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บทคดัย่อ 
 

งานวิจยัเร่ือง การศึกษาการใชก้ลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศของนกัศึกษาระดบัปริญญา
ตรีในกรุงเทพฯและปริมณฑล เป็นการวิจยัเชิงปริมาณและคุณภาพ มีวตัถุประสงค์  3   ประการ คือ  
1) เพื่อศึกษาการใชก้ลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศของนกัศึกษามหาวิทยาลยัระดบัปริญญาตรีใน
กรุงเทพฯและปริมณฑล   2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของการใช้กลยุทธ์การเรียน
ภาษาต่างประเทศของนักศึกษา   3)  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการใช้กลยุทธ์การเรียน
ภาษาต่างประเทศกบัผลการเรียนภาษาของนกัศึกษา ตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี คือ คือนกัศึกษาชั้นปีท่ี 
4   ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาองักฤษ  ภาษาจีนและภาษาญ่ีปุ่น  ปีการการศึกษา   2558  ของ
มหาวิทยาลยัในกรุงเทพและปริมณฑลจ านวน  455 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ท่ีดดัแปลงจาก Oxford’s Strategy Inventory for Language 

Learning version 7.0 มีค่าความเช่ือมั่น .9425 และแบบสัมภาษณ์การใช้กลยุทธ์การเรียน
ภาษาต่างประเทศ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน  การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) และ การทดสอบไคสแควร์ (Chi-square Test)  
 ผลการศึกษา พบว่า 

1. การใชก้ลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศของนกัศึกษา 3  สาขาวิชา คือ สาขาภาษาองักฤษ
ภาษาจีน และภาษาญ่ีปุ่นในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

2. นักศึกษาท่ีเรียนภาษาต่างประเทศท่ีแตกต่างกันมีการใช้กลยุทธ์การเรียนภาษาท่ีไม่
แตกต่างกนั  
 3. การใชก้ลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศของนกัศึกษามีความสมัพนัธก์บัผลการเรียนทาง
ภาษาของนกัศึกษาอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนสูงจะใชก้ลยุทธ์
การน าไปสู่ความส าเร็จมากท่ีสุด 
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 4. กลยทุธก์ารเรียนมีความส าคญัและจ าเป็นต่อการเรียนภาษาต่างประเทศและจะใชใ้นการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศในระดบัและสถานการณ์การเรียนท่ีแตกต่างกนั 

 5. กลยุทธ์การเรียนส่งผลต่อความส าเร็จในการเรียนภาษาต่างประเทศ เมื่อเรียงล  าดบัจาก
ความส าคญัมากไปหาน้อยเป็นดงัน้ี คือ กลยุทธ์การจ า กลยุทธ์การน าไปสู่ความส าเร็จ กลยุทธ์การ
แก้ไขข้อบกพร่อง กลยุทธ์ทางสังคม กลยุทธ์ความรู้ ความเข้าใจ และกลยุทธ์ทางอารมณ์และ
ความรู้สึก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DP
U



ค 
 

  

 

Title: The Study of Foreign Language Learning Strategies of Under-graduate Students  in Bangkok 
and Surroundings 
Researcher: Asst.Prof. Dr. Somporn Gomaratut 
Institution: Dhurakij Pundit University  Year of Publication:   2016 
No. of Page: 86 Pages    Copyright: Dhurakij Pundit University 
Key Words:    Learning Strategies,  Strategies in Learning Foreign Languages, Foreign Languages 
 

Abstract 
The objectives of the research entitled “The Study of Foreign Language Learning Strategies of 
Under-graduate Students in Bangkok and Surroundings” were as follows: 1. to study the use of 
foreign language learning strategies of under-graduate students in Bangkok and surroundings, 2 to 
compare the differences in using the foreign language learning strategies of under-graduate 
students, and 3. to study the relationship between the use of foreign language learning strategies 
and learning outcome of students.  The sample used in the study was 455 fourth year students 
studying in English, Chinese, and Japanese majors in under-graduate level of universities in 
Bangkok and surroundings.  The research instruments consisted of rating scale questionnaires 
adapted from Oxford’s Strategy Inventory for Language Learning Version 7.0 with reliability at 
.9425 and interview form of foreign language learning strategies.  The data were analyzed by 
mean, standard deviation, One-way ANOVA and Chi-square Test. 
The results of the study found that: 
1. The use of foreign language learning strategies of under-graduate students in English, Chinese, 
and Japanese majors was at the moderate level in overall. 
2. The students in different majors used language learning strategies indifferently. 
3. The use of foreign language learning strategies had a significant relation with language learning 
outcomes of students with a significantly statistical figure at 0.05. The students having high 
language learning outcomes used metacognitive strategies the most. 
4. The language learning strategies were significant and necessary to foreign language learning, 
and they were used in different language learning levels and situations. 
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5. The most valid strategy to language learning success was Memory Strategies, followed by 
Metacognitive Strategies, Compensation Strategies, Social Strategies, Cognitive Strategies, and 
Affective Strategies respectively. 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
 
ควำมเป็นมำของปัญหำ  

ภาษาต่างประเทศ คือ ภาษาอ่ืนๆท่ีบุคคลหน่ึงไม่ไดใ้ชส่ื้อสารพูดคุยกนัในชีวิตประจ าวนั 
เป็นภาษาท่ีใชเ้พื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ หรือการติดต่อกนัเพื่อความสัมพนัธ์หรือผลประโยชน์อย่าง
ใดอยา่งหน่ึง เช่นการคา้ขาย การทูต การทหาร การท่องเท่ียว เป็นตน้ ในโลกยุคปัจจุบนัซ่ึงเป็นยุค
ของการติดต่อส่ือสารกนัอย่างไร้พรมแดน ดงันั้น ภาษาต่างประเทศมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะ
ภาษาต่างประเทศจะเป็นส่ือกลางของการติดต่อในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือท่ีจะเข้าถึงแหล่งความรู้
ต่างๆในโลก และเพื่อการประกอบอาชีพ ตลอดจนการเจรจาส าหรับการแข่งขันทั้งดา้นเศรษฐกิจ
และสงัคมในเวทีสากล  
 ในช่วงเวลาท่ีผ่านมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนัและในอนาคต ประเทศไทยไดพ้ยายามเพ่ิมขีด
ความสามารถในการใชภ้าษาต่างประเทศของเยาวชนของชาติ โดยการก าหนดยุทธศาสตร์การจดั
การศึกษาของประเทศไทย ตามแผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติตั้งแต่ฉบบัท่ี 8 เป็นตน้มา ดว้ยการ
ก าหนดใหห้ลกัสูตรการศึกษาไทยในระดบัต่างๆตอ้งจดัการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศเพื่อเป็น
การเตรียมผูเ้รียนให้สามารถเผชิญกบัสถานการณ์โลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  โดยใน
ระดบัประถมศึกษาก าหนดให้เรียนภาษาองักฤษ 6 ปี ระดับมธัยมศึกษาตอนต้นเรียน 3 ปีและ
มธัยมศึกษาตอนปลายเรียนอีก 3 ปี และในขณะเดียวกนัเมื่อเขา้สู่มธัยมศึกษาตอนตน้ยงัตอ้งเลือก
เรียนภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ เช่น ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่น เป็นตน้ อีกไม่นอ้ยกว่า 6 ปี และระดบัปริญญา
ตรี เรียนอีกอยา่งนอ้ย 1 หรือ 2 ปี  

จากรายงานแผนยทุธศาสตร์ปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาองักฤษเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ ( พ.ศ. 2549 – 2553) ของกระทรวงศึกษาธิการ (2549) คณะ                
อนุกรรมาธิการศึกษาความกา้วหนา้และมาตรฐานหลกัสูตรการศึกษาภาษาต่างประเทศในประเทศ
ไทย ไดศ้ึกษาเก่ียวกบัสภาพปัญหาและอุปสรรคการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ พบว่า นกัเรียน
ไทยไม่ตระหนักถึงความส าคัญในการเรียนภาษาต่างประเทศเท่าท่ีควร นักเรียนส่วนมากมี
ความสามารถและทกัษะการใชภ้าษาองักฤษอยู่ในระดบัอ่อนเมื่อเปรียบเทียบผลการสอบประเมิน
ตามเกณฑม์าตรฐานสากล นอกจากน้ียงัพบว่า แรงงานไทยท่ีไปท างานในต่างประเทศยงัไม่สามารถ
ใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารส าหรับปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และจากผลการศึกษาเร่ือง 
คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ของธุรกิจน าเท่ียว (สมพร โกมารทตั, 2555) พบว่า คุณลกัษณะ
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บณัฑิตท่ีพึงประสงคข์องสถานประกอบการธุรกิจน าเท่ียว คือ ตอ้งมีความรู้ ความสามารถในการ
ส่ือสารภาษาองักฤษในระดบัดีมาก และความรู้ ความสามารถในการส่ือสารภาษาต่างประเทศอ่ืน 
ในระดบัดี และตอ้งสามารถน าความรู้ภาษาองักฤษไปประยกุตใ์ชเ้พื่อติดต่อส่ือสารในการท างานได ้
(เมษ รอบรู้, 2558: 221) แต่คุณภาพของบณัฑิตในเร่ืองภาษาองักฤษและภาษาต่างประเทศอ่ืนๆอยู่
ในระดบัต ่า  

กรณีของการเรียนภาษาองักฤษของนักเรียนไทย สะท้อนให้เห็นว่าสัมฤทธ์ิผลการเรียน
ภาษาต่างประเทศไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัจ  านวนเวลาท่ีเรียนแต่อย่างเดียว ผูเ้รียนท่ีประสบความส าเร็จใน
การเรียนภาษามกัใช้กลยุทธ์การเรียนต่างๆในการเรียนรู้ภาษา และใชก้ลยุทธ์ท่ีหลากหลายและ
เหมาะสมกบัตนเองและชนิดของงาน (Naiman, Frohlich and Todesco, 1975 อา้งใน แพรวพรรณ 
พร้ิมพร้อม, 2551)  

กลยทุธก์ารเรียนภาษา (Language Learning Strategies ) หมายถึง วิธีการ การกระท าเฉพาะ
อย่าง หรือเทคนิคท่ีผูเ้รียนน ามาใชเ้พื่อช่วยให้การเรียนรู้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนภาษา     
การใชก้ลยทุธก์ารเรียนท่ีดีส่งผลใหค้วามสามารถทางภาษาของผูเ้รียนดีดว้ย (Oxford,1990) ดงันั้น 
การเรียนภาษาต่างประเทศให้ประสบความส าเร็จผูเ้รียนตอ้งมีกลยุทธ์ในการเรียนและใชก้ลยุทธ์
นั้นๆในการเรียนอยา่งเหมาะสมและสม ่าเสมอ ดงัท่ี Mc Groatry and Oxford (1990) พบว่า กลยุทธ์
การเรียนภาษาเป็นเคร่ืองมือสนับสนุนให้ผูเ้รียนรู้จกัรับผิดชอบการเรียนดว้ยตน เองและรู้จักใช ้    
กลยทุธใ์นการเรียนแบบต่างๆ 

กลยุทธ์การเรียนภาษามีการศึกษาอย่างต่อเน่ืองมาตั้งแต่ ค.ศ. 1970 เป็นตน้มา กล่าวคือ      
ปี ค.ศ. 1978โดย Naiman et al  ปี ค.ศ. 1981 โดย Rubin ปี ค.ศ. 1982 โดย Brown & Palinscar ปี
ค.ศ. 1985 โดยโอ แมร่ี เอท อลั และในปี ค.ศ. 1990 โดย Oxford Rebecca ไดแ้บ่งกลยุทธ์การเรียน
ภาษาออกเป็น 2 ประเภท คือ กลยุทธ์การเรียนโดยตรง (Direct Strategies) เป็นกลยุทธ์ท่ีตอ้งใช้
กระบวนการทางสมองต่างๆช่วยในการเรียนรู้ ไดแ้ก่ กลยุทธ์การจ า  (Memory Strategies) กลยุทธ์
ความรู้ ความคิด (Cognitive Strategies) และกลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง (Compensation 
Strategies) และกลยทุธก์ารเรียนโดยออ้ม (Indirect Strategies) เป็นกลยทุธท่ี์ใชใ้นการจดัการกบัการ
เรียนและเป็นการแกไ้ขขอ้บกพร่อง ส่งเสริมและการควบคุมการเรียนของตนเองของผูเ้รียน ไดแ้ก่ 
กลยุทธ์การน าไปสู่ความส าเร็จ (Metacognitive Strategies) กลยุทธ์ทางอารมณ์และความรู้สึก 
(Affective Strategies) และกลยทุธท์างสงัคม (Social Strategies) 

ผูว้ิจยัในฐานะผูส้อนภาษาต่างประเทศเลง็เห็นว่ากลยทุธต์ามทฤษฏีของ Oxford Rebecca มี
คุณประโยชน์กบัการเรียนภาษาต่างประเทศอย่างมาก จึงสนใจท่ีจะศึกษาการใชก้ลยุทธ์การเรียน
ภาษาของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษ ภาษาญ่ีปุ่นและภาษาจีนระดับปริญญาตรีตามทฤษฎี
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ดงักล่าว เพ่ือศึกษาความแตกต่างของการใชก้ลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศของนักศึกษาทั้ง 3 
สาขาวิชาขา้งตน้ และศึกษาความสัมพนัธ์ของการใชก้ลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศกบัผลการ
เรียนภาษาของนักศึกษา เพ่ือน าผลการวิจัย น้ีเป็นแนวทางในการแนะน ากลยุทธ์การเรียน
ภาษาต่างประเทศท่ีเหมาะสมใหแ้ก่นกัศึกษาทั้ง 3 สาขาวิชา  นอกจากนั้นยงัใชเ้ป็นแนวทางในการ
เตรียมการสอน ปรับปรุงการเรียนการสอน และต่อยอดงานวิจยัในระดบัการพฒันาต่อไป 

 
วตัถุประสงค์กำรวจิยั 

1. เพื่อศึกษาการใชก้ลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศของนกัศึกษามหาวิทยาลยัระดบั 
ปริญญาตรีในกรุงเทพฯและปริมณฑล 

2.เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบความแตกต่างของการใชก้ลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศ 
ของนกัศึกษา 

3.เพื่อศึกษาความสมัพนัธข์องการใชก้ลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศกบัผลการเรียน 
ภาษาของนกัศึกษา 
 
ค ำถำมในกำรวจิยั 
  1. การใชก้ลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีเป็นอยา่งไร 
  2. การใช้กลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศของนักศึกษา 3 สาขาวิชาคือ สาขา
ภาษาองักฤษ ภาษาจีน และภาษาญ่ีปุ่นมีความแตกต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร 
  3. การใช้กลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศกับผลการเรียนภาษาของนักศึ กษามี
ความสมัพนัธก์นัหรือไม่ อยา่งไร 
 
สมมตฐิำนในกำรวจิยั 
  1.  นักศึ กษา ท่ี เ รี ยนภาษา ต่างประ เทศ แตกต่ างกันจะใช้กลยุทธ์ก าร เ รี ยน
ภาษาต่างประเทศท่ีไม่แตกต่างกนั 
        2. การใช้กลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศกับผลการเรียนภาษาของนักศึกษามี
ความสมัพนัธก์นั 
 
นิยำมศัพท์ในกำรวจิยั 
  1. กลยทุธก์ารเรียนภาษา หมายถึง กระบวนการ วิธีการ หรือ เทคนิคท่ีผูเ้รียนน ามาใชเ้พื่อ 
ช่วยในการรับรู้ เรียนรู้ใหง่้ายข้ึน รวดเร็วข้ึน และมีประสิทธิภาพมากข้ึน และสามารถถ่ายโอนไป 
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ใชใ้นความรู้ใหม่และสถานการณ์ใหม่ได ้(Oxford,1990) ตามทฤษฎีRebecca Oxford’s Language 
learning Strategies System) กลยุทธ์การเรียนภาษาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ กลยุทธ์การเรียน
โดยตรง (Direct Strategies) เป็นกลยุทธ์ท่ีต้องใช้กระบวนการทางสมองต่างๆช่วยในการเรียนรู้ 
ไดแ้ก่ กลยุทธ์การจ า (Memory Strategies) กลยุทธ์ความรู้ ความเขา้ใจ (Cognitive Strategies) และ
กลยุทธ์การแกไ้ขขอ้บกพร่อง(Compensation Strategies) และกลยุทธ์การเรียนโดยออ้ม (Indirect 
Strategies) เป็นกลยทุธท่ี์ใชใ้นการจดัการกบัการเรียนและเป็นการแกไ้ขขอ้บกพร่อง ส่งเสริม และ
การควบคุมการเรียนของตนเอง ไดแ้ก่ กลยุทธ์การน าไปสู่ความส าเร็จ (Metacognitive Strategies) 
กลยทุธท์างอารมณ์และความรู้สึก (Affective Strategies) และกลยทุธท์างสงัคม(Social Strategies) 
  2. ภาษาต่างประเทศ หมายถึง ภาษาองักฤษ ภาษาจีน และภาษาญ่ีปุ่น 
  3. นกัศึกษาปริญญาตรี หมายถึง ผูท่ี้เรียนหลกัสูตรสาขาวิชาภาษาองักฤษ  ภาษาจีน และ 
ภาษาญ่ีปุ่น ชั้นปีท่ี 4 ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัในกรุงเทพฯและปริมณฑล 

 4. ผลการเรียนภาษาของนกัศึกษา หมายถึง เกรดการเรียนเฉล่ียของภาษาองักฤษ ภาษาจีน  
ภาษาญ่ีปุ่น ตั้งแต่ปี 1 จนถึงปัจจุบนั แบ่งเป็นผลการเรียนสูง (เกรด A และB+) ผลการเรียนปาน
กลาง (เกรด B และC+)   และผลการเรียนต ่า (เกรด C  D+ และD) 
 
ขอบเขตของกำรวจิยั 
  1. ดา้นเน้ือหา ศึกษาการใชก้ลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศตามทฤษฏีกลยทุธก์ารเรียน 
ภาษาของ Oxford Rebecca (1990)โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ กลยทุธก์ารเรียนโดยตรง (Direct  
Strategies) เป็นกลยทุธท่ี์ตอ้งใชก้ระบวนการทางสมองต่างๆช่วยในการเรียนรู้ ไดแ้ก่ กลยทุธก์ารจ า  
(Memory Strategies) กลยทุธค์วามรู้ ความเขา้ใจ (Cognitive Strategies) และกลยทุธก์ารแกไ้ข 
ขอ้บกพร่อง (Compensation  Strategies) และกลยทุธก์ารเรียนโดยออ้ม (Indirect Strategies) เป็นกล
ยทุธท่ี์ใชใ้นการเรียนและเป็นการแกไ้ขขอ้บกพร่อง ส่งเสริม และการควบคุมการเรียนของตนเอง 
ไดแ้ก่ กลยทุธก์ารน าไปสู่ความส าเร็จ (Metacognitive Strategies) กลยทุธท์างอารมณ์และความรู้สึก 
(Affective Strategies) และกลยทุธท์างสงัคม (Social Strategies)  
 2. ดา้นพ้ืนท่ี  ศึกษาเฉพาะมหาวิทยาลยัท่ีเปิดสอนหลกัสูตรสาขาวิชาภาษาองักฤษ ภาษาจีน 
และภาษาญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 8 แห่ง คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตย ์มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั และมหาวิทยาลยัรังสิต 

3. ดา้นประชากร ศึกษานกัศึกษาปริญญาตรีชั้นปีท่ี 4 ท่ีเรียนสาขาวิชาภาษาองักฤษ ภาษาจีน 
ภาษาญ่ีปุ่นท่ีก  าลงัศึกษาในปีการศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลยัในกรุงเทพและปริมณฑลจ านวน 8 
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แห่ง คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั และมหาวิทยาลยัรังสิต 

4. ดา้นเวลา การวิจยัน้ีจะท าการศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 
 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
  1. ไดท้ราบการใชก้ลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศของนกัศึกษาปริญญาตรี 
  2. ไดท้ราบความแตกต่างของการใชก้ลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศของนกัศึกษา 
ปริญญาตรี 
  3. ไดท้ราบความสมัพนัธข์องการใชก้ลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศกบัผลการเรียน 
ภาษาของนกัศึกษาปริญญาตรี 

4. ได้แนวทางในการแนะน ากลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศท่ีเหมาะสมให้กับ
นกัศึกษา 

5. ไดแ้นวทางในการจดัการเรียนรู้ของผูเ้รียน แนวทางการจดัการสอนของผูส้อน 
6. ใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงการจดัการะบวนการเรียนของผูเ้รียนและการจดั 

กระบวนการสอนของผูส้อน 
7.  ไดน้ าความรู้ท่ีไดจ้ากการวิจยัน้ีไปต่อยอดงานวิจยัและงานวิชาการอ่ืนๆต่อไป  
8.  ใชเ้ป็นแนวทางแก่ผูว้ิจยัท่ีสนใจเก่ียวกบัเร่ืองน้ีไดท้  าวิจยัต่อยอดต่อไป 
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บทที่2 

เอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 
 

 การวิจัยเร่ือง การศึกษาการใช้กลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในกรุงเทพฯและปริมณฑลผู ้มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการใชก้ลยุทธ์การเรียน
ภาษาต่างประเทศของนักศึกษามหาวิทยาลยัระดบัปริญญาตรีในกรุงเทพฯและปริมณฑล  2) เพื่อ
วิเคราะห์และเปรียบเทียบความแตกต่างของการใชก้ลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศของนักศึกษา  
3) เพื่อศึกษาความสมัพนัธข์องการใชก้ลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศกบัผลการเรียนภาษาของ
นกัศึกษา ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

1. ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

2. แนวคิดเก่ียวกบักลยทุธก์ารเรียนภาษา 

3. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. ทฤษฎีและแนวคดิเกีย่วกบัการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 การเรียนรู้ เป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอย่างถาวร อนัเป็นผลมาจากการมี
ประสบการณ์ การฝึก และการปฏิบติัดว้ยตนเอง (Hilgard and Bower, 1981; Morris, 1990) 
 ประดินนัท ์อุปรมยั (2540 น. 117-130) การเรียนรู้เป็นกระบวนการจากการไม่รู้ไปสู่การ
เกิดการเรียนรู้และเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเร่ิมเกิดข้ึนเม่ือมีส่ิงเร้า (Stimulus) มากระตุน้บุคคล  ระบบ
ประสาทจะต่ืนตวัเกิดการรับสมัผสั (Sensation) ดว้ยประสาทสัมผสัทั้ง ๕  แลว้ส่งกระแสประสาท
ไปยงัสมองเพื่อแปลความหมายโดยอาศยัประสบการณ์เดิมเป็นการรับรู้ (Perception)ใหม่  อาจ
สอดคลอ้งหรือแตกต่างไปจากประสบการณ์เดิม แลว้สรุปผลของการรับรู้นั้น  เป็นความเขา้ใจหรือ
ความคิดรวบยอด (Concept) และมีปฏิกิริยาตอบสนอง (Response) อย่างใดอย่างหน่ึงต่อส่ิง
เร้า  ตามท่ีรับรู้ซ่ึงท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมแสดงว่า  เกิดการเรียนรู้ ตามแผนภาพ
ต่อไปน้ี 
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การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไม่ไดเ้กิดข้ึนง่ายกบัทุกคนเหมือนเรียนภาษาแม่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การเรียนภาษาต่างประเทศมีทั้งปัจจยัดา้นตวับุคคล ปัจจยัดา้นสังคมและวฒันธรรม และปัจจยัดา้น
การสอน เป็นตน้ ในท่ีน้ีจะขอกล่าวถึงปัจจยัดา้นตวับุคคลท่ีจะเก่ียวขอ้งโดยตรงกบังานวิจยัน้ี 

 ปัจจยัดา้นตวับุคคล ประกอบดว้ย ทศันคติ แรงจูงใจ ความวิตกกงัวล กลวิธีในการเรียน 
และความถนดัในการเรียนภาษาต่างประเทศ เป็นตน้ 
 1. ทศันคติ ทศันคติในการเรียนภาษามีอิทธิพลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาต่างประเทศ 
ทศันคติในการเรียนเป็นตวัท านายผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี ผูเ้รียนท่ีมีทศันคติท่ีดีต่อภาษาองักฤษ
มีผลสฤัทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษสูงกว่าผูเ้รียนท่ีมีทศันคติไม่ดีต่อการเรียนภาษาองักฤษ (สุรีย ์
จงสถาพรสิทธ์ิ, 2543, น.70) 
 2. แรงจูงใจ แรงจูงใจในการเรียนมีความสัมพนัธ์และเป็นตัวท านายผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ผูเ้รียนท่ีมีแรงจูงใจสูงจะมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษสูงกว่าผูเ้รียนท่ีมีแรงจูงใจต ่า 
(ลกัษณา บุญนิมิตร, 2542) 
 3. ความวิตกกงัวล ความวิตกกงัวลจะส่งผลทั้งทางบวกและทางลบต่อการเรียนรู้และต่อ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน กล่าวคือ ผูเ้รียนท่ีมีความวิตกกงัวลเพียงเล็กน้อยอาจกระตุน้ให้
ผูเ้รียนใส่ใจกบัการเรียนมากข้ึนท าใหมี้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าผูเ้รียนท่ีมีความวิตกกงัวลสูง
แต่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า (สหสั  แร่นาค, 2546) 
 4. กลวิธีในการเรียน ผูเ้รียนท่ีใช้กลวิธีการเรียนภาษาต่างประเทศท่ีหลากหลายและมี
ประสิทธิภาพมากกว่าจะประสบความส าเร็จในการเรียน และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่า
ผูเ้รียนท่ีใชก้ลวิธีในการเรียนนอ้ยกว่า  (สุรีย ์จงสถาพรสิทธ์ิ, 2543, น.71) 
 นอกจากปัจจยัท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ พฤติกรรมของผูเ้รียนก็เป็นปัจจยัท่ีส าคญัดว้ย การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศจะตอ้งมีกระบวนการของการกระท าท่ีท าซ ้ าจจนเป็นนิสัย กล่าวคือ  การรู้ได ้
(Recognition) เลียบแบบ (Imitation) การท าซ ้าจ (Repetition) และการระลึกได ้(Memorization) 

กระบวนการดงักล่าว คือ ผูเ้รียนตอ้งทราบ จ าเสียง ค  าศพัท์ โครงสร้างไวยากรณ์ พยายาม
ท าให้เหมือนโดยเลียนแบบ เป็นกระบวนการท่ีเรียกว่า การจ าได ้เมื่อเลียนแบบได้ก็พูด ฟัง อ่าน 
เขียน และท าพฤติกรรมฟัง พดู อ่าน เขียนซ ้าจ และฝึกใหค้ล่องจ ซ่ึงกระบวนการขา้งตน้จะเป็นการ
จ าได้ในระยะสั้น จนระลึกส่ิงท่ีจ  าได้ ซ่ึงเป็นการจ าระยะยาว และพร้อมจะน าออกมาใช้ได้ใน
สถานการณ์ต่างจ ดงัแผนภาพท่ี 1 
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                 การจ าอาศัยประสาทสัมผสั                   การจ าระยะส้ัน               การจ าระยะยาว 

 

                 ภาพท่ี 1   แสดงกระบวนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

  
 คราเชน (Krashen, 1987, pp. 35-40 อา้งถึงใน สมพร โกมารทตั, 2548, น. 23-25) กล่าวถึง 
สมมติฐานการเรียนและการรู้ภาษา ( The Acquisition Learning Hypothesis) ซ่ึงสรุปได้ว่า
กระบวนการเรียนรู้ภาษาของคนเรามี 2 แบบ คือ การรู้ภาษา (Language Acquisition) และการเรียน
ภาษา (Language Learning) 

 1. การรู้ภาษา (Language Acquisition) เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาท่ีมีกระบวนการคลา้ยคลึงกบั
การเรียนรู้ภาษาแม่ เป็นการเรียนรู้ภาษาโดยไม่รู้ตวั ผูเ้รียนจะไม่คิดว่าก  าลงัเรียนภาษาอยู่เพราะมุ่งท่ี
การใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารเป็นส าคญั ผูเ้รียนมกัไม่รู้ตวัว่าไดเ้รียนรู้กฏเกณฑ์ของภาษาแลว้ เพราะ
การไม่มีการเน้นเร่ืองกฏเกณฑ์ดงักล่าว แต่ผูเ้รียนจะรู้สึกไดถึ้งความถูกผิดของภาษา แมจ้ะไม่ได้
เรียนกฏเกณฑโ์ดยตรง การเรียนรู้แบบน้ีจึงมีลกัษณะเป็นธรรมชาติ และไม่เป็นทางการ 

 2. การเรียนภาษา (Language Learning) เป็นวธีการเรียนภาษาอย่างรู้ตวั เรียนรู้กฏเกณฑ์
ของภาษาเป็นหลกั ผูเ้รียนจะสามารถอธิบายกฏเกณฑข์องภาษาได ้มีความรู้เก่ียวกบัตวัภาษาท่ีเรียน 
แต่ในกระบวนการเรียนดว้ยวิธีน้ี ไม่มีการใชภ้าษาเพ่ือการส่ือสารเหมือนในชีวิตประจ าวนัจึงเป็น
การเรียนรู้อยา่งเป็นทางการ 

 สรุปว่า การรู้ภาษา (Acquisition) และการเรียนภาษา (Learning)  น าไปใชป้ระโยชน์ได้
ต่างกัน คือ การรู้ภาษา ท าให้ผูเ้รียนสามารถใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารในชีวิตจริงได้อย่างเป็น
ธรรมชาติ โดยมีความคล่องแคล่วในการใชภ้าษา ส่วนการเรียนภาษา เป็นวิธีการเรียนรู้กฏเกณฑ์
ของภาษาเพื่อใหส้ามารถใชภ้าษาไดอ้ยา่งถกูตอ้ง มีประโยชน์ในการใชต้รวจสอบความถูกตอ้งของ
ภาษา และใชป้ระโยคให้ถูกตอ้งตามกฏเกณฑ์ของภาษานั้นจ ซ่ึงถือว่าเป็นทั้งการรู้ภาษาและการ
เรียนภาษาเป็นปัจจยัส าคญัท่ีใชเ้พื่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอยา่งถกูตอ้ง  
 
 
 
 

 

จ าได ้ เลียนแบบ การท าซ ้าจ ระลึกได ้
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2. แนวคดิเกีย่วกบักลยุทธ์การเรียนภาษา 

2.1 ความหมายของกลยุทธ์การเรียนภาษา (Language Learning Strategies )  มีนักวิชาการให้
ความหมายของกลยทุธก์ารเรียนภาษาไวด้งัน้ี 

Rubin (1987, p. 17) ไดใ้ห้ความหมายของกลยุทธ์การเรียนภาษา หมายถึง พฤติกรรม 
ขั้นตอนหรือเทคนิคท่ีผูรี้ยนใชใ้นการเรียนภาษาต่างประเทศ 

Wenden and Rubin (1987, p. 6) กล่าวว่า กลยทุธก์ารเรียนภาษา หมายถึง พฤติกรรมต่างจ
ในการเรียนรู้ภาษาท่ีผูเ้รียนน ามาปฏิบติัและควบคุมการเรียนรู้ของตนเอง 

O ’ Malley and Chamot (1990, p. 1) กล่าวว่า กลยทุธก์ารเรียนภาษา หมายถึง ความคิดหรือ
พฤติกรรมเฉพาะท่ีผูเ้รียนกระท าในการเรียนเพ่ือช่วยให้มีความเขา้ใจในส่ิงท่ีเรียน เกิดการเรียนรู้ 
รวมทั้งสามารถเก็บรักษาขอ้มลูความรู้ใหม่จไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

Oxford  (1990, p. 8) ใหค้วามหมายของกลยทุธก์ารเรียนภาษา หมายถึง พฤติกรรมหรือการ
กระท าเฉพาะท่ีผูเ้รียนน ามาใชใ้นการเรียนรู้ภาษาเพ่ือท าให้การเรียนรู้รวดเร็วข้ึน ง่ายข้ึนและท าให้
การเรียนมีประสิทธิภาพ และสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองและสามารถถ่ายโอนไปใชก้บัสถานการณ์
ใหม่จได ้

Green and Oxford  (1995, p. 262) กลยุทธ์การเรียนภาษาท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศ 
หมายถึง การกระท าหรือเทคนิคเฉพาะท่ีผูเ้รียนใชอ้ย่างตั้งใจ ใชเ้ป็นประจ าเพ่ือพฒันาทกัษะการ
เรียนรู้ภาษาท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศ 

สุรีย ์ จงสถาพรสิทธ์ (2543, น. 29) ไดส้รุปความหมายของกลยุทธ์การเรียนภาษาว่า 
หมายถึง วิธีการต่างจท่ีผูเ้รียนแต่ละคนน ามาใช้ในการเรียนรู้ภาษาอย่างตั้งใจและมีการวางแผน
ล่วงหนา้ เพ่ือช่วยใหก้ารเรียนรู้เร็วข้ึน ง่ายข้ึน และสนุกสนานเพลิดเพลิน โดยท่ีวิธีการเหล่านั้นจะ
อ านวยความสะดวกในการรับขอ้มลู ความรู้ การเก็บรักษา การเรียกขอ้มลูเหล่านั้นออกมาและใชไ้ด้
อยา่งถกูตอ้งเหมาะสม 

แพรวพรรณ พร้ิงพร้อม (2553, น. 8) กล่าวว่า กลยทุธก์ารเรียนภาษา หมายถึง กระบวนการ
คิดอยา่งมีวิจารณญาณและพฤติกรรมเฉพาะท่ีผูเ้รียนเลือกใชอ้ย่างมีจุดมุ่งหมาย เพื่อช่วยแกปั้ญหา
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและเพื่อพฒันาการเรียนภาษาต่างประเทศใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

ธีราภรณ์ พลายเลก็ (2555, น. 11) กล่าวว่า กลยทุธก์ารเรียนภาษา หมายถึง การกระท าหรือ
วิธีการต่างจท่ีผูเ้รียนแต่ละคนน ามาใชใ้นการเรียนรู้ภาษา เพื่อใหก้ารเรียนรู้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
ง่ายข้ึน และสามารถถ่ายโอนไปใชใ้นสถานการณ์ใหม่จได ้

สรุปว่า กลยทุธก์ารเรียนภาษา หมายถึง การกระท าหรือพฤติกรรมเฉพาะอย่าง วิธีการหรือ
เทคนิคท่ีผูเ้รียนน ามาใชเ้พื่อช่วยใหก้ารเรียนรู้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนภาษา  การจดจ า การ
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เก็บรักษา และการใชภ้าษานั้นอยา่งถกูตอ้ง เหมาะสมและรวดเร็วและสามารถถ่านโอนความรู้ท่ีได้
ไปใชใ้นสถานการณ์ใหม่ไดดี้ข้ึน 

 

2.2 ความส าคญัของกลยุทธ์การเรียนภาษา 

การศึกษาเร่ืองกลยุทธ์การเรียนภาษาท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศมีมานานราว 50 ปี        
นักการศึกษาได้ศึกษาวิจัยและยอมรับว่าการเรียนภาษาต่างประเทศให้เกิดประสิทธิผลและมี
ประสิทธิภาพผูเ้รียนตอ้งมีกลยุทธ์ในการเรียน มีนักการศึกษาหลายท่านกล่าวถึงความส าคญัของ    
กลยทุธใ์นการเรียนภาษา ดงัน้ี 

กลยทุธก์ารเรียนภาษา เป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีผูเ้รียนน ามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียน
ภาษาเพ่ือพฒันาความสามารถในการเรียนรู้ภาษานั้นจ (Bialystok, 1981, pp. 24-35) 

Wenden and Rubin (1987) กล่าวว่า การเรียนท่ีมีวิธีการเรียนรู้ภาษาท่ีดีจะท าให้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนภาษาท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศดีดว้ย Brown (1989) ไดใ้หค้วามเห็นท่ีสอดคลอ้งว่า 
ผูม้ีสติปัญญาดีจะหาวิธีการเรียนรู้ภาษาอยา่งมีระบบดว้ยตนเอง โดยอาศยัความรู้และประสบการณ์
ท่ีเรียนมาท าใหต้นเองเขา้ใจเร่ืองท่ีเรียนไดเ้ร็วข้ึน และต่อมา Willing (1989, p. 1) ไดก้ล่าวเสริมว่า 
ผูเ้รียนท่ีไม่ประสบผลส าเร็จในการเรียนภาษา เป็นเพราะไม่มีความรู้เร่ืองกลยทุธก์ารเรียนภาษา และ
ขาดความสามารถในการเลือกกลยทุธก์ารเรียนใหเ้หมาะสมกบัตนเอง นอกจากน้ี Oxford (1990, p. 
1-8) ไดใ้หข้อ้คิดเห็นเก่ียวกบัความส าคญัของกลยทุธว์่า การรู้จกัใชก้ลยทุธก์ารเรียนท่ีเหมาะสมจะมี
ผลต่อการเรียนภาษา กลยทุธจ์ะช่วยใหก้ารเรียนรู้ง่ายข้ึน ผูเ้รียนเรียนรู้เร็วข้ึน สนุกสนานข้ึน มัน่ใจ
ในการใชภ้าษาต่างประเทศมากข้ึน เรียนไดส้ าเร็จและมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียงัช่วยให้ผูเ้รียน
สามารถถ่ายโอนความรู้ท่ีไดรั้บไปใชก้บัสถานการณ์ใหม่จไดดี้ข้ึนดว้ย 

ผูเ้รียนท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนภาษามกัใช้กลยุทธ์ก  ากับการเรียน ได้แก่ การ
จดัระบบการเรียน การวางแผนการเรียน การประเมินตนเอง โดยท่ีท าเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ 
ควบคู่ไปกบักระบวนการคิดต่างจ เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดให้เหตุผล การคิดวิจารณญาณ การ
คิดถ่ายโอนขอ้มูล เป็นตน้ และสอดแทรกพฤติกรรมท่ีช่วยให้ความรู้นั้นอยู่ในตวัผูเ้รียนมากท่ีสุด 
พฤติกรรมเหล่านั้นไดแ้ก่ การจดบนัทึก การสรุปความ เป็นตน้ นอกจากกลยุทธ์ท่ีกล่าวมาขา้งตน้
แล้ว ผูเ้รียนจ านวนมากยงัใช้กลยุทธ์ท่ีเก่ียวข้องทางจิตใจและทางสังคมมาใช้ในการเรียน
ภาษาต่างประเทศเพื่อจุดประสงค์ต่างจ เช่น (Danserau,1985; Mccombs,1988; Oxford,1992 อา้งถึง
ในพวงเพญ็ อินทรประวติั (2539, น. 9-10)  

1. เพื่อควบคุมความรู้สึกบางอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียน 

2. เพื่อปลอบใหเ้กิดแรงจูงใจในการเรียน 
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3. เพื่อใหค้วามร่วมมือกบัผูอ่ื้นและเพื่อแสวงหาความร่วมมือจากผูอ่ื้น 

4. เพื่อตอ้งการความช่วยเหลือจากผูอ่ื้น 

พฤติกรรมการเรียนมีผลต่อการเรียนรู้ภาษา Rubin (1975) ไดศ้ึกษาว่า คนเก่งภาษามกัจะท า
พฤติกรรมในลกัษณะต่างจดงัน้ี  

1. พยายามเดาใหไ้ดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

2. พยายามใชภ้าษานั้นในการส่ือความหมาย 

3. ไม่กลวัผดิ กลา้ลองผดิลองถกู 

4. หาโอกาสฝึกฝนใหม้ากเท่าท่ีจะท าได ้

5. เนน้ท่ีโครงสร้างภาษาและความหมายท่ีส่ือสาร 

 

สรุปไดว้่า กลยุทธ์ในการเรียน เป็นส่ิงส าคญัต่อการเรียนภาษาต่างประเทศเป็นอย่างมาก 
เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใหผู้เ้รียนมีทิศทางในการเรียนของตนเอง ช่วยใหผู้เ้รียนเรียนรู้ไดง่้ายข้ึน เร็วข้ึน 
และมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ   

 

2.3 ประวตัแิละประเภทของกลยุทธ์การเรียนภาษา 

การศึกษาเร่ืองกลยทุธก์ารเรียนภาษาท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศมีมาตั้งแต่ค.ศ. 1970 จะ
ขอกล่าวถึงประวติัและประเภทของกลยทุธก์ารเรียนภาษาตามล าดบัต่อไปน้ี 

ในปี ค.ศ. 1975 Rubin (1987, pp. 118-130) แบ่งกลยทุธก์ารเรียนรู้ภาษาออกเป็น 2 ประเภท 
ดงัน้ี 

1. กลยทุธท่ี์ส่งผลต่อการรียนโดยตรง ประกอบดว้ยกลยทุธย์อ่ย 6 ประการคือ 

 1 . 1 .  ก า ร ท า ใ ห้ ค ว า ม ก ร ะ จ่ า ง  แ ล ะ ก า ร ท ว น ส อบ ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง 
(Clarification/Verification) เช่น การถามหาตวัอย่างในการใช้ค  าหรือส านวน การทวนค าเพ่ือย  ้า
ความเขา้ใจ 

 1.2. การติดตามตรวจสอบการเรียนรู้ (Monitoring) เช่น การตรวจสอบการรับรู้
ภาษาของตนเองกบัเพื่อน และกบัผูส้อน 

 1.3. การจ าโดยผ่านระบบการจ า (Memorization)  เช่น การจ าค  าศพัท์โดยการจ า
ภาพท่ีเก่ียวขอ้ง การออกเสียงโดยจ าเสียงท่ีคลอ้งจองกนั การจ าโครงสร้างประโยคจากประโยคท่ีเคย
มีประสบการณ์มาก่อน เป็นตน้ 

 1.4. การเดาและการอนุมานโดยการอุปนัย (Guessing/Inductive Inferencing) เช่น 
การเดาความหมายของค าจากค าศพัทพ้ื์นฐาน การเดาความหมายประโยคจากท่าทาง รูปภาพ หรือ
จากบริบทของประโยค 

DP
U



12 
 

 1.5. การใหเ้หตุผลแบบนิรนยั (Deductive Reasoning)  เป็นการให้เหตุผลโดยการ
น าความรู้พ้ืนฐานซ่ึงอาจเป็นความเช่ือ ขอ้ตกลง กฎ หรือบทนิยาม ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีรู้มาก่อนและยอมรับ
ว่าเป็นจริงมาประกอบเพื่อน าไปสู่ขอ้สรุป เช่น การเปรียบเทียบภาษาแม่กบัภาษาท่ีเรียน การจัด
กลุ่มค าประเภทเดียวกนั 

 1.6. การฝึกฝน (Practice) การน าส่ิงท่ีรู้มา เรียนมา มาใช้อยู่เป็นประจ าอย่าง
สม ่าเสมอ 

2. กระบวนการท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ทางออ้ม ประกอบดว้ยกลยทุธย์อ่ย 2 ประการ คือ 
 2.1. การสร้างโอกาสเพื่อฝึกฝน (Creates opportunities for practice) เช่น การหา

โอกาสพดูคุยกบัเจา้ของภาษา หรือกบัเพื่อนท่ีเรียนดว้ยกนั การสร้างสถานการณ์สมมติเพื่อฝึก เป็น
ตน้ 

 2.2. การสร้างกลเม็ด (Production tricks) เช่น การพูดออ้ม การสร้างสถานการณ์
สมมติเพื่อใหเ้ขา้ใจ เป็นตน้ 

ต่อมา O’ Malley et al.(1985)  จดัประเภทกลยทุธก์ารเรียนภาษาออกเป็น 3 ประเภท คือ  
1. กลยุทธ์ด้านความรู้ ความเข้าใจ (Cognitive Strategies) เป็นกลยุทธ์ท่ีเก่ียวข้องกับ

กระบวนการความคิด สติปัญญา การรับรู้ ผลของการปฏิบติั การรับขอัมูล ความรู้ การปรับเปล่ียน
เพื่อการพฒันาการเรียน  การหาขอ้มูล การจัดกลุ่ม การจดัหมวดหมู่ความรู้ การแปลความ การ
ตีความ การขยายความ 

2. กลยทุธด์า้นการน าไปสู่ความส าเร็จ (Metacognitive Strategies) เป็นกลยุทธท่ี์เก่ียวขอ้ง
กบักระบวนการเรียนรู้ การวางแผนการเรียน การตรวจสอบ การประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง 

3. กลยทุธด์า้นสงัคมและจิตพิสยั (Social-affective Strategies) เป็นกลยทุธท่ี์ผูเ้รียนน ามาใช้
เมื่อมีปฏิสมัพนัธก์บับุคคลอ่ืนเพื่อช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ เขา้ใจความคิด ความรู้สึกของผูอ่ื้น  

และต่อมา Anita L. Wenden (1985, pp. 4-7 อา้งถึงใน วรพงศ ์ไชยฤกษ์, 2549, น. 20-22) 
แบ่งกลยทุธก์ารเรียนภาษาออกเป็น 4 ดา้น คือ 

1. กลยทุธด์า้นความรู้ ความเขา้ใจ (Cognitive Strategies) เป็นการใชก้ลยุทธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การใชค้วามรู้ความคิดในการจดัการกบัเน้ือหาท่ีเรียน เก็บรักษา สะสมส่ิงท่ีเรียนเพ่ือน ามาใชใ้น
ภายหลงั และสามารถน าความรู้มาใชไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว คล่องแคล่ว เช่น การเดาความหมายของค าท่ี
ไม่รู้จากประโยคหรือจากเน้ือเร่ือง การจ าค  าศพัทโ์ดยการจดัแบ่งประเภทของค าศพัทน์ั้นจ การสร้าง
ประโยคจากค าหรือส านวนท่ีจ าได ้เป็นตน้ 

2. กลยุทธ์ในการส่ือสาร (Communication Strategies ) เป็นกลยุทธ์ท่ีผูเ้รียนใช้ในการ
ส่ือสาร เมื่อประสบปัญหาในการสนทนาเน่ืองจากผูเ้รียนมีความรู้ในภาษาท่ีจะพูดไม่ดีเพียงพอ ซ่ึง 
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Cohen (1998) ไดแ้บ่งกลยุทธ์ในการส่ือสาร เป็น 2 ประเภทหลกั คือ 1) กลยุทธ์ในการปรับขอ้มูล
หรือกลยทุธห์ลีกเล่ียงความเส่ียง เช่นผูพ้ดูจะเล่ียงหวัขอ้เร่ืองท่ีจะพดู เน่ืองจากมีความรู้ดา้นภาษาไม่
เพียงพอ การเล่ียงความหมายโดยพดูให้แตกต่างจากส่ิงท่ีจะพูดเพียงบางส่วน และการย่อขอ้มูลซ่ึง
เป็นการพดูท่ีไม่ตรงกบัท่ีตั้งใจจะพดู 2) กลยทุธก์ารขยายขอ้มลู ประกอบดว้ยกลยทุธย์อ่ยท่ีส าคญัคือ 
กลยทุธก์ารเส่ียง ผูพู้ดตอ้งเส่ียงต่อการส่ือสารท่ีไม่เขา้ใจอาจจะเป็นในรูปแบบของการสลบัภาษา
หรือใชป้ระโยคท่ีมีความหมายเหมือนกนัหรือการพดูออ้ม เป็นตน้ (เปรมวดี ณ นครพนม, 2548, น. 
8) 

3. กลยุทธ์การฝึกฝนการใชภ้าษา ( Global Practice Strategies) เป็นกลยุทธ์ท่ีผูเ้รียนอาศยั
สังคมท่ีแวดลอ้มนั้นเพ่ือหาโอกาสในการเรียนรู้ภาษา และพฒันาการใชภ้าษาให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน สังคมแวดลอ้มนั้น ได้แก่ เพ่ือนร่วมชั้นเรียน กิจกรรมในชีวิตประจ าวนั สภาพแวดลอ้ม
รอบตวั เป็นตน้ 

4. กลยุทธ์การน าไปสู่ความส าเร็จ (Metacognitive Strategies) เป็นกลยุทธ์ท่ีผูเ้รียนใช้
วางแผน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลในการเรียนภาษา ประกอบดว้ยกลยทุธย์อ่ยจ ดงัน้ี 

 4.1. การวางแผนในการเรียนภาษา (Planning) เป็นการก าหนดขั้นตอนต่างจ 
ก  าหนดวิธีเพื่อใหก้ารเรียนภาษามีประสิทธิภาพ ก  าหนดเกณฑเ์พ่ือประเมินผลสมัฤทธ์ิจากการเรียนรู้
ภาษาของตนเอง 

 4.2. การติดตามตรวจสอบการเรียนรู้ภาษา (Monitoring) เป็นการติดตาม 
ตรวจสอบการเรียนรู้และการใชภ้าษาของตนเอง การหาสาเหตุและการแกไ้ขปัญหาท่ีเป็นอุปสรรค
ต่อการเรียนรู้ภาษา การหาขอ้ผดิพลาดของตนเอง และการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดนั้นจ 

 4.3. การประเมินผลการเรียนรู้ภาษา (Checking Outcomes) เป็นการประเมินผลท่ี
เกิดจากความพยายามในการเรียนรู้ และการใชภ้าษาของตนอง เช่น สังเกตว่าตนเองสามารถอ่าน
ข่าวในหนงัสือพิมพไ์ดรู้้เร่ืองและเขา้ใจ สามารถอธิบายส่ิงท่ีตอ้งการพดูใหผู้ฟั้งเขา้ใจ เป็นตน้ 

Chamot Anna (1987, pp. 77-79) แบ่งกลยทุธก์ารเรียนภาษาออกเป็น 3 ประเภท คือ 
1. กลยทุธ์ดา้นการน าไปสู่ความส าเร็จ (Metacognitive Strategies) เป็นกลยุทธ์ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัความคิดเร่ืองกระบวนการเรียนรู้ ประกอบดว้ยกลยทุธย์อ่ย 3 ประการ คือ 
 1.1. การวางแผน (Planning) ประกอบดว้ย การเตรียมการล่างหน้า (Advance 

Preparation) การจดัการกบัตนเอง (Self-Management) การมีวินัยในตนเอง (Directed Attention) 
การมุ่งมัน่ในการท า (Selective Attention) และการประวิงเวลา (Delayed Production) 

 1.2. การก ากบัติดตาม (Monitoring) ประกอบดว้ย การก ากบัตนเองในการเรียนรู้
และติดตามตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง (Self-Monitoring) 
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1.3. การประเมินผล (Evaluation) ประกอบดว้ย การประเมินตนเอง (Self- 
Evaluation) ว่าบรรลุผลตามท่ีตอ้งการหรือไม่ 
 2. กลยทุธด์า้นความรู้ ความเขา้ใจ (Cognitive Strategies) เป็นการใชก้ลยุทธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การใชค้วามรู้ความคิด และความเขา้ใจ ประกอบดว้ยกลยทุธย์อ่ยจ ดงัน้ี 
  2.1. การกระท าซ ้าจ (Repetition) เป็นการฝึกฝนภาษาท่ีเรียนอยา่งซ ้าจ  
  2.2. การใช้ใช้ส่ือ เอกสารต่างจ แหล่งค้นคว้าต่างจเพื่อช่วยในการเรียนรู้  
(Resourcing) 
  2.3. การแปล (Translation) การใช้ภาษาแม่ในการส่ือความหมายหรือท าความ
เขา้ใจ 
  2.4. การจดักลุ่ม (Grouping) การจดัประเภท จดักลุ่ม หรือจดัล  าดบั 
  2.5. การจดบนัทึก (Note-Taking) เป็นการจดบนัทึกประเด็นต่างจเพื่อช่วยในการ
จดจ า และง่ายต่อการน ามาใช ้
  2.6. การนิรนยั (Deductive) เป็นการอาศยัหลกัฐานจากความรู้เดิมไปสู่ขอ้สรุปใหม่ 
เพ่ือช่วยในการท าความเขา้ใจส่ิงท่ีจะเรียนรู้ใหม่ 
  2.7. การจินตนาการ (Imagery) เป็นการเช่ือมโยงความรู้ใหม่กบัภาพมโนทศัน์ใน
ความจ า 
  2.8. การใชค้  าส าคญั (Using Key Word) การจ าค าใหม่โดยเปรียบเทียบเสียงของค า
ท่ีเหมือนกบัค าในภาษาแม่ หรือภาษาอ่ืนท่ีเคยมีประสบการณ์ 
  2.9. การถ่ายโอน (Transfer) การใช้ความรู้เดิมท่ีไดเ้รียนมาก่อนถ่ายโอนไปสู่
ความรู้ท่ีจะเรียนใหม่ 
  2.10. การอนุมาน (Inferencing) เป็นการคาดคะเนตามหลกัเหตุผล กล่าวคือ เป็น
การสรุปหรือขอ้สรุปท่ีไดจ้ากความรู้ความเขา้ใจโดยท่ีผูพ้ดูหรือผูเ้ขียนบอกโดยออ้ม 
 3. กลยทุธด์า้นสงัคมและจิตพิสัย (Social-affective Strategies) เป็นกลยุทธ์เก่ียวกบัการใช้
ภาษาในสถานการณ์ต่างจของสงัคม ประกอบดว้ยกลยทุธย์อ่ยจ ดงัน้ี 
  3.1. การร่วมมือ (Cooperation) เป็นการร่วมมือในการเรียน การท ากิจกรรม การ
ท างานกบัเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
  3.2. การถามเพื่อความกระจ่าง (Question for Clarification) ไดแ้ก่ การถามผูส้อน 
การถามเจา้ของภาษาในส่ิงท่ีไม่เขา้ใจ เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีกระจ่าง 
  3.3. การพดูกบัตนเอง (Self-Talk) การฝึกพดูภาษากบัตนเองเป็นการลดความวิตก
กงัวล เป้นการสร้างความมัน่ใจขั้นพ้ืนฐาน เป็นการฝึกความกลา้และเป็นการสร้างก าลงัใจใหต้วัเอง 
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Oxford (1990, p 14) ไดแ้บ่งกลยทุธก์ารเรียนภาษาออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลยทุธ์โดยทางตรง 
(Direct Strategies) และกลยทุธโ์ดยทางออ้ม (Indirect Strategies) 
 
 

 
 
         ภาพท่ี   2    แสดงแนวคิดกลยทุธก์ารเรียนภาษาของ Oxford Rebecca 
 
กลยุทธ์การเรียนภาษาทางตรง (Direct Strategies) เป็นกลยุทธ์ท่ีตอ้งใชก้ระบวนการทาง

สมองต่างจช่วยในการเรียนรู้ และแกปั้ญหาเก่ียวกบัการเรียนภาษาโดยตรง ประกอบดว้ยกลยุทธ์
ประเภทต่างจ ดงัน้ี   

1. กลยุทธ์การจ า (Memory Strategies) เป็นกลยุทธ์ท่ีใช้กลไกทางสมองช่วยให้ผูเ้รียน
สามารถเก็บข้อมูลความรู้และน าออกมาใช้เมื่อต้องการ และเป็นกลยุทธ์ท่ีเสริมสร้างความจ า
ประกอบดว้ยกลยทุธย์อ่ย 4 กลยทุธย์อ่ย คือ 

 
กลยทุธด์า้นการจ า ตวัอยา่งพฤติกรรมหรือวิธีการ 

1. การสร้างการเช่ือมโยงทางความคิด 
   (Creating mental linkages) 

การจดักลุ่มตามชนิดหรือประเภทของขอ้มลู  
การเช่ือมโยงความรู้ใหม่เขา้กบักบัความรู้เดิม 
การน าค าศพัทใ์หม่ใส่ในบริบทท่ีเคยเรียนมา 
การใชบ้ริบทช่วยจ าค าศพัทใ์หม่ 

2. การใชภ้าพ สญัญลกัษณ์ และเสียง 
   (applying images and sounds) 

การใชจิ้นตนาการ 
การใชแ้ผนผงัเช่ือมโยงความหมาย  
การใชค้  าส าคญั  
การใชเ้สียงเพื่อช่วยความจ า 

3. การทบทวนบทเรียนอยา่งเป็นระบบ 
   (Reviewing well) 

การทบทวนส่ิงท่ีต้องจ าเป็นระยะจในเวลาท่ี
ต่างกนั 

กลยทุธก์ารเรียน
ภาษา 

กลยทุธท์างตรง 

กลยทุธท์างออ้ม 

กลยทุธ์ดา้นการจ า 
กลยทุธ์ดา้นความรู้ ความเขา้ใจ 

กลยทุธ์ดา้นการแกไ้ขขอ้บกพร่อง 

กลยทุธ์ดา้นการน าไปสู่ความส าเร็จ 

กลยทุธ์ดา้นอารมณ์ และความรู้สึก 

กลยทุธ์ดา้นสังคม 
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ทบทวนเน้ือหาท่ีเรียนอยา่งสม ่าเสมอ 
4. การน าท่าทางมาใช ้
   Employing Action) 

การใชภ้าษากายหรือท่าทางประกอบค าอธิบาย 
การใชค้วามรู้สึกเพื่อบอกความหมาย 
การใชอุ้ปกรณ์และเทคนิคต่างจ  
การท าตามค าสัง่ท่ีเป็นภาษานั้นจ  
การเล่นเกมท่ีใชภ้าษานั้นเป็นส่ือ 

 
2. กลยุทธ์ดา้นความรู้ ความเขา้ใจ (Cognitive Strategies) หมายถึงกลยุทธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

กระบวนการทางสมองเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความรู้และความเขา้ใจ เป็นกลยุทธ์พ้ืนฐานในการเรียนรู้
ดา้นปัญญา ประกอบดว้ย 4 กลยทุธย์อ่ย คือ  

กลยทุธด์า้นความรู้ ความเขา้ใจ ตวัอยา่งพฤติกรรมหรือวิธีการ 
1. การฝึกฝน   
   (Practicing) 

การกระท าซ ้ าจ เช่น การฟังซ ้ า การพูดซ ้ า การ
อ่านซ ้ าและการเขียนซ ้ า  จนเคยชินและเป้น
ธรรมชาติ 
 

2. การรับ-ส่งขอ้มลู ข่าวสาร 
   (Receiving and sending messages) 
  

การจบัใจความส าคญัอยา่งถกูตอ้งและรวดเร็ว  
การใชแ้หล่งวิทยาการเพื่อรับ-ส่งขอ้มลู ข่าวสาร 
 

3. การวิเคราะห์และการใชเ้หตุผล 
   (Analysis and Reasoning) 

การใชเ้หตุผลเชิงนิรนยั 
การวิเคราะห์ขอ้ความและการพูดการวิเคราะห์
เชิงเปรียบเทียบ 
การแปลความ 
การถ่ายโอนความรู้ 

4. การสร้างระบบการรับ-ส่งขอ้มลู 
   (Creating structure for input and   
     output) 

การจดบนัทึก 
การสรุปความ 
การระบุใจความส าคญัของเร่ือง 

  
3. กลยุทธ์ดา้นการแกไ้ขขอ้บกพร่อง (Compensation Strategies) เป็นกลยุทธ์ท่ีผูเ้รียนใช้

ช่วยในขณะท่ีมีปัญหาในการส่ือสารภาษานั้น ประกอบดว้ย 2 กลยทุธย์อ่ย คือ 
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กลยทุธด์า้นการแกไ้ขขอ้บกพร่อง ตวัอยา่งพฤติกรรมหรือวิธีการ 
1. การเดาอยา่งมีหลกัการ 
   (Guessing intelligently) 

การเดาโดยอาศยัตวัช้ีแนะทางภาษา  
การเดาจากบริบท 
การเดาจากโครงสร้างของข้อความหรือ
ความสมัพนัธร์ะหว่างค า 

2. การเอาชนะขอ้จ ากดัทางภาษา 
   (Overcoming limitations in speaking and 
writing) 

การใชภ้าษาแม่แทนค าท่ีไม่สามารถส่ือสารดว้ย
ภาษาเป้าหมายได ้
การเล่ียงการใชค้  าบางค าท่ียากในการส่ือสาร 
การปรับแต่งขอ้ความใหง่้ายข้ึน 
การใชท่้าทางประกอบการพดู 

 
กลยทุธก์ารเรียนภาษาทางออ้ม (Indirect Strategies) เป็นกลยุทธ์ท่ีใชใ้นการจดัการกบัการ

เรียนและเป็นการแก้ไขข้อบกพร่อง ส่งเสริมและการควบคุมการเรียนของตนเองของผูเ้รียน 
ประกอบดว้ยกลยทุธป์ระเภทต่างจ ดงัน้ี    

1. กลยทุธด์า้นการน าไปสู่ความส าเร็จ (Metacognitive Strategies) เป็นกลยุทธ์ท่ีผูเ้รียนใช้
ในการเรียนเพ่ือใหก้ารเรียนรู้ประสบผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพมากข้ึน ประกอบดว้ย 3 กลยุทธ์
ยอ่ย คือ 

 
กลยทุธด์า้นการน าไปสู่ความส าเร็จ ตวัอยา่งพฤติกรรมหรือวิธีการ 

1. การเอาใจใส่ต่อการเรียน 
   (Centering your learning) 

การเตรียมบทเรียนล่วงหนา้ 
รับผดิชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
การตั้งใจเรียนอยา่งสม ่าเสมอ 

2. การจดัการและการวางแผนการเรียน 
   (Arranging and planning your learning) 

การก าหนดเป้าหมายและจุดประสงค์ในการ
เรียนรู้ 
การก าหนดจุดประสงคข์องงานแต่ละงาน 
การวางแผนส าหรับกิจกรรมต่างจ 
การคน้ควา้หาความรู้ 
การจดัสภาพแวดลอ้มเพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
การแสวงหาโอกาสในการฝึกฝน 

3. การประเมินการเรียนรู้ของตนเอง การก ากบัดูแลตนเอง 
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   (Evaluating your learning) 
    

การตรวจสอบความสามารถของตนเอง 
การคน้หาขอ้ผดิพลาดของตนเอง 
การประเมินความกา้วหนา้ของตนเอง 

 
2. กลยุทธ์ทางอารมณ์และจิตพิสัย (Affective Strategies) เป็นกลยุทธ์ท่ีผูเ้รียนใชใ้นการ

ควบคุมอารมณ์และทศันคติในการเรียน รวมทั้งเป็นกลยุทธ์ท่ีผูเ้รียนน ามาใชใ้นการสร้างความ
เช่ือมัน่ใหต้นเอง ประกอบดว้ย 3 กลยทุธย์อ่ย คือ 

กลยทุธท์างอารมณ์และจิตพิสยั ตวัอยา่งพฤติกรรมหรือวิธีการ 
1. การลดความวิตกกงัวล 
   (Lowering your anxiety) 

การผอ่นคลายอารมณ์ 
การหายใจลึกจ 
การท าสมาธิ 
การสร้างอารมณ์สนุกสนาน 

2. การใหก้  าลงัใจตนเอง 
   (Encouraging yourself) 

การพดูในทางบวก 
การกลา้ในการใชภ้าษา 
การพดูชมเชยตนเอง 
การใหร้างวลัตนเอง 

3. การดูแลอารมณ์ตนเอง 
(Taking Care your emotional Temperature) 

การส ารวจความรู้สึกของตนเองท่ีมีต่อการเรียน
ภาษา 
การสนทนากบัผูอ่ื้นเก่ียวกบัอารมณ์ความรู้สึก
ในการเรียนภาษา 

 
3. กลยทุธท์างสงัคม (Social Strategies) เป็นกลยทุธท่ี์ผูเ้รียนใชใ้นการมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น 

จะช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความสมารถในการพฒันาความเขา้ใจ ความคิด  ท าให้การเรียนภาษามี
พฒันาการท่ีดีข้ึน ประกอบดว้ย 3 กลยทุธย์อ่ย คือ 

กลยทุธท์างสงัคม ตวัอยา่งพฤติกรรมหรือวิธีการ 
1. การถามค าถาม 
   (Asking questions)  

การถามผูส้อนเพื่อความถูกต้องและเพื่อการ
แกไ้ข 
การถามเพื่อนเพื่อความเขา้ใจและความกระจ่าง 

2. การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
  (Cooperating with others) 

การท างานร่วมกบัผูอ่ื้นท่ีมีความสมารถในภาษา
ดีกว่า 
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3. การเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น 
   (Empathizing with others) 

การเรียนรู้และเขา้ใจและยอมรับผูอ่ื้น 
การตระหนกัถึงความรู้สึกและความคิดของผูอ่ื้น 

 
Rubin and Thompson (1982 อา้งถึงใน แพรวพรรณ พร้ิงพร้อม, 2553, น. 9-10) ไดอ้ธิบาย

คุณลกัษณะของผูเ้รียนภาษาท่ีประสบความส าเร็จไว ้14 ประการ คือ 
1. รู้จกัหาวิธีการเรียนและสามารถจดัการกบัการเรียนของตนเองได  ้

2. รู้จกัจดัเก็บความรู้ และขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนภาษา 

3. มีความคิดสร้างสรรค ์พฒันาความรู้สึกในเร่ืองภาษาจากประสบการณ์ท่ีเคยเรียนมา 

4. หาโอกาสฝึกฝนภาษาของตนเองทั้งในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน 

5. ไม่หงุดหงิดกบัความไม่เข้าใจภาษา และเรียนรู้ว่าไม่มีกฏตายตวัแน่นอนในเร่ืองของ
ภาษา 

6. สามารถจ า และน าเร่ืองท่ีเคยเรียนแลว้มาใชไ้ด ้

7. เรียนรู้จากเร่ืองท่ีผดิพลาด ไม่ต่อตา้นปัญหาท่ีเกิดจากการเรียนภาษา 

8. รู้จกัน าความรู้เดิมในภาษาแม่มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเรียนภาษาต่างประทศ 

9. รู้จกัใชน้ยัจากบริบท หรือสถานการณ์เพื่อช่วยในการเขา้ใจในเร่ืองท่ีเรียน 

10. รู้จกัเรียนรู้ท่ีจะเดาอยา่งมีหลกัการ 

11. เรียนรู้ภาษาแบบองคร์วม 

12. เรียนรู้ จดจ าค าท่ีพดูกนับ่อยจ เพื่อความต่อเน่ืองของบทสนทนา 

13. รู้จกัหากลยทุธเ์พื่อการเรียนรู้และพฒันาการเรียนรู้  
14. เรียนรู้วฒันธรรมสไตลก์ารพูดและการเขียนท่ีต่างกนัในแต่ละสถานการณ์ของแต่ละ

ภาษา 
 

2. งานวจิยัที่เกีย่วข้องกบัการศึกษากลยุทธ์การเรียน 

 งานวจิยัในประเทศ 

 เกียรติชยั  สายตาด า (2545) ศึกษากลยทุธก์ารเรียนรู้ค  าศพัทภ์าษาองักฤษของนกัศึกษาชั้นปี
ท่ี 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษของมหาวิทยาลยันเรศวร พบว่า 
นกัศึกษาใชก้ลยทุธก์ารเดาในการเรียนรู้ค  าศพัท์ภาษาองักฤษมากท่ีสุด และใชก้ลยุทธ์การจ าแบบ
ฝึกฝนนอ้ยท่ีสุด 

 นฤมล  โคตรสมบัติ (2546) ศึกษากลยุทธ์การเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล เครืองมือท่ีใชใ้นการวิจัยคือ แบบสอบถาม     
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กลยทุธก์ารเรียนภาษาของ Oxford  ผลการศึกษา พบว่า นักศึกษาใชก้ลยุทธ์การเรียนภาษาองักฤษ
ทุกกลยุทธ์ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษาใชก้ลยุทธ์ดา้นการแกไ้ขขอ้บกพร่องอยู่ใน
ระดบัสูง 

 ยิ่งรัก ชุนชาติประเสริฐ (2546) ศึกษากลยุทธ์การเรียนภาษาจีนกลางของนักศึกษาไทย 
ตัวอย่างในการวิจัย คือ นักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทคณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ศึกษา5 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ด้านการจ า กลยุทธ์ดา้นความรู้ความเขา้ใจ กลยุทธ์การ
ชดเชยข้อบกพร่อง กลยุทธ์การน าไปสู่ความส าเร็จ และกลยุทธ์ด้านอารมณ์และสังคม พบว่า 
ตวัอยา่งท่ีนกัศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท ใชก้ลยุทธ์การเรียนในปริมาณท่ีมากสามล าดบัแรก 
คือ กลยุทธ์การชดเชยข้อบกพร่อง กลยุทธ์ด้านอารมณ์และสังคม และกลยุทธ์การน าไปสู่
ความส าเร็จ 

 เปรมวดี  ณ นครพนม (2548) ศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการเรียนภาษากบัความสามารถในการ
ใชภ้าษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารของนักศึกษาสาขาภาษาญ่ีปุ่นของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
พบว่า กลวิธีการเรียนทั้ง 5 กลวิธี คือ กลวิธีชดเชยขอ้บกพร่อง กลวิธีดา้นอารมณ์และสังคม กลวิธี
การน าไปสู่ความส าเร็จ กลวิธีดา้นการจ า และกลวิธีดา้นความรู้ความคิด นกัศึกษาน าไปใชใ้นระดบั
ปานกลาง สามล าดบัแรกท่ีนักศึกษาใชม้าก คือ กลวิธีชดเชยขอ้บกพร่อง กลวิธีดา้นอารมณ์และ
สังคม และกลวิธีดา้นการจ า ผลการเปรียบเทียบระดับการใชก้ลวิธีการเรียนภาษาญ่ีปุ่นระหว่าง
นกัศึกษากลุ่มท่ีมีความสามารถดีและกลุ่มท่ีมีความสามารถปานกลาง พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนั 
อาจกล่าวไดว้่า ความสามารถในการใชภ้าษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารของนักศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์
กบัการใชก้ลวิธีการเรียน 
 แพรวพรรณ พร้ิงพร้อม (  2550) ศึกษาการใช้กลยุทธ์การเรียนภาษาอังกฤษ และ
เปรียบเทียบการใชก้ลยุทธ์การเรียนภาษาองักฤษระหว่างเพศและชั้นปีของนักศึกษา เคร่ืองมือใน
การวิจัย คือ แบบสอบถามกลยุทธ์การเรียนภาษาOxford’s Strategy Inventory for Language 
Learning (SILL) version 7.0 ผลการศึกษา พบว่า นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 และชั้นปีท่ี 2 ใชก้ลยุทธ์การ
เรียนทุกดา้นในการเรียนภาษาองักฤษพ้ืนฐานในระดบัปานกลาง และกลยุทธ์ท่ีใชสู้งท่ีสุด คือ กล
ยทุธด์า้นการทดแทน อนัดบัสอง คือ กลยทุธ์ดา้นอภิปัญญา ความแตกต่างระหว่างเพศมีผลต่อการ
ใช ้   กลยุทธ์การเรียน นักศึกษาเพศหญิงมีการใชก้ลยุทธ์การเรียนภาษาองักฤษโดยรวมสูงกว่า
นกัศึกษาเพศชายอย่างมีนัยส าคญั และระดบัชั้นปีท่ีแตกต่างกนัของนักศึกษามีการใชก้ลยุทธ์การ
เรียนภาษาองักฤษโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

 อมราวดี  ทพันุน (2551) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างกลยุทธ์การเรียนภาษาองักฤษและ
ทักษะชีวิตด้านพุทธิพิสัยของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัมหิดล พบว่า กลยุทธ์การเรียน
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ภาษาองักฤษทั้ง 6 ดา้น ประกอบด้วย กลยุทธ์การจ า กลยุทธ์ปริชาน กลยุทธ์การชดเชย กลยุทธ ์    
อภิปริชาน กลยทุธท์างอารมณ์ และกลยุทธ์ทางสังคมมีความสัมพนัธ์กบัทกัษะชีวิตด้านพุทธิพิสัย 
หรือทกัษะการคิดวิเคราะห์ และการคิดสร้างสรรค์อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั.01 นอกจากน้ีกลยุทธ์
การจ า  กลยุทธ์อภิปริชาน และกลยุทธ์ทางอารมณ์ มีอิทธิพลต่อการใชท้กัษะชีวิตในด้านการคิด
วิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค ์

 ธีราภรณ์  พลายเลก็ (2555) ศึกษาลกัษณะการเรียนรู้และกลวิธีการเรียนรู้ภาษาองักฤษของ
นกัศึกษาปีท่ี 2 มหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่จะใชก้ลยุทธ์
ดา้นอภิปัญญามากท่ีสุด รองลงมา คือ กลยุทธ์ท่ีใชก้ารเสริมและการทดแทน ส่วนนักศึกษากลุ่มท่ี
เรียนเก่งและเรียนปานกลางจะใช้กลยุทธ์ดา้นอภิปัญญามากท่ีสุด รองลงมา คือ กลยุทธ์ทางสังคม 
นกัศึกษาเรียนอ่อนจ าใชก้ลยทุธก์ารจ ามากท่ีสุด รองลงมา คือ กลยทุธท์างสงัคม 

 เพ็ญวารี วิจิตรเวชไพศาล (2556) ศึกษาความแตกต่างของกลยุทธ์การเรียนรู้ระหว่าง
ภาษาญ่ีปุ่นและภาษาองักฤษ พบว่า การใชก้ลยุทธ์การเรียนภาษาองักฤษและภาษาญ่ีปุ่นไม่มีความ
แตกต่างกนั เช่น กาใชเ้ทคโนโลยใีนการส่ือสารในโลกสงัคมออนไลน์มาช่วยในกระบวนการเรียนรู้
ภาษา นักศึกษาจะใช้ทั้งกลยุทธ์ทางตรงและทางออ้มในการเรียนทั้งสองภาษา กลยุทธ์ทางตรง 
ไดแ้ก่ สอบถามจากเพื่อน อาจารย ์เจา้ของภาษา เป็นตน้ กลยุทธ์ทางออ้ม เช่น การฟังและการอ่าน
จากส่ือออนไลน์ นอกจากนั้นกลยทุธท์างดา้นอารมณ์ และกลยุทธ์ทางสังคมในการ่วมมือกบัเพ่ือน
ในการปฏิบติังาน การนัง่เรียนเป็นกลุ่ม เป็นตน้ ก็เป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการเรียนรู้ภาษาดว้ย 

 
 งานวจิยัต่างประเทศ 
 Goh และ Foong (1997) ศึกษาปัจจยัเร่ืองเพศ ความสามารถทางการใชภ้าษา ระดบัการใช้
กลยุทธ์ของนักศึกษาชาวจีนท่ีเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสองท่ีประเทศสิงค์โปร์ เคร่ืองมือ
การศึกษา คือ แบบสอบถาม Oxford’s Strategy Inventory for Language Learning (SILL) version 
7.0 ผลการศึกษา พบว่า ระดบัการใชก้ลยทุธข์องนกัศึกษาโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง   กลยุทธ์ท่ี
ใชม้ากท่ีสุด คิอ กลยุทธ์ด้านอภิปัญญา คือกลยุทธ์การน าไปสู่ความส าเร็จ นักศึกษาเพศหญิงใช ้    
กลยทุธก์ารเรียนสูงกว่านักศึกษาเพศชายในทุกกลยุทธ์ และกลยุทธ์ท่ีนักศึกษาเพศหญิงใชสู้งกว่า
เพศชายอยา่งมีนยัส าคญั คือ กลยทุธด์า้นการทดแทน และกลยทุธด์า้นอารมณ์และความรู้สึก 
 Bremner (1999) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการใชก้ลยุทธ์การเรียนภาษากบัผลสัมฤทธ์ิ
ของการเรียนภาษาของนกัศึกษาท่ีฮ่องกง พบว่า นกัศึกษานิยมใชก้ลยทุธด์า้นการแกไ้ขขอ้บกพร่อง 
และกลยทุธด์า้นความรู้ ความเขา้ใจมากท่ีสุด ในขณะท่ีกลยุทธ์ดา้นอารมณ์และความรู้สึก และกล
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ยทุธด์า้นการจ าเป็นกลยทุธท่ี์นกัศึกษาใชน้้อยท่ีสุด ส่วนความสัมพนัธ์ของการใช้กลยุทธ์การเรียน
ภาษากบัผลสมัฤทธข์องการเรียนภาษา พบว่า มีความหลากหลายไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
 Wharton (2000) ศึกษาการใชก้ลยทุธก์ารเรียนภาษาของนักศึกษาท่ีเรียนภาษาต่างประเทศ
ในประเทศสิงคโ์ปร์ เคร่ืองมือในการวิจยั คือ แบบสอบถามท่ีดดัแปลงจากแบบสอบถามกลยทุธก์าร
เรียนภาษาของ Oxford version 7.0 พบว่า นักศึกษาท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาสูง ใชก้ลยุทธ์
การเรียนภาษามากกว่านกัศึกษาท่ีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า 
 Lee (2003) ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างชั้นปี เพศ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกบัการใช ้ 
กลยุทธ์การเรียนภาษาองักฤษของนักเรียนระดับมัธยมต้นท่ีประเทศเกาหลี  จ  านวน 325 คน 
เคร่ืองมือในการวิจยั คือ แบบสอบถามท่ีดัดแปลงจากแบบสอบถามกลยุทธ์การเรียนภาษาของ 
Oxford version 7.0 ผลการศึกษาพบว่า การใชก้ลยทุธก์ารเรียนภาษาของนกัเรียนเกาหลีโดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง กลยุทธ์ท่ีนักเรียนใชบ่้อยท่ีสุด คือ กลยุทธ์ดา้นการแกไ้ขขอ้บกพร่อง และใช้
นอ้ยท่ีสุด คือ กลยทุธท์างดา้นอารมณ์และความรู้สึก พบความแตกต่างระหว่างเพศกบัการใชก้ลยทุธ์
การเรียนภาษา เพศหญิงใชก้ลยทุธก์ารเรียนท้ีง 6 ดา้นมากว่าเพศชาย นกัเรียนกลุ่มท่ีมีระดบัคะแนน
สูงมีการใชก้ลยทุธก์ารเรียนบ่อยกว่านกัเรียนกลุ่มท่ีมีระดบัคะแนนต ่า โดยท่ีนักเรียนกลุ่มท่ีมีระดบั
คะแนนสูงมีการใชก้ลยทุธด์า้นพุทธิปัญญาสูงกว่ากลุ่มท่ีมีระดบัคะแนนต ่าอยา่งมีนยัส าคญั 

Su (2005) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการใช้กลยุทธ์การเรียนภาษาและการประเมิน
ความสามารถดา้นภาษาของตนเองของนกัเรียนไตห้วนัท่ีเรียนภาษาต่างประเทศเป็นวิชาเอก พบว่า 
นกัเรียนไตห้วนัใชก้ลยทุธก์ารเรียนภาษาโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง กลยุทธ์การเรียนท่ีนักเรียน
ใช้บ่อยท่ีสุดคือ กลยุทธ์ด้านสังคม และกลยุทธ์ท่ีนักเรียนใช้น้อยท่ีสุดคือ กลยุทธ์ด้านการจ า 
นักเรียนท่ีประเมินความสามารถทางภาษาของตนเองสูงมีการใชก้ลยุทธ์การเรียนภาษาบ่อยกว่า
นกัเรียนท่ีประเมินความสามารถทางภาษาของตนเองต ่า 

Chang et al. (2007) ศึกษาอิทธิพลของเพศกบัการใชก้ลยุทธ์การเรียนภาษาของนักศึกษา
ระดบัมหาวิทยาลยัในประเทศไต้หวนัท่ีเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ พบว่า การใช ้     
กลยทุธใ์นแต่ละดา้นของนกัศึกษาไม่มีความแตกต่างกนั โดยรวมนกัศึกษามีการใชก้ลยทุธก์ารเรียน
ภาษาอยูใ่นระดบัปานกลาง    กลยทุธก์ารเรียนท่ีนกัศึกษาใชสู้งท่ีสุด คือ กลยทุธด์า้นการชดเชย และ
กลยุทธ์การเรียนท่ีนักศึกษาใชต้  ่าท่ีสุด คือ กลยุทธ์ดา้นอารมณ์และความรู้สึก ปัจจัยเร่ืองเพศมี
อิทธิพลต่อการใชก้ลยทุธก์ารเรียนนกัศึกษาเพศหญิงมีการใช ้ กลยทุธก์ารเรียนสูงกว่านักศึกษาเพศ
ชายในทุกจ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลยุทธ์ด้านความรู้ ความเขา้ใจ กลยุทธ์ดา้นอภิปัญญา และ    
กลยทุธด์า้นสงัคม ผลการศึกษาพบว่านกัศึกษาเพศหญิงใชสู้งกว่านกัศึกษาเพศชายอยา่งมีนยัส าคญั 
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กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณและคุณภาพ แนวคิดหลกัท่ีใชใ้นการศึกษาประกอบดว้ย 
1. Bialystok (1981, pp. 24-35) กล่าวว่ากลยุทธ์การเรียนภาษา เป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีผูเ้รียน

น ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนภาษาเพ่ือพฒันาความสามารถในการเรียนรู้ภาษานั้นจ  
2. Wenden and Rubin (1987) กล่าวว่า การเรียนท่ีมีวิธีการเรียนรู้ภาษาท่ีดีจะท าให้ผล

สมัฤทธท์างการเรียนภาษาท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศดีดว้ย  
3. Brown (1989) ท่ีกล่าวว่า ผูม้ีสติปัญญาดีจะหาวิธีการเรียนรู้ภาษาอยา่งมีระบบดว้ยตนเอง 

โดยอาศยัความรู้และประสบการณ์ท่ีเรียนมาท าใหต้นเองเขา้ใจเร่ืองท่ีเรียนไดเ้ร็วข้ึน  
4. Willing (1989, p. 1) ไดก้ล่าวว่า ผูเ้รียนท่ีไม่ประสบผลส าเร็จในการเรียนภาษา เป็น

เพราะไม่มีความรู้เร่ืองกลยทุธก์ารเรียนภาษา และขาดความสามารถในการเลือกกลยทุธก์ารเรียนให้
เหมาะสมกบัตนเอง  

5. Oxford (1990, pp. 1-8) กล่าวเก่ียวกบัความส าคญัของกลยุทธ์ว่า การรู้จกัใชก้ลยุทธ์การ
เรียนท่ีเหมาะสมจะมีผลต่อการเรียนภาษา กลยุทธ์จะช่วยให้การเรียนรู้ง่ายข้ึน ผูเ้รียนเรียนรู้เร็วข้ึน 
สนุกสนานข้ึน มั่นในในการใช้ภาษาต่างประเทศมากข้ึน เรียนได้ส าเร็จและมีประสิทธิภาพ 
นอกจากน้ียงัช่วยใหผู้เ้รียนสามารถถ่ายโอนความรู้ท่ีไดรั้บไปใชก้บัสถานการณ์ใหม่จไดดี้ข้ึนดว้ย 

ผูเ้รียนท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนภาษามกัใชก้ลยทุธก์  ากบัการเรียน ไดแ้ก่ การจดัระบบการ
เรียน การวางแผนการเรียน การประเมินตนเอง โดยท่ีท าเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ ควบคู่ไปกับ
กระบวนการคิดต่างจ เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดให้เหตุผล การคิดวิจารณญาณ การคิดถ่ายโอน
ขอ้มูล เป็นตน้ และสอดแทรกพฤติกรรมท่ีช่วยให้ความรู้นั้นอยู่ในตวัผูเ้รียนมากท่ีสุด พฤติกรรม
เหล่านั้นไดแ้ก่ การจดบนัทึก การสรุปความ เป็นตน้ นอกจากกลยุทธ์ท่ีกล่าวมาขา้งตน้แลว้ ผูเ้รียน
จ านวนมากยงัใชก้ลยทุธท่ี์เก่ียวขอ้งทางจิตใจและทางสงัคมมาใชใ้นการเรียนภาษาต่างประเทศเพื่อ
จุดประสงคต่์างจ 
 6. แนวคิดกลยทุธก์ารเรียนเชิงพฤติกรรมของ Oxford Rebecca    

Oxford (1990, p 14) ไดแ้บ่งกลยทุธก์ารเรียนภาษาออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลยทุธโ์ดยทางตรง 
(Direct Strategies) และกลยทุธโ์ดยทางออ้ม ดงัภาพดา้นล่าง 
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กลยทุธก์ารเรียน
ภาษา 

กลยทุธท์างตรง 

กลยทุธท์างออ้ม 

กลยทุธ์ดา้นการจ า 

กลยทุธ์ดา้นความรู้ ความเขา้ใจ 

กลยทุธ์ดา้นการแกไ้ขขอ้บกพร่อง 

กลยทุธ์ดา้นการน าไปสู่ความส าเร็จ 

กลยทุธ์ดา้นอารมณ์ และความรู้สึก 

กลยทุธ์ดา้นสังคม 

ตวัแปรตน้ 

ตวัแปรตาม 

ความสมัพนัธก์บัผลการเรียนภาษา 
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บทที่ 3 

ระเบียบวธีิวจิยั 
  

การวิจยัเร่ืองการศึกษาการใชก้ลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศของนกัศึกษาระดบัปริญญา

ตรีในกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นการวิจยัเชิงปริมาณและคุณภาพ มีวตัถุประสงค์ 3 ประการ คือ    

1) เพื่อศึกษาการใชก้ลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศของนกัศกึษามหาวิทยาลยัระดบัปริญญาตรีใน

กรุงเทพฯและปริมณฑล  2) เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบความแตกต่างของการใชก้ลยทุธก์ารเรียน

ภาษาต่างประเทศของนักศึกษา   3)  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการใช้กลยุทธ์การเรียน

ภาษาต่างประเทศกบัผลการเรียนภาษาของนกัศึกษาโดยมีระเบียบวิธีวิจยัตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรและตวัอยา่งในการวิจยัน้ี แบ่งตามการเก็บขอ้มลูการวิจยั ดงัน้ี 
 1.1 ประชากรท่ีใหข้อ้มลูเชิงปริมาณในการวิจยัคร้ังน้ี คือ  นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 ระดบัปริญญา
ตรีท่ีเรียนสาขาวิชาภาษาองักฤษ ภาษาจีนและภาษาญ่ีปุ่น ปีการการศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลยัใน
กรุงเทพและปริมณฑลจ านวน 8 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์มหาวิทยาลยั
หอการคา้ไทย มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั และมหาวิทยาลยัรังสิต มีจ  านวน1,499 คน1  

การก าหนดขนาดของตัวอย่างในการวิจยัน้ี ผูว้ิจยัก  าหนดขนาดของตัวอย่างด้วยตาราง
ส าเร็จรูปของทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973 อา้งใน ศิริชยั กาญจนวสี, 2550) ก าหนดขนาดตวัอย่าง
จากประชากรท่ีมีขนาดเท่ากบั 1,499 คนท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และความคลาดเคล่ือนท่ีผูว้ิจยั
ยอมรับไดเ้ท่ากบั 3% ไดข้นาดตวัอย่างท่ีตอ้งการเท่ากบั 638 คน จากนั้นท าการเลือกตวัอย่างแบบ
แบ่งชั้นตามสดัส่วนของมหาวิทยาลยัไดต้วัอยา่งตามตารางต่อไปน้ี 
  
 
 
  

                                                             
1

 ข้อมลูจากการสอบถามฝ่ายทะเบยีนและประมวลผลของมหาวิทยาลยั 8 แหง่ ได้แก่ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั และมหาวิทยาลยัรังสติ 
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มหาวิทยาลยั ประชากร (คน) ตวัอยา่ง(คน) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 198 85 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 181 76 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 186 79 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 174 74 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 187 80 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 201 86 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 198 84 
มหาวิทยาลยัรังสิต 174 74 

รวม 1499 638 
 
 จากนั้นเลือกตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นตามสดัส่วนสาขาวิชา คือ สาขาวิชาภาษาองักฤษ ภาษาญ่ีปุ่น 
และภาษาจีน ไดต้วัอยา่งตามตารางต่อไปน้ี 
 

มหาวิทยาลยั ตวัอย่าง
ทั้งหมด 

ภาษาองักฤษ ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่ น 
ตวัอย่าง ตวัอย่าง ตวัอย่าง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 85 29 28 28 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 76 26 25 25 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 79 27 26 26 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 74 25 25 24 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 80 27 26 27 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 86 30 28 28 
มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั 84 28 28 28 
มหาวิทยาลยัรังสิต 74 25 25 24 

รวม 638 217 211 210 
  
 1.2 ประชากรและตวัอยา่งท่ีเป็นผูใ้หข้อ้มลูเชิงคุณภาพ 

  1.2.1 ตวัแทนจากผูส้อนภาษาองักฤษ ภาษาจีน และภาษาญ่ีปุ่นระดบัปริญญาตรี
จากมหาวิทยาลัย ในก รุง เทพและปริมณฑล 8 แห่ง  ได้แ ก่  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตย ์มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั และมหาวิทยาลยัรังสิต คดัเลือก
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ตวัอยา่งโดยการเจาะจงมหาวิทยาลยัของรัฐ 3 แห่ง และมหาวิทยาลยัเอกชน 3 แห่ง ไดต้วัแทนผูส้อน 
รวม 12 ท่าน เพื่อท าการสมัภาษณ์ 
  1.2.2  ตวัแทนนกัศึกษาสาขาภาษาองักฤา ภาษาจีน และภาษาญ่ีปุ่นระดบัปริญญา
ตรี จากมหาวิทยาลัย 8 แห่ง ได้แก่  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์มหาวิทยาลยั
หอการคา้ไทย มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั และมหาวิทยาลยัรังสิต คดัเลือกโดยการเจาะจงนักศึกษาท่ีมี
ผลการเรียนในระดบัสูง (เกรด A และ B+) จากมหาวิทยาลยัของรัฐ 3 แห่ง มหาวิทยาลยัเอกชน 3 
แห่ง ไดต้วัแทนนกัศึกษาเพื่อการสนทนากลุ่มยอ่ย (Focus Group) จ านวน 18 ท่าน 
   
2. เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั 

2.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์การใชก้ลยุทธ์การเรียน
ภาษาต่างประเทศ  

2.2 วิธีการสร้างเคร่ืองมือการวิจยั มีกระบวนการ ดงัน้ี 

2.2.1 แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5  

ระดับ ท่ีดัดแปลงจาก Oxford’s Strategy Inventory for Language Learning version 7.0 
แบบสอบถาม ประกอบดว้ย 2 ตอน คือ 
  ตอนท่ี  1  เ ป็นแบบสอบถามข้อมูลของผู ้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  เพศ 
สถาบนัการศึกษา สาขาวิชา ผลการเรียนเฉล่ีสะสม ผลการเรียนภาษา เป็นตน้ 
  ตอนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการใชก้ลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศ มี
ทั้งหมด 50 ขอ้ โดยจ าแนกกลยทุธก์ารเรียนเป็น 6 กลยทุธ ์ 
   ส่วนท่ี 1 กลยทุธด์า้นการจ า มีจ  านวน 9 ขอ้ 

   ส่วนท่ี 2 กลยทุธค์วามรู้ ความเขา้ใจ มีจ  านวน 14 ขอ้ 

   ส่วนท่ี 3 กลยทุธก์ารแกไ้ขขอ้บกพร่อง มีจ  านวน 6 ขอ้ 

   ส่วนท่ี 4 กลยทุธก์ารน าไปสู่ความส าเร็จ มีจ  านวน 9 ขอ้ 

   ส่วนท่ี 5 กลยทุธท์างอารมณ์และความรู้สึก มีจ  านวน 6 ขอ้ 

   ส่วนท่ี 6 กลยทุธท์างสงัคม มีจ  านวน 6 ขอ้  
2.2.2 น าแบบสอบถามท่ีดดัแปลงเป็นภาษาไทย  น าไปใหผู้ท้รงคุณวุฒิจ  านวน 5  

ท่านตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ซ่ึงเป็นการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา 
ความเหมาะสมของค าถาม ความเขา้ใจของผูต้อบ และการส่ือความหมายไดต้รงตามวตัถุประสงค์
ของการวิจยั โดยผูเ้ช่ียวชาญใหค้ะแนนตามเกณฑ ์ดงัน้ี 
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 คะแนน + 1 หมายถึง ผูป้ระเมินแน่ใจว่าขอ้ความดงักล่าววดัไดต้รงตามวตัถุประสงค์ของ
การวิจยั 

 คะแนน  0    หมายถึง ผูป้ระเมินไม่แน่ใจว่าขอ้ความดงักล่าววดัไดต้รงตามวตัถุประสงค์
ของการวิจยั 

 คะแนน – 1 หมายถึง ผูป้ระเมินแน่ใจว่าขอ้ความดงักล่าววดัไดไ้มต่รงตามวตัถุประสงคข์อง
การวิจยั 

  2.2.3 น าคะแนนการประเมินท่ีผูเ้ชียวชาญประเมินในแต่ละขอ้มาวิเคราะห์หาค่า
ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) 

สูตรการหาค่า IOC     = R 
       n 

  R หมายถึงผลรวมของคะแนนจากผูเ้ช่ียวชาญทุกคน 

  n หมายถึงจ านวนผูเ้ช่ียวชาญ (5 ท่าน) 
ผูว้ิจยัตั้งเกณฑก์ารคดัเลือกขอ้ค าถาม ดงัน้ี ขอ้ค  าถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.80-1.00 จะคดัเลือก

ไว ้แต่หากขอ้ค าถามใดท่ีมีค่า IOC  ต ่ากว่า 0.80  จะพิจารณาปรับปรุงหรือไม่คดัเลือกไว ้ขอ้ค  าถามท่ี
ผูเ้ช่ียวชาญมีขอ้เสนอแนะ จะน ามาพิจารณาปรับปรุง  ผลการตรวจสอบพบว่าขอ้ค าถามทุกขอ้มีค่า 
IOC  เท่ากบั 1.00 

2.2.4 ปรับแกไ้ขแบบสอบถามตามค าแนะน าของผูท้รงคุณวุฒิ ไดแ้บบสอบถามท่ี 

เป็นเคร่ืองมือในการวิจยัคร้ังน้ี แบบสอบถาม ประกอบดว้ย เน้ือหาดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม   
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการใชก้ลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศ  

ประกอบดว้ย    กลยุทธ์ 6 ดา้น คือ กลยุทธ์การจ า กลยุทธ์ความรู้ ความเขา้ใจ กลยุทธ์การแกไ้ข
ขอ้บกพร่อง กลยุทธ์การน าไปสู่ความส าเร็จ กลยุทธ์ทางอารมณ์และความรู้สึก และกลยุทธ์ทาง
สงัคม รวม 50 ขอ้ 

 2.2.5  น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา
ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 3 คณะการท่องเท่ียวและการโรงแรม มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์จ  านวน 50 
คน ท่ีไม่ใช่ตัวอย่างจริง แลว้น าแบบสอบถามท่ีได้ไปหาค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ โดยการ
ค านวณสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคั (Cronbach ’ s Alpha Coefficient) พบว่า แบบสอบถาม
ทั้งชุดมีค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา เท่ากบั 0.9425 

2.2.6 น าแบบสอบถามไปใชเ้ก็บขอ้มลูจริง  
2.2.7 ส าหรับแบบสมัภาษณ์ เป็นเคร่ืองมือท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงปริมาณ 

DP
U



29 
 

ของแบบสอบถามเก่ียวกบัการใชก้ลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศ ไดแ้บบสมัภาษณ์ท่ีมีโครงสร้าง 
ประกอบดว้ยค าถาม 8 ขอ้ เป็นค าถามปลายเปิด  
 
3. วธิีด าเนินการวจิยั 

 การวิจยั เร่ือง การใชก้ลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีใน
กรุงเทพฯและปริมณฑล มีขั้นตอนในการด าเนินการวิจยั 2 ขั้นตอน 

 ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาเชิงปริมาณเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูการใชก้ลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศ
ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีในกรุงเทพฯและปริมณฑล ด าเนินการดงัน้ี 
 1.1 ศึกษาทฤษฎีและแบบสอบถาม Oxford’s Strategy Inventory for Language Learning 
version 7.0  และดดัแปลงเพื่อสร้างแบบสอบถามในการวิจยั 

 1.2 น าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จ ท าการตรวจสอบคุณภาพความตรงเชิงเน้ือหา (Content 
Validity) โดยด าเนินการ ดงัน้ี คือ น าแบบสอบถามไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน (ดูรายละเอียด
ในภาคผนวก) ประเมินให้ความเห็นและประเมินความตรงตามวตัถุประสงค์ของการวิจัยตาม
กระบวนการในขอ้ 2.2.2 - 2.25  

1.3 ด าเนินการเก็บขอ้มลู 

1.4 น าขอ้มลูท่ีไดม้าวิเคราะห์ค่าทางสถิติ และสรุปผลการศึกษา 

ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาเชิงคุณภาพ ด าเนินการ ดงัน้ี 

2.1 น าผลการศึกษาท่ีไดจ้ากขอ้ 1.4 สร้างเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเร่ืองการใช้
กลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศ เพื่อยนืยนัผลการศึกษาจากการเก็บขอ้มลูเชิงปริมาณตามขั้นตอน
ท่ี 1 และเพื่อไดข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติมเพ่ือให้ไดข้้อมูลท่ีเป็นจริงยิ่งข้ึน โดยท าการสัมภาษณ์ตวัแทน
ผูส้อนในสาขาวิชาภาษาองักฤษ ภาษาจีน และภาษาญ่ีปุ่น จ  านวน 12 ท่าน และจดัสนทนากลุ่มย่อย 
(focus Group)ตวัแทนนักศึกษาท่ีเรียนสาขาวิชาภาษาองักฤษ ภาษาจีน และภาษาญ่ีปุ่นท่ีมีผลการ
เรียนภาษาระดบัสูง (เกรด A และ B+) จ  านวน 18 ท่าน 

2.2 ประมวลผลการสมัภาษณ์ และสรุปผลโดยเขียนเป็นรายงานเชิงพรรณนา 

 

3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผุว้ิจยัไดด้  าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูตามขั้นตอนดงัน้ี 

3.4.1 ติดต่อขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลยั 8 แห่ง ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งของการวิจยั 

3.4.2 เดินทางไปส่งและรับแบบสอบถามดว้ยตนเองในช่วงเดือนตุลาคม-ธนัวาคม 2558  
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3.4.3 เดินทางไปสมัภาษณ์ผูส้อนในสาขาวิชาภาษาองักฤษ ภาษาจีน และภาษาญ่ีปุ่น และ
จัดสนทนนากลุ่มย่อย (focus Group) นักศึกษาท่ีเรียนสาขาวิชาภาษาองักฤษภาษาจีน และ
ภาษาญ่ีปุ่นเม่ือเดือนกุมภาพนัธ ์– เมษายน 2559 

 
3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มลูท่ีไดจ้ากแบบสอบถามดงัน้ี 

 3.5.1 ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
 3.5.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการใช้กลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศทั้ง 3 ภาษาของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัระดบัปริญญาตรีในกรุงเทพฯและปริมณฑล  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย 
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน 

3.5.3 การก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายระดบัการใชก้ลยุทธ์การเรียนของขอ้มูลท่ีได้
จากแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นการวดัระดบัความถ่ีในการใช ้โดยแบบสอบถามเป็นแบบประมาณค่า 5 
ระดบั  ก  าหนดเกณฑก์ารแปลความหมายคะแนนค่าเฉล่ียระดบัความเห็น ดงัน้ี 
 3.50 - 5.00  หมายถึง  ใชก้ลยทุธก์ารเรียนในระดบัมาก 
 2.50 - 3.49  หมายถึง  ใชก้ลยทุธก์ารเรียนในระดบัปานกลาง 
 1.00 - 2.49  หมายถึง  ใชก้ลยทุธก์ารเรียนในระดบันอ้ย  
3.5.4 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการใชก้ลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศ  สถิติท่ีใชใ้นการ
วิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –
way ANOVA) โดยก าหนดนยัส าคญัทางสถิติในการทดสอบท่ี .05 

3.5.5 ความสมัพนัธข์องการใชก้ลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศกบัผลการเรียนภาษาของ
นักศึกษา สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ คือ Chi-square Test เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์โดย
ก าหนดนยัส าคญัทางสถิติในการทดสอบท่ี 0.05  
 3.5.6 ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์โดยแบบสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มย่อย (focus 
Group)  ท าการรวบรวมขอ้มลู สรุปและรายงานเป็นความเรียง  
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บทที่ 4 

ผลการวจิยั 

 

 การวิจยั เร่ือง การศึกษาการใชก้ลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดบัปริญญา
ตรีในกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นการวิจยัเชิงปริมาณและคุณภาพ ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง 
ไดรั้บขอ้มลูในส่วนของแบบสอบถามกลบัคืนมา 455 ชุด คิดเป็นร้อยละ 71.32  แยกเป็นสาขาวิชา เป็น
สาขาภาษาองักฤษจ านวน 171 ชุด คิดเป็นร้อยละ 78.80 สาขาภาษาจีนจ านวน 132 ชุด คิดเป็นร้อยละ 
62.55 สาขาภาษาญ่ีปุ่นจ านวน 152 ชุด คิดเป็นร้อยละ 72.38 และแบบสัมภาษณ์ 12 ชุด คิดเป็นร้อยละ 
100 น าขอ้มลูมาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ โดยน าเสนอผลการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ตอนดงัน้ี 
ตอนที่ 1  ผลการวเิคราะห์เชิงปริมาณโดยแบบสอบถาม  

ในตอนท่ี 1 จะรายงานผลการวิเคราะห์ขอ้มลูของนักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามในเร่ืองทัว่ไป 
อาทิ เพศ ผลการเรียนเฉล่ีย ผลการเรียนภาษาต่างประเทศ และผลการวิจยัตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั  

 

1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูของนกัศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามแยกตามเพศ ผลการเรียนเฉล่ีย และ
ผลการเรียนภาษาต่างประเทศ  
 

        
                                     
                                         ภาพที่ 3 ค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามแยกตามเพศ 

 

 จากภาพท่ี 3 แสดงใหเ้ห็นว่าตวัอย่างของนักศึกษาท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ี พบว่า ร้อยละ 28.1 
เป็นเพศชาย และร้อยละ 71.9 เป็นเพศหญิง  

ชาย 28.1% 

หญิง 71.9% DP
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                                                             ภาพที่ 4  ค่าร้อยละของผลการเรียนเฉลี่ย                    

 จากภาพท่ี 4 แสดงให้เห็นว่า ตวัอย่างของนักศึกษาท่ีไดจ้ากการวิจัยคร้ังน้ี พบว่า นักศึกษา   
ร้อยละ 11.20 มีผลการเรียนเฉล่ีย 3.51 ข้ึนไป ร้อยละ 33.20 มีผลการเรียนเฉล่ีย 3.00-3.50 ร้อยละ 29.90 
มีผลการเรียนเฉล่ีย 2.51-2.99 ร้อยละ 22.00 มีผลการเรียนเฉล่ีย 2.00-2.50 และร้อยละ 3.70 มีผลการ
เรียนเฉล่ียต ่ากว่า 2.00   
 

                
                                                      ภาพที่ 5-6  ค่าร้อยละของผลการเรียนภาษาต่างประเทศ 
 

 จากภาพท่ี 5 และ 6 แสดงผลการเรียนภาษาต่างประเทศของนักศึกษาทั้ง 3 สาขาวิชา คือ 
ภาษาองักฤษ ภาษาจีน และภาษาญ่ีปุ่น พบว่า  ร้อยละ 23.1 เป็นนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนสูง (เกรด A 

และ B+) ร้อยละ52.1เป็นนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนปานกลาง (เกรด B และ C+) ร้อยละ 24.8 เป็น
นกัศึกษาท่ีมผีลการเรียนต ่า (เกรด C  D+ และ D ) 
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 2. ผลการวิจยัตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ดงัน้ี 

 2.1 ผลการใชก้ลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศของนกัศึกษา 

ตารางท่ี 1  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัการใชก้ลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศของ
นกัศึกษา 3 สาขาวิชา ( n = 455 ) 
 

กลยทุธก์ารเรียน ( )  (SD) ระดบัการใช ้

1. กลยทุธ์การจ า 3.14 .61 ปานกลาง 

2. กลยทุธ์ความรู้ ความเขา้ใจ 3.25 .65 ปานกลาง 

3. กลยทุธ์การแกไ้ขขอ้บกพร่อง 3.18 .69 ปานกลาง 

4. กลยทุธ์การน าไปสู่ความส าเร็จ 3.47 .71 ปานกลาง 

5. กลยทุธ์ทางอารมณ์และความรู้สึก 2.96 .60 ปานกลาง 

6. กลยทุธ์ทางสังคม 3.20 .73 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.22 .54 ปานกลาง 

 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า ภาพรวมการใชก้ลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดบั
ปริญญาตรี 3 สาขาวิชาอยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.22) เมื่อพิจารณากลยทุธเ์ป็นรายดา้น พบว่า การใช้
กลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศของนกัศึกษาอยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น โดยมีค่าเฉล่ียเรียงล  าดบั
จากมากไปหานอ้ยดงัน้ี คือ อนัดบัท่ี 1 กลยทุธด์า้นการน าไปสู่ความส าเร็จ ( = 3.47) อนัดบัท่ี 2 กลยทุธ์
ดา้นความรู้ ความเขา้ใจ ( = 3.25) อนัดบัท่ี 3 กลยุทธ์ทางสังคม ( = 3.20) อนัดบัท่ี 4 กลยุทธ์ดา้นการ
แกไ้ขขอ้บกพร่อง ( = 3.18) อนัดบัท่ี 5 กลยทุธก์ารจ า ( = 3.14) และกลยทุธท์างอารมณ์และความรู้สึก
( = 2.96) ตามล าดบั 
 เมื่อพิจารณาความแตกต่างระหว่างความคิดเห็นการใชก้ลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศของ
นักศึกษา พบว่า กลยุทธ์ทางสังคม (SD= .73) และกลยุทธ์การน าไปสู่ความส าเร็จ (SD= .71) มีความ
คิดเห็นแตกต่างกนัมากกว่ากลยทุธอ่ื์นๆ  
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ตารางท่ี 2  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัการใชก้ลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศของ
นกัศึกษาแยกตามสาขาวิชา 

 
 

กลยุทธ์การเรียน 

ระดบัการใช ้
องักฤษ (n = 171) จีน ( n = 132) ญ่ีปุ่น  (n = 152) 

 

 
 

SD 
ระดบัการ

ใช้ 
 

 
 

SD 
ระดบัการ

ใช้ 

 

 
 

SD 
ระดบัการ

ใช้ 
1. กลยุทธ์การจ า 3.15 .61 ปานกลาง 3.11 .61 ปานกลาง 3.15 .61 ปานกลาง 
2. กลยุทธ์ความรู้ ความเขา้ใจ 3.22 .68 ปานกลาง 3.17 .61 ปานกลาง 3.34 .64 ปานกลาง 
3. กลยุทธ์การแกไ้ขขอ้บกพร่อง 3.13 .74 ปานกลาง 3.07 .58 ปานกลาง 3.35 .70 ปานกลาง 
4. กลยุทธ์การน าไปสู่ความส าเร็จ 3.42 .76 ปานกลาง 3.44 .78 ปานกลาง 3.56 .96 มาก 
5. กลยุทธ์ทางอารมณ์และความรู้สึก 2.97 .63 ปานกลาง 2.95 .56 ปานกลาง 2.96 .61 ปานกลาง 
6. กลยุทธ์ทางสงัคม 3.15 .74 ปานกลาง 3.12 .69 ปานกลาง 3.31 .89 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.20 .57 ปานกลาง 3.16 .50 ปานกลาง 3.30 .54 ปานกลาง 

 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า ภาพรวมการใชก้ลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศของนกัศึกษาสาขาวิชา
ภาษาองักฤษ ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่นอยูใ่นระดบัปานกลางทั้ง 3 สาขาวิชา  

เมื่อพิจารณาตามสาขาวิชา พบว่า  
นกัศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษใชก้ลยุทธ์การเรียนทุกดา้นในระดบัปานกลางโดยมีค่าเฉล่ีย

เรียงล  าดบัจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี คือ อนัดบัท่ี 1 กลยทุธด์า้นการน าไปสู่ความส าเร็จ ( = 3.42) อนัดบั
ท่ี 2 กลยุทธ์ดา้นความรู้ ความเขา้ใจ ( = 3.22) อนัดบัท่ี 3 กลยุทธ์การจ า ( = 3.15) และกลยุทธ์ทาง
สงัคม ( = 3.15) อนัดบัท่ี 4 กลยทุธด์า้นการแกไ้ขขอ้บกพร่อง ( = 3.13) อนัดบัท่ี 5 กลยทุธท์างอารมณ์
และความรู้สึก( = 2.97) ตามล าดบั 

นกัศึกษาสาขาภาษาจีนใชก้ลยทุธก์ารเรียนทุกดา้นในระดบัปานกลางโดยมีค่าเฉล่ียเรียงล  าดบั
จากมากไปหานอ้ยดงัน้ี คือ อนัดบัท่ี 1 กลยทุธด์า้นการน าไปสู่ความส าเร็จ ( = 3.44) อนัดบัท่ี 2 กลยทุธ์
ดา้นความรู้ ความเขา้ใจ ( = 3.17) อนัดบัท่ี 3 กลยุทธ์ทางสังคม ( = 3.12) อนัดบัท่ี 4 กลยุทธ์การจ า 
( = 3.11) อนัดบัท่ี 5 กลยทุธด์า้นการแกไ้ขขอ้บกพร่อง ( = 3.07) และอนัดบัท่ี 6 กลยุทธ์ทางอารมณ์
และความรู้สึก ( = 2.95) ตามล าดบั 

นกัศึกษาสาขาภาษาญ่ีปุ่นจะใชก้ลยทุธก์ารเรียนเกือบทุกดา้นในระดบัปานกลาง ยกเวน้กลยทุธ์
ท่ีน าไปสู่ความส าเร็จจะใชใ้นระดบัมาก เมื่อเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยเป็นดงัน้ี คือ อนัดบัท่ี 
1 กลยุทธ์ด้านการน าไปสู่ความส าเร็จ ( = 3.56) อนัดบัท่ี 2 กลยุทธ์ด้านการแก้ไขขอ้บกพร่อง ( = 
3.35) อนัดบัท่ี 3 กลยุทธ์ดา้นความรู้ ความเขา้ใจ ( = 3.34) อนัดบัท่ี 4 กลยุทธ์ทางสังคม ( = 3.31) 
อนัดับท่ี 5 กลยุทธ์การจ า ( = 3.15) และอนัดบัท่ี 6 กลยุทธ์ทางอารมณ์และความรู้สึก ( = 2.96) 
ตามล าดบั 
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 เมื่อเรียงล  าดับตามค่าเฉล่ียการใช้กลยุทธ์จากมากไปหาน้อย พบว่า นักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาองักฤษ ภาษาจีน และภาษาญ่ีปุ่นจะใช้กลยุทธ์ท่ีน าไปสู่ความส าเร็จในระดับมากสุด และใช้       
กลยทุธท์างอารมณ์และความรู้สึกในระดบันอ้ยสุด 

 เม่ือพิจารณาความแตกต่างระหว่างความคิดเห็นการใชก้ลยทุธก์ารเรียนภาษาของนกัศึกษาทั้ง 3 
สาขาวิชา พบว่า การใชก้ลยทุธก์ารน าไปสู่ความส าเร็จ มีความคิดเห็นแตกต่างกนัมากกว่ากลยทุธอ่ื์นๆ  
 

ตารางท่ี 3 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับการใช้กลยุทธ์การเรียนการจ าในการเรียน
ภาษาต่างประเทศของนกัศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษ ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่น 

 
 
 

กลยทุธ์การจ า 

ระดบัการใช ้

องักฤษ n = 171 จีน n = 132 ญ่ีปุ่ น  n = 152 
 

 
 

SD 
แปล
ความ 

 

 
 

SD 
แปล
ความ 

 

 
 

SD 
แปล
ความ 

1. คิดเช่ือมโยงความรู้เก่าท่ีเคยเรียนกบัส่ิง ท่ี
เรียนรู้ใหม่ 

3.35 .86 ปานกลาง 3.24 .81 ปานกลาง 3.35 .82 ปานกลาง 

2. ฝึกใชค้ าศพัทใ์หม่มาใช้แต่งประโยคเพ่ือช่วย
ใหจ้  าค าศพัทน์ั้นได ้

3.05 .88 ปานกลาง 3.08 .90 ปานกลาง 3.05 .85 ปานกลาง 

3.เช่ือมโยงเสียงของค าศัพท์ใหม่กบัรูปภาพท่ี
เกีย่วกบัค านั้น เพ่ือช่วยในการจ าค าศพัท ์

3.34 .95 ปานกลาง 3.25 .96 ปานกลาง 3.35 .90 ปานกลาง 

4.จ าค า ศัพท์ให ม่ โดยก าร จินตนาก าร ถึ ง
สถานการณ์ท่ีอาจใชค้  าศพัทน์ั้น 

3.27 1.06 ปานกลาง 3.36 .94 ปานกลาง 3.41 .90 ปานกลาง 

5.ใช้ค าท่ีมี เสียงคล้องจองเพ่ือช่วยในการจ า
ค าศพัทใ์หม่ 

3.20 1.05 ปานกลาง 3.35 1.08 ปานกลาง 3.24 1.17 ปานกลาง 

6.ใชบ้ตัรค าเพ่ือช่วยในการจ าค าศพัท ์ 2.70 1.18 ปานกลาง 2.42 .97 ปานกลาง 2.57 1.15 ปานกลาง 
7.ใช้ท่ าทางประกอบเ พ่ือช่วยในการจดจ า
ค าศพัทใ์หม่ๆ 

3.12 1.10 ปานกลาง 2.87 1.05 ปานกลาง 3.01 1.10 ปานกลาง 

8.ทบทวนบทเรียนอย่างสม ่าเสมอ 3.05 .90 ปานกลาง 3.02 .91 ปานกลาง 3.15 .88 ปานกลาง 
9.จ าค าศพัทใ์หม่หรือวลีใหม่โดยนึกถึงต าแหน่ง
ของค านั้นท่ีปรากฏในหนังสือ บนกระดาน 
หรือตามป้ายประกาศต่างๆ 

3.32 .98 ปานกลาง 3.44 .99 ปานกลาง 3.27 .97 ปานกลาง 

 

 จากตารางท่ี 3 แสดงระดบัการใชก้ลยุทธ์การเรียนการจ าในการเรียนภาษาต่างประเทศของ
นกัศึกษาแยกตามสาขาวิชา พบว่า นกัศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษ ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่นใชก้ลยุทธ์การ
จ าทุกรายการในระดบัปานกลาง 
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ตารางท่ี 4 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัการใชก้ลยุทธ์ความรู้ ความเขา้ใจในการเรียน
ภาษาต่างประเทศของนกัศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษ ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่น 

 
 

กลยทุธค์วามรู้ ความเขา้ใจ 

ระดบัการใช ้
องักฤษ n = 171 จีน n = 132 ญ่ีปุ่ น  n = 152 

 

 
 

SD 
แปล
ความ 

 

 
 

SD 
แปล
ความ 

 

 
 

SD 
แปล
ความ 

1. พูดหรือเขียนค าศัพท์และรูปประโยคท่ีเรียน
ใหม่หลายๆคร้ัง เพ่ือใหจ้  าได ้

3.32 .86 ปานกลาง 3.40 .96 ปานกลาง 3.36 .97 ปานกลาง 

2.พยายามพดูใหเ้หมือนกบัเจา้ของภาษา 3.37 .86 ปานกลาง 3.40 .90 ปานกลาง 3.42 .96 ปานกลาง 
3.ฝึกการออกเสียงภาษา 3.43 1.03 ปานกลาง 3.39 .94 ปานกลาง 3.55 .92 มาก 
4.ใชค้  าศพัทแ์ละรูปประโยคท่ีรู้จักในหลายๆเร่ือง
ท่ีเกีย่วขอ้ง 

3.29 .89 ปานกลาง 3.20 .80 ปานกลาง 3.29 .90 ปานกลาง 

5.เร่ิมสนทนาเป็นภาษานั้นๆตั้งแต่เร่ิมเรียน 2.89 .99 ปานกลาง 2.94 .97 ปานกลาง 2.89 .88 ปานกลาง 
6.ดูรายการโทรทศัน ์หรือภาพยนตร์ท่ีพดูภาษานั้น 3.38 .94 ปานกลาง 3.26 .93 ปานกลาง 3.57 .94 ปานกลาง 
7.อ่านบทความเป็นภาษานั้นเพ่ือพฒันาทักษะการ
เรียนรู้ทางภาษา 

3.11 .99 ปานกลาง 3.03 .88 ปานกลาง 3.26 .95 ปานกลาง 

8.ฝึกเขียนบนัทึก ขอ้ความ หรือรายงานต่างๆเป็น
ภาษานั้น 

2.92 .87 ปานกลาง 2.87 .86 ปานกลาง 2.97 .93 ปานกลาง 

9.ฝึกการอ่านจับใจความคร่าวๆก่อน แล้วจึง
กลบัไปอ่านอย่างละเอียดอีกคร้ัง 

3.33 .98 ปานกลาง 3.26 .91 ปานกลาง 3.57 .99 มาก 

10.ค้นหาค าภาษาไทยท่ีมีความหมายตรงกบัค า
ภาษานั้น 

3.52 .89 มาก 3.55 .95 มาก 3.63 .89 มาก 

11 .พยายามฝึกพูดภาษานั้ นตามโครงสร้าง
ไวยากรณ์ท่ีถูกตอ้ง 

3.30 .99 ปานกลาง 3.09 .86 ปานกลาง 3.30 .87 ปานกลาง 

12.หาความหมายภาษาโดยแยกค าออกเป็นส่วนๆ
ตามท่ีตนเองเขา้ใจ 

3.32 .97 ปานกลาง 3.27 .91 ปานกลาง 3.44 .93 ปานกลาง 

13.หลีกเล่ียงการแปลแบบค าต่อค า 3.02 1.00 ปานกลาง 2.86 .91 ปานกลาง 3.38 .91 ปานกลาง 
14.ฝึกสรุปสาระจากการฟังและการอ่านภาษา 3.01 .98 ปานกลาง 2.97 .86 ปานกลาง 3.20 .97 ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 4 แสดงระดบัการใชก้ลยทุธค์วามรู้ ความเขา้ใจในการเรียนภาษาต่างประเทศของ
นกัศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษ ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่น พบว่า  

นกัศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษ ใชก้ลยุทธ์ความรู้ ความเขา้ใจเกือบทุกรายการในระดบัปาน
กลาง ยกเวน้การคน้หาค าภาษาไทยท่ีมีความหมายตรงกบัค าภาษานั้นใชใ้นระดบัมาก 

นกัศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนใชก้ลยุทธ์ความรู้ ความเขา้ใจเกือบทุกรายการในระดบัปานกลาง  

ยกเวน้การคน้หาค าภาษาไทยท่ีมีความหมายตรงกบัค าภาษานั้นใชใ้นระดบัมาก   
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นกัศึกษาสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่นใชก้ลยทุธค์วามรู้ ความเขา้ใจเกือบทุกรายการในระดบัปานกลาง  

ยกเวน้การฝึกการอ่านจบัใจความคร่าวๆก่อน แลว้จึงกลบัไปอ่านอยา่งละเอียดอีกคร้ัง และการคน้หาค า
ภาษาไทยท่ีมีความหมายตรงกบัค าภาษานั้นใชใ้นระดบัมาก   
ตารางท่ี 5 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัการใชก้ลยุทธ์การแกไ้ขขอ้บกพร่องในการเรียน
ภาษาต่างประเทศของนกัศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษ ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่น 

 
 

กลยทุธก์ารแกไ้ขขอ้บกพร่อง 

ระดบัการใช ้
องักฤษ n = 171 จีน n = 132 ญ่ีปุ่ น  n = 152 
 

 
 

SD 
แปล
ความ 

 

 
 

SD 
 

แปลความ 
 

 
 

SD 
 

แปลความ 
1. ใช้วิธีการเดาความเพ่ือท่ีจะเข้าใจค าศัพท์ท่ีไม่
คุน้เคย 

3.44 .97 ปานกลาง 3.31 .90 ปานกลาง 3.70 .99 มาก 

2.ในระหว่างการสนทนา ใช้ท่าทางประกอบแทน
การพดูเม่ือนึกถึงค าท่ีตอ้งการส่ือสารไม่ได้ 

3.43 .89 ปานกลาง 3.38 .91 ปานกลาง 3.67 .97 มาก 

3.คิดค าใหม่ข้ึนเองถ้านึกถึงค าท่ีต้องการส่ือสาร
ไม่ได ้

2.97 .99 ปานกลาง 2.86 .98 ปานกลาง 3.13 .96 ปานกลาง 

4.อ่านโดยไม่เปิดพจนานุกรมเพ่ือหาความหมาย
ของค าศพัททุ์กค า 

2.79 .89 ปานกลาง 2.70 .86 ปานกลาง 2.95 .97 ปานกลาง 

5.พยายามเดาว่าคนอ่ืนเขาจะพดูอะไร 2.88 .88 ปานกลาง 2.92 .86 ปานกลาง 3.15 .85 ปานกลาง 
6 .หากไม่ รู้ค า ศัพท์  จ ะใช้ค า ท่ี มีความหมาย
เหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนัแทน 

3.27 .96 ปานกลาง 3.27 .94 ปานกลาง 3.52 1.00 มาก 

 

จากตารางท่ี 5 แสดงระดบัการใชก้ลยทุธ์การแกไ้ขขอ้บกพร่องในการเรียนภาษาต่างประเทศ
ของนกัศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษ ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่น พบว่า  

นกัศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษ ภาษาจีน ใชก้ลยทุธ์การแกไ้ขขอ้บกพร่องทุกรายการในระดบั
ปานกลาง  

ในขณะท่ีนกัศึกษาสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่นจะใชก้ลยทุธก์ารแกไ้ขขอ้บกพร่องเกือบทุกรายการใน
ระดบัปานกลาง  ยกเวน้การเดาความ ใชท่้าทางประกอบการพูด และใชค้  าท่ีมีความหมายเหมือนกนั
หรือคลา้ยคลึงกนัแทนการใชค้  าศพัทท่ี์ไม่รู้ใชใ้นระดบัมาก 
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ตารางท่ี 6 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัการใชก้ลยุทธ์การน าไปสู่ความส าเร็จการเรียน
ภาษาต่างประเทศของนกัศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษ ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่น 

 
 

กลยทุธก์ารน าไปสู่ความส าเร็จ 

ระดบัการใช ้
องักฤษ n = 171 จีน n = 132 ญ่ีปุ่ น  n = 152 

 

 
 

SD 
แปล
ความ 

 
 

 
SD 

แปล
ความ 

 
 

 
SD 

แปล
ความ 

1. พยายามหาโอกาสใชบ่้อยๆเท่าท่ีจะท าได ้ 3.29 .99 ปานกลาง 3.38 .98 ปานกลาง 3.51 .94 มาก 

2.เม่ือรู้วา่ใชภ้าษาผิด ก็จะน าขอ้ผิดพลาดนั้นมา
ปรับปรุงใหดี้ข้ึน 

3.50 .92 มาก 3.45 .89 ปานกลาง 3.72 .86 มาก 

3.ตั้งใจฟังเม่ือคนอ่ืนพดูภาษาต่างประเทศ 3.64 .93 มาก 3.69 .90 มาก 3.84 .86 มาก 
4.พยายามหาวิธีท่ีจะพฒันาตนเองใหดี้ข้ึน 3.53 .99 มาก 3.68 .97 มาก 3.91 .90 มาก 
5.จดัตารางเวลาใหต้วัเองในการศึกษาและทบทวน 3.04 .97 ปานกลาง 3.16 .96 ปานกลาง 3.11 .92 ปานกลาง 
6.ขวนขวายท่ีจะพดู 3.39 .99 ปานกลาง 3.48 .92 ปานกลาง 3.49 .92 ปานกลาง 
7.ฝึกอ่านมากเท่าท่ีจะท าได ้ 3.40 .96 ปานกลาง 3.29 .94 ปานกลาง 3.41 .88 ปานกลาง 
8.มีเป้าหมายในการพฒันาทกัษะภาษาอย่างชดัเจน 3.53 1.00 มาก 3.42 .91 ปานกลาง 3.51 .92 มาก 
9.นึกถึงความกา้วหนา้ในการเรียนอยู่เสมอ 3.53 1.00 มาก 3.42 .90 ปานกลาง 3.61 .92 มาก 

 

จากตารางท่ี 6 แสดงระดบัการใชก้ลยุทธ์การน าไปสู่ความส าเร็จการเรียนภาษาต่างประเทศ
ของนกัศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษ ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่น พบว่า  

นกัศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษใชก้ลยทุธก์ารน าไปสู่ความส าเร็จการเรียนเกือบทุกรายการใน
ระดบัปานกลาง  ยกเวน้เมื่อรู้ว่าใชภ้าษาผดิ ก็จะน าขอ้ผดิพลาดนั้นมาปรับปรุงให้ดีข้ึน ตั้งใจฟังเม่ือคน
อ่ืนพดูภาษาต่างประเทศ  พยายามหาวิธีท่ีจะพฒันาตนเองใหดี้ข้ึน  มีเป้าหมายในการพฒันาทกัษะภาษา
อยา่งชดัเจน  และนึกถึงความกา้วหนา้ในการเรียนอยูเ่สมอใชใ้นระดบัมาก 

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน  ใชก้ลยุทธ์การน าไปสู่ความส าเร็จการเรียนเกือบทุกรายการใน
ระดบัปานกลาง ยกเวน้การตั้งใจฟังเม่ือคนอ่ืนพดูภาษาต่างประเทศ  พยายามหาวิธีท่ีจะพฒันาตนเองให้
ดีข้ึนใชใ้นระดบัมาก 

นกัศึกษาสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่นใชก้ลยุทธ์การน าไปสู่ความส าเร็จการเรียนเกือบทุกรายการใน
ระดบัมาก ยกเวน้การจดัตารางเวลาใหต้วัเองในการศึกษาและทบทวน  ขวนขวายท่ีจะพูด และฝึกอ่าน
มากเท่าท่ีจะท าได ้ใชใ้นระดบัปานกลาง 
 
 

 

 

DP
U



39 
 

ตารางท่ี 7 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัการใชก้ลยุทธ์ทางอารมณ์และความรู้สึกในการ
เรียนภาษาต่างประเทศของนกัศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษ ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่น 

 
 

กลยทุธ์ทางอารมณ์และความรู้สึก 

ระดบัการใช ้
องักฤษ n = 171 จีน n = 132 ญ่ีปุ่ น  n = 152 

 

  
 

SD 
แปล
ความ 

 

 
 
SD 

แปล
ความ 

 

 
 

SD 
แปล
ความ 

1.ไม่กลวัท่ีจะพดูภาษากบัเจา้ของภาษา  3.16 .99 ปานกลาง 3.16 .96 ปานกลาง 3.28 .98 ปานกลาง 

2.สร้างความมัน่ใจให้ตวัเองในการพูดภาษา
แมว้า่พดูผิดก็ตาม 

3.20 .78 ปานกลาง 3.09 .95 ปานกลาง 3.17 .88 ปานกลาง 

3.ชมเชยหรือใหร้างวลัตวัเองเม่ือพดูภาษาไดดี้ 3.01 .92 ปานกลาง 2.84 .86 ปานกลาง 2.98 .86 ปานกลาง 
4.รู้สึกเครียดหรือประหม่าเม่ือเรียนหรือพดูภาษา 2.87 .86 ปานกลาง 3.09 .76 ปานกลาง 3.08 .84 ปานกลาง 
5.บนัทึกความรู้สึกของตนเองในสมุดไดอะร่ี 2.50 .93 ปานกลาง 2.38 .84 นอ้ย 2.09 .98 นอ้ย 
6.แสดงความรู้สึกท่ี มีต่อการเรียนภาษากบั
เพ่ือนๆ 

3.14 1.00 ปานกลาง 3.17 .85 ปานกลาง 3.20 .84 ปานกลาง 

 

จากตาราง ท่ี 7  แสดงระดับการใช้กลยุทธ์ทางอารมณ์และความรู้ สึกในการเ รียน
ภาษาต่างประเทศของนกัศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษ ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่นพบว่า  

นกัศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษใชก้ลยทุธท์างอารมณ์และความรู้สึกทุกรายการในระดบัปาน
กลาง  

ส่วนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนและภาษาญ่ีปุ่นจะใช้เกือบทุกรายการในระดับปานกลาง
เช่นกนั ยกเวน้ การบนัทึกความรู้สึกของตนเองในสมุดไดอะร่ี พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนและ
ภาษาญ่ีปุ่นใชใ้นระดบันอ้ย 
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ตารางท่ี 8  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับการใช้กลยุทธ์ทางสังคมในการเรียน
ภาษาต่างประเทศของนกัศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษ ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่น 

 
 

กลยทุธ์ทางสังคม 

ระดบัการใช ้

องักฤษ n = 171 จีน n = 132 ญ่ีปุ่ น  n = 152 
 

  
 

SD 
แปลความ  

  
 

SD 
แปล
ความ 

  

  
 

SD 
แปลความ 

1. ถา้ฟังภาษาไม่ทนั จะขอให้คนนั้นพูดให้ช้า
ลงหรือขอใหพ้ดูใหม่อีกคร้ัง 

3.32 .92 ปานกลาง 3.25 .86 ปานกลาง 3.68 .98 มาก 

2.เม่ือพดูกบัเจา้ของภาษา จะขอให้เขาปรับแก ้
ภาษาใหด้ว้ย 

3.10 .91 ปานกลาง 2.91 .88 ปานกลาง 3.09 .86 ปานกลาง 

3.ฝึกพดูภาษากบัเพ่ือนๆ 2.79 .75 ปานกลาง 3.05 .87 ปานกลาง 3.01 .95 ปานกลาง 
4.ขอความช่วยเหลือจากเจา้ของภาษา 3.06 .94 ปานกลาง 3.05 .94 ปานกลาง 3.18 .85 ปานกลาง 
5.ฝึกถามเป็นภาษานั้นๆ 3.12 .99 ปานกลาง 3.07 .87 ปานกลาง 3.29 .98 ปานกลาง 
6.สนใจเรียนรู้วฒันธรรมของเจา้ของภาษาเม่ือ
เรียนภาษา 

3.54 1.00 มาก 3.42 .92 ปานกลาง 3.64 .89 มาก 

 

จากตารางท่ี 8 แสดงระดบัการใชก้ลยทุธท์างสงัคมในการเรียนภาษาต่างประเทศของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาองักฤษ ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่น พบว่า 

นกัศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษใชก้ลยทุธท์างสงัคมเกือบทุกรายการในระดบัปานกลาง ยกเวน้ 
สนใจเรียนรู้วฒันธรรมของเจา้ของภาษาใชใ้นระดบัมาก  

นกัศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนใชก้ลยทุธท์างสงัคมทุกรายการในระดบัปานกลาง  
ในขณะท่ีนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่นใช้กลยุทธ์ทางสังคมเกือบทุกรายการในระดบัปาน

กลาง ยกเวน้สนใจเรียนรู้วฒันธรรมของเจา้ของภาษา และขอร้องให้ผูอ่ื้นพูดใหม่เมื่อฟังไม่ทนัใช้ใน
ระดบัมาก  
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2.2 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการใชก้ลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศของนกัศกึษา
สาขาภาษาองักฤษ ภาษาจีน และภาษาญ่ีปุ่น 

 
ตารางท่ี 9  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการใชรู้ปแบบการเรียนภาษาต่างประเทศของนักศึกษา
สาขาภาษาองักฤษ ภาษาจีน และภาษาญ่ีปุ่น 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1 นักศึกษาท่ีเรียนภาษาต่างประเทศต่างกนัจะใชก้ลยุทธ์การเรียนภาษาท่ีไม่
แตกต่างกนั แสดงในตารางท่ี 9 
 

 
กลยทุธก์ารเรียน 

 
n 

 

 

 

 
SD 

 
F 

 
Sig. 

    
การจ า                               ภาษาองักฤษ 
                                          ภาษาจีน 
                                          ภาษาญ่ีปุ่ น 

171 
132 
152 

3.15 
3.11 
3.15 

.61 

.61 

.61 

.218 .804 

ความรู้ ความเขา้ใจ           ภาษาองักฤษ 
                                          ภาษาจีน 
                                          ภาษาญ่ีปุ่ น 

171 
132 
152 

3.22 
3.17 

3.34 

.68 

.61 

.64 

2.489 .084 

การแกไ้ขขอ้บกพร่อง     ภาษาองักฤษ 
                                          ภาษาจีน 
                                          ภาษาญ่ีปุ่ น 

171 
132 
152 

3.13 
3.07 
3.35 

.74 

.58 
70 

 6.753* .001 

การน าไปสู่ความส าเร็จ     ภาษาองักฤษ 
                                          ภาษาจีน 
                                          ภาษาญ่ีปุ่ น 

171 
132 
152 

3.42 
3.44 
3.56 

.76 

.78 

.96 

1.817 .164 

อารมณ์และความรู้สึก      ภาษาองักฤษ 
                                          ภาษาจีน 
                                          ภาษาญ่ีปุ่ น 

171 
132 
152 

2.97 
2.95 
2.96 

.63 

.56 

.61 

.059 .943 

ทางสังคม                          ภาษาองักฤษ 
                                          ภาษาจีน 
                                          ภาษาญ่ีปุ่ น 

171 
132 
152 

3.15 
3.12 
3.31 

.74 

.69 

.89 

2.968 
 

.052 

ภาพรวม                            ภาษาองักฤษ 
                                          ภาษาจีน 
                                          ภาษาญ่ีปุ่ น 

171 
132 
152 

3.20 
3.16 
3.30 

.57 

.50 

.54 

2.443 .088 

*p <  0.05 
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จากตารางท่ี 9 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ในภาพรวม ค่าสถิติ F= 2.443 และมีค่า 
Sig. = .088 ซ่ึงมากกว่า  = 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน ดงันั้นนักศึกษาท่ีเรียนภาษาต่างประเทศท่ี
แตกต่างกนัมีการใชก้ลยทุธใ์นการเรียนภาษาต่างประเทศท่ีไม่แตกต่างกนั  

แต่เมื่อพิจารณาจากแต่ละกลยุทธ์ พบว่า ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่องมี
ค่าสถิติ F= 6.753 และมีค่า Sig. = .001 ซ่ึงน้อยกว่า  = 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน ดงันั้นนักศึกษาท่ี
เรียนภาษาต่างประเทศท่ีแตกต่างกันมีการใช้กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่องท่ีแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 
ตารางท่ี 10  ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการใชก้ลยทุธก์ารเรียนภาษา 

ตวัแปร Levene Statistic df1 df2 p 
กลยทุธ์การจ า .060 2 452 .942 

กลยทุธ์ความรู้ ความเขา้ใจ 1.140 2 452 .321 
กลยทุธ์การแกไ้ขขอ้บกพร่อง 3.716 2 452 .025 
กลยทุธ์การน าไปสู่ความส าเร็จ .493 2 452 .611 
กลยทุธ์ทางอารมณ์และความรู้สึก .947 2 452 .389 
กลยทุธ์ทางสังคม .436 2 452 .647 
ภาพรวม .879 2 452 .416 

 

จากตารางท่ี 10 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการใชก้ลยุทธ์การเรียนภาษา 

พบว่า ตวัแปรเกือบทุกกลยุทธ์มีค่า p > .05   แสดงว่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากนั ยกเวน้     

กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่องมีค่า p < .05  แสดงว่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน จึง

ด าเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple Comparison) เพื่อพิจารณาว่าค่าเฉล่ียของคู่ใดบา้งท่ี

แตกต่างกนั โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Games-Howell ดงัตารางท่ี 11 
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ตารางท่ี 11  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียของกลยทุธ์การแกไ้ขขอ้บกพร่องของนกัศกึษา 

สาขาวิชาภาษาองักฤษ ภาษาจีน และภาษาญ่ีปุ่นเป็นรายคู่ดว้ยวิธีทดสอบแบบ Games-Howell 

  ภาษาองักฤษ ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่น 

X  3.13 3.07 3.35 

ภาษาองักฤษ 3.13  .05708 -.22259* 

ภาษาจีน 3.07 -.05708  -.27967* 

ภาษาญ่ีปุ่น 3.35 .22259* .27967*  

*p <  .05 

 จากตารางท่ี 11 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของการใช้กลยุทธ์การแก้ไข
ขอ้บกพร่องโดยใชก้ารทดสอบของ Games-Howell พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษมีค่าเฉล่ีย
การใชก้ลยทุธก์ารแกไ้ขขอ้บกพร่องแตกต่างจากนกัศึกษาสาขาวชิาภาษาญ่ีปุ่น โดยท่ีนกัศึกษาสาขาวิชา
ภาษาองักฤษมีค่าเฉล่ียการใชท่ี้นอ้ยกว่านกัศึกษาสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น และนกัศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนมี
ค่าเฉล่ียการใชก้ลยทุธก์ารแกไ้ขขอ้บกพร่องแตกต่างจากนกัศึกษาสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น โดยท่ีนักศึกษา
ภาษาจีนมีค่าเฉล่ียการใชท่ี้นอ้ยกว่านกัศึกษาภาษาญ่ีปุ่น 

ส่วนนักศึกษาภาษาองักฤษกบันักศึกษาภาษาจีน พบว่า มีค่าเฉล่ียการใชก้ลยุทธ์การแก้ไข
ขอ้บกพร่องท่ีไม่แตกต่างกนั  
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2.3 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธข์องการใชก้ลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศกบัผลการเรียน
ภาษาของนกัศกึษาสาขาภาษาองักฤษ ภาษาจีน และภาษาญ่ีปุ่น 

สมมติฐานข้อท่ี 2 การใช้กลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศกับผลการเรียนภาษามี
ความสมัพนัธก์นั แสดงในตารางท่ี 12 

 
ตารางท่ี 12 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ของการใช้กลยุทธ์การเรียนภาษากบัผลการเรียนภาษาใน
ภาพรวม (n=455 คน)  

การใช้กลยทุธ์การเรียน Chi-square 
Test 

p-value Contingency 
Coefficient 

ความสัมพันธ์ 

กลยทุธ์การจ า 83.687* .000 .394 มี 
กลยทุธ์ความรู้ ความเขา้ใจ 111.538* .000 .444 มี 
กลยทุธ์การแกไ้ขขอ้บกพร่อง 75.512* .000 .377 มี 
กลยทุธ์การน าไปสู่ความส าเร็จ 80.303* .000 .387 มี 
กลยทุธ์ทางอารมณ์และความรู้สึก 48.339* .000 .310 มี 
กลยทุธ์ทางสังคม 62.074* .000 .346 มี 
รวม 125.079* .000 .464 มี 
*p < 0.05 

 
 จากตารางท่ี 12 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ พบว่า ภาพรวมการใช้กลยุทธ์การเรียน
ภาษาต่างประเทศมีความสัมพนัธ์กบัผลการเรียนภาษาต่างประเทศของนักศึกษาสาขาภาษาองักฤษ 
ภาษาจีน และภาษาญ่ีปุ่นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ี  0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ สหสัมพันธ ์

(Contingency Coefficient) เท่ากบั 0.464 
 เมื่อพิจารณาในแต่ละกลยทุธ์การเรียน พบว่า กลยุทธ์การเรียนทุกดา้นมีความสัมพนัธ์กบัผล

การเรียนภาษาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ (Contingency 
Coefficient) เท่ากบั 0.394, 0.444, 0.377, 0.387, 0.310, และ 0.346 รายละเอียดแสดงผลการทดสอบ
ความสมัพนัธแ์สดงไวใ้นตารางท่ี 13 และตารางท่ี 14 

เมื่อพิจารณาขนาดความสมัพนัธ ์พบว่า  กลยทุธค์วามรู้ ความเขา้ใจมีความสัมพนัธ์กบัผลการ
เรียนภาษาของนักศึกษามากกว่ากลยุทธ์ด้านอ่ืนๆ โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ (Contingency 
Coefficient) เท่ากบั 0.444 ในขณะท่ีกลยทุธท์างอารมณ์และความรู้สึกมีความสัมพนัธ์กบัผลการเรียน
ภาษาของนกัศึกษานอ้ยท่ีสุด มีค่าสมัประสิทธ์สหสมัพนัธ ์(Contingency Coefficient) เท่ากบั 0.310 
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ตารางท่ี 13 ร้อยละของการใชก้ลยทุธก์ารเรียนทางตรงของนกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนสูง ปานกลาง และ
ต ่า  (n=455 คน) 

 
ผลการเรียน 

การใชก้ลยทุธ์ทางตรง  (%) 
กลยทุธ์การจ า  กลยทุธ์ความรู้ กลยทุธ์การแกไ้ขฯ 

มาก ปานกลาง นอ้ย มาก ปานกลาง นอ้ย มาก ปานกลาง นอ้ย 

สูง 58.10 38.10 3.80 70.50 26.70 2.90 66.70 29.50 3.80 
ปานกลาง 20.70 69.60 9.70 33.80 60.30 5.90 33.30 54.40 12.20 
ต ่า 11.50 64.60 23.90 10.60 62.80 26.50 14.20 59.30 26.50 

 
จากตารางท่ี 13 ร้อยละของการใชก้ลยุทธ์การเรียนทางตรง ซ่ึงไดแ้ก่ กลยุทธ์การจ า กลยุทธ์

ความรู้ และความเข้าใจ กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่องกับผลการเรียนภาษาของนักศึกษา พบว่า 
นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนในระดบัสูงจะใชก้ลยุทธ์การจ า กลยุทธ์ความรู้ ความเขา้ใจ  และกลยุทธ์การ
แกไ้ขขอ้บกพร่อง มากกว่านกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนในระดบัปานกลางและระดบัต ่า ในขณะท่ีนกัศึกษา
ท่ีมีผลการเรียนระดบัปานกลางและระดบัต ่าจะใชก้ลยทุธท์างตรงในระดบัปานกลาง 

เมื่อพิจารณากลยุทธ์ทางตรงแต่ละกลยุทธ์ พบว่า นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนระดับสูงจะใช้       
กลยทุธค์วามรู้ ความเขา้ใจมากท่ีสุด (ร้อยละ 70.50) รองลงมา คือ กลยทุธก์ารแกไ้ขขอ้บกพร่อง(ร้อยละ 
66.70) และกลยทุธก์ารจ า (ร้อยละ 58.10) ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 14 ร้อยละของการใชก้ลยทุธก์ารเรียนทางออ้มของนกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนสูง ปานกลาง และ
ต ่า (n=455 คน) 

 
ผลการเรียน 

การใชก้ลยทุธ์ทางออ้ม  (%) 
กลยทุธ์น าไปสู่ความส าเร็จ กลยทุธ์ทางอารมณ์ ความรู้สึก กลยทุธ์ทางสังคม  
มาก ปานกลาง นอ้ย มาก ปานกลาง นอ้ย มาก ปานกลาง นอ้ย 

สูง 81.90 18.10 0 41.00 54.30 4.80 65.70 30.50 3.80 
ปานกลาง 44.70 48.90 0 22.80 58.20 19.00 35.90 48.90 15.20 
ต ่า 26.50 55.80 17.70 5.30 67.30 27.40 15.90 59.30 24.80 

 
จากตารางท่ี 14 ร้อยละของการใชก้ลยุทธ์การเรียนทางออ้ม ซ่ึงได้แก่ กลยุทธ์การน าไปสู่

ความส าเร็จ กลยทุธท์างอารมณ์และความรู้สึก และกลยุทธ์ทางสังคม  พบว่า นักศึกษาท่ีมีผลการเรียน
ในระดับสูงจะใชก้ลยุทธ์การน าไปสู่ความส าเร็จ กลยุทธ์ทางอารมณ์และความรู้สึกและกลยุทธ์ทาง
สงัคมมากกว่านกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนในระดบัปานกลางและระดบัต ่า  ในขณะท่ีนักศึกษาท่ีมีผลการ
เรียนในระดบัปานกลางและระดบัต ่าจะใชก้ลยทุธท์างออ้มในระดบัปานกลาง 
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เมื่อพิจารณากลยุทธ์ทางออ้มแต่ละกลยุทธ์ พบว่า นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนระดับสูงจะใช้      
กลยุทธ์การน าไปสู่ความส าเร็จมากท่ีสุด (ร้อยละ 81.90) รองลงมา คือ กลยุทธ์ทางสังคม (ร้อยละ 
65.70) และกลยทุธท์างอารมณ์และความรู้สึก (ร้อยละ 41.00) 
 
ตารางท่ี 15 ร้อยละของการใชก้ลยทุธก์ารเรียน 6 กลยทุธใ์นระดบัมากของนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนสูง
และผลการเรียนต ่า 
 

การใชก้ลยทุธก์ารเรียน ผลการเรียนสูง(%) ผลการเรียนต ่า(%) 
กลยทุธก์ารจ า 58.10 11.50 
กลยทุธค์วามรู้ ความเขา้ใจ 70.50 10.60 
กลยทุธก์ารแกไ้ขขอ้บกพร่อง 66.70 14.20 
กลยทุธก์ารน าไปสู่ความส าเร็จ 81.90 26.50 
กลยทุธท์างอารมณ์และความรู้สึก 41.00 5.30 
กลยทุธท์างสงัคม 65.70 15.90 
 

จากตารางท่ี 15 แสดงค่าร้อยละของการใชก้ลยุทธ์การเรียนทั้ง 6 กลยุทธ์ของนักศึกษาท่ีมีผล
การเรียนสูงและผลการเรียนต ่า พบว่า นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนสูงจะใชก้ลยุทธ์การเรียนทุกดา้นใน
ระดบัมากท่ีมีอตัราร้อยละสูงกว่าร้อยละ 50 ในขณะท่ีนกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนต ่าจะใชก้ลยทุธก์ารเรียน
ทุกดา้นในอตัราร้อยละต ่ากว่าร้อยละ 50  

เมื่อพิจารณาแต่ละกลยทุธก์ารเรียน พบว่า นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนสูงจะใชก้ลยทุธก์ารน าไปสู่
ความส าเร็จในอตัราร้อยละท่ีมากท่ีสุด (ร้อยละ 81.90) รองลงมา คือ กลยุทธ์ความรู้ ความเขา้ใจ (ร้อย
ละ 70.50) กลยทุธก์ารแกไ้ขขอ้บกพร่อง (ร้อยละ 66.70) กลยทุธ์ทางสงัคม (ร้อยละ 65.70) กลยุทธ์การ
จ า (ร้อยละ 58.10) และกลยทุธท์างอารมณ์และความรู้สึก (ร้อยละ41.00) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 16 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ของการใช้กลยุทธ์การเรียนภาษากบัผลการเรียนภาษาของ
นกัศึกษาสาขาภาษาองักฤษ (n=171 คน)  

การใชก้ลยทุธก์ารเรียน Chi-square 
Test 

p-value Contingency 
Coefficient 

ความสัมพนัธ์ 

กลยทุธ์การจ า 24.427* .000 .354 มี 
กลยทุธ์ความรู้ ความเขา้ใจ 42.083* .000 .444 มี 
กลยทุธ์การแกไ้ขขอ้บกพร่อง 31.670* .000 .395 มี 
กลยทุธ์ท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ 37.111* .000 .422 มี 
กลยทุธ์ทางอารมณ์และความรู้สึก 19.543* .000 .320 มี 
กลยทุธ์ทางสังคม 27.736* .000 .374 มี 
รวม 48.644* .000 .471 มี 
*p < 0.05 

จากตารางท่ี 16 ผลการทดสอบความสมัพนัธ ์พบว่า ในภาพรวมการใชก้ลยุทธ์การเรียนภาษา
ของนกัศึกษาสาขาภาษาองักฤษ มีความสัมพนัธ์กบัผลการเรียนภาษาอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธ ์(Contingency Coefficient) เท่ากบั 0.471 

 เมื่อพิจารณาในแต่ละกลยุทธ์การเรียน พบว่า การใช้กลยุทธ์การเรียนทุกกลยุทธ์มี
ความสัมพนัธ์กับผลการเรียนภาษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  โดยมีค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพนัธ์ (Contingency Coefficient) เท่ากับ 0.354, 0.444, 0.395, 0.422, 0.320, และ 0.374 
รายละเอียดแสดงผลการทดสอบความสมัพนัธแ์สดงไวใ้นตารางท่ี 17 และ 18  

เมื่อพิจารณาขนาดความสมัพนัธ ์พบว่า  กลยทุธค์วามรู้ ความเขา้ใจมีความสัมพนัธ์กบัผลการ
เรียนภาษาของนักศึกษามากกว่ากลยุทธ์ด้านอ่ืนๆ โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ (Contingency 
Coefficient) เท่ากบั 0.444 ในขณะท่ีกลยทุธท์างอารมณ์และความรู้สึกมีความสัมพนัธ์กบัผลการเรียน
ภาษาของนกัศึกษานอ้ยท่ีสุด มีค่าค่าสมัประสิทธ์สหสมัพนัธ ์(Contingency Coefficient) เท่ากบั 0.320 
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ตารางท่ี 17 ร้อยละของการใชก้ลยทุธท์างตรงของนักศึกษาสาขาภาษาองักฤษท่ีมีผลการเรียนสูง ปาน
กลาง และต ่า  (n=171 คน) 

 
ผลการเรียน 

การใชก้ลยทุธ์ทางตรง  (%) 
กลยทุธ์การจ า  กลยทุธ์ความรู้ กลยทุธ์การแกไ้ขฯ  

มาก ปานกลาง นอ้ย มาก ปานกลาง นอ้ย มาก ปานกลาง นอ้ย 

สูง 60.50 34.20 5.30 65.80 31.60 2.60 65.80 31.60 2.60 
ปานกลาง 24.10 66.70 9.20 39.10 52.90 8.00 34.50 49.4 16.10 
ต ่า 17.40 63.0 19.60 6.50 60.90 32.60 10.90 56.50 32.60 

 
จากตารางท่ี 17 ร้อยละของการใชก้ลยทุธก์ารเรียนทางตรง ไดแ้ก่ กลยทุธก์ารจ า กลยทุธค์วามรู้ 

และความเข้าใจ กลยุทธ์การแกไ้ขข้อบกพร่องกบัผลการเรียนภาษาของนักศึกษาสาขาภาษาองักฤษ 
พบว่า นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนในระดบัสูงจะใชก้ลยทุธก์ารจ า กลยทุธค์วามรู้ ความเขา้ใจ  และกลยุทธ์
การแกไ้ขขอ้บกพร่อง มากกว่านกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนในระดบัปานกลางและระดบัต ่า ส่วนใหญ่ของ
นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนในระดบัปานกลางและระดบัต ่าจะใชก้ลยทุธท์างตรงในระดบัปานกลาง 

เมื่อพิจารณากลยทุธท์างตรงแต่ละกลยทุธ ์พบว่า นกัศึกษาสาขาภาษาองักฤษท่ีมีผลการเรียนใน
ระดบัสูงจะใชก้ลยุทธ์ความรู้ ความเขา้ใจและกลยุทธ์การแกไ้ขขอ้บกพร่องมากท่ีสุด (ร้อยละ 65 .80 
เท่ากนั) รองลงมา คือ กลยทุธก์ารจ า (ร้อยละ 60.50) 

 
ตารางท่ี 18 ร้อยละของการใชก้ลยทุธท์างออ้มของนกัศึกษาสาขาภาษาองักฤษท่ีมีผลการเรียนสูง ปาน
กลาง และต ่า  (n=171 คน) 
 

 
ผลการเรียน 

การใชก้ลยทุธ์ทางออ้ม  (%) 
กลยทุธ์น าไปสู่ความส าเร็จ กลยทุธ์ทางอารมณ์ ความรู้สึก กลยทุธ์ทางสังคม  
มาก ปานกลาง นอ้ย มาก ปานกลาง นอ้ย มาก ปานกลาง นอ้ย 

สูง 84.20 15.82 0 42.10 55.30 2.60 73.70 23.70 2.60 
ปานกลาง 37.90 52.90 9.20 26.40 56.30 17.20 32.20 49.40 18.40 
ต ่า 21.70 60.90 17.4 6.50 65.20 28.30 21.70 54.30 23.90 

 
จากตารางท่ี 18 ร้อยละของการใช้กลยุทธ์การเรียนทางออ้ม ได้แก่ กลยุทธ์การน าไปสู่

ความส าเร็จ กลยุทธ์ทางอารมณ์และความรู้สึกและกลยุทธ์ทางสังคม   พบว่า นักศึกษาสาขา
ภาษาองักฤษท่ีมีผลการเรียนในระดบัสูงจะใช้กลยุทธ์น าไปสู่ความส าเร็จ กลยุทธ์ทางอารมณ์และ
ความรู้สึกและกลยุทธ์ทางสังคม  มากกว่านักศึกษาท่ีมีผลการเรียนในระดบัปานกลางและระดบัต ่า 
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ส่วนใหญ่ของนกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนในระดบัปานกลางและระดบัต ่าจะใชก้ลยุทธ์ทางตรงในระดบั
ปานกลาง 

เมื่อพิจารณากลยทุธท์างออ้มแต่ละกลยทุธ์ พบว่า นักศึกษาสาขาภาษาองักฤษท่ีมีผลการเรียน
ในระดบัสูงจะใชก้ลยทุธท่ี์น าไปสู่ความส าเร็จมากท่ีสุด (ร้อยละ 84.20) รองลงมา คือ กลยทุธท์างสังคม 
(ร้อยละ 73.70) และกลยทุธท์างอารมณ์และความรู้สึก (ร้อยละ42.10) 

 
ตารางท่ี 19 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ของการใช้กลยุทธ์การเรียนภาษากบัผลการเรียนภาษาของ
นกัศึกษาสาขาภาษาจีน (n=132 คน)  

การใชก้ลยทุธก์ารเรียน Chi-square 
Test 

p-value Contingency 
Coefficient 

ความสัมพนัธ์ 

กลยทุธ์การจ า 45.416* .000 .506 มี 
กลยทุธ์ความรู้ ความเขา้ใจ 47.369* .000 .514 มี 
กลยทุธ์การแกไ้ขขอ้บกพร่อง 21.010* .000 .371 มี 
กลยทุธ์ท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ 17.974* .001 .346 มี 
กลยทุธ์ทางอารมณ์และความรู้สึก 10.635* .031 .273 มี 
กลยทุธ์ทางสังคม 23.306* .000 .387 มี 
รวม 33.895* .000 .452 มี 
*p < 0.05 

จากตารางท่ี 19 ผลการทดสอบความสมัพนัธ ์พบว่า ในภาพรวมการใชก้ลยุทธ์การเรียนภาษา
ของนกัศึกษาสาขาภาษาจีนมีความสมัพนัธก์บัผลการเรียนภาษาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมี
ค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธ ์(Contingency Coefficient) เท่ากบั 0.452 

 เมื่อพิจารณาในแต่ละกลยุทธ์การเรียน พบว่า การใช้กลยุทธ์การเรียนทุกกลยุทธ์มี
ความสัมพนัธ์กับผลการเรียนภาษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  โดยมีค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพนัธ์ (Contingency Coefficient) เท่ากับ 0.506, 0.514, 0.371, 0.346, 0.273, และ 0.387 
รายละเอียดแสดงผลการทดสอบความสมัพนัธแ์สดงไวใ้นตารางท่ี 20 และ 21  

เมื่อพิจารณาขนาดความสมัพนัธ ์พบว่า  กลยทุธค์วามรู้ ความเขา้ใจมีความสัมพนัธ์กบัผลการ
เรียนภาษาของนักศึกษามากกว่ากลยุทธ์ด้านอ่ืนๆ โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ (Contingency 
Coefficient) เท่ากบั 0.514 ในขณะท่ีกลยทุธท์างอารมณ์และความรู้สึกมีความสัมพนัธ์กบัผลการเรียน
ภาษาของนกัศึกษานอ้ยท่ีสุด มีค่าค่าสมัประสิทธ์สหสมัพนัธ ์(Contingency Coefficient) เท่ากบั 0.273 
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ตารางท่ี 20  ร้อยละของการใชก้ลยทุธท์างตรงของนกัศึกษาสาขาภาษาจีนท่ีมีผลการเรียนสูง ปานกลาง 
และต ่า (n=132 คน) 

 
ผลการเรียน 

การใชก้ลยทุธ์ทางตรง  (%) 
กลยทุธ์การจ า  กลยทุธ์ความรู้ กลยทุธ์การแกไ้ขฯ  

มาก ปานกลาง นอ้ย มาก ปานกลาง นอ้ย มาก ปานกลาง นอ้ย 

สูง 51.50 42.40 6.10 69.70 24.20 6.10 54.50 36.40 9.10 
ปานกลาง 18.80 76.60 4.70 29.70 68.80 1.60 23.40 67.20 9.40 
ต ่า 5.7 54.40 42.90 2.90 71.40 25.70 11.40 62.90 25.70 

จากตารางท่ี 20 ร้อยละของการใชก้ลยทุธก์ารเรียนทางตรง ไดแ้ก่ กลยทุธก์ารจ า กลยทุธค์วามรู้ 
และความเขา้ใจ กลยทุธก์ารแกไ้ขขอ้บกพร่องกบัผลการเรียนภาษาของนักศึกษาสาขาภาษาจีน พบว่า 
นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนในระดบัสูงจะใชก้ลยุทธ์การจ า กลยุทธ์ความรู้ ความเขา้ใจ  และกลยุทธ์การ
แก้ไขขอ้บกพร่องมากกว่านักศึกษาท่ีมีผลการเรียนในระดับปานกลางและระดับต ่า ส่วนใหญ่ของ
นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนในระดบัปานกลางและระดบัต ่าจะใชก้ลยุทธ์ทางตรงในระดบัปานกลาง และ
นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนระดบัต ่าจะใชก้ลยทุธก์ารจ าในระดบันอ้ย (ร้อยละ 42.90) 

เมื่อพิจารณากลยุทธ์ทางตรงแต่ละกลยุทธ์ พบว่า นักศึกษาสาขาภาษาจีนท่ีมีผลการเรียนใน
ระดบัสูงจะใช้กลยุทธ์ความรู้ ความเข้าใจมากท่ีสุด (ร้อยละ 69.70) รองลงมา คื อ กลยุทธ์การแกไ้ข
ขอ้บกพร่อง (ร้อยละ 54.50) และกลยทุธก์ารจ า (ร้อยละ 51.50) 
 
ตารางท่ี 21 ร้อยละของการใชก้ลยทุธท์างออ้มของนกัศึกษาสาขาภาษาจีนท่ีมีผลการเรียนสูง ปานกลาง 
และต ่า (n=132 คน) 
 

 
ผลการเรียน 

การใชก้ลยทุธ์ทางออ้ม  (%) 
กลยทุธ์น าไปสู่ความส าเร็จ กลยทุธ์ทางอารมณ์ ความรู้สึก กลยทุธ์ทางสังคม  
มาก ปานกลาง นอ้ย มาก ปานกลาง นอ้ย มาก ปานกลาง นอ้ย 

สูง 69.70 30.30 0 30.30 60.60 9.10 54.50 36.40 9.10 
ปานกลาง 48.40 45.30 6.30 23.40 59.40 17.20 37.50 50.00 12.50 
ต ่า 25.70 54.30 20.00 2.90 71.4 .25.40 8.60 51.40 40.40 

 
จากตารางท่ี 21 ร้อยละของการใชก้ลยทุธก์ารเรียนทางออ้ม ไดแ้ก่ กลยุทธ์น าไปสู่ความส าเร็จ 

กลยทุธท์างอารมณ์และความรู้สึกและกลยทุธท์างสงัคม  พบว่า นกัศึกษาสาขาภาษาจีนท่ีมีผลการเรียน
ในระดบัสูงจะใชก้ลยทุธน์ าไปสู่ความส าเร็จ กลยุทธ์ทางอารมณ์และความรู้สึกและกลยุทธ์ทางสังคม  
มากกว่านักศึกษาท่ีมีผลการเรียนในระดบัปานกลางและระดบัต ่า  ส่วนใหญ่ของนักศึกษาท่ีมีผลการ

DP
U



51 
 

เรียนในระดบัปานกลางและระดบัต ่าจะใชก้ลยทุธ์ทางทางอารมณ์และความรู้สึก และกลยทุธ์ทางสังคม
ในระดบัปานกลาง 

เมื่อพิจารณากลยุทธ์ทางออ้มแต่ละกลยุทธ์ พบว่า นักศึกษาสาขาภาษาจีนท่ีมีผลการเรียนใน
ระดบัสูงจะใชก้ลยทุธท่ี์น าไปสู่ความส าเร็จมากท่ีสุด (ร้อยละ 69.70) รองลงมา คือ กลยุทธ์ทางสังคม 
(ร้อยละ 54.50) กลยทุธท์างอารมณ์และความรู้สึก (ร้อยละ30.30) 
 
ตารางท่ี 22 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ของการใช้กลยุทธ์การเรียนภาษากบัผลการเรียนภาษาของ
นกัศึกษาสาขาภาษาญ่ีปุ่น (n=152 คน)  

การใชก้ลยทุธก์ารเรียน Chi-square 
Test 

p-value Contingency 
Coefficient 

ความสัมพนัธ์ 

กลยทุธ์การจ า 31.674 .000 .415 มี 
กลยทุธ์ความรู้ ความเขา้ใจ 29.149 .000 .401 มี 
กลยทุธ์การแกไ้ขขอ้บกพร่อง 25.729 .000 .380 มี 
กลยทุธ์ท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ 30.391 .000 .408 มี 
กลยทุธ์ทางอารมณ์และความรู้สึก 22.857 .000 .362 มี 
กลยทุธ์ทางสังคม 22.298 .000 .358 มี 
รวม 45.435 .000 .480 มี 
*p < 0.05 

จากตารางท่ี 22 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ พบว่า ในภาพรวมการใช้กลยุทธ์การเรียน
ภาษาต่างประเทศของนกัศึกษาสาขาภาษาจีนมีความสมัพนัธก์บัผลการเรียนภาษาอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.05 โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธ ์(Contingency Coefficient) เท่ากบั 0.480 

 เมื่อพิจารณาในแต่ละกลยุทธ์การเรียน พบว่า การใช้กลยุทธ์การเรียนทุกกลยุทธ์มี
ความสัมพนัธ์กับผลการเรียนภาษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  โดยมีค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพนัธ์ (Contingency Coefficient) เท่ากับ 0.415, 0.401, 0.380, 0.408, 0.362, และ 0.358 
รายละเอียดแสดงผลการทดสอบความสมัพนัธแ์สดงไวใ้นตารางท่ี 23 และ 24  

เมื่อพิจารณาขนาดความสัมพนัธ์ พบว่า  กลยุทธ์การจ ามีความสัมพนัธ์กบัผลการเรียนภาษา
ของนกัศึกษามากกว่ากลยทุธด์า้นอ่ืนๆ โดยมีค่าค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ (Contingency Coefficient) 
เท่ากบั 0.415 ในขณะท่ีกลยทุธท์างสงัคมมีความสมัพนัธก์บัผลการเรียนภาษาของนกัศึกษาน้อยท่ีสุด มี
ค่าค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธ ์(Contingency Coefficient) เท่ากบั 0.358 
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ตารางท่ี 23 ร้อยละของการใชก้ลยุทธ์ทางตรงของนักศึกษาสาขาภาษาญ่ีปุ่นท่ีมีผลการเรียนสูง ปาน
กลาง และต ่า (n=152 คน) 

 
ผลการเรียน 

การใชก้ลยทุธ์ทางตรง  (%) 
กลยทุธ์การจ า  กลยทุธ์ความรู้ กลยทุธ์การแกไ้ขฯ  

มาก ปานกลาง นอ้ย มาก ปานกลาง นอ้ย มาก ปานกลาง นอ้ย 

สูง 61.80 38.20 0 76.50 23.50 0 79.40 20.60 0 
ปานกลาง 18.60 67.40 14.00 31.40 61.60 7.00 39.50 50.10 10.50 
ต ่า 9.40 81.30 9.4 25.00 56.30 18.80 21.90 59.40 18.80 

จากตารางท่ี 23 การทดสอบความสมัพนัธก์ารใชก้ลยทุธ์การเรียนทางตรง ไดแ้ก่ กลยทุธก์ารจ า 
กลยทุธค์วามรู้ และความเขา้ใจ กลยทุธก์ารแกไ้ขขอ้บกพร่องกบัผลการเรียนภาษาของนักศึกษาสาขา
ภาษาญ่ีปุ่น พบว่า นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนในระดบัสูงจะใชก้ลยุทธ์การจ า กลยุทธ์ความรู้ ความเขา้ใจ  
และกลยุทธ์การแกไ้ขขอ้บกพร่อง มากกว่านักศึกษาท่ีมีผลการเรียนในระดบัปานกลางและระดบัต ่า 
ส่วนใหญ่ของนกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนในระดบัปานกลางและระดบัต ่าจะใชก้ลยุทธ์ทางตรงในระดบั
ปานกลาง  

 เมื่อพิจารณากลยทุธท์างตรงแต่ละกลยทุธ ์พบว่า นกัศึกษาสาขาภาษาญ่ีปุ่นท่ีมีผลการเรียนใน
ระดบัสูงจะใช้กลยุทธ์การแกไ้ขขอ้บกพร่อง (ร้อยละ 79.40) มากท่ีสุด รองลงมา คือกลยุทธ์ความรู้ 
ความเขา้ใจ (ร้อยละ 76.50) และกลยทุธก์ารจ า (ร้อยละ 61.80) 
 
ตารางท่ี 24 ร้อยละของการใชก้ลยุทธ์ทางออ้มของนักศึกษาสาขาภาษาญ่ีปุ่นท่ีมีผลการเรียนสูง ปาน
กลาง และต ่า (n=152 คน) 
 

 
ผลการเรียน 

การใชก้ลยทุธ์ทางออ้ม  (%) 
กลยทุธ์น าไปสู่ความส าเร็จ กลยทุธ์ทางอารมณ์ ความรู้สึก กลยทุธ์ทางสังคม  
มาก ปานกลาง นอ้ย มาก ปานกลาง นอ้ย มาก ปานกลาง นอ้ย 

สูง 91.20 8.80 0 50.00 47.10 2.90 67.60 32.40 0 
ปานกลาง 48.80 47.70 3.50 18.60 59.30 22.10 38.40 47.70 14.00 
ต ่า 34.40 50.00 15.60 6.30 65.60 28.10 15.60 75.00 9.40 

 
จากตารางท่ี 24 การทดสอบความสัมพนัธ์การใชก้ลยุทธ์การเรียนทางออ้ม ไดแ้ก่ กลยุทธ์

น าไปสู่ความส าเร็จ กลยุทธ์ทางอารมณ์และความรู้สึกและกลยุทธ์ทางสังคม  พบว่า นักศึกษาสาขา
ภาษาญ่ีปุ่นท่ีมีผลการเรียนในระดับสูงจะใช้กลยุทธ์น าไปสู่ความส าเร็จ กลยุทธ์ทางอารมณ์และ
ความรู้สึกและกลยุทธ์ทางสังคม  มากกว่านักศึกษาท่ีมีผลการเรียนในระดบัปานกลางและระดบัต ่า 
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ส่วนใหญ่ของนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนในระดบัปานกลางและระดบัต ่าจะใชก้ลยุทธ์ทางทางอารมณ์
และความรู้สึก และกลยทุธท์างสงัคมในระดบัปานกลาง 

เมื่อพิจารณากลยทุธท์างออ้มแต่ละกลยทุธ ์พบว่า นกัศึกษาสาขาภาษาญ่ีปุ่นท่ีมีผลการเรียนใน
ระดบัสูงจะใชก้ลยทุธท่ี์น าไปสู่ความส าเร็จมากท่ีสุด (ร้อยละ 91.20) รองลงมา คือ กลยุทธ์ทางสังคม 
(ร้อยละ 67.60) และกลยทุธท์างอารมณ์และความรู้สึก (ร้อยละ50.00) 

 
ตารางท่ี 25   ร้อยละของการใชก้ลยุทธ์การเรียนของนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนในระดับสูงแยกตาม
สาขาวิชา 
 
การใชก้ลยทุธก์ารเรียน (%) ภาษาองักฤษ ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่น 

(%) อนัดบั (%) อนัดบั (%) อนัดบั 
การจ า 60.50 4 51.50 4 61.80 5 
ความรู้ ความเขา้ใจ 65.80 3 69.70 1 76.50 3 
การแกไ้ขขอ้บกพร่อง 65.80 3 64.50 2 79.40 2 
การน าไปสู่ความส าเร็จ 84.20 1 69.70 1 91.20 1 
อารมณ์และความรู้สึก 42.10 5 30.30 5 50.00 6 
สงัคม 73.70 2 54.50 3 67.60 4 
 
 จากตารารท่ี 25  ร้อยละของการใชก้ลยุทธ์การเรียนของนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนในระดบัสูง 
พบว่า นกัศึกษาทั้ง 3 สาขาวิชาใชก้ลยทุธก์ารน าไปสู่ความส าเร็จในสดัส่วนท่ีมากกว่ากลยุทธ์การเรียน
อ่ืนๆ และนกัศึกษาภาษาญ่ีปุ่นจะใชก้ลยทุธก์ารน าไปสู่ความส าเร็จในสดัส่วนท่ีมากกว่านักศึกษาสาขา
ภาษาองักฤษ และสาขาภาษาจีน 
 นกัศึกษาทั้ง 3 สาขาวิชาใชก้ลยทุธท์างอารมณ์และความรู้สึกในสดัส่วนท่ีน้อยกว่ากลยุทธ์การ
เรียนอ่ืนๆ  
 เมื่อพจิารณาจดัอนัดบัการใชก้ลยุทธ์การเรียนของนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนสูงทั้ง 3 สาขาวิชา 
พบว่า 
 นกัศึกษาสาขาภาษาองักฤษใชก้ลยุทธ์การน าไปสู่ความส าเร็จมากเป็นอนัดบัท่ี 1  อนัดบัท่ี 2 
คือ กลยุทธ์ทางสังคม อนัดบัท่ี 3 คือ กลยุทธ์ความรู้ ความเขา้ใจและกลยุทธ์การแกไ้ขขอ้บกพร่อง 
อนัดบัท่ี 4 คือ กลยทุธก์ารจ า และอนัดบัท่ี 5 คือ กลยทุธ์ทางอารมณ์และความรู้สึก 
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 นกัศึกษาสาขาภาษาจีนใชก้ลยทุธก์ารน าไปสู่ความส าเร็จและกลยุทธ์ความรู้ ความเขา้ใจมาก
เป็นอนัดบัท่ี 1  อนัดบัท่ี 2 คือ กลยทุธก์ารแกไ้ขขอ้บกพร่อง อนัดบัท่ี 3 คือ กลยทุธท์างสงัคม อนัดบัท่ี 4 
คือ กลยทุธก์ารจ า และอนัดบัท่ี 5 คือ กลยทุธท์างอารมณ์และความรู้สึก 

นกัศึกษาสาขาภาษาญ่ีปุ่นใชก้ลยทุธก์ารน าไปสู่ความส าเร็จมากเป็นอนัดบัท่ี 1  อนัดบัท่ี 2 คือ 
กลยุทธ์การแกไ้ขขอ้บกพร่อง อนัดับท่ี 3 คือ กลยุทธ์ความรู้ ความเขา้ใจ อนัดับท่ี 4 คือ กลยุทธ์ทาง
สงัคม อนัดบัท่ี 5 คือ กลยทุธก์ารจ า และอนัดบัท่ี 6 คือ กลยทุธท์างอารมณ์และความรู้สึก 
  
ตอนที่ 2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการสมัภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มยอ่ย (Focus 
Group) 
 2.1  ผลการวิเคราะห์การสมัภาษณ์ผูส้อนภาษาต่างประเทศ 3 ภาษา คือ ผูส้อนภาษาองักฤษ  
ภาษาจีน  ภาษาญ่ีปุ่น โดยแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
 2.2    ผลการวิเคราะห์การสนทนากลุ่มย่อย  (Focus Group) นักศึกษาเรียนสาขาวิชา 
ภาษาองักฤษ ภาษาจีน  และภาษาญ่ีปุ่น 
2.1  ผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผูส้อนภาษาต่างประเทศ คือ ผูส้อนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน  
ภาษาญ่ีปุ่น โดยแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง พบว่า 
 1. ประสบการณ์การสอนของผูส้อนท่ีใหข้อ้มลูมีประสบการณ์ตั้งแต่ 1-24 ปี  ค่าเฉล่ีย 10.5 ปี 
 2. ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ สรุปไดต้ามค าถามต่อไปน้ี 
ค าถามขอ้ท่ี 1 ท่านคิดว่ากลยุทธ์การเรียนมีความส าคญัและจ าเป็นต่อการเรียนรู้และการส่ือสาร
ภาษาต่างประเทศใช่หรือไม่ 
ค าตอบ  ทุกท่านตอบว่า ใช่ 
 
ค าถามขอ้ท่ี 2 ท่านคิดว่ากลยุทธ์การเรียนมีผลต่อความส าเร็จในการเรียนภาษาต่างประเทศของ
ผูเ้รียนใช่หรือไม่ 
 ค าตอบ  ทุกท่านตอบว่า ใช่ 
 
ค าถามขอ้ท่ี 3 ท่านคิดว่ ากลยุทธ์การ เ รี ยนใดต่อไป น้ี ส่งผลต่อความส า เ ร็ จ ในการ เ รี ยน
ภาษาต่างประเทศของผูเ้รียน 
  กลยทุธท่ี์ตอ้งใชก้ระบวนการทางสมองต่างๆช่วยในการเรียนรู้ และแกปั้ญหา
เก่ียวกบัการเรียนภาษา       

กลยทุธท่ี์ใชใ้นการจดัการกบัการเรียนและเป็นการแกไ้ขขอ้บกพร่อง ส่งเสริม 
และการควบคุมการเรียนของตนเองของผูเ้รียน  
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ทั้งขอ้ 1 และขอ้ 2    
ค าตอบ  ทุกท่านตอบว่า ทั้งขอ้ 1 และขอ้ 2 กล่าวคือ กลยทุธก์ารเรียนท่ีส่งผลต่อความส าเร็จใน
การเรียนภาษาคือ กลยทุธท่ี์ตอ้งใชก้ระบวนการทางสมองต่างๆช่วยในการเรียนรู้และแกปั้ญหาเก่ียวกบั
การเรียนภาษา  และกลยทุธท่ี์ใชใ้นการจดัการกบัการเรียนและเป็นการแกไ้ขขอ้บกพร่อง ส่งเสริมและ
การควบคุมการเรียนของตนเอง มีผลต่อความส าเร็จในการเรียนภาษาต่างประเทศเป็นอยา่งมาก 
 
ค าถามขอ้ท่ี 4 จากผลการวิเคราะห์แบบสอบถามการใชก้ลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศของผูเ้รียน
ท่ีมีผลการเรียนในระดบัสูง พบว่า   กลยทุธก์ารเรียนท่ีส่งผลความส าเร็จในการเรียนภาษาต่างประเทศ 
เรียงตามล าดบัได ้ดงัน้ี ล  าดบัท่ี 1 คือ กลยทุธก์ารน าไปสู่ความส าเร็จ ล  าดบัท่ี 2 คือกลยทุธค์วามรู้ ความ
เข้าใจ ล  าดับท่ี 3 คือ กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง ล  าดับท่ี 4 คือ กลยุทธ์ทางสังคม ล  าดับท่ี 5 คือ          
กลยุทธ์การจ า และล าดบัท่ี 6 คือ กลยุทธ์ทางอารมณ์และความรู้สึก ท่านเห็นดว้ยกบัล  าดับขา้งต้น
หรือไม ่
สรุปค าตอบ ทุกท่านตอบว่า เห็นดว้ย  กลยทุธก์ารเรียนมีความจ าเป็นต่อการเรียนภาษาต่างประเทศ 
และกลยทุธทุ์กกลยทุธท่ี์กล่าวมาขา้งตน้มีความส าคญัและส่งผลต่อการเรียนรู้เท่าเทียมกนั โดยข้ึนอยูก่บั
กระบวนการเรียนรู้ใด ตอ้งอาศยักลยทุธใ์ด  จากผลการสมัภาษณ์ท่ีถามว่า ตามความคิดเห็นของท่านใน
ฐานะผูส้อนภาษา กลยทุธก์ารเรียนใดต่อไปน้ีมีผลต่อความส าเร็จในการเรียนภาษา (ตารางท่ี 20) 
ตารางท่ี 26  แสดงร้อยละของกลยทุธก์ารเรียนท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการเรียนภาษา 

กลยทุธ์ ส่งผลต่อความส าเร็จ (คน % ) ไม่ส่งผล 

มาก ปานกลาง นอ้ย  

1. การจ า 12 
100% 

   

2. ความรู้ ความเขา้ใจ 10 
83.33% 

2 
16.33% 

  

3. การแกไ้ขขอ้บกพร่อง 11 
91.66% 

1 
8.33% 

  

4. การน าไปสู่ความส าเร็จ 12 
100% 

   

5. อารมณ์และความรู้สึก 8 
66.66% 

4 
33.33% 

  

6. ทางสังคม 11 
91.66% 

 1 
8.33% 
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จากตารางท่ี 26 พบว่า  
ร้อยละ 100 ของผูส้อนตอบว่ากลยุทธ์การจ า และการน าไปสู่ความส าเร็จมีผลต่อความส าเร็จ

ในการเรียนภาษาในระดบัมาก   
ร้อยละ 91.66 ของผูส้อนตอบว่ากลยุทธ์การแกไ้ขขอ้บกพร่อง และกลยุทธ์ทางสังคมมีผลต่อ

ความส าเร็จในการเรียนภาษาในระดบัมาก   
ร้อยละ 83.33 ของผูส้อนตอบว่ากลยุทธ์ความรู้ ความเข้าใจมีผลต่อความส าเร็จในการเรียน

ภาษาในระดบัมาก   
ร้อยละ 66.66 ของผูส้อนตอบว่ากลยุทธ์ทางอารมณ์และความรู้สึกมีผลต่อความส าเร็จในการ

เรียนภาษาในระดบัมาก   
ร้อยละ 33.33 ของผูส้อนตอบว่ากลยุทธ์ทางอารมณ์และความรู้สึกมีผลต่อความส าเร็จในการ

เรียนภาษาในระดบัปานกลาง 
ร้อยละ 16.33  ของผูส้อนตอบว่ากลยุทธ์ความรู้ ความเขา้ใจมีผลต่อความส าเร็จในการเรียน

ภาษาในระดบัปานกลาง 
ร้อยละ 8.33 ของผูส้อนตอบว่ากลยุทธ์การแกไ้ขขอ้บกพร่องมีผลต่อความส าเร็จในการเรียน

ภาษาในระดบัปานกลาง 
ร้อยละ 8.33    ของผูส้อนตอบว่ากลยุทธ์ทางสังคมมีผลต่อความส าเร็จในการเรียนภาษาใน

ระดบันอ้ย 
สรุปไดว้่า ผูส้อนภาษาต่างประเทศทั้งภาษาองักฤษ ภาษาจีน และภาษาญ่ีปุ่น เลง็เห็นว่ากลยุทธ์

การเรียนทั้ง 6 ดา้นมีผลต่อความส าเร็จในการเรียนภาษา เม่ือเรียงล  าดบัความจ าเป็นจากมากไปหาน้อย
ไดเ้ป็น ดงัน้ี คือ กลยทุธก์ารจ า กลยุทธ์การน าไปสู่ความส าเร็จ กลยุทธ์การแกไ้ขขอ้บกพร่อง กลยุทธ์
ทางสงัคม กลยทุธค์วามรู้ ความเขา้ใจ และกลยทุธท์างอารมณ์และความรู้สึก 
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ค าถามขอ้ท่ี 5 การใชก้ระบวนการทางสมอง และกระบวนการในการจดัการการเรียน เป็นส่ิงจ  าเป็น
ในการเรียนภาษาต่างประเทศ ท่านเห็นดว้ยหรือไม ่
ตารางท่ี 27 ผลการสมัภาษณ์ผูส้อน 
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
(ประสบกาณ์
การสอน) 

ความคิดเห็น เหตุผล 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 

1 
(3 ปี) 

  ภาษาต่างประเทศเต็มไปดว้ยส่ิงท่ีตอ้งเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ เช่น 
ประเภทของค าศพัท ์โครงสร้างไวยากรณ์ หรือ ตวัอกัษรท่ีมี
เอกลกัษณ์ จ  าเป็นตอ้งใชก้ารจดัการเรียนใหเ้ป็นระบบเพื่อใหง่้าย
ต่อการจดจ าและน าไปประยกุตใ์ช ้

2 
(13ปี) 

  กระบวนการดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัการสร้างความเขา้ใจในหลกั
ภาษา เพื่อน าไปประยกุตใ์ชก้บัการใชท้กัษะภาษาในสถานการณ์
ต่างๆได ้

3 
(14ปี) 

   

4 
(12ปี) 

   

5 
(12ปี) 

  การเรียนภาษาต่างประเทศเป็นกระบวนการเรียนท่ีซบัซอ้นจึงตอ้ง
อาศยัทั้งสองกระบวนการประกอบกนั 

6 
(15ปี) 

  ภาษาเก่ียวขอ้งกบักระบวนการทางสมอง  

7 
(24ปี) 

  กระบวนการทางสมองเป็นกระบวนการท่ีสมองจดัเก็บขอ้มูลจาก
การฟังพูด อ่าน เขียน การจ าซ่ึงถือเป็นทักษะส าคญัในการเรียน
ภาษาต่างประเทศ กระบวนการในการจัดการการเรียนท าให้เกิด
การเรียนรู้ในการน าขอ้มูลมาใชเ้พื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในการเรียน
ภาษา 

8 
(4ปี) 

  เมื่อสมองไดคิ้ด เกิดเป็นความเขา้ใจและท าให้ส่ือสารในภาษานั้น
ได ้
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9 
(1ปี) 

  กระบวนการทางสมองและกระบวนการในการจดัการการเรียนเป็น
ปัจจัยพ้ืนฐานท่ีส าคัญของการเรียนภาษาต่างประเทศได้อย่าง
สัมฤทธ์ิผล กระบวนการทางสมองจะท าให้แยกองค์ความรู้ของ
ภาษาอ่ืนๆท่ีต่างไปจากภาษาแม่ หากไม่สามารถแยกแยะและจดจ า
ได้ก็จะท าให้เกิดการสับสนและเกิดปัญหาในการใช้ ส่วนการ
จั ด ก า ร ก า ร เ รี ย น ก็ เ ป็ น ปั จ จั ย ส า คัญ ท่ี ท า ใ ห้ ก า ร เ รี ย น
ภาษาต่างประเทศพัฒนาข้ึนตามล าดับ ทั้ งสองปัจจัยจะต้อง
ประสานกนัอยา่งสมดุล 

10 
(24ปี) 

  การเรียนภาษาต่างประเทศจ าป็นต้องศึกษาค าศัพท์  ผู ้เ รียน
จ าเป็นต้องใชก้ระบวนการทางสมองในการจดจ าและดึงค าศพัท์
จากการจ าระยะสั้นและการจ าระยะยาวออกมาใช้ นอกจากน้ี
กระบวนการการเรียนรู้ทั้งดา้นreceptive และproductiveตอ้งอาศยั
กลไกทางสมองในการจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

11 
(7ปี) 

  การจดจ าค  าศพัท์หรือไวยากรณ์ถือเป็นหัวใจส าคัญในการเรียน
ภาษาต่างประเทศ แต่หากไม่ได้ใช้กระบวนการทางสมองและ
กระบวนการในการจัดการการเรียนแลว้ ค  าศพัท์หรือไวยากรณ์
เหล่านั้นจะหยดุอยูแ่ค่ความจ าระยะสั้น ไม่ไดเ้ขา้สู่ระบบความทรง
จ าระยะยาว ดว้ยเหตุน้ีการใชก้ระบวนการทางสมองและกลไกทาง
สมอง เช่น การเขา้รหัสผ่านการจดักลุ่มค าศพัท์เช่ือมโยงความคิด 
การฝึกปฏิบติัจึงมีส่วนส าคญัยิ่งในการท าให้ความทรงจ าในระยะ
สั้นกลายเป็นความจ าระยะยาว และสามารถดึงยกมาใช้ไดอ้ย่าง
เหมาะสม นอกจากน้ียงัจ  าเป็นตอ้งมีการจดัการกระบวนการอย่าง
เป็นระบบ และน าภาษานั้นๆออกมาใชไ้ดถู้กตอ้งตามสถานการณ์
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

12 
(4ปี) 

  หากมีกลยทุธก์ารจ าในการเรียนรู้ส่วนต่างๆของภาษาต่างประเทศ 
โดยเฉพาะค าศพัท์ จะท าให้การเรียนมีประสิทธิภาพมากกว่าการ
เรียนท่ีไม่มีกลยทุธ ์
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ค าถามขอ้ท่ี 6 จากประสบการณ์ในการเรียนภาษาต่างประเทศของท่าน นอกเหนือจากกลยุทธ์ 6 ขอ้
ขา้งตน้ ท่านใชว้ิธีการใดบา้งท่ีท าใหท่้านประสบความส าเร็จในการเรียนภาษาต่างประเทศ   กรุณาตอบ
และใหเ้หตุผลประกอบ 
ตารางท่ี 28 ผลการสมัภาษณ์ผูส้อน 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ ความคิดเห็น 

คนท่ี 1 การใชป้ระสบการณ์ภายนอกเป็นเคร่ืองมือช่วยสั่งสมการเรียนรู้ ประกอบกบัการลองถูก
ลองผดิ และการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 

คนท่ี 2 การฝึกฝนทกัษะต่างๆดว้ยตนเอง เช่นการอ่านออกเสียงดงัๆ การพดูในสถานกาณ์ต่างๆตาม
ตวัอยา่ง เป็นตน้ เพ่ือสร้างความคุน้เคยกบัการใชภ้าษาในบริบทต่างๆ และเพื่อสร้างความ
มัน่ใจในการใชภ้าษา 

คนท่ี 3 การได ้“ใช”้ ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์จริง เช่น การท างานกบัชาวต่างชาติเจา้ของ
ภาษา การศึกษาในต่างประเทศท่ีใชภ้าษานั้นๆ ท าใหไ้ดพ้ฒันาทกัษะทางภาษาทุกทกัษะ 

คนท่ี 4 กลยทุธก์ารฝึกฝน 
คนท่ี 5 --------- 
คนท่ี 6 การลองถกูลองผดิ การเรียนรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมภาษาของเจา้ของภาษา การจดบนัทึก การ

สนทนากบัผูอ่ื้น 
คนท่ี 7 การเช่ือมโยงระหว่างโครงสร้างประโยค การใช้สถานการณ์ต่างๆ รวมถึงการเรียนรู้

วฒันธรรมเพื่อสามารถน าไปใชส่ื้อสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
คนท่ี 8 การท าซ ้าทุกทกัษะ(ฟัง พดู อ่าน เขียน) โดยจะเป็นการใชค้วามถ่ีในการฝึกฝน การฟังจะฟัง

ซ ้าบ่อยๆในระดบัประโยค เพ่ือสร้างความคุน้เคยกบัระดบัความเร็วในการพูดของเจา้ของ
ภาษา การพูด จะพูดซ ้ าๆเพ่ือสังเกตการออกเสียงของตวัเอง การอ่านจะอ่านซ ้ าๆเพ่ือเพ่ิม
จ านวนค าศพัทใ์หม่ท่ีไดเ้รียน การเขียนจะเขียนซ ้าๆกรณีท่ีเป็นอกัษรท่ีเขียนยาก 

คนท่ี 9 1. การศึกษาและการหาความรู้นอกเหนือจากในบทเรียนหรือหอ้งเรียน เช่น ส่ือต่างๆ หรือ
ภาษาท่ีเราเห็นในการใชง้านจริงในชีวิตประจ าวนั แลว้น าภาษาเหล่านั้นมาเช่ือมโยงกับ
หลกัไวยากรณ์หรือองคค์วามรู้ท่ีเรียนเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจและทดลองน าไปใช้ ท าให้เกิด
ความสนุกในการเรียน 
2. น าไปใชง้านจริงในสถานการณ์ต่างๆ เมื่อผดิก็แกไ้ข เมื่อถกูก็ใชจ้นเกิดความช านาญ 

คนท่ี 10 การสร้างโอกาสใหต้นเองไดใ้ชภ้าษาต่างประเทศให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้เช่น ดูหนัง
ดว้ยsound track ฟังเพลงร้องเพลงภาษาต่างประเทศ ขยนัคน้ควา้ เช่น เขา้webไปคน้หา
ค าศพัท์หรือส่ิงท่ีอยากรู้ ค้นหาตัวอย่างประเทศจากค าศพัท์ท่ีไม่คุน้เคย การฝึกอ่านออก
เสียงจะท าใหใ้ชภ้าษาไดค้ล่องข้ึนและออกเสียงไดถ้กูตอ้ง 
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คนท่ี 11 1. “ การสร้างส่ิงแวดลอ้มใหเ้ป็นภาษานั้น” คือ พยายามบงัคบัตวัเองใหใ้ชภ้าษาต่างประเทศ
ตลอดเวลา เช่น ตั้งค  าสัง่ในคอมพิวเตอร์ โทรศพัทมื์อถือให้เป็นภาษาต่างประเทศ เล่นเกม
ภาษาท่ีมีการออกเสียงให้สามารถฝึกพูดตามได ้การอ่านหนังสือภาษานั้นๆ เป็นตน้  การ
สร้างตนเองให้เคยชินกับภาษานั้นๆ ท าให้ได้รับสารและส่งสารบ่อยๆ ส่งผลให้สมอง
สามารถดึงขอ้มลูท่ีเก็บในสมองมาใชไ้ดท้นัที 
2. ใชส่ื้อและกิจกรรมช่วยพฒันา เช่น ท าบตัรค าศพัท ์เกมตอบค าถามต่างๆ เป็นตน้ 

คนท่ี 12 กลยทุธท่ี์ใชใ้นการเรียน คือ การท าซ ้าๆและการจ าสู่การน าไปใชใ้นสถานการณ์ต่างๆ และ
การสรุปจดบนัทึกท่ีเขา้ใจ และทวนซ ้าๆ 

 
2.2    ผลการวิเคราะห์การสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) นักศึกษา 3 สาขาวิชา คือ ผูเ้รียน
ภาษาองักฤษ ภาษาจีน  ภาษาญ่ีปุ่น 
 
ค าถามขอ้ท่ี 1 กลยุทธ์ก าร เ รียนมีความส าคัญและจ า เ ป็น ต่อการ เ รี ยน รู้และการ ส่ือสาร
ภาษาต่างประเทศ และมีผลต่อความส าเร็จในการเรียนภาษาต่างประเทศของผูเ้รียน  ท่านเห็นดว้ย
หรือไม ่
สรุปค าตอบ เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
  
ค าถามท่ี 2 กลยทุธก์ารจ า กลยทุธค์วามรู้ ความเขา้ใจ  กลยทุธก์ารชดเชยและการทดแทน กลยุทธ์

การน าไปสู่ความส าเร็จ กลยุทธ์ทางอารมณ์และความรู้สึก และกลยุทธ์ทางสังคม การท่ีใช้กลยุทธ์

เหล่าน้ีมีผลต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของท่าน ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ 

สรุปค าตอบ เห็นดว้ย กลยุทธ์การเรียนทุกกลยุทธ์ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ส่งผลต่อความส าเร็จในการ

เรียนรู้ภาษาต่างประเทศในระดบัมาก กลยุทธ์ทุกกลยุทธ์จะถูกใชใ้นการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศใน

ระดบัการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั เช่น เมื่อตอ้งการจ าค  าศพัท์ จ  าไวยากรณ์ จ  าโครงสร้างประโยค กลยุทธ์

การจ าจะใชใ้นระดบัมาก  และกลยทุธอ่ื์นๆก็ถกูใชด้ว้ยแต่ระดบัการใชอ้าจจะน้อยกว่า เป็นตน้ แต่เมื่อ

ถึงขั้นจะพฒันาใหส่ื้อสารได ้กลยทุท์างสงัคมจะใชม้าก และกลยุทธ์ทางอารมณ์และความรู้สึกก็จะใช้

ตอนเร่ิมเรียน ในขณะเรียน และขั้นพฒันา ในการสร้างก าลงัใจ สร้างแรงใจ การลดวิตกกงัวลต่างๆ   

เป็นตน้  
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ค าถามท่ี 3 การใชก้ระบวนการทางสมอง และกระบวนการในการจดัการการเรียน เป็นส่ิงจ  าเป็น
ในการเรียนภาษาต่างประเทศ ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ 

สรุปค าตอบ เห็นดว้ย การเรียนภาษาต่างประเทศนั้น จ  าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งมีกลยุทธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สมอง การจดัการกระบวนการทางสมอง และกระบวนการในการจดัการเรียนจะช่วยส่งเสริมให้การ
เรียนภาษาต่างประเทศเร็วข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน การใช้กระบวนการทางสมองท่ีดี และมี
กระบวนการในการจัดการการเรียนได้ดี จะท าให้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้เร็วกว่าคนท่ีไม่ใช้
กระบวนการทางสมอง และช่วยท าใหจ้  าไดใ้นระยะสั้นและระยะยาวและสามารถน าออกมาใชไ้ดเ้ม่ือ
ตอ้งการส่ือสารภาษานั้นๆ  

ค าถามขอ้ 4 กลยทุธก์ารเรียนท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการเรียนภาษาของท่าน คือ กลยทุธท่ี์ตอ้งใช้
กระบวนการทางสมองต่างๆช่วยในการเรียนรู้ และแกปั้ญหาเก่ียวกบัการเรียนภาษา    และกลยุทธ์ท่ีใช้
ในการจดัการกบัการเรียนและเป็นการแกไ้ขขอ้บกพร่อง ส่งเสริมและการควบคุมการเรียนของตนเอง
ของผูเ้รียน ท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความท่ีกล่าวมาหรือไม่ เพราะเหตุใด 

สรุปค าตอบ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เม่ือตอ้งการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการใชง้าน จ  าเป็นตอ้งมี    
กลยุทธ์ในการเรียน และกลยุทธ์ท่ีต้องใช้สมองช่วยในการจ า จ  าเพื่อให้สามารถใช้ส่ือสารได้เมื่อ
ตอ้งการพดูค าศพัทน์ั้น โครงสร้างประโยคนั้น และวฒันธรรมการส่ือสารภาษาของภาษานั้นๆ  

กลยทุธก์ารเรียนมีความส าคญัและจ าเป็นต่อการเรียนรู้และการส่ือสารภาษาต่างประเทศ และ
กลยทุธม์ีผลต่อความส าเร็จในการเรียนภาษาต่างประเทศ  
 กลยุทธ์การเรียนท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการเรียนภาษาต่างประเทศ คือ กลยุทธ์ท่ีตอ้งใช้
กระบวนการทางสมองต่างๆช่วยในการเรียนรู้และแก้ปัญหาเก่ียวกับการเรียนภาษา กล่าวคือ เป็น      
กลยุทธ์ท่ีใชก้ลไกทางสมองช่วยให้สามารถเก็บขอ้มูล ความรู้ สร้างความรู้และความเข้าใจ  และน า
ความรู้นั้นๆออกมาใช้เม่ือต้องการใช้ และแก้ปัญหาต่างๆในการส่ือสารภาษานั้ นๆ เช่น การเดา
ความหมายของค าอย่างมีหลกัการ การจ าค  าศพัท์โดยการแบ่งประเภทของค าศพัท์นั้นๆ การสร้าง
ประโยคจากค าหรือส านวนท่ีจ าได ้การฝึกฝน การจดบนัทึก การหาความรู้เพ่ิมเติม เป็นตน้ และกลยุทธ์
ท่ีใชใ้นการจดัการการเรียนและแกไ้ขขอ้บกพร่อง ส่งเสริมและควบคุมการเรียน กล่าวคือ เป็นกลยุทธ์ท่ี
ใชใ้นการจดัการตนเองในการเรียนเพ่ือท าให้การเรียนประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
กลยทุธท่ี์ใชใ้นการควบคุมอารมณ์และทศันคติในการเรียน สร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูเ้รียน และกลยุทธ์
ในการมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น เพื่อช่วยส่งเสริมให้มีความสามารถในการพฒันาความรู้ ความคิด ท าให้
ภาษาต่างประเทศของผูเ้รียนมีพฒันาการท่ีดีข้ึน 
 

DP
U



62 
 
 

ค าถามท่ี 4 จากผลการวิเคราะห์ท่ีว่า การใชก้ลยุทธ์การเรียนมีความสัมพนัธ์กบัผลการเรียนของ
นกัศึกษาหรือไม ่การท่ีนักศึกษามีผลการเรียนสูง นักศึกษาจะตอ้งมีและใชก้ลยุทธ์การเรียนในระดบั
มากและใชเ้ป็นประจ าอยา่งสม ่าเสมอ ใช่หรือไม่ และใชก้ลยทุธท์ั้ง 6 กลยทุธใ์นระดบัการใชท่ี้แตกต่าง
กนัใช่หรือไม ่
สรุปค าตอบ ทุกคนตอบว่า ใช่  การมีและใช้กลยุทธ์การเรียนท าให้มีผลการเรียนดีและการมี        
กลยุทธ์การเรียนท าให้เรียนรู้ไดเ้ร็วกว่าและพฒันาการเรียนรู้และการส่ือสารไดเ้ร็วกว่าดว้ย  การใช ้   
กลยุทธ์จะผสมผสานกนัข้ึนอยู่กบัสถานการณ์และระดบัการเรียนรู้ ในการจ าค  าศพัท์และกฏเกณฑ์
ต่างๆของภาษา ก็จะใชก้ลยุทธ์การจ า เมื่อตอ้งการส่ือสารกบัอาจารย ์หรือเพื่อนต่างชาติ กลยุทธ์ทาง
สงัคม คือ หาเพื่อนต่างชาติเพื่อคุยภาษานั้น หางานพิเศษท า หรือกิจกรรมท่ีใชภ้าษา และกลยุทธ์ทาง
อารมณ์ความรู้สึก เช่น ลดความกลวัท่ีจะพดู สร้างให้ตวัเองกลา้พูด มีความมัน่ใจ เม่ือจ  าค  าศพัท์ไม่ได ้
อาจตอ้งใชภ้าษาท่าทางต่างๆ เป็นตน้  
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บทที่ 5 

สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 

การวิจยัเร่ืองการศึกษาการใชก้ลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี
ในกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นการวิจยัเชิงปริมาณและคุณภาพ มีวตัถุประสงค ์3 ประการ คือ    1) เพื่อ
ศึกษาการใชก้ลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศของนกัศึกษามหาวิทยาลยัระดบัปริญญาตรีในกรุงเทพฯ
และปริมณฑล  2) เพื่อวิ เคราะห์และเปรียบเทียบความแตกต่างของการใช้ก ลยุทธ์การเรียน
ภาษาต่างประเทศของนักศึกษา  3)  เพื่ อศึกษาความสัมพันธ์ของการใช้กลยุทธ์การเ รียน
ภาษาต่างประเทศกบัผลการเรียนภาษาของนกัศึกษา 

 

5.1  สรุปผลการวจิยั 
 สรุปผลการวิจยัจากขอ้มลูเชิงปริมาณโดยแบบสอบถาม พบว่า 

 1. การใชก้ลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศของนักศึกษา 3 สาขาวิชา คือ สาขาภาษาองักฤษ 
ภาษาจีน และภาษาญ่ีปุ่นในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมื่อพิจารณากลยุทธ์ 6 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์
การจ า กลยทุธค์วามรู้ ความเขา้ใจ กลยทุธก์ารแกไ้ขขอ้บกพร่อง กลยทุธก์ารน าไปสู่ความส าเร็จ กลยทุธ์
ทางอารมณ์และความรู้สึก และกลยทุธท์างสงัคม มีการใชอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง 

   เมื่อพิจารณาแยกตามสาขาวิชาของนกัศึกษา พบว่า 

   นกัศึกษาสาขาภาษาองักฤษ มีการใชก้ลยุทธ์การเรียนในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อ
พิจารณาในแต่ละกลยทุธ ์พบว่า มีการใชก้ลยทุธทุ์กกลยทุธใ์นระดบัปานกลาง 

   นักศึกษาสาขาภาษาจีน มีการใชก้ลยุทธ์การเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาในแต่ละกลยทุธ ์พบว่า มีการใชก้ลยทุธทุ์กกลยทุธใ์นระดบัปานกลาง 

    นักศึกษาสาขาภาษาญ่ีปุ่น มีการใชก้ลยุทธ์การเรียนในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อ
พิจารณาในแต่ละกลยทุธ ์พบว่า มีการใชก้ลยทุธเ์กือบทุกกลยทุธใ์นระดบัปานกลาง ยกเวน้ กลยุทธ์การ
น าไปสู่ความส าเร็จ มีการใชใ้นระดบัมาก 

 2. วิเคราะห์การใชก้ลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศของนกัศึกษาสาขาภาษาองักฤษ ภาษาจีน 
และภาษาญ่ีปุ่น พบว่า ในภาพรวมนกัศึกษาท่ีเรียนภาษาต่างประเทศท่ีแตกต่างกนัมีการใชก้ลยุทธ์การ
เรียนภาษาท่ีไม่แตกต่างกนั แต่เมื่อพิจารณาแต่ละกลยุทธ์ พบว่า นักศึกษาท่ีเรียนภาษาต่างประเทศ
แตกต่างกนัมีการใชก้ลยทุธก์ารแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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เมื่อพิจารณาค่าเฉล่ียเป็นรายคู่  พบว่า นักศึกษาสาขาภาษาญ่ีปุ่นมีค่าเฉล่ียการใช้กลยุทธ์การแก้ไข
ขอ้บกพร่องมากกว่านกัศึกษาสาขาภาษาองักฤษและนกัศึกษาสาขาภาษาจีน 

 3. การใชก้ลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศของนักศึกษามีความสัมพนัธ์กบัผลการเรียนของ
นกัศึกษาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 การใชก้ลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศของนักศึกษา
ท่ีมีผลการเรียนระดบัสูง พบว่า นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนสูงจะใชก้ลยุทธ์การเรียนทุกกลยุทธ์ในระดบั
มากท่ีอตัราร้อยละสูงกว่าร้อยละ 50 ในขณะท่ีนกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนต ่าจะใชก้ลยุทธ์การเรียนทุกกล
ยทุธใ์นระดบัมากท่ีอตัราร้อยละต ่ากว่าร้อยละ 50 นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนสูงจะใช้กลยุทธ์การน าไปสู่
ความส าเร็จในอตัราร้อยละมากท่ีสุด รองลงมา คือ กลยุทธ์ความรู้ ความเข้าใจ กลยุทธ์การแก้ไข
ขอ้บกพร่อง กลยทุธท์างสงัคม กลยทุธก์ารจ า และกลยทุธท์างอารมณ์และความรู้สึก  ตามล าดบั 

 เมื่อแยกตามสาขาวิชาของนกัศึกษา พบว่า การใชก้ลยทุธก์ารเรียนของนกัศึกษา 3 สาขาวิชา คือ 
สาขาภาษาองักฤษ ภาษาจีน และภาษาญ่ีปุ่นมีความสัมพนัธ์กบัผลการเรียนภาษาอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 การใชก้ลยุทธ์ด้านความรู้ ความเขา้ใจของนักศึกษาสาขาภาษาองักฤษและสาขา
ภาษาจีนมีความสัมพนัธ์กบัผลการเรียนมากกว่ากลยุทธ์การเรียนอ่ืนๆ ในขณะท่ีการใช้กลยุทธ์ดา้น
ความจ าของนกัศึกษาสาขาภาษาญ่ีปุ่นมีความสมัพนัธก์บัผลการเรียนมากกว่ากลยุทธก์ารเรียนอื่นๆ  
 สรุปผลการวิจยัจากขอ้มลูเชิงคุณภาพโดยการสมัภาษณ์และการสนทนากลุ่มยอ่ย พบว่า 

 1. กลยุทธ์การเรียนมีความส าคญัและจ าเป็นต่อการเรียนรู้และการส่ือสารภาษาต่างประเทศ 
และมีผลต่อความส าเร็จในการเรียนภาษาต่างประเทศของผูเ้รียน 

 2. กลยทุธก์ารเรียนทั้ง 6 กลยุทธ์ กล่าวคือ กลยุทธ์การจ า กลยุทธ์ความรู้ ความเขา้ใจ กลยุทธ์
การแกไ้ขขอ้บกพร่อง กลยทุธก์ารน าไปสู่ความส าเร็จ กลยุทธ์ทางอารมณ์และความรู้สึก และกลยุทธ์
ทางสังคม มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการเรียนภาษาต่างประเทศ และจะใช้ในการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศในระดบัและสถานการณ์การเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั 

 3. จากผลการสมัภาษณ์ผูส้อนภาษาต่างประเทศ พบว่า กลยทุธท์ั้ง 6 กลยุทธ์การเรียนส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการเรียนภาษาต่างประเทศเม่ือเรียงล  าดบัจากความส าคญัจากมากไปหานอ้ย เป็นดงัน้ี คือ 
กลยทุธก์ารจ า กลยทุธก์ารน าไปสู่ความส าเร็จ กลยทุธก์ารแกไ้ขขอ้บกพร่อง กลยุทธ์ทางสังคม กลยุทธ์
ความรู้ ความเขา้ใจ และกลยุทธ์ทางอารมณ์และความรู้สึก แต่ทั้งหมดทั้งปวงก็ข้ึนอยู่กบัระดบัการ
เรียนรู้ กล่าวคือ ระดับเร่ิมตน้เรียน กลยุทธ์การจ ามีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะตอ้งจ าค  าศพัท์ หลกั
ไวยากรณ์ นอกจากกลยทุธก์ารจ ายงัตอ้งใชก้ลยทุธค์วามรู้ ความเขา้ใจเขา้มาช่วยเพื่อการถ่ายโอนความรู้ 
การสร้างระบบการรับ ส่งเน้ือหาท่ีเรียน การจดบันทึก เป็นต้น จากนั้ นก็ใช้กลยุทธ์การแก้ไข
ขอ้บกพร่อง เช่น การเดา การใชท่้าทางประกอบ เป็นตน้ กลยทุธก์ารน าไปสู่ความส าเร็จ เช่น การเอาใจ
ใส่ต่อการเรียน การจดัการและวางแผนการเรียน เป็นตน้ และในระดบัการพฒันา กลยุทธ์ทุกกลยุทธ์มี
ความจ าเป็นและทุกกลยทุธต์อ้งใชอ้ยา่งผสมผสานกนั อยา่งเช่น กลยุทธ์ทางสังคม เช่น การถามผูส้อน 
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กลยทุธท์างอารมณ์และความรู้สึก เช่นการกลา้ใชภ้าษา การสร้างอารมณ์ความสนุกสนานในการเรียน 
เป็นตน้ 

 3. กลยทุธก์ารเรียนท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการเรียนภาษาต่างประเทศ คือ กลยุทธ์ท่ีตอ้งใช้
กระบวนการทางสมองต่างๆช่วยในการเรียนรู้ และแกปั้ญหาเก่ียวกบัการเรียนภาษา    และกลยุทธ์ท่ีใช้
ในการจดัการกบัการเรียนและเป็นการแกไ้ขขอ้บกพร่อง ส่งเสริมและการควบคุมการเรียนของตนเอง
ของผูเ้รียน 

 4. กลยทุธเ์สริมท่ีท าใหก้ารเรียนภาษาต่างประเทศประสบความส าเร็จ ไดแ้ก่ 

  1. การท าซ ้ าๆและการจ าสู่การน าไปใชใ้นสถานการณ์ต่างๆ และการจดบนัทึก และ
การสรุปท่ีเขา้ใจ และการทบทวนซ ้าๆ 

  2. การฝึกฝนทกัษะต่างๆดว้ยตนเอง เช่น การอ่านออกเสียงดงัๆ การพูดในสถานกาณ์
ต่างๆตามตัวอย่าง เป็นตน้ เพ่ิอสร้างความคุน้เคยกบัการใช้ภาษาในบริบทต่างๆ และเพ่ือสร้างความ
มัน่ใจในการใชภ้าษา 
  3. การลองถกูลองผดิ 

  4. การได ้“ใช”้ ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์จริง เช่น การท างานกบัชาวต่างชาติ
เจา้ของภาษา การศึกษาในต่างประเทศท่ีใชภ้าษานั้นๆ ท าใหไ้ดพ้ฒันาทกัษะทางภาษาทุกทกัษะ 

  5. การเรียนรู้วฒันธรรมเพื่อสามารถน าไปใชส่ื้อสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

  6. การศึกษาและการหาความรู้นอกเหนือจากในบทเรียนหรือห้องเรียน เช่น ส่ือต่างๆ 
หรือภาษาท่ีเราเห็นในการใชง้านจริงในชีวิตประจ าวนั 

  7. การสร้างโอกาสใหต้นเองไดใ้ชภ้าษาต่างประเทศใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้เช่น ดู
หนงัดว้ยsound track ฟังเพลงร้องเพลงภาษาต่างประเทศ ขยนัคน้ควา้ เช่น เขา้webไปคน้หาค าศพัทห์รือ
ส่ิงท่ีอยากรู้ คน้หาตวัอย่างประเทศจากค าศพัท์ท่ีไม่คุน้เคย การฝึกอ่านออกเสียงจะท าให้ใชภ้าษาได้
คล่องข้ึนและออกเสียงไดถ้กูตอ้ง 

  8.  การสร้าง ส่ิงแวดล้อมให้ เ ป็นภาษานั้ น” คือ พยายามบังคับตัว เองให้ใช้
ภาษาต่างประเทศตลอดเวลา เช่น ตั้งค  าสัง่ในคอมพิวเตอร์ โทรศพัทมื์อถือใหเ้ป็นภาษาต่างประเทศ การ
อ่านหนงัสือภาษานั้นๆ เป็นตน้   
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อภิปรายผล 

 1. การใช้กลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในภาพรวม
นักศึกษาใชทุ้กกลยุทธ์ในระดบัปานกลาง ซ่ึงผลการศึกษาไดส้อดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนฤมล 
โคตรสมบติั (2546) แพรวรรณ พร้ิงพร้อม (2553) Bremner (1999) Lee (2003)  Su (2005) และ Chang 
et al. (2007) เมื่อวิเคราะห์รายละเอียดของแต่ละกลยุทธ์ พบว่า นักศึกษาท่ีเรียนภาษาต่างประเทศ 3 
สาขาวิชา มีการใชก้ลยทุธก์ารน าไปสู่ความส าเร็จ (จากตารางท่ี 6)ในรายการท่ีว่า ตั้งใจฟังเม่ือคนอ่ืนพูด
ภาษาต่างประเทศ พยายามหาวิธีท่ีจะพฒันาตนเอง มีเป้าหมายในการพฒันาทกัษะทางภาษา และนึกถึง
ความกา้วหน้าในการเรียนอยู่เสมอในระดบัมาก ในขณะท่ีรายการอ่ืนๆมีการใชร้ะดบัปานกลาง นั่น
หมายความได้ว่า นักศึกษามีเป้าหมายในการเรียนภาษาต่างประเทศ ซ่ึงนับว่าเป็นสัญญาณของการ
แสดงความตั้งใจในการเรียนภาษาต่างประเทศใหป้ระสบความส าเร็จ อนัเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีดีของการเรียน
ใหป้ระสบความส าเร็จ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Lee (2003) และ Chang et al. (2007) 
 เมื่อวิเคราะห์แยกตามสาขาวิชา จะเห็นไดว้่า นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่นจะใชก้ลยุทธ์การ
น าไปสู่ความส าเร็จในระดบัมาก ผูว้ิจยัขออภิปรายว่า ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก ภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาท่ีจดัว่า
ยากภาษาหน่ึง ซ่ึงตอ้งเรียนตวัอกัษรถึง 3 ชนิด คือ ตวัอกัษรฮิระกะนะ จ านวน 46 ตวัอกัษร คะตะกะนะ 
อีก 46 ตวัอกัษร และตวัอกัษรคนัจิอีกจ านวนมากมาย อีกทั้งไวยากรณ์การใชภ้าษาท่ีแตกต่างจากหลกั
ไวยากรณ์ของภาษาไทยและภาษาองักฤษ ดงันั้น กลยทุธก์ารน าไปสู่ความส าเร็จ ตามทฤษฎีของOxford 
(1990) อนัประกอบดว้ย การเอาใส่ต่อการเรียน (Centering your Learning)  ซ่ึงไดแ้ก่พฤติกรรมการ
ตั้งใจเรียนอยา่งสม ่าเสมอ การเตรียมบทเรียนล่างหนา้ รับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย การจดัการ
และการวางแผนการเรียน (Arranging and planning your learning) อนัไดแ้ก่ พฤติกรรมการก าหนด
เป้าหมายและจุดประสงคใ์นการเรียนรู้ การก าหนดจุดประสงคข์องงานแต่ละงาน การวางแผนกิจกรรม
การเรียนต่างๆ การคน้ควา้หาความรู้ การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ การแสวงหาโอกาสใน
การฝึกฝน การประเมินการเรียนรู้ของตนเอง (Evaluating your learning) อนัไดแ้ก่ พฤติกรรมการก ากบั
ดูแลตนเอง การตรวจสอบความสามารถของตนเอง การคน้หาขอ้บกพร่องของตนเอง และการประเมิน
ความกา้วหนา้ของตนเองนั้น นกัศึกษาสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่นจะตอ้งใชก้ลยุทธ์น้ีในระดบัมาก ในขณะท่ี
นกัศึกษาสาขาภาษาองักฤษ และนกัศึกษาสาขาภาษาจีนใชก้ลยทุธน้ี์ในระดบัปานกลาง  

ประเด็นท่ีน่าสนใจอีกประการหน่ึง คือ การใช้กลยุทธ์ทางสังคมในเร่ือง การสนใจเรียนรู้
วฒันธรรมของเจา้ของภาษาเมื่อเรียนภาษา จากผลการวิจยั พบว่า นกัศึกษาสาขาภาษาองักฤษและสาขา
ภาษาญ่ีปุ่นมีการใชก้ลยุทธ์ในเร่ืองน้ีในระดับมาก ผูว้ิจัยขออภิปรายดงัน้ี ผลการวิจยัประเด็นน้ีได้
สอดคลอ้งกบัผลการสัมภาษณ์ผูส้อนภาษาท่านหน่ึงท่ีไดก้ล่าวว่า การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศตอ้ง
เรียนรู้วฒันธรรมของภาษานั้นๆ และชาตินั้นๆเพ่ือสามารถน าไปใชส่ื้อสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และ
สอดคลอ้งกบั Rubin and Thompson (1982 อา้งถึงใน แพรวพรรณ พร้ิงพร้อม, 2553, น. 9-10) ได้
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อธิบายคุณลกัษณะของผูเ้รียนภาษาท่ีประสบความส าเร็จไว ้14 ประการ ข้อหน่ึงในคุณลกัษณะ 14 
ประการ คือ การเรียนรู้วฒันธรรม และสไตลก์ารพดูและการเขียนท่ีต่างกนัในแต่ละสถานการณ์ของแต่
ละภาษา ดงันั้นนกัศึกษาท่ีเรียนภาษาองักฤษ และภาษาญ่ีปุ่นตอ้งใหค้วามสนใจในการเรียนรู้วฒันธรรม
ของเจา้ของภาษาประกอบกบัการเรียนรู้ภาษาดว้ย ก็เพราะภาษาองักฤษเป็นภาษาของชาวตะวนัตก และ
เป็นวฒันธรรมของชาวตะวนัตกซ่ึงมีวฒันธรรมหลายอย่างท่ีแตกต่างจากคนไทย รวมทั้งการใชภ้าษา 
ส านวนการพูดก็แตกต่างกนัดว้ย ส่วนภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาของชาวญ่ีปุ่นถึงแมว้่าจะเป็นชาติในแถบ
เอเชียดว้ยกนั เป็นชนชาติในซีกโลกตะวนัออกดว้ยกนั แต่ก็มีวฒันธรรมบางอยา่งท่ีแตกต่างกนั เช่น ใน
ภาษาญ่ีปุ่นมีการกล่าวค าพูดก่อนและหลงัการรับประทานอาหาร เป็นตน้ จึงท าให้ผูเ้รียนตอ้งสนใจ
เรียนรู้วฒันธรรมควบคู่กบัการเรียนภาษานั้นๆดว้ย 

อีกประเด็นท่ีน่าสนใจ คือ การใชก้ลยุทธ์การเรียนภาษาของนักศึกษาทั้ง 3 สาขาวิชา กลยุทธ์
การเรียนท่ีนกัศึกษาใชใ้นระดบัค่าเฉล่ียของคะแนนมากท่ีสุด คือ กลยทุธด์า้นการน าไปสู่ความส าเร็จซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Goh and Foong (1997) และกลยทุธก์ารเรียนท่ีนักศึกษาใช้ในระดบัค่าเฉล่ีย
ของคะแนนน้อยท่ีสุด คือ กลยุทธ์ทางอารมณ์และความรู้สึก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของLee 
(2003)และChang et al. (2007)  
 2. การใชก้ลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศของนักศึกษาสาขาภาษาองักฤษ ภาษาจีน และ
ภาษาญ่ีปุ่น พบว่า ในภาพรวมนกัศึกษาท่ีเรียนภาษาต่างประเทศท่ีแตกต่างกนัมีการใชก้ลยุทธ์การเรียน
ภาษาท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเพญ็วารี วิจิตรเวชไพศาล (2556) ท่ีไดศ้ึกษาความ
แตกต่างของกลยทุธก์ารเรียนรู้ระหว่างภาษาองักฤษและภาษาญ่ีปุ่นท่ีมีการใชก้ลยทุธท่ี์ไม่แตกต่างกนั  
      Rubin (1982 อา้งถึงในแพรวพรรณ พร้ิงพร้อม,2553, น.9-10) ไดก้ล่าวถึง คุณลกัษณะของ
ผูเ้รียนภาษาท่ีประสบความส าเร็จไว ้14 ประการ หน่ึงใน14 ประการ คือ การรู้จกัหาวิธีการเรียนและ
สามารถจดัการกบัการเรียนของตนเอง ซ่ึงหมายถึง ผูเ้รียนตอ้งมีกลยทุธก์ารเรียนและเลือกใชก้ลยุทธ์ให้
เหมาะสมกบัการเรียนในแต่ละขั้นตอน ดงันั้นไม่ว่าจะเรียนภาษาอะไรก็ตามท่ีไม่ใช่ภาษาแม่ของผูเ้รียน 
กลยุทธ์การเรียนทางตรงและกลยุทธ์การเรียนทางออ้มจะช่วยให้ผูเ้รียนเรียนภาษาใดๆประสบ
ความส าเร็จ กลยทุธก์ารเรียนท่ีจ  าเป็นกบัการเรียนภาษาต่างประเทศ คือ กลยุทธ์การจ า เป็นกลยุทธ์ท่ีใช้
กลไกทางสมองช่วยใหผู้เ้รียนสามารถเก็บขอ้มลูความรู้และน าออกมาใชเ้มื่อตอ้งการ และเป็นกลยุทธ์ท่ี
เสริมสร้างความจ า กลยุทธ์ความรู้ ความเข้าใจ เป็นกลยทุธท่ี์เก่ียวขอ้งกบักระบวนการทางสมองเพื่อให้
ผูเ้รียนเกิดความรู้และความเขา้ใจ เป็นกลยทุธ์พ้ืนฐานในการเรียนรู้ดา้นปัญญา  กลยุทธ์ด้านการแก้ไข
ข้อบกพร่อง เป็นกลยทุธท่ี์ผูเ้รียนใชช่้วยในขณะท่ีมีปัญหาในการเรียนและการส่ือสารภาษานั้น กลยุทธ์
การน าไปสู่ความส าเร็จ  เป็นกลยุทธ์ท่ีผูเ้รียนใชใ้นการเรียนเพื่อให้การเรียนรู้ประสบผลส าเร็จและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน กลยุทธ์ทางอารมณ์และความรู้สึก เป็นกลยุทธ์ท่ีผูเ้รียนใชใ้นการควบคุมอารมณ์
และทศันคติในการเรียน รวมทั้งเป็นกลยทุธท่ี์ผูเ้รียนน ามาใชใ้นการสร้างความเช่ือมัน่ใหต้นเอง กลยุทธ์
ทางสังคม เป็นกลยทุธท่ี์ผูเ้รียนใชใ้นการมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น จะช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความสมารถ
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ในการพฒันาความเขา้ใจ ความคิด  ท าให้การเรียนภาษามีพฒันาการท่ีดีข้ึนตามแนวคิดของ Oxford 
Rebecca (1990, p 14) แนวคิดของ O’Malley et al.(1985) แนวคิดของWenden (1985) แนวคิดของ 
Chamot (1987) และแนวคิดของRubin (1987) 
 ประเด็นท่ีน่าสนใจอีกประเด็นหน่ึง คือ เมื่อพิจารณาในแต่ละกลยุทธ์ พบว่า นักศึกษาท่ีเรียน
ภาษาต่างประเทศแตกต่างกนัมีการใชก้ลยทุธก์ารแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  เมื่อพิจารณาค่าเฉล่ียป็นรายคู่  พบว่า นักศึกษาสาขาภาษาญ่ีปุ่นมีค่าเฉล่ียการใช้      
กลยุทธ์การแกไ้ขข้อบกพร่องมากกว่านักศึกษาสาขาภาษาองักฤษและนักศึกษาสาขาภาษาจีน  ใน
ประเด็นน้ี ผูว้ิจัยขออภิปรายว่า อย่างท่ีกล่าวไวต้อนตน้ว่า ภาษาญ่ีปุ่นมีตัวอกัษรหลายชนิด อีกทั้ง
ไวยากรณ์ยงัแตกต่างและซบัซอ้นจากภาษาไทย ภาษาองักฤษ และภาษาจีน ท าใหเ้วลาเรียนมาถึงขั้นจะ
ใชง้าน ก็จะมีการส่ือสารท่ีถกูบา้งผิดบา้ง ดงันั้นในขั้นตอนของการพฒันาเพื่อให้ส่ือสารได ้นักศึกษา
สาขาภาษาญ่ีปุ่นจึงใชก้ลยทุธก์ารแกไ้ขขอ้บกพร่องในระดบัมาก ท่ีเป็นเช่นนั้นเพราะกลยุทธ์การแกไ้ข
ขอ้บกพร่อง เป็นกลยทุธท่ี์ผูเ้รียนใชช่้วยในขณะท่ีมีปัญหาในการส่ือสาร  ผูเ้รียนตอ้งเดาความเพื่อท่ีจะ
เขา้ใจค าศพัทท่ี์ไม่คุน้เคย ตอ้งใชค้  าท่ีมีความหมายเหมือนกบัค าท่ีรู้จกั ตอ้งคิดค าใหม่ข้ึนมาเองถา้นึกค า
ท่ีตอ้งการส่ือสารไม่ได ้ในระหว่างการสนทนาตอ้งพยายามเดาความหมายของค าศพัท์ ความหมายของ
คนัจิจากบริบทของประโยค ใชท่้าทางประกอบค าพดูบา้ง ใชค้  าศพัทท่ี์ง่ายแทนค าศพัท ์หรือใชค้นัจิท่ีมี
ความหมายท่ีง่ายกว่าแทนคันจิท่ียากแต่มีความหมายเหมือนกัน การเดาความหมายคันจิ  เป็นต้น  
  

3. การใชก้ลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศมีความสัมพนัธ์กบัผลการเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
ค  ากล่าวของ Naiman Frohlich and Todesco (1975 อา้งใน แพรวพรรณ พร้ิมพร้อม, 2551) ท่ีว่า ผูเ้รียน
ท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนภาษามกัใชก้ลยทุธก์ารเรียนต่างๆในการเรียนรู้ภาษา และใชก้ลยุทธ์ิท่ี
หลากหลายและเหมาะสมกบัตนเองและชนิดของงาน และจากงานวิจยัของสุรีย ์จงสถาพรสิทธ์ิ (2543) 
ท่ีพบว่า  นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิในการเรียนภาษาองักฤษต่างกนั มีวิธีการเรียนภาษาองักฤษต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 จากงานวิจยัน้ีแสดงใหเ้ห็นว่า นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนสูงจะใชก้ลยุทธ์
ทั้ง 6 กลยุทธ์ในอตัราร้อยละท่ีมากกว่า 50% ในขณะท่ีนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนต ่าจะใชก้ลยุทธ์ทั้ง 6   
กลยทุธเ์ช่นกนัแต่ใชใ้นอตัราร้อยละต ่ากว่า 50% ซ่ึงไดส้อดคลอ้งกบังานวิจยัของWharton (2000) ท่ีว่า 
นักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง ใชก้ลยุทธ์การเรียนมากกว่านักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนต ่า  และผลการศึกษาของ Lee (2003) และ Su (2005) ท่ีพบว่า นกัเรียนกลุ่มท่ีมีระดบัคะแนนสูงมี
การใช้กลยุทธ์บ่อยกว่านักเรียนกลุ่มท่ีมีระดับคะแนนต ่า ในประเด็นของความส าเร็จในการเรียน
ภาษาต่างประเทศ นอกจากการใชก้ลยุทธ์การเรียนท่ีหลากหลายแลว้ การใชก้ลยุทธ์ให้เหมาะสมกับ
ผูเ้รียนและชนิดงานก็เป็นเร่ืองส าคญัมาก จากผลการสัมภาษณ์ผูส้อนภาษาในงานวิจยัน้ีพบว่า ในการ
เร่ิมตน้เรียนภาษาต่างประเทศภาษาใดก็ตามตอ้งเร่ิมตน้เรียนค าศพัท ์และหลกัไวยากรณ์ ดงันั้น กลยุทธ์
การเรียนทางตรง ไดแ้ก่ กลยุทธ์การจ า กลยุทธ์ความรู้ ความเขา้ใจ กลยุทธ์การแกไ้ขขอ้บกพร่อง จึง
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จ าเป็นมาก เม่ือต้องการพฒันาภาษานั้นๆให้ส่ือสารได ้กลยุทธ์การเรียนทางออ้ม ไดแ้ก่ กลยุทธ์การ
น าไปสู่ความส าเร็จ     กลยทุธท์างอารมณ์และความรู้สึก และกลยทุธท์างสงัคม ก็จะถกูใช ้หรือบางคร้ัง 
บางสถานการณ์การเรียนอาจตอ้งใชอ้ยา่งผสมผสานกนั เป็นตน้  

ประเด็นท่ีน่าสังเกต คือ จากตารางท่ี 19 พบว่านักศึกษาท่ีมีผลการเรียนสูง ใช้กลยุทธ ์          
การน าไปสู่ความส าเร็จ และกลยทุธค์วามรู้ ความเขา้ใจในอตัราร้อยละท่ีสูง  ในประเด็นน้ีขออภิปรายวา่
การเรียนภาษาต่างประเทศท่ีไม่ใช่ภาษาแม่นั้น การตั้งใจเรียน การมีสมาธิในการเรียน การจดัการและ
การวางแผนการเรียนรู้ การฝึกฝน การวิเคราะห์หาเหตุผล การสร้างระบบการรับ ส่งขอ้มูล และการ
ประเมินการเรียนรู้ดว้ยตนเอง มีความจ าเป็นมาก ดงันั้นนกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนสูงจึงใชก้ลยทุธท์ั้งสอง
น้ีในระดบัมากกว่ากลยทุธด์า้นอ่ืนๆ  นอกจากน้ี Brown (2000: 123) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะผูเ้รียนภาษาท่ี
ประสบความส าเร็จ คือ ผูเ้รียนท่ีรู้จกัหาวิธีการเรียนและสามารถจดัการและวางแผนการเรียนดว้ยตนเอง
ได ้ รู้จกัเช่ือมโยงขอ้มลูทางภาษา หาโอกาสฝึกฝนภาษาดว้ยตนเองทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
สามารถจ าและน าเร่ืองท่ีเคยเรียนมาใชไ้ด ้ เรียนรู้จากส่ิงท่ีผดิพลาด ไม่ต่อตา้น หรือทอ้แทก้บัปัญหาการ
เรียนภาษา รู้จกัน าความรู้ในภาษาแม่มาใชเ้ป็นตวัช่วยในการเรียนรู้ภาษาอ่ืนๆ  รู้จกัการเรียนรู้ท่ีเดาอยา่ง
มีหลกัการ เรียนรู้รูปแบบการพดู และการเขียนท่ีต่างกนัในสถานการณ์ต่างๆ ลกัษณะท่ีกล่าวมาทั้งหมด
นั้น คือ กลยทุธก์ารเรียนภาษาทางตรง (Direct Strategies) และ กลยทุธก์ารเรียนภาษาทางออ้ม (Indirect 
Strategies) ตามแนวคิดทฤษฎีของ Oxford Rebecca นัน่เอง 

เมื่อพิจารณาเร่ืองของขนาดความสมัพนัธข์องกลยุทธ์การเรียนกบัผลการเรียนของนักศึกษาท่ี
เรียนภาษาต่างประเทศแตกต่างกนั พบขอ้คน้พบท่ีน่าสนใจ คือ การใช้กลยุทธ์ความรู้ ความเขา้ใจของ
นักศึกษาสาขาภาษาองักฤษ และสาขาภาษาจีน มีความสัมพนัธ์กบัผลการเรียนมากกว่ากลยุทธ์อ่ืนๆ 
ในขณะท่ีการใช้กลยุทธ์การจ าของนักศึกษาสาขาสาขาภาษาญ่ีปุ่น มีความสัมพนัธ์กบัผลการเรียน
มากกว่ากลยทุธอ่ื์นๆ ผูว้ิจยัในฐานะผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นขออภิปรายว่า การใชก้ลยุทธ์การจ าของนักศึกษา
สาขาภาษาญ่ีปุ่นมีขนาดความสมัพนัธก์บัผลการเรียนมากกว่ากลยุทธ์อ่ืนๆ เป็นเพราะนักศึกษาท่ีเรียน
ภาษาญ่ีปุ่นจะใชก้ลยทุธก์ารจ าในการจดจ าตวัอกัษรฮิระกะนะ คะตะกะนะ และคนัจิ ตลอดจนกฏเกณฑ์
ของภาษาท่ีแตกต่างจากกฏเกณฑห์ลกัภาษาต่างๆของภาษาไทย ในขณะท่ีภาษาองักฤษและภาษาจีนมี
กฏเกฑข์องภาษาท่ีใกลเ้คียงกบัภาษาไทย อีกทั้งภาษาญ่ีปุ่นมีการใชต้วัอกัษรคนัจิ ซ่ึงตอ้งใชก้ลยุทธ์ทาง
สมองในการจดักระบวนการจ าตวัคนัจิ ทั้งการอ่าน ความหมาย และการเขียน ซ่ึงเป็นลกัษณะพิเศษ 
โดยเฉพาะเสียงอ่านของตวัคนัจิท่ีมีเสียงอ่าน 2 ลกัษณะ คือ การอ่านตวัคนัจิตวัเดียว  ( Kun Yomi คือ
การอ่านแบบเสียงญ่ีปุ่น) และการอ่านคนัจิท่ีผสมกบัคนัจิ (On Yomi คือ การอ่านตามเสียงจีน) ในขณะ
ท่ีภาษาจีนมีการใชต้วัคนัจิเช่นกนั แต่การอ่านเป็นการอ่านเพียงเสียงภาษาจีนเพียงอยา่งเดียว   

4. จากผลการสมัภาษณ์ผูส้อนภาษาและการสนทนากลุ่มยอ่ยของนกัศึกษา พบว่า กระบวนการ
ทางสมองเป็นกระบวนการท่ีสมองจดัเก็บขอ้มลูในการจ าระยะสั้นและการจ าระยะยาว ท าให้สามารถ
ฟัง พดู อ่าน เขียนภาษาต่างประเทศได ้ส่วนกระบวนการจัดการการเรียนเป็นกระบวนการน าขอ้มูล
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นั้นๆมาใชใ้หเ้กิดผลสมัฤทธ์ิในการเรียน นอกจากน้ียงัใชใ้นการแยกองค์ความรู้ของภาษาอ่ืนท่ีต่างไป
จากภาษาแม่ สรุปไดว้่า การใชก้ลยทุธก์ารเรียน เป็นการใชก้ระบวนการต่างๆทางสมองช่วยในการเรียน
และแกปั้ญหาเก่ียวกบัการเรียนภาษา อนัไดแ้ก่ กลยุทธ์การจ า กลยุทธ์ความรู้ ความเขา้ใจ และกลยุทธ์
การแกไ้ขขอ้บกพร่อง ในขณะเดียวกนักลยทุธท่ี์ใชใ้นการจดัการการเรียน ส่งเสริมและควบคุมการเรียน
ก็จะถกูใชด้ว้ย ซ่ึงไดแ้ก่ กลยทุธก์ารน าไปสู่ความส าเร็จ กลยทุธท์างสงัคม และกลยุทธ์ทางอารมณ์และ
ความรู้สึก ซ่ึงในการเรียนภาษาต่างประเทศจ าเป็นตอ้งใชก้ลยุทธ์ทั้ง 2 ประเภทผสมผสานกนัจะท าให้
การเรียนภาษาต่างประเทศประสบความส าเร็จดงัท่ี Groatry and Oxford (1990) กล่าวว่า กลยุทธ์การ
เรียนเป็นเคร่ืองมือสนบัสนุนใหผู้เ้รียนเรียนรู้ภาษาไดดี้ ไดร้วดเร็ว และส่งผลให้ผูเ้รียนมีความสามารถ
ทางภาษาดีดว้ย 

5. จากผลการสมัภาษณ์ผูส้อนภาษา พบว่า กลยทุธก์ารจ า เป็นกลยุทธ์ท่ีมีผลต่อความส าเร็จใน
การเรียนภาษามากเป็นล าดับแรก ซ่ึงมีความเห็นต่างจากการใช้กลยุทธ์การเรียนของผูเ้รียนตาม
ผลการวิจยัเชิงปริมาณ ในประเด็นดงักล่าวน่าสนใจมาก ผูว้ิจยัขออภิปรายโดยการยกขอ้ความจากการ
สัมภาษณ์ผูส้อนท่านหน่ึงท่ีกล่าวว่า การจดจ าค  าศพัท์หรือไวยากรณ์ถือเป็นหัวใจส าคัญในการเรียน
ภาษาต่างประเทศ แต่หากไม่ไดใ้ชก้ระบวนการทางสมองและกระบวนการในการจดัการการเรียนแลว้ 
ค  าศพัทห์รือไวยากรณ์เหล่านั้นจะหยุดอยู่แค่ความจ าระยะสั้น ไม่ไดเ้ขา้สู่ระบบความทรงจ าระยะยาว 
ดว้ยเหตุน้ีการใชก้ระบวนการทางสมองและกลไกทางสมอง เช่น การเขา้รหัสผ่าน การจดักลุ่มค าศพัท์
เช่ือมโยงความคิด การฝึกปฏิบัติจึงมีส่วนส าคัญยิ่งในการท าให้ความทรงจ าในระยะสั้นกลายเป็น
ความจ าระยะยาว และสามารถดึงขอ้มลูท่ีจ  าได ้และยกมาใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม นอกจากน้ียงัจ  าเป็นตอ้ง
มีการจดัการกระบวนการอย่างเป็นระบบ และน าภาษานั้นๆออกมาใชไ้ด้ถูกตอ้งตามสถานการณ์ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการเรียนการสอน ผูส้อนไม่ควรเน้นเฉพาะการสอนภาษา ควรสอน 

กลยทุธก์ารเรียนรู้ภาษาท่ีหลากหลายวิธีใหแ้ก่ผูเ้รียน และใหผู้เ้รียนฝึกกลยุทธ์ต่างๆเพื่อน ามาใชใ้ห้เกิด
ประโยชน์กบัการเรียนรู้ภาษา 
 2. ขอ้เสนอแนะส าหรับการท าวิจยัในคร้ังต่อไป 

2.1  ควรศึกษาการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษาควบคู่กบัการสอนภาษาเพื่อศึกษา 
ความสมัพนัธร์ะหว่างการใชก้ลยทุธก์ารเรียนกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษา และปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการเรียนภาษา 

2.2  ควรศึกษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธก์ารเรียนภาษาของการสอนภาษาตามปกติกบั 
การสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษาควบคู่กบัการสอนภาษา 
  2.3 ควรศึกษาการพฒันาโมเดลกลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดบั
ปริญญาตรี 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั เร่ือง  
การศึกษาการใชก้ลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีในกรุงเทพฯและปริมณฑล 

(ดดัแปลงจาก Oxford Strategy Inventory for Language Learning (SILL) version 7.0 for ESL/EFL) 
_____________________________________________________________________________________ 
 

ค าช้ีแจง 

 แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการวิจยั เร่ือง การศึกษาการใชก้ลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศ
ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีในกรุงเทพฯและปริมณฑล ซ่ึงดดัแปลงมาจากแบบสอบถามกลยทุธก์ารเรียน
ภาษาของ Oxford Rebecca(1990) ขอใหท่้านโปรดอ่านและตอบค าถามในขอ้ความแต่ละขอ้ท่ีตรงกบัสภาพ
ความเป็นจริงท่ีท่านเป็น ท่ีท่านท า อยา่ตอบโดยคิดว่าอยากท า หรือ เห็นคนอ่ืนท า ค  าตอบของท่านไม่มีขอ้ผดิ
หรือถกู ค  าตอบท่ีเป็นจริงของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษาไทยท่ีเรียนภาษาต่างประเทศ และก่อใหเ้กิด
ประโยชน์ในการพฒันาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศใหม้ีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

แบบส ารวจน้ีแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 

  ตอนท่ี 1   ขอ้มลูเบ้ืองตน้เก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 

  ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกบัการใชก้ลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศ  

ตอนที่ 1   ข้อมูลเบือ้งต้นเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม   
ค าช้ีแจง    กรุณากาเคร่ืองหมาย  ลงใน  ให้ตรงกบัความเป็นจริงของนักศึกษา 

1. เพศ   ชาย    หญิง 

2. สถาบนัการศึกษา 

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  
  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 
  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  
  มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั  
  มหาวิทยาลยัรังสิต 

 

3. สาขาวิชา   ภาษาองักฤษ   ภาษาจีน   ภาษาญ่ีปุ่น 
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4. นกัศกึษามีผลการเรียนภาษาองักฤษ/ ภาษาจีน/ ภาษาญ่ีปุ่น ตั้งแต่ชั้นปีท่ี 1 จนถึงปัจจุบนัเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัใด 

 A   

 B   

 C     D 

 
 

5. ผลการเรียนเฉล่ีย    3.51 ข้ึนไป     3.00 -  3.50 

  2.51 -  3.00    2.00 – 2.50 

 ต  ่ากว่า 2.00 

 

ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกีย่วกบัการใช้กลยทุธ์การเรียนภาษาต่างประเทศ(ภาษาองักฤษ/จนี/ญีปุ่่น)  
ค าช้ีแจง  แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 6 ส่วน มีทั้งหมด 50 ขอ้ ในแต่ละขอ้จะอธิบายถึงกลยทุธก์ารเรียนภาษา 
ใหน้กัศึกษาอ่านขอ้ความ และเลือกค าตอบระดบัการใช้กลยุทธ์ท่ีใช้จริงในการเรียนภาษาของท่าน โดยกา
เคร่ืองหมาย  ในช่องระดบัการใช ้1-5  
  

ระดบัการใช ้ ความหมาย 

1 ใชน้อ้ยท่ีสุดหรือไม่เคยใชเ้ลย 

2 ใชน้อ้ย 
3 ใชป้านกลาง 
4 ใชม้าก 

  ใชม้ากท่ีสุด 

 

ส่วนที่ 1  กลยุทธ์การจ า 

 

ขอ้ 
 

กลยทุธก์ารเรียน 
ระดบัการใช ้

1 2 3 4 5 

1 นกัศึกษาคิดเช่ือมโยงความรู้เก่าท่ีเคยเรียนกบัส่ิงท่ีเรียนรู้ใหม่เป็นภาษาองักฤษ/จีน/
ญ่ีปุ่ น 

     

2 นกัศึกษาหดัใชค้  าศพัทใ์หม่มาใชแ้ต่งประโยคเพื่อช่วยใหจ้ าค  าศพัทน์ั้นได ้      

3 นกัศึกษาเช่ือมโยงเสียงของค าศพัทใ์หม่กบัรูปภาพท่ีเกี่ยวกบัค านั้น เพื่อช่วยในการจ า
ค  าศพัท ์

     

4 นกัศึกษาจ าค  าศพัทใ์หม่โดยการจินตนาการถึงสถานการณ์ท่ีอาจใชค้  าศพัทน์ั้น      

5 นกัศึกษาใชค้  าที่มีเสียงคลอ้งจองเพื่อช่วยในการจ าค  าศพัทใ์หม่      

6 นกัศึกษาใชบ้ตัรค  าเพื่อช่วยในการจ าค  าศพัท์      
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7 นกัศึกษาใชท้่าทางประกอบเพื่อช่วยในการจดจ าค  าศพัทใ์หม่ๆ      

8 นกัศึกษาทบทวนบทเรียนอยา่งสม ่าเสมอ      

9 นักศึกษาจ าค  าศัพท์ใหม่หรือวลีใหม่โดยนึกถึงต าแหน่งของค านั้ นท่ีปรากฏใน
หนงัสือ บนกระดาน หรือตามป้ายประกาศต่างๆ 

     

 

 

ส่วนที่ 2  กลยุทธ์ความรู้ ความเข้าใจ 

 

ขอ้ 
 

กลยทุธก์ารเรียน 
ระดบัการใช ้

1 2 3 4 5 

10 นกัศึกษาพูดหรือเขียนค าศพัทแ์ละรูปประโยคท่ีเรียนใหม่หลายๆคร้ัง เพื่อใหจ้  าได ้      

11 นกัศึกษาพยายามพูดภาษาองักฤษ/จีน/ญ่ีปุ่ นใหเ้หมือนกบัเจา้ของภาษา      

12 นกัศึกษาฝึกการออกเสียงภาษาองักฤษ/จีน/ญ่ีปุ่ น      

13 นกัศึกษาใชค้  าศพัทแ์ละรูปประโยคท่ีรู้จกัในหลายๆเร่ืองท่ีเกี่ยวขอ้ง      

14 นกัศึกษาเร่ิมสนทนาเป็นภาษาองักฤษ/จีน/ญ่ีปุ่นตั้งแต่เร่ิมเรียน      

15 นกัศึกษาดูรายการโทรทศัน์ หรือภาพยนตร์ที่พูดภาษาองักฤษ/จีน/ญ่ีปุ่ น      

16 นกัศึกษาอ่านบทความเป็นภาษาองักฤษ/จีน/ญ่ีปุ่ นเพื่อพฒันาทกัษะการเรียนรู้ทาง
ภาษา 

     

17 นกัศึกษาฝึกเขียนบนัทึก ขอ้ความ หรือรายงานต่างๆเป็นภาษาองักฤษ/จีน/ญ่ีปุ่ น      

18 นกัศึกษาฝึกการอ่านจบัใจความคร่าวๆก่อน แลว้จึงกลบัไปอ่านอยา่งละเอียดอีกคร้ัง       

19 นกัศึกษาจะคน้หาค าภาษาไทยที่มีความหมายตรงกบัค าภาษาองักฤษ/จีน/ญ่ีปุ่ น      

20 นกัศึกษาพยายามฝึกพูดภาษาองักฤษ/จีน/ญ่ีปุ่ นตามโครงสร้างไวยากรณ์ที่ถูกตอ้ง      

21 นักศึกษาหาความหมายภาษาอังกฤษ/จีน/ญ่ีปุ่ นโดยแยกค าออกเป็นส่วนๆตามที่
ตนเองเขา้ใจ 

     

22 นกัศึกษาหลีกเลี่ยงการแปลแบบค าต่อค า      

23 นกัศึกษาฝึกสรุปสาระจากการฟังและการอ่านภาษาองักฤษ/จีน/ญ่ีปุ่ น      

 
 

ส่วนที่ 3  กลยทุธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง 

 

ขอ้ 
 

กลยทุธก์ารเรียน 
ระดบัการใช ้

1 2 3 4 5 

24 นกัศึกษาใชว้ิธีการเดาความเพื่อที่จะเขา้ใจค าศพัทท์ี่ไม่คุน้เคย      

25 ในระหว่างการสนทนา นักศึกษาจะใชท้่าทางประกอบแทนการพูดเม่ือนึกถึงค  าที่
ตอ้งการส่ือสารไม่ได ้

     

26 นกัศึกษาจะคิดค าใหม่ข้ึนเองถา้นึกถึงค  าท่ีตอ้งการส่ือสารไม่ได ้      

27 นักศึกษาจะอ่านภาษาองักฤษ/จีน/ญ่ีปุ่ นโดยไม่เปิดพจนานุกรมเพื่อหาความหมาย
ของค าศพัทท์ุกค า 
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28 นกัศึกษาจะพยายามเดาว่าคนอื่นเขาจะพูดอะไรต่อเป็นภาษาองักฤษ/จีน/ญ่ีปุ่ น      

29 หากนกัศึกษาไม่รู้ค  าศพัท ์นกัศึกษาจะใชค้  าที่มีความหมายเหมือนกนัหรือคลา้ยคลึง
กนัแทน 

     

 

 
ส่วนที่ 4  กลยทุธ์การน าไปสู่ความส าเร็จ 

 

ขอ้ 
 

กลยทุธก์ารเรียน 
ระดบัการใช ้

1 2 3 4 5 

30 นกัศึกษาพยายามหาโอกาสใชภ้าษาองักฤษ/จีน/ญ่ีปุ่ นบ่อยๆเท่าที่จะท าได้      

31 เม่ือรู้วา่ใชภ้าษาองักฤษ/จีน/ญ่ีปุ่นผิด นกัศึกษาก็จะน าขอ้ผิดพลาดนั้นมาปรับปรุงใหดี้ข้ึน      

32 นกัศึกษาตั้งใจฟังเม่ือคนอื่นพูดภาษาองักฤษ/จีน/ญ่ีปุ่น      

33 นกัศึกษาพยายามหาวิธีท่ีจะพฒันาใหภ้าษาองักฤษ/จีน/ญ่ีปุ่นของตนดีข้ึน      

34 นกัศึกษาจดัตารางเวลาใหต้วัเองในการศึกษาและทบทวนภาษาองักฤษ/จีน/ญ่ีปุ่ น      

35 นกัศึกษาขวนขวายที่จะพูดภาษาองักฤษ/จีน/ญ่ีปุ่ นใหไ้ด ้      

36 นกัศึกษาฝึกอ่านภาษาองักฤษ/จีน/ญ่ีปุ่ นมากเท่าที่จะท าได ้      

37 นกัศึกษามีเป้าหมายในการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ/จีน/ญ่ีปุ่ นอยา่งชดัเจน       

38 นกัศึกษานึกถึงความกา้วหนา้ในการเรียนภาษาองักฤษ/จีน/ญ่ีปุ่ นอยูเ่สมอ      
 

 

ส่วนที่ 5  กลยทุธ์ทางอารมณ์และความรู้สึก 

 

ขอ้ 
 

กลยทุธก์ารเรียน 
ระดบัการใช ้

1 2 3 4 5 

39 นกัศึกษาไม่กลวัที่จะพูดภาษาองักฤษ/จีน/ญ่ีปุ่ นกบัเจา้ของภาษา      

40 นกัศึกษาสร้างความมัน่ใจใหต้วัเองในการพดูภาษาองักฤษ/จีน/ญ่ีปุ่น แมว้า่พดูผิดก็ตาม      

41 นกัศึกษาชมเชยหรือใหร้างวลัตวัเองเม่ือพูดภาษาองักฤษ/จีน/ญ่ีปุ่ นไดดี้      

42 นกัศึกษารู้สึกเครียดหรือประหม่าเม่ือเรียนหรือพูดภาษาองักฤษ/จีน/ญ่ีปุ่ น      

43 นกัศึกษาจะบนัทึกความรู้สึกของตนเองในสมุดไดอะร่ี      

44 นกัศึกษาจะแสดงความรู้สึกที่มีต่อการเรียนภาษาองักฤษ/จีน/ญ่ีปุ่ นกบัเพื่อนๆ      
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ส่วนที่ 6  กลยทุธ์ทางสังคม 

 

ขอ้ 
 

กลยทุธก์ารเรียน 
ระดบัการใช ้

1 2 3 4 5 

45 ถา้นกัศึกษาฟังภาษาองักฤษ/จีน/ญ่ีปุ่นไม่ทนั นักศึกษาจะขอให้คนนั้นพูดให้ชา้ลง
หรือขอใหพู้ดใหม่อีกคร้ัง 

     

46 เม่ือนกัศึกษาพูดกบัเจา้ของภาษา กจ็ะขอใหเ้ขาปรับแกภ้าษาใหด้ว้ย      

47 นกัศึกษาฝึกพูดภาษาองักฤษ/จีน/ญ่ีปุ่ นกบัเพื่อนๆ      

48 นกัศึกษาขอความช่วยเหลือเกี่ยวกบัภาษาองักฤษ/จีน/ญ่ีปุ่ นจากเจา้ของภาษา      

49 นกัศึกษาฝึกถามเป็นภาษาองักฤษ/จีน/ญ่ีปุ่ น      

50 นกัศึกษาสนใจเรียนรู้วฒันธรรมของเจา้ของภาษาเม่ือเรียนภาษาองักฤษ/จีน/ญ่ีปุ่ น       
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ตวัอย่าง  
จดหมายขอความอนุเคราะห์เกบ็ข้อมูลการวจิยั                                 

 

 

2 พฤศจิกายน 2558 

 

ที่       ฝวจ.0501(1)/ 

เรื่อง ขออนุญาตและความอนเุคราะห์เกบ็ข้อมลูการวิจัย 

เรียน ท่านคณบดีคณะ....................  
 

  ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร โกมารทัต ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ในหัวข้อเรื่อง “การศึกษาการใช้กลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในกรุงเทพฯและปริมณฑล” โดยเป็นการเก็บข้อมูลจากนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น ในมหาวิทยาลัยต่างๆด้วยการสุ่มเลือกรายช่ือมหาวิทยาลัย ในการนี้ทาง
มหาวิทยาลัยจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร  โกมารทัต เข้าท าการเก็บข้อมูล 
โดยใช้แบบสอบถามถามนิสิต นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นช้ันปีที่ 4 จ านวน
สาขาละ 25-30 คน 

  ทั้งนี้ขออนุญาตให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร โกมารทัต ประสานโดยตรงกับผู้รับผิดชอบ
ในหน่วยงานของท่านเพื่อท าการเก็บข้อมูลต่อไป 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจาณาให้ความอนุเคราะห์ จักขอบพระคุณอย่างสูง 

 

               ขอแสดงความนับถือ 

 
   
 
 

        (ศาตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์) 
     รองอธิการบดสีายงานวิจัย 

 

ผู้ประสานงาน  

ผศ.ดร.สมพร  โกมารทัต 
โทร. 02-954-7300 ต่อ 826  มือถือ 081-835-5431  E-mail: somporng@dpu.ac.th 
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แบบสัมภาษณ์ เร่ือง 

กลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศ 

 

1.  ท่านเป็นอาจารย์สอน  ภาษาอังกฤษ    ภาษาจีน    ภาษาญี่ปุ่น 

2.  มีประสบการณ์การสอน________________ปี 

3.  ท่านคิดว่ากลยุทธ์การเรียนมีความส าคัญและจ าเป็นต่อการเรียนรู้และการสื่อสารภาษาต่างประเทศใช่หรือไม่ 
   ใช่       ไม่ใช่     
4.  ท่านคิดว่ากลยุทธ์การเรียนมีผลต่อความส าเร็จในการเรียนภาษาต่างประเทศของผู้เรียนใช่หรือไม่ 
   ใช่       ไม่ใช่     
5.  ท่านคิดว่ากลยุทธ์การเรียนใดต่อไปน้ีช่วยส่งผลต่อความส าเร็จในการเรียนภาษาของท่าน 
   1.  กลยุทธ์ที่ต้องใช้กระบวนการทางสมองต่างๆช่วยในการเรียนรู้  และแก้ปัญหาเก่ียวกับการเรียน
ภาษา       

 2. กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับการเรียนและเป็นการแก้ไขข้อบกพร่อง ส่งเสริมและการควบคุมการ 
เรียนของตนเองของผู้เรียน  

 3.  ทั้งข้อ 1 และข้อ 2       
6. ท่านคิดว่ากลยุทธ์การเรียนใดต่อไปน้ีมีส่งผลต่อความส าเร็จในการเรียนภาษาของท่านมากน้อยเพียงใด 

กลยุทธ์ ส่งผลต่อความส าเร็จ ไม่ส่งผล 
มาก ปานกลาง น้อย  

1. กลยุทธ์ที่ ใช้กลไกทางสมองช่วยให้สามารถเก็บ
ข้อมูลความรู้และน าออกมาใช้เมื่อต้องการ 

    

2. กลยุทธ์ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการทางสมองเพื่อ
สร้างความรู้และความเข้าใจ 

    

3. กลยุทธ์ที่ ใช้ช่วยในขณะที่มีปัญหาในการสื่อสาร
ภาษาน้ัน 

    

4. กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับการเรียนเพื่อให้การ
เรียนรู้ประสบผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

    

5. กลยุทธ์ที่ใช้ในการควบคุมอารมณ์และทัศนคติใน
การเรียน รวมทั้งเป็นกลยุทธ์ที่น ามาใช้ในการสร้าง
ความเชื่อม่ันให้ตนเอง 

    

6. กลยุทธ์ที่ ใช้ในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน จะช่วย
ส่งเสริมให้มีความสมารถในการพัฒนาความเข้าใจ 
ความคิด  ท าให้การเรียนภาษามีพัฒนาการที่ดีขึ้น 

    

 
 
7. การใช้กระบวนการทางสมอง และกระบวนการในการจัดการการเรียน เป็นสิ่งจ าเป็นในการเรียนภาษาต่างประเทศ ท่าน
เห็นด้วยหรือไม่ 
  เห็นด้วย  เพราะ_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 ไม่เห็นด้วย  เพราะ__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

8. จากประสบการณ์ในการเรียนภาษาต่างประเทศของท่าน นอกเหนือจากกลยุทธ์ 6 ข้อในข้อ 6 ข้างต้น ท่านใช้วิธีการใดบ้าง
ที่ท าให้ท่านประสบความส าเร็จในการเรียนภาษาต่างประเทศ   กรุณาตอบและให้เหตุผลประกอบ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 
    ขอขอบพระคุณส าหรับการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
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ประวตัผิู้วจิยั 

 

ช่ือผู้วจิยั ผศ.ดร. สมพร  โกมารทตั 
วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต การจดัการการศึกษา มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
   ครุศาสตรมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
   ครุศาสตรบณัฑิต เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
  Cert. in Audio Visual Equipment, University of Tsukuba, Japan. 
  Cert. in Long Term Training Program of Foreign Teachers of Japanese  

Language, Japan. 
สถานที่ท างาน ภาควิชาภาษาญ่ีปุ่น  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์   

 Email: somporng@dpu.ac.th 
ผลงานวจิยั  

พ.ศ. 2548 การศึกษาเปรียบเทียบวฒันธรรมการสอนภาษาญ่ีปุ่นในฐานะภาษาท่ีสอง
ระหว่างมหาวิทยาลยัในประเทศไทยกบัมหาวิทยาลยัในประเทศญ่ีปุ่น มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

พ.ศ. 2550 การศึกษาการสอนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทย มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
พ.ศ. 2553 การศึกษาคุณลกัษณะบัณฑิตภาษาญ่ีปุ่นท่ีพึงประสงค์ มหาวิทยาลยัธุรกิจ

บณัฑิตย ์
พ.ศ. 2557 ความตอ้งการภาษาต่างประเทศของวดัในกรุงเทพมหานคร  มหาวิทยาลยัธุรกิจ

บณัฑิตย ์
ต าราและเอกสารการสอน    

ภาษาญ่ีปุ่นส าหรับพนกังานบริการในร้านอาหาร โรงพิมพม์หาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
ภาษาญ่ีปุ่นส าหรับมคัคุเทศก ์โรงพิมพม์หาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
ภาษาญ่ีปุ่น 3 โรงพิมพม์หาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
ภาษาญ่ีปุ่น2   โรงพิมพม์หาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
ภาษาญ่ีปุ่น 1 โรงพิมพม์หาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการโรงแรม + CD ส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

บทความที่พมิพ์เผยแพร่  
พ.ศ. 2550 บทความวิจยัเร่ืองวฒันธรรมการสอนภาษาญ่ีปุ่นในฐานะภาษาท่ีสองระหว่าง

มหาวิทยาลยัในประเทศไทยกบัมหาวิทยาลยัในประเทศญ่ีปุ่น วารสารเจแปนฟาวน์เดชัน่ 
พ.ศ. 2555 บทความวิจยัเร่ืองรูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นระดบัอุดมศึกษาเพื่อ

ธุรกิจน าเท่ียว วารสารสุทธิปริทศัน์.26 (79)  
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พ.ศ. 2557 บทความวิจยัเร่ืองความตอ้งการภาษาต่างประเทศของวดัในกรุงเทพมหานคร 
วารสารมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม. 33(5) กนัยายน-ตุลาคม 2557. 

พ.ศ. 2557 บทความวิชาการ เ ร่ืองการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 25(3) กนัยายน-ธนัวาคม 2557. 

พ.ศ. 2558 บทความวิชาการเร่ืองการสร้างคุณภาพคนด้วยการศึกษาของประเทศญ่ีปุ่น 
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม. 34(6) พฤศจิกายน-ธนัวาคม 
2558. 

พ.ศ. 2559 บทความวิจยัเร่ือง รูปแบบการเรียนภาษาต่างประเทศของนักศึกษาคณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์30(93) มกราคม-มีนาคม 2559. 
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