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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปที่ 

1 และชั้นปที่ 2 ที่กําลังเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
การใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษระหวางเพศและชั้นปของนักศึกษา เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบ 
รวมขอมูล คือ แบบสอบถามการใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษ Oxford’s Strategy Inventory for 
Language Learning (SILL) version 7.0 ซึ่งผูวิจัยไดแปลเปนภาษาไทย และปรับคําใหเหมาะสมกับ
บริบท แบบสอบถามกลยุทธการเรียน แบงชนิดกลยุทธการเรียนภาษาออกเปน 6 ดาน คือ กลยุทธ 
ดานการจํา กลยุทธดานพุทธิปญญา กลยุทธดานการทดแทน กลยุทธดานอภิปญญา กลยุทธดาน
อารมณและความรูสึก และกลยุทธดานสังคม กลุมตัวอยางมีจํานวน 462 คน ไดจากการสุมตัวอยาง
แบบงายจากประชากรนักศึกษาชั้นปที่ 1 และชั้นปที่ 2 ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ลงทะเบียนเรียน
วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ขอมูลที่ไดนํามาวิเคราะหดวยการหาคาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตร-
ฐาน (S.D.) และทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยดวยสถิติทดสอบที (t-Test) ผลการสํารวจพบวา  
การใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปที่ 1 และชั้นปที่ 2 ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้น- 
ฐาน อยูในระดับปานกลางในทุกดานของกลยุทธ สวนกลยุทธที่นักศึกษานิยมใชสูงที่สุด คือ กลยุทธ
ดานการทดแทน และอันดับสอง คือ กลยุทธดานอภิปญญา ผลวิจัยยังพบวา ความแตกตางระหวาง    
เพศ มีผลตอการใชกลยุทธการเรียน นักศึกษาเพศหญิงมีการใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษโดยรวม 
สูงกวานักศึกษาเพศชายอยางมีนัยสําคัญ อยางไรก็ตาม การศึกษาระบุวานักศึกษาที่มีระดับ ช้ันปแตก- 
ตางกันมีการใชกลยุทธการเรียนภาษาองักฤษพื้นฐานโดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
ABSTRACT 

The purposes of this research were to study language learning strategies used by        
first-year and second-year Bangkok University students and to compare the use of the 
students’ learning strategies according to their genders and course levels.  The instrument  
used to collect data was the Oxford’s Strategies Inventory of Language Learning (SILL 
version 7.0).  The SILL was translated into the Thai language and adapted to suit the Thai 
context.  The SILL consists of 6 categories: memory, cognitive, compensation, meta-
cognitive, affective, and social strategies.  462 Subjects were randomly taken from first-     
year and second-year students enrolled in the Foundation English courses.  The data was 
analyzed to find means, standard deviation and t-Test.  Results from the survey indicated    
that first and second year students used moderate English learning strategies in all    
categories.  Compensation strategies were most frequently used among the students    
followed by metacognitive strategies.  Findings also showed that gender influenced the        
use of strategies.  Females significantly used learning strategies more often than males.  
However, the study indicated that the course levels did not show significant differences 
on the use of strategies. 



บทนํา 
ความสามารถในการสื่อสารโดยการใชภาษาอังกฤษใน

ปจจุบันมีความสําคัญอยางมากเมื่อเทียบกับในอดีตที่ผานมา 
ภาษาอังกฤษถือเปนภาษาสากลที่ใชในการสื่อสารในระดับ
นานาชาติ หรือการทําธุรกิจระหวางประเทศ รวมไปถึงใน
ปจจุบัน ขอมูลขาวสารและองคความรูตางๆ สามารถสืบคน
ไดจากอินเทอรเน็ตซึ่งสวนมากเปนภาษาอังกฤษ ผูวิจัยใน
ฐานะอาจารยสอนภาษาพยายามที่จะพัฒนาเทคนิคการสอน 
และศึกษาทฤษฎีการสอนภาษาใหมๆ เพื่อใหผูเรียนสวน
ใหญประสบความสําเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษ เชน ใช
วิธีการสอนหลายวิธีที่มีการศึกษาวาเหมาะสมกับบริบทของ
ผูเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ รวมถึง 
การนําสื่อการสอนที่ทันสมัย เชน การใชอินเทอรเน็ตมา
ประยุกตใชรวมกับกิจกรรมการเรียนภาษาในชั้นเรียน แต
ปรากฏวายังไมไดชวยเพ่ิมสัมฤทธิผล หรือทักษะการเรียน
ภาษาที่ดีขึ้นใหแกผูเรียนตามที่คาดไว ผูวิจัยจึงไดทบทวน
ปจจัยที่เกี่ยวกับตัวผูเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็นที่เกี่ยว 
กับกลยุทธการเรียนภาษาของผูเรียน โดยศึกษาวาผูเรียน     
มีกลยุทธการเรียนอยางไร เนื่องจากมีผลวิจัยมากมายยืนยัน
ถึงความสัมพันธระหวางการมีกลยุทธการเรียนที่ดีกับผล 
สัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาที่สอง (McGroarty and Oxford, 
1990; Oxford and Nyikos, 1989; Phillip, 1991) ผูเรียนที่
ประสบความสําเร็จในการเรียนภาษามักใชกลยุทธการเรียน
ที่หลากหลายและเหมาะสมกับตนเองและชนิดของงาน 
(Naiman, Fröhlich, & Todesco, 1975; Naiman, Fröhlich, 
Stern & Todesco, 1978; Rubin, 1975; Stern, 1983) ในขณะ
ที่ผูเรียนที่ไมประสบความสําเร็จในการเรียนภาษาถึงแม
สามารถบอกกลยุทธการเรียนของตนเองได แตไมรูจักการ
นํากลยุทธเหลานั้นมาใชใหถูกตองและเหมาะสมกับตนเอง 
และชนิดของงาน (Block, 1986: Stern, 1975) ดังนั้นผูวิจัยจึง
ไดศึกษากลยุทธการเรียนภาษาที่นักศึกษามหาวิทยาลัย
กรุงเทพใชในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงกิจกรรมการเรียน และพัฒนาการสอนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐานตอไปในอนาคต 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาการใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาชั้นปที่  1 และชั้นปที่  2 ที่ กําลังเรียนวิชาภาษา 
อังกฤษพื้นฐานของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วามีการใชกลยุทธ 
การเรียนภาษาอังกฤษในลักษณะใด 

2.  เพื่อศึกษาความแตกตางระหวางเพศ และความแตก 
ตางระหวางชั้นปของนักศึกษา วามีผลตอการใชกลยุทธการ
เรียนภาษาอังกฤษอยางไร 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

ผลการวิจัยสามารถนํามาเปนขอมูลสําหรับผูสอนเพื่อ
ปรับปรุงวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของผูเรียน และพิจารณา
วางแผนปรับกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบการสอด 
แทรกกลยุทธการเรียนลงในรายวิชาภาษาอังกฤษ เนื่องจาก
กลยุทธการเรียนเปรียบเสมือนเครื่องมือในการเรียนสําหรับ
ผูเรียนในการแสวงหาความรู และเรียนรูภาษาดวยตนเอง 
(Oxford, 1990: 1) ซึ่งเปนการสงเสริมผูเรียนใหเปนผูเรียนที่
สามารถพึ่งพาตนเองไดในอนาคต 
 
วรรณกรรมและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
ความหมายของกลยุทธการเรียน 

มีผูใหความหมายของกลยุทธการเรียนไวมากมาย 
พอจะสรุปไดวา กลยุทธการเรียน คือ กระบวนการคิด หรือ
การกระทําเฉพาะอยางที่ผูเรียนใชเพื่อชวยทําใหกระบวน 
การเรียนรูงายขึ้น สามารถแกปญหาที่เกี่ยวกับการเรียนรูได
อยางมีประสิทธิภาพ (Brown, 2000:113; Chamot, 2004: 14-
26; 2005: 112-130; O’ Malley et al., 1985a; 557–584 
Oxford, 1990: 1; Rigney, 1987 อางใน Sumonrat, 1998: 5, 
12; Weaver & Cohen, 1998: 68; Weinstein & Mayer, 1986 
อางใน Ellis, 1997: 531; Wenden & Rubin, 1987: 7-8) 

การศึกษาครั้งนี้ใชรูปแบบกลยุทธการเรียนภาษาตาง 
ประเทศตามแนวคิดของ Oxford (Oxford, 1990: 14-49) 
เนื่องจากเปนรูปแบบที่พัฒนาเพื่อศึกษากลยุทธการเรียนของ
ผูเรียนภาษาโดยเฉพาะ โดย Oxford ไดจัดแบงประเภทของ
กลยุทธการเรียนภาษาออกเปน 2 ชนิด คือ กลยุทธทางตรง 
(Direct Strategies) และกลยุทธทางออม (Indirect Strategies) 
แบงออกเปน 6 ดาน ดังนี้ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธทางตรง หมายถึง กลยุทธที่ตองใชกระบวนการ

คิดโดยตรงที่เกี่ยวของกับภาษา แบงออกเปน 3 ดาน แตละ
ดานมีวิธีการเรียนรู และมีวัตถุประสงคในการใชที่ตางกัน 

1.  กลยุทธดานการจําเปนกลยุทธการเรียนภาษาโดย
ใชวิธีการเรียนตางๆ ที่ชวยใหจําขอมูลไดงายขึ้น อาทิ การ
เช่ือมโยงองคความรูโดยการจัดประเภท และการแยกหมวด 
หมู การใชภาพหรือสัญลักษณ หรือการวาดแผนภูมิ เพื่อชวย
ในการจํา การใชวิธีการซ้ําเสียงและคํายอเพื่อชวยในการจํา
คําศัพทใหม โดยรองเปนทํานองหรือบทกลอน การทบทวน
บทเรียน  

2.  กลยุทธดานพุทธิปญญา เปนกลยุทธการเรียนภาษา
โดยใชวิธีการเรียน อาทิ การฝกฝน วิธีการสรางระบบการ
รับขอมูลและการสงขอมูล การวิเคราะหโครงสรางของคํา 
และประโยคการหาใจความสําคัญ และการสรุปความ 

3.  กลยุทธดานการทดแทน เปนกลยุทธการเรียนภาษา
โดยใชวิธีการเรียนแบบตางๆ อาทิ การเดาอยางมีหลักการ
การเลือกใชคําศัพทที่มีความหมายใกลเคียงกันกับคําศัพทที่
ผูเรียนไมรูมาใชอธิบายความ การใชภาษาทาทาง หรือใช
ภาษาแมในการสื่อสาร ในกรณีที่ไมสามารถนึกคําในภาษา 
ตางประเทศได 

กลยุทธทางออม หมายถึง กลยุทธที่ชวยสงเสริมการ
เรียนรูภาษา แบงออกเปน 3 ดาน ไดแก 

1.  กลยุทธดานอภิปญญา เปนกลยุทธการเรียนภาษาที่
เกี่ยวของกับการรูจักวิธีการเรียนเพื่อชวยใหตนเองประสบ
ความสําเร็จ อาทิ การต้ังใจเรียน การจัดการและวางแผน 
การเรียน และการประเมินการเรียนรูของตนเอง  

2.  กลยุทธดานอารมณและความรูสึก เปนกลยุทธการ
เรียนภาษาที่ครอบคลุมทัศนคติ แรงจูงใจ และคานิยมที่มี
อิทธิพลตอการเรียนภาษา อาทิ วิธีการลดความเครียดใน
การเรียนภาษาของตนเองโดยการบันทึกความรูสึกตนเอง  

3.  กลยุทธดานสังคม เปนกลยุทธการเรียนภาษาโดย
ใชวิธีการเรียน อาทิ การถามคําถามในสิ่งที่ตนเองไมเขาใจ 
การเรียนรูรวมกับผูอื่น การทํางานที่ไดรับมอบหมายเปน
กลุม  
 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชกลยุทธ 
เพศ 

มีการศึกษาและงานวิจัยในหลายๆ ประเทศ ศึกษาหา
ความสัมพันธระหวางการใชกลยุทธการเรียนภาษากับเพศ
โดยการใชแบบสอบถามกลยุทธการเรียนภาษาของ Oxford 
(Strategy Inventory for Language Learning (SILL)) ผล
การศึกษาพบวา ความแตกตางระหวางเพศมีผลตอการใช
กลยุทธการเรียน งานวิจัยระบุวาเพศหญิงใชกลยุทธการ
เรียนสูงกวาเพศชาย (Ehrman & Oxford, 1989; Oxford &  
 

กลยุทธทางตรง  
(Direct Strategies) 

กลยุทธทางออม   
(Indirect Strategies) 

1 กลยุทธดานการจํา 
(Memory Strategies) 

2 กลยุทธดานพุทธิปญญา  
(Cognitive Strategies) 

3 กลยุทธดานการทดแทน  
(Compensation Strategies) 

1 กลยุทธดานอภิปญญา 
(Metacognitive Strategies 

2 กลยุทธดานอารมณและความรูสึก 
(Affective Strategies) 

3 กลยุทธดานสังคม 
(Social Strategies) 

การแบงชนิดของกลยุทธการเรียนในแบบของ Oxford  
(Oxford’s Strategy Classification System) 



Nyikos, 1989; Oxford 1996) ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการเรียน
ภาษาตางประเทศมากมายยืนยันวาความแตกตางระหวาง
เพศมีผลตอการเรียนรูภาษา เพศหญิงใหความสนใจใน
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธมากกวาเพศชาย เพศ
หญิงแสดงความสามารถในการสื่อสารไดคลองแคลว และ
ใชโครงสรางทางภาษาไดซับซอนกวาเพศชาย นอกเหนือ 
จากนี้ยังใหความรวมมือในการทํากิจกรรมมากกวา (Oxford, 
1993a; 1993b; 1994a อางใน Kaylani 1996) การศึกษาของ 
Polizer (1983) พบวา เพศหญิงใชกลยุทธทางดานสังคม 
(Social Strategies) มากกวาเพศชาย ผลสํารวจของ Ehrman 
และ Oxford (1989) เกี่ยวกับการใชกลยุทธการเรียนภาษา
ของครูและนักเรียนที่ U.S. Foreign Service Institute ใน
สหรัฐอเมริกาพบวา เพศหญิงใชกลยุทธการเรียนสูงกวาเพศ
ชายอยางมีนัยสําคัญในสี่ดาน คือ กลยุทธการเรียนทั่วไป  
กลยุทธเกี่ยวกับการฝกฝน กลยุทธเกี่ยวกับการสืบคนขอมูล 
และกลยุทธดานการสื่อสาร Oxford และ Ehrman (1995) 
ศึกษาการใชกลยุทธการเรียนของนักศึกษาผูใหญในระดับ 
Intensive Course ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา เพศมีผล 
ตอการใชกลยุทธการเรียนภาษา จากผลวิเคราะหโดย t-test 
ปรากฏวาเพศหญิงใชกลยุทธดานการทดแทน (Compensa-
tion Strategies) สูงกวาเพศชาย (t=2.13, p<0.034) จาก
แบบสอบถาม SILL พบวา เพศหญิงใชกลยุทธการเรียนโดย 
รวมเฉลี่ยสูงกวาเพศชาย (t=1.97, p<0.05) Kaylani (1996) 
สํารวจอิทธิพลของเพศ และแรงจูงใจที่มีตอการใชกลยุทธ
การเรียนภาษาของนักเรียนระดับมัธยมปลาย จํานวน 255 
คนในประเทศจอรแดน พบวา เพศหญิงใชกลยุทธการเรียน
ภาษาสูงกวาเพศชายอยางมีนัยสําคัญ Taguchi (2002) ศึกษา
ปจจัยเกี่ยวกับผูเรียนที่มีอิทธิพลตอการใชกลยุทธการเรียน
ภาษาของผูเรียนชาวญี่ปุนในประเทศญี่ปุนและออสเตรเลีย
พบวา เพศ ระดับความสามารถทางภาษา และระดับแรงจูงใจ
มีผลอยางมากตอการเลือกใชกลยุทธการเรียนภาษา Lee 
(2003) หาความสัมพันธระหวางชั้นป เพศ และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกับการใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษ ปรากฏ
วาเพศมีผลตอการใชกลยุทธการเรียนภาษา เพศหญิงใชกล-
ยุทธการเรียนภาษาสูงกวาเพศชายอยางมีนัยสําคัญในทุกดาน 
 
อายุ และระดับชั้น 

งานวิจัยมากมายระบุวา อายุและระดับช้ันเรียนภาษา 
(Course Level) ของผูเรียนเปนหนึ่งในปจจัยในการใชกล-

ยุทธการเรียนภาษา (El-dib, 2004) จากงานวิจัยที่ผานมา 
Krashen และคณะ (1979: 573–574) พบวา ผูใหญเรียนรูโครง 
สรางทางไวยากรณไดเร็วกวาเด็กในระยะแรก จากการ  
ศึกษาสามารถสรุปไดวา “ผูเรียนที่อายุมากเรียนรูภาษาได
ดีกวาในระยะแรก ในขณะที่ผูเรียนอายุนอยเรียนรูภาษาได   
ดีในระยะยาว” Singleton (1989) และ Ehrman (1987 อางใน 
Oxford และ Ehrman, 1995) รายงานวา อายุเปนปจจัยหนึ่ง   
ที่ถูกกลาวถึงวามีอิทธิพลตอการประสบความสําเร็จในการ
เรียนภาษา ผูเรียนที่มีอายุนอยมักใชกลยุทธการเรียนดาน 
การฝกฝนเพื่อใหเกิดความคลองแคลวในทักษะการพูด
เพื่อใหใกลเคียงกับเจาของภาษา ในขณะที่ผูเรียนที่มีอายุ
มากกวามักจะใชกลยุทธการเรียนชนิดที่เอื้อใหสามารถ
วิเคราะหโครงสรางทางภาษาและไวยากรณเพื่อที่จะโยงกับ
เรื่องที่เรียน (Oxford และ Ehrman, 1995) ผลการศึกษาของ 
Scarcella และ Higa (1982 อางใน Collier, 1988) ระบุวา
ผูเรียนที่มีอายุมากจะมีวิธีและบทบาทการเรียนเชิงรุกสูงกวา
ผูเรียนที่มีอายุนอย ดังนั้น ความสําเร็จในการรับขอมูลให
เหมาะสมกับความตองการจึงมีสูงกวา จากการศึกษาของ 
Chamot และคณะ (1987 อางใน Lee, 2003) พบวา ผูเรียนมี
การใชกลยุทธดานพุทธิปญญาลดลงแตกลับใชกลยุทธ    
ดานอภิปญญาสูงขึ้นเมื่อระดับช้ันการเรียนภาษาของผูเรียน
สูงขึ้น อยางไรก็ตามผลการศึกษาพบวา การใชกลยุทธดาน
สังคม และกลยุทธดานอารมณและความรูสึกอยูในระดับ
ปานกลางของทุกระดับช้ันการเรียนภาษา Bialystok (1981) 
พบวา มีความแตกตางในการใชกลยุทธการเรียนภาษาเมื่อ
ผูเรียนเรียนภาษาในระดับช้ันที่สูงขึ้น ระดับช้ันมีผลตอการ
ใชกลยุทธการเรียน (Ghani, 2003: 34) Lee (2003) ศึกษา
ความสัมพันธของชั้นป เพศ ผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษากับ
การใชกลยุทธการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมตน พบวา 
การใชกลยุทธของผูเรียนหลากหลายขึ้นอยูกับระดับช้ันป  
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการศึกษากลยุทธการเรียน 

เกียรติชัย  สายตาคํา (2545) ไดศึกษากลยุทธการ
เรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษของนิสิตช้ันปที่ 3 คณะมนุษย-
ศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษของมหา-
วิทยาลัยนเรศวร พบวา นิสิตใชกลยุทธการเดาในการเรียน 
รูคําศัพทภาษาอังกฤษมากที่สุด และใชกลยุทธการจําแบบ
ฝกฝนนอยที่สุด 



นฤมล  โคตรสมบัติ (2546) ศึกษากลยุทธการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยา-
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ประชากร คือ นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท และปริญญาเอก เครื่องมือที่ใชสํารวจการใช    
กลยุทธการเรียนภาษาของนักศึกษา คือ แบบสอบถาม 

กลยุทธการเรียนภาษาของ Oxford จากการศึกษาพบวา 
โดยทั่วไปนักศึกษามีการใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษใน
ทุกกลยุทธ เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา นักศึกษานิยมใช
กลยุทธดานการทดแทนอยูในระดับสูง  

Phillips (1991) ศึกษาความสัมพันธของการใชกลยุทธ
การเรียนภาษาของผูเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษา 
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนผูใหญที่เรียน
ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองจํานวน 141 คน จาก 7 มลรัฐ
ทางตะวันตกของสหรัฐอเมริกา เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
ขอมูลในการศึกษาการใชกลยุทธการเรียนของผูเรียน คือ 
แบบสอบถามกลยุทธการเรียนภาษา Strategies Inventory 
for Language Learning (SILL) ของ Oxford  

Park (1994 อางใน Oxford, 1996) ใชแบบสอบถามกล-
ยุทธการเรียนภาษา Oxford’s Language Learning Strategies 
สํารวจความสัมพันธระหวางการใชกลยุทธการเรียนภาษา 
กับความสามารถทางการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่ 
เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศที่กําลังศึกษาอยูที่
มหาวิทยาลัย Korea Maritime และมหาวิทยาลัย Inha ใน
ประเทศเกาหลี  จํานวน 332 คน โดยผู วิจัยไดแบงกลุม
ตัวอยางออกเปน 3 กลุม ตามความถี่ของการใชกลยุทธการ
เรียนภาษา คือ กลุมที่ใชกลยุทธการเรียนภาษาในระดับต่ํา 
กลุมที่ใชกลยุทธการเรียนภาษาในระดับกลาง และกลุมที่ใช
กลยุทธการเรียนภาษาในระดับสูง ผูวิจัยไดนําผลคะแนน
ทดสอบความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ (TOEFL) ของ
กลุมตัวอยางทั้งสามกลุมมาเปรียบเทียบหาความสัมพันธกับ
การใชกลยุทธการเรียนภาษา ปรากฏวากลุมที่ใชกลยุทธใน
ระดับสูงมีคะแนน TOEFL สูงกวากลุมที่ใชกลยุทธใน
ระดับกลางอยางมีนัยสําคัญ และยังพบวากลุมที่ใชกลยุทธใน
ระดับกลางมีคะแนน TOEFL สูงกวากลุมที่ใชกลยุทธใน
ระดับต่ําอยางไมมีนัยสําคัญ 

Goh และ Foong (1997) ศึกษาปจจัยเรื่องเพศ ความ 
สามารถทางการใชภาษา ระดับการใชกลยุทธของนักศึกษา
ชาวจีนที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองที่มหาวิทยาลัย 
นันยางเทคโนโลยี (Nanyang Technological University) 

ประเทศสิงคโปร ประชากรเปนนักศึกษาจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเปนเวลา 
6 เดือน อายุเฉลี่ยของประชากร คือ 19 ป เคยเรียนภาษา 
อังกฤษที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเปนเวลา 6 ป ผูวิจัยได
แบงนักศึกษาออกเปน 3 กลุม ตามระดับความสามารถดาน
ภาษาอังกฤษ เครื่องมือที่ใชสํารวจกลยุทธการเรียนภาษา
คือ แบบสอบถาม Oxford’s SILL version 7.0 ผลการศึกษา
พบวา ระดับการใชกลยุทธของนักศึกษาโดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง กลยุทธที่นักศึกษาใชสูงที่สุด คือ กลยุทธ
ดานอภิปญญา นักศึกษาเพศหญิงใชกลยุทธการเรียนสูง
กวานักศึกษาเพศชายในทุกกลยุทธ กลยุทธการเรียนที่
นักศึกษาเพศหญิงใชสูงกวาเพศชายอยางมีนัยสําคัญ คือ  
กลยุทธดานการทดแทน และกลยุทธดานอารมณและความ 
รูสึก 

Bremner (1999) ศึกษาความสัมพันธระหวางการใช
กลยุทธการเรียนภาษากับผลสัมฤทธิ์ของการเรียนภาษา
ของนักศึกษาที่ Hong Kong จํานวน 149 คน เพศชาย 36 
คน เพศหญิง 113 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล คือ แบบสอบถามกลยุทธการเรียนภาษา (SILL) ของ 
Oxford version 7.0 (ESL/EFL) การศึกษาพบวา นักศึกษา
นิยมใชกลยุทธดานการทดแทน และกลยุทธดานพุทธิ-
ปญญามากที่สุด ในขณะที่กลยุทธดานอารมณและความ 
รูสึก และกลยุทธดานการจําเปนกลยุทธที่นักศึกษานิยมใช
นอยที่สุด ในสวนของความสัมพันธระหวางการใชกลยุทธ
การเรียนภาษากับผลสัมฤทธิ์ของการเรียนภาษา พบวา มี
ความหลากหลาย ไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

Wharton (2000) สํารวจการใชกลยุทธการเรียนภาษา
ของนักศึกษาสองภาษาที่เรียนภาษาตางประเทศในประเทศ
สิงคโปร ประชากรในการวิจัยเปนนักศึกษาสองภาษาที่มา
จากวัฒนธรรมที่แตกตางกัน กําลังเรียนภาษาญี่ปุนและภาษา
ฝรั่งเศสเปนภาษาตางประเทศ ในมหาวิทยาลัย ประเทศ
สิงคโปร จํานวน 678 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือ 
แบบสอบถามกลยุทธการเรียนภาษา 80 ขอ ของ Oxford   
ผลสํารวจพบวา แรงจูงใจกับการเรียนภาษามีความสัมพันธ
กันอยางมีนัยสําคัญ นอกเหนือจากนี้ยังพบวา นักศึกษาที่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาสูง ใชกลยุทธการเรียนภาษา
มากกวานักศึกษาที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาต่ํา และ
พบวาเพศชายใชกลยุทธการเรียนภาษามากกวาเพศหญิง
อยางมีนัยสําคัญ 



Taguchi (2002) ศึกษาปจจัยเกี่ยวกับผูเรียนที่มีอิทธิพล
ตอการใชกลยุทธการเรียนภาษาของผูเรียนชาวญี่ปุนใน
ประเทศญี่ปุนและออสเตรเลีย ประชากรที่ใชในการศึกษา
ทั้งหมดเปนชาวญี่ปุน จํานวน 46 คน อายุเฉลี่ย 23.5 ป 
(อายุประชากรระหวาง 18–43 ป) เพศชาย 10 คน เพศหญิง 
36 คน เปนนักเรียนที่ศูนยภาษาจํานวน 41 คน และคน 
ทํางาน 5 คน ประชากรไดจากการสุมโดยวิธี snowball เครื่อง 
มือที่ใชในการเก็บขอมูลแบงออกเปนสองชนิด คือ แบบ 
สอบถามกลยุทธการเรียนภาษา Oxford’s SILL ที่ดัดแปลง
เปนภาษาญี่ปุนสําหรับสํารวจการใชกลยุทธการเรียน และ 
BQ (Background Questionnaire) ซึ่งเปนแบบสอบถามที่
เกี่ยวของกับขอมูลของประชากร ผลการศึกษาปรากฏวา 
ผูเรียนเพศหญิงในประเทศญี่ปุนใชกลยุทธการเรียนภาษา 
สูงกวาเพศชายในทุกกลยุทธ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา กลยุทธดานสังคม (p<.05) และกลยุทธดานการทด 
แทน (p<.01) เปนกลยุทธการเรียนที่เพศหญิงใชสูงกวาเพศ
ชายอยางมีนัยสําคัญ สวนผูเรียนเพศหญิงและเพศชายใน
ประเทศออสเตรเลียใชกลยุทธการเรียนภาษาแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังพบวา มีความ
แตกตางของภูมิหลังทางการศึกษาและการใชกลยุทธการ
เรียนระหวางผูเรียนที่เรียนระดับตางกันที่ประเทศญี่ปุน 
ผูเรียนที่มีภูมิหลังการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยใชกลยุทธ
การเรียนภาษาสูงที่สุดในทุกๆ กลยุทธ ยกเวนกลยุทธทาง 
ดานอารมณและความรูสึก ผูเรียนที่มีภูมิหลังการศึกษา
ระดับโรงเรียนเทคนิคและมัธยมตนใชกลยุทธการเรียน
ภาษาต่ําที่สุด อยางไรก็ตามไมพบความแตกตางของภูมิหลัง
ทางการศึกษาและการใชกลยุทธการเรียนภาษาระหวางผู 
เรียนในระดับมหาวิทยาลัย ระดับมัธยมปลาย และระดับ
โรงเรียนเทคนิคและมัธยมตนที่ประเทศออสเตรเลีย 

Lee (2003) ศึกษาความสัมพันธของชั้นป เพศ และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับการใชกลยุทธการเรียนภาษา 
อังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมตนที่ปูซาน ประเทศเกาหลี 
จํานวน 325 คน เพศชาย 163 คน เพศหญิง 162 คน เครื่อง 
มือในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดดัดแปลงมาจากแบบ 
สอบถามกลยุทธการเรียนภาษา (SILL) ของ Oxford Version 
7.0 (ESL/EFL) โดยแปลเปนภาษาเกาหลี พบวา การใชกล-
ยุทธการเรียนภาษาของนักเรียนเกาหลีโดยรวม อยูในระดับ
ปานกลาง กลยุทธที่นักเรียนใชบอยที่สุด คือ กลยุทธดาน
การทดแทน และกลยุทธที่นักเรียนใชนอยที่สุด คือ กลยุทธ

ทางดานอารมณและความรูสึก พบวา เพศมีผลตอการใช 
กลยุทธการเรียนโดยเพศหญิงใชกลยุทธการเรียนสูงกวา
เพศชายในทุกๆ ดาน และนักเรียนกลุมที่มีระดับคะแนนสูง
มีการใชกลยุทธการเรียนบอยกวานักเรียนกลุมที่มีระดับ
คะแนนต่ํา โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมที่มีระดับคะแนนสูงมี
การใชกลยุทธดานพุทธิปญญา สูงกวากลุมที่มีระดับคะแนน 
ตํ่าอยางมีนัยสําคัญ 

Su (2005) ศึกษาความสัมพันธระหวางการใชกลยุทธ
การเรียนภาษาและการประเมินความสามารถดานภาษาของ
ตนเองของนักเรียนไตหวันที่เรียนภาษาตางประเทศเปน
วิชาเอกในโรงเรียนอาชีวะของไตหวัน จํานวน 430 คน 
พบวา นักเรียนไตหวันใชกลยุทธการเรียนภาษาโดยรวมอยู
ในระดับปานกลาง กลยุทธการเรียนที่นักเรียนใชบอยที่สุด 
คือ กลยุทธดานสังคม และกลยุทธที่นักเรียนใชนอยที่สุด 
คือ กลยุทธดานการจํา นักเรียนที่ประเมินความสามารถทาง
ภาษาของตนเองสูงมีการใชกลยุทธการเรียนภาษาบอยกวา
นักเรียนที่ประเมินความสามารถทางภาษาของตนเองต่ํา 

Chang และคณะ (2007) ศึกษาอิทธิพลของเพศกับการ
ใชกลยุทธการเรียนภาษาของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไตหวันที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ 
จํานวน 1758 คน แบบสอบถามที่ใชในการวิจัย คือ แบบ 
สอบถามการใชกลยุทธการเรียนภาษาของ Oxford (SILL) 
พบวา การใชกลยุทธในแตละดานของนักศึกษาไมมีความ
แตกตางกัน โดยรวมนักศึกษามีการใชกลยุทธการเรียน
ภาษาอยูในระดับปานกลาง กลยุทธการเรียนที่นักศึกษาใช
สูงที่สุด คือ กลยุทธดานการทดแทน และกลยุทธการเรียน
ที่นักศึกษาใชตํ่าที่สุด คือ กลยุทธดานอารมณความรูสึก 
ปจจัย เรื่ องเพศมีอิทธิพลตอการใชกลยุทธการเรียน 
นักศึกษาเพศหญิงมีการใชกลยุทธการเรียนสูงกวานักศึกษา
เพศชายในทุกๆ ดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งกลยุทธดานพุทธิ-
ปญญา  กลยุทธดานอภิปญญา  และกลยุทธดานสังคม        
ผลการศึกษาปรากฏวานักศึกษาเพศหญิงใชสูงกวานักศึกษา
เพศชายอยางมีนัยสําคัญ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยางสําหรับการวิจัย 

ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ นักศึกษาชั้นปที่ 1 
และชั้นปที่ 2 ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ลงทะเบียนเรียน
วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 



จํานวนทั้งหมด 337 กลุม (Section) ผูวิจัยไดกําหนดขนาด
ตัวอยาง 486 คน โดยใชวิธีสุมกลุมนักศึกษา 10 กลุม จาก
ทั้งหมด 337 กลุม ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple 
Random Sampling) โดยการจับสลากจากบัญชีกลุม 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ Oxford’s 
Strategy Inventory for Language Learning (SILL) Version 
7.0 (Oxford, 1989: 293-296) เปนแบบสอบถามแบบประเมิน
คา (Rating Scale) ที่ถามเกี่ยวกับการใชกลยุทธการเรียน
ภาษาของผูเรียนโดยใหผูเรียนเปนผูประเมินตนเอง ผูวิจัย
ไดแปลแบบสอบถามเปนภาษาไทยโดยความตรงเชิงเนื้อหา
ของแบบสอบถามไดรับการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญจํานวน 
3 ทาน และนํามาปรับแกไขใหเหมาะสม หลังจากนั้นผูวิจัย
ไดนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับนักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน จํานวน 40 คน ที่ไมใชกลุม
ตัวอยางจริง เพื่อหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยได
คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งชุดเทากับ 0.85 
 
วิธีการเก็บขอมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดนําแบบสอบถาม
แจกใหกลุมตัวอยางตอบในสัปดาหที่ 4 ของภาคเรียนที่ 1 ป

การศึกษา 2549 ในหองเรียน โดยอธิบายรายละเอียดให
นักศึกษากลุมตัวอยางเขาใจถึงขั้นตอนวิธีการการประเมิน
การใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษของตนเอง อธิบาย
ความหมายของมาตรการประเมินคา ต้ังแตระดับ 1 ถึงระดับ 
5 ใหนักศึกษาเขาใจ  โดยเฉพาะอยางยิ่งผู วิจัยเนนให
นักศึกษาเขาใจวาในแบบทดสอบนี้ไมมีขอถูกหรือขอผิด 
ในการประเมินใหนักศึกษาประเมินจากกลยุทธการเรียน
ภาษาที่นักศึกษาใชจริง ไมใชกลยุทธการเรียนภาษาที่
นักศึกษาคิดวาดี การทําแบบสอบถามนักศึกษาไมตองระบุ
ช่ือตัวเองเพื่อใหนักศึกษารูสึกมีอิสระในการตอบ เวลาที่ใช
ในการอธิบายและทําแบบสอบถามเฉลี่ย 35-40 นาที แลว
เก็บแบบสอบถามกลับคืน ซึ่งปรากฏวาไดรับแบบสอบถาม
กลับคืนมา และที่สมบูรณมีจํานวน 462 ฉบับ หลังจากนั้น
ผู วิจัยไดนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหดวยการหาคาเฉลี่ย 
(Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบคา 
สถิติโดยวิธี t-Test แบบอิสระตอกัน 

 
ผลการวิจัย 

คําถามวิจัยขอท่ี 1 นักศึกษาช้ันปที่ 1 และชั้นปที่ 2 มี
การใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษในลักษณะอยางไร 

 
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ช้ันปที่ 1 และชั้นปที่ 2 โดยรวมและรายดาน 
 

กลยุทธการเรยีนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับการใช 
X  S.D. หมายถึง 

กลยุทธดานการทดแทน 3.17 0.60 ระดับปานกลาง 
กลยุทธดานอภิปญญา 3.17 0.67 ระดับปานกลาง 
กลยุทธดานการจํา 3.02 0.48 ระดับปานกลาง 
กลยุทธดานพุทธิปญญา 2.93 0.53 ระดับปานกลาง 
กลยุทธดานอารมณและความรูสึก 2.92 0.58 ระดับปานกลาง 
กลยุทธดานสังคม 2.90 0.70 ระดับปานกลาง 

รวม 3.02 0.45 ระดับปานกลาง 
 

ระดับความถี่ของการใชกลยุทธ    1.0–2.49 หมายถึง  ใชกลยุทธในระดับต่ํา 
 2.5–3.49 หมายถึง  ใชกลยุทธในระดับปานกลาง 
 3.5–5.0 หมายถึง  ใชกลยุทธในระดับสูง  



จากตารางที่ 1 แสดงวาการใชกลยุทธการเรียนภาษา 
อังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ช้ันปที่ 1 และ
ช้ันปที่ 2 โดยรวมมีการใชกลยุทธการเรียนอยูในระดับปาน
กลาง ( X  =3.02) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การใช
กลยุทธการเรียนอยูในระดับปานกลางทุกดาน โดยมีคา 
เฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้  

อันดับที่ 1 กลยุทธดานการทดแทน ( X  = 3.17)  
อันดับที่ 2 กลยุทธดานอภิปญญา ( X  = 3.17) 

อันดับที่ 3 กลยุทธดานการจํา ( X  =3.02)  
อันดับที่ 4 กลยุทธดานพุทธิปญญา ( X  =2.93)  
อันดับที่ 5 กลยุทธดานอารมณและความรูสึก ( X  

=2.92)  
อันดับที่ 6 กลยุทธดานสังคม ( X  =2.90) 

 
คําถามวิจัยขอท่ี 2 ความแตกตางระหวางเพศ มีผลตอ

การใชกลยุทธการเรียนภาษาอยางไร 
 
 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบ ความแตกตางของระดับการใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ช้ันปที่ 1 และชั้นปที่ 2 จําแนกตามเพศ 
 

 
กลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

เพศ  
t 

 
Mean 
diff. 

 
p. ชาย หญิง 

X  S.D. X  S.D. 
กลยุทธดานการจํา 2.97 0.50 3.06 0.45 -2.16* -0.09 0.03 
กลยุทธดานพุทธิปญญา 2.85 0.56 2.99 0.50 -2.74* -0.14 0.01 
กลยุทธดานการทดแทน 3.08 0.61 3.23 0.58 -2.78* -0.15 0.01 
กลยุทธดานอภิปญญา 3.00 0.66 3.29 0.65 -4.66* -0.29 0.00 
กลยุทธดานอารมณและความรูสึก 2.84 0.56 2.97 0.59 -2.38* -0.13 0.02 
กลยุทธดานสังคม 2.76 0.72 3.00 0.67 -3.68* -0.24 0.00 
รวม 2.92 0.47 3.09 0.42 -4.11* -0.17 0.00 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 2 แสดงวานักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ที่มีเพศแตกตางมีการใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษ
โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 โดยพบวา เพศหญิงมีการใชกลยุทธการเรียน
ภาษาอังกฤษโดยรวมและรายดานสูงกวานักศึกษาเพศชาย
อยางมีนัยสําคัญ เมื่อพิจาณาความแตกตางเปนรายดาน
ระหวางนักศึกษาหญิงและนักศึกษาชายพบวา นักศึกษา

หญิงใชกลยุทธดานอภิปญญาตางจากนักศึกษาชายมาก
ที่สุด (Mean Diff. = -0.29) และใชกลยุทธดานการจําตางจาก
นักศึกษาชายนอยที่สุด (Mean Diff. = -0.09) เมื่อเปรียบเทียบ
กับกลยุทธดานอื่นๆ 
 

คําถามวิจัยขอท่ี 3 ความแตกตางระหวางชั้นป มีผลตอ
การใชกลยุทธการเรียนภาษาอยางไร 

 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกตางของระดับการใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
จําแนกตามชั้นป 

 

 
การใชกลยุทธ
การเรียน
ภาษาอังกฤษ 
 

ระดับช้ันป 
ป 1 ป 2  

t 
 

Mean 
diff 

 
p. 

X  
 

S.D. 
 

ระดับการ
ใช 

X  S.D. ระดับการ
ใช 

ดานการจํา 3.01 .46 ปานกลาง 3.05 .52 ปานกลาง -0.67 -0.04 0.50 
ดานพุทธิปญญา 2.95 .53 ปานกลาง 2.88 .54 ปานกลาง 1.11 0.07 0.27 
ดานการทดแทน 3.18 .59 ปานกลาง 3.11 .62 ปานกลาง 0.98 0.07 0.33 
ดานอภิปญญา 3.20 .65 ปานกลาง 3.05 .74 ปานกลาง 2.04* 0.15 0.04 
ดานอารมณและ
ความรูสึก 2.94 .59 ปานกลาง 2.83 .51 ปานกลาง 1.77  

0.11 0.08 

ดานสังคม 2.93 .69 ปานกลาง 2.80 .72 ปานกลาง 1.68 0.13 0.09 
          
รวม 3.032 .44 ปานกลาง 2.953 .47 ปานกลาง 1.55 0.079 0.12 

 * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 3 แสดงวานักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ที่มีระดับช้ันปแตกตางกัน มีการใชกลยุทธการเรียนภาษา 
อังกฤษโดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
นักศึกษาในระดับช้ันปที่ 2 มีคาเฉลี่ยของการใชกลยุทธการ
เรียนลดลงในทุกดาน ยกเวนกลยุทธดานการจํา อยางไรก็
ตามคาเฉลี่ยของการใชกลยุทธของนักศึกษาทั้งสองชั้นป
ยังคงอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 
นักศึกษาชั้นปที่ 2 มีการใชกลยุทธดานอภิปญญาต่ํากวา
นักศึกษาชั้นปที่ 1 อยางมีนัยสําคัญ (p =.04) 
 
สรุปและอภิปรายผล 

จากผลวิเคราะหแสดงใหเห็นวาการใชกลยุทธการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปที่ 1 และชั้นปที่ 2 ที่เรียน
วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง    
กลยุทธที่นักศึกษาใชสูงที่สุด คือ กลยุทธดานการทดแทน 
และกลยุทธดานอภิปญญา ซึ่งผลการวิจัยไดสอดคลองกับ
ผลการศึกษาของ Bremner (1999) Lee (2003) และเกียรติชัย  
สายตาคํา (2545) 

ผลวิเคราะหที่ไดโดยวิธีการหาคาเฉลี่ย (Mean) และ
การทดสอบคาสถิติโดยวิธี t-Test พบวา ความแตกตาง

ระหวางเพศมีผลตอการใชกลยุทธการเรียนภาษา นักศึกษา
เพศหญิงมีการใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษโดยรวมสูง
กวานักศึกษาเพศชายอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งเปนไปตามความ
คาดหมาย และสอดคลองกับผลการศึกษาของนักวิจัย
หลายๆ ทาน อาทิ งานวิจัยของ Goh & Foong (1997) Taguchi 
(2002) Lee (2003) Oxford (1990a, 1993) และ Chang และ
คณะ (2007) จากการศึกษาของ Oxford (1993) รายงานวา
สาเหตุที่เพศหญิงมีการใชกลยุทธการเรียนสูงกวาเพศชาย    
มีความเปนไปไดวาเพศหญิงมีการปรับตัวในการเรียนรู ให
ความสนใจในกิจกรรมทางภาษา และมีทักษะดานสังคมสูง
กวาเพศชาย  

ผลวิเคราะหที่ไดโดยวิธีการหาคาเฉลี่ย (Mean) และ
การทดสอบคาสถิติโดยวิธี t-Test ปรากฏวานักศึกษามหา-
วิทยาลัยกรุงเทพที่มีระดับช้ันปแตกตางกัน มีการใชกลยุทธ
การเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานโดยรวมแตกตางกันอยางไม
มีนัยสําคัญ โดยนักศึกษาในระดับช้ันปที่ 2 มีคาเฉลี่ยของ
การใชกลยุทธการเรียนลดลงในทุกดาน ยกเวนกลยุทธ 
ดานการจําที่เพิ่มขึ้น อยางไรก็ตามพบวา คาเฉลี่ยของการ
ใชกลยุทธการเรียนของนักศึกษาทั้งสองชั้นปยังคงมีเกณฑ
อยูที่ระดับปานกลาง ซึ่งแสดงวาพฤติกรรมการเรียนของ



นักศึกษาทั้งสองชั้นปไมมีความแตกตาง เมื่อพิจารณาการ
ใชกลยุทธเปนรายดานพบวา นักศึกษาชั้นปที่ 2 มีการใช 
กลยุทธดานอภิปญญาต่ํากวานักศึกษาชั้นปที่ 1 อยางมี
นัยสําคัญ  ผลการวิจัยไดขัดแยงกับการศึกษาที่ผานมา    
ของ Chamot และคณะ อางในบทที่ 2 วา (อางใน Lee 2003) 
ผูเรียนมีการใชกลยุทธดานอภิปญญาสูงขึ้นเมื่อระดับช้ัน
การเรียนภาษาของผูเรียนสูงขึ้น ผูวิจัยคิดวาที่เปนเชนนี้อาจ
เปนเพราะระดับช้ันการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่
ผูวิจัยใชในการศึกษาครั้งนี้ยังไมมีความแตกตางกันชัดเจน 
กลาวคือ วิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปที่ 1 และชั้นป
ที่ 2 ยังคงเปนรายวิชาพื้นฐาน  

 
ขอเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับกิจกรรม
การเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ดังนี้ 

1.  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนการสอน ผูสอนควร
อธิบายถึงความสําคัญของกลยุทธการเรียนภาษาใหผูเรียน
เขาใจ และตระหนักถึงการนํากลยุทธการเรียนมาใชใหเกิด
ประโยชนในกิจกรรมการเรียนรู ครูผูสอนไมควรเนนเฉพาะ
การสอนภาษา แตควรสอนกลยุทธการเรียนหลากหลายชนิด
ใหแกผูเรียน  

2.  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป การศึกษา
ครั้งตอไปอาจทําการทดลองสอนกลยุทธการเรียนรวมกับ
การสอนภาษาในชั้นเรียนปรกติโดยเนนการสอนกลยุทธ
การเรียนภาษาใหแกผูเรียน และจัดกิจกรรมการเรียนใหเอื้อ
ตอการฝกใชกลยุทธเปาหมายอยางเปนระบบ เพื่อศึกษา
ความสัมพันธระหวางการใชกลยุทธการเรียนกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษา โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษา
กอนการทดลองสอนกลยุทธการเรียน และหลังการทดลอง
สอนกลยุทธการเรียน 
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