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การวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพื่อ (1) ศกึษากลวิธีการอา่นเพื่อความเข้าใจภาษาองักฤษ ของนกัศกึษาชัน้ปีที่ 1  (2) 
เปรียบเทียบกลวิธีการอา่นเพื่อความเข้าใจภาษาองักฤษ ระหวา่งนกัศกึษาชัน้ปีที่ 1 ที่มคีวามสามารถในการอา่น
ภาษาองักฤษในระดบัสงูและต า่  (3) เปรียบเทียบกลวิธีการอา่นเพื่อความเข้าใจภาษาองักฤษ ระหวา่งนกัศกึษาชัน้ปีที่ 1 
เพศชายและเพศหญิง ที่มีความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษในระดบัสงู  และ (4) เปรียบเทียบกลวิธีการอา่นเพื่อ
ความเข้าใจภาษาองักฤษ ระหวา่งนกัศกึษาชัน้ปีที่ 1 เพศชายและเพศหญิง ที่มีความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษใน
ระดบัต ่า กลุม่ตวัอยา่งคือนกัศกึษาชัน้ปีที่ 1 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์ล าปาง ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2  (EL 171)เป็นนกัศกึษาชาย 30 คน นกัศกึษาหญิง 77 คน รวมกลุม่ตวัอยา่ง 107 คน เคร่ืองมือทีใ่ช้ใน
การวจิยัได้แก่ แบบส ารวจกลวิธีการอา่นเพื่อความเข้าใจภาษาองักฤษ ที่ผู้วิจยัสร้างขึน้ ซึง่ได้รับการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หาจากผู้ทรงคณุวฒุิ 3 ทา่น หลงัจากนัน้จึงน าไปทดลองใช้กบันกัศกึษาชัน้ปีที่ 1 ที่ไมใ่ชต่วัอยา่งประชากร ผู้วจิยั
วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้คอมพวิเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปทางสงัคมศาสตร์ (SPSS) หาคา่มชัฌิมเลขคณิต คา่สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และเปรียบเทียบคา่มชัฌิมเลขคณิต ที่ได้โดยการทดสอบคา่ที (t-test) 

 
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี ้

  1.  นกัศึกษาชัน้ปีที่ 1 ใช้กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาองักฤษด้านการชดเชยมากที่สดุ และใช้กลวิธีการ
อา่นเพื่อความเข้าใจภาษาองักฤษด้านความรู้ความคิดน้อยที่สดุ  และเมื่อจ าแนกตามเพศและความสามารถในการอ่าน
ภาษาองักฤษ พบวา่ นกัศกึษาชายและนกัศึกษาหญิงที่มีความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษทัง้ในระดบัสงูและต ่า ใช้
กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาองักฤษเช่นเดียวกนั คือ ใช้กลวิธีการอ่านด้านการชดเชยมากที่สดุ และใช้กลวิธีการ
อา่นด้านความรู้ความคิดน้อยที่สดุ 

2. นกัศกึษาชัน้ปีที่ 1 ที่มีความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษในระดบัสงูและต า่ ใช้กลวิธีการอา่นเพื่อความ
เข้าใจภาษาองักฤษรวมทกุประเภท และแตล่ะประเภทแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

3. นกัศกึษาชัน้ปีที่ 1เพศชายและเพศหญิงใช้กลวิธีการอา่นเพื่อความเข้าใจภาษาองักฤษรวมทกุประเภท และแต่
ละประเภท แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

4. นกัศกึษาชัน้ปีที่ 1 เพศชายและเพศหญิงที่มคีวามสามารถในการอา่นภาษาองักฤษในระดบัสงู ใช้กลวิธีการ
อา่นเพื่อความเข้าใจภาษาองักฤษรวมทกุประเภท และแตล่ะประเภท แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

5. นกัศกึษาชัน้ปีที่ 1 เพศชายและเพศหญิงที่มคีวามสามารถในการอา่นภาษาองักฤษในระดบัต า่ ใช้กลวิธีการ
อา่นเพื่อความเข้าใจภาษาองักฤษรวมทกุประเภท และแตล่ะประเภท แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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The purposes of this study were (1) to study  the English reading comprehension strategies of first-

year 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. 


