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การวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษากลวิธีการอ่านเพื่อความเข้ าใจภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาชันปี
้ ที่ 1 (2)
เปรี ยบเทียบกลวิธีการอ่านเพื่อความเข้ าใจภาษาอังกฤษ ระหว่างนักศึกษาชันปี
้ ที่ 1 ที่มคี วามสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษในระดับสูงและตา่ (3) เปรียบเทียบกลวิธีการอ่านเพื่อความเข้ าใจภาษาอังกฤษ ระหว่างนักศึกษาชันปี
้ ที่ 1
เพศชายและเพศหญิง ที่มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษในระดับสูง และ (4) เปรี ยบเทียบกลวิธีการอ่านเพื่อ
ความเข้ าใจภาษาอังกฤษ ระหว่างนักศึกษาชันปี
้ ที่ 1 เพศชายและเพศหญิง ที่มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษใน
ระดับต่า กลุม่ ตัวอย่างคือนักศึกษาชันปี
้ ที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษพื ้นฐาน 2 (EL 171)เป็ นนักศึกษาชาย 30 คน นักศึกษาหญิง 77 คน รวมกลุม่ ตัวอย่าง 107 คน เครื่ องมือทีใ่ ช้ ใน
การวิจยั ได้ แก่ แบบสารวจกลวิธีการอ่านเพื่อความเข้ าใจภาษาอังกฤษ ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น ซึง่ ได้ รับการตรวจสอบความตรงเชิง
เนื ้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน หลังจากนันจึ
้ งนาไปทดลองใช้ กบั นักศึกษาชันปี
้ ที่ 1 ที่ไม่ใช่ตวั อย่างประชากร ผู้วจิ ยั
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสาเร็ จรูปทางสังคมศาสตร์ (SPSS) หาค่ามัชฌิมเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และเปรี ยบเทียบค่ามัชฌิมเลขคณิต ที่ได้ โดยการทดสอบค่าที (t-test)
ผลการวิจัยสรุ ปได้ ดังนี ้
1. นักศึกษาชันปี
้ ที่ 1 ใช้ กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้ าใจภาษาอังกฤษด้ านการชดเชยมากที่สดุ และใช้ กลวิธีการ
อ่านเพื่อความเข้ าใจภาษาอังกฤษด้ านความรู้ความคิดน้ อยที่สดุ และเมื่อจาแนกตามเพศและความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ พบว่า นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงที่มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษทังในระดั
้
บสูงและต่า ใช้
กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้ าใจภาษาอังกฤษเช่นเดียวกัน คือ ใช้ กลวิธีการอ่านด้ านการชดเชยมากที่สดุ และใช้ กลวิธีการ
อ่านด้ านความรู้ความคิดน้ อยที่สดุ
2. นักศึกษาชันปี
้ ที่ 1 ที่มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษในระดับสูงและตา่ ใช้ กลวิธีการอ่านเพื่อความ
เข้ าใจภาษาอังกฤษรวมทุกประเภท และแต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักศึกษาชันปี
้ ที่ 1เพศชายและเพศหญิงใช้ กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้ าใจภาษาอังกฤษรวมทุกประเภท และแต่
ละประเภท แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักศึกษาชันปี
้ ที่ 1 เพศชายและเพศหญิงที่มคี วามสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษในระดับสูง ใช้ กลวิธีการ
อ่านเพื่อความเข้ าใจภาษาอังกฤษรวมทุกประเภท และแต่ละประเภท แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. นักศึกษาชันปี
้ ที่ 1 เพศชายและเพศหญิงที่มคี วามสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษในระดับ ตา่ ใช้ กลวิธีการ
อ่านเพื่อความเข้ าใจภาษาอังกฤษรวมทุกประเภท และแต่ละประเภท แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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The purposes of this study were (1) to study the English reading comprehension strategies of firstyear college students and (2) to compare the English reading comprehension strategies between first-year
college students at high and low levels of English reading comprehension (3) to compare the English reading
comprehension strategies between male and female first-year college students at high levels of English
reading comprehension and (4) to compare the English reading comprehension strategies between male
and female first-year college students at low levels of English reading comprehension. The sample of the
study was one-hundred and seven first-year college students who enrolled in ENGLISH COURSE 2 at
Thammasat University (Lampang Campus). The instrument used in this study was a questionnaire of English
reading comprehension strategies. The questionnaire was constructed by the researcher. Its content validity
had been approved by three specialists and tried out once with the first year college students who were not
the samples. The data were analyzed by the SPSS programme using arithmetic mean, standard deviation and
t-test.
The results of the study were as follows :
1. First-year college students used the compensatory reading strategy more frequently than any
other strategies and the cognitive reading strategy was the least frequently used strategy. The results also
demonstrated that, for male and female first-year college students at high and low levels of English reading
comprehension, the compensatory reading strategy was the most frequently used strategy while the use of
cognitive reading strategy was reported as the least frequently used one.
2. First-year college students at high and low levels of English reading comprehension significantly
differed in their use of cognitive, metacognitive and compensatory reading strategy at the .05 level.
3. Male and female first-year college students significantly differed in their use of cognitive,
metacognitive and compensatory reading strategy at the .05 level.
4. Male and female first-year college students at the high level of English reading comprehension
significantly differed in their use of cognitive, metacognitive and compensatory reading strategy at the .05
level.
5. Male and female first-year college students at the low level of English reading comprehension significantly
differed in their use of cognitive, metacognitive and compensatory reading strategy at the .05 level.

