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ชื่อเร่ืองงานวิจัย  การศึกษาลักษณะการเรียนรู้และกลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของ  
                                                นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร                  

 
ผู้วิจัย   นางธีราภรณ์  พลายเล็ก  
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ลักษณะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและ ศึกษากลวิธี              

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 แขนงวิชาภาษาอังกฤษ  คณะครุศาสตร์และคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร  จ าแนกตามกลุ่ม               
ที่เรียนเก่งมาก กลุ่มที่เรียนเก่ง กลุ่มที่เรียนปานกลาง และกลุ่มที่เรียนอ่อน   

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่  2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัย                 
ราชภัฏ 5 แห่งในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการค านวณของสูตร Taro 
Yamane  ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 303 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และ  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

ผลการวิจัยพบว่า  
1.  ลักษณะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษากลุ่มที่เรียนเก่งมาก ส่วนใหญ่จะมีลักษณะ

การเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้ประสาทตาและลักษณะการเรียนรู้แบบคาดเดากฏและ
ความหมายของภาษาใหม่มากที่สุด รองลงมาคือลักษณะของการรู้สึกสนุกและผ่อนคลายกับการท า
กิจกรรมทางภาษาและภาระงาน   ส่วนนักศึกษากลุ่มที่เรียนเก่งมีลักษณะการเรียนรู้แบบคาดเดากฏ
และความหมายของภาษาใหม่มากที่สุด  รองลงมาคือลักษณะการเรียนรู้แบบเป็นไปตามล าดับ
ขั้นตอน   นักศึกษากลุ่มที่เรียนปานกลางมีลักษณะการเรียนรู้แบบมีความละเอียดถี่ถ้วนในการ
วางแผนและท าภาระงานมากที่สุด  รองลงมาคือลักษณะของการสรุปหาค าตอบด้วยการศึกษากฏ
ของภาษาใหม่ก่อน  และนักศึกษากลุ่มที่เรียนอ่อนจะมีลักษณะการเรียนรู้แบบคาดเดากฏและ
ความหมายของภาษาใหม่มากที่สุด  รองลงมาคือลักษณะของการแสวงหากฏเกณฑ์ทางภาษาใหม่  
ส่วนลักษณะการเรียนรู้ที่มีน้อยที่สุดของนักศึกษากลุ่มที่เรียนเก่งมาก กลุ่มที่เรียนเก่ง และกลุ่มที่
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เรียนปานกลางคือลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะสัมพันธภาพของผู้เรียนที่มีต่อผู้อ่ืน 
ขณะที่นักศึกษากลุ่มที่เรียนอ่อนจะมีลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการริเร่ิมภาระงานน้อยที่สุด   

2.  กลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษากลุ่มที่เรียนเก่งมาก ส่วนใหญ่จะน ากลวิธีที่ใช้              
อภิปัญญามาใช้มากที่สุด รองลงมาคือกลวิธีที่ใช้การเสริมและการทดแทน ส่วนนักศึกษากลุ่มที่เรียน
เก่งจะน ากลวิธีที่ใช้อภิปัญญาและกลวิธีเชิงวิภาพมาใช้มากที่สุด   รองลงมาคือกลวิธีทางสังคม  
นักศึกษากลุ่มที่เรียนปานกลางจะน ากลวิธีที่ใช้อภิปัญญา กลวิธีเชิงวิภาพ และกลวิธีทางสังคมมาใช้
มากที่สุด   รองลงมาคือกลวิธีที่ใช้การเสริมและการทดแทน  และนักศึกษากลุ่มที่เรียนอ่อนจะน า
กลวิธีที่ใช้ความจ ามาใช้มากที่สุด  รองลงมาคือกลวิธีทางสังคม  ส่วนกลวิธีที่น ามาใช้น้อยที่สุดของ
นักศึกษากลุ่มที่เรียนเก่งมาก กลุ่มที่เรียนปานกลางและกลุ่มที่เรียนอ่อนคือกลวิธีที่ใช้ความรู้ความ
เข้าใจ  ขณะที่นักศึกษากลุ่มที่เรียนเก่งจะน ากลวิธีที่ใช้การเสริมและการทดแทนมาใช้น้อยที่สุด   
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Title   A study of English Learning Styles and English Learning  
   Strategies of Second Year Students, Rajabhat Universities  

in Bangkok  
Researcher  Teeraporn  Plailek 
 

Abstract 
This research intends to study the English learning styles and the English 

learning strategies of second year English major students in the faculty of Education 
and the faculty of Humanities and Social Sciences , Rajabhat Universities in Bangkok 
Four groups of students were classified by the grades they received from their English 
subject last year ; Advanced group (grades are A+, A, A-), Intermediate group (grades 
are B+, B, B-), Elementary group (grades are C+, C, C-) and Foundation group (grades 
are D+, D. D-)  

The sample group for the study is 303 second year English major students in the 
first semester of the academic year 2011 in the faculty of Education and the faculty of 
Humanities and Social Sciences in 5 Rajabhat Universities in Bangkok ; Suan Dusit 
Rajabhat University, Phranakhon Rajabhat University, Chandrakasem Rajabhat 
University, Bansomdejchaopraya Rajabhat University and Suan Sunandha Rajabhat 
University. The instrument applied for data collection was the questionnaire. The data 
obtained was analyzed by the applications of percentage, mean and standard deviation.    

The study findings revealed the following : 
1.  The group from the more advanced students tended to have highly visual 

preference and global-oriented learning styles and followed by openness learning 
styles. The intermediate group showed to be stronger in global-oriented learning styles 
and concrete and sequential learning styles in that order. The elementary group used 
highly closure learning styles and followed by analytic orientation learning styles. 
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Lastly, the foundation group showed to be stronger in global-oriented learning styles 
and intuitive learning styles in that order.  The advanced group, the intermediate group 
and the elementary group almost never tended to have relations with others learning 
styles while the foundation group almost never tended to have task orientation learning 
styles. 

2.  The advanced group tended to have highly metacognitive learning strategies 
and followed by compensation learning strategies. The intermediate group used highly 
metacognitive and affective learning strategies and followed by social learning 
strategies. The elementary group tended to have highly metacognitive, affective and 
social learning strategies and next for compensation learning strategies. Lastly, the 
foundation group showed to be stronger in memory learning strategies and social 
learning strategies in that order. The advanced group, the elementary group and the 
foundation group almost never utilized cognitive learning strategies while the 
intermediate group almost never utilized compensation learning strategies. 
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                                      กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีโดยความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากผู้อ านวยการสถาบันวิจัย

และพัฒนา คณาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
สวนสุนันทาที่ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ตลอดจนแก้ไขปรับปรุงงานวิจัยฉบับนี้จนส าเร็จด้วยดี  
ผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้   

ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ ได้กรุณาตรวจสอบเคร่ืองมือในการวิจัย และ                            
ให้ค าแนะน าอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างเคร่ืองมือและสนับสนุนให้งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วง
ไปด้วยด ี

ขอบคุณนักศึกษาทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการท าแบบทดสอบซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินการวิจัย 

สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อธีรรัตน์ คุณแม่ฟองจันทร์ กิจจารักษ์                
อาจารย์วีรยุทธ พลายเล็ก และสมาชิกทุกคนในครอบครัวที่ให้ความช่วยเหลือและเป็นก าลังใจที่ดี
เสมอมา 

คุณค่าและประโยชน์ของงานวิจัยฉบับนี้  ขอมอบแด่บุพการีและครูอาจารย์ทุกท่านที่ได้
อบรมสั่งสอนและให้ความรู้แก่ผู้วิจัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 
 
            ธีราภรณ์  พลายเล็ก  
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สารบัญ   
 

          หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย                     (2) 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ                     (4) 
กิตติกรรมประกาศ                     (6) 
สารบัญตาราง                      (9) 
บทที่ 1  บทน า           1 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา      1 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย                    2 
กรอบแนวคิดของการวิจัย                  3 
ขอบเขตของการวิจัย                   4 
นิยามศัพท์เฉพาะ                   5 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                    7 

บทที่ 2  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง             8 
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับลักษณะการเรียนรู้                   8 

ความหมายของลักษณะการเรียนรู้                   8 
ประเภทของลักษณะการเรียนรู้                   9 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกลวิธีการเรียนรู้                  11 
ความหมายของกลวิธีการเรียนรู้                  11 
ความส าคัญของกลวิธีการเรียนรู้                  12 
ประเภทของกลวิธีการเรียนรู้                   12 

แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาที่สอง                  18 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง                    20 

งานวิจัยในประเทศ                    20 
งานวิจัยต่างประเทศ                    21 

บทที่ 3 วิธีด าเนินการวิจัย                     23 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง                   23 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย                    24 
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           หน้า 
การสร้างและพัฒนาคุณภาพเคร่ืองมือ                  26 
การเก็บรวบรวมข้อมูล                    26 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล                27 

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล                     28 
ตอนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐาน                    28 
ตอนที่ 2  การศึกษาลักษณะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ                 30 
ตอนที่ 3  การศึกษากลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ                 49 

บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ                   63 
สรุปผลการวิจัย                     63 
อภิปรายผล                     65 
ข้อเสนอแนะ                     68 

บรรณานุกรม                      70 
ภาคผนวก                      73 

ภาคผนวก ก  แบบสอบถาม                   74 
ภาคผนวก ข  รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแบบสอบถาม                86 
ภาคผนวก ค  หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแบบสอบถาม            88 

ประวัติผู้วิจัย                      92 
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สารบัญตาราง   
 

ตารางท่ี                              หน้า 
1    จ านวนประชากรและก าหนดกลุ่มตัวอย่าง                        24 
2    จ านวนและร้อยละของนักศึกษาจ าแนกตามเพศ ระดับผลการเรียน  
     และสถาบันการศึกษา                     28 
3    ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของลักษณะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  

   ของนักศึกษาโดยรวม                    30 
4    ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของลักษณะการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์  

   ต่อการใช้ประสาทสัมผัส                   32 
5    ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของลักษณะการเรียนรู้ที่ เกี่ยวข้องกับ 
        ลักษณะสัมพันธภาพของผู้เรียนที่มีต่อผู้อ่ืน                 36 
6    ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของลักษณะการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์  
        กับความคิดและการไตร่ตรองของผู้เรียน                 39 
7    ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของลักษณะการเรียนรู้ที่ เกี่ยวข้องกับ             
     การริเร่ิมภาระ                      42 
8    ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของลักษณะการเรียนรู้ที่ เกี่ยวข้องกับ             
     การจัดการกับความคิดและมุมมองต่างๆ                   45 
9    ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
       ของนักศึกษาโดยรวม                     49 
10    ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลวิธีที่ใช้ความจ า                50 
11    ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลวิธีที่ใช้ความรู้ความเข้าใจ              53 
12    ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลวิธีที่ใช้การเสริมและการทดแทน             55 
13    ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลวิธีที่ใช้อภิปัญญา               57 
14    ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลวิธีเชิงวิภาพ                59 
15    ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลวิธีเชิงวิภาพ                61 
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บทที่ 1 
บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ลักษณะการเรียนรู้  (learning styles) และกลวิธีการเรียนรู้  (learning strategies) มีความส าคัญมาก

ต่อสัมฤทธิ์ผลในการเรียนรู้และถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
เป้าหมายส าคัญในการจัดการศึกษาคือการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง  และการที่ผู้เรียน
จะบรรลุเป้าหมายในการเรียนรู้ผู้เรียนต้องมีกลยุทธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเป็นของ
ตนเอง จึงจะประสบผลส าเร็จในการเรียนได้เป็นอย่างดี   

 คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้ก าหนดแนวคิดหรือกระบวนทัศน์ในการพัฒนาการศึกษา 
ในแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) ข้อ 3.3.1 ให้การศึกษาเป็นกระบวนการที่ท า
ให้ผู้เรียนรู้จักการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเองในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายและรักที่จะ
เรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต  นอกจากนี้ ส. วาสนา ประวาลพฤกษ์ กล่าวไว้ในประเด็นการจัดการ
เรียนการสอนว่า สภาพการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันที่เน้นความรู้ความจ า คงไม่เพียงพอที่จะ
เตรียมคนให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข  การเรียนการสอนในปัจจุบันจ าเป็นต้อง
สร้างบุคคลให้มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง รู้จักสร้างและหาความรู้ด้วยตนเองได้ และพร้อมที่จะ
เผชิญปัญหาที่ซับซ้อนในสังคม (ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช, 2540 : 1 ; อ้างใน ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์, 2539) 

เมื่อพิจารณาสภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศในประเทศไทย พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่           
มีลักษณะเฉื่อยชา ขาดความกระตือรือร้น และคุ้นเคยกับการสอนแบบมีผู้คอยป้อนความรู้ให้ ผู้เรียน
มักจะสนใจท าในสิ่งที่ได้คะแนนดีเท่านั้น และพฤติกรรมเหล่านี้ท าให้การเรียนรู้เพื่อให้เกิด
ความสามารถในการใช้ภาษาเป็นไปได้ยากและขาดประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนแปลง 
(อาภาภรณ์  จินดาประเสริฐ, 2540 : 2) ในส่วนของครูผู้สอน ต้องมีการเปลี่ยนบทบาทจากเป็นผู้สอน 
ผู้น า ผู้ประเมิน ผู้ควบคุม ผู้จัดการทุกสิ่งทุกอย่างในชั้นเรียน มาเป็นผู้ช่วยเหลือ คอยอ านวยความสะดวก 
ฝึกผู้เรียนให้รู้จักใช้กลวิธีการเรียนแบบต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และกลวิธีในการเรียนเป็นวิธีการที่
ผู้เรียนจัดการกับข้อมูลใหม่ที่พบเพื่อท าให้เกิดการเรียนรู้ การเก็บรักษา และเลือกเอาข้อมูลเหล่านั้น
กลับมาใช้ กลวิธีในการเรียนเป็นปฏิกิริยาเฉพาะอย่างที่ผู้เรียนเลือกใช้ในห้องเรียนเพื่อให้เข้าใจบทเรียน
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ได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น การเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถถ่ายโอนความรู้ไปสู่สถานการณ์ใหม่
ได้มากขึ้น (Oxford, 1990 : 8) 

จากประสบการณ์การที่ผู้วิจัยได้จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 
และ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 1  ที่เรียนในปีการศึกษา 
2553 ที่ผ่านมานั้น มีความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษสูงกว่านักศึกษาชั้นปีที่ 2 โดยผู้วิจัยได้วัด
จากคะแนนในการเรียนวิชา  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางสังคม (EED 1101) และในวิชาการอ่าน
และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อชีวิต ( EED 1201) จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่า ในปัจจุบัน 
นักศึกษาส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาดีขึ้น  มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้มากขึ้น ซึ่ง
ปัจจัยหนึ่งอาจจะมาจากการที่นักศึกษามีลักษณะการเรียนรู้และกลวิธีการเรียนรู้ที่ดี  และในปีการศึกษา 
2553 ที่ผ่านมา ผู้วิจัยได้ท าการวิจัยเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา ผลการวิจัยพบว่า กลวิธีการเรียนและลักษณะนิสัยในเร่ืองการใช้ภาษา  เป็นปัจจัยที่มีผลต่อ
ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษามากที่สุด  ดังนั้น  อาจกล่าวได้ว่า  ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษามีความสัมพันธ์กับกลวิธีการเรียนรู้ของนักศึกษา  ซึ่งถ้าได้มีการศึกษาว่า
กลวิธีการเรียนรู้ใดที่นักศึกษาใช้ในการเรียนรู้ภาษาและมีผลท าให้ผลการเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
ก็จะเป็นประโยชน์ส าหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนอ่อนหรือนักศึกษาที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ
แตกต่างกัน ซึ่งกลวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ดีจะส่งผลให้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษามีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนภาษาอังกฤษ  จึงสนใจที่จะศึกษาลักษณะการเรียนรู้และกลวิธีการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่  2  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร  ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อประโยชน์ที่ได้กล่าว
มาแล้วข้างต้น 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาลักษณะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 แขนงวิชาภาษาอังกฤษ  คณะ

ครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร  จ าแนก
ตามกลุ่มที่เรียนเก่งมาก กลุ่มที่เรียนเก่ง กลุ่มที่เรียนปานกลาง และกลุ่มที่เรียนอ่อน 
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2.  เพื่อศึกษากลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 แขนงวิชาภาษาอังกฤษ  คณะ         
ครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร  จ าแนก
ตามกลุ่มที่เรียนเก่งมาก กลุ่มที่เรียนเก่ง กลุ่มที่เรียนปานกลาง และกลุ่มที่เรียนอ่อน 

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย  
ในการก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย  ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง คือ 
พัชรีพรรณ ม.รัตนพล ( 2541) ได้ท าวิจัยเร่ือง การศึกษาลักษณะการเรียนรู้และกลวิธีการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการเรียนรู้และกลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียน โดยเลือกนักเรียน
จ านวน 128 คน โดยสุ่มเป็นกลุ่ม และแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะการเรียนรู้
ของกลุ่มตัวอย่างโดยรวม ชอบการเรียนรู้ตามขั้นตอนมากที่สุด (ร้อยละ 70) เมื่อแยกพิจารณาตามระดับ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า นักเรียนกลุ่มสูงและกลุ่มต่ า มีลักษณะเปิดตัว 
(ร้อยละ 52 และ 50) ในขณะที่กลุ่มปานกลางมีลักษณะเปิดตัว (ร้อยละ 44) และนักเรียนกลุ่มสูงและ
กลุ่มปานกลางเป็นผู้ถนัดใช้ตา (ร้อยละ 48 และ 44) และชอบคาดเดากฎเกณฑ์และความหมายของภาษา
ใหม่ (ร้อยละ 39 และ 54) ในขณะที่นักเรียนกลุ่มต่ าถนัดใช้หู (ร้อยละ 50) นอกจากนี้ยังพบว่านักเรียน
ทั้ง 3 กลุ่ม น ากลวิธีอภิปัญญามาใช้บ่อยถึงบ่อยมาก ส าหรับกลวิธีความรู้ความเข้าใจและกลวิธีการเสริม
และการทดแทน พบว่า นักเรียนกลุ่มสูงและกลุ่มปานกลางได้น ามาใช้บ่อยถึงบ่อยมาก ในขณะที่
นักเรียนกลุ่มต่ าน ามาใช้น้อยถึงแทบไม่ได้ใช้เลย    

  สุวิมล  บุญมา ( 2551) ได้ท าการวิจัยเร่ือง การศึกษากลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน           
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอุบลวิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษ
และเปรียบเทียบกลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อน โดยมี
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 100 คน แบ่งเป็นนักเรียนกลุ่มเก่ง จ านวน 42 คน นักเรียนกลุ่มปานกลาง จ านวน 46 
คน และนักเรียนกลุ่มอ่อน จ านวน 12 คน ผลการวิจัยพบว่า กลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษที่นักเรียน
ปฏิบัติมากที่สุด คือ กลวิธีการถามคนอื่น กลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษที่นักเรียนปฏิบัติน้อยที่สุด คือ 
กลวิธีการสร้างค าใหม่ขึ้นเอง เมื่อเปรียบเทียบกลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่มเก่ง กลุ่ม
ปานกลางและกลุ่มอ่อน พบว่า นักเรียนกลุ่มเก่งและปานกลาง และนักเรียนกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนใช้
กลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และนักเรียนกลุ่มปาน
กลางและกลุ่มอ่อนใช้กลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษไม่มีความแตกต่างกัน 
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จากงานวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้  
ตัวแปรอิสระ ได้แก่    
1.  ลักษณะการเรียนรู้  ได้แก่ 

      1.1   ลักษณะการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้ประสาทสัมผัส 
      1.2.  ลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะสัมพันธภาพของผู้เรียนที่มีต่อผู้อ่ืน   
      1.3   ลักษณะการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์กับความคิดและการไตร่ตรองของผู้เรียน                                   
      1.4   ลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการริเร่ิมภาระงาน 
      1.5   ลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับความคิดและมุมมองต่างๆ                               

2.  กลวิธีการเรียนรู้  ได้แก่ 
1.1   กลวิธีที่ใช้ความจ า 
1.2   กลวิธีที่ใช้ความรู้ความเข้าใจ 
1.3   กลวิธีที่ใช้การเสริมและการทดแทน 
1.4   กลวิธีที่ใช้อภิปัญญา 
1.5   กลวิธีเชิงวิภาพ 
1.6   กลวิธีทางสังคม 

   
ขอบเขตของการวิจัย 

1.  ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่  2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แห่งในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏ                  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จ านวน 1,249  คน  

2.  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่  2  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แห่งในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจาก การ
ค านวณของสูตร Taro Yamane  ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 303 คน 
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3.  ลักษณะการเรียนรู้ภาษาของกลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยคร้ังนี้ได้ก าหนดขอบเขตเฉพาะของ
ลักษณะการเรียนรู้  ดังนี ้

  3.1  ลักษณะการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้ประสาทสัมผัส   
3.2  ลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะสัมพันธภาพของผู้เรียนที่มีต่อผู้อ่ืน   

  3.3  ลักษณะการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์กับความคิดและการไตร่ตรองของผู้เรียน   
  3.4  ลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการริเร่ิมภาระงาน   
  3.5  ลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับความคิดและมุมมองต่างๆ 

4.  กลวิธีการเรียนรู้ภาษาของกลุ่มตัวอย่าง  ในการวิจัยคร้ังนี้ได้ก าหนดขอบเขตเฉพาะของกลวิธี
การเรียนรู้  ดังน้ี 

4.1  กลวิธีที่ใช้ความจ า   
4.2  กลวิธีที่ใช้ความรู้ความเข้าใจ   
4.3  กลวิธีที่ใช้การเสริมและการทดแทน   
4.4  กลวิธีที่ใช้อภิปัญญา   
4.5  กลวิธีเชิงวิภาพ   
4.6  กลวิธีทางสังคม    

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1.  ลักษณะการเรียนรู้  ( Learning styles) หมายถึง ลักษณะทางด้านสติปัญญา ความรู้สึก นึกคิด 

จิตใจของผู้เรียนแต่ละคน ซึ่งลักษณะการเรียนรู้ดังกล่าวมีผลต่อวิธีการในการเรียนรู้ การเลือก                      
การตอบสนองหรือการมีปฏิสัมพันธ์ต่อการเรียนการสอนเมื่อผู้เรียนต้องการเรียนรู้ภาษา  โดยแบ่งเป็น                   
5 ด้าน ดังน้ี 

  1.1   ลักษณะการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้ประสาทสัมผัส  ลักษณะการเรียนรู้น้ี                 
จะเกี่ยวข้องกับการใช้ประสาทสัมผัส 3 ด้าน ได้แก่ ประสาทสัมผัสตา ประสาทสัมผัสหู และประสาท
สัมผัสมือ เป็นการเรียนรู้ที่แสดงว่าผู้เรียนถนัดใช้ตาดู ถนัดใช้หูฟัง หรือถนัดใช้มือในการท ากิจกรรม 

    1.2   ลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะสัมพันธภาพของผู้เรียนที่มีต่อผู้อ่ืน เป็นการ
เรียนรู้ที่แสดงว่าผู้เรียนมีสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะเปิดตัวและชอบสังคม หรือ
ลักษณะเก็บตัวหรือชอบท างานคนเดียว 
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    1.3   ลักษณะการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์กับความคิดและการไตร่ตรองของผู้เรียน เป็นการ
เรียนรู้ของผู้เรียนใน 2 ลักษณะ คือ การแสวงหากฏเกณฑ์ทางภาษาใหม่ หรือการเรียนรู้ไปตามล าดับ
ขั้นตอน 

    1.4   ลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการริเร่ิมภาระงาน  ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้เมื่อมีการ
ริเร่ิมภาระงานในลักษณะของการมีความละเอียดถี่ถ้วนในการวางแผนและท าภาระงานที่ได้รับ
มอบหมาย หรือลักษณะของการรู้สึกสนุกและผ่อนคลายกับการท ากิจกรรมทางภาษาและภาระงาน 

    1.5  ลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับความคิดและมุมมองต่างๆ  เป็นการเรียนรู้
ที่แสดงว่า ผู้เรียนชอบการคาดเดากฏและความหมายของภาษาใหม่ หรือผู้เรียนต้องการศึกษา
รายละเอียดของภาษาและหลักไวยากรณ์ก่อนการสรุปหาค าตอบ 

 2.  กลวิธีการเรียนรู้  ( Learning strategies)  หมายถึง  วิธีการที่ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ภาษาได้อย่าง
ถูกต้องหรือเมื่อใช้วิธีการใดๆแล้วมีการเรียนรู้ทางภาษาเกิดขึ้น แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ดังน้ี  

 2.1   กลวิธีที่ใช้ความจ า คือ วิธีการที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเก็บข้อมูลความรู้ไว้และน าออกมา
ใช้เมื่อต้องการ 

 2.2   กลวิธีที่ใช้ความรู้ความเข้าใจ คือ วิธีการที่ใช้ความรู้และความเข้าใจเพื่อช่วยในการ
เรียนรู้ภาษา 

 2.3   กลวิธีที่ใช้การเสริมและการทดแทน  คือ วิธีการที่ผู้เรียนใช้เมื่อมีความรู้ขึ้นใหม่  เช่น                          
การเดาอย่างมีหลักการเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจในสิ่งที่เรียน หรือการใช้ท่าทางแทนการพูด การปรับสาร
ให้ง่ายขึ้นและการหาค าอื่นมาแทนเพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถสนทนาหรือเขียนได้ดีขึ้น 

   2.4   กลวิธีที่ใช้อภิปัญญา คือ วิธีการที่ผู้เรียนมีการวางแผนการเรียนรู้ ตระหนักในการเรียนรู้
ภาษาของตนเอง ประเมินการเรียนรู้ภาษาของตนเองและสามารถจัดการกับตนเองเพื่อให้เกิดการเรียนรู้
ภาษาที่มีประสิทธิภาพ 

 2.5   กลวิธีเชิงวิภาพ คือ วิธีการในการจัดการกับอารมณ์หรือความรู้สึกของตนเองให้พร้อม
ในการเรียนรู้ภาษา เช่น การลดความวิตกกังวล การให้ก าลังใจตนเอง และการดูแลอารมณ์ของตนเอง 

 2.6   กลวิธีทางสังคม คือ วิธีการสร้างความสัมพันธ์หรือมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อช่วยให้เกิด 
การเรียนรู้ภาษา เช่น การถามค าถาม การท างานร่วมกับผู้อ่ืน และการเห็นใจผู้อ่ืน เป็นต้น 

3.  แบบสอบถาม (Questionnaires)  
3.1  แบบสอบถามลักษณะการเรียนรู้ภาษา  หมายถึง แบบสอบถามที่ผู้วิจัยดัดแปลงมาจาก 
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แบบสอบถาม  SOS-L (Style Orientation Scale for Language Learning) ของ Oxford ใช้ในการประเมิน
ลักษณะการเรียนรู้ภาษา โดยเฉพาะที่เป็นภาษาใหม่หรือไม่ใช่ภาษาแรกของผู้เรียน 

3.2  แบบสอบถามลักษณะกลวิธีการเรียนรู้ภาษา  หมายถึง แบบสอบถามที่ผู้วิจัยดัดแปลงมา 
จากแบบสอบถาม SILL (Strategy Inventory for Language Learning) ของ Oxford ใช้ในการประเมิน       
วิธีการเรียนรู้ภาษาของผู้เรียน 

4.  นักศึกษา (Students) หมายถึง นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 
2555  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

5.  มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ( Rajabhat Universities in Bangkok) หมายถึง  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  5  แห่งในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัย              
ราชภัฏพระนคร  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ยกเว้นมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เน่ืองจากมหาวิทยาลัยไม่ได้เปิด             
การเรียนการสอนในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  ทราบลักษณะการเรียนรู้และกลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
2.  ทราบแนวทางในการพัฒนา ลักษณะการเรียนรู้และกลวิธีการเรียนรู้ ของนักศึกษา ที่มีผล              

การเรียนรู้ในระดับปานกลางและต่ า และแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน ให้สอดคล้องหรือเอ้ือ
ต่อลักษณะการเรียนรู้และกลวิธีการเรียนรู้ของนักศึกษา  

3.  เผยแพร่ข้อมูลที่ได้จากผลการวิจัยให้แก่อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อน าไป
พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป   
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 
การวิจัยเร่ือง การ ศึกษาลักษณะการเรียนรู้และกลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา                                 

ชั้นปีที่ 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร  ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัย                 
ที่เกี่ยวข้องและน าเสนอเป็นล าดับ ดังนี้  

1.  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับลักษณะการเรียนรู้ 
1.1  ความหมายของลักษณะการเรียนรู้ 
1.2  ประเภทของลักษณะการเรียนรู้ 

2.  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกลวิธีการเรียนรู้ 
2.1  ความหมายของกลวิธีการเรียนรู้ 
2.2  ความส าคัญของกลวิธีการเรียนรู้ 
2.3  ประเภทของกลวิธีการเรียนรู้ 

3.  แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาที่สอง 
4.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  4.1  งานวิจัยในประเทศ 
  4.2  งานวิจัยในต่างประเทศ 

 

1.  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับลักษณะการเรียนรู้ 
 1.1  ความหมายของลักษณะการเรียนรู้ 

นักวิชาการและนักวิจัยได้ให้ค าจ ากัดความของลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียนไว้ดังนี้  
 Oxford and Ehrman  (1988 : 196) ให้ค าจ ากัดความของลักษณะการเรียนรู้ ไว้ว่าคือ วิธีการ

โดยทั่วไปที่ผู้เรียนใช้ในการเรียนวิชาต่างๆ รวมถึงการเรียนภาษาต่างประเทศ 
 Ronal R. Schmech (1988 : 18) ได้กล่าวว่า วิธีการเรียนรู้หรือลักษณะการเรียนรู้เป็นวิธี 

การเรียนและเป็นพฤติกรรมของแต่ละบุคคลที่ได้รับอิทธิพลจากคุณลักษณะต่างๆของตัวบุคคลและ
การรับรู้สถานการณ์ที่บุคคลนั้นเผชิญ ซึ่งสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับ
สถานการณ์ในการเรียนรู้  
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  Kinsella  (1995 : 171)  ให้ความหมายของลักษณะการเรียนรู้ คือ วิธีการธรรมชาติที่เป็น
นิสัยและเป็นที่ชื่นชอบของบุคคลแต่ละบุคคลในการรับ ประมวล และเก็บรักษาข้อมูลและทักษะ
ใหม่ๆ โดยไม่ค านึงถึงวิธีการสอนหรือเน้ือหาวิชา 

Kyriacou, Benmansour and low (อ้างใน พัชรีพรรณ ม.รัตนพล, 2541 : 10) ได้อธิบาย
ลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียนว่า หมายถึง แนวทางโดยทั่วไปที่ผู้เรียนน าไปใช้เมื่อเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียน  

สุรีย์  จงสถาพรสิทธิ์  ( 2543 : 13)  ให้ความหมายของลักษณะการเรียนรู้ไว้ว่า หมายถึง 
วิธีการต่างๆ ที่ผู้เรียนแต่ละคนใช้ในการเรียนรู้งานเฉพาะหรืองานในระดับวิชาภายในบริบททาง
การศึกษา เป็นการรับรู้กระบวนการเรียนรู้ของตนในสถานการณ์การเรียนรู้  โดยท าการเชื่อมโยง
แรงจูงใจในการเรียนและกลวิธีในการเรียนให้สอดคล้องกันเพื่อน าไปสู่ผลการเรียนที่ต้องการ 

สุรางคนา  เลี่ยมเพ็ชรรัตน์ ( 2543 : 10) ได้สรุปความหมายของลักษณะการเรียนรู้ว่า เป็น
ลักษณะของวิธีการเรียนรู้ที่ผู้เรียนแต่ละคนชอบ จะเป็นวิธีการเรียนวิธีใดก็ได้ที่จะท าให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ได้มากที่สุด เป็นลักษณะการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียนที่ผู้เรียนแต่ละคน
ชอบและใช้ปฏิบัติเป็นประจ าในการเรียนรู้  

กล่าวโดยสรุป ลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียน คือ วิธีการหรือแนวทางที่ผู้เรียนมีความถนัด
ชอบและใช้ปฏิบัติเป็นประจ าเพื่อให้เกิดการเรียนรู้มากที่สุดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งลักษณะ
การเรียนรู้ของแต่ละคนนั้นจะเป็นลักษณะเฉพาะของตนเองเพื่อใช้ในการเรียนรู้ในสถานการณ์การ
เรียนรู้ต่างๆ 

 1.2  ประเภทของลักษณะการเรียนรู้ 
 นักการศึกษาที่ศึกษาเร่ืองลักษณะการเรียนรู้ ได้แบ่งประเภทของลักษณะการเรียนรู้  และ

ให้รายละเอียดของลักษณะการเรียนรู้แต่ละประเภท ดังน้ี 
 John B. Biggs (1993 : 6-7)  John T.E. Richardson and Estell King (1991 : 366) และ 

Angus Duff (1997 : 538-539) (อ้างใน สุรีย์ จงสถาพรสิทธิ์, 2543 : 14) ได้แบ่งวิธีการเรียนออกเป็น  
3  วิธี  คือ 

 1.  วิธีการเรียนแบบผิวเผิน  ( Surface Approach)  ผู้เรียนที่มีวิธีการเรียนแบบผิวเผินจะมี
แรงจูงใจเชิงเคร่ืองมือ คือ ต้องการเรียนเพื่อสิ่งตอบแทนภายนอก เช่น การสอบผ่าน ต้องการงานดีๆ 
ต้องการเงินมากๆ และมีกลวิธีการเรียนที่จะท าให้บรรลุผลตามที่ตั้งใจ คือ ผู้เรียนจะใช้เวลาและ
ความพยายามน้อยในการเรียนรู้ ท่องจ าเน้ือหาที่เรียนโดยปราศจากความเข้าใจ วิธีการเรียนรู้น้ี
น าไปสู่ผลการเรียนรู้ที่ไม่น่าพึงพอใจ 
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 2.  วิธีการเรียนแบบรู้ลึก  ( Deep Approach)  ผู้เรียนที่มีวิธีการเรียนแบบรู้ลึกจะมีแรงจูงใจ
ภายใน กล่าวคือ ผู้เรียนจะเรียนเพราะมีความชอบและสนใจในบทเรียน และรู้สึกว่างานหรือ
บทเรียนนั้นท้าทายความสามารถ ตลอดจนต้องการพัฒนาความสามารถและท างานหรือท ากิจกรรม
ต่างๆ ให้มีความสมบูรณ์และมีคุณภาพมากที่สุด  วิธีในการเรียนที่ผู้เรียนใช้คือ การท าความเข้าใจสิ่ง
ที่เรียนรู้ในระดับลึกกว่าความหมายตามตัวอักษร โดยจะท าความเข้าใจในระดับความคิดหลักหรือ
แก่นของเร่ือง  ผู้เรียนจะอ่านมาก นอกเหนือจากแบบเรียนแล้วยังอ่านหนังสืออ่ืนๆ ที่มีหัวเร่ือง
เกี่ยวข้อง อีกทั้งใช้เวลาว่างในการศึกษาเพิ่มเติม นอกจากนี้ผู้เรียนยังวิเคราะห์ หาเหตุผล ตั้งค าถาม
กับผู้สอนเมื่อไม่เข้าใจ วิธีการเรียนรู้น้ีน าไปสู่ผลการเรียนรู้ในเชิงคุณภาพที่น่าพอใจ 

 3.  วิธีการเรียนแบบใฝ่สัมฤทธิ์  ( Achieving Approach)  ผู้เรียนที่มีวิธีการเรียนแบบใฝ่
สัมฤทธิ์ จะมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ คือ ต้องการเรียนเพื่อให้ได้เกรดสูง ต้องการแข่งขันกับเพื่อนๆ 
มั่นใจในความสามารถของตนเองที่จะเรียนรู้ให้ประสบความส าเร็จ ผู้เรียนจะใช้วิธีการต่างๆ ที่จะ
ท าให้ได้คะแนนดีและประสบความส าเร็จในการสอบ เช่น การจัดการเวลา การวางแผน การจด
บันทึก อ่านหนังสือที่ครูแนะน า เขียนตอบข้อสอบอย่างรอบคอบ วิธี การเรียนรู้น้ีน าไปสู่ผลการ
เรียนรู้ที่ได้คะแนนในการสอบ 

พัชรีพรรณ  ม.รัตนพล ( 2541 : 13-14)  ได้ศึกษาลักษณะการเรียนรู้และได้แบ่งลักษณะการ
เรียนรู้ โดยยึดตามแนวคิดของ Oxford, 1991 (อ้างใน Brown, 1989 : 189-213) โดยแบ่งลักษณะ
วิธีการเรียนรู้ภาษาของแบบประเมินลักษณะการเรียนรู้ภาษา ประกอบด้วยวิธีการเรียนรู้  5  มิติ
ใหญ่ๆ คือ 

 1.  ลักษณะการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้ประสาทสัมผัส ( sensory preference ; 
visual, auditory, hands-on)  เป็นการเรียนรู้ที่แสดงว่าผู้เรียนถนัดใช้ตาดู ถนัดใช้หูฟังและสนทนา 
หรือถนัดใช้มือในการท ากิจกรรม 

 2.  ลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะสัมพันธภาพของผู้เรียนที่มีต่อผู้อ่ืน ( relation 
with others ; extroversion, introversion)  เป็นการเรียนรู้ที่แสดงว่าผู้เรียนมีลักษณะเปิดตัว ชอบ
สังคม หรือมีลักษณะเก็บตัว เขินอาย ชอบท างานคนเดียว 

 3.  ลักษณะการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์กับความคิดและการไตร่ตรองของผู้เรียน ( relation 
with ideas ; intuitive, concrete / sequential) เป็นการเรียนรู้ที่แสดงว่าผู้เรียนมักแสวงหากฎเกณฑ์
ทางภาษาใหม่ ผู้เรียนมักไม่ข้ามขั้นตอนใดๆ ในการท ากิจกรรมทางภาษาและชอบน ากลวิธีในการจ า
มาใช้อยู่เสมอ 
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 4.  ลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการริเร่ิมภาระงาน ( orientation to learning task; 
closure, openness) เป็นการเรียนรู้ที่แสดงว่าผู้เรียนมีความละเอียดรอบคอบในการวางแผน ในการ
กระท าภาระงานที่ได้รับมอบหมาย โดยต้องการค าอธิบายถึงภาระงานนั้นอย่างครบถ้วน  

 5.  ลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับความคิดและมุมมองต่างๆ  ( overall 
orientation ; global, analytic) เป็นการเรียนรู้ที่แสดงว่าผู้เรียนมักใช้กลวิธีในการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อ
คาดเดาความหมายของภาษาใหม่ หรือผู้เรียนที่ต้องการศึกษารายละเอียดของภาษาและกฎเกณฑ์
ไวยากรณ์ก่อนการสรุปค าตอบใหม่ได้ 

กล่าวโดยสรุป ลักษณะการเรียนรู้อาจแบ่งได้เป็นหลายลักษณะตามแนวคิดของ                      
นักการศึกษาหรือนักวิจัยต่างๆ ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะการเรียนรู้
ของ Oxford โดยแบ่งลักษณะการเรียนรู้ออกเป็น 5 ลักษณะ คือ 1) ลักษณะการเรียนรู้ที่มี
ความสัมพันธ์ต่อการใช้ประสาทสัมผัส  2) ลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะสัมพันธภาพ
ของผู้เรียนที่มีต่อผู้อ่ืน  3) ลักษณะการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์กับความคิดและการไตร่ตรองของ
ผู้เรียน  4) ลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการริเร่ิมภาระงาน และ 5) ลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการกับความคิดและมุมมองต่างๆ 

 

2.  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกลวิธีการเรียนรู้ 
2.1  ความหมายของกลวิธีการเรียนรู้ 

           มีนักวิชาการและนักวิจัยหลายท่านได้ให้ค าจ ากัดความของกลวิธีการเรียนรู้ ดังนี้ 
Rebecca L.Oxford  (1990 : 8) ให้ค าจ ากัดความของกลวิธีการเรียนรู้ภาษาว่า หมายถึง                  

การกระท าหรือพฤติกรรมเฉพาะที่ผู้เรียนน ามาใช้เพื่อให้การเรียนรู้ภาษารวดเร็วขึ้น ง่ายขึ้น อีกทั้งยัง
สามารถด าเนินได้ด้วยตนเองและสามารถถ่ายโอนไปใช้กับสถานการณ์ใหม่ได้ 

John M.Green and Rebecca L.Oxford (1995 : 262) ได้ให้ความหมายของกลวิธีใน               
การเรียนรู้ภาษาที่สองว่า หมายถึง การกระท าหรือเทคนิคเฉพาะที่ผู้เรียนใช้อย่างตั้งใจเพื่อพัฒนา
ทักษะในการเรียนรู้ 

J. Michael O’Malley and Anna Uhl Chamot (1990 : 1) ได้ให้ความหมายของกลวิธีใน   
การเรียนภาษาว่า หมายถึง ความคิดหรือพฤติกรรมพิเศษที่ผู้เรียนแต่ละคนใช้ในการเรียนรู้ภาษา เพื่อ
ช่วยให้เกิดความเข้าใจ การเรียนรู้ และสามารถเก็บรักษาข้อมูลความรู้ใหม่ไว้ได้ 

สุรีย์  จงสถาพรสิทธิ์  ( 2543 : 29)  ได้สรุปความหมายของกลวิธีในการเรียนรู้ว่า หมายถึง 
วิธีการต่างๆ ที่ผู้เรียนแต่ละคนน ามาใช้ในการเรียนรู้ทั่วไปหรือเรียนรู้ภาษาอย่างตั้งใจและมีการ
วางแผนล่วงหน้า เพื่อช่วยให้การเรียนรู้เร็วขึ้น ง่ายขึ้นและเพลิดเพลินขึ้น โดยวิธีการเหล่านั้นจะ
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อ านวยความสะดวกในการรับข้อมูลความรู้ การเก็บรักษา การเรียกข้อมูลเหล่านั้นออกมาและใช้ได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม  

กล่าวโดยสรุป กลวิธี หมายถึง การกระท าหรือวิธีการต่างๆที่ผู้เรียนแต่ละคนน ามาใช้ในการ
เรียนรู้ภาษาเพื่อให้การเรียนรู้น้ันมีประสิทธิภาพ รวดเร็วขึ้นและง่ายขึ้น สามารถถ่ายโอนไปใช้กับ
สถานการณ์ใหม่ได้ 

2.2  ความส าคัญของกลวิธีการเรียนรู้ 
กลวิธีการเรียน ( Learning Strategies) นับเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อการเรียนภาษาเป็นอย่างมาก 

เพราะกลวิธีในการเรียนเปรียบเสมือนเป็นเคร่ืองมือที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นและมี
ทิศทางในการเรียนของตนเอง Oxford (1990 : 1-8) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับกลวิธีในการเรียนไว้ว่า          
การรู้จักใช้กลวิธีในการเรียนที่เหมาะสมจะมีผลต่อการเรียนภาษา กลวิธีในการเรียนจะช่วยในการ
ใช้ภาษาเพื่อสื่อสารของผู้เรียนซึ่งถือเป็นเป้าหมายสูงสุดในการเรียน จะช่วยให้การเรียนง่ายขึ้น                
เร็วขึ้น น่าสนุกสนานขึ้น รู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้น เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วย
ให้ผู้เรียนสามารถถ่ายโอนความรู้ที่ได้รับไปใช้กับสถานการณ์ใหม่ได้ดีขึ้นอีกด้วย 

Brown (1989 : 50) กล่าวว่า ผู้ที่มีสติปัญญาดีจะหาวิธีการเรียนรู้ในการฟัง พูด อ่าน และ
เขียนอย่างมีระบบด้วยตนเองโดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ที่เรียนมา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ
บทเรียนได้เร็วขึ้น 

Willing (1989 : 1) กล่าวไว้ว่า ผู้เรียนที่ไม่ประสบผลส าเร็จในการเรียนนั้นเป็นเพราะความรู้
เกี่ยวกับกลวิธีในการเรียนภาษาและขาดความสามารถในการเลือกกลวิธีในการเรียนให้เหมาะสมกับ
ตนเอง 

กล่าวโดยสรุป กลวิธีในการเรียนเป็นสิ่งส าคัญในการเรียนรู้ภาษา เพราะกลวิธีในการเรียน
เป็นเสมือนเคร่ืองมือเพื่อไปสู่จุดหมาย ช่วยให้ผู้เรียนมีทิศทางในการเรียนของตนเอง ช่วยให้ผู้เรียน
เรียนรู้ได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2.3  ประเภทของกลวิธีการเรียนรู้ 
นักการศึกษาหลายท่านศึกษาถึงกลวิธีที่ผู้เรียนใช้ในการเรียน และได้แบ่งประเภทของ

กลวิธีการเรียนไว้แตกต่างกันไป  ดังนี้ คือ 
Rebecca L. Oxford (1990 : 14-22)  ได้แบ่งประเภทของกลวิธีในการเรียนรู้ออกเป็น 2 

ประเภท ใหญ่ๆ คือ กลวิธีการเรียนโดยตรง ( Direct Strategies) และกลวิธีการเรียนโดยอ้อม 
(Indirect Strategies) ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

กลวิธีการเรียนโดยตรง  หมายถึง กลวิธีที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับภาษาเป้าหมายที่ผู้เรียนเรียน 
ประกอบด้วยกลวิธีประเภทต่างๆ ดังนี้ 
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1.  กลวิธีการจ า  ( Memory Strategy) เกี่ยวข้องกับกลไกทางสมองที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
เก็บข้อมูลความรู้ไว้และน าออกมาใช้เมื่อต้องการ ประกอบด้วย กลวิธีย่อย  4  กลวิธี  ดังนี้  

1.1  กลวิธีการสร้างการเชื่อมโยงทางด้านความคิด ( Creating Mental Linkages) เป็น
กลวิธีเบื้องต้นส าหรับการจ า ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลวิธีย่อย คือ การจัดกลุ่มค าตามชนิดหรือประเภท
ของค า  การเชื่อมโยงความรู้ใหม่เข้ากับความรู้เดิม  และการน าค าใหม่ใส่ในบริบท  

1.2  กลวิธีการใช้ภาพและเสียง ( Applying Images and Sound) เป็นวิธีที่ช่วยให้เกิด
ความจ าอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งผู้เรียนสามารถใช้วิธีการต่างๆ เช่น การใช้จินตนาการ การใช้แผนผังเชื่อมโยง
ความหมาย การใช้ค าส าคัญ และการใช้เสียงเพื่อช่วยจ า 

1.3  กลวิธีการทบทวนอย่างดี ( Reviewing Well) เป็นกลวิธีที่เสริมสร้างความจ าสิ่งใหม่
โดยการทบทวนอย่างเป็นระบบ ทบทวนสิ่งที่ต้องท าเป็นระยะๆ ในช่วงเวลาที่ต่างกัน เช่น ช่วงแรก
ทบทวนในระยะเวลาใกล้ๆ กัน จากนั้นทิ้งช่วงทบทวนให้ห่างออกไป ก็จะสามารถจ าเนื้อหาได้อย่าง
อัตโนมัต ิ

1.4  กลวิธีการใช้ท่าทาง ( Employing Action) เป็นกลวิธีที่ใช้การกระท าเพื่อให้เกิดการ
จ า ได้แก่ การใช้ความรู้สึกและท่าทางประกอบค าอธิบาย  การใช้เทคนิคกลไกอุปกรณ์ต่างๆ    

2.  กลวิธีด้านความรู้ความเข้าใจ ( Cognitive Strategies) หมายถึง กลวิธีที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการทางสมอง แบ่งออกเป็นกลวิธีย่อย 4 กลวิธี ดังนี้ 

2.1  กลวิธีการฝึกปฏิบัติ ( Practicing) เป็นกลวิธีพื้นฐานในด้านการเรียนรู้ทางด้าน
ปัญญา ได้แก่ การกระท าซ้ าๆ การฝึกพูดและเขียนอย่างเป็นระบบ การจ ารูปแบบประโยคที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน การเชื่อมค าหรือวลีให้เป็นประโยค และการฝึกอย่างเป็นธรรมชาติ 

2.2 กลวิธีการรับและการส่งสาร ( Receiving and Sending Message) ได้แก่ การจับ
ประเด็นความคิดอย่างรวดเร็ว และการใช้แหล่งวิทยาการเพื่อรับและส่งสาร 

2.3  การวิเคราะห์และการใช้เหตุผล ( Analysis and Reasoning) เป็นกลวิธีที่ช่วยให้
ผู้เรียนเข้าใจเน้ือหาได้มากขึ้น ได้แก่  กลวิธีย่อยๆ 5 กลวิธี คือ  การใช้เหตุผลเชิงนิรนัยหรือการใช้
เหตุผลในเร่ืองเฉพาะ การวิเคราะห์ข้อความและค าพูด  การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ การแปล และ
การถ่ายโอนความรู้ 

2.4  การจัดท าโครงสร้างของข้อมูลที่ได้รับและข้อมูลที่จะส่งออกไป ( Creating 
Structure for Input and Output) เป็นกลวิธีที่แสดงถึงความเข้าใจในสิ่งที่เรียนโดยจัดโครงสร้างของ
ข้อมูลขึ้นใหม่ ซึ่งประกอบด้วย กลวิธีย่อย 3 กลวิธี คือ การจดบันทึก การสรุปความ และการสร้าง
ความเด่นชัดให้กับใจความส าคัญ 
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3.  กลวิธีการเสริมและการทดแทน ( Compensation Strategies) เป็นกลวิธีที่ผู้เรียนใช้เมื่อมี
ความรู้ขึ้นใหม่ ซึ่งประกอบด้วย กลวิธีย่อย 2 กลวิธี ดังนี้ 

3.1  กลวิธีการเดาอย่างฉลาด ( Guessing Intelligently) เป็นกลวิธีส าคัญที่ช่วยให้ผู้เรียน
เข้าใจในสิ่งที่เรียนโดยใช้การเดาอย่างมีหลักการ โดยใช้เคร่ืองชี้แนะทางด้านภาษาและเครื่องชี้แนะ
อ่ืนๆ เช่น บริบท สถานการณ์ และโครงสร้างของข้อความ 

3.2  การเอาชนะข้อจ ากัดในด้านการพูดและการเขียน ( Overcoming Limitations in 
Speaking and Writing) เป็นกลวิธีที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถสนทนาหรือเขียนได้ดีขึ้น เช่น              
การเปลี่ยนแปลงไปใช้ภาษาแม่  การใช้ท่าทางแทนการพูด  การหลีกเลี่ยงการสื่อสารในบางส่วน
หรือทั้งหมด  การเลือกหัวข้อ  การปรับสารให้ง่ายขึ้น และการหาค าอื่นมาแทน 

กลวิธีการเรียนโดยอ้อม  หมายถึง กลวิธีที่ผู้เรียนใช้ในการส่งเสริมและควบคุมกระบวน          
การเรียนของตนเอง ประกอบด้วยกลวิธีประเภทต่างๆ ดังนี้ 

1.  กลวิธีที่ใช้อภิปัญญา  (Metacognitive Strategies) หมายถึง กลวิธีที่ผู้เรียนใช้ในการเรียน
เพื่อให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ประกอบด้วยกลวิธีย่อย 3 กลวิธี ดังนี้ 

1.1  กลวิธีมุ่งความสนใจสู่การเรียนรู้ ( Centering your Learning) เป็นกลวิธีที่ช่วยให้
ผู้เรียนมีความสนใจในบทเรียน ได้แก่ การคิดล่วงหน้าเกี่ยวกับบทเรียนใหม่และเชื่อมโยงความรู้เดิม 
การแสดงความตั้งใจและตั้งใจฟังจนกว่าพร้อมที่จะพูด 

1.2  กลวิธีการจัดระเบียบและการวางแผนการเรียนรู้ ( Arranging and Planning your 
Learning) ได้แก่ การค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษา การจัดสภาพการณ์ต่างๆ ให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ การก าหนดเป้าหมายและจุดประสงค์ในการเรียนรู้ การก าหนดจุดประสงค์ของงาน แต่
ละงาน การวางแผนส าหรับกิจกรรมต่างๆ การแสวงหาโอกาสในการฝึกฝน 

1.3 กลวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ ( Evaluating your Learning) ได้แก่ การก ากับดูแล
ตนเอง หมั่นตรวจสอบความสามารถของตนเอง และการประเมินตนเอง 

2.  กลวิธีเชิงวิภาพ หรือด้านจิตพิสัย ( Affective Strategies) เป็นกลวิธีที่ผู้เรียนใช้เพื่อ
ควบคุมอารมณ์และความรู้สึก เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ประกอบด้วยกลวิธีส าคัญ 3 กลวิธี ดังนี้ 

2.1 กลวิธีการลดความวิตกกังวล ( Lowering your Anxiety) กลวิธีนี้จะช่วยลด
ความเครียด ความกังวลในการเรียน โดยใช้วิธีการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การหายใจลึกๆ การท าสมาธิ 
การฟังเพลง หรือการหัวเราะ 

2.2  กลวิธีการให้ก าลังใจตนเอง ( Encouraging yourself) เป็นกลวิธีที่ผู้เรียนใช้เมื่อรู้สึก
ท้อถอยในการเรียน ได้แก่ การพูดในทางบวก การเสี่ยงอย่างฉลาด และการให้รางวัลตนเอง 
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2.3  กลวิธีการดูแลอารมณ์ตนเอง ( Taking Care your Emotional Temperature) เป็น
กลวิธีที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมความรู้สึกของผู้เรียนไม่ให้เกิดความรู้สึกที่ส่งผลทางลบต่อ                 
การเรียนรู้ภาษา  เช่น  การฟังสัญญาณจากร่างกายตนเอง การใช้แบบตรวจสอบความรู้สึก การเขียน
บันทึกประจ าวันเกี่ยวกับความรู้สึก และการสนทนากับผู้อื่นถึงความรู้สึกของตนเอง 

3.  กลวิธีด้านสังคม ( Social Strategies) เป็นกลวิธที่ผู้เรียนใช้เมื่อต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
ในสังคม เพื่อช่วยให้การปฏิสัมพันธ์นั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประกอบด้วยกลวิธีส าคัญ 3 กลวิธี 
ดังนี้    

3.1  กลวิธีการถามค าถาม ( Asking Question) ได้แก่ การถามเพื่อความกระจ่างและ         
การถามเพื่อการแก้ไข 

3.2  กลวิธีการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ( Cooperating with others) ได้แก่ การท างานร่วมกับ
เพื่อนเพื่อให้ได้รับข้อมูลป้อนกลับ 

3.3  กลวิธีการเห็นใจผู้อ่ืน ( Empathizing with others) ได้แก่ การพัฒนาความเข้าใจด้าน
วัฒนธรรม และการค านึงถึงความคิดและความรู้สึกของผู้อ่ืน 

Rubin (1981 : 118-131) แบ่งกลวิธีการเรียนรู้ภาษาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี ้
1.  กลวิธีที่ส่งผลต่อการเรียนรู้โดยตรง ซึ่งประกอบด้วยกลวิธีย่อย 6 กลวิธี คือ 

1.1  การใช้ความกระจ่างและตรวจสอบความถูกต้อง ( Clarification / Verification) เช่น 
การถามหาตัวอย่างในการใช้ค าหรือส านวน การทวนค าเพื่อย้ าความเข้าใจ 

1.2  การก ากับการเรียนรู้ ( Monitoring) เช่น การตรวจข้อผิดพลาดของตัวเองและของ
ผู้อ่ืน 

1.3  การจ าใส่ใจ (Memorization) เช่น การจดบันทึกค าศัพท์ใหม่ๆ การอ่านออกเสียง 
1.4  การเดาและการอนุมานโดยการนิรนัย ( Guessing / Inductive Inferencing) การเดา

ความหมายจากค าหลัก โครงสร้าง รูปภาพ หรือจากบริบท 
1.5  การฝึกฝนการใช้เหตุผล ( Practicing Reasoning) เช่น หากฎเกณฑ์ในการน ามาใช้ 

ทดลองใช้ค าที่มีเสียงใหม่ๆ พูดทวนประโยคจนรู้สึกว่าง่ายขึ้น 
1.6  การอุปนัย (Deductive) เช่น การเปรียบเทียบภาษาแม่กับภาษาที่ก าลังศึกษาอยู่ การ

จัดกลุ่มค าประเภทเดียวกัน 
2.  กระบวนการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ทางอ้อม ซึ่งประกอบด้วยกลวิธีย่อย 2 กลวิธี คือ 

2.1 การสร้างโอกาสเพื่อฝึกฝน ( Create Opportunities For Practice) เช่น การสร้าง
สถานการณ์สมมติกับเพื่อน การหาโอกาสพูดคุยกับจ้าของภาษา 

2.2  การสร้างกลเม็ด (Production Tricks) เช่น การพูดอ้อม 
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Anna Uhl Chamot (1987 : 77-79) ได้แบ่งกลวิธีในการเรียนรู้ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี ้
 1.  กลวิธีเมตาคอกนิตีฟ หรือ อภิปัญญา ( Metacognitive Strategies) เป็นกลวิธีที่เกี่ยวข้อง

กับความคิดในเร่ืองกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วยกลวิธีย่อย ดังนี้ 
1.1 การวางแผน ( Planning) ประกอบด้วย การเตรียมการล่วงหน้า ( Advance 

Preparation)  การควบคุมดูแลตนเอง ( Self-Management)  การควบคุมความตั้งใจ ( Directed-
Attention)  การเลือกตั้งใจ (Selective-Attention)  และการประวิงเวลา การฝึกทักษะภาษาด้านการ
แสดงออก (Delayed Production) 

1.2  การก ากับดูแล (Monitoring) ประกอบด้วย การควบคุมหรือก ากับดูแลตนเอง ( Self-
Monitoring) เป็นการควบคุมการเรียนรู้ให้ได้ผลตามที่ต้องการ 

1.3  การประเมินผล ( Evaluation) ประกอบด้วยการประเมินตนเอง ( Self-Evaluation) 
เป็นการตรวจสอบผลการเรียนรู้ว่าบรรลุผลตามที่ต้องการหรือไม่  

2.  กลวิธีด้านความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Strategies) เป็นกลวิธีที่เกี่ยวข้องกับวิธีการเรียน
โดยเฉพาะ ซึ่งประกอบด้วยกลวิธีย่อย ดังนี้ 

2.1  การกระท าซ้ าๆ (Repetition) เป็นการฝึกปฏิบัติซ้ าๆ หรือการซ้ าทวนในใจ 
2.2  การใช้แหล่งวิทยากร ( Resourcing) เป็นการใช้สื่อหรือเอกสารอ้างอิงเพื่อช่วยใน

การเรียนรู ้
2.3  การแปล (Translation) เป็นการใช้ภาษาแม่เป็นพื้นฐานในการท าความเข้าใจหรือ

สื่อความหมาย 
2.4 การจัดกลุ่ม (Grouping) เป็นการจัดประเภทหรือจัดล าดับโดยพิจารณาจากคุณสมบัติ

ที่มีลักษณะร่วมกัน 
2.5  การจดบันทึก (Note-Taking) เป็นการจดบันทึกประเด็นส าคัญ เค้าโครงเร่ือง ข้อมูล 

ความรู้ที่เสนอ ในลักษณะเป็นค าพูดหรือการเขียน 
2.6  การนิรนัย (Deductive) เป็นการใช้กฎหรือหลักการในการท าความเข้าใจ 
2.7  การจินตนาการ ( Imagery) เป็นการเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับภาพมโนทัศน์ใน

ความจ า 
2.8  การใช้ค าส าคัญ (Using Key Word) เป็นการจ าค าใหม่ โดยเปรียบเทียบเสียงของค า

ที่เหมือนกับค าในภาษาแม่ 
2.9  การถ่ายโอน ( Transfer) เป็นการใช้ความรู้ด้านเนื้อหาภาษาที่ได้เรียนรู้มาก่อน ช่วย

ในการท าความเข้าใจกับความรู้ใหม่หรืองานที่ต้องท าให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ 

www.ssru.ac.th



 
 

17 

 2.10  การอ้างอิง (Inferencing) เป็นการใช้ความรู้ที่มีอยู่ช่วยเดาความหมายสิ่งที่เรียน
หรือเติมข้อมูลความรู้ในส่วนที่ขาดหายไป 

3.  กลวิธีด้านสังคม -จิตพิสัย (Social / Affective Strategies) เป็นกลวิธีที่เกี่ยวกับการใช้
ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ ในสังคม ประกอบด้วยกลวิธีย่อย ดังนี้ 

3.1  การร่วมมือ ( Cooperation) เป็นการร่วมท างานกับเพื่อนเพื่อที่จะได้รับข้อมูล
ป้อนกลับและข้อความรู้ร่วมกัน 

3.2  การถามเพื่อความกระจ่าง ( Question for Clarification) เป็นการถามครูหรือเจ้าของ
ภาษาเพื่อขอให้พูดซ้ า อธิบาย หรือยกตัวอย่างเมื่อไม่เข้าใจ 

3.3  การพูดกับตนเอง ( Self-Talk) เป็นการลดความวิตกกังวลด้วยเทคนิคต่างๆ ที่ท าให้
รู้สึกว่ามีความสามารถในการเรียนได้ดี 

 Anita L. Wenden (1985 : 4-7) ได้จัดประเภทของกลวิธีการเรียนรู้ภาษาไว้ 4 ด้าน ดังน้ี 
1.  กลวิธีด้านความรู้ความคิด (Cognitive Strategies) เป็นวิธีการที่ผู้เรียนจัดการกับเนื้อหาที่

เรียนให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้แล้วเก็บรักษาหรือสะสมสิ่งที่เรียนไว้เพื่อน ามาใช้ในภายหลัง 
และพัฒนาตนเองให้สามารถน าความรู้มาใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว กลวิธีต่างๆ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ด้านความรู้ความคิด ได้แก่ การเดาความหมายของประโยคหรือเน้ือเร่ือง การสร้าง
ประโยคโดยใช้ค าหรือส านวนที่เรียนไว้ในใจแล้วทบทวนซ้ าๆ การจัดประเภท เป็นต้น 

2. กลวิธีการสื่อสาร ( Communication Strategies) เป็นการใช้วิธีการต่างๆ เพื่อสื่อ
ความหมายเมื่อผู้เรียนเกิดปัญหาเนื่องจากขาดความรู้ทางภาษาโดยใช้วิธีการต่างๆ เพื่อให้การสื่อ
ความหมายนั้นประสบความส าเร็จ เช่น การหลีกเลี่ยงการพูดหรือเขียนในหัวข้อที่ผู้เรียนไม่รู้ว่าจะ
ใช้ภาษาอย่างไร การยืมค าจากภาษาแม่มาใช้ การแปล การอธิบายหรือบอกลักษณะของสิ่งของหรือ
กริยาท่าทางเมื่อไม่รู้ความหมายของสิ่งเหล่านั้น การสร้างค าใหม่ เป็นต้น 

3.  กลวิธีการฝึกฝนการใช้ภาษาโดยรวม ( Global Practice Strategies) เป็นกลวิธีที่ผู้เรียนใช้
ข้อมูลทางภาษาในสังคมที่แวดล้อมนั้นเพื่อหาโอกาสในการเรียนรู้ภาษาและพัฒนาการใช้ภาษาให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ข้อมูลทางภาษาในสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ผู้เรียนสามารถฝึกฝนการใช้ภาษา 
ได้แก่ เพื่อนร่วมชั้น กิจกรรมในชีวิตประจ าวัน กิจกรรมในเวลาว่าง เป็นต้น 

4.  กลวิธีอภิปัญญา ( Metacognitive Strategies) เป็นวิธีการที่ผู้เรียนใช้ตรวจสอบ ควบคุม
และชี้แนะตนเองในการเรียนภาษา ประกอบด้วยกลวิธีต่างๆ ดังนี้ 

4.1  การวางแผนในการเรียนรู้ ( Planning) เป็นการก าหนดขั้นตอนต่างๆ เพื่อใช้
แหล่งข้อมูลและกลวิธีเพื่อให้การเรียนรู้ภาษามีประสิทธิภาพ ก าหนดจุดประสงค์และมาตรฐานเพื่อ
ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้ภาษาของตนเอง 
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4.2  การตรวจสอบการเรียนรู้ภาษา ( Monitoring) เป็นการตรวจสอบการใช้ภาษาของ
ตนเอง หาสาเหตุของปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ภาษา และเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของ
ตนเอง 

4.3  การประเมินผลการเรียนรู้ภาษา (Checking Outcomes) เป็นการที่ผู้เรียนเอาใจใส่ต่อ
ผลที่เกิดจากความพยายามในการเรียนรู้และการใช้ภาษาของตนเอง เช่น การสังเกตเห็นว่าตนเอง
สามารถเรียนรู้ค าศัพท์ได้จากการอ่านหนังสือพิมพ์ สามารถอธิบายและวาดภาพเพื่อสื่อความหมาย
ให้ผู้อื่นเข้าใจ เป็นต้น 

กล่าวโดยสรุป กลวิธีการเรียนรู้อาจแบ่งได้เป็นหลายกลวิธีตามแนวคิดของ                      
นักการศึกษาหรือนักวิจัยต่างๆ ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับกลวิธีการเรียนรู้ของ 
Oxford โดยแบ่งกลวิธีการเรียนรู้ออกเป็น 6 กลวิธี คือ กลวิธีทางตรง ได้แก่ 1) กลวิธีที่ใช้ความจ า       
2) กลวิธีที่ใช้ความรู้ความเข้าใจ 3) กลวิธีที่ใช้การเสริมและการทดแทน และกลวิธีทางอ้อม ได้แก่           
4) กลวิธีที่ใช้อภิปัญญา 5) กลวิธีเชิงวิภาพ และ 6) กลวิธีทางสังคม 

 

3.   แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาที่สอง 
  ปัจจุบันแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาที่สองที่ได้รับความสนใจกันมาก คือ Krashen and 

Terrel (1983 : 175) ได้กล่าวสมมติฐานในการเรียนรู้ภาษาที่สองไว้ 5 ประการ สรุปได้ดังน้ี 
1.  The Acquisition Learning Hypothesis 

การเรียนแบบรับรู้ภาษา ( Learning Acquisition) เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่มีกระบวนการ
คล้ายคลึงหรือเหมือนกันกับการเรียนรู้ภาษาที่หนึ่ง คือ เป็นการเรียนภาษาจากการใช้ภาษาในการ
สื่อสารจริงๆ การเรียนแบบนี้ท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้ในตัวภาษาขึ้นตามธรรมชาติ เป็นการเรียน
ภาษาที่ใกล้เคียงกับภาษาที่หนึ่ง  ส่วนการเรียนภาษาเป็นวิธีการเรียนแบบไม่เป็นธรรมชาติ เป็นการ
เรียนรู้เกี่ยวกับตัวภาษา เช่น รูปแบบและไวยากรณ์ของภาษา เป็นการเรียนรู้กฎเกณฑ์ของตัวภาษา  
เป็นการเรียนในลักษณะที่ไม่ใกล้เคียงกับการเรียนภาษาแบบรับรู้ภาษา ทั้งนี้เพราะในการเรียนภาษา
แบบรับรู้ภาษา ผู้เรียนจะไม่ได้เรียนรู้ภาษาจากกฎเกณฑ์ของภาษา 

2.  The Natural Order Hypothesis 
การเรียนรู้กฎเกณฑ์ของภาษาจะเป็นไปตามล าดับก่อนหลังตามธรรมชาติ นั่นคือ ผู้เรียน

สามารถจะเรียนรู้โครงสร้างของภาษาบางอย่างได้ก่อนโครงสร้างอื่นๆ และล าดับขั้นตอนการเรียนรู้
กฎเกณฑ์นี้เกิดขึ้นคล้ายคลึงกันในผู้เรียนทุกคน ดังนั้นในการสอนภาษาจึงไม่มีประโยชน์ที่ผู้สอน
จะเร่ิมสอนหรือแก้ความผิดของกฎเกณฑ์บางอย่างในขณะที่ผู้เรียนยังไม่อยู่ในขั้นที่จะรับรู้กฎเกณฑ์
นั้นๆ ได ้
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3.  The Monitor Hypothesis 
การเรียนรู้กฎเกณฑ์ของภาษาช่วยให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาได้น้อยมาก 

เพราะการเรียนรู้ภาษามีเพียงช่วยตรวจแก้ภาษาเท่านั้น เมื่อเรากล่าวข้อความในภาษาที่สองเพื่อ
จุดมุ่งหมายในการสื่อสารอย่างใดอย่างหนึ่ง เรามุ่งความสนใจไปที่เน้ือหามากกว่าตัวภาษา เราน า
ความรู้เร่ืองกฎเกณฑ์ภาษามาใช้ก็ต่อเมื่อเรารู้ว่าจะกล่าวอะไร โดยน ามาตกแต่งเน้ือหาที่จะสร้าง
ขึ้นมาให้ถูกต้องยิ่งขึ้น ดังนั้นกฎเกณฑ์ของภาษาจึงไม่ช่วยให้เราพูดภาษาคล่องขึ้น แต่มีบทบาท
เพียงตรวจแก้ไขข้อบกพร่องในการใช้ภาษาเท่านั้น และการตรวจแก้ไขนี้ท าได้ในวงจ ากัดและมี
เงื่อนไข 3 ประการ คือ ผู้ใช้ภาษามีเวลาเพียงพอ ผู้ใช้ภาษาต้องให้ความสนใจในเร่ืองรูปแบบและ
ความถูกต้องของภาษา และผู้ใช้ภาษาต้องรู้กฎเกณฑ์ในภาษา 

4.  The Input Hypothesis 
มนุษย์เรียนรู้ภาษาเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาจากภาษาที่ตนได้รับฟังหรืออ่านอย่างเข้าใจ เช่น 

เด็กเรียนภาษาแรกจากการได้ฟังผู้ใหญ่พูดกับตน ทั้งนี้เพราะภาษาที่ผู้ใหญ่พูดกับเด็กนั้น มีทั้ง
ค าศัพท์และกฎเกณฑ์รูปแบบใหม่ๆ ของภาษาร่วมด้วยอยู่เสมอ แต่เน่ืองจากผู้ใหญ่ใช้กฎเกณฑ์ทาง
ภาษาหรือค าศัพท์ใหม่ๆ ในบริบทรอบๆ ตัวเด็ก หรือใช้ข้อมูลนอกเหนือตัวภาษา เช่นท่าทางต่างๆ 
เข้ามาช่วย จึงท าให้เด็กสามารถเข้าใจสิ่งที่ผู้ใหญ่พูดได้ เมื่อเด็กเข้าใจเนื้อหาของภาษาแล้วเด็กก็
สามารถเรียนรู้ตัวภาษาโดยไม่รู้ตัว 

5.  The Affective - filter Hypothesis 
ทัศนคติเป็นตัวแปรที่มีผลกระทบต่อความส าเร็จในการเรียนภาษา นักภาษาศาสตร์หลาย

ท่านได้ศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาที่สองจากสมมติฐานดังกล่าวและแสดงทัศคติไว้ ดังนี้ 
Harmer (1989 : 55) กล่าวว่า เป็นการยากที่จะท านายได้ว่า เมื่อใดผู้เรียนจะเรียนภาษาได้

จากการใช้ภาษา หรือเมื่อไรที่ผู้เรียนจะเรียนภาษาได้จากการเรียนกฎเกณฑ์ของภาษา เพราะการ
เรียนภาษาขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคล 

Stevick (1982 : 12) มีความเห็นว่า การเรียนภาษาแบบธรรมชาติและการเรียนภาษาแบบไม่
เป็นธรรมชาติมีส่วนอยู่ในขบวนการเดียวกันและต่างก็เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ทั้งนี้เพราะในการใช้
ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ เราต้องใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้อง ดังนั้นในการเรียนภาษา 
ผู้สอนจึงควรให้ผู้เรียนมีโอกาสทั้งรับรู้และเรียนรู้ เพื่อที่ผู้เรียนจะได้มีความสามารถในการใช้ภาษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

กล่าวโดยสรุปว่า ในการเรียนรู้ภาษาที่สองมีหลายลักษณะ ถ้าผู้เรียนเรียนแบบรับรู้ภาษา
ผู้เรียนจะเรียนจากการใช้ภาษาในการสื่อสารจริงๆ แต่ถ้าเป็นการการเรียนรู้กฎเกณฑ์ของภาษา
ผู้เรียนจะมีความสามารถในการใช้ภาษาได้น้อย เรียนภาษาขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคล 
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ดังนั้นในการเรียนภาษา ผู้สอนจึงควรให้ผู้เรียนมีโอกาสทั้งรับรู้และได้เรียนรู้ภาษานั้นๆ เพื่อที่
ผู้เรียนจะได้ใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ  

 

4.  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 4.1  งานวิจัยในประเทศ 

  พัชรีพรรณ ม.รัตนพล ( 2541) ได้ท าวิจัยเร่ือง การศึกษาลักษณะการเรียนรู้และกลวิธี                
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการเรียนรู้และกลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยเลือกนักเรียนจ านวน 128 คน โดยสุ่ม
เป็นกลุ่ม และแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ตามระดับการสอนภาษาอังกฤษ ประจ าปลายปีการศึกษา 
2539-2540 ของมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากผลการวิจัยพบว่า ลักษณะการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่างโดยรวม 
ชอบการเรียนรู้ตามขั้นตอนมากที่สุด (ร้อยละ 70) เมื่อแยกพิจารณาตามระดับความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า นักเรียนกลุ่มสูงและกลุ่มต่ า มีลักษณะเปิดตัว (ร้อยละ 52 และ 
50) ในขณะที่กลุ่มปานกลางมีลักษณะเปิดตัว (ร้อยละ 44) และนักเรียนกลุ่มสูงและกลุ่มปานกลาง
เป็นผู้ถนัดใช้ตา (ร้อยละ 48 และ 44) และชอบคาดเดากฎเกณฑ์และความหมายของภาษาใหม่               
(ร้อยละ 39 และ 54) ในขณะที่นักเรียนกลุ่มต่ าถนัดใช้หู (ร้อยละ 50) นอกจากนี้ยังพบว่านักเรียนทั้ง 
3 กลุ่ม น ากลวิธีอภิปัญญามาใช้บ่อยถึงบ่อยมาก ส าหรับกลวิธีความรู้ความเข้าใจและกลวิธี              
การเสริมและการทดแทน พบว่า นักเรียนกลุ่มสูงและกลุ่มปานกลางได้น ามาใช้บ่อยถึงบ่อยมาก 
ในขณะที่นักเรียนกลุ่มต่ าน ามาใช้น้อยถึงแทบไม่ได้ใช้เลย    

สุรีย์  จงสถาพรสิทธิ์ (2543) ได้ท าการวิจัยเร่ือง การศึกษาวิธีการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียน
สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร  ตามวิธีการเรียน 3 วิธี คือ วิธีการเรียนแบบผิวเผิน วิธีการ
เรียนแบบรู้ลึก และวิธีการเรียนแบบใฝ่สัมฤทธิ์ และเปรียบเทียบวิธีการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 825 คน ที่เรียนแผนการเรียนต่างกันและมีผลสัมฤทธิ์ในการ
เรียนภาษาอังกฤษต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีวิธีการเรียนภาษาอังกฤษแบบผิวเผิน 
รองลงมาคือ วิธีการเรียนภาษาอังกฤษแบบใฝ่สัมฤทธิ์ และวิธีการเรียนภาษาอังกฤษแบบรู้ลึก 
ตามล าดับ และนักเรียนที่มีแผนการเรียนต่างกัน มีวิธีการเรียนภาษาอังกฤษไม่ต่างกัน  และนักเรียน
ที่มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษต่างกัน มีวิธีการเรียนภาษาอังกฤษต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01   
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สุวิมล  บุญมา (2551) ได้ท าการวิจัยเร่ือง การศึกษากลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอุบลวิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอุบลวิทยาคมและเปรียบเทียบกลวิธีการ
เรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อน  โดยมีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 100 
คน แบ่งเป็นนักเรียนกลุ่มเก่ง จ านวน 42 คน นักเรียนกลุ่มปานกลาง จ านวน 46 คน และนักเรียน
กลุ่มอ่อน จ านวน 12 คน ผลการวิจัยพบว่า กลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษที่นักเรียนปฏิบัติมากที่สุด 
คือ กลวิธีการถามคนอื่น กลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษที่นักเรียนปฏิบัติน้อยที่สุด คือ กลวิธีการสร้าง
ค าใหม่ขึ้นเอง เมื่อเปรียบเทียบกลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลางและ
กลุ่มอ่อน พบว่า นักเรียนกลุ่มเก่งและปานกลาง และนักเรียนกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนใช้กลวิธีการ
เรียนภาษาอังกฤษแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และนักเรียนกลุ่มปานกลางและ
กลุ่มอ่อนใช้กลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษไม่มีความแตกต่างกัน 

 
4.2  งานวิจัยในต่างประเทศ 

Linda S.C. Coker (1984) ได้ท าการวิจัยเร่ือง การส ารวจแบบการเรียนของนักศึกษา
พยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิธีสอน 2 วิธี คือ วิธีสอนที่ให้ผู้เรียนมี
แบบการเรียนแบบอิสระ และวิธีสอนที่ให้ผู้เรียนมีแบบการเรียนแบบพึ่งพา กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักศึกษาพยาบาล 2 กลุ่ม ด าเนินการวิจัยด้วยการทดลองสอน โดยกลุ่มแรกใช้วิธีการสอนแบบ
พึ่งพาหรือขึ้นอยู่กับครูผู้สอน กลุ่มที่สองสอนโดยใช้วิธีแบบอิสระที่ให้ผู้เรียนตัดสินใจด้วยตนเอง 
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาพยาบาลที่มีแบบการเรียนแบบอิสระและแบบพึ่งพามีผลการเรียนที่
แตกต่างกัน โดยค่าเฉลี่ยของผลการเรียนของนักศึกษาพยาบาลที่เรียนแบบอิสระสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
ผลการเรียนของนักศึกษาพยาบาลที่เรียนแบบพึ่งพาอย่างมีนัยส าคัญ นอกจากนั้นยังพบว่าวิธีสอน
ของครูที่นักศึกษาพยาบาลชอบคือได้เรียนแบบอิสระ 

Huang (1985) ได้ศึกษากลวิธีในการเรียนรู้และเทคนิคเฉพาะที่ใช้ในการพัฒนา
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชาวจีน 60 คน ซึ่งศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษที่
สถาบันกวางเจา จากการให้นักศึกษาเหล่านี้ตอบแบบสอบถามกลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและ
จากการสัมภาษณ์เพื่อประเมินความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร พบว่า กลวิธีการเรียนรู้
ภาษามีส่วนช่วยส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการพูด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกใช้ภาษาใน
สถานการณ์จริง เช่น การคิดเป็นภาษาอังกฤษ การสนทนากับเพื่อน ครู และเจ้าของภาษาเมื่อมี
โอกาส การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการใช้ภาษาและการมีนิสัยรักการอ่าน 
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John M. Green and Rebecca Oxford (1995) ได้ท าการวิจัยเร่ือง การศึกษากลวิธีใน           
การเรียนภาษาอังกฤษ และความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาในประเทศเปอร์โตริโก โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกลวิธีในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาในประเทศ
เปอร์โตริโกที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษและเพศต่างกัน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาที่เรียนวิชา
ภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยในประเทศเปอร์โตริโก จ านวน  374 คน แบ่งเป็นนักศึกษาเพศหญิง 
178 คน นักศึกษาเพศชาย 196 คน เมื่อจ าแนกตามความสามารถทางภาษาอังกฤษ จะเป็นนักศึกษาที่
มีความสามารถทางภาษาอังกฤษต่ า 121 คน นักศึกษาที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษปานกลาง 
132 คน และนักศึกษาที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษสูง 121 คน  ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาที่มี
ความสามารถทางภาษาอังกฤษต่างกัน จะมีกลวิธีในการเรียนภาษาอังกฤษต่างกัน กล่าวคือ 
นักศึกษาที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษต่ าจะมีความถี่ในการใช้กลวิธีในการเรียนภาษาอังกฤษ
น้อยกว่านักศึกษาที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษสูงกว่า   เมื่อเปรียบเทียบด้านเพศ พบว่า 
นักศึกษาเพศหญิงใช้กลวิธีด้านความจ า ด้านเมตตาคอกนิตีฟ ด้านจิตพิสัย และด้านสังคมมากกว่า
นักศึกษาเพศชาย  
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย  

 
ในการวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาลักษณะการเรียนรู้และกลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 แขนงวิชาภาษาอังกฤษ  คณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร  ในกลุ่มที่เรียนเก่งมาก กลุ่มที่เรียนเก่ง กลุ่มที่เรียนปาน
กลาง และกลุ่มที่เรียนอ่อน ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังน้ี 

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.  การสร้างและพัฒนาคุณภาพเคร่ืองมือ 
4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5.  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1  ประชากร 
        ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่  2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  5  แห่งในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จ านวน  1,249  คน 
      1.2  กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  นักศึกษาชั้นปีที่  2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แห่งในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจาก การค านวณ
ของสูตร  Taro Yamane  ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 303 คน 
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ตาราง 1  จ านวนประชากรและก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพฯ  
(5 แห่ง)  

จ านวนประชากร  
(คน) 

จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 (คน)  

1.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
     - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 
70 

 
17 

2.  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
     - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
83 

 
20 

3.  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
     - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                             

 
85 

 
20 

4.  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
     - คณะครุศาสตร์ 
     - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                              

 
682 
198 

 
166 
48 

5.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
     - คณะครุศาสตร์ 
     - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                              

 
54 
77 

 
13 
19 

รวม 1,249   303 
    

 

2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ     
         ตอนที่ 1   แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐาน      

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามลักษณะการเรียนรู้ภาษาของผู้เรียน  มีลักษณะ เป็นมาตราส่วน             
ประมาณค่า 5 ระดับ คือ ปฏิบัติน้อยที่สุด ปฏิบัติน้อย  ปฏิบัติปานกลาง ปฏิบัติมาก และปฏิบัติมาก
ที่สุด  ประกอบด้วยข้อค าถาม ดังนี้   

1)  ลักษณะการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้ประสาทสัมผัส  จ านวน 15 ข้อ 
                -  การใช้ประสาทสัมผัสตา  ข้อ 1-5 
                -  การใช้ประสาทสัมผัสหู   ข้อ 6-10 
                -  การใช้ประสาทสัมผัสมือ  ข้อ 11-15 
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2)  ลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะสัมพันธภาพของผู้เรียนที่มีต่อผู้อ่ืน   
              จ านวน 10 ข้อ 

         -  ลักษณะการเปิดตัวและชอบสังคม  ข้อ 1-5 
         -  ลักษณะการเก็บตัวหรือชอบท างานตามล าพัง  ข้อ 6-10 
3)  ลักษณะการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์กับความคิดและการไตร่ตรองของผู้เรียน   

             จ านวน 10 ข้อ 
                       -  การแสวงหากฏเกณฑ์ทางภาษาใหม่  ข้อ 1-5 
                       -  การเรียนรู้ไปตามล าดับขั้นตอน  ข้อ 6-10 

4)   ลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการริเร่ิมภาระงาน  จ านวน 10 ข้อ 
-  การมีความละเอียดถี่ถ้วนในการวางแผนและท าภาระงาน  ข้อ 1-5 

            -  ลักษณะของการรู้สึกสนุกและผ่อนคลายกับการท ากิจกรรมทางภาษา 
                    และภาระงาน  ข้อ 6-10 

5)   ลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับความคิดและมุมมองต่างๆ  
               จ านวน 10 ข้อ 

-  การคาดเดากฏและความหมายของภาษาใหม่  ข้อ 1-5 
-  การสรุปหาค าตอบด้วยการศึกษากฏของภาษาใหม่ก่อน  ข้อ 6-10 

 ตอนที่ 3  แบบสอบถามกลวิธีการเรียนรู้ภาษาของผู้เรียน มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ คือ ปฏิบัติน้อยที่สุด ปฏิบัติน้อย  ปฏิบัติปานกลาง ปฏิบัติมาก และปฏิบัติมากที่สุด 
ประกอบด้วยข้อค าถาม ดังนี้ คือ  

1)  กลวิธีที่ใช้ความจ า 
2)  กลวิธีที่ใช้ความรู้ความเข้าใจ 
3)  กลวิธีที่ใช้การเสริมและการทดแทน 
4)  กลวิธีที่ใช้อภิปัญญา 
5)  กลวิธีเชิงวิภาพ 
6)  กลวิธีทางสังคม 
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3.  การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 
ผู้วิจัยด าเนินตามขั้นตอน  ดังนี ้

1.  ศึกษาค้นคว้า เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินลักษณะการเรียนรู้ภาษาและ 
กลวิธีการเรียนรู้ภาษา 

2.  สร้างแบบสอบถาม เพื่อประเมินลักษณะการเรียนรู้ภาษา  โดยแปลมาจากแบบสอบถาม       

SOS-L (Style Orientation Scale for Language Learning) ของ Rebecca L. Oxford  และแบบสอบถาม
ประเมินกลวิธีการเรียนรู้ภาษาโดยแปลมาจากแบบสอบถาม  SILL (Strategies Inventory for Language 
Learning ) ของ Rebecca L. Oxford 

3.  น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ   3  คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา   

ความชัดเจนของการใช้ภาษาและให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข  
4.  ผู้วิจัยปรับปรุง แก้ไขแบบสอบถามตามที่ได้รับค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ  
5.  น าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักศึกษาที่

ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมั่น  
6.  น าแบบสอบถามไปด าเนินการกับกลุ่มตัวอย่าง 
 

4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล                                       
1.  ท าหนังสือ ราชการถึงคณบดีคณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร  เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการแจกแบบสอบถาม 
2.  ด าเนินการแจกแบบสอบถามให้กับนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ                     

ทั้ง 5 แห่ง  
3.  เก็บรวบรวมแบบสอบถาม  
4.  น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ ตามตารางการให้คะแนนตามที่ Oxford ก าหนด

ไว้ ข้อมูลทางสถิติ  
5.  น าผลที่ได้จากการวิจัยมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
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5.  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง

สังคมศาสตร์  (The Statistical Package for Social Science : SPSS) ได้แก่ ค่าร้อยละ ( Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา ลักษณะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และ ศึกษา กลวิธี              

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 แขนงวิชาภาษาอังกฤษ  คณะครุศาสตร์และคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร  จ าแนกตามกลุ่มที่เรียน   
เก่งมาก กลุ่มที่เรียนเก่ง กลุ่มที่เรียนปานกลาง และกลุ่มที่เรียนอ่อน   

ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดังน้ี 
ตอนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐาน 
ตอนที่ 2  การศึกษาลักษณะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
ตอนที่ 3  การศึกษากลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

 
ตอนท่ี  1  ข้อมูลพื้นฐาน 

ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ เพศ ระดับผลการเรียน และสถาบันการศึกษาของกลุ่ม
ตัวอย่าง ซึ่งมีรายละเอียดดังตาราง  2 

 

ตาราง 2  จ านวนและร้อยละของนักศึกษาจ าแนกตามเพศ ระดับผลการเรียน และสถาบันการศึกษา  

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 
1.  เพศ 

      -  ชาย 

       -  หญิง 

 
127 
176 

 
41.9 
58.1 

2.  ระดับผลการเรียน 

      -   A+ ,  A  ,  A-  
      -   B+ ,  B  ,  B- 

      -   C+ ,  C  ,  C- 
      -   D+ ,  D  ,  D- 

 
52 

144 
92 
15 

 
17.2 
47.5 
30.4 
5.0 
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 ตาราง  2  ข้อมูลพื้นฐาน  (ต่อ)  
 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 
3.  สถาบันการศึกษา 
      -   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
      -   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
      -   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
      -   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
      -   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
17 
20 
20 

214 
32 

 
5.6 
6.6 
6.6 

70.6 
10.6 

 

จากตาราง 2  พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 41.9  เพศหญิง 
จ านวน 176 คน  คิดเป็นร้อยละ 58.1 

ด้านระดับผลการเรียน พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีผลการเรียนในระดับ A+ , A , A- จ านวน             
52 คน คิดเป็นร้อยละ 17.2  รองลงมาคือมีผลการเรียนในระดับ B+ , B , B- จ านวน 144 คน คิดเป็น        
ร้อยละ 47.5  ผลการเรียนในระดับ  C+ , C , C-  จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 30.4  และอันดับสุดท้าย
คือมีผลการเรียนในระดับ  D+ , D , D- จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0   

ด้านสถาบันการศึกษา พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
จ านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 70.6  รองลงมาคือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จ านวน 32 คน                 
คิดเป็นร้อยละ 10.6  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีจ านวนเท่ากัน
คือสถาบันละ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 6.6  และอันดับสุดท้ายคือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  จ านวน             
17 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6   
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ตอนท่ี  2   การศึกษาลักษณะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
ผู้วิจัยได้ศึกษาลักษณะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาโดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามกลุ่ม

ที่เรียน ได้แก่ กลุ่มที่เรียนเก่งมาก (มีระดับผลการเรียน A+ , A , A-) , กลุ่มที่เรียนเก่ง (มีระดับผล                
การเรียน B+ , B , B-) , กลุ่มที่เรียนปานกลาง (มีระดับผลการเรียน  C+ , C , C-) และกลุ่มที่เรียนอ่อน                
(มีระดับผลการเรียน D+ , D , D-) ซึ่งมีรายละเอียดดังตาราง 3-8 

 
ตาราง 3  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของลักษณะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาโดยรวม  
 

กลุ่มเรียน 

ลักษณะการเรียนรู้ 
1. ลักษณะการ
เรียนรู้ที่มีความ 
สัมพันธ์ต่อการ
ใช้ประสาท
สัมผัส 
 

2. ลักษณะการ
เรียนรู้ที่ 
เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะ
สัมพันธภาพ
ของผู้เรียนที่มี
ต่อผู้อ่ืน 

3. ลักษณะการ
เรียนรู้ที่มีความ  
สัมพันธ์กับ
ความคิดและ     
การไตร่ตรอง
ของผู้เรียน 
 

4. ลักษณะการ
เรียนรู้ที่ 
เกี่ยวข้องกับการ
ริเร่ิมภาระงาน 

5. ลักษณะการ
เรียนรู้ที่
เกี่ยวข้อง 
กับการจัดการ
กับความคิดและ   
มุมมองต่างๆ 

X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. 
           

เก่งมาก 3.22 0.48 3.15 0.47 3.19 0.44 3.20 0.49 3.22 0.49 
           

เก่ง 3.08 0.43 3.03 0.47 3.10 0.47 3.08 0.46 3.11 0.40 
           

ปานกลาง 2.91 0.39 2.87 0.45 2.88 0.36 2.96 0.40 2.92 0.50 
           

อ่อน 3.15 0.47 3.16 0.59 3.22 0.47 3.14 0.65 3.24 0.49 
           

รวม 3.06 0.44 3.01 0.48 3.05 0.45 3.07 0.46 3.08 0.47 
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จากตาราง 3 เมื่อพิจารณาลักษณะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาโดยรวม พบว่าลักษณะ
การเรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับความคิดและมุมมอง
ต่างๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.08 (S.D. = 0.47) รองลงมาคือลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการริเร่ิมภาระ
งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.07 (S.D. = 0.46) และลักษณะการเรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือลักษณะ                 
การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะสัมพันธภาพของผู้เรียนที่มีต่อผู้อ่ืน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.01 (S.D. = 0.48) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยจ าแนกตามกลุ่มเรียน พบว่า นักศึกษากลุ่มที่เรียนเก่งมากมีลักษณะ
การเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้ประสาทสัมผัสและลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับ
ความคิดและมุมมองต่างๆมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 3.22 (S.D. = 0.48 และ 0.49) รองลงมาคือ               
มีลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการริเร่ิมภาระงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 (S.D. = 0.49) และอันดับ
สุดท้ายคือมีลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะสัมพันธภาพของผู้เรียนที่มีต่อผู้อ่ืน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.15 (S.D. = 0.44)  

นักศึกษากลุ่มที่เรียนเก่งมีลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับความคิดและมุมมอง
ต่างๆมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.11 (S.D. = 0.40) รองลงมาคือมีลักษณะการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์
กับความคิดและการไตร่ตรองของผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.10 (S.D. = 0.47) และอันดับสุดท้ายคือ                      
มีลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะสัมพันธภาพของผู้เรียนที่มีต่อผู้อ่ืน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับคือ 3.03 
(S.D. = 0.47) 

นักศึกษากลุ่มที่เรียนปานกลางมีลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการริเร่ิมภาระงานมากที่สุด                 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.96 (S.D. = 0.40) รองลงมาคือมีลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับ
ความคิดและมุมมองต่างๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.92 (S.D. = 0.50) และอันดับสุดท้ายคือมีลักษณะการ
เรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะสัมพันธภาพของผู้เรียนที่มีต่อผู้อ่ืน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับคือ 2.87 (S.D. = 0.45) 

 นักศึกษากลุ่มที่เรียนอ่อนมีลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับความคิดและมุมมอง
ต่างๆมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 (S.D. = 0.49)  รองลงมาคือมีลักษณะการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์
กับความคิดและการไตร่ตรองของผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22 (S.D. = 0.47) และอันดับสุดท้ายคือ                   
มีลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการริเร่ิมภาระงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.14 (S.D. = 0.65)  
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ตาราง 4  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของลักษณะการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้  
             ประสาทสัมผัส 
 

1.  ลักษณะการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์  
     ต่อการใช้ประสาทสัมผัส 

กลุ่มเรียน 
เก่งมาก เก่ง ปานกลาง อ่อน 

X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. 
1.1  นักศึกษาจดจ าค าในภาษาอังกฤษ 
       ได้ดีเพราะมีภาพประกอบ  

3.08 0.95 2.83 0.89 2.75 0.78 2.80 0.77 

1.2  นักศึกษาอ่านค าศัพทผ์่านตาบ่อยๆ 
       เพ่ือที่จะจ าค าศัพท์นั้นๆได ้

3.33 0.83 3.00 0.71 2.74 0.80 3.00 0.93 

1.3  นักศึกษาอ่านค าหรือประโยค 
       ภาษาอังกฤษที่มีการเน้นด้วย 
       ปากกาเน้นค าสีสันต่างๆ 
       เพราะสามารถเรียนรู้และ 
       จดจ าได้ดี 

3.27 0.90 3.02 0.84 3.09 0.83 3.20 0.94 

1.4  นักศึกษาเข้าใจความหมายของ 
       ประโยคที่ผู้พูดต้องการจะสื่อ 
       โดยดูจากภาษาท่าทางของผู้พูด 

3.38 0.69 3.10 0.73 2.90 0.83 3.20 0.68 

1.5  นักศึกษามองปากของผู้พูดเพ่ือ  
       ชว่ยใหเ้ข้าใจประโยคที่พูดมาก 
        ย่ิงขึ้น 

3.31 0.78 3.11 0.78 2.97 0.72 2.80 0.86 

1.6  นักศึกษาพูดหรือท่องค าหรือ 
       ประโยคภาษาอังกฤษออกมาดังๆ 
       เพ่ือจะไดจ้ าค าหรือประโยค 
       นั้นๆได ้ 

3.15 0.92 3.10 0.82 2.92 0.92 3.27 0.73 
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ตาราง 4  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของลักษณะการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้  
               ประสาทสัมผัส (ต่อ) 
 

1.  ลักษณะการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์  
     ต่อการใช้ประสาทสัมผัส 

กลุ่มเรียน 
เก่งมาก เก่ง ปานกลาง อ่อน 

X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. 
1.7  นักศึกษาเรียนรู้ประโยคภาษา  
       อังกฤษในรูปแบบต่างๆจากการฟัง 
       การอภิปรายหรือการโต้วาที 
        ภาษาอังกฤษ       

3.00 0.91 2.94 0.75 2.76 0.76 3.27 0.80 

1.8  นักศึกษาเข้าใจรูปแบบและ 
       ความหมายของประโยคได้ดี 
       จากการฟังภาษาอังกฤษที่พูดอย่าง 
       ถูกหลักภาษาและชัดถ้อยชัดค า 

3.27 0.74 3.26 0.79 3.00 0.76 3.13 0.83 

1.9  นักศึกษาฟังเทปหรือซีดีภาษา  
       อังกฤษบ่อยๆเพราะท าให้เกิดการ 
       เรียนรู้และจดจ าไดด้ี 

3.27 0.87 3.13 0.78 2.96 0.75 3.27 0.59 

1.10  นักศึกษาฟังเพลงสากลบ่อยๆ 
        เพราะ ชว่ยให้จ าค าศัพท์ได้ง่ายขึ้น 

3.37 0.82 3.42 0.89 3.15 0.82 3.20 0.68 

1.11  นักศึกษาใช้มือประกอบการพูด 
         ภาษาอังกฤษเพ่ือจะไดส้ื่อสารได้ 
          เข้าใจมากย่ิงขึ้น 

3.31 0.88 3.17 0.76 2.99 0.82 3.13 0.92 

1.12  นักศึกษาฝึกเขียนประโยคภาษา  
         อังกฤษอยู่เสมอเพ่ือจะได้คุ้นเคย 
         กับประโยคในรูปแบบตา่งๆและ 
         น าประโยคไปใช้ได้ถูกต้อง 

3.31 0.85 3.07 0.88 2.80 0.82 3.20 1.08 
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ตาราง 4  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของลักษณะการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้  
               ประสาทสัมผัส (ต่อ) 
 

1.  ลักษณะการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์  
     ต่อการใช้ประสาทสัมผัส 

กลุ่มเรียน 
เก่งมาก เก่ง ปานกลาง อ่อน 

X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. 
1.13  นักศึกษาจะเขียนข้อความต่างๆ 
         หรือเขยีนสิ่งต่างๆเพื่อกระตุน้ให้ 
         เกิดความคิดที่หลากหลาย 

3.06 0.96 2.97 0.88 2.90 0.95 3.27 0.59 

1.14  นักศึกษาประดิษฐ์สื่อการเรียนรู้ 
         หรือคิดค้นสิ่งใหม่ๆเพ่ือใชใ้น 
         การเรียนภาษาอังกฤษเพราะ 
          ท าใหเ้กิดการเรียนรู้ได้ดี 

2.96 0.93 2.96 0.85 2.76 0.78 3.13 0.74 

1.15  นักศึกษาจะเขียนค าศัพท์หรือ 
          ประโยคภาษาอังกฤษไปด้วย 
          ในขณะที่ท่องเพื่อช่วยให้จ า 
         ค าศัพท์หรือประโยคนั้นๆได้ดีขึ้น 

3.23 0.83 3.16 0.92 2.93 0.98 3.33 0.82 

รวม 3.22 0.48 3.08 0.43 2.90 0.39 3.15 0.47 
 

จากตาราง 4 เมื่อพิจารณาลักษณะการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้ประสาทสัมผัสของ
นักศึกษาโดยรวม จ าแนกตามกลุ่มเรียน พบว่าลักษณะการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้ประสาท
สัมผัสของนักศึกษากลุ่มที่เรียนเก่งมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22 (S.D. = 0.48) กลุ่มที่เรียนอ่อน                     
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 (S.D. = 0.47) กลุ่มที่เรียนเก่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.08 (S.D. = 0.43) และกลุ่มที่เรียน
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 (S.D. = 0.39) ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยจ าแนกตามกลุ่มเรียน พบว่าลักษณะการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์ต่อ
การใช้ประสาทสัมผัสของนักศึกษากลุ่มที่เรียนเก่งมาก มีดังนี้ นักศึกษามีลักษณะการเรียนรู้โดยใช้
ประสาทสัมผัสตามากที่สุด (นักศึกษาเข้าใจความหมายของประโยคที่ผู้พูดต้องการจะสื่อโดยดูจากภาษา
ท่าทางของผู้พูด) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 (S.D. = 0.69) รองลงมาคือการใช้ประสาทสัมผัสหู (นักศึกษาฟัง
เพลงสากลบ่อยๆ เพราะชว่ยให้จ าค าศัพท์ได้ง่ายขึ้น) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 (S.D. = 0.82) และการใช้
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ประสาทสัมผัสตา (นักศึกษาอ่านค าศัพทผ์่านตาบ่อยๆเพ่ือที่จะจ าค าศัพท์นั้นๆได้) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 
(S.D. = 0.83) ตามล าดับ 

ลักษณะการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้ประสาทสัมผัสของนักศึกษากลุ่มที่เรียนเก่ง มีดังนี้ 
นักศึกษามีลักษณะการเรียนรู้โดยใช้ประสาทสัมผัสหูมากที่สุด (นักศึกษาฟังเพลงสากลบ่อยๆเพราะชว่ย
ให้จ าค าศัพท์ได้ง่ายขึ้น ) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 (S.D. = 0.89) รองลงมาคือการใช้ประสาทสัมผัสหู 
(นักศึกษาเข้าใจรูปแบบและความหมายของประโยคได้ดี จากการฟังภาษาอังกฤษที่พูดอย่างถูกหลัก
ภาษาและชัดถ้อยชัดค า) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.26 (S.D. = 0.79) และการใช้ประสาทสัมผัสมือ (นักศึกษาใช้
มือประกอบการพูดภาษาอังกฤษ เพ่ือจะได้ สื่อสารได้ เข้าใจมากย่ิง ขึ้น) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17                        
(S.D. = 0.76) ตามล าดับ 

ลักษณะการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้ประสาทสัมผัสของนักศึกษากลุ่มที่เรียนปานกลาง 
มีดังนี้ นักศึกษามีลักษณะการเรียนรู้โดยใช้ประสาทสัมผัสหูมากที่สุด ( นักศึกษาฟังเพลงสากลบ่อยๆ
เพราะชว่ยให้จ าค าศัพท์ได้ง่ายขึ้น ) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 (S.D. = 0.82) รองลงมาคือการใช้ประสาท
สัมผัสตา (นักศึกษาอ่านค าหรือประโยคภาษาอังกฤษที่มีการเน้นด้วยปากกาเน้นค าสีสันต่างๆ
เพราะสามารถเรียนรู้และจดจ าได้ดี) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.09 (S.D. = 0.83) และการใช้ประสาทสัมผัสหู 
(นักศึกษาเข้าใจรูปแบบและความหมายของประโยคได้ดี จากการฟังภาษาอังกฤษที่พูดอย่างถูกหลัก
ภาษาและชัดถ้อยชัดค า) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 (S.D. = 0.76) ตามล าดับ 

ลักษณะการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้ประสาทสัมผัสของนักศึกษากลุ่มที่เรียนอ่อน มีดังนี้ 
นักศึกษามีลักษณะการเรียนรู้โดยใช้ประสาทสัมผัสมือมากที่สุด  (นักศึกษาจะเขียนค าศัพท์หรือ          
ประโยคภาษาอังกฤษไปด้วยในขณะที่ท่อง เพื่อช่วยให้จ าค าศัพท์หรือประโยค นั้นๆได้ดีขึ้น)  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.33 (S.D. = 0.82) รองลงมาคือการใช้ประสาทสัมผัสหูและประสาทสัมผัสมือ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
เท่ากันคือ 3.27 จ านวน 4 ข้อ โดยการใช้ประสาทสัมผัสหูมี 3 ข้อ (นักศึกษาพูดหรือท่องค าหรือประโยค
ภาษาอังกฤษออกมาดังๆ เพ่ือจะได้จ าค าหรือประโยคนั้นๆได้ (S.D. = 0.73), นักศึกษาเรียนรู้ประโยค
ภาษาอังกฤษใน รูปแบบต่างๆจากการฟังการอภิปรายหรือการโต้วาทีภาษาอังกฤษ  (S.D. = 0.80), และ
นักศึกษาฟังเทปหรือซีดีภาษาอังกฤษบ่อยๆ เพราะท าให้เกิดการเรียนรู้และจดจ าได้ดี (S.D. = 0.59) และ
การใช้ประสาทสัมผัสมือมี 1 ข้อ (นักศึกษาจะ เขียนข้อความต่างๆหรือเขียนสิ่งต่างๆเพื่อกระตุ้นให้เกิด
ความคิดที่หลากหลาย) (S.D. = 0.59) และอันดับที่สามคือการใช้ประสาทสัมผัสตา, หู และมือ โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 3.20 จ านวน 4 ข้อ โดยการใช้ประสาทสัมผัสตามี 2 ข้อ (นักศึกษาอ่านค าหรือ
ประโยคภาษาอังกฤษที่มีการเน้นด้วยปากกาเน้นค าสีสันต่างๆเ พราะสามารถเรียนรู้ และจ ดจ าได้ดี                
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(S.D. = 0.94), นักศึกษาเข้าใจความหมายของ ประโยคที่ผู้พูดต้องการจะสื่อ โดยดูจากภาษาท่าทางของผู้
พูด) (S.D. = 0.68)  การใช้ประสาทสัมผัสหู 1 ข้อ (นักศึกษาฟังเพลงสากลบ่อยๆเพราะ ชว่ยให้จ าค าศัพท์
ได้ง่ายขึ้น) (S.D. = 0.68) และการใช้ประสาทสัมผัสมือ 1 ข้อ (นักศึกษาฝึกเขียนประโยคภาษาอังกฤษอยู่
เสมอเพ่ือจะไดคุ้้นเคยกับประโยคในรูปแบบต่างๆและน าประโยคไปใช้ได้ถูกต้อง) (S.D. = 1.08)  
 
ตาราง 5  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะสัมพันธภาพ  
               ของผู้เรียนที่มีต่อผู้อ่ืน 
 

2.  ลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับ 
     ลักษณะสัมพันธภาพของผู้เรียน 
     ที่มีต่อผู้อ่ืน 

กลุ่มเรียน 
เก่งมาก เก่ง ปานกลาง อ่อน 

X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. 
2.1  นักศึกษาพบปะสังสรรค์และพูดคุย 
       กับชาวต่างชาติในเทศกาลตา่งๆ  

2.92 0.84 2.76 0.79 2.62 1.01 3.07 1.03 

2.2  นักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษกับ 
       อาจารย์ชาวต่างชาตมิากกว่า 
       เรียนกับอาจารย์ชาวไทย 

3.00 0.71 3.08 0.77 2.72 0.76 2.73 0.88 

2.3  นักศึกษาจะเรียนภาษาอังกฤษกับ 
       คนที่สนิทสนมคุ้นเคยเพราะจะเกิด 
       การเรียนรู้ไดง้่ายกว่าเรียนกับคนที่ 
       ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน 

3.10 0.82 3.06 0.86 2.95 0.87 3.40 0.83 

2.4  นักศึกษาเข้าเป็นสมาชิกของชมรม 
       หรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับภาษา 
       เพ่ือให้เกิดความรู้ทางภาษาที่ 
       หลากหลาย 

3.08 0.76 2.97 0.75 2.86 0.82 3.33 1.18 

2.5  นักศึกษาฝึกพูดภาษาอังกฤษกับ 
       เพื่อนคนไทยหรือเพื่อน 
       ชาวต่างชาติเสมอๆ 

3.17 0.71 3.11 0.73 3.02 0.88 3.33 1.05 
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ตาราง 5  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะสัมพันธภาพ  
               ของผู้เรียนที่มีต่อผู้อ่ืน (ต่อ) 
 

2.  ลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับ 
     ลักษณะสัมพันธภาพของผู้เรียน 
     ที่มีต่อผู้อ่ืน 

กลุ่มเรียน 
เก่งมาก เก่ง ปานกลาง อ่อน 

X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. 
2.6  นักศึกษาชอบอ่านหนังสือ 
       ภาษาอังกฤษคนเดียวมากกว่า 
       อ่านกับเพ่ือนหลายๆคนเพราะ 
       ท าใหมี้สมาธิดีกว่า 

3.40 0.82 3.31 0.89 3.09 0.83 3.07 0.80 

2.7  นักศึกษาชอบเรียนภาษาอังกฤษ 
       คนเดียวหรือมีเพ่ือนเรียนเพียงแค่  
       1 หรือ 2 คนเท่านั้น       

3.23 0.88 3.04 0.89 2.80 1.00 2.87 0.74 

2.8  นักศึกษาชอบฝึกพูดภาษาอังกฤษ 
       กับตนเองเพราะท าให้นักศึกษา 
        จ าและเรียนรู้ภาษาได้เร็วขึ้น 

3.35 0.76 3.11 0.87 2.91 0.89 3.20 0.86 

2.9  ถา้นักศึกษาไม่รู้เร่ืองเกี่ยวกับภาษา 
       อังกฤษนักศึกษาจะ ค้นคว้าหา 
       ความรู้ด้วยตนเองมากกว่าการถาม 
        จากอาจารย์หรือเพ่ือน 

3.12 0.73 3.03 0.89 3.03 0.80 3.13 0.64 

2.10  นักศึกษาชอบเขียน E-mail เพ่ือ 
      สื่อสารกับชาวต่างชาติมากกว่าการ 
      เข้าไปพูดคุย 

3.15 1.02 2.78 0.90 2.75 0.88 3.47 0.74 

รวม 3.15 0.47 3.02 0.47 2.87 0.45 3.16 0.59 
 

จากตาราง 5 เมื่อพิจารณาลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะสัมพันธภาพของผู้เรียนที่มีต่อ
ผู้อ่ืนของนักศึกษาโดยรวม จ าแนกตามกลุ่มเรียน พบว่าลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
สัมพันธภาพของผู้เรียนที่มีต่อผู้อ่ืนของนักศึกษากลุ่มที่เรียนอ่อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.16 (S.D. = 0.59) 

www.ssru.ac.th



38 
 

กลุ่มที่เรียนเก่งมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 (S.D. = 0.47) กลุ่มที่เรียนเก่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.02                 
(S.D. = 0.47) และกลุ่มที่เรียนปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.87 (S.D. = 0.45) ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยจ าแนกตามกลุ่มเรียน พบว่าลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
สัมพันธภาพของผู้เรียนที่มีต่อผู้อ่ืนของนักศึกษากลุ่มที่เรียนเก่งมาก มีดังนี้ นักศึกษามีลักษณะการเรียนรู้
ในลักษณะการเก็บตัวหรือชอบท างานตามล าพังทั้ง 3 อันดับโดยเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ (นักศึกษา
ชอบอ่านหนังสือภาษาอังกฤษคนเดียว มากกว่าอ่านกับเพ่ือนหลายๆคนเพราะท าใหมี้ สมาธิดีกว่า ) มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 (S.D. = 0.82) รองลงมาคือ (นักศึกษาชอบฝึกพูดภาษาอังกฤษกับตนเองเพราะท าให้
นักศึกษาจ าและเรียนรู้ภาษาได้เร็ว ขึ้น) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35 (S.D. = 0.76) และ (นักศึกษา
ชอบเรียนภาษาอังกฤษ คนเดียวหรือมีเพ่ือนเรียนเพียงแค่ 1 หรือ 2 คนเท่านั้น ) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23 
(S.D. = 0.88)  

ลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะสัมพันธภาพของผู้เรียนที่มีต่อผู้อ่ืนของนักศึกษากลุ่มที่
เรียนเก่ง มีดังนี้ นักศึกษามีลักษณะการเรียนรู้ในลักษณะการเก็บตัวหรือชอบท างานตามล าพังมากที่สุด 
(นักศึกษาชอบอ่านหนังสือภาษาอังกฤษคนเดียว มากกว่าอ่านกับเพ่ือนหลายๆคนเพราะท าใหมี้ สมาธิ
ดีกว่า) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 (S.D. = 0.89) รองลงมาคือ ลักษณะการเปิดตัวและชอบสังคมและลักษณะ
การเก็บตัวหรือชอบท างานตามล าพัง  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 3.11 จ านวน 2 ข้อ โดยลักษณะการเปิดตัว
และชอบสังคมมี 1 ข้อ (นักศึกษาฝึกพูดภาษาอังกฤษกับเพื่อนคนไทยหรือเพื่อนชาวต่างชาติเสมอๆ 
(S.D. = 0.73) และลักษณะการเก็บตัวหรือชอบท างานตามล าพัง 1 ข้อ (นักศึกษาชอบฝึกพูดภาษาอังกฤษ
กับตนเองเพราะท าให้นักศึกษาจ าและเรียนรู้ภาษาได้เร็ว ขึ้น) (S.D. = 0.87) และอันดับที่สามคือลักษณะ
การเปิดตัวและชอบสังคม  (นักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างชาติ มากกว่าเรียนกับอาจารย์
ชาวไทย)  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.08 (S.D. = 0.77) 

ลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะสัมพันธภาพของผู้เรียนที่มีต่อผู้อ่ืนของนักศึกษากลุ่มที่
เรียนปานกลาง มีดังนี้ นักศึกษามีลักษณะการเรียนรู้ในลักษณะการเก็บตัวหรือชอบท างานตามล าพัง
มากที่สุด (นักศึกษาชอบอ่านหนังสือภาษาอังกฤษคนเดียว มากกว่าอ่านกับเพ่ือนหลายๆคนเพราะท าให ้  
มีสมาธิดีกว่า) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.09 (S.D. = 0.83) รองลงมาคือ ลักษณะการเก็บตัวหรือชอบท างานตาม
ล าพัง  (ถ้านักศึกษา ไม่รู้เร่ืองเกี่ยวกับภาษา อังกฤษนักศึกษาจะ ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองมา กกว่า              
การถามจากอาจารย์หรือเพ่ือน ) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.03 (S.D. = 0.80) และลักษณะการเปิดตัวและชอบ
สังคม (นักศึกษาฝึกพูดภาษาอังกฤษกับเพื่อนคนไทยหรือเพื่อนชาวต่างชาติเสมอๆ) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.02 (S.D. = 0.88) ตามล าดับ 
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ลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะสัมพันธภาพของผู้เรียนที่มีต่อผู้อ่ืนของนักศึกษากลุ่มที่
เรียนอ่อน มีดังนี้ นักศึกษามีลักษณะการเรียนรู้ในลักษณะการเก็บตัวหรือชอบท างานตามล าพังมากที่สุด 
(นักศึกษาชอบเขียน  E-mail เพ่ือสื่อสารกับชาวต่างชาติมากกว่าการเข้าไปพูดคุย ) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 
(S.D. = 0.74) รองลงมาคือลักษณะการเปิดตัวและชอบสังคม  (นักศึกษาจะเรียนภาษาอังกฤษกับคนที่
สนิทสนมคุ้นเคยเพราะจะเกิดการเรียนรูไ้ดง้่ายกว่าเรียนกับคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.40 (S.D. = 0.83) และอันดับที่สามคือลักษณะการเปิดตัวและชอบสังคม  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 3.33 
จ านวน 2 ข้อ (นักศึกษาเข้าเป็นสมาชิกของชมรมหรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับภาษา เพ่ือให้เกิดความรู้ทาง
ภาษาที่หลากหลาย ) (S.D. = 1.18) และนักศึกษาฝึกพูดภาษาอังกฤษกับเพื่อนคนไทยหรือเพื่อน      
ชาวต่างชาติเสมอๆ) (S.D. = 0.87) 
  
ตาราง 6  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของลักษณะการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์กับความคิดและ 
               การไตร่ตรองของผู้เรียน 
3.  ลักษณะการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์ 
     กับความคิดและการไตร่ตรองของ 
     ผู้เรียน 

กลุ่มเรียน 
เก่งมาก เก่ง ปานกลาง อ่อน 

X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. 
3.1  ในการเรียนภาษาอังกฤษนักศึกษา 
       จะเน้นทางดา้นการสื่อสารมากกว่า 
       ทางด้านหลักภาษาหรือ 
       กฏไวยากรณ์  

3.15 0.70 3.18 0.86 2.90 0.77 3.47 0.83 

3.2  ในการเรียนภาษาอังกฤษนักศึกษา 
       จะมีจินตนาการประกอบการเรียน 
       ในเร่ืองต่างๆ 

3.12 0.92 3.12 0.78 2.72 0.63 3.40 0.91 

3.3  ในการเรียนภาษาอังกฤษนักศึกษา 
       จะคิดเป็นภาษาองักฤษโดย 
       อัตโนมัติเสมอเพื่อให้เกิดการ 
       เรียนรู้ภาษาได้ดีและเร็วกว่าการคิด 
       เป็นภาษาไทยแล้วค่อยแปลเป็น 
       ภาษาอังกฤษ 

3.13 0.84 3.04 0.76 2.73 0.71 3.27 1.10 
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ตาราง 6  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของลักษณะการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์กับความคิดและ 
               การไตร่ตรองของผู้เรียน (ต่อ) 
 

3.  ลักษณะการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์ 
     กับความคิดและการไตร่ตรองของ 
     ผู้เรียน 

กลุ่มเรียน 
เก่งมาก เก่ง ปานกลาง อ่อน 

X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. 
3.4  นักศึกษาจะคิดหลักหรือวิธีการ 
       เรียนรู้ภาษาเป็นของตนเองเสมอ 

3.17 0.96 3.06 0.88 2.98 0.59 3.13 0.52 

3.5  นักศึกษาจะจ าโครงสร้างประโยค 
       ภาษาอังกฤษจากการสนทนา 
       มากกว่าจ าจากหลักไวยากรณ์ 

 3.19  0.82   3.17  0.77 2.88 0.77  3.33 0.72 

3.6  นักศึกษาไม่เรียนภาษาอังกฤษแบบ 
       ลัด แตจ่ะเรียนภาษาอังกฤษอย่าง 
       เป็นขั้นเป็นตอน        

3.29  0.61 3.28  0.78  3.09 0.64 3.13  0.83 

3.7  ในการเรียนภาษานักศึกษามีการฝึก 
       การใช้ภาษาอังกฤษหรือท า 
       กิจกรรมหลังการเรียนรู้เสมอ       

3.31 0.76 3.20 0.76 2.98 0.74 3.13 0.64 

3.8  นักศึกษาจะต้องเตรียมความพร้อม 
       ก่อนการเรียนเสมอเพื่อให้เกิดการ 
       เรียนรู้ที่ด ี

3.10 0.87 2.99 0.85 2.82 0.91 3.13 0.64 

3.9  นักศึกษาจะพูดและฝึกภาษา 
       อังกฤษซ้ าๆ เพราะช่วยให้จ า 
        เนื้อหาและบทเรียนได้ดี 

3.31 0.67 3.05 0.91 2.91 0.77 3.27 0.96 

3.10  นักศึกษาจะไม่เรียนภาษาอังกฤษ 
       ในรูปแบบที่แตกต่างจากที่เคย    
       เรียนมา แต่จะเรียนภาษาอังกฤษใน 
       รูปแบบเดิมที่คุ้นเคยเท่านั้น 

3.15 0.83 2.88 0.90 2.84 0.80 2.93 1.03 

รวม 3.19 0.44 3.10 0.47 2.88 0.36 3.22 0.47 
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จากตาราง 6 เมื่อพิจารณาลักษณะการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์กับความคิดและการไตร่ตรองของ     
ผู้เรียนของนักศึกษาโดยรวม จ าแนกตามกลุ่มเรียน พบว่าลักษณะการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์กับ
ความคิดและการไตร่ตรองของผู้เรียนของนักศึกษากลุ่มที่เรียนอ่อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22 (S.D. = 0.47) 
กลุ่มที่เรียนเก่งมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 (S.D. = 0.44) กลุ่มที่เรียนเก่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.10                
(S.D. = 0.47) และกลุ่มที่เรียนปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.88 (S.D. = 0.36) ตามล าดับ  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยจ าแนกตามกลุ่มเรียน พบว่าลักษณะการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์กับ
ความคิดและการไตร่ตรองของนักศึกษากลุ่มที่เรียนเก่งมาก มีดังนี้ นักศึกษามีลักษณะการเรียนรู้ไป
ตามล าดับขั้นตอนมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 3.31 จ านวน 2 ข้อ (ในการเรียนภาษานักศึกษามีการ
ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษหรือท ากิจกรรมหลังการเรียนรู้เสมอ ) (S.D. = 0.76) และ(นักศึกษาจะพูดและฝึก
ภาษาอังกฤษซ้ าๆ เพราะช่วยให้จ าเน้ือหาและบทเรียนได้ดี) (S.D. = 0.67) รองลงมาคือลักษณะการ
เรียนรู้ไปตามล าดับขั้นตอน (นักศึกษาไม่เรียนภาษาอังกฤษแบบลัด แต่จะเรียนภาษาอังกฤษอย่าง      
เป็นขั้นเป็นตอน) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29 (S.D. = 0.61) และลักษณะการเรียนรู้ในรูปแบบการแสวงหา
กฏเกณฑ์ทางภาษาใหม่ (นักศึกษาจะจ าโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษจากการสนทนามากกว่าจ าจาก
หลักไวยากรณ์) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 (S.D. = 0.82) ตามล าดับ 

ลักษณะการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์กับความคิดและการไตร่ตรองของนักศึกษากลุ่มที่เรียนเก่ง           
มีดังนี้ นักศึกษามีลักษณะการเรียนรู้ไปตามล าดับขั้นตอนมากที่สุด (นักศึกษาไม่เรียนภาษาอังกฤษแบบ
ลัด แต่จะเรียนภาษาอังกฤษอย่างเป็นขั้นเป็นตอน) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 (S.D. = 0.78) รองลงมาคือ
ลักษณะการเรียนรู้ไปตามล าดับขั้นตอน (ในการเรียนภาษานักศึกษามีการฝึกการใช้ภาษาอังกฤษหรือท า       
กิจกรรมหลังการเรียนรู้เสมอ) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 (S.D. = 0.76) และลักษณะการเรียนรู้ในรูปแบบ
การแสวงหากฏเกณฑ์ทางภาษาใหม่ (ในการเรียนภาษาอังกฤษนักศึกษาจะเน้นทางด้านการสื่อสาร
มากกว่าทางด้านหลักภาษาหรือกฏไวยากรณ์) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18 (S.D. = 0.86) ตามล าดับ 

ลักษณะการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์กับความคิดและการไตร่ตรองของนักศึกษากลุ่มที่เรียน            
ปานกลาง มีดังนี้ นักศึกษามีลักษณะการเรียนรู้ไปตามล าดับขั้นตอนมากที่สุด (นักศึกษาไม่เรียน
ภาษาอังกฤษแบบลัด แต่จะเรียนภาษาอังกฤษอย่างเป็นขั้นเป็นตอน) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.09 (S.D. = 0.64) 
รองลงมามีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 2.98 จ านวน 2 ข้อ คือลักษณะการเรียนรู้ในรูปแบบการแสวงหากฏเกณฑ์
ทางภาษาใหม่ (นักศึกษาจะคิดหลักหรือวิธีการเรียนรู้ภาษาเป็นของตนเองเสมอ) (S.D. = 0.59) และ
ลักษณะการเรียนรู้ไปตามล าดับขั้นตอน (ในการเรียนภาษานักศึกษามีการฝึกการใช้ภาษาอังกฤษหรือท า
กิจกรรมหลังการเรียนรู้เสมอ) (S.D. = 0.74) และอันดับที่สามคือ ลักษณะการเรียนรู้ไปตามล าดับ
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ขั้นตอน (นักศึกษาจะพูดและฝึกภาษาอังกฤษซ้ าๆ เพราะช่วยให้จ าเน้ือหาและบทเรียนได้ดี) มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.91 (S.D. = 0.77)  

ลักษณะการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์กับความคิดและการไตร่ตรองของนักศึกษากลุ่มที่เรียนอ่อน 
มีดังนี้ นักศึกษามีลักษณะการเรียนรู้ในรูปแบบการแสวงหากฏเกณฑ์ทางภาษาใหม่ทั้ง 3 อันดับโดยเรียง
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ (ในการเรียนภาษาอังกฤษนักศึกษาจะเน้นทางด้านการสื่อสารมากกว่าทางด้าน
หลักภาษาหรือกฏไวยากรณ์) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 (S.D. = 0.83) รองลงมาคือ (ในการเรียน
ภาษาอังกฤษนักศึกษาจะมีจินตนาการประกอบการเรียนในเร่ืองต่างๆ) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40                      
(S.D. = 0.91) และ (นักศึกษาจะจ าโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษจากการสนทนามากกว่าจ าจากหลัก
ไวยากรณ์) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 (S.D. = 0.72)  
 
ตาราง 7  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการริเร่ิมภาระงาน     
 

4.  ลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับ 
     การริเร่ิมภาระงาน 

กลุ่มเรียน 
เก่งมาก เก่ง ปานกลาง อ่อน 

X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. 
4.1  นักศึกษาจัดตารางในการฝึกฝน 
       ภาษาอังกฤษอยู่เสมอเพื่อให้เกิด 
       ความคล่องแคล่วในการสื่อสาร 
       และความแม่นย าในเนื้อหา 
       บทเรียน 

3.08 0.76 2.96 0.84 2.84 0.87 3.13 0.83 

4.2  ก่อนเรียนภาษาอังกฤษทุกครั้ง 
       นักศึกษาจะอา่นหนังสือมา 
       ล่วงหน้าเพื่อจะได้เข้าใจในเนื้อหา 
       ที่เรียนมากยิ่งขึ้น 

2.96 0.89 2.89 0.85 2.75 0.79 3.13 1.06 

4.3  ก่อนสอบภาษาอังกฤษนักศึกษาจะ 
       จัดตารางการอ่านหนังสือและ 
       ปฏิบัติตามนั้น เพื่อให้เกิดการ 
        เรียนรู้ภาษาได้ง่ายและเร็วขึ้น 

3.27 0.74 3.10 0.79 3.02 0.63 3.07 1.10 
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ตาราง 7  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการริเร่ิมภาระงาน    
              (ต่อ) 

4.  ลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับ 
     การริเร่ิมภาระงาน 

ระดับผลการเรียน 
เก่งมาก เก่ง ปานกลาง อ่อน 

X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. 
4.4  ขณะเรียนนักศึกษาจะจดเนื้อหาที่ 
       เรียนอย่างเป็นระบบเพื่อไม่ให้เกิด  
       ความสับสนในเนื้อหาที่เรียนและ 
       เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหา 
       บทเรียนมากยิ่งขึ้น 

3.29 0.75 3.18 0.76 3.09 0.69 3.40 0.83 

4.5  เมื่อเรียนเสร็จแล้วนักศึกษาจะ 
       ทบทวนเนื้อหาที่เรียนอยู่เสมอเพื่อ 
       ตนเองจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ่น 

3.15 0.80 2.99 0.86  2.99  0.82   3.13  1.06 

4.6  นักศึกษาจะท ากิจกรรมทางภาษา  
       เช่น เข้าค่ายภาษาอังกฤษหรือเขา้ 
       ชมรมภาษาอังกฤษเพราะท าให้ 
       รู้สึกสนุกสนานและเกิดการเรียนรู้ที่ดี        

3.04 0.74 3.10 0.85 2.96 0.77 3.20 0.86 

4.7  นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัด 
       กิจกรรมการเรียนเสมอ      

3.27 0.89 3.15 0.69 3.03 0.75 3.33 0.82 

4.8  ในการเรียนภาษาอังกฤษนักศึกษา 
       ได้ท างานเป็นทีมและได้   
       แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสิ่งต่างๆกับ 
       เพื่อนเสมอ 

3.35 0.71 3.19 0.68 2.97 0.78 2.93 0.88 

4.9  นักศึกษาฟังเพลง ดูภาพยนตร์ หรือ 
       ซีดีภาษาอังกฤษเสมอ 

3.37 0.93 3.20 0.84 2.95 0.70 2.87 0.83 

4.10  นักศึกษาจะท ากิจกรรมทางภาษา 
       ที่นักศึกษาถนัดเท่าน้ัน 

3.21 0.85 3.05 0.92 2.99 0.82 3.20 0.86 

รวม 3.20 0.49 3.08 0.46 2.96 0.40 3.14 0.65 
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จากตาราง 7 เมื่อพิจารณาลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการริเร่ิมภาระงานของนักศึกษา
โดยรวม จ าแนกตามกลุ่มเรียน พบว่าลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการริเร่ิมภาระงานของนักศึกษา
กลุ่มที่เรียนเก่งมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 (S.D. = 0.49) กลุ่มที่เรียนอ่อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.14 (S.D. = 
0.65) กลุ่มที่เรียนเก่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.08 (S.D. = 0.46) และกลุ่มที่เรียนปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.96 (S.D. = 0.40) ตามล าดับ  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยจ าแนกตามกลุ่มเรียน พบว่าลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ริเร่ิมภาระงานของนักศึกษากลุ่มที่เรียนเก่งมาก มีดังนี้ นักศึกษามีลักษณะของการรู้สึกสนุกและผ่อน
คลายกับการท ากิจกรรมทางภาษาและภาระงานมากที่สุด (นักศึกษาฟังเพลง ดูภาพยนตร์ หรือซีดี
ภาษาอังกฤษเสมอ) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 (S.D. = 0.93) รองลงมาคือลักษณะของการรู้สึกสนุกและผ่อน
คลายกับการท ากิจกรรมทางภาษาและภาระงาน (ในการเรียนภาษาอังกฤษนักศึกษาได้ท างานเป็นทีม
และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสิ่งต่างๆกับเพื่อนเสมอ) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35 (S.D. = 0.71) และนักศึกษามี
ความละเอียดถี่ถ้วนในการวางแผนและท าภาระงาน  (ขณะเรียนนักศึกษาจะจดเนื้อหาที่เรียนอย่างเป็น
ระบบเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในเนื้อหาที่เรียนและเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนมาก
ยิ่งขึ้น) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29 (S.D. = 0.75) ตามล าดับ 

ลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการริเร่ิมภาระงานของนักศึกษากลุ่มที่เรียนเก่ง มีดังนี้ นักศึกษา
มีลักษณะของการรู้สึกสนุกและผ่อนคลายกับการท ากิจกรรมทางภาษาและภาระงานมากที่สุด 
(นักศึกษาฟังเพลง ดูภาพยนตร์ หรือซีดีภาษาอังกฤษเสมอ) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 (S.D. = 0.84) 
รองลงมาคือลักษณะของการรู้สึกสนุกและผ่อนคลายกับการท ากิจกรรมทางภาษาและภาระงาน (ในการ
เรียนภาษาอังกฤษนักศึกษาได้ท างานเป็นทีมและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสิ่งต่างๆกับเพื่อนเสมอ) มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 (S.D. = 0.68) และนักศึกษามีความละเอียดถี่ถ้วนในการวางแผนและท าภาระงาน  
(ขณะเรียนนักศึกษาจะจดเนื้อหาที่เรียนอย่างเป็นระบบเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในเนื้อหาที่เรียนและ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนมากยิ่งขึ้น) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18 (S.D. = 0.76) ตามล าดับ 

ลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการริเร่ิมภาระงานของนักศึกษากลุ่มที่เรียนปานกลาง มีดังนี้ 
นักศึกษามีความละเอียดถี่ถ้วนในการวางแผนและท าภาระงานมากที่สุด  (ขณะเรียนนักศึกษาจะจด
เน้ือหาที่เรียนอย่างเป็นระบบเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในเนื้อหาที่เรียนและเพื่อให้เกิดความเข้าใจใน
เน้ือหาบทเรียนมากยิ่งขึ้น ) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.09 (S.D. = 0.69) รองลงมาคือลักษณะของการรู้สึกสนุก
และผ่อนคลายกับการท ากิจกรรมทางภาษาและภาระงาน (นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม                
การเรียนเสมอ) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.03 (S.D. = 0.75) และนักศึกษามีความละเอียดถี่ถ้วนในการวางแผน
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และท าภาระงาน  (ก่อนสอบภาษาอังกฤษนักศึกษาจะจัดตารางการอ่านหนังสือและปฏิบัติตามนั้น 
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ภาษาได้ง่ายและเร็วขึ้น) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.02 (S.D. = 0.63) ตามล าดับ 

ลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการริเร่ิมภาระงานของนักศึกษากลุ่มที่เรียนอ่อน มีดังนี้ นักศึกษา
มีความละเอียดถี่ถ้วนในการวางแผนและท าภาระงานมากที่สุด  (ขณะเรียนนักศึกษาจะจดเนื้อหาที่เรียน
อย่างเป็นระบบเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในเนื้อหาที่เรียนและเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียน
มากยิ่งขึ้น) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 (S.D. = 0.83) รองลงมาคือลักษณะของการรู้สึกสนุกและผ่อนคลายกับ
การท ากิจกรรมทางภาษาและภาระงาน (นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนเสมอ) มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.33 (S.D. = 0.82) และอันดับที่สามคือลักษณะของการรู้สึกสนุกและผ่อนคลายกับการท า
กิจกรรมทางภาษาและภาระงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 3.20 จ านวน 2 ข้อ คือ (นักศึกษาจะท ากิจกรรมทาง
ภาษา เช่น เข้าค่ายภาษาอังกฤษหรือเข้าชมรมภาษาอังกฤษเพราะท าให้รู้สึกสนุกสนานและเกิดการ
เรียนรู้ที่ด)ี (S.D. = 0.86) และ (นักศึกษาจะท ากิจกรรมทางภาษาที่นักศึกษาถนัดเท่านั้น) (S.D. = 0.86)  
 

ตาราง 8  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับ 
               ความคิดและมุมมองต่างๆ    
 

5.  ลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับ 
     การจัดการกับความคิดและมุมมอง 
     ต่างๆ 

กลุ่มเรียน 
เก่งมาก เก่ง ปานกลาง อ่อน 

X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. 
5.1  นักศึกษาจะเดาความหมายของ 
       ค าศัพท์ที่ไม่รู้โดยดูจากบริบทหรือ 
       ค าศัพท์ที่ใกล้เคียงมากกว่าการเปิด 
       หาความหมายจากดิกชันนารี 

3.17 0.86 3.01 0.82 2.86 0.91 3.07 1.03 

5.2  นักศึกษาอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ 
       หลายประเภท เพื่อช่วยให้เกิดการ 
       เรียนรู้เร่ืองค าศัพท์และรูปแบบ 
       ประโยคที่หลากหลาย 

3.21 0.78 3.01 0.73 2.85 0.86 3.20 0.68 

5.3  นักศึกษาจะเรียนภาษาอังกฤษโดย 
       ไม่ยึดติดกับการจ ากฏหรือหลัก 
       ไวยากรณ ์

3.04 0.79 3.20 0.77 2.90 0.77 3.20 0.56 
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ตาราง 8  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับ 
               ความคิดและมุมมองต่างๆ (ต่อ) 
 

5.  ลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับ 
     การจัดการกับความคิดและมุมมอง 
     ต่างๆ 

กลุ่มเรียน 
เก่งมาก เก่ง ปานกลาง อ่อน 

X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. 
5.4  นักศึกษาจะไม่แปลภาษาอังกฤษค า 
       ตอ่ค าแต่จะดูความหมายของ 
       ประโยคในภาพรวม 

3.42 0.89 3.12 0.85 2.97 0.70 3.73 0.59 

5.5  นักศึกษาชอบดูป้ายโฆษณาหรือ 
       ป้ายสัญลักษณ์ที่เป็นภาษาองักฤษ 
        เพราะจะช่วยให้นักศึกษาทราบ 
        ความหมายของค าศัพท์ที่แตกต่าง 
        และหลากหลายและช่วยให ้
        นักศึกษาสามารถเดาความหมาย 
        ของค าศัพท์อื่นๆได้ 

3.29 0.75 3.22 0.81 2.96 0.78 3.53 0.74 

5.6  นักศึกษาจะคิดหลักหรือวิธีการใน 
       การจ าโครงสร้างประโยคตามหลัก 
       ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขึ้นมาเป็น 
        ของตนเองใหม่อยู่เสมอ        

3.27 0.89 3.15 0.84 2.91 0.72 3.13 0.74 

5.7  นักศึกษาชอบสรุปความที่ตนเอง 
       ได้ยินหรือได้อ่านเป็นภาษาองักฤษ      

3.29 0.89 3.17 0.80 2.99 0.85 3.13 0.52 

5.8  นักศึกษาเรียนรู้ทักษะการฟัง-พูด 
       และอ่าน-เขียนไปพร้อม 
       กัน ไม่เรียนทักษะทีละด้าน 

3.29 0.80 3.13 0.80 3.05 0.86 2.73 0.96 

5.9  นักศึกษาจะสรุปเนื้อหาที่เรียนใน 
       รูปแบบของผังมโนภาพหรือแผน 
       ที่ความคิดเพื่อให้เกิดความเข้าใจ 
       มากยิ่งขึ้น 

3.23 0.67 3.03 0.65 2.86 0.87 3.07 0.88 
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5.10  นักศึกษาจะสรุปเนื้อหาบทเรียน 
       ทุกครั้งที่เรียนเพื่อให้เกิดความ  
       เข้าใจในเนื้อหาบทเรียนนั้นๆ 

3.08 1.03 3.08 0.76 2.85 0.91 3.60 0.83 

รวม 3.23 0.49 3.11 0.40 2.92 0.50 3.24 0.49 
 

จากตาราง 8 เมื่อพิจารณาลักษณะการเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับความคิดและมุมมอง
ต่างๆของนักศึกษาโดยรวม จ าแนกตามกลุ่มเรียน พบว่าลักษณะการเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับ               
ความคิดและมุมมองต่างๆของนักศึกษากลุ่มที่เรียนอ่อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 (S.D. = 0.49) กลุ่มที่เรียน
เก่งมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23 (S.D. = 0.49) กลุ่มที่เรียนเก่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.11 (S.D. = 0.40) และ
กลุ่มที่เรียนปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.92 (S.D. = 0.50) ตามล าดับ  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยจ าแนกตามกลุ่มเรียน พบว่าลักษณะการเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการกับความคิดและมุมมองต่างๆของนักศึกษากลุ่มที่เรียนเก่งมาก มีดังนี้ นักศึกษามีการคาดเดากฏ
และความหมายของภาษาใหม่มากที่สุด (นักศึกษาจะไม่แปลภาษาอังกฤษค าต่อค าแต่จะดูความหมาย
ของประโยคในภาพรวม) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 (S.D. = 0.89) รองลงมาคือการคาดเดากฏและ
ความหมายของภาษาใหม่และการสรุปหาค าตอบด้วยการศึกษากฏของภาษาใหม่ก่อน ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
เท่ากันคือ 3.29 จ านวน 3 ข้อ คือการคาดเดากฏและความหมายของภาษาใหม่ จ านวน 1 ข้อ (นักศึกษา
ชอบดูป้ายโฆษณาหรือป้ายสัญลักษณ์ที่เป็นภาษาอังกฤษเพราะจะช่วยให้นักศึกษาทราบความหมายของ
ค าศัพท์ที่แตกต่างและหลากหลายและช่วยให้นักศึกษาสามารถเดาความหมายของค าศัพท์อ่ืนๆได้) 
(S.D. = 0.75) และการสรุปหาค าตอบด้วยการศึกษากฏของภาษาใหม่ก่อน จ านวน 2 ข้อ (นักศึกษาชอบ
สรุปความที่ตนเองได้ยินหรือได้อ่านเป็นภาษาอังกฤษ) ( S.D. = 0.89) และ (นักศึกษาเรียนรู้ทักษะการ
ฟัง-พูด และอ่าน-เขียนไปพร้อมกัน ไม่เรียนทักษะทีละด้าน) (S.D. = 0.80) และอันดับที่สามคือการสรุป
หาค าตอบด้วยการศึกษากฏของภาษาใหม่ก่อน (นักศึกษาจะคิดหลักหรือวิธีการในการจ าโครงสร้าง
ประโยคตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขึ้นมาเป็นของตนเองใหม่อยู่เสมอ) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27         
(S.D. = 0.89) 

ลักษณะการเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับความคิดและมุมมองต่างๆของนักศึกษากลุ่มที่
เรียนเก่ง มีดังนี้ นักศึกษามีการคาดเดากฏและความหมายของภาษาใหม่มากที่สุด (นักศึกษาชอบดูป้าย
โฆษณาหรือป้ายสัญลักษณ์ที่เป็นภาษาอังกฤษเพราะจะช่วยให้นักศึกษาทราบความหมายของค าศัพท์ที่
แตกต่างและหลากหลายและช่วยให้นักศึกษาสามารถเดาความหมายของค าศัพท์อ่ืนๆได้) มีค่าเฉลี่ย
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เท่ากับ 3.22 (S.D. = 0.81) รองลงมาคือการคาดเดากฏและความหมายของภาษาใหม่ (นักศึกษาจะเรียน
ภาษาอังกฤษโดยไม่ยึดติดกับการจ ากฏหรือหลักไวยากรณ์) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 (S.D. = 0.77) และการ
สรุปหาค าตอบด้วยการศึกษากฏของภาษาใหม่ก่อน (นักศึกษาชอบสรุปความที่ตนเองได้ยินหรือได้อ่าน
เป็นภาษาอังกฤษ) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 (S.D. = 0.80) ตามล าดับ 

ลักษณะการเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับความคิดและมุมมองต่างๆของนักศึกษากลุ่มที่
เรียนปานกลาง มีดังนี้ นักศึกษามีการสรุปหาค าตอบด้วยการศึกษากฏของภาษาใหม่ก่อนมากที่สุด 
(นักศึกษาเรียนรู้ทักษะการฟัง-พูด และอ่าน-เขียนไปพร้อมกัน ไม่เรียนทักษะทีละด้าน) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.05 (S.D. = 0.86) รองลงมาคือการสรุปหาค าตอบด้วยการศึกษากฏของภาษาใหม่ก่อน (นักศึกษาชอบ
สรุปความที่ตนเองได้ยินหรือได้อ่านเป็นภาษาอังกฤษ) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.99 (S.D. = 0.85) และการคาด
เดากฏและความหมายของภาษาใหม่ (นักศึกษาจะไม่แปลภาษาอังกฤษค าต่อค าแต่จะดูความหมายของ
ประโยคในภาพรวม) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.97 (S.D. = 0.70) ตามล าดับ 

ลักษณะการเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับความคิดและมุมมองต่างๆของนักศึกษากลุ่มที่
เรียนอ่อน มีดังนี้ นักศึกษามีการคาดเดากฏและความหมายของภาษาใหม่มากที่สุด (นักศึกษาจะไม่
แปลภาษาอังกฤษค าต่อค าแต่จะดูความหมายของประโยคในภาพรวม) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73                    
(S.D. = 0.59) รองลงมาคือการสรุปหาค าตอบด้วยการศึกษากฏของภาษาใหม่ก่อน (นักศึกษาจะสรุป
เน้ือหาบทเรียนทุกคร้ังที่เรียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนนั้นๆ)  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60             
(S.D. = 0.83) และการคาดเดากฏและความหมายของภาษาใหม่ (นักศึกษาชอบดูป้ายโฆษณาหรือป้าย
สัญลักษณ์ที่เป็นภาษาอังกฤษเพราะจะช่วยให้นักศึกษาทราบความหมายของค าศัพท์ที่แตกต่างและ
หลากหลายและช่วยให้นักศึกษาสามารถเดาความหมายของค าศัพท์อ่ืนๆได้) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53      
(S.D. = 0.74) ตามล าดับ 
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ตอนท่ี  3   การศึกษากลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
ผู้วิจัยได้ศึกษากลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาโดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามกลุ่ม           

ที่เรียน ได้แก่ กลุ่มที่เรียนเก่งมาก (มีระดับผลการเรียน A+ , A , A-) , กลุ่มที่เรียนเก่ง (มีระดับผล                
การเรียน B+ , B , B-) , กลุ่มที่เรียนปานกลาง (มีระดับผลการเรียน  C+ , C , C-) และกลุ่มที่เรียนอ่อน                
(มีระดับผลการเรียน D+ , D , D-) ซึ่งมีรายละเอียดดังตาราง 9-15 

 

ตาราง 9  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาโดยรวม  
 

กลุ่มเรียน 

กลวิธีการเรียนรู้ 
1. กลวิธีที่ใช้
ความจ า 

2. กลวิธีที่ใช้
ความรู้ความ

เข้าใจ 

3. กลวิธีที่ใช้
การเสริมและ
การทดแทน 

4. กลวิธีที่ใช ้
อภิปัญญา 

5. กลวิธีเชิง 
วิภาพ 

5. กลวิธีทาง
สังคม 

X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. 
เก่งมาก 3.20 0.63 3.16 0.55 3.24 0.51 3.25 0.54 3.21 0.66 3.17 0.65 
เก่ง 3.15 0.55 3.13 0.45 3.12 0.53 3.20 0.53 3.20 0.58 3.19 0.55 

ปานกลาง 2.86 0.49 2.84 0.48 2.87 0.44 2.89 0.48 2.89 0.49 2.89 0.44 
อ่อน 3.21 0.52 2.84 0.26 2.98 0.31 2.87 0.37 2.90 0.36 3.04 0.36 
รวม 3.08 0.56 3.03 0.49 3.06 0.50 3.09 0.53 3.09 0.57 3.09 0.54 

 
 
 

จากตาราง 9 เมื่อพิจารณากลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาโดยรวม พบว่ากลวิธี                
การเรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือกลวิธีที่ใช้อภิปัญญา, กลวิธีเชิงวิภาพและกลวิธีทางสังคม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.09 (S.D. = 0.53, 0.57 และ 0.54) รองลงมาคือกลวิธีที่ใช้ความจ า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.08                 
(S.D. = 0.56) และกลวิธีที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือกลวิธีที่ใช้ความรู้ความเข้าใจ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.03 
(S.D. = 0.49) 
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เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยจ าแนกตามกลุ่มเรียน พบว่า นักศึกษากลุ่มที่เรียนเก่งมากมีกลวิธีที่ใช้
อภิปัญญามากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 (S.D. = 0.54) รองลงมาคือกลวิธีที่ใช้การเสริมและ                     
การทดแทน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 (S.D. = 0.51) และกลวิธีที่ใช้น้อยที่สุดคือกลวิธีที่ใช้ความรู้ความ
เข้าใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.16 (S.D. = 0.55)  

นักศึกษากลุ่มที่เรียนเก่งมีกลวิธีที่ใช้อภิปัญญาและกลวิธีเชิงวิภาพมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 
3.20 (S.D. = 0.53 และ 0.58) รองลงมาคือกลวิธีทางสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 (S.D. = 0.55) และ
กลวิธีที่ใช้น้อยที่สุดคือกลวิธีที่ใช้การเสริมและการทดแทน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.12 (S.D. = 0.53)  

นักศึกษากลุ่มที่เรียนปานกลางมีกลวิธีที่ใช้อภิปัญญา, กลวิธีเชิงวิภาพและกลวิธีทางสังคมมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 2.89 (S.D. = 0.48, 0.49 และ 0.44) รองลงมาคือกลวิธีที่ใช้การเสริมและการ
ทดแทน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.87 (S.D. = 0.44) และกลวิธีที่ใช้น้อยที่สุดคือกลวิธีที่ใช้ความรู้ความเข้าใจ                         
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.84 (S.D. = 0.48) 

นักศึกษากลุ่มที่เรียนอ่อนมีกลวิธีที่ใช้ความจ ามากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 (S.D. = 0.52) 
รองลงมาคือกลวิธีทางสังคมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.04 (S.D. = 0.36) และกลวิธีที่ใช้น้อยที่สุดคือกลวิธีที่ใช้
ความรู้ความเข้าใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.84 (S.D. = 0.26) 

 
ตาราง 10  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลวิธีที่ใช้ความจ า 
 

1.  กลวิธีที่ใช้ความจ า 
กลุ่มเรียน 

เก่งมาก เก่ง ปานกลาง อ่อน 
X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. 

1.1  นักศึกษาจ าค าศัพท์หรือวลีใหม่ๆ 
       โดยการจ าต าแหน่งของค าศัพท์ใน 
       หน้าหนังสือ บนกระดานหรือบน 
       ป้ายข้างถนน  

3.13 0.91 3.12 0.82 2.89 0.73 3.40 0.83 

1.2  นักศึกษาเชื่อมโยงเสียงของค าศัพท์ 
       ใหม่กับภาพหรือรูปค าเพื่อช่วยใน 
       การจ าค านั้นๆ 

3.10 0.80 3.00 0.77 2.79 0.72 3.40 0.83 
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ตาราง 10  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลวิธีที่ใช้ความจ า (ต่อ)  
 

1.  กลวิธีที่ใช้ความจ า 
กลุ่มเรียน 

เก่งมาก เก่ง ปานกลาง อ่อน 
X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. 

1.3  นักศึกษาจ าค าศัพท์ใหม่โดยนึกถึง 
       ภาพของสถานการณ์ที่อาจจะต้อง 
       ใช้ค าศัพท์นั้น 

3.23 0.78 3.21 0.79 2.90 0.81 2.87 0.99 

1.4  นักศึกษาใช้ค าคล้องจองหรือเสียง 
     สัมผัสเพื่อช่วยในการจ าค าศัพท์ใหม่ 

3.23 0.90 3.12 0.78 2.83 0.75 3.27 0.70 

1.5  นักศึกษาใช้ท่าทางประกอบเพื่อ 
       ช่วยในการจ าค าศัพท์ใหม่ 

3.15 0.80 3.20 0.83 2.89 0.72 3.13 0.52 

1.6  นักศึกษาเชื่อมโยงค าศัพท์ใหม่กับ 
       ค าศัพท์ที่เคยได้เรียนมาแล้วเพื่อ 
       ช่วยในการจ าค าน้ันๆ  

3.33 0.81 3.21 0.67 2.95 0.72 3.20 0.56 

รวม 3.20 0.62 3.15 0.55 2.88 0.49 3.21 0.52 
 

จากตาราง 10 เมื่อพิจารณากลวิธีที่ใช้ความจ าของนักศึกษาโดยรวม จ าแนกตามกลุ่มเรียน พบว่า
กลวิธีที่ใช้ความจ าของนักศึกษากลุ่มที่เรียนอ่อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 (S.D. = 0.52) กลุ่มที่เรียนเก่งมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 (S.D. = 0.62) กลุ่มที่เรียนเก่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 (S.D. = 0.55) และกลุ่มที่เรียน
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.88 (S.D. = 0.49) ตามล าดับ  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยจ าแนกตามกลุ่มเรียน พบว่ากลวิธีที่ใช้ความจ าของนักศึกษากลุ่มที่
เรียนเก่งมาก มีดังนี้ นักศึกษาเชื่อมโยงค าศัพท์ใหม่กับค าศัพท์ที่เคยได้เรียนมาแล้วเพื่อช่วยในการจ าค า
นั้นๆ เป็นกลวิธีที่ใช้มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 (S.D. = 0.81) รองลงมาคือนักศึกษาจ าค าศัพท์ใหม่
โดยนึกถึงภาพของสถานการณ์ที่อาจจะต้องใช้ค าศัพท์นั้น และนักศึกษาใช้ค าคล้องจองหรือเสียงสัมผัส
เพื่อช่วยในการจ าค าศัพท์ใหม่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 3.23 (S.D. = 0.78 และ 0.90) และอันดับที่สามคือ
นักศึกษาใช้ท่าทางประกอบเพื่อช่วยในการจ าค าศัพท์ใหม่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 (S.D. = 0.80) 
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กลวิธีที่ใช้ความจ าของนักศึกษากลุ่มที่เรียนเก่ง มีดังนี้ นักศึกษาจ าค าศัพท์ใหม่โดยนึกถึงภาพของ
สถานการณ์ที่อาจจะต้องใช้ค าศัพท์นั้น และ นักศึกษา เชื่อมโยงค าศัพท์ใหม่กับค าศัพท์ที่เคยได้เรียน
มาแล้วเพื่อช่วยในการจ าค านั้นๆ เป็นสองกลวิธีที่ใช้มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 3.21 (S.D. = 0.79 
และ 0.67) รองลงมาคือนักศึกษาใช้ท่าทางประกอบเพื่อช่วยในการจ าค าศัพท์ใหม่  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 
(S.D. = 0.83) และอันดับที่สามคือนักศึกษาจ าค าศัพท์หรือวลีใหม่ๆโดยการจ าต าแหน่งของค าศัพท์ใน
หน้าหนังสือ บนกระดานหรือบนป้ายข้างถนน และนักศึกษาใช้ค าคล้องจองหรือเสียงสัมผัสเพื่อช่วยใน
การจ าค าศัพท์ใหม่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 3.12 (S.D. = 0.82 และ 0.78) 

กลวิธีที่ใช้ความจ าของนักศึกษากลุ่มที่เรียนปานกลาง มีดังนี้ นักศึกษาเชื่อมโยงค าศัพท์ใหม่กับ       
ค าศัพท์ที่เคยได้เรียนมาแล้วเพื่อช่วยในการจ าค านั้นๆ  เป็นกลวิธีที่ใช้มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.95 
(S.D. = 0.72) รองลงมาคือนักศึกษาจ าค าศัพท์ใหม่โดยนึกถึงภาพของสถานการณ์ที่อาจจะต้องใช้
ค าศัพท์นั้น  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.90 (S.D. = 0.81) และอันดับที่สามคือนักศึกษาจ าค าศัพท์หรือวลีใหม่ๆ
โดยการจ าต าแหน่งของค าศัพท์ในหน้าหนังสือ บนกระดานหรือบนป้ายข้างถนน  และนักศึกษาใช้
ท่าทางประกอบเพื่อช่วยในการจ าค าศัพท์ใหม่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 2.89 (S.D. = 0.73 และ 0.72) 

กลวิธีที่ใช้ความจ าของนักศึกษากลุ่มที่เรียนอ่อน มีดังนี้ นักศึกษาจ าค าศัพท์หรือวลีใหม่ๆโดยการ
จ าต าแหน่งของค าศัพท์ในหน้าหนังสือ บนกระดานหรือบนป้ายข้างถนน  และนักศึกษาเชื่อมโยงเสียง
ของค าศัพท์ใหม่กับภาพหรือรูปค าเพื่อช่วยในการจ าค านั้นๆ  เป็นสองกลวิธีที่ใช้มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากัน คือ 3.40 (S.D. = 0.83) รองลงมาคือนักศึกษาใช้ค าคล้องจองหรือเสียงสัมผัสเพื่อช่วยในการจ า
ค าศัพท์ใหม่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27 (S.D. = 0.70) และนักศึกษาเชื่อมโยงค าศัพท์ใหม่กับค าศัพท์ที่เคยได้
เรียนมาแล้วเพื่อช่วยในการจ าค านั้นๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 (S.D. = 0.56) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.ssru.ac.th



53 
 

ตาราง 11  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลวิธีที่ใช้ความรู้ความเข้าใจ 
 

2.  กลวิธีที่ใช้ความรู้ความเข้าใจ 
กลุ่มเรียน 

เก่งมาก เก่ง ปานกลาง อ่อน 
X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. 

2.1 นักศึกษาอ่านบทความภาษาอังกฤษ 
      อยู่เสมอเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
      ทางภาษา 

3.15 0.80 3.15 0.74 2.96 0.71 3.13 0.52 

2.2  นักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 
       จากสื่อการเรียนรู้เสมอเพื่อส่งเสริม 
       ความรู้และความเข้าใจในภาษา  
       อังกฤษมากยิ่งขึ้น 

3.21 0.70 3.16 0.62 2.91 0.67 3.00 0.38 

2.3  นักศึกษาเล่นเกมภาษาอังกฤษเป็น 
       ประจ าเพื่อพัฒนาความรู้ดา้น 
       ค าศัพท์ต่างๆ 

3.15 0.80 3.19 0.76 2.89 0.80 2.93 0.46 

2.4  นักศึกษาดูรายการภาษาอังกฤษ 
       ทางโทรทัศน์หรือชมภาพยนตร์ 
       ภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
       ทางภาษาอังกฤษและความเข้าใจ 
       ในวัฒนธรรมของชาวต่างชาติ 

3.25 0.88 3.20 0.87 2.89 0.88 2.80 0.68 

2.5  นักศึกษาอ่านหนังสืออ่านนอก 
       เวลาภาษาอังกฤษเพื่อจะได้รู้   
       รูปแบบของประโยคต่างๆและรู้ 
       ค าศัพท์ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น 

3.13 0.79 3.01 0.78 2.66 0.67 2.60 0.51 

2.6  นักศึกษาฝึกเขียนจดหมายหรือ 
       รายงานเป็นภาษาอังกฤษ      

3.06 0.73 3.01 0.82 2.79 0.82 2.60 0.83 

รวม 3.16 0.55 3.12 0.45 2.85 0.47 2.84 0.26 
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จากตาราง 11 เมื่อพิจารณากลวิธีที่ใช้ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาโดยรวม จ าแนกตามกลุ่ม
เรียน พบว่ากลวิธีที่ใช้ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษากลุ่มที่เรียนเก่งมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.16 (S.D. = 
0.55) กลุ่มที่เรียนเก่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.12 (S.D. = 0.45) กลุ่มที่เรียนปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.85 
(S.D. = 0.47) และกลุ่มที่เรียนอ่อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.84 (S.D. = 0.26) ตามล าดับ  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยจ าแนกตามกลุ่มเรียน พบว่ากลวิธีที่ใช้ความรู้ความเข้าใจของ
นักศึกษากลุ่มที่เรียนเก่งมาก มีดังนี้ นักศึกษาดูรายการภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์หรือชมภาพยนตร์       
ภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางภาษาอังกฤษและความเข้าใจในวัฒนธรรมของชาวต่างชาติ เป็น
กลวิธีที่ใช้มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 (S.D. = 0.88) รองลงมาคือนักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
จากสื่อการเรียนรู้เสมอเพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.21 (S.D. = 0.70) และอันดับที่สามคือนักศึกษาอ่านบทความภาษาอังกฤษอยู่เสมอเพื่อพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ทางภาษาและ นักศึกษา เล่นเกมภาษาอังกฤษเป็นประจ าเพื่อพัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์ต่างๆ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 3.15 (S.D. = 0.80) 

กลวิธีที่ใช้ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษากลุ่มที่เรียนเก่ง มีดังนี้ นักศึกษาดูรายการภาษาอังกฤษ        
ทางโทรทัศน์หรือชมภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางภาษาอังกฤษและความเข้าใจใน
วัฒนธรรมของชาวต่างชาติ เป็นกลวิธีที่ใช้มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 (S.D. = 0.87) รองลงมาคือ
นักศึกษา เล่นเกมภาษาอังกฤษเป็นประจ าเพื่อพัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์ต่างๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19             
(S.D. = 0.76) และนักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษ เพิ่มเติมจากสื่อการเรียนรู้เสมอเพื่อส่งเสริมความรู้และ
ความเข้าใจในภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.16 (S.D. = 0.62) ตามล าดับ 

กลวิธีที่ใช้ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษากลุ่มที่เรียนปานกลาง มีดังนี้ นักศึกษา อ่านบทความ
ภาษาอังกฤษอยู่เสมอเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางภาษา เป็นกลวิธีที่ใช้มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.96 (S.D. = 0.71) รองลงมาคือนักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากสื่อการเรียนรู้เสมอเพื่อส่งเสริม
ความรู้และความเข้าใจในภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.91 (S.D. = 0.67) และอันดับที่สาม
คือนักศึกษาเล่นเกมภาษาอังกฤษเป็นประจ าเพื่อพัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์ต่างๆ และ นักศึกษาดูรายการ
ภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์หรือชมภาพยนตร์ภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางภาษาอังกฤษและความ
เข้าใจในวัฒนธรรมของชาวต่างชาติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 2.89 (S.D. = 0.80 และ 0.88) 

กลวิธีที่ใช้ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษากลุ่มที่เรียนอ่อน มีดังนี้ นักศึกษา อ่านบทความ
ภาษาอังกฤษอยู่เสมอเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางภาษา เป็นกลวิธีที่ใช้มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.13 (S.D. = 0.52) รองลงมาคือนักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากสื่อการเรียนรู้เสมอเพื่อส่งเสริม
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ความรู้และความเข้าใจในภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 (S.D. = 0.38) และนักศึกษาเล่น
เกมภาษาอังกฤษเป็นประจ าเพื่อพัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์ต่างๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.93 (S.D. = 0.46) 
ตามล าดับ 
 
ตาราง 12  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลวิธีที่ใช้การเสริมและการทดแทน 
 

3.  กลวิธีที่ใช้การเสริมและการทดแทน 
กลุ่มเรียน 

เก่งมาก เก่ง ปานกลาง อ่อน 
X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. 

3.1  นักศึกษาใช้วิธีเดาเพื่อที่จะเข้าใจ 
       ค าศัพท์ใหม่ที่ไม่คุ้นเคย 

3.38 0.80 3.13 0.74 3.03 0.62 3.07 0.46 

3.2  เมื่อนักศึกษาคิดไม่ออกว่าจะใช้ค า 
       ใดในระหว่างการสนทนานักศึกษา 
       จะใช้ท่าทางประกอบ 

3.23 0.81 3.17 0.76 2.96 0.68 3.27 0.70 

3.3  นักศึกษาสร้างค าศัพท์ใหม่ถ้าไม่ 
       ทราบค าศัพท์ที่ถูกตอ้งในภาษา  
       อังกฤษ 

3.23 0.67 3.05 0.80 2.89 0.79 2.93 0.70 

3.4  นักศึกษาอ่านภาษาอังกฤษโดยไม่ 
       เปิดดิกชันนารีเพื่อหาความหมาย 
       ของค าศัพท์ใหม่ๆ 

3.12 0.78 2.97 0.81 2.60 0.80 2.87 0.52 

3.5  เมื่อนักศึกษานึกค าศัพท์ภาษา 
      อังกฤษไม่ออก นักศึกษาจะใช้ค า 
      หรือวลีที่มีความหมายเหมือนหรือ 
      คล้ายคลึงกันแทน 

3.06 0.75 3.09 0.88 2.78 0.69 2.73 0.80 

3.6  เมื่อนักศึกษารู้ว่าตนเองพูดภาษา  
       อังกฤษผิด นักศึกษาจะพยายามพูด 
       ใหม่ให้ถูกต้อง 

3.38 0.77 3.29 0.85 2.95 0.78 3.00 0.65 

รวม 3.24 0.51 3.12 0.52 2.87 0.43 2.98 0.31 
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จากตาราง 12 เมื่อพิจารณากลวิธีที่ใช้การเสริมและการทดแทนของนักศึกษาโดยรวม จ าแนกตาม
กลุ่มเรียน พบว่ากลวิธีที่ใช้การเสริมและการทดแทนของนักศึกษากลุ่มที่เรียนเก่งมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.24 (S.D. = 0.51) กลุ่มที่เรียนเก่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.12 (S.D. = 0.52) กลุ่มที่เรียนอ่อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.98 (S.D. = 0.31) และกลุ่มที่เรียนปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.87 (S.D. = 0.43) ตามล าดับ  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยจ าแนกตามกลุ่มเรียน พบว่ากลวิธีที่ใช้การเสริมและการทดแทนของ
นักศึกษากลุ่มที่เรียนเก่งมาก มีดังนี้ นักศึกษาใช้วิธีเดาเพื่อที่จะเข้าใจค าศัพท์ใหม่ที่ไม่คุ้นเคย  และเมื่อ
นักศึกษารู้ว่าตนเองพูดภาษาอังกฤษผิด นักศึกษาจะพยายามพูดใหม่ให้ถูกต้อง เป็นสองกลวิธีที่ใช้มาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 3.38 (S.D. = 0.80 และ 0.77) รองลงมาคือเมื่อนักศึกษาคิดไม่ออกว่าจะใช้ค า        
ใดในระหว่างการสนทนานักศึกษาจะใช้ท่าทางประกอบ  และนักศึกษาสร้างค าศัพท์ใหม่ถ้าไม่ทราบ
ค าศัพท์ที่ถูกต้องในภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 3.23 (S.D. = 0.81 และ 0.67) และอันดับที่สามคือ
นักศึกษาอ่านภาษาอังกฤษโดยไม่เปิดดิกชันนารีเพื่อหาความหมายของค าศัพท์ใหม่ๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.12 (S.D. = 0.78) 

กลวิธีที่ใช้การเสริมและการทดแทนของนักศึกษากลุ่มที่เรียนเก่ง มีดังนี้ เมื่อ นักศึกษารู้ว่าตนเอง
พูดภาษาอังกฤษ ผิด นักศึกษาจะพยายามพูดใหม่ให้ถูกต้อง เป็นกลวิธีที่ใช้มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.29 (S.D. = 0.85) รองลงมาคือเมื่อนักศึกษาคิดไม่ออกว่าจะใช้ค าใดในระหว่างการสนทนานักศึกษา        
จะใช้ท่าทางประกอบ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 (S.D. = 0.76) และนักศึกษาใช้วิธีเดาเพื่อที่จะเข้าใจ        
ค าศัพท์ใหม่ที่ไม่คุ้นเคย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13 (S.D. = 0.74) ตามล าดับ 

กลวิธีที่ใช้การเสริมและการทดแทนของนักศึกษากลุ่มที่เรียนปานกลาง มีดังนี้ นักศึกษาใช้วิธีเดา
เพื่อที่จะเข้าใจค าศัพท์ใหม่ที่ไม่คุ้นเคย  เป็นกลวิธีที่ใช้มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.03 (S.D. = 0.62) 
รองลงมาคือเมื่อนักศึกษาคิดไม่ออกว่าจะใช้ค าใดในระหว่างการสนทนานักศึกษาจะใช้ท่าทางประกอบ  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.96 (S.D. = 0.68) และเมื่อนักศึกษารู้ว่าตนเองพูดภาษาอังกฤษผิด นักศึกษาจะพยายาม
พูดใหม่ให้ถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.95 (S.D. = 0.78) ตามล าดับ 

กลวิธีที่ใช้การเสริมและการทดแทนของนักศึกษากลุ่มที่เรียนอ่อน มีดังนี้ เมื่อนักศึกษาคิดไม่ออก
ว่าจะใช้ค าใดในระหว่างการสนทนานักศึกษาจะใช้ท่าทางประกอบ  เป็นกลวิธีที่ใช้มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.27 (S.D. = 0.70) รองลงมาคือ นักศึกษาใช้วิธีเดาเพื่อที่จะเข้าใจค าศัพท์ใหม่ที่ไม่คุ้นเคย                        
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.07 (S.D. = 0.46) และเมื่อนักศึกษารู้ว่าตนเองพูดภาษาอังกฤษผิด นักศึกษาจะพยายาม
พูดใหม่ให้ถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 (S.D. = 0.65) ตามล าดับ 
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ตาราง 13  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลวิธีที่ใช้อภิปัญญา 
 

4.  กลวิธีที่ใช้อภิปัญญา 
กลุ่มเรียน 

เก่งมาก เก่ง ปานกลาง อ่อน 
X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. 

4.1  นักศึกษาหาโอกาสใช้ภาษาอังกฤษ 
       มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 

3.25 0.62 3.31 0.74 2.92 0.67 3.00 0.38 

4.2  นักศึกษาหาวิธีที่จะท าให้การเรียน 
       ภาษาอังกฤษของตนเองดีขึ้น 

3.15 0.83 3.32 0.84 3.12 0.78 2.87 0.83 

4.3  นักศึกษาจัดตารางเวลาเพื่อที่จะได้ 
       มีเวลาพอส าหรับการเรียนหรือการ 
       ทบทวนเนื้อหาภาษาอังกฤษ 

3.29 0.82 3.11 0.64 2.83 0.67 2.87 0.64 

4.4  นักศึกษาอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ 
       ให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 

3.37 0.66 3.14 0.78 2.91 0.64 2.67 0.62 

4.5  เมื่อนักศึกษาทราบว่าทักษะภาษา  
       อังกฤษของตนบกพร่องทางด้าน 
       ใดก็จะปรับปรุงทักษะภาษา  
       อังกฤษในด้านน้ันๆ 

3.37 0.69 3.22 0.73 2.74 0.69 2.87 0.52 

4.6  นักศึกษาแสวงหาแหล่งการเรียนรู้ 
       ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนอยู่ 
       เสมอเพื่อพัฒนาทักษะภาษา  
       อังกฤษในด้านต่างๆ 

3.09 0.75 3.07 0.75 2.79 0.72 2.93 0.59 

รวม 3.25 0.54 3.19 0.53 2.89 0.47 2.87 0.37 
 

จากตาราง 13 เมื่อพิจารณากลวิธีที่ใช้อภิปัญญาของนักศึกษาโดยรวม จ าแนกตามกลุ่มเรียน 
พบว่ากลวิธีที่ใช้อภิปัญญาของนักศึกษากลุ่มที่เรียนเก่งมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 (S.D. = 0.54) กลุ่มที่
เรียนเก่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 (S.D. = 0.53) กลุ่มที่เรียนปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89 (S.D. = 0.47) 
กลุ่มที่เรียนอ่อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.87 (S.D. = 0.37) และ ตามล าดับ  
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เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยจ าแนกตามกลุ่มเรียน พบว่ากลวิธีที่ใช้อภิปัญญาของนักศึกษากลุ่มที่
เรียนเก่งมาก มีดังนี้ นักศึกษาอ่านหนังสือภาษาอังกฤษให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ และเมื่อ นักศึกษา
ทราบว่าทักษะภาษาอังกฤษของตนบกพร่องทางด้านใดก็จะปรับปรุงทักษะภาษาอังกฤษในด้านนั้นๆ 
เป็นสองกลวิธีที่ใช้มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 3.37 (S.D. = 0.66 และ 0.69) รองลงมาคือนักศึกษาจัด
ตารางเวลาเพื่อที่จะได้มีเวลาพอส าหรับ การเรียนหรือการทบทวนเนื้อหา ภาษาอังกฤษ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.29 (S.D. = 0.82) และนักศึกษาหาโอกาสใช้ภาษาอังกฤษมากที่สุดเท่าที่จะท าได้  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 
(S.D. = 0.62) ตามล าดับ 

กลวิธีที่ใช้อภิปัญญาของนักศึกษากลุ่มที่เรียนเก่ง มีดังนี้ นักศึกษาหาวิธีที่จะ ท าให้การ เรียน       
ภาษาอังกฤษของตนเองดีขึ้น เป็นกลวิธีที่ใช้มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 (S.D. = 0.84) รองลงมาคือ
นักศึกษาหาโอกาสใช้ภาษาอังกฤษมากที่สุดเท่าที่จะท าได้  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 (S.D. = 0.74) และเมื่อ
นักศึกษาทราบว่าทักษะภาษาอังกฤษของตนบกพร่องทางด้านใดก็จะปรับปรุงทักษะภาษาอังกฤษใน
ด้านน้ันๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22 (S.D. = 0.73) ตามล าดับ 

กลวิธีที่ใช้อภิปัญญาของนักศึกษากลุ่มที่เรียนปานกลาง มีดังนี้ นักศึกษาหาวิธีที่จะท าให้การเรียน       
ภาษาอังกฤษของตนเองดีขึ้น เป็นกลวิธีที่ใช้มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.12 (S.D. = 0.78) รองลงมาคือ
นักศึกษาหาโอกาสใช้ภาษาอังกฤษมากที่สุดเท่าที่จะท าได้  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.92 (S.D. = 0.67) และ
นักศึกษาอ่านหนังสือภาษาอังกฤษให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.91 (S.D. = 0.64) 
ตามล าดับ 

กลวิธีที่ใช้อภิปัญญาของนักศึกษากลุ่มที่เรียนอ่อน มีดังนี้ นักศึกษาหาโอกาสใช้ภาษาอังกฤษมาก
ที่สุดเท่าที่จะท าได้  เป็นกลวิธีที่ใช้มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 (S.D. = 0.38) รองลงมาคือนักศึกษา
แสวงหาแหล่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนอยู่เสมอเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในด้านต่างๆ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.93 (S.D. = 0.59) และอันดับที่สามมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 2.87 จ านวน 3 ข้อ คือนักศึกษา
หาวิธีที่จะท าให้การเรียนภาษาอังกฤษของตนเองดีขึ้น (S.D. = 0.83), นักศึกษาจัดตารางเวลาเพื่อที่จะได้        
มีเวลาพอส าหรับการเรียนหรือการทบทวนเนื้อหาภาษาอังกฤษ  (S.D. = 0.64) และเมื่อนักศึกษาทราบว่า
ทักษะภาษาอังกฤษของตนบกพร่องทางด้านใดก็จะปรับปรุงทักษะภาษาอังกฤษในด้านนั้นๆ                    
(S.D. = 0.52)  
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ตาราง 14  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลวิธีเชิงวิภาพ 
 

5.  กลวิธีเชิงวิภาพ 
กลุ่มเรียน 

เก่งมาก เก่ง ปานกลาง อ่อน 
X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. 

5.1  นักศึกษาพยายามท าใจให้สบาย 
       เมื่อรู้สึกกลัวที่จะพูดภาษาอังกฤษ 

3.19 0.84 3.15 0.79 2.96 0.71 3.07 0.70 

5.2  นักศึกษากระตุ้นตัวเองให้พูด 
       ภาษาอังกฤษ แม้ว่าจะกลัวพูดผิด 
       ก็ตาม 

3.29 0.82 3.22 0.75 2.91 0.72 2.87 0.52 

5.3  นักศึกษาให้รางวัลตัวเองเมื่อรู้สึก 
       ว่าใช้ภาษาอังกฤษได้ดี 

3.38 0.84 3.06 0.84 2.80 0.71 2.80 0.56 

5.4  เมื่อนักศึกษาใช้ภาษาอังกฤษไม่ 
       ถูกต้อง นักศึกษาจะไม่โทษตัวเอง  
       แต่จะพยายามปรบัปรงุและใช้  
       ภาษาอังกฤษให้ถูกตอ้ง 

3.11 0.88 3.18 0.77 2.79 0.67 2.53 0.74 

5.5  นักศึกษาพยายามดูเพื่อนหรือ 
       บุคคลที่เก่งภาษาอังกฤษเป็น 
       แบบอย่างเพื่อเป็นแรงจูงใจในการ 
       พัฒนาตนเองให้ดีขึ้น 

3.12 0.94 3.30 0.90 2.87 0.62 2.87 0.64 

5.6  นักศึกษาพยายามหาทักษะ 
       ภาษาอังกฤษในด้านที่ตนเองเก่ง 
       มากที่สุดเพื่อเป็นก าลังใจใน 
       การเรียนทักษะในด้านอ่ืนๆ 

3.17 0.92 3.30 0.85 2.98 0.80 3.27 0.59 

รวม 3.21 0.66 3.20 0.57 2.89 0.49 2.90 0.36 
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จากตาราง 14 เมื่อพิจารณากลวิธีเชิงวิภาพของนักศึกษาโดยรวม จ าแนกตามกลุ่มเรียน พบว่า
กลวิธีเชิงวิภาพของนักศึกษากลุ่มที่เรียนเก่งมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 (S.D. = 0.66) กลุ่มที่เรียนเก่ง              
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 (S.D. = 0.57) กลุ่มที่เรียนอ่อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 (S.D. = 0.36) กลุ่มที่เรียน
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89 (S.D. = 0.49) ตามล าดับ  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยจ าแนกตามกลุ่มเรียน พบว่ากลวิธีเชิงวิภาพของนักศึกษากลุ่มที่เรียน
เก่งมาก มีดังนี้ นักศึกษาให้รางวัลตัวเองเมื่อรู้สึกว่าใช้ภาษาอังกฤษได้ดี เป็นกลวิธีที่ใช้มากที่สุด                     
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 (S.D. = 0.84) รองลงมาคือนักศึกษากระตุ้นตัวเองให้พูดภาษาอังกฤษ แม้ว่าจะกลัว
พูดผิดก็ตาม  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29 (S.D. = 0.82) และนักศึกษาพยายามท าใจให้สบายเมื่อรู้สึกกลัวที่จะ
พูดภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 (S.D. = 0.84) ตามล าดับ 

กลวิธีเชิงวิภาพของนักศึกษากลุ่มที่เรียนเก่ง มีดังนี้ นักศึกษาพยายามดูเพื่อนหรือบุคคลที่เก่ง
ภาษาอังกฤษเป็นแบบอย่างเพื่อเป็นแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น และนักศึกษาพยายามหา
ทักษะภาษาอังกฤษในด้านที่ตนเองเก่งมากที่สุดเพื่อเป็นก าลังใจในการเรียนทักษะในด้านอ่ืนๆ เป็นสอง
กลวิธีที่ใช้มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 3.30 (S.D. = 0.90 และ 0.85) รองลงมาคือนักศึกษากระตุ้น
ตัวเองให้พูดภาษาอังกฤษ แม้ว่าจะกลัวพูดผิดก็ตาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22 (S.D. = 0.75) และเมื่อ
นักศึกษาใช้ภาษาอังกฤษไม่ถูกต้อง นักศึกษาจะไม่โทษตัวเองแต่จะพยายามปรับปรุงและใช้      
ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18 (S.D. = 0.77) ตามล าดับ 

กลวิธีเชิงวิภาพของนักศึกษากลุ่มที่เรียนปานกลาง มีดังนี้ นักศึกษาพยายามหาทักษะ       
ภาษาอังกฤษในด้านที่ตนเองเก่งมากที่สุดเพื่อเป็นก าลังใจในการเรียนทักษะในด้านอ่ืนๆ เป็นกลวิธีที่ใช้
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.98 (S.D. = 0.80) รองลงมาคือนักศึกษาพยายามท าใจให้สบายเมื่อรู้สึกกลัว
ที่จะพูดภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.96 (S.D. = 0.71) และนักศึกษากระตุ้นตัวเองให้พูด      
ภาษาอังกฤษ แม้ว่าจะกลัวพูดผิดก็ตาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.91 (S.D. = 0.72) ตามล าดับ 

กลวิธีเชิงวิภาพของนักศึกษากลุ่มที่เรียนอ่อน มีดังนี้ นักศึกษาพยายามหาทักษะภาษาอังกฤษใน
ด้านที่ตนเองเก่งมากที่สุดเพื่อเป็นก าลังใจในการเรียนทักษะในด้านอ่ืนๆ เป็นกลวิธีที่ใช้มากที่สุด                    
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27 (S.D. = 0.59) รองลงมาคือนักศึกษาพยายามท าใจให้สบายเมื่อรู้สึกกลัวที่จะพูด
ภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.07 (S.D. = 0.70) และอันดับที่สามมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 2.87 จ านวน                  
2 ข้อ คือนักศึกษากระตุ้นตัวเองให้พูดภาษาอังกฤษ แม้ว่าจะกลัวพูดผิดก็ตาม (S.D. = 0.52) และ
นักศึกษาพยายามดูเพื่อนหรือบุคคลที่เก่งภาษาอังกฤษเป็นแบบอย่างเพื่อเป็นแรงจูงใจในการพัฒนา
ตนเองให้ดีขึ้น (S.D. = 0.64)  
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ตาราง 15  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลวิธีทางสังคม 
 

6.  กลวิธีทางสังคม 
กลุ่มเรียน 

เก่งมาก เก่ง ปานกลาง อ่อน 
X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. 

6.1  ถ้านักศึกษาไม่เข้าใจภาษาอังกฤษ 
       ที่ผู้พูดพูด นักศึกษาจะขอให้ผู้พูด 
      คนน้ันพูดช้าลงหรือพูดใหม่อีกครัง้ 

3.19 0.79 3.38 0.88 2.88 0.55 3.13 0.64 

6.2  เมื่อนักศึกษาพูดผิด นักศึกษาขอให้ 
       เจ้าของภาษาแก้ไขให้ 

3.13 0.79 3.22 0.85 3.08 0.67 3.20 0.68 

6.3  นักศึกษาฝึกพูดภาษาอังกฤษกับ 
       เพื่อนและชาวต่างชาติเมื่อมีโอกาส 

3.21 0.98 3.22 0.79 2.93 0.75 3.00 0.93 

6.4  นักศึกษาขอความช่วยเหลือในด้าน 
       ตา่งๆทางภาษาอังกฤษจากเจ้าของ 
       ภาษา 

3.13 0.77 3.08 0.80 2.78 0.71 2.87 0.52 

6.5  เวลาคุยกับเพื่อนนักศึกษาจะฝึก 
       ถามค าถามเป็นภาษาอังกฤษ 

3.21 0.78 3.08 0.76 2.79 0.79 3.20 0.68 

6.6  นักศึกษาจะเรียนรู้วัฒนธรรมของ 
       ชาวต่างชาติจากการสนทนา 
       มากกว่าการเรียนรู้จากการอ่าน 
       หนังสือ 

3.15 0.98 3.17 0.90 2.87 0.80 2.87 0.74 

รวม 3.17 0.65 3.19 0.55 2.89 0.44 3.04 0.36 
 

จากตาราง 15 เมื่อพิจารณากลวิธีทางสังคมของนักศึกษาโดยรวม จ าแนกตามกลุ่มเรียน พบว่า
กลวิธีทางสังคมของนักศึกษากลุ่มที่เรียนเก่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 (S.D. = 0.55) กลุ่มที่เรียนเก่งมาก              
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 (S.D. = 0.65) กลุ่มที่เรียนอ่อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.04 (S.D. = 0.36) กลุ่มที่เรียน
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89 (S.D. = 0.44) ตามล าดับ  
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เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยจ าแนกตามกลุ่มเรียน พบว่ากลวิธีทางสังคมของนักศึกษากลุ่มที่เรียน
เก่งมาก มีดังนี้ นักศึกษาฝึกพูดภาษาอังกฤษกับเพื่อนและชาวต่างชาติเมื่อมีโอกาส และเวลาคุยกับเพื่อน
นักศึกษา จะฝึกถามค าถามเป็น ภาษาอังกฤษ  เป็นสองกลวิธีที่ใช้มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 3.21                  
(S.D. = 0.98 และ 0.78) รองลงมาคือถ้านักศึกษาไม่เข้าใจภาษาอังกฤษที่ผู้พูดพูด นักศึกษาจะขอให้ผู้พูด      
คนนั้นพูดช้าลงหรือพูดใหม่อีกครั้ง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 (S.D. = 0.79) และนักศึกษาจะเรียนรู้
วัฒนธรรมของชาวต่างชาติจากการสนทนามากกว่าการเรียนรู้จากการอ่านหนังสือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 
(S.D. = 0.98) ตามล าดับ 

กลวิธีทางสังคมของนักศึกษากลุ่มที่เรียนเก่ง มีดังนี้ ถ้านักศึกษาไม่เข้าใจภาษาอังกฤษที่ผู้พูดพูด 
นักศึกษาจะขอให้ผู้พูดคนนั้นพูดช้าลงหรือพูดใหม่อีกครั้ง เป็นกลวิธีที่ใช้มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.38 (S.D. = 0.88) รองลงมาคือเมื่อนักศึกษาพูดผิด นักศึกษาขอให้เจ้าของภาษาแก้ไขให้ และ นักศึกษา
ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับเพื่อน และชาวต่างชาติเมื่อมีโอกาส มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 3.22 (S.D. = 0.85 และ 
0.79) และอันดับที่สามคือ นักศึกษาจะเรียนรู้วัฒนธรรมของ ชาวต่างชาติจากการสนทนามากกว่าการ
เรียนรู้จากการอ่านหนังสือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 (S.D. = 0.90)  

กลวิธีทางสังคมของนักศึกษากลุ่มที่เรียนปานกลาง มีดังนี้ เมื่อนักศึกษาพูดผิด นักศึกษาขอให้    
เจ้าของภาษาแก้ไขให้ เป็นกลวิธีที่ใช้มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.08 (S.D. = 0.67) รองลงมาคือ
นักศึกษาฝึกพูดภาษาอังกฤษกับเพื่อน และชาวต่างชาติเมื่อมีโอกาส มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.93 (S.D. = 0.75) 
และถ้านักศึกษาไม่เข้าใจภาษาอังกฤษที่ผู้พูดพูด นักศึกษาจะขอให้ผู้พูดคนน้ันพูดช้าลงหรือพูดใหม่อีก
คร้ัง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.88 (S.D. = 0.55) ตามล าดับ 

กลวิธีทางสังคมของนักศึกษากลุ่มที่เรียนอ่อน มีดังนี้ เมื่อนักศึกษาพูดผิด นักศึกษาขอให้       
เจ้าของภาษาแก้ไขให้ และเวลาคุยกับเพื่อนนักศึกษาจะฝึกถามค าถามเป็นภาษาอังกฤษ เป็นสองกลวิธีที่
ใช้มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 3.20 (S.D. = 0.68) รองลงมาคือถ้านักศึกษาไม่เข้าใจภาษาอังกฤษที่ผู้
พูดพูด นักศึกษาจะขอให้ผู้พูดคนน้ันพูดช้าลงหรือพูดใหม่อีกครั้ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13 (S.D. = 0.64) 
และอันดับที่สามคือนักศึกษาฝึกพูดภาษาอังกฤษกับเพื่อนและชาวต่างชาติเมื่อมีโอกาส  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.00 (S.D. = 0.93) 
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บทที ่ 5  
สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา ลักษณะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และ ศึกษา กลวิธี              

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 แขนงวิชาภาษาอังกฤษ  คณะครุศาสตร์และคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร  จ าแนกตามกลุ่มที่เรียน   
เก่งมาก กลุ่มที่เรียนเก่ง กลุ่มที่เรียนปานกลาง และกลุ่มที่เรียนอ่อน   

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่  2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แห่งในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏ               
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจาก                  
การค านวณของสูตร Taro Yamane  ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 303 คน 

ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ดังนี้  ค่าเฉลี่ย  (Mean)                      
ค่าร้อยละ (Percentage) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 
สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล  สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้  
1.  ลักษณะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาโดยรวม พบว่านักศึกษามีลักษณะการเรียนรู้              

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับความคิดและมุมมองต่างๆ มากที่สุด ( X = 3.08) รองลงมาคือลักษณะ               
การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการริเร่ิมภาระงาน ( X = 3.07) และลักษณะการเรียนรู้ที่มีน้อยที่สุดคือลักษณะ
การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะสัมพันธภาพของผู้เรียนที่มีต่อผู้อ่ืน (X = 3.01)  

เมื่อจ าแนกตามกลุ่มเรียน พบว่า 
นักศึกษากลุ่มที่เรียนเก่งมากมีลักษณะการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้ประสาทตา และ

ลักษณะการเรียนรู้แบบคาดเดากฏและความหมายของภาษาใหม่มากที่สุด ( X = 3.22) รองลงมาคือ
ลักษณะของการรู้สึกสนุกและผ่อนคลายกับการท ากิจกรรมทางภาษาและภาระงาน  (X = 3.20) และ
ลักษณะการเรียนรู้ที่น้อยที่สุดคือลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะสัมพันธภาพของผู้เรียนที่มีต่อ
ผู้อ่ืน (X = 3.15)  
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นักศึกษากลุ่มที่เรียนเก่งมีลักษณะการเรียนรู้แบบคาดเดากฏและความหมายของภาษาใหม่
มากที่สุด (X = 3.11) รองลงมาคือมีลักษณะการเรียนรู้แบบเป็นไปตามล าดับขั้นตอน ( X = 3.10) และ
ลักษณะการเรียนรู้ที่น้อยที่สุดคือลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะสัมพันธภาพของผู้เรียนที่มีต่อ
ผู้อ่ืน (X = 3.05)  

นักศึกษากลุ่มที่เรียนปานกลางมีลักษณะการเรียนรู้แบบมีความละเอียดถี่ถ้วนในการวางแผน
และท าภาระงานมากที่สุด (X = 2.96) รองลงมาคือลักษณะของการสรุปหาค าตอบด้วยการศึกษากฏของ
ภาษาใหม่ก่อน ( X = 2.92) และลักษณะการเรียนรู้ที่น้อยที่สุดคือลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะสัมพันธภาพของผู้เรียนที่มีต่อผู้อ่ืน (X = 2.87)  

นักศึกษากลุ่มที่เรียนอ่อนมีลักษณะการเรียนรู้แบบคาดเดากฏและความหมายของภาษาใหม่
มากที่สุด ( X = 3.24) รองลงมาคือรองลงมาคือลักษณะของการแสวงหากฏเกณฑ์ทางภาษาใหม่              
(X = 3.22) และลักษณะการเรียนรู้ที่น้อยที่สุดคือลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการริเร่ิมภาระงาน             
(X = 3.14) 

 
2.  กลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาโดยรวม พบว่ากลวิธีการเรียนรู้ที่นักศึกษาใช้มาก

ที่สุดคือกลวิธีที่ใช้อภิปัญญา, กลวิธีเชิงวิภาพและกลวิธีทางสังคม ( X = 3.09) รองลงมาคือกลวิธีที่ใช้
ความจ า (X = 3.08) และกลวิธีที่นักศึกษาใช้น้อยที่สุดคือกลวิธีที่ใช้ความรู้ความเข้าใจ (X = 3.03) 

เมื่อจ าแนกตามกลุ่มเรียน พบว่า 
นักศึกษากลุ่มที่เรียนเก่งมากมีกลวิธีที่ใช้อภิปัญญามากที่สุด ( X = 3.25) รองลงมาคือกลวิธีที่

ใช้การเสริมและการทดแทน ( X = 3.24) และกลวิธีที่ใช้น้อยที่สุดคือกลวิธีที่ใช้ความรู้ความเข้าใจ                  
(X = 3.16) 

นักศึกษากลุ่มที่เรียนเก่งมีกลวิธีที่ใช้อภิปัญญาและกลวิธีเชิงวิภาพมากที่สุด ( X = 3.20) 
รองลงมาคือกลวิธีทางสังคม (X = 3.19) และกลวิธีที่ใช้น้อยที่สุดคือกลวิธีที่ใช้การเสริมและการทดแทน 
(X = 3.12) 

นักศึกษากลุ่มที่เรียนปานกลางมีกลวิธีที่ใช้อภิปัญญา กลวิธีเชิงวิภาพ และกลวิธีทางสังคม 
มากที่สุด (X = 2.89) รองลงมาคือกลวิธีที่ใช้การเสริมและการทดแทน ( X = 2.87) และกลวิธีที่ใช้น้อย
ที่สุดคือกลวิธีที่ใช้ความรู้ความเข้าใจ (X = 2.84) 

นักศึกษากลุ่มที่เรียนอ่อนมีกลวิธีที่ใช้ความจ ามากที่สุด ( X = 3.21) รองลงมาคือกลวิธีทาง
สังคม (X = 3.04) และกลวิธีที่ใช้น้อยที่สุดคือกลวิธีที่ใช้ความรู้ความเข้าใจ (X = 2.84) 
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อภิปรายผล 
ผลการ ศึกษา ลักษณะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและกลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา

โดยรวมและจ าแนกตามกลุ่มที่เรียนเก่งมาก กลุ่มที่เรียนเก่ง กลุ่มที่เรียนปานกลาง และกลุ่มที่เรียนอ่อน  
มีประเด็นส าคัญน ามาอภิปรายผล ดังต่อไปนี้ 

1.  ลักษณะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาโดยรวม พบว่าลักษณะการเรียนรู้ที่นักศึกษา           
มีมากที่สุดคือลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับความคิดและมุมมองต่างๆ กรณีดังกล่าว
อธิบายได้ว่า นักศึกษาส่วนใหญ่จะชอบเรียนรู้ในรูปของการจัดการกับความคิดในเร่ืองต่างๆด้วยตนเอง 
ซึ่งจะท าให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งการจัดการกับความคิดและ
มุมมองต่างๆของนักศึกษาแต่ละคนจะแตกต่างกันไป  ดังที่ Oxford, 1991 ได้กล่าวถึงลักษณะการเรียนรู้
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับความคิดและมุมมองต่างๆ ( overall orientation ; global, analytic) ไว้ว่าเป็น
การเรียนรู้ที่แสดงว่าผู้เรียนมักใช้กลวิธีในการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อการคาดเดาความหมายของภาษาใหม่หรือ
เพื่อการศึกษารายละเอียดของภาษาและกฎเกณฑ์ไวยากรณ์ก่อนที่จะสรุปหาค าตอบใหม่ จากแนวคิด
ดังกล่าวจะเห็นว่า ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้เนื่องมาจากการจัดการกับความคิดและมุมมองต่างๆใน       
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของตนอย่างถูกต้องและเหมาะสม ผู้เรียนแต่ละคนไม่จ าเป็นต้องมีความคิดและ
มุมมองทางภาษาที่เหมือนกัน อาจต่างกันได้ตามลักษณะการเรียนรู้ของแต่ละคน จากลักษณะการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาดังกล่าว ผู้สอนอาจจัดการเรียนรู้ในรูปของการฝึกให้นักศึกษาเดาความหมาย
ของค าหรือประโยคต่างๆจากความคิดและมุมมองของตนเอง หรืออาจอยู่ในรูปของการศึกษา
กฎไวยากรณ์ทางภาษาเพื่อที่จะสรุปหาค าตอบใหม่เอง ก็จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ด้าน
ภาษาของนักศึกษาได้ 

เมื่อจ าแนกตามกลุ่มเรียน พบว่า  นักศึกษากลุ่มที่เรียนเก่งมากจะมีลักษณะการเรียนรู้ที่มี
ความสัมพันธ์ต่อการใช้ประสาทสัมผัสตา และลักษณะของการคาดเดากฏและความหมายของภาษาใหม่
มากที่สุด กรณีดังกล่าวอธิบายได้ว่า นักศึกษากลุ่มที่เรียนเก่งมากจะเรียนรู้ภาษาโดยใช้ตามากที่สุด เช่น 
การดูสื่อการเรียนรู้ การสังเกตเพื่อได้ข้อมูลที่ส าคัญต่างๆ ซึ่งการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประสาท
สัมผัสตาน้ีจะท าให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ได้ดีและเร็วกว่าการใช้ประสาทสัมผัสอ่ืน นอกจากนี้การมอง
สิ่งที่เรียนในภาพรวมและมีมุมมองทางภาษาเป็นของตนเองก็จะท าให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ส่วนนักศึกษากลุ่มที่เรียนเก่งจะมีลักษณะการเรียนรู้ในแบบของการคาดเดา
กฏและความหมายของภาษาใหม่มากที่สุด กรณีดังกล่าวอธิบายได้ว่า นักศึกษากลุ่มที่เรียนเก่งส่วนใหญ่
มักจะเรียนรู้ภาษาจากการคาดเดาไม่ว่าจะเป็นการคาดเดากฏเกณฑ์ทางภาษาหรือคาดเดาความหมายของ
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ค าศัพท์ การเรียนรู้ในลักษณะนี้จะท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีกว่าการเรียนในลักษณะอ่ืน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พัชรีพรรณ ม.รัตนพล ( 2541) ซึ่งได้ท าวิจัยเร่ือง การศึกษาลักษณะการเรียนรู้และกลวิธี                 
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการเรียนรู้และกลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มสูงและกลุ่มปานกลางเป็นผู้ถนัดใช้ตา 
(ร้อยละ 48 และ 44) และชอบคาดเดากฎเกณฑ์และความหมายของภาษาใหม่ (ร้อยละ 39 และ 54)             
จากงานวิจัยดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า นักศึกษากลุ่มที่เรียนเก่งมากและกลุ่มที่เรียนเก่งส่วนใหญ่มักจะ
เรียนรู้ภาษาในลักษณะดังกล่าวนี้เพราะช่วยให้พวกเขาเกิดการเรียนรู้ได้ดี ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนจึง
สามารถจัดการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อลักษณะการเรียนรู้ดังกล่าวของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ได้
ดียิ่งขึ้น  ส่วนนักศึกษากลุ่มที่เรียนปานกลางจะมีลักษณะการเรียนรู้แบบมีความละเอียดถี่ถ้วนใน               
การวางแผนและท าภาระงานมากที่สุด กรณีดังกล่าวอธิบายได้ว่า นักศึกษาที่เรียนปานกลางส่วนใหญ่จะ
ไม่สร้างกฏเกณฑ์ทางภาษาใหม่ด้วยตนเอง แต่จะเรียนรู้กฏเกณฑ์ทางภาษาและจดเน้ือหาที่เรียนอย่าง
เป็นขั้นเป็นตอนและเป็นระบบตามที่ตนได้เรียนมา ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาที่สองของ 
Krashen and Terrel (1983 : 175) กล่าวว่า การเรียนรู้กฎเกณฑ์ของภาษาช่วยให้ผู้เรียนมีความสามารถใน
การใช้ภาษาได้น้อยมาก กฎเกณฑ์ของภาษาไม่ได้ช่วยให้เราพูดภาษาคล่องขึ้น แต่มีบทบาทเพียงตรวจ
แก้ไขข้อบกพร่องในการใช้ภาษาเท่านั้น จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า นักศึกษากลุ่มที่เรียน
ปานกลางส่วนใหญ่ที่มีลักษณะการเรียนรู้ในลักษณะนี้จะส่งผลให้นักศึกษามีความสามารถในการใช้
ภาษาและเรียนรู้ภาษาได้ไม่ดีพอหรือไม่เท่ากับนักศึกษากลุ่มที่เรียนเก่งมากหรือกลุ่มที่เรียนเก่งเท่าใดนัก 
ถ้าเป็นเช่นนี้ ผู้สอนอาจไม่จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในลักษณะนี้ แต่จัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องหรือคล้ายคลึงกับลักษณะการเรียนรู้ที่นักศึกษากลุ่มที่เรียนเก่งมากหรือกลุ่มที่เรียนเก่งนั้น
เรียน เพื่อให้นักศึกษากลุ่มที่เรียนปานกลางมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ภาษาได้ดีขึ้น ส่วนนักศึกษา
กลุ่มที่เรียนอ่อนจะมีลักษณะการเรียนรู้ในแบบของการคาดเดากฏและความหมายของภาษาใหม่มาก
ที่สุดซึ่งเหมือนกับกลุ่มที่เรียนเก่ง แต่อาจต่างกันตรงที่นักศึกษากลุ่มที่เรียนอ่อนอาจไม่ชอบการจดจ ากฏ
ไวยากรณ์เพราะยากเกินไปแต่ชอบการคาดเดาเอง ซึ่งอาจเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องเพราะนักศึกษาอาจเกิดการ
เรียนรู้ที่ผิดเนื่องจากไม่ทราบความหมายของค าศัพท์หรือประโยคที่แท้จริง  
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2.  กลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาโดยรวม พบว่า กลวิธีการเรียนรู้ที่นักศึกษาใช้มาก
ที่สุดคือกลวิธีที่ใช้อภิปัญญา, กลวิธีเชิงวิภาพและกลวิธีทางสังคม รองลงมาคือกลวิธีที่ใช้ความจ า และ
กลวิธีที่นักศึกษาใช้น้อยที่สุดคือกลวิธีที่ใช้ความรู้ความเข้าใจ  กรณีดังกล่าวอธิบายได้ว่า นักศึกษาส่วน
ใหญ่จะตระหนักในการเรียนรู้ภาษาของตนเองและทราบความสามารถในการเรียนรู้ของตนเอง 
นอกจากนี้ยังใช้วิธีการสร้างแรงจูงใจให้กับตนเองในการเรียนรู้ภาษา รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล
อ่ืน การได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก็มีส่วนท าให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ทางภาษาได้ดีขึ้น  

เมื่อจ าแนกตามกลุ่มเรียน พบว่า  นักศึกษากลุ่มที่เรียนเก่งมากมีกลวิธีที่ใช้อภิปัญญามากที่สุด 
กรณีดังกล่าวอธิบายได้ว่า  นักศึกษากลุ่มที่เรียนเก่งมากจะตระหนักในการเรียนรู้ภาษาของตนเอง 
สามารถประเมินการเรียนรู้ภาษาของตนเอง และมีวิธีที่จะให้ตนเองเกิดการเรียนรู้ทางภาษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังที่ Brown (1989 : 50) ได้กล่าวว่า ผู้ที่มีสติปัญญาดีจะหาวิธีการเรียนรู้ในการฟัง พูด 
อ่าน และเขียนอย่างมีระบบด้วยตนเองโดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ที่เรียนมา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียน
เข้าใจบทเรียนได้เร็วขึ้น  และจะเห็นได้ว่านักศึกษากลุ่มที่เรียนเก่งมากจะกลวิธีการเรียนในลักษณะ
ดังกล่าวเพื่อช่วยเสริมให้นักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษได้ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

  ส่วนนักศึกษากลุ่มที่เรียนเก่งและเรียนปานกลางมีกลวิธีที่ใช้อภิปัญญาและกลวิธีเชิงวิภาพมาก
ที่สุด กรณีดังกล่าวอธิบายได้ว่า นักศึกษากลุ่มที่เรียนเก่งและเรียนปานกลางจะตระหนักในการเรียนรู้
ภาษาของตนเอง โดยพยายามที่จะหาวิธีการที่จะท าให้ตนเองเกิดการเรียนรู้ทางภาษาให้มากที่สุด                
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรีพรรณ ม.รัตนพล ( 2541) ซึ่งได้ท าวิจัยเร่ือง การศึกษาลักษณะการ
เรียนรู้และกลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการเรียนรู้และกลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มสูง กลุ่ม                
ปานกลางและกลุ่มต่ าน ากลวิธีอภิปัญญามาใช้บ่อยถึงบ่อยมาก  จากงานวิจัยดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า 
กลวิธีที่ใช้อภิปัญญาเป็นกลวิธีที่ช่วยให้นักศึกษาส่วนใหญ่เกิดการเรียนรู้ภาษาได้ดีมากกลวิธีหนึ่ง 
นอกจากนี้นักศึกษากลุ่มที่เรียนเก่งและเรียนปานกลางยังใช้กลวิธีเชิงวิภาพมากที่สุด กล่าวคือนักศึกษา
ต้องการแรงจูงใจหรือการเสริมแรงเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยอาจดูแบบอย่างในการเรียน
ของบุคคลที่เก่งกว่าเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ตนเองพัฒนาการเรียนรู้ให้เก่งขึ้นหรือเก่งเท่ากับบุคคลนั้นๆ            
ซึ่งตรงกับแนวคิดของ Bruner (ทิศนา แขมมณี, 2545 : 66) เกี่ยวกับองค์ประกอบส าคัญ 4 ประการของ
การเรียนการสอนที่ดี โดยเฉพาะข้อที่ 4 คือ แรงจูงใจ ซึ่งบรูเนอร์กล่าวว่าแรงจูงใจเป็นปัจจัยส าคัญที่จะ
ช่วยให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้  นอกจากนี้นักศึกษากลุ่มที่เรียนปานกลางยังใช้กลวิธี
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ทางสังคมมากที่สุด ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า นักศึกษากลุ่มที่เรียนปานกลางเล็งเห็นว่าการมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้อ่ืนสามารถช่วยให้นักศึกษามีการเรียนรู้ภาษาที่ดีได้ ซึ่งสอดคล้องกับ  Anita L. Wenden (1985 : 4-7) ที่
ได้จัดประเภทของกลวิธีการเรียนรู้ภาษาโดยตรงกับกลวิธีการฝึกฝนการใช้ภาษาโดยรวม ( Global 
Practice Strategies) ซึ่งเป็นกลวิธีที่ผู้เรียนใช้ข้อมูลทางภาษาในสังคมที่แวดล้อมนั้นเพื่อหาโอกาสใน
การเรียนรู้ภาษาและพัฒนาการใช้ภาษาให้มีประสิทธิภาพโดยผู้เรียนสามารถฝึกฝนการใช้ภาษากับเพื่อน
ร่วมชั้น กับบุคคลอ่ืนหรือการท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือในเวลาว่าง จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น
จะเห็นได้ว่านักศึกษากลุ่มที่เรียนปานกลางมีกลวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย ดังนั้นผู้สอนควรจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้กลวิธีการเรียนรู้ต่างๆให้เหมาะสมกับ
การเรียนรู้ของตนเองมากที่สุดเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น  ส่วนนักศึกษากลุ่มที่เรียนอ่อนมีกลวิธีที่ใช้
ความจ ามากที่สุด กรณีดังกล่าวอธิบายได้ว่า ในการเรียนภาษาหรือสิ่งต่างๆนั้นนักศึกษากลุ่มที่เรียนอ่อน
จะใช้วิธีการจ าซึ่งเป็นกลวิธีพื้นฐานมาใช้ในการเรียนภาษามากกว่ากลวิธีอื่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พัชรีพรรณ ม.รัตนพล ( 2541) ซึ่งได้ท าวิจัยเร่ือง การศึกษาลักษณะการเรียนรู้และกลวิธีการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการเรียนรู้และกลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ผลการวิจัยพบ นักเรียนกลุ่มต่ าจะใช้กลวิธีความรู้ความเข้าใจและกลวิธี            
การเสริมและการทดแทนน้อยถึงแทบไม่ได้ใช้เลย  จากงานวิจัยดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่านักศึกษา
กลุ่มที่เรียนอ่อนแทบจะไม่ได้ใช้กลวิธีอื่นที่เป็นกลวิธีที่นักศึกษากลุ่มอื่นๆใช้ ที่เป็นเช่นนี้อาจ
เน่ืองมาจากนักศึกษาเป็นกลุ่มที่เรียนอ่อนอยู่แล้ว จึงไม่สามารถใช้กลวิธีอื่นที่จะท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี
เท่ากับการใช้กลวิธีที่ใช้ความจ า ดังนั้นผู้สอนควรจัดการเรียนการสอนที่เอ้ือให้นักศึกษากลุ่มที่เรียน
อ่อนได้ใช้กลวิธีอื่นๆบ้าง ในขณะเดียวกันก็ไม่ควรจัดการเรียนการสอนที่เอ้ือให้นักศึกษาได้ใช้ความจ า
ในการเรียนรู้   

 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1.  จากผลการวิจัย พบว่า นักศึกษากลุ่มที่เรียนอ่อนยังขาดลักษณะการเรียนรู้และกลวิธีการเรียนรู้
ที่หลากหลาย ผู้สอนควรส่งเสริมและฝึกให้นักศึกษาได้ใช้ลักษณะการเรียนรู้และกลวิธีการเรียนรู้
หลายๆรูปแบบเพิ่มขึ้น ควรจัดกิจกรรมที่หลากหลายและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสเลือกปฏิบัติ
กิจกรรมตามที่ตนเองชอบ ซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสส ารวจความ
สนใจเกี่ยวกับลักษณะการเรียนรู้และกลวิธีการเรียนรู้ของตนเองก่อน เพื่อที่ผู้สอนจะได้จัดกิจกรรม            

www.ssru.ac.th



 
 

69 

การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการและลักษณะการเรียนรู้ของนักศึกษาได้อย่างแท้จริง อันจะ
ส่งผลให้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. อาจารย์ผู้สอนควรมีบทบาทในการสอนเร่ืองลักษณะการเรียนรู้และกลวิธีการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาในชั้นเรียนของตนเองโดยตรง เพราะนักศึกษาบางคนโดยเฉพาะนักศึกษาที่
มีผลการเรียนต่ าอาจไม่ทราบว่าโดยความจริงแล้ว การเรียนภาษาอังกฤษให้ได้ผลดี กลวิธีการเรียนที่
ผู้เรียนใช้ก็นับว่ามีความส าคัญมาก และถ้านักศึกษาน ากลวิธีการเรียนต่างๆไปปฏิบัติ ก็สามารถช่วยให้
นักศึกษาเรียนภาษาได้ดียิ่งขึ้น อย่างน้อยที่สุดควรให้นักศึกษาทั่วไปได้ทราบว่านักศึกษาที่เรียนเก่งมาก
มีลักษณะการเรียนรู้และมีกลวิธีการเรียนรู้อะไรบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลวิธีที่นักศึกษาที่เรียนเก่งมาก
ใช้แตกต่างจากนักศึกษาที่เรียนอ่อน  

 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1.  ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษากลวิธีการเรียนที่เหมาะสมจริงๆกับผู้เรียนแต่ละกลุ่ม เพื่อส่งเสริมให้

ผู้เรียนเหล่านั้นได้พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น   
2.  ควรมีการพัฒนารูปแบบการสอนลักษณะการเรียนรู้และกลวิธีการเรียนรู้ในระดับต่างๆ โดย

ควรมีการน าลักษณะการเรียนรู้และกลวิธีการเรียนรู้ต่างๆทดลองใช้กับนักเรียนโดยเร่ิมที่ระดับ
มัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของลักษณะการเรียนรู้และกลวิธีการเรียนรู้
อย่างลึกซึ้ง 

3.  ควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากตัวแปรลักษณะการเรียนรู้และกลวิธีการเรียนรู้ 
เช่น แรงจูงใจในการเรียนความถนัด พื้นฐานความรู้เดิม ภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม และคุณภาพ
การสอน เป็นต้น มาศึกษาร่วมกับลักษณะการเรียนรู้และกลวิธีการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาให้ดียิ่งขึ้น   
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง 

การศึกษาลักษณะการเรียนรู้และกลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีท่ี 2   
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร 

               
ค าชี้แจง 

1.  แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหน่ึงของการท าวิจัยเร่ืองการศึกษาลักษณะการเรียนรู้และ
กลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร                           
มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาลักษณะการเรียนรู้และกลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 
แขนงวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ในกลุ่มที่เรียนเก่ง มาก  กลุ่มที่เรียน เก่ง กลุ่มที่เรียน              
ปานกลางและกลุ่มที่เรียนอ่อน  

2.  แบบสอบถามฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1  แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐาน 
ตอนที่ 2  แบบสอบถามลักษณะการเรียนรู้ภาษาของผู้เรียน  
ตอนที่ 3  แบบสอบถามกลวิธีการเรียนรู้ภาษาของผู้เรียน  

3.  ผลการวิจัยจะเป็น แนวทางในการพัฒนา ลักษณะการเรียนรู้และกลวิธีการเรียนรู้ ของ
นักศึกษาให้สอดคล้องหรือเอ้ือต่อการเรียนรู้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนั้น จึงขอความร่วมมือ
จากนักศึกษาในการตอบแบบสอบถามและโปรดตอบทุกข้อตามความเป็นจริง  

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่านมา ณ โอกาสนี้ 
     
         ธีราภรณ์  พลายเล็ก    

       ผู้วิจัย 
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ตอนท่ี 1   แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐาน 
ค าชี้แจง   โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง      ให้ตรงกับสภาพความเป็นจริงของนักศึกษา 

1.   เพศ    ชาย         หญิง 
2.   เกรดวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานในปีที่ผ่านมา  
             1.  A+ ,  A  ,  A-                         2.  B+ ,  B  ,  B-    
             3.  C+ ,  C  ,  C-                          4.  D+ ,  D  ,  D-    
3.   สถาบันการศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ 

                        1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร                 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
                        3. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม             4. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา           
                        5. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต                6. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
ตอนท่ี 2   แบบสอบถามลักษณะการเรียนรู้ภาษาของผู้เรียน  
ค าชี้แจง   โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่อง       ให้ตรงกับความเป็นจริง                     

     ระดับในการปฏิบัติ  
ช่องหมายเลข  1     หมายถึง     ไม่เคยปฏิบัติ 
ช่องหมายเลข  2     หมายถึง     ปฏิบัติน้อย 
ช่องหมายเลข  3     หมายถึง     ปฏิบัติปานกลาง 
ช่องหมายเลข  4     หมายถึง     ปฏิบัติมาก 
ช่องหมายเลข  5     หมายถึง     ปฏิบัติมากที่สุด 
 

1)  แบบสอบถามลักษณะการเรียนรู้ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการใช้ประสาทสัมผัส  
      (Sensory preference)    
 

ข้อความ 
ระดับในการปฏิบัติ 

1 2 3 4 5 
1.  นักศึกษาจดจ าค าในภาษาอังกฤษได้ดีเพราะมีภาพประกอบ       
2.  นักศึกษาอ่านค าศัพทผ์่านตาบ่อยๆเพ่ือที่จะจ าค าศัพท ์
     นั้นๆได ้

     

3.  นักศึกษาอ่านค าหรือประโยคภาษาอังกฤษที่มีการเน้นด้วย 
    ปากกาเน้นค าสีสันต่างๆเพราะสามารถเรียนรู้และจดจ าได้ด ี
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ข้อความ 
ระดับในการปฏิบัติ 

1 2 3 4 5 
4.  นักศึกษาเข้าใจความหมายของประโยคที่ผู้พูดต้องการจะ 
     สื่อโดยดูจากภาษาท่าทางของผู้พูด 

     

5.  นักศึกษามองปากของผู้พูดเพ่ือชว่ยใหเ้ข้าใจประโยคที่พูด   
      มากย่ิงขึ้น 

     

6.  นักศึกษาพูดหรือท่องค าหรือประโยคภาษาอังกฤษออกมา 
     ดังๆเพ่ือจะไดจ้ าค าหรือประโยคนั้นๆได ้ 

     

7.  นักศึกษาเรียนรู้ประโยคภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆจาก 
     การฟังการอภิปรายหรือการโต้วาทีภาษาอังกฤษ       

     

8.  นักศึกษาเข้าใจรูปแบบและความหมายของประโยคได้ดี 
     จากการฟังภาษาอังกฤษที่พูดอย่างถูกหลักภาษาและ 
     ชัดถ้อยชัดค า 

     

9.  นักศึกษาฟังเทปหรือซีดีภาษาอังกฤษบ่อยๆเพราะท าให้ 
     เกิดการเรียนรู้และจดจ าได้ดี 

     

10. นักศึกษาฟังเพลงสากลบ่อยๆเพราะชว่ยให้จ าค าศัพท์ได้ 
      ง่ายขึ้น 

     

11. นักศึกษาใช้มือประกอบการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือจะได ้
      สื่อสารไดเ้ข้าใจมากย่ิงขึ้น 

     

12. นักศึกษาฝึกเขียนประโยคภาษาอังกฤษอยู่เสมอเพ่ือจะได ้
      คุ้นเคยกับประโยคในรูปแบบต่างๆและน าประโยคไป 
      ใช้ได้ถูกต้อง 

     

13.  นักศึกษาจะเขียนข้อความต่างๆหรือเขียนสิ่งต่างๆเพื่อ 
       กระตุน้ให้เกิดความคิดที่หลากหลาย  

     

14. นักศึกษาประดิษฐ์สื่อการเรียนรู้หรือคิดค้นสิ่งใหม่ๆเพ่ือ  
      ใชใ้นการเรียนภาษาอังกฤษเพราะท าใหเ้กิดการเรียนรู้ได้ดี 

     

15. นักศึกษาจะเขียนค าศัพท์หรือประโยคภาษาอังกฤษไปด้วย 
      ในขณะที่ท่องเพื่อช่วยให้จ าค าศัพท์หรือประโยคนั้นๆ 
      ได้ดีขึ้น 
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2)  แบบสอบถามลักษณะการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะสัมพันธภาพของผู้เรียนท่ีมีต่อผู้อื่น   
      (Relations with others)    
 

ข้อความ 
ระดับในการปฏิบัติ 

1 2 3 4 5 
1.  นักศึกษาพบปะสังสรรค์และพูดคุยกับชาวต่างชาติใน 
     เทศกาลต่างๆ 

     

2.  นักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างชาติมากกว่า 
     เรียนกับอาจารย์ชาวไทย 

     

3.  นักศึกษาจะเรียนภาษาอังกฤษกับคนที่สนิทสนมคุ้นเคย 
     เพราะจะเกิดการเรียนรูไ้ดง้่ายกว่าเรียนกับคนที่ไม่เคยรู้จัก 
     กันมาก่อน 

     

4.  นักศึกษาเข้าเป็นสมาชิกของชมรมหรือสมาคมที่เกี่ยวข้อง 
     กับภาษาเพ่ือให้เกิดความรู้ทางภาษาที่หลากหลาย 

     

5.  นักศึกษาฝึกพูดภาษาอังกฤษกับเพื่อนคนไทยหรือเพื่อน 
     ชาวต่างชาติเสมอๆ 

     

6.  นักศึกษาชอบอ่านหนังสือภาษาอังกฤษคนเดียวมากกว่า 
     อ่านกับเพ่ือนหลายๆคนเพราะท าใหมี้สมาธิดีกว่า     

     

7.  นักศึกษาชอบเรียนภาษาอังกฤษคนเดียวหรือมีเพ่ือนเรียน 
     เพียงแค่ 1 หรือ 2 คนเท่านั้น 

     

8.  นักศึกษาชอบฝึกพูดภาษาอังกฤษกับตนเองเพราะท าให้ 
     นักศึกษาจ าและเรียนรู้ภาษาได้เร็วขึ้น 

     

9.  ถ้านักศึกษาไม่รู้เร่ืองเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนักศึกษาจะ         
     ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองมากกว่าการถามจากอาจารย์ 
     หรือเพ่ือน 

     

10. นักศึกษาชอบเขียน E-mail เพ่ือสื่อสารกับชาวต่างชาติ 
      มากกว่าการเข้าไปพูดคุย 
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3)  แบบสอบถามลักษณะการเรียนรู้ท่ีมีความสัมพันธ์กับความคิดและการไตร่ตรองของผู้เรียน   
     (Relations with ideas)    
 

ข้อความ 
ระดับในการปฏิบัติ 

1 2 3 4 5 
1.  ในการเรียนภาษาอังกฤษนักศึกษาจะเน้นทางด้านการ 
     สื่อสารมากกว่าทางด้านหลักภาษาหรือกฏไวยากรณ์ 

     

2.  ในการเรียนภาษาอังกฤษนักศึกษาจะมีจินตนาการ 
     ประกอบการเรียนในเร่ืองต่างๆ 

     

3.  ในการเรียนภาษาอังกฤษนักศึกษาจะคิดเป็นภาษาอังกฤษ 
     โดยอัตโนมัติเสมอเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ภาษาได้ดีและเร็ว 
      กว่าการคิดเป็นภาษาไทยแล้วค่อยแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

     

4.  นักศึกษาจะคิดหลักหรือวิธีการเรียนรู้ภาษาเป็นของตนเอง 
     เสมอ 

     

5.  นักศึกษาจะจ าโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษจากการ 
     สนทนามากกว่าจ าจากหลักไวยากรณ์ 

     

6.  นักศึกษาไม่เรียนภาษาอังกฤษแบบลัด แต่จะเรียนภาษา 
     อังกฤษอย่างเป็นขั้นเป็นตอน 

     

7.  ในการเรียนภาษานักศึกษามีการฝึกการใช้ภาษาอังกฤษ 
     หรือท ากิจกรรมหลังการเรียนรู้เสมอ 

     

8.  นักศึกษาจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนเสมอเพื่อ 
     ให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี 

     

9.  นักศึกษาจะพูดและฝึกภาษาอังกฤษซ้ าๆ เพราะช่วยให้จ า 
     เนื้อหาและบทเรียนได้ดี 

     

10. นักศึกษาจะไม่เรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบที่แตกต่างจาก 
      ที่เคยเรียนมา แต่จะเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบเดิมที่ 
      คุ้นเคยเท่านั้น 
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4)  แบบสอบถามลักษณะการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการริเร่ิมภาระงาน   
      (Orientation to learning tasks)   
 

ข้อความ 
ระดับในการปฏิบัติ 

1 2 3 4 5 
1.  นักศึกษาจัดตารางในการฝึกฝนภาษาอังกฤษอยู่เสมอ 
     เพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วในการสื่อสารและ 
     ความแม่นย าในเนื้อหาบทเรียน 

     

2.  ก่อนเรียนภาษาอังกฤษทุกครั้งนักศึกษาจะอ่านหนังสือมา 
     ล่วงหน้าเพื่อจะได้เข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากยิ่งขึ้น 

     

3.  ก่อนสอบภาษาอังกฤษนักศึกษาจะจัดตารางการอ่าน 
     หนังสือและปฏิบัติตามนั้น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ภาษาได้ 
     ง่ายและเร็วขึ้น 

     

4.  ขณะเรียนนักศึกษาจะจดเนื้อหาที่เรียนอย่างเป็นระบบเพื่อ 
     ไม่ให้เกิดความสับสนในเนื้อหาที่เรียนและเพื่อให้เกิด 
     ความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนมากยิ่งขึ้น 

     

5.  เมื่อเรียนเสร็จแล้วนักศึกษาจะทบทวนเนื้อหาที่เรียน 
     อยู่เสมอเพื่อตนเองจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ่น 

     

6.  นักศึกษาจะท ากิจกรรมทางภาษา เช่น เข้าค่ายภาษาอังกฤษ 
     หรือเข้าชมรมภาษาอังกฤษเพราะท าให้รู้สึกสนุกสนาน 
     และเกิดการเรียนรู้ที่ดี 

     

7.  นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนเสมอ       
8.  ในการเรียนภาษาอังกฤษนักศึกษาได้ท างานเป็นทีมและได้  
     แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสิ่งต่างๆกับเพื่อนเสมอ 

     

9.  นักศึกษาฟังเพลง ดูภาพยนตร์ หรือซีดีภาษาอังกฤษเสมอ      
10. นักศึกษาจะท ากิจกรรมทางภาษาที่นักศึกษาถนัดเท่านั้น       
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5)  แบบสอบถามลักษณะการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการกับความคิดและมุมมองต่างๆ   
      (Overall orientation)    
 

ข้อความ 
ระดับในการปฏิบัติ 

1 2 3 4 5 
1.  นักศึกษาจะเดาความหมายของค าศัพท์ที่ไม่รู้โดยดูจาก 
     บริบทหรือค าศัพท์ที่ใกล้เคียงมากกว่าการเปิดหา 
     ความหมายจากดิกชันนารี      

     

2.  นักศึกษาอ่านหนังสือภาษาอังกฤษหลายประเภท เพื่อช่วย 
     ให้เกิดการเรียนรู้เร่ืองค าศัพท์และรูปแบบประโยคที่ 
     หลากหลาย 

     

3.  นักศึกษาจะเรียนภาษาอังกฤษโดยไม่ยึดติดกับการจ ากฏ 
    หรือหลักไวยากรณ์ 

     

4.  นักศึกษาจะไม่แปลภาษาอังกฤษค าต่อค าแต่จะดู 
     ความหมายของประโยคในภาพรวม 

     

5.  นักศึกษาชอบดูป้ายโฆษณาหรือป้ายสัญลักษณ์ที่เป็น 
     ภาษาอังกฤษเพราะจะช่วยให้นักศึกษาทราบความหมาย 
     ของค าศัพท์ที่แตกต่างและหลากหลายและช่วยให้นักศึกษา 
     สามารถเดาความหมายของค าศัพท์อ่ืนๆได้ 

     

6.  นักศึกษาจะคิดหลักหรือวิธีการในการจ าโครงสร้าง 
     ประโยคตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขึ้นมาเป็นของ 
     ตนเองใหม่อยู่เสมอ 

     

7.  นักศึกษาชอบสรุปความที่ตนเองได้ยินหรือได้อ่านเป็น 
     ภาษาอังกฤษ 

     

8.  นักศึกษาเรียนรู้ทักษะการฟัง-พูดและอ่าน-เขียนไปพร้อม 
     กัน ไม่เรียนทักษะทีละด้าน   

     

9.  นักศึกษาจะสรุปเนื้อหาที่เรียนในรูปแบบของผัง 
     มโนภาพหรือแผนที่ความคิดเพื่อให้เกิดความเข้าใจมาก 
     ยิ่งขึ้น 

     

10. นักศึกษาจะสรุปเนื้อหาบทเรียนทุกคร้ังที่เรียนเพื่อให้เกิด 
      ความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนนั้นๆ 
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ตอนท่ี 3   แบบสอบถามกลวิธกีารเรียนรู้ภาษาของผู้เรียน   
 

ค าชี้แจง   โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่อง       ให้ตรงกับความเป็นจริง                     
 

     ระดับในการปฏิบัติ  
ช่องหมายเลข  1     หมายถึง     ไม่เคยปฏิบัติ 
ช่องหมายเลข  2     หมายถึง     ปฏิบัตนิ้อย 
ช่องหมายเลข  3     หมายถึง     ปฏิบัตปิานกลาง 
ช่องหมายเลข  4     หมายถึง     ปฏิบัตมิาก 
ช่องหมายเลข  5     หมายถึง     ปฏิบัตมิากที่สุด 

หมายเหตุ : การเรียนรู้ภาษา หมายถึง การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน  
 

1)   แบบสอบถามกลวิธีที่ใช้ความจ า  (Remembering more effectively) 
 

ข้อความ 
ระดับในการปฏิบัติ 

1 2 3 4 5 
1.  นักศึกษาจ าค าศัพท์หรือวลีใหม่ๆโดยการจ าต าแหน่งของ 
     ค าศัพท์ในหน้าหนังสือ บนกระดานหรือบนป้ายข้างถนน 

     

2.  นักศึกษาเชื่อมโยงเสียงของค าศัพท์ใหม่กับภาพหรือรูปค า 
      เพื่อช่วยในการจ าค านั้นๆ 

     

3.  นักศึกษาจ าค าศัพท์ใหม่ โดยนึกถึงภาพของสถานการณ์ที่ 
     อาจจะต้องใช้ค าศัพท์นั้น 

     

4.  นักศึกษาใช้ค าคล้องจองหรือเสียงสัมผัสเพื่อช่วยในการจ า 
     ค าศัพท์ใหม่ 

     

5.  นักศึกษาใช้ท่าทางประกอบเพื่อช่วยในการจ าค าศัพท์ใหม่      
6.  นักศึกษาเชื่อมโยงค าศัพท์ใหม่กับค าศัพท์ที่เคยได้เรียน 
     มาแล้วเพื่อช่วยในการจ าค านั้นๆ 
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2)   แบบสอบถามกลวิธีที่ใช้ความรู้ความเข้าใจ  (Using all your mental processes) 

ข้อความ 
ระดับในการปฏิบัติ 

1 2 3 4 5 
1.  นักศึกษาอ่านบทความภาษาอังกฤษอยู่เสมอเพื่อพัฒนา 
     ทักษะการเรียนรู้ทางภาษา 

     

2.  นักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากสื่อการเรียนรู้เสมอ 
     เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในภาษาอังกฤษมาก 
     ยิ่งขึ้น 

     

3.  นักศึกษาเล่นเกมภาษาอังกฤษเป็นประจ าเพื่อพัฒนาความรู้ 
     ด้านค าศัพท์ต่างๆ 

     

4.  นักศึกษาดูรายการภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์หรือชม 
     ภาพยนตร์ภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางภาษาอังกฤษ 
     และความเข้าใจในวัฒนธรรมของชาวต่างชาติ 

     

5.  นักศึกษาอ่านหนังสืออ่านนอกเวลาภาษาอังกฤษเพื่อจะได้ 
     รู้รูปแบบของประโยคต่างๆและรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษมาก 
     ยิ่งขึ้น 

     

6.  นักศึกษาฝึกเขียนจดหมายหรือรายงานเป็นภาษาอังกฤษ           
 
3)   แบบสอบถามกลวิธีที่ใช้การเสริมและการทดแทน  (Compensating for missing knowledge) 

ข้อความ 
ระดับในการปฏิบัติ 

1 2 3 4 5 
1.  นักศึกษาใช้วิธีเดาเพื่อที่จะเข้าใจค าศัพท์ใหม่ที่ไม่คุ้นเคย      
2.  เมื่อนักศึกษาคิดไม่ออกว่าจะใช้ค าใดในระหว่าง 
     การสนทนานักศึกษาจะใช้ท่าทางประกอบ 

     

3.  นักศึกษาสร้างค าศัพท์ใหม่ถ้าไม่ทราบค าศัพท์ที่ถูกต้อง 
     ในภาษาอังกฤษ 

     

4.  นักศึกษาอ่านภาษาอังกฤษโดยไม่เปิดดิกชันนารีเพื่อหา 
     ความหมายของค าศัพท์ใหม่ๆ 

     

5.  เมื่อนักศึกษานึกค าศัพท์ภาษาอังกฤษไม่ออก นักศึกษาจะ 
     ใช้ค าหรือวลีที่มีความหมายเหมือนหรือคล้ายคลึงกันแทน 
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ข้อความ 
ระดับในการปฏิบัติ 

1 2 3 4 5 
6.  เมื่อนักศึกษารู้ว่าตนเองพูดภาษาอังกฤษผิด นักศึกษา 
     จะพยายามพูดใหม่ให้ถูกต้อง 

     

 
4)   แบบสอบถามกลวิธีที่ใช้อภิปัญญา  (Organizing and evaluating your learning) 
 

ข้อความ 
ระดับในการปฏิบัติ 

1 2 3 4 5 
1.  นักศึกษาหาโอกาสใช้ภาษาอังกฤษมากที่สุดเท่าที่จะท าได้      
2.  นักศึกษาหาวิธีที่จะท าให้การเรียนภาษาอังกฤษของตนเอง 
     ดีขึ้น 

     

3.  นักศึกษาจัดตารางเวลาเพื่อที่จะได้มีเวลาพอส าหรับ 
     การเรียนหรือการทบทวนเนื้อหาภาษาอังกฤษ 

     

4.   นักศึกษาอ่านหนังสือภาษาอังกฤษให้มากที่สุดเท่าที่จะท า 
      ได้ 

     

5.  เมื่อนักศึกษาทราบว่าทักษะภาษาอังกฤษของตนบกพร่อง 
     ทางด้านใดก็จะปรับปรุงทักษะภาษาอังกฤษในด้านนั้นๆ 

     

6.  นักศึกษาแสวงหาแหล่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอก 
     ห้องเรียนอยู่เสมอเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในด้าน 
     ต่างๆ 

     

 
5)   แบบสอบถามกลวิธีเชิงวิภาพ  (Managing your emotions) 
 

ข้อความ 
ระดับในการปฏิบัติ 

1 2 3 4 5 
1.  นักศึกษาพยายามท าใจให้สบายเมื่อรู้สึกกลัวที่จะพูด 
     ภาษาอังกฤษ 

     

2.  นักศึกษากระตุ้นตัวเองให้พูดภาษาอังกฤษ แม้ว่าจะกลัวพูด 
     ผิดก็ตาม 

     

3.  นักศึกษาให้รางวัลตัวเองเมื่อรู้สึกว่าใช้ภาษาอังกฤษได้ดี      
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ข้อความ 
ระดับในการปฏิบัติ 

1 2 3 4 5 
4.  เมื่อนักศึกษาใช้ภาษาอังกฤษไม่ถูกต้อง นักศึกษาจะไม่โทษ 
     ตัวเอง แต่จะพยายามปรับปรุงและใช้ภาษาอังกฤษให้ 
     ถูกต้อง 

     

5.  นักศึกษาพยายามดูเพื่อนหรือบุคคลที่เก่งภาษาอังกฤษเป็น 
     แบบอย่างเพื่อเป็นแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น 

     

6.  นักศึกษาพยายามหาทักษะภาษาอังกฤษในด้านที่ตนเองเก่ง 
     มากที่สุดเพื่อเป็นก าลังใจในการเรียนทักษะในด้านอ่ืนๆ 

     

 
6)   แบบสอบถามกลวิธีทางสังคม  (Learning with others)                
 

ข้อความ 
ระดับในการปฏิบัติ 

1 2 3 4 5 
1.  ถ้านักศึกษาไม่เข้าใจภาษาอังกฤษที่ผู้พูดพูด นักศึกษาจะ 
     ขอให้ผู้พูดคนน้ันพูดช้าลงหรือพูดใหม่อีกครั้ง 

     

2.  เมื่อนักศึกษาพูดผิด นักศึกษาขอให้เจ้าของภาษาแก้ไขให้      
3.  นักศึกษาฝึกพูดภาษาอังกฤษกับเพื่อนและชาวต่างชาติเมื่อ 
     มีโอกาส 

     

4.  นักศึกษาขอความช่วยเหลือในด้านต่างๆทางภาษาอังกฤษ 
     จากเจ้าของภาษา 

     

5.  เวลาคุยกับเพื่อนนักศึกษาจะฝึกถามค าถามเป็นภาษา 
     อังกฤษ 

     

6.  นักศึกษาจะเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวต่างชาติจากการ 
     สนทนามากกว่าการเรียนรู้จากการอ่านหนังสือ 
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ภาคผนวก  ข 

 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแบบสอบถาม 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ 

ในการวิจัยครั้งนี้มีผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถามลักษณะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและกลวิธี
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  จ านวน  3  ท่าน  ดังมีรายนามต่อไปนี้ 
 

1.  ผศ. ดร.อนุวัติ  คูณแก้ว  อาจารย์ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

2.  ดร. อัญชนา  ศรีเรืองฤทธิ์  คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

3.  ผศ. ธีรรัตน์  กิจจารักษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิใน กจจ .ขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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ภาคผนวก  ค 

 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแบบสอบถาม  
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ-ชื่อสกุล  นางธีราภรณ์  พลายเล็ก  
วัน เดือน ปีเกิด  27  กรกฎาคม  2518 
สถานที่เกิด  จังหวัดเพชรบูรณ์  
ที่อยู่   79/303  หมู่บ้านศุภาลัยวิลล์  ถนนอัจฉริยะพัฒนา  ต าบลศาลากลาง 
   อ าเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี  11130    
ที่ท างาน   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
   คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
   เลขที่ 1  ถนนอู่ทองนอก  แขวงวชิระ เขตดุสิต  กรุงเทพ  10300   
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2531  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 
   อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
พ.ศ. 2536  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (สอบเทียบ) โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทา  กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2540  ส าเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต  เอกภาษาอังกฤษธุรกิจ 

สถาบันราชภัฏสวนดุสิต  กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2543  ส าเร็จการศึกษาการศึกษามหาบัณฑิต  เอกการสอนภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก 
ประวัติการท างาน 

พ.ศ. 2546  เข้ารับราชการคร้ังแรก  ต าแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 3 
โรงเรียนวัดนางนอง (พิพัฒน์)  เขตจอมทอง  กรุงเทพมหานคร  

พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน ต าแหน่งอาจารย์ระดับ 7 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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