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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยช้ินนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) ศึกษาการใช้กลยุทธ์ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยและอาเซียน
ที่เข้าร่วมโครงการค่ายอาเซียน 2) เปรียบเทียบการใช้กลยุทธ์ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยและนักเรียน
อาเซียน และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ของการใช้กลยุทธ์ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยและนักเรียนอาเซียน 
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนไทยและนักเรียนอาเซียนที่เข้าร่วมโครงการค่าย “Thailand ASEAN Camp 2013” ประจ าปี
ครั้งท่ี 1 ได้มาโดยการสุ่มแบบโควตาและแบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย คือ แบบสอบถาม
กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ จ านวน 1 ชุด การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนไทยและนักเรียนอาเซียนใช้กลยุทธ์ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอยู่ใน
ระดับมาก กลยุทธ์ที่ใช้สูงที่สุดคือกลยุทธ์ทางอารมณ์ กลยุทธ์ที่ใช้น้อยที่สุดคือกลยุทธ์การจ า 2) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยใน
การใช้กลยุทธ์ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยและนักเรยีนอาเซยีนพบว่า นักเรียนไทยใช้กลยุทธ์ทางอารมณ์สงู
ที่สุดและใช้กลยุทธ์การจ าน้อยที่สุด นักเรียนอาเซียนใช้กลยุทธ์ทางอารมณ์สูงที่สุดและใช้กลยุทธ์การชดเชยน้อยที่สุด 3) 
การใช้กลยุทธ์ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 6 กลยุทธ์ของนักเรียนไทยและนักเรียนอาเซียนมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูง 
 

ค าส าคัญ: กลยุทธ์ในการเรยีนรู้ภาษาอังกฤษ, นักเรียนไทย, นักเรียนอาเซียน 
 

Abstract 
 

 The purposes of this study were: 1) to investigate language learning strategies utilized by Thai 
and ASEAN students participating in Thailand ASEAN Camp 2013, 2) to study similarities and 
differences of language learning strategies used among the groups, and 3) to find out the relationship 
between language learning strategies used between Thai and ASEAN students. The population 
included 36 students who are Thai and ASEAN nationalities participating in Thailand ASEAN Camp 
2013. The research instruments included Oxford’s Strategy Inventory for Language Learning (SILL 
version 7.0).The statistical devices used for data analysis were descriptive statistics (mean and 
standard deviation) and Pearson’s Correlation Coefficient. The findings reveal that 1) the students 
employ overall language learning strategies at the high level. They mostly use affective strategies, but 
they use memory strategies the least. 2) Both Thai and ASEAN students employ affective strategies 
the most. The least of strategies used of Thai students is memory strategies, while ASEAN students 
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use compensation strategies at the lowest level. 3) There is a statistically significant relationship 
between language learning strategies used between Thai and ASEAN students (r = .60 -.82).  
 

Keywords:  Language Learning Strategies (LLS), Thai students, ASEAN students 
 

บทน า 
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีความส าคัญอย่างยิ่งใน

ฐานะภาษาสากลที่ใช้ติดต่อสื่อสารในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมืองและการศึกษา นอกจากนี้ภาษาอังกฤษ
ยังได้รับการใช้เป็นภาษาต่างประเทศและสอนในระบบ
การศึกษามากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก เช่น ประเทศ
ไทย ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น (Crystal. 2003) 
[1] แต่อย่างไรก็ตามในบางประเทศ เช่น ประเทศสิงโปร์ 
ฮ่องกง อินเดีย ฟิลิปปินส์ ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษา
ราชการ (Crystal. 2003) [1] ด้วยความส าคัญของ
ภาษาอั งกฤษที่ ไ ด้ รั บการ ใ ช้ เป็นสื่ อกลางในการ
ติดต่อสื่อสารทั้งในแง่วิชาการและวิชาชีพ จึงเป็นเรื่อง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนจะได้รับการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษให้สามารถทัดเทียมประเทศอื่นๆได้ ใน
บริบทการศึกษาของประเทศไทย ภาษาอังกฤษได้รับการ
ใช้เป็นภาษาต่างประเทศและเป็นวิชาบังคับในระบบ
การศึกษา นักเรียนไทยได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับมหาวิทยาลัย แต่
อย่างไรก็ตามผลการเรียนที่ปรากฏของนักเรียนในการ
เรียนภาษาอังกฤษยังอยู่ในระดับต่ า เช่น สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ องค์การมหาชน (สทศ.) รายงาน
ผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2550 ได้คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 30.93  และ ในปีการศึกษา 2554 ได้
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 19.22 คะแนนซึ่งลดลงประมาณ 1 
ใน 3 หรือ 30 เปอร์เซนต์  ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ 
เลขาธิการสภาการศึกษา เปิดเผยถึ งผลการวิจัย
เปรียบเทียบและยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเรียนการ
สอนภาษาต่างประเทศของกลุ่มอาเซียนพบว่าขีด
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของคนไทยด้อยกว่า
หลายประเทศในกลุ่มอาเซียน (เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ .  
2556) [2] 

การขับเคลื่อนทางการศึกษาไทยเพื่อตอบสนอง
นโยบายการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 นั้น 
น ามาซึ่งความตระหนักถึงการปฏิรูปการศึกษาไทยเป็น
อย่างยิ่ง การศึกษาถูกมองเป็นกลไกส าคัญในการน า
อาเซียนให้บรรลุวิสัยทัศน์ และประเทศไทยเองก็เป็น
หนึ่งในประเทศอาเซียนที่ตื่นตัวในการเตรียมความพร้อม
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่ จะเกิดขึ้นกับวงการ
การศึกษาไทยในอนาคตอันใกล้นี้ ในกระบวนการรวมตัว
ขอ งอา เซี ยน  ภาษาถื อ เ ป็ นสิ่ ง ส า คั ญยิ่ ง ใ นกา ร
ติดต่อสื่อสารและยังเป็นตัวเสริมสร้างขีดความสามารถ
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อีกด้วย ดังนั้น การเรียน
การสอนภาษาอังกฤษควรได้รับการส่งเสริมอย่างเร่งด่วน 
สถาบันการศึกษาต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือ
มหาวิทยาลัยจ าเป็นจะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการ
ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนี้โดยควรเน้นการพัฒนา
ผู้เรียนในเรื่องของการใช้ภาษาเพื่อติดต่อสื่อสารและมี
ความทัดเทียมกับนักเรียนจากประเทศในอาเซียน 
(Ministry of Education. 2009; ศูนย์ข้อมูลความรู้
ประชาคมอาเซียน.  2556; อาเซียน.  2556) [3-5] 

สมาคมอี เ ลิ ร์ นนิ ง แห่ งป ร ะ เทศ ไทย ไ ด้ เ ห็ น
ความส าคัญถึงการขับเคลื่อนทางการศึกษาของไทยนี้จึง
ได้จัดโครงการ Thailand ASEAN Camp 2013 
ประจ าปีครั้งที่ 1 เรื่อง Effective cross-cultural 
communication skills training for ASEAN: Using 
simulation/games ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์หนึ่งคือ
เพื่อให้นักเรียนในกลุ่มประเทศ ASEAN ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน
โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสื่อสารตลอด
ระยะเวลาการเข้าค่ายท ากิจกรรม  

อนึ่ง นักวิจัยท าการศึกษาพบว่ากลยุทธ์ในการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นตัวแปรส าคัญในการผลักดัน
ให้ผู้ เรียนภาษาต่างประเทศประสบความส าเร็จและ
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ส่งผลต่อความสามารถและการแสดงออกในการใช้ภาษา
นั้นๆ (Cohen.  1998; & Oxford.  1990) [6-7] ดังนั้น
การศึกษาการใช้กลยุทธ์ในการเรียนรู้ภาษาของนักเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการค่าย “Thailand ASEAN Camp 
2013” ประจ าปีครั้งที่ 1 จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
การเป็นแนวทางเพื่อน าไปพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ และยิ่งได้รับรู้ถึงกลยุทธ์ในการเรียนรู้
ภาษาของนักเรียนจากประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน 
และรับรู้ถึงความเหมือนหรือความแตกต่างในการใช้กล
ยุทธ์ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษยิ่งจะเป็นประโยชน์ใน
การน ากลยุทธ์หรือเทคนิคเหล่านั้นมาถ่ายทอดและ
ฝึกฝนให้กับนักเรียนไทยเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงท าการศึกษาการใช้กลยุทธ์ใน
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนอาเซียนที่เข้าร่วม
โครงการค่าย “Thailand ASEAN Camp 2013” 
ประจ าปีครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้ 

1. ศึกษาการใช้กลยุทธ์ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนไทยและอาเซียนที่เข้าร่วมโครงการค่าย 
“Thailand ASEAN Camp 2013” ประจ าปีครั้งที่ 1 

2. เปรียบเทียบการใช้กลยุทธ์ในการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยและอาเซียนที่เข้าร่วม
โครงการค่าย “Thailand ASEAN Camp 2013” 
ประจ าปีครั้งที่ 1 

3. ศึกษาความสัมพันธ์ของการใช้กลยุทธ์ในการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยและอาเซียนที่เข้า
ร่วมโครงการค่าย “Thailand ASEAN Camp 2013” 
ประจ าปีครั้งที่ 1 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

นักเรียนไทย  หมายถึง  นักเรียนที่มีสัญชาติไทยที่
เข้าร่วมโครงการค่าย “Thailand ASEAN Camp 
2013” ประจ าปีครั้งที่ 1 

นักเรียนอาเซียน  หมายถึง นักเรียนที่ไม่ใช่สัญชาติ
ไทยแต่มีสัญชาติของประเทศกลุ่มอาเซียนที่เข้าร่วม
โครงการค่าย “Thailand ASEAN Camp 2013” 
ประจ าปีครั้งที่ 1 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
ผู้วิจัยท าการทบทวนวรรณกรรม 2 หัวข้อ คือ 

ประชาคมอาเซียน และ กลยุทธ์การเรียนภาษาอังกฤษ 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ประชาคมอาเซียน 
ประชาคมอาเซียนเป็นการพัฒนามาจากการ

เป็นสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(Association of South East Asian Nations: 
ASEAN) ก่อตั้งขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok 
Declaration) เมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม 2510 โดยมีประเทศ
ผู้ก่อตั้งแรกเริ่ม 5 ประเทศ คือ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย ต่อมาในปี 2527 ประเทศ
บรูไนดารุสซาลาม ก็ได้เข้าเป็นสมาชิก ตามด้วยประเทศ
เวี ยดนาม ในปี  2538 ต่อมาในปี  2540 ประ เทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศ
พม่าได้เข้าร่วม และปี 2542 ประเทศกัมพูชาก็ได้เข้าร่วม
เป็นสมาชิกล าดับที่ 10 ท าให้ปัจจุบันอาเซียนเป็นกลุ่ม
เศรษฐกิจภูมิภาคขนาดใหญ่ มีประชากร รวมกันเกือบ 
600 ล้านคน จากนั้นในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 
9 ที่อินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2546 ผู้น าประเทศ
สมาชิกอาเซียนได้ตกลงกันที่จะจัดตั้งประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Community) และสร้างเอกสารข้อตกลง
ร่วมกันคือ กฎบัตรอาเซียน ซึ่งประกอบด้วย 3 เสาหลัก 
คือ  

1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
(Political - Security Community: APSC) เพื่อรักษา
ความมั่นคงและเสถียรภาพ เสริมสร้างคุณค่าทาง
สันติภาพในภูมิภาค 

2 .  ป ร ะ ช า ค ม เ ศ ร ษ ฐ กิ จ อ า เ ซี ย น  ( ASEAN 
Economic Community: AEC) เพื่อความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจ บรรเทาความยากจนและลดช่องว่างการ
พัฒนาภายในอาเซียน 

3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN 
Socio-Cultural Community: ASCC) เพื่อการ
คุ้มครองสภาพแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทาง
วัฒนธรรม และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในภูมิภาค  
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ปัจจุบันประเทศไทยมีความตื่นตัวในเรื่องประชาคม
อาเซียนเป็นอย่างมาก มีการเตรียมความพร้อมอย่างเป็น
วงกว้างเพื่อรับมือกับประชาคมอาเซียนและด าเนินการ
จัดท าแผนงานด้านเศรษฐกิจเพื่อเป็นไปตามปฏิญญาเซบู  
ว่าด้วยการเร่งรัดการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในปีพ.ศ. 
2558 ส าหรับบริบทประเทศไทยสิ่งส าคัญที่จะเป็นตัว
ขับเคลื่อนให้เป้าหมายดังกล่าวบรรลุผลส าเร็จได้ คือการ
พัฒนา ทั้ งการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาด้ าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ดังที่เลขาธิการอาเซียน ดร. 
สุรินทร์ พิศสุวรรณ ในวาระ พ.ศ. 2551-2555 ได้กล่าว
ไว้ว่าการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะและฝีมือ
แรงงานเพื่อน าไปสู่การยอมรับตามกรอบคุณสมบัติร่วม
ของอาเซียน และการพัฒนาทางการสื่อสารก็เป็นเรื่องที่
จ าเป็นอย่างยิ่ง (สุรินทร์ พิศสุวรรณ.  2555: 112) [8] 

การผลักดันและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้
เจริญก้าวหน้าควรด า เนินควบคู่ ไปกับการพัฒนา
การศึกษา ประเทศไทยมีจุดแข็งในด้านเศรษฐกิจหลายๆ 
เรื่อง เช่น เป็นฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้า
เกษตรหลายรายการรายใหญ่ของโลก มีแรงงานจ านวน
มากและมีทักษะฝีมือดี แต่อย่างไรก็ตามจุดด้อยของ
ประเทศไทยกับคู่ค้าเสรีในอาเซียนคือเรื่องการสื่อสาร 
จะเห็นได้ว่าประชาชนของประเทศฟิลิปปินส์ มาเลเซีย 
และสิงคโปร์ มีความได้เปรียบในธุรกิจภาคบริการและ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมากกว่าประเทศ
ไทย เพราะพวกเขาพูดภาษาอังกฤษได้ (สุรินทร์ พิศ
สุวรรณ.  2555: 151) [8] ถึงแม้ว่าประเทศสมาชิก
อาเซียนทั้ง 10 ประเทศมีภาษาทางการเป็นของตนเอง 
แต่ภาษาที่ใช้ติดต่อสื่อสารกันของอาเซียนหรือภาษา
ราชการ (Working Language) คือภาษาอังกฤษ ดังนั้น
สิ่งที่จ าเป็นต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วนคือการพัฒนาทักษะ
ทางการสื่อสารภาษาอังกฤษ  

กลยุทธ์การเรียนภาษาอังกฤษ  
(Language Learning Strategies) 
กลยุทธ์การเรียนภาษาอังกฤษ หรือในภาษาอังกฤษ

เรียกว่า “Language learning strategies” คือ การ
กระท า พฤติกรรม หรือเทคนิคเฉพาะที่ผู้เรียนภาษาใช้

อย่างตระหนักรู้เพื่อท่ีจะพัฒนาความก้าวหน้าของตนเอง
ในการเรียนภาษาต่างประเทศหรือภาษาที่สอง (Cohen.  
1990; Nyikos; & Oxford.  1993; O’Malley; &  Chamot.  
1990; Oxford.  1990; Oxford.  2003) [9-11,7,12]  กลยุทธ์
ในการเรียนภาษาต่างประเทศมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ใน
การเรียนภาษาต่างประเทศนั้นๆ มีงานวิจัยหลายฉบับที่
ได้ระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
ภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศกับการใช้กลยุทธ์ในการ
เรียนภาษา ต่างประเทศเอาไว้ เช่น (O’Malley, Chamot, 
Stewner-Manzanares, Kupper; & Russo.  1985; Ehrman; & 
Oxford.  1989; Oxford; & Nyikos.  1989; & Mingyuan.  2001) 
[13-16] อย่างไรก็ตาม ผลสัมฤทธิ์ ในการเรียน
ภาษาต่างประเทศอาจจะมีปัจจัยอื่นๆ เช่น แรงจูงใจใน
การเรียน ทัศนคติ บุคลิกภายนอกของผู้เรียน ผู้สอน แต่
งานวิจัยทางด้านกลยุทธ์การเรียนภาษาอังกฤษแสดงให้
เห็นว่ากลยุทธ์ในการเรียนภาษาส่งอิทธิพลมากกว่าปัจจัย
อื่นๆ ดังที่ (Mingyuan.  2001) [16] กล่าวว่า แม้ว่า
ผู้เรียนภาษาต่างประเทศจะอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน 
ใช้สื่อการเรียนเหมือนกัน ผู้สอนคนเดียวกัน แต่ผู้เรียน
เหล่ านั้นมีความก้ าวหน้ า ในการ เรี ยนต่ า งกันอัน
เนื่องมาจากการใช้กลยุทธ์การเรียนภาษาที่แตกต่างกัน
นั่นเอง 

Oxford (1990, 2003)[7,12] ได้แบ่งกลยุทธ์ในการ
เรียนภาษาต่างประเทศเป็น 2 ส่วน คือ กลยุทธ์ทางตรง
และกลยุทธ์ทางอ้อม กลยุทธ์ทางตรง (Direct Language 
Learning Strategies) คือ พฤติกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ภาษาเป้าหมายและการพัฒนาการเรียนโดยตรง ซึ่ ง
ประกอบไปด้วย 1) กลยุทธ์การจ า (memory strategies) 
คือ กลยุทธ์ในการจดจ าภาษาและเรียกใช้ภาษานั้นๆได้เมื่อ
ต้องการ 2) กลยุทธ์ปริชาน (cognitive strategies) คือ 
กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางความคิดจิตใจที่มี
ผลต่อการใช้ การปรับเปลี่ยนและการมีปฏิสัมพันธ์กับการ
ใช้ภาษานั้นๆ และ 3) กลยุทธ์การชดเชย (compensation 
strategies) คือ กลยุทธ์ที่ผู้ใช้หรือผู้เรียนภาษาใช้ในการ
ชดเชยความรู้ที่ไม่เพียงพอต่อการเข้าใจและการสื่อสาร
ภาษานั้นๆ ในขณะที่กลยุทธ์ทางอ้อม (Indirect 
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language learning strategies) หมายถึง พฤติกรรมซึ่งไม่
เกี่ยวข้องกับภาษาเป้าหมายโดยตรงแต่มีความจ าเป็นใน
การท าให้การเรียนมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบไปด้วย 1) 
กลยุทธ์อภิปริชาน (metacognitive strategies) คือ กล
ยุทธ์ในการวางแผน เฝ้าติดตามและประเมินผลการเรียน
ภาษานั้นๆ 2) กลยุทธ์ทางอารมณ์ (affective strategies) 
คือ กลยุทธ์ที่ผู้ ใช้หรือผู้ เรียนภาษาใช้ในการควบคุม
อารมณ์ ทัศนคติเกี่ยวกับภาษานั้นๆ และ 3) กลยุทธ์ทาง
สังคม (social strategies) คือ กลยุทธ์ที่ผู้ใช้หรือผู้เรียน
ภาษาใช้ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ต่อผู้เรียนคนอื่นๆที่
เรียนภาษานั้นๆ (Fewell.  2010; Oxford.  1990, 2003; 
Bull; & Ma.  2001; Zare.  2012; Hancock.  2002) 
[17,7,12,18-20]  

ก า ร ศึ ก ษ า ด้ า น ก ล ยุ ท ธ์ ใ น ก า ร เ รี ย น
ภาษาต่างประเทศเป็นระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา 
(Oxford.  1990; Ehrman; & Oxford.  1990; Oxford.  
1992; Oxford; & Ehrman.  1995; Cohen, Weaver, & Li.  
1996; Al-Buainain.  2010; Fewell.  2010; Tse.  2011; 
Ketabi.  2012; Yusuf.  2012) [7,21-25,17,26-28] แสดงให้
เห็ นถึ งความสั มพันธ์ ร ะหว่ า งการ ใ ช้กลยุ ทธ์ กั บ
ความสามารถทางภาษา ผู้เรียนที่ใช้ภาษาได้ดีหรือมีผล
คะแนนทางภาษาอยู่ในเกณฑ์ดีแสดงให้เห็นว่าได้ใช้กล
ยุทธ์ในการเรียนภาษาต่างประเทศที่หลากหลายและ
เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างมีนัยส าคัญ และยิ่งใช้กล
ยุทธ์ต่างๆมากขึ้นยิ่ งเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพและ
ความสามารถทางภาษา ในขณะที่ผู้เรียนที่ใช้ภาษาได้ดี
น้อยกว่าหรือมีผลคะแนนทางภาษาอยู่ในเกณฑ์ด้อยกว่า
นั้นมีการใช้กลยุทธ์ต่างๆ น้อยกว่า ดังนั้นกลยุทธ์การ
เรียนภาษาต่างประเทศจึงถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อ
ความแตกต่างในเรื่องความสามารถทางภาษาของแต่ละ
บุคคล (Green; & Oxford.  1995) [29]  

Rubin; & Chamot (1994) [30] ได้กล่าวว่าการใช้
กลยุทธ์การเรียนภาษาแบบเฉพาะเจาะจงไม่ได้ส่งผลต่อ
การพัฒนาความสามารถทางภาษาและกลยุทธ์เท่านั้น 
แต่จะเกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อได้รับการใช้ร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นการประสบความส าเร็จทางภาษา

ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการใช้กลยุทธ์อย่างเป็นปัจเจกแต่ขึ้นอยู่
กับการจัดการกลยุทธ์การเรียนภาษาต่างๆได้อย่างเป็น
องค์รวมและมีประสิทธิภาพ จากงานวิจัยของ Oxford; 
& Ehrman (1995) [23] พบว่าผู้ที่มีความสามารถทาง
ภาษามักใช้กลยุทธ์การเรียนภาษาแบบมีแบบแผนและ
เป็นองค์รวมและมีความเช่ือมโยงกับลักษณะการเรียน
และบุคลิกภาพของผู้เรียนแต่ละคนและขึ้นอยู่กับความ
ต้องการต่อสถานการณ์ใด นั่นเป็นการแสดงให้เห็นว่า
ผู้เรียนที่มีความสามารถทางภาษาดีตระหนักรู้ว่าจะ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การเรียนภาษาให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาของ
ตนเองได้อย่างไร 

การใช้กลยุทธ์ ในการเรียนภาษาต่างประเทศนั้น
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และการเข้าใจภาษาต่างประเทศได้
อย่างถ่องแท้ ดังนั้น การปรับเปลี่ยนการใช้กลยุทธ์ของ
ผู้เรียนภาษาต่างประเทศย่อมเป็นไปได้ถ้าผู้เรียนได้รับการ
ฝึกฝนเรียนรู้อย่างถูกวิธี ถึงแม้จะมีการศึกษาด้านการใช้กล
ยุทธ์ในการเรียนภาษาที่มีประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศออกมามากมายกว่ายี่สิบปี แต่การศึกษา
ของ (Fewell.  2010) [17] แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนภาษา 
ต่างประเทศยังคงขาดแคลนความเข้าใจและตระหนักรู้ต่อ
การใช้กลยุทธ์ในการเรียนภาษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การเรียนภาษาต่างประเทศ  

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ระเบียบวิธีวิจัยประกอบด้วย ประชากรและกลุ่ม

ตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การ
เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างการศึกษานี้ คือ กลุ่มนักเรียนที่ได้รับ
การคัดเลือกให้มาร่วมโครงการค่าย “Thailand ASEAN 
Camp 2013” ประจ าปีครั้งที่ 1 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
โครงการค่ายฯ ได้ก าหนดนักเรียนกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการจ านวน 39 คน แบ่งเป็น นักเรียนจาก 13 
ประเทศ (ซึ่งประกอบไปด้วย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 
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บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม สปป. ลาว พม่า กัมพูชา 
มาเลเซีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ จีน ญี่ปุ่น และอินเดีย ) 
ประเทศละ 1 คน รวมเป็น 13 คน และนักเรียนจาก
โรงเรียนทั่วประเทศไทยอีกจ านวน 26 คน รวมเป็น 39 
คน  

กลุ่มนักเรียนไทย จ านวน 26 คนนั้น แบ่งเป็น 2 
กลุ่ม คือ  

1. กลุ่มนักเรียนทั่วประเทศ ก าหนดโควตาให้
นักเรียนทั่วประเทศสมัคร และคัดเลือกนักเรียนให้เข้า
ร่วมโครงการค่าย “Thailand ASEAN Camp 2013” 
ประจ าปีครั้ง ท่ี 1 จ านวน 13 คน และ 

2. กลุ่มนักเรียนในโครงการของสมาคมอีเลิร์นนิ่ง
แห่งประเทศไทย ก าหนดโควตาให้นักเรียนที่ก าลังศึกษา
ในโรงเรียนที่ด าเนินโครงการปรับปรุงห้องเรียนและ
ห้องสมุดคุณภาพสู่มาตรฐานสากล (E-Classroom and 
E-Library for World-Class Standard 
Development Project) สมัคร และคัดเลือกนักเรียน
กลุ่มนี้ให้เข้าร่วมโครงการค่าย “Thailand ASEAN 
Camp 2013” ประจ าปีครั้ง ที่ 1 จ านวน 13 คน 

กลุ่มนักเรียนอาเซยีน จ านวน 13 คน 
นักเรียนอาเซียนจากจากประเทศต่างๆ จาก 13 

ป ร ะ เ ท ศ  ป ร ะ เ ท ศ ล ะ  1 ค น  โ ด ย ม อ บ ใ ห้
กระทรวงศึกษาธิการหรือสถานทูตของแต่ละประเทศ
เป็นผู้คัดเลือกนักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายและมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารได้อย่างดีมาก  

ในการศึกษาครั้งน้ี นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกและ
ได้เข้าร่วมโครงการค่าย “Thailand ASEAN Camp 
2013” ประจ าปีครั้งที่ 1 มีจ านวนจริงทั้งสิ้น 36 คน 
แบ่งเป็น นักเรียนไทย 28 คน และนักเรียนอาเซียน 8 
คน จาก 6 ประเทศ คือ ประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 
บรู ไนดารุ สซาลาม  เ วี ยดนาม  และสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ดังนั้นตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งน้ีจึงมีทั้งสิ้น 36 (92.31%) คน แต่มีผู้ตอบ
แบบสอบถาม 35 (97.22%) คน และ ได้รับ
แบบสอบถามคืนและสมบูรณ์ 32 (91.43%) คนดัง
ตาราง 1 

 
ตาราง 1 ตารางแสดงจ านวนกลุม่ตัวอย่างและจ านวนผู้ที่เข้าร่วมการศึกษา 
จ านวน 1) กลุ่ม

ตัวอย่าง 
2) ผู้ที่เข้าร่วม 3) ผู้ตอบแบบสอบถาม 4) ได้รับแบบสอบถามคืน 

นักเรียนไทย 26 28 (107.69%) 27 (96.43%) 24 (88.89%) 
นักเรียนอาเซียน 13 8 (61.54%) 8 (100%) 8 (100%) 
รวม 39  36 (92.31%) 35 (97.22%) 32 (91.43%) 

 

หมายเหตุ 2) ร้อยละผู้ที่เข้าร่วมการวิจัยค านวณจาก
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 3) ร้อยละผู้ที่ตอบแบบสอบถาม
ค านวณจากจ านวนผู้ที่เข้าร่วมการวิจัย และ 4) ร้อยละ
ของแบบสอบถามที่ได้รับคืนค านวณจากจ านวนผู้ที่ตอบ
แบบสอบถาม 
 
การสุ่มตัวอย่าง 

ผู้วิจัยท าการคัดเลือกกลุ่มตวัอย่างเพื่อมาศึกษาโดย
การสุ่มแบบโควตา (quota sampling) และการสุ่ม

แบบเจาะจง (purposive sampling) ดังนี้ กลุ่ม
ตัวอย่างชาวไทยผู้วิจัยก าหนดจ านวนตัวอย่างในแต่ละ
ภาคของประเทศไทยเพื่อให้มีการกระจายของตัวอย่าง
ทั่วประเทศ เป็นการสุ่มแบบโควตา (quota sampling) 
หลังจากนั้นผู้วิจัยท าการสุ่มแบบเจาะจงเพื่อให้ได้
คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 
เกณฑ์ในการคัดเลือกนกัเรียนไทยมีดังนี้ 

คุณสมบัติทั่วไป 
1. มีอายุ 15-18 ปี 
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2. ถือสัญชาติไทย ก าลังศึกษาอยู่ระดับช้ัน
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่ 4-6 ( ห รื อ เ ที ย บ เ ท่ า )  ใ น
สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองใน
ประเทศไทย 

3. สอบได้เกรดเฉลี่ย 3.25 ขึ้นไป 
4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดด้ี  
5. สามารถท างานเป็นทีม และ มภีาวะผู้น า 
6.เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีโรค

ประจ าตัว ไม่เป็นโรคใดๆ ที่สังคมรังเกียจหรือมีโรค
ประจ าตัวร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าค่าย 

7. โรงเรียนเป็นผูส้่งนักเรียนเข้าแข่งขัน 
8. สอบผ่านการเขียนเรียงความและการ

สัมภาษณ์โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสมาคมอีเลิร์
นนิงแห่งประเทศไทย 

ผู้วิจัยร่วมกับกรรมการกลางของสมาคมอีเลิร์
นนิงแห่งประเทศไทยท าการคัดเลือกนักเรียนไทยตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

วิธีการคัดเลือกนักเรยีนไทย 
1. นักเรียนจะต้องผ่านเกณฑ์ในการคัดเลือก

นักเรียนตามที่ระบไุว ้โดยคัดเลือกมาจ านวน 26 คน 
2.  นักเรียนเขียนและลงนามในหนั งสือ

หนังสือยืนยันการเข้าร่วมโครงการ Thailand ASEAN 
Camp 2013 ประจ าปีครั้งที่ 1 เรื่อง Effective cross-
cultural communication skills training for 
ASEAN: Using simulation/games วันอาทิตย์ที่ 17 
ถึง วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2556 และบิดา/มารดา/
ผู้ปกครองให้ความยินยอม 

วิธีการคัดเลือกนักเรยีนอาเซียน 
เพื่อให้ได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างชาวต่างชาติ ผู้วิจัยท า

การสุ่มแบบเจาะจงโดยก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ
หรือสถานทูตของแต่ละประเทศคัดเลือกนักเรียนท่ีเรียน
อยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและสามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้อย่างดีมาก 
ข้อจ ากัดในการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  

จ านวนนั ก เ รี ย นที่ เ ข้ า อบรม โคร งก ารค่ า ย 
“Thailand ASEAN Camp 2013” ประจ าปีครั้งที่ 1 

รวมทั้งสิ้น 36 คน แบ่งเป็นนักเรียนไทย 28 คนและ
นักเรียนต่างชาติ  8 คน โครงการค่ายดังกล่าวมี
ระยะเวลาด าเนินการเป็นเวลา 7 วัน และได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากสมาคม อีเลิร์นนิงแห่ง
ประเทศไทย(e-Learning Association of Thailand: 
e-LAT) โดยสมาคมฯรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการ
เข้าค่าย เช่น ค่าเดินทางในระหว่างเข้าค่าย ค่าที่พัก 
ค่าอาหาร 3 มื้อในแต่ละวัน ค่าตอบแทนวิทยากร เป็น
ต้นนักเรียนที่มาเข้าค่ายไม่ต้องจ่ายค่าลงทะเบียนแต่
อย่างใด ท าให้โครงการค่าย “Thailand ASEAN 
Camp 2013” ประจ าปีครั้งที่ 1 สามารถรับนักเรียนได้
เพียงจ านวนจ ากัด เนื่องจากการจัดค่ายครั้ งนี้มี
ค่าใช้จ่ายสูงและมีงบประมาณที่จ ากัด ส่งผลให้การ
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามซึ่ง
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณไม่เป็นไปตามเกณฑ์การก าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างของยามาเน่ หรือ Krejcie and 
Morgan (1970) ซึ่งเป็นข้อจ ากัดในการวิจัยครั้งนี้ 
ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้จึงเป็นการอธิบายผลการวิจัยและ
ใช้สถิติเชิงพรรณนาเท่านั้น  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ
เป็นแบบสอบถามการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
(Strategy Inventory for Language Learning, Oxford. 
1990) [7] เครื่องมือนี้มีมาตรวัด 5 ระดับ เรียงจาก 5, 4, 
3, 2, และ 1 โดย 5 หมายถึง มากที่สุด 4 หมายถึง มาก 
3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง น้อยและ 1 หมายถึง 
น้อยที่สุดและได้ก าหนดการแปลผลของค่าเฉลี่ย ดังน้ี 

ระดับ ค่าเฉลี่ย การแปลผล 
5 4.50 – 5.00 มากที่สุด 
4 3.50 – 4.49 มาก 
3 2.50 – 3.49 ปานกลาง 
2 1.50 – 2.49 น้อย 
1 1.00 – 1.49 น้อยที่สุด 
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การทดสอบเคร่ืองมือวิจัย  
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้

ภาษาอังกฤษข้างต้นที่ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยโดย
ใช้เทคนิค Back translation ผ่านการทดสอบความ
ตรง (validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งขบวนการนี้ผู้วิจัย
ได้ท าไว้แล้วในปี 2547 และน าไปท าการเก็บข้อมูลจาก
นักเรียน  

การทดสอบความเช่ือมั่น (reliability) เครื่องมือ
วิจั ยจะได้ รับการทดสอบความเ ช่ือมั่ นด้ วยสถิติ 
Chronbach’s alpha reliability coefficients ดูค่า
ความเชื่อมั่นในตารางที่ 2  
การเก็บข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมลูมีขั้นตอนดงันี้ 
1. ผู้วิจัยติดต่อประสานงานกับนายกสมาคมอีเลิร์

นนิงแห่งประเทศไทย เพื่อขอท าการเก็บข้อมูลจาก
นักเรียนเข้าร่วมโครงการค่าย “Thailand ASEAN Camp 
2013” ประจ าปีครั้งที่ 1  

2. ผู้วิจัยแจ้งวัตถุประสงค์ สรุปความส าคัญของ
การวิจัยให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการค่าย “Thailand 
ASEAN Camp 2013” ประจ าปีครั้งที่ 1 จ านวน 36 
คนทราบ และขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล เมื่อ
นักเรียนอนุญาตแล้ว จึงแจกแบบสอบถามที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล เมื่อนักเรียนตอบแบบสอบถามแล้ว 
ผู้วิจัยเก็บแบบสอบถามทั้งหมดคืน โดยนักเรียนจะใช้
เวลาในการตอบแบบสอบถามประมาณ 15-30 นาที  
วิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามของ
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการค่าย “Thailand ASEAN 
Camp 2013” ประจ าปีครั้งที่ 1โดยใช้การวิเคราะห์
ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ได้แก่ 
การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ สถิติความสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

 
 
 
 

ผลการวิจัย 

การใช้กลยุทธ์ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของ
นักเรียนไทยและอาเซียนที่ เข้าร่วมโครงการค่าย 
“Thailand ASEAN Camp 2013” ประจ าปีครั้งที่ 1 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางที่ 2 สรุปได้ว่า 
1. นักเรียนไทยและนักเรียนอาเซียนจ านวน 32 

คนใช้กลยุทธ์ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมาก 
กลยุทธ์ที่ใช้สูงที่สุดคือกลยุทธ์ทางอารมณ์ กลยุทธ์ที่ใช้
น้อยที่สุดคือกลยุทธ์การจ า การใช้กลยุทธ์ในการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยและอาเซียนไม่กระจาย ดู
ราย ละเอียดในภาคผนวก 

2. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (โดยการเรียงล าดับจาก
มากไปหาน้อย) ในการใช้กลยุทธ์ในการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยและอาเซียน พบว่า  

2.1 นักเรียนไทยใช้กลยุทธ์ทางอารมณ์สูง
ที่สุดและใช้กลยุทธ์การจ าน้อยที่สุด นักเรียนอาเซียนใช้
กลยุทธ์ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสูงที่สุดคือกลยุทธ์
ทางอารมณ์และใช้กลยุทธ์การชดเชยน้อยที่สุด 

2.2 นักเรียนไทยใช้กลยุทธ์ในการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับต่ ากว่านักเรียนอาเซียน 4 กล
ยุทธ์ คือ กลยุทธ์การจ า กลยุทธ์ปริชาน กลยุทธ์การ
ชดเชย กลยุทธ์อภิปริชาน ส่วนอีก 2 กลยุทธ์คือ กล
ยุทธ์ทางอารมณ์ และ กลยุทธ์ทางสังคม นักเรียนไทยใช้
มากกว่านักเรียนอาเซียน 
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ตารางที่ 2 การใช้กลยุทธ์ในการเรียนรู้ภาษาภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยและนักเรียนอาเซียน 
กลยุทธ์ในการเรียนรูภ้าษา 
ของนักเรียน 

ไทย +อาเซียน ไทย  อาเซียน 

M SD alpha M SD M SD 

กลยุทธ์การเรียนรูภ้าษาโดยตรง        

 กลยุทธ์การจ า 3.55 0.76 0.92 3.51 0.72 3.85 0.82 

 กลยุทธ์ปริชาน 3.64 0.77 0.91 3.67 0.80 3.80 0.68 

 กลยุทธ์การชดเชย 3.66 0.71 0.92 3.64 0.71 3.79 0.67 

กลยุทธ์การเรียนรูภ้าษาโดยอ้อม        

 กลยุทธ์อภิปริชาน 4.05 0.74 0.92 4.01 0.69 4.11 0.90 

 กลยุทธ์ทางอารมณ ์ 4.35 0.80 0.92 4.43 0.67 4.17 1.10 

 กลยุทธ์ทางสังคม 3.80 0.80 0.91 3.88 0.79 3.85 0.95 

 n = 32   n = 24-27 n = 8  
 

3. ศึกษาความสัมพันธ์ของการใช้กลยุทธ์ในการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยและอาเซียนที่เข้า
ร่วมโครงการค่าย “Thailand ASEAN Camp 2013” 
ประจ าปีครั้งที่ 1 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางที่ 3 สรุปได้ว่า การ
ใช้กลยุทธ์ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 6 กลยุทธ์ของ

นักเรียนไทยและอาเซียนมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูง 
(r = .60 - .82) กลยุทธ์ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มี
ความสัมพันธ์กันน้อยท่ีสุดคือกลยุทธ์การชดเชยและกล
ยุทธ์การจ า (r = .60)  ส่วนกลยุทธ์ในการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษที่มีความสัมพันธ์กันมากที่สุดคือกลยุทธ์ทาง
อารมณ์และกลยุทธ์การจ า (r = .82) 

 
ตารางที่ 3 ความสัมพันธข์องการใช้กลยุทธใ์นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 6 กลยุทธข์องนักเรียนไทยและอาเซียน 
(Inter-Item Correlation Matrix) 

 
1 (Mem) 2 (Meta) 3 (Com) 4 (Mem) 5 (Aff) 6 (Soc) 

1.กลยุทธ์การจ า (Mem) 1.00 0.78 0.64 0.65 0.68 0.74 
2.กลยุทธ์ปริชาน (Meta)  1.00 0.77 0.64 0.68 0.70 
3.กลยุทธ์การชดเชย (Com)   1.00 0.60 0.63 0.63 
4.กลยุทธ์อภิปริชาน (Mem)    1.00 0.68 0.73 
5.กลยุทธ์ทางอารมณ ์(Aff)     1.00 0.82 
6.กลยุทธ์ทางสังคม (Soc)      1.00 

 

อภิปรายผล 
1. นักเรียนไทยและอาเซียนจ านวน 32 คนใช้กล

ยุทธ์ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมาก กลยุทธ์
ที่ใช้สูงที่สุดคือกลยุทธ์ทางอารมณ์ กลยุทธ์ที่ใช้น้อยที่สุด
คือกลยุทธ์ การจ า  การ ใ ช้กลยุทธ์ ในการ เรี ยนรู้

ภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยและอาเซียนเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันไม่กระจาย ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้อง
กับงานวิจัยในอดีต คือ การศึกษาของ Fewell (2010) 
[17] พบว่านักเรียนชาวญี่ปุ่นใช้กลยุทธ์ในการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษในระดับสูง ผลการวิจัยครั้งนี้แตกต่างจาก
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งานวิ จั ย ในอดี ตที่ ผู้ เ รี ยนที่ ใ ช้ ภาษาอั งกฤษเป็ น
ภาษาต่างประเทศจะใช้กลยุทธ์ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
อยู่ในระดับปานกลาง เช่น การศึกษาของ Ketabi (2012) 
[27] ที่แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนชาวอิหร่านใช้กลยุทธ์ในการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง Tse 
(2011) [26] พบว่านักเรียนชาวฮ่องกงใช้กลยุทธ์ในการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  

ส่วนในการศึกษาครั้งนี้พบว่า กลยุทธ์ที่นักเรียนไทย
และอาเซียนจ านวน 32 คนใช้สูงที่สุดคือกลยุทธ์ทาง
อารมณ์ ส่วนกลยุทธ์ที่ใช้น้อยที่สุดคือกลยุทธ์การจ า ทั้งนี้ 
อาจเป็นเพราะว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
ได้ รั บการคัดเลื อกตามเกณฑ์ที่ ก าหนดคื อต้ องมี
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างดีท าให้กลุ่ม
ตัวอย่างสามารถสื่อสารได้อย่างดี ไม่ต้องใช้กลยุทธ์การ
ชดเชยหรือกลยุทธ์การจ า  

2. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในการใช้กลยุทธ์ในการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยและอาเซียน พบว่า นักเรียน
ไทยใช้กลยุทธ์ทางอารมณ์สูงที่สุดและใช้กลยุทธ์การจ า
น้อยที่สุด นักเรียนอาเซียนใช้กลยุทธ์ ในการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษสูงที่สุดคือกลยุทธ์ทางอารมณ์และใช้กลยุทธ์
การชดเชยน้อยที่สุด ผลการวิจัยครั้งนี้แตกต่างจาก
งานวิจัยในอดีตที่การศึกษาของ Fewell (2010) [17] 
พบว่านักเรียนชาวญี่ปุ่นใช้กลยุทธ์การชดเชยมากที่สุดและ
ใช้กลยุทธ์ทางอารมณ์น้อยที่สุด Al-Buainain (2010)[25] 
พบว่ านักศึ กษาชาวอาหรับใช้กลยุทธ์ การเรี ยนรู้
ภาษาอังกฤษในระดับปานกลางจนถึงระดับสูง กลยุทธ์อภิ
ปริชานถูกใช้มากที่สุดและกลยุทธ์ทางอารมณ์ถูกเลือกใช้
น้อยที่สุด Tse (2011)[26] พบว่านักเรียนชาวฮ่องกงใช้กล
ยุทธ์การชดเชยมากที่สุดและใช้กลยุทธ์ทางอารมณ์น้อย
ที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ นักเรียนไทยและอาเซียนต้องมา
อยู่และท ากิจกรรมต่างๆร่วมกันในค่ายท าให้นักเรียนไทย
และอาเซียนต้องเรียนรู้ แลกเปลี่ยน และสร้างสัมพันธภาพ
ซึ่งกันและกัน  แต่นักเรียนส่วนมากไม่เคยอยู่ร่วมกันและ
ไม่เคยท ากิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนชาวต่างชาติโดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง จึงท าให้เกิดความรู้สึกเครียด
และกังวลที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการพูดคุยสื่อสารท า

ความรู้จักและร่วมท ากิจกรรมค่ายตลอดเวลา ดังนั้นภาระ
งานที่ได้รับมอบหมายในระหว่างการท ากิจกรรมค่ายและ
ความรู้สึกกังวลเช่นนี้จึงส่งผลต่อการเลือกใช้กลยุทธ์การ
เรียนรู้ภาษาได้ ทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนอาเซียนต้อง
ควบคุมอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นระหว่าง
การอยู่ร่วมค่าย โดยกลยุทธ์ทางอารมณ์เป็นกลยุทธ์ที่
สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนควบคุมและลดความกังวลในการ
ใช้ภาษาได้  

3. การใช้กลยุทธ์ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 6 กล
ยุทธ์ของนักเรียนไทยและอาเซียนมีความสัมพันธ์กันอยู่ใน
ระดับสูงซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการใช้กลยุทธ์ในการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษแต่ละกลยุทธ์เอื้อหรือสนับสนุนซึ่งกันและกัน 
ผู้สอนควรสอนและกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้การใช้กลยุทธ์ใน
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษทั้ง 6 กลยุทธ์ ดังที่ Rubin; & 
Chamot (1994) [30] ได้กล่าวว่าการใช้กลยุทธ์การเรียน
ภาษาแบบเฉพาะเจาะจงไม่ ได้ส่ งผลต่อการพัฒนา
ความสามารถทางภาษาและกลยุทธ์เท่านั้น และจะเกิด
ประโยชน์สูงสุดเมื่อได้มีการใช้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ข้อจ ากัดในการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
1. ในการวิจัยครั้งนี้มีข้อจ ากัดคือ การสุ่มตัวอย่าง

ไม่ได้เป็นการสุ่มแบบ random เพื่อให้ตัวอย่างมีโอกาสใน
การรับการคัดเลือกเท่ากันเนื่องจากมีข้อจ ากัดทางด้าน
งบประมาณ ดังนั้นเพื่อให้ข้อมูลมีความน่าเช่ือถือ การวิจัย
ครั้งต่อไปควรเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์
และการสังเกตด้วย อีกทั้งควรท าการสุ่มตัวอย่างแบบ 
random เพื่อให้สามารถทดสอบสมมุติฐานและท าการ
อ้างอิงผลการวิจัยไปสู่ประชากรกลุ่มอื่นที่มีคุณสมบัติ
เหมือนกันได้ 

2. ผลการวิจัยพบว่ากลยุทธ์ ในการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษทั้ง 6 กลยุทธ์มีความสัมพันธ์กันสูง ผู้พัฒนา
บทเรียนควรออกแบบและพัฒนาบทเรียนให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสใช้กลยุทธ์ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทั้ง 6 กลยุทธ์ 
และครูผู้สอนภาษาอังกฤษควรกระตุ้นและส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้กลยุทธ์ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทั้ง 
6 กลยุทธ ์
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ปีท่ี 8  ฉบับท่ี 16  เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม   2557 

ภาคผนวก ก  
ตารางที่ 4 การใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนกัเรียนไทยและนกัเรียนอาเซียน 

การใช้กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ M SD 1* (%) 2* (%) 3* (%) 4* (%) 5* (%) 

กลยุทธ์การจ า        

1. การคิดเช่ือมโยงความสมัพันธ์ระหว่างสิ่ง
ที่เรียนรูม้าแล้วกับสิ่งที่เรียนรู้ใหม ่

3.63  0.98  0 4 (11.4) 11 (31.4) 11 (31.4) 9 (25.7) 

2. การน าเอาค าใหม่ๆ ในภาษาอังกฤษใช้ใน
ประโยค เพื่อให้จ าได้ดียิ่งข้ึน 

3.81  1.09  0 4 (11.4) 10 (28.6) 7 (20.0) 14 (40.0) 

3. การเชื่อมโยงเสียงของค าใหม่ใน
ภาษาอังกฤษกับภาพ (image or 
picture) ของค านั้น เพื่อช่วยให้จ าได ้

3.94  1.13  1 (2.9) 3 (8.6) 6 (17.1) 10 (28.6) 15 (42.9) 

4. การจดจ าค าใหม่ โดยการคิดถึงภาพของ
เหตุการณ์ซึ่งค าเหล่านั้นอาจจะถูกใช้ 

3.88  1.01  0 3 (8.6) 9 (25.7) 9 (25.7) 14 (40.0) 

5. การใช้ค าพ้องเสียงเพื่อช่วยในการจ าค า
ใหม่ในภาษาอังกฤษ 

3.34  1.26  4 (11.4) 5 (14.3) 7 (20.0) 13 (37.1) 6 (17.1) 

6. การใช้บัตรค าซึ่งด้านหนึ่งของบตัรเป็น
ค าศัพท์ส่วนอีกด้านหนึง่เป็นค าแปล 
(flashcard) เพื่อช่วยในการจ าค าใหม่ใน
ภาษาอังกฤษ 

3.25  1.27  5 (14.3) 3 (8.6) 14 (40.0) 6 (17.1) 7 (20.0) 

7. การแสดงท่าทางประกอบ เพื่อช่วยในการจ า
ค าใหม่ในภาษาอังกฤษ เช่น drink = ดื่ม 
การท าท่าทางดื่มน้ าไปด้วย  

3.22  1.26  4 (11.4) 7 (20.0) 11 (31.4) 5 (14.3) 8 (22.9) 

8. การทบทวนบทเรียนภาษาอังกฤษบ่อยๆ 3.50  1.14  0 7 (20.0) 11 (31.4) 5 (14.3) 12 (34.3) 

9. การจดจ าค าหรือวลีใหม่ๆ  ในภาษาอังกฤษ
โดยการจ าว่าค าเหล่านั้นอยู่หน้าใดของ
หนังสือ,ส่วนใดของกระดาน หรือตามป้าย
ต่างๆบนท้องถนน 

3.38  1.36  5 (14.3) 5 (14.3) 6 (17.1) 10 (28.6) 9 (25.7) 

กลยุทธ์ปริชาน        

10. การพูดหรือเขียนค าใหม่ๆใน
ภาษาอังกฤษซ้ าแล้วซ้ าอีกหลายๆครั้ง 

3.34  1.12  2 (5.7) 7 (20.0) 7 (20.0) 14 (40.0) 5 (14.3) 

11. การพยายามพูดให้มสี าเนยีงใกล้เคียงกับ
เจ้าของภาษา 

4.16  1.14  1 (2.9) 3 (8.6) 3 (8.6) 9 (25.7) 19 (54.3) 

12. การฝึกฝนการออกเสียงภาษาอังกฤษ 4.16  0.95  0 2 (5.7) 6 (17.1) 10 (28.6) 17 (48.6) 

13. การใช้ค าศัพท์ในภาษาอังกฤษท่ีรู้ใน
สถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป เช่น ใช้
ในการพูด หรือใช้ในการเขียน 

3.94  1.01  1 (2.9) 2 (5.7) 5 (14.3) 15 (42.9) 12 (34.3) 
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การใช้กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ M SD 1* (%) 2* (%) 3* (%) 4* (%) 5* (%) 

14. การเริ่มต้นบทสนทนากับผู้อื่นโดยใช้
ภาษาอังกฤษ 

3.66  1.26  1 (2.9) 7 (20.0) 5 (14.3) 10 (28.6) 12 (34.3) 

15. การดรูายการโทรทัศน์หรือภาพยนตร์
ภาคภาษาอังกฤษ 

4.19  1.18  1 (2.9) 3 (8.6) 4 (11.4) 6 (17.1) 21 (60.0) 

16. การอ่านสิ่งพิมพ์ภาษาองักฤษต่างๆที่ท า
ใหก้ารเพลดิเพลิน 

3.63  1.10  0 6 (17.1) 9 (25.7) 9 (25.7) 11 (31.4) 

17. การใช้ภาษาอังกฤษในการจดโน้ต, 
ข้อความ, จดหมาย หรือรายงาน 

3.25  1.32  1 (2.9) 12 (34.3) 7 (20.0) 5 (14.3) 10 (28.6) 

18. การอ่านบทความต่างๆที่เป็น
ภาษาอังกฤษ โดยอ่านแบบผ่านๆในครั้ง
แรกเพื่อหาใจความส าคัญ และกลบัมา
อ่านทบทวนอีกครั้งอย่างละเอียด 

3.63  1.18  1 (2.9) 7 (20.0) 6 (17.1) 11 (31.4) 10 (28.6) 

19. การค้นหาค าในภาษาไทยท่ีมี
ความหมายใกล้เคียงกับค าศัพท์ใหม่ใน
ภาษาอังกฤษ 

3.44  1.32  2 (5.7) 8 (22.9) 5 (14.3) 9 (25.7) 11 (31.4) 

20. การศึกษารูปแบบการเรียงประโยคใน
ภาษาอังกฤษเพื่อน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 

3.72  1.17  1 (2.9) 4 (11.4) 9 (25.7) 8 (22.9) 13 (37.1) 

21. การหาความหมายของค าใน
ภาษาอังกฤษโดยการแบ่งค านั้นๆ
ออกเป็นส่วนๆ เพื่อให้เกิดความเขา้ใจ 
เช่น แบ่งตามรากศัพท ์

3.34  1.12  1 (2.9) 8 (22.9) 8 (22.9) 12 (34.3) 6 (17.1) 

22. การหลีกเลี่ยงการแปลภาษาองักฤษ
แบบค าต่อค า 

3.47  1.05  2 (5.7) 2 (5.7) 13 (37.1) 12 (34.3) 6 (17.1) 

23. การท าสรุปข้อมลูต่างๆทีก่ารได้ฟังหรือ
อ่านเป็นภาษาอังกฤษ 

3.09  1.17  2 (5.7) 8 (22.9) 13 (37.1) 5 (14.3) 7 (20.0) 

กลยุทธ์การชดเชย        

24. การใช้วิธีการเดา เพื่อให้เข้าใจค าใน
ภาษาอังกฤษท่ีไม่คุ้นเคย 

3.94  0.88  0 3 (8.6) 5 (14.3) 18 (51.4) 9 (25.7) 

25. การใช้ท่าทางประกอบระหว่างการ
สนทนาภาษาอังกฤษ เมื่อการนึกค า
ภาษาอังกฤษไม่ออก 

3.94  1.05  1 (2.9) 2 (5.7) 7 (20.0) 14 (40.0) 11 (31.4) 

26. การใช้ค าอื่นแทน เมื่อการไม่รูค้ าที่
ถูกต้องในภาษาอังกฤษ 

3.59  1.01  0 5 (14.3) 10 (28.6) 11 (31.4) 9 (25.7) 

27. การอ่านภาษาอังกฤษ โดยไมต่้องค้นหา
ค าใหม่ทุกค า 

3.25  1.30  3 (8.6) 7 (20.0) 8 (22.9) 10 (28.6) 7 (20.0) 
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การใช้กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ M SD 1* (%) 2* (%) 3* (%) 4* (%) 5* (%) 

28. การพยายามเดาหรือคาดการณ์เป็น
ภาษาอังกฤษว่าผู้สนทนาชาวต่างชาติจะ
พูดอะไรต่อไป 

3.53  0.92  0 5 (14.3) 10 (28.6) 15 (42.9) 5 (14.3) 

29. ถ้าไมส่ามารถคิดถึงค าในภาษาอังกฤษ
ได้ จะใช้ค าหรือวลีที่มีความหมายเหมือน
หรือใกล้เคียงกับค าทีต่้องการ 

3.72  1.11  1 (2.9) 3 (8.6) 11 (31.4) 8 (22.9) 11 (31.4) 

กลยุทธ์อภิปรชิาน        

30. การพยายามหาวิธีการต่างๆเท่าท่ีจะท า
ได้เพื่อได้ใช้ภาษาอังกฤษ 

3.88  1.10  1 (2.9) 2 (5.7) 11 (31.4) 8 (22.9) 13 (37.1) 

31. การสังเกตข้อผดิพลาดต่างๆในการใช้
ภาษาอังกฤษ และใช้ข้อผิดพลาด
เหล่านั้นเป็นบทเรียนเพื่อช่วยให้เรยีนได้
ดีขึ้น 

4.22  0.79  0 0 9 (25.7) 11 (31.4) 15 (42.9) 

32. การให้ความสนใจ เมื่อมีใครกต็ามพูด
ภาษาอังกฤษ 

4.19  0.82  0 0 9 (25.7) 10 (28.6) 15 (42.9) 

33. การพยายามที่จะหาวิธีการที่จะท าให้
เรียนภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น 

4.38  0.71  0 0 4 (11.4) 13 (37.1) 18 (51.4) 

34. การจดัตารางเวลา เพื่อให้มเีวลาเพียง
พอที่จะศึกษาภาษาอังกฤษ 

3.50  1.32  3 (8.6) 3 (8.6) 13 (37.1) 3 (8.6) 12 (34.3) 

35. การมองหาคนท่ีสามารถพูด
ภาษาอังกฤษกับเขาได ้

4.00  1.14  0 5 (14.3) 5 (14.3) 8 (22.9) 17 (48.6) 

36. การหาโอกาสที่จะอ่านภาษาอังกฤษให้
ได้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้

3.88  1.07  0 4 (11.4) 9 (25.7) 9 (25.7) 13 (37.1) 

37. การมเีป้าหมายชัดเจนในการปรับปรุง
ทักษะภาษาอังกฤษ 

4.13  1.16  1 (2.9) 3 (8.6) 4 (11.4) 9 (25.7) 18 (51.4) 

38. การคาดหวังในความก้าวหน้า/การ
พัฒนาในการเรียนภาษาอังกฤษ 

4.31  1.00  0 2 (5.7) 6 (17.1) 5 (14.3) 22 (62.9) 

กลยุทธ์ทางอารมณ ์        

39. การพยายามผ่อนคลาย เมื่อรูส้ึกกลัวท่ี
จะต้องใช้ภาษาอังกฤษ 

4.16  0.95  0 2 (5.7) 6 (17.1) 11 (31.4) 16 (45.7) 

40. การให้ก าลังใจตนเอง เมื่อต้องพูด
ภาษาอังกฤษ แม้ว่าในใจจะกลัวความ
ผดิพลาด 

4.25  0.95  0 1 (2.9) 8 (22.9) 7 (20.0) 19 (54.3) 

41. การให้รางวัลกับตนเองเมื่อใช้
ภาษาอังกฤษได้ด ี

3.66  1.23  2 (5.7) 4 (11.4) 8 (22.9) 11 (31.4) 10 (28.6) 
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การใช้กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ M SD 1* (%) 2* (%) 3* (%) 4* (%) 5* (%) 

42. การพบว่าตัวเองเป็นกังวลหรอืเครียดใน
ขณะที่ก าลังเรียนหรือใช้ภาษาอังกฤษ 

3.69  1.23  3 (8.6) 2 (5.7) 13 (37.1) 5 (14.3) 12 (34.3) 

43. การเขียนบรรยายความรู้สึกของเป็น
ภาษาอังกฤษในสมุดบันทึกประจ าวัน 

2.78  1.29  7 (20.0) 8 (22.9) 9 (25.7) 6 (17.1) 5 (14.3) 

44. การพูดคยุกับผู้อื่นถึงความรู้สกึของใน
การเรยีนภาษาอังกฤษ 

3.41  1.21  2 (5.7) 5 (14.3) 11 (31.4) 8 (22.9) 9 (25.7) 

กลยุทธ์ทางสังคม        

45. การขอร้องให้ผู้พูดพดูช้าลงหรอืพูดซ้ า 
ถ้าไม่เข้าใจภาษาอังกฤษท่ีเขาพูดอยู่ใน
ขณะนั้น 

4.19  0.90  0 1 (2.9) 8 (22.9) 9 (25.7) 17 (48.6) 

46. การขอให้ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษช่วยแก้ไข
ภาษาอังกฤษเมื่อพูดผดิ 

3.66  1.21  2 (5.7) 3 (8.6) 10 (28.6) 9 (25.7) 11 (31.4) 

47. การฝึกฝนภาษาอังกฤษกับเพื่อน
นักศึกษาคนอ่ืนๆ 

3.81  1.15  1 (2.9) 4 (11.4) 6 (17.1) 10 (28.6) 14 (40.0) 

48. การขอความช่วยเหลือจากอาจารย/์ 
เพื่อนนักศึกษาต่างชาติในการใช้
ภาษาอังกฤษ 

3.81  1.20  2 (5.7) 2 (5.7) 9 (25.7) 8 (22.9) 14 (40.0) 

49. การถามค าถามเป็นภาษาอังกฤษกับผู้ที่
อยู่ในแวดวงเดียวกัน 

3.69  1.35  1 (2.9) 8 (22.9) 5 (14.3) 4 (11.4) 17 (48.6) 

50. การพยายามศึกษาวัฒนธรรมของคนที่ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจ าชาติ 

3.66  1.12  2 (5.7) 1 (2.9) 12 (34.3) 8 (22.9) 12 (34.3) 

 

  n = 32 
หมายเหตุ: * จ านวนและร้อยละของนักเรียนท่ีใช้กลยุทธ์
ห ลั ก ก า ร เ รี ย น รู้ ภ า ษ า ใ น แ ต่ ล ะ ร ะ ดั บ 
5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย,  1 
= น้อยที่สุด 
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