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 การวิจยัคร้ังนีม้ีวัตถุประสงค เพื่อสํารวจการใชกลวิธีการอานภาษาองักฤษเชิงวิชาการของ
นักศึกษาสายวทิยาศาสตรมหาวิทยาลัยของรัฐ ในประเทศไทย และศึกษาความสมัพันธระหวาง
ความถี่ของการใชกลวิธีการอานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการกับตัวแปร 5 ตัว ไดแก เพศ (ชายและหญงิ)  
ที่ตั้งของมหาวทิยาลัย (กรุงเทพและปริมณฑล หรือสวนภูมิภาค) สาขาวิชาที่กําลังศกึษาอยู (สาขา
วิทยาศาสตรสุขภาพ  และสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) ระดับความสามารถทางการอานภาษา 
อังกฤษเชิงวิชาการ (ระดับสูง กลาง และต่ํา) และประเภทของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได
ศึกษากอนเขาเรียนในระดับมหาวิทยาลัย (โรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนเอกชน) กลุมตัวอยางใน
การวิจยัคร้ังนีป้ระกอบดวยนักศึกษาจํานวน 1,096 คน  ไดจากการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง 
(purposive sampling method) จากมหาวิทยาลัยรัฐบาลจาํนวน 10 แหง ในปการศึกษา 2551 การเก็บ
ขอมูลแบงเปน 2 ชวง ไดแก ชวงที่ 1) การเก็บขอมูลจากการสัมภาษณ และชวงที่ 2) การสราง
แบบสอบถามโดยการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณในชวงที่ 1 
 แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึน้เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลนั้น ไดทาํการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงภายในดวยคาสัมประสิทธอัลฟารหรือครอนบัค ซ่ึงมีคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามจากกลุมตวัอยางของนักศึกษาจํานวน 1,096 คนที่ระดบั .95 สําหรับการวิเคราะห
ขอมูลทางสถิติ ไดนําสถิติเชิงบรรยายมาวิเคราะหระดับความถี่ของการใชกลวิธีการอานภาษาองั 
กฤษเชิงวิชาการของนักศึกษา และใชการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) การทดสอบ          

ไคสแคว (χ2) และการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) ในการหาคาความสัมพันธระหวางการใช
กลวิธีการอานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการของนักศึกษากับตัวแปรทั้ง 5 ตัว 
 ผลการวิจัยคร้ังนี้พบวา โดยภาพรวมแลว นกัศึกษารายงานความถี่การใชกลวิธีการอาน
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในระดับปานกลางใน 2 กลวิธีหลัก ไดแก 1) กลวิธีการอานเพื่อความเขาใจ
ในการอาน และ 2) กลวิธีเพื่อเพิ่มพูนความเขาใจในการอาน ผลการวิเคราะหขอมูลแสดงใหเห็นวา
ความถี่ของการใชกลวิธีการอานภาษาองักฤษเชงิวชิาการของนกัศกึษามคีวามสัมพนัธอยางมีนยัสําคญั
กับเพศของนักศึกษา สาขาวิชาที่นักศกึษากําลังศึกษาอยู และระดับความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ สวนการวเิคราะหปจจัยพบวา ปจจัยที่ถูกสกัดออกมาทัง้ 6 ปจจัยมี
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ความสัมพนัธอยางมากกบัตวัแปร 4 ตัว ไดแก เพศของนักศกึษา  ที่ตัง้ของมหาวทิยาลัย สาขาวิชาที่
กําลังศกึษาอยู และระดับความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษเชงิวชิาการ แตไมพบวาความสัมพนัธ
ระหวางตัวแปรในดานประเภทของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ไดศึกษากอนเขาเรียนในระดบั
มหาวิทยาลัยกบัการเลือกใชกลวิธีการอานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการของนักศึกษา 
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 The present investigation has been designed to explore types of reading 

strategy use of science-oriented undergraduate students, and examine the relationships 

as well as patterns of variations in frequency of students’ reported reading strategy 

use with reference to the five variables (i.e. gender, location of university, field of 

study, level of reading proficiency, and high school background). The participants in 

the study were 1,096 science-oriented students selected through the purposive 

sampling method, from 10 limited-admission public universities in Thailand, in 

Academic Year 2008. There were two main phases of the data collection. Semi-

structured interviews and a strategy questionnaire were used as the main methods for 

the first and second phases, respectively. 

 The Alpha Coefficient (α) or Cronbach Alpha was employed to check the 

internal consistency of the research-constructed questionnaire. The reliability estimate 

based on a 1,096-student sample is .95. The simple descriptive statistics was used to 

describe levels of frequency of strategy use, while an Analysis of Variance 

(ANOVA), the Chi-square tests (χ2), and the Factor Analysis were used to find out 

the relationship between the frequency of strategy use and the five variables. 

 The findings show that, on the whole, the students reported medium frequency 

of strategy use in the two main reading strategy categories: 1) Strategies for 
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comprehending reading texts, and 2) Strategies for enhancing textual comprehension. 

The results of the study reveal that the students’ reported use of strategies varied 

significantly in terms of genders, fields of study, and levels of reading proficiency. 

Six extracted factors were found to be strongly related to four variables, i.e. genders, 

locations of universities, fields of study, and levels of reading proficiency, whereas, 

no factors were found to be related to students’ high school background. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

School of English    Student’s signature_________________ 

Academic Year 2009    Advisor’s signature_________________ 


