
 

 

OR
AL

  3
45

 

การสำรวจความพร้อมในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพึ่งพาตนเองของ 
นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

EXPLORATION OF READINESS FOR AUTONOMOUS ENGLISH LANGUAGE LEARNING 
OF FIRST-YEAR UNDERGRADUATE STUDENTS AT SONGKHLA RAJABHAT 

UNIVERSITY 
 

 

สลิลา  วงศ์กระจ่าง1*, พัชราวดี  อักษรพิมพ์2 และอมรรัตน์  จิรันดร3 
Salila  Vongkrachang1*, Patcharawadee  Angsornpim2 and Amonrat  Chirandon3 

 

บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาความสามารถในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพึ่งพาตนเองของ

นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 จำนวน 341 คน เครื่องมือท่ีใช้ใน
การวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามวัดระดับการพึ ่งพาตนเองของผู ้เ รียนและแบบสอบถามเรื ่องการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพร้อมทั้งด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ และด้านการพึ่งพาตนเอง

ในการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.44, S.D = 0.44) และ ( X = 3.69, S.D = 0.47) ตามลำดับ กลุ่ม

ตัวอย่างมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ( X = 2.49, 

S.D.= 0.98) ระดับการปฏิบัติกลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.68, S.D.= 
0.96) ทั้งกิจกรรมการฟัง พูด อ่าน และเขียน ระดับทัศนคติต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองของกลุ่มตัวอย่าง

โดยภาพรวมยังอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.27, S.D.= 1.02) 
จากผลการวิจัย ผู้สอนควรสร้างแรงจูงใจให้ผู้ เรียนตระหนักถึงการเรียนรู้นอกชั้นเรียนมากขึ้น อีกทั้ง

ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียนให้เช่ือมโยงไปสู่การเรียนรู้นอกช้ันเรียนเพื่อฝึกฝนกลวิธีการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
คำสำคัญ : ความพร้อม, การเรียนรู้แบบพ่ึงพาตนเอง, การเรียนภาษาอังกฤษ 
 

Abstract 
The study aimed to investigate Thai EFL students’ levels of autonomy and their 

perspectives towards autonomous English language learning. A sample of 341 first-year students 
were asked to complete two questionnaires—autonomous learning scales and learner autonomy 
in English language learning questionnaire.  
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The results revealed that the students’ level of learning behavior and learner autonomy 

were at high level ( X = 3.44, S.D = 0.44, X = 3.69, S.D = 0.47) respectively. Respondents hardly 

engaged in out-of-class English language learning activities ( X = 2.49, S.D. = 0.98). Language learning 
strategies were used moderately in listening, speaking, reading, and writing skills. Moreover, their 

attitudes toward autonomous English language learning were at the average level ( X = 3.27,  S.D. 
= 1.02). 

Intrinsic motivation in out-of-class English language learning activities should be enhanced 
in order to promote students’ learner autonomy. In-class activities and out-of-class activities should 
be integrated to improve students’ language learning strategies.  
Keywords: Readiness, Autonomous learning, English language learning 
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1. บทนำ 
ประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของภาษาอังกฤษ จึงกำหนดให้ภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ เป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเป็นหนึ่งในวิชาแกนหลักของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อีกท้ัง
ปลูกฝังการรักการเรียนรู้ภาษาตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด 
อ่าน เขียน และสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ รวมทั้งช่วยให้ผู้เรียนเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ทั้งในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียนได้ง่ายและกว้างขึ้น (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2552) อย่างไรก็ตาม การสอนภาษา
ใดก็ตามในพ้ืนท่ีที่มิได้ใช้ภาษานั้นเป็นภาษาท่ีใช้ในท้องถิ่นเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งของผู้สอน การจัดการเรียนการ
สอนในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ ผู้เรียนมีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษประมาณ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เท่านั้นในการฝึกฝน
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งการเรียนการสอนในชั้นเรียนในเวลาจำกัดเพียงเท่านี้ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังไม่ครอบคลุมทักษะการใช้ภาษากับทุก ๆ บริบทในการดำรงชีวิตในสังคม 

ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนอีกอย่างหนึ่งคือผู้เรียนยังมีความเช่ือว่าการเรียนรู้
ต้องเกิดขึ้นภายในห้องเรียน โดยมีครูเป็นผู้มีบทบาทสำคัญที่สุดในการเรียนภาษาอังกฤษ (อัญชนา  รักทอง, 2551) 
การสอนภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพทางทักษะภาษาจึงเป็นโจทย์หลักของผู้สอนภาษาอังกฤษ ซึ่งส่วนใหญ่
มิเคยคำนึงว่า “จะสอนอย่างไรให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง” เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
ต่อเนื่องด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ การเรียนรู้แบบผู้เรียนพึ่งพาตนเอง (autonomous learning) คือการเรียนรู้
อย่างอิสระ ไม่ผูกติดกับการเรียนในช้ันเรียน ไม่ยึดติดกับผู้สอนและตำราเรียน (Nunan, 1997: 193) ดังนั้นกิจกรรม
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองนอกชั้นเรียนคือตัวแปรสำคัญตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวชี้วัดระดับการเรียนรู้แบบพึ่งพา
ตนเองของผู้เรียนด้วย (Bayat, 2011; Hyland, 2004; Kuh, 1994) กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกช้ันเรียนนี้
เกิดขึ้นได้ง่ายในยุคที่ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีจนกลายเป็นกิจวัตร ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากอุปกรณ์สื่อสาร
แบบพกพา หรือคอมพิวเตอร์พกพาที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บทบาทของผู้สอนและผู้เรียนจะ
เปลี่ยนไปในการเรียนแบบพ่ึงพาตนเอง ผู้สอนไม่จำเป็นต้องควบคุมการเรียนการสอนตลอดเวลา กลไกทางการศึกษา
ควรมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย และผู้เรียนก็เริ่มเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบในกระบวนการ
เรียนรู้ของตนเอง สร้างนิสัยการค้นคว้าด้วยตนเองจนเกิดการเรยีนรูต้ลอดชีวิต (life - long learning) ผู้วิจัยในฐานะ
ครูสอนภาษาอังกฤษจึงตระหนักว่า การเตรียมความพร้อม หรือการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองให้แก่ผู้เรียน
คนไทย ซึ่งส่วนใหญ่เคยชินกับวิธีการเรียนแบบพ่ึงพาผู้สอน และยึดมั่นกับตำราเรียนเป็นสิ่งที่สมควรกระทำอย่างยิ่ง 
อนึ่ง การค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจนประสบความสำเร็จในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทางภาษาของผู้เรียนนั้นต้อง
อาศัยกลวิธีการเรียนรู้เข้ามาช่วยเพื่อให้การเรียนรู้นั้น ๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้กลวิธีการเรียนรู้ทางภาษาของ
แต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน ขึ ้นอยู่กับการสอนและการฝึกฝนในการใช้กลวิธีการเรียนรู ้ภาษาที่เหมาะสม 
(Cohen, 2011; Oxford, 2011) 

Wenden (1991: 18) กล่าวว่า กลวิธีการรู้คือการทำงานของจิตที่ผู้เรียนใช้เพื่อการเรียนภาษาใหม่และ
ความพยายามเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ดังนั้น กลวิธีการเรียนรู้คือ กระบวนการ พฤติกรรม และเทคนิคที่ผู้เรียนใช้ใน
การเรียนรู้ของตนเอง อลิสา  วานิชดี (2547) ได้ทำการวิจัยพบว่า การเรียนรู้แบบพ่ึงตนเองประกอบด้วยการเรียนรู้
เรื ่องทั่วไป และการเรียนรู้ภาษาหรือการใช้กลวิธีการเรียนภาษา ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
Wenden (1991) ว่า การใช้กลวิธีการเรียนรู้ภาษากับการเรียนรู้แบบพ่ึงพาตนเองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน Wenden 
ยืนยันว่าผู้เรียนที่ประสบความสำเร็จคือผู้เรียนที่รู้ว่าจะเรียนอย่างไร ใช้กลวิธีในการเรียนรู้ และมีวิธีการที่จะนำพา
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กลวิธีเหล่านั้นมาช่วยในการเรียนรู้อย่างอิสระ หรือเราอาจสรุปได้ว่า ผู้เรียนที่สามารถเรียนรู้แบบพ่ึงพาตนเองได้ก็คือ
ผู้เรียนที่ประสบความสำเร็จ 

งานวิจัยส่วนใหญ่สำรวจความสามารถในการเรียนรู้แบบพึ่งพาตนเองของผู้เรียนจากตัวแปรสำคัญ 3 ตัว
แปร คือ กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองนอกชั้นเรียน กลวิธีการเรียนรู้ภาษา และเจตคติต่อการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษแบบพึ่งพาตนเอง (Chan, 2001; Spratt, Humphrey, and Chan, 2002; Benson, 2003; Hyland, 
2004; Lamb, 2004; Sumonwiriya, 2007, Hozayen, 2011) 

อย่างไรก็ตาม ยังมีงานวิจัยจำนวนน้อยมากที ่ศึกษาปัจจัยที ่ส ่งผลต่อความสามารถในการเร ียนรู้
ภาษาอังกฤษแบบพึ่งพาตนเองของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา และปัจจัยอันได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
นอกช้ันเรียน กลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และเจตคติต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพึ่งพาตนเองล้วนเป็นตัวแปร
สำคัญในการวัดระดับความพร้อมหรือความสามารถในการเรียนรู้แบบพึ่งพาตนเอง 

ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาความสามารถในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพ่ึงพาตนเอง สำรวจกิจกรรมการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองนอกช้ันเรียน กลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ รวมถึงเจตคติต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
แบบพึ่งพาตนเองของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อช่วยให้ผู้สอนค้นหาแนวทางพัฒนาการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษหรือและปรับปรุงการเรียนการสอนให้ผู้เรียนอย่างตรงจุด อีกทั้งยังช่วยสร้างความพร้อมในการ
เรียนรู้แบบพึ่งพาตนเอง พร้อมท้ังพัฒนากลวิธีการเรียนทางภาษาให้กับผู้เรียน เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดกับตัว
ผู้เรียน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้วิชาอ่ืน ๆ ด้วยตนเองของผู้เรียนต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อสำรวจความสามารถในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพึ่งพาตนเองของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่  1 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
2.2 เพื่อสำรวจกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองนอกชั้นเรียนของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่  1

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
2.3 เพื่อสำรวจกลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
2.4 เพื ่อสำรวจเจตคติต่อการเรียนรู ้ภาษาอังกฤษแบบพึ ่งพาตนเองของนักศึกษาปริญญาตรีชั ้นปีที่  1 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
การวิจัยนี้ ศึกษาความสามารถในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพึ่งพาตนเองของนักศึกษาปริญญาตรี ช้ันปีที่ 1 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จากตัวแปรหลัก 3 ตัวแปรคือ กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองนอกช้ันเรียน 
กลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และเจตคติต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพ่ึงพาตนเอง  
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4. วิธีดำเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัย การสำรวจความพร้อมในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพึ่งพาตนเองของ นักศึกษาปริญญาตรี 

ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งในขั้นตอนในการดำเนินงานวิจัยจะมีรายละเอียด
ตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ในคณะต่าง ๆ รวม 6 คณะ ได้แก่ คณะ

วิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร และคณะครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาซึ่งลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 1 จำนวน 2,291 คน โดยผู้วิจัยใช้หลักการกำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของยามาเน่ (Yamane, 
1976) โดยใช้สูตร n = N/1+Ne2 กำหนดความคลาด เคลื่อนของการสุ่ม (e = .05) และเลือกกลุ่มตัวอย่างจาก
นักศึกษาปริญญาตรีช้ันปีท่ี 1 โดยใช้วิธีสุ่มแบบเทียบสัดส่วน ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 341 คน  

4.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื ่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้แก่ แบบสอบถามเรื ่องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง และ

แบบสอบถามวัดระดับการพึ่งพาตนเองของผู้เรียน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
4.2.1 แบบสอบถามเร่ืองการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง  

ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามของ Sumonwiriya (2007) ซึ่งได้ดัดแปลงให้เหมาะสมกับ การเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ คณะ 
ตอนที่ 2 กิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน ประกอบด้วยข้อคำถาม 25 ข้อ ตอนที่ 3 กลวิธีการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษมี 71 ข้อ แบ่งตามทักษะฟัง พูด อ่านและเขียน และตอนที่ 4 ทัศนคติต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วย
ตนเอง 40 ข้อ โดยให้ผู้เรียนประเมินตัวเอง (Self-rated questionnaire) ตามความเห็นหรือพฤติกรรมของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 5 ระดับ 

4.2.2 Macaskill and Taylor’s Autonomous Learning Scale (Macaskill and Taylor, 2010) 
เป็นแบบสอบถามวัดระดับการพึ่งพาตนเองของผู้เรียน จำนวน 12 ข้อ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ การพึ่งพาตนเองใน

ความสามารถใน
การเรียนรู้

ภาษาอังกฤษ
แบบพึ่งพา

ตนเอง

กลวิธีการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ

กิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษด้วย

ตนเองนอกชั้นเรียน
เจตคติต่อการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษแบบ

พึ่งพาตนเอง 
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การเรียนรู้และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนประเมนิตัวเอง ผู้วิจัยใช้วิธีแปลกลับเพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงของการแปลภาษา และปรับแก้ไขให้เหมาะสมก่อนนำแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง  

4.3 การรวบรวมข้อมูล 
4.3.1 ระยะที่ 1 การจัดเตรียมแนวทางในการดำเนินการวิจัย 

ดำเนินงานในเชิงกรอบแนวคิด แผนการดำเนินงาน ระเบียบวิธีวิจัย และแนวทางการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

- การจัดทำกรอบแนวคิด การจัดทำแผนการดำเนินการ ระเบียบวิธีวิจัย 
และแนวทางการดำเนินการเก็บข้อมูลวิจัย 

- การจัดทำเครื่องมือและประเด็นการเก็บข้อมูลในส่วนของแบบสอบถาม
ทั้งสองชุด 

- ปรับแก้แบบสอบถามตามคำแนะนำของผู้เช่ียวชาญ และที่ปรึกษางานวิจัย 
4.3.2 ระยะที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยไดแ้บ่งขั้นตอนในเก็บรวบรวมข้อมลูออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้  
- ศึกษา รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเรียนรู้แบบ

พึ่งพาตัวเอง  
- นำแบบสอบถามทั ้งสองชุดไปเก็บข้อมูลจากนักศึกษาชั ้นปีที ่ 1 ที่

ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผู้วิจัยทำการเก็บข้อมูล
ในระหว่างที่นักศึกษาเริ่มเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 

4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามไปประมวลผล การวิจัยครั้งนี้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งเป็น

ข้อมูลระดับความเห็น (Rating Scales) จะใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ SPSS การแปลผลระดับคะแนนใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
5.1 ผลการสำรวจความสามารถในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพ่ึงพาตนเองของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปี

ที ่1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาปริญญาตรี
ช้ันปีท่ี 1 จำแนกเป็นรายด้านและรายข้อ 

กิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน X  S.D. 
ระดับ 

การปฏิบัติ 

1. ด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรยีน 3.44 0.44 มาก 
2. ด้านการพึ่งพาตนเองในการเรียนรู ้ 3.69 0.47 มาก 

 

จากตาราง 1 กลุ่มตัวอย่างมีความพร้อมทั้งด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ และด้านการพึ่งพาตนเองในการ

เรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.44, S.D = 0.44) และ ( X = 3.69, S.D = 0.47) ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม



 

 

OR
AL

  3
51

 

การวิเคราะห์ผลย้อนกลับในข้อ 1.1 ฉันมักจะหาข้อแก้ตัวสำหรับงานที่ฉันไม่ค่อยเอาใจใส่ และ ข้อ 2.5 วันหมดเขต
การส่งงานจะเป็นตัวกระตุ้นให้ฉันรีบทำงานท่ีได้รับมอบหมายให้เสร็จ ค่าเฉลี่ยที่มากจะถูกแปลผลในทางกลับกัน 

5.2 ผลการสำรวจกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองนอกชั้นเรียนของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที ่1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
 

ตารางที ่2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน 

กิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน X  S.D. 
ระดับ 

การปฏิบัต ิ
1. การพัฒนาโดยการฟัง 2.68 0.96 ปานกลาง 
2. การพัฒนาโดยการอ่าน 2.35 0.97 น้อย 
3. การพัฒนาโดยการพูด 2.37 0.92 น้อย 
4. การพัฒนาโดยการเขียน 2.21 0.95 น้อย 
5. การพัฒนาโดยการเล่นเกมออนไลน์ หรอืเกมคอมพิวเตอร์ 2.82 1.08 ปานกลาง 

โดยรวม 2.49 0.98 น้อย 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระดับการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ( X = 2.49, S.D.= 0.98) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระดับการ
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน ได้แก่ 1. การพัฒนาโดยการเล่น

เกมออนไลน์ หรือเกมคอมพิวเตอร์ ( X = 2.82, S.D.= 1.08) 2. การพัฒนาโดยการฟัง ( X = 2.62, S.D.= 0.96) 

และอยู่ในระดับน้อย 3 ด้าน ได้แก่ 1. การพัฒนาโดยการพูด ( X = 2.37, S.D.= 0.93) 2. การพัฒนาโดยการอ่าน  

( X = 2.35, S.D.= 0.97) 3. การพัฒนาโดยการเขียน ( X = 2.21, S.D.= 0.95) ตามลำดับ 
5.3 ผลการสำรวจกลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา ผลการศึกษากลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ แบ่งตามทักษะฟัง พูด อ่านและเขียน 
 

ตารางที ่3 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติกลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

กลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ X  S.D. 
ระดับ 

การปฏิบัต ิ
1. ด้านกิจกรรมการฟัง 2.94 0.97 ปานกลาง 
2. ด้านกิจกรรมการอ่าน 2.87 1.04 ปานกลาง 
3. ด้านกิจกรรมการพดู 2.88 0.94 ปานกลาง 
4. ด้านกิจกรรมการเขียน 2.87 0.94 ปานกลาง 

โดยรวม 2.89 0.97 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีกลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  

( X = 2.68, S.D.= 0.96) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระดับการปฏิบัติกลวิธีการเรียนรู้
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ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ได้แก่ 1. ด้านกิจกรรมการฟัง ( X = 2.94, S.D.= 0.97) 2. ด้านกิจกรรม

การพูด ( X = 2.88, S.D.= 0.94) 3. ด้านกิจกรรมการเขียน ( X = 2.87, S.D.= 0.94) 4. ด้านกิจกรรมการอ่าน ( X
= 2.87, S.D.= 1.04) ตามลำดับ 

5.4 ผลการสำรวจเจตคติต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพึ่งพาตนเองของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่  1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการสำรวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระดับเจตคติตอ่การเรียนรูภ้าษาอังกฤษด้วยตนเอง โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง ( X = 3.27, S.D.= 1.02) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระดับทัศนคติตอ่การ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง อยู่ในระดับมาก 15 ข้อ ได้แก่ 1. การเรียนรู้วิธีในการเรียนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับฉัน  

( X = 3.70, S.D.= 0.98) 2. ผู้เรียนควรพยายามหาโอกาสเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนอกจากเวลาเรียน ( X = 3.66, 
S.D.= 1.01) 3. ครูผู้สอนเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดในการกำกับดูแลความก้าวหน้าในการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียน (

X = 3.62, S.D.= 1.03) 4. ฉันตั้งใจจะทำอะไรแล้ว ฉันจะไม่ย่อท้อต่อการทำงานหนักเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น ( X
= 3.60, S.D.= 0.95) 5. ฉันเชื่อว่า ความสำเร็จในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษขึ้นอยู่กับสิ่งสิ่งที่ฉันศึกษาเรียนรู้นอกช้ัน

เรียนด้วย ( X = 3.58, S.D.= 0.97) 6. ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรจะตั้งเป้าหมายในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของตนเอง ( X
= 3.58, S.D.= 0.99) 7. การเห็นความก้าวหน้าของตนเองในการเรียนภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสำคัญ ( X = 3.58, S.D.= 

1.02) 8. ผู้เรียนควรค้นหาอุปสรรคในการเรียน เพื่อช่วยปรับปรุงแก้ไขการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของตนเอง  ( X = 
3.57, S.D.= 1.03) 9. ผู้เรียนควรพยายามฟังรายการต่าง ๆ และอ่านข่าว ประกาศ โฆษณา คำแนะนำในการใช้ของ

ต่าง ๆ ที่เป็นภาษาอังกฤษ ( X = 3.54, S.D.= 1.04) 10. ฉันเชื่อว่าตนเองสามารถเรียนและประสบความสำเร็จใน

การเรียนภาษาอังกฤษ ( X = 3.53, S.D.= 0.99) 11. ข้าพเจ้าต้องการให้ครูบอกว่าทำอะไรบ้างเพื่อเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ให้เก่งขึ้น ( X = 3.51, S.D.= 1.10) 12. ผู้เรียนควรหาโอกาสที่จะฝึกฝนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ( X = 3.49, S.D.= 

1.15) 13. ฉันไม่ทราบว่าตนเองเรียนภาษาอังกฤษได้ดีแค่ไหน  ( X = 3.48, S.D.= 1.00) 14. ผู้เรียนควรริเริ่มหา

วิธีการ และกลวิธีในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ( X = 3.47, S.D.= 0.97) 15. เมื่อฉันไม่เข้าใจบทเรียนภาษาอังกฤษ  

ฉันกลัวว่าฉันจะเรียนไม่ได้ ( X = 3.43, S.D.= 1.06) 
และอยู่ในระดับปานกลาง 25 ข้อ โดย 10 อันดับแรก ได้แก่ 1. ฉันคาดหวังให้ครูผู้สอนบอกทุกสิ่งทุกอย่าง

แก่ฉัน ( X = 3.40, S.D.= 1.09) 2. ฉันคิดว่า ฉันจะได้คะแนนภาษาอังกฤษสูงขึ้นในการสอบครั้งต่อไป ( X = 3.39, 

S.D.= 1.02) 3. การทดลองใช้กลวิธีแปลกใหม่ในการเรียนภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญ  ( X = 3.36, S.D.= 0.99) 4. 

ฉันคิดว่า ฉันสามารถที่จะหาแหล่งความรู้ในการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมด้วยตนเอง ( X = 3.30, S.D.= 0.92) 5. 

ฉันสามารถเลือกวิธีการฝึกภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง ( X = 3.29, S.D.= 1.03) 6. ข้าพเจ้ารู้สึกวิตกกังวล และขาด

ความมั่นใจเมื่อพูดภาษาอังกฤษ ( X = 3.28, S.D.= 1.01) 7. ฉันชอบแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ด้วยตนเอง ( X = 3.25, S.D.= 0.89) 8. ฉันรู้สึกท้อถอยเมื่อพบข้อผิดพลาดมากมายในการใช้ภาษาอังกฤษของตน 

ไม่ว่าจะเป็นการฟัง พูด อ่าน หรือ เขียน ( X = 3.24, S.D.= 1.09) 9. ฉันไม่ทราบว่าตนเองควรเรียน หรือฝึกหัด
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ภาษาอังกฤษในเรื่องใดเพิ่มบ้าง ( X = 3.20, S.D.= 1.01) 10. ฉันคิดว่า ตนเองสามารถตรวจหาข้อผิดพลาดในการทำ

แบบฝึกหัดของตนเองได้ ( X = 3.18, S.D.= 0.94) ตามลำดับ 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 19 ปี จำนวน 180 คน 

คิดเป็นร้อยละ 52.79 รองลงมาคือ มีอายุ 18 ปี จำนวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 34.02 อายุ 20 ปี จำนวน 28 คน 
คิดเป็นร้อยละ 8.21 อายุ 21 ปี จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.05 อายุ 22 ปี จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.76 
และอายุ 17 ปี จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.17 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 242 คน คิดเป็นร้อย
ละ 70.97 ส่วนเพศชาย จำนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 29.03  

การสังกัดคณะของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เรียนอยู่คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 171 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50.15 รองลงมาคือ เรียนอยู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 17.60 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 11.44 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 34 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.97 คณะครุศาสตร์ จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 7.04 และคณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 13 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.81 

การเริ่มเรียนภาษาอังกฤษ พบว่า ส่วนใหญ่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ชั้นอนุบาล จำนวน 275 คน คิด
เป็นร้อยละ 80.65 รองลงมาคือ ช้ันประถมศึกษา ปีท่ี 1 จำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 14.37 ช้ันประถมศึกษา ปีที่ 
2 จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.05 ช้ันประถมศึกษา ปีท่ี 4 จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.47 ช้ันประถมศึกษา ปี
ที ่6 จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.17 และช้ันประถมศึกษา ปีที ่4 จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.29 

สื่อหรืออุปกรณ์ในการเรียนภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน  พบว่า ส่วนใหญ่มีสื่อหรืออุปกรณ์ในการเรียน
ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนจากอินเตอร์เน็ต จำนวน 306 คน คิดเป็นร้อยละ 89.74 รองลงมาคือ หนังสือ จำนวน 
290 คน คิดเป็นร้อยละ 85.04 คอมพิวเตอร์ จำนวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 73.02 ทีวี จำนวน 107 คน คิดเป็น
ร้อยละ 31.38 เทปสนทนาภาษาอังกฤษหรือซีดี จำนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 28.15 เกม จำนวน 92 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.98 วิทยุ จำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 12.02 และสื่ออ่ืน ๆ จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.59 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้อินเตอร์เน็ต เป็นสื่อ อุปกรณ์ใน
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อาทิตยา  เวียงนิล และปัญชลี  วาสนสมสิทธิ์ 
(2555) พบว่ากิจกรรมการเล่นอินเตอร์เน็ตโดยใช้ภาษาอังกฤษได้รับความนิยมสูงสุด และเหตุผลในการเลือก
กิจกรรมนั้นแตกต่างออกไปตามความชอบส่วนบุคคลและความต้องการในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่แตกต่าง
กัน เช่น เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อความบันเทิง หรือเพื่อพัฒนาผลการเรียนเป็นตน้ ดังนั้น เทคโนโลยีเปน็
ปัจจัยพื้นฐานหลักปัจจัยหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนและส่งเสริมการ
เรียนรู ้ด้วยตนเองตลอดเวลาของผู ้เร ียนในยุคปัจจุบัน  (Benson, 2001; Darasawang and Reinders, 2010; 
Arikan and Bakla, 2011) 

จากแบบสอบถามวัดระดับการพึ่งพาตนเองของผู้เรียน นักศึกษาปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลามีความพร้อมทั้งด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ และด้านการพึ่งพาตนเองในการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

( X = 3.44, S.D = 0.44) และ ( X = 3.69, S.D = 0.47) ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ผลย้อนกลับในข้อ 
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1.1 ฉันมักจะหาข้อแก้ตัวสำหรับงานท่ีฉันไม่ค่อยเอาใจใส่ และ ข้อ 2.5 วันหมดเขตการส่งงานจะเป็นตัวกระตุ้นให้ฉัน
รีบทำงานท่ีได้รับมอบหมายให้เสร็จ ค่าเฉลี่ยที่มากจะถูกแปลผลในทางกลับกัน 

ดังนั้น ระดับการการพึ่งพาตนเองของกลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มอยู่ในระดับน้อย โดยผลการศึกษามีความ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ บุบผา  อยู่ทรัพย์ (2555) ซึ่งศึกษาและเปรียบเทียบระดับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วย
ตนเองของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษด้วยตนเองของนักศึกษา โดยใช้คู่มือให้ความรู้ด้านกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง และ
แบบสอบถามเกี่ยวกับกลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวม ก่อนการใช้คู่ มือ
นักศึกษามีระดับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองในระดับต่ำ และหลังการใช้คู่มือระดับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ด้วยตนเองของนักศึกษาเพิ่มขึ้นเป็นระดับปานกลางเท่านั้น ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุจากการขาดความตระหนัก และการมี
ส่วนร่วมในการเรียนการสอน อันเป็นผลจากบริบททางวัฒนธรรม ที่นักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความเคารพกับคำสอน 
คำสั่งของครูโดยไม่มีข้อโต้แย้ง ทำให้เคยชินกับการสั่งการ และยึดครูเป็นผู้กระตุ้นการเรียนของตนเอง 

ผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามวัดระดับการพึ่งพาตนเองของผู้เรียน ยังสอดคล้องกับ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถามเรื่องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองซึ่งผู้วิจัยได้แจกให้กลุ่มตัวอย่างทำ
พร้อมกัน โดยได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการอภิปรายผลดังต่อไปนี้ 

แบบสอบถามเรื่องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามของ Sumonwiriya (2007) 
ซึ่งได้ดัดแปลงให้เหมาะสมกับการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนตัวของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ คณะ ตอนที่ 2 กิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน ประกอบด้วยข้อ
คำถาม 25 ข้อ ตอนท่ี 3 กลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมี 71 ข้อ แบ่งตามทักษะฟัง พูด อ่านและเขียน และตอนที่ 4 
ทัศนคติต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 40 ข้อ โดยให้ผู้เรียนประเมินตัวเอง (Self-rated questionnaire) 
ตามความเห็นหรือพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม 5 ระดับ 

ผลการศึกษากิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระดับการปฏิบัติกิจกรรม

การเรียนภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ( X = 2.49, S.D.= 0.98) และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระดับการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 

2 ด้าน ได้แก่ 1. การพัฒนาโดยการเล่นเกมออนไลน์ หรือเกมคอมพิวเตอร์ ( X = 2.82, S.D.= 1.08) 2. การพัฒนา

โดยการฟัง ( X = 2.62, S.D.= 0.96) และอยู่ในระดับน้อย 3 ด้าน ได้แก่ 1. การพัฒนาโดยการพูด ( X = 2.37, 

S.D.= 0.93) 2. การพัฒนาโดยการอ่าน ( X = 2.35, S.D.= 0.97) 3. การพัฒนาโดยการเขียน ( X = 2.21, S.D.= 
0.95) ตามลำดับ 

จากผลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีแรงจูงใจในการทำกิจกรรมส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษนอก
ห้องเรียนผ่านการเล่นเกมออนไลน์ หรือ เกมคอมพิวเตอร์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการสำรวจเรื่องสื่อ หรืออุปกรณ์ที่
นักศึกษาสามารถใช้ในการเรียนภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน ซึ่งได้แก่ คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต 

การปฏ ิบ ัต ิก ิจกรรมการเร ียนภาษาอ ังกฤษนอกห้องเร ียน ด ้านการพัฒนาโดยการฟัง พบว่า  
กลุ่มตัวอย่าง มีระดับการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนด้านการพัฒนาโดยการฟัง อยู่ในระดับ

มาก 1 ข้อ ได้แก่ ฟังเพลงภาษาอังกฤษ ( X = 3.59, S.D.= 1.00) อยู่ในระดับปานกลาง 2 ข้อ ได้แก่ 1. ดูภาพยนตร์

ภาษาอังกฤษ ( X = 2.73, S.D.= 0.97) 2. ดูรายการทีวีภาษาอังกฤษ ( X = 2.65, S.D.= 0.87) และอยู่ในระดับ
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น้อย 2 ข้อ ได้แก่ 1. ฟังเทปบทสนทนาภาษาอังกฤษ ( X = 2.39, S.D.= 1.00) 2. ฟังรายการวิทยุภาษาอังกฤษ (

X = 2.02, S.D.= 0.94) ตามลำดับ 
จากผลข้างต้น แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของสื่อบันเทิง ที่มีผลต่อแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษนอก

ห้องเรียน ท้ังในส่วนของ เพลง ภาพยนตร์ และรายการโทรทัศน์ที่เป็นภาษาอังกฤษ 
อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนด้านการพัฒนาโดยการอ่านพบว่า 

กลุ่มตัวอย่าง มีระดับการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนด้านการพัฒนาโดยการอ่าน โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ( X = 2.35, S.D.= 0.97) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระดับการ
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนด้านการพัฒนาโดยการอ่าน อยู่ในระดับปานกลาง 1 ข้อ ได้แก่ 

อ่านป้ายประกาศตามสถานท่ีต่าง ๆ ที่เป็นภาษาอังกฤษ ( X = 3.10, S.D.= 0.94) และอยู่ในระดับน้อย 6 ข้อ ได้แก่ 

1. อ่านอีเมล ( X = 2.45, S.D.= 1.00) 2. อ่านหนังสือไวยากรณ์ หรือ ตำราภาษาอังกฤษ ซึ่งไม่ใช่การบ้าน ( X = 

2.41, S.D.= 0.89) 3. อ่านนิยาย หรือ เรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ( X = 2.23, S.D.= 0.97) 4. อ่านกลอนภาษาอังกฤษ  

( X = 2.18, S.D.= 1.08) 5. อ่านนิตยสารภาษาอังกฤษ ( X = 2.10, S.D.= 0.94) 6. อ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ 

( X = 1.99, S.D.= 0.95) ตามลำดับ 
จากผลปฏิบัติกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนด้านการพัฒนาโดยการอ่าน จะเห็นได้ว่า กลุ่ม

ตัวอย่าง มีแรงจูงใจในการอ่านภาษาอังกฤษน้อย หากไม่ได้รับคำสั่ง หรือถูกบังคับโดยผู้สอน ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ อัญชนา  รักทอง (2551) 

นอกจากนี้ ผลการศึกษากลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีกลวิธีการ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.68, S.D.= 0.96) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า กลุ ่มตัวอย่าง มีระดับการปฏิบัติกลวิธีการเรียนรู ้ภาษาอังกฤษ อยู ่ในระดั บปานกลางทุกด้าน ได้แก่  

1. ด้านกิจกรรมการฟัง ( X = 2.94, S.D.= 0.97) 2. ด้านกิจกรรมการพูด ( X = 2.88, S.D.= 0.94) 3. ด้านกิจกรรม

การเขียน ( X = 2.87, S.D.= 0.94) 4. ด้านกิจกรรมการอ่าน ( X = 2.87, S.D.= 1.04) ตามลำดับ 
ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของ แพรวพรรณ  พริ้งพร้อม (2552) ซึ่งพบว่าการใช้กลวิธี

การเรียนภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับปานกลางในทุกแบบของกลวิธี  หากแต่การกระจายตัวของการ
ตอบมีมาก เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลสำรวจลักษณะเดียวกันยังพบในการผลการศึกษาทัศนคติต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองของ
กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีระดับทัศนคติต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน

กลาง ( X = 3.27, S.D.= 1.02) ซึ่งมีการกระจายตัวของการตอบมาก เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

7. ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
จากผลการวิจัยความสามารถในการเรียนรู ้ภาษาอังกฤษแบบพึ ่งพาตนเองของนักศึกษาชั ้นปีที ่ 1 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา แสดงให้เห็นว่าผู้สอนสามารถเตรียมความพร้อมในการเรียนให้นักศึกษาในห้องเรียนได้
อย่างเต็มที่ หากแต่การเรียนรู้นั้นจะประสบผลสำเร็จมิได้หากการเรียนรู้นั้นมิได้เริ่มจากตัวผู้เรียนเอง กล่าวคือ  
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หากผู้เรียนไม่ได้รับการปลูกฝังให้ทำกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยตนเอง การเรียนรู้นั้นก็ยากจะประสบ
ความสำเร็จแบบยั่งยืน 

ดังนั้น ผู้วิจัยสามารถสรุปข้อเสนอแนะสำหรับผูส้อน ได้แก่ ผู้สอนควรปรับทัศนคติเรื่องการเรียนรูใ้ห้ผู้เรยีน
ตระหนักถึงการเรียนรู้นอกชั้นเรียน พร้อมกันนั้นผู้สอนควรปรับกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนให้เชื่อมโยงกับการ
เรียนรู้นอกชั้นเรียน เพื่อสร้างแรงจูงใจ และฝึกฝนกลวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกชั้นเรียนของผู้เรียน อีกทั้งผู้สอน
ควรแนะนำสื่อสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีอันเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้นอกชั้นเรียน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการ
เรียนรู้นอกช้ันเรียน 
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