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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาช้ันปีที่ 2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 215 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า

การใช้กลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( ̅=3.19) เมื่อพิจารณาตามรายกลวิธีพบว่า กลวิธีที่นักศึกษา

น ามาปฏิบัติมากที่สุด คือ กลวิธีที่ใช้การเสริมและการทดแทน ( ̅=3.46) รองลงมาคือ กลวิธีด้านอารมณ์ ( ̅=3.36) กลวิธีที่ใช้อภิ

ปัญญา ( ̅=3.15) กลวิธีด้านสังคม ( ̅=3.13) กลวิธีด้านการจ า ( ̅=3.03) และกลวิธีด้านความรู้ความคิด ( ̅=3.01) ตามล าดับ 
ผลการวิจัยยังพบว่าสาขาวิชาของผู้เรียน มีผลต่อการใช้กลวิธีการเรียนในทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนเพศไม่มีผลต่อการใช้
กลวิธีการเรียนอย่างมีนัยส าคัญ   
ค าส าคัญ  : กลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษ, นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 คณะศลิปศาสตร ์

 

Abstract 
         This research intends to study the English language learning strategies of students in the faculty of Liberal 
Arts, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon. The population group is 215 second-year Liberal Arts 
students in the second semester of the academic year 2016. The instrument was the Strategy Inventory for 
Language Learning (SILL) questionnaire. The obtained data were analyzed to find percentage, mean and standard 
deviation. The study findings revealed that the overall use of English language learning strategies was at the 

medium level ( ̅=3.19). When considering each strategy, the highly used learning strategy was compensation 

learning strategies ( ̅=3.46) and followed by affective learning strategies ( ̅=3.36), metacognitive strategies 

( ̅=3.15), social strategies ( ̅=3.13), memory strategies ( ̅=3.03) and cognitive strategies ( ̅=3.01), respectively. 
The result also indicated that the learners’ fields of study significantly affected the overall learning strategies but 
gender did not show significant differences.  
Keywords: English language learning strategies, second-year Liberal Arts students  
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1. บทน า  

ในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนไทย และผู้คนทั่วโลก ประชากรโลกทุกวันนี้สื่อสารกัน
ด้วยภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารกันโดยตรงหรือการดูทีวีและภาพยนตร์ การใช้อินเตอร์เน็ต  การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การอ่านหนังสือ ต าราทางวิชาการต่างๆ ฯลฯ การรู้ภาษาอังกฤษจึงมีความส าคัญมากเนื่องจากภาษาอังกฤษมี
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การใช้กันทั่วโลกมากกว่าภาษาอื่นๆและหลายประเทศได้ประกาศให้เป็นภาษาราชการอีกภาษาหนึ่ง นอกจากภาษาแม่ของตัวเองซึ่ง
ประเทศที่ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้นทราบดีว่าผู้ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดีจะมีโอกาสในการจ้าง
งาน และได้รับการสนับสนุนส่งเสริมในหน้าท่ีให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปมากกว่าผู้ที่ไม่มีทักษะทางภาษาเลย 

เมื่อพิจารณาสภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย พบว่าในอดีตมักเน้นที่วิธีการสอนและตัวผู้สอนเป็นส าคัญ 
เพราะเช่ือว่าการเรียนการสอนจะประสบผลส าเร็จหรือล้มเหลวนั้น ขึ้นอยู่กับวิธีการสอนและตัวผู้สอนเป็นหลัก ดังนั้นงานวิจัยและ
บทความที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษา อังกฤษท้ังในประเทศและต่างประเทศจะมุ่งเน้นทางด้านวิธีการสอนเป็นส าคัญ แต่ในช่วง 2 
ทศวรรษที่ผ่านมา การศึกษาวิจัยเริ่มเปลี่ยนแปลง หันมาสนใจในด้านตัวผู้เรียนมากขึ้นและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ก็มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ของลักษณะต่างๆของผู้เรียนพร้อมทั้งหันมาศึกษากลวิธีการเรียนภาษาของผู้เรียน Oxford 
(1990); Charmot (2004); Lee (2010); Zare (2012) เป็นต้น 

อาภาภรณ์ จินดาประเสริฐ (2540: 2) เห็นว่า นักเรียนไทยส่วนใหญ่มีลักษณะเฉื่อยชา ขาดความกระตือรือร้น และคุ้นเคยกับ
การสอนแบบมีผู้คอยป้อนความรู้ให้ ผู้เรียนมักจะสนใจท าในสิ่งที่ได้คะแนนดีเท่านั้น และพฤติกรรมเหล่านี้ท าให้การเรียนรู้เพื่อให้เกิด
ความสามารถในการใช้ภาษาเป็นไปได้ยากและขาดประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนแปลง  ในส่วนของครูผู้สอนต้องมีการ
เปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้สอน ผู้น า ผู้ประเมิน ผู้ควบคุม ผู้จัดการทุกสิ่งทุกอย่างในช้ันเรียน มาเป็นผู้ช่วยเหลือ คอยอ านวยความ
สะดวก ฝึกผู้เรียนให้รู้จักใช้กลวิธีการเรียนแบบต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ Oxford (1990: 8) เสนอว่ากลวิธีในการเรียนเป็นวิธีการที่
ผู้เรียนจัดการกับข้อมูลใหม่ที่พบเพื่อท าให้เกิดการเรียนรู้ การเก็บรักษา และเลือกเอาข้อมูลเหล่านั้นกลับมาใช้ กลวิธีในการเรียนเป็น
ปฏิกิริยาเฉพาะอย่างที่ผู้เรียนเลือกใช้ในห้องเรียนเพื่อให้เข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้น  เร็วขึ้น การเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ
สามารถถ่ายโอนความรู้ไปสู่สถานการณ์ใหม่ได้มากข้ึน 

 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนภาษาอังกฤษ เห็นว่านักศึกษาคณะศลิปศาสตร์ก็มีพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
แบบเดียวกัน และคุ้นเคยกับการสอนแบบมีครูป้อนความรู้ให ้ผู้เรียนมักจะสนใจท าในสิ่งที่ได้คะแนนด ีขาดความกระตือรือร้นที่จะใฝ่หา 
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาว่ากลวิธีการเรยีนรู้ใดที่นักศึกษาคณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะใช้ในการเรียนรู้
ภาษา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรยีนการสอนต่อไป  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษากลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม และสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 2.2 เพื่อเปรียบเทียบกลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาแยกตามเพศ สาขาวิชา    
ขอบเขตของการวิจัย 
 3.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา  

  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาช้ันปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 3 สาขาวิชา คือ 
สาขาวิชา การท่องเที่ยว สาขาวิชา การโรงแรม และสาขาวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ านวน 215 คน  
 3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา  
               3.2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ  สาขาวิชา 
               3.2.2 ตัวแปรตาม ไดแ้ก่   
 กลวิธีการเรียนทางตรง (Direct strategies) ได้แก่ กลวิธีด้านการจ า (Memory strategies) กลวิธีด้านความรู้ความคิด 
(Cognitive strategies) และกลวิธีที่ใช้การเสริมและการทดแทน (Compensation strategies) 
 กลวิธีการเรียนทางอ้อม (Indirect strategies) ได้แก่ กลวิธีที่ใช้อภิปัญญา (Metacognitive strategies) กลวิธีด้านอารมณ์ 
(Affective strategies) และ กลวธิีด้านสังคม (Social strategies) 
         แนวความคิดเรื่องกลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษ 
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ความส าคัญของกลวิธีการเรียน 
กลวิธีการเรียน (Learning Strategies) นับเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อการเรียนภาษาเป็นอย่างมาก เพราะกลวิธีในการเรียน

เปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นและมีทิศทางในการเรียนของตนเอง  
Oxford (1990: 1-8) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับกลวิธีในการเรียนไว้ว่า การรู้จักใช้กลวิธีในการเรียนที่เหมาะสมจะมีผลต่อการเรียน

ภาษา กลวิธีในการเรียนจะช่วยในการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารของผู้เรียนซึ่งถือเป็นเป้าหมายสูงสุดในการเรียน  จะช่วยให้การเรียนง่ายขึ้น 
เร็วข้ึน น่าสนุกสนานข้ึน รู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้น เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้เรียนสามารถถ่ายโอนความรู้ที่
ได้รับไปใช้กับสถานการณ์ใหม่ได้ดีขึ้นอีกด้วย  

Brown (1989: 50) กล่าวว่า ผู้ที่มีสติปัญญาดีจะหาวิธีการเรียนรู้ในการฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างมีระบบด้วยตนเองโดย
อาศัยความรู้และประสบการณ์ที่เรียนมา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้เร็วข้ึน   

Willing (1989: 1) กล่าวไว้ว่า ผู้เรียนที่ไม่ประสบผลส าเรจ็ในการเรียนนั้นเป็นเพราะความรูเ้กี่ยวกับกลวิธีในการเรียนภาษาและ
ขาดความสามารถในการเลือกกลวิธีในการเรียนให้เหมาะสมกับตนเอง  

กล่าวโดยสรุป กลวิธีในการเรียนเป็นสิ่งส าคัญในการเรียนรู้ภาษา เพราะกลวิธีในการเรียนเป็นเสมือนเครื่องมือเพื่อไปสู่จุดหมาย 
ช่วยให้ผู้เรียนมีทิศทางในการเรียนของตนเอง ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น เร็วข้ึน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
กลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษ 
         การศึกษากลวิธีการเรยีนภาษาอังกฤษในงานวิจัยนี้ ได้น าแนวคิดทฤษฎีการจดัประเภทกลวิธีการเรยีนภาษาของ  Oxford 
(1990) มาเป็นกรอบแนวความคดิดังนี ้
         Oxford (1990: 14-22) ได้แบ่งประเภทของกลวิธีในการเรียนรู้ออกเป็น 2 ประเภท ใหญ่ๆ คือ กลวิธีการเรียนโดยตรง และ
กลวิธีการเรียนโดยอ้อม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี ้ 

กลวิธีการเรียนโดยตรง หมายถึง กลวิธีท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับภาษาเป้าหมายที่ผู้เรียนเรียน ประกอบด้วยกลวิธี 3 ประเภท ดังนี ้
1. กลวิธีด้านการจ า (Memory Strategies) เกี่ยวข้องกับกลไกทางสมองที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเก็บข้อมูลความรู้ไว้และน า

ออกมาใช้เมื่อต้องการ ประกอบด้วย กลวิธีย่อย 4 กลวิธี คือ กลวิธีการสร้างการเช่ือมโยงทางด้านความคิด (Creating Mental 
Linkages) กลวิธีการใช้ภาพและเสียง (Applying Images and Sound) กลวิธีการทบทวนอย่างดี (Reviewing Well) และกล
วิธีการใช้ท่าทาง (Employing Action)  

2. กลวิธีด้านความรู้ความคิด (Cognitive Strategies) หมายถึง กลวิธีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางสมอง แบ่งออกเป็น
กลวิธีย่อย 4 กลวิธี คือ กลวิธีการฝึกปฏิบัติ (Practicing) กลวิธีการรับและการส่งสาร (Receiving and Sending Message) การ
วิเคราะห์และการใช้เหตุผล (Analysis and Reasoning) และการจัดท าโครงสร้างของข้อมูลที่ได้รับและข้อมูลที่จะส่งออกไป 
(Creating Structure for Input and Output) 

3. กลวิธีที่ใช้การเสริมและการทดแทน (Compensation Strategies) เป็นกลวิธีที่ผู้เรียนใช้เมื่อมีความรู้ขึ้นใหม่ ซึ่ง
ประกอบด้วย กลวิธีย่อย 2 กลวิธ ีคือกลวิธีการเดาอย่างฉลาด (Guessing Intelligently) และการเอาชนะข้อจ ากัดในด้านการพูดและ
การเขียน (Overcoming Limitations in Speaking and Writing)  

กลวิธีการเรียนโดยอ้อม หมายถึง กลวิธีท่ีผู้เรียนใช้ในการส่งเสริมและควบคุมกระบวน การเรียนของตนเอง ประกอบด้วยกลวิธี  
3 ประเภท ดังนี ้ 
            1. กลวิธีท่ีใช้อภิปัญญา (Metacognitive Strategies) หมายถึง กลวิธีท่ีผู้เรียนใช้ในการเรียนเพื่อให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ประกอบด้วยกลวิธีย่อย 3 กลวิธี คือ กลวิธีมุ่งความสนใจสู่การเรียนรู้ (Centering your Learning) กลวิธีการจัดระเบียบและ
การวางแผนการเรียนรู้ (Arranging and Planning your Learning) และกลวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (Evaluating your 
Learning)  
            2. กลวิธีด้านอารมณ์ (Affective Strategies) เป็นกลวิธีท่ีผู้เรียนใช้เพื่อควบคุมอารมณ์และความรู้สึก เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
ประกอบด้วยกลวิธีส าคัญ 3 กลวิธี คือ กลวิธีการลดความวิตกกังวล (Lowering your Anxiety) กลวิธีการให้ก าลังใจตนเอง 
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(Encouraging yourself) เป็นกลวิธีที่ผู้เรียนใช้เมื่อรู้สึกท้อถอยในการเรียน และกลวิธีการดูแลอารมณ์ตนเอง (Taking-Care your 
Emotional Temperature) เป็นกลวิธีท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมความรู้สึกของผู้เรียนไม่ให้เกิดความรู้สึกที่ส่งผลทางลบต่อการเรียนรู้
ภาษา  

3. กลวิธีด้านสังคม (Social Strategies) เป็นกลวิธีที่ผู้เรียนใช้เมื่อต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในสังคม เพื่อช่วยให้การ
ปฏิสัมพันธ์นั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประกอบด้วยกลวิธีส าคัญ 3 กลวิธี คือกลวิธีการถามค าถาม (Asking Question) กลวิธีการ
ท างานร่วมกับผู้อื่น (Cooperating with others) และกลวิธีการเห็นใจผู้อื่น (Empathizing with others)  
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

นฤมล โคตรสมบัติ (2546) ได้ศึกษากลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีผล สัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาอังกฤษสูงและต่ า ตัวอย่างประชากรคือ บัณฑิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาจุลชีวิตและชีววิทยา จ านวน 39 คน 
ผลการศึกษาพบว่า นิสิตใช้กลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษทุกกลุ่มกลวิธี โดยใช้กลุ่มกลวิธีทดแทนอยู่ในระดับสูง สรุปได้ว่ านิสิตที่มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงและต่ าใช้กลวิธีการเรียนไม่แตกต่างกันในทุกกลุ่มกลวิธีอย่างมีนัยส าคัญที่ 0.5 

อรรถพล ค าเขียน (2549) ได้ศึกษากลวิธีการเรียนภาษาของนักศกึษาไทยกับเวียดนาม พบว่านักศกึษาไทยและเวียดนาม ใช้
กลวิธีชดเชยในการเรียนภาษาอังกฤษมากที่สุด ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลที่สุดในการเลือกกลวิธีการเรียน คือ แรงจูงใจในการเรียน 
ประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษ และเพศ การศึกษาพบว่านักศึกษาหญิงไทยท่ีมีแรงจูงใจในการเรียนน้อยและมีประสบการณ์การ
เรียนภาษาอังกฤษน้อย มีแนวโน้มใช้กลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษประเภทต่างๆน้อยกว่านักศึกษาเวียดนามในกลุ่มดังกล่าว 

แพรวพรรณ พริ้งพร้อม (2551) ได้ศึกษาการใช้กลยุทธ์การเรยีนภาษาอังกฤษของนักศึกษาช้ันปีที่1 และช้ันปีท่ี 2 ที่ก าลังเรยีน
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบการใช้กลยุทธ์การเรียนภาษาอังกฤษระหว่างเพศและชั้นปี
ของนักศึกษา ผลการส ารวจพบว่าการใช้กลยุทธ์การเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 และช้ันปีท่ี 2 ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน อยู่ในระดับปานกลางในทุกด้านของกลยุทธ์ ส่วนกลยุทธ์ที่นักศึกษานิยมใช้สูงที่สุด คือ กลยุทธ์ด้านการทดแทน และอันดับสอง 
คือ กลยุทธ์ด้านอภิปญัญา ผลวิจยัยังพบว่า ความแตกต่างระหว่างเพศ มีผลต่อการใช้กลยุทธ์การเรยีน นักศึกษาเพศหญิงมีการใช้กล
ยุทธ์การเรยีนภาษาอังกฤษโดยรวมสูงกว่านักศึกษาเพศชายอย่างมีนยัส าคญั  

นิศากร ประคองชาติ (2551) ได้ศึกษาเรื่อง ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับการใช้กลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยช้ัน
ปีท่ี 1 ในมหาวิทยาลัยของรัฐ ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมนักศึกษามีการใช้กลวิธีการเรียนในระดับปานกลาง ใน 4 กลวิธีหลัก ได้แก่ 
กลวิธีการเตรียมตัวก่อนเข้าช้ันเรียน กลวิธีการท าความเข้าใจบทเรียนในขณะที่อยู่ในช้ันเรียน กลวิธีในการปรับปรุงทักษะภาษาตนเอง 
และกลวิธีการเพิ่มพูนความรู้ทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า การใช้กลวิธีการเรียนมีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยส าคัญกับสาขาวิชา หลักสูตรการเรียน ประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษ และระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ส่วนตัวแปร
ในด้านเพศของนักศึกษาพบว่า มีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้กลวิธีการเรียนเพียงเล็กน้อย 

Green and Oxford (1995) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษากลวิธีในการเรียนภาษาอังกฤษ และความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาในประเทศเปอร์โตริโก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกลวิธีในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาในประเทศ
เปอร์โตริโกที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษและเพศ ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษต่างกัน จะมี
กลวิธีในการเรียนภาษาอังกฤษต่างกัน กล่าวคือ นักศึกษาที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษต่ าจะมีความถี่ในการใช้กลวิธีในการเรียน
ภาษาอังกฤษน้อยกว่านักศึกษาที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษสูงกว่า เมื่อเปรียบเทียบด้านเพศ พบว่า นักศึกษาเพศหญิงใช้กลวิธี
ด้านความจ า ด้านเมตตาคอกนิตีฟ ด้านจิตพิสัย และด้านสังคมมากกว่านักศึกษาเพศชาย 
          Mochizuki (1999) ได้ศึกษาลักษณะการใช้กลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยของญี่ปุ่น และปัจจัยที่
ส่งผลต่อการเลือกใช้กลวิธีการเรียนภาษารวมทั้งศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับระดับทางภาษาของตนเอง โดยศึกษาจาก
นักศึกษามหาวิทยาลัยช้ันปีที่ 2 และนักศึกษามหาวิทยาลัยช้ันปีที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยชาวญี่ปุ่นใช้กลวิธี
ทดแทนมากท่ีสุด และใช้กลวิธีท่ีเกี่ยวกับสังคม และความรู้สึกน้อยที่สุด รวมทั้งพบว่าผู้เรียนท่ีมีระดับการเรียนดีมีระดับความถี่ในการใช้
กลวิธีปัญญา และเมตาคอกนิทีฟ สูงกว่านักเรียนกลุ่มเรียนกลุ่มระดับการเรียนอ่อน นอกจากนี้พบว่าปัจจัยที่ส่งผลที่การเลือกใช้กลวิธี
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มากที่สุด คือ วิชาเอกของนักศึกษา แรงจูงใจ ความสนใจในภาษาอังกฤษ และเพศ ส่วนการประเมินระดับภาษาอังกฤษของตนเอง
พบว่าไม่ตรงตามความสามารถท่ีแท้จริง 

Shmais (2003) ได้ศึกษากลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแห่งชาติ อ้น นาชาในปาเลสไตส์ 
โดยศึกษานักศึกษาที่พูดภาษาอาราบิกเป็นภาษาแม่ การศึกษาครั้งนี้เพื่อการศึกษาอัตราการใช้กลวิธีการเรียนภาษาต่อเพศ และระดับ
ความสามารถของภาษาของนักศึกษาซึ่งแบ่งตามระดับช้ันปีของนักศึกษา และเพื่อศึกษาการประเมินระดับความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของตนเอง จากการศึกษาพบว่าอัตราการใช้กลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับสูงถึงปานกลาง กลวิธีการเรียนเมตา
คอกนิทีฟเป็นกลวิธีที่ใช้มากที่สุด กลวิธีการทดแทนเป็นกลวิธีที่ใช้น้อยที่สุด จากการศึกษารายงาน เพศ และระดับช้ันเรียนของ
นักศึกษาที่ไม่มีนัยส าคัญต่อการใช้กลวิธีการเรียนภาษา ผู้วิจัยเสนอว่าควรมีการสอนการใช้กลวิธีการเรียนแบบ กลวิธีการจ า กลวิธี
ปัญญา กลวิธีการทดแทน ในห้องเรียนภาษาด้วย   

Holt (2005) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางภาษาอังกฤษต่อกลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชาวจีน ที่
เรียนภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยต่างประเทศจ านวน 74 คน จากการศึกษาพบว่า นักศึกษาที่มีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ระดับสูงจะใช้กลวิธีการเรียนทุกแบบ และมีความถี่ในการใช้กลวิธีแต่ละชนิดสูงกว่าผู้เรียนกลุ่มอื่นซึ่งกลวิธีการทดแทนเป็นกลวิธีที่ใช้
มากที่สุด  

 
2. วิธีด าเนินการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) โดยศึกษากลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีวิธีการด าเนินการดังนี้ 

2.1  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาช้ันปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาการท่องเที่ยว การ
โรงแรม และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ านวน 215 คน  

2.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งดัดแปลงจากแนวคิดของ อ๊อกซ์ฟอร์ด (Oxford, 
1990) ช่ือ Strategy Inventory of Language Learning (SILL) Version for English Speakers Learning a new Language 
Version 5.1 และน ามาปรับแก้ รวมทั้งผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ และมีค่าความเช่ือมั่นท่ี 0.87  

แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามท่ีมีค าถามแบบปิด แบ่งออกเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย 
         ตอนท่ี 1   ข้อมูลพื้นฐานส าหรับผู้ตอบแบบสอบถาม  
         ตอนที่ 2   ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของผู้ เรียน 6 กลวิธี ไก้แก่  กลวิธีด้านการจ า กลวิธีด้านความรู้
ความคิด กลวิธีท่ีใช้การเสริมและการทดแทน กลวิธีที่ใช้อภิปัญญา กลวิธีด้านอารมณ์ และ กลวิธีด้านสังคม มีลักษณะเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ ไม่เคยปฏิบัติ ปฏิบัติน้อย ปฏิบัติปานกลาง ปฏิบัติมาก และปฏิบัติมากท่ีสุด  

2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์  SPSS statistics 
Version 22 ดังนี้  
               2.3.1  ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามข้อมูลพื้นฐาน วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อย ละ 
(Percentage)  
               2.3.2  ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับกลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียน วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย(mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 
         การก าหนดค่าตัวแปร 
         ในส่วนของแบบสอบถามส่วนที่กลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียน ผู้วิจัยได้ก าหนดค่าตัวแปรมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert 
Scale) โดยแบ่งระดับเป็น 5 ระดับ ดังนี้  
 ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 =  ปฏิบัติมากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 =  ปฏิบัติมาก 
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 ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 =  ปฏิบัติปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย     1.50-2.49      = ปฏิบัติน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = ไม่เคยปฏิบัติ 
 
3. ผลการวิจัย  

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียน 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
เพศ 
    ชาย 
    หญิง 

รวม 

 
38 
177 
215 

 
17.70 
82.30 

100.00 
รายการ จ านวน ร้อยละ 

สาขาวิชาท่ีศึกษา 
    สาขาการท่องเที่ยว 
    สาขาการโรงแรม 
    สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 

รวม 

 
70 
78 
67 
215 

 
32.60 
36.30 
31.20 

100.00 
จากตารางที่ 1 แสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียนพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 82.30 

และเพศชาย จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 17.70 นักศึกษาศึกษาอยู่ สาขาการโรงแรม จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 36.30 
รองลงมา สาขาการท่องเที่ยว จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 32.60 และ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล จ านวน 67 คน คิด
เป็นร้อยละ 31.20 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนในภาพรวม 

กลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษ mean S.D ระดับการปฏิบตั ิ

1.กลวิธีท่ีใช้การเสรมิและการทดแทน 3.46 .696 ปานกลาง 
2.กลวิธีด้านอารมณ ์ 3.36 .709 ปานกลาง 
3.กลวิธีท่ีใช้อภิปัญญา 3.15 .680 ปานกลาง 

4.กลวิธีด้านสังคม 3.13 .805 ปานกลาง 
5.กลวิธีด้านการจ า 3.03 .645 ปานกลาง 

6.กลวิธีด้านความรู้ความคดิ 3.01 .749 ปานกลาง 
รวม 3.19 .714 ปานกลาง 

   
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าการใช้กลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนครในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( ̅=3.19, S.D.=0.714) และเมื่อพิจารณารายด้านจะเห็นได้ว่า 

นักศึกษาใช้กลวิธีท่ีใช้การเสริมและการทดแทน มีระดับค่าเฉลี่ยสูงสุด ( ̅=3.46, S.D.=0.696) อันดับที่ 2 คือการใช้กลวิธีด้านอารมณ์ 

( ̅=3.36, S.D.=0.709) รองลงมา คือกลวิธีที่ใช้อภิปัญญา ( ̅=3.15, S.D.=0.680) กลวิธีด้านสังคม ( ̅=3.13, S.D.=0.805) และ

กลวิธีด้านการจ า ( ̅=3.03, S.D.=0.645) ตามล าดับ ส่วนการใช้กลวิธีด้านความรู้ความคิด มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( ̅==3.01, S.D.=0.749)  
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแตกต่างของการใช้กลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนจ าแนกตามสาขาวิชาของนักศึกษา 
กลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษ การท่องเท่ียว 

 ̅ 

การโรงแรม 

 ̅ 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารสากล 

 ̅ 

t Sig. 

1. กลวิธีด้านการจ า  3.08 2.95 3.03 14.950 .000 
2. กลวิธีด้านความรูค้วามคดิ  2.91 2.83 3.32 15.176 .000 

3. กลวิธีท่ีใช้การเสริมและการ
ทดแทน 

3.39 3.29 3.71 22.383 .000 

4. กลวิธีท่ีใช้อภิปัญญา  3.05 2.98 3.45 18.535 .000 

5. กลวิธีด้านอารมณ์  3.21 3.27 3.61 21.216 .000 
6. กลวิธีด้านสังคม  3.12 2.89 3.43 16.006 .000 

รวม 3.13 3.04 3.43 20.502 .000 
* ที่ระดับนัยส าคัญทางสถติิ .05 

จากตารางที่ 3 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการใช้กลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนในแต่ละด้านจ าแนกตามสาขาวิชา
ของนักศึกษา พบว่ากลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนระหว่างสาขาวิชามีความแตกต่างกันในทุกด้าน  
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแตกต่างของการใช้กลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนจ าแนกตามเพศของนักศึกษา 

กลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษ ชาย ( ̅) หญิง ( ̅) F Sig. 
 

1. กลวิธีด้านการจ า  2.87 3.07 1.514 .220 

2. กลวิธีด้านความรู้ความคิด  3.06 3.00 .019 .890 
3. กลวิธีที่ใช้การเสริมและการทดแทน  3.46 3.45 0.109 .741 

4. กลวิธีที่ใช้อภิปัญญา  3.13 3.16 .448 .504 
5. กลวิธีด้านอารมณ์  3.41 3.34 .347 .556 

6. กลวิธีด้านสังคม  3.19 3.12 2.558 .111 
รวม 3.19 3.19 .000 .988 

* ที่ระดับนัยส าคัญทางสถติิ .05 
จากตารางที่ 4 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแตกต่างกลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนจ าแนกตามเพศของนักศึกษา  

พบว่ากลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนระหว่างเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกัน  
 

4. สรุปผลและอภิปรายผล  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร โดยจ าแนกตามสาขาและเพศ จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่า การใช้กลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 
คณะศิลปศาสตร์โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายด้านจะเห็นได้ว่า นักศึกษาใช้กลวิธีที่ใช้การเสริมและการทดแทน 
มีระดับค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งผลการวิจัยได้สอดคล้องกับผลการศึกษาของนักวิจัยหลายท่าน อาทิเช่น นฤมล โคตรสมบัติ (2546) อรรถพล 
ค าเขียน (2549) แพรวพรรณ พริ้งพร้อม (2551) และHolt (2005)  

ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแตกต่างของการใช้กลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนจ าแนกตามสาขาวิชาของนักศึกษา 
พบว่ามีความแตกต่างกัน และเมื่อพิจารณากลวิธีการเรียนในแต่ละด้านก็พบว่ากลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนระหว่างสาขาวิชา
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มีความแตกต่างกันในทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของนิศากร ประคองชาติ (2550) ที่พบว่าตัวแปรในด้าน
สาขาวิชาที่ศึกษาอยู่ หลักสูตรการเรียน และประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญกับการใช้กลวิธีการ
เรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ในมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทย นอกจากน้ีผลงานวิจัยยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
Mochizuki (1999) ซึ่งพบว่าสาขาวิชาและแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษมีผลต่อการใช้กลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น 

ส่วนผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแตกต่างของการใช้กลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนจ าแนกตามเพศของนักศึกษา 
พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ และเมื่อพิจารณากลวิธีการเรียนในแต่ละด้านก็พบว่ากลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของ
ผู้เรียนเพศชายและเพศหญิงไม่มีความแตกต่างกันในทุกด้าน ซึ่งไม่ตรงกับ ผลการวิจัยที่ผ่านมาของ Green and Oxford (1995) ที่
พบว่า นักศึกษาเพศหญิงใช้กลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษด้านความจ า ด้านเมตตาคอกนิติฟ ด้านจิตพิสัย และด้านสังคมมากกว่า
นักศึกษาเพศชาย และแพรวพรรณ พริ้งพร้อม (2551) ที่พบว่านักศึกษาเพศหญิงมีการใช้กลยุทธ์การเรียนภาษาอังกฤษโดยรวมสูงกว่า
นักศึกษาเพศชายอย่างมีนัยส าคัญ แต่อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยในครั้งน้ีก็สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Shmais (2003) ที่ศึกษากลวิธี
การเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแห่งชาติ อ้น นาชา ในปาเลสไตส์ ที่พบว่าเพศ และระดับช้ันเรียนของ
นักศึกษาน้ันไม่มีนัยสาคัญต่อการใช้กลวิธีการเรียนภาษา รวมทั้ง นิศากร ประคองชาติ (2550) ทีพ่บว่าตัวแปรในด้านเพศของนักศึกษา 
มีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้กลวิธีการเรียนเพียงเล็กน้อย ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่าความสัมพันธ์ของการใช้กลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษกับ
เพศของนักศึกษา อาจข้ึนอยู่กับบริบททางสังคมของการวิจัย เพราะในคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนั้น 
นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง นักศึกษาเพศชายมีน้อยมาก จึงท าให้ไม่เห็นความแตกต่างชัดเจนของการใช้กลวิธีการเรียน
ภาษาอังกฤษกับเพศของนักศึกษานั่นเอง  

จากผลงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักและเข้าใจกลวิธีการเรียนด้านต่างๆมากนัก ผู้วิจัยจึงเห็นว่า
อาจารย์ผู้สอนควรแนะน าการใช้กลวิธีการเรียนต่างๆให้นักศึกษาได้รู้จักและน าไปปฎิบัติให้เกิดประโยชน์ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
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	สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ร้านโฉมงามสปา (499-508)
	การพัฒนาเว็บไซต์กายสิทธิ์ (509-517)
	การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการนำสมุนไพรมาใช้ตามแนวปรัญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาในเขตจังหวัดนนทบุรี (518-524)
	การศึกษาศักยภาพการรองรับการท่องเที่ยวเสม็ดนางชี ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (525-538)
	การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเยาวชน เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม (539-545)
	พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง (546-555)
	รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์การละเล่นผีพุ่งไต้สำหรับเยาวชน อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (556-565)
	การศึกษาความต้องการใช้งานบริการห้องสมุดนอกเวลา กรณีศึกษาห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย (566-571)
	การศึกษาปัจจัยพหุระดับสมรรถนะ ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงาน วิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 15 ในจังหวัดชายแดนใต้ (572-582)
	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (583-591)
	ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทำงาน ความพึงพอใจในงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง (592-602)
	อิทธิพลของการมองโลกในแง่ดี ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน โดยมีกลวิธีในการเผชิญปัญหาเป็นตัวแปรสื่อ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ (603-619)
	ความสำเร็จในอาชีพ เชาวน์อารมณ์ และความพึงพอใจในชีวิต โดยมีความภาคภูมิใจในตนเองเป็นตัวแปรสื่อ ของพนักงานระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา : บริษัทโทรคมนาคมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร (620-631)
	ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการทำงาน คุณภาพชีวิตในการทำงาน การรับรู้คุณค่าของงาน และความเหนื่อยหน่ายในการทำงาน ของบุคลากรสายวิชาการ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร (632-642)
	ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานสายวิจัยและพัฒนา (643-652)
	ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาการบัญชีชั้นต้นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (653-661)
	ผลของการพัฒนาเมตาคอกนิชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการประเมินแบบเจรจาต่อรอง (662-671)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อผู้สูงอายุตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวที่ชายหาดบางเสร่ในจังหวัดชลบุรี (672-682)
	ท้องถิ่นไทย 4.0 กับ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (683-691)
	การวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าของสุนัขในการเลือกใช้บริการที่พักที่สามารถนำสุนัขเข้าพัก (692-704)
	การผลิตมิวสิควิดีโอเพลงเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปูองกันการเกิดโรคกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยเทคนิคอินโฟกราฟิกแบบ 2 มิติ ให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี (705-712)
	ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงการเป็นฐาน ในรายวิชา สต423 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ (713-719)
	ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (720-732)
	ศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการในแหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันตก เพื่อพัฒนาเป็นไมซ์ซิตี้ในประชาคมอาเซียน (733-743)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (744-753)
	ทรัมเป็ต การแสดงดนตรี การฝึกซ้อม (754-762)
	ศึกษาวิถีภูมิปัญญาการจักสานเตยปาหนันบ้านดุหุนสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดตรัง (763-775)
	ศึกษาความเป็นมา อนุรักษ์ และสืบสานประเพณีข้าวลาซังบ้านพรุจูด ตาบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (776-785)
	รูปแบบการส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ โรงเรียนบ้านแม่สา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (786-797)
	ปัจจัยในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสงขลา (798-807)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาระหนี้สินของเกษตรกรหมู่ที่ 7 บ้านท่าช้าง ตาบลทับผึ้ง อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย (808-824)
	ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดระเบียบที่จอดรถบริเวณศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (825-837)
	การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (838-853)
	การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ร่วมกับวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม (854-866)
	ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม (867-884)
	พฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณของพนักงามหาวิทยาลัย ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ (885-893)
	การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะโรคอ้วนของนักเรียนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ (894-908)
	ศึกษาพฤติกรรมบริโภคอาหารเช้าและความรู้ความเข้าใจตามหลักโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านดอนสาโรง จ.สุโขทัย (909-921)
	ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นในชุมชน (922-935)
	การป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านโซกม่วง ตำบลทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย (936-948)
	ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (949-957)
	ศึกษาวิธีการป้องกันพฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุ่นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ : กรณีศึกษา โรงเรียนวัดสุวรรณประดิษฐ์ หมู่ 3 (958-970)
	การบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย สังกัดเทศบาลเมืองตาก ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (972-983)
	ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน แผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร (984-998)
	การศึกษาองค์ประกอบความสามารถในการฟื้นพลังของนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (999-1013)
	การพัฒนาแบบทดสอบทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตาม SOLO Taxonomy ของบิกส์และคอลลิส (1014-1024)
	การพัฒนาระบบคลังข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) (1025-1035)
	การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ กรณีศึกษา ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (1036-1042)
	แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจที่พักแรมแบบบูติคโฮเต็ลในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1043-1052)
	การพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินการจัดการเรียนรู้ของครูตามแนวทางสะเต็มศึกษา (1053-1062)
	การส่งเสริมความเป็นพลเมืองผ่านกลยุทธ์ CSR ในยุคไทยแลนด์ 4.0 (1063-1072)
	การออกแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง เรื่อง พุทธมณฑลศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก (1073-1081)
	ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความเครียดของผู้สูงอายุในเขตบางพลัด  จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1082-1090)
	การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตตลาด ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (1091-1098)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานดูแลผู้สูงอายุในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1099-1107)
	แนวทางในการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของผู้สูงอายุ เพื่อให้วัยรุ่นตระหนักรู้ (1108-1115)
	การใช้สื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) เรื่อง โปรโตคอล TCP/IP เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (1116-1122)
	การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการสวนหลวงราชินี 19 ไร่ หัวหิน (1123-1129)
	แนวทางการสืบทอดการทำขนมฝรั่งกุฎีจีนจากผู้สูงอายุในชุมชนกุฎีจีน จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1130-1140)
	แรงจูงใจในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่ใช้สถานที่ออกกำลังกายแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร กรณีศึกษาศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ สำนักวัฒนธรรมกีฬา และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (1141-1150)
	รูปแบบการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดชุมพร (1151-1157)
	การศึกษาทัศนคติของวัยรุ่นตอนกลางต่อการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้สูงอายุเพื่อการท่องเที่ยวในต่างประเทศ (1158-1169)
	ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในสวนรมณีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1170-1179)
	ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในสวนรมณีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1180-1190)
	ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยและการเลือกใช้บริการ ศูนย์การค้าสยามพารากอนของผู้สูงอายุ (1191-1199)
	สภาพปัญหา และการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ผู้สูงอายุที่ใช้สมาร์ทโฟน ในพื้นที่บริเวณโดยรอบพระปิ่นเกล้า เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1200-1210)
	การให้ความหมายที่มาของความหมายและการวางแผนการออมเพื่อรองรับการเกษียณอายุของพนักงานเอกชน เขตสีลม-สาทร กรุงเทพมหานคร (1211-1220)
	พฤติกรรมการเลือกใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในอำเภอเมือง จังหวัดระนอง (1221-1232)
	ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้เฟซบุ๊กของผู้สูงอายุในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1233-1245)
	พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ (1246-1253)
	การศึกษาและการสืบสานการวิธีทำขนมไทยไข่ปลาสูตรโบราณของวัยรุ่นที่สืบทอดมาจากผู้สูงอายุร้านขนมคุณยายผ่องศรี ตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (1254-1264)
	พฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการบริโภคผลิตภัณฑ์จากนมเพื่อสุขภาพในผู้สูงอายุ (1265-1273)
	พฤติกรรมและทัศนคติของวัยรุ่นต่อการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้เสิร์ชเอนจินบนกรูเกิลเพื่อเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ (1274-1284)
	รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุในชุมชนหมู่บ้านสยามนิเวศน์อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ (1285-1294)
	พฤติกรรมของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ อย่างสร้างสรรค์สำหรับการเลือกชมรายการบันเทิงในสื่อยูทูป (1295-1307)
	แนวทางพัฒนาการให้บริการตรวจสุขภาพฟรีแก่ผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ (1308-1317)
	ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่เข้าบริการภายในคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1318-1324)
	นวัตกรรมการบริการของโรงแรมที่พักเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทยในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1325-1332)
	กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค สำหรับลูกค้าสูงอายุ กรณีศึกษา ไร่ปลูกรัก Thai Organic Farm อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (1333-1343)
	การตัดสินใจและกลยุทธ์การตลาดในการใช้บริการร้านอาหารเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาร้านอาหารคลีนที อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1344-1355)
	รูปแบบพฤติกรรมวัยรุ่นต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้ใช้งานแอพพลิเคชั่นช็อปปิ้งออนไลน์ (1356-1366)
	หลักธรรมกับการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา แหล่งชุมชน ณ บริเวณวัดศรีเมือง จังหวัดจันทบุรี (1367-1375)
	การดูแลสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ เขต บางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร (1376-1385)
	บทบาทของภาวะผู้นำในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมในอำเภอหัวหิน (1386-1398)
	พฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1399-1408)
	สภาพการณ์ปัญหาและแนวทางในการปรับตัวของผู้สูงอายุที่เลี้ยงดูเด็กเจนเนอเรชั่นซี (Generation Z)ในอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (1409-1418)
	ที่มาของตัวเลข การตีความหมายและพฤติกรรมการซื้อหวยใต้ดินของผู้สูงอายุในอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (1419-1426)
	การให้ความหมายและความต้องการจำเป็นของผู้สูงอายุข้าราชการวัยเกษียณในการขอรับบริการสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) (14271439)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของข้าราชการครู ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1440-1451)
	การประเมินศักยภาพขององค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในจังหวัดเพชรบุรี กรณีศึกษา: พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน (1452-1459)
	ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจขนมคางกุ้งทอดอบกรอบ  Okusno (1460-1465)
	ปัจจัยทางพฤติกรรมวัยรุ่นส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้ วิดีโอคอลผ่านสมาร์ทโฟน (1466-1476)
	พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของผู้สูงอายุ ในเขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานครกรณีศึกษา : กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนซอย 8 กองพลปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (1477-1488)
	การศึกษาความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร (1489-1501)
	แนวทางพฤติกรรมความสามารถของผู้สูงอายุในการดูแลตนเองทางด้านร่างกายและจิตใจอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (1502-1513)
	ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อประกันชีวิตของผู้สูงอายุ เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1514-1521)
	รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร (1522-1530)
	แนวทางการสืบสานคุณค่าจากภูมิปัญญาด้านการผลิตน้ำตาลมะพร้าวจากผู้สูงอายุในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (1531-1541)
	การศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของผู้สูงอายุประเภทสุนัขและแมวในอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง (1542-1550)
	ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบ หลักการ และแนวคิดของการทำความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อผู้สูงอายุกรณีศึกษา : บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (1551-1561)
	ที่มาความหมายของความสุขและแนวทางในการสร้างความสุขของผู้สูงอายุในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุริณท์ลาภัสร์ (1562-1569)
	การตระหนักรู้ของวัยรุ่นที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบแก่ผู้สูงอายุเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ(1570-1579)
	วาทกรรมนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ส่งผลต่อชีวิตของผู้สูงอายุชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงในเขตตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี (1580-1589)
	สภาพการณ์และแนวทางการปรับตัวของผู้สูงอายุที่เลี้ยงดูหลานในเจเนอเรชัน ซี ในอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี (1590-1597)
	รูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุในสังคมไทย กรณีศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร (1598-1605)
	รูปแบบกิจกรรมการสร้างความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ผู้สูงอายุ ด้วยกิจกรรมในฐานการเรียนรู้สัมมาชีพชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทงานดอกไม้ประดิษฐ์ หมู่บ้านหนองขอน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (1606-1615)
	ความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐพอเพียงของผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (1616-1625)
	การมีส่วนร่วมของวัยรุ่นตอนกลางในการส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ (1626-1635)
	พฤติกรรมของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มกิจกรรมคลายเครียดจากรายการวาไรตี้ผ่านระบบสมาร์ทโฟน (1636-1649)
	การศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามแนวทางสิทธิผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน (1650-1655)
	กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในการทำเครื่องเบญจรงค์ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (1656-1668)
	ปัจจัยทางพฤติกรรมวัยรุ่นในการส่งเสริมทักษะการใช้แอพพลิเคชั่นสำหรับการจองที่พักเพื่อผู้สูงอายุ (1669-1680)
	พฤติกรรมการเข้าถึงและการใช้งานอินเตอร์เน็ตของกลุ่มผู้สูงอายุอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (1681-1690)
	รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีชุมชนลุ่มแม่น้ำปราณบุรี (1691-1709)
	รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (1710-1630)
	คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามทัศนะผู้ใช้บัณฑิต ศึกษาเฉพาะกรณี บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  (1727-1732)



