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กลยุทธ์สร้างแรงจูงใจ: การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
Motivational Strategies: Enhancing

English Language Skills

บทคัดย่อ
	 ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่มีความสำาคัญเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน	เพราะใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่าง
ประเทศอย่างกว้างขวาง	และในอนาคตอันใกล้นี้	การเข้าร่วมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนของประเทศไทยจะทำาให้ภาษา
อังกฤษมีบทบาทสำาคัญมากยิ่งขึ้น	แต่จากการสำารวจพบว่า	ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนและนักศึกษาไทยส่วนใหญ่
ในปัจจุบันยังมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ต่ำา	จึงจำาเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาอย่างเร่งด่วนเพื่อให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศ	
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะนำาเสนอกลยุทธ์ในการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สร้างแรงจูงใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
คณาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษจะสามารถนำาแนวคิดดังกล่าวไปบูรณาการการสอนของตนเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนมีความ
สนใจ	มีทัศนคติที่ดี	และตั้งใจฝึกฝน	เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คำ�สำ�คัญ:	กลยุทธ์สร้างแรงจูงใจ ทักษะภาษาอังกฤษ

Abstract
	 The	English	language	has	presently	become	a	very	important	global	language	because	it	is	widely	
used	as	a	means	of	international	communication	for	all	kinds	of	activities.		Additionally,	Thailand	will	
become	a	member	of	the	ASEAN	Community	and	this	will	cause	the	English	language	to	play	a	more	vital	
role.	Surveys	have	showed	that	Thai	students’	English	language	skills	still	remain	at	a	low	level	and	thus	
the	skills	should	be	improved	and	developed	urgently	in	order	to	compete	with	other	countries.			This	
article	aims	at	presenting	language	learning	and	teaching	strategies	that	motivate	students	effectively	for	
English	instructors	to	integrate	them	with	their	teaching	so	as	to	instill	motivation,	positive	attitudes	and	
perseverance	in	their	learners	to	enhance	their	English	skills.

Keywords:	Motivational Strategies, English Language Skills

บทนำา
	 สภาพโลกาภิวัตน์ได้เชื่อมทุกประเทศให้กลายเป็นสมาคมโลก	ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร	องค์ความรู้	วัฒนธรรม	
สังคม	และเศรษฐกิจที่เปิดเสรีมากขึ้น	ส่งผลให้เกิดการตื่นตัวในการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศหลากหลายภาษา		เช่น	ภาษา	
อังกฤษ	ภาษาจีน	ภาษาเกาหลี	ภาษาญี่ปุ่น	แต่ภาษาอังกฤษยังคงเป็นที่ยอมรับและใช้เป็นภาษากลางของโลกสำาหรับการติดต่อ
สื่อสารกับนานาประเทศ	เพื่อดำาเนินกิจกรรมประเภทต่างๆ	ทั้งในด้านการศึกษา	การทำาธุรกิจ	การลงทุน	การท่องเที่ยว	และการ
ใช้ในชีวิตประจำาวัน	รวมทั้งยังเป็นภาษาที่ใช้ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอีกด้วย	แต่จากผลการทดสอบทักษะการใช้ภาษา	
อังกฤษระดับชาติพบว่า	ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยยังอยู่ในระดับต่ำาเมื่อเทียบกับประเทศอื่น	การหาวิธีการ
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พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยให้มีคุณภาพ
ทัดเทียมชาติอื่นๆ		จึงเป็นสิ่งจำาเป็นเร่งด่วน		เพื่อรองรับกระแส	
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคต	

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
	 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ	หมายถึง	ความสามารถใน
การนำาภาษาอังกฤษมาใช้	ได้แก่	การพูด	การอ่าน	การเขียน	
และการฟัง	ซึ่งแบ่งความสามารถของทักษะเป็น	5	ระดับ	
ได้แก่	ระดับที่	1	บุคคลสามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้ง	4	ทักษะ
เพื่อสื่อสารเข้าใจได้ในเบื้องต้น	ระดับที่	2	บุคคลสามารถทำา	
ความเข้าใจสาระสำาคัญของเนื้อหาต่างๆ	ได้	ระดับที่	3	บุคคล
สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อสัมพันธ์ได้อย่างถูกหลัก
ไวยากรณ์	 ระดับที่	 4	บุคคลสามารถเข้าใจสำานวนในรูปแบบ
ต่างๆ	ประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม	และระดับท่ี	5	
บุคคลมีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างลึกซึ้งใน
เชิงเนื้อหาใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา	สามารถประยุกต์โวหาร
ทุกรูปแบบได้อย่างคล่องแคล่ว	ถูกต้องและสละสลวย	ตลอด
จนเชี่ยวชาญศัพท์เฉพาะทางในสาขาวิชาของตนอย่างลึกซึ้ง	
(บุษยมาศ	แสงเงิน,	2554)	ด้วยเหตุนี้	การสอนภาษาอังกฤษ
ทุกระดับการศึกษาในยุคปัจจุบัน		จึงควรมีเป้าหมายให้ผู้เรียน	
สามารถมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อสื่อสารได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม	สามารถแข่งขันกับผู ้อื ่นในตลาด

แรงงานที่นับวันจะทวีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆ	โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในระดับอุดมศึกษา	บัณฑิตที่จะสำาเร็จการศึกษาต้อง
มีความพร้อมและมีคุณภาพในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่
ทัดเทียมกับบัณฑิตในประเทศอื่นๆ	เพราะความสามารถใน
การใช้ทักษะภาษาอังกฤษของบัณฑิตไทยยุคสหัสวรรษใหม่
จะต้องเป็นความสามารถพื้นฐานที่จำาเป็นในการดำาเนินชีวิต
และการประกอบอาชีพ	 มิใช่เป็นเพียงความสามารถพิเศษ	
ดังเช่นแต่ก่อนอีกต่อไป	

ภาษาอังกฤษกับประชาคมอาเซียน
	 ในปี	พ.ศ.	2558	ประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นสมาชิก
ประชาคมอาเซียน	(ASEAN	Community)	อย่างเต็มรูปแบบ	
หลายภาคส่วนต่างคาดการณ์ว่า	การเป็นประชาคมอาเซียน
นั้น	วิถีชีวิตของคนไทยคงต้องปรับตัวกันพอสมควร	เพราะ
ตามกฎบัตรอาเซียน	ข้อ	34	บัญญัติไว้ว่า	ภาษาที่ใช้ในการ
ทำางานของอาเซียน	คือ	ภาษาอังกฤษ	(สมเกียรติ	อ่อนวิมล,	
2555)	หมายความว่า	ประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียน	
10	ประเทศ	จะต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการดำาเนินชีวิตและ
ประกอบอาชีพกันมากขึ้น	 นอกเหนือจากภาษาประจำาชาติ
ของตน	จึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนและนักศึกษาไทยต้อง
เรียนรู้และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ทัดเทียม
กับประเทศอื่นในประชาคมอาเซียน		 	 				

ภาพที่ 1	ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
ที่มา:	ธงอาเซียน	ขายธง	ธงประเทศอาเซียน	(2556)

                                                           



91    ปีที่ 34 ฉบับที่ 1  
มกราคม-มิถุนายน 2557

ภาษาอังกฤษในบริบทการศึกษาไทย
	 การจัดการศึกษาของไทยมีวิวัฒนาการมาโดยตลอด		
แต่สิ่งหนึ่งที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำาคัญอย่าง	
ต่อเนื่องก็คือ	การพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ของเยาวชนไทยให้อยู่ในระดับที่สามารถติดต่อสื่อสาร	
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 เพื่อพัฒนาให้สังคมไทยมีความเจริญ	
ก้าวหน้าและเพื่อยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานสากล		
(กระทรวงศึกษาธิการ,	2554)	แต่จากผลการทดสอบทางการ	
ศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน	(Ordinary	National	Educational	
Test	หรือ	O-NET)	ปรากฏว่า	คะแนนทักษะการใช้ภาษา
อังกฤษของนักเรียนไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	ทั่วประเทศ
ในปีการศึกษา	2555	และ	2556	มีคะแนนเฉล่ียเพียง	22.13	
คะแนน	และคะแนน	25.35	คะแนน	ตามลำาดับ	จากคะแนน
เต็ม	 100	 คะแนน	 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ,	
2555,	 2556)	 แม้ว่าจะมีแนวโน้มที่เพิ ่มขึ ้น	 แต่ยังอยู่ใน	
เกณฑ์ต่ำา	ดังนั้น	การเตรียมความพร้อมให้นักเรียนได้เรียนรู้
และมีทักษะด้านภาษาอังกฤษ	จึงเป็นสิ่งจำาเป็นที่ไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้
	 ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาหลายแห่งทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ	
ตั้งแต่ระดับอนุบาล	ประถมศึกษา	จนถึงระดับอุดมศึกษาโดย
เรียนภาษาอังกฤษกับคณาจารย์ที่เป็นเจ้าของภาษา	เพราะ
ต่างเล็งเห็นบทบาทของการใช้ภาษาอังกฤษที่จะทวีความ
สำาคัญมากขึ้น	ผู้ปกครองส่วนหนึ่งส่งบุตรหลานของตนให้เข้า
เรียนในสถาบันดังกล่าว	เนื่องจากตระหนักถึงความสำาคัญ
ของการใช้ภาษาอังกฤษในอนาคต	โดยคาดหวังว่าบุตรหลาน
ที่จบหลักสูตรนานาชาติเหล่านี้	จะมีทักษะระดับสูงในการใช้
ภาษาอังกฤษ	 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่มี
การแข่งขันสูงขึ้นในทุกด้าน	
	 จากการศึกษาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของ	 IMD	
World	 Competitive	 Yearbook	 2011	พบว่า	 ในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน	สิงคโปร์มีระดับทักษะภาษาอังกฤษสูงสุด	
รองลงมา	คือ	ฟิลิปปินส์และมาเลเซีย	ส่วนประเทศไทย
ยังเป็นรองอินโดนีเซีย	 ซึ่งสอดคล้องกับการจัดอันดับของ	
English	Proficiency	Index	(EFI)	ซึ ่งแบ่งเป็น	5	ระดับ	
คือ	กลุ ่มประเทศที ่ม ีท ักษะภาษาอังกฤษระดับสูงมาก		
ระดับสูง	ระดับปานกลาง	ระดับต่ ำา	และระดับต่ ำามาก	
ปรากฏว่า	ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีทักษะภาษา
อังกฤษใน	“ระดับต่ำามาก”	โดยประเทศไทยอยู่ในลำาดับที่
ต ่ ำากว่าอินโดนีเซียและเวียดนาม	นอกจากนั ้นยังพบว่า	
ทกัษะภาษาองักฤษจากการสอบ			TOEFL			ของบณัฑติจากกลุม่	

ประเทศอาเซียน	สิงคโปร์กับฟิลิปปินส์ได้คะแนนเฉลี ่ย
มากกว่า	550	คะแนน	มาเลเซีย	อินโดนีเซีย	พม่า	เวียดนาม	
และกัมพูชา	ได้คะแนนเฉลี่ยมากกว่า	500		คะแนน	ในขณะที	่
คะแนนเฉลี่ยของบัณฑิตไทยต่ำากว่า	500	คะแนน	ซึ่งอยู่ใน
ระดับเดียวกับบัณฑิตจากประเทศลาว	 (กิตติ	 ประเสริฐสุข,	
2555)	จากข้อมูลที ่กล่าวมา	แสดงให้เห็นว่านักศึกษา
ของประเทศไทยยังมีปัญหาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเป็น	
อย่างมาก	
										
แรงจูงใจกับการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
	 สภาพสังคมในปัจจุบันเป็นสังคมพลวัต	(Social	
Dynamics)	มีกระแสของการเปลี ่ยนแปลงในด้านต่างๆ	
ตลอดเวลาทั้งสังคม	 เศรษฐกิจ	 และการเมือง	 ประกอบกับ
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้ส่งผลให้ชีวิตความเป็น
อยู่ซับซ้อนมากขึ้นกว่าในอดีต	 พฤติกรรมของคนรุ่นใหม่
มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้มากขึ้นและมีลักษณะแตกต่างไป	
จากเดิมหลายประการ	อาทิ	ความสนใจข้อมูลจากส่ือออนไลน์	
การใช้อินเทอร์เน็ต	 และการใช้เครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย	
ทำาให้มีโลกทัศน์ที่กว้างไกลขึ้น	วิธีการสอนแบบดั้งเดิมของ	
ครูอาจารย์อาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ	
ผู้เรียนได้เพียงพอ	โดยเฉพาะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ		
ผู้สอนจำาเป็นต้องมีกลยุทธ์การสอนภาษาที่สร้างแรงจูงใจให้
แก่ผู้เรียนเพื่อโน้มน้าวให้กระบวนการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น	 เป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการมานานแล้วว่าแรง-
จูงใจเป็นองค์ประกอบด้านจิตวิทยาที่มีความสำาคัญสำาหรับ
การเรียนรู้	 บุคคลที่มีแรงจูงใจจะเกิดความกระตือรือร้นและ
พยายามดิน้รน					เพือ่ใหง้านบรรลตุามเปา้หมาย	แรงจงูใจเกดิได	้
จากหลายสาเหตุ	ไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอน	แบ่งได้เป็น	2	ลักษณะ	
(Walker,	Greene,	&	Mansell,	2006)	ได้แก่	
	 1.	 แรงจูงใจภายใน	 (Intrinsic	Motivation)	 เป็นสิ่ง
กระตุ้นหรือผลักดันมาจากภายในตัวบุคคล	ซึ่งอาจจะเป็น					
เจตคติหรือทัศนคติ	ความคิด	ความสนใจ	การเห็นคุณค่า	
หรือความต้องการอยากรู้อยากเห็นในสิ่งต่างๆ	เป็นสภาวะที	่
บุคคลต้องการแสดงการกระทำาหรือแสดงพฤติกรรมต่างๆ	
ด้วยตนเอง	เพื่อให้ตนเองมีความรู้สึกว่า	ตนมีความสามารถ	
มีศักยภาพ	โดยไม่ได้เกิดจากสิ่งเร้าภายนอก		เช่น	ต้องการ
เรียนรู ้เพราะต้องการรู ้และเข้าใจในสิ ่งนั ้น	หรือต้องการ
ทำางานที่ยาก	เพราะรู้สึกว่าเป็นสิ่งท้าทาย	หรือความต้องการ
ไปท่องเที่ยวต่างแดน	 เพราะต้องการสนุกสนาน	 และทำาให้มี
โลกทัศน์ที่กว้างไกลขึ้น		
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	 2.	 แรงจูงใจภายนอก	(Extrinsic	Motivation)	เป็น
สภาวะที่บุคคลได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าภายนอกจนเกิด
พฤติกรรมที่นำาไปสู่เป้าหมาย	 เช่น	 เงิน	 ปริญญาบัตร	 รางวัล		
เกียรติยศ	ชื่อเสียง	ความก้าวหน้า	คำาชมเชย	การได้รับการ	
ยอมรับนับถือ	และสภาพแวดล้อมอื ่นๆ	เมื ่อบุคคลเห็น	
เป้าหมายที่ต้องการ	บุคคลนั้นก็จะถูกกระตุ้นหรือเร้าให้แสดง	
พฤติกรรมเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายนั้น	มีผลการศึกษาจำานวนมาก	
ที่สนับสนุนว่า	การสร้างแรงจูงใจทั้งภายในและภายนอก
สามารถใช้เป็นตัวกำาหนดความสำาเร็จการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษได้	(Humaida,	2012;	Brown,	2000;	Dörnyei	
&	Otto,	1998)			
	 Gardner	 (1985)	 เสนอว่า	 แรงจูงใจเป็นตัวแปรที	่
ซับซ้อน	 แต่ก็สามารถนำามาใช้ในพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน	
เพื่อให้การเรียนภาษาต่างประเทศสัมฤทธิ์ผลดียิ่งขึ้น	 เพราะ
แรงจูงใจเป็นการผสมผสานระหว่างความพยายามกับ	
ความต้องการที่จะบรรลุเป้าหมาย	โดยเสนอว่า	แรงจูงใจ
มี	2	ประเภท	คือ	แรงจูงใจเชิงบูรณาการ	(Integrative	
Motivation)	หมายถึง	ความต้องการเรียนภาษาต่างประเทศ
สำาหรับสื่อสารกับชาวต่างชาติ	และแรงจูงใจเชิงเครื่องมือ	
(Instrumental	Motivation)	หมายถึง	ความต้องการเรียน	
ภาษาต่างประเทศ	เพื ่อความเจริญก้าวหน้า	 เช่น	การได	้
ทำางานที่ดี	มีรายได้ที่สูงขึ้น	ซึ่งมีการวิจัยพบว่า	แรงจูงใจเชิง	
เครื่องมือ	เป็นปัจจัยสำาคัญที่ส่งผลโดยตรงกับการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ	(Tamimi	&	Shuib,	2009)		
	 ในสภาพความเป็นจริง	การเรียนภาษาต่างประเทศ
ใดๆ	ก็ตาม	ผู้เรียนต้องใช้ความพยายาม	อดทน	และเอาใจใส	่
ฝึกฝนมากเป็นพิเศษ	จึงจะเกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที ่		
ดังนั้น		การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ	ผู้เรียนจำาเป็นต้องทบทวนและ	
ฝึกฝนทุกๆ	ทักษะเพื่อให้เกิดความชำานาญ	ผู้สอนจึงจำาเป็น	
ต้องสร้างเสริมแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนเสียก่อน		เพื่อ
ให้ผู้เรียนมีเป้าหมายในการเรียนอย่างชัดเจน	 เพราะตาม
หลักการแล้ว	ถ้าผู้เรียนมีแรงจูงใจ	ย่อมปรารถนาที่จะขยัน
หมั่นเพียร	อดทน	พร้อมที่จะฝึกฝน	และขวนขวาย	รวมทั้ง	
ตั้งใจที่จะเรียนรู้เพื่อให้ตนเองมีความสามารถในการใช้ภาษา	
อังกฤษดีขึ้น	เพราะผลการศึกษากับนักศึกษาชาติต่างๆ	ที่	
เรียนภาษาอังกฤษ	ต่างพบว่าแรงจูงใจเป็นปัจจัยสำาคัญ	และม	ี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติกับสัมฤทธิ์ผลทางการ
เรียน	(Howchatturat	&	Jaturapitakkul,	2011;	Liu,	2007;	
Kuiper	&	Tan,		2007)	และพบว่า	แรงจูงใจของนักเรียนที่	
มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ	มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจใน
ห้องเรียนด้วย	(Cheng	&	Dörnyei,	2007;	Clement,	2006)		

แต่ปัจจัยที่ทำาให้ผู้เรียนขาดแรงจูงใจในการเรียนภาษา	คือ	
พฤติกรรมและวิธีการสอนของครู	 สภาพแวดล้อมในห้องเรียน
ที่ไม่เอื้อ	หลักสูตรการเรียนที่ไม่น่าสนใจ	และทัศนคติของ	
ผู้เรียน	(Brown,	2007;	Keblawi,	2005)	
	 ดังนั้น	บทความนี้จึงต้องการนำาเสนอแนวทางในการ	
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้ เรียนด้วยสาระสำาคัญ	
สองประการ	คือ	(1)	ผู้สอนต้องมีกลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจ
ในการเรียนภาษาต่างประเทศ	ซึ่งในที่นี้จะเสนอแนวคิดของ	
Dörnyei	(1994,	2001a)	และ	(2)	กลยุทธ์การเรียนรู้ภาษา	
ด้วยตนเองเพื่อให้ผู้ เรียนมีความอดทนและเอาใจใส่ต่อ	
การเรียน	โดยเสนอแนวคิดของ	Oxford	(1990)	สาระทั้งสอง
ประการดังกล่าว	ผู้สอนสามารถใช้เป็นทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง	
ในชั้นเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม	ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้		
	 (1) กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษา
ต่างประเทศ
	 Dörnyei	(1994,	2001b)	เสนอว่า	รูปแบบแรงจูงใจ	
ในการเรียนภาษาต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ	มี	3	ระดับ	
คือ	ระดับภาษา	ระดับผู ้เรียน	และระดับสถานการณ์ใน	
การเรียน	
	 	 1.	ระดับภาษา	(Language	Level)	หมายถึง		
ทัศนคติของผู้ เรียนที่มีต่อวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา	
และความสำาเร็จของตนในอนาคตในการใช้ภาษานั้น	
กระบวนการในระดับนี้อธิบายได้จากแนวคิดเรื่องแรงจูงใจ
เชิงบูรณาการ	และแรงจูงใจเชิงเครื่องมือที่กล่าวมาแล้วใน	
ตอนต้นตามแนวคิดของ	Gardner	(1985)	กล่าวคือ	ผู้เรียน	
ตอ้งการเรยีนเพือ่สือ่สารกบัชาวตา่งชาติ				และเพือ่ความสำาเรจ็	
ในอาชีพของตนในอนาคต
	 	 2.	ระดับผู ้เรียน	 (Learner	Level)	หมายถึง	
ความสำาเร็จและความมั ่นใจในตัวเองของผู ้เร ียน	 อาทิ	
การรับรู้ความสามารถในการใช้ภาษาที่สองของตนเอง	
(Perceived	L2	Competence)	ความเชื่อในศักยภาพของ	
ตน	(Self-Efficacy)	คุณลักษณะที่เป็นสาเหตุของความสำาเร็จ	
หรือล้ม เหลวจากประสบการณ์ที่ ผ่ านมาของผู้ เรี ยน	
(Causal	 Attributions)	 และความวิตกกังวลในการใช้ภาษา		
(Language	use	Anxiety)	สิ่งเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลต่อสภาวะ
ทางอารมณ์ของผู้เรียนได้ทั้งสิ้น	ซึ่งมีการวิจัยให้ผลสอดคล้อง
กับแนวคิดดังกล่าว	 เช่น	การศึกษาของ	Cong	 (2012)	และ	
Mill,	Pajares	และ	Herron	(2007)	พบว่า	ศักยภาพแห่งตน	
มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	ในขณะที่ผลการศึกษา	
ของ	Matsuda	และ	Gobel	(2004)	และ	Gregersen	(2003)	
พบว่า	ผู้เรียนที่มีความวิตกกังวลน้อยมีแนวโน้มที่จะมีความ	
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ระดับของรูปแบบ รายละเอียด

1.	ระดับภาษา	(Language	Level) 			การใช้แรงจูงใจเชิงบูรณาการ	(Integrative	Motivational	Subsystem)
			การใช้แรงจูงใจเชิงเคร่ืองมือ	(Instrumental	Motivational	Subsystem)

2.	ระดับผู้เรียน	(Learner	Level) 			ความต้องการประสบความสำาเร็จ	(Need	for	Achievement)
			ความเชื่อมั่นในตนเอง	(Self-Confidence)
			-	การรับรู้ความสามารถในการใช้ภาษาที่สอง	(Perceived	L2	Competence)
			-	ความเชื่อในศักยภาพของตน	(Self-Efficacy)
			-	สาเหตุของความสำาเร็จหรือล้มเหลว	(Casual	Attributions)
			-	ความวิตกกังวลในการใช้ภาษา	(Language	use	Anxiety)

3.	ระดับสถานการณ์ในการเรียน
			(Learning	Situation	Level)		

				o	องค์ประกอบแรงจูงใจด้านเนื้อหารายวิชา
							(Course-Specific	Motivational
							Components)

			ความน่าสนใจ	(Interest)
			ความเหมาะสมของเนื้อหา	(Relevance)	
			ความต้องการของผู้เรียน	(Expectancy)
			ความพึงพอใจ	(Satisfaction)

สามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศได้ดีกว่า
	 	 3.	 ระดับสถานการณ์ในการเรียน	(Learning	Situation	Level)	หมายถึง	สถานการณ์ที่เกี่ยวกับการเรียนการ
สอนในห้องเรียน	แบ่งเป็น	3	องค์ประกอบ	ได้แก่	
	 	 	 •	องค์ประกอบแรงจูงใจด้านเน้ือหารายวิชา	(Course-Specific	Motivational	Component)	เป็นการจัดหลักสูตร
และเน้ือหาวิชาท่ีสอนให้น่าสนใจ	มีความเหมาะสมและสนองความต้องการของผู้เรียน	เช่น	เน้ือหาในบทเรียนไม่ง่ายหรือยากเกินไป	
แต่เหมาะกับพื้นความรู้ของนักศึกษา	และควรมีความท้าทายพอสมควร
	 	 	 •	องค์ประกอบแรงจูงใจด้านครูผู้สอน	(Teacher-Specific	Motivational	Components)	เก่ียวข้องกับพฤติกรรม
และบุคลิกภาพของครูผู้สอน	 วิธีการสอน	 การมอบหมายงาน	 การสร้างบรรยายกาศในห้องเรียน	 และการให้ข้อมูลย้อนกลับ	
(Feedback)	แก่ผู้เรียนว่าผลงานของเขาถูกหรือผิดอย่างไร	ผู้สอนควรใช้จิตวิทยาในการสอนและเลือกใช้อุปกรณ์ประกอบการ
เรียนการสอนที่ทันสมัย	น่าสนใจ	เช่น	การเรียนการสอนโดยผ่านเกมหรือเพลง	หรือการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต	
(Al-Jarf,	2004;	Ramachaudran,	2004;	ชฎาภรณ์	จันทร์ประเสริฐ	และ	 เสาวภา	วิชาดี,	2555)	 เป็นต้น	นอกจากนั้น	การ
จัดสภาพแวดล้อมและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่เหมาะสม	หลากหลายวิธี	และมีความสนุกสนาน				
ก็มีความสำาคัญต่อการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้เรียน	 (Clement,	 2006;	 Wong,	 2005)	 เช่น	 ผู้สอนอาจจัดเตรียมประสบการณ์นอก		
ชั้นเรียนให้เกิดแก่ผู้เรียน	 เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์และความรู้ใหม่	 อันจะทำาให้ผู้เรียนมีโอกาสทำากิจกรรมที่แตกต่าง
น่าสนใจ	 โดยไม่เน้นกฎเกณฑ์ของภาษามากเกินไป	 เพื่อให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นและใฝ่รู้อยู่เสมอ	 ไม่เกิดความเบื่อหน่าย
หรือท้อถอย	และได้มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษภายใต้บริบทต่างๆ	ในสถานการณ์จำาลองที่มีสภาพใกล้เคียงกับสภาพจริงมากที่สุด
	 	 	 •	องค์ประกอบแรงจูงใจด้านกลุ่มผู้เรียน	(Group-Specific	Motivational	Components)	เป็นการส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีเป้าหมายในการเรียนอย่างชัดเจน	ทำางานเป็นกลุ่ม	โดยมีการให้คำาชมเชย	มีผลการวิจัยพบว่า	การจัดการเรียนการสอน
แบบร่วมมือทำาให้ผู้เรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน	 และมีความรับผิดชอบร่วมกัน	 ทำาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น	
(Ghaith,	2003;	Kagan,	1995)	ทั้งหมดที่กล่าวมา	สามารถสรุปเป็นรูปแบบ	(Model)	ดังตารางที่	1

ตารางที่ 1 รูปแบบแรงจูงใจการเรียนภาษาต่างประเทศของ	Dörnyei
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ระดับของรูปแบบ รายละเอียด

				o	องค์ประกอบแรงจูงใจด้านครูผู้สอน
							(Teacher-Specific	Motivational			
							Components)

				o	องค์ประกอบแรงจูงใจด้านกลุ่มผู้เรียน
							(Group-Specific	Motivational	
							Components)

				แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์	(Affiliative	Motive)
				ประเภทของอำานาจ	(Authority	Type)	
				การสอนที่สร้างแรงจูงใจโดยตรง	(Direct	Socialization	of	Motivation)	
				-	รูปแบบการสอน	(Modeling)
				-	การมอบหมายงาน	(Task	Presentation)
				-	การให้ผลย้อนกลับ	(Feedback)

				เป้าหมายในการเรียน	(Goal-Orientedness)
				บรรทัดฐานและระบบการให้รางวัล	(Norm	and	Reward	System)
				การทำางานเป็นกลุ่ม	(Group	Cohesion)
				โครงสร้างเป้าหมายของชั้นเรียน	(Classroom	Goal	Structure)

	 (2) กลยุทธ์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของผู้เรียน
 นอกจากคณาจารย์ผู้สอนต้องใช้กลยุทธ์การสอน
เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียนแล้ว	ผู้สอนยังต้องส่งเสริมให	้
ผู้เรียนรู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง	รู้จักรับผิดชอบ	และรู้จักเลือกใช้	
กลยุทธ์ในการเรียนรู้แบบต่างๆ	ซึ่งในที่นี ้ขอเสนอรูปแบบ	
กลยุทธ์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของ	Oxford	(1990)		
โดยแบ่งเป็น	2	ลักษณะ	คือ	กลยุทธ์ทางตรง	(Direct	
Strategies)	และกลยุทธ์ทางอ้อม	(Indirect	Strategies)		
ดังรายละเอียดต่อไปนี้	
	 	 กลยุทธ์ทางตรง	(Direct	Strategies)	หมายถึง	
การให้นักศึกษาใช้กระบวนการคิดโดยตรงที่เกี่ยวกับภาษา	
ซึ่งประกอบด้วย	3	กลยุทธ์ย่อย	ได้แก่
	 	 1.	กลยุทธ์ด้านความจำา	(Memory	Strategies)	
เป็นการเรียนภาษาที่ช่วยผู้เรียนจำาข้อความหรือคำาศัพท์ใหม่
ด้วยวิธีการจัดประเภท	การใช้ภาพ	การออกเสียงซ้ำาๆ	การ
ทบทวน	การใช้สัญลักษณ์	หรือการวาดแผนภูมิ	เป็นต้น		มีผล
การวิจัยของ	Chularut	และ	DeBacker	(2003)	สนับสนุน
ว่า	การทำาแผนภูมิมีผลต่อประสิทธิภาพการเรียนของผู้เรียน	
	 	 2.	กลยุทธ์ด้านการรู้คิด	(Cognitive	Strategies)	
เป็นการฝึกฝน	การวิเคราะห์โครงสร้างของคำาและประโยค	
วิธีการรับและส่งข้อมูล	การจับใจความสำาคัญ	และการสรุป
ความ	ทำาให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ที่มีอยู่กับความรู	้
ใหม่	เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจสิ่งที่เรียนได้ดีขึ้น	
	 	 3.	กลยุทธ์ด้านการทดแทน	(Compensation	
Strategies)	เป็นวิธีการเดาอย่างมีหลักการ	เช่น	การเลือกใช้	
คำาศัพท์ที่มีความหมายใกล้เคียงกับคำาศัพท์ใหม่ที่ผู้เรียน					
ยังไม่รู้ความหมาย	

	 	 กลยุทธ์ทางอ้อม	(Indirect	Strategies)	หมายถึง	
กระบวนการที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาทางอ้อม	
ประกอบด้วยกลยุทธ์ย่อย	3	ประการ	คือ
	 	 1.	กลยุทธ์ด ้านอภิปัญญา	(Metacognitive	
Strategies)	 เป็นวิธีการเรียนเพื่อช่วยให้ผู ้เรียนเข้าใจใน	
กระบวนการคิดและการเรียนรู้ด้วยตนเอง	เช่น	การตั้งใจเรียน	
การรู้จักจัดการและวางแผนการเรียน	และการประเมินการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
	 	 2.	กลยุทธ์ด้านอารมณ์	ความรู้สึก	(Affective	
Strategies)	เป็นวิธีที่ช่วยพัฒนาความมั่นใจในตัวผู้เรียน	ซึ่ง	
เป็นกลยุทธ์การเรียนภาษาที่รวมถึงทัศนคติ	 แรงจูงใจ	และ	
ค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อการเรียนภาษา	
	 	 3.	กลยุทธ์ด้านสังคม	(Social	Strategies)	เป็น	
การส่งเสริมวิธีการเรียนโดยการถามคำาถาม	และการเรียนรู้
การทำางานร่วมกับผู้อื่น
	 กลยุทธ์ทั้ งทางตรงและทางอ้อมที่กล่าวมานั้น		
มีการศึกษาเชิงประจักษ์ที่ให้ผลสนับสนุน	เช่น	การศึกษาของ	
Wharton	(2000)	พบว่า	นักศึกษาสิงคโปร์ที่มีสัมฤทธิ์ผลทาง	
การเรียนสูง	จะใช้กลยุทธ์การเรียนภาษามากกว่านักศึกษาที่ม	ี
สัมฤทธิ์ผลทางการเรียนต่ำา	ทั้งแนวทางกลยุทธ์การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศของ	Oxford	และรูปแบบการสร้างแรง	
จูงใจในการเรียนภาษาต่างประเทศของ	 Dörnyei	 มีสาระ
สอดคล้องกันหลายประการ	การเรียนการสอนภาษาต่าง-	
ประเทศที่จะมีประสิทธิภาพควรนำาหลักการทั้งสองดังกล่าว
มาบูรณาการการเรียนการสอน	เพื ่อสร้างแรงจูงใจให้แก	่
ผู้เรียนโดยมีหลักสำาคัญ	คือ	ผู้สอนต้องสร้างความสนใจ	สร้าง
ความเชือ่มโยงระหวา่งบทเรยีนกบัผูเ้รยีน				สรา้งความพงึพอใจ	

 

 

ที่มา:	ดัดแปลงจาก	Dörnyei	(2001b)
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ในการเรียน	 สร้างความม่ันใจในตนเอง	 และกระตุ้นให้ผู้เรียนเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาเพ่ือสร้างความประทับใจ	 ถ้าผู้เรียน
มีทัศนคติเชิงบวกต่อภาษาอังกฤษแล้ว	จะเป็นพื้นฐานที่นำาไปสู่แรงจูงใจในการเรียนและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้มี
ประสิทธิภาพได้มากขึ้นด้วย

บทสรุป
	 ภาษาอังกฤษนับวันจะทวีความสำาคัญและมีความจำาเป็นต่อการดำาเนินชีวิตมากขึ้น	แต่ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา	
ไทยยังอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุงเมื่อเปรียบเทียบกับศักยภาพของนักศึกษาชาติอื่นๆ	ดังนั้น	การเตรียมความพร้อมให้แก	่
นักศึกษาเพื่อที่จะสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นเรื่องจำาเป็นอย่างยิ่ง	ผู้สอนภาษาอังกฤษจะ	
บรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้	ควรให้ความสำาคัญกับการสร้างแรงจูงใจทั้งภายในและภายนอกให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน	โดยการให้
คำาแนะนำาถึงประโยชน์ของการนำาทักษะภาษาอังกฤษไปใช้ในการทำางาน	เพื่อกระตุ้นให้มีแรงจูงใจเชิงบูรณาการและแรงจูงใจ	
เชิงเครื่องมือ	 ผู้เรียนจะได้มีความสนใจ	 ตั้งใจ	 และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ	 ส่งผลให้พัฒนาตนเองจนมีความ
ชำานาญในการใช้ภาษาอังกฤษตามที่ตนคาดหวังไว้	 บทบาทสำาคัญในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนจึงขึ้นอยู่กับทั้ง	
ผู้สอนและตัวผู้เรียน	โดยผู้สอนใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่สร้างแรงจูงใจทั้ง	3	ระดับ	คือ	ระดับภาษา	ระดับผู้เรียน	และระดับ
สถานการณ์ในการเรียน	เช่น	ให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา	การสร้างบรรยากาศสนุกสนานในการเรียน	
การใช้วิธีการสอนที่น่าสนใจและทันสมัย	การมอบหมายงานที่ท้าทาย	และการกล่าวชมเชยยกย่องมากกว่าคำาติเตียน	เป็นต้น	
เพื่อให้ผู้เรียนมีกำาลังใจ	มีความเชื่อมั่นในตนเอง	มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ	และเล็งเห็นประโยชน์จากการเรียนที่จะ
เกิดแก่ตนในอนาคต	นอกจากนั้น	ผู้สอนต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้กลยุทธ์ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองทั้งแบบทางตรง	
และทางอ้อมด้วย	หากผู้สอนได้นำากลยุทธ์ทั้งการสอนและกลยุทธ์การเรียนมาใช้	น่าจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจที่จะเรียน
มากขึ้นจนสามารถพัฒนาให้มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อนำาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำาวันและการประกอบอาชีพได้อย่าง
มีประสิทธิภาพต่อไป	ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคตด้วย
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