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วตัถุประสงค์ ของการวิจยัคร้ังน้ี เพื่อท าการส ารวจรูปแบบการเรียนรู้ภาษาองักฤษของ
นกัศึกษาสาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากลชั้นปีท่ี 4 ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม English Camp และ 
Leadership and Soft Skill Enhancement Camp 2011  

ประชากรท่ีใช้ในการส ารวจคร้ังน้ีคือนักศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร
สากลชั้นปีท่ี 4 จ  านวน 24 คน ซ่ึงเคยเขา้ร่วมในกิจกรรมท่ีระบุไวข้า้งตน้ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการส ารวจ 
คือ แบบสอบถามท่ีแบ่งคะแนนเป็น 5 ระดบั โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการค านวณหาค่าเฉล่ีย         
ค่าร้อยละ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลจากการวิจยัช้ีให้เห็นว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีรูปแบบการ
เรียนรู้แต่ละแบบอยูใ่นระดบัปานกลางหลงัจากการวเิคราะห์ขอ้มูลช้ีใหเ้ห็นวา่ผูต้อบแบบถามเลือกท่ี
จะชมภาพยนตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษาองักฤษ สอบถามขอ้มูลจากผูเ้ช่ียวชาญ ท าความรู้จกักบัเพื่อน
ต่างชาติ  อยู่ในอบัดบัสูงสุดแต่รูปแบบการเรียนรู้ของผูต้อบแบบสอบถามไม่ได้แตกต่างกนัมาก 
เน่ืองจากมีรูปแบบการเรียนรู้ท่ีคลา้ยๆกนั  
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The purpose of this research was to survey English learning styles of English for 

International Communication students in the 4th year who participated in English activities; 
English Camp Activity, and Leadership and Soft Skill Enhancement Camp 2011.  

The population was 24 students of English for international Communication Program 
who had participated in activity was stated above. The instrument used was a set of five points 
rating scale questionnaire. The data were analyzed for percentage, mean, and standard deviation. 
The result of research indicated that most of the students had the learning style in a medium level. 
After items analysis was carried out, the result showed that the participants had to watch the 
soundtrack movie, ask for information from professionals and exchange the experience with the 
foreign friends, communicate with the foreign friends through social media and appoint to do a 
new activity. These said learning styles were in high levels. However, these groups of the result 
were not different because the participants had similar English learning style. The activities 
designed for the students to participate for developing their learning styles were in consistent. 

 

Keyword: learning style, activity. 
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