
ฉ�นจะเร�ยนได�ด�ท��ส�ดอย�างไร
เล�อกค�าตอบท��อธ�บายทางเล�อกท��ด�ท��ส�ดของค�ณ โดยท�าวงกลมรอบต�วอ�กษรหน�าค�าตอบน�&น
วงกลมได�มากกว�าหน'�งค�าตอบ ถ�าหากว�า ค�าตอบเด�ยวไม�เพ�ยงพอตรงก�บความร*�ส'กของค�ณ
เว�นว�างไว�ในข�อท��ม�ได�เก��ยวข�องก�บค�ณ

1. ค�ณก�าล�งให�ความช�วยเหล�อคนท��ต�องการจะไปสนามบ�น ต�วเม�อง หร�อสถาน�รถไฟในเม�องท��ค�ณอย*� ค�ณจะ
ก) พาไป
ข) บอกทางให�
ค) เข�ยนทางท��จะไป (โดยไม�ม�แผนท��) 
ง) วาดแผนท��ให� หร�อ ให�แผนท��

2. . ‘ถ�าค�ณไม�แน�ใจว�าศ�พท2ค�าน�&สะกดอย�างไรระหว�าง  dependent’ ‘หร�อ dependant’ ค�ณจะ:
ก) น'กภาพค�าน�&ในใจ และเล�อกตามท��ค�ณค�ดว�าน�าจะใช�
ข) ลองออกเส�ยงแต�ละค�าในใจและเล�อกเอาหน'�งค�า
ค) เป4ดหาในพจนาน�กรม
ง) เข�ยนค�าท�&งสองลงบนกระดาษ แล�วเล�อกเอาค�าหน'�ง

3. ค�ณก�าล�งวางแผนท��จะไปพ�กผ�อนก�บกล��มเพ��อนๆ ค�ณต�องการฟ6งข�อค�ดเห7นจากพวกเขาเก��ยวก�บแผนงานน�&น 
ค�ณจะ

ก) อธ�บายประเด7นท��ส�าค�ญๆ 
ข) ใช�แผนท��และเว7บไซด2เพ��อแสดงสถานท��ประกอบ
ค) ถ�ายเอกสารแผนงานของค�ณให�เพ��อน
ง) โทรศ�พท2 ส�งข�อความเต7ม หร�อ ส�ง e-mail ให�เพ��อน

4. ค�ณจะปร�งอาหารซ'�งเป:นม�&อพ�เศษส�าหร�บครอบคร�วของค�ณ ค�ณจะ:
ก) ลงม�อปร�งอาหารท��ร*�จ�ก โดยไม�ต�องใช�ค*�ม�อ
ข) ถามเพ��อนเพ��อขอค�าแนะน�า
ค) ด*ค*�ม�อประกอบการปร�งอาหารเพ��อให�เก�ดแนวความค�ดจากภาพในหน�งส�อ
ง) ใช�ค*�ม�อท��ม�รายละเอ�ยด และข�&นตอนการปร�งอาหาร

5. กล��มน�กท�องเท��ยวต�องการร*�เก��ยวก�บสวนสาธารณะ หร�อเขตสงวนพ�นธ2ส�ตว2ป;าในบร�เวณใกล�ๆ ท��ค�ณพ�กอย*� ค�ณ
จะ

ก) พ*ดค�ยในรายละเอ�ยด หร�อ เตร�ยมเร��องท��จะพ*ดค�ยเก��ยวก�บสวนสาธารณะหร�อเขตสงวน
พ�นธ2ส�ตว2ป;าแก�น�กท�องเท��ยว

ข) แสดงภาพในอ�นเตอร2เน7ท แสดงร*ปภาพ หร�อภาพในหน�งส�อแก�น�กท�องเท��ยว
ค) พาน�กท�องเท��ยวไปท��สวนสาธารณะหร�อเขตสงวนพ�นธ2ส�ตว2ป;าและเด�นเท��ยวไปด�วยก�น
ง) ให�หน�งส�อหร�อค*�ม�อการท�องเท��ยวเก��ยวก�บสวนสาธารณะหร�อเขตสงวนพ�นธ2ส�ตว2ป;าแก�

 น�กท�องเท��ยว

6. ค�ณจะซ�&อกล�องด�จ�ตอล หร�อ โทรศ�พท2ม�อถ�อ นอกเหน�อจากเหต�ผลเร��องราคาแล�ว ม�อะไรอ�กท��ม�อ�ทธ�พลต�อการ
ต�ดส�นใจของค�ณในการท��จะ (ซ�&อ หร�อ ไม�ซ�&อ):

ก) ลองใช�หร�อทดสอบส�นค�า
ข) อ�านในรายละเอ�ยดต�วส�นค�า
ค) ร*ปแบบท��ท�นสม�ย และด*ด�
ง) การแนะน�าส�นค�าของพน�กงานขาย

7. ลองน'กย�อนกล�บไปเม��อตอนท��ค�ณห�ดท�าอะไรใหม�ๆ เช�นการถ�บจ�กรยาน ค�ณเร�ยนร*�ส��งใหม�ได�จาก: 
ก) ด*คนอ��นสาธ�ตว�ธ�การให�ด*
ข) พ�งคนอ��นอธ�บายและถามค�าถาม
ค) ด*จากแผนภ*ม� แผนภาพ หร�อส��อท��เข�าใจได�จากการมอง
ง)  อ�านค�าแนะน�า เช�นค*�ม�อหร�อต�ารา



8. ค�ณม�ป6ญหาท��เข�า ค�ณอยากให�หมอ:
ก) บอกเก��ยวก�บเว7บไซด2หร�ออะไรก7ได�ท��ม�รายละเอ�ยดให�อ�าน
ข) ใช�เข�าพลาสต�กจ�าลอง แสดงป6ญหาท��เก�ดข'&น
ค) อธ�บายว�าเข�าม�ป6ญหาอะไร
ง) ใช�แผนภาพแสดงความผ�ดปกต�ของเข�า

9. ค�ณต�องเร�ยนร*�โปรแกรมท�กษะหร�อเกมใหม�บนคอมพ�วเตอร2 ค�ณจะ
ก) อ�านค*�ม�อท��มาก�บโปรแกรม
ข) พ*ดค�ยก�บผ*�ม�ความร*�เก��ยวก�บโปรแกรมน�&น
ค) ใช�แป<นควบค�มหร�อแผงแป<นอ�กขระ (keyboard) ช�วย
ง) ท�าตามแผนภาพท��มาพร�อมก�บโปรแกรม

10. ฉ�นชอบเว7บไซต2ท��ม�
ก) ม�ส��งท��ฉ�นสามารถกด เปล��ยน หร�อ ทดลอง 
ข) การออกแบบท��น�าสนใจและร*ปล�กษณ2ชวนมอง
ค) รายละเอ�ยดเน�&อหาน�าสนใจ รายการและการอธ�บายเน�&อหาในเว7บไซต2
ง) ม�ฟ6งก2ช�น เพลงให�ฟ6ง รายการว�ทย�หร�อการส�มภาษณ2

11. นอกเหน�อจากเร��องราคา ส��งใดท��ม�อ�ทธ�พลต�อการต�ดส�นใจเล�อกซ�&อหน�งส�อใหม�ประเภทม�ใช�บ�นเท�งคด�
ก) ร*ปแบบสะด�ดตา
ข) อ�านคร�าวๆ บางตอนของหน�งส�อแล�วเข�าใจง�าย
ค) เพ��อนพ*ดถ'ง และแนะน�าให�ซ�&อ
ง) ม�เร��องท��เก��ยวก�บช�ว�ตจร�ง ประสบการณ2และต�วอย�าง

12. ค�ณใช�หน�งส�อ ซ�ด� หร�อ เว7บไซด2 เพ��อเร�ยนร*�เก��ยวก�บการถ�ายร*ปโดยใช�กล�องด�จ�ตอล ค�ณอยากจะ:
ก) ม�โอกาสถามค�าถามและพ*ดค�ยเก��ยวก�บต�วกล�องและรายละเอ�ยดต�างๆ
ข) ม�ค*�ม�อรายละเอ�ยดรายการและจ�ดน�าว�ธ�การใช�
ค) ม�แผนภาพแสดงการท�างานของกล�องแยกท�ละส�วน
ง) ม�ต�วอย�างเปร�ยบเท�ยบให�เห7นข�อด�ข�อเส�ยและการปร�บปร�งแก�ไข

13. ค�ณชอบผ*�สอนหร�อผ*�น�าเสนอท��ใช�ว�ธ�การ:
ก) สาธ�ต ห��นจ�าลอง หร�อม�ช�วงเวลาให�ฝ>กปฏ�บ�ต�
ข) ถามและตอบข�อซ�กถาม พ*ดค�ย อภ�ปรายกล��ม หร�อ เช�ญว�ทยากรภายนอกมาร�วม
ค) แจกเอกสาร หน�งส�อ หร�อ บทความต�างๆ ให�อ�าน
ง) ใช�แผนภาพ แผนภ*ม� กราฟ ประกอบ

14. เม��อเสร7จส�&นจากการแข�งข�นหร�อการทดสอบและค�ณต�องการอยากจะทราบผลย�อนกล�บ ค�ณอยากได�ผลย�อน
กล�บในล�กษณะ

ก) ใช�ต�วอย�างจากส��งท��ค�ณได�ท�าไปแล�ว
ข) บรรยายผลของการทดสอบหร�อการแข�งข�นของค�ณ
ค) ผ*�ให�ผลย�อนกล�บพ*ดค�ยก�บค�ณเป:นส�วนต�ว
ง) ใช�ร*ปแบบของกราฟแสดงผลส�มฤทธ�Aท��ค�ณท�าได�

15. ค�ณจะเล�อกส��งอาหารในภ�ตตาคารหร�อร�านกาแฟ ค�ณจะ:
ก) เล�อกส��งท��ค�ณเคยส��งมาก�อน
ข) ฟ6งค�าแนะน�าจากบร�กรหร�อขอให�เพ��อนแนะน�าการเล�อก
ค) เล�อกส��งจากค�าอธ�บายในรายการอาหาร
ง) ด*ว�าคนอ��นๆ ก�าล�งร�บประทานอะไร หร�อด*จากภาพต�วอย�างของรายการอาหารแต�ละจาน

16. ค�ณต�องกล�าวส�นทรพจน2พ�เศษในงานประช�มส�าค�ญ ค�ณจะ
ก) จ�ดท�าแผนภ*ม�หร�อกราฟ เพ��อช�วยอธ�บายส��งต�างๆ
ข) เข�ยนเฉพาะค�าส�าค�ญๆ และฝ>กกล�าวส�นทรพจน2จนคล�อง
ค) เข�ยนส�นทรพจน2และจดจ�าจากการอ�านซ&�าไปซ&�ามาหลายๆ หน
ง) พยายามหาต�วอย�าง หร�อเร��องราว ประกอบเพ��อให�การพ*ดด*เป:นเร��องจร�ง และน�าไปใช�

ประโยชน2ได�



The VARK Questionnaire Scoring Chart
Use the following scoring chart to find the VARK category that each of your answers corresponds to. Circle 
the letters that correspond to your answers 

e.g. If you answered ข and ค for question 3, circle V and R in the question 3 row.

Question ก category ข category ค category ง category

3 K V R A

Scoring Chart
Question ก category ข category ค category ง category

1 K A R V
2 V A R K
3 K V R A
4 K A V R
5 A V K R
6 K R V A
7 K A V R
8 R K A V
9 R A K V

10 K V R A
11 V R A K
12 A R V K
13 K A R V
14 K R A V
15 K A R V
16 V A R K

Calculating your scores
Count the number of each of the VARK letters you have circled to get your score for each VARK category.

Total number of Vs circled = 

Total number of As circled =

Total number of Rs circled =

Total number of Ks circled =
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