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การศกึษากลวิธีการเรียนซึง่ประกอบด้วย กลวิธีการจ า กลวิธีปัญญา และกลวิธีทดแทน ใน

การเรียนภาษาไทยของผู้ เรียนชาวตา่งชาติครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือหาความถ่ีในการใช้กลวิธีการ

เรียน และเปรียบเทียบการใช้กลวิธีการเรียน รวมทัง้เพ่ือศกึษาลกัษณะการใช้กลวิธีการเรียน กลุม่

ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ ผู้ เรียนชาวตา่งชาตท่ีิพดูภาษาองักฤษเป็นภาษาแม ่จ านวน 3 คน 

และผู้ เรียนท่ีพดูภาษาญ่ีปุ่ นเป็นภาษาแม่ จ านวน 3 คน คดัเลือกกลุม่ตวัอยา่งจากผู้ เรียนท่ีมีทกัษะ

การฟัง พดู ระดบักลาง ถึง คอ่นข้างสงู โดยวิธีสุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Random) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้าได้แก่  แบบทดสอบวดัความสามารถทกัษะฟัง พดู และแบบวดั

กลวิธีการเรียน Strategy Inventory of Language Learning (SILL) Version for English 

Speakers Learning a new Language Version 5.1 ของ รีเบคก้า อ๊อกซ์ฟอร์ด แล้วน าผลท่ีได้มา

ประมวลผลโดยหาคา่เฉล่ีย 
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กลวิธีทดแทนของผู้ เรียนชาวตา่งชาติท่ีพดูภาษาองักฤษเป็นภาษาแม่ คือ 3.6 หมายถึง ใช้กลวิธีการ

เรียนคอ่นข้างมาก สว่นกลุม่ผู้ เรียนภาษาไทยท่ีพดูภาษาญ่ีปุ่ นเป็นภาษาแม่มีความถ่ี 3.4 หมายถึง ใช้

กลวิธีการเรียนบางครัง้ 

2. กลวิธีการเรียนท่ีผู้ เรียนชาวตา่งชาติทัง้สองกลุม่ใช้มาก เรียงจากกลวิธีท่ีมีความถ่ีมากไป

น้อย คือ กลวิธีปัญญา กลวิธีทดแทน และกลวิธีการจ า  

3. ลกัษณะการใช้กลวิธีพบวา่ ผู้ เรียนชาวตา่งชาตท่ีิพดูภาษาองักฤษเป็นภาษาแม่มีความถ่ี

การใช้กลวิธีปัญญา 4.5 หมายถึง ใช้กลวิธีการเรียนนีม้าก สงูกวา่ผู้ เรียนภาษาชาวตา่งชาติท่ีพดู



ภาษาญ่ีปุ่ นเป็นภาษาแม่ท่ีมีความถ่ี 3.7 หมายถึง ใช้กลวิธีการเรียนนีค้อ่นข้างมาก กลวิธีทดแทนเป็น

กลวิธีท่ีผู้ เรียนชาวตา่งชาตทิัง้สองกลุม่มีความถ่ีการใช้เทา่กนั ระดบั 3.5 หมายถึง ใช้กลวิธีการเรียนนี ้

คอ่นข้างมาก ความถ่ีการใช้กลวิธีการจ าผู้ เรียนชาวตา่งชาตท่ีิพดูภาษาญ่ีปุ่ นเป็นภาษาแม่มีความถ่ี 

3.1 หมายถึง ใช้กลวิธีนีบ้างครัง้ สงูกวา่ผู้ เรียนชาวตา่งชาติท่ีพดูภาษาองักฤษเป็นภาษาแม่เพียง

เล็กน้อยท่ีมีความถ่ี 2.8 หมายถึง ใช้กลวิธีนีบ้างครัง้ เชน่กนั 
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The purposes of this study were to find out the frequency of use of the following 

language learning strategies—Memory, Cognitive and Compensation Strategies-- to 

compare the use of these language learning strategies and to study the characteristics of 

these language learning strategies. The samples-- three native speakers of English and 

three native speakers of Japanese— were selected by means of purposive random 

sampling. The research tools used were the Thai Language Proficiency Level Test and the 

Strategy Inventory of Language Learning (SILL) Version for English Speakers Learning a 

New Language Version 5.1 by Oxford, Rebecca. The data were statistically compiled 

according to arithmetic mean. 

 

The results of the study showed that  

1. The level of frequency of the language learning strategies according to SILL-- 

Memory, Cognitive and Compensation Strategies-- used by the native speakers of 

English was 3.6 which means that these strategies were generally used while the 

usage frequency of these strategies used by the native speakers of Japanese was 

3.4 which means that these strategies were sometimes used.  

2. It was shown that in this study the respective level of use of the three strategies were 

Cognitive, Compensation and Memory Strategy for both groups. 

3. The characteristics of the language learning strategies used by foreign students 

were as follows: the level of Cognitive Strategy used by the native speakers of 



English was 4.5, meaning this strategy was always or almost always used, while that 

used by the native speakers of Japanese was 3.7, meaning the strategy was 

generally used. The level of Compensation Strategy used by native speakers of 

English and Japanese was 3.5, meaning the strategy was generally used. The level 

of Memory Strategy used by native speakers of Japanese and English was 

sometimes used, with the native speakers of Japanese at a slightly higher level of 3.1, 

while the native speakers of English were 2.8. 
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บทที่ 1 

บทน า 

ภูมิหลัง 

เม่ือเปรียบเทียบการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศกบัการเรียนการสอน

ภาษาตา่งประเทศอ่ืนๆ เชน่ ภาษาองักฤษ ภาษาญ่ีปุ่ น หรือ ภาษาจีน ถือได้วา่การเรียนการสอนภาษาไทย

เร่ิมได้รับความนิยมเม่ือไมน่านมานี ้ การเปิดการประชมุปฎิบตักิารเรียนการสอนในบริบทไทยศกึษา  ปี  

พ.ศ.2544 ดร.ฉนัทวิทย์ สชุาตานนท์ (2544) ผู้ชว่ยปลดัทบวงมหาวิทยาลยักลา่ววา่ ความนิยมในการเรียน

ภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศเร่ิมมีมากขึน้เห็นได้จากการเปิดสอนหลกัสตูรการสอนภาษาไทยแก่

ชาวตา่งชาต ิและหลกัสตูรไทยศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาของไทย 25 สถาบนั ทัง้จากภาครัฐ และเอกชน 

เชน่ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เป็นสถาบนัการศกึษาแหง่แรกท่ีได้เปิดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะ

ภาษาตา่งประเทศระดบัปริญญาโท จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัจดัโครงการสอนภาษาไทยส าหรับ

ชาวตา่งชาต ิและมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒได้จดัการเรียนการสอนภาษาไทยให้กบันกัศกึษา

ชาวตา่งชาตทิัง้ในประเทศไทยและโครงการแลกเปล่ียนกบัมหาวิทยาลยัตา่งประเทศ เชน่ มหาวิทยาลยัใน

ประเทศญ่ีปุ่ น และมหาวิทยาลยัในประเทศเกาหลี เป็นต้น นอกจากนีย้งัมีสถาบนัสอนภาษาเอกชนหลาย

แหง่ในประเทศเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยส าหรับชาวตา่งชาตขิึน้เชน่กนั เชน่ สถาบนัสอนภาษา  เอ.ย.ู

เอ และโรงเรียนภาษาและวฒันธรรมของศนูย์สง่เสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่ น) หลกัสตูรการสอนภาษาไทย

แก่ชาวตา่งชาต ิและหลกัสตูรไทยศกึษาไมเ่พียงจดัขึน้ภายในประเทศเทา่นัน้ หลายประเทศในภมูิภาคตา่งๆ 

ทัง้ในทวีปเอเชีย ยโุรป อเมริกา และออสเตรเลีย กวา่ 144 สถาบนัได้จดัการเรียนการสอน เชน่ มหาวิทยาลยั

แหง่ชาตอิอสเตรเลีย มหาวิทยาลยัฮนักกุ ประเทศเกาหลี และสถาบนัสอนภาษาไทยของเอกชนในประเทศ

ญ่ีปุ่ น  

ความสนใจในการเรียนการสอนภาษาไทยท่ีมีมากขึน้ ทบวงมหาวิทยาลยัจงึพยายามพฒันาการ

เรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน โดยจดัการประชมุเชิงปฎิบตักิารเร่ือง การเรียนการสอนภาษาไทยในบริบท

ไทยศกึษาระดบัประเทศ ขึน้เป็นครัง้แรก ระหวา่งวนัท่ี 2-4  สิงหาคม พ.ศ. 2544 มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ

สนบัสนนุพฒันาการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศ  การประชมุสมันาครัง้นีเ้ปิดโอกาส
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ให้อาจารย์ผู้สอน และผู้สนใจการเรียนการสอนภาษาไทยและไทยศกึษาแลกเปล่ียนประสบการณ์ และร่วม

แสดงความคดิเห็นเพ่ือพิจารณารูปแบบเนือ้หาวิชาภาษาไทยในบริบทไทยศกึษาส าหรับชาวตา่งชาตท่ีิ

เหมาะสม ทัง้การพฒันาเทคนิค กระบวนการถ่ายทอด และการพฒันาส่ือการสอน ซึง่ข้อคดิเห็น และ

ประสบการณ์จากการประชมุสมันาครัง้นีน้ าไปขยายผลในการประชมุระดบัภมูิภาคครัง้ตอ่มาในปีเดียวกนั 

ซึง่จดัขึน้ระหวา่งวนัท่ี 20 - 21 กนัยายน พ.ศ.2544 ณ โรงแรมฟอร์จนู กรุงเทพมหานคร ครัง้นีมี้ผู้แทนจาก

มหาวิทยาลยัจากตา่งประเทศเข้าร่วมสมันาแลกเปล่ียนทศันะ และเสนอวิธีการสอนด้วย ตวัอยา่งเชน่ ผู้แทน

จากมหาวิทยาลยัฮนักกุ ประเทศเกาหลี สถาบนัไทยศกึษา มหาวิทยาลยัปักก่ิง  ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน และศนูย์ไทยศกึษาแหง่ชาตปิระเทศออสเตรเลีย จากสมันาท าให้ทราบวา่ภมูิภาคเอเชียมีการ

จดัการเรียนการสอนภาษาไทยอยา่งมัน่คงมากวา่ 20 ปี การสมันาทัง้สองครัง้ดงักลา่ว เป็นผลให้

ทบวงมหาวิทยาลยัพิจารณาให้ทนุอดุหนนุการจดัอบรมเชิงวิชาการนานาชาตแิก่ศนูย์ไทยศกึษา คณะ

ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่จดัการอบรมเชิงปฎิบตักิารระดบันานาชาติ  ระหวา่งวนัท่ี 8 - 17 

ธนัวาคม พ.ศ. 2544 เร่ืองการสอนภาษาไทยส าหรับผู้ เรียนชาวตา่งชาต ิจากการอบรมพบวา่นกัวิชาการสว่น

ใหญ่เร่ิมให้ความส าคญักบัการปฎิบตักิารในชัน้เรียน และยทุธวิธีการเรียนการสอนภาษาไทย และ

วฒันธรรมไทยท่ีเน้นความเป็นระดบัมืออาชีพมากขึน้ 

  ความนิยมในการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศท่ีมีมากขึน้ และการพยายาม

พฒันาการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน จงึจ าเป็นต้องมีการศกึษาวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน จาก

การศกึษาวิจยัเก่ียวกบักลวิธีการเรียนภาษาของผู้ เรียน อจัฉรา วงศ์โสธร (อาวธุ วาจาสตัย์.  2533: 1 อ้างอิง

จาก อจัฉรา วงศ์โสธร. 2525.) กลา่ววา่ การศกึษากลวิธีการเรียนภาษาของผู้ เรียนท่ีประสบความส าเร็จ

สามารถชว่ยพฒันาการเรียนการสอน และเป็นแนวทางแก้ปัญหาการเรียนการสอนภาษาตา่งประเทศ 

อยา่งไรก็ตามการเรียนการสอนภาษาไทยยงัคงมีความจ ากดั ศรีวิไล พลมณี (2545) ซึง่เป็นทัง้ผู้สอนและผู้

ศกึษาการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศพบวา่ การเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะ

ภาษาตา่งประเทศมีลกัษณะเฉพาะ และมีข้อจ ากดั ผู้ เรียนสว่นใหญ่มีความสนใจและวตัถปุระสงค์การเรียน

แตกตา่งกนั การจดัการเรียนการสอนจงึควรจดัให้เหมาะสมกบัความสนใจและวตัถปุระสงค์การเรียน

เหลา่นัน้ เชน่ เรียนภาษาไทยเพ่ือการท างานและธุรกิจ เพ่ือการศกึษาตอ่ในเมืองไทย และเพ่ือการใช้

ชีวิตประจ าวนัในเมืองไทย แม้การจดัการเรียนการสอนภาษาไทยยงัคงมีความจ ากดัและจ าเป็นต้องมีการ

ศกึษาวิจยัเพ่ือพฒันาตอ่ไป แตจ่ากประสบการณ์การสอนภาษาไทยแก่ชาวตา่งชาติผู้วิจยัพบวา่ มีผู้ เรียน
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ภาษาไทยชาวตา่งชาติบางคนมีความสามารถในภาษาไทย ผู้วิจยัจงึสนใจวา่ผู้ เรียนเหลา่นีมี้กลวิธีการเรียน

อะไรท่ีชว่ยให้ประสบความส าเร็จในการเรียน ซึง่นา่จะเป็นประโยชน์ตอ่ทัง้ผู้ เรียนอ่ืนๆ และครูผู้สอน

ภาษาไทย 

เน่ืองจากมีแนวคดิเร่ืองกลวิธีการเรียนหลากหลาย การศกึษาครัง้นีจ้ะใช้แนวคดิ และเคร่ืองมือวดั

กลวิธีการเรียนโดยตรงของ อ๊อกซ์ฟอร์ด (Oxford.  1990: 57 - 98) ซึง่เป็นเคร่ืองมือวดักลวิธีการเรียนท่ีได้รับ

ความนิยม กลวิธีโดยตรงเหลา่นีป้ระกอบด้วย กลวิธีการจ า (Memory strategies) กลวิธีปัญญา (Cognitive 

strategies) และกลวิธีทดแทน (Compensation strategies)  

ผู้วิจยัเช่ือวา่การศกึษากลวิธีการเรียนของผู้ เรียนท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนภาษาไทยครัง้นี ้

จะเป็นประโยชน์ เป็นแนวทางส าหรับทัง้ผู้ เรียนและผู้สอนภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศ และยงัหวงั

เป็นอยา่งยิ่งวา่จะเป็นประโยชน์ตอ่วงการการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศ   

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

การศกึษาค้นคว้าครัง้นีมี้จดุมุง่หมายดงันี ้คือ  

1. เพ่ือหาความถ่ีการใช้กลวิธีการจ า กลวิธีปัญญา และกลวิธีทดแทนในการเรียนภาษาไทยของ

ผู้ เรียนชาวตา่งชาตท่ีิพดูภาษาองักฤษ และภาษาญ่ีปุ่ นเป็นภาษาแม่  

2. เพ่ือเปรียบเทียบความถ่ีการใช้กลวิธีการจ า กลวิธีปัญญา และกลวิธีทดแทนในการเรียน 

ภาษาไทยของผู้ เรียนชาวตา่งชาตท่ีิพดูภาษาองักฤษ และภาษาญ่ีปุ่ นเป็นภาษาแม่  

3.เพ่ือศกึษาลกัษณะการใช้กลวิธีการจ า กลวิธีปัญญา และกลวิธีทดแทน ในการเรียนภาษาไทย

ของผู้ เรียนชาวตา่งชาตท่ีิพดูภาษาองักฤษ และภาษาญ่ีปุ่ นเป็นภาษาแม่  

 

ความส าคัญของการวิจัย 

1. เพ่ือชว่ยให้ผู้ เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศตระหนกัถึงแนวทางการประยกุต์ใช้

กลวิธีการจ า กลวิธีปัญญา และกลวิธีทดแทน  

2. เพ่ือชว่ยให้ผู้สอนภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศตระหนกัถึงแนวทางการแนะน ากลวิธี

การจ า กลวิธีปัญญา และกลวิธีทดแทน แก่ผู้ เรียนได้เหมาะสม  
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ขอบเขตการวิจัย 

 ผู้วิจยัได้วางขอบเขตของการศกึษาค้นคว้าครัง้นี ้ดงันี  ้

1. กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้าเป็นผู้ เรียนชาวตา่งชาตท่ีิพดูภาษาองักฤษเป็นภาษาแม ่

จ านวน 3 คน และผู้ เรียนท่ีพดูภาษาญ่ีปุ่ นเป็นภาษาแม่ จ านวน 3 คน  

2. การศกึษาค้นคว้าครัง้นีใ้ช้แนวความคดิกลวิธีการเรียนโดยตรง ของ อ๊อกซ์ฟอร์ด  (Oxford. 

1990) แบง่กลวิธีการเรียนโดยตรงเป็น 3 กลุม่ คือ กลวิธีการจ า กลวิธีปัญญา และกลวิธีทดแทน  

3. เคร่ืองมือท่ีใช้ศกึษากลวิธี คือ แบบวดักลวิธีการเรียนภาษาของ อ๊อกซ์ฟอร์ด  (Oxford. 1990) 

ช่ือ Strategy Inventory for Language Learning (SILL) Version 5.1 มีลกัษณะใช้วดัความถ่ีการใช้กลวิธี

การจ า กลวิธีปัญญา และกลวิธีทดแทน  แบง่ตามระดบัความถ่ีเป็น  5 ระดบั คือ ระดบั 1 ไมเ่คยใช้เลย  

ระดบั 2 ไมค่อ่ยใช้ ระดบั 3 ใช้บางครัง้ ระดบั 4 ใช้คอ่นข้างมาก ระดบั 5 ใช้มาก 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. กลวิธีในการเรียนภาษา หมายถึง พฤตกิรรม การกระท า ขัน้ตอน หรือ เทคนิคเฉพาะท่ีผู้ เรียนใช้ 

ซึง่ผู้ เรียนกระท าโดยรู้ตวั เพ่ือชว่ยในกระบวนการรับข้อมลูทางภาษา เก็บข้อมลู การระลกึข้อมลู และการใช้

ข้อมลูทางภาษา                                                     

2. กลวิธีการเรียนโดยตรง หมายถึง กลวิธีของอ๊อกฟอร์ด (Oxford. 1990) ซึง่เป็นกลวิธีท่ีเก่ียวข้อง

กบัการเรียน และการเข้าใจเนือ้หาภาษาเป้าหมาย แบง่เป็นกลวิธียอ่ย 3 กลวิธี คือ กลวิธีการจ า กลวิธี

ปัญญา และกลวิธีทดแทน  

3. ผู้ เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศ หมายถึง ชาวตา่งชาตท่ีิพดูภาษาองักฤษเป็นภาษา

แม ่และ ชาวตา่งชาตท่ีิพดูภาษาญ่ีปุ่ นเป็นภาษาแม่ 

4. เคร่ืองมือ หมายถึง แบบสอบถามกลวิธีการเรียนภาษาของ อ๊อกซ์ฟอร์ด (Oxford. 1990) ช่ือ 

Strategy Inventory of Language Learning (SILL) Version for English Speakers Learning a new 

Language Version 5.1 รวมทัง้ฉบบัแปลเป็นภาษาญ่ีปุ่ น 

5. การใช้กลวิธีการเรียนภาษาไทย หมายถึง กลวิธีท่ีใช้ในทกัษะฟัง และพดู ในการเรียนภาษาไทย

ในฐานะภาษาตา่งประเทศ 

 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

ผู้วิจยัได้ท าการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และน าเสนอตามหวัข้อดงันี  ้

2.1 กลวิธีการเรียนภาษา (Learning strategies) 

2.1.1 ความหมายของกลวิธีการเรียนภาษา 

2.1.2 ความส าคญัของกลวิธีการเรียนภาษา 

 2.2 ทกัษะฟัง พดู  

2.2.1 ความหมายของทกัษะฟัง พดู  

2.2.2 ทกัษะฟัง พดู กบักลวิธีการเรียน 

2.3 แนวคดิกลวิธีการเรียนของผู้ เรียนภาษาท่ีประสบผลส าเร็จ  

 2.3.1 แนวคดิกลวิธีการเรียนของผู้ เรียนท่ีประสบผลส าเร็จของ รูบนิ (Rubin) 

2.3.2 แนวคดิกลวิธีการเรียนของผู้ เรียนท่ีประสบผลส าเร็จของ ไมเคลิ เจ โอมอลล่ี 

และแอนนา อฮ์ูล ชาโมต์ (O` Malley, J. Michael. & Chamot, Anna Uhl) 

2.3.3 แนวคดิกลวิธีการเรียนของผู้ เรียนท่ีประสบผลส าเร็จของ อ๊อกซ์ฟอร์ด  

(Rebecca Oxford) 

2.4 กลวิธีการเรียนรู้กบัทกัษะการฟัง พดู 

2.5 แบบวดักลวิธีการเรียนภาษา Strategy Inventory for Language Learning (SILL)  

2.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.6.1 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบักลวิธีการเรียนภาษาในประเทศ  

2.6.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบักลวิธีการเรียนภาษาในตา่งประเทศ 

 

2.1 กลวิธีการเรียนภาษา (Learning Strategies) 

 ความหมาย และความส าคญัของกลวิธีการเรียนภาษามีดงันี ้ 

  2.1.1 ความหมายของกลวิธีการเรียนภาษา 

ความหมายของกลวิธีการเรียนภาษามีความหลากหลาย มีผู้นิยามกลวิธีการเรียนภาษาไว้ดงันี ้  



 6 

เวนเดน และ รูบนิ (Wenden and Rubin.  1987 : 19) นิยามกลวิธีการเรียนภาษาไว้วา่ เป็นวิธี 

กระบวนการ และแผนการเรียน ท่ีผู้ เรียนใช้ในการรับข้อมลู  เก็บข้อมลู และเลือกใช้ข้อมลูทางภาษาเพ่ือ

ส่ือสาร  

อ๊อกซ์ฟอร์ด (Oxford.  1990 : 1) กลา่ววา่ รากศพัท์ของค าวา่กลวิธี (strategy) มากจากภาษา

กรีก ค าวา่ strategia หมายถึง ขัน้ตอน หรือ วิธีการท่ีใช้ในการเอาชนะสงคราม แตปั่จจบุนัความหมายได้

เปล่ียนจากการเอาชนะสงครามเป็นการควบคมุเพ่ือไปถึงเป้าหมาย ซึง่เป้าหมายของการเรียนภาษา คือ 

ความสามารถในการส่ือสาร ดงันัน้กลวิธีการเรียนภาษาจงึหมายถึง พฤตกิรรม การกระท า ขัน้ตอน หรือ 

เทคนิคเฉพาะท่ีผู้ เรียนใช้โดยรู้ตวั เพ่ือชว่ยให้เกิดความเข้าใจ และใช้ภาษาเป้าหมายได้อยา่งคลอ่งแคลว่ 

ซึง่เป็นเป้าหมายของการเรียน 

โอเมลล่ี และ ชาโมต์ (O’Malley & Chamot.  1995 :1) นิยามกลวิธีการเรียนภาษาวา่ เป็น

พฤตกิรรม หรือ ความคดิ ท่ีชว่ยผู้ เรียนให้เกิดความเข้าใจ เรียนรู้ และรักษาข้อมลูทางภาษา เน่ืองจาก

ภาษาเป็นทกัษะทางความคดิท่ีซบัซ้อน กลวิธีการเรียนจงึชว่ยจดัข้อมลู ท าให้เกิดความเข้าใจ เรียนรู้ และ

มีความคงทนของข้อมลู  

โคเฮน (Cohen.  1996 : 2) กลา่ววา่ กลวิธีการเรียนภาษา หมายถึง ขัน้ตอน หรือ พฤตกิรรมท่ี

ผู้ เรียนเลือกใช้ในการเรียน และการใช้ภาษาเป้าหมาย โคเฮนแยกความแตกตา่งระหวา่ง กลวิธีการเรียน

ภาษา (Language learning strategies) และกลวิธีการใช้ภาษา (Language use strategies) ทัง้สอง

กลวิธีมีหน้าท่ีแตกตา่งกนั คือ กลวิธีการเรียนภาษามีหน้าท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลูเข้า เก็บข้อมลู และการ

จดัการข้อมลูเหลา่นัน้ เชน่ เม่ือเรียนค าศพัท์ใหม ่ผู้ เรียนใช้ภาพชว่ยจดจ าข้อมลูเหลา่นัน้ สว่นกลวิธีการใช้

ภาษามีหน้าท่ีชว่ยลดความจ ากดัในการส่ือสาร เป็นกลวิธีท่ีใช้ดงึข้อมลูท่ีเก็บไว้เพ่ือใช้ส่ือสาร เชน่ เม่ือไม่

สามารถระลกึค าศพัท์ท่ีได้ ผู้ เรียนใช้ค าศพัท์อ่ืนท่ีมีความหมายใกล้เคียงแทนค านัน้   

ครูสตนั (Clouston.  1997: Online) กลา่ววา่ กลวิธีการเรียนภาษาเป็นพฤตกิรรม และความคดิ

ท่ีใช้ระหวา่งการเรียน เพ่ือชว่ยรักษาข้อมลูไว้ในหนว่ยความจ า 

จากนิยามดงักลา่ว เห็นได้วา่กลวิธีการเรียนภาษามีเป้าหมายเพ่ือจดัการกบัข้อมลูทางภาษาเพ่ือ

เก็บไว้ในหนว่ยความจ า และง่ายตอ่การระลกึข้อมลูเหลา่นัน้เม่ือต้องส่ือสาร ซึง่ลกัษณะกลวิธีการเรียน

ภาษา เป็นกระบวนการ ขัน้ตอน การกระท า พฤตกิรรม ในการเรียนภาษา อยา่งไรก็ตามผู้ให้นิยามกลวิธี

การเรียน มีความแตกตา่งในรายละเอียดของนิยาม เวนเดน และรูบนิ กลา่ววา่แผนการเรียนถือเป็น

กลวิธีการเรียน อ๊อกฟอร์ด กลา่ววา่ กลวิธีการเรียนภาษาเป็นการกระท าท่ีรู้ตวั ชาร์โมต์ เน้นวา่ภาษาเป็น

ทกัษะความคดิท่ีซบัซ้อน กลวิธีจงึเป็นกระบวนการทางความคดิท่ีชว่ยจดัข้อมลูท่ีซบัซ้อนให้เรียนได้ง่าย
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ขึน้ โคเฮน แยกความหมายกลวิธีการเรียนภาษาเป็นกลวิธีการเรียนภาษา และกลวิธีการใช้ภาษา  

ส าหรับการศกึษาครัง้นีเ้ป็นการศกึษาตามแนวคดิของ อ๊อกฟอร์ด เน่ืองจากอ๊อกฟอร์ดได้

ออกแบบเคร่ืองมือวดักลวิธีการเรียนภาษา ช่ือ Strategy Inventory for Language Learning (SILL) 

Version for English Speakers Learning a new Language Version 5.1 ชเมส์  (Shmais.  2003 : 

Online) กลา่ววา่ เคร่ืองมือในการศกึษาลกัษณะกลวิธีการเรียนภาษาของ อ๊อกซ์ฟอร์ด เป็นเคร่ืองมือท่ี

ได้รับความนิยม มีประโยชน์ และนิยมใช้วดักลวิธีการเรียนของผู้ เรียนภาษาในปัจจบุนั มีงานวิจยักวา่ 

40-50 เร่ืองท่ีใช้เคร่ืองมือชนิดนี ้ชเมส์ ยงัเสริมด้วยอีกวา่ แบบวดักลวิธีของ อ๊อกซ์ฟอร์ด เป็นเคร่ืองมือ

เดียวท่ีมีการตรวจสอบคา่ความเช่ือมัน่ โดยมีการตรวจสอบความถกูต้องหลายทาง ซึง่แตกตา่งจาก

เคร่ืองมือชนิดอ่ืนท่ียงัไมไ่ด้รับความนิยม เน่ืองจากเคร่ืองมือเหลา่นัน้ยงัขาดความนา่เช่ือถือ และความถกู

ต้องของข้อมลู ผู้ ท่ีเคยตอบแบบวดักลวิธีการเรียนชนิดนีแ้สดงความคดิเห็นวา่แบบวดักลวิธีการเรียนชนิด

นีน้า่สนใจ และง่ายในการตอบ (Oxford.  1990 : 279) อ๊อกซ์ฟอร์ด ได้แบง่กลวิธีการเรียนภาษาไว้ 2 

กลวิธี คือ กลวิธีการเรียนภาษาโดยตรง และกลวิธีการเรียนภาษาโดยอ้อม กลวิธีการเรียนภาษาโดยตรง 

หมายถึง กลวิธีท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัเนือ้หาท่ีเรียนซึง่ใช้การประมวลความรู้ภายในสมองผู้ เรียน เก่ียวข้อง

กบักระบวนการรับ จดั เก็บ และใช้ข้อมลูทางภาษา  กลวิธีการเรียนภาษาโดยอ้อม หมายถึง กลวิธีท่ีชว่ย

สนบัสนนุและก ากบัการเรียนท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัเนือ้การเรียน เชน่ การวางแผนการอา่นทบทวน การให้

ก าลงัใจตวัเองในการเรียน การศกึษาครัง้นีศ้กึษาเฉพาะกลวิธีการเรียนภาษาโดยตรงเทา่นัน้เน่ืองจาก

การศกึษากลวิธีในการเรียนภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศนัน้ยงัไมมี่การศกึษาไว้มากนกั ซึง่เม่ือ

เรียนภาษาผู้ เรียนจ าเป็นต้องเก่ียวข้องกบัเนือ้หาการเรียนโดยตรง การศกึษาเฉพาะกลวิธีการเรียนโดยตรง

เพียงกลวิธีเดียวก่อนนัน้จะชว่ยให้ได้ข้อมลูท่ีละเอียดมากขึน้  

2.1.2 ความส าคัญของกลวิธีการเรียนภาษา  

จากงานการศกึษาพบวา่ กลวิธีการเรียนภาษามีความส าคญัในการเรียนภาษา ผู้วิจยัขอสรุป

ประโยชน์ และความส าคญัของกลวิธีการเรียนภาษาไว้ดงันี ้

1. กลวิธีชว่ยให้การเรียนภาษาประสบความส าเร็จ  

ความแตกตา่งของระดบัความสามารถในการเรียนภาษาตา่งประเทศของผู้ เรียนมีปัจจยัมาจาก

ลกัษณะการใช้กลวิธีการเรียน จากการศกึษาของ ไบอลีสตอก ฮวง และ แวน เนอร์เซน และ โอมอลล่ี และ

ชาโมต์ (O’Malley and Chamot.  1995 : 128；citing  Bialystok : 1981, Huang and van Nerssen. 

1987) พบวา่ ผู้ เรียนท่ีมีระดบัความสามารถทางภาษาสงูมีการใช้กลวิธีการเรียนภาษาหลากหลาย และมี

ความถ่ีการใช้แตล่ะกลวิธีสงูกวา่ผู้ เรียนท่ีมีระดบัความสามารถทางภาษาต ่า เชน่เดียวกบั อาวธุ วาจาสตัย์ 
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(2533 ) และ อินทิรา นาเมืองรักษ์  (2541) พบวา่ผู้ เรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิการเรียนภาษาสงูมีความ

หลากหลาย และมีความถ่ีในการใช้กลวิธีมากกวา่ผู้ เรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิการเรียนภาษาต ่า 

2. กลวิธีการเรียนภาษาของผู้ เรียนท่ีประสบผลส าเร็จเป็นแนวทางการเรียนส าหรับผู้ เรียน

ภาษาระดบัอ่ืนๆ ได้    

จากการศกึษากลวิธีการเรียน โฮเซนเฟลด์ (Wenden and Rubin.  1987 : 16 citing  

Hosenfled.  1979) และ สเกฮนั (Clouston.  1997 : Online citing  Skehan.  1989 : 76 ) กลา่ววา่ 

ผู้ เรียนภาษาท่ีมีระดบัความสามารถทางภาษาต ่า สามารถพฒันาการเรียนภาษาของตนเองได้โดยการ

เลือกใช้ และปรับกลวิธีการเรียนภาษาของผู้ เรียนท่ีประสบผลส าเร็จให้เหมาะสมกบัการเรียนของตนเอง  

รวมทัง้ครูผู้สอนควรมีบทบาทแนะน าสง่เสริมการใช้กลวิธีเหลา่นัน้แก่ผู้ เรียน อ๊อกซ์ฟอร์ด (Oxford.  1990 : 

201) กลา่ววา่ การแนะน ากลวิธีการเรียนภาษา (Strategy Training) แก่ผู้ เรียนภาษาตา่งประเทศเป็น

สิ่งจ าเป็น วิธีการแนะน ากลวิธี (Strategy Training) กระท าได้ 3 ลกัษณะ คือ  

2.1) การแนะน าเพ่ือให้ผู้ เรียนเห็นความส าคญั และประโยชน์ของกลวิธี (Awareness 

training) โดยอธิบายแทรกผา่นกิจกรรมแตล่ะบทเรียน เชน่ การฝึกให้ผู้ เรียนใช้กลวิธีจิตพิสยั เพ่ือลด

ความกงัวล และสร้างความมัน่ใจในการเรียนภาษา ผู้สอนมอบหมายให้ผู้ เรียนเขียนค าให้ก าลงัใจ

ตนเองในการเรียน หรือ การแนะน ากลวิธีการจ าโดยใช้ จินตนภาพ เม่ือเรียนค าศพัท์ใหม่ครูผู้สอนให้

ผู้ เรียนจินตนาการค าศพัท์เหลา่นัน้เป็นภาพท่ีท าให้ผู้ เรียนจ าค าศพัท์ได้ง่ายขึน้  

2.2) การแนะน ากลวิธีการเรียนภาษาระยะสัน้ (One-time strategy training) ใช้เม่ือผู้ เรียน

เกิดปัญหาในการเรียนแตล่ะครัง้ ผู้สอนจะแนะน ากลวิธีบางชนิดเพ่ือชว่ยแก้ปัญหานัน้ เชน่ เม่ือ

ผู้ เรียนมีปัญหาในการจ าค าวา่ โจร และ จน ผู้สอนแนะน ากลวิธีการจ าโดยให้ผู้ เรียนใช้กลวิธีการจ า

โดยการผกูเร่ืองจากค าวา่ โจร และ จน เพ่ือชว่ยให้ผู้ เรียนเห็นความแตกตา่งและจ าค าศพัท์ได้  

2.3) การแนะน ากลวิธีการเรียนภาษาระยะยาว (Long-term strategy training) คือ การ

แทรกกลวิธีการเรียนตา่งๆ ไว้ในหลกัสตูร ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้กลวิธีตา่งๆ ได้หลากหลายกลวิธีผา่น

บทเรียนแตล่ะบท เชน่ แผนการสอนประกอบด้วยบทเรียน 10 บท แตล่ะบทให้แทรกกลวิธีการเรียนไว้ 1 

กลวิธี  

กลา่วโดยสรุป กลวิธีการเรียนภาษาเป็นปัจจยัหนึง่ท่ีชว่ยพฒันาการเรียน และการส่ือสาร ดงันัน้

การศกึษากลวิธีการเรียนภาษาของผู้ เรียนท่ีประสบผลส าเร็จจงึเป็นแนวทางหนึง่ท่ีชว่ยให้ผู้ เรียนพฒันา

ความสามารถทางภาษาของตนเอง ในขณะท่ีผู้สอนสามารถแนะน ากลวิธีการเรียนเหลา่นีเ้พ่ือชว่ยให้

ผู้ เรียนประสบความส าเร็จในการเรียนย่ิงขึน้   
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2.2 ทกัษะฟัง พูด  

การเรียนภาษาแบบธรรมชาตคิวรเร่ิมจากทกัษะฟัง พดู ก่อนท่ีจะพฒันาความสามารถไปสู่

ทกัษะอา่น เขียน รุ่งฤดี แผลงศร (2549) กลา่ววา่ ผู้ เรียนชาวตา่งชาตคิวรต้องฝึกฝนทกัษะการใช้ภาษาทัง้ 

การฟัง พดู อา่น และเขียน จนคลอ่งแคลว่เสมือนเจ้าของภาษา โดยเฉพาะทกัษะการฟัง ซึง่มีความส าคญั

อยา่งยิ่งท่ีจะท าให้การเรียนรู้ทกัษะอ่ืนๆ ประสบความส าเร็จได้อยา่งดีย่ิงขึน้ ทกัษะการฟังเป็นทกัษะการ

รับสารท่ีผู้ เรียนชาวตา่งประเทศมกัไมใ่ห้ความส าคญัเทา่กบัทกัษะการพดู แตแ่ท้จริงแล้ว ทกัษะทัง้สองมี

ความสมัพนัธ์กนั คือ การท่ีผู้ เรียนจะพดูได้ดี ผู้ เรียนต้องฟังให้ได้เข้าใจเสียก่อน ซึง่กลวิธีการเรียนชว่ยให้

พฒันาทกัษะทางภาษาให้ผู้ เรียนประสบความส าเร็จในการเรียนมากย่ิงขึน้  

2.2.1 ความหมายของทักษะฟัง พูด  

ความหมายของทกัษะฟัง พดู สามารถอธิบายได้ 3 ลกัษณะ (SIL International. 1999) คือ  

1. ลกัษะการถ่ายทอดของภาษา มี 2 ลกัษณะคือ การถ่ายทอดผา่นเสียง และการถ่ายทอดผา่น

ตวัอกัษร ทกัษะการฟัง พดู เป็นทกัษะท่ีเก่ียวข้องกบัการถ่ายทอดผา่นเสียง  

2. ทิศทางการส่ือสารของทกัษะทางภาษา แบง่ได้เป็น 2 ทิศทาง คือ การรับข้อความ และการสง่

ข้อความ ทกัษะฟัง เก่ียวข้องกบัการรับข้อความ ทกัษะพดู เก่ียวข้องกบัการสง่ข้อความ  

3. ความสมัพนัธ์ระหวา่งทกัษะทางภาษา และข้อมลูเข้าออก แบง่ได้เป็น 2 ลกัษณะ คือ ทกัษะ

ฟัง สมัพนัธ์กบัข้อมลูเข้า เป็นทกัษะท่ีใช้ในการรับ การเข้าใจ และเก็บข้อมลูทางภาษา สว่นทกัษะการพดู 

สมัพนัธ์กบัข้อมลูออกซึง่ต้องใช้ข้อมลูทางภาษาท่ีผู้ เรียนมี    

สรุปได้วา่ ทัง้ทกัษะฟัง พดู เป็นทกัษะท่ีรับสง่ข้อความผา่นเสียง ทกัษะฟัง เป็นทกัษะท่ีใช้ในการ

รับข้อความ เม่ือมีข้อมลูทางภาษาเข้า สว่นทกัษะพดู เป็นทกัษะท่ีใช้ในการการสง่ข้อความ เพ่ือถ่ายทอด

ข้อมลูทางภาษาโดยอาศยัข้อมลูท่ีผู้ เรียนมี  

2.2.2 ทักษะฟัง พูด กับกลวิธีการเรียน 

การใช้กลวิธีการเรียนภาษาส าหรับทกัษะฟัง พดู จงึเก่ียวข้องกบักลวิธีท่ีใช้ในการถ่ายทอดภาษา

ผา่นเสียง ทัง้ในทิศทางการรับ และการสง่ข้อความ ทกัษะการฟัง เป็นทกัษะท่ีใช้รับข้อมลู ซึง่กลวิธีการ

เรียนมีหน้าท่ีชว่ยท าให้ข้อมลูท่ีรับง่ายในการจดัเก็บ และมีความคงทน  สว่นทกัษะพดู เป็นทกัษะในการ

ส่ือสาร กลวิธีการเรียนชว่ยให้ผู้ เรียนสามารถระลกึข้อมลู หรือหลีกเล่ียงอปุสรรคในการพดูส่ือสาร ผู้ เรียนท่ี

ประสบความส าเร็จจงึเป็นผู้ มีทกัษะในการใช้กลวิธีได้อยา่งเหมาะสมกบัทกัษะการฟัง และการพดู  
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2.3 แนวคิดกลวิธีการเรียนภาษาของผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จ 

 กลวิธีการเรียนภาษาเร่ิมต้นจากงานการศกึษาช่ือ The Method of Inference in Foreign 

Language Study ของ แอรอน คาร์ตนั ในปีค.ศ.1966 และปี ค .ศ.1971 ได้สรุปวา่ การแทรกแซงทาง

ภาษา (inferencing) ถือเป็นกลวิธีท่ีใช้ในการเรียนภาษาตา่งประเทศ จากจดุเร่ิมต้นของงานการศกึษา

ของ แอรอน คาร์ตนั ในปีค.ศ.1966 จนถึงปัจจบุนั มีผู้ ท่ีสนใจศกึษาวิจยัเร่ืองกลวิธีการเรียนภาษามากมาย 

จนท าให้เกิดแนวความคดิตา่งๆ แตเ่น่ืองจากการศกึษาครัง้นีผู้้วิจยัสนใจศกึษากลวิธีการเรียนท่ีเก่ียวข้อง

กบักระบวนการเรียนภาษาท่ีเก่ียวข้องกบัความรู้ และเนือ้หาการเรียนภาษา หรือท่ีเรียกวา่ กลวิธีการเรียน

ภาษาโดยตรง (Direct Strategies) เทา่นัน้ ผู้วิจยัจงึได้ศกึษาแนวความคดิ ของผู้ ท่ีศกึษาเร่ืองกลวิธีการ

เรียนโดยตรง 3 ทา่น คือ รูบนิ (Wenden and Rubin.  1987 : 19  citing  Rubin.  1975) โอมอลล่ี และ

ชาโมต์ (O’Malley and Chamot.  1990) และ อ๊อกซ์ฟอร์ด (Oxford.  1990) ซึง่ขอเสนอแนวคดิทัง้ 3 

แนวคดิไว้ในรูปของตาราง ดงันี  ้
 
ตาราง 1 การเปรียบเทียบกลวิธีการเรียนของ รูบนิ โอมอลล่ี และชาโมต์ และ อ๊อกซ์ฟอร์ด  
 
 
ผู้ศกึษา 

 
กลวิธีโดยตรง 

 
กลวิธียอ่ย 
 

Rubin (1987) Cognitive strategies Clarification / Verification / Guessing /  

Inferencing/ Deductive reasoning/ Practicing 

Memorization/ Monitoring 

 Communication strategies Gestures/ Circumlocution 

O’Molley and Chamot 

(1990:46) 

Cognitive strategies Rehearsal(to remember), Organization(group ,classify word)  

Inferencing (use information to guess) 

Summarizing  

Deducing (apply rules to understand language) 

Imagery (use visual to remember) 

Transfer (use known linguistic information to facilitate new 

learning task)  

Elaboration (link ideas, integrate new ideas with known 

information.) 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

 
 
ผู้ศกึษา 

 
กลวิธีโดยตรง 

 
กลวิธียอ่ย 
 

Oxford (1990) Memory strategies Creating mental linkages 

Applying image and sounds 

Reviewing well 

Employing action 

 Cognitive strategies Practicing 

Receiving and sending message 

Analyzing and reasoning  

Creating structure for input and output 

 Compensation strategies Guessing intelligently  

Overcoming limitations in speaking and writing 

 

 

รายละเอียดของแนวคดิกลวิธีการเรียนโดยตรงทัง้ 3 แนวคดิมีดงันี ้ 

2.3.1 แนวคิดกลวิธีการเรียนภาษาของผู้เรียนท่ีประสบความส าเร็จของ รูบิน  

ปี ค.ศ.1975 รูบนิ (Wenden and Rubin.  1987 : 19  citing  Rubin.  1975) เร่ิมศกึษากลวิธี

การเรียนภาษาของผู้ เรียนภาษาท่ีดี โดยตัง้สมมตฐิานไว้วา่ กลวิธีการเรียนภาษาของผู้ เรียนท่ีดี หรือผู้ เรียน

ท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนเป็นแนวทางการเรียนภาษาแกผู่้ เรียนอ่ืนๆ ได้ งานศกึษาของ รูบนิ มี

ความส าคญัตอ่ผู้สนใจศกึษาเร่ืองกลวิธีการเรียน เน่ืองจากในภายหลงัมีผู้วิจยัจ านวนมากอ้างอิงงาน

ศกึษาไว้ในงานวิจยัเหลา่นัน้  

ผลการศกึษาของ รูบนิ พบลกัษณะของผู้ เรียนภาษาท่ีดี คือ กล้าลองผิดลองถกู (risk-taking) 

มองข้ามข้อความก ากวมหรือความไมช่ดัเจนของข้อความ (tolerance for ambiguity and vagueness) 

กล้าท่ีจะถกูมองวา่โง่ (willingness to appear foolish) รูบนิ ได้แบง่กลวิธีการเรียน 4 กลวิธี คือ 1) กลวิธี

ส่ือสารเพ่ือส่ือความหมายและก าจดัข้อจ ากดัในการส่ือสาร (communication strategies) 2) กลวิธีสงัคม 

(social strategies) โดยการพยายามหาโอกาสในการฝึกใช้ภาษากบับคุคลอ่ืนๆ 3) กลวิธีเมต้าคอกนิทีฟ 

(Metacognitive Learning Strategies) เป็นกลวิธีท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนโดยอ้อม 4) กลวิธีปัญญา 

(Cognitive Learning Strategies) ซึง่จะขอกลา่วถึงกลวิธีท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนโดยตรงเทา่นัน้ คือ 
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กลวิธีส่ือสาร และกลวิธีปัญญา ดงันี  ้

1. กลวิธีส่ือสาร (Communication Strategies) เป็นกลวิธีเพ่ือส่ือความหมาย และก าจดั

ข้อจ ากดัในการส่ือสาร ประกอบด้วย การใช้ภาษาทา่ทาง (Gestures) และ การใช้การอธิบายความแทน

ค าท่ีต้องการส่ือสาร (Circumlocution)  

2. กลวิธีปัญญา (Cognitive Learning Strategies) หมายถึง ขัน้ตอน การกระท า การวิเคราะห์

ภาษา การแปลงข้อมลู แบง่กลวิธีปัญญาประกอบด้วยกลวิธียอ่ย ดงันี  ้  

2.1 กลวิธีตรวจสอบความเข้าใจ (Clarification / Verification) เชน่ เม่ือเรียนกฎทาง 

ภาษาใหม ่ผู้ เรียนตรวจสอบความเข้าใจของตนจากการสอบถามผู้สอน หรือ ผู้ เรียนอ่ืนๆ กลวิธีนีช้ว่ยให้

ผู้ เรียนจ าข้อมลูท่ีถกูต้องได้  

2.2 กลวิธีการเดาความหมาย (Guessing / Inductive Inferencing) ในการสนทนา 

เม่ือผู้ เรียนไมเ่ข้าใจ จ าเป็นต้องใช้เป็นกลวิธีการเดาความหมาย โดยการวิเคราะห์จากบริบททางภาษา 

เชน่ วิเคราะห์บทสนทนาจากการตัง้ค าถามวา่ ใครเป็นผู้พดู การส่ือสารเกิดขึน้ท่ีไหน ความสมัพนัธ์

ระหวา่งผู้พดูและผู้ ฟังเป็นอยา่งไร หวัข้อสนทนาคืออะไร เป็นต้น  

2.3 กลวิธีการใช้เหตผุล (Deductive Reasoning) เพ่ือหากฎ หรือความหมายเฉพาะ 

ทางภาษา โดยการวิเคราะห์ การเปรียบเทียบ การสงัเคราะห์ รวมทัง้การหาข้อยกเว้นทางภาษา   

2.4 กลวิธีการฝึกภาษา (Practice) เพ่ือให้เกิดความถกูต้องในการใช้ภาษา เชน่ การ 

เขียน หรือพดูซ า้ๆ การน ากฎท่ีเรียนไปใช้ในบทสนทนาจริง และการพดูตามเจ้าของภาษา  

2.5 กลวิธีการจ า (Memorization) และสร้างระบบการเก็บ และน าข้อมลูมาใช้ได้ง่าย 

ขึน้ เชน่ การท าแบบฝึกหดั (Drill) การสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งค าศพัท์ กบัเสียง ทา่ทาง หรือ ภาพ การ

ใช้รหสั เพ่ือระลกึถึงข้อมลูอ่ืนๆ   

2.6 กลวิธีการควบคมุความผิดพลาด (Monitoring) เป็นกลวิธีท่ีใช้ตรวจ และแก้ไข 

ข้อผิดพลาด เชน่ การสงัเกตข้อผิดพลาดจากข้อความท่ีตนพดู แล้วแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยตนเอง  

จะเห็นได้วา่กลวิธีการเรียนโดยตรงของ รูบนิ และอ๊อกซ์ฟอร์ด นัน้มีลกัษณะเหมือนกนั เพียงแต ่

รูบนิ ได้รวมกลวิธีการจ าไว้ในกลวิธีปัญญา ซึง่ อ๊อกซ์ฟอร์ด ได้ให้รายละเอียดกลวิธีการจ าไว้มากกวา่ สว่น

กลวิธีส่ือสารของ รูบนิ มีลกัษณะเหมือนกลวิธีทดแทนของ อ๊อกซ์ฟอร์ด ซึง่เป็นกลวิธีท่ีใช้เพ่ือชว่ยให้ผู้ เรียน

ส่ือสารได้ และลดข้อจ ากดัในการส่ือสาร 
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2.3.2 แนวคิดกลวิธีการเรียนภาษาของผู้เรียนท่ีประสบความส าเร็จของ โอมอลล่ี และ

ชาโมต์ 

 ปี ค.ศ.1990 โอมอลล่ี และชาโมต์ (O’Malley and Chamot.  1990 : 138) ได้ศกึษากลวิธีการ

เรียนภาษาตา่งประเทศ และแบง่กลวิธีไว้ 3 กลวิธี คือ 1) กลวิธีเมต้าคอกนิทีฟ (Metacognitive 

Strategies) 2) กลวิธีปัญญา (Cognitive Strategies) และ 3) กลวิธีสงัคมและจิตพิสยั (Socioaffective 

Strategies) ซึง่กลวิธีท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนโดยตรง คือ กลวิธีปัญญา แบง่เป็นกลวิธียอ่ยดงันี ้ 

 1. การฝึกโดยการท าซ า้ (Repetition) เชน่ การฝึกพดูประโยคภาษาซ า้ๆ เพ่ือให้สามารถจ าได้ 

 2. การอ้างอิงแหลง่ข้อมลูอ่ืนๆ (Resourcing) เชน่ การใช้พจนานกุรม  

 3. การจดัประเภทข้อมลู (Grouping) เชน่ การจดัค าศพัท์เป็นประเภทตามหมวดหมูเ่พ่ือง่ายตอ่

การจ า 

 4. การจดบนัทกึ (Note taking) เป็นการเขียนค า หรือแนวคดิส าคญั เชน่ การใช้ค ายอ่ การวาด

รูปภาพ การใช้ตวัเลข 

 5. การใช้เหตผุล (Deducing/Inducing) ใช้กฎทางภาษาอธิบายข้อความทางภาษา 

 6. การแทนท่ี (Substitution) เลือกใช้ค า หรือ วลีอ่ืนๆ ท่ีมีความหมายคล้ายกนัแทนค าท่ีต้องการ

ส่ือสาร  

 7. การเช่ือมโยง (Elaboration) เช่ือมข้อมลูเก่า และข้อมลูใหม ่เชน่ การความรู้เก่าท าความ

เข้าใจสิ่งใหมใ่นภาษาเป้าหมาย (World elaboration) การเช่ือมโยงด้วยวิธีสร้างสรรค์ (Creative 

elaboration) เชน่ การแตง่เร่ืองเพ่ือจ าค าศพัท์ การใช้ภาพ (Imaginary) เพ่ือเข้าใจและจ า 

 8. การสรุปใจความหรือประเดน็ส าคญัจากเร่ืองท่ีได้เรียน (Summarization) 

 9. การแปล (Translation) เป็นการเทียบจากภาษาแม่เพ่ือชว่ยในการท าความเข้าใจ และส่ือสาร

 10. การใช้กฎภาษาแมใ่นการเรียนภาษาเป้าหมาย (Transfer) เชน่ การเรียนกฎการวาง

ต าแหนง่คณุศพัท์ในภาษาไทย โดยใช้กฎการวางต าแหนง่คณุศพัท์ในภาษาฝร่ังเศส  

 11. การแทรกภาษาเป้าหมาย โดยใช้ภาษาแมข่องผู้ เรียน (Inferencing) เชน่ เม่ือต้องการสร้าง

ประโยคพดูคยุกบัคนไทย ผู้ เรียนใช้กฎภาษาองักฤษสร้างประโยคภาษาไทย  

 เชน่ เดียวกบั รูบนิ ท่ีรวมกลวิธีการจ าไว้ในกลวิธีปัญญา สว่นกลวิธีทดแทน ซึง่เป็นกล วิธีท่ีใช้ใน

การส่ือสาร และลดข้อจ ากดัในการส่ือสารนัน้ โอมอลล่ี และชาโมต์ จดัให้อยูใ่นกลวิธีท่ีเรียกวา่ กลวิธีสงัคม

และจิตพิสยั 
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2.3.3 แนวคิดกลวิธีการเรียนภาษาของผู้เรียนท่ีประสบความส าเร็จของ อ๊อกซ์ฟอร์ด 

  อ๊อกซ์ฟอร์ด (Oxford.  1990 : 8) กลา่ววา่ เป้าหมายในการใช้กลวิธีการเรียนภาษา คือ เพ่ือ

ชว่ยให้การเรียนภาษาง่ายขึน้ เร็วขึน้ สนกุขึน้ มีประสิทธิภาพมากขึน้ และสามารถเช่ือมโยงข้อมลูเก่าและ

ข้อมลูใหมไ่ด้ง่ายขึน้โดยท่ีผู้ เรียนสามารถจดัการเรียนได้ด้วยตวัเอง กลวิธีการเรียนภาษาแบง่เป็น 2 กลุม่ 

คือ กลวิธีการเรียนภาษาโดยตรง หมายถึง กลวิธีท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบั เนือ้หาท่ีเรียนซึง่ใช้การประมวล

ความรู้ภายในสมองผู้ เรียน กลวิธีการเรียนภาษาโดยอ้อม หมายถึง กลวิธีท่ีชว่ยสนบัสนนุและก ากบัการ

เรียนท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัเนือ้การเรียน อ๊อกซ์ฟอร์ดเสนอกลวิธีท่ีเหมาะสมกบัทกัษะทางภาษาทัง้ 4 ทกัษะ 

ทกัษะการฟัง ทกัษะการอา่น ทกัษะการพดู และทกัษะการเขียน การศกึษาครัง้นีศ้กึษากลวิธีการเรียน

โดยตรง จงึขอกลา่วถึงเฉพาะกลวิธีโดยตรง ได้แก่ กลวิธีการจ า กลวิธีปัญญา และกลวิธีทดแทน ท่ี

เก่ียวข้องกบัทกัษะการฟัง และการพดู ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี  ้

1. กลวิธีการจ า (Memory strategies)  

กลวิธีการจ า เป็นกลวิธีท่ีใช้มาตัง้แตใ่นอดีตและยงัคงใช้ในปัจจบุนั เป็นกลวิธีชว่ยให้ข้อมลูมี

ความคงทน ประกอบด้วยกลวิธีท่ีประกอบขึน้จากตวัอกัษรยอ่ CARE ดงันี ้

1.1 อกัษร C ตวัแรก หมายถึง การสร้างความเช่ือมโยงทางความคดิ (Creating mental 

linkages) แบง่เป็นกลวิธียอ่ย 3 กลวิธี ประกอบด้วย  

1.1.1 การจดักลุม่ (Grouping) เป็นกลวิธีท่ีชว่ยจดัประเภทข้อมลูท่ีผู้ เรียนฟัง เชน่ เม่ือเรียน

ค าใหม ่ผู้ เรียนจดัประเภทค าศพัท์เหลา่นัน้ เชน่ ค าวิเศษณ์ เร็ว ช้า ยาก ง่าย จดัเป็นค า

ประเภทเดียวกนั   

1.1.2  การเช่ือมโยง (Associating/elaborating) กลวิธีการจ าชนิดนีเ้ป็นการเช่ือม

แนวความคดิในภาษาเป้าหมาย กบัแนวความคดิเดมิท่ีมีอยู่ แล้วชว่ยให้เข้าใจ เพ่ือจ า

ข้อมลูได้ง่ายยิ่งขึน้ วิธีการเช่ือมโยง เชน่ เม่ือผู้ เรียนเรียนค าวา่ ทกุ ซึง่ภาษาองักฤษ คือ 

ค าวา่ every ผู้ เรียนสร้างประโยค Tuk Tuk (รถตุ๊กตุ๊ก) is everywhere. เพ่ือชว่ยจ าวา่ 

ทกุ แปลวา่ every ในภาษาองักฤษ 

1.1.3 การใช้บริบทชว่ยจ าค าศพัท์ใหม ่(Placing new words into a context) เป็นการผกู 

หรือแตง่เร่ืองจากค าศพัท์ใหม ่แตง่ประโยคท่ีมีบริบทชว่ยให้เกิดความเข้าใจ เชน่ เม่ือ

เรียนค าศพัท์ใหม ่ค าวา่ หมดอาลยัตายอยาก ผู้ เรียนแตง่ประโยค ＊“เขาถกูไลอ่อก เขา

ก็เลยหมดอาลยัตายอยาก” ซึง่ในประโยคมีบริบทชว่ยจ าการใช้ค าศพัท์ใหม ่  
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1.2 อกัษร A หมายถึง การใช้ภาพและเสียง (Applying images and sounds) แบง่เป็นกลวิธี

ยอ่ย 4 กลวิธี ประกอบด้วย  

1.2.1 การใช้จินตภาพ (Using imagery) ใช้ภาพในการจ าค าศพัท์ เชน่ เม่ือผู้ เรียนภาษาไทย

ได้ยินค าวา่ วา่ยน า้ แล้วจินตนาการวา่ คนไหว้ในน า้ คดิเป็นภาพวา่ คนท ามือไหว้ แล้ว

พุง่ตวัในน า้    

1.2.2 การสร้างแผนภมูิความหมาย (Semantic mapping) ผู้ เรียนท าแผนภมูิเพ่ือสร้าง

ความสมัพนัธ์ของข้อมลูชว่ยในการจ า เชน่ จากภาพ 1 

 

  

  

 

 
 

ภาพประกอบ 1 การท าแผนภมูิความหมาย 

 

1.2.3 การใช้ค าส าคญั (Using keywords) เป็นการใช้ทัง้เสียงและภาพชว่ยจ า ขัน้แรกผู้ เรียน

หาค าท่ีมีเสียงคล้ายกบัค าศพัท์ใหมท่ี่เรียนซึง่เป็นเสียงจากภาษาแมห่รือภาษาอ่ืนๆ ขัน้

ท่ีสอง ผู้ เรียนใช้ภาพชว่ยในการเช่ือมข้อมลูใหมก่บัข้อมลูเก่า เชน่ ผู้ เรียนชาวญ่ีปุ่ น

เรียนค าวา่ อะไร ผู้ เรียนเช่ือมเสียงค านีซ้ึง่ออกเสียงคล้ายกบัช่ือคนญ่ีปุ่ น ช่ือวา่ อาราอิ 

หลงัจากนัน้จินตนาการภาพคนท่ีช่ืออาราอิ ท าหน้าสงสยั มีเคร่ืองหมายค าถามลอยอยู ่

หมายถึง ค านีเ้ป็นค าถาม 

1.2.4 การใช้เสียง (Representing sounds in memory) เป็นการเช่ือมเสียงค าใหมก่บัค าท่ีผู้

เรียนรู้ เชน่ ค าวา่ ไฟ ในภาษาไทย และ ไฟร์  (fire) ในภาษาองักฤษ หรือค าวา่ นาม ใน

ภาษาไทย กบัค าวา่ 名前 อา่นวา่ นามาเอะ ในภาษาญ่ีปุ่ น หรือ การใช้เสียงสมัผสั 

(rhyme) เชน่ ในการเรียนการออกเสียงวรรณยกุต์ไทย ผู้ เรียนใช้ค าท่ีมีสระเดียวกนัเพ่ือ

ชว่ยให้เกิดเสียงสมัผสัง่ายในการจ า เชน่ ประโยค ใคร ขาย ไข ่ไก่ ให้  

 

 

 

เวลา 

เท่ียง เยน็ 

โมง 
ทุ่ม 

เชา้ 

ตวัอยา่งต่างๆ ในแต่ละกลวิธีมาจากผูวิ้จยั  
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1.3 อกัษร R หมายถึง การทบทวนอยา่งเป็นระบบ (Reviewing well) เชน่ การตัง้เวลาทบทวน

บทเรียนหลงัจากเรียนแล้ว 10 นาที หลงัการเรียน 1 ชัว่โมง หรือ ทกุ 1 วนัหลงัเรียน เพ่ือชว่ยให้จ า และฝึก

ใช้สิ่งท่ีเรียนได้อยา่งเป็นธรรมชาติ 

1.4 อกัษร E หมายถึง การใช้ทา่ทางชว่ยในการจ า (Employing action) ประกอบด้วยกลวิธียอ่ย 

2 กลวิธี คือ 

1.4.1 การใช้ร่างกายและความรู้สกึ (Using physical response or sensation) เป็นการใช้

ทา่ทางจ าสิ่งท่ีเรียน เชน่ เม่ือได้ยินค าท่ีใช้วรรณยกุต์เสียงโทในภาษาไทย เชน่ ค าวา่

ใกล้ ผู้ เรียนใช้การขยบัมือขึน้ แล้วลง ตามลกัษณะวรรณยกุต์ชว่ย  

1.4.2 การใช้อปุกรณ์ (Using mechanical techniques) เป็นกลวิธีท่ีชว่ยในการจ าจากการ

ฟังค าศพัท์ใหม ่เชน่ หลงัจากเรียนค าศทัพ์ใหม ่ผู้ เรียนท าบตัรค าค าศพัท์เหลา่นัน้เพ่ือ

ชว่ยในการจ า   

2. กลวิธีปัญญา (Cognitive strategies)  

กลวิธีปัญญา หมายถึง กลวิธีชว่ยท าให้บทเรียนเข้าใจได้ง่ายขึน้ เชน่ การใช้เหตผุล การจด

บนัทกึ การสรุปบทเรียน การท าโครงสร้างบทเรียน การจดัข้อมลูเพื่อชว่ยให้เข้าใจเนือ้หามากขึน้ การ

ฝึกฝนอยา่งเป็นธรรมชาตจิากสถานการณ์จริง หรือการฝึกฝนการออกเสียง และแตง่ประโยคด้วยตนเอง 

กลวิธีปัญญาประกอบด้วยกลวิธียอ่ยท่ีประกอบขึน้จากตวัอกัษรยอ่ PRAC ดงันี ้

2.1 อกัษร P หมายถึง การฝึกฝน (Practicing) แบง่เป็นกลวิธียอ่ย 5 กลวิธี ประกอบด้วย 

2.1.1 การท าซ า้ (Repeating) เป็นกลวิธีท่ีชว่ยในการผกึฟัง และการพดู เชน่ ผู้ เรียนฝึกฟัง 

จากการฟังเสียงเจ้าของภาษาผา่นเคร่ืองบนัทกึเสียง หรือฝึกพดูเลียนเสียงเจ้าของ

ภาษา ซ า้ๆ หลายครัง้  

2.1.2 การฝึกออกเสียง (Formally practicing with sounds system) เป็นกลวิธีท่ีชว่ยในการ

ฝึกฟัง และการพดู กลวิธีนีเ้ก่ียวข้องและให้ความส าคญักบัการเสียงมากกวา่

ความหมาย เชน่ การฝึกฟัง เพื่อให้คุ้นเคยกบัเสียงในภาษาไทย โดยไมส่นใจ

ความหมายจากเร่ืองท่ีฟัง เชน่ การท าแบบฝึกหดัเพ่ือฝึกแยกเสียง /k/ และ /kh/ ท่ีฟัง

จากเคร่ืองบนัทกึเสียง เแล้วเลือกเสียงท่ีถกูต้อง  

2.1.3 การใช้ ใช้ประโยคท่ีมีรูปแบบตายตวัและรูปแบบทางภาษา (Recognizing and using 

formulas and patterns) เป็นกลวิธีท่ีชว่ยในการฝึกฟัง และการพดู ใช้ประโยคท่ีมี

รูปแบบตายตวั (formulas) เป็นข้อความท่ีไมเ่ปล่ียนแปลง เชน่ ในการทกัทาย มีสตูรใน

ตวัอยา่งต่างๆ ในแต่ละกลวิธีมาจากผูวิ้จยั  
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การพดู คือ สวสัดีคะ่ สบายดีไหม พบกนัใหม่นะคะ่ สว่นรูปแบบ (patterns) เป็น

ข้อความท่ีสามารถเตมิค าอ่ืนๆ ได้ เชน่ ประโยคการขอร้องในภาษาไทย ขอ.........

หนอ่ย และ ชว่ย............หนอ่ย  

2.1.4 การรวม (Recombining) เป็นกลวิธีท่ีชว่ยฝึกพดู โดยการน าข้อมลูตา่งๆ มาสร้างใหม่

เป็นข้อความท่ีมีความหมาย เชน่ เม่ือเรียนประโยคการเปรียบเทียบในภาษาไทย เชน่ 

ประโยค ฉนัดี ฉนัดีกวา่ ฉนัดีท่ีสดุ ผู้ เรียนรวมประโยคเหลา่นีเ้ข้าด้วยกนัเพ่ือแตง่

ประโยคใหมว่า่ ฉนัดี แตเ่ขาดีกวา่ฉนั และเขาดีท่ีสดุ  

2.1.5 การฝึกอยา่งเป็นธรรมชาต ิ(Practicing naturalistically) เป็นกลวิธีท่ีผู้ เรียนใช้ฝึก

ภาษาในสถานการณ์จริง เชน่ การให้นกัเรียนฟังขา่วจากวิทย ุดทีูวี และการพดูคยุกบั

คนไทย  

2.2 อกัษร R หมายถึง การรับและสง่ข้อความ (Receiving and sending message) แบง่เป็น

กลวิธียอ่ย 2 กลวิธี ประกอบด้วย 

2.2.1 การจบัใจความส าคญัอยา่งรวดเร็ว (Getting the idea quickly) กลวิธีนีช้ว่ยให้

เข้าใจสิ่งท่ีฟังได้ง่ายขึน้ เชน่ ใช้การตัง้ค าถามลว่งหน้าก่อนการฟัง การจดัใจความ

ส าคญัจากเร่ืองท่ีฟัง 

2.2.2 การใช้แหลง่ข้อมลู (Using resource for receiving and sending message) 

เป็นการใช้แหลง่ข้อมลูอธิบายสิ่งท่ีผู้ เรียนไมเ่ข้าใจ  เชน่ การใช้พจนานกุรม หนงัสือ

อธิบายไวยากรณ์   

2.3 อกัษร A หมายถึง การวิเคราะห์และให้เหตผุล (Analyzing and Reasoning) ซึง่แบง่เป็น

กลวิธียอ่ย 5 กลวิธี ประกอบด้วย 

2.3.1 การใช้เหตผุลเชิงนิรนยั (Reasoning deductively) เป็นกลวิธีท่ีชว่ยในการฝึกฟัง 

และการฝึกพดู กลวิธีนีเ้ก่ียวข้องกบัการใช้กฎทางภาษาเป็นสมมตฐิานเพ่ือท าความ

เข้าใจสิ่งท่ีฟัง หรือเม่ือต้องการพดู เชน่ เม่ือสนทนากบัคนไทย ผู้ เรียนชาวญ่ีปุ่ นใช้

กฎการเรียงค าในประโยคภาษาไทย ประกอบด้วย ประธาน กริยา และกรรม เพื่อ

ท าความเข้าใจประโยคท่ีตนฟังจากคูส่นทนา เชน่ ประโยค “ไปกินข้าวด้วยกนัไหม” 

ผู้ เรียนวิเคราะห์ประโยคนีต้ามลกัษณะกฎภาษาไทย ประโยคนีป้ระกอบด้วย 

ประธาน ซึง่ละไว้ กริยา และกรรม  ไหม เป็นค าถามวางไว้หลงัประโยค  

ตวัอยา่งต่างๆ ในแต่ละกลวิธีมาจากผูวิ้จยั  
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2.3.2 การวิเคราะห์ค า หรือข้อความ (Analyzing expressions) เป็นการแยกและ

วิเคราะห์สว่นประกอบของข้อความเป็นสว่นยอ่ยๆ เชน่ หลงัจากผู้ เรียนฟังค าวา่ 

ร้านอาหาร ผู้ เรียนแยกสว่นประกอบค าได้วา่ ร้าน หมายถึง สถานท่ีขายของ 

อาหาร หมายถึง สิ่งท่ีกินได้ รวมความหมายเข้าด้วยกนัท าให้สามารถเดา

ความหมายของค านีไ้ด้ 

2.3.3 การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ (Analyzing contrastively) เป็นกลวิธีท่ีใช้การ

เปรียบเทียบความเหมือน และความแตกตา่งของเสียง ค า หรือประโยคของ

ภาษาเป้าหมาย และภาษาแมข่องผู้ เรียน การเปรียบเทียบค าศพัท์ท่ีคล้ายกนัใน

ภาษาไทยและภาษาแมข่องผู้ เรียน เชน่ ค าวา่ ไฟ ในภาษาไทย ออกเสียงคล้ายกบั

ค าวา่ ไฟร์ ในภาษาองักฤษ การวิเคราะห์ประโยคบอกเลา่ในภาษาไทย คล้าย

ประโยคบอกเลา่ในภาษาองักฤษ คือ ประธาน กริยา กรรม แตต่า่งจากการเรียง

ประโยคในภาษาญ่ีปุ่ นซึง่เรียงประโยคเป็น ประธาน กรรม กริยา  

2.3.4 การแปล (Translating) เป็นกลวิธีท่ีใช้ความรู้ในภาษาแมเ่ป็นข้อมลูอ้างอิงในการ

เรียนภาษาเป้าหมาย เชน่ เม่ือผู้ เรียนท่ีพดูภาษาองักฤษเป็นภาษาแม่ ฟังคนไทย

พดูวา่ “เราก าลงัจะไป” ซึง่แปลได้เป็น We are about to go. ท าให้ผู้ เรียนสามารถ

เข้าใจสิ่งท่ีคนไทยพดูได้ และเม่ือผู้ เรียนท่ีใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาแมต้่องการพดู

วา่ “We are about to go” แปลประโยคนีเ้ป็นภาษาไทยได้วา่ “เราก าลงัจะไป” ท า

ให้ส่ือสารกบัคนไทยได้ 

2.3.5 การแทรกแซงทางภาษา (Transferring) เป็นการใช้ข้อมลูทางภาษาของผู้ เรียนใน

การเรียนเร่ืองใหม ่เชน่ การใช้กฎบางอยา่งในภาษาแมอ่ธิบายกฎภาษาไทย หรือ

การใช้ความรู้ทัว่ไปเข้าใจสิ่งท่ีเรียนในภาษาไทย เชน่ เม่ือผู้ เรียนได้ยินคนไทยพดู 

ค าวา่ คอมพิวเตอร์ ผู้ เรียนใช้ความรู้ภาษาองักฤษชว่ยเข้าใจค านี  ้เน่ืองจากค านีม้า

จากค าในภาษาองักฤษ การแทรกแซงทางภาษาไมส่ามารถใช้ได้เสมอไป 

เน่ืองจากกฎบางอยา่งในภาษาแมแ่ตกตา่งจากภาษาเป้าหมาย เชน่ ค าท่ีเก่ียวข้อง

กบัวิทยาศาสตร์ ผู้ เรียนท่ีใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาแมส่ามารถใช้ค าศพัท์ใน

ภาษาองักฤษในการส่ือสารภาษาไทยเน่ืองจากใช้ค าเหมือนกนั แตผู่้ เรียนท่ีใช้

ภาษาญ่ีปุ่ นเป็นภาษาแมไ่มส่ามารถใช้ค าศพัท์วิทยาศาสตร์ในภาษาญ่ีปุ่ นกบั

ภาษาไทยได้ เน่ืองจากภาษาญ่ีปุ่ นมีลกัษณะเฉพาะในการใช้ค าศพัท์วิทยาศาสตร์ 
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หรือ เทคโนโลยี เชน่ ค าวา่ personal computer ในภาษาญ่ีปุ่ นจะใช้ค าวา่ 

pason-com ซึง่ค าวา่ pason  ยอ่มาจาก personal และ com ยอ่มาจาก 

computer 

2.4 อกัษร C หมายถึงการจดัโครงสร้างของข้อมลูเข้า และข้อมลูออก (Creating structure for 

input and output) ชว่ยให้ข้อมลูเข้าใจง่ายยิ่งขึน้ แบง่เป็นกลวิธียอ่ย3 กลวิธี ประกอบด้วย 

2.4.1 การจดบนัทกึ (Taking note) เป็นการการจดบนัทกึอยา่งเป็นระบบ จดใจความ

ส าคญั 

2.4.2  การยอ่ความ (Summarizing) เป็นการประมวลความเข้าใจของผู้ เรียน  

2.4.3  การท าเคร่ืองหมายเน้นข้อความ (Highlighting) เป็นกลวิธีท่ีชว่ยในการฝึกฟัง เพื่อ

เน้นใจความส าคญัจากเร่ืองท่ีฟัง เป็นกลวิธีท่ีใช้ร่วมกบัการจดบนัทกึ หรือยอ่ความ  

3. กลวิธีทดแทน (Compensation strategies)  

กลวิธีทดแทน เป็นกลวิธีท่ีชว่ยให้ผู้ เรียนผา่นข้อจ ากดัในการส่ือสารได้ เป็นกลวิธีท่ีใช้ในกรณีมี

ความจ ากดัในการส่ือสารท่ีประกอบขึน้จากตวัอกัษรยอ่  GO ดงันี ้

3.1 อกัษร G หมายถึง การเดาอยา่งมีความหมาย (Guessing intelligently) เป็นกลวิธีท่ีชว่ยใน

การฟัง แบง่เป็นกลวิธียอ่ย2 กลวิธี ประกอบด้วย 

3.1.1 การเดาความความหมายโดยใช้ความรู้ทางภาษาศาสตร์ (Using linguistic clues) 

เชน่ ในบทสนทนามีค าศพัท์ ค าวา่ เผ็ด อร่อย หวาน อาหาร ค าศพัท์เหลา่นีช้ว่ยให้

ผู้ เรียนเดาเดาได้วา่หวัข้อสนทนาเก่ียวกบัเร่ืองอาหาร อะไร  

3.1.2 การเดาความความหมายโดยใช้ข้อมลูอ่ืนๆ (Using other clues) เป็นกลวิธีท่ีชว่ย

ในการฝึกฟัง เชน่ การใช้สีหน้า ทา่ทางของผู้พดูเพ่ือเดาความหมาย  

3.2 อกัษร O หมายถึง การขจดัข้อจ ากดัในการฟัง และพดู (Overcoming limitations in 

speaking and writing) ซึง่แบง่เป็นกลวิธียอ่ย 8 กลวิธี ประกอบด้วย 

3.2.1 การเปล่ียนมาใช้ภาษาแม ่(Switching to the mother tongue) หรือ การพดู

ภาษาไทยปนองักฤษ เป็นกลวิธีท่ีชว่ยลดข้อจ ากดัในการพดู 

3.2.2 การขอความชว่ยเหลือจากผู้ อ่ืน (Getting help) เป็นกลวิธีท่ีชว่ยลด 

ข้อจ ากดัในการพดู โดยใช้การหยดุพดู หรือการถาม เชน่ ผู้ เรียนพดูลืมค าวา่ น า้ 

ในประโยค ขอ..... (น า้) ผู้ เรียนใช้การหยดุเพ่ือให้เจ้าของภาษาชว่ยเตมิประโยคนี  ้

หรือการใช้ค าถาม เชน่ ค านีใ้นภาษาไทยเรียกวา่อะไร  
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3.2.3 การใช้ทา่ทาง (Using mime or gesture) เป็นกลวิธีท่ีชว่ยในการขจดัข้อจ ากดัใน 

การพดู เชน่ เม่ือผู้ เรียนลืมค าวา่ ดีมากๆ ในภาษาไทย ผู้ เรียนใช้วิธีชนูิว้หวัแมมื่อ

เพ่ือบอกความหมาย 

3.2.4 การหลีกเล่ียงข้อความบางสว่น หรือทัง้หมด (Avoiding communication partially 

or totally) เป็นกลวิธีท่ีชว่ยในการขจดัข้อจ ากดัในการพดู เชน่ หลีกเล่ียงข้อจ ากดั

โดยการหยดุพดูระหวา่งประโยค   

3.2.5 การเลือกส่ือสารเพียงบางเร่ือง (Selecting the topic) เป็นกลวิธีท่ีชว่ยในการขจดั

ข้อจ ากดัในการพดู ผู้ เรียนเลือกสนทนาในหวัข้อท่ีตนสามารถพดูได้ 

3.2.6 การปรับข้อความ (Adjusting or approximating the message) เป็นกลวิธีท่ีชว่ย

ในการขจดัข้อจ ากดัในการพดู ในการพดูผู้ เรียนปรับข้อความให้ง่ายขึน้ หรือละ

ข้อความบางสว่นของประโยค 

3.2.7 การสร้างค าใหม่  (Coining words) เป็นกลวิธีท่ีชว่ยในการขจดัข้อจ ากดัในการพดู 

ผู้ เรียนสร้างค าด้วยตนเองเม่ือไมรู้่ค าศพัท์นัน้ เชน่ ผู้ เรียนท่ีใช้ภาษาองักฤษเป็น

ภาษาแมต้่องการพดู คณุนอนก่ีโมง แตไ่มรู้่การใช้ค าวา่ นอน จงึสร้างค าศพัท์ด้วย

ตนเองโดยเทียบจากภาษาองักฤษ go to bed พดูวา่ คณุไปท่ีนอนก่ีโมง เน่ืองจาก

แปลจากรูปแบบค าในภาษาองักฤษ 

3.2.8 การใช้ค าเหมือน (Using a circumlocution or synonym) เป็นกลวิธีท่ีชว่ยในการ

ขจดัข้อจ ากดัในการพดู เป็นการใช้ค าศพัท์อ่ืนแทนค าศพัท์ท่ีต้องการพดู เชน่ เม่ือ

ผู้ เรียนไมรู้่ค าวา่ ผ้าขนหน ูผู้ เรียนใช้ค าวา่ ผ้าท่ีใช้ท าความสะอาดตวั   

 

จากความหมายและการจดัแบง่ประเภทของกลวิธีการเรียนของผู้สนใจศกึษาหลายทา่นดงักลา่ว 

ผู้วิจยัพบวา่มีความแตกตา่งในการแบง่ประเภทกลวิธี และการตัง้ช่ือ ดงันี ้  

1.  ความแตกตา่งในการแบง่ประเภทกลวิธี  

 การแบง่ประเภทของกลวิธีแตกตา่งกนั โอมอลล่ี และชาโมต์ จดักลวิธีการจ าโดยใช้ภาพ

และเสียง ให้อยูใ่นกลวิธีปัญญา สว่น อ๊อกซ์ฟอร์ด จดัให้อยูใ่นกลวิธีการจ า   

รูบนิ จดั การแสดงทา่ทางแทนค าศพัท์ให้อยูใ่นกลวิธีการส่ือสาร แตอ๊่อกซ์ฟอร์ดจดัให้อยูใ่น

กลวิธีทดแทน 

ตวัอยา่งต่างๆ ในแต่ละกลวิธีมาจากผูวิ้จยั  



 21 

รูบนิ จดัให้กลวิธีการจ าเป็นกลวิธียอ่ยในกลวิธีปัญญา แตอ๊่อกซ์ฟอร์ดแยกกลวิธีปัญญา และ

กลวิธีการจ า 

 2. ความแตกตา่งในการตัง้ช่ือกลวิธี  

 อ๊อกฟอร์ด ใช้ช่ือ กลวิธีกลวิธีทดแทน (Compensation strategies) รูบนิ ใช้ช่ือวา่ กลวิธี

ส่ือสาร (Communicative strategies) สว่นโอมอลล่ี และชาโมต์ ใช้ช่ือวา่ การแทนท่ี (Substitution 

strategies) อ๊อกซ์ฟอร์ด ใช้ช่ือกลวิธีการรับและสง่ข้อความ (Receiving and sending message) แต ่โอ

มอลล่ี และชาโมต์ ใช้ช่ือวา่ กลวิธีการใช้แหลง่ข้อมลู (Resourcing) 

 ความหลากหลาย และความแตกตา่งในการแบง่กลวิธีการเรียน และการตัง้ช่ือกลวิธี เป็น

ปัญหาหนึง่ในการศกึษากลวิธีการเรียนภาษา ส าหรับผู้สนใจศกึษาเร่ืองนีเ้น่ืองจากไมมี่มาตรฐานแนช่ดัใน

การแบง่ประเภท และช่ือเรียกกลวิธีท่ีแตกตา่งกนั 

 

2.4 กลวิธีการเรียนกับทกัษะฟัง พูด 

กลวิธีการเรียนมีความสมัพนัธ์กบัทกัษะฟัง พดู อบัราฮมั และ แวน  (Wenden and Rubin. 

1987 : 41 citing Abraham and Vann.  1987) ศกึษาเคล็ดลบัในการเรียนภาษาของผู้ เรียนท่ีประสบ

ผลส าเร็จพบวา่ ผู้ เรียนท่ีประสบผลส าเร็จมีความถ่ีการใช้กลวิธีการเรียนสงู และสามารถเลือกใช้กลวิธีการ

เรียนได้เหมาะสมกบัทกัษะฟัง พดู อา่น และเขียน นอกจากนีจ้ากผลการศกึษาของ ก ู(Gu. 2003) และ 

เฟดเดอร์โฮลดท์ (Hismanoglu.2000 citing Fedderholdt .1997) พบวา่แตล่ะกลวิธีมีความเหมาะสมกบั

การเรียนทกัษะทางภาษาตา่งๆ แตกตา่งกนั ผู้ เรียนท่ีสามารถใช้กลวิธีการเรียนได้อยา่งเหมาะสม และ

หลากหลายเหมาะสมกบัทกัษะทางภาษา จะสามารถพฒันาการเรียนได้มากขึน้  โคเฮน กลา่ววา่ 

การศกึษากลวิธีการเรียนนอกจากศกึษาความถ่ีการใช้กลวิธีการเรียนแล้ว ยงัมีการศกึษาความสมัพนัธ์

ระหวา่งกลวิธีการเรียนแตล่ะชนิด ท่ีเหมาะสมกบัการพฒันาทกัษะการเรียนตา่งๆ   (Cohen.  1996:15) 

 อ๊อกซ์ฟอร์ด  (Oxford.  1990: 57-98) กลา่ววา่ กลวิธีการเรียนชว่ยพฒันาทกัษะการเรียนภาษา

ทกุทกัษะ ได้แก่ ทกัษะฟัง พดู อา่น เขียน อ๊อกซ์ฟอร์ด  ได้ระบกุลวิธียอ่ยท่ีเก่ียวข้องกบัทกัษะฟัง พดู อา่น 

เขียน ในการศกึษาครัง้นีผู้้วิจยัขอกลา่วเฉพาะกลวิธีท่ีเก่ียวข้องกบัทกัษะฟัง พดู ดงัแสดงไว้ในตาราง 2 

ดงันี ้ 
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ตาราง 2 ลกัษณะการใช้กลวิธีการเรียนโดยตรงกบัทกัษะฟัง พดู ตามแนวคดิอ๊อกซ์ฟอร์ด  

 
 
กลวิธี 

 
กลวิธียอ่ย 

 
กลวิธีที่เหมาะสมกบัทกัษะฟัง 

 
กลวิธีที่เหมาะสมกบัทกัษะพดู 
 

กลวิธีการจ า การสร้างความเช่ือมโยง
ทางความคิด (Creating 
mental linkages) 

การใช้บริบทชว่ยจ าค าศพัท์ใหม ่ 
(Placing new words into a context) 
การจดักลุม่ (Grouping) 
การเชื่อมโยง 
(Associating/elaborating) 

การใช้บริบทชว่ยจ าค าศพัท์ใหม ่
(Placing new words into a context) 

 การใช้ภาพและเสียง 
(Applying images and 
sounds) 

การใช้เสียง  
(Representing sounds in memory) 
การใช้จินตภาพ (Using imagery) 
การสร้างแผนภมิูความหมาย  
(Semantic mapping) 
การใช้ค าส าคญั (Using keywords) 

การใช้เสียง  
(Representing sounds in memory) 

 การทบทวนอยา่งเป็นระบบ
(Reviewing well) 

การทบทวนอยา่งเป็นระบบ 
(Reviewing well) 

การทบทวนอยา่งเป็นระบบ 
(Reviewing well) 

 Employing action การใช้ร่างกายและความรู้สกึ (Using 
physical response or sensation) 
การใช้อปุกรณ์ (Using mechanical 
techniques) 

ไมมี่ 

กลวิธีปัญญา การฝึกฝน(Practicing)  
 
 
 
 
 
 
 
 

การท าซ า้ (Repeating) 
การฝึกออกเสียง  
(Formally practicing with sounds 
system) 
การใช้สตูรและรูปแบบทางภาษา  
(Recognizing and using and 
patterns) 
การฝึกอยา่งเป็นธรรมชาติ  
(Practicing naturalistically) 

การท าซ า้ (Repeating) 
การฝึกออกเสียง (Formally 
practicing with sounds system) 
การรวม (Recombining) 
 

 การรับและสง่ข้อความ 
(Receiving and 
sending) message 

 
 

การใช้แหลง่ข้อมลู (Using resource 
for receiving and sending 
message) 
การจบัใจความส าคญัอยา่ง  
(Getting the idea quickly) 
 

การใช้แหลง่ข้อมลู  
(Using resource for receiving and 
sending message) 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 
 
กลวิธี 

 
กลวิธียอ่ย 

 
กลวิธีที่เหมาะสมกบัทกัษะฟัง 

 
กลวิธีที่เหมาะสมกบัทกัษะพดู 
 

กลวิธีปัญญา การวิเคราะห์และให้เหตผุล 
(Analyzing and 
reasoning) 

การใช้เหตผุลเชิงนิรนยั  
(Reasoning deductively) 
การแปล (Translating) 
การแทรกแซงทางภาษา 
(Transferring) 
การวิเคราะห์ค า หรือข้อความ  
(Analyzing expressions) 
การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ  
(Analyzing contrastively) 

การใช้เหตผุลเชิงนิรนยั (Reasoning 
deductively) 
การแปล (Translating) 
การแทรกแซงทางภาษา 
(Transferring) 

 การจดัโครงสร้างข้อมลูเข้า 
ข้อมลูออก (Creating 
structure for input and 
output) 

การจดบนัทกึ (Taking note) 
การยอ่ความ (Summarizing) 
การท าเคร่ืองหมายเน้นข้อความ 
(Highlighting) 

ไมมี่ 

กลวิธีทดแทน การเดาอยา่งมีความหมาย 
(Guessing intelligently) 

การเดาความความหมายโดยใช้ความรู้
ทางภาษาศาสตร์ (Using linguistic 
clues) 
การเดาความความหมายโดยใช้ข้อมลู
อ่ืนๆ (Using other clues) 

ไมมี่ 

 การขจดัข้อจ ากดัในการฟัง 
พดู (Overcoming 
limitation in speaking) 

ไมมี่ การเปลี่ยนมาใช้ภาษาแม ่(Switching 
to the mother tongue) 
การขอความชว่ยเหลือจากผู้ อ่ืน 
(Getting help) 
การใช้ทา่ทาง  (Using mime or 
gesture) 
การหลีกเลี่ยงข้อความบางสว่น หรือ
ทัง้หมด  (Avoiding communication 
partially or totally) 
การเลือกสื่อสารเพียงบางเร่ือง 
(Selecting the topic) 
การปรับข้อความ  
(Adjusting or approximating the 
message) 
การสร้างค าใหม ่ (Coining words) 
การใช้ค าเหมือน (Using a 
circumlocution or synonym) 
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2.5 แบบวัดกลวิธีการเรียนภาษา Strategy Inventory for Language Learning (SILL)  

อ๊อกซ์ฟอร์ด (Oxford.  1990 : 199) ได้สร้างแบบวดักลวิธีการเรียนภาษา ช่ือ Strategy 

Inventory for Language Learning (SILL) แบง่เป็น 2 ชนิด คือ แบบวดักลวิธีการเรียนภาษา

ภาษาตา่งประเทศของผู้ เรียนท่ีพดูภาษาองักฤษ ช่ือ Strategy Inventory for Language Learning (SILL) 

Version for English Speakers Learning a new Language Version 5.1 และแบบวดักลวิธีการเรียน

ภาษาองักฤษของผู้ เรียนท่ีพดูภาษาอ่ืนๆ ช่ือ Strategy Inventory for Language Learning Version for 

Speakers of Other Languages Learning English Version 7.0 (ESL/EFL) แบบวดักลวิธีการเรียนทัง้

สองแบบมีจดุประสงค์เพ่ือวดัลกัษณะกลวิธีการเรียนภาษา และระดบัความถ่ีการใช้กลวิธีภาษาของผู้ เรียน 

การศกึษาครัง้นีใ้ช้แบบวดักลวิธี Strategy Inventory for Language Learning (SILL) Version for 

English Speakers Learning a new Language Version 5.1 เน่ืองจากกลุม่ตวัอยา่งเป็นผู้ เรียนท่ีพดู

ภาษาองักฤษ และภาษาญ่ีปุ่ นเป็นภาษาแม ่จงึมีการแปลแบบวดักลวิธีนีเ้ป็นภาษาญ่ีปุ่ น  

  แบบวดักลวิธีการเรียนภาษาแบง่เป็น 4 ตอน ดงันี ้ 

ตอนท่ี 1  ค าชีแ้จงวตัถปุระสงค์ของแบบสอบถาม และแบบสอบถามประวตัสิว่นตวัของผู้ตอบ

แบบสอบถาม เชน่ อาย ุเพศ ภาษาแม ่ทศันคตใินการเรียนภาษา 

ตอนท่ี 2 รูปแบบค าถามเป็นแบบปลายปิด มีค าอธิบายการตอบแบบสอบถาม อตัราความถ่ีในการใช้

กลวิธีตา่งๆ แบง่เป็น 5 ระดบั คือ  

ระดบั 1 ไมเ่คยใช้เลย   

ระดบั 2 ไมค่อ่ยใช้  

ระดบั 3 ใช้บ้าง  

ระดบั 4 ใช้คอ่นข้างมาก  

ระดบั 5 ใช้มาก 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามกลวิธีการเรียนภาษา ประกอบด้วยกลวิธีการจ า กลวิธีปัญญา และกลวิธี  

ทดแทน  จ านวน 41 ข้อ มีข้อเลือกเป็นข้อความให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกระดบัความถ่ีการใช้

กลวิธีท่ีตรงกบัตนเองมากท่ีสดุ  

ตอนท่ี 4 แบบรวมคะแนนแตล่ะข้อ เพ่ือหาคา่ความถ่ีการใช้กลวิธีโดยน าคะแนนท่ีได้มาหาคา่เฉล่ีย 

ในแตล่ะกลุม่กลวิธี การแปลความหมายระดบัคะแนนความถ่ีมีดงันี  ้

1.0-1.4 หมายถึง ไมเ่คยใช้เลย (never or almost never used)  

1.5-2.4 หมายถึง ไมค่อ่ยใช้ (Generally not used)  
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2.5-3.4 หมายถึง ใช้บางครัง้ (Somewhat used)  

3.5-4.4 หมายถึง ใช้คอ่นข้างมาก (Generally used)  

4.5-5.0 หมายถึง ใช้มาก (Always or almost always used) 

อ๊อกซ์ฟอร์ด (Oxford.  1990 : 279) กลา่ววา่ ผู้ ท่ีเคยตอบแบบวดักลวิธีการเรียนชนิดนีแ้สดง

ความคดิเห็นวา่แบบวดักลวิธีการเรียนชนิดนีน้า่สนใจ และง่ายในการตอบ ชเมส์  (Shmais.  2003 : 

Online) กลา่ววา่ เคร่ืองมือในการศกึษาลกัษณะกลวิธีการเรียนภาษาของ อ๊อกซ์ฟอร์ด เป็นเคร่ืองมือท่ี

ได้รับความนิยม มีประโยชน์ และนิยมใช้วดักลวิธีการเรียนของผู้ เรียนภาษาในปัจจบุนั มีงานวิจยักวา่ 

40-50 เร่ืองท่ีใช้เคร่ืองมือชนิดนี ้ชเมส์ ยงักลา่วด้วยอีกวา่ แบบวดักลวิธีของ อ๊อกซ์ฟอร์ด เป็นเคร่ืองมือ

เดียวท่ีมีการตรวจสอบคา่ความเช่ือมัน่ โดยมีการตรวจสอบความถกูต้องหลายทาง ซึง่แตกตา่งจาก

เคร่ืองมือชนิดอ่ืนท่ีไมไ่ด้รับความนิยม เน่ืองจากเคร่ืองมือเหลา่นัน้ยงัขาดความนา่เช่ือถือ และความถกู

ต้องของข้อมลู จากข้อมลูข้างต้นนีท้ าให้ผู้วิจยัน าแบบวดักลวิธี Strategy Inventory for Language 

Learning (SILL) Version for English Speakers Learning a new Language Version 5.1 ของอ๊อกซ์

ฟอร์ด (Oxford.  1990) มาใช้ในการวิจยัในครัง้นี ้

 

2.5 ผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.5.1 งานวิจัยในประเทศ 

อาวธุ วาจาสตัย์ (2533 ) ได้ศกึษากลวิธีการเรียนภาษาองักฤษของนิสิตชัน้ปีท่ี 1      

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษากลวิธีการเรียนภาษาองักฤษของนิสิตชัน้ปีท่ี 1     

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และเปรียบเทียบกลวิธีการเรียนภาษาองักฤษของนิสิตกลุม่เก่งมาก กลุม่เก่ง 

กลุม่ปานกลาง และกลุม่ออ่น กลุม่ตวัอยา่งเป็นนิสิตชาย และนิสิตหญิง ชัน้ปีท่ี 1 จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยัท่ีเรียนวิชาภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1 (FE I) ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2530 จ านวน 710 

คน แบง่เป็นนิสิตกลุม่เก่งมาก (ได้รับเกรด 4 ในการเรียนวิชา FE I) จ านวน 107 คน นิสิตกลุม่เก่ง (ได้รับ

เกรด B) จ านวน 269 คน นิสิตกลุม่ปานกลาง (ได้รับเกรด C) จ านวน 309 คน และนิสิตกลุม่ออ่น (ได้รับ

เกรด D) จ านวน 25 คน ผลการวิจยัพบวา่ 1) กลวิธีการเรียนภาษาองักฤษของนิสิตชัน้ปีท่ี 1 ท่ีนิสิตน ามา

ปฏิบตัมิากท่ีสดุ คือ กลวิธีการเดาความหมายอยา่งมีหลกัการ กลวิธีการเรียนท่ีนิสิตน ามาปฏิบตัปิาน

กลาง คือ กลวิธีการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนโดยตรง กลวิธีการฝึกฝนภาษา กลวิธีการหาวิธีการเรียน

ภาษาองักฤษท่ีเป็นของตนเอง กลวิธีการใช้ข้อผิดพลาดท่ีเกิดจากการเรียนภาษาเป็นครู และกลวิธีการจ า 

กลวิธีการเรียนท่ีนิสิตน ามาปฏิบตัน้ิอย คือ กลวิธีการพยายามใช้ภาษาองักฤษเพ่ือการตดิตอ่ส่ือสารกบั
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บคุคลอ่ืน 2) การเปรียบเทียบกลวิธีการเรียนภาษาองักฤษของนิสตชัน้ปีท่ี 1 ระหวา่งกลุม่เก่งมาก กลุม่เก่ง 

กลุม่ปานกลาง และกลุม่ออ่น คือ 2.1) กลุม่เก่งมากและกลุม่เก่งใช้กลวิธีการเรียนแตกตา่งกนัอยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ในการใช้กลวิธีการเดาความหมายอยา่งมีหลกัการ และกลวิธีการ

พยายามใช้ภาษาองักฤษเพ่ือการตดิตอ่ส่ือสารกบับคุคลอ่ืน 2.2) กลุม่เก่งมากและกลุม่ปานกลางใช้กลวิธี

การเรียนแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ในการใช้กลวิธีการเดาความหมายอยา่งมี

หลกัการ และในกลวิธีการจ า 2.3) กลุม่เก่งมากและกลุม่ออ่น ใช้กลวิธีการเรียนแตกตา่งกนัอยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ในการใช้กลวิธีการเดาความหมายอยา่งมีหลกัการ และกลวิธีการเข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนโดยตรง 2.4) กลุม่เก่งและกลุม่ปานกลางใช้กลวิธีการเรียนแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ในการใช้กลวิธีการจ า กลวิธีการเดาความหมายอยา่งมีหลกัการ กลวิธีการใช้

ข้อผิดพลาดท่ีเกิดจากการเรียนภาษาเป็นครู 2.5) กลุม่เก่งและกลุม่ออ่นใช้กลวิธีการเรียนแตกตา่งกนั

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ในการใช้กลวิธีการเดาความหมายอยา่งมีหลกัการ และกลวิธีการ

จ า 2.6) กลุม่ปานกลางและกลุม่ออ่นใช้กลวิธีการเรียนแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ในการใช้กลวิธีการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนโดยตรง และกลวิธีการเดาความหมายอยา่งมีหลกัการ 

อินทิรา นาเมืองรักษ์ (2541) ศกึษาเร่ือง กลวิธีการเรียนและกลวิธีส่ือสารในการสนทนา

ภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย มีวตัถปุระสงค์การศกึษาเพ่ือ 1) ศกึษากลวิธีการ

เรียนและ กลวิธีส่ือสารในการสนทนาภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนเบญจมรา

ชาลยั 2) ศกึษาวา่นกัเรียนแตล่ะกลุม่ใช้กลวิธีการเรียน และกลวิธีส่ือสารในการสนทนาภาษาองักฤษ

ประเภทใด และมากน้อยเพียงใด ผู้วิจยัเลือกกลุม่ตวัอยา่งจากนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปี ท่ี 4 โรงเรียน

เบญจมราชาลยั จ านวน 60 คน แบง่ออกเป็น 3 กลุม่ๆ ละ 20 คน คือ กลุม่เรียนดี กลุม่เรียนปานกลาง 

และกลุม่เรียนออ่น แล้วให้กลุม่ตวัอยา่ง ตอบแบบสอบถาม กลวิธีการเรียนสนทนาภาษาองักฤษ ท่ีผู้วิจยั

ได้ดดัแปลงมาจากงาน วิจยัของ โอมอลลีย์ และชาโมต์ (OMalley & Chamot. 1990) เสนอผลวิเคราะห์

ข้อมลู โดยใช้อตัราร้อยละ คา่เฉล่ีย และการทดสอบคา่ F (F-test) ผลจากการศกึษาจากพบวา่กลุม่เรียนดี 

ใช้กลวิธีการเรียนภาษามากท่ีสดุ จ านวน 44 กลวิธี คดิเป็นร้อยละ 38.60 รองลงมาคือกลุม่เรียนปานกลาง

ใช้จ านวน 39 กลวิธี คดิเป็นร้อยละ 34.21 สว่นกลุม่เรียนออ่น ใช้กลวิธีการเรียนภาษาน้อยท่ีสดุ จ านวน 

31 กลวิธี คดิเป็นร้อยละ 27.19 กลวิธีส่ือสารในการสนทนาภาษาองักฤษท่ีกลุม่ตวัอยา่งใช้มากเป็นอนัดบั

แรก คือ กลวิธีการถ่ายโยง (ร้อยละ 24.75) รองลงมาคือ กลวิธีลดความซ า้ซ้อน (ร้อยละ 17.37) กลวิธีท่ีใช้

น้อยท่ีสดุ คือ กลวิธีการเลียนแบบ (ร้อยละ 0.60 ซึง่ปรากฏวา่กลุม่เรียนออ่น เทา่นัน้ท่ีใช้กลวิธีนี  ้ผล

การศกึษาโดยสรุปแสดงวา่การเลือกใช้กลวิธีการเรียนสนทนาภาษาองักฤษในแตล่ะกลุม่การเรียน
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สอดคล้องกบัการเลือกใช้กลวิธีส่ือสาร คือ กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีผลสมัฤทธ์ิการเรียนภาษาองักฤษสงู จะ

เลือกใช้กลวิธีการเรียน และกลวิธีส่ือสารประเภทตา่ง ๆ มากกวา่ กลุม่ ท่ีมีผลสมัฤทธ์ิการเรียนออ่นกวา่   

 ภาวิณี อุน่วฒันา (2543) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งกลวิธีการเรียนรู้ภาษากบัความสามารถใน

การพดู และการเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ในสถาบนัเทคโนโลยีราช

มงคล วตัถปุระสงค์การศกึษา คือ 1) ศกึษากลวิธีการเรียนรู้ภาษาของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัร

วิชาชีพ ในสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 2) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความสามารถในการพดู และ

ความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ในสถาบนัเทคโนโลยี

ราชมงคล 3) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งกลวิธีการเรียนรู้ภาษา กบัความสามารถในการพดูภาษาองักฤษ

ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ในสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 4) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่ง

กลวิธีการเรียนรู้ภาษาและความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัร

วิชาชีพ ในสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล ตวัอยา่งประชากรเป็นนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้ปี 

ท่ี 3 วิชาเอกการบญัชี ปีการศกึษา 2543 จ านวน 186 คน เคร่ืองมือ ท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีคื้อ 

แบบสอบถามเก่ียวกบักลวิธีการเรียนรู้ภาษา ท่ีผู้วิจยัได้ดดัแปลงมาจาก Strategy Inventory for 

Language Learning (SILL) : Version 7.0 (ESL/EFL) ของ ออกซ์ฟอร์ด (Oxford. 1990 : 293-300) 

และแบบสอบวดัความสามารถในการพดูและการเขียนภาษาองักฤษซึง่ผู้วิจยัได้สร้างขึน้ วิเคราะห์ข้อมลู

ด้วยการหาคา่มชัฌิมเลขคณิต คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั 

ผลการวิจยัพบวา่ 1) นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้ปีท่ี 3 ใน สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล ใช้

กลวิธีการเรียนรู้ภาษาอยูใ่นระดบัปานกลาง 2) ความสามารถในการพดูภาษาองักฤษของนกัเรียนระดบั 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้ปี  ท่ี 3 ในสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล มีความสมัพนัธ์กบัความสามารถในการ

เขียนภาษาองักฤษอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 3) กลวิธีการเรียนรู้ภาษาของนกัเรียนระดบั

ประกาศนียบตัร วิชาชีพชัน้ปีท่ี 3 ในสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล ไมมี่ความสมัพนัธ์กบัความสามารถใน

การพดูภาษาองักฤษ 4) กลวิธีการเรียนรู้ภาษาของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัร วิชาชีพชัน้ปีท่ี 3 ใน

สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล ไมมี่ความสมัพนัธ์กบั ความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ สรุปได้วา่ 

ความสามารถในการพดู และการเขียนมีความสมัพนัธ์กนั แต่ความถ่ีของการใช้กลวิธีการเรียนไมมี่

ความสมัพนัธ์กบัระดบัทกัษะการพดูและทกัษะเขียน  

นฤมล โคตรสมบตัิ (2546) ได้ศกึษากลวิธีการเรียนภาษาองักฤษของนิสิตบณัฑิตคณะ

วิทยาศาสตร์ ซึง่มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษสงูและต ่า ตวัอยา่งประชากรคือ นิสิตบณัฑิต

ระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาจลุชีววิทยาและชีววิทยา จ านวน 39 คน ซึง่แบง่เป็นกลุม่ท่ีมี
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ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษสงู 9 คน และกลุม่ท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษต ่า 30 

คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ Quick Placement Test Version 2 ซึง่พฒันาโดย มหาวิทยาลยัออกซ์

ฟอร์ด ในค.ศ. 2001 และแบบสอบถาม Strategy Inventory for Language Learning (SILL) ของ 

Rebecca Oxford ใน ค.ศ.1990 รวมทัง้การสมัภาษณ์ โดยคา่ความนา่เช่ือถือของแบบสอบถาม อยูท่ี่ 

0.92 ผลการศกึษาพบวา่ นิสิตใช้กลวิธีการเรียนภาษาองักฤษทกุกลุม่กลวิธี โดยใช้กลุม่กลวิธีทดแทนอยู่

ในระดบัสงู และใช้กลุม่กลวิธีเมต้าคอกนิทีฟ กลวิธีปัญญา กลวิธีสงัคมและความรู้สกึ และกลวิธีการจ า 

อยูใ่นระดบัปานกลาง สรุปได้วา่นิสิตท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษสงูและต ่าใช้กลวิธีการเรียน

ไมแ่ตกตา่งกนัในทกุกลุม่กลวิธีอยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.5 

2.5.2 งานวิจัยในต่างประเทศ 

โมชิซูกิ (Mochizuki.  1999 : Online) ได้ศกึษาลกัษณะการใช้กลวิธีการเรียนภาษาองักฤษ ของ

นกัศกึษามหาวิทยาลยัของญ่ีปุ่ น และปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การเลือกใช้กลวิธีการเรียนภาษา รวมทัง้ศกึษา

ความคดิเห็นของนกัศกึษาเก่ียวกบัระดบัทางภาษาของตนเอง ใช้แบบวดัระดบัภาษาองักฤษ The 

Second Grade Test of the Society of Testing English Proficiency (STEP) และ แบบทดสอบของ

ออกซ์ฟอร์ด จ านวน 80 ข้อ (Strategy Inventory for Language Learning SILL) ศกึษาจากนกัศกึษา

มหาวิทยาลยัชัน้ปีท่ี 2 จ านวน 44 คน และนกัศกึษามหาวิทยาลยัชัน้ปีท่ี  1 จ านวน 113 คน ด าเนิน

การศกึษาในเดือน พฤษภาคม ค.ศ. 1996 ผลการศกึษาพบวา่ นกัศกึษามหาวิทยาลยัชาวญ่ีปุ่ นใช้กลวิธี

ทดแทนมากท่ีสดุ และใช้กลวิธีท่ีเก่ียวกบัสงัคม และความรู้สกึน้อยท่ีสดุ รวมทัง้พบวา่ผู้ เรียนท่ีมีระดบัการ

เรียนดีมีระดบัความถ่ีในการใช้กลวิธีปัญญา และเมตาคอกนิทีฟ สงูกวา่นกัเรียนกลุม่ระดบัการเรียนออ่น 

นอกจากนีพ้บวา่ปัจจยัท่ีสง่ผลท่ีการเลือกใช้กลวิธีมากท่ีสดุ คือ วิชาเอกของนกัศกึษา แรงจงูใจ ความ

สนใจในภาษาองักฤษ และเพศ สว่นการประเมินระดบัภาษาองักฤษของตนเองพบวา่ไมต่รงตาม

ความสามารถท่ีแท้จริง  

  ชเมส์  (Shmais.  2003 : Online) ได้ศกึษากลวิธีการเรียนภาษาองักฤษของนกัศกึษา

ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัแหง่ชาต ิอนั นาชา ในปาเลสไตส์  ใช้ Strategy Inventory for Language 

Learning (SILL) ศกึษานกัศกึษาท่ีพดูภาษาอาราบกิเป็นภาษาท่ีแม่  การศกึษาครัง้นีเ้พ่ือศกึษาอตัราการ

ใช้กลวิธีการเรียนภาษาตอ่เพศ และระดบัความสามารถทางภาษาของนกัศกึษาซึง่แบง่ตามระดบัชัน้ปีของ

นกัศกึษา และเพื่อศกึษาการประเมินระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษของตนเอง  จากการศกึษา

พบวา่อตัราการใช้กลวิธีการเรียนภาษาองักฤษ อยูใ่นระดบัสงูถึงปานกลาง  กลวิธีการเรียนเมตาคอกนิทีฟ

เป็นกลวิธีท่ีใช้มากท่ีสดุ คือ 79.6% จากกลวิธีการเรียนภาษาอ่ืนๆ กลวิธีทดแทนเป็นกลวิธีท่ีใช้น้อยท่ีสดุ 
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คือ 63% จากการศกึษารายงาน เพศ และ ระดบัชัน้เรียนของนกัศกึษาไมมี่นยัส าคญัตอ่การใช้กลวิธีการ

เรียนภาษา ผู้วิจยังานศกึษาครัง้นีเ้สนอวา่ควรมีการสอนการใช้กลวิธีการเรียนแบบ กลวิธีการจ า กลวิธี

ปัญญากลวิธีการทดแทน ในห้องเรียนภาษาด้วย  

โฮลท์ (Holt.  2005 : Online) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความสามารถทางภาษาองักฤษตอ่

กลวิธีการเรียนภาษาองักฤษของนกัศกึษาชาวจีน ท่ีเรียนภาษาองักฤษในมหาวิทยาลยัตา่งประเทศ 

จ านวน 74 คน โดยใช้  Strategy Inventory for Language Learning (SILL) ของออกซ์ฟอร์ด 

ประกอบด้วยกลวิธีการเรียน 6 แบบ คือ กลวิธีการจ า กลวิธีปัญญา กลวิธีทดแทน  กลวิธีเมตาคอกนิทีฟ 

กลวิธีทางสงัคม และกลวิธีจิตพิสยั จากการศกึษาพบวา่ นกัศกึษาท่ีมีระดบัความสามารถทาง

ภาษาองักฤษระดบัสงูจะใช้กลวิธีการเรียนทกุแบบ และมีความถ่ีในการใช้กลวิธีแตล่ะชนิดสงูกวา่ผู้ เรียน

กลุม่อ่ืนซึง่กลวิธีการทดแทนเป็นกลวิธีท่ีใช้มากท่ีสดุ การศกึษาสรุปได้วา่ การใช้กลวิธีการเรียนในกลุม่

ผู้ เรียนท่ีมีความสามารถภาษาองักฤษสงู และผู้ เรียนท่ีมีความสามารถภาษาองักฤษต ่า มีความแตกตา่ง

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ 

 



บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 

การศกึษาค้นคว้าครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ด าเนินการวิจยัตามขัน้ตอนดงันี  ้

3.1 การเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

3.3 สถิตใินการวิจยั  

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมลู 

3.5 การจดักระท าข้อมลู และการวิเคราะห์ข้อมลู 

 

3.1 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้าครัง้นี  ้ได้แก่ ผู้ เรียนชาวตา่งชาตท่ีิพดูภาษาองักฤษเป็น

ภาษาแม ่จ านวน 3 คน และผู้ เรียนชาวตา่งชาติท่ีพดูภาษาญ่ีปุ่ นเป็นภาษาแม่ จ านวน 3 คน กลุม่ตวัอยา่ง

คดัเลือกจากผู้ เรียนท่ีมีความสามารถในทกัษะการฟัง พดู ระดบัสงู โดยวิธีสุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง 

(Purposive Random)  

 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้าได้แก่ แบบทดสอบความสามารถทกัษะฟัง พดู  และ 

แบบสอบถามกลวิธีการเรียนภาษาซึง่ดดัแปลงจากแนวคดิของ อ๊อกซ์ฟอร์ด (Oxford. 1990) ช่ือ Strategy 

Inventory of Language Learning (SILL) Version for English Speakers Learning a new Language 

Version 5.1  ซึง่มีรายละเอียดดงันี  ้

   3.2.1 แบบทดสอบวดัความสามารถทกัษะฟัง พดู (ดจูากภาคผนวก ก) 

   เน่ืองจากการศกึษาครัง้นีผู้้วิจยัสนใจศกึษากลวิธีของผู้ เรียนท่ีมีความสามารถในทกัษะฟัง พดู 

ภาษาไทยระดบัสงู ดงันัน้ในการเลือกกลุม่ตวัอยา่งตามคณุสมบตัท่ีิต้องการผู้วิจยัจงึสร้างแบบทดสอบวดั
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ความสามารถทกัษะฟัง พดู ซึง่ผู้วิจยัมีแผนการและขัน้ตอนในการสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถ

ทกัษะฟัง พดู ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ศกึษาวิธีการทดสอบทกัษะฟัง พดู และเกณฑ์การให้คะแนนในทกัษะฟัง พดู ของ  

 ก่ิงแก้ว อารีรักษ์ (2546:81-86, 105-112)   

2. สร้างแบบทดสอบวดัความสามารถทกัษะฟัง พดู ตามแนวความคดิ ของ  

 ก่ิงแก้ว อารีรักษ์ (2546) 

3. ตรวจสอบแบบทดสอบวดัความสามารถทกัษะฟัง พดู โดยผู้ เช่ียวชาญเป็นผู้ตรวจสอบ 

4. แก้ไข ปรับปรุง ทดสอบวดัความสามารถทกัษะฟัง พดู  

5. พิมพ์ทดสอบวดัความสามารถทกัษะฟัง พดู พิสจูน์อกัษร และท าส าเนาพร้อมน าไป  

      เก็บข้อมลูกบักลุม่ตวัอยา่งจริง 

3.2.2. แบบวดักลวิธีการเรียนภาษาซึง่ดดัแปลงจากแนวคดิของ อ๊อกซ์ฟอร์ด (Oxford. 1990) 

ช่ือ Strategy Inventory of Language Learning (SILL) Version for English Speakers Learning a 

new Language Version 5.1 (ดภูาคผนวก ข) ใช้วดัความถ่ีกลวิธีการจ า กลวิธีปัญญา และกลวิธีทดแทน 

จ านวนค าถามทัง้หมดมี 41 ข้อ แบง่ระดบัความถ่ีเป็น 5 ระดบั คือ ระดบั 1 ไมเ่คยใช้เลย  ระดบั 2 ไมค่อ่ย

ใช้ ระดบั 3 ใช้บ้าง ระดบั 4 ใช้คอ่นข้างมาก ระดบั 5 ใช้มาก  

การแปลความหมายระดบัคะแนนความถ่ีการใช้กลวิธีมีเกณฑ์ดงันี  ้

1.0-1.4 หมายถึง ไมเ่คยใช้เลย (never or almost never used)  

1.5-2.4 หมายถึง ไมค่อ่ยใช้ (Generally not used)  

2.5-3.4 หมายถึง ใช้บางครัง้ (Somewhat used)  

3.5-4.4 หมายถึง ใช้คอ่นข้างมาก (Generally used)  

4.5-5.0 หมายถึง ใช้มาก (Always or almost always used) 

เน่ืองจากการศกึษาครัง้นีน้อกจากจะเป็นกลุม่ตวัอยา่งท่ีพดูภาษาองักฤษเป็นภาษาแมแ่ล้ว ยงัมี

กลุม่ตวัอยา่งท่ีพดูภาษาญ่ีปุ่ นเป็นภาษาแม่ด้วย จงึจ าเป็นต้องแปลแบบสอบถามกลวิธีการเรียนภาษาเป็น

ภาษาญ่ีปุ่ น (ดภูาคผนวก ค) โดยมีชาวญ่ีปุ่ นเป็นผู้แปล  
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    3.2.3 แนวค าถามสมัภาษณ์การใช้กลวิธีการเรียนตามแนวคดิ และเนือ้หาจากเคร่ืองมือ 

แบบสอบถามกลวิธีการเรียนภาษาของ อ๊อกซ์ฟอร์ด (Oxford. 1990) (ดภูาคผนวก ง) 

 

3.3 สถติใินการวิจัย 

1. คา่เฉล่ีย (Arithmetic mean) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์.  2538 : 137)  

 
     

∑x          X  =   
                 n 
 
เม่ือ  X หมายถึง มชัณิมเลขคณิตของกลุม่ตวัอยา่ง 

x หมายถึง คา่เฉล่ีย          

n หมายถึง จ านวนคะแนนในกลุม่ 

∑x  หมายถึง ผลรวมของคะแนนทัง้หมดในกลุม่  

 

3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจยัได้วางแผนเก็บรวบรวมข้อมลู ตามขัน้ตอนดงันี  ้

 1. ตดิตอ่ผู้ เรียนชาวตา่งชาตเิพ่ือขอศกึษาลกัษณะการใช้กลวิธีการเรียน   

2. ทดสอบระดบัความสามารถของผู้ เรียน ด้วยแบบทดสอบความสามารถทกัษะฟัง พดู โดยมี

ผู้ให้คะแนน 2 คน คือ ผู้วิจยั และนางสาวธนาพร โภควิบลูย์ ซึง่เป็นผู้ มีประสบการณ์การสอนภาษาไทยใน   

ฐานะภาษาตา่งประเทศมากวา่ 5 ปี ปัจจบุนัก าลงัศกึษาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศ ณ  

คณะมนษุยศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  

3. คดิคะแนนความสามารถทกัษะฟัง พดู โดยหาคา่ร้อยละจากการให้คะแนนของผู้ให้คะแนน 2 

คน ตามข้อ 2 

4. น าแบบสอบถามกลวิธีการเรียน ของ อ๊อกซ์ฟอร์ด (Oxford. 1990) ช่ือ Strategy Inventory  

for Language Learning (SILL) Version 5.1 ไปเก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่ง  
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5. สมัภาษณ์ลกัษณะการใช้กลวิธีการเรียนจากกลุม่ตวัอยา่งแตล่ะคน โดยเลือกสมัภาษณ์  

เฉพาะกลวิธีท่ีมีระดบัความถ่ี 3-5  

6. น าผลท่ีได้มาวิเคราะห์ 

  

3.5 การจัดกระท าข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล  

1. วิเคราะห์ผลคะแนนจากแบบทดสอบวดัความสามารถทกัษะฟัง พดู ภาษาไทยในฐานะ

ภาษาตา่งประเทศ คะแนนเตม็ 100 คะแนน  

2. วิเคราะห์ผลคะแนนจากแบบวดักลวิธีการเรียนภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศ คือ 

แบบสอบถามกลวิธีการเรียนภาษาของ อ๊อกซ์ฟอร์ด (Oxford. 1990) ช่ือ Strategy Inventory of 

Language Learning (SILL) Version for English Speakers Learning a new Language Version 5.1  

ค านวณโดยใช้สตูรคา่เฉล่ีย (Arithmetic mean) ดงันี ้
     

∑x          X  =   
                 n 
 
เม่ือ  X หมายถึง มชัณิมเลขคณิตของกลุม่ตวัอยา่ง 

n หมายถึง จ านวนคะแนนในกลุม่ 

∑x  หมายถึง ผลรวมของคะแนนทัง้หมดในกลุม่  

    3. วิเคราะห์การใช้กลวิธีการเรียนจากการสมัภาษณ์ซึง่มีเนือ้หาเก่ียวข้องกบัแนวคดิกลวิธีการ

เรียนของอ๊อกซ์ฟอร์ด (Oxford. 1990)    



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

  

การศกึษากลวิธีการเรียนภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศ มีจดุมุง่หมายเพ่ือศกึษาลกัษณะ

การใช้กลวิธีการจ า กลวิธีปัญญา และกลวิธีทดแทน ของผู้ เรียนชาวตา่งชาตท่ีิพดูภาษาองักฤษ และผู้ เรียนท่ี

พดูภาษาญ่ีปุ่ นเป็นภาษาแม่ ผลการวิเคราะห์ข้อมลูซึง่สอดคล้องกบัจดุมุง่หมายของการวิจยั แบง่ตามหวัข้อ

ดงันี ้

4.1 ข้อมลูพืน้ฐานของกลุม่ตวัอยา่งในงานวิจยั 

4.1.1 ตาราง 3 คะแนนจากแบบทดสอบวดัความสามารถทกัษะฟัง พดู ภาษาไทย  

ของกลุม่ตวัอยา่ง 

4.1.2 ข้อมลูพืน้ฐานของกลุม่ตวัอยา่งจากแบบวดักลวิธีการเรียนภาษา  SILL (Oxford. 1990) 

4.2 ความถ่ีการใช้กลวิธีการจ า กลวิธีปัญญา และกลวิธีทดแทน ในทกัษะฟัง พดู  

ภาษาไทย ของกลุม่ตวัอยา่ง 

4.2.1 ตาราง 4 แสดงระดบัความถ่ีการใช้กลวิธีการจ า กลวิธีปัญญา และกลวิธีทดแทน ของ

กลุม่ตวัอยา่ง  

4.2.2 เปรียบเทียบความถ่ีการใช้กลวิธีการจ า กลวิธีปัญญา และกลวิธีทดแทน ของกลุม่

ตวัอยา่ง 

4.3 ข้อมลูจากการสมัภาษณ์การใช้กลวิธีการจ า กลวิธีปัญญา และกลวิธีทดแทน  

 

4.1 ข้อมูลพืน้ฐานของกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย 

4.1.1 ตาราง 3 คะแนนจากแบบทดสอบวดัความสามารถทกัษะฟัง พดู ภาษาไทยของกลุม่ตวัอยา่ง  
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ตาราง 3 แสดงคะแนนร้อยละของระดบัความสามารถทกัษะฟัง พดู ภาษาไทยของกลุม่ตวัอยา่ง 

 

ช่ือ ภาษาแม่ คะแนน (ร้อยละ) 

เดวิด องักฤษ 95 

เจอร่ี องักฤษ 98.5 

เคน องักฤษ 99 

อิซูมิ ญ่ีปุ่ น 96 

ทากะโนบุ ญ่ีปุ่ น 95 

ยกิูโยะ ญ่ีปุ่ น 89 

 

 

จากตาราง 3 กลุม่ตวัอยา่งทัง้สองกลุม่มีระดบัความสามารถภาษาไทยทกัษะฟัง พดู ในเกณฑ์ดีมากซึง่

กลุม่ตวัอยา่งท่ีพดูภาษาองักฤษเป็นภาษาแม่มีระดบัความสามารถภาษาไทยเฉล่ียร้อยละ 97.5 คะแนน 

สว่นกลุม่ตวัอยา่งท่ีพดูภาษาญ่ีปุ่ นเป็นภาษาแม่ท่ีมีระดบัความสามารถภาษาไทยเฉล่ียร้อยละ 93.3 คะแนน  

 

4.1.2 ข้อมลูพืน้ฐานของกลุม่ตวัอยา่งจากแบบวดักลวิธีการเรียนภาษา  SILL (Oxford. 1990) 

หลงัจากได้กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีความสามารถทกัษะฟัง พดูภาษาไทยในเกณฑ์ดี ผู้วิจยัได้ให้กลุม่ตวัอยา่ง

ท าแบบวดักลวิธีการเรียน SILL พบข้อมลูพืน้ฐานของกลุม่ตวัอยา่งดงันี  ้

1. อายขุองกลุม่ตวัอยา่ง  

กลุม่ตวัอยา่งท่ีพดูภาษาองักฤษเป็นภาษาแม ่มีอายรุะหวา่ง 36 - 58 ปี 

กลุม่ตวัอยา่งท่ีพดูภาษาญ่ีปุ่ นเป็นภาษาแม ่มีอายรุะหวา่ง 30 - 34 ปี 

2. ระยะเวลาการเรียนภาษาไทย 

กลุม่ตวัอยา่งท่ีพดูภาษาองักฤษเป็นภาษาแมมี่ระยะเวลาเรียนภาษาไทยเฉล่ีย 17.3 ปี 

กลุม่ตวัอยา่งท่ีพดูภาษาญ่ีปุ่ นเป็นภาษาแมมี่ระยะเวลาเรียนภาษาไทยเฉล่ีย 2.7 ปี 

3. การประเมินความสามารถภาษาไทยของตนเองกบัเจ้าของภาษา  
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กลุม่ตวัอยา่งท่ีพดูภาษาองักฤษเป็นภาษาแมป่ระเมินระดบัภาษาของตนเองสงูกวา่ กลุม่ตวัอยา่งท่ีพดู

ภาษาญ่ีปุ่ นเป็นภาษาแม่ คือ ประเมินระดบัความสามารถภาษาไทยระดบั พอใช้  และ ดี สว่นกลุม่ตวัอยา่งท่ี

ใช้ภาษาญ่ีปุ่ นเป็นภาษาแม ่ประเมินให้ระดบัภาษาไทยของตนเองระดบั ต้องปรับปรุง และ พอใช้  

4. การประเมินความสามารถภาษาไทยของตนเองกบัผู้ เรียนภาษาไทยคนอ่ืนๆ  

กลุม่ตวัอยา่งท่ีพดูภาษาองักฤษเป็นภาษาแมป่ระเมินระดบัภาษาไทยของตนเองในระดบั ดี กลุม่

ตวัอยา่งท่ีพดูภาษาญ่ีปุ่ นเป็นภาษาแมป่ระเมินให้ระดบั ภาษาไทยของตนเองในระดบั พอใช้ ดี และไมแ่นใ่จ  

5. ทศันคตกิารเรียนภาษาไทย 

กลุม่ตวัอยา่งทัง้สองกลุม่มีทศัคตท่ีิดี และเห็นความส าคญัในการเรียนภาษาไทย ซึง่เหตผุลหลกัในการ

เรียนภาษาไทย คือ เพ่ือการท างานในประเทศไทย การพดูคยุกบัคนไทย และสนใจอยากเรียนรู้ภาษาไทย  

6. พืน้ฐานทางภาษาของกลุม่ตวัอยา่ง 

กลุม่ตวัอยา่งทัง้สองกลุม่มีพืน้ฐานภาษาอ่ืนๆ นอกจากภาษาแม ่และภาษาไทย เชน่ ภาษามาเลเซีย 

ภาษาฝร่ังเศส กลุม่ตวัอยา่งท่ีพดูภาษาญ่ีปุ่ นเป็นภาษาแมมี่พืน้ฐานภาษาองักฤษ สว่นกลุม่ตวัอยา่งท่ีพดู

ภาษาองักฤษเป็นภาษาแมมี่พืน้ฐานภาษาญ่ีปุ่ น 

7. สิ่งท่ีนา่สนใจในการเรียนภาษาไทย 

สิ่งท่ีนา่สนใจในการเรียนภาษาไทยของกลุม่ตวัอยา่งทัง้สองกลุม่ คือ การได้พดูภาษาไทยใน

ชีวิตประจ าวนั กลุม่ตวัอยา่งบางคนสนใจการเขียนไทย และเสียงวรรณยกุต์ไทย  

  

4.2 การเปรียบเทยีบความถี่ของการใช้กลวิธีการจ า กลวิธีปัญญา และกลวิธีทดแทน 

ของกลุ่มตัวอย่าง 

4.2.1 ตาราง 4 แสดงระดบัความถ่ีการใช้กลวิธีการจ า กลวิธีปัญญา และกลวิธีทดแทน ของกลุม่

ตวัอยา่ง  
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ตาราง 4 แสดงระดบัความถ่ีการใช้กลวิธีการจ า กลวิธีปัญญา และกลวิธีทดแทน ของกลุม่ตวัอยา่ง  

(ดภูาคผนวก จ)  

 
 

กลุม่ตวัอยา่ง 
 

 
กลวิธีการจ า 

 
กลวิธีปัญญา 

 
กลวิธีทดแทน 

 
คา่เฉลีย่ทัง้3กลวิธี 

 
 
ผู้ เรียนภาษาไทยที่ใช้องักฤษเป็นภาษาแม ่
 

 
2.8 

 
4.5 

 
3.5 

 
3.6 

 
ผู้ เรียนภาษาไทยที่ใช้ญ่ีปุ่ นเป็นภาษาแม ่
 
 

 
3.1 

 
3.7 

 
3.5 

 
3.4 

 

 

การแปลความหมายระดบัคะแนนความถ่ี  

1.0-1.4 หมายถึง ไมเ่คยใช้เลย (never or almost never used)  

1.5-2.4 หมายถึง ไมค่อ่ยใช้ (Generally not used)  

2.5-3.4 หมายถึง ใช้บางครัง้ (Somewhat used)  

3.5-4.4 หมายถึง ใช้คอ่นข้างมาก (Generally used)  

4.5-5.0 หมายถึง ใช้มาก (Always or almost always used) 

 

จากตาราง 4 แสดงระดบัความถ่ีการใช้กลวิธีการจ า กลวิธีปัญญา และกลวิธีทดแทนพบวา่  

คา่เฉล่ียความถ่ีการใช้ทัง้ 3 กลวิธีของกลุม่ผู้ เรียนท่ีพดูภาษาองักฤษเป็นภาษาแม่มีระดบั 3.6 หมายถึง 

ผู้ เรียนใช้กลวิธีการเรียนภาษาคอ่นข้างมาก กลวิธีท่ีใช้มากท่ีสดุเรียงตามล าดบั คือ กลวิธีปัญญา กลวิธี

ทดแทน และกลวิธีการจ า คา่เฉล่ียความถ่ีการใช้ทัง้ 3 กลวิธีของกลุม่ผู้ เรียนท่ีพดูภาษญ่ีปุ่ นเป็นภาษาแม่มี

ระดบั 3.4 หมายถึง ผู้ เรียนใช้กลวิธีการเรียนภาษาบางครัง้ กลวิธีท่ีใช้มากท่ีสดุเรียงตามล าดบั คือ กลวิธี

ปัญญา กลวิธีทดแทน และกลวิธีการจ า ดงัรายละเอียดดงันี  ้

1) กลวิธีการจ า  
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กลุม่ผู้ เรียนท่ีพดูภาษาองักฤษเป็นภาษาแม่ท่ีมีคา่ความถ่ีการใช้กลวิธีการจ า 2.8 หมายถึง มีการ

ใช้กลวิธีนีใ้นบางครัง้  

กลุม่ผู้ เรียนท่ีพดูญ่ีปุ่ นเป็นภาษาแม่ท่ีมีความถ่ีการใช้กลวิธีการจ า 3.1 หมายถึง มีการใช้กลวิธีนีใ้น

บางครัง้  

2) กลวิธีปัญญา 

กลุม่ผู้ เรียนภาษาไทยท่ีพดูภาษาองักฤษเป็นภาษาแมมี่ความถ่ีการใช้กลวิธีปัญญา 4.5 หมายถึง 

มีการใช้กลวิธีนีม้าก  

กลุม่ผู้ เรียนภาษาไทยท่ีพดูภาษาญ่ีปุ่ นเป็นภาษาแมมี่ความถ่ีการใช้กลวิธีปัญญา 3.7 หมายถึง มี

การใช้กลวิธีนีค้อ่นข้างมาก  

3) กลวิธีทดแทน 

ทัง้กลุม่ผู้ เรียนภาษาไทยท่ีพดูภาษาองักฤษ และภาษาญ่ีปุ่ นเป็นภาษาแม ่มีความถ่ีการใช้กลวิธี

ทดแทน 3.5 หมายถึง ทัง้สองกลุม่มีการใช้กลวิธีนีค้อ่นข้างมาก 

 

4.2.2 เปรียบเทียบความถ่ีการใช้กลวิธีการจ า กลวิธีปัญญา และกลวิธีทดแทน ของกลุม่ตวัอยา่ง 

กลวิธีท่ีกลุม่ตวัอยา่งทัง้สองกลุม่ใช้ เรียงจากกลวิธีท่ีมีความถ่ีการใช้มากไปน้อย คือ กลวิธีปัญญา 

กลวิธีทดแทน และกลวิธีการจ า รายละเอียดดงันี ้

1. กลวิธีปัญญา 

กลวิธีปัญญาเป็นกลวิธีท่ีกลุม่ตวัอยา่งใช้มากท่ีสดุเม่ือเปรียบเทียบกบักลวิธีการจ าและกลวิธี

ทดแทน ผู้ เรียนภาษาไทยท่ีพดูภาษาองักฤษเป็นภาษาแมมี่คา่ความถ่ีในการใช้กลวิธีปัญญาระดบั 4.5 

หมายถึง มีการใช้กลวิธีนีม้าก สงูกวา่ผู้ เรียนภาษาไทยท่ีพดูภาษาญ่ีปุ่ นเป็นภาษาแม ่ซึง่มีคา่ความถ่ีการใช้

กลวิธีการจ า ระดบั 3.7 หมายถึง มีการใช้คอ่นข้างมาก 

2. กลวิธีทดแทน  

กลวิธีทดแทนเป็นกลวิธีท่ีกลุม่ตวัอยา่งใช้รองจากกลวิธีปัญญา ซึง่กลุม่ตวัอยา่งทัง้สองกลุม่มี

ความถ่ีการใช้เทา่กนั คือ ระดบั 3.5 หมายถึง มีการใช้กลวิธีนีค้อ่นข้างมาก  

3. กลวิธีการจ า  
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กลวิธีการจ าเป็นกลวิธีท่ีผู้ เรียนทัง้สองกลุม่ใช้น้อยท่ีสดุเม่ือเปรียบเทียบกบักลวิธีทดแทนและกลวิธี

ปัญญา ผู้ เรียนภาษาไทยท่ีพดูภาษาญ่ีปุ่ นเป็นภาษาแมมี่คา่ความถ่ีการใช้กลวิธีการจ าระดบั 3.1 หมายถึง มี

การใช้กลวิธีนีบ้างครัง้ สงูกวา่ผู้ เรียนภาษาไทยท่ีพดูภาษาองักฤษเป็นภาษาแม่ซึง่มีคา่ความถ่ีระดบั 2.8 

หมายถึง มีการใช้กลวิธีนีบ้างครัง้ 

 

4.3 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์การใช้กลวิธีการจ า กลวิธีปัญญา และกลวิธีทดแทน 

ผู้วิจยัได้สมัภาษณ์การใช้กลวิธีการจ า กลวิธีปัญญา และกลวิธีทดแทนของกลุม่ตวัอยา่งแตล่ะคน การ

เสนอข้อมลูเรียงจากกลวิธีท่ีมีความถ่ีในการใช้มากท่ีสดุตามล าดบัดงันี ้คือ กลวิธีปัญญา กลวิธีทดแทน และ

กลวิธีการจ า  

1 กลวิธีปัญญา 

กลวิธีปัญญาเป็นกลวิธีท่ีใช้เปล่ียนรูปภาษาเป้าหมาย (Transforming) เพ่ือชว่ยให้การเรียนภาษา

ง่ายขึน้ เป็นกลวิธีท่ีผู้ เรียนภาษาไทยทัง้สองกลุม่ใช้มากกวา่กลวิธีการจ า และกลวิธีทดแทน  

 จากการสมัภาษณ์ท าให้ได้ข้อมลูกลวิธีปัญญาดงัรายละเอียดดงันี  ้

1.1 อักษร P หมายถงึ การฝึกฝน (Practicing)  

1.1.1 การท าซ า้ (Repeating)  

 คณุอิซูมิ “ฉนัเขียนซ า้ๆ จะได้จ าได้” 

คณุทากา     “ผมอา่นค าท่ีเขียนไว้ซ า้ๆ” 

คณุยกิูโยะ    “ดฉินัฝึกเขียนเยอะๆ ตอนท่ีเพิ่งเร่ิมแรียน เขียนมากๆ ชว่ยให้จ าได้” 

คณุเคน   “ท าซ า้ๆ บอ่ยๆ ส าคญัมากส าหรับผม ถ้าค าไหนออกเสียงยาก ผมก็จะพดูซ า้ ๆ ปกตผิม

ต้องทบทวนหลายๆ ครัง้ น่ีส าคญัท่ีสดุในการเรียน” 

 คณุ เจอร่ี  “ตอนแรกผมจะเขียนสิบค า แล้วพดูออกเสียงสิบครัง้ แตผ่มจะไมล่ะเอียดเอาโทน  

เพราะโทนไมไ่ด้อยูแ่ล้ว ผมรู้วา่ผมเป็นฝร่ัง” 

คณุเดวิด  “ต้องเขียน พดู หลายๆ ครัง้ จะให้อยูใ่นหวั”  

1.1.2 การฝึกออกเสียง (Formally practicing with sounds system) 

ก. ผู้ เรียนให้ความส าคญัของการออกเสียงวรรณยกุต์ 

คณุทากะ  “การออกเสียงยากท่ีสดุ ..... ต้องพดูโทน (วรรณยกุต์) ถกู ไมง่ัน้ไมเ่ข้าใจ ”  
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คณุเคน  “ส าหรับผมการออกเสียงส าคญัมาก อา่นตวัเขียนภาษาไทยท าให้ผมออกเสียงได้

ถกูต้อง”  

คณุเดวิด  “สิ่งท่ียากส าหรับฝร่ัง ก็คือ โทน คดิวา่วิธีเรียนท่ีดี คือ ได้ยิน จะได้ปรับห ูต้องมีโอกาสได้

ยินอยา่งเป็นธรรมชาตเิหมือนเดก็เรียน แตว่า่เรียนตามธรรมชาตก็ิดีกวา่  คนจีนนา่จะ

เรียนภาษาไทยได้ง่ายเก่ียวกบัเร่ืองเสียง หรือวา่ คนท่ีมีประสบการณ์มากเก่ียวกบัดนตรี 

ก็นา่จะเรียนดีกวา่” 

ข. วิธีฝึกออกเสียง 

 คณุอิซูมิ “เลียนแบบคนไทย และก็ให้เพ่ือนชว่ยแก้ให้คะ่” 

คณุทากะ “วิธีฝึกค าศพัท์ และเสียงโทน (วรรณยกุต์) ต้องจินตนาการวา่ฟังเพลง แล้วคดิเป็น

ตวัอกัษรองักฤษ ท่ีมีเคร่ืองหมายอยูท่ี่ค า (phonetics symbols) และก็จ าค าวา่ มา หมา่ 

มา่ ม้า หมา ก่อนในความคดิ แล้วก็แยกเสียงได้ ถ้าฟังจะรู้สกึได้วา่ น่ีเป็นโทนท่ีจ าไว้อยู่”  

คณุยกิูโยะ  “วิธีฝึกออกเสียง ถ้ามีเพ่ือน ก็ให้เพ่ือนฟังและก็แก้ให้ หรือ ดทีูวี ฟังวิทย ุฟังแล้วก็ฝึกออก

เสียง repeat ถ้าฉนัเห็นวา่เขียนยงัไงฉนัก็จะออกเสียงถกูต้อง” 

คณุเคน  “ขัน้แรก ในการเรียน คือการเลียนแบบ เหมือนเดก็ๆ พดู ผมพยายามเลียนแบบ  

วิธีท่ีคนไทยพดู และผมเรียนจากการจ าวิธีการเขียน และก็เคร่ืองหมาย 

วรรณยกุต์ เพราะวา่ถ้าผมเห็น ผมจะจ าได้วา่ออกเสียงยงัไง ตอนแรกผมเรียน 

จาก phonetics symbols และกฎการออกเสียง เชน่ อกัษรต ่ากบัไม้เอก  

ออกเสียง โท แตใ่ช้เวลาประมาณ สามส่ีเดือนกวา่จะจ าได้” 

คณุเดวิด  “อยากพดูอยา่งถกูต้อง ถ้าพดูตามคนไทย หรือมีครูสอน นา่จะพดูถกูได้ ...ถ้าได้ยิน

บอ่ยๆ ก็จะพดูตามเขา เป็นวิธีเรียนของเดก็ ถ้าได้ยินคนพดูมากๆ บอ่ยๆ หรือ เวลาพดู

ไมถ่กูมีคนแก้ไข นา่จะโดยธรรมชาต ิถ้าได้ยินบอ่ยๆ ฟังคนพดูเป็นเวลานาน บางทีพดูไม่

ถกูแตแ่ยกออกวา่เสียงอะไร เสียงท่ียากปัจจบุนัไมค่อ่ยมีแล้ว แตเ่สียงท่ียากของคน

ตา่งชาต ิคือ ง เสียงยากๆ ออกเสียงได้เพราะได้ยินบอ่ยๆ แล้วออกเสียงตาม” 

คณุเจอร่ี  “ฝึกโทน แยกออกไมไ่ด้เทา่ไหร่ เชน่ ขา่ว สีขาว กินข้าว ถ้าเขาพดูเปลา่ๆ อาจจะไมรู้่ แต่

ถ้าพดูเป็นประโยคก็จะเข้าใจ แยกได้” 



 41 

กลุม่ตวัอยา่งทัง้สองกลุม่เห็นวา่ การฝึกออกเสียงภาษาไทยเป็นสิ่งส าคญั โดยเฉพาะการฝึกออก

เสียงวรรณยกุต์ วิธีท่ีใช้ในการฝึกออกเสียง คือ การเลียนแบบวิธีการเรียนของเดก็ คือ การฟัง และพดูตาม 

และการใช้บริบทในค าชว่ยให้เข้าใจความหมายได้ถกูต้อง เน่ืองจากกลุม่ตวัอยา่งทกุคนอาศยัในประเทศไทย 

ท าให้มีโอกาสฝึกฟัง พดูได้อยา่งเป็นธรรมชาติ 

1.1.3 การใช้สตูรและรูปแบบทางภาษา (Recognizing and using formulas and patterns)  

เป็นกลวิธีท่ีชว่ยการฟัง พดู สตูร (formulas) เป็นข้อความท่ีไมเ่ปล่ียนแปลง เชน่ ในการทกัทาย มี

สตูรในการพดู คือ สวสัดีคะ่ สบายดีไหม พบกนัใหมค่ะ่ สว่นรูปแบบ  (patterns) เป็นข้อความท่ีสามารถเตมิ

ค าอ่ืนๆ ได้ เชน่ ประโยคการขอร้องในภาษาไทย ขอ.......หนอ่ย  

คณุอิซูมิ  “ดฉินัก็จะจ าค าท่ีใช้ยากๆ เชน่ เอา...มา ก็จะจ าวา่ เอาหนงัสือมา” 

คณุเดวิด  “จ าเป็นประโยค จ าวิธีใช้ค า เชน่ ค าวา่ เอาหนงัสือมา จะจ าค าวา่ เอา.....มา เพราะวา่

สว่นมากพจนานกุรมไมบ่อกวา่ใช้ยงัไง”  

คณุเคน “ตอนแรกๆ ท่ีเรียนภาษาไทย ผมก็จ าวา่ สวสัดีครับ สบายดีไหมครับ ” 

1.1.4 การฝึกอยา่งเป็นธรรมชาต ิ(Practicing naturalistically) 

เป็นกลวิธีท่ีชว่ยในการฝึกฟัง และการฝึกพดู โดยการใช้ภาษาท่ีใช้ในสถานการ์จริง เชน่ การให้

นกัเรียนฟังขา่วจากวิทยุ การดทีูวี และการใช้บทบาทสมมตุใินชัน้เรียน  

คณุอิซูมิ  “ตอนเช้าฉนัด ู(รายการทีวี) ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง ทกุวนั เข้าใจง่าย และก็เร่ืองนา่สนใจ....ฉนั

มีเพ่ือนคนไทย เขาชว่ยสอนภาษาไทยให้ฉนั เวลาฉนัไมเ่ข้าใจก็จะถามเขา” 

คณุทากะ     “ผมฝึกภาษาไทยกบัเพ่ือนคนไทย ดทีูวี และก็ฟังวิทยไุทย ปกตใิช้เวลาดทีูวีวนัละ 10 

นาที ทกุวนั”  

คณุยกิูโยะ  “ดฉินัฝึกออกเสียง ถ้ามีเพ่ือน ก็ให้เพ่ือนฟัง หรือ ดทีูวี ฟังวิทย ุถ้าฟังแล้วก็ฝึกออกเสียง 

repeat” 

คณุเคน  “ฝึกภาษาไทยกบัคนไทย ผมดทีูวีบอ่ยทกุวนั บางครัง้ตดิละคร และก็มีหลายอยา่งท่ีไม่

เข้าใจด้วย” 

คณุเดวิด  “ไมไ่ด้ดทีูวีทกุวนั แตก็่บอ่ยๆ ภรรยา กบัหลานดลูะครไทย มีละครบางเร่ืองผม addict 

ด้วยละ่ เชน่ เร่ือง ผู้กองยอดรัก และก็ ละครอะไรนะท่ีมีเสือด้วย จ าไมไ่ด้แล้ว เม่ือก่อนดู

ทกุวนั ....สว่นมากเข้าใจ “ 
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คณุเจอร่ี  “ผมก็นัง่ดทีูวี สงัเกต body language แล้ว mimic พดูเลียนแบบตามคนไทยเลย...ผมมี

เพ่ือนสนิทคนแขกแตอ่ยูเ่มืองไทยตัง้แตเ่ดก็ เขาพดูภาษาไทยเหมือนคนไทยชว่ยสอน

ภาษาไทย” 

ผู้ เรียนฝึกการฟัง จากการบทสนทนาท่ีเป็นธรรมชาต ิและบทสนทนาท่ีเหมือนจริง จากคนไทย ทีวี 

วิทย ุชว่ยให้ผู้ เรียนได้ฝึกอยา่งเป็นธรรมชาติ 

1.2 อักษร R หมายถงึ การรับและส่งข้อความ (Receiving and sending message)  

1.2.2 การใช้แหลง่ข้อมลู (Using resource for receiving and sending message)  

การใช้แหลง่ข้อมลู ชว่ยในการฟัง พดู เชน่ การใช้พจนานกุรม หนงัสืออธิบายไวยากรณ์   

ความส าคญัของการใช้แหลง่อ้างอิง เชน่ พจนานกุรม 

คณุยกิูโยะ “ฉนัใช้พจนานกุรมชว่ยเวลาไมรู้่ค าศพัท์ท่ีพดู” 

คณุเคน  “การใช้พจนานกุรม ท าให้ผมรู้วา่ควรใช้ค านัน้อยา่งไร เวลาดใูนพจนานกุรมบอกวา่ค า

นัน้เป็นค านาม กริยา หรือคณุศพัท์ การศกึษาวิธีใช้ค าในพจนานกุรม ท าให้ผมรู้วา่ใน

กรณีท่ีผมจะพดู ผมควรใช้ค าไหน วิธีนีท้ าให้ผมจ าได้ สะดวก ในการหา และใช้ค า แล้ว

ผมก็จะจ าได้เม่ือผมใช้ .....ค าท่ีมีลกัษณะแตกตา่งมากๆ จากค าท่ีเคยเห็น เชน่ ค าวา่ 

ปรัชญา ซึง่ผมอยากรู้ค านีห้ลงัจากอา่นหนงัสือภาษาองักฤษเก่ียวกบั  philosophy ท าให้

ผมอยากรู้วา่ในภาษาไทยใช้ค าวา่ อะไร ผมเลยดใูนพจนานกุรมก็รู้วา่ค านีภ้าษาไทย คือ

ค าวา่ ปรัชญา ผมเคยเห็นหลายค าขึน้ต้นด้วย ประ แตค่ านี ้ปรัช แตกตา่งจากค าอ่ืนๆ 

หรือ ค าวา่ กศุล ปกต ิหลายค ามี ส แตค่ านีใ้ช้ ศ “ 

คณุเดวิด  “ผมใช้พจนานกุรมมากละ่ ถ้าผมพดูคยุกบัคนหนึง่ แล้วถ้าผมไมเ่ข้าใจ ผมจะถามเขา 

แล้วก็เขียน แล้วก็ตรวจจากพจนานกุรม หรือ เวลาได้ยินจากโทรทศัน์ผมไมเ่ข้าใจ ผม

เรียนรู้ด้วยตามากกวา่ด้วยห ูถ้าผมดจูากพจนานกุรมผมจะรู้วา่ออกเสียงอยา่งไร  

พจนานกุรมชว่ยให้ผมรู้ความหมาย และก็รู้วา่ออกเสียงถกูต้องอยา่งไร  ใช้พจนานกุรม 

บางทีรู้ความหมาย แตเ่วลาใช้ก็ระวงัในการใช้ค าให้ถกูสถานการณ์” 

คณุเจอร่ี  “แตบ่างครัง้นกึค าศพัท์ไมไ่ด้แล้วก็จะใช้ภาษาองักฤษเลย แล้วคนก็งง ผมก็จะใช้ 

dictionary ตอนแรกๆ ผมจะมี dictionary ตดิตวัตลอดเพ่ือจดค าศพัท์ใหม่ๆ ” 

1.3 อักษร A หมายถงึ การวิเคราะห์และให้เหตุผล (Analyzing and Reasoning)  
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1.3.1  การใช้เหตผุลเชิงนิรนยั (Reasoning deductively) 

คณุเดวิด “ปกตผิมวิเคราะห์ประโยคเวลาอา่นมากกวา่เวลาฟังคนไทยพดู ค า กฎบางอยา่งใน

ภาษาไทยท่ีผมเรียน บางครัง้ใช้ไมไ่ด้กบับางสถานการณ์ เชน่ เวลาผมพดูวา่  ในหลวง

ไป แตค่นไทยบอกผมวา่ใช้ ค าวา่ ไป กบัในหลวงไมไ่ด้”  

1.3.2  การวิเคราะห์กลุม่ค า (Analyzing expressions( 

เป็นกลวิธีท่ีชว่ยในการฝึกฟัง โดยการแยก และวิเคราะห์สว่นประกอบของข้อความเป็นสว่นยอ่ยๆ ชว่ย

ให้เกิดความเข้าใจค านัน้ เชน่ หลงัจากผู้ เรียนฟังค าวา่ ร้านอาหาร ผู้ เรียนแยกสว่นประกอบค าได้วา่ ร้าน 

หมายถึง สถานท่ีขายของ อาหาร หมายถึง สิ่งท่ีกินได้ แล้วรวมความหมายเข้าด้วยกนัท าให้รู้ความหมาย

ของค านี ้ 

 คณุอิซูมิ  “ค าศพัท์ภาษาไทยสนกุ เอาค ารวมกนั เชน่ น า้ร้อน มาจาก น า้ และก็ร้อน ”  

คณุเดวิด  “ผมรู้วา่ค าหมายถึงอะไร เวลาท่ีผมแยกค า เชน่ ค าวา่ ราชาศพัท์ มีค าวา่ ราชา และก็

ศพัท์ ก็หมายถึง ค าท่ีใช้กบัราชา” 

1.3.3 การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ  (Analyzing contrastively( 

การเปรียบเทียบความเหมือน และความแตกตา่งของเสียง ค า หรือประโยคของภาษาเป้าหมาย กบั

ภาษาแมข่องผู้ เรียน หรือภาษาอ่ืนๆ ท่ีผู้ เรียนรู้ เป็นกลวิธีท่ีชว่ยในทกัษะการฟัง เชน่ การเปรียบเทียบค าศพัท์

ท่ีคล้ายกนัในภาษาไทยกบัภาษาองักฤษ เชน่ ค าวา่ ไฟ และ fire ในภาษาองักฤษมีความหมายเหมือนกนั 

ออกเสียงคล้ายกนั  

การเปรียบเทียบค า  

ภาษาไทยวางค าคณุศพัท์ ไว้หน้าค านาม ซึง่แตกตา่งจากลกัษณะ  ภาษาองักฤษและภาษาญ่ีปุ่ น 

ผู้ เรียนบางคนใช้ลกัษณะการวางค าในภาษาอ่ืนๆ ท่ีตนเองเคยเรียนมาเปรียบเทียบเพ่ือชว่ยให้เรียน

ภาษาไทยง่ายขึน้ 

คณุอิซูมิ  “ฉนัเคยเรียนภาษาฝร่ังเศส ภาษาฝร่ังเศสกบัภาษาไทยคล้ายกนันะ เชน่ ค าวา่ น า้ร้อน 

ภาษาฝร่ังเศสก็พดูวา่ au chaude (น า้-ร้อน) เหมือนกนั” 

คณุเจอร่ี  “ตอนเรียนภาษาไทยแรกๆ ต้องเทียบภาษาไทยองักฤษตลอด แตต่อนก็ยงัเทียบอยู่ บ้าง 

แตว่า่ noun กบั adjective ไมเ่หมือน ผมมีลกูศษิย์ เขาจะถามวา่ท าไม adjective กบั 
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noun ผมจะบอกเขาวา่ห้ามคดิ ถ้าแปลในสมองท าให้พดูช้า บางครัง้แปลไมเ่หมือนเลย 

content ไมเ่หมือน ต้องให้เป็นธรรมชาติ” 

คณุเดวิด  “ค านาม adjective ภาษาไทย และก็ภาษาฝร่ังเศสเหมือนกนั” 

การเปรียบเทียบประโยค 

คณุอิซูมิ  “ฉนัเรียนภาษาไทยโดยเทียบจากภาษาองักฤษมากกวา่เทียบจากภาษาญ่ีปุ่ น ” 

คณุทากะ “ผมเรียนภาษาไทยโดยเทียบญ่ีปุ่ น กบัองักฤษ แตเ่ปรียบเทียบจากภาษาองักฤษ

มากกวา่ เพราะไวยากรณ์ใกล้ๆ กนั ไวยากรณ์ภาษาไทยง่ายกวา่ภาษาญ่ีปุ่ น และ

ภาษาองักฤษ เพราะไมมี่ค าเปล่ียน แตภ่าษาญ่ีปุ่ น กบัภาษาองักฤษ เปล่ียน tenses, 

inflection” 

คณุยกิูโยะ “ตอนแรกๆ เรียนก็เทียบๆ ภาษาญ่ีปุ่ นกบัไทยคะ่” 

คณุเดวิด “ไวยากรณ์ภาษาไทย ภาษองักฤษ คล้ายกนัท าให้เรียนง่าย เชน่ ครูสอนนกัเรียน The 

teacher taught the student. แตก็่มีบางอยา่งไมเ่หมือนกนั เชน่ ค า adjective เชน่ 

แมวด า black cat แตก็่ไมมี่ปัญหามาก เวลาแปลภาษาไทย ภาษาองักฤษ ไมรู้่วา่จะ

แปลยงัไง เชน่ แมวด า แปลวา่ black cat เป็นวลีใชไ่หม หรือ A cat is black เป็น

ประโยค บางทีได้ยินส านวนบางอยา่งท่ีมีความหมายเหมือนกนั ครัง้แรกอาจแปลแล้วดู

วา่ภาษาองักฤษพดูยงัไง เชน่ แมวไมอ่ยูห่นเูลน่ แตใ่นภาษาไทยบอกวา่ แมวไมอ่ยูห่นรู่า

เริง ความหมายเหมือนกนัเลย และก็เชน่ งมเข็มในมหาสมทุร ในภาษาองักฤษบอกวา่ 

needle in the sack คล้ายกนั”  

คณุเคน “ตอนเพิ่งเร่ิมเรียน ใช้วิธีการแปลจากองักฤษ เป็นไทย ใช้การเทียบจากกฎประโยคองักฤษ 

เป็นไทย ปัจจบุนัคดิเป็นอตัโนมตัิ” 

1.3.4 การแปล (Translating)  

เป็นกลวิธีท่ีใช้ความรู้ในภาษาแมเ่ป็นข้อมลูอ้างอิงในการเรียนภาษาเป้าหมายเป็นกลวิธี ใช้ 

การวิเคราะห์โครงสร้างค า ประโยค และวฒันธรรม  ในทกัษะการฟัง พดู   

 คณุอิซูมิ  “ตอนนีฉ้นัพดูภาษาไทยและก็ไมค่ดิเป็นภาษาญ่ีปุ่ นนะคะ” 

 คณุยกิูโยะ “ฉนัพดูภาษาไทยทกุวนั ฉนัไมค่ดิเทา่ไหร่จากภาษาญ่ีปุ่ นเป็นไทย” 
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คณุทากะ “ถ้าเร่ืองยากก็คดิเป็นภาษาญ่ีปุ่ นก่อนแล้วแปลเป็นภาษาไทย แตส่นทนาเฉยๆ ก็นกึเป็น

ภาษาไทยเลย แตต่อนนีค้ดิเป็นไทยเลยไมไ่ด้แปล”  

คณุเคน  “ตอนแรกๆ ใช้การแปล แตต่อนนีเ้ลยขัน้ตอนนัน้ไปแล้ว เวลาเรียนภาษาไทยผมไมไ่ด้

เทียบภาษาไทยกบัภาษาองักฤษ แตน่า่สนใจนะตอนนีผ้มเร่ิมเรียนภาษาญ่ีปุ่ นผมเทียบ

ภาษาญ่ีปุ่ น กบัไทย ตอนเรียนแรกๆ ผมต้องมีแผนสร้างประโยค เชน่ I want to go to 

Lumpini Park ก็แปลวา่ ผมต้องการไปลมุพินี แตปั่จจบุนัไมต้่องแปล สมองแยกฝ่ังไทย 

องักฤษ เลย” 

คณุเจอร่ี  “ปัจจบุนัผมไมไ่ด้คดิวา่อนันีเ้ป็นอะไร เป็นอตัโนมตัิ เลย ถ้าเราคดิมนัก็ช้าไป คดิเป็น

ธรรมชาตเิลย ตอนเรียนภาษาไทยแรกๆ ต้องเทียบภาษาไทยองักฤษตลอด” 

การใช้วิธีการแปล ในการฟัง พดู จากข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์ท าให้เห็นได้วา่ ผู้ เรียนใช้  

การแปลในชว่งแรกของการเรียนภาษาไทยเทา่นัน้ แตเ่ม่ือผู้ เรียนมีความคุ้นเคยกบัภาษาไทย การแปลจะ

คอ่ยๆ น้อยลง จนสามารถพดูภาษาไทยได้อยา่งเป็นธรรมชาตโิดยไมต้่องแปล  

1.4 อักษร C หมายถงึการจัดโครงสร้างของข้อมูลเข้า และข้อมูลออก (Creating structure for input 

and output)  

1.4.1 การจดบนัทกึ (Taking note) เป็นกลวิธีท่ีชว่ยในการฝึกฟัง โดยการจดบนัทกึอยา่งเป็นระบบ

ท่ีชว่ยผู้ เรียนหลงัจากผู้ เรียนฟังข้อความ  

คณุเจอร่ี  “ตอนแรกๆ ผมจะมีกระดาษตดิตวัตลอด แล้วพอมีค าท่ีแปลกผมก็จะเขียนไว้ ” 

คณุทากะ “ในสมดุ(เล็กๆ ตดิตวัตลอดเวลา) เวลาเขียนค าใหม ่แล้วเห็นวา่ค าเขียนครัง้ท่ีแล้วมี

อะไรบ้าง ก็ได้ทบทวนจากการเห็นหลายๆ ครัง้” 

1.4.2 การสรุปบทเรียน (Summarizing) 

คณุอิซูมิ  “เวลาฉนัเรียนเสร็จฉนัจะทบทวน และก็คดิวา่วนันีเ้รียนอะไรบ้างมีอะไรส าคญับ้าง ” 

คณุยกิูโยะ “นกัเรียนญ่ีปุ่ นชอบคดิ เวลาเรียนภาษาไทยฉนัก็จะคดิ และก็สรุปวา่เร่ืองอะไรบ้าง ” 

คณุเดวิด  “เวลาเรียนกฎไวยากรณ์ ผมก็จะอา่นหนงัสือหลายเลม่ และก็สรุปเองละ่”  

คณุเคน  “แล้วหาค าอธิบายการใช้ค า และสร้างกฎอธิบายการใช้ด้วยตวัเอง  ผมจะเขียนสรุป

บทเรียนและก็กฎไวยากรณ์เอง กฎบางอยา่งผมก็คดิเอง” 
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2 กลวิธีทดแทน (Compensation Strategies)  

2.1 อักษร G หมายถงึ การเดาอย่างมีความหมาย (Guessing intelligently)  

2.1.1 การเดาความความหมายโดยใช้ความรู้ทางภาษาศาสตร์  (Using linguistic clues)  

คณุเคน “ใช้บริบทเดาค าใหม ่เชน่ วนันีภ้รรยาผมพดู “วนันีเ้จอมา่คนหนึง่แกแก่มากเลย” ผมจ า

ไมไ่ด้วา่ มา่ ออกเสียงโทนอะไร ตอนแรกผมไมรู้่ แตผ่มเคยเรียนวา่ มา่ หมายถึงผู้หญิง

จีนอายเุยอะ ผมก็เลยเช่ือมกบับริบท แล้วดวูา่ผมเข้าใจถกูไหม จากพจนานกุรม หรือผม

ได้ยินคนพดูวา่ “...ด้วยซ า้ไป” ผมไมเ่ข้าใจ ผมก็จะเดาความหมายจากบริบท แล้วหา

ค าอธิบายการใช้ค านี ้และสร้างกฎอธิบายการใช้ด้วยตวัเอง ” 

คณุเจอร่ี  “ค าวา่ ขาว ขา่ว ข้าว ถ้าไมมี่ประโยคผมไมเ่ข้าใจ แตถ้่ามีประโยคผมก็เดาได้วา่

ความหมายอะไร” 

2.1.2 การเดาความความหมายโดยใช้ข้อมลูอ่ืนๆ (Using other clues) 

คณุอิซูมิ  “ฉนัเดาความหมายจากหวัข้อท่ีก าลงัพดูอยู่  ถ้าเพ่ือนท่ีรู้จกัแล้ว ฉนัก็รู้แล้ววา่ 

ชอบคยุเร่ืองอะไร ท าให้เข้าใจสิ่งท่ีเขาพดูได้มากขึน้”  

คณุทากาโนบ ุ“ผมจะเดาความหมายจาก topic นะ” 

2.2 อักษร O หมายถงึ การขจัดข้อจ ากัดในการฟัง และพูด (Overcoming limitations in 

speaking)  

2.2.1 การเปล่ียนมาใช้ภาษาแม ่(Switching to the mother tongue)  

คณุอิซุมิ  “ฉนัจะใช้ภาษาองักฤษถ้าฉนัไมรู้่ค าศพัท์” 

คณุทากะ “ถ้าไมรู้่จะพดูภาษาไทยยงัไงดี ก็พดูภาษาองักฤษ อนันีไ้มดี่นะ บางครัง้ใช้ค าอ่ืน 

อธิบาย” 

คณุเดวิด “ถ้าเวลาอยากจะพดูแตจ่ าค าศพัท์ไมไ่ด้ ก็นา่จะใช้ภาษาองักฤษ ผมจะพดู

ภาษาองักฤษกบัเร่ืองท่ีส าคญัมาก เชน่ หมอท่ีโรงพยาบาล แตถ้่าเร่ืองทัว่ไปผมก็พดู

ภาษาไทยกบัคนไทยละ่” 

คณุเคน  “กบัคนท่ีเข้าใจภาษาองักฤษผมก็จะใช้ภาษาองักฤษเวลาผมไมรู้่ภาษาไทย” 

คณุเจอร่ี “ถ้าผมไมรู้่จะพดูยงัไง ผมก็จะเปล่ียนเป็นภาษาองักฤษเลย” 

2.2.2 การขอความชว่ยเหลือจากผู้ อ่ืน (Getting help) 
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คณุทากะ “ถ้าไมเ่ข้าใจ เคยเดา แตถ้่าเดาก็เข้าใจผิด ก็เลยไมเ่ดาดีกวา่ ปกตถิามตรงๆ วา่ ขอ

โทษพดูอีกทีหนึง่ได้ไหมครับ”  

คณุอิซูมิ  “ตอนนีฉ้นัมีเพ่ือนเป็นคนไทยเยอะๆ เวลาฉนัไมเ่ข้าใจฉนัก็ถามเพ่ือนบอ่ยๆ ถามเป็น

ภาษาไทย เชน่ ฉนัจ าค าว่า ยาย ไมไ่ด้ ฉนัจะถามวา่ คณุแม่ของคณุแม่เรียกว่าอะไร 

คณุยกิูโยะ “ดฉินัถามคะ่ถ้าไมเ่ข้าใจ ถ้าเพ่ือนก็ถามตรงๆ แตถ้่าคนอ่ืนถ้าเร่ืองไมส่ าคญัก็ไม่

เป็นไร และก็ถามวา่อนันีเ้รียกวา่อะไร จะได้รู้ค าศพัท์” 

คณุเดวิด “ถ้าไมเ่ข้าใจก็จะถามนะ” 

คณุเคน  “ผมจะถามตรงๆ หรือบางครัง้ผมจะบอกวา่ ผมไมเ่ข้าใจชว่ยพดูอีกครัง้ได้ไหม ชว่ย

ท าให้ผมเรียนได้มากขึน้ด้วย” 

คณุเจอร่ี “ตอนผมเรียน ผมถามเยอะมากเลย ต้องกล้าถาม ข้อเสียของคนไทยขีอ้ายใชไ่หม 

ผมไมอ่ายเลย ไมเ่กรงใจ ถามเลย ผมจ าได้วา่ เม่ือก่อนถ้าผมไมเ่ข้าใจผมก็จะพดูแค่

วา่ ไมเ่ข้าใจ ไมเ่ข้าใจ แตมี่คนสอนผมให้พดูวา่ ค านีพ้ดูวา่อะไร หมายถึงอะไร น่ีคือ

อะไร” 

2.2.3 การใช้ทา่ทาง (Using mime or gesture)  

เป็นกลวิธีท่ีชว่ยในการขจดัข้อจ ากดัในการพดู  

คณุอิซูมิ  “ฉนัจ าไมไ่ด้วา่ slice ภาษาไทยเรียกวา่อะไร ฉนัก็ท าทา่ ซอยผกั” 

คณุทากะ “ตอนแรกๆ ท่ีเรียนผมพดูภาษาไมค่อ่ยได้ ผมจะใช้ทา่ทางนะ” 

คณุยกิูโยะ  “บางครัง้ฉนัจะท าทา่ทางให้เขาเข้าใจด้วย” 

คณุเดวิด  “ถ้าคยุกบัคนท่ีพดูภาษาองักฤษไมไ่ด้ ก็ใช้ทา่ทาง” 

คณุเคน  “ผมใช้ทา่ทางชว่ยด้วยถ้าเวลาผมไมรู้่ค าภาษาไทย” 

คณุเจอร่ี  “ถ้าผมฟังคนไมเ่ข้าใจ ผมก็จะให้เขาแสดง ผมก็แสดงด้วย เพราะวา่ผมมีเพ่ือนคน

ไทยเยอะ” 

2.2.4 การใช้ค าเหมือน (Using a circumlocution or synonym)  

เป็นกลวิธีท่ีชว่ยในการขจดัข้อจ ากดัในการพดู เป็นการใช้ค าศพัท์อ่ืนแทนค าศพัท์ท่ีต้องการพดู 

เชน่ เม่ือผู้ เรียนไมรู้่ค าวา่ ผ้าขนหน ูผู้ เรียนใช้ค าวา่ ผ้าท่ีใช้ท าความสะอาดตวั  

คณุอิซูมิ  “ฉนัจะพยายามอธิบาย หรือพดูค าอ่ืนเวลาจ าค าศพัท์ไมไ่ด้” 
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คณุทากะ “ผมจะใช้ค าอ่ืนถ้าจ าค านัน้ไมไ่ด้” 

คณุยกิูโยะ “ถ้าจ าค าศพัท์ไมไ่ด้ฉนัจะอธิบาย” 

คณุเคน  “ผมจะไมย่อมแพ้เลย แตอ่าจต้องอธิบายยาวหนอ่ย” 

คณุเจอร่ี  “ถ้าผมพดูบางค าไมไ่ด้ ผมก็จะใช้ประโยคอ่ืน” 

คณุเดวิด  “ถ้าเวลาอยากจะพดูแตจ่ าค าศพัท์ไมไ่ด้ ก็นา่จะพยายามอธิบายหนอ่ยละ่วา่เป็นค า

อะไร” 

3 กลวิธีการจ า 

3.1 การสร้างความเช่ือมโยง (Creating mental linkages)  

3.1.1 การจดักลุม่ )Grouping)   

คณุอิซูมิ “ดฉินัท า list เป็นกลุม่ค า เชน่ ข้าว ข้าวสวย ข้าวเปลา่ ข้าวผดั.....เหมือนเวลา 

ฉนัเรียนภาษาองักฤษฉนัก็จ าค าศพัท์แบบนี ”้ 

คณุเคน “ตอนเร่ิมเรียน ผมจดักลุม่ค าศพัท์ เชน่ ปากกา ดนิสอ แตปั่จจบุนั ค าศพัท์ท่ีจดัยาก

ขึน้ เชน่ค าศพัท์เก่ียวกบัการเมือง เศรษฐกิจ” 

คณุเดวิด “จดักลุม่ค าศพัท์ เชน่ อาหาร รถ ถ้าเป็นรถ ก็จะพดู เป็น รถเมล์ รถไฟ รถไฟฟ้า หรือ

ถ้าเป็นเร่ืองเก่ียวกบัญาต ิเชน่ ปู่  ยา่ ตา ยาย ตอนเรียนใหม่ๆ  ใช้วิธีนีเ้ยอะ เพราะมี

ข้อมลูใหมเ่ยอะ ต้องมีระบบจดัข้อมลูในหวั”   

 เม่ือเพิ่งเร่ิมเรียนภาษาไทยผู้ เรียนมีข้อมลูใหมม่ากมายจงึใช้การจดักลุม่ค าศพัท์ชว่ยในการจ าสิ่ง

ใหมท่ี่ได้เรียน  

3.1.2 การเช่ือมโยง (Associating/elaboration)   

คณุทากะ “ผมไมค่อ่ยเทียบเสียง แตมี่บางค า เชน่ สปัะรด กบั เมืองสบัโปโร ใน 

ฮอกไกโด มีเสียงคล้ายกนัท าให้จ าได้ง่าย” 

คณุอิซูมิ “เม่ือฉนัเรียน ค าไทย เศรษฐกิจ ฉนันกึวา่ในภาษาญ่ีปุ่ นมีค าวา่ sentaki หมายถึง 

เคร่ืองซกัผ้า ค าไทย ค าวา่ ศตัรู ในภาษาญ่ีปุ่ น มีค าวา่ Satoru เป็นช่ือผู้ชายญ่ีปุ่ น 

เสียงคล้ายๆ กนัใชไ่หมคะ ท าให้จ าได้ หรือค าวา่ เกาหลี ดฉินัมีเพ่ือนช่ือวา่ Kaori ท า

ให้จ าได้ ฉนัเทียบภาษาองักฤษกบัเสียงภาษาไทยด้วย เชน่ ค าวา่ อาย ุกบัเสียงใน

ภาษาองักฤษ how are you ? มีเสียงคล้ายกนั” 
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  คณุเดวิด “ค าวา่ จน โจร ค าคล้ายกนั ชว่ยจ าได้ ค าท่ีเร่ิมตวัอกัษรเหมือนกนั ท าให้จ าง่ายกวา่ 

เพราะรู้วา่เร่ิมเหมือนกบัค านี”้ 

 3.1.3 การใช้บริบทชว่ยจ าค าศพัท์ใหม ่(Placing new words into a context) 

 เม่ือผู้ เรียนได้ยินค าศพัท์ใหมผู่้ เรียนจ าโดยการใช้บริบทท่ีมีความหมายชว่ย เชน่ การแตง่

เร่ืองจากค าศพัท์ใหม ่ 

คณุอิซูมิ  “ การทบทวนค าศพัท์ใหม ่คณุครูดฉินัให้แตง่ประโยคจากค าศพัท์ใหมท่กุวนั เชน่ 

เม่ือวานนี ้ค าศพัท์ หมดอาลยัตายอยาก ดฉินัแตง่ประโยควา่ เขาถกูไลอ่อกเขาก็

เลยหมดอาลยัตายอยาก ถ้าฉนัแตง่ประโยคถกู คณุครูและฉนัก็เข้าใจวา่ฉนัเข้าใจ

ถกูแล้ว” 

คณุเดวิด  “ค าวา่ สตัว์ และ สตัย์ ออกเสียงเหมือนกนั นอกจากตวัสะกดไมเ่หมือนกนั  ก็จ าวา่ 

สตัว์ มี เสือ เตา่ ววั และ ก็ สตัย์ หมายถึง คนไมขี่โ้กง ก็คดิวา่ ย การันต์ ยกัษ์ เป็น

ตวัท่ีไมส่ื่อสตัย์ ขีโ้กงตลอด” 

คณุเจอร่ี  “ผมสร้างประโยควา่ มีจิง้จกอยูบ่นต้นไม้ ชว่ยจ าการเรียงประโยค” 

คณุเจอร่ี  “ระวา่งค าวา่ สญัญา กบั สญัญาณ ผมก็คดิเป็นประโยควา่ อยา่สญัญา นะ ” 

3.2 อักษร A หมายถงึ การประยุกต์ใช้ภาพและเสียง ช่วยในการจ า (Applying images 

and sounds)  

3.2.1 การใช้จินตภาพ )Using imagery)  เป็นกลวิธีท่ีชว่ยในการจ าจากข้อมลูท่ีได้ 

จากการฟัง เชน่ เม่ือผู้ เรียนภาษาไทยได้ยินค าวา่ วา่ยน า้ แล้วจินตนาการภาพ คนท ามือไหว้ แล้วพุง่ตวัในน า้ 

เพ่ือชว่ยจ า    

คณุอิซูมิ  “ฉนัใช้จินตนาการ ภาพชว่ยจ า เชน่ เม่ือฉนัเรียนค าศพัท์ พายเรือ และก็ พาดเรือ 

ฉนัจินตนาการวา่ฉนัก าลงั พายเรือในน า้ เหน่ือยแล้วก็เอาพายพาดเรือ จงึท าให้จ า

ทัง้สองค าได้ นอกจากนี ้คณุครูภาษาไทยให้ฉนัวาดรูปเพ่ือตรวจวา่เข้าใจจริงไหม 

ท าให้เข้าใจมากยิ่งขึน้” 

คณุเดวิด  “เชน่ เรียนค าวา่ ปิด เปิด จ าวา่ ตวัสระ เอ เหมือนลกูกญุแจ แสดงวา่ เปิดแล้ว ” 

3.3 อักษร R หมายถงึ การทบทวนอย่างเป็นระบบ (Reviewing well)  
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คณุทากะ “ในสมดุ(เล็กๆ ตดิตวัตลอดเวลา) เวลาเขียนค าใหม ่แล้วเห็นวา่ค าเขียนครัง้ท่ีแล้ว

มีอะไรบ้าง ก็ได้ทบทวนจากการเห็นหลายๆ ครัง้ การเขียนค าใหมใ่นสมดุเป็นเวลา

ทบทวน เขียนทกุวนัครัง้แรก ๆ(ท่ีเร่ิมเรียนภาษาไทย) ใช้เวลาเขียนประมาณ หนึง่ปี

แรก หลงัจากนัน้ไมค่อ่ยได้เขียนแล้วเพราะจ าค าศพัท์ได้แล้ว” 

คณุอิซูมิ  “ฉนัมีเพ่ือนท่ีฟิตเนส ชว่ยฉนัฝึกภาษาไทย ถ้าฉนัเรียนเสร็จแล้วฉนัก็ทบทวนวนันัน้

เลย และเสาร์ อาทิตย์ ฉนัทบทวนท่ีเรียนทัง้หมด” 

คณุเคน  “ผมทบทวนเป็นประจ า โดยการเปิดพจนานกุรม และก็เขียนซ า้ๆ ไมไ่ด้ตัง้เวลาใน

การทบทวน แล้วแตว่า่มีเวลาไหม การฟังคนไทยพดูบอ่ยๆ เป็นการได้ทบทวนโดย

อตัโนมตัิ” 

คณุเจอร่ี  “ทบทวน ปีแรกๆ ตัง้เวลา ต้องฝึก วนัละคร่ึงชัว่โมงตอนเช้า เย็น ” 

คณุเดวิด  “มีค า และไวยากรณ์บางอยา่ง ก็จะทบทวนอยา่งธรรมชาต ิคือ เอาไปใช้กบัคน

อ่ืนๆ และก็เห็นฟัง จากคนอ่ืนๆ เชน่ หนงัสือพิมพ์ ถ้าเป็นฝร่ังท่ีเรียนภาษาไทยและ

ก็อยูต่า่งประเทศ เขาต้องฝึกกบัตวัเอง ผมมีโอกาสทบทวนอยา่งเป็นธรรมชาต ิพดู

กบัคนไทย ก็ท าให้จ าง่าย ก็เลยไมจ่ดัเวลาทบทวน ถ้าพดูบอ่ยๆ ซ า้ๆ ก็ให้จ าได้ 

เชน่ ค าวา่ หมิ่นพระบรมเดชานภุาพ เชน่ เวลาเรียนครัง้แรก ก็จ าค าวา่ สวสัดี 

สบายดีไหม” 

 



บทที่ 5 
สรุปผล อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษากลวิธีการจ า กลวิธีปัญญา และกลวิธีทดแทน ในการเรียน

ภาษาไทยของผู้ เรียนชาวตา่งชาต ิซึง่มีขัน้ตอนในการด าเนินการศกึษาดงัตอ่ไปนี  ้

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพ่ือหาความถ่ีการใช้กลวิธีการจ า กลวิธีปัญญา และกลวิธีทดแทนในการเรียนภาษาไทย

ของผู้ เรียนชาวตา่งชาตท่ีิพดูภาษาองักฤษ และภาษาญ่ีปุ่ นเป็นภาษาแม่   

2. เพ่ือเปรียบเทียบความถ่ีการใช้กลวิธีการจ า กลวิธีปัญญา และกลวิธีทดแทนในการเรียน 

ภาษาไทยของผู้ เรียนชาวตา่งชาตท่ีิพดูภาษาองักฤษ และภาษาญ่ีปุ่ นเป็นภาษาแม่   

3.เพ่ือศกึษาลกัษณะการใช้กลวิธีการจ า กลวิธีปัญญา และกลวิธีทดแทน ในการเรียน

ภาษาไทยของผู้ เรียนชาวตา่งชาตท่ีิพดูภาษาองักฤษ และภาษาญ่ีปุ่ นเป็นภาษาแม่  

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจยัด าเนินการศกึษาตามล าดบัขัน้ตอนดงันี  ้

1. กลุ่มตัวอย่าง 

กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษาเป็นผู้ เรียนภาษาไทยชาวตา่งชาตท่ีิพดูภาษาองักฤษเป็นภาษา

แม ่จ านวน 3 คน และผู้ เรียนชาวตา่งชาตท่ีิพดูภาษาญ่ีปุ่ นเป็นภาษาแม่ จ านวน 3 คน  

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. แบบทดสอบวดัความสามารถทกัษะฟัง พดู ภาษาไทย จ านวน 10 ข้อ 100 คะแนน 

(ดภูาคผนวก ก) 

2. แบบวดักลวิธีการเรียนภาษา ของ อ๊อกซ์ฟอร์ด  (Oxford. 1990) ช่ือ Strategy  

Inventory for Language Learning (SILL) Version 5.1 (ดภูาคผนวก ข) มีลกัษณะ คือ ใช้วดัความถ่ี

การใช้กลวิธีการจ า กลวิธีปัญญา และกลวิธีทดแทน แบง่ระดบัความถ่ีเป็น  5 ระดบั คือ  
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ระดบั 1 ไมเ่คยใช้เลย  ระดบั 2 ไมค่อ่ยใช้ ระดบั 3 ใช้บางครัง้ ระดบั 4 ใช้คอ่นข้างมาก ระดบั 5 ใช้มาก 

ฉบบัภาษาองักฤษ และฉบบัแปลภาษาญ่ีปุ่ น จ านวน 41 ข้อ  

การแปลความหมายระดบัคะแนนความถ่ี  

1.0-1.4 หมายถึง ไมเ่คยใช้เลย (never or almost never used)  

1.5-2.4 หมายถึง ไมค่อ่ยใช้ (Generally not used)  

2.5-3.4 หมายถึง ใช้บางครัง้ (Somewhat used)  

3.5-4.4 หมายถึง ใช้คอ่นข้างมาก (Generally used)  

4.5-5.0 หมายถึง ใช้มาก (Always or almost always used) 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  

1. ตดิตอ่ผู้ เรียนชาวตา่งชาตเิพ่ือขอศกึษาลกัษณะการใช้กลวิธีการเรียน   

2. ทดสอบระดบัความสามารถของผู้ เรียน ด้วยแบบทดสอบความสามารถทกัษะฟัง พดู  โดยมี

ผู้ให้คะแนน 2 คน คือ ผู้วิจยั และนางสาวธนาพร โภควิบลูย์ ซึง่เป็นผู้ มีประสบการณ์การสอนภาษาไทย

ในฐานะภาษาตา่งประเทศกวา่ 5 ปี ปัจจบุนัก าลงัศกึษาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศ 

คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

3. คดิคะแนนความสามารถทกัษะฟัง พดู โดยหาคา่ร้อยละจากการให้คะแนนของผู้ให้  

คะแนน 2 คน ตามข้อ 2 

4. น าแบบสอบถามกลวิธีการเรียน ของ อ๊อกซ์ฟอร์ด (Oxford. 1990) ช่ือ Strategy  

Inventory for Language Learning (SILL) Version 5.1 ไปเก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่ง  

5. สมัภาษณ์ลกัษณะการใช้กลวิธีการเรียนจากกลุม่ตวัอยา่งแตล่ะคน โดยเลือกสมัภาษณ์  

เฉพาะกลวิธีท่ีมีระดบัความถ่ี 3-5  

6. น าผลท่ีได้มาวิเคราะห์ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล  

1. วิเคราะห์ผลคะแนนจากแบบวดักลวิธีการเรียนภาษา ของ อ๊อกซ์ฟอร์ด  (Oxford. 1990) 

ช่ือ Strategy Inventory for Language Learning (SILL) Version 5.1 โดยใช้สตูรคา่เฉล่ีย  

2. วิเคราะห์การใช้กลวิธีการเรียนจากการสมัภาษณ์ซึง่มีเนือ้หาเก่ียวข้องกบัแนวคดิกลวิธี

การเรียนของอ๊อกซ์ฟอร์ด (Oxford. 1990) 
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สรุปผลการวิจัย 

1. ความถ่ีการใช้กลวิธีการเรียนทัง้ 3 กลวิธี พบวา่ กลุม่ผู้ เรียนภาษาไทยท่ีพดูภาษาองักฤษ

เป็นภาษาแมมี่ระดบัความถ่ี 3.6 หมายถึง ใช้คอ่นข้างมาก สว่นกลุม่ผู้ เรียนภาษาไทยท่ีพดูภาษาญ่ีปุ่ น

เป็นภาษาแมมี่ระดบัความถ่ี 3.4 หมายถึง ใช้บางครัง้ 

2. เม่ือเปรียบเทียบการใช้กลวิธีการจ า กลวิธีปัญญา และกลวิธีทดแทน กลวิธีการเรียนท่ี

ผู้ เรียนทัง้สองกลุม่ใช้เรียงจากกลวิธีท่ีมีความถ่ีการใช้มากไปน้อย คือ กลวิธีปัญญา กลวิธีทดแทน และ

กลวิธีการจ า ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี  ้

 กลวิธีปัญญา เป็นกลวิธีท่ีผู้ เรียนทัง้สองกลุม่มีความถ่ีการใช้มากท่ีสดุ ซึง่ผู้ เรียนท่ีพดู  

ภาษาองักฤษเป็นภาษาแมมี่ความถ่ีในการใช้กลวิธี 4.5 หมายถึง ใช้มาก สงูกวา่ผู้ เรียนท่ีพดูภาษาญ่ีปุ่ น

เป็นภาษาแม ่ท่ีความถ่ีระดบั 3.7 หมายถึง ใช้คอ่นข้างมาก 

กลวิธีทดแทน เป็นกลวิธีท่ีมีความถ่ีการใช้รองจากกลวิธีปัญญา ผู้ เรียนทัง้สองกลุม่มีระดบั

ความถ่ีเทา่กนั คือ 3.5 หมายถึง ใช้คอ่นข้างมาก 

กลวิธีการจ า เป็นกลวิธีท่ีผู้ เรียนทัง้สองกลุม่ใช้น้อยท่ีสดุเม่ือเทียบกบักลวิธีปัญญา และกลวิธี

ทดแทน ผู้ เรียนท่ีพดูภาษาญ่ีปุ่ นเป็นภาษาแม ่มีระดบัความถ่ีการใช้กลวิธีการจ า 3.1 หมายถึง ใช้

บางครัง้ ซึง่สงูกวา่ผู้ เรียนท่ีพดูภาษาองักฤษเป็นภาษาแมเ่ล็กน้อยซึง่มีระดบัความถ่ีการใช้กลวิธี 2.8 

หมายถึง ใช้บางครัง้ 

กลา่วได้วา่ ระดบัความถ่ีในการเรียนกลวิธีทัง้  3 กลวิธีของผู้ เรียนท่ีพดูภาษาองักฤษเป็นภาษา

แมส่งูกวา่ผู้ เรียนท่ีพดูภาษาญ่ีปุ่ น โดยท่ีผู้ เรียนท่ีพดูภาษาองักฤษเป็นภาษาแมใ่ช้กลวิธีปัญญาสงูกวา่ 

แตใ่ช้กลวิธีการจ าน้อยกวา่ผู้ เรียนเรียนท่ีพดูภาษาญ่ีปุ่ นเล็กน้อย สว่นกลวิธีทดแทนทัง้สองกลุม่ใช้กลวิธี

มีระดบัความถ่ีการใช้กลวิธีนีเ้ทา่กนั 

3. ลกัษณะการใช้กลวิธีในการเรียนภาษาไทย ผู้ เรียนชาวตา่งชาตท่ีิพดูภาษาองักฤษและ

ผู้ เรียนท่ีพดูภาษาญ่ีปุ่ นเป็นภาษาแม ่เรียงจาก กลวิธีปัญญา กลวิธีทดแทน และกลวิธีการจ า คือ  

3.1 เรียนเสียงวรรณยกุต์โดยการฟัง และออกเสียงเลียนแบบการออกเสียงของเจ้าของภาษา 

หรือเขียนซ า้ๆ โดยใช้สทัธอกัษร และแยกเสียงวรรณยกุต์ทัง้ห้าเสียงได้ 

3.2 จ าค าศพัท์โดยการเขียน ฟัง พดู อา่น ค านัน้ซ า้ๆ  

3.3 ฝึกใช้ประโยคส าเร็จรูป และค ากริยาท่ีมีค าชว่ย เชน่ เอา....มา  

3.4 ใช้พจนานกุรม 
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3.5 เข้าใจและวิเคราะห์ลกัษณะค าตามกฎไวยากรณ์ภาษาไทย  

3.6 ใช้เหตผุลเชิงนิรนยั เพ่ือชว่ยวิเคราะห์ค า หรือประโยค ในการฟัง และพดู  

3.7 การเปรียบเทียบความเหมือนและแตกตา่งของภาษาเป้าหมายและภาษาตา่งๆ  

3.8 การแปล 

3.9 มีสมดุตดิตวัเพ่ือจดบนัทกึค าศพัท์  

3.10 สรุปบทเรียนและกฎไวยากรณ์ด้วยความคดิของตนเอง  

3.11 เดาความหมายค าหรือประโยคจากบริบทค า และภาษากาย ทา่ทางของคูส่นทนา  

3.12 ใช้ภาษาองักฤษแทนค า หรือประโยคท่ีไมส่ามารถส่ือสารค าได้  

3.13 ไมอ่ายท่ีจะถาม หรือ ขอความชว่ยเหลือ เม่ือไมส่ามารถส่ือสารได้  

3.14 จดักลุม่ค าศพัท์ประเภทเดียวกนั  

 3.15 การเช่ือมโยง สร้างความสมัพนัธ์ของค าศพัท์ท่ีมีเสียงคล้ายกนัชว่ยในการจ า  

  3.16 ใช้บริบท หรือผกูเร่ืองเพ่ือชว่ยจ าชว่ยจ าค าศพัท์  

 3.17 ใช้จินตนาการภาพชว่ยจ าค าศพัท์ 

 3.18 ทบทวนอยา่งเป็นระบบ และอยา่งเป็นธรรมชาติ  

จากการสมัภาษณ์สิ่งท่ีกลุม่ตวัอยา่งให้ความส าคญัอยา่งยิ่งในการเรียนภาษาไทย 

นอกเหนือจากกลวิธีตา่งๆ ข้างต้นแล้ว คือ การมีเพ่ือนคนไทย และอยูใ่นบริบทท่ีได้ใช้ภาษาไทยอยา่ง

เป็นธรรมชาต ินอกจากการเรียนในห้องเรียน หรือเรียนด้วยตนเอง มีสว่นชว่ยและเป็นสิ่งจ าเป็นอยา่งยิ่ง

ในการพฒันาความสามารถภาษาไทย 

อภปิรายผล 

 จากผลการศกึษาค้นคว้าดงักลา่วท าให้อภิปรายได้ตามหวัข้อ ดงันี ้

1. ความแตกต่างของวัฒนธรรมมีผลต่อการใช้กลวิธีการเรียนภาษา 

จากการศกึษาครัง้นีผู้้วิจยัพบวา่ กลุม่ตวัอยา่งทัง้สองกลุม่ใช้มีล าดบัความถ่ีการใช้กลวิธีการ

เรียนภาษาเหมือนกนัโดยเรียงจากกลวิธีท่ีใช้มากท่ีสดุ คือ กลวิธีปัญญา กลวิธีทดแทน และกลวิธีการจ า  

ตามล าดบั อยา่งไรก็ตามเม่ือวิเคราะห์ข้อมลูในรายละเอียดพบวา่ กลุม่ตวัอยา่งท่ีพดูภาษาองักฤษเป็น
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ภาษาแม ่มีความถ่ีการใช้กลวิธีปัญญาสงูกวา่กลุม่ตวัอยา่งท่ีพดูภาษาญ่ีปุ่ น คือ ผู้ เรียนท่ีพดู

ภาษาองักฤษเป็นภาษาแมใ่ช้กลวิธีปัญญา 4.5 ผู้ เรียนท่ีพดูภาษาญ่ีปุ่ นเป็นภาษาแมมี่ความถ่ีการใช้

กลวิธีปัญญา 3.7 มีระดบัความถ่ีแตกตา่งกนั 0.8 แตค่วามถ่ีการใช้กลวิธีการจ า ผู้ เรียนท่ีพดูภาษาญ่ีปุ่ น

เป็นภาษาแมมี่ความถ่ีการใช้กลวิธีการจ าสงูกวา่ ผู้ เรียนท่ีพดูภาษาองักฤษเป็นภาษาแม ่คือ ผู้ เรียนท่ีพดู

ภาษาญ่ีปุ่ นเป็นภาษาแมมี่ความถ่ีการใช้กลวิธีการจ า 3.1 ผู้ เรียนท่ีพดูภาษาองักฤษเป็นภาษาแมมี่

ความถ่ีการใช้กลวิธีการจ า 2.8 มีความถ่ีแตกตา่งกนั 0.3 สว่นกลวิธีทดแทนกลุม่ตวัอยา่งทัง้สองกลุม่มี

ระดบัความถ่ีเทา่กนัท่ีระดบั 3.5 ซึง่ปัจจยัหนึง่ท่ีท าให้กลุม่ตวัอยา่งทัง้สองกลุม่มีลกัษณะการใช้กลวิธีท่ี

แตกตา่งกนันัน้นา่จะมีปัจจยัหนึง่มาจากพืน้ฐานทางวฒันธรรมของผู้ เรียน หยาง (Oxford.1996. p.10 

cited Yang. 1992.) ให้ความหมายของ วฒันธรรม ไว้ หมายถึง ความเช่ือ การรับรู้ และคา่นิยมตา่งๆ ท่ี

มีผลตอ่การเรียนภาษา วฒันธรรมของผู้ เรียนหลอ่หลอมมาจากประสบการณ์ตา่งๆ ในชีวิตจริง และใน

ห้องเรียน (Oxford. 1996. p.79 cited Rubin. 1975., A.D.Cohen. 1977, Chamot and O’Malley. 

1984, Genesee. 1978, Oxofd and Nyikos. 1989.) อ๊อกซ์ฟอร์ด ฮอลลาเวย์ และเฮอร์ตนั-มริูลโล 

(Oxford.1996. p.10-11. cited Oxford, Hollaway , and Horton-Murillo. 1992. p.441) กลา่ววา่ 

ลกัษณะของวฒันธรรมของผู้ เรียนมีความส าคญั แม้วา่วฒันธรรมจะไมไ่ด้เป็นปัจจยัเดียวท่ีมีผลตอ่การ

เรียนภาษา แตว่ฒันธรรมเป็นปัจจยัหนึง่ท่ีส าคญัตอ่การเรียน และการใช้กลวิธีการเรียนภาษาของผู้ เรียน 

วฒันธรรมมีผลตอ่การเลือกใช้กลวิธีการเรียนภาษา และเป็นปัจจยัส าคญัตอ่การเลือกใช้กลวิธีตา่งๆ ใน

การเรียนภาษา โอมอลล่ี และชาโมต์ (Oxford. 1996. p. 79. cited O’Malley and Chamot. 1990.) 

กลา่ววา่ ผู้ เรียนท่ีมาจากวฒันธรรมท่ีระบบการศกึษาเน้นการจ า ผู้ เรียนจะให้ความส าคญั และ

พฒันาการใช้กลวิธีการจ ามากกวา่กลวิธีอ่ืน ดงันัน้ผู้ เรียนภาษาท่ีประสบความส าเร็จในวฒันธรรมนีจ้ะมี

ความสามารถในการใช้กลวิธีการจ า มากกวา่กลวิธีวิเคราะห์ ด้วยเหตผุลดงักลา่วผู้สอนควรเข้าใจ

พืน้ฐานวฒันธรรมการเรียนของผู้ เรียนภาษาเพ่ือเตรียมการสอนได้เหมาะสมกบัผู้ เรียน สว่นผู้ เรียนควร

แสดงออก หรือบอกผู้สอนให้เข้าใจในวฒันธรรม ลกัษณะการใช้กลวิธีการเรียน และรูปแบบการเรียน

ของตนเองกบัผู้สอน (Xioa. 2006) อ๊อกซ์ฟอร์ด (1996. p.11) ได้ศกึษาพบวา่ ผู้ เรียนท่ีพดูภาษาญ่ีปุ่ น

เป็นภาษาแม ่หรือเป็นผู้ ท่ีอยูใ่นวฒันธรรมญ่ีปุ่ น นิยมใช้กลวิธีปัญญา โดยการวิเคราะห์เพ่ือหาความ

ถกูต้องของไวยากรณ์ภาษา เรียนภาษาโดยใช้เหตผุล และสนใจรายละเอียด  
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2. วิธีการสอนที่เหมาะสมกับกลวิธีการเรียน 

ผู้ เรียนท่ีพดูภาษาองักฤษเป็นภาษาแมมี่ระดบัความถ่ีการใช้แตล่ะกลวิธีแตกตา่งกนัอยา่งเห็น

ได้ชดั โดยกลวิธีปัญญาใช้มากท่ีสดุ สว่นกลุม่ท่ีพดูภาษาญ่ีปุ่ นเป็นภาษาแมร่ะดบัความถ่ีการใช้แตล่ะ

กลวิธีไมมี่ความแตกตา่งกนัมาก แตล่ะกลวิธีมีระดบัการใช้ใกล้เคียงกนั  ผู้สอนควรให้ความสนใจและ

ศกึษาลกัษณะการใช้กลวิธีการเรียนของผู้ เรียนเพ่ือปรับการสอนให้เหมาะสม และชว่ยให้ผู้ เรียนประสบ

ความส าเร็จในการเรียนได้ 

กลวิธีปัญญา 

ผู้ เรียนทัง้สองกลุม่ใช้กลวิธีวิธีปัญญามากท่ีสดุเม่ือเปรียบเทียบกบั กลวิธีทดแทน และกลวิธี

การจ า โดยเฉพาะกลุม่ผู้ เรียนท่ีพดูภาษาองักฤษเป็นภาษาแมมี่ระดบัความถ่ีการใช้กลวิธีปัญญามากสงู

กวา่ผู้ เรียนท่ีพดูภาษาญ่ีปุ่ นเป็นภาษาแมมี่ระดบัความถ่ีการใช้กลวิธีปัญญาในระดบัคอ่นข้างมาก 

ผู้สอนควรจดัการเรียนให้เหมาะสมกบัลกัษณะการใช้กลวิธีท่ีผู้ เรียนมกัใช้ โดยใช้วิธีสอนตามทฤษฎีการ

เรียนรู้ (cognitive theory method) เชน่ การให้ผู้ เรียนค้นหาไวยากรณ์หรือกฎเกณฑ์ทางภาษาโดยการ

วิเคราะห์ภาษาจากแบบฝึกหดั เป็นต้น  

กลวิธีทดแทน 

ผู้ เรียนทัง้สองกลุม่มีระดบัความถ่ีการใช้กลวิธีทดแทนเทา่กนั คือ มีการใช้กลวิธีทดแทน

คอ่นข้างมาก ผู้สอนควรใช้วิธีสอนเน้นการส่ือสาร (communicative language teaching approach) 

เป็นการให้ผู้ เรียนได้ส่ือสารและได้ใช้กลวิธีเพ่ือการส่ือสาร โดยการจดักิจกรรมท่ีเน้นการส่ือสาร เชน่ การ

อภิปราย (discussion) สนทนา (dialogue) การแสดงบทบาท (role play) เป็นต้น 

กลวิธีการจ า 

กลวิธีการจ า เป็นกลวิธีท่ีผู้ เรียนทัง้สองกลุม่มีระดบัความถ่ีในการใช้น้อยท่ีสดุเม่ือเปรียบเทียบ

กบักลวิธีปัญญา และกลวิธีทดแทน คือ มีความถ่ีการใช้กลวิธีนีบ้างครัง้ แม้กลวิธีการจ าจะเป็นกลวิธีการ

เรียนท่ีผู้ เรียนทัง้สองกลุม่มีความถ่ีในการใช้น้อยกวา่ กลวิธีปัญญา และกลวิธีทดแทน แตใ่นการเรียน

การสอนผู้สอนไมค่วรมองข้ามการเรียนการสอนท่ีใช้กลวิธีการจ า การใช้เทคนิคการฝึกโครงสร้าง

ประโยคซึง่เป็นเทคนิคการสอนของวิธีสอนเน้นทกัษะ ฟัง พดู (Audio lingual method)เชน่ การใช้

เทคนิคการฝึก (drill) เชน่ pattern drill ในการฝึกการใช้ค าภาษาไทยท่ีมีรูปแบบการใช้ท่ียากส าหรับ

ผู้ เรียน เชน่ ค าวา่ เอา.......มา แนะน า.........ให้...  
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กลา่วได้วา่ผู้ เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศทัง้สองกลุม่ มีระดบัความถ่ีการใช้

กลวิธีมากท่ีสดุ ทัง้กลวิธีปัญญา กลวิธีทดแทน และกลวิธีการจ า ตามล าดบั ซึง่ส าหรับผู้สอนภาษาไทย

ในฐานะภาษาตา่งประเทศไมค่วรใช้วิธีใดวิธีหนึง่ใการสอนเทา่นัน้ แตค่วรใช้การสอนหลายๆ วิธี เชน่ วิธี

สอนเน้นการส่ือสาร วิธีสอนแบบแปล หรือ วิธีสอนเน้นทกัษะ ฟัง พดู  เพ่ือให้การเรียนมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนีผู้้สอนควรมีบทบาทแนะน ากลวิธีการเรียนภาษาเพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ เรียนได้ตระหนกัถึงการ

ใช้ และประโยชน์ของกลวิธีการเรียนเพ่ือชว่ยให้การเรียนภาษาง่ายขึน้ สนกุขึน้ และประสบความส าเร็จ

ได้มากยิ่งขึน้  

 

3. กลวิธีการสอนกับระดับความสามารถทางภาษา  

ถึงแม้วา่งานวิจยัครัง้นีว้ิจยัผู้ เรียนภาษาไทยท่ีมีความสามารถคอ่นข้างสงู ซึง่เป็นผู้ ท่ีมีการใช้

กลวิธีการเรียนหลากหลาย จากการสมัภาษณ์กลุม่ตวัอยา่งได้บอกข้อมลู ย้อนหลงัวา่ ระหวา่งการเรียน

ภาษาไทยระดบัเบือ้งต้น หรือระยะแรกในการเรียนภาษาไทย กลุม่ตวัอยา่งได้ใช้กลวิธีการเรียนดงันี  ้

3.1 กลวิธีการแปล (Translation) การศกึษาวิจยัครัง้นีพ้บวา่ผู้ เรียนภาษาไทยทัง้สองกลุม่ใช้

การแปลในการเรียนภาษาไทยระดบัพืน้ฐาน อ๊อกซ์ฟอร์ด (Oxford. 1990. p.84) ได้ศกึษาพบวา่ กลวิธี

การแปล โดยผู้ เรียนจะคดิเป็นภาษาแมก่่อนแล้วแปลเป็นภาษาเป้าหมาย เป็นกลวิธีท่ีผู้ เรียนภาษาตา่ง

ประ- เทศใช้ในการเรียนระดบัพืน้ฐาน แตเ่ม่ือผา่นการเรียนระดบัพืน้ฐานผู้ เรียนสามารถคดิเป็น

ภาษาไทย และพดูภาษาไทยได้อยา่งเป็นธรรมชาตโิดยไมจ่ าเป็นต้องใช้กลวิธีการแปลมากดงัเชน่เม่ือ

เร่ิมเรียน 

3.2 กลวิธีการวิธีวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ (Analyzing contrastively) หรือการเปรียบเทียบ

ความแตกตา่งระหวา่งภาษาเป้าหมายและภาษาอ่ืนๆ ในการเรียนภาษาไทยระดบัพืน้ฐาน ซึง่สอดคล้อง

กบัจากการศกึษา อ๊อกซ์ฟอร์ด (Oxford. 1990.p.84) ท่ีพบวา่ กลวิธีการวิธีวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบเป็น

กลวิธีหนึง่ท่ีผู้ เรียนใช้ในการเรียนภาษาในระดบัพืน้ฐาน 

นอกจากนีจ้ากการสมัภาษณ์ผู้วิจยัพบวา่เม่ือเร่ิมเรียนภาษาไทยมีการทบทวนโดยการตัง้เวลา  

เม่ือความสามารถภาษาไทยเร่ิมสงูขึน้ทบทวนโดยการใช้ในชีวิตประจ าวนัแตล่ะวนั พยายามใช้

ภาษาไทยทกุวนั  
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ดงันัน้ผู้วิจยัคดิวา่ในการสอนภาษาไทยผู้สอนควรตระหนกัถึงระดบัทางภาษาของผู้ เรียนเพ่ือ

จดัการเรียน และแนะน ากลวิธีการเรียนท่ีเหมาะสมกบัระดบัของผู้ เรียน เม่ือผู้ เรียนมีความสามารถมาก

ขึน้จงึใช้กลวิธีอ่ืนๆ เพิ่มเตมิจาก 2 กลวิธีดงักลา่วข้างต้น กลา่วคือกลุม่ตวัอยา่งได้กลา่วถึงวา่ใน

ระยะเวลาตอ่มาพวกเขาใช้กลวิธีตอ่ไปนีใ้นการเรียนภาษาไทย  

3.3 กลวิธีปัญญา 

3.3.1 การใช้ ใช้ประโยคท่ีมีรูปแบบตายตวัและรูปแบบทางภาษา (Recognizing 

and using formulas and patterns) ในการเร่ิมเรียนภาษาไทย ผู้ เรียนมกัใช้ประโยคท่ีมี

รูปแบบตายตวั เชน่ สวสัดีคะ่ สบายดีไหมคะ พบกนัใหมน่ะครับ เป็นประโยคท่ีใช้ใน

สถานการณ์ตา่งๆ ท่ีชว่ยให้ผู้ เรียนใช้พดูส่ือสาร ปฎิสมัพนัธ์กบัคนไทย นอกจากนีก้ารฝึกใช้ 

หรือแตง่ประโยคค ากริยาในภาษาไทยหลายค าท่ีเป็นค ากริยาท่ีจ าเป็นต้องใช้ค าวา่ มา ไป เชน่ 

เอา.......มา เอา.......ไป หรือ บอก.....ให้  

3.3.2 การใช้พจนานกุรม พจนานกุรมชว่ยให้รู้ความหมายของค าศพัท์ หน้าท่ีของค า 

ชว่ยให้รู้วา่ควรใช้ค าเหลา่นัน้อยา่งไร เป็นแหลง่อ้างอิง พจนานกุรม และสมดุค าศพัท์ท่ีผู้ เรียน

เขียนเองเป็นสิ่งส าคญัในการเรียนภาษาไทย 

 3.3.3 มีสมดุตดิตวัเพ่ือจดบนัทกึค าศพัท์ 

 3.3.4 สรุปบทเรียน และการคดิวิเคราะห์กฎทางภาษาด้วยตนเอง  เม่ือผู้ เรียนเรียน 

กฎทางภาษาตา่งๆ ผู้ เรียนสรุปกฎไวยากรณ์ด้วยความคดิของตวัเอง รวมทัง้ศกึษากฎ

ข้อยกเว้นตา่งๆ เน่ืองจากกฎบางอยา่งใช้ได้ในบางกรณีเทา่นัน้  

3.3.5 ท าซ า้ เชน่ เขียนค าศพัท์หลายๆครัง้ พร้อมกบัออกเสียงค านัน้หลายๆ ครัง้ 

หรือฝึกพดู อา่น หรือเขียนซ า้ๆ หรืออยา่งใดอยา่งหนึง่  

3.3.6 การวิเคราะห์ค าประสม ลกัษณะหนึง่ของการสร้างค านามในภาษาไทย คือ 

การรวมค าตัง้แตส่องค าเข้าด้วยกนั แล้วให้ความหมายใหม ่หรือเป็นความหมายท่ีมาจาก

ความหมายของค าท่ีน ามารวมกนั เชน่ น า้ รวมกบัค าวา่ ร้อน หมายถึง น า้ท่ีมีอณุหภมูิสงู 

ลกัษณะนีช้ว่ยให้ผู้ เรียนเดาความหมายค าศพัท์ใหมไ่ด้  

3.3.7 กลวิธีปัญญาท่ีใช้ในการเรียนเสียงวรรณยกุต์ จากการสมัภาษณ์พบวา่ ผู้ เรียน
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มีวิธีการเรียนเสียงวรรณยกุต์ไทยทัง้ห้าเสียง โดยการจ าเสียงวรรณยกุต์ทัง้ห้าเสียงเพื่อใช้

อ้างอิงและชว่ยแยกเสียงแตล่ะเสียง เรียนเสียงวรรณยกุต์เหลา่นัน้อยา่งเป็นธรรมชาตจิาก

เจ้าของภาษาจากสถานการณ์จริง เชน่ จากบทสนทนาจริงระหวา่งคนไทย การฟังวิทย ุดู

โทรทศัน์ เลียนแบบแล้วพดูตาม การฝึกพดูออกเสียงค าเหลา่นัน้หลายๆ ครัง้ รวมทัง้การขอให้

เพ่ือนคนไทยชว่ยแก้ไขเม่ือออกเสียงวรรณยกุต์ไมถ่กูต้อง นอกจากนีใ้นการจดบนัทกึเพ่ือ

ทบทวนผู้ เรียนใช้สทัอกัษรชว่ยในการเขียน และอา่น ในสทัอกัษรท่ีมีเคร่ืองหมายวรรณยกุต์

ชว่ยให้สามารถจ าเสียงวรรณยกุต์ของค า ชว่ยให้ออกเสียงได้ถกูต้องยิ่งขึน้  

 3.4 กลวิธีทดแทน 

3.4.1 ใช้ภาษาองักฤษแทนค า หรือประโยคท่ีไมส่ามารถส่ือสารค าท่ีต้องการได้  

3.4.2 เดาความหมายจากบริบทค า และภาษากาย ทา่ทางของคูส่นทนา  

3.4.3 การมีเพ่ือนคนไทย และให้เพ่ือนคนไทยชว่ยในการเรียน ซึง่กลุม่ตวัอยา่งทัง้

สองกลุม่เห็นความส าคญัของการมีเพ่ือนคนไทยอยา่งมาก เน่ืองจากชว่ยให้ผู้ เรียนสามารถ

พฒันาระดบัความสามารถภาษาไทยได้มากทัง้ในการฟัง พดู อา่น เม่ือมีเพ่ือนคนไทยจะชว่ย

ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ และฝึกฝนภาษาไทย นอกจากนีผู้้ เรียนยงัขอความชว่ยเหลือได้โดยการ

ซกัถามได้ โดยผู้ เรียนภาษาไมค่วรอายท่ีจะถาม หรือบอกวา่ไมเ่ข้าใจ  

3.5 กลวิธีการจ า เป็นกลวิธีท่ีพบได้ในการเรียนภาษาไทยดงัตอ่ไปนี  ้

3.2.2 กลวิธีเรียนค าศพัท์ 

        จดักลุม่ค าศพัท์ประเภทเดียวกนั ใช้มากเม่ือเพิ่งเร่ิมเรียนภาษาไทยในระดบัพืน้ฐาน  

เชน่ ค าศพัท์ท่ีขึน้ต้นด้วยค าวา่ ข้าว ข้าวต้ม ข้าวสวย ข้าวผดั ข้าวเปลา่ หรือ ค าท่ีอยูใ่น  

 หมวดหมูช่นิดเดียวกนั เชน่ เคร่ืองเขียน ดนิสอ ปากกา ยางลบ  

การเช่ือมโยงค าศพัท์ท่ีมีเสียงคล้ายกนัเพ่ือชว่ยในการจ า เชน่ เม่ือผู้ เรียนท่ีพดู

ภาษาญ่ีปุ่ นเป็นภาษาแมเ่รียนภาษาไทยใช้การเช่ือมเสียงค าศพัท์ท่ีมีเสียงคล้ายกนัใน

ภาษาไทยและภาษาญ่ีปุ่ น หรือภาษาอ่ืนๆ เชน่ ค าวา่ สปัะรด และ Sapporo เศรษฐกิจ และ 

sentaki เกาหลี และ Kaori ศตัรู และ Satoru อาย ุกบัเสียงในภาษาองักฤษ how are you ? 

แตง่เร่ืองจากค าศพัท์ ผู้ เรียนท่ีพดูภาษาองักฤษเป็นภาษาแมใ่ช้การแตง่เร่ืองโดย 
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ค าศพัท์ท่ีออกเสียงเหมือนกนัแตเ่ขียนไมเ่หมือนกนั เชน่ ค าวา่ สตัว์ และ สตัย์ ผู้ เรียนผกูเร่ือง

ชว่ยจ าวา่ สตัว์ มี เสือ เตา่ ววั (หมายถึง ตวัพยญัชนะ ส ต ว) สว่นค าวา่ สตัย์ ผกูเร่ืองโดยคดิ

วา่ค านีมี้ ย การันต์ ซึง่ หมายถึง ย ยกัษ์ (giant, monster) ในความคดิแบบตะวนัตก ยกัษ์ 

เป็นสิ่งมีชีวิตท่ีรูปร่างใหญ่โต มกัมีนิสยัดรุ้าย เกเร และมกัไมซ่ื่อสตัย์ แตน่กัเรียนผู้ นีค้ดิกลบักนั

โดยน าค านีไ้ปใช้ในความหมายตรงข้าม ท าให้ค าวา่ สตัย์ ท่ีมี ย ยกัต์ หมายถึง สิ่งท่ีดี  

ใช้จินตนาการภาพ เม่ือเรียนค าศพัท์ค าวา่ พายเรือ และ พาดเรือ ผู้ เรียน

จินตนาการวา่ ก าลงั พายเรือในน า้ เม่ือเหน่ือยแล้วเอาพายพาดเรือ หรือ เม่ือเรียนการเขียน 

ค าวา่ ปิด เปิด ซึง่มีรูปคล้ายกนัแตกตา่งกนัท่ีมีค าวา่ เปิด มีสระ เอ ผู้ เรียนใช้การจินตนาการ

วา่ สระเอ เหมือนลกูกญุแจ แล้วให้ความหมายวา่ค านีห้มายถึง มีกญุแจเปิดแล้ว  

 

4. แรงจูงใจการเรียนภาษาไทยกับผลสัมฤทธ์ิในการเรียนภาษา 

จากการศกึษาพบวา่ผู้ เรียนภาษาไทยทัง้สองกลุม่มีแรงจงูใจในการเรียนภาษาไทย เน่ืองจากผู้ เรียน

อยากเป็นสว่นหนึง่ของสงัคม อยากมีกิจกรรมร่วมกบัคนไทย อยากมีเพ่ือนคนไทย ท าให้ผู้ เรียนมีทศัคติ

ท่ีดีในการเรียน และอยากประสบผลส าเร็จในการเรียนจงึพยายามเลือกใช้กลวิธีเพ่ือชว่ยให้การเรียน

ภาษาไทยให้ประสบผลส าเร็จ ไลท์บราวน์ และสปาดา   (Sewell, H. Douglas. 2003：2. citing 

Lightbrown and Spada 1999:56) กลา่ววา่ แรงจงูใจมีผลตอ่ความสามารถในการเรียนรู้และรับรู้

ภาษาท่ีสอง แรงจงูใจในจงึเป็นปัจจยัหนึง่ท่ีชว่ยท าให้ผู้ เรียนมีระดบัความสามารถในการเรียน

ภาษาเป้าหมายระดบัสงู 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ผู้สอนควรมีการแนะน ากลวิธีการเรียนภาษาเพ่ือชว่ยให้ผู้ เรียนตระหนกัถึงความส าคญัของการ

ใช้กลวิธีเพ่ือชว่ยให้การเรียนประสบความส าเร็จ และใช้เหมาะสมกบัตนเอง รวมทัง้ผู้สอนควรใช้วิธีการ

สอนท่ีหลากหลายท่ีเหมาะสมกบัผู้ เรียนซึง่มีลกัษณะการใช้กลวิธีการเรียนแตกตา่งกนั สว่นผู้ เรียน

ภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศควรตระหนกัถึงความส าคญัของการใช้กลวิธีเพ่ือชว่ยให้การเรียน

ประสบความส าเร็จ และเลือกใช้กลวิธีท่ีเหมาะสมกบัตนเอง  
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2. ข้อแนะน าในการวิจยัครัง้ตอ่ไป 

 2.1 ในการวิจยัในอนาคตควรมีการสมัภาษณ์ หรือเขียน diary หลงัการเรียน เพ่ือได้ข้อมลูท่ี

ละเอียดมากยิ่งขึน้ 

 2.2 ควรศกึษาความสมัพนัธ์ของลกัษณะการใช้กลวิธีการเรียน และลกัษณะผู้ เรียน (learning 

styles)  

 2.3 ควรศกึษาวิจยักลวิธีการเรียนในทกัษะการเรียน อา่น เขียนภาษาไทย  

 2.4 ควรศกึษากบักลุม่ตวัอยา่งผู้ เรียนท่ีพดูภาษาแมเ่ป็นภาษาอ่ืนๆ นอกเหนือจากภาษาองักฤษ 

และภาษาญ่ีปุ่ น 
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ตอบค าถามจากเร่ือง (ข้อละ 10 คะแนนทัง้หมด 100 คะแนน)

1.       เร่ืองนีพ้ดูถึงเร่ืองอะไร (นอนเปล เพลงกลอ่มเดก็)
2.       ทีน่อนของเดก็สมยันีแ้ละสมยัก่อนตา่งกนัอยา่งไร (สมยันีมี้ลกูกรมทาสสีวยๆ สมยัก่อนเป็นเปล
3.       จากเร่ืองทีฟั่งเราเรียนทีน่อนของเดก็เรียกวา่อะไร (เบาะ เปล)
4.       เปล มีก่ีชนิด อะไรบ้าง ( ๒ ชนิด เปลผ้า เปลเชือก)
5.       วสัดทุีใ่ช้ท าเปลมีอะไรบ้าง (ผ้า ไม้กระดาน เชือก)
6.       ท าไมเดก็นอนเปลในตอนกลางวนั (อากาศเมืองไทยร้อน การนอนไกวเปลท าให้หลบัสบาย 
7.       เพลงกลอ่มเดก็ มีลกัษณะอยา่งไร (เยือกเย็น ฟังเพลนิ แสดงความรัก ตลกขบขนั)
8.       ปัจจบุนัพบการให้เดก็นอนเปลพบได้ทีไ่หนในเมืองไทย (ชนบท นอกเมือง)
9.       กรุณาสรุปเร่ืองทีฟั่ง
10.    กรุณาเลา่เร่ืองทีน่อน และเพลงกลอ่มเดก็ ถ้าในประเทศของคณุมี
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แบบสอบถามกลวิธีการเรียนภาษาซึง่ดดัแปลงจากแบบทดสอบช่ือ Strategy Inventory of 

Language Learning (SILL) Version for English Speakers Learning a new Language Version 

5.1 ฉบบัภาษาองักฤษ ของ อ๊อกซ์ฟอร์ด (Oxford. 1990)  

 

 

 

 

 

 

 

 



No. Description Answer Remarks
1 Name 
2 Age
3 Sex
4 Mother tongue
5 Language you speak at home.

6
Language you are now learning or have recently 
learned

7 How long have you been studying Thai?

8
How do you rate your overall proficiency in Thai 
language compared with the proficiency of native 
speaker of Thai?
Excellent / Good / Fair/ poor

9
How do you rate your overall proficiency in Thai 
language compared with the proficiency of other 
students in your classes?
Excellent / Good / Fair/ poor

10
How important is it for you to become proficient 
in Thai?
versy important/ Important/ Not so important

11 Why do you want to learn Thai? For example
interest in the language
interest in  the culure
have friends who speak Thai
required to take a language course to graduate or 
need it for future career
need it for travel
other

12 Do you enjoy language learning ?
13 What other languages have you studied?

14
What has been your favorite experience in 
language learning?

แบบสอบถามกลวธีิการเรียนภาษาซ่ึงดดัแปลงจากแบบทดสอบ ช่ือ
Strategy Inventory for Language Learning (SILL) 

Version for English Speakers Learning New LanguageVersion 5.1
Version 5.1 © R.Oxford. 1989



 

1
2
3
4
5

Answer in reference to the Thai language. There are no right or wrong responses to these statement. Work carefully but quickly. You will score the SILL yourself using the 
attached Worksheet.

Somewhat true of me means that the statement is true of you about half the time, that is , sometimes you do the behavior which is described in the statement, and sometimes you don't , and these instances 

tend to occur with about equal frequency.

Generally true of me means that the statement is usually true of you, that is you do the behavior which is described in the statement more than half the time.

Always or almost always true of me means that the statement is true of you in almost all circumstances, that is, you almost always do the behavior which is described in the statement.
Answer in terms of how well the statement describes you, not in terms of what you think you should do, or what other people do. 

Never or almost never true of me means that the statement is very rarely true of you, that is you do the behavior which is described in the statement only in very rare instances.

Generally not true of me means that the statement is usually not true of you, that is, you do the behavior which is described in the statement less than half the time, but more than in very rare instances.

                                                            Never or almost never true of me
                                                            Generally not true of me
                                                            Somewhat true of me
                                                            Generally true of me

                                                            Always or almost always true of me

Strategy Inventory for Language Learning (SILL) 
Version for English Speakers Learning New LanguageVersion 5.1

Version 5.1 © R.Oxford. 1989
The Strategies Inventory for Language Learning (SILL) is designed to gather information about how you, as a student of a foreign or second langauge, go about learning that 
Please make the response (1,2,3,4,5) that tells how true the statement is in terms of what you  actually do when you are learning the new language.



A.1 Remembering Strategies
 Never or almost never 

true of me
  Generally not true of 

me
 Somewhat true of 

me
 Generally true of me   Always or almost 

always true of me

1. I create associations between new material and what I already know.
2. I put the new word in a sentence so I can remember it
3. I place the new word in a group with other words that are similar in some way (for 

example , word related to clothing, or food)
4. I associate the sound of the new word with the sound of a familiar word.
5. I use rhyming to remember it
6. I remember the word by making a clear mental image of it or by drawing a picture
7. I visualize the spelling of the new word in my mind.
8. I use a combination of sounds and images to remember the new word
9. I list all the other words I know that are related to the new word and draw lines to 

show relationships.
10. I remember where the new word is located on the page, or where I first saw or 
11. I use flashcards with the new word on one side and the defintiion or other 

information on the other
12. I physically act out the new word
when learning new material…..
13. I review often
14. I schedule my reviewing so that the review sessions are initially close together in 

time and gradually become more widely spread apart
15. I go back to refresh my memory of things I learned much earlier.



A.2 Cognitive Strategies
 Never or almost never 

true of me
  Generally not true of 

me
 Somewhat true of 

me
 Generally true of 

me
  Always or almost always 

true of me

16. I say new expressions repeatedly to practice them.
17. I imitate the way native speakers talk.
18. I practice the sounds or alphabets of the new language.
19. I use idioms or others routines in the new language.
20. I use familiar words in different combinations to make new sentences.
21. I initiate conversations in the new language.
22. I watch TV shows or movies or listen to the radio in the new language.
23. I try to think in the new language.
24. I attend and participate in out-of-class events where the new language is spoken.
25. I seek specific details in what I hear or read.
26. I use reference materials such as glossaries or dictionaries to help me use the new 

language.
27. I make summaries of new language material
28. I apply general rules to new situations when using the language.
29. I find the meaning of a word by dividing the word into parts which I understand.
30. I look for similarities and contrasts between the new language and my own.
31. I try to understand what I have heard or read without translating it word-for-word 

into my own language.
32. I am cautious about transferring words or concepts directly form my language to 

the new language.
33. I look for patterns in the new language.
34. I develop my own understanding of how the language works, even if sometimes I 

have to revise my understanding based on new information.



A.3 Compensation strategies
 Never or almost never 

true of me
  Generally not true of 

me
 Somewhat true of 

me
 Generally true of me   Always or almost 

always true of me

35. When I do not understand all the words I hear, I guess the general meaning by using 

any clue I can find, for example, clues from the context or situation.
36. In a conversation I anticipate what the other person is going to say based on what has 

been said so far.
37. If I am speaking and cannot think of the right expression, I use gestures or switch back 

to my own language momentarily.
38. I ask the other person to tell me the right word if I cannot think of it in a conversation.
39. When I cannot think of the correct expression to say or write, I find a different way to 

express the idea, for example, I use a synonym or describe the idea.
40. I make up new words if I do not know the right ones.
41. I direct the conversation to a topic for which I know the words.
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แบบสอบถามกลวิธีการเรียนภาษา (ฉบบัแปลภาษาญ่ีปุ่ น) ซึง่ดดัแปลงจากแนวคดิของ 

อ๊อกซ์ฟอร์ด (Oxford. 1990) ช่ือ Strategy Inventory of Language Learning (SILL) Version for 

English Speakers Learning a new Language Version 5.1  

 

 

 

 

 

 

 

 



No. 項目 回答 備考

1 名前

2 年齢

3 性別

4 ネイティブ言語

5 家庭で話す言語

6 最近学んでいる言語

7 タイ語を何年間学習しましたか？

8 ネイティブにタイ語を話す人と比べてあなたのタイ

語のレベルはどれ位ですか？

優／良／可／劣

9 タイ語を学習する他の学生と比べてあなたのタイ語

のレベルはどれ位ですか？

優／良／可／劣

10 あなたにとってタイ語を習得することはどれ位重要

ですか？

大変重要／重要／それほど重要でもない

11 タイ語を学習する動機は何ですか？以下から選択し

てください

言葉に関心がある

文化に関心がある

タイを話す友達が欲しい

修学や仕事でタイ語習得が求められている

将来のキャリアアップの為

旅行の為

その他

12 楽しんで言語学習をしていますか？

13 他にこれまで学習したことのある言語は何ですか？

14 言語学習を通しての良い経験は何ですか？

แบบสอบถามกลวิธีการเรียนภาษา (ฉบับภาษาญ่ีปุ่น) ซึ่งดัดแปลงจากแนวคิดของ              
   อ๊อกซ์ฟอร์ด (Oxford. 1990)

ช่ือ Strategy Inventory of Language Learning (SILL) Version for English Speakers Learning a new Language 
Version 5.1



まったく当てはまらない 1

ほとんど当てはまらない 2

部分的に当てはまる 3

だいたい当てはまる 4

ほとんど当てはまる 5

Ａ．１　記憶ストラテジー
まったく
当てはま
らない

ほとんど
当てはま
らない

部分的に
当てはま
る

だいたい
当てはま
る

ほとんど
当てはま
る

１．新しい教材に対してこれまでの知識との関連付けをする

２．新しく憶えた単語をよく文（会話）の中で使うようにする

３．新しい単語と似た単語をグループ化しておく

４．似た発音の単語同士の関連付けをする

５．詩や歌にして憶える

６．心の中でイメージ化したり、実際に絵などを描いて憶える

７．単語の綴りを心の中に思い浮かべる

８．発音の特徴とイメージの両方を用いて憶える

９．知っている単語の一覧を作り関連し合っている単語を線で結ぶ

１０．新しい単語を初めて見たページや初めて聞いた時の状況と一緒に
憶える

１１．単語帳を使って憶える

１２．手振りなどアクションを加えて新しい単語を憶える

新しい単語に出会ったとき、

１３．よく復習する

１４．憶えた単語を初期のうちは頻繁に復習し、次第に復習の間隔が長
くなるような計画的復習をする

１５．なるべく早いうちに内容を復習する

Strategy Inventory for Language Learning (SILL) 
Version 5.1 © R.Oxford, 1989



まったく当てはまらない 1

ほとんど当てはまらない 2

部分的に当てはまる 3

だいたい当てはまる 4

ほとんど当てはまる 5

A.2 習得ストラテジー
まったく
当てはま
らない

ほとんど
当てはま
らない

部分的に
当てはま
る

だいたい
当てはま
る

ほとんど
当てはま
る

16..新しい表現を練習する為、繰り返し声に出す
17. .ネイティブスピーカーの発音の真似をする
18.発音の練習、書き方の練習をする
19.熟語をよく使う
20. 知っている言葉をいろいろ組合わせて新しい文をつくる
21.会話に力を入れる
22. テレビや映画、ラジオを用いる
23.新しい言葉で考えるようにする
24.新しい言葉が使われる集まりに参加する
25. 聞いた言葉を詳しく調べる
26. 辞書や専門用語辞典を使う
27. 学んだ教材を別紙にまとめたりする
28. 新しい状況でも、今までに知っているルールを当てはめる
29. 言葉を知っている要素に分けて意味を見つける
30. 新しい言葉と自分の言葉（母語）との相違点、類似点をさがす
31. 単語一語一語にこだわらず、文全体の意味をつかもうとする
32. 注意深く新しい言葉の訳語を当てはめる
33. いつも新しい言葉のパターンを見つけるようにしている
34. いつも言葉の仕組みや働きの理解を深めるようにしている

A3. 補助ストラテジー
まったく
当てはま
らない

ほとんど
当てはま
らない

部分的に
当てはま
る

だいたい
当てはま
る

ほとんど
当てはま
る

35. 

内容がまるで分からないとき、文脈や状況から解読の手がかりを見
つける
36.相手が何を言うかそれまでの会話内容から予測する
37. 

どう表現していいか分からないとき、ついジェスチャーや自分の言
葉（母語）を使ってしまう
38.どう表現していいか分からないとき、すぐ人にきいてしまう
39. 

適当な言葉が見つからないとき、同義語を用いるなど違った方法
で表現する
40.適当な言葉が見付からないとき,自分で新しい言葉を創ってしまう
41. 会話の内容を自分が知っている方向へ導く

Strategy Inventory for Language Learning (SILL) 
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ภาคผนวก ง 

แนวค ำถำมสมัภำษณ์กลวิธีกำรเรียนตำมแนวคดิของ อ๊อกซ์ฟอร์ด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Listening Speaking Questions for Interview David Ken Jerry Isumi Takanob
u

Yukiyo

Grouping x 1. คณุมีวธีิจดักลุม่ค ำศพัท์ชว่ยจ ำไหม อยำ่งไร
Associating/ elaborating x 2. เวลำได้ยนิ หรือเรียนเร่ืองใหม่ คณุมีวธีิชว่ยจ ำโดยเช่ือม Link สิ่งที่ได้

ยนิ หรือ เรียน กบัเร่ืองที่เรียนแล้วอยำ่งไร
Placig new words into a x x 3. คณุมีวธีิชว่ยจ ำค ำศพัท์ใหม่โดยใช้ context ชว่ยจ ำไหม ชว่ยยกตวัอยำ่ง
Using imagery x 4. เวลำที่ฟัง หรือเรียน คณุใช้ภำพชว่ยจ ำอยำ่งไรบ้ำง
Semantic mapping x 5. คณุใช้ semantic map หรือ a diagram ชว่ยจ ำอยำ่งไร
Using keywords x 6. คณุใช้กำรเทียบเสยีงที่คล้ำยกนัชว่ยจ ำค ำใหม่อยำ่งไร อำจเทียบจำก

ภำษำแม่ หรือภำษำอ่ืนๆ
7. เม่ือคณุได้ยนิ หรือเรียนค ำใหม่ คณุใช้ภำพของค ำอ่ืนๆ ที่ได้เรียนแล้ว 

ชว่ยในกำรจินตนกำรภำพค ำใหม่อยำ่งไร
Represent sounds in memory x x 8. คณุ link ค ำศพัท์ใหม่กบั ค ำหรือเสยีงที่คล้ำยกนัในภำษำอ่ืนๆ อยำ่งไร

R. Reviewing well Structured reviewing x x 9. คณุทบทวนสิ่งที่เรียนอยำ่งไร? Ex. เชน่ หลงัเรียน 1 ชัว่โมง
Using physical response or 

sensation

x 10. คณุแสดงท่ำทำงเพ่ือชว่ยจ ำสิ่งที่เรียนไหม อยำ่งไร

Using mechanical techniques x 11. คณุใช้ flashcards ชว่ยจ ำค ำศพัท์ไหม อยำ่งไร

A. Applying images 
and sounds

E. Employing action

แนวค ำถำมสัมภำษณ์กลวิธีกำรเรียน

adapted from Oxford. (1990)
Memory Strategies (CARE)

C. Creating mental 
lingkages

Interview for Learning Strategies to the Two Language Skills



Listening Speaking Questions for Interview David Ken Jerry Isumi Takanob
u

Yukiyo

Repeating x x 12. คณุฝึกโดยการท าซ า้ๆ ไหม อยา่งไร
Formally practicing with 

sounds system

x x 13. คณุมีวธีิฝึกออกเสยีงอยา่งไร เชน่ เสยีงวรรณยกุต์

Recognizing and using 

formulas and patterns

x x 14. คณุมีสตูรในการเรียนสิ่งใหม่ไหม อยา่งไร เชน่ สตูร เอา...มา

Recombining x 15. คณุฝึกโดยการเช่ือมความสมัพนัธ์สิ่งที่เรียนกบัสิ่งใหม่อยา่งไร
Practicing naturalistically x x 16. คณุมีวธีิฝึกอยา่งเป็นธรรมชาติอยา่งไร
Getting the idea quickly x 17. เวลาที่ฟัง คณุ Getting the idea quickly จบัใจความส าคญัอยา่งไร
Using resources for receiving 

and sending messages

x x 18. คณุใช้อปุกรณ์อะไรชว่ยในการเรียนบ้าง

Reasoning deductively x x 19. เม่ือฟัง และพดู คณุวเิคราะห์ประโยคจากกฎภาษาที่คณุเรียนอยา่งไร
Analyzing expressions x 20. เวลาที่ฟัง คณุวเิคราะห์ประโยคที่คณุฟังอยา่งไร
Analyzing contrastively 

(across language)

x 21. คณุเปรียบเทียบภาษาไทย กบัภาษาแม่ หรือ ภาษาอ่ืนๆ อยา่งไร

Translating x x 22. เวลาฟัง และพดู คณุใช้วธีิแปลภาษาไหม อยา่งไร
Transferring x x 23. คณุใช้กฎภาษาแม่ หรือภาษาอ่ืนๆ ในการฟัง และพดูภาษาไทยไหม 

ชว่ยยกตวัอยา่ง
Taking notes x 24. คณุจดโน๊ดสิ่งที่เรียนไหม จดอยา่งไร
Summarizing x 25. เวลาเรียนคณุใช้การสรุปบทเรียนอยา่งไร
Highlighting x 26. คณุใช้ Highlighting ไหม ใช้อยา่งไร

Interview for Learning Strategies to the Two Language Skills
adapted from Oxford. (1990)

แนวค ำถำมสัมภำษณ์กลวิธีกำรเรียน

C. Creating structure 
for input and out put

Cognitive Strategies (PRAC)
P. Practicing

R. Receiving and 
sending messages

A. Analyzing and 
reasoning



Listening Speaking Questions for Interview David Ken Jerry Isumi Takanob
u

Yukiyo

Using linguistic clues x 27. เวลาที่ฟัง คณุมีวธีิเดาความหมายค า จากค าศพัท์อ่ืนๆ ในประโยค

ไหม อยา่งไร
Using other clues x 28. เวลาฟัง คณุมีวธีิเดาความหมายประโยคอยา่งไร
Switching to the mother 

tongue

x 29. เม่ือไม่สามารถพดูบางประโยคได้ คณุเปลี่ยนไปใช้ภาษาแม่ หรือ

ภาษาองักฤษไหม
Getting help x 30. เม่ือไม่สามารถพดูได้ คณุขอให้คนอ่ืนชว่ยไหม
Using mime or gesture x 31. คณุใช้ท่าทางชว่ยไหม
Avoiding communication 

partially or totally

x 32. คณุพยายามไม่พดูเร่ืองที่คณุไม่รู้ค าศพัท์

Selecting the topic x 33. คณุเลอืกคยุบางหวัข้อเท่านัน้
Adjusting or approximating 

the message

x 34. เวลาพดูคณุปรับประโยคตามค าศพัท์ที่คณุรู้ หรือสามารถพดูได้

Coining words x 35. คณุใช้ค าอ่ืนๆ แทนค าที่คณุอยากพดูแตไ่ม่รู้ค าศพัท์ภาษาไทย
Using a circumlocution or 

synonym

x 36.  คณุใช้ค าอ่ืนๆ ที่มีความหมายคล้ายกนั แทนค าที่คณุอยากพดูแตไ่ม่

รู้ค าศพัท์ภาษาไทย

แนวค ำถำมสัมภำษณ์กลวิธีกำรเรียน

G. Guessing 
intelligently

O. Overcoming 
limitations in speaking 
and writing

Interview for Learning Strategies to the Two Language Skills
adapted from Oxford. (1990)

Compensation Strategies (GO)



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ผลคะแนนความถ่ีการใช้กลวิธีการเรียนของกลุม่ตวัอยา่งท่ีพดูภาษาองักฤษ และ

ภาษาญ่ีปุ่ นเป็นภาษาแม ่จากแบบวดักลวิธีการเรียนซึง่ดดัแปลงจากแนวคดิของ  อ๊อกซ์ฟอร์ด 

Version 5.1  



  

No Description
1 Name David Kenneth Jerry Isumi Takanobu Yukiyo

2 Age 58 58 36 30 34 34
3 Gender Male Male Male Female Male Female
4 Mother tongue American English American English American English Japanese Japanese Japanese
5 Language you speak in daily life Thai & English Thai & English Thai/English  Thai/Japanese Thai/Japanese Thai /Japanese
6 Language you are now learning or 

have recently learned

Thai Thai, Indonesian 

Malaysian

Thai Thai Thai Thai , English

7 How long have you been studying 16 years 20 years 16 years 2 years 4 years 10 months
8 How do you rate your overall 

proficiency in Thai language 

compared with the proficiency of 

Fair Good Fair poor fair poor

Excellent / Good / Fair/ poor
9 How do you rate your overall 

proficiency in Thai language 

compared with the proficiency of other 

students in your classes?

Good Good Good fair good uncertain

Excellent / Good / Fair/ poor
10 How important is it for you to become 

proficient in Thai?

Important Very important Important Important Very important Important

very important/ Important/ Not so 

important
11 Why do you want to learn Thai? Interest in the 

language and 

require for work

All reasons Listed 

below prompted me 

to seek Thai 

Language 

proficiency

Interest in the 

language

Interact with Thai 

people , easily to 

live in Thailand and 

for work

Thai people don’t 

speak English or 

Japanese

Interest the 

language and 

require for work.

interest in the language x x
interest in the culture x x
have friends who speak Thai x friends x
required to take a language course to 

graduate or work

x x x x x

need it for future career x for work in Thailand x
need it for travel x
other All of the above 

reasons

to live easily

12 Do you enjoy language learning? Yes Yes Yes enjoy speak Thai in 

daily life

so so yes

13 What other languages have you 

studied?

German,     

Japanese 

Japanese, Korean, 

Tagalog, Indonesian 

Malaysian, French

Spanish French, Italian, 

English

English English

14 What has been your favorite 

experience in language learning?

Realization that I am 

using what I learned 

in classroom 

＆actually 

interacting with 

native speakers

Tonation is 

interesting which 

different from 

Japanese 

Writing

หมายเหต ุ: เคร่ืองหมาย x หมายถึง เลอืกค าตอบ

Answer

คะแนนความถี่การใช้กลวิธีการเรียนของกลุ่มตวัอย่างที่พูดภาษาอังกฤษ และภาษาญ่ีปุ่น เป็นภาษาแม่
ดดัแปลงจากแบบวัดกลวิธีการเรียนของ อ๊อกซ์ฟอร์ด Version 5.1 © R.Oxford. 1989



 

A.1 Remembering Strategies David Ken Jerry Everage Isumi Taka Yukiyo Everage

1. I create associations between new material and what I already know. 5 4 4 4.333333333 4 4 3 3.666666667

2. I put the new word in a sentence so I can remember it 4 3 4 3.666666667 5 4 4 4.333333333

3. I place the new word in a group with other words that are similar in some way (for example , 

word related to clothing, or food)
4 2 3 3 4 3 2 3

4. I associate the sound of the new word with the sound of a familiar word. 4 3 5 4 4 3 2 3

5. I use rhyming to remember it 2 1 3 2 5 3 2 3.333333333

6. I remember the word by making a clear mental image of it or by drawing a picture 4 1 3 2.666666667 4 2 4 3.333333333

7. I visualize the spelling of the new word in my mind. 5 3 2 3.333333333 3 1 4 2.666666667

8. I use a combination of sounds and images to remember the new word 4 1 2 2.333333333 4 2 4 3.333333333

9. I list all the other words I know that are related to the new word and draw lines to show 

relationships.
2 1 1 1.333333333 2 2 5 3

10. I remember where the new word is located on the page, or where I first saw or heard it. 3 1 5 3 4 2 4 3.333333333

11. I use flashcards with the new word on one side and the defintiion or other information on 

the other
2 1 1 1.333333333 1 3 5 3

12. I physically act out the new word 2 1 2 1.666666667 2 1 1 1.333333333

13. I review often 3 5 5 4.333333333 3 3 4 3.333333333

14. I schedule my reviewing so that the review sessions are initially close together in time and 

gradually become more widely spread apart
2 1 1 1.333333333 2 2 3 2.333333333

15. I go back to refresh my memory of things I learned much earlier. 4 5 3 4 5 3 4 4
Everage Score 3.333333 2.2 2.9333333 2.822222222 3.4666667 2.533333 3.4 3.133333333

คะแนนความถี่การใช้กลวิธีการเรียนของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาญ่ีปุ่น เป็นภาษาแม่ (ต่อ)
ซึ่งดัดแปลงจากแบบวัดกลวิธีการเรียนของ อ๊อกซ์ฟอร์ด Version 5.1 © R.Oxford. 1989



 

A.2 Cognitive Strategies David Ken Jerry Everage Isumi Taka Yukiyo Everage

16. I say new expressions repeatedly to practice them. 4 5 5 4.666666667 4 2 2 2.666666667

17. I imitate the way native speakers talk. 4 5 5 4.666666667 5 3 4 4

18. I practice the sounds or alphabets of the new language. 3 5 3 3.666666667 5 3 5 4.333333333

19. I use idioms or other routines in the new language. 5 5 5 5 5 3 3 3.666666667

20. I use familiar words in different combinations to make new sentences. 5 5 5 5 5 3 4 4

21. I initiate conversations in the new language. 5 5 5 5 5 4 3 4

22. I watch TV shows or movies or listen to the radio in the new language. 5 5 5 5 4 2 4 3.333333333

23. I try to think in the new language. 5 5 5 5 5 2 2 3

24. I attend and participate in out-of-class events where the new language is spoken. 5 5 5 5 5 2 2 3

25. I seek specific details in what I hear 5 5 5 5 5 3 5 4.333333333

26. I use reference materials such as glossaries or dictionaries to help me use the new 5 5 2 4 5 3 5 4.333333333

27. I make summaries of new language material 4 5 2 3.666666667 4 2 5 3.666666667

28. I apply general rules to new situations when using the language. 4 5 1 3.333333333 5 3 3 3.666666667

29. I find the meaning of a word by dividing the word into parts which I understand. 4 5 1 3.333333333 5 3 4 4

30. I look for similarities and contrasts between the new language and my own. 4 5 5 4.666666667 5 3 4 4

31. I try to understand what I have heard without translating it word-for-word into my own 5 5 5 5 5 4 4 4.333333333

32. I am cautious about transferring words or concepts directly form my language to the new 

language.
5 5 3 4.333333333 3 2 3 2.666666667

33. I look for patterns in the new language. 5 5 2 4 5 3 3 3.666666667

34. I develop my own understanding of how the language works, even if sometimes I have to 

revise my understanding based on new information.
4 5 5 4.666666667 4 2 3 3

Everage Score 4.526315789 5 3.8947368 4.473684211 4.684210526 2.7368421 3.57894737 3.666666667

คะแนนความถี่การใช้กลวิธีการเรียนของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาญ่ีปุ่น เป็นภาษาแม่ (ต่อ)
ซึ่งดัดแปลงจากแบบวัดกลวิธีการเรียนของ อ๊อกซ์ฟอร์ด Version 5.1 © R.Oxford. 1989



A.3 Compensation strategies David Ken Jerry Everage Isumi Taka Yukiyo Everage

35. When I do not understand all the words I hear, I guess the general meaning by using any 

clue I can find, for example, clues from the context or situation.
4 5 5 4.666666667 5 4 5 4.666666667

36. In a conversation I anticipate what the other person is going to say based on what has 

been said so far.
4 3 4 3.666666667 4 4 3 3.666666667

37. If I am speaking and cannot think of the right expression, I use gestures or switch back to 

my own language momentarily.
3 4 4 3.666666667 5 1 3 3

38. I ask the other person to tell me the right word if I cannot think of it in a conversation. 4 5 5 4.666666667 4 3 4 3.666666667

39. When I cannot think of the correct expression to say, I find a different way to express the 

idea, for example, I use a synonym or describe the idea.
4 5 5 4.666666667 5 4 5 4.666666667

40. I make up new words if I do not know the right ones. 2 1 1 1.333333333 4 1 3 2.666666667

41. I direct the conversation to a topic for which I know the words. 2 2 1 1.666666667 4 2 1 2.333333333
Everage Score 3.285714 3.571429 3.571428571 3.476190476 4.428571 2.714286 3.428571 3.523809524

คะแนนความถี่การใช้กลวิธีการเรียนของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาญ่ีปุ่น เป็นภาษาแม่ (ต่อ)
ซึ่งดัดแปลงจากแบบวัดกลวิธีการเรียนของ อ๊อกซ์ฟอร์ด Version 5.1 © R.Oxford. 1989
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ประวัตย่ิอผู้วิจัย 

 

ช่ือ ช่ือสกลุ    นสุรา มตัซูกิ  

วนัเดือนปีเกิด    30 กรกฎาคม 2519 

สถานท่ีเกิด    อ าเภอสิชล จงัหวดันครศรีธรรมราช  

สถานท่ีอยูปั่จจบุนั  1205/166 เดอะพาร์คแลนด์ ถ.บางนา ตราด แขวงบางนา 

เขตบางนา จ.กรุงเทพมหานคร 10260 

ต าแหนง่หน้าท่ีการงานในปัจจบุนั  -  

สถานท่ีท างานในปัจจบุนั    - 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2544  มศ.บ. (ภาษาองักฤษ)  

จากมหาวิทยาลยัรามค าแหง 

พ.ศ. 2551  กศ.ม. (ภาษาศาสตร์การศกึษา)  

จากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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