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การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ(1)ส ารวจกลวธีิการเรียนภาษาองักฤษของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 
2 คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูมิ (2)เปรียบเทียบกลวธีิการเรียนภาษาองักฤษของ
นกัศึกษาแยกตามเพศ สาขาวชิา และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษของนกัศึกษา กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 จ านวน 172 คน ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มตวัอยา่งแบบ
เจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัแปลมาจากแบบสอบถามกลวธีิการเรียน

ภาษาของ Oxford (1989) สถิติใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ Percentage, Mean, Standard 
Deviation, Independent-Samples t-Test, One-way ANOVA และ Correlations 

ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี (1) ภาพรวมนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏั
ชยัภูมิ มีระดบัความถ่ีในการใชก้ลวธีิการเรียนภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัปานกลาง (2)นกัศึกษาท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และสาขาวชิาของนกัศึกษามีผลต่อความสัมพนัธ์กบัระดบัความถ่ีและ
ประเภทของกลวธีิการเรียนภาษาองักฤษอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 (3)นกัศึกษาเพศหญิงและเพศ
ชายมีกลวธีิการเรียนภาษาองักฤษไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จาก
ผลการวจิยัน้ีจึงเสนอแนะใหอ้าจารยผ์ูส้อนควรสอนกลวธีิการเรียนภาษาองักฤษท่ีเหมาะสมใหก้บั
นกัศึกษาแต่ละสาขาวชิา เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษใหดี้ยิง่ข้ึน 
 

ABSTRACT 

The purpose of this research were to (1) study the use of the English  

language learning strategies of second-year students of the faculty of  

Education, Chaiyaphum Rajabhat university (2)examine the relationships 
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between the strategies and their genders, programs and levels of English 
proficiency. The subjects of the study were 172 second-year students studying  
at the faculty of Education at Chaiyaphum Rajabhat University in the second 
semester, Academic Year 2016. The data were collected by using a 
questionnaire adapted from Oxford (1989) on learning strategies.  Percentage, 
Mean, Standard Deviation, Independent-Samples t-Test, One-way ANOVA 
and Correlations were used to analyze the data.  

Findings are as follows: 
(1) These learners, as a whole, reported medium frequency of use of 

language learning strategies. Regarding their programs and 
students’ level of English proficiency.  

(2) These two variables were found to have much relationship to the 
students’ frequency of strategies used at the statistically significant 
level .05. 

(3) Their genders were not related to their use at the statistically 
significant level .05. 

 It was suggested that students be explicitly taught to make better use 
of their learning strategies and their programs to improve their English 
proficiency. 

 
 
Key Words: 

(1) กลวธีิการเรียนภาษา (2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษ 
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*บทความน้ีเรียบเรียงจากสารนิพนธ์เร่ือง การศึกษากลวธีิการเรียนภาษาองักฤษของ
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูมิ 
**นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษ โครงการพิเศษ รุ่นท่ี 3 คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
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บทน า 
ในอดีตกระบวนการเรียนการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ส่วนใหญ่จะเนน้

องคป์ระกอบดา้นวธีิการสอนและตวัผูส้อนเป็นส าคญั เพราะเช่ือวา่ การเรียนจะประสบความส าเร็จ 
หรือลม้เหลวนั้น ข้ึนอยูก่บัวธีิการสอนและตวัผูส้อนเป็นหลกั ดงันั้นงานวจิยัและบทความท่ีเก่ียวกบั
การเรียนการสอนท่ีมีอยู ่จึงมุ่งเนน้ทางดา้นวธีิการสอน 
 แต่ปัจจุบนั การศึกษาวจิยัเร่ิมเปล่ียนแปลง โดยใหค้วามสนใจดา้นตวัผูเ้รียนมากข้ึน และใน
การวจิยัทางดา้นการเรียนการสอนภาษา ก็มีการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะของผูเ้รียน กบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มมากข้ึน การศึกษายคุแรกๆ หลงัปี ค.ศ. 1980 เนน้เร่ืองวธีิการท่ีผูเ้รียนใช้
ในการเรียนภาษาต่างประเทศ (Intaraprasert, 2000) โดยแบ่งผูเ้รียนเป็นกลุ่มผูป้ระสบความส าเร็จใน
การเรียนภาษา หรือผูเ้รียนภาษาท่ีดี (good language learners) และกลุ่มผูท่ี้ไม่ประสบความส าเร็จใน
การเรียนภาษา หรือผูเ้รียนภาษาท่ีไม่ดี (poor language learners) 
 ท่ีผา่นมา นกัวจิยัหลายคนหนัมาสนใจศึกษาวา่ ผูป้ระสบความส าเร็จในการเรียนภาษา หรือ
ผูเ้รียนภาษาท่ีดีนั้นเรียนภาษาอยา่งไร เช่น Rubin (1975) ไดศึ้กษาวจิยัพฤติกรรมของผูเ้รียนภาษาท่ีดี 
และหลงัจากนั้นก็มีการศึกษาลกัษณะของผูเ้รียนภาษาท่ีดี พร้อมกบัศึกษาวจิยักลวธีิการเรียนดว้ย 
ไดแ้ก่ การศึกษาของ O’Malley และคณะ (1985) Chamot (1987) Oxford (1989) และ Chiya (2003) 
เป็นตน้ 
 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัเบ้ืองตน้ พบวา่ งานวจิยัส่วนใหญ่เป็นการศึกษา
ผูเ้รียนท่ีเป็นเจา้ของภาษา และผูเ้รียนภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสอง งานวจิยัท่ีศึกษาผูเ้รียน
ภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศยงัมีไม่มาก โดยเฉพาะในประเทศไทย มีผูศึ้กษาเร่ืองน้ีอยูบ่า้ง 
เช่น งานวิจยัการใชก้ลวธีิการเรียนภาษาองักฤษระดบัอุดมศึกษาของอาวธุ วาจาสัตย ์(2533) 
Intaraprasert (2000) และงานวจิยัเร่ืองการศึกษากลวธีิการเรียนภาษาองักฤษของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 
มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงครามของทวศีกัด์ิ ขนัยศ (2550) แต่ยงัมีการศึกษาค่อนขา้งนอ้ย เก่ียวกบั
การใชก้ลวธีิการเรียนภาษาองักฤษของนกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏักลุ่มภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
โดยเฉพาะนกัศึกษาท่ีเรียนทางดา้นการศึกษาท่ีมีความถนดัดา้นวชิาชีพครู 
 Chiya (2003 : 1) กล่าววา่ ถา้ผูส้อนค านึงถึงกลวธีิการเรียนของผูเ้รียน ก็จะท าใหป้ระสบ
ความส าเร็จในการเรียนการสอนมากข้ึน และเสนอแนะให้ผูส้อนวเิคราะห์วธีิการเรียนของผูเ้รียน 
และเติมเตม็ช่องวา่งระหวา่งวิธีการสอนของผูส้อน และวธีิเรียนของผูเ้รียน โดยการสอนกลวธีิการ
เรียนใหผู้เ้รียนดว้ย 
 คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูมิ ไดผ้า่นการอนุมติัจากสภามหาวทิยาลยัราชภฏั
ชยัภูมิ เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2556 ในคราวประชุมคร้ังท่ี 8/2556 ใหจ้ดัตั้งเป็นคณะ เพื่อเป็น
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หน่วยงานราชการภายใน และปัจจุบนัไดด้ าเนินการจดัการเรียนการสอน โดยจดัการศึกษาระดบั
ปริญญาทางการศึกษา ระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต 5 ปี (ค.บ.) 7 สาขาวชิา  และ
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 ของคณะครุศาสตร์ ไดเ้รียนภาษาองักฤษมาแลว้หลายปี ทั้งในระดบัประถมศึกษา
และมธัยมศึกษา รวมทั้งการเรียนภาษาองักฤษ ท่ีมหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูมิ เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 1 ปี  

จากเหตุผลดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเพื่อใหท้ราบวา่ นกัศึกษาท่ี
เรียนอยูใ่นสาขาวชิาต่างกนั และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษต่างกนั มีการใชก้ลวธีิการ
เรียนภาษาองักฤษแตกต่างกนัอยา่งไร เพื่อน าผลท่ีไดจ้ากการวจิยัไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษ ตลอดจนออกแบบส่ือการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมกบับริบทของผูเ้รียน โดยอยูบ่น
พื้นฐานของกลวธีิการเรียนภาษาของผูเ้รียนไทย ท่ีเรียนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อส ารวจกลวธีิการเรียนภาษาองักฤษของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 คณะครุศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูมิ 

2. เพื่อเปรียบเทียบกลวธีิการเรียนภาษาองักฤษของนกัศึกษา แยกตามเพศ สาขาวชิา และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษของนกัศึกษา 

 
สมมติฐานของการวจัิย 

นกัศึกษาท่ีมีความแตกต่างทางเพศ สาขาวชิา และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษใช้
กลวธีิการเรียนภาษาองักฤษแตกต่างกนั 
ขอบเขตการวจัิย 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราช
ภฏัชยัภูมิ ท่ีเรียนภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 498 คน 
 2.กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการิวจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ราชภฏัชยัภูมิ ท่ีเรียนภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 ซ่ึงเลือกจากนกัศึกษาภายใต ้3  ภาควชิาของ
คณะ คือ ภาควชิาการศึกษาวิทยาศาสตร์และนวตักรรม ภาควชิาการศึกษาภาษาและวฒันธรรม และ
ภาควชิาสังคมและการศึกษาปฐมวยั โดยวธีิเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  ภาควชิาละ 1 
สาขาวชิา รวมเป็น 3 สาขาวชิา ไดแ้ก่ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวชิาภาษาองักฤษ และ
สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั จ านวน 172 คน 
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ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 

 1.ตวัแปรอิสระ (independent variables) คือ เพศ สาขาวชิา และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ภาษาองักฤษของนกัศึกษา 

 2.ตวัแปรตาม (dependent variables) คือ ประเภทการใชก้ลวธีิการเรียนภาษาองักฤษ  
และความถ่ีในการใชก้ลวธีิการเรียนภาษาองักฤษ 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ไดแ้นวทางส าหรับอาจารยใ์นการจดักิจกรรม ส่ือการเรียนการสอน หรือเขียนต าราให้
สอดคลอ้งกบัการใชก้ลวธีิการเรียนภาษาองักฤษของนกัศึกษา โดยเฉพาะนกัศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูมิ 

2. กระตุน้ให้อาจารยไ์ดฝึ้กใหน้กัศึกษาใชก้ลวธีิในการเรียนเพื่อพฒันาการเรียน
ภาษาองักฤษใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. ไดแ้นวทางในการจดัฝึกอบรมใหก้บันกัศึกษากลุ่มท่ีมีผลการเรียนอ่อน 
การทบทวนวรรณกรรม 
 ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาวจิยัเร่ือง กลวธีิการเรียน
ภาษาองักฤษของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิ ผูว้จิยัไดศึ้กษาขอ้มูล
ต่าง ๆ จากเอกสาร ต ารา ทฤษฎีต่างๆ ตลอดจนงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

  

1. ความหมายของกลวธีิในการเรียนภาษา 

 2. ความส าคญัของกลวธีิการเรียนภาษา 

 3. ประเภทของกลวธีิการเรียนภาษาองักฤษ 

 4. งานวจิยัดา้นกลวธีิการเรียนภาษา 
1. ความหมายของกลวธีิในการเรียนภาษา 

 มีผูใ้หค้วามหมายของกลวธีิในการเรียนภาษา (Language Learning Strategies) ไวห้ลาย
อยา่งตามความคิดและความเช่ือของตนเอง แต่ในการใหค้วามหมายท่ีหลายหลากนั้น จะมีลกัษณะ
เหมือนกนัอยู ่2 ดา้น คือ ลกัษณะทัว่ไปของผูเ้รียน และเทคนิคต่างๆ ท่ีผูเ้รียนใชใ้นการเรียน เช่น 

 1.1 เทคนิค หรือเคร่ืองมือท่ีผูเ้รียนใชใ้นการเรียนรู้ภาษา (Rubin, 1987) 

 1.2 รูปแบบพฤติกรรมท่ีสามารถสังเกตได ้และผูเ้รียนมีความตั้งใจใช ้(Stern, 1983) 
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 1.3 กิจกรรมใดๆ ท่ีผูเ้รียนปฏิบติัเพื่อช่วยใหก้ารเรียนง่ายข้ึน เร็วข้ึน สนุกมากข้ึน ก าหนดได้
ดว้ยตนเองมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน และสามารถเช่ือมโยงความรู้กบัสถานการณ์ใหม่ๆ ได้

มากข้ึน (Oxford, 1989) 
 1.4 วธีิการ หรือเทคนิคท่ีผูเ้รียนใชใ้นการเรียนรู้ภาษาท่ีสอง ซ่ึงอาจจะเป็นพฤติกรรมท่ี
แสดงออก เช่น การออกเสียงค าศพัทใ์หม่ดงัๆ เพื่อใหจ้  าค าศพัทน์ั้นได ้หรืออาจจะเป็นความคิด เช่น

การใชบ้ริบทสรุป หรือเดาความหมายค าศพัทใ์หม่ เป็นตน้ (Ellis, 1997) 

 1.5 กระบวนการเรียนรู้ ซ่ึงผูเ้รียนตั้งใจเลือกใช ้(Cohen, 1998) 
 1.6 วธีิการ หรือขั้นตอนท่ีท าใหก้ารเรียนง่าย หรือสะดวกข้ึน เป็นความตั้งใจและเกิดจาก

เป้าหมายในการเรียนของผูเ้รียนเอง (Chamot, 2005) 
2. ความส าคัญของกลวธีิการเรียนภาษา 
กลวธีิการเรียนภาษามีความส าคญัต่อการเรียนรู้ภาษาองักฤษ ดงัต่อไปน้ี 

           2.1 เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาความสามารถดา้นการส่ือสาร (Communicative 
Competence) ของผูเ้รียน (Lessard-Clouston, 1997) เพราะกลวธีิการเรียนภาษาเป็นเคร่ืองมือใน
การมีส่วนร่วมท่ีก าหนดไดด้ว้ยตนเอง และเคร่ืองมือน้ีจ าเป็นต่อการพฒันาความสามารถในการ

ส่ือสาร (Oxford, 1990) 

           2.2 มีเป้าหมายท่ีชดัเจนในการช่วยใหผู้เ้รียนพฒันาความรู้ภาษาองักฤษใหดี้ข้ึน (Cohen, 

1995) ช่วยใหผู้เ้รียนเป็นคนท่ีก าหนดทิศทางหรือวธีิการเรียนรู้ของตวัเองได ้(Self-directed) ซ่ึง
คุณลกัษณะเช่นน้ีจะท าใหผู้เ้รียนไม่จ  าเป็นตอ้งมีอาจารยผ์ูส้อนใหค้  าแนะน าอยูใ่กล ้ๆ โดยเฉพาะเม่ือ

ตอ้งใชภ้าษานอกหอ้งเรียน (Oxford, 1990) 
           2.3 กลวธีิการเรียนภาษามีความส าคญัต่อการเรียนรู้ภาษาองักฤษดว้ยเหตุผลสองประการคือ 
(1) การศึกษากลวธีิการเรียนท่ีผูเ้รียนใชใ้นขณะท่ีมีการเรียนการสอนท าใหผู้ส้อนไดเ้ขา้ใจ

กระบวนการเรียนภาษาดา้นอภิปัญญา (met cognitive)  ดา้นปัญญา (cognitive)  ดา้นสังคม 

(social)  และดา้นจิตใจ ( affective)  (2) สามารถฝึกอบรมนกัเรียนนกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนต ่าให้

ใชก้ลวธีิการเรียนเพื่อพฒันาตนเองใหเ้รียนภาษาไดดี้ข้ึน (Chamot, 2005) 
 ดว้ยเหตุน้ี หากอาจารยผ์ูส้อนภาษาไดศึ้กษาการใชก้ลวธีิการเรียนภาษาของนกัศึกษาท่ี
ประสบความส าเร็จในการเรียน และแนะน ากลวธีิการเรียนท่ีเหมาะสมแก่ผูเ้รียนท่ีไม่ประสบ
ความส าเร็จ ผูเ้รียนเหล่าน้ีก็จะสามารถพฒันาการเรียนภาษาของตนเองได ้(อาวธุ  วาจาสัตย,์ 2533; 
รุ่งแสง  ศรีตมัภวา, 2549) 
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3. ประเภทของกลวธีิการเรียนภาษาองักฤษ 
           มีผูก้ล่าวถึงประเภทกลวธีิการเรียนภาษาไวห้ลายท่านดงัต่อไปน้ี 

Stern (2526) กล่าววา่ กลวธีิพื้นฐานส าหรับผูเ้รียนภาษาท่ีดีมี 4 กลวธีิหลกั คือ 

           3.1 Active planning strategy ผูเ้รียนเลือกเป้าหมายในการเรียนรู้ขั้นตอนและมีส่วนร่วม
ในกระบวนการเรียนรู้ 

           3.2 Explicit learning strategy ผูเ้รียนใส่ใจลกัษณะทางภาษาศาสตร์ของภาษาท่ีเรียนโดย
เปิดเผยหรือรู้ตวั การจดจ า และการควบคุมความกา้วหนา้ของตนเอง 

           3.3 Social learning strategy ผูเ้รียนพยายามหาโอกาสในการส่ือสารกบัผูใ้ชภ้าษาท่ีเรียน
ในชุมชนท่ีใชภ้าษานั้น พฒันากลวธีิในการส่ือสาร และมีส่วนร่วมในการใชภ้าษาจริง ๆ 

           3.4 Affective strategy ผูเ้รียนร่วมกิจกรรมคลา้ยทศันคติท่ีดี สร้างขวญัและก าลงัใจในการ
ต่อสู้กบัอุปสรรคและแกปั้ญหาดา้นอารมณ์และแรงจูงใจได ้

 Rubin (1981) ไดแ้บ่งกลวธีิการเรียนเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีช่วยท าใหเ้กิดการเรียนรู้
โดยตรง และกลุ่มท่ีท าใหเ้กิดการเรียนรู้โดยออ้ม 
กลุ่มท่ีช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้โดยตรง มี 6 กลวธีิ ดงัน้ี 

           1. Clarification / verification คือการถามเพื่อให้ไดต้วัอยา่งของการใชค้  าหรือส านวน 

           2. Guessing / inducing / inferencing คือ การใชบ้ริบท หรือค าอ่ืนในวลี หรือประโยค 
หรือค าส าคญัในประโยคช่วยเดาความหมาย 

           3. Deductive reasoning คือ การสรุปกฎเกณฑท์างไวยากรณ์โดยใชก้ารเปรียบเทียบ หรือ
การจดักลุ่มค าถามส่วนทา้ยของค าท่ีเหมือนกนั 

           4. Practice คือ การทดลองใชค้  าใหม่เด่ียว ๆ หรือร่วมกบัค าอ่ืน ๆ หรือการฝึกกบักระจกเงา 

           5. Memorization คือ การจดบนัทึกค าใหม่ ๆ เด่ียว ๆ หรือท่ีอยูบ่ริบท 

           6. Monitoring คือ การแกไ้ขการออกเสียง ค าศพัท ์การสะกด ไวยากรณ์ และรูปแบบของ
ตนเองและของคนอ่ืน 
 กลุ่มท่ีท าใหเ้กิดการเรียนรู้โดยออ้ม มี 2 กลวธีิ ดงัน้ี 

 1. Creative opportunity for practice คือ ความพยายามสนทนากบัเพื่อน/อาจารย/์
ชาวต่างชาติท่ีใชภ้าษาองักฤษ หรือคิดสถานการณ์จ าลองเพื่อฝึกหรือทดสอบการใชภ้าษา 

 2. Production tricks คือ แรงจูงใจหรือความมุ่งมัน่ในการส่ือสารโดยการพูดซ ้ าเพื่อใหเ้กิด
ความเขา้ใจดียิง่ข้ึน 
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 Oxford (1990) แบ่งกลวธีิการเรียนภาษาเป็น 2 กลุ่มใหญ่เช่นเดียวกบั Rubin (1981) คือ 

กลวธีิการเรียนโดยทางตรง (Direct Strategies) กบักลวธีิการเรียนโดยทางออ้ม (Indirect 
Strategies) 
 1. กลวธีิการเรียนโดยทางตรง (Direct Strategies) แบง่เป็น 3 กลุ่มยอ่ย ดงัน้ี 

1.1 กลวธีิดา้นความจ า (Memory Strategies) คือ การสร้างการเช่ือมโยงดา้นความคิด เช่น 
การจดักลุ่มการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ หรือการวางค าใหม่ลงในบริบท เป็นตน้ 

 1.2 กลวธีิดา้นปัญญา (Cognitive Strategies) คือ การฝึกฝน เช่น การฝึกซ ้ า การฝึกออก
เสียง หรือการเขียนอยา่งเป็นระบบ การวเิคราะห์และสร้างโครงสร้าง เป็นตน้ 

1.3 กลวธีิดา้นการชดเชย (Compensation Strategies) คือ การเดาอยา่งมีหลกัการ เช่น 
การใชล้กัษณะทางภาษาศาสตร์  หรือส่ิงอ่ืนช่วยในการเดา 

2. กลวธีิการเรียนโดยทางออ้ม (Indirect Strategies) แบ่งเป็น 3 กลุ่มยอ่ย ดงัน้ี 
2.1 กลวธีิดา้นอภิปัญญา (Metacognitive Strategies) คือ การก าหนดการเรียนรู้ให้เป็น

ศูนยก์ลาง เช่น ทบทวนหรือเช่ือมความรู้เดิม การตั้งใจเรียน การวางแผนการเรียน การประเมิน
ตนเอง เป็นตน้ 

2.2 กลวธีิดา้นจิตใจ (Affective Strategies) คือ การลดความวติกกงัวล การใหก้ าลงัใจ
ตนเอง การถ่ายทอดความรู้สึกกบัคนอ่ืน เป็นตน้ 

2.3 กลวธีิดา้นสังคม (Social Strategies) คือ การถามค าถาม การร่วมมือกบัคนอ่ืน การ
เห็นอกเห็นใจคนอ่ืน หรือเพื่อน เป็นตน้ 

 ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัเลือกการแบ่งประเภทของ Oxford (1990) เพราะมีความครอบคลุม

ประเด็นต่าง ๆ ท่ีนกัการศึกษาหลายคนเสนอไว ้นอกจากนั้น Oxford (1990) ยงัไดเ้สนอ
แบบสอบถามส าหรับกลวธีิการเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศไวด้ว้ย ซ่ึงผูว้จิยัไดแ้ปล
แบบสอบถามน้ีเป็นภาษาไทย และใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบ เพื่อใชใ้นการสอบถามนกัศึกษาในคร้ัง
น้ี 
4. งานวจัิยด้านกลวธีิการเรียนภาษา 
งานวจัิยต่างประเทศ 

Embi และคณะ (2001) ไดศึ้กษากลวธีิการเรียนภาษาของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาใน
โรงเรียน 3 แห่งใน Selangor ประเทศมาเลเซีย เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งกลวธีิการเรียนภาษา
กบัความส าเร็จในการเรียนภาษา ซ่ึงผลการวจิยัแสดงให ้
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เห็นวา่นกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนภาษาสูงนั้นใชก้ลวธีิการเรียนมากกวา่นกัเรียนท่ีมีผลการ
เรียนต ่า 

Bremner (1999) ไดศึ้กษาการใชก้ลวธีิการเรียนภาษาของนกัศึกษาในมหาวทิยาลยั City 
University of  Hong Kong ซ่ึงก าลงัอบรมภาษาเพื่อการส่ือสาร ทั้งหมดเป็นครูท่ีสอนโรงเรียน
ประถมศึกษาอยูแ่ลว้ อายจึุงแตกต่างกนั ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถามของ Rebecca Oxford (1990) 
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล ผลการวจิยัพบวา่ครูเหล่าน้ีใชก้ลวธีิในการเรียนรู้อยูใ่นระดบักลาง 
กลวธีิการเรียนท่ีใชม้ากท่ีสุด  

คือ Compensatory Strategies ตามดว้ย metacognitive, social, memory และ affective 

ตามล าดบั นกัศึกษาท่ีเรียนดีใชก้ลวธีิ 3 แบบมากท่ีสุด คือ cognitive, compensation และ 
affective 

จากการศึกษางานวจิยัต่างประเทศพบวา่ผูเ้รียนภาษาต่างประเทศมีการน ากลวธีิการเรียน
ภาษามาใชอ้ยา่งหลากหลาย ทั้งกลวธีิโดยทางตรงและโดยทางออ้ม เพื่อช่วยในการแสวงหาความรู้ 
ความเขา้ใจ และพฒันาการเรียนรู้ภาษา 
งานวจัิยในประเทศ 

อาวธุ  วาจาสัตย ์(2553) ไดศึ้กษาการใชก้ลวธีิการเรียนภาษาองักฤษของนิสิตชั้นปีท่ี 1 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดยใชแ้บบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเอง ผลการวจิยัพบวา่ ระดบัความสามารถ
ของนิสิต 4 กลุ่ม คือ กลุ่มเก่งมาก กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน มีความสัมพนัธ์กบัระดบั
การใชก้ลวธีิการเรียนภาษา 

อินทิรา  นาเมืองรักษ ์(2541) ไดศึ้กษากลวธีิการเรียนและกลวธีิส่ือสารในการสนทนา
ภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเบญจมราชาลยั จ  านวน 60 คน พบวา่กลุ่ม
นกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดีมีการใชก้ลวธีิการเรียนมากท่ีสุด (38.60%) รองลงมาคือกลุ่มนกัเรียนท่ีมี
ผลการเรียนปานกลาง (34.21%) และกลุ่มนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนอ่อน (27.19%) 

จากการทบทวนเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัสรุปไดว้า่ กลวธีิการเรียนมี
ความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิในการเรียนภาษา อาจารยผ์ูส้อนจึงควรศึกษาการใชก้ลวธีิการเรียนของ
ผูเ้รียน เพื่อท่ีจะไดใ้ชเ้ป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะกบันกัศึกษา
แต่ละกลุ่ม ความสามารถ และสาขาวชิา 

วธีิด าเนินการวจัิย 

 การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเชิงส ารวจ (survey research) 
 



115 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ แบบสอบถาม เป็นแบบสอบท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนส าหรับถาม
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูมิ มี 2 ตอน ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบั
ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า แต่ละขอ้
มีระดบัการปฏิบติัให้เลือก 5 ระดบั เพื่อใหผู้ต้อบบอกกลวิธีการเรียนภาษาองักฤษของตน รวม
ทั้งส้ิน 50 ขอ้ ซ่ึงแปลมาจาก Strategy Inventory for Language Learning (SILL) Version 7.0 ของ 
Oxford (1989) 
ผลการวจัิย 
ตอนที ่1 ข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา 
            ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนตวัของกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษา จ านวน 127 คน พบวา่ นกัศึกษาเป็น
เพศหญิงจ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 และเพศชาย จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00  ส่วน
ใหญ่ศึกษาสาขาวชิาภาษาองักฤษ จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 34.88 รองลงมาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 32.56  และการศึกษาปฐมวยั จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 32.56 เกรด
รายวชิาภาษาองักฤษท่ีเรียนในชั้นปีท่ี 1 (รายวชิา ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารและการสืบคน้) ส่วนใหญ่
ไดเ้กรด C+ จ  านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 27.91  รองลงมา เกรด B+ จ  านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.60 เกรด C จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 13.95  
เกรด B จ  านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 15.70 เกรด A จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 10.47  เกรด D+ 
จ  านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 6.98 และเกรด D นอ้ยท่ีสุด จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 6.40 
ความสามารถทางภาษาส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 66.86 รองลงมา
ระดบัต ่า จ  านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 31.98 ระดบัสูงนอ้ยท่ีสุด จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.16 
ภาษาองักฤษจ าเป็นส าหรับคนท่ีจะเป็นครูในอนาคตส่วนใหญ่คนเป็นครูตอ้งใชเ้ป็นอยา่งยิง่ จ  านวน 118 
คน คิดเป็นร้อยละ 68.60 รองลงมาจ าเป็น จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 30.23 ไม่จ  าเป็นนอ้ยท่ีสุด 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.16 ความสนุกเพลิดเพลินในการเรียนภาษาองักฤษนกัศึกษาส่วนใหญ่
สนุกบา้ง ไม่สนุกบา้ง จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 70.93 รองลงมาสนุกเพลิดเพลิน จ านวน 45 คน 
คิดเป็น ร้อยละ26.16 และไม่สนุกเพลินเพลินนอ้ยท่ีสุด จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.91 การใช้
ภาษาองักฤษนอกเหนือจากในชั้นเรียนส่วนใหญ่ใชบ้า้ง จ  านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 79.07 รองลงมา
ไม่ไดใ้ชจ้  านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ13.37 ใชบ้่อยนอ้ยท่ีสุด จ านวน 13 คน คิดเป็น ร้อยละ 7.56 
 
ตอนที ่2 ข้อมูลกลวธีิการเรียนภาษาองักฤษของนักศึกษาช้ันปีที ่2 คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราช
ภัฏชัยภูม ิ
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กลวธีิการเรียนภาษาองักฤษของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูมิ 
โดยรวมระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ดา้นกลวิธีดา้นสังคม (Social Strategies) มากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ดา้นกลวธีิดา้นอภิปัญญา (Metacognitive Strategies) และดา้นกลวธีิดา้นจิตใจ (Affective 
Strategies) ตามล าดบัทา้ย 

กลวธีิการเรียนภาษาองักฤษ ดา้นกลวธีิดา้นความจ า (Memory strategies) ของนกัศึกษาชั้น
ปีท่ี 2 คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูมิ โดยรวมระดบัปานกลาง (X =3.20) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ ขา้พเจา้เช่ือมโยงการออกเสียงค าศพัทใ์หเ้ขา้กบัจินตนาภาพ หรือภาพส่ิงต่างๆท่ี
รู้จกัคุน้เคยเพื่อช่วยในการจ าค าศพัท ์มากท่ีสุด (X = 3.52) รองลงมาคือ ขา้พเจา้นึกถึงความสัมพนัธ์
ระหวา่งความรู้เดิมกบัส่ิงท่ีเรียนรู้ใหม่เป็นภาษาองักฤษ(X = 3.49) และขา้พเจา้จ าค าศพัท ์หรือ
ส านวนต่างๆ โดยการจ าต าแหน่งท่ีปรากฏหนา้กระดาษ ในป้ายประกาศ หรือเคร่ืองหมายจราจร(X
=3.35) ตามล าดบัทา้ย  

กลวธีิการเรียนภาษาองักฤษ ดา้นปัญญา (Cognitive Strategies) ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 คณะ
ครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูมิ โดยรวมระดบัปานกลาง (X =3.09) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ ขา้พเจา้พูดหรือเขียนค าศพัทใ์หม่หลายๆ คร้ังมากท่ีสุด (X = 3.63) รองลงมาคือ ขา้พเจา้
พยายามพูดภาษาองักฤษใหส้ าเนียงเหมือนเจา้ของภาษา และขา้พเจา้ฝึกการออกเสียงภาษาองักฤษ (
X = 3.35) และขา้พเจา้คน้หาความหมายของค าศพัทภ์าษาองักฤษโดยการแบ่งค าออกเป็นส่วนๆ 
ตามความเขา้ใจ(X =3.31) ตามล าดบัทา้ย  

กลวธีิการเรียนภาษาองักฤษ ดา้นการชดเชย (Compensation Strategies) ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 
2 คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูมิ โดยรวมระดบัปานกลาง (X =3.17) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบวา่ ขา้พเจา้ท าความเขา้ใจค าศพัทท่ี์ไม่รู้จกัโดยวธีิการเดามากท่ีสุด (X = 3.60) รองลงมาคือ 
เม่ือใดท่ีขา้พเจา้นึกค าท่ีจะพูดเป็นภาษาองักฤษไม่ออก ขา้พเจา้จะใชท้่าทางในการส่ือความหมายเช่น
ท าท่าบิน ในการส่ือความหมายค าวา่ fly (X = 3.48) และเม่ือขา้พเจา้นึกค าภาษาองักฤษไม่ออก 
ขา้พเจา้จะใชค้  าหรือวลีท่ีมีความหมายเหมือนกนัมาใชแ้ทน (X =3.17) ตามล าดบัทา้ย  

กลวธีิการเรียนภาษาองักฤษ ดา้นอภิปัญญา (Metacognitive Strategies) ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 
คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูมิ โดยรวมระดบัปานกลาง (X =3.31) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ ขา้พเจา้พยายามหาวธีิการท่ีเรียนภาษาองักฤษใหดี้ข้ึนกวา่เดิมมากท่ีสุด (X = 3.64) รองลงมาคือ 
ขา้พเจา้ใส่ใจความกา้วหนา้ในการเรียนภาษาองักฤษของตนเอง (X = 3.48) และขา้พเจา้สังเกตการใช้
ภาษาองักฤษท่ีผดิ 
ของตวัเอง แลว้ใชข้อ้สังเกตนั้นมาปรับปรุงใหใ้ชภ้าษาองักฤษไดดี้ข้ึน (X =3.46) ตามล าดบัทา้ย  
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กลวธีิการเรียนภาษาองักฤษ ดา้นจิตใจ (Affective Strategies)ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 คณะ
ครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูมิ โดยรวมระดบัปานกลาง (X =3.27) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ ขา้พเจา้ใหก้ าลงัใจตวัเองใหก้ลา้พูดภาษาองักฤษแมแ้ต่ตอนท่ีกลวัวา่จะพูดผิดมากท่ีสุด (X = 
3.55) รองลงมาคือ ขา้พเจา้พยายามผอ่นคลาย เม่ือไรก็ตามท่ีขา้พเจา้กลวัท่ีจะใชภ้าษาองักฤษและ
ขา้พเจา้สังเกตวา่ตนเองเครียดหรือประหม่าเม่ือเรียนหรือใชภ้าษาองักฤษ(X = 3.48) และขา้พเจา้ให้
รางวลัตวัเองเม่ือใชภ้าษาองักฤษไดดี้ 
(X =3.27) ตามล าดบัทา้ย 

กลวธีิการเรียนภาษาองักฤษ ดา้นสังคม (Social Strategies) ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 คณะครุ
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูมิ โดยรวมระดบัปานกลาง (X =3.33) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ ถา้ขา้พเจา้ไม่เขา้ใจภาษาองักฤษท่ีไดย้นิ ขา้พเจา้จะขอใหค้นพูดพูดชา้ลง หรือขอใหพู้ดใหม่
มากท่ีสุด (X = 3.77) รองลงมาคือ ขา้พเจา้ขอใหเ้จา้ของภาษาองักฤษช่วยแกไ้ขขอ้บกพร่องเม่ือ
ขา้พเจา้พูดผดิ (X = 3.38) และขา้พเจา้พยายามเรียนรู้วฒันธรรมของเจา้ของภาษาองักฤษ (X =3.33) 
ตามล าดบัทา้ย 

ตอนที ่3 การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐาน นกัศึกษาท่ีมีความแตกต่างทางเพศ สาขาวชิา และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ภาษาองักฤษใชก้ลวธีิการเรียนภาษาองักฤษแตกต่างกนั 
1. ระดบัค่าความถ่ีของกลวธีิการเรียนภาษาองักฤษของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 คณะครุศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูมิมีค่าในระดบัใด  (ค าถามในการวจิยัขอ้ท่ี 1)  
ในการตอบค าถามการวจิยัขอ้ท่ี 1 น้ี ผลของการวเิคราะห์ขอ้มูลแสดงใหเ้ห็นวา่ โดยภาพรวมแลว้
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูมิใชก้ลวธีิการเรียนภาษาองักฤษใน
ระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.23 จากเกณฑร์ะดบัการปฏิบติั ระดบั 1 ถึง 5 โดยพบวา่ 
ระดบัความถ่ีการใชก้ลวธีิการเรียนภาษาองักฤษโดยทางตรง (Direct Strategies) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.151 โดยท่ีกลวธีิดา้นความจ า (Memory Strategies) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.20 กลวธีิดา้นปัญญา 
(Cognitive Strategies) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.09  และกลวธีิดา้นการชดเชย (Compensation Strategies) 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั   3.17 และระดบัความถ่ีการใชก้ลวธีิการเรียนโดยทางออ้ม (Indirect Strategies) มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.304 โดยท่ีกลวธีิดา้นอภิปัญญา (Metacognitive Strategies) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.31 
กลวธีิดา้นจิตใจ (Affective Strategies) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.33  และกลวธีิดา้นสังคม (Social 
Strategies) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.23  แสดงใหเ้ห็นวา่นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ราชภฏัชยัภูมิ มีระดบัการใชก้ลวธีิการเรียนภาษาองักฤษโดยทางออ้มมากกวา่กลวธีิการเรียนโดย
ทางตรงโดยแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ี .05 
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2. การใชก้ลวธีิการเรียนภาษาองักฤษนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏั
ชยัภูมิท่ีต่างเพศ สาขาวชิา และระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษแตกต่างกนัหรือไม่ 
(ค าถามในการวจิยัขอ้ท่ี 2) ในการตอบค าถามท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัขอ้น้ี ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ขอ้มูล
โดยเปรียบเทียบตวัแปรดา้นเพศ สาขาวชิา และระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษของ
นกัศึกษา 

เพศ ผลของการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่  การใชก้ลวธีิการเรียนภาษาองักฤษวธีิดา้นความจ า 
(Memory Strategies) เพศหญิง ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.234มากกวา่เพศชายมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.082  กลวธีิ
ดา้นปัญญา (Cognitive Strategies) เพศหญิง ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.143 มากกวา่เพศชายมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  
2.918  และกลวธีิดา้นการชดเชย (Compensation Strategies) เพศชายมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.189  
มากกวา่ เพศหญิง ค่าเฉล่ียเท่ากบั   3.164 กลวธีิดา้นอภิปัญญา (Metacognitive Strategies) เพศหญิง 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.361 มากกวา่เพศชายมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.170 กลวธีิดา้นจิตใจ (Affective 
Strategies) เพศชายมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.279 มากกวา่เพศหญิง ค่าเฉล่ียเท่ากบั   3.267 และกลวธีิดา้น
สังคม (Social Strategies) เพศหญิง ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.377 มากกวา่เพศชายมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.182   

นกัศึกษาท่ีศึกษาสาขาวชิาภาษาองักฤษ มีกลวธีิการเรียนภาษาองักฤษ 
ดา้นความจ า (Memory Strategies) ดา้นปัญญา (Cognitive Strategies)  ดา้นการชดเชย 
(Compensation Strategies) ดา้นอภิปัญญา (Metacognitive Strategies)  ดา้นจิตใจ (Affective 
Strategies) และ ดา้นสังคม (Social Strategies) มากกวา่นกัศึกษาท่ีศึกษาสาขาวชิาคอมพิวเตอร์ศึกษา
และสาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษของนกัศึกษามีความสัมพนัธ์กบักลวธีิการเรียน
ภาษาองักฤษ ดา้นดา้นความจ า (Memory Strategies) ดา้นปัญญา (Cognitive Strategies)  ดา้นการ
ชดเชย (Compensation Strategies) ดา้นอภิปัญญา (Metacognitive Strategies)  ดา้นจิตใจ (Affective 
Strategies) และ ดา้นสังคม (Social Strategies) 
อภิปรายผลการวจัิย 
ผลของการวจิยัท่ีไดต้อบค าถามท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ความถ่ีของการใชก้ลวธีิการเรียนภาษาองักฤษกบัตวัแปรทั้ง 3 ตวัแปร คือ เพศ สาขาวชิา และระดบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษ ดงันั้นจึงอภิปรายผลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อ
ประโยชน์ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนภาษาองักฤษแก่นกัศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูมิดงัต่อไปน้ี 
 ในดา้นความสัมพนัธ์ของการใชก้ลวธีิการเรียนภาษาองักฤษกบัเพศของนกัศึกษา จาก
ผลการวจิยัท่ีผา่นมาพบวา่ไม่มีความสัมพนัธ์กนัข้ึนอยูก่บับริบทของการวจิยั เช่น การวิจยัของ  
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พบวา่ความแตกต่างระหวา่งเพศไม่มีความสัมพนัธ์กนักบัการใชก้ลวธีิการเรียนภาษาองักฤษใน
มหาวทิยาลยัปาเลสไตน์และพบวา่นกัศึกษาเพศหญิงมกัจะใชก้ลวธีิบางประเภทมากกวา่ผูเ้รียนเพศ
ชายอยา่งมีนยัส าคญั ความแตกต่างน้ีอาจเป็นเพราะวา่ผูเ้รียนเพศหญิงมีความถนดัในเร่ืองของสังคม
และปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัทั้งทางวชิาการและภาษาไดดี้กวา่เพศชาย และผลการวจิยัในคร้ังน้ีพบวา่
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูมิเพศหญิงและเพศชายมีระดบัการใช้
กลวธีิในการเรียนภาษาองักฤษไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบักลวธีิการเรียน
ภาษาองักฤษของชาวเวยีดนามในสหรัฐอเมริกา และพบวา่ชายชาวเวยีดนามใชก้ลวธีิการเรียน
ภาษาองักฤษบางอยา่งมากกวา่เพศหญิง เช่น การดูทีวแีละฟังวทิย ุซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของท่ี
พบวา่ผูเ้รียนเพศชายมีจุดเด่นในความกลา้เส่ียงและสร้างสรรคใ์นการใชภ้าษาต่างประเทศโดยไม่
กลวัต่อการท าผิดกฎเกณฑท์างไวยากรณ์ 
 ดา้นของความสัมพนัธ์ของการใชก้ลวธีิการเรียนภาษาองักฤษกบัสาขาวชิาของผูเ้รียนนั้น
พบวา่ สาขาวชิาของนกัศึกษามีความสัมพนัธ์กบัการใชก้ลวธีิการเรียนภาษาองักฤษ ซ่ึงไม่สอดคลอ้ง
กบัผลการวจิยัของ ชาญณรงค ์อินทรประเสริฐ (2546) ในการศึกษาการใชก้ลวธีิการเรียน
ภาษาองักฤษนอกชั้นเรียนของนกัศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารีท่ีพบวา่ ผูเ้รียนต่างสาขาวชิา
ในภาพรวมมีการใชไ้ม่แตกต่างกนั แต่ 
ตวัแปรร่วมท่ีท าให้แตกต่างของความสัมพนัธ์ คือ สาขาวชิากบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษ 
เช่น สาขาวชิาภาษาองักฤษ มีประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงก็จะมีการใชก้ลวธีิท่ีผูห้ญิงมีความ
ถนดัมากกวา่ เช่น การใชส่ื้อการเรียนท่ีเป็นเทคโนโลย ีเป็นตน้ 
 ดา้นความสัมพนัธ์ของการใชก้ลวธีิการเรียนภาษาองักฤษกบัระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ภาษาองักฤษท่ีผลการเรียนต่างกนั ผลการวจิยัพบวา่ นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนดีจะมีระดบัความถ่ีการ
ใชก้ลวธีิการเรียนภาษามากกวา่กลุ่มท่ีมีผลการเรียนอ่อน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของอินทิรา 
นาเมืองรักษ ์(2541) และกิจจา ก าแหง (2550) ซ่ึงหมายความวา่ยิง่นกัศึกษาเลือกใชก้ลวธีิการเรียน
ภาษาองักฤษท่ีเหมาะสมกบัตนเองมากเท่าไร ก็จะยิง่ท  าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษของ
ตนเองดียิง่ข้ึน 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวจิยัท่ีไดส้รุปมาแลว้ขา้งตน้ ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. ขอ้เสนอแนะส าหรับอาจารยผ์ูส้อนภาษาองักฤษ 

จากผลการวจิยัพบวา่นกัศึกษาท่ีมีระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษดี มีระดบั
ความถ่ีในการใชก้ลวธีิการเรียนภาษาองักฤษมากกวา่นกัศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ภาษาองักฤษต ่า ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูว้จิยัจึงขอเสนอแนะวา่ อาจารยผ์ูส้อนภาษาองักฤษ 
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ควรจะจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีการสอดแทรกการฝึกใชก้ลวธีิการเรียน
ภาษาองักฤษใหม้ากข้ึน เพื่อใหน้กัศึกษาไดมี้การตระหนกัถึงความส าคญัของการใชก้ลวธีิ
การเรียน ซ่ึงอาจจะทดลองน ากลวธีิต่าง ๆ มาใชส้อนในห้องเรียน โดยคดัเลือกเฉพาะกลวธีิ
ผูเ้รียนยงัไม่เคยรู้ หรือยงัไม่สามารถใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกลุ่มนกัศึกษาท่ีมี
ผลการเรียนอ่อน เพื่อนกัศึกษาจะไดพ้ฒันาความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษใหสู้งข้ึน 

 จากผลการวจิยัแสดงใหเ้ห็นวา่ สาขาวชิาของนกัศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์กบัการใช้
กลวธีิภาษาองักฤษ ดงันั้น อาจารยผ์ูส้อนภาษาองักฤษ จึงไม่จ  าเป็นท่ีจะค านึงถึงสาขาวิชาท่ี
นกัศึกษาเรียนอยู ่ แต่ควรเนน้การฝึกการใชก้ลวธีิการเรียนใหก้บันกัศึกษาเพศชาย ซ่ึง
ผลการวจิยัพบวา่มีระดบัความถ่ีการใชต้  ่ากวา่นกัศึกษาเพศหญิง 

 

2.  ขอ้เสนอแนะส าหรับนกัวิจยั 

ควรมีการวิจยัในท านองเดียวกนัอีก แต่ผูว้จิยัควรจะมีการสัมภาษณ์นกัศึกษาท่ีเป็น
กลุ่มตวัอยา่ง เพราะการสัมภาษณ์จะท าใหไ้ดข้อ้มูลบางอยา่งท่ีชดัเจนข้ึน ในการอธิบาย
ความแตกต่างของผูเ้รียน เช่น ทศันคติ หรือความเช่ือเก่ียวกบัการเรียนภาษาองักฤษ และการ
ใชก้ลวธีิการเรียน  

 ควรมีการวิจยัโดยการทดลองสอนการใชก้ลวธีิการเรียนภาษาองักฤษทั้งในชั้น
เรียนและนอกหอ้งเรียน โดยศึกษากบักลุ่มตวัอยา่งท่ีต่างระดบักนั ทั้งระดบัการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และระดบัอุดมศึกษา เพื่อศึกษาวา่ผูเ้รียนท่ีมีการตระหนกัถึงความส าคญัของการใช้
กลวธีิการเรียนภาษาองักฤษจะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนหรือไม่เพียงใด 
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