ถ้อยแถลงจากผูอ้ านวยการศูนย์วจิ ยั
ใน จุลสารวิจยั ฉบับพิเศษ ที่ผ่านมา ศูนย์วิจยั ได้รวบรวมและเผยแพร่ ผลการสังเคราะห์การวิจยั
ของคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ เกี่ ยวกับการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส สาหรับในฉบับนี้ สาระ
ของการนาเสนอจะเป็ นเนื้ อ หาการวิ จยั เกี่ ย วกับ การศึ ก ษาภาษาอังกฤษในประเทศไทย ซึ่ ง ผูว้ ิจยั ได้
สังเคราะห์ข้ ึนจากผลการวิจยั ที่ได้จดั ทารายงานฉบับสมบูรณ์ไปแล้ว โดยนามาเรี ยบเรี ยงเฉพาะแก่นสาระ
ที่ ก ระชับและเข้า ใจได้ชัดเจนสาหรั บ ผูอ้ ่ านในวงกว้าง เพื่ อจะสามารถขยายผลการนาไปใช้เพิ่ ม เติ ม ,
เปรี ยบเทียบ, หรื อเชื่อมโยงกับผลงานวิชาการอื่น ๆ ที่ก่อประโยชน์สาธารณะต่อไป

ฉบับพิเศษ การสังเคราะห์การวิจยั

กลวิธกี ารทาความเข้าใจและประมวลผลสานวนภาษาอังกฤษโดยผูเ้ รียน
ไทยทีเ่ รียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
ของ อาจารย์.ดร.ศิรริ ตั น์ ณ ระนอง
งานวิจัย ชิ้ น นี้ มุ่ ง ศึ ก ษากลวิ ธี ที่ ผูเ้ รี ย นภาษาอัง กฤษเป็ นภาษาต่ า งประเทศใช้ใ นการท าความเข้า ใจและ
ประมวลผลสานวนภาษาอังกฤษ โดยมีคาถามวิจยั 5 ข้อ คือ 1) กลวิธีที่ผเู ้ รี ยนภาษานามาใช้เพื่อทาความเข้าใจสานวนคือ
อะไร 2) ระดับสมรรถนะทางภาษาอังกฤษมีผลต่อการทาความเข้าใจสานวนหรื อไม่ อย่างไร 3) ประเภทของสานวน มี
ผลต่อการทาความเข้าใจและประมวลผลภาษาอังกฤษหรื อไม่ 4) ความถี่ของสานวนมี ผลต่อการทาความเข้าใจและ
ประมวลสานวนหรื อไม่ และ 5)โมเดลเรื่ องการประมวลผลสานวนใดที่กล่าวเรื่ องการประมวลผลสานวนได้ถูกต้องที่สุด
งานนี้ สุ่ ม ตัว อย่า งจากผูเ้ รี ย นชาวไทยที่ เ รี ย นภาษาอัง กฤษเป็ นภาษาที่ ส อง จ านวน 60 คน และมี ร ะดับ
สมรรถนะในการใช้ภาษาอังกฤษแตกต่างกัน ผูเ้ รี ยนจะต้องทดสอบระดับภาษาอังกฤษโดยแบบทดสอบ Oxford Quick
Placement Test และสามารถแบ่งผูเ้ รี ยนได้เป็ น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม beginners กลุ่ม lower-intermediate และกลุ่ม upperintermediate/advanced หลัง จากนั้น ผูเ้ ข้า ร่ ว มการทดลองจะต้อ งท าแบบทดสอบเรื่ อ งการระลึ ก รู ้ ส านวน (idiom
recognition task) ซึ่ งมีสานวนจานวน 50 สานวนปรากฏอยูใ่ นบริ บท สานวนทั้งหมดจะถูกขีดเส้นใต้ไว้ ผูเ้ ข้าร่ วมการ
ทดลองจะต้องทาการ Think-aloud คือต้องพูดสิ่ งที่ตนคิดออกมาดังๆ และต้องสามารถบอกได้วา่ สานวนที่ขีดเส้นใต้ไว้
ในแต่ละข้อ หมายความว่าอะไร สิ่ งที่ผเู ้ ข้าร่ วมการทดลองพูดออกมาจะถูกบันทึกเสี ยงไว้ ผูว้ ิจยั จะทาการถ่ายเสี ยงและ
วิเคราะห์วา่ ผูเ้ รี ยนใช้กลวิธีอะไรในการทาความเข้าใจและตีความสานวน

สานวนที่อยูใ่ นงานชิ้นนี้ จะ 2 ประเภทกัน คือ core idioms และ non-core idioms core idioms หมายถึง
สานวนที่คาแต่ละคาที่ประกอบขึ้นเป็ นสานวน ไม่มีความเกี่ยวข้องกับความหมายรวมของสานวนนั้นๆ ส่ วน non-core
idioms หมายถึงสานวนที่ คาแต่ละคาในสานวนมีผลต่อความหมายรวมของสานวน ในการทดลองครั้งนี้ ผูว้ ิจัยได้
ทาการศึกษาต่อไปว่าความถี่ของ core idioms มีผลต่อการทาความเข้าใจและประมวลผลสานวนหรื อไม่ อย่างไร การวัด
ความถี่ของสานวนนาข้อมูลมาจากคลังข้อมูลภาษาและงานวิจยั ของกรานท์ (Grant, 2004)
ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าผูเ้ รี ยนทุกกลุ่มใช้กลวิธีหลายอย่างในการทาความเข้าใจสานวน การวิเคราะห์
กลวิธีที่นามาใช้แบ่งได้เป็ น 3 ช่วงคือ กลวิธีที่ใช้ในช่วงก่อนการเดาความหมายของสานวน กลวิธีที่ใช้ระหว่างการเดา
ความหมายของสานวน และกลวิธีที่ใช้หลังจากที่ได้ทาการเดาความหมายของสานวน ผลแสดงให้เห็นว่าผูเ้ ข้าร่ วมการ
ทดลองใช้กลวิธีเดาคาศัพท์จากบริ บท การดูความหมายตามตัวอักษรของคาศัพท์ การดูคาศัพท์หลักที่อยูใ่ นสานวน มาก
ที่สุด อย่างไรก็ตาม ระดับสมรรถนะทางภาษาเป็ นสิ่ งที่สาคัญมากเนื่องจากผูเ้ รี ยนที่มีสมรรถนะทางภาษาที่แตกต่างกันจะ
ใช้กลวิธีแตกต่างกันไป
ผูเ้ รี ยนที่ มีสมรรถนะทางภาษาสู งที่ สุดใช้กลวิธีการเดาคาศัพท์จากบริ บทมากที่ สุด มากกว่าการวิเคราะห์
ความหมายตามตัว อัก ษร แสดงให้เ ห็ นว่า ผูเ้ รี ยนได้พ ฒ
ั นาสมรรถนะทางการใช้ส านวน (idiomatic competence)
นักศึกษาที่มีสมรรถนะทางภาษาต่ามักจะตีความสานวนตามตัวอักษรมากกว่า ในขณะที่ผเู ้ รี ยนที่อยูใ่ นระดับเริ่ มต้น จะ
ตีความสานวนโดยการดูความหมายของคาเพียงหนึ่งหรื อสองคาในสานวน โดยเลือกคาที่ตนมีความคุน้ เคยมากที่สุด และ
พยายามสร้างมโนทัศน์ของคานั้นขึ้นมา เพื่อช่วยในการเดาความหมาย
ส่ วนเรื่ องของประเภทสานวนนั้น สานวนประเภท non-core idioms จะเข้าใจได้ง่ายมากกว่า เพราะว่าคาแต่
ละคาในสานวนจะมีผลต่อความหมายโดยรวมของสานวน ในด้านความถี่ของการปรากฏของคาแทบจะไม่มีความสาคัญ
ในการประมวลผลสานวนแต่อย่างใด
จากผลของงานวิ จัย แสดงให้ เ ห็ น ว่า โมเดลทางด้า นภาษาศาสตร์ จิ ต วิ ท ยาที่ ส ามารถอธิ บ ายเรื่ อ งการ
ประมวลผลสานวนได้ดีที่สุดคือ Relevance-Theoretic Model เนื่ องจากโมเดลนี้ เชื่อว่าผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถสู งจะใช้
การประมวลผลทั้งแบบ top-down และ bottom-up เนื่องจากต้องอาศัยทั้งความหมายในบริ บท และความหมายของคาแต่
ละคาในการตีความ
งานวิจัยชิ้ นนี้ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการสอนคาประเภทสานวนให้กับนักศึ กษา ในทางการอ่าน
ผูส้ อนควรจะฝึ กให้นัก ศึ กษาตระหนักว่า ค าที่ ตนเห็ นในบทอ่านไม่ได้มี ความหมายตามตัวอักษร และจะแปลตาม
ตัวอักษรไม่ได้ จากนั้น ควรจะต้องฝึ กให้นกั ศึกษาหัดตีความสานวนจากบริ บท นอกจากนี้ ควรจะสอนสานวนที่มีความถี่
สูงให้นกั ศึกษาได้รู้จกั และสามารถนาไปใช้ในบริ บทที่เหมาะสมด้วย

การศึกษากลวิธกี ารเขียนเรียงความเชิงโต้แย้งของนักศึกษาทีม่ คี วามสามารถ
ในการเขียนภาษาอังกฤษสูง
ของ อาจารย์วชิ ยา ปิดชามุก
โครงการวิจยั เรื่ องการศึกษากลวิธีการเขียนเรี ยงความเชิงโต้แย้งของนักศึกษาที่มีความสามารถในการเขียน
ภาษาอัง กฤษสู ง มี วตั ถุป ระสงค์เพื่อ ศึ กษารู ป แบบการเลื อกใช้ห รื อไม่ใช้กลวิธีก ารเขี ยนบางชนิ ดของนัก ศึ กษาที่ มี
ความสามารถในการเขียนระดับสูง เมื่อต้องเขียนเรี ยงความเชิงโต้แย้งเป็ นภาษาอังกฤษ โดยผูว้ ิจยั จาแนกกลวิธีการเขียน
ออกเป็ น 4 ชนิ ดหลัก โดยใช้กรอบความคิดที่ยึดตาม Model of structure of a human activity system ของ EngestrÖm
(1987) ซึ่ งพัฒ นามาจาก Activity Theory ของ A.N. Leontiev ตามมุ มมองเชิ ง สัง คมวัฒนธรรม (sociocultural
perspective)
ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั มุ่งหวังว่ามุมมองเชิงสังคมวัฒนธรรมดังกล่าวจะช่วยให้เข้าใจกลวิธีการเขียนได้อย่างลุ่มลึกและ
รอบด้านกว่าการศึกษากลวิธีการเขียนในเชิงพุทธิ พิสัย (cognitive) ที่มีผทู ้ าการศึกษาค่อนข้างแพร่ หลายแล้ว ประกอบ
กับในระยะหลังมานี้การเรี ยนการสอนภาษาที่สองเริ่ มให้ความสาคัญกับบริ บท (contexts) และประสบการณ์ของผูเ้ รี ยน
ภาษาทั้งในและนอกห้องเรี ยนมากขึ้น ทาให้มุมมองที่มีต่อการศึกษาการเขียนและกลวิธีการเขียนเปลี่ยนไปจากเดิมที่มอง
ว่าเป็ นกิจกรรมเชิงพุทธิพิสยั มามองว่าเป็ นกิจกรรมเชิงสังคมอันต้องอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์ (interaction) กับบุคคลและ
สิ่ งต่างๆ รอบตัว และอาศัยสื่ อกลางที่มีความหมาย (mediation) รู ปแบบต่างๆ
เนื่ องจากการเขี ยนเรี ย งความเชิ งโต้แย้งต้องอาศัยการค้นคว้าหาข้อมูล การคิดวิเคราะห์ และการนาเสนอ
เนื้ อหาให้มีความน่ าเชื่ อถือ ทาให้นักศึ กษาจานวนมากประสบปั ญหาไม่สามารถเขี ยนงานชนิ ดนี้ ได้ดี ผูว้ ิจยั หวังว่า
งานวิจยั ชิ้นนี้จะช่วยผูเ้ รี ยนกลุ่มนี้ได้ โดยที่การศึกษากลวิธีจะเป็ นสิ่ งที่มีประโยชน์อย่างมาก เพราะกลวิธีเป็ นสิ่ งที่ผสู ้ อน
สามารถถ่ายทอดและนาเสนออย่างตรงไปตรงมาให้ผเู ้ รี ยนเห็นประโยชน์และนาไปปฏิบตั ิได้ โดยการผนวกเข้าเป็ นส่ วน
หนึ่งของการเรี ยนการสอนวิชาการเขียน
การวิจยั นี้ ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างที่ผวู ้ ิจยั เลือกมาแบบเจาะจง (purposive sampling) จานวน 5 คน โดยมี
ภูมิหลังแตกต่างกัน ทั้งนี้ ทุกคนต้องเคยเรี ยนการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งมาแล้ว และมีความสามารถในการเขียนใน
ระดับสู ง วัด ได้จากคะแนนการสอบก่ อนการเก็บ ข้อ มูล (Pre-test) โดยในกลุ่ มตัว อย่างทั้ง 5 คน ประกอบไปด้วย
นักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ 3 คน นักศึกษาวิชาเอกภาษาและวรรณคดี องั กฤษ 1 คน นักศึกษาวิชาเอกปรัชญา 1 คน
โดยเป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 จานวน 3 คน และนักศึกษาชั้นปี ที่ 4 จานวน 2 คน
การออกแบบงานวิจยั ครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิ งคุณภาพ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) หัวข้อ
งานเขียน 2) งานเขียนเชิงโต้แย้งของนักศึกษาคนละ 2 ชิ้น รวมเป็ นจานวนทั้งสิ้น 10 ชิ้น 3) แบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย
แบบสัมภาษณ์ภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่าง และแบบสัมภาษณ์การใช้กลวิธีการเขียนและการวางแผนการเขียน 4) บันทึกย่อ
โครงเรื่ อง เอกสารประกอบการเรี ยนและหนังสื อเรี ยนที่กลุ่มตัวอย่างใช้ในระหว่างการเขียนงาน 5) การระลึกข้อมูลแบบ
stimulated recall ซึ่ งกระทาทันทีหลังจากกลุ่มตัวอย่างเขียนงานเสร็ จ โดยผูว้ ิจยั เปิ ดวิดีโอที่บนั ทึกไว้ขณะกลุ่มตัวอย่าง
กาลังเขียนงาน แล้วตั้งคาถามจากสิ่ งที่ เห็ นในวิดีโอ และ 6) แบบบันทึ กขั้นตอนการเตรี ยมตัวก่อนเขียนงาน (process
log) ที่กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูก้ รอกข้อมูล

ผูว้ จิ ยั ได้นดั กลุ่มตัวอย่างแต่ละคนมานัง่ เขียนเรี ยงความในห้องที่จดั ให้ โดยได้เตรี ยมอุปกรณ์คือคอมพิวเตอร์
พร้อมอิ นเตอร์ เน็ ต และพจนานุ กรมชนิ ดต่างๆ โดยไม่มีการจากัดเวลาในการเขียนเหมือนการสอบเขี ยนเรี ยงความ
โดยทัว่ ไป เนื่ องจากต้องการให้กระบวนการที่ สังเกตได้น้ นั เป็ นไปตามธรรมชาติของกลุ่มตัวอย่างแต่ละคนมากที่ สุด
เท่าที่จะเป็ นไปได้ ก่อนวันที่นดั หมายมาเขียนเรี ยงความ 1 สัปดาห์ กลุ่มตัวอย่างจะทราบหัวข้อและมีเวลาเตรี ยมตัว ทั้งนี้
กลุ่มตัวอย่างบางคนจะใช้เวลาดังกล่าวค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องการหัวข้อเรื่ องเพื่อทาโครงเรื่ อง ในขณะที่บางคนจะทา
ทั้งโครงเรื่ องและวางแผนการเขียนเนื้อหาของเรี ยงความอย่างละเอียด ผูว้ จิ ยั ได้บนั ทึกวิดีโอขณะกลุ่มตัวอย่างกาลังเขียน
งานและอยูใ่ นห้องเพื่อนัง่ จดบันทึกไปด้วย หลังจากเขียนงานเสร็ จ จึงให้กลุ่มตัวอย่างระลึกข้อมูลแบบ stimulated recall
และต่อด้วยการสัมภาษณ์ โดยกลุ่มตัวอย่างแต่ละคนจะเขียนงานคนละ 2 หัวข้อ
ผลจากการวิเคราะห์ ขอ้ มูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้กลวิธีการเขี ยนทั้ง 4 ชนิ ด โดยในกลวิธีท้ งั 4 ชนิ ด ยัง
ประกอบด้วยกลวิธียอ่ ยต่างๆ ได้แก่ 1) กลวิธีการเขียนที่อาศัยการมีปฏิสัมพันธ์กบั วัตถุ (artifacts-mediated strategies)
เช่น การใช้ภาษาแม่ของผูเ้ ขียน การใช้ความรู ้ภาษาอังกฤษ พจนานุ กรมชนิ ดต่างๆ หนังสื อเรี ยน คอมพิวเตอร์ ดิ นสอ
ปากกา เวบไซท์ต่างๆ ภาพยนตร์ และสื่ อบันเทิงภาษาอังกฤษ เป็ นต้น 2) กลวิธีการเขียนที่อาศัยการมีปฏิสัมพันธ์กบั กฎ
กติกา (rule-mediated strategies) เช่น ลักษณะเรี ยงความเชิงโต้แย้งที่ดี เกณฑ์การตรวจงานของอาจารย์ที่กลุ่มตัวอย่างเคย
เรี ยนด้วย เป็ นต้น 3) กลวิธีการเขียนที่อาศัยการมีปฏิ สัมพันธ์กบั บุคคลอื่นในสังคม(community-mediated strategies)
เช่น การปรึ กษาอาจารย์และเพื่อน และ 4) กลวิธีการเขียนที่อาศัยการวางบทบาทต่างๆ ของตัวผูเ้ ขียน (role-mediated
strategies) เช่น บทบาทในฐานะผูเ้ ขียน บทบาทในฐานะผูอ้ ่าน บทบาทในฐานะผูเ้ รี ยน
ทั้งนี้ พบว่า กลวิธีการเขียนที่อาศัยการมีปฏิสัมพันธ์กบั วัตถุ (artifacts-mediated strategies) เป็ นกลวิธีที่กลุ่ม
ตัว อย่า งใช้ม ากที่ สุ ด ในขณะที่ ก ลุ่ ม ตัว อย่า งจะใช้ก ลวิธี ก ารเขี ย นที่ อ าศัย การมี ป ฏิ สัม พัน ธ์ กับ บุ ค คลอื่ น ในสั ง คม
(community-mediated strategies) อย่างจากัดและมีเงื่อนไข นอกจากนั้นยังพบประเด็นที่น่าสนใจว่า กลุ่มตัวอย่างทุกคน
เขียนงานโดยมีวตั ถุประสงค์ที่ชดั เจนและกาหนดกลุ่มผูอ้ ่านเป้ าหมายอยูเ่ สมอ แม้ว่าจะงานเขียน 2 ชิ้นในการวิจยั นี้ จะ
ไม่ได้เป็ นส่วนหนึ่งของการเรี ยนวิชาใดเลยก็ตาม
โดยสรุ ป พบว่ากลุ่มตัวอย่างใช้กลวิธีการเขียนที่หลากหลายและมีการคิดวิเคราะห์ถึงเหตุผลในการเลือกใช้
กลวิธีที่เชื่อว่าจะช่วยให้สามารถเขียนงานที่ดี ผูว้ ิจยั เห็นว่าหากผูส้ อนสามารถถ่ายทอดและฝึ กฝนกลวิธีท้ งั หลายเหล่านี้
ให้ผเู ้ รี ยนที่มีระดับความสามารถด้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างก็น่าจะสามารถช่วยให้พวกเขาเหล่านั้นพัฒนาการเขียนเรี ยงความ
เชิงโต้แย้งของตนเองได้ตามศักยภาพเช่นกัน อนึ่ ง ผลจากการวิจยั ในครั้งนี้ จะเป็ นแนวทางหนึ่ งในการจัดการเรี ยนการ
สอนเขียนที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญและกระตุน้ ให้ผูส้ อนตระหนักถึงความสาคัญของบริ บทในการเรี ยนทั้งในและนอก
ห้องเรี ยน

การศึกษาความเชือ่ และการใช้กลวิธกี ารเรียนรูค้ าศัพท์ภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาไทยระดับปริญญาตรี
ของ อาจารย์.ดร.ศุภวัฒน์ พุกเจริญ
ความรู ้ ด้ า นค าศั พ ท์ นั บ เป็ นรากฐานที่ ส าคัญ ยิ่ ง และส่ ง ผลต่ อ การเรี ยนรู ้ แ ละทั ก ษะด้ า นต่ า งๆใน
ภาษาต่างประเทศ รวมทั้งภาษาอังกฤษด้วย ผูเ้ รี ยนภาษาจึงจาเป็ นต้องให้ความสาคัญกับการเพิ่มพูนความรู ้ดา้ นคาศัพท์
อย่างไรก็ตาม การศึกษาคาศัพท์ผ่านบทเรี ยนต่างๆ หรื อจากการสอนในห้องเรี ยนอาจไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในบริ บท
ของการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย ซึ่ งใช้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ ผูเ้ รี ยนมักขาดโอกาส
ในการศึกษาหาข้อมูลนอกห้องเรี ยน การส่งเสริ มและพัฒนาความรู ้ดา้ นนี้จึงต้องอาศัยการสอนกลวิธีการเรี ยนรู ้คาศัพท์ที่
หลากหลาย เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถเพิ่มพูนความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
งานวิจยั ที่ผ่านมาพบปั จจัยที่ซบั ซ้อนเกี่ยวกับการใช้กลวิธีการเรี ยนรู ้คาศัพท์ของผูเ้ รี ยน กล่าวคือ ผูเ้ รี ยนอาจ
ไม่จาเป็ นต้องเชื่ อว่ากลวิธีที่ตนใช้บ่อยครั้งนั้นมีประโยชน์เสมอไป ตัวอย่างที่ พบคือ แม้ว่าผูเ้ รี ยนมักใช้กลวิธีการเดา
ความหมายของคาศัพท์บ่อยกว่าการใช้กลวิธีลกั ษณะอื่นๆ แต่ผเู ้ รี ยนเหล่านี้ไม่เชื่อว่าการเดาศัพท์น้ ีจะมีประโยชน์มากกว่า
การใช้พจนานุกรมในการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ ในทางตรงกันข้าม บางครั้งพวกเขาไม่ค่อยได้ใช้กลวิธีบางประเภท แต่
กลับมองว่ากลวิธีเหล่านั้นมีประโยชน์
ผูว้ ิจยั เล็งเห็นความสาคัญของการศึ กษาพฤติกรรมการใช้กลวิธีการเรี ยนรู ้คาศัพท์ภาษาอังกฤษดังกล่าวของ
นักศึ กษาไทยระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึ กษา 1) ความถี่ของการใช้กลวิธีการ
เรี ยนรู ้คาศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาและความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของกลวิธีในการเพิ่มพูนคาศัพท์ของตนเอง
2) ความสอดคล้องระหว่างความถี่ของการใช้กลวิธีการเรี ยนรู ้คาศัพท์และความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์
ของกลวิธีเหล่านั้น และ 3) ปั จจัยที่ ส่งผลให้นักศึ กษาไม่สามารถใช้กลวิธีการเรี ยนรู ้คาศัพท์บางประเภทที่ มองว่ามี
ประโยชน์ต่อการเรี ยนรู ้ของตนเองได้
แม้วา่ จะมีงานวิจยั ที่เคยศึกษาในประเด็นนี้ มาบ้างแล้ว แต่ในบริ บทไทยยังไม่เคยมีการศึกษาที่มุ่งเน้นแง่มุม
ความแตกต่างระหว่างความเชื่อและการใช้กลวิธีตามความเป็ นจริ งดังกล่าว ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ จึงช่วยให้
การจัดการเรี ยนภาษาอังกฤษมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น โดยตระหนักถึงการพัฒนาคาศัพท์ของนักศึกษาเป็ นองค์ประกอบ
ที่สาคัญ และช่วยระบุได้ชดั เจนว่ามีกลวิธีใดบ้างที่นกั ศึ กษาในบริ บทไทยมองว่ามีประโยชน์มากแต่ไม่ค่อยได้นามาใช้
ตลอดจนเหตุผลที่ ผูเ้ รี ยนไม่นามาใช้ประโยชน์ อาจารย์ผูส้ อนอาจนาข้อมูลที่ ได้รับมาพัฒนาวิธีการสอนที่ สอดแทรก
กลวิธีการเรี ยนรู ้คาศัพท์ที่เหมาะสม ตลอดจนลดปั ญหาหรื ออุปสรรคที่ มีต่อการใช้กลวิธีบางประเภทให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผเู ้ รี ยนต่อไป

กลุ่มตัวอย่างในการศึ กษาครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ศึกษาวิชา อ.221 การอ่านเชิ ง
วิเ คราะห์ ข ้อ มู ล ในภาคการศึ กษาที่ 2 ปี การศึ กษา 2553 จ านวน 400 คนจากหลากหลายสาขาวิชา ซึ่ ง ได้ต อบ
แบบสอบถามเกี่ ย วกับกลวิธีการเรี ย นรู ้ คาศัพท์ภาษาอัง กฤษทั้ง ในด้า นความถี่ ข องการใช้กลวิธี และความเชื่ อ ของ
นักศึ กษาที่ มีต่อประโยชน์ของกลวิธีเหล่านั้น แบบสอบถามที่ ใช้ในการเก็บข้อมูลนี้ ปรับมาจากของ Schmitt (1997)
หลังจากนั้น นักศึกษาที่ได้รับการสุ่ มจานวน 20 คนที่สมัครใจให้ขอ้ มูลเพิ่มเติม จากที่ได้ระบุไว้ในแบบสอบถามได้เข้า
ร่ วมการสัมภาษณ์ เพื่อศึ กษาเกี่ ยวกับกลวิธีการเรี ยนรู ้ คาศัพท์ในประเด็นต่างๆ รวมถึงปั จจัยที่ ส่งผลให้นักศึ กษาไม่
สามารถใช้กลวิธีบางประเภทในการเรี ยนรู ้ของตนเองได้ในความเป็ นจริ ง การสัมภาษณ์แต่ละคนใช้เวลาประมาณหนึ่ ง
ชัว่ โมง นอกจากนั้น ผูว้ ิจยั ได้ขอให้นกั ศึกษาทั้ง 20 คนนี้ เขียนบันทึกรายวันเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้กลวิธีการเรี ยนรู ้
คาศัพท์ของตนเองเป็ นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึ กษาได้บรรยายลักษณะและกลวิธีการเรี ยนรู ้ คาศัพท์
ตลอดจนปั ญหาต่างๆ และข้อจากัดของการใช้กลวิธีเหล่านั้น โดยนักศึกษาส่ งข้อมูลส่ วนนี้ ให้แก่ผวู ้ ิจยั เพื่อวิเคราะห์และ
ประมวลผลต่อไป
ผลการศึ กษาพบว่า 1) นักศึ กษามีปริ มาณการใช้กลวิธีการเรี ยนรู ้คาศัพท์อยู่ในระดับปานกลางถึงสู ง ซึ่ ง
ชี้ให้เห็นว่านักศึกษาใช้กลวิธีที่หลากหลายอยูเ่ ป็ นประจา นอกจากนี้ ยงั พบว่าแม้วา่ นักศึกษามองว่ามีบางกลวิธีการเรี ยนรู ้
คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่ เป็ นประโยชน์ แต่พวกเขากลับไม่ได้ใช้กลวิธีเหล่านี้ บ่อยเท่าที่ ควร 2) การใช้กลวิธีการเรี ยนรู ้
คาศัพท์ในหมู่นกั ศึกษามีความสอดคล้องอย่างมากกับทัศนคติของพวกเขาในเรื่ องประโยชน์ของกลวิธีเหล่านั้น กล่าวคือ
นักศึกษามักเลือกใช้กลวิธีที่ตนเองมองว่ามีประโยชน์ในการเรี ยนรู ้คาศัพท์ ในทางกลับกัน นักศึกษาไม่นิยมใช้กลวิธีที่คิด
ว่าไม่มีประโยชน์หรื อไม่มีส่วนช่วยในการเรี ยนรู ้คาศัพท์แต่อย่างใด และ 3) นักศึกษาพบอุปสรรคที่ทาให้ไม่สามารถใช้
กลวิธีการเรี ยนรู ้คาศัพท์บางประเภทที่ มองว่ามีประโยชน์ต่อการเรี ยนรู ้ของตนเองได้ โดยแบ่งออกเป็ น 4 ปั จจัยหลัก
ได้แก่ การขาดการฝึ กฝนอย่างต่อเนื่ องเพื่อใช้กลวิธีการเรี ยนรู ้คาศัพท์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การขาดแรงจูงใจในการใช้
กลวิธีการเรี ยนรู ้คาศัพท์ที่มีประโยชน์ การขาดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษที่ จาเป็ นต่อการใช้กลวิธีการเรี ยนรู ้
คาศัพท์บางประเภท และความซับซ้อนและความยากของการเรี ยนรู ้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ
นอกเหนือจากผลที่ได้จากการศึกษาพฤติกรรมการใช้กลวิธีการเรี ยนรู ้คาศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทย
ระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แล้ว งานวิจยั ชิ้นนี้ ยงั ได้เสนอแนะแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนคาศัพท์
ในบริ บทอื่นๆอีกด้วย โดยแบ่งกลวิธีการเรี ยนรู ้คาศัพท์ออกเป็ น 3 ประเภท ดังต่อไปนี้
1.กลวิธีที่ผเู ้ รี ยนมองว่ามีประโยชน์และใช้เป็ นประจา (เช่น การใช้พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย หรื อไทย-อังกฤษ
การใช้สื่อต่า งๆที่ เ ป็ นภาษาอัง กฤษ การเดาความหมายศัพท์จากบริ บท และการจดศัพท์ในชั้นเรี ยน) ผูส้ อนอาจไม่
จาเป็ นต้องแนะนากลวิธีเหล่านี้เพิ่มเติมให้แก่ผเู ้ รี ยน แต่อาจทาหน้าที่ช่วยเหลือผูเ้ รี ยนในบางครั้ง ตัวอย่างเช่น เมื่อผูเ้ รี ยน
พบอุปสรรคในการใช้พจนานุกรม ผูส้ อนอาจสาธิตวิธีการใช้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถ
ใช้กลวิธีน้ ีดว้ ยตนเองได้อย่างมีประสิ ทธิภาพต่อไป
2.กลวิธีที่ผเู ้ รี ยนมองว่ามีประโยชน์แต่ไม่ค่อยได้ใช้ (เช่น การศึกษาคาศัพท์อย่างต่อเนื่ อง การฝึ กฝนภาษากับ
เจ้าของภาษา การทดสอบคาศัพท์ดว้ ยตนเอง และการถามความหมายศัพท์ในภาษาไทยจากผูส้ อน) ผูส้ อนควรทาความ
เข้าใจกับผูเ้ รี ยนเกี่ ยวกับประโยชน์ของกลวิธีเหล่านี้ ก่อนที่ จะสอนวิธีการนาไปใช้หรื อให้คาแนะนาอื่นๆนอกเหนื อ
จากนั้น แล้ว ผู ้ส อนควรเน้น ย้ า ให้ผู ้เ รี ย นน ากลวิธี ก ารเรี ย นรู ้ ค าศัพ ท์เ หล่ า นี้ ไปใช้ป ระโยชน์ ไ ด้จ ริ ง ในการเรี ย นรู ้
ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

3.กลวิธีที่ผเู ้ รี ยนมองว่าไม่มีประโยชน์และไม่ค่อยได้ใช้ (เช่น การใช้บตั รคาศัพท์ การเรี ยนคาศัพท์กบั เพื่อน
ในกลุ่ม และการถามความหมายของคาศัพท์จากเพื่อน) อาจจะเป็ นประโยชน์หากผูส้ อนได้คน้ หาสาเหตุวา่ ทาไมผูเ้ รี ยน
ไม่นิยมใช้กลวิธีเหล่านี้ ในการเรี ยนรู ้คาศัพท์ และผูส้ อนควรแนะนากลวิธีบางประเภทเพิ่มเติมให้แก่ผเู ้ รี ยนหากผูส้ อน
พิจารณาแล้วว่าอาจเป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนรู ้คาศัพท์ในหมู่ผูเ้ รี ยน อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้กลวิธีต่างๆของผูเ้ รี ยน
ย่อมแตกต่างกันออกไป ผูส้ อนควรกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนได้เลือกใช้กลวิธีที่มีประสิ ทธิภาพด้วยตนเอง โดยยึดความจาเป็ นใน
การเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษและลักษณะการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ

