องนักเรี ยนทีมีผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยนรู ้ สูงสุด มีรูป แบบการเรี ย นรู ท้ ี ตรงกันคือ จํานวน 9 คน ใน10 คนจะมีการตัดสินใจอย่าง
รวดเร็วเมือได้ รับข้ อมูล (Closure-Oriented) คือผู ้ เรี ยนให้ ความเอาใจใส่กับเรื องกฎเกณฑ์ การส่งงานให้
ทัน เวลาและมี ก ารวางแผนการทํ า งาน และจํ า นวน 8 คน ใน10 คนจะมี รู ป แบบการเรี ย นรู ้ การใช้
สัญชาตญาณ ไหวพริบ (Intuitive) คือ ผู ้ เรียนสามารถใช้ การคาดคะเนวางแผนแบบสร้ างสรรค์และคิดแบบ
นามธรรม ชอบเป็ นผู ้ ควบคุมตนเองมีทางเลือกหลากหลายในการตัดสินใจ ไม่ชอบการบังคับ ชอบทฤษฎีที
เป็ นนามธรรม
ดังนั นลักษณะทีตรงกันของนักเรียนทีประสบความสําเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษคือ ผู ้ ที
ไหวพริบมีความรับผิดชอบต่องานทีได้ รับมอบหมาย รู ้ จักการวางแผนในการทํางาน ให้ ความสําคัญกับ
การส่งงานให้ ทันกําหนดเวลา เป็ นผู ้ ทีมีอิสระในการคิดชอบศึกษาสิงทีท้ าทายกับความสามารถ ซึงเป็ น
ลักษณะพื นฐานของการเป็ นผู ้ เรียนภาษาอังกฤษทีประสบความสําเร็จส่วนรูปแบบการเรียนรู ้ อืนทีเน้ นการ
ใช้ ประสาทสัมผัสการฟั ง และ การใช้ สายตา หรือ การใช้ สถานการณ์ในการเรียนรู ้ เช่นการทํางานเป็ นกลุ่ม
และการทํางานคนเดียว มีผลต่อการเรียนรู ้ เป็ นลําดับรองลงมา
1.2 ผลการวิ เ คราะห์ เ จตคติ ต่อ การเรี ย นวิ ช าภาษาอัง กฤษ ของนัก เรี ย นระดับ ชั น
มัธยมศึกษาปีที 4
ผลการวิเคราะห์เจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปี
ที 4 พบว่า เจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษทีมีค่าเฉลียมากทีสุดอันดับแรกคือ ความอดทนต่อภาวะ
กํากวม (Ambiguity) (M=39.00,SD=7.78) ซึงหากคะแนนเฉลียในด้ านนี สูงแสดงว่า ผู ้ เรี ยนมีการอดทน
ต่อสภาวะกํากวม (Ambiguity)ได้ น้อย หรือเป็ นผู ้ ทีไม่สามารถอดทนต่อสภาวะทีไม่ชัดเจน ไม่สามารถหา
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กลวิธีในการเข้ าใจภาษา โดยไม่รู ้ ความหมายของคําศัพท์ทุกๆคําในประโยคได้ ซึงจะตรงกับ Littlewood
(1999) ทีกล่าวว่า นักเรี ยนในแถบเอเชีย ตะวันออกจะขึ นกับผู ้ สอน ( Teacher Centered) หนังสือเรี ยน
(Book-Centered) และ การเรี ยนไวยากรณ์แบบการแปล ( Grammar Translation) ครูสอนอ่านอธิบาย
ประโยค วิเคราะห์โครงสร้ าง นักเรี ยนจะเน้ นการฟั ง การจดบันทึกและการตอบคําถาม เน้ นความถูกต้ อง
และความสัมพันธ์ที เป็ นเหตุผล และจากประสบการณ์ ในการสอนของผู ้ วิจัยเองนัก เรี ยนส่วนใหญ่จะมี
พฤติกรรมตรงกันคือ เมือไม่รู ้ ความหมายของคําศัพท์ทั งในทักษะการฟั งหรือการอ่านก็จะถามจากเพือน ครู
หรือพ่อแม่ บางครั งจะพยายามเปิ ดหาคําศัพท์จากพจนานุกรมทันที มากกว่าจะอดทนต่อความกํากวม
แล้ วพยายามเดาความหมายจากบริบทของคําศัพท์นั นๆ
ส่วนเจตคติในด้ านอืนๆทีสนับสนุนการเป็ นผู ้ เรี ยนภาษาทีดีมีลําดับรองลงมามีดังต่อไปนี
คือ ความกล้ าเสียง (Risk-Taking ) ในการใช้ ภาษาโดยไม่กลัวจะผิด กล้ าทีจะลองใช้ สิงทีได้ เรี ยนรู ้ มาใหม่
กล้ า ที จะคาดเดาความหมายอย่ า งฉลาด ลํ า ดับ ต่อ มาคื อ การเข้ าใจความรู ้ สึ ก ของผู ้ อื น (Ego
Permeability) การนับถือตนเอง ( Self-esteem) การมีความรู ้ สึกทีดีกับตนเอง เชือมันว่าตนเองจะทําสิง
ต่างๆได้ สํ าเร็ จ ก็เ ป็ นส่วนสํา คัญ ทํ าให้ ผู ้ เ รี ย นประสบความสําเร็ จ ในการเรี ย น ส่ว นการยับ ยั งตนเอง
(Inhibition) มีค่าเฉลียตําสุดในเจตคติทั ง 5 ข้ อ ซึง Browns (2001) ได้ กล่าวไว้ ว่าการมีเจตคติเรื องการ
ยับยังตนเอง (Inhibition) ตําจะประสบความสําเร็จในการเรียนภาษาได้ ดีกว่าการยับยั งตนเอง(Inhibition)
สูงเพราะการยับยั งตนเอง(Inhibition) สูงทําให้ ขาดความมันใจในตนเองในสถานการณ์หรื อการทํางาน
ต่างๆ ดังนั นหาก การยับยั งตนเอง(Inhibition) สูงก็จะขัดขวางในการเรียนรู ้ ภาษา ซึงตรงกับลักษณะทีจะ
ทําให้ ประสบความสําเร็จในการเรียนภาษาและปั จจัยทีเกียวกับพฤติกรรมของมนุษย์ในการเรี ยนรู ้ ภาษาที
สองที Browns (2001) กล่าวไว้ นันเอง
1.3 ผลการวิ เ คราะห์ ผ ลสัม ฤทธิ ทางการเรี ย นภาษาอัง กฤษของนั ก เรี ย นระดับ ชั น
มัธยมศึกษาปีที 4
ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั นมั
ธยมศึกษาปี
ที 4 โดยการวิเคราะห์จากผล รายวิชาภาษาอังกฤษ ซึงพบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลีย ในระดับมัธยมศึกษา
ปี ที 4 คิดเป็ น 88.50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน แสดงให้ เห็นว่า นักเรียนทั งหมดทีเข้ าร่วมในการ
วิจัยครั งนี มีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษทีสูซึงงสอดคล้ องกับผลคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษใน
รายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั นมัธยมศึกษาปี ที3 นอกจากนีผลคะแนนของนักเรียนยังสะท้อนให้ เห็นถึงการ
คุณภาพในจัดการเรียนการสอนของครูที แต่อย่างไรก็ดีในส่วนของการมีประสบการณ์ในการเรียนภาษากับ
ผู ้ สอนทีแตกต่างกันก็ซึงจะน่ามีผลต่อผลสัมฤทธิ ทางการเรียนดังจะได้ อภิปรายในตอนต่อไป
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2.การเปรียบเทียบรูปแบบการเรียนรู ้ เจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และผลสัมฤทธิ ทางการ
เรี ยนภาษาอังกฤษของนัก เรี ย นระดับชั นมัธยมศึกษาปี ที4 ระหว่างนักเรี ยนทีมีประสบการณ์ การเรี ย น
ภาษาอังกฤษแตกต่างกัน
2.1 นักเรี ยนทีมีประสบการณ์ การเรี ยนภาษาอังกฤษกับอาจารย์ ชาวไทยมีรูปแบบการ
เรี ย นรู แ้ บบสามารถคาดคะเน วางแผนแบบสร้ างสรรค์ และคิดแบบนามธรรม (Intuitive) มากที สุด
ซึงแสดงให้ เห็นว่า นักเรียนมีความสามารถใช้ การคาดคะเนวางแผนแบบสร้ างสรรค์และคิดแบบนามธรรม
ชอบเป็ นผู ้ ควบคุมตนเองมีทางเลือกหลากหลายในการตัดสินใจ สนใจกฎ ทฤษฎีทีเป็ นนามธรรมได้ ดีแต่จะ
รู ้ สึกเบือหน่ายกับรายละเอียด ชอบศึกษาสิงที ซับซ้ อน ซึงสอดคล้ องกับลักษณะการสอนของอาจารย์ชาว
ไทยทีแม้ จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีมีการใช้ ภาษาใน สถานการณ์ต่างๆใช้ ทักษะทั งสีคือ การฟั ง การ
พูด การอ่านและการเขียน ก็ยังคงต้ องให้ ความสําคัญในเรื องการสอนพื นฐานทางไวยากรณ์ โครงสร้ าง
ภาษา การสอนการออกเสียงทีถูกต้ องในภาษาอังกฤษ และการศึกษาคําศัพท์ ความหมาย รวมถึงรูปแบบ
ของคํา (word formation) การแตกคํ าศัพท์ การใช้ ภาษาที ถูก ต้ อง เทคนิ คต่างๆในการทํ า ข้ อสอบ
สอดคล้ องกับข้ อค้ นพบของ Arva & Medgyes (2000) ทีกล่าวว่า ครูทีไม่ใช่เจ้ าของภาษา ( Non-NEST “
Non-Native English –Speaking Teacher”) มีความรู ้ ทางด้ านไวยากรณ์และสามารถอธิบายได้ ดีเพราะมี
ประสบการณ์ในการทําความเข้ าใจสิงเหล่านี เมือตนเองเป็ นผู ้ เรี ยน มีพฤติกรรมการสอนแบบมืออาชีพ
มากกว่ามีการวางแผนการสอนทีเป็ นจริง เข้ มงวด รับผิดชอบนักเรียนมากกว่า และรับผิดชอบต่อการวัดผล
เช่นเดียวกับ Jenkins (1999) กล่าวถึงจุดแข็งของครูทีไม่ใช่เจ้ าของภาษาใน Walker (2006) ว่านอกจาก
การกล่าวถึงด้ านไวยากรณ์แล้ ว ครูทีไม่ใช่เจ้ าของภาษาจะมีประสบการณ์ตรงกับสิงทีทําความเข้ าใจได้
ยากสําหรับ ผู ้ เ รี ย นภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที สอง เพราะผู ้ สอนเองเคยได้ รับ ประสบการณ์ ตรงในการ
พยายามทําความเข้ าใจสิงนี มาก่อน และจะสามารถถ่ายทอดสิงเหล่านั นได้ ดีกว่า
ขณะที นัก เรี ย นที มีประสบการณ์ การเรี ย นภาษาอังกฤษกับ อาจารย์ เจ้ าของภาษาและ
นักเรียนทีมีประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้ าของภาษาและย้ ายกลับมาเรียนกับอาจารย์
ไทยจะมี รู ป แบบการเรี ยนรู ้แ บบสามารถมองภาพรวม เดาความหมายของคํ า ศัพ ท์ จ ากบริ บ ท
(Global/Holistic)) มากทีสุด หมายถึง การที นักเรี ยนเหล่านี มีความสามารถในการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว
เมือได้ รับข้ อมูล ให้ ความเอาใจใส่กับเรืองกฎเกณฑ์ การส่งงานให้ ทันเวลา และ มีการวางแผนการทํางาน
จริ งจัง ซึงสอดคล้ องตามวิธีการสอนของครูทีเป็ นเจ้ าของภาษา (NEST “ Native English -Speaking

55
Teacher”) ดังที Arva & Medgyes (2000) กล่าวไว้ คือครูทีเป็ นเจ้ าของภาษา (NEST “ Native English Speaking Teacher”) มี ความรู ้ ในตัวภาษาดีก ว่า มี ภาษาพูด สํานวนต่างๆและสามารถใช้ ไ ด้ แบบ
ทันทีทันใด มีความรู ้ เกียวกับวัฒนธรรมของผู ้ ใช้ ภาษาอังกฤษ มักจะให้ นักเรี ยนเน้ นการทํากิจกรรมในชั น
เรี ย น ให้ ความสําคัญ กับ การทํ างานตามทีได้ รับ มอบหมาย และการตรงต่อเวลาทีเป็ นลัก ษณะเด่น ขอ
อาจารย์เจ้ าของภาษา แต่ก็ไม่เน้ นการแก้ ไขเมือทํางานผิดพลาดมากเท่าอาจารย์ทีไม่ใช่เจ้ าของภาษา
2.2 นักเรี ยนทีมีประสบการณ์ ก ารเรี ยนภาษาอังกฤษกับอาจารย์ ชาวไทยมีเจตคติที
สนับสนุนการเป็ นผู ้ เรียนภาษาทีดี ตามลําดับดังนี คือความกล้ าเสียง (Risk-Taking ) ทีจะใช้ ภาษาแบบ
ไม่กลัวผิดสูงแต่ก็มีความอดทนต่อภาวะกํากวม (Ambiguity) ได้ น้อย ส่วนคะแนนเจตคติในลําดับต่อมา
คือการเข้ าใจความรู ้ สึกของผู ้ อืน (Ego Permeability ) ซึงจะทําให้ การสือสารเกิดความเข้ าใจกันมากขึ น
การนับถือตนเอง ( Self-Esteem) เชือมันว่าตนเองมีความสามารถทีจะประสบความสําเร็จในการเรี ย น
ภาษาอังกฤษ และเจตคติสุดท้ ายคือการยับยั งตนเอง Inhibition)
(
มีค่าตําสุดก็จะแสดงถึงความมันใจใน
การใช้ ภาษาดีทีสุด ตรงกับลักษณะของผู ้ เรียนภาษาทีประสบความสําเร็จในการเรียนรู ้ ภาษาตามทีBrowns
( ) ได้ กล่าวไว้ นอกจากนี ผลการวิจัยยังสอดคล้ องกับวิธีการวิธีการสอนและการทํางานของอาจารย์
ชาวไทยทีโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(ฝ่ ายมัธยม) ดังนี คือ
1) ด้ านการสอน อาจารย์ยังคงให้ ความสําคัญกับการสอนในเรืองเนื อหาภาษาให้
ถูกต้ องและใช้ ใ นการสือสารรวมถึงวัฒนธรรมที เกียวข้ องในเรื องทีนักเรี ยนพบในแต่ละคาบสอนครูจะมี
ความใกล้ ชิดกับนักเรียน อธิบาย บอกเทคนิคต่างๆและให้ กําลังใจในการเรียนภาษาแก่นักเรี ยนได้ ดี และ
สามารถพูดคุยเรืองราวต่างๆหลังคาบสอนได้ เสมอ
2) ด้ านการมอบหมายงาน นักเรียนยังคงมีการบ้ านเผือฝึ กฝนในสิงทีเรี ยนรู ้ ในแต่
ละวันและจะต้ องนํามาส่งเผือรับการตรวจจากผู ้ สอน นอกจากนี ยังมีการพูดคุยถึงส่วนทีนักเรียนทําผิดเพือ
แก้ ไขและความเข้ าใจทีถูกต้ อง
3) ด้ านการวัดและประเมินผล มีการแจกประมวลรายวิชาให้ นักเรี ยนได้ ทราบถึง
รายละเอียดของวิชาเรียนทั งจุดประสงค์ในแต่ละวิชา เนื อหา สัดส่วนคะแนน และงานทีได้ รับมอบหมายใน
แต่ละภาคการศึกษา กําหนดการการส่งงาน ส่วนการออกข้ อสอบจะมีก ารออกข้ อสอบทีเป็ นมาตรฐาน
ตรงกันใช้ ในแต่ละระดับโดยผู ้ สอนทุกคนมีการใช้ ค่าทางสถิติทดสอบความยากง่ายของข้ อสอบ ข้ อสอบจะ
สอดคล้ องกับเนื อหาทีสอน การออกข้ อสอบจะต้ องมีบ ริ บททีชัดเจนเพือช่วยให้ นัก เรี ยนตอบได้ ถูก ต้ อง
ผู ้ สอนยังสอนเทคนิคในการทําข้ อสอบเช่นการเดาศัพท์จากบริบท การตัดข้ อทีไม่ถูกต้ อง เทคนิคการเขียน
ตอบแบบปรนัยเป็ นต้ น
ขณะทีนักเรียนทีมีประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้ าของภาษามีเจตคติ
ทีสนับสนุนการเป็ นผู ้ เรียนภาษาทีดี ในด้ านความอดทนต่อภาวะกํากวม (Ambiguity) สูงสุด แสดงให้ เห็น
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ว่า เมือนักเรียนไม่ทราบความหมายของคําศัพท์ทั งในทักษะการฟั งหรือการอ่านก็จะถามจากเพือน ครูหรื อ
พ่อแม่ บางครั งจะพยายามเปิ ดหาคําศัพท์จากพจนานุกรมทันที มากกว่าจะอดทนต่อความกํากวมแล้ ว
พยายามเดาความหมายจากบริบทของคําศัพท์นั นๆ
ส่วนนักเรียนทีมีประสบการณ์การเรี ยนภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้ าของภาษา และย้ าย
กลับมาเรียนกับอาจารย์ชาวไทยมีเจตคติทีสนับสนุนการเป็ นผู ้ เรียนภาษาทีดี ในด้ านความอดทนต่อภาวะ
กํากวม (Ambiguity) สูงสุด เช่นเดีย วกับ นัก เรี ย นทีมีประสบการณ์ก ารเรี ย นภาษาอังกฤษกับอาจารย์
เจ้ าของภาษา
2.3 นักเรี ย นที มีป ระสบการณ์ก ารเรี ยนภาษาอังกฤษในระดับ มัธยมศึก ษาตอนต้ นกับ
อาจารย์ชาวไทยมีคะแนน เฉลียสูงสุด คิดเป็ น 97.40 คะแนน ขณะทีนักเรี ยนทีมีประสบการณ์การเรี ยน
ภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นกับอาจารย์เจ้ าของภาษามีค่าเฉลียคะแนน รองลงมา คิดเป็ น
97.90 และกลุ่มทีมีประสบการณ์การเรี ยนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นกับอาจารย์เจ้ าของ
ภาษาและย้ ายกลับ มาเรี ย นกับ อาจารย์ ช าวไทย มีค่าเฉลียคะแนน ตําที สุดใน 3 กลุ่ม คิดเป็ น 93.70
คะแนน ซึงผลการวิจัยในครั งนีสอดคล้ องกับ Maubach และ Morgan (2001) ทีพบว่า ประสบการณ์ในการ
เรียนภาษาต่างประเทศกับเจ้ าของภาษาก็มีผลต่อผลสัมฤทธิ ในการเรียนภาษา ซึงวิธีการเรียนการสอนของ
อาจารย์ชาวไทย เน้ นไวยากรณ์ และเน้ นการฝึ กฝน ส่วนวิธีการสอนของอาจารย์เจ้ าของภาษาจะเน้ นการทํา
กิ จ กรรม นัก เรี ย นที เรี ย นกับ เจ้ าของภาษามีความเชื อว่า ผู ้ สอนทีเป็ นเจ้ าของภาษาจะไม่เ น้ นในเรื อง
ไวยากรณ์ ในการเรียนการสอน ขณะที Medgyes (2001) ได้ กล่าวถึงด้ านดีของครูทีไม่ใช่เจ้ าของภาษา คือ
สามารถสร้ างรูปแบบของผู ้ เรียนทีดีได้ สามารถสอนกลยุทธ์ในการเรียน(Language-learning strategies)
ให้ นักเรียนได้ ดีกว่า ให้ ข้อมูลเกียวกับภาษาอังกฤษได้ ดีกว่าเจ้ าของภาษา หลีกเลียงการเกิดปั ญหาในการ
เรียนการสอนภาษาได้ ดีกว่า มีความเห็นอกเห็นใจนักเรียนทีเรียนภาษามากว่าครูเจ้ าของภาษา เพราะตน
เคยมีประสบการณ์ในการเรี ยนภาษามาก่อนและสามารถใช้ ภาษาเดียวกับนักเรี ยนได้ อาจารย์ ชาวไทย
สามารถตอบข้ อสงสัยต่างๆให้ กับนักเรียนได้ ดีกว่าอาจารย์เจ้ าของภาษา
ผลการวิจัย ในครั งนี สอดคล้ องกับLing และ Braine (2007) ที กล่าวว่า การเรี ย นกับ
อาจารย์ทีไม่ใช่เจ้ าของภาษา คือ ผู ้ เรี ยนสามารถใช้ ภาษาเดียวกันสือสารกับอาจารย์ได้ อาจารย์ทีไม่ใช่
เจ้ าของภาษา จะแก้ ไขข้ อผิดพลาดในงานทีได้ รับมอบหมาย งานทีได้ รับมอบหมายของนักเรียนทีเรี ยนกับ
ครูทีไม่ใช่เจ้ าของภาษา จะมีปริมาณมากกว่าซึงจะทําให้ นักเรี ยนได้ ฝึกฝน คุ ้ นเคยกับการทําข้ อสอบและ
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งานเหล่านั นจะได้ รับการตรวจอย่างสมําเสมอจากผู ้ สอน พร้ อมแก้ ข้อผิดพลาดเมือนักเรียนทําผิด ซึงทําให้
นักเรียนมีทักษะในการทําข้ อสอบมากกว่านักเรียนทีเรียนกับอาจารย์เจ้ าของภาษา
สอดคล้ องกับ Reid (1998) ทีกล่าวว่า ระบบการศึกษาจะมีผลกับรูปแบบการเรี ยนรู ้ ของ
คนในสังคมนั นๆ เช่น รูปแบบการเรียนรู ้ ของเด็กอเมริกันทีประสบผลสําเร็จในมหาวิทยาลัยจะต้ องกล้ าพูด
เป็ นตัวของตัวเอง มีตรรกะในการคิด ชอบลองผิดลองถูก ก็จะทําข้ อสอบมาตรฐานของประเทศได้ ดีกว่าเด็ก
ชาติอืนทีมาจากระบบการศึกษาทีต่างไป ผู ้ วิจัยพบว่า รูปแบบการสอนของครูและรูปแบบการเรี ยนของ
นักเรียนมีความเกียวข้ องกับวัฒนธรรมทางการศึกษาของแต่ละประเทศรวมถึงการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) ยังเน้ นการวัดเรืองการใช้ ภาษาและไวยากรณ์ ไม่มีการวัดทักษะในเรื องการฟั งและ
การพูด ดังนั นนักเรียนทีเรี ยนโดยเน้ นการทดสอบ การใช้ ภาษาและไวยากรณ์กับอาจารย์ทีไม่ใช่เจ้ าของ
ภาษาก็จะทําคะแนนได้ มากกว่า
ผลการวิจัยแสดงให้ เห็นลักษณะทีตรงกันของนักเรี ยนทีประสบความสําเร็จในการเรี ยน
ภาษาอังกฤษคือ ผู ้ ทมีี ไหวพริบมีความรับผิดชอบต่องานทีได้ รับมอบหมาย รู ้ จักการวางแผนในการทํางาน
ให้ ความสําคัญ กับ การส่งงานให้ ทัน กํ าหนดเวลา เป็ นผู ้ ที มีอิสระในการคิดชอบศึก ษาสิงที ท้ าทายกับ
ความสามารถ ซึงเป็ นพื นฐานแรกๆของการเป็ นผู ้ เรียนภาษาอังกฤษทีประสบความสําเร็จส่วนรูปแบบการ
เรียนรู ้ อืนทีเน้ นการใช้ ประสาทสัมผัสการฟั ง และ การใช้ สายตา หรื อการใช้ สถานการณ์ในการเรี ยนรู ้ เช่น
การทํางานเป็ นกลุ่มและการทํางานคนเดียว มีผลต่อการเรียนรู ้ เป็ นลําดับรองลงมา
ข้ อเสนอแนะ
1.ข้ อเสนอแนะในเชิงนโยบาย
1.1 การออกแบบหลักสูตรทีมีความเป็ นเอกภาพภายในสถานศึกษา เพือให้ นักเรี ยนได้
เรียนหลักสูตรเดียวกันในวิชาพื นฐานส่งผลให้ เกิดความเท่าเทียมกันแต่สามารถเลือกตามความถนัดหรื อ
ความสนใจเพิมเติมในวิชาเสรี
1.2 การสนับสนุนอาจารย์ชาวไทยให้ สามารถพัฒนาตนเองและมีอิสระในการคิด ทดลอง
รูปแบบใหม่ๆในการจัดเรี ยนการสอน เพื อให้ เกิดนวัตกรรมใหม่ๆโดยไม่ต้องยึดติดกับแบบแผนในการ
บริหารและระบบราชการจนเกินไป
1.3 การพิจารณาจ้ างอาจารย์เจ้ าของภาษาทีมีคุณภาพ ให้ ผ่านการอบรมด้ านการสอน
ภาษาอังกฤษให้ กับชาวต่างชาติและได้ รับการอบรมเกียวกับบริบททางการศึกษาของประเทศทีเข้ าไปสอน
1.4 การพิ จ ารณาสัดส่วนจํานวนอาจารย์ใ นการจัดการเรี ยนการสอนระหว่างอาจารย์
เจ้ าของภาษาและอาจารย์ไทยให้ เหมาะสม คุ ้ มค่าส่งผลให้ เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนต่อไป
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2.ข้ อเสนอแนะเกี ยวกับการจัดการเรียนการสอน
2.1 การจัดกิจกรรมทีหลากหลายในการเรี ยนการสอนเพือให้ นักเรี ยนได้ ใช้ ภาษาอย่าง
สมําเสมอและฝึ กการใช้ ทักษะให้ ครบทั งฟั งพูดอ่านและเขียน
2.2 การเพิมทักษะการฟั งและทักษะการพูดในวิชาภาษาอังกฤษทีจัดการเรี ยนการสอน
โดยครูช าวไทย และเพิมเนื อหาด้ านไวยากรณ์ตลอดจนเทคนิ คการทํ าข้ อสอบมาตรฐานของไทย เช่น
การสอบ O-NET ให้ กับนักเรียนทีเรียนกับเจ้ าของภาษาเพิมเติม
3.ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั งต่ อไป
3.1 วิจัยเพิมเติมในกรณีของนักเรียนในแต่ละระดับเพือศึกษารูปแบบการเรี ยนรู ้ เจตคติ
ต่อวิ ช าภาษาอัง กฤษ ผลสัมฤทธิ ในการเรี ย นภาษาอังกฤษของนัก เรี ย นระดับ อืนๆในโรงเรี ย นสาธิ ต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ ายมัธยม
3.2 วิจัยเพิมเติมในกรณีของนักเรี ยนทีมีผลสัมฤทธิ ทางการเรียนระดับกลางและตําเพือ
ศึกษารูปแบบการเรียนเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษ ผลสัมฤทธิ ในการเรี ยนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนและ
จัดรูปแบบการสอนทีแตกต่างจากกลุ่มทีทีผลสัมฤทธิ ทางการเรียนรู ้ สูงให้ เหมาะสมต่อไป
3.3 แบบสอบทีทดสอบความสามารถทางการใช้ ภาษา (Proficiency Test) กับนักเรี ยนซึง
ครอบคลุมความสามารถทางด้ านการใช้ ภาษาอังกฤษทั ง4 ด้ าน มากกว่าข้ อสอบ O-NET
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