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บทคดัย่อ 

บทความนี้มุ่งเน้นการอภิปรายเกี่ยวกบัการสนับสนุนให้นักเรยีนมีทศันคติเชงิบวกที่มีต่อการเรียนรู้
ภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ การเรยีนรู้ภาษาถือเป็นรากฐานที่ส าคญัของการด ารงอยู่ของมนุษย์ 
การไดร้บัภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาแม่หรอืภาษาต่างประเทศท าใหเ้ราสามารถแสดงความคดิเหน็ ความต้องการ 
ความรูส้กึนึกคดิต่าง ๆทีเ่ราต้องการสือ่สารใหผู้อ้ื่นทราบและเขา้ใจ ในบรบิทของการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศมี
ปัจจยัหลายอย่างที่มอีทิธพิลต่อกระบวนการเรยีนรู้เช่น ทศันคติ ความวติกกงัวล ความถนัด สติปัญญา อายุ 
บุคลกิภาพ เป็นต้น ทศันคตเิชงิบวกเป็นเครื่องมอืที่ทรงพลงั ช่วยส่งเสรมิความกระตือรอืรน้ ส่งเสรมิการเหน็
คุณค่าในตนเองและสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ความส าเร็จในภาษาเป้าหมายไม่เพียงอาศัย
ความสามารถทางปัญญาเท่านัน้ แต่ยงัขึ้นอยู่กบัทศันคติของผู้เรยีนทีจ่ะตอบสนองเชงิบวกหรอืเชงิลบต่อการ
เรียนรู้ภาษาในทุกมิติ ซึ่งในบทความเรื่องนี้  ผู้เขียนได้อธิบายในทุกแง่มุมของทัศนคติในการเรียนรู้
ภาษาองักฤษในฐานนะภาษาต่างประเทศ โดยอธบิายถงึความส าคญั องค์ประกอบ กลยุทธ์และเป้าหมายของ
ทศันคตติ่อภาษาองักฤษ ปัจจยัส าคญัในการสรา้งแรงบนัดาลใจของทัง้ครแูละผูเ้รยีนทีม่อีทิธพิลต่อทศันคตขิอง
ผูเ้รยีน 
 
ค าส าคญั: ทศันคตเิชงิบวก  การเรยีนรูภ้าษาองักฤษ  ภาษาต่างประเทศ  
 

Abstract 
 This article focuses on discussion about encouraging students to have a positive attitude 
towards learning English as a foreign language. Learning a language is a cornerstone of human 
existence. Acquiring a language, whether it is a native language or a foreign language, allows us to 
express our opinions, needs, feelings and thoughts that we want to communicate to others. In the 
context of learning a foreign language, there are many factors that influence the learning process, such 
as attitude, anxiety, aptitude, intelligence, age, personality, etc. A positive attitude is a powerful tool. 
Help foster enthusiasm Promote self-esteem and create an environment conducive to learning. learner's 
Success in the target language does not rely on cognitive abilities. It also depends on the attitude to 
the positive or negative response to language learning in all dimensions. Which in this article. The 
author examines the attitudes that students adopt when learning English as a foreign language. 



Strategies and goals of attitude towards English A key factor in inspiring both teachers and learners 
and influencing learner attitudes. 
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บทน า 
 

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายไปทัว่โลกและประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศส่วนใหญ่มคีวามสนใจทีจ่ะเรยีนรู้ภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งองค์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผู้ที่มีความสนใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในฐ านะ
ภาษาต่างประเทศควรมีการสร้างทัศนคติเชิงบวกซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้
ภาษาองักฤษและไดร้บัการพจิารณาว่าเป็นประเดน็ส าคญัในดา้นการเรยีนรูภ้าษาองักฤษ ซึง่ปัจจยัทีส่ าคญัทีสุ่ด
ที่มีผลต่อผู้เรียนเมื่อเรียนภาษาอังกฤษก็คือทัศนคติของผู้เรียนที่มีต่อภาษาอังกฤษ ในบริบทการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศมปัีจจยัหลายอย่างทีม่อีทิธพิลต่อกระบวนการเรยีนรูเ้ช่น แรงจูงใจ ทศันคต ิความวติกกงัวล 
การเรยีนรู ้ความถนัด ความฉลาด อายุ บุคลกิภาพ ฯลฯ ซึง่หนึ่งในปัจจยัทีส่ าคญัทีสุ่ดทีม่ผีลต่อการเรยีนรูภ้าษา
ก็คือ ทศันคติ ดงันัน้การพฒันาทศันคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้จึงถูกพจิารณา เป็นหนึ่งในประเด็นที่
ส าคญัทีสุ่ดทีค่วรค านึงถงึในขณะนี้ บทความนี้จะน าเสนอแนวคดิเรื่องทศันคติทีเ่ป็นหนึ่งในปัจจยัส าคญัทีท่ าให้
เกดิความส าเรจ็ในการเรยีนรู้องักฤษ ผู้เขยีนจะอธบิายเกี่ยวกบัค าจ ากัดความของทศันคติส่วนประกอบและ
หน้าที่และทศันคติทัว่ไปที่มตี่อการเรยีนภาษาองักฤษ ซึ่งผู้เขยีนจะตรวจสอบทศันคติที่นักเรยีนน ามาใช้เมื่อ
เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ อะไรเป็นตัวก าหนดของผู้เรียนเพื่อที่จะไปให้ถึงการเรียนรู้
ภาษาองักฤษทีม่ปีระสทิธภิาพ กลยุทธแ์ละเป้าหมายของทศันคตติ่อภาษาองักฤษคอือะไร อะไรคอืปัจจยัส าคญั
ในการสรา้งแรงบนัดาลใจของทัง้ครแูละผูเ้รยีน และในทีสุ่ด ปัจจยัอะไรบา้งทีม่อีทิธพิลต่อทศันคตขิองผูเ้รยีน 
 

นิยามของทศันคติ 
 พจนานุกรม Oxford Advanced Learners Dictionary (2008, 84) ใหค้ านิยามค าว่า ทศันคต ิคอืวธิีคดิ
และรูส้กึเกี่ยวกบัใครบางคนหรอืบางสิง่และวธิทีี่ประพฤตติ่อใครบางคนหรอืบางอย่างแสดงใหเ้หน็ว่าเราคดิและ
รูส้กึอย่างไร 

Allport ( 2552, 4) กล่าวว่า ทศันคตคิอืสภาพจติใจทีพ่รอ้มและเป็นกลางจดัโดยผ่านประสบการณ์การ
ออกค าสัง่หรือมีอิทธิพลต่อการตอบสนองของแต่ละบุคคลต่อวตัถุ หรือสถานการณ์ทัง้หมดที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
ทศันคตสิามารถถูกก าหนดได ้ทศันคตขิองแต่ละคนทีม่ตี่อบางสิง่หรอืสถานทีอ่าจเป็นไปในทางบวกหรอืเชงิลบ 
ทศันคตเิหล่านี้มอีงค์ประกอบหลกัสามอย่างคอื 1) ความรูค้วามเขา้ใจ ซึ่งหมายถงึความเชื่อของบุคคลเกีย่วกบั
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บางสิ่งบางอย่าง 2) ประสิทธิภาพซึ่งเป็นความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อบางสิง่บางอย่าง 3) พฤติกรรมที่เป็น
พฤตกิรรมของบุคคลทีม่ตี่อบางสิง่บางอย่าง 

Allman (2000) ผูเ้รยีนทีป่ระสบความส าเรจ็คอืผูท้ีม่ทีศันคตเิชงิบวกต่อภาษาเป้าหมาย ทศันคตไิดถู้ก
ก าหนดโดย  Allportin Chalak (2010) เป็นสภาพจิตใจหรือระบบประสาทของความพร้อมรูปร่างผ่าน
ประสบการณ์หรอือทิธพิลแบบไดนามกิในการตอบสนองทีจ่ดัท าโดยบุคคลเพื่อสถานการณ์และวตัถุ  

Rasti (2009) ไดก้ าหนดทศันคตทิีม่ตี่อเรื่องดงักล่าวขอบเขตทีน่ักเรยีนยอมรบัวชิาและความคดิเหน็ที่
มตี่อวชิานัน้  

สรุปคอื ทศันคตอิาจถูกมองว่าเป็นแนวโน้มทีจ่ะตอบสนองเชงิบวกหรอืในทางลบต่อบางสิง่บางอย่าง
ความคดิคนสถานการณ์ ฯลฯ เป็นทีเ่ชื่อกนัว่าบุคคลทีม่ทีศันคตเิชงิบวกมกัจะความกา้วหน้าอย่างรวดเรว็ยิง่ขึน้
ในการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ ทศันคตทิีเ่กีย่วขอ้งอย่างใกลช้ดิกบัความเชื่อของเราและขึน้อยู่กบัประสบการณ์ 
ดงันัน้ ประสทิธภิาพ  กลยุทธก์ารสอนภาษาสามารถกระตุน้ใหน้ักเรยีนมทีศันคตทิีด่ตี่อการเรยีนรูภ้าษาองักฤษ
ได ้

 
ความส าคญัของทศันคติต่อการเรียนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 
ทศันคตจิะเป็นตวัก าหนดในการแสดงออกถึงประเภทของอารมณ์ที่มแีละการตีความจากการพูดและ

การกระท าของบุคคล ทศันคตเิป็นหนึ่งในปัจจยัทีส่ าคญัทีสุ่ดในการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศที่มบีทบาทส าคญั
ในการกระตุ้นความสนใจและแรงจูงใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน มีนักวิจยัจ านวนมากท าการวิจยัประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับบริบทของ EFL (English Foreign Langauge) ซึ่ง Gardener (1985) ท าการศึกษาวิจัยด้าน
แรงจูงใจและทศันคต ิโดยใหค้วามเหน็ว่าการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศนัน้พจิารณาจากทศันคตขิองผูเ้รยีนที่มี
ต่อชาวต่างชาติโดยทัว่ไปและกลุ่มเป้าหมายและภาษาโดยเฉพาะ ยงัมกีารศกึษาวจิยัอื่นๆ ที่กล่าวถึงผลของ
ทัศนคติต่อความส าเร็จทางภาษาเช่น Buschenhofen (1998) Pritchard & Nasr (2004), Joseba (2005), 
Sidek, Ramachandran และ Ramakrishan (2006), Hui (2007), Venkatraman & Prema (2007) ยกตวัอย่าง
เช่น Pendergrass et al (2001) ชี้ให้เห็นว่าภาษาอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาด้านวิศวกรรมดังนัน้
การบูรณาการภาษาองักฤษจงึช่วยใหร้ะดบัความสามารถของนักเรยีนเทคโนโลยหีรอืวศิวกรรมโดยเฉพาะดา้น
การสือ่สารดขีึน้ 

McDonough,1983 กล่าวว่า ความส าเรจ็ในการเรยีนรู้ภาษาองักฤษที่ยงัไม่ประสบผลส าเรจ็อาจเกดิ
จากปัจจยัทางสงัคมและจิตวิทยาหลายประการ แรงจูงใจของนักเรียนเป็นหนึ่งในตวัแปรที่ส าคญัที่สุดที่มี
แนวโน้มทีจ่ะใชผ้ลกระทบทีส่ าคญัต่อการเรยีนรูท้ีป่ระสบความส าเรจ็ และแรงจูงใจของผูเ้รยีนนัน้พจิารณาจาก
ทศันคตขิองเขา (Gardner & Lambert (1972, p.3) นอกจากนี้ Lifrieri (2005 , p.14) ยนืยนัว่า ทศันคตเิชงิบวก
มีความจ าเป็นส าหรบัความส าเร็จในการเรียนรู้ภาษา ดงันัน้จึงเป็นสิง่ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีความเข้าใจที่
เหมาะสมเกีย่วกบัทศันคตขิองผูเ้รยีน 
 

องคป์ระกอบและหน้าท่ีของทศันคติ 
1) องคป์ระกอบของทศันคต ิ
Schiffman และ Kanuk (2000, p. 200) ได้ให้ความหมายของทศันคติว่าเป็นแนวโน้มที่เกิดจากการ

เรยีนรูท้ าใหม้พีฤตกิรรมลกัษณะทีช่อบหรอืไม่ชอบทีม่ตี่อสิง่หนึ่ง และไดก้ าหนดองคป์ระกอบทศันคตไิว ้3 สว่น 
ดงันี้ 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่1 องคป์ระกอบของทศันคต ิ3 สว่น 
 

 
จากภาพที ่1 แสดงถงึองคป์ระกอบของทศันคต ิ3 สว่น ดงัมรีายละเอยีดดงันี้ 
1.1 องค์ประกอบดา้นความรูส้กึ (Affective Component) คอื ส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบั อารมณ์ทีเ่กี่ยวเนื่อง

กบัสิง่ต่าง ๆ ซึง่มผีลแตกต่างกนัไปตามบุคลกิภาพของคนนัน้ เป็นลกัษณะทีเ่ป็น ค่านิยมของแต่ละบุคคล 
1.2 องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral Component) คือ การแสดงออกของบุคคลต่อสิง่หนึ่ง

หรอืบุคคลหนึ่ง ซึ่งเป็นผลมาจากองค์ประกอบด้านความรูค้วามคดิ และความรู้สกึจะ  เหน็ได้ว่าการที่บุคคลมี
ทศันคติต่อสิง่หนึ่งสิง่ใดต่างกนัก็เนื่องมาจากบุคคลมคีวามเขา้ใจมคีวามรู้สกึ  หรอืมแีนวความคดิแตกต่างกนั
นัน้เอง 

1.3 องค์ประกอบด้านความเข้าใจ (Cognitive Component) คือ ส่วนที่เป็นความเชื่อของ บุคคล ที่
เกีย่วกบัสิง่ต่าง ๆ ทัว่ไปทัง้ทีช่อบ และไม่ชอบ หากบุคคลมคีวามรูห้รอืคดิว่าสิง่ใดดมีกัจะมี ทศันคตทิีด่ตี่อสิง่นัน้ 
แต่หากมคีวามรูม้าก่อนว่า สิง่ใดไม่ดกีจ็ะมทีศันคตทิีไ่ม่ดตี่อสิง่นัน้ 
 

2) หน้าทีข่องทศันคต ิ
2.1 เพื่อใช้ในการปรบัตวั (Adjustment) หมายความว่า ตวับุคคลทุกคนจะอาศยัทศันคติ เป็นเครื่อง

ยดึถอื สาหรบัการปรบัพฤตกิรรมของตนใหเ้ป็นไปในทางทีจ่ะก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ตนสูง ทีสุ่ดและใหม้ผีลเสยี
น้อยที่สุดดงันี้ทศันคติจงึสามารถเป็นกลไกที่จะสะท้อนให้เหน็ถึงเป้าหมายที่พงึ  ประสงค์และที่ไม่พงึประสงค์
ของเขาและดว้ยสิง่เหล่านี้เองทีจ่ะท าใหแ้นวโน้มของพฤตกิรรมเป็นไป ในทางทีต่อ้งการมากทีสุ่ด 

2.2 เพื่อใชใ้นการป้องกนัตวั (Ego – Defensive) โดยปกตใินทุกขณะคนทัว่ไปมกัจะมแีนวโน้มทีจ่ะไม่ 
ยอมรบัความจรงิในสิง่ซึ่งเป็นทีข่ดัแยง้กบัความนึกคดิของตน (Self – Image) ดงันี้ทศันคตจิงึสามารถ สะทอ้น
ออกมาเป็นกลไกที่ป้องกนัตวัโดยการแสดงออกเป็นความรู้สกึดูถูกเหยยีดหยามหรอืติฉินนินทา คนอื่น และ
ขณะเดยีวกนักจ็ะยกตนเองใหส้งูกว่าดว้ยการมทีศันคตทิีถ่อืว่าตนนัน้เหนือกว่าผูอ้ื่น  การก่อตวัทีเ่กดิขึน้มาของ 
ทศันคติในลกัษณะนี้จะมลีกัษณะแตกต่างจากการมีทศันคติเป็น เครื่องมอื ในการปรบัตวั ดงัที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น กล่าวคือทศันคติจะมใิช่พฒันาขึ้นมาจาก การมี ประสบการณ์กบัสิง่นัน้ ๆ โดยตรงหากแต่เป็นสิง่ที่
เกดิขึน้จากภายในตวัผูน้ัน้เอง และสิง่ทีเ่ป็น เป้าหมายของการแสดงออกมาซึง่ทศันคตนิัน้กเ็ป็นเพยีงสิง่ทีเ่ขาผู้
นัน้หวงัใชเ้พยีงเพื่อการระบาย ความรูส้กึ เท่านัน้ 

ความรู้สึก

(Affective 
component)

ความเขา้ใจ

(Cognitive 
component)

พฤตกิรรม

(Behavioral 
component)



2.3 เพื่อเป็นตวัจดัระเบยีบเป็นความรู ้(Knowledge) ทศันคตจิะเป็นมาตรฐานทีต่วับุคคลจะ สามารถใช้
ประเมินและท าความเข้าใจกบัสภาพแวดล้อมที่มีอยู่รอบตวัเขา ด้วยกลไกดงักล่าวนี้เองที่  ท าให้ตวับุคคล
สามารถรูแ้ละเขา้ใจถงึระบบและระเบยีบของสิง่ต่าง ๆ ทีอ่ยู่ในรอบตวัเขาได้ 

2.4 เพื่อการแสดงความหมายของค่านิยม (Value Expressive) ทศันคตนิัน้เป็นส่วนหนึ่งของ ค่านิยม
ต่าง ๆ และดว้ย ทศันคตนิี้เอง ทีจ่ะใชส้าหรบัสะทอ้นใหเ้หน็ถงึค่านิยมต่าง ๆ ในลกัษณะทีจ่ า เพาะเจาะจงยิง่ขึน้
ดงันัน้ทศันคตจิงึสามารถใชส้ าหรบัอรรถาธบิายและบรรยายความเกีย่วกบัค่านิยม ต่าง ๆ ได ้
 

ตวัแปรของทศันคติ 
ทัง้ทัศนคติเชิงบวกและเชิงลบก าหนดความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการเรียนรู้ภาษา  ดังนัน้

ทศันคติของแต่ละบุคคลจะถูกแบ่งออกเป็นสองประเภท  1) ทศันคติต่อการเรยีนภาษา 2) ทศันคติต่อชุมชน
ภาษาเป้าหมาย 

1) ทศันคตติ่อการเรยีนภาษา 
              การเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศสามารถเกดิขึ้นไดห้ากนักเรยีนปรบัทศันคติเชงิบวกต่อภาษานัน้เช่น
หากทศันคตเิป็นบวกการเรยีนรูภ้าษาจะสงู แต่ถา้ทศันคตเิป็นลบการเรยีนรูท้างภาษาจะต ่า Krachen อธบิายว่า
ภาษานัน้มคีวามสมัพนัธ์ใกล้ชดิกบัทศันคต ิ(2009: 27) กล่าวคอื ทศันคติในเชงิบวกของภาษาท าให้ผู้เรยีนมี
ทศันคตทิีด่ตี่อการเรยีนภาษาองักฤษ 

 2) ทศันคตติ่อชุมชนภาษาเป้าหมาย 
               ผูเ้รยีนทีม่ทีศันคตทิีด่ตี่อภาษาผูพู้ดและวฒันธรรมมกัจะประสบความส าเรจ็ในการเรยีนรูม้ากกว่าผู้
ที่มีทัศนคติเชิงลบ Karahan (2009: 33) กล่าวว่า ผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จคือผู้ที่มีทัศนคติเชิงบวกต่อ
ภาษาเป้าหมาย 
 

ตวัก าหนดทศันคติของผู้เรียน 
ปัจจยัทีก่ าหนดทศันคตขิองนักเรยีนนัน้มมีากมาย ปัจจยัเหล่านี้ขึน้อยู่กบับทบาทส่วนบุคคล บทบาท

ของสภาพแวดลอ้ม รวมถงึผูป้กครองและคร ู
1) บทบาทสว่นบุคคล 
เช่นเดยีวกบัผูป้กครองและเพื่อนร่วมเรยีนซึ่งเป็นสื่อกลางทีส่ าคญัในชวีติของผูเ้รยีนเช่นกนั หากเพื่อน

ของผู้เรยีนแสดงความตื่นเต้นและความสนใจในภาษานัน้ พวกเขาจะสร้างแรงจูงใจอย่างมากต่อผู้เรยีนด้วย
ทัศนคติเชิงบวก ในทางตรงกันข้ามหากเพื่อนไม่มีความกระตือรือร้นหรือรู้สึกเฉยๆต่อการเรียนวิชา
ภาษาองักฤษ พวกเขาจะสง่ผลกระทบต่อผูเ้รยีนในเชงิลบ 
  2) บทบาทของผูป้กครอง 

ผู้ปกครองหลายคนมีความสนใจในการสร้างแรงจูงใจให้บุตรหลานเพื่อให้ได้ผลลพัธ์ที่ดใีนโรงเรียน 
หนึ่งในเทคนิคที่ส าคญัที่สุดที่ผู้ปกครองควรใช้คือพวกเขาต้องมีส่วนร่วมในชีวิตการศึกษาของผู้เรียน เช่น 
ผูป้กครองควรพูดคุยกบัลูกเกี่ยวกบัสิง่ทีพ่วกเขาก าลงัเรยีนรู ้ เดก็มกัจะท าสิง่เดยีวกบัทีพ่่อแม่ท าและสิง่ที่พวก
เขาพูดและท าในชวีติสามารถช่วยใหพ้วกเขาพฒันาทศันคตเิชงิบวกต่อโรงเรยีนและการเรยีนรูเ้พื่อสรา้งความ
มัน่ใจในตนเอง นอกจากนี้การแสดงใหเ้ดก็เหน็คุณค่าของการศกึษาชวีติพวกเขาอาจจะมสีว่นร่วมไดด้ขีึน้และจะ
มคีวามรูส้กึทีด่ตี่อกระบวนการเรยีนรู ้

 



3) พฤตกิรรมของอาจารย ์
พฤติกรรมของผู้สอนในห้องเรียนมีผลกระทบอย่างมากต่อทัศนคติการเรียนรู้ของนักเรียน ผู้สอน

สามารถมสี่วนร่วมเพื่อพฒันาความสมัพนัธ์ฉันมติรกบันักเรยีน ผู้สอนยงัมบีทบาทส าคญัในการสื่อสารในชัน้
เรียน การจดัการพฤติกรรมในห้องเรียนและการท าให้บรรลุเป้าหมายในการสอน การจดัการห้องเรียนที่มี
ประสทิธิภาพและประสบความส าเร็จนัน้เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ความช่วยเหลอืแก่นักเรยีน ให้ประสบ
ความส าเรจ็ในการเรยีน ดงันัน้ ผูส้อนควรมลีกัษณะเฉพาะทีส่ าคญั ดงันี้ 

•    ผูส้อนควรท าใหบ้ทเรยีนน่าสนใจเพื่อใหผู้เ้รยีนไม่เบื่อ 
•    ผูส้อนควรตรวจสอบปัญหาของนักเรยีน 
•    ผูส้อนตอ้งแกไ้ขขอ้ผดิพลาดของนักเรยีนโดยไม่ท าใหพ้วกเขาขุน่เคอืง 
•    ผูส้อนควรมอีารมณ์ขนัทีด่ ี
•    ผูส้อนควรรูช้ื่อนักเรยีน 
•    ผูส้อนควรชื่นชมผลงานของผูเ้รยีนทีม่พีฒันาการไปในทางทีด่ขี ึน้ 

 
กลยุทธข์องทศันคติ 
โดยทัว่ไปทศันคติประกอบด้วยสามรูปแบบที่ส าคญั คอื ความเขา้ใจ ความรู้สกึ และพฤติกรรม โดย

ความเข้าใจ อ้างถึงความเชื่อและความคิดของบุคคลเกี่ยวกบับางสิง่ ส่วนความรู้สกึหมายถึงความรู้สกึหรอื
อารมณ์ของเราที่มีต่อบางสิ่ง  ในขณะที่พฤติกรรมหมายถึงการเข้าร่วมที่จะประพฤติในบางวิธีต่อบางสิ่ง
บางอย่าง ซึง่ในบทความนี้ ผูเ้ขยีนไดเ้น้นมุมมองเฉพาะในประเดน็ส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชก้ลยุทธก์ารเรยีนรู้
ภาษา (Language learning strategies :LLS) ในการเรยีนรู้ภาษาทีส่องและภาษาต่างประเทศ โดย Weinstein 
และ Mayer (1986) ได้ก าหนดกลยุทธ์การเรียนรู้ (Learning strategies) ไว้แบบกว้างๆ คือ พฤติกรรมและ
ความคดิทีผู่เ้รยีนมสี่วนร่วมในระหว่างการเรยีนรู้ซึ่งก็คอื ความตัง้ใจทีจ่ะมีอทิธพิลต่อกระบวนการเรยีนรู้แบบ
เฉพาะของผู้เรียน ซึ่ง Mayer (1988) ได้กล่าวเพิม่เติมว่า พฤติกรรมของผู้เรียนที่ตัง้ใจจะมีอิทธิพลต่อวิธีที่
ผู้เรียนรบัข้อมูล นอกจากนี้ Tarone (1983) ก าหนดกลยุทธ์การเรียนรู้ไว้ว่า ความพยายามในการพัฒนา
ความสามารถดา้นภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์เชงิสงัคมในภาษาเป้าหมาย ซึ่งเป็นการรวมสิง่เหล่านี้เขา้กบั
ความสามารถดา้นภาษา Rubin (1987) ชี้ใหเ้หน็ว่ากลยุทธ์การเรยีนรู้ เป็นกลยุทธ์ทีส่นับสนุนการพฒันาระบบ
ภาษาที่ผู้เรียนสร้างและส่งผลต่อการเรียนรู้โดยตรง O'Malley and Chamot (1990) ได้ก าหนดกลยุทธ์การ
เรยีนรู้เป็นความคดิหรอืพฤติกรรมพเิศษที่แต่ละคนใช้เพื่อช่วยให้พวกเขาเขา้ใจวธิกีารเรยีนรู้หรือเก็บรกัษา
ขอ้มลูใหม่ ในขณะที ่Red (1995) กล่าวว่า LLS มบีทบาทส าคญัในการยกระดบัการเรยีนรูภ้าษาและช่วยพฒันา
ความสามารถทางภาษาดงัทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ในทกัษะของผูเ้รยีนในการฟังการพดูการอ่านหรอืการเขยีน L2 หรอื 
FL โคเฮน (1990) ยนืยนัว่ากลยุทธท์ีใ่สใ่จเท่านัน้คอื LLS และตอ้งมทีางเลอืกทีเ่กีย่วขอ้งในสว่นของผูเ้รยีน การ
ถ่ายโอนกลยุทธจ์ากภาษาหรอืทกัษะทางภาษาหนึ่งไปอกีภาษาหนึ่งนัน้เป็นเป้าหมายทีเ่กีย่วขอ้งของ LLS  

 
เป้าหมายของทศันคติ 
Mouili Fatiha และคณะ กล่าวว่า ขอ้ดอีย่างหนึ่งของการมทีศันคติทีด่ใีนการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ

คอืการเพิม่ความสามารถในการเปรยีบเทยีบมุมมองของภาษาแม่ของเราและภาษาต่างประเทศเพื่อรบัขอ้มูล
เชงิลกึใหม่และมองโลกจากมุมมองทีแ่ตกต่างกนั สิง่นี้สามารถจุดประกายความคิดสรา้งสรรค์และเปิดโลกทศัน์
ใหม่ที่น่าตื่นเต้น ซึ่งท าให้เราสามารถพิจารณาและตัดสินใจได้ สิ่งเหล่านี้ จะท าให้เราสามารถพัฒนา



ความสามารถในการแก้ปัญหาจากการใช้ประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ยงัช่วยปรบัปรุงความเขา้ใจของบุคคลในโลกทกัษะการสื่อสารและวฒันธรรม การเรยีนรู้
ภาษาอื่นคอืมุมมองใหม่ที่เราจะไดเ้หน็โลกจากมุมมองที่แตกต่าง ทุกภาษามวีธิกีารแสดงความคดิของตนเอง
และความแตกต่างเหล่านี้สามารถช่วยใหเ้ขา้ใจโลกได้กวา้งขึน้ นอกเหนือจากประโยชน์เหล่านี้ของการเรยีนรู้
ภาษาอื่น ผู้เรยีนภาษาต่างประเทศจะขยายค าศพัท์ของผู้เรยีนไปสู่มุมมองที่หลากหลายและเปิดใจกว้างเพื่อ
เรยีนรูว้ฒันธรรมจากทัว่โลกในระดบัปฏบิตัมิากขึน้ ประโยชน์ของการเรยีนรูภ้าษาอื่นยงัรวมถงึความสามารถที่
ดขีึน้ เพื่อสื่อสารกบัผูท้ีพู่ดภาษาทีผู่เ้รยีนก าลงัเรยีนรู ้อนัเป็นผลมาจากการปรบัปรุงในการสื่อสารนี้ ผูเ้รยีนจะ
สามารถเขา้ถงึขอ้มูลทางวฒันธรรมรวมถงึวรรณกรรมและประวตัิศาสตรท์ีไ่ม่สามารถเขา้ถงึมาก่อน นอกจากนี้
ยงัท าให้มโีอกาสไดง้านที่ดกีว่า หรอือาชพีการงานในสถานที่หรอืสภาพแวดลอ้มที่มกีารใชภ้าษาต่างประเทศ 
ซึ่งประโยชน์เหล่านี้ช่วยผู้เรยีนในการขยายขอบเขตของพวกเขาและท าใหม้โีอกาสมากขึน้ที่ผู้เรยีนจะประสบ
ความส าเรจ็ในชวีติการท างานในอนาคต 

 
ทศันคติทัว่ไปท่ีมีต่อการเรียนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 
ผู้เรียนบางคนมีทัศนคติด้านลบต่อการเรียนรู้หรือภาษาอังกฤษ เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า

ภาษาองักฤษไดก้ลายเป็นภาษาสากล มนัถูกน ามาใช้อย่างกวา้งขวางส าหรบัการสื่อสารทัว่โลกมนักลายเป็น
เครื่องมอืในการสื่อสารระหว่างเจา้ของภาษาและไม่ใช่เจา้ของภาษา ผูเ้รยีนหลายคนใชภ้าษาองักฤษเพื่อติดต่อ
ผู้คนและแลกเปลี่ยนวฒันธรรม ทศันคติของการเรียนรู้อาจเป็นไปในเชิงบวก และมนัอาจเป็นลบได้เช่นกนั 
ตวัอย่างเช่น นักเรียนบางคนเกลียดภาษาองักฤษและแม้แต่คนที่สอน ดงันัน้ผู้เรียนประเภทนี้จึงเริ่มแสดง
พฤติกรรมที่ไม่ดีของพวกเขา ซึ่งความส าเร็จในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษนัน้
เกีย่วขอ้งกบัทศันคตขิองผูเ้รยีนเป็นอย่างมาก  

ทศันคตติ่อภาษาภาษาองักฤษส าหรบัผูเ้รยีนจะเป็นตวัก าหนดการเรยีนรูแ้ละประโยชน์อย่างใดอย่าง
หนึ่งเมื่อผู้เรียนจะได้รบัทศันคติที่ถูกต้อง เมื่อเรามีทศันคติที่ถูกต้องแล้ว การเรียนรู้จะง่ายขึ้น และสามารถ
เรียนรู้ในแต่ละบทเรียนได้อย่างมีความสุขและในที่สุดเราก็จะได้ร ับประโยชน์มากมายจากการเรียนรู้
ภาษาองักฤษ สิง่ส าคญัทีผู่เ้รยีนต้องตระหนักไวก้ค็อื ผู้อื่นไม่สามารถใหท้ศันคตทิีจ่ าเป็นต่อผูเ้รยีนได้ ทศันคติ
เชิงบวกต้องถูกสร้างมาจากภายในตวัผู้เรยีน ซึ่งผู้เรียนควรมทีศันคติทางด้านภาษาในทางบวก การเรยีนรู้
ภาษาและการมทีศันคตทิีด่ตี่อภาษาเป็นจุดเริม่ตน้ทีด่ใีนการเรยีนรูภ้าษา. กระบวนการเรยีนรูท้ัง้หมดจะง่ายขึน้
มาก ผูเ้รยีนจะไม่รูส้กึอายหากท าผดิพลาด เมื่อผูเ้รยีนสามารถเขา้ใจว่าการท าผดิเป็นส่วนหนึ่งของการเรยีนรู้
กระบวนการ เราจะสามารถยอมรบัการถูกหวัเราะเยาะโดยผู้อื่นและการตอบสนองเชงิลบอื่น ๆ ทีอ่าจเกดิขึ้น
จากคนรอบตวัผูเ้รยีนอนัเป็นผลมาจากการใชภ้าษอาสิง่ทีส่ าคญัทีสุ่ดคอืการกระตุน้ใหเ้รยีนรูภ้าษา เมื่อผูเ้รยีนมี
การกระตุ้นนี้และยนิดทีีจ่ะเรยีนรู้ ซึ่งบางครัง้การกระตุ้นนี้อาจมาก่อนโดยถูกบงัคบัใหเ้รยีนรูภ้าษา หรือกระตุ้น
จากผู้สอนภาษา สิง่ที่ส าคญัที่สุดคอืการมคีวามเคารพและไม่มคีวามรู้สกึที่ไม่ดตี่อผู้สอนภาษา หากผู้เรยีนไม่
ชอบหรอืดหูมิน่ครผููส้อน ผูเ้รยีนอาจจะไม่สามารถมสีว่นร่วมในการเรยีนรูใ้นหอ้งเรยีนไดอ้ย่างมคีวามสุข ซึง่อาจ
สง่ผลใหผู้เ้รยีนเลอืกทีจ่ะไม่สนใจการสอน หรอืท าเป็นว่าฟังผูส้อน แต่จรงิ ๆ แลว้ท าอย่างอื่น หรอืผูเ้รยีนอาจจะ
กม้หน้าลงบนโต๊ะและงบีหลบั หรอืแมก้ระทัง่เล่นกนัในชัน้เรยีน และบางคนถงึกบัโดดเรยีนหรอืขาดเรยีนในวชิา
ภาษาองักฤษ 

นอกจากนี้ ผู้สอนภาษาส่วนใหญ่จะสอนภาษาตามรูปแบบการสอนของตนเอง และผู้สอนทุกคน
แตกต่างกนั ดงันัน้ผูส้อนจงึมรีูปแบบการสอนของตวัเอง อย่างไรกต็าม วธิกีารสอนนัน้ไม่มรีูปแบบหรอืวธิกีาร



ใดที่ดีที่สุด เราต้องยอมรบัความจริงที่ว่าผู้สอนทุกคนมีสภาพอารมณ์ที่สามารถเปลี่ยนไปตามสิ่งแวดล้อม 
อย่างไรก็ตาม ผู้เขยีนในฐานะครูผู้สอนภาษาองักฤษเชื่อว่าสิง่ที่ผู้สอนทุกคนท าในห้องเรยีนนัน้ท าด้วยความ
ตัง้ใจ ซึ่งผูส้อนทุกคนหวงัว่าผู้เรยีนไดเ้รยีนรูท้กัษะทางภาษาอย่างเป็นไปไดด้ว้ยด ีและไม่มกีารบงัคบันักเรยีน
ในการเรยีนรู ้เนื่องจากผูส้อนทีด่ไีม่ควรบงัคบัใหผู้เ้รยีนไดร้บัความรู ้การทีผู่เ้รยีนจะมสี่วนร่วมในเชงิบวกหรอื
ลบ หรอืจะมคีวามปรารถนาจะเรยีนหรอืไม่นัน้ จงึเป็นสิง่ส าคญัที่ผูเ้รยีนต้องมบีทบาทในการเรยีนรู ้บทบาทที่
พวกเขามีในห้องเรยีนนัน้ ขึ้นอยู่กบัทศันคติของพวกเขาต่อภาษาและการเรยีนรู้อย่างมาก ตวัอย่างเช่นถ้า
ผู้เรยีนเขา้ใจภาษาองักฤษว่าไม่ส าคญัการเรยีนรู้ภาษาก็คอืเสยีเวลาเปล่า ไม่ว่างานที่ผลติออกมาจะท าอะไร
ตามปกตกิต็ามเช่นเพื่อท างานใหเ้สรจ็โดยคร ูในกรณีนี้ผูเ้รยีนจะไม่เรยีนรูม้ากนักถ้าผูเ้รยีนปฏเิสธทีจ่ะท างานที่
ไดร้บั แน่นอนว่าผูเ้รยีนจะรูส้กึเบื่อและเลกิลม้การเรยีนรูไ้ดใ้นทีสุ่ด 
 

ทศันคติโดยทัว่ไปต่อห้องเรียนภาษาองักฤษ 
เรื่องแรกที่ผู้สอนควรให้ผู้เรียนตระหนักรู้ถึงเหตุผลในการเข้าห้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ก่อนที่

นักเรยีนจะเริม่บทเรยีนใด ๆ คอื ในห้องเรยีนควรมกีารตัง้ค าถามกบัผู้เรยีนให้ตอบกนัว่า เหตุใดผู้เรยีนถงึมา
โรงเรยีน  เป็นเพราะพ่อแม่ของพวกเขาส่งพวกเขามาเรยีน หรอืพวกเขามาโรงเรยีนเพื่อต้องการอยู่กบัเพื่อน ๆ 
หรอือยู่ทีโ่รงเรยีนดกีว่าฟังอยู่ทีบ่า้น หรอืพวกเขาต้องการเรยีนรู้  ซึ่งค าตอบนัน้จงึมแีต่ผูเ้รยีนเท่านัน้ทีรู่ว้่าเหตุ
ใดพวกเขาถงึไปโรงเรยีน และไม่ว่าผูเ้รยีนจะเป็นอย่างไร เหตุผลหนึ่งทีส่ าคญัไม่แพก้นักค็อื ครผููส้อนพรอ้มทีจ่ะ
ถ่ายทอดความรู ้เมื่อพวกเขารูเ้หตุผลว่าท าไมพวกเขาจงึไปโรงเรยีน พวกเขากค็วรรูค้วามรบัผดิชอบของตนใน
ฐานะนักเรยีน โดยต้องท างานทีไ่ดร้บัมอบหมาย มสี่วนร่วมในกจิกรรมในชัน้เรยีน ท าการบา้นและท ากจิกรรม
พเิศษนอกเหนือจากที่ได้รบัและสิง่สุดท้ายที่ส าคญัเป็นอย่างยิ่งก็คือการเคารพครูผู้สอน ทศันคติที่มีต่อการ
เรยีนรูภ้าษา และการทดสอบภาษาผู้เรยีนอาจต้องการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศเนื่องจากเป็นประโยชน์เช่นหา
งานหรืออย่างน้อยก็ท าให้สามารถติดต่อสื่อสารในการเดินทางไปยงัประเทศต่างๆที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็น
สื่อกลางในการสือ่สาร ตามที ่Brown (2000) ผูเ้รยีนภาษาทีส่องไดร้บัประโยชน์จากการมทีศันคตดิา้นบวกและ
ทัศนคติด้านลบอาจน าไปสู่แรงจูงใจที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง อย่างไรก็ตามเขาเชื่อว่าทัศนคติเชิงลบสามารถ
เปลีย่นแปลงไดบ้่อยครัง้โดยการสมัผสักบัความเป็นจรงิ และทศันคตเิชงิบวกในส่วนของผูเ้รยีนภาษาสามารถ
ท าใหเ้กดิการพฒันาแบบบูรณาการแรงจูงใจช่วยใหบ้รรลุผลส าเรจ็ในภาษาที่สอง ซึ่งอทิธพิลของแรงจูงใจและ
ทศันคตทิีม่ตี่อความส าเรจ็ในการเรยีนรูภ้าษาไดร้บัการยอมรบัอย่างกวา้งขวาง หากผเรยีนรูส้กึในเชงิบวกต่อสิง่
เหล่านัน้ผูใ้ชภ้าษาพวกเขาจะประสบความส าเรจ็มากขึน้และยิง่สงูขึน้ไปอกีแรงจงูใจต่อการเรยีนรู้  
  

การตรวจสอบทศันคติทางภาษาต่อห้องเรียนภาษาองักฤษ 
Melhim (2009) ตรวจสอบทัศนคติทางภาษาและวฒันธรรมของผู้เรียน โดยมีส่วนร่วมในโปรแกรม

ส ารวจภาษาต่างประเทศ ผลปรากฎออกมาอย่างชดัเจนว่าผูเ้รยีนหลายคนเขา้ชัน้เรยีนภาษาดว้ยความเขา้ใจผดิ
เกี่ยวกบัการเรยีนรู้ภาษาที่อาจขดัขวางความก้าวหน้าหรอืความเพยีรในการเรยีนรูภ้าษา หากผู้เรยีนภาษาที่
สองเริม่ต้นการเรยีนรู้ภาษาโดยการมทีศันคติเชงิลบต่อภาษาเป้าหมายและ อาจจะเป็นไปได้ว่าผู้เรยีนจะไม่
คาดหวงัว่าจะมคีวามกา้วหน้าหน้าในกระบวนการเรยีนรูภ้าษาของพวกเขา  

Paran (2009) ในการศกึษาเกี่ยวกบัทศันคติของผู้เรยีนภาษาที่มคีวามเชื่อและทศันคติเกี่ยวกบัการ
เรยีนภาษาอาจแตกต่างกนัไปตามภูมหิลงัทางวฒันธรรมและประสบการณ์ก่อนหน้า ดงันัน้จงึเป็นทีถ่กเถยีงกนั
อยู่ว่าการมทีศันคติที่เป็นบวกหรือเชิงลบต่อภาษาบางภาษาอาจมผีลกระทบอย่างมากต่อประสทิธิภาพของ



ผูเ้รยีนในการทดสอบภาษา ทศันคตเิชงิบวกเป็นเครื่องมอืที่ทรงพลงัทีส่่งเสรมิความกระตือรอืร้น ส่งเสรมิการ
เหน็คุณค่าในตนเองและสรา้งบรรยากาศทีเ่อื้อต่อการเรยีนรู ้ถ้าผูเ้รยีนเชื่อในตวัเองและความสามารถของพวก
เขา ซึ่งเป็นสิง่ส าคญัทีจ่ะเปลีย่นความเชื่อที่เรยีนรู้ทีจ่ะเกดิขึน้ เราสามารถรกัษาทศันคติการเรยีนรูใ้นเชงิบวก
โดยการใชค้ าพดู ความคาดหวงัในเชงิบวกและโดยการแสดงความชื่นชมส าหรบังานทีผู่เ้รยีนท าออกมาไดด้แีละ
สง่ตรงตามเวลาทีก่ าหนด  
 

การสร้างทศันคติเชิงบวก   
1. มองหาโอกาสทีจ่ะชื่นชมความพยายามของผูเ้รยีน แมว้่าเพยีงเลก็น้อย หลกีเลีย่งการชมผูเ้รยีนโดย

ปราศจากความจรงิใจ เช่นค าว่า “ยอดเยีย่ม” ซึ่งควรใชเ้ป็นค าชมส าหรบัผูเ้รยีนทีม่คีวามส าเรจ็ทีโ่ดดเด่นอย่าง
แทจ้รงิ ผูส้อนอาจใชเ้พยีงรอยยิม้และสมัผสัเบาๆ หรอืกระพรบิตาใหจ้ดจ าความพยายามในแต่ละวนัทีเ่กดิขึน้ 

2. กระตุ้นใหผู้เ้รยีนมองการศกึษาของพวกเขาว่าเป็น “งาน” ของพวกเขา แต่แทนทีจ่ะมองว่าเป็นการ
ท างานให้คนอื่น แต่ควรให้พวกเขาท างานเพื่อตวัเอง และอธบิายว่าผู้เรยีนก าลงัสร้างรากฐานส าหรบัอนาคต
ของตนเอง เรื่องต่าง ๆ ทีผู่เ้รยีนไดเ้รยีนรูเ้ปรยีบเสมอืนเหมอืนอฐิทีว่างเป็นฐานส าหรบัตกึระฟ้าในอนาคต สิง่ที่
ผูเ้รยีนท าตอนนี้สามารถช่วยใหพ้วกเขามอีนาคตทีด่แีละมคีวามมัน่คงแขง็แรงไปตลอดชวีติ 

3. กระตุ้นผู้เรียนให้พฒันาความสนใจในสิง่ที่ก าลงัเรียนรู้ ความสนใจเป็นตวัช่วยที่ดีในการเรียนรู้ 
อธบิายว่ายิง่พวกเขาเรยีนรู ้ความสนใจของพวกเขาจะเพิม่ขึน้ 

4. เสรมิแรงทางบวกใหแ้ก่ผูเ้รยีนทัง้ในดา้นพฤตกิรรมและดา้นทศันคตทิีผู่เ้รยีนสนใจ 
5. การใหร้างวลัผูเ้รยีนเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ซึ่งการใหร้างวลันี้อาจจะเป็นวธิี

ทีม่ปีระสทิธภิาพในการทีจ่ะท าใหก้ารเรยีนรูก้ลายเป็นสิง่ทีเ่ป็นนิสยัตดิตวัผูเ้รยีน 
6. ใหผู้เ้รยีนดูว่าผูส้อนมกีารจดัระเบยีบและการวางโครงสรา้งงานอย่างไร แสดงแผนการสอนของคุณ

ใหพ้วกเขาฟังก าหนดการประจ าวนัของคุณและเครื่องมอือื่น ๆ ทีผู่ส้อนใช ้ใหพ้วกเขาคาดเดาว่าวนัโรงเรยีนจะ
เป็นอย่างไรถา้ไม่มแีผนก าหนดไวว้่าจะท าอะไรและเวลาใด 

7. แสดงกลยุทธ์ที่ผู้สอนน าเสนอเกี่ยวกับการจัดเตรียม การจัดการเวลา และนิสยัการเรียนรู้ที่มี
ความหมายและเกี่ยวขอ้งกบัผู้เรยีน ตวัอย่างเช่น เมื่อผู้สอนมอบหมายใหผู้้เรยีนท างานในห้อง โดยให้ผูเ้รยีน
ประเมนิระยะเวลาที่พวกเขาคิดว่าผู้สอนควรอนุญาตเวลาเพื่อการท างานให้แลว้เสรจ็ และให้เหตุผลว่าเพราะ
เหตุใด  

8. แสดงใหผู้้เรยีนเหน็ว่าผูส้อนก าหนดเวลาและกจิกรรมอย่างไร เน้นความส าคญัของการจดัระเบยีบ
ในแต่ละครัง้ 

9. ชี้ใหผู้เ้รยีนเหน็ว่าทุกคนต้องท างานทีพ่วกเขาท าไม่ชอบเป็นพเิศษ พูดคุยกบัผูเ้รยีนเกี่ยวกบับางสิง่
ทีพ่วกเขาตอ้งท าและกระตุน้ใหผู้เ้รยีน เรยีนรูท้ีจ่ดัการกบังานเหล่านัน้ 

10. กระตุ้นใหผู้เ้รยีนใช“้ ตวัสรา้งแรงบนัดาลใจ” – ซึ่งเป็นความคดิทีส่ามารถขบัเคลื่อนทางดา้นจติใจ 
ใหผู้เ้รยีนคดิเกี่ยวกบักจิกรรมทีพ่วกเขาตอ้งผลกัดนัตวัเองใหท้ าสิง่ทีต่อ้งท าเช่น การบา้นหรอืการฝึกเปียโน ให้
ผู้เรยีนเรยีนกระตุ้นตวัเองด้วยการใช้ "ใจพูด" เพื่อท าสิง่เหล่านี้ ตวัอย่าง“ ถ้าฉันเริม่สิง่นี้ตอนนี้ฉันจะท าก่อน
อาหารเยน็และยงัมเีวลาออกไปเล่น!” เป็นตน้ 

11. สร้างความประทบัใจให้ผู้เรยีนว่าพวกเขาสามารถควบคุมสิง่ที่พวกเขาท าได้ โดยบอกพวกเขา
เพื่อใหเ้หน็ภาพว่าเปรยีบเสมอืนผูเ้รยีนเป็นคนขบับน "รถบสัแห่งชวีติ" ไม่ใช่เพยีงแค่ผูโ้ดยสาร 
 



การพฒันาทศันคติ 
ในครึ่งศตวรรษที่ผ่านมามีความก้าวหน้าอย่างมากในการเรียนรู้ภาษาที่สองโดยมีการพฒันาด้าน

ภาษาศาสตร์ หนึ่งในความก้าวหน้าเหล่านี้คอืการเพิม่แนวคดิของทศันคตใิหก้บัรูปแบบของการเรยีนรู้ภาษาที่
สองและภาษาต่างประเทศ รวมถงึวธิกีารทีผู่้เรยีนพฒันาทศันคตแิละแรงจูงใจของพวกเขา ทศันคตมิกัพฒันา
จากความต้องการของมนุษยแ์ละค่านิยมทีม่นุษยว์างไวบ้นวตัถุเพื่อสนองความต้องการทีร่บัรูเ้หล่านัน้ ทศันคติ
เป็นหนึ่งในแง่มุมทีส่ าคญัทีสุ่ดของบุคลกิภาพของบุคคล การมทีศันคติที่ถูกต้องท าให้เกดิความแตกต่าง หาก
เรามองคนทีป่ระสบความส าเรจ็อย่างใกลช้ดิ เราจะเหน็ว่าคนในอาชพีใด ๆ มทีศันคตเิชงิบวก สิง่ส าคญัคอืการ
ปลูกฝังทศันคตเิชงิบวกต่อชวีติเพื่อใหบ้รรลุความส าเรจ็ทัง้ในดา้นอาชพีและแรงบนัดาลใจสว่นตวั 
 

เป้าหมายและความยากล าบากในการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 
นักเรียนส่วนใหญ่ตระหนักรู้ถึงความส าคญัของการเรียนรู้ภาษา ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการจ้างงาน การ

พฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการเดนิทาง ความเขา้ใจในวฒันธรรมและการสื่อสาร นอกจากนี้ยงัมเีป้าหมาย
เฉพาะในการเรยีนรูภ้าษาองักฤษเช่น การเรยีนภาษาองักฤษช่วยให้เราเปิดใจรบัวฒันธรรมอื่น ๆ ได้มากขึน้
ช่วยใหเ้ราสามารถเรยีนต่อต่างประเทศเพื่อพฒันาทกัษะการแก้ปัญหาและช่วยใหเ้ราเขา้ใจความเป็นไปในดา้น
วทิยาการและเทคโนโลยตี่างๆในโลกใบนี้  แต่เนื่องจากภาษาองักฤษจ านวนหลายค ามตี้นก าเนิดมาจากมาจาก
ค าในภาษาเยอรมนั ละติน และภาษาฝรัง่เศส แต่ผู้เรียนรู้ภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ เหล่านัน้ไม่
สามารถเขา้ใจค าเหล่านัน้ได้ เว้นแต่พวกเขารู้ภาษาองักฤษ ปัญหาอกีอย่างคือการออกเสยีง ซึ่งบางครัง้ค า
ภาษาองักฤษไม่ไดอ้อกเสยีงตามตวัสะกด ตวัอย่างเช่น ค าว่า Cough Weigh Weight Live เป็นตน้ ซึง่เสยีงสระ
ภาษาองักฤษมเีสยีงต่าง ๆ มากมาย ไม่เหมอืนกบัภาษาส่วนใหญ่ที่สระมกัจะเป็นเสยีงก้องตามตวัสะกด เช่น
สุดท้าย "a" มกัจะออกเสยีงเป็น / a / เสยีง โดยที่ในภาษาองักฤษ "a" สามารถมเีสยีงต่าง ๆ ได้เช่น: / a / in 
Car และ Cat ต่างกนั ไม่มกีฎเฉพาะทีอ่ธบิายเหตุผลว่าท าไมจงึมกีารออกเสยีงในลกัษณะนัน้ แต่มนัเป็นเพียง
วธิกีารพดูของภาษาทีม่วีวิฒันาการมาตัง้แต่ในอดตี 

 
สรปุ 

 
มกีารเน้นอย่างมากในเรื่องของทศันคติที่สามารถส่งผลกระทบต่อการเรยีนรู้ภาษาองักฤษ ในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ ซึ่งหมายความว่าทศันคติมีผลกระทบอย่างลกึซึ้งต่อผู้เรียนในการก าหนดทศันคติที่มตี่อ
ภาษาเป้าหมาย ทศันคติเป็นวธิทีี่ค่อนขา้งถาวรในความรูส้กึและการปฏบิตัตินต่อบางสิง่หรอืบางคน ทศันคติ
อาจถูกมองว่าเป็นการตอบสนองเชิงบวกหรือเชิงลบต่อบางสิ่งบางอย่างความคิดบุคคลสถานการณ์ ฯลฯ         
กลยุทธ์ของทศันคตมิุ่งเน้นทีก่ารท าความเขา้ใจธรรมชาตขิองผูเ้รยีน ผูเ้รยีนส่วนหนึ่งก าหนดกลยุทธก์ารเรยีนรู้
ภาษาตามระดบัความช านาญที่ผู้เรยีนเลอืกได ้นอกจากนี้ยงัสามารถแสดงใหเ้หน็ถึงเป้าหมายของทศันคติใน
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมกับผู้ใช้ภาษาเป้าหมาย และยังสามารถเข้าใจถึงศิลปะวรรณกรรมและข้อมูล
ต่างประเทศไดง้า่ยขึน้ โดยจากบทความนี้แสดงใหเ้หน็ว่าทศันคตถิอืเป็นองคป์ระกอบส าคญัในการเรยีนรูภ้าษา 
ความส าเรจ็ในภาษาเป้าหมายไม่เพยีงขึน้อยู่กบัความสามารถทางปัญญา แต่ยงัขึน้อยู่กบัทศันคตขิองผูเ้รยีนทีม่ี
ต่อการเรยีนรูภ้าษา ซึง่หมายความว่าการเรยีนรูภ้าษาเป็นปรากฏการณ์ทางสงัคมและจติวทิยามากกว่าทีจ่ะเป็น
เรื่องทางวชิาการอย่างแทจ้รงิ ดงันัน้เราจงึสรุปไดว้่าความสามารถของผูเ้รยีนในการเรยีนรูภ้าษาทีส่องไม่เพยีง
ได้รบัอิทธิพลจากความสามารถทางจิตใจหรือทักษะทางภาษา แต่ยงัรวมถึงทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อ



ภาษาเป้าหมายดว้ย ทศันคตทิีน่ักเรยีนควรมคีอืทศันคตทิีม่ตี่อภาษา ทศันคตติ่อการเรยีนรูภ้าษา ทศันคตติ่อครู
สอนภาษา และทศันคตติ่อสภาพแวดลอ้มของหอ้งเรยีนภาษาองักฤษ 
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