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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่อง “การใชกลวิธีการเรียนรูภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในภาคใต” นี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ
ของเพศ ระดับชัน้ และระดับผลการเรียนกับการใชกลวิธกี ารเรียนรูภ าษาฝรัง่ เศส
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในภาคใต กลุมตัวอยางของการวิจัยคือ นักเรียน
แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศสชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 และ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปการ
ศึกษา 2556 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของ 14 จังหวัดภาคใตจำนวน 750 คน
ซึ ่ ง ได ม าโดยการกำหนดขนาดของกลุ  ม ตั ว อย า งและคั ด เลื อ กแบบเจาะจง
(Purposive sampling) รอยละ 30 ของกลุมประชากรจำนวนทั้งสิ้น 2,500 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั ครัง้ นีค้ อื แบบสอบถาม ผูว จิ ยั ไดรบั แบบสอบถามทีส่ มบูรณ
จำนวน 691 ชุด คิดเปนรอยละ 92.13 ของแบบสอบถามทั้งหมด และนำมา
วิเคราะหขอมูลดวยการหาคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบ
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โดยการใช T-test ผลการวิจัยพบวาการใชกลวิธีการเรียนรูภาษาฝรั่งเศสของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในภาคใตระหวางนักเรียนหญิงและชายแตกตางกัน
อยางมีนัยสำคัญ (p = 0.00) เชนเดียวกับนักเรียนที่เรียนเกงใชกลวิธีการเรียนรู
แตกตางจากนักเรียนที่เรียนออนอยางมีนัยสำคัญ (p = 0.00) แตการใชกลวิธี
การเรียนรูภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในภาคใตระหวางนักเรีย
นชั้นมัธยมศึกษาที่ 5 และ 6 ไมมีความตางกันอยางมีนัยสำคัญ (p = 0.137)
คำสำคัญ: กลวิธีการเรียนรู, ภาษาฝรั่งเศส, โรงเรียนมัธยมศึกษา, ภาคใตของ
ประเทศไทย
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Abstract
The purposes of this survey research were to compare the
relationship between gender, class and grade of secondary school
students learning French in the South with their learning strategies
usage. As a sample group, we drew 30 percent or 750 students
studying French in the secondary schools of 14 provinces in the
South from the population of 2,500 secondary school students,
who studied French at Grades 5 and 6 in the ﬁrst semester of
academic year 2013-2014. A questionnaire was used as the research
instrument. 691 completed questionnaires or 92.13 % of the questionnaires were received for analysis. The data were then analyzed
by the way of mean, standard deviation and T-test. The result
showed that the usage of learning strategies of female and male
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high school students of French is signiﬁcantly different (p = 0.00).
Likewise, the usage of learning strategies of highly competent
students of French is signiﬁcantly different from below average
students in French (p = 0.00). However, the usage of learning strategies of French of high school students at grades 5 and 6 isn’t signiﬁcantly different (p = 0.137).
Keywords: Learning strategies, French language, Secondary schools,
The South of Thailand
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บทนำ
เปาหมายสูงสุดของการเรียนภาษาตางประเทศ คือการที่ผูเรียนสามารถ
พัฒนาทักษะทางภาษาจนสามารถสื่อสารโดยวิธีการฟง พูด อาน และเขียน
ไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับสภาพการณ ปจจัยตางๆ ที่สามารถสงผลให
การเรียนภาษาตางประเทศสำเร็จไดนน้ั มีหลายดาน ทัง้ ทีเ่ ปนปจจัยเกีย่ วกับผูส อน
และวิธกี ารสอน ปจจัยเกีย่ วกับบริบทหรือสภาพแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม
ปจจัยเกี่ยวกับลักษณะทางภาษาศาสตรของภาษาตางประเทศที่กำลังเรียนที่
แตกตางจากภาษาแมของผูเรียน และโดยเฉพาะอยางยิ่งปจจัยที่เกี่ยวกับตัว
ผูเรียนเอง นอกจากนี้เพื่อที่จะทำใหเกิดการเรียนรูและสามารถใชภาษาเพื่อการ
สื่อสารได ผูเรียนจะตองใชกระบวนการเรียนรูที่ซับซอน ตองมีความรูดาน
คำศัพท ไวยากรณ และความรูทางวัฒนธรรมของประเทศเจาของภาษา รวมทั้ง
จะตองฝกฝนและพัฒนาทักษะการใชภาษาเพื่อการสื่อสารทั้ง 4 ทักษะอยาง
สม่ำเสมอ และโดยเฉพาะอยางยิง่ ผูเ รียนจะตองมีความรูแ ละความเขาใจในการใช
กลวิธีการเรียนรู (Learning strategies) ภาษาตางประเทศ
ป จ จุ บ ั น การจั ด การเรี ย นการสอนภาษาต า งประเทศในประเทศไทย
ไดมีการกำหนดนโยบายและเปาหมายทางการศึกษาที่มุงเนนผูเรียนเปนสำคัญ
(Child centered) และใหความสำคัญกับกระบวนการที่จะทำใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูภ าษาในหลายๆ ดานการสงเสริมใหผเู รียนไดเรียนรูก ระบวนการในการ
ศึกษาเรียนรูด ว ยตัวเอง โดยเฉพาะอยางยิง่ การใชกลวิธกี ารเรียนรู ก็จะเปนวิธกี าร
หนึ่งที่จะชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดังที่ อาภาภรณ จินดาประเสริฐ (2540) ไดกลาวไววาการใชกลวิธีการ
เรียนรูเปนองคประกอบที่สำคัญอยางหนึ่งของความสำเร็จในการเรียนรูภาษา
อีกทั้งการเรียนรูการใชกลวิธีการเรียนรูภาษาตางประเทศจะเปนกุญแจสำคัญที่
จะนำผูเรียนไปสูการเรียนรูดวยตัวเองและความเปนตัวของตัวเองในการเรียนรู
ดวยเหตุนี้การจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนไดรูวิธีการหรือกลวิธีการ
เรียนรูภ าษาตางประเทศ และสามารถใชกลวิธกี ารเรียนรูไ ดอยางถูกตอง เหมาะสม
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และมีประสิทธิภาพ จึงเปนองคประกอบที่สำคัญยิ่งอยางหนึ่งในกระบวนการ
สอนของผูสอนภาษาตางประเทศ ทั้งนี้กลวิธีการเรียนรูของผูเรียนภาษาตาง
ประเทศเปนเทคนิคและวิธีการที่สามารถเรียนรูและพัฒนาได และสามารถ
เปลี่ยนแปลงไดตามประสบการณการใชภาษาของผูเรียน ผูที่มีโอกาสไดใชภาษา
ตางประเทศที่เรียนบอยๆ จะสามารถใชกลวิธีการเรียนรูไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนาการใชกลวิธีการเรียนรูไดมากจนทำใหเกิด
การเรียนรูและประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาไดดี อีกทั้งยังสามารถใช
ภาษาตางประเทศนั้นเพื่อการสื่อสารไดอยางคลองแคลวตอไป (Cyr, 1998)
จากการศึกษางานวิจัยทางดานการเรียนการสอนภาษาตางประเทศใน
ประเทศไทย พบวามีงานวิจัยจำนวนมากยืนยันความสัมพันธของการใชกลวิธี
การเรียนรูกับผลสัมฤทธิ์ทางดานการเรียนภาษาตางประเทศหรือความสำเร็จใน
การเรียนภาษาตางประเทศของผูเรียนในทุกดาน อาทิเชน งานวิจัยของ ทวีชัย
มงคลเคหา (2551) สุภาภรณ สุวรรณโอภาส, (2553ก) พรพรรณ อูพิทักษ
(2554) และ สุทธินี แกวงามสอง (2550) พบวากลวิธีการเรียนรูคำศัพท
แบบตางๆ ทำใหผูเรียนภาษาตางประเทศพัฒนาความรูทางดานคำศัพทไดดี
สวนงานวิจัยของ สุดใจ จันทรคง (2550) และกาญจนพิชชา ถวิลไทย (2551)
พบวากลวิธีการเรียนรูชวยใหผูเรียนพัฒนาความสามารถในการอานภาษาตาง
ประเทศไดดี สำหรับการใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารทักษะการฟง-พูด
นั้นงานวิจัยของ ละออทิพย วีระรักษ (2546) ฉัตราพร เปยมใส (2548)
ไดยืนยันวาการใชกลวิธีการเรียนรูชวยใหผูเรียนภาษาตางประเทศมีผลสัมฤทธิ์
ในการเรียนทักษะการฟง และการพูดสูง และสามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
ไดอยางมีประสิทธิภาพนอกจากนีม้ งี านวิจยั ทีพ่ บวาผูเ รียนชาวไทยประสบปญหา
การใชกลวิธกี ารเรียนรูใ นขณะเรียนภาษาตางประเทศจำนวนมาก ทัง้ ทีเ่ ปนกลวิธี
ทางการสื่อสาร กลวิธีการทางสังคม กลวิธีทางเชาวนปญญาหรือกลวิธีทาง
อภิปญญา หรือที่เปนกลวิธีทั้งทางตรง และทางออม เพื่อการเรียนรูคำศัพท
การเรียนรูทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน กลาวคือบางคน
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ไมรูวากลวิธีการเรียนรูภาษาตางประเทศคืออะไร ประกอบดวยอะไรบาง และมี
ประโยชนตอการเรียนภาษาตางประเทศอยางไร บางคนไมรูจักการใชกลวิธีการ
เรียนรูที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สวนบางคนไมสนใจที่จะนำกลวิธีการ
เรียนรูเ หลานีม้ าใชฝก ฝน และพัฒนาใหมปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ เพือ่ ทีจ่ ะทำใหเกิด
การเรียนรูภาษาอยางแทจริง (เจะโสม อุศมา, 2548; ฉัตราพร เปยมใส, 2548;
อรรถพล คำเขียน, 2549; สุดใจ จันทรคง, 2550; กาญจนพิชชา ถวิลไทย, 2551;
นุสรา มัตซูกิ, 2551; ทวีชัย มงคลเคหา, 2551; สุขุม ตังประพฤธิกุล, 2553;
สุภาภรณ สุวรรณโอภาส, 2553ก; พรพรรณ อูพิทักษ, 2554)
อยางไรก็ตามจากการศึกษางานวิจัยดานการเรียนการสอนภาษาตาง
ประเทศในประเทศไทย พบวางานวิจัยที่ศึกษาทางดานกลวิธีการเรียนรูของ
ผูเรียนชาวไทยที่เรียนภาษาฝรั่งเศสทั้งในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษามีนอย
มากหรือแทบจะไมมเี ลยในระยะเวลา 20 ปทผ่ี า นมา นอกจากนีจ้ ากประสบการณ
ทางดานการสอนภาษาฝรั่งเศส ผูวิจัยพบวายังมีนักศึกษาสวนใหญที่เรียนภาษา
ฝรั่งเศส ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ไมรจู กั กลวิธกี ารเรียนรูภ าษาตางประเทศ และไมสามารถใชกลวิธกี ารเรียนรูต า งๆ
ไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังขาดการฝกฝนและพัฒนากลวิธี
การเรียนรูดานตาง ๆ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาฝรั่งเศสอยูในระดับ
ที่ไมดีพอ ปญหาดังกลาวขางตนนี้ทำใหผูวิจัยคิดวาการที่นักศึกษาที่เรียนภาษา
ฝรั่งเศสเหลานี้ไมสามารถใชกลวิธีการเรียนรูภาษาตางประเทศไดอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาการเรียนภาษาฝรั่งเศสของตนเองใหดีขึ้นอาจจะ
เกิดมาจากหลายๆ ปจจัย เชน นักศึกษาไมสามารถนำกลวิธีการเรียนรูที่ได
เรียนมาแลวมาใชไดอยางถูกตอง บุคลิกลักษณะ ลักษณะการเรียนรูข องนักศึกษาเอง
ความมุง มัน่ และแรงจูงใจในการเรียน สภาพแวดลอม และการจัดการสอนของผูส อน
โอกาสที่ผูเรียนจะไดใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารในสถานการณจริงมี
นอย เปนตน โดยเฉพาะอยางยิง่ อาจจะเปนเพราะวานักศึกษาไมเคยรูจ กั รูปแบบ
ของกลวิธีการเรียนรู หรืออาจจะไมเคยไดเรียนรูหรือไดรับการสอนการใชกลวิธี
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การเรียนรูภาษาตางประเทศมากอนในระดับมัธยมศึกษา
ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการใชกลวิธีการเรียนรูภาษาฝรั่งเศส
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในภาคใต เพื่อจะไดทราบวาผูเรียนภาษาฝรั่งเศส
ในระดับมัธยมศึกษารูจักหรือเคยใชกลวิธีการเรียนรูภาษาตางประเทศหรือไม
ในระดับใด กลวิธีการเรียนรูใดที่ผูเรียนเคยใชมากที่สุด ไมเคยใช หรือไมรูจัก
และไมเคยใชเลย ทัง้ นีเ้ พือ่ จะไดนำผลการศึกษาวิจยั ในครัง้ นีไ้ ปปรับปรุง และพัฒนา
การจัดการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในระดับมัธยมศึกษาของภาคใตใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะเปนประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนภาษา
ฝรั่งเศส ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ซึ่งจะเปนผูรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาจากภาคใตเขาศึกษาตอในระดับอุดม
ศึกษาตอไป
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
กลวิธีการเรียนรู หมายถึง วิธีการจัดการเรียนรูตางๆ เพื่อทำใหตัวเอง
สามารถเขาใจขอมูลหรือเนื้อหา เกิดการเรียนรูไดดี และสามารถเก็บขอมูลที่
เรียนรูไวเพื่อนำไปใชในโอกาสตอไป (O’Malley & Chamot, 1990: 1;
Cornaire, 1998: 54)
Cyr (1998: 5) ไดอธิบายความหมายของกลวิธีการเรียนรูภาษาตาง
ประเทศ หมายถึง กระบวนการตางๆ ที่ผูเรียนใชเพื่อใหตัวเองเกิดการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ และสามารถนำความรูภาษาตางประเทศที่ไดเรียนไปแลวมา
ผสมผสานและใชใหม กลาวอีกอยางหนึ่งไดวา กลวิธีการเรียนรูสามารถชวย
ทำใหกระบวนการในการเรียนรูภาษาตางประเทศของผูเรียนงายขึ้น
นักการศึกษาหลายทานไดแบงประเภทของกลวิธีการเรียนรูภาษาตาง
ประเทศไวหลากหลาย O’Malley & Chamot (1990: 137-139) ไดจัดกลุม
ขอมูลที่ไดจากการสังเกตและสัมภาษณผูเรียนภาษาที่สองเกี่ยวกับเทคนิคในการ
ทำงาน ในการพูดคำศัพทและการฟงบรรยายในชั้นเรียน และไดสรุปกลวิธี
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การเรียนรูเปน 3 กลุม โดยเพิ่มเติมดานกลวิธีทางดานสังคมและจิตใจซึ่งมีสวน
สำคัญในการชวยใหผูเรียนกระทำภาระงานไดดียิ่งขึ้น ไดแก
1. กลวิธีทางอภิปญญา (Metacognitive strategies) หมายถึง วิธีการที่
ผูเรียนภาษาใชในการบริหารและควบคุมตนเองในการเรียนเปนกลวิธีทั่วๆ
ไปในการวางแผน ตรวจสอบและประเมินผลการเรียน ซึ่งประกอบดวยกลวิธี
ยอยตางๆ เชน การทำความเขาใจลวงหนา (Advance organizers)
การควบคุมสมาธิ (Directed attention) การเลือกเอาใจใสตอประเด็นสำคัญ
(Selective attention) การควบคุม ตนเอง (Self-management) การเตรียม
การลวงหนา (Advance preparation) การตรวจสอบตนเอง (Self-monitoring)
การประวิง เวลาในการผลิตภาษา (Delayed production) การประเมินตนเอง
(Self-evaluation)
2. กลวิธีทางเชาวนปญญา (Cognitive strategies) หมายถึง วิธีการ
ที่ผูเรียนใชในการปฏิบัติและการโอนขอมูลจากสื่อการเรียนโดยตรง ซึ่งวิธีการ
เหลานี้จะแตกตางกันออกไปตามลักษณะของภาระงาน กลวิธีทางเชาวนปญญา
ประกอบดวยกลวิธียอยตางๆ ดังนี้ การกระทำซ้ำๆ (Repetition) การคนควา
จากแหลงขอมูล (Resourcing) การใชอากัปกริยาในการสือ่ ความหมาย (Directed
physical response) การแปล (Translation) การจัดกลุม (Grouping)
การจดบันทึก (Note-taking) การใหเหตุผลเชิงนิรนัย (Deduction) การจินตนาการ
(Imagery) การใชเสียงเปนสื่อในการจำ (Auditory representation) การใชคำ
สำคัญ (Keyword) การสรางบริบท (Contextualization) การขยายความ
(Elaboration) การถายโอน (Transfer) การอางอิง (Inferencing)
3. กลวิธีทางสังคมและจิตใจ (Socio - affective strategies) หมายถึง
การใชเทคนิคการติดตอสื่อสารเพื่อใหเกิดความเขาใจขอมูล ไดชัดเจนและการ
ควบคุ ม ทางด า นอารมณ ท ี ่ ช  ว ยให ก ารเรี ย นรู  ภ าษามี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ ่ ง ขึ ้ น
ประกอบดวยกลวิธียอยตางๆ ดังนี้ การทำงาน รวมกัน (Cooperation)
การถามเพื่อความชัดเจน (Questioning for clariﬁcation) การลดความ
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วิตกกังวล (Lowering anxiety) การสราง แรงจูงใจกับตนเอง (Self encouraging)
การดูแลอารมณ (Taking emotional temperature) ซึ่งเปนกระบวน
การในการสังเกตและ ควบคุมตัวแปรทางดานอารมณเพือ่ ชวยในการเรียนรูภ าษา
เชน การเขียน บันทึกแสดงความรูสึกตอการเรียนและแลกเปลี่ยนกับเพื่อนหรือ
อภิปรายเกี่ยวกับความรูหรือกิจกรรมในการเรียนและความรูสึกตอ กิจกรรม
ดังกลาว เปนตน
อีกทั้ง Cyr (1998) ไดแบงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชกลวิธีการเรียนรู
ภาษาตางประเทศออกเปน 5 ประเภทใหญๆ คือ
1. ปจจัยทางดานบุคลิกภาพ ประกอบดวย
1.1. รูปแบบการเรียนรู (Learning style) หมายถึง วิธีการที่ผูเรียน
ชอบนำมาใชในการเรียนรูบอยๆ ซึ่งอาจจะเปนวิธีการที่ตองใชเชาวนปญญาหรือ
ทักษะพิสัยที่ผูเรียนถนัด
1.2. ความไมใสใจตอเนื้อหาที่คลุมเครือ (Ambiguity tolerance)
หมายถึง การที่ผูเรียนรูสึกไมอึดอัด หรือกังวลเมื่อพบกับขอมูลหรือเนื้อหาที่
คลุมเครือ ไมสมบูรณ ขาดความชัดเจน ไมแนใจ หรือมีความขัดแยงในตัวเอง
นักวิจัยบางคนถือวาความไมใสใจตอเนื้อหา ที่คลุมเครือเกี่ยวของกับบุคลิกภาพ
ของคน สวนนักวิจัยบางคนมองวาเปนรูปแบบการเรียนรูที่เกี่ยวของกับเชาวน
ปญญา และบางคนก็คิดวาสามารถที่จะเปนไดทั้งสองแบบ มีนักวิจัยจำนวนมาก
พบวา ความไมใสใจตอเนื้อหาที่คลุมเครือเปนปจจัยที่สงผลใหผูเรียนประสบ
ความสำเร็จ ในการเรียนรูภาษาตางประเทศไดสูง
1.3. การไตรตรอง หรือ การขาดการยับยั้งชั่งใจหรือความหุนหัน
พลันแลน (Reﬂection/ Impulsiveness)
1.4. การเอาใจใสตอสิ่งสิ่งแวดลอมภายนอก หรือ การมีโลกสวนตัว
สูง (Extrovert/ Introvert) มีนักวิจัยพบวา ผูเรียนที่เอาใจใส ตอสิ่งแวดลอม
ภายนอกสามารถติดตอกับเจาของภาษาไดอยางไมเคอะเขิน และสามารถใช
ประโยชนจากสถานการณในการสื่อสารกับเจาของภาษาไดดีกวาผูที่มีโลกสวน
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ตัวสูง
2. ปจจัยทางดานชีวภาพ ประกอบดวยปจจัยดังตอไปนี้
2.1. อายุ มีงานวิจยั พบวาผูเ รียนทีม่ อี ายุตา งกันจะใชกลวิธกี ารเรียนรู
รูปแบบตางๆ แตกตางกันและใชในปริมาณที่แตกตาง กันดวย
2.2. เพศ มีงานวิจัยพบวาผูเรียนเพศหญิงใชกลวิธีการเรียนรูทุก
ประเภทมากกวาและบอยกวาผูเรียนเพศชาย (Cyr, 1998: 88)
2.3. ชาติพันธุ หรือภาษาแมของผูเรียน มีงานวิจัยพบวา ผูเรียน
ชาวเอเชียชอบการใชกลวิธีการเรียนรูที่เกี่ยวกับความจำและการนำกฎไวยากรณ
ไปใชเทานั้น ในขณะที่ผูเรียนชาวสเปนและผูเรียนที่มีภาษาสเปนเปนภาษาแม
ชอบใชกลวิธกี ารเรียนรูห ลายๆ ประเภทและพบดวยวาผูเ รียนชาวเอเชียจะไมยอม
ละทิ้งการใชกลวิธีการเรียนรูดวยวิธีการทองจำ ในขณะที่ผูเรียนชาวสเปนและ
ผูเรียนที่มีภาษาสเปน เปนภาษาแมพรอมที่จะเปลี่ยนกลวิธีการเรียนรูที่ไมมี
ประสิทธิภาพตอการเรียนรูของตัวเองและทดลองใชกลวิธีการเรียนรูแบบใหมๆ
อยูเสมอ (Cyr, 1998: 89)
3. ปจจัยทางดานสภาพแวดลอมของผูเรียน ประกอบดวย ระดับความรู
ของผูเรียน กระบวนการสอนของครู ภาษาตางประเทศหรือภาษาที่สองที่
ผูเรียนกำลังเรียน กระบวนการเรียนรูของผูเรียน
4. ปจจัยทางดานจิตพิสัย ประกอบดวย ทัศนคติและแรงจูงใจของผูเรียน
ที่มีตอการเรียนภาษาตางประเทศ
5. ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย อาชีพ หรือเปาหมายในการประกอบ
อาชีพของผูเรียน การตระหนักรูถึงความสามารถทางดานอภิปญญาของตนเอง
ความฉลาดในการเรียนรู
กลาวโดยสรุป กลวิธีการเรียนรูคือเทคนิคหรือกระบวนการตางๆ ที่ผูเรียน
นำมาใชในการเรียนเพือ่ ใหตวั เองสามารถเรียนภาษาตางประเทศ ไดดแี ละงายขึน้
และเพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถในการใชภาษา เพื่อการสื่อสารใหแกตัวเอง
จนสามารถนำความรูไ ปใชใหมเพือ่ การ สือ่ สารในสถานการณตา งๆ ไดอยางถูกตอง
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และคลองแคลว ทั้งนี้ปจจัยที่สามารถมีผลตอการใชกลวิธีการเรียนรูของผูเรียน
มีหลายปจจัย ทั้งที่เปนปจจัยทางดานกายภาพ ทางดานสังคม และสิ่งแวดลอม
ของตัวผูเรียนเอง เชน อายุ เพศ ทัศนคติที่มีตอการเรียนภาษาตางประเทศ
แรงจูงใจในการเรียน สภาพแวดลอมการเรียนรูภาษาตางประเทศ โอกาสที่
ผูเรียนจะไดใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสาร และรูปแบบการเรียนหรือสไตล
การเรียนของผูเรียน เปนตน
วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
1. เปรียบเทียบการใชกลวิธีการเรียนรูภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในภาคใตระหวางนักเรียนเพศหญิงและเพศชาย
2. เปรียบเทียบการใชกลวิธีการเรียนรูภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในภาคใตระหวางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 และ 6
3. เปรียบเทียบการใชกลวิธีการเรียนรูภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในภาคใตระหวางนักเรียนที่เรียนเกง และนักเรียน ที่เรียนออน
วิธีการวิจัย
ผูวิจัยไดดำเนินงานวิจัยตามขั้นตอนดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนซึ่งเลือกเรียนแผนการเรียนภาษา
ฝรั่งเศสชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 และ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของ 14 จังหวัดภาคใต ซึ่งไดมาโดยการกำหนดขนาด
ของกลุมตัวอยาง และคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จาก
ประชากรทั้งสิ้น 2,900 คน โดยเลือกจากนักเรียนที่เรียนภาษาฝรั่งเศสจำนวน
รอยละ 30 ของทุกระดับชั้น (มัธยมศึกษาปที่ 5 และ 6) และทุกโรงเรียนใน 14
จังหวัดภาคใต
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสำรวจซึ่งใชเครื่องมือในการวิจัยคือแบบ
สอบถามการใชกลวิธีการเรียนรูภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน
ภาคใต ซึ่งแบงออกเปน 2 ตอน คือ สถานภาพและขอมูลทั่วไปของนักเรียน
จำนวน 10 ขอ และระดับการปฏิบัติในการใชกลวิธีการเรียนรูทางอภิปญญา
กลวิธีทางเชาวนปญญา และกลวิธีทางสังคมและจิตพิสัย จำนวน 99 ขอ
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลสำหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดประมวลผลและหาคา
ทางสถิติ โดยใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) โดยไดกำหนดมาตราสวนการประเมินคา (Rating Scale) ของระดับ
การปฏิบัติในการใชกลวิธีการเรียนรูภาษา ฝรั่งเศส ดังนี้ คาเฉลี่ยมากกวา 3.25
หมายถึง นักเรียนใชกลวิธีการ เรียนรูภาษาฝรั่งเศสสม่ำเสมอ คาเฉลี่ยระหวาง
2.51 – 3.25 หมายถึง นักเรียนใชกลวิธีการเรียนรูภาษาฝรั่งเศสบอย คาเฉลี่ย
ระหวาง 1.76 - 2.50 หมายถึงนักเรียนใชกลวิธีการเรียนรูภาษาฝรั่งเศสบางครั้ง
และคาเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.75 หมายถึงนักเรียนไมเคยใชกลวิธีการเรียนรู
ภาษาฝรั่งเศส และใช T-test สำหรับการวิเคราะหผลตัวแปรทางดานเพศ
ระดับผลการเรียน และระดับชัน้ เรียนของนักเรียนทีม่ ผี ลตอการใชกลวิธกี ารเรียนรู
ภาษาฝรั่งเศส
ผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บการใช ก ลวิ ธ ี ก ารเรี ย นรู  ภ าษาฝรั ่ ง เศส
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในภาคใตระหวางนักเรียนเพศหญิงและเพศชาย
การใชกลวิธีการเรียนรูภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในภาคใต
ระหวางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 และ 6 และการใชกลวิธีการเรียนรูของ
นักเรียนที่เรียนเกง (ผลการเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศสรวมทุกวิชาและทุกภาคการ
ศึกษา เกรด 3 ขึ้นไป) กับนักเรียน ที่เรียนออน (ผลการเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศส
รวมทุกวิชาและทุกภาค การศึกษา เกรดต่ำกวา 3) ผลการวิจัยมีดังนี้
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบการใชกลวิธีการเรียนรูของนักเรียนหญิงและ
นักเรียนชาย
เพศ

จำนวน (คน) คาเฉลี่ย (Mean)

ชาย

205

2.56

หญิง

485

2.50

F

Sig

13.880

.000

จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวาการใชกลวิธีการเรียนรูของนักเรียนหญิงและ
นักเรียนชายตางกันอยางมีนัยสำคัญ (p = 0.00)
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบการใชกลวิธีการเรียนรูของนักเรียนหญิง
และนักเรียนชาย แยกตามกลวิธีการเรียนรูทางเชาวนปญญา
กลวิธีทางทางอภิปญญา และกลวิธีทางสังคมและจิตพิสัย
กลวิธี
การเรียนรู

ชาย
หญิง
(จำนวน=205 คน) (จำนวน=485 คน)
คาเฉลี่ย
(Mean)
2.47
(.369)

F

Sig

กลวิธีทางเชาวน
ปญญา

คาเฉลี่ย
(Mean)
2.53
(.435)

2.342

.126

กลวิธีทาง
อภิปญญา

2.59
(.582)

2.54
(.494)

7.633

.006

กลวิธีทางสังคม
และจิตพิสัย

2.55
(.545)

2.48
(.486)

2.231

.136

จากตารางที่ 2 เมือ่ แบงการใชกลวิธกี ารเรียนรูอ อกเปน 3 ประเภท ผลการ
วิจัยพบวาการใชกลวิธีการเรียนรูทางเชาวนปญญา และการใชกลวิธีการเรียนรู
ทางสังคมและจิตพิสยั ของนักเรียนหญิงและนักเรียน ชายไมแตกตางกัน (p =0.126
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และ = 0.136) แตการใชกลวิธีการ เรียนรูทางอภิปญญาของนักเรียน
หญิงและนักเรียนชายตางกันอยาง มีนัยสำคัญ (p = 0.006)
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบการใชกลวิธีการเรียนรูของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 และมัธยมศึกษาปที่ 6
มัธยมศึกษาปที่ 5

จำนวน
(คน)
316

คาเฉลี่ย
(Mean)
2.55

มัธยมศึกษาปที่ 6

374

2.49

ระดับชั้น

F

Sig

2.217

137

จากตารางที่ 3 แสดงใหเห็นวาการใชกลวิธีการเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาที่ 5 และ 6 ไมตางกันอยางมีนัยสำคัญ (p = 0.137)
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบการใชกลวิธีการเรียนรูของนักเรียนมัธยมศึกษา
ปที่ 5 และมัธยมศึกษาปที่ 6 แยกตามกลวิธีการเรียนรูทางเชาวนปญญา
กลวิธีทางอภิปญญา และกลวิธีทางสังคมและจิตพิสัย
กลวิธี
การเรียนรู

มัธยมศึกษาปที่ 5 มัธยมศึกษาปที่ 6
(จำนวน=316 คน) (จำนวน=374 คน)

F

Sig

.595

.441

กลวิธีทางเชาวน
ปญญา

คาเฉลี่ย
(Mean)
2.52
(.376)

คาเฉลี่ย
(Mean)
2.46
(.400)

กลวิธีทาง
อภิปญญา

2.57
(.468)

2.54
(.564)

10.713 .001

กลวิธีทางสังคม
และจิตพิสัย

2.57
(.510)

2.44
(.493)

1.225

The Usage of French Learning Strategies of Secondary School Students in the South

.269

111

วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ปที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม–ธันวาคม 2560

จากตารางที่ 4 เมื่อแบงการใชกลวิธีการเรียนรูออกเปน 3 ประเภท ผลการ
วิจัยพบวาการใชกลวิธีการเรียนรูทางเชาวนปญญา และการใชกลวิธีการเรียนรู
ทางสังคมและจิตพิสัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 และ 6 ไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสำคัญ (p =0.441 และ = 0.269) แตการใชกลวิธีการเรียนรูทาง
อภิปญญาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 5 และ 6 ตางกันอยางมีนัยสำคัญ (p
= 0.001)
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบการใชกลวิธีการเรียนรูของนักเรียน
ที่มีผลการเรียนภาษาฝรั่งเศสมากกวา 3.00
และนักเรียนที่มีผลการเรียนภาษาฝรั่งเศสนอยกวา 3.00
ผลการเรียน
ภาษาฝรั่งเศส

จำนวน
(คน)

คาเฉลี่ย
(Mean)

มากกวา 3.00

395

2.51

นอยกวา 3.00

269

2.53

F

Sig

21.945

.000

จากตารางที่ 5 พบวาการใชกลวิธีการเรียนรูของนักเรียนที่ไดเกรดภาษา
ฝรั่งเศสมากกวา 3.00 และนักเรียนที่ไดเกรดภาษาฝรั่งเศส นอยกวา 3.00
ตางกันอยางมีนัยสำคัญ (p = 0.00)
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ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบการใชกลวิธีการเรียนรูนักเรียนที่มีผลการเรียน
ภาษาฝรั่งเศสมากกวา 3.00 และนักเรียนที่มีผลการเรียนภาษาฝรั่งเศส
นอยกวา 3.00 แยกตามกลวิธีการเรียนรูทางเชาวนปญญา
กลวิธีทางอภิปญญาและกลวิธีทางสังคมและจิตพิสัย
กลวิธี
การเรียนรู

3.00 ขึ้นไป
ต่ำกวา 3.00
(จำนวน=395 คน) (จำนวน=269 คน)

F

Sig

กลวิธีทางเชาวน
ปญญา

คาเฉลี่ย
(Mean)
2.49
(.341)

คาเฉลี่ย
(Mean)
2.48
(.445)

16.101 .000

กลวิธีทาง
อภิปญญา

2.54
(.467)

2.58
(.587)

18.331 .000

กลวิธีทางสังคม
และจิตพิสัย

2.49
(.501)

2.52
(.504)

.313

.576

จากตารางที่ 6 เมือ่ แบงการใชกลวิธกี ารเรียนรูอ อกเปน 3 ประเภท ผลการ
วิจัยพบวาการใชกลวิธีการเรียนรูทางเชาวนปญญา และการใชกลวิธีการเรียนรู
กลวิธีทางอภิปญญาของนักเรียนที่ไดเกรดภาษาฝรั่งเศส มากกวา 3.00 และ
นักเรียนที่ไดเกรดภาษาฝรั่งเศสนอยกวา 3.00 ตางกันอยางมีนัยสำคัญ (p =
0.00) แตการใชกลวิธกี ารเรียนรูท างกลวิธที างสังคมและจิตพิสยั ของนักเรียนทีไ่ ด
เกรดภาษาฝรั่งเศส มากกวา 3.00 และนักเรียนที่ไดเกรดภาษาฝรั่งเศส
นอยกวา 3.00 ไมแตกตางกัน (p = 0.576)
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บการใช ก ลวิ ธ ี ก ารเรี ย นรู  ภ าษาฝรั ่ ง เศสของ
นั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาในภาคใต ร ะหว า งนั ก เรี ย นหญิ ง และชาย
ระหวางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 และ 6 และระหวางนักเรียนที่เรียนเกง
(ผลการเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศสรวมทุกวิชาและทุกภาคการศึกษา เกรด 3 ขึ้นไป)
กับนักเรียนที่เรียนออน (ผลการเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศสรวมทุกวิชาและทุกภาค
การศึกษา เกรดต่ำกวา 3) ผลการวิจัยมีดังนี้
1) การใชกลวิธีการเรียนรูภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในภาคใตระหวางนักเรียนหญิง และชาย
การใชกลวิธีการเรียนรูภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน
ภาคใตระหวางนักเรียนหญิง และชายแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ (p = 0.00)
ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ Jiménez Catàlan (2003) Üster
(2008) Lopez Rúa (2006) และ Gaudet-Beauregard & Maseilla (2011)
ที่พบวานักเรียนที่เรียนภาษาตางประเทศเพศหญิงและเพศชายใชกลวิธีการเรียน
รูดานตางๆ แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ และยืนยันวาเพศของผูเรียนมีอิทธิพล
ตอการใชกลวิธีการเรียนรูภาษาตางประเทศดานตางๆ
เมือ่ พิจารณาผลการใชกลวิธกี ารเรียนรู โดยแยกเปนประเภทพบวานักเรียน
หญิงและนักเรียนชายที่เรียนภาษาฝรั่งเศสระดับมัธยมศึกษาในภาคใตใชกลวิธี
การเรียนรูทางเชาวนปญญา และทางสังคมและจิตพิสัยไมแตกตางกันอยางมีนัย
สำคัญ (p =0.126 และ = 0.136) แตนักเรียนหญิง และนักเรียนชายเหลานี้ใช
กลวิธีการเรียนรูทางอภิปญญาแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ (p = 0.00) โดย
นั ก เรี ย นชายใช ก ลวิ ธ ี ก ารเรี ย นรู  ท างอภิ ป  ญ ญาบ อ ยกว า นั ก เรี ย นหญิ ง
อยางไรก็ตามผลการวิจัยครั้งนี้แตกตางจากงานวิจัยของ Jiménez Catálan
(2003) และ Gaudet-Beauregard & Maseilla (2011) ที่พบวา
ผูเรียนภาษาตางประเทศเพศหญิงใชกลวิธีการเรียนรูทางอภิปญญาบอยกวา
ผูเ รียนเพศชายอยางมีนยั สำคัญ ทัง้ นีก้ ารทีน่ กั เรียนชายระดับมัธยมศึกษาในภาคใต
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ใชกลวิธกี ารเรียนรูท างอภิปญ
 ญาบอยกวานักเรียนหญิง อาจจะเปนเพราะนักเรียน
ชายไมชอบการเรียนแบบทองจำ ไมชอบการเรียนรูในหองเรียนหรือการจัด
การเรียนการสอนแบบดั้งเดิมที่มีครูเปนศูนยกลาง นักเรียนชายชอบการผจญภัย
หรือสิ่งที่ทาทายมากกวา มีความถนัดในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมากกวา
นักเรียนหญิง จึงสนใจการศึกษาเรียนรูด ว ยตัวเองมากกวาและใชกลวิธกี ารเรียนรู
ทางอภิปญญา นอกจากนี้อาจจะเปนเพราะบุคลิกสวนตัวของนักเรียนชายโดย
สวนใหญในวัยนี้ชอบศึกษาเรียนรูดวยตัวเองหรือโดยลำพังมากกวา และจะรูสึก
อายเมือ่ ตองเรียนรวมกับนักเรียนหญิง จึงไมชอบใชกลวิธกี ารเรียนรูท างสังคมและ
จิตพิสัย อีกทั้งอาจจะเปนเพราะนักเรียนชายโดยสวนใหญใชกลวิธีการเรียนรู
ตางๆ เพียงไมกี่ประเภท แตจะใชกลวิธีเหลานี้บอย (Macaro, 1997 อางถึงใน
Harris, Gasper & Jones, 2002)
2) การใชกลวิธีการเรียนรูภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในภาคใตระหวางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 5 และ 6
การใชกลวิธีการเรียนรูภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน
ภาคใตระหวางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 5 และ 6 ไมมีความตางกันอยางมี
นัยสำคัญ (p = 0.137) ) ผลการวิจัยครั้งนี้ขัดแยงกับงานวิจัยของ Gürses &
Adigüzel (2013) ที่พบวาระดับชั้นที่แตกตางกันของผูเรียนมีผลตอการใชกลวิธี
การเรียนรูภาษาตางประเทศ ทั้งนี้การที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 5 และ 6
ของโรงเรียนในภาคใตใชกลวิธีการเรียนรูภาษาฝรั่งเศสไมแตกตางกันอาจจะมี
สาเหตุจากหลายปจจัย เชน ครูผูสอนภาษาฝรั่งเศสในภาคใตมีระดับความรูและ
ประสบการณในการสอนไมเทากัน ครูผูสอนบางคนอาจจะสอนการใชกลวิธีการ
เรียนรูภาษาใหแกนักเรียนในทุกระดับชั้น ในขณะที่ครูผูสอนบางคนไมไดสอน
การใชกลวิธีการเรียนรูภาษาใหแกนักเรียนเลย ดังนั้นการใชกลวิธีการเรียนรูของ
นักเรียนทั้งสองระดับชั้นจึงไมมีความแตกตางกัน อีกทั้งการใชแบบเรียนภาษา
ฝรั่งเศสและสื่อประกอบการเรียนการสอนในแตละโรงเรียนในภาคใตมีความ
หลากหลายแตกตางกัน เนือ่ งจากครูผสู อนสามารถเลือกใชแบบเรียนไดดว ยตนเอง
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ครูผูสอนบางคนเลือกใชแบบเรียนที่เนนการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
ซึ่งชวยสงเสริมใหผูเรียนสามารถใชและพัฒนาการใชกลวิธีการเรียนรูที่หลาก
หลาย ในขณะที่บางคนยังเลือกใชแบบเรียนแบบเกาและเนนเนื้อหาทางดาน
ไวยากรณเปนหลัก ซึ่งสงเสริมใหผูเรียนใชกลวิธีการเรียนรูเพียงบางดานเทานั้น
สวนครูผูสอนบางคนถนัดการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประกอบการเรียน
การสอนที่ชวยสงเสริมและพัฒนาการใชกลวิธีการเรียนรูไดมากกวาการเรียนรู
จากแบบเรียนหรือเอกสารประกอบการสอนเพียงอยางเดียว นอกจากนีค้ รอบครัว
ก็อาจจะเปนอีกปจจัยหนึ่งที่สามารถสงผลใหการใชกลวิธีการเรียนรูของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาที่ 5 และ 6 ไมแตกตางกัน (Cyr, 1998) กลาวคือนักเรียน
บางคนมาจากครอบครัวที่มีฐานะดี ไดเรียนพิเศษกับอาจารยชาวตางประเทศ
มีคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตและสื่อการเรียนรูพรอมที่จะชวยใหสามารถเรียนรู
ภาษาฝรั่งเศสไดดวยตัวเองอยางสม่ำเสมอ ในขณะที่นักเรียนบางคนไมมีสื่อและ
อุปกรณเหลานี้ที่บานตองไปใชที่โรงเรียนเทานั้น เชนเดียวกับความพรอมของ
โรงเรียนก็อาจจะเปนอีกปจจัยหนึ่งที่สามารถสงผลใหการใชกลวิธีการเรียนรูของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 5 และ 6 ไมแตกตางกัน กลาวคือบางโรงเรียน
มีงบประมาณสำหรับการจัดกิจกรรมเพื่อประกอบการเรียนการสอนที่เอื้อตอ
การพัฒนาการเรียนรูแ ละการใชกลวิธกี ารเรียนรูม ากกวา ซึง่ ปจจัยเหลานีส้ อดคลอง
กับที่ Falardeau & Loranger (1993) ยืนยันวาบริบททางการศึกษาและ
โรงเรียนเปนตัวแปรที่สำคัญที่มีผลตอการเลือกใชกลวิธีการเรียนรู
เมื่อแบงการใชกลวิธีการเรียนรูออกเปน 3 ประเภท ผลการวิจัยพบวา
การใชกลวิธีการเรียนรูทางเชาวนปญญา และการใชกลวิธีการเรียนรูทางสังคม
และจิตพิสัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 และ 6 ไมแตกตางกันอยาง
มีนัยสำคัญ (p =0.441 และ = 0.269) แตการใชกลวิธีการเรียนรูทาง
อภิปญญาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 และ 6 ตางกันอยางมีนัยสำคัญ
(p = 0.01) ทัง้ นีอ้ าจจะเปนเพราะกลวิธที างอภิปญ
 ญาเปนวิธกี ารทีผ่ เู รียนภาษาใช
ในการบริหารและควบคุมตนเองในการเรียน เปนกลวิธีทั่วๆ ไปในการวางแผน
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ตรวจสอบและประเมินผลการเรียน ซึ่งกลวิธีตางๆ เหลานี้ เปนกลวิธีที่ขึ้นอยูกับ
วุฒิภาวะและประสบการณของผูเรียน ดังนั้นจึงเปนไปไดวา ผูเรียนที่อยูในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาที่ 6 ซึ่งมีอายุมากกวาและถือวามีวุฒิภาวะและประสบการณ
มากกวา จึงใชกลวิธีการเรียนรูทางอภิปญญาไดดีกวาและบอยกวากลวิธีอื่นๆ
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Yoosub (2009) ที่พบวา นักศึกษาที่เรียนภาษา
ฝรั่งเศสเพื่อการทองเที่ยวของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตที่มีประสบการณใน
การเรียนภาษาฝรั่งเศสมากกวาใชกลวิธีการเรียนรูมากกวานักศึกษาที่มีประสบ
การณในการเรียนภาษาฝรั่งเศสนอยอยางมีนัยสำคัญ
3) การใชกลวิธีการเรียนรูภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน
ภาคใตระหวางนักเรียนที่เรียนเกง กับนักเรียนที่เรียนออน
จากการเปรียบเทียบการใชกลวิธีการเรียนรูภาษาฝรั่งเศสของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในภาคใตระหวางนักเรียนที่เรียนเกง (เกรดวิชาภาษาฝรั่งเศส
3 ขึ้นไป) กับนักเรียนที่เรียนออน (เกรดวิชาภาษาฝรั่งเศสต่ำกวา 3) ผลการวิจัย
พบวานักเรียนที่เรียนเกง ใชกลวิธีการเรียนรูแตกตางจากนักเรียนที่เรียนออน
อยางมีนัยสำคัญ (p = 0.00) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ O’Malley &
Chamot (1990) ที่พบวา นักเรียนที่เรียนออนเลือกใชกลวิธีการเรียนรูไม
หลากหลายและใชนอยครั้งกวานักเรียนที่เรียนเกง เชนเดียวกับงานวิจัยของ
Wenden & Rubin (1987) ที่พบวานักเรียนที่เรียนออนไมรูจักการใชกลวิธีการ
เรียนรู ในขณะที่นักเรียนที่เรียนเกง มีการใชกลวิธีการเรียนรูบอย งานวิจัยของ
Harris, Gaspar & Jones (2002) ที่พบวา เด็กที่เรียนเกงรับรูการใชกลวิธีการ
เรียนรูไดดีกวานักเรียนที่เรียนออน และงานวิจัยของอินทิรา นาเมืองรักษ
(2542) พบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกลุมเรียนดีมีการใชกลวิธีการ
เรียนภาษาอังกฤษมากที่สุด รองลงมาคือกลุมเรียน ปานกลาง สวนกลุมเรียน
ออนใชกลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษนอยที่สุด
เมื่อพิจารณาผลการใชกลวิธีการเรียนรู โดยแยกเปนประเภท พบวา การใช
กลวิธกี ารเรียนรูท างเชาวนปญ
 ญา และการใชกลวิธกี ารเรียนรูก ลวิธที างอภิปญ
 ญา
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ของนักเรียนที่เรียนเกง และนักเรียนที่เรียนออน ตางกันอยางมีนัยสำคัญ (p
=0.00) สอดคลองกับงานวิจัยของฉัตราพร เปยมใส (2548) ที่พบวามีความ
แตกตางอยางมีนัยสำคัญในการใชกลวิธีการเรียนของนักศึกษาไทยระดับอุดม
ศึกษากลุมที่มีความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษในระดับสูง ใชกลวิธีการฟง
แบบปริชานและอภิปริชานมากกวานิสิตกลุมที่มีความสามารถ ในการฟงภาษา
อังกฤษในระดับต่ำอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ และงานวิจัยของ ดวงพร
จริจิตไพบูลย (2542) ซึ่งพบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่มีความสามารถ
ในการอานภาษาอังกฤษสูงและต่ำมีการใชกลวิธีในการอานภาษาอังกฤษดาน
ความรูความคิด ดานอภิปญญา และดานการชดเชย แตกตางกันอยางมีนัย
สำคัญทางสถิติ
แตอยางไรก็ตามงานวิจัยครั้งนี้พบวาการใชกลวิธีการเรียนรูทางกลวิธีทาง
สังคมและจิตพิสัยของนักเรียนที่เรียนเกงและนักเรียนที่เรียนออนไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสำคัญ (p =0.576) ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะวานักเรียนที่เรียนเกง
และนักเรียนที่เรียนออนอาจจะมีบุคลิก ลักษณะนิสัย พฤติกรรม และรูปแบบ
การเรียนที่แตกตางกัน นอกจากนี้อาจจะมีสาเหตุจากปจจัยทางดานทัศนคติ
ที่มีตอการเรียนภาษา แรงจูงใจในการเรียนภาษาของนักเรียนทั้งสองกลุม
สรุปและขอเสนอแนะ
การวิจัยเพื่อศึกษาการใชกลวิธีการเรียนรูภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาใน 14 จังหวัดภาคใตครั้งนี้ ทำใหทราบวาเพศของนักเรียนและ
ระดับผลการเรียนของนักเรียนเปนตัวแปรทีม่ ผี ล ตอการใชกลวิธกี ารเรียนรูภ าษา
ฝรั่งเศสของนักเรียนอยางมีนัยสำคัญ แตอยางไรก็ตามระดับชั้นของนักเรียน
ไมมีผลตอการใชกลวิธีการเรียนรูภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน
ภาคใต ซึง่ ผลการวิจยั ครัง้ นีท้ ำใหไดแนวทางทีด่ ใี นการปรับปรุงและพัฒนาการจัด
การเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสสำหรับครูผูสอนภาษาฝรั่งเศสและโรงเรียนที่มี
การสอนภาษาฝรัง่ เศสในประเทศไทยตอไป โดยผูว จิ ยั ขอใหขอ เสนอแนะ ดังตอไปนี้
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ขอเสนอแนะสำหรับครูผูสอนภาษาฝรั่งเศส
1. ครูผูสอนภาษาฝรั่งเศสควรสอนใหนักเรียนไดรูจักกลวิธีการเรียนรู
ดานตางๆ และสงเสริมสนับสนุนใหนกั เรียนไดเลือกใชกลวิธกี ารเรียนรูท เ่ี หมาะสม
กับตนเอง หรือที่ตนเองถนัดอยางสม่ำเสมอและ ตอเนื่อง
2. ครูผูสอนภาษาฝรั่งเศสควรจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมหรือฝกให
ผูเ รียนไดใชกลวิธกี ารเรียนรูด า นตางๆ ทีเ่ หมาะสมกับตนเองหรือสอดคลองกับบุคลิก
ลักษณะ และ ความถนัดของผูเรียนแตละคน อยางสม่ำเสมอและตอเนื่อง
3. ครูผูสอนภาษาฝรั่งเศสควรใชการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก (Active
learning) ทีส่ ง เสริมการศึกษาเรียนรูด ว ยตัวเอง และการใชกลวิธกี ารเรียนรูตาม
ความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียนใหมากขึ้น
ขอเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งตอไป
1. ศึกษาการใชกลวิธีการเรียนรูภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนระดับมัธยม
ศึกษาในภาคอื่นๆ ของประเทศไทย
2. ศึกษาการใชกลวิธกี ารเรียนรูภ าษาฝรัง่ เศสดานการพูด การฟง การอาน
การเขียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
3. ศึกษาเปรียบเทียบการใชกลวิธีการเรียนรูภาษาฝรั่งเศสของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน
4. ศึกษาเปรียบเทียบการใชกลวิธีการเรียนรูภาษาฝรั่งเศสกับภาษาตาง
ประเทศอื่นๆ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
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