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Abstract1 
 The objectives of this research were to study 
the opinions on English language learning styles of 
Chinese and Thai students and to compare the 
opinions of Chinese and Thai students with 
different gender and nationality. A sample of 170 
were selected from the population of 251 Chinese 
and Thai students who were studying in the third 
and fourth years of the academic year 2014. The 
table of Krejcie and Morgan was used for the 
random sample.  A rating scale questionnaire with 
the reliability of .89 developed by using Grasha-
Reichman Student Learning Styles Survey was 
used to collect the data. Percentage, mean, 
standard deviation and t-test were used to 
analyze the data. 
The findings of the study were as follows : 
 1. Chinese and Thai students 
  1.1 Chinese students agreed with 
collaborative, independent, competitive, 
participant and dependent learning styles at a high 
level. However, they agreed with avoidant learning 
style at a moderate level. 
 
  1.2 Thai students agreed with dependent, 
collaborative, participant and independent at a 
high level while they agreed with competitive 
style at a moderate level and avoidant learning 
style at a low level. 

                                                           
1คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,   
2บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

 2. No significant differences were found in the 
opinions on six learning styles of Chinese and Thai 
students with different gender. 
  2.1 No significant differences were found in 
the opinions on six learning styles of Chinese 
students with different gender. 
  2.2  There were significant differences in the 
opinions on independent learning style of Thai 
students with different gender. 
 3. There were significant differences in the 
opinions on independent, dependent and 
competitive learning styles of the students with 
different nationality. 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็น
เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาจีนและ
นักศึกษาไทย  และเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาจีนและ
นักศึกษาไทยจ าแนกตามเพศและสัญชาติกลุ่มตัวอย่างได้แก่
นักศึกษาจีนและนักศึกษาไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา  ที่ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันปีท่ี  3  และ  4  ปีการศึกษา  
2557  จ านวน  170  คน  จากประชากรทั้งสิ้น  251  คน
โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซี่และ
มอร์แกน  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ  แบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาจีนและนักศึกษาไทย   
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ซึ่งปรับปรุงมาจากแบบสอบถามของกราซา 
และไรซ์แมน  มีความเช่ือมั่นเท่ากับ  .89  โดยผู้วิจัย
วิเคราะห์ข้อมูลดว้ยการหาค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
และค่าท ี
ผลการวิจัยพบว่า 
 1.  นักศึกษาจีนและนักศึกษาไทย  มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ดังนี ้
 1.1  นักศึกษาจีน  เห็นด้วยกับรูปแบบการเรียนรู้
แบบร่วมมือ  แบบอิสระ  แบบแข่งขัน  แบบมีส่วนร่วม  และ
แบบพ่ึงพา  ในระดับมาก  และเห็นด้วยกับรูปแบบการ
เรียนรู้แบบหลีกเลี่ยง  ในระดับปานกลาง 
 1.2  นักศึกษาไทย  เห็นด้วยกับรูปแบบการเรียนรู้
แบบพ่ึงพา  แบบร่วมมือ  แบบมีส่วนร่วม  และแบบอิสระใน
ระดับมาก  เห็นด้วยกับรูปแบบการเรียนรู้แบบแข่งขัน  ใน
ระดับปานกลาง  และแบบหลีกเลี่ยง  ในระดับน้อย 
 2.  นักศึกษาจีนและนักศึกษาไทยท่ีมีเพศแตกต่างกัน  
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ทั้ง  6  แบบดังนี ้
 2.1  นักศึกษาจีนท่ีมีเพศแตกต่างกัน  มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู ้ 6  แบบ  ไม่แตกต่างกัน  
 2.2  นักศึกษาไทยที่มีเพศแตกต่างกัน  มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรูแ้บบอิสระ  แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
 3.  นักศึกษาท่ีมีสัญชาติจีนและสัญชาติไทย  มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระ  แบบพ่ึงพา  
และแบบแข่งขัน  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ  .05 
 ค าส าคัญ: ความคิดเห็น,  รูปแบบการเรียนรู้,  
นักศึกษาจีน,  นักศึกษาไทย 
 
บทน า 
 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการฉบับท่ี  11  (พ.ศ.  2555 – 2559)  
และก าหนดยุทธศาสตร์ที่  1  ยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานผู้เรียน  ครู  คณาจารย์  บุคลากรทางการศึกษา
และสถานศึกษา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งก าหนดกลยุทธและแนว
ทางการด าเนินงานเพื่อเร่งรัดพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
ผู้เรียน  มุ่งเน้นให้ปรับหลักสูตร  กระบวนการเรียนการสอน  
รวมถึงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมเสริม
ทักษะพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบท่ีหลากหลาย  โดยมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนมีกระบวนการคิด  วิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมี
ทักษะทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เทคโนโลยี  และ
ภาษาต่างประเทศ  (ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,  
ม.ป.ป. : 15-16) 

 ปัจจุบันการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลที่ใช้
ติดต่อสื่อสารกันท่ัวโลก  ได้รับการส่งเสริมและให้
ความส าคัญเป็นอย่างมากและการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพเพื่อรองรับการออกไป
ประกอบอาชีพในอนาคต  และสามารถแข่งขันกับประชากร
ในประชาคมอาเซียนได้  ทั้งนี้ประเทศไทยก าลังเข้าสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน  การไหลบ่าของประชาชนจากประเทศ
เพื่อนบ้านท่ีจะเข้ามาท างานในประเทศไทย  จึงเป็นเหตุให้
อาจารย์ผู้สอนในระดับมหาวิทยาลัยต้องเข้าใจผู้เรียนและหา
วิธีการที่จะส่งเสริมผู้เรียนให้ประสบความส าเร็จในการเรียน
ภาษาอังกฤษ  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จใน
การประกอบอาชีพในอนาคต  รวมถึงการศึกษาต่อใน
ระดับสูง 
 การศึกษารูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา  
จึงเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้ผู้สอนเข้าใจความ
ต้องการและความคาดหวังของผู้เรียนที่มีความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและได้ทราบถึงวิธีการหรือรูปแบบการเรียนรู้ที่
ผู้เรียนแต่ละคนชอบ  ซึ่งจะช่วยให้ผู้สอนได้ใช้เป็นข้อมูลใน
การวางแผนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม
สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน  ซึ่งจะส่งผลให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติที่ดีต่อการเรียน
มากยิ่งข้ึน  อันเป็นเป้าหมายส าคัญของการจัดการศึกษา 
(พงษ์ศักดิ์  แป้นแก้ว , 2546 : 8)  ยิ่งไปกว่าน้ัน  มอนต์โก
เมอรี่และโกรท  ( Montgomery and Groat, 1998)   
ยังกล่าวถึงประโยชน์ของการน ารูปแบบการเรียนรู้มาใช้ใน
การสอน  ได้แก่  การท าให้การสอ นและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนมีความร่วมมือ  และปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันรวมถึง
สนองตอบต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน   
ทั้งด้าน  เพศ  อายุ  สัญชาติและพื้นฐานด้านวัฒนธรรม   
ซึ่งความแตกต่างน้ีจะส่งผลต่อรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่าง
กัน  การสอนโดยค านึงถึงรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน  
ยังเป็นการสร้างความภูมิใจท่ีจะน าเอานวัตกรรมหรือรูปแบบ
การสอนใหม่ๆมาใช้ในการสอน  ที่จะท าให้ผู้เรียนได้รับความ
พึงพอใจมากข้ึน 
 นอกจากน้ันส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
(2542 : 8)  ยังได้ก าหนดให้สถานศึกษาต้องจัดกระบวนการ
เรียนที่ดี  โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน  โดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  จากเหตุผลดังกล่าวยิ่งเป็นสิ่ง
สนับสนุนให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษของผู้เรียน  โดยมีปัจจัยส่งเสริมได้แก่  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัย
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หลายๆแห่งในประเทศไทยท่ีจัดการศึกษาโดย มีโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษากับต่างประเทศ  โดยได้จัดท าโครงการ
ความร่วมมือทาง วิชาการกับมหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน  
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  มีนักศึกษาจีนเข้ามาศึกษา
ในสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา  ในช้ันปีท่ี  3  และ  4  ส่วนช้ันปีท่ี  1  และ  2  
นักศึกษาจีนจะศึกษาอยู่  ณมหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  ผู้วิจัยได้เกิดแรงบันดาลใจ
และมีความสนใจศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการ
เรียนรู้ของนักศึกษาจีนและนักศึกษาไทยช้ันปีท่ี  3  และ  4  
ที่ศึกษา  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยจะศึกษา
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ของ
นักศึกษาจีนและนักศึกษาไทยช้ันปีท่ี  3  และ  4  ที่ศึกษาใน
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ   
ในภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2557  ซึ่งจะน าไปสู่การ
พัฒนารูปแบบการสอนของอาจารย์และรูปแบบการเรียนรู้
ของนักศึกษา  เพื่อที่จะพัฒนากระบวนการเรียนรู้และ  
การจัดกิจกรรมที่จะพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบท่ีหลากหลาย
ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาจีนและนักศึกษาไทยช้ันปีท่ี 3  
และ 4 ที่ศึกษา  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาจีนและนักศึกษาไทยช้ันปีท่ี  
3 และ 4 จ าแนกตามเพศและสัญชาติ 
 

วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาจีนและนักศึกษาไทย  ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โดยมีวิธีการวิจัยดังนี้ 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่  นักศึกษาจีนและ
นักศึกษาไทยช้ันปีท่ี3และ 4สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการจ านวน  251  คน  ท่ี
ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรีในภาคเรียนท่ี  2/2557  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โดยแบ่งเป็นนักศึกษาจีน
จาก Yunnan Normal University  จ านวน  73  คนและ
นักศึกษาไทย  จ านวน  178  คน 

 กลุ่มตัวอย่างได้แก่  นักศึกษาจีนและนักศึกษาไทยช้ันปี
ที่  3  และ  4  สาชาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และบริการ  ซึ่งก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตาราง
ชองเครสซี่และมอร์แกน  ( Krejcie and Morgan, 1970 : 
608)  ตามสัดส่วนของนักศึกษาจีนและนักศึกษาไทย  ได้
กลุ่มตัวอย่าง  170  คน  จ าแนกเป็นนักศึกษาจีน  49  คน
และนักศึกษาไทย  121  คน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น  
เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ของกราซาและไรซ์แมน  (Grasha 
and Reichman, 1975)  ผู้วิจัยได้ปรับปรุงเพื่อให้เข้าใจง่าย
และเหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา  
และเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดพลาดเกี่ยวกับข้อความใน
แบบสอบถาม  ผู้วิจัยจึงแปลเป็นภาษาจีน  1  ฉบับ  และ
ภาษาไทย  1  ฉบับ  โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ
ของทั้งสองภาษา  และน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไป
ทดสอบกับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  จ านวน  30  คน  
เพื่อหาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม  โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิ
อัลฟ่าของครอนบัค  ( Cronbach’s Alpha Coefficient)  
และพบว่าแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.89 
 แบบสอบถามรูปแบบการเรียนรู้ประกอบด้วย  2  ตอน 
 ตอนท่ี  1  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของ
นักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ
เกี่ยวกับเพศและสัญชาติ 
 ตอนท่ี  2  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รูปแบบการเรียนรู้  6  แบบ  คือ  1) แบบอิสระ  2) แบบ
หลีกเลี่ยง  3) แบบร่วมมือ  4) แบบพ่ึงพา  5) แบบแข่งขัน  
และ  6)แบบมีส่วนร่วม  โดยใช้แบบสอบถามที่มีลักษณะ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า  ใช้แบบ  Likert Scale  
ก าหนดคะแนนเป็น  5  ระดับ  ได้แก่  เห็นด้วยมากที่สุด  
เห็นด้วยมาก  เห็นด้วยปานกลาง  เห็นด้วยน้อย  และเห็น
ด้วยน้อยท่ีสุด  โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง
ค าตอบเดียว  และรูปแบบการเรียนรู้แต่ละแบบจะมีข้อ
ค าถาม  10  ข้อ  รวมข้อค าถามทั้งสิ้น  60  ข้อ 
 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนก
ตามเพศและสัญชาติใช้ค่าความถี่และร้อยละ 
 การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้  ใช้
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย  ผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยของ
คะแนนท่ีได้จากแบบสอบถามไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การ

262



                                                                                     การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ ๒ 

๒๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล  

                                                                                     

วิเคราะห์ผลการประเมินความเห็นของ  วรรณสิริ  เพ็ญสิทธ์ิ  
(2546)   
 
ค่าเฉลี่ย  4.21 – 5.00  หมายถึง  เห็นด้วยกับรูปแบบการ
เรียนรู้มากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย  3.41 – 4.20  หมายถึง  เห็นด้วยกับรูปแบบการ
เรียนรู้มาก 
ค่าเฉลี่ย  2.61 – 3.40  หมายถึง  เห็นด้วยกับรูปแบบการ
เรียนรู้ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  1.81 – 2.60  หมายถึง  เห็นด้วยกับรูปแบบการ
เรียนรู้น้อย 
ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.80  หมายถึง  เห็นด้วยกับรูปแบบการ
เรียนรู้น้อยที่สุด 
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการ
เรียนรู้ของนักศึกษาจีนและนักศึกษาไทยจ าแนกตามเพศและ
สัญชาติ  ใช้การทดสอบค่าที  ( t-test)  แบบ  
Independent Sample   
 

ผลการวิจัย 
 การน าเสนองานวิจัย  ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาจีนและนักศึกษาไทย  
ประกอบด้วยการน าเสนอผลการวิจัยและผลการวิเคราะห์
ข้อมูลดังนี ้
 
สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที1่ จ านวนและร้อยละของนักศึกษาจีนและนักศึกษา
ไทย  จ าแนกตามเพศและสัญชาติ 

สภานภาพส่วนตัว จ านวน 
(n = 170) 

ร้อยละ 

1. เพศ 
   ชาย 
   หญิง 

 
49 
121 

 
28.80 
71.20 

2. สัญชาติ 
   จีน 
   ไทย 

 
49 
121 

 
28.80 
71.20 

 
 ผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่  นักศึกษาจีนและนักศึกษา
ไทย  จ านวน  170  คน  เป็นเพศชาย  49  คน  คิดเป็นร้อย
ละ  28.80  เพศหญิง  จ านวน  121  คน  คิดเป็นร้อยละ  
71.20  ส่วนนักศึกษาสัญชาติจีน  จ านวน  49  คน  คิดเ ป็น
ร้อยละ  28.80  และสัญชาติไทย  จ านวน  121  คน  คิด
เป็นร้อยละ  71.20 

 
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาจีนและนักศึกษาไทย 
 
 
 
 
ตารางที2่  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความ
คิดเห็นของนักศึกษาจีนเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ 6  แบบ 

รูปแบบการเรียนรู้ x  S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

1.  แบบร่วมมือ 3.87 .430 มาก 
2.  แบบอิสระ 3.79 .470 มาก 
3.  แบบแข่งขัน 3.71 .571 มาก 
4.  แบบมีส่วนร่วม 3.69 .459 มาก 
5.  แบบพ่ึงพา 3.67 .426 มาก 
6.  แบบหลีกเลี่ยง 2.63 .355 ปานกลาง 

 
 นักศึกษาจีนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้
ทั้ง  6  แบบ โดยเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  
ดังนี้ คือ  นักศึกษาจีนเห็นด้วยกับรูปแบบการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ ( x = 3.87) แบบอิสระ ( x = 3.79) แบบแข่งขัน  
( x = 3.71)แบบมีส่วนร่วม  ( x = 3.69)และแบบพ่ึงพา 
( x = 3.67)ในระดับมากตามล าดับ  ส่วนรูปแบบการเรียนรู้
แบบหลีกเลี่ยง ( x = 2.63)นักศึกษาจีนเห็นด้วยในระดับ
ปานกลาง 
 
ตารางที3่ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความ
คิดเห็นของนักศึกษาไทยเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้   
6  แบบ 

รูปแบบการเรียนรู้ x  S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

1.  แบบพ่ึงพา 3.89 .346 มาก 
2.  แบบร่วมมือ 3.86 .401 มาก 
3.  แบบมีส่วนร่วม 3.81 .435 มาก 
4.  แบบอิสระ 3.61 .405 มาก 
5.  แบบแข่งขัน 3.34 .539 ปานกลาง 
6.  แบบหลีกเลี่ยง 2.54 .425 น้อย 
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 นักศึกษาไทยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้
ทั้ง  6  แบบดังนี้  นักศึกษาไทยเห็นด้วยกับรูปแบบการ
เรียนรู้แบบพึ่งพา ( x = 3.89)แบบร่วมมือ ( x = 3.86) แบบ
มีส่วนร่วม ( x = 3.81)และแบบอิสระ ( x = 3.61) ในระดับ
มากตามล าดับ  ส่วนรูปแบบการเรียนรู้แบบแข่งขัน ( x = 
3.34)นักศึกษาไทยเห็นด้วยในระดับปานกลางและเห็นด้วย
กับแบบหลีกเลี่ยง ( x = 2.54) ในระดับน้อย 

 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาจีนและนักศึกษาไทย  
จ าแนกตามเพศและสัญชาติ 
 
 
 

ตารางที4่ การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักศึกษาจีนและนักศึกษาไทยเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้  จ าแนกตามเพศ 
รูปแบบการเรียนรู้ เพศ x  S.D. t df p-value 
1.  แบบอิสระ ชาย 3.73 .388 1.283 168 .201 
 หญิง 3.64 .446 
2.  แบบหลีกเลี่ยง ชาย 2.60 .434 .710 168 .479 
 หญิง 2.55 .397 
3.  แบบร่วมมือ ชาย 3.90 .332 .731 168 .466 

หญิง 3.84 .436  
4.  แบบพ่ึงพา ชาย 3.81 

3.84 
 

 

 

.337 

.401 
-.548 168 .585 

หญิง  
5.  แบบแข่งขัน ชาย 3.48 .587 .433 168 .665 
 หญิง 3.44 .568 
6.  แบบมสี่วนร่วม ชาย 3.83 .381 1.091 168 .277 
 หญิง 3.75 .466 

 
 จากตารางท่ี 4  พบว่า การเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
นักศึกษาจีนและนักศึกษาไทยเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้
จ าแนกตามเพศ  โดยใช้สถิติทดสอบ  t พบว่ารูปแบบการ
เรียนรู้ทั้ง  6  มีค่า  p-value  เท่ากับ  .201 , .479, .466, 
.585, .665 และ  .277  ตามล าดับ  ซึ่งมากกว่า  .05  

หมายความว่า  นักศึกษาที่เป็นเพศชายและเพศหญิง  มี
ความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระ  แบบหลีกเลี่ยง  
แบบร่วมมือ  แบบพ่ึงพา  แบบแข่งขัน  และแบบมีส่วนร่วม  
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 
 

 
ตารางที5่ การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้  จ าแนกตามสัญชาติ 

รูปแบบการเรียนรู้ สัญชาติ x  S.D. t df p-value 
1.  แบบอิสระ ไทย 3.61 .407 -2.375 * 168 .019 
 จีน 3.79 .466 
2.  แบบหลีกเลี่ยง ไทย 2.54 .426 -1.337 168 .183 
 จีน 2.63 .352 
3.  แบบร่วมมือ ไทย 3.85 .400 -.366 168 .715 

จีน 3.88 .432  
4.  แบบพ่ึงพา ไทย 3.89 

3.68 
.347 
.424 

3.411* 168 

 

.001 
จีน  

5.  แบบแข่งขัน ไทย 3.35 .531 -3.549* 168 .001 
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 จีน 3.68 .605   
6.  แบบมสี่วนร่วม ไทย 3.81 .436 1.522 

 

168 

 

.130 
 จีน 3.69 .456 

  
 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักศึกษาจีน
และนักศึกษาไทยเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้จ าแนกตาม
สัญชาติ  โดยใช้สถิติทดสอบ  t  พบว่ารูปแบบการเรียนรู้ ทั้ง  
3  แบบมีค่า  p-value  เท่ากับ  .183 , .715  และ  .130  
ตามล าดับ  ซึ่งมากกว่า  .05  หมายความว่า  นักศึกษาที่มี
สัญชาติจีนและสัญชาติไทยมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการ
เรียนรู้แบบหลีกเลี่ยง  แบบร่วมมือและแบบมีส่วนร่วม  ไม่
แตกต่างกัน  ส่วนรูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระ  แบบพ่ึงพา
และแบบแข่งขัน  มีค่า  p-value  เท่ากับ  .019, .001, และ 
.001  ซึ่งมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ  .05  หมายความว่า  
นักศึกษาท่ีมีสัญชาติจีนและสัญชาติไทย  มีความคิดเห็นต่อ
รูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระ  แบบพ่ึงพาและแบบแข่งขัน  
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบว่า  นักศึกษาจีนเห็นด้วยกับ
รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ  แบบอิสระ  แบบแข่งขัน  
แบบมีส่วนร่วมและแบบพ่ึงพา  ในระดับมาก  ตามล าดับ  
ส่วนรูปแบบการเรียนรู้แบบหลีกเลี่ยง  นักศึกษาจีนเห็นด้วย
ในระดับปานกลาง  ส่วนนักศึกษาไทยเห็นด้วยกับรูปแบบ
การเรียนรู้แบบพ่ึงพา  แบบร่วมมือ  แบบมีส่วนร่วมและแบบ
อิสระในระดับมากตามล าดับ  แต่เห็นด้วยกับแบบแข่งขันใน
ระดับปานกลางและแบบหลีกเลี่ยงในระดับน้อย 
 ส่วนการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการ
เรียนรู้ของนักศึกษาจีนและนักศึกษาไทย  จ าแนกตามเพศ
พบว่านักศึกษาจีนและนักศึกษาไทย  ที่มีเพศแตกต่างกัน  มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้  แบบอิสระ  แบบ
หลีกเลี่ยง  แบบร่วมมือ  แบบพ่ึงพา  แบบแข่งขันและแบบมี
ส่วนร่วม  ไม่แตกต่างกัน 
 นอกจากน้ันการจ าแนกตามสัญชาติพบว่า  นักศึกษาจีน
และนักศึกษาไทย  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้
แบบหลีกเลี่ยง  แบบร่วมมือและแบบมีส่วนร่วม  ไม่แตกต่าง
กัน  อย่างไรก็ตาม  พบว่า  นักศึกษาจีนและนักศึกษาไทยมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระ  แบบ
พึ่งพาและแบบแข่งขันแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ  .05 
 จากผลการวิจัยพบว่านักศึกษาจีนเห็นด้วยกับรูปแบบ
การเรียนรู้แบบร่วมมือสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
จิรภัทร  น้อยนามบุญ (2546 : 88)รองลงมาได้แก่แบบอิสระ

และแบบแข่งขันตามล าดับ  โดยเห็นด้วยกับท้ัง  3  รูปแบบ
ในระดับใกล้เคียงกัน  ( x = 3.87, x = 3.79 และ  
x = 3.71)  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะรูปแบบการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือท าให้นักศึกษาจีนสามารถเรียนรู้ได้ดีที่สุด  จากการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและท างานร่วมกับผู้อื่น  ส่วนแบบ
อิสระและแบบแข่งขันที่นักศึกษาเห็นด้วยในระดับมาก
เช่นกัน  อาจเนื่องจากนักศึกษาจีนชอบเรียนรู้ด้วยตนเอง
และมีความเช่ือมั่นในความสามารถของตนเอง  รวมทั้งมี
ความพยายามในการเรียนรู้  และแข่งขันเพื่อให้ประสบ
ความส าเร็จ  ส่วนนักศึกษาไทย  เห็นด้วยกับรูปแบบการ
เรียนรู้แบบพึ่งพาสูงสุด  รองลงมาได้แก่แบบร่วมมือและแบบ
มีส่วนร่วม  ตามล าดับโดยเห็นด้วยในระดับใกล้เคียงกันมาก  
( x = 3.89, x = 3.86, x = 3.81) ซึ่งสอดคล้องกับ
ประโยชน์ คุปต์กาญจนกุล (2525 : 109) ที่พบว่ารูปแบบ
การเรียนรู้แบบร่วมมือมีความสัมพันธ์ในทางบวกในระดับสูง
กับรูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและแบบพ่ึงพา การที่
นักศึกษาไทยเห็นด้วยกับแบบพ่ึงพาสูงสุด  อาจเนื่องมาจาก
นักศึกษาไทยให้ความส าคัญกับอาจารย์ผู้สอนมากต้องการ
ค าแนะน าจากอาจารย์ในด้านการเรียนแต่ก็เห็นด้วยกับ
รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือและแบบมีส่วนร่วมในระดับ
มากเช่นกัน  ย่อมแสดงให้เห็นว่านักศึกษาไทยต้องการ
รูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย  เหมาะสมกับเนื้อหาท่ีเรียน
และกิจกรรมที่นักศึกษาท าร่วมกัน 
 นอกจากน้ัน  ผลการวิจัยยังพบอีกว่านักศึกษาท่ีมี
สัญชาติจีนและสัญชาติไทย  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ
การเรียนรู้  แบบอิสระ  แบบพ่ึงพาและแบบแข่งขัน  
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากการที่นักศึกษาจีนและนักศึกษาไทยอยู่ในสังคมท่ี
มีวัฒนธรรมซึ่งเป็นผลรวมของการเรียนรู้  ความเชื่อ  ค่านิยม  
ธรรมเนียมปฏิบัติ  อุปนิสัยฯลฯ  ท่ีแตกต่างกัน  ซึ่ง
สอดคล้องกับคิง  ( King,  2011)  ที่กล่าวว่า  ความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม  มีผลต่อรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการการเรียนการสอน
อาจารย์ผู้สอนควรใช้รูปแบบการสอนที่หลากหลายโดย
ค านึงถึงรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส าคัญ  ทั้งนี้ควร
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้
รูปแบบการเรียนรู้ที่นักศึกษาต้องการ  รวมถึงจัดสภาพและ
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                                                                                     การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ ๒ 

๒๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล  

                                                                                     

บรรยากาศการเรียนการสอน  ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
นักศึกษามากท่ีสุด 
 นอกจากน้ันควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน
ระหว่างนักศึกษาจีนและนักศึกษาไทย  นักศึกษาจีนเห็นด้วย
กับรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ  แบบอิสระและแบบ
แข่งขัน  ตามล าดับ  ส่วนนักศึกษาไทยเห็นด้วยกับแบบ
พึ่งพา  แบบร่วมมือและแบบมีส่วนร่วม  ตามล าดับ 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษา
เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ของ
นักศึกษาจีนและนักศึกษาไทยในมหาวิทยาลัยแห่งอ่ืนใน
ประเทศไทย  รวมถึงศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการเรียนรู้
ของนักศึกษาไทยกับนักศึกษาต่างชาติอื่น  เพื่อศึกษาว่า
นักศึกษาท่ีมีสัญชาติต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ
การเรียนรู้เหมือนกันหรือต่างกัน 
 นอกจากน้ันควรมีการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการ
เรียนรู้กับประเภทบุคลิกภาพของนักศึกษาไทยและนักศึกษา
ต่างชาติ  รวมถึงควรใช้เครื่องมือในการวิจัยหลายประเภท  
เช่น  แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์  เป็นต้น 
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