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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้ศึกษาการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของอ๊อกซ์ฟอร์ด โดยผู้ เรียน
ภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ านวน 75 คน                     
โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาการใช้กลยุทธ์การเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียน และ                 
2) เพ่ือเปรียบเทียบการใช้กลยุทธ์ของผู้เรียนภาษาอังกฤษชาวไทยกับผู้เรียนอื่น ๆ ในประเทศสมาชิก
อาเซียน ได้แก่ ผู้เรียนภาษาอังกฤษชาวกัมพูชาและเวียดนามระดับมหาวิทยาลัย เครื่องมือวิจัยที่ใช้คือ 
แบบสอบถาม Strategy Inventory for Language Learning (SILL) Version 7.0 จ านวน  50  ข้ อ                
ผลวิจัยชี้ให้เห็นว่า ผู้เรียนชาวไทยใช้กลยุทธ์การเรียนภาษาอังกฤษทุกด้านในระดับปานกลาง โดยใช้   
กลยุทธ์อภิปริชานมากที่สุด และใช้กลยุทธ์ปริชานน้อยที่สุด นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้เรียนชาวไทยใน
งานวิจัยนี้ใช้กลยุทธ์ทางสังคมในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง ขณะที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษ
ชาวกัมพูชาและเวียดนามใช้ในระดับสูง จากผลวิจัยนี้เสนอแนะให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษชาวไทยใช้
ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนให้มากขึ้น กล่าวคือ ใช้กลยุทธ์ทางสังคมให้บ่อยครั้งขึ้น เพ่ือจะได้พัฒนา
ทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ค าส าคัญ: กลยุทธ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  นักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 
 

ABSTRACT 
 This study investigates the use of Language Learning Strategies (LLS hereafter) 
put forth by Oxford among 75 first-year undergraduate students at Valaya Alongkorn 
Rajabhat University under the Royal Patronage. The objectives are twofold: 1) to study 
the use of LLS among Thai learners and 2) to compare and contrast the use of LLS 
between Thai students of English and English learners from other ASEAN member 
countries, namely Cambodian and Vietnamese university students. The reseach 
instrument was the 50-item Strategy Inventory for Language Learning (SILL) Version 7.0.  
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The results indicated that the Thai learners’ use of LLS was moderate, and that the 
most preferred strategies were metacognitive strategies and the least preferred were 
cognitive strategies. Additionally, it was found that the Thai university learners of 
English in the current study employed social strategies moderately, whereas the 
Cambodian and Vietnamese counterparts highly utilized them. As can be seen from 
the findings, it is recommended that Thai learners use English outside of class more, 
that is, frequently deploy social strategies so as to effectively improve their English 
communication skills 
 
Keywords: Language Learning Strategies,  First-year Undergraduate Students  
 
บทน า 
 เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าภาษาอังกฤษคือภาษาสากลหรือภาษาโลกที่นิยมใช้อย่าง
แพร่หลาย เช่น ในสาขาต่าง ๆ อาทิ ธุรกิจ และการศึกษา อีกท้ังภาษาอังกฤษยังมีบทบาทเพ่ิมมากขึ้น
เรื่อย ๆ ดังจะเห็นได้จากจ านวนผู้เรียนภาษาอังกฤษที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา (Non-native English 
speakers) มีจ านวนประมาณ 1.5 พันล้านคน ซึ่งมากกว่าเจ้าของภาษา (Native English Speakers) 
ที่มีจ านวนประมาณ 350 ล้านคน (Kachru, 1982) ดังนั้น ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ                
จึงกลายเป็นสิ่งส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศตวรรษท่ี 21  
 อย่างไรก็ตามแม้ผู้เรียนภาษาอังกฤษชาวไทยจะใช้เวลาศึกษาภาษาอังกฤษเป็นระยะเวลา
หลายปี แต่ผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จในการศึกษาภาษาอังกฤษอย่างแท้จริงกลับมี จ านวนน้อย 
นอกจากนี้ผลสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนภาษาอังกฤษชาวไทยยังอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ 
ท าให้งานวิจัยจ านวนมากพยายามศึกษาสาเหตุว่า ท าไมระดับทักษะความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ
ของผู้เรียนชาวไทยจึงอยู่ในระดับต่ า (Kunasaraphan, 2015) ปัจจัยประการหนึ่งที่งานวิจัยศึกษาและ
เห็นว่าน่าจะส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนคือ การใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของ
ผู้เรียน (Ellis, 2008) 
 ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัว เมื่อปี พ.ศ. 2558 ท าให้
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามดังที่กล่าวข้างต้น ผลการจัด
อันดับทักษะภาษาอังกฤษของหลายหน่วยงาน อาทิ Education First (EF) และ English Proficiency 
Index (EPI) ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษระดับต่ ามาก จึงเป็นเรื่อง
เร่งด่วนที่จะผลักดันการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนและนักศึกษาไทยให้
ทัดเทียมกับผู้เรียนภาษาอังกฤษในประเทศสมาชิกอาเซียน (ณภัทร วุฒิวงศา, 2557) 
 ดังนั้น การเรียนรู้และเข้าใจการใช้กลยุทธ์การเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนภาษาอังกฤษ
ชาวไทยและผู้ เรียนภาษาอังกฤษในประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงการใช้กลยุทธ์ของผู้ เรียน
ภาษาอังกฤษชาวไทยกลุ่มอ่ืน ๆ จึงน่าจะมีประโยชน์ต่ออาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ อย่างน้อยคือ               
ในแง่ของการตระหนักถึงการสอนผู้เรียนให้ใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างหลากหลาย    
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(Ellis, 2005) เพ่ือเป้าหมายที่จะเพ่ิมระดับสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ของผู้เรียน นอกจากนี้การเรียนการสอนที่เปลี่ยนมาเน้นผู้เรียนและการเรียนรู้เป็นส าคัญ แทนที่จะ
ศึกษาครูผู้สอนและการสอน ท าให้การศึกษากระบวนการเรียนรู้และกลยุทธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
กลายเป็นเรื่องส าคัญที่ต้องค านึงถึงในระดับต้น ๆ (Santikarn, 2014) 
 Oxford (1990) ให้ค านิยามกลยุทธ์การเรียนรู้ว่า เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนเลือกใช้เพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ และกล่าวเพ่ิมเติมว่า กลยุทธ์การเรียนนั้นเป็นการกระท าที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ผู้เรียน
เลือกใช้ เพ่ือให้การเรียนรู้เป็นไปโดยง่าย รวดเร็ว และสนุกสนานมากขึ้น  รวมทั้งมีประสิทธิภาพ 
สามารถถ่ายโอนไปยังสถานการณ์ใหม่ ๆ ได้ และเป็นการเรียนรู้แบบน าตนเอง 
 กลยุทธ์การเรียนรู้ภาษาของ อ๊อกซ์ฟอร์ด ดังกล่าว แบ่งได้เป็น 6 กลุ่มกลยุทธ์ ซึ่งแบ่ งย่อย
ได้เป็นกลยุทธ์ทางตรง 3 รูปแบบ และกลยุทธ์ทางอ้อมอีก 3 รูปแบบ ดังนี้ 
 กลยุทธ์การเรียนรู้ภาษาทางตรง 
 1. กลยุทธ์ปริชาน (Cognitive Strategies) (ด้านความรู้ความเข้าใจ) เช่น การฝึกซ้ า ๆ  
การให้เหตุผล การวิเคราะห์ การสรุปความ การเน้นย้ า และการจดบันทึก เป็นต้น 
 2. กลยุทธ์การจ า (Memory Strategies) หรือเทคนิคช่วยจ าต่าง ๆ เช่น การจัดรวม
หมวดหมู่ การจินตนาการ การใช้ค าส าคัญ แผนผังความคิด การใช้เสียงสัมผัส หรือการใช้ท่าทาง              
เป็นต้น  
 3. กลยุทธ์การชดเชย (Compensation Strategies) คือ การที่ผู้เรียนใช้ความรู้ที่จ ากัด
อย่างชาญฉลาด เช่น การคาดเดาค าศัพท์จากบริบท การใช้ค าที่มีความหมายเหมือนกัน การเปลี่ยน
กลับไปใช้ค าท่ีมาจากภาษาแม่ การสร้างค าใหม่ หรือการใช้ท่าทางประกอบ เป็นต้น    
 กลยุทธ์การเรียนรู้ภาษาทางอ้อม 
 1. กลยุทธ์อภิปริชาน (Metacognitive Strategies) หมายถึง วิธีที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ  
การเรียนรู้ของตนเอง ซึ่งเกี่ยวข้องกับความสนใจ ความเอาใจใส่ การตั้งเป้าหมายที่ท าได้จริง การจัด
ระเบียบ การวางแผน การประเมินผลตนเอง และการตรวจสอบความผิดพลาดของตนเอง เป็นต้น 
 2. กลยุทธ์ทางอารมณ์ (Affective Strategies) เกี่ยวกับเรื่องทัศนคติ อารมณ์ แรงจูงใจ 
เช่น การลดความตึงเครียดหรือความกังวลด้วยการฟังเพลง ดูหนังหรือภาพยนตร์ หัวเราะ การระบาย 
ความคับข้องใจให้ผู้อื่นฟัง การให้รางวัลและการให้ก าลังใจตนเอง เป็นต้น 
 3. กลยุทธ์ทางสังคม (Social Strategies) เช่น การถามค าถาม การท างานร่วมกับผู้ อ่ืน 
และการท าความเข้าใจวัฒนธรรมอื่น ๆ เป็นต้น 
 ประเภทกลยุทธ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษข้างต้นสามารถแสดงเป็นแผนผังดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 การแบ่งประเภทกลยุทธ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ      
ที่มา: Oxford (1990) 
 
  แม้ผลวิจัยที่ ผ่ านมาจะมีจ านวนมาก แต่ยั งไม่มีข้อสรุปที่ แน่ชัดว่า ตั วแปร เช่น                      
ความแตกต่างของผู้เรียน (เพศ การศึกษา คณะ และช่วงวัย เป็นต้น) มีนัยส าคัญกับการเลือกใช้                   
กลยุทธ์เพ่ือการเรียนภาษาหรือไม่ แต่อาจกล่าวได้ว่าผู้เรียนแต่ละคนใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
แตกต่างกัน กล่าวคือ ผู้เรียนที่มีสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษที่สูงสามารถใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ภาษา  
ได้บ่อยครั้งและหลากหลายมากกว่าผู้เรียนที่มีสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษในระดับต่ า (Green & 
Oxford, 1995; Kunasaraphan, 2015; O'Malley et al., 1985; Zhou & Intaraprasert, 2015) 
นอกจากนี้ Oxford & Lee (2008) ยังกล่าวว่า นักศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ใช้กลยุทธ์การเรียนภาษา
ได้หลากหลายกว่านักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และผู้หญิงใช้กลยุทธ์การเรียนรู้
ภาษาได้บ่อยครั้งกว่าผู้ชาย อย่างไรก็ตามงานวิจัยระยะต่อมาได้เสนอผลวิจัยที่ขัดแย้ง ท าให้การศึกษา
ตัวแปรต่าง ๆ เพ่ือตรวจสอบความถี่ ความเหมือน และความแตกต่างของการ ใช้กลยุทธ์การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษโดยผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศ ที่พัฒนาโดย Rebecca 
L. Oxford ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน 
 งานวิจัยที่ผ่านมาแนะน าให้ศึกษากลยุทธ์หรือกลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
กลุ่มอ่ืน ๆ ซึ่งน่าจะช่วยให้อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษในบริบทการศึกษานั้น ๆ เข้าใจกลวิธีการเรียน
ภาษาของนักศึกษาของตน และเพ่ือช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนเหล่านั้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ดวงแข แก้วละเอียด, พิทยาธร แก้วคง และทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ, 2555; ปิยนุช 
อุดมเกียรติสกุล, 2559; Kunasaraphan, 2015) งานวิจัยนี้ไม่ได้ศึกษาตัวแปรเช่นเดียวกับงานวิจัย                 
ที่ผ่านมาที่ใช้ เพศ (Naeeini, Maarof, & Salehi, 2011; Prakongchati, 2007; Tagong, 2011) หรือ
ความแตกต่างของระดับสมิทธิภาพ (Kunasaraphan, 2015; Zhou & Intaraprasert, 2015) แต่จะ
ใช้ความแตกต่างของกลุ่มประชากรในด้านเชื้อชาติ กล่าวคือ จะน าผลวิจัยปัจจุบันมาเปรียบเทียบและ
วิเคราะห์กับผลวิจัยในอดีตที่ศึกษากลุ่มประชากรตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาชาวเวียดนาม และกัมพูชา 
ในระดับอุดมศึกษา    
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่ามีลักษณะอย่างไร และใช้กลยุทธ์ใด
มากและน้อยที่สุด 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลการใช้กลยุทธ์ของกลุ่มตัวอย่างผู้เรียนชาวไทยกับกลุ่มตัวอย่าง
ผู้เรียนภาษาอังกฤษในประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ กัมพูชาและเวียดนาม จากผลวิจัยที่ผ่านมาว่า
เป็นอย่างไร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรในงานวิจัยนี้ คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา VGE103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English for 
Communication) กับผู้วิจัย ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวนทั้งสิ้น 75 คน                    
โดยแบ่งเป็นสาขาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) วิทยาศาสตร์
ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตร
นานาชาติ) และนิติศาสตร์ คละกัน ซึ่งมีอายุระหว่าง 18-19 ปี ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) เป็นผู้เรียนระดับอุดมศึกษา เพราะผู้เรียนน่าจะมีความสามารถในการเลือก
และใช้กลยุทธ์การเรียนได้ดีกว่าผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (Simsek & Balaban, 
2010) นอกจากนี้เหตุผลที่เลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ยังมีข้อดีคือ ท าให้อาจารย์ผู้สอน
ในรายวิชาภาษาอังกฤษเข้าใจกลยุทธ์การเรียนรู้ภาษาของนักศึกษาที่จะเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ              
ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป และกลุ่มตัวอย่างนี้ยังไม่ได้รับอิทธิพลจากวิธีการสอนในระดับมหาวิทยาลัย     
มากนัก ซึ่งจะท าให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์การเรียนรู้ภาษาที่แท้จริงของนักศึกษาว่ามีลักษณะ
อย่างไร 
 2. เครื่องมือที่ ใช้ในการส ารวจกลยุทธ์การเรียนรู้ภาษาคือ  Strategy Inventory for 
Language Learning (SILL) Version 7.0 (Oxford, 1989) ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถามทั้งหมด 
50 ข้อ นิยมใช้ศึกษากลยุทธ์การเรียนภาษาของผู้เรียนภาษาท่ีสองทั่วโลก หรือเรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือ
ประเมินการเรียนภาษาที่ไม่ใช่ภาษาแรกหรือภาษาแม่ของผู้เรียน (วรพงศ์ ไชยฤกษ์, 2549) ซึ่งผู้วิจัย
แปลเป็นภาษาไทยเพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจแบบสอบถามมากยิ่งขึ้น จากค าถามทั้งหมด 50 ข้อ แบ่งออก
ได้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1-9 = กลยุทธ์การจ า       
   ข้อ 10-23 = กลยุทธ์ปริชาน    
   ข้อ 24-29 = กลยุทธ์การชดเชย    
   ข้อ 30-38 = กลยุทธ์อภิปริชาน     
   ข้อ 39-44 = กลยุทธ์ทางอารมณ์    
   ข้อ 45-50 = กลยุทธ์ทางสังคม 
 3. ขั้นตอนการเก็บข้อมูล กลุ่มตัวอย่างท าแบบสอบถาม SILL ออนไลน์ผ่าน Google 
Form ที่ผู้วิจัยได้โพสต์ลงเฟซบุ๊กซึ่งเป็นกลุ่มปิดส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
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VGE103 English for Communication กับผู้วิจัย โดยนักศึกษามีเวลาท าแบบสอบถามให้เสร็จ
ภายในสองสัปดาห์ นับตั้งแต่สัปดาห์แรกที่พบกันในชั้นเรียน 
 4. ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรต้น ได้แก่ เชื้อชาติที่แตกต่างกันของกลุ่มประชากร 
  ตัวแปรตาม ได้แก่ SILL ลักษณะการก าหนดตัวเลือก คือ 5 Likert scales โดยมีเกณฑ์  
5 ระดับคะแนน ดังต่อไปนี้ 
    ถ้าผู้เรียนเห็นว่าสอดคล้องหรือเป็นลักษณะที่ตรงกับผู้เรียนมากท่ีสุด  เลือก 5 
    ถ้าผู้เรียนเห็นว่าสอดคล้องหรือเป็นลักษณะที่ตรงกับผู้เรียนมาก     เลือก 4 
   ถ้าผู้เรียนเห็นว่าสอดคล้องหรือเป็นลักษณะที่ตรงกับผู้เรียนปานกลาง   เลือก 3 
    ถ้าผู้เรียนเห็นว่าสอดคล้องหรือเป็นลักษณะที่ตรงกับผู้เรียนน้อย   เลือก 2 
    ถ้าผู้เรียนเห็นว่าสอดคล้องหรือเป็นลักษณะที่ตรงกับผู้เรียนน้อยที่สุด  เลือก 1 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล ในที่นี้จะใช้ล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
  ระดับสูง      มีล าดับค่าเฉลี่ยระหว่าง   3.68-5.00 
   ระดับปานกลาง   มีล าดับค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.34-3.67 
   ระดับต่ า    มีล าดับค่าเฉลี่ยระหว่าง   1.00-2.33 
 
ผลการวิจัย  
 
ตารางท่ี 1  ผลการใช้กลยุทธ์การเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนชาวไทย 
 

กลยุทธ์การเรียนรู้
ภาษา 

ระดับการใช้ 
ค่าเฉลี่ย  
(Mean) 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

ความหมาย 

กลยุทธ์อภิปริชาน 
กลยุทธ์การชดเชย 

กลยุทธ์การจ า 
กลยุทธ์ทางอารมณ์ 
กลยุทธ์ทางสังคม 
กลยุทธ์ปริชาน 

3.47 
3.34 
3.26 
3.18 
3.04 
3.00 

0.39 
0.22 
0.27 
0.55 
0.42 
0.30 

ระดับปานกลาง 
ระดับปานกลาง 
ระดับปานกลาง 
ระดับปานกลาง 
ระดับปานกลาง 
ระดับปานกลาง 

 
  จากตารางที่ 1 กล่าวได้ว่ากลุ่มผู้เรียนในงานวิจัยปัจจุบัน นิยมใช้กลยุทธ์อภิปริชาน มากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย = 3.47) รองลงมาคือ กลยุทธ์การชดเชย (ค่าเฉลี่ย = 3.34) กลยุทธ์การจ า (ค่าเฉลี่ย = 3.26) 
กลยุทธ์ทางอารมณ์ (ค่าเฉลี่ย = 3.18) กลยุทธ์ทางสังคม (ค่าเฉลี่ย = 3.04) ตามล าดับ และใช้กลยุทธ์
ปริชาน (ค่าเฉลี่ย = 3.00) น้อยที่สุด และมีการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษทุกด้านอยู่ในระดับ
ปานกลาง 
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ตารางท่ี 2   ผลการเปรียบเทียบกลยุทธ์การเรียนภาษาอังกฤษโดยผู้ เรียนชาวไทยและผู้ เรียน   
               ภาษาอังกฤษชาวกัมพูชาและเวียดนาม 
 

กลยุทธ ์
การเรียนรู้

ภาษา 

ระดับการใช้กลยุทธ ์

งานวิจัย
ปัจจุบนั 
N = 75 

ไทย 

ระดับการใช้ 
กลยุทธ ์
(อันดับ) 

Seng & 
Khleang,  
(2014)  

N = 159 
กัมพูชา 

ระดับการใช้ 
กลยุทธ ์
(อันดับ) 

Khamkhien 
(2011) 
N = 52 

เวียดนาม 

ระดับ 
การใช้ 
กลยุทธ ์
(อันดับ) 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
กลยุทธ์ 

อภิปริชาน 
3.47 0.39     ปานกลาง (1) 4.00 0.72 สูง  

(1) 
3.5 0.56 ปานกลาง 

(3) 
กลยุทธ์ 

การชดเชย 
3.34 0.22 ปานกลาง (2) 3.35 0.75 ปานกลาง 

(6) 
3.59 0.55 สูง  

(1) 
กลยุทธ์การจ า 3.26 0.27 ปานกลาง (3) 3.38 0.61 ปานกลาง 

(5) 
3.07 0.52 ปานกลาง 

(6) 
กลยุทธ์ 

ทางอารมณ ์
3.18 0.55 ปานกลาง (4) 3.43 0.68 ปานกลาง 

(4) 
3.36 0.64 ปานกลาง 

(4) 
กลยุทธ์ 

ทางสังคม 
3.04 0.42 ปานกลาง (5) 3.63 0.78 สูง  

(2) 
3.54 0.62 สูง  

(2) 
กลยุทธ์ปริชาน 3.00 0.3 ปานกลาง (6) 3.51 0.64 สูง  

(3) 
3.29 0.58 ปานกลาง 

(5) 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้เรียนภาษาอังกฤษชาวไทยในงานวิจัยนี้ ใช้กลยุทธ์ทุกด้านในระดับ
ปานกลาง แต่ผู้เรียนภาษาอังกฤษชาวกัมพูชาในงานของ Seng & Khleang (2014) และผู้เรียน
ภาษาอังกฤษชาวเวียดนามในงานของ Khamkhien (2011) ใช้กลยุทธ์บางข้อในระดับสูง เช่น ผู้เรียน
ชาวกัมพูชาใช้กลยุทธ์อภิปริชาน กลยุทธ์ทางสังคม และกลยุทธ์ปริชานในระดับสูง ขณะที่ผู้เรียน                   
ชาวเวียดนามใช้กลยุทธ์การชดเชย และกลยุทธ์ทางสังคมในระดับสูง     
 
อภิปรายผลการวิจัย 
  ผลวิจัยแสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนใช้กลยุทธ์การเรียนภาษาอังกฤษในระดับปานกลางทุกกล
ยุทธ์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยอ่ืน ๆ อาทิ ปภังกร กิจทวี และคณะ (2555), ดวงแข แก้วละเอียด 
พิทยาธร แก้วคง และทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ (2555) Iamla-ong (2014) Phonhan (2016) และ 
Santikarn (2014)   
 โดยผู้ เรียนเลือกใช้กลยุทธ์อภิปริชานมาช่วยในการเรียนภาษาอังกฤษมากที่สุด                       
ซึ่งสอดคล้องกับงานของ Iamla-ong (2014) ที่ศึกษาผู้เรียนภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จ านวน 396 คน พบว่าเหตุผลที่ผู้เรียนใช้กลยุทธ์อภิปริชานมากที่สุดอาจเป็นเพราะผู้ เรียนต้องการ              
ที่จะเก่งภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ผลวิจัยยังสอดคล้องกับ Santikarn (2014) ที่พบว่า ผู้เรียน
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ภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยกรุงเทพจ านวน 400 คน ใช้กลยุทธ์อภิปริชานมากที่สุด และยังสอดคล้อง
กับงานของ Pannak & Chiramanee (2011) ที่ว่าผู้เรียนชาวไทยระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่หนึ่งเลือกใช้
กลยุทธ์อภิปริชานมากที่สุด 
 ส าหรับกลยุทธ์การชดเชย ผู้เรียนในงานวิจัยปัจจุบันเลือกใช้ในระดับปานกลาง เป็นอันดับ 
2  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปภังกร กิจทวี และคณะ (2555) ที่พบว่า นอกจากกลยุทธ์อภิปริชาน 
ผู้เรียนชาวไทยยังเลือกการกลยุทธ์การชดเชยมากกว่ากลยุทธ์อ่ืน ๆ เพราะเป็นกลยุทธ์ในการคาดเดา
ข้อมูลจากความรู้ที่มีจ ากัด และยังกล่าวว่าถ้าผู้เรียนวิตกกังวลกับการใช้ภาษาอังกฤษมาก จะท าให้ใช้      
กลยุทธ์การชดเชยเพ่ิมขึ้นได้ นอกจากนี้ Oxford (1990, อ้างใน Khamkhien, 2011) ยังกล่าวว่า
ผู้เรียนที่มีระดับสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษมากและน้อย หรือแม้กระทั่งเจ้าของภาษา ต่างใช้กลยุทธ์
การชดเชยนี้เพ่ือเอาชนะปัญหาการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตามผลวิจัยปัจจุบัน
ขัดแย้งกับงานวิจัยของ ปณิชา นิติสกุลวุฒิ และทรงศรี สรณสถาพร (2557) ในแง่ที่ว่าผู้เรียนชาวไทย
เลือกใช้กลยุทธ์การชดเชยน้อย ในที่นี้อาจเป็นเพราะผู้เรียนชาวไทยในงานดังกล่าวได้รับคัดเลือกให้
เข้าร่วมโครงการค่ายอาเซียน ซึ่งต้องผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษก่อน ท าให้ทักษะภาษาอังกฤษของ
ผู้เรียนชาวไทยกลุ่มนี้จึงอยู่ในระดับดี จึงท าให้สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ทางสังคมเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจ กล่าวคือผู้เรียนชาวไทยเลือกใช้ในระดับปานกลาง 
แต่ผู้เรียนชาวกัมพูชาและเวียดนามเลือกใช้ในระดับสูง เหตุผลประการหนึ่งที่ Khamkhien (2013) 
อธิบายถึงผู้เรียนชาวไทยที่เลือกใช้กลยุทธ์ทางสังคมในระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะผู้เรียนเคยชิน
กับการเรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวไทย จึงไม่มีโอกาสได้ติดต่อหรือมีปฏิสัมพันธ์การอาจารย์   
ชาวต่างประเทศ อีกทั้งการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ภาษาไทย ผนวกกับการใช้ภาษาอังกฤษ
ในระดับต่ าในชีวิตประจ าวัน ท าให้กลยุทธ์ทางสังคม เช่น การเรียนรู้วัฒนธรรมเจ้าของภาษา                  
การขอความช่วยเหลือจากเจ้าของภาษา การถามค าถามเป็นภาษาอังกฤษ หรือการให้เจ้าของภาษา
แก้ไขภาษา เป็นเรื่องใหม่ส าหรับผู้เรียนชาวไทย 
 นอกจากนี้มีผลวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่าผู้เรียนที่มักประสบความส าเร็จในการเรียนภาษาต่างประเทศ 
มักใช้กลยุทธ์ทางสังคมเข้ามาช่วย (Oxford & Reid, 1993 อ้างถึง Dansereau, 1985 และ Comb, 
1988) และเมื่อน างานวิจัยของ Khamkhien (2011) และ Seng & Khleang (2014) มาเปรียบเทียบ
จะพบว่า ผู้เรียนชาวกัมพูชาและเวียดนามในงานวิจัยดังกล่ าวมีแนวโน้มที่จะพัฒนาและประสบ
ความส าเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษมากกว่าผู้เรียนชาวไทย เนื่องจากนิยมใช้กลยุทธ์ทางสังคม                 
ในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับสูง ในขณะที่ผู้เรียนชาวไทยใช้กลยุทธ์นี้ในระดับปานกลาง  
 ในส่วนของกลยุทธ์ปริชาน ผลวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนใช้กลยุทธ์ปริชานน้อยที่สุด      
ซึ่งสอดคล้องกับ Santikarn (2014) ที่พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ใช้กลยุทธ์ปริชานน้อย
ที่สุดเช่นกัน อย่างไรก็ตาม Wu (2008) กล่าวว่ากลยุทธ์ปริชานนี้มีความสัมพันธ์อย่างมากกับ     สมิทธิ
ภาพทางภาษาอังกฤษ กล่าวคือ ถ้าผู้เรียนที่ใช้กลยุทธ์นี้มาก แสดงว่ามีศักยภาพทางภาษาอังกฤษใน
ระดับที่ดี ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่ากลุ่มประชากรผู้เรียนในงานวิจัยปัจจุบันมีระดับทักษะภาษาอังกฤษ
ระดับพ้ืนฐาน ซึ่งอาจใกล้เคียงกับผู้เรียนภาษาอังกฤษชาวเวียดนามในงานวิจัยของ Khamkhien 
(2011) 
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 ดังที่อภิปรายข้างต้นว่า ผู้เรียนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานวิจัยนี้ ใช้กลยุทธ์การเรียน
ภาษาอังกฤษทั้ง 6 กลยุทธ์ในระดับปานกลาง และใช้กลยุทธ์ทางสังคมและปริชานเป็นอันดับท้าย ๆ 
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผู้เรียนภาษาอังกฤษชาวกัมพูชาและชาวเวียดนามซึ่งใช้กลยุทธ์บางข้อใน
ระดับสูง เช่น กลยุทธ์ทางสังคม จึงอาจเป็นเหตุผลประการหนึ่งว่า เหตุใดผลการส ารวจทักษะ
ภาษาอังกฤษของผู้เรียนชาวไทยจึงต่ ากว่าผู้เรียนภาษาอังกฤษชาวกัมพูชาและเวียดนาม  ถ้าการใช้   
กลยุทธ์การเรียนภาษาอังกฤษส่งผลต่อระดับสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ (Ellis, 2008)  
 จะเห็นได้ว่ากลยุทธ์ทางสังคมมีบทบาทส าคัญที่ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษชาวไทย
ได้เกิดความตระหนักและเลือกใช้มากขึ้น ดังนั้นถ้าเปรียบกลยุทธ์ทางสังคมเป็นการลงมือปฏิบัติ               
ด้านภาษาอังกฤษ อาจกล่าวได้ตาม วิจารณ์ พานิช (2555) ที่ว่าตัวแปรที่ส่งผลต่อการเรียนรู้มากที่สุด
คือ การลงมือปฏิบัติ เพราะการลงมือปฏิบัติจะช่วยให้ผู้เรียนมีประสบการณ์และได้มีโอกาสประยุกต์ใช้
ความรู้ที่ได้เรียน (มานัส รอดชื่อ, ม.ป.ป.) ดังนั้น การเรียนรู้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนแล้วหาโอกาส
น ามาใช้จริง จะช่วยให้การเรียนภาษาอังกฤษประสบความส าเร็จได้อย่างรวดเร็ว    
   
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน 
 1. ผู้สอนภาษาอังกฤษควรส ารวจการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนของตน
ว่าใช้กลยุทธ์ใดมากหรือน้อยที่สุด เพ่ือน าไปพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
 2. ผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ประยุกต์ใช้กลยุทธ์การเรียนการสอนได้อย่าง
หลากหลาย 
 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรร่วมมือกับผู้สอนจากหลักสูตรหรือมหาวิทยาลัยอ่ืนในการเก็บข้อมูล เพ่ือให้ได้กลุ่ม
ประชากรที่มากขึ้น 
 2. ควรศึกษาการใช้กลยุทธ์การเรียนภาษาของผู้เรียนในระยะยาว ว่ามีผลต่อการเพ่ิม      
สมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้กลยุทธ์ปริชานในการเรียนภาษาอังกฤษ 
 3. ควรเก็บข้อมูลเพิ่มเติมด้วยวิธีการสัมภาษณ์ เพ่ือให้ข้อมูลน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 
 4. งานวิจัยนี้ไม่ได้อภิปรายกลยุทธ์การจ าและกลยุทธ์ทางอารมณ์ ดังนั้น งานวิจัยอ่ืน ๆ 
สามารถศึกษากลยุทธ์ทั้งสองข้อนี้ว่าส่งผลหรือช่วยเรื่องการเรียนรู้ภาษาของผู้เรียนหรือไม่ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
        ผู้วิจัยต้องขอขอบคุณ อาจารย์สมรรถพงษ์ ขจรมณี อาจารย์ประจ าสาขาวิชาจิตวิทยา                
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ช่วยให้ค าแนะน าและแก้ไขข้อมูลค่าเฉลี่ยและตัวเลขสถิติต่าง ๆ 
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