
การศึกษาการใชกลยทุธในการเขียนและความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาชั้นปท่ี 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

A Study on the Use of English Writing Strategies and the Writing Ability  
of Bangkok University Sophomore Students 

 
นวพร  สรรพานิช 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใชกลยุทธในการเขียนภาษาอังกฤษและความสามารถใน  
การเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปที่สองของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ความสัมพันธระหวางการใช  
กลยุทธและความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ เปรียบเทียบการใชกลยุทธและความสามารถใน    
การเขียนโดยจําแนกตามภูมิหลัง ไดแก เพศ คณะ และจํานวนปที่เรียนภาษาอังกฤษ กลุมตัวอยางที่ใช   
คือ นักศึกษาชั้นปที่สอง มหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (EN 211) 
จํานวน 370 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบทดสอบเขียน และการสัมภาษณเชิง   
ลึก สถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test) การวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว การเปรียบเทียบเชิงซอนตามวิธีของ Tukey HSD และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
เพียรสัน ผลการวิจัย พบวา กลยุทธในการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
กลยุทธดังกลาว ไดแก ดานความจํา ดานความรูความคิด ดานการชดเชยขอบกพรองในการใชภาษา    
ดานการควบคุมและตรวจสอบ ดานจิตพิสัย และดานสังคม โดยนักศึกษาใชกลยุทธดานการชดเชย
ขอบกพรองในการใชภาษาบอยมากที่สุด ใชกลยุทธดานความจําบอยนอยที่สุด ความสามารถในการ
เขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง และการใชกลยุทธในการเขียนภาษา 
อังกฤษมีความสัมพันธทางบวกกับความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาอยางมีนัย-  
สําคัญ นักศึกษาที่สังกัดคณะแตกตางกันมีการใชกลยุทธในการเขียนภาษาอังกฤษแตกตางกัน โดย
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรมีคาเฉลี่ยในการใชกลยุทธสูงที่สุด นักศึกษาที่มีเพศและจํานวนปที่เรียน
ภาษาอังกฤษแตกตางกันมีการใชกลยุทธในการเขียนไมแตกตางกัน นักศึกษาที่มีเพศแตกตางกันมี
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษแตกตางกัน โดยนักศึกษาเพศหญิงมีความสามารถในการเขียน  
สูงกวานักศึกษาเพศชาย และนักศึกษาที่สังกัดคณะและจํานวนปที่เรียนภาษาอังกฤษแตกตางกันมี
ความสามารถในการเขียนไมแตกตางกัน 

 
ABSTRACT 

This study aimed to investigate the use of English writing strategies and the students’ 
writing ability; to find out the relationship between the use of writing strategies and the 
students’ writing ability; to compare the use of writing strategies and the writing ability among 
the students with different background information (gender, faculties, and years of English 
study); The subjects were 370 students who enrolled in EN 211: Intermediate English at 
Bangkok University.  The instruments were a questionnaire, a writing test, and an in-depth 
interview.  The data collected from the questionnaires and writing tests were statistically 
analyzed by using mean, standard deviation, t-test, One-Way ANOVA (F-test), Tukey HSD, 
and Pearson Correlation Coefficient.  The major findings reveal that the students employed six 
groups of writing strategies: memory, cognitive, compensation, metacognitive, affective, and 



 

social strategies with moderate frequency.  They used compensation strategies most frequently 
whereas they used memory strategies least frequently.  Their writing ability was moderate.  
There was a positive relationship between writing strategy use and writing ability.  Significant 
differences among students from nine faculties were found in the overall use of writing 
strategies.  Students from the Faculty of Humanities showed greater use of writing strategies 
than students from other faculties.  However, there were no statistically significant differences 
in the use of writing strategies when gender and years of English study were considered.  The 
results also showed that females had greater writing ability than males.  However, there were 
no statistically significant differences in students’ writing ability when faculties and years of 
English study were considered.  

 
บทนํา 

ภาษาอังกฤษถือเปนภาษาสากลที่ใชในการติดตอสื่อ 
สารระดับนานาชาติทั้งในแวดวงธุรกิจและวงการศึกษา 
ดังนั้น การเรียนในระดับอุดมศึกษาจึงเนนการสอนทักษะ
ภาษาอังกฤษทั้งสี่ดาน ไดแก การฟง การพูด การอาน และ
การเขียน ซึ่งลวนเปนทักษะที่จําเปนในการนําภาษาอังกฤษ
ไปใชในการประกอบอาชีพหรือศึกษาตอ ในบรรดาทักษะ
ภาษาอังกฤษเหลานี้ ทักษะการเขียนถือเปนทักษะที่สําคัญ
เมื่อเราตองการสื่อสาร ถายทอดความรู แสดงความคิดเห็น 
ตลอดจนการอธิบายชี้แจงเรื่องราวไปยังผูอาน อยางไรก็  
ตาม ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเปนทักษะที่คอนขางยาก     
ดังที่ Cornbleet and Carter (2001) กลาววา การเขียนเปน
ทักษะที่ผสมผสานหรือเปนกระบวนการที่ซับซอน ซึ่ง
สอดคลองกับ Dixon and Nessel (1983) ที่กลาววา การถาย 
ทอดความรูและความคิดโดยผานการเขียนไมใชงานที่   
งาย โดยเฉพาะอยางยิ่งถาภาษาที่ใชเปนภาษาตางประเทศ 
Grensing (1988) พบวา 2 ใน 3 ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ไมสามารถที่จะเขียนจดหมายสั้นๆ งายๆ เปนภาษาอังกฤษ
ไดอยางถูกตองนัก ซึ่งปญหาที่พบในการเขียนมาจากหลาย
ประการไมวาจะเปนการไมรูคําศัพท ใชคําศัพทผิด ผิด 
หลักไวยากรณ ใชคําขยายไมถูก การลําดับเนื้อหาความ  
คิดสับสน และไมรูจักกลยุทธการเขียน เปนตน Angelova 
(1999) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอกระบวนการและผลผลิต
ในการเขียนภาษาอังกฤษ ไดแก ความสามารถทางภาษา 
ความสามารถในการเขียนภาษาที่หนึ่ง การใชกลไกในการ
เช่ือมโยงความรูดานการควบคุมและตรวจสอบเกี่ยวกับ
งานเขียน กลยุทธในการเขียน และลักษณะเฉพาะของ
นักเขียนที่ดี Beare (2000) กลาวเพิ่มเติมวา ในบรรดาปจจัย
ตางๆ เหลานี้ มีนักวิจัยหลายทานชี้ใหเห็นวา กลยุทธใน 
การเขียนนาจะเปนปจจัยที่โดดเดนที่สุดซึ่งสามารถแบง 
แยกความแตกตางระหวางนักเขียนที่ประสบความสําเร็จ
และไมประสบความสําเร็จได ในอดีตไดมีการศึกษาวิจัย

อยางตอเนื่องในดานความสัมพันธระหวางการใชกลยุทธ
ในการเขียนและความสามารถในการเขียน (Raimes, 1987; 
Luekiatpaisarn, 1991; Chotirat, 1998; Lynch, 1998; Jarun-
thawatchai, 2001) ขอสรุปของงานวิจัยสวนใหญ พบวา นัก 
เรียนที่มีความสามารถในการเขียนสูงจะใชกลยุทธในการ
เขียนบอยกวานักเรียนที่มีความสามารถในการเขียนที่ตํ่ากวา 
นอกจากนี้ผลงานวิจัยอื่นๆ ยังพบวา ความสามารถในการ
เขียนของนักเรียนไทยยังคงอยูในระดับ ปานกลางหรือตํ่า 
(Jandaprom, 1988; Puapunte, 1989)  

สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ถึงแมว า
นักศึกษาจะพัฒนาความเขาใจของตนเองในการใชกลยุทธ
ในการเขียน และสามารถเขียนงานตางๆ ไดในชั้นเรียน แต
นักศึกษาเหลานี้ไมเคยไดรับการสอบถามอยางเปนระบบ
ใหระบุกลยุทธที่ใชในการเขียน ใชอยางไรและใชบอย   
แคไหนหรือมีการวัดระดับความสามารถในการเขียนภาษา 
อังกฤษ ตามที่กลาวไปแลวในเบื้องตน การใชกลยุทธใน
การเขียนนาจะเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและจําเปน  
ที่ชวยใหนักศึกษาไดทํางานเขียนอยางประสบความสําเร็จ 
ดังนั้น ผู วิจัยจึงไดศึกษากลยุทธในการเขียนและความ 
สามารถในการเขียนเพื่อสามารถนําขอมูลจากงานวิจัยใน
การพัฒนาปรับปรุงวิชาการเขียนภาษาอังกฤษในปจจุบัน
และเปนแนวทางในการเปดสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐานในอนาคตตอไป  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษากลยุทธในการเขียนภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาชั้นปที่ 2 ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

2.  เพื่อศึกษาระดับความสามารถในการเขียนภาษา 
อังกฤษของนักศึกษาชั้นปที่ 2 ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

3.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการใชกลยุทธใน
การเขียนและความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ  



 

4.  เพื่อศึกษาความแตกตางระหวางการใชกลยุทธใน
การเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา ที่มีภูมิหลังดานเพศ 
คณะ และจํานวนปที่เรียนภาษาอังกฤษแตกตางกัน  

5.  เพื่อศึกษาความแตกตางระหวางความสามารถใน
การเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา ที่มีภูมิหลังดานเพศ 
คณะ และจํานวนปที่เรียนภาษาอังกฤษแตกตางกัน 

 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

ผลงานวิจัยนี้จะชวยใหผูสอนไดตระหนักถึงการใช 
กลยุทธในการเขียนและระดับความสามารถในการเขียน 
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา และสามารถพัฒนาทักษะการ
เขียนของนักศึกษาโดยการฝกใหนักศึกษาไดใชกลยุทธ    
ที่ เหมาะสม  ขอมูลดังกลาวจะยังเอื้อประโยชนใหกับ
นักศึกษาในชั้นปอื่นๆ ดวย นอกจากนี้ ผลงานวิจัยยังมี 
สวนชวยในการปรับปรุงวิชาภาษาอังกฤษที่เปดสอนอยู  
ในปจจุบัน และวางแผนสําหรับการเปดสอนวิชาภาษา 
อังกฤษอื่นๆ ในอนาคต และผลงานวิจัยยังใหขอมูลพ้ืน 
ฐานเพื่อการวิจัยในหัวขออื่นๆ ในการสอนการเขียน 

 
วรรณกรรมและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

แนวคิดทั่วไปในการดานกลยุทธในการเรียนรูและ   
กลยุทธในการเขียน 

นักวิจัยจํานวนมากไดใหคําจํากัดความในดานกลยุทธ
ในการเรียนรูไวหลากหลาย Brown (1987) กลาววา กล-
ยุทธในการเรียนรูเปนวิธีการเฉพาะในการแกปญหา เปน
วิธีการในการดําเนินการเพื่อบรรลุเปาหมาย และเปนแผน 
การในการควบคุมและนําขอมูลไปใช Oxford (1990; 
2003) กลาววา กลยุทธในการเรียนรูเปนเสมือนกับการ
กระทํา โดยเฉพาะพฤติกรรม ขั้นตอนและกระบวนการ  
คิดที่ใชโดยผูเรียน เพื่อที่จะทําใหการเรียนรูงายขึ้น เร็ว    
ขึ้น สนุกสนานขึ้น ควบคุมตนเองได มีประสิทธิภาพ และ
สามารถนําไปใชในสถานการณใหมๆ อีกทั้งเปนการเรียน 
รูภาษาที่สองไดดวยตนเอง Oxford (1990) ไดแบงกลยุทธ
การเรียนรูเปนสองประเภท คือ กลยุทธทางออม และกล-
ยุทธทางตรง โดยที่กลยุทธทางออมสนับสนุนการเรียนรู
โดยใชกลยุทธดานการควบคุมและตรวจสอบ  ดานจิต  
พิสัย และดานสังคม ในขณะที่กลยุทธทางตรงสนับสนุน
การเรียนรูโดยใชกลยุทธดานความจํา ดานความรูความคิด 
ดานการชดเชยขอบกพรองในการใชภาษา   

Oxford (1990: 198-199) ไดพัฒนาแบบสํารวจตนเอง 
คือ The Strategies Inventory for Language Learning 
(SILL) Version 5.1 and 7.0 ซึ่งเปนเครื่องมือในการรวบรวม
ขอมูลอยางเปนระบบที่เกี่ยวกับกลยุทธในการเรียนรู โดย  
มีงานวิจัยหลายชิ้น (Klassen, 1994; Green and Oxford,    
1995; Oxford and Burry, 1995) ที่ใชแบบสํารวจดังกลาว
เปนเครื่องมือวิจัยเพื่อสํารวจกลยุทธในการเรียนรูทั้งใน
บริบทของผูเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองและเปน
ภาษาตางประเทศ โดย Oxford (1990) ไดนําเสนอกลยุทธ
การเรียนรูที่ใชในการเขียน  ซึ่งกลยุทธ เหลานี้จะชวย  
พัฒนาทักษะการเขียนของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1.  กลยุทธดานความจํา (Memory Strategies) เปนกล-
ยุทธที่ชวยใหผูเขียนสามารถเก็บขอมูลความรู และสามารถ
นํามาใชเมื่อตองการ ประกอบดวย การนําความรูใหมเขา
ไปสัมพันธกับความรูเดิม การจําคําหลัก หรือคําสําคัญ 

2.  กลยุทธดานความรูความคิด (Cognitive Strategies) 
เปนกลยุทธในดานความรูความคิดอยางเปนขั้นตอน หรือ
เปนการแกปญหาที่ตองใชการวิเคราะห รวมทั้งการทําซ้ํา 
การถายโอนความรูและการสังเคราะหเนื้อหา การแปล การ
คํานึงถึงกฎเกณฑ และรูปแบบของภาษา การใชกฎเกณฑ 
การใหเหตุผล การวิเคราะหขอความ 

3.  กลยุทธดานการชดเชยขอบกพรองในการใชภาษา 
(Compensation Strategies) เปนการเขียนเพื่อสื่อความ 
หมายเมื่อพบปญหาในการเขียน เชน การปรับเปลี่ยนขอ 
ความโดยการเขียนคําพองความหมาย การเขียนอธิบาย
ความแทนการเขียนคําศัพทตรงตัวที่ไมรูจัก การใชคํา
เหมือน เปนตน  

4. กลยุทธดานการควบคุมและตรวจสอบ  (Meta-
cognitive Strategies) เปนกลยุทธที่ผูเขียนใชในการ
วางแผนและตรวจสอบงานเขียนของตน ประกอบดวย การ
กําหนดเปาหมายในการเขียน การต้ังใจเขียน และการตรวจ 
สอบความเขาใจในการเขียน เปนตน 

5. กลยุทธดานจิตพิสัย (Affective Strategies) เปนกล
ยุทธที่ใชในการควบคุมตนเองดานอารมณ และทัศนคติ
รวมท้ังเปนกลยุทธซึ่งสงเสริม หรือ พัฒนาความเชื่อมั่น
ของผูเขียน ประกอบดวย การลดความวิตกกังวล และการ
ใหกําลังใจตนเอง เปนตน  



 

6. กลยุทธดานสังคม (Social Strategies) เปนกลยุทธ
ที่ใชในการแสดงการสื่อสารกับบุคคลรอบตัวเราซึ่งเปน
ผูเช่ียวชาญภาษาอังกฤษ โดยการซักถามและขอคําแนะนํา 
เชน ถามชาวตางชาติเมื่อมีปญหาดานภาษาในการเขียน
หรือขอใหตรวจแกไขขอผิดพลาดในงานเขียน  

 
แนวคิดทั่วไปดานความสามารถในการเขียน 
Weigle (2002) กลาววา มีนักวิจัยในการเขียนทั้งภาษา

ที่หนึ่งและภาษาที่สองหลายทานไดพยายามที่จะใหคํา
จํากัดความความสามารถในการเขียน แตเนื่องจากความ 
สามารถในการเขียนของแตละคนที่ใชในสถานการณที่
แตกตางกันมีความหลากหลายมาก จึงไมสามารถใหคํา
จํากัดความเพียงหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมไดในทุกสถาน-
การณ อยางไรก็ตาม Raimes (1983) ไดอธิบายวาความ 
สามารถในการเขียนเปนการรวมใชทักษะตางๆ ไมวาจะ
เปนโครงสรางไวยากรณ การใชสํานวน คําศัพท ซึ่งแปร
เปลี่ยนไปตามความหลากหลายของบริบทนั้นๆ Omaggio 
(1986 อางใน Myles, 2006) กลาวเพิ่มเติมวาความสามารถ
ในการเขียนไดดีนั้นมิใชเปนทักษะที่ไดมาโดยธรรมชาติ 
แตเปนสิ่งที่ไดจากการเรียนรูหรือการถายทอดทางวัฒน-
ธรรม โดยผานการฝกฝนในสภาพหรือบริบทการเรียน
แบบทางการและทักษะการเขียนสามารถฝกและเรียนรูได
โดยผานประสบการณ Myles (2006) ยังช้ีใหเห็นวา วิธี
เดียวที่จะพัฒนาความสามารถในการเขียน คือ การฝกเขียน
อยางตอเนื่อง โดยฝกอยางเพียงพอและแกไขปรับปรุง 
ทายที่สุดแลวผูเรียนจะสามารถเรียนรูหลักพื้นฐานการ
เขียนหรือโครงสรางการเขียนทั่วไปได 

 
ความสัมพันธระหวางการใชกลยุทธในการเขียนและ

ความสามารถในการเขียน 
O’ Mally and Chamot (1990) กลาววา การใชกลยุทธ

การเรียนรูที่เหมาะสมจะนําไปสูความสามารถในการใช
ภาษาหรือผลสัมฤทธิ์โดยรวมหรือของทักษะเฉพาะได    
ในอดีตไดมีการศึกษาในเรื่องความสัมพันธระหวางกลยุทธ
ในการเขียนและความสามารถในการเขียนอยางตอเนื่อง 
ทั้งในตางประเทศและในประเทศ  ตัวอยางเชน Raimes 
(1987) ศึกษาผูเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองจากหลาย
ระดับช้ันเรียน จํานวน 8 คน โดยใหอธิบายกลยุทธในการ
เขียนที่ใช  เครื่องมือวิจัย  คือวิธีการคิดดัง  (think-aloud 

protocols) ซึ่งผลการวิจัย พบวา มีความสัมพันธเล็กนอย
ระหวางความสามารถทางภาษา ความสามารถทางการเขียน 
และกลยุทธในการเขียนเรียงความ Luekiatpaisarn (1991) 
ศึกษาการใชกลยุทธในการเขียนของนักศึกษาในระดับ
มหาวิทยาลัย เขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบวา ผูที่  
มีระดับความสามารถในการเขียนสูงใชกลยุทธในการเขียน
บอยและประสบความสําเร็จกวาผูที่มีระดับความสามารถ
ในการเขียนต่ํา Chotirat (1998) ศึกษาการใชกลยุทธในการ
เขียนของนักศึกษาคณะบัญชีช้ันป 3 ของมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาที่มีความสามารถ
ในการเขียนสูงใชกลยุทธในการเขียนบอยกวานักศึกษาที่  
มีความสามารถในการเขียนต่ํากวา Jarunthawatchai (2001) 
ศึกษาการใชกลยุทธในกระบวนการเขียนของนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผลการวิจัย พบ 
วา นักศึกษาที่มีความสามารถในการเขียนสูงและความ 
สามารถในการเขียนต่ําไมมีความแตกตางในการใชกลยุทธ
ในการเขียนดานสังคม ดานจิตพิสัย ดานความรูความคิด
และดานการชดเชยขอบกพรองในการใชภาษา 

นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยอื่นๆ ที่ศึกษาความสามารถใน
การเขียนของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา โดยผลการ  
วิจัย พบวา นักเรียนมีความสามารถในการเขียนอยูในระดับ
ตํ่าจนถึงปานกลาง (Puapunte, 1989; Prudtikul, 2005) 

 
ปจจัยท่ีมีผลตอการใชกลยุทธและความสามารถ 
ดานเพศ ในบรรดาปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการใชกล-

ยุทธ ปจจัยดานเพศถือเปนปจจัยหนึ่งที่นักวิจัยหลายทาน
ศึกษาความแตกตางในการใชกลยุทธ Oxford and Nyikos 
(1989) ไดศึกษาการใชกลยุทธในการเรียนรูของนักศึกษา
มหาวิทยาลัย จํานวน 1,200 คน ผลการวิจัย พบวา เพศหญิง
มีการใชกลยุทธมากกวาเพศชาย  Green and Oxford (1995) 
ศึกษาการใชกลยุทธในการเรียนรูของนักศึกษาระดับ
วิทยาลัยจํานวน 374 คน ในเปอรโตริโก พบวา เพศหญิง 
ใชกลยุทธที่หลากหลายดานมากกวาเพศชาย Ruth (1992) 
ศึกษาความแตกตางระหวางเพศในการเขียนความเรียง  
ของนักศึกษาในการศึกษาภาคบังคับ จํานวน 1,000 คน ใน
ประเทศชิลี สวีเดน และสหรัฐอเมริกา และพบวา เพศ  
หญิงสามารถเขียนไดดีกวาเพศชาย  

ในประเทศไทย Nuchsong (1997) ศึกษาการใชกล-
ยุทธในการเขียนของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษชั้นปที่ 



 

4 ของสถาบันราชภัฎพุทธชินราช ผลวิจัย พบวา ไมมีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญในการใชกลยุทธระหวางเพศชาย
และเพศหญิง 

ดานคณะ ปจจัยดานคณะหรือวิชาเอกถือเปนอีกปจจัย
ที่มีผลตอการใชกลยุทธ Oxford and Nyikos (1989) ได
ศึกษาตัวแปรที่มีผลตอการเลือกใชกลยุทธในการเรียนรู
ของนักศึกษาจํานวน 1,200 คน ผลการวิจัยพบวา วิชาเอก
หรือคณะมีผลในการเลือกใชกลยุทธ โดยนักศึกษาที่เรียน
วิชาเรียนดานมนุษยศาสตรและศึกษาศาสตรมีการใชกล-
ยุทธบอยมากกวานักศึกษาที่มีวิชาเรียนดานเทคนิคหรือ
ดานธุรกิจ 

ดานจํานวนปท่ีเรียนภาษาอังกฤษ Oxford (1989 อาง
ใน Su, 2003) อธิบายวาปที่เรียนหรือระยะเวลาในการเรียน
ภาษาเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชกลยุทธ  Su 
(2003) ไดศึกษาตัวแปรที่มีผลตอการใชกลยุทธในการ
เรียนรูของนักเรียนจํานวน 932 คน ในกรุงไทเป ประเทศ
ไตหวัน ผลการวิจัย พบวา จํานวนปที่เรียนมีความสัมพันธ
อยางมีนัยสําคัญตอการใชกลยุทธ 

ในอดีตมีนักวิจัยหลายทานที่ไดพยายามศึกษาการใช
กลยุทธในการเรียนหรือการเขียน รวมทั้งความสามารถใน
การเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาในหลากหลายแนวทาง 
อยางไรก็ตาม ยังมีงานวิจัยไมมากนักที่ศึกษาความสัมพันธ
ของการใชกลยุทธในการเขียนและความสามารถในการ
เขียน ตลอดจนศึกษาภูมิหลังของนักศึกษาที่มีผลตอการใช
กลยุทธในการเขียนและความสามารถในการเขียน ดังนั้น 
งานวิจัยช้ินนี้จึงไดศึกษาการใชกลยุทธในการเขียน ความ 
สามารถในการเขียน ความสัมพันธระหวางกลยุทธในการ
เขียนและความสามารถในการเขียน ตลอดจนเปรียบเทียบ
การใชกลยุทธในการเขียนและความสามารถในการเขียน
ของนักศึกษาที่มีภูมิหลังแตกตางกันในดานเพศ คณะและ
จํานวนปที่เรียนภาษาอังกฤษ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  
ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาชั้นปที่ 2 ของ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งกําลังเรียนวิชา EN 211: Inter-
mediate English หลักสูตรปกติสี่ป ในภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2549 จํานวนทั้งหมด 370 คน ผูวิจัยใชวิธีสุมตัว 
อยางแบบแบงช้ัน (Stratified Random Sampling Tech-

nique) จากจํานวนประชากร 3,685 คน ขนาดของกลุมตัว 
อยางคัดจากตาราง Yamane-Taro นักศึกษาทั้งหมดมาจาก 
9 คณะ ไดแก คณะนิเทศศาสตร (111 คน) คณะบริหาร-
ธุรกิจ (65 คน) คณะบัญชี (61 คน) คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (36 คน) คณะศิลปกรรม (31 คน) คณะนิติ- 
ศาสตร (22 คน) คณะมนุษยศาสตร (21 คน) คณะวิศว- 
กรรมศาสตร  (14 คน) และคณะเศรษฐศาสตร  (9 คน)      
โดยนักศึกษาเหลานี้ได เรียนผานวิชาภาษาอังกฤษพื้น     
ฐาน ไดแก EN 111: Fundamental English I และ EN 112: 
Fundamental English II  

 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
1.  แบบทดสอบเขียน แบบทดสอบนี้มีวัตถุประสงค

เพื่อใชวัดความสามารถในการเขียน แบบทดสอบมี 2 ขอ
โดยวัดการเขียนระดับ Paragraph และใหเวลาทํา 90 นาที 
งานวิจัยนี้มีผูตรวจแบบทดสอบ 3 คนซึ่งใชวิธีตรวจตาม 
The Analytic Scoring Method ของ Jacobs et.al (1981) 
โดยการใหคะแนนแบงเปน 5 หัวขอยอย ดังนี้ content    
(30 คะแนน) organization (20 คะแนน) vocabulary (20 
คะแนน) language use (25 คะแนน) และ mechanics (5 
คะแนน) รวมคะแนนเต็ม 100 คะแนน งานวิจัยนี้มีการ 
ศึกษานํารองและมีการทดสอบเพื่อหาคาสัมประสิทธิ์ความ
เช่ือมั่น (reliability coefficients) ปรากฏผลดังนี้ ระหวาง
ผูตรวจคนที่ 1 และ 2 มีคา 0.83 ผูตรวจระหวางคนที่ 2 และ 
3 มีคา 0.89 และผูตรวจระหวางคนที่ 1 และ 3 มีคา 0.84  

2.  แบบสอบถาม แบบสอบถามมีวัตถุประสงคเพื่อ
สํารวจการใชกลยุทธในการเขียนและภูมิหลังของผูตอบ 
ซึ่งแบงเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 ภูมิหลังของผูตอบ ไดแก 
เพศ คณะ และจํานวนปที่เรียนภาษาอังกฤษ สวนที่ 2 การ
ใชกลยุทธในการเขียนภาษาอังกฤษทั้ง 6 ดาน โดยผูตอบ 
จะประเมินการใชกลยุทธในการเขียนตามมาตรวัด 5 ระดับ 
(five-point Likert scale) จํานวน 47 ขอ ซึ่งดัดแปลงจาก 
SILL, Version 7.0 (Oxford, 1990) และ Chotirat (1998) 
โดยการตัดทอนหรือเพิ่มบางขอความในขอคําถาม เพี่อ  
ใหสอดคลองกับบริบทการสอนการเขียนของนักศึกษา  
ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จากนั้นจึงนําไปทดสอบหาคา
ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC: 
index of item-objective congruence) และนําแบบสอบถาม
มาปรับแกไขใหเหมาะสมกอนนําไปทดลองใช (Try Out) 



 

และการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค 
(the Cronbach’s Coefficient Alpha method) ไดคาความ
เช่ือมั่นเทากับ 0.88   

3.  การสัมภาษณเชิงลึก การสัมภาษณเชิงลึกมีวัตถุ 
ประสงคเพื่อสอบถามขอมูลเพิ่มเติมในการใชกลยุทธใน
การเขียน หลังจากที่นักศึกษาไดทําแบบทดสอบและมีการ
ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบแลว ผูวิจัยเลือกนักศึกษาที่ 
ไดคะแนนสูงสุด 6 คน และต่ําสุด 6 คนเพื่อทําการสัมภาษณ
เชิงลึก โดยนักศึกษาแตละคนแสดงความคิดเห็นตามขอ
คําถามตอไปนี้ 1. คุณใชกลยุทธในการเขียนอะไรบางและ
ใชบอยแคไหน 2. คุณใชกลยุทธรายยอยในการเขียนอะไร 
บางและใชบอยแคไหน 3. คุณคิดวากลยุทธเหลานี้จะชวย
ในการใหความสามารถในการเขียนของคุณดีขึ้นไดหรือ 
ไม และอยางไร 

 
วิธีการเก็บขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดนําแบบสอบถาม

และแบบทดสอบแจกใหกลุมตัวอยางในสัปดาหที่ 10  ของ
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 โดยการเก็บขอมูลเริ่มจาก
ใหนักศึกษาทําแบบทดสอบ หลังจากนั้นจึงตอบแบบสอบ 
ถาม จากนั้นผูวิจัยไดนําแบบทดสอบทั้งหมดไปทําการ
ตรวจใหคะแนนโดยผูตรวจ  3 คน  มีคะแนนเต็ม  100 
คะแนน คะแนนที่ไดจากนักศึกษาแตละคนไดถูกนํามา
แบงเปน 5 ระดับ ดังนี้ ระดับสูงมาก (80-100) ระดับสูง 
(72-79) ระดับปานกลาง (63-71) ระดับต่ํา (55-62) และ
ระดับต่ํามาก (0-54) โดยยึดระบบการตัดเกรดแบบอิง  
กลุม Norm-Criterion Grading System (Soonthorndhai, 

2007) ผูวิจัยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห
คะแนนที่ไดจากการสอบเพื่อวิเคราะหความสามารถใน
การเขียน และคะแนนจากแบบสอบถามเพื่อวิเคราะหระดับ
การใชกลยุทธในการเขียน โดยใชสถิติตอไปนี้วิเคราะห
ขอมูล  

1. คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อวิเคราะห
ระดับความสามารถในการเขียนและระดับการใชกลยุทธ
ในการเขียน 

2. การทดสอบที (t-test) เพื่อตรวจสอบความแตกตาง
ระหวางเพศตอความสามารถในการเขียนและตอระดับ  
การใชกลยุทธในการเขียน 

3. การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว เพื่อหาคา
ความแตกตางของคณะและจํานวนปที่เรียนภาษาอังกฤษ
ตอระดับความสามารถในการเขียนและระดับการใชกล-
ยุทธในการเขียน 

4. คาสัมประสิทธสหสัมพันธของเพียรสัน  เพื่อ
วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางระดับการใชกลยุทธใน
การเขียนและระดับความสามารถในการเขียน 

 
ผลการวิจัย 
1. การใชกลยุทธในการเขียน ตารางที่ 1 นําเสนอ

คะแนนเฉลี่ยระดับของการใชกลยุทธตามลําดับสูงที่สุดไป
ตํ่าที่สุด โดยกลยุทธดานการชดเชยขอบกพรองในการใช
ภาษาไดคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด (3.19) ในขณะที่กลยุทธดาน
ความจําไดคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุด (2.73) โดยนักศึกษาใชกล
ยุทธทั้ง 6 ดานในระดับปานกลาง 

 
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และระดับการใชกลยุทธในการเขียนโดยรวมและรายดาน 

กลยุทธในการเขียน Χ  SD ระดับการใช อันดับ 
ดานการชดเชยขอบกพรองในการใชภาษา 3.19  .74 ปานกลาง 1 
ดานจิตพิสัย 2.99   .69 ปานกลาง 2 
ดานความรูความคิด 2.97 .59 ปานกลาง 3 
ดานการควบคุมและตรวจสอบ 2.76  .61 ปานกลาง 4 
ดานสังคม 2.75  .79 ปานกลาง 5 
ดานความจํา 2.73  .71 ปานกลาง 6 

รวม 2.90 .53 ปานกลาง  
  



2. ความสามารถในการเขียน ตารางที่ 2 นําเสนอ
จํานวน คารอยละ และระดับความสามารถในการเขียน 
โดยผลปรากฏวา ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 149 คน 
(40.27%) มีความสามารถในการเขียนในระดับปานกลาง 

ผูตอบ จํานวน 29 คน (7.84%) มีความสามารถในระดับสูง
มาก และผูตอบ จํานวน 19 คน (5.14%) มีความสามารถใน
ระดับต่ํามาก 

 
ตารางที่ 2 จํานวน คารอยละ และระดับความสามารถในการเขียน 

ชวงคะแนน (100) จํานวน (n = 370) คารอยละ ระดับความสามารถในการเขียน 
80-100 29 7.84% สูงมาก 
72-79 102 27.57% สูง 
63-71 149 40.27% ปานกลาง 
55-62 71 19.19% ตํ่า 
0-54 19 5.14% ตํ่ามาก 

  
3. ความสัมพันธระหวางการใชกลยุทธในการเขียน

และความสามารถในการเขียน ผลการวิจัย ปรากฏวา โดย 
รวมแลวมีความสัมพันธในทางบวกระหวางการใชกล- 
ยุทธในการเขียนและความสามารถในการเขียน และเมื่อ

พิจารณารายดาน พบวา มีความความสัมพันธในทางบวก
ระหวางการใชกลยุทธดานความจําและกลยุทธดานความ   
รูความคิด กับความสามารถในการเขียน ดังปรากฏใน
ตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 ความสัมพันธระหวางการใชกลยุทธในแตละดานและความสามารถในการเขียน 

                 ความสามารถในการเขียน 
กลยุทธดานความจํา               .18*    
กลยุทธดานความรูความคิด             .16*                    
กลยุทธดานการชดเชยขอบกพรองในการใชภาษา    .07                                                                           
กลยุทธดานการควบคุมและตรวจสอบ      .10         
กลยุทธดานจิตพิสัย                             .02  
กลยุทธดานสังคม                                       .05      
 รวม         .12* 
*p < .05 
 

4. การเปรียบเทียบการใชกลยุทธในการเขียนจําแนก
ตามภูมิหลังของผูตอบแบบสอบถาม ผลการวิจัย ปรากฏวา 
เพศชายและเพศหญิงไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติในการใชกลยุทธในการเขียนโดยรวมและกล-
ยุทธในแตละดานนอกจากนี้ยังพบวา นักศึกษาที่มีจํานวน 
ปที่เรียนภาษาอังกฤษแตกตางกันไมมีความแตกตางในการ
ใชกลยุทธในการเขียน ในขณะที่นักศึกษาที่มาจาก 9 คณะ

มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในการใชกลยุทธ
ในการเขียน 5 ดาน ไดแก ดานความจํา ดานความรูความ 
คิด ดานการชดเชยขอบกพรองในการใชภาษา ดานการ
ควบคุมและตรวจสอบ และดานจิตพิสัย ตามที่ปรากฏ    
ผลในตารางที่ 4 โดยนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรมีคะแนน
เฉลี่ยสูงที่สุด 

 



 

ตารางที่ 4 การวิเคราะหความแปรปรวนของการใชกลยุทธในการเขียนจําแนกตามภูมิหลังดานคณะ 
กลยุทธในการเขียน Sources of variances df SS MS F 

1. ดานความจํา Between Groups 
Within Groups 
Total 

8 
361 
369 

8.26 
176.86 
185.13 

1.03 
.49 

 

2.11* 

2. ดานความรูความคิด Between Groups 
Within Groups 
Total 

8 
361 
369 

6.30 
121.12 
127.42 

.79 

.34 
2.35* 

3. ดานการชดเชย
ขอบกพรองในการใช
ภาษา 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

8 
361 
369 

14.56 
188.29 
202.85 

1.82 
.52 

3.49* 

4. ดานการควบคุมและ
ตรวจสอบ 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

8 
361 
369 

10.88 
127.19 
138.06 

1.36 
.35 

3.86* 

5. ดานจิตพิสัย Between Groups 
Within Groups 
Total 

8 
361 
369 

14.15 
161.32 
175.47 

1.77 
.45 

3.96* 

6. ดานสังคม Between Groups 
Within Groups 
Total 

8 
361 
369 

7.31 
222.13 
229.44 

.91 

.62 
1.49 

กลยุทธทุกดาน Between Groups 
Within Groups 
Total 

8 
361 
369 

7.37 
96.61 
104.28 

.92 

.27 
3.43* 

    *p <.05      

 

5. การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนจําแนก
ตามภูมิหลังของผูตอบแบบสอบถาม ผลการวิจัยปรากฏวา
นักศึกษาที่มาจาก 9 คณะไมมีความแตกตางอยางมีนัย-
สําคัญทางสถิติในระดับความสามารถในการเขียน เชน 
เดียวกับนักศึกษาที่มีจํานวนปที่เรียนภาษาอังกฤษแตกตาง

ก็ไมมีความแตกตางในระดับความสามารถในการเขียน  
แตผลการวิจัย  พบวา  มีความแตกตางในระดับความ 
สามารถในการเขียนระหวางเพศ โดยนักศึกษาหญิงมี
ความสามารถในการเขียนมากกวานักศึกษาชาย ตามที่
ปรากฏผลตามตารางที่ 5 

 
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนจําแนกตามภูมิหลังดานเพศ 

Sources of variances n Mean SD df t 
Male 
Female 

145 
225 

66.79 
69.05 

8.67 
8.03 

368 -2.56* 

*p < .05 



6. ผลสรุปการสัมภาษณเชิงลึก หลังจากที่ไดมีการ
ตรวจแบบทดสอบของนักศึกษาทั้งหมดแลว ผู วิจัยได
สัมภาษณนักศึกษาที่ไดคะแนนสูงสุด 6 คน และคะแนน
ตํ่าสุด 6 คนโดยผลการวิจัย พบวา นักศึกษาที่ไดคะแนน
กลุมสูงมาก (80-100) รูจักและใชกลยุทธในการเขียนที่
หลากหลายและบอยครั้งกวานักศึกษาที่ไดคะแนนกลุม   
ตํ่ามาก (0-54) นอกจากนี้ยังพบขอคนพบที่นาสนใจเกี่ยว 
กับการใชกลยุทธในหลายดาน ตัวอยางเชน สําหรับการ  
ใชกลยุทธดานความรูความคิด ผลการวิจัย พบวา นักศึกษา
กลุมที่มีคะแนนสูงใชกลยุทธนี้บอยครั้งกวานักศึกษา    
กลุมคะแนนต่ํา และการใช Dictionary เปนกลยุทธราย  
ยอยที่นักศึกษาทั้งสองกลุมใชบอยมากที่สุดทั้งนี้เพื่อหา
ความหมายและตัวสะกดคํา สวนกลยุทธรายยอยดาน    
การแปลมักนิยมใชในนักศึกษาที่ไดคะแนนกลุมต่ําและ  
ใช Dictionary ประกอบการแปล นอกจากนี้ยัง พบวา 
นักศึกษาที่มีคะแนนสูงมักจะใชกลยุทธรายยอยดานการ 
ฝกเขียนเปนประจํา เชน การเขียนขอความ จดหมายทั่วไป
หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) เปนภาษาอังกฤษ 
สําหรับการใชกลยุทธดานการชดเชยขอบกพรองในการ 
ใชภาษา ผลการวิจัย พบวา นักศึกษากลุมที่มีคะแนนสูง   
ใชกลยุทธนี้บอยกวานักศึกษากลุมที่มีคะแนนต่ํา โดย
นักศึกษาที่มีคะแนนสูงมักใชกลยุทธรายยอยดานการปรับ 
เปลี่ยนขอความหรือใชการอธิบายความหรืออาจใชคํา
เหมือนในการอธิบายคําศัพทที่ไมรูจักและสําหรับการใช
กลยุทธดานสังคม ผลการวิจัย พบวา นักศึกษากลุมที่มี
คะแนนสูงนิยมใชกลยุทธรายยอยโดยใหอาจารยตรวจ
แกไขงานเขียน ในขณะที่นักศึกษากลุมที่มีคะแนนต่ํามัก 
จะขอใหเพื่อนชวยในการเขียนงาน สําหรับกลยุทธดาน
อื่นๆ ไดแก ดานจิตพิสัย ดานการควบคุมและตรวจสอบ 
และดานความจํา ผลการสัมภาษณ พบวา นักศึกษาทั้งสอง
กลุมรูจักและใชกลยุทธเหลานี้คอนขางนอย  

นอกจากนี้ นักศึกษาทั้งสองกลุม ยังกลาววา การใช
กลยุทธในการเขียนจะชวยในการพัฒนาความสามารถ    
ในการเขียน และทําใหสามารถเขียนงานไดอยางประสบ
ความสําเร็จ 

 
สรุปและอภิปรายผล 

การอภิปรายผลการวิจัยไดแบงตามหัวขอตอไปนี้ 
1. การใชกลยุทธในการเขียน 

 ผลการวิจัย พบวา  
 1.1  นักศึกษาใชกลยุทธในการเขียนโดยทั่วไปอยู
ในระดับปานกลาง (2.90) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
Luekiatpaisarn (1991) Jarunthawatchai (2001) และ 
Chotirat (1998) โดยสามารถอธิบายไดวา นักศึกษามักใช
กลยุทธเหลานี้เปนเครื่องมือที่จําเปนที่ชวยในการเขียน โดย
การใชกลยุทธดานการชดเชยขอบกพรองในการใชภาษา
เปนกลยุทธที่ใชบอยมากที่สุด (3.19) ซึ่งผลการวิจัยสอด 
คลองกับการสัมภาษณของนักศึกษากลุมที่ไดคะแนนสูง 
สุดและต่ําสุดที่นิยมใชกลยุทธนี้เชนกัน และยังสอดคลอง
กับผลการวิจัยของ Chotirat (1998) ในขณะที่ Oxford 
(1990: 48-49) อธิบายวา นักศึกษาที่เรียนทางดานภาษามัก 
จะใชกลยุทธนี้เพื่อแกปญหาในการเขียน จากผลการวิจัย   
นี้ อาจสามารถอธิบายเพิ่มเติมวา นักศึกษานาจะยังมีความรู
ดานคําศัพทไมเพียงพอ อีกทั้งความรูดานโครงสรางไวยา-
กรณยังเปนปญหาของนักศึกษา จึงทําใหกลยุทธนี้ เปน
เครื่องมือที่มีประโยชนในการแกปญหาดังกลาว  

1.2  นักศึกษามีการใชกลยุทธดานความจํานอยที่ 
สุด (2.73) ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ 
Chotirat (1998) และสอดคลองในบางสวนกับผลวิจัยของ  
Klassen (1994) โดยงานวิจัยเหลานี้ พบวา กลยุทธนี้ถูกใช
นอยโดยนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ 
Oxford (1990) อธิบายวา ถึงแมวากลยุทธเหลานี้จะชวยใน
การเรียนรูภาษาแตนักเรียนมักจะไมคอยระบุการใชกลยุทธ
เหลานี้ โดยนักเรียนมักจะไมทราบวาพวกเขาไดใชกลยุทธ
เหลานี้บอยแคไหน ผลการวิจัยนี้อาจสามารถอธิบายเพิ่ม 
เติมวา นักศึกษาในงานวิจัยนี้อาจจะยังไมรูจักกลยุทธเหลา 
นี้เทาใดนัก ซึ่งจําเปนจะตองไดรับการโอกาสในการฝก  
ใชกลยุทธดังกลาวตอไป 

1.3  นักศึกษาใชกลยุทธรายยอยในหลายๆ ดานทั้ง
ในระดับสูงและระดับต่ํา สําหรับการใชกลยุทธรายยอย
ดานความรูความคิด นักศึกษามักใชกลยุทธที่เนนแหลง 
ขอมูลรอบๆ ตัวเพื่อชวยในการเขียน ขอคนพบนี้สอด 
คลองกับผลการสัมภาษณที่ระบุวา นักศึกษาสวนใหญใช 
Dictionary เพื่อชวยในการเขียน นอกจากนี้ยัง พบวา นัก-
ศึกษาใหคะแนนกลยุทธการแปลในระดับสูง ขอคนพบ    
นี้สอบคลองกับผลการสัมภาษณที่วา นักศึกษาสวนใหญ   
ที่มีคะแนนความสามารถในการเขียนตํ่ามักจะใชกลยุทธ
การแปล อยางไรก็ตาม Oxford (1990: 84-85) ช้ีใหเห็นวา 



 

ปญหาที่มักจะเกิดขึ้นบอยสําหรับผู เริ่มเรียนภาษาที่ใช   
การแปลแบบคําตอคํา คือ การแปลความหมายผิดและ   
การแปลทําใหผูเขียนทํางานไดชาลง เพราะนักศึกษาจะ 
เสีย เวลาในการแปลกลับไปกลับมา ดังนั้น ผูวิจัยเห็นวา 
นักศึกษาควรไดรับคําแนะนําใหหลีกเลี่ยงการแปล เพื่อ   
วานักศึกษาจะสามารถฝกเขียนไดอยางอิสระมากขึ้น  

1.4  สําหรับการใชกลยุทธรายยอยดานจิตพิสัยนั้น 
นักศึกษาใชกลยุทธรายยอยดานการรับรูความรูสึกผาน
รางกายของตัวเองในระดับสูง ซึ่งขอคนพบนี้สอดคลอง 
กับการสัมภาษณที่วา นักศึกษาเกินครึ่งมักใชการหยุดพัก
เขียนสักครู เพื่อผอนคลายเมื่อเกิดอาการเครียดในขณะ 
เขียนงาน ขอคนพบนี้อาจอธิบายไดวา การเขียนเปนทักษะ
ที่ยากสําหรับนักศึกษาทางดานภาษา ดังนั้น เมื่อนักศึกษา
รูสึกเครียดหรือกังวล นักศึกษาจําเปนตองใชกลยุทธนี้ใน
การลดความเครียด ผอนคลาย หรือเพื่อเพิ่มความมั่นใจใน
การเขียน  

1.5  ในกลุมกลยุทธรายยอยดานการควบคุมและ
ตรวจสอบนั้น นักศึกษาใชกลยุทธการวางแผนในการเขียน
งานและการตรวจสอบงานเขียนของตนเองในระดับสูง ขอ
คนพบนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ Lynch (1998) และ 
Jarunthawatchai (2001) และยังสอดคลองกับการสัมภาษณ
ที่พบวา นักศึกษาที่มีคะแนนความสามารถในการเขียนสูง
ชอบใชกลยุทธนี้มากกวานักศึกษาที่มีคะแนนต่ํากวา  

2. ระดับความสามารถในการเขียนโดยรวมของ
นักศึกษา  

นักศึกษาสวนใหญ (40.27%) มีความสามารถใน
การเขียนอยูในระดับปานกลาง ผลการวิจัยนี้สอดคลอง  
กับงานวิจัยของ Prudtikul (2005) ซึ่งระบุวา ความสามารถ
ในการเขียนของนักเรียนมัธยมอยูในระดับปานกลาง โดย
สามารถอธิบายไดวา นักศึกษาในงานวิจัยนี้มีภูมิหลังที่
เพียงพอในการเขียน อยางไรก็ตาม ถานักศึกษาตองการ    
ที่จะมีความสามารถในการเขียนในระดับสูงขึ้น นักศึกษา
ควรไดรับการฝกฝนมากขึ้น โดยที่ Raimes (1983) กลาววา 
ผูเรียนควรไดรับการฝกฝนใหบอยครั้งในการเขียนที่หลาก 
หลายแบบ ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน ตลอดการ
เรียนวิชาการเขียน 

 
 

3. ความสัมพันธระหวางการใชกลยุทธในการเขียน
และความสามารถในการเขียน 

ผลการวิจัยพบวา  มีความสัมพันธในทางบวก
ระหวางการใชกลยุทธในการเขียนและความสามารถใน
การเขียนซึ่งสามารถอฺธิบายความไดวา การใชกลยุทธใน
การเขียนสะทอนใหเห็นความสามารถในการเขียน ขอคน 
พบนี้สอดคลองกับการสัมภาษณที่ ช้ีว า  นักศึกษาที่มี
คะแนนความสามารถในการเขียนสูง มีแนวโนมที่จะรู 
และใชกลยุทธในการเขียนที่หลากหลาย และนําไปใช  
บอยกวานักศึกษาที่มีคะแนนต่ํากวา นอกจากนี้ ผลการวิจัย
ยังสนับสนุนงานวิจัยของ Luekiatpaisarn (1991) Chotirat 
(1998) และ Jarunthawatchai (2001) ผลการวิจัยเหลานี้สรุป 
วา การใชกลยุทธในการเขียนสัมพันธกับความสามารถใน
การเขียน และขอคนพบนี้ยังสอดคลองในบางสวนของ
งานวิจัยของ Oxford and Burry (1995) ซึ่งกลาววา การใชกล-
ยุทธในการเรียนภาษาสัมพันธโดยตรงกับความสามารถ
ทางภาษา 

สําหรับการใชกลยุทธทั้ง 6 ดาน ผลการวิจัย พบวา 
มีความสัมพันธในทางบวกระหวางการใชกลยุทธดาน
ความจําและความสามารถในการเขียน และมีความสัมพันธ
ในทางบวกระหวางการใชกลยุทธดานความรูความคิดและ
ความสามารถในการเขียน อยางไรก็ตาม แมวาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธจะมีคานอย แตก็มีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.05 

4. ความแตกตางดานภูมิหลังของนักศึกษากับการใช
กลยุทธในการเขียน 

ผลการวิจัย พบวา นักศึกษา 9 คณะมีการใชกลยุทธ
ในการเขียนโดยรวมที่แตกตางกัน โดยนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตรมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ขอคนพบนี้สอดคลอง
กับงานวิจัยของ  Oxford and Nyikos (1998) ที่รายงานวา 
นักศึกษาทางวิชาดานมนุษยศาสตรมักใชกลยุทธในการ
เรียนมากกวานักศึกษาทางวิชาดานเทคนิคหรือดานธุรกิจ 
ซึ่งคะแนนที่สูงของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรในงานวิจัย
นี้ อาจอธิบายไดวา นักศึกษาเหลานี้ซึ่งเลือกเรียนหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษหรือสาขาวิชาการโรงแรมและการ
ทองเที่ยว  มี พ้ืนฐานภาษาอังกฤษที่ดีกวานักศึกษาใน
สาขาวิชาอื่นหรือคณะอื่น ทั้งนี้เพราะนักศึกษามักไดเรียน 
 

 



 

และฝกฝนการเขียนภาษาอังกฤษเปนประจําอยางตอเนื่อง
โดยเปนสวนหนึ่งของการเรียนสาขาวิชาเอก ขอคนพบนี้
ช้ีใหเห็นวา การรับรูถึงความแตกตางในการใชกลยุทธ    
ในการเขียนของนักศึกษา 8 คณะสามารถนําไปสูการเนน
และฝกฝนการใชกลยุทธเหลานี้ในวิชาการเขียนภาษา 
อังกฤษตอไป 

งานวิจัยน้ี ยังพบวา ไมมีความแตกตางอยางมีนัย-
สําคัญระหวางตัวแปร 2 ตัว ไดแก เพศ และจํานวนปที่
เรียนภาษาอังกฤษ โดยการคนพบที่เกี่ยวกับดานภูมิหลัง
ดานเพศนั้น สอดคลองกับงานวิจัยของ Nuchsong (1997) 
ซึ่งไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญระหวางนักศึกษา
เพศชายและหญิงในการใชกลยุทธในการเขียน อยางไร     
ก็ตาม สําหรับภูมิหลังดานจํานวนปที่เรียนภาษาอังกฤษ    
นั้น ขอคนพบของงานวิจัยช้ินนี้ไมสอดคลองในบางสวน
กับงานวิจัยของ Oxford (1989) และ Su (2003) ซึ่งพบวา 
จํานวนปที่เรียนมีผลตอการใชกลยุทธในการเรียน จากขอ
คนพบนี้ ผูวิจัยอาจอธิบายไดวา ตัวแปรนี้ไมไดเปนปจจัย
สําคัญในการใชกลยุทธ และความแตกตางระหวางงานวิจัย
ปจจุบันและงานวิจัยในอดีตอาจเกิดจากความแตกตางใน
การรับรูกลยุทธในการเขียนของนักศึกษา   

5. ความแตกตางดานภูมิหลังของนักศึกษากับความ 
สามารถในการเขียน 

ผลการวิจัย พบวา นักศึกษาที่มีเพศตางกันมีความ 
สามารถในการเขียนแตกตางกัน โดยเพศหญิงมีความ 
สามารถในการเขียนสูงกวาเพศชาย ซึ่งขอคนพบนี้สนับ- 
สนุนงานวิจัยของ Ruth (1992) ที่พบวา นักเรียนหญิง
สามารถเขียนเรียงความไดดีกวานักเรียนชาย ขอคนพบนี้
อาจช้ีแนะไดวานักศึกษาเพศชายควรไดรับการสนใจเปน
พิเศษจากครูผูสอนในการฝกการใชกลยุทธในการเขียน
และการพัฒนาความสามารถในการเขียน อยางไรก็ตาม  
ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญในตัวแปร 2 ตัว ไดแก 
คณะ และจํานวนปที่เรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งอาจเชื่อไดวา  
ตัวแปรเหลานี้ไมใชปจจัยที่สําคัญในการตัดสินความ 
สามารถในการเขียนของนักศึกษาในงานวิจัยช้ินนี้ และ 
อาจอธิบายไดวานักศึกษาอาจจะพัฒนาความสามารถใน
การเขียนอยางอิสระไดเอง โดยไมเกี่ยวของกับคณะหรือ
จํานวนปที่เรียนภาษาอังกฤษ 
 
 

ขอเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับกิจกรรม

การเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ดังนี้ 
1. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนําไปใชในการเรียนการ

สอนที่สําคัญที่สุดของงานวิจัยนี้ คือ การใหโอกาสนัก-
ศึกษาไดรับการฝกฝนการใชกลยุทธในการเขียนอยาง
บอยครั้งมากขึ้น เนื่องจากระดับการใชกลยุทธในการเขียน
โดยรวมของนักศึกษาและความสามารถในการเขียนยัง   
อยูในระดับปานกลาง โดยผูสอนควรรับทราบถึงกลยุทธ
ในการเขียนที่นักศึกษาที่ใชหรือไมไดใช เพื่อใหผูสอน
สามารถเนนกลยุทธเหลานั้นได และผูสอนควรแนะนําให
นักศึกษาเลือกกลยุทธที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาทักษะการ
เขียนของนักศึกษา และควรใหนักศึกษาทุกคนไดรับสอน
หรือฝกอบรมการใชกลยุทธโดยผานการบูรณาการไวใน
แผนการสอน เอกสารการสอน หรือวิธีการสอนและการ  
ทํากิจกรรมในชั้นเรียน และประการสุดทาย ควรมีการ
ประเมินบทเรียนในดานการใชกลยุทธอยางสม่ําเสมอ 
เพื่อที่จะไดทราบผลตอบรับและนําไปแกไขในการเรียน
การสอนตอไป 

2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป งานวิจัยนี้
ศึกษาการใชกลยุทธในการเขียนและความสามารถในการ
เขียนของเฉพาะนักศึกษาชั้นป 2 ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ซึ่งงานวิจัยลักษณะเดียวกันนี้สามารถศึกษากับกลุมอื่นๆ 
ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือนักศึกษาจากมหา-
วิทยาลัยอื่นๆ ไดเชนกัน นอกจากนี้ ผลการวิจัยพบวา การ
ใชกลยุทธดานความจําและดานความรูความคิดมีความ 
สัมพันธกันนอยกับความสามารถในการเขียน  แตก็มี
นัยสําคัญทางสถิติ ผูที่สนใจศึกษาในหัวขอนี้อาจจะศึกษา
หาความสัมพันธลักษณะเดียวกันนี้ เพื่อยืนยันการมีนัย-
สําคัญดังกลาว การเปรียบเทียบผลการศึกษาในระหวาง
นักศึกษากลุมอื่นๆ จะทําใหเราเขาใจกลยุทธในการเขียน
ของนักศึกษาและสามารถใหคําแนะนําทั่วไปในการเลือก 
ใชกลยุทธที่เหมาะสมและเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
เขียนของนักศึกษาได  นอกจากนี้ ผูที่สนใจควรมีการ
ศึกษาวิจัยตัวแปรอื่นๆ ไดแก แรงจูงใจ รูปแบบการเรียนรู 
เปาหมายอาชีพ ความเชื่อ ทัศนคติ วิธีการสอนภาษา และ
เปาหมายการเรียนรูซึ่งมีผลตอการใชกลยุทธในการเขียน 
 



 

และความสามารถในการเขียนเพื่อที่จะตรวจสอบความ 
สัมพันธระหวางตัวแปรเหลานี้ เนื่องจากงานวิจัยนี้ไดเก็บ
ขอมูลโดยใชแบบสอบถาม การสัมภาษณและแบบทด 
สอบเขียน อยางไรก็ตาม งานวิจัยในอนาคตสามารถเก็บ
ขอมูลโดยใชเครื่องมือวิจัยแบบตางๆ เชน การคิดดัง การ
วิเคราะหงานเขียน การสังเกตในชั้นเรียน เพื่อศึกษาขอมูล
สรุปการใชกลยุทธในการเขียนของนักศึกษา  
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